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کلمه نخست

سال نو و رفتار گذشته 

محاسبه هالل 
سال نود و شش به پایان رسید. سال ها را نباید قضاوت کرد، اما رفتار خودمان را در فاصله دو تاریخ معین، 
می توانیم بازبینی و محاسبه کنیم. محاسبه یعنی حساب کشیدن از خود، توجه به آنچه فرد انجام داده 
و احیاناً اگر خطا بوده، خود را مورد عتاب قرار دهد و اراده کند تكرار آن خطا از او ســر نزند. این محاسبه 

سفارش شده است و روش بزرگان علم و اخالق نیز همین بوده است. 
در این باره احادیثی از حضرات معصومین)علیهم السالم( در کتب روایی نیز نقل گردیده است. از جمله 
روایتی است از رســول خدا)ص( که فرمودند: »ال تزول قدما عبد یوم القیامه حتی یسئل عن اربع: عن 
عمره فی ما افنا،ه و عن شبابه فی ما اباله، و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت؛ 
در روز قیامت هیچ انسانی قدم از قدم برنمي دارد تا از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که در چه راهی آن 
را سپری نموده، و از جوانی اش که در چه راهی آن را کهنه کرده، و از مالش که از کجا به دست آورده و در 

چه راهی مصرف نموده، و از محبت ما اهل بیت. )که آقا حق آن را ادا کرده اید یا نه.(«1
مقام معظم رهبری تعبیر جالبی در این باره دارند. ایشان عالوه بر سفارش به محاسبه نفس به صورت 

فردی معتقدند خوب است محاسبه نفس ملی هم داشته باشیم؛
»محاسبه نفس ملی یک کار بااهمیت و پرارزش است، این هم یک توفیق بزرگی است که در عید نوروز، 
در کنار شــادی ها و زیبایی هایی که در طبیعِت نوروز وجود دارد، این فرصت، هر ســاله برای ما دست 
می دهد که در چنین روزی در جمع شــما مردم، به مسائل کشــور و ارزیابی وضع کنونی خود و نگاه به 
گذشــته و آینده خود بپردازیم؛ با یک نگاه اجمالی، وضع دخل و خرج یكساله  خودمان را در ابعاد کالن 
ملی بررسی کنیم، محاسبه کنیم؛ محاسبه نفس ملی، محاســبه نفس عمومی. همچنان که در مسائل 
ـ که فرمود: »حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا«؛ باید محاسبه  شخصی، محاسبه نفس برای ما الزم استـ 
ـ محاســبه  ملی هم یک کار با اهمیت و  کار خود و اعمال خود و حرکات شخصی خود را داشته باشیمـ 
پرارزش است؛ خودمان را محاسبه کنیم، به خودمان نگاه کنیم؛ آنچه را که بر ما گذشته است، بار دیگر 

مورد نظر قرار دهیم؛ از آن درس و عبرت بگیریم، برای آینده بهره ببریم.« 2
این نكته مهمی است که هر گروهی و جمعی محاسبه نفس گروهی داشته باشند. ببینند در یک سالی 
که گذشــت وظایف و مأموریت های مربوط به خود را درســت به انجام رســاندند؟ احیاناً کاستی ها و 

ضعف ها در کجا بوده است؟ چگونه در سال پیش رو باید از تكرار این خطاها جلوگیری کرد؟
در جمعیت هالل احمر نیز خوب اســت هر کدام از ما در کار مجموعه خودمان دقیق شویم و اشكاالت 
خودمان را کشف کنیم. این محاسبه ســازمانی اگر چه در دانش مدیریت، روش ها و شیوه هایی برای 
کنترل و تطبیق عملكرد با اهداف و مأموریت ها دارد، لكن غرض همان است که یک مجموعه به احوال 

خود آگاه باشد و آسیب ها و عقب ماندگی های خود را جبران کند. 
در سال پیش رو امید داریم جمعیت هالل احمر به مدد اهتمام همه کارکنان و نیز همراهی داوطلبان و 

پایمردی جوانان نیک خواه، در کار مقدس خود موفق تر باشد. 

سردبیر

1 . خصال شیخ صدوق، ص 253
2 . بیانات در حرم مطهر رضوی، 1392/01/01



راهبرد

مروری بر ویژگی های کلی جهان در 
جهان شناسی مقام معظم رهبری 

ویژگي هاي جهان
پیشرفـتوعدالـت

به مناسبت اشاره اخیر رهبر معظم انقالب 
به مفهوم عدالت
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راهبرد

ویژگی های جهان

جهان آفریده خداوند 
همه هســتي آفریده خداســت و جلوه گاه علم و قدرت اوست.1 بر این 
اساس؛ جهان آغازي دارد و آغازگر آن خداوند است. از این رو، هم نفي 

آغاز از جهان نادرست است و هم اثبات آغاز بدون آغازگر.

نظم، هماهنگي و اتقان جهان
بر جهان نظم و هماهنگي حاکم اســت. این نظم پیچیده و شگفت آور 
که اساس استنباط هزاران قانون بي تخلف شــده است،  شامل جمیع 

جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیاي مورد احســاس و دید و جهان 
پیراموني دیده مي شــود.2 از زندگي طبیعي انســانـ  گردش خون، 
ضربان قلب، دمیدن ریه ها تا بقیه تحرکات و فعل و انفعاالتي که در بدن 
انسان و جسم آدمي وجود دارد3ـ  ، تحویل و تبدیل فصول به یكدیگر4 

گرفته تا نظم دقیق علت و معلولي حاکم بر عوالم ماوراي عالم ملک.5
چنین نظم عجیبي، دلیل بر آن اســت که این جهان تصادفاً به وجود 
نیامده است و ساخته و پرداخته یک فكر، اندیشه، تدبیر و قدرت است؛ 
یعني وجود این هندســه عظیم و پیچیده اثبــات مي کند که قدرت و 

مروری بر ویژگی های كلی جهان در 
جهان شناسی مقام معظم رهبری

نویسندگان مقاله پیش رو با بهره مندی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالی( ویژگی های جهان آفرینش را دسته بندی و درباره هرکدام از آنها توضیحاتی ارائه 
داده اند. بر اساس این نوشته نظم، هدفمندی، سلسله مراتب، نظام علت و معلولی و نظام احسن از 
ویژگی های این جهان است. در این مقاله بعد از تشریح این ویژگی ها، با مشخصات زندگی در عالم 

آخرت از دیدگاه رهبر معظم انقالب آشنا خواهیم شد.
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جهان در 
جهان شناسي مقام 

معظم رهبري، 
بر اساس علت 
و معلول اداره 

مي شود. لذا پيدايي 
حوادث عالم 

از جمله حادثه 
انقالب اسالمي 

ايران را نبايد 
حادثه اي از سر 

تصادف ارزيابي 
كرد، حتي اسبابي 
مانند دعا، صدقه 

و... به عنوان اسبابي 
در طول اسباب 

مادي هستند كه 
نبايد تنبلي انسان ها 

و دست شستن از 
دانش، علم و ابزار 

مادي و علت و 
معلول طبيعي را 

موجب شوند

اراده و مهندسي اي پشت سر آن اســت. معظم له با گذر از این مرحله 
و ورود به مرحله دیگر، به اثبات توحیــد مي پردازد. توحیدي که رکن 
اصلي بینش، نگاه و تلقي اسالم است و حكومت، نظم و حرکت ها باید بر 

اساس آن طراحي شود.6
در نگاه توحیــدي، از آن جهت کــه جهان، مجموعــه اي نظام مند و 
قانون مدار، و زندگي انسان کاماًل هدف دار است، هستي و زندگي، زیبا 

و پرمعناست.7

هدف داري جهان
از اصول جهان بیني توحیدي آن است که براي خلقت همه موجودات، 
هدفي وجود دارد. هدف باري تعالي آن اســت که همه موجودات به 
کمال خــود نائل شــوند. اگرچه کمــال هر موجودي، متناســب با 
ساختمان و طبیعت وجود اوست؛ مثاًل کمال یک درخت ثمربخش، 
آن است که به میوه بنشیند. کمال یک بوته گل آن است که گل معطر 
خود را در معرض استفاده انســان قرار دهد،8 اما هدف و کمال نهایي 
همه موجودات، رجوع به حضرت حق اســت. همه عالــم وجود، به 
تسبیح حضرت حق مشغول اند و دعوت و امر الهي را اجابت مي کنند 
و بر اســاس قوانیني که خداي متعال در آفرینش مقرر کرده اســت، 
حرکت مي کنند.9 به عبارت دیگــر؛ بر کل جهان، اصل وحدت حاکم 
است و همه عالم وجودـ  با وجود اختالف در اجناس، انواع، انگیزه ها و 
تفاوت هاي جغرافیایي و عناصر تشكیل دهنده موجوداتـ  ، به سمت 
یک مرکز عظیم و عالي که اصل و مظهر وحدت و یكتایي است، توجه 
دارند: »کل الینا راجعون«10 و به ســوي او حرکت مي کنند: »الي اهلل 
المصیر«11 و مانند کارواني به طرف یــک مقصد، ره مي پویند و مثل 
رودخانة  شــط جاري به طرف یک نقطه حرکت مي کنند. هنر بزرگ 
پیامبران الهي این اســت که این غایت قصوي و ایــن مقصد اعلي را 
به بشر معرفي کنند و بشناســانند و راه را نشان دهند و بفهمانند که 
هر چه از قواي انســاني در اختیار اوســتـ  عقل، احساسات، حواس 
ظاهري، توانایي، دست و پا، چشم و نعمت هایي که در طبیعت هست 
ـ همه و همه وسایلي هســتند براي این که انســان بتواند این راه را 
راحت تر طي کند. بهترین انسان ها، آن انساني است که این راه، یعني 
راه خدا و هدف عالم وجود را مي شناسدـ  که هدف خلقت هم همین 
استـ  و از نیروهاي خود و طبیعت، براي رسیدن به این راه، استفاده 

مي کند.12

وجود مراتب براي عالم 
در جهان شناسي مقام معظم رهبري، عالم مراتبي دارد؛ یعني ماوراي 
آنچه که در محدوده حواس ظاهري و ادراك مادي انسان هست )عالم 
ملک(، عالم ملكوت )برزخ(13 و معنایي قــرار دارد. بین این عوالم نظم 
دقیق و رابطه علّي و معلولي حاکم اســت. این عوالم، به قیامت، برزخ 
و بعد از مرگ تعلق ندارند و همین االن نیــز وجود دارند و باید به آن ها 
معتقد بود )این اعتقاد همان ایمان به غیب اســت که در متون دیني 
به آن تصریح شده اســت(، البته نقطه اصلي، بلكه کل معناي حقیقي 
همه عوالم، ذات مقدس باري تعالي است که منشأ حیات، وجود، فعل، 

انفعاالت، حرکت و همه چیز است.14
حاکمیت نظام عّلي و معلولي بر جهان

جهان بیني توحیدي اسالمي، نظام عالم را بر اساس اسباب و مسببات 
مي داند؛ یعني هر نتیجه اي را از مقدمه و سبب مخصوص خودش باید 
جستجو کرد و از هر سبب، تنها مسّبب مخصوص خود آن را باید انتظار 
داشت. از این اصطالح فلسفي )نظام جهان( و )قانون اسباب(، در زبان 

دین به »سنت الهي« تعبیر مي شود.15 
جهان در جهان شناســي مقام معظم رهبري، بر اساس علت و معلول 
اداره مي شود.16 لذا پیدایي حوادث عالم از جمله حادثه انقالب اسالمي 
ایران را نباید حادثه اي از سر تصادف ارزیابي کرد،17 حتي اسبابي مانند 
دعا، صدقه و... به عنوان اسبابي در طول اسباب مادي هستند که نباید 
تنبلي انسان ها و دست شستن از دانش، علم و ابزار مادي و علت و معلول 

طبیعي را موجب شوند.18
در فرمایشــات معظم له، تأثیر اســباب مادي چنان مفروغ عنه گرفته 
شده که تالش شــده به نقش دعا و تأثیر آن توجه داده شود و به عنوان 
سببي همانند یا برتر از اسباب عادي در تحقق مسببات مورد غفلت قرار 

نگیرد.19

سنت هاي الهي در جهان
روشن شد که اراده و مشیت الهي به صورت »سنت«؛ یعني به صورت 
قانون و اصل کلي، در جهان جریان دارد. برخي از ســنت هاي قطعي 

حاکم بر جهان عبارتند از:
1. آباداني دنیا و طبیعت در گرو تالش اســت، لذا هر ملتي اگر تالش و 

کار کند، بدون تردید نتیجه آن را خواهید دید.20
2. شكوفایي انســان در گرو شــكوفایي عالم طبیعت است؛ از سویي 
انسان در شكوفایي عالم ماده اثر مي گذارد و از سویي دیگر سیر تعالي و 
تكاملي انسان، با استفاده از استعدادهاي ماده است و شكوفایي انسان، 
همراه با شــكوفایي عالم ماده و طبیعت است.21 بنابراین؛ انسان و عالم 
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طبیعت در یكدیگر اثر مي گذارند و پیشــرفت هاي شــگفت آوري را 
به وجود مي آورند. این سخن که انسان در شــكوفایي عالم ماده نقش 
بســزایي دارد، اگر چه بدیهي جلوه مي کند، اما تأثیرگذاري عالم ماده 
بر شكوفایي انسان، نكته بدیعي است که باید به آن توجه ویژه اي شود. 

3. جریان عالم به ســمت حامیت حق و به ســمت صالح است و قطعاً 
نهایت این عالم، نهایت غلبه صالح بر فســاد و قواي خیر بر قواي شــر 
است. این مسئله ممكن است دیرتر تحقق پذیرد، اما تحقق آن قطعي 
است. همه انبیا و اولیا آمده اند تا انســان را به این بزرگراه اصلي سوق 
دهند که وقتي وارد آن شد، بدون هیچ گونه مانعي تمام استعدادهایش 

بروز کند.22 
گفتني اســت که اگرچه سرنوشت بشر ســرانجام قطعي دارد، اما نقش 
تعیین کننده اراده انسان ها را نباید نادیده گرفت. اگر اسالم انسان ها را به 
مجاهدت دعوت مي کند براي آن است که این هدف قطعي زودتر تحقق 
پذیرد؛ یعني زمان و مردمي که ســعادِت بردن این گوي را از این میدان 
داشته باشند، قطعي نیست و به اراده من و شــما بستگي دارد، ولي این 
یک سرنوشت قطعي اســت که اگر هم ما به دستورات الهي عمل نكنیم، 

دیگران مي آیند و عمل مي کنند و هدف الهي محقق خواهد شد.23
4. طبیعت، احوال گوناگوني دارد و پي درپي در حال تغییر اســت. این 

تغییر و تبدیل مایة حیات است.24

نظام احسن جهان
بر اساس جهان شناسي توحیدي، نظام خلقت، نظام احسن است؛ یعني 
در میان آن ها که فرض مي شود و ممكن است و در میان همه وجوهي 

که فرض آن ها امكان دارد، نظام موجود، احسن نظامات است.
برخي با استناد به اموري مانند شــرور، بدي ها، شیطان و نفس اماره، 
این ادعا را نپذیرفته و این اشــكال را طرح کرده اند که اگر نظام موجود 
بهترین نظام هاست، چرا به جاي این بدي ها، خوبي ها آفریده نشده اند؟ 
به این اشكال و پرسش، پاسخ هاي گوناگوني داده شده است.25 در زیر 

به دو جواب اشاره مي شود:
الف( نقصان، تضاد و تزاحم و در نتیجه شــرور از لوازم وجودات مادي 
اســت، پس یا باید این جهان نباشــد تا موضوع از اصل منتفي گردد و 
یا باید مقرون به همین فقدانات، نقصانات و تزاحم ها باشــد. از ســوي 
دیگر، یقیناً جانب خیرات حقایق این عالم بر جانب شــرور غلبه دارد؛ 
مثاًل اگرچه الزمه وجود آتش و قابلیت احتراق برخي از مواد آن اســت 
که در شــرایط خاصي احتراق واقع شــود و در میان احتراق ها احیاناً 
آتش ســوزي هاي عمدي و غیرعمدي نیز صورت گیرد، اما در مجموع 
آتش بیش از آن که شّر باشد خیر اســت. در این صورت منع خیر کثیر 
براي دفع شّر قلیل، خود شّر کثیر است و با حكمت بالغه الهي منافات 

دارد.
در مكتوبات و فرمایشــات مقام معظم رهبري مي توان شواهد زیادي 
بر این پاسخ یافت. به عنوان نمونه، ایشــان ضمن پذیرش وجود شر و 
بدي در جامعه اي که تحت مدیریت حاکم اســالمي است و ریزش ها 
در انقالب اســالمي، به دلیل وجود حاکم اســالمي، غلبه را با خیر26 و 

رویش ها27 مي دانند. 
حال با این مبنا که وجود حاکم اسالمي به غلبه خیر مي انجامد، چگونه 
مي توان پذیرفت که در دایره نفوذ حاکم علي االطالق عالم هســتي، 

غلبه با خیر و رویش ها نباشد؟!
ب( آنچه »شر« و »بدي« نامیده مي شــود از نظر جزئي و به لحاظ شيء 
خاص است، اما با مقیاس وســیع تر و بزرگ تر خیر و خوبي است، نه شر و 
بدي. بدي ها در نظام عالم و در کمال موجودات نقش مهم و مؤثري دارند.

مقام معظم رهبري درباره بالهاي طبیعي و تأثیر آن ها در رشــد و کمال 
انسان ها مي گوید: ســیل و زلزله، به خودي خود بال نیست؛ مي تواند بال 
باشد، مي تواند رحمت باشد. وقتي سیل و زلزله اتفاق مي افتد، اگر مردم 
و مسئولین کشور، با بي اعتنایي نســبت به این حوادث برخورد کنند، از 
آن درس نگیرند و آن را وســیله اي براي شناختن راه هاي سازندگي قرار 
ندهند، حقیقتاً چنین سیل و زلزله اي بال و مصیبت و خسارت است، اما 
اگر هنگامي که سیل یا زلزله اتفاق مي افتد، مردم زیان دیده براي جبران 
ضایعات، تحرك بیشتري نشان دهندـ  خود این تحرك امر مهمي است 
ـ و مردم سایر نقاط کشور به آن ها یاري برســانند و نسبت به آنان اظهار 
برادري و اظهار محبت کنند؛ خود این، امر بسیار خوبي است. پس از این 

جهت، یک امتحان الهي است و رحمت تلقي مي شود.28
ایشان بالهایي مانند جنگ هشت ســاله را اگر چه خسارت بار دانسته 
که لطمات زیاد اقتصادي را به مردم تحمیل کرد و موجب محرومیت 
عده اي از ســالمتي شــد و...،29 اما چنین حوادثي را مظهر شكوفایي 
استعدادها و ظرفیت ها به شمار آورده اند،30 که یكي از آن ها شكوفایي 

عظیم استعداد جوانان در میدان هاي دانش و فناوري است.31
وي زیبایي ها و شــیریني ها، تلخي ها و مصیبت هاي دنیا را وسیله اي 
براي رشد و تكامل انســان و بروز اســتعدادهایي که خدا در وجود او 

گذاشته است، ارزیابي مي کند.32

عالم آخرت
مقام معظم رهبري در جهان شناسي خود، با الهام از آموزه هاي اسالم، 
مرگ را نه پایان زندگي، بلكه دروازة ابدیت و ســرآغاز نشئه اي جدید 
مي داند.33 از نظر ایشــان، یكي از نقاط اصلي و اساسي در جهان بیني 
اسالمي، تداوم حیات بعد از مرگ و نابود نشدن زندگي با مردن است. 
مرگ از جوي َجســتن و رفتن به یک مرحله دیگري اســت که در آن 

مرحله، مسئله حساب، کتاب، قیامت و... مطرح مي شود.34
مقام معظم رهبري به تجسم اعمال و حاضر شدن عین عمل در قیامت 
معتقد است.35 دنیا را کشــتزار آخرت،36 مقدمه و گذرگاه آن37 و محل 

آماده شدن، تمرین کردن و جمع آوري توشه38 مي داند.
معظم له معتقد است که آباداني دنیا معبري براي وصول به مقصد است؛ 
یعني اگرچه آباداني دنیا هدف است، اما هدف میاني است، نه نهایي.39 
هدف نهایي آن است که انسان ها در زندگي دنیوي از معیشت شایسته 
و مناسب، از آسودگي و امنیت خاطر، از آزادي فكر و اندیشه برخوردار 
باشند و از این طریق به سمت تعالي و فتوح معنوي حرکت کنند.40 بر 
این اســاس؛ آباد کردن زمین، اگر با هدف خیر و صالح بشریت انجام 

راهبرد

مقام معظم رهبري 
درباره بالهاي 
طبيعي و تأثير آن ها 
در رشد و كمال 
انسان ها  مي گويند: 
سيل و زلزله، به 
خودي خود بال 
نيست؛ مي تواند 
بال باشد، مي تواند 
رحمت باشد. وقتي 
سيل و زلزله اتفاق 
مي افتد، اگر مردم 
و مسئولين كشور، 
با بي اعتنايي نسبت 
به اين حوادث 
برخورد كنند، از 
آن درس نگيرند 
و آن را وسيله اي 
براي شناختن 
راه هاي سازندگي 
قرار ندهند، 
حقيقتاً چنين سيل 
و زلزله اي بال و 
مصيبت و خسارت 
است
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گیرد، عین آخرت اســت و این آن دنیایي نیســت که در روایات از آن 
مذمت شده است.41

پذیرش این مبنا به معناي آن است که حیات طیبه اسالمي که قرآن42 
از آن سخن گفته است،43 شامل آباداني دنیا و آخرتـ  هر دوـ  است44 و 

در برنامه ریزي ها باید نگاه متعادلي به دنیا و آخرت داشت.45

نگاهي نظام مند به عناصر جهان شناسي 
جهان شناسي گفته شــده را باید از ســه جهت مورد تحلیل قرار داد: 
الف( از جهت ارتباط دروني، یعني ارتباط هر یک از عناصر یادشــده با 
دیگر عناصر موجود در نظام بینشي؛ ب( از جهت ارتباط هر یک از این 
عناصر با هدف نهایي انسان و جامعه، یعني وصول به قرب الهي و کمال 
مطلوب؛ ج( از جهــت ارتباط بیروني، یعني ارتبــاط با دیگر نظام هاي 

بینشي مثل نظام بینشي خداشناسي، انسان شناسي و...
بر این اساس؛ با لحاظ جهت هاي ســه گانه، عناصر ذکرشده را بررسي 

خواهیم کرد:
1. جهان آفریده خداست. از نظم، هماهنگي، اتقان و زیبایي برخوردار 
است. هدف و کمال نهایي همه موجودات، رجوع به حضرت حق است. 

این نوع برداشــت کلي نه تنها با دیگر عناصر یادشــده سازگاري دارد 
)ارتباط درونــي(، بلكه توحید را به عنوان محور نظام بینشــي مطرح 

مي نماید.46 هم در اثبات خدا نقــش دارد و هم از صفات علم، حكمت 
و... باري تعالي حكایــت مي کند )ارتباط با نظام خداشناســي(. عالوه 
بر این، مسیر و کمال نهایي انسان را ترســیم مي کند )ارتباط با نظام 
انسان شناســي(. این عناصر مجموعاً به همراه دیگــر عناصر،  به مثابه 
سیســتمي عمل مي کنند که هر یک از عناصر آن در راســتاي تحقق 

هدف نهایي، با هم همكاري مي کنند )ارتباط با هدف(.
2. در قوس نزول، جهان مراتبــي دارد. نظم موجود در جهان ملكوت و 
جبروت به مراتب دقیق تر از نظم موجود در جهان طبیعت اســت. هم 
روابط بین پدیده هاي عالم طبیعت روابط علّي و معلولي است و هم این 
عوالم بر همدیگر ترتب علّي دارند. اراده انســان اگرچه جزءالعله است، 

اما خداوند منشأ همه پدیده ها در این عوالم است.
این عنصر معرفتي عالوه بر هماهنگي با ســایر عناصر، از آن جهت که 
پدیده ها را به علت العلل مي رساند، با توحید افعالي هماهنگ است و از 
سوي دیگر به انسان شناسي مرتبط مي شود؛ زیرا انسان را مجبور فرض 
نكرده و نقــش وي و اراده اش را در ایجاد پدیده هــا به عنوان جزءالعله 
پذیرفته است. همان گونه که مشاهده مي شود خداوند به عنوان علت 
اصلي در قوس نزول مورد لحاظ قرار گرفته است، همان موجودي که 

در قوس صعود، غایت همه هستي دانسته مي شود.
3. سنت هایي در جهان وجود دارد که غیر قابل تغییراند. این سنت ها 

جهان بيني توحيدي اسالمي، نظام عالم را بر اساس اسباب و مسببات مي داند؛ يعني هر نتيجه اي را از مقدمه و 
سبب مخصوص خودش بايد جستجو كرد و از هر سبب، تنها مسبّب مخصوص خود آن را بايد انتظار داشت. از 

اين اصطالح فلسفي )نظام جهان( و )قانون اسباب(، در زبان دين به »سنت الهي« تعبير مي شود
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آن جا که به سرنوشــت قطعي حرکت عالم و جوامع مربوط اســت، با 
توحید و خداشناسي در ارتباط است و آن گاه که نقش اراده انسان را در 
تعجیل این سرنوشت تعیین کننده تلقي مي کند، به انسان شناسي گره 
مي خورد و زماني که از حرکت نهایي جهان و جوامع به سوي قرب الهي 
سخن مي گوید، از جامعه شناسي خاصي حكایت مي کند و هدف نظام 

خلقت را نشانه مي گیرد.
4. تالش انســان ها در آباداني جهــان طبیعت و نیــز آباداني طبیعت در 
شكوفایي انسان نقش دارد. این عنصر )ارتباط دوسویه( از ارتباط تنگاتنگ 
جهان شناســي و انسان شناســي خبر مي دهد. عالوه بر این، شكوفایي 
معنوي انســان را هدف نهایي تلقي مي کند که در این نظام بینشي بارها 
مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین ســازگاري وثیقي با عناصر دیگر، 

خصوصاً حاکمیت نظام علّي و معلولي و اعتقاد به معاد و عالم آخرت دارد.
5. در جهان اگر چه شــر وجود دارد، اما غلبه با خیر است. این عنصر از 
جهتي به خداشناسي مرتبط مي شــود؛ زیرا خداوند را حكیم و فیاض 
علي االطالق معرفي مي کند که نظامي را با خیر کثیر بنیان نهاده است، و 
از جهتي دیگر از منظر جامعه شناختي، جامعه اسالمي برخوردار از حاکم 
اسالمي را نسخه اي از حاکمیت الهي مي داند که در آن غلبه با خیر است.

6. شــّر در مقیاس کلي خیر اســت و در رشد انســان ها و شكوفایي 
استعدادها، نقش اساسي دارد. این عنصر عالوه بر توحید )هدفمندي 
افعال الهي(، به انسان شناســي مرتبط اســت و پرورش انسان ها را در 
کوران حوادث و بالها، ممكن مي شــمارد. ارتباط اصل 5 و 6 با خیر و 
کمال نهایي و نیز دیگر عناصر جهان شناسي مانند اصل زیبایي، اتقان 
و هدف داري جهان، به گونه اي روشــن است که توضیح آن مالل آور به 

نظر مي رسد.
7. عالم آخرت، جایگاه ابدي انسان اســت و دنیا مقدمه و کشتزار آن. 
بر این اساس، جهان را نباید به عالم طبیعت محدود کرد و باید غایت، 
هدف اصلي و منتهاي حرکت در دنیا و عالم ماده را عالم آخرت دانست 

و آن را بخش اصلي جهان شناسي به شمار آورد.
این عنصر از ســویي با خداشناســي پیوند دارد؛ زیرا از منتهاي همه 
موجودات به ســوي خداوند ســخن مي گویــد و از ســوي دیگر به 
انسان شناســي؛ زیرا گرایش به دنیا و آخرت که در وجود انسان تعبیه 
شــده باید به تعادل برسد تا شاهد کمال وي باشــیم و دقیقاً از همین 
جهت به جامعه ارتباط دارد؛ یعني جوامــع باید در صدد آباداني دنیا و 

آخرت به صورت توأمان باشند.
به هر حال، در بررسي ساختار و ســاختمان کلي جهان از منظر مقام 
معظم رهبري به عناصــر و اجزایي به هم پیوســته برخورد مي کنیم. 
جهان، ماهیت از اویي و به سوي اویي دارد. زیبایي، هماهنگي، اتقان، 
نظم، برخورداري از مراتــب، حاکمیت نظام علّــي و معلولي، جریان 
سنت هاي قطعي و غلبه خیر در آن، از ویژگي هاي جهان است. منتهاي 
ســیر عالم طبیعت، پیوستن به عالم آخرت اســت و همین هم کمال 

نهایي انسان به شمار مي آید.
این عناصر همان گونه که توضیح داده شد، با نظام هاي بینشي بیروني 
مثل خداشناســي، انسان شناسي، والیت شناســي، اسالم شناسي و 

شناخت جامعه مطلوب نیز در ارتباط است و مجموعاً به کمال و قرب 
الي اهلل رهنمون مي نمایند.

جمالت گفته شده را مي توان در عبارت زیر خالصه کرد که اساس نظام 
بینشي مقام معظم رهبري، توحید است که بر اساس آن، انسان، جامعه 

 .و جهان در راستاي کمال و قرب الي اهلل تبیین مي گردد

*برگرفته از کتاب »منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای«
عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران

پاورقی ها:
1 . نرم افزار حدیث والیت، نســخه 2، حضرت آیت ا... خامنــه اي، بیانات در چهل و دومین 
مجمع عمومي ســازمان ملل، نیویورك 1366/6/31؛ حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در 

دیدار گروه کثیري از جوانان استان اردبیل، 1379/5/5.
2 . حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در چهل و دومین مجمع عمومي سازمان ملل، نیویورك 
1366/6/31؛ حضرت آیت ا... خامنــه اي، بیانات در دیدار گروه کثیري از جوانان اســتان 

اردبیل، 1379/5/5.
3 . نظم یعني هر چیزي در جاي خود قرار گیرد.

4 حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1381/9/1.
5 . نرم افزار حدیث والیت، نسخه 2، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با فرماندهان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و رؤساي دفاتر نمایندگي ولي فقیه در این نهاد، 1369/6/29.

6 . اثبات این کــه آن مهندس بي نظیر و غیــر قابل توصیف، چیزهاي کوچک دم دســت 
بي ارزشي که بشــر یا خودش مي سازد، یا مثل خودش کســي آن ها را مي سازد، یا از قبیل 
خودش یک موجوند زایل شدني است، نیست. رك: همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات 

در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمي ایران، 1379/9/12.
7 . حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار صمیمانه و پرشــور هزاران نفر از دانشجویان 

دانشگاه هاي استان قم، 1389/8/4.
8 . نرم افزار حدیث والیت، نســخه 2، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانــات در اجتماع مردم 

در بررسي ساختار 
و ساختمان كلي 
جهان از منظر مقام 
معظم رهبري به 
عناصر و اجزايي 
به هم پيوسته 
برخورد مي كنيم. 
جهان ماهيت از 
اويي و به سوي 
اويي دارد. زيبايي، 
هماهنگي، اتقان، 
نظم، برخورداري از 
مراتب، حاكميت 
نظام علّي و معلولي، 
جريان سنت هاي 
قطعي و غلبه خير در 
آن، از ويژگي هاي 
جهان است. منتهاي 
سير عالم طبيعت، 
پيوستن به عالم 
آخرت است و 
همين هم كمال 
نهايي انسان به 
شمار مي آيد

راهبرد
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مشهد مقدس و زائران حضرت ثامن الحجج، علي بن موسي الرضا)ع( در روز عید سعید فطر، 
.1371/1/15

9 . همان، حضرت آیــت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار صمیمانه و پرشــور هــزاران نفر از 
دانشجویان دانشگاه هاي استان قم، 1389/8/4.

10 . انبیاء: 93.
11 . آل عمران: 28.

12 . نرم افزار حدیث والیت، نســخه 2، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار اقشــار 
مختلف مردم از سراسر کشور، 1375/7/18.

13 . مقام معظم رهبري معتقد است که شهید در عالم ملكوت و برزخ، بابت نعمت شهادت، 
شــكرگزار پروردگار خواهد بود )ر.ك: همان، حضرت آیت ا... خامنــه اي، بیانات در دیدار 

جمعي از خانواده هاي شهداي نیروهاي مسلح و جهاد سازندگي، 1377/7/5(
14 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با فرماندهان ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمي و رؤساي دفاتر نمایندگي ولي فقیه در این نهاد، 1369/6/29.
15 . براي مطالعه بیشتر، ر.ك: مطهري، مجموعه آثار، ج 1، ص 135-138/ همو، ج 2، ص 

.87
16 . نرم افزار حدیث والیت، نســخه 2، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز 

جمعه تهران، 1371/12/7.
17 . حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمي 

ایران، 1379/9/12.
18 . ر.ك: همان، حضــرت آیت ا... خامنــه اي، بیانات در خطبه هاي نمــاز جمعه تهران، 

.1373/11/28
19 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1371/12/7.

20 . همــان، حضرت آیــت ا... خامنــه اي، بیانات در اجتمــاع بزرگ مردم رفســنجان، 
.1384/2/18

21 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ایران، 1379/9/12.

22 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ایران، 1379/9/12.

23 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در جمع مســئوالن و کارگزاران در ســالروز 
والدت فرخنده نبي اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، 1381/3/9.

24 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مســئوالن و شــخصیت هاي علمي 
سیاسي، 1389/1/17.

25 . براي آگاهي بیشتر، رك: مطهري، مجموعه آثار، ج 6، ص 932-930.
26 . نرم افزار حدیث والیت، نســخه 2، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با مجمع 

نمایندگان طالب و فضالي حوزه علمیه قم، 1368/9/7.
27 . همان، حضــرت آیــت ا... خامنه اي، بیانــات در خطبه هــاي نماز جمعــه تهران، 

.1384/5/28
28 . همان، حضــرت آیــت ا... خامنه اي، بیانــات در خطبه هــاي نماز جمعــه تهران، 

.1371/12/7
29 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با جمعي از مسئوالن و کارکنان نهادها 

و سازمان هاي خدماتي و حمایت کننده از مستضعفان و محرومان، 1368/7/12.
30 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با فعــاالن عرصه هنر دفاع مقدس، 

.1388/6/24
31 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز عید سعید فطر، 1388/6/29.

32 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در مراسم شــانزدهمین سالگرد ارتحال امام 
خمیني)ره(، 1384/3/14.

33 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در چهل و دومین مجمع عمومي سازمان ملل، 
نیویورك، 1366/6/31.

34 . همان، حضرت آیــت ا... خامنه اي، بیانات در دیــدار با مســئوالن و کارگزاران نظام 
جمهوري اسالمي ایران، 1379/9/12.

35 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ایران، به همراه حجت االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمیني، 1369/9/14؛ 
حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار با امیر خلبان آزاده شــهید حســین لشــكري، 

.1377/1/19
36 . همان، حضرت آیــت ا... خامنــه اي، بیانات در دیــدار دانش آموزان و دانشــجویان، 

.1374/10/8
37 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام در سالروز 

عید سعید مبعث، 1382/7/2.
38 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز عید سعید فطر، 1382/9/5.

39 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران در روز هجدهم 
رمضان 1429، 1387/6/30.

40 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ایران، 1379/9/12.

41 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانــات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 21 رمضان 
.1372/12/13 ،1414

42 . سوره نحل،  آیه 97: »من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة«
43 . همان، حضرت آیــت ا... خامنه اي، بیانــات در صحن جامع رضوي مشــهد مقدس، 
1383/1/2؛ حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار دانشــجویان و اساتید دانشگاه هاي 

استان کرمان، 1384/2/19.
44 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري 

اسالمي ایران، 1379/9/12.
45 . همان، حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار اســتادان و دانشــجویان کردستان، 

.1388/2/27
46 . وي مي گویــد: توحید رکن اصلــي بینش و نگاه و تلقي این اســالمي اســت که ما 
مي خواهیم بر اساس آن این حكومت و این نظام و این حرکت را راه بیندازیم. رك: همان، 
حضرت آیت ا... خامنه اي، بیانات در دیدار مســئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمي 

ایران، 1379/9/12.

عالم آخرت، جايگاه ابدي انسان است و دنيا مقدمه و كشتزار آن. بر 
اين اساس، جهان را نبايد به عالم طبيعت محدود كرد و بايد غايت، 

هدف اصلي و منتهاي حركت در دنيا و عالم ماده را عالم آخرت 
دانست و آن را بخش اصلي جهان شناسي به شمار آورد

در جهان اگر 
چه شر وجود 

دارد، اما غلبه با 
خير است. اين 

عنصر از جهتي به 
خداشناسي مرتبط 

مي شود؛ زيرا 
خداوند را حكيم و 
فياض علي االطالق 
معرفي مي كند كه 

نظامي را با خير 
كثير بنيان نهاده 
است، و از جهتي 

ديگر از منظر 
جامعه شناختي، 
جامعه اسالمي 

برخوردار از حاكم 
اسالمي را نسخه اي 

از حاكميت الهي 
مي داند كه در آن 

غلبه با خير است
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اگرچه عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشــی هماره در طول تاریخ مورد 
توجه مصلحان اجتماعــی و متفكران و مردمان محروم و مســتضعف 
بوده و از منزلت خاصی در نظام های اخالقی و اجتماعی برخوردار بوده 
است، اّما کمتر به عنوان یک موضوع جّدی مورد پژوهش های عمیق و 
همه جانبه قرار گرفته است. تفّكر منظم و ســازمان یافته درباره  عدالت 
به دو بخش نظری و عملی تقســیم می شــود. بخش نظری که همان 
نظریه پردازی درباره  محتوای عدالت اجتماعی است، دارای وجوه و ابعاد 
متعددی است که بحث در مفهوم عدالت و تعاریف و اقسام آن و بحث در 

تعیین اصول عدالت بخشی از این ابعاد متنوع را تشكیل می دهد.
پس از فراغ از نظریه پردازی کالن دربــاره  عدالت اجتماعی و محتوای 
آن، نوبت به جنبه  عملی اســتقرار عدالت اجتماعی در سطوح مختلف 
حیات جمعی فرا می رســد؛ یعنی بحث در اینكه چگونه و براساس چه 
برنامه ای و با در نظر گرفتن چه شــاخص هایی عدالت را در حوزه های 
مختلف جامعــه از قانون گذاری و قضــاوت و اقتصاد گرفتــه تا نظام 
آموزشی و بهداشــت و درمان برقرار سازیم. بیشــتر متفكران حوزه  
عدالت پژوهی کم و بیش بر جنبه نظری بحث متمرکز شــده اند و در 
همین بعد نظری نیز کمتر کسی به طور همه جانبه به همه  ابعاد نظری 
بحث عدالت اجتماعی توجه نشــان داده است و برخی فقط به تعریف 

عدالت و تقسیمات آن بسنده کرده اند و برخی به طور ناقص به ترسیم 
اصول عدالت پرداخته اند و برخی از منظر فلســفی مباحث ارزشــی و 

اخالقی حول عدالت را از نظر گذرانده اند.
اظهارنظرهای آیت اهلل خامنه ای در قلمرو عدالت از این امتیاز برخوردار 
اســت که به مباحث نظری اکتفا نكرده و به نــكات ظریفی در قلمرو 

استقرار عملی عدالت در عینّیت جامعه اسالمی توجه کرده اند.
به اعتقاد ایشان تحسین عدالت، عشــق ورزیدن به آن و سخن گفتن 
فلســفی درباره  آن کافی نیســت، بلكه همت اصلی بایــد معطوف به 
پی ریزی مناســبات اجتماعی در عرصه های مختلف حیات جمعی بر 

مبنای عدالت باشد.
ایشــان می نویســند: »در نظــام اســالمی، عدالــت مبنــای همه  
تصمیم گیری های اجرایی است و همه  مســئوالن نظام، از نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی تا مسئوالن بخش های مختلف اجرایی، 
به خصوص رده های سیاســت گذاری و کارشناسی و تا قّضات و اجزای 
دســتگاه قضایی، باید به جّد و جهد و با همه  اخالص، در صدد اجرای 
عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه  ما، برترین گام در راه استقرار 
عدل، رفــع محرومیت از طبقات محــروم و تهی دســت و کم درآمد 

است.«1

دکتر احمد واعظی
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پیشرفت و 
عدالــت 

به مناسبت اشاره اخیر رهبر معظم 
انقالب به مفهوم عدالت
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باید توجه داشت که ورود ایشــان در مباحث عدالت اجتماعی از منظر 
یک رهبر و هادی حرکت اجتماعی اّمت و یک سیاســت گذار کالن در 
ترسیم خطوط اصلی حرکت کارگرازان و مسئوالن نظام اسالمی است؛ 
از این رو بیانات ایشــان در این حوزه صبغه  آکادمیک نداشــته و توأم با 
بحث های استداللی و فلسفی متعارف نیســت. بنابراین در مقاله  حاضر 
هّمت آن است که اوالً خطوط مهم و اساسی تفكر کالن و راهبردی ایشان 
در زمینه عدالت اجتماعی برجســته و منّقح شود و ثانیاً در مواردی وجه 
امتیاز این نقطه نظرات از جریان فكری غالب در غرب معاصر به ویژه در 

تفكر لیبرال دموکراسی حاکم بر اکثر جوامع معاصر آشكار گردد.

جایگاه عدالت اجتماعی در میان فضایل اجتماعی
یكی از مباحث مهم در حــوزه عدالت پژوهی، تعیین جایگاه عدالت در 
میان دیگر فضایل جامعه  سیاسی است. بر خالف لیبرال های کالسیک 
و اختیارگرایان معاصر که همســو با اســالف لیبرال خویش، عدالت 
اجتماعی و عدالت توزیعی را اساساً یک فضیلت نمی دانند، بسیاری از 
مكاتب و متفكران حوزه  اجتماع و سیاســت در اینكه عدالت اجتماعی 
یک فضیلت و خیر اجتماعی اســت، اتّفاق نظر دارنــد. اختالف در آن 
اســت که آیا عدالت برترین فضیلت اجتماعی اســت یا آنكه در عرض 
سایر فضایل اجتماعی نظیر رفاه، شــكوفایی اقتصادی و کارآمدی قرار 

می گیرد و بر آن ها برتری و تفوق ندارد.
آیت اهلل خامنه ای با تفكیک غایات و کماالت اجتماعی از کماالت فردی 
بر آن اســت که عدالت در مقایســه  با دیگر فضایل و خیرات اجتماعی 
در جایگاهی برتر از همه می نشــیند اّما در مقایســه با کماالت نهایی 
فرد و رستگاری حقیقی انســان، عدالت، غایت و هدفی متوسط است 
و برقراری عدالت اجتماعی نمی تواند هدف و غایت نهایی انسان باشد. 
در مورد جایگاه برتر عدالت اجتماعی ایشــان چنین می گویند: »هزار 
سال است که امت اسالمی برای قســط و عدل دعا می کند. این نظام 
اسالمی به وجود آمده اســت؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. 
قسط و عدل، واجب ترین کارهاســت. ما رفاه را هم برای قسط و عدل 
می خواهیم.«2  ایشان در جای دیگر می گویند: »هدف ما استقرار عدل 
در جامعه است. ما این را می خواهیم. همه  کارها برای اقامه عدل ارزش 
پیدا می کند. در جامعه  نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر 
و یک گروه از مردم اســت. اما در جامعه ای که برابری و عدالت جریان 

داشته باشد، به سود همه است.«3
در تفكر معاصر غرب بــه ویژه در میان معتقدین به لیبرالیســم و بازار 
آزاد ســرمایه، باور غالب آن اســت که در رتبه بندی ارزش ها و فضایل 
اجتماعی، رشد و توسعه در رتبه ای برتر از عدالت اجتماعی می نشیند 
و شــكوفایی اقتصاد آزاد در نهایــت امر به نفع اقشــار ضعیف و کمتر 
بهره مند نیز خواهد بود. رهبر انقالب اســالمی ایران بر این نكته تأکید 
دارد که این تلقی بر خالف تفكر اسالمی است و توسعه و پیشرفت باید 
جهت دار بوده و در چارچوب تأمین عدالت اجتماعی تعریف شود. اساساً 
فقرزدایی، کاهش فاصله طبقاتی، تالش برای برابری افراد در استفاده از 
امكانات و برابری در فرصت ها، از نظر آیت اهلل خامنه ای از مقدمات اصلی 

عدالت اجتماعی مورد نظر اسالم است.
ایشان می گویند: »ما طبق برخی از سیاست هایی که امروز در دنیا رایج 
است و طرفداران زیادی هم دارد نیســتیم که صرفاً به رشد تولیدات و 
رشد ثروت در کشور فكر کنیم و به عدالت در کنار آن فكر نكنیم، نه این 
منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می خواهیم عدالت را 
با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم.«4 »بعضی 
این تصور را می کنند که ما بایستی دوره ای را صرف رشد و توسعه کنیم 
و وقتی که به آن نقطه مطلوب رســیدیم، به تأمیــن عدالت اجتماعی 
می پردازیم. این فكر، اسالمی نیســت. »عدالت« هدف است و رشد و 

توسعه مقدمه  عدالت است.«5
اما در مقایســه با کمال و ســعادت فردی، این عدالت است که جنبه  
مقدس و ابزاری آن به عنوان هدف نهایی مطرح نمی شود. ایشان در این 
زمینه می گویند: »ما کارهای گوناگون ]رفاه، سازندگی، توسعه[ را برای 
قسط و عدل می خواهیم، برای اینكه در جامعه عدالت برقرار شود، همه 
بتوانند از خیرات جامعه اســتفاده کنند و عده ای محروم و مظلوم واقع 
نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسان ها می توانند رشد کنند، 
به مقامات عالی بیشتری برسند و کمال انسانی خود را به دست آورند. 

قسط و عدل یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است.«6

وظیفه مندی دولت نسبت به عدالت اجتماعی
همان طور که اشاره شد جریان عمده و اصلی در درون سنت لیبرالیسم، 
مخالف هرگونه مدلی از عدالت توزیعی است و معتقد است که عدالت 
اجتماعی در قالب حمایت از اقشار آســیب پذیر و جبران نتایج منفی 
بازار آزاد برای افراد فقیر، ضعیف و شكســت خورده در رقابت اقتصادی 
هیچ مبنا و وجهی ندارد. عمده  استدالل آنان این است که به عده ای که 
در بازار آزاد به ثروت و موفقیت نمی رســند و با فقر و ناکامی اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند، ظلم و بی عدالتی واقع نشــده است زیرا 
ظلم و بی عدالتی در جایی اســت که فرد یا گروهی براساس تصمیم و 
نقشــه قبلی به طور عامدانه موجبات فقر و ناتوانی و شكست کسی را 
فراهم آورده باشند اّما در بازار آزاد سرمایه نظیر یک مسابقه ورزشی در 
جریان رقابت عّده ای به موفقیت و پیروزی می رسند و عده ای شكست 
می خورند و مســئولیت این عدم موفقیت و شكست برعهده  کسی جز 
خود آنان نیســت. بنابراین نه دولت و نه پیروزشدگان در قبال جبران 
ضعف و شكســت آنان مســئولیتی ندارند و عدالت، وظیفــه ای را در 

حمایت و جبران نقص آنان متوجه دولت نمی نماید.7
آیت اهلل خامنه ای با اتكای به روایات فراوان موجود در منابع اســالمی، 
در تقابل کامل با دیدگاه فوق قرار دارنــد و به دنبال دفاع از محرومان و 
مستضعفان می باشند و فقرزدایی و تسكین آالم طبقات ضعیف جامعه 
را از وظایف مهم دولت اســالمی می دانند. ایشان در این باره خطاب به 
مســئولین دولتی می گویند: »در برنامه ریزی ها مسئله  برطرف کردن 
فقر و محرومیت از کشــور را در درجه اّول قرار دهید که یكی از ارکان 
عدالت، این موضوع اســت. البته همه  مفهوم عدالت این نیست که ما 
فقر و محرومیت را برطرف کنیم، گرچه حقــاً و انصافاً بخش مهمی از 

يكی از مباحث 
مهم در حوزه 

عدالت پژوهی 
تعيين جايگاه 

عدالت در ميان 
ديگر فضايل جامعه  

سياسی است. بر 
خالف ليبرال های 

كالسيک و 
اختيارگرايان 

معاصر كه همسو 
با اسالف ليبرال 
خويش، عدالت 

اجتماعی و عدالت 
توزيعی را اساسًا 

يک فضيلت 
نمی دانند، بسياری 

از مكاتب و 
متفكران حوزه  

اجتماع و سياست 
در اينكه عدالت 

اجتماعی يک 
فضيلت و خير 

اجتماعی است، 
اتّفاق نظر دارند

جريان عمده و اصلی در درون سنت ليبراليسم مخالف هرگونه مدلی از عدالت توزيعی است و معتقد است كه 
عدالت اجتماعی در قالب حمايت از اقشار آسيب پذير و جبران نتايج منفی بازار آزاد برای افراد فقير و ضعيف و 

شكست خورده در رقابت اقتصادی هيچ مبنا و وجهی ندارد
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راهبرد

آن اســت.«8 اساســاً فقرزدایی، کاهش فاصله طبقاتی و تالش برای 
برابری افراد در استفاده از امكانات و برابری در فرصت ها، از نظر آیت اهلل 
خامنه ای از مقدمات اصلی عدالت اجتماعی مورد نظر اســالم اســت. 
ایشان می گویند: »به نظر ما عدالت، کاهش فاصله های طبقاتی است، 
کاهش فاصله های جغرافیایی است. این جور نباشد که اگر منطقه ای در 
نقطه  جغرافیایی دور از مرکز کشور قرار گرفته است، دچار محرومیت 
باشد اّما آنجایی که نزدیک اســت، برخوردار باشد. این عدالت نیست. 
هم فاصله های طبقاتی باید برداشته شود، فاصله های جغرافیایی باید 
برداشته شــود و هم برابری در اســتفاده  از امكانات و فرصت ها باید به 

وجود آید.«9

لزوم توجه به شاخص ها و معیارهای عدالت
بسیاری از متفكران در حوزه  عدالت پژوهی به تعریف و تقسیم عدالت 
بســنده کرده اند و تمامی تالش آنان در حّد ذکر برخی مباحث نظری 
و کلّی دربــاره  عدالت و عدالت اجتماعی محدود شــده اســت؛ حال 
آنكه از مباحث خطیــر و مهم عدالت، پرداخت به این نكته اســت که 
براساس کدامین معیارها و شاخص ها می توان عدالت را در هر حوزه از 

حوزه های حیات اجتماعی استقرار بخشید.
فیلسوفان و متفكران باحث در زمینه عدالت یا به کلی از این بحث مهم 
غافل بوده اند یا مانند جان رالز گرچه به این جنبه  مهم پرداخته اند، اّما 
با نگاهی تعمیم گرایانــه این معیارها و شــاخص ها را در دو اصل عام و 
کلی خالصه کرده اند، گویی در هر زمینه از زمینه های روابط اجتماعی 

می توان عدالت را براساس این دو اصل پیاده کرد.
رهبر انقــالب با تفّطن بر ایــن نكته  مهم که هر عرصــه از عرصه های 
حیات جمعی اقتضائات خــاص خود را دارد و بــرای تحقق عدالت در 
آن عرصه شــاخص ها و معیارهای ویژه  آن باید تعریف شــود، تأکید 
می کنند که تعریف عدالت، نظریه پردازی و مفهوم سازی های مرسوم 
برای تحقق عدالت کفایت نمی کند و الزم است در ساحت های مختلف 
جامعه از اقتصاد و قانون گذاری و نظام قضا گرفته تا نظام آموزشــی و 
بهداشت، شــاخص ها و معیارهای عدالت تفكیک شده تعیین شود تا 
در برنامه ریزی عدالت محور و انجام فعالیت هــای اجرایی برای تحقق 
عدالت در آن حوزه ها معیاری برای داوری وجود داشــته باشد و بتوان 
تشخیص داد که آیا این فعالیت ها منتهی به استقرار شده است یا خیر. 
ایشان در این باره می گویند: »عدالت چه جوری تأمین می شود؟ یعنی 
واقعاً یک مقیاس الزم است، یک معیاری الزم است برای اینكه ببینیم 
معیار عدالت در بخش های فرهنگی، بخش های آموزشــی و پرورشی 
یا آموزش عالی، چیســت؟ چگونه عدالت تأمین می شــود؟ این باید 
مشخص شــود تا بتوانیم آن معیار را در برنامه ریزی ها داخل کنیم در 

مقام عمل و در مقام اجرا به آن عدالت مورد نظر برسیم.«10

 ضرورت درآمیختن عدالت با معنویت و عقالنیت
این واقعیت کــه روح توحید و دعوت به اخــالق و معنویت و عبودیت 
جوهره  اصلی تعالیم اسالمی اســت ما را به این نكته  مهم می رساند که 

در چارچوب تفكر اســالمی، عدالت اجتماعی به تنهایی تأمین کننده  
فضایل یک جامعه اسالمی نیست و در کنار اندیشه  عدالت باید معنویت 
نیز به دغدغه اصلی بدل شــود. از این گذشته حتی خود عدالت نیز در 
صورتی به طور واقعی و حقیقی دنبال می شــود که بــا انگیزه معنوی 
همراه باشد. تجربه ثابت کرده است که منادیان صادق و راستین عدالت 
کسانی هستند که از پشتوانه  قوی معنوی و مذهبی برخوردارند و صد 
البته اگر ایــن معنویت و خداخواهی با تدبیــر و عقالنیت کافی همراه 

نشود به تنهایی نمی تواند ضامن تحقق عدالت باشد.
رهبر انقالب اسالمی در بیانات متعددی بر این جنبه تأکید خاص دارند. 
ایشان از سویی بر این نكته اصرار دارند که تحقق عدالت نیازمند بسط 
اعتقاد به مبدأ و معاد و معنویت در سطح جامعه است و تا این اعتقادات 
در میان آحاد جامعه دامن گستر نشود، عدالت اجتماعی واقعی و مورد 
نظر اسالم پیاده نمی شود.11 از سوی دیگر بر لزوم برخورداری مسئوالن 
دولتی و مجریان عدالت اجتماعــی از معنویت و عقالنیت تأکید دارند. 
عقالنیت اقتضا می کند که مجریان و دست اندرکاران تحقق عدالت در 
هر عرصه از عرصه های اجتماع از تجارب عقالیی ســایر ملت ها و نیز از 
تدبیر و محاسبه و دقت کافی و بهره مندی از نظرات صاحب نظران که 
اقتضای کار معقول و سنجیده است بهره مند باشند. ایشان در این باره 
می گویند: »در عدالت، هم معنویت باید مورد توجه باشد، هم عقالنیت. 
اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می شود یک شعار توخالی، 
خیلی ها حرف عدالــت را می زنند اّما چون معنویــت و آن گاه معنوی 
نیست، بیشتر جنبه سیاسی و شــكلی پیدا می کند. دّوم عقالنیت، اگر 
عقالنیت در عدالت نباشــد گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل 

می شود ... در عدالت، عقالنّیت شرط است.«12
در پایان مقال ذکر این نكته الزم اســت که آنچه ذکر شد دربردارنده  
خطوط اصلی تفكــر رهبر انقالب اســالمی ایــران در زمینه عدالت 
اجتماعی است نه آنكه مشــتمل بر همه  زوایای اندیشه ایشان درباره  

 .عدالت باشد

پی نوشت:
1. پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 1370/3/13
2. سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی 1376/4/25

3. سخنرانی به مناسبت روز ودالت امیرالمؤمنین)ع( 1371/10/17
4.  بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 1383/6/4
5. بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 1374/6/8

6. سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی 1376/4/25
7. برای نمونه می توان به آراء فردریک هایک از چهره های برجسته نولیبرال در دفاع از 

 Fredric Hayek , Law , Legislation :این نظریه اشاره کرد. منبع ذیل رجوع کنید
and Liberty , p,65

8. بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 1374/6/8
9. سخنرانی در اجتماع زائران مشهد مقدس 1388/1/1

10. بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 1389/6/8
11.  سخنرانی رهبری در دومین نشست اندیشه های راهبردی 1390/2/27

12. بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 1388/6/8

رهبر معظم انقالب 
با اتكای به روايات 
فراوان موجود 
در منابع اسالمی، 
به دنبال دفاع 
از محرومان و 
مستضعفان  هستند 
و فقرزدايی و 
تسكين آالم طبقات 
ضعيف جامعه را از 
وظايف مهم دولت 
اسالمی می دانند

فقرزدايی و كاهش فاصله طبقاتی و تالش برای برابری افراد در استفاده از 
امكانات و برابری در فرصت ها، از نظر آيت اهلل العظمی خامنه ای از مقدمات 

اصلی عدالت اجتماعی مورد نظر اسالم است



روزنگار

کودتای انگلیسی رضاخان 
نهتنهاسمرقندوبخاراکه

مروراهمبخشید

فتحعلیشاهقاجار
امپراتوربنبستوشکست



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 30 | اســفند 1396    16

تاریخ پر فراز و نشیب ایران یکی از ننگین ترین صفحات خود را در 
زمان پادشاهی فتحعلی شاه قاجار به چشم دید. در این دوره ایران با 
همسایه شمالی خود، روسیه وارد دو جنگ شد که مجموعاً 9 سال به 
طول انجامید و هر دو به شکست ایران منجر شد. در نتیجه با انعقاد دو 
قرارداد گلستان و ترکمنچای بخش هایی از ایران به قلمرو امپراتوری 
روسیه تزاری پیوست. دوم اسفند 1199 شمسی برابر با 21 فوریه 1828 
میالدی، سالروز امضای عهدنامه 32 صفحه ای ترکمنچای است. این 
عهدنامه محصول شکست در جنگ دوم ایران و روسیه بود. این جنگ 
که اندکی بیش از دو سال )از 1825 تا اوایل سال 1828( به طول کشید 
نتیجه مستقیم جنگ اول ایران و روسیه برسر قفقاز بود که هفت سال 

و از 1804 تا 1813 ادامه داشت.

گلستانی که جهنم شد
جنگ یكم در پی لشكرکشی روســیه به تفلیس گرجستان و استقرار 
در آن منطقه که گوشــه ای از قلمرو ایران در قفقاز بود روی داد. دولت 
تهران با اتكاء بر اتحــاد خود با ناپلئون بناپارت و اینكــه ارتش ایران از 
لحاظ تعداد نفرات پنج برابر نیروهای اعزامی روسیه به قفقاز است وارد 
جنگ شد اما ناپلئون در ســال 1807 در تیلسیت با تزار روسیه آشتی 
کرد و از آن پس تعهد خود در قبال ایران را نادیده گرفت. الكساندر یكم،  
تزار وقت روســیه در آغاز ســلطنت خود اعالم کرده بود تصمیم قاطع 
به توسعه روســیه و به سرانجام رســاندن آرزوهای پتر بزرگ و تصرف 

سراسر قفقاز دارد که هشداری به دولت تهران بود و عامل نگرانی 
دولت لندن که بیم داشت روس ها از طریق ایران که افغانستان 

بخشی از آن بود و خلیج فارس، به هندوستان رخنه کنند. 
تعرض به ایران در دو ســتون توسط دو ژنرال روس آغاز شد؛ 

دمترییویچ  پــــاول  ژنرال 
حـــمالت  سیسیانوف 
و  باکــو  بــه  نظامــی 

ایــــوان  ژنــرال 

گـــودویچ حمله بــه ارمنستان را فرماندهی می کردند. 
سیســیانوف بیســتم فوریه 1806 و در 50 سالگی در 
جریان جنگ با ایران در باکو کشته شد و در آخرین سال 
نبرد، ژنــرال پیوتر کوتلیارفســكی فرماندهی را برعهده 
گرفت. دولت لندن که از پیشروی روس ها در قلمرو ایران 
نگران شده بود دســت به میانجیگری زد و روس ها که با 
تعرض ارتش ناپلئون رو به رو بودند و نیاز به دوســتی با 
انگلستان به عنوان دشمن شماره یک ناپلئون داشتند با 
این میانجیگری و مذاکره بــرای ترك مخاصمه موافقت 
کردند مخصوصــاً که میانجیگری به ِســر گــور اوزلی، 

دیپلمات انگلیسی آشنا با تزار روس واگذار شده بود. 
متن قرارداد که با انشاء اوزلی تنظیم شد 24 اکتبر 1813 
در روستای گلســتان امضاء شــد و برپایه آن گرجستان، مناطق ساحل 
دریای سیاه واقع در غرب گرجســتان ازجمله آبخازیا، ایِمرتیا، ِمگرلیا و 
گوریا، همه داغستان در قفقاز شمالی و ازجمله شــهر دربند و نیز باکو، 
گنجه، شیروان، شكین )شــكی(، قره باغ، لنكران و... از ایران جدا شدند. 
از زمان تأســیس کشــور ایران تا آن روز، قفقاز و به ویــژه قفقاز جنوبي 
)اران( گوشه اي از خاك اصلي ایران بود و به شهادت تاریخ، ایرانیان برای 
محافظت از این منطقه دائماً و با تمامی امكانات با رومیان و اقوام مهاجر 
آسیای شمال شرقی جنگیده بودند. میرزا ابوالحسن خان ایلچی از جانب 
ایران و نیكالی رتیسچف از سوی روسیه قرارداد گلستان را امضاء کردند. 

