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کم توجهی شهرداری به هنرمندان بومی
 شهرداری زاهدان: بومی وغیر بومی فرقی ندارد!

بــه گــزارش »توســن« بــه نقــل از ایســنا،  درســت 
ــنا  ــزاری ایس ــگار خبرگ ــاش خبرن 15 روز از ت
بــرای دریافــت اطاعــات وضعیــت کیفیــت 
ــون  ــاالب هام ــراف ت ــتان های اط ــوا در شهرس ه
از مســئوالن محیط زیســت می گــذرد کــه در 
نهایــت مســئول ایســتگاه های پایــش هــوای ایــن 
ــی  ــت: »اطاعات ــا گف ــگار م ــه خبرن اداره کل ب

ــم«. ــزارش نداری ــرای گ ب
خبرنــگار ایســنا 31 خــرداد امســال بــرای دریافت 
ــه  ــتان ب ــوای سیس ــی ه ــت کیف ــات وضعی اطاع
مســئول ســابق ایســتگاه های پایــش هــوای اداره 
کل محیط زیســت سیســتان و بلوچســتان کــه 
ــه وی  ــری ب ــئولیت دیگ ــی مس ــه تازگ ــراً ب ظاه
ــی وی مســئول  ــه کــرد ول واگــذار شــده مراجع
معرفــی  را  هــوا  پایــش  ایســتگاه های  جدیــد 

کــرد.
ــکاری  ــول هم ــدا ق ــم ابت ــد ه ــئول جدی ــن مس ای
بــه خبرنــگار مــا داد، امــا در 15 روز گذشــته هــر 
ــت  ــات وضعی ــه اطاع ــیوه ای از ارائ ــه ش ــار ب ب
ــاالب هامــون  کیفیــت هــوا شــهرهای اطــراف ت
طفــره رفــت و در نهایــت گفــت: »مــا اطاعاتــی 

ــد.« ــات بگیری ــی اطاع ــم و از هواشناس نداری
زیســت  محیــط  کل  اداره  دیگــر  ســوی  از 
سیســتان و بلوچســتان دی مــاه ســال 92 نیــز 
ــوا در  ــی ه ــای بحران ــات روزه ــه اطاع در ارائ
ــه کــرد.  ــه ایســنا اطاعــات مبهــم ارائ سیســتان ب
ــکار  ــزد اف ــی در ن ــا واکنش های ــی کــه ب اطاعات
عمومــی همــراه شــد و نماینــدگان مجلــس را نیــز 

وادار بــه موضع گیــری کــرد.
ــن اداره کل  ــابق ای ــرکل س ــری مدی ــرو افس خس
بــر خــاف آمــار هواشناســی و ادعــای ســیدباقر 
حســینی، نماینــده مــردم سیســتان کــه گفتــه بــود 
روزهــای بحرانــی هــوا در سیســتان 140 روز 
ــت  ــار واقعی ــن آم ــت: ای ــنا گف ــه ایس ــت، ب اس
نــدارد زیــرا روزهــای بحرانــی هــوا در سیســتان 

ــت. ــط 70 روز اس فق
پــس از رســانه ای شــدن آمــار مشــکوک محیــط 
ــن اداره  ــدگان مجلــس، ای زیســت و فشــار نماین
کل گــزارش شــفافی از وضعیــت هــوا در شــمال 
ــار  ــن آم ــرد. ای ــه ک ــتان ارائ ــتان و بلوچس سیس
نشــان مــی داد کــه ســاالنه 240 روز از هــوای 

سیســتان ناســالم اســت.
یــک  بلوچســتان  و  سیســتان  زیســت  محیــط 
ایســتگاه پایــش غلظــت ذرات معلــق در هــوا 
ــد  ــتان هیرمن ــری« شهرس ــش »قرق ــز بخ در مرک
مســتقر کــرده کــه کمتــر از هشــت کیلومتــر 
ــه  ــه دارد. ب ــون فاصل ــی هام ــاالب بین الملل ــا ت ب
ــتگاه  ــن ایس ــت، ای ــط زیس ــاالن محی ــده فع عقی
ــت  ــف ســال وضعی ــای مختل ــد در روزه می توان
ــوا( در  ــودن ه ــالم ب ــا ناس ــالم ی ــت هوا)س کیفی
هامــون  و  نیمــروز  هیرمنــد،  شهرســتان  ســه 
ــه و  ــرار گرفت ــون ق ــاالب هام ــراف ت ــه در اط ک
ــد را  ــتان دارن ــن شهرس ــا ای ــابهی ب ــرایط مش ش

کنــد. اندازه گیــری 
تــاالب  اطــراف  در  ســاکن  محلــی  مــردم   
ــا  ــت ریزگرده ــزان غلظ ــد؛ می ــون می گوین هام
در روزهــای توفانــی در روســتاها و شــهرهای 
ــن  ــا ای ــت، ب ــتر اس ــون بیش ــاالب هام ــراف ت اط
ــوای اداره  ــق ه ــت ذرات معل ــار غلظ ــود آم وج
ــتان و  ــمال سیس ــز ش ــل در مرک ــی زاب هواشناس
بلوچســتان )زابــل( نمی توانــد وضعیــت همــه 
ــق  ــورت دقی ــه ص ــمالی را ب ــتان ش ــج شهرس پن
گــزارش کنــد، زیــرا ســه شهرســتان بــر خــاف 
دو شهرســتان دیگــر )زابــل و زهــک( بــه تــاالب 
معــرض  در  بیشــتر  و  نزدیک ترنــد  هامــون 

ــد. ــرار دارن ــا ق ریزگرده
منشــاء  بارهــا  و  بارهــا  محلــی  مســئوالن 
ریزگردهــای موجــود در سیســتان را خشــکی 
در  کــه  کرده انــد  ذکــر  هامــون  تــاالب 
بــر  ســال های اخیــر عمــق نفوذشــان عــاوه 
همــه شــهرهای سیســتان و بلوچســتان، بــه دریــای 
ــز  ــتان نی ــن اس ــوار ای ــتان های همج ــان و اس عم

کشــیده شــده اســت.
بــه گفتــه کارشناســان هواشناســی، بیشــترین 
فعالیــت ریزگردهــا مربــوط بــه شــروع وزش 
بادهــای 120 روزه از اواخــر فصــل بهــار تــا 
پایــان شــهریور هــر ســال اســت، کــه قرن هاســت 

دارد. ادامــه  هم چنــان 
امــا حــاال در فصــل وزش بادهــای 120 روزه، بــر 
خــاف هواشناســی کــه همــواره در حــال ارائــه 
اطاعــات بــه مــردم اســت، ایــن محیــط زیســت 
اســت کــه از ارائــه اطاعــات وضعیــت کیفیــت 

ــد. ــودداری می کن ــوا خ ه
بــر اســاس آمــار اداره کل هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان، از اول خــرداد تــا پایــان آن، 18 روز 
ســرعت وزش بــاد در ایســتگاه زابــل بیــن 54 تــا 
115 کیلومتــر بــر ســاعت ثبــت شــده اســت کــه 
ایــن بادهــا میــزان غلظــت ذرات معلــق در هــوای 
ــش  ــاز افزای ــد مج ــر ح ــا 25 براب ــهر را ت ــن ش ای

داده اســت.
بــر پایــه همیــن آمــار، در ماه خــرداد، شــهروندان 
ســاکن در زابــل تنهــا 10 روز هــوای ســالم 
داشــته اند و 20 روز هــوای شهرشــان ناســالم 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

چرا گزارش روزهای ناسالم 
هوا در سیستان اعالم نمی شود؟

سازان  مجسمه  از  حالی  در  »توسن«،  گزارش  به 
استفاده  اروپا  مختلف  شهرهای  در  استان  هنرمند 
از  استفاده  به جای  زاهدان  شهرداری  که  می شود 
هنرمندان بومی استان و معروف دنیا، برخی المان 
می  وارد  کشورها  دیگر  از  را  زاهدان  شهر  های 

کنند.
های  خیابان  چهره  میروی  راه  که  شهر  سطح  در 
طراحی  از   ، کند  می  آزرده  را  خاطرت  زاهدان 
های نا هم خوان کوچه خیابان ها گرفته تا میادینی 
که تقریبا هیچ چیزی از آنها نشان دهنده فرهنگ 
در  اگر  شاید  نیست.  مان  استان  وغنی  سترگ 
چهره  زیبایی  برای  بومی،  هنرمندان  از  زمینه  این 
نبود  شکل  این  به  وضعیت  شد  می  استفاده  شهر 
به تصویر  برای  این مشکات  از  بسیاری  یا اگر  و 
از کشور مدنظر  این خطه  کشیدن آداب و رسوم 
می  اندیشیده  تدبیری  آن  برای  و  می گرفت  قرار 
شد شاهد این نابسامانی ها نمی بودیم، صحبت از 
هنرمندانی  است که بی وقفه تاش کرده اند تا در 
وادی هنر سال ها به تلمذ بنشینند بلکه بتوانند برای 
شهرشان مفید باشند اما متاسفانه به دلیل کم کاری 
شهرداری و دیگر دستگاه مربوط جایی برای نقش 

دادن به مبلمان شهری ندارند.

