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شما هم با شبهات و سواالتى كه درباره روزه گرفتن مطرح مى شود 
مواجه شده ايد؟ پيش خودتان  چه جوابى براى اين ترديدها داريد؟

آن كه گفت آرى 
آن كه گفت نه 

«من روزه مى گيرم:  چون آويزون دكترا نيستم كه بيان بگن روزه برا سالمتى 
ضرر داره منم  نگيرم./ من روزه نمى گيرم: اما سحر و افطار رو دوست دارم. 
حال و هواش منو به كودكى و خونه مادربزرگم مى بره./ من روزه مى گيرم:  

چون خدا گفته. چون گفته «كتب عليكم الصيام» منم مى گم چشم./ روزه مال 
پولدارهاست كه 11 ماه مى خورند و مى خوابند. ما فقير فقرا كه در تمام سال 

روزه ايم!/ ...» كافى است اين روزها سرى به شبكه هاى اجتماعى مختلف بزنيد  
تا ببينيد بحث هاى مربوط به روزه  ماه مبارك، بين جوان ها چقدر داغ است. 

شوخى و جدى دراين باره با هم حرف مى زنند. براى آنها  انگار روزه ديگر امرى 
از سر عادت و «طبق روال سنواتى» نيست. همان چيزى كه دقيقا در فلسفه 
خوِد روزه دارى آمده است كه به ما كمك كند تا عادت هايمان را كنار بزنيم و 
زندگى را رى ِست كنيم. اينجا ما هم توى پرونده كوچكى كه در پيش داريد، 

سعى كرده ايم همين كار را بكنيم. فرض را بگذاريم به كنار گذاشتن چيزهاى 
روتين و گزاره هاى رسمى و دوباره نگاه كردن به ماجراى روزه و روزه دارى و 

نظرات متنوعى كه بين جوان ها در اين باره جريان دارد. 



 گل زدن در رمضان
احسان رضايى

داستانش را همه بلديد. در كتاب شريف «گلستان» آمده كه جوانى نه 
چندان خوش صدا، بلكه بدصدا مشغول قرائت قرآن با صداى بلند بود. 
پيرى دنياديده و به قول سعدى «صاحبدل» از   همان راه مى گذشت 
ــنيد. رفت و پرسيد كه براى اين قرآن  و طبيعتا صداى آن جوان را ش
خواندن چقدر مى گيرى؟ جوان، مومن بود و اين حرف برايش بى معنى. 
توضيح داد كه من «از بهر خداى مى خوانم»، پير دانا جوابش داد: «از 

بهر خداى مخوان.» 
سه سال پيش در مرداد 89، ماجرايى اتفاق افتاد كه مصداق حكايت 
ــر حاضر بود،  ــتيل آذين كه آن موقع در ليگ بر ت ــگاه اس باال بود. باش
يكباره بيانيه اى صادر كرد كه خبر از اخراج على كريمى، بازيكن وقت 
استيل آذين به دليل تظاهر به روزه خوارى مى داد. بعدا توضيح دادند كه 
ماجراى اين «تظاهر» اين طور بوده است كه كريمى در يكى از تمرينات 
ــر تداركات تيم داد زده كه چرا  تيم كه در ايام رمضان برگزار شده، س
بطرى هاى آب كنار زمين نيست. على كريمى بالفاصله اين مطلب را 
تكذيب كرد. يكى دوتا از بازيكن هاى ديگر هم مصاحبه كردند و گفتند 
هم بطرى آب كنار زمين بود و هم كسى داد و فرياد نكرد. حتى يكى 
از همبازى هاى على كريمى افشا كرد كه روز قبلش همه اعضاى تيم 
ناهار خورده بودند و مسووالن باشگاه هم در جريان بودند. يكى دو نفر از 
بزرگترهاى فوتبال هم وساطت كردند كه چه بسا كريمى عذرى داشته 
يا اصال به سبكى كه بين فوتباليست ها مرسوم است، صبح مسافتى را 
ــرعى ماجرا درست باشد. بعد  از شهر خارج شده و برگشته تا حكم ش
كم كم روزنامه ها چيزهاى ديگرى درباره اختالف بين مديريت وقت 
باشگاه و على كريمى گفتند و آخر همه اين حرف ها، كميته انضباطى 
باشگاه على كريمى را به جرم مصاحبه عليه مدير 40 ميليون تومان 

جريمه كرد و او هم برگشت به تيم. والسالم، قصه تمام. 
ــانه ملى هم  ــانه ها، از جمله رس ــان به همه رس ــرا در آن زم اين ماج
كشيده شد و لفظ «روزه خوارى» (هم در مورد يك نفر و يك تيم، هم 
شايعاتى درباره رواجش نزد جماعت فوتباليست ) بار ها و بار ها تكرار 
شد. چيزى كه در ادبيات دينى ما به آن «اشاعه منكر» گفته مى شود. 
به خصوص كه طرف دعوا، كل ماجرا را هم از جنس تهمت (يك منكر 
ديگر) مى دانست. حتى اگر هم چنين نبود و واقعا خالف شرعى اتفاق 
افتاده بود، باز برخورد با آن، چه از جهت افشايش و چه از جهت ميزان 
جريمه درنظر گرفته شده، تناسبى با آموزه هاى دينى ما نداشت. يعنى 
ما با نمايشى از تعصب به ارزش ها مواجه شديم كه شباهتى به خود آن 

ارزش ها نداشت. 
حاال اين را مقايسه كنيد با يك داستان فوتبالى ديگر. دمبا با، بازيكن 
سنگالى فصل هاى پيش نيوكاسل، هر بار كه گل مى زد به سمت پرچم 
كرنر مى رفت و سجده مى كرد. گاهى هموطنش پاپيس سيسه هم با 
او همراه مى شد. همين هفته پيش بود كه بى بى سى در گزارشى نوشت 
ــل فوتبال بازى مى كنند، به  كودكانى كه در پارك هاى شهر نيوكاس
تقليد از بازيكنان مسلمان اين تيم بعد از گل سجده مى كنند. خودتان 
ــترى در حفظ  ــن دو رفتار، تاثير بيش ــد، كدام يكى از اي قضاوت كني

ارزش هاى دينى دارد؟ 
ــده  ــروع ليگ بر تر انگليس همزمان ش فصل قبل كه ماه رمضان با ش
ــل در يك مصاحبه از عملكرد دمبا  بود، آلن پارديو سرمربى نيوكاس
با به خاطر روزه گرفتن انتقاد كرده بود. 
هواداران اما شعارى ساخته بودند در 
حمايت از اين بازيكن مسلمان كه 
خطاب به او مى گفت: در رمضان 

گل بزن!
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همشهري جوان  

شبكه هاى تلويزيون را باال و پايين مى كنم. يكى 
ــد. خواننده  ــاى كميلى پخش مى كن از آنها دع
صداى دلنشينى دارد. شبكه اى ديگر مستندى 
ــيعيان اروپا، چند شبكه سريال و فيلم  درباره ش
سينمايى، چند شبكه سخنرانى و خبر و... يك 
شبكه شرح يكى از ادعيه  ماه رمضان و... در شبكه 
ــروع شده و موضوع آن يكى از  چهار هم تازه برنامه «راز» نادر طالب زاده ش
جذاب ترين و مهم ترين بحث هاست كه سال ها در مملكت ما مورد  غفلت 
ــت آمريكا.  االن  ــرح ديدگاه هاى مخالفان آمريكايى دول بوده. معرفى و ش
ــبكه چهار سيماى  ــكايپ دارد از ش ــتقيم با اس «ريموند مك گاورن» مس
جمهورى اسالمى با مردم ايران حرف مى زند. او 28سال تحليلگر سازمان 
اطالعات مركزى آمريكا (سيا) بوده و از سال 2002 چون جنگ عليه عراق 
را غيرقانونى و غيرعقالنى مى دانسته، مغضوب شده و االن يك فعال و منتقد 
سرشناس سياست هاى آمريكاست. پيش از او «استيون لندمن» مجرى و 
ــيكاگو صحبت مى كرد. آنها معتقدند فرق  ــنده يك راديو محلى ش نويس

ــد. عمال  ــفيد باش ــا اوباما در كاخ س ــاوس» ي ــد «ميكى م نمى كن
ــور را قدرت هايى پنهان انجام  ــتگذارى براى اين كش سياس

مى دهند كه هيچ نسبتى با مردم آمريكا ندارند. مواضع 
آنها از سخنرانان خطبه هاى نمازجمعه تهران نيز در نقد 
ــد كه بارها  ــت. تاكيد هم مى كنن آمريكا تندتر اس
دستگير و تهديد شده اند. اما حاال كه پى به واقعيت 
برده اند از بازگويى آن براى مردم جهان و مردم آمريكا 
هراسى ندارند. تاكيد مى كنند در آنجا كسى به آنها 

رسانه نمى دهد. لندمن ضمن شرح دروغ دموكراسى 
در كشورش و تالش واشنگتن براى فريب مردم جهان و 

تحميل فرهنگ و  خواسته هاى خودش به آنان در نقد سياست 
تهاجمى آمريكا تحليل تكان دهنده و مفصلى را ارائه مى دهد. او در پايان 

مى گويد؛ كندى آخرين رئيس جمهور آمريكا بود كه جلوى سياست هاى 
تهاجمى آمريكا را گرفت. مخالف جنگ در ويتنام بود و البته توسط سازمان 

سيا ترور و حذف شد!
ــل جوان ما بيننده اين برنامه  اينها را كه مى شنوم، آرزو مى كنم كاش نس
باشند. زنم در حالى كه من غرق اين برنامه متفاوت رسانه ملى ام، گويا براى 
بار چندم مى پرسد: خالصه زنگ بزنم به پليس يا نه؟ مى گويم: چه كارشان 
دارى؟ مى گويد: هميشه در دفاع از حقوق خودت كوتاه مى آيى! از سر شب 
ــاختمان ما دارد مثل درخت بيد مى لرزد. در يكى از طبقات غوغايى به  س
پاست. صداى كركننده «اوپ ديس- اوپ ديس» تا سه خيابان آن طرف تر 
مى رود. زنم يك لحظه در آپارتمان را باز مى كند. گويا يكى از دختر خانم هاى 
مهمانى آمده توى سالن و با تلفنش حرف مى زند. البه الى ضربه هاى جاز 
ــود صداى تلويزيون و اعتراضات  و قيل و قال و فريادهايى كه باعث مى ش
مك گاورن  و لندمن به دولت آمريكا نيز شنيده نشود و نيز صداى خواننده 
موسيقى كه گويا به انگليسى مى خواند و ميان هياهوى موسيقى گم است، 
ــى در آن سو  ــد كه به كس مكالمات بريده بريده دخترك به گوش مى رس
مى گويد: «آره! برسون خودتو! ...» زنم در آپارتمان را مى بندد. از شدت صدا 
كاسته مى شود و  حاال مى توانم ادامه برنامه راز، يا دعاى كميل يا سريال يا 
مستند شيعيان اروپا با تحليل ادعيه و... خالصه هركدام كه مى خواهم را البته 
با ولوم بيشتر ببينم و بشنوم. زنم همچنان منتظر عكس العمل من است و 
تلفن توى دستش. مى گويد؛ از قبل افطار شروع كرده اند. االن ساعت نزديك 

يك نصفه شب است و...

با اينها بايد چكار كنيم؟ در ماه رمضان درصدى از مخاطبان رسانه ملى روزه 
نمى گيرند. اما اينها انگار اصال وجود ندارند.

ــانه ها، قوانين و... در ماه رمضان همراه با برنامه هاى  برنامه همه ادارات، رس
ــاعات نماز با  ــو مى شود. در س ــرزمين همس مردم پايبند و متدين اين س
ــتند كه به هر دليل چنين برنامه هايى  نمازخوان ها و... اما هزاران نفر هس
ندارند. اينها را چه كسى مى بيند؟ براى اينها چه كسى برنامه دارد؟ از آمريكا 
و... هم نيامده اند. عمده آنها در همين سال هاى جمهورى اسالمى متولد و 
با همين آموزش و پرورش و رسانه ملى و برنامه هاى رنگارنگ اش بزرگ و 

تربيت شده اند.
ــانه ها و... بايد همان افق  بى شك مدار برنامه ريزى مملكت از ادارات تا رس
ايمانى و آرمانى باشد كه اين همه خون برايش داده ايم. االن هم كمابيش 
ــواالت را مطرح كردم؟ بيشتر از آن  و الاقل در شعار هست. پس چرا اين س
جهت كه مسووالن ما و به ويژه در بخش هاى فرهنگى، تربيتى و آموزشى 
و رسانه اى، اول بايد وجود چنين جمعيتى را در قاطبه مخاطبان خود باور 
كنند. اگر بپذيرند كه اينها هستند، آن وقت زمان عيب يابى و برنامه ريزى 
ــهر گروهى از شهروندان  براى ترميم است. اگر پذيرفتيد كه در ش
هستند كه ماه رمضان هم براى آنها هيچ فرقى با ديگر ماه ها 
ندارد، زمان اذان و حتى محرم و صفر نيز براى آنها شبيه 
ــرگرم طى مسير ديگرى  ــت و همواره س هميشه اس
ــيد؛ چرا اينها در فضاى  هستند، آن وقت بايد بپرس
ــيده اند؟  ــالمى به اينجا رس فرهنگى جمهورى اس
بايد بپرسيد چرا فالن جوان با 20سال سن يا كمتر 
و بيشتر وقتى نادر طالب زاده، بهترين داليل فريبكار 
ــراى آنها به  ــتش را ب بودن غرب و فرهنگ و سياس
نمايش گذاشته، ترجيح مى دهند در مهمانى آنچنانى 
باشند؟ هركدام از اين سواالت انبوهى از پاسخ ها و سواالت 
ديگر را در پى دارند. شايد بگوييد: نفوذ فرهنگ غرب، نفوذ رسانه هاى 
غرب و ماهواره ها، ضعف نهادهاى اصلى فرهنگ در اين ملك براى معرفى 
درست چهره ديانت و اخالق اسالمى و... بعد باز بايد پرسيد: چرا غرب حتى 
قادر به تضعيف ديانت مردم و تسخير ماه رمضان آنهاست؟ با وجود اين همه 
شبكه گوناگون داخلى چرا اين جوان ماهواره مى بيند؟ چرا نهادهاى فرهنگى 
ما هنوز در جا مى زنند؟ چرا مقامات مسوول اين عرصه سال هاست دغدغه 
رهبر انقالب مبنى بر اهميت و شدت جنگ نرم را درنيافته و براى مقابله با آن 
برنامه اى ندارند؟ چرا و  چرا و چرا... اما تا شما وجود آن جمعيتى كه همسايه، 
همكار و حتى دوست و خويشاوند تواند، اما حجاب و رمضان و نماز خواندن 
و خمس دادن و... خالصه همه چيزشان با آنچه تو تبليغ مى كنى متفاوت 
است را قبول نكنى، اين سوال ها پيش نمى آ يد. اول بايد اينها را ببينى تا بعد 
اين سواالت مطرح شود و سپس مجبور به يافتن پاسخ آنها والجرم تغيير 
در بسيارى سياست ها، نهادها، مقامات و... شوى. چرا كه اگر آنها كارشان را 
درست انجام داده بودند، با اين سياست ها و محصوالت فرهنگى (در صورت 
سالم بودن و آرمانى بودنشان) نبايد محصول و نسل تربيت شده 180درجه با 
آن زاويه داشته باشد. پس يك جاى كار ايراد دارد. بسيارى چون حوصله اين 
مرحله را ندارند يا از مواخذه پس از آن مى ترسند يا اينكه خودشان مى دانند 
چه گندى در مسووليت هايشان زده اند، ترجيح مى دهند اصال اين بخش از 

مردم و به ويژه نسل جوان را نبينند. اگر هم كسى اعتراض كند، خيلى 
ــراغ ميزشان و مسيرى كه  راحت انكار مى كنند و باز مى دوند س

امتحانش را البته پس داده است و اينها اما باقى مى ماند و ممكن 
است به مرور بيشتر  شوند!