طمع مک دونالد
پس از جنگ نخســت که منجر به شكســت ایران و انعقاد پیمان نامه 
گلستان شــد، دوره دوم جنگ های ایران و روسیه به فرماندهی عباس 
میرزا ولیعهد فتحعلی شــاه  قاجارآغاز شــد. مرحلــه دوم جنگ ایران 
و روس مصادف با برکناری یرمولوف و جانشــینی ژنرال پاســكویچ و 
محاصره ایروان، پایتخت ارمنستان توســط وی در مه 1827 میالدی 
است. در جنگ بسیار شــدیدی که در ماه اوت 1827 در ساحل شمالی 

رود ارس بین نیروهــای ایران و روس اتفــاق می افتد، ابتدا 
روس هــا قلعــه عباس آباد و قلعــه اردوبــاد را تصرف 

می کننــد، ولــی بعداً 
موفق  میرزا  عباس 
می شــود لشــكر 
در  را  روس 

تاریخ

فتحعلی شاه قاجار
 امپراتور بن بست و شکست 

197 سال از امضای قرارداد تركمنچاي گذشت
جمال رستمی نیکو
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حوالی نخجوان شكست داده و مجبور به عقب نشینی نماید. 
در این موقع عباس میرزا برای دومین بار از فتحعلی شاه تقاضای کمک 
مالی می کند ولی شاه رسماً از قبول تقاضای او امتناع کرده و این امر به 
ژنرال پاسكویچ فرصت می دهد که دست به حمله متقابل زده، پس از 
هشــت روز جنگ خونین، ایروان را در 15 اکتبر 1827 فتح کند و به 
این ترتیب سراسر زمین های ماوراء ارس به دست روسیه می افتد و 10 
روز بعد تبریز که وسایل دفاعی و سنگربندی نداشت، به آسانی توسط 

ژنرال آریستوف تصرف می شود.
با ســقوط تبریز، اســتقالل ایران به شــّدت به خطر افتــاد و ژنرال 
آریســتوف با اعالم یک ضرب االجل پنج روزه اعــالم کرد در صورتی 
که ایران پیشنهاد صلح را نپذیرد به تهران حمله خواهد کرد. در همین 
زمان مک دونالد، وزیر مختار بریتانیا که از پیشــرفت روس ها و خطر 
سقوط تهران بسیار نگران شــده بود، پیشنهاد میانجیگری می دهد و 
فتحعلی شــاه هم که به شدت از حضور ارتش روســیه ترسیده بود به 
جای تأمین و پشتیبانی ارتش ذلیالنه برای حفظ تاج و تخت خود این 

پیشنهاد را می پذیرد. 
البته انگلیس نه تنها با داللی این قرارداد خطر گســترش نفوذ روسیه 
در ایران را برای خودش رفع کرد، بلكــه در ازای این میانجیگری لغو 
ماده ســه و چهار عهدنامه تهران )ذیحجه 1229 ق/ نوامبر 1814( را 
به دســت آورد. جان ویلیام کی در کتاب تاریخ جنگ های افغانستان، 
این موضوع را این گونه شرح داده اســت: »انگلیسی ها در پی فرصت 
می گشتند که از زیر بار مســئولیت مواد ســه و چهار قرارداد نوامبر 
1814 که با دولت ایران داشــتند، فرار کنند. در این هنگام فرصت فرا 
رســید؛ روس ها مبالغ زیادی را به عنوان غرامت جنگ از دولت ایران 
مطالبه می کردند. دربار فتحعلی شاه به هر وسیله متوسل می شد که 
پول پیدا کند. ســرجان مک دونالد از طرف دولت انگلستان حاضر شد 
دویست هزار تومان بدهد مشــروط بر اینكه این دویست هزار تومان 
قیمت دو ماده از قرار داد نوامبر 1814 باشد و باالخره دولت ایران از سر 

و تغییراتی در آن قــرارداد به عمل آورد ناچاری حاضر شد اصالحات 
یعنی مواد سه و چهار لغو 

شود.«

امضای ذلت
به موجب این عهدنامه، رود ارس به عنوان مرز ایران و روســیه تعیین 
شد و عالوه بر ایاالتی که طبق عهدنامه گلستان از ایران جدا شده بود، 
ایاالت نخجوان، ایروان، تالش، قره باغ و شــوره گل به دولت روســیه 
واگذار شــد و مبلغ ده کرور طال )هر کرور 500 سكه( هم بابت غرامت 
به روس ها پرداخت گردید و باالتر از این ها طبــق این عهدنامه، ننگ 

کاپیتوالسیون تا یک قرن بر گرده ملت ایران سنگینی کرد. 
عهدنامه ترکمانچای در 2 بخش سیاســی و بازرگانی، به ترتیب در 16 
و 9 ماده، تنظیم شــده بود که هرکدام شرایط ســنگینی را به مردم و 

حكومت ایــران تحمیل می کــرد. روس ها 
در عرصه سیاســی و اقتصادی دارای چنان 
امتیازاتی در ایران شــدند که تا آن زمان از 
هیچ یک از همسایگان خود به دست نیاورده 
بودند. براســاس این قرارداد ایران تعهداتی 
را برعهده گرفت که قبــول آن از جانب یک 
دولت مستقل و حاکم بعید و خالف منطق 

به نظر می آید.
ترکمانچای حقــوق دریانــوردی ایران در 
دریــای مازنــدران را محدود کــرد. تهران 
پذیرفت که دولت روسیه مجاز باشد در هر 
نقطه از ایران که بخواهد کنسولگری دایر و 
قراردادهــای بازرگانی دوجانبــه را به اراده 
و خواســت خود تنظیم کند. دولت ایران از 
بابت جنگ از روســیه رسماً پوزش بخواهد. 
دولت روسیه در این قرارداد تنها متعهد شد 

که از شاه شدن عباس میرزا پس از مرگ پدرش حمایت کند اما عباس 
میرزا 25 اکتبر 1833 و پیش از مردن پدرش فتحعلی شاه درگذشت 

و به شاهی نرســید. عالوه بر امضای معاهده 
ترکمانچای زیر فشــار روس ها یک 
عهدنامه تجاری نیــز با آنان 
به امضا رســید که تمام بازار 
ایران را بدون هیچ مانعی در 
اختیار روس ها قــــرار 

 .می داد

تركمانچای 
حقوق دريانوردی 

ايران در دريای 
مازندران را 

محدود كرد. 
تهران پذيرفت 

كه دولت روسيه 
مجاز باشد در هر 
نقطه از ايران كه 

بخواهد كنسولگری 
داير و قراردادهای 
بازرگانی دوجانبه 

را به اراده و 
خواست خود تنظيم 

كند

با سقوط تبريز، استقالل ايران به شّدت به خطر افتاد و ژنرال آريستوف با اعالم يک ضرب االجل 
پنج روزه اعالم كرد در صورتی كه ايران پيشنهاد صلح را نپذيرد به تهران حمله خواهد كرد. در 

همين زمان مک دونالد، وزير مختار بريتانيا كه از پيشرفت روس ها و خطر سقوط تهران بسيار 
نگران شده بود، پيشنهاد ميانجيگری می دهد
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کلمه نخست

137 ســال پیــش در دهم اســفند 1259 
شمســی برابر با 28 فوریــه 1881 نیروهاي 
ارتش امپراتوری روســیه بــا توجه به ضعف 
قوای نظامی ایران، شهر تاریخي مرو را تصرف 
و ضمیمه قلمرو آن کشــور کردند. آنها قباًل 
شــهرهای ســمرقند و بخارا را تصرف کرده 
بودند. دولت وقت تهران دو واحد نظامي براي 
دفاع از مرو به فرماندهي دو شــاهزاده قاجار 
روانه ســاخت که بین راه در حوالي قوچان، 
میان این دو شــاهزاده اختالف شخصي بروز 
کرد و به علت رنجش یكــي از آنان از دیگري 
و بازگشت وی، مأموریت مبارزه با اشغالگران 
به اجــرا در نیامد. امــروز ســمرقند و بخارا 
جزو شهرهای جمهوری ازبكســتان، مرو از 

شهرهای جمهوری ترکمنستان است. 
مرو یكی از چهار شــهر بزرگ در خراســان 
قدیم محسوب می شــد که زمانی به عنوان 
پایتخت ایــن والیت هم انتخاب شــده بود. 

نیشــابور، بلخ و هرات سه شهر دیگر خراسان 
بزرگ در طول تاریــخ بوده اند. امام رضا علیه 
الســالم نیز در زمان حضور در خراســان به 
مدت دو سال در این شــهر زندگی کرده اند 
و امروز مكان مقدســی در این شــهر به نام 
قدمگاه ایشــان مورد احترام اهالی مسلمان 
جمهوری ترکمنستان قرار دارد. شهر مرو به 
واســطه نزدیكی به خوارزم و ماوراءالنهر از 
یک طرف و اتصال به ســرخس و نیشابور از 
طرف دیگر از نظر نظامی و تجاری موقعیتی 
خاص داشــته اســت. به همیــن جهت در 
زمــان ساســانیان و در دوره اســالمی تــا 
پایتخت  این شــهر  زمان مأمون همیشــه 
خراســان بــود اما سلســله طاهریان مرکز 
خراســان را بــه نیشــابور انتقــال دادند و 
ســامانیان پایتخت را به بلخ و بخارا منتقل 
کردند با ایــن حال مــرو به عنــوان حاکم 
نشــین خراســان بزرگ، در همان زمان نیز 

نه تنها سمرقند 
و بخارا كه مرو 
را هم بخشید

سمیه صدقی نژاد
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مهد فرهنــگ ایراني و احیاء زبــان و ادبیات 
فارســي بود و ســامانیان یكی از بزرگترین 
کتابخانه هــای عمومي آن زمــان را در آنجا 
تاســیس کردند. کتابخانه مرو در عین حال 
بزرگترین کانون پژوهشــي قرون میانه و نیز 
مرکز تألیف و ترجمــه و تكثیر کتاب به زبان 

فارسي به شمار می رفت.
 در دوران فرمانروائی سلجوقیان شــهر مرو 
مرکز امپراتوری بزرگ ســلجوقی ها شد. در 
عهد سلطان سنجر مرو پایتخت خراسان بود 
و از معتبرترین شهرهای ایران. آبادی و اعتبار 
آن تا آنجا بود که زمین داران و دهقانان و اهل 
فضل در آن شــهر گرد  آمدند و در مدارس و 
کتابخانه های آنجا روزها را به فراگیری دانش 
 گذراندند. این شــهر در 550 هجری قمری 
دارای 10 کتابخانــه بــزرگ عمومی بود که 
فقط یكی از آنهــا دوازده هــزار جلد کتاب 

داشت. 

در دوره صفویــه، افشــاریه و قاجاریه گاه 
سرکشــان نواحی شمال شــرق فالت ایران 
مخصوصاً ازبــكان و خان های خیوه، مرو را 
مورد تاخت و تاز قرار می دادند مثاًل در ســال 
1233 شمسی محمدامین خان والی خوارزم 
به حدود مرو آمد و به خراســان تعرض کرد 
و فریدون میرزا فرمانفرما او را در ســرخس 
شكســت داد و ســرش را به تهران فرستاد. 
چون روز ورود ســر او به تهــران مصادف با 
عید نوروز بود، هنگام برپایی مراســم خاص 
نوروز که به سالم عام مشــهور بود، مژده این 
فتح را به ناصرالدین شاه دادند. اما سرنوشت 
اینگونه رقم خورد که ســال ها بعد دوباره در 
آســتانه نوروز حاکمیت این شــهر از دست 

ایران خارج و به بیگانگان سپرده شود.
اما تعــرض ترکمانان و حكام اطــراف امری 
عادی شــده بود بدین مناســبت ناصرالدین 
شــاه در اواخر سال 1233 حشــمت الدوله 
حمزه میرزا بــه همراهی میــرزا قوام الدوله 
آشــتیانی را با چهل هزار سپاهی روانه حدود 
مرو کرد. اما این لشــكر به سبب بی احتیاطی 
و اختالفی که بین حشمت الدوله و قوام الدوله 
بود از ترکمانان شكست خوردند و نزدیک به 
دو ســوم آنان کشته یا اسیر شــدند و در این 
اوان روس ها کــه به حدود شــمال دریاچه 
آرال و مشــرق دریای خزر رســیده و بــه 
تصرف ترکســتان شــرقی و غربی و اطراف 
رودخانه های سیحون و جیحون شــروع 
کرده بودند بــه نواحی تحــت تابعیت ایران 
نیز دســت انداختند، از جمله خیــوه را در 
1227 و تاشكند و ســمرقند و بخارا را در 
1238 و 1242 اشــغال کردند و با استیالی 
بر این نواحی بــه دره آرال اترك و ترکمن 
صحرا نزدیک شدند و در 1255 در گوگ تپه 
ترکمانــان تكه را به کلی از پــای درآوردند و 
ســرانجام در محــرم 1256 خــط مــرزی 
کنونی بین دولت ایران و روســیه به موجب 

معاهده ای مقرر شد. 
انعقــاد ایــن پیمــان در شــرایطی صورت 
گرفــت کــه نیروهــای روس که تا ســال 
1238 شمســی اطــراف آرال، ســمرقند و 
تاشكند را تصرف کرده و ســپس خان بخارا 
را نیز شكســت دادنــد و حاکمیــت خود را 

بر بخارا و ســمرقند تثبیت کردنــد. دولت 
روسیه که ایران را سرگرم جنگ با انگلستان 
می دید فرصت را مغتنم شمرد و رسما دست 
تصرف به مرزهای شمال شــرقی ایران دراز 
کرد و به تدریــج اطراف آرال و ســمرقند و 
تاشــكند را نیز تصرف کردند و بعدها بر مرو 

نیز دست یافتند. 
ایرانــی  نیروهــای  شكســت  از  پــس 
در مــرو، روســیه بــه بهانــه ســرکوب 
کردن ترکمانان راهــزن و تأمیــن امنیــت 
راه هــای تجاری به منطقه  یموت در شــمال 
رود اترك نیز یورش بــرد. این تهاجم نظامی 
که توســط کافمن صورت گرفته بود در سال 
1252 توسط سرتیپ الزاروف ادامه یافت و 
نهایتاً در سال 1255 توسط ژنرال اسكوبلف 
اشــغال نظامی این منطقه تكمیل گردید و 
در ســال 1256 گوگ تپه آخرین پایگاه های 

ترکمانان به تصرف روسیه درآمد.
ناصرالدین شــاه که در برابر عمل انجام شده 
قرار گرفتــه بود و در مقابــل امضای معاهده  
پاریس و از دست دادن قســمتی از مرزهای 
شــرق ایران به نفع بریتانیا ناگزیر بود که در 
برابر همسایه  شمالی نیز که رقیب سیاسی و 
استعماری بریتانیا بود سر تسلیم فرود آورد، 
با انعقاد پیمان موسوم به آخال تسلط روسیه 
را بر سراســر مرزهای از دســت رفته شمال 

 .شرقی خراسان به رسمیت شناخت

در دوران فرمانروايی سلجوقيان شهر مرو   مركز امپراتوری بزرگ سلجوقی ها شد. در 
عهد سلطان سنجر مرو پايتخت خراسان بود و از معتبرترين شهرهای ايران. آبادی 

و اعتبار آن تا آنجا بود كه زمين داران و دهقانان و اهل فضل در آنجا گرد  آمدند و در 
مدارس و كتابخانه های آن شهر  روزها را به فراگيری دانش  گذراندند

 شهر مرو در ۵۵۰ 
هجری قمری 

دارای 1۰ كتابخانه 
بزرگ عمومی بود 

كه فقط يكی از آنها 
دوازده هزار جلد 

كتاب داشت
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انگلستان با هدف 
سلطه انحصاري بر 
ايران و ذخائر و منابع 
آن و بستن راه نفوذ 
روسيه در جنوب، نه 
تنها از اجراي طرح 
كودتا حمايت كرد 
بلكه از گسترش 
تفرقه و ايجاد دشمني 
ميان سران كودتا 
راضي به نظر مي رسيد 
و عمالً به آن دامن 
مي زد. روسيه شريک 
قبلي انگلستان در 
سلطه بر ايران در 
پي انقالب بلشويكي 
اكتبر 1917 از ميدان 
ايران خارج شده بود

اسالم عبادت را براى زندگى مى خواهد و نبايد زندگى به خاطر عبادت محدود شود. در عين حال اسالم 
مى كوشد تا در تمام فعاليت ها و حركت هاى انسان صالح، روح عبادت را زنده كند، ولى نه به معناى بازداشتن از 
فعاليت هاى مختلف نشاط بخش زندگى و محدودكردن عبادت بين ديوارهاى معبد، بلكه به اين معنى كه همه 

نشاط هاى حياتى را به عبادت برگرداند

انگلســتان در پایان جنگ جهانی به شــدت دچار کمبود منابع مالی 
شــد و برای همین دولت این کشــور مقرر کرد نیروهایش در ایران و 
بین النهرین را به حداقل برســاند. آنها برای اجرای این سیاست ژنرال 
آیرونساید فرمانده نیروهای متفقین در شمال روسیه را به ایران اعزام 
کردند و مسئولیت انتقال فوری ارتش بریتانیا در گشوه و کنار ایران به 

بغداد را به او سپردند. 
برای دســتیابی به این منظور بریتانیا باید ســیطره خــود بر قدرت و 
سیاســت ایران را تثبیت می کرد تا نگرانــی از بابت خروج نیروهایش 
نداشته باشد. آیرونساید طرحی را آماده کرد که بخش اول آن بی اعتبار 
کردن قزاق های روســیه بود و ناامید کردن دربار و دولت ایران تا دیگر 
امیدی برای ســرباز زدن از طرح های انگلیس وجود نداشــته باشــد. 
نیروهای قزاق به تدبیری که آیرونســاید زمینه آن را فراهم کرده بود، 
از جنگلی ها و بالشــویک ها که اینک با هم متحد شده بودند شكست 
سختی خوردند. بخش دوم نیز طراحی یک کودتا بود و ژنرال آیرونساید 
برای طرح کودتای خــود دو چهره را انتخاب کرد؛ ســید ضیاءالدین 

طباطبایی به عنوان چهره سیاسی و رضاخان به عنوان چهره نظامی.
قبل از انجام کودتا، آیرونســاید به بغــداد فراخوانده شــد اما قبل از 
حرکتش با صدور حواله پولی از بانک شاهی، فرمان آغاز کودتا را صادر 
کرد. ســردار همایون فرمانده نیروهای قزاق هم که با سه هزار تومان 
اهدایی احمدشاه به قزوین رسیده بود تا از حرکت قزاق های گرسنه به 

تهران جلوگیری کند، به دستور سید ضیاء بازداشت شد. 
سید ضیاء و رضاخان ســوار بر خودرو بزرگ دربار که سردار همایون 
با آن به قزوین رفته بود، به تهران آمدند. در نخســتین دقایق روز سوم 
اســفند 1299خورشــیدي قزاق ها بدون کوچک ترین مقاومتی وارد 
تهران شــدند؛ چون فرماندهان نیروی ژاندارم و دیگر قوا قباًل توسط 
انگلیسی ها تطمیع شده بودند. فتح اهلل اکبر معروف به سپهدار رشتي 
رئیس الوزراء به سفارت انگلستان که این دولت خود حامي کودتا بود، 

پناه برد.

بدین ترتیب پس از اجــرای کودتا و نیز مالقات حضوری ســید ضیاء 
و رضاخان با احمد شاه حكم فرمایشــی برای رضا خان با لقب سردار 
ســپه و وزیر جنگ با درجه سرداری و برای ســید ضیاء حكم نخست 
وزیری و مسئول تعیین کابینه صادر شد. احمدشاه که با صدور این دو 
حكم عماًل به کودتا تسلیم شــده بود در اعالمیه خود اعتراف به غفلت 
و القیدي کابینه هاي قبلي و عدم وجود امنیت درکشــور و بالتكلیفي 
ملّت کرده بود. در همین روز رضاخان اعالمیه »حكم مي کنم« را صادر 
کرد که بر دیوارهاي تهران الصاق شــد و فهرستي از کساني را که باید 
دستگیر شوند به قزاق ها داد و شهر را جز نانوایي ها و قصابي ها به حالت 

تعطیل در آورد. 
انگلستان با هدف سلطه انحصاري بر ایران و ذخائر و منابع آن و بستن 
راه نفوذ روســیه در جنوب، نه تنها از اجراي طرح کودتا حمایت کرد 
بلكه از گســترش تفرقه و ایجاد دشمني میان ســران کودتا راضي به 
نظر مي رسید و عماًل به آن دامن مي زد. روسیه شریک قبلي انگلستان 
در سلطه بر ایران در پي انقالب بلشویكي اکتبر 1917 از میدان ایران 
خارج شده بود. همچنین انگلستان در آن زمان به دنبال تمایل دولت و 
ملت ایران به کمونیسم و انتقال کمونیسم از طریق ایران به کشورهاي 
عربي بود که پس از جنگ جهاني اول و انهدام عثماني عمدتاً به لندن 
سپرده شده بودند. انگلستان براي مبارزه با گسترش کمونیسم در ایران 
که هواداران فراوان هــم پیدا کرده بود راهي جز احیاء ناسیونالیســم 

ایراني نمي دید و براي این کار رضاخان مناسب به نظر رسیده بود.
رضا خان برخالف ســید ضیاء که بنای نخوت با احمدشاه را گذاشته 
بود از همان روز نخســت کودتا تا آخرین ساعت های حضور احمدشاه 
در ایران با وی بنای مماشــات گذاشــت، اما از همان آغــاز، تبلیغات 
گسترده ای برای آماده ســازی افكار عمومی برای ناکارآمد و غیرملی 
جلوه دادن سلطنت قاجارها در ایران آغاز کرد و بدین ترتیب کودتای 
1299 شروعی بر پیدایش سلســله پهلوی به دست استعمار انگلیس 

 .شد

كودتای انگلیسی 
رضاخان 

محمد منوری



اندیشه

رابطه عدالت و کارآمدی در 
اندیشه اسالمی

نقشتمدنیشیعهدرتاریخاسالم
نگاهیبهبردهداریدرآمریکا
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خواجه  بزرگداشت  روز  اسفند  پنجم 
بزرگترین  از  یکی  طوسی  نصیرالدین 
همین  به  است.  زمین   ایران  اندیشمندان 
مناسبت با برداشتی از سخنان دکتر مرتضی 
یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
کتاب  نویسنده  و  اسالمی  فرهنگ  و  علوم 
»اندیشه سیاسی خواجه نصیر« در گفتگو با 
مجله مهر نگاهی گذرا به مفهوم عدالت در 

اندیشه او می اندازیم.

خواجــه نصیر هم فیلســوف بــوده و هم در 
حوزه سیاســت و سیاســت ورزی ورود پیدا 
می کند. این یــک ویژگی برجســته خواجه 
نصیر اســت، بــه عبارتی جهــات جامعیت 
خواجه نصیرالدین طوســی را می رساند. در 
این مورد تقریباً  کســی را ســراغ نداریم که 
نظیر خواجه نصیر، هم فیلســوف سیاسی و 
هم سیاستگذار و سیاستمدار باشــد. او بنابر 
مالحظاتی بــه دربار اســماعیلیان ورود پیدا 
می کند و هم مورد مشورت اسماعیلیان و هم 
مورد مشــورت مغول ها باالخص هالکو قرار 
می گیرد، لــذا از این حیث ســمت کارگزاری 
سیاسی را می پذیرد. بنابراین تقریباً در گذشته 
و حال کســی را مانند خواجه نصیر در جهان 
اســالم و ایران نداریم که فیلسوفی هم شأن 
سیاستگذاری داشته باشد و هم سیاستمداری 
و هم کارگزاری سیاســی، مگر در شخصیتی 
مثل حضــرت امام خمینی)ره( کــه امام)ره( 
تمام این ویژگی ها را داشــت، البتــه امام)ره( 
باالتر از خواجه، مؤســس نظام سیاسی جدید 
در قالب تئوری و نظریه سیاسی هم بود. ایشان 
به مناسبت های مختلف از شخصیت خواجه 

نصیر تمجید و یاد می کرد و از ایشان به عنوان 
کسی که توانست حكمت را به حوزه سیاست 
وارد کنــد و خردورزی زندگی سیاســی را به 
سمت و سویی هدایت کند تا بستر ظهور و بروز 

کماالت، علوم و معارف باشد، تجلیل می کرد. 
این قابلیت در شــخص خواجــه نصیر بود. 
خواجه نصیر شــخصیتی اســت که در یک 
عبــارت کوتاه توانســت ویژگــی و خصلت 
خاص مغول هــا که وحشــی گری و توحش 
بود را به تمدن مغولــی تبدیل کند. این یكی 
از ویژگی های برجســته ای است که خواجه 
نصیر در حیات سیاســی خود داشت و کمتر 
شــخصیتی را در حوزه تمدن اسالمی داریم 
که این قابلیت را از خود نشــان داده باشــد. 
این ویژگــی، حاصل قابلیتی اســت که همه 
فیلسوفان سیاسی اسالمی از طریق حكمت 
و حكمت سیاسی می توانند به حوزه زندگی 
سیاســی ورود پیدا کنند، اما ویژگی خواجه 
نصیر، ویژگی خاصی است که این توانمندی 

را برای ایشان ایجاد کرد. 
امــروزه بحــث کارآمــدی از دغدغه هــای 
جمهوری اسالمی است. امروز نظام سیاسی 
جمهوری اســالمی نیاز دارد که ما از طریق 
بهره گیری از پیشینه حكمی خود برای بحث 
کارآمدی، بهره وری کنیم. مســئله این است 
که چگونه می توانیم در نظام سیاســی امروز 
بحث کارآمــدی را مطرح کنیــم و پایه های 
حكمی و خــردورزی به کارآمــدی بدهیم، 
یعنی چگونه فلسفه سیاسی را روزآمد کنیم 
و در عین حال قابلیتش را در زندگی سیاسی 
امروز و نظام سیاسی امروز خودمان به صورت 

کارآمد مطرح کنیم.
خواجه نصیــر در مباحث کالمی اســتادی 
تــام دارد و از گذشــته تاکنــون قوی ترین، 
مبسوط ترین و متقن ترین بحث های کالمی 
متعلق به ایشــان بوده اســت. او توانســت 
بحث های کالمی که قلمرواش در حد مذاهب 
اســت را به حوزه نظــام سیاســی وارد کند 
و این قابلیت فراهم شــد که فراتر از نزاع ها و 
جدال هــای کالمی، در زندگی سیاســی و با 
رویكرد فلســفی و خردورزی به آن پرداخته 
شود و کارکرد خاصی را در سطح نظام سیاسی 
نشان دهد، لذا نظریه سیاسی خواجه نصیر یا 
به عبارتی نظریه سیاست امامت خواجه که در 

نویسنده كتاب »اندیشه سیاسی خواجه نصیر« تبیین كرد

رابطه عدالت و كارآمدی 
در اندیشه اسالمی
دکتر مرتضی یوسفی راد

گفتار
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خواجه نصيرالدين 
طوسی در مباحث 

كالمی استادی تام 
دارد و از گذشته 

تاكنون قوی ترين، 
مبسوط ترين 
و متقن ترين 

بحث های كالمی 
متعلق به ايشان 

بوده است. او 
توانست بحث های 

كالمی كه 
قلمرواش در حد 

مذاهب هست را به 
حوزه نظام سياسی 

وارد كند و اين 
قابليت فراهم شد 

كه فراتر از نزاع ها و 
جدال های كالمی، 
در زندگی سياسی 
و با رويكرد فلسفی 

و خردورزی به 
آن پرداخته شود 
و كاركرد خاصی 
را در سطح نظام 

سياسی نشان دهد

اخالق ناصری با رویكرد فلسفه سیاسی مطرح 
می شود این قابلیت را دارد که بتواند در نظام 
سیاســی ما مبنای تعریف و تبیین کارآمدی 
قرار گیرد. خواجه نصیر دو کارویژه برای نظریه 
امامت تحت عنــوان سیاســت و امامت ذکر 
می کند. در واقع خواجه نصیر سیاست امامت 
را بدیل سیاست فاضله فارابی به کار می گیرد 
و دو کارویــژه برایش تعریــف می کند؛ یكی 

تعادل بخشی و دیگری تعالی بخشی است.
خواجه از طریق کارکردی که امامت دارد در 
نگاه راهبردی به ساختارها و زیرساخت های 
نظــام سیاســی کارکردهایــی را برایــش 
تعریف می کنــد که حاصل ایــن کارکردها، 
کارآمدســازی نظام و تعادل بخشی و تعالی 
جامعه اســت، در عین حال چون پایه تعادل 
بخشی و تعالی جامعه بر حكمت،علم و دانش 
و خردورزی قرار می گیرد خود به خود از این 
قابلیت برخوردار می شود که همیشه کارآمد 
هم باشــد، یعنی نظامی که از تعالی و تعادل 
برخوردار اســت باید دائم به تناسب نیازهای 

روز کارآمد باشد.
به عبارتی در فلسفه سیاسی خواجه نصیر از 
آنجا که نظام سیاســی کار ویژه اساسی اش را 
باید بر عدالت قــرار دهد )ضمن اینكه عدالت 
باید از طریق امنیت، سالمت و اعطای حقوق 
افراد تحصیل شــود(، کارویژه اساسی اش را 
بر عدالت قــرار می دهد. بنابرایــن امامت در 
حرکت راهبردی خود در اجــرای عدالت در 
ســطح نظام سیاســی از دو طریق ورود پیدا 
می کند؛ یعنی از یک طرف پایه های کارآمدی 
 » ، حقَّ نظام سیاسی را بر »اعطاء کل ذی حقٍّ
که امروزه می تــوان به آن بهــره وری گفت 
تعریف می کند، یعنی اینكه حق هر کسی ادا 
شود، به عبارت دیگر استعدادها و قابلیت های 
افراد شناســایی شــود. امكان بهــره وری، 
ظرفیت های وجودی و توانمندی های علمی، 
فنی و تخصصی که دارند شناســایی و به نحو 
مطلوبی از آنها استفاده شــود تا به هدر نرود. 
کسی که تخصصی در امری ندارد برای شغلی 
منصوب نشود که شایستگی الزم را ندارد. لذا 
خواجه توجه ویــژه دارد به اینكه حقوق افراد 
به تناسب استحقاق هایی که دارند اعطا شود 
که امروزه تحت عنوان بهره وری، رسا بودن و 

اثربخشی سازمانی از آن یاد می شود.

خواجه نصیر در بحث کارآمدی عالوه بر اینكه 
عدالت را مبنا و رویكــرد کارآمدی بر »اعطاء 
« تعریــف می کند تا بهره  ، حقَّ کل ذی حقٍّ
وری باال رود و افراد به تناسب شایستگی هایی 
که دارند بــه کار گرفته شــوند و همین طور 
عدالت را به »وضع شــیء فی موضعه« معنا 
می کند، یعنی عالوه بر اینكه افراد حقوقشان 
باید اعطا شــود، تا میزانی که استحقاق دارند 
به همین میزان امكان بهــره وری هم فراهم 
می شود در عین حال در جایی هم قرار گیرند 
و به گونه ای از اســتعدادها بهره وری شود که 
همانجا، جایگاه استحقاق آنهاست. به عبارت 
دیگر در تــوازن و تعــادل و ســازواری قرار 
می گیرند لذا پایه کارآمدی در ادبیات سیاسی 

خواجه نصیر، عدالت است.
تعریف خواجــه از عدالت به معنــای »اعطاء 
«از این جهت اســت که  ، حــقَّ کل ذی حقٍّ
حقوق افــراد به میزانی که اســتحقاق دارند 
باید ادا شــود. اینكــه چه میزان اســتحقاق 
دارند باید مشخص شود. این میزان از طریق 
»وضع شیء فی موضعه« مشخص می شود. 
یعنی اشــیاء باید در جاهای خودشــان قرار 
گیرند تــا اســتعدادهایی که دارنــد ظهور 
و بــروز کند. اگر ایــن امر در نظام سیاســی 
مشــخص شــود و نیروها در جای خودشان 
قرار گیرند و استعدادهایشــان ظهور و بروز 
پیدا کند، میزانی که حق و حقــوق دارند به 
آنها اعطا شــود. از ســاختاری که افرادش، 
نیــروی انســانی اش، اجزا و عناصــراش در 
جای خودشــان قرار گرفتند و در عین حال 
هم تعیین جا و جایگاه شــده اســت و افراد 
هم به تناســب موقعیتی که دارند در جایگاه 
خودشــان قرار گرفتند باید انتظار داشــته 
باشــیم کــه از کارآمدی خاصــی برخوردار 
باشــد، لذا امروز که بحث نظــام جمهوری 
اســالمی بر پایه نظریه والیت فقیه استقرار 
یافته، مســئله ای که باید بر تأمــل ورزی ها، 
خردورزی ها و اندیشه ورزی ها حاکم باشد این 
بحث است که چگونه بتوانیم نظام جمهوری 
اســالمی را کارآمد کنیم؟ نقاطی که مبنائا یا 
بنائا به ناکارآمدی نظام منجر می شــود باید 
مورد شناســایی قرار گیرد. براساس اندیشه 
ورزی و خردورزی چیزی که از نظریه امامت 
خواجه نصیر می توان بهره برد این اســت که 

نظریه امامت را با رویكــرد راهبردی تحلیل 
کنیم و کارویــژه نظریه امامــت را بر این امر 
ببینیم که عدالت چگونه می تواند در نظامی 
که بر اصول و مبانی اعتقــادی و جهان بینی 
خاص توحیدی قرار گرفته است، محقق شود.

در منطق اندیشه ورزی خواجه نصیر، عدالت 
بر دو اساس و پایه قرار گرفته است و مادامی 
که این دو پایه بــه طور متــوازن در جامعه 
مســتقر شــوند به کارآمدی نظــام منتهی 
می شود؛ اول اینكه عدالت نســبت به افراد و 
 ، اجزا و عناصر به معنای »اعطاء کل ذی حقٍّ
« باشــد یعنی حقوق افراد شناســایی تا  حقَّ
مشخص شود که افراد از چه حقی برخوردار 
هســتند، وقتی که حقوق شناســایی و اعطا 

شود بهره وری شخص باال می رود.
پایه بعدی عدالت که »وضع شیء فی موضع« 
هســت، به این معنا که افراد، اســتعدادها و 
توانمندی هــا در جای خودشــان اســتفاده 
شوند یعنی کسی که راننده است، برای شغل 
رانندگی مفید است. کســی که استاد علوم 
سیاســی اســت، برای کار مربوط به خودش 
استفاده شود. کسی که مهندس است، احیاناً 
برای مدیریت سیاســی به کار گرفته نشود، 
هر چیزی در جای خودش تعریف شــود. اگر 
به این شــكل باشــد یعنی اگر در این منطق 
عدالت را تعریف کنیم، کارآمدی از نظامی که 
پایه های آن براســاس تعالی و تعادل بخشی 
قرار گرفته اســت، در جامعه و نظام سیاسی 

خود را نشان می دهد. 
امروزه جمهــوری اســالمی نیــاز دارد که 
مســئله و دغدغه اش کارآمدی شود تا بتواند 
پایه های مشــروعیت خــودش را در جامعه 
باال ببرد؛ با توجه به مشــكالتی که  در سطح 
نظام بین الملل و در سطح داخلی وجود دارد. 
بنابراین ضرورتاً باید بیش از پیش به مســئله 
کارآمدی جمهوری اســالمی توجه ویژه ای 

داشته باشیم. 
خواجه نصیر شــخصیت ذوابعادی است؛ هم 
سیاستگذار، هم سیاســتمدار و هم کارگزار 
سیاســی. بهره وری در این اســت که نظریه 
سیاســت و امامت او را با نــگاه راهبردی که 
ماهیتاً هم راهبردی هست بتوانیم در جامعه 
با کلید واژه اساســی عدالت جاری و ســاری 

 .کنیم

خواجه  نصير از طريق كاركردی كه امامت دارد در نگاه راهبردی به ساختارها و زيرساخت های نظام 
سياسی كاركردهايی را برايش تعريف می كند كه حاصل اين كاركردها، كارآمدسازی نظام و تعادل بخشی 
و تعالی جامعه است، در عين حال چون پايه تعادل بخشی و تعالی جامعه بر حكمت،علم و دانش و خردورزی 

قرار می گيرد خود به خود از اين قابليت برخوردار می شود كه هميشه كارآمد هم باشد
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کلمه نخستکلمه نخست

اگر خواجه نصیر نبود نقش تمدنی شــیعه 
در دوران حمله مغول افــول پیدا می کرد و 
امروز دیگر از شــیعه و فعالیت های شیعه و 
نقش تمدنی آن کمتر اطالع داشتیم. نقش 
شیعه در تمدن سازی نقشی غیرقابل انكار 
است و مخالفان شیعه و عمدتاً مستشرقان 
معتقدند شیعه نقش تمدنی فعالی نداشته 
وبیشــتر منفعل بوده است. مرحوم نجاشی 
در کتاب رجال خود مــی گوید »مخالفان 
به ما طعنه می زنند که شیعه نقش تمدنی 

نداشته است.« در قرن های بعد ما شاهدیم 
کــه مخالفان شــیعه مانند احمــد امین و 
مستشــرقان در کتاب هــای خــود به این 

مسئله پرداخته اند.
ما از نقش تمدنی شیعه دفاع می کنیم و در 
این زمینه به اقدامــات خواجه نصیرالدین 
طوســی اشــاره می کنیم. شــیعه نه تنها 
منفعــل نبوده، بلكــه دارای نقــش فعالی 
بوده و وارد عرصه علم و عمل شده و تمدن 
اســالمی را تعالی بخشــیده اســت. الزمه 

داشتن نقش تمدنی، شناخت تمدن و درك 
درست از تمدن و نقش عالم از تمدن اسالمی 
اســت. به همین علت خواجــه نصیرالدین 
طوسی با تكیه بر آیات و روایات و توصیه های 

اهل بیت)ع( به عرصه تمدنی وارد می شود.
گام اول خواجــه نصیر در عرصــه تمدنی 
این بود کــه در حوزه هــای مختلف علوم 
اســالمی و آنچــه که نیاز بشــر بــه علوم 
اسالمی و علوم طبیعی اســت، کسب علم 
کنــد. او در حوزه هــای طب، فقــه، کالم، 
ریاضیات، فلســفه، کالم، اخالق، سیاست 
و نجوم وارد شــد و با پیگیری اندیشــه ها و 
تفكرات گذشــتگان و مكاتب گذشــته، به 
نقد و ارزیابی دیدگاه های دیگر می پردازد. 
بنابراین درك درســتی از وضعیت فكری، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی جامعه 

اسالمی به دست می آورد.
گام دوم نقش تمدنی خواجــه نصیرالدین 
طوســی این بود که آنچه در عرصه نظری 
و علوم کســب کرده در عرصه عمل تجلی 
پیدا کند. تمدن، مجموعه دســتاوردهای 
مادی و معنوی است به همین دلیل خواجه 

نقش تمدنی شیعه
در تاریخ اسالم

حجت االسالم والمسلمین محمدجواد یاوری
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( 
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فیلسوف گفتگو
دکتر غالمحســین ابراهیمی دینانی، چهره 
ماندگار فلســفه و نویســنده کتاب »خواجه 
نصیرالدین طوســي؛ فیلســوف گفتگو«  در 
ســخنانی در همایش بزرگداشت روز حكیم 
خواجه نصیرالدین طوســی که در موسســه 
پژوهشی حكمت و فلســفه ایران برگزار شد 
درباره این اندیشمند بزرگ مسلمان اینگونه 

می گوید.
خواجه نصیرالدین طوســی به تشیع خیلی 
خدمت کرده اســت، تا قبل از او بیشتر علما 
اهل سنت بودند یا اینكه معلوم نبود شیعه اند 
یا سنی اما خواجه تنها عالمی است که یقیناً 
شیعه است و در اینكه او به همه علوم احاطه 
و تسلط دارد شكی نیست به همین دلیل هم 
او را عقل حادی عشر یا عقل یازدهم می نامند. 
خواجه نصیرالدین طوســی همه علوم زمان 
خود را می دانست، چنان که خیلی از علمای 
دیگر آن زمان اینگونه بودند اما امروز اینگونه 
نیســت چون تنوع و تعداد علــوم انقدر زیاد 
شده است که کسی نمی تواند همه علوم زمان 
خود را فرا بگیــرد. در دنیای امروز به ضرورت 
همه چیز تخصصی شده اســت. این حكیم 
بزرگ که اهل خراســان و ایرانی است درباره 
علوم زمان خودش کتاب های بسیاری نوشته 
ضمن اینكه گفتگوهای مفصلی هم با عالمان 
زمان خود داشته اســت. به این صورت که یا 
با آنها رو در رو گفتگو یا بــا آنها نامه نگاری و 
مكاتبه می کرده است. او تعدادی از آثارش را 
به زبان فارسی نوشته و نشان داده ایرانی است 
البته غیرت ایرانــی او را از وقتی که حكومت 
عباسی را ســرنگون کرد نیز می توان فهمید. 
خواجه فیلسوف گفتگوســت و این را خیلی 
خوب بلد اســت، اگر خواجــه نصیر نبود من 
نمی د انم چه بالیی ســر تاریخ تشیع می آمد 
و ما چه می کردیم. درست است ابن سینا هم 
مهم بوده ولی خواجه یک شــیعه تمام عیار 

 .است

نصیرالدین در وضعیــت بحرانی عصر خود که 
مواجهه بــا حمله مغول بــود، در قالب عالمی 
که اگرچه دیگران معترض به او هستند و با او 
برخورد می کنند، وارد عرصه عمل می شــود و 

مدیریت اوقاف آن دوران را به عهده می گیرد.
او به عنوان یــک مرجع و نه بــه عنوان عامل 
حكومت ظلــم، مدیریت اوقــاف را می پذیرد. 
خواجه نصیر درآمدهای اوقــاف را خرج علم 
آموزی می کنــد. در زمان او مراکــز علمیه و 
کتابخانه ها جان دوباره ای گرفتند زیرا قدرت، 
پول و منابع مالی در دســت او بــود و آن را در 
راه مراکز علمــی هزینه می کــرد. گام دیگر 
خواجه نصیر در راســتای نقش عینی و عملی 
این بود که مراکزی مانند رصدخانه ها که نیاز 
جامعه بود را تأســیس و کتابخانه ها را احیا و 
نگهداری کرد و از نابودی آنها به دست مغوالن 
جلوگیری کرد. ما امروز وجود بسیاری از آثار و 
کتاب های علمی را مدیون خواجه نصیرالدین 

طوسی هستیم.
خواجه نصیر برای اینكه نقش خود را به عنوان 
مرجعیت به درستی ایفا کند از شیعه و علمای 
شــیعه حمایت کرد. حیات علمــی جامعه به 
حضور فعال دانشــمندان آن جامعه است. او 
در دولت هالکو که به ســرزمین های اسالمی 
حمله کرده بــود، مرکزیت علــم و اجتهاد و 

حضور فعال دانشمندان را احیا کرد.
خواجه نصیر دیدگاه و اندیشــه سیاسی خود 
را بازخوانی کرد و از آنچه که اندیشــه سیاسی 
شیعه است به تناسب وضعیت موجود، دیدگاه 
سیاسی خود را مطرح کرد و در این دیدگاه بر 
محوریت و مرجعیت فقیه در جهان اســالم و 
نفی حكومت ظلم و بنــی عباس تاکید و نقش 
خود را ایفا نمود. نقش و اندیشه سیاسی او در 
تمام برنامه هایش حضور چشــم گیری دارد. 
لذا عده ای از این شــخصیت بــه عنوان یكی 
ازستاره های روشــن دانش و علوم اسالمی یاد 

می کنند.
خواجه نصیــر در وضعیت بحرانی که شــیعه 
پراکنده شده و حاکمیت بنی عباس و حمالت 
مغوالن پیــش آمده، تــالش می کند وظایف 
اصلــی اهــل بیــت)ع( را در برنامه های خود 
تجلی دهد. یكــی از کارهایی که اهل بیت)ع( 

بر آن تاکید دارند احیای دین خدا، اجرای آن 
و حراســت و پاســداری از دین و اقامه حدود 
الهی اســت. او در آن وضعیت بحرانی با توجه 
به نقش و نگاهی که بــه وضعیت جامعه دارد، 
شــیعه را از بحران های سیاســی و اجتماعی 

عبور داد تا نقش تمدنی استمرار پیدا کند.
اگر خواجه نصیر نبود نقش تمدنی شیعه در این 
دوره افول پیدا می کرد و امروز دیگر از شــیعه و 
فعالیت های شیعه و نقش تمدنی آن کمتر اطالع 
داشتیم. در دوره ای که مغول به جامعه اسالمی 
حمله می کنــد، حكومت های ســرزمین های 
اسالمی و خالفت بنی عباس ظالمانه اند زیرا در 
اندیشه سیاسی شیعه به این دلیل که حق اهل 
بیت)ع( غصب شده، خالفت بنی عباس غاصب 
است. خلفای عباســی از دیدگاه علمای شیعه و 
خواجه نصیرالدین طوســی مطرود هستند. در 
این میان خواجه میان حضور خلفای عباســی 
و مغوالن شــرایط را رصد می کند و به تشخیص 
او شیعه نیاز به حفظ و حراســت دارد و فعاًل در 
وضعیت موجود باید اندیشــه ای مطرح شود تا 

شیعه از بحران نجات پیدا کند.
او بــا دو مســئله مواجهه بود کــه هیچ کدام 
مورد قبــول او نبودند. اگــر او در مقابل مغول 
می ایستاد، آنها شــیعیان، عالمان و آثارشان 
را از بین می بردند. از ســوی دیگر هم خواجه 
نصیر حكومت عباســی را غاصــب می داند، 
لذا اندیشه سیاســی خواجه و علمای آن عصر 
همراهی کردن و کنار آمــدن با حاکم عادل و 
غیرمســلمان بهتر از همراهی بــا حاکم ظالم 
مسلمان است. این اندیشه در وضعیت بحرانی 
نسبت به شــرایط بحرانی تولید شده نه اینكه 

این حرکت صحیح است.
حق آن اســت که حاکم اســالمی باید عادل 
باشد و دارای مشروعیت الهی گردد اما حاکم 
عادل نیســت. پس باید به حفظ شیعه توجه 
شــود لذا همكاری و همراهی با مغول مطلوب 
عقلی اســت و گزارش های تاریخی این کار را 
تأیید می کند. خواجه نصیر برای حفظ شیعه 
با مغول همكاری می کند و نــه اینكه مغوالن 
را قبول داشــته باشــد. خواجه نصیر مغول را 
مقبول می دانــد اما آن را مشــروع نمی داند و 

 .چاره ای هم ندارد

خواجه نصير برای اينكه نقش خود را به عنوان مرجعيت به درستی ايفا كند از شيعه و علمای 
شيعه حمايت كرد. حيات علمی جامعه به حضور فعال دانشمندان آن جامعه است. او در 

دولت هالكو كه به سرزمين های اسالمی حمله كرده بود، مركزيت علم و اجتهاد و حضور فعال 
دانشمندان را احيا كرد
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نگاهی به برده داری در آمریکا

مدعیان امروز 
شرمساران تاریخ

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در نامه خود به 
جوانان اروپایی و آمریکای شمالی در جایی که فهرست رفتارهای 
ناشایست غرب را که خودشان بعدها به آن اعتراف و از افکار عمومی 
جهان عذرخواهی کرده اند، بر می شمرند به برده داری نیز اشاره کرده 
و می فرمایند: »تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری شرمسار است، از دوره  
استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان 

خجل است.«

روند ننگین برده داری در آمریكا حدود چهارصد ســال پیش آغاز شد. 
در اول اسفند سال 919 شمسی برابر با 20 فوریه سال 1619 ناخداي 
یک کشتي هلندي 20 سیاهپوست را که در آفریقا به دام انداخته بود 
به آمریكاي شمالي )ایالت ویرجینیا( رساند و به مهاجران انگلیسي این 
منطقه فروخت. با این اقدام کار انتقال برده از آفریقا به آمریكا آغاز شد. 
مهاجران انگلیسي درســال 1607 وارد ویرجینیا شده بودند. بومیان 
آمریكاي شمالي )سرخپوستان( به هیچ وجه حاضر به کارکردن براي 
مهاجران نبودند. این بومیان نزدیک به ســه قرن با مهاجران اروپایی 
که آنها را متجاوز به خاك و تصرف اراضی و امالکشــان می دانستند، 

جنگیدند.
همزمان با انتقال 20 برده ســیاه، یک کشــتي انگلیســي هم 90 زن 
اروپایي را به روســتای جیمزتاون نخســتین دهكــده مهاجران در 
ویرجینیا منتقل کرد که آنها نیز به نوعــی در قالب ازدواج با مهاجران 
انگلیسی به فروش رسیدند. هریک از این زنان در برابر دریافت مقداری 
پول، توتون و پنبه به میزان 200 لیره واگذار مي شدند. در همان زمان، 
افرادی هم در اروپا بودند که به عنوان داوطلب نوکري )ِســروانت( به 
آمریكاي شمالي مهاجرت مي کردند. آنها تا زماني که هزینه سفر خود 

عباس سلیمانی

جهان
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از اروپا به آمریكا را با ارباب تصفیه نمي کردند در حكم برده بودند؛ با این 
تفاوت که ارباب نمي توانســت آنها را بفروشد یا نسبت به ایشان تعّدي 

کند.
برده داری در آمریكا عملــی قانونی بود که در متن قانون اساســی به 
آن اشاره شده و تا دو قرن ادامه داشــت. هرچند که پس از جنگ های 
داخلی، تمایالت ضدبرده داری به تدریج در ایاالت شــمالی گسترش 
پیدا کرد اما در جنوب، توســعه ســریع صنعت پنبه از ســال 1800 
)1179( باعث شــد که ایالت های جنوبی به شــدت متكی به برده ها 
شوند و بكوشند تا آن را در ســرزمین های غربی جدید نیز شایع کنند. 
ایاالت متحده به وسیله خط میسون-دیكســون که مریلند )برده دار( 
و پنســیلوانیا )آزاد( را جدا می کرد به دو قطب ایالت هــای برده دار و 
ایالت های آزاد تقسیم شده بود. با اینكه تجارت بین المللی برده در سال 
1808 )1187( ممنوع شد اما تجارت داخلی در آمریكا همچنان ادامه 
یافت و باعث شــد تا جمعیت برده ها تا پیش از ممنوعیت برده داری به 

چهار میلیون نفر برسد. 
در ســال 1860 )1239( از میان 1،515،605 خانــواده ای که در 15 
ایالت زندگی می کردند نزدیــک به 400،000 خانــواده )تقریباً یک 
چهارم( برده داشتند. هر چند پس از شكل گیری ایاالت متحده برخی 
از رنگین پوستان آزاد بودند اما وضعیت برده بودن بیشتر با رنگ پوست 
افرادی شناخته می شد که تبار آفریقایی داشتند. این مسئله باعث شد 
که نظامی قانونی به وجــود آید که در آن نژاد نقــش اصلی را بر عهده 

داشت. 
باالخره هنگامی که آبراهام لینكلن با شــعار برچیــدن برده داری در 
انتخابــات 1860 )1239( به پیروزی رســید، ایالت هــای جنوبی از 
اتحادیه خارج شدند تا کنفدراســیون ایاالت مؤتلفه آمریكا را تشكیل 
دهند. خروج از اتحادیه بــه منزلهٔ آغاز جنگ داخلــی بود. این جنگ 
وضعیت زندگی در جنــوب را به هم ریخت زیرا بســیاری از برده ها از 
کشــتزارها فرار می کردند یا توســط نیروهای اتحادیه آزاد می شدند. 
جنگ باعث الغای برده داری شد. بعدها در دسامبر 1865 )آذر 1244( 
متمم سیزدهم قانون اساسی رسماً نهاد برده داری را در ایاالت متحده 

غیرقانونی اعالم کرد. 
به کارگیری بردگان در مناطق جنوبی باعث شده بود کارایی مزارع این 
مناطق تا 35 درصد بیشتر از مزارع مناطق شمالی باشد. موضوعی که 
بیش از همه ناشــی از نیروی کار بردگانی بود که تحت بدترین شرایط 
مجبور به کار شده و استثمار می شده اند. در آن زمان اگر برده ای کمتر 
از حد مورد انتظار کار می کرد به شدت تنبیه می شد. ارزش اقتصادی 
بردگان آن چنان بوده اســت که طی شــش دهه تا زمان آغاز جنگ 
داخلی، قیمت بردگان به شــدت افزایش یافت. در واقع طی آن دوران 
تولید پنبه به شدت افزایش داشته که برای سود آوری باالی خود متكی 
به استفاده از بردگان بود. طی این دوران، میلیون ها برده کشته شده و 
میلیون ها تن دیگر از ابتدای زندگی برده به دنیــا آمده و تا پایان عمر 

خود محكوم به بردگی برای سفید پوستان بوده اند.
برده ها در سه دسته برده های مزارع، معادن و خانه ها تقسیم می شدند. 

در مجموع بیش از 15 میلیون سیاهپوســت آفریقایی به قاره آمریكا 
انتقال یافتند. برده ها را زیر عرشهٔ کشــتی با زنجیر به هم می بستند تا 
قادر به فرار یا پریدن به دریا نباشــند. تقریبًآ از هــر 5 برده یک نفر به 
دلیل شرایط نامناسب نگهداری و تغذیه در مســیر انتقال می مرد. در 
واقع حدود 3 میلیون نفر از برده ها پیش از رســیدن به آمریكا مردند. 

پرتغالی ها کشتی های حامل برده خود را تابوت می نامیدند. 
وقتی بردگان آفریقایی به جزایر هند غربی، برزیل یا آمریكای شمالی 
می رسیدند مســتقیماً به بازار منتقل می شــدند و مانند حیوانات به 
حراج گذاشته شــده و صاحبان کشــتزارها و معادن دندان های آنها را 
معاینه می کردند. سپس بردگان روی سكوئی می ایستادند و خریدارها 

قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می دادند و هنگامی که از نظر قیمت 
به توافق می رســیدند برده های خریده شده را با خود می بردند و بسیار 

اتفاق می افتاد که اعضای خانواده ها از هم جدا می شدند.
اولین کشــتی های حمل برده، قایق های بزرگی بودند که برای حمل 
بار طراحی شده بودند. تا میانه دهه 18 میالدی برای ساخت هر فروند 
از این کشــتی ها 500 تا 1000 دالر هزینه می شد؛ چیزی حدود 100 
تا 300 هزار دالر امــروز. البته این هزینه هــای هنگفت خیلی راحت 
در اولین سفر پوشــش داده می شــد. هر کاپیتان برده فروش بابت هر 
برده ای که زنده به مقصد می رساند، پنج تا شش دالر دریافت می کرد 

و می توانست در همان اولین بار کل خرج ساخت کشتی را دربیاورد.
»بروك« یكی از معروف ترین انواع کشتی حمل برده بود که 298 تن 
وزن داشت و معموالً حدود 450 برده را حمل می کرد. البته این تعداد 
برده هایی بود که در مواقع عادی حمل می شدند اما از آنجا که جانشان 
ارزشی نداشت، رکورد حمل برده ها در »بروك« تا 600 نفر هم رسیده 

 .بود

هنگامی كه آبراهام لينكلن با شعار برچيدن برده داری در انتخابات 1۸۶۰ )1۲۳9( به پيروزی رسيد، 
ايالت های جنوبی از اتحاديه خارج شدند تا كنفدراسيون اياالت مؤتلفه آمريكا را تشكيل دهند. خروج 

از اتحاديه به منزلۀ آغاز جنگ داخلی بود. اين جنگ وضعيت زندگی در جنوب را به هم ريخت زيرا 
بسياری از برده ها از كشتزارها فرار می كردند يا توسط نيروهای اتحاديه آزاد می شدند

برده داری در 
آمريكا عملی 
قانونی بود كه 
در متن قانون 
اساسی به آن 

اشاره شده و تا 
دو قرن ادامه 

داشت
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کلمه نخست
ظاهر مدرن تمدن غرب روی چه 

چیزی بنا شده است؟

دنیــای امــروز بــدون مواجهــه بــا تاریخ 
ســرمایه داری که بیش از پانصد سال به طول 
انجامیــده قابل درك نیســت. آنچه مورخان 
معاصر تاریخ ســرمایه را از دیگــران متمایز 
می ســازد، تاکید آن ها بر ماهیت غیرضروری 
ســرمایه داری و تــالش برای درك شــیوه 
تغییرات این نظــام در طول زمان اســت که 
جوامــع، تكنولــوژی، دولت ها و بســیاری از 
جنبه های زیست بشــری را به صورت انقالبی 
تغییر داده اســت. این جریان پژوهشــی در 
هیچ نقطه ای از جهان به اندازه ایاالت متحده 
قابل  مشاهده نیست. به عالوه هیچ موضوعی 
در این عرصــه بیش از بررســی ارتباط میان 
ســرمایه داری و برده داری توجه محققان را به 

خود جلب نمی کند.
در حقیقت اگر سرمایه داری، چنانكه بسیاری 
باور دارند، نظامی متشــكل از دســتمزدها، 
بازارهــا، قراردادها و حاکمیت قانون باشــد و 
از این ها مهم تر، بر این ایده اســتوار باشد که 
بازارها به صورت طبیعی آزادی های بشری را 
حداکثر می کنند، آنگاه نقش برده داری در این 
میان چه خواهد بود؟ این پرسش دربارة تاریخ 
هیچ کشــوری مشــابه با تاریخ برده داری در 
ایاالت متحده ضرورت نمی یابد. ایاالت متحده 

آمریكا، این نمونه آرمانی جامعه سرمایه داری، 
همزمان نمونــه ای از مشــارکت تمام عیار در 
نظام برده داری اســت؛ اما این مسئله از بحث 
در ســطح یک ملــت فراتر مــی رود؛ چراکه 
ارتباط میان برده داری و سرمایه داری یكی از 

کلیدهای فهم ریشه های جهان مدرن است.
مورخان بســیاری برای دورانــی طوالنی در 
تضاد میان ســرمایه داری و برده داری مشكلی 
نمی دیدنــد. تصویر آن هــا از ســرمایه داری 
آمریكایی به نظام برده داری اشاره ای نمی کرد 
و بردگــی اساســاً امــری مرتبط بــا جوامع 
غیرسرمایه داری تلقی می شد. این مورخان به 
جای تحلیل برده داری به عنوان نهادی واقعی، 
آن را در مقام ســاختاری پیشامدرن، ظالمانه و 
البته حاشیه ای در تاریخ مدرنیته و سرمایه داری 
تحلیــل می کردند که نظامــی غیرمولد، مانع 
رشد و البته محصول دوران پیشین تاریخ بوده 
است. از این زاویه برده داری آسیبی جنوبی در 
آمریكا بود، نظامی کــه روی اربابان برای منافع 
اربابان سرمایه گذاری می کرد، توسط متعصبان 
پشتیبانی می شد و در نهایت با جنگی خونین و 

پرهزینه از عرصة جهان کنار نهاده شد.
البته برخــی از مورخان همواره بــا این تلقی 
مخالف بوده انــد. ســی. آل. آر. جیمز و اریک 

ویلیامز در دهه سی جایگاه محوری برده داری 
را در نظام ســرمایه داری نشان دادند؛ هرچند 
که یافته هــای آن ها تا حدود زیــادی نادیده 
گرفتــه شــد. در حدود نیــم قرن بعــد، دو 
اقتصــاددان آمریكایــی به نام های اســتنلی 
انگرمــن و رابــرت ویلیــام فــوگل در کتاب 
پرمناقشــه زمان بر صلیب، تاریخ مدرنیته و 
سودآوری برده داری را در ایاالت متحده مورد 
بررســی قرار دادند. امروز انبوهی از کتاب ها و 
کنفرانس ها به بحث از این مبانی ناشــناخته 
می پردازنــد. این آثار بر ماهیــت پویا، مدرن، 
سودآور، گســترده و محوری برده داری جدید 
در سرمایه داری تمرکز کرده اند و به طور خاص 
رشد اقتصادی ایاالت متحده را در نسبت با آن 
مورد بررســی قرار می دهند. علی رغم تفاوت 
موجود میان آثار این مورخــان، تمامی آن ها 
در این نكته هم داستان اند که برده داری یكی 
از بخش های کلیدی سرمایه داری آمریكایی به 
ویژه در قرن نوزدهم است؛ زمانی که این نهاد از 
توسعه صنایع مدرن و رشد کلی اقتصاد ایاالت 

متحده تفكیک ناپذیر بود.
در نیمــه اول قرن نوزدهم، بــرده داری محور 
اقتصاد آمریكا بود. جنوب آمریكا بخش پویای 
اقتصاد این کشور و شهروندان سفیدپوست آن 

نویسنده: اسون بکرت
مترجم: علی حاتمیان

برج عاج امپریالیسم
با رنج بردگان قد كشید
درباره داد و ستد تاریخی برده داری و سرمایه داری
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به شــمار می رفت و محصوالت تولیدشده در 
این منطقه، نه تنها جایــگاه ایاالت متحده را 
در اقتصاد جهان تثبیت کرد، بلكه بازاری برای 
محصوالت کشاورزی و صنعتی در نیوانگلند 
و ایالت های ســاحلی اقیانوس اطلس از جمله 
مریلند، پنســیلوانیا و ویرجینیا ایجاد نمود. 
بیش از نیمی از صادرات کشــور در شش دهه 
نخســت قرن نوزدهم از پنبه خامی تشكیل 
می شــد که تمامی آن توسط بردگان به تولید 
رســیده بود. والتــر جانســون در کتاب مهم 
خود تحت عنوان »رودخانه رویاهای تاریک: 
برده داری و امپراطوری در ســرزمین پنبه« 
گزارش کرده است که اســتفاده از موتور بخار 
در رودخانه می سی سی پی بســیار رایج تر از 
روســتاهای نیوانگلند بود؛ امری که شاهدی 
برای فرآیند برده داری است. او برده داری را نه 
صرفاً به عنوان بخشی از سرمایه داری آمریكا، 
بلكه به مثابه جوهره اصلــی آن می نگرد. در 
یكــی از مكاتبات نوشته شــده در ســاوانا در 
ایاالت جورجیا به صراحت بیان شــده است 
که »برده داری فراوانی تجارت، تولید و ثروت 

عمومی را در این کشور ایجاد کرده است.«
از آنجا که کشــاورزان برای زمین و نیروی کار 
به سرمایه نیاز داشــتند، به بازارهای سرمایه 

روی می آوردند. در واقع دسترســی به منابع 
موجود در نیویورك و لندن بدون گســترش 
کشــاورزی مبتنی بر بــرده داری در جنوب 
آمریكا ناممكن بــود. در همین رابطه گروهی 
از بردگان آزادشــده ویرجینیا در سال 1867 
چنین گــزارش کرده اند: »زنان، شــوهران و 
فرزندان ما بارها و بارها به فروش رســیدند تا 
زمین هایی که اینک بر آن ها زندگی می کنیم 
خریداری شوند. آیا ما نبودیم که زمین را پاك 
کردیم، محصول ذرت، تنباکو، برنج یا شــكر 
کشــت کردیم. آیا شــهرهای بزرگ شمالی 
با همین پنبه و شــكر و برنج تولیدی ما رشد 
نكردند؟« برده داری از دید این گروه اســاس 

اقتصاد آمریكا بوده است.
برده داری جنوبی از جهــات دیگری نیز برای 
ســرمایه داری آمریكا مهم بوده است. چنانكه 
محققان مدیریــت و مورخان در ســال های 
اخیر نشان داده اند، نوآوری در شیوه تنظیم و 
درجه بندی هزینه ها و بهره وری نیروی کار در 
مزارع برده داری ریشه دارد. این مزارع مشاغلی 
نامعمول را مدیریت می کردنــد که در آن ها 
مالكان به طــور کامل کارگــران را در کنترل 
خود داشــتند و در نتیجه قادر بودند فرآیند 
کار و محاسبه آن را بازطراحی نمایند؛ قدرتی 
که تولیدکنندگان قرن نوزدهمــی نیز از آن 

برخوردار بودند.
آنچنان که کیتلین رزنتال نشــان داده است، 
کار بردگان بــه مالک برده دار امــكان تجربه 
شــیوه های جدیدی از کنترل نیــروی کار را 
می بخشــید. ادوارد باپتیســت که رویه های 
مورد اســتفاده در مزارع و تجــدد آن ها را به 
تفصیل درکتاب نیمه ای که هرگز گفته نشد: 
برده داری و ایجاد ســرمایه داری مدرن مورد 
بررسی قرار داده است، از این نیز فراتر رفته و 
استدالل کرده است که پس از ورود شیوه های 
جدید مدیریت نیروی کار بــه مزارع مالكان، 
شــكنجه به عنوان یكی از رویه های عمومی 
پذیرفته شــد. از این جهت، مزارع برده داری و 
نه راه آهن را باید نخســتین کسب وکار بزرگ 

آمریكایی محسوب کرد.
به عالوه همــه ما در مدرســه آموخته ایم که 
گام های نخســت صنعتی ســازی در ایاالت 
متحده در صنایــع مرتبط با پنبه برداشــته 
شده است. بسیاری از مؤسســات آموزشی و 

فرهنگی مانند جماعات مذهبی، بیمارستان ها 
و دانشــگاه ها نیز از انباشته شدن سود حاصل 
از تجارت پنبــه، تولید پارچه هــای پنبه ای، 
کشــت پنبه و تأمین آن در بازارهای جنوب 
ســود بردند. با نظر به اینكه ایاالت متحده در 
قرن نوزدهم تحت نفوذ برده داری و ســود آن 
قرار داشت، جای تعجبی ندارد که مؤسسات 
ظاهراً بی ارتباط با خشــونت مزارع جنوبی، به 
صورت غیرمســتقیم در منافــع حاصل از آن 

سهیم بوده اند.
کریگ اســتیون در »آبنــوس و پیچک: نژاد، 
برده داری و تاریخ دشوار دانشگاه های آمریكا« 
نشــان داده اســت که چگونه دانشــگاه های 
هاروارد و براون، در میان دیگر مراکز آموزشی، 
از بازرگانــان مرتبــط با تجارت بــرده کمک 
مالــی دریافــت می کردنــد، تولیدکنندگان 
پنبه را در هیــات مدیره خــود می پذیرفتند 
و نســل هایی از نخبــگان جنوبــی را تعلیم 
می دادند که در بازگشــت به خانــه به نظام 
اربابی خشن می پیوســتند و نقشی کلیدی را 
در زیرساخت های ایدئولوژیک برده داری ایفا 

می نمودند.
در دهــه 1830، یــک میلیــون آمریكایی 
که بیشــتر آن ها برده بودند، به کشــت پنبه 
می پرداختنــد. پنبه خــام مهم تریــن ماده 
صادراتی ایاالت متحده بود و در جریان مالی و 
سازوکاِر در حاصل ظهور کسب وکار این کشور 
نقشی کلیدی ایفا می کرد. جان براون، برده ای 
فراری، گزارش کرده است که »پس از افزایش 
قیمت پنبه در بازار انگلستان، بردگان بیچاره 
بالفاصله تأثیر آن را احســاس کردند، فشــار 
کاری افزایش پیدا کرد و شــالق بیشتری در 

