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راهبرد

ویژه  ماه مبارک رمضان  شماره 4

قیر را به هنر  کیمیا کنیم
یک ماه از شــروع سال جدید ســپری شده است. 
سالی که با تغییر قرن و نوید روزهایی توام با صحت و 
سالمتی از جهت امکان واکسیناسیون همگانی برای 
مقابله با ویروس کرونا  و البته آغاز ماه پر خیر و برکت 

“رمضان” توامان شده است.ماهی که فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تهذیب 
و پاالیش روح و روان انســان است. ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از 
آیینه دل و برافروختن چراغ معرفت در شبستان وجود است. عاشقان کوی 
دوست در این ماه، مهر صیام بر لب می زنند و با گام نهادن بر نردبان کمال و 
فضیلت، پلّه پلّه به معبود و معشوق خویش نزدیک تر می شوند. انسان روزه 
دار در این ماه مهمان حضرت دوست است و سفره ای از رحمت و مغفرت در 
پیش روی وی گشوده شده است. البته به اعتقاد بنده عبادت در این ماه، تنها 
معطوف به قرائت ذکر و دعا نمی شــود. خدمت اگر با هدف یاری رساندن به 
خلق خدا باشد نیز خود نوعی عبادت است. به ویژه به مردمی که سالهاست 
متحمل سنگین ترین و سخت ترین تحریم های اربابان قدرت جهان نسبت 
به تامین  حداقل معاش خود هســتند. قطعا توجه به شعار سال جاری که از 
سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان “تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی 
ها« نامگذاری شده است، بســترهای الزم برای کاهش آالم و دردهای این 
مردم و البته افزایش روند تولید  و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را فراهم 
آورده و در این راســتا مانع زدایی می کند. آنهم برای شــرکتی چون »نفت 
پاسارگاد« که همواره  در پی گسترش فعالیت های خود با هدف رونق تولید 
و افزایش اشتغال با نگاه به بازارهای جهانی و منطقه ای بوده است.برهمین 
اســاس نیز بر آن هستیم تا با فال نیک گرفتن این همزمانی از کلیه ظرفیت 
های موجود برای عمل به فرمایشــات معظم له استفاده کنیم؛ خوشبختانه 
کیفیت قیر ایران، قیمت رقابتی، باالبودن ظرفیت تولید و جایگاه ژئوپلیتیک، 
مهم ترین مزیت های  کشــورما در بازار جهانی قیر محسوب می شود. عالوه 
براین نزدیکی به شرق آســیا با محوریت اقیانوس هند، شرق آفریقا و خلیج 
فارس و خاورمیانــه از ویژگی های مهم و موثر جغرافیایی اســت که پایگاه 
ایــران را در این بازار تقویت کرده و کشــورمان را به یکی از برجســته ترین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر در بازارهای جهانی تبدیل کرده است. 
امری که قطعا همت و تالش نیروهای پرتوان شــرکت نفت پاسارگاد نیز در 
تحقق آن تاثیرگذار بوده و بخشی از افتخارات آن معطوف به خالقیت و تالش 
های شبانه روزی کارکنان این مجموعه در نشاندن نام ایران بر قله افتخارات 
بازارهای جهانی است. در پایان جا دارد روز جهانی کارگر را که روز تجلیل از 
پیشتازان توسعه و صنعت کشور است  را به تمامی کارگران خالق و پرتالش 
میهن اسالمی به ویژه کارگران زحمتکش شرکت نفت پاسارگاد صمیمانه 
تبریک گویم و آرزوی سالمتی ایشان را از خداوند سبحان خواستار هستم. 
کارگرانی که بی تردید رمز پیشــرفت و توسعه پایدار یک کشور و یک تمدن 
هستند و  با تجلی استعدادها و سرمایه انسانی تالشگر و کارآمد آنها است که 
نیروی محرکه اقتصاد کشور به چرخش در می آید و رونق اقتصادی به خانه 

ها و سفره های مردم باز می گردد.

سرمقاله
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کارگران همواره در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید کشــور قرار 
داشــته و نقش اصلی را در عرصه رونق اقتصادی ایــران مان بر عهده دارند. به 
ویژه در سالهای اخیر که کشــور عزیزمان عالوه بر تبعات اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه اقتصادی ایاالت متحده، با آثار ناشــی از انتشار ویروس کرونا نیز 
مواجه اســت و علی رغم تمامی تدابیر اندیشیده شــده از سوی مسوولین امر 
بخشی از مشکالت آن، همچنان به قوت خود باقی است. مشکالتی که حداقل 
در مجموعه ای مانند شــرکت نفت پاسارگاد اهتمام ویژه ای برای حل و فصل 
آنها وجود دارد چرا که بــه اعتقاد مدیران این مجموعــه، کارگران به عنوان 
بازوی تولیــد و نیروی مولد، یکی از مهمترین طبقــات اجتماعی و اقتصادی 
کشــور را تشــکیل می دهند و با وجود تمام تنگناها  نباید از هیچ کوششــی 
برای پاســخگویی به نیازهای آنها کوتاهی کرد.  متاسفانه سخن گفتن از روز 
کارگر در اغلب نقاط دنیا تنها محدود به حرف زدن از ســندیکا، حقوق و مزایا 
و بیمه و موارد این چنینی اســت اما برای ما مســلمانان قشر کارگر عالوه بر 
حقوق مادی، ارزش معنوی بســیار باالیی نیز دارند.امری که همواره در راس 
امور و سرلوحه فعالیت های مدیران مجموعه نفت پاسارگاد قرار داشته است.
به اعتقاد مدیران ایــن مجموعه برای ایجاد انگیزه و تالش حداکثری قشــر 
زحمتکش کارگر باید اموری چون کار، اشــتغال و تامین معاش آنان در صدر 
برنامه های آنان قرار داشــته تا این گروه از جامعه، با امنیت خاطر بیشتری در 
مسیر پیشــرفت اقتصادی گام بردارند؛ این یک اصل در مدیریت بخش های 

مختلف مجموعه نفت پاســارگاد به ویژه در رده های باال است که با سیاست 
هایی چون افزایش حقوق و مزایــای پرداختی به کارکنان و یا ارائه طرح های 
تشویقی در جهت ارتقای میزان رضایتمندی نیروهای مجموعه نفت پاسارگاد 
پیگیری شده است.  ما مسلمانان با تاسی از پیامبرعظیم الشان اسالم معتقدیم 
که احترام به مقام کارگر باید در اولویت های وظایف یک مجموعه قرار داشته 
باشد چرا که به فرموده ایشان عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن، کوشش 
در بدســت اوردن مال حالل است.کارگر و شــغل کارگری در دیدگاه  دیگر 
بزرگان دین هم بســیار محترم شــمرده شده اســت و هیچ گاه ابایی از انجام 
آن نداشــته اند. به طوریکه در تاریخ نقل شده اســت امیرالمومنین حضرت 
علی )ع( باغ های دیگران را آبیاری و در ازای آن دســتمزد دریافت می کردند. 
خوشــبختانه آموزه های دینی ارزشمند اسالم، مولفه هایی را عنوان می کند 
که می تواند به خوبی در ایجاد روابط قانونمند کارگر و کارفرما منشــأ اثر بوده 
و مورد توجه مدیران هر مجموعه اقتصادی قرار داشته باشد. امری که همواره 
در دســتور کار مدیران شــرکت نفت پاسارگاد نیز قرار داشــته است و در هر 
سیاســت و رویکرد اجرایی این شرکت به آن توجه شــده است.ما  معتقدیم، 
این کارگران هستند که می توانند صنعت و تولید کشور را به سمت شکوفایی 
برده و در شــرایط تحریم، فرصتی جهت استفاده از تولیدات داخلی، پیشرفت 
و تعالی صنعت کشور ایجاد کنند، بنابراین از هیچ تالشی برای نهادینه کردن 

مشارکت کارگران در تصمیم سازی مجموعه نفت پاسارگاد دریغ نکرده ایم.

سال 1917 میالدی؛ دوران جنگ جهانی اول. زمانی 
که دردسرهای امروز مردم فلسطین و جهان اسالم آغاز 
شد. وقتی انگلستان در ستیز با دولت عثمانی، فلسطین 
را به اشــغال خود درآورد و وزیر خارجه انگلســتان لرد 
بالفور در اعالمیه ای که به اعالمیه بالفور مشــهور است، 
خطاب به یکی از نمایندگان یهودی پارلمان انگلستان، 
از موافقت با تشــکیل دولت یهودی در فلســطین خبر 
داد. بالفور در نامه ی کوتاهش نوشــت: »بــا افتخار، از 
ســوی اعلی حضرت پادشــاه بریتانیا به پیشــگاه شما 
بیان می دارم که درخواســت شــما بــه کابینه دولت 
بریتانیا فرســتاده شــد و مورد پذیرش قــرار گرفت. 
اعلی حضرت با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در 
فلسطین موافقت کرده اند و بیشترین تالششان را به کار 
می گیرند تا این کار به سرانجام برسد. بسیار روشن است 
که نباید حقوق شهروندی و دینی ساکنین غیریهودی 
و بومی فلسطین پایمال شود و همچنین نباید نیازهای 
حقوقی و سیاسی کشورهای آن ناحیه دستخوش تغییر 
قرار گیرد.« اینچنین بود که ســنگ بنای تشکیل یک 
دولــت یهودی در اراضی مسلمان نشــین فلســطینی 

