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غالمرضا احمدی بیدا خویدی

مغوالن -  ایلخانیان

ــتند از  ــام داش ــان ن ــه ایلخ ــول ک ــله مغ سلس

ــال در  ــدود 83 س ــا 731 ه ق ح ــال 651 ت س

ــدان  ــان فرزن ــه این ــد ک ــت کردن ــران حکوم ای

ــدا در  ــه در ابت ــد ک ــول بودن ــان مغ ــز خ چنگی

ــد.  ــه نمودن ــان حمل ــه خراس ــال 616 ه . ق ب س

چنگیزخــان در ســال 624 ه . ق  بــه مغولســتان 

برگشــت و در آنجا در گذشــت که در ســال 648 

ه . ق ســنگرخان بــزرگ آقــاآن تصمیــم گرفــت 

ــه  ــا اعــزام برادرانــش هوالکــو و کوبالخــان ب ب

ایــران و چیــن حملــه کنــد کــه هوالکــو 

ــن را و  ــان چی ــرد و کوبالخ ــح ک ــران را فت ای

در چیــن سلســله یــوان چیــن را بنیــان نهــاد.

ــت  ــور اطاع ــه منظ ــان ب ــی خان ــان یعن ایلخان

ــن  ــت و ای ــوده اس ــه او ب ــرام ب ــاآن و احت از ق

احتــرام همیشــه از طــرف ایلخــان ایــران 

رعایــت میشــده اســت و فتــح ایــران موجــب 

انقــراض خالفــت عباســیان و اســماعیلیان 

ــی  ــوده ول ــی ب ــدا بودائ ــان ابت ــوده؛ ایلخانی ب

ــت  ــد؛ پایتخ ــده ان ــالم گروی ــه اس ــم ب ــم ک ک

ایلخــان تبریــز ؛ ســلطانیه ؛ مراغــه بوده اســت. 

ــال 750 ه ق  ــوالن س ــت مغ ــی حکوم فروپاش

ــه  ــول ک ــان مغ ــی از فرمانده ــت. یک ــوده اس ب

ــران  ــه ای ــان ب ــل ایلخ ــف کام ــد از تضعی بع

ــرد  ــن ف ــگ ؛ ای ــور لن ــام تیم ــرد بن ــه ک حمل

دامــاد حاکم ســمرقند بــوده و خــود را از نســل 

ــرد.  ــرف ک ــران را تص ــت ای ــز میدانس چنگی

ــر  ــاوراء النه ــرزا در م ــف می ــرو و عبدالطی قلم

بــا بــر در خراســان و ســلطان محمــد در عــراق 

عجــم و فــارس و کرمان و خوزســتان؛ ابوســعید 

بــن محمــد بــن میرانشــاه بــن تیمــور آخریــن 

پادشــاه تیموریــان بــود کــه بســیار قدرتمنــد 

عمــل کــرد ولــی در ســال 873 وفــات یافــت؛ 

ــیار  ــود و بس ــان ب ــوف و عرف ــدار تص او طرف

مــردم دار کــه هجــده ســال فرمانروائــی کــرد. 

ــتیال  ــرات اس ــر ه ــرا ب ــلطان بایت ــس از او س پ

ــت  ــا حکوم ــر آنج ــال ب ــدود 35 س ــت و ح یاف

کــرد و والیــت هــای دیگــر ایــران بدســت آق 

قونیلوهــا اداره میشــد و نهایتــا بــا نــزاع هــای 

ــرات  ــال ۹13 ه ــان در س ــیبک خ ــنگین ش س

را گرفــت و بــه حکومــت 200 ســاله تیموریــان 

ــران  ــهایی از ای ــان بخش ــن زم ــان داد در ای پای

از جملــه تبریــز حاکمیــت صفوفیــان کــه 

   یادداشت مدیرمسئول
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ــال  ــد و از س ــیعه بودن ــی و ش ــی ایران دودمان

880 در ایــران حکومــت میکردنــد کــه در ســال 

۹07 تاجگــذاری شــاه اســماعیل یکــم در تبریز 

ــاه  ــوی ش ــاه صف ــن پادش ــد و آخری ــام ش انج

ســلطان حســین بــود کــه در ســال 1135 ه ق از 

غلزائــی هــا شکســت خــورد و نادر شــاه افشــار 

ــت  ــت؛ در حکوم ــت گرف ــه دس ــت را ب حکوم

صفویــان کل ایــران تحــت حکومــت واحــد قرار 

گرفــت کــه اوج تمــدن اســالمی بحســاب مــی 

ــه  ــود ک ــان داده میش ــه نش ــی اینگون ــد ول آی

ــه  ــه ب ــد ک ــا کــرد بودن ــدان صفــوی اصالت خان

آذربایجــان محاجــرت کــرده بودنــد و دیــن آنها 

زرتشــتی بــوده اســت از طرفــی اســنادی کــه 

ــان  ــه صفوی ــام صفــوت الفســا و شــجره نام بن

ــافعی  ــنن و ش ــل تس ــا اه ــداد آنه ــت. اج اس

ــر  ــل پیامب ــید و از نس ــود را س ــد و خ ــوده ان ب

ــن  ــی الدی ــیخ صف ــان ش ــتند و در زم میدانس

اردبیلــی بــه شــیعه گرایــش پیــدا کــرده انــد.

هخامنشــیان  حکومــت  بــر  مــروری 

دوران: درایــن  مســتقر  وپادشــاهان 

ســرزمین مــا  ســرزمین آریائیــان بــوده 

ــران  ــون ای ــه اکن ــته ک ــام داش ــهر ن وایرانش

ــزرگ  ــوام ب ــرزمین اق ــن س ــام دارد ودرای ن

ــان،  ــها، خوارزمی ــا، پارس ــد ماده ــی مانن آریائ

ســلوکیان،بلخیان،کراکیان همــه آمدنــد وجمــع 

ــر  ــر نظ ــد زی ــکیل دادن ــی تش ــدند ودولت ش

ــه  ــوع توصی ــک ن ــیان وی ــا وهخامنش ماده

ــرد و  ــر ک ــت آن را کاملت ــه زرتش ــتند ک داش

ــا  ــع آنه ــه در واق ــتند ک ــزدی داش ــروی ای نی

آتــش را مقــدس میشــمردند نــه اینکــه 

آتــش را بپرســتند و در آن زمــان هــم یــزدان 

ــش  ــع ش ــد در واق ــتش میکردن ــاک را پرس پ

ــران  ــیان در ای ــالد هخامنش ــل از می ــرن قب ق

ــیان  ــت هخامنش ــرو دول ــدند قلم ــتقر ش مس

بســیار گســترده بــود کــه از محــدوده آســیای 

ــه، رود ســند درهندوســتان، رود نیــل در  میان

ــت  ــا را دربرمیگرف ــوب در اروپ ــرورود دان مص

ــه  ــرام ب ــی احت ــت هخامنش ــه دول خصیص

ــردم و  ــاد م ــه آح ــی ب ــردی وقوم آزادی ف

ــرام  ــارت واحت ــه تج ــان ب ــویق بازرگان تش

ــول  ــیان درط ــود هخامنش ــدان ب ــه هنرمن ب

ســال در یــک منطقــه مســتقر نبودنــد و بنــا 

ــیر  ــاط گرمس ــوا در نق ــت آب وه ــه وضعی ب

ــل  ــد باب ــتند مانن ــتقرار داش ــیر اس و سردس

هخامنشــیان  آئینــی  پایتخــت  وشــوش  

ــود  ــا پارســه ب پاســارگاد و تخــت جمشــید ی

ــوده  ــه ب ــید پارس ــت جمش ــی تخ ــام اصل ن

ــوده  ــوم ب ــام مرس ــل ن ــال قب ــزار س ــه از ه ک

اســت داریــوش و فرزندانــش بناهــای عظیمــی 

ــتند  ــاد داش ــاختند واعتق ــه س ــن منطق در ای

ــد.  ــدام کردن ــزدا اق ــورا م ــان اه ــه فرم ــا ب بن
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شــده  کــه  امکاناتــی  هــر  بــا  بایــد  کرونــا  شکســت  بــرای 
مقــدم  خــط  فرماندهــان  و  ســربازان  برویــم،  آن  جنــگ  بــه 
هســتند. درمانــی  و  بهداشــتی  کادر  حقیقــت  در  جنــگ  ایــن 

ــای  ــی جلوه ه ــده باش ــی ندی ــر جنگ ــی اگ ــد حت ــار باش ــه ایث ــان ک آرم
ــت  ــی اس ــت گروه ــه نوب ــن دفع ــد و ای ــواه ش ــرار خ ــداکاری تک ــار و ف ایث
ــان  ــود ج ــتان خ ــا دس ــز ب ــدس نی ــاع مق ــال دف ــال های ۸ س ــه در س ک
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را نجــات می دادنــد و تالشــی کــه امــروز 
کشــورمان  بیمارســتان های  پرســتاری  و  درمانــی  و  بهداشــتی  کادر 
در مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه »کرونــا« می کننــد، تداعی کننــده 
ــت. ــدس اس ــاع مق ــکی در دوران دف ــه پزش ــبانه روزی جامع ــای ش تالش ه
آری هفته دفاع مقدس نماد از برجســته ترین افتخارات گروه پزشــکی در دفاع 
از کشــور و جان فشــانی دالورانه در پای پرچم برافراشــته اســالم و قرآن است.

در آن دوران نیــز جامعــه پزشــکی کشــورمان بــا حضــور در بیمارســتان های 
صحرایــی کــه در نزدیک تریــن خــط مقــدم جبهه هــا قــرار داشــت، 
بــه درمــان مجروحــان می پرداختنــد و ایــن کار را داوطلبانــه انجــام 
صحرایــی  بیمارســتان های  وقتــی  حتــی  کــه  به گونــه ای  می دادنــد 
ــه  ــا وقتی ک ــد ی ــاران می ش ــراق بمب ــی ع ــش بعث ــای ارت ــط هواپیماه توس
ایــن بیمارســتان ها تــا آســتانه ســقوط پیــش رفــت، هیچ یــک باعــث 
تــالش  و  کار  از  دســت  نجات بخــش،  سپیدپوشــان  ایــن  تــا  نشــد 
ــند. ــود، بکش ــان ب ــه مجروح ــانی ب ــان و امدادرس ــان درم ــه هم ــود ک خ

در ایــن شــرایط حســاس، انســان هایی در خــط مقــدم نبــرد بــا ایــن ویــروس 
منحــوس بــه عنــوان کادر پزشــکی، ســینه ســپر کرده انــد و بــا تعهــدی کــه 
ــه ریشــه در فطــرت  ــی ک ــه و قدرت ــان سرچشــمه گرفت از قســم پزشکی ش
بیدارشــان دارد در راســتای بهبــود حــال مبتالیــان تــالش می کننــد.

بــه  و  نترســیدند  روز  آن  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  کادر 
دیگــر  جبهــه ای  در  امــروز  و  رفتنــد  مقــدس  دفــاع  میــدان 
قرارگرفته انــد. مقــدس  صــف  در  خــود  کرونــا  بــا  مقابلــه  در 

آن روز شــیر زنــان و دالورمــردان ایــن ســرزمین در لبــاس مقــدس 
در  تحصیــل  ادامــه  و  بهانــه  دنبــال  بــه  پزشــکی  کادر  و  پرســتاری 
آن ســوی آب هــا نبودنــد بلکــه بــه میدانــی آمدنــد کــه هیــچ چشمداشــتی 
جانبــاز  و  مجــروح  خــود  چه بســا  و  رفتنــد  جبهه هــا  بــه  نداشــتند 
ــدون  ــز ب ــر نی ــال حاض ــتند و در ح ــهدا پیوس ــل ش ــه خی ــدند و گاه ب ش
ــخت تر  ــرایط س ــم در ش ــاید ه ــته و ش ــد گذش ــگ همانن ــه درن یک لحظ
ــد. ــز دادن ــرد ایســتادند و مجــروح و شــهید نی ــدان و خــط مقــدم نب در می

مدافعان سالمت جلوه گر دوران دفاع مقدس
بــا  گفت وگــو  در  بوشــهری  شــهروندان  از  یکــی  احمــدی  علــی 
جلــوه ای  ســالمت  مدافعــان  تــالش  داشــت:  اظهــار  مهــر  خبرنــگار 
بــا  بایــد  مــا  بیــن  ایــن  در  اســت،  مقــدس  دفــاع  دوران  ایثــار  از 
کنیــم. یــاری  را  ســالمت  فرشــتگان  فــردی  بهداشــت  رعایــت 

وی تصریــح کــرد: موظفیــم رعایــت توصیه هــای بهداشــتی اهتمــام جــدی 
داشــته باشــیم و ایــن مدافعــان خــط مقــدم نبــرد بــا کرونــا را کمــک کنیــم.

یکــی از شــهروندان دیگــر بوشــهری نیــز کــه مــادر خــود را در اثــر ابتــالء بــه 
ــا خبرنــگار مهــر گفــت: در ایــن  ــا از دســت داده اســت در گفت وگــو ب کرون
ــه کام مــرگ می کشــاند،  ــه راحتــی عزیزانمــان را ب مبــارزه نفس گیــر کــه ب
کادر پرســتاری، پزشــکی و تمامــی پرســنل حــوزه ســالمت از جــان، وقــت 

مدافعان سالمت و تکرار جلوه های 
ایثار/ اینجا دفاع مقدس ادامه دارد

خــود و خانواده شــان هماننــد ســال های ۸ ســال دفــاع مقــدس گذشــته اند 
ــن  ــد ای ــازه ندهن ــد و اج ــدی بگیرن ــا را ج ــاری کرون ــردم بیم ــن م بنابرای
ویــروس عزیــزان خودشــان و ایــن مدافعان ســالمت را بــه کام مرگ بکشــاند.
ــود  ــرای خ ــه ب ــی ک ــه جوان ــت ک ــاک اس ــیار دردن ــت: بس ــار داش وی اظه
هــزاران آرزو در زندگــی دارد بــر اثــر غفلــت و ســهل انگاری بــه کرونــا مبتــال 
ــت  ــا رعای ــا ب ــی تنه ــه راحت ــوان ب ــه می ت ــرود درحالی ک ــن ب ــود و از بی ش
ــوس  ــرد افس ــپری ک ــن دوران را س ــتی ای ــتورالعمل های بهداش ــردن دس ک
ــد. ــدی نمی گیرن ــد و ج ــاور ندارن ــاری را ب ــن بیم ــوز ای ــا هن ــه برخی ه ک

ایثار فرشتگان سفیدپوش حوزه سالمت
یکــی از بیمــاران بهبودیافتــه کوویــد ۱۹ در بوشــهر نیــز در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر گفــت: ایــن بیمــاری بــا کســی شــوخی نــدارد و 
بــه راحتــی حتــی هــر فــرد ســالمی را درگیــر می کنــد و دم مــرگ 
دوران  فرشــتگان ســفیدپوش حــوزه ســالمت هماننــد  ولــی  می بــرد 
خــط  در  و  گذشــتند  خانــواده  و  خــود  آســایش  از  مقــدس  دفــاع 
ــن  ــدر ای ــد ق ــز بای ــا نی ــن م ــتادند بنابرای ــر ایس ــرد نابراب ــن نب ــدم ای مق
ــم. ــه کنی ــتی توج ــای بهداش ــه توصیه ه ــته و ب ــریف را دانس ــان های ش انس

مدافعان سالمت ایستاده اند
در  نیــز  بوشــهر  بیمارســتان های  کرونــا  بخــش  پرســتاران  از  یکــی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: هرچنــد خســتگی کار در ایــن 
ــه  ــا آنچ ــود دارد ام ــان وج ــت و درم ــش بهداش ــاالن بخ ــرای فع ــرایط ب ش
ــت. ــردم اس ــان م ــات ج ــت نج ــم اس ــا مه ــرای م ــز ب ــه چی ــش از هم بی
وی تصریــح کــرد: پرســنل حــوزه ســالمت بــه ویــژه پرســتاران و پزشــکان 
ــود  ــواده خ ــار خان ــل در کن ــایش کام ــتند در آس ــان می توانس و کادر درم
باشــند ولــی خســتگی و همــه عواقــب را بــه جــان دل خریدنــد و در خــط 
مقــدم مبــارزه همچــون ســال های ۸ ســال دفــاع مقــدس اســتوار ایســتادند.
ندیــده ام را  خانــواده ام  کــه  اســت  مــاه  چنــد 

شــهدای  بیمارســتان  کرونــای  بخــش  پرســتاران  از  دیگــر  یکــی 
گفــت:  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  نیــز  بوشــهر  خلیج فــارس 
ــاری  ــر بیم ــان درگی ــام کادر بهداشــت و درم ــه تم ــاه اســت ک ــون ۷ م اکن
ســختی  همــه  ایــن  می توانســتند  کــه  صورتــی  در  هســتند  کرونــا 
را بــه جــان نخرنــد ولــی بــرای آســایش مــردم از آســایش خــود و 
ــم. ــم کردی ــهدایی تقدی ــز ش ــیر نی ــن مس ــی در ای ــتند حت ــواده گذش خان
یکــی دیگــر از پرســتاران بخــش کرونــا نیــز گفــت: بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا و نگرانــی از انتقــال آلودگــی چنــد ماه اســت کــه خانــواده ام را ندیده ام.

وی اضافــه کــرد: در ایــن شــرایط ســخت آب و هوایی و گرمای طاقت فرســای 
ــی بســیار  ــرای ســاعت های طوالن ــی ب ــای حفاظت بوشــهر پوشــیدن لباس ه
ســخت اســت امــا با ایــن وجود پرســتاران و پزشــکان ایــن ســختی را به جان 
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ــد. ــانی می کنن ــردم خدمت رس ــه م ــود ب ــام وج ــا تم ــده و ب خری
مدافعانی که آسمانی شدند

ــهر  ــص ش ــکان متخص ــز از پزش ــود نی ــه خ ــری ک ــاس فخ عب
ــص  ــری متخص ــا فخ ــر غالمرض ــهید دکت ــرادر ش ــان و ب برازج
بیهوشــی از اعضــای کادر درمانــی بیمارســتان مســیح دانشــوری 
ــران  ــتان های ته ــی بیمارس ــاران کرونای ــس بیم ــش اورژان و بخ
ــه  ــا ب ــاری کرون ــروس بیم ــه وی ــالء ب ــت ابت ــه عل ــه ب ــت ک اس
ــع  ــهید مداف ــن ش ــوان اولی ــه عن ــش ب ــید و نام ــهادت رس ش
ســالمت اســتان بوشــهر در راه خدمــت ثبــت شــد در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: شــهید دکتــر غالمرضــا فخــری 
از پزشــکان متعهــد و فعــال و بــرادر شــهید محمدجــواد فخــری 
ــاع مقــدس و فرهنگــی اهــل شــهر  از شــهدای هشــت ســال دف
ــت. ــهر اس ــتان بوش ــتان اس ــتان دشتس ــز شهرس ــان مرک برازج

خدمــت  راه  در  فخــری  شــهید  کــرد:  تصریــح  وی 
حیــن  در  و  شــد  آســمانی  کرونایــی  بیمــاران  بــه 
پیوســت. ســالمت  مدافــع  شــهدای  خیــل  بــه  خدمــت 

فخــری خاطرنشــان کــرد: شــهید غالمرضــا متولــد ســال 
خدمت رســانی  راه  در  متوالــی  ســال های  کــه  اســت   ۱۳۴۹
بیمارســتان های  در  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  در 
و  کــرد  خدمــت  آزادگان  و  ایثارگــران  درمــان  و  کشــور 
همچــون بــرادر شــهیدمان محمدجــواد در راه خدمــت بــه 
بــود. خســتگی ناپذیر  و  مســئولیت پذیر  انســانی  مــردم 

سربازان ایثارگر در عرصه سالمت
ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــت:  ــر گف ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ ــهر نی ــتان بوش اس
یکــی از ارکان مهــم جنــگ بــا کرونــا وجــود ســربازان ایثارگــری 
اســت کــه بــرای غلبــه بــر آن تــا پــای جــان ایســتاده اند.

بشــر  تاریــخ  طــول  در  داشــت:  اظهــار  کشــمیری  ســعید 
ــز در  ــار نی ــن ب ــده اســت و ای ــود دی ــه خ ــیاری را ب ــای بس باله
ــت ــی اس ــالی جهان ــک ب ــوان ی ــه عن ــا ب ــا کرون ــگ ب ــال جن ح

وی بــا گرامیداشــت یــاد و نــام شــهدای عرصــه ســالمت 
همــه  آگاهانــه  انتخــاب  افــزود:  بوشــهر  اســتان  و  کشــور 
مدافعــان  همــراه  کرونــا  شکســت  بــرای  کــه  افــرادی 
اســت. تاریــخ  در  عطفــی  نقطــه  شــدند  ســالمت 

کشمیری ادامه داد:
حضــور  زحمت کــش،  پاکبانــان  جهــادی  همراهــی   
بــا  کــه  نظامــی  نیروهــای  و  مردمــی  داوطلــب  نیروهــای 
آگاهــی از خطــر ابتــالء بــه کرونــا بــه حمایــت و همراهــی 
نمی کنیــم. فرامــوش  را  آمدنــد  ســالمت  مدافعــان  از 

ــادی از  ــده زی ــا ع ــا کرون ــارزه ب ــرد: در راه مب ــان ک وی خاطرنش

کادر بهداشــتی و درمانــی کشــور نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــال شــدند و متأســفانه شــاهد 
ــم و هســتیم. از دســت رفتــن نیروهــای متخصــص و نخبــه پزشــکی کشــور هــم بودی

ــتند،  ــران هس ــه ای ــار هم ــث افتخ ــالمت باع ــع س ــهدای مداف ــزود: ش ــمیری اف کش
امــا قطعــاً جایگزیــن کــردن نخبه هــای پزشــکی و ســرمایه های کشــور زمان بــر 
اســت و ایــن موضــوع خســارتی عظیــم بــه منابــع انســانی مــا تلقــی می شــود.

ادامــه  بــرای  راه  روشــنگر  ســالمت  مدافــع  شــهدای  کــرد:  اظهــار  کشــمیری 
بــرای  کــه  بــود  ایــن  گرفتیــم  آنــان  از  کــه  درســی  و  هســتند  مــا  مســیر 
آگاهانــه. انتخابــی  بــا  آن هــا  گذشــت،  چیــز  همــه  از  بایــد  جامعــه  نجــات 

پیــروزی  کــه  دادنــد  یــاد  بــه  ســالمت  مدافــع  شــهدای  گفــت:  وی 
از  جلوگیــری  بــرای  امــا  می خواهــد  فــداکاری  بیمــاری  ایــن  بــر 
اســت. الزم  جامعــه  آحــاد  همــه  فــداکاری  بیمــاری  ایــن  شــیوع 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد: بــرای پاسداشــت و احتــرام بــه 
شــهدای مدافــع ســالمت باید فداکاری کــرد و این فــداکاری می تواند رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، پرهیــز از حضــور در تجمعــات و عدم برگزاری مراســم های جشــن و عزا باشــد.

جهاد مثال زدنی توسط سفیدپوشان
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ ــام صــادق )ع( اســتان بوشــهر نی ــده ســپاه ام فرمان
ــا  ــد ت ــالص قراردادن ــق اخ ــود را در طب ــالمتی خ ــالمت، س ــع س ــت: مداف ــار داش اظه
ــتند. ــاء اهلل پیوس ــه لق ــه ب ــدا و جامع ــدگان خ ــالمت بن ــاع از س ــه در راه دف ــی ک جای
ــرای توســعه و پیشــرفت پایــدار یــک  ســردار علــی رزمجــو ســالمت را محــور اصلــی ب
جامعــه خوانــد و گفــت: ســالمت از نیازهــای اولیــه انســان آغــاز می شــود و تــا باالتریــن 
ابعــاد شــکوفایی و رشــد و تعالــی روحــی، جســمی و معنــوی انســان ها را در برمی گیــرد.
رزمجــو خاطرنشــان کــرد: هــر تالشــی کــه در زمینــه ســالمت و تندرســتی انســان بــا 
ــرد تالشــی مقــدس اســت کــه  ــام از رهنمودهــای حیات بخــش اســالم صــورت گی اله
می تــوان آن را مصــداق روشــنی از اعمــال صالــح فــرد و عبــادات ثمربخــش او دانســت.

وی بابیــان اینکــه تــالش مدافعــان ســالمت در راه مبــارزه با کرونا ســتودنی اســت، عنوان 
کــرد: شــاهد جهــاد مثال زدنــی هســتیم کــه توســط سفیدپوشــانی رقــم می خــورد که در 
سراســر کشــور و اســتان بــا تقدیــم جــان خویــش برای ســالمت جامعــه تــالش می کنند.

عرصــه  شــهدای  داد:  ادامــه  بوشــهر  اســتان  )ع(  صــادق  امــام  ســپاه  فرمانــده 
جلوه هــای  عالی تریــن  دادنــد  نشــان  خــود  از  کــه  ایثــاری  بــا  ســالمت 
می کننــد. طــی  خویــش  پــروردگار  نــزد  را  اخــروی  و  دنیــوی  حیــات  مســیر 

هســتی  تقدیــم  و  وجــود  تمــام  بــا  ســالمت  شــهدای  افــزود:  رزمجــو 
آوردنــد. ارمغــان  بــه  را  اخــروی  جاودانگــی  و  ارزش  خویــش 

مــردان  و  زنــان  ایثارگری هــای  و  رشــادت ها  ثبــت  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
اســت. محدودیــت  دارای  تاریــخ  ســالمت  عرصــه  و خســتگی ناپذیر  ســفیدپوش 

رزمجــو گفــت: اســتفاده و بهره گیــری تاریــخ از تجــارب و خصوصیــات زندگــی بنــدگان 
صالــح خــدا و شــهیدان راه ســالمت تضمیــن ســعادت دنیــا و آخــرت انســان ها اســت.

وی تصریــح کــرد: مدافعــان ســالمت از مدیــران، پزشــکان، متخصصــان، پرســتاران، کادر 
بهداشــتی و حتــی نیروهــای خدماتــی در فرآینــدی دشــوار در دوران کرونایــی بــا تــالش 
مثال زدنــی آنچــه در توان داشــتند برای حفظ ســالمت جامعه در طبق اخــالص قراردادند.
فرمانــده ســپاه امــام صــادق )ع( اســتان بوشــهر خاطرنشــان کــرد: از تک تــک 
تــالش  ایمــان  و  اخــالص  بــا  ســالمت  عرصــه  در  کــه  خواهرانــم  و  بــرادران 
می کننــد صمیمانــه قدردانــی می کنــم و اعــالم مــی دارم در ایــن دفــاع مقــدس 
و همــراه شــما هســتیم. ویــروس کرونــا در کنــار شــما  نهایــی  تــا شکســت 

ــه  ــاس وظیف ــر اس ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــدم مب ــف مق ــا در ص ــن روزه ــگان ای ــپید جام س
ــا درد و  ــند ت ــد و می کوش ــر می کنن ــردم فک ــان م ــات ج ــه نج ــا ب ــود تنه ــانی خ انس
ــان بازگرداننــد. ــه آن رنجــی از تــن رنجــور بیمــاران کــم کننــد و نعمــت ســالمتی را ب

بی شــک ایــن جهــاد و از خــود گذشــتگی مدافعــان ســالمت همچــون مــدال 
زرینــی بــر ســینه جامعــه پزشــکی در تاریــخ ایــن مــرز و بــوم خواهــد مانــد 
نبــرد  جبهه هــای  در  پزشــکی  جامعــه  مجاهــدان  حضــور  خاطــره  یــادآور  و 
اســت. مقــدس  دفــاع  رزمنــدگان  بــه  کمک رســانی  و  باطــل  علیــه  حــق 

خبرگزاری مهر، گروه استان ها، محمد غالمحسینی
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اشعار کارآموزان 
مجتمع خیریه آموزشی 

توانبخشی رعد کرج

لیلی تو شود الله گر مجنون شوی، هوشیار شوچه خموشی بنده ی دنیای دون؟!بیدار شوعشق یاهو پرورانم در جسم و قلبم واقعیساعتم را کوک خواهم کرد به وقت عاشقیسمیه بایرامی) عضو محفل قلم (که آغوش تو، آخرین جان پناه من است.با دستان مهربانت مرا به آغوش بکش؛ای معشوق من! ای خالق من!در پیچ و خم های جاده ی زندگی، جا مانده امزهرا باجالن)عضو محفل قلم (که تو خشنود باشی و ما رستگارخدایا چنان کن رسانجام کارکند حکمی که تا امروز ندیدیفردا همی در محرش عدل الهیفلک بر او همی اشکی چکاندهسجاد بیامر را ببین تنها مبانددل چاک چاک او مرهم ندارد؟!صرب زینب تا کجا اندازه دارد؟!برای عباس علمدار چاره می شدکاش چرخ فلک وارونه می شدگوییا نظر کرد بر دیده اش مهتابآب بر روی آب ریخت عباسسمیه پور قاسم)عضو محفل قلم(بگیرد  باز دمل  آرام  و قراربیا تا به رس آید غم  انتظارچشامنم در نبودنت اشکین استز دوری تو دمل غمگین است
معصومه نوروزی) عضو محفل قلم (

میشود با صدایی، عاشق شد و با نگاهی دل دادعاشق

و شاید جان؛ می شود عشق را آلوده نکرد و در 

این جهان رسشار از درد و غم تکیه گاه شوی، تکیه 

گاهی محکم و امن؛ می شود دل داد و نشکست!

می شود زانوی غم به بغل نگرفت. می شود عاشق 

را دید و معشوق وار عاشقی کرد! عشق را میتوان با 

چشم رس دید و با حکم دل و عقل باور کرد.
عشقتون پاک

فاطمه پیروز )عضو محفل قلم

قصه ی آب
قصه  ی آب، قصه  ی مشک، قصه  ی دست بریده

قصه ای که توی  دنیا کسی مثلش  نشنیده

قصه ی آتیش و خیمه، قصه ی گوش و گوشواره

قصه ی دخرتکی که رفته خار تو پاش دوباره

قصه ی زنجیر و زخم، قصه ی نیزه و رسهاست

قصه ی اون عمه ای که بین دشمن تک و تنهاست

قصه ی کوفه و شاِم، قصه ی  درد غریبی

اما می یوفته گمونم، اتفاقای عجیبی

مجلس عیش بهم زد بانویی با لحن گیرا

گفت: با ایامن قلبی، ایام رآیُت اّل جمیال

ملک ، قصه ای که گفتم قصه ی کرببال بود

قصه عشق و شهادت، قصه خون خدا بود

امید ملکی) ملک(
عضو محفل قلم

 عجب آرامشی دارد این دنیای خيالی!

 نگاه های زیبا بدون اشک، گفنت هزاران دوستت دارم بدون         

ریا. خنده های واقعی از ته دل. آرامش شبها در آغوش هم  

بودن. بوسه های بدون ترس. 

 ولی حیف که خیالی بیش نیست...

جاثیه شعبانی)عضو محفل قلم (

پرسید: هان! به دنبال چه می گردی؟

چاه بی رشته و بند!حذر می بیاید از چاه عمیق!می گیرم مملو از تنهایی...گفتمش: من در این بزم نیاز آلود خیال، رساغ از جایی دنج 

این دهکده ی غربت زده را که نفس با دلهره و زهر هم آوا 
شده است، باید که عطا را به لقایش بخشید.
فاطمه فهیمی)مربی محفل قلم (او بر رس چاه ایستاده!این سخن زمزمه کرد، کدخدا مشغول است
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پاســخ به شــایع ترین ســؤاالت درباره واکســن های ویــروس کرونا
ــد.  ــات می دهن ــر را نج ــزاران نف ــان ه ــالیانه ج ــن ها س واکس
و  بــزرگ  گام  کرونــا  مؤثــر  و  ایمــن  واکســن  تولیــد 
پایــان  بــرای  مــا  جهانــی  تالش هــای  در  جلــو  بــه  رو 
کارهــای  انجــام  بــه  بازگشــت  و  همه گیــری  بــه  دادن 
داریــم. دوست شــان  کــه  افرادیســت  بــا  لذت بخــش 
جمــع آوری  را  تخصصــی  اطالعــات  جدیدتریــن  مــا 
دربــاره  از شــایع ترین ســؤاالت  برخــی  بــه  تــا  کرده ایــم 
بــه  دســتیابی  بــا  دهیــم.  پاســخ  کرونــا  واکســن های 
بروزرســانی خواهــد شــد. مقالــه  ایــن  بیشــتر  اطالعــات 

واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟
واکســن ها بــا تقلیــد یــک عامــل عفونــی – ویــروس، باکتــری یــا 
دیگــر میکروارگانیســم های عامــل بیمــاری – عمــل می کننــد. 
ایــن کار بــه سیســتم ایمنــی مــا »یــاد می دهــد« کــه چگونــه 
بــه طــور ســریع و مؤثــر بــه ایــن عامــل واکنــش نشــان دهــد.

واکســن ها معمــوال یــک نــوع ضعیف شــده از یــک عامــل 
ــه سیســتم ایمنــی مــا اجــازه  ــه می کننــد کــه ب ــی را ارائ عفون
می دهــد تــا آن را در حافظــه اش ضبــط کنــد. بدیــن ترتیب،قبل 
ــا  ــی م ــتم ایمن ــد، سیس ــار کن ــا را بیم ــروس م ــه وی از اینک
می توانــد ســریعا آن را شناســایی کــرده و مقابلــه کنــد. برخــی 
از واکســن های کرونــا بــه ایــن صــورت طراحــی شــده اند.
دیگــر انــواع واکســن های کرونــا بــا روش هــای چدیدتــر 
آر ان ای  پیــام آور  واکســن های  نــام  بــا  و  شــده   ســاخته 
ایــن  می شــوند.  خوانــده   )mRNA( ام آر ان ای  یــا   )RNA(
نــوع واکســن ها بــه جــای معرفــی عامــل )مــاده ای کــه 
ــد  ــد(، ک ــد کن ــادی تولی ــما آنتی ب ــدن ش ــود ب ــث می ش باع
ــی  ــتم ایمن ــا سیس ــد ت ــه می کن ــدن ارائ ــه ب ــک الزم را ب ژنتی
مــا بتوانــد آنتــی ژن را خــودش تولیــد کنــد. تکنولــوژی 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه م ــن ده ــرای چندی ــن ها ب ــن واکس ای
ویــروس  هیــچ  حــاوی  ام اران ای  واکســن های  گرفته انــد. 
زنــده ای نبــوده و تداخلــی بــا دی ان ای انســان ها ندارنــد.

عمــل  نحــوه  دربــاره  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 
ــد. ــت را ببینی ــی بهداش ــازمان جهان ــایت س ــن ها وب س واکس

آیا واکسن های کرونا ایمن هستند؟
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ــوند  ــد می ش ــرعت تولی ــه س ــه ب ــن هایی ک ــی واکس ــه،  حت بل
ــد  ــرار بگیرن ــق ق ــی دقی ــای بالین ــت آزمایش ه ــد تح ــز بای نی
ــطح  ــق در س ــورد تواف ــتانداردهای م ــه اس ــود ک ــت ش ــا ثاب ت
رعایــت  را  اثرگــذاری  و  ایمنــی  بــرای حفــظ  بین المللــی 
مطابــق  کــه  در صورتــی  تنهــا  واکســن  یــک  می کننــد. 
ــی  ــازمان جهان ــازه س ــد اج ــد می توان ــتانداردها باش ــن اس ای
کنــد. دریافــت  را  ملــی  ناظــر  ســازمان های  و  بهداشــت 

یونیســف تنهــا واکســن هایی را خریــداری و ارائــه می کنــد کــه 
مطابــق معیارهــای ایمنــی و اثرگذاری ســازمان جهانی بهداشــت 
بــوده و تاییدیه هــای نظارتــی الزم را اخــذ کــرده باشــند.
ــدند؟ ــد ش ــرعت تولی ــن س ــه ای ــا ب ــن های کرون ــه واکس چگون
دانشــمندان بــه لطــف ســرمایه گذاری بی ســابقه در بخــش 
ــورد  ــتند رک ــی توانس ــکار جهان ــز هم ــعه و نی ــق و توس تحقی
زمانــی جدیــدی را در تولیــد واکســن ایمــن و اثرگــذار در 
ــای  ــتانداردهای فرآینده ــام اس ــد. تم ــت کنن ــا ثب ــر کرون براب
ــدند. ــت ش ــق رعای ــی دقی ــتانداردهای نظارت ــز اس ــی و نی ایمن

بســیاری  در  هم اکنــون  کــه  واکســن هایی  بــر  عــالوه 
اســتفاده هســتند، جــای  در حــال  از کشــورهای جهــان 
ــدا  ــن کاندی ــش از ۲۰۰ واکس ــه بی ــت ک ــیار اس ــی بس دلگرم
نیــز در مراحــل مختلــف تولیــد هســتند. برخــی از ایــن 
آخریــن   – بالینــی  تحقیقــات  ســوم  فــاز  در  واکســن ها 
ــد. ــرار دارن ــود – ق ــد ش ــن تأیی ــه واکس ــل از اینک ــه قب مرحل
اســت؟ کــدام  مــن  بــرای  کرونــا  واکســن  بهتریــن 

ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــده س ــد ش ــن های تأیی ــام واکس تم
نشــان داده انــد کــه در محافظــت از شــما در برابر بیماری شــدید 
ناشــی از کرونــا بســیار اثرگــذار هســتند. بهتریــن واکســن بــرای 
ــد ــما برس ــت ش ــه دس ــریع تر ب ــه س ــت ک ــنی اس ــما واکس ش
آیــا واکســن های کرونــا دربرابر انــواع جدید نیز اثربخشــی دارند؟
ســازمان جهانــی بهداشــت می گویــد کــه انتظــار مــی رود 
واکســن های تأییــد شــده کنونــی حداقــل تــا حــدی حفاظــت 
را در برابــر انــواع جدیــد ویــروس کرونــا فراهــم کننــد.

مــداوم  طــور  بــه  جهــان  اقصی نقــاط  در  کارشناســان 
گونه هــای  اثرگــذاری  چگونگــی  مطالعــه  حــال  در 
تأثیــر  گونــه  هــر  شــامل  ویــروس،  رفتــار  بــر  جدیــد 
هســتند. کرونــا،  واکســن های  اثرگــذاری  بــر  بالقــوه 

اگــر ثابــت شــود هــر کــدام از ایــن واکســن ها در برابــر یــک یــا 
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چنــد گونــه جدیــد اثرگــذاری کمتــری دارنــد، می تــوان ترکیــب 
ــد  ــای جدی ــر گونه ه ــرای حفاظــت بیشــتر در براب واکســن را ب
تغییــر داد. در آینــده،  برخــی تغییــرات در واکسیناســیون ماننــد 
اســتفاده از دوز اضافه  و دیگر بروزرســانی ها شــاید ضروری باشد.

امــا کار مهــم در ایــن میــان ایــن اســت کــه واکســینه شــوید 
و تمهیــدات الزم بــرای کاهــش شــیوع ویــروس را انجــام 
ــی در  ــرش ژنتیک ــال پ ــش احتم ــه کاه ــر ب ــن ام ــد – ای دهی
ویــروس کمــک می کنــد. تمهیــدات مــورد نظــر عبارتنــد 
تهویــه  زدن،  ماســک  اجتماعــی،  فاصله گــذاری  رعایــت  از 
دریافــت  و  مــداوم دســت ها  هــوای مطلــوب، شستشــوی 
بیمــاری.  عالئــم  مشــاهده  صــورت  در  پزشــکی  کمــک 

چه کسانی باید ابتدا واکسینه شوند؟
ــن  ــرای تأمی ــد در ســال ۲۰۲۱ ب ــت تولی ــه ظرفی ــی ک از آنجای
ــود  ــد ب ــادر نخواهن ــه ق ــت، هم ــی نیس ــی کاف ــاج جهان احتی
ــد  ــورها بای ــد. کش ــت کنن ــن دریاف ــان واکس ــک زم ــه در ی ک
ســازمان  ســازند.  مشــخص  را  اولویــت  دارای  گروه هــای 
بهداشــت جهانــی توصیــه کــرده کــه ایــن گروه هــا عبارتنــد از 
ــان( و  ــرای محافظــت از نظــام بهداشــت و درم ــان )ب کادر درم
افــرادی کــه در معــرض خطــر بیشــتر مــرگ ناشــی از بیمــاری 
کرونــا قــرار دارنــد بــه ماننــد افــراد مســن و افــرادی کــه دارای 
ــای  ــان بخش ه ــر کارکن ــتند. دیگ ــه ای هس ــای زمین بیماریه
ــه ماننــد معلم هــا و مــددکاران اجتماعــی نیــز بایــد  ضــروری ب
ــن  ــا تأمی ــا و ب ــس از آنه ــد و پ ــرار گیرن ــدی ق ــت بع در اولوی
واکســن بیشــتر دیگــر گروه هــا واکســن دریافــت کننــد.  

چه زمانی باید واکسن کرونا نزنید؟
اگــر هــر گونــه ســؤال دربــاره اینکــه آیــا بایــد واکســن 
ــورت  ــود مش ــک خ ــا پزش ــد ب ــد داری ــت کنی ــا را دریاف کرون
شــرایط  دارای  کــه  افــرادی  حاضــر،  حــال  در  کنیــد. 
پزشــکی زیــر هســتند نبایــد واکســن کرونــا را دریافــت 
کننــد تــا از عــوارض جانبــی احتمالــی در امــان باشــند:

اگــر ســابقه واکنش هــای آلرژیــک شــدید بــه هــر کــدام 
داریــد. را  کرونــا  واکســن  تشــکیل دهنده  محتویــات  از 
یــا  و  هســتید  کرونــا  بــه  مبتــال  هم اکنــون  اگــر 
از  پــس  می توانیــد  )البتــه  داریــد.  را  کرونــا  عالئــم 

کنیــد(. دریافــت  را  واکســن  پزشــک  تأییــد  و  بهبــودی 

اگر قبال به بیماری کرونا مبتال شده باشم، آیا باز هم باید 
واکسینه شوم؟

شــده اید  کرونــا  بیمــاری  دچــار  قبــال  اگــر  حتــی  بلــه، 
بیمــاری  ایــن  بــه  کــه  افــرادی  واکســینه شــوید.  بایــد 
در  طبیعــی  ایمنــی  مقــداری  احتمــاال  می شــوند  دچــار 
برابــر ویــروس تولیــد کننــد، امــا هنــوز نمی دانیــم کــه 
ایــن ایمنــی تــا چــه زمانــی تــداوم دارد یــا اینکــه بــه 
چــه میزانــی محافظــت از ایــن بیمــاری ایجــاد می کنــد. 
ــد. ــه می کنن ــتری ارائ ــکای بیش ــل ات ــت قاب ــن ها محافظ واکس

آیا اگر کودک شیرخوار دارم می توانم واکسینه شوم؟
در  واکسیناســیون  مطالعــه  حــال  در  هم اکنــون  محققــان 
ــات  ــون اطالع ــا تاکن ــتند، ام ــیرخوار هس ــوزاد ش ــا ن ــادران ب م
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــت. س ــده اس ــت آم ــدودی به دس مح
توصیــه می کنــد واکسیناســیون زمانــی انجــام شــود کــه 
مــادر شــیر ده بخشــی از گروه هــای دارای اولویــت باشــد 
بــرای مثــال عضــو کادر درمــان باشــد. تغذیــه بــا شــیر 
ــی  ــد و یک ــه یاب ــیون ادام ــد از واکسیناس ــد بع ــادر می توان م
از بهتریــن  روش هــا بــرای حفاظــت از کــودک در مقابــل 
ــت. ــدن اس ــالم مان ــرای س ــا ب ــه آنه ــک ب ــاری و کم ــن بیم ای
آیــا در صــورت بــارداری می توانــم واکســن کرونــا دریافــت کنم؟
اگرچــه خطــر کلی بیماری شــدید ناشــی از ویروس کرونــا پایین 
اســت، امــا بارداری شــما را نســبت به افــرادی که باردار نیســتند 
ــد. ــرار می ده ــدید ق ــاری ش ــک بیم ــرض ریس ــتر در مع بیش

اثرگــذاری  و  ایمنــی  بهتــر  فهــم  بــرای  تحقیقــات 
ــچ  ــا هی ــه دارد، ام ــاردار ادام ــان ب ــا در زن ــیون کرون واکسیناس
ــه  ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــه مزی ــده ای ک ــناخته ش ــل ش دلی
ــاهده  ــد، مش ــته باش ــاردار داش ــان ب ــیون زن ــد واکسیناس فوای
نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل،  زنــان بــارداری کــه در 
ــد کادر  ــتند )مانن ــا هس ــاری کرون ــر بیم ــر باالت ــرض خط مع
ــائلی اســت  ــار مس ــان دچ ــه سالمتی ش ــی ک ــا آنهای ــان( ی درم
کــه می توانــد منجــر بــه خطــر بیمــاری شــدیدتر شــود، 
بــا پزشک شــان واکســینه شــوند.  می تواننــد در مشــورت 
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آیا ویروس کرونا می تواند بر قدرت باروری اثر گذارد؟
رســانه های  در  نادرســتی  ادعاهــای  اســت  ممکــن  خیــر، 
اجتماعــی دیــده باشــید امــا هیــچ شــواهدی دال بــر اینکــه هــر 
ــدرت  ــر ق ــد ب ــا، می توان ــن کرون ــامل واکس ــنی، ش ــوع واکس ن
بــاروری در زنــان یــا مــردان تأثیــر گذارد مشــاهده نشــده اســت. 
ــاز نیســت  ــاردار شــوید، نی ــد کــه ب اگــر هم اکنــون ســعی داری
کــه پــس از دریافــت واکســن کرونــا از بــاروری اجتنــاب ورزیــد. 

آیا کودک من نیز باید واکسینه شود؟
ــن  سیســتم ایمنــی کــودکان از بزرگســاالن متفــاوت اســت. ای
ــد.  ــر باش ــیار متغی ــا بس ــن آنه ــه س ــته ب ــد بس ــاوت می توان تف
مــورد  واکســن های  از  کــه  نمی شــود  توصیــه  هم اکنــون، 
تأییــد ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای گــروه ســنی پایین تــر 
ــاره(  ــورد اش ــن م ــوع واکس ــه ن ــته ب ــال )بس ــی ۱۸ س از ۱۶ ال
اســتفاده شــود، حتــی اگــر آنهــا در یــک گــروه بــا ریســک بــاال 
باشــند. کــودکان در آزمایش هــای ابتدایــی واکســن کرونــا 
ــی  ــاره ایمن ــات درب ــون اطالع ــن اکن ــتند، بنابرای ــور نداش حض
ــز  ــال ناچی ــر ۱۶ س ــودکان زی ــر ک ــن ب ــذاری واکس ــا اثرگ و ی
بــوده یــا أصــال وجــود نــدارد. تحقیقــات بیشــتری مــورد نیــاز 
اســت و مــا در حیــن انجــام آزمایشــات توصیه هــا را بروزرســانی 
می کنیــم و اطالعــات بیشــتری در دســترس خواهــد بــود.

بــا ایــن حــال، مهــم اســت کــه اطمینــان یابیــد کــودک شــما 
می کنــد. دریافــت  را  کودکــی  دوران  رایــج  واکســن های 

چه زمانی واکسن کرونا در کشور من در دسترس خواهد 
بود؟

و   دارد  ادامــه  جهانــی  گســتره  در  واکســن  توزیــع 
اســت.  متفــاوت  کشــورها  در  واکســن  بــه  دسترســی 
پیشــنهاد می کنیــم آخریــن اطالعــات دربــاره کشــورتان 
کنیــد. دریافــت  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  از  را 

ــا را  ــس، واکســن کرون ــازوکار کوواک ــت از س ــه نیاب یونیســف ب
خریــداری و بــه کشــورهای اقصی نقــاط جهــان تحویــل می دهــد 
ــن  ــدون واکس ــوری ب ــچ کش ــود هی ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
ــال ۲۰۲۱  ــان س ــا پای ــه ت ــن اســت ک ــا ای ــدف م ــد. ه نمی مان
میــالدی ۲ میلیــارد دوز واکســن تحویــل بدهیــم. ایــن دوزهــا 
بــه کشــورهای عضــو ســازوکار کوواکــس بــر اســاس یــک فرمول 

تخصیــص متناســب بــا جمعیــت مجمــوع آنهــا ارائــه می شــود. 

کوواکس چیست؟
جهانــی  تالش هــای  از  بخشــی   )COVAX( کوواکــس 
و  کرونــا  واکســن  تولیــد  و  توســعه  تســریع  هــدف  بــا 
کشــورها  همــه  برابــر  و  منصفانــه  دسترســی  تضمیــن 
ــد  ــان نخواه ــا در ام ــاری کرون ــوری از بیم ــچ کش ــت. هی اس
شــوند. محافظــت  کشــورها  همــه  اینکــه  مگــر  بــود 

ــتند  ــر هس ــس درگی ــازوکار کوواک ــرو در س ــور و قلم ۱۹۰ کش
ــود.  ــی می ش ــت جهان ــد جمعی ــش از ۹۰ درص ــامل بی ــه ش ک
ــا ائتــالف نوآوری هــای آمادگــی بــرای  یونیســف در همــکاری ب
همه گیــری )CEPI(، ائتــالف واکســن )GAVI(،  ســازمان جهانــی 
ــه  ــد و ارائ ــرای خری ــا ب ــرکایش، تالش ه ــر ش ــت و دیگ بهداش
ــد. ــری می کن ــس رهب ــت از کوواک ــه نیاب ــا را ب ــن کرون واکس

ــا در فضــای  ــاره واکســن کرون ــات نادرســتی را درب ــن اطالع م
آنالیــن مشــاهده می کنــم. چــه کاری بایــد انجــام دهــم؟
متأســفانه،  اطالعــات آنالیــن نادرســت بســیاری دربــاره ویــروس 
نادرســت در  اطالعــات  دارد.  واکســن های کرونــا وجــود  و 
بحران هــای حــوزه ســالمت می توانــد منجــر بــه اشــاعه توهــم، 
تــرس و انگ زنــی بشــود. ایــن امــر همچنیــن منجــر خواهد شــد 
افــراد بــدون محافظــت باقــی مانــده یــا بیشــتر در برابــر ویروس 
آســیب پذیر باشــند. واقعیــات و یــا توصیه هــای تأییــد شــده را 
از منابــع مــورد اعتمــاد مثــال مقامات بهداشــتی کشــور، ســازمان 
ملــل، یونیســف یــا ســازمان جهانــی بهداشــت دریافــت کنیــد.