کار آمد.«
پس از آنكه پنبه و نظام برده داری تولیدکننده 
آن در اقتصاد ایاالت متحده نقشــی کلیدی 
یافــت، رفتــه رفته بــه مرکــز فعالیت های 
اقتصادی جهان و تحــوالت بعدی آن نیز بدل 
شــد: اقتصاد جهانی را درون پیوســته کرد، 
انقالب صنعتی را ممكن ســاخت، گسترش 
ســریع روابط اجتماعــی ســرمایه داری در 
بسیاری از نقاط جهان را سبب شد و به ظهور 
واگرایی بزرگ انجامیــد؛ لحظه ای که مناطق 
محدودی از جهــان به یكبــاره ثروتمندتر از 
مناطق دیگر شدند. رشته های بی مقداری که 

در نيمه اول قرن 
نوزدهم، برده داری 

محور اقتصاد 
آمريكا بود. جنوب 

آمريكا بخش 
پويای اقتصاد اين 

كشور و شهروندان 
سفيدپوست آن 

به شمار می رفت 
و محصوالت 

توليدشده در اين 
منطقه، نه تنها 

جايگاه اياالت 
متحده را در اقتصاد 

جهان تثبيت 
كرد، بلكه بازاری 
برای محصوالت 

كشاورزی و صنعتی 
در نيوانگلند و 

ايالت های ساحلی 
اقيانوس اطلس 
از جمله مريلند، 

پنسيلوانيا و 
ويرجينيا  ايجاد 

كرد

در دهه 1۸۳۰، يک ميليون آمريكايی كه بيشتر آن ها برده بودند، به كشت پنبه می پرداختند. 
پنبه خام مهم ترين ماده صادراتی اياالت متحده بود و در جريان مالی و سازوكاِر در حاصل 

ظهور كسب وكار اين كشور نقشی كليدی ايفا می كرد



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 30 | اســفند 1396    30

برده داری در 
دوران اوج خود 
عنصری ضروری 
در جهان غربی 
بوده است. تعجبی 
ندارد كه ژنرال 
جان فرمونت 
بردگان را در 
ايالت ميسوری 
آزاد كرد، چراكه 
اين معيارهای 
هراس آور  ممكن 
بود به ديگر 
ايالت های برده دار 
نيز گسترش 
يابد،تباهی 
مطلق و ويرانی 
عمومی را در اين 
مناطق حاصلخيز 
ايجاد نمايد و به 
بازرگانان بوستون 
و نيويورک آسيب 
زند كه ثروت 
آن ها همواره از اين 
مناطق به دست 
آمده است

به الیاف و پارچه تبدیل می شــدند، در مرکز 
تحولی قرار گرفتند که امروزه برای تمامی ما 
آشنا اســت. از این زاویه، جهان مدرن امروز از 
کارخانه ها، بنادر و مــزارع پنبه در قرون 18 و 
19 نشأت گرفته است. ایاالت متحده تنها یكی 
از حلقه های زنجیری بود که صنعتگران هند، 
تولیدکنندگان اروپایی، بــردگان آمریكایی-
آفریقایی و مالكان مهاجر زمین ها را به یكدیگر 
پیوند می داد. این روابط وســیع و در فواصل 
طوالنی به ظهور امپراطوری پنبه و البته نظام 

سرمایه داری انجامید.
تاریــخ اقتصادی که بــرای دورانــی طوالنی 
صرفاً بر پرســش های ملی تمرکز کرده است، 
اینک بــه صــورت روزافزون به پرســش های 
فراگیر می پردازد و نظام جهانی ســرمایه داری 
را به عنوان موضوع خــود می نگرد. زمانی که از 
چشــم انداز جهانی به این مســئله می نگریم، 
درك ما از نقش محوری بــرده داری در ظهور 
ســرمایه داری مدرن در اقتصاد ایاالت متحده 
و سایر نقاط جهان ارتقا می یابد. با این رویكرد، 
امكان درك ایــن نكته نیز فراهــم می آید که 
برده داری چگونه در انتهای ســده نوزدهم به 
پایان رسید. با تكیه بر این دیدگاه، همچنین در 
خواهیم یافت که توانایی بازرگانان اروپایی در 
تأمین مقادیر رو به افزایش پنبه از بازار جنوب 
آسیا در قرون هفدهم و هجدهم، در تجارت برده 
در دو ســوی اقیانوس اطلس اهمیت بسیاری 
داشته و پنبه به کاالی اصلی مبادله با بردگان در 
ساحل غربی آفریقا بدل شده است. در حقیقت 
با گسترش سریع بازار البســه تولیدی جنوب 
آسیا در اروپا و سایر نقاط جهان، اروپاییان برای 
ورود به صنعت تولید محصوالت پنبه ای ترغیب 
شــدند؛ صنعتی که برای بیش از هزار سال از 

سایر نقاط جهان تغذیه شده بود.
دیدگاه جهانی همچنیــن به ما اجازه می دهد 
که محوریــت بــرده داری در انقالب صنعتی 
را نیز به خوبی درك کنیم. با گســترش تولید 
ماشــینی پارچه پنبه ای در بریتانیا و اروپای 
قاره ای، منابع ســنتی پنبه خام، بــه ویژه در 
امپراطوری عثمانی، آفریقا و آسیا ناکافی شد. 
ناتوانــی بازرگانان اروپایی در افزایش ســطح 
تولید ســنتی در این مناطــق و تغییر الگوی 
کشــاورزی دهقانی باعث شــد که در ابتدا به 
هند غربی و برزیل و در ادامه از دهه 1790 به 

ایاالت متحده روی آورند.
در نتیجه توان اروپا در صنعتی شدن در ابتدا 
به طور کامل بر کنترل زمین های تصاحب شده 
و کاربرد بردگان در آمریكا تكیه داشــت. این 
امر به اروپا امكان می داد تــا با کنترل فزاینده 
و اغلب خشن شــبكه تجارت جهانی، در کنار 
کنتــرل محدوه هــای وســیعی در آمریكا بر 
محدودیت های موجــود در تولید منابع غلبه 
کند )پنبه در اروپا کشت نمی شد(. در هشتاد 
سال نخست انقالب صنعتی، پنبه خام وارداتی 
به صنایع اروپایی تقریباً به طور کامل توســط 
بردگان و نه مزارع پنبه هندوســتان یا چین 

تولید می شد.
نگریســتن از منظر جهانی درك این مساله را 
امكان پذیر می ســازد که توانایی تأمین پنبه 
ارزان، تولیدکننــدگان اروپایــی و آمریكای 
شمالی را قادر ســاخت که میزان تولید نخ و 
پارچه را افزایش دهند و این امر نیز به نوبه خود 
بازارهای سنتی پنبه در آســیا، آفریقا و سایر 
مناطق را تحت تســلط آن ها درآورد و از این 

بخش ها صنعت زدایی نمود.
البته نمی توان با قاطعیــت تصدیق کرد که 
صنایع مرتبــط با پنبه تنهــا راه ممكن برای 
ظهور جهــان صنعتی جدید بوده اســت و یا 
اروپا و آمریكای شــمالی بدون بــرده داری 
چنین رشــدی را تجربه می کردند، اما امروز 
به خوبی می دانیم که برده داری مسیر ظهور 
ســرمایه داری را همــوار ســاخت. در واقع 
ســرمایه داری صنعتی و واگرایــی بزرگ از 
اســتثمار خشــونت آمیز بردگان، استعمار و 

تصاحب زمین ها برخاسته است. 
برده داری در دوران اوج خود عنصری ضروری 
در جهــان غربی بوده اســت. تعجبــی ندارد 
که ژنرال جــان فرمونت بــردگان را در ایالت 
میســوری آزاد کرد، چراکه ایــن معیارهای 
هــراس آور ممكن بــود به دیگــر ایالت های 
برده دار نیز گســترش یابد، تباهــی مطلق و 
ویرانــی عمومی را در ایــن مناطق حاصلخیز 
ایجاد نماید و به بازرگانان بوستون و نیویورك 
آسیب زند که ثروت آن ها همواره از این مناطق 
به دست آمده است. در واقع برده داری، چنانكه 
پیش تر برخــی از مورخان اشــاره کرده اند، 
بقایای فئودالیسم در حال زوال نبود و به سبب 
زیان آوری یا ناکارآمدی نابود نشــد. این نظام 

به دلیل منازعات خشــونت بار میان کارگران 
در بند و مالكان و به سبب تالش های گروهی 
از مخالفان شجاع برده داری که علیه برخی از 
منافع اقتصادی رایج در زمانه خود قیام کردند 
از میان رفت؛ منازعاتــی که موفق ترین نمونه 
آن در کلونی فرانسوی ســنت دومینک روی 
داده اســت. جایی که امروزه هائیتی نام دارد 
و نخستین ملت رنگین پوســت آزاد در جهان 

جدید به شمار می رود.
پــس از جنــگ داخلی، نــوع جدیــدی از 
سرمایه داری در ایاالت متحده و سایر مناطق 
جهان ظهور پیدا کــرد. این گونــه جدید از 
نظام ســرمایه داری که با دولت های نیرومند، 
زیرســاخت های  گســترده،  بوروکراســی 
جدیــد، قابلیت هــای نظامی و نیــروی کار 
شناخته می شود، با سودها، نهادها، شبكه ها، 
فن آوری ها و ابداعاتی امكان پذیر شــد که از 
برده داری، اســتعمار و تصاحب زمین حاصل 
شده است. این میراث امروز نیز همراه ماست. 
نابرابری گســترده داخلــی و بین المللی که 
مشخصه جهان امروز است، دستكم تا حدودی 
نتیجه تاریخ دراز و خشــونت بار سرمایه داری 
است. البته همچنان پرســش های متعددی 
درباره ســرمایه داری و برده داری باقی مانده 
است که برخی از آن ها خاص و برخی عمومی 
هســتند. به طور مثال، هنوز به صورت دقیق 
مشخص نیســت که روش های کار چگونه از 
مزارع برده داری به کارخانه ها منتقل شد، سود 
حاصل از برده داری در چه مناطقی از آمریكای 
شمالی و اروپا انباشته شــد و چگونه به دیگر 
بخش های اقتصادی جریــان یافت. به عالوه 
برای فهم جهــان معاصــر، درك عمیق تری 
از چگونگــی ارتبــاط کارآفرینان شــمالی و 
بــرده داران جنوبی نیــز ضروری اســت. در 
حقیقت، پژوهش و تحلیل برده داری به عنوان 
جزئی ضروری از فرآیند درك سرمایه داری در 

ابتدای مسیر خود قرار دارد.
با این حــال، اینک بــه خوبــی می دانیم که 
درك متقابل و پیوســته تاریخ بــرده داری و 
سرمایه داری نتایج کاماًل متفاوتی را به دست 
خواهــد داد. وقتی در خیابان هــای منهتن یا 
دانشــگاه هاروارد قدم می زنیم، بایــد به یاد 
داشته باشیم که این شــكوه و عظمت را کار 

 .میلیون ها برده برای ما آفریده است

مقاله



در پرتو معنا

بهار
شکوفه باران حقیقت

بزرگانیکهمتحولشدند
چگونهدلراپاکیزهکنیم
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در عالم هســتي و جهان طبیعت که جوالنگاه بشر و محل تغییرات 
ظاهري اوست ، حالت ها و تحوالتي شكل مي گیرد که در یک نگاه، 
امري عادي و طبیعي اســت. چرا که در مســیر زندگي بشــر و به 
صورت تكرار و با مداوت هر ســاله در حال انجام است. از آنجایي که 
یكي از خصلت هاي بشــري، غفلت از خویش و اطراف خویش است 
و نگاه نافذ و معرفت بینش در بسیاري از مواقع بسته و تیره است لذا 
این تغییر و تحوالت طبیعي را نیز بخشــي از مسیر گذران حیات و 
تحوالت مرســوم مي پندارد. حال آنكه اگر مبهوت حوادث روزگار و 
گردش احوال طبیعت باشد، با تیره شــدن آسمان و چشمک زدن 
ستاره ها و گسترش نور خورشید عالم تاب، در خلوتگاه تفكر خویش 
فرو مي رود و این تغییر و تحوالت را در مسیر معرفت اهلل و شناخت 
خویش تعریف مي کند و بر برکت معنــوي عمر محدود خویش که 
در حقیقت امانتي اســت الهي براي بهره مندي و تعالي روح جهت 

آرامش و سعادت ابدي، مي افزاید. 
البته آناني که طعم رفاقت و همنشــیني با کتاب خدا و کالم وحي 
را چشیده اند به خوبي در مي یابند که خواســته خداوند متعال نیز 
عبرت آموزي بشــر از حوادث عالم و جریانــات مختلف زندگي در 
جهت خودسازي و خود شناسي اســت. از این رو آموزه های قرآنی 
بر نقش محوری اموری چند توجه خــاص دارد؛ زیرا هریک از این 
امور می تواند زندگی انســان را دگرگون ســازد و مسیر شدن های 
انسانی را تعیین و مشخص نماید. از جمله این امور مسئله رستاخیز 
و معاد است؛ زیرا باور به این حقیقت، به معنای پذیرش اموری چون 
هدفمندی آفرینش، حساب و کتاب، زندگی دوباره در جهانی دیگر 
و مانند آن است. هریک از این امور به تنهایی می تواند نگرش آدمی 
را نسبت به خود و خدا و هستی دگرگون کند و رفتارها و کردارهای 

او را متحول سازد.
انســانی که به هدفمندی آفرینش از جمله آفرینش انســان ایمان 
داشته باشد، هرگز چیزی را در زندگی اش، بیهوده و لغو نمی شمارد 
و چنان عمر کوتاه خویش را ســامان می دهد که به دور از هرگونه 
لغزش و غفلت  باشــد. البته فضل الهی همواره نصیب انســان شده 
و او را در کنف عنایت و رحمتش قرار داده و با بعثت انبیا و ارســال 

میثم فراهانی
مدرس دانشگاه

بهـار 
شکوفه باران حقیقت

تأملی بر پیوند معنای معاد و بهار

نگرش
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رسل و نورانیت کالم وحي او را به مسیر هدایت و سعادت رهنمون 
ســاخته اســت. در حقیقت وحی، به کمک عقل آمده تا مهمترین 
پرســش هاي ذهن بشــري را در حوزه معرفت اهلل و معرفت نفس 
پاسخگو باشد و او را از غفلت اندیشي و حیرت در عالم هستي نجات 
دهد. تأکید بر ژرف نگري در تحوالت طبیعت و آفریده هاي الهي از 
جمله این امور اســت. چراکه خود طبیعت به عنوان آیه اي از آیات 
الهي همواره مورد تأکید خداوند متعال در قرآن کریم است. خلقت 
آسمان ها و زمین، کوه ها و ســتاره ها، زوجیت گیاهان و ... از جمله 
آیاتي است که ما را به دقت و تفكر در ماهیت آنها دعوت و به حقایق 

شگرفي رهنمون ساخته اند. 

بزرگترین نشانه
بهار نیز یكي از این حوادث شــیرین و زیباي عالم هستي است که 
هر ســال در زندگي ما اتفاق مي افتد و شــادابي، طراوت، نشاط و 
سرخوشي را به ارمغان مي آورد. طلوع بهار طبیعت و شكفته شدن 
گل هاي زندگي در عرصه گیتي، وزیدن نســیم خــوش بهاري در 
دل و جان و جسم ما با استقبال نغمات موســیقایي پرندگان، پس 
از گذران زمســتاني ســرد و بي روح، بهترین هدیه طبیعت و جلوه 
زیبایي از تحول زمین است. و چه زیباست که از این رهگذر، قدري 
بیاندیشــیم تا دریچه هاي معرفت را با اکسیر دانش و تفكر به روي 

خود بگشاییم. 
ســعدی هم در همین رابطه بهار را بزرگ ترین نشانه و آیه  خداوند 
می داند و معتقد است اگر کســی امروز و در بهار، عظمت و بزرگی 
خداوند را در نیابد بعید اســت که در زمان دیگری بتواند نشانه ای 

نمایان تر از این بیابد:
بامدادان که تفاوت نكند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا به تماشای بهار
هر که امروز نبیند اثر قدرت او

غالب آن است که فرداش نبیند دیدار
اینكه به صورت عــادت از کنار این دگرگوني شــگرف عبور نكنیم 
و همراه با قرآن و قــدم زنان از مســیرهاي متعدد بهــار طبیعت 
گذر کنیم و در هــر گذرگاهي تأملي ژرف بنماییم، خود نشــان از 
آثار حیات معرفتي در روح و جان ماســت. از آن جایی که خداوند 
براساس فرمول های ســاده، هســتی را آفریده اســت و این همه 
پیچیدگی و تنوع، ریشــه در فرمول های بسیار ساده دارد، درتبیین 
معارف نیز از روش های ســاده بهره می گیرد تا همه مخاطبان وحی 
در همه ســطوح فكری و فهم و ادراك بتواننــد حقیقت را درحد و 
اندازه خویش دریابند؛ لذا آیات تكوینی و کتبی خداوند بسیار ساده 

و آسان یاب و به دور از هرگونه پیچیدگی است.
خداوند در تبیین حقیقت معاد و رســتاخیز وچگونگی تحقق آن، 
از عناصر و ابزارهایی اســتفاده کرده که همگان مــی توانند آن را 
بفهمند. از جمله راه هایی که خداوند در تبیین مســئله رستاخیز، 
حقیقت و چگونگــی آن، از آن بهره گرفته، مســئله رویش گیاهان 

است. گیاهان از جمله موجودات دنیوی هستند که در همه جا حتی 
در بیابان ها یا قعر دریاها می توان آن ها را دید.

خداوند متعال در ســوره فاطر آیه 4 با اشــاره به بهار طبیعت، آن 
را نشــانه اي از قیامت توصیف مي فرماید و با همیــن آیه ، دنیایي از 
معرفت به معاد و ضرورت دقت در احوال عالم را به بندگان گوشــزد 
مي نماید. این فراوانــی و تنوع گیاهان، به انســان اجازه می دهد تا 
محور تبیین و آمــوزش مفاهیم و حقایق در اختیار همگان باشــد. 
به این معنا که همه انســان ها در ارتباط روزانه با گیاهان هستند و 
کسی را نمی توان یافت که از چگونگی رویش و زیست و مرگ گیاه 

آگاه نباشد و آن را نشناسد. 
گیاه را می توان به عنوان نماد زندگی و حیات دانســت. از این رو بر 
سر هر سفره هفت سینی در نوروز، ســبزه به عنوان نماد زندگی و 
حیات قرار می گیرد. به دیگر ســخن، رشــد و نمو گیاه که همراه با 
بهار طبیعت آغاز مي گردد، تبلوري عیني از مســئله معاد و قیامت 
و زنده شــدن دوباره ابداني است که وجود جســمي آنها به خاك 
تبدیل شده و میلیون ها ســال از حیات دنیوي آنها گذشته است که 
این خود نشــانه اي عبرت انگیز از قدرت و عظمت ذات باري تعالي و 

حقیقت کالم اوست. 
خداوند متعال در سوره فاطر، در تعبیري ساده و روان، تصویري زیبا 
یَاَح َفُتِثیُر  ُ الَِّذي أَْرَسَل الرِّ از بهار و رستاخیز را ترسیم مي نماید:» َواهللَّ
َســَحابًا َفُســْقَناُه إِلَی بَلٍَد َمیٍِّت َفَأْحَیْیَنا بِِه الْْرَض بَْعَد َمْوتَِها َکَذلَِک 
النُُّشــوُر « )فاطر: 9(  و خداوند همان اســت که بادها را روانه کرد 
تا ابرها را برانگیزد، و ما آنها را به ســوی زمین هــای مرده می رانیم 

و زمین مرده را به آن زنده می کنیم، رستاخیز هم این گونه است.
درحقیقت خداوند، یــک بار از زندگی کوتــاه و ناپایدار گیاه کمک 
می گیرد تا کم ارزشی و غیراصیل بودن زندگی دنیا را بفهماند و گاه 
دیگر از گیاه کمک می گیرد تا حقیقت رستاخیز و زندگی جاودان و 
ابدی را تبیین نماید. اینجاست که با اشاره به رویش گیاهان پس از 
بارش باران به این امر اشاره مي فرماید که شما در رستاخیز همانند 

گیاهان سر از خاك بر می دارید و دوباره زنده می شوید.
طبیعتي که در پاییز به زردي گرایید و در زمســتان مرگي سرد را 
تجربه کرد، اینک در بهار، جاني تازه گرفته است و زندگي دوباره اي 
را تجربه مي کند. بنابراین خدایي که مي تواند هر ســاله طبیعتي با 
این پهنا و عظمت را از مرگ به زندگي بازگرداند، خواهد توانســت 
از مردگان انسان ها رستاخیزي پرعظمت بیافریند. پس بهار نمونه 
کوچک شده اي اســت از رســتاخیز که در قرآن بارها و بارها به آن 
اشاره شده است و ما را براي آماده شدن جهت حضور در مواقف آن 

انذار داده است. 
در بهاران رازها پیدا شود

هر چه خورده ست این زمین رسوا شود
این بهار نو ز بعد برگ ریز

هست برهان بر وجود رستخیز  
لذا در نگاه اهل معنا، جهان هســتي آیینه جالل و جمال الهي است 

بهار يكي از حوادث 
شيرين و زيباي 

عالم هستي است 
كه هر سال در 

زندگي ما اتفاق 
مي افتد و شادابي 
و طراوت و نشاط 
و سرخوشي را به 
ارمغان مي آورد. 

طلوع بهار طبيعت 
و شكفته شدن 

گل هاي زندگي 
در عرصه گيتي، 

وزيدن نسيم خوش 
بهاري در دل و جان 
و جسم ما با استقبال 

نغمات موسيقايي 
پرندگان، پس از 
گذران زمستاني 

سرد و بي روح، 
بهترين هديه 

طبيعت و جلوه 
زيبايي از تحول 

زمين است

خداوند، يک بار از زندگی كوتاه و ناپايدار گياه كمک می گيرد تا كم ارزشی و غيراصيل بودن 
زندگی دنيا را بفهماند و گاه ديگر از گياه كمک می گيرد تا حقيقت رستاخيز و زندگی جاودان و 
ابدی را تبيين نمايد. اينجاست كه با اشاره به رويش گياهان پس از بارش باران به اين امر اشاره 

مي فرمايد كه شما در رستاخيز همانند گياهان سر از خاک بر می داريد و دوباره زنده می شويد
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که هر تحولي در آن نشــاني از عظمت بي کــران ذات احدیت دارد. 
کســاني که در این دنیا با تعقل و تفكر در نعمت هاي خدا، حكیمانه 
زندگي مي کنند، در دو بعد جســماني و روحاني نیز متنعم از نعمات 
بي کران خداوند مي شــوند. از این رو همان گونه که اشاره شد، بهار 
فرصت مغتنمي است تا هم جسم را از لطافتش بهره مند سازیم، هم 
روح و عقلمان را در مسیر شناخت و معرفت و ورود به عرصه تفكر در 

احواالت قیامت سوق دهیم. 

شبیه روز آخر
حال که دریافتیم شــباهتي همگون بین بهار طبیعت و رستاخیز و 
قیامت وجود دارد، به صورت گذرا به بیان برخي از تشــابهات آن نیز 

اشاره خواهیم کرد: 
همان طور که طبیعــت پس از زندگــی پر حرارت خــود در بهار و 
تابســتان، در پاییــز رو به خزان مــی رود و در زمســتان از جنب و 
جوش می افتد، انســان ها نیز پس از یک زندگــی پر جنب و جوش، 
آهسته آهســته به خزان عمر خود نزدیک می شوند و پس از چندی 
می میرند. اما همان گونه که خداوند از ســرزمین مــرده، طبیعتی 

سرسبز وزنده می آفریند، از قبرستان های بشر نیز قیامتی پر جنب و 
جوش خواهد ساخت.

 بهار یادآور ســر برآوردن گیاهان زنده از درون خاك است. خاك ها 
به کناری زده می شود و آنچه ماه ها پیش در زمین مدفون شده بود، 
حاال به شــكلی دیگر از زمین ســر بر می آورد، گویا که این صحنه 
در قیامت هم تكرار می شــود. مردگانی که ســال ها پیش در زمین 
دفن شده اند در بهار قیامت زنده می شــوند و ناگاه سر از قبر بیرون 

می آورند.
بهار، فصل نمایان شدن زحمت های گذشته است. شكوفه های زیبا 
که روئیده تازه معلوم می شــود که هر کشــاورزی چه بذری کاشته 
است. حجم شكوفه ها و گیاهان ســر از خاك افراشته نشان خواهد 
داد که چقدر کاشــته بوده ایم و چقدر برداشت خواهیم کرد. قیامت 
هم که به پا می شود شكوفه های عمل انسان سر بر می آروند و حجم 

تالش شایسته انسان در دنیا را نمایان می کنند.
 هر شــكوفه ای رنگی دارد و هر گیاهی شــكلی، بهار که می آید تازه 
ارزش کاشته های کشاورزان نمایان می گردد. شكوفه ها و سبزه های 
برآمده از خاك به همگان می فهمانند که چه جنسی وبا چه ارزشی 
کاشته شده اســت. علف کاشــته ایم یا زعفران، بادمجان کاشته ایم 
یا گردو، میوه مرغوب کاشــته ایم یا نا مرغوب، از بذر اصالح شــده و 
خالص اســتفاده کرده ایم یا ناخالص و بیمار، قیامت هم که می شود 
ارزش اعمالمان خود به خود روشن می گردد. چه بسا اعمال بزرگی 

که توخالی و پوچ است و اما اعمال کوچكی، ارزشی واال یافته است. 

حقیقت حیات
ســخن آخر آنكه گردش و تغییر  عالم طبیعت و رستاخیز و قیامت، 
هر دو امري حتمي و عیني است. با این تفاوت که ما بهار و زنده شدن 
عالم طبیعت را بارها و بارها تجربه مي کنیــم و به صورت ملموس با 
همه وجود جسماني و روحاني خویش درك مي کنیم ولي به قیامت 
و زنده شدن دوباره بر اساس آیات قرآن و روایات حضرات معصومین 
)علیهم الســالم( ایمان داریم. البته انساني که مادي گرا باشد و همه 
ماهیت وجود خویش را در همین دنیا و محدوده عمر خویش تعریف 
کند و مرگ را پایان همه چیز بداند، ســعي در بهره مندي تمام عیار 
از داشــته ها و نعمات و ظواهر دنیایي خواهد کرد و مسابقه اي براي 
هرچه بیشتر به دست آوردن براي خویش طراحي خواهد نمود، در 
ظلمات غفلت و غرور دنیایي غوطه ور و بنابر فرمایش زیباي معصوم، 
هرگاه که بمیرد بیدار خواهد شــد. در مقابل، مومنان و روشندالن 
به نــور معرفت حق، آیــات نوراني وحي و کلمــات گهربار حضرات 
معصومین )علیهم السالم( را چون چراغي نوراني در مسیر زندگاني 
خویش قرار داده و ضمن بهره مندي از نعمات و فیوضات الهي که در 
دنیا نصیبشان گشته است، همواره با چشماني بصیرت بین، تغییر و 
تحوالت زندگي را همچون آزمایش و ابتالیي براي بهتر شدن جهت 
واال درك کردن حقیقت حیات مي پندارند و از این رهگذر، مســیر 

   .قیامت و رستاخیز خویش را منور و روشن مي نمایند

در نگاه اهل 
معنا، جهان 
هستي آيينه 
جالل و جمال 
الهي است 
كه هر تحولي 
در آن نشاني 
از عظمت 
بي كران ذات 
احديت دارد

 بهار يادآور سر برآوردن گياهان زنده از درون خاک است. خاک ها به كناری زده 
می شود و آنچه ماه ها پيش در زمين مدفون شده بود، حاال به شكلی ديگر از زمين سر بر 
می آورد، گويا كه اين صحنه در قيامت هم تكرار می شود. مردگانی كه سال ها پيش در 

زمين دفن شده اند در بهار قيامت زنده می شوند و ناگاه سر از قبر بيرون می آورند.



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 3۰ | اســفند 1396    35

ابراهیمادهم
این کارونسرا خانه ما نیست

حدود 1340 سال پیش در شــهر بلخ که یكی از مراکز علمی اسالمی 
بود، به دنیا آمد. احتماالً پدر ابراهیم، از پادشــاهان منطقه خراسان و از 
ثروتمندان آن سامان بوده اســت. اما او به یكباره زندگی آسوده را رها 
کرده، متحول می شود و زندگی زاهدانه را پیشه می کند. درباره علت این 

تغییر بزرگ روحی روایت های متفاوتی در تاریخ ذکر شده است.

بام آسمان
بنابر یكی از این روایات، ابراهیم در قصر شاهی بر تخت خفته بود. نیمه 
شب سقف خانه جنبید و صدای پای شخصی که بر بام بود، شنیده شد. 
ابراهیم پرسید: کیست؟ جواب آمد که شــترم را گم کرده ام و گمشده 
خود را می جویم! ابراهیم گفت: ای نادان! شــتر بر بام می جویی؟ پاسخ 
داد: پس تو بر تخت زرین و در جامه اطلــس چگونه خدا را می جویی؟ 
این سخن موجب دگرگونی درونی وی شد. حضرت موالنا این حكایت 

را به زیبایی به نظم درآورده است:
بر سر تختی شنید آن نیک نام/ تق  تقی و های و هویی شب ز بام

گام های تند بر بام سرا/  گفت با خود این چنین زهره که را؟
بانگ زدبر روزن قصر او که کیست؟/ این نباشد آدمی، مانا پری است

سر فرو کردند قومی بوالعجب/ ما همی گردیم شب بهر طلب
هین چه می جویید؟ گفتند: اشتران!/ گفت: اشتر بام برکی جست؟ هان!

پس بگفتندش که تو بر تخت جاه/ چون همی جویی مالقات اله؟

شکار یا شکارچی؟
از قول خود ابراهیم نقل اســت که گفت: »پدرم دوســت داشت که ما 
شكار فراگیریم. اسبم را سوار شدم و بیرون تاختم. در حالی که داشتم 
می رفتم، ناگهان خرگوش یا روباهی پرید. اســبم را تند کردم، از پشت 
سرم صدایی شــنیدم که می گفت: »تو برای این کار آفریده نشده ای و 
به این کار فرمان نیافته ای.« ایستادم و به چپ و راستم نگریستم. کسی 
را ندیدم. گفتم: نفرین بر شیطان! ســپس اسبم را هی کردم. باز ناگهان 
صدایی بلندتر از پیش شــنیدم که می گفت: »ای ابراهیم! برای این کار 
آفریده نشدی و به این کار فرمان نیافتی« ایســتادم و چپ و راستم را 
نگریستم، کسی را ندیدم. گفتم: »نفرین بر شــیطان!« سپس اسبم را 
هی کردم. ناگهان برای ســومین بار این ندا را شنیدم. ایستادم و گفتم: 

داستان هایی عجیب از 
دگرگونی  روحی مردانی كه 

در تاریخ جاودانه شدند

بزرگانی كه 
متحول شدند

نام نیکی که در تاریخ بماند و پس از گذر هزاران سال مردم آن را در خاطر داشته باشند نصیب تعداد کمی از 
میلیاردها انسانی شده است که از ابتدای آفرینش تاکنون به دنیا آمده  و رفته اند. یکی از دالیلی که نام نیک 
کسی را ماندگار کرده تحول روحی و دگرگونی در حال و احواالت شخصیت ها بوده است. کسانی که یکباره 
از زمستان سرد و تاریک حیوانی خارج شده و خود را به دامان بهار سرسبز و خرم انسانیت رسانده اند. به 
مناسبت فرارسیدن نوروز که نشانه کاملی از تحول و آغاز زندگی دوباره است، داستان تغییر مردان بزرگ 

تاریخ را با هم مرور می کنیم.

احوال

مریم طالبی
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»فهمیدم، فهمیدم!« احســاس کردم از ســوی پروردگار عالمیان، مرا 
بیم دهنده ای آمده است. به خدا سوگند پس از آن روز خدا را نافرمانی 
نكردم…« ابراهیم به ســوی شهر روان می شــود و در راه بازگشت، به 
شبانی از شبانان پدر خود می رسد. اسب و ســالح و جامه خود را به او 
می دهد و پوستین و کاله او را می پوشد و به زهد و تجرد روی می آورد. 
پرفسور آنه ماری شــیمل این حكایت را به افســانه »هوبرت قدیس« 

تشبیه می کند.

کاروانسرا
روزی ابراهیم ادهم در قصر خود نشسته بود و ارکان دولت نزد او ایستاده 
بودند. ناگاه مردی با هیبت از در آمد و به سوی تخت ابراهیم پیش رفت. 
ابراهیم پرسید کیســتی و چه می خواهی؟ گفت: آمده ام تا در این رباط 
)مهمانســرا( فرود آیم! ابراهیم گفت: این رباط نیست، خانه من است! 
مرد پرسید: این خانه پیش از تو از آن که بود؟ گفت: از آن پدرم. پرسید: 
پیش از او از آن که بود؟ گفت: از آن فالن کس. پرسید: پیش از او؟ گفت: 
از آن پدر فالن کس. پرسید: آنان همه کجا رفتند؟ گفت: همه مردند و 
رفتند. پرســید: آیا چنین جایی که در آن می آیند و می روند، جز رباط 
است؟ مرد بیگانه پس از این سخن به شتاب از خانه بیرون رفت. ابراهیم 

در پی او دوید و از او پرسید: تو کیستی؟ مرد گفت: من خضرم! و ناپدید 
شد. این واقعه موجب انقطاع او از دنیا شد.

قرص نان
در روایتی که شهرت کمتری دارد، آمده است: روزی در قصر خود تماشا 
می کرد. مرد فقیری را دید که در سایه قصر او نشسته، و کهنه انبانی با 
خود داشت. یک قرص نان از آن انبان بیرون آورد و خورد و روی آن آبی 
آشــامید و به راحتی خوابید. ابراهیم از خواب غفلت بیدار شد و با خود 
گفت: هر گاه انســان به این مقدار غذا قناعت کند و راحت بخوابد، من 
این زخارف دنیوی را برای چه می خواهم که جز زحمت و حســرت در 

وقت مردن نتیجه ندارد؟

عطارنیشابوری
دارویی که درمان همه دردهاست

فریدالدین عطار نیشــابوری یكي از پرکارترین شاعران ایراني به شمار 
مي رود، بنابر روایتي وي بیش از 180 اثر مختلف به جاي گذاشــته که 
حدود 40 عدد از آنان به شعر و مابقي نثر اســت. یكي از مسائل جالب 
توجه در زندگي عطار نیشــابوري دیداري اســت که مولوي در ســن 
نوجواني با وي داشته اســت. موالنا با پدرش در مسیر سفر به بغداد، در 
نیشابور با عطار مالقات مي کند و در آن مالقات عطار، موالنا را مي ستاید 
و کتاب »اسرارنامه« خود را به او هدیه داده و درباره وي پیشگویي انجام 
مي دهد. عطار خطاب به پدر موالنا مي گوید: »زود اســت این پســر تو 

آتش در سوختگان عالم زند.«

سبک بار
جامی در کتاب »نفحات االنس« می نویسد: روزي عطار در دکان خود 
مشغول به معامله بود که درویشي به آنجا رسید و چند بار با گفتن جمله 
»چیزي براي خــدا بدهید« از عطار کمک خواســت ولي او به درویش 
چیزي نداد. درویش به او گفت: اي خواجه تو چگونه مي خواهي از دنیا 
بروي؟ عطار گفت: همان گونه که تــو از دنیا مي روي. درویش گفت: تو 
مانند من مي تواني بمیري؟ عطار گفت: بله. درویش کاسه چوبي خود 
را زیر ســر نهاد و با گفتن اهلل از دنیا برفت. عطار چون این را دید شدیداً 
متغیر شد و از دکان خارج شــد و راه زندگي خود را براي همیشه تغییر 

داد.
این داســتان را به گونه دیگری نیز روایت کرده  اند: روزی درویشی به 
دکان دارو فروشی عطار رفت، نگاهی خیره به دکان افكند و چشمش 
پر اشک شد و آه بلندی کشید. عطار گفت: چرا خیره می نگری؟ بهتر 
این است که راه خود را بگیری و بروی، گفت: بار من بسیار سبک است، 
زیرا که جز این لباس کهنه چیزی ندارم، اما تو با این کیســه های پر از 
دواهای گران بها، چون گاه رفتن شــد، چه می کنی؟ من می توانم به 
شــتاب از این بازار بیرون روم، اما تو هم بهتر اســت از پیش، در صدد 
بستن بار خود برآیی و بهتر آن است که در کار خود اندیشه کنی. عطار، 
پس از شنیدن سخنان درویش، دست از کسب مال برداشت و به حلقه 

عارفان پیوست.

احوال



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 3۰ | اســفند 1396    37

خون بها
درباره مرگ عطار نیز مي گویند: پس از تســلط چنگیز خان مغول بر 
بالد خراسان شیخ عطار نیز به دست لشكر مغول اسیر گشت. گویند 
مغولي مي خواست او را بكشد، شــخصي گفت: این پیر را مكش که به 
خون بهاي او هزار درهم بدهم. عطار گفت: مفروش که بهتر از این مرا 
خواهند خرید. پس از ساعتي شخص دیگري گفت: این پیر را مكش 
که به خون بهاي او یک کیسه کاه تو را خواهم داد. شیخ فرمود: بفروش 
که بیش از این نمي ارزم. مغول از گفته او خشمناك شد و او را هالك 

کرد. 

افسانه ها
اســتاد زرین کوب این روایات را آغاز و پایانی دانسته که افسانه سازان 
برای عطار درســت کرده اند، آن ها را مثل افســانه جالب و شیرین اما 
مثل خواب خالی از حقیقت توصیف کرده و ادامه داده اســت: »در واقع 
سرگذشت زندگی عطار مثل زندگی بسیاری از مشایخ و اولیا مشحون 
است از قصه ها و روایات آکنده از اغراق و مســامحه. می توان گفت تار 
و پود بسیاری از قصه هایی که تذکره نویســان نسج سرگذشت شیخ را 
از آن پرداخته اند هم از داســتان های مذکور در تذکره االولیاء او گرفته 
شده است. چنانكه حكایت تذکره نویسان در باب بدایت حال او، که ذکر 
آن گذشــت و به موجب آن مرگ ارادی یک ســائل او را به ترك دنیا و 
گرایش به زهد و تصوف کشانیده است، ظاهرا اقتباس است از آنچه خود 
او در باره یكی از بزرگان آورده است که گویند در مقابل ابوعلی ثقفی به 
اختیار و اراده خویش دست را بالین کرد و سر بر او نهاد و گفت من مردم 

و در حال بمرد.
حكایت مرگ او هم که به نظم مثنوی مجعول »بی ســرنامه« منتهی 
می شود نیز یادآور داستان هایی اســت که وی خود از حالج می آورد. 
شــک نیســت که قصه شــعر گفتن عطار بعد از کشته شــدنش از 

همین گونه روایات تقلید و اقتباس شده است و داستان غریب درویشی 
و مرگ شیخ، مثل سرگذشت قهرمانان کتابش، پر است از افسانه های 

شگفت. 

فضیلبنعیاض
دزدی که دلش را ربودند

فضیل که در کتب رجال، به عنوان یكی از راویان موثق و از زهاد معروف، 
معرفی شــده و در پایان عمر، در جوار کعبه می زیست و همانجا در روز 
عاشــورا بدرود حیات گفت، در آغاز کار، راهزن خطرناکی بود که همه 
مردم از او وحشت داشتند. فضیل در منطقة ابیورد و سرخس در شمال 
خراسان به راهزنی مشــغول بود؛ اموال و دارایی مســافران را چپاول 

می  کرد و همه از غارتگری و ستم او در هراس بودند. 

وقت بیداری
از نزدیكی یک آبادی می گذشــت، دخترکی را دید و نســبت به او 
عالقه مند شد، عشــق ســوزان فضیل را وادار کرد که شب هنگام از 
دیوار خانه او باال رود، و تصمیم داشت به هر قیمتی شده به وصال او 
نائل گردد، در این هنگام بود که در یكی از خانه های اطراف، شخص 
بیدار دلی مشــغول تالوت قرآن بود و به آیه »اَ لَْم یَاِْن لِلَِّذیَن آَمُنوا 
... « رســیده بود، این آیه همچون تیری  اَْن تَْخَشَع ُقُلوبُُهْم لِِذْکِر اهللِّ
بر قلب آلوده فضیل نشســت، درد و ســوزی در درون دل احساس 
کرد، تكان عجیبی خورد، اندکی در فكر رفت، این کیست که سخن 
می گوید؟ و به چه کســی این پیام را می دهد؟ بــه من می گوید: ای 
فضیل! آیا وقت آن نرســیده است که بیدار شــوی؟ از این راه خطا 
برگردی؟ از این آلودگی خود را بشویی؟ و دست به دامن توبه زنی؟ 
ناگهان صدای فضیل بلند شد، و پیوســته می گفت: به خدا سوگند 

وقت آن رسیده است، به خدا سوگند وقت آن رسیده است.
او از دیوار بام فرود آمد و به خرابه ای وارد شد که جمعی از کاروانیان آنجا 
بودند، و برای حرکت به ســوی مقصدی، با یكدیگر مشورت می کردند، 
می گفتند: فضیل، و دارودسته او در راهند، اگر برویم راه را بر ما می بندند 
و ثروت ما را به غارت خواهند برد. فضیل، تكانی خورد و خود را ســخت 
مالمت کرد، گفت: چه بد مردی هســتم. این چه شــقاوت است که به 
من رو آورده؟ در دل شــب به قصد گناه از خانه بیرون آمده ام، و قومی 

مسلمان از بیم من، به کنج این خرابه گریخته اند.
رو به سوی آســمان کرد، و با دلی توبه کار، این سخنان را بر زبان جاری 
ساخت:  خداوندا من به سوی تو بازگشتم، و توبه خود را این قرار می دهم 
که پیوسته در جوار خانه تو باشــم، خدایا از بدکاری خود در رنجم، و از 
ناکسی در فغانم، درد مرا درمان کن، ای درمان کننده همه دردها! و ای 
پاك و منزه از همه عیب ها! ای بی نیاز از خدمت من! و ای بی نقصان از 
خیانت من! مرا به رحمتت ببخشای، و مرا که اسیر بند هوای خویشم از 
این بند رهائی بخش. خداوند دعای او را مستجاب کرد، و به او عنایت ها 
فرمود و از آنجا بازگشت و به سوی مّكه آمد، سال ها در آنجا مجاور بود و 

از جمله اولیاء گشت.

فضيل كه در كتب 
رجال، به عنوان 
يكی از راويان 
موثق و از زهاد 

معروف، معرفی 
شده و در پايان 

عمر، در جوار كعبه 
می زيست و همانجا 

در روز عاشورا 
بدرود حيات گفت، 
در آغاز كار، راهزن 

خطرناكی بود كه 
همه مردم از او 

وحشت داشتند. 
فضيل در منطقۀ 
ابيورد و سرخس 

در شمال خراسان 
به راهزنی مشغول 
بود؛ اموال و دارايی 
مسافران را چپاول 

می  كرد و همه از 
غارتگری و ستم او 

در هراس بودند

موالنا با پدرش در مسير سفر به بغداد، در نيشابور با عطار مالقات مي كند و در آن مالقات عطار، موالنا 
را مي ستايد و كتاب» اسرارنامه« خود را به او هديه داده و درباره وي پيشگويي انجام مي دهد. عطار 

خطاب به پدر موالنا مي گويد: »زود است اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند«
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امان
در روایتی دیگر آمده: روزی فضیل به قصــد راهزنی و غارتگری بیرون 
شد، به گروهی رســید که بار نمک داشــتند، اتفاقاً از صدای افرادی را 
شنید که می گفتند: بجنبید این منطقه را باید زودتر ترك کنیم، چون 
فضیل مــا را در می  یابد و غافلگیر می کند، مــورد تهاجم قرار می دهد، 
اموال ما را غارت می کند؛ فضیل به محض شــنیدن این ســخن بسیار 
اندوهگین شد و به فكر فرو رفت و با خود گفت:  چقدر از من می ترسند، 
 نزد آنها رفتـ  او ار نمی شناختندـ  سالم کرد و گفت هیچ نگران نباشید 
از آزار و اذیت فضیل در امان هستید، شــب را نزد من بگذرانید،  آنها با 
یكدیگر مشورت کردند خیلی خوشحال شدند و دعوت او را پذیرفتند 
و همراه او رفتند و به محل مناسبی که رسیدند برای حیوانات آنها علف 
آماده کرد و نزد آنها برگشت؛ شــخصی این را تالوت می  کرد »أَلَْم یَْأِن 
« فریاد بلندی  لِلَِّذیَن آَمُنوا أَن تَْخَشَع ُقُلوبُُهْم لِِذْکِر اهلل َوَما نََزَل ِمَن الَْحقِّ
زد و پیراهنش را پاره کرد و گفت: بله ای پروردگارا! قسم به ذات پاك تو 
که حاال وقتش رسیده، اولین مرحلة هدایت و توبه فضیل از اینجا آغاز 

شد.

سناییغزنوی
پسر آدم بود و آدم شد

حدود 970 سال پیش یكی از بزرگترین شــاعران زبان فارسی به نام 
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی در شــهر غزنی که امروز در افغانستان 
قــرار دارد، به دنیــا آمد. او 
نخستین شاعری بود که به 
طور جدی مفاهیم عرفانی 
را وارد شــعر فارســی کرد 
البته سنایی در ابتدا شاعری 
مدیحه گــو بــوده و بعدها 
تحولی روحــی پیدا کرده و 
به عرفان رو می آورد. دلیل 
توبه ســنایی نهیبی است 
که یک شــرابخوار می زند 
و جان او را بیــدار می کند. 
نوشــته اند در زمستانی که 
سلطان محمود غزنوی برای 
کشورگشایی از غزنی بیرون 
رفته بود و ســنائی در مدح 
او قصیده ای سروده و راهی 
مكان استقرار لشگر محمود 
شد تا شــعر را تقدیمش کند و ســكه طال بگیرد. در راه به میخانه ای 
رسید و شنید که یكی از شرابخواران مشــهور به الی خوار )کسی که 
پیوسته ُدرد و الی شراب را می خورد( به ساقی گفت: قدحی پر کن به 
کوری محمود سبكتكین. ساقی گفت: محمود پادشاهی است مسلمان 
و به امر جهاد مشغول. الی خوار گفت: مردکی است ناخشنود و آنچه در 

تحت حكم وی درآمده  است، ضبط نمی تواند کرد، می رود که مملكت 
دیگر بگیرد؟ و قدح را درکشید. باز به ساقی گفت: قدحی دیگر پر کن 
به کوری سنائی شاعر. ساقی گفت: ســنائی مردی است شاعر، فاضل، 
مقید، متقی و لطیف طبع. الی خوار گفت: اگر وی از لطف طبع بهره ور 
بودی به کاری اشــتغال نمودی که وی را به کار آمدی، گزافی چند در 
کاغذی نوشــته که به هیچ کار نمی آید و نمی داند که او را برای چه کار 
آفریده اند. ســنائی از شنیدن این سخن متحیرشــده از شراب غفلت 

هشیار گشت و به سلوك مشغول شد.

نصوحدالک
مرواریدی که گم شد و آبرو آورد

حتماً اصطالح توبه نصوح را شــنیده اید. این اصطالح مربوط به تحول 
روحی مردی است به نام نصوح که قیافه زنانه ای داشته و در حمام زنانه 
کار می کرده است. این داستان در دفتر پنجم مثنوی معنوی آمده که با 

زبان نمادین چگونگی یک تحول روحی واقعی را شرح می دهد. 
نصوح مردی بود با هیئت و قیافــه زنانه. او در حمام هــای زنان به کار 
مشــغول بود و بخصوص دختر شــاه را دالکی می کرد و کسی هم به 
جنسیت حقیقی او پی نبرده بود. او سالیان متمادی بر این کار بود و از 
این راه هم امرار معاش می کرد و هم ارضای شهوت. اگرچه چندین بار 
توبه کرده بود اما هر بار شهوت او را به گناه می کشاند. روزی نصوح طبق 
روال همیشگی در حمام زنانه مشغول کار بود که ناگهان قیل و قالی بلند 
شد و در آن میان زنی جار زد که یكی از مرواریدهای گوشواره  دختر شاه 
گم شده اســت. در حمام را ببندید و نگذارید کسی خارج شود تا جامه 
و بقچه  حاضران وارسی شود. بقچه ها را روی زمین ولو کردند و جامه ها 
را به دقت گشتند اما از دانه مروارید خبری نشد. ناچار گفتند همه باید 
کاماًل برهنه شوند و یكی یكی مورد بازدید قرار گیرند. نصوح با شنیدن 
این حرف به کلی خود را باخت و افتان به خلوت حمام رفت و در حالی 
که بدنش مثل بید می لرزید با تمام وجود و با دلی شكسته خدا را طلبید 
و گفت: خداوندا گرچه بارها توبه  شكستم، اما تو را به مقام ستاریتت این 

بار نیز فعل قبیحم بپوشان تا از این پس گرد هیچ گناهی نگردم. 
نوبت وارسی نصوح رسید. زنی نام او را صدا زد. اما همین که او نام خود 
را شنید از ترس، بند دلش پاره شد و بر کف حمام افتاد و از هوش رفت. 
در این فاصله زنی جار زد که مژده مژده مروارید پیدا شــد. ناگهان در 
حمام ولوله ای افتاد. زنان دستک زنان شــادمانی خود را از یافته شدن 
مروارید اعالم کردند. و نصوح نیز در فضایی آکنده از شادمانی به هوش 
آمد و دید که خطر از کنار گوشش گذشته است. زنانی که به او ظنین 
بودند نزدش آمدند و عذر خواستند. او در این واقعه عیاناً لطف و عنایت 
ربانی را مشاهده کرد. این بود که بر توبه اش ثابت قدم ماند و فوراً از آن 
کار کناره گرفت. چند روزی از غیبت او در حمام ســپری نشده بود که 
دختر شــاه او را به کار در حمام زنانه دعوت کرد، ولی نصوح جواب داد 
که دستم علیل شده و قادر به دالکی و مشت و مال نیستم و دیگر هم 
نرفت. از شهر خارج شد و در کوه و بیابان طریق زهد و عبادت در پیش 

 .گرفت

سنايی نخستين 
شاعری بود كه به 
طور جدی مفاهيم 
عرفانی را وارد 
شعر فارسی كرد 
البته او در ابتدا 
شاعری مديحه گو 
بوده و بعدها تحولی 
روحی پيدا كرده 
و به عرفان رو 
می آورد. دليل توبه 
سنايی نهيبی است 
كه يک شرابخوار 
می زند و جان او را 
بيدار می كند

احوال
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در پرتو معنا

توقع بیش از حد
در روایات اهل بیت چنین آمده که اگر انسان 
از برادر خــود بیش از حد و انــدازه اي که او 
در آن وضعیت و موقعیت قــرار دارد، انتظار 
داشته باشــد و در نتیجه او را به جهت عدم 
برآوردن انتظارش ســرزنش و مالمت کند، 
این مالمت و سرزنش باعث مي شود شخص 
مالمت شونده نسبت به مالمت کننده کینه 
به دل بگیرد. از حضرت امیر)ع( نقل شده که 
فرموده اند: »برادرت را بــا همان وضعي که 

دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نكن. زیرا این 
کار کینه مي آورد«.

 فقدان یک فضیلت
اگر انســان پیش دیگري، از یک چیزي که 
دارد صحبت کنــد و به آن افتخــار کند. در 
حالي  که آن شــخص آن چیز را ندارد، کینة 
طــرف را بــه دل مي گیرد. از حضــرت امام 
علي)ع( در این مورد روایتي نقل شده است: 
»بپرهیز از بیان علم نزد کســي که اشتیاقي 
به آن ندارد و از بیان مقام و شــرافت گذشته 

در نزد کسي که گذشتة افتخارآمیزي ندارد. 
زیرا این امر موجب کینه توزي او نسبت به تو 

مي گردد«.
 غیبت

از آنجــا کــه غیبــت، آبــروي مؤمنــي را 
مي ریزد، او را دشــمن غیبت کننده مي کند. 
امیرالمؤمنیــن علي)ع( فرمــود: »از غیبت 
بپرهیز. چون موجب مي شــود مورد خشم و 
دشــمني خدا و مردم قرار گیري و پاداشت 

نابود شود«.

چگونه دل  را پاكیزه و بهاری كنیم؟
رو سینه را هفت آب شوی از كینه ها، وانگه بیا!

محمد صالح صدرایی

با رسیدن نوروز همه مشغول خانه تکانی و پاکیزه کردن محل زندگی 
و کار می شوند اما برخی غافل از اینکه غیر از شستشوی خانه و 
کاشانه باید دل را نیز پاکیزه کرد. بهار حقیقی وقتی می رسد که 
همراه رویش گل و شکوفه و زدودن آلودگی های ظاهری، بتوانیم 
باطن خود را نیز از آلودگی هایی که در دل و جان ما خانه کرده اند 
پاک کنیم. مطلب زیر به ما کمک می کند در این مسیر قدم برداریم. 
از  یکی  آنها  با  تعامل  و  همنوعان  کنار  در  و  اجتماع  در  زندگی 

ویژگی هایی  است که هیچ انسانی نمی تواند از آن دوری کند، چرا 
که انسان یک موجود اجتماعی آفریده شده است و برای رسیدن 
به اهداف خود نیازمند ارتباط و تعامل با دیگر افراد جامعه است. اما 
در این تعامالت و روابطی که روزانه با صدها نفر داریم ، ممکن است 
سخنان و یا رفتاری از جانب ما یا دیگران بروز و ظهور کند که سبب 
کینه و نفرت و در مراحل باالتر منجر به خشونت در گفتار یا رفتار 

شود. ابتدا ببینیم کینه از کجا ناشی می شود.
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خرده گیري از گفتار دیگران
خرده گیري از گفتار دیگران، دوســتي ها را 
از بین برده، دل هــا را از هم چرکین مي کند 
تا جایي که در پي آن دشــمني و کینه پدید 
مي آید. امام صــادق)ع( به نقــل از حضرت 
علــي)ع( مي فرمایــد: »از مراء و دشــمني 
بپرهیزیــد. همانا این دو، دل هــاي برادران 
دیني را بیمــار مي کنــد و نفاق بــر آن دو 

مي رویاند«.
جدال

هرگاه هیچ یــک از دو طرف بحــث زیر بار 
مطالب دیگري نرفته، تســلیم نشــود، چه 
بســا میان آنها دشــمني پدید آید. حضرت 
صادق)ع( در جمله اي بســیار زیبــا به این 
مطلب اشــاره فرمود: »از ســتیزه جویي در 
دیــن بپرهیزید. زیــرا دل هــا را از یاد خدا 
بازداشــته، نفاق را به ارث مي گذارد و کینه و 

دشمني را زنده مي کند«.
 لعن و نفرین

لعن و نفرین، کینه و دشمني دیگران را براي 
لعنت کننده پدید مــي آورد. در لعن و نفرین 
نكوهیده، نفرین کننده بذر دشــمني و کینه 
را در دل نفرین شده و اطرافیان وي مي پاشد 
و کدورت و دل شكستگي را در وي به وجود 

مي آورد.
ناسزاگویی

فحــش و ناســزاگویي دشــمني را در دل 
دیگران به وجود مــی آورد و آنها را از فحش 
دهنده متنفر مي کند. چنین فردي به جاي 
کســب دوســتي، بر تعداد دشــمنان خود 
مي افزاید. رســول اکرم)ص( مي فرماید: »به 
مردم دشنام ندهید تا دشــمني ایشان را به 

دست نیاورید«.
استهزاء و مسخره کردن

اگر کســي، دیگري را مســخره کنــد و آن 
شخص نتواند از خود دفاع کند خشم او را در 
دل مي گیرد و تبدیل بــه کینه مي کند تا هر 

موقع بتواند به او ضربه بزند.
 طمع

اگر به مال کسي طمع کردیم و دست نیاز به 
ســویش دراز کردیم و حاجت خواستیم و او 
بر آورده نكرد با او دشمن مي شویم. حضرت 
ســجاد)ع( فرمود: »من همة خیر را در این 

دیدم که باید طمــع را از هر چه در دســت 
مردم است برید.«

راه های مبارزه با کینه
در آیات الهــی و روایاتی کــه از جانب ائمه 
اطهار برای ســعادت و موفقیت مــا در تمام 
ابعاد زندگی بیان شــده اســت ، نسخه هایی 
بســیار کاربردی برای مبارزه با تنفر و کینه 
توزی نســبت به افراد بیان شــده اســت، 
توصیه هایــی که با بــه کار گیــری آنها در 
زندگی می توانیم وجــودی مملو از آرامش را 

تجربه کنیم. 
ایمان خود را تقویت کنید

خداونــد متعــال در آیــات الهــی یكی از 
ویژگی های افراد  مؤمن را گذشــت و به دل 
نگرفتن کینه و نفرت از افــراد بیان می کند. 
در سوره حشر آیه ده اینگونه می خوانیم که: 
»پروردگارا، بر ما و بــر آن برادرانمان که در 
ایمان آوردن بر ما پیشــی گرفتند ببخشای، 
و در دل هایمان نســبت به کسانی که ایمان 
آورده انــد ]هیچ گونــه [ کینــه ای مگذار. 
پروردگارا، راســتی که تو رئوف و مهربانی«. 
به این روایت نیز توجه کنید که امام حسین 
علیه الســالم یكی از ویژگی های شــیعیان 
را دوری از هرگونه کینه و نفــرت و .... بیان 
می کند و می فرماید: بی گمان شــیعیان ما 
دل هایشــان از هر خیانت، کینه و فریبكاری 

پاك است.
دیگران را سرزنش نکنید

یكی از مواردی کــه در ارتباطات اجتماعی 
ســبب کینــه تــوزی و نفــرت می شــود 
سرزنش های مداوم  نسبت به افراد است و به 
همین جهت امیر مومنان علی علیه الســالم 
می فرماید: »برادرت را بــا همان وضعی که 
دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نكن، زیرا این 

کار کینه می آورد«.
 به دیگران هدیه بدهید

هدیــه دادن به دیگران یكــی از راه کارهای 
بســیار کاربردی و موثری است که می تواند 
کینه ها و نفرت ها را ماننــد تكه یخی که در 
ظهر یک روز گرم تابســتانی آب می شود از 
بین ببرد و آنها را تبدیل به عشــق و محبت 
و دوســتی کند. این نســخه طالیی از سوی 
رســول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شــده 

اســت ایشــان می فرماید: به یكدیگر هدیه 
بدهید، زیرا کینه ها را از بین می برد. 

ناراحتی های خود را بیان کنید
بســیاری از کینه ها و نفرت ها از این مساله 
ناشی می شــود که افراد ناراحتی های خود 
را بروز نمی دهند و آنها را برای همیشه در 
دل نگه می دارند، چرا که ممكن است بعد 
از اینكه شــما ناراحتی خود را ابراز کنید، 
طرف مقابل یک جواب قانــع کننده برای 
رفتار و سخنانش داشــته باشد و به راحتی 
یک مساله حل و فصل شــود، اما تا زمانی 
که شما ناراحتی خود را بیان نكنید، طرف 
مقابل شــما متوجه نخواهد شــد که شما 
برای چه و از چــه چیز ناراحــت و دلخور 
هســتید و این ناراحتی کم کــم تبدیل به 
یک کینــه و نفرتــی عمیق می شــود که 
برطرف کردن آن کمی مشكل خواهد بود 
و به همین جهت امام هادی علیه الســالم 
می فرمایند: گالیه کردن کلید سرسنگینی 

و بهتر از کینه است.
حســادت را برای همیشــه از زندگی خود 

حذف کنید
یكی از ویژگی هایی که برای افراد حسود در 
زندگی بیان شده است اســت که بر اعصاب 
خود مدیریت ندارند و در مواقع مختلف زود 
خشمگین می شــوند، همچنین افرادی که 
حسادت در زندگی آنها موج می زند سریع از 
دست دیگران ناراحت می شوند و از آنها کینه 
به دل می گیرند و به آســانی کینه و نفرت از 
دل آنها بیرون نمی رود. اگر می خواهید کینه 
و نفرت از دل شــما بیرون برود، حسادت به 
دیگــران را بــرای همیشــه از زندگی خود 
حذف کنیــد، چرا کــه امیر مومنــان علی 
علیه الســالم یكی از ویژگی هــای بارز افراد 
حســود را اینگونه معرفی می کند: حســود 
زود خشمگین می شــود و دیر کینه از دلش 

می رود.
کینه و نفــرت قبل از آنكه دیگــران را مورد 
اذیت و آزار قــرار دهد، آرامش و آســایش 
خود ما را ســلب می کند، پس برای آرامش و 
آسایش زندگی خودمان هم که شده دیگران 
را ببخشــیم و کینه ها را برای همیشه از قلب 

.خود بیرون کنیم

يكی از 
ويژگی هايی كه 
برای افراد حسود 
در زندگی بيان 
شده است است 
كه بر اعصاب خود 
مديريت ندارند و 
در مواقع مختلف 
زود خشمگين 
می شوند، 
همچنين افرادی 
كه حسادت در 
زندگی آنها موج 
می زند سريع از 
دست ديگران 
ناراحت می شوند 
و از آنها كينه به 
دل می گيرند و 
به آسانی كينه و 
نفرت از دل آنها 
بيرون نمی رود

هديه دادن به ديگران يكی از راه كارهای بسيار كاربردی و موثری است كه می تواند كينه ها و 
نفرت ها را مانند تكه يخی كه در ظهر يک روز گرم تابستانی آب می شود از بين ببرد و آنها را تبديل 

به عشق و محبت و دوستی كند رفتار



ادب

صدای پای نوروز 
در داستان های معاصر فارسی

پرنیانبهاری
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دید و بازدید جالل
معروف ترین داســتانی کــه در آن از عید 
نوروز سخن گفته شده، داســتان »دید و 
بازدید« جالل آل احمد اســت. این کتاب 
عنوان نخســتین مجموعه داستان منتشر 
شــده از این نویســنده هم هســت که در 
سال1326 چاپ شد. داستان دید و بازدید 
به پایان بندی خوبش مشهور است و در آن 
از رفتــار مردم آن دوران )که شــاید هنوز 
هم ته مانده های آن وجود داشــته باشد( 
در برگزاری مراسم نوروز و عادت های آنها 
انتقاد شده اســت. این سبک، یعنی همین 
انتقادهای اجتماعی، ســنتی بــود که در 
آثار دیگر نویسندگان آن دوران هم وجود 
داشت. البته در این داستان به عادت های 
خوب مردم هــم برمی خورید؛ به خصوص 
آنجا کــه خانم بــزرگ به رســم عیدی، 
اسكناســی کف دســت راوی می گذارد و 
جیب هایش را از نقل و شــیرینی و گندم 
و شــاهدانه پــر می کند. البتــه در همین 
داستان به نویســندگانی هم برمی خورید 
که در روزهای آخر اسفند آگهی می کردند 
تعطیالت نــوروز به ســفر خواهند رفت و 
از دیدار دوســتان محرومنــد: »تبریكات 
صمیمانه ام را در این نوروز ملی باســتانی 
به خدمت تمام دوســتانی که همه ســاله 
ســرافراز می فرمودند تقدیم داشــته و در 
ضمن خبر مســافرت چند روزه خود را به 
نواحی جنوب اعالم می دارم. از این جهت 
با هزار تاســف و پشــیمانی از پذیرفتن و 
درك حضور دوستان در ایام نوروز معذور 

و امید است که....«

حاجی فیروز و فرنگی ها
خوانندگانــی کــه پیگیر داســتان کوتاه 
هســتند احتماالً بــه جز آثــار جالل آل 
احمــد کتاب های همســرش ســیمین 
دانشــور را نیز خوانده اند و با داستان عید 
ایرانی هــا آشــنایی دارند. این داســتان 
یكی از معدود داســتان هایی است که به 
شــكل خاص به یكی از آیین های نوروزی 
می پردازد. داستان عید ایرانی ها در کتاب 

صدای پای نوروز 
در داستان های معاصر فارسی

نوروز در ادبیات منظوم ما یعنی دیوان های شــاعران ایران زمیــن، حضور پر رنگ و 
پر نقش و نگاری دارد به گونه ای که بخش قابل توجهی از اشــعار فارســی به بهاریه ها 
اختصاص یافته اســت اما در ادبیات منثور ما اشــارات کوتاهی به نوروز شده است. در 
حالی که نوروز می تواند با همه جوانبش به ویژه آداب و رســوم پر معنای آن دستمایه 
خلق فضاها و روایت های جذاب داســتانی باشــد. با این حال اشاره های مختصری هم 
به عید نوروز در بعضی از داســتان های ما هست. در این نوشــته به آثار چند نویسنده 
مشهور معاصر می پردازیم که به عید نوروز در داستانشــان اشاره کرده اند. تعطیالت 
نوروز فرصت مناسبی اســت که به این کتاب ها مراجعه کنید و روزهای بهاری را با این 

داستان ها سپری کنید.