اکنون  استان،  بومی  هنرمندان  از  یکی  گفته  به 
آثار زیادی از استاد »حمید رضا آویشی« )طراح و 
نام دنیا ( در شهرهای مدرن  مجسمه ساز صاحب 
جهان خودنمایی می کند، استاد آویشی سالهاست 
که عنوان طراح و مجسمه ساز معروف دنیا را در 
کشور با خود یدک می کشد اما هنوز شهرداری 
زاهدان فرصت نکرده از این سرمایه ملی و بومی 

استان در زیباسازی زاهدان استفاده کند.
سهم  درباره  ساز  مجسمه  و  سمیعی،  طراح  محمد 
هنرمندان بومی در المان های شهر زاهدان به ایسنا 
گفت: حدود دو سال است که از هنرمندان بومی 
استان در اجرای مبلمان شهری استفاده می شود و 
آماده  باکارهای  غیربومی  هنرمندان  از  آن  از  قبل 
مثل میدان پاسداران که طرح هایشان از کشور چین 

بود استفاده می شد.
وی با بیان اینکه نیروهای بومی دلشان برای شهرشان 
ایجاد شود  فرصتی  باید  داد:  ادامه  بیشتر می سوزد 
استاد  نظیر  و مجسمه سازانی  بومی  نیروهای  از  که 
که  یارمحمدی«  »مهدی  و  آویشی«  »حمید رضا 
اعتبار مجسمه سازی شهر زاهدان هستند در نقش 

دادن به مبلمان شهری استفاده شود.
مدرس دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان 
باید کارهای هنرمندان استان در  اینکه  بیان  ضمن 
کشور  سطح  هنری  کارهای  به  که  باشد  سطحی 
نزدیک شود خاطرنشان کرد: رسالت هنرمندان این 
است که تفکر مردم را رشد دهند نه اینکه طرحی 

عامه پسند بسازند چرا که با این تفاسیر کاری کم 
کیفیت تحویل خواهند داد.

درباره  هنری  کارشناسان  فقط  سمیعی: 
طرح ها نظر بدهند

سمیعی که المان میدان دکتر حسابی شهر زاهدان 
این طرح  به آن گفت:  اشاره  با  را طراحی کرده، 
و  شده  ارائه  شهرداری  به  پیش  سال  یک  حدود 
اما  به تصویب رسید،  بحث در مورد محتوای آن 
کردند  مخالفت  آن  اجرای  با  شهرداری  عوامل 
چراکه براین باور بودند که به جای الکترون های 
به  باید چهره دکتر حسابی  این  طرح  در  فیزیک 

تصویر کشیده می شد!

اضافه  استان  گرافیست  و  ساز  مجسمه  استاد  این 
کرد: در حالیکه مدیران استان با طرح المان میدان 
متخصص  قشر  می کردند،  مخالفت  حسابی  دکتر 
رای  آن  به  شد  انجام  که  نظرسنجی  در  کار  این 
این طرح  با  اول کشور  تراز  اساتید  مثبت دادند و 
کاما موافق بودند، حتی پس از ساخت این المان 
هنرمندان  که  پیامبر  سیمای  همایش  جریان  در  و 
بودند،پیام  شده  زاهدان  وارد  المللی  بین  و  ملی 
و  شد  داده  کار  این  برای  آنها  توسط  تبریکی 
اساتید، این کار را شروع موفقی در زمینه مجسمه 

سازی بومیان استان دانستند.
از مرحله های مجسمه  اینکه یکی  به  با توجه  وی 
سازی ایده پردازی است عنوان کرد: یک ایده را 
هنرمند با فضای کاری خود عجین می کند و دقیقا 
در مرحله اول اثر ایده را به بیننده منتقل می کند اما 
متاسفانه مدیران استان در رابطه با طرح المان دکتر 
حسابی خود را صاحب نظر دانستند و کار را نقد 
و به شهرداری منتقل کردند مدیران بر این باورند 

کاری که در سطح درک خودشان است بی شک 
کاری موفقی است!

سمیعی افزود: این طرح نشان دهنده ارتباط بصری 
بصری  نظر  از  ها  انرژی  انتقال  و  فرم هاست  بین 
کهکشان  به  مربوط  آن  اولیه  ایده  ابتدا  در  است، 
به  داشت  علمی  جنبه  هنری  جنبه  از  بیشتر  اما  بود 
همین جهت طرح کنونی ساخته شدکه هردو مسئله 

هنر و علم را در برگیرد.
به  پاسخ  در  زاهدان  خوشنویسان  انجمن  مدرس 
المان ها  تهیه  در  استان  فرهنگ  از  چقدر  اینکه 
االمکان  حتی  باید  کرد:  اظهار  شود،  می  استفاده 
به  افراد  از  بسیاری  شود،  کم  منطقه ای  تعصبات 
و  ها  مجسمه  اینکه  و  دارند  عقیده  سازی  بومی 
المان ها باید به گونه ای باشد که معرف منطقه باشد 
و نمادهایی ساخته شود که مختص شهر است اما 
باید این موضوع را در نظرداشته باشیم که قدرت 

کار و تفکرمان را بیشتر به رخ بکشیم .

را دستمزد  بومی  از مشکات هنرمندان  وی یکی 
بیان کرد و  انجام می دهند  کم درقبال کاری که 
افزود: برای کارهای هنری نیروی های متخصص 
و  نمی شود  پرداخت  خوبی  هزینه  استان  بومی  و 
می  که  کاری  برای  که  انرژی  طبع  به  هنرمندان 
باعث  این  و  نمی کنند  دریافت  دستمزد  گذارند، 

می شود کارهایشان باب دل خودشان هم نباشد.
محمد سمیعی در پاسخ به اینکه از زاهدان بعنوان 
نظر  از  شود  می  یاد  کشور  در  شهر  کان  یک 
فضاهای معماری ساخته هنرمندان بومی قابل قیاس 
اگر  تصریح کرد:  است،  با کدام شهرهای کشور 
بومی  هنرمندان  نیروی  از  مبلمان شهری  بحث  در 
شهرهای  جزو  زاهدان  شک  بی  شود  استفاده 
اما  بود  خواهد  شهری  مبلمان  لحاظ  از  ایران  اول 

هم  را  رتبه  آخرین  تقریبا  حاضر  درحال  متاسفانه 
ندارد.

مادر  و  داود  مجسمه حضرت  از  همچنین  سمیعی 
در زاهدان انتقاد کرد و معتقد است: اصول حرفه 

ای در ساخت این مجسمه ها رعایت نشده است.
هنرمندان  کرد:  خاطرنشان  هنر  دانشکده  مدرس 
باید  که  آنطور  شهر  مردم  برای  شان  چهره  بومی 
به کمک دستگاه های  باید  و  نیست  شناخته شده 
مربوط و همچنین تبلیغ از آثار این هنرمندان برای 

شناخته شدن بیشتر آنها تاش کرد.
هنرمندان  بیشتر  معرفی  جای  به  استان  شهرداری 
سیستانی و بلوچستانی و آثار هنریشان از هنرمندان 
بابت  که  پولی  و  است  می کرده  استفاده  غیربومی 
خودمان  های  استانی  هم  جیب  به  باید  آثار  این 
است  ریخته  غیربومی  هنرمندان  جیب  به  برود 
با هنرمندان  مقایسه  قابل  به هیچ وجه  که کارشان 

خودمان نیست.

وقتی شهرداری زاهدان پاسخی برای کم 
کاری خود ندارد

خبرنگار ایسنا برای شنیدن پاسخ شهرداری، پس از 
دو هفته تاش و پیگیری توانست با معاون فرهنگی 
شهرداری زاهدان تماس برقرارکند تا نظرات او را 
اما این مسئول تنهابه پاسخ  در این باره جویا شود 

های کوتاه اکتفا می کرد.
شهیدی، معاون فرهنگی شهرداری در پاسخ به این 
سوال که به چه اندازه از آثار هنری هنرمندان بومی 
استان در سطح شهر استفاده شده است، تنها به این 

کلمه که »استفاده شده« بسنده کرد.
وی همچنین در پاسخ به دومین سوال مبنی بر اینکه 
یا  است  بهتر  غیربومی  کارهای  کیفیت،  لحاظ  به 

بومی، فقط گفت: »فرقی ندارد«!