گذاشته شد. نقطه عزیمتی که سی سال بعد با تشکیل 
دولت اسراییل، به غصب سرزمین فلسطینیان انجامید. 
ماجرا البته به اواخر قرن نوزدهم میالدی بازمی گشت. 
در اواسط این قرن، با آغاز روند فروپاشی امپراطوری ها 
در اروپا، و رشــد جنبش هــای ناسیونالیســی، که به 
ملــل و اقوام مختلف در اروپا فرصت ایجاد کشــورهای 
مســتقل خودشــان را داده بود، یهودیان نیــز به این 
اندیشه افتادندکه همانند دیگران سراغ ایجاد کشوری 
مســتقل برای خود بروند. این روند همزمان بود با آزار 
و اذیت و حتی قتل یهودیان در نقــاط مختلف اروپا. با 
اوج گرفتن اندیشه های ناسیونالیستی در بین یهودیان 
اروپا، حرکتی به نام »صهیونیســم« توســط هرتسل، 
روزنامه نــگار یهودی شــکل گرفت که خواســته اش، 
مهاجرت یهودیان به فلســطین و تشکیل دولتی به نام 
اسرائیل در سرزمینی بود که یهودیان آنرا ارض موعود 
خطاب می کردند. این تالش ها البته راه به جایی نبرد و 
یهودیان ترجیح می دادن بجای مهاجرت به فلسطین به 
اروپای غربی و امریکا بروند. اما وقتی در کشاکش جنگ 
جهانی اول، امپراتوری عثمانی فرو ریخت و انگلستان، 

فلسطین را اشــغال کرد، طرح مهارت با هدف تشکیل 
دولت یهودی دوباره و اینبار با پشتیبانی استعمارگران 
انگلیســی جدی شد. در ســال های بعد روند مهاجرت 
یهودیان به فلســطین شــدت گرفت. در حالی که در 
اواخر قرن نوزدهم میالدی، فلســطین تنها ۴۵۰ هزار 
نفر جمعیت داشــت و نود درصد این جمعیت مسلمان 
بودند، تا ســال 19۳9 میالدی، با جدی شدن موضوع 
تشکیل دولت ملی یهودی در اراضی فلسطین، نزدیک 
به ۳۸۰هزار یهودی به فلســطین مهاجرت کردند. در 
طی ۳۰ ســال قیومیــت انگلیس بر فلســطین، تعداد 
یهودیان، 12 برابر جمعیتی شــدند کــه در 1917 در 
فلسطین بودند. این جماعت با حمایت و عنایت بریتانیا 
موسســات مخصوص خود را بســط دادند و ســازمان 

نظامی کاملی فراهم آوردند. 
یهودیان پولدار همچنین زمین های فلســطینیان 
را به چنــد برابر قیمت از آن هــا می خریدند. به تدریج 
گوش اعراب نسبت به وقایعی که جریان داشت تیز شد 
و تشنج های ناشــی از مهاجرت افزایش یافت. به زودی 
دو جنبش در برابــر هم قرار گرفتنــد: جنبش قاصب 
صهیونیستی - یهودی در یک جانب و فلسطینی ها در 
جانب دیگر. اما در پایان جنگ جهانی دوم، اوضاع باز هم 
به ضرر مسلمانان عوض شد و همدردی جهانی نسبت 
به ادعای کشتار یهودیان در اروپا، باعث شد که یهودیان 
صهیونیست از فرصت استفاده کنند و به محض خروج 

انگلستان از فلسطین، با ســازمان نظامی ای که سال ها 
آنرا تدارک دیده بودند، تشکیل دولت اسراییل را اعالم 
کنند. کشــورهای عربی در سال های نخستین تشکیل 
اسراییل به یاری اعراب آواره شده فلسطینی شتافتند و 
سه بار در ســال های 19۴۸، 19۶7 و 197۳ با اسراییل 

جنگیدند اما هر سه بار شکست خوردند.
 بیش از هفتاد ســال از تشــکیل دولت نامشــروع 
اســراییل بر سرزمین های فلســطینیان و آواره شدن 
میلیون ها مســلمان می گذرد. موضوع فلســطین از 
زمان آغاز مبارزات نهضت روحانیــت به رهبری امام 
خمینی بــا حکومت پهلــوی، در کانــون اعتراضات 
امام خمینــی رهبر انقالب قرار داشــت. امام خمینی، 
معتقد بود که مســئله فلســطین نه یک مسئله عربی 
بلکه موضوعی مربوط به جهان اســالم است و دفاع از 
فلسطینیان شیعه و ســنی نمی شناسد. اینچنین بود 
که با پیروزی انقالب اســالمی در ســال 1۳۵7، شعار 
ضدیت با اسراییل و دفاع از فلسطینیان تبدیل به یکی 
از شعارهای محوری انقالب شد. مردادماه سال 1۳۵۸، 
امام خمینی در پیام مهمی، آخرین جمعه ماه رمضان 
را روز قدس، اعالم کردند. روز اعتراض ملت مســلمان 
ایران و ســایر ملل مســلمان جهان به ادامه اشــغال 
فلسطین توسط اســراییل. نامگذاری نمادینی که در 
چهل سال گذشــته، محوری برای اعتراضات مردمی 

علیه اشغال گری صهیونیست ها شده است. 

روز جهانی قدس و مسئله ی فلسطین
تاریخچه ی کوتاهی از تاسیس نامشروع اسرائیل بر سرزمین های مسلمانان

معیشت کارگران محل تالقی دستورات دین و دولت

چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی
حال و هوای رمضان در پاسارگاد
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چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی
می گویند لیالی قدر، فرصتی اســت برای 
کم کــردن فاصله فیزیک و مــاورای فیزیک! 
درنوردیدن فاصله بین زمین با آسمان و کوتاه 
کردن مسیر حرکت به ســوی خدا برای مایی 
که در طول زمان و روزمرگــی ها آنقدر زمین 
گیر می شــویم که به تعبیر قرآن: ای کسانی 
که ایمــان آورده اید، جهت و علت چیســت 
که چون به شما امر شــود که برای جهاد در راه 
خدا بی درنگ خارج شــوید)چون بار گران( به 
خاک زمین، سخت دل بســته اید؟ آیا راضی 
به زندگانی دنیا به عوض آخرتتان شــده اید؟ 
در صورتی که متاع دنیــا در پیش عالم آخرت 
اندکی بیش نیســت)توبه،۳۸( غفلت زده فکر 
می کنیم جز همین چند روز عالم خاکی، زندگی 
دیگری پیش رویمان نیســت! در حالی که به 
قول معروف از مرحوم عالمه طباطبایی: ما، اَبد 
در پیش داریم که به فرموده رســول خدا: شما 
برای معدوم شدن و نابود گشتن آفریده نشده 
اید بلکه برای بقاء و ابدیّت بوجود آمدید، مرگ 
شــما کوچ کردن از خانه ای بــه خانه ی دیگر 
است.) رســاله ی االنســان بعد الدنیا، عالمه 

طباطبایی،ص۲(
مراد ما از معنای واژه "قدر" چیست؟ گاهی 
به معنای اندازه ی هندســی چیزی در ذهنمان 
معنی می یابد و گاهی هم به معنای ارزش و بها و 
سنجش کیفیت. ماه رمضان، ماه مبارزه و جهاد 
علیه نفس و غلبه بر شــهوات خواستن های 
بیشمار اســت. تمرین برای نه گفتن به جسم و 
شهوت درونش. ریاضت و سختی کشیدن برای 

باال بردن استقامت روح وجودمان.
 شبهای قدر گل سرسبد ایام این ماه است. 

انسان بایســت همانقدر که در طول یک سال 
به کّمیت و متر و معیار و اندازه های جسمانی و 
ظاهری خود بها می دهد، تالش کند تا ارزش و 
قدر و بهای کیفیت وجودی خود را هم بسنجد 

و بیابد.
به قول اســتاد بزرگوار، جنــاب دینانی: 
ارزش معنوی انسان بســیار باالست. اّما در 
ســوره ی قدر که می فرماید: ما قرآن)کالم 
وحی و خدا( را در شب قدر نازل کردیم. این 
تنها قدر انســان نیســت. البته هنگامی که 
انسان، قدر خود را بشناســد، می تواند قدر 
همه چیز را بداند. انسان، محیط بر عالَم است 
و صرفا یک موجودی در بین موجودات دیگر 
در عالَم نیست. این کلمه ی "القدر" با " ال" 

به این معناست که همه چیز در این شب، قدر 
و اندازه ی خودش را می یابد.)کتاب معرفت، 

صفای رمضان، ص۵۵،۵۶(
لیلة القدر شب تقدیر و بسته شدن پرونده 
یکسال پیش رویمان اســت که در آن جنس 
اعمال و کردار و سمت و سوی نگاهمان به آدم 
و عالَم تعیین و تکلیف می شــود که آیا قصد و 
نّیت ما برگزیدن و ایســتادن در سمت و سوی 
خداوند است یا ابلیس، در مملکت وجودی من 
اهریمنان حاکم خواهند شد یا خدا. این میل و 
تالش برای خودشناسی منتهی به خداشناسی 
متاثر از آن آموزه مشهور است"من عرف نفسه 
فقد عرف ربــه" هر کس خــود و نفس اش را 

بشناسد، خدای خود را خواهد شناخت.

این در دست گرفتن تقدیرمان در لیلة القدر 
و آنگونه شناختن خداوند و رقم زدن سرنوشت 
پیش روی ما، عین آزادی برای انسان است و آن 

خدا نیز از من، من تر است! 
»در دو چشــم من نشــین ای آنکه از من 

َمنتری. تا قمر را وانمایم کز قمر روشن تری«
این شب)قدر(، شب بازیافتن اصالت وجود 
خویشتن، شب زدودن بیگانه هایی است که در 
»من« جا خوش کردنــد و وجود من را به زندان 
انداختنــد و من را کوچک، حقیــر و بیگانه از 

خویش کردند.
َمخلص کالم آنکه: ابر و باد و مه و خورشــید 
و فلک در کارند، تا کــه ما خیری به َکف آریم و 

حیف است که به غفلت از کف بدهیم!