سیروس علی پور

منظر
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»شهری چون بهشــت« منتشر شده است 
کــه داســتان های خواندنــی دیگری هم 
دارد. اما عید ایرانی ها، به یک شــخصیت 
نوروزی یعنــی حاجی فیــروز می پردازد. 
در این داستان 2 کودك آمریكایی، با یک 
حاجی فیروز مواجه شــده اند و جنبه هایی 
از فرهنــگ ایرانی در آن زمان و شــرایط 
اجتماعی دوران در این داســتان نمایانده 
می شود: »تد و جان با ماشــین مدرسه به 
خانه برمی گشــتند. ماشین ســر دوراهی 
نرســیده به قلهک ترمز می کــرد و آن ها 
پیاده می شدند و تا خانه شان چندان راهی 
نبود. یک روز نرســیده بــه دو راهی مرد 
ســیاهی را دیدند کــه روی کنده درختی 
که شاخه هایش را زده بودند ایستاده. اگر 
وقتی ماشــین بچه ها رد می شد مرد سیاه 
ســالم نظامی نداده بود، هرگز به فكرشان 

نمی رسید که مجسمه نیست.
وقتی ماشین مدرســه ترمز کرد، تد و جان 
برگشتند و رفتند سر وقت حاجی فیروز... 
روی هــم رفته از همه چیــز حاجی فیروز 
خوششــان آمــد. از لباس قرمــز، از کاله 
بوقــی، از صورت ســیاه، از صــدای دایره 
زنگــی و از آوازش و بعــد از کنجــكاوی 
زیــاد فهمیدند که حاجی فیــروز پیش از 
عید ایرانی ها پیدایش می شــود، اما هنوز 
زمستان بود و حاجی فیروز آمده بود. پس 
چرا آمده بود؟ و باز کنجــكاوی...و به این 
نتیجه رسیدند که حاجی فیروز گاهی آب 
حوض می کشــد، گاهی برف پارو می کند 
و پیــش از عیــد حاجی فیروز می شــود.

شاید یک زمســتان اصاًل برف نیاید. شاید 
هیچ کس آب حوض خــود را خالی نكند. 

مخصوصا زمستان و آب یخ زده حوض.«
سیمین دانشور در رمان جزیره سرگردانی 
هم یک فصل را کاماًل بــه نوروز اختصاص 
می دهد. در آن فصل راوی به شرح و وصف 
آداب نوروزی بــرای خارجیانی می پردازد 

که در جشن نوروز حضور یافته اند.

قصه های مجید
جوانان و میانســاالن بعید است با مجید و 

قصه هایش اثر هوشــنگ مــرادی کرمانی 
آشــنایی نداشــته باشــند. در این کتاب 
داســتان لباس عیــد مجید بــه ماجرایی 
نــوروزی می پردازد. مجید پســر ســاده 
دل کرمانــی بــا روحیه بذلــه گویش، در 
خانــواده ای فقیــر زندگی می کنــد و جز 
یک بی بی و یــک خواهر کســی را ندارد، 
اما همیــن مجید هم بــرای لباس عیدش 
برنامه ها دارد. ماجراهای کت و شلوار عید 
مجید در داســتان جذابی از این نویسنده 
آمده که خواندنش در عیــن اینكه خنده 
را به لب می نشــاند، ته رنگــی از اندوه هم 
دارد. خــود مرادی کرمانــی دربــاره این 
داســتان می گوید: »من مدتــی هم برای 
رادیو داستان می نوشتم. عید بود که گفته 
بودند داستانی بنویســم که مسائل نوروز 
در آن باشــد. من یاد همان قصــه افتادم. 
گفتم من داستانم در مورد بچه ای است که 
تنها و یتیم اســت و موقعیت خاصی دارد، 
خواســته هایش  نمی تواند  مادربزرگــش 
را بــرآورده کنــد، در عین حــال طنز هم 
هســت. این داســتان را می نویســم. اول 
مخالفت کردنــد که ما یتیــم و یتیم بازی 
نمی خواهیم و برنامه برای عید است و این 
حرف ها. اما من ســماجت کردم. داستان 
را نوشــتم و توی اجــرا هم خــوب از آب 

درآمد.«

اولین داستان نوروزی
قدیمی ترین داستان نویســی کــه در آثار 
خود به نوروز توجه می کند، عبدالحســین 
صنعتی زاده کرمانــی اســت. او کــه پدر 
رمان تاریخی ایــران خوانده می شــود از 
اولیــن رمان نویس های ایرانــی و صاحب 
رمان های متعددی اســت که از آن میان 
3 رمان »دامگســتران یا انتقــام خواهان 
مــزدك«، »مجمع دیوانگان« و »رســتم 
در قرن بیســت و دوم« در دهــه اول قرن 
شمســی حاضر و تقریباً هم زمان با »یكی 
بود یكی نبود« جمال زاده نوشته شده اند. 
از این میان در رمان »مجمــع دیوانگان« 
صنعتی زاده بــه آینده ســفر می کند و نو 

شــدن بشــر را نوید می دهد کــه از قضا 
همزمان اســت با نوروز ایرانیان و نو شدن 
طبیعت. پس از صنعتــی زاده باید از علی 
دشــتی نام برد کــه اگرچه یــک رمان با 
عنوان »فتنه« نیــز در کارنامه خود دارد، 
اما داســتان نویس نبود. او را باید بیشــتر 
روزنامه نگار و اهل تحقیق به حساب آورد. 
دشــتی در »ایام محبس« خود که شــرح 
دوره کوتاه زندان اوســت، مراسم نوروز را 
میــان زندانیان مطرح می کنــد. اما توجه 
فولكلوریک بــه نوروز را باید در داســتان 
»دختر رعیــت« به آذین جســت. در این 
داســتان، وقتی ماجراهای کودکی صغرا 
قهرمان داســتان تعریف می شود، از نوروز 

و مراسم آن بسیار یاد می شود.

نویسنده همسایه
اکرم عثمــان نویســنده افغانســتانی در 
داســتان »مرد هاره قول اس« از  مراســم 
روز اول عید، توصیفی مستندگونه و مردم 
شناسانه دارد: »شــب عید بود، نانوایی ها 
زودتر از شب های دیگر، دست به کار شده 
بودند. بوی تند بوته های ســوخته در هوا 
پیچیده بود و شــیر آن بو را تنفس کرد و 
به به گفت. از دو تــاره کاغذ پرانش گرفت 
و آن را بــا مالیمــت در اختیــار بادی که 
پله های ارسی را می جنباند گذاشت و شور 
شورش داد... طاهره از خوشحالی چرخی 
زد و مقابل ارســی آمد، آینه شفاف آسمان 
نیز به رویش خندیــد و آفتاب کاکل زری 
بر ســرو صورتش گرد طال پاشید. طاهره 
به بازی با جعد زلفانش مشــغول شــد و  
ســرودی را زمزمه کرد. درین میان کبوتر 
سفیدی از هوا گذشــت و چشمان طاهره 
دنبالش راه کشــید، کبوتــر از نظر غایب 
شــد ولی عوضش کاغذپرانی در هوا باقی 
ماند که بــه رویش عیدت مبــارك جلب 
نظر می کرد. طاهــره، اول بی تفاوت و بعد 
با تفاوت، نوشــته را خواند و تبسم شگفت 
انگیزی بر لب هایش دویــد، از کاغذ پران 
خوشــش آمد و بدون منظور و مدعا گفت: 

!عید خودت مبارك

قديمی ترين داستان نويسی كه در آثار خود به نوروز توجه می كند، عبدالحسين 
صنعتی زاده كرمانی است. او كه پدر رمان تاريخی ايران خوانده می شود از اولين 

رمان نويس های ايرانی و صاحب رمان های متعددی است

معروف ترين 
داستانی كه در آن 
از عيد نوروز سخن 
گفته شده، داستان 

»ديد و بازديد« 
جالل آل احمد 

است. اين كتاب 
عنوان نخستين 

مجموعه داستان 
منتشر شده از اين 

نويسنده هم هست 
كه در سال1۳۲۶ 

چاپ شد
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کلمه نخست
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بهاریه

عمران صالحی
کمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنجره 

رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره 
گلدون سرد و خالی رو، بذار کنار پنجره 

بلكه با دیدنش یه شب، وا بشه چن تا حنجره 
به ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره؟
تو شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده 

برگ درخت باغمون، زباله سپور شده 
مسافر امیدمون، رفته از اینجا دور شده 

کاش تو فضای چشممون، پیدا بشه یا شاپره 
به ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره؟

کنار تنگ ماهیا، گربه رو نازش می کنن
سنگ سیاه حقه رو، مهر نمازش می کنن 

آخر خط که می رسیم، خطو درازش می کنن 
آهای فلک که گردنت، از همه مون بلن تره 

به ما که خسته ایم بگو، خونه باهار کدوم وره؟

مشفق کاشانی
بهار آمد بهار من نیامد

گل آمد گل عذار من نیامد
برآوردند سر از شاخ، گل ها
گلی بر شاخسار من نیامد

چراغ الله روشن شد به صحرا
چراغ شام تار من نیامد

جهان را انتظار آمد به پایان
به پایان انتظار من نیامد

همه یاران کنار از غم گرفتند
چرا شادی کنار من نیامد

چه پیش آمد در این صحرا که عمری
گذشت و شهسوار من نیامد

سر از خواب گران برداشت عالم
سبک رفتار، یار من نیامد

به کار دوست طی شد روزگارم
دریغ از من به کار من نیامد

بهار و عناصر آن در طول تاریخ ادبیات 
مفاهیم  پرکاربردترین  از  یکی  ایران 
در اشعار سرایندگان فارسی زبان بوده 
است، به گونه ای که طبقه بندی ویژه ای 
»بهاریه« در  با عنوان  اشعار  این  برای 
از  ادبیات فارسی وجود دارد. شاعران 
طراوت، سرزندگی، شکوفایی و شادابی 
بهار الهام گرفته و این رخداد معجزه گون 
تصویرسازی  خود  آثار  در  را  طبیعت 
کرده اند و از نگاه و دید خود با قلم موی 
واژه های بدیع، رنگ آمیزی تازه ای برای 
این نقش ماندگار هستی رقم زده اند. اما 
بسیاری از شاعران عالوه بر این برداشت 
ظاهری از بهار به بهانه این فصل، گریزی 
به تازه شدن جان و روان آدمی زده  و 
معانی  به  راهی  بهار دل انگیز  روزنه  از 
عرفانی یافته اند. بهار برای این دسته از 
شاعران مجالی برای تبیین نسبت آدمی 
با جهان آفرینش و خالق این جهان به 
شمار می رود. در این بخش بهاریه هایی 
شما  برای  ایرانی  معاصر  شاعران  از 
از  داشتیم  تالش  و  کردیم  انتخاب 
این  در  شاعر  یک  استان  و  خطه  هر 
صفحات حضور داشته باشد. همان طور 
که در صفحات بعد خواهید خواند، بهار 
برای این شاعران، گاه دستمایه شاعر 
برای توصیف طبیعت شده، گاه مجالی 
متعالی تری  معانی  آوری  یاد  به  برای 
مانند انتظار و حتی گاهی فرصتی برای 
نامرادی های روزگار! روزهای  یادآوری 
نوروز را با این بهاریه ها رنگارنگ کنید:

پرنیان بهاری
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محمد عابدینی
دلم به غیر تو در بند کس نخواهد شد

و هرگز از سر من این هوس نخواهد شد
بهاری ام ولی از جنس سبزه و گل و رود 

که با هوای کسی پیش و پس نخواهد شد
در این کویر گرفتم که چند خس رویید

بهار مسخره خار و خس نخواهد شد
گزارشات صریح سپیده می گوید:

زمین اسیر شبی زودرس نخواهد شد
به خاطر گل آزادگی گمان نبری 

گیاه هرزه دوباره هرس نخواهد شد
امیدوار چنانم که عرصه سیمرغ 

دوباره دسترس هر مگس نخواهد شد
صفای مصنوعی جویشان حقیرانه ست

یقین که هر نم آبی ارس نخواهد شد

عبدالجبار کاکایی
ذوقی نداشت عطر بهاری که رفتنی ست

دلخوش شدن به قول و قراری که رفتنی ست
باران پشت شیشه و نقاشی دو قلب

با دست خیس، روی بخاری که رفتنی ست
جز رنج بی دلیل به یادم نمانده است

از خاطرات روزشماری که رفتنی ست
چون جاده دل نبند به هر رهگذر که نیست

در ایستگاه عشق قطاری که رفتنی ست
با روزهای رفته فراموش کن مرا

دستی بكش به گرد و غباری که رفتنی ست
ما غیر داغ، باغ و بهاری نداشتیم

باغی که رفتنی ست، بهاری که رفتنی ست

سعید بیابانکی
دلم گرفته، هوای بهار کرده دلم
هوای گریه بی اختیار کرده دلم

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را
هوای یک شب دنباله دار کرده دلم

بیا! بیا! که برای سرودن بیتی
هزار واژه خونین قطار کرده دلم

به هر تپش که نفس تازه می کند، باری
مرا به زیستن امیدوار کرده دلم

کنون که آخر پیری! نمانده دندانی
غزال خوش خط و خالی شكار کرده دلم
بخند! ای لب خونین! لب ترك خورده!

دلم شكسته، هوای انار کرده دلم
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سعید عندلیب
بهار می رسد بیا پرستوی بهاری ام 
عطر بزن بهار را پونه جویباری ام 

شكیب چشم های تو که امن گاه زندگی ست 
مدام می برد چرا به سمت بی قراری ام ؟ 

چنین که گیج و ابری ام، تفاوتی نمی کند 
وضع سپید عادی وحالت اضطراری ام 
به گیسوی طنابی ات به دار می زنی مرا 

چنان که غبطه می خورد جهان به سربه داری ام
ستاره ای نمی دمد زخاك آسمان من 

چنین که در کویر شب به خاك می سپاری ام 
کویر تشنه کامی ام تشنه مهربانی ات 
روان شو ای زالل من برای آبیاری ام 

نثار یک نگاه تو شعر زالل روشنم 
نذرِ بهاِر چشِم تو، چشمه ذوق جاری ام 
شكوه عاشقانه را غزل غزل به روز کن 
برای تنگی دلم، غزل بخوان قناری ام

 بهمن رافعی بروجنی
نشسته کولی پاییز بر سكوی بهار

کالف بغض گره خورده در گلوی بهار
عبور بوی گل از کوچه باغ ممنوع است
حصار خار گرفته است چارسوی بهار

هوای کوچه به بوی غریب خو کرده است
مشام پنجره گم کرده است بوی بهار
که پا نهاده به سر چشمه زالل فصول

که لخته لخته و سرخ است آب جوی بهار؟
ز داغ الله عطش کرده باغ پس بزنید

ز روی دختر تبدار، پتوی بهار
درید دشنه فریاد زاغ جامه باغ

چو برگ برگ خزان ریخت آبروی بهار
به لوت شب زده شاعر نشسته است هنوز

در انتظار سپیده، در آرزوی بهار

 مهدی سهیلی
بوی امید آورد عطر خوش بهاران

نقش بهشت دارد دامان کوهساران
در باغ خوشه خوشه نیلوفران رنگین

گل دسته دسته دسته نه
ده نه صد هزاران

شبنم نگین نشانده است در چشم مست نرگس
رخسار الله غرق است در بوسه های باران

خود بانگ زندگانیست در کوه و دامن دشت
آهنگ عندلیبیان آواز آبشاران

چون از نسیم رقصد گیسوی بید مجنون
لرزد به سینه از عشق دل های بی قراران

نقشی ز آسمان
است در شام پر ستاره

پیش از طلوع خورشید صحن شكوفه زاران
در بستر چمن ها از بهر خواب نوشین

الالیی لطیفیست آوای جویباران
در کوی گلفروشان گر پا نهی به گلگشت
گل دسته دسته بینی در دست گلعذاران

از باغ های شیراز عطر بهار نارنج
آرد پیام مستی بر جان

هوشیاران
در شام های مهتاب عشاق کوچه گردند

آواز عشق خیزد از نای رهگذاران
چون خوشه ای معلق بر داربست دیدم

باز آمدم به خاطره احوال سربداران
ای گل بیا بهارست بر تخت سبزه بنشین

تا بر تو گل فشانم در حال بوسه باران

بهاریه
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فریدون مشیری
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاك

شاخه های شسته، باران خورده، پاك
آسمان آبی و ابری سپید

برگ های سبز بید
عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست....

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز 

خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب

علیرضا سپاهی 
به دلبرانه شدن فكر کن، به زیبایی

به اینكه چشم مرا بیش از این بیارایی
به پشت پنجره ای فكر کن که آنجایم
به اینكه بسته شود، می شوم تماشایی

به صبح خالی دلگیر، پشت یک کابوس
به هر چه حس غم انگیز، پشت تنهایی

به صبح سرد بدون دو بوسه بعد از خواب
به میز کوچک و داغ دو استكان چایی

به عشق های صبوری که حرفشان ماییم
به اینكه چشم به راهم، به این شكیبایی

به شوق شیرجه رفتن به روی سینه موج
به بوسه بازی مرغان شوخ  دریایی

به کاروان بزرگ شتر که در راه است
به اینكه جز تو ندارم عزیز، دارایی

به هرچه پشت سرم ماند و روبرویم نیست
به جاده فكر کن  و  فكر کن که می آیی...

علیرضا بدیع
فصل بهار آمد و رنگ بهار نیست

اردی جهنم است زمانی که یار نیست
دست نیاز باد به دامان ناز بید

تنها مرا به جانب معشوقه بار نیست
امسال از همیشه خود بی ثمرتر است

در باغ من نشانه ای از برگ و بار نیست
هر قاصدی که آمده از راه، ناخوش است
هر نامه ای که می رسد از سوی یار نیست

دنیا به جز عذاب چه دارد برای من؟
شب های تار هست صدای سه تار نیست

آه ای پرنده! گاهی قفس را نفس بكش
آخر همیشه راه رهایی فرار نیست

***
سالم من به تو ای اتفاق ناهنگام

همیشه سبز بمانی-همین-بهاراندام
تو آن قصیده معروف رودکی هستی
که قامتت زده پهلو به صنعت ایهام

تویی تغّزل شاعر در اوج کشف و شهود
همیشه سر زده از راه می رسی الهام

بهار! از تو چه پنهان که سخت دلگیرم
از این خزان که مرا خواست غنچه ای ناکام

دلم گرفته از این دوستان حق نشناس
که بعد مست شدن سنگ می زنند به جام

تو شاهزاده خوشبخت قصه ها هستی
که از کتاب به بیرون پریده ای آرام
من و تو آخر دنیا رسیده ایم به هم

چنان که آخر این شعر می رسم به سالم
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محمد مهدی سیار
سالم ای بهاران از ره رسیده

چه گل ها که در پیشوازت دمیده
سالم ای که باران و لبخند با توست

که عطر سالم خداوند با توست

بهاران من! چشم عید از تو روشن
دل مادران شهید از تو روشن

چه گل های سرخی ست در آستینت
چه سروی ست هم سفره هفت سینت

نترسیده ایم از زمستان، بهارا!
بیا گل بنه یک به یک شاخه ها را

ببین باز کردیم مشت خزان را
رجزخوان شكستیم پشت خزان را

بهارا تمام است کار زمستان
نماندیم ما زیر بار زمستان

گلرخسار صفی اِوا
امروز هم گذشت 
مانند یک نفس 

نوروز من گذشت
بی عشق هیچ کس 

گریان خنده ریز
خوشروی بی بقا

من غم نمی خورم
غم می خورد مرا

صد قطعه طی شده
در جستجوی خود

خودروی و خود شكوف
خودجوی و خودپناه

من غم نمی خورم
غم می خورد مرا 

بهاریه

شهریار
صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد
ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار

که پرده های شب تیره تار و مار آمد
به شهر چند نشینی شكسته دل برخیز

که باغ و بیشه شمران شكوفه زار آمد
به سان دختر چادرنشین صحرائی
عروس الله به دامان کوهسار آمد

فكند زمزمه گلپونه ای به برزن وکو
به بام کلبه پرستوی زرنگار آمد

گشود پیر در خم و باغبان در باغ
شراب و شهد به بازار و گل به بار آمد
دگر به حجره نگنجد دماغ سودائی
که با نسیم سحر بوی زلف یار آمد

بزن صبوحی و برگیر زیر خرقه سه تار
غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد

برون خرام به گلگشت الله زار امروز
که الله زار پر از سرو گل عذار آمد
به دور جام میم داد دل بده ساقی
چهاکه بر سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترك
بخوان که عیدی عشاق بی قرار آمد
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قیصر امین پور
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما

نه بر لب، بلكه در دل ُگل کند لبخندهای ما
بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد

همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما
بفرمایید تا این بی چراتر کار عالم؛ عشق
رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما

سِر مویی اگر با عاشقان داری سِر یاری
بیفشان زلف و مشكن حلقه پیوندهای ما
به باالیت قسم، سرو و صنوبر با تو می بالند

بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما
شب و روز از تو می گوییم و می گویند، کاری کن
که »می بینم« بگیرد جای »می گویند«های ما

نمی دانم کجایی یا که ای، آنقدر می دانم
که می آیی که بگشایی گره از بندهای ما

بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز
همین حاال بیاید وعده آینده های ما

حسین منزوی
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود  

... و ماه را ز بلندایش به روی خاك کشیدن بود
پلنگ من - دل مغرورم - پرید و پنجه به خالی زد  

که عشق - ماه بلند من - ورای دست رسیدن بود
گل شكفته! خداحافظ اگر چه لحظه دیدارت  

شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود
من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری  

که هر دو باورمان زآغاز به یكدگر نرسیدن بود
اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما               

بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود
شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من  

فریبكار دغل پیشه بهانه اش نشنیدن بود
چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم  

تمام عمر قفس می بافت ولی به فكر پریدن بود

علیرضا قزوه
دال تا باغ سنگی، در تو فروردین نخواهد شد

به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد
فریبت می دهند این فصل ها تقویم ها، گل ها
از اسفند شما پیداست فروردین نخواهد شد

مگر در جستجوی ربّنای تازه ای باشیم
وگرنه صد دعا زین دست، یک نفرین نخواهد شد

مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم
خدا با ما که دلتنگیم، سرسنگین نخواهد شد

به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد
بگو تا انتظار این است، اسبی زین نخواهد شد!

محمدرضا شفیعی کدکنی
بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا

ای بهار ژرف
به دیگر روز ودیگر سال

تو می آیی و
باران در رکابت

مژده دیدار و
بیداری

تو می آیی و همراهت
شمیم و شرم شبگیران

و لبخند جوانه ها
که می رویند از تنواره پیران

تو می آیی و در باران رگباران
صدای گام نرمانرم تو بر خاك

سپیداران عریان را
به اسفندارمذ تبریک خواهد گفت

تو می خندی و
در شرم شمیمت شب

بخور مجمری
خواهد شدن

در مقدم خورشید
نثاران رهت از باغ بیداران

شقایق ها و عاشق ها
چه غم کاین ارغوان تشنه را

در رهگذر خود
نخواهی دید
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ناصر فیض 
بهار آمد و باز آمدند لک لک ها

نگاه پنجره پر شد، پر از چكاوك ها
 صدای خنده گل ها در آسمان پیچید

زمین شكفت و جوان شد ز رقص پیچک ها
گشوده شد قفس چله ها به دست نسیم

گذشت از سر کاج، ابر بادبادك ها
نگاه گربه همسایه را به حوض حیاط

گره زد از سر دیوار برق پولک ها
برای آنكه بخندند کودکان در شهر

هزار بار شكستند بغض قلک ها
 بهار حادثه ای مثل روز روشن بود

چه چشم ها که ندیدند پشت عینک ها
دوباره مثل همیشه به خانه اش نرسید

کالغ قصه که ترسید از مترسک ها

محمد علی بهمنی
بهار بهار

صدا همون صدا بود
صدای شاخهها و ریشه ها بود

بهار بهار
چه اسم آشنایی؟

صدات میاد ... اما خودت کجایی
وا بكنیم پنجره ها رو یا نه؟

تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟
بهار اومد لباس نو تنم کرد

تازه تر از فصل شكفتنم کرد
بهار اومد با یه بغل جوونه

عید آورد از تو کوچه تو خونه
حیاط ما یه غربیل
باغچه ما یه گلدون

خونه ما همیشه
منتظر یه مهمون

بهار اومد لباس نو تنم کرد
تازه تر از فصل شكفتنم کرد
بهار بهار یه مهمون قدیمی
یه آشنای ساده و صمیمی
یه آشنا که مثل قصه ها بود

خواب و خیال همه بچه ها بود
آخ ... که چه زود قلک عیدیامون

وقتی شكست باهاش شكست دالمون
بهار اومد برفارو نقطه چین کرد

خنده به دلمردگی زمین کرد
چقد دلم فصل بهار و دوست داشت
واشدن پنجره ها رو دوست داشت

بهار اومد پنجره ها رو وا کرد
من و با حسی دیگه آشنا کرد

یه حرف یه حرف، حرفای من کتاب شد
حیف که همش سوال بی جواب شد

دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود
که صبح تا شب دنبال آب و نون بود

فاضل نظری
بعد یک سال بهار آمده می بینی که

باز تكرار به بار آمده می بینی که
سبزی سجده ما را به لبی سرخ فروخت

عقل با عشق کنار آمده می بینی که
آنكه عمری به کمین بود به دام افتاده
چشم آهو به شكار آمده می بینی که
حمد هم از لب سرخ تو شنیدن دارد
گل سرخی به مزار آمده می بینی که
غنچه ای مژده پژمردن خود را آورد
بعد یک سال بهار آمده می بینی که

بهاریه
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سلمان هراتی
عید، »حول حالنا« است 
که واجب است بفهمیم 

عید، شوقي است 
که پدرم را به مزرعه مي خواند 

عید، تن پوش کهنه باباست 
که مادر 

آن را به قد من کوك مي زند 
و من آن قدر بزرگ مي شوم 

که در پیراهن مي گنجم 
عید تقاضاي سبز شدن است 

یا مقلب القلوب
***

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو
امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو

آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد
غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ
امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو 
غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو
این فصل فصل من و توست فصل شكوفایی ما

برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو
با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم

در باغ می ماند ای دوست گل یادگار من و تو
چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم

من می روم سوی دریا جای قرار من و تو

محمدرضا عبدالملکیان
زیبا

زیبا هوای حوصله ابری است
چشمی از عشق ببخشایم

تا رود آفتاب بشوید
دلتنگی مرا

زیبا
هنوز عشق

در حول و حوش چشم تو می چرخد
از من مگیر چشم

دست مرا بگیر و کوچه های محبت را
با من بگرد

یادم بده چگونه بخوانم
تا عشق در تمامی دل ها معنا شود

یادم بده چگونه نگاهت کنم که طره  باالیت
در تندباد عشق نلرزد

زیبا
آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را

احساس می کنم
آن گونه عاشقم که نیستان را

یكجا هوای زمزمه دارم
آن گونه عاشقم که هر نفسم شعر است

زیبا
چشم تو شعر

چشم تو شاعر است
من دزد شعرهای چشم تو هستم

زیبا
کنار حوصله ام بنشین

بنشین مرا به شط غزل بنشان
بنشان مرا به منظره  عشق
بنشان مرا به منظره  باران

بنشان مرا به منظره  رویش
من سبز می شوم

زیبا 
ستاره های کالمت را

در لحظه های ساکت عاشق
بر من ببار

بر من ببار تا که برویم بهاروار
چشم از تو بود و عشق

بچرخانم
بر حول این مدار

زیبا
زیبا تمام حرف دلم این است

من عشق را به نام تو آغاز کرده ام
در هر کجای عشق که هستی

آغاز کن مرا
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هوشنگ ابتهاج
بهارا زنده مانی زندگی بخش

به فروردین ما فرخندگی بخش
مگو کاین سرزمین شوره زار است
چو فردا در رسد رشگ بهار است

بهارا باش کاین خون گل آلود
برآرد سرخ گل چون آتش از دود

میان خون و آبش ره گشائیم
از این موج و از این توفان برآئیم

به نوروز دگر هنگام دیدار
به آئین دگر آیی پدیدار

محمد سعید میرزایی
درخت منتظر ساعت بهار شدن

 و غرق ثانیه هاي شكوفه بار شدن
 درخت، دست به جیب ایستاده آخر فصل

 کنار جاده، در اندیشه ي سوار شدن
 درخت منتظر چیست؟ گاري پاییز؟

 و یا مسافر گردونه ي بهار شدن ؟
 و او شبیه به یک کارمند غمگین است

 درست لحظه ي از کار برکنار شدن
 گرفته زیر بغل، برگه هاي باطله را

 به فكر اّره شدن، سوختن، غبار شدن
 درخت، دید به خوابش که پنجره شده است

 ولي ملول شد از فكر پر غبار شدن
 و گفت پنجرگي …. آه دوره ي سختي ست

 بدون ِ پلک زدن، چشم انتظار شدن
 و دوست داشت که یک صندلي شودمثاًل

 و جاي دار شدن، چوبه مزار شدن
 درخت،اّره شد و توي کامیون افتاد

 فقط یكي دو قدم مانده تا بهار شدن
 و سر در آورد از کارگاه نجاري

 پس از بریده شدن، خیس و تابدار شدن
 ولي درخت ندانست قسمتش این بود
 براِي یک زنِ  آوازه خوان، سه تار شدن

حسین میهمان پرست
بگو به باد نپیچد در این حوالی ها

که مست می شود از عطر موت شالی ها
بهار می دمد از تار و پودها وقتی

که می کشی سر انگشت را به قالی ها
اسیر گرمی دستان تو جنوبی ها

خراب سبزی چشمان تو شمالی ها
تو راه حل تمام محاسبات منی

که می رسند به تو جمله سوالی ها
اگر که بو ببرند از جزیره چشمت 

بعید نیست بیایند پرتغالی ها 
به روی شانه اگر زلف را رها بكنی
به دست و پات می افتند الابالی ها

بهاریه
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سفر با کتاب

معموالً بهار برای ما ایرانی ها با سفر آغاز می شــود. تعطیالت نوروزی بهانه خوبی است برای 
اینکه دل از خانه و کاشانه کنده و با دل سپردن به جاده، راهی دنیای تجربه های نو شویم. 
به همین مناســبت ما هم در بخش معرفی کتاب این شماره تصمیم گرفتیم شما را 
با ســفرنامه ها آشــناتر کنیم و به کتاب هایی بپردازیم که نویسندگانش 
مسافرانی هستند که مشاهداتشــان را با واژه های زیبا با دیگران به 
اشتراک گذاشته اند. خاطرات سفر به کشوری در آن سوی دنیا، 
خاطراتی از یک ســفر معنوی، سفرنامه مسافران عصر 
قاجار به 4 کشــور فرنگی و خاطرات یک بانوی 
جهانگرد بخشی از کتاب های معرفی شده 
هستند که با خریداری و مطالعه آنها 
نویسندگان  همراه  هم  شما 
کلمات  بال  بر  سفری 
خواهید داشت.
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پیشنهاد

سال 61 قمری، »کاروان حسین علیه السالم« از »مدینه« 
به ســمت »کربال« راه افتاد و در بیــن راه در منزل های 
متعددی توقف کــرد. آن روز جــز خانواده  و بســتگان 
سیدالشهدا علیه السالم و معدودی از یارانش که به مرور بر 
تعدادشان اندکی اضافه تر شد، فرد دیگری همراه او نبود. 
شاید اگر آن روزها، راویان بیشتری همراه کاروان حسین 
علیه السالم می بود، اطالعات و جزئیات بیشتری در اختیار 

داشتیم.
ســال 1391 شمســی، »کاروان ضریــح امام حســین 
علیه السالم« از »قم« به سمت »کربال« راه افتاد و اتفاقاً در 
منزل های متعددی توقف کرد. این بار اما توقف، به دلیل 
استقبال بی نظیر مردمان دیار مختلف ایران از این کاروان 
بود. این رخداد اگرچه ممكن است در هر قرن فقط یک بار 
اتفاق بیفتد اما بخت با ما یار بود که دست اندرکاران انتقال 
ضریح تدبیر کردند و »راوی«ای همراه کاروان فرستادند 
تا لحظه به لحظه  ماجرا را آن گونه که »هســت« بر روی 

کاغد بیاورد.  
»پنجره های تشــنه«، حاصل روایتگری »مهدی قزلی« 
اســت از همین اتفاقی که شاید هر صد ســال یک بار رخ 
می دهــد. کتابی بــا »ادبیات ســاده و بی غــل و غش«، 
درست مانند تمام شــخصیت هایی که در صفحه صفحه  
کتاب می آیند و خود را به »ضریح حســین علیه السالم« 
می رســانند و تبرك می جویند و می روند.  نثر کتاب اگر 
چه ساده است، اما ابعاد جامعه شناسانه و روان شناسانه  آن 
ساده نیست. نویسنده به طور غیرمستقیم، سیمای واقعی 
»مردم ایران« را »آن چنان که هست« به نثر کشیده است. 
شخصیت های کتاب همان هایی هستند که هر روز دور و 
برمان می بینیم؛ با این تفاوت که حاال در موقعیت  خاصی 
قرار گرفته اند که »مِن درون شــان« بهتر رخ می نمایاند. 

درست مانند »مرد تعمیرکار«. 

بخش هایی از کتاب
»اطراف ضریح کاماًل خلوت بود. مرد تعمیرکاری، که مغازه  
مكانیكی اش همان جا بود با تعجب بیرون آمد و مات مات 
کمی نگاه کرد و وقتی فهمید ماجرا چیســت، دوید توی 
خیابان. صورتش را شش تیغه کرده بود و تمام لباس هایش 
روغنی بــود. خواســت دســت هایش را بگــذارد روی 
شیشه های جلوی ضریح که خودش هم متوجه سیاهی و 
روغن روی دست هایش شد. دست هایش را پشت کمرش 
برد و صورت خیسش را گذاشت روی شیشه. آن طرف تر، 
دو آشــپز از رســتوران کنار خیابان بیرون آمده بودند، با 
لباس های سفید کار و یكی شان فرصت نكرده بود کالهش 
را هم بردارد. کم کم مردم جمع می شوند. تعمیرکار برای 
این که مــردم به لباس هایــش برخورد نكننــد و روغنی 
نشوند، عقب تر ایســتاده بود. حال خوبی پیدا کرده بود. 
روزِی تعمیرکار از خیلی ها مثل من بیشــتر بود آن روز.«  
پنجره های تشنه پر اســت از آدم های این جوری. واقعِی 
واقعی. در کنار نمایش چنین شخصیت هایی، قزلی اما از 
تحوالت سیاســی-اجتماعی روز جامعه هم غافل نشده و 
فی المثل »بازنمایی رسانه ای« و »برساخت های ذهنی« 
برخی اتفاقات محیطی را هم به طور غیرمســتقیم به نقد 
کشیده است: »پیرمردی بســیجی از اهالی سیاه منصور 
گریه می کــرد و می گفت: »امشــب را همین جا بمانید.« 
هیچ کس هم نا نداشــت به پیرمرد بگوید بــه چه دلیل 
نمی توانیم بمانیم. از یكی از مســئوالن استان خوزستان 
شنیدم که دو شبكه ماهواره ای وهابی به نام های صفا و نور 
به شدت دارند روی مردم خوزستان و به خصوص عرب ها 
کار می کنند و در شش ماه گذشته 26 هزار تماس با آن ها 
گرفته شده است. البته همان مسئول خیلی خوشحال بود 
و می گفت آمدن این ضریح کاسه و کوزه  همه  وهابی ها را 

 ».به دور ریخته است

پنجره های تشنه
همسفر با ضریحی كه دل می برد

نویسنده: مهدی قزلی
ناشر: سوره مهر
تعداد صفحات: 380 صفحه
طریقه خرید: این کتاب را از سایت شهر کتاب

 http://shahreketabonline.com 
به قیمت 21000 تومان و کتاب صوتی این اثر 
را با گویندگی عبداهلل روا از سایت آدینه بوك

 https://www.adinehbook.com  
 یا سایت شهر کتاب به قیمت 10000 تومان 
خریداری کنید. همچنین نسخه الكترونیک 
آن را از سایت انتشارات سوره مهر
https://ebook.sooremehr.ir 
 به قیمت 8000 تومان بارگذاری کنید.
سفرنامه های دیگر از همین نویسنده: 
کتاب »جای پای جالل« که روایت امروزی 
نویسنده از مناطقی است که جالل آل احمد 
سال ها پیش به آنها سفر کرده و درباره آنها 
کتاب نوشته است.
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فریبا کلهر بر اساس ســفری که امام رضا علیه السالم 
از مدینه در عربســتان امروزی تا مرو در ترکمنستان 
امروزی در ســال 200 هجــری داشــته اند، کتابی 
خواندنی برای نوجوانان نوشــته اســت. این سفرنامه 
یک کتاب ویژه اســت که خواننده از البالی کلماتش 
از شــهرهای مدینه، بصره، اهواز، اصفهان، نیشابور و 
مرو گذر می کنــد. این کتاب به گونه ای روایت شــده 
که خواننده با ابعاد مختلف این حرکت تاریخی آشــنا 

می شود.
 نگارنده با توجــه به گفته های تاریــخ و نیروی تخیل، 
ســفرنامه ای را در دو بخش فراهــم آورده. بخش اول، 
راجع به سفر امام رضا )علیه الســالم( از مدینه تا مرو، 
از زبان مأمور مأمون خلیفه عباسی، و بخش دیگر راجع 
به زندگی امام و شهادت ایشان است که از زبان یكی از 

یاران روایت می نماید.
زمانی که مأمون امــام رضا )ع( را به این ســفر مجبور 
کرد تصور نمی کرد امام پس از طی مســیری سخت با 
استقبال گسترده مواجه شده و محل عزیمت ایشان به 

قطب معنوی و معرفتی تبدیل شود.
گزارش های مستندی که از حرکت امام در اختیار است 

توســط راویان موثقی چون ابوصلت 
هروی ثبت شده است.

کــه  مســیری 
تأکید  مأمــون 
حضرت  داشت 
رضا)ع( را از آن 

عبور دهــد یكی 
از راه هــای متــداول 

آن زمان بود که از مدینه به 
بصره و از طریق اهواز به فارس و سپس 

از راه کویــر و بیابان میان فارس و خراســان 
می گذشت و به مرو ختم می شد.

ســفر امام رضا از مدینه تا مرو به پنج بخش تقسیم 
می شــود: از مدینه تا بصره، از بصره تا فارس، از فارس 
تا یزد، از یزد تا خراســان و در نهایت امام در خراســان 

سكنی می گزینند.

بخش هایی از کتاب 
ابوالحســن جایی را در صحرا انتخاب کرد و ایســتاد. 
ســرش را رو به آســمان بلند کرد. همه ساکت شدند. 
همه نگاه ها به آســمان و گوش ها به دعاهای ابوالحسن 
بود. ابوالحســن خداوند را به بزرگی و قدرت و مهربانی 
ستود. ما پشت ســر او بودیم و چهره اش را نمی دیدیم. 
اّما صدای بــاد را که بــا عّمامه ابری او بــازی می کرد، 
می شــنیدیم. صدای بــاد و ابــر و صدای دعــا در هم 
می آمیخت و در نظر من صدایی شبیه صدای قطره های 
باران، وقتی کــه بر خاك صحــرا می افتــد، به وجود 

می آورد.
ابوالحســن با نگاهی رو به آســمان گفت: ای پروردگار 
من، تویی که حّق ما اهل بیِت رســول خدا را بزرگ قرار 
دادی تا مردم به فرمان تو دست به دامان ما شوند، از ما 
یاری طلبند، به بخشــش و مهربانی تو امیدوار باشند، 
رحمتت را بجویند و به احســان تو چشم بدوزند. پس 
مردم را با بارانی پر سود سیراب کن. بی درنگ... همین 

حاال!
همه چشم به آســمان دوخته بودیم؛ آســمانی بی ابر؛ 
خورشیدی که گرم تر از همیشــه می تابید. چشمانم را 
بستم تا لبخندهای طعنه زن را نبینم. چشمانم را بستم 

 ...تا همراه ابوالحسن دعا کنم

سفرنامه ای كه گم شد
بر اساس سفر امام رضا علیه السالم از مدینه به مرو 

نویسنده: فریبا کلهر
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

تعداد صفحات: 131 صفحه
طریقه خرید: دفتر نشر فرهنگ به نشانی

 http://www.daftarnashr.com 
این کتاب را به قیمت 1300 تومان عرضه 

می کند. 
همچنین نسخه  الكترونیک این کتاب را 

می توانید از سایت یا اپلیكیشن فیدبو
 http://fidibo.com 

با قیمت 1000 تومان خریداری کنید
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سباستین شرح سفر 20روزه منصور ضابطیان به کوبا در 
بهار سال 1395 است. نویسنده در این کتاب خواننده را با 
خود به چند شــهر کوچک و بزرگ کوبا )هاوانا، ترینیداد 
و وینالس( بــرده و از نزدیــک با فرهنگ، تاریــخ و رفتار 

مردمانش آشنا می کند. چرا کوبا؟
نویسنده می گوید: »سفر به کوبا همواره برایم جذاب بود، 
اما به دالیلی به تعویق می افتاد تا اینكه پس از شــنیدن 
خبری مبنی بر ســفر جان کری، وزیر امور خارجه آمریكا 
و اوباما، رئیس جمهور وقت این کشــور، تصمیم گرفتم تا 
قبل از اینكه کوبا به کشوری آمریكایی تبدیل شود به این 
دیار سفر کنم که حاصل آن نوشتن کتاب سباستین بود.«

این برنامه ســاز و تهیه کننده تلویزیون درباره مردم کوبا 
عقیده دارد: »مردم کوبــا در لحظه زندگی می کنند، هیچ 
نسبتی به حكومت شان ندارند و مانند ما ایرانیان، عالقه ای 
به سیاست و صحبت کردن در مورد آن نیز در آنان وجود 
ندارد و شــاید یكی از دالیلی که مردم کوبا درعین فقر در 
شادی زندگی می کنند این است که انتظار چندانی نیز از 

جهان ندارند.« 
این مجری تلویزیون با اشــاره به شــیوه نــگارش خود 
می گوید: »هرگز در ســفر به جــز چند لغــت و یا چند 
یادداشــت کوچک، چیز دیگــری نمی نویســم و بعد از 
برگشــت هم شــروع به نوشــتن نمی کنم، بلكــه دایره 
تعریف هایم را اول برای دوستانم بازگو کرده و آنچه برای 
شنونده جالب اســت ثبت می کنم. در سفرهایم به دنبال 
ماجرا هســتم و به همین دلیل بــرای اقامت به هتل های 
5 ستاره نمی روم، چون معموالً در این فضاها نمی توان با 
آدم های زیادی مواجه شد، درحالی که مواجهه با آدم ها به 

نویسنده، قصه می دهد.«
احســان شــریعتی که این کتاب را خوانــده درباره آن 
اینگونه نوشته اســت: »برای کســانی که عاشق سفر و 
دیدن نقاط مختلف دنیا هستند این سفرنامه پر از لذت 
و آگاهی است. سفری که از هتل های چند ستاره و فقط 
دیدار از اماکن شــلوغ توریســتی گذر کرده و در قلب و 
دل شــهر جای گرفته و از نزدیک با فرهنــگ و خلق و 

خوی مردمان آشنا می شــود. کتاب، قسمت های جذاب 
و به یاد ماندنی زیاد دارد. دانســتن اینكه کشوری فقیر 
و محدود هنوز مردمانی شــاد و زندگی راحت دارد برای 
من نكته ای در برداشت از اینكه مقیاس آرامش و راحتی، 
استانداردهای زندگی ساختگی و مدرن امروزی نیست. 
خواندن کتاب و به خصوص دانســتن اینكه رســتوران 
ایرانی »تپلی« هم در کوبا هست اشتیاقم را برای دیدن 
این کشــور دو چندان کرد. نقل قول صاحب رســتوران 
ایرانی )شیرازی زاده ای که ســال ها در فرانسه زیسته و 
بعد از چند کشور مختلف به کوبا رســیده است( بسیار 
قابل توجه اســت: فكر می کنم اینجا جای آخر باشــه. 
هیچ جای دنیا این قدر راحت نبــوده ام. این قدر آرامش 
نداشته ام... دقیقاً مث شــیراز می مونه. اگه به کسی بگی 
بیا بریم, می گه بریم. نمی پرســه کجا بریــم. اینجا هیچ 
کس درباره هیچ چیز از تو ســوال نمی کنه. نه از خودت 
می پرســن، نه از ملیتت، نه از مذهبت. هرجور هستی تو 
رو قبول می کنن... این به مــن آرامش می ده. دیگه چی 

می خوام؟«

قسمت هایی از کتاب
کوبایی ها وقت ورود به جایی که درش بســته است، یک 
عادت خوب دارنــد و یک عادت بد. عادت خوبشــان این 
است که در می زنند و عادت بدشــان این است که منتظر 
نمی مانند تا کسی که توی اتاق اســت اجازه ورود بدهد، 

خودشان وارد می شوند!
در کوبا هنوز برای تهیه بسیاری چیزها صف بسته می شود 
و چیزی شبیه دفترچه های بسیج و کوپن وجود دارد که 

سهمیه ماهیانه کوبایی ها براساس آن داده می شود.
وقتی حال آدم خوب باشد، تماشای رخت های کهنه هم 

لذت بخش است.
کوبایی ها چیز خاصی به اســم لباس ندارنــد. لباس در 
اغلب موارد یک شلوارك اســت که در باشگاه و کوچه و 
خانه از یک قانون پیروی می کند: قانون بی خیال و راحت 

 .باش

سباستین
خاطرات و عکس های سفر به كوبا

نویسنده: منصور ضابطیان
ناشر: مثلث
تعداد صفحات: 168 صفحه
طریقه خرید: کتابفروشی های آنالین 
کتابسرای اشجع

 https://www.ashja.com 
و آدینه بوك
 https://www.adinehbook.com 
این کتاب را به قیمت 18000 تومان به 
فروش می رسانند.
سفرنامه های دیگر از همین نویسنده:
 ضابطیان سفرنامه های دیگری مانند مارك 
دوپلو، مارك و پلو، )نسخه های الكترونیک این 
دو اثر را می توانید از سایت یا اپلیكیشن فیدبو
http://fidibo.com

 با قیمت 15000 تومان خریداری کنید( 
برگ اضافی و چای نعنا را نیز روانه بازار نشر 
کرده است.

پیشنهاد
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صفیر سیمرغ  گزارش گونه ای  از ســفر به  چند کشور و 
دیدار از چند شهر ایران اســت . در آغاز کتاب  پیشكش  
نامه ای  به  ایــن  صورت تقدیم کرده اســت: »به  ایران ، با 
کویرها و کوهسارها و خرابه  هایش . جهان  بگشتم  و آفاق  

سربه سر دیدم  به  جان  تو اگر از تو عزیزتر دیدم .«
و در دیباچه  کتاب  آمده  اســت : »هر ســفر دل  بستنی  
اســت  و دل  کندنی ، که  یكــی  از پی  دیگــری  می آید و 
همین  تسلسل  و تداوم  دل  بســتن ها و دل  کندن هاست  
که  شــورانگیزی  ســفر را موجب  می گردد. سفر رفت  و 
بازگشت  است ؛ نه  تنها ســیر در مكان ، بلكه  در زمان  نیز، 
اما ســیر اصلی  در خود اســت ؛ به  هر کجا برویم  از خود 
نمی توان  جدا شــد. ســیر بیرونی  ســیر درون  را بر می  
انگیزد، و این  سیر رها شدن  در خود است ، غوطه  زدن  در 

خود، کشف  اقلیم ها و افق های  ناشناخته  درون .
از فروع  که  بگذریم ، آدمیزاد در هر نقطه  دنیا که  باشــد 
مســائل  محدود و خــاص دارد: جدائی  و مهــر، تنهائی  
و اُنس ، دوســتی  و دشمنی ، زشــتی  و زیبائی ، جوانی  و 
پیری  و بیماری ؛ غم  نان ، آرزوی  دراز و عمِر کوتاه ، و آنگاه  
مرگ  که  پایان  پایان هاســت ، و از همه  عظیم تر است  و 

بر هر عزیمتی  نقطه  انتها می نهــد، و اگر زندگی  بزرگ  
است ، برای  آن  است  که  مرگ  به  دنبال  آن  است ، و بدون  
دریافت  این  یک ، دیگری  را نمی توان  دریافت ، و باز لطف  
سفر در آن  اســت  که  در آن  حدیث  زندگی  و مرگ  را از 
زبان های  گوناگون  می توان  شــنید. از انواع  حرص  هائی  
که  در نهــاد آدمی  نهاده  شــده ، گویا از همه  شــریف تر 
حرص آموختن  است ، عطش  کشــف ، که  از جستجو در 
کتابخانه ها و آزمایشگاه ها آغاز می شود، تا برسد به  خطر 
کردن  در تسخیر قلّه ها و ســفر به  ستارگان ، و گویا هیج  

تلّذدی  هم  از آن  برتر و پایدارتر نباشد.
گرچه  فراوان  پیش  نمی آید که  اشــتیاق  با توفیق  همراه  
شود، در دورانی  از زندگی  چنین  شد، و توانستم  به  بیش  
از چهل  کشــور ســفر کنم ، در چهار قاره ، و به  بعضی  از 
آنها چند بار… یادداشــت های  ســفر درباره  نزدیک  به  
تمام  این  کشورها آماده  است  که  تاکنون  مجال  نوشتنش  
به  دســت  نیامده . روزی  بیاید یا نیاید، نمی توانم  گفت ، 
زیرا »که  در کمین  گه  عمر اســت  مكر عالم  پیر. نام  این  
مجموعه  را صفیر ســیمرغ  نهادم  و این  نــام  را به  تبّرك  
از عارف  شهید، شهاب الدین  ســهروردی به  وام  گرفتم . 
سیمرغ ، مرغ  ایران  کهن  است ، به سالخوردگی  افسانه ها، 
مرغ  حاکم  بــر دریا و زمین  و فضا، چــاره  گر و همه  چیز 
دان . رمز تالش  و جستجوی  بشر. آفریده ای  که  همه  جا 
هســت  و هیچ  جا نیســت . جز نامی  از او نیست ، و با این  
حال  از هر موجودی  موجودتر اســت  و هدف  زندگی  را 
در همان  تالش  و جســتن  خالصه  می کند، و این  همان  
سرمشــقی  اســت  که  مرغ های  عطــّار در منطق الّطیر 
داده اند: پرگشــودن  و روبه  راه  نهادن ، در جمع  بودن  و از 

خود جدا نبودن ...«
در این کتاب نویســنده، افغانستان )شــهرهای کابل ، 
بامیــان ، غزنین ، بلخ ، مزارشــریف ، هــرات( دانمارك، 
ترکیه )شهرهای قونیه ، بورسا، استانبول (، فرانسه، ایران 
)شهرهای نیشابور، اصفهان ( انگلستان، ایتالیا )شهرهای 
فلورانــس، ونیز، رم(  بلغارســتان  )شــهرهای صوفیه ، 
پلوودیو، وارنا( مصر، یونان، هند، ژاپن  و ســریالنكا را با 

 .نگاهی عرفانی و معنوی بررسی می کند
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روح شهر کالف پیچیده اي از عناصر دیدني و نادیدني ست 
و در شــكل گیري ایــن روح، روایت مســافران ســهم 
انكارناپذیري دارد. تصویر خیالي که از لندن در ذهن همه 
ما نقش بسته اســت از توصیفات و غافلگیري هایي پدید 
آمده که ایراني هاي پیشــین ســوغات آورده اند. گزارش 
اولیــن مواجهه با شــهر موضوع این کتاب اســت؛ لندن 
مسافران قاجاري. کتاب »آســمان لندن زیاده مي بارد« 
سومین جلد از مجموعه »تماشاي شهر« است که در هر 
جلد از خالل گزیده سفرنامه ها، نگاه ایراني به هویت یكي 
از شــهرهاي دور را ترســیم مي کند. این کتاب مجموعه 
11 روایت از مسافران قاجاری اســت. میرزا صالح، میرزا 
فتاح خان، حاجی پیرزاده، ناصرالدین شاه، رضاقلی میرزا، 
ابوطالب خان، مظفرالدین شاه، حاج سیاح،عمادالسلطنه، 
ابوالحسن خان و صحاف باشــی راویان لندن دوره قاجاری 

هستند.

قسمتی از کتاب
روایت حاجی پیرزاده از لندن این گونه اســت: »کتابخانة 
لندن بسیار بزرگ و عالی است و عمارت و سردر و جلوخان 
کتابخانه را بسیار مرتفع و با سنگ های بزرگ و ستون های 
عالی هشــت ذرعی ســاخته اند. وضع عمارت کتابخانه 
اینست که در وســط عمارت جایی ســت و گنبدی ست 
بســیار بزرگ که چهل ذرع در چهــل ذرع طول و عرض 
اوست و ســقف او تماماً از بلور است و آن گنبد مدور است 
و دور تا به دور آن قفسه ها و مرتبه ها ساخته اند که در آنها 
کتاب چیده اند که هشتاد هزار جلد کتاب در آن قفسه ها 
چیده شــده و در میان گنبد تختی از چوب ســاخته اند 
و رئیس کتابخانه در آنجا می نشــیند و اطــراف تخت به 
طور دایره ماننــد صندلی ها گذارده اند و بــه قدر هزار نفر 
جمعیت در آنجا نشسته، از روی کتاب ها چیز می نویسند 

و در اطراف گنبد کتابخانه اتاق های بسیار بزرگ است که 
چهار مرتبه است و از زمین تا به سقف اتاق ها کتاب ها را به 
ترتیب چیده اند و کتابخانة هر والیتی علی حده علی حده 

است«.
حاج ســیاح لندن را چنین توصیف کرده است: »بعضی 
اوقات چنان ابر تیــره پدید می گردد که شــهر را تاریک 
می نماید چنانچه در وقت ظهر ابــداً نمی توان بدون چراغ 
حرکت کرد و رطوبتی از آن ابر نشــر می کند که ریش و 
سبیل تر می گردد. کوچه ها ِگل و کثیف، جز خانه نشستن 
چاره ای نداشــتم. بعد از مدتی آن قــدر زبان آموختم که 
در بازار برای گفتگو معّطلی نداشــتم ولی باز هم مشغول 
بودم. دیدم شاگردم میل ندارد تصحیح غلط های مرا بكند 
با صاحبخانه گفتم که اگر شــغلی پیش می آمد که بدان 
مشغول می شــدم و ضمناً تحصیل می کردم خیلی خوب 
بود. جواب گفت که در هر هفته کشتی از آلمان یا جاهای 
دیگر می آید اگر بشود به اســتقبال آنها بروی و مسافری 
برای توقف اینجا بیاوری خیلی خوب است. گفتم من فكر 
خود را بكنم به شــما خواهم گفت، اکنون کرایة یک ماه 
دیگر را به شما خواهم داد تا بعد چه شود. گفت اگر قبول 
رفاقت نمائی دیگر کرایه نباید بدهی برای اینكه ببینم این 
خواهش که از شــما کردم عهده برمی آیید یا خیر. رفتم 
کشتی از هامبورگ آمد. جماعت پیاده شدند، چند نفر را 
آوردم به خانه منزل کردند. شب را به سر بردند، صبح شد 
یک نفر خواســت جای دیگر برود. حساب مخارج کردند 
دیدم روی درهم کشید و به من گفت که چرا مرا به جای 
گــران آوردی. خیلی به من اثر کرد که چــرا آدمی کاری 
بكند که ضررش به دیگری برسد و باعث دلتنگی او شود، 
از کردار خود پشیمان شده، به صاحبخانه گفتم اگر قیمت 
خانه را با من تمام نكنی اینجــا نمی مانم. ناچار کرایة یک 

ماه را دادم و متوقف شدم برای آموختن زبان.«
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این کتاب روایت هایی از شــهر پیچیده و غریب، بی نظیر 
و یگانــه پاریس قــرن 19 با قلــم »ناصرالدین شــاه«، 
»ظهیرالدوله«، »مظفرالدین شــاه« ، »حاج ســیاح«، 
»میرزا عبدالرئــوف« و چهار رجل نامی دیگر اســت که 
شــگفت زدگی ایرانیان مســافر، لباس های چشم گیر، 
جواهــرات، ارتبــاط زنان و مــردان، شــب های پر نور، 
مغازه هایــی که تا صبح باز هســتند را نشــان می دهد 
و در کنار همه این هــا معماری بی نظیــر و یگانه ای که 
ناصرالدین شاه شیفته آن است و از روی همین شیفتگی 
دستنوشــته های خود را بیشــتر به روایت از ســاختار 
خانه ها و تابلوهای موزه لوور اختصاص داده است. روایت 
فاتحه خواندن مظفرالدین شاه بر سر گور بناپارت اول نیز 

بسیار جالب و تامل برانگیز است.
کنار هم قــرار دادن ایــن روایت ها می تواند حساســیت 
ایرانیان آن روزگار را نشــان دهد، اینكــه چه چیزهایی 
برایشان اهمیت داشته است، به چه مواردی بیشتر توجه 
می کردند، یــا چه مــواردی از فرهنگ پاریــس آن دهه 
آزارشان می داده؛ از این منظر می توان روح جمعی ایرانیان 
آن روزگار را مورد بررســی قرار داد. تاکید ناصرالدین شاه 
به »بی غیرتی« در روایتش جــای تامل دارد، وقتی مردان 
پاریس را به خاطر آزادی در رفتار شهروندی نسبت به زنان 

و اهل خانواده شان بی غیرت می خواند. 

بخشی از کتاب
ناصرالدین شــاه اولین برخوردش با پاریس را این گونه 
شــرح می دهد: »یک ســاعت به غروب مانده به حوالی 
پاریس رســیدیم. از پل رودخانه سن… گذشته، داخل 
شهر پاریس شدیم… از خیابان وسیعی که موسوم است 
به الگراند ارمه عبور کرده، به آرك دوتریومف رســیدیم 
که از بناهای بزرگ ناپلئون اول اســت… از کالســكه 
پیاده شــده، آنجا قدری نشســتیم. بعد برخاسته، سوار 
کالسكه شــده، داخل خیابان شانزه لیزه شــدیم. بسیار 
باصفا و وسیع اســت. از همه این خیابان ها که عبور شد 
طرفین درخت های خوب کاشته اند و خانه های قشنگ و 
باشكوه ساخته، تا رسیدیم به میدان کنكورد… میدان با 
روحی است. دو حوض با فواره داشت اما فواره ها همیشه 
نمی جهد. هر وقت که بخواهند جــاری می کنند. از پل 

رودخانه سن گذشــته، داخل عمارتی که جهت ما معین 
کرده بودند شــدیم بعد رفتیم باال. اتاق هــا و تاالرهای 
وســیع بســیار خوب دارد. تخت خوابی که به جهت ما 
زده بودند تخت خواب ناپلئون اول بوده اســت در زمانی 
که ماری لوئیز، دختر پادشــاه اتریش، را عروســی کرده 
بود… شــهر پاریس فی الحقیقه حاال مخصوص رعیت و 
عامه مردم اســت. هر طور بخواهند حرکت کنند دولت 
چندان قدرت ممانعت ندارد… پاریس شــهری اســت 
بســیار قشــنگ و خوشــگل و خوش هوا و غالباً آفتاب. 
بسیار شبیه است به هوای ایران. شــب را سوار کالسكه 
شــده، با معتمدالملک و ژنرال آرتور گــردش کردیم. از 
خیابان ریولی و از خیابان سباســتپول که از کوچه های 
معروف اســت و از میدان وندوم… گذشتیم. چراغ شهر 
همه گاز است بسیار روشن است و خوب. شهر با صفایی 
است. مردم زیادی در کالســكه نشسته، می گشتند و در 
قهوه خانه ها و غیره مشــغول عیش بودند. رودخانه سن 
مثل رودخانه تایمز نیســت. کم عرض و کم آب اســت. 
کشتی بزرگ هیچ نمی تواند ســیر کند… یک روز بعد 
از ناهار رفتیم به عمارت و باغ ورســای. هوا بســیار گرم 
بود. رسماً رفتیم. جمعیت زیادی در طرفین راه بودند… 
روزی رفتیــم بــه انولید کــه مقبره ناپلئــون اول… و 
برادران ناپلئون… در آنجاســت… رفتیم توی کلیسا. 
محراب بسیار خوبی از ســنگ و مطاّلکاری دارد… آن 
طرف محراب توی گنبــد مقبره ناپلئون اول اســت که 
جسد او را از جزیره سنت هلن لوئی فیلیپ آورده، اینجا 
دفن کرده است. ســنگ روی قبر را که رنگ ماشی دارد 
از جزیره کرس آورده اند… آن طــرف مقبره جایی بود 
در پشــت آینه، کاله ناپلئون اول که در جنگ ها بر ســر 
می گذاشته، آنجا بود. کاله را برداشته، بسیار نگاه کردم. 
کاله پادشاه و ســردار بســیار بزرگی را به دست گرفته 
بودم. از کاله معلوم بود که ناپلئون همیشــه این کاله در 
سرش بوده است. کاله ساده بود. شمشیر ناپلئون که در 
جنگ اســترلیتس کمرش بوده آنجا بود. برداشته دیدم. 
شمشــیری بود کوچک و راســت قبضه اش طال بود. اما 
شمشــیر را زنگ زده بود و از غالف کشــیده نمی شد. با 
احترام تمام هر دو را به جای خود گذاشته، بیرون آمده، 

 ».رفتیم به موزه

پاریس از دور نمایان شد
پاریس به روایت مسافران دوره قاجار

به کوشش: علی اکبر شیروانی
ناشر: اطراف

تعداد صفحات: 228 صفحه
طریقه خرید:    این کتاب را می توانید با 
قیمت 19000 تومان از فروشگاه پاتوق 

کتاب فردا
 https://bookroom.ir 

یا کتابخوان
 http://www.ketabkhon.ir 

خریداری کنید.