سوال  به  پاسخ  در  همچنین  فرهنگی  مسئول  این 
کار  شده  تمام  قیمت  اینکه  درباره  دیگری 
بومی،  غیر  یا  است  تر  صرفه  به  بومی  هنرمندان 

گفت: بی شک کار هنرمندان بومی!
شهیدی در ادامه این گفتگو، پاسخ به سوال های 
شهرداری  دیگر  های  حوزه  به  مربوط  را  دیگر 
این  تهیه  در  همکارانش  سایر  مثل  و  دانست 
دیگر  ادارات  به  را  ایسنا  خبرنگار  گزارش،  

شهرداری ارجاع داد.

از  استفاده  پیگیر  زاهدان:  شهر  شورای 
هنرمندان بومی هستیم

و  زاهدان  شهر  شورای  ریگی عضو  احمد  مشتاق 
شهر  شورای  درآمد  و  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
زاهدان درباره استفاده از هنرمندان بومی در المان 
سازی های شهری معتقد است: طراحی های متاثر 
زاهدان  در شهر  و کاما تخصصی  علمی  نگاه  از 
انجام است و نگاه های سنتی گذشته در  در حال 
طراحی ها منسوخ و فاقد جایگاه می باشد که این 
نوید بخش توسعه همه جانبه در آینده شهر  خود 

زاهدان است.
شهر  به  بخشی  هویت  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
زاهدان ایجاد المان های جدید در میادین شهر در 

دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
اکنون که بدهی های ۶0 میلیارد تومانی شهرداری 
دقیق  و  مدون  های  ریزی  برنامه  با  زاهدان 
نیم گذشته تسویه  شهرداری در طول یک سال و 
شده و تاشهای کنونی در جهت تقویت بنیه های 
امید  می باشد  آن  درآمدهای  افزایش  و  شهرداری 
شدن  متحول  برای  چشمی  گوشه  اندازه  به  است 
هنرمندان  از  و  انجام شود  برنامه هایی  شهر،  چهره 
بومی استفاده همچنین مشکل مالی و بحث حمایت 

های مالی به کلی حل شود.
 المان دکتر حسابی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
ریال به بهره برداری رسیده است که به گفته طراح 
آن اگر هزینه بیشتری در اختیارشان قرار می گرفت 
بدون شک بیشتر می توانست روی این طرح کار 

شود.
دلسوزتر  بومی  هنرمندان  که  است  روشن  کاما 
از هنرمندان غیربومی برای زیبایی شهرشان تاش 
به  کارشان  دیدن  روز  هر  که  چرا  کرد  خواهند 
انرژی  آنها  به  می شود  باعث  شهر  در  تردد  سبب 

داده شود.
مسئوالن استانی باید بدانند نادیده گرفتن هنرمندان 
گرافیکی  طراحان  و  سازان  مجسمه  به  تنها  استان 
ختم نمی شود بلکه خوشنویسان و نقاشان و دیگر 

هنرمندان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
منبع: ایسنا

این  عصرهامون،  اجتماعی  سرویس  گزارش  به 
شایعات این روزها در سیستان و بلوچستان که از 
شنیده  نیز  است،  و خشک کشور  استان های گرم 
بدون  همواره  هواشناسی  کارشناسان  اما  می شود، 
دما،  اندازه گیری  شرایط  و  نحوه  از  شفاف سازی 

این ادعاها را تکذیب کرده اند.
یک کارشناس می گوید اساساً  هواشناسی به سبب 
مسئولیتی که در برابر جان انسان ها دارد نمی تواند 
تغییری در داده های خود اعمال بکند زیرا هرگونه 
دستکاری در پارامتر های جوی هم خود هواشناسی 
را در پیش بینی ها دچار مشکل می کند و هم باعث 
با  مستقیماً  نفری که  میلیون ها  افتادن جان  به خطر 

هواشناسی در ارتباط هستند، می شود.
قبل  که  هواشناسی  عابدی، کارشناس  غام حسین 
از اتمام پایانه نامه خود در رشته هواشناسی از ناحیه 
پا دچار پارگی رباط صلیبی شده، مثل همیشه در 
به رسانه ها، درخواست خبرنگار  پاسخگویی  مقام 
ایسنا را پذیرفت و در محل اداره هواشناسی زابل 
به برخی شایعات در باره تقلب در اعام دمای هوا 

توسط این نهاد پاسخ های علمی داد.
هواشناسی  اداره  مسئولیت  سالی  چند  که  وی 
گرفته،   عهده  بر  را  ایران  نقاط  گرم ترین  از  یکی 
باید های آمار واقعی هواشناسی  از  این گفتگو  در 

می گوید.
تا  امسال  خردادماه  از  زابل  اینکه  بیان  با  عابدی 
نقطه  عنوان گرم ترین  به  دیروز )جمعه( چند روز 
مدت  این  در  افزود:  است،  شده  شناخته  ایران 
درجه   48 تا   40 بین  زابل  هوای  دمای  روز   44
سانتی گراد باالی صفر بوده که آمار قابل توجهی 

است.
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مسئول  این 
گفت:  می شود،  تنظیم  دما  با  انسانی  فعالیت های 
بر زندگی، سامت و آسایش  دما از عوامل موثر 
فعالیت های  از  بسیاری  که  می رود  شمار  به  مردم 
روزانه انسان و صنعت به این پارامتر بستگی دارد، 
مردم هیچ گاه در ساعات گرم روز به مراکز خرید 
در  هرگز  نیز  کشاورزان  نمی روند،  پارک ها  یا 
زیرا  نمی کنند،  آبیاری  را  مزارع شان  ساعات  این 
و  انسانی  انرژی  مصرف  ساعات  این  در  فعالیت 

منابع را افزایش می دهد.

آیا هواشناسی دما را دستکاری می کند؟
پاسخ  در  زابل  سینوپتیک  هواشناسی  اداره  رئیس 
محیط  دمای  که  می کنند  فکر  مردم  چرا  اینکه  به 
هواشناسی  که  است  دمایی  از  گرم تر  اطرافشان 
اعام می کند، اظهارکرد: احساس دمای هوا ارتباط 
نزدیکی با برخی پارامتر ها نظیر باد، رطوبت، ذرات 
معلق و تشعشع خورشید دارد، در زمستان ها هر چه 
رطوبت هوا خشک تر و باد بیشتری بوزد، احساس 
تابستان ها،  در  داریم،  را  »سوزباد«  همان  یا  سرما 
هر چه رطوبت بیشتر بشود احساس داغی و گرما 
این  در  که  کسانی  نمونه  برای  می یابد،  افزایش 

فصل از سال به شهر ساحلی چابهار که رطوبت هوا 
بین ۶0 تا 90 درصد است، سفر کرده اند احساس 
می کنند که چابهار خیلی گرمتر از شهری مثل زابل 
است که دمای آن معموالً در این فصل بین 40 تا 
48 درجه است، در حالیکه دمای واقعی چابهار بین 
30 تا 35 درجه سانتی گراد است، یعنی در حدود 
13 تا 18 درجه سانتی گراد خنک تر از دمای هوای 

زابل. پس مساله احساس گرما به میان می آید.
وی افزود: عاوه بر رطوبت و باد، میزان آالینده ها 
و عناصر موجود در هوا نیز بر دمای هوا در خارج 
و  عناصر  می گذارد،  تاثیر  استاندارد  محیط  از 
تابش  از  مقداری  هوا،  در  موجود  آالینده های 
به  آن  رسیدن  از  مانع  و  کرده  را جذب  خورشید 
افزایش  سبب  تابش  جذب  این  می شوند،  زمین 
این در  بر  پیرامونی می شود، عاوه  دما در محیط 
فعالیت های  واسطه  به  جمعیتی  مراکز  و  شهرها 
رفته  کار  به  مصالح  خودروها،  تردد  نظیر  انسانی 
بر میزان  نیز  پیاده روها و خیابان ها  در ساختمان ها، 
مساله  این  که  دارند  تاثیر  خورشید  امواج  جذب 
دمای  عنوان  به  و  است  احساسی  دمای  از  خارج 
هوا بشمار می رود، بر اساس تحقیقاتی که در این 
زمینه شده، مشخص شده که معموالً دمای شهرها 
استاندارد  محیط  از  گرمتر  درجه  دو  تا  یک  بین 