بسيارى چون 
حوصله كار ندارند يا از 

مواخذه پس از آن مى ترسند يا 
اينكه خودشان مى دانند چه گندى 

در مسووليت هايشان زده اند، 
ترجيح مى دهند اصال اين بخش 

از جوان ها را نبينند

ع
ــل در يك مصاحبه از عملكرد دمبا بود، آلن پارديو سرمربى نيوكاس
با به خاطر روزه گرفتن انتقاد كرده بود.
هواداران اما شعارى ساخته بودند در
حمايت از اين بازيكن مسلمان كه
خطاب به او مىگفت: در رمضان 
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شته باشد. پس يك جاى كار ايراد دارد. بسيارى چون حوصله اين 
دارند يا از مواخذه پس از آن مىترسند يا اينكه خودشان مىدانند 
 در مسووليتهايشان زدهاند، ترجيح مىدهند اصال اين بخش از 

يژه نسل جوان را نبينند. اگر هم كسى اعتراض كند، خيلى 
ــراغ ميزشان و مسيرى كه  ر مىكنند و باز مىدوند س

را البته پس داده است و اينها اما باقى مىماند و ممكن 
شور بيشتر شوند!

قبل از عيب يابى و برنامه ريزى براى ترميم، الزم است اصل مساله را پذيرفت

آنها را ببينيد! آنها وجود دارند!
محمدحسين جعفريان

مجموعه طرح هايى كه در اين 
پرونده، نمونه اى از طرح هايى است 
كه قبال توسط گرافيست هاى ما در 
صفحات بسم اهللا يا جلد همشهرى 
جوان با موضوع ماه مبارك رمضان 

كار شده است. از جمله همين 
تصوير بغل كه كار محمدرضا 

دوست محمدى است و طرح جلد 
شماره 38 بود
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توى انواع و اقسام داليلى كه براى روزه گرفتن/ نگرفتن بين بحث هاى جوانانه شايع و رايج است (و نمونه هايش را همين بغل خوانديد)، برخى 
سوال ها تكرار و بسامد بيشترى دارند. بعضى ها هم هستند كه عمال صورت هاى مختلف يك سوال يا زيرمجموعه هايى از يك سوال واحد 

(نظير بحث هاى كلى در مورد سالمت) هستند. ما اينجا اين دسته بندى ها را انجام داديم و شبهات رايج را در قالب شش سوال مطرح كرديم 
و براى هر كدام هم سعى كرديم پاسخى منطقى و قانع كننده ارائه بدهيم. هرچند اينها تنها پاسخ هاى ممكن نيست و به قول فيلسوف ها 

مى شود داليل ديگرى هم براى بحث «اقامه كرد». براى پاسخ ها از دوست بزرگوارمان، آرش ساالرى كمك گرفته ايم. 

عمده ترين داليل روزه خوارها، مهم ترين جواب هاى روزه دارها

روزه مى گيرم چون ...

 نمى گيرم چون...

ــاعت با معده  ــرر دارد. اين همه س ــدن ض براى ب
ــح  ــيد ها و آنزيم ها هم دارند ترش خالى، همه اس
ــت پدر صاحب بچه  ــوند... خب معلوم اس مى ش
ــوردن و پرهيز در رژيم   بدن را در مى آورد! كم خ
ــذاى طوالنى مدت  غذايى، غير از اين اعتصاب غ
ــه روزه براى  ــت. هى نگوييد فالن دكتر گفت اس
سالمتى ضرر ندارد، بهمان دكتر گفته تازه براى 
بدن مفيد هم است. خب من هم مى توانم از بيسار 
دكتر برايتان فكت و نشانه بياورم كه اتفاقا خيلى 
ــا كه صنار  ــد. اين دكتر ه هم به بدن ضرر مى زن
ــاهى بدهى موسايى .  ــايى اند، ده ش بدهى، عيس
كى حرفشان يكى بوده؟ مگر سر مضرات و فوايد 
چاى به توافقى رسيدند كه سر روزه برسند؟ فردا 
روز، بعد 10 سال روزه گيرى، اگر من زخم معده 
گرفتم، كسى از اين آقايان مى آيد خرج دوا دكتر و 
عكس و آزمايش و عمل بيمارستان من را بدهد؟ 

 مى گيرم چون...

ــالمت  ــوع روزه اصال بحث س مى گيرم چون موض
ــرچ ساده توى  ــت است كه اگر يك س نيست. درس
ــات مختلفى درباره  ــكوالر بزنيم، تحقيق گوگل اس
ــالمت و فوايد  ــر بنا به س ــت. اما اگ Fasting هس
ــد، قبل از روزه خيلى چيزهاى ديگر  بهداشتى باش
ــالمتى لطمه مى زنند. دود ترافيك،  هست كه به س
غذاهاى فست فود و بد تر از همه سيگار. اگر درباره هر 
چيز ديگرى مثل چاى، نظر قطعى وجود ندارد، درباره 
ــت. در مورد خود روزه هم دستور  اين موارد كه هس
دين همين است كه هر وقت پزشك متخصص گفت 
برايت ضرر دارد، نيازى به گرفتنش نيست اما همه 
اين حرف ها به كنار، پيش فرض مهم روزه- فكرى كه 
پشت روزه است- اين است كه ما آدم ها فقط همين 
بدن كه مى بينيم نيستيم. مخاطب روزه بيشتر بخش 
غيرفيزيكى ماست. همين مى شود كه حضرت امير 
مى فرمايند چه روزه دارهاى ترحم برانگيزى هستند 

آنهايى كه از روزه فقط گرسنگى را مى فهمند!

 نمى گيرم چون...

ــود حال  ــدارد. گفته اند روزه باعث مى ش  اثرى ن
آنهايى كه ندارند تا بخرند و بخورند را كمى بهتر 
ــاعت گرسنگى  درك كنيم. اما وقتى بعد از 15س
قرار است بنشينى پاى سفره اى كه اين سر تا آن 
سرش با خرما و نان و پنير و سبزى تازه و زولبيا- 
باميه كيلويى 7هزار تومان و حلواى تن تنانى، آش 
شله قلمكار، هليم بوقلمون، شله زرد مغز پسته دار، 
ــك پلو با مرغ، ته چين گوشت  سوپ گردن، زرش
ــده، كجا  ــته ش ــيب زمينى پر لپه آراس و قيمه س
ــرا و محرومان و طبقه رنج ديده  مى خواهى ياد فق
جامعه بيفتى؟ چرا در مورد حكمت ها و علت هاى 
ــط مى كشيد كه  روزه، الكى پاى چيزهايى را وس
ــبتى با واقعيتى كه مى بينيم ندارد؟ در خالء  نس
ــت كه دور و  ــر از اين اس كه حرف نمى زنيم؛ غي
ــتر هم  بر ما، حرص و ولع خوردن در اين ماه بيش

مى شود؟ 

 مى گيرم چون...

روزه اثرات مختلف دارد. درست است كه گفته اند 
ــت اما  به ياد فقرا بودن، جزو حكمت هاى روزه اس
ــش. نگفته اند اين تنها  نگفته اند تمام حكمت هاي
ــه فقرا هم  ــت. قضي ــل» و «علت» ماجراس «دلي
ــت.  ــه اى از حكمت معنوى وجوب روزه اس گوش
ــه اى از روزه، كه نخوردن  گوشه اى در مورد گوش
باشد. روزه همه اش نخوردن نيست كه اين حكمت 
ــت  ــد. اصلش اين اس ــد حكمت كلش باش بخواه
ــوراك و چيزهايى  كه توى مدتى كه از خورد و خ
اين چنينى دور شده ايم، كمى هم به خودمان، خود 
خودمان فكر كنيم. ببينيم با خودمان چند-چند 
ــا هم ياد  ــال، خيلى ه ــتيم. حاال توى اين ح هس
ــته اند بكنند  كمك هايى كه به اين و آن مى توانس

و نكردند، مى افتند.

 نمى گيرم چون...

ــت كه در اين سن بگيرم.   به نظرم زور اس
ــالم  ــاى امروزى با دختران صدر اس دختربچه ه
-كه در طفوليت و سنين پايين ازدواج مى كردند، 
بچه دار مى شدند و به تيماردارى شوهر و فرزندان 
ــزل مى پرداختند- تومانى  ــق امور من و رتق و فت
هفت صنار تفاوت دارند. اين طفلك هاى امروزى 
اگر دماغشان را بگيرى، جانشان در مى رود. 
ــى، خدا را خوش مى آيد  حضرت عباس
طفل معصوم ها را 17-16 ساعت بدون 
ــوى ظل گرما، هالك و  آب و غذا، ت
خسته نگه داريم؟ آن هم وقتى 
ــرهاى گنده، تا 15  كه پس
سالشان نشده، نماز هم 
ــت بخوانند؟  الزم نيس

اين درست است؟!  

 مى گيرم چون...

ــن انجام دادن كارهايى  ديندارى اصال يعنى همي
كه ممكن است خودمان دوست نداشته باشيم، به 
خاطر چيز بزرگترى كه قبولش داريم. همان طور 
ــم را دارد؛ هيچ  كه تبعيت از قانون هم همان حك
عاقلى دوست ندارد پشت چراغ قرمز وقتش تلف 
شود يا به خاطر يك ورود ممنوع، چندتا خيابان از 
مسيرش دور شود. ولى، به اين چيز ها تن مى دهد، 
ــت  ــتادن پش به خاطر مصلحتى كه مى داند ايس
ــورد آداب دين هم همين  ــز دارد. در م چراغ قرم
ــت. به عالوه اينكه در احكام ما راه حل  حالت هس
ــت؛ مثال اگر به دليل روزه  اين طور موارد هم هس
ــاده  ــود، خيلى س ــن ضررى متوجه فرد بش گرفت
ــتانى  مى تواند نگيرد و بعدا در روزهاى كوتاه زمس
(مثال) قضايش را بگيرد. حتى در اين حالت اصال 
روزه واجب نيست، كه به خاطر ضرر زدن به بدن، 

گرفتنش حرام هم هست.

 نمى گيرم چون...

ــتگى و كم توانى روزه، روى كيفيت فعاليت  خس
ــركت ها  كارمندان و كارگرانى كه در ادارات و ش
ــغولند، اثر منفى  ــا مش ــا و كارخانه ه و كارگاه ه
ــت كه آدم كار ارباب  ــت اس مى گذارد. اين درس
ــوب مى شود، زمين  رجوع را كه حق الناس محس
ــه روزه كه  ــد و به جايش ب ــمَبل كن بگذارد يا َس
ــد افطار روزه هاى  ــت بپردازد؟ تازه بع حق اهللا اس
ــاز رخوت و  ــود، ب ــى، وقتى معده پر مى ش طوالن
كسالت سراغ آدم مى آيد و معموال جز خواب يا لم 
ــرى ازش برنمى آيد. اين  دادن توى اتاق، كار ديگ
ــت كه به خاطرش، يك ماه ملت و  چه عبادتى اس
مملكت بايد از كار و زندگى بيفتند و روال روتين 
توليد و خدمت را اين قدر به هم بزنند؟ با آن همه 
ــى ذاتيمان، خيلى از بقيه  تعطيالت فراوان و تنبل
كشور ها جلوييم كه يك ماه هم اين جورى كركره 

را پايين بكشيم؟ 

 مى گيرم چون...

 ايمان درونى من قرار نيست به كارهاى ديگرم لطمه 
بزند، بلكه ايمان به من انگيزه بيشترى هم مى دهد. 
ــت،  ــرد، آدمى كه دين دار اس آدمى كه روزه مى گي
معنايش اين است كه خدا را در سطح باالترى از اشراف 
به خودش مى بينيد و مى داند. پس طبيعى است كه 

بايد هم كار هايش خدايى تر و درست تر باشد. 
ــت، نه از روزه.  ــت، ايراد از ماس اگر نيس
وگرنه توى تاريخ اسالم كه نگاه كنيم، 

مى بينيم كه حتى جنگ هاى مهمى مثل 
ــالم به آن ربط  بدر كه زنده ماندن اس

ــته، توى همين ماه اتفاق  داش
ــى هم به پيامبر  افتاده. كس
نگفته كه من االن معده ام پر 

است يا قند خونم افتاده.

و 
 

غيرفيزيكى ماست. همين مىشود كه حضرت امير 
مىفرمايند چه روزهدارهاى ترحم برانگيزى هستند 

آنهايى كه از روزه فقط گرسنگى را مىفهمند!

ــتر هم  بر ما، حرص و ولع خوردن در اين ماه بيش
مىشود؟ 

 نمىگيرم چون...

ــت كه در اين سن بگيرم.   به نظرم زور اس
ــالم  ــاى امروزى با دختران صدر اس ــه دختربچه
-كه در طفوليت و سنين پايين ازدواج مىكردند، 
بچهدار مىشدند و به تيماردارى شوهر و فرزندان 
ــزل مىپرداختند- تومانى  ــق امور من و رتق و فت
هفت صنار تفاوت دارند. اين طفلكهاى امروزى 
اگر دماغشان را بگيرى، جانشان در مىرود. 
ــى، خدا را خوش مىآيد  حضرت عباس
7ها را 17-16 ساعت بدون  طفل معصوم
ــوى ظل گرما، هالك و  آب و غذا، ت
خسته نگه داريم؟ آن هم وقتى 
ــرهاى گنده، تا 15 5كه پس

سالشان نشده، نماز هم 
ــت بخوانند؟  الزم نيس

اين درست است؟!  
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 مىگيرم چون...

ممممممممممرمرمل لطمه   ايمان درونى من قرار نيست به كارهاى ديگ
بزند، بلكه ايمان به من انگيزه بيشترى هم مىدهد. 
ــت،  ــرد، آدمى كه ديندار اس آدمى كه روزه مىگي
معنايش اين است كه خدا را در سطح باالترى از اشراف 
به خودش مىبينيد و مىداند. پس طبيعى است كه 

بايد هم كارهايش خدايىتر و درستتر باشد. 
ــت، نه از روزه.  ــت، ايراد از ماس اگر نيس
وگرنه توى تاريخ اسالم كه نگاه كنيم، 

مىبينيم كه حتى جنگهاى مهمى مثل 
ــالم به آن ربط  ــبدر كه زنده ماندن اس

ــته، توى همين ماه اتفاق  داش
ــى هم به پيامبر  افتاده. كس
نگفته كه من االن معدهام پر 

است يا قند خونم افتاده.