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 30 | اســفند 1396    60

کتاب »ســن پترزبورگ موزیكانچــي دارد« مجموعه 6 
روایت از مسافران قاجاری اســت.علی خان ظهیرالدوله، 
ناصرالدین شاه، خسرومیرزا، ابوالحسن خان، میرزا صالح 
و مظفرالدین شــاه راویان ســن پترزبورگ دوره قاجاری 
هســتند. شــیروانی در مقدمه کتاب »ســن پترزبورگ 
موزیكانچی دارد« می نویسد: »مســافر میلی غریب دارد 
که صدای شــهرهای دیگر را به گوش دیگران برســاند. 
تمامی تجربه نابی که از شنیدن موسیقیـ  حتی بدآهنگ 
ـ شهرهای دیگر برای مسافر به دســت آمده قابل انتقال 
نیســت، اما تالش برای انتقالش پیدایش سفرنامه را رقم 
زد. شكی نیست که سفرنامه تمامِی موسیقی شهر نیست 
و شكی نیست که مهارت و ذوق سفرنامه نویس در انتقال 
شفاف و رسا یا اعوجاج و ابهام موسیقی شهرها مؤثر است 
اما ســفرنامه ها تا اندازه ای گوش ما را حساس می کنند به 

موسیقی شهرها«

بخش هایی از کتاب
ابوالحســن خان این چنین عادات روس هــا را به تصویر 
کشیده اســت: »در جمیع اوقات و در همة ایام گل سرخ 
و اقسام گلها و ریاحین و بســیاری میوه های بی موسم در 
خانه ها هســت و از بخار آتش و مكان هــای گرم به عمل 
می آورند و در اتاق ها و مكان های بسیار می گذارند. نارنگی 
و لیمو را بیشتر از پرتغال و سایر محال در آنجا می آورند که 
همیشة اوقات و همة فصول در آنجا مالحظه شد که بود و 
در بعضی خانه های سن پترزبورگ نیز به عمل می آورند و 
دارند. هرچند صاحبی ایلچی می فرمودند که تسعیرات در 
سن پترزبورگ ارزان تر از لندن است اما همه چیز در اینجا 

بسیار گران بهاست.«

حاج سیاح روایتی شنیدنی از امپراتور روسیه دارد: »با 
چشم خودم اعلی حضرت نیكال امپراتور مقتدر و مختار 
کل ممالک روســیه را دیدم که نه شــاخ داشت، نه دم 
بلكه شخصی باریک اندام و تقریباً الغر است، قدش هم 
شاید از اعتدال کمی کوتاه تر باشــد، چهره کشیده ای 
دارد ولــی گشــاده و مهربان، ریشــش از یــک قبضه 
قدری کوتاه تر و بور است، ســبیل های کوچک سرباال 
تابیــده ای دارد. از قراری که می گوینــد خیلی رئوف و 
باشفقت است و نرم دل و صلح طلب و باگذشت و راحِت 
رعیت طلب. انصافاً اعلی حضرت مظفرالدین شاه قاجار 
ـ شاهنشــاه ممالک محروســة ایرانـ  نمایش و جلوه 
صورتی و سلطنتی اش خیلی بهتر و خوشنماتر است ــ 
موالی فقرا )ع( بر صّحت و مّدت و عظمت ســلطنتیش 
بیفزایــد و همان طور کــه نوکرهــا و صاحب منصبان 
نظام و کارکنان خیرخواه باغیــرِت بی طمع به امپراتور 
داده اســت از ولی نعمت تاجدار ما هــم دریغ نفرماید. 
اعلی حضــرت امپراتور شــاهزادگان و صاحب منصبان 
خودش را معرفی کرد و اعلی حضرت شاه با شاهزادگان 
تماماً دســت دادند و تنها حضرت صدر اعظم را معرفی 
فرمودند و با اعلی حضرت امپراتور ســوار درشكه شده، 
همراهان هــم همه به ترتیب و نظمی کــه مقرر بود در 
کالسكه ها نشســته در کمال ســرعت به طوری که در 
پروگرام نوشــته شده اســت تا عمارت ارمیتاژ که کنار 
رودخانه بزرگ نیــوا که عرضــش در آن نقطه زیاده از 
هفتصدـ  هشتصد ذرع است و همه جور کشتی در روی 
آن کار می کند و از بناهای سالطین سابق روسیه است 
رفتیم. عمارت بزرگ بسیار باشــكوهی است، پلّه های 
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این کتاب شامل دوازده سفرنامه است که از آبان 1181 تا 
دي ماه 1283 شمسي نگاشته شده اند و در واقع صد سال 
استانبول شناسي قجري را پیش روي خواننده مي گذارد 
و کم وبیش نشان مي دهد که اســتانبول در این صد سال 

چگونه تغییر کرده است.

بخش هایی از کتاب
میرزا حســن موســوي در فروردین 1277 شمسي وارد 
استانبول شده و در ســفرنامه اش آورده است: متصل در 
کوچه ها کالســكه بزرگ و کوچک در آمد و رفت اســت. 
اعّزه یــک نفر یا دو نفــر در کالســكه هاي کوچک خیلي 
پاکیزه و پاك و منقح نشسته اند... کالسكه دو طبقه – سه 
طبقه هم هســت که در طبقه جمعي نشسته اند مي آیند 
و مي روند، همه جور مذهبي هم در آن پیدا مي شــود – از 
گبر، یهودي و ارمني، ارس، بابي، سني که جاي خود. اثني 
عشري هم بسیار دارد. مجالس روضه دارند، نماز جماعت 
دارند... مشهور است که استانبول دوازده هزار مسجد دارد، 
دوازده هزار حمام دارد. نمي دانم راست است یا خیر – ما 
دو مســجد را امروز صبح دیدیم. در مسجد اول که رفتیم 
دیدیم گنبد بسیار بزرگي اســت و مفروش به فرش قالي 
و تخمیناً ســي، چهل مجلس درس بطور متفرقه منعقد 
بود و مدرس بر روي یک مخده بســیار کلفتي نشسته بود 
و در جلو کرسي گذاشته بود که کتابش را رویش بگذارد و 
بگوید و بعضي پنجاه طلبه و بعضي چهل و بعضي سي و... 
بعضي زیادتر و بعضي کمتر، دورشان تخمیناً جمع بودند. 
حتي آنكه بعضي یک نفر و دو نفر هم داشتند و مسجد پر 
بود از صداي تدریس. همه ترکــي مي گفتند و تمام فین 
عربي بر سر داشتند... خیار سبز امروز در اینجا دیده شد. 
کاهوي فرنگي که فراوان اســت اما نه بــه آن فراواني که 
باید باشــد. خیار معلوم مي شــود بیش از این هم آمده به 
بازار ولي میرزا رضا امروز در بــازار متعدد دیده بود، گفت 
مي گویند دانه اي دو قروش و نیم است. تنباکوي اصفهاني 
را گفت پرسیدم چند مي دهند، گفتند حقه اي سي  و شش 

قروش که یک من شاه – هفت تومان و نیم – مي شود.«
میرزا محمودخان در بهمن 1278 شمسي وارد استانبول 
شده و در سفرنامه اش این گونه نوشته است: »روزي قریب 

به غروب به محله بي اوغلو رفته و در قهوه خانه اي نشسته 
مشغول به صرف افطار بودم که ناگهان صداي طپانچه اي از 
نزدیكي بلند شد. معلوم گردید که در میخانه دو نفر مست 
یكي به دیگري زخمي زده و آن مجروح نیز طپانچه اي به 
خصم خود انداخته ولي به او نخــورده بود. فوراً پلیس هر 
دو را گرفته، حبس نمود... روزي در کشتي بخار نشسته... 
رفتم به اُسكودار که محله بزرگي است و در آن جا قبرستان 
اهل استانبول است. از کشتي که بیرون آمدم راهي خیلي 
دور باید طي کرده، رسیدم به قبرستان. باالي سر هر قبري 
سروي نشــانیده اند – تا چشم مي دید سروســتان بود. ... 
هنگام مراجعت رفتم تكیه دراویش ُرفاعي. مرشــدي که 
سیدي جوان بود، در محلي ساکت نشسته و مریدها بعضي 
دور و برخي در میان مجلــس بودند. جمعي دف مي زدند 
و ذکــر مي گفتند. هر کــس مي خواســت مي رفت مانع 
نمي شــدند. چند مرد و زن فرنگي هم به تماشــا آمدند... 
پنج – شش شب رفتم به تماشاي ســیرك... چهار- پنج 
مرتبه به تئاتر گنگ رویا رفتم تماشاخانه اي با زینت بود.... 
عیســوي ها عیدي بزرگ پیش از عید نوروز مي گیرند که 
تقریباً چهل روز مي شــود. آن را کارناوال مي گویند که به 
معني مسخرگي است. در آن ایام آزادي ها دارند و عیش ها 
مي کنند... در زمســتان کمتر شــب و روزي است که در 
اســتانبول باران نبارد. هوایش به ســردي هواي شیراز و 
اصفهان نیست، کلیتاً مردم آن جا مودب و با تربیت هستند 
و با غریبه ها نیز مهرباني دارند. نان و گوشت و برنج و روغن 
نهایت گراني دارد اما فراوان است. غذایي از گوشت مرغ و 
شیر مي پزند که آن را مهلب مي گویند. چند مرتبه خوردم 
خیلي تعریف دارد... باقلوایي خوب درست مي کنند ولي 
روغن خوشــبو در اســتانبول کم یافت مي شود. بیشتر 
باقلواها بدبو اســت. شــیریني دیگر مي ســازند اسمش 
قطافه اســت – کمال امتیــاز دارد... حمام هاي بســیار 
خوب پاکیــزه دارد... به مراتب بهتــر از حمام هاي مصر 
است... سازي است که یک نفر به دوش مي کشد و دیگري 
از پشت چرِخ آن را حرکت مي دهد و در کوچه هاي شهر 
مي گردانند و در قهوه خانه ها مي برند، صداي خوبي دارد 
آن را ارغنون مي گویند. جز در اســتانبول دیگر در جایي 
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پیشنهاد

پوپه مهدوی نادر متولد 1352، نخســتین زن جهانگرد 
ایرانی اســت که با دوچرخه و با شــعار »عشق، دوستی و 
صلح جهانی« به دور  دنیا سفر کرد. سفر وی در نخستین 
روز فروردین ماه ســال 1382 همزمان بــا جنگ عراق و 
بسته شدن مرز ترکیه آغاز شد و به همین دلیل نتوانست 
مســتقیم از ایران به ترکیه و یونان برود. وی 14 فروردین 
1382 با پرواز به ایتالیا، ســفرش را از واتیكان آغاز کرد. 
مهدوی نادر در ســفر 16 ماه و چهار روزه خود از واتیكان 
به  شمال ایتالیا، از ایتالیا به فرانســه و از آنجا به انگلستان 
رفت. مهدوی نادر پس از آن از انگلســتان بــا هواپیما به 
آمریكا و از آن جا برای  انجام حج واجب راهی عربســتان 
شــد و پس از آن نیز به ســوی هند و نپال رکاب زد. تبت، 
ایستگاه نخست اورســت،  چین و کره جنوبی مسیرهای 
بعدی سفر وی به شــمار می روند. در پایان این سفر و در 
اجالس جهانی صلح جوانان 1383 کره جنوبی با اهدای 
یادبودی به مهدوی نادر از وی به عنوان یكی از ســه چهره 

صلح جهانی تجلیل شد. 
او ســفرش را با هدف جمــع آوری حمایــت مالی برای 
کودکان یتیم و خانواده های بی سرپرست، گفتگو با جوانان 
کشورهای مسیر و آشنایی با فرهنگ اقوام و ملل مختلف، 
همچنین دیدن نشــانه های خدا در جهان هســتی آغاز 
کرد. این سفر که 16 ماه و چهار روز طول کشید و چهارم 

مردادماه 1383 به پایان رسید.
نویســنده درباره کمک هــای مالی و چگونگــی تامین 

هزینه های سفر می گوید: پس از هشــت ماه تالش برای 
گرفتن کمک از فدراســیون و دیگر نهادها، ســفرم را با 
350 هزار تومان پول قرضی، همزمان با نخســتین بمبی 
که آمریكا در عراق انداخت، آغاز کردم اما به دلیل بســته 
بودن مرز ترکیه و حضور نیروهــای آمریكا در این منطقه 
دوباره به تهران آمدم و بدین ترتیب ترکیه و یونان از سفرم 
حذف شدند. پس از آن با پروازی به ایتالیا رفتم و رکاب زنی 
به قصد دور دنیا از آن جا شــروع شد. در ایتالیا درخواست 
مالقات با پاپ را داشتم که به دلیل بیماری وی محقق نشد 
اما با درخواست کاردینال »رناتو مارتینو« رییس شورای 
صلح و عدالت واتیكان، سفر را از آنجا شروع کردم تا مراسم 
بدرقه ای برای ســفرم برگزار کنند. مســاله پیوند میان 
مسلمانان و مســیحیان یكی از انگیزه های پذیرفتن این 
درخواســت بود و بازتاب خوبی در رسانه های کشورهای 

غربی نیز داشت.
پررنگ ترین مساله ای که با آن روبه رو شدم، امور مشترك 
بین مردم جهان اســت، چیزهایی مثل عشــق، دوستی، 
محبت و رنج. مردم در سراسر دنیا، رنج و درد را می فهمند 
و دلشــان می خواهد صلح در همه جا برقرار باشد. بیشتر 
مردمی که در طول سفرم دیدم خوب و مهربان بودند. هر 
نقطه از زمین که صلح و عشــق در آن جریان دارد بهشت 
خداست و این اصالً شــعار نیســت چرا که با چشم های 
خودم دیدم و در تمام مدت ســفر ایــن حقیقت را لمس 
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هالل

رضایت مردم از اقدام های
 هالل احمر در کمک رسانی ها

بزرگتریننعمتبراياعضايهاللاحمر
خدمتبهمردماست

سفیدروترازدنایسفیدپوش
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کلمه نخست

رئیس جمعیت هــالل احمر در نخســتین 
حضور خود در مجمع عمومی جمعیت هالل 
احمر، از اعضای این مجمع دعوت  کرد برای 
توسعه فعالیت ها و افزایش پویایی در جمعیت 
پیش قدم شــوند. علی اصغر پیوندی، رئیس 
جمعیت هالل احمر کشور در سومین جلسه 
چهارمین دوره مجمع عمومی هالل احمر با 
تبریک روز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
گفت: امیدواریم این مجمع مثل مجمع های 
گذشــته جمعیت بتواند به نقــش اصیل و 
بنیادین خود بپردازد و پاســخ مناسبی برای 

مردم داشته باشیم. 
وی بیان کرد: جمعیــت هالل احمر و تمامی 
جمعیت های ملی صلیب سرخ در دنیا وظایف 

مشخصی در کشورها دارند و به عنوان ارگان 
فرهنگــی و اجتماعی و خیریــه بین دولت و 
مردم هستند که از فعالیت های آنها می توان 
به ارائه خدمات ســالمتی به مــردم و ترویج 
روحیه صلح و دوستی اشاره کرد که در دین 

مبین اسالم نیز بسیار به آن تأکید شده است.

هالل احمر جدای از مردم نیست
پیوندی با اشــاره به اینكه در جمیعت هالل 
احمر در سراســر کشــور 8هزار و 500 نفر 
پرســنل، 50 هزار امدادگر و یــک میلیون 
و 500 هزار نفر داوطلب شــبانه روز در حال 
خدمت رســانی به مــردم هســتند، افزود: 
جمعیت هالل احمــر ارگانی جــدا از مردم 

نیســت و در بین مردم، با مردم و برای مردم 
خدمت می کند.

وی با اشاره به اینكه اســاس کار جمعیت بر 
حضور داوطلبانه اســت، خاطرنشــان کرد: 
باید این روحیه را روز به روز گســترش داد تا 
به نقش واقعی جمعیت در بین مردم دســت 
یابیم. وی بــه اهم فعالیت های انجام شــده 
جمعیت از مهر ماه سال جاری اشاره ای داشت 
و افزود: در این مدت حوادث بســیار زیادی 
مردم را درگیر کرد که خوشبختانه جمعیت 
هالل احمر به واسطه نقش اساسی و بنیادین 
خود توانســت اقدامات موثر و خوبی را انجام 

دهد.

درخشش در کمک رسانی به 
آوارگان میانمار

رئیــس جمعیت هــالل احمر کشــور ابتدا 
به فاجعه میانمــار و آواره شــدن میلیون ها 
مسلمان میانماری اشاره کرد و گفت: براساس 
تاکیدات مقام معظم رهبــری و کمک های 
مردمی توانســتیم بالغ بر 100 تن تجهیزات 
درمانی بــه این منطقــه ارســال کنیم که 
خوشبختانه جمعیت ما در این فاجعه خوش 
درخشــید و مورد تفقد کشور بنگالدش قرار 

گرفت.
وی با اشــاره بــه برگزاری مجمــع عمومی 
فدراســیون جهانی صلیب ســرخ افزود: در 
این مجمع ایران توانست در بین 189 کشور 

در مجمع عمومی جمعیت هالل احمر تبیین شد

رضایت مردم از 
اقدام های هالل احمر در 

كمک رسانی ها
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به عنوان یكی از 19 کشــور شــورای حكام 
برگزیده شــود و نقــش مهمــی در آینده و 

استراتژی فدراسیون داشته باشد.
وی بــه راهپیمایــی 20 میلیونــی اربعین 
حسینی اشاره کرد و از حضور یكهزار و 460 
پرستار، پزشک، امدادگر در مسیر راهپیمایی 
شــیعیان خبر داد  وگفت: در تالشــیم تا با 
اســتقرار دائمی در مســیر نجف به کربال در 
سال های آینده بتوانیم خدمات شایسته تری 
انجام دهیم و سال به سال وظایف بهداشتی 
و درمانی خارج از کشور خود را افزایش دهیم.

رضایت مندی مــردم از فعالیت هالل 
احمر در زلزله کرمانشاه

پیوندی به مهم ترین حادثه 6 ماه اخیر یعنی 
زلزله 21 آبان ماه در کرمانشــاه اشاره کرد و 
گفت: این اولین زمین لرزه بعد از گســترده 
شدن شــبكه های اجتماعی بود و خواسته یا 
ناخواســته ظلم هایی به جمعیت هالل احمر 
شد اما خوشبختانه در نهایت رضایت مندی 
مردم نشــان داد که جمعیت به طور شایسته 

در این واقعه عمل کرده است.
وی از تقدیرهای رئیس فدراســیون جهانی 
صلیب سرخ در عملكرد جمعیت هالل احمر 
کشور در زلزله کرمانشــاه خبر داد و تصریح 
کرد: ســفر مقام معظم رهبری بــه منطقه، 
حضور رئیــس جمهور و رئیس فدراســیون 
جهانی صلیب ســرخ در کرمانشــاه و تقدیر 
و تشــكر آنها از فعالیت های انجام شــده در 
منطقه روحیه خدمت رســانی مضاعف را به 

امدادگران ما تزریق کرد.
وی با بیان اینكه برای عملكرد بهتر در حوادث 
مختلف الزم است زیرساخت ها را به گونه ای 
آماده کنیــم که بتوانیم بهترین پاســخ را به 
مردم داشته باشیم، تاکید کرد: حمایت مردم 
در کمک هــای نقدی و غیرنقــدی در زلزله 
کرمانشاه بار دیگر ثابت کرد که مردم ما تا چه 
میزان در حوادث پشــتیبان هالل احمر بوده 

و هستند. 
رئیس جمعیت هالل احمر کشــور با اشاره 

به اینكه وظیفه ســازمانی ما حضور 45 روزه 
تا 2 ماهه در منطقه کرمانشــاه برای کاهش 
درد و آالم مردم اســت اما حضور امدادگران 
و نیروهــای جمعیت هــالل احمر همچنان 
ادامه دارد،گفت: یكی از نــكات مهم که باید 
در خصوص آن شفاف ســازی صورت گیرد 
راه هــای هزینه شــدن مبالــغ و کمک های 
مردمی به زلزله کرمانشــاه اســت تا بتوانیم 

اعتماد مردم را به خوبی جلب کنیم.
وی به بازتعریف شــدن نقش جمعیت هالل 
احمر در خارج از کشور تاکید کرد و گفت: در 
حال حاضر 14 مرکز درمانی خارج از کشــور 
داریم که تالش داریم عالوه بر گسترش این 
مراکز، سروســامان بهتری به این مراکز داده 
شود. وی در ادامه به دیدار رئیس فدراسیون 
جهانی صلیب ســرخ با رهبر کاتولیک های 
جهان اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در این 
دیدار نقش جمعیت هــالل احمر برای رهبر 
کاتولیک های جهان توضیح داده شد که نقش 
جمعیت نقشی فراملی و فراقومیتی است و از 
توجه وی به مساله میانمار و سوریه و یمن نیز 

قدردانی شد.  
وی با اشــاره به اینكه پاســخ ما در حوادث 
مختلف پاسخ خوبی بوده است، تصریح کرد: 
در زمان وقوع زلزله کرمانشاه انبارهای ما یک 
ســوم اســتاندارهای 16 گانه را داشت که با 
حمایت مردم پاسخ مناسبی به زلزله زدگان 

داده شد. 

افزایش 10 درصدی بودجه 
پیوندی بر تجهیــز امكانات امــداد و نجات 
تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با افزایش 10 
درصدی بودجه 97 امیدواریم بتوانیم به این 
مهم دست یابیم. وی با اشاره به نقش پررنگ 
جمعیت جوانان در حــوادث اجتماعی بیان 
کرد: با مســئولیت دادن به جوانان و تعریف 
نقش به آن ها، می توانیم شادابی و خالقیت را 

در این ظرفیت عظیم افزایش دهیم.  
وی با تاکید بر آمــوزش همگانی و عمومی به 
نیروهای سازمان جمعیت و عموم مردم گفت: 

حضور هالل احمر باید بیش از پیش پررنگ 
باشــد و با گســترش آموزه ها می توان عالوه 
بر ارتباط بیشــتر با مردم، از وقــوع حوادث 
پیشگیری کرد. رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور در پایان به دوری از حاشیه ها و شفاف 
ســازی فعالیت های ســازمان تاکید کرد و 
افزود: وظیفه ما ترویج صلح و دوســتی است 
و باید از فضای غیراخالقانه دوری کنیم و فضا 

را برای متخلفان و حاشیه سازان ناامن کنیم.

کمک63 میلیاردتومانی مردم 
دبیرکل جمعیت هــالل احمر در ســومین 
جلسه چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت 
هالل احمر گفت: ما اوج همدلی و مشــارکت 
مردم را در زلزله کرمانشــاه شــاهد بودیم و 
هموطنان مان 63 میلیارد تومان به حســاب 
جمعیت واریــز کردند. در این جلســه پس از 
سخنرانی نماینده ولی فقیه و رئیس جمعیت، 
دبیر کل هالل احمر خالصه مهم ترین اقدامات 
انجام شده در ماه های گذشته را در قالب یک 

گزارش به حاضران ارائه کرد. 
محمود محمدی نســب دبیــرکل جمعیت 
هالل احمر کشور ســومین جلسه چهارمین 
دوره مجمع عمومی جمعیــت هالل احمر با 
اشــاره به فعالیت های جمعیت هالل احمر 
در ماه های اخیر اظهار کرد: در4 ماه گذشته 
شاهد حوادث متنوعی در استان های مختلف 
مانند زلزله در استان های کرمانشاه، بوشهر، 

خوزستان، گیالن، البرز و کرمان بودیم.
وی با اشــاره بــه فعالیت های انجام شــده 
درخصوص زلزله کرمانشــاه  و ایــن که این 
فعالیت هاکه این فعالیت ها ادامه دار اســت، 
افزود: امداد و نجات، آواربرداری، جســتجو 
افراد زنده و جمع آوری کشــته شــدگان در 
ســاعات اولیه پس از زلزله توســط جمعیت 

هالل احمر انجام شد. 
دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: 
در این زلزله، کرمانشــاه به 8 منطقه تقسیم 
شد و مدیریت هر قســمت به یكی از مدیران 
عامل استان ها واگذار شد که کمک رسانی در 

دکتر پیوندی: این 
اولین زمین لرزه 
بعد از گسترده 

شدن شبکه های 
اجتماعی بود و 

خواسته یا ناخواسته 
ظلم هایی به 

جمعیت هالل احمر 
شد اما خوشبختانه 
در نهایت رضایت 
مندی مردم نشان 
داد که جمعیت به 

طور شایسته در این 
واقعه عمل کرده 

است
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منطقه سرپل ذهاب در اختیار همكارانمان در 
خراسان رضوی بود. مهندس محمدی نسب 
گفت: پس از این مرحله ســازمان داوطلبان 
اقدام بــه جذب مشــارکت های مردمی کرد 
که در حادثه زلزله کرمانشــاه اوج مشارکت 
مردمی را مشاهده کردیم تا جایی که جمعیت 
هالل احمر و دیگر دســتگاه های امدادرسان 
و کمک کننــده در این واقعه، از مشــارکت 

مستقیم مردم عقب ماندند.
وی مبلغ کمک های نقدی مردم به حســاب 
جمعیت هــالل احمر را 63 میلیــارد تومان 

عنوان و خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد تا 
پس از کاهش التهاب ها این مبلغ برای مردم 

زلزله زده هزینه شود.

حضور سازمان جوانان
دبیرکل جمعیت هالل احمر بــا بیان اینكه 
ســازمان جوانان هــالل احمــر در حادثه 
کرمانشــاه ورود خوبــی داشــت و تیم های 
متعددی از سراســر کشــور به منطقه اعزام 
شــدند، تصریح کرد: این گروه هــا اقدامات 
متعددی از جمله برگزاری مراسم ختم برای 
بازماندگان حادثه، ایجاد فضاهای دوســتدار 
کودك، برگزاری مراســم های مختلف برای 
مردم، ارائــه خدمات مددکاری بــرای افراد 
دچار افسردگی و ... انجام داد که این اقدامات 

تا 6 فروردین ادامه می یابد.
محمدی نســب از مستندســازی از وقایع و 
امدادرسانی در کرمانشــاه برای اولین بار در 
تاریخ اقدامات جمعیت هالل احمر خبر داد 
و گفت: این مستندسازی در راستای بررسی 
چالش ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت انجام 

می شود.
دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: 
به زودی مصاحبه های مفصلــی با مدیرانی 
که در رابطه با زلزله کرمانشــاه ثبت و ضبط 
شده اســت در قالب کتاب ها و فیلم منتشر 
مهندس  خواهد شد. 
محمــدی نســب به 
چالش های پیش روی 
اشــاره  زدگان  زلزله 
کرد و گفــت: یكی از 
مهم ترین چالش های 
پیش رو، گرمای هوا 
در منطقه اســت که 
از محــل کمک های 
نقدی مردمــی تهیه 
کولر در دســتور کار 
قــرار دارد. وی ادامه 
اردیبهشــت  در  داد: 
ماه نیــز افزایش مار 
و عقــرب گزیدگی را 
شاهد هستیم که در 
این حــوزه برمبنای 
درخواست وزارت بهداشت برنامه ریزی هایی 
برای سم پاشی و کنترل گزندگان و پیش بینی 
درمان افرادی که دچار گزیدگی می شوند را 

نیز خواهیم داشت.

خدمات در حوادث  
دبیرکل جمعیت هالل احمر به حادثه بهمن 
اشترانكوه، موج کوالك و بهمن که 22 استان 
کشور را متاثر کرد اشاره ای داشت و افزود: در 
سقوط هواپیمای تهران یاســوج که آخرین 
حادثه ناگوار کشــور بود، عملیات جســتجو 
برای پیدا کردن الشه هواپیما و جانباختگان 
این حادثه از دیگر مواردی بود که امدادگران 
هالل احمر در آنها نقش خدمات رسانی خود 

را به بهترین نحو ممكن انجام دادند.

مهندس محمدی نسب ادامه داد: برای پیدا 
کردن الشه هواپیما از نیروی هوافضای سپاه 
درخواست کمک شــد که بعد از 48 ساعت 
الشه هواپیما پیدا شد و بعد از آن امدادگران 
جمعیت هالل احمر مشــغول پیــدا کردن 
اجساد شــدند که برای این اقدام در ارتفاع 3 
هزار متری کمپی برپا شــد و این جستجوها 

هنوز هم ادامه دارد.
دبیرکل جمعیت هالل احمر کشــور با اشاره 
به فعالیت های برون مــرزی جمعیت هالل 
احمر کــه مهم ترین آنها حضــور در میانمار 
و کمک رســانی به یــک میلیون مســلمان 
میانماری بود، گفــت: در این خصوص برای 
جمع آوری کمک هــای مردمی کمپین قند 
پارسی را راه اندازی  و 6 میلیارد تومان هم در 
قالب همین کمپین کمک جمع آوری شد و 
از محل این کمک های مردمی ســه محموله 
به منطقه ارسال شــد. وی به برخی تغییرات 
و انتصابات در ســازمان جمعیت هالل احمر 
اشــاره کرد و گفت: معاون آمــوزش، معاون 
پارلمانی، معاون پشتیبانی از جمله تغییرات 

اخیر در جمعیت بود.
مهنــدس محمدی نســب افزود: در ســال 
آینده برای پویایی ســازمان جوانان اردوهای 
بوم گردی را خواهیم داشت که در هر استان 
یک اردو برای آقایان و یــک اردو برای بانوان 
برگزار می شــود. وی به توسعه کمی و کیفی 
در ســازمان جمعیت هــالل احمر اشــاره 
کرد و گفت: در راســتای توســعه کمی باید 
خودروها و آمبوالنس ها را متناسب با نیازها 
افزایش دهیم. دبیرکل جمعیت هالل احمر 
کشور به ارزیابی و عملكرد اســتان ها اشاره 
کرد و گفت: قرار بر این است که تغییرات در 
استان ها براســاس توانمندی ها باشد و پس 
از این مدیران عامــل از مدیران بومی و درون 

سازمانی انتخاب خواهند شد. 
مهندس محمدی نســب بر شــفافیت مالی 
شرکت ها و موسســات تابعه جمعیت هالل 
احمر تاکیــد و تصریــح کرد: تغییــرات در 
مدیریــت های مالــی و موسســات با محور 
انتصاب نیروهــای جمعیتی و مــورد تایید 
خزانه  دار جمعیت هــالل احمر انجام خواهد 

 .شد

مهندس 
محمدی نسب:  در 
سال آینده برای 
پویایی سازمان 
جوانان اردوهای 
بوم گردی را 
خواهیم داشت که 
در هر استان یک 
اردو برای آقایان 
و یک اردو برای 
بانوان برگزار 
می شود

گزارش
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بزرگتریــن نفع و ســودی که می بریــم خدمت به 
مردم و خلق خداست همانطور که پیامبراکرم)ص( 
فرمودند برترین انسان ها ســودمندترین شما برای 

مردم است. 
حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر در سومین جلسه چهارمین 
دوره مجمع عمومی جمعیت هالل احمر در مشــهد 
ضمن اشاره به این حدیث شــریف و با تبریک میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( به پیشــگاه امام زمان)عج( 
اظهار کرد: پیامبر اکرم در خصوص حضرت زهرا)س( 
فرمودند »اگر بنا باشــد تمام نیكویی ها و خوبی ها در 
وجود یک انسان تجســم پیدا کند آن شخص فاطمه 
اســت، بلكه فاطمه اعظم از آن شخص است«. همه 
نیكی ها و خوبی ها در وجود »ام االئمه« تجسم یافته 
است و برترین زنان جهانی از آغاز تاریخ تا پایان و در 

قیامت خواهد بود.
وی با اشــاره به روایتی از حضرت زهرا)س( مبنی بر 
اینكه »از دنیای شما سه چیز را دوست دارم، خواندن 
قرآن، بهره بردن از وجود پیامبراکرم)س( و کمک در 
راه خدا« افزود: در سیره حضرت زهرا)س( می بینیم 
که ایشــان همواره دیگران به خصــوص نیازمندان، 
مساکین، یتیمان و اسرا را بر خود مقدم می داشتند و 

نان خویش را به دیگران هدیه می دادند. 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ادامه داد: 
بیت الغزل زندگی و سیره حضرت زهرا)س( و دیگر 
ائمه اطهار آن اســت که هر اقدامــی باید فقط برای 
ذات پروردگار متعال باشد. وی با اشاره به اینكه این 
روایت حضرت زهرا)س( برای مجمع ما نیز یک پیام 
دارد چرا که بزرگترین نعمت خدا نصیب تالشگران 
جمعیت هالل احمر اســت، گفت: بزرگترین نفع و 
سودی که می بریم خدمت به مردم و خلق خداست 
همان طور کــه پیامبراکــرم)ص( فرمودند برترین 

انسان ها سودمندترین شما برای مردم است.
حجت االسالم و المسلمین معزی به تفاوت خدمت 
مسلمان ها در جمعیت هالل احمر با غیرمسلمانان در 
سازمان صلیب سرخ داشت و افزود: خدمت در صلیب 
سرخ براساس استانداردهاست که اخالق در نزد آنها 
به معنای رعایت استانداردهاست. اما اخالق در دین 
ما یعنی خدمــت به خلق که نه برای کســب جایگاه 

دنیایی بلكه برای رضایت خداوند است.
وی ادامه داد: تالشــگران جمعیت هالل احمر خدمت 
می کنند و منتــی بر کســی ندارند چرا کــه کرامت و 
بزرگواری انســان ها در گرفتن دســت مردم بی منت 
است. نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تاکید 
بر اینكه خدمــت به مردم برنامه ریزی دقیق و انســجام 
درونی می خواهد، تصریح کرد: در خدمت به مردم باید 

از جزیره ای عمل کردن پرهیز کرد تا بتوانیم از سرمایه ها 
که همان اعتمــاد مردم بــه جمعیت اســت به خوبی 

استفاده کنیم.
وی پشــتوانه جمعیت را مردم و حمایت های مردمی 
دانســت و گفت: نمونــه این حمایت مردمــی را در 
زلزله کرمانشاه به خوبی مشــاهده کردیم که اگر این 
اعتماد مردم به جمعیت هالل احمــر نبود قطعاً در 

امدادرسانی عملكردمان ضعیف می شد.
حجت االسالم والمسلمین معزی بر عملكرد شفاف 
جمعیت تأکیــد و تصریح کرد: اگر بــا مردم صداقت 
نداشته باشیم اعتماد مردم را از دست می دهیم. وی 
با اشاره به گسترش فضای مجازی و بهره بردن از این 
فضا در خدمات رسانی و ارتباط گرفتن با مردم گفت: 
در دنیای امروز که کتاب و نوشته به تنهایی جوابگوی 
نیاز مردم نیســت، بهــره بردن از امكانات درســت، 
صحیح و شــفاف می تواند یاری گر ما در حوزه های 

فعالیتی مان باشد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر ادامه داد: 
اینكه یک بار در ســال این مجمع تشكیل شود برای 
تبادل اندیشه ها و تجارب کافی نیست. وی با تأکید بر 
بیشتر شدن عضویت داوطلبان در هالل احمر گفت: 
برای جذب داوطلبان باید دعــوت به خیر و دعوت به 
 .سوي خدا سرلوحه دعوت از داوطلبان قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

خدمت به مردم 
بزرگترین نعمت براي اعضاي هالل احمر است
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به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمــر، به همــت جمعیت هــالل احمر 
اســتان قم و با همــكاری اداره کل اوقاف 
جشــن میالد حضرت زهرا)س( با عنوان 
جشــن بزرگ میالد مــادر و محفل انس 
با قــرآن، همراه بــا تقدیر از تعــدادی از 
خانواده های شــهدای مدافع حــرم، و با 
حضور اســتاندار قــم و معاون ســازمان 
داوطلبان کشــور جمعــی از هنرمندان 
مــردم و مســئولین در مجتمــع امــام 
خمینی)ره( قم برگزار شد. در این مراسم 
که همزمان با شــب میالد بــزرگ بانوی 
اســالم حضرت فاطمه)س( برگزار شــد، 
با سخنرانی حجت االســالم و المسلمین 
معزی، نماینــده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر کشور به ایراد سخن پرداخت.

الگوی بشریت در اخالق و انسانیت 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
گفت: حضرت فاطمه زهرا)س( بانوی دو 
عالم در اخالق و انســانیت الگوی بشریت 
است. حجت االســالم و المسلمین معزی 
در جشــن میــالد حضرت زهــرا)س( با 
حضور جمعی از مسئوالن و اقشار مختلف 
مردم و خانــواده معظم شــهداء در حرم 
حضرت علی بن جعفر)ع( در گلزار شهدا 
و مجتمع امام خمینی)ره( برگزار شــد، با 
گرامیداشــت میالد با ســعادت و روز زن 
عنوان کرد: ابعاد شخصیت واالی حضرت 
زهرا )س( بسیار گسترده و وسیع و وصف 

ناشدنی است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
افزود: حضرت فاطمه زهرا)س( بانوی دو 
عالم در اخالق و انســانیت الگوی بشریت 
است و با مطالعه وسیع و تأمل می توان به 
جوانب گسترده زندگی و ابعاد شخصیتی 

این بانوی بزرگ پی برد.
حجت االسالم و المســلمین معزی بیان 
کرد: ایشــان از نظر ابعاد معنــوی و الهی 
و علــم و دانش و مبــارزات سیاســی و 
اجتماعی برجســته و زبانزد بــود. فاطمه 

آموزه های قرآنی
را بیاموزیم و در زندگی

پیاده كنیم

گزارش

مراسم جشن و سرور به مناسبت سالروز میالد حضرت زهرا)س( به 
میزبانی حرم مطهر امامزاده سید علی)ع( با مشارکت گسترده جمعیت 
هالل احمر برگزار شد و حجت االسالم و المسلمین معزی، نماینده ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر در سخنرانی خود در این مراسم تاکید 
کرد که برای رسیدن به سعادت باید آموزه های قرآنی را بیاموزیم و 

آنها را در زندگی پیاده کنیم. 
آموزه های قرآنی را بیاموزیم و را در زندگی پیاده کنیم مراسم جشن 
و سرور به مناسبت سالروز میالد حضرت زهرا)س( به میزبانی حرم 
مطهر امامزاده سید علی)ع( با مشارکت گسترده جمعیت هالل احمر 
برگزار شد و حجت االسالم و المسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر در سخنرانی خود در این مراسم تاکید کرد که 
برای رسیدن به سعادت باید آموزه های قرآنی را بیاموزیم و آنها را 

در زندگی پیاده کنیم. 
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر استان اردبیل از امضای تفاهم نامه همكاری 
میان جمعیت هالل احمــر و حوزه های علمیه این 

استان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی 
فقیه از روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان 
اردبیل، حجت االســالم و المسلمین عبدالحمید 
واعظی با اعالم ایــن خبر افزود: ایــن تفاهم نامه 
برای تعامل و همكاری به منظور تشكیل گروه های 
امدادی از بین طالب در سطح مدارس و حوزه های 
علمیه اســتان و بهره گیری از امكانات، حمایت ها 
و تســهیالت جمعیت هالل احمر اســتان در حد 

ممكن منعقد شده است.
وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه تصریح کرد: 
بهره گیری از ظرفیت های موجود جمعیت هالل 
احمر اســتان و گســترش آموزش های امدادی 
برای طالب، ارایه خدمات فرهنگــی و دینی به 
جامعه جوانان اســتان متناسب با ماموریت های 
جمعیت هالل احمر و پاســخگویی به نیازهای 
جمعیت هالل احمــر با حضور موثــر حوزویان 
متناســب با ماموریت های حوزه از جمله اهداف 

این تفاهم نامه است.
واعظی با اشــاره به تعهدات جمعیت هالل احمر 
اســتان در این تفاهم نامه اضافه کرد: برنامه ریزی 
جهت انجام فعالیت های اجتماعی، امدادی، اردویی 
و عام المنفعــه جهت اعضای گروه هــای امدادی 
طالب با هماهنگی حوزه علمیه، تجهیز فضای مورد 
نظر حوزه علمیه به امكانات و تجهیزات امدادی و 
کمک های اولیه، برگزاری دوره های آموزشی امداد 
و کمک های اولیه بهداشــت و آمــورش های ویژه 
حــوادث و حمایت از طرح هــا و پروژه های علمی، 
تحقیقاتی و پایان نامه های حوزه علمیه در راستای 
ماموریت جمعیت هالل احمــر از جمله تعهدات 
جمعیت هالل احمر استان در این تفاهم نامه است.

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر اســتان اردبیل اظهار کــرد: معرفی 
فضای فیزیكی مناسب و مستقل به جمعیت هالل 
احمر اســتان، هماهنگی طــالب عالقمند جهت 
عضویت در کانون طالب و همــكاری و حمایت از 
فعالیت های گروه های امدادی بــا رعایت مقررات 
حوزه علمیــه از جمله تعهــدات حوزه های علمیه 

 .استان در این تفاهم نامه است

زهرا)س( دخت نبی دریای حیا و عفت و 
تقوا و پارسایی بود و الگوی کامل پوشش 

و حجاب اسالمی بود.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
در ادامه تصریح کرد: اگر بانوان از شــیوه 
و ســبک زندگی این بانوی بزرگ پیروی 
کنند موفقیت های بیشــماری در زندگی 
به دســت می آورند. او افزود: ایشــان در 
تربیت فرزندان نیز الگو و اســوه می باشد 
خانواده شــهدا با چنین روشی فرزندانی 
برومند و با اخالق و منــش دینی تربیت 

کرده اند.
حجت االســالم و المســلمین معزی در 
توصیه هایی تاکید کرد: آموزه های قرآنی 
را در زندگی بیاموزیم و آن را پیاده کنیم 
تا به سعادت برســیم. وی تصریح کرد: در 
شادی اهل بیت)ع( شــاد باشیم و در غم 
آنها ســوگواری نمائیم اما هیچ گاه نباید 
مجالس را به گناه آلوده کرد بلكه با حفظ 
شــعائر شــادی خود را در شادی هایشان 

نشان دهیم.
بر اساس این گزارش، در این مراسم حامد 
شــاکر نژاد قاری بین المللــی قرآن کریم 
در جمع جوانان بــه قرائت قرآن پرداخت 
سپس حجت االسالم و المسلمین مرادی 
درباره ابعاد شــخصیتی حضــرت فاطمه 
زهــرا)س( پیرامــون تربیــت فرزندان و 
رســالت مهم بانوان در صیانت از خانواده 

به سخنرانی پرداخت.
همچنین حجت االســالم و المســلمین 
حســینی مقدم مدیر کل اوقــاف و امور 
خیریه نیز در مــورد ویژگی های منحصر 

به فرد دخت نبی اسالم سخنرانی کرد. 
تجلیل از خــدام و قرعه کشــی و اهدای 
جایــزه بــه دارنــدگان اســما و القاب 
حضــرت زهــرا)س(، برپایی ایســتگاه 
صلواتی و ســالمت و فراخوان عضویت و 
همچنین آموزش امداد توســط جوانان و 
داوطلبان و مربیان هــالل احمر از دیگر 
بخش های این مراســم بود و در پایان نیز 
شرکت کنندگان مهمان سفره اطعام شام 

 .بودند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اردبیل خبر داد

 امضای تفاهم نامه همکاری هالل احمر
اردبیل و حوزه های علمیه استان

حجت االسالم و المسلمين معزی: در شادی اهل بيت)ع( شاد باشيم و در غم آنها سوگواری 
نمائيم اما هيچ گاه نبايد مجالس را به گناه آلوده كرد بلكه با حفظ شعائر شادی خود را در 

شادی هايشان نشان دهيم
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گفتگو

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی صادقی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
امداد و نجات در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
برای  نهاد  این  فعالیت های  درباره  احمر، 
آشنایی  و  دوستی  انسان  فرهنگ  گسترش 
جامعه با روح اقدامات هالل احمر، توضیحاتی 
ارائه نمود که بخش هایی از آن را مرور می کنیم.

هالل احمــر از جمله نهادهایی اســت 
که همــواره به فعالیت هــای امدادی و 
بشر دوستانه مشغول است. فعالیت هایی 
که با یک بررسی ساده می توان ریشه های 
آن را در بطن و متن دین اسالم یافت. این 
نهاد یکی از مهم ترین فعالیت هایش در 
کنار امدادرسانی اشاعه فرهنگ انسان 
دوستی است. شــما در این عرصه چه 

فعالیت هایی دارید؟
آنچه که محور فعالیت های هالل احمر اســت 
با آموزه های دینی مــا در قــرآن و روایات بر 
آنان تاکید شده اســت. در آیات ابتدایی سوره 
مبارکه بقره خداوند به انســان ها می گوید اگر 
می خواهید بالی برای پریدن داشــته باشید، 
نماز به پا داریــد و از آنچه به شــما داده ایم در 
راه خداونــد انفاق کنید. وقتــی نگاه می کنیم 
می بینیم یكی از اهــداف عالیه جمعیت هالل 
احمر همین است و بهترین معارف دینی که ما 
از آن دم می زنیم، مصادیقش را در فعالیت های 

انسان دوســتانه هالل احمر ببینیم. در حوزه 
داوطلبان، جوانان، امداد و شــاهد این اتفاقات 
هســتیم. مهم ترین چیزی که ما بــه آن فكر 
می کنیم این اســت که اگر بتوانیم این معارف 
را به بطن جامعه منتقل کنیم شــاهد اتفاقات 

خوبی خواهیم بود.
شــما در دو بخش فعالیت دارید؛ یکی 
مردم و دیگری همکاران خودتان در هالل 
احمر. در بخش همکاران هالل  احمر شما 
با امدادگران هم در ارتباط هستید. شغلی 
که آســیب های فراوانی دارد و بســیار 
دشوار اســت. آیا با توجه به کارهایی که 
در عرصه ســبک زندگی انجام می شود، 
برنامه ای هم برای کاســتن بــار روانی 

امدادگران انجام شده است؟ 
بله. دراین زمینه برنامه های متنوعی اجرا می 
شود و برای نمونه در زمانی که در استان تهران 
فعالیت می کردم چندین نوبت از دکتر فرهنگ 
دعوت شد و این موضوعات ارائه گردید. یكی از 
دغدغه هایی که ما داریم این اســت که معموالً 
همكاران ما که به عنوان امدادگــر با جوانانی 
که در پایگاه ها حضور دارند درگیر این موضوع 
هستند. وقتی یک سانحه ای را می بینند  و در 
عملیات امداد و نجات حضــور  پیدا می کنند 
فشاری که بر آنها وارد می شود، بسیار جدی و 
سخت است و در این جهت درخواست داشتیم 
این موضوع از محورهای بحث باشد. استرسی 
که به این عزیــزان وارد می شــود، در زندگی 

خانوادگی شــان هم تأثیر می گــذارد. یكی از 
همكاران در حادثه حسن آباد دچار مشكالتی 
شد. خدمتشان بودیم می گفتند مدت هاست 
بعد از آن حادثه خواب های پریشــان می بینم. 
سراســیمه از خواب بیدار می شــوم و شروع 
می کنم به لرزیــدن و هر بــار حادثه ای پیش 
می آید و بــرای عملیات این حــاالت در من 
تشدید می شــود. الزم بود زمینه هایی فراهم 
شود برای کمک به بهبود ایشــان که به انجام 

رسید.
 البته معتقدم کارهایی که در این عرصه انجام 
شــده بســیار مهم بوده اما به صورت موقتی و 
گذرا و باید در این جهت برای همكاران و برای 
کســانی که در این اتفاقات آسیب می بینند و 
یا عزیز خود را از دســت می دهند، برنامه ریزی 
خاصی انجام بدهیم. روزهای حادثه ساختمان 
پالســكو بســیار دشــوار بــود، خانواده های 
آتش نشان ها عزیز امید داشتند عزیزشان زنده 
از زیر آوار بیرون بیایند. نمی دانید چه فشــار 
روانی به آنها وارد می شــد. هــر چند اقداماتی 
انجام شد اما حتماً باید همیشه تیم هایی باشند 
که بتوانند این نیاز را تأمین کنند و باید به نظرم 

روی این بخش خیلی کار کرد.

 اولین باری که با چنین سوانحی روبه رو 
شدید را به خاطر دارید؟

مسلماً. فراموش شدنی نیســت... از این جهت 
اســت که حال امدادگران عزیــز و زحمتكش 
را خوب درك می کنــم. در حادثه زلزله رودبار 
و منجیل طلبه ای بودم کــه برای خواندن نماز 
میت به منطقه اعزام شــدم. حدود 27 ســال 
پیش. من فكر می کردم فقــط برای اقامه نماز 
می رویم. هیچ وقــت فراموش نمی کنم که چه 
شــرایطی بود، امكانات امروز وجود نداشت و 
متأسفانه بسیاری از هموطنانمان در این حادثه 
جان خــود را از دســت داده بودند. یک نفر به 
من گفت فكر می کنی چند نفر عزیز از دســت 
داده ام و عددی را بیان کــرد که هرگز به فكرم 
نمی رسید، گفت 37 عزیزم را از دست داده ام. 
پدر، مادر، خواهر و ... یک نفرش هم کمرآدم را 
می شكند، حاال حســاب 37 نفر را بكنید. این 

یک طرف ماجراست.
طرف دیگــر امدادگران هســتند کــه هم با 
این همــه جانباخته رو به رو هســتند و هم با 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
سازمان امداد و نجات: 

آموزه های دینی 
محور فعالیت 
هالل احمر است
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بازماندگان... حضور در حوادث خیلی دردناك 
اســت. امدادگران ما تعریــف می کنند گاهی 
یک تصــادف آن قدر شــدید اســت که فرد 
مصدوم الی آهــن پاره هــای اتومبیل مانده 
اســت و بازمانده ها حتی فحاشی هم می کنند 
چرا دیر رســیدی؟ چــرا کاری نمی کنی و ... 
خدا آن روز را نیــاورد عزیزی از بین برود. حاال 
امدادگر همه تالشــش را کرده و چه فشاری 
به او وارد می شــود از جانــب بازماندگانی که 
آنها هم قصدی ندارند و در شــرایط دشواری 
قرار گرفته انــد. از این رو همیشــه می گویم 
باید هم روی تاب آوری مــردم کار کنیم و هم 

امدادگران.

 در بخــش مردمی چه اقداماتی شــده 
است؟

این چند ســالی که توفیق داشتم در خدمت 
هالل احمر باشم سعی کردیم از تریبون هایی 
که می توانیم ایــن نكات را به مــردم انتقال 
بدهیــم و جمعیت هــالل احمــر را معرفی 
کنیم اســتفاده شــود. بنده در تریبون نماز 
جمعه در شهرستان های مختلف حضور پیدا 
کرده ام و  پیــش از خطبه های نماز جمعه  با 
مردم از این مســائل حرف زده ام. عموم مردم 
در نماز جمعه حضور دارند و بعد از شــنیدن 
حرف ها درباره هالل احمر نــگاه دقیق تری 
پیدا کرده انــد. همچنین دعــوت می کنیم 
عموم مردم را که بیایند و بــه همراه خانواده 
یک امدادگر باشند. این ظرفیت در جمعیت 
هالل احمر هست که شــما بتوانید بیایید و 

آموزش هــای الزم را ببینید تــا اگر خدایی 
ناکرده اتفاقی بیفتد اولین نفری باشــید که 
می تواند به خانــواده کمک کنــد. با همین 
اطالع رسانی هایی که صورت گرفته جمعیتی 
آمده اند و ثبت نام هایی در ســازمان جوانان 
انجام شــده اســت. مردم اگر لزوم انجام هر 
کاری را بداننــد همراهی می کنند. همچنین 
استفاده از ظرفیت مبلغین و ائمه جماعات در 
برنامه کارمان در این بخش بوده است. حدود 
100 نفر از ائمه جماعات شهرستان دماوند را 
دعوت کردیم و از آنها خواستیم در این زمینه 
به ما کمک کنند، هر کدام یک تریبون دارند 

که از طریق آن می توانند اطالع رسانی کنند.
در طرح خادم هم از چنین ظرفیتی اســتفاده 
کردیم. با مرکــز خدمات حــوزه های علمیه 
اســتان تهران تفاهم نامه ای امضا شــده است 
مبنی بر اینكه کلیه ائمــه جماعات، مبلغین و 
روحانیونی که در سطح استان تهران هستند 
و بالغ بر سه هزار نفر هســتند، بتوانیم اینها را 
آموزش دهیم. یک بخــش از آموزش هایمان 
معرفی جایگاه هــای هالل احمر اســت. این 
عزیزان بعــد از آموزش هــای الزم می توانند 
هالل احمر را به مردم خــوب و کامل معرفی 
کنند. یک بخش دیگر اینكــه اطالعات خود 
ائمه جماعات در حوزه امداد و  نجات باال برود. 
یعنی خود این فرد اگر حادثــه ای اتفاق افتاد 
بتواند کمک حال باشد. از اسفند گذشته این 
تفاهمنامه تنظیم شــده، کار آن آغاز شــده و 
چند جلسه آموزشــی و کارگاه هم پیش رفته 

 .است

ابالغپیامهمدردی
نمایندهولیفقیه

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
امداد و نجات راهی یاســوج شــد و عالوه بر 
دیدار با همكاران این ســازمان مســتقر در 
منطقــه و هیات کوهنوردی تــكاوران ارتش 
جمهــوری اســالمی ایران، بــا خانواده های 
جان باختــگان حادثــه ســقوط هواپیمای 

تهران- یاسوج دیدار کرد. 
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، 
حجــت االســالم و المســلمین محمدعلی 
صادقی در این دیدارها ضمن بررسی شرایط 
موجود، از طرف حجت االسالم والمسلمین 
معزی نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر با خانواده جان باختگان در حادثه ابراز 
 همدردی کرد و سالم ایشــان را ابالغ کرد. 

در ادامه این ســفر و با حضور مســئول دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان امداد و 
نجــات از تالش ها و رشــادت های نیروهای 
مستقر در محل حادثه نیز تجلیل و قدردانی 

شد. 
حجــت االســالم والمســلمین محمدعلی 
صادقی به همراه جهان بین مدیرعامل هالل 
احمر اســتان، حجت االســالم و المسلمین 
غفاریان مســئول دفتر نمایندگی دراســتان 
کهكیلویه و بویراحمد، ســرهنگ ستوده نیا 
فرمانده سپاه منطقه دنا و جمعی از مسئولین 
محلی برای عرض تسلیت به خانواده هایی که 
در این حادثه، عزیزان خود را از دســت داده 
بودند در منازل دکتر دانشــی که همسر و دو 
فرزند خود را از دســت داد، مرحوم مهندس 
راد رئیس هیــات والیبال اســتان و مرحوم 
مهندس امیدی پور حضور پیدا کرده و ضمن 
عرض  تســلیت، مراتب تاســف و همدردی 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر را به 

 .خانواده این عزیزان ابالغ کرد

با مركز خدمات حوزه های علميه استان تهران تفاهم نامه ای امضا شده است مبنی بر اينكه كليه 
ائمه جماعات، مبلغين و روحانيونی كه در سطح استان تهران هستند و بالغ بر سه هزار نفر هستند، 

بتوانيم اينها را آموزش دهيم. يک بخش از آموزش هايمان معرفی جايگاه های هالل احمر است
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سالی که گذشــت حادثه کم نداشــت، امدادگران پرکارترین روزها را 
داشتند. هر حادثه ای که رخ داد، نخستین نهادی که برای امدادرسانی 
به سمت آسیب دیدگان و مردم شتافت، جمعیت هالل احمر بود. معدن 
که فرو ریخت، امدادگران پایشــان به زیر زمین باز شد. زلزله که آمد 
امداد و نجات کارش نجات جان آدم ها بود و اســكان دادن اضطراری 
آوارگان از زلزلــه، پس لرزه هــای اجتماعــی و روانی زلزلــه که آمد، 
داوطلبان تیم های سحر دســت  به  کار شدند و در نقش همیشه حامی 
باقی ماندند. بهمن که بر سر کوهنوردان آوار شد، نیروهای متخصص 
داوطلب روزها کارشان این بود که در سرمای منفی 20درجه به دنبال 
پیكر عزیزانمان باشــند و هواپیمای تهران - یاسوج که از صفحه رادار 
محو شد، باز هم امدادگران جمعیت هالل احمر بودند که دست به کار 

شدند. 
امدادگران شب را در قله کوه ماندند تا جایی که امكانش وجود داشته 
باشد بتوانند متوفیان بیشتری را به پایین کوه منتقل کنند و با گذشتن 

نزدیک بــه دو هفته از این اتفــاق همچنان ایــن امدادگران جمعیت 
هالل احمر هســتند که در منطقه حضور دارنــد و به دنبال راهی برای 
پیداکردن پیكرهای عزیزان از دســت رفته هســتند، اما به واسطه این 
اتفاق و حماسه آفرینی ها، بحثی که برای نخســتین بار در این سال ها 
به صورت جدی مطرح شده اســت توجه به جان امدادگران و خطراتی 
است که تهدیدشــان می کند. حاال معاون عملیات ســازمان امداد و 
نجات هالل احمر گفته است که اجازه نمی دهیم ریسک و فشار باعث 
شود خطری امدادگران را در حادثه جستجوی اجساد هواپیما تهدید 
کند. شاید زمان آن رســیده که هنگام وقوع حادثه  در کنار نجات جان 
آسیب دیدگان کمی هم به امنیت و آرامش امدادگرانی که با جان و دل 

برای خدمت می روند، فكر کنیم.
استیالی منطق و کاهش ریسک پذیری در عملیات های امدادی و فائق 
آمدن بر موج های احساسی، موضوعی اســت که نه تنها از سوی هالل 
بلكه از ســوی مردم و رســانه ها باید مورد تأکید قرار گیرد و به عنوان 

سیل عطوفت و سونامی محبت

بازتاب
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تشرف نیروهای داوطلب 
زنجان به حرم مطهر 

امام رضا )ع(

امدادگـران و نیروهـای جوان 
زنجـان  اسـتان  داوطلـب 
کـه بـه کمـک مـردم زلزلـه 
زده اسـتان کرمانشـاه رفتـه 
بودنـد، به حـرم امام رضـا )ع( 

اعـزام شـدند. 
اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
نمایندگـی  حـوزه  رسـانی 
ولــی فقیـــه در جمعیـت 
هـــالل احمـــر، حجـــت 
مسـئول  نصیـری  االسـالم 
دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه 
در جمعیـــت هـالل احمـر 
اسـتان زنجـان بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: بـرای قدردانـی 
و  امدادگـران  زحمـات  از 
داوطلبـان جـوان شهرسـتان 
زنجـان کـه بـه کمک مـردم 
زلزله زدگان اسـتان کرمانشاه 
رفتـه بودنـد، راهـی زیـارت 
حـرم امـام رضـا )ع( شـدند. 
وی ادامـه داد: ایـن برنامـه بـا 
خیریـن  مجمـع  همـكاری 
اسـتان زنجـان و همچنیـن 
برنامه ریـزی دفتـر نمایندگی 
ولی فقیـه در جمعیـت هالل 
احمر اسـتان صـورت گرفت.
دفتـر  مسـئول  گفتـه  بـه   
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی 
جمعیت هـالل احمر اسـتان 
زنجـان، پیـش از  ایـن نیـز 
دو ارودی زیارتـی بـه قـم و 
جمكـران هـم بـا همـكاری 
زنجـان  شهرسـتان  شـعبه 
 .انجـام شـده اسـت

یک فرهنگ گسترش پیدا کند. شاید سخنان پدر مرحومه 
مژگان نظری در مراسمی که در دانشــگاه علوم پزشكی 
یاســوج به مناســبت یادبود جانباختگان حادثه سقوط 
هواپیما برگزار شد، ســرآغاز خوبی برای فرهنگسازی در 

این حوزه باشد. گزیده حرف های او چراغ راه ماست:
»من در مرکز ســیل عاطفه ها بودم. اگر ما برای گروهی 
از عزیزان یک مجلسی را تشــكیل دادیم باید بدانیم فوت 
این عزیزان چه تاثیری در زندگی ما داشــته اســت. شما 
می بینید که بعد از این که یک ســونامی در مملكت ژاپن 
پیش آمد، بعد از این که کار تمام شــد از خصایص مردم 
این بود که مقدار زیادی پول پیدا کردند، اما تحویل دولت 
دادند، هیچ وقت صف نانوایی ها شــلوغ نشد، کسی مواد 
غذایی احتكار نكرد، تا این که گفتند مردم ژاپن حق شان 

است که تویوتا بسازند.
من فكر می کنم به دنبال وقوع حادثه هواپیما در یاســوج، 
مردم یاســوج از مردم ژاپن برتر بودند. آیا شما این سیل 
عطوفــت و مهربانی مردم را ندیدید؟ من در مرکز ســیل 
عاطفه ها بودم، شما نمی دانید از بچه یک ساله برای نجات 
سرنشــینان دعا می کرد تا آن بانوی 52 ساله بهبهانی که 
می گفت، من دائم می نشینم و مرتب این کلیپ »ور کشی 
اور تری« را نگاه می کنم تا گریه کنم و برایشان دعا کنم. از 
تمام ایران و خارج از ایران دوستان و همكالسی ها به من 
زنگ می زنند ولی بغض اجازه صحبت را به آنها نمی دهد، 
من فكر می کردم که انگار نزدیكترین فرد به آنها فوت کرده 
است. وجود جســد دختر من در کوه دنا هیچ غمی ندارد. 
این سیل عاطفه ها و ســونامی محبت آیا مهم نبود که در 
این جلســه از آنها صحبت کنیم؛ به نظر من وجود جسد 
دختر من در کوه پرافتخار دنا برای من هیچ غمی را ایجاد 
نمی کند، دختر من بهترین جاســت، دانشــمند آلمانی 
خواهش می کرد که بعد از مــرگ او را در کوه دنا به خاك 

بسپارند، بودن دختر من در آن جا غمی برای من ندارد. 
اگر می بینید من خیلی تأثر ندارم و گریه نمی کنم، به خاطر 
شماهاســت، به خاطر مــردم ایران و به خصــوص مردم 
استان است که این غم را بین خودشــان تقسیم کردند. 
ما متاسفانه به دنبال این هســتیم که چند آمبوالنس به 
سمت محل حادثه حرکت کرده اســت، آیا هواپیما رادار 
داشــت، آیا سنســور هواپیما یخ زده بود، این موارد باید 
بررسی شــود که ایراد از کجا بوده است، باید کارشناسان 
نظر دهنــد که ایــراد کار از کجا بوده اســت نــه من که 
متخصص گوش، حلق و بینی هستم. عادت کردیم که هر 
کسی درباره هر چیزی که تخصص ندارد، سخن بگوید. ما 
در مملكت عادت کردیم که هر کسی درباره هر چیزی که 

تخصص ندارد سخن بگوید، باید بگذاریم کارشناسان نظر 
دهند، چرا که کار باید به کاردان سپرده شود.

ما باید در مورد عاطفه ها سخن بگوییم که در دنیا بی نظیر 
اســت؛ زمانی که مســتر  هانس، جامعه شــناس معروف 
برای  نخســتین بار در یک جلســه فاتحه خوانی در شهر 
سی سخت شرکت کرده بود، بســیار غصه خورده بود که 
ای کاش پدرش در شهر سی سخت فوت می کرد. شما به 
من کمک و غم مرا حمل کردید، مــن روز اول زماني که 
صحبت می کردم به این گفته ســعدی فكر می کردم: غم 
روزگار گفتن که شبی نخفته باشی به درازنای سالی، فكر 
می کردم که مردم به من تسلیت می گویند حاصل صحبت 
سعدی است که غم من را درك نمی کنند، مثل همه مردم 
که ما در خیابان می بینیم که در چمن ها جمع شدند برای 
رفتن بــه فاتحه خوانی، اما االن واقعا شــرمنده این حرف 
خودم شدم. این مردم خیلی خوب هستند، مردم ما محب 
هستند اما متاسفانه هر کلیپی که از این مردم به خارج از 
کشور ارسال می شود، این است که هموطنانشان چیزی را 

از درون سطل زباله برای خوردن برمی دارند.
هرگز نتوانستیم عاطفه مردم را به تصویر بكشیم. رسانه ها 
باید عطوفت و مهربانی مردم را به تصویر بكشــند و از این 
مراســم فاتحه خوانی ها برای خارج از کشور ارسال کنند، 
این عاطفه های مردم می تواند جو کنونی مملكت را تغییر 
دهد و کشور را بســازد، اما متاســفانه ما اصل ماجرا که 
عاطفه مردم و سونامی مهربانی ها است را هرگز نتوانستیم 
به تصویر بكشیم. این حادثه اخالق و شخصیت مرا تغییر 
داد، من دیدم این مردم خیلی محب و مهربان هســتند، 
من 23 سال در این شهر بودم، بیش از 50 تا 60 هزار عمل 
جراحی انجام دادم، همیشه فكر می کردم من طلبكار این 
مردم هستم اما االن خدا می داند در حالی  که دخترم را از 
دســت دادم، با افتخار می گویم من بدهكار مردم هستم. 
اگر اخالق در شــهر ما کم شده اســت، ایراد از جای دیگر 
اســت. اگر محبت این مردم طی این یک هفته را در یک 
کفه ترازو بگذارید و کار 23 ســاله من را هم در کفه دیگر 
 بگذارید، من می گویم عاطفه مردم خیلی سنگین تر است.

از شــما می خواهم که قدر این مردم را بدانید، قباًل من هر 
وقت مردم را می دیدم که جمع می شــوند برای رفتن به 
فاتحه خوانــی مخالفت می کردم ولی حــاال می فهمم که 
اشــتباه می کردم، چه فرهنگ غنی اي داریــم، قدر این 
فرهنگ را بدانید، باید مثل مردم ژاپن این فرهنگ بزرگ 

 ».را به تصویر بكشیم تا دنیا ما را بشناسد

برگرفته از روزنامه شهروند

استيالی منطق و كاهش ريسک پذيری در عمليات های امدادی و فائق آمدن بر موج های 
احساسی، موضوعی است كه نه تنها از سوی هالل بلكه از سوی مردم و رسانه ها بايد مورد تأكيد 

قرار گيرد و به عنوان يک فرهنگ گسترش پيدا كند



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 30 | اســفند 1396    74

مرور

سالی که گذشت تصاویر تلخ و شیرینی را در قاب چشمان مردم ایران ثبت کرد. در همه این 
تصاویر، کارکنان غیور و زحمتکش هالل احمر در کنار خنده ها و گریه های مردم به خدمت 

رسانی مشغول بودند. به پاس قدردانی از تالش این دالوران خستگی ناپذیر نگاهی دوباره به  
برخی رخدادهای سال گذشته داشته ایم.