اندازه گیری دمای هواست.
عابدی در ادامه به استاندارد اندازه گیری دمای هوا 
بر  هواشناسی  افزود:  و  کرد  اشاره  دنیا  سراسر  در 
بین المللی یکسان دمای هوا  اساس یک استاندارد 
توسط  دما  این  می گیرد.  اندازه  دنیا  سراسر  در  را 
از  تا 200 سانتی متر  ارتفاع 125  دماسنجی که در 
سطح زمین و در پناهگاه چوبی قرار گرفته، اندازه 
به رنگ سفید  پناهگاه چوبی  این  گیری می شود، 

جذب  و  مستقیم  تابش  تاثیر  از  مانع  تا  درآمده  
استانداردها  این  همه  باشد.  خورشید  پرتوهای 
خود  که  است  هواشناسی  ایستگاه  یک  از  جزئی 
در همه دنیا شرایط، ضوابط و قوانین یکسان برای 

جانمایی آن در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره هواشناسی زابل اضافه کرد: وقتی زابل 
به عنوان گرمترین نقطه ایران معرفی می شود یعنی 
دمای هوای آن حتی از برخی از روزهای شهرهای 
خوزستان نیز گرم تر شده یا اینکه از شهداد کرمان 
ثبت  به  خود  در  را  کره زمین  دمای  بیشترین  که 

رسانده، نیز بیشتر است.

هواپیمایی  صنعت  در  دما  واقعی  آمارغیر 
چه تاثیری دارد؟

هواشناسی  نقش  به  دیگری  بخش  در  عابدی 
و  داده ها  گفت:  و  پرداخت  مختلف  صنایع  در 
اطاعات هواشناسی در صنایع دفاعی و هواپیمایی 
تغییرات هوا در  نقش بی بدیلی دارند، هم بررسی 
انجام  در  است  پیش بینی  همان  که  آتی  زمان های 
پرواز ها جزو الزامات است و هم داده های لحظه ای 
هواشناسی در این حوزه ضرورت دارد، در مجموع 
هیچ هواپیما و کشتی ای بدون اطاعات هواشناسی 

نمی تواند حرکت بکند.
وی افزود: برای پرواز یا فرود هواپیما در فرودگاه 
الزم  جوی  مهم  پارامتر  چند  لحظه ای  اطاعات 
اهمیت  از  دما  و  باد  سمت  فشار هوا،  که  است 
فشار هوا حتی یک  اگر  است.  برخوردار  ویژه ای 
اعام  نادرست  فشار(  اندازه گیری  )واحد  میلی بار 
با  هواپیما  شدید  برخورد  یا  سقوط  احتمال  شود، 
زمین و بروز یک فاجعه انسانی می رود. جهت باد 
نیز به همین اندازه در صنعت هواپیمایی و سامت 

پرواز اهمیت دارد، اگر »کراس ویند« )باد جانبی 
هواشناس  توسط  و  بیفتد  اتفاق  فرودگاه(  باند  در 
گزارش نشود باز هم فاجعه رخ می دهد. در مورد 
اگر  دارد،  وجود  حساسیت هایی  همچنین  نیز  دما 
بشود،  خارج  خود  عادی  حالت  از  هوا  دمای 
پروازها توسط مراقبت پرواز فرودگاه لغو می شود، 
هواشناسی  که  باشد  طور  این  اگر  حساب  این  با 
باید روزانه شاهد  نکند  اعام  را  هوا  واقعی  دمای 
چندین اتفاق ناگوار در فرودگاه ها باشیم، باالخره 
روزانه جان هزاران ایرانی به سامت این اطاعات 

وابسته است.

نقش داده های جوی در تحقق پیش بینی 
وضع هوای آینده

این هواشناس در ادامه به نقش داده های صحیح در 
پیش بینی وضع هوای آینده توسط  فرایند و دقت 
کارشناسان هواشناسی اشاره و بیان کرد: موفقیت 
یا  آینده  زمان های  در  هوا  تغییرات  بررسی  در 
پیش بینی دقیق وضع هوا منوط به اطاعات صحیح 
منطقه  هر  در  جوی  صحیح  وضعیت   و  پارامترها 
جغرافیایی است، در واقع پیش بینی وضع هوا تنها 
با پردازش اطاعات جوی نظیر دما، رطوبت، فشار 
تغییر  و  است  ممکن  باد  جهت  و  ابر  انواع  هوا، 
موارد،  این  از  یک  هر  در  غیرعمدی  یا  عمدی 
هرگونه پیش بینی را با شکست مواجه می کند، پس 
نقشه های »هم دما«  اگر دمای هوا دستکاری شود، 

تغییر کرده و کل چرخه پیش بینی به هم می ریزد.
و  نهاد  یک  اصًا  هواشناسی  اینکه  بیان  با  عابدی 
سیاسی  رفتار  بخواهد  که  نیست  سیاسی  سازمان 
یک  هواشناسی  کرد:  اضافه  بدهد،  نشان  خود  از 
برای  تاشش  همه  که  است  مرز  بدون  سازمان 
کره ی  مختلف  جوامع  آسایش  و  آرامش  تامین 
 WMOجزو زیادی  کشورهای  است،  زمین 
اساس  بر  که  هستند  هواشناسی(  جهان  )سازمان 
تاش  آسایش  این  برای  بین المللی  تعهد  یک 
تعهد هیچ روزنه ای هم  این  اجرای  می کنند و در 

برای اعمال سلیقه وجود ندارد.
هواشناسی  خودکار  سیستم های  به  ادامه  در  وی 
تولید  سیستم های  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره 
اساساً  و  شده  خودکار  هوا  وضعیت  گزارش   و 
داشته  داده ها  در  تصرفی  و  دخل  هیچ  نمی توانیم 
که  می گویم  دقیق  و  کامل  اطاع  با  پس  باشیم. 
داد  تغییر  را  هوا  دمای  زابل  در  نمی توان  نه تنها 
را  هوا  نمی توان دمای  نیز  ایران  که در هیچ جای 

دستکاری کرد.
این مسئول گفت: اکنون هواشناسی در دنیا توسط 
یک چرخه یکپارچه در حال خدمات رسانی است 
بخواهد  کره زمین  کجای  هر  در  کس  هر  که 
از طریق  بداند  را  هر شهری  هوای  فعلی  وضعیت 
این  می تواند  هواشناسی  جهانی  سایت های 

اطاعات را در هر ساعت بدست بیاورد.

آیا دمای هوای سیستان و بلوچستان در 
تابستان ها سیاسی و غیرواقعی اعالم می شود؟ 80 هزار نفر در حاشیه شهر زاهدان 

به آب لوله کشی دسترسی ندارند

بــه گــزارش »توســن« بــه نقــل از زاهدانــه، معاون 
ــدان در  ــکی زاه ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش
ــی آب در اســتانداری کــه  ــردی ایمن ــه راهب کمیت
بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار مدیــران 
نهادهــا وســازمانهای اســتان برگــزار شــد، بــه 
لــزوم مشــارکت جمعــی ســازمانها جهــت ارتقــای 
شــاخص هــای ســامت علــی الخصــوص آب 

ــرد. ــد ک ــرب تاکی ش
دکتــر طباطبایــی افــزود: مــرز مشــترک بــا دو 
کشــور افغانســتان و پاکســتان وهمچنیــن وضعیــت 
شــرایط جــوی اســتان را از نظــر منابــع آبــی بســیار 

آســیب پذیــر کــرده اســت.
70درصــد  اســتان  روســتاهای  در  گفــت:  وی 
مــردم بــه آب آشــامیدنی ســالم دسترســی دارنــد 
و در حاشــیه شــهر زاهــدان نیــز حــدود 80 هــزار 
ندارنــد  دسترســی  کشــی  لولــه  آب  بــه  نفــر 
در  آب  آلودگــی  بــا  مرتبــط  واگربیماریهــای 
ــه  ــادی عرض ــرایط اقتص ــد ش ــاق بیفت اســتان اتف
کشــورهای  بــه  و...  کشــاورزی  محصــوالت 
همســایه وســایر نقــاط کشــور دچــار مشــکل 

خواهــد داشــت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه در ایــن کمیتــه کــه بــه 
ــند  ــودن س ــوب نم ــردن ومص ــه ک ــور نهادین منظ
بهبــود کیفیــت آب شــرب تشــکیل گردیــده بــود، 
در زمینــه تــاش ونظــارت بــر کیفــی کــردن آب 
ــه  شــرب اســتان در جهــت پیشــگیری از هــر گون

بیمــاری واگیــر دار تاکیــد کــرد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اهــداف 13 گانــه ســند 
بهبــود کیفیــت آب از آن بعنــوان یــک چشــم 
ــند  ــرد: س ــه ک ــرد واضاف ــام ب ــدت ن ــداز دراز م ان
ملــی بهبــود کیفیــت آب یــک برنامــه کامــا 
ــده آب  ــر روی عناصــر آین ــی اســت کــه ب مراقبت

ــد دارد. ــتان تاکی ــرب اس ش
ــرای انجــام  ــح کــرد: ب ــن تصری ــی همچنی طباطبای
برنامــه ایمنــی آب وعملیاتــی نمــودن ســند بهبــود 
ــص از  ــم متخص ــک تی ــه ی ــرب ب ــت آب ش کیفی
حــوزه هــای مختلــف و بقیــه ارگانهــا نیــاز اســت 
ــی  ــی و ایمن ــب فن ــد دارای ترکی ــم بای ــن تی و ای

باشــد.