طرح: سعيد بهداد
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همشهري جوان  

1 دليل مى آورند
گروهى هستند كه براى روزه گرفتن يا نگرفتن، به 
ــوند. داليلى در حوزه هاى  ــتدالل متوسل مى ش اس
مختلف اعتقادى، پزشكى، علمى و... مطرح مى كنند 
ــانه  ــخصى را هم نش ــا و آزمايش هاى ش و تجربه ه
جواب دادِن آنها مى دانند. بعضى از آنها براى دفاع از 
حرف هايشان منبع هم معرفى مى كنند تا بقيه بتوانند 

از جزئيات استداللشان سردربياورند:
ــا رژيم غذايى مون   من روزه نمى گيـرم: ما ايراني
ــبزيجات  ــتر برنج مى خوريم و از س پرچربيه و بيش
كمتر استفاده مى كنيم كه اين باعث مى شه سريع تر 
تشنه بشيم و با گرفتن روزه عالوه بر اينكه دستگاه 
گوارشمون استراحت نمى كنه، مشكالت گوارشى هم 

پيدا مى كنيم. البته اين تجربه و نظر شخصى منه! 
 من روزه مى گيرم، چون: تحقيقات پژوهشگران 
ــه روزه دارى مى تواند با افزايش  ــان داد ك ايرانى  نش
غلظت پروتئين، مقاومت سلول هاى بدن را در برابر 

عوامل آسيب زا افزايش دهد. 
 من روزه مى گيرم، چون: من توى آزمايشگاه پدرم 
كار مى كنم و يكسرى افراد فاميل هستند كه هر سال 
قبل و بعد از ماه رمضان، يك آزمايش كامل پيش ما 
مى دهند و به نظر مى رسه كه ميزان قند و چربى خون 

بعد از ماه رمضان كنترل شده. 
 من روزه مى گيرم، چـون: توى ماه رمضون فقط 
خوردن و آشاميدن ممنوع نيست. قراره تمرين كنيم 

كال كاراى اشتباه نكنيم. 

2 بقيه را نقد مى كنند
ــكيل  اكثريت اين گروه را مخالفان روزه گرفتن تش
ــار روزه دارها را مالك قرار  مى دهند. آنهايى كه رفت
ــان را با ذكر  ــراض خودش ــه نوعى اعت مى دهند و ب
رفتارهاى اشتباه آنها بيان مى كنند. بحث محورى 
اكثر اين اعتراض ها، به مساله رياكارى برمى گردد. به 
رفتارهاى دوگانه اى كه روزه گير ها در طول سال و اين 

ماه از خودشان نشان مى دهند. 
ــن تو اين   مـن روزه نمى گيـرم: خداييش ديدي
مملكت، يكى بياد يه تحقيق اصولى روى دين انجام 

بده؟ تحقيق اصولى  ها! 
ــاع و احوال،   روزه نمى گيرم، چـون: در اين اوض
ــباب  ــت خدا» هم به دنبال اس بعضى ها در «ضياف
پذيرايى مى گردند. بعضى ها روزه مى گيرند تا الغر 

بشوند و بيايند روى فرم. بعضى ها هم روزه اند فقط 
براى آنكه آتش جهنم جيزشان نكند! 

 به  شوخى مى كنند
ى 
ند 
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در اين گروه هم روزه گير ها حضور دارند، هم آنهايى 
كه مى گويند روزه نمى گيرند. شوخى با سبك زندگى 
ــوژه جذابى براى آدم هاى  اين روز ها و اصل ماجرا س
ــته اى باشند ترجيح  ــت. پس در هر دس شيرين اس
مى دهند از اين فرصت طاليى نگذرند! حتى اگر به 
ــوخى با اين سوژه اعتقادى، يك  اعتقاد بعضى ها، ش

حركت خالف حيا و ادب به حساب بيايد. 
ــط نمى دونم چرا  ــم. فق  روزه مى گيرم تا الغر بش

چاق تر مى شم. 
 انسان در اين دنيا مسافرى بيش نيست... و روزه بر 

مسافر واجب نيست!
 من روزه نمى گيرم چون روزه من را مى گيرد!

 داليل بقيه را نفى مى كنند
ش 
رابر 

م د
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اين گروه عالقه به متفاوت نمايى دارند. سعى مى كنند 
همه كليشه هاى موجود را به هم بريزند و بگويند اصال 
ــان قواعد  در زمين بقيه بازى نمى كنند. آنها خودش
بازى را مشخص مى كنند و حرف اصلى شان خاص 

بودن است؛ اينكه ما جز عوام نيستيم! 
 من روزه مى گيرم، چون: من تاجر و كاسب نيستم 
ــرام خوبه يا بهم حال مى ده،  كه كارى رو كه ببينم ب

انجام بدم. 
 من روزه نمى گيرم، چون: دلم نمى خواهد. به بقيه 

هم كارى ندارم. هر كسى دليل خودش را دارد.

يل  جواب هاى دلى مى دهند 
رار 

ك
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ــد دنبال داليل  ــن گروه، نباي البه الى حرف هاى اي
فلسفى و علمى گشت. ماجرا را باال تر از آن مى دانند 
كه نيازى به اثبات باشد. ترجيح مى دهند احساسى 
ــان را از شر حل يك  با قضيه برخورد كنند و خودش
معادله پيچيده نجات دهند. رجوع به دل خودشان را 
ساده ترين و محكم ترين دليل كارشان مى دانند. البته 

اكثريت اين گروه را روزه گير ها تشكيل مى دهند. 
 من روزه مى گيرم: به عشق خدا. هر كس مى خواد 

سرزنش كنه، بكنه. 
 من روزه مى گيرم، چون: خداجون گفته. در ضمن 

يه فرصته براى بهتر بودن. 
 من روزه مى گيرم، چون: من بنده ام.

كل كل هاى فضاى مجازى درباره روزه گرفتن، انواع مختلفى دارد

 اين دهان، بستى يا نبستى؟!
على سيف الهى 

سر ماجراى «روزه گرفتن يا نگرفتن»، كاربران زيادى در فضاى مجازى مشغول مجادله هستند. 
تركش هاى اين بحث ها به وب سايت ها، شبكه هاى اجتماعى، فروم ها و وبالگ هاى زيادى خورده. 

شركت كنندگان در اين بحث ها نظرات و حرف هايشان را كپسولى با هم ردوبدل مى كنند و 
مى خواهند سريع همديگر را راضى كنند. اين گزارش، تصوير نزديك ترى از اين مجادله ها به شما 
مى دهد تا بدانيد دو طرف ماجرا چطورى از باور هايشان دفاع مى كنند. ما حرف ها و نمونه هايى از 

داليل آنها را دسته بندى كرده ايم تا تصوير روشن ترى از استدالل حاضران در بحث داشته باشيد. 

 نمى گيرم چون...

ــتان)،  ــان (به خصوص در تابس  هر روز ماه رمض
ــدن آدم روزه دار مقابل  ــود، ب از ظهر كه رد مى ش
ــم مى آوَرد  ــطح قند خون ك كم آبى و كاهش س
ــه و گاهى بداخالق  ــوان و كم حوصل و آدم را كم ت
ــود و قدرت فكر  مى كند. زبانش مثل چوب مى ش
كردنش پايين مى آيد. سرگيجه و بى حالى و حتى 
دراز كشيدن پشت ميز كار، نتيجه طبيعى فعل و 
ــى از كمبود آب و قند در بدن است.  انفعاالت ناش
در حالى كه آدم اگر يكى دو ليوان آب، يا چند حبه 
قند وسط هاى روزى كه تويش روزه گرفته  بيندازد 
ــن مى روند،  ــن اثرات منفى از بي باال، خيلى از اي
ــوند. هيچ راهى،  يا به طرز قابل توجهى كم مى ش
ــده اى چيزى وجود ندارد كه  تبصره اى، ماده واح
بشود اين شكلى روزه گرفت؟ اگر ندارد كه خب ما 

را بى خيال شويد؛ خودآزارى كه نداريم! 

 مى گيرم چون...

 جزو جامعه بزرگى از آدم ها هستم كه همه دارند به 
ــكل عمل مى كنند. اينكه هر كسى بخواهد  يك ش
هر ساعتى هر مقدار چيزى كه بخواهد بخورد، ديگر 
اين حالت دستورالعمل واحد و مفهوم جمع از بين 
ــرارى تبصره و ماده  ــراى موارد اضط مى رود! تازه ب
ــن فتواى اخيرى كه به علت  واحده هم داريم. همي
انعكاس بد، سروصدايى كرد، فتوايى قديمى است 
كه اغلب مراجع قائل به آن هستند كه اگر كسى از 
تشنگى به حد اضطرار و خطر جانى برسد، مى تواند 
ــكل كلى  مختصرى آب بخورد اما باز حق ندارد ش
عبادت را به هم بزند و بايد باقى اعمال روزه را انجام 
ــئله 1561 توضيح المسائل  بدهد. (براى نمونه مس
آيت اهللا العظمى سيستانى و مساله 1343 توضيح 
ــر دو روى  ــائل آيت اهللا العظمى مكارم، كه ه المس
سايت خودشان هم قابل دسترسى است را ببينيد). 
فقط با اين تفاوت كه برخى قائل به وجوب قضا هم 

هستند و برخى مانند مرحوم آيت اهللا حكيم، نه. 

 نمى گيرم چون...

ــق خدا  ــرم ضرورتى ندارد. به خدا من عاش به نظ
هستم. يك لحظه از ياد و ذكرش غافل نمى شوم. 
ــت، نشان از قامت  به هر جا بنگرم كوه و در و دش
ــت به هر كارى مى خواهم  رعنايش مى بينم. دس
ــه رضايت خاطر  ــم ب بزنم، اول و آخر فقط حواس
ــت اما طاقت  ــتان درگاهش اس او و جلب نظر آس
ــنگى ماه روزه، آن هم  ــنگى و تش اين حد از گرس
وسط اين گرما كه مغز آدم ذوب مى شود را ندارم. 
دروغ چرا؟ هر وقت هم روزه گرفته ام، اين قدر بهم 
ــاس كرده ام اين خدايى  سخت گذشته كه احس
كه مى خواهد اذيتم كند و زجرم بدهد را دوست 
ندارم. ديگر حس اينكه محبوبم، معشوقم، معبودم 
باشد را به او نداشته ام. چرا بايد كارى را به عنوان 
ــه مرا به خدا  ــام دهم كه به جاى اينك عبادت انج
نزديك كند، از او دورترم مى كند؟ اصال مگر خدا به 

روزه گرفتن من احتياجى دارد؟ 

 مى گيرم چون...

 بحث اينكه «بايد دل پاك باشد» ديگر قديمى شده. 
ــت. صرف ادعاى  ــتن تنها كافى نيس دل پاك داش
ــتن خدا را چى بايد ثابت كند؟ مثل  ــت داش دوس
روابط انسانى. اگر به يكى ده سال بگوييم دوستش 
داريم، با تكرار همين يك جمله باور مى كند؟ معلوم 
ــيله هستند. به كسى  است كه نه. كلمات فقط وس
ــتش داريم، تا  ــتش داريم مى گوييم دوس كه دوس
بهش بگوييم حاضريم به خاطرش هركارى بكنيم. 
برايمان مهم تر از خودمان است. به همين سادگى اما 
در مورد فلسفه احكام، كال اين سوال بى خودى است 
كه مگر خدا احتياج دارد؟ قرار نيست كه كارهايى كه 
خدا از ما مى خواهد، به درد خودش بخورد. كارهايى 
ــوند، يا قرار است فايده اى  ــته مى ش كه از ما خواس
برايمان داشته باشند كه حاال خودمان بعضى وقت ها 
مى فهميمش و بعضى وقت ها نه، يا قرار است خود 
ــه» گفتنمان به دستور  انجام دادنشان، خود «باش

خدا، فايده شان باشد. گفت بگير، گفتيم چشم. 

طرح: سعيد بهداد
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  بياييد حرف هايى مثل اينكه روزه براى سـالمتى مفيد اسـت را 
بگذاريم كنار و صاف برويم سراغ اين بحث: ما يك مشكلى داريم كه 
مى بينيم افرادى مى آيند اظهار مى كنند من روزه نمى گيرم.  داليلى 
هم براى خودشان مى آورند. ما ولى پيش فرضمان اين است كه همه 

روزه هستند و شير آب را هم مى بنديم و خالص. 
من فكر مى كنم بخشى از مخاطب ما اگر احساس كند كه ديده شده، آدم 
به حساب آمده و به رسميت شناختيمش، مشكلش خيلى ساده تر است. 
ــائل  به نظر من در اين حالت ما نه درباره حجاب و نه درباره خيلى از مس

شرعى اين قدر گرفتارى نخواهيم داشت كه االن گرفتارش هستيم. 
ــم كه در ماه رمضان روزه  ــخصى هندو مى شناس ــتان ش  من در هندوس
مى گيرد، پروفسور «دهرمندرنات» كه استاد برجسته اى است در اين ماه 
همراهى مى كند با مسلمان ها. در لبنان خودم يك نفر مسيحى را ديدم از 
همكاران دانشگاه خودمان كه خانم ميانسالى بود. ديدم در ماه رمضان قرآن 
ــت و مى خواند، تعجب كردم و وقتى تعجب من را ديد گفت  جلويش هس
اينكه چيزى نيست من روزه هم مى گيرم. معلوم شد در ماه رمضان هر 
سال روزه مى گيرد و قرآن را هم هر روز تالوت مى كند؛ در حالى كه يك 
ــيحى و طبعا بى حجاب بود و البته روزه اش را هم گاهى كه  خانم مس
نمى توانست ظاهرا كامل نمى كرد ولى به هر حال همين همراهى او 
جالب بود. خب حاال ما با جوانى ممكن است طرف باشيم كه مسلمان 
است و روزه نمى گيرد. معلوم است دليلى وجود دارد كه آن طرف 
دنيا يك مسيحى و هندو با روزه ما همراهى مى كنند و اينجا اين 
مسلمان نسبت به آن اقناع 

نشده است.
ــات در  در يكى از جلس
ــان در يكى از  ــاه رمض م
ــى آمد و  ــا، جوان پارك ه
ــما  ــن حرف ش گفت م
ــدارم. كمى  را قبول ن
صحبت كرديم. من 
گفتم من كارى كه 
ــتم كردم  مى خواس
ــاعت  چون تو نيم س
ــگاه  ــن را ن ــش م پي