    ارسال چادر برای زلزله زدگان

    22 بهمن

    زلزله کرمان    سقوط آسمان در دنا

    یاری زائران اربعین

    حضور تیم سحر در کرمانشاه
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    کمک به آوارگان میانماری در کمپ بنگالدش 

    سرپل ذهاب یک روز پس از زلزله

    ریزش معدن یورت     بازدید دبیرکل جمعیت صلیب سرخ از ایران

    امداد در برف 

    زائران اربعین حسینی
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یادداشت

هنگامی که مرحوم کاپیتان فوالدوند در ســاعت هفــت و پنجاه و 
 ATR پنج دقیقه صبح با مجوز بــرج مراقبت مجوز تیكاف هواپیمای
شرکت آســمان را گرفت همه  66سرنشــین با کمربندهای بسته و 
آرام بعد از توکل به خــدا و به امید توانایی کاپیتــان ماهر و با تجربه 
خود را برای ادامه مســیر بر فراز چند هزار پایی آســمان آبی اماده 
کردند همه در فكر قرارهای کاری و شــخصی خود و به امید فرود در 

باند فرودگاه مقصد بودند. 
آنچه مسلم اســت 55 دقیقه پرواز بی دغدغه غول آســمان بر فراز 
زمین بود امــا از دقیقه 55 هواپیما پــرواز 3704 از صفحه مدار برج 
مراقبت محو شــد و دیگر هیچ خبری از هواپیما نشــد خبر ناپدید 
شــدن هواپیمای پرواز 8 صبح 29 بهمن 96 از اتاق های بلند شیشه 
برج مراقبت مهر آباد موج آســا همه جا پیچید و میلیون ها ایرانی را 

متأثر نمود.
داغدیده ها، سراسیمه بعضی به ســمت فرودگاه مهر آباد و تعدادی 
حیران و ســرگردان و خدا می داند چه ســاعت های جان فرسایی را 
متحمل شدند همه مبهوت و محزون و غول آسمان که دیگر اثری از 
آن پیدا نبود خبر ناگوار ســقوط پرواز تهران یاسوج 8 صبح همه جا 

پخش شد.
در همان ساعت اولیه با پیام مقام تسلیت مقام معظم رهبری 

)مدظله العالــی( و دلداری بــه داغدیده ها آرامش 
نسبی بازگشت و با دستور معظم له مبنی 

بر لزوم تجلیل و تكریم ابدان مطهر 
حادثه دیده ها همه عوامل 

برای یافتن الشه 
پیما  ا هو

وارد صحنه شدند اما پیدا کردن محل ســقوط به دلیل شرایط جوی 
و سرما و سر ســختی دنا و کمبود دید افقی کار آسانی نبود لكن دنای 
سفید پوش سر ســخت حریف غیور مردان امداگر و کوهنوردان زبده 
ایرانی نشد. عزیزانی که از نهادهای هالل احمر و سپاه و ارتش و بسیج 
جانانه آمدند تا از آالم هم وطنانشــان بكاهند و چه سر سختانه با قله 
سفید دنا در ارتفاع 4000متری سخت در افتادند مردانی که با صفت 
ایثار و از خودگذشتگی حتی با بیتوته در سرمای منهای 20 درجه سر 
خم نكردند تا ثابت کنند اســتوارتر از دنا هستند و ما به خاطر داشتن 
این جوانان غیور به خود می بالیم و به همه تالش گران دست مریزاد و 

خسته نباشید می گوییم و به جاست که ادعا کنیم امدادگران 
عزیز سانحه پرواز یاسوج 96 سفید روتر از دنای سفید 

پوش بودند. به امید روزی که هیچ گاه شاهد 
بروز چنین حوادث درد ناکی در ایران 

 .اسالمی نباشیم ان شاأاهلل

سخنی به بهانه تجلیل از امدادگران حادثه دنا

سفید روتر از دنای سفید پوش
سید طه موسوی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در موسسه علمی، کاربردی هالل احمر
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ایران زمین

نوروز بهترین زمان برای گشت و گذار 
و بازدید از دیدنی هــای ایران زمین 
اســت. به همین منظور برای آشنایی 
شما با مناطق گردشگری استان های 
مختلف معرفی کوتاهی از جاذبه های 
طبیعی، معنوی و تاریخی هر استان 
انجام دادیم و عالوه بر آن با سیری در 
تاریخ بومی هر محله به آداب و رسوم 
خاص هر منطقه در آستانه سال نو نیز 

اشاره مختصری کرده ایم. 

گـذر  نــوروز
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همراه خوانندگان مهر و ماه

پیشنهادهای شما
مخاطبان، بزرگترین سرمایه هر رسانه هستند. ما نیز در مهر و ماه به پشتوانه این دارایی 
ارزشمند، سی شماره را منتشر کرده ایم. حاال در آستانه سال 139۷ به مسیر آمده که نگاه 
می کنیم خرسند هستیم روز به روز ارتباط شما با ما مستحکم تر از گذشته شده و افق پیش رو 
آینده ای بهتر را نوید می دهد. به عنوان سرآغاز این بخش، از هفت نفر از خوانندگان همیشگی 
و همراه ماهنامه مهر و ماه که در سال گذشته همواره در کنار مجله بوده و پیام های پرمهرشان 
دلگرمی بخش نویسندگان بوده است، درخواست کردیم به چهار پرسش زیر پاسخ بدهند. 

پاسخ این دوستان را نیز بخوانید:

  چه چیزهایی در سال آینده برای مردم ایران و جهان از خداوند آرزو می کنید؟
  زیباترین رویدادی که در سال گذشته در سطح ملی و بین المللی اتفاق افتاد چه بود؟

  مهمانان نوروزی از چه مکان دیدنی در شهر شما بازدید کنند؟ چه سوغاتی را پیشنهاد 
می کنید؟

  این جمله را کامل کنید؛ »ای کاش ...«

حسن تشکریان جهرمی
استان هرمزگان، بندر خمیر

  سالمتی و موفقیت و دوستی و آرامش
 در سطح بین المللی: نابودی و شكست داعش و در سطح 
ملی: حضور همه جانبه مــردم ایران اســالمی در کمک به 

زلزله زدگان کرمانشاه به طور کم نظیر
  دیدنی: جنگل های حرا و تاالب خور خوران و آب گرم های 
بی نظیر و بكر بندر خمیر که دارای یک مجموعه کامل اقامتی 
و گردشگری و آب گرم بسیار زیبا و جذاب نیمه کار و انگوران. 

سوغاتی: ادویه جات محلی و صنایع دستی
  ای کاش انتظار صلح به سر می آمد و مصلح کل با قدومش 
جهان را عاری از هرگونه ظلم و جور و خشونت می کرد و صلح 

و دوستی و عدالت در سراسر گیتی حكم فرما می شد.

نظر
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جواد افخم کیا
 استان همدان، تویسرکان

  از خداوند بزرگ سالمتی همه پدران و مادران را طلب می کنم و از ته 
دل می خواهم که هیچ پدر و مادری رنج بیماری و تنهایی را نبیند.

  شنیدن خبر پیروزی بر داعش
  دیدنی: در سفر به تویســرکان از آرامگاه حیقوق نبی بازدید کنید. 
این آرامگاه مربوط به دوران سلجوقیان اســت. حیقوق از پیامبران قوم 
بنی اسرائیل و از نسل حضرت موسی است. ســوغات: نقل ها و گردوی 

تویسرکان زبانزد است.
  ای کاش جوان ها قدر ســرمایه جوانی خود را بدانند و آن را در مسیر 

درست مصرف کنند.

رضوان رضوان نژاد
 استان کرمان، کرمان

  آرزو می کنم در سال جدید گوشمان بشنود ندای »بقیه اهلل خیرلكم 
ان کنتم مومنین« و زندگی جدیدی را در دنیایی عالی در کنار او شاهد 
باشیم تا به واسطه او خدا روزي هایمان را گسترده، اندوهمان را برطرف و 

حاجت هایمان را برآورده فرماید؛ آمین یا رب العالمین  
  در سطح بین المللی: پایان کار داعش در ســوریه و عراق و در سطح 

ملی: شرکت پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری
  دیدنــی: مجموعــه گنجعلــی خان )خصوصــاً مســجد و حمام( 
سوغات: خرید مبل، قالی دستباف کرمان یا ارزانتر پته و ظروف مسی و 

ارزانتر انواع کلمپه ها، کماچ، قاووت، شیرینی های ریز و....
  ای کاش دل هایمان از راه حق منحرف نشود.

سمیه قیومی
استان فارس، شیراز

  از خدا می خواهم همه مردم دنیا به آرزویی که در دل دارند برسند و 
امیدوارم در دل همه آرزوی خوشبختی دیگران و آرامش و آسایش آنها 

در اولویت قرار داشته باشد.
  امسال خبرهای خوب زیادی شــنیدم اما برای من زیباترین اتفاق، 

همدلی و همراهی مردم با زلزله زدگان کرمانشاه بود.
  دیدنی: پیشــنهاد می کنم حتمــاً در لحظه تحویل ســال به حرم 
مطهر شــاه چراغ بروید و در ادامه آرامگاه حافظ و سعدی را در فهرست 
دیدنی های خود بگنجانید. بازار وکیل و ارگ کریمخانی را هم فراموش 
نكنید. ســوغات: عالوه بــر صنایع دســتی عرقیات مختلــف به ویژه 

بیدمشک را در سبد خرید خود قرار دهید.
  ای کاش کینه ها را از دل پاك کنیم و جز نیكی در آن نكاریم. 

سکینه تاجیان 
 استان گلستان، گنبد کاووس

  صلح و تفاهم را برای مردم جهان و ایران را آرزومندم
  صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال به جام جهانی روسیه بدون باخت

  دیدنی: برج قابوس بن وشــمگیر بلندترین بــرج آجری جهان، 
امامزاده یحیی ابن زید از نوادگان امام ســجاد علیه السالم، دریاچه 
مصنوعی، بقعه دانشــمند، تاالب های بین المللی الما گل و اجی گل، 

بازار مرزی اینچه برون، سوغات: قالیچه و گلیم و پشتی
  ای کاش صلح و تفاهم در همه جهان همگانی شود .

علی یوسف نژاد
استان خوزستان، آبادان

  خدایا کاری کن هیچ کودکی جنگ را درك نكند و صدای خمپاره 
و موشــک به جای الالیی مادرانه  گوش او را پر نكند. خدایا کاری کن 

کودکان فقط به بازی و شادی فكر کنند نه غم یتیمی و غصه آوارگی.
  قهرمانی پرسپولیس 

  دیدنی: پل بهمنشیر، قدمگاه امام رضا )ع(، پل کابلی که اولین پل 
کابلی واقع در خشــكی در جهان نیز نام گرفته است.  سوغات: خرما، 

حصیر و از همه زیباتر و خوشبوتر ادویه های هزار رنگ آبادان
  ای کاش مشــكل ریزگردهــا که زندگــی را بر مــا جهنم کرده 
اســت حل شــود و باز هوای پاك و صاف در آبادان و دیگر شهرهای 

خوزستان وجود داشته باشد. 

بهرام مومنی
 استان تهران، تهران

  امیدوارم به زندگــی زوج های جوان صفا و آرامش روانه شــود و 
کاشانه تازه عروس و دامادها از هر کدورتی به دور باشد. 

  بارش برف هرچند که مشــكالتی برای ما به وجود آورد اما بارش 
آن به خاطر برکتی که با خودش خواهد آورد یكی از بهترین اتفاقات 

سال جاری بود.
  دیدنی: باغ پرندگان، باغ کتاب، بازار سنتی تهران، کاخ سعدآباد، 
کاخ گلستان و همچنین برج میالد که تماشــای پایتخت از فراز آن 

بسیار مهیج است. 
سوغاتی: انواع ســوغاتی ها را می شــود از مراکز خرید تهران به ویژه 

بازار سنتی آن خرید. 
  ای کاش همســایه ها می آموختند که زندگی در آپارتمان قواعد 
خاصی دارد که اگر آن را رعایــت نكنیم موجب رنجش و آزار دیگران 

خواهیم شد.
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مردم این مناطق و اطراف آن ماه های سال را سی روز حساب 
می کنند و یک سال را سیصد و شصت روز و حساب پنج روز 
باقیمانده را جدا نگه می دارنــد و آن را پنجه می نامند. به این 
ترتیب، بیســت و پنجمین بهمن ماه تقویم رسمی شب اول 
اسفند اســت که آن  را شب »اســپند رعیتی« می نامند. در 
مراسم اسفندی در آران و بیدگل، شامگاه روز 25 بهمن ماه 

که به شب اسفند رعیتی موسوم بود حتماً باید پلو بپزند.
تا دوران صفویه در 26 اسفند »جشن زنده رود« برپا می شد 
که اکنون تنها یادی از آن باقی اســت و در این جشن مردم 
با شكرگزاری به استقبال عید نوروز می رفتند. مردم کاشان 
و آران و بیدگل از یک ماه قبل از عید نــوروز به تمیز کردن 
خانه و اصطالحاً خانه تكانی می پردازند. کســانی که شاگرد 

یا کارگرانی داشتند برای مراسم شــب اسفند مقداری برنج 
و روغن به کارگرانشان می دادند. کســانی که نامزد داشتند 
طی مراسم خاصی هدایایی )مقداری برنج و روغن و سبزی( 
و بسته به وضعیت مالی خانواده داماد قطعه ای طال یا پارچه 
یا کفش به عنوان اسفندی برای همسرشان می فرستادند و 
هدایای مورد نظر روی تخته چوبی قرار می گرفت و ســپس 
مردی آن را روی سر می گرفت و همراه با یک گوسفند زنده 

به خانه عروس می بردند.
در ســیزدهم نوروز نیز هرکس تازه عروسی داشت چادری 
ســفید به ســر او می کردند و به یک زیارتگاه یــا امامزاده 
می بردند و این روز را با رفتن به دشــت چمن زار ســپری و 

تعطیالت عید نوروز را به پایان می رساندند.

   میدان نقش جهان
میدان نقش جهان ترکیبی از بناهای تاریخی است که قدمت 
طوالنی دارند. این میدان و حواشــی آن که شــامل مســجد 
شاه، مسجد شــیخ لطف اهلل، عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه 
و بازارهــای قدیمی زیبــا و متعدد می شــود در زمان صفویه 
ساخته شده اســت. این مجموعه که به دستور شاه عباس اول 
ساخته شــده الگو گرفته از باغ نخجوان آذربایجان و کاردست 
هنرمندان بنام اصفهانی مثل محمدرضا و علی اکبر اصفهانی 
است. همه امكانات تفریحی و گشت و گذار جمعی و خانوادگی 
در این میدان وجود دارد و با توقف در این مكان زمان طوالنی 
را صرف بازدید از بناهای تاریخی آن خواهید کرد. این میدان 
در قرن یازدهم میالدی جزو بزرگ ترین میدان های جهان بود 
و می شد از فضای میدان برای بازی چوگان و دیگر فعالیت های 
ورزشی و تفریحی اســتفاده کرد.  از جهت دیگر مسجد امام و 
ســردر قیصریه را می توان از فوق العاده تریــن جذابیت های 
تاریخی این میدان به حساب آورد . این میدان در سال 1313 
به ثبت آثار ملی رسید و در سال 1358 به عنوان یكی از اولین 
میراث جهانی در یونسكو ثبت شد. در زمان صفویه شاه عباس، 
اصفهان را به عنوان پایتخت خود انتخــاب کرد و احداث 

چنین میدان باشــكوهی برای پایتخت 
امــری الزامــی به حســاب 
اســت.  می آمده 
این میدان مرکز 
تجمعات سیاسی و 
مذهبی در آن زمان 

بوده است.

  کاشان
یكی از زیباترین و دیدنی ترین بناهای تاریخی کاشــان، خانه 
طباطبایی هاست که در محله سلطان امیر احمد در بافت قدیم 
کاشان واقع شده. این خانه که از شــاهكارهای هنر معماری 
قدیم به شمار می رود به وسیله مرحوم سیدجعفر طباطبایی 
)از تجار معروف فرش آن زمان( در سال 1250هجری قمری 
ســاخته شــده اســت.خانه طباطبایی ها مثل بقیه بناهای 
تاریخی آن زمان، تزئینات مجلل و باشــكوه، اصالت معماری 
و طراحی متناســب با فرهنگ و اقلیم خاص منطقه دارد. این 
خانه 3 بخش دارد: اندرونی، بیرونی و بخش مخصوص خدمه. 
مجموعه خانه تاریخی طباطبایی ها با 4700 مترمربع وسعت 
دارای 40 اتاق، 4 حیاط، 4 ســرداب )زیرزمین(، 3 بادگیر و 2 
رشته قنات است. معماری خانه طباطبایی ها به شیوه معماری 
حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گره، که به وســیله 
هیات امنای مرمت و احیای ابنیه تاریخی کاشان خریداری و 
با همكاری شهرداری و میراث فرهنگی کاشان و با پشتیبانی 
مســئوالن وقت وزارت و معادن و فلزات طبق نقشــه اصلی و 
نخستین موردمرمت و بازســازی قرارگرفت در فهرست آثار 

ملی ایران به شماره 1504 به ثبت رسیده است.

نوروزی

جلســه پرســمان بــا حضور 
آیــت اهلل مهــدوی مســئول 
دفتــر نمایندگی ولــی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان اصفهــان با شــرکت 
بانوان عضو پایگاه بســیج این 
جمعیت برگزار شــد. همزمان 
با فرارسیدن ایام زادروز میالد 
مسعود بانوی دوعالم ، حضرت 
فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها( 
و بزرگداشت مقام مادر، بانوان 
عضــو پایگاه بســیج جمعیت 
هــالل احمر اســتان با حضور 
در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهــان ضمن اقامــه نماز به 
امامــت آیت اهلل مهــدوی، در 
جلسه پرســش و پاسخی که 
با حضور ایشــان انجام گرفت 
شــرکت کردند. در این جلسه 
مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان ســخنانی را دربــاره 
زندگی و سیره دخت نبی اکرم 
)ص( ایراد و در ادامه سواالتی 
در خصــوص احــكام دینی و 
مسایل عقیدتی مطرح شد که 

ایشان به آن پاسخ گفت.

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق

اتفاق هاللی

اصفهان



سفر در تاریخ، آداب و رسوم
عید نوروز در اردبیل بــه اعیادی با نام های همچون 
»بایرامی آیی«، »ایــل بایرامی« و در میان برخی از 
طوایف بــه »امیرالمومنین)ع( بایرامی« شــهرت 
دارد. یكی از اولین آداب و رســوم عید نوروز که از 
اوایل اســفندماه یا اواســط این ماه که معموالً به 
بایرام آیی در بین اهالی خطه اردبیل معروف است 
آغاز می شــود غبارروبی منازل یا خانه تكانی است. 
اردبیلی ها معتقدند زمین در اســفندماه در ســه 
مرحله جان می گیرد. در شــب اول اسفند، در شب 
چهارم اســفند و در شب یازدهم اســفند. یازدهم 
اسفند در اردبیل به »وعده یلی« مشهور بوده و بعد 
از این روز باد موســمی آغاز و جان گرفتن زمین و 
درختان را بشــارت می دهد، بشــارتی برای تحول 

درونی و ظاهری انسان ها. 
طبق یک آیین و سنت دیرین »تكم« که عروسكی 
سنتی و با پیشینه تاریخی بسیار است در چند روز 
مانده به عید نوروز بر دســتان تكم  چی  ها در کوی و 
برزن اردبیل نوید بهار را می دهد. تكم خوانی آیینی 
اســت به قدمت نوروز و یادگاری از آداب و رســوم 
نوروز که همواره در ســرزمین آذربایجان به عنوان 
آیینی ماندگار و منحصر به فرد مورد توجه مردم این 
خطه بوده و با روش مخصوص توسط تكم گردان ها 
اجرا می شده است. این آیین سالیان دراز با آداب و 
رسوم کهن مردم آذربایجان و به ویژه استان اردبیل 
عجین بوده و همه ساله با فرا رســیدن عید نوروز، 
مردم به انتظار تكم چی می نشستند و انتظار داشتند 
که تكم چی، ســمبل نشــاط بهاری، آنهــا را برای 
استقبال از بهار آماده سازد اگر چه این روزها شاهد 

کمرنگ شــدن این آئین در درازای 
سالیان متمادی هستیم.

   بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلــی از مهم ترین آثار 
تاریخی شــهر اردبیل و از بناهای کم نظیر تاریخی 
ایران اســت که از لحاظ معماری و کاشی کاری از 
شاهكارهای سده هشتم هجری قمری و سال های 
پس از آن اســت. این بنــا پس از وفات شــیخ به 
ســال 735 هجری قمــری به وســیله فرزند وی 
صدرالدین موســی پایه گذاری شــد و شاه عباس 
بناهای مهمی به این مجموعــه افزود و اصالحاتی 
در آن انجــام داد. اهمیت این اثــر تاریخی به طور 
کلی در رابطه ای که با سلسله خاندان صفوی دارد 
جلوه گر می شود. اسالف شاهان صفوی و همچنین 
شاه اســماعیل اول بنیان گذار این سلسله، در این 
مجموعه تاریخی به خاك ســپرده شــده اند. روی 
مقبره شاه اســماعیل گنبدی ساخته شده و باالی 
این گنبد پنج شمشــیر نصب شده است که نشانه 
اســلحه خانواده هایی بوده که به شاه اسماعیل در 
رســیدن به ســلطنت کمک کردند. در این بقعه، 
مقابر دیگری از ســایر شــاهان و شــاهزادگان و 
بزرگان خاندان صفوی و امرای آن دوره باقی مانده 
است، از جمله قبر منسوب به مادر شاه اسماعیل. 
مجموعه کنونی که به نام بقعه شــیخ صفی نامیده 
می شــود شــامل بیرون بقعه )عالی قاپو(، سردر، 
حیــاط بــزرگ، رواق، مقبره شــیخ صفی الدین، 
حرم خانه، مقبره شاه اســماعیل، چینی خانه )که 

دارای گچ بری هــای زیبــا و چندین دِر 
چوبی و نقره ای نفیس است(، مسجد 

جنت ســرا، خانقاه، چراغ خانه، 
چله خانه، شــهیدگاه 

متعلقــات  و 

دیگری اســت.مقبره شــیخ صفی الدیــن برجی 
استوانه ای شكل است که گنبدی کوتاهی در باالی 
آن قرار دارد. گنبد مقبره شاه اسماعیل کوتاه تر از 
گنبد مقبره شیخ صفی است و قسمت خارجی آن 
با کاشی های خوشــرنگ و کتیبه ای به خط کوفی 
تزئین شــده اســت. در زیر گنبد، صندوق نفیس 
گرانبهایی بــر روی قبر قــرار دارد. صندوق های 
مزارهای دیگر موجود در این بنا از لحاظ ظرافت و 
کنده کاری بسیار جالب اند. بقعه شیخ صفی حاوی 
ده هــا اثر بدیــع در مضامین مختلف رشــته های 
هنری دوره صفوی و منبت های ارزنده، نقره کاری، 
تذهیب و طالکاری، نقاشی و سنگ بری است و از 
سبک معماری مناسبی برخوردار است که تجمیع 
این همه فضایل هنری در یــک مجموعه، از موارد 
نــادر در مجموعه های تاریخی کشــور به شــمار 

می رود.
این مجموعه ارزشمند در تاریخ 5 تیر ماه سال 1389 
به عنوان یازدهمیــن اثر ارزشــمند تاریخی ایران 
از سوی یونسكو به ثبت جهانی رســید. یكی از آثار 
این مجموعه فرش بسیار معروفی به نام قالی اردبیل 
است که یكی از مشهورترین قالی های جهان است و 
در گذشته در آرامگاه وی بوده اما هم اکنون در موزه 
ویكتوریــا و آلبــرت 
انگلســتان  کشــور 
ی  ر ا نگهــد

می شود.

اردبـیل

سفر در آفاق
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سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق

نوروزخوانی یا رســم شــال اندازی از آداب قدیمی استان 
البرز بوده که اکنون از آنها در این دیار خبر چندانی نیست 
هرچند که کم و بیش این آیین در برخــی نقاط از جمله 
روستاهای طالقان و ساوجبالغ استان البرز کماکان رواج 
دارد. یكی دیگر از آداب جالب و جذاب رفتن به گورستان 
در شــب قبل از ســال نو بوده اســت و نقل می کنند هر 
خانواده ای مقداری »توتک« )خوراکی مخصوص نوروز( و 
دیگر خوراکی ها نظیر توت خشک، مغز گردو ، نخودچی، 
انجیر خشک و کشمش را در سینی های مسی می چیدند 
و آن را به عنوان نذری به عموم مــردم تعارف می کردند و 
تا قبل از تاریكی هوا به خانه بر می گشتند. آن زمان ها برق 

نبود، جوانان چوب هایی که سر آنها را با پارچه کهنه بسته 
بودند پس از آغشته کردن به نفت روشن می کردند و روی 
بام ها قرار می دادند تا مسیر روشن شود، نكته جالب این بود 
که اگر در همسایگی، خانواده ای عزادار بود، این مشعل یا 
شمعک را روی بام آنها و بام های مجاور روشن نمی کردند و 

به منظور همدردی شادی هم انجام نمی دادند.
طالقان

آیین نوروزخوانی پس از اســالم به ویژه از دوران صفوی 
خود را با مضامین، روایــات و احادیث اســالمی به ویژه 
با مذهب شــیعه منطبق کرده و همانطور کــه از نام آن 
مشخص اســت در ارتباط با نوروز خوانده می شود. آیین 
نوروز و بهار خوانی از پانزده روز قبل از نوروز، با آواز و بدون 
ادوات موسیقی آغاز و اجرا می شود و در آن از اشعار دارای 
ســه بخش ســتایش خداوند، توصیف صاحب خانه های 
محله و بهار اســتفاده می شــود. به گواهی تاریخ برخی 
از شــاهزاده ها و خاندان هــای ملوك الطوایفــی که در 
مناطق البرز شمالی حكومت می کردند به نوعی بازمانده 
سلســله هایی چون ساســانی بودند که حفظ بسیاری از 
مناسک و آیین های عصر ساســانی را مایه مباهات و فخر 
خود می دانســتند و به همین دلیل بر اجرای این آیین ها 
پایدار مانده اند که یكی از آنها ســنت »نــوروزی خوانی« 
است. با نگاهی به اشــعار و آوازهای نوروزخوانان می توان 
دریافت که رگه های باستانی و دینی با هم مسیر تاریخ را 
بعد از قرن ها تا به امروز طی کرده اند. نوروزخوانی ها از نظر 
مضمون و نحوه اجرا به بخش های مختلفی همچون امام 
خوانی، توصیف خوانی، مــدح خوانی، هجو خوانی، بداهه 

پردازی و ... قابل تقسیم است.

و  زیباتریــن  از  یكــی  کــرج،  واریــان  روســتای 
شــگفت انگیزترین روســتاهای این منطقه بوده که در 
مســیر جاده کرج- چالــوس خودنمایــی می کند. این 
روستا، در شرق ســد امیرکبیر و در 25 کیلومتری جاده 
زیبا و چشم نواز چالوس واقع شده است. واریان تا قبل از 
احداث سد کرج، در بستر کنونی آن قرار داشت اما پس 
از ســاخت این ســازه، برخی از باغ های اهالی واریان در 
حاشیه شــرقی آن قرار گرفت. در واقع، این باغ های زیبا 
واریان امروزی را تشــكیل داده اند که تنها راه دسترسی 
به آنها عبور از سد کرج به وسیله قایق است. این روستا، 
به مانند نگین ســبز و زیبایی اســت که کوه های اطراف 
همانند قابی آن را احاطه کرده اند. انعكاس این کوه های 

سربه فلک کشیده و طبیعت سرســبز واریان در آب های 
آرام و زیبای سد کرج منظره جالبی را به وجود می آورد. 
جالب اســت بدانید که واریان تنها روســتای آبی ایران 
است. رفت و آمد با قایق به این روســتا، معمواٌل از ساعت 
7:30 صبح تــا 13 و از 15 عصر تا 11 شــب امكان پذیر 
اســت. در طول تابســتان، به خاطر خوب بودن آب وهوا 
تردد قایق ها در این منطقه زیاد بــوده و حتی تعداد آنها 
به 10 عدد هم می رسد. یكی از قوانینی که در این روستا 
وضع شده، ممنوعیت ورود هرگونه وسیله نقلیه از جمله 
اتومبیل، دوچرخه و موتور اســت. بنابرایــن، در واریان 
می توانید هوایی بدون دود و سرشار از پاکی را استنشاق 

کنید. 

البرز

حجــت االســالم و المســلمین 
علی الهی در مراســم بزرگداشت 
پیروزی انقالب یكی از مشكالت 
اساســی رژیم گذشــته را خالی 
شــدن بدنه اداره کننده کشــور 
و  شــخصیت ها  از  بعضــی  از 
کــه  دانســت  کارشناســانی 
می توانســتند بــا ارائــه برنامه و 
نقشــه راه، به اداره درست کشور 
پرداخته و نقد کنند. ایشان تأکید 
کــرد: هیئت دولــت، وزرا و غیره 
از مــردان صاحب عقــل و دانش 
خالی شــد و به نوشته سفیر وقت 
انگلیس بحث و گفتگوی جلسات 
هیئت دولت منحصر به مســائل 
کوچک و پیش پا افتــاده ای بود 
که شاه اتخاذ تصمیم را به نخست 
وزیر و یــا هیئت دولــت محول 

می نمود .
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
جمعیت هالل احمر در استان البرز، 
خاطرنشــان کرد: سیاست مداران 
آمریــكا از قبیل نیكســون و کی 
ســینجر برای اداره آمریكا و جهان 
رهنمــود می دادند امــا وقتی به 
کشــور ایران آمده بودند، برای شاه 
چاپلوســی می کردند و می گفتند 
که شاه از بهترین سیاست مداران 
اســت و برای اخــذ رهنمــود از 
اعلیحضرت به ایران آمده ایم و البته 
این چاپلوسی ها به خاطر دریافت 

امتیاز از وی و دوشیدن ایران بود.
به گفته حجت االسالم و المسلمین 
الهی، امــام خمینــی )ره( از ابتدا 
به فكر راهنمایی شــاه بود اما شاه 
هیچكدام از رهنمودها را نپذیرفت و 
به مردم ستم می کرد. مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل 
احمر در اســتان البرز بیــان کرد: 
تاریخ معلم خوبی برای مســئوالن 

است که از آن درس بگیرند.

اتفاق هاللی
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ایالم

هر ســال تعداد زیادی از مردم این استان در ایام 
نوروز به دامان طبیعت رفته و چادر برپا می کنند 
که نمونه آن در جاهای دیگر کشور دیده نمی شود. 
چادرنشــینی نوروزی مردم در طبیعت در حال 
تبدیل شدن به یک رسم و سنت در بین مردم این 
استان است بنابر این پیشنهاد ثبت آن در فهرست 
آثار ناملموس کشور داده شــده است. همچنین 
ورزش های بومی و محلی به عنوان میراث ماندگار 
جایگاه ویژه ای در ایالم دارد. تعطیالت نوروزی و 
گردهمایی های مردم در طبیعت زاگرس معموالً 
زمینه جمعی را برای برگــزاری بازی های بومی و 

محلی فراهم می کند.
احترام به گذشــتگان و کســانی که در ماه های 
منتهی به ســال فوت کرده اند یكی از سنت های 
زیبای رایج در بین ایالمی ها اســت که هم اکنون 
نیز در جریان است. آشنایان متوفی در ایام نوروز 
به بهترین شــیوه ممكن حرمــت خانواده های 
عزادار را حفظ کــرده و تا حد امكان از شــادی و 
روشن کردن آتش که نماد نوروزی مهم محسوب 
می شــود، خودداری می کنند. قدیمی ترین اثری 
که در این زمینه وجود دارد اشعار خان منصور از 
شاعران استان ایالم اســت که بیش از دو سده از 
سراییدن آن می گذرد. او این شعر را 
در روزهای منتهی به نوروز 
در فصل بــه خاطر فوت 

پسر خود سروده است.

سفر در آفاق
   جنگل تجریان

در مســیر جاده چوار20 کیلومتر بعــد از ایالم به 
منطقه »مورت و بولی« خواهید رســید که با وجود 
جنگلی بســیار زیبا و انبوه به نــام تجریان معروف 
شده است. این منطقه خوش آب و هوا ییالق منطقه 
است. در کنار این جنگل زیبا، منطقه دیگری به نام 
تنگ بهشــت وجود دارد که آن هم مورد استقبال 
گردشــگران و مســافران قرار می گیرد و درست به 
همین دلیل در تمام طول سال تردد در این منطقه 

باال است. 
   قلعه قیران

قلعه قیران یكی از قلعه های تاریخی در کشور ایران 
است که در شهر ایالم باالی کوه قیران که مشرف به 
ناحیه جنگلی بسیار زیبایی که به ششدار یا ششدان 
معروف است، بنا نهاده شده است. ساختمان قلعه و 
کوه آن، منظره زیبایی را برای شهر ایالم ایجاد کرده 
 اســت. قلعه قیران به عنوان نمادی برای شهر ایالم 
به کار می رود. این قلعه مربوط به دوره اشــكانیان تا 
دوران  های تاریخی پس از اسالم است. دسترسی به 
این قلعه به دلیل این که باالی کوه قرار دارد، آســان 
نیست ولی از این قلعه منظره زیبایی از شهر ایالم و 
جنگل های اطراف را خواهیــد دید. این منطقه را به 
لحاظ جلوه ای طبیعی بایــد در زمره یكی از بهترین 
نقاط کوهستانی کشور به شمار آورد. قلعه قیران در 
تاریخ 9 اردیبهشــت 1382 با شماره ثبت 8432 به  

عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
   قلعه هزار در

قلعه هزار در در شــرق شهرســتان دره شــهر در 
اســتان ایالم قرار دارد. قدمــت این قلعه 

دوره  بــه 

ساســانی می رســد. نمای اصلی این اثــر، تاق های 
هاللی شكل اســت و با توجه به ســاختار معماری، 
اینجا احتماالً قلعــه یا پادگان نظامی بوده اســت. 
مصالح بــه کار رفته در ســاخت این قلعه شــامل 
سنگ های تراشیده و قلوه ســنگ هایی است که از 
گچ پخته به عنوان مالت در آنها استفاده شده است. 

   سنگ نوشته آشوری
سنگ نوشته آشــوری یا نقش برجسته گل گل یكی 
از مهم ترین آثار تاریخی اســتان ایالم اســت که در 
8 کیلومتری شــهر ملكشــاهی و بر دیوار شــرقی 
تنگ کوچكی کــه روســتای گل گل در فاصله 25 
کیلومتری شــهر ایالم در دهانه آن اســتقرار یافته، 
قرار دارد. این ســنگ نوشــته مربوط به زمان آشور 
بانیپال؛ پادشــاه مقتدر آشــوری بوده و یادگاری از 
حمله و تصرف این منطقه توســط سلسله آشوری 
در هزاره های قبل از میالد است. شكل عمومی کتیه 
یک مستطیل به ابعاد 135×90 سانتی متر است که 
در وســط آن نقش نیم رخ و تمام قد پادشاه آشوری 
به صورت برجســته قرار دارد که کالهی مخروطی 
و ردایی بلند تــا روی پاها بر تن دارد و شمشــیری 
حمایل به نشــانه قدرت، در دســت دارد. در پشت 
سر این شــخص تصویری از هالل ماه دیده می شود 
که احتماالً نماد خدایان و الهه های آســمانی است 

که به حمایت از پادشاه آشــوری برخاسته و به 
او کمک نمودند تــا در جنگ پیروز شــده و 

قلمروی کاسی ها )ایالم و لرستان( را فتح 
نمایند. 

جشن گرامیداشت ســی و نهمین سالگرد پیروزی شــكوهمند انقالب اسالمی با 
حضور سلیمانی مدیرعامل جمعیت، حجت االسالم و المسلمین الیاسی نماینده 
ولی فقیه در جمعیت اســتان، کریمی رئیس جمعیت شهرســتان ایالم و تعداد 
کثیری از جوانان کانون های آزاد، دانشــجویی، دانش آموزی و غنچه های هالل در 
سالن اجتماعات جمعیت هالل احمر شهرســتان ایالم برگزار شد. حجت االسالم 
و المسلمین الیاسی در این مراســم به قیام امام خمینی)ره( اشاره کرده و با ذکر 

حدیثی از امام کاظم)ع( توضیحاتی را بیان کرد و در خصوص جوانان گفت: انقالب 
ما انقالب جوانان بود و نقش اصلی را جوانان داشتند هم در پیروزی انقالب هم در 
تداوم انقالب و هم امروز جوانان نقش آفرین ترین قشر جامعه ما هستند. این مراسم 
شامل برنامه های متنوعی از جمله مسابقه، اجرای دکلمه، پخش کلیپ تصویری 
از فعالیت های جوانان، اجرای سرود توســط کانون غنچه های هالل و کانون های 

دانش آموزی و تجلیل از اعضای کانون های برتر و تیم سحر به پایان رسید.

اتفاق هاللی

سفر در تاریخ، آداب و رسوم
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آذربایجان شرقی

   بایرام پایی
یكی از مهم ترین رســوم عیــد در آذربایجان شــرقی که 
هم اکنــون نیــز در  اغلب خانواده ها حفظ  شــده اســت 
فرســتادن غذا از خانه پدری به خانه دختران شوهر کرده 
است. »بایرام پایی« به عبارتی تبریک عید مادر به دختران 
شوهر کرده است که نه تنها در ســال های نخست ازدواج 
دختر بلكه تــا زمانی کــه والدین در قیــد حیات اند به جا 
آورده می شــود. از 20 روز قبل از عید تا چهارشنبه سوری 
دریكی از شب ها از طرف هر یک از خانواده های پدری دختر 
مانند عموها و دایی ها و برادران به ویژه خود خانواده پدری 
غذاهایی پخته و به خانه دختر فرســتاده می شود. مادران 
با پختن غذاهایــی مانند پلو، مرغ، کوکو، قیمه گوشــت و 

ماهــی دودی آب پز به تناســب تعداد اعضــای خانواده به 
همراه هدایایی مانند پارچه در مجموعه های مسی »بایرام 
پایی« را روانه خانه دختر می کنند. همچنین از اوایل اسفند 
خانه تكانی آغاز می شود، گذشــته از خانه تكانی می توان به 
سمنوپزی، چیدن سفره هفت سین، آب چهل یاسین، دید 
و بازدید و ســیزده  به  در اشــاره کرد. مفصل ترین مراسم، 
متعلق به آخرین چهارشنبه سال است که در آن شب، برنج 
سفید پخته و به همراه آجیل و شیرینی بر سفره می گذارند. 
پســران جوان یا نوجوان شالی برداشــته و از سوراخ باالی 
بام خانه شــال خود را پایین و به خانه همسایه می اندازند. 
صاحبخانه نیز به فراخور حال خود، مقداری آجیل، شیرینی 

یا تخم مرغ در گوشه شال می بندد تا پسر آن را باال بكشد. 

   کندوان
صخره های کله قندی و غارهای دستكن توسط انسان که 
به عنوان خانه های مسكونی مورد استفاده قرار می گیرد، 
یكی از شــگفت انگیزترین روســتاهای صخره ای جهان 
را پدید آورده اســت. روســتای کندوان از توابع دهستان 

سهند، در دامنه سرسبز سلطان داغی قرار گرفته است.
در تاریخ این منطقه، نقل شده است که نخستین کسانی 
که به کندوان پا گذاشتند، ساکنان روستایی به نام حیله ور 
در 2 کیلومتری غرب کندوان بوده انــد که در قرن هفتم 
هجری قمری بــرای در امان مانــدن از حمله مغول ها به 
دشتی در مقابل کندوان فعلی مهاجرت کردند و به تدریج 
درون کران ها را حفاری کرده و پناهگاهی امن برای خود 
ســاختند. در دل این تپه های بلند که ارتفــاع بعضی از 
آن ها به 40 متر می رســد، صدها آغل، انبار و اتاقک حفر 
شده که بسیار دیدنی اســت ولی آنچه به کندوان هویت 
باستانی داده وجود 117 خانوار و منزل مسكونی در درون 

توده های مخروطی و هرمی شكل صخره ای است.

   دژ بابک
قلعه بابک یا جمهور معروف به دژ بابک در 50 کیلومتری 
شمال شهرستان اهر و در ارتفاعات غرب رود بزرگ قره سو 
قرار دارد؛ منطقه ای که به نام کلیبر معروف است. دژ بابک 
خرمدین بر فراز قله کوهستانی در حدود 2300 تا 2700 
از ســطح دریا ارتفاع دارد. قلعه بابک که به نام های قلعه 
بابک، دژ بابک، بذ و قلعه جمهور هم معروف اســت دژ و 
مقر، بابک خرم دین بوده اســت که در هنگام قیام بر علیه 
دستگاه خالفت عباسی در قرن سوم هجری ساخته شده 
است. مسافت راه کلیبر به قلعه حدود 3 کیلومتر است و به 
هنگام عبور باید گردنه ها و گذرگاه های خطرناکی را پشت 
سر گذاشت. قبل از رسیدن به دروازه قلعه و ورود به بنای 
مستحكم دژ باید از معبری عبور کرد که به صورت داالنی 
است و از ســنگ های منظم طبیعی شــكل گرفته و تنها 
گنجایش عبوریک نفر را دارد و دو نفر به سختی می توانند 

از آن بگذرند.

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
محمدعلی احمدیان مســئول  دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر استان آذربایجان شرقی 
از برپایــی مســابقه کتابخوانــی به 
مناســبت والدت حضرت زهرا)س( 
و روز زن خبــر داد. وی گفــت: در 
راســتای ترویــج فرهنــگ عفاف و 
حجاب و تبیین جایــگاه و مقام زن 
در اســالم دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمر اســتان 
آذربایجان شــرقی اقدام به برگزاری 
مسابقه کتابخوانی  از کتاب ارزشمند 
»نظــام حقــوق زن در اســالم« اثر 
استادشــهید مرتضی مطهری ویژه 
همــكاران شــاغل در هــالل احمر 
اســتان آذربایجان شــرقی با بهره 
گیری از ظرفیت فضای مجازی نمود. 
وی افــزود: همكاران هــالل احمر 
آذربایجان شــرقی با دانلــود کتاب 
از کانــال  تلگرامــی جمعیت هالل 
احمراستان آذربایجان شرقی و دانلود 
ســواالت نســبت به جواب دادن به 
سواالت اقدام و پاسخنامه مربوطه را 
با تكمیل نمودن مشخصات به دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر استان آذربایجان شرقی 
ارســال نمودنــد. حجت االســالم 
احمدیان خاطرنشان کرد : به 20 تن 
از کارکنان شرکت کننده در مسابقه 

به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا شد.

سفر در تاریخ، آداب و رسوماتفاق هاللی

سفر در آفاق
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   تخت سلیمان
مجموعه  باســتانی و تاریخی تخت سلیمان و آثار آن 
یكی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن 
ایران محسوب می شود. این مجموعه در ناحیه  تكاب 
و بر روی یک بلندی طبیعی به ارتفاع 20 متر از سطح 
دشت احداث شــده اســت. کلیه آثار آن درون یک 
حصار و دیوار بیضی شكل بنیان گرفته که دور تا دور 
آن دشتی گسترده است. حصار بیرونی از سنگ های 
الشه ای به ابعاد مختلف، به ضخامت 5 متر، ارتفاع 14 

متر و محیط بیرونی 1200 متر بنا شده است. 
بنای دیوار و حصار بیرونی متعلق به دوره ساســانی 
اســت، ولی در دوره ایلخانی نیز ضمن مرمت  پاره ای 
از قســمت های فروریخته، دروازه جدید در مجاورت 
دروازه جنوبــی عهد ساســانی احــداث گردید. این 
حصار در عهد ساســانی دو دروازه شــمالی و جنوبی 
داشته اســت. دروازه جنوبی به منظور عبور خواص 

و دروازه شمالی که بلندتر و عریض تر است به منظور 
عبور عوام به آتشــكده بوده است. داخل حصار بیضی 
شــكل دو مربع مختلف المرکز هم محور به چشــم 
می خورد که در مرکز مربع جنوبی دریاچه و در مرکز 
مربع شمالی آتشكده واقع شده بود. دور تا دور این دو 
مربع را یک حصار مســتطیلی شكل به طول تقریبی 
250 متر و عرض تقریبی 150 متر در خود می گرفته 
و 60 برج مدور آن را احاطه می کرده اســت. دریاچه 
که جنبه مقدسی داشته، نسبتاً عمیق بوده و به شكل 
بیضی ناقص و در هماهنگی و تقارن عجیبی با بیضی 

حصار تخت  سلیمان استقرار یافته بود.
به جز مجموعه بناهای یاد شــده،  در حواشــی تخت 
سلیمان آبگرم های جوشــان و حتی چشمه های سرد 
وجود دارند که بســیار جالب توجه و دیدنی هستند. 
همچنین شــكاف بزرگی که در اثر زلزله پدید آمده از 

نكات دیدنی تخت سلیمان است.

آذربایجان غربی

سفر در تاریخ، آداب و رسوم سفر در آفاق
مردم آذربایجــان غربی هنوز هم اســفندماه را با 
عنوان »بایرام آیی«  )ماه عید( می خوانند و مطابق 
ســنت های کهن و قدیمی هفته اول اسفند ماه را 
»چیله قووان« یعنی هفته ای که چله زمســتان را 
فراری می دهد یا »یاالنچی چارشنبه«، چهارشنبه 
دروغیــن می نامیدند و با آیین هایــی اتمام فصل 
زمســتان را جشــن می گرفتند. در گذشــته در 
آذربایجان، چهارشنبه هفته دوم اسفند ماه موسم 
به »کوله چارشنبه« یعنی چهارشنبه کوتاه بود و 
سومین چهارشنبه نیز »موشتولوقچی چارشنبه«، 
چهارشنبه پیام آور یا »قره چارشنبه«، چهارشنبه 
ســیاه یا بزرگ یا »خبرچی چارشنبه« نام داشت. 
هر کدام از این چهار چهارشنبه ماه اسفند، نمادی 
از عناصــر چهارگانه یعنی آب، خــاك، باد و آتش 
بودند که با طبیعت کشــاورزی منطقه آذربایجان 
غربی نیز ســنخیت دارند و مردم نیــز هر کدام از 
این چهارشــنبه ها را با آیین هایــی خاص گرامی 

می داشتند.
در گذشــته خانواده های آذربایجانی سفره سفید 
پارچه ای به نام »بایرام سوفراســی« سفره عید یا 
»یمیش سوفراســی« ســفره خوراکی را در اتاق 
مهمان پهن می کردنــد و هر مهمانــی که از راه 
می رسید پای آن می نشســت و صاحبخانه از آنها 
پذیرایی می کرد. این ســفره در واقع هم ســفره 
پذیرایی بود و هم ســفره هفت سین. زنان سفره 
عید را که پارچه ای چهارگوش مربع یا مستطیل 
بود با استفاده از نخ های رنگین، گل بوته هایی در 
چهار گوشه آن سوزن دوزی می کردند و ملزومات 
سفره را به شكل زیبایی روی آن می چیدند و پای 

همین سفره از مهمانان پذیرایی می کردند.
با نزدیک شدن به زمان تحویل سال، دعای چهل 
یاسین  می خوانند و بر تنگ ماهی فوت می کنند 
بر این باور که هر موقع ماهی ســرخ داخل تنگ، 
وارونه شود نشان تحویل سال است. در ضمن این 
باور در میان ساکنان شــهرهای استان، خصوصاً 
پیرمــردان و گیس ســفیدان نیــز از عمومیت 
بیشــتری برخوردار اســت که در لحظه تحویل 
درختان بید، ســر تعظیم فرود می آورند و آب ها 
بند آمده و از حرکــت باز می ایســتند؛ هر کس 
در این لحظــه متوجه اتفاق فوق شــود، هر نیت 
و آرزویــی بكند بی شــک دعای او نــزد خداوند 

مستجاب خواهد شد.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان شــوط با 
اشــاره به راه اندازی کانون طالب درشــوط اظهار 
داشت: جمعیت هالل احمر با بسترسازی مناسب 
و بهره گیری از ظرفیت اقشار مختلف جامعه برای 
آموزش مباحث امدادی با ایجــاد کانون طالب، از 
اســتعدادها و ظرفیت طالب استفاده خواهد کرد. 
اسماعیل زاده با اشاره به اینكه طالب در سفرهای 
تبلیغی به روستاها می توانند سفیران خوبی برای 
اشاعه فرهنگ خودامدادی و نوع دوستی در جامعه 
باشــند، افزود: تربیت و آموزش طــالب به منظور 
آماده ســاختن آنان در انجام خدمــات اجتماعی 
و امدادی مورد نیــاز جامعه به ویــژه هنگام بروز 

حوادث طبیعی و غیرطبیعــی از مهم ترین اهداف 
تشكیل این کانون ها به شــمار می رود. وی با بیان 
اینكه طالب می توانند نقش موثری در تسكین آالم 
آســیب دیدگان در حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
داشته باشند، افزود: ایجاد حس تعاون و نیكوکاری 
بین طالب و کمــک به وفاق و همدلی بین قشــر 
روحانی با اقشــار مختلف جامعه، توسعه مشارکت 
جوانان طلبــه در تصمیم گیری هــا و فعالیت های 
مربوط به جمعیت، کمک به امر ســالمت جامعه و 
دفاع از ارزش های اسالمی و انســانی از مهم ترین 
مباحثی است که بر لزوم ایجاد این کانون ها تاکید 

می کند.

اتفاق هاللی
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بوشهر

در شهر بوشهر مراسم نوروز به طور کامل برگزار می شد اما پهن 
کردن سفره هفت سین در نقاط مختلف شهر با هم متفاوت بوده 
است. بوشهری ها در ایام نوروز نوعی شیرینی به نام »بیب گلی« 
تهیه می  کردند. تشریفات ســفره هفت سین در بین ثروتمندان 
بیشــتر بود و عالوه بر شــیرینی »بیب گلی« و »قراپیچ بقیه« 
شــیرینی های مورد نیاز را نیز از بازار تهیه می کردنــد.  در ایام 
نوروز بچه های نواحی بیرونی شــهر بازی های چون تیله بازی، 
هفت ســنگ و گوگ بازی برگزار می کردند. ایــن در حالی بود 
که امكانات بچه های نواحی مرکزی شــهر خیلی بیشتر بود. آنها 
در ایام عید به میدان وســیعی به نام لوله خرابی در محله جبری 
رفته و به بازی های چون تیله بازی، تخم مــرغ بازی، قاب بازی 
می پرداختند و عده ای نیز ســوار بر نوعی چرخ و فلک دســتی 
بزرگ خود را سرگرم می کردند. در همان ایام عید دست فروشان 

اجناس موردنیاز را در میدان مذکور عرضه می کردند.

   پارک جنگلی چاه کوتاه 
پارك جنگلی چاه کوتاه در روســتای چاه کوتاه 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان بوشــهر در 
50 کیلومتری شمال شــرقی بوشهر واقع شده 
است. روســتای چاه کوتاه در منطقه  ای دشتی 
استقرار یافته و بافت مسكونی متمرکزی دارد. 
چاه کوتاه از ســطح دریا 30 متــر ارتفاع دارد 
و آب و هــوای آن در فصول پاییز، زمســتان و 
بهار معتدل و در تابســتان گرم و خشک است. 
روســتای چاه کوتاه از جنوب غربی به روستای 
کنار آبادی و از شمال شــرقی به روستاهای تل 
اشكی و دویره محدود می شود. توفان شن و تش 
باد )آتش باد( دو عامل اساســی مؤثر در اقلیم و 
معماری این روستاست. به دلیل باال بودن سطح 
آب های زیرزمینی و عمق کــم چاه های آب در 
گذشته، نام روستا چاه کوتاه نامیده شده است. 
قدمت این روستا به اواخر دوره صفوی می رسد. 
مردم روستای چاه کوتاه، در حوادث جنگ های 
جنوب )ایران - انگلیس( نقش فعالی داشته اند 
و آرامگاه هایی از آنها به جا مانده اســت. مردم 
روستای چاه کوتاه به زبان فارسی با لهجه محلی 
سخن می گویند. در دهه 1350 در اجرای طرح 
کنترل و مهار شــن های روان، پــارك جنگلی 
چاه کوتاه احداث شــد و کشت درختان کویری 
به منظور مهار پیشــروی بیابان در این منطقه 
رواج یافت. آرامگاه شیخ حسینی چاه کوتاهی و 
فرزندانش که در جنگ معروف جنوب )ایران و 
انگلیس( به شهادت رســیده اند، از آثار تاریخی 
روستای چاه کوتاه اســت. در ضلع شمال غربی 
آرامگاه شیخ، آرامگاه شــاعر معاصر ایران، زنده 

یاد منوچهر آتشی قرار دارد. 

   خانه رئیسعلی دلواری
خانه رئیســعلی دلواری در جنوب شرقی شهر 
دلوار در اســتان بوشــهر قــرار دارد. این خانه 
که از آثار اواخر دوره قاجاریه اســت، توســط 
بازماندگان رئیسعلی دلواری به سازمان میراث 
فرهنگی هدیه شده اســت. تزئینات عمده این 
خانه که بنایی ساده و بی پیرایه است، به هالل و 
مختصری گچبری ختم می شود. قبل از ورود به 
مجموعه این خانه، یک فضای ستون دار مسقف 
وجود دارد. پس از عبور از این فضای مســقف، 
ورودی خانه با دربی چوبی و خوش ساخت و 2 
لنگه قرار دارد. پــس از عبور از ورودی، 2 فضای 
متقارن در 2 سوی آن واقع شــده و در بین آن 
راهروی وجــود دارد که کف آن نســبت به 2 
فضای مذکور، پایین تر است و با کف حیاط خانه 
یكسان اســت. رئیســعلی دلواری  در کشاکش 
جنگ اول جهانــی و در حمله انگلیســی ها به 
بوشهر، رشادت بســیاری از خود نشان داد و به 
شهادت رسید. خانه رئیســعلی دلواری در سال 
1376 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 

1943 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
جزیره نخیلو

این جزیره در فاصله 5 تــا 8 کیلومتری جزیره 
ام  الكرم واقع شــده اســت. این جزیره در حال 
حاضر زیســتگاه الك پشــت های خلیج فارس 
اســت و از نظر زیســت محیطی حائز اهمیت 
اســت زیرا همه ســاله با شــروع فصــل بهار، 
پرندگان مهاجر برای تابســتان گذرانی و زاد و 
ولد، به این جزیره مهاجــرت می کنند. در واقع 
ایجاد کلونی های بزرگ و زادآوری گســترده، از 

مشخصات بارز پرندگان در جزیره نخیلو است.

معاون امور جوانان هالل احمر بوشــهر گفت: اســتفاده از توانمندی های بالقوه 
اعضاء در پیشــگیری و کاهــش عوارض روانــی، اجتماعــی و فرهنگی جامعه 
آســیب دیده از حوادث و بالیا به روش اجتماع محــور از مأموریت های جمعیت 
هالل احمر است. در این راستا شناسایی افراد در معرض آسیب دیدگی و آسیب 
دیده با اعمال خدمات مشــاوره ای از وظایف تیم سحر است. آلبوغبیش در ادامه 
افزود: اعضای تیم سحر اســتان بوشهر با حضور در روســتای برآفتاب گلین از 
روستاهای آسیب دیده شهر سر پل ذهاب به ارائه خدمات افزایش توان انطباق و 

آماده سازی بازماندگان به ادامه زندگی پرداختند. تقویت مهارت های اجتماعی 
بازماندگان و کمک به سازماندهی مجدد جامعه آسیب دیده نیز از دیگر خدمات 
این تیم بوده که با حضور مســتمر و پر اثر خود در این روســتا به تســكین آالم 
روانی آســیب دیدگان پرداختند. وی در پایان گفت: آموزش نكات مهم ایمنی 
و کمک های اولیه به دانش آموزان مدرســه این روستا، برپایی ایستگاه نقاشی و 
حضور کودکان در این ایستگاه و آشنایی زنان روستا نام برده با وسایل کمک های 

اولیه از دیگر خدمات تیم سحر استان بوشهر در مناطق زلزله زده است.

اتفاق هاللی

سفر در آفاقسفر در تاریخ، آداب و رسوم
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تهران

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق

از رسوم شب ســال نو این بود که باید شعله و نور 
در خانه زیاد باشــد که این شامل اجاق یا منقل و 
چراغ ها بود که باید تا صبح روز دوم ســال روشن 
نگه داشته می شد به طوری که باید با کمال دقت 
نفت گیری می شــد تا دود نزده و خاموش نشود. 
از طرفی، شیوه سوختن این چراغ ها، خود تعبیر 
و تفســیری داشــت. اگر چراغ ها از ابتدا تا انتها 
روشن و سالم باقی مانده بود، ســالی پربرکت با 
دلخوشی و تندرستی در انتظار اهل خانه بود، اگر 
لوله چراغ ها دود زده می شد یا شمع درون آنها به 
یكسو می افتاد، تاریكی و کدورت در زندگی رخنه 
می کرد، اگر خاموش می شــد، مالی از دستشان 
می رفت یا امیــدی به نا امیدی مبدل می شــد و 
بدتر از همه اینكه اگر لوله چراغ می شكســت یا 
چراغ واژگون می شد، به معنای درگذشت کسی 
از نزدیكان یا زیر و رو شــدن زندگــی اهل خانه 
بود. شب سال نو، یعنی شــب تحویل سال، وقت 
خوردن رشته پلو بود و خوردن آن موجب می شد 
که »سر رشــته کار« تا آخر ســال در دستشان 
باشد. آداب تهیه و خوردن رشــته پلو از این قرار 
بود: اگر مرد و سرپرســت خانه دچار مشكلی در 
کار و کسب شده بود، بشقاب اول برای او کشیده 
می شــد، اگر در خانه دختر بخت بسته ای بود، او 
باید زیر دیگ را روشــن می کرد و موقع کشیدن 
در دیگ را باز می کرد. رشــته خشــک کرده این 
پلو، بــرای رفع بی پولــی داخل کیــف قرار 

می گرفت.
دختر یا پســر بخت بســته در هنگام 
کشــیدن پلو باید از منزل خارج می شد 
و بعد مادر یا مادر بزرگ او بشــقابی از 
برنج برایش می کشید و پشت در برده 
و می پرسید کی هســتی؟ و او جواب 
می داد باز کن، مــادر در را باز می کرد 
و بشــقاب را به دســتش می داد، آن 
شــخص باید دو لقمه پلــو را همان 
بیــرون می خــورد و بعد بــه داخل 

می آمد تا بختش گشوده شود.

فعــاالن فرهنگی جمعیت هالل احمر اســتان 
تهــران توســط مدیرعامــل و مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در ایــن جمعیت تقدیر 
شــدند. طی این مراســم از فعــاالن فرهنگی 
جمعیت هــالل احمر اســتان تهــران که در 
راستای اجرای هرچه بهتر برنامه های فرهنگی 
و مذهبی این مجموعه تالش نموده اند، توسط 
حســین کتابدار، مدیرعامل هالل احمر استان 

تهران و حجت االســالم صادقی، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در این جمعیت تقدیر شد. 
از جملــه برنامه های فرهنگــی و مذهبی اجرا 
شــده و در حال اجرای این جمعیت را می توان 
به برپایی هیئت امدادگران حسینی، برگزاری 
مسابقات و مراســم های مناســبتی مختلف، 
برگزاری زیارت عاشــورا و مواردی از این دست 

را برشمرد.

اتفاق هاللی

   مقبره شبلی
مقبره منســوب به عارف شــهیر شــیخ شبلی در 
منتهی الیه قســمت شــرقی شــهر دماوند استان 
تهران، به شــكل یک برج منفرد بــر روی تپه ای 
واقع و به وسیله باغ های ســبز پیرامون آن احاطه 
شده اســت. این برج ابتدا به صورت هشت ضلعی 
و به ارتفــاع 10 متر بنا شــد و در دوره های بعدی، 
آجرکاری به ســبک ســلجوقیان روی آن صورت 
گرفــت. بدنه بــرج، گره چینــی و تزئینات آجری 
زیبایی دارد و گنبد مخروطی شــكل آن، دارای 8 
تَرك اســت که با زاویه تند به طرف رأس متمایل 
می شود. شبلی در دوران جوانی به واسطه اشتغال 
پدر و دایی اش در درگاه خلفای عباسی، به مقامات 
سیاســی باال دســت یافت و از طــرف حاکمان 
طبرســتان، به حكمرانی دماوند منصوب شــد 
و پس از آن به عرفان رو آورد. شــیخ شــبلی در 
دوران حكومــت خود در دماوند، به گســترش 
عدالت، امنیت و رفاه پرداخت از همین رو پس 

از وفاتش در بغداد، مــردم دماوند به پاس خدمات 
عادالنه او و به یاد ایامی که زیر ســایه حكومت او 
زندگی خوبی را گذرانده بودند، بنای یادبودی را به 
نام او برپا نمودند. این برج اگرچه متعلق به قرن 4 
و 5 هجری قمری است، اما تاحدودی شبیه بناهای 
عصر ســامانی در بخارا اســت از این رو، می توان 
قدمت آن را به بیش از قرن پنجم هجری نســبت 

داد.
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در چهارمحال و بختیاری به خاطر موقعیت طبیعی و اقلیم کشاورزی به سبزه عید 
اهمیت زیادی داده می شود، چرا که ســبزه نشانه شروع سالی سبز و پر برکت است. 
دختران، سبزه تهیه شــده از بذرهای غالت را با خالقیت خود، با یک جلد کالم اهلل 
مجید و انواع تنقالت رنگارنگ بر ســر سفره هفت ســین می چینند تا سال نو را با 
شادی در کنار یكدیگر آغاز کنند. تهیه گندم برشته که به آن گندم بو داده می گویند 
از رســوم دیرینه این منطقه اســت و برای تهیه آن، گندم را پس از شستن در شیر 
می جوشانند و بعد بر روی ساج یا تاوه بو می دهند. شهرکردی ها قبل از سال تحویل 
به زیارت امام زادگان حلیمه و حكیمه خاتون )س( می روند و در آنجا شــمع روشن 
می کنند.  عشایر بختیاری نیز همزمان با تحویل ســال به مكان سبزتری می روند و 
سیاه چادر خود را در آنجا برپا می کنند. در گذشته مرســوم بود زنان در روز قبل از 
عید به سر و دست های خود حنا می گذاشــتند اما این رسم امروزه کم رنگ تر شده 

است. چهار محال و بختیاری ها همچنین در شب سال تحویل غذایی را که از برنج و 
گوشت مرغ یا گوساله و گاو تهیه شده است، میل می کنند.

در شهر بروجن برای این شب خوراکی مانند قرمه سبزی تهیه می کنند. رسم سمنو 
پختن نیز از رسومی است که در شهرها و روستاهای این استان به آن اهمیت زیادی 
داده می شود. تهیه گندم برشــته که به آن گندم بو داده مي گویند از رسوم دیرینه 
این منطقه است. به طور معمول گندم برشته را با شــاهدانه مخلوط مي کنند و در 
روز عید، عیدي مي دهند. براي تهیه گندم برشــته، گندم را پس از شستن در شیر 
مي جوشانند و بعد روي ساج یا تاوه تهیه مي کنند. درگذشته مردم منطقه بختیاري 
به خیر و شر قدم اولین کســي که روز عید وارد خانه آنها مي شد معتقدبودند و اگر 
کسي قدمش براي اهالي خانه خوب بود از او دعوت مي کردند تا اولین کسي باشد که 

اولین روزسال نو به خانه آنها وارد شود.