سعادت علی وار زیستن...
رمضان با نام امیــر المومنین پیوند خورده 
اســت. ماهی که فرق خورشــید در محراب 
شکافته شــد و بشــر از نعمت وجود بهترین 
مخلوق محروم گشــت. مرور ســلوک امام 
اول شــیعیان و درس های زندگی مرد مردان 
هیچوقت از ســکه نخواهد افتاد و تا قیامت از 
علی)ع( می توان آموخــت. آنچه می خوانید 
منتخبی از دست نوشــته ها و سخنرانی های 
دکتر علی شــریعتی درباره امیــر المومنین 

حضرت علی )ع( است:
»... ســخن گفتن درباره علی )ع( بی نهایت 
دشــوار اســت، زیرا به عقیده من، علی )ع( 
یک قهرمــان یا یک شــخصیت تاریخی تنها 
نیســت. هر کس درباره علــی )ع( از ابعاد و 
جهات مختلف بررســی کند، خود را نه تنها در 
برابر یک فرد، یک فرد برجســته انسانی در 
تاریخ می بیند، بلکه خود را در برابر معجزه ای 
و حتا در برابر یک مســاله علمی، یک معمای 
علمی » این خلقت« احساس می کند. بنابراین 
درباره علی )ع( ســخن گفتن برخالف آنچه 
که در وهله اول به ذهن می آیــد، درباره یک 
شــخصیت بزرگ ســخن گفتن نیست، بلکه 
درباره معجزه ای اســت که به نام انســان و به 
 صورت انســان در تاریخ متجلی شده است.
 علی )ع( یکی از شــخصیت های بزرگی است 

که به نظر من بزرگترین شخصیت انسانی است 
)پیغمبر )ص( را باید جدا کرد که رسالت خاصی 
دارد( که از همه وقت، امروز ناشناخته می بود، 
بدشناخته تر است که کیســت، محققین او را 
برای اولین بار می شناختند.  گاه علی )ع( را که 
توی این جنگ ها یک قهرمان شمشیرزن است، 
توی شهر یک سیاســتمدار پرتالش حساس 
اســت و توی زندگی یک پدر و یک همســر 
بسیار مهربان و بسیار دقیق است و یک انسان 
زندگی است و در همه ابعادش می بینیم، تاریخ 
می گوید، تنها در نیمه  شب ها، توی نخلستانهای 
اطراف مدینه می رفته و نگاه می کرده که کسی 
نبیند و نشــوند و بعد ســر در حلقوم چاه فرو 
می برده و می نالیده! هرگز، من نمی توانم قبول 
کنم که رنج های مدینه و رنج های عرب و جامعه 
عرب و حق جامعه اســالمی و حتا یارانش، این 
روحی را که از همه این آفرینش بزرگ تر است 

وادار به چنین نالیدنی بکند، هرگز!
 درد علی )ع( خیلی بزرگ تر است و آن درد 
خیلی باید درد نیرومندی باشد، که این روح را 
این اندازه بی تاب بکند! مســلما این همان درد 
انسانی اســت که خود را در این عالم زندانی 
می بیند، انســانی است که خود را بیشتر از این 
عالم می بیند و احســاس خفقان در این عالم 
می کند. درد علی )ع( دو گونه است: یک درد، 

دردی اســت که از زخم شمشیر ابن 
 ملجم در فرق سرش احساس می کند 
و درد دیگر دردی است که او را تنها 
در نیمه های شــب خاموش به دل 
نخلســتانهای اطراف مدینه کشانده 

... و به ناله درآورده اســت ... ما تنها بر 
دردی می گرییم که از شمشیر ابن  ملجم 

در قرق سرش احســاس می کند. اما این 
درد علی )ع( نیست، دردی که چنان روح 

بزرگی را به ناله درآورده است، »تنهایی« است 
که ما آن را نمی شناسیم!

 باید این درد را بشناســیم،  نه آن درد را که 
علی )ع( درد شمشیر را احساس نمی کند و ... 

ما درد علی )ع( را احساس نمی کنیم.
 ما ملتی که افتخار بــزرگ انتصاب به علی 
)ع( و مکتب علی )ع( را داریم و این بزرگترین 
افتخار تاریخی اســت که می تواند بدان بنازد 
و باالخره بزرگترین ســرمایه، امیدی اســت 
که می تواند به وســیله آن نجات پیدا کرده،  به 
آگاهی، بیداری، حرکت و رهایی برســد، اما در 
عین حال می بینیم که با داشــتن علی )ع( و با 

داشتن »عشق به علی« هم نرسیده ایم!
در صورتی که »شــیعه علی )ع( بودن« از 
»چون علی )ع( عمل کردن« شــروع می شود 
و این مرحله ای اســت پس از شناخت و پس از 

عشق.
 بنابراین ما یک ملت »دوستدار علی )ع( « 
 هستیم، اما نه »شیعه علی )ع( « ! چراکه شیعه 
علی )ع( همچنان که گفتم علی )ع(  وار بودن، 
علی )ع(  وار اندیشیدن، علی )ع(  وار احساس 
کردن در برابر جامعه،  علی )ع( وار مسؤولیت 
احســاس کردن و انجام دادن و در برابر خدا 
و خلق،  علــی )ع(  وار زیســتن، علی )ع(  وار 
پرستیدن و علی )ع(  وار خدمت کردن است...«
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روزه و ایـــرانیان
 شایان فرحی رستم کالیی-  روزه واژه ای فارسی و مشتق از لغت rôzag است.این واژه و مشتقات آن نظیر روزه دار و فعل آن روزه گشادن را به عنوان برابر واژه ی عربی صوم و مشتقات آن نظیر صائم و ... 

قرار داده اند. البته این احتمال نیز وجود دارد که پیش از آشنایی ایرانیان با این واژه از طریق زبان عربی این لغت از طریق نوشته های مسیحیان و به زبان سریانی وارد فارسی میانه شده باشد. اما صرف نظر از زبان میانجی، 
روزه و روزه داری در پیش از اسالم برای ایرانیان امری ناآشنا و بیگانه نبوده است. چنانکه در دوره ی ساسانی صرف نظر از اقلیت مسیحی و یهودی موجود در پهنه ی ایران غالب ایرانیان که بر آیین زردشتی بودند 

در دین خود مفهومی نزدیک به روزه هرچند نه دقیقاً مشابه با آن به نام روزهای نبر داشته اند. ایرانیان زردشتی در حال حاضر نیز این سنت را پاس می دارند. بدین شرح که حسب تقویم یزدگردی هر روِز ماه برابر با 
نام امشاسپند و فرشته ای بوده است. و زردشتیان مکلف بوده اند که در چهار روز ماه به نامهای »رام« و »بهمن« و »ماه« و »کوش« از کشتن جانوران و خوردن گوشت پرهیز نمایند. در کتاب روایات داراب هرمزیار در 

چندین جا بدین مفهوم اشاره شده است ازجمله آن است: که در بهمن و ماه و درکوش و رام/ بنکشند کس گوسفند مدام

یکی دیگر از ادیان ایرانی مهم دوره ی ساسانی 
کیش مانوی اســت که در دوره ای از مصر تا چین 
پیروانی داشته است. در این دین نیز روزه به مانند 
عبادتی برای مانویان وجود داشته و مؤمنان بدین 
کیش به گواهی الفهرست ابن ندیم مکلف بودند 
در .. هنگامی که آفتاب ماه آذر طالع می شد و ماه 
کامل بــود دو روز روزه گیرند و میــان آن افطار 
نکنند و هنگامی که ماه نو مشــاهده می شــد دو 
روز بایــد روزه گیرند و در میــان آن افطار نکنند 
همچنین هنگامی که ماه نو سر زد و آفتاب در ماه 
بهمن باشد پس از گذشــتن هشت روز به مدت 
ســی روز روزه گیرند و در غروب هــر روز افطار 
کنند. روِز پس از یک ماه روزه داری در دین مانوی 
جشن بزرگ مانویان بود و بدان روز بما یا برابر آن 
به فارسی میانه گاه می گفتند. این روز بزرگ ترین 
و مقدس ترین روز مانوی بود و گاهی تا چهار روز 
ادامه میافت. معادل آن در اسالم عید فطر است. 
این گمان مــی رود کــه روزه از جانب خود مانی 
مطرح شده باشد. روزه داری در این آیین به مثابه 
ابزاری بوده است برای روح انسان در گریختن از 

وسوسه های تنانه و سوداهای مادی صرف.
پس از تشــرف ایرانیان به دین مبین اســالم 
عبادات و تکالیف شــرعی که جزئی جداناشدنی 
از اعتقادات مسلمان بود از ســوی آنان پذیرفته 
شــد با این تفاوت که آنان به ســبب آشــنایی 
پیشــین چنانکه شــرح مختصری از آن گذشت 
برای هرکدام از عبــادات دینی واژه ای معادل آن 
قرار دادند که این خود گواهی است برای همدلی 
ایرانیان با دین اســالم و تالش آنان در ســازگار 
ســاختن زبان خود با اعتقــادات جدید ازجمله 
آنکه نماز را معادل صــاله و روزه را در برابر صوم 
عربی نهادند. شــایان ذکر اســت که این عالقه تا 
بدان جا بوده است که در نمازهای روزانه مردمان 
بخارا مکبران به زبان فارســی ســخن می گفتند 
و تا مدت ها بر ســر خواندن نماز به زبان فارســی 
گفتگوهایی میان مســلمانان جریان داشت. در 
این رابطه فتوایی از ابوحنیفه درخور بیان اســت 

که گرچه اصل آن به روزگار ما نرســیده است در 
کتاب های دیگــر مضمون مبنی بــر جایز بودن 