ــتيم  مى كردى و رويت را مى كردى آن ور، ولى االن آمدى اينجا و نشس
با هم حرف مى زنيم. آن اتفاقى كه قرار بود بيفتد همين است. به نظر من 
اين مخاطب همين كه احساس كند ديده شده، مشكلش حل مى شود و 
گاهى مى گويد من مخلص شما هم هستم و قبول. ولى اين برخورد من با 
مخاطب كه انگار مخاطب صغير است و نابالغ و نارس است و نمى شود با او 

حرف زد، خيلى ناراحت كننده است. 
 خب چرا اين آدم ها حس مى كنند ناديده گرفته مى شوند؟ 

ــت كه در اين قصه تحوالت  ــود منكرش شد اين اس واقعيتى كه نمى ش
اجتماعى اخير خيلى موثر است. صد سال پيش يا 50 سال 

ــانى  پيش وقتى يك روحانى باالى منبر بود، قطعا كس
ــان از آن روحانى  كه پايين منبرش بودند، سوادش
ــر  كمتر بود. هرچى آن روحانى مى گفت همه س
تكان مى دادند. االن   همان روحانى باالى منبرى 
ــته اند كه 12  مى نشيند كه پايش كسانى نشس
ــان فوق ليسانس  تايشان دكترا دارند، 30 تايش
ــطح سواد باال تر  دارند و 50 تا ليسانس. يعنى س

ــده ولى ادبيات   همان ادبيات  آمده. فاصله كمتر ش
ــتثنائات را كارى ندارم. ما آقاى جوادى آملى  است. اس

را هم داريم، شهيد سيد محمدباقر صدر را داريم. من درباره 
ــده اما  ميانگين عمومى حرف مى زنم. در اين ميانگين، فاصله كمتر ش
ــرعتى كه تحوالت اجتماعى داشته عقب  ادبيات ما تغيير نكرده. ما از س

بوديم يا نتوانستيم همپاى آن حركت كنيم. 
ــوال شما برسم. به نظر من در اين  من همه اين حرف ها را گفتم كه به س
قصه هم افراطش ضرر دارد هم تفريط. من با اين بخش از فرمايش شما 
كامال موافقم ولى با بخش ديگرش نه. اينكه شير آب بسته بشود به نظر 
ــت كه حتى اگر كسى روزه نيست  من الزم است. چون فرض بر اين اس
ــود. اين منطقى  ــارت نكند و رويش به ديگران باز نش تجرى نكند، جس
است اما اينكه ما خودمان با دست خودمان ريا و تظاهر را زياد كنيم اين 
خطرناك است. اتفاقا ما بايد به سمتى برويم كه شيرهاى آب باز باشد اما 
اخالق طرف، التزام طرف باعث شود كه به سمت شير آب نرود. يعنى ما 
اينقدر آزارش نداده باشيم كه بخواهد اينجا تالفى كند. تعارف نداريم كه! 
بعضى چيز ها از سرعت كم اينترنت گرفته تا برخورد بد در خيابان طرف 

را آزار مى دهد و بهش زخم مى زند. من هم جاى آن طرف باشم آزار 

مى بينم. 
ــى خواست  ــه مثال ورود ممنوع را مى زنم. مى گويم اگر كس من هميش
ــر هم برخورد كرد، اگر در  ــت س ــيرى را برود و با 5 ورود ممنوع پش مس
پنجمين ورود ممنوع وارد نشود قطعا وارد ششمى خواهد شد. منطقى اش 
اين است كه خيابان ها يكى در ميان يك طرفه و ورود ممنوع باشند كه 
شما بتوانى يقه طرف را بگيرى و بگى چرا رفتى؟ اما اگر من آزارش دادم، 
طرف اولين ورود ممنوع را وارد مى شود. ما گاهى با مخاطبمان اين طور 
رفتار كرديم. آن وقت نمى توانيم از مخاطب انتظار داشته باشيم كه خيلى 

معقول و محترم رفتار كند. همه اينها به هم مربوط است. 
 حـاال بـا همـه ايـن چيزهايـى كـه مى فرماييد و 
خيلى هايش هم دست ما نيست، بايد چه كار كنيم؟ 

چه برخوردى داشته باشيم؟ 
 من معتقدم كه افراط و تفريط هردو خطرناك است. 
ــى هر كارى دلش  ــمت رفتن كه هركس به اين س
خواست بكند، خطرناك است. تفريط از آن طرف هم 
خطرناك است. اينكه ما جلوى سوال را بگيريم. اين 
دوتا، يكى نيست. شخص مى تواند آزادى انديشه داشته 
باشد اما آزادى فتنه انگيزى نداشته باشد. من مى توانم آزاد 
باشم كه اين مسير را انتخاب كنم يا نه. اما نمى توانم كارى كنم 
ــير عمومى جامعه را به خطر بيندازم. ما چون راه اولى را بستيم،  كه مس
ــالم مى بينيم كه نه تنها  در راه دوم مشكل پيدا كرديم. ما در مكتب اس
اجازه سوال كردن گذاشته، كه باال تر از آن مى گويد اگر سوال نكنى كتك 
ــوال بدون عقيده و يقين اصال  ــالم دين بدون س مى خورى. يعنى در اس

پذيرفته نيست. 
اسالم مى گويد تو بايد فكر كنى و به يقين برسى. يقين هم بدون سوال، 
بدون ترديد، شبهه و چالش و پرسش و پاسخ به دست نمى آيد. البته در 
پرانتز بگويم وقتى ما با اهل بيت(ع) طرفيم يا در درجه نازل در دنياى واقعى 
خودمان با شيخ مفيد، شيخ طوسى و عالمه حلى طرفيم، چون سواد دارند 
و مى توانند جواب ما را بدهند، مشكلى پيدا نمى كنيم اما وقتى مى رسيم 
ــواد ندارم، فكر مى كنم بايد زورم برسد، لذا صورت  به من زائرى چون س

مساله را پاك مى كنم. 
اسالم گفته بايد سوال كنى. نه جوان معقول، متدين و محجوبى كه از سر 
صدق سوال مى پرسد. حتى ملحدى كه كامال از موضع مخالفت با 

 پاسخ هاى صريح و شفاف حجت االسالم زائرى به سواالت پرونده 

 انسان قدرتمند گفت وگو مى كند
انسان ضعيف تسليم مى شود

روبه روى «حجت االسالم محمدرضا زائرى» كه بنشينى، اصال به سواِل دوم نيازى نيست؛ همين كه بتوانى با پرسش نخست، رشته كالم را 
دستش بدهى و دغدغه اصلى را برايش روشن كنى، ديگر كفايت مى كند. خودش بى آنكه به رويت بياورد «حرف هاى نگفته، سوال هاى نپرسيده 
و دغدغه هاى مطرح نشده» را يكى يكى مطرح مى كند. براى همين است كه معموال سوال اول طوالنى تر مى شود و پرسش هاى بعدى، فقط قرار 
است تنفسى ايجاد كند براى حاج آقا و شمايى كه اين مصاحبه را مى خوانيد و نه بيشتر. براى همين است كه وقتى تك تك ما (احسان رضايى، 

ايمان جليلى، سيد احسان عمادى، محمد اشعرى و على سيف الهى) روبه رويش نشستيم، بيشتر از آنكه پرچانگى هاى معمولمان را به رخ 
بكشيم، فقط شنيديم و -صميمانه- همراه حرف هايش شديم و لذت برديم؛ درست مثل يك منبر (نه از آن منبر ها! يك جنس ديگر)...

مى دانيد همه اين چند خط باال چه دليلى دارد؟ براى آنكه روبه روى مردى نشسته ايم كه با همه دردسرهاى كارى اش (از مديرمسئولى 
چند مجله مذهبى گرفته تا مجتمع بزرگ و تازه تاسيس سرچشمه) براى يك دغدغه جوانانه بى ناز و اداى معمول برخى ها وقت مى گذارد، 

به دفتر مجله مى آيد و دو ساعت گپ مى زند تا همان سوال اول را جواب دهد. چون در يك كالم «همدرد» است و «صميمى». و اين 
همدردى آغشته به صميميت مهم ترين كيمياى اين روزهاست. كيميايى كه حال آدم را خوب مى كند و چشيدنى است؛ بدون شك!

اسالم مى گويد تو بايد فكر 
كنى و به يقين برسى. يقين هم 

بدون سوال، بدون ترديد، شبهه 
و چالش و پرسش و پاسخ به دست 

نمى آيد

همراهى مىكند با مسلمانها. در لبنان خودم يك نفر مسيحى
همكاران دانشگاه خودمان كه خانم ميانسالى بود. ديدم در ماه رمض
د ــت و مىخواند، تعجب كردم و وقتى تعجب من را جلويش هس
اينكه چيزى نيست من روزه هم مىگيرم. معلوم شد در ماه ر

سال روزه مىگيرد و قرآن را هم هر روز تالوت مىكند؛ در حالى
ــيحى و طبعا بىحجاب بود و البته روزهاش را هم خانم مس
نمىتوانست ظاهرا كامل نمىكرد ولى به هر حال همين ه
جالب بود. خب حاال ما با جوانى ممكن است طرف باشيم كه
است و روزه نمىگيرد. معلوم است دليلى وجود دارد كه
دنيا يك مسيحى و هندوو با روزه ما همراهى مىكنند و
مسلمان نسبت به

نشده است.
در يكى از جلس
ــان د ــاه رمض م
ــ ــا، جوان پاركه

ــن حرف گفت م
ــدار را قبول ن
صحبت كرد
گفتم من ك
ــت مىخواس
چون تو نيم
ــن ــش م پي
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همشهري جوان  

ــود، مى بينيد كه به او اجازه حرف زدن مى دهند. كسى  اصل وارد مى ش
كه اساس توحيد را منكر است با امام صادق(ع) صحبت مى كند. داستان 
ابن ابى العوجا است ديگر. رفت پيش هشام براى بحث، ديد عصبانى شد. 
ــتى؟ با او كه بحث مى كرديم،  گفت مگر تو شاگرد جعفر بن محمد نيس

عصبانى نمى شود و بيش از اينها ما را تحمل مى كند. 
ــتى نبود كه ايدئولوگ توده اى در  يا در انقالب خودمان مگر شهيد بهش
ــهيد بهشتى درسِت آيه را روى كاغذ  مناظره آيه قرآن را غلط خواند و ش
ــو چرا اين كار  ــت و آرام داد به او. بعد از مناظره طرف آمد و گفت ت نوش
ــتباه  ــن بودى و قطعه اى از كتاب ماركس را اش را كردى؟ اگر تو جاى م
مى خواندى، من روزگارت را سياه مى كردم و مناظره را به نفع خودم تمام 
مى كردم. شهيد بهشتى گفت ما كه نيامديم دعوا كنيم. آمده ايم براى حق. 

من فكر مى كنم ديدگاه من حق است و مى خواهم بحث كنم. 
ما اين مدل ها را داريم و قرار بوده به اين سمت برويم. يا من روحانى عقيده 
دارم كه مسيرى كه مى روم حق و قدرتمند است، پس ديگر ترسى ندارم 
كه كسى بيايد مخالفش را بيان كند يا اينكه مى ترسم و شك دارم. پس 
بايد بروم تكليف خودم را مشخص كنم. نكته اى كه مى ماند اين است كه 

در آن مسير مخالف هم نبايد فتنه انگيزى شود... 
 فتنه انگيزى يعنى چى؟ 

ــد را در ذهن ديگران  ــبهه و تردي فتنه انگيزى يعنى من راه بيفتم و ش
ــت كنم. مثال  اينكه برخى  هم مطرح كنم و پايه هاى ايمان آنها را سس
ــابى خورده و خوابيده، اين چه روزه اى است؟ اين  مى گويند طرف حس
يك جور مغلطه است چون اصل مساله اطاعت فرمان خدا و اداى تكليف 
شرعى است و از آن طرف آنچه نارواست، معصيت و نافرمانى خدا و گناه 
ــت مثل نماز و بقيه احكام شرعى ديگر  است. روزه باالخره فرمان خداس

جاى تعارف ندارد. 
حاال يك وقت است كه من شبهه اى مطرح مى كنم و مى خواهم سوال كنم 
تا جواب بگيرم يك وقت هم نه، نيت ديگرى دارم. ما چون ترسيديم و آن 

راه را بستيم، مشكل پيدا مى كنيم. 
 توى جلسـه خود ما، وقتى بحث اين پرونده شد، يكى از بچه هاى 
مذهبى خيلى اسـتقبال كرد چـون مى گفت مـن نمى توانم جواب 
كسـانى كه روزه نمى گيرند را بدهم، بلد نيستم. بحث شبهه مطرح 
كردن يك چيز است، اينكه بچه هاى مذهبى جواب اين شبهه ها را 

بلد نيستند يك چيز ديگر. 

ــتيم، اگر ترجيح  ــب داش همان طور كه عرض كردم اگر ما فضاى مناس
نمى داديم كه افراد رياكارانه تظاهر كنند و هر كسى را هر طور كه هست، 
مى پذيرفتيم، اين مشكل را نداشتيم. من معتقدم اگر فضاى گفت وگو به 
وجود مى آمد، امثال اين دوست عزيز و خود بنده اين مشكل را نداشتيم. 
چون فضايى حاكم است كه طرف مخالف نظر و عقيده اش را بيان نمى كند. 
به همين دليل ما احساس بى نيازى كاذب پيدا كرديم و خودمان را براى 
پاسخگويى آماده نكرديم. اولين اشكالى كه وقتى فضاى مخالف نباشد به 

وجود مى آيد همين است. 
ــت و چپ و  ــم،  همه ما و راس ــكلى كه ما داري ــه گفته ام مش من هميش
كمونيست و ضدانقالب و انقالبى هم ندارد، اين است كه حس مى كنيم 
ــتيم كه  ــذف كنيم و همه هم ناراحت هس ــرف مقابل را ح مى توانيم ط
ــت كه  ــدروى اين طرفى معتقد اس ــاق نيفتاده. يك آدم تن چرا اين اتف
بى حجاب ها را بريزيم توى دريا و شر را بكنيم و آن طرف هم معتقد است 
كه اين متحجر ها را بايد ريخت توى دريا. اما ما بايد بپذيريم كه هيچ كس 
نمى تواند ديگرى را حذف كند. ما چه بخواهيم، چه نخواهيم، هم روزنامه 

كيهان هست، هم بدحجاب هست،... 
 بامزه اش اين اسـت كه تلويزيون در مناسبت هايى مثل انتخابات 

وجود چنين افرادى را قبول مى كند... 
ولى به شكل نخ نما و كليشه كه ديگر توى ذوق مى زند. در حالى كه رهبر 
انقالب در سفر خراسان اشاره اى كردند كه خيلى هوشمندانه و ظريف بود. 
بعدا كه دم انتخابات ايشان باب گفت وگو با مخالف را باز كردند، آن موقع 
معلوم شد كه ايشان از كجا شروع كرده و به كجا مى خواستند برسند. ايشان 
گفتند «خانمى كه حجابش فالن اما...». يعنى ايشان اين آدم را به رسميت 
مى شناسد. رهبر انقالب كه ولى فقيه و مرجع تقليد هست، اين آدم ها را 
به رسميت مى شناسد ولى رسانه ما به رسميت نمى شناسد. من به يكى از 

