




سرشناسه: اصالنی، سمیه
 عنوان و نام پدیدآور: مثبت شهر/ نوشته سمیه اصالنی.

 مشخصات نشر: قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف،   ۱۳۹۳. 
 مشخصات ظاهری: ۱24ص.: مصور )رنگی(.  ؛   ۱۱/۵×۱۹  س م.     

فروست: سری کتابهای جشنواره روشنا؛ 2.
 شابک: ۹78-۹64-۵۳۱-6۹۹-8 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

 موضوع: شهروندی -- ایران -- جنبه های اجتماعی
 موضوع: مهارت های زندگی-- ایران

 شناسه افزوده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  . دفتر نشر معارف
JF  801/رده بندی کنگره: ۱۳۹۳  2م 6 الف 

 رده بندی دیویی: ۳2۳/6
 شماره کتاب شناسی ملی: ۳600۵۳8

مثبت شهر
سمیه اصالنی



مثبت شهر
سمیه اصالنی

از سری کتاب های سبک زندگی



ش: مراكز پخ
قم)شعبه  کتاب  پاتوق  منابر: 37740004  و  تلفن   ،3 32، شامره  كوچه  خیابان شهدا،  قم،  معارف  نرش  دفرت  پخش  مدیریت 

اول( خیابان شهدا، روبه روی دفرت مقام معظم رهربی، تلفن: 37735451 پاتوق کتاب قم)شعبه دوم( ابتدای بلوار امین،  بلوار 

جمهوری اسالمی، نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه ها، تلفن: 32904440 پاتوق کتاب تهران خیابان انقالب، 

چهارراه كالج، پالک 715، تلفن: 88911212 پاتوق كتاب شیراز سی مرتی سینام سعدی، بین چهارراه ذواالنوار و چهارراه 

مشیرنو، پالك 150، تلفن: 07112344615 پاتوق كتاب مشهد چهارراه شهدا،  خیابان آیت الله بهجت، نبش کوچه هفتم، تلفن: 

05132220119  پاتوق كتاب كرمانشاه چهارراه مدرس، خیابان پزشكان، پالك 22، تلفن: 08317238411 پاتوق کتاب كرمان 

خیابان شهید مطهری، بین کوچه 54 و 56، تلفن 03412231466 پاتوق کتاب رشت خیابان امام خمینی، روبروی بانک رفاه، 

تلفن 01313220697 پاتوق کتاب تربیز  میدان ساعت، انتهای خیابان مقصودیه، جنب سازمان فناوری اطالعات شهرداری، تلفن: 

04115576000 پاتوق كتاب كرج چهارراه طالقاين، به سمت ميدان سپاه، بعد از زيرگذر، جنب هالل احمر، ساختامن دي، 

طبقه زيرزمني، تلفن 02634435290 پاتوق كتاب شهركرد خيابان ويل عرص)عج(، باالتر از سه راه سينام، تلفن03812243222 

پاتوق كتاب ساري  تلفن 02833362806  اقتصاد،  بانك مهر  بانك سپه و  بنياد شهيد، روبروي  پاتوق كتاب قزوين چهارراه 

ميدان شهدا، خيابان 18 دي، روبروي مسجد سيدالشهدا)ع(، تلفن 01133253020 پاتوق كتاب اروميه تقاطع خيابان رسالت و 

دستغيب، نبش چهارراه مايف، تلفن 04432354522 پاتوق كتاب اراك خيابان امام خميني)ره(،  خيابان مريزاي شريازي )مسجد 

سيدها(،  ساختامن حوزه علميه خواهران، تلفن 08633675592 پاتوق کتاب اصفهان چهارراه تختی، ابتدای خیابان مسجد 

سید، روبروی بانک صادرات، تلفن: 03133371690 

 info@ketabroom.ir  نشانی اینرتنتی ketabroom.ir  پایگاه اینرتنتی

مثبت شهر

معارف  نشر  دفتر  ناشر  اصالنی  سمیه  نویسنده 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  به  وابسته 
چاپ  نوبت  اكبرزاده  امیر  جلد  طرح  دانشگاهها 
تومان   5000 قیمت  نسخه   13000 تیراژ   1393 اول، 

 شابک ۹78-۹64-۵۳۱-6۹۹-8



فهرست مطالب
مقدمه.............................................................................. 7

فصل اول: آدمی و دیگران
13 ........................................................... صلح و دوستی و سالمتی
14 ................................................................. تزریق حال خوش
آدم های دوست داشتنی ........................................................... 17
19 .......................................................... حرف حساب هدیه دهیم
26 ............................................................. بده بستان های زندگی
تنهایی با طعم تلفن همراه......................................................... 29
35.......................................................... مخلوط سیب زمینی و لبو

فصل دوم: آدمی و آپارتمان نشینی
مقدمه............................................................................ 43
دقت های اول به از جنگ آخر..................................................... 44
45 ................................................................... گوارا این آب چه 
49 ................................................................. میهمان همساده!
51 ....................................................... بایدهای یک آپارتمان نشین
بچه ها و غولی به نام همسایه...................................................... 54
کن، صبوری................................................. 55 کن، صبوری  صبوری 
57............................................................. شریک لحظه های هم



فصل سوم: آدمی و محیط زندگی اش
مقدمه............................................................................ 63
مراقبت از بال فرشتگان........................................................... 63
65............................................................. دامان مهربان طبیعت
68 ..................................................................  زمین پالستیکی
69............................................................ گنج های فراموش شده
73 ............................................................. کسیژن سیری چند؟ ا
گوش نواز.........................................................75 گوش خراش های 

فصل چهارم: آدمی و اصول شهروندی
مقدمه............................................................................ 83
آدمی شهروند به دنیا نمی آید...................................................... 84
86 ................................................. دست در دست هم دهیم به مهر 
93........................................................ تّکه های متفاوت یک پازل
ع........................................................... 95 ایست! بی قانونی ممنو
104 ..................................................... خط قرمز حریم ایمن شماست
با لبخند بخوانید ................................................................. 113
چو ایران نباشد تن من مباد!  ..................................................... 117
فرصت همدلی.................................................................... 121