نمازخواندن به فارسی به ما رسیده است.
قرآن کریــم در آیات خود، خــود را همچون 
کتابی می داند مصدق کتاب دیگر مؤمنان ادیان 

الهی به مانند کتب یهودیان و مسیحیان.
ًقا لَِما بَْیَن  َل َعلَْیــَک الِْکَتاَب بِالَْحــِقّ ُمَصِدّ   نََزّ
ْوَراَة َواْلِنِْجیَل  / آیه ی ۳ ســوره ی  یََدیِْه َوأَنَْزَل الَتّ

آل عمران.
و ازجمله این مصدقات روزه در دین اســالم 
اســت آیه ی ۱۸۳ ســوره بقره در این خصوص 
به صراحت بیان می دارد کــه: »ای گروه مؤمنان 
روزه بر شــما واجب گردیــده بدانســان که بر 
پیشینیان شما، باشــد که بیندیشید!« چنانکه 
در ســفر خروج در عهــد عتیــق می بینیم که 
موســی علیه الســالم در طور ســینا چهل روز و 
چهل شــب روزه دار بود.  بااین همه تنها موردی 
کــه در این کتاب تورات به عنــوان تکلیفی برای 
تمام یهودیان اعالم شده اســت روزه ی معروف 
به روزه ی کیپور اســت که در ســفر الویان آمده 
اســت: »... در ماه هفتم روز دهم ماه روزه بگیرید 
و هیچ کاری مکنید... زیرا در این روز آیین کفاره 
را بر شما انجام دهند تا تطهیرتان بکنند. در برابر 
یهوه از تمامی گناهان خویش پاک شــوید.« در 
ریشه شناســی رمضان نیز گروهــی معنی آن را 
مجــازاً آن می داننــد که از گرمــای آن گناهان 
بندگان می سوزد و آنان پاک می شوند... یهودیان 
امروزی روزه های دیگری از نوع واجب و مستحب 

نیز دارند که بدان نمی پردازیم.
حســب روایت انجیــل متی و لوقا عیســی 
علیه السالم برای آزمایش چهل روز و چهل شب 
در بیابــان روزه دار بود. همچنین در داســتانی 
دیگر عیســی علیه السالم دعا و روزه را عامل دفع 

کننده ی دیو از جسم انسان دانسته است.
چنانکه حافــظ نیز یاد خــدا را دارای چنین 

اثری می داند :
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.

بااین همه عیسی علیه السالم روزه داری از سر 
ریا و برای جلب نظر مخلــوق و نه خالق را تقبیح 

می کند.
غالم همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد
 چنانکــه در انجیــل متی از عیســی روح اهلل 
منقول است: »...هنگامی که روزه می گیرید مانند 
ریاکاران ترشرو مباشید زیرا آنان حالت چهره ی 
خــود را دگرگون می کنند تا نــزد مردم روزه دار 
بنمایند... اما تو چون روزه می گیری به ســر خود 
روغن بزن و صورت خود را بشــوی تا روزه ی تو بر 
مردم عیان نباشــد بلکه بر خدای تو که در نهان 
اســت و خداونِد نهان بیِن تو به تو پاداش خواهد 

داد.«
این گفته ها به یاد آورنده ی ســخن امام اول 
شــیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السالم است 
که چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی 
و تشــنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری 
کــه از نمازش جز بی خوابی و ســختی ســودی 
نمی برد.دین اسالم نیز عالوه بر تائید احکام ادیان 
الهی تا بدان جا که دســتخوش تحریف نشده اند. 
روزه داری را چنانکــه ذکر آن رفت بر مســلمان 
واجب دانســته و ایرانیان نیز بــه گواهی تاریخ 
در اهتمام به امور مســلمانی از همان ابتدا سعی 
بسیار و در گسترش آن کوشش و جهد کرده اند تا 
بدان جا که در بسیاری از زبان های مسلمانی که 
با این دین از طریق ایرانیان آشــنا شدند واژگان 
دینی همان واژگان فارسی است در گستره ای از 
ترکیه ی امروزی تا به کاشــغر چین و شبه قاره ی 
هنــد؛ و این البتــه رخ نداده مگر به ســبب ذات 
انســانی و فطرت پذیر این احکام و از دیگر سو آن 
را فرصتی می شــمارند برای مناجات با معبود و 

ستایش آن برترین آفریدگار.
چنانکه موالنا می گوید:

این دهان بستی دهانی باز شد
کو خورنده لقمه های راز شد.

و روایتی که از امام صادق علیه الســالم نیز در 

این زمینه وجود داردکه علت تشــریع حکم روزه 
را این گونه بیان داشته اند و خود حکایت از هدف 

متعالی روزه داری دارد:
»... خداونــد روزه را بدین جهــت واجب کرد 
که بین دارا و ندار تســاوی برقرار شود زیرا دارا و 
بی نیاز گرسنگی را نمی فهمد تا بر بی چیز و فقیر 
رحم کند و ازآن جهت که غنــی هر چه بخواهد 
بر انجام آن توانا اســت و خداوند خواست که در 
میان آفریدگانش تساوی برقرار باشد و اثر و درد 
گرسنگی را بر دارایان بچشاند تا ایشان بر ناتوانان 

رقت آورند و گرسنگان را دریابند. «
این مضمون به ادب فارسی نیز راه یافته است 

چنانکه سعدی می گوید:
مسلم کسی را بود روزه داشت

که درمانده ای را دهد نان و چاشت
وگرنه چه الزم که زحمت بری

ز خود بازگیری و هم خود خوری!
از دیربــاز در خصــوص روزه ســنت های 
مشترک با دیگر مســلمانان و همچنین برخی 
ســنت های خــاص ایرانیــان در درازای تاریخ 
این ســرزمین پدید آمده. ازجمله مشــترکات 
می تــوان صلــه ی ارحــام در هنــگام افطار و 
جمع خوانی قرآن را برشــمرد و از رسوم ویژه ی 
ایرانیان مسلمان می توان از جشن کلوخ اندازان 
یاد کــرد. چنانکه بیهقی نیز در تاریخ خود از آن 
یاد کرده است و همچنان در برخی مناطق ایران 
به عنوان جشن پیشــواز ماه رمضان در واپسین 
روز شــعبان برگزار می شــود.  همچنین سنت 
طبل زنی و رمضان خوانی که در برخی مناطق 
رایج بوده و اکنون به دلیل تغییر شیوه ی زندگی 
مردم کم رنگ شده است. بااین همه ماه رمضان 
در خاطره جمعــی ایرانیان معاصــر با مثنوی 
افشاری و ربنا پیش از افطار و از دیگر سو با بانگ 
نماز روانشاد استاد مرحوم مؤذن زاده ی اردبیلی 
در ســحرهای آن گره خورده است و امید است 
که در رمضان سال جاری روزه داران بتوانند این 

خاطره را تجدید نمایند.
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از دیرباز در 
خصوص روزه 
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سنت های خاص 
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سرزمین پدید 
آمده. ازجمله 

مشترکات می توان 
صله ی ارحام در 
هنگام افطار و 

جمع خوانی قرآن 
را برشمرد
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با کـریمـان کارها دشوار نیست
 سخنی اســت درباره ولِی غریب خدا! آنکس 
که در وطن غریب بــود، در میان خانه اش غریب، 
در هنگام دفن غریب، در مزارش غریب و در میان 
دشمنانش و حتی نزد دوستدارانش نیز غریب بود 
و هست! در منابع آمده که در یک سه شنبه شبی 
در نیمه ی ماه مبارک رمضان در سال سوم)برخی 
گفته اند ســال دوم!( هجری قمــری به دنیا آمد. 
اسم شریفش حسن بود که هم معنا با "شّبر" در 
تورات است که معادل واژه ی حسن در زبان عربی 
است. علت نامگذاری ایشان)امام حسن مجتبی( 
به حســن این است که نام پســر بزرگ حضرت 

هارون)وصی حضرت موسی( نیز شّبر بود.
اما بزرگترین لقب و توصیفــی که به حق نیز 
برازنده شــخصیت آن بزرگوار بــود، صفت کریم 
است. آثار مکتوب و شرح احواالت موجود درباره 
ایشان به صورت کلی محدود و کم شمار است اما 
از همان میزان هم چنان برمی آید که ایشــان با 
آدم و عالم و جهان اطرافش در مســیر صلح و مهر 
و محبت بود. چنانکه یک معنــی از "کریم" نیز 

مهربان بودن است. و به قول موالنا:
من که صلحم دائماً با این پدر

این جهان چون جّنتستم در نظر
از مساکین و سائلینی که هیچگاه دست خالی 
از آستان منزل ایشــان برنمی گشتند تا آن سگ 

گرســنه ای که به هنگام لقمه بــر دهان گرفتن 
ایشان چشم به لقمه انداخت و همین مقدار کافی 

بود برای بخشیدن آن لقمه ها به آن سگ.
واژه ی کریم، یکـــی از اسـمای مهم است که 
نقش ویژه ای هم در عرفـان نظـری و هـم عرفـان 
عملی دارد. بـه تعبیـــر ابن عربی، این اسم سبب 

خروج ممکنات از ظلمت عدم میشود.
در »لسان العرب« ســه معنا برای کریم آمده 

است:
 ۱-کریــم از صفات و اســمای خداوند، بـــه 
معنای صاحب خیر بســیار، جواد و بخشنده ای 
کـه عطـــای او پایـان نمـی پـذیرد و کـریم علی 

االطالق است.
 ٢-کریم کســی اســت که جامع انواع خیر و 

شـرافت و فـضائل اسـت. 
۳-کریم اســم جامعی اســت برای کل آنچه 

متعلق حمد واقع می شود.
واژٔە کریم ٢٦ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته 
و کاربردهای مختلفی دارد؛ امـــا فقـط دو مرتبه، 
در آیات )٤٠ /نمل ( و )٥ /انفطار(، به عنوان صفت 

خداوند قرار گرفته است.
صـفت کـریم بـین خـــدا و انـسان مشترک 
است، عارفان در تعریف کریم غالباً یا به طور کلی 
آن را به گونه ای معرفی کرده اند که شامل هم خدا 

و هم انسان بشــود یا با معرفی آن در عالم انسانی، 
پُلی برای شناخت اسم الهی زده اند.