 فوت و فن هاى تبليغ دين و ديندارى  

  بايد صبر داشت
  رسيدن به فضايى كه اجازه سوال بدهيم، الزمه اش اين است كه 
اطمينان از جواب داشته باشيم. ما دنبال اقناع درونى طرف هستيم، 
نه بستن دهان و خاموش شدنش. چون مسير دين تربيت است، نه 
مسير امنيتى-پليسى در جامعه، الزمه اش اين است كه دستمان 
ــيم كه اگر جواب نداشتيم،  از جواب پر باشد. يا اين قدر مرد باش

صادقانه بگوييم كه من جواب ندارم. چون ما تابع حق هستيم. 
  وراى همه اين ماجرا ها هم مساله رابطه محبت آميز و عاطفى با 
اين مخاطب است. يعنى من حتى اگر عقيده شما را نمى پذيرم، 
بى احترامى نكنم. براى شما شأن انسانى قائل باشم. يك كمونيست 
كه قبل از انقالب در زندان بوده، مى گفت اصال آخوند ها را قبول 
ندارد، جز شهيد دستغيب. پرسيدند چرا، تعريف كرد كه شبى كه 
ايشان را به سلول ما آوردند  من خواب بودم. صبح براى نماز من را 
بيدار كرد «برادر برخيزيد موقع نماز است». من گفتم پيرمرد من 
نماز نمى خوانم، عصبانى شدم، داد هم زدم. صبح كه بيدار شدم، 
ديدم كه ايشان سفره صبحانه را چيده و صبحانه نخورده تا من 
بيدار شوم. من كه بيدار شدم خيلى از من عذرخواهى كرد كه صبح 
ــدت چند مرتبه از من عذرخواهى كرد.  بيدارت كرده ام. در آن م

رفتار، اخالق و ادب، محبت و پدرى اين آدم من را متحول كرد. 
ــهرى جوان در  ــم همه با يك پرونده ويژه همش   ما انتظار داري
روزه گير شوند. پيغمبر هم 40 سال صبر كرد تا «امين» بشود. در 
دنيا وقتى مى خواهند رسانه اى راه بيندازند 20 سال خبر راست 
ــت و يكم بتوانند يك خبر دروغ  مى دهند تا صبح اول سال بيس
منتشر كنند. اگر من هنوز اعتماد طرف مقابل را جلب نكرده باشم 
به نتيجه نمى رسم. بايد كارى كنم كه طرف مقابلم، من را بپذيرد. 

احساس كند با اين جريان مى توان حرف زد. 

 كنم 
 و آن 

هاى 
واب 
طرح 
ها را 

بريده اى از يك مصاحبه 
 زورمان به زن ها رسيده!

 ارديبهشت سال پيش بود؛ درست در بحبوحه گرما و حاشيه هاى 
طرح افزايش امنيت اخالقى كه سراغ حاج آقا رفتيم و 

درددل هايمان را با او مطرح كرديم. مصاحبه اى كه با وجود تغييرات 
متعدد و حرف هاى چاپ نشده بسيار، آنقدر سروصدا كرد و مورد 

استقبال شما قرار گرفت كه آغازگر سلسله «گفت وگوهاى ويژه» ما 
شد. خواندن جمله هاى داغ آن مصاحبه، خالى از لطف نيست.

 
ــود، بالفاصله نمى گويم  ــد كه مويش كمى پيدا ب  اگر خانمى پيدا ش
اسراييل اين را فرستاده. سعى مى كنم به موضوع فكر كنم. در اين چند 
سال مكرر پيش آمده كه خانمى آمده و اشكاالتى درباره حجاب داشته و 
نشسته ايم حرف زده ايم. ممكن است حرف من را هم قبول نكند. اما من 
موضع خودم را گفته ام و اصال هم احساس نكرده كه من چيزى مى گويم 

كه دل او را به دست بياورم. به او به عنوان انسان اجازه دادم فكر كند.
 اصال مبناى دين آزادى و انتخاب است. اگر دين بدون انتخاب باشد كه 
ارزشى ندارد. دين با اكراه وجود ندارد. دين انتخاب آگاهانه از روى عقل و 
درايت و آزادانه است. پس بايد اين آزادى را به مخاطب بدهم. اتفاقا با اين 

آزادى آن انتخاب قيمت پيدا مى كند.
ــان مى داد كه دختربچه مدرسه اى آمد خانه.   تلويزيون برنامه اى نش
تا رسيد مقنعه اش را درآورد و با مادرش رفتند خريد. در واقع خودمان 
داريم مى گوييم اين يك شكل تحميلى رسمى حكومتى است، نه سبك 

زندگى مردم.  
 خانم تازه محجبه شده اى در لبنان مى گفت من حجاب را كار ابراهيمى 
مى دانم، ابراهيمى كه اسماعيلش را به قربانگاه برده تا ذبح كند. اينجا 
ــر جوان مى بيند كه  ــاله حجاب معنا پيدا مى كند. وقتى يك دخت مس
ديگران اسماعيل قدرت، ثروت و شهرتش را قربانى نمى كنند، چطور 
فقط زورمان به اين مى رسد. حجابى كه براى مرد هم هست. فقط زورمان 
ــيده كه تا صحبت مى كنيم به زن مى گوييم كه خودت را  به زن ها رس
ــتن نگاه و حيا و عفاف براى مردان را  بپوشان. چقدر پوشيده نگه داش

ترويج كرده ايم؟
 من به عنوان يك طلبه مى گويم تفاسير قرآن را نگاه كنيم و ببينيم در 
قرآن كريم و در روايات دروغ، غيبت و... چقدر قبح دارد و بر روى پوشش 
ظاهرى چقدر تاكيد شده است. سهم هر كدام را بايد به اندازه خودش 
بدهيم. اگر خدا درباره گرانفروشى 50 درصد حرف زد، درباره دروغ 70 

درصد، معلوم مى شود كه بايد درباره دروغ بيشتر حساسيت داشت. 
 حجاب قرار است به عنوان يك عمل عبادى در شب اول قبر او را نجات 
بدهد. شب اول قبرى كه فقط خودش هست و خدا. قرار است اغنا كنيم، 

قرار نيست دهان طرف را ببنديم. 
 خانم صدر، خواهر امام موسى صدر تعريف مى كرد كه در مدارس ما 
اين شكلى است كه تا يك سنى بچه ها حق ندارند به نمازخانه بيايند. 
ــن تكليف مى گيريم واقعا برايشان  گفت كارى كرده ايم زمانى كه جش
مثل عروسى است. آرزو دارند كه به سن 9 سالگى برسند تا بتوانند بيايند 

نمازخانه. ما برعكس عمل مى كنيم.
 وضعيت ما شده وضعيت بازيكنان يك تيم فوتبال كه از موضع انفعال 
و از ترس اينكه گل نخوريم، همه دم دروازه ايستاده ايم اما اتفاقا گل هم 
ــل واگذار كرده ايم. در  مى خوريم و كل زمين را به حريف و تيم مقاب
حوزه هاى مختلف اين احساس را دارم؛ از 
صدا و سيما، وزارت ارشاد تا بقيه دستگاه ها 
همه تالش مى كنند چيز نامناسب منتشر 
ــود. در حالى كه روز به روز خط قرمز ها  نش
هم جلو تر مى آيد. در حالى كه ما قرار است 
بر اساس داشته ها و مبانى و اصول به انتشار 

موضوع بپردازيم.



سايت ها گفتم اين عكس هاى استقبال تيپ هاى مختلف در سفرهاى آقا 
را جمع كنيد و در يك پرونده كار كنيد، گفتند صالح نيست! 

 حاال شايد به حرف ما اين ايراد را بگيرند كه گفت وگو شرايط برابر 
مى خواهد.   همان طور كه وقتى غرب بگويد سانتريفيوژ ها را خاموش 
كن بعد حرف بزنيم، مى گوييم منطقى نيسـت. اينجا هم نگاه ما به 

گفت و گو اين است كه بيا اينجا بنشين من قانعت كنم. 
ــم تو جهنمى،  ــا به طرف مقابل بگويي ــرف را قبول دارم. وقتى م اين ح
ــخر كرده، ديگر چه  ــيطان وجودت را مس المذهب، بى دين هستى، ش
ــت ما  گفت وگويى؟ خب قبلش تكليف را معلوم كرده اى. اينجا قرار اس
ــان حرف بزنيم. تمام ديالوگى هم كه انبيا داشته اند همين  از موضع انس
بوده. حضرت ابراهيم(ع) بايد شب تا صبح با ماه پرست ها باشد و بگويد من 
ــتم و با آنها همدلى و همراهى كند تا صبح بتواند حرف هايش را  ماه پرس
بزند. بايد به مخاطب القا كرد كه تو ايمان بياورى يا نياورى، خللى به عالم 
وارد نمى شود. خودمان كارى كرده ايم كه افراد گاهى فكر مى كنند اگر در 

ماه رمضان روزه را بخورند، تن آخوند ها كهير مى زند! 
 يعنى در يك چرخه بيمار افتاده ايم... 

بله. ما بايد صادقانه اعتراف كنيم وقتى دانش آموز را مجبور مى كنيم در 
مدرسه اداى نمازخواندن دربياورد، يعنى ما عملكرد درستى نداشته ايم. 

طرف احساس مى كند من به آن نماز نياز دارم. لذا از روى لجبازى 
ــكل  ــد. اينجاى كار ايراد دارد. اصال ديالوگى ش نماز نمى خوان

نمى گيرد. مثل سريال هاى درباره انقالب كه از اول ساواكى 
ــت شهيد شود. كل  كراوات دارد و آنكه ريش دارد قرار اس
داستان از اول معلوم است. من خودم سرگرمى هاى بچه ها 
كه هويج را بايد به خرگوش وصل كنند، مثال مى زنم. االن 

به شما مى گويم دو نفر هستند؛ يكى سيروس، يكى عبداهللا. 
ــجد؟ همه  ــجد. كدام مى رود مس يكى تئا تر مى رود، يكى مس

ــت.  مى گويند عبداهللا. اصال تكليف از اول معلوم اس
اين قالب بندى ها و صورت بندى ها را بايد كنار 

بزنيم. 
 ولى هميشـه هم اين كليشـه ها مانع 

گفت وگو بـا آن طرف نيسـت. خيلى 
وقت هـا از طـرف خـود ماسـت كه 
مى گوييم ايـن يكى كـه تكليفش 

روشن است! آن يكى كه... 
ــن را از تربيت  ــا يا بايد دي ببينيد، م
ــا از اداره  ــم، ي ــروع كني ــان ش انس

ــد. اين دوتا افق كامال متفاوت است.  جامعه اى كه مى خواهيم آرام باش
نقطه اصلى دعوا اينجاست. دين به دنبال اين است كه اين آدم وقتى شب 
در خانه، در خلوت و تنهايى خودش لحاف را روى سرش مى كشد، از اينكه 
متدين است و پيرو اين دين و آيين است احساس رضايت قلبى كند. اما 
ــلوغ نكنند، هر كارى دلشان  يك منظر هم اين است كه توى خيابان ش
مى خواهد بكنند. در دانشگاه از منظر رياست دانشگاه، اگر دانشجو جنجال 
نكند كه كار به روزنامه ها بكشد، اشكالى ندارد ولى از نظر معلمى كه آمده 
انسان تربيت كند اصال مساله اش اين نيست. اتفاقا مى گويد تو جنجال 
ــر من هم بزن. طرف رفت خانه آسيد مهدى قوام  ــلوغ بكن، توى س و ش
دزدى. بساط را جمع كرد آمد ببرد، پيرمرد رسيد. تا ديد طرف از در آمد 
بيرون، اولين نگرانى اش اين بود كه طرف نترسد. گفت سر جدم نترسى! 

بعد ناهار درست كرد، بعد گفت اينها را ببر، هديه است. بعد 
گفت شايد از تو نخرند، خودش در بازار فروخت. بعد كه 

ــت پولش را به او مى داد گفت توصيه مى كنم،  داش
توجه كنيد: توصيه مى كنم كه دزدى نكنى، دزدى 
دلهره و ترس دارد. اينها اين كار ها را از اهل بيت(ع) 

ياد گرفته اند. 
 خب با اين زمينه نمى شـود گفت شـير آب 

را باز بگذاريـم و بقيه هم روزه شـان را 
بگيرند؟ 

ــه اى كه جامعه دينى  در محيط و جامع
ــرعى اش هم بر همين اساس  است، احكام ش

است. اينجا ديگر اروپا نيست. بايد واقعيت بيرونى را در نظر 
بگيريم. كسى نبايد علنى اين كار را انجام بدهد. ولى اين به 
تنهايى هم فايده ندارد. بايد گفت وگو هم همراهش باشد. 
ــد، مى گويد درباره  ببينيد، قرآن چقدر خوب بحث مى كن
شراب و قمار نظرتان چيست؟ قرآن مى گويد قل 
فيهما اثم كبير و منافع للناس... ممكن است 
منافعى داشته باشد، ولى ضررش بيشتر 
ــيم مى گوييم اصال  ــت. االن ما باش اس
ــروب نداريم. همين هم مى شود  مش

كه آن اتفاقات به وجود مى آيد. 
ــت كه تا حاال فضاى  نكته اين اس
انقالب و حال و هواى شهدا و نسل 
ــل ديگرى  ــود اما االن نس قبل ب
است كه اينترنت در اختيار دارد، 

ــده، تحوالت اجتماعى جديد هستند و... فقط هم  ارتباطات گسترده ش
مختص ايران نيست. كشورهاى ديگر هم همين طور هستند. اينجا بايد 
ــته ايم فكرى بكنيم. مخاطبى داريم كه  چه كار كرد؟ ما براى اين نتوانس
بد تر از سال پيش است. مخاطب سال بعد هم بد تر از امسال است. نگاه ما 

براى حل مشكل و پاسخ دادن به سوال نگاه ناظر به آينده نبوده. 
 نگاه حل مشكل نداشته ايم. 

بله. صورت مساله را پاك كرده ايم. اصل اينكه ما بپذيريم كه بايد حرف زد، 
بايد شنيد، بايد گفت وگو كرد و اصالت با اين گفت وگو و اقناع مخاطب است 
خيلى اهميت دارد. راستش برخى از ما همين قاعده اساسى را قبول نداريم 
يعنى يا صورت مساله را پاك مى كنيم و خودمان را به بى خيالى مى زنيم يا 

فكر مى كنيم مى شود مساله را با قوه قاهره حل كرد. 
لذا اگر نگاه ناظر به آينده باشد فكر  كنيم مى خواهيم براى اين 
مخاطب چه كنيم. اين مخاطب االن جلوى من است. اگر 
سوار هواپيما شد و ديگر جلوى چشم هاى من نبود چه. 