اگــر در فضــای آنالیــن مطالبــی مشــاهده کردیــد کــه معتقدیــد 
نادرســت و گمراه کننــده اســت می توانیــد بــا گــزارش آنهــا بــه 
پلت فــرم رســانه اجتماعی مذکور از اشــاعه آنهــا جلوگیری کنید. 

آیا واکسن کرونا می تواند بر روی دی ان ای تأثیر بگذارد؟

ــر  ــه هیــچ وجــه ب ــا ب ــواع واکســن کرون ــر، هیــچ یــک از ان خی
دی ان ای تأثیــر نگذاشــته و کاری بــا آن ندارنــد. واکســن پیام آور 
آر ان ای  یــا همــان ام آر ان ای بــه ســلول ها یــاد می دهــد چگونــه 
ــد  ــدن تولی ــی در ب ــش ایمن ــک واکن ــه ی ــی بســازند ک پروتئین
ــه از  ــد ک ــد می کن ــی را تولی ــش آنتی بادی های ــن واکن ــد. ای کن
شــما در برابــر ویــروس محافظت می کنــد. ام آران ای بــا دی ان ای 
ــه مــدت ۷۲ ســاعت داخــل ســلول باقــی  ــرق دارد و فقــط ب ف
مانــده و پــس از آن نابــود می شــود. بــا ایــن حــال هیــچ گاه وارد 
هســته ســلول، جایــی کــه دی ان ای در آن قــرار دارد، نمی شــود.
آیــا واکســن های کرونا شــامل نوعــی محتویات حیوانی هســتند؟

خیــر، هیــچ یکــی از واکســن های مــورد تأییــد ســازمان 
نیســتند.  حیوانــی  محتویــات  دارای  بهداشــت  جهانــی 

چگونه می توانم تا زمان واکسینه شدن از خانواده ام 
محافظت کنم؟

پدیــد  بزرگــی  دگرگونــی  اثرگــذار  و  ایمــن  واکســن های 
ــزان  ــه می ــا چ ــه ت ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــا هن ــد ام می آورن
می تواننــد از مــا در برابــر آلودگــی و انتقــال ویــروس محافظــت 
ــد  کننــد. در حــال حاضــر، حتــی پــس از واکســینه شــدن بای
پیشــگیری های الزم را بــه عمــل بیاوریــم تــا از خــود و دیگــران 
ــک،  ــتفاده از ماس ــامل اس ــات ش ــن اقدام ــم. ای ــت کنی محافظ
ــداوم دســت ها اســت.  فاصله گــذاری اجتماعــی و شستشــوی م
منبع
 سایت یونیسف
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10فصلنامه تالش سبز
بررسی عملکرد متفاوت کاروان پارالمپیک و 

المپیک در معرفی هویت ایرانی

می تــوان  داد کــه  نشــان  پارالمپیــک  و  المپیــک  بازیهــای 
در میــدان ورزش عــاوه بــر قهرمانــی، فرهنــگ ایرانــی و 
ــرد  ــا عملک ــت ام ــش گذاش ــه نمای ــامی را ب ــای اس ارزش ه
کاروان مــا در ایــن دو رویــداد، قابــل تامــل و بررســی اســت.
ــس از  ــارس، پ ــگار ورزشــی خبرگــزاری ف ــه گــزارش خبرن ب
ــوع  ــه در مجم ــو ک ــک 2020 توکی ــک و پارالمپی ــان المپی پای
مــدال  بــود،  همــراه  برنــز(  و  نقــره  )طــا،  مــدال   31 بــا 
ــد.  ــدار کردن ــاب دی ــم انق ــر معظ ــا رهب ــورمان ب آوران کش
نشســتی کــه در آن رهبــری بــه نــکات مهمــی در مــورد 
اشــاره  بازی هــا  ایــن  در  قهرمانــان  منــش  و  رفتــار  نحــوه 
فرمودنــد کــه بایــد ســرلوحه کار مســئوالن و قهرمانــان باشــد.
ــتکبار  ــی و اس ــروز ورزش توســط کشــورهای غرب ــد ام هرچن
جهانــی بــه میدانــی برای آلوده کردن سیاســت و فشــار سیاســی 
تبدیــل شــده، امــا قهرمانــان کشــورمان در ایــن رویدادهــا 
بــا کنــار زدن ایــن حرکت هــای غیــر ورزشــی، بــه دنبــال 
ــتند. ــی هس ــانی و دین ــای انس ــی، ارزش ه ــج روح پهلوان تروی
رهبــر معظــم انقــاب بیــان کردنــد: »نام گــذاری کاروان بــه نــام 
شــهیدان بویــژه شــهید ســلیمانی، اهــدای مــدال از طــرف چنــد 
قهرمــان بــه شــهیدان خــاص، اســتفاده از چفیــه بــه عنــوان نمــاد 
ایثــار و مقاومــت و ســجده بــر آن، رعایــت حجــاب و پوشــش 
بــه خصــوص اســتفاده از چــادر در پرچمــداری کاروان، ابــراز 
عشــق و محبــت بــه پرچــم ایــران، صحنه هــای نمــاز خوانــدن، 
ــم  ــرام تی ــه احت ــوب و صحن ــف مغل ــن حری ــوش گرفت در آغ
ــی از  ــی، جلوه های ــهید بابای ــادر ش ــه م ــک ب ــال پارالمپی والیب
ــتند.« ــران هس ــت ای ــت مل ــّرف هوی ــامی و مع ــای اس ارزش ه

در ایــن بیــن پارالمپیــک اوج نشــان دادن فرهنــگ ایثــار، 
فــداکاری و ارج نهــادن بــه ارزش هــای اســامی و دینــی 
توســط مســئوالن و ورزشــکاران ایــن بخــش بــود؛ جایــی کــه 
نــام کاروان بــه نــام ســردار دل هــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
ــرافراز  ــهید س ــادر ش ــده م ــم برعه ــوی آن ه ــتی معن و سرپرس
کشــورمان  معلــوالن  و  جانبــازان  تیم هــای  بــود.  بابایــی 
در نکاتــی کــه رهبــری بــه آن اشــاره فرمودنــد، خــوش 
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درخشــیدند و نشــان دادنــد  قهرمانی هــا در کنــار پهلوانی هــا 
ــت  ــمند اس ــانی ارزش ــی و انس ــای دین ــه ارزش ه ــرام ب و احت
کنــد. جاودانــه  را  ورزشــکار  یــک  نــام  می توانــد  و 

ــوع  ــادر موض ــا چ ــک ب ــورمان در پارالمپی ــداری کش پرچم
ــانه ها  ــیاری از رس ــه بس ــورد توج ــه م ــود ک ــری ب ــم دیگ مه
قــرار گرفــت و میــدان ورزش را بــه میدانــی برای نشــان دادن 
ــورمان  ــوان کش ــرد. بان ــدل ک ــاب ب ــاف و حج ــگ عف فرهن
ــد کــه برخــاف آنچــه رســانه های اســتکباری،  ثابــت کردن
صهیونیســتی و ســعودی ادعــا مــی کننــد، حجــاب مانــع 
فعالیت شــان نیســت و می تواننــد قهرمانی هــای زیــادی را هــم 
بــه ارمغــان بیاورنــد؛ همانطــور که رهبــر انقــاب فرمودند که 
ــرای ورزشــکاران  حجــاب ورزشــکاران زن ایرانــی، راه را ب
زن کشــورهای اســامی نیــز همــوار کــرده، بــه  گونــه ای کــه 
ــا  ــامی، ب ــور اس ــش از 10 کش ــکار بی ــوان ورزش ــون بان اکن
رعایــت حجــاب در میادیــن ورزشــی حاضــر می شــوند.
موضــوع دیگــری کــه رهبــری بــه آن اشــاره داشــتند، کیفــی 
ســازی ورزش بیــن المللــی بــود. موضوعــی کــه در کاروان 
پارالمپیــک برخــاف کاروان المپیــک بیشــتر نمایــان بــود و 
افــرادی اعــزام شــدند کــه شــانس مــدال بودنــد. اعزام هــای 
ــور  ــرای کش ــه ب ــی ک ــه هزینه های ــه ب ــا توج ــی ب ــن الملل بی
دارد، بایــد کیفــی ســازی شــود. المپیــک و پارالمپیــک جای 
کســب تجربــه و بخــت آزمایــی نبوده و مســئوالن بایــد توجه 
ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند تــا عــاوه بــر پاییــن 
آمــدن هزینه هــا، از زنــگ تفریــح بــودن هم جلوگیری شــود.

بــه گزارش فــارس، بازیهای المپیــک و پارالمپیــک مهمترین 
آوردگاه هــای ورزشــی اســت کــه همــه کشــورها بــرای آن 
تــاش می کننــد تــا در باالتریــن ســطح قــرار بگیرنــد و 
ضمــن بــاال بــردن پرچــم خــود، فرهنــگ و ارزهایشــان را هم 
بــه جهانیــان نشــان دهنــد. کشــورمان نیــز ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســت و بایــد بــرای حضــور هرچــه بهتــر و نمایــش فرهنــگ 
ایثــار، مقاومــت و ارزش هــای ایرانــی و اســامی تــاش 
مضاعفــی صــورت بگیــرد کــه البتــه، بررســی هــا نشــان مــی 
دهــد کــه پارالمپیــک نمــره قبولــی را گرفتــه و بایــد تدبیــری 
ــات  ــر فرمایش ــروری ب ــه م ــود ک ــا ش ــی ه ــال المپیک ــه ح ب
هاســت. کاری  کــم  و  فاصلــه  گویــای  انقــاب،  رهبــر 
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در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد اختــالالت خلقــی  صحبت 
ــی  ــالالت خلق ــت؟ اخت ــق  چیس ــه خل ــاره اینک ــم.  درب کنی
چیســت ؟ انــواع اختــالالت خلقــی و عالئــم و نشــانه هــای آن  
ــا  ــت؟ در انته ــی چیس ــالالت خلق ــاد اخت ــل ایج ــت؟ عل چیس
دربــاره شــیوه درمــان اختــالالت خلقــی صحبــت خواهیــم کرد . 
ــت  ــات اس ــف و احساس ــار از عواط ــا سرش ــه م ــی روزان   زندگ
.شــاید برایتــان پیــش آمــده کــه یــک روز صبــح کــه از 
خــواب بیــدار شــوید احســاس شــادی و انــرژی زیــادی 
ــان باالســت. در  ــق ت ــه خل ــن معناغســت ک ــه ای ــد ب ــی کنی م
ــی  ــی حال ــتگی و ب ــاس خس ــر احس ــک روز دیگ ــه ی ــی ک حال
ــید  ــته باش ــچ کاری را نداش ــام هی ــه انج ــد و  حوصل ــی کنی م
ــا چنــد ســاعت و یــا حتــی چندیــن روز هــم  و ایــن مســئله ت
طــول بکشــد. یعنــی حــال و حوصلــه نداریــد یــا بــه اصطــالح 
ــد.  ــی دانی ــت آن را نم ــما عل ــت و ش ــن اس ــان پایی ــق ت خل

خلق چیست؟
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت ــت عاطف ــه حال ــق ب ــع خل در واق
روی رفتــار مــا تاثیــر مــی گــذارد و ممکــن اســت ســاعتها یــا 
ــر خــالف احســاس کــه ممکــن  روزهــا ادامــه داشــته باشــد، ب
ــد  ــات، مانن ــد. احساس ــول بکش ــه ط ــد دقیق ــط چن ــت فق اس
ــد  ــی گردن ــر م ــی ب ــت خاص ــه عل ــوال ب ــادی معم ــا ش ــم ی غ
ــی معمــوال دالیــل تغییــر خلــق برایمــان مشــخص نیســت.  ول

اختالل خلقی چیست؟
ــه  ــو گفت ــق و خ ــدی در خل ــر ج ــه تغیی ــی، ب ــالل خلق اخت
ــت  ــا و فعالی ــام کاره ــد انج ــد رون ــی توان ــه م ــود ک ــی ش م
هــا  را مختــل کنــد. بــا ایــن کــه ایــن نــوع اختــالل، 
ــخصه  ــه مش ــا س ــا ب ــی دارد ام ــای مختلف ــه ه ــر مجموع زی
افســردگی، شــیدایی و اختــالل دو قطبــی تعریــف مــی شــود.

بــا  شــیدایی  و  افســردگی  اختــالل  بیــن  مــرز 
شــود. مــی  شــناخته  قطبــی  دو  اختــالل  عنــوان 

دسته ای از بیماری های روانپزشکی هستند که  ) 
Mood Disorders  اختالالت خلقی )به انگلیسی: 

عاطفــی  حالــت  بــر  اول  درجــه  در  اختــالالت  ایــن 
خاطــر  همیــن  بــه  گذارنــد،  مــی  تاثیــر  فــرد 
گوینــد. مــی  هــم  عاطفــی  اختــالالت  آن  بــه 

ــرایط  ــه ش ــته ب ــردی بس ــر ف ــه ه ــی روحی ــت طبیع در حال
ــد  ــد چن ــم آن بای ــی عالئ ــالل خلق ــد. در اخت ــی کن ــر م تغیی
هفتــه یــا بیشــتر وجــود داشــته باشــد. مثــال اگــر بــرای چنــد 
ــی  ــد، نم ــردگی کردی ــاس افس ــی دو روز احس ــا یک ــاعت ی س
تــوان گفــت اختــالل افســردگی داریــد. متخصــص در صورتــی 
تشــخیص اختــالل افســردگی را مــی دهــد کــه مجموعــه عالیم 
افســردگی را در مــدت حداقــل دو هفتــه داشــته باشــید.

اختــالالت خلقــی مــی توانــد تغییراتــی در رفتــار شــما ایجــاد 
کنــد و توانایــی شــما را در برخــورد بــا فعالیــت هــای معمــول 
مثــل کار، محیــط زندگــی و یــا مدرســه را تحت تاثیر قــرار دهد.

ــن و  ــیار غمگی ــی بس ــان طوالن ــدت زم ــت م ــن اس ممک
تحریــک پذیــر باشــید و یــا بیــش از حــد شــاد و خوشــحال 
باشــید. هنگامــی کــه بــه طــور غیــر طبیعــی افســرده مــی 
شــویم اصطالحــا خلــق مــان پاییــن اســت. هنگامــی هــم که 
بیــش از حــد احســاس سرخوشــی کنیــم خلــق ما باال اســت.

ــرایط  ــا ش ــب ب ــما متناس ــی ش ــت خلق ــه حال در صورتیک
ــد و  ــل کن ــما را مخت ــرد ش ــی عملک ــد و توانای ــما نباش ش
چندیــن هفتــه هــم بــه طــول انجامیــده باشــد، ممکــن اســت 
دچــار اختــالالت خلقــی شــده باشــید کــه البتــه تشــخیص 
آن توســط متخصــص ایــن حــوزه انجــام مــی شــود..

عالئم اختالالت خلقی
اختــالالت خلقــی بســته بــه اینکــه کــدام نــوع باشــند عالمت 
هــای مختلفــی دارنــد. ابتــدا عالیــم اختالالتــی کــه بــا خلــق 
پاییــن همــراه هســتند را بــر مــی شــماریم. خلــق پاییــن بــا 
ــراه اســت. ــه هم ــدن روحی ــن آم احســاس افســردگی و پایی
افســرده یــا  پاییــن  خلــق  عالئــم 
 احســاس غــم و ناراحتــی دراکثــر اوقــات یــا هــر روز
بــودن ارزش   بــی  و  امیــدی  نــا  احســاس 
ــرط ــتگی مف ــاس خس ــودن و احس ــل ب ــرژی و کس ــی ان ب

تغییر در اشتها
هایــی  فعالیــت  از  بــردن  لــذت  احســاس  کاهــش 
بودنــد. فــرد  لــذت  موجــب  گذشــته  در  کــه 
خــواب میــزان  کاهــش  یــا  افزایــش 
خــود مــرگ  یــا  دیگــران  مــرگ  دربــاره  کــردن  فکــر 

مشکل در تمرکز
از ســوی دیگــر خلــق بــاال بــا احســاس سرخوشــی و شــیدایی 
ــد. در  ــی گوین ــک م ــق مانی ــه آن خل ــه ب ــت  ک ــراه اس هم
اختالالتــی ماننــد دوقطبــی، خلــق بــاال یــا مانیــک وجــود دارد.

عالیم خلق باال )مانیک (
*احســاس داشــتن انــرژی مفرط و گــوش به زنگــی بیش از حد
صریــح گفتــار  یــا  حرکــت 

و  محیــط  بــه  نســبت  پذیــری  *تحریــک 
ریختگــی هــم  بــه  و  قــراری  بــی  افــراد، 

ماننــد  ریســک  پــر  هــای  رفتــار  *انجــام 
زیــاد ولخرجــی  یــا  دقــت  بــی  رانندگــی 

فعالیــت  انجــام  میــزان  عــادی  غیــر  *افزایــش 
همزمــان   فعالیــت  چنــد  انجــام  بــرای  تــالش  و 

پرش افکار
رفتــن خــواب  بــه  مشــکل  و  خوابــی  بــی 

زمانــی ایــن عالیــم مشــکل ســاز و تبدیــل بــه اختــالل 
کارکردهــای  رفتــن  بیــن  از  موجــب  کــه  شــوند  مــی 
شــود. مــی  شــغلی  و  فــردی  بیــن  اجتماعــی، 

مقدمه

اختــالل خلقی
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12فصلنامه تالش سبز
علل  ایجاد اختالالت خلقی

ــردی دیگــر  ــه ف ــردی ب ــد از ف ــت اختــالل خلقــی مــی توان عل
ــر  ــوارد زی ــام م ــا تم ــک ی ــت ی ــن اس ــد. ممک ــاوت باش متف
ــد. ــذار باش ــر گ ــردی تاثی ــی در ف ــالل خلق ــش اخت در پیدای

فاکتورهای محیطی
ایــن  بــروز  موجــب  بــدن  فیزیولوژیکــی  عوامــل  فقــط 
توانــد  مــی  هــم  بیرونــی  عوامــل  نمــی شــود.  اختــالل 
نقــش عمــده ای در ایجــاد ایــن اختــالل داشــته باشــد. 
باشــد. زیــر  مــوارد  شــامل  توانــد  مــی  عوامــل  ایــن 

* استرس شدید
* تجارب آسیب زا
* بیماری جسمی 

سوء استفاده جسمی یا جنسی  
خانــواده  اعضــاء  یــا  عزیــزان  از  یکــی  مــرگ 
اتفاقــات غیــره منتظــره زندگــی و نگرانــی هــای مــداوم 
ــد،  ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــره ش ــی روزم ــه زندگ ک
ماننــد پــول یــا مشــکالت کاری، مشــکالت خانوادگــی و 
ــر  باشــد.  ــی موث ــالالت خلق ــد در ایجــاد اخت ــی توان طــالق م

نقش انتقال دهنده ها
میــزان ترشــح مــواد شــیمیایی در مغــز مــی توانــد زمینــه ســاز 
ــی  ــروتونین و نوراپ ــه س ــود. از جمل ــی ش ــالل خلق ــروز اخت ب
ــم و  ــه ک ــتند ک ــز هس ــی مغ ــده عصب ــال دهن ــن دو انتق نفری
زیــاد شــدن آنهــا مــی توانــد موجــب بــروز ایــن اختــالل شــود.

عوامل ژنتیک
ــالل  ــه اخت ــال ب ــما مبت ــرادر ش ــر و ب ــا خواه ــن ی ــر والدی  اگ
ــال  ــکان ابت ــراد ام ــایر اف ــما بیشــتر از س ــی هســتند ش دو قطب
ــادآوری  ــه ی ــن اختــالل را دارا مــی باشــید. البتــه الزم ب ــه ای ب
اســت بیشــتر افــرادی کــه دارای ســابقه خانوادگــی اختــالل دو 
قطبــی هســتند ممکــن اســت بــه ایــن اختــالل مبتــال نشــوند.

ساختار مغز 
ناهنجــاری در ســاختار مغــز ممکــن اســت خطــر ابتــال بــه ایــن 
بیمــاری را افزایــش دهــد. مخصوصــا در اختــالل دوقطبــی عامل 
ســاختاری و عملکرد مغز می تواند نقش به ســزایی داشــته باشد.

خطر هورمونی 
مــی  تیروئیــد  هورمونهــای  کــه  معتقدنــد  متخصصــان   
توانــد تاثیــرات عمــده ای بــر عملکــرد مغــز بزرگســاالن 
بــا  توانــد  مــی  خلقــی  اختــالالت  و  باشــد  داشــته 
عملکــرد غیــر طبیعــی غــده تیروئیــد در ارتبــاط باشــد.

عوامل روانی و اجتماعی
ــاعات  ــرد س ــه ف ــی ک ــر محیط ــا ه ــاع و ی ــط کار, اجتم محی
زیــادی از زندگــی خــود را در آنجــا مــی گذرانــدب بــروز 
ــی,  ــار روح ــد, فش ــی باش ــذار م ــر گ ــی تاثی ــالالت خلق اخت
ــرادو....... ــار اف ــن, رفت ــس پایی ــه نف ــاد ب ــاال, اعتم ــترس ب اس

بــرد.  بــاال مــی  را  بــه اختــالالت خلقــی  ابتــال  ریســک 

انواع اختالالت خلقی

هــای  بنــدی  دســته  طبــق  خلقــی  اختــالالت 
شــوند  مــی  تقســیم  زیــر  مــوارد  بــه  روانپزشــکی 
دهیــم: مــی  توضیــح  را  کــدام  هــر  ادامــه  در  کــه 

* اختالل افسردگی اساسی
* اختالل افسرده خویی

* اختالل افسردگی فصلی
* اختالل مالل پیش از قاعدگی

* اختالل افسردگی آتیپیک

* اختالل افسردگی پس از زایمان
* اختالل دو قطبی

* اختالل ادواری خویی )سیکلوتایمی(

 )MDD( اختالل افسردگی اساسی
همــه مــا در دوران زندگــی خــود فــراز و نشــیب هایــی داشــته 
ــم  ــرو شــده ای ــا بحــران آســیب زا روب ــه ی ــک واقع ــا ی ــم و ب ای
ماننــد مــرگ همســر، از دســت دادن شــغل، یــا بیمــاری 
ــه  ــترس زا ب ــه اس ــر واقع ــال اگ ــن ح ــا ای ــالج. ب ــب الع صع
ــدوه هنــوز هــم در شــما ادامــه  ــان رســیده و ایــن غــم و ان پای
ــود  ــما ش ــای ش ــالل در عملکرده ــث اخت ــد و باع ــته باش داش
ــه  ــرده و در صورتیک ــی ک ــود را ارزیاب ــت خ ــا وضعی ــد حتم بای
ــد. ــک بگیری ــر کم ــک درمانگ ــید از ی ــر باش ــم زی ــار عالئ دچ

مــورد   ۹ مــورداز   ۵ هفتــه،   ۲ حداقــل  مــدت  بــه  اگــر 
ــق  ــی خل ــا یعن ــی از آنه ــل یک ــد و حداق ــته باش ــر  را داش زی
پاییــن یــا بــی لذتــی باشــد و شــدت عالئــم بــه حــدی 
باشــد کــه عملکــرد فــرد را مختــل نمایــد، مــی تــوان 
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سا ــت. ــال اس ــی مبت ــردگی اساس ــالل افس ــه اخت ــرد ب ــت ف گف

عالئم اختالل افسردگی اساسی
ــه   ــای روزان ــت ه ــذت در فعالی ــدان ل ــا فق ــن ی ــق غمگی خل

خواب بسیار زیاد یا بسیار اندک  
کاهش وزن یا تغییر اشتها

فقدان نیرو) انرژی(
سراسیمگی و هراسان بودن

احساس بی ارزشی یا گناه شدید
مشکل در تمرکز , تفکر یا تصمیم گیری

کندی روانی – حرکتی 
تفکر دائمی به مرگ و یا خودکشی

اختالل افسرده خویی
خلــق  همــراه  بــه  مزمــن  افســردگی  خویــی،  افســرده 
داشــته  ادامــه  ســال  دو  حداقــل  کــه  اســت  غمگیــن 
باشــد. اوج ابتــال آن بیــن ۴۵- ۵۹ ســالگی اســت. شــدت 
اســت. کمتــر  اساســی  افســردگی  از  افســردگی  ایــن 

عالئم اختالل افسرده خویی:
* خلق افسرده در بیشتر ساعات روز

*کم اشتهایی یا پر اشتهایی 
*کم خوابی یا پر خوا بی 

*انرژی کم یا خستگی
*عزت نفس پایین

*مشکل در تمرکز یا تصمیم گیری
*احساس ناامیدی

*اختالل افسردگی فصلی
ــا  ــه روزه ــز و زمســتان ک ــه در فصــل پایی افســردگی اســت ک
کوتــاه تــر هســتند بــه وجــود مــی آیــد. در ایــن فصــول چــون 
هــوا زودتــر تاریــک مــی شــود، مالتونیــن کــه هورمــون تاریکــی 
و راه انــداز خــواب اســت افزایــش مــی یابــد و در افــراد مســتعد 
ــل  ــالل در فص ــن اخت ــود. ای ــی ش ــردگی م ــروز افس ــث ب باع
ــرود. ــا از بیــن ب بهــار و تابســتان ممکــن اســت کمتــر شــده ی

عالئم اختالل افسردگی فصلی
*بی حوصلگی

*احساس غم و اندوه
*کاهش انرژی

*عدم تمرکز
*احساس بی ارزشی

*احساس گناه

درمان اختالل افسردگی فصلی:
درمــان آن بــا دیگــر انــواع افســردگی متفــاوت اســت. در ایــن 
ــه  ــی شــود. ب ــی انجــام م ــا نوردرمان ــان ب ــوع افســردگی درم ن
ایــن منظــور فــرد را از صبــح قبــل از طلــوع آفتــاب در معــرض 
ــد. ــرار مــی دهن ــور روز اســت، ق ــور مصنوعــی کــه معــادل ن ن

اختالل مالل پیش از قاعدگی:
از  پیــش  مــالل  خلقــی،  اختــالالت  از  دیگــر  یکــی 
قاعدگــی مــی باشــد. عالئــم و نشــانه هــای آن معمــوال 
روز  چنــد  و  شــده  شــروع  قاعدگــی  از  قبــل  روز  چنــد 
بعــد از قاعدگــی بهبــود مــی یابــد. ایــن عالئــم و نشــانه 
بایــد در اکثــر ســیکلها در طــی یــک ســال بــروز نمایــد.

عالیم اختالل مالل پیش از قاعدگی 
*ناپایداری عاطفی محسوس

*تحریک پذیری
*خلق افسرده, نومیدی یا افکار خود سرزنشگر

*اضطراب
*افت عالقه به فعالیت های رایج

*مشکل در تمرکز 
*فقدان نیرو یا توان

*خواب بیش از اندازه یا ناچیز
ــرل ــت دادن کنت ــا از دس ــدن ی ــا در آم ــی از پ ــاس ذهن احس

وزن  اضافــه  یــا  مفاصــل  درد  جســمی  هــای  نشــانه 
روی  کــه  باشــند  قــوی  قــدری  بــه  بایــد  عالئــم  ایــن 
عملکــرد فــرد بــه طــور محســوس تاثیــر گــذار باشــند.

اختالل افسردگی پس از زایمان
افســردگی پــس از زایمــان یــک مشــکل شــایع و قابــل درمــان 
اســت کــه تاثیــرات گســترده بــر مــادر و خانــواده دارد. بعضــی 
ــد. ــه می کنن ــود، آن را تجرب ــوزاد خ ــد ن ــس از تول ــان پ از زن

عالئم اختالل افسردگی پس از زایمان:
*احساس ناراحتی و افسردگی در اکثر روزها به مدت چندین 

هفته
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*احساس ناراحتی و افسردگی در اکثر روزها به مدت چندین 
هفته

*احساس بیگانگی و کناره گیری از خانواده و دوستان
*از دست دادن عالقه به فعالیت ها از جمله رابطه جنسی 

*تغییر در عادت های خوردن و خوابیدن
*احساس خستگی در اغلب ساعات روز

*داشتن احساسات اضطراب، نگرانی، حمالت ترس یا افکار 
رقابتی

زایمــان  از  پــس  افســردگی  اختــالل  بــروز  علــل 
مالــی،  فشــارهای  مثــل  روانــی  آور  اســترس   عوامــل 
عزیــزان مــرگ  یــا  بیمــاری  شــغلی،  تغییــرات 

*تغییرات در روابط اجتماعی
*تغییرات هورمونی پسس از تولد کودک

*فقدان پشتیبان قوی
*پرورش کودک با نیازهای خاص

*داشتن سوابق خانوادگی در مورد اختالالت روانی

اختالل افسردگی آتیپیک
ــز  ــر معمــول نی ــه آن افســردگی غی ــه ب افســردگی آتیپیــک ک
ــراه  ــوس هم ــی معک ــای نبات ــانه ه ــا نش ــود ب ــی ش ــه م گفت
ــر  ــوری، پ ــی پرخ ــوس یعن ــی معک ــای نبات ــانه ه ــت. نش اس
ــود. ــی ش ــر م ــر روز بدت ــرد در اواخ ــق ف ــه خل ــی و اینک خواب

ــار  ــش وزن دچ ــای کاه ــه ج ــردگی ب ــوع افس ــن ن ــرد در ای ف
افزایــش وزن مــی شــود. ایــن افــراد بســیار حســاس و زود رنــج 
ــی  ــان م ــش نش ــیار واکن ــدن بس ــرد ش ــه ط ــبت ب ــوده و نس ب
ــی  ــوال در دوره نوجوان ــردگی معم ــوع افس ــن ن ــاز ای ــد. آغ دهن

عالئم اختالل افسردگی آتیپیک فرد نسبت به قبل بیشتر می 
خوابد.پرخوری در خورد و خوراک می کند.میل جنسی افزایش 

می یابد.
کــه  معنــی  ایــن  بــه  دارد  حرکتــی  روانــی  کنــدی 
اســت. بقیــه  از  کندتــر  فــرد  واکنــش  و  رفتــار   , گفتــار 

بدتر شدن خلق در اواخر روز

اختالل دو قطبی

اختــالل دو قطبــی یــک بیمــاری روانــی اســت کــه بــا 
ــا  ــد ب ــی توان ــه م ــت. ک ــراه اس ــق هم ــدید خل ــرات ش تغیی
خلــق وخــوی  بســیار بــاال یــا افســردگی همــراه باشــد.  

 1.اختالل دو قطبی تیپ    
ــه  ــد تجرب ــی ( را بای ــا ) سرخوش ــک دوره مانی ــا ی ــرد حتم ف
در  کشــد.  مــی  طــول  هفتــه  یــک  حداقــل  کــه  کنــد. 
ایــن یــک هفتــه خلــق فــرد بــه شــدت باالســت. ایــن 
اختــالل میتوانــد همــراه بــا افســردگی باشــد یــا نباشــد.

* عالئم اختالل دو قطبی تیپ 
*خود بزرگ بینی

*کاهش میزان خواب
*افزایش انرژی

*افزایش اعتماد به نفس که در موارد شدید با توهم همراه است

2. اختالل دو قطبی تیپ
ــردگی  ــد دوره افس ــا چن ــک ی ــرد دارای ی ــالل ف ــن اخت در ای
اساســی بــه همــراه حداقــل یــک دوره هیپومانیــا اســت. 
ــت  ــا اس ــر از دوره مانی ــف ت ــدت ضعی ــر ش ــا از نظ هیپومانی
دوره  اســت.  تــر  کوتــاه  مانیــا  دوره  از  مــدت  نظــر  از  و 
گــذاری  تشــخیص  بــرای  اســت.  روز  چهــار  حداقــل  آن 
اســت. الزامــی  اساســی  افســردگی  دوره  اختــالل  ایــن 

اختالل ادواری خویی )سیکلوتایمی(
شــکل خفیــف و مزمــن اختــالل دو قطبــی تیــپ 2 مشــخصه 
آن وجــود دوره هــای هیپومانیــا و دوره هــای خفیــف افســردگی 
اســت. در ایــن افــراد در کار و روابــط بیــن فــردی دچــار مشــکل 
میشــوند. چــرا کــه دیگــران ایــن افــراد را دمدمــی مــزاج و نــا 
مطمئــن ارزیابــی مــی کنند و به ســختی بــا آنان کنار مــی آیند..

عالئم اختالل ادواری خویی
ویژگــی اختــالل ادواری خویــی خلــق بــاالی آن اســت کــه در 
حــد عالئــم هیپومانیــا اســت ولــی هیــچ گاه آنقــدر عالئم شــدید 
نیســت کــه مالک مانیــا را بــرآورده کنــد. و همچنین افســردگی 
نیــز آنقــدر شــدید نیســت کــه افســردگی اساســی نامیده شــود.

تشخیص اختالالت خلقی
ــی  ــکی خاص ــزار پزش ــی اب ــالالت خلق ــخیص اخت ــرای تش ب
وجــود نــدارد. کارشــناس و متخصــص مربوطــه بــرای تشــخیص 
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سا افســردگی بایــد فــرد را مــورد ارزیابــی و مصاحبــه قــرار دهــد و 
ســپس بــا توجــه بــه مــالک هــای تشــخیصی تصمیــم بگیــرد.
ــد؟ چــه افــرادی بیشــتر در معــرض اختــالل خلقــی قــرار دارن

ــول  ــد در ط ــی توان ــردی م ــر ف ــه ه ــید ک ــته باش ــه داش توج
ایــن حــال،  بــا  اختــالل خلقــی شــود.   زندگــی دچــار 
کنتــرل ایــن اختــالل بــه مراتــب ســخت تــر از کنتــرل 
ــا  ــان و ی ــودکان، نوجوان ــود. ک ــد ب ــی خواه ــاس ناراحت احس
ــه  ــال ب ــان مبت ــن ش ــی از والدی ــه یک ــاالنی ک ــی بزرگس حت
ایــن اختــالل هســتند، بیشــتر در معــرض مــی باشــند.

بــا ایــن وجــود، هــر گونــه اســترس مــی توانــد باعــث 
شــود.  افســردگی  یــا  و  ناراحتــی  احســاس  تشــدید 
درمــان  و  کنتــرل  کــه  اســت  خاطــر  همیــن  بــه 
باشــد مــی  پیچیــده  و  ســخت  کمــی  اختــالل،  ایــن 

گاهــی مشــکالت زندگــی مــی توانــد باعــث تشــدید و تحریــک 
افســردگی شــود. خســته شــدن از محــل کار، طــالق، از دســت 
دادن عزیــزی، مــرگ یکــی از اعضــای خانــواده و یــا مشــکالت 
مالــی از جملــه مــواردی هســتند کــه فشــار را روی فــرد ایجــاد 
مــی کننــد. ایــن قبیل مشــکالت مــی توانند بــرای فرد احســاس 
ناراحتــی شــدید و یــا حتی افســردگی را به همراه داشــته باشــند 
و در نهایــت مــی تواننــد منجــر بــه بــروز اختــالل خلقــی شــوند.

برابــر  دو  هــا  خانــم  در  خلقــی  اختــالل  بــروز  احتمــال 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــکان اف ــن، نزدی ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــردان اس م
نیــز  قطبــی  دو  اختــالل  معــرض  در  بیشــتر  افســردگی 
ــالل دو  ــا اخت ــواده ب ــردی در خان ــه ف ــی ک ــد. زمان ــرار دارن ق
قطبــی تشــخیص داده مــی شــود، احتمــال ایــن اختــالل 
در خواهــر، بــرادر و بچــه هــا نیــز بیشــتر خواهــد بــود.

 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
درگیــر  کــه  مســاله هســتند  ایــن  نگــران  کــه  افــرادی 
ــه  ــه پزشــک مراجع ــد ب ــی توانن ــد، م ــی شــده ان ــالل خلق اخت
کننــد. شــما مــی توانیــد در صــورت مشــاهده مــواردی 
هــای  فعالیــت  انجــام  در  احساســات  تداخــل  قبیــل  از 
و  مصرفــدارو  در  مشــکالتی  اجتماعــی,  روابــط  و  روزانــه 

ــد.  ــه کنی ــص مراجع ــه متخص ــی ب ــه خودکش ــردن ب ــر ک فک

درمان اختالالت خلقی
اختــالالت عاطفــی یا خلقی طیف وســیعی از اختالالت را شــامل 
مــی شــود پــس نمــی تــوان بــه راحتــی بــه یــک درمــان خــاص 
اشــاره کــرد. بــه طــور کلــی درمــان هــای اصلــی این اختــالالت، 
شــامل روان درمانی و دارو درمانی و شــوک مغناطیســتی اســت. 

دارو درمانی
 داروهــای متعــادل کننــده خلــق و ضد افســردگی زیــادی وجود 
ــای  ــی پزشــکتان داروه ــاز باشــد مدت ــد. ممکــن اســت نی دارن
مختلــف موجــود را بــرای شــما امتحــان کند تــا ســرانجام داروی 
مناســب شــما را پیــدا کنــد. دارویــی کــه عالیــم اختــالل را کــم 
ــی را دارد. ــوارض جانب ــن ع ــال کمتری ــن ح ــد در عی ــی کن م

روان درمانی
بســیار  نقــش  خلقــی  اختــالالت  بــرای  درمانــی  روان 
مهمــی دارد. در روان درمانــی بــه فــرد کمــک مــی شــود 
کــه بتوانــد بــا بیمــاری اش بهتــر کنــار بیایــد و بــا آن 
کــه  را  خــود  رفتارهــای  از  بعضــی  مثــال  کنــد.  زندگــی 
ــد. ــر ده ــوند تغیی ــی ش ــاری م ــم بیم ــش عالی ــث افزای باع

سایر درمان های اختالالت خلقی
دیگــری  هــای  روش  دارو،  و  درمانــی  روان  بــر  عــالوه 
هــم در کمــک بــه اختــالالت خلقــی ســودمند هســتند. 
اصــالح ســبک زندگــی هــم یکــی از دیگــر از روشــهای کمــک 
ــدن ورزش  ــال گنجان ــت. مث ــی اس ــالالت خلق ــود اخت ــه بهب ب
در برنامــه روزمــره، تنظیــم خــواب و رژیــم غذایــی ســالم 
در درمــان اختــالالت خلقــی تاثثیــر فــوق العــاده ای دارد.

ــردن  ــدا ک ــرای پی ــد ب ــا بای ــه حتم ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
خــود  درمانگــر  و  پزشــک  بــا  حالتــان  مناســب  درمــان 
ــد. ــرانه بپرهیزی ــای خودس ــام درمانه ــد و از انج ــورت کنی مش

گرد آورنده : فرزانه حسینی
کارشناس ارشد روانشناسی 
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مجتمــع  مابیــن  نامــه فــی  تفاهــم  انعقــاد 
بــا  توانبخشــی رعدکــرج  خیریــه آموزشــی 
ــرز ــتی الب ــگر ی و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ

بــه  نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگر ی 
ــدون محمــد ی روز شــنبه ۵  ــرز، فری و صنایع دســتی اســتان الب
ــاد  ــدف از انعق ــت: »ه ــر، گف ــن خب ــام ای ــا اع ــاه 1400 ب ــر م تی
ایــن تفاهم نامــه ایجــاد زمینه هــا ی همــکار ی بیــن طرفیــن بــه 
ــد صنایع دســتی،  ــزار ی دوره هــای آموزشــی و تولی منظــور بر گ
ویــژه  مرتبــط  مــوارد  ســایر  و  نمایشــگاه ها  در  شــرکت 
ــت.« ــال اس ــاال ی ۱۴ س ــمی حرکتی ب ــوالن جس ــازان و معل جانب

مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگر ی و صنایع دســتی البــرز 
ــی  ــه گواه ــی، ارائ ــی مرب ــاس معرف ــن اس ــر ای ــرد: »ب ــار ک اظه
مربیگــر ی، ارائــه مــدرک هنر منــد ی بــه توان خواهــا ن، معرفــی 
ــا  ــه ب ــه غرف ــب، ارائ ــت مناس ــا قیم ــه ب ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ب
شــرایط ویــژه، نمایــش محصــوالت تولیــد ی و دســتاوردها ی 
همچنیــن  و  اداره کل  ایــن  دائمــی  نمایشــگاه  در  هنر آمــوز ان 
بــه کار آفرینــان حــوزه صنایع دســتی  نیــرو ی کار  نیــاز  اعــام 
اســتان از جملــه مفــاد تعهــدات معاونــت مربوطــه اســت.«

او در ادامــه افــزود: »مجتمــع خیریــه آموزشــی توان بخشــی 
منعقــد  تفاهم نامــه  دو م  طــرف  عنــو ان  بــه  کــرج  رعــد 
مناســب  فضــا ی  دادن  قــرار  اختیــار  در  بــه  ملــزم  شــده 
نیــروی  معرفــی  و  جــار ی  خدمــات  تأمیــن  آموزشــی، 
منظــور  بــه  حرکتــی  و  جســمی  معلولیــن  میــان  از  انســانی 
شــد.« صنایع دســتی  تولیــد ی  واحد  هــا ی  در  کارگیــری  بــه 

محمــد ی بــا اشــاره بــه لــزوم توانمند  ســاز ی معلولیــن بیــان کــرد: 
هنر هــای  و  صنایع دســتی  آموزشــی  دوره هــای  »بر گــزار ی 
ایجــاد  زمینــه  حرکتــی  و  جســمی  معلولیــن  ویــژه  ســنتی 
اشــتغال ، رونق اقتصــاد ی و در نهایــت خــود کفایــی و شــکوفایی 
ــازد.« ــم می س ــه را فراه ــیب پذیر جامع ــر آس ــن قش ــتعداد ای اس

ســالی کــه پشــت رس گذاشــتیم بــرای بســیاری از مــا بــا فشــارها و 

نگرانی هــای روزمــره همــراه بــود؛ از مشــکالت اقتصــادی و ســالمتی 

ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا گرفتــه تــا مشــکالت روحــی به جای مانــده 

ــا  ــک ســال ت ــد از ی ــه بع از قرنطینه هــا و دوری هــای اجتامعــی. حــال ک

ــم،  ــار آمده ای ــا کن ــی در دوران کرون ــن  زندگ ــال و پایی ــا ب ــادی ب ــد زی ح

ــازه ای  ــای ت ــا و انرژی ه ــد دیدگاه ه ــال جدی ــرای رشوع س ــت ب ــرت اس به

از  را وارد زندگی مــان کنیــم و تصمیم هــای جدیــدی بگیریــم. یکــی 

ــودن  ــاد ب ــد ش ــال جدی ــه در س ــد ک ــن باش ــد ای ــا می توان ــن تصمیم ه ای

را تجربــه کنیــم و بــا اســتفاده از ابزارهــا و تکنیک هایــی، زندگــی را 

ــس در دیجــی کال مــگ  ــم. پ ــرای خودمــان شــیرین تر و دلنشــین تر کنی ب

همراه مــان مبانیــد تــا بــه رساغ ایــن تکنیک هــا و ابزارهــا برویــم و در کنــار 

ــاد بگیریــم چطــور در ســال ۲۰۲۱ زندگــی شــادی داشــته باشــیم. هــم ی

برای شاد بودن پیش از هر چیز باید چه کاری انجام بدهیم؟
ــر  ــش از ه ــد، پی ــه کنی ــادتری را تجرب ــی ش ــد زندگ ــه بتوانی ــرای اینک ب

ــرای  ــد و ب ــاره بگیری ــن  ب ــدی در ای ــی ج ــا تصمیم ــد ت ــاز داری ــز نی چی

رســیدن بــه آن هدف گــذاری کنیــد. بایــد ایــن را بدانیــد کــه ایجــاد 

تغییــرات بــزرگ در زندگــی معمــولً بــه راحتــی اتفــاق منی افتــد و 

ــود.  ــوش می ش ــی فرام ــدت کوتاه ــد از م ــزرگ، بع ــای ب ــر تصمیم ه اک

ــادت  ــک ع ــوان ی ــزرگ، آن را به عن ــم ب ــک تصمی ــنت ی ــا گرف ــا ب ــز، تنه مغ

همیشــگی و روزمــره قبــول منی کنــد و اگــر اراده ی جــدی نداشــته باشــید، 

ــد. ــاز می گردی ــود ب ــی خ ــی قبل ــط زندگ ــه رشای ــاره ب ــع دوب ــی رسی خیل

راه حل در چیست؟ 
اگــر در تصمیم تــان بــرای تجربــه ی شــادن بــودن در زندگــی جــدی 

هســتید، بایــد ایــن تغییــر را بــا برداشــنت قدم هــای کوچــک عملــی کنیــد و 

بــه آهســتگی برنامــه ی جدیدتــان را بــه پیــش بربیــد. ســعی کنیــد کم کــم 

بخــش بزرگ تــری از زندگی تــان را درگیــر برنامــه و تصمیــم جدیــد بکنیــد 

و بــه ایــن صــورت آن تغییــری کــه می خواهیــد را در خودتــان و زندگی تان 

بــه وجــود بیاوریــد. مطمــن باشــید بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک می توانیــد 

خیلــی زود تکانــی بــه زندگــی خــود داده و آن را در مســیر درســت 

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــک هس ــاده و کوچ ــرات س ــن تغیی ــد. ای ــرار بدهی ق

اثــرات بزرگــی داشــته باشــند و بــه شــام در مســیر زندگــی کمــک کننــد؛ 

ــرات  ــامن تغیی ــامل ه ــره اع ــه بالخ ــد ک ــد بدانی ــم بای ــن را ه ــه ای البت

ــاز دارد. ــوی نی ــه اراده ای ق ــت و ب ــی نیس ــدان راحت ــم کار چن ــاده ه س

چطور در سال ۲۰۲۱ شادتر باشیم؟
بعضــی از تکنیک هــا و ایده هایــی کــه بــرای شــاد بــودن در ادامــه 

معرفــی مــی کنیــم، ســاده هســتند و از امــروز می توانیــد آن هــا را 

ــه  ــت و ب ــخت تر اس ــی س ــا کم ــا ام ــی از آن ه ــام برخ ــد. انج ــرا کنی اج

زمــان بیشــرتی بــرای مثربخشــی نیــاز دارد. ســعی کنیــد هــر مــاه 

بــه رساغ یــک یــا دو تــا از ایــن توصیه هــا و تکنیک هــا برویــد تــا 

کم کــم یــاد بگیریــد چطــور می توانیــد در ســال ۲۰۲۱ بــه بهرتیــن 

بگیریــد. پیــش  در  را  شــادی  زندگــی  و  برســید  خــود  ایدئــال  فــرم 

چطور شاد بودن را در سال ۲۰۲۱ تجربه کنیم؟
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مهربان باشید
ــه  ــدن چ ــال گذران ــان در ح ــای دوروبرت ــد آدم ه ــت منی دانی ــام هیچ وق ش

ــا  ــد ب ــعی کنی ــد، س ــی ادب بودن ــام ب ــا ش ــا ب ــر آن ه ــی اگ ــد. حت رشایطی ان

مهربانــی بــا آن هــا رفتــار کنیــد. عصبانــی شــدن در نهایــت بــه خــود شــام 

ــور  ــام به ط ــز ش ــم تان، مغ ــار خش ــار مه ــد ب ــد از چن ــد. بع ــیب می زن آس

خــودکار رونــد انجــام ایــن کار را یاد می گیرد و به شــام در رشایــط عصبانیت 

ــا کم کــم آن  ــن کار اصــالً آســان نیســت ام ــه انجــام ای ــد. البت کمــک می کن

را یــاد می گیریــد و در زندگــی رضایــت بیشــرتی بــه دســت می آوریــد.

گوش بدهید
ســعی کنیــد بیشــرت از صحبــت کــردن، گــوش بدهیــد. بــه آن هایــی کــه واقعاً 

ــا  ــه آن ه ــژه ای ب ــه وی ــد و توج ــان بدهی ــت نش ــد محب ــان داری دوست ش

داشــته باشــید. در زمــان صحبــت بــا هــم، تلفن تــان را زمیــن بگذاریــد و بــه 

چشم هایشــان نــگاه کنیــد. از آن هــا بپرســید در چــه حالــی هســتند و چــه 

اتفاقاتــی در زندگی شــان در حــال رخ دادن اســت. بــه سؤال هایشــان پاســخ 

بدهیــد. ایــن حــس را در آن هــا بــه وجــود بیاوریــد کــه برایشــان ارزش قائــل 

هســتید، بــه جــای اینکــه در متام مــدت فقط دربــاره ی خودتان حــرف بزنید.