   تاالب چغاخور
تاالب چغاخور با مســاحتی بیش از 2300 هكتار 
در دامنــه ارتفاعــات برآفتــاب و کالر، همچون 
نگینی می درخشــد. این تاالب هر ساله پذیرای 
انواع پرندگان مهاجر و بومی شامل انواع مرغابی، 
هواسیل، لک لک ســفید، خروس کولی و آبزیانی 
چون ماهی کپــور و نوعی از ماهیــان گورخری 
اســت. هوای مطبوع و چشــم انداز های زیبایی 
که در این مكان قــرار دارد، آن را در ردیف یكی 
از مهم ترین کانون های سیاحتی استان قرار داده 
است. این تاالب در مسیر شهرکرد- ایذه )استان 
خوزستان( واقع شده و با شــهرکرد 60 کیلومتر 

فاصله دارد.
   تاالب گندمان

تاالب گندمان به عنوان یكــی از آبگیرهای حوزه 
آبریز آق بــالغ با فاصله ای نه چنــدان دور از تاالب 
چغاخور قرار گرفته اســت، به طوری که بخشــی 

از خروجی تــاالب چغاخور به این تاالب ســرازیر 
می شود. پوشــش دایمی آب این تاالب در حدود 
700 هكتار اســت. اطراف آن نیــز همچون تاالب 
چغاخور پوشــیده از مرغزاری زیباست که معموالً 
به عنوان مرتع غنی برای چرای احشــام اســتفاده 
می شود. چشــمه های اطراف تاالب عالوه بر آنكه 
مكان مناســبی برای گذران اوقات فراغت به شمار 
می آیند، آب تاالب را نیز تامیــن می کنند. از انواع 
پرندگان دایمی و مهاجری که در تاالب شناسایی 
شــده اند می توان به انواع مرغابی ها، کوکر و آنقوت 
اشــاره کرد. از امكانــات ویژه تفریحی و ورزشــی 
اطراف تاالب، پرورش و نگهداری اسب و همچنین 
سوارکاری در مرغزار پیرامون تاالب است. پرورش 
اســب از زمان های بســیار دور در این منطقه، به 
خصوص در بین قبایل بختیاری معمول بوده و نژاد 
ویژه ای به وجود آورده اســت، که آمیزه ای از نژاد 

بومی و عربی است.

   آبشار آتشگاه  
این آبشــار زیبا که به آبشــار مینیاتوری شهرت دارد 
یكی از بی نظیرترین جاذبه های طبیعی و گردشگری 
ایران به شــمار می رود. آبشــار با حرکت مواج خود 
سكوت منطقه را می شكند و بی بدیل ترین جلوه های 
طبیعی را رقم می زند. مسیر این آبشار از محل چشمه 
تا اتصال به رودخانه خرسان را فضای سرسبز از انواع 
درختان و گیاهان جنگلی فراگرفته اســت. شــیب 
زیاد و پســتی و بلندی های دره، آبشــارهای کوچک 
متعددی را ایجاد کرده اســت. روســتای آتشگاه که 
خاطرات ســرداران عیالمی را به یاد می آورد،  دره  ای 
تنگ و زیبا با خصوصیات بكر و طبیعی است. در میان 
دره، نهر خروشانی جاری اســت و سنگ های آهكی 
و گچــی و درختان کهنســال گردو، چنــار، بلوط و 
زبان گنجشک پیرامون آن را فرا گرفته اند و شیب زیاد 
و پستی و بلندی های جابجای آن آبشارهای کوچک 

متعددی را در طول 3 کیلومتر ایجاد کرده است.

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق

چهار محال و بختیاری
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خراسان جنوبی

سفر در تاریخ، آداب و رسوم
کاشتن سرسبزی یا به قول بیرجندی ها سر سوزی 
یكی از آیین های پا بر جا در ایام عید است که حدود 
یک ماه مانده به عید در ظرف های کوچک یا بزرگ 
مقداری جو، گندم، عدس یا مــاش می کارند تا روز 
عید سر ســبز باشــد. یكی دیگر از مراسم خراسان 
جنوبی رسم شاه موالیی است که در مناطق شهری 
و روستایی اســتان مرسوم اســت و انجام آن بدین 
ترتیب است که چند روز مانده به نوروز افراد خیر و 
معتمدان محل با مراجعه به ثروتمندان اقدام به تهیه 
اجناس مورد نیاز نیازمندان کرده و آنها را بین افراد 
نیازمند تقسیم می کنند. خرید لباس عید از یكی دو 
ماه به نوروز مانده مردمــان بیرجند به بازار می روند 
و لباس عیدشــان را می خرند، پارچه هایی معموالً 
خریداری می شــود که دارای رنگ روشن و سرخ یا 
زرد باشد و معتقد بودند اگر لباس را خودشان بدوزند 
پارچه آن را روزهای دوشنبه یا جمعه قیچی کنند و 
نیز معتقد هستند که روز پنج شنبه ساعت سنگین 
است و لباس مدتی روی دســت می ماند تا دوخته 
شود. روز سه شنبه اگر بریده شود نصیب دزد یا مرده 

شور می شود و روز چهارشنبه می سوزد.
سمنوپزان یكی دیگر از مراسم های پر رنج و زحمت، 
پرطرفدار و تشــریفاتی نوروز اســت که برای انجام 
آن 40 تا 50 روز مانــده به نوروز خانم ها ظرف هایی 
وسط حیاط یا پشت بام می گذاشتند تا از آب باران 
پر شــود همزمان نیز مقداری گندم در پارچه های 
ســفید و نازك به نام صافی می ریختنــد تا در آب 
خیس شود یا اینكه روی تگیجه )تشت مانندی پهن 
و بافته شده از ساقه های گز( می گذاشتند و پیوسته 

آن را با آب نگه می داشتند تا گندم ها جوانه بزنند.
پس از ایــن کار آنها را در جایی پهــن می کردند تا 
خشک شود و برای آسیاب کردن یا )دستاس( آماده 
شــود پس از الک کردن آردها آن را با مقداری آرد 

معمولی مخلوط می کردند.
نزدیكی های عید آردهــا را خمیر و با انــواع ادویه 
مثل زردچوبــه، دارچین و ســیاه دانــه و کراویه 
مخلوط می کردنــد. با آمــاده شــدن آرد آن را به 
صورت گرده های کوچــک یا بــزرگ درآورده، در 
دیگچه های مسی به نام )قلیف( گذاشته روی اجاق 
پر از آتش می گذاشتند و روی قلیف ها را نیز با آتش 
می پوشاندند و پس از آماده شدن آنها را به تكه های 
مناسب تقسیم و به همراه آجیل از مهمانان نوروزی 

پذیرایی می کردند.

فائزه موهبتی معاون جوانان هالل احمر خراسان 
جنوبی گفــت: کارگاه های مختلف در راســتای 
اجرای برنامه هــای مقابله و کاهش آســیب های 
اجتماعی به ویــژه در زمینه های اعتیاد، مفاســد 
اخالقی در مناطق حاشیه نشین شهرها بر اساس 
تفاهم نامه ای ســه جانبه میان ســازمان جوانان، 
وزارت کشور و ســتاد مبارزه با مواد مخدر درحال 
برگزاری است. معاون جوانان هالل احمر خراسان 
جنوبی اظهار کرد: برپایی 9 کارگاه پیشگیری اولیه 

از اعتیاد بــرای اعضاء خوابگاه هــای دانش آموزی 
و 15 کارگاه ســبک فرزند پــروری و مهارت های 
زندگی در راســتای پیشــگیری از اعتیــاد برای 
والدین در مناطق حاشیه نشــین در اســفند ماه 
از دســتاوردهای این تفاهمنامه اســت. وی ادامه 
داد: تاکنون 3 کارگاه پیشــگیری اولیه از اعتیاد و 
4 کارگاه ســبک فرزندپروری در شهرستان های 
نهبندان، طبس، خوســف و بیرجند برگزار شده 

است.

اتفاق هاللی

   کال جنی
کال اصطالحی اســت که به دره یا مسیر ایجاد شده 
به وسیله سیالب ها و جریان آب اطالق می شود. کال 
جنی یا دره جن ها دره ای اســت که در شمال طبس 
و در اطراف روســتای ازمیغــان و در امتداد خروجی 
قناتی که در نزدیكی آن قرار دارد واقع شــده است و 
35 کیلومتر با شهرســتان طبس فاصله دارد. دره ای 
زیبا و حیرت انگیز که بومیان در قدیم آن را دره جن ها 
نامیده اند و آن را خوف انگیــز و محل زندگی ارواح و 
جن ها می دانستند. دســت یابی به کف دره نیازمند 
آشنایی به منطقه است. دره دارای دیواره های بلند و 
پرشیب است که وارد شــدن به آن می تواند خطراتی 
به همراه داشــته باشــد. وجود تونل ها و خانه هایی 
به نام خانه گبرها در دل دیواره ها که برای ســاکنان 
زرتشــتیان زمان خود ســاخته شده اســت از دیگر 
جذابیت های این دره اســت. ســاخت این تونل ها و 
حفره ها احتماالً به زمان ساســانیان بازمی گردد. این 
حفره ها و تونل ها در دامنه جداره هــای این دره قرار 

گرفته اند.  در طول این دره بر اثر فرســایش باد و آب، 
نقوش و پستی و بلندی های شــگرف و زیبایی ایجاد 
شده است. در طول مسیر نیزارها و تک درختان نخل 
را در چند قســمت شاهد هســتیم. در قسمت هایی 
می توان دره را به شــكل U و در بعضی نقاط به شكل 

V مشاهده نمود. 
دره را که ادامه می دهیم در نقاطی آبشارهای کوچک 
که در زبان محلی شــلن )sholan( نامیده می شود 
وجود دارد . در جاهایی آب بصــورت حوضچه هایی 
جمع شده که در فصل تابستان مناسب برای آب تنی 
و فرار از گرمای طاقت فرســای هواست و باالخره در 
محلی این آب به وسیله راه آب و تونل هایی که توسط 
اهالی روستاهای پایین این منطقه ایجاد شده به داخل 
قنات هدایت می شــود. در این محل فرسایش آب به 
اوج خود رسیده و نقوش و برجستگی ها و خلل و فرج 
عجیبی را در کف رودخانه ایجاد کرده است. بعد از این 
منطقه دیگر دره خشک و بی آب و علف می شود. آب 

به داخل قنات هدایت شده و دره بی نصیب از آب. 

سفر در آفاق
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یكی از اداب و رسوم مردم خراســان در قدیم این بوده 
که چند لحظه قبل از تحویل ســال قدری آب یا شــیر 
می خوردند. چون باور داشتند اگر به هنگام سال تحویل 
آب یا شیر بخورند پوســت بدنشان در تمام سال لطیف 
و درخشان می شود و اگر ســیر بنوشند پوست بدنشان 
سفید و نرم خواهد شــد. عده ای نیز لحظه سال تحویل 
دور ســفره می نشستند و هر یک ســكه ای یا چند دانه 
برنج یا یک گوخدا )خرخاکی( در مشــت می گرفتند یا 
کله جوجه خروس در جیب می گذاشــتند یا سرغ مرغ 
و دل و جگر و ســنگدان و گــردن او را می پختند و به 
مرد خانه می دادند تــا بخورد و ثروتمند شــود. اغلب 
خراســانی ها شب اول ســال نو رشــته پلو می خورند، 
روز شــنبه اول ســال هم آش می پزند تا در مدت سال  
کارشان رشــته بگیرد.از ماهی و کوکویی هم که از شب 
آخر سال کهنه مانده اســت مقداری می خورند تا تمام 
سال رزقشان حالل باشد کوکو را هم باید بخورند تا در 
سال نو از کوکو گفتن راحت بشــوند. کوزه شكستن، از 

روی آتــش پریدن، گوی آتش انداختن، شــال اندازی، 
مراســم علفه، پخت غذاهای مخصــوص، مالقه زنی و 
طلب عیدی کردن و غیره نیز از رسم و رسومات آخرین 
چهارشنبه سال در ســبزوار است. رســومی همچون 
چاولی چغل، عروس قنات و چشــم آرو نیز همزمان با 
چهارشــنبه انجام می گرفت. چاولــی چغل برای طلب 
باران قبل از عید برگزار می شــد و آییــن عروس قنات 
هم با کم شدن نزوالت آسمانی اجرا می شد که طی آن 
دختری را به عقد قنات در آورده و معتقد بودند با اینكار 
آب قنات افزایش می یابد در این رسم هزینه های عروس 

قنات را هم بر عهده مالكان قنات می گذاشتند.
بعضــی از بازی های رایــج در ایام نوروز که خراســانی ها 
معموالً با آنها خود را ســرگرم می کنند عبارتنداز: آرا آرا، 
سرنو قزل خانم، استاسه پایه، استای زنجیر باف، از گالچی 
گل، بجل بازی، جوز بازی، شــیطون برشته، کبدی کبد، 
عرقچین گردونک، لوچمبه، لیس پالیــس، درنه بازی و 

خرسوزپالون سوز.

مجموعه با شــكوه حــرم مطهر رضوی، شــامل 
صحن، ایوان هــا، رواق، مــوزه و کتابخانه مرکزی 
آستان قدس است. این مجموعه معماری مشتمل 
بر چهــار ایوان مرتفع بــه نام های ایوان عباســی، 
ایوان طال، شــرقی یا نقاره خانه و ایوان غربی و پنج 
صحن انقالب، آزادی، امام خمینی )ره(، جمهوری 
اســالمی و قدس است . کاشــی کاری زیبای دوره 
ســلجوقی مزین به آیات کریمه و احادیث شریف 
جلــوه خاصی بــه مجموعــه بخشــیده و تمامی 

قســمت فوقانی دیوارها و سقف زیر گنبد با 
مقرنس های آینه کاری شده تزیین گردیده 
اســت. از دیگر آثار با شــكوه داخلی حرم 
می توان به ســه محراب زیبــا مربوط به 

قرن 7 هجــری و ضریح طالپوش روی 
مضجع امام رضا )ع( اشاره نمود. 

   ضریح مطهر
پس از گزارش ابن بطوطه در حدود سال 

730ق از اولیــن ضریح 
روی  فلــزی  چوبــی -  
مضجع شــریف حضرت 
رضــا )ع(، دومین ضریح 
متعلق به ســال 957ق 

در عصر صفویه بوده اســت. در سده های پس از آن 
نیز ضریح هایی در سال های 1160 و 1238قمری 
و 1338شمسی جایگزین آن شــد. ساخت ضریح 
فعلی در ســال 1372 با طرحی از استاد فرشچیان 
آغاز شد. ســاختار این اثر با ترکیبی از آهن، فوالد، 
چوب گردو، پوشــش طال و نقره و آراســتگی های 
منحصر به فرد در نهایت اســتحكام به وزن 12 تن 
و ابعاد 3/73 و 4/78 با بلنــدی چهار متر در مدت 

هفت سال پایان یافت.
   گنبد طال و گلدسته ها

مشخص ترین نماد و نشــانه مضجع شریف رضوی 
گنبدی زراندود اســت کــه از دور دســت ها قابل 
رویت بــوده و آرزوی زیارت آســتان منورش را در 
یادها زنده می کند. نخستین 
گنبد به دســتور ســلطان 
سنجر سلجوقی و به اهتمام 
وزیرش شــرف الدین 
فــراز  بــر  قمــی 
حضرت  مضجــع 
بنیــان گردید. در 

عهد صفویه ابتدا شاه طهماســب )930 تا 984ق( 
گنبد را مطال کرد و ســپس شاه عباس اول )996 تا 
1038ق( ســاقه گنبد را با خشت های طال پوشاند. 
از دیگر عناصر معماری حرم مطهر حضرت رضا)ع( 

مجموعه مناره ها و یا گلدسته های آن است. 
   سقاخانه اسماعیل طالیی

این بنای زرین در میان صحن انقالب قرار دارد. بنا 
بر متون قدیم، بین سال های 1144 تا 1145ق به 
دستور نادرشاه افشار سنگابی را یكپارچه از سنگ 
مرمر با ظرفیت ســه کر، از هرات به مشهد آوردند 
و شخصی به نام اســتاد اســماعیل طالکار بر فراز 
سنگاب پوششــی هشت ضلعی و ســقفی گنبدی 

شكل بنا نهاد و آن را طال کاری کرد.
   نقاره خانه  

از جمله اماکن مهم و تاریخی حرم مطهر نقاره خانه 
اســت که اکنون بر روی ایوان شرقی صحن انقالب 
قرار دارد. بنابر شــواهد تاریخی نقاره زنی در آستان 
مقدس رضوی از دوره غزنویان مرسوم گردیده و در 

قرون پس از آن ادامه یافته است. 

خراسان رضوی

مســابقه کتابخوانی بــا عنوان 
احیــای  خمینــی؛  »انقــالب 
ارزش های حسینی« با همكاری 
دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
هــالل احمر اســتان خراســان 
رضوی به مناسبت سی و نهمین 
ســالروز پیروزی انقالب اسالمی 
ویژه پرســنل هالل احمر استان 
برگزار و اسامی 39 نفر از برندگان 
آن اعالم شــد. در این مسابقه به 
10 نفر که موفق به کسب امتیاز 
کامل 22 شدند جایزه بدون قرعه 
تعلق گرفت و بین 151پاسخنامه 
که موفق به کسب امتیاز بین 19 
تا 21 شده بودند، قرعه کشی شد 

و به 29 نفر جایزه تعلق گرفت.

اتفاق هاللی سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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در ایام نوروز مســابقات مختلفی در بین ترکمن ها برگزار می شــود که می توان به 
مسابقات اسبدوانی، کشتی با چوخه و مراســم خروس جنگی اشاره نمود. چوخه 
از آیین ها و ورزش های سنتی و بومی مردم خراسان شــمالی است که هر ساله در 
عید سعید فطر و سیزدهم و چهاردهم فروردین اجرا می شود. جشن های مربوط به 
ازدواج یا ترانه سرایی از دیگر مراسم های قوم ترکمن است، پختن نان های و غذاهای 
محلی در مناســبت های مختلف نظیر نوروز از جمله آیین های این خطه به شمار 

می رود.
در ســال هاي دور مراســم کوزه شــكني یكي از آیین هاي دائمي در تمامي نقاط 
خراسان شمالي محسوب مي شد اما در حال حاضر این آئین سنتی تنها در بعضی از 
روستاهاي استان متداول است؛ این رسم با این کیفیت برگزار مي شود که کوزه اي 
را مقداری آب می کنند و گاهی ســكه پول هم درونش می اندازند، بعد از بلندترین 
نقطه منزل که معموالً پشت بام ها است، توســط یكی از اعضاء خانواده که معموالً 

پسرهای خانواده هســتند به پایین پرت شده و کوزه شكســته مي شود و آب آن 
پاشیده می شود.

در گذشته شكستن کوزه را به عنوان نشــانه آلودگی ها و اندوه های یكساله، واجب 
می دانستند و عالوه بر شكســتن کوزه آلودگي ها، خانواده ها ظرف های مسی خود 
را که بر اثر مصرف طی یكســال سرخ شــده بود را به مســگرها می دادند و سفید 
می کردند، البته مراسم کوزه شــكنی حاال دیگر خیلی کمرنگ شده یا کاماًل از بین 

رفته است.
مردم خراســان شــمالي یک روز قبل از ســال تحویل عید به منزل کســانی که 
عزیزانشان را از دســت داده اند می روند و فاتحه می خوانند و حتی نزدیكان متوفی 
سبزه و سمنو هم برای خانواده های وابسته می برند، خوشبختانه در بسیاري از نقاط 
این استان، خصوصاً در روستاها، این مراسم هنوز هم تقریباً با همان قوت سابق در 

روز ماقبل عید انجام می شود. 

   اسپیدان
روستاي توریستي اسپیدان در 45 کیلومتري جنوب 
شــرقی بجنورد واقع شــده اســت. این روستا بافت 
مســكونی جالب توجهی دارد و خانه هــا به صورت 
پلكانی در دامنه کوه ساخته شــده اند. از جاذبه هاي 
روستا به آبشار هنرور، آبشار بارگاه، غار خزانه هنرور، 
مقبره شــیخ محمدرضا رباني معروف به حاج آخوند، 
آرامگاه امامزاده محمد بن باقر بن موســي بن جعفر 

مي توان اشاره کرد. 
صنایع دستي این روستا فرش هاي دستباف، صنایع 
چوبی، صنایع سفالي، قالیبافي و چادر شببافي است. 
از ورزش هاي رایج محلي کشــتي باچوخه، تســمه 
تسمه، درنا، ریسمان کشي و پشــتک را می توان نام 
برد. غذاهاي ســنتي اســپیدان از جمله فتیر مسكه، 
آش پلو، قورمه، کاچي، آش قلیــه، طرفداران زیادی 
دارد. موســیقي محلي شامل قشــمه و دوتار؛ مراسم 
محلي از جمله مراســم روز اول عید نوروز که نزدیک 
امامزاده نذری مي دهند و مراسم روز سیزده بدر که به 
آبشار هنرور مي روند از ویژگیهای برجستة اسپیدان 
قلمداد می شوند. سوغات اســفیدان کشمش، بادام و 
گردو است. این روستا جزو روستاي هدف گردشگري 

استان خراسان شمالي محسوب مي شود.
روستای توریســتی و تاریخی اســپیدان هشت قرن 
قدمت دارد، زیارتگاه امامــزاده »محمد باقر« و بافت 
کهن روستا نشانگر این قدمت تاریخی است. روستایی 
که نمادش درختان صندل با قطــر تنه حدود 65 /2 
متر اســت. اســپیدان روســتایی با دره ها، آبشارها 

و قلعه هــای زیبا و نادری اســت کــه در کمتر جایی 
می توان مشابهش را یافت و در میان دره ای زیبا واقع 
شده و پیرامون آن را کوه های مرتفعی فراگرفته است. 
این روســتا از جنوب غربی به کوه آق قیه و از شــمال 
غربی به کوه اسب و از جنوب غربی به تنگة دهیر مزه 
محدود می شــود. چشــمه آب معدنی و آبشار هنرور 
در فاصله 3کیلومتری اسپیدان، طبیعت و سرزندگی 
فراوانی را برای این روســتا و مكانی مناســب را برای 
گردشــگران به وجود آورده است. تاش قلعه، در غرب 
اسفیدان دیواری صخره ای را نشان می دهد که نشان از 
گذشته ای بسیار قدیمی دارد. برج قاری ماالق و قارقه 
برج های سنگی قدیمی در اطراف روستا بوده که هنوز 

قسمتی از پایه های آن باقی مانده است. 
درخت سندل ســمبل روستای اســفیدان است. بنا 
به گفته معمرین روســتا از نوع این درخت حدود 17 

اصله بوده که به علت واقع شدن در مسیر کوچه و عدم 
آگاهی از اهمیت آن بیشتر آنها را قطع نموده اند و فقط 
2 اصله باقی مانده که قطر تنه هرکدام در حدود 2.65 

متر است. 
بهارگاه: در جنوب غرب روســتای اسفیدان دره ای 
دیگر با نــام بهارگاه با چشــمه های متعدد و آبشــار 
دیدنی و سرســبزی خاص خود، هر تازه واردی را به 
خود جذب می کند. در ابتدای دره سمت چپ، زمینی 
تپه ماهوری به نام موســو حدود 40 هكتار چند سال 
پیش به علت رانش شــدید، تمام باغــات و خانه ها و 
درختان کهنســال آن در دل خاك فرو رفت. در غرب 
روستای اســفیدان دیواری صخره ای نمایان است که 
به آن تاش قلعه )قلعه سنگی( می گویند. بر روی این 
قلعه دیوارهای سنگی و سفال ســاده نخودی و قرمز 
و سفال های منقش به رنگهای مختلف دیده می شود. 

خراسان شمالی

سفر در تاریخ، آداب و رسوم
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خوزستان

در شب نوروز مردم شــب تا صبح در فضای باز و محوطه های باز به سر می بردند 
و بر این باور بودند که آن شــب ستاره  زهره به ســتاره مشتری می رسد و کسی 
که به هم رسیدن این ســتاره ها را ببیند، هر نیتی بكند برآورده می شود. مردم 
استان خوزستان عید نوروز را مفصل برگزار می کنند. از چند روز پیش، کلوچه  

مخصوصــی از آرد، روغن، زیره و رازیانه درســت می کنند. خوزســتانی ها روز 
سیزده را در دو روز جشــن می گیرند. روز سیزده با احتســاب روز عید نوروز و 
روز سیزده بدون احتساب روز نوروز، اولی را ســیزده  عید و دومی را سیزده  بعد 

از عید گویند. 

   آتشکوه
آتشــكوه یا کوه آتشــین رامهرمز از جاذبه های گردشــگری رامهرمز است که در 
فهرســت میراث ملی نیز ثبت شده اســت. این کوه در جاده رامهرمز به سمت رود 
زرد و در مســیر خدیجــه و ماماتین بعد 
از روســتای گنبد لــران، قــرار دارد و از 
گذشــته های دور تــا کنون شــبانه روز 
می سوزد، از قدیم مردم محلی به این کوه 
»تشكوه« می گویند. به گفته  کارشناسان 
زمین شناسی دلیل شعله ور شدن آتش 
کوه، گوگرد موجــود در زمین و متصاعد 
شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح 
است. گازهای هیدروکربوری از الیه های 
مختلف زمین عبــور می کننــد و از هر 
درز و شكافی در ســطح زمین به بیرون 
شعله ور می شــوند به طوری که در شب، 
نور سوختن این گاز بیشتر دیده می شود. در مجاورت تشــكوه به دلیل وجود گاز 

متصاعد شده در هوا نمی توان آتش دیگری روشن کرد.
   سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر در دوران ساسانیان، جهت بهره گیری از نیروی آب به عنوان 
محرك آسیاب های صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان 
آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های عظیم هدایت آب و سیكا که محلی جهت 

استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند.
محوطه آبشارهاي شوشــتر در جنوب پل بند گرگر 
و خیابان شــریعتي واقع شده اســت. دقیقاً 

مشخص نیست که این محوطه در چه 

زماني به وجود آمده ولي شواهد موجود نشان مي دهد که احتماالً در دوره ساساني، 
خصوصاً در زمان ســلطنت شــاپور اول بنا شده است. طبق نوشــته کتاب تذکره 
شوشتر، در زمان اردشیر بابكان )بنیانگذار سلسله ساساني در سال 224میالدي( 
به خاطر اینكه آب را به شرق و جنوب شوشتر رســانده و کشاورزي منطقه را رونق 
دهند، ساخت رود گرگرشروع و تا سلطنت شــاپور، فرزند اردشیر، ادامه یافت. بر 
روي این نهر، پل بند گرگر ساخته شد، که نه تنها از طغیان آبهاي اضافي جلوگیري 
مي کرد، بلكه شــهر شوشــتر را با شــرق آن )مســجد ســلیمان و اهواز( مرتبط 
مي ساخت. به طوري که درگذشــته نزدیک این پل بند، دروازه گرگر وجود داشت. 
درون محوطه آبشارها، حدود 40 آســیاب وجود داشت که این آسیاب ها در بخش 

شمالي، شرقي و غربي قرار داشتند. از آسیاب ها براي تهیه آرد استفاده مي شد. 
در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب ها، آبشــارها، کانال ها و تونل های عظیم 
هدایت آب و ســیكا که محلی جهت استراحت و تفریح اســت قابل توجه و جالب 
هستند. در قسمت انتهایی ضلع غربی این مجموعه، سیكا قرار دارد که دسترسی 
به فضای درون آن از طریق چند پله دستكند میسر است. درون این فضا یک حوض 
8 ضلعی با کانال های کوچک به چشم می خورد. آب این حوض از طریق یک جوی 
که از دیواره سیكا خارج می شود تأمین و از طریق دو کانال کوچک به درون رودخانه 
هدایت می شــود. این مجموعه جزئی از کانال های آبرســانی به آسیاب ها بوده که 
بعدها در دوره قاجار و در زمان حكومت محتشــم )از حكام محلی( ســدی در این 
مكان زده شده و در این مكان آب از یک قسمت داخل و وارد یک 8 ضلعی گود شده 
و سپس از این 8 ضلعی وارد دو کانال و از آنجا وارد رودخانه می شود.در مورد معنای 
»سیكا« نظرات متفاوتی ارائه شده اســت. لغت نامه دهخدا سیكا را نوعی مرغابی 

یا نوعی درخت و قومی از هندوان دارای مذهب وشــنو که شــعبه ای از آیین 
بودائیست معرفی می کند.
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زنجان

نوروز یــا به زبان محلــی »بایــرام« بزرگ ترین و 
شكوهمندترین جشن ایرانیان است که از هزاران 
ســال پیش در نخستین روز ســال نو با آیین های 

ویژه و با شكوه بسیار در گستره ایران زمین برگزار می شــود. همزمان با عید نوروز 
در استان زنجان مرسوم است که برای تازه عروس ها هدایایی به عنوان عیدی برده 
می شود. در این مراسم خانواده عروس و داماد شادی کنان هدایای خود را در داخل 
سینی و پارچه های سنتی چیده و روی سر یكی از دختران مجرد فامیل می گذارند 
و به خانه زوج جوان می روند. دادن هدیه به تازه عروس ها در همه مناطق اســتان 

زنجان مرسوم است و هر منطقه و روستایی آداب ویژه خود را در این زمینه دارد.
زنان با هدف کاشت ســبزه یا »گویرتمه« 15 روز به عید نوروز مانده گندم، عدس، 
تره تیزك را ابتدا به ســالمتی امام زمان )عج( و سپس به ترتیب برای سالمتی تک 
تک سالمتی اعضای خانواده ها در ظروف مسی ریخته و سبز می کنند. بر اساس یک 

رسم دیرینه که در حال حاضر به کلی منسوخ 
شــده اســت مردم زنجان به ویژه روستائیان 
برای رنگ کردن دیوارهای کاهگلی از دشت و 
کوهستان گچ سفید آورده و پس از کوبیدن و مخلوط کردن آن با آب با جارو بر روی 
دیواها می پاشیدند. پس از این اقدام اهالی زنجان خاك زرد را از دشت تهیه کرده و 
به منظور تغییر رنگ از زرد به قرمز بر روی آتش گذاشته و با سلیقه خود با انگشتان 

دست نقش هایی از گل و درخت بر روی دیوار خود می کشیدند.
در گذشــته کودکان زنجانی در آســتانه نوروز یعنی یک تا 2 هفته مانده به سال 
جدید در کوچه ها ریخته و دسته جمعی نغمه »چیخین داما آتین آتش فیشنگی، 
قؤیون گئتســین بؤردان اهل فیرنگــی، یومورتانی بئزلر یئــدی رنگی، بهار آمد 
بهار آمد خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد« یعنی »بر روی پشــت بام ها 
رفته و آتش روشــن کنید، بگذارید غم های بیگانه و تمامی آنچه که ما را غمگین 

   شیالندر
روستای شیالندر )چیالندر( در 64 کیلومتری شــهر زنجان واقع شده است . این 
روستا یكی از زیباترین روستاهای استان زنجان است و پس از گذر از روستای تهم و 
روستای علی آباد قرار گرفته و از روستاهای با معماری پلكانی است. جاده منتهی به 
این روستا جاده زنجان – طارم )زنجان – تهم( است که بعد از گذر از سد زیبای تهم 

و روستای تهم توسط یک جاده فرعی خاکی به این روستا می رسد.
معماری این روستا شبیه ماسوله است که به شكل حیرت آوری در بافت کوهستانی 
قرار گرفته اســت. وجود آبشــارهای فراوان، به زیبایی این روســتا افزوده اســت 
و طبیعت بكر و شــاداب منطقه نیز چشــم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. 
اهالی روستا چند ســالی است که روســتا را تخلیه کرده و تقریباً این روستای زیبا 
با معماری پلكانی خالی از سكنه است. بازگشت اهالی روســتا و آغاز فعالیت های 
اجتماعی از عوامل مهم تأثیر گذار در جذب گردشگر در این منطقه و باعث بازگشت 

روستائیان به روستا است. روستای شــیالندر با دارا بودن طبیعت بكر یكی از 
بهترین مناطق کوهستانی برای طبیعت گردی به 

شمار می آید. 
   گنبد سلطانیه

گنبد ســلطانیه، در شــهر سلطانیه 
در اســتان زنجان قرار دراد و یكی از 
شاهكارهای معماری دوره اسالمی 
اســت. این گنبــد در حــد فاصل 
ســال های 704 تــا 712 قمــری، 
به دســتور اولجایتو پادشاه مغول، 
معروف به سلطان محمد خدابنده 
و بــا تولیــت و نظــارت خواجه 
همدانی  فضل اهلل  رشــیدالدین 
ساخته شــده است. ســلطانیه، 

زمانی پایتخت و مسكن شــهریاران ایران بوده و امروزه نیز آرامگاه سلطان محمد 
خدابنده است. گنبد مشهور سلطانیه که در مســیر تهران – زنجان از دور به رنگ 
نیلگون در پهنه دشت فراخ سلطانیه دیده می شــود، گنبدی عظیم و یک پوشش 

است که از بی نظیرترین گنبدهای یک پوشش زیبا به شمار می آید.
بدنه اصلی گنبد و تمام ســاختمان آن با آجر ســاخته شــده و گنبــد با روکش 
کاشی های فیروزه ای و الجوردی و به شیوه معرق کاری تزیین شده است. در قسمت 
جنوبی گنبد، آثار ساختمان مسجدی که محراب آن دارای حاشیه گچبری است، 
دیده می شود. با مالحظه دقیق این بنای عظیم، به نظر می رسد که عالوه بر محل 
آرامگاه اصلی که شامل ساختمان مرکزی گنبد اســت و به نام تربت خانه شهرت 
دارد، بنای معظم و عالی دیگری جنب آرامگاه بوده است. کاشی های طالیی رنگ و 
منقش و هشت گوش تربت خانه و ازاره های آن از لحاظ هنر کاشی پزی فوق العاده 
ممتاز و کم نظیر اســت.پالن بنا در رقوم همكف و طبقه اول با فضاهای اطراف 
مرتبط با گنبد، نزدیک به مســتطیل و ادامه مجموعــه در طبقه دوم و 
سوم دارای پالن هشت ضلعی است. این بنا از سه فضای گنبدخانه، 

تربتخانه و سردابه تشكیل شده است. 
در رابطه با کاربرد بنا به عنوان ساعت آفتابی باید گفت 

نــوری  که از ســوراخ اصلی گنبد می تابد، که 
نشــان دهنده زمــان ظهــر، 
نوری کــه از پنجره های بزرگ 
ساعت  نشــان دهنده  می تابد 
و نــور پنجره هــای کوچک 
نشــان دهنده حــدود دقیقه 
است. گنبد و شهر سلطانیه 
در ســال 2005 میالدی 
در فهرست میراث جهانی 
یونســكو به ثبت رسیده 

است.
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سمنان

یكي از آداب اســتقبال از نوروز در اســتان ســمنان 
نوروزخواني اســت، ایــن آیین که درگذشــته رواج 
بیشتري داشته بیشــتر از نیمه دوم اســفندماه آغاز 
مي شود. نوروزخوانان به صورت فردي و یا درگروه هاي 
دو و سه نفره در محله هاي شهر و روستا گردش کرده 
و با خواندن ابیاتي فرارســیدن نوروز باستاني را نوید 

مي دهند. 
صدسالم وسي علیک صاحب خانه سالم علیک 

سالم من بگیر علیک ازجانب ُمال بیگ 
نوروز سلطان آمده ُگل در گلستان آمده 

مژده دهید به دوستان نوروزسلطان آمده 
بهارآمد، بهارآمد خوش آمد علي با ذوالفقارآمد خوش آمد 

نكته جالب اینجاســت کــه درمیان ابیات و اشــعار 
نوروزخواني در استان سمنان، مضامیني در ارتباط با 
مدح موال علي )ع( و دیگر امامان وجود دارد. مرســوم 
است که صاحبخانه اقالمي چون برنج، شیریني، نقل، 
گردو یا وجه نقد به نوروز خوانان هدیه داده و وي نیز در 
مقابل براي سالمتي اهل خانه و برآورده شدن حاجات 
آنان دعا مي کند. پس از حلول ســال نیز افراد خانواده 
با یكدیگر دیده بوســي مي کنند و با دعاي خیر براي 
همگان بهار طبیعت را جشن مي گیرند، پدر خانواده با 
گشودن قرآن مبلغي پول به هریک از اعضاي خانواده 
عیدي مي دهد که ایــن وجه را در اصطالح »دســت 

الف« مي گویند. 

   ریگ جن
کویر ریــگ جــن در جنــوب غربی و غرب دشــت 
کویر،منطقه ای کویــری و دارای تپه های ماســه ای 
)تلماســه( در کویر مرکزی ایران است. این منطقه در 
جنوب ســمنان، شرق دریاچه نمک، شــمال انارك و 

غرب جندق قرار دارد.
این منطقه به دلیل وســعت زیاد و نداشتن چشمه یا 
چاه آب در گذشــته محل عبور کاروان ها نبوده و فقط 

در سال های اخیر چند گروه به آن منطقه رفته اند. .
گسترش ریگ جن از شمال غرب به جنوب شرق است 
و در قسمت جنوب شرقی پوشیده از تپه های ماسه ای 

به هم پیوسته است که به دم ریگ شهرت دارند.

زیر بنای ریگ جن یک دشت فرســایش یافته است 
که در حال حاضر تپه های ماسه ای برخان و تپه های 
ماســه ای هرمی )قورد( آن را اشغال کرده است. تمام 
ریگ جن دارای رسوبات نمكی فراوان است که عمده 
رسوبات و مواد فرسایشــی آن از دامنه های فرسایش 
یافته البرز شكل گرفته است. وجود باد غالب از سمت 
غرب به شرق باعث شــده اســت که تپه در قسمت 
شرقی دارای شیبی بسیار تند و در قسمت های غربی 
دارای شــیب مالیمتری باشــند. همین عامل باعث 
شده اســت که عبور از ریگ جن با وســایل نقلیه از 
سمت شرق به غرب بسیار دشوار و در پاره ای از موارد 

غیر ممكن باشد.

به همت دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان سمنان و با 
مشــارکت معاونت امداد و نجات استان و 
با حضور بیش از 300 نفــر از امدادگران و 
نجاتگران و مسئولین استانی و شهرستانی 
همایش امــداد و نجات در منظــر فقه و 
حقوق در سالن اجتماعات جمعیت هالل 

احمر شاهرود برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محمد نطنزی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر اســتان گفت: یكی از وظایف دفتر 
نمایندگی ولی فقیه تبیین امور فرهنگی 
برای پرسنل خدوم و خانواده ها و اعضای 
هالل احمر است که خدا را شاکریم توفیق 
یافتیم در این یكســال امــروز چهارمین 
همایش با عنوان امــداد و نجات در منظر 

فقه و حقوق را برگزار کنیم.
وی افزود: امدادگران و نجاتگران کســانی 
هستند که به دنبال به وجود آوردن زندگی 
آرام با کمتریــن حوادث طبیعــی و غیر 
طبیعی می باشــند که در قرآن و روایات 
نســبت به امداد و نجات تاکیدات فراوانی 
شده است که بارزترین آن آیه »من احیاها 

فكانما احیا الناس جمیعا« است.
نطنــزی در ادامه گفت: مباحــث امداد و 
نجات در فقه اینســت کــه امدادگران و 
نجاتگران باید خدمات خود را بر اســاس 
موازین احكام شــرعی انجام دهند، گرچه 
در هنگام ضرورت برخی از محدودیتهای 
شرعی برداشته خواهد شــد. الضروریات 

تبیح المعظورات. 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر اســتان در ادامــه مباحث عمومی 
پیرامون امداد و نجــات از جمله ضمان و 
عدم ضمان و مســئولیت کیفری و مدنی 
امدادگــران در نجــات مصدومین نكاتی 
را بیان داشــت. خیر مقــدم مدیرعامل 
استان، پخش کلیپ و برنامه های مختلف 
فرهنگی از دیگر برنامه های این همایش 
بود و در پایان نیز از امدادگران و نجاتگرانی 
که در قالب تیم ســحر و تیم های امدادی 
جهت کمک به زلزله غرب کشور به استان 
کرمانشــاه اعزام شــده اند با اهدای لوح و 

هدایایی تجلیل بعمل آمد.

اتفاق هاللی
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سیستان و بلوچستان

سفر در تاریخ، آداب و رسوم
   کاسه شکستن

 در سپیده دم تحویل ســال نو؛ بر اساس یک سنت 
قدیمی ایرانی و سیســتانی کلیه ظروف سفالی که 
در عرض یک ســال از آنها بهره برداری شده است؛ 
از کاسه وکوزه شكسته می شــد و تكه پاره های آنها 
پشــت بام جای می گرفت یا باالی بــام می بردند و 
هم آنجا می شكســتند. مردم معتقد بودند اگر این 
کار صورت نگیرد؛ ارواح پلیــد که درون ظرف ها جا 
گرفته اند، خانــواده و اعضای آنهــا را ناخوش و زرد 
روی می کنند. بعدها که ظروف مسی و رویی، چدن، 
نقره و طال جای سفال را پر کردند باز هم اوایل بهار 
چند تا کاسه و کوزه سفالی خریده و به همان ترتیب 
می شكســتند و ارواح پلید را از خانــواده خود دور 
می کردند. همچنین طبق یک رسم از علف های سبز 
بهاری و خصوصاً گندم و جو به ســر در تمام اتاق ها 
و حتی در منازل به کمک گل چســبانده و آویزان 
می نمودند و معتقد بودند ایــن کار میمنت دارد و تا 
تحویل سال بعد ســبز و خرم خواهند بود. بعضی تا 
سال بعد آنها را حفظ کرده و سال بعد، علف های تر و 
تازه جدید را با علف های کهنه و خشک قبلی تعویض 

می کردند.
به کمک پنبــه و چوب فتیله هایی می ســاختند به 
اندازه قد یک مداد و پنبه آغشــته بــه روغن را در 
پشــت بام و رف ســاختمان آتش می زدند که هم 
به تعبیر آنها شگون داشــت و هم روشنایی و نور را 
اســتقبال و احترام می نمودند؛ در حقیقت می توان 
گفت آنها به جای شمع های امروزی بودند و به تعداد 
اعضای خانواده نیز درســت می شــدند. بعضی یک 
شاخه خشكیده گز را به آن پنبه پیچیده و به روغن 
آغشــته و آتش می زدند و در پشت بام و به اصطالح 

لبه رف ساختمان قرار می دادند.

   شهر سوخته
شهر سوخته در 55 کیلومتری شهر زابل در استان 
سیستان و بلوچستان و در کنار جاده زابل – زاهدان 

قرار دارد. 
این شهر در 3200 ســال قبل از میالد پایه گذاری 
شده و مردم این شــهر در چهار دوره بین سال های 
3200 تــا 1800 قبــل از میالد در آن ســكونت 
داشته اند. تمدن شهر ســوخته یكی از شگفتی های 
دنیای باســتان اســت. این شــهر مهمترین مرکز 
استقرار و در حقیقت پایتخت منطقه در دوران مفرغ 
بوده است. مساحت کلی تپه شــهر سوخته حدود 
152 هكتار اســت که در یک برآمدگی بین دریاچه 
هامون و رود هیرمند بنا شده است و ارتفاع متوسط 
آن از ســطح زمین های اطراف 12 متر و بلندترین 

نقطه آن 18 متر ارتفاع دارد. 
شهر ســوخته، به ظاهر نام جدیدی است و قدمت 
تاریخی چندانــی ندارد. بر پایــه متن های موجود، 
ســابقه این نام بــه کمابیــش 150 ســال قبل بر 
می گردد. شهر ســوخته 2 بار به آتش کشیده شده 
اســت، یكبار در ابتدای مرحله رشــد و بار دیگر در 
لحظه مــرگ و انهدام آن. این شــهر در دوره ماقبل 
تاریخ حــدود 3200 قبــل از میــالد پایه گذاری و 
حدود 1800 قبل از میالد متروك شده است. برای 
دوره ای حدود 1400 ســال، زندگی در این شــهر 
جریان داشته است. دوران شكوفایی این تمدن بین 
سال های 2500 تا 2200 قبل از میالد بوده است که 
شهر حدود 55000 نفر جمعیت داشته است. در این 
شهر دو گروه عمده کشاورزان و صنعتگران اکثریت 

را تشكیل می داده اند.
مهمترین آثار معماری مكشــوفه در شهر سوخته 
خانه های موســوم به پلكانی و بنای کاخ ســوخته 

است. تنها، مسئله وســعت نیست که شهر سوخته 
را به یكی از بزرگترین شــهرهای باســتانی ایران و 
خاورمیانه تبدیل کرده است. بلكه یافته های متنوع 
آن باعث تعجب باســتان شناســان گردیده است. 
از جمله: اولین جراحی مغز در 4800 ســال پیش 
در شهر ســوخته انجام شده است، ســاکنان شهر 
ســوخته کفش تولید می کرده اند و صنعت کفاشی 
داشــته اند، کهن ترین انیمیشــن )جان بخشی( و 
تصویر متحرك در شهر سوخته یافت شده است که 
در این انیمیشن بزی به یک بوته گیاه نگاه می کند 
و از آن باال می رود. بــرای اولین بار در 3000 قبل از 
میالد شتر در شهر سوخته مورد استفاده قرار گرفته 
است. یک خط کش چوبی باستانی با دقت نیم میلی 
متر در شهر سوخته یافت شــده است. مردمان آن 
روز شهر ســوخته از شــطرنج و تخته نرد استفاده 
می کرده اند. مراکز صنعتی مردم شهر سوخته خارج 
از شهر بوده است. تعدادی لوله های سفالی در شهر 
سوخته پیدا شــده که احتماالً جهت آب رسانی یا 
دفع فاضالب اســتفاده می شده است. شهر سوخته 
مرکز بسیاری از فعالیت های صنعتی و هنری بوده، 
و نمونه های جالب و بدیعــی از زیورآالت در آنجا به 

دست آمده است.
باستان شناسان با یافتن مهره ها و گردنبندهایی از 
الجورد و طال در یک گور درباره روش های ســاخت 
ورقه ها و مفتول های طالیی بــه تحقیق پرداختند 
و دریافتند صنعتگران شهر ســوخته با ابزار بسیار 
ابتدایی ابتدا صفحه های طالیی بسیاز نازك به قطر 
کمتر از یک میلیمتر تهیه کرده و بعد آنها را به شكل 
لوله های استوانه ای در می آوردند و پس از اتصال دو 
سوی ورقه ها به یكدیگر مهره های سنگ الجورد را 

در میان آن قرار می  دادند.

سفر در آفاق



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 30 | اســفند 1396    96

فارس

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق

عروســک هایی برای آیین های شــاد در شــیراز ســاخته 
می شد که به »جی جی بی جی« مشــهور بودند که همان 
عروسک های خیمه شب بازی و ویژه نمایش های عروسكی 
است. امروزه از این نمایش های شاد کمتر اجرا می شود ولی 
عروســک های آن در آغوش دخترکان جا می گیرد و در این 
ایام خریدارانی دارد. پیشوازی از عید نوروز در شهر نیز حال و 
هوایی تازه ایجاد می کند و در این میان کاسبان و مغازه دار ها 
نیز دست به کار تهیه و فروش عیدانه های نوروزی می شوند. 
در گذشته این کار به صورت رســمی همراه با خواندن شعر 
و آواز در محالت و بازارهای شــیراز رواج داشــته اســت؛ 
بدین صورت که عطارها اسفندهای رنگ شده و کندر و عود را 

می سوزاندند و شعری با این مضمون می خواندند:
بُدو بِیو بوخوشت بدم/ یراق آتیشت بدم
از همه بیشترت بدم/ از همه بهترت بدم

صل علی محمد )ص(/صلوات بر محمد )ص(
   حوض ماهی سعدی

یكی از رســوم قدیمی و خاص مردم در آخرین سه شــنبه 
سال، رفتن به حوض ماهی است. تا حدود 50 سال پیش سه 
حوض ماهی در فارس وجود داشت؛ یكی در شیراز و دیگری 
در فسا و سومی در زرقان شیراز )حدود 20 کیلومتری شمال 
شیراز( اما اکنون تنها دو حوض ماهی فسا و شیراز دایر است. 
حوض ماهی شیراز در گوشه غربی آرامگاه سعدی قرار دارد 
که آب آن از چشــمه ای در زیر کوه سعدی تأمین می شود. 
حوض ماهی آرامگاه سعدی هم سطح زمین و مظهر قنات و 
چشمه به شمار می رود و آب این حوض از روزگارانی بسیار 

دور مقدس بوده است.
در گذشــته مردم برای تندرســتی و درمان بیماری به این 
حوض وارد می شدند و ســر و روی خود را با جامی برنجی با 

عنوان چهل کلید شست و شو می دادند؛  اما امروزه دیگر این 
رسم متداول نیست. حوض ســعدی در روز چهلم بهار نیز 
میزبان مراسمی دیگر است. مردم برای پخت آشی نذری با 
نام »دیگ جوش« دور این حوض جمع می شدند و از بامداد 
تا شب شادی می کردند و باور داشــتند که یک ماهی قرمز 
که حلقه  ای طالیی در بینی دارد از آب باال می پرد و می رود 
و خواسته آن ها برآورده می شــود. امروزه هنوز مردم کوی 
سعدی بر این باورند که آب این چشمه مقدس است و برای 
برآورده شدن آرزو هایشان در حوض ماهی سكه می اندازند. 
هم اکنون در کوچه ای در محله ســعدی به نام کوچه حمام 
سعدی، مردم هنوز باور ها و مناســک خود را درباره آب این 

چشمه یا قنات سعدی به جای می آورند.
   عروسی درخت نارنج

این مراســم از دیگر مراســم پیش از نوروز شیرازی هاست. 
نارنج از مرکبات بومی شــیراز است و درخت آن در هر خانه 
و خیابان به وفور یافت می شــود. اگر درخت نارنج خانه کم 
بار دهد یا اصــاًل بار ندهد، آن را عــروس می کنند و برایش 
مراسم عروسی می گیرند تا در ســال جدید بار دهد. در این 
مراسم زنان همسایه در خانه ای که نارنجی کم  ثمر دارد به 
دعوت صاحب خانه جمع می شــوند. زن صاحب خانه اره ای 
برمی دارد تا شــاخه های درخت را ببرد. در این میان یكی 
از زنان میهمان ضامن درخت می شــود و توری نازك روی 
درخت می کشد، بر ســر درخت نقل می ریزند، کل می زنند 
و واســونک)آواز( می خوانند. واســونک ترانه هایی شاد با 
گویش و لهجه شیرازی است که عموماً در عروسی ها خوانده 
می شود. شیرازی ها با برگزاری این مراسم و پایكوبی در پای 
درخت، بر این باروند که درخت در ســال آینده به شكوفه 

می نشیند و ثمر خواهد داد.

   آبشار مارگون سپیدان
مارگون نام آبشاری است که در دره های غرب شهرستان 
سپیدان قرار گرفته است. ارتفاع این آبشــار به 70 متر و 
عرض آن به 100 متر می رســد. آبشــار مارگــون که در 
روستای مارگون واقع شده اســت، یكی از بزرگ ترین و با 
شكوه  ترین آبشارهای ایران است که از نظر زیبائی، بزرگی 
و حجم آب خروجی با آبشار شوی لرستان رقابت می کند. 
فاصله این آبشار از اردکان فارس حدود 48 کیلومتر است. 
اگر از شهر یاسوج قصد عزیمت به آبشار مارگون را داشته 
باشید، طول مسیر 65 کیلومتر اســت. در میانه راه پس از 
کیلومتر 29 جاده یاســوج به اقلید و انتخاب جاده آبشار 

مارگون می توانید به این آبشــار زیبا برسید. راه ماشین رو 
تا جائی که حدود 800 متری آبشار است، ادامه دارد و بقیه 
راه را باید پیاده پیمود که این راه ســنگفرش و در نزدیكی 
آبشار دارای پله های سیمانی است. این آبشار در حقیقت 
سرچشمه رودخانه است و در باالی کوه هیچ رودخانه ای 
نیست، بلكه از بدنه دیواره صخره ای کوه، بیش از چند هزار 
چشمه وجود دارد که آب از آنها به بیرون ریخته می شود. 
از این حیث این آبشــار هم بزرگتریــن و هم مرتفع ترین 
آبشار چشــمه ای در جهان اســت. این آبشــار از لحاظ 
تقسیمات کشوری کامال در شهرستان سپیدان است و با 

مرز یاسوج و سپیدان بیش از 10 کیلومتر فاصله دارد.
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قزوین

در قزوین در شب چهارشنبه آخر سال مواظب هستند چیزی شكسته نشود، چون 
آن  را خوش یمن نمی دانند. در این شــب کله پاچه می خوردند و شب را با خوردن 
آجیل سپری می کردند. صبح روز بعد استخوان های کله پاچه را به مزارع برده و در 

باغ یا زمین خود می ریختند و معتقد بودند این کار از بروز آفت جلوگیری می کند.
نوروز خوانی و کوسه گلین از دیگر آداب و رســوم مردم قزوین در نزدیكی ایام عید 
نوروز است، نوروز خوانی و کوسه گلین به مراسمی گفته می شود که در آن تعدادی 
از افراد از روستا ها به شهر می آیند و ترانه های کوتاه با مضمون سال نو می خوانند و 
از این طریق از مردم شهر مژدگانی فرا رســیدن بهار را دریافت می کنند، به مراسم 

نوروز خوانی، نوروز نثار یا نوروز نو سال نیز گفته می شود.

 در مراسم نوروز خوانی افرادی با جامه سرخ، کاله بوقی، چهره  سیاه کرده و زنگوله 
به پا به محله های مختلف قزوین رفته و با دست افشانی، پایكوبی و ترانه خوانی مژده 
رسیدن بهار را به قزوینیان می دهند، مردم قزوین بخشیدن پول و شیرینی به آنان 
را خوش شگون دانسته و از آنها با دادن هدایایی استقبال می کنند. نوروزی خوان ها 
بیشتر از اهالی روستاهای منطقه الموت و طالقان هســتند؛ آنها در دسته های دو 
تا چهار نفره، در کوچه و خیابان بــه راه می افتند و با خواندن اشــعار کوتاه و بلند، 
طلیعه سال نو را به مردم مژده می دهند و بیت یا دو بیت دیگر را، دو نفر دیگر پاسخ 
می دهند. ساکنان منازل با شنیدن صدای نوروزی خوان ها، به استقبال آنها رفته و با 

دادن پول و شیرینی از آنها پذیرائی می کنند.

   اوان
دریاچه اُوان بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در استان 
قزوین است که در منطقه تاریخی الموت و در فاصله 
85 کیلومتری شــمال قزوین در میان چهار روستای 
اوان، وربن، زواردشــت و زرآباد شهر قزوین قرار دارد. 
این دریاچه آب شــیرین بیش از 70 هــزار مترمربع 
مساحت دارد و عمق آن در ژرف ترین نقطه در حدود 
6 متر اســت. بخش اعظم آب ایــن دریاچه از طریق 

چشمه های آب زیرزمینی موجود در بستر دریاچه و 
درصد ناچیزی توســط نزوالت جوی تأمین می شود. 
در واقع همین جوشش دائمی ســبب صافی و زاللی 
آب دریاچه اوان شده است. دریاچه اوان زیستگاه انواع 
ماهی های قزل آالی خال دار، کپور و اردك ماهی و در 
فصل پاییز مأمن پرندگان مهاجری همچون قو، غاز و 
مرغابی است. دریاچه اوان با چشم انداز مسحورکننده 
خود گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را در چهار 

فصل سال به خود جذب می کند. این دریاچه با حضور 
نماینده سازمان ملل و برافراشتن پرچم سازمان ملل 
و پرچم ایران، رسماً به عنوان قطب گردشگری جهان 
اعالم شده اســت. این دریاچه در فصل تابستان محل 
ماهیگیری، آب تنی و قایق ســواری و در زمســتان با 
توجه به برودت هوا و یخ بستن ســطح دریاچه، قابل 
اسكیت ســواری اســت. در کنار دریاچه امكان برپا 

کردن چادر وجود دارد. 

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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قم

   مهره به آب انداختن
مهره به آب انداختن از رســوم مردم روستاهای قم در 
شب چهارشنبه آخر سال اســت به این شكل که اهل 
خانه دور هم جمع می شوند و کوزه ای را آب می کنند 
و هر کس مهره مشــخصی را برای خود به درون کوزه 
می اندازد و آن وقت بزرگتر خانواده کتاب حافظ را باز 
می کند و فــردی که معموالً از میان بچه هاســت یک 
مهره در مــی آورد، مهره متعلق به هر کس بود شــعر 

مربوط به آن صفحه جواب فال اوست.
   تخم مرغ بازی

یكی دیگر از رســوم نوروز در قم به خصوص در میان 
جوان ترها، تخم مرغ بازی با تخم مرغ هایی اســت که 
از بزرگترها هدیه گرفته اند. به این شكل که یک طرف 
بازی، تخم مرغ خود را در دســت می گیرد و قسمتی 
از آن را باز می گذارد تا طرف مقابــل با تخم مرغ خود 
روی آن ضربه بزند اگر تخم مرغ بشــكند طرف ضربه 
زننده برنده شده و فرد بازنده باید تخم مرغ شكسته را 
تحویل فرد برنده دهد و این بار نوبت طرف مقابل است 
تا با تخم مرغ خود به دیگری ضربه بزند و آن را بشكند 
این کار تا جایی ادامه پیــدا می کند که تخم مرغ های 
یک طرف تمام شــود و به این ترتیب برنــده و بازنده 

مشخص می شوند.
   لحظه تحویل سال

موقع تحویل سال نو بسیاری از مردم قم و حتی دیگر 
استان های کشور به حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
می روند و ســال را در کنار این بانوی بزرگوار تحویل 
می کنند تا به برکت وجود ایشان سال خوبی را داشته 

باشــند و عده ای نیز خود را به 
جمكران  مقــدس  مســجد 
می رســانند و در آنجــا نماز 

می خواننــد و دعــای فرج 
را در هنگام تحویل ســال 
زمزمه و بــرای ظهور امام 

دعا  )عــج(  زمــان 
می کنند.

   حرم
آرامگاه حضــرت فاطمه معصومــه )س( در میان 
بقعه با بلندی 1/20 و طول و عرض 2/95 در 1/20 
متر قرار گرفته و با کاشی های نفیس و زرفام )آغاز 
قرن هفتم پوشــیده شده  اســت. گرداگرد مرقد 
منور، دیواری بــه بلندی دو متــر و طول و عرض 
تقریبی 4/80 در  4/40 قرار دارد که در سال 950 
بنا گردید و با کاشــی معرق آراســته شد. اکنون 
این دیوار با ضریح مشــبک از جنس نقره پوشیده 
شده  اســت.  در ســال 605 هجری »امیر مظفر 
احمد بن اســماعیل« بزرگ خانــدان آل مظفر، 
بزرگ ترین استاد کاشی ساز آن زمان »محمد بن 
ابی طاهر کاشی قمی« را به کار ساخت و پرداخت 
کاشی های متنوع مرقد وا داشت. او به مدت هشت 
سال به این کار مشغول بود تا ســرانجام در سال 
613 کاشــی های مرقد آماده و کار گذاشته شد. 
و اخیراً در ســال 1377 شمســی مرقد مطهر به 
شكل جدید که آمیخته ای از کاشی و سنگ است 
تجدید بنا شــد و همچنین دیواره های داخلی با 

سنگ مرمر سبز آراسته گردید.
   ضریح

در ســال 965 هجری شــاه طهماســب صفوی، 
در چهار طــرف مرقد ضریحی آجری آراســته به 
کاشی های هفت رنگ و کتیبه های معرق بنا نمود 
و در اطراف آن منافذی باز بود تــا هم مرقد دیده 
شــود و هم زائران نذورات خــود را داخل ضریح 
بریزند. در سال 1230 هجری قمری فتحعلی شاه 
همان ضریح را نقره پوش کرد کــه این ضریح به 
مرور زمان فرسوده شد و در سال 1280 ضریحی 
کــه از نقره ضریح ســابق و نقره هــای موجود در 
خزانه ساخته شــده بود به جای آن نصب گردید. 
این ضریح چندین مرتبه تجدید بنا و اصالح شــد 
و ســال های متمادی روی مرقــد حضرت فاطمه 
معصومه )س( باقی بود تا این که در ســال 1368 
هجری شمسی به دســتور تولیت آن زمان شكل 
ضریح را تغییر دادند و ضریحی 
را با ظرایف و شــاهكارهای 
ویــژه ای  هنــری 

به جای آن نصب نمودند کــه آن ضریح همچنان 
برفراز قبر مطهر برقرار است و در اسفند ماه 1380 
شمســی اصالحــات و تعمیرات جدیــد صورت 

گرفت. 
   گنبد

اولین گنبــدی که »پــس از ســایبان حصیری 
موســی بن خزرج« برفــراز قبر حضــرت فاطمه 
معصومه )س( بنا شــد، قبه ای برجی شكل بود که 
به همت زینــب دختر امام جــواد از مصالح آجر و 
سنگ و گچ در اواسط قرن ســوم هجری ساخته 
شــد. به مرور زمان و پس از دفــن بعضی از بانوان 
علوی در جوار فاطمه معصومــه دو گنبد دیگر در 
کنار گنبد اول ساخته شــد. این سه گنبد تا سال 
447 هجری ی برقرار بودند تا ایــن که در همان 
ســال »میر ابوالفضل عراقی« )وزیر طغرل کبیر( 
به تشــویق شــیخ طوســی )ره( به جای آن سه 
گنبد، گنبد مرتفعی، آراســته به نقش های رنگ 
آمیزی و تزیینات آجری و کاشــی بــدون ایوان و 
حجره بنا نهاد، که تمام قبور ســادات و آن بانوان 
را فــرا می گرفت. در ســال 925 هجــری قمری 
همین گنبد به همت »شــاه بیگی بیگم« همسر 
شاه اســماعیل تجدید بنا و سطح خارجی گنبد با 
کاشی های معرق آراسته گردید. ضمناً ایوان رفیع 

با دو مناره در صحن عتیق ساخته شد.
نهایتاً در ســال 1218 هجری همزمان با سلطنت 
فتحعلی شــاه قاجار گنبد با خشــت هایی طالیی 
تزیین شد که تا سال 1379 شمســی باقی ماند. 
درسال 1380 به علت تخریب ظاهر گنبد و جهت 
جلوگیری از وارد شدن صدمات دیگر به ساختمان 
گنبد به همــت تولیت آســتانه مقدســه جهت 
بازسازی و تعمیرات اساســی گنبد حرم اقدام شد 
و لذا خشت های طالیی ســابق جمع آوری گردید 

و پس از بازسازی و تعمیرات 
اساسی مراسم پرده برداری 
از گنبــد جدیــد در تاریخ 

هجــری   1384/2/6
شمسی برگزار شد .

سفر در آفاقسفر در تاریخ، آداب و رسوم
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لرستان

در گذشــته آیین های نوروزی مردم لرستان از اوایل 
اسفند شــروع می شد وچون مردم اســتان برای آب 
حرمت و ارزش ویژه ای قائل بودند پنجم اسفند قبل 
از دست زدن به هر کاری کنار رود، چشمه و  جویباری 
می رفتند تا یک ســری آیین انجام دهند. در گذشته 
مردم لرستان اعتقاد داشــتند که لحظه تحویل سال 
در خانه باید باز باشــد چون باور داشتند که در لحظه 
سال تحویل باُو )بزرگ( نوروز می آید پس اگر برف هم 
می بارید نباید در بسته می بود. مردم باور داشتند که 

اگر در بســته باشــد باُو نوروز به خانه وارد نمی شود 
وخیر، برکت وسال نو را به خانه نمی آورد.

یكی دیگر از آداب و رســوم های لحظه سال تحویل 
مردم این بود که همه افراد خانواده لحظه سال تحویل 
می بایست دور سفره هفت ســین جمع باشند چون 
باور داشتند که باُو نوروز سالمت و برکت سفره را به 

تعداد افراد دور آن سفره می دهد.
همچنین رسمی به نام کوسه سوار نیز در لرستان 

برپا بوده است. آیین کوسه سوار برگرفته از 
داستانی اســت که در مورد پیرزنی به نام 

ننه پیره اســت که عامل 

سرمای ســخت و مرگ ومیر در اواخر زمستان بوده 
است. آیین کوسه سوار این گونه بوده که مردی بدون 
ریش را می آوردند و مردم  او را ننه پیره می نامیدند و 

در خرمن جا از او سواری می گرفتند.
 این عمل نشان از این داشت که ننه پیره کاری دیگر 
نمی توانــد انجــام دهد و 
زمســتان رو بــه اتمام 

است.