آنجا مى خواهم چه كار كنم. 
 خـب مى گويند خـارج از ايران هـم پيگيرى 

مى كنند! 
جوك قصه همين جاست. به خاطر همين است كه از 
دانشجوى ما در كانادا خطا سر مى زند، چون احساس 
مى كند ديگر كسى نيست. نهايتا طرف در بهترين و 
خوشبينانه ترين حالت جلوى ما رعايت مى كند. بعدش 
ــده؟  چه؟ اگر از ترس هم رعايت كند، آيا هدف دين رعايت ش
ــت. چون قرار بوده عبادت  اين سوالى است كه جوابش خيلى سخت اس
كند. من كارى كرده ام كه اين آدمى كه قرار بوده براى خدا عبادت كند، 
اصل توحيد را كه اساسى ترين و مبنايى ترين مساله دينى است، زير سوال 
برده ايم. ناخودآگاه طرف را به شرك وادار كرده ايم. اين خطرناك است.... 
من چند روز پيش جايى بودم. يك دفعه وارد شدم. ديدم سفره انداختند 
ــان گفت ما همه  ــا هول كردند. يكيش ــذا مى خورند. بيچاره ه و دارند غ
مسافريم و... گفتم خدا قبول كند. آمدم آن طرف. مسوولشان سه چهار 
دفعه عذرخواهى كرد. دفعه آخر عصبانى شدم و گفتم يا اينها مسافرند 
كه عذر دارند و نهايتش بايد علنى نخورند، يا مسافر نيستند و بايد از خدا 
بترسند. چرا از من عذرخواهى مى كنى؟ يعنى   همان تلقى كه طرف در 
مسيحيت از كشيش دارد كه نماينده خداست، ناخودآگاه اينجا هم چنين 

تلقى اى پيدا كرده ايم. 
البته از موضع انفعال هم نبايد برخورد كرد. يعنى من نبايد اينجا بنشينم 
و بگويم راحت باشيد. مثل بچه اى كه مريض باشد ولى پدر و مادرش به او 

گاهى ما كارى 
كرده ايم آدمى را كه قرار 

بوده براى خدا عبادت كند، 
ناخودآگاه به طرف شرك برده ايم 
و اصل توحيد را كه اساسى ترين و 
مبنايى ترين مساله دينى است، 

زير سوال برده ايم 

زه را بخورند، تن آخوندها كهير مىزند! 
ك چرخه بيمار افتادهايم... 

دقانه اعتراف كنيم وقتى دانشآموز را مجبور مىكنيم در 
مازخواندن دربياورد، يعنى ما عملكرد درستى نداشتهايم. 

س مىكند من به آن نماز نياز دارم. لذا از روى لجبازى 
ــكل  ــد. اينجاى كار ايراد دارد. اصال ديالوگى ش

ل سريالهاى درباره انقالب كه از اول ساواكى 
ــت شهيد شود. كل   آنكه ريش دارد قرار اس
 معلوم است. من خودم سرگرمىهاى بچهها 
د به خرگوش وصل كنند، مثال مىزنم. االن 
يم دو نفر هستند؛ يكى سيروس، يكى عبداهللا.

ــجد؟ همه  ــجد. كدام مىرود مس رود، يكى مس
ــت.  اهللا. اصال تكليف از اول معلوم اس

ىها و صورتبندىها را بايد كنار 

ـه هم اين كليشـهها مانع 
 آن طرف نيسـت. خيلى 

ـرف خـود ماسـت كه 
ـن يكى كـه تكليفش 

آن يكى كه... 
ــن را از تربيت   بايد دي
ــا از اداره  ــم، ي وع كني

توجه كنيد: توصيه مىكنم كه دزدى نكنى، دزدى 
دلهره و ترس دارد. اينها اين كارها را از اهل بيت(ع)

ياد گرفتهاند. 
 خب با اين زمينه نمىشـود گفت شـير آب 
را باز بگذاريـم و بقيه هم روزهشـان را

بگيرند؟ 
ــهاى كه جامعه دينى  در محيط و جامع

ــرعىاش هم بر همين اساس  است، احكام ش
است. اينجا ديگر اروپا نيست. بايد واقعيت بيرونى را د
بگيريم. كسى نبايد علنى اينكار را انجام بدهد. ولىا
تنهايى هم فايده ندارد. بايد گفتوگو هم همراهش

ــد، مىگويد د ببينيد، قرآن چقدر خوب بحث مىكن
شراب و قمار نظرتان چيست؟ قرآن مىگوي
فيهما اثم كبير و منافع للناس... ممكن
منافعى داشته باشد، ولى ضررش ب
ــيم مىگوييم ــت. االن ما باش اس
ــروب نداريم. همين هم مى مش
كه آن اتفاقات به وجود مىآيد.
ــت كه تا حاال ف نكته اين اس
انقالب و حال و هواى شهدا و
ــل دي ــود اما االن نس قبل ب
است كه اينترنت در اختيار

كرده
بوده بر
ناخودآگاه
و اصل توح
مبنايىتر
زي

در برخورد بار روزه خوارى چكار بايد كرد؟

 بايد حرف زد
  بايد وجود مشكل را پذيرفت و به واقعيت هاى اجتماعى اعتراف 
ــت كه خود دين هم به ما ياد مى دهد ولى در  كرد و اين چيزى اس
مقابل هم اگر با هر توجيهى باب تجرى به گناه باز شد و اظهار علنى 

بى اعتنايى به احكام شرعى عادى شد خطرناك است. 
  نبايد جو عمومى طورى شود كه بى اعتنايى به حكم الهى عادى 
ــد، براى اينكه خود اين آدم كه امروز توجيه نيست فردا به ما  باش
خواهد گفت من به هر دليل عقلم نمى رسيد يا جوگير شده بودم، 
شما چرا مرا متوجه نكرديد يا طورى رفتار كرديد كه احساس كردم 
ــت. مثل اينكه امروز گفته مى شود مصرف  موضوع بى اهميت اس
ــتيكى خطرناك و  ــروف يكبار مصرف و پالس خوراكى داغ در ظ
سرطان زاست ولى همين كه رواج دارد و عادى است، باعث مى شود 
ما خيلى احساس نگرانى نكنيم، اگر فردا سرطان گرفتيم، به طور 
طبيعى از رسانه ها و وزارت بهداشت و مسووالن شهرى و اجتماعى 
گله مى كنيم كه چرا آن را عادى و طبيعى جلوه داديد؟ چون به طور 
طبيعى اگر ببينيم همه نسبت به يك موضوع حساسيت دارند و از 
ــد و از آن مى گريزند ما هم پرهيز مى كنيم ولى  آن پرهيز مى كنن
اگر ديديم عادى شد و چندان حساسيتى روى آن نيست، چه بسا 

خودمان هم مبتال شويم. 

 ما متاسفانه در فضايى هستيم كه اگر مديرى 
كتابى منتشر كند و جايى اشكالى به وجود 

بيايد، پدرش را درمى آورند اما كسى كه 3هزار 
ميليارد تومان پرونده اختالس دارد، هنوز هم 

مى گوييم «م. خ»، «الف . دال»!
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بگويند بستنى بخور چيزى نمى شود! بچه مى گويد چه باباى خوبى. ولى 
وقتى سينه پهلو كرد و افتاد، مى فهمد! اينكه از موضع انفعال وارد شويم، 

خيانت به دين و عقيده مردم است. 
 يعنى شما اين تسامح را قبول نداريد. 

موضع فعال بايد داشت. پاى روزه خوارى علنى در ماه رمضان، هيچ جورى 
ــتاد. خودم هم ببينم، برخورد مى كنم. بار ها هم اين كار را  نمى توان ايس

كرده ام. 
 چطورى برخورد كرده ايد؟ 

فرق مى كند. مثال دستم را گذاشته ام روى شانه طرف و گفته ام شما كه 
مسافرى، بهتر است علنى نخورى. طرف هم گفته بله بله. يكى هم برگشته 
با گردن كلفتى گفته مسافر نيستم، روزه هم نمى گيرم، دلم هم مى خواهد 
علنى روزه خورى كنم. من هم زدم توى گوشش و دعوايمان شد. همين 
ــد همين كار را مى كنم. دين خدا كه تعارف ندارد. ولى من  االن هم باش
ــد كه كار را به اينجا نكشانم. اين برخورد 2000 سال يك  عقلم بايد برس
بار مى تواند اتفاق بيفتد! اگر قرار باشد من هر روز در خيابان گالويز شوم 
كه نشان مى دهد غلبه با آنهاست! از ده خيابان، يك خيابان ورود ممنوع 
معنى دارد. توى تهران 12 ميليونى گشت ارشاد سه بار برخورد كند معنى 
دارد. اگر چيزى از حالت ناهنجار خارج شد و شد عادى، معلوم مى شود كه 

يك جاى كار ايراد دارد. 
 شـما در لبنان هم زندگى كرده ايد. خيلى هـا در مواقعى مثل ماه 
رمضان حسرت فضاى كشورهايى مثل تركيه و لبنان را مى خورند. 

آنها چه كار مى كنند؟ 
در محيط هايى مثل لبنان قصه اين است كه يك جور توازن قوا به وجود 
مى آيد. يعنى در قضاياى سياسى، اجتماعى و... فرض را بر اين مى گذارند 
ــند. نتيجه اش اين مى شود در  كه حداقل اصطكاك ممكن را داشته باش
ــيحى ها و شيعه ها و سنى ها  خيلى از جا ها محله ها جداست. محله مس
ــت كارى با هم ندارند. همين االن هم  جداست. آنجايى هم كه با هم اس
در زندگى امروز ما اگر كسى با كسى كار نداشته باشد، مشكلى به وجود 
ــت با هم كار داشته باشيم ولى  ــت كه قرار اس نمى آيد. مشكل وقتى اس
ــيم. اگر  الزامات و قواعد كار را رعايت نمى كنيم. ما بايد به گفت وگو برس
گفت وگو كنيم دو طرف راضى از پاى ميز مذاكره بلند مى شوند. منتهى 
مشكل اين است كه هميشه يكى از دو طرف تصور مى كند كه غالب است 
و قدرت دارد و اصال نيازى به گفت وگو نيست. فكر مى كنيم گفت وگو از 
موضع ضعف است. در حالى كه اگر عاقل باشيم، گفت وگو از موضع قدرت 
است. انسان قدرتمند گفت وگو مى كند، نه انسان ضعيف. انسان ضعيف 

تسليم مى شود. 

ــالمى در  ــال تجربه اجراى احكام اس 35 س
حوزه هاى مختلف حقوقى و اخالقى و فرهنگ 
عمومى مى بايست درس هاى زيادى به ما داده 
باشد. بار ها بر سر برخى از اين مسائل بحث و 
جدل صورت گرفته و نمونه هايى مانند حجاب 
يا مباحثى خاص در حقوق جزايى و همين طور 
مباحث مربوط به حريم خصوصى و بسيارى از مسائل ديگر به منازعات 

پردامنه تبديل شده است. 
خاطرم هست در اواخر دهه60، در حال ورود به دانشگاه تربيت معلم بودم. 
در   همان حال، استادى برابر در ورودى به من گفت: چون بنده پيراهن 
آستين كوتاه پوشيده ام، اجازه ورود به دانشگاه را ندارم، درحالى كه بچه ها 
در كالس منتظر من هستند. نمى دانم اين محدوديت به لحاظ دينى بود 
ــغلى اما هرچه بود، اين فرد پاى دين نوشته بود و لذا به بنده  يا اخالق ش

منعكس كرد و بنده هم هيچ پاسخى براى او نداشتم. 
مشكل فراز و نشيب ها و مواضع افراط و تفريط گرايانه در اين زمينه اندك 
نيست، و هر كسى از ما و نسل ما مى تواند نمونه هاى فراوانى را از دهه60 
و حتى 70 به خاطر بياورد. بار ها كسانى به خاطر داشتن يك نوار كاست، 
ماشينشان متوقف شد، به مراكز انتظامى برده شدند، براى يك روز يا بيشتر 
و كمتر ماندند يا آنكه تعهد داده و   رها شدند. بدون شك اين اوراق مانده 

است و در آينده مورد بررسى مورخان قرار خواهد گرفت. 
در همين زمينه بايد گفت اگر بخشنامه هاى نيروى انتظامى براى مسأله 
حجاب يكجا منتشر شود، يا مباحثاتى كه حتى در اين هشت سال گذشته 
در اين باره صورت گرفت، گردآورى و تدوين شود، مى تواند عمق جدال 
موجود در اين مسأله را در ميان مسؤوالن، چه رسد به مردم نشان دهد. 
بحث جدايى دختر و پسر در كالس ها نيز از   همان نوع است كه براى آن 
راه حل هاى مختلف مطرح شده و بار ها محل جدال موافقان و مخالفان 

بوده است. 
اين رفتارهاى متناقض در طول اين ساليان، تأثير بسيار منفى در ديندارى 
جوانان داشته و بسيارى از آنها را به نوعى ترديد درباره رابطه سياست و 
ــيارى از انقالبيون پس از اين تجربه ها كه حتى  دين كشانده است. بس
ــن داده  و آن را  ــان هم زمانى مجرى آن بوده اند، به اين ترديد ت خودش
مفروض گرفته اند. نسل پسين آنها در اين زمينه، با چنان حرارتى سخن 
مى گويد كه گويى به هيچ صراطى مستقيم نيستند و آدمى تصور مى كند 
اگر روزگارى بتوانند،   همان كارى را خواهند كرد كه شمارى در تركيه يا 

در قاهره برابر اخوان كردند. 
اكنون و صرفنظر از اينكه چه جريانى و جناحى حكومت مى كند و با علم 
به اينكه ديدگاه ها مختلف است، ما چاره اى نداريم جز اينكه در مباحث 

دينى و اخالق دينى چند نكته را رعايت كنيم: 
اول آنكه مرجع اين مسائل را برعهده متخصصان دينى بگذاريم تا عالوه 
بر آنكه از لحاظ دينى خيالمان راحت است كه حدود شريعت و اخالق را 
تشخيص مى دهند، از دخالت افراد بيگانه از اين امور كه  گاه متعصبانه تر يا 
سهل گيرانه تر عمل مى كنند جلوگيرى كنيم. بسيارى از اوقات ديده شده 
ــت كه برخى از غيرمتخصصان، رندانه يا رياكارانه يا از روى تعصبات  اس
كور و نادانى و حتى براى خودشيرينى، بيش از صاحب منصبان دينى و 

متخصصان علوم اسالمى، در اين باره نظر مى دهند. 
ثانيا آنكه افرادى از متخصصان را بر اين امر بگماريم كه افزون بر آگاهى هاى 
دينى، با شرايط اجتماعى، نوع قانون گذارى در اسالم، نحوه اجراى آنها در 
سيره عملى موردنظر قرآن و پيامبر (ص) آشنا باشند و اهم و مهم و رعايت 
ــته باشند كه اگر قصد  مصالح دينى را درك كنند. اينان بايد توجه داش

پاسدارى از ارزش هاى دينى و باال تر جمهورى اسالمى را دارند، معنايش 
خط كشى در جامعه و جدا كردن متدينين از به قول خودشان ديگران 
نيست، مهم گردآوردن آنان زير يك چتر است كه حداقل شرايط ديندارى 