طرز تهیه »بورک« با برگ کلم
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بورک با برگ کلم غذایی خوشمزه و ساده که به 
سادگی نیز آماده می شود.

آماده سازی : 15 دقیقه  
پخت : 30 دقیقه  

مواد الزم جهت تهیه بورک با برگ کلم :
مرغ پخته و ریش ریش شده  300 گرم
سیب زمینی رنده شده             1 عدد

پیاز خرد شده                1 عدد
هویج رنده شده          1 عدد

نمک و فلفل                به میزان الزم 
آویشن                     به میزان الزم

طرز تهیه بورک با برگ کلم :
ورقه  ورقه  آرامی  به  را  سفید  کلم  برگ  ابتدا 
خواهید  می  خودتان  که  ای  اندازه  )به  کرده. 
بورک درست کنید کلم را برگ برگ کنید ( در 
ظرف آبی که در حال جوشیدن است به مدت 

5 دقیقه برگها را قرار داده تا نرم شود.
سپس در آبکش میریزیم تا خنک شود )قسمت 
وسط برگ که خیلی کلفت است را ببرید و جدا 

کنید من به صورت قیچی می کردم(.
پیاز را تفت داده تا نرم شود سپس سیب زمینی 
را میریزیم بعد از چند دقیقه تفت دادن هویج 
را میریزیم خوب هم زده تا مواد ما نرم و پخته 

شود.
در  زده  را  نمک  و  جات  ادویه  و  مرغ  سپس 

قابلمه را برای چند دقیقه می گذاریم.
را  آن  از  مقداری  مواد  شدن  خنک  از  بعد 
را  برگ  و  ریخته  برگ  وسط  روی  و  برداشته 
مانند رول می بندیم و البته قسمت باال و پایین 

را به طرف داخل بورک می بندیم.
در ظرفی تخم مرغ را هم زده و بورک را داخل 
با حرارت مالیم سرخ  آن زده و در روغن داغ 

می کنیم.

نوشیدنی  یک  عنوان  به  قدیم  از  شربت  تخم 
بر  عالوه  که  داشته  جای  ایرانیان  بین  سنتی 
رفع تشنگی برای متعادل نگه داشتن فشارخون 

و الغر شدن بسیار موثر است.
 تخم شربتی گیاهی خودرو، یک ساله و شبیه 
به ریحان ولی با برگ ها و تخم های ریزتر است. 
ساقه های آن مربع شکل و گلش مایل به قرمز 
در  بهار  اوایل  در  گیاه  این  است.  صورتی  و 

کوهستان ها و بیابان ها می روید.
تخم این گیاه سیاه شفاف است و وقتی که در 
و  خمیری  حالتی  بالفاصله  شود  ریخته  آب 
لعاب دار در آب ایجاد می کند که بسیار لغزنده 
خاکستری  رنگ  به  متمایل  رنگش  و  است 
آب  جذب  از  پس  دانه ها  این  لعاب  می شود. 

مانند فالوده می شود.
تخم شربتی در حقیقت دانه های گیاه ریحان 
ترکیبات  داشتن  علت  به  که  است  کوهی 
)شربت(  آب  در  محلول  صورت  به  لعاب دار 
استفاده می شود. لعاب این دانه ها پس از جذب 
می تواند  که  درمی آید  ژله ای  صورت  به  آب 
برای رفع عطش مورد استفاده قرار گیرد. تخم 
شربتی خواص زیادی دارد و این گونه نیست که 

فقط برای فصل گرما توصیه شود.
بادروج، تره خراسانی،  نام های دیگر این گیاه: 
اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج ابیض 

می باشد.
 تخم شربتی الغر می کند

یکی  آب  محلول  در  شربتی  تخم  از  استفاده 
است.  وزن  کردن  کم  برای  مواد  بهترین  از 
آنکه  بدون  شربتی  تخم  ژالتینی  دانه های 
کالری داشته باشد تا مدت ها فرد را سیر نگه 
آور  زیان  داروهای  به جای خوردن  و  می دارد 
برای کم کردن اشتها، می توان از تخم شربتی 

استفاده کرد.
با تخم شربتی برطرف  را  بیماری های تنفسی 

کنید
چند  دارای  رنگ  سیاه  ریز  های  دانه  این 

خاصیت است که در ادامه ذکر شده است.
* تخم شربتی برای درمان بیماری های تنفسی 

مفید است.
در  عسل  و  زنجبیل  با  آن  از  مخلوطی   *
و  آنفلوانزا  سرماخوردگی،  سرفه،  آسم،  درمان 

برونشیت موثر است.
تخم شربتی

دیگر خواص تخم شربتی
ناراحتی های  درمان  برای  شربتی  تخم  از   *
یبوست،  نفخ،  معده،  درد  مانند  گوارشی 
سوءهاضمه و بی نظمی کارکرد روده ها استفاده 

می شود.
* خلق و خوی فرد را خوب می کند، خستگی 
افسردگی،  عصبی،  تنش های  ذهنی،  مفرط 

میگرن و مالیخولیا را برطرف می کند.
* از روغنی که با خرد کردن تخم های شربت 
به دست می آید، برای درمان عفونت هایی مانند 
پوست  عفونت  مثانه،  عفونت  بریدگی،  زخم، 

واستفاده می شود.
* در کشور چین، از تخم شربتی برای درمان 
و  و حشرات  مار  گزیدگی  معده،  درد  عفونت، 

پایین آوردن دمای بدن استفاده می شود.
* از آن جا که تأثیر ضد اسپاسمی دارد، سیاه 

سرفه را برطرف می کند.
* در رفع عطش بسیار موثر است.

جمله  از  دنیا  دامن گیر  که  دیگری  مشکل   *
کشور ما شده فشار خون است که معموالً بعد 
نشاسته،  پر  غذاهای  ویژه  به  غذا  خوردن  از 
فشارخون باال می رود و اگر تخم شربتی همراه 
غذا خورده شود مواد نشاسته ای به تدریج قند 
موجود در خود را آزاد می کنند و به این ترتیب 
متعادل در طول  انرژی  تدریجی  به طور  شما 

روز خواهید داشت.
پروتئین،  فراوانی  دارای مقدار  * تخم شربتی 
عین حال  در  و  است  کلسیم  و  پتاسیم  آهن، 
دارند  مشکل  کلسیم  جذب  در  که  آن هایی 
نام بورون در تخم  بدانند یک ماده معدنی به 
استخوان ها  به  کلسیم  انتقال  باعث  شربتی 

می شود.
خواص درمانی و روش مصرف

* عطش: مقداری از تخم شربتی را به شربتی 
که دوست دارید اضافه کنید و بعد از گذشت 

حداقل دو دقیقه بنوشید.
بید  عرق  در  را  شربتی  تخم  قلب:  تقویت   *

مشک یا نسترن بریزید و بنوشید.
تخم  بار  دو  یا  یک  روزانه  اعصاب:  تقویت   *
شربتی را در عرق بادرنجبویه مخلوط کنید و 

آن را با عسل شیرین کنید و بنوشید.
قاشق  یک  خشک:  سرفه های  نفس،  تنگی   *
آب  لیوان  یک  در  را  شربتی  تخم  مرباخوری 

ولرم حل کنید و آن را جرعه جرعه بنوشید.