   مثبت شهر  7 

مقدمه

خداوند آدمی را آفرید و به خودش احسنت گفت؛ چون می دانست 
باشد.  مقّرب تر  نیز  فرشتگانش  از  که  دارد  را  این  توانایی  انسان 
کند. عقل و شعور و اختیار داشت.  انسانش می توانست انتخاب 
کی دمیده بود. این انسان باید  از روح خودش در این جسم خا
رحیمیتش.  و  رحمانیت  تجّلی  می شد.  او  خدایی  صفات  تجّلی 

تجلی تمامی اسماء و صفات خداوندی اش. 
بقیه  با  برخورد  در  جز  برسد  تجّلی  این  به  نمی توانست  آدمی 
نشان  را  خود  مهربانی  نمی توانست  خدا.  آفریده های  و  آدمیان 
دهد جز در برخورد با همنوعانش، در برخورد با تمامی آفریده ها 
گیاه و تمامی آنچه خدایش  گل و  کوه و دشت تا  ک و  از آب و خا

کرده، جان داده یا نداده. خلق 
آدمی برای نشان دادن خودش، برای اثبات جانشینی اش، نیاز 
کمک  که  داشت به یکسری بایدها و نبایدها. یکسری قوانینی 

کنار باقی هستی زندگی خوبی داشته باشد.  کند به او تا در 
و  اندیشه  و  تفکر  قدرت  دارای  که  او  برای  خاص  قوانین  این 



شد.  ح  مطر اخالقیات  و  آداب  قالب  در  بود  اختیار  و  تصمیم 
که اخالقیات را برای آدمی به  خداوند هم  پیام آورانی را فرستاد 

ارمغان آوردند. 
ابتدا  از همان  ثابت و مشخص اند،  که  آداب برخالف اخالقیات 
کنون با توجه به فرهنگ و مذهب و رسم و رسوم  هر جامعه ای  تا

کرده است.   متفاوت بوده و به مرور زمان نیز تغییر 
الزم  ادب  رعایت  یعنی  کاری  هر  آداب  و  است  ادب  جمع  آداب 
کار. مثاًل وقتی به یک میهمانی دعوت می شویم،  انجام آن  در 
که این دعوت را بپذیریم و این می شود یکی  ادب حکم می کند 

از آداب میهمانی رفتن.
همی  از  جدا  یاخته  تک  موجودات  انسان ها  ما  که  آنجایی  از 
نیستیم و برای زندگی به وجود هم نیازمندیم، نیازهای مشترکی 
آداب  یکسری  پس  است،  یکی  نیز  اهداف مان  گاه  و  داریم 
مشترکی هم داریم که رعایت آنها زندگی راحت و روان آسوده تری 

را برای مان بدنبال دارد.  
با گذشت زمان و رشد جمعیتی انسان ها و پیشرفت های مختلف 
کوچک جایشان را دادند به شهرها  علمی و صنعتی، روستاهای 
کم کم  جغرافیایی  مرزهای  شهرها.  کالن  بزرگتر؛  حتی  گاه  و 
گروهی زبان و ملیت و نام مخصوص به خود  گرفتند و هر  شکل 

کردند.  انتخاب 
آدم ها نسبت به هم غریبه تر. دیگر همه  و  زیاد شدند  فاصله ها 
چیز بر مبنای شناخت و مناسبات فامیلی و قومی قابل حل نبود. 
خانه ها قد کشیده بودند و آسمانخراش ها متولد شده بودند. کلی 
کوچه و خیابان الزم بود و همه این بزرگ شدن ها  راه و جاده و 
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نیاز به رعایت یکسری آداب داشت؛ »آداب شهروندی«.  آدابی 
گر رعایت نشوند به قول قدیمی ها سنگ بر روی سنگ بند  که ا

گرفتن دو آدم! کنار هم قرار  نمی شود چه رسد به 
آداب  این  از  با هم  بخشی  این مجموعه می خواهیم همراه  در 
کسیژن  ا مانند  و  هستند  مهم  شب  نان  اندازه  به  گاه  که  را 

کنیم. مروری از  سر تأمل و تفکر.  حیات بخش، مرور 
کامل ترین دین هاست و پیام آور آن  که دین ما  چون باور داریم 
کرده ایم این آداب و قوانین اجتماعی  بااخالق ترین آدم ها، سعی 
و  واضح  نکاتی  به  تا  بیاوریم  دینی مان  اخالقیات  به  توجه  با  را 
تعصبات  و  جغرافیایی  مرزهای  تمامی  از  دور  به  برسیم  روشن 

قومیتی.
با هم می خوانیم، با هم می اندیشم و با هم عمل می کنیم تا همه 
 با هم به سعادت برسیم که دست یاری گر خدا نیز با جماعت است.

 





فصـــــــــــل اول
آدمی و دیگران
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صلح و دوستی و سالمتی

که خبر از  غ  کف دستی روی یک دیوار شلو کوچک  یک اطالعیه 
کلی جایزه های نقدی و غیرنقدی، توجه  یک مسابقه می دهد با 
با  را  اطالعیه  می شویم،  چشم  پا  سرا  می کند.  جلب  را  کسی  هر 
گر الزم باشد تا آن  جان و دل خوانده به ذهن می سپاریم و حتی ا

کنیم.  سر شهر هم می رویم تا در مسابقه شرکت 
البته اآلن با این سیستم های پیامکی شرکت در مسابقات بسیار 
سریع و آسان شده. بارها و بارها و بارها هزینه می کنیم و پیامک 
کنید یک مسابقه  که آیا برنده می شویم یا نه. حاال فکر  می زنیم 
کردن و مطالعه و  که نیازی به هزینه  خیلی راحت برگزار می شود 
کننده ها در هر  تا آن سر شهر رفتن هم ندارد. تازه تمامی شرکت 

صورتی جایزه دریافت می کنند:
آیا حاضریم جوایز این مسابقه را از دست بدهیم؟

کنیم.  که مسابقه شرط سنی ندارد، همه می توانیم شرکت  حاال 
شرط ادب است کوچکترها به بزرگترها سالم کنند، اما چه اشکالی 
کنم یا من پدر به فرزندم.  گردم سالم  گاهی من معلم به شا دارد 



گذاشته  که بین ما انسان ها به امانت  »سالم« از اسامی خداست 
کوچک و بزرگ، پیر و  کنیم؛  تا به وسیله آن با هم ارتباط برقرار 