پول تان را مدیریت کنید
ــث  ــی باع ــکالت مال ــد. مش ــت کنی ــان را مدیری ــور پول ت ــد چط ــاد بگیری ی

ــال  ــه در س ــه ای ک ــاس مطالع ــر اس ــود. ب ــی می ش ــرتس در زندگ ــاد اس ایج

۲۰۱۸ در آمریــکا انجــام شــده، ۹ نفــر از هــر ۱۰ آمریکایــی گــزارش 

ــادتری  ــی ش ــت، زندگ ــوب اس ــان خ ــاع مالی ش ــه اوض ــی ک ــد زمان داده ان

دارنــد و مســائل مالــی یکــی از فاکتورهــای ایجــاد شــادی در زندگــی 

و  کنیــد  تجربــه  را  بــودن  شــاد  امســال  اگــر می خواهیــد  آن هاســت. 

موفقیت هــای بیشــرتی بــه دســت بیاوریــد، بایــد یــاد بگیریــد چطــور 

ــد. ــت کن ــام را مدیری ــان ش ــه پول ت ــه اینک ــد، ن ــت کنی ــان را مدیری پول ت

کارهای داوطلبانه انجام بدهید
فقــط دربــاره ی اینکــه می خواهیــد در زندگــی آدم خوبــی باشــید صحبــت 

نکنیــد، ســعی کنیــد وارد عمــل شــوید. بــه دنبــال انجــام کارهــای داوطلبانــه 

ــه، جمــع آوری  ــگان در مؤسســه های خیری ــس رای در شــهرتان باشــید. تدری

ــگان  ــامل و رای ــذای س ــت غ ــت، پخ ــا طبیع ــهر ی ــای ش ــه ی زباله ه داوطلبان

بــرای افــراد نیازمنــد، رس زدن بــه خانــه ی ســاملندان و غیــره از جملــه 

ــای  ــه زندگــی شــام معن ــد ب فعالیت هایــی محســوب می شــوند کــه می توان

بیشــرتی ببخشــند. مطمــن باشــید پــس از انجــام ایــن کارهــا بــه رسعــت 

حــس بهــرتی نســبت بــه خودتــان خواهیــد داشــت و شــادتر خواهیــد بود.

خوب کار کنید، کار خوب کنید
اگــر متــام روزتــان را بــه متاشــای تلویزیــون یــا جســتجو در گوشــی 

همراه تــان بگذرانیــد، مســلامً منی توانیــد حــس خوبــی دربــاره ی خودتــان 

داشــته باشــید. ایــن فعالیت هــا شــام را کرخــت می کنــد، پــس بــه دنبــال 

ــس  ــام دادن آن ح ــا انج ــنت دارد و ب ــان گذاش ــه ارزش زم ــید ک کاری باش

خوبــی بــه شــام دســت می دهــد. کتــاب خوانــدن، ورزش کــردن یــا هــر 

کار دیگــری کــه دوســت داریــد، انــرژی تــازه ای وارد زندگی تــان می کننــد.

نباشــید.  نفــر«  یــک  زمانــی کــه رس کار هســتید ســعی کنیــد »آن 

آن یــک نفــری کــه همیشــه کارهایــش را بــه ایــن و آن می ســپارد و 

ــر  ــال و پیگی ــان فع ــد. در کارت ــک می کن ــای کم ــران تقاض ــاً از دیگ دامئ

تــا  بیاوریــد.  دســت  بــه  را  همکاران تــان  دیگــر  احــرتام  و  باشــید 

اســرتاحت  زمــان  در  و  کنیــد  کار  کــه رسکار هســتید خــوب  زمانــی 

بپردازیــد.  داریــد  عالقــه  آن هــا  بــه  کــه  فعالیت هایــی  دیگــر  بــه 

ایــن یــک راه دیگــر بــرای تجربــه ی شــاد بــودن در زندگــی اســت.

برای زندگی تان اولویت بندی داشته باشید
توقــع نداشــته باشــید همیشــه بتوانیــد همــه ی کارهــا را انجــام بدهیــد 

ــی  ــال موضوع های ــه دنب ــان ب ــان برســید. در زندگی ت ــه متــام آرزوهایت و ب

اولویــت  آن هــا  بــه  و  دارد  بیشــرتی  اهمیــت  برای تــان  کــه  باشــید 

زندگــی  اولویت هــای  ایــن  بعضــی  بــرای  مثــال،  به عنــوان  بدهیــد. 

در خانــواده، ورزش و فعالیت هــای خیریــه خالصــه می شــود. البتــه 

حتــامً زندگــی شــام پــر از کلــی فعالیــت و آرزوهــای دیگــر اســت 

کــه دوســت داریــد آن هــا را هــم انجــام بدهیــد امــا بایــد بدانیــد 

برســید. دلبســتگی هایتان  و  آرزوهــا  متــام  بــه  منی توانــد  هیــچ گاه 

توصیــه ی مــا بــه شــام ایــن اســت کــه مترکزتــان را تنهــا روی اولویت هــای 
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اصلــی زندگی تــان قــرار بدهیــد و بقیــه را کنــار بگذاریــد. خیلــی بــه ایــن 

موضــوع کــه دیگــران چــه فکــری دربــاره ی شــام می کننــد، کاری نداشــته 

باشــید و ســعی کنیــد نــه گفــنت بــه دیگــران را متریــن کنیــد. بــرای اینکــه 

ذهــن و روان تــان در وضعیــت ســالمتی قــرار داشــته باشــد، نیــاز داریــد 

کــه تنهــا روی چیزهــای مهــم زندگــی مترکــز کنیــد و دیگــر موضوع هایــی 

ــد. ــار بزنی ــه اســت، را کن ــرار گرفت ــان ق کــه رس راه شــام و اولویت هایت

سالمت باشید
ــاد  ــوب و ش ــال خ ــنت ح ــل در داش ــن عوام ــی از مهم تری ــالمتی یک س

ــد  ــعی کنی ــد س ــید، بای ــادتری باش ــان ش ــد انس ــر می خواهی ــت. اگ اس

ــنت  ــار گذش ــه ای و کن ــه ی ۲۰ دقیق ــاده روی روزان ــک پی ــد. ی ــامل مبانی س

زمانــی بــرای پــرورش حــس خــوب در خودتــان، می توانــد کمــک 

ــد از ســال ها  ــد امســال بع ــن می توانی ــه شــام باشــد. همچنی ــی ب بزرگ

ــام  ــتید آن را انج ــت داش ــه دوس ــه همیش ــد ک ــی بروی ــه رساغ ورزش ب

بدهیــد یــا اینکــه تیــم ورزشــی خودتــان را راه بیندازیــد؛ البتــه بعــد از 

متــام شــدن رشایــط همه گیــری کرونــا و بازگشــت روال عــادی زندگــی.

یک موج کوچک بسازید
ــاور کنیــد یــک حرکــت کوچــک از روی مهربانــی، چطــور  منی توانیــد ب

ــا  ــد ب ــد. شــام می توانی ــی و شــادی ایجــاد کن ــد موجــی از خوب می توان

یــک حرکــت خــوب، روز یــک نفــر دیگــر را بســازید و باعــث بــال بــردن 

روحیــه ی او بشــوید. بــال رفــنت روحیــه ی او، باعــث می شــود نســبت بــه 

دیگــران بــا مهربانــی بیشــرتی رفتــار کنــد و ایــن زنجیــره ادامــه دار شــود. 

یــا کار داوطلبانــه را در نظــر بگیریــد. اگــر دوســتان تان ببیننــد شــام برای 

انجــام یــک کار خــوب داوطلــب شــده اید، احتــامل اینکــه آن هــا هــم بــه 

شــام ملحــق شــوند و کمک تــان کننــد زیــاد اســت. یــک قــدم کوچــک 

ــد، اثرگــذار باشــد. ــزی کــه فکــرش را می کنی ــد بیشــرت از آن چی می توان

لبخند بزنید
تحقیقــات نشــان می دهــد لبخنــد زدن باعث بهبــود وضعیــت روحی تان 

ــم  ــاز ه ــد، ب ــالق بودی ــت بداخ ــک روز بی نهای ــر ی ــی اگ ــود. حت می ش

لبخنــد زدن را فرامــوش نکنیــد. چــه چیــزی بــرای از دســت دادن داریــد؟ 

یــک لبخنــد می توانــد حــس و حــال شــام و اطرافیان تــان را بهــرت کنــد.

صبح بخیر بگویید
یــک روز در خیابــان بــا دقــت بیشــرتی بــه اطــراف و مــردم نــگاه 

تعجــب  بگوییــد.  بخیــر  صبــح  مــردم  بــه  ســعی کنید  و  کنیــد 

ــتقیم  ــد مس ــت ندارن ــی دوس ــردم حت ــداد از م ــه تع ــه چ ــد ک می کنی

ــد رس  ــه بخواهن ــه اینک ــد ب ــه برس ــد، چ ــگاه کنن ــام ن ــورت ش ــه ص ب

ــر  ــه ه ــوید و ب ــد نش ــام ناامی ــا ش ــد. ام ــاز کنن ــام ب ــا ش ــت را ب صحب

ــدادی  ــامً تع ــد، حت ــر بگویی ــح بخی ــد صب ــه می توانی ــردی ک ــداد ف تع

ــی روی  ــر بزرگ ــردم اث ــا م ــل ب ــد. تعام ــا پاســخ شــام را می دهن از آن ه

شــادی شــام دارد. تحقیقــات نشــان می دهــد آدم هــای اجتامعــی 

زندگــی طولنی تــری خواهنــد داشــت. اگــر بــه دنبــال شــاد بــودن 

ــد. ــاط مبانی ــا آدم هــای دیگــر در ارتب ــد و ب ــدا کنی هســتید، دوســت پی

کنیــد کمــک  ندارنــد  را  انتظــارش  کــه  زمانــی  دیگــران  بــه 

چطــور شــاد باشــیم؟ یکــی از ایــن راه هــا ایــن اســت زمانــی کــه 

ــت  ــن درس ــد. ای ــک کنی ــا کم ــه آن ه ــد ب ــار آن را ندارن ــران انتظ دیگ

اســت کــه هــر انســانی مشــکالت خــودش را دارد و بایــد آن هــا 

ــارش  ــه انتظ ــرادی ک ــه اف ــردن ب ــک ک ــا کم ــد ام ــرار بده ــت ق را در اولوی

ــد. ــر کنن ــد براب ــام را چن ــوب ش ــال خ ــرژی و ح ــد ان ــد، می توانن را ندارن

آدم ها را در اولویت قرار بدهید
ــن  ــید ای ــته باش ــد داش ــی می توانی ــه در زندگ ــی ک ــعارهای خوب ــی از ش یک

اســت کــه »مــردم را در اولویــت بگــذار، ســپس پــول را و در نهایــت چیزهای 

ــن  ــان نیســت. مطم ــا بچه هایت ــان ب ــدن زم ــر از گذران ــول مهم ت ــر«. پ دیگ

باشــید بچه هایتــان گــذران زمــان بــا شــام در یــک پــارک را بــه اینکــه شــام 

ــد. ــح می دهن ــد، ترجی ــا را نبینی ــت آن ه ــچ وق ــدار باشــید و هی بســیار پول

دست از قضاوت کردن بردارید
قضــاوت  بــه  لحظــه  هــر  انســان  مغــز  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 

محیــط اطــراف خــود می پــردازد. نخســتین تأثیــری کــه از محیــط یــا 

ــار  ــد را کن ــاوت می زنی ــه قض ــت ب ــاس آن دس ــر اس ــد و ب ــا می گیری آدم ه

ــد  ــید و بع ــط را بشناس ــا محی ــرد ی ــدا آن ف ــد ابت ــازه بدهی ــد. اج بگذاری

دربــاره ی آن نظــر بدهیــد. ذهن تــان را بــاز نگــه داریــد تــا متوجــه شــوید 

چقــدر انســان ها بــا تصوراتــی کــه از آن هــا داشــتید فــرق می کننــد.

با افراد خوب همنشین شوید
ــر  ــد. اگ ــال می برن ــام را ب ــه ی ش ــه روحی ــد ک ــینی کنی ــرادی همنش ــا اف ب

بــه  آن هــا  بــا  را  دوســتی تان  داریــد،  بدبینــی  و  منفی بــاف  دوســتان 

هــم بزنیــد. بــه دنبــال آدم هایــی باشــید کــه زندگــی شــادی دارنــد 

دادن  انجــام  بگیریــد.  یــاد  خوبــی  چیزهــای  آن هــا  از  می توانیــد  و 

ایــن کار نــه تنهــا روحیه تــان را بــال می بــرد، بلکــه شــام را از متــام 

بارهــای منفــی کــه آدم هــای منفی بــاف بــه زندگــی شــام می آورنــد، 

می شــود. بهــرت  ذهنی تــان  ســالمت  حتــامً  کار  ایــن  بــا  می کنــد.  دور 

نه گفتن را یاد بگیرید
اســت  عالــی  هــم  خیلــی  خــوب،  و  خیریــه  کارهــای  دادن  انجــام 

زندگی تــان  در  آدم هایــی  اگــر  اســت.  بــد  کاری  هــر  در  افــراط  امــا 

ــی  ــوض خیل ــد و در ع ــف دارن ــت لط ــام درخواس ــاً از ش ــه دامئ ــتند ک هس
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سا یــک تجربــه ی گروهــی داشــته باشــید. تحقیقــات نشــان می دهــد هزینــه 

کــردن بــرای شــاد کــردن دیگــران، احســاس رضایــت را در شــام بــال می برد.

از اشتباه های خودتان و دیگران یاد بگیرید
ــد. خیلــی از  ــد و آن هــا را تکــرار نکنی ــاد بگیری ــان ی از اشــتباه های خودت

افــراد از زندگی شــان شــکایت دارنــد امــا هــامن کارهــای قدیمــی را تکــرار 

ــر کاری در  ــد. اگ ــه مــی دهن ــد و روش هــای اشــتباه خــود را ادام می کنن

زندگی تــان روی روال نیســت، باهــوش باشــید و تغییــری در زندگــی خــود 

ــوید. ــر می ش ــودن نزدیک ت ــاد ب ــه ش ــدم ب ــک ق ــن کار ی ــا ای ــد. ب بدهی

آب بنوشید
بعــد از اینکــه از خــواب بیــدار شــدید آب بنوشــید. در حقیقــت، ســعی 

ــد.  ــه بده ــم ادام ــکلی منظ ــه ش ــیدن آب را ب ــول روز نوش ــد در ط کنی

تحقیقــات نشــان می دهــد آن هایــی کــه آب کافــی می نوشــند، در مقایســه 

بــا آن هایــی کــه بــه میــزان کافــی آب مــرف منی کننــد، شــادتر هســتند. 

ــراب و  ــتگی، اضط ــث خس کاهــش ۱.۵ درصــدی مایعــات در بــدن باع

رسدرد می شــود و شــام را در انجــام وظایف تــان بــه مشــکل می اندازنــد.

مدیتیشن را امتحان کنید
اکــر مــا در زندگــی در عجلــه هســتیم و متاًســفانه زندگی هم مــا را به این 

ســمت ســوق می دهــد. تقریبــاً هیچ کــس بــه مــا نگفتــه اســت کمــی آرام 

باشــید و ایــن موضــوع خیلــی اهمیــت دارد. ســعی کنیــد در طــول روز ۱۵ 

تــا ۲۰ دقیقــه را بــه مدیتیشــن اختصــاص بدهیــد. بــر اســاس مطالعه هــای 

انجام شــده، مغــز مــا زمانــی کــه در حــال یــوگا یــا مدیتیشــن اســت، یــک 

مــاده ی شــیمیایی ضداســرتس بــه نــام گابــا آزاد می کنــد. مقــدار ایــن مــاده 

در مغــز بعــد از یــک ســاعت متریــن مدیتیشــن ۲۷ درصد بیشــرت می شــود.

دفترچه ی قدردانی
اتفــاق  برای تــان  روز  طــول  در  کــه  چیزهایــی  بهرتیــن  دربــاره ی 

ــک  ــام کم ــه ش ــن ب ــن متری ــد. ای ــه داری ــا را نگ ــید و آن ه ــاده بنویس افت

ــد. ــدا کنی ــان را پی ــت زندگی ت ــکات مثب ــخت، ن ــای س ــد در روزه می کن

در انتها
اگــر می خواهیــد در ســال جدیــد انســان بهــرتی باشــید و شــاد بــودن را 

تجربــه کنیــد، می توانیــد از نــکات بــال در ایــن راه کمــک بگیریــد. اگــر 

منی توانیــد بــر مشــکالتی کــه در ایــن راه بــا آن روبرو می شــوید غلبه کنید، 

هیــچ اشــکالی نــدارد از دیگــران بــرای حــل آن هــا کمــک بخواهیــد. ســعی 

کنیــد در زندگی تــان تعــادل ایجــاد کنیــد و همــه چیــز را بــه یک بــاره تغییر 

ندهیــد. از ایــن توصیه هــا بــرای داشــنت یــک زندگــی شــاد کمــک بگیریــد.

iheartfrugal , healthshots منابع

ــه  ــن آدم هــا ن ــه ای ــد ب ــاد بگیری ــد ی ــد، بای ــه شــام کمــک می کنن ســخت ب

ــا  ــتند ب ــر نخواس ــوع، دیگ ــن موض ــد از ای ــا بع ــن آدم ه ــر ای ــد. اگ بگویی

ــد.  ــار بگذاری ــان کن ــا را از زندگی ت ــم آن ه ــام ه ــد، ش ــان بگذرانن ــام زم ش

باشــید. داشــته  بهــرتی  زندگــی  و  بگوییــد  نــه  چطــور  بگیریــد  یــاد 

معذرت خواهی کنید
ــد.  ــی کنی ــت معذرت خواه ــی اس ــا کاف ــد، تنه ــتباه می کنی ــد اش ــر داری اگ

ایــن معذرت خواهــی در انتهــا بــه نفــع شــام می شــود. کینــه بــه دل 

گرفــنت و عصبانــی بــودن، تنهــا بــه خودتــان آســیب می زنــد. انســان 

ــد. ــه بدهی ــان را ادام ــد و زندگی ت ــی کنی ــید، معذرت خواه ــری باش بزرگ ت

خیلی به خودتان سخت نگیرید
ــر در  ــاد تغیی ــال ایج ــر در ح ــد. اگ ــتباه می کن ــی اش ــی در زندگ ــر کس ه

خودتــان  بــه  کردیــد،  اشــتباه  مواقــع  بعضــی  و  هســتید  زندگی تــان 

آرامــش بدهیــد و بــا اصــالح اشــتباه تان دوبــاره در مســیر 

نیســت،  کامــل  کســی  هیــچ  بگذاریــد.  قــدم  پیرشفــت 

ــه در آن  ــیری ک ــام را از مس ــک ش ــتباه های کوچ ــد اش نگذاری

ــد،  ــاد نکنی ــان انتق ــدازه از خوت ــش از ان ــد. بی هســتید دور کن

کمــی بــا خودتــان کنــار بیاییــد، شــام لیاقتــش را داریــد.

به شکل طبیعی از خواب بیدار شوید
ممکــن اســت فکــر کنیــد ایــن یــک پیشــنهاد عجیــب و غریــب 

ــرای شــاد بــودن اســت. منظورمــان ایــن اســت ســعی کنیــد  ب

ــن  ــک روتی ــوید. ی ــدار ش ــواب بی ــاعت از خ ــم س ــدون تنظی ب

خــواب بــرای خودتــان تعییــن کنیــد تــا هــر روز رس موقــع بــه 

ــم  ــدار شــوید. بیوریت ــد و رس موقــع از خــواب بی خــواب بروی

شــام بایــد بــه ایــن شــکل کار کنــد و نبایــد بدن تــان بــر اســاس 

زنــگ ســاعت، از خــواب بیــدار شــود. به طــور طبیعــی از خواب 

بیــدار شــوید و روزتــان را بــا یــک حــال خــوب ادامــه بدهیــد.

صبحانه بخورید
اکــر مــا هــر روز بــا عجلــه بــدون خــوردن صبحانــه، با احســاس 

گرســنگی از خانــه بیــرون می زنیــم. نظرتــان دربــاره ی زمــان گذاشــنت بــرای 

لــذت بــردن از یــک صبحانــه ی عالــی و مغــذی، هــر روز صبح چیســت؟ این 

کار بــه شــام کمــک می کنــد در طــول روز کارهایتــان بــه شــکلی عالــی پیــش 

بــرود و انــرژی کافــی بــرای انجــام آن هــا داشــته باشــید. در صــورت انجــام 

روزانــه ایــن کار یــک راه حــل عالــی دیگــر بــرای شــاد بــودن پیــدا کرده ایــد.

چرت بعد از ظهر
چــرت بعدازظهــر به شــدت می توانــد روی انــرژی و حــال شــام اثــر بگــذارد. 

یــک چــرت کوتــاه باعــث بــال بــردن ســطح آگاهــی و عملکردتــان در 

ــذارد. ــی منی گ ــر منف ــم اث ــبانه تان ه ــواب ش ــود و روی خ ــول روز می ش ط

برای کسب تجربه هزینه کنید
حتــامً کــه پــول خــرج کــردن بــرای خریــد آخریــن گجت هــای روز یــا لبــاس 

مــورد عالقه تــان بســیار لذت بخــش اســت امــا رضایتــی کــه از هزینــه کــردن 

بــرای بــه دســت آوردن یــک تجربــه ی جدیــد بــه دســت می آوریــد، حــس 

ــم  ــا ه ــامن و ب ــت تان را مه ــد دوس ــی می توانی ــی دارد. حت ــیار متفاوت بس



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
3، ب

3-
 3

2 
ره

ما
 ش

م ،
نه

ل 
سا

20فصلنامه تالش سبز

 An old man lived in a village, he was a farmer and went to the
 garden to work. He decided to take a day off. The old man had
 a dog that was playful and did listen much to the old man. The
 old man had a cane that use when having fun and going to the
 garden. One day old man went to the mountains with the dog.
 .It was green and beautiful
 The old man and the dog went to the top of the mountain and
 walked there, and after walking for a while,they got tired and
 .decided to rest a bit and have lunch
 They sat in a corner and ate lunch. A few minutes later they fell
 asleep, after walking up they came down from the mountains.
 On the way and when he came down, the dog decided to joke
 with him. The dog went this way and that way and the old man
 told him to came down and move in his place, but the dog did
 not listen to the old man and did his work. The old man, who
 saw that the dog did not listen to him, hit his dog with a a cane.
 The dog was upset and did not talk to the old  man until he got
 .home
 The old man sent the animal to its nest kindly and gave him
 some meat, and apologized to the dog.  The dog happily picked
 up the meat and went to the nest, and the old man went home
 .to rest

من سارینا نظری هستم

متولد ۱۳۷۳/۷/۲۴ متولد تهران ، ساکن کرج

نقاش ، قایقران و دانشجوی رشته ی حسابداری هستم

در سال ۸۹ ضایعه ی نخاعی شدم و توانایی راه رفتنم را از دست دادم

به لطف خداوند و کمک کادر پزشکی توانستم با مترینات کادرمانی و 

فیزیوتراپی تا حدودی سالمتیم را بازیابم و هم اکنون با عصا و واکر 

قادر به راه رفنت هستم

در ابتدا مسیر وحشتناک و نامعلوم بود و مدتی زمان برد تا معلولیتم 

را پذیرفتم

و زمانی که خود را همینگونه که هستم پذیرفتم ، دوست داشتم و 

کامل دانستم شکوفا شدم

اجازه ندادم محدودیت ها مانعی باشد تا از زندگیم لذت نربم بلکه 

عطشم برای آموخنت و تجربه کردن بیش از پیش شد

تصمیم گرفتم زندگی ای هیجان انگیز و پربار برای خود بسازم

در سال ۹۵ با خیریه ی رعد کرج آشنا شدم و فعالیت های کاردرمانی 

و همچنین نقاشی خود را در آنجا آغاز کردم

طراحی ، سیاه قلم و رنگ روغن را توسط اساتید رعد آموختم و بدین 

وسیله در منایشگاه های هرنهای تجسمی در تهران و کرج رشکت منودم

در سال ۹۸ در ورزشگاه آزادی تهران مترینات قایقرانی خود را آغاز 

کردم و پس از تالش و مترینات مداوم در دریاچه آزادی موفق شدم در 

مسابقات کشوری سال ۹۸ و ۹۹ مقام اول و دوم کشوری را کسب منایم

خستگی بسیار است اما من یاد گرفتم برای موفق شدن باید صبور 

مصمم و پرتالش باشم 

به خدا اطمینان دارم و متوقف نخواهم شد .

 Dog and

 old man

سگ و پیر مرد 
پیرمــردی در روســتایی زندگــی مــی کــرد، او کشــاورز بــود و بــه بــاغ مــی 
ــه  ــک روز ب ــت ی ــم گرف ــی شــد. او تصمی ــت و در آنجــا مشــغول کار م رف
ــه  ــاد ب ــود و زی ــردازد. پیرمــرد ســگی داشــت کــه بازیگــوش ب اســرتاحت بپ
ــگام  ــه در هن ــی داشــت ک ــرد عصای ــوش منــی داد. پیرم ــرد گ ــر م حــرف پی
تفریــح و بــاغ رفــنت از آن اســتفاده مــی کــرد. یــک روز پیــر مــرد بــا ســگ بــه 
کــوه رفــت، آنجــا ســبز و زیبــا بــود. پیرمــرد و ســگ بــه بــالی کــوه رفتنــد 
و در آنجــا گــردش کردنــد و بعــد از مدتــی گــردش خســته شــدند.، تصمیــم 
ــا در  ــد،  آنه ــار بخورن ــد و ناه ــد و ناکنن ــرتاحت کنن ــی اس ــه کم ــد ک گرفتن
ــد،  ــا خوابیدن ــه بعــد  آنه ــد دقیق ــد، چن گوشــه ای نشســتند و غــذا خوردن
پــس از بیــدار شــدن از خــواب آنهــا از کــوه بــه پاییــن آمدنــد، در بیــن راه 
و موقــع آمــدن بــه پاییــن ســگ تصمیــم گرفــت بــا او شــوخی کنــد،  ســگ 
بــه ایــن طــرف و آن طــرف مــی رفــت و  پیــر مــرد مــی گفــت کــه آرام بــاش 
و در جــای خــود حرکــت کــن، امــا ســگ بــه حــرف مــرد گــوش منــی داد و 
ــه حــرف او گــوش  ــد ســگ ب ــه دی ــرد ک کار خــود را انجــام مــی داد.  پیرم
منــی دهــد بــا عصــا ســگ را زد،  ســگ از ایــن کار مــرد ناراحــت شــد و تــا 
موقــع رســیدن بــه خانــه بــا پیــر مــرد صحبــت نکــرد. پیرمــرد کــه دیــد ســگ 
ناراحــت اســت حیــوان را بــا مهربانــی بــه لنــه اش فرســتاد و کمــی گوشــت 
ــحالی  ــا خوش ــت را ب ــگ گوش ــی کرد.س ــذر خواه ــگ ع ــه او داد و از س ب
برداشــت وبــه لنــه رفــت و پیــر مــرد  نیــز بــرای اســرتاحت بــه خانــه رفــت.

مهدی غنیمتی

سگ و پیر مرد 

 ترجمه و داستان نویسی کالس زبان انگلیسی مجتمع رعد کرج

مربی : سرکار خانم محبوبه اعتضاد
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سارا یک دخرت مهربان است. او یک فرشته است.

او هر صبح به گلها آب می دهد.

بهار می آید و گلها شکوفه می دهند. بهار زیباست.

سارا گلها و بهار را دوست دارد.

سارا یک فرشته مهربان و خوب است.

زهرا بخشی

 Grandmother is the second mother who, with love and

 affection, clings to her grandchildren with the scent of

 her perfume and hugs and kisses them lovingly. Having

 a grandmother is a mercy from God on earth. Their love

 for their grandchildren is so deep and real that this divine

 love can be read from their eyes. I wish I could kiss my

 grandmother›s hands and hug her lovingly, whose prayers are

 true and answered by God. O God, keep our grandmothers

 alive and be their refuge, and bring those who are not alive

 .and slept in your arms closer to your forgiveness and mercy

Amen 

The Most Merciful God .مادر بزرگ و پاهایش

مادربزرگ دلتنگ بود.

او دلتنِگ پاهایش بود.

نوه ای او پاهایش بود. 

هر زمان نوه اش می آمد مادربزرگ شاد می شد.

ولی مادربزرگ برای یک مدت طولنی پاهایش را ندید و خیلی ناراحت 

شد. 

مادربزرگ می خواست برای آخرین بار پاهایش را ببیند.

چند لحظه بعد نوه اش آمد خانه و مادربزرگ را در آغوش گرفت . 

و آن ها از آن به بعد با شادی زندگی کردن. 

محمد نصیری

 Good Angel

 .Sara is a kind girl. She is an angel

.She waters flowers every morning

.Spring is coming and flowers bloom

.Spring is beautiful

.Sara loves flowers and spring

.Sara is a kind and good angel

Grandmother

مادربزرگ

مــادر بــزرگ مــادر دومــی اســت کــه بــا عشــق  ورزیــدن و محبــت كــردن، 

نــوه هايــش را بــا بــوي عطــرش بــه خــود مــی چســباند و آنهــا را عاشــقانه 

بغــل مــی کنــد و مــی بوســد. داشــنت مــادر بــزرگ رحمتــی از ســمت خداوند 

ــه نوه هایشــان آنقــدر عمیــق  ــن اســت. مهــر آن هــا نســبت ب ــر روی زمی ب

و واقعــی اســت کــه ایــن محبــت الهــی را مــی تــوان از چشمشــان خوانــد. 

ــقانه  ــم و او را عاش ــم را ببوس ــادر بزرگ ــتان م ــتم دس ــی توانس ای کاش م

بغــل کنــم کــه دعایــش نــزد خــدا حــق اســت و أجابــت مــی شــود .خدایــا 

ــا  ــاش و آنه ــاه شــانه هايشــان ب ــدار وپن ــده نگه ــا را زن ــزرگ هــای م مادرب

کــه در آغوشــت خوابیدنــد را بــه آمــرزش ورحمــت خــودت نزدیــک کــن.

 الهی آمین  یا الرحم الراحمین

Grandmother

and her feet 

.Grandmother was cheerless

.She was cheerless for her feet

.In fact, her grandson is her feet 

When her grandson came,  grandmother became happy

But

 Grandmother doesn›t see her feet for a long time and she was

 so sad

 .Grandmother wanted to see her feet for  the last time

  Her grandson came home and he hugged her and  they lived

 .happily ever after

مادر بزرگ           
و  پاهایش .

مادر بزرگ

فرشته خوب
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یــادش بخیــر روز اول عیــد خونــه مادربــزرگ چــه صفایــی داشــت. 

ــه رو روشــن  ــزد ونصــف خون ــاب از پنجــره می بهــار کــه میشــد آفت

میکــرد. نــور آفتــاب طــوری بــود کــه رنــگ گلهــای پشــت پنجــره را 

روی زمیــن مــی انداخــت. هــر وقــت بــه خانــه مادربــزرگ مــی رفتیم 

مــا بچــه هــا رس اینکــه چــه کســی بــه گلدانهــای مادربــزرگ  آب بــده 

ــون  ــا برام ــینه ت ــی بش ــر کرس ــزرگ زی ــش مادرب ــی پی ــه کس ــا چ وی

قصــه هــای قشــنگ تعریــف کنــه دعوامــون میشــد حــال کــه مــدت 

هــای زیــادی از اون روزهــا میگــذره بــاز هــم طعــم شــیرینش را زیــر 

دهانــم احســاس میکنــم . حــال تنهــا چیــزی کــه از اون روزهــا مونده 

فقــط خاطــرات قشــنگه. در فکــر روزهــای گذشــته بــودم کــه مــادرم 

دســتی بــه شــانه ام زد و گفــت پاشــو بــاز رفتــی تــو رویــا پاشــو بــرو 

دیــرت میشــه هــا. بایــد بــری رس ســاختامن خونــه مادربــزرگ آخــه 

قــرار بــود بکوبیــم اش و چنــد تــا واحــد شــیک و نقلــی از تــوش در 

بیاریــم .بــه مادرم گفتــم آخــه حیــف ایــن همــه خاطــره نیســت دلت 

میــاد خرابــش کنیــم؟ مــادرم از گوشــه چشــمش اشــکی روی گونــه 

اش ریخــت و در حالــی کــه داشــت اون رو پــاک مــی کــرد گفــت بــاز 

حــال اگــر خــود مــادر بزرگــت بــود یــه چیــزی. دیدم راســت میگــه 

رفتــم صورتــش رو بوســیدم و کتــم رو برداشــتم و گفتــم  خداحافــظ 

ــی  ــچ دمل من ــادم . هی ــه راه افت ــاش و ب ــران نب ــام نگ ــر می امشــب دی

خواســت خونــه بــه اون خوبــی رو خــراب کنــم امــا چــاره ی دیگــه 

ای نداشــتم چــون متــام خانــواده موافــق ایــن کار بودنــد و هــر کــس 

بــرای رفــع نیــاز خــودش احتیــاج بــه پــول داشــت. هنــوز تــو فکــر 

خونــه مادربــزرگ بــودم کــه بــی اختیــار دســتم رفــت طــرف تلفــن. 

تلفــن را برداشــتم  و زنــگ زدم بــه اوســتا و گفتــم اوســتا هنــوز کــه 

ــزرگ را  ــای مادرب ــام گل ه ــوام بی ــردی ؟ میخ ــراب نک ــه رو خ خون

بــردارم گفــت نــه  ولــی زود بیــا چــون میخوایــم رشوع کنیــم گفتــم 

وایســا تــا یــک ربــع دیگــه اونجــا ام رفتــم دیــدم رشوع کــردن گفتــم  

اوســتا پــس کــو؟ گفــت نگــران نبــاش گذاشــتم تــو ماشــینم. رفتــم و 

ــه  ــی کــه پیچــک مــورد عالق ــو ماشــین و درحال ــا رو گذاشــتم ت گله

مادربــزرگ تــو دســتم بــود بــه خونــه پــر از خاطــرات نــگاه میکــردم.

زهرا باجالن

یــک روز کــه شــاپرک خانــم از خــواب بیدار شــد، متوجه تغییراتی شــد. درختان رسســبز شــده بودند و شــکوفه داده بودند 

و پرنــدگان آواز مــی خواندنــد. بــا خوشــحالی گفــت: »اوه، بهــار آمــده اســت.« او بــه ســوی دشــت دوســتی کــه در آنجــا 

گلهایــی بــه شــکل قلــب بــود، پــرواز کــرد و گلهــا را بوییــد. روی یک گل نشســت و خدا را بــرای آن همه زیبایی شــکر کرد.

فاطمه سلمانی

 Good old days! The first day of Eid at grandma›s house was

 pleasant. The sun was shining through the window and lit

 up half the house. The sunlight was so bright that it cast the

.flowers behind the window on the floor

 Every time when we went to grandma›s house we ,kids, were

 argued who would water grandma›s flowers or who would sit

.next to grandma under korsi to tell us beautiful stories

 Now that a long time has passed since those days, I can still

 feel the sweet taste under my mouth. Now the only thing

.which remains from those days is only beautiful memories

 I was thinking about the past that my mother put her hand on

 my shoulder and said, »wake up! You went in a dream again.

».It›s too late, you have to go to the grandmother›s house

 Oh, we were going to destroy it and get some stylish and small

 units. I said to my mother, »Oh, it›s not a pity that there are so

».many memories, and you want to ruin them

 My mother shed tears from the corner of her eyes and while

 she was cleaning it she said, »Now, if it were your grandmother,

.»one thing

 I saw that she was right, I went and kissed her face and I picked

 up my coat and said, »Goodbye, I›ll be back late tonight. Don›t

».worry

 And I set off. I did not want the house to be destroyed,

 but I had no choice because the whole family agreed and

 everyone needed money to meet their own needs. I was still

 thinking about my grandmother›s house. I went to the phone

 involuntarily. I picked up the phone and called Oosta and I

 said, »You have not destroyed the house yet? I want to come

 and pick up my grandmother›s flowers.« He said, »No, but

 come soon because we want to start.« I said, »well, I›m there

 for another quarter.« I went and saw they started, I said:

 »Oosta, didn›t you say... »  »Be patient«, he said, »I left it in

 my car. I went and put the flowers in my car, and while I was

 holding my grandmother›s favorite lvy I was looking at the

.house full of memories

Grandmother›s

 House Memories 
خاطرات خونه 

مادربزرگ

 One day when lady Shaparak woke up, she noticed some changes. The trees were green. They blossomed,

 too. And the birds were singing. She said happily, »Wow! It is spring.« She flew to the plain of friendship

with heart- shaped flowers and smelled them. She sat on a flower and thanked God for all these beauties
 Spring

بهار



فصلنامه تالش سبز23
14

00
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

3، ب
3-

 3
2 

ره
ما

 ش
م ،

نه
ل 

سا

هــا  گل  بــه  بســیاری  عالقــه  کــه  اســت  کوچکــی  دخــرت  نرگــس، 

بــو  بــا رنــگ هــا و  فــراوان  باغچــه منزلشــان، گل هــای  او در  دارد. 

بــه  روز  هــر  او  دارد.  گوناگونــی  هــای  انــدازه  و  هــا  شــکل  و  هــا 

گاهــی  کنــد.  مــی  صحبــت  آنهــا  بــا  و  دهــد  مــی  آب  هایــش  گل 

برایشــان شــعر مــی خوانــد و گاهــی هــم آنهــا را نــوازش مــی کنــد.

دنیــا  از  تصــادف،  اثــر  بــر  قبــل  ســال  دو  کوچولــو،  نرگــس  پــدر 

بــود. کــوش  ســخت  و  مهربــان  بســیار  مــردی  او  بــود.  رفتــه 

نرگــس حــال بــا مــادرش زندگــی مــی کنــد. مــادر او در امــور خانــه بــه زن 

ــد. ــی کن ــد م ــن راه، کســب درام ــد و از ای ــی کن ــای همســایه کمــک م ه

بــود  بــازی  طنــاب  حــال  در  دوســتانش  بــا  نرگــس  روزهــا،  از  روزی 

کــه ناگهــان تــوپ پــر هــای همســایه کــه در حــال بــازی فوتبــال 

بودنــد، محکــم بــه رس او برخــورد مــی کنــد و او از هــوش مــی رود.

چنــد ســاعت بعــد کــه نرگــس به هوش مــی آید و چشــامنش را بــاز می کند، 

خــود را روی تخــت بیامرســتان در کنــار مــادرش کــه در حــال دعــا خوانــدن 

بــود، مــی بینــد. مــادرش کــه متوجــه بــه هــوش آمــدن نرگــس مــی شــود، 

پرســتار را فــورا صــدا مــی زنــد و بــا چشــامنی اشــکبار از روی خوشــحالی، 

نرگــس را در آغــوش مــی گیــرد. نرگــس از مــادرش پرســید: چــه شــده اســت؟ 

ــد.  ــرای او مــی گوی ــه را ب ــم؟ مــادرش متــام قضی مــن اینجــا چــکار مــی کن

ناگهــان نرگــس بــه یــاد مــی آورد کــه امــروز بــه گل هایــش آب نــداده اســت 

و آنهــا تشــنه انــد. او بســیار ناراحــت و غمگین می شــود و ایــن را به مادرش 

مــی گویــد. مــادرش مــی گویــد: ناراحــت نبــاش دخــرت عزیــزم. بسپارشــان 

ــا ناراحتــی مــی گویــد: باشــد ولــی... مــادرش حــرف او  بــه خــدا. نرگــس ب

را قطــع مــی کنــد و مــی گویــد: ولــی نــدارد. نگــران نبــاش دخــرت خوبــم.

ــه  ــس را ک ــود و نرگ ــی ش ــی م ــه صدای ــس متوج ــادر نرگ ــد م ــی بع دقایق

ــاران. ــس، ب ــد: نرگ ــی گوی ــد و م ــی زن ــدا م ــود، ص ــه ب ــرو رفت ــر ف در فک

محمد سلمانی

 The winter snow had just melted. The flowers, though a few, had opened. The new spring season had

 just arrived! The kind angel›s eyes fell on Scott, who had just lost his father because of Corona Virus. He

 stepped forward a little and greeted him. A little later, he realized that Eid was near and  Scott had not

 yet bought his Eid costume. He decided to bring him dreamy and beautiful clothes from the heaven to

.make him happy  at the beginning of spring

 Narges is a little girl who is very interested in flowers. In their

 home garden, it has many flowers with different colors, smells,

 shapes and sizes. She wateres her flowers every day and talks

 to them. Sometimes she sings poems to them and sometimes

.she caresses them

 Little Narges›s father had died in an accident two years ago. He

.was a very kind and hardworking man

 Narges now lives with her mother. Her mother helps the

 neighbor women in the house with the housework and earns

.money this way

 One day, Narges was playing jump rope with her friends when

 suddenly the ball of the neighboring boys who were playing

.soccer hit her hard on the head and she lost consciousness

 A few hours later, when Narges regains consciousness and

 opens her eyes, she finds herself on a hospital bed with her

 mother, who was praying. When her mother notices that

 Narges is awake, she immediately calls the nurse and hugs her

 with tears in her eyes because of happiness. Narges asked her

 mother: What happened? What am I doing here? Hes mother

 tells her the whole story. Suddenly Narges remembers that

 she did not water her flowers today and they are thirsty. She

 becomes very upset and sad and tells this to her mother. Her

 mother says: Do not be upset, dear girl. Leave them to God.

 Narges says sadly: OK, but ... Her mother interrupts talking her

.and says: But does not have. Don›t worry my good girl

 A few minutes later, Narges›s mother notices a voice and calls

.Narges, who was deep in thought, and says: Narges, rain

Flowers, the

love of Narges 
گل ها، عشق نرگس

 The Kind

Angel in the

Flower Garden 

فرشته مهربون 

در باغ گلها

تازه،بــرف هــای زمســتانی آب شــده بــود. گلهــا هــر چنــد کــم، امــا بــاز شــده بودنــد. فصل 
بهــار تــازه از راه رســیده بــود. فرشــته مهربــون کــه همیشــه دوســت داشــت بــه بچه هــای 
ــا،  ــه خاطــر کرون ــدرش را ب ــه تازگــی پ ــه ب ــه اســکات ک ــد، چشــمش ب ــم کمــک کن یتی
ازدســت داده بــود افتــاد. کمــی جلوتــر رفــت. ســالم کــرد. کمــی بعــد متوجــه شــد کــه 
عیــد نزدیــک اســت و اســکات هنــوز لبــاس عیــد نخریــده اســت و تصمیــم گرفــت بــرای 
ــد.  ــاد کن ــار ش ــتانه به ــاورد و او را در آس ــنگ بی ــی و قش ــی رویای ــا لباس ــمان ه او از آس

احسان مهرپویان
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 Pearl was walking in the nature like every day.

 But suddenly something caught her attention.

 Everywhere was full of flowers. It was spring.

 Pearl was a fairy. She loved nature. And

 unlike humans, she loved flowers and plants.

 Among the flowers, there was a flower that

 shone brightly which had different colors.

 It was very strange for Pearl that the flower

 had so many colors. she walked over to the

 flower and touched it. And then she took it

 to the sky. She could see the view well from

 the above. She was very surprised to see so

 beautiful flowers that were in the shape of a

 heart. So she decided to stay there forever and

.enjoy the view

تــو یــه روز قشــنگ بهــاری، یــه گل رز ســرخی تــو یــه جنگلــی شــکفت. گل رزه 
همینجــوری کــه داشــت دورو برشــو نــگاه مــی کــرد، یــه درخــت کاج کــه همون 
نزدیکیــا بــود بهــش گفــت: »بــه بــه چــه گل خوشــگلییی! کاشــکی منــم انقــدر 
خاطــر خــواه داشــتم.« یــه درخــت دیگــه ای هــم اونجــا بــود و گفتــش: »کاج 
عزیــز، غصــه نخوریــا. بابــا مــا کــه نمــی تونیــم همــه چیو بــا هم داشــته باشــیم.«

گل رزه برگشــتو بــا ادعــا گفــت کــه: »ظاهــرا کــه مــن قشــنگ تریــن گل ایــن 
ــو  ــرا این ــید: »چ ــاال و پرس ــو آورد ب ــر زردش ــردون، س ــه گل آفتابگ ــم.« ی جنگل
میگــی؟ تــو ایــن جنــگل، پــر از گالی قشــنگه. تــو هــم یدونــه از اونایــی فقــط.«

گل رز ســرخم اینطــوری جــواب دادش کــه: »مــن کــه مــی بینــم همــه دارن منو 
نــگاه مــی کننــو از خوشــگلیم، کــف کــردن.″ بعــدش گل رزه بــه کاکتوســه نــگاه 
کــردو گفــت: »ایــن گیــاه زشــتو پــِر خــارو ببیــن. ببیــن ریختشــو. اه اه!« درخــت 
کاجــه هــم بهــش گفــت: »گل رز ســرخ، ایــن چــه طــرز حــرف زدنــه آخــه؟ کــی 
مــی تونــه بگــه قشــنگی چیــه؟ زیبایــی چیــه؟ تــو هــم خارایــی داری.« گل رز 
ســرخ مغــرور بــا خشــمو عصبانیــت بــه کاجــه نــگاه کــردو گفتــش: »مــن فکــر 
مــی کــردم خــوش ســلیقه ای! تــو اصــال نمیدونــی قشــنگی چیــه. تــو نمــی تونی 
خــار منــو بــا خــار کاکتــوس مقایســه کنــی. خــار مــن کجــا، خــار اون کجــا!«

ــااا.« گل رزه زور زد  ــه ه ــب گل مغروری ــن: »عج ــون گفت ــو دلش ــم ت ــا ه درخت
ــی  ــا م ــه. روزه ــی کن ــس حرکت ــا نتون ــه ام ــه دور کن ــو از کاکتوس ــه هاش ریش
ــی  ــراه م ــدو بی ــردو ب ــی ک ــگاه م ــه ن ــه کاکتوس ــرخه ب ــن گل رز س ــتو ای گذش
گفــت بهــش، مثــل ’ایــن کــه یــه گیــاه بــی مصــرف بــی فایــدس. چقــدر بــد 
بختــم کــه همســایه ایــن شــدم.‘ کاکتوســه هــم هیــچ وقــت ناراحــت نمــی ِشــُه 
ــکلی  ــچ ش ــدا هی ــه: ″خ ــُه میگ ــش کِن ــه گل رزو نصیحت ــی کن ــی ســعی م حت
ــی  ــوام خیل ــدو ه ــوم ش ــار تم ــرده.« به ــق نک ــدف، خل ــدون ه ــی رو ب از زندگ
ــگل، ســخت شــده  ــو جن ــدو َدووم آوردن ت ــی نمــی باری ــود. بارون گــرم شــده ب
ــد  ــه روز گل رزه دی ــد. ی ــرده میش ــه پژم ــت دیگ ــم داش ــرخ ه ــود. گل رز س ب
ــا یــه انــرژی  کــه گنجشــک هــا، نوکشــونو چســبوندن بــه کاکتوِســُو از اونجــا ب
تــازه ای پــرواز کــردن. ایــن قضیــه بــراش یــه معمــا شــده بــودو گل رز ســرخ از 
درخــت کاج پرســیدش کــه ایــن گنجشــک هــا دارن چــکار مــی کنــن؟ درخــت 
ــد. ــی خورن ــوس آب م ــا از کاکت ــک ه ــه گنجش ــح داد ک ــش توضی کاج واس
گل ســرخ پرســیدش که ″عه! وقتی سوراخ ســوراخش میکنن، چیزیش نمیشه؟!«

کاج جــواب دادش کــه: »آره خــب ولــی کاکتــوس دوســت نــداره ببینــه کــه اونها 
بهشــون ســخت بگذره.« گل ســرخ چشــماش از تعجب باز شــدو با فریاد پرســید 
کــه: »اصــال مگــه کاکتــوس، آب دارههــه؟؟!!!« »آره خــب، تــو هــم میتونــی از 
اون آب بخــوری. اگــه از کاکتــوس کمــک بخوایــی، گنجشــکه میتونــه واســت آب 
بیــاره.« گل رز ســرخ، روش نمیشــد و خیلــی خجالت می کشــید کــه از کاکتوس، 
آب بخــواد ولــی خــب آخــرش گفــت. کاکتوســم بــا مهربونی قبــول کرد. بعدشــم 
پرنــده هــا اومدنــو نوکشــونو پــر از آب کردنــو ریشــه هــای گل رزو ســیراب کردن.

کــه  گرفــت  یــاد  رز  گل  کــه  شــد  طــوری  ایــن 
نکنــه. قضــاوت  ظاهــرش  روی  از  کســیو  دیگــه 

ترجمه از محمد سلمانی

گل رز سرخ 
مغرور Pearl and the

 Land of 
Colorful Flowers

پــرل مثــل هــر روز صبــح در حــال قــدم 
زدن بــود کــه ناگهــان  چیــزی توجــه او را بــه 
خــود جلــب کــرد. همــه جــا پــر از گل شــده 
بــود. فصــل بهــار بــود. پــرل یــک  پَــری بــود. 
ــانها  ــالف انس ــود و برخ ــت ب ــق طبیع او عاش
ــا  ــاه را دوســت داشــت. در بیــن گله گل و گی
ــود کــه بســیار بــرق میــزد و رنگهــای  گلــی ب
ــود  ــب ب ــرل عجی ــرای پ ــت. ب ــی داش مختلف
ــد.  ــته باش ــگ داش ــه رن ــن هم ــی ای ــه گل ک
بــه طــرف گل رفــت و آن را لمــس کــرد. 
ــرد. او  ــمان ب ــه آس ــود ب ــا خ ــد آن گل را ب بع
ــد و  ــی دی ــی م ــه خوب ــره را ب ــاال منظ از آن ب
ــه  ــه ب ــی  ک ــن زیبای ــه ای ــای ب ــدن گله بادی
ــد، بســیار شــگفت زده مــی  شــکل قلــب بودن
ــه  ــرای همیش ــت ب ــم  گرف ــس تصمی ــد. پ ش
آنجــا بمانــد و از آن  منظــره لــذت ببــرد.