خواص تخم شربت

 بررسی روایی پوشش

در جوامــع الجامــع از ام ســلمه روایــت آورده 
ــه  ــودم میمون ــدا ب ــول خ ــزد رس ــت :ن ــه گف ک
ــن  ــد ای ــوم آم ــر ام مکت ــود پس ــر ب ــم حاض ه
ــر  ــاب ام ــه حج ــارا ب ــه م ــود ک ــی ب در موقع
ــوید  ــرده ش ــود در پ ــا فرم ــه م ــود ب ــوده ب فرم
ــوم  ــن ام مکت ــا رســول اهلل اب ــم ی ــرض کردی ع
نابیناســت مــا را نمــی بینــد فرمــود آیــا شــما 
ــد؟ ــی بینی ــما او را نم ــر ش ــد؟! مگ ــم نابینایی ه

داوود  ابــن  از  هــم  الدارالمنثــور  را  ایــن 
وترفــدی وبیهقــی از ام ســلمه نقــل کــرده انــد: 
در مــن الیحضــره الفقیهــه آمــده کــه حمــض 
ابــن الختــری از امــام صــادق روایــت کــرده کــه 
ــر  ــرای زن کــه در براب فرموده:ســزاوار نیســت ب
ــی  ــه شــود چــون م ــود ونصــارا برهن ــان یه زن
رونــد وبــه شــوهران خــود تعریــف مــی کننــد. 
در مجمــع البیــان درذ یــل  جملــۀ )اوماملکــت 
ایمنهــن ( گفتــه اســت بعضــی گفتــه انــد 
منظــور از آن مــردان وکنیــزان بــرده اســت این 
قــول از امــام صــادق هــم روایــت شــده اســت. 
در کافــی بــه ســند خــود از عبــد الرحمــان بــن 
ــت از آن  ــه گف ــرده ک ــت ک ــداهلل روای ــی عب اب
جانــب پرســیدم منظــور از غیــر از اولــی االربــۀ 
کیســت؟ فرمــود احمــق و اشــخاص تحــت 
سرپرســتی دیگــری کــه زن الزم نــدارد.د ر 
ــن  ــه ســند خــود از محمــد اب ــاب ب همــان کت
جعفــر از پــدرش و او از پدرانــش روایــت کــرده 
ــد هــر کــس  ــود رســول خــدا فرمودن کــه فرم
از تــرس عیالمنــد شــدن ازدواج نکنــد نســبت 
بــه خــدای عزوجــل ســوء ظــن دارد و خداونــد 
مــی فرماینــد: ان یکونــوا فقــراء یغنهــم اهلل مــن 

ــه.  فضل

حجاب یعنی چه؟

Nakata  khaul بانــوی مســلمان ژاپنــی 
ــی  ــادآوری م ــردم ی ــه م ــد حجــاب ب ــی گوی م
ــه  ــه ب ــود دارد وهمیش ــد وج ــه خداون ــد ک کن
ــک  ــل ی ــن مث ــه م ــود ک ــی ش ــادآور م ــن ی م
ــران  ــد افس ــت مانن ــم درس ــلمان رفتارکن مس
پلیــس کــه درلبــاس خدمــت آگاهترومراقبتــر 
ــم باحجــاب بیشــتر احســاس  ــن ه هســتند م

ــم. ــی کن ــودن م مســلمان ب

ــان نیســت  چراحجــاب: حجــاب مختــص زن
ــت  ــت اس ــا وعف ــت حی ــده ازصف ــاب برآم حج
درنتیجــه ازآن مــردان وزنــان می باشــد حجاب 
قلعــه ای اســت پنــج ضلعــی امــا ِصرف پوشــش 
وکادری فیزیکــی وظاهــری نیســت دیــوار اصلی 

ــرای  ــت ب ــب اس ــۀ حجاب،درفکروقل ــن قلع ای
ــیدن  ــودش رااز اندیش ــن خ ــرد موم ــه ف اینک
ــی  ــاس عاطف ــدن احس ــاد ش ــردن وایج وفکرک
غریــزی نســبت بــه نامحــرم محفــوظ نگــه دارد.

ــار مشــترک  ــواردوم قلعــه حجــاب دررفت دی
بیــن زنــان ومــردان )بویــژه زنان(اســت ، رفتاربه 
گونــه ای نباشــدکه میــدان مغناطیســی جاذبــه 
هــای جنســیتی درمقابــل نامحــرم ایجــاد کنــد.

ــترک  ــار مش ــاب درگفت ــه حج ــوم قلع دیوارس
)ویــژه زنان(مــی باشــد،زیرا تــن ویــژه ای 
ــردان  ــه درصــدای م ــان اســت ک درصــدای زن
نیســت مــی بینیــد هرجاکــه قرارباشــد ازداخــل 
ــدای  ــود ص ــتفاده ش ــی اس ــا ازصدای بلندگوه
ــگاه  ــود. دیوارچهــارم حجــاب درن زن خواهــد ب
ــت  ــا مدیری ــگاه ه ــژه مردان(،ن ــترک )وی مش
داشــته  خودکنترلــی  وافــراد  باشــد  شــده 
ــم( ــن ابصاره ــوا م ــن یغض ــند)قل للمومنی باش

نــگاه کــردن مردبــه بــدن زن نامحــرم چــه بــا 
لــذت باشــد چــه بــی لــذت حــرام اســت ونــگاه 
کــردن بــه صــورت ودســتها اگربــا قصــد لــذت 
ــط واجــب آن   باشــد حــرام اســت بلکــه احتیل
اســت کــه بــدون قصــد لــذت هــم نــگاه نکننــد 
ــرام  ــرم ح ــرد نامح ــدن م ــه ب ــگاه زن ب ونیزن

اســت.

ــت  ــی اس ــوم عاطف ــک مفه ــا ی ــوم حی مفه
ــی  ــه مفهوم ــاب را ک ــای حج ــتوانه ه ــه پش ک
ــن حــس  ــد اگرای ــم میکن ــاری اســت فراه رفت
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــاد ش ــردی ایج ــرای ف ب
خداســت وخداونــد وفرشــتگانش ناظراوهســتند 
دیگــر گنــاه نکــرده ،حرمــت وارزش هــا را 

ــد. ــی کن ــظ م حف

ــان  ــا وایم ــد: حی ــادق )ع( فرمودن ــام ص ام
درکنارهمدیگرودریــک ردیــف انــد چــون یکــی 
ازآن دو رفــت، دیگــری هــم درپــی آن مــی رود.

مبتنــی  معتبــری  آیاحدیــث  پرســش   
براینکــه چــادر آن هــم رنــگ مشــکی ،حجــاب 
اگرشــخصی  موجوداســت؟آیا  اســت  برتــر 
حــدودالزم حجــاب خودراطبــق دســتورات 
فقهــی بــدون اســتفاده ازچــادر رعایــت کندآیــا 

ــادری دارد؟ ــم چ ــک خان ــی بای فرق
درســوره ی مبارکــه احــزاب خداوندمــی 
ــت  ــه همســران ودختران ــر ب ــد:ای پیامب فرماین
وزنــان مومنیــن بگــو روســریهای بزرگ خــود را 
برخویــش فروافکنــد تــا شــناخته شــوند ومــورد 

ــد. آزار قرارنگیرن

شــدن  منظورازشــناخته  دراینکــه 
چیســت؟دونظردرمیان مفســران اســت کــه 
درآن  اینکــه  ندارد:نخســت  باهــم  منافاتــی 

زمــان معلــوم بــوده اســت کــه کنیــزان بــدون 
پوشــیدن ســروگردن ازمنــزل بیــرون مــی 
ــع  ــی وض ــر اخالق ــه ازنظ ــا ک ــد وازآنج آمدن
خوبــی نداشــتند گاهــی بعضــی ازجوانــان 
ــان  ــه زن ــی شــدند در اینجــا ب ــا م مزاحــم آنه
ــاب  ــه حج ــد ک ــتور داده ش ــلمان دس آزاد مس
اســالمی را کامــال رعایــت کننــد تــا ازکنیــزان 
ــت  ــرای مزاحم ــه ای ب ــوند وبهان ــناخته ش ش
بــه دســت هــرزگان ندهند،بدیهــی اســت 
ــاش  ــه اوب ــت ک ــخن آن نیس ــن س ــوم ای مفه
ــه  ــوند بلک ــزان ش ــم کنی ــتند مزاح ــق داش ح
منظــور ایــن اســت کــه بهانــه راازدســت افــراد 
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــدبگیرد.دیگراینکه ه فاس
زنــان مســلمان درپوشــیدن حجــاب ســهل 
انــگار وبــی اعتنــا نباشــند مثــل بعضــی اززنــان 
ــار کــه درعیــن داشــتن حجــاب آن  ــی بندوب ب
ــی پــروا وال ابالــی هســتند کــه غالبــا  چنــان ب
قســمتهای ازبــدن آنــان نمایــان اســت وهمیــن 
ــب  ــان جل ــه آن ــرزه راب ــراد ه ــه اف ــی توج معن