جوان، سیاه و سفید. ارتباطی بر پایه محبت. 
کرد تکان دادن سر و بدن می تواند حس سالم را منتقل  نباید فکر 
با حرکت  راه دور بخواهیم  از  زیاد باشد و  آنکه مسافت  کند مگر 
نزدیک تر  است  بهتر  هم  حالت  این  در  که  سالمی کنیم  سرمان 
سالمتی  پیام آور  سالم،  بگیریم.  کمک  کالم مان  از  باز  و  شده 
باز و صدای  کمی روی  بهتر است  و صلح و دوستی است، پس 

کنیم.1  محبت آمیز هم خرجش 

تزریق حال خوش
که بلند می شوم،  خیلی از روزها حالم خوب است. از همان اول 
صبحانه را با اشتها می خورم و تا پایم را بیرون نگذاشته ام همه 

چیز خوب است.
امروز هم یکی از همان روزهاست. هم حالم خوب است، هم هوا 
ک همه وجودم را  خوب و عالی است. باران َنمی زده و بوی خا
را می بینم. جلو می روم،  آقای همسایه  پارکینگ  می گیرد. توی 
را در دست دارم، حالش  که دستش  سالم می کنم و همین طور 

را می پرسم.
و  حال  مگه  اوضاع  این  با  دیگه  آقا!  ِای  نیستم...  بد  سالم، 

احوالی برای آدم می مونه...
کمکی  می تونم  شده؟  طوری  مگه،  چطور  می گویم:  تعجب  با 

بکنم؟

1. امام صادق�، تحف العقول، ص246.
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به، انگار شما توی این شهر زندگی نمی کنید! شاید هم همه چیز 
برای شما روبراه است...

منظورش  نیست.  خبری  لبانم  روی  اولیه  لبخند  آن  از  دیگر 
برایم  کالمش  لحن  و  حرف ها  اما  نمی شوم،  متوجه  خوب  را 
آشناست. می گویم: خدا را شکر. من هم مثل همه آدم های این 
حال  گفتنش  با  نیست  قرار  اما  دارم  زندگی ام  در  مشکالتی  شهر 

کنم. خوش شما را خراب 
یک  با  و  می کند  جور  و  جمع  را  خودش  کمی  همسایه  آقای 

کوتاه به مکالمه پایان می دهد. خداحافظی 
کی به ُپست  کنید در طول روز چقدر از این آدم های شا حاال فکر 
هر کسی می خورد. آدم هایی که از زمین و زمان و آدم هایش طلب 
که می دانند  دارند. مدام از مشکالت شان حرف می زنند در حالی 
می گویند  انگار  دهد.  انجام  نمی تواند  آنها  برای  کاری  مخاطب 
کند. یکی این  کنند تأییدشان  تا سبک شوند یا یک عده را پیدا 

می گوید، دو تا آن یکی. 
اینکه  چیست؟  احوالپرسی  فلسفه  واقعًا  می کنم  فکر  خودم  با 
حال مان بهتر شود و از هم انرژی بگیریم؟ اینکه حال خودمان 
یا  بیفتیم  یاد داشته هایمان  اینکه  را؟  مقابل  یا طرف  بگیریم  را 

نداشته هایمان؟
کنم تا به شرکت  من همچنان سعی می کنم حال خوشم را حفظ 
برسم. آبدارچی شرکت پیرمرد دوست داشتنی است. لیوان چای 
با  همیشه  مثل  می کنم.  احوالی  و  حال  می گذارد،  جلویم  که  را 



می دهد:  را  همیشگی اش  پاسخ  هم  باز  همیشگی اش  لبخند 
خوبند  بچه ها  خانم  چطورید؟  شما  خوبم.  پسرم،  شکر  را  خدا 

ان شااهلل؟
مالی  شرایط  که  می دانم  است،  مریض  دخترش  که  می دانم 
کر بودنش  خوبی ندارد، اما مناعت طبعش همیشگی است و شا
می شود،  چندان  دو  خوبم  حس  شرکت.  بچه های  همه  زبانزد 
را  باز هم همان جواب همیشگی  که  را می پرسم  حال دخترش 

می شنوم: خدا را شکر.
که عادت نداشتم با افراد زیاد دست دهم،  یادم هست آن اوایل 
همین پیرمرد هر روز می آمد و دستش را دراز می کرد و دستم را به 
گرمی می فشرد. با هم که جور شدیم، روزی در حالی که دستم در 

گفت: دستانش بود، با لبخند 
گناهان مان همین طور می ریزد... کنید اآلن  فکر 

که  از معصوم داریم  کرد:  که در چشمانم دید، اضافه  را  تعجب 
وقتی دو برادر دینی به هم می رسند و دست می دهند، خداوند با 
که برگ  گناهان شان، همانطور  نظر رحمت به آنها نگاه می کند و 

درختان می افتد، می ریزد، تا آنکه از هم جدا شوند.1
از آن روز به بعد دست دادن دیگر برایم یک ادب اجتماعی رسمی 

نبود، مهم شده بود. حس خوبی به من می داد.
باید  و  دارند  »تحکیم«  به  نیاز  اجتماعی  پیوند های  نظرم   به 
نمودهای عملی ساده و همیشگی برایش وجود داشته باشد مثل 

کردن، دست دادن و احوال پرسی.  سالم 

کافی، ج2، ص183. 1 . امام صادق�، اصول 
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می افتد،  هم  به  که  نگاه ها  می رسند،  هم  به  نفر  دو  وقتی 
صداقت  عالمت  نخستین  می گیرد،  قرار  رو  در  رو  که  چهره ها 
گفته  همین  برای  مصافحه.  و  است  دادن«  »سالم  دوستی،  و 
شده وقتی دو مسلمان به هم می رسند و سالم می کنند، دست 
کدورت هایشان محو و  می دهند یا یکدیگر را در آغوش می گیرند، 

قلب هایشان به هم نزدیک می شود.
که در تمام تعامالت و روابط جهانی تا آدم ها به  بی خود نیست 
هم می رسند، دست می دهند.  انگار این یک جور تزریق محبت 
کینه  که از هم  و نشاط اجتماعی به جامعه است، قطعًا آدم هایی 

گرمی بفشارند. دارند نمی توانند دست هم را به 

آدم های دوست داشتنی 
گفتگوی  از یک  تاریخ خلقت آدمی،  ارتباطات در طول  از  خیلی 
تا  گرفته  کاری  ارتباطات  از  شده؛  آغاز  خودمانی  پ 