را داشته باشند و   نهايت آنكه تجاهر به خالف نداشته باشند. 
ــال تجربه، بايد به نگاهى از  صرفنظر از همه اينها، ما پس از اين همه س
ديندارى برسيم كه بتوانيم با عامه مردم تعامل داشته باشيم. به عنوان 
يك تجربه تاريخى عرض مى كنم كه گسترش مذهب حنفى در شرق 
دنياى اسالم، معلول اين اصل و باور بود كه فقه حنفى يا به عبارت بهتر، 
كالم ابوحنيفه، دين را بسيار ساده تفسير كرد، درحالى كه تفسير مشكل 
ــط معتزله [عقل گرايان افراطى] يا خوارج [شريعت گرايان  از دين، توس
افراطى و ظاهربين] هيچ گاه راه به جايى نبرد و همه آنها از صفحه و صحنه 
تاريخ محو شدند. چنان كه سختگيرى اهل حديث كه امروز نمونه اى از آن 
را در سلفى گرى و وهابى گرى شاهديم، شكست خورد و باز هم در دنياى 

جديد در مواجهه با مردم شكست خواهد خورد. 
اگر قرار باشد نگاه سهل گيرانه اى داشته باشيمـ  و البته تفاوت آن را با نگاه 
تسامح گرايانه غربى مى دانمـ  و اساس را دين سمحه و سهله نبوى قرار 
دهيم كه حضرت فرمود، خداوند مرا مبعوث كرد تا دين سهله و سمحه 
را عرضه كنم «بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة» [كافى: 494/5] بايد 
مدافع نگاهى باشيم كه به صورت جامع، جامعه اسالمى را با همه عناصر 
آن و با همه طبقات و درجات ايمان و ايمانيان در نظر گرفته و آنها را زير 
ــن روايت حضرت فرمود: من روزه  چتر حمايتى خود قرار دهد. در همي
مى گيرم، نماز مى گذارم، و زنم را لمس مى كنم [المس اهلى]. كسى كه 
فطرت من را دوست دارد، به سنت من كه از آن جمله زناشويى و ازدواج 
است، پايدار باشد. اين تعبير جز اين نيست كه مى خواهد لذت زندگى 
را هم جزو دين معرفى كند و نگاه سختگيرانه و استغفراللهى را حتى در 
استفاده از حالل ها و طيبات دور كند. و باز فرمودند: بهترين نوع دين نزد 
خدا،   همان حنيفيت سهله و سمحه است [ان احب دينكم الى اهللا الحنيفية 

السمحة السهلة] (من اليحضر، 12/1). 
بنده قبول دارم كه ديندارى توصيه شده در قرآن نيز  گاه سختگيرانه است 
و هدفش باال بردن سطح كلى ديندارى و پرهيز دادن از گناه اما كنار آن 
نگاه سهالنه براى كشاندن عامه مردم كه گرفتار گناهند به حوزه ديندارى، 
بسيار جدى است. خداوند به آنها مى گويد نااميد از رحمت خداوند نباشند، 
ــيد: ان اهللا يغفر الذنوب  چون خداوند همه گناهان آنان را خواهد بخش
جميعا انه هو الغفور الرحيم (زمر، 53). و به لحاظ تئوريك، اين خطاب مهم 
را به پيامبران فرمود كه: اى رسوالن! از طيبات بهره مند شويد و عمل صالح 
انجام دهيد، من به اعمال شما آگاهم. يعنى دين را تركيبى از «خوردن 
يِّباِت َو اْعَمُلوا  طيبات» و «عمل صالح» مى داند، (أَيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ

ِّى بِما تَْعَمُلوَن َعليم ) نوعى نگاه سهالنه به دين است.  صالِحاً إِن
در اين نگاه هر كسى مى تواند عالوه بر همه واجبات و پرهيز از محرمات، 
به همه مستحبات عمل كند و از همه مكروهات پرهيز؛ حتى مى تواند مثل 
بسيارى از مشايخ، زندگى ساده ترى داشته باشد تا دينش حفظ شود، اما 
اين رويه، چيزى نيست كه گروهى بر همه مردم تحميل كنند و صبح و شام 

براى آنها تكليف درست كنند و براى تحميل آن بر مردم تالش كنند. 
ــخه اى هماهنگ، برگرفته از اساس شريعت، در عين حال  ما نياز به نس
سهل گيرانه، آن هم توسط شمارى متخصص و افراد فهميده داريم كه آن 
را تهيه كنند و با حمايت همه دستگاه ها، از روحانيت گرفته تا مسووالن، 
با نگاهى سهل گيرانه براى مردم عرضه كنند تا بتوانند تعداد بيشترى از 
مردم، به ويژه اين نسل گريخته از دين را زير چتر خدا و رسول و اخالق 

دينى گرد هم آورند.

براى پاسخ به سواالت نسل جديد،  نگاه متفاوتى به جوان ها و به دين الزم است

  نياز ما به ديندارى سهالنه
 حجت االسالم رسول جعفريان

ما دهه شصتى ها، حاج آقاى زائرى را از خانه 
روزنامه نگاران جوان و نشريه «خانه» به ياد 

مى آوريم. حاج آقا هنوز هم رابطه اش را با 
مطبوعات حفظ كرده و مثال وقتى قرار مصاحبه 
گذاشتيم، خودشان پيشنهاد دادند كه به دفتر 

تحريريه ما بيايند

يادداشت حجت االسالم جعفريان  در تاريخ 26 تير، در 
سايت دين آنالين منتشر شده و با اجازه خودشان، در 
اينجا (با كمى تلخيص) بازنشر شده است



سمانه رحيمى  
هر چقدر براى ما در اينجا، ماجراى روزه گرفتن در ماه رمضان بديهى و عادى است،  براى ايرانى هايى كه خارج از وطن -به خصوص در كشورهاى 
غير اسالمى- زندگى مى كنند، اتفاقى هيجان انگيز و غيرمعمول محسوب مى شود كه شيرينى ها و البته دشوارى هاى خاص خودش را دارد. 
اينجا با چند نفر از دانشجويان يا فارغ التحصيالن ايرانى مقيم آن سوى آب ها گپ زده ايم تا ببينيم تجربه هايشان از ماه رمضان در كنار فرنگى ها 

چطور است و در چه حال و هوايى سپرى مى شود.
 با تشكر از «هواى تازه» نشريه الكترونيكى دانشجويان ايرانى خارج از كشور

ماه رمضان براى دانشجويان ايرانى خارج از كشور چگونه مى گذرد؟

افطار پيتزا مى داديم

على احمدى   دكتـراى بـرق و انـرژى    سانفرانسيسـكو (آمريكا)،  
ادينبرو- انگليس

ــتنفورد آمريكا گذراندم. در  ــم را در دانشگاه اس من دوران فوق ليسانس
ــخت است. به همين خاطر به  سانفرانسيسكو كمى تهيه غذاى حالل س
ــه تا اولين حالل  ــت حدود 40 دقيق خصوص در ماه رمضان كه مى بايس
ــا را هم يا در  ــده بودم! افطار ه ــى رانندگى كنيم، من گياهخوار ش فروش
مسجدى به نام صبا بوديم، يا خانه دانشجوهاى ايرانى ديگر. من در آمريكا 
يك استاد راهنماى مسلمان اردنى داشتم و به همين خاطر شرايطم را به 
خوبى درك مى كرد. در انگليس كه دوران دكترا را گذراندم، روزه گرفتن 
ــور بيشتر از اين ماه استقبال  برايم آسان تر بود. هم دانشجوهاى اين كش
مى كردند و انجمن هاى اسالمى كه وجود داشت برنامه هاى زيادى برگزار 
مى كرد و هم اساتيد دانشگاه با ماه رمضان و شرايط آن آشنا تر بودند. زمان 
ــاعت در روز روزه بوديم. به  روزه دارى در انگلستان زياد بود؛ حدود 21 س
همين خاطر از افطار تا سحر معموال با دانشجوهاى ديگر در انجمن اسالمى 
برنامه خواندن دعا و بحث و گفت و گو داشتيم. به نظر من خوب است كه 
دانشجوهاى خارج از ايران با ايرانى هاى ديگر، اگر نشد با شيعيان ديگر و اگر 
اين هم نشد با مسلمانان كشورهاى ديگر در ارتباط باشند و محافل مذهبى 
شهرشان را پيدا كنند. انجمن اسالمى مسلمانان اروپا هم كه در 52 شهر 
اروپا شعبه دارد، برنامه هاى خوب و متنوعى براى دانشجويان ايرانى حاضر 

در اروپا تدارك ديده است. 

طاهره فردين تبريزى  دانشجوى حقوق   ژوهانسبورگ
ــهر ژوهانسبورگ گذرانده ام. امسال  من تا به حال 12 ماه رمضان را در ش
پنجمين سالى است كه به عنوان يك دانشجو در اين شهر روزه مى  گيرم. در 
ژوهانسبورگ و به طور كلى در آفريقاى جنوبى تعداد مسلمان ها خيلى زياد 
است و به همين خاطر حتى افرادى كه مسلمان نيستند هم با ماه رمضان 
آشنايى دارند؛ حتى برخى از فروشگاه ها مثل Woolworth، چند روز 

ــتريان  ــاه رمضان با نصب يك پالكارد به مش قبل از م
ــان حلول اين ماه را تبريك مى گويند.  مسلمانش

ــا همكارى  ــتاد ها هم در اين ماه خيلى با م اس
ــى از امتحاناتمان  ــال يك مى كنند؛ مثال پارس
ــوع را به  ــت؛ موض زمانش با افطار تداخل داش
ــتادمان توضيح داديم و او هم زمان امتحان  اس
را تغيير داد. امسال هم من يك روز روزه بودم 

ــم با زمان افطار برخورد  ــاعت كالس و س
ــازه گرفتم  ــتادم اج مى كرد. از اس

15 دقيقه بيرون بروم و چيزى 
بخورم. اول از من پرسيد هنوز 
ــده، چرا  كه ماه رمضان نش
روزه گرفتى؟ بعد كه توضيح 
دادم قضاى روزه هايى كه 

ــر كالس افطار كنى.  نگرفته ام را مى گيرم، گفت اصال مى توانى همين س
روزهاى عيد فطر هم دانشگاه به دانشجو ها اجازه مى دهد كه دانشگاه نروند. 
مردم اينجا آدم هاى بسيار مهربانى هستند كه اگر بفهمند براى چه روزه 
مى گيريم خيلى احترام مى گذارند. عالوه بر اين اينجا همه از لحاظ مذهبى 
راحت هستند. من مسلمان هايى را ديده ام كه در طول سال حجاب ندارند 
اما در اين ماه حجاب دارند و روزه مى گيرند و كسى هم با حرف تحقيرشان 
نمى كند. به طور كلى رفتار همه با مسلمان ها خوب است و در اين ماه بهتر 
هم مى شود. من در دوران ليسانس دو دوست مسيحى و هندو داشتم؛ زمان 
ناهار كه مى شد، به هيچ وجه جلوى ما چيزى نمى خوردند. از نظر خورد 
و خوراك هم نگرانى وجود ندارد. بيشتر فروشگاه هاى عادى محصوالت 
حالل مى فروشند؛ مثال فروشگاه زنجيره اى Pick n Pay در 99 درصد 
مواقع غذاى حالل دارند. در محله هاى مسلمان نشينى مثل Mayfair و 
Fordsburg هم به راحتى غذاى حالل پيدا مى شود. برنامه هاى مذهبى 
اينجا را سنى ها برگزار مى كنند اما مركزى هم وجود دارد كه توسط شيعه ها 
اداره مى شود و از هفته دوم ماه رمضان برنامه هاى مختلفى مثل سخنرانى 
و افطارى هاى دسته جمعى داريم. معموال يك روحانى در اين ماه از ايران 
به اينجا مى آيد و هر شب برنامه اجرا مى كند. برنامه هاى متنوع ديگرى هم 
وجود دارد؛ مثال قبل از ماه رمضان دو تا ماشين بزرگ وارد فضاى دانشگاه 
شدند و بسته هايى را كه دانشجويان مسلمان در انجمن دانشجويان مسلمان 
آفريقاى جنوبى براى مناطق محروم آماده كرده بودند، بردند. خيلى وقت ها 

دانشجويان غيرمسلمان هم در اين كار به مسلمان ها كمك مى كنند. 

محمدرضا دوستى  دانشجوى  عمران   دوبلين- ايرلند
اين اولين ماه رمضانى است كه در ايرلند مى گذرانم. 
اين روز ها دارم روى پروژه ام كار مى كنم و به همين 
خاطر بايد هر روز در البراتوار دانشگاه باشم. كار من 
اين روز ها خيلى سنگين شده چون پروژه پايانى ام 
مربوط به بتن ريزى ساختمان هاست. چند روز قبل 
از ماه رمضان به اساتيد و تكنسين ها گفتم من از 
هفته آينده كمتر مى توانم فعاليت كنم. بدون استثناء گفتند: «رمضان؟» 
فكر نمى كردم آنقدر با موضوع رمضان و حتى زمان آن آشنا باشند. جالب تر 
اين بود كه سوپروايزرم گفت: «ساعت روزه دارى از دو و نيم صبح تا ده و نيم 
شبه. مراقب باش ضعيف نشى!» يكى از تكنسين ها هم گفت: «تا جايى كه 
من مى دونم، در دين شما تا جايى كه بهتون فشار نياد و اذيت نشيد، بايد 
ــت. تا جايى كه اذيت نشوم روزه  روزه بگيريد.» من هم گفتم درست اس
مى گيرم. از هفته پيش تا امروز هم، سعى مى كنند حتى جلوى من آب هم 
نخورند. به خاطر زمان كم بين سحر و افطار، كمى برنامه روزانه ام به هم 
ريخته اما معموال اين ساعت ها را آشپزى مى كنم و بعد از سحر نزديك 
ــاعت مى خوابم. براى خريد هم مشكل خاصى ندارم. اينجا  سه س
مسجدى به نام «مركز اسالمى» خودش يك سوپر ماركت بزرگ 
دارد. من معموال از آنجا خريد مى كنم. در دوبلين ايرانى كم هست 

اينجا مسلمان ها زيادند
محمدرضا افتخارى   دانشجوى مكانيك  تولدو-آمريكا

ــته نصف ماه رمضان را  من سال گذش
اينجا گذراندم در واقع امسال اولين ماه 
رمضانى است كه از روز اول اينجا هستم. 
اينجا براى روزه گرفتن مشكل خاصى 
ــلمان ها زياد  ــون مس ــدارد چ وجود ن
هستند؛ هر چند كه بيشتر عرب هستند. 
معموال يكسرى برنامه مذهبى وجود دارد كه دانشجوهاى اينجا 
ــجويان و خانواده هاى مسلمان ايالت ميشيگان  همراه با دانش
ــتر برنامه ها به صورت  برگزار مى كنند؛ اما در ماه رمضان بيش
ــود. معموال  خصوصى و بين خود بچه هاى ايرانى برگزار مى ش
ايرانى هايى كه براى تحصيل يا زندگى به آمريكا مى آيند، اين 
دغدغه را دارند كه ممكن است از فضاى مذهبى فاصله بگيرند 
يا در انجام امور مذهبى دچار مشكل بشوند؛ الزم است بگويم 
كه افرادى كه به خصوص در شمال آمريكا زندگى مى كنند هيچ 
مشكلى در اين زمينه ندارند. بيشترين جمعيت مسلمان آمريكا 
ــتند و مسجد و  ــيگان و اوهايو مستقر هس در ايالت هاى ميش
ــى مى توانند  ــود. به راحت ــور يافت مى ش ــينيه هم به وف حس
ــرده و با هم در  ــان پيدا ك گروه هاى مذهبى مطابق سليقه ش

ارتباط باشند. 