ــد. ــی کن م

دراینکــه منظــور ازجلبــاب چیست؟مفســران 
ــر  ــرای آن ذک ــی ب ــد معن ــت چن ــاب لغ وارب
کردنــد 1- ملحفــه )چادر(وپارچــه بزرگــی کــه 
از روســری بلندتــر اســت وســر وســینه وگــردن 
را مــی پوشــاند 2- مقنعــه وخمار)روســری( 3- 

پیراهــن گشــاد

ــی  ــد ول ــم متفاوتن ــی باه ــن معان ــه ای گرچ
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــدر مشــترک همــه ی آنه ق
ــتربه  ــی بیش ــاند ول ــیله آن بپوش ــدن را بوس ب
نظرمــی رســد کــه منظــور پوششــی اســت کــه 
ــت  ــر اس ــادر کوچکت ــر وازچ ــری بزرگت از روس
ــن اســت  ــد( ای ــک کنن منظــور از)یدنین()نزدی
ــدن خویــش نزدیــک  ــه ب ــاب راب کــه زنان،جلب
ــد  ــوظ نمای ــا رامحف ــت آنه ــا درس ــازند ت بس
نــه اینکــه آن را آزاد بگذارنــد بطوریکــه گاه 
ــود  ــخص ش ــا مش ــدن آنه ــاررود وب ــگاه کن وبی
ــه  ــن جمل ــد ازای ــته ان ــی خواس ــه بعض امااینک
ــانید  ــز بپوش ــه صــورت رانی ــد ک ــتفاده کنن اس
ــر  ــدارد وکمت ــی ن ــن معن ــی برای ــچ داللت هی
ــیرآیه  ــورت رادر تفس ــاندن ص ــرانی پوش مفس
ــود  ــی ش ــتناد م ــا اس ــد از اینه ــرده ان وارد ک
کــه حکــم حجــاب وپوشــش بــرای آزادی 
زنــان قبــل از ایــن زمــان نــازل شــده بــود ولــی 
ــب  ــت مراق ــی درس ــاده اندیش ــی روی س بعض
ــه در  ــد ک ــی کن ــد م ــه تأکی ــد آی ــوده ان آن نب
ــزول  ــه ن ــید.وازآنجا ک ــق باش ــت آن دقی رعای
ــان باایمــان را پریشــان  ــه بعضــی از زن ــن آی ای
مــی ســاخت در پایــان فرمــود وکان اهلل غفــورا 

رحیما،پــس حجــاب برتــر یعنــی هرچیــزی کــه 
باعــث شــود بیشــتر میــل ورغبــت هوســبازان 

ــد. ــع کن رادف

ازدیــدن  بــودن  مشــکی  درمــورد  امــا 
روانشناســی هرکــس مشــکی مــی پوشــد مــی 
ــی  ــال کس ــد مث ــان ده ــرزی را نش ــد م خواه
کــه بمیــرد اگروابســتگان ســیاه بپوشــند نشــان 
دهنــده ی ایــن اســت کــه بیــن او وعزیزانــش 
ــه  ــا راازهم ــی آنه ــرگ زندگ ــاده وم ــه افت فاصل
جداکرده،اماگاهــی هــم ســیاه مــی پوشــند 
امانــه بــرای عــزا وماتــم بلکــه بــرای مشــخص 
ــه  ــی ک ــای اجتماع ــم ه ــا وحری ــردن مرزه ک
ــته  ــن دس ــلمان ازای ــم مس ــک خان ــاب ی حج
ــگاه  اســت ودیگــر اینکــه ازنظــر روانشناســی ن
ــی  ــن م ــت راازبی ــام رغب ــیاه تم ــگ س ــه رن ب
برد،روانشناســان مــی گوینــد ســیاه بــه معنــای 
نــه اســت ونقطــه ی مقابــل بلــه ســفید اســت 
ــگاه بایــد گفــت آنکــس کــه درمقابــل  باایــن ن
نامحــرم ســیاه  مــی پوشــد درواقــع مــی 
ــد وآنکــه رنــگ جــذاب  ــه بگوی ــه اون خواهــد ب
ــته  ــا ناخواس ــته ی ــع خواس ــد درواق ــی پوش م
خودرادرمعــرض نــگاه هــای آلــوده وهــرزه 
ــود  ــی خ ــیله ی آلودگ ــد و وس ــی ده ــرار م ق
وجامعــه را فراهــم مــی کنــد دیگــر اینکــه در 
ــیاه  ــه س ــم ک ــی خوانی ــا م ــی رنگه روانشناس
ــت واز  ــی اس ــراف نهای ــا انص ــه ی ــرک عالق ت
تأثیــر قــوی برهــر رنگــی کــه درهمــان گــروه 
ــت  ــت خصل ــودار اس ــد برخ ــه باش ــرار گرفت ق
ــی  ــرار م ــت ق ــد واهمی ــورد تأیی ــگ را م آن رن
دهــد ازایــن روکســی کــه چــادر مشــکی 
ــکی  ــگ مش ــد بارن ــی خواه ــد م ــیده باش پوش
چــادر دائمــا جلــوه ونمــای خــودرا نفــی کنــد 
ــه دارد  ــران دورنگ ــای دیگ ــگاه ه ــودرا ازن وخ
ــگ  ــن رن ــادر وبرتری ــاب چ ــن حج ــس برتری پ

ــت. ــکی اس مش

حجاب حق الهی 

بعضــی افــراد خیــال مــی کننــد کــه حجــاب 
ــه  ــت ک ــاری اس ــت و حص ــرای زن محدودی ب
خانــواده و وابســتگی بــه شــوهر بــرای او ایجــاد 
ــانه  ــاب نش ــن پندارحج ــت وبنابرای ــرده اس ک
ضعــف و محدودیــت زن اســت لیکــن راه حــل 
ایــن شــبهه و تبییــن حجــاب در بینــش قــرآن 
کریــم بــه ایــن اســت کــه زن بایــد کامــآ درک 
کنــد کــه حجــاب او تنهــا مریــوط بــه خــود او 
ــد از حــق خــود صــرف نظــر  ــا بتوان نیســت  ت
ــه مــرد هــم  ــوط ب ــز حجــاب زن مرب ــد ونی کن
نیســت تــا بــا رضایــت مــرد از حجــاب صــرف 
ــواده  ــه خان ــوط ب ــاب زن مرب ــود حج ــر ش نظ
هــم نیســت تــا اعضــای خانــواده رضایــت 

بدهنــد بلکــه حجــاب زن حــق الهــی اســت.

 مهدیه پورخمر

چشم ها دام های شیطان
قسمت چهارم

اسام اصرار دارد بر این که این پدیده در اوان 
خود، هر چه زودتر، از آغاز احساس نیاز انجام 
گیرد. این هم از اختصاصات اسام است، هر چه 
همان  از  یعنی  گوییم  می  که  زود  بهتر.  زودتر 
به  می کنند  نیاز  احساس  پسر  و  دختر  که  وقتی 
داشتن همسر؛ هر چه این کار زودتر انجام بگیرد، 
بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اوالً 
برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد 
بگذرد  زمان  که  این  از  زودتر  و  در وقت خود 
خواهد  حاصل  انسان  برای  بشود،  تلف  عمر  و 
می گیرد.  را  جنسی  طغیانهای  جلوی  ثانیاً  شد. 
لذا می فرماید: »من تزّوج احرز نصف دینه«.طبق 
تهدیدی  نصف  که  می شود  معلوم  روایت  این 
طرف  از  می بیند  خود  دین  درباره ی  انسان  که 
طغیانهای جنسی است که خیلی رقم باالیی است.
مقام معظم رهبری
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ازدواج در آغاز احساس نیاز

اگـر چـه کـودکان بخوبـی مـی داننـد کـه دروغ 
گفتـن بـد اسـت و بـه قـول خودشـان دروغگـو 
دشـمن خداسـت،اما بـاز بـه علـت هـای مختلف 
دروغ مـی گوینـد. بـرای چـاره یابـی این مشـکل 
بایـد علـت دروغ گفتـن بچـه هـا را پیـدا کـرد .