َ
گ و  ساده 

و  ازدواج ها  از  بسیاری  حتی  و  چندساله  و  چندین  دوستی های 
کالم  روابط اجتماعی. امروزه در عصر ارتباطات، پیچیدگی های 
آدمی هم بیشتر شده تا جایی که کلی کالس و کتاب و برنامه های 
کره و ارتباط مؤثر  آموزشی به کمک آمده اند تا ما اصول و فنون مذا
از قدیم االیام یکسری  اما  اینها خوب است،  یاد بگیریم. همه  را 
کارگشاست.  که رعایت همان ها هم  اصول مشترک وجود داشته 
در  آنها  با  و  می شناسیم  که  آدم هایی  تمامی  دایره  در  همیشه 
کالم شان جذاب و  گفته می شود  که  ارتباطیم، آدم هایی هستند 



که همه جور آدمی را جذب خودشان می کنند.  گیراست، تا حدی 
که هم خوب حرف می زنند و هم حرِف خوب می زنند. آدم هایی 
حتمًا با چنین افرادی برخورد داشته اید؛ آنها شنونده های خوبی 
برای شنیدن حرف های دیگران هستند. برایشان فرقی نمی کند 
با شما صحبت می کنند یا با رئیس جمهور؛ همواره متین ، مودب 
که همیشه  و نکته سنج هستند. دایره لغاتشان انقدر وسیع است 
کسی بهترین لغت ها را انتخاب می کنند و هیچ  در برخورد با هر 
وقت سعی نمی کنند با به کار بردن اصطالحات بی جای فرنگی در 
مکالمات روزمره، خودی نشان دهند و برای خودشان شخصیت 
تایم  براتون  نمی تونم  امروز  )ببخشید(!  ساری  »آه،  بیافرینند؛ 

کی )باشه(؟!« )وقت( بذارم! پلیز )لطفًا( بمونه برای فردا، ُا
خاطر  رنجیده  موقع  هیچ  راهنمایی هایشان  و  حرف ها  از 
بی کنایه  و  ساده  و  می خواهند  را  شما  صالح  چون  نمی شوید؛ 
که  »گالیور«  کارتون  در  »گالم«  شخصیت  مثل  می زنند.  حرف 
نیستند.  منفی باف  می دونستم...«،  »من  می گفت  همیشه 
صحبت هایشان امیدوارکننده است، به دور از تمّلق و چاپلوسی. 
می کنند،  تشویق تان  است،  خیر  شما  نّیت  که  می فهمند  وقتی 
گر بتوانم  کاری از دست من ساخته است؟ ا حتی می گویند: »چه 

کنم، خوشحال می شوم.« کمک تان 
کنار شنیده اید: »فالنی سرش برود قولش و قرارش  گوشه و  حتمًا 
ما  وگرنه  کرده...  دیر  که  افتاده  اتفاق خاصی  احتمااًل  نمی رود، 
ساعت مان را همیشه با ایشان تنظیم می کنیم!« این آدم ها این 

جور آدم هایی هستند؛ وقت شناس و اهل وفای به قول و قرار. 
که  گاهی دل مان برای این آدم ها تنگ می شود. آخ  که چقدر  آخ 
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چقدر دوست داریم همه آدم های دور و برمان این شکلی باشند. 
گر دیگران دوست داشته باشند ما اینجوری باشیم! که ا آخ 

حرف حساب هدیه دهیم
دوستش  حتمًا  بدهیم،  هدیه ای  کسی  به  می خواهیم  وقتی 
که آن فرد برایمان خاطرش عزیزتر باشد، وقت  داریم و هر چقدر 
عبارات  و  کلمات  با  کلی  می کنیم.  صرفش  بیشتری  سلیقه  و 
خوشگل سعی می کنیم از زیر زبانش بیرون بکشیم که به چه چیز 
بازکردن  را بدانیم. لحظه  تا عالیقش  یا دقت می کنیم  نیاز دارد 
هم  و  دهنده  هدیه  برای  هم  است  لحظه  باشکوه ترین  هدیه، 
گهان  گر از هدیه خوشش بیاید. نا گیرنده، خصوصًا ا برای هدیه 
که  با شعف فراوان فریاد می زند: »خدای من! همان چیزی است 
کسی  هیچ  را  لحظه  آن  خوب  حس  ممنونم.«  داشتم.  احتیاج 

کند. نمی تواند وصف 
گر همین دوست، باز هم با همین ظرافت و دقت و سلیقه،  حاال ا
از روی محبت و در بهترین حالت ممکن، عیب مان را بگوید یا 
کار اشتباه مان را نقد کند، حتی یک نوک انگشت از آن خوشحالی 
کالمش  گرفتن هدیه در وجودمان نیست؟ از همان ابتدای  زمان 
نصیحت  قصدش  می کنیم  فکر  ذهنی مان  پیش فرض های  با 
بگیرد.  را  حالمان  می خواهد  می کنیم  حس  بعد  کمی  است، 
با  می گیرد.  ایراد  من  از  دارد  است،  کل  عقل  خودش  کرده  فکر 
کالم را دریابیم  این ذهنیت ها در تمام مدت به جای آنکه جان 



کلمات او را نشنیده، قطار  خودمان را برای دفاع آماده می کنیم. 
توجیهات مان براه است. با هر وسیله ممکن نباید زیر بار برویم، 
درست  او  که  کنیم  حس  عقل مان  گوشه  یا  دلمان  َته  گر  ا حتی 
می گوید. دنبال عیبی ایرادی می گردیم تا در وقت مناسب ما هم 

کنیم. تیّکه ای حواله اش 
امام صادق� تعبیر قشنگ و درستی از دوستی دارند؛ »بهترین 
به من  را  نواقص من  و  که عیوب  کسانی اند  برای من  دوستان 

هدیه دهند.«1
نواقص  و  عیوب  گفتن  کنار  در  شعف انگیز  هدیه  آن  شد؟  چی 
دوستی  است.  همین  کنیم  نگاه  درست  گر  ا بله،  گرفت؟  قرار 
می گوید  می پوشیم  چه  هر  است،  راه  به  َبه َبه اش  همواره  که 
چقدر به تو می آید، پای هر حرف ما می نشیند حتی غیبت های 
رنگارنگ مان، بدی و خوبی ما برایش فرقی ندارد، خب به نظر 

خیلی ها دوست خوبی است. به نظر شما چی؟
ماست  دوست  او  که  است  شرایطی  در  گرفتن ها  گارد  این  تمام 
خیرخواه تر  مادر  و  پدر  از  اصاًل  می خواهد.  را  ما  خیر  می دانیم  و 
سراغ داریم؟ متأسفانه خیلی وقت ها حرف های آنها و تذکراتشان 
و  می گوییم  چشمی  کنیم  ادب  خیلی  است.  گران  برایمان 
ما  نزدیکان  اینها  تازه  ذهن مان.  فراموشخانه  به  می سپاریم 
ع مان باشد یا همکارمان.  هستند، وای به حال آنکه ارباب رجو
که  است  منطق  از  دور  و  نامناسب  برخوردهایمان  آنقدر  گاهی 

طرف پشیمان می شود از نقد منصفانه اش. 