   فلک االفالک
قلعه فلک االفالك یكی از مشــهورترین جاذبه های تاریخی و گردشــگری استان 
لرستان اســت که در باالی تپه ای باستانی و در مرکز شــهر خرم آباد قرار دارد. این 
قلعه از شرق و جنوب شرقی به رودخانه خرم  رود، از غرب به خیابان امام خمینی و از 
شمال به خیابان فلک االفالك محدود می شود. از تاریخ ساخت قلعه فلک االفالك 
و بانی آن، اطالعات دقیقی در دست نیست اما بر اساس شواهد موجود، بنای اولیه 
این قلعه به زمان شاپور اول ساسانی در قرن سوم میالدی بازمی گردد. ساسانیان در 
حدود منطقه کنونی خرم آباد، شهری با نام شاپورخواســت ساختند و از این دژ به 
عنوان مرکز حكومتی و نظامی استفاده می کردند. شاپورخواست بعدها ویران و در 

حدود سده هفتم هجری قمری، شهر خرم آباد فعلی به جای آن بنا شد.
وسعت تقریبی قلعه فلک االفالك 5300 مترمربع است و دارای 8 برج، 2 صحن و 
300 جان پناه اســت. فضای داخلی قلعه به 4 تاالر نسبتاً بزرگ پیرامون و تعدادی 
تاالر و اتاق تقسیم شده اســت. ارتفاع بلندترین دیوار تا ســطح تپه 23 متر است. 
مصالح به کار رفته در ساخت این قلعه، سنگ، آجر، خشت و مالت گچ و آهک است. 
ورودی بنا در سمت شمال و در بدنه برج جنوب غربی تعبیه شده که پس از گذر از 
راهروی ورودی، به حیاط اول متصل می گردد. از ویژگی های اصلی این بنا می توان 
به قرارگیری بر فراز صخره های سنگی و اِشراف کامل آن به دره تاریخی خرم آباد و 

جاری شدن چشمه پرآب گلستان از دامنه شمالی تپه اشاره نمود.

از این قلعه در منابع تاریخی مكتوب، با نام های متفاوتی چون دژ شــاپور خواست، 
سابرخاســت، دزبر و قلعه خرم آباد یاد شده اســت. نام »فلک االفالك« )به معنای 
سپهر سپهران(، عنوانی است که از دوره قاجاریه برای این قلعه در نظر گرفته شد و 
از آن روزگار تا به حال باقی مانده است. در واقع وجه نامگذاری این بنا، شاید به دلیل 
وجود دوازده برج قلعه که اشاره ای به دوازده برج فلكی دارد، باشد. عالوه بر این نام 

قلعه ممكن است استعاره ای از دست  نیافتنی بودن آن باشد.
در حال حاضر قلعه فلک االفالك که پس از ثبت در فهرست آثار ملی کشور به »موزه 
فلک االفالك« تغییر نام داده است، شامل بخش های مردم شناسی، هنرهای سنتی 
و باستان شناسی می شود. در تاالر موزه مردم شناسی، عكس ها و مدل های کوچک 
و بزرگ متعددی از شیوه ها و رسوم گوناگون زندگی مردان و زنان عشایر و روستای 

منطقه لرستان به نمایش گذاشته شده است.
از دیگر آثار دیدنی این موزه در بخش مردم شناســی، سنگ قبرهای اهالی منطقه 
اســت که با دیگر نواحی ایران تفاوت جالب توجهی دارند. در این نواحی رسم بوده 
که باالی قبر، ســنگی عمودی قرار می دادند و روی آن صحنه هایی از زندگی فرد 
درگذشته حجاری می نمودند. در تاالر باستان شناســی موزه تعداد زیادی اشیای 
ارزشمند مفرغی، ســفالی و ســنگی متعلق به هزاره های پیش از میالد به نمایش 
گذاشته شده است. این آثار بیانگر دیرینگی و پیشرفت تمدن کهن منطقه لرستان 

است.

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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مازندران

»مارمه« به معناي آغاز سال نو اســت که روز نخست سال نو اجرا مي شود. فردي 
از فامیل یا همســایه که قدمش خوش یمن و پربرکت است که معموالً کودکي 
خردسال و یا فردي کهنســال اســت، قرآني را که قبل  از آغاز سال نو )ماه سر( 
در بیرون از خانه قرار داده شده اســت به همراه  گل، سبزه و آب و آینه به نشانه 
میمنت، برکت و خوشــبختي به داخل خانه مي آورد. ورود ایــن فرد به خانه با 
استقبال و شادی ســاکنان خانه همراه اســت.در نزد برخی ورود مارمه به خانه، 
با ذکر و صلوات و خواندن  دعا همراه اســت. صاحب خانه در این روز مي خواهد  
مارمه کننده مورد نظر او اولین کسي باشــد  که وارد خانه  مي شود و تا آمدن او 
دوست ندارد کسي وارد خانه بشود و  مارمه را بشــكند. اگر خانه اي مارمه شده 
نیست کســي حق ورود به آن خانه را ندارد  تا این که شــخص مورد نظر مارمه 

کند. بعد از ورود این  شخص که معموالً از اهل خانه و یا دوستان و بستگان است، 
اهل خانه به استقبال او شــتافته و او را در بغل گرفته و مي بوسند و به او  عیدي 

مي دهند.
از بازی های نمایشی ســنتی مازندران در نوروز به ویژه در غرب استان، ریسمان 
بازی است. ریســمان بازان دو نفر هســتند یک نفر به عنوان بند باز باالی طناب 
راه می رود و دیگری به نام شــیطانک در پایین می ایســتد. بندباز باالی طناب با 
گذاشتن مجمع روی ســر یا سوار شــدن روی دوچرخه روی طناب راه می رود و 
شــیطانک نیز در پایین با درآوردن شــكلک و حرکات خنده آور تماشاچیان را 
ســرگرم می کند بعد از پایان نمایش شــیطانک در بین تماشاچیان می چرخد و 

پول و شیرینی جمع می کند از صاحب خانه نیز پول و شیرینی می گیرند.

   چورت
دریاچه چورت در شمال شرقی اســتان مازندران و 
بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار دارد. چورت 
در ســال 1320 بر اثر زمین لرزه و رانش زمین و در 
پی آن بسته شدن مسیر آب چشــمه ای که در کنار 
دریاچه قرار دارد، به وجود آمده اســت. وسعت این 

دریاچه حــدود 2,5 هكتار اســت و محلی ها به آن، 
دریاچه »میانشه« هم می گویند اما به دلیل نزدیكی 
آن به روســتای چورت به این نام خوانده می شــود. 
زمانی کــه آب دریاچه پاییــن می آیــد، باقیمانده 
درخت هایی که در محل پیدایــش دریاچه بوده اند 
پدیدار می شــود و منظره زیبایــی را ایجاد می کند. 
برای رســیدن به دریاچه چورت، باید مسیر ساری 
به کیاســر را در پیش بگیرید. بعد از طی مسافتی در 
حــدود 25 کیلومتر بعد از تابلوی روســتای چورت 
وارد مسیر فرعی می شــوید. 15کیلومتر جلوتر، در 
جاده آسفالته به روستای چورت خواهید رسید. پس 
از روستا چندین مسیر خاکی برای دسترسی به دریا 
وجود دارد. مســیر جاده خاکی به طول 10 کیلومتر 

به دریاچه چورت منتهی می شود.
   باداب سورت 

چشــمه های آب معدنی باداب سورت یک مجموعه 
زیبا و دیدنی و یكی از شگفت انگیزترین شاهكارهای 

طبیعت است. این چشــمه ها در 7 کیلومتری غرب 
روســتای بادله و در ارتفاع 1840 متری در ســاری 
واقع شده اند. چشمه های اسرارآمیز سورت مشتمل 
بر دو چشــمه با آب هــای کاماًل متفــاوت از لحاظ 
رنگ، بو و مزه هســتند. یكی از چشمه ها دارای آبی 
بسیار شور اســت که برای درمان دردهای کمر، پا، 
روماتیسم و پوست سودمند است و چشمه دیگر که 
در مجاورت این چشمه قرار دارد دارای آبی به رنگ 
نارنجی و مزه کمی ترش اســت که به صورت دائمی 
و تشتی اســت. آب های رســوبی این دو چشمه در 
مسیر جریان خود از باالی کوه به پایین طی هزاران 
سال، ده ها حوضچه کوچک بسیار زیبا به رنگ های 
نارنجی، زرد و قرمز و در اندازه هــای مختلف ایجاد 
کرده اند. چشــمه های آب معدنی باداب ســورت به 
همراه کوه دماوند و سرو ابرکوه به عنوان اثر طبیعی 
ملی به ثبت رسیده اســت. تنها در 6 کشور در جهان 

پدیده ای تا حدی شبیه به این چشمه ها وجود دارد.

سفر در تاریخ، آداب و رسوم
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مرکزی

از رسوم نوروزی رایج در بین مردم شهرستان دلیجان »هله هله« 
است. در این مراسم که امروزه بسیار کمرنگ شده و پنجاه روز مانده 
به عید انجام می شد، عده ای از جوانان در حالی که کوله هایی روی 
دوش خود داشتند، دور هم جمع می شدند، یكی از آنها لباس شاد 
می پوشید و دیگری به نقش تگه )بز( در می آمد و زنگوله های زیادی 
به کمر خود می بست، این افراد در روستا به راه می افتادند و با سر 
و صدا و شادی سرود ســر می دادند. هله، هله، هو، هو صد به غله، 
هو، هو .یعنی: صد روز به جمع آوری غله ) گندم و جو( مانده است. 
پنجاه روز به نوروز داریم و با خواندن این اشعار از مردم انعام دریافت 

می کردند که این انعام در پایان مراسم میان فقرا تقسیم می شد.
رسم »کوزه سفالی« نیز از سرگرمی ها و باورهای قدیمی نوروزی 
در شهر ساوه است که توسط زنان انجام می شود. شب قبل از عید 
زنانی که نذر دارند، نیت کرده و اسم خود را روی کاغذ می نویسند 
و آن را داخل »بستو« ) کوزه ســفالی( می اندازند. گاهی به جای 
نوشتن اسم، یک سكه، انگشتر و یا چیز دیگری را برای نشان داخل 
ظرف می اندازند و صبح روز بعد، یكی از زنان مورد اعتماد در حالی 
که دعا می خواند، هر یک از نشانه ها را بیرون آورده و بدین ترتیب 

هر کس به نیتش می رسد.
آنها معتقد بودند در موقع تحویل ســال، تخم مرغ در سینی تكان 
می خورد، حیوانات شروع به نشــخوار می کنند و آب ها از حرکت 
می ایســتند. هر کس در این وقت دعایی بكند، دعایش مستجاب 
می شود؛ مردم اســتان مرکزی به سفره هفت سین »سرفه سال« 
می گفتند. رشكی و ماسی از جمله آیین های کهن نوروزی  خوانی 
است که در گذشته در شــهر اراك رواج داشته است.این آیین در 
انتهای فصل زمستان به ویژه در هنگام سختی سرما برای گذران 
اوقات فراغت و ایجاد شور و شــادی در مردم انجام می شد و موسم 
بهار را نوید می داد برای انجام این نمایش 2 شخصیت لباس قرمز 
پوشــیده و کاله مخصوصی را بر سر می گذاشتند. سپس تعدادی 
زنگوله به خود آویزان می کردند و به در خانه ها می رفتند و با حرکت 

دادن خود و به صدا درآوردن زنگوله ها ترانه های شاد سر می دادند.

   تاالب میقان
تاالب کویــری میقان در اســتان مرکزی و 15 
کیلومتری شــمال شــرقی اراك قرار دارد. این 
منطقه یكــی از زیباترین جلوه هــای طبیعت 
اســتان مرکــزی و از زیســتگاه های مهــم و 
بین المللی پرندگان است. تاالب میقان، آخرین 
حلقه اکولوژیک حوزه آبریز دشــت اراك است 
که آب های سطحی مسیل های فصلی را جذب 
می کند و مساحت حوزه دریاچه فصلی آن بسته 
به ورودی آب بین 100 تــا 110 کیلومتر مربع 

متغیر است.
این تاالب در روزگاران گذشــته بــه نام نمكزار 
فراهان مشهور بوده اســت. جزیره کوچكی در 
وسط آن قرار گرفته اســت که آثار و خرابه های 
ســاختمانی در آن وجــود دارد. آب دریاچه به 
قدری شور اســت که در هر لیتر آن در تابستان 
50 گرم،   در بهار 38 گرم و در زمستان 28 گرم 
نمک وجود دارد.این دریاچه زیستگاه گروه های 
بزرگ پرندگان اســت و آب و هوای آن در فصل 

پاییز بسیار مناسب است.
در فصل بهار تــاالب میقان به عنــوان یكی از 
زیســتگاه های اصلی پرندگان مهاجری که در 
پائیز با عبور از این منطقه از نواحی سردســیر 
سیبری به ســمت مناطق گرمســیر جنوبی و 
آفریقا پرگشوه بودند و اینک در راه بازگشت به 
موطن اصلی در این تاالب اسكان موقت دارند. 
غنای خاك کویر میقان اراك از ماده ارزشــمند 
سولفات سدیم از این ناحیه به عنوان بزرگترین 
ذخیره گاه معدنی ماده مذکــور در خاورمیانه 
تبدیل کرده است و تزئینات سفیدی که از نمک 

و سولفات سدیم در حاشیه کویری تاالب ایجاد 
شده مناظری دیدنی را برای گردشگران ایجاد 

کرده است.
این تــاالب توســط اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان مرکزی به منطقه شكار ممنوع 
تبدیل شــده اســت. تاالب میقان اراك ساالنه 
پذیرای بیــش از 12 هزار قطعــه پرنده مهاجر 
از سیبری است و از ســوی دیگر تاالبی در یک 
محیط کویری اســت که ایــن خصوصیت یک 

ویژگی منحصر به فرد و جالب است.
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هرمزگان

یكی از رســوم مردم هرمزگان در نوروز شكستن کوزه های 
کهنه است که برای از بین رفتن نحسی سال انجام  می شود. 
همچنین نماد ســال نو و نوروز برای ساحل نشینان خلیج 
فارس شخصیتی به نام »ُمم نوروز« است که متأثر از فرهنگ 
باستانی این دیار و نمادی از آوردن رزق و روزی و برکت در 

سال جدید است.
قبل از تحویل ســال نو مردم هرمــزگان معتقدند که باید 
شیرینی و میوه در خانه آماده باشد. مسن تر ها این تنقالت 
عیدانه را در ظرفی به نام »کندوك« که از نخل خرما درست 
شده و در آن نان نگهداری می کنند می گذارند زیرا معتقدند 
که این مواد به آن امید که خیر و برکت از خانه شــان نرود 
تا صبح باید دســت نخورده درون کندوك بماند. همچنین 
اعتقاد دارند که هیچ کس در شب سال نو نباید با شكم خالی 
بخوابد، چون مادر نوروز در آن شب به خانه ها سر می زند و 
اگر در آن شب کسی با شكم ســیر بخوابد روزی فراوان در 
سال می گیرد و کسی که با شكم گرسنه می خوابد از روزی 

زیاد در طول سال محروم می ماند.
یكی دیگر از رسوم هرمزگانی ها در ایام نوروز »نوروزخوانی« 
است، به این صورت که بچه ها در نوروز سرودی می خوانند 
و از پدر و مادر و ســایر بزرگترها عیدی می گیرند. کودکان 
می خوانند »نوروز نو باز آمده/ بلبل به آواز آمده/ نوروز به صد 
ناز آمده/ بابا بده نوروزیم، مادر بكن دلســوزیم/ مادر به حق 
شیر تو/ در گردنم زنجیر تو/ شب ها بخوردم شیر تو/ بابا بده 
نوروزیم، مادر بكن دلسوزیم/ نوروزیم ده شاهی است/ کمتر 

کنی یک شاهی است«
یكی از رســوم روستانشــینان خطه هرمزگان این اســت 
که دو ســه روز قبل از سال تحویل، پشــم و موی حیوانات 
را می چینند و شــاخ و گوش گاو، گوسفند و شتر را با گلگ 
که نوعی خاك سرخ است رنگین 

می کنند.

   کوه های قشم
بی شــک در دوره  قبل از تاریخ، آنچه امروز جزیره 
قشم خوانده می شود در زیر آب های خلیج همیشه 
فارس قرار داشــته و طی گذر زمان بر اثر تحوالت 
دورانی، ســطح آب فرو کش کــرده و بخش های 
برآمده زیــر دریا به صورت جزیــره در آمده اند. در 
این جزایر که قشــم هم یكی از آنها است کوه های 
کم ارتفاع فــراوان وجود دارد. ســطح این کوه ها 
را الیه هــای مرجانــی، اســفنجی و دو کفه ای ها 
پوشــانده اند که موجب حفاظــت خاك های نرم 
شیست و مارن سطح مرجانی شده است. با وجود 
این، باد، باران و طوفان های باران زا که تقریباً موازی 
و با زاویه کمی از زمین می وزند باعث فرسایش تنه 

کوه ها و فرو ریختن پوشش های مرجانی شده اند..
   شاه شهید

از مكان های متبرکه جزیره قشم بقعه شاه شهید 
است که طی سال های اخیر توســط منطقه آزاد 
قشم بازسازی شده و صحن و فضای آن گسترش 
یافته است. زیارتگاه شاه شــهید در جوار غارهای 
خربس قرار دارد. مردم بومی جزیره درباره شــاه 

شهید داستان های دل انگیز بسیاری می گویند.
انجیر معابد

از رســتنی های شــگفت انگیــز مناطــق حاره، 
مخصوصاً جزایــر خلیج فارس، درخت همیشــه 
ســبز لور )معروف به انجیر معابد( است که تاجی 
بسیار بزرگ با ریشه های هوایی متعدد دارد و میوه 
رســیده نارنجی رنگ آن مطبوع و خوراکی است. 
یكــی از زیباترین 
ایــن درختان در 
روســتای »تم 
 » ســنیتی
منطقــه 

توریان قرار دارد و در نزدیكی آن بقعه ای دیدنی با 
طرح معماری کهن به نام »زیارت پیر« واقع شده 

است.
   جنگل دریایی حرا

جنگل دریایی حرا کــه نام علمــی آن به حكیم 
و فیلســوف ایرانی ابوعلی ســینا منسوب است، 
درختچه هایی اســت در اندازه های متفاوت 3 تا 6 
متر با شاخ و برگ سبز روشــن. حرا درختی است 
»آب شــورزی« که به هنگام مد دریا تا گلوگاه در 
آب فرو می رود و با خاصیت تصفیه ای که در پوست 
آن تعبیه شده بخش شــیرین آب دریا را جذب و 
نمک آن را دفع می کند. منطقه حفاظت شده حرا 

عنوان »ذخیره گاه زیست کره جهانی« را دارد.
   چاه های تال )طال(

در الفت و در جــوار قلعه نــادری، حلقه های چاه 
آب فراوانی به چشــم می خورد که مردم ســخت 
کوش این منطقه با زحمت زیاد در دل سنگ های 
شیســتی کفه انت های محوطه حفــر کرده اند. 
تل مشــرف بر این چاه ها با سطح سنگی مرجانی، 
آب باران را به محل گودال چاه ها هدایت می کند 
و چون کفــه چاه ها به الیه های گچی ختم شــده 
است. به گفت ســاکنان محلی تعداد این چاه ها به 
تعداد ایام سال کبیســه 366 حلقه بوده و در هر 
روز از سال دهانه یكی از آنها را باز و از آن استفاده 
می کنند. برخی به اشتباه و با این تصور که به دلیل 
ارزش بسیار باالی آب شیرین در جزیره از واژه طال 
در خصوص این چاه ها اســتفاده می شــود به آنها 
چاه های طال می گویند در حالی که تلفظ صحیح 
آن تال یعنی تل آب، به معنی آب برگرفته از شیب 

تل است.
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همدان

آیین علف جوشــان از آیین های کهنی است که در 
آستانه سال نو در بین مردم همدان رواج داشت. در 
این آیین با گرفتن خون از گرده پشــت و تیغ زدن 
به گوش، خــون کهنــه را دور می ریختند تا خون 
تازه جایگزین آن شــود که هنوز هم می توان آثار 
شــیارهای خون گرفتن )حجامت( را در بدن افراد 
70 ساله این شهر پیدا کرد. آنها بر این اعتقاد بودند 
که اول باید خون تازه پاك شــود تا زندگی جریان 
خوبی داشته باشد. جمعه آخر سال نیز در همدان 

آیین خاص خود را داشته اســت. خیابان باباطاهر 
را در قدیم خیابان »ال  الــه  اال  اهلل« می گفتند؛ زیرا 
در محل امامزاده  عبداهلل کنونی، قبرستان همدان 
قرار داشت. تمام خیابان نیز پر از مغازه های فروش 
کوزه های ســفالی تازه بود؛ مردم که به قبرســتان 
می رفتند برای مردگان خیــرات می دادند و پس از 
برگشتن از قبرســتان از اجناس اللجین خریداری 
می کردند و معتقد بودند که ســال نو نیز باید کوزه 

نو داشته باشد.

   هگمتانه
تپه هگمتانــه که شــهری زیرزمینــی را در خود 
جــا داده اســت، در قســمت شــمالی و در بافت 
قدیمی شــهر همدان در انتهای خیابــان اکباتان 
قــرار دارد. این تپه باســتانی 3 هزار ســال قدمت 
دارد و با مســاحت حدود 30 هكتار، وســیع ترین 
تپه باســتانی ایران اســت. این محوطه باستانی با 
توجه به اشــاره های تاریخی و برداشت های اولیه 
باستان شناسان و پژوهشگران، دربرگیرنده آثاری از 
دوره های تاریخی مختلف به ویژه ماد، هخامنشی و 

اشكانی است.
این تپه در طول یک صد ســال اخیــر بارها مورد 
حفاری باستان شناســان داخلــی و خارجی قرار 
گرفته است. پیشــینه حفاری های علمی این تپه 
به ســال 1913 میالدی برمی گردد. در حفاری ها 
یک حصار طوالنی به ارتفــاع 9 متر و دو برج عظیم 
و کم نظیر در درون آن کشف شده است. سازه اصلی 
این شهر باستانی از خشت خام و در بخش هایی از 

آجر تشكیل شده است.

   غار علیصدر
غــار علیصدر بر اســاس نظر کارشناســان مطرح 
زمین شناسي دنیا یكي از بي نظیرترین و بزرگ ترین 
غارهاي آبي جهان اســت که شــكل گیري آن به 
دوره ژوراســیک )دوره دوم زمین شناســي 190- 
136 میلیون ســال پیش( باز مي گردد. این غار در 
سال هاي 1341-42 توسط تعدادي از کوه نوردان 
و غارنوردان گروه ســیناي همدان به همراه اهالي 
روستاي علیصدر شناســایي و قایقراني در این غار 
شــگفت انگیز با وســایل ابتدایي، در سال 1346 
به همت دســت اندرکاران امر و تعریض دهانه  غار 
امكان پذیر شد. نام این غار برگرفته از نام روستاي 
علیصدر اســت که طي سالیان گذشــته علي سد 
و علي ســرد نیز گفته مي شــده اســت. بر اساس 
تحقیقات و مســتندات موجود بخش هاي ورودي 
غار در دوره صفویان مورد استفاده اهالي آن منطقه 
قرار مي گرفتــه به طوري که از مدخــل ورودي به 
عنوان پناهگاه و از آب آن بــه صورت آب انبار براي 

مصارف کشاورزي استفاده مي کردند.

آیین اختتامیه اولین جشــنواره اســتانی ایده های 
بشردوســتی با تقدیر از صاحبان ایده هــای برتر به 
میزبانی جمعیت هالل احمر شهرستان مالیر برگزار 
شد. طی فراخوانی از سوی معاونت جوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان همدان از اعضــای کانون های 
مختلف جوانان، دانشــجویی، دانش آمــوزی و... در 
شــعب 9گانه این جمعیت در شهرستانهای استان 
دعوت به عمــل آمد تا طــرح ها و ایــده های خود 
با مضامینی در راســتای ترویج بشردوســتی را به 
دبیرخانه جشــنواره اســتانی ایده های بشردوستی 

ارسال نمایند.
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
با بیان اینكه در مجموع بیش از یكصد ایده از سراسر 
اســتان به دبیرخانه جشنواره ارســال شده است، از 
استقبال خوب اعضای واحدهای جوانان شعب هالل 

احمر از این جشنواره سخن گفت.
در  آیین اختتامیــه مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان همدان با اشاره به فعالیت های ارزشمندی که 
در سازمان های مردم نهاد مختلف برگزار می گردد، 
نوع فعالیت در جمعیت هالل احمر را دارای ویژگی 
بارز داوطلبانه بودن و خدامحوری دانست و به همین 
دلیل به خدمات این جمعیت که فارغ از نژاد، مذهب 
و رنگ مشــمول همه مخلوقات خداوند می گردد به 

عنوان یک امر خطیر و اصل متعالی اشاره کرد.
وی با بیــان اینكه جامعه مــا امروز نیــاز دارد که به 
افكار و اندیشــه های جوانان اهمیت بیشتری بدهد، 
از مســئولین خواســت با اهمیت دادن به ایده های 
جوانــان، راه را برای بــروز خالقیت آنان بــاز کنند. 
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همدان در 
ادامه از لزوم مطالعه در همه ابعاد، حســن استفاده از 
فرصتهای پیش رو و بهره گیــری از افكار دیگران به 
عنوان برخی از پیش شــرط های بــروز خالقیت نام 
برد و افزود: گاهی یــک تغییرکوچک در محیط کار 
یا زندگی می تواند منجر به بروز خالقیتی بزرگ شود. 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان 
همدان نیز در سخنان کوتاهی به جایگاه بشردوستی 
از منظر علوم دینی اشاره کرد. بعد از این سخنرانی ها، 
صاحبان 17 ایده برتر از جمله رســانه بشردوستی، 
فیلم کوتــاه بشردوســتی، نانوایی بشردوســتی از 
شهرســتانهای مالیر، همدان، بهار و اســدآباد، لوح 

سپاس و هدایای خود را از مسئولین دریافت کردند.

سفر در تاریخ، آداب و رسوماتفاق هاللی

سفر در آفاق
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کردستان

در افســانه های مردم ُکرد »خاتو زمهریری« که نماد زمســتان است دو پسر داشته 
که با فصل بهار می مردند و سال دیگر در زمستان متولد می شدند. همچنین مراسم 
میرنوروزی یا امیر بهاری یكی از آیین های نمایشــی پس از تحویل سال نو است که 
در گذشته با تشریفات زیادی برگزار می شــد و امروزه تنها در چند روستای منطقه 
منگور از توابع مهاباد هرســاله در نخستین چهارشنبه ســال برگزار می شود. در این 
روز مردم از میان خود فردی عامی را بــه امارت و حكومت موقت انتخاب می کنند به 
او عنوان میرنوروزی می دهند. از دیگر آداب نوروزی مرسوم در کردستان، هه ته ری، 
مه ته ری اســت. که کودکان در روز نخســت نوروز به آن می پردازند و در روســتاها، 
بزرگترها در گروه های چندنفره شال خود را از روزنه بام پایین می انداخته و می گویند: 

»هه ته ری، مه ته ری، شــتیكمان بو بخه نه بن چه په ری یعنی هدیــه ای برایمان به 
پشت پرچین بیاورید«. گردش کوسه در روســتاها یكی دیگر از آداب نوروزی است. 
گردیزی، ابوریحان بیرونی و بسیاری از مورخان در آثارشان از این آیین یاد کرده اند. 
درباره تاریخچه این رسم در کتاب »جشــن ها و آیین های ایرانی« آمده است: »این 
آیین آیینی است کهن که در اروپای شــرقی برگزار می شده و طبق برخی روایات به 
زمان حضرت موسی )ع( که چوپان شعیب پیامبر بود، بازمی گردد. روستاییان با راه 
انداختن دسته ای که لباس های چوپانی و ماسک های خنده دار پوشیده اند، کوسه و 
عروسش را بدرقه می کنند. آن ها در حالی که شــعر می خوانند، به در خانه ها رفته و 

نوید می دهند که زمستان رو به اتمام است و بهار در راه و بعد هم هدایایی می گیرند«.

   زریوار
نام زریــوار یادگاری اســت از زبان پهلــوی که قبل 
از اســالم در منطقه متداول بوده و مردم به آن تكلم 
می کردند. زری وار یا زریبار بــه واژه »َزری« به معنی 
دریاچه، دریا و پســوند »وار« به معنی کنار است که 
روی هم رفته به معنی »دریاچــه وار« یا »کنار دریا« 
اســت. این دریاچه در فاصله 2 کیلومتری غرب شهر 
مریــوان و در ارتفــاع 1285 متــری در عمیق ترین 
نقطه جلگه ای از ســطح دریا قرار گرفته است. زریوار 
از زیباترین منابع طبیعی کردســتان به شمار می رود. 
آب دریاچه از چشــمه های جوشــان کف آن تأمین 
می شــود. عرض دریاچه حدود 2 کیلومتر، طول آن 
4/5 کیلومتر و مســاحت آن 720 هكتار است. عمق 

دریاچه هنگام باال بودن سطح آب به طور متوسط 5/4 
متر و در بعضی نقاط 18 متــر و در زمان پایین بودن 

سطح آب )در تابستان( به 5/2 متر می رسد.
دریاچه زریوار شــامل آبخیزهای پهناوری است که 
اکوسیستمی از پرندگان مهاجر و گونه های گیاهی و 
جانوری آبزی را دربر می گیرد. با توجه به کمیابی این 
نوع آبگیرها در ایران و به خصوص در کردســتان، این 
دریاچه ارزش بوم شناختی و تفریحی باالیی دارد. در 
محیط اکوسیستم دریاچه، گونه های مختلف جانوران 
و ماهی ها و انــواع پرنــدگان بومی و مهاجــر مانند 
مرغابی، اردك، غاز، فالمینگو، پلیكان، آنقوت، اردك 
ســبز، ماهی خوار و جانواری مانند سگ آبی زندگی 

می کنند.

   موزه سنندج
موزه سنندج در قسمت بیروني یكي از بناهاي دوره 
قاجاریه دایر شــده اســت. این بنا به منزل )ســاالر 
سعید( معروف اســت و مقارن با سلطنت ناصرالدین 
شــاه قاجار در حدود 150 ســال پیش توسط یكي 
از علماي منطقه کردســتان در دو قســمت حیاط 
و ســاختمان بیروني و حیاط و ســاختمان اندروني 
بنا شــد. عمارت بیروني شــامل یک حیاط بزرگ 
و ســاختمان دو طبقه با تــاالر تشــریفات مزین و 
همچنین زیرزمین و حوض خانه زیبا و انبار اســت. 
این بنا در سال 1354 شمســي به موزه تبدیل شد. 
موزه ســنندج از دو بخش مجزا تشكیل شده است. 
بخش تاریخ و باستان شناســي در طبقات اول و دوم 
قرار دارد. طبقه اول که شــامل تاالر شــاه نشین با 
گچ بري هاي زیبا و اروســي هفت لنگه و آیینه کاري 
هنرمندانه و با شــكوه اســت و اتاق هاي کنار آن به 
نمایش آثار تاریخي ایران از پیــش از تاریخ تا اواخر 
دوره ساســاني اختصاص دارد. این آثار شــامل آثار 
3000 سال پیش دوره ماد، ماننایي و دوران تاریخي 
قبل از اسالم اســت. شــاخص ترین آثار این بخش 
اشیاي مربوط به نقاط مختلف اســتان و به ویژه آثار 
سفالي. مفرغي، عاج و استخوان هاي یافت شده از تپه 
)زیویه ( و )غار کرفتو( است که در سال هاي اخیر در 
حفاري هاي علمي به دســت آمده است. سایر آثاري 
که در این بخش به نمایش درآمده است دربرگیرنده 
آثاري از دوره اشكاني و ساســاني و هزاره اول قبل از 
میالد است. طبقه دوم که شــامل اتاق هاي بزرگ و 
ایوان مزین عمارت اســت به آثار دوره هاي مختلف 
اســالمي از اوایل اســالم تا دوره قاجاریه اختصاص 

یافته است. 

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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کرمان

در گ ذشــ ت ه  در ب رخ  ی  از ن ق  اط  اســ ت  ان  ک رم  ان  م ردم  ب  اور 
د اش ت ن د ک ه  زم  ان  ت ح وی ل  س  ال  ت م  ام  آب ه  ا ی  ج  ار ی  ب ر ا ی  
ی ک  ل ح ظه  م  ی ای ســ ت ن د و  اص طالح  اً ب ه  آن  »خ و اب آب « 
م  ی گ ف ت ن د. در بعضــی  از م ن  اطق  اســ ت  ان  ک رم  ان  د ع  ا ی 
 م خ ص وص  ت ح وی ل  ســ  ال  ر ا ب  ا ز ع ف ر ان  و گ ــالب  ب ر ب دن ه 
 ی ک  ک  اس ه  چ ی ن  ی  م  ی ن وی س ن د س پ س  از  آن ش رب ت  درس ت 
 م  ی ک ن ن د و ب ر ا ی  ســ الم ت  ی  ا ع ض  ا ی  خ  ان و اده  در طول  س  ال  
ه م گ  ی  از  آن  م  ی ن وش ن د. آن  ه  ا  ع ق ی ده  د اش ت ن د  ه رک س  ش ب  
 ع ی د ب  ای د ح ت م  اً در م ن زل  خ ودش  ب ه س ر ب ب رد و ب ر  ای ن  ب  اور 
ب ودن د ک ه   اگ ر در م وق  ع  ســ  ال  ت ح وی ل  در خ  ان ه  خ ودش  ان  
ن ب  اش ن د ت  ا  آخ ر س  ال  م رت ب  اً  ای ن  طرف  و  آن  طرف  خ و ا ه ن د 
ب ود. در ب رخ  ی   از ش  ه رس ت  ان   ه  ا م  ان ن د س ی رج  ان  م وق  ع  ت ح وی ل  
س  ال   اق د ام  ب ه  رشــ ت ه  ب ر ی  و پ خ ت ن   آش  ب  ا  آن  م  ی ک ن ن د و 
ب  اور د ارن د ک ه  ب  ا  ای ن  ک  ار ســ ر رش ت ه  زن دگ  ی  ت  ا  آخ ر س  ال  ب ه  

دس ت ش  ان  خ و ا ه د ب ود.

   ارگ راین
ارگ رایِن یكی از بزرگ ترین بناهای خشتی جهان 
اســت. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش از 
بیســت و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشــتی 
بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هرساله میزبان 
هزاران گردشــگر داخلی و خارجی است. ارگ راین 
در جنوب غربی شــهر کنونی راین در استان کرمان 
ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ 

تاریخی بم شبیه  است و بر باالی تپه ای قرار دارد.
   باغ شازده

باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران 
محسوب می شــود. این باغ در حدود 2 کیلومتری 
شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه های 
تیگران واقع شــده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه 
است. ارتفاع این منطقه از سطح دریای آزاد 2020 

متر اســت. این باغ مســاحتی قریب به 5/5 هكتار 
دارد. دو مجموعه شــرقی و غربی دارد. کوشــک یا 
همان عمارت های آن بســیار زیباست و به صورت 
دو آشكوبه ساخته شده است و سر در آن از معماری 
خیلی زیبایــی برخوردار اســت که آن را از ســایر 
باغ های ایرانی متمایز و ممتاز می سازد. فواره های آن 
چشــم هر بیننده ای را نوازش می دهد. این فواره ها 
که در طول باغ قرار دارند زیباتریــن فواره باغ های 
ایرانی هستند. زیرا سایر باغ های ایرانی کمتر فواره 
داشته اند و یا اگر داشــته اند به این زیبایی نبوده اند. 
فواره های زیبای باغ شــاهزاده بر اســاس اختالف 
ارتفاع و نه هیچ نیروی دیگری فعال هستند که این 
خود دلیلی بر هوش و ذکاوت مردمان کرمان زمین 
است. طول باغ شاهزاده کرمان 407متر و عرض آن 

122 متر است. 
   کلوت

کلوت به کوه های شنی ای می گویند که بر اثر عامل 
فرسایشــی غالب کویر باد ایجاد می گردد و فرم ها و 
شــكل های مســحور کننده ای را ایجاد می کنند 
که کمتر کســی می تواند پس از دیدن این مناظر، 
انگشت به دهان نماند و مسحور این زیبایی بی مانند 
نشود. کلوت که از ترکیب دو واژه کل به معنی آبادی 
و لوت که نام بیابانش هست آمده است. وقتی ناگهان 
در دل بیابان لوت چشــمتان به ســازه های خاکی 
عجیب و غریب بیفتد و این سازه های خاکی تا چشم 
کار می کنند دیده می شــوند، انگار وارد یک شــهر 
شده اید. شهری بدون هیچ ســكنه ای که انگار تنها 
برای ارواح ساخته شده. شاید برای همین است که 

می گویند اینجا شهر جن و پری است.

سفر در آفاقسفر در تاریخ، آداب و رسوم
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کرمانشاه

از رسم های بسیار جالب شب عید در کرمانشاه، »شال درکی« یا 
»شال اندازی« اســت. جوانان در شب عید دستمال یا شال خود 
را از منافذ تعبیه شده در سقف اتاق ها به داخل اتاق آویزان کرده 
و عیدی خود را از صاحب خانه می طلبند و هنگام شــال اندازی 
شــعرهای خاصی می خوانند. همه هر پیش آمد بدی را در این 
روز بدشگون دانسته و معتقدند که با شادبودن در چنین روزی، 

سراسر سال تازه را به خوشی خواهند گذراند.
در قدیم بچه هــا روی بام خانه های دهكــده می رفتند و از روزنه 
بام ها، شــال هایی را که درازای آن تا چندمتر می رسید، به درون 
اتاق ها آویزان می کردند و صاحب خانه را آواز می دادند و به کردی 
می گفتند: »شال َدر، هات هات، پَِر شالم نسوزی، پر شال مان را 
نسوزانی )شال آویزان، آمد آمد، گوشه شــالم را نسوزانی، آن را 
خالی برنگردانی(«. صاحب خانه درون شــال آن ها، گردو، بادام، 
شیرینی، نخود و کشمش و تخم مرغ پخته می گذاشت و شال را 
گره می زد و می گفت: »َهل کیِش بان )باال بكش(«. در مواردی، 
برای شادی بیشــتر و شــوخی، صاحب خانه داخل شال زغال 

گداخته ای می گذاشت و باال می فرستاد.
پس از تحویل ســال مردم برای دید و بازدید به خانه هم می روند 
که خانه ســادات در اولویت است؛ همان شــب پولی به نام »ته 
کیســه« به عنوان نماد برکت از بزرگان می گیرند. در روســتاها 
معموالً افراد خانواده بــه یكدیگر تخم مرغ هایــی برای عیدی 

می دهند.

   بیستون
محوطه تاریخی بیستون در شهرستان هرسین 
استان کرمانشاه واقع است و از اعتباری مضاعف 
در تاریخ ایران باســتان برخوردار اســت. این 
محوطه آثاری از پیش از تاریخ تا حكومت های 
اسالمی در خود جای داده است. آثاری همچون 
غار شكاچیان، مر خریل، مر تاریک، مر آفتاب، 
مر دودر، تپه نادری، ســراب بیســتون، جاده 
حاشیه ســراب، بقایای گورســتان قدیمی، دژ 
تاریخی مدفون، نیایشــگاه شاهنشــاهان ماد، 
نقش برجسته داریوش بزرگ، مجسمه هرکول، 
نقش برجسته میتریدات دوم شاهنشاه اشكانی، 
نقش برجسته گودرز، سنگ بالش، پرستشگاه 
شاهنشــاهان پارتی، بقایای شــهر باســتانی 
هخامنشیان و پارتیان، بقایای بناهای ساسانی، 
کتیبه فرهاد کوه کــن، بقایای پل ساســانی، 
بقایای ســد ساســانی، ســنگ های تراشیده 
ساسانیان، کاروانسرای ایلخانی، بناهای ایلخانی، 
کاروانسراهای صفوی، وقف نامه شیخ علیخان 
زنگنه، پل بیســتون و آثار پراکنده دیگری در 

بیستون قرار دارد .
دلیل آنكه همه این آثار در یک جا قرار داشــته 
این بوده اســت که این محل بــدون تردید از 
مكان های مقدس ایرانی شناخته می شده زیرا 
آب مظهر پاکی و روشــنانی فــراوان از دل کوه 
بیستون به بیرون روان اســت و داریوش هم به 
دلیل اهمیــت موقعیت کرمانشــاه و کوه های 
صخره ای آن این مكان را برای کتیبه ارزشمند 
بیســتون انتخاب نموده اســت .این محل در 
گذشته بغســتون نام داشــته به معنی جایگاه 
بغ و آن به ســبب اعتقاد روحانیون زرتشــتی 
به این قســمت بوده که آن را نمــاد بغ )خدا( 
می دانســته اند، بعدها در اثر کثرت استعمال و 

مرور ایام به بیستون تغییر لفظ داده است.

   کتیبه بیستون
کتیبــه بیســتون بزرگترین کتیبــه جهان، 
نخستین متن شناخته شده ایرانی بر دامنه کوه 
بیستون قرار دارد. سنگ نبشته بیستون یكی از 
مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان 
و مهم ترین متن تاریخی در زمان هخامنشیان 
اســت که شــرح پیروزی داریوش بزرگ را بر 
گوماته مغ و به بند کشیدن یاغیان را در سه زبان 
پارسی باســتان، عیالمی و بابلی نشان می دهد. 
متن پارسی باستان در 414 سطر و پنج ستون 
است. سنگ نبشته بیســتون در ارتفاع چند ده 
متری از سطح زمین و بر دامنه رو به جنوبی کوه 
پراو ساخته شده اســت و از آثار به جای مانده از 
پلكانی در قســمت باالیی کوه بیستون احتمال 
می رود که سنگ تراشان از این راه برای رسیدن 
به محل استفاده می کرده اند و پس از پایان کار 
پكان را به منظور غیرقابل دســترس کردن اثر 

تراش داده اند.
   مجسمه هرکول

مجسمه هرکول که به نظر می آید تندیسی از 
تجاوز اسكندر گجستک و حكومت سلوکیان 
به ایران باشد در ســال 1327 هجری هنگام 
احداث جاده آســفالته همدان به کرمانشاه در 
دامنه کوه کشف شــد . پیكره هرکول شخص 
نیرومندی را نشان می دهد که به پهلوی چپ 
به روی نقش شیری در ســایه درختی لمیده 
است و در دســت چپ پیاله ای در دست دارد 
و دست چپش را بروی پای راستش قرار داده 
است. ســر مجســمه هرکول در سال 1380 
کنــده و دزدیده شــده بود که پــس از چند 
سال کشــف و دوباره به جایگاه اصلی خودش 
برگشت. درازای این تندیس 147 سانتی متر 
است. پشت تندیس هرکول کتیبه ای از زمان 

سلوکیان وجود دارد.
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سفر در آفاق



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 3۰ | اســفند 1396    107

کهکیلویه و بویر احمد

چاله گرم کنون یا ســفره پرکنون مشــهورترین آیین ســنتی مردم کهگیلویه و 
بویراحمد در عید نوروز باستانی اســت.  این آیین که در نخستین شب سال برگزار 
می شود، هر خانواده به نیت سالی پر خیر و برکت سفره خود را پر از نان تازه می کند 
و با طبخ غذاهای سنتی مانند شله ماش، شله عدس، شــله بادام، شله کنجد چاله 
یا اجاق خود را گرم نگه می داشــتند. این آیین هنوز هم مرسوم است اما در برخی 
مناطق غذاهای سنتی جای خود را به غذاهای امروزی داده است. همچنین رسم 
اســت که براي آمرزش مردگان از پنجمین تــا هفتمین روز به عیــد نوروز مانده 

خانواده هاي سوگوار شــیر برنج، حلواي خرما، پلو و گوشت مي پزند و خانه به خانه 
تقسیم مي کنند و آن را خیرات نیمه برات مي گویند. تقسیم پختني ها توسط افراد 
خردسال انجام مي شود و فاتحه خواني و آمرزش طلبي از مقاصد این کار است. در 
قدیم و هم اکنون در بسیاری از روستاها پیش از ســیزدهم زنان روستایی معموالً 
ســنگ های اطراف اجاق خود را بیــرون می انداختند و مرغ یا گوســفندی را ذبح 
می کردند و خونش را در اجاق می ریختند و سپس گوشت قربانی را بین خانواده ها 

تقسیم می کردند. 

   چشمه میشی
چشمه میشی یكی از جاذبه های طبیعی این اســتان است که در چهار کیلومتری 
شمال شرقی شهر سی سخت قرار دارد و یكی از پرآب ترین و خنک ترین چشمه های 
زاگرس بوده که آن را چشمه »بشو« نیز می نامند. سردی آب این چشمه به حدی 
است که تا فاصله 800 متری از محل جوشش نمی توان دست را در آن نگه داشت. 
در اسطوره ها آمده اســت که کی خســرو به امر اهورامزدا در این چشمه سر و تن 
بشســت و در غاری آرامید. این چشــمه عالوه بر تأمین آب شرب شهر سی سخت 
تأمین کننده آب کشاورزی باغات سیب و انگور و گردوی سی سخت و روستاهای 
پایین دســت اســت. آب زالل و گوارای آن خســتگی هر رهگذری را از تن خارج 
می کند. چشمه میشی در فصول مناسب سال پذیرای خیل عظیمی از دوستداران 

طبیعت و گردشگرانی است که از سراسر کشور به این منطقه سفر می کنند.
   دیل

روستای بزرگ دیل در استان کهگیلویه وبویر احمد از توابع شهرستان گچساران در 
شمال غربی شهرگچساران و در فاصله 25 کیلومتری آن قرار گرفته است. روستاي 
دیل همجوار روســتاهاي آرو، مارین و آبریگون بوده و از طبیعت بسیار زیبا و چشم 
اندازهاي خیره کننده اي بهره مند است و هرســاله در ایام بهار گردشگران بسیاري 
جهت تماشاي مناظر بكر و چشم نواز آن ساعاتي را در دل طبیعت آن به سر مي برند. 
این روستا دارای هفت محله به نام های میانكوه، رادك، اسالم اباد، ده بزرگ، تكیه، 
ده برج وده بی بی کریمه است. آستانه مقدس امامزاده بی بی کریمه، امامزاده علی 
واقع در بخش چرزو، امامزاده بی بی رشــیده، بی بی کیهانــه، امامزاده میرحمزه، 
وقدمگاه امام رضا )ع( وامامزادگان دیگری نیزدر این روستا واقع گردیده است. از آثار 
تاریخی این روستا می توان به گنبدان گبر در چرزو، تنگ آسیاب، تكیه، قلعه برج، 

ده بزرگ و قلعه شاه بهمن اشاره کرد. از بین این آثار قلعه بهمن وگنبدان گبر قدمت 
بسیار زیادی دارد. قدمت گنبدان گبر و قلعه شاه بهمن به دوره ساسانیان در عصر 

رستم و سهراب بر می گردد.
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گلستان

از اوایل اسفند ماه هر سال در اکثریت شهرهاي استان، نوروزخوانان محلي با چوب 
دستي و کوله پشتي که بر پشت خود مي گذاشتند با خواندن اشعار بر وصف نوروز، 
بهار را نوید مي دادند و به در خانه هاي مردم مي رفتند و مردم هم به فراخور توانایي 
مالي خود، انعامي به نوروزخوانان مي دادند. این هدایا عمدتاً برنج، قند، حتي لباس، 
روسري و سكه پول بود تمامي افراد محل برگرد نوروز خوانان مي آمدند و ورودشان 

را به فال نیک مي گرفتند.
در واقع »نو بهار« قبل از عید، فراررسیدن عید و بهار را نوید مي داد. آنها غالباً دو نفر 
بودند که در کوچه و خیابان به راه مي افتادند و جلوي هر خانه اي اشعار مي خواندند: 
صد سالم، صد علیک، صاحبخانه، ســالم علیک، آمده تنه خدم، با عزت و حرمت، 

فردا روز قیامت، خدا بده رحمت و...

سفید کردن ظروف مسی را یكی از آداب این منطقه است. برای این کار سفیدگرها 
که استرآبادی ها به آنها »کار مســگر« می گفتند، از اواسط اسفند در کوچه ها برای 
سفید کردن ظروف مســی، به راه می افتادند. وارد کردن ذغال به خانه از چند روز 
قبل از سال نو ممنوع بود، در روز و مخصوصاً شب عید نباید چیزی از خانه به بیرون 
داده می شــد چرا که معتقد بودند در سال جدید از وســایل خانه کم خواهد شد. 
ترکمنان در هنگام نوروز اسب را که به خاطر موقعیت طبیعی زندگیشان به شدت 

مورد توجه بود، تزئین می کردند.
آنها پس از خانه تكانی یا تمیز کردن آالچیق، نخ ســیاه و سفیدی را به هم بافته و 
در میانه آن اســپند، مونجوق، نمک و داغدان )نوعی چوب مقدس( را قرار داده و بر 

باالی در ورودی آالچیق می آویختند.

   زیارت
روستای زیارت در هفت کیلومتری جنوب ناهار خوران 
گرگان واقع شده است که توســط یک جاده جنگلی 
بســیار زیبا به ناهارخوران متصل شده است. روستای 
زیارت با داشتن جاذبه های توریستی از قبیل امام زاده، 
آب گرم معدنی، آبشــار، کوه های سر به فلک کشیده و 
سر ســبز و … در کنار آب و هوایی کم نظیر و مطبوع 
باعث شده که هر ساله از سراسر ایران میهمانان بسیاری 
را پذیرا باشــد. زیارت در ارتفاع یكهزار متری از سطح 
دریا در 17کیلومتری جنوب شــهر گرگان واقع شده 
است، این روستا ازشــمال به »ناهارخوران« وارتفاعات 
»بندسر« و »خمام شــهر«، از شرق به ارتفاعات »خال 
دره«، از غرب بــه ارتفاعات »ادیــم« و »مازوکش« و 
»کمرسر« و از جنوب به آبشــار و ارتفاعات پوشیده از 

جنگل محدود می شود. از مجموع جاذبه های این روستا 
آبگرم آن با خواص درمانی و نیز وجــود امامزاده جلوه 
خاصی به این منطقه و توانایــی خاصی برای پذیرش 
مهمان از سراسر کشور داده است. وجود امامزاده عبداهلل 
در این روستا باعث شده تا نام »زیارت« بر آن گذاشته 
شود.  در ســفرنامه های خارجیانی که از منطقه بازدید 
نمودند مثل ســفرنامه کلنل لوات، کنســول انگلیس 
در استر آباد نیز به وجود چشمه آب گوگردی در قریه 
زیارت اشاره شده است. آب چشمه صاف و زالل و فاقد 
طعم و بوی تند و خاص است ولی دارای گرمای مالیم و 
مطبوع است. حجم آب چهار رشته، روی هم رفته قابل 
توجه بوده و در حدود 15 اینچ اســت. آب گرم زیارت 
به نظر می رسد تنها آب گرم در استان گلستان باشد و 
در صورتی که آب چشــمه مورد بررسی و خواص آن از 

نظر وجود مواد معدنی مشخص شود، می تواند یكی از 
جاذبه های توریستی بسیار جالب استان باشد.

   النگدره
جنگل النگدره بــه عنوان یكــی از 7 منطقــه نمونه 
گردشگری کشــور و همچنین پارك جنگلی شاخص 
شمال کشور انتخاب و معرفی شده است. این پارك به 
مســاحت 185 هكتار و در 5 کیلومتری جنوب غربی 
شهر گرگان در مسیر جاده ناهار خوران قرار گرفته است. 
آب و هوای این منطقه حداقل 10 درجه خنک تر از نقاط 
شهری و پرجمعیت است. پارك جنگلی النگ دره، در 
دامنه جنگل های انبوه شــمالی قرار دارد که از پوشش 
درختان جنگلی برخوردار است. مهم ترین انواع درختان 
این پارك جنگلی را انجیلی و ممرز، توسكا، لرگ، افرا، 

بلوط، بید، شیردار و خردمندی تشكیل می دهد .

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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گیالن

ینه تاودانی از مراســم پیش از نوروز اســت. با نزدیک شــدن 
نوروز چند تن از جوانان در پی تهیه آینه، گل بنفشــه و پامچال 
و شــاخه های کوتاه شمشــاد )کیش( برآمده و آینه ای دورو  و 
مستطیل شكل را با گل ها مزین می سازند که کوتاه و بلند نباشد، 
سپس آن را به ریسمان بلند وصل کرده، شب بعد از خوردن شام 
به در خانه هم محلی ها رفته،  آینه را به داخل اتاق همســایگان 
می اندازند.  فردی از اعضای خانه متوجه  حضور آنان شــده و به 
صاحب آینه ســكه و تخم مرغ و مقداری حلوا هدیه می دهد. در 
برخی نقاط دیگر گیالن هفت ســین را نمی چینند و در منطقه 
ماســال، قیچی نیز از لوازم خوان نوروزی است. چون در ماسال 
و در میان تالش ها رسم اســت که هرکس به عید دیدنی می رود 

باید قدری از سر سبزه سفره عید را بچیند تا برکت بیافزاید. 
در منطقــه رودبار، بــره ای را تزیین کــرده و بــه داخل خانه 
می انداختند.  این رســم به بره دگنی معروف است. در روستای  
گنجی محله  شهرســتان تالش اگر شــب، هنگام تحویل سال 
شود، زن خانه مقداری از غذای شــب را با غذایی که هر یک از 
افراد خانواده از سهم خود باقی گذاشــته اند در دیگ می گذارد، 
سپس همگی از اتاقی که سفره شام در آن گسترده شده بیرون 
می روند، در خمره ها و انبار و هرچه در آن ذخیره ای دارند نیز باز 
می گذارند تا نوروز که می آید به ســفره ، انبار و همه آنچه که در 

خانه هست سر بزند و برکت ارزانی دارد. 

   گیسوم
یكي از نقاط دیدني اســتان گیالن و شهرستان 
تالش پارك جنگلي گیسوم است. مسیري زیبا 
و دیدني درختان سر به فلک کشیده آن تونلي 
جنگلي را ایجاد کرده است که دل هر بیننده اي 
را با خود مي برد. در جنوب گیسوم، رضوانشهر 
به فاصله 14کیلومتر و شمال آن، شهر هشتپر 
)تالش( با فاصله حــدود 20کیلومتر قرار دارد. 
جاده گیســوم تونلي جنگلي را با نسیم خنک 
کوهســتان هاي تالش در هم آمیختــه تا تن و 
جان هر رهگذري را آرامش ببخشد و روحش را 
آسایش دهد. گیســوم جایي است که جنگل و 
دریا به هم مي رسند و سحر طبیعت به اوج خود 

مي رسد.
اگرچه گیســوم فقط در نیمه اول سال پذیراي 
گردشگران است ولي باید گفت که اگر در نوروز 
و نیمه اول سال هم موفق به سفر به این منطقه 
گردشگري نشدید زیبایي هاي طبیعي گیسوم 
در فصل پاییز و زمســتان نیز کمتــر از بهار و 

تابستان نیست.
همسایگي جنگل و دریا در این منطقه از شمال 

کشــور، زیبایي دو چنداني را نصیب چشــمان 
گردشگران مي کند.

این ســاحل زیبا در ایام نوروز پذیراي جمعیت 
زیادي از عالقه مندان به طبیعت از اقصي نقاط 
کشور است مسافراني که از گوشه و کنار کشور 
مي آیند تا آغازین روزهاي بهار را در کنار جنگل 
و دریــا به نظاره بنشــینند و تماشــاگر رویش 

طبیعت زیباي تالش باشند.
وجود گیســوم باعث شده اســت که روستاي 
گتگسر در کنار آن به یک روستاي مهمان پذیر 
با خانه هاي ویالیي تبدیل شود و اهالي به خاطر 
حضور بیش از حد مســافران خانه هاي خود را 

تبدیل به سوئیت هاي مهمان پذیر کنند.
جنگل گیسوم با مســاحتي حدود 80 هكتار، با 
درختان جنگلي انبوه و گونه هاي گیاهي خاصي 
که دارد، چشم انداز زیبایي را براي گردشگران 
فراهم مي کنــد. در مجمــوع 76 گونه گیاهی 
متعلق به 66 جنس و 44 خانواده در این منطقه 
جلگه ای از شمال گیالن شناسایی شده است که 
21 گونه آن چوبی و مابقــی را گونه های علفی 

تشكیل می دهد. 

سفر در آفاقسفر در تاریخ، آداب و رسوم
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یزد

بیش از نیم قرن پیش، مردم در آســتانه عید نوروز، داخل کوزه های سفالی خود را 
که کهنه شده بود چند سكه می انداختند و کوزه را از پشت بام به پایین می انداختند 
و اعتقاد داشتند اشــیای کهنه را باید از بین برد تا نحوســت آنها هم از بین برود و 
ســكه های داخل کوزه که روی زمین می ریخت را نیازمندان بر می داشتند و آنها 
معتقد بودند با این کار ارواح درگذشتگان به جایگاه اصلی خود بر می گشتند و برای 

اعضای خانواده خود نیز آرزوی برکت و بهروزی داشتند.
نزد یزدی ها 10 روز مانده بــه نوروز، پنجه کوچک و 10 روز بعــد از نوروز به پنجه 
بزرگ مشهور بود که در این 10 روز مراسم  چهارشــنبه آخر سال، کوزه شكستن، 

پختن آش رشــته، پختن نان به خصوص نان های شیرین، آماده کردن سفره هفت 
ســین، خانه تكانی و خریدن لباس نو انجام می شد. ســفره هایی که در یزد برای 
انداختن سفره هفت سین استفاده می شد سفید رنگ بود و یا سفره های یزدی راه 
راه پهن می کردند و آن را نشانه خوشــبختی می دانستند. داخل سفره هم به غیر از 
هفت ســین رایج و وجه تمثیلی آنها، نقل بید مشک یزدی، فالوده یزدی و نان شیر 
را خانم های یزدی خودشان می پختند و داخل سفره قرار می دادند. همچنین گل 
بیدمشک را بر سر سفره هفت سین می گذاشــتند چراکه معتقد بودند هر ماهی از 

سال متعلق به یک گل است و گل بیدمشک را متعلق به ماه نوروز می دانستند.

   مسجد امیر چخماق
مجموعه امیر چخماق که نقطــه خیابان هاي اصلي 
شهر است شامل مســجد، تكیه، بقعه ستي فاطمه، 
بازارچه حاجي قنبر، آب انبار ســتي فاطمه، نخل و 
آب انبار تكیه امیر چخماق است. این مجموعه از آثار 
قرن نهم هجري اســت که امیر جالل الدین چخماق 
از سرداران و امراي شــاهرخ تیموري هنگامي که به 
حكومیت یزد رســید با همكاري همسر خود فاطمه 

خاتون براي آباداني شهر آن را بنیان نهاد.
بانیان در شمال مســجد، میداني 
ایجــاد کردند کــه هم اکنــون پا 
برجاست و مرکز شــهر یزد است. 
این میدان در عصــر صفوي هم 
به همین نام شــهرت داشت. در 
زمان شاه عباس برخي از این آثار 

احیاء شده است، از جمله چهار سوقي روي کاروانسرا 
ساخته شده است. اوایل قرن سیزدهم هجري میدان 
جلوي مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شد. در 
شرق میدان امیر چخماق، بازاري به نام حاجي قنبر 
وجود دارد. ایــن بازار از بناهــاي نظام الدین حاجي 
قنبر جهانشاهي است. این شخص که به امر جهانشاه 
قره قریونلو به حكومت یزد رســیده بود آثار دیگري 
هم در یزد بنا کرد. بعدها بر ســر در بازار، بناي زیبا 
و بلندي به اســلوب بناهاي موجود در تكیه هاي یزد 

ساخته شد.
   باغ دولت آباد و بلندترین بادگیر دنیا

یكی از بــی نظیرترین باغ های ایران بــاغ دولت آباد 
است. باغی سرسبز در دل کویر که یادگار اواخر دوره 
افشاریه است. بزرگترین حسن باغ، وجود بلندترین 
بادگیر جهان در آن اســت. بادگیری بــا ارتفاع 33 

متر و هشتاد ســانتی متر که با تولید هوای خنک از 
مهمانان باغ استقبال می کند.

   مسجد جامع 
مســجد جامع کبیر یزد  در طی حدود 100 سال و 
سه دوره بنا شده اســت. این مسجد یكی از زیباترین 
مساجد دوره تیموری اســت که از نظر کاشی کاری، 
ســر در بلند، مناره ها و کتیبه آن در زمره زیباترین 

شاهكارهای معماری قرن نهم هجری قمری است.
   ساباط

یكی از زیبایی های یزد، کوچه پس کوچه های 
سرپوشیده آن است که به آنها ساباط یا راهرو 
و داالن می گویند. جایــی که به خصوص در 
تابستان می توان از گرمای هوای کویر به زیر 
ســایه اش پناه برد و خود را به دل کوچه پس 

کوچه هایش سپرد.

سفر در تاریخ، آداب و رسوم

سفر در آفاق
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ابراهیم نصیری، خراسان جنوبی   09153622271
علی کاظمی، تربت جام  09155283665

زهرا اسدی، فریمان  09156474852
حسن تشكریان جهرمی، هرمزگان  09177610221

علیرضا آیسته، خراسان رضوی  09156301610
هادی سلطانی، کرمان  09133454959

فریده رستمی، خراسان رضوی  09151113617
مجتبی خادم، اصفهان  09132751372
فرشته رضایی، فارس   09910383735
شهال رحیم زاده، تبریز  09143018254

علی یاقوتی، آذربایجان غربی  09120541747
عباس علیخانی، اصفهان  09138752359

سارا سورگی، خراسان جنوبی   09030589546
فاطمه فرخنده نژاد، خراسان رضوی   09155091639
سید محمدرضا بنی کریمی، گلستان  09111775948

مریم حسینی نژاد، زنجان   09122429294
بهروز ملكی، چهارمحال وبختیاری  09133851173

زهره مجیدزاده، سرخس  09153019522
نادر شكرانه جهرمی، هرمزگان  09173670676

ترگل تفكری، گلستان   09111759496
مسعود صنعتی، فارس   09171336636

میترامنوچهری، کرمانشاه  3000486644
فاطمه بزرگمهر، فارس   09174150965

علی احمد پورفرد، آذربایجان شرقی   09382079280
سكینه شهبازی، قم  09101383438

سید امیرحسین مسلمی، کهگیلویه و بویراحمد   09179420174
سیده حدیث خامسی، کردستان  09180817896

فاطمه قدمی، استان چهارمحال و بختیاری   3223441321
فاطمه سكاکی، قزوین  09109588316

سید شمس الدین کریمی یوسفی، گیالن  09113388622
فخریه سمندی، آذربایجان غربی   09141892041

حكیمه محمدي، چهارمحال و بختیاري  09300374538
نوید میرزاخانی، چهارمحال و بختیاری  09133805258

علیرضا کاظمی، سمنان   09122314956
علی محمد مالیی، ایالم  09188414658

باشـگاهمـهرومـاه
++++

اخبار و گزارش ها
یادداشت و مقاله ها

و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی
 ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

نسخه آزمایشی پایگاه اطالع رسانی نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر بر روی آدرس

 www.nvhelal.irدر دسترس است.

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

www.nvhelal.ir

 پایگاه اطالع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
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مسابقه پیامكی مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پیامكی مهروماه می توانند با مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ 
آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد که هر رقم آن گزینه صحیح هر یك از سواالت است. 
به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 صحیح است و در ســوال 2 گزینه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزینه شماره 1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام اســتان و محل خدمت تان را قید 

کنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

SMS

  فروردین
م تا    25

زمان ارسال پیا

01
سلسله طاهریان مرکز خراسان را به کدام شهر انتقال دادند؟

د(  نیشابور ج( بیرجند     ب( شاهرود    الف( توس   

02
نظریه سیاسی خواجه نصیر در کدام کتاب او تبیین شده است؟

ج( مروج الذهب        د( کیمیای سعادت الف( سیاست نامه           ب( اخالق ناصری  

03
برای ساخت هر فروند از اولین کشتی های حمل برده چند دالر هزینه می شده است؟

د(  150 تا 750 ج(    1500 تا 2000   ب(  1200 تا 1500    الف( 500 تا 1000     

04
خداوند متعال در سوره فاطر، »بهار طبیعت« را نشانه ای از  ..... توصیف می فرماید.

د (قیامت ج( وحدت        ب( زندگی            الف( توحید       

08
ابراهیم ادهم در چه شهری به دنیا آمد؟

د( بلخ ج( بخارا    ب( سیستان    الف( مرو   

06
مقبره منسوب به عارف شهیر شیخ شبلی در کدام شهر قرار دارد؟

د( اهر  ج( همدان    ب( دماوند    الف( فریمان     

07
قدیمی ترین داستان نویسی که در آثار خود به نوروز توجه می کند........... است

د(    سیمین دانشور ج( صنعتی زاده کرمانی    ب(  جمالزاده       الف( جالل آل احمد      

05
قلعه تاریخی »قیران« مربوط به کدام دوره تاریخی پس از اسالم است؟

د( سلجوقیان ج( اشکانیان       ب(   سامانیان       الف( طاهریان    