با مراجعه به ســخنان عارفان دو بُعد در اسم 
کریم قابل بازشناسی اســـت: اولـین بُعـد، عفو 
و گذشت است. شــهاب الّدین احمد سمعانی در 
توضیح اســم »الکریم« میگوید:»نامی اســت از 
نامهــای خداوند"جّل جاللــه" و در زبان عرب، 
کریم کسی بـــود کـه از مجرمـــان عفو کند و 
از گناهــکاران درگذرد و اگر کســی در حّق وی 
اسائت کند، بـه احـسان مقابلـه کند، این چنین 
َکســی را عرب کریم گویند«. بُعد دوم برای کریم 
اّما، بخشش و احســان به دیگران است که غالباً 
ما شــخص کـــریم را با این وصف میشناســیم. 
جنید بغدادی، کریم را کسی میداند که تمـــام 
نیازمنـدیهـا را بـرآورده سازد.ابن عربی، کریم را 
کسی میداند که مالش را رها ســـاخته و آنچـه از 
حقوق را که بر خودش الزم ساخته، قبل از اینکه 
از او درخواسـت شـــود از روی کـرم اَدا میکند. 
صدرالدین قونوی همین تعریف را با اضافه کردن 
عطـای فـــراوان و عـــدم مّنت نهادن به خاطر 

بخشش ذکر میکند.
پـس کـریم در عـالم انسانی شخصی است که 
از سرمایۀ وجودی خـود، بـدون چـشمداشت بـه 
دیگـران عطـا میکند و در خداوند نیز همین معنا 

بدون اینکه نقصی در وجود او باشد، وجود دارد.
از امام دوم شــیعیان اینچنین گزارش اســت 
وقتی کنیزی به ایشان شاخه گلی به عنوان هدیه 
داد، در برابرش ســند آزادی اش به وساطت امام 
حســن)ع( از مالک آن کنیز صادر شــد. ایشان 
فرمودند: هرگاه به شــما تحّیت گویند، پاسخ آن 
را بهتر از آن بدهید؛ یا )الاقل( به همان گونه پاسخ 
گویید! خداوند حســاب همه چیز را دارد. یعنی 
خداوند ما را چنین تربیت کرده است که هرگاه به 
شما سالم و درود و هدیه ای عنایت شد پاسخ آن 
را بهتر از آن بدهید و نیکوتر از هدیه آزادی برای او 

در راه خدا نیافتم.
باری! با این روایت به یــاد آن بیت معروف از 
موالنا می افتیم که گفت: تو مگو ما را بدان َشه بار 

نیست/ با کریمان کارها دشوار نیست
شــاید اگر آن کنیز که بنا بــه مقتضیات آن 
زمــان و روزگاران جامعه ی عــرب، جزو پایین 
ترین طبقــات اجتماعی قرار میگرفت، قبل از آن 
حرکت شایسته با خودتحقیری از خود میپرسید 
مرا با شــاه و ولی و ســاالر این اّمت چه کار و پا به 
نیت مهر و محبت پیش نمیگذاشت، هرگز طعم 
و حالوت کرامت آن کریم اهــل بیت را هم نمی 
چشــید و آزادی و رهایی اش هــم در قید و بند 

باقی می ماند.

 بزرگترین لقب 
و وصفی که به 

حق نیز برازنده 
شخصیت امام 

حسن مجتبی)ع( 
بود، صفت کریم 

است. 
واژه ی کریم، 

یکـی از اسـمای 
مهم است که نقش 

ویژه ای هم در 
عرفـان نظـری 
و هـم عرفـان 
عملی دارد. بـه 

تعبیـر ابن عربی، 
این اسم سبب 
خروج ممکنات 
از ظلمت عدم 

می شود.

ای عید که به جانب من بازگشتی، خوش آمدی.
ای باد صبا! چه نسیم نیکویی می پراکنی و غم مرا 

می زدایی.)مثنوی، دفتر سوم(
ظاهــر معنای عید اینگونه اســت کــه حادثه ای 
مبارک و تازه در عالم رخ می دهــد و روزی »نو« می 
شــود، دورانی کهنه به پایان می رســد و روزگارانی 
جدید آغازیدن می گیرد. عالم در حال شکافتن پوسته 
ای نو می باشــد و آدم در این عالم هــم غالباً با این نو 
شوندگی همراه شــده و مدام وعده و وعید و قولها به 
خود می دهد که بایست در این روزگار جدید طرح نو 
دراندازد و چنین کند و چنان وتالش می کند از رخوت 
و فرو افتادن به درون ظلمت روزهای واپسیِن زمستان 

ســرد وجودش اجتناب کند. واژه  فطر هم معنایی جز 
"روییدن" و "شــکافتن" ندارد. هنگامی که خداوند با 
سخاوت و کرامت در "شهر الرمضان" بندگان آلوده به 
انواع معصیتها و لغزش ها که تاکید فراوان به دوری از 
آنها داشــته را به میهمانی خود فرا می خواند و از روی 
کرم و لطف خود در آخرین ایستگاه این کاروان طرب 
و شــادی به عنوان عیدی و عیدانه کوله بار ســنگین 
خطایا و گناهان بندگانش را از روی دوش رنجورشان 
بر میــدارد. در واقع اینگونه باید گفت که کســانی که 
معنا و مفهوم فطر را نمــی فهمند و مرادی از آنچه که 
در این ماه عظیم اتفاق می افتــد حاصل نمی کنند و 
بنا به روایت معصوم چیزی جز گرســنگی و تشنگی 

نصیب و بهره نمی برند از این واقعه ی مبارک برکنارند ، 
در واقع عیدی هم در انتظارشــان نیست و کهنگی بر 
کهنگی هایشــان انباشته می شود. از این رو سالکان را 

بر دو دسته تقسیم می کنند:
پاره ای، زمین ناکنده آب برایشــان می جوشــد و 
گروهی باید با مشقت و تعب و رنج فراوان زمین را حفر 
کنند تا اندک آبی برای زنده ماندن نصیبشــان گردد. 
گروه نخست همواره در عید فطر به سر می برند و بر سر 
خوان مهمانی خداوند نشســته اند و خداوند چندان بر 
آنها نعمت می ریزد که دیگران را نیز به مهمانی فرا می 
خوانند و این مقام مجذوبان است که با عنایت بی دریغ 

خداوند و بدون زحمتی به "ماء َمعین" رسیده اند:

گر رسد جذبه ی خدا ماء َمعین
چاه ناکنده بجوشد از زمین

بایست از درون نو شــد و طراوت را از درون جویید 
که اگــر ُمردگی و رخوت در وجود کســی رخنه کند 
ذّره ای از این شــادی و شادمانی به ضمیر وی راه پیدا 
نمــی کند و برایــش همه نعمت های عالــم، همواره 
کهنه مــی ماند! امید که در این مــاه مبارک، خداوند 
به کرم و مرحمت خود، از ما درویشــان پذیرایی کند 
و درهای رحمتش را به رویمان بگشــاید و روزگارمان 
را در طاعت و خدمتش ســپری گردانــد و ما را نیز در 
زمره ی دســته اول بندگان و ســالکان و مجذوبانش 

قرار دهد انشاهلل.

وان بخـت سعیـد آمدوان بخـت سعیـد آمدوان بخـت سعیـد آمدوان بخـت سعیـد آمدوان بخـت سعیـد آمدوان بخـت سعیـد آمد
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رمضان در آذربایجان شرقی
در تبریز و آذربایجان شــرقی برنج، کباب، 
مرغ، قیمه، قورمه ســبزی، انواع دلمه،  کتلت، 
کوکو آبگوشــت و کوفتــه از غذاهای مورد 
اســتفاده در ماه رمضان اســت. همچنین در 
وعده ی افطار انواع آش، فرنی، شــیر، ساالد، 
نزیه، ختایی، اهــری،  حلوا، پنیر، ســبزی، 
خرماهای تزئین شده با گردو و پودر گردو، انواع 
مربا و حلیم نیز به چشــم می خورد. در برخی 

مناطق آذربایجان شرقی، مرسوم 
است هر خانواده بسته به توان 

خود، حیوانی را قربانی کند و از گوشــت آن برای پخت غذا در طول 
ماه رمضان استفاده کند. آن ها با این اعتقاد که این عمل برکت 

را به خانه می آورد، وعده های سحری و افطار را با غذا هایی که 
از این گوشت قربانی تهیه شده، آماده می کردند.

رمضان در مرکزی
نان فطیر، آش بی بی ســه شــنبه، حلیم و ترحلوا را 

می توان از غذاهایی نامید که در ماه رمضان در استان مرکزی 
مورد استفاده قرار می گیرد. شــهر اراک عالوه بر زولبیا و بامیه، 

گوشفیل خاصی دارد که به ســبب نوع پخت و مواد اولیه  بسیار ترد است 
و این ویژگی گوشــفیل اراک را به سوغات این شهر هم تبدیل کرده است که از 

همه ی نقاط کشور طرفداران بسیاری دارد. یکی از مراسمی که در ماه مبارک رمضان 
در استان مرکزی برگذار می شود رسم شب افطاری است که مشابه مراسم افطاری تازه عروسان در 
همدان است. شب افطاری عنوان رسمی است که در این رسم خانواده ی تازه داماد، غذای افطاری، 
طبقی شیرینی، زولبیا و بامیه و هدیه ی مخصوصی را برای نوعروس خود آماده می کند و به خانه ی 

نوعروس می فرستد.