1 . وسائل الشیعه، ج 8، ص413.
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کنیم: از زاویه دیگر به ماجرا نگاه 
نه  اما  دقت،  و  ظرافت  همین  با  هم  باز  دوست  همین  گر  ا حاال 
جمع،  میان  در  مثاًل  ممکن  حالت  بدترین  در  و  محبت  روی  از 
هم  چقدر  هر  کند،  نقد  را  اشتباه مان  کار  یا  بگوید  را  عیب مان 
ظرف نقدپذیری مان بزرگ باشد و صحبتش هم صحیح، ذره ای 
هم  دل مان  شیشه  نیست،  کارساز  و  نمی نشیند  جان مان  بر  که 

َتَرک می خورد.
حرف درست را باید در ظرف درستش ریخت و در بهترین زمان و 
گوارای وجودش باشد. اینکه  مکان به جان مخاطب نوشاند تا 
کاری، سریع موضع بگیریم و بخواهیم تا بیات نشده  ما با دیدن 
وقت ها  خیلی  بچسبانیم،  طرف  جان  بر  داغ  داغ  را  حرف مان 
اجتماعی، نقد  حوزه  کارشناسان  برخی  قول  به  است.  اشتباه 
گر اشتباه و یا در وقتش تجویز نشود، نه تنها  که ا مانند دارو است 

بیمار را خوب نمی کند، حالش را وخیم تر هم می کند.
کسی  یا  ناراحتی خودمان  گر به صرف   ا نّیت خیلی مهم است. 
کنیم و نه به نّیت خیرخواهی و اصالح، منتظر هر  را نقد  عملی 
ویرانه  بست  پای  از  خانه  که  چرا  باشیم  باید  هم  کنشی  وا ع  نو
حالت  اما  است،  خیرخواهی  روی  از  هم  وقت ها  خیلی  است! 
همه  و  برداشته ایم  ذره بین  می کند  حس  طرف  دارد.  ُمچ گیری 
گاهی هم آنقدر این ذره بین  کم کاری های اوست.  حواس مان به 
که متأسفانه عیب های خودمان را از یاد  روی دیگران زوم شده 
گرفتنیم، اما تا نوبت به  می بریم. دائم در حال نقد و عیب و ایراد 



کی بود، من نبودم.« خودمان می شود، استاد توجیه و »کی بود، 
ببینیم.  را  شهرمان  و  جامعه  کنیم.  بزرگ تر  را  دایره  کم کم 
ور  این  از  یا  دارند؛  دیدگاه هایی  چنین  آدم هایش  که  جامعه ای 
و  ندارند  زدن  برای  حرفی  هیچ  یا  طرف.  آن  از  یا  افتاده اند  بوم 
یا   کاًل »به من چه« هستند و  را نبینند و  ترجیح می دهند مسأله 
جامعه ای  چنین  در  حال گیری.  بگوییم  بهتر  و  ُمچ گیری  اهل 
کسی ابروست؛ چون یا ما حالت غیظ  گفت باالی چشم  نمی شود 

داریم و یا او با غیظ جواب می دهد: به تو چه! 
در چنین جامعه ای:

ک بین مردم زیاد است. - اصطکا
کسی به فکر اصالح نیست.   -

کل می دانند.  - همه خودشان را عقل 
یا خیال پردازی  و ویروس بی خیالی  درگیر تنش هستند  - همه 
که همه را  زیاد در امور دیگران به شدت در حال رشد، تا جایی 

از پا درآورد.
ُبمب  یک  شبیه  بیشتر  ندارد،  را  هدیه  حکم  دیگر  کردن  نقد   -

ساعتی است.
و  عیب  هیچ  چون  نمی گیرد؛  صورت  کمالی  و  پیشرفت  هیچ   -

نقصی برطرف نمی شود.
- هیجانات، سالئق و احساسات شخصی، جای تعقل و اخالق 

و منطق را می گیرد.
وقتی  اما  نیست،  خوب  این  و  این  و  این  می گویند  هی  همه   -

می پرسی پس چه خوب است، حرفی برای زدن ندارند.
کار گیر کرده اند تا اصل کار. نقدها مانند تیری  - آدم ها در حواشی 
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کند،  که ُپر شتاب پرتاب می شود تا طرف مقابل را زمین گیر  است 
کمک راهش باشد. که  نه چون عصایی 

که در  کم کم دچار مرگ خواهد شد؛ جامعه ای  چنین جامعه ای 
آن همه خود را خوب مطلق می دانند و دیگران را دشمن.

ک است، نه؟  وحشتنا
در  حد  چه  تا  که  خودمان  در  تأمل  دارد.  تأمل  به  نیاز  واقعًا 
کمی روی  ارتباطات مان نقدپذیریم و یا نقد منصفانه داریم. باید 

کنیم:  کار  خودمان 
و  ذهنی  تصویرهای  از  را  ذهن مان  افراد،  با  برخورد  در   -
این  کنیم.  خالی  داریم  آنها  خصوص  در  که  پیش فرض هایی 
گارد نگیریم و یا به یکباره صحبت  کمک می کند تا از همان ابتدا 

کور نکند. کسی ذوق مان را 
- بهترین محل تمرین محیط خانه است که اعضایش عزیزترین 
یک  نقدپذیری  عامل  مهم ترین  کارشناسان  هستند.  ما  کسان 
آن  افراد  در  کودکی  از  که  آموزشی  »آموزش« می دانند.  را  جامعه 
کارشناسان باز معتقدند در هر  جامعه نهادینه شده باشد. همین 
سنی می توان مهارت های اجتماعی را در خود تقویت کرد؛ هر چند 
حوصله و پشتکار بیشتری را طلب می کند. متأسفانه خانواده ها 
نادرست و حمایت های بی جای خودشان حتی در  رفتارهای  با 
روابط بین فامیلی، خواسته یا ناخواسته قدرت نقدپذیری کودک 
را از بین می برند: »... هیچی بهش نگفتی؟ وایستادی اون هر 
بهت  یکی  تا  اما  درازه،  ما  برای  زبونت  بگه؟...  می خواد  چی 