فاطمه زهدی

ِپرل و سرزمین 

گلهای رنگارنگ
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میاِن من و جزیره ی خیامل به  اندازه ی یک پل 

فاصله  است.

پلی درست وسِط دریاچه ای آبی و زلل.

شــاپرک   ، قشــنگ  و  مهتابــی  شــب  یــه 

یهــو  و  کــرد  نــگاه  آســمون  بــه  کوچولــو 

دیــد یــه چیــزی بــرق میزنــه ، بــا دقــت 

ــوی  ــاه قشــنگ ت ــه م ــه ی ــد ک ــرد دی ــگاه ک ن

ــرد  ــر ک ــودش فک ــا خ ــه . ب ــمون میدرخش آس

 One beautiful spring day a red rose blossomed in a forest.

 As the rose looked around, a pine tree nearby said, »What

 a beautiful flower! I wish I was that lovely.« Another tree

 said, »Dear pine, do not be sad. We cannot have everything.«

 The rose turned and remarked, »It seems that I am the most

 beautiful flower in this forest.« A sunflower raised its yellow

 head and asked, »Why do you say that? In this forest there are

».many beautiful flowers. You are just one of them

 The red rose replied, »I see everyone looking at me and

 admiring me.« Then the rose looked at a cactus and said,

 »Look at that ugly plant full of thorns!« The pine tree said,

 »Red rose, what kind of talk is this? Who can say what beauty

 is? You have thorns too.« The proud red rose looked angrily at

 the pine and said, »I thought you had good taste! You do not

 know what beauty is at all. You cannot compare my thorns

 to that of the cactus.« »What a proud flower,« thought the

 trees.The rose tried to move its roots away from the cactus,

 but it could not move. As the days passed, the red rose would

 look at the cactus and say insulting things, like ‹this plant is

 useless. How sorry I am to be his neighbor.› The cactus never

 got upset and even tried to advise the rose, saying, »God did

».not create any form of life without a purpose

 Spring passed, and the weather became very warm. Life

 became difficult in the forest, as there was no rain. The red

.rose began to wilt

 One day the rose saw sparrows stick their beaks into the

 cactus and then fly away, refreshed. This was puzzling, and

 the red rose asked the pine tree what the birds were doing.

 The pine tree explained that the birds were getting water from

 the cactus.«Does it not hurt when they make holes?« asked

 the rose. »Yes, but the cactus does not like to see the birds

 suffer,« replied the pine.The rose opened its eyes in wonder

 and exclaimed, »The cactus has water?« »Yes, you can also

 drink from it. The sparrow can bring water to you if you ask

».the cactus for help

 The red rose felt too ashamed to ask for water from the cactus,

 but finally it did ask for help. The cactus kindly agreed. The

 birds filled their beaks with water and watered the rose›s

 roots.Thus the rose learned a lesson and never judged anyone

.by their appearance again

 Proud

Red Rose
 Moth and

the

Kind Moon 

 One beautiful moonlit night, little moth

 looked up at the sky and suddenly, saw

 something sparkle. She looked carefully

 and saw that a beautiful moon was

 shining in the sky. She thought to

شاپرک و 
ماه مهربون  

میشــه یه روزی برم توی آســمون پیش ماه و با ماه مهربون دوســت بشــم .

ــه  ــه ب ــه ک ــواب میبین ــوی خ ــربه . ت ــش می ــه خاب ــود ک ــرا ب ــن فک ــوی ای ت

آســمون رفتــه و کنــار مــاه مهربــون نشســته و داره باهــاش حــرف 

میگــه  و  میگــه  مهربــون  مــاه  بــه  آرزوهــاش  از  شــاپرک   . میزنــه 

کــه چقــد دوســت داشــت بیــاد پیــش مــاه و باهــاش حــرف بزنــه.

فاطمه اسماعیل زاده

 There is a bridge between me and the

.island of my imagination

 A bridge right in the middle of clear blue

.lakes

It is so clear that its stones can be seen

Green

Island

جزیره ی سبز

انقدر زلل که می توان با چشم سنگ های آن را ِشُمرد.

آرام روی پل قدم می گذارم.

ُخَنکاِی آِب دریاچه جانی تازه به پاهایم می دهد.

عبور می کنم و چشم هایم را با سبزِی درختاِن بلند قامِت جزیره نوازش 

می دهم.

چقدر صداِی پرنده ها روح بخشند.

من زندگی را در این جزیره ی خیالی دوست دارم.

سمیرا رضایی

 herself that one day I could go to the sky next to the moon and

.become friends with the kind moon

 It was in this thought that she fell asleep. She dreamed that she

 has gone to heaven and is sitting next to the kind moon and is

 talking to her. Moth, tells the kind moon of her wishes and says

.how much she liked to come to the moon and talks to her

.with the naked eye

.I walk slowly on the bridge

.The coolness of the lake water gives new life to my feet

 I pass by and caress my eyes with the greenery of the tall trees

.of the island

.How inspiring the sound of birds

.I love life on this imaginary island
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نیــاز بــه ورزش و تأثیــر ســالمتی آن در افراد معلول بســیار بیشــرت 
ــه ســطح  ــن را ب ــراد ســامل احســاس می شــود. ورزش معلولی از اف
ــراد  ــروزه اف ــازد، ام ــان را مســتقل می س ــه می کشــاند و آن جامع
معلــول در ســطح وســیعی در فعالیتهــای اجتامعــی و مســابقات 
رشکــت دارنــد و هویــت خــود را بــه جامعــه شناســانده اند.

ورزش معلولین:
ایجــاد  محیــط  و  فــرد  رابطــه  بیــن  اختاللــی  کــه  زمانــی 
گــردد، مــی گوییــم فــرد دچــار معلولیــت شــده اســت. یــا 
بــه عبارتــی دیگــر مــی تــوان گفــت فــرد دچــار یــک رسی 
اختــاللت جســمی، ذهنــی، اجتامیــی یــا ترکیبــی از آن هــا 
شــده اســت کــه در زندگــی و مجموعــه رفتارهــای او تاثیــر 
ــب  ــه ای موج ــه گون ــل ب ــن عوام ــه ای ــت. هم ــته اس ــو داش س
ــود. ــالل ش ــار اخت ــی اش دچ ــی طبیع ــرد در زندگ ــد ف ــده ان ش

اهداف »ورزش کردن برای معلولین«
1-جلوگیری از معلولیت بیشرت و پیشگیری از آن

2- جلوگیری از افردی در معلولین و ایجاد یک زندگی با 
نشاط و پر شور و شوق برای آن ها. همچنین جلوگیری از پیری 

زودرس
3-بالبردن امید به زندگی در معلولین

4- کمک کردن به آن ها برای افزایش ارتباط اجتامعی و ایجاد 
محیطی برای ارتباط با دوستان و همسن و سالن

5- ایجاد اعتامد به نفس در معلولین برای یک زندگی شاد و 
مرفه

6-آگاهی دادن به مردم از وجود ورزش معلولین و چگونگی 
انجام آن 

7- ایجاد محلی مستقل و زیبا و پر امکانات برای معلولین جهت 
ورزش کردن

8- دادن پست های اداری و مدیریت مجموعه های ورزشی به 
خود معلولین

فواید »ورزش کردن معلولین«

هر آنچه باید درباره ورزش معلولین بدانید
• داشنت عضالت و استخوان های محکم تر 

• هامهنگی بهرت دست ها و پاها 
• کاهش اسرتس و بهرت شدن خلق و خو 

• داشنت احساس به نسبت به خود 
• افزایش اعتامد به نفس 

• بهرت شدن کیفیت زندگی 
• جلوگیری از پیرشفت مشکالت و بیامری ها 

• جلوگیری از پیدایش زخم بسرت 
• کارکرد بهرت دستگاه گوارش 

• جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان و کاهش روند پوکی استخوان
و  مســتمر  بدنــی  هــای  ورزش  انجــام  تردیــد  بــی 
و  ســالمتی  از  معلولیــن  برخــورداری  میــزان  متناســب، 
دهــد. مــی  کاهــش  را  معلولیــت  ثانویــه  عــوارض  کاهــش 
ــن« ــالمتی معلولی ــر »س ــی و ورزش ب ــای بدن ــت ه ــر فعالی تاثی

در دنیــای امــروز کــه همــواره همــه چیــز رو بــه پیرشفــت 
ــی  ــه م ــن اضاف ــداد معلولی ــر تع ــه ب ــار آن روزان ــت و در کن اس
ــرای ســالمتی آن هــا بیــش  ــه وجــود یــک ورزش ب ــاز ب شــود، نی
ــه  ــرای بــرش ب ــاز امــروزه ب از پیــش احســاس مــی شــود. ایــن نی
ــا نیازهــای  یــک چالــش تبدیــل شــده چــرا کــه بایــد متناســب ب
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سا ــن ورزش  ــرد. ای ــد صــورت گی ــداع روش هــای جدی امــروزی و اب
هــا بایــد متناســب بــا دانــش و تکنولــوژی روز پیرشفــت کننــد. 
ــع  ــن قط ــا معلولی ــه ب ــردم در رابط ــت م ــال هاس ــه س ــا اینک ب
ــد  ــا منــی توانن ــه آن ه ــد ک ــده را دارن ــاور و عقی ــن ب ــی ای نخاع
ــا ایــن کــه ورزش  هیچگونــه تحــرک و فعالیتــی داشــته باشــند ی
بــرای آن هــا تاثیــری نــدارد، در صورتــی کــه ایــن اشــتباه محــض 
اســت. پزشــکان معتقدنــد کــه حتــی اگــر بــرای بیــامر رشایطــی 
پیــش بیایــد کــه نتوانــد بــه انــدازه یــک ســال هیچگونــه تحــرک 
ــا انجــام ورزش  ــد ب ــاز هــم مــی توان ــی داشــته باشــد ب و فعالیت
ــم و آســان ســطح ســالمتی بدنــش را افزایــش دهــد.  هــای مالی

در ادامه به معرفی ورزش هایی که برای معلولین مناسب است می 
پردازیم:

معلولیــن بــرای  هــوازی  و  قدرتــی  هــای  ورزش 
دو ســاعت و نیــم در هفتــه بــه انجــام ورزش هــای هــوازی 
ــب و  ــر شــدن قل ــوی ت ــی باعــث ق ــد. ورزش هــای قدرت بپردازی
تقویــت آن مــی شــوند. معلولینــی کــه عالقــه مند بــه ورزش های 
قدرتــی هســتند مــی تواننــد از ورزش هــای زیــر اســتفاده کننــد. 

• پیاده روی رسیع
• هل دادن خود روی صندلی چرخدار

بپردازیــد تقویتــی  هــای  ورزش  بــه  هفتــه  در  روز  دو 

شــده  ســبب  معلولیــن  بــرای  هایــی  ورزش  چنیــن  انجــام 
تــا ماهیچــه هــای آن هــا کــم کــم تقویــت شــود. در ایــن 
کمــرت  کــه  را  هایــی  ماهیچــه  کنیــد  ســعی  ورزش همــواره 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد را ورزش دهیــد. معلولیــن 
دهنــد: انجــام  را  زیــر  تقویتــی  هــای  ورزش  تواننــد  مــی 

• دراز و نشست
• شنا

• بلند کردن وزنه

ورزش مناسب برای معلولین نخاعی
انــد  فرمــوده  بــاره  ایــن  در  نظــران  صاحــب  از  بســیاری 
نخاعــی،  معلولیــن  جســامنی  فعالیــت  یــا  ورزش  کــه 
حــدود  در  چیــزی   ( متوســط  و  مالیــم  ســطح  در  حتــی 
ــا را از  ــد آن ه ــی توان ــی م ــی در پ ــی پ ــه( ول ــا 30 دقیق 20 ت
بســیاری از عــوارض ثانویــه معلولــی و ســو بیــامری بزدایــد.
نخاعــی معلــول  افــراد  در  رایــج  هــای  ورزش 

• دو میدانی
• شنا

•وزنه برداری
• تنیس روی میز

• بسکتبال با ویلچر
• والیبال نشسته

• تیراندازی
• تیر و کامن

• شمشیر بازی
• بولینگ

فواید فعالیت هاي جسمی و ورزشی مستمر بعد از آسیب های 
نخاعی

1-کاهش خطر مرگ های زودرس، بيامري های قلبی و 
فشارخون، عوارض تنفسی، ديابت و برخی از انواع رسطان ها
2- بهبود قدرت عضالنی، افزايش ميزان تحمل و توان حرکتی، 

اعتامد به نفس و خواب بهرت
3-کمک به کاهش احساس اضطراب، دلتنگی، افردگی و اسرتس
مــزم عصبــی  دردهــای  و  وزن  کنــرتل  بــه  4-کمــک 

ورزش مناسب برای ویلچر نشینان

بــه  کــه  هایــی  ورزش  انجــام  ویلچرنشــین  معلــولن  بــرای 
قــدرت بالتنــه شــان کمــک کنــد، بســیار رضوریســت چــرا 
ــد.  ــی کن ــی دور م ــای احتامل ــیب ه ــروز آس ــا را از ب ــه آن ه ک
افــرادی  بــرای ورزش چنیــن  انتخــاب بهرتیــن گزینــه  بــرای 
ســعی کنیــد بــا یــک پزشــک یــا فیزیوتراپیســت مشــورت کنیــد. 
ــن  ــری کودکبهرتی ــالل در یادگی ــاوره کودک,اخت ــش فعالی,مش بی
لــپ  تاپ,خریــد  کودکانلــپ  در  مترکــز  بــردن  بــال  راهــکار 
تاپ,کامپیوتــر رومیزیظاهــری زیبا با ســخت افــزاری قدرمتند*لپ 
تاپقاصــدک 24قاصــدک24، یــک حامــی مطمــن بــرای ســفر
اگــر بــر روی صندلــی هــای چــرخ دار مــی نشــینید یــا از آن هــا 
اســتفاده مــی کنیــد، هنگام مترین ســعی کنیــد از ترمزهــا و پایدار 
ــا نیمکــت  ــی ی ــردن صندل ــت ک ــرای ثاب ــده هــای مناســب ب کنن
ورزشــی اســتفاده کنیــد. بــرای ایــن کار شــاید شــام بــه باندهــای 
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28فصلنامه تالش سبز
ولکــرو یــا چســبنده در ســایز هــای گوناگــون بــرای بســنت وزنــه 
بــه مــچ یــا دســت یــا پایدارکــردن تنــه نیــاز داشــته باشــید. ایــن 
کار بــرای حفــظ موقعیتتــان هنــگام ورزش بســیار مفیــد اســت. 

ورزش هایی که می توان با چرخ ویلچر انجام داد:
• والیبال

• بسکتبال
• بدبینتون 

برنامه ورزشی مناسب برای معلولین:
ورزش  مبنــای  بــر  کــه  اســت  خــوب  ورزشــی  1-برنامــه 
باشــد. انعطــاف  و  تعــادل  مقاومتــی،  هــوازی،  هــای 

دقیقــه   30 مــدت  بــه  را  هــوازی  هــای  2-ورزش 
دهیــد. انجــام  هفتــه  روزهــای  بیشــرت  در  و 

ــا 10  ــک دوره 5 ت ــد ی ــی توانی ــول هســتید، م ــر شــام معل 3- اگ
ــانید. ــه برس ــه 30 دقیق ــت ب ــد و در نهای ــی کنی ــه ای را ط دقیق

4- ســختی ورزش برای رســیدن به نتیجه مطلوب باید تحمل گردد 
و در صورتی که احساس راحتی کردید، شدت ورزش را زیاد کنید.
5-ماهیچــه هــا و قــدرت عضالنــی بــا ورزش کردن زیاد می شــود.

ورزش  زیــاد  را  ســینه  و  بــازو  پشــت،  پــا،  6-عضــالت 
و  یابــد  افزایــش  شــام  عضالنــی  قــدرت  تــا  دهیــد 
گــردد. قســمت  آن  در  هــا  ماهیچــه  تقویــت  ســبب 

یــک  بــا  و  هفتــه  در  بــار   3 تــا   2 بایــد  ورزش   -7
شــود. انجــام  آنهــا،  بیــن  در  اســرتاحت  روز 
8-برنامه ورزشی باید برای 1 تا 2 مترین، 10 تا 15 بار تکرار شود.
انجــام دهیــد. توانیــد روزانــه  را مــی  پذیــری  انعطــاف   -9

ــت عضــالت و مفاصــل را  ــه حرک ــر، دامن ــه فراگی ــن برنام 10- ای
پایــدار مــی کنــد و حداقــل چهــار بــار تکــرار در هــر عضلــه بایــد 
صــورت گیــرد، بــه خصــوص عضــالت کوچکــی کــه در ورزش هــای 
مقاومتــی کار مــی کنند. در صورت انجــام دقیق آن در دراز مدت 
ــد کــرد. ــر شــگرف آن را در عضــالت خــود مشــاهده خواهی تاثی
11-بــه مــدت 15 تا 30 ثانیــه ورزش های کششــی را انجام دهید.

نکات و توصیه های ایمنی برای ورزش کردن معلولین:
1-بــرای تاثیــر بهــرت و عوض شــدن حــال و هوا و روحیــه فرد، بهرت 

اســت معلولیــن ورزش هــا را بــا شــور شــوق انجــام دهنــد. میــزان 
انگیــزه معلولیــن بــرای رشکــت در ورزش هــای همگانــی یــا فردی 
بســیار مهم اســت. معلــول باید از انجام ایــن ورزش ها لذت بربد.
فعالیــت  یــا  ورزش  هرگونــه  انجــام  از  قبــل   -2
هــای  برنامــه  رونــد  در  تغییــر  گونــه  هــر  یــا  بدنــی 
کنیــد. مشــورت  خــود  متخصــص  پزشــک  بــا  قبلــی، 
ــا فعالیــت هــای  3- فعالیــت هــای جســمی را بطــور مکــرر و ب
ســبک و زمــان کوتــاه )از 5 تــا 15 دقیقــه( و بــه صــورت یــک روز 
در میــان آغــاز کنیــد. همینطــور کــه کار را اغــاز مــی کنیــد، به آن 
عــادت کــرده و انجــام فعالیــت هــا برای شــام آســان تر مــی گردد 
بــه همیــن دلیــل لزم اســت کــه شــدت آن هــا را بــه مــرور زمــان 
افزایــش داد. هــدف شــام بایــد این باشــد که حداقل یــک فعالیت 
متوســط را طبــق یــک برنامــه منظــم و مســتمر داشــته باشــید.
4-معلولیــن ضایعــه نخاعــی بایــد توجــه کننــد کــه کالس بنــدی 
پزشــکی – ورزشــی آن هــا از اهمیــت بالیــی برخــوردار اســت، 
لزم اســت کــه قبــل از انجــام هرگونــه ورزش و فعالیــت بدنــی 
ابتــدا وضعیــت کالس  بــه هــر عملــی،  از پرداخــنت  و قبــل 
ــق ســطح ضایعــه  ــا بطــور دقی ــد ت ــدی خــود را مشــخص کنن بن
ــد. ــود بگیرن ــالش خ ــرتی از ت ــه به ــود و نتیج ــخص ش ــا مش آنه
5-بــه ورزشــکاران معلــول خصوصــا ضایعــه نخاعــی هــا توصیــه 
مــی شــود کــه قبــل از انجــام هــر گونــه تــالش و قبــول زحمتــی 
ــان  ــا مربی ــامٌ ب ــی، حت ــال و قهرمان ــات ب ــه درج ــیدن ب ــرای رس ب
ــا وضعیــت و رشایــط  ــا متناســب ب کارآزمــوده مشــورت منــوده ت
جســمی خــود ورزش مــورد عالقــه را انتخــاب و بــه آن بپردازنــد.
6- مراقــب عالئــم خطــر از جملــه رسدرد، درد قفســه ســینه، 
ــی  ــن درد و ناراحت ــا گرفتگــی عضــالت باشــید. ای درد مفاصــل ی
مــی توانــد بیانگــر فشــار زیــادی باشــد کــه شــام بــر بــدن 
ــد  ــی توان ــم م ــن عالئ ــن ای ــد. همچنی ــرده ای ــل ک ــود تحمی خ
نشــانه هائــی از عــوارض جــدی از جملــه اتونومیــک دیــس 
رفلکســی یــا ضایعــات دیگــر باشــند. در ایــن صــورت بایــد 
ایــن عــوارض و اخطاهــای بدنــی را جــدی گرفتــه و بــه رسعــت 
ــد و  ــف کنی ــا را متوق ــت ه ــی فعالی ــی و متام ــای بدن ورزش ه
ــد. ــده را دریابی ــه ش ــا عارض ــکل ی ــاد مش ــث ایج ــه باع ــه ک آنچ

ورزش معلولین در خانه
اگــر معلولیــت شــام بــه صورتــی اســت کــه مــی توانیــد در خانــه 
اقــدام بــه ورزش کنیــد پــس تجهیزاتــی از ایــن قبیل را تهیــه کنید:       

•تجهیزات وزنه زدن
•وزنه دست و مچ
•باندهای الستیک

•تشک ورزشی
•توپ ورزشی در انواع اندازه ها و وزن ها

گردآوری: مهدی سپراک
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ــید.  ــینی رس ــن حس ــم و اربعی ــم زدی ــر ه ــم ب چش
چهــل روز عاشــقانه را عارفانــه گذراندیــم و دل در 
ــاالر کاروان  ــه س ــا قافل ــدیم ب ــدا ش ــار همص ــرو ی گ
اســرای کــرب و بــال؛ زینــب کبــری )س(. نغمــه ســر 
ــرا  ــوش ف ــکینه و گ ــه و س ــای رقی ــه ه ــا نال ــم ب دادی
ــا رایــت اال جمیــال«. و براســتی  ــدای »م ــه ن ــم ب دادی
ــود آن همــه رخــداد، اگــر زیبایــی نبــود؟! کــه چــه ب

حــال بایــد دیــد فلســفه عزاداری هــا و اشــکواره 
ــت  ــالی اس ــه چندس ــت ک ــت؟ او کیس ــی چیس اربعین
ــش  ــرای وصل ــرد ب ــوان و زن و م ــر و ج ــودک و پی ک
ــی  ــش م ــوی نینوای ــه ک ــه راه ب ــاده و برهن ــای پی پ
شناســند تــا در اربعیــن حســینی در جــوار یــار باشــند.

علیــه  علــی  بــن  حســین  بــرای  چــرا 
کننــد؟ مــی  برپــا  اربعیــن  عــزاداری  الســالم 

در ایــن بــاره شــاید ســاده ترین پاســخ ایــن باشــد کــه 
عظمــت مصیبــت وارده بــر امام حســین )ع( و اهل بیت 
ایشــان بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. حســین )ع( از 
همــه چیــز خــود گذشــت٬ تــا دیــن حــق زنــده بمانــد. 

کــه  اســت  حــدی  بــه  مصیبــت  ایــن  عظمــت 
اکابــر  از  کــه  )ره(  اعیــن  بــن  زراره  جنــاب 
امامیــه  شــیعه  فقهــای  و  بیــت  اهــل  اصحــاب 
اســت، از حضــرت امــام صــادق )ع( نقــل کــرده: 
»قــال ابوعبــداهلل)ع(: یــا زراره! إن الســماء بکــت علــی 
الحســین )ع( أربعیــن صباحــا بالــدم، و إن األرض 
ــن صباحــا بالســواد، و إن الشــمس  ــه أربعی بکــت علی
بکــت اربعیــن صباحــا بالکســوف والحمــره، و إن 
ــل  ــا و... .« )کام ــن صباح ــه أربعی ــه بکــت علی المالئک
الزیــاره، ص ۸۱ و مســتدرک الوســائل، ج ۲، ص ۲۱۵(

ــن  ــد ای ــی آی ــر م ــت ب ــن روای ــون ای ــه از مضم آنچ
اســت کــه، بــر ایــن مصیبــت زمیــن و زمــان و آســمان 
چهــل شــبانه روز نالــه ســر دادنــد و گریســتند.

 
امــا در ایــن بــاب کــه منشــا و خاســتگاه اربعین 
حســینی چیســت؛ دو نقــل معتبــر وجــود دارد:

نخســت در روایــات و نقــل هــای بســیار آمــده؛ 
ــه  ــام ب ــال از ش ــرای کرب ــه اس ــت ک ــن روزی اس اربعی
ــع  ــی از مناب ــه در برخ ــد. البت ــت کردن ــه مراجع مدین
هــم آمــده اســت کــه اربعیــن روزی اســت کــه کاروان 
ــزار شــهدای  ــر م ــال و ب ــه خــاک کرب ــال ب اســرای کرب
نالــه و عــزاداری ســر دادنــد. کربــال رســیدند و 

روز  را  اربعیــن  »لهــوف«،  در  طــاوس  بــن  ســید  میــان  ایــن  در 
ــد: ــت. وی می نویس ــرده اس ــر ک ــال ذک ــه کرب ــام ب ــرا از ش ــت اس بازگش

»وقتــی اســرای کربــال از شــام بــه طــرف عــراق بازگشــتند، بــه 
بنابرایــن آن هــا  ببــر.  بــه کربــال  را  راهنمــای کاروان گفتنــد: مــا 
بــه  آنجــا  در  آمدنــد. ســپس  امــام حســین  بــه محــل شــهادت 
)۱(  »… پرداختنــد  اباعبــداهلل  بــرای  زاری  و  گریــه  و  عــزا  اقامــه 

امــا نقــل اول )مراجعــت اســرای کربــال بــه مدینــه در 
روز اربعیــن( معتبرتــر و نزدیــک تــر بــه واقــع اســت.

شــهید مطهــری در ایــن خصــوص کــه اهــل بیــت امــام حســین 
ــل  ــه آن را عق ــاور دارد ک ــد٬ ب ــده ان ــال آم ــه کرب ــن ب )ع( در روز اربعی
ــت. )۲( ــده اس ــر نیام ــته اول و معتب ــع دس ــد و در مناب ــی کن ــد نم تایی

و  صریــح  طــور  بــه  هــم  مورخــان  از  دیگــر  برخــی 
نموده انــد. انــکار  را  مطلــب  ایــن  صریــح  غیــر  هــم 

 
فلسفه اربعین حسینی چیست؟

شیخ مفید در »مسار الشیعه« آورده است:
ــوی  ــه س ــام ب ــام، از ش ــت ام ــل بی ــه اه ــت ک ــن، روزی اس »روز اربعی
ــداهلل  ــن عب ــر ب ــه جاب ــت ک ــز روزی اس ــد. و نی ــت کردن ــه مراجع مدین
)۳( کربــال شــد«.  وارد  )ع(  امــام حســین  زیــارت  بــرای  انصــاری 

ارشــاد،  در  مفیــد  »شــیخ  می نویســد:  هــم  جعفریــان  رســول 
االشــراف،  انســاب  در  بــالذری  الحســین،  مقتــل  در  ابومخّنــف 
الکبــری،  الطبقــات  در  ســعد  أبــن  و  الطــوال  اخبــار  در  دینــوری 
)۴( نکرده انــد«.  کربــال  بــه  اســرا  بازگشــت  بــه  اشــاره ای 

امــا بــه تعبیــر دوم اربعیــن روزی اســت که، طبــق روایات و نقــل قول های 
معتبــر، جابــر بــن انصــاری نخســتین فــردی بــود کــه قبر حضرت حســین 
و یارانــش را زیــارت کــرد. بــه عبارتــی نخســتین زیــارت امــام حســین در 
روز اربعیــن، از ســوی جابــر بــن عبــداهلل انصــاری صــورت گرفتــه اســت.

ــرت  ــارت آن حض ــر زی ــد، ب ــه بع ــه از آن ب ــت ک ــن روس ــاید از همی ش
اســت. شــده  تاکیــد  مســتحب  عملــی  عنــوان  بــه  اربعیــن  در 

)ع(  عســکری  امــام حســن  از  معتبــر  روایــت  در  کــه  جایــی  تــا 
در میــان پنــج نشــانه مومــن، خوانــدن و زیــارت اربعیــن ســاالر 
اســت. شــده  شــمرده  بــودن  شــیعه  عالئــم  از  و  ذکــر  شــهیدان 

 
امــام حســن عســکری علیه الســالم فرمودنــد: »عالمــات المؤمــن خمــس: 
صــالة احــدی و الخمســین و زیــارة االربعیــن والتختــم فی الیمیــن و تعفیر 

اربعیــن  فلســفه 
حســینی چیســت؟
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ــم؛ نشــانه های مؤمــن  الجبیــن والجهــر ببســم اهلّل  الرحمن الرحی
و شــیعه، پنــج چیــز اســت: اقامــه نمــاز پنجــاه و یــک رکعــت، 
ــردن،  ــت ک ــت راس ــتر در دس ــینی، انگش ــن حس ــارت اربعی زی
ــم اهللّ الرحمن الرحیم«. ــن »بس ــد گفت ــاک و بلن ــر خ ــجده ب س

 
فلسفه اربعین حسینی چیست؟

خصــوص  در  می رســد؛  نظــر  بــه  توضیحــات،  ایــن  بــا 
ســال  اربعیــن  روز  در  انصــاری  عبــداهلل  بــن  جابــر  ورود 
چنــدان  تاریخــی  منابــع  بیــن  کربــال،  بــه  هجــری   ۶۱
ــد: ــم می نویس ــی ه ــیخ طوس ــه ش ــد. چنانچ ــی نباش اختالف

ــاری  ــداهلل انص ــن عب ــر ب ــه جاب ــت ک ــن روزی اس »روز اربعی
زیــارت  بــرای  مدینــه  از  )ص(  خــدا  رســول  صحابــی 
قبــر امــام حســین )ع( بــه کربــال آمــد. او اولیــن زائــری 
کــرد«. زیــارت  را  حضــرت  آن  شــریف  قبــر  کــه  بــود 

از همیــن روســت کــه زیــارت حــرم مطهــر امــام حســین علیــه 
الســالم و یــاران باوفــای او، چنــد ســالی اســت کــه بســیار بیــش 
از قبــل مــورد توجــه قرار گرفته اســت. تــا جایی کــه زن و مرد و 
پیــر و جــوان، از هــر کوی و دیاری پــای در راه کربال و ســرزمین 
نینــوا می گذارنــد. پیــاده روی اربعیــن، نمــادی شــده از وحــدت 
ــهیدان. ــام ش ــه ام ــه ب ــت اســالمی و عشــق و ارادت خالصان ام

ــاره هوشــنگ جاویــد پژوهشــگر و اســالم شــناس در  در ایــن ب
ــگاران جــوان؛ در خصــوص  ــگار باشــگاه خبرن ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــاده روی  ــرورت پی ــرد: ض ــار ک ــن اظه ــاده روی اربعی ــزوم پی ل

اربعیــن از آیــه شــریفه »اِْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل 
ــی  ــمه م ــر چش ــوا« س ُق ــاً َوالَ تََفَرّ اهلّل َجِمیع
در  کــه  مراســمی  تمــام  بنیــاد  و  گیــرد 
کشــور مــا و کشــورهای دیگــر شــاهد آن 
از عــراق شــکل گرفتــه اســت. هســتیم، 

 
ــابقه  ــا س ــه ب ــناس در رابط ــالم ش ــن اس ای
مســلمانان  بــا  غــرب  جهــان  دشــمنی 
خاطرنشــان کــرد: مــا مــی دانیــم کــه جهــان 
ــل اســالم ایســتاده  ــد در مقاب ــام ق ــروز تم ام

ــه  ــائلی ک ــی از مس ــی دارد. یک ــه کهن ــمنی ریش ــن دش و ای
ــد  ــام ق ــان تم ــه جه ــی ک ــه زمان ــت ک ــن اس ــود دارد، ای وج
ــروش جنــگ  ــز بجــز ف ــچ چی ــل اســالم ایســتاده و هی در مقاب
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــت، حرکت ــم نیس ــش مه ــا برای افزاره
ــای  ــد گوی ــی توان ــم م ــی دهی ــام م ــانی انج ــت انس ــک حرک ی
باشــد. مســلمانان  وحــدت  و  همدلــی  مهربانــی،  رافــت، 

فلسفه اربعین حسینی چیست؟ 
ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه حضــور جوانــان در پیــاده 
روی اربعیــن تصریــح کــرد: جوانــان کنجــکاو هســتند و از 
ــاری  ــه پرب ــد و توش ــی رون ــفر م ــن س ــه ای ــکاوی ب روی کنج
آورد.   خواهنــد  دســت  بــه  اربعیــن  روی  پیــاده  از  هــم 

 
توشــه  کنجــکاوی  و  احساســات  گفــت:  پایــان  در  وی 

کــرده  اســت . تصریــح  روز  آن  بزرگداشــت  و  )ع ( 
امــا ایــن کــه منشــأ اربعیــن چیســت ، بایــد گفــت ، در 
ــت . ــده اس ــته ش ــار نگریس ــه دو اعتب ــن روز ب ــه ای ــع ب مناب

نخست روزی که اسرای کربال از شام به مدینه مراجعت کردند.
دوم روزی کــه جابــر بــن عبــداهلل انصــاری ، صحابــی پیامبــر خدا 
)ص ( از مدینــه بــه  کربــال وارد شــد تــا قبــر حضــرت اباعبــداهلل 
الحســین )ع ( را زیــارت کنــد. شــیخ مفیــد )م ۴۱۳( در»مســار 
ــم  ــار علیه ــه اطه ــات ائم ــد و وفی ــام موالی ــه در ای ــیعه« ک الش
ــت :  ــته اس ــرده و نوش ــه روز اربعین ک ــاره ب ــت ، اش ــالم اس الس
ایــن روزی اســت کــه حــرم امــام حســین )ع (، از شــام به ســوی 
ــر  ــه جاب ــت ک ــن روزی اس ــد. همچنی ــت کردن ــه مراجع مدین
ــرای زیــارت امــام  حســین )ع ( وارد کربــال شــد. بــن عبــداهلل ب

ــاح  ــاب »مصب ــود، کت ــل موج ــی مفص ــاب دعای ــن کت کهن تری

ــای  ــا ارتق ــت ب ــا در برگش ــت؛ ام ــان اس ــه راه جوان اولی
ــای  ــه کالس ه ــاز ب ــر نی ــری دیگ ــدت فک ــه و وح اندیش
راهپیمایــی  ایــن  لــذا  ندارنــد؛  عقیدتــی  متعــدد 
بــرای آنهــا یــک کالس عقیدتــی هــم خواهــد بــود.
اربعیــن مــی گیرنــد؟ امــام حســین ع  چــرا بــرای 
در پاســخ بــه ســوال شــما بایــد به نــکات زیــر اشــاره نمود:

۱- وجــود روایــات در این زمینه از اهل بیت علیهم الســالم
۲- وجود مســتندات تاریخی در مورد اربعین ســید الشــهدا

بــدن  بــه  حضــرت  مطهــر  ســر  بازگردانــد   -۳
اقــدام  شــیعیان  )لــذا  روزی  چنیــن  در  ایشــان 
کننــد( مــی  روزی  چنیــن  بزرگداشــت  بــه 

امــام  روایــت  اربعیــن ،  دربــاره  نکتــه  مهمتریــن 
در  کــه  روایتــی  در  حضــرت  اســت .  )ع (  عســکری 
فرموده انــد:  شــده  نقــل  ایشــان  از  منابــع  مختلــف 

نشانه های مؤمن پنج چیز است : 
ــت  ــاز )۱۷ رکع ــت نم ــک رکع ــاه و ی ــدن پنج ۱ ـ خوان
ــارت  ــل ( ۲ ـ زی ــاز شــب + ۲۳نواف ــاز واجــب + ۱۱ نم نم
اربعیــن ۳ ـ انگشــتری در دســت راســت ۴ ـ وجــود آثــار 
ســجده  بــر پیشــانی ۵ ـ بلنــد خوانــدن بســم اهلل در نمــاز.

کــه  اربعیــن  زیــارت  همچنیــن  و  حدیــث  ایــن 
درمنابــع دعایــی آمــده ، بــه اربعیــن امــام حســین 
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سا المتهّجــد« شــیخ طوســی از شــاگردان شــیخ مفیــد اســت کــه 
ایشــان هــم همیــن مطلــب را آورده اســت . شــیخ  طوســی پــس 
از یــاد از ایــن کــه روز نخســت مــاه صفــر روز شــهادت زیــد بــن 
ــش زدن  ــر، روز آت ــاه صف ــوم م ــین )ع ( و روز س ــی بن الحس عل
کعبــه توســط ســپاه شــام اســت ، می نویســد: بیســتم مــاه صفــر 
)چهــل روز پــس از حادثــه کربــال( روزی اســت کــه حــرم ســید 
مــا اباعبــداهلل الحســین از شــام بــه مدینــه مراجعــت کــرد ونیــز 
روزی اســت کــه جابــر بن عبــداهلل انصــاری ، صحابی رســول خدا 

)ص ( ازمدینــه وارد کربــال شــد تــا قبــر حضــرت 
ــان  ــس از مردم ــتین ک ــد. او نخس ــارت کن را زی
ــرد. در  ــارت ک ــام حســین )ع ( را زی ــه ام ــود ک ب
حضرت مســتحب  آن  زیــارت  روزی  چنیــن 
ــن اســت .  در همانجــا  ــارت اربعی اســت و آن زی
آمــده اســت کــه وقــت خوانــدن زیــارت اربعیــن ، 
هنگامــی اســت کــه روز بــاال آمــده  اســت .

ــرن  ــه در ق ــم ک ــد« ه ــة الزاه ــاب »نزه در کت
ششــم هجــری تألیــف شــده ، آمــده : در بیســتم 
ــه مدینــه  ــود کــه حــرم محتــرم حســین از شــام ب  ایــن مــاه ب
آمدنــد.  همیــن طــور در ترجمــه فارســی فتــوح ابــن اعثــم  و 
کتــاب مصبــاح کفعمــی کــه از متــون دعایــی بســیار مهــم قــرن 
نهــم هجــری اســت این مطلــب آمــده اســت . برخــی اســتظهار 
کرده انــد کــه عبــارت شــیخ مفیــد و شیخ طوســی ، بــر آن اســت 
کــه روز اربعیــن ، روزی اســت کــه اســرا از شــام به مقصــد مدینه 
 خــارج شــدند نــه آن کــه در آن روز بــه مدینــه رســیدند.  بــه هر 
روی ، زیــارت اربعیــن از زیارت هــای مــورد وثــوق امــام حســین 
ــت . ــه اس ــل توج ــوم قاب ــا و مفه ــاظ معن ــه ازلح ــت ک )ع ( اس

بــدن بــه  حضــرت  مطهــر  ســر  بازگردانــدن 
منابــع زیــر تصریــح و یــا تاییــدی بــر زمــان بازگردانده 
ــد: ــته ان ــن داش ــدن، در اربعی ــه ب ــرمطهر ب ــدن س ش

۱- ابو مخنف )لوط بن یحیی( معاصر با امام حسین )علیه 
السالم( 

: ۳۸۱ق(  ســال  )متوفــای  صــدوق،  شــیخ   -۲
)علیــه  بیــت  اهــل  بــا  الســالم(  )علیــه  ســجاد  »امــام 
خــارج  دمشــق  از  شــهیدان  مطهــر  ســرهای  و  الســالم( 
. کــرد«  دفــن  کربــال  در  را  مقــدس  ســرهای  و  شــد 

ــت  ــل بی ــه ورود اه ــد ک ــرده ان ــح نک ــان تصری ــد ایش ــر چن ه
ــا  ــوده اســت ام ــال ۶۱ ق. ب ــن س ــه الســالم( در روز اربعی )علی
ــرای  ــخ، ب ــری را در تاری ــان دیگ ــس زم ــچ ک ــه هی ــا ک از آنج
ورود اهــل بیــت )علیــه الســالم( بــه کربــال بــه ثبــت نرســانده 
اســت، در نتیجــه ورود امــام ســجاد )علیــه الســالم( بــه همــراه 
اهــل بیــت بــه کربــال، در روز اربعیــن ســال ۶۱ ق. بــوده اســت.

ــب  ــزرگ مذه ــای ب ــای ۴۰۶ق.( - از علم ــفرائنی )متوف ۳- اس
شــافعی - در مقتــل خــود تصریــح مــی کنــد کــه اهــل 
ــا  ــده و ب ــال ش ــر وارد کرب ــتم صف ــالم(، بیس ــه الس ــت )علی بی
ــی  ــوا ال ــا وصل ــد: »و لم ــی گوی ــد. او م ــات کردن ــر مالق جاب
ــد:  ــی رســیدند( نمــی گوی ــه راه ــق « )و چــون ب ــض الطری بع
ــه  ــون ب ــراق « )و چ ــال او الع ــق کرب ــی طری ــوا ال ــا وصل »و لم
ــال  ــود راه کرب ــکال ش ــا اش ــیدند( ت ــراق رس ــا ع ــال ی راه کرب
اســت. از خــود شــام  بلکــه  نیســت،  راه مدینــه  بیــن  از 

۴- علــم الهــدی ســید مرتضــی )متوفــای ۴۳۶ق.( مــی نویســد:

»ان راس الحســین )علیــه الســالم( اعیــد الــی بدنــه فــی کربــال«
یعنــی: همانــا ســر مطهــر امــام حســین )علیــه الســالم( 
ــد. ــودت داده ش ــرت، ع ــدس آن حض ــر مق ــه پیک ــال ب در کرب

۵- ابــو ریحــان بیرونــی، محقــق و ریاضیــدان شــهیر )متوفــای 
۴۴۰ق.( در کتــاب نفیس خود »اآلثــار الباقیة « چنین می گوید:

الســالم(  )علیــه  الحســین  راس  رد  العشــرین  فــی  »و 
زیــارة  فیــه  و  جثتــه  مــع  دفــن  حتــی  جثتــه  الــی 
» الشــام  مــن  انصرافهــم  بعــد  حرمــه  هــم  و  االربعیــن 

یعنــی: ســر مقــدس امام حســین )علیه الســالم( در بیســتم صفر 
بــه جســد مطهــر امــام برگردانــده و بــا پیکــرش دفــن گردیــد. 
زیــارت اربعیــن در خصــوص ایــن روز اســت. اهــل بیــت )علیــه 
الســالم( نیــز بعــد از مراجعت از شــام ایــن روز را حرمــت نهادند.

ــه  ــت )علی ــل بی ــه ورود اه ــد ک ــی کن ــح م ــس ایشــان تصری پ
الســالم( بــه کربــال پــس از بازگشــت از ســفر شــام بــود نــه قبــل 
ــد. ــی ده ــح م ــعرانی ترجی ــوم ش ــه مرح ــام ک ــه ش ــن ب از رفت

ســنت  علــت  ۴۶۰ق.(  )متوفــای  طوســی  شــیخ   -۶
شــدن زیــارت امــام حســین )علیــه الســالم( در اربعیــن 
امــام  مطهــر  ســرهای  تدفیــن  مراســم  انجــام  تنهــا  را 
دانــد.  مــی  کربــال  در  شــهدا  ســایر  و  الســالم(  )علیــه 

ــد  ــد شــیخ طوســی معتق ــن طــاووس، مــی گوی ــه ســید ب البت
اســت امــام ســجاد )علیــه الســالم( بــا اهــل بیــت )علیه الســالم( 
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در روز اربعیــن )بیســتم صفــر( وارد مدینــه شــدند )نــه کربــال( و 
ســید بــن طــاووس ایــن نظــر را بعیــد مــی شــمرد از ایــن جهت 
کــه چگونــه ممکــن اســت در مــدت ۴۰ روز بــه مدینــه برســند؟ 
۷- شــیخ فتــال نیشــابوری )متوفــای ۵۰۸ق.( مــی گویــد:

بالنســوة  الســالم(  )علیــه  الحســین  بــن  علــی  »خــرج 
کربــال«  الــی  الســالم(  )علیــه  الحســین  راس  رد  و 
یعنــی: امــام ســجاد )علیــه الســالم( بــه همــراه اهــل بیــت )علیه 
الســالم(، ســر امام حســین )علیه الســالم( را به کربــال بازگرداند.

۸- عمــاد الدیــن طبــری آملــی )متوفــای اوایــل قــرن ششــم( . 
۵۰۸ق.  ســال  در  طبرســی  شــهید  شــیخ   -۹
در  ۵۸۸ق.(  ســال  )متوفــای  آشــوب  شــهر  ابــن   -۱۰
ــت.  ــرده اس ــر ک ــدن را ذک ــه ب ــر ب ــر مطه ــاده س ــب اع مناق
اهــل  بــزرگ  علمــای  از  الجــوزی  ابــن  ســبط   -۱۱
گویــد: مــی  چنیــن  ۶۵۴ق.(  ســال  )متوفــای  ســنت 
. الجســد«  مــع  فدفــن  کربــال  الــی  رد  انــه  »االشــهر 

ــه  ــین )علی ــام حس ــر ام ــهورتر، س ــر مش ــر نظ ــا ب ــی: بن یعن
ــد. ــن گردی ــرش دف ــا پیک ــده و ب ــال بازگردان ــه کرب ــالم( ب الس

۱۲- ســید بــن طــاووس - علــی بــن موســی بــن جعفــر 
- )متوفــای ۶۶۸ق.(، در کتــاب لهــوف، رجــوع اهــل بیــت 
ــر در  ــر مطه ــن س ــن دف ــال و همچنی ــه کرب ــالم( ب ــه الس )علی
ــر  ــال، لحــوق ســر مطه ــاب اقب ــرده، و در کت ــل ک ــال را نق کرب
ــاره  ــه در ب ــر چ ــه، گ ــر را پذیرفت ــدن در روز بیســتم صف ــه ب ب
ــده ســر مطهــر و کیفیــت دفــن آن ســکوت کــرده اســت. آورن

۱۳- شــیخ فقیــه ابــن نمــا حلــی - جعفر بــن محمد بــن جعفر - 
)متوفــای اواخــر قــرن هفتــم( نســبت بــه ورود اهــل بیــت )علیه 
الســالم( بــه کربــال و مالقاتشــان بــا جابــر تصریــح نمــوده اســت. 
شــایان توجــه اســت کــه مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ 
آقــا بــزرگ تهرانــی در کتــاب »الذریعــه «  تاریــخ وفــات 
ابــن نمــا مؤلــف کتــاب »مثیــر االحــزان « را ســال ۶۴۵ 
ثبــت نمودنــد، در صورتــی کــه ایــن ســال، ســال تاریــخ 
فــوت پــدر ایشــان فقیــه نامــی محمــد بــن جعفــر بــن 
نمــا اســتاد ســید بــن طــاووس و محقــق حلــی اســت.

۱۴- مــورخ معــروف »خوانــد میــر« )متوفــای ۹۴۲ق.(، اربعیــن 
ــد: ــی گوی ــر دانســته، و م ــن ســر مطه ــات در دف را اصــح روای

»امــام چهــارم بــا خواهــران و... در بیســتم شــهر صفــر، 
ــال  ــهیدان کرب ــایر ش ــالم( و س ــه الس ــین )علی ــام حس ــر ام س
ــای ایشــان منضــم ســاخت « . ــه بدنه ــم( را ب )رضــی اهلل عنه

جامــع  شــیخ  محمــد،  بــن  اهلل  عبــد  الشــبراوی،   -۱۵
بحــب  »االتحــاف  کتــاب  صاحــب  قاهــره،  ازهــر 
کنــد: مــی  نقــل  ۱۱۷۲ق.(  )متوفــای   » االشــراف 

 . شــد«  ملحــق  بــدن  بــه  ســر  روز  چهــل  از  »بعــد 
۱۳۰۵ق.(  )متوفــای  قزوینــی  محمــد  بــن  زکریــا   -۱۶

گویــد: مــی  چنیــن  المخلوقــات  عجائــب  کتــاب  در 
فیــه راس  ادخلــت  امیــه  بنــی  االول منــه عیــد  »الیــوم 
ــه رد راس  ــه( بدمشــق و العشــرون من الحســین )رضــی اهلل عن
ــد  ــر، عی ــاه صف ــن روز م ــی: اولی ــه.« یعن ــی جثت ــین ال الحس
ــالم(  ــه الس ــام حســین )علی ــدس ام ــر مق ــود، س ــه ب ــی امی بن
ــاه،  ــن م ــتم همی ــد و در روز بیس ــق ش ــن روز وارد دمش در ای
ســر مبــارک امــام، بــه بــدن مطهــرش بازگردانــده شــد.

امیــن  محســن  ســید  القــدر  جلیــل  عالمــه   -۱۷
بشــارة  از  نقــل  بــه   » االشــجان  »لواعــج  در  عاملــی 
گویــد: مــی   » الشــیعه  »اعیــان  در  و  المصطفــی، 
.  » اســت  مشــهور  کربــال  بــه  بیــت  اهــل  »ورود 

در  مقــرم  الــرزاق  عبــد  ســید  شــریف  عالــم   -۱۸
الســالم(« چنیــن مــی گویــد: الحســین )علیــه  »مقتــل 
»اهــل بیــت )علیــه الســالم( در کربــال با جابــر مالقــات کردند« .