رمضان در تهران
تهرانی ها در قدیم رسم داشتند تا در ماه رمضان 
نان ها را با کنجد و سیاه دانه مزین و معطر کنند. در 
این ماه، نان تافتون، سنگک پنجه خورده، دوباره 
تنور، قهوه ای و بغل تنور طرفداران زیادی داشت 
و مردم اساســا از خوردن نان هــای حجیم دوری 
می کردند. همچنیــن در برخی آبادی های دماوند 
در روز 27ام ماه رمضان، نانی به اســم نان بیست 
و هفتمی می   پزند و بین مــردم پخش می کنند و 
اعتقاد دارند پختن و خــوردن این نان باعث دفع 
شــر و فزونی خیر و برکت می شود. شامی کباب، 
شــامی لپه، چلوکباب، کوفته و کباب حسینی نیز از غذاهای مرســوم برای افطار است و پس از افطار در 
شب نشینی هایشان شب چره ای که شــامل زولبیا و بامیه، پشمک، باقلوا و قطاب و میوه های فصل است را 
استفاده می کنند. خوردن کله پاچه و آجیل مراد در شب بیست و هفتم هم از سنت های دیگر ماه رمضان در 
تهران بوده است. آجیل مراد شامل خرما، پسته، فندق، نخودچی، بادام و شکر پنیر بوده که توسط افرادی که 

محمد، علی و فاطمه نام داشتند، تهیه می شد.

رمضان در فارس
کلم پلو شــیرازی، آش ماست، آش حره و 
آش سبزی شیراز از متداول ترین افطاری های 
شــیرازی ها اســت که در ماه رمضان بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرد. ترحلوای شیراز 
نیز که معموال برای افطار ســرو می شود، یکی 
از دســرهای پرطرفدار این منطقه اســت. 
آش کوفته ســبزی نیز از دیگــر غذاهای ماه 
رمضان اســت که با برنج محلی و سبزی های 
معطر، کشــمش، گدو و گوشــت چرخ شده 
درســت می شود. شــیرینی به نام زلییی هم 
که شباهت هایی به زولبیا دارد نیز از شــیرینی های مخصوص این ماه در شیراز 
است. آش کازرونی هم یکی از غذاهای معروفی که در شهر کازرون بر سر 

سفره های افطار دیده می شود.

رمضان در خوزستان
در اســتان خوزســتان هم در ماه مبارک رمضان مانند سایر نقاط 
دیگر کشور غذاهای خاص خود را دارند. در ماه مبارک رمضان از جمله 
شیرینی های پرطرفدار در خوزستان می توان لگیمات، مفطح، ماقوطه، 
شعریه، رنگینک، مسقطی، معســل و فرنی را نام برد.   همچنین آش و 
حلیم در سفره های افطار خوزســتانی ها جایگاه ویژه ای دارد. در خوزستان 
سمبوسه، هریس و تشــریه و محلبی را به عنوان غذای افطار استفاده می کنند. اما همان طور که 
در باال گفتیم معروف ترین خوراکی ماه رمضان که خاص این منطقه است لگیمات نام دارد که نوعی 
شیرینی شبیه زولبیا و بامیه است که با قهوه ی تلخ سرو می شود. این شیرینی بیشتر در بازارهای 
عربی اهواز و سایر شهرهای خوزســتان عرضه می شود. فالفل و بامیه را نیز می توان جزو غذاهای 

حاضر در سفره ی افطاری این منطقه به حساب آورد.

رمضان در هرمزگان
خرما روغنــی، آش های محلــی، هلیم و 
هریصه و قلیه ماهــی مهم ترین غذاهای مردم 
بندرعباس در ماه رمضان اســت. نان تموشی 
)توی مشــتی( و نان ریخته از نان های خوش 
طعم و ســنتی اهالی هرمزگان است که در ماه 
مبارک رمضان طرفداران بیشتری دارد. مردم 
شهرســتان میناب نیز عالوه بر هشتم و نهم 
ذی حجه، شب های بیســت و ششم و بیست 
و هفتم مــاه مبارک رمضــان را عید مردگان 
می گویند. شب های بیســت و ششم رمضان 
و هشت ذی حجه را برای کسانی که در سال های گذشــته فوت شده اند و شب های بیست و هفتم 
رمضان و نهم ذی حجه را برای تازه درگذشتگان غذا تهیه کرده و خیرات می کنند. همچنین مردم 
این شهر رسم دارند یک شب قبل از  بیســت و یکم ماه رمضان یعنی شهادت امام علی)ع(، خمیر 
آماده کرده و نان می پزند. افراد مریض از این نان می خورند و در صورت شــفا یافتن، ســال آینده 

وسایل انجام این مراسم را تدارک می بینند.

رمضان به رنگ ایران
ویژگی های فرهنگی و مذهبی که ماه رمضان در خود جای داده، سبب شده است که این ماه مبارک در فرهنگ دینی و ادب رسمی و فرهنگ شفاهی مسلمانان به ویژه 
ایرانیان جایگاه ممتازی داشته باشد. مردم ایران در گوشه گوشه ی این خاک با برگزاری آداب و رسوم مختلف این موسم خجسته را برپا می دارند. بخشی از این فرهنگ 
و آداب و سنت مربوط به فرهنگ غذایی مردم در این ماه است. بخشی از غذاهای حاضر در سفره های سحری و افطاری در بین تمام مردم ایران مشترک است. اما جز 

مشترکات همیشه موارد ویژه ای هم وجود دارد که فرهنگ هر ناحیه ای را از نواحی دیگر جدا می کند، که بخشی از آن مربوط به خوراکی های خاص و فرهنگ و ذایقه ی 
خاص مردم آن ناحیه است در ادامه با توجه به کارخانه های شرکت نفت پاسارپاد در شش استان کشور عزیزمان ایران به مرور مهم ترین رسومات مردم این استان ها 

در سفره های سحر و افطار می پردازیم:
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 در روزهای کرونایی، فعالیت هنری شما کمرنگ تر شده است؟
خیر؛ در حال حاضر مشغول کار در پنج پروژه به صورت همزمان هستم. 

اتفاقاً در دوران کرونا فعال تر از سال های قبل بوده ام.

 در سال های اخیر تجربه های متفاوتی داشته اید؛ از »شهرزاد« تا 
»محله گل و بلبل« و همچنین »کلبه عموپورنگ«.

کار کودک برای من تازگی ندارد. من در کارهای کودک بســیاری بازی 
کرده ام؛ همه نوع کار در زمینه کودک داشــته ام؛ از کار کاماًل عروســکی و 
صداپیشگی تا کارهای نمایشی. شاید معروف ترین کارم در این زمینه »پلیس 
آسمانی« باشد که هنوز هم بسیاری، این کار را به یاد دارند. فضای کار کودک 
همیشــه برایم جذاب بوده است.زمانی کار کودک بیشــتر و جدی تری در 
تلویزیون انجام می شد، اما به دالیلی مانند تغییر شرایط اقتصادی، کارهای 
کودک تبدیل به برنامه های زنده ارزان قیمت شد؛ برنامه هایی که چند بچه 

می نشــینند و عمو و خاله به اجرا می پردازند. ایــن برنامه ها برایم جذابیتی 
نداشتند که بخواهم در آنها حضور داشته باشم.

 در حال حاضر »کلبه عمو پورنگ« در ماه رمضان پخش می شود و 
با استقبال خوبی نیز روبرو شده است...

بله؛ پیش تر »محله گل و بلبل« نیز کار موفقی بود. اگر پیشــنهاد جذابی 
در حوزه کودک باشد، واقعاً برایم اولویت دارد، چون این فضا را خیلی دوست 
دارم. حاال هــم در »کلبه عمو پورنگ« حضور دارم. باید تأکید کنم بلد بودن 
زبان گفت وگو با بچه ها خیلی مهم است. تولید کار کودک اصاًل آسان نیست 
و این ژانر، بســیار سخت است، ولی متأسفانه ساده انگارانه برخورد می شود و 
به جای کار کودک، کار بچگانه از آب درمی آید، یعنی کودکان نیز کار را جدی 

نمی گیرند، چون می بینند سازندگان هم آنها را جدی نمی گیرند.

 شما در سریال های موفقی مانند »پشت کنکوری ها« برای ماه 

رمضان نیز بازی کرده اید. چرا دیگر کمتر شــاهد تولید چنین آثار 
ماندگاری هستیم؟

»پشــت کنکوری ها« را می توان یکی از موفق ترین آثار تولید شــده در 
تلویزیون دانســت که در گرایش کارگردان ها به سمت ساخت سریال های 
مناسبتی برای ماه رمضان، تأثیر زیادی داشت. تیم بسیار خوبی دور هم جمع 
شدند؛ از کارگردان و نویسنده تا تک تک بازیگران، حتی آهنگ کار هنوز هم 
در خاطر بسیاری از مردم مانده است. برای تولید هر اثری باید تمام عوامل در 
جای درست خود قرار بگیرند و کار خود را به بهترین شکل انجام دهند. هر یک 
از آثار موفق تلویزیونی؛ چه ســریال های مناسبتی ماه رمضان و چه کارهای 
دیگر، واجد چنین شــرایطی بوده اند. نباید برای ساخت و تولید اثری عجله 

داشت و به صرف پخش در ماه رمضان، کیفیت را فدای کمیت کرد.