«محفل على(ع)» در سرزمين گل
احمدرضا سروش   دانشجوى داروسازى  الهه-هلند

ــهرهاى بزرگ هلند مغازه هاى ترك و مراكشى  ــتر ش در بيش
ــند و به همين  ــتند كه گوشت حالل مى فروش هس
خاطر ما مشكلى بابت تهيه غذاى حالل نداريم. 
ــت زمان طوالنى  ــكلى كه اينجا هس تنها مش
روزه دارى است. اذان صبح ما ساعت سه و نيم و 
افطار ساعت 10 شب است. بعضى وقت ها اين 
زمان طوالنى را با حضور محفل هاى شيعيان پر 
مى كنيم. در الهه جايى به نام «محفل 
ــود دارد كه ايرانى ها  على(ع)» وج
ــنبه  ــا روزهاى يكش و افغان ه
ــم جمع  ــنبه دور ه و پنجش
مى شوند و افطارى مختصرى 
هم مى خورند. سال هاى قبل 
ــر روز برگزار  اين محفل ه
ــد اما امسال به دليل  مى ش
ــراد هر روز  اينكه بعضى اف
ــته  نمى توانند حضور داش
ــند، به دو روز در هفته  باش

كاهش پيدا كرد. 

ــهرهاى بزرگ هلند مغ ــتر ش در بيش
ــتند كه گوشت حالل هس
خاطر ما مشكلى بابت ت

ــكلى كه اينج تنها مش
روزهدارى است. اذانص
افطار ساعت 10 شب
زمان طوالنى را با حضو
مىكنيم. در
على(ع)»

و افغان
و پنج
مىش
هم

اين
مى
اين

نمى
باشـ

كاهش

ر يرم ى هرروز ين ر جو وني ب ى
 و به طور كلى در آفريقاى جنوبى تعداد مسلمانها خيلى زياد 
ن خاطر حتى افرادى كه مسلمان نيستند هم با ماه رمضان 
hها مثل Woolworth، چند روز  ؛ حتى برخى از فروشگاه

ــتريان  مضان با نصب يك پالكارد به مش
ن حلول اين ماه راتبريك مىگويند. 

ــا همكارى   در اين ماه خيلى با م
ــى از امتحاناتمان  ــال يك ال پارس
ــوع را به  ــت؛ موض ر تداخل داش
وضيح داديم و او هم زمان امتحان 
مسال هم من يك روز روزه بودم 

ــم با زمان افطار برخورد  الس
ــازه گرفتم  ــتادم اج

ون بروم و چيزى
من پرسيد هنوز 
ــده، چرا  ن نش
عد كه توضيح 
وزههايى كه 

اي
خ
اي
م
از
هفته آينده كمتر مىتوان
فكر نمىكردم آنقدر با مو
اين بود كه سوپروايزرم گف
شبه. مراقب باش ضعيف
من مىدونم، در دين شم
روزه بگيريد.» من هم گف
مىگيرم. از هفته پيش تا

نخورند. به خاطر زمان
ريخته اما معموال اين
ــاعت مىخ سه س
مسجدى به نام«
دارد. من معموال

تبليغ يك شركت مالزيايى سازنده ظروف 
خانگى در ماه رمضان. ظرف ها در طول روز، 
خالى اند اما بعد از اذان مغرب و با تاريك شدن 
هوا، پر از خوراكى هاى خوشمزه  و 
نوشيدنى هاى گوارا مى شوند
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روزه 19 ساعته
سيد محمد ميركاظمى   دانشجوى فيزيك    مونيخ-آلمان

در شهرى كه من زندگى مى كنم، طول 
ــتان به حدود 19 ساعت  روز ها در تابس
مى رسد ولى از طرف ديگر هوا مرطوب تر 
و خنك تر از تهران است و براى همين 
ــود. البته در  تشنگى كمتر حس مى ش
طول روز ها مشكل مهمى نيست. به نظر 
ــاعته تفاوت چندانى ندارد؛ نكته  من روزه 15 ساعته با 19 س
ــحر است كه فرصت خوردن و  مهم فاصله كم ميان افطار تا س
آشاميدن كافى را از آدم مى گيرد. در مورد تهيه غذاى مناسب، 
ــان فراوانند و به همين خاطر تعداد  مهاجرين تركيه اى در آلم
ــت حالل وجود دارد؛ بنابراين  ــگاه فروش گوش زيادى فروش
ــت حالل وجود ندارد. رستوران ها و  ــكلى بابت تهيه گوش مش
اغذيه فروشى هاى حالل هم وجود دارند. يك مشكل ديگر هم 
ــلمان مثل ايران  دور بودن از فضاى ماه رمضان در جوامع مس
خودمان است. همين كه وقتى تلويزيون روشن مى شود صداى 
قرآن يا دعا به گوش برسد در روحيه و نشاط روزه دار موثر ست. 
ولى كنسولگرى ايران در مونيخ معموال براى مناسبت هايى مثل 
شب هاى قدر برنامه دارد. برنامه هاى دانشجويى زيادى اينجا 
وجود ندارد چون تعداد ايرانى هاى دانشجوى مونيخ نسبت به 
ــا ايرانى ها براى  ــت اما بعض هامبورگ و فرانكفورت كمتر اس

افطارى همديگر را دعوت مى كنند. 

موعد اذان را با موبايل مى فهميم
محمد سلطانى   اقتصاد كشاورزى   كنتاكى- آمريكا

ــه ماه رمضان را در آمريكا گذراندم. در اين سه سال هم  من س
ــكلى بابت تهيه غذاى افطار و سحر نداشتم. اوال  كمترين مش

ــود و ثانيا  كه مواد غذايى حالل به راحتى يافت مى ش
مسجد دانشگاه هر شب افطارى مى داد. البته قطعا 
فضاى ماه رمضان هاى ايران در آنجا وجود ندارد 
ــه آنجا اذان  ــكل براى من اين بود ك اما تنها مش
نمى گويند و از روى نرم افزارهاى موبايل از زمان 
اذان اطالع پيدا مى كرديم. مسجد دانشگاه ما هر 

ــلمان ها افطارى  شب به مس
مى داد. معموال از بيستم ماه 
ــجويان  رمضان به بعد، دانش

ــب اين افطار را  ايرانى يك ش
ــب اول، عرب ها  تقبل مى كردند. از آنجايى كه از ش

و پاكستانى ها هر شب پلو و مرغ مى دادند، وقتى نوبت ما 
ــحال مى شدند و به  بود پيتزا مى داديم و واقعا هم همه خوش

همين خاطر شب افطارى دانشجويان ايرانى، مسجد شلوغ تر 
از شب هاى ديگر بود. 

اما همين تعداد كم هم در جايى به نام «حسينيه اهل بيت(ع)» كه متعلق به 
شيعيان ايرلند است دور هم جمع مى شوند و برنامه افطار و مناجات دارند، 

البته خود من چون دير از دانشگاه برمى گردم فرصت نمى كنم بروم. 
من دوره ليسانس را در كشور مالزى گذرانده ام. در مالزى به خاطر جمعيت 
مسلمانى كه دارد، همه چيز خوب بود و فقط گرماى هوا اذيت مى كرد. آنجا 
در اين يك ماه درس ها را سبك تر مى كردند و تا جايى كه مى شد امتحانى 
برگزار نمى كردند و پروژه سنگين به دانشجو ها نمى دادند. كالس ها را هم 

يكى دو ساعت زود تر تعطيل مى كردند تا همه به افطار برسند. 

حامد هاشمى  دانشجوى فلسفه   تيلبورگ- هلند
شهر من به طور خاص خيلى ايرانى خيز نيست؛ به 
جايش شهرهاى دلفت و آيندهوون پر از دانشجوى 
ايرانى هستند.  اينجا تهيه غذاى حالل كار مشكلى 
نيست. فروشگاه هاى مسلمانان، به خصوص ترك ها 
و مراكشى ها، همه جا هستند. خيلى از فروشگاه هاى 
زنجيره اى بزرگ هم قسمت كوچكى براى عرضه 
محصوالت حالل دارند. خود رستوران دانشگاه هم يك ميز حالل دارد و در 
واقع يك سوم غذا هايش حالل است كه بسيار هم بين مسلمانان و حتى 
ــتى در آشپزى دارند،  غيرمسلمانان مشترى دارند. البته افرادى كه دس
طبيعتا كارشان راحت تر است چون گوشت ذبح حالل مى خرند و هر چه 
خواستند مى پزند. نكته جالب تر اين است كه مسجد ها افطارى مى دهند. 
غذاى خوبى هم مى دهند؛ هر شب، مجانى و در يك فضاى جالب و دوست 
داشتنى از مسلمانانى كه از همه مليت ها دور هم جمع شده اند. در شهرهايى 
ــجويى منظمى براى ماه  كه ايرانى زياد است برنامه هاى مذهبى- دانش
رمضان وجود دارد و گاهى از ايران يا ديگر كشور ها هم مهمان و سخنران 
دعوت مى كنند. اينجا مسلمانان يك اقليت شناخته شده و تثبيت شده 
هستند. بيشتر آدم هاى تحصيل كرده از جمله اساتيد كامال با مفهوم روزه و 
رمضان آشنا هستند و از اين نظر مشكل خاصى وجود ندارد. مسئله دشوار 
در كشور ما مسئله زمان است. به دليل عرض جغرافيايى باال، مثال در اين 
شهر كه تازه شهر جنوبى هلند است، اذان مغرب ساعت ده و نيم شب است 
و اذان صبح ساعت سه و پانزده دقيقه! به خاطر همين مدت زمان روزه دارى 
طوالنى است و يك برنامه ريزى دقيق براى انجام امور درسى را مى طلبد؛ 
بعضى ها شب كار مى شوند و بعضى ها مثل من راندمانشان باال تر هم مى رود! 
ــرگرم كند و باالخره بايد يك  چون آدم نمى تواند خودش را با خوردن س
ــور بحث كمى سخت تر هست؛ در  ــمال اين كش كارى انجام بدهد. در ش
تابستان اصال خورشيد زير خط افق قرار نمى گيرد و دانشجويان آن مناطق 
براى امور مذهبى بايد به احكام ويژه خود رجوع كنند. قسمت مثبت ماجرا 
اين است كه به علت خنكى نسبى (در مقايسه با ايران) روزه گرفتن راحت تر 
است. من شخصا مطمئن نيستم در ايران در اين فصل روزه گرفتن راحت 
باشد! به نظر من افرادى كه تازه براى تحصيل به اين كشور آمده اند، بايد 
ــلمانى را به شان باز  ــاجد را جدى بگيرند. هم فضاى روزه دارى و مس مس

مى گرداند، هم با تعداد زيادى دوست مسلمان يا تازه مسلمان از مليت هاى 
ديگر آشنا مى شوند. اگر هم با ديگر ايرانى ها باشند، بساط افطارى دادن و 
افطارى پختن مهياست و لذتى دارد براى خودش. حتى مى توانند ورزش 
ــن است و  ــت؛ هوا روش ــيار مفيد اس هم بكنند. ورزش قبل از افطار بس

زمين هاى تنيس هم خالى هستند. 

صدرا صارمى    مديريت  شهر ميالن-ايتاليا
ــكل زيادى براى روزه دارى ندارند. تعداد  در ميالن دانشجويان ايرانى مش
ايرانى ها بسيار زياد است و انگار كه در خود ايران روزه مى گيرى! بار اولى 
كه من وارد ايتاليا شدم، 21 ماه رمضان بود. دو، سه روز اول برايم سخت 
بود اما بعد از آن همه چيز راحت شد. يك حسينيه هم در اين شهر بود كه 
دانشجو ها در آن دور هم جمع مى شدند و مراسم مذهبى و افطارى برگزار 
مى شد؛ البته گويا االن يك حسينيه ديگر هم افتتاح شده. به نظر من، ما 
ــب براى  آنجا حتى بهتر از ايران روزه دارى مى كرديم؛ از آنجايى كه هر ش
مراسم افطار به حسينيه مى رفتيم، نماز جماعت و دعا و مناجاتمان در تمام 
طول ماه برقرار بود. از نظر تهيه مواد غذايى حالل هم كه اوضاع كامال بر وفق 
مراد است. مغازه هاى حالل فروشى زيادى وجود دارند اما مغازه «عمر» از 
همه شان معروف تر و قابل اطمينان تر است. تنها مشكل روزه دارى در ميالن 

شايد اين باشد كه روز ها طوالنى هستند.

على محبى  دانشجوى برق   ميشيگان - آمريكا
ــت كه من در اين  اين چهارمين ماه رمضانى اس
ــاع روزه دارى اينجا بد  ــم. اوض ــهر مى گذران ش
ــت؛ البته خبرى از دورهمى ها، افطارهاى  نيس
ــريال هاى ماه رمضانى و اينها  دسته جمعى و س
نيست. با اين حال مثال در شهر ما مشكلى براى 
ــهر  تهيه غذاى حالل وجود ندارد. در همين ش
كوچك 60 هزار نفرى حداقل چهار پنج مغازه را مى شناسم كه غذاى 
حالل دارند؛ يك سوپرماركت بزرگ به نام Goodrich هم هست كه 
گوشت حالل مى فروشد؛ البته كيفيتش آن قدر خوب نيست كه بچه ها 
ــهرمان هم شهر  ــاعتى ش ترجيح بدهند از آنجا خريد كنند. در يك س
ــا كه ديگر نعمت  ــيعيان آمريكا قرار دارد. آنج Dearborn، مركز ش
فراوان است؛ يعنى غذاى غيرحالل پيدا كردن سخت است. بعضى اوقات 
دوستان ما خصوصا در ماه رمضان مى روند خريد هايشان را آنجا انجام 
مى دهند چون تنوع بيشتر، كيفيت بهتر و قيمت ها ارزان تر هستند. در 
شهر ما خبرى از افطارهاى دسته جمعى دانشجويان ايرانى  نيست. البته 
يك مسجدى براى رفقاى اهل تسنن وجود دارد كه برنامه هاى خاص 
ــت و افطار هم مى دهند اما خب با برنامه هاى  ماه رمضان آنجا به راه اس
ــت. بعضى ها هم براى  ــيعيان زياد هماهنگ نيس شب قدر و مراسم ش
ــهر Dearborn كه خب  ــب هاى احيا مى روند به   همان ش مراسم ش

مسجد بزرگى براى شيعيان دارد.
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