که به راحتی  چیزی می گه ماتت می بره...« این در حالی است 
و در قالب بازی و یا پرسش و پاسخ منطقی با فرزند می توان به 
کودک  وقتی  داد.  پرورش  او  در  را  فرهنگ  و  روحیه  این  خوبی 
کنش مثبت و اصالح گر  که پدر و مادرش در برابر نقد هم وا ببیند 
دارند و در جلسات نقد خانوادگی با حفظ احترام همه به نظرات 
هم گوش می دهند، خود به خود این روحیه در او شکل می گیرد. 
کل،  - متأسفانه در مدارس، دانشگاه ها، ادارات، شرکت ها و در 
کاری، بیشتر نقدها جنبه مقایسه ای پیدا  محیط های آموزشی و 
را  آنها  افراد، حس حسادت  در  رقابت سازنده  به جای  که  کرده 
که می تواند  کالسی  کافی است یک دانشجو در  تقویت می کند. 
کند، برخالف  اولین پایه های این رفتار اجتماعی را در او نهادینه 
حسابش  به  ترم  آخر  نمره  در  کند،  بیان  مطلبی  استادش  نظر 
گر قلیل باشند این قبیل اساتید، باز هم  رسیدگی می شود! حتی ا
به  اجتماع  چشم  و  است  اخالقیات  پایه  بر  که  جامعه ای  برای 

محیط های آموزشی آن است، زیاد هستند.
کار آن شخص  که باید  - در برخورد با هر اشتباهی، اواًل بدانیم 
کنیم، نه شخصیتش را. بالفاصله و خصوصًا در  یا سیستم را نقد 
گر امکانش هست بگذاریم در زمان مناسب تر،  جمع نقد نکنیم. ا
که یک اداره  کنیم. هنگامی  ح  به طور خصوصی مطلب را مطر
گر منصفانه هم  زیر تیربار نقدهای مختلف است، نقد ما حتی ا

باشد، تأثیری ندارد. 
کند،  - نقد یک هدیه است؛ پس باید طرف مقابل را خوشحال 
خوشحالش نکرد حداقل ناراحتش نسازد. بنابراین باید با توجه 
که با او داریم در بهترین  به میزان پذیرش فرد و ارتباط عاطفی 
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از حکایات،  بیان شود. می توان  قالبی مناسب  حالت ممکن در 
گرفت و یا  کمک  کالم  داستان ها، اشعار، خاطرات و تجربه ها در 
ع ساخت. فقط نکته اش این  حتی در عمل، فرد را متوجه موضو
که نباید حالت متلک و طعنه به خود بگیرد تا طرف حس  است 

کند. خیرخواهی ما را دریافت 
- در نقدهای اجتماعی و سیاسی خطوط قرمز امنیتی و قوانین 
که به آن علم نداریم،  ع را بدانیم و در حوزه ای  مرتبط با موضو
به آبروی  تا  باشد  چارچوب ها  درون  باید  نقد  نکنیم.  اظهارنظر 

اشخاص تعّرض نشود.
که نصیحت و نقد از آدم حسود، محال است؛  - در روایات داریم 
گر  چون هدفش فقط  تخریب است. پس با یک دو دو تای ساده ا

می خواهیم نّقاد خوبی باشیم، حسود نباشیم.
- رسانه ها حوزه های بزرگ نقادی هستند اما این دلیل نمی شود 
کارشان بدون خطا باشد. اخبار را باید از دیدگاه های مختلف  که 
که  خواند نه از جبهه و نگاه یک طیف خاص. متأسفانه مد شده 
که دم باجه روزنامه فروشی می ایستند و فقط  کسانی  افراد مانند 
گوشه  تیتر های اولیه را می خوانند و اظهارنظر می کنند، تنها یک 

گرفته و بدون پس و پیشش نقد می کنند.  کالمی را  از 
نه  است،  اصالح گری  پروژه  یک  این  که  بماند  یادمان   -
ح می شود  کاستی ها مطر شرمنده سازی! در پروژه اصالح گری هم 
گرفتن  اشکال  می گردد.  پیشنهاد  راهکارها  توان  حد  در  هم  و 
کردن  بیشتر مواقع خیلی راحت است، اما جایگزین مناسب پیدا 



بیشتر مواقع سخت.
پرواز من به بال و َپر توست زینهار

که می شکنی بال خویش را )صائب تبریزی( مشکن مرا 

بده بستان های زندگی
دوست  سیب  درخت  یک  با  بچه ای  پسر  نبود.  یکی  بود  یکی 
باال  آن  شاخه های  از  و  می کرد  بازی  درخت  اطراف  روزها  بود. 
و  روزها  داشتند.  دوست  را  همدیگر  درخت،  و  پسرک  می رفت. 

ماه ها می گذشت تا اینکه پسرک بزرگ شد و از آنجا رفت.
بعد از مدت ها یک روز غمگین و ناراحت پیش درخت آمد و گفت: 
»وسایلی برای زندگی احتیاج دارم که باید بخرم، اما پول ندارم«، 
گفت: »تو می توانی سیب های مرا ببری و بفروشی!« پسر  درخت 

سیب ها را چید و رفت.
از مدت ها  اینکه پس  تا  او برنگشت،  درخت هر چه منتظر شد، 
که  گفت: »من به خانه ای احتیاج دارم  کّله اش پیدا شد و  سر و 
سرپناهم باشد.« درخت گفت: »تو می توانی شاخه های مرا ببری 
و خانه بسازی.« پسر شاخه ها را برد و باز هم تا مدت ها برنگشت. 
گفت:  گرم تابستانی دوباره آمد پیش درخت و  تا اینکه یک روز 
گفت:  »من می خواهم به سفر بروم، قایقی احتیاج دارم.« درخت 
قشنگ  قایق  یک  خودت  برای  و  ِبُبری  مرا  تنه  می توانی  »تو 
کنی!« پسر خوشحال شد و تنه درخت را برید. برای خود  درست 