و نیز می گوید:
و  پــدر  مطهــر  ســر  الســالم(  )علیــه  ســجاد  »امــام 
. کــرد«  بدنهــا  بــه  ملحــق  کربــال  در  را  شــهدا  ســایر 

)متوفــای  محمــد،  بــن  احمــد  مکــی،  حجــر  ابــن   -۱۹
المحرقــه  »الصواعــق  کتــاب  صاحــب  ۹۳۷ق.(  ســال 
گویــد: مــی  بوصیــری  همزیــه  قصیــده  شــرح  و   »

 . شــد«  ملحــق  بــدن  بــه  ســر  روز  چهــل  از  »بعــد 

گردآورنده : مهدی سپراک
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پیــروی  بــه  )ع(  الحســین  اباعبــداهلل  عاشــقان  هرســاله 
را  کربــال  تــا  نجــف  مســیر  )ع(  حســین  بیــت  اهــل  از 
می پیماینــد تــا در چهلمیــن روز شــهادت ســید و ســاالر 
ــن  ــاره ای ــز درب ــه چی ــد؛ هم ــزاداری بپردازن ــه ع ــهیدان ب ش
بخوانیــد مطلــب  ایــن  در  را  شــیعیان  مذهبــی  مراســم 

اربعیــن حســینی روز ۲۰ صفــر و چهلمیــن روز پــس از واقعــه 
ــده  ــات آم ــت. در روای ــین)ع( اس ــام حس ــهادت ام ــال و ش کرب
اســت کــه اســیران کربــال روز ۲۰ مــاه صفــر ســال ۶۱ قمــری 
ــین)ع(  ــام حس ــد ام ــارت مرق ــرای زی ــام، ب ــت از ش در بازگش
ــن عبــداهلل  ــر ب ــن روز جاب ــد. همچنیــن در ای ــال آمده ان ــه کرب ب
ــارت  ــده اســت. زی ــام حســین آم ــر ام ــارت قب ــه زی انصــاری ب
اربعیــن از اعمــال خــاص ایــن روز اســت کــه بنابر روایتــی از امام 
حســن عســکری)ع( از نشــانه های مؤمــن دانســته شــده اســت.

اربعیــن حســینی یکــی از مهــم تریــن مناســبت هــای مذهبــی 
ــادی از  ــیعیان زی ــبت، ش ــن مناس ــه در ای ــت ک ــیعیان اس ش
سرتاســر جهــان خــود را بــه شــهر نجــف می رســانند تــا بــا پیاده 
طــی کــردن مســیر بیــن دو شــهر نجــف و کربــال، خــود را بــه 
بین الحرمیــن برســانند و در عــزاداری ایــن روز شــرکت کننــد.

ریشه تاریخی اربعین
حضور جابربن عبداهلل انصاری در کربا

جابــر بــن عبــداهلل انصــاری کــه از صحابــه پیامبــر اســالم)ص( 
ــناخته  ــین)ع( ش ــام حس ــر ام ــتین زائ ــوان نخس ــه عن ــت ب اس
می گــردد. او در اولیــن چهلــم شــهادت امــام حســین)ع(، 
یعنــی بیســتم صفــر ســال ۶۱ قمــری، بــه کربــال آمــد و 
قبــر امــام حســین)ع( را زیــارت کــرد. در هنــگام وقــوع 
ــردی  ــر پیرم ــام حســین )ع(، جاب ــهادت ام ــال و ش ــه کرب حادث
ــن  ــه در اربعی ــت، ک ــت داش ــه اقام ــود و در مدین ــالخورده ب س
شــهادت امــام حســین)ع(، جابــر بــه همــراه عطیــه عوفــی بــرای 
ــر آن امــام  ــال رفــت و اولیــن زائ ــه کرب ــارت امــام حســین ب زی
ــل  ــرات غس ــود، در ف ــده ب ــا ش ــگام نابین ــه آن هن ــود. وی ک ب
ــای کوچــک برداشــت  ــرد، خــود را خوشــبو ســاخت و گام ه ک

ــی  ــا راهنمای ــد و ب ــی)ع( آم ــن عل ــین ب ــر حس ــر قب ــا س ت
ــه  ــی ب ــد، وقت ــوش ش ــاد و بیه ــر نه ــت روی قب ــه، دس عطی
هــوش آمــد، ســه بــار نــدای یــا حســین )ع( ســر داد و ســپس 
ــد  ــی خوان ــگاه زیارت ــُه«، آن ــُب َحبیَب ــٌب ال یجی ــت: »َحبی گف
ــود. ــارت نم ــم زی ــان را ه ــرد و آن ــهداء ک ــایر ش ــه س و روی ب

ــه  ــال اینگون ــر در ســرزمین کرب ــع آمــده اســت کــه جاب در مناب
ــاء  ــت بفن ــي حل ــا االرواح الت ــک ایته ــالم علی ــت: »الس می گف
الحســین و اناخــت برحلــه، اشــهد انکــم اقمتــم الصلــوة و 
آتیتــم الزکــوة و امرتــم بالمعــروف و نهیتــم عــن المنکــر 
ــن.«،  ــم الیقی ــی اتاک ــم اهلل حت ــن و عبدت ــم الملحدی و جاهدت
ســالم بــر شــما ای ارواحــی کــه در کنــار حســین نــزول 
ــا  ــاز را بپ ــما نم ــه ش ــم ک ــی می ده ــد، گواه ــرده و آرمیدی ک
داشــته و زکات را ادا نمــوده و بــه معــروف امــر و از منکــر 
ــرده،  ــاد ک ــارزه و جه ــار مب ــن و کف ــا ملحدی ــد، و ب نهــی کردی
و خــدا را تــا هنــگام مــردن عبــادت نمودیــد. و ســپس گفــت: 
ــه حــق مبعــوث کــرد مــا در  ــی کــه پیامبــر را ب ــه آن خدائ »ب
آنچــه شــما شــهدا در آن وارد شــده  اید شــریک هســتیم.«

ــود، می  گویــد:  ــه کربــال رفتــه ب ــر ب ــا جاب  عطیــه کــه همــراه ب
شــهید  اینــان  نکردیــم!  کاری  »مــا  گفتــم:  جابــر  بــه 
رســول  حبیبــم  از  عطیــه!  »ای  گفــت:  جابــر  شــده  اند.«، 
ــن  ــود: »م ــه می  فرم ــنیدم ک ــه ش ــه و آل ــی اهلل علی ــدا صل خ
ــرک  ــوم اش ــل ق ــب عم ــن اح ــم و م ــر معه ــا حش ــب قوم اح
ــد  ــته باش ــت داش ــی را دوس ــه گروه ــر ک ــم«، ه ــي عمله ف
ــی را  ــل جماعت ــه عم ــر ک ــردد، و ه ــور گ ــان محش ــا همان ب
ــود.« ــد ب ــریک خواه ــا ش ــل آنه ــد در عم ــته باش دوســت داش

 بازگشت اسیران از شام به کربا
اهــل بیــت امــام حســین )ع( پس مدتی که در شــهر شــام بودند، 
بــه دســتور یزیــد، نعمــان بن بشــیر وســائل ســفر آنــان را فراهم 
نمــود و بــه همراهــی مــردی امیــن آنــان را روانــه مدینــه منــوره 
ــد  ــام ســجاد )ع( را فرا خوان ــد ام ــگام حرکــت، یزی کــرد. در هن
تــا بــا او وداع کنــد، و گفــت: »خــدا پســر مرجانــه را لعنــت کند!
ــر  ــودم، ه ــرده ب ــات ک ــدرت حســین )ع( مالق ــا پ ــن ب ــر م  اگ
خواســته ای کــه داشــت، می  پذیرفتــم! و کشــته شــدن را بــه هــر 
نحــوی کــه بــود، گرچــه بعضــی از فرزندانــم کشــته می  شــدند از 
او دور می  کــردم! ولــی همانگونــه کــه دیــدی شــهادت او قضــای 
الهــی بــود! چــون بــه وطــن رفتــی و در آنجــا اســتقرار یافتــی، 
پیوســته بــا مــن مکاتبــه کــن و حاجــات و خواســته   های خــود 
را بــرای مــن بنویــس!«، ســپس نعمــان بــن بشــیر را خواســت و 
بــرای رعایــت حــال و حفــظ آبــروی اهــل بیــت بــه او ســفارش 
کــرد کــه شــب ها اهــل بیــت را حرکــت دهــد و در پیشــاپیش 
آنــان خــود حرکــت کنــد و اگــر علــی بــن الحســین )ع( را در 
ــرآورده ســازد؛ و نیــز ســی ســوار در  بیــن راه حاجتــی باشــد ب
ــن  ــه روایتــی خــود نعمــان ب خدمــت ایشــان مأمــور کــرد؛ و ب
بشــیر را و بــه قولــی بشــیر بــن حذلــم را بــا آنــان همــراه کــرد.

همــه چیــز در رابطــه بــا اربعیــن حســینی
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همانگونــه کــه یزیــد ســفارش کــرده بــود، بــه آهســتگی 
حرکــت،  هنــگام  بــه  و  کردنــد  مســافت  طــی  مــدارا  و 
فرســتادگان یزیــد ماننــد نگهبانــان گــردا گــرد آنــان را 
ــراف  ــد از اط ــرود می آمدن ــی ف ــون در مکان ــد، و چ می گرفتن
ــد. ــو گیرن ــد وض ــانی بتوانن ــه آس ــه ب ــدند ک ــان دور می ش آن

اهــل بیــت علیهــم الســالم بــه ســفر خــود ادامــه دادنــد تــا بــه 
دو راهــی جــاده عــراق و مدینــه رســیدند، چــون بــه ایــن مــکان 
رســیدند، از امیــر کاروان خواســتند تــا آنــان را بــه کربــال ببــرد، 
ــال  ــه کرب ــون ب ــت داد، چ ــال حرک ــوی کرب ــه س ــان را ب و او آن
ــا تنــی  ــد کــه ب ــن عبــد اهلل انصــاری را دیدن ــر ب رســیدند، جاب
ــرای زیــارت حســین  ــدان پیامبــر ب چنــد از بنــی هاشــم و خان
ــال وارد شــدند و  ــه کرب ــان ب ــا آن ــان ب ــد، همزم ــده بودن )ع( آم
ــود  ــورت خ ــر ص ــد و ب ــه و زاری کردن ــتند و نال ــخت گریس س
ســیلی زده و ناله هــای جانســوز ســر دادنــد و زنــان روســتاهای 
مجــاور نیــز بــه آنــان پیوســتند، حضــرت زینــب )س( در میــان 
جمــع زنــان آمــد و گریبــان چــاک زد و بــا صوتــی حزیــن کــه 
 دلهــا را جریحــه  دار می  کــرد می  گفــت: »وا  اخــاه! وا حســیناه! 
وا حبیــب رســول اهلل و ابــن مکــة و منــا! و ابــن فاطمــة الزهــراء! 
ــد. ــوش گردی ــس بي ه ــم آه!« پ ــی! آه ث ــي المرتض ــن عل و اب

ــد  ــی بلن ــا صدای ــورت زد و ب ــه ص ــه ب ــوم لطم ــپس ام کلث س
و  مرتضــی  علــی  و  مصطفــی  محمــد  »امــروز  می  گفــت: 
ــیلی  ــز س ــان نی ــر زن ــد«؛ و دیگ ــا رفته  ان ــرا از دنی ــه زه فاطم
ــون  ــکینه چ ــد. س ــیون می  کردن ــه و ش ــورت زده و گری ــه ص ب
ــخت  ــه س ــداه! چ ــداه! وا ج ــاد زد: »وا  محم ــد، فری ــن دی چنی
ــد،  ــو کرده  ان ــت ت ــل بی ــا اه ــه ب ــل آنچ ــو تحم ــر ت ــت ب اس
آنــان را از دم تیــغ گذراندنــد و بعــد عریانشــان نمودنــد!«
همــه چیــز در رابطــه بــا اربعیــن حســینی..... کار نشــود

 سابقه پیاده روی اربعین
از نقل هــای تاریخــی ایــن گونــه بــه دســت می آیــد کــه 
ــان  ــاده، از زم ــای پی ــا پ ــار)ع( ب ــه اطه ــارگاه ائم ــه ب ــرف ب تش
حضــور ائمــه رایــج بــوده و در نقــاط مختلــف ســرزمین اســالمی 
ــالمی  ــون اس ــای گوناگ ــی در قرن ه ــت؛ ول ــه اس ــورت گرفت ص
ــیاری  ــکالت بس ــف، مش ــای مختل ــای حکومت ه ــه مقتض و ب

ــار)ع(  ــه اطه ــارت ائم ــه زی ــه ک ــان گون ــده و هم ــود دی ــه خ ب
ــراوان  ــختی های ف ــار س ــف دچ ــای مختل ــا و مکان ه در زمان ه
ــت. ــوده اس ــیب ب ــراز و نش ــز دارای ف ــنت نی ــن س ــوده، ای ب

پیاده روی اربعین در حکومت های شیعه
 حاکمــان حکومت هــای شــیعی ماننــد حکومــت آل بویــه 
ــرده و  ــدام ک ــنه اق ــنت حس ــن س ــه ای ــه، ب ــت صفوی و حکوم
ــه نوشــته  ــا ب ســعی در تبلیــغ آن بیــن شــیعیان داشــته اند. بن
ــة،  ــوادگان عضدالدول ــی از ن ــة، یک ــالل الدول ــوزی، ج ــن ج اب
از  در ســال ۴۳۱ هجــری قمــری بــا فرزنــدان و جمعــی 
ــدق  ــارت، رهســپار نجــف شــده و از خن ــرای زی ــاران خــود ب ی
ــه  ــف را ک ــن )ع( در نج ــهد امیرالمومنی ــا مش ــه ت ــهر کوف ش
ــود.  ــه پیم ــای برهن ــا پ ــاده و ب ــود، پی ــه ب ــک فرســنگ فاصل ی
ــارت  ــر زی ــام بســیاری ب ــز اهتم ــه نی ــت صفوی ــان حکوم در زم
ــه اســت. شــاه عبــاس صفــوی و  ــاده صــورت گرفت ــای پی ــا پ ب
ــی،  ــزرگ عصــر ایشــان همچــون مرحــوم شــیخ بهای علمــای ب
ــال ۱۰۰۹  ــردم، در س ــن م ــارت در بی ــگ زی ــرای رواج فرهن ب
هجــری قمــری از اصفهــان عــزم مشــهد کــرده و بــا پــای پیــاده 
ــن موســی الرضــا)ع( رفــت. نقل هــای  ــارت امــام علــی ب ــه زی ب
دیگــر تاریخــی نیــز شــهادت بــر ایــن مطلــب می دهــد.

اهتمام بزرگان دین به پیاده روی اربعین
علمــا و بــزرگان نیــز، بــه تأســی از ائمه اطهــار)ع(، اهتمام بســیار 
زیــادی بــه این ســنت حســنه داشــته اند و نقل شــده کــه زیارت 
کربــال بــا پــای پیــاده، تــا زمــان مرحــوم شــیخ انصــاری مرســوم 
ــذری  ــق ن ــه ایشــان طب ــی نقــل شــده اســت ک بودهــف و حت
کــه داشــته، بــا پــای پیــاده بــه زیــارت امــام علــی بــن موســی 
الرضــا)ع( رفته انــد، و مرحــوم آخونــد خراســانی نیــز بــه همــراه 
اصحابشــان بــا پــای پیــاده بــه زیــارت کربــال مشــرف می شــدند. 
میــرزا حســین نــوری اهتمــام بســیاری بــه ایــن امر مهم داشــته 
ــه همــراه جمعــی از زائریــن  ــان ب و هــر ســال در روز عیــد قرب
ــال  ــا کرب ــه پیــاده روی از نجــف ت امــام حســین)علیه الســالم( ب
اقــدام می کردنــد و ایــن ســفر، ســه روز بــه طــول می انجامیــد.
ــوری،  ــا زمــان محــدث ن ــاده، ت ــای پی ــا پ ــال ب ــه کرب  تشــرف ب
بیــن طــالب و فضــالی حــوزه نجــف رســم بــود، ولــی بــا وارد 
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سا شــدن اولیــن نــوع از اتومبیل هــا بــه منطقــه، ســفرهای کاروانــی 
تعطیــل شــده و بــه دنبــال آن، زیــارت بــا پــای پیــاده نیز بســیار 
کمرنــگ شــد و بــه فراموشــی ســپرده شــد. ولــی پــس از مدتــی 
و بــا مطــرح شــدن آیــت اهلل العظمــی ســید محمــود شــاهرودی 
بــه عنــوان یکــی از اســاتید و مدرســان بــا نفــوذ معنــوی حــوزه 
ــه  ــن ب ــاده رفت ــزام و اصــرار ایشــان در پی ــت الت ــه عل نجــف، ب
کربــال، مجــدداً مســئله پیــاده رفتــن بــه کربــال بــه عنــوان یــک 
ــن  ــه در ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ــج ش ــدس رای ــفر مق س
ســفر، بعضــی از ایرانیــان نیــز گاهــی اوقــات، ایشــان را همراهــی 
ــن مســئله توجــه  ــه ای ــراق ب ــردم ع ــه م ــه رفت ــد، رفت می کردن
ــان  ــت؛ ایش ــدس رواج یاف ــفرهای مق ــه س ــن گون ــوده و ای نم
حــدود ۲۶۰ مرتبــه، مســیر کربــال را بــا پــای پیــاده پیمــوده و 
در ایــن ســفر معنــوی، جمعــی از اطرافیــان و شــاگردان، ایشــان 
ــاده روی  ــا پی ــد ت ــبب ش ــر س ــن ام ــد. ای ــی می کردن را همراه
کربــال بیــن طــالب و حوزویــان رواج بســیاری پیــدا کنــد و نقــل 
شــده اســت کــه مرحــوم عالمــه امینــی در زیارت هایــی کــه بــه 
کربــالی معلــی داشــته اند، بــرای کســب پــاداش بیشــتر، بارهــا 
ــد.  ــاده پیموده ان ــای پی ــا پ ــال را ب ــا کرب ــف ت ــن نج ــیر بی مس
ــرف  ــف اش ــاکن در نج ــون س ــن روحانی ــان بی ــر، چن ــن ام ای
ــن  ــیر ای ــا مس ــالب باره ــب ط ــه غال ــود ک ــرده ب ــدا ک رواج پی
شــهر تــا بــارگاه امــام حســین )علیــه الســالم( را پیــاده پیمــوده 
ــی از  ــز گروه های ــه، نی ــن و عرف ــان اربعی ــر زم ــی در غی و حت
ــب  ــد. غال ــت می کردن ــال حرک ــمت کرب ــه س ــاده ب ــالب، پی ط
ــرده و  ــرکت ک ــال ش ــاده کرب ــفر پی ــز در س ــر نی ــای معاص علم
کرامــات و خاطــرات زیبایــی از ایــن ســفرها نقــل شــده اســت.
عــراق بعــث  حکومــت  زمــان  در  اربعیــن  روی  پیــاده 

ــترش  ــراق گس ــان در ع ــرور زم ــه م ــال، ب ــا کرب ــاده ت ــفر پی س
ــران امــام  بســیاری پیــدا کــرد و در مناســبت های مختلــف، زائ
حســین )علیــه الســالم( از سراســر ایــن کشــور، بــه ســمت کربال 
ــا پــای پیــاده مســیر شهرشــان تــا کربــالی  حرکــت کــرده و ب
ــاده روی  ــبت ها، پی ــن آن مناس ــد و در بی ــی را می پیمودن معل
ــا روی کار آمــدن  اربعیــن از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــود. ب

ــهرها و  ــل، از ش ــورتر از قب ــیار پرش ــینی، بس ــن حس در اربعی
ــدم  ــده، ق ــه ش ــال روان ــمت کرب ــه س ــف، ب ــورهای مختل کش
در مــکان گام هــای اســیران کربــال قــرار داده و مســیرهای 
منتهــی بــه شــهر کربــال را بــا پــای پیــاده می پیماینــد.
همــه چیــز در رابطــه بــا اربعیــن حســینی..... کار نشــود
مؤمــن هــای  نشــانه  از  یکــی  اربعیــن  روی  پیــاده 

در حدیثــی از امــام صــادق )ع( آمــده اســت: »َعالمــاُت الُمْؤِمــِن 
التََّختُّــُم  َو  اأْلْربَِعیــِن  ِزیــاَرُة  َو  الَْخْمِســین،  َصــالُة  خْمــس: 
ــِن  ْحم ــِم اهللِ الرَّ ــُر بِْس ــِن َو الَْجْه ــُر الَْجِبی ــِن، َو تَعفی ــی الْیِمی فِ
حیــم«، نشــانه های مؤمــن پنــج چیــز اســت: پنجــاه رکعــت  الرَّ
نمــاز )نمــاز یومیــه و نمازهــای نافلــه(، زیــارت اربعیــن، انگشــتر 
ــاک  ــر خ ــجده ب ــن را در س ــردن، جبی ــت ک ــت راس ــه دس ب
ــن. ــد گفت ــاز بلن ــم را در نم ــذاردن، بســم اهلل الرحمــن الرحی گ
ــت: ــده اس ــادق آم ــام ص ــر از ام ــی دیگ ــن در حدیث  هم چنی

ــالم  ــِه السَّ ــیِن َعلَی ــی الُْحَس ــْت َعل ــماَء بََک ــا ُزراَرة! إِنَّ السَّ  »ی
ــواِء  ِم َو إِنَّ اأْلَْرَض بََکــْت أْربَعیــَن َصباحاً بِالسَّ اَْربَِعیــَن َصباحــاً بِالــدَّ
ــْمَس بََکــْت اَْربَِعیــَن َصباحــاً بِالُْکُســوِف َو الَْحْمــَرَة، َو إِنَّ  َو إًِنّ الشَّ
ــی الُْحَســیِن)ع(«، ای زراره،  ــْت اَْربَِعیــَن َصباحــاً َعلَ ــَة بََک الَْمالئَک
آســمان چهــل روز بــر حســین)ع( خــون گریــه کــرد و زمیــن 
ــار  ــه تیــره و ت ــرای عــزای آن حضــرت گریســت ب چهــل روز ب
شــدن و خورشــید بــا کســوف و ســرخی خــود چهــل روز 
گریســت،و مالئکــه الهی بــرای آن حضــرت چهل روز گریســتند.

متن زیارت اربعین
ــین )ع( در روز  ــام حس ــوص ام ــارت مخص ــن، زی ــارت اربعی زی
اربعیــن اســت. زیارتــی کــه شــیخ طوســی در کتــاب التهذیــب، 
از صفــوان جمــال روایــت کــرده اســت: موالیــم امــام صــادق)ع( 
ــه مــن گفــت: هنگامــی کــه قســمت  ــاره زیــارت اربعیــن ب درب
قابــل توجهــی از روز برآمــده، ایــن زیارتنامــه را بخــوان:

ــالُم َعلَی َخلِیــِل اهللِ َو نَِجیِبِه  ــالُم َعلـَـی َولـِـی اهللِ َو َحِبیِبِه الَسّ »الَسّ
ــی الُْحَســیِن  ــالُم َعلَ ــِه الَسّ ــِن َصِفی ــی اهللِ َو ابْ ــی َصِف ــالُم َعلَ الَسّ
ــالُم َعلـَـی أَِســیِر الْکُربـَـاِت َو َقِتیــِل الَْعَبَراِت  ــِهیِد الَسّ الَْمْظُلــوِم الَشّ
ْــُن  ْــُن َولِیــک َو َصِفیــک َو اب ــُه َولِیــک َو اب َّ ــَهُد أَن ِّــی أَْش ــَمّ إِن اللُه

دولــت بعــث عــراق، حکومــت بــا 
ایــن مســئله بــه شــدت برخــورد 
نمــوده و بســیاری از زائریــن پیــاده را 
ــرای  ــی ب ــرد و حت ــدام ک ــیر و اع اس
برخــی از زائــران، پیــاده روی اربعیــن 
ــت و  ــت دادن دس ــت از دس ــه قیم ب
عضــوی از بدنشــان تمــام می شــد.

ــی  ــم مذهب ــن مراس ــث ای ــت بع دول
ولــی  کشــانید،  تعطیلــی  بــه  را 
عشــق  صــدام،  ســقوط  از  بعــد 
ــین  ــام حس ــگان ام ــینی، دلباخت حس
ــود  ــمت خ ــه س ــالم( را ب ــه الس )علی
ســنت  ایــن  دوبــاره  و  کشــانده 
حســنه و ارزشــمند را برپــا کــرده 
اســت. شــیعیان و عاشــقان ســاالر 
در  الســالم(،  )علیــه  شــهیدان 
بــه ویــژه  مناســبت های مختلــف، 
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36فصلنامه تالش سبز
ــَعاَدِة  ــَهاَدِة َو َحَبْوتـَـُه بِالَسّ َصِفیــک الَْفائـِـُز بِکَراَمِتــک أَکَرْمَتــُه بِالَشّ
ــاَدِة َو َقائـِـدا  َو اْجَتَبیَتــُه بِِطیــِب الـْـِوالَدِة َو َجَعلَْتــُه َســیدا ِمــَن الَسّ
ــُه َمَواِریــَث اأْلَنِْبیــاِء َو  اَدِة َو أَْعَطیَت ــَذّ ــَن ال ـِـدا ِم ــاَدِة َو َذائ ــَن الَْق ِم
َعــاِء  ــًة َعلَــی َخلِْقــک ِمــَن اأْلَْوِصیــاِء َفَأْعــَذَر فِــی الُدّ َجَعلَْتــُه ُحَجّ
ــَن  ــاَدک ِم ــَتْنِقَذ ِعَب ــک لِیْس ــُه فِی ــَذَل ُمْهَجَت َ ــَح َو ب ْص ــَح الُنّ َو َمَن
نْیــا  تْــُه الُدّ اللـَـِة َو َقــْد تَــَواَزَر َعلَیــِه َمــْن َغَرّ الَْجَهالـَـِة َو َحیــَرِة الَضّ
َمــِن اأْلَْوکــِس  ــُه بـِـاأْلَْرَذِل اأْلَْدنـَـی َو َشــَری آِخَرتـَـُه بِالَثّ َو بـَـاَع َحَظّ
ــَخَط نَِبیــک،  ــَخَطک َو أَْس ــَواُه َو أَْس ــی َه ی فِ ــَرَدّ ــَرَس َو تَ َو تََغْط
ــَة اأْلَْوَزاِر  ــاِق َو َحَملَ َف ــَقاِق َو الِنّ ــَل الِشّ ــاِدک أَْه ــْن ِعَب ــاَع ِم َو أََط
ــبا  ِــرا ُمْحَتِس ــک َصاب ــْم فِی ــاِر[ َفَجاَهَدُه ــاَر ]لِلَنّ ــَتْوِجِبیَن الَنّ الُْمْس
ــَمّ  ــُه اللُه ــُتِبیَح َحِریُم ــُه َو اْس ــک َدُم ــی َطاَعِت ــِفک فِ ــی ُس َحَتّ
ــالُم َعلَیــک یــا  بُْهــْم َعَذابــا أَلِیمــا الَسّ َفالَْعْنُهــْم لَْعنــا َوبِیــال َو َعِذّ
ــالُم َعلَیــک یــا ابـْـَن َســیِد اأْلَْوِصیــاِء أَْشــَهُد  ابـْـَن َرُســوِل اهللِ الَسّ
أَنـَّـک أَِمیــُن اهللِ َو ابـْـُن أَِمیِنــِه ِعْشــَت َســِعیدا َو َمَضیــَت َحِمیــدا 
َو ُمــَتّ َفِقیــدا َمْظُلومــا َشــِهیدا َو أَْشــَهُد أََنّ اهللَ ُمْنِجــٌز َمــا َوَعــَدک 
ــک  َّ ــَهُد أَن ــک َو أَْش ــْن َقَتلَ ٌب َم ــِذّ ــک َو ُمَع ــْن َخَذلَ ــک َم َو ُمْهلِ
ــی أَتَــاک الْیِقیــُن  َوَفیــَت بَِعْهــِد اهللِ َو َجاَهــْدَت فِــی َســِبیلِِه َحَتّ
ــًة  َفلََعــَن اهلُل َمــْن َقَتلَــک َو لََعــَن اهلُل َمــْن َظلََمــک َو لََعــَن اهلُل أَُمّ
ِــی  ِّــی َول ــِهُدک أَن ِّــی أُْش ــَمّ إِن ِــِه، اللُه ِــک َفَرِضیــْت ب ــِمَعْت بَِذل َس
ــی یــا ابـْـَن َرُســوِل  لَِمــْن َواالُه َو َعــُدٌوّ لَِمــْن َعــاَداُه بَِأبـِـی أَنـْـَت َو أُِمّ
ــاِمَخِة َو اأْلَْرَحــاِم  ُد أَنـَّـک کْنــَت نـُـورا فـِـی اأْلَْصــالِب الَشّ اهللِ أَْشــهَ
ــْم  َ ــَها َو ل ــُة بَِأنَْجاِس ــک الَْجاِهلِی ْس ــْم تَُنِجّ َ ــَرِة[ ل اِه ــَرِة ]الَطّ الُْمَطَهّ
ــِم  ِ ــْن َدَعائ ــک ِم َّ ــَهُد أَن ــا َو أَْش ــْن ثِیابَِه ــاُت ِم ــک الُْمْدلَِهَمّ تُلِْبْس
ــک  َّ ــَهُد أَن ــَن َو أَْش ــِل الُْمْؤِمِنی ــلِِمیَن َو َمْعِق ــِن َو أَْرکاِن الُْمْس ی الِدّ
ــَهُد  ــِدی َو أَْش ــاِدی الَْمْه کــی الَْه ــی الَزّ ِض ــی الَرّ ِق ــُرّ الَتّ ــاُم الَْب اْلَِم
ْقــَوی َو أَْعــالُم الُْهــَدی َو الُْعــْرَوُة  ــَة ِمــْن ُولـْـِدک کلَِمــُة الَتّ أََنّ اأْلَئَِمّ
نْیــا َو أَْشــَهُد أَنـِّـی بِکــْم ُمْؤِمــٌن  ــُة َعلَــی أَْهــِل الُدّ الُْوثَْقــی َو الُْحَجّ
ــی  ــی َو َقلِْب ــِم َعَملِ ــی َو َخَواتِی ــَرائِِع ِدیِن ــٌن بَِش ــْم ُموقِ َو بِإِیابِک
ٌة  ــَدّ ــْم ُمَع ــی لَک ــٌع َو نُْصَرتِ ِب ــْم ُمَتّ ــِری أِلَْمِرک ــلٌْم َو أَْم ــْم ِس لَِقلِْبک
ــَواُت  کــْم َصلَ ــَع َعُدِوّ ــْم َفَمَعکــْم َمَعکــْم ال َم ــْأَذَن اهلُل لَک ــی ی َحَتّ
َعلَیکــمْ َو َعلَــی أَْرَواِحکــْم َو أَْجَســاِدکْم ]أَْجَســاِمکْم[ َو  اهللِ 
َشــاِهِدکْم َو َغائِِبکــْم َو َظاِهِرکــْم َو بَاِطِنکــْم آِمیــَن َرَبّ الَْعالَِمیَن.«

ترجمه زیارت اربعین
ــدا  ــت خ ــر دوس ــالم ب ــش، س ــدا و حبیب ــی خ ــر ول ــالم ب س
و برگزیــده او، ســالم بــر بنــده برگزیــده خــدا و فرزنــد 
ــر آن  ــالم ب ــوم شهید،س ــین مظل ــر حس ــالم ب برگزیده اش،س
دچــار گرفتاریهــا و کشــته اشــکها،خدایا مــن گواهــی می دهــم 
ــده  ــد برگزی ــو،و فرزن ــی ت ــد ول ــو و فرزن ــی ت ــین ول ــه حس ک
ــهادت  ــه ش ــیده،او را ب ــت رس ــه کرامت ــه ب توســت حســینی ک
گرامــی داشــتی،و بــه خوشــبختی اختصاصــش دادی،و بــه 
ــان،و پیشــروی از  ــی از آقای ــدی،و او را آقای ــی والدت برگزی پاک
پیشــرویان،و مدافعــی از مدافعــان حــق قــرار دادی،و میراثهــای 
ــینان  ــان جانش ــودی،و او را از می ــا فرم ــه او عط ــران را ب پیامب
ــذری  ــش جــای ع ــرار دادی،و در دعوت ــت ق ــر بندگان ــت ب حّج
ــش را  ــد،و جان ــغ نورزی ــی دری ــت،و از خیرخواه ــی نگذاش باق
ــرگردانی  ــت و س ــت را از جهال ــا بندگان ــذل کرد،ت ــو ب در راه ت
ــم  ــک ه ــه کم ــه او ب ــر علی ــه ب ــی ک ــد،در حال ــی برهان گمراه
برخاستند،کســانیکه دنیــا مغرورشــان کــرد،و بهــره واقعــی خــود 
را بــه فرومایهتــر و پســتتر چیــز فروختنــد،و و آخرتشــان را بــه 
کمتریــن بهــا بــه گردونــه فــروش گذاشــتند،تکّبر کردنــد و خود 

را در دامــن هــوای نفــس انداختند،تــو را و پیامبــرت را به خشــم 
آوردنــد، و اطاعــت کردنــد از میــان بندگانت،اهــل شــکافافکنی 
و نفــاق و بارکشــان گناهــان ســنگین،و ســزواران آتــش را پــس 
ــا  ــه حســاب تــو جهــاد کرد،ت ــه و ب ــاره تــو صابران ــان درب ــا آن ب
در طاعــت تــو خونــش ریختــه شــد و حریمــش مبــاح گشــت 
ــی ســنگین،و عذابشــان کــن  ــت کــن لعنت ــان را لعن ــا آن خدای
عذابــی دردناک،ســالم بــر تــو ای فرزنــد رســول خدا،ســالم بــر 
تــو ای فرزنــد ســرور جانشینان،شــهادت میدهــم کــه تــو امیــن 

خــدا و فرزنــد امیــن 
شــبخت  خو ، یی و ا
ســتوده  زیســتی،و 
از  درگذشــتی،و 
گــم  رفتــی  دنیــا 
مظلــوم  گشــته،و 
شــهید،گواهی  و 
میدهــم کــه خــدا 
اســت  وفاکننــده 
تــو  بــه  را  آنچــه 
داده،و  وعــده 
ــانی  ــده کس نابودکنن
یاریــات  از  کــه  را 
ورزیدنــد،و  دریــغ 
کننــده  عــذاب 
کســانی را کــه تــو 
را کشــتند،و گواهــی 
تــو  کــه  میدهــم 
ــا  ــدا وف ــد خ ــه عه ب
ــش  ــد و در راه کردی
جهــاد  بــه  بــه 
برخاســتی تــا مــرگ 
رســید،پس  فــرا 
خــدا لعنــت کنــد 
کســانی را کــه تــو 
ــو  ــه ت ــتند،و ب را کش
ــن  ــد،و ای ســتم کردن

جریــان را شــنیدند و بــه آن خشــنود شــدند، خــدای مــن تــو 
ــت  ــه او را دوس ــا آنانک ــتم ب ــن دوس ــه م ــرم ک ــاهد میگی را ش
ــادرم  ــمنند،پدر و م ــا او دش ــه ب ــان ک ــا آن ــمن ب ــد،و دش دارن
ــو در  ــه ت ــم ک ــی می ده ــول خدا،گواه ــد رس ــت ای فرزن فدای
ــت  ــوری بودی،جاهلی ــاک ن ــای پ ــه و رحمه ــای بلندمرتب صلبه
ــره  ــای تی ــرد،و از جامهه ــوده نک ــو را آل ــش ت ــی های ــا ناپاک ب
و تــارش بــه تــو نپوشــاند،و گواهــی میدهــم کــه تــو از 
ســتون های دیــن،و پایههــای مســلمانان،و پناهــگاه مــردم 
ــوا،  ــا تق ــوکار، ب ــه پیشــوای نیک ــم ک ــی می ده ــی،و گواه مؤمن
ــت  ــده،و هدای ــت کنن ــق، پاکیزه،هدای ــدرات ح ــه مق ــی ب راض
شــدهای،و گواهــی میدهــم کــه امامــان از فرزندانت،اصــل تقوا،و 
ــل  ــر اه ــت ب ــم،و حّج ــتگیره محک ــت،و دس ــانههای هدای نش
ــن  ــن مؤم ــه یقی ــن ب ــه م ــم ک ــا هســتند و گواهــی می ده دنی
ــن  ــاس قوانی ــن دارم،براس ــتتان یقی ــه بازگش ــمایم،و ب ــه ش ب
ــح،و کارم  ــان در صل ــا قلبت ــم ب ــم،و قبل ــب عمل ــم،و عواق دین
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سا پیــرو کارتــان،و یــاری ام بــرای شــما آمــاده اســت، تــا خــدا بــه 
شــما اجــازه دهد،پــس بــا شــمایم نــه بــا دشــمنانتان،درودهای 
خــدا بــر شــما،و بــر ارواح و پیکرهایتــان،و بــر حاضــر و 
ــان. ــروردگار جهانی ــن ای پ ــر و باطنتان،آمی ــر ظاه ــان،و ب غایبت
همــه چیــز در رابطــه بــا اربعیــن حســینی..... کار نشــود

زیبایی های پیاده روی اربعین
یکــی از زیبایــی هــای پیــاده روی اربعیــن گردهمایــی باشــکوه 
شــیعیان از سراســر دنیــا پیرامــون سیدالشــهدا )ع( اســت. 
ــژادی  ــوم و ن هــر کســی از هــر ق
تنهــا بــا یــک هــدف قــدم در 
ــه  ــا ب ــذارد ت ــی گ ــیر م ــن مس ای
ــک  ــین )ع( لبی ــام حس ــدای ام ن
ــد  ــرت تجدی ــا آن حض ــد و ب گوی
بیعــت کنــد. مــردم عــراق در 
مدتــی کــه شــیعیان از نقــاط 
مختلــف جهــان در عــراق حضــور 
دارنــد، بــه خوبــی از آنــان میزبانی 
مســیر  طــول  در  می نماینــد. 
ــی  ــر کس ــن ه ــاده روی اربعی پی
بــه نوعــی مــی خواهــد گرســنگان 
و تشــنگان را اطعــام و ســیراب 
مختلفــی  نذری هــای  کنــد. 
ــرای زوار اربعیــن  توســط مــردم ب
اســت. شــده  دیــده  تــدارک 

افــرادی کــه بــا پــای پیــاده ایــن 
ــان  ــد و آن ــی می کنن ــیر را ط مس
کــه بــه زائــران اباعبداهلل الحســین 
)ع( خدمــت می نماینــد، اگــر ایــن 
اتفــاق را بــه عنــوان یــک امتحــان 
در دل هــای خــود طــی کننــد، در 
ــز  ــی نی بســیاری از مســائل زندگ
ــه  ــن روش ب ــا همی ــد ب می توانن
ــات آمــده  هــدف برســند. در روای
اســت کــه زیــارت اهــل بیــت )ع( 
و بــه خصــوص امــام حســین )ع( 
بــا پــای پیــاده، باعــث خودســازی 
و  می گــردد  تقــوا  افزایــش  و 
رذائــل را از بیــن خواهــد بــرد. طــی کــردن ایــن مســیر، 
ــیده  ــمی کش ــی و جس ــای روح ــر ناخالصی ه ــوهان ب ــد س مانن
می گــردد و عیــوب را از بیــن می بــرد، بنابرایــن از فرصــت 
ــرد. ــتفاده ک ــازی اس ــد و خودس ــرای رش ــوان ب ــن می ت اربعی

ــم  ــی عظی ــوان نمایش ــی می ت ــه خوب ــینی، ب ــن حس در اربعی
از بــرادری بیــن مســلمانان را بــه وضــوح مشــاهده کــرد؛ 
ــر  ــرادی از سرتاس ــی شکســته می شــود و اف ــای جغرافیای مرزه
جهــان بــا ســنین مختلــف گــرد هــم می آینــد و در ایــن 
ــی  ــگ و ناامن ــر جن ــالها درگی ــه س ــوری ک ــردم کش ــان، م می
ــالش  ــام ت ــتند، تم ــر هس ــار فق ــا دچ ــیاری از آنه ــت و بس اس
ــد  ــه کار می برن ــی ب ــت میلیون ــی جمعی ــرای میزبان ــود را ب خ
ــور  ــر نوظه ــن ام ــه ای ــد، ک ــات می کنن ــود را اثب ــرادری خ و ب
را می تــوان بــه عنــوان مقدمــه ظهــور حضــرت صاحــب 
ــت  ــی اس ــن معن ــرادری، باالتری ــود. ب ــان نم ــج( بی ــان )ع الزم
ــن را  ــه اربعی ــده، ک ــف ش ــور توصی ــد از ظه ــه در دوران بع ک

می تــوان یــک نمایــه ای از دوران بعــد از ظهــور دانســت، و 
ــردد. ــیعی گ ــاد ش ــت اعتق ــث تقوی ــد باع ــداد می توان ــن روی ای
همــه چیــز در رابطــه بــا اربعیــن حســینی..... کار نشــود
ــینی ــن حس ــران اربعی ــه زائ ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق توصی

ــن  ــران اربعی ــه زائ ــاب ب ــالمی خط ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
حســینی اینگونــه توصیــه می کننــد: »دولــت در خصــوص 
خــروج از کشــور مقرراتــی معیــن کــرده کــه حتمــاً بایــد مراعات 
شــود و حرکــت خــارج از ایــن ضوابــط مطلــوب نیســت. ترکیــب 
»عشــق و ایمــان« و »عقــل و عاطفــه« از ویژگــی هــای منحصــر 
ــم الســالم اســت و حرکــت  ــت علیه ــب اهــل بی ــرد مکت ــه ف ب
ــان در  ــف جه ــورهای مختل ــردم از کش ــه م ــقانه و مؤمنان عاش
ایــن پدیــده بــی ســابقه، بــدون تردیــد از جملــه شــعائر الهــی 
اســت. کســانی کــه توفیــق حضــور در ایــن حرکــت پــر معنــا و 
پــر مغــز را پیــدا کــرده انــد، ایــن فرصــت را مغتنــم بشــمارند؛ ما 
نیــز از دور بــه حــال زائــران اربعیــن غبطــه مــی خوریــم و آرزو 
می کنیــم ای کاش همــراه شــما بودیــم. حرکــت عظیــم مــردم 
از ایــران و ســایر کشــورهای جهــان بــرای حضــور در راهپیمایــی 
ــت  ــب اهــل بی ــای برجســته مکت ــوه ای از ویژگیه ــن، جل اربعی
علیهــم الســالم اســت کــه در آن، هــم »ایمــان، اعتقــاد قلبــی 
و باورهــای راســتین« مــوج مــی زنــد هــم »عشــق و محبــت«.

 
رسول خدا و ائمه علیهم الّسام در حق زائرین امام حسین 

علیه الّسام  دعا می کنند
 معاویــة بــن وهــب، از حضــرت اباعبــداهللَّ علیــه الّســالم، 
ــالم  ــه الّس ــادق علی ــام ص ــت: ام ــه وی گف ــد ک ــل می کن نق
ــت  ــرس و وحش ــت ت ــه جه ــه ب ــد: »ای معاوی ــن فرمودن ــه م ب
ــرک  ــالم را ت ــه الّس ــین علی ــام حس ــرت ام ــر حض ــارت قب زی
ــد  ــرک کن ــرت را ت ــارت آن حض ــه زی ــی ک ــرا کس ــن، زی مک
ــرت  ــر آن حض ــد قب ــه آرزو نمای ــورد ک ــرتی بخ ــان حس چن
ــا دوســت  ــرود، آی ــش ب ــه زیارت ــاد ب ــد زی ــزد او باشــد و بتوان ن
ــرت  ــه حض ــد ک ــانی ببین ــره کس ــو را در زم ــدا ت ــه خ داری ک
رســول صلّــی اهللَّ علیــه و آلــه و ســلّم و حضــرات علــی و 
فاطمــه و ائمــه علیهــم الّســالم در حقشــان دعــاء فرموده  انــد«. 

متن روایت:
ــا  ــی یَ ِ ــاَل ل ِ ع َقاَل:َق ــِد اهللَّ ــی َعْب ِ ــْن أَب ــٍب َع ــِن َوْه ْ ــَة ب »ُمَعاِویَ
ــْن  ــإِنَّ َم ــْوٍف، َف ــْیِن ع لَِخ ــِر الُْحَس ــاَرَة َقْب ــَدْع ِزیَ ــُة اَل تَ ُمَعاِویَ
ــَرُه َکاَن  ــی أَنَّ َقْب ــا یََتَمنَّ ــَرِة َم ــَن الَْحْس ــُه َرأَی ِم ــَرَک ِزیَاَرتَ تَ
ــْن  ــَواَدَک فِیَم ــْخَصَک َو َس ُ َش ــَری اهللَّ ــبُّ أَْن یَ ــا تُِح ــَدُه، أَ َم ِعْن
ــُة ع« ِ ص َو َعلِــیٌّ َو َفاِطَمــُة َو اأْلَئِمَّ یَْدُعــو لَــُه َرُســوُل اهللَّ

منابع:
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۲- نفس المهمو، ص ۴۹۳
۳- قمقام زخار، ص۵۷۹

۴- تاریخ طبری، ج۵، ص۲۳۳
۵- الهوف، ص۸۲

۶- الدمعه الساکبه، ج۵، ص۱۶۲
۷- ترجمه سفرنامه ابن بطوطه، ج۲، ص۵۹
۸- المنتظم فی تاریخ الملوک، ج۸، ص۱۰۵

۹- ایران در عصر صفوی، ص۹۷
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مقدمه:
ــدی  ــرد توامنن ــه در آن ف ــتی ک ــی از بهزیس ــوان حالت ــه عن ــالمت روان ب  س

خــود را شــناخته، از آن هــا بــه نحــو موثــر و مولــد اســتفاده کــرده و بــرای 

ــف مــی شــود. هیجــان نقــش مهمــی  ــد اســت تعری ــش مفی ــامع خوی اجت

در ســازگاری افــراد بــا وقایــع اســرتس زای زندگــی دارد. هیجــان مــی توانــد 

ــت  ــع هیجــان حال ــی، جســمی و زیســتی داشــته باشــد. درواق ــاد ذهن ابع

ــه  ــوزون ب ــدید و نام ــخ ش ــادل، دادن پاس ــوردن تع ــم خ ــه ه ــفتگی، ب آش

محــرک مــی باشــد. هیجــان ســبب بــه وجــود آمــدن حالــت هــای اضطــراب، 

تــرس، خشــم، انــدوه، تنفــر و بــی توجهــی، شــادی و تعجــب در فــرد شــود.

مفهوم سالمتی
ــه  ــرد. تعاریفــی ک ــف ک ــه روش هــای مختلفــی تعری ــوان ب ســالمت را می ت

ــرن  ــد. در ق ــده ان ــر ش ــار تغیی ــان دچ ــول زم ــود، در ط ــالمت می ش از س

نوزدهــم، بــر ابعــاد جســامنی و فیزیکــی تأکیــد می شــد، تعاریــف بعــدی 

بــه ســادگی بــه ســالمت بــه عنــوان فقــدان هــر نــوع بیــامری نظــر افکندنــد، 

در حالی کــه تعاریفــی نیــز، ســالمت را از نظــر بدنــی، ذهنــی و اجتامعــی 

ــه  ــندگان ن ــیاری از نویس ــروزه بس ــن  رو، ام ــد. از ای ــرار می دهن ــر ق مدنظ

تنهــا آن را تابــع رشایــط و وضعیــت جســامنی فــرد، بلکــه تابــع نگرش هــای 

ــد. ــط می دانن ــی و محی ــم غذای ــه ســالمتی، تصــورات او از خطــر، رژی او ب

تعریف سالمت
تندرســتی یــا ســالمت عبــارت اســت از تأمیــن رفــاه کامــل جســمی و 

ــی Health و  ــه انگلیس ــادل کلم ــالمت مع ــان. س ــی انس ــی و اجتامع روان

بهداشــت عمومــی ترجمــه کلمــه Public Health می باشــد. بنــا بــر 

ــا  ــامری ی ــدان بی ــا فق ــتی تنه ــی، تندرس ــت جهان ــازمان بهداش ــف س تعری

نواقــص دیگــر در بــدن نیســت بلکــه » نداشــنت هیچ گونــه مشــکل روانــی، 

اجتامعــی، اقتصــادی و ســالمت جســامنی بــرای هــر فــرد جامعــه اســت.«

ســازمان بهداشــت جهانــی در منشــور اتــاوا در مــورد ارتقــای ســالمت ایــن 

ــا  ــان  ه ــره  انس ــی روزم ــه  زندگ ــالمتی: رسمای ــه س ــدارد ک ــار می ــن اظه چنی

ــه   ــر رسمای ــه ب ــت اســت ک ــی مثب ــه مقصــود آن. ســالمتی مفهوم اســت، ن

ــی اســت. ــای جســمی مبتن ــن ظرفیته ــردی، و هم چنی ــی و ف هــای اجتامع

ســالمتی جســمی شــامل همــه قابلیــت  هــای جســمی بــدن اســت. 

بــه فــرد یــا پدیــده ای کــه دارای تندرســتی باشــد، تندرســت یــا ســامل 

دو  و  اســت  متفــاوت  افــراد  در  تندرســتی  حــس  می شــود.  گفتــه 

فــرد در رشایــط جســامنی یکســان ممکــن اســت قضــاوت متفاوتــی 

در مــورد تندرســتی خــود یــا دیگــران بکننــد. بــرای منونــه یــک فــرد 

معلــول می توانــد خــود را کامــال تندرســت حــس کنــد در حالــی کــه 

ــدید  ــای ش ــامری  ه ــه بی ــرادی ک ــه اف ــد. البت ــامل بدانن ــش او را ناس اطرافیان

دارنــد معمــول از ســوی خــود و دیگــران ســامل بــه  شــامر منی آینــد.