* نام شما با ماه رمضان و تیتراژ سریال های 
مناســبتی این ماه گره خورده است. متر و معیار 

شما برای حضور در چنین آثاری چه بود؟

همیشــه با دقت و وسواس بسیاری ســعی در گزینش 
آثاری داشــتم که جنبه معرفتی و آیینی در آنها مشهود 
باشد. متأســفانه در حال حاضر تیتراژها بر مبنای الیک 
و ذائقه کاربران فضای مجازی انتخاب می شــود. بدون 
هیچ تردیدی باید بگویم کارهای جدید، ماندگاری آثار 
گذشــته را ندارند. گواه این مدعا، فراموش شــدن این 
کارها بعد از مدتی کوتاه اســت، در حالی که بسیاری از 
تیتراژهای سریال های قدیمی ماه رمضان همچنان در 
ذهن مردم مانده و بعد از گذشته یکی، دو دهه حتی شعر 

و ملودی شان زمزمه می شود.

* بــه عنوان مثــال می توان از ســریال 
»گمگشته« و تیتراژ خاطره انگیزش با صدای شما 

نام برد...
بله، همانطور که اشاره کردید این سریال در ذهن مردم 
مانده اســت، در حالی که دقیقاً 20 ســال از ســاخت و 
پخش این سریال گذشته است.خوشبختانه تیتراژ این 
سریال هم با اســتقبال خوب مردم روبرو شد؛ قطعه ای 
که من بر اساس شعری از استاد محمدعلی معلم دامغانی 
آهنگســازی کردم و خواندم. هنوز هم می بینم بسیاری 
از مردم، ابیات این ترانه را بــه خاطر دارند، به طور مثال 
»میگن فرشته روزه شــو با گریه افطار می کنه، فرشته 

می دونه که نور ظلمتو بیدار می کنه« را در سال های اخیر 
به وفور دیده ام و شنیده ام.

* فکر می کنید چرا در سال های اخیر تیتراژ 
آثار تلویزیون، کمتر ماندگار شده اند؟

متأسفانه تهیه کننده ها صرفاً خواننده ای را برای اجرای 
تیتراژ ســریال ها انتخاب می کنند که دنبال کننده های 
فراوانی در فضای مجازی دارند و الیک بیشتری می گیرند. 
شــاید این اتفاق در کوتاه مدت نتیجه دهد و قطعه مورد 
نظر در زمان پخش سریال مورد استقبال هم قرار بگیرد، 
اما هیچ گاه ماندگار نخواهد شد. نباید فراموش کنیم کار 
در تلویزیون با دیگر مدیوم ها تفاوت زیادی دارد. ممکن 
اســت خواننده ای در فضای مجازی، دنبال کننده های 
بسیاری را جذب کند و کارش مورد توجه واقع شود، اما 

لزوماً این فرد در تلویزیون موفق نخواهد شد. 

* کیفیت سریال ها نیز به سرنوشت تیتراژها 
دچار شده است؟

مطمئن باشید کیفیت یک سریال به تمام بخش های کار 
مرتبط است. اگر تیتراژ مورد استقبال مردم قرار می گیرد، 
مطمئناً سریال هم مورد پســند آنها بوده و کلیت کار را 
دوست داشته اند. شما به تیتراژ سریال »گمگشته« اشاره 
کردید؛ این سریال موفق ترین سریال مناسبتی تلویزیون 
محسوب می شــود. طبیعتاً نویســندگان این سریال، 
کارگردان و بازیگران توانسته اند به بهترین نحو هنرنمایی 

کرده و جای خود را در قلب مردم باز کنند. 

گفت وگوی رمضانی با مرجانه گلچین؛

سریال های جدید 
ماه رمضان،  سراسر 
اشک و آه است
مرجانه گلچین، رکورددار بازی در 
سریال های مناسبتی ماه رمضان است. 
به بهانه فرا رسیدن ماه رمضان، با او به 
گفت وگو نشستیم تا از کیفیت سریال های 
در حال پخش تلویزیون و همچنین حال و 
هوای خودش بگوید. ماحصل این گفت وگو 
را می خوانید:

روایت مجید اخشابی از تیتراژخوانی 
سریال های رمضانی؛

کارهای جدید، 
ماندگاری آثار 
گذشته را ندارند
وقتی صحبت از سریال های مناسبتی ماه 
رمضان به میان می آید، نام مجموعه تلویزیونی 
»گمگشته« با تیتراژ خاطره انگیزش از ذهن 
می گذرد؛ سریالی که با وجود گذشت 20 سال 
از زمان پخش، هنوز هم ابیات ترانه تیتراژش 
در حافظه مردم مانده است. با مجید اخشابی 
به گفت وگو نشستیم تا از دالیل کاهش کیفیت 
آثار مناسبتی تلویزیون به ویژه در بخش تیتراژ 
صحبت کند:

 حال و هوای این روزهای شما چگونه است؟
در روزهایی که مردم با کرونا دست و پنجه نرم می کنند 
و در شرایطی گرفتار شده اند که روح و روان شان فرسوده 
شــده، حال و احوال مِن بازیگر هم خوب نیست، حتی 
دوست ندارم به صفحه ام در فضای مجازی رجوع کنم و 
پستی بگذارم، چون احساس می کنم اگر بخواهم مطلبی 
منتشر کنم، پست هایی غمگین خواهد بود که حال مردم 
را نه تنها بهتر، بلکه خراب خواهد کرد.می دانم که تولید 
برنامه های شاد در دســتور کار تلویزیون قرار دارد. فکر 
می کنم در این روزها که مردم به دالیل مختلفی از جمله 
کرونا، بیش از پیش به شادی و تغییر حال و هوا نیاز دارند، 
بهتر است پخش سریال هایی با فضای مفرح در اولویت 

قرار بگیرد.

* در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
در روزهــای کرونایی بیکار نبوده ام و مشــغول فعالیت 
هستم.عجالتا سریال بوتیمار را آماده پخش دارم. قرار بود 
این سریال برای نوروز امسال در جدول پخش قرار بگیرد، 
اما این اتفاق رخ نداد و برای ماه رمضان هم در کنداکتور 
تلویزیون قرار نگرفت. پیشنهادهای زیادی داشته و دارم، 
اما به دلیل سخت گیری در محتوای کار، هر پیشنهادی را 
نمی پذیرم. همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی برایم 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است. مادر پیری دارم 
که از او نگهداری می کنم و نگران ســالمتی او هستم، به 
همین خاطر بسیار دقت می کنم پروتکل های بهداشتی 

در پروژه ها رعایت شود. 

*شما چهره آشنای ماه رمضان هم هستید!
من رکورددار بازی در سریال های رمضانی هستم. بعد از 
سال ها وقفه در دوران حرفه ای، برگشتم و اولین سریالم 
را بازی کردم؛ ســریالی که در زمان خود سنت شــکنی 
محسوب می شد و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت. 
به عنوان فردی که در ســریال های مناســبتی، حضور 
پُررنگی داشته ام، تعجب می کنم که چرا امروز بسیاری 
از ســریال های ماه رمضان سراسر اشــک و آه هستند، 
در روزگاری که اوضاع و احوال مردم چندان به ســامان 
نیست، باید موضوعاتی متفاوت انتخاب کرد تا حال مردم 

بهتر شود.

* شــباهت هایی بین نقش های شــما در 
سریال ها وجود دارد. این شباهت خودخواسته 

بوده یا کارگردان ها چنین خواسته اند؟
در تلویزیون و سینمای ایران، مشکل بزرگی وجود دارد. اگر 
بازیگری با نقشی ویژه شهره شود و خود را نشان دهد، دیگر 
باید همیشه همان نقش را بازی کند. مِن مرجانه گلچین، 
بازیگری بودم که با فیلم ســینمایی »شب بیست ونهم«، 
»پرنده کوچک خوشبختی«، »دو نیمه سیب« و چندین و 
چند اثر متفاوت دیگر شناخته شدم. به شخصه دوست دارم 
در نقش های مختلف عرض اندام کنم و توانایی های خودم 
را به نمایش بگذارم، اما ظاهراً کارگردان ها به دالیل مختلفی 

نمی خواهند یا نمی توانند چنین ریسکی کنند.

گفت وگو با رامین ناصرنصیر درباره سریال های مناسبتی ماه رمضان؛

»پشت کنکوری ها« هنوز در خاطره ها زنده است
رامین ناصرنصیر، یکی از شناخته شده ترین بازیگران تلویزیون در دهه های اخیر است. او در آثار ماندگاری بازی کرده؛ چه 
در ژانر کودک و چه در سریال های مناسبتی ماه رمضان. »پشت کنکوری ها«، یکی از سریال های ماندگار سیما بوده که بعد 
از گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان جزو پُربیننده ترین و خاطره انگیزترین آثار محسوب می شود. گفت وگوی ما با رامین 

ناصرنصیر را در ادامه می خوانید:



نواهای ماندگار
 ماه مبارک

روزه داران ایرانی در ماه 
مبارک رمضــان خاطرات 
دلنشینی از نواهای سحر و 
افطار دارند. دعای معروف 
ربنا  پیش از انقالب هم در 
ذهن مردم ثبت شــده بود 
اما پــس از انقالب با صدای 
استاد شــجریان به نوعی 
در  شجریان  شد.  جاودانه 
مناجات ربنــا، همان آیات 
ربنای پیشین را به همراه دو 
آیه دیگر از سوره آل عمران 
و بقره به کار برد و این دعا را 

در دستگاه سه گاه خواند. 
مثنوی  همچنیــن  او 
افشاری را در کنار مناجات 
ربنا با انتخــاب ابیاتی از 
مثنوی مولوی در دستگاه 
افشــاری بــرای ایرانیان 
به یادگار گذاشــته است.  
دعای خیال انگیز سحر اما 
با صدای استاد موسوی قهار 
در خاطره های مشــترک 
ما ثبت شده است. همانجا 
ِمْن  أَْسأَلَُک  ِّی  إِن که »اللَُّهمَّ 
بََهائَِک  َو ُکلُّ  بِأَبَْهاُه  بََهائَِک 