قایقی ساخت و به سفر دور و درازی رفت.
فرتوت  پیرمردی  دیگر  که  از سفری طوالنی، حاال  بعد  سرانجام 
ندارم  چیزی  »من  گفت:  درخت  آمد.  درخت  سراغ  به  باز  بود، 
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برایم  تنها  حال،  نمانده.  چیزی  برایم  دیگر  بدهم،  تو  به  که 
دیگر  که  هم  پسر  مانده«.  باقی  ُمرده  ریشه هایی  و  پیر  ُکنده ای 
استراحت  برای  من  که  چیزی  تنها  »اتفاقًا  گفت:  بود،  شده  پیر 
کمال سخاوت  ُکنده توست« و درخت باز در  کردن احتیاج دارم، 
بیرون  تن  از  سالها  خستگی  و  بنشیند  ُکنده اش  بر  پسر  گذاشت 

کند.
شنیده ایم.  بارها  و  بارها  خیلی هایمان  را  قدیمی  داستان  این 
گذشت یک دوست، نه یک درخت. دوستی  داستان سخاوت و 
بدون  است،  توانش  در  که  را  آنچه  می بخشد  و  می دهد  که 
دوستش  مبادا  روز  در  که  نمی بخشد  باشد.  داشته  توقعی  آنکه 
محبت  قدر  که  بی معرفتی  دوست  مقابل  در  و  کند.  جبران  نیز 

دوستش را نمی داند و دوستش را تنها به مواقع نیاز می خواهد.
ع بده بستان ها در نظرمان فقط در قالب داستان می آید،  این نو
کارها برای هم  نه نمود واقعی. در تعامالت اجتماعی مان خیلی 
که بیاید و از فرد  انجام می دهیم، اما منتظریم تا روز مبادا. روزی 
که من در فالن  کند. نشان به آن نشان  مقابل بخواهیم جبران 
گرفتن وام، اآلن نیاز به وام  ساعت و تاریخ ضامن شما شدم برای 

گر می شود شما ضامن بنده شوید. دارم و ا
گر می توانید« و »شرایطش را دارید« ردیف می کنیم،  کلی »ا اولش 
کافی است او با شرمندگی بگوید نمی تواند، اشکالی نداردی  اما 
می گوییم و خداحافظ، اما در مغزمان ولوله ای است: »برای همه 
کسی  که می رسه نه نمی تونم. تا من باشم دیگه برای  آره، به ما 



که نمک نداره...« قدم خیر برندارم. بشکنه این دست 
را  ما  کارهای  و  می کند  لطف  همکارمان  می آید،  پیش  سفری 
برعهده می گیرد تا برویم و برگردیم. یکی دو ماه بعد او عازم سفر 
بپذیریم،  را  کارها  مسئولیت  جایش  به  می خواهد  ما  از  است، 
گر شرایط را بگوییم فکر  شرایطش را نداریم، اما حس می کنیم ا
و  نگاه ها  بار  زیر  از  دیگر  و  نپذیریم  تا  می تراشیم  دلیل  می کند 
ج نمی شویم. نمی توانیم اما می پذیریم؛ از  مّنت ها و ِدین او خار

سر اجبار و رودربایستی نه از ته قلب مان.
یک سری  و  اشخاص  محور  بر  جامعه  ارتباطات  که  مادامی 
کارها به خود شکل معامله  تعارفات پوچ ظاهری می چرخد، همه 
ع داد و ستد بازاری نه یک داد و ستد اخالقی.  می گیرند. یک نو
اصول  یک  نه  می گیرد،  شکل  افراد  شخصی  منافع  پایه  بر  امور 

صحیح و درست. 
باید  بیاید  دستش  از  که  کاری  هر  آدمی  اخالق مدار،  روابط  در 
کتاب های  و  حساب  بدون  دهد،  انجام  خودش  ع  نو هم  برای 
شخصی. البته قوانین اجتماعی و ضوابط دینی را در نظر بگیرد، 
کار را بر مبنای خیرخواهی اش و تنها برای رضای خدا انجام  اما 
دهد، نه رضایت دوست و آشنا و حاال در و همسایه چه می گویند. 
نیست؛  هم  جبرانش  دنبال  به  دیگر  باشد  اینگونه  دیدش  گر  ا

کس دیگری است؛ خدا نه خلقش. کتابش با  چون حساب و 
که مورد محبت قرار می گیرد هم  کسی  در این تعامالت اخالقی 
سعی دارد بر تعهدات خودش پایبند باشد. هر چند طرف مقابلش 
توقعی ندارد، اما به نحوی محبت او را جبران نماید و چون باز 
گیر نمی کند. او  نّیت برای خداست، در رودربایستی ها و تعارفات 
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گر شکر مخلوق را به جا نیاورد، شکر خالقش را به جا  که ا می داند 
نیاورده. پس تمام همتش را جمع می کند تا خیلی بهتر از محبتی 
گرفته، به طرف مقابل خیر برساند؛ البته باز  که در حقش صورت 

هم در حد بضاعتش و از روی رضایت قلبی.
سخت است، اما شدنی. به شرط آنکه منتظر این و آن نباشیم 
گر صد درصدش هم محقق نشود، باز  کنیم. ا و خودمان تالش 
متفاوت  خیلی  را  اوضاع  برداریم،  قدم  سمت  این  به  که  همین 

می کند.
آنکه  به  رسد  چه  است  قشنگ  هم  تصورش  جامعه ای  چنین 

کنیم.  درونش زندگی 

تنهایی با طعم تلفن همراه
نبودش  از  ناشی  خأل  حس  متوجه  گذاشتم،  جایش  که  روز  آن 
کالفه  بودم.  وابسته اش شده  اصاًل  بود.  شدم. همیشه همراهم 
چقدر  گذاشته ام.  جا  را  وجودم  از  قسمتی  می کردم  حس  بودم، 
عصای  جورایی  یک  آمده،  پایین  کارایی ام  انگار  است.  سخت 

دستم بود. چقدر جایش خالی است!...
تلفن  وقتی  انسان هاست،  ما  از  خیلی  امروز  هوای  و  حال  این 
که به این وسیله  همراه مان را جا می گذاریم. احساس وابستگی 
شدید  آنقدر  گاه  کرده ایم  پیدا  جهانی  فناوری  بگوییم  بهتر  یا  و 