مولفه های سالمت
دکــرت ابــوت و دکــرت جونــز از دانشــگاه ویسکانســین، هفــت مولفــه ســالمت 

را بــه همــراه تعــدادی ســوال در مــورد هــر یــک از آنهــا، در قالب یــک فایل 

Word تنظیــم و ارائــه کرده انــد کــه اتفاقــاً ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز 

بنام هستی بخش قادر متعال وبنام اوکه بود
 ونبودمان به اراده او بستگی دارد

ــه  ــی ک ــت ،جهان ــده اس ــان را درنوردی ــرم جه ــرت از گ ــروس کم ــک وی ی
دولتهــا وارتشــها وتجهیــزات قدرمتنــدی دارد وچنــان مغــرور بــه ایــن ابــزار 
ــی  ــتند ، ول ــم نیس ــی خداه ــه بندگ ــارض ب ــه ح ــتند ک ــود هس وادوات خ
دریــک حرکــت جهانــی دیدیــم ســالح نامرئــی بــاکل قدرتهــای جهــان وارد 
جنــگ شــد ، آنهــم جنگــی نامرئــی کــه هیچیــک از ابرقدرتهــا حتــی امریکا 
کــه خــودرا کدخــدای جهــان میدانــد تــاب مقابلــه بــا ایــن ســالح را نــدارد.
کــه  اســت  برشیــت  بــه  تلنگــری  هســت  هرچــه  میرســد  بنظــر 
حدخودرامنیدانــد وحــارض بــه بندگــی خدانشــده ومیخواهــد بــه قلــدران 
ــن ازرگ  ــد م ــر منیدانی ــگان ، مگ ــه ای خفت ــد ک ــربان بگوی ــدا بیخ واز خ
ــدون اذن  ــی ب ــچ برگ ــد هی ــر منیدانی ــتم؟ مگ ــه شامنردیکرتهس ــردن ب گ
ــه خــود  ــان وقــت آن نرســیده ب مــن از درخــت منــی افتــد ؟ پــس بنظرت
ــه خودخواهــی وقلــدری وظلــم وســتم وجنــگ وخونریــزی  آئیــد واز پیل
،دروغگوئــی، فســاد، فحشــا، بــی بنــد وبــاری وزندگــی وحشــی وجنگلــی 
بیــرون آمــده وبپذیریــد کــه خداونــد تواناتــر ، قدرمتندتــر، داناتــر 
دانشــمندتر، از دانشــمندان جهــان اســت ؟ پــس کافــی اســت بــه خــود 
ــه هــامن انســانی کــه  ــم، ب خودمــان کــه هــامن انســانیت اســت برگردی
ــن. ــن الخالقی ــه احس ــارک الل ــود:  فتب ــد فرم ــش او خداون ــان آفرین زم
آیــا تاکنــون عمیقــا فکــر کــرده ایــم کــه خداونــد چــه نعمتهائــی بــه مــا 

ارزانــی داشــته وهیــچ منتــی بررسمــان منیگــذارد؟ آیــا فکــر کــرده ایــم کــه 
خداونــد چــه عیوبــی از مــارا اســتتار میکنــد کــه اگــر یکهــزارم آنــرا برمــال 
ــن  ــه ای ــا ب ــم داشــت؟ ای ــی نخواهی ــه جائ ــا درجامع ــک از م ــد هیچی کن
فکــر کــرده ایــم کــه اگرنتوانیــم بــه راحتــی تنفــس کنیــم وماننــد آنــان کــه 
درگیــر ایــن ویــروس هســتند مجبورشــویم بــا اکســیژن مصنوعــی تنفــس 
ــیم  ــس بکش ــه ای نف ــد وبالول ــوراخ کنن ــامن را س ــر گلوی ــا زی ــم وی کنی
ــا بــه ایــن فکرکــرده ایــم اگرصبــح کــه ازخــواب  چــه دردنــاک اســت؟ آی
برمیخیزیــم بینائــی مــا مختــل شــده باشــد ونتوانیــم عزیزامنــان وطبیعــت 
زیبــارا نظــاره کنیــم چــه حســی خواهیــم داشــت وچــه بــر رسمــا میآیــد؟ 
آیــا تاکنــون فکــر کــرده ایــم حــس چشــائی چقــدر ارزشمنداســت 
ودرنوشــیدن وخــوردن چــه لذتهائــی را بــه شــام ارزانــی میــدارد ؟
میدانیــد اگــر حــس لمســه شــام از کار بیفتد نه تنهــا از لذتهــای خدادادی 
وحــالل خداوندمحــروم میشــوید بلکــه بــه محــض متــاس ناخــودآگاه بــا 
جســم داغ وگداختــه متوجــه نخواهیــد شــدتا بدنتــان دچــار اســیب جــدی 
ــد؟ ــول میانجام ــا بط ــربان ان مدته ــا ج ــربان وی ــل ج ــه غیرقاب ــود ک بش
میکنــد  عنایــت  مبــا  منــت  بــدون  خداونــد  کــه  نعمتــی  وهــزارا 
ومــا غافــل از ایــن نعــامت هســتیم واز یــک شــکر گــزاری ســاده 
هــم کوتاهــی میکنیــم بیائیــد بــرای شــکر ایــن نعمتهــا وســالمتی 
خــود وخانوادمــان از همیــن امــروز لحظاتــی را خالصانــه باخــدای 
. آوریــم  بجــای  را  نعمتهایــش  ایــن  کنیــم وشــکر  ونیــاز  راز  خــود 
عــامل  بانــوی  بهرتیــن  وبحــق  خــودت  اولیــاء  آبــروی  بحــق  خدایــا 
بناحــق  خــون  وبحــق  علیــه  اللــه  ســالم  زهــرا  فاطمــه  حــرت 
بدیهــای  از  باوفایــش  ویــاران  وسالرشــهیدان  ســید  ریختــه 
ویــروس  وایــن  کــن  عنایــت  شــفاء  مــا  مریضهــای  وبــه  مادرگــذر 
العاملیــن رب  .آمیــن  منــا  ونابــود  محــو  زمیــن  کــره  از  را  منحــوس 
غالمرضا احمدی بیداخویدی  

رفتــاری و  هیجانــی  ســامت 
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سا بــه عنــوان یــک منبــع خارجــی ، آن را در ســایت خــود قــرار داده اســت.

ــف  ــع مختل ــی در مناب ــرات جزئ ــا تغیی ــالمت ب ــه س ــت مولف ــن هف ای

عمــال  و  شــده اند  ذکــر  نیــز   Stress Management کتــاب  مثــالً 

ــه  ــرای طبق ــیوه ب ــک ش ــوان ی ــه عن ــمی ب ــع رس ــیاری از مراج در بس

می گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد  ســالمت  هــای  مولفــه  بنــدی 

هفت مولفه سالمت عبارت از:

1.سالمت فیزیکی و جسمی

2.سالمت ذهنی

3.سالمت عاطفی و هیجانی

4.سالمت محیط زندگی

5.سالمت اجتامعی

6.سالمت معنوی

7.سالمت شغلی

 مفهوم سالمت جسمی یا فیزیکی
بــرای  بــدن  بــودن  توامننــد  معنــای  بــه  جســمی  ســالمت 

اضطــراری  مــوارد  بــرای  انــرژی  حفــظ  و  روزانــه  فعالیــت 

اســت. جســمی  کلــی  تناســب  و  بیامری هــا  از  دوری  و 

اینگونــه  را  جســمی  ســالمت  بــه  توجــه  مصداق هــای  از  برخــی 

ــه،  ــه روزان ــم در برنام ــش منظ ــن و نرم ــود متری ــد: وج ــرده ان ــام ب ن

تنظیــم حجــم و نــوع غــذا متناســب بــا نــوع فعالیت هــا، انجــام 

روزانــه  صــورت  بــه  دقیقــه   ۱۵ حداقــل  کــه  فعالیت هایــی 

از  اجتنــاب  دهنــد،  قــرار  ریلکــس  وضعیــت  در  را  مــا  بــدن 

الــکل و  نیکوتیــن  کافئیــن،  ماننــد مخدرهــا،  مــوادی  بــه  اعتیــاد 

مفهوم سالمت ذهنی
در خالصــه تریــن تعریــف، ســالمت ذهنــی را بــه عنــوان مهــارت 

یادگیــری و رشــد فکــری تعریــف کرده انــد. در تعاریــف دقیق تــر،  

و  خــود  عمیق تــر  و  بهــرت  درک  بــرای  ذهــن  از  اســتفاده  فراینــد 

جهــان اطــراف را بــه عنــوان ســالمت ذهنــی تعریــف می کننــد.

در نظــر گرفــنت یادگیــری بــه عنــوان فراینــدی کــه بایــد در متــام عمــر 

حضــور داشــته باشــد و آمادگــی بــرای رهــا کــردن دیدگاه هــای کهنــه 

یــا اصــالح آنهــا بــر اســاس آموخته هــا و اطالعــات جدیــد و نیــز 

ریســک کــردن بــا هــدف کســب تجربه هــای جدیــد و آموخــنت، 

از جملــه مــواردی هســتند کــه بــه عنــوان مصداق هــای ســالمت 

لــذت  و  هــرن  بــه  توجــه  می گیرنــد.  قــرار  اشــاره  مــورد  ذهنــی 

ــه  ــه از جمل ــر نقادان ــارت تفک ــت مه ــرای تقوی ــالش ب ــردن از آن و ت ب

می شــود. محســوب  ذهنــی  ســالمت  دیگــر  مجموعه هــای  زیــر 

مفهوم سالمت عاطفی و هیجانی
توانایــی کنــرتل هیجانــات بــه شــکلی کــه در بیــان آنهــا راحــت 

باشــیم و بتوانیــم شــکل و شــیوه  مناســب اظهــار و ابــراز آنهــا را 

تعریــف می شــود.  عاطفــی  عنــوان ســالمت  بــه  کنیــم،  انتخــاب 

دقــت داشــته باشــید کــه کنــرتل هیجانــات بــه معنــای مخفــی 

کــردن آنهــا نیســت. بلکــه بــه معنــای تصمیــم گیــری درســت در 

ــراز آنهاســت. ــان اب ــا و شــیوه و زم ــا نکــردن آنه ــراز کــردن ی مــورد اب

مفهوم سالمت محیط زندگی
قابــل  ســادگی  بــه  چــه  اگــر  زندگــی  محیــط  ســالمت  تعریــف 

هــر  تقریبــاً  نیســت.  ســاده  چنــدان  آن  بیــان  امــا  اســت،  درک 

مولفــه  از  یکــی  روی  و  دارد  وجــود  مــا  محیــط  در  کــه  چیــزی 

عنــوان ســالمت  بــه  را می تــوان  تاثیــر می گــذارد  هــای ســالمت 

کــرد. معرفــی  زندگــی  محیــط  ســالمت  یــا  زیســت  محیــط 

متیــزی هوایــی کــه نفــس می کشــیم، آبــی کــه می نوشــیم، غذایــی کــه می خوریم، 

پاییــن بــودن نویــز و صــدای مزاحــم کــه در محیط مــا قــرار دارد، فضــای فیزیکی 

ــزی  ــور محیــط و خالصــه هــر چی ــم، ن ــار داری ــرای کار و زندگــی در اختی کــه ب

کــه در محیــط اســت و بــه ســالمت ربــط دارد، در این جــا قابــل بررســی اســت.

مفهوم سالمت اجتماعی
ســالمت اجتامعــی بــه معنــای توانایــی تعامــل بــا انســان ها و محیــط بــا 

ــاط  ــدی ارتب ــت. توامنن ــردی اس ــن ف ــش بی ــت بخ ــاط رضای ــاد ارتب ــدف ایج ه

صادقانــه بــا دیگــران و مدیریــت تعــارض بــه شیوه ســامل و اخالقــی طــی 

از جملــه شــاخص های ســالمت اجتامعــی  قبــول،  قابــل  زمــان مناســب و 

اســت. دقــت داشــته باشــید کــه در زمــان نامحــدود، بــه هــر حــال یــا 

در  بنابرایــن  می میرنــد!  تعــارض  طرفیــن  یــا  مــی رود  بیــن  از  تعــارض 

تعریــف فــوق، عبــارت در زمــان قابــل قبــول یــک عبــارت کلیــدی اســت.

آمادگــی  و  جامعــه  قبــال  در  مســئولیت  دیگــران،  بــه  گذاشــنت  احــرتام 

بــرای هزینــه کــردن از منابــع خــود بــرای جامعــه و تعامــل ســامل و دو 

ســویه  متعــادل بــا دیگــران )بــه شــکلی کــه نــه مــا مــورد ســوء اســتفاده 

از  دهیــم(  قــرار  اســتفاده  ســوء  مــورد  را  دیگــران  نــه  و  بگیریــم  قــرار 

می شــوند. محســوب  اجتامعــی  ســالمت  زیرمجموعه هــای  جملــه 

مفهوم سالمت معنوی
ســالمت معنــوی را بــه صــورت بــاور بــه ارتبــاط و اتصــال انســانها بــا یکدیگــر و 

نیــز داشــنت معنــا و هــدف بــرای زندگــی تعریــف می کننــد. اگــر چــه بــه تعــداد 

انســانها، ممکــن اســت نگرش هــا و باورهــای متفاوتــی در زمینــه  انســانها، 

ــا  ــد، ام ــته باش ــود داش ــی وج ــدف زندگ ــا و ه ــر و معن ــا یکدیگ ــا ب ــل آنه تعام

مســتقل از ایــن تنــوع، بــاور داشــنت و یافــنت معنایــی بــرای زندگــی، در مقایســه 

بــا کســانی کــه نتوانســته اند بــرای زندگــی معنایــی بیابنــد یــا بســازند، ســالمت 

ــد. ایــن جنــس از ســالمت بســیار عمیــق و  معنــوی را ایجــاد و تقویــت می منای

ــی  ــه نوع ــرد و ب ــر می گی ــرد را در ب ــی ف ــای زندگ ــام لیه ه ــت و مت ــر  اس فراگی

ــت. ــن معناس ــتجوی ای ــود، در جس ــات خ ــه  حی ــه لحظ ــانی در لحظ ــر انس ه

مفهوم سالمت شغلی
ــد، انجــام کاری  ــی را ایجــاد کن ــت شــغلی نســبتاً خوب ــه رضای داشــنت شــغلی ک

کــه معنــا داشــته باشــد، کارکــردن بــا کســانی کــه ســهم تــو را در کار ببیننــد و 

بپذیرنــد و منافــع مالــی در حــدی کــه بتوانــی ســبک زندگــی مــورد نظــر خــود 

ــود. ــف می ش ــغلی تعری ــالمت ش ــای س ــه ه ــه مولف ــی، از جمل ــته باش را داش

عوامل مؤثر در هوش هیجانی
اســاس  بــر  هیجانــی  هــوش  از  را  خــود  مبنایــی  توصیــف  ســالووی 

می دهــد  قــرار  فــردی،  اســتعدادهای  مــورد  در  گاردنــر  نظریــات 

می دهــد. بســط  اصلــی  حیطــه  پنــج  بــه  را  توانایی هــا  ایــن  و 

1.شناخت عواطف شخصی 
خــود آگاهــی- تشــخیص هــر احســاس بــه هــامن صورتــی کــه بــروز می کنــد- 
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40فصلنامه تالش سبز
ــر احساســات  ــی نظــارت ب ــی اســت. توانای ــای هــوش هیجان ســنگ بن

ــش روان شــناختی و ادراک  ــه دســت آوردن بین ــرای ب در هــر لحظــه ب

ــی در تشــخیص احساســات  ــده دارد. ناتوان خویشــنت، نقشــی تعیین کنن

ــه  ــه نســبت ب ــرادی ک ــد. اف ــه رسدرگمــی دچــار می کن ــا را ب واقعــی، م

ــی  ــد زندگ ــرت می توانن ــد، به ــرتی دارن ــان بیش ــود اطمین ــات خ احساس

خویــش را هدایــت کننــد. ایــن افــراد دربــارٔه احساســات واقعــی خــود 

در زمینــه اتخــاذ تصمیــامت شــخصی از انتخــاب همــر آینــده گرفتــه 

بیشــرتی دارنــد. تــا شــغلی کــه برمی گزیننــد، احســاس اطمینــان 

2. به کار بردن درست هیجان ها
ــت  ــی اس ــارت عاطف ــی و مه ــود، توانای ــات خ ــم احساس ــدرت تنظی ق

ــر حــس خودآگاهــی متکــی می باشــد و شــامل ظرفیــت شــخص  کــه ب

افردگی هــا  اضطراب هــا،  کــردن  دور  خــود،  دادن  تســکین  بــرای 

اســت.  شکســت  پیامدهــای  و  متــداول  حوصلگی هــای  بــی  یــا 

افــرادی کــه بــه لحــاظ ایــن توانایــی ضعیفنــد، به طــور دائــم بــا 

حالــی  در  گریباننــد،  بــه  دســت  افردگــی  و  نومیــدی  احســاس 

کــه افــرادی کــه در آن مهــارت زیــادی دارنــد، بــا رسعــت بســیار 

بگذراننــد. رس  پشــت  را  زندگــی  نامالیــامت  می تواننــد  بیشــرتی 

3. برانگیختن خود
بــرای جلــب توجــه، برانگیخــنت شــخصی، تســلط بــر نفــس خــود 

و بــرای خــالق بــودن لزم اســت ســکان رهــربی هیجان هــا را در 

ــد. خویشــنت  ــه هــدف خــود دســت یابی ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــت بگیری دس

فرونشــاندن  و  کامرواســازی  انداخــنت  تأخیــر  -بــه  عاطفــی  داری 

ــی دســتیابی  ــی اســت. توانای ــای تحقــق هــر پیرشفت ــر بن تکانش هــا زی

ــت چشــمگیر  ــوع فعالی ــه شــدن در کار، انجــام هــر ن ــه غرق ــه مرحل ب

را میــر می گردانــد. افــراد دارای ایــن مهــارت، در هــر کاری کــه 

بــود. خواهنــد  اثربخــش  و  مولــد  بســیار  می گیرنــد  عهــده  بــر 

4. شناخت عواطف دیگران
همدلــی، توانایــی دیگــری کــه بــر خودآگاهــی عاطفــی متکــی اســت، 

ــرتی  ــی بیش ــه از همدل ــرادی ک ــت. اف ــردم« اس ــا م ــاط ب ــارت ارتب »مه

ــده  ــان دهن ــه نش ــی ک ــی ظریف ــم اجتامع ــه عالی ــند، ب ــوردار باش برخ

نشــان  بیشــرتی  توجــه  اســت  دیگــران  خواســته های  یــا  نیازهــا 

می دهنــد. ایــن توانایــی، آنــان را در حرفه هایــی کــه مســتلزم مراقبــت 

می ســازد. تــر  موفــق  مدیریــت  و  فــروش  تدریــس،  دیگراننــد،  از 

5. حفظ ارتباط ها
بخــش عمــده ای از هــرن برقــراری ارتبــاط، مهارت کنــرتل عواطــف در دیگران 

اســت، ماننــد صالحیــت یــا عــدم صالحیــت اجتامعــی و مهارت هــای خــاص 

لزم بــرای آن. این هــا توانایی هایــی هســتند کــه محبوبیــت، رهــربی و 

اثربخشــی بیــن فــردی را تقویــت می کننــد. افــرادی کــه در ایــن مهارت هــا 

توانایــی زیــادی دارنــد، در هــر آنچــه کــه بــه کنــش متقابــل آرام بــا دیگــران 

بازمی گــردد بــه خوبــی عمــل می کننــد، آنــان ســتاره های اجتامعــی هســتند.

ــا،  ــن حیطه ه ــک از ای ــر ی ــود در ه ــای خ ــر توانایی ه ــراد از نظ ــه اف البت

ــه در  ــرای منون ــد و ممکــن اســت بعضــی از مــا ب ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ب

ــا اضطراب هــای خــود به طــور کامــل موفــق باشــیم، امــا در  ــار آمــدن ب کن

ــدون  ــیم. ب ــد نباش ــدان کار آم ــران چن ــای دیگ ــا آرامی ه تســکین دادن ن

ــه  ــا مغــز ب ــا، عصــب اســت ام ــی م ــی ســطح توانای ــای اصل ــر بن شــک، زی

طــرز چشــمگیری شــکل پذیــر اســت و همــواره در حــال یادگیــری اســت.

ــدام  ــرد: هرک ــربان ک ــوان ج ــی می ت ــای عاطف ــراد را در مهارت ه ــتی اف سس

تــا حــد زیــادی نشــانگر مجموعــه ای از عــادات و  ایــن حیطه هــا  از 

واکنش هایــی اســت کــه بــا تــالش صحیــح، می تــوان آن هــا را بهبــود بخشــید.
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ــارداری نقــش مهمــی در ســالمت  غربالگــری ب
ــو  ــه در گفتگ ــه در ادام ــوزاد دارد ک ــادر و ن م
بــا یــک متخصــص آن هــا را بررســی می کنیــم.

بــه گــزارش گــروه وبگــردی باشــگاه خبرنــگاران 
ــری  ــاره غربالگ ــا بحــث درب ــن روزه جــوان،  ای
ــالم  ــار اع ــت. آم ــده اس ــیار داغ ش ــان بس زایم
شــده از ســوی ســازمان بهزیســتی از تولــد 
دارای  معلــول  کــودک  هــزار   ۱۷ ســاالنه 
ــد.  ــر می ده ــور خب ــی در کش ــالالت ژنتیک اخت
بــا  بیماری هــا  تشــخیص  بــه  ادامــه  در 
می کنیــم. اشــاره  جنیــن  غربالگــری  روش 

متخصــص  و  جــراح  موحــدی  مینــا  دکتــر 
ــیپ  ــان دارای فلوش ــان و زایم ــای زن بیماری ه
ــه  ــاره ب ــان در همین ب نازایــی از پژوهشــکده روی
ــری  ــش غربالگ ــد: »آزمای ــا می گوی ــگار م خبرن
ــای  ــخیص نقص ه ــای تش ــی از روش ه ــه یک ک
ــش  ــق آزمای ــت، از طری ــن اس ــادرزادِی جنی م
خــون و ســونوگرافی، ســالمت جنیــن را در 
ماه هــای مختلــف بــارداری نشــان می دهــد. 
ــش غربالگــری و آزمایش هــای تشــخیصی  آزمای
در ســه مــاه اول بــارداری، بــرای تشــخیص 
نقص هــای مــادرزادی جنیــن حیاتــی اســت 
و بــرای غربالگــری ســندروم داون، ســندروم 
 SLOS بیمــاری  پاتــو،  ســندروم  ادوارد، 
یاپــره  حاملگــی  مســمومیت  ریســک  و 
اکالمپســی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ســونوگرافی از هفتــه ۱۱ تــا ۱۳ توســط کادر مجــرب و در مکان هــای مجهــزی 
ــل  ــونوگرافی کام ــش س ــاردار دو آزمای ــای ب ــرای خانم ه ــا ب ــود. م ــام می ش انج
ــم. اختــالل ســه  ــارداری و قطــر تیغــه پشــت گــردن )NT( در نظــر می گیری ب
تایــی شــدن کروموزوم هــای ۱۳، ۱۸ و ۲۱ شــایع اســت کــه در ۱۳ و ۱۸ امــکان 
ســقط قبــل از زایمــان باالســت. امــا در ســندروم داون، بــارداری تــا زایمــان ادامه 
ــن  ــان های نازنی ــندروم داون انس ــه س ــال ب ــودکان مبت ــه ک ــا این ک ــد و ب می یاب
ــواده و  ــرای خان ــادی را ب ــای زی ــه و درگیری ه ــا هزین ــی آزاری هســتند، ام و ب
ــی کــه قطــر  ــا تفاوت ــراد در هفتــه ۱۲ ب ــن اف ــد. ای ــه ارمغــان می آورن جامعــه ب
تیغــه گــردن و انتهــای تیغــه بینی شــان )کوتــاه و گــود( دارد، قابــل شناســایی 
هســتند و بعــد از ســونوگرافی آزمایــش غربالگــری ســه مــاه اول بــا دقــت ۶۰ تــا 
۷۰ درصــدی در آزمایشــگاه های مجهــز بــا ابــزار و حساســیت بــاال انجــام و بــه 
ســه رنــگ ریســک بــاال، ریســک متوســط و ریســک پایین نشــان داده می شــود.«

سن بیشتر بارداری، آسیب بیشتر مادر
ایــن متخصــص در ادامــه می گویــد: »هرچــه ســن جنیــن بیشــتر شــود، 
ســقط آســیب بیشــتری بــه مــادر می زنــد. پــس در انجــام آزمایش هــای 
مکمــل  گانــه  چهــار  تســت   ۱۵ هفتــه  در  و  می کنیــم  تعجیــل  بعــدی 
بررســی ســه کرومــوزوم  به جــز  انجــام می دهیــم کــه  را  تســت خــون 
آزمایــش اول، مارکــر )نشــانگر( ضایعــه نخاعــی هــم بررســی می شــود.
در ۹۰ درصــد مواقــع جنیــن مشــکل خاصــی نــدارد. در ایــن حالــت اگــر ســن 
مــادر زیــر ۴۰ باشــد، حساســیت بــه خــرج نمی دهیــم و بــه بررســی بیماری های 
ــر  ــا اگ ــم. ام ــوزاد می پردازی ــدن ن ــای ب ــام اندام ه ــری تم ــی و تســت غربالگ ارث
ریســک اختــالل در جنیــن بــاال بــود از مایــع آمونیــوم جنیــن نمونــه برمی داریــم 
ــه در ۸۰ درصــد  ــم کــه البت ــادر را انجــام می دهی و تســت خــون تشــخیصی م
مواقــع همــه چیــز را عــادی نشــان می دهــد و مــا نتایــج قبلــی را بــه اشــکاالت 
نمــوداری یــا ســن مــادر مرتبــط می دانیــم. امــا هزینــه آن باالســت و دربرخــی 
مــوارد نــادر هــم خــود خانــم بــاردار بــا پیشــینه خانوادگــی مــا را از خطــر آگاه 
ــن باالســت و  ــر صــورت حساســیت تســت های تشــخیصی جنی ــد. در ه می کن
پزشــکان در صــورت صــادر نکــردن مجــوز ســقط بــرای جنینــی کــه مبتــال بــه 
بیمــاری ژنتیکــی قابــل تشــخیص باشــد، محکــوم می شــوند. پــس بســیار دقیــق 
ــد.« ــام می دهن ــی ها را انج ــن بررس ــاالت ای ــه احتم ــن کلی ــر گرفت ــا در نظ و ب

انجام غربالگری های بارداری موجب کاهش تولد نوزاد معلول 
می شود

یــک اســتادیار گــروه ژنتیــک دانشــگاه شــهرکرد گفــت: تولــد کــودک 
ــواده مشــکالت اجتماعــی  ــت و خان ــر دوش دول ــی ب ــار مال ــر ب ــول عــالوه ب معل
خانواده هــا  ایــن  ســالم  فرزنــدان  ســایر  معمــوال  دارد،  به دنبــال  نیــز  را 
شــانس ازدواج موفــق کمتــری نســبت بــه ســایرین دارنــد، قطعــا انجــام 
می شــود. معلــول  نــوزاد  تولــد  کاهــش  موجــب  غربالگری هــا  ایــن 

ــری و  ــث غربالگ ــوص بح ــنا در خص ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ ــد اح علی محم
ــول  ــد کــودک معل ــرد: تول ــار ک ــاردار، اظه ــادران ب ــرای م آزمایشــات ژنتیــک ب
هزینه هــای بســیاری را از نظــر اقتصــادی بــه دولــت تحمیــل می کنــد، داروهــای 
ــن  ــی دارد، همچنی ــای باالی ــت و هزینه ه ــی اس ــا واردات ــاران عمدت ــن بیم ای
ــام  ــوند، انج ــز می ش ــدد نی ــکالت متع ــار مش ــز دچ ــوالن نی ــای معل خانواده ه
ــت. ــر اس ــدت موث ــودک به ش ــد ک ــگیری از تول ــری در پیش ــت های غربالگ تس
احــدی بــا اشــاره به اینکــه آمــار ازدواج فامیلــی در چهارمحال و بختیاری نســبت 
بــه میانگیــن کشــوری بســیار باال اســت، ابــراز عقیده کــرد: بــا اطمینــان می توان 
گفــت در حــال حاضــر آمــار ازدواج فامیلی در این اســتان باالی ۳۰ درصد اســت.

غربالگری بارداری از 
چه اختالالتی پیشگیری 

می کند؟
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42فصلنامه تالش سبز
ایــن دانشــیار گــروه ژنتیــک دانشــگاه شــهرکرد ادامــه داد: آمــار 
ازدواج فامیلی در کشــورهای اروپایی، بین یک تا دو درصد است، 
حتــی در برخــی از کشــورها نیــز ایــن امــر جــرم تلقی می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ازدواج فامیلــی احتمــال اینکــه ژن هــای 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت، خاطرنش ــاال اس ــوند، ب ــت ش ــوب جف معی
مســئله احتمــال تولــد نــوزاد معلــول را بــاال می بــرد، در 
شهرســتان شــهرکرد بــر اثــر ازدواج فامیلــی دو کــودک معلــول 
ــن  ــه ای ــر ب ــد شــده اند کــه در جهــان تنهــا ۳۰۰ نف ــادر متول ن
ــوع بیمــاری مبتــال هســتند کــه ایــن مســئله گــزارش شــد. ن

و  آزمایشــات  می تــوان  صورتــی  در  کــرد:  تاکیــد  احــدی 
غربالگــری ژنتیــک را بــرای مــادران بــاردار دارای ریســک 
اجبــاری کــرد کــه ســازمان بهزیســتی ایــن هزینه هــا را 
ــل نشــود. ــا تحمی ــه خانواده ه ــه ای ب ــچ هزین ــد و هی تقبــل کن

ــادآور شــد:  ــک دانشــگاه شــهرکرد ی ــروه ژنتی ــن دانشــیار گ ای
ــر دوش دولــت و  ــار مالــی ب ــر ب ــد کــودک معلــول عــالوه ب تول
ــوال  ــال دارد، معم ــز به دنب ــی را نی ــکالت اجتماع ــواده مش خان
ــق  ــانس ازدواج موف ــا ش ــن خانواده ه ــالم ای ــدان س ــایر فرزن س
کمتــری نســبت بــه ســایرین دارنــد، قطعــا انجــام ایــن 
ــول می شــود. ــودک معل ــد ک ــا موجــب کاهــش تول غربالگری ه

در  غربالگــری  آزمایشــات  انجــام  افــزود:  ادامــه  در  وی 
و  اســت  اختیــاری  خانواده هــا  بــرای  جهــان  سراســر 
ــرد  ــار ک ــن کار اجب ــام ای ــرای انج ــا را ب ــوان خانواده ه نمی ت
و همچنیــن نمی تــوان مقابــل خانواده هایــی را کــه بــرای 
گرفــت. را  دارنــد  تمایــل  غربالگــری  آزمایشــات  انجــام 

ایــن اســتادیار گــروه ژنتیــک دانشــگاه شــهرکرد افــزود: 
خانواده هایــی کــه براســاس مشــاوره ژنتیــک و آزمایشــات اولیــه 
احســاس کننــد جنیــن آن هــا در معــرض خطــر معلولیــت قــرار 
دارد، می تواننــد بــه اختیــار ایــن آزمایشــات انجــام دهنــد و ایــن 
مســئله جــزو حقــوق شــهروندی آن هــا اســت، امــا نبایــد هیــچ 
اجبــاری نیــز بــرای انجــام ایــن غربالگــری وجــود داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای ۸۴ اختالل در جنین، مجوز ســقط 
جنیــن داده شــده اســت، گفــت: پزشــکی قانونــی نیــز براســاس 
ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــده ای ــد ش ــاخص های تائی ــن ش ای
احــدی اضافــه کــرد: معمــوال در دوران بــارداری یکســری 
پزشــک  توســط  اولیــه  غربالگــری  و  آزمایشــات کم خطــر 
آزمایشــات  ایــن  می شــود،  انجــام  بــاردار  مــادر  بــرای 
هزینــه پایینــی دارنــد، اگــر پزشــک متخصــص تشــخیص 
دهــد کــه خطــری جنیــن را تهدیــد می کنــد و جنیــن 
خانواده هــا  بــه  را  موضــوع  ایــن  دارد،  باالیــی  ریســک 
اعــالم می کنــد، امــا در نهایــت بایــد تصمیم گیــری بــرای 
غربالگری هــای بعــدی بــر عهــده خانــواده گذاشــته شــود.

ــر  ــا تاکیــد ب ایــن دانشــیار گــروه ژنتیــک دانشــگاه شــهرکرد ب
اینکــه پزشــک و نظــام پزشــکی نبایــد هزینه هــای بــاالی 
غربالگــری ژنتیــک را بــه بهانــه پیشــگیری بــه خانواده هــا 
تحمیــل کنــد، عنــوان کــرد: قطعــا غربالگــری ژنتیــک یکــی از 
راه هــای موثــر بــرای جلوگیــری از تولــد کــودک معلــول اســت.

منبع:  ابسنا - خراسان

اسراف از منظر قرآن
خداونــد متعــال، جهــان آفرینــش را بــر اســاس تعــادل و تــوازن 
بنــا کــرده، و هرگونــه افــراط و تفریــط تجــاوز از قوانیــن الهــی، 
محســوب مــی شــود. در تعــدادی از آیــات قــرآن بــا ایــن مســئله 
ــروزه در  ــاری ام ــن بیم ــا متأســفانه ای اســراف برخــرد شــده، اّم
ــر در  ــه صــورت همــه گی ــا هــم ب ــه م ــان، و در جامع همــه جه
آمــده و تقریبــاً همــه مــردم را بــه نوعــی گرفتــار خــود کــرده .
ــل  ــر جه ــن ام ــیوع ای ــل ش ــی از عل ــد، یک ــی رس ــر م ــه نظ ب
نمــی  مــردم  از  بســیاری  باشــد،  اســراف  حقیقــت  بــه 
جــزء  و  اســراف،  هــا  آن  رفتــار  از  بســیاری  کــه  داننــد 
قوانیــن  طبــق  و  شــود،  مــی  محســوب  کبیــره  گناهــان 
باشــد. مــی  مســرفین  انتظــار  در  ســختی  عاقبــت  الهــی 
مســئله اســراف زمانــی اهمیــت پیــدا مــی کنــد، کــه مــا وضعیت 
خــاص کشــور را درک کــرده، و بــه توطئــه هــای دشــمن توجــه 
داشــته باشــیم، کــه بــا رعایــت صرفــه جویــی و قناعــت در امــور 
ــواده  ــه و خان ــود و جامع ــکالت خ ــدودی مش ــا ح ــادی، ت اقتص
ــم  ــم، و بتوانی ــی نمایی ــمن را خنث ــه دش ــرده و توطئ ــع ک را رف
کشــور عزیزمــان را در زمینــه هــای مختلــف بــه رشــد و تعالــی 
ــه  ــبت ب ــری نس ــم رهب ــام معظ ــه مق ــن اینک ــانیم. و ضم برس
ــئوالن را  ــی مس ــی داده، و حت ــی تذکرات ــاری اجتماع ــن بیم ای
موظــف کــرده کــه خــود اســراف نکننــد. و مــواردی کــه در آن 
هــا اســراف صــورت مــی گیــرد را بــه مــردم تذکــر بدهنــد. کــه 
ــرد. ــه صــورت نمــی گی ــن زمین ــی در ای ــاًل اقدام متأســفانه عم

بیان مسئله:
اســراف جــزء صفــات رذیلــه و زشــت اخالقــی، و ناشــی از ســتم 
پیشــگی انســان مــی باشــد. در چندیــن آیــه از قــرآن کریــم ایــن 
موضــوع بیان شــده، و از این منظر دارای ابعاد مختلفی می باشــد.
فتــوای  طبــق  و  کبیــره  گناهــان  جــزء  عمــل  ایــن 
اســت.  شــده  شــمرده  حــرام  فقهــا  از  برخــی 

فرضیه:
مــی  ناپســند  و  زشــت  صفتــی  را  اســراف  کریــم  قــرآن 
اســت. فرمــوده  بیــان  گوناگــون،  ابعــاد  در  را  آن  و  دانــد. 
ــن  ــای انجــام شــده در ای ــات و بررســی ه ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــن  ــه عمــل اســراف باعــث از بی رابطــه دور از انتظــار نیســت ک
رفتــن منابــع و ضربــه زدن بــه فرهنــگ و اقتصــاد جامعــه شــود. 
نویســنده در ایــن پژوهــش اســراف را از دیــدگاه برخی از تفاســیر 
واژه اســراف، و مؤثــر بــودن در عقــب ماندگــی جامعــه  پــی ببریم

واژگان کلیدی:
در  حــد،  از  تجــاوز  معنــی  بــه  اســراف 
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سا دهــد. مــی  انجــام  انســان  کــه  کاری  هــر 
و  کــردن،  پــاش  و  ریخــت  معنــی  بــه  تبذیــر 
باشــد. مــی  نادرســت  صــورت  بــه  امــوال  بخشــش 
پرداخــت  و  بــودن  خســیس  معنــی  بــه  تقتیــر 
باشــد. مــی  فرزنــدان  و  زن  نفقــه  نکــردن 

تعریف اسراف در لغت و اصطالح
اسراف در لغت:

عــده ای از فرهنــگ نویســان اســراف را اینگونــه تعریــف نمــوده اند: 
معنــی: «بــه  ف  ر  س  مــاده»  از  اســراف 
چیــزی  بــه  شــدید  میــل  و  ۱.اعتیــاد 
کــردن روی  زیــاده  و  اعتــدال  ازحــد  داشــتن،تجاوز 
کــردن  مبالغــه  و  ولخرجــی،  میــل،  و  ۲.حیــف 
باشــد. مــی  آزمنــدی  خطــا،  ورزیــدن،  ۳.غفلــت 

اسراف در اصطالح: 
و  افــراط  بــه  گرایــش  و  اعتــدال  حــد  از  خــروج 
دهــد. مــی  انجــام  انســان  کــه  کاری  در  تفریــط 
طاعــت  غیــر  در  را  آنچــه  گفتــه:  ســفیان 
اســت. اســراف  مصــداق  نمایــی،  ســرف  خــدا 
زیــاده روی  هرگونــه  کــه  جامعــی،  بســیار  واژه  »اســراف« 
را  اتــالف  و  بیهوده گرایــی  و  کیفیــت  و  کمیــت  در 
شــامل مــی شــود، و همچنین باعث ضــرر به صاحب مال می شــود. 

تعریف تبذیر در لغت و اصطالح
تبذیر در لغت: 

عــده ای از فرهنــگ نویســان تبذیــر را اینگونــه تعریــف نمــوده انــد: 
معنــی:  بــه  ر«  ذ  ب   « مــاده  از  تبذیــر 
۱. ضایــع ســاختن، و از بیــن بــردن مــال و ریخــت و پــاش 
ــد ــت خداون ــاه و معصی ــردن آن در راه گن ــرج ک ــردن آن، و خ ک
ــال. ــدر دادن م ــذر، و ه ــدن ب ــن، پراکن ــه در زمی ــیدن دان ۲. پاش
باشــد.  مــی  کــردن  پریشــان  کــردن،  تلــف   .۳

تبذیر در اصطالح:
دادن  اســراء«  »آیــه ۲۶ ســوره  ذیــل  در  تبذیــر  از  مقصــود 
ــتحّق  ــه مس ــال ب ــن دادن م ــتحّق، و همچنی ــر مس ــه غی ــال ب م
ــدون  ــی ب ــون بخشــش در دارائ ــد، چ ــی  باش ــش م بیشــتر از حّق
ــد. ــي باش ــه روی م ــی میان ــاد یعن ــان اقتص ــر هم ــراف تبذی اس
در قــرآن کریــم تنهــا در دو آیه متوالی از آن نام برده شــده، و صرف 
مــال در مــواردی کــه خداونــد آن را حــالل نکــرده معنــی شــده.
راه  در  را  مــال  اگــر  کــه  امــوال   کــردن  پراکنــده 
نمی شــود. تبذیرگفتــه  کننــد،  پراکنــده  صحیــح 

شــده:  روایــت  الّســالم(  )علیــه  صــادق  حضــرت  از 
مبــِذر  فهــو  اهلّل  طاعــة  غیــر  عــن  شــیئا  انفــق  »مــن 
مقتِصــد«.  فهــو  الخیــر  ســبیِل  فــی  انفــق  مــن  و 
»کســي کــه چیــزی را در غیــر طاعــت الهــی خــرج کنــد، تبذیــر 
کننــده، و هــر کــس در راه خیــر خــرج نمایــد، میانه  رو مي باشــد.«

تعریف تقتیر در لغت و اصطالح
تقتیردر لغت:

عــده ای از فرهنــگ نویســان تقتیــر را اینگونــه تعریــف نمــوده انــد:
از ماده » ق ت ر« به معنی:

بــودن   چشــم  تنــگ  کــردن،  گیــری  ســخت   .۱
۲. فقیــرو تهیدســت بودن،  بخیل بودن، خّســت ورزیدن می باشــد. 

تقتیر در اصطالح :
ــه خــرج  ــرد ایــن واژه زمانــی اســت، کــه انســان خساســت ب کارب
ــد، و  ــت نکن ــه اش را پرداخ ــی زن و بچ ــارج زندگ ــد، و مخ ده
ــد،  ــخ کن ــا تل ــه کام آن ه ــی را ب ــد، زندگ ــم کن ــا را ک ــه آنه نفق
ــت.  ــندی اس ــت و ناپس ــراف، کار زش ــد اس ــم مانن ــن ه ــه ای ک

تفاوت اسراف و تبذیر:
ــه  ــر ب ــن دو واژه، تبذی ــوی ای ــه ی لغ ــن ریش ــر گرفت ــا در نظ ب
ــر  ــف شــدن غی ــا صــرف و تل ــدال همــراه ب ــی، خــروج از اعت معن
عقالیــی و غیــر مشــروع مــال مــی باشــد،  ولــی اســراف واژه عــام، 
و بــه معنــی، خــروج از اعتــدال بــدون آنکــه چیــزی ظاهــراً از بیــن 
ــرد دارد.  ــم کار ب ــر اقتصــادی ه ــن واژه در مســائل غی ــرود. و ای ب
ــر  پــس در نتیجــه هــر تبذیــری اســراف، ولــی هــر اســرافی تبذی
نیســت. اّمــا بــه هــر حــال ایــن دو واژه در کاربــرد، تفــاوت چندانــی 
بــا هــم ندارنــد همچنــان کــه در قــرآن و روایــات ائمــه بارهــا ایــن 
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــم ب ــار ه ــرادف در کن ــوان مت ــه عن دو واژه ب
ــرف  ــوده: ص ــه  فرم ــج البالغ ــالم(در نه ــه الّس ــی )علی حضــرت عل
کــردن نابجــای مــال تبذیــر و اســراف می باشــد، شــاید ایــن عمل، 
انســان را در دنیــا بلنــد مرتبــه کنــد. اّمــا موجــب ســقوط انســان 
در پیشــگاه خــدا مــی شــود. در آیــات قــرآن و روایــات ائمــه )علیــه 
الّســالم( از اســراف و تبذیــر بــه شــدت نهــی شــده، پیامبــر )صلــی 
علیــه وآلــه( در روایتــی فرمودنــد، زیــاد ریختــن آب بــرای وضــوء 
ــار نهــر آب باشــید. اســراف محســوب مــی شــود، هرچنــد در کن

اسراف کنندگان
در فصــل قبــل بــه بررســی واژه اســراف، از دیــدگاه برخــی 
از لغــت شناســان و همچنیــن بــه بیــان تعاریــف مختلفــی 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــرادی ک ــل اف ــن فص ــد. در ای ــه ش از آن پرداخت
بــه عنــوان اســراف کار معرفــی کــرده، را ذکــر مــی کنــد.

. قوم لوط
مــی  مســرفان  از  گروهــی  را  لــوط  قــوم  کریــم  قــرآن 
بودنــد. معصیــت  در  تجــاوز  و  فســاد  اهــل  هــا   آن  دانــد. 
شــهوًة  الرِّجــال  لتأتــون  إِنّکــم   « شــریفه:  آیــه 
» ّمســِرفون  قــوٌم  أنتــم  بــل  النِّســاِء  دوِن  مِّــن 
» همانــا شــما از روی شــهوت بــه جــای زنــان بــا مــردان 
فطرتیــد(  از  متجــاوز  امــر  ایــن  در  تنهــا  )نــه  می آمیزیــد، 
کاریــد« اســراف  گروهــی  کاری(  هــر  )در  شــما  بلکــه 

دیدگاه برخی از مفسران:
بانــو امیــن در مخــزن العرفــان مــی فرمایــد: آیــه شــرح احــوال قوم 
لــوط )علیــه الّســالم ( را بیــان مــی کنــد. آن هــا عــالوه بــر مشــرک 
بــودن دســت بــه گنــاه، فاحشــه لــواط مــی زدنــد، و این کار زشــت 
ــی آن هــا در  ــم اصل ــان آن هــا رواج داشــت. معل ــان در می همچن
ــد. ــروی مــی کردن ــوده و از او پی انجــام اعمــال زشــت شــیطان ب
حضــرت لــوط )علیــه الّســالم ( آن هــا را مالمــت و ســرزنش 
مــی کردنــد، مــی فرمودنــد: حتــی حیوانــات هــم، چنیــن 
ــری  ــزه فط ــما از غری ــوند، ش ــی ش ــب نم ــی مرتک ــل قبیح عم
گرفته ایــد.  پیــش  اســراف  راه  و   ، نمــوده  تجــاوز  خــود 
ایــن قــوم هیــچ گونــه احترامــی بــرای پیامبــر خودشــان 
و مــی گفتنــد،  اذیــت مــی کردنــد،  را  او  و  نبودنــد.  قائــل 
ایمــان  او  بــه  کــه  و همــه کســانی  الّســالم (  )علیــه  لــوط 
کنیــم. مــی  بیــرون  خــود  دیــار  و  شــهر  از  را  آورد،  مــی 
ــوٌم  ــم ق ــل أنت ــد: )ب ــی فرمای ــه م ــیر نمون ــکارم در تفس ــای م آق
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کــه  داده،  قــرار  خطــاب  را  اســراف کار  گروهــی  مســِرفون( 
ــراف و  ــا انح ــته ، و ب ــا گذاش ــر پ ــی را زی ــن اله ــدود و قوانی ح
ــد. ــته ای ــرگردان گش ــه و س ــرون رفت ــود بی ــرت خ ــاوز از فط تج
غریــزه  در  فقــط  نــه  لــوط  قــوم  کــه  گفــت:  تــوان  مــی 
همــه  در  بلکــه  گرفتنــد،  پیــش  را  اســراف  راه  جنســی 
بودنــد. زیــاده روی  و  انحــراف  گرفتــار  خــود  افعــال 

2. قوم بنی اسرائیل
قــوم بنــی اســرائیل کــه یکــی از گــروه هــای اســراف کار ذکر شــده 
در قــرآن کریــم مــی باشــد. ایــن قــوم در زمیــن بــه گنــاه و تجــاوز 
و کارهــای نــاروا مشــغول بودنــد. و پیامبرانــی کــه بــرای راهنمایــی 
آنهــا از طــرف خداونــد فرســتاده مــی شــدند، را تکذیــب میکردنــد، 
و همچنــان و کارهــای زشــت دیگــری مرتکــب مــی شــدند.  
آیــه شــریفه: » ِمــن أجــِل ذالِــک کتبنــا علــی  بنــِی إِســر 
فــِی  فســاٍد  أو  نفــٍس  بِغیــر  نفســا  قتــل  مــن  أنّــه  ِءیــل 
األرِض فکأنّمــا قتــل الّنــاس جِمیًعــا و مــن أحیاهــا فکأنّمــا 
بِالبیِّنــاِت  رســلنا  جاءتهــم  لقــد  و  جِمیًعــا   الّنــاس  أحیــا 
ثــّم إِّن کِثیــًرا مِّنهــم بعــد ذالِــک فــِی األرِض لمســرفون « 
ترجمــه آیــه: » از ایــن روی بــر فرزنــدان اســرائیل مقــرر داشــتیم 
ــا فســادی در  ــل، ی ــه قصــاص قت ــر کــس کســی را جــز ب ــه ه ک
ــته  ــردم را کش ــه م ــی هم ــه گوی ــت ک ــان اس ــد، چن ــن بکش زمی
ــه  ــت ک ــان اس ــدارد، چن ــده ب ــی را زن ــس کس ــر ک ــد. و ه باش
ــران  ــاً پیامب ــت. و قطع ــته اس ــده داش ــردم را زن ــام م ــی تم گوی
ــس  ــه [ پ ــن هم ــا ای ــد، ]ب ــان آوردن ــرای آن ــکار ب ــل آش ــا دالی م
می کننــد.«  زیــاده روی  زمیــن  در  ایشــان  از  بســیاری  آن  از 

دیدگاه برخی از مفسران:
ــل  ــن قت ــارت،» م ــد: عب ــه میفرمای ــن آی ــیر ای ــه در تفس عالم
نفســاً ... فکأنّمــا قتــل الّنــاس جِمیعــاً« بــه صــورت کنایــه 
ــت  ــک حقیق ــان از ی ــای جه ــي همــه انســان ه ــان شــده، یعن بی
هســتند، و حقــوق آنهــا بــا هــم برابــر میباشــد، پــس اگــر 
کســی بــه یکــی از انســانها نیــت بــد داشــته باشــد، مثــل 
ایــن اســت، کــه بــه همــه آنهــا ســوء قصــد کــرده اســت.
عبــارت » ثــّم إِّن کِثیــراً ِمنهــم بعــد ذلـِـک فـِـي األرِض لمســِرفون« 
ــل  ــرد، کام ــی گی ــرار م ــین ق ــاي پیش ــه ه ــار جمل ــی در کن وقت
ــگاه  ــدن جای ــن ش ــه کالم روش ــه خالص ــت، ک ــده کالم اس کنن
قــوم بنــی اســرائیل بــه عنــوان مردمــی فســاد کار و ســرکش مــي 
باشــد، بــه ایــن دلیــل کــه خداونــد در آیــات قــرآن جایــگاه  قتل و 
خونریــزی را بــراي آنهــا بیــان کــرده، و پیامبرانــي را بــرای هدایــت 
ــاد  ــاه فس ــد، و از گن ــان کنن ــق را بی ــه حقای ــتاده، ک ــا فرس آنه
جلوگیــری نماینــد. ولــی بنــی اســرائیل همچنــان بــه اســرافگری و 
اصــرار برگنــاه و کارهــای زشــت خــود مشــغول بودنــد، مثــل ایــن 
کــه هیــچ وقــت پیامبــری بــه ســوی آنهــا فرســتاده نشــده بــود. 
اینکــه در ایــن آیــه قــوم بنــی اســرائیل را خطــاب قــرار داده بــه 
خاطــر ایــن اســت، کــه آنها اهــل فســاد و خونریــزی بودنــد، و بنا بر 
نقــل پیشــینیان هفتــاد نفــر از انبیــاء زمانشــان را به قتل رســاندند.
نفــس  ماننــد  ایمــان  اتحــاد در  از جهــت  همــه مســلمانان 
واحــده هســتند. طــوری کــه اگــر یــک فــرد مســلمان را 
بکشــند، مثــل ایــن اســت، کــه همــه آن هــا را کشــتهاند. 
) و مــن أحیاهــا فکأنّمــا أحیــا الّنــاس جِمیعــاً ( کســي کــه 
نفســی را زنــده کنــد مثــل ایــن اســت کــه تمــام مــردم را 
ــود،  ــده ش ــر زن ــراد بش ــر از اف ــک نف ــر دل ی ــرده و اگ ــده ک زن

ــوند. ــده ش ــم زن ــری ه ــی دیگ ــر آن دل هائ ــت در اث ــن اس ممک
خالصــه آیــه بــرای جلوگیــری از فســاد امر فرمــوده، کــه آنهائی که 
در مقــام جنگ جوئــی بــا دوســتان خدا و رســول او مي باشــند، باید 
کشــته، و بــه دار آویختــه شــوند یــا دســت و پــای آنهــا قطع شــود.  
بــا توجــه بــه آیــات قــرآن گــروه دیگــر از اســراف گــران، فرعــون 
و طرفــداران او مــی باشــد، کــه در گنــاه و تجــاوز  حــد و مــرزی 
نمی-شــناختند. بــه بررســی آیــه ای در ایــن رابطــه مــی پردازیــم.