« را می شنوید... بَِهیٌّ

یادداشت

ماهرمضاِنمادههشصتیها
انگار قدیم همــه چیزش باصفاتر بــود! لذت ها 
اصیل تر بود، مزه ها بهتر بود خنده ها از ته دل تر بود، 

قلب ها آرام تر بود.
انگار قدیــم همه چیزش باصفاتر بــود حتی ماه 

رمضانش!
وقتی به ماه رمضان فکر می کنم خاطرات پراکنده و زیبایی از کودکی 

در ذهنم میاید. سفره های ساده اما باصفای افطار با نان گرم تازه.
سفره هایی که هیچ شبی خالی از غذاهای نذری همسایه ها نبود. یکی 
آش و دیگری فرنی، یکی دیگر حلوا یــا امثال اینها. نزدیک افطار جنب و 
جوشی در کوچه به راه می افتاد بعضی سینی نذری به دست زنگ تک تک 
خانه ها را می زدند. پدران با نان و جعبه زولبیا بامیه به خانه برمی گشتند و 

بعضی برای اقامه نماز اول وقت به مسجد محله می رفتند.
صدای ربنا و مثنوی افشــاری برای ما کودکانی که با اصرار پدر و مادر 
را راضی می کردیم ســحری بیدارمان کنند و در لحظات نزدیک به افطار 
ضعف کرده بودیم به معنی نزدیک شدن به افطار بود، آن لحظه ی موعود 
و پایان ان انتظار شــیرین. همین که شجریان می خواند این دهان بستی 
دهانی باز شــد تا خورنده لقمه های راز شد... عطر هل و گالب فرنی مادر 
می پیچید توی خانه. ربنا که پخش می شــد دیگر ســفره پهن شده بود و 
ما دست به سینه منتظر بودیم تا تواشــیح اسماالحسنی هم تمام شود و 
موذن آن اهلل اکبر شــیرین را بگوید تا اولیــن بامیه را به دهان بگذاریم. از 
دیگر رسومات جالب ماه رمضان در کودکی من این بود یکی از همسایه ها 
نزدیک وقت ســحر زنگ تمام خانه های محله را میزد تا مبادا کسی برای 
خوردن ســحری در خواب بماند. در محله سنتی ما چراغ همه ی خانه ها 
وقت سحر روشن می شد و نوای زیبای دعای سحر از هر خانه ای به گوش 
می رسید. ماه رمضان برای من و بسیاری از ما با عطر غذاها، بوی نان داغ، 
زولبیا بامیه تازه، مهربانی همســایه ها و مراسم های خودمانی و باصفای 
افطاری و نواهای سحرانگیز عرفانی و مذهبی عجین شده است. خاطرات 
زیبایی که امروز شاید بخش بزرگی از آن به دلیل حضور مهمانی ناخوانده 
به نام کرونا قابل تکرار نیست و بخش دیگری از آن ها هم به دلیل تنگناها و 

مشکالت اقتصادی به سادگی و خوش دلی قابل دسترس نیست.
ماه رمضان امســال تنها دعای من حال خوب برای ایران و هم وطنانم 
است، اتمام بیماری کرونا و اتمام مشکالت اقتصادی مردم ایران. گشایش 
گره از کار مردم شریف و نجیب ایران و بازگشت خنده های از ته دل دعای 
امسال ســفره های افطار بسیاری از ماست که امیدوارم خداوند متعال آن 

را براورده سازد.
روز کارگر مبارک باد.

معصومه نصراللهی
روابط عمومی 

برنده مسابقه عکس سفره هفت سین مشخص شد
جناب آقای احد احمدی از کارخانه شیراز به عنوان برنده جایزه مسابقه سفره هفت سین 1400 انتخاب شد.

مسابقه عکاسی »مهمان خدا« با موضوع ماه مبارک رمضان

مهلت ارسال آثار تا عید سعید فطر است و برندگان در شماره بعدی ویژه نامه پاسارگاد اعالم می شوند.

روابط عمومی شــرکت نفت پاســارگاد در ادامه ســری 
مسابقات عکاسی با مشــارکت کارکنان این شرکت تصمیم 
به برگزاری مســابقه عکس ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان 

»مهمان خدا« گرفته اســت. برای شــرکت در این مسابقه 
عکسی با موضوع ماه میهمانی خدا و شبهای قدر، سفره های 

افطار و.... با تلفن همراه خود بگیرید و برای ما ارسال کنید.

 میالد شیراوند
دومین رمضان را همراه با کووید 19 می گذارنیم 
اما با تفاوت هایی که تامل در آن می تواند رفتار ما در 
ماه مهمانی خدا را تغییر دهد. در رمضان سال گذشته 
تعداد مبتالیان روزانه به کرونا کمتر از 2 هزار نفر بود 
در حالی که هــم اکنون این تعداد به بیش از 22 هزار 
نفر در روز رســیده است و از ســوی دیگر کسانی که 
کرونا از میان ما برد حدود 6 هزار نفر بود که در آستانه 
ماه رمضان ســال 1400، این رقم به حدود 65 هزار 
نفر رسیده است.  بیش از یک سال از تاخت و تاز کرونا 
می گذرد اما هر روز زخم های آن بر پیکر و روح ما آثار 
عمیق تری بر جای می گذارد. داغ حسرت به آغوش 
کشیده شــدن و یک دقیقه همدردی در پس سوگ 
اطرافیانمان در کنار مصیبت های متعدد دیگر مانند 
شدت بخشــیدن به فقر خانواده ها، افزایش بیکاری، 
تولیــد اضطراب  و از بین بردن بیش از پیش نشــاط 
اجتماعی توسط ویروس نامرئی کرونا، سال های سال 
در خاطرمان خواهد ماند و اســف بار تر این است که 
حضور این ویروس در زندگی های ما همچنان ادامه 
دارد. جهــان برای مهار کرونــا 2 راه پیش روی خود 
دارد که هر کدام مالحظاتی را در بر می گیرند. تولید 
واکسن و حفظ فاصله اجتماعی در دستور کار دولت 
و جوامع گوناگون مختلف گرفته است که هر کدام از 
آنها بنا بر امکانــات و اقتضائاتی که دارند برای مبارزه 
با این ویروس ایــن دو راه در پیش گرفته اند.کنترل 
جوامــع با حفظ فاصله اجتماعی در دســتور کار اول 
تمام کشــور ها قرار دارد و برخی کشــور ها با توجه 
به توان مالــی و علمی که دارند واکسیناســیون را با 
شدت بیشتری پی گرفته اند.کشورهایی نظیر ایران 
نیز که با تنگناهای شــدیدی روبرو هستند در زمینه 
واکسیناسیون با ســرعت کمتری مواجه هستند و از 
سوی دیگر به دلیل مشکالت اقتصادی عدیده، اعمال 
قرنطینه سراسری و حتی منطقه ای را نمی تواند در 
دســتور کار قرار دهد. با این اوصاف بیشترین عامل 
کنترل شیوع کرونا تا زمان واکسیناسیون سراسری، 

تنها و تنها رفتــار صحیح مبتنی بــر فاصله گذاری 
اجتماعی است.نکته مهمی که در این خصوص با آن 
مواجه هستیم، تعارض بســیاری از آداب و رسوم ما 
ایرانیان با وضعیت فعلی و الزامات آن است.همانطور 
که می دانید، تشــکیل اجتمــاع در فرهنگ ایرانی-
اسالمی برای بجا آوردن بسیاری از رسوم شادی و عزا 
امری ضروری اســت که با روح مسئله فاصله گذاری 
اجتماعی در تضاد است.  برای مثال مسافرت ها و دید 
و بازدیدها در نوروز ســال 1400، تنها در عرض 10 
روز آمار مبتالیان و کشته شدگان بر اثر کرونا را چند 
برابر کرد درحالیکــه ویروس کووید 19 دچار جهش 
های خطرناک تری شده که شیوع و اثرگذاری مخرب 
آن را شــدیدتر کرده اســت. با توجه به تجربه های 
اخیر و پیش رو بودن ماه مبارک رمضان و رســومات 
بســیار زیاد و پســندیده ای که در این ماه توسط ما 
ایرانیان ادا می شود، الزم است نکاتی را مد نظر خود 
قرار بدهیم.  افطاری دادن یکی از رســومی است که 
با چند منظــور در ماه رمضان برگزار می شــد. یکی 
تشــکیل دورهمی های خانوادگی برای صله رحم و 
تجدید دیدارها و دیگر اطعام مســتضعفین. برگزاری 
مراســمات دینی مذهبی در لیالی قــدر و نماز عید 
ســعید فطر نیز از جمله آوردگاه های اجتماعی مهم 
در بین ایرانیان هســتند.  اگرچــه دل کندن از آیین 
های چند هزار ساله در فرهنگ این مردم بوده، کاری 
به غایت دشــوار اســت اما توجه به آثاز وحشتناک 
ویروس جدید کووید 19 باعث می شــود که در ماه 
رمضان به ســمت محدود کردن رســوم و مراسمات 
مذهبی حرکت کنیم. در کنار شبکه های تلویزیونی 
گسترش پلتفرم های مجازی و نرخ باالی نفود گوشی 
هوشمند در خانواده ها میتواند فرصتی برای برگزاری 
مراســمات مذهبی آنالین و بجا آوردن فرایض دینی 
در لیالی قدر و روز عید سعید فطر شود. از این رو نیکو 
اســت  حوزه های علمیه، صداوسیما و علمای عظام 
در ترویج اینگونه عزاداری ها پیشــتاز شود و تشکیل 
اجتماعات عظیم مجازی را در دستور کار قرار دهند. 

مهمانیکوویددرماهضیافت

8 صفحــــــــه  شمــــــــــاره 4   ویـژه نـامه داخلـــی شــرکت نفــــت پـــاســـارگـــاد   
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