مـادری مـی گفـت: پسـرم هیـچ وقـت بـه مـن 
حـرف راسـت نمـی زنـد. نمـره هایـش را از مـن 
پنهـان مـی کنـد. هـر وقت دیر بـه خانه مـی آید 
و از او مـی پرسـم کجـا بودی،بـه مـن دروغ مـی 
گویـد. بـرای هـر کاری، دروغـی آمـاده دارد کـه 

دهد. تحویلـم 
هـای  دروغ  دختـرم  گویـد:  مـی  دیگـری  مـادر 
عجیـب و غریـب بـه معلمش مـی گوید. یـک بار 
گفتـه بـود مـادرم مریض اسـت و در بیمارسـتان 
بسـتری شـده. بـار دیگـر گفتـه بـود پـدرم بـه 
مسـافرت خـارج از کشـور رفته.وقتـی از او مـی 
پرسـم چـرا ایـن حرفهـا را مـی زنی،نگاهـم مـی 
کنـد و جوابـی نمـی دهـد و همیـن، حـال مـرا 

خرابتـر مـی کنـد.
پـدری مـی گفت:انـگار دروغ گفتـن عـادت بچـه 
مـن شـده. جلـو روی مـن کاری رو انجـام میـده. 
وقتـی از او مـی پرسـم چـرا ایـن کار را مـی کنی 
مـی گویـد مـن نکـردم. گاهـی آنقـدر بـا دروغ 
هایـش مـرا عصبانـی مـی کنـد کـه مجبـور مـی 

بزنم. شـوم کتکـش 
 

کودکان بیش از همه از پدر و مادر خود 
تقلید می کنند. بکوشیم برای آنها الگویی 

شایسته باشیم.
 

چرا دروغ می گویند؟
راسـتی چـرا بچـه هـا دروغ مـی گویند؟ آیـا ذاتا 
دروغگـو هسـتند یـا دروغ را از مـا بزرگترهـا یـاد 
گرفتـه انـد؟ آیـا رفتار ما طوری اسـت کـه آنها را 
مجبـور بـه دروغ گفتـن کـرده و یـا از دروغگویی 

خوششـان مـی آید؟

در واقـع هیـچ بچـه ای دروغگـو دنیـا نمـی آیـد، 
بلکـه آن را مثـل بقیـه کارهـا و رفتارهـای دیگـر 
کـم کـم از مـا یـاد مـی گیرد.اگـر چـه کـودکان 
بخوبـی مـی داننـد کـه دروغ گفتـن بـد اسـت و 
بـه قـول خودشـان دروغگو دشـمن خداسـت،اما 
بـاز بـه علـت هـای مختلـف دروغ مـی گوینـد. 
مهمتریـن علـت دروغ گفتـن بچه هـا را می توان 

بـه صـورت زیـر خالصـه کرد:
بخصـوص  کـودکان  بـا  خشـونت   : 1-خشـونت 
بچـه  کـه  شـود  مـی  باعـث  آنهـا  زدن  کتـک 
هـا از پـدر و مـادر خـود بترسـند و از تـرس بـه 
آنهـا دروغ بگوینـد. بزرگتریـن علـت دروغ گفتن 
بچـه هـا همیـن تـرس از بد رفتـاری و خشـونت 

بزرگترهاسـت.
 

2- تقلیـد : تقلیـد کـودکان از بزرگسـاالن علـت 
دیگـر دروغگویـی آنهاسـت. پـدر و مـادری کـه 
دارنـد  انتظـار  گویند،چطـور  مـی  دروغ  خـود 
فرزندشـان راسـتگو باشـد؟ بچه ها بیشـتر از آنکه 
حـرف هـای بزرگترهـا را گوش کننـد، از کارهای 

آنهـا تقلیـد مـی کنند.
 

3-توقـع زیـاد: توقـع مـا از کـودکان مـان اگـر از 
حـد سـنی و تونایـی آنهـا بیشـتر باشـد، چـون 
نمـی تواننـد انتظـار مـا را بـر آورده کننـد، باعث 

دروغگویـی آنهـا مـی شـود.
 

4- کمبـود محبـت و جلب توجـه:  کمبود محبت 
و بـی توجهـی بـه کودک نیـز یکی دیگـر از علت 
هـای دروغگویـی کـودکان اسـت. وقتـی بـه حد 
کافـی بـه فرزنـدان مـان محبـت و توجـه نمـی 
کنیـم، آنهـا برای جلـب نظر ما دروغ مـی گویند.

5- مالمـت و  مقایسـه:  مالمـت و سـر زنش زیاد 

و مقایسـه دائـم بچـه با کـودکان دیگر سـبب می 
شـود او خـود را کمتر از دیگران بداند و احسـاس 
تقصیر،گنـاه و حقـارت کنـد و بـرای سـر پـوش 
گذاشـتن روی ایـن احسـاس ها، بـه دروغ خود را 

بهتـر از آنچه هسـت، نشـان دهد.
 

۶- امـر و نهـی زیـاد : مخالفـت با کـودک و امر و 
نهـی زیاد بـه او و جلوگیری مـدام از کارهایی که 
مـی خواهـد اتجـام دهـد، باعـث لجبـازی او مـی 
شـود و لجبازی،دروغگویـی کودک را بدنبال دارد.

 
۷- خیـال پـردازی : خیـال پردازی زیـاد کودکان 
بـه خصـوص در سـنین پاییـن سـبب مـی شـود 
کـه بچـه هـا بـه قـول مـادر دروغ هـای عجیب و 
غربـی بگوینـد. کودک در ایـن دوران هنوز تقاوت 
واقعیـت و خیـال را بخوبـی درک نمـی کنـد و 
گاهـی آرزوهـا، نگرانـی هـا و خیـال پـروری های 
خـود را به عنوان پیشـامدهای واقعـی تعریف می 

. کند
 

با محبت کافی به فرزندان مان، رشد عاطفی 
آنان را تضمین کنیم.

 
چه کنیم که بچه ها دروغ نگویند؟

اینکـه  جـای  بـه  میگویـد  دروغ  کودکـی  اگـر 
آرامـش  اسـت  شـویم،بهتر  ناراحـت  و  عصبانـی 
بفهمیـم  خـود رو حفـظ کنیـم و سـعی کنیـم 
چـرا دروغ میگوید؟کـدام یـک از ایـن علتها باعث 
کار  علـت هـر  او شـده؟پیدا کـردن  دروغگویـی 
شـرط اصلـی و مهـم درمـان و پیشـگیری از آن 

اسـت.
 طبیعـت کـودکان با خشـونت و اجبار سـازگاری 

ندارد.

 بنابر این بهتر است به نکات زیر توجه کنیم:
بـا کـودکان خشـونت نکنیـم و رابطـه خـود را بـا 

آنهـا بـر اسـاس تـرس قـرار ندهیم.
از آنهـا بیشـتر از حـد توانشـان انتظـار نداشـته 

باشـیم.
به اندازه کافی به آنها محبت و توجه کنیم.

آنهـا را سـر زنـش و مالمـت نکنیـم و از مقایسـه 
آنهـا بـا دیگـران خـود داری کنیم.

در راسـتگویی بـرای آنهـا الگـو باشـیم، بخصوص 
بـه آنهـا و در حضورشـان دروغ نگوییـم.

بـا امـر و نهـی دائم خـود، کاری نکنیم کـه آنها با 
ما لجبـازی کنند.

بـا اسـتفاده از قصـه، نمایـش، نقاشـی و بـازی، 
خیـال پـردازی آنها را پـرورش دهیـم و آنها را به 

جهـت مثبـت هدایـت کنیم.
 

اگـر کـودک ما دچار مشـکل اسـت، ریشـه آن را 
بایـد در رفتـار خـود جسـتجو کنیم.

 
اگـر نـکات فـوق را بـا دقـت مـورد توجـه قـرار 
دهیـم و تـا حـد امـکان آنهـا را اجـرا کنیـم و در 
صـورت لـزوم رفتـار خـود را تغییر دهیم، مسـلما 
نـه فقـط دروغگویـی فرزنـدان مـان را بـر طـرف 
مـی کنیـم، بلکـه بموقع و قبل از آن کـه به دروغ 
گفتـن عـادت کنند، مـی توانیم از آن پیشـگیری 

. کنیم 
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پدر، مادر، من راستگویی را از شما می آموزم
در واقع هیچ بچه ای دروغگو دنیا نمی آید، بلکه آن را مثل بقیه کارها و 

رفتارهای دیگر کم کم از ما یاد می گیرد.