. فرعون و فرعونیان 
آیــه شــریفه :» فمــا ءامــن لِموســی إاِّل ذرِّیّــٌة مِّــن قوِمــِه 
إِّن  و  یفِتنهــم   أن  مالیِهــم  و  فِرعــون  مِّــن  خــوٍف  علــی  
» المســِرفِین  لِمــن  إِنّــه  و  األرِض  فــِی  لعــاٍل  فِرعــون 
ترجمــه آیــه :» ســرانجام، کســی بــه موســی ایمــان نیــاورد مگــر 
فرزندانــی از قــوم وی، در حالــی کــه بیــم داشــتند از آنکــه مبــادا 
ــت،  ــانند، و در حقیق ــان را آزار رس ــا ایش ــران آن ه ــون و س فرع
ــود «  ــراف کاران ب ــوی و از اس ــرزمین برتری ج ــون در آن س فرع

دیدگاه برخی از مفسران:
ــان  ــی بی ــرات مختلف ــِه« نظ ــن قوِم ــٌة مِّ ــه »ذرِّیّ ــیر جمل در تفس
ــد،  ــوم فرعــون دانســته ان ــی از ق شــده، بعضــی آ ن هــا را فرزندان
کــه مادرانشــان از بنــی اســرائیل و پدرانشــان از نــژاد قبطــی بــود.
داننــد  مــی  ســاحران  از  جماعتــی  دیگــر  گروهــی 
معجــزه  دیــدن  بــا  و  بودنــد  فرعــون  هــوادار  کــه 
... دیگــر  نظــر  چنــد  و  آوردنــد.  ایمــان  وی  بــه  موســی 
ولــی در المیــزان آن چیــزی که روشــن اســت. منظور جملــه« ذرِّیٌّة 
ِمــن قوِمــِه«را مربــوط بــه افــرادی از طبقــه ضعیــف بنــی اســرائیل 
ــد، در  ــان  آوردن ــالم( ایم ــه الّس ــی )علی ــه موس ــه ب ــد، ک مي-دان
حالــی کــه هــم از بــزرگان خــود و هــم از فرعــون مــی ترســیدند، 
کــه شــاید مــورد آزار و اذیــت ایــن دو گــروه متجــاوز قــرار بگیرنــد.
ــه اوضــاع و شــرایط موجــود جــای تــرس هــم  ــا توجــه ب البتــه ب
ــن  ــل زمی ــر اه ــه ب ــود، ک ــور ب ــردی دیکتات ــون ف ــت، فرع داش
تســلط داشــت، و در حکومــت خــود بویــی از عدالــت نبــرده 
ــی  ــادی تلق ــري ع ــراي او ام ــردم ب ــر م ــتم ب ــم و س ــود، و ظل ب
مــی شــد، و در ایــن رابطــه هیــچ حــد و مــرزی قائــل نمــی شــد. 
ایــن آیــه در تفســیر نــور آقای قرائتــی حامل پیــام هایی می باشــد.
ایمــان واقعــي، هرگــز در محیــط فاســد، اقتصــاد و تبلیغات ناســالم، 
ــراد  ــل اف ــد در عم ــد بای ــه خداون ــان ب ــود. و ایم ــت نمی ش سس
مشــخص باشــد، نــه فقــط بــر زبــان آنان جــاری شــود. نظــام ظالم، 
و اســراف گر، فرعونــی نمی توانــد مانــع رشــد ایمــان درونــی باشــد.

موارد اسراف
در قســمت  قبــل گروهــی از مســرفان را معرفــی شــدند. در 
ــم  ــراف می پردازی ــف اس ــوارد مختل ــان م ــه بی ــمت  ب ــن قس ای
کنیــم. مــی  بررســی  بــه طــور خالصــه  را  مــورد  و چنــد 

. شرك و کفرنسبت به خداوند
یکــی از مــوارد اســراف کفــر و شــرک ورزیــدن نســبت بــه خداونــد 
ــن وســیله  ــه ای و نعمــت هــای او مــی باشــد، کــه بعضــی از افراب
مرتکــب گنــاه اســراف مــی شــوند. بــا توجــه بــه آیــه ای از قــرآن 
ــم. ــی کنی ــی م ــتا بررس ــن راس ــیر را در ای ــی از تفاس ــر برخ نظ
ــا  ــِه م ِ ــِرک ب ــاهللِّ و أش ِ ــر ب ــِی أِلکف ــریفه: »تدعونن ــای ش ــه ه آی
لیــس لــِی بـِـِه ِعلــٌم و أنــا أدعوکــم إِلــی العِزیــِز الغّفــاِر«. »الجــرم 
أنّمــا تدعوننــِی إِلیــِه لیــس لــه دعــوٌة فــِی الّدنیــا و ال فــِی االِخــرِة 
و أّن مرّدنــا إِلــی اهللِّ و أّن المســِرفِین هــم أصحــاب الّنــاِر«.
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سا ترجمــه آیــه: »شــما مــرا دعــوت می کنیــد کــه بــه خــدا 
ــر  ــچ مؤث ــان هی ــه در جه ــی را ک ــی بت ــوم و از بی دانش ــر ش کاف
ــوی  ــه س ــما را ب ــن ش ــم، و م ــرار ده ــدا ق ــریک خ ــم ش نمی دان
خــدای مقتــدر بســیار بــا بخشــش و آمــرزش می خوانــم.«» 
)از  می خوانیــد  او  ســوی  بــه  مــرا  شــما  آنچــه  بی شــک 
بتهــا و فراعنــه و معبــودان باطــل( آن هیــچ دعوتــی )و اثــر 
ســودمندی( در دنیــا و آخــرت نــدارد و محققــاً )بدانیــد کــه 
ــه مســرفان  ــه ســوی خداســت و البت ــا ب ــت( بازگشــت م در قیام
ــد.« ــش دوزخن ــل آت ــه اه ــا( هم ــق در آن ج ــتمکاران فاس )س

دیدگاه برخی از مفسران: 
ــد:  ــی فرمای ــریفه م ــات ش ــن آی ــورد ای ــی در م ــه طباطبای عالم
ــریک  ــی ش ــدون آگاه ــدن و ب ــر ورزی ــه کف ــار ب ــوت کف ــه دع آی
قــرار دادن بــرای خداونــد، و در مقابــل دعــوت، بــه ســوی 
حــق و پرســتش خــداي عزیــز، و غفــار را بیــان مــی کنــد.
ــد  ــد، و مــی گوی ــه کن ــه دوم مــی خواهــد حجــت اقام ــا در آی اّم
ــان  ــت، خدای ــد اهلل نیس ــویش می خوانی ــه س ــرا ب ــما م ــه ش آنچ
ــن  ــتند، مؤم ــوت می داش ــر دع ــون اگ ــد، چ ــی ندارن ــما دعوت ش
آل فرعــون هــم بــه خدایــی آن هــا علــم پیــدا می کــرد}، 
ــویش  ــه س ــردم را ب ــار م ــه کف ــودی ک ــد، معب ــت ش ــس ثاب پ
می خواننــد، و نامــش را شــریک خــدای ســبحان می گذارنــد، 
هیــچ دعوتــی در دنیــا نــدارد، چــون ســابقه نــدارد کــه پیغمبــری 
ــه پرســتش او  ــا را ب ــا آن ه ــد، ت ــتاده باش ــردم فرس ــه ســوی م ب
دعــوت کنــد و نیــز در آخــرت هــم دعوتــی نــدارد، چــون احــدی 
ــا  ــدای یکت ــردد. برخــالف آن خ ــی گ ــوی او برنم ــه س ــق ب از خل
ــا  ــم در دنی ــم، ه ــی کن ــوت م ــویش دع ــه س ــما را ب ــن ش ــه م ک
ــه  ــوالن ب ــاء و رس ــا انبی ــرت، در دنی ــم در آخ ــوت دارد و ه دع
همــراه دالیــل و معجــزات، مأمــور ابــالغ دعــوت او هســتند، 
ــد.  ــی گردن ــاز م ــویش ب ــه س ــردم ب ــه م ــم هم ــرت ه و در آخ
ناگزیــر بازگشــت همــه مــا بــه ســوی خداســت، و بایــد در 
حــق  و  برداریــم  قــدم  او  راه  در  و  شــویم  تســلیم  او  برابــر 
ــت  ــه از عبودی ــی ک ــراف کاران ــم. اس ــت کنی ــی او را رعای بندگ
بــود. خواهــد  دوزخ  اهــل  مــی  کننــد،  تجــاوز  بندگــی  و 
ــی  ــم خدای ــه عال ــده ک ــت گردی ــل ثاب ــان و دلی ــیله بره ــه وس ب
برهــان  راه  از  و  اســت،  عالمیــان  تمــام  آفریننــده  کــه  دارد 
بیشــتر از یــک خــدای عالــم قــادر حکیــم ثابــت نگردیــده 
می کنــد،  قبــول  کورکورانــه  عاقــل  انســان  چگونــه  پــس 
چیــزی را کــه هیــچ دلیلــی بــر اثبــات آن نخواهــد بــود.
نتیجــه: مؤمــن آل فرعــون بــه خداونــد ایمــان داشــته، و راهنمــای 
مــردم بــود، آن هــا را نصیحــت می کــرد. ولــی مشــرکان در مقابل، 
ــد.  ــد دعــوت مــی کردن ــه خداون ــه شــرک و کفــر نســبت ب او را ب
آیــه دوم کــه کامل کننده آیه اول اســت، دالیل دعــوت پیامبران به 
ســوی خداونــد متعــال، و اینکــه بازگشــت همه به ســوی خداســت، 
ــوده اســت. ــان فرم ــی اســراف کاران را بی ــگاه نهای ــن جای همچنی

2. تكذیب قرآن کریم
خــوی اســراف کاری بعضــی از کفــار باعــث شــده، تــا آن هــا قــرآن 
کریــم ایــن معجــزه بــزرگ الهــی، را تکذیــب کننــد. از دیگــر موارد 
اســراف، روی گردانــی از قــرآن کریم می باشــد، در ادامه به بررســی 
آیــه ای در ایــن مــورد از دیــدگاه برخــی تفاســیر مــی پردازبیــم.
کر صفًحا أن کنتم قوًما ّمســِرفِین«    آیه شــریفه : »أفنضِرب عنکم الذِّ
ــراف  ــی اس ــما مردم ــه ش ــن ک ــرم ای ــه ج ــا ب ــه :»آی ــه آی ترجم

ــم« ــه ســوی شــما صــرف نظــر کنی ــرآن ب ــد از فرســتادن ق گری
دیدگاه برخی مفسران:

بــه  را  فنضــرب(  )أ  کلمــه  العرفــان  مخــزن  تفســیر  در 
ایــن  در  دانــد،  مــي  انــکار  مقابــل  در  و  اســتفهام  حالــت 
آیــه خداونــد از کفــار مــی پرســد؛ آیــا شــما را در جهــل 
ــض  ــن فی ــا از ای ــم ت ــاز داری ــما ب ــرآن را از ش ــم و ق ــا کنی ره
در  شــما  اینکــه  خاطــر  بــه  باشــید،  محــروم  بــزرگ 
بــه  گمراهــی  در  و  کــرده  روی  زیــاده  عنــاد  و  کفــر 
نمائیــد؟ مــي  اســراف  حــق  انــکار  در  و  بریــد،  مــي  ســر 
آیــه  ذکــر شــده، بــه صــورت ســؤالي بیــان شــده، و کفــاری کــه 
قــرآن را نادیــده مــی گیرنــد و بــه آن پشــت مــی کننــد، را مــورد 
ــرای شــما  ــرآن را کــه ب ــا ق ــد: آی ــرار داده و مــی فرمای خطــاب ق
ــاال از  ــید، ح ــورد آن بیاندیش ــا در م ــتادیم ت ــدن فرس ــل خوان قاب
شــما برگردانیــم بــه خاطــر اینکــه شــما مردمــی اســراف کاریــد؟ 
مــا بــه صــرف اســراف گــری شــما ایــن کار را نمی کنیــم.
ــا حــق، از چیــزی  ــار در دشــمنی و مخالفــت ب ــد: کف مــي  فرمای
ــراف  ــراط و اس ــد اف ــه ح ــت را ب ــد و مخالف ــي کنن ــذار نم فروگ
ــیع  ــدری وس ــه ق ــد ب ــت خداون ــف و رحم ــی لط ــانده اید، ول رس
ــد،  ــود نمی بین ــع راه خ ــا را مان ــن ه ــه ای ــت، ک ــترده اس و گس
ــش  ــات بخ ــات حی ــمانی و آی ــر آس ــاب بیدارگ ــن کت ــم ای ــاز ه ب
ــه  ــی ک ــا دل های ــد، ت ــازل می کن ــما ن ــر ش ــی ب ــی در پ آن را پ
ــد،  ــه راه حــق برگردن ــد و ب ــکان بخورن ــد، ت اندکــی آمادگــی دارن
ــرد.  ــر می گی ــمن را در ب ــت و دش ــروردگار دوس ــت پ ــام رحم مق
آیــه بــه مــردم مســرف و تجــاوز کار، اشــاره مــي کنــد، و منظورش 
همــان مشــرکان و دشــمنان پیامبــر )صلــي اهلل علیــه وآلــه( اســت، 
کــه در مخالفــت و عــداوت خود، هیــچ حد و مرزی قائل نمی باشــد

. استبداد و ظلم ستیزی   
ــراف، و  ــوارد اس ــر از م ــی دیگ ــران، یک ــه دیگ ــتم ب ــم و س ظل
ــدن  ــد آم ــث پدی ــر، باع ــاي دیگ ــراف و گناه ــه اس روی آوردن ب
مــی شــود. انســان  درون  در  زشــتی،  چنیــن خصلت-هــای 
العــذاِب  ِمــن  إِســراِءیل  بنــِی  نّجینــا  لقــد  شــریفه:»  آیــه 
المِهیــِن« »ِمــن فِرعــون إِنّــه کان عالًِیــا مِّــن المســِرفِین«.
ترجمــه آیــه: » و البتــه ما بنــی اســرائیل را از عذاب ذلـّـت و خواری 
نجــات دادیم.«»از فرعون که مردی بلند پرواز و از اســرافگران بود.«

دیدگاه برخی مفسران :
ــه  ــه شــده؛ آی ــاال گفت ــه ب ــن دو آی ــورد ای در تفســیرالمیزان در م
ــه حضــرت موســی  ــه ب ــی اســرائیل و همــه کســانی ک نجــات بن
)علیــه الّســالم( ایمــان آورده بودنــد، را بیــان مــی کنــد، و همچنین 
نجــات از عــذاب هــای شــدید، و اســارت در دســت فرعــون متکبر و 
اهــل اســراف و فرعونیــان کــه فرزنــدان آن هــا را ســر می بریدنــد، 
و زنــان و دختــران را زنــده مــی گذاشــتند، و نیــز بالهــای دیگــر.
)ِمــن فِرعــون إِنّــه کان عالِیــاً ِمــن المســِرفِین( آوردن کلمــه 
»عالیــا« بــرای توصیــف فرعــون، بــه خاطــر مــدح و ســتایش کردن 
او نیســت، در حالــی کــه ممکــن اســت، ایــن کلمــه »عالــی« مــدح 
ــی  ــراف م ــه اس ــد ب ــه  او را مقّی ــه آی ــون در ادام ــی چ ــد. ول باش
ــاده روی و  ــون را در زی ــد فرع ــد، و خداون ــي باش ــدح نم ــد، م کن
اســرافگری عالــی مــی دانــد. کلمــه عالــی هــر وقــت بــرای توصیف 
صفــات خــوب بیایــد موجــب مــدح و اگــر بــه همــراه صفــات بــد 
ــت. ــرار داده اس ــت ق ــورد مذم ــل را م ــرف مقاب ــی ط ــد، یعن بیای
آیــه مــورد بحــث، از ســختی هایــی کــه قــوم بنــی اســرائیل بــا آن 
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هــا مواجــه بودنــد، ماننــد شــکنجه های ســخت و طاقــت  فرســای 
جســمی و روحــی و ســر بریــدن نــوزادان پســر، و زنده نگه داشــتن 
دختــران بــرای خدمت کاری و هوســرانی، بیگاری و کارهای بســیار 
ســنگین و ماننــد آن، را بیــان مــی فرمایــد، چقــدر درد آور وقتــی 
ــار  شــوند.  ملتــی در دســت چنیــن دشــمن خــون خــواری گرفت
خداونــد بــه وســیله قیــام الهــی موســی بــن عمــران )علیه الّســالم( 
ایــن قــوم مظلــوم، که تحت ظلــم فرعون اســراف کار، کــه طبق آیه 
»۴ ســوره قصص« حتــی» خود را رب اعلی نامیــده بود« نجات داد.
ــه  ــت، ب ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــه م ــی ک ــه های ــری: آی ــه گی نتیج
ــراف  ــاوز و اس ــان متج ــت فرعونی ــرائیل از دس ــی اس ــات بن نج
ــان  ــی داشــتند را بی ــا روا م ــه آن ه ــه ب ــم و ســتمی ک کار، و ظل
کــرده، و هــر دو آیــه بــه نوعــی مکمــل همدیگــر هســتند.

آثار اسراف
بــا توجــه بــه مــوارد قبــل مشــخص شــد، کــه اســراف در منطــق 
ــه  ــره ب ــان کبی ــزء گناه ــالم( ج ــه الّس ــل بیت)علی ــرآن و اه ق
حســاب مــی آیــد. و آثــار زیــان بــاری بــرای خــود فــرد و جامعــه 
او دارد. امیرالمومنیــن )علیــه الّســالم(  در رابطــه بــا آثــار و نتیجــه 
اســراف مــی فرمایــد: میانــه-روی مایــه فزونــی نعمــت، و اســراف 
ــر نمــی شــود. ــد، فقی ــه روی کن ــر کــس میان ــث تباهــی، و ه باع

یکــی از بهتریــن شــیوه های پیشــگیری از اســراف باال بردن ســطح 

را بــر طــرف ســازیم بــاز بــه حــال غفلــت و غــرور چنــان 
بــاز می گــردد کــه گویــی هیــچ مــا را بــرای دفــع ضــرر و 
ــراف  ــرای اس ــت! ب ــده اس ــود نخوان ــیده ب ــه او رس ــه ب ــی ک رنج
اســت.« شــده  داده  زینــت  می دادنــد  انجــام  آنچــه  کاران 

دیدگاه برخي مفسران:
در تفســیر نــور بیــان شــده، کــه ناسپاســی انســان باعــث ناراحتــی 
خداونــد مــی شــود، زیــرا موقــع اضطــرار و ســختی خــدا را 
ــل  ــاد خــدا غاف ــی پــس از حــّل مشــکل، از ی ــد، ول صــدا مــی زن
می شــود. و همچنیــن وابســتگی بــه امــور دنیایــی و زندگــی 
ــراه دارد. و  ــه هم ــد، را ب ــاف خداون ــردن الط ــوش ک ــاّدی، فرام م
ــایش،  ــاه و آس ــس در رف ــراف اســت و هرک ــی اس ــود نوع ــن خ ای
غافــل از یــاد خــدا و در گرفتــاری دعــا کنــد، مســرف مــی باشــد. 
 منکریــن معــاد گنــاه هایشــان را اینگونــه بــرای خــود توجیــه مــی 
کردنــد و مــی گفتنــد: شــیطان اعمــال زشــت آنــان را در نظرشــان 
ــی  ــیده م ــال کش ــوی آن اعم ــه س ــا ب ــاي آن ه ــت داده، دله زین
شــود، بــه طــوری کــه دیگــر جایــی بــرای یــاد خــدا درآن نمــی 
مانــد، در نتیجــه ربوبیــت پــروردگار را بــه کلــی از یــاد مــی برنــد.
در مجمــع البیــان گفتــه شــده، شــیطان کاری مــی کند که انســان 
در وقــت بیــکاری و فراغــت از یــاد خداونــد غافــل بشــود و از دعــا 
ــی نیــازی  ــه ســوی ذات مقــدس ربوبییــت احســاس ب و توســل ب

داشــته باشــد. و همچنیــن اســراف گــران یــا همــان مشــرکان، گناه 
و آلودگــی و کارهــای زشــت خــود را و بــا پوشــش مناســب و زیبــا 
بــه یکدیگــر نشــان مــی  دهنــد، بــه گونــه ای کــه جلــوه زشــت 
آن را احســاس نکــرده و نمــی بیننــد. و بــه خاطــر ایــن اســت، کــه 
گناهــکاران  غیــر از ظاهــر امــور دنیوی چیــزی را درک نمــی کنند.
و در ایــن آیــه شــرح کســانی را  کــه موقــع رنــج و گرفتــاری دعــا 
مــی کننــد، تــا اینکــه گرفتــاری آن هــا را برطــرف کردیــم، ســپس 
زیبایــی گناهــان و لــذات زود گــذر و فانــی آن هــا باعــث غفلــت از 
یــاد کســی مــی شــود، کــه او را برای دفــع ضرر فــرا خوانــده بودند.

 نپذیرفتن حق و تكذیب انبیاء 
تأثیــر مــی  انســان مســرف  آثــار اســراف کــه در  از  یکــی 
باشــد. مــی  پیامبــران  تکذیــب  و  حــق  نپذیرفتــن  گــذرد، 
آیــات  شــریفه بیــان کننــده ایــن حقیقــت اســت. »و اضــِرب لهــم 
ــم  ــا المرســلون«»إ ِذ أرســلنا إِلیه ــِة إِذ جاءه ــاًل أصحــاب القری ّمث

اطالعــات مــردم نســبت بــه پیامدهــای خطرنــاک آن می باشــد. که 
در ایــن فصــل بــه چنــد نمونه از آثار اســراف  اشــاره خواهیــم نمود.

1. تزیین اعمال زشت 
اســراف یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث مــی شــود شــیطان از 
ــا  ــد او را در نظــرش زیب ــي انســان اعمــال ب طریــق عواطــف درون
جلــوه دهــد، و کاری مــی کنــد کــه از گناهــش لذت بــرد، و فرصت 
اندیشــیدن درمــورد عواقــب آن را نداشــته باشــد. خداونــد متعــال 
در ایــن آیــه از قــرآن بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و مــی فرماید: 
الّضــّر دعانــا لِجنِبــِه أو  آیــه شــریفه: »و إِذا مــّس االنســان 
ــا  ــم یدعن ــّر کأن لّ ــّره م ــه ض ــفنا عن ــا کش ــا فلّم ــًدا أو قائًم قاِع
ــون.  ــوا یعمل ــا کان ــِرفِین م ــن لِلمس ــک زیِّ ِ ــه  کذال ــٍرّ ّمّس ــی  ض إِل
ــان  ــد هم ــی رس ــج و زیان ــی را رن ــر گاه آدم ــه :» و ه ــه آی ترجم
ــتاده  ــته و ایس ــه و نشس ــد از خفت ــت باش ــر حال ــه ه ــه ب لحظ
فــورا مــا را بــه دعــا می خوانــد و آنــگاه کــه رنــج و زیانــش 
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سا ــلون«         ــم ّمرس ــا إِلیک ّ ــوا إِن ــٍث فقال ِ ــا بِثال ــا فعّززن ــن ِ فکّذبوهم اثنی
» قالــوا طئِرکــم ّمعکــم أ ئــن ذکِّرتــم  بــل أنتــم قــوٌم ّمســِرفون«

ــه( را  ــه )انطاکی ــال آن قری ــردم ح ــن م ــرای ای ــه: »ب ــه آی ترجم
ــه  ــا آمدند.«»ک ــت آنه ــرای هدای ــق ب ــوالن ح ــه رس ــل زن ک مث
نخســت دو تــن از رســوالن را فرســتادیم و چــون تکذیــب 
کردنــد بــاز رســول ســومی بــرای مــدد و نصــرت مأمــور کردیــم، 
ــت  ــرای هدای ــه رســالت ب ــب خــدا( ب ــا )از جان ــد: م و همــه گفتن
ــد  ــه می گویی ــد ک ــال ب ــد: آن ف ــوالن گفتن ــما آمده ایم«»رس ش
ــا خــود  ــه( ب ــی اســت ک ــر شــوید )آن جهل ــد و متذک ــر بفهمی اگ
شماســت، بلکــه شــما مــردم مســرف )و پــر هــوا و هوس( هســتید«

دیدگاه برخی مفسران: 
ــاید  ــه ش ــده، ک ــر ش ــرکان ذک ــرای مش ــی ب ــه مثل ــن آی در ای
ببرنــد.  پــی  خودشــان  کار  زشــتی  بــه  آن   وســیله  بــه 
ــد دو  ــه خداون ــده: ک ــت ش ــالم( روای ــه الّس ــر )علی ــام باق از ام
ــکام  ــل اح ــه حام ــتاد، ک ــهرانطاکیه فرس ــه ش ــه ب ــول را ک رس
ــود.  ــناخته ب ــا ش ــا ن ــردم آنج ــرای م ــه ب ــد، ک ــتوراتی بودن و دس
ســخنان پیامبــران چــون بــا منافــع کفــار ســازگار نبــود، 
کردنــد.  مــی  تکذیــب  و  اذیــت  و  آزار  را  رســوالن  هــا  آن 
آن دو رســول بــه آن هــا گفتنــد، اگــر اهــل تفکــر باشــید 
ــما  ــن ش ــما از درون و باط ــد ش ــای ب ــت ه ــه نی ــد ک ــی فهمی م
نشــأت گرفتــه، و شــما مردمــی اســراف کار هســتید، غیــر 
قابــل انتظــار نیســت کــه شــما مــا را عــذاب کنیــد، گفتــه 
هــای مــا جــز بیــان حــق و حقیقــت چیــز دیگــری نمــی باشــد.
در تفســیر المیــزان راجــع بــه ایــن داســتان آمــده اســت، خداونــد 
بــه رســول گرامــی خــود فرمــان داده تــا قصــه را بــه صــورت ایــن 
مثــل بــرای کفــار بیــان کنــد، کــه در آن پنــد و انــدرز پیامبــران، 
دعــوت عمــوم مــردم بــه پرســتش خــدای یکتــا، و همچنیــن آثــار 
دعــوت بــه حــق، کــه مغفــرت و اجــر کریم مــی باشــد اشــاره دارد.

ــی از  ــران را رویگردان ــی کاف ــد اندیش ــأ ب ــت و منش ــوالن عل رس
ــراف کاری  ــق، را اس ــکار ح ــی ان ــل اصل ــت، و دلی ــق و حقیق ح
و تجــاوز بیــش از حــد در گنــاه و معصیــت مــی دانســتند 

نتیجه گیری:  
خداونــد رســوالنی را بــه دیــار انطاکیــه فرســتاد تــا مــردم 
ــه  ــد، ب ــغول بودن ــاه مش ــتی و گن ــت پرس ــه ب ــه ب ــا را،  ک آنج
ــه  ــردم ب ــی م ــد. ول ــوت کنن ــتی دع ــد و یکتاپرس ــوی توحی س
ــول  ــا را قب ــوت آن ه ــاه دع ــاده روی در گن ــراف و زی ــل اس دلی

نتیجــه  در  خواندنــد.  دروغ  را  هــا  آن  ســخنان  و  نکردنــد، 
گنــاه بیــش از حــد باعــث رویگردانــی از حــق مــی شــود.

. فساد در زمین
افــراط و تفریــط در  بــه  بــه اســراف و گرایــش  روی آوردن 
ــاد  ــه فس ــراه دارد، ک ــه هم ــان ب ــرای انس ــی را ب ــا پیامدهای کاره
و بــی بندوبــاری در زمیــن از جملــه ایــن آثــار مــی باشــد. آیــات 
ــِی  ــدون ف ــن یفِس ــِرفِین« »الِّذی ــر المس ــوا أم ــریفه »و ال تِطیع ش
األرِض و ال یصلِحــون« راجــع بــه ایــن مطلــب آورده شــده اســت.  
ــروی  ــتمگر پی ــرف و س ــای مس ــار رؤس ــه: » و از رفت ــه آی ترجم
ــه فســاد می کننــد  نکنیــد.«» کــه آن مــردم در زمیــن همــه گون
نمی پردازنــد«. خلــق(  )حــال  اصــالح  بــه  گونــه  هیــچ  و 

دیدگاه برخی مفسران:. 
عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــه مذکــور، عالــم هســتی را بــه دو 
کفــه تــرازو تشــبیه مــی کنــد، کــه هــر دو بــا هــم ناســازگارند، بــه 
طــوری کــه هــر یک هــر قدر بــه طرفــی متمایــل شــود، آن دیگری 
ــد، در  ــدا می کن ــل پی ــف تمای ــه طــرف مخال ــدار ب ــان مق ــه هم ب
عیــن حــال هــر دو کفــه در تعییــن وزن کاال بــا هــم برابر هســتند.
ــم هســتی و  ــد کــه عال ــه دســت مــی آی ــن نتیجــه ب در ادامــه ای
ــه ســوی  ــان دارد، ب ــا نظامــی کــه در آن جری تمــام اجــزای آن ب
ــت آن  ــدف از خلق ــی رود، و ه ــش م ــی پی ــات و نتایجــی خوب غای
ــزاي  ــک از اج ــر ی ــد، و ه ــی باش ــج م ــان نتای ــت آوردن هم بدس
ــط  ــه آن را فق ــد، ک ــزاء دارن ــه اج ــه از بقی ــی جداگان ــم راه عال
ــر  ــه خاط ــر ب ــد، اگ ــی می کن ــودش ط ــوص خ ــال مخص ــا اعم ب
ــده  ــرح ش ــام ط ــود، در نظ ــرف بش ــط از آن منح ــراط و تفری اف
خللــی روی می دهــد، و بــه دنبــال آن غایــت خــود و همــه عالــم 
ــتش  ــه راه راس ــتند آن را ب ــر توانس ــذارد، اگ ــی می گ ــه تباه رو ب
ــم محــو  ــارش را ه ــرده و آث ــودش ک ــه، ناب ــد و گرن ــر می گردانن ب
ــتی را  ــم هس ــوده و عال ــظ نم ــود را حف ــالح خ ــا ص ــد، ت می کنن
بــر قــوام خــود باقــی بگذارنــد، و از انهــدام و تباهــی نگــه دارنــد.
و مــی فرمایــد: انســان هــا نیــز جزئــی از ایــن عالــم هســتی، و از 
ایــن امــر جــدا نیســتند، اگــر بــر طبــق آنچــه کــه فطرتشــان بــه 
ســوی آن هدایتشــان می کنــد رفتــار کننــد، بــه آن ســعادتی کــه 
بــر ایشــان مقــدر شــده می رســند. و اگــر در گنــاه و تجــاوز اســراف 
و زیــاده روی کــرده، و از حــدود فطــرت خــود خــارج شــوند، و اهل 
فســاد در زمیــن باشــند، خــدای ســبحان بــه قحطــی و انــواع عذاب 
ــزی  ــوی آن چی ــه س ــاید ب ــا ش ــد، ت ــی گردان ــان م ــا  گرفتارش ه
کــه صــالح عمــوم اســت روی بیارنــد، و از انســان هــا بــه خاطــر 
اینکــه بشــر، و دارای فطــرت انســاني هســتند انتظــار مــی رود، کــه 
ــع، از فطــرت خــود  ــر خــالف توق ــا ب ــد، ام ــن را اصــالح کنن زمی
منحــرف گشــته، بــه جــای اصــالح راه فســاد در پیــش مــي گیرند.
در مخــزن العرفــان گفتــه شــده کــه رســوالن فرمودنــد: از مــردم 
مــی خواســتند، بــه خاطــر شــکرگذاری از نعمــت هــای خداونــد راه 
تقــوا پیــش گرفتــه و پرهیــزگار باشــند، و پیامبــر و فرســتاده او را 
اطاعــت نمائیــد زیــرا کــه اطاعــت آن هــا اطاعــت خــدا مــی باشــد، 
و از مردمانــی کــه در معصیــت اســراف نموده انــد پیــروی نکنیــد. 
ایــن مردمــان مســرف، »احتمــاالً مقصــود همــان رؤســاء و 
و  زمیــن فســاد مــي کننــد  ثروتمنــدان جامعــه « کــه در 
ــه  ــقاوت ب ــما را راه از ش ــد و ش ــما باش ــالح ش ــه ص ــه ب کاری ک
ــرد.  ــد ک ــاد نخواهن ــش نه ــما پی ــه ش ــد ب ــت کن ــعادت هدای س
پــس در صفــت ایــن کافــران مــی فرمایــد: » الِّذیــن یفِســدون فـِـي 
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48فصلنامه تالش سبز
األرِض« منظــور کســانی کــه اهــل فســاد در زمین هســتند، و مردم 
را بــه وســیله رواج فســق و فجــور از راه حــق گمــراه مــی کننــد، 
ــا توبــه کــردن از کفــر و معصیــت خــود را اصــالح نمی کننــد. و ب
عالمــه مجلســی رحمــة اهلّل از حضرت امام محمد باقر)علیه الّســالم( 
روایــت مــی کنــد، کــه پیغمبر)صلّــی اهلّل علیــه و آلــه( از جبرئیــل 
ســؤال فرمــود قــوم صالــح )علیــه الّســالم(؟ چگونــه هــالک شــدند.

ــه  ــالگی ب ــانزده س ــن ش ــح در س ــرت صال ــت: حض ــل گف جبرئی
پیامبــری برگزیــده شــدند، و تــا صــد و بیســت ســالگی، در 
ــد. ــت نمی کردن ــا از او اطاع ــی آن ه ــد ول ــود مان ــوم خ ــان ق می
وقتــی ایــن اوضــاع را مشــاهده نمــود، بــه قــوم گفــت: اگــر مایــل 
ــا مــن از خــدای  هســتید مــی توانیــد دو چیــز از مــن بپرســید ت
ــر  ــم اگ ــؤالی بپرس ــما س ــان ش ــن از خدای ــا م ــم، ی ــود بخواه خ
قــادر بــه جــواب دادن بودنــد، مــن از میــان شــما بیــرون مــی روم. 
ــرا  ــه صح ــا را ب ــت ه ــس، روزی ب ــد، پ ــول کردن ــم قب ــا ه آن ه
ــد، و بــه حضــرت صالــح گفتنــد: هــر چــه دوســت داری  مــی برن
ــام بتــان را می-پرســید، از آن هــا  بخــواه. حضــرت یکــی یکــی ن
هــر یــک را صــدا مــی نمــود، ولــی از هیــچ کــدام جوابــی نشــنید، 
ــد. پــس خودشــان گفتنــد:  فرمــود: ای قــوم دیدیــد جــواب ندادن
چــرا جــواب صالــح را نمــی دهیــد بــاز جــواب نیامــد، گفتنــد: ای 
ــا بــت هــا تنهــا بگــذار. حضــرت دور شــد، آن هــا  ــح مــا را ب صال
فــرش هــا و ظــرف هــا را انداختــه و در پیــش بتــان بــه خــاک مــی 
غلطیدنــد و مــی گفتنــد: اگــر شــما امــروز جــواب صالــح را ندهیــد، 
مــا رســوا می شــویم! دوبــاره صالــح آن هــا را نــدا کــرد، هیــچ یــک 
جــواب نمــی دادنــد، حضــرت فرمــود: حــال شــما ســؤالی بپرســید، 
ــرآورده شــود.  ــي زود ب ــا خیل ــن از خــدای خــود بخواهــم ت ــا م ت
گفتنــد: ای صالــح اگــر خــدای تــو خواســته مــا را اجابــت 
ــود:  ــرت فرم ــم. حض ــی آوری ــان م ــوم ایم ــام ق ــا و تم ــد، م کن
خــدای  از  گفتنــد:  کنیــد.  مطــرح  می خواهیــد  چــه  هــر 
خــود بخــواه از ایــن کــوه شــتر مــاده ســرخ مــوی بســیار 
ســرخ پــر کرکــی کــه ده ماهــه آبســتن باشــد بیــرون آورد.
آوازی  و  شــکافته،  کــوه  فــوراً  خواســت،  خــدا  از  حضــرت 
ــکاف  ــتر از آن ش ــروز، و ش ــدید ب ــی ش ــر و اضطراب ــم ظاه عظی
ــا  ــد: بی ــد گفتن ــع ش ــه واق ــه عجیب ــن آی ــون ای ــد، چ ــر ش ظاه
برویــم تــا بــه قــوم خبــر دهیــم، هنــوز بــه قــوم نرســیده 
عــوض شــد. نظرشــان  هــا  آن  نفــر  و چهــار  کــه شــصت 

نتیجه گیری:
در آیــه هــای مذکــور خداونــد از انســان هــا مــی خواهــد، 
ــه  ــانی ک ــود و کس ــراف کار خ ــو و اس ــای زور گ ــتورات حکم دس
ــردم  ــغول، و م ــن مش ــت در روی زمی ــاد کاری و معصی ــه فس ب
ــه  ــن آی ــد در ای ــد. خداون ــرا نکنن ــد، را اج ــی کنن ــراه م را گم
از قــرآن کریــم ایــن کار را بــه شــدت نهــی فرمــوده اســت.
شــیطان  بــرادران  کاران  اســراف   .۴
خداونــد در قــرآن کریــم انســان مســرف را بــرادر شــیطان 
پیــروی  راه و روش شــیطان  از  او  زیــرا  معرفــی مــی کنــد، 
کــرده، و در کارهــا او را الگــو و سرمشــق خــود قــرار مــی 
دهــد. بــه بررســی آیــه ای در ایــن راســتا مــی پردازیــم.
شــیطان  بــرادران  را  مبذریــن  زیــر  آیــه  طبــق  خداونــد 
همیشــه  شــیطان  رویــه  کــه  زیــرا   کنــد،  مــی  معرفــی 
طاعــت. و  خیــر  نــه  باشــد  مــی  معصیــت  و  شــر 

إِخــوان  کانــوا  ِریــن  المبذِّ شــریفه:»اّن  آیــه 
کفــوًرا«. ـِه  ِـّ لِرب الّشــیطن  کان  و  الّشــیاِطیِن 

اموالشــان را )در راه حــرام  آنــان کــه  ترجمــه آیــه: »حّقــا 
)رفیقــان  بــرادران  می کننــد  پــاش  و  ریخــت  باطــل(  و 
مقابــل  در  همیشــه  شــیطان  و  شــیاطینند،  همســویان(  و 
اســت.« بــوده  ناســپاس  و  کافــر  بســیار  پــروردگارش 

دیدگاه برخی مفسران :
ــان  ــر انس ــه اگ ــد، ک ــی کن ــان م ــعادة بی ــان الس ــیر بی در تفس
امــر  نکنــد.  پیــروی  فرمــان خــدا  از  کــردن  انفــاق  موقــع 
شــیطان را اطاعــت می کنــد، شــیطان در کمیــن بنــده هــا 
نشســته و منتظــر غفلــت آن هــا از امــر الهــی اســت، پــس 
ــد  ــم می ران ــر او حک ــرده، و ب ــوذ ک ــان نف ــه در انس در آن لحظ
همــان طــور کــه بــر شــیاطین خــودش حکومــت می کنــد. 
پــروردگارش  بــه  نســبت  کاری  کنــد  چنیــن  کــه  کســی 
پــس  کــرده،  پیــروی  شــیطان  از  و  ورزیــده  کفــر 
باشــد. مــي  شــیطان  بــرادر  ورزیــدن  کفــر  در  او 

در تفســیرالمیزان دلیــل بــرادری اســراف کاران بــا شــیطان هــا را 
چنیــن مــی دانــد، کــه اســراف کاران و شــیطان از نظــر ســنخیت 
ــم هســتند، و ریشــه  ــه همیشــه باه ــد، ک ــرادر مهربان ــد دو ب مانن
ــدرت  ــوه و ق ــادر اســت و آنچــه از ق ــدر و م ــک پ و اصلشــان از ی
ــه را در راه  ــده، هم ــه او داده ش ــدا ب ــب خ ــی از جان ــزار بندگ و اب
ــی  ــه نافرمان ــان ب ــدگان خــدا، و وادار کــردن آن ــب بن ــواء و فری اغ
ــد.  ــرف می کن ــت مص ــران نعم ــاکاری و کف ــه خط ــان ب و دعوتش
ایــن معنــا روشــن مــی گــردد کــه چــرا اول شــیطان را بــه صیغــه 
جمــع و بعــدا بــه صیغــه مفــرد آورد، آیــه کریمــه، ابتــدا خواســته 
بفهمانــد کــه هــر اســراف کننــده ای بــرادر شــیطان، ســپس همــه 
ــرادران شــیطان هــا هســتند. و امــا در تعبیــر دوم  اســراف کاران ب
کــه مفــرد آورد، گفتیــم مقصــود از آن یــا پــدر شــیطان هــا اســت 
ــا مقصــود جنــس شــیطان اســت.  ــس اســت و ی ــه نامــش ابلی ک

5. محرومیت از محبت الهي
محرومیــت  عامــل  غیــره،  و  اقتصــادی  امــور  در  اســراف 
والــه(  علیــه  اهلل  پیامبر)صلــی  خداونــد،  محبــت  از  انســان 
نظــر  باشــد.  مــی  الّســالم(  )علیــه  بیــت  اهــل  دوســتی  و 
ایــن مــورد بررســی مــی نماییــم. از تفاســیر را در  برخــی 
ــر  ــاٍت ّمعروشــاٍت و غی ــِذی أنشــأ جّن ــو الّ ــه شــریفه دوم: »و ه آی
ــان  ــون و الّرّم ــه و الّزیت ــا أکل ــّزرع مختلًِف ــاٍت و الّنخــل و ال معروش
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سا کســی  و  کنــد،  زیــاده روی  مــال  صــرف  در  نبایــد  انســان 
در  نیــز  نبایــد   کنــد،  مــی  حکومــت  مــردم  بــر  کــه 
کنــد ولخرجــی  و  زیــاده روی  آن  صــرف  و  مــال  گرفتــن 

6. یآس و ناامیدی
ــث  ــراه دارد، و باع ــه هم ــدی را ب ــب ب ــان عواق ــرای انس ــاه ب گن
تحوالتــی در روح و روان  او مــی شــود. یکــی از پیامدهــای اســراف 
و زیــاده روی در گنــاه، نــا امیــد شــدن از درگاه خداونــد می باشــد.
در ایــن آیــه خداونــد گناهــکاران را خطــاب قــرار داده و آن ها را به 
آمرزش خود به وســیله توبه و بازگشــت به ســوی او مژده می دهد.
آیــه شــریفه: »قل یــا ِعبــاِدي الِّذین أســرفوا علی  أنفِســِهم ال تقنطوا 
ِمــن رحمــِة اهللِّ إِّن اهلّل یغِفــر الّذنوب جِمیعاً إِنّه هــو الغفور الّرِحیم« .
نفــس  بــر  کــه  مــن  بنــدگان  ای  بگــو   « آیــه:  ترجمــه 
خداونــد  رحمــت  از  کرده ایــد،  ســتم(  )و  اســراف  خویــش 
را  گناهــان  همــه ی  خداونــد  همانــا  نشــوید،  مأیــوس 
می بخشــد، زیــرا کــه او بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت.«

دیدگاه برخی مفسران:
در المیــزان در مــورد ایــن آیــه گفتــه شــده، کــه خداونــد بــه همــه 
انســان هــای گناهــکار دســتور داده، اگــر بــر خودتــان اســراف کرده 
و مرتکــب معاصــی شــده ایــد، از محبــت خداونــد مأیــوس و ناامیــد 
ــرزد.  ــی آم ــان را م ــه گناه ــان، هم ــد، مهرب ــرا خداون ــوید، زی نش
ــرآن  ــد: در ق ــی فرمای ــالم( م ــه الّس ــن )علی ــرت امیرالمؤمنی حض
ــد  ــی گفته ان ــد. برخ ــی  باش ــه نم ــن آی ــترده تر از ای ــه ای گس آی
ایــن آیــه دربــاره »وحشــی« قاتــل »حمــزه« نــازل شــده، موقعــی 
کــه مــی خواســت مســلمان شــود ولــی مــی ترســید توبــه او قبــول 
نشــود و چــون ایــن آیــه نــازل شــد اســالم آورد و مســلمان شــد.
کننــد،  مــی  اســراف  خویــش  نفــس  در  کــه  کســانی 
حقــوق  در  و  افــراط،  نفــس  دنیــوی  حقــوق  در  یعنــی 
نــا  خــدا  رحمــت  از  نماینــد.  مــی  تفریــط  آن  اخــروی 
را می بخشــد. نشــوند کــه خداونــد همــه ی گناهــان  امیــد 
امــام باقر)علیــه الّســالم( و همچنین تفســیر قمی آیه مــورد بحث را 
در خصــوص شــیعه ی علــی ابن ابی طالب)علیه الّســالم( مــی دانند. 
نبــی اکــرم )صلّــی اهلّل علیــه و آلــه( مــی فرمایــد: مــن در 
ــت  را  ــه در آن هس ــه ک ــا و آنچ ــه ی دنی ــه هم ــن آی ــل ای مقاب
دوســت نــدارم.  خــدای تعالــی پنــج چیــز برخلقــش واجــب 
نمــوده، در چهــار چیــز اجــازه ی ترخیــص مــی دهــد، و در 
ــث  ــن احادی ــد. ای ــی باش ــت م ــد و آن والی ــی ده ــز نم ــک چی ی

متشــبِها و غیــر متشــِبٍه  کلــوا ِمــن ثمــِرِه إِذا أثمــر و ءاتــوا 
ــرفِین«. ــّب المس ــه ال یح ّ ــرفوا  إِن ــاِدِه  و ال تس ــوم حص ــه ی حّق
شــما  بــرای  کــه  اســت  خدایــی  آن  او  و   « آیــه:  ترجمــه 
بســتان هــا از درختــان داربســتی و درختــان آزاد و درختــان 
خرمــا و زراعــت هــا کــه میــوه و دانه هــای گوناگــون آرنــد 
و زیتــون و انــار و میوه هــای مشــابه و نامشــابه آفریــد. شــما 
هــم از آن میوه هــا هــر گاه برســد تنــاول کنیــد و حــق آن 
و  بدهیــد  آن  جمــع آوری  و  درو  روز  در  را(  فقیــران  )زکات  را 
اســراف نکنیــد، کــه خــدا مســرفان را دوســت نمــی دارد.«

دیدگاه برخی مفسران :
در تفســیر المیــزان بیــان شــده، کــه ایــن آیــه شــریفه از میوه هــا 
و حبوبــات حقــی بــرای فقــرا قائــل شــده، و مــی فرمایــد: در روز 
ــد داده شــود، و در  دروي غــالت و چیــدن میوه هــا حــق فقــرا بای
ــاره دارد را  ــن ب ــل در ای ــه عق ــد، حکمــی ک ــی خواه ــت  م حقیق
امضــاء کنــد، نــه اینکــه بخواهد مســاله زکات را خاطرنشــان ســازد. 
ــتر  ــد بیش ــالت نبای ــا و غ ــتفاده از میوه ه ــع اس ــن موق و همچنی
ــه  ــد ک ــرد، هرچن ــاوز ک ــاش تج ــرار مع ــرای ام ــاز ب ــد نی از ح
صاحــب مــال باشــید، نمی توانیــد در خــوردن آن بــذل و بخشــش 
ــن  ــدا معی ــه خ ــی ک ــر آن مصرف ــا غی ــد، و ی ــاده روی کنی و زی
ــن  ــد. و همچنی ــدا صــرف نمایی ــت خ ــال در راه معصی ــوده، مث نم
فقیــری کــه از چیــزی بــه او مــی دهیــد نبایــد در موقــع مصــرف 
ــه  ــاب آی ــس خط ــرد. پ ــن بب ــوده از بی ــد و آن را بیه ــراف کن اس
شــامل همــه مــردم چــه مالــک و چــه فقیــر مــي باشــد.
ــان انبیــا و اولیــا می گویــد، مــی  ــه زب در تفســیر بیــان الســعادة ب
توانیــد از میوهــا قبــل از جــدا کــردن حــق فقــرا را از آن اســتفاده 
ــي باشــد. و حــّق  ــاح م ــرای شــما مب ــد، چــون مصــرف آن ب کنی
واجــب آن را در روز چیــدن و درو بــه نیازمنــدان عطــا کنیــد، در 
حــّق واجــب اســراف تصــّور نمی شــود برخــالف حــق مســتحّب. 
از امــام رضــا )علیــه الّســالم( روایــت شــده، کــه وقتــی از 
او دربــاره ایــن آیــه ســؤال  شــد، فرمــود: پــدرم می گفــت: 
ــا هــر دو دســت  اســراف در درو و بریــدن ایــن اســت کــه مــرد ب
ــد و  ــر می ش ــع حاض ــن مواق ــی در ای ــدرم وقت ــد، پ ــه بده صدق
بــا دو دســتش صدقــه  را می دیــد کــه  از غالمانــش  یکــی 
ــده.  ــت ب ــک دس ــا ی ــت ب ــرد، می گف ــدا می ک ــد او را ص می ده
درختــان  ثمــر  از  اســتفاده  مــورد  در  البیــان  مجمــع  در 
اســت: قــول  دو  باشــد  آن  در  فقــرا  کــه حــق  ایــن  لــو  و 
مــی  زکات  دادن  در  را  آیــه  منظــور  اینکــه،  یکــی 
بدهــد.   بایــد  را  آن  نصــف  یــا  دهــم  یــک  کــه  دانــد، 
شــده:  نقــل  الّســالم(  )علیــه  صــادق  امــام  از  اینکــه:  دوم 
زراعــت  از  پــی  در  پــی  مشــت های  دادن  منظــور  کــه 
از حــد  هــا مــی باشــد. و همچنیــن موقــع مصــرف مــال 
تجــاوز نکنیــد، کــه خــدا انســان مســرف را دوســت  نــدارد. 
شــده، بیــان  هــم  دیگــر  هایــی  قــول  بــاره  ایــن  در 
بلکــه  ندهیــد  صدقــه  را  مالتــان  ۱.همــه 
بگذاریــد باقــی  چیــزی  هــم  خانــواده  بــرای 
نکنیــد.  کوتاهــی  واجــب  امــر  ۲.ازادای 
خــوردن  در  محصــوالت،  چیــدن  از  پیــش   .۳
نزنیــد. ضــرر  فقــرا  بــه  و  نکنیــد  زیــاده روی 

را  مــال  کــه  شــده  خطــاب  عمــوم  ۴.بــه 
نکنیــد. خــرج  بیجــا  و  معصیــت  راه  در 
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ــال  ــه ح ــت ب ــا والی ــر شــخص ب ــه اگ ــد، ک ــن دارن ــر ای ــت ب دالل
می بخشــد. را  گناهانــش  همــه ی  خداونــد  برســد  احتضــار 
در تفســیرالمیزان آمــده، خداونــد بــه رســول خــود دســتور 
ــدگان  ــظ ای بن ــا لف ــد و ب ــرف خداون ــار را، از ط ــا کف ــد، ت می ده
مــن صــدا بزنــد، و ایــن تعبیــر نکتــه ای دارد. ایــن اســت 
ــد؟  ــوت می کن ــود دع ــادت خ ــه عب ــار را ب ــدا کف ــرا خ ــه چ ک
زیــرا خداونــد در قرآن مــی فرماید: ای بنــدگان از رحمت من نومید 
نشــوید، چــون همــه گناهــان را می آمــرزم. منظــور شــرک و ســایر 
گناهــان مــی باشــد، کــه شــرک جــز بــا توبــه آمرزیــده نمی شــود. 
گناهــان  همــه  خداونــد  می فرمایــد:  اینکــه  از  قــرآن  مــراد 
را می بخشــد، آن نیســت کــه انســان گنــاه کنــد و بگویــد 
همــه  کــه  اســت  آن  منظــور  بلکــه  می آمــرزد،  خــدا 
گناهــان هــر قــدر هــم بــزرگ باشــند قابــل آمــرزش مــی 
باشــد، و نبایــد از رحمــت الهــی مأیــوس شــوید و طبیعتــاً 
اســت. گنــاه  جبــران  و  توبــه  الهــی،  آمــرزش  دریافــت  راه 

7. سبب غضب خداوند:
اســتفاده نادرســت از نعمــت هــای الهــی و شــکر آن هــا را 
ــود. ــی ش ــد م ــب خداون ــم و غض ــبب خش ــاوردن س ــا نی ــه ج ب
ــِه  ــوا فِی ــم و ال تطغ ــا رزقناک ــاِت م ــن طیِّب ــوا ِم ــه شــریفه :»کل آی
فیِحــّل علیکــم  غضبــِی و مــن یحلِــل علیــِه غضبــِی فقــد هــوی « 
ترجمــه آیــه: »)و دســتور دادیــم کــه( از ایــن رزق حــالل و 
ــر  ــه کف ــد و در آن )ب ــاول کنی ــم تن ــان کردی ــه نصیبت ــزه ک پاکی
نعمــت و تــرک شــکرگزاری( طغیــان و سرکشــی نکنیــد و گــر نــه 
مســتحق غضــب و خشــم مــن می شــوید، و هــر کــس مســتوجب 
خشــم مــن گردیــد همانــا خــوار و هــالک خواهــد شــد.« 

دیدگاه برخي مفسران:
ــه  ــان را ب ــد روزی انس ــده، خداون ــه ش ــزان گفت ــیر المی در تفس
ــر  ــاک، و غی ــر پ ــاک و غی ــد. روزی پ ــي کن ــم م ــته تقس دو دس
ــوده،  ــه فرم ــان ک ــرده، همچن ــا نک ــی عط ــه کس ــاک ب از روزی پ
ــدا، و شــکرش  ــران نعمــت خ ــي کف ــوردن، یعن ــاده روی در خ زی
ــد  ــب خداون ــورت غض ــن ص ــه در ای ــاوردن، ک ــای نی ــه ج را ب
واجــب و الزم مــي شــود، »غضــب« صفــت فعــل و مصــداق 
اراده خــدای تعالــی مــي باشــد، انســان بــه ســبب اعمــال و 
معصیتــي کــه مرتکــب شــده، مــورد غضــب خداونــد قــرار 
مــي گیــرد. و ســقوط می کنــد، و بــه هالکــت مــي رســد. 
در  تســلیم  از  خــروج  بــه  آیــه  ایــن  معانــی  همــه ی 
می شــود. مربــوط  داخلــی  یــا  خارجــی  عقــل  برابــر 

خداونــد مــی فرمایــد: در مصــرف آنچه به شــما روزی مــی کنیم، از 
حــّدی که بــراي زندگی تعیین شــده تجــاوز نکنید، مثــاًل در هنگام 
غــذا خــوردن نکاتــی بایــد رعایــت شــود. ماننــد، مقــدار خــوردن، 
آداب خــوردن و قبــل از غــذا نــام خــدا را بــر زبــان آوردن و غیره ...
نابــود  گیــرد  قــرار  خداونــد  غضــب  مــورد  کــس  هــر 
ســقوط  هفتــم  زمیــن  بــه  انســانّیت  آســمان  از  و  شــده، 
اســت. شــیطان  و  اجّنــه  خانــه ی  آنجــا  کــه  کنــد،  مــي 

ــما  ــرای ش ــد: ب ــی فرمای ــم م ــرآن کری ــه از ق ــن آی ــد در ای خداون
ــزه ای  ــای پاکی ــردن از چیزه ــاح اســت، خــوردن و اســتفاده ک مب
ــاده روی و  ــرف زی ــع مص ــی موق ــم، ول ــما کرده ای ــه روزی ش ک
ــن کاری  ــن کار حــرام، و کســی کــه چنی ــرا ای ــد، زی تجــاوز نکنی
ــار خشــم و غضــب الهــي خواهــد شــد. و هــر  انجــام دهــد، گرفت
ــوی«  ــردد. »ه ــي گ ــالک م ــود، ه ــدا ش ــار خشــم خ ــس گرفت ک

یعنــی هــالک شــدن و ســقوط در آتــش جهنــم می-باشــد.
بــه بنــی اســرائیل گفتــه شــده، از غذاهــای پــاک و پاکیــزه بخورید 
و طغیــان و سرکشــی نکنیــد. و نعمــت هــا را بیجــا مصــرف نکنیــد، 
و در عــوض شــکرگذاری خداونــد کفــر نورزیــد، و خــالف امــر الهي 
ــد،  ــرار ندهی ــتم ق ــم و س ــورد ظل ــتان را م ــد، زیردس ــل نکنی عم
کــه اگــر چنیــن کردیــد مــورد غضــب الهــي واقــع خواهیــد شــد.
شــقاوت  درجــه  بــه  ســعادت  اوج  از  یعنــی  هــوی  )فقــد 
آییــد. مــی  فــرود  دائمــی  عــذاب  و  ابــدی  بدبختــي  و 

راه های جلوگیری از اسراف 
ــن از  ــه گرفت ــر، فاصل ــای بش ــاری ه ــام گرفت ــی تم ــه اصل ریش
ــه  ــر ب ــات بش ــت و نج ــرای هدای ــه ب ــی، ک ــزرگ اله ــض ب دو فی
امانــت گذاشــته شــده اســت. ایــن دو منبــع عظیــم، یکــي 
کتــاب آســمانی قــرآن، و دیگــری ســیره و روش اهــل بیــت 
ــت  ــن دو امان ــوت ای ــت دع ــه اجاب ــی باشــد. ک ــالم( م ــه الّس )علی
الهــی مــی توانــد بشــر را از تاریکــی هــای گنــاه و تجــاوز، 
ــا و آخــرت برســاند.  ــه ســعادت دنی ــی بخشــد. و انســان را ب رهای
در فصــل قبــل آثــار و پیامدهایــی کــه اســراف مــی تواند، بــه دنبال 
داشــته باشــد، را از دیدگاه برخی از تفاســیر مورد بررسی قرار دادیم. 
در ایــن فصــل بــه کمــک روشــهاي زیر کــه برگرفتــه از آیــات الهی 
مــی باشــد. مــي تــوان تــا حــدودی بــا پدیــده اســراف در ســطح 
خانــواده و جامعــه مبــارزه، و از ایــن گنــاه بــزرگ جلوگیــری شــود.

1. واگذاری مدیریت به افراد متخصص
ــود،  ــپرده ش ــق س ــراد ناالی ــه اف ــه ب ــوال جامع ــت ام اگرمدیری
ســنگینی  هــای  خســارت  کــردن  وارد  و  اســراف،  ســبب 
بــه ثــروت ملــی خواهــد شــد. خداونــد در قــرآن هــم ایــن 
کار را نهــی فرمــوده اســت. و آیــه زیــر داســتان مدیریــت 
ــوده. ــان فرم ــر را بی ــور مص ــف در کش ــرت یوس ــادی حض اقتص
آیــه شــریفه: »قال اجعلنِی علــی  خزائِن األرِض  إِنــیِّ حِفیٌظ علِیٌم« .

ایــن  در  گفــت:  شــاه(  بــه  یوســف   « آیــه:  ترجمــه 
کــه  دار  منصــوب  مملکــت  خزانــه داری  بــه  مــرا  صــورت 
بصیــرم.«  و  دانــا  آن  مصــارف  و  دارایــی  حفــظ  در  مــن 

دیدگاه برخی از مفسرین
ــه داری  ــت خزان ــر خواس ــاه مص ــالم( از پادش ــه الّس ــف )علی یوس
کشــور را بــه ایشــان واگــذار کنــد. و فرمودنــد: مــن حافــظ دارایــی 
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هــای کشــور هســتم. از شــما مــی خواهــم تمــام امــور اقتصــادی، 
و کاشــت و برداشــت محصــوالت چیزهــای دیگــر بــه مــن ســپرده 
شــود. زیــرا مــن توانایــی جلوگیــری از تفریــط، و بــي رویــه مصرف 
کــردن در تمــام امــور جامعــه را دارم، و مــي دانم، در چــه جاهایی، 
و بــه چــه انــدازه بایــد مصــرف شــود، تــا بــه ایــن وســیله از اســراف 
و تبذیــر و ریخــت و پــاش بــی رویــه در کشــور جلوگیــری نماییــم.
در تفســیر المیــزان بیــان شــده، علــت چنیــن درخواســتی 
از ســوی حضــرت یوســف )علیــه الّســالم( بــه ایــن دلیــل 
ــه و  ــا اندیش ــر را ب ــور مص ــاد کش ــی و اقتص ــور مال ــه ام ــوده، ک ب
ــت  ــه کاش ــاورزی ک ــوالت کش ــد، و محص ــود اداره کن ــر خ تدبی
ــی و  ــای قحط ــال ه ــرای س ــرده، و ب ــع آوری ک ــد را جم ــی ش م
ــوند  ــی ش ــنگی م ــی و گرس ــار گران ــردم دچ ــه م ــالی ک خشکس
ــیم  ــردم تقس ــان م ــش در می ــت خوی ــا عدال ــرده، و ب ــره ک ذخی
نمایــد، و بــه هــر یــک از افــراد بــه انــدازه ای کــه مســتحق باشــد 
عطــا کنــد، و از حیــف و میــل و ولخرجــی جلوگیــری کنــد.
یکــی دیگــر از دالیــل چنیــن درخواســتی ایــن بــود، کــه شــخصی 
کــه مدعــی اداره امــور یــک جامعــه مــی شــود بایــد از دو صفــت 
ــی( برخــوردار باشــد و  ــم )دانای ــده( وعلی ــظ )محافظــت کنن حفی
ــف  ــد، و یوس ــی را اداره کن ــان مقام ــد چن ــدون آن دو نمی توان ب

ــی  ــوردار، و م ــی برخ ــی باالی ــدرت مدیریت ــالم( از ق ــه الّس )علی
توانــد وضعت نابســامان اقتصادی کشــور را ســر و ســامان بخشــد.
طبــق تعبیــر حضــرت یوســف )علیــه الّســالم( از خــواب 
ــرای کشــور مصــر پیــش  پادشــاه، بحــران اقتصــادی شــدیدی ب
ــن فکــر  ــه یوســف گفــت: م ــم مصــر ب ــی شــد، و حاک ــی م بین
ــن  ــر ای ــه ب ــدرت غلب ــه ق ــتی ک ــی هس ــا کس ــو تنه ــم ت می کن
بحــران را داشــته، و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود یوســف )علیــه 
الّســالم( پیشــنهاد، خزانــه داری کشــور را بــه شــاه بیــان کردنــد. 
ــده   ــه ســراغ یوســف آم ــار ب ــه حکــم اجب ــا ب ــه آن ه ــون ک اکن
بودنــد، چــه بهتــر کــه نبــض اقتصــاد کشــور مصــر را در دســت 
بگیــرد، و بــه یــاری مســتضعفان بشــتابد، از تبعیــض هــا تــا آنجــا 
کــه قــدرت دارد بکاهــد، و حــق مظلومــان را از ظالمــان بگیــرد.
ــه  ــور در درج ــه در آن کش ــاورزی را ک ــائل کش ــا مس مخصوص
ــا توجــه  ــر نظــر بگیــرد و ب ــرار داشــت، زی اول مــورد اهمیــت ق
ــی و ســپس ســال هــای خشــکی  ــه اینکــه ســال هــای فراوان ب
در پیــش اســت، مــردم را بــه کشــاورزی و تولیــد بیشــتر 
ــا ســرحد  دعــوت کنــد، و در مصــرف فرآورده هــای کشــاورزی ت
ســال  بــرای  را  هــا  آن  و  کنــد،  صرفه جویــی  جیره بنــدی، 
ــر  ــی بهت ــان راه ــس در آن زم ــد، پ ــره نمای ــای قحطــی ذخی ه
ــرد. ــدا نک ــر پی ــور مص ــای کش ــتی خزانه ه ــنهاد سرپرس از پیش

2. تذکر دادن به دیگران
ــوند، و  ــی ش ــراف م ــب اس ــه مرتک ــرادی ک ــه اف ــر دادن ب تذک
ــاي  ــر از روش ه ــي دیگ ــا، یک ــت آن ه ــاختن غفل ــرف س برط
پیــش گیــري از اســراف و تبذیــر مــی باشــد؛ زیــرا در بســیاري 
ــري  ــي فک ــي و ب ــي توجه ــردن، ناشــي از ب ــع اســراف ک از مواق
ــان  ــن رابطــه بی ــم در ای ــرآن کری ــی از ق ــی باشــد. آیات ــراد م اف
شــده، تــا شــاید بــا بازگــو کــردن سرگذشــت نهایــی مشــرکین و 
کفــار، تذکــری بــرای بقیــه انســان هــا باشــد. و بتــوان بــه ایــن 
وســیله از هــر نــوع فســاد و گناهــی در جامعــه جلوگیــری کــرد.  
فأنجیناهــم  الوعــد  صدقناهــم  »ثــّم  شــریفه:  آیــه 
. المســِرفِین«  أهلکنــا  و  نّشــاء  مــن  و 

ــم  ــا دادی ــه آن ه ــه ب ــده ای ک ــه وع ــا ب ــگاه م ــه: »آن ــه آی ترجم
وفــا کردیــم و آنــان را بــا هــر کــه خواســتیم )از شــر دشــمنان( 
گردانیدیــم.« هــالک  را  ظالــم  مســرفان  و  دادیــم  نجــات 

دیدگاه برخی مفسران:
بانــو امیــن در مخــزن العرفــان در تفســیر ایــن آیــه بیــان 
ــد:  ــی فرمای ــر م ــورت تذک ــه ص ــرآن ب ــد در ق ــوده، خداون فرم
ــا  ــم ت ــک کردی ــین کم ــران پیش ــه پیغمب ــه ب ــور ک ــان ط هم
ــا مؤمنیــن و  ــر کفــار زمــان خــود پیــروز شــوند، و آن هــا را ب ب
کســانی کــه ایمــان آوردنــد نجــات دادیــم، بــه همیــن صــورت 
دشــمنان آن هــا و کســانی کــه پیامبــران مــا را قبــول نداشــتند، 
هــالک نمودیــم، پــس بــا مشــرکین مکــه نیــز چنیــن خواهیــم 
نمــود، و ایــن آیــه عامــل ترســی بــرای کفــار مکــه مــی باشــد.
یــا آیــه بیــان کــرده، کــه مــا مشــرکین اهــل مکــه را از عــذاب 
آســمانی نــگاه داشــتیم، و آن وعده هایــی کــه بــه مؤمنیــن بــرای 
ــت  ــمن و هالک ــت دش ــان از دس ــات آن ــح، و نج ــروزی و فت پی
ــه در  ــرادی را ک ــم، و اف ــی کنی ــل م ــم، عم ــن داده  بودی کافری
خطــاء و فســاد اســراف  نماینــد. هــالک خواهیــم نمــود .
ایــن آیــه بــه کالم پیــش متصــل شــده و نتیجه ارســال رســوالن، 
و عاقبــت امــر مســرفان، کــه در هــر امتــی بــر اثــر بــی توجهــی 
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ــان  ــه چــه سرنوشــتی دچــار شــدند. را بی ــه معجــزات الهــی ب ب
می کنــد و بــه مشــرکین تذکــر مــی دهــد، ایــن تهدیــدی بــرای 
مشــرکین مــی باشــد، و منظــور از مســرفین همــان افراد مشــرک، 
ــه، و از  ــه رفت ــه بیراه ــت ب ــه از راه عبودی ــت ک ــانی هس و کس
روش بندگــی تجــاوز نمودنــد. و نیــز می-فرمایــد: مــا رســوالن و 
پیروانشــان را همــان طــور کــه وعــده داده بودیــم نجــات دادیــم.
افــراد جاهــل و شــرور اّمت، گفتــه های رســوالن حــّق را انکار می 
کردنــد، و آنــان را مــورد آزار و اذیت قــرار می دادنــد. پس خداوند 
بــه رســوالن مّنــت گذاشــته، آنــان را وعــده امامــت و جانشــینی 
در زمیــن داد، بــه وســیله بــه هالکــت رســاندن مســرفان ســتمگر 
تــرس آنــان را بــه امنّیــت تبدیــل کــرد. وعــده هــای خــدا شــامل 
ــد.   حــال کســانی مــی شــود کــه کار شایســته انجــام مــی دهن
همــان گونــه کــه انتخــاب رهبــران بشــر از میــان افــراد ســنت مــا 
بــوده، ایــن هم ســنت ما اســت کــه در برابــر توطئه هــای مخالفان 
از آن هــا حمایــت کنیــم و اگــر اندرزهــای پــی در پــی در آن هــا 
مؤثــر نیفتــاد،  صفحــه زمیــن را از لــوث وجودشــان پــاک ســازیم.
ــل  ــان و عم ــار ایم ــه معی ــم( ب ــه را بخواهی ــر ک ــور از )ه منظ
افــراد بســتگی دارد، منظــور از»مســرفان« کســانی  صالــح 
و  الهــی  آیــات  گرفتــن  نادیــده  وســیله  بــه  کــه  هســت 
ــه  ــش و در جامع ــخصی خوی ــی ش ــران در زندگ ــب پیامب تکذی
شــدند،    اســراف  باعــث  کننــد،  مــی  زندگــی  آن  در  کــه 

3. دعا کردن 
در ایــن روش دســت نیــاز بــه ســوي بــي نیــاز دراز مــي کنیــم 
ــا مــا را در مبــارزه  ــه از درگاهــش تقاضــا مــي کنیــم ت و عاجزان
ــن  ــام زی ــه ام ــیوه اي ک ــد. ش ــاري کن ــراف ی ــا اس رو در روي ب
العابدیــن )علیــه الّســالم( از آن بــه بهتریــن وجــه بهــره جســتند.

آیــه شــریفه : »و مــا کان قولهــم إاِّل أن قالــوا ربّنا اغِفر لنــا ذنوبنا و 
إِســرافنا فـِـي أمِرنــا و ثبِّــت أقدامنا و انصرنــا علی القــوِم الکافِِرین«.

ترجمــه آیــه: »و آن هــا جــز ایــن نمی گفتنــد کــه پــروردگارا، از 
گنــاه و ســتمی کــه مــا درباره خــود کرده ایــم درگذر و مــا را ثابت 
قــدم بــدار و بــر )محــو( گــروه کافــران مظّفــر و منصــور گــردان.«
امــام ســجاد )علیــه الّســالم( در دعــای ســی ام صحیفــه ســجادیه 
ایــن چنیــن بیــان فرمــوده: »بــار خدایــا بــر محّمــد و آل او درود 
فرســت، و مــرا از اســراف و زیــاده روی )در صــرف مــال( بــاز دار، 
ــه روی )در زندگــی( مســتقیم ســاز )کــه  ــه بخشــیدن و میان و ب
کجــی در آن راه نداشــته و از حــّد تجــاوز ننمایــم( و روش نیکــو 
در معیشــت و زندگــی )صــرف مــال بــه انــدازه توانائــی( را بــه من 
بیامــوز )در دل مــن انــداز طوري که شایســته اســت رفتــار نمایم«

دیدگاه برخی مفسران:
یکــی از عوامــل شکســت در جنــگ، گنــاه و اســراف مــی باشــد، 
ــن  ــد، ای ــی توانن ــتغفار م ــیله اس ــه وس ــص، ب ــدگان مخل رزمن
موانــع پیــروزی را از بیــن  ببرنــد. خداونــد مــی فرمایــد: شکســِت 
ــه   ــد، ب ــبت ندهی ــران نس ــا دیگ ــدر و ی ــا و ق ــه قض ــود را ب خ
کاســتی هــا و تقصیرهــای خــود نیــز توّجــه کــرده. اّول اســتغفار 
و طلــب آمــرزش نمائیــد، ســپس از خداونــد پیــروزی بخواهیــد. 
بــه جــای تســلیم در برابــر دشــمن، در پیشــگاه خداونــد اظهــار 

ذلّت نمایید.

دشــمن  بــا  دیــدار  هنــگام  هــا  آن  ســخن 
خداونــد.  درگاه  بــه  اســتغفار  مگــر  نبــود،  چیــزی 
» اغفــر لنــا ذنوبنــا« و گناهــان مــا را بــر مــا پــرده بپــوش، برای 
ایــن کــه مــا بــه خاطــر آن هــا مــورد عــذاب قــرار نگیریــم. در 
راه جهــاد بــا دشــمن قــدم هــای مــا را محکــم نگــه بــدار، بــه 
وســیله تقویــت دل هــای مــا و ایجــاد اســبابی کــه بــه وســیله 
آن هــا ثابــت قــدم مــی شــویم. کافــران را بــه افکنــدن رعــب 
ــا. ــاری فرم ــتگان ی ــیله فرش ــه وس ــا را ب ــا و م در دل آن ه

چكیده :
بــا توجــه به آیــات قــرآن و روایــات ائمه )علیه الّســالم( اســراف 
ــی  ــادی، و اخالق ــادی، اعتق ــور اقتص ــاده روی در ام ــی زی یعن
مــی باشــد، عمــل زشــت و ناپســند، و جــزء گناهــان کبیــره 
ــه مســرفین  ــد در قــرآن کریــم ب محســوب مــی شــود. خداون
ــده اســت،  ــار نامی ــا را اصحــاب الن ــذاب داده و آن ه ــده ع وع
ــروژه اســراف را از دیــدگاه لغــت شناســان  ــده در ایــن پ نگارن
ــی  ــراف کاران ــورد از اس ــد م ــرار داده، چن ــی ق ــورد بررس م
ــرده.  ــان ک ــده بی ــا آورده ش ــام آن ه ــم ن ــرآن کری ــه در ق ک
ــرده، و  ــی ک ــران بررس ــدگاه مفس ــراف را از دی ــواردی از اس م
اینکــه اســراف بــرای شــخص مســرف. چــه پیامدهــا و آثــاری 
ــی  ــال داشــته باشــد، و در آخــر راه های ــه دنب ــد ب را مــی توان
ــزرگ در  ــاه ب ــن گن ــوان از ای ــی ت ــا م ــیله آن ه ــه وس ــه ب ک
ــت.  ــده اس ــر ش ــرد را متذک ــری ک ــه جلوگی ــواده و جام خان

گرد آورنده : مهدی سپراک
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تو نیکی میکـن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانـت دهــد باز

ــیاری  ــروز بس ــه ام ــه در جامع ــت ک ــائلی اس ــه مس ــاق از جمل انف
ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــیار انف ــتند و بس ــه هس ــا آن مواج ــراد ب از اف
ــداف  ــی از اه ــوند. یک ــد ش ــار تردی ــام دادن ان دچ ــورد انج در م
ــا  مهــم از نوشــتن ایــن پژوهــش اثبــات ایــن قضیــه اســت کــه ب
انفــاق و بخشــش نــه تنهــا چیــزی از انســان کــم نمــی شــود بلکــه 
ــان  ــت و انس ــد داش ــد خواه ــزد خداون ــم ن ــی عظی ــر و پاداش اج
ــند  ــات ناپس ــل و صف ــیاری رذای ــود را از بس ــن کار روح خ ــا ای ب
ــبختی در  ــعادت و خوش ــن س ــن عی ــت و ی ــیده اس ــی بخش رهای
ــن  ــتن ای ــبب نوش ــه س ــری ک ــل دیگ ــت. از دالی ــان اس دو جه
مقالــه شــد مــی تــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه شــرایط 
انفــاق درســت بــرای بســیاری از انســان هــا روشــن نیســت، بــرای 
مثــال ممکــن اســت آنچــه را کــه برایشــان بــی ارزش شــده اســت 
ــه  ــبت ب ــری نس ــاس برت ــند و در درون احس ــران ببخش ــه دیگ ب
ــیاری از  ــوان بس ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ــند. ب ــته باش ــران داش دیگ
مســائل رابــرای چنیــن افــرادی روشــن کــرد و آنــان را بــه ســوی 
ــداف  ــر اه ــاختن. از دیگ ــون س ــمند رهم ــک و ارزش ــش نی بخش
ــراد  ــی از اف ــه بعض ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــوان ب ــی ت م
ــر  ــک ام ــروت ی ــر و ث ــی و فق ــه طبقات ــد فاصل ــی کنن ــان م گم
ــود  ــه وج ــد در جامع ــزی بای ــن چی ــت و چنی ــی اس ــاًل طبیع کام
ــرای آنهــا بیــان کــرد کــه ایــن  ــد ب داشــته باشــد در حالیکــه بای
ــی  ــع حق ــه در واق ــد ک ــراد ثروتمن ــش اف ــا بخش ــد ب ــه بای فاصل
ــود. ــر ش ــر و کمت ــت کمت ــه اس ــا نهفت ــروت آنه ــر را در ث از فق

سؤاالت و فرضیاتی که در این مقاله در پی پاسخ آن 
هستیم عبارتند از:

۱-انفاق چیست؟   
۲- بیان اهمیت انفاق

۳- آیا انفاق اختصاص به حال دارد؟
۴- پاداش انفاق چیست؟

۵- آثار فردی و اجتماعی انفاق چیست؟
۶- شرایط انفاق ارزشمند چیست؟

مفهوم انفاق: 
نفق در لغت به معنی گذشتن هر چیزی و از بین رفتن آن با تمام 

شدن آن چیز است.)۱( و در اصطالح انفاق بیرون کردن مال از 
ملک و قرار دادن آن در ملک دیگری است که یا از طریق صدقه یا 

از بخشش کردن مال های خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه 
خدا به آن فرمان داده است می باشد.)۲(

پاداش انفاق:
انفاق سبب آمرزش: 

ــراَء  ــا الُفَق ــَی َو اِن تُحُقوهــا َو تُؤتوَه ــا ِه ــاِت َفِنعِم َدق ــُدوا الصَّ )اِن تُب
ــئاتُِکم َواهلُل بِمــا تَعلَمــوَن  ــُر َعنُکــم ِمــَن یَسِّ َفُهــَو َخیــُر لَُکــم َو یَُکفِّ
خبیــٌر(، )اگــر بــه مســتحقان آشــکارا انفــاق صدقــات کنیــد کاری 
ــر  ــانید نیکوت ــران رس ــه فقی ــی ب ــر پنهان ــن اگ ــت. لیک ــو اس نیک
اســت و خــدا بــه پــاداش آن گناهــان شــما را محــو و ســتور دارد 
ــر  ــه پ ــان شــما آگاه اســت(.)۳(انفاق معامل و خــدا از آشــکار و نه
ــاق را  ــر انف ــوره فاط ــه ۲۹ س ــد در آی ــروردگار: خداون ــا پ ــود ب س
ــه  ــن آی ــالوت در ای ــرده اســت و ت ــان ک ــر ســود بی ــه ای پ معامل
ــری  ــد، فک ــر باش ــه سرچشــمه فک ــی اســت ک ــی خواندن ــه معن ب
ــو  ــک س ــه از ی ــی ک ــردد، عمل ــح گ ــل صال ــمه عم ــه سرچش ک
ــاز اســت و از  ــر آن نم ــه مظه ــد دهــد ک ــه خــدا پیون انســان را ب
ســوی دیگــر بــه خلــق خــدا ارتبــاط دهــد کــه مظهــر آن انفــاق 
ــی  ــه فزون ــاق مای ــدادادی انف ــب خ ــام مواه ــاق از تم ــت، انف اس
ــد  ــه بخواه ــر ک ــرای ه ــروردگارم روزی را ب ــو پ ــود. )بگ ــه کمب ن
ــی  ــرم)ص( م ــر اک ــی از پیامب ــد ...()۴( در روایت ــی ده ــعه م توس
خوانیــم کــه فرمــود: »مــن ایقــن بالخــف ســخت نفســه بالنفقــة« 
ــد در  ــته باش ــینی داش ــوض و جانش ــه ع ــن ب ــه یقی ــی ک ، )کس
ــاق:  ــردی انف ــار ف ــود(.)۵( آث ــد ب ــردن ســخاوتمند خواه ــاق ک انف
)... منافــع انفــاق بــه خــود شــما بازگشــت مــی کنــد...()۶( مســلماً 
ــه  ــردد ب ــی گ ــاز م ــه خــودش ب ــه نتیجــه کار انســان ب ــی ک زمان
ــه اخــری دارد و  ــاق هــم جنب ــد مــی شــود. انف ــه من آن کار عالق
ــات و  ــه مادی ــوان ب ــی ت ــوی م ــه دنی ــوی. از جنب ــه دنی ــم جنب ه
ــوان گفــت کــه  ــه معنــوی مــی ت ــات اشــاره کــرد و از جنل معنوی
ــرادری  ــتی و ب ــوع دوس ــداکاری و ن ــش و ف ــت و بخش روح گذش
ــیله  ــت وس ــد و در حقیق ــی ده ــرورش م ــده پ ــاق کنن را در انف
مؤثــری بــرای تکامــل روحــی و پــرورش شــخصیت اوســت.

آثار فردی و اجتماعی انفاق:
 

یــک فــرد از جامعــه کــه عضــوی از یــک مجموعــه اســت 
ــع  ــود وض ــاق خ ــا انف ــا ب ــد و م ــاج ش ــر و احتی ــار فق ــر دچ اگ
او را اصــالح کردیــم ، همــه دل او را از رذائلــی کــه فقــر در 
ــت را  ــراغ محب ــم چ ــم و ه ــرده ای ــاک ک ــد پ ــی کن ــاد م او ایج
در دلــش ایجــاد نمــوده ایــم و هــم زبانــش را بــه گفتــن 
خوبــی هــا ترغیــب کــرده ایــم و هــم او را در عملکــردش 
ــت: ــده اس ــل ش ــادق )ع( نق ــام ص ــم و از ام ــیده ای ــاط بخش نش
جــدا  مــال  از  آشــکار  طــور  بــه  را  واجــب  »زکات 
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انفــاق  امــا  کنیــد  انفــاق  آشــکار  طــور  بــه  و  کنیــم 
اســت«.)۷( بهتــر  باشــد  مخفــی  اگــر  مســتحب  هــای 

آیا انفاق اختصاص به مال دارد؟
ــه مــال نیســت بلکــه  انفــاق مفهــوم وســیعی دارد کــه منحصــر ب
ــادی و  ــای م ــرمایه ه ــی و س ــروی اجتماع ــت و آب ــم و هدای عل
معنــوی را نیــز شــامل مــی شــود.)الذین یومنــون بالغیــب و 
ــالَة و مّمــا رزقناهــم ینفقــون(.)۸( در آیــه فــوق بــه  یقیمــون الصَّ
ــر ارتبــاط  صفــات متقیــن اشــاره شــده اســت کــه آنهــا عــالوه ب
ــد از طریــق انفــاق ارتبــاط خــود را  ــد دارن ــا خداون نزدیــک کــه ب
ــه  ــا توجــه ب ــز تحکــم مــی بخشــند. ب ــا انســان هــای دیگــر نی ب
ایــن نکتــه کــه قــرآن نمــی گویــد »مــن اموالهــم ینفقونــم«، »از 
اموالشــان انفــاق مــی کننــد« بلکــه مــی گویــد »مّمــا رزقناهــم« 
، »از آنچــه بــه آنهــا روزی دادیــم« انفــاق مــی کننــد مــی تــوان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه انفــاق تمــام مواهــب مــادی و معنــوی 
ــن  ــزگار ای ــردم پرهی ــات م ــن از صف ــود. بنابرای ــی ش ــامل م را ش
ــش،  ــل، دان ــم، عق ــه عل ــد از جمل ــه دارن ــر آنچ ــه از ه ــت ک اس
نیروهــای جســمانی و مقــام و موقعیــت اجتماعــی خویــش بــدون 
انتظــار پاداشــی انفــاق مــی کننــد. چنیــن انســانی مالــک اصلــی 
ــان  ــی در جه ــون عموم ــک قان ــاق را ی ــد و انف ــی دان ــدا م را خ
ــش در  ــزاء آفرین ــه اج ــه در آن هم ــد ک ــی کن ــی م ــش تلق آفرین
ــل  ــت کام ــا رضای ــه ب ــر هســتند در نتیج ــه یکدیگ ــار ب ــال ایث ح
ــرار  ــی ق ــار بندگان ــد را در اختی ــای خداون ــت ه ــب و نعم مواه
ــد را  ــنودی خداون ــت و خش ــق رضای ــن طری ــد و از ای ــی ده م
ــی  ــادق)ع( در حدیث ــام ص ــازد. ام ــی س ــا م ــش مهی ــرای خوی ب
ــاه و  ــود: »ان معن ــون فرم ــم ینفق ــا رزقناه ــه مم ــیر جمل در تفس
ــوم و  ــه از عل ــت ک ــن اس ــوم آن ای ــم یبثتون«،)مفه ــا علمناه مم
ــد و  ــم نشــر مــی دهن ــم داده ای ــه آنهــا تعلی ــی کــه ب ــش های دان
ــه نیازمنــدان مــی آموزنــد. مفهــوم ایــن ســخن آن نیســت کــه  ب
انفــاق مخصــوص علــم اســت بلکــه چــون غالبــاً نظرهــا در مســأله 
ــوع  ــن موض ــر ای ــا ذک ــام ب ــت ام ــی اس ــاق مال ــه انف ــاق متوج انف
ــازد.()۹( ــن س ــاق را روش ــوم انف ــتردگی مفه ــد گس ــی خواه م

اهمیت انفاق: 
ــه  ــط ب ــاق فق ــه انف ــد ک ــی کنن ــان م ــا گم بســیاری از انســان ه
نفــع کســی اســت کــه مــورد انفــاق قــرار مــی گیــرد در حالیکــه 
بیشــترین ســود شــامل حــال کســی مــی شــود کــه انفــاق مــی 
ــه آن  ــت و ب ــار اوس ــه در اختی ــت از آنچ ــا گذش ــان ب ــد. انس کن
عالقــه منــد اســت در حقیقــت از صفــات رذیلــه چــون حســادت، 
ــر  ــاز نزدیکت ــی نی ــد ب ــه خداون ــرد و ب ــی گی ــه م ــع و... فاصل طم
مــی شــود و مــی آمــوزد کــه بهتریــن چیزهایــی را کــه در اختیــار 
دارد را بــدون هیــچ چشمداشــتی در اختیــار دیگــران قــرار دهــد و 
ایــن نکتــه روح خداجویــی را در انســان بیــدار مــی کنــد و انســان 
ــه  ــاق مای ــن انف ــد. بنابرای ــی کن ــا دور م ــه دنی ــتگی ب را از دلبس
ــورد  ــه در م ــری ک ــوارد دیگ ــت. از م ــی اس ــعادت آدم ــد و س رش
اهمیــت انفــاق مــی تــوان بیــان کــرد تأکیــد فــراوان قــرآن روی 
ــه مســأله انفــاق  ــرآن ب ــادی از ق ــات زی ــن مســأله اســت. در آی ای
ســفارش شــده اســت بــرای مثــال در آیــه ۲۶۱ ســوره بقــره ذکــر 
مســأله انفــاق بعــد از معــاد شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه یکــی 
ــاق و بخشــش اســت. ــن اســباب نجــات در قیامــت انف از مهمتری

انفاق مهم 
ترین طریق حل 
مشکل طبقاتی: 

مســأله اختــالف طبقاتــی یکــی از 
ــدم  ــن مشــکالت بشــر اســت، ع مهمتری

ــروت در  ــدن ث ــته ش ــت و انباش ــت عدال رعای
ــن زده  ــکل دام ــن مش ــر ای ــدک ب ــده ای ان ــت ع دس

اســت. آنچــه ایــن مســأله را تشــدید مــی کنــد بســته شــدن 
ــه  ــی ب ــی حقیق ــه معن ــاون ب ــای انســانی و تع ــای کمــک ه دره
ــه  ــل فاصل ــی از عوام ــه یک ــواری ک ــن رباخ ــردم و همچنی روی م
ــی  ــکار م ــد آش ــرآن مجی ــات ق ــت در آی ــا دق ــت ب ــی اس طبقات
ــی  ــالف طبقات ــردن اخت ــن ب ــداف اســالم از بی شــود )یکــی از اه
ــت  ــوب پرداخ ــواری، وج ــون رباخ ــوری چ ــم ام ــق تحری از طری
ــات و  ــس و صدق ــل زکات و خم ــالمی از قبی ــای اس ــات ه مالی
ماننــد آنهــا و تشــویق بــه انفــاق، وقــف و قــرض الحســنه 
ــرده  ــده ک ــر زن ــه مهمت ــی و از هم ــف مال ــای مختل ــک ه و کم
ــت.)۱۰( ــلمانان اس ــان مس ــانی در می ــرادری انس ــان و ب روح ایم

شرایط وام نیکو: )انفاق ارزشمند(
بــدون شــک انفــاق نیــز ماننــد بســیاری از امــور مراتــب و در جاتی 
دارد و هــر نــوع انفاقــی را نمــی تــوان انفــاق ارزشــمند تلقــی کــرد. 
بخشــش نزد خداوند پســندیده اســت که شــرایط زیر را دارا باشــد.
ــه از  ــود ن ــاب ش ــا انتخ ــن آنه ــاک و بهتری ــای پ ــمت ه ۱. از قس
اموالــی کــه ارزش ناچیــزی دارد بــه طوریکــه حتــی خودمــان نیــز 
از پذیرفتــن آن اکــره داریــم. )یــا ایهــا الذیــن امنــوا انفقــوا انفقــوا 
ــن االرض و ال  ــم م ــا لک ــا اخرجن ــبتم و مّم ــات ماکس ــن طیب م
ــوا  ــه اال ان تغمض ــتم باخذی ــون ولس ــه تنفق ــث من ــوا الخبی یتمّم
فیــه و اعلمــوا اهلل عتــی حمیــد( )ای کســانی کــه ایمــان آورده ای 
از آنچــه از زمیــن بــرای شــما خــارج ســاخته ایــم انفــاق کنیــد و 
ــرای انفــاق نرویــد در حالیکــه  ــه ســراغ قســمت هــای ناپــاک ب ب
ــاض  ــر از روی اغم ــد، مگ ــا بپذیری ــتید آنه ــر نیس ــان حاض خودت
ــت(.)۱۱( ــتایش اس ــته س ــاز و شایس ــی نی ــد ب ــد خداون و بدانی
۲. از اموالــی کــه مــورد نیــاز انســان اســت.»آنها دیگــران را برخــود 
مقــدم مــی دارنــد هــر چند شــخصاً شــدیداً نیازمنــد باشــندم.)۱۲(
۳. بــه کســانی انفــاق کنیــد کــه ســخت بــه آن نیازمندنــد 
ــی  ــرای نیازمندان ــما ب ــاق ش ــد )انف ــر بگیری ــا را در نظ ــت ه اولوی
باشــد کــه در راه خــدا در محاصــره قــرار گرفتــه انــد(.)۱۳(
۴. انفــاق اگــر مکتــوم باشــد بهتــر اســت )هــرگاه آنهــا را مخفــی 
ــر اســت(.)۱۴( ــرای شــما بهت ــد ب ــه نیازمنــدان بدهی ســاخته و ب
ــه  ــانی ک ــد )ای کس ــراه نباش ــا آن هم ــت و آزاری ب ــز من ۵. هرگ
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سا انفــاق  ایــد  آورده  ایمــان 
و  منــت  بــا  را  خــود  هــای 
نکنیــد(.)۱۵( باطــل  آزار 
بــا  تــودم  بایــد  انفــاق   .۶
اخــالص و خلــوص نیــت باشــد. 
)کســانی کــه اموالشــان را بــرای 
خداونــد  خشــنودی  جلــب 
کننــد(.)۱۶( مــی  انفــاق 
۷. آنچــه را انفــاق مــی کنــد 
کوچــک و کــم اهمیــت بشــمارد 
هــر چنــد ظاهــراً بــزرگ باشــد 
)بــه هنــگام انفــاق منــت نگــذار 
بشــمار(.)۱۷( بــزرگ  آنــرا  و 
ــه آن  ــه ب ــی باشــد ک ۸. از اموال
دل بســته اســت )هرگــز بــه 
حقیقــت نیکــوکاری نمی رســید 
ــت  ــه دوس ــه از آنچ ــر اینک مگ
کنیــد(.)۱۸( انفــاق  داریــد 

ــود را  ــه خ ــد بلک ــور نکنی ــی تص ــک حقیق ــود را مال ــز خ ۹. هرگ
واســطه ی میــان خالــق و خلــق بدانیــد )انفــاق کنیــد کــه از آنچــه 
ــت(.)۱۹( ــرار داده اس ــود در آن ق ــده خ ــما را نماین ــد ش خداون
حــالل  امــوال  از  انفــاق  بایــد  چیــز  هــر  از  قبــل   .۱۰
پذیــرد  مــی  را  آن  فقــط  خداونــد  کــه  چــرا  باشــد 
کنــد(.)۲۰( مــی  قبــول  پرهیــزگاران  از  تنهــا  )خداونــد 

نتایج تحقیق
مــال  بــه  تنهــا منحصــر  و  دارد  انفــاق مفهــوم وســیعی   .۱
معنــوی  و  مــادی  هــای  ســرمایه  شــامل  بلکــه  نیســت 
نیــز مــی باشــد و انســان تنهــا واســطه ی فیــض خداونــد 
اســت. خــدا  حقیقــی  مالــک  و  اســت  بنــدگان  بــه 
مهمتریــن  از  یکــی  طبقاتــی  اختــالف  مســأله   .۲
و  واجــب  هــای  انفــاق  بــا  کــه  اســت  بشــر  مشــکالت 
رســید. خواهــد  خــود  حــد  کمتریــن  بــه  مســتحب 
۳. انفــاق یــک امــر بســیار مهــم اســت کــه در قــرآن کریــم نیــز 
بســیار بــه انجــام آن ســفارش شــده اســت و اجــر و پــاداش بســیار 
ــت. ــه اس ــر گرفت ــده در نظ ــاق کنن ــرد انف ــرای ف ــی را ب عظیم
4. از جمله پاداش هایی که برای انفاق بیان شده عبارتند از:

۱. انفاق سبب آمرزش است.
۲. انفاق مایه فزونی است نه کمبود.

۳. انفاق معامله پر سود با پروردگار است.
۴. انفاق آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد.

۵. انفاق نیکو و ارزشمند دارای شرایطی است که می توان از آن 
جمله به موارد زیر اشاره کرد:

بــه صــورت  شــود،  انتخــاب  مــال  پــاک  هــای  قســمت  از 
بــا  تــوأم  باشــد،  آزار  و  منــت  بــدون  باشــد،  مخفیانــه 
اخــالص و خلــوص نیــت باشــد، از امــوال حــالل باشــد و...
حــدود  تــا  تحقیــق  از  حاصــل  هــای  یافتــه 
اســت. بــوده  تحقیــق  ســؤاالت  پاســخگوی  زیــادی 

گرد آورنده : مهدی سپراک
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تم
مج ــی  ــج کرم ــای آمان ــدن آق ــوت ش دع

بوچیــای  تیــم  عضــو  و  کارآمــوز 
از  کــرج  رعــد  خیریــه  مجتمــع 
اردوی  بــه  فدراســیون  طــرف 
ــا ــی بوچی ــم مل ــی تی ــتعداد یاب اس

حضور سرکار خانم میرظفرجویان ؛ 
مدیریت مجتمع رعد کرج 

در جلسه تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی مدیران 
مراکز توانبخشی استان البرز

با حضور جناب دکتر فالح نژاد و سرکار خانم توکلی 
مورخ 1400/04/23 در سالن اجتماعات بهزیستی 

استان البرز 
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انعقاد  تفاهم نامه فی مابین 
مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی 

رعد و اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگر ی و صنایع دستی استان 

البرز  - 5 تیر ماه 1400

خرید 11 عدد کامپیوتر با مشخصات سخت افزاری جدید برای متامی واحدها

تشکیل کالس جدید سوخته نگاری 

روی چوب و کوکسا
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سا شرکت توانخواهان مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج نمایشگاه نقاشی انجمن 

هنرهای تجسمی معلوالن - روز یکشنبه مورخ 1400/05/10