که تبدیل به یک بیماری شده.  است 
با ورود هر وسیله جدیدی به زندگی مان، خواه ناخواه تغییراتی 



و  آرامش  تامین  برای  هستند  ابزاری  وسیله ها  می افتد.  اتفاق 
کمک رسانی به  ع لوازم،  آسایش بیشتر ما. فلسفه اختراع این نو
که ماشین  کیفی زندگی انسان هاست. این  بهبود و ارتقای سطح 
اختراع می شود برای این است که حمل و نقل تسریع شده و وقت 
کمتر صرف رفت و آمد شود. ماشین اختراع نشده برای آنکه  ما 
ما  از  را  کسیژن مان  ا بیندازد،  به خطر  را  کس دیگری  یا  ما  جان 
گر چنین اتفاقاتی  کند. ا بگیرد یا با بی تحرکی جسم مان را بیمار 
این وسیله است.  از  استفاده صحیح  به علت عدم  هم می افتد 
قرار نیست با بروز مشکالت، اختراع آن را زیر سئوال ببریم، بلکه 
قرار بوده ابتدا فرهنگ استفاده از آن را بدانیم. همه اختراعات 
بشر همین گونه است. چاقو هر چه تیزتر می شود، میوه ها را بهتر 
گر حواس مان نباشد همین بال را سر  و سریع تر پوست می کند، اما ا

انگشت دست مان هم می آورد.
که در برخورد با تکنولوژی های روز می تواند بیفتد  بدترین اتفاقی 
آدمی  باشند،  آدمی  خدمت  در  آنها  آنکه  جای  به  که  است  این 
اسیرشان شود. مثل همین تلفن همراه چند سانت در چند سانت 
گرمابه و  که شده نیمه وجودی خیلی از ما. به قول قدیمی ها یار 
که  کمبود می کنیم  گلستان مان. از نبودش آنقدر احساس  رفیق 
که  از نبود صمیمی ترین دوست مان این حس را نداریم! ابزاری 
آمده برای رفاه حال، باخبر شدن از حال عزیزان و صرفه جویی در 
وقت، تبدیل شده به وبال جان، فراموشی عزیزان و وقت سوزی 

عمر و جوانی مان.
دیده اید  را  آدم هایی  حتمًا  اجتماعی،  و  خانوادگی  جمع های  در 
می گویند،  جمله  یک  نمی افتد؛  دست شان  از  همراه  تلفن  که 
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که به این وسیله دارید،  یک پیامک می فرستند. با تمام ارادتی 
کم با ما باش. بسه دیگه حال ما  حرص تان درمی آید: »بابا! یک 

گوشی بازی تو، تو حالت بهم نخورد؟!« خراب شد از این همه 
کم کم وجهه اجتماعی شان را از دست می دهند. آدم ها  این افراد 
هم  آنها  با  می دهند  ترجیح  می کنند  بی احترامی  احساس  چون 
شبکه های  از  بیشتر  و  بیشتر  را  آنها  ع  موضو این  و  نشوند  کالم 
کرده، در شبکه های اجتماعی مجازی فرو  اجتماعی واقعی جدا 

می برد. 
به خود می گیرد. چرا  رنگ مجازی  زندگی شان هم  کم کم حتی 
کمی با حجم باالیی  که در شبکه های مجازی، انسان در زمان 
که فرصتی برای تحلیل و تمرکز بر آنها  از اطالعات روبرو می شود 
می گذارد.  اثر  او  زندگی  تمام  بر  زیرپوستی  و  کم کم  این  و  ندارد 
عقاید، اخالق، باورها، گفتار و رفتار همه مجازی می شوند برگرفته 
از آنچه می بیند و می شنود و نمی داند حتی صحیح هست یا نه. 
در واقع این شبکه ها بستر خوبی می شوند برای پخش بسیاری 

از شایعات و اخبار و اطالعات غلط.
کنیم. مسأله این  که به جای خط زدن مسأله باید حلش  گفتیم 

بود: »اسیر فناوری شدن«، راه حل چیست؟
وقتی شما یک دستگاه برقی ساده را می خرید، کلی از فروشنده در 
اینکه می دانید دستور  با  استفاده اش سئوال می کنید.  خصوص 
همراهش  کامل  توضیحات  با  و  فارسی  زبان  به  آن  از  استفاده 
تمامی  فروشنده  یا  تولیدکننده  از  هستید  حساس  باز  هست، 



جزئیات را بپرسید. 
شده  گفته  می خوانید.  کامل  هم  را  دستور  می رسید  که  خانه 
کنید تا طول عمر بهتری داشته باشد، خطراتش  چگونه استفاده 
کرده  و نحوه مصرف صحیح آن، همه و همه را با دقت مطالعه 
و صد البته عمل می کنید. این می شود فرهنگ مصرف. در واقع 

کردید. شما اول آموزش دیدید و بعد استفاده 
که ورود یک تکنولوژی با این همه امکانات  چه اتفاقی می افتد 
اتصال  امکان  صدا،  ضبط  امکان  دوربین،  مانند  تجهیزات  و 
و  عکس  تماشای  مختلف،  برنامه های  نصب  اینترنت،  به 
ورود  پیامک،  زدن  و  مکالمه  امکان  موسیقی،  شنیدن  فیلم، 
به شبکه های اجتماعی، بولوتوث و ده ها مورد دیگر، نیازی به 

گاهی و نحوه مصرف ندارد؟ آ
و  روحی  تبعات  برقی  وسیله  آن  از  استفاده  فرهنگ  ندانستن 

جسمی و اجتماعی بیشتری دارد یا تلفن همراه؟
همراه  به  همراه  تلفن  امواج  که  جسمی  مشکالت  خصوص  در 
خودتان  را  خیلی هایش  که  زیاد  قدر  آن  است.  زیاد  موارد  دارد، 
تا حد  گفته شده سعی شود  اثرات،  این  کاهش  برای  می دانید. 
معرض  در  مغز  کمتری  دقایق  تا  باشند  کوتاه  مکالمات  امکان 
که برای  گیرد. اصاًل در فرهنگ تولید این وسیله داریم  امواج قرار 
غیرضروری  مکالمات  و  طوالنی  و  معمولی  احوال های  و  حال 
دهد.  انجام  را  ثابت  تلفن های  کار  نیست  قرار  و  نشده  اختراع 
بهتر است دستگاه با بدن در تماس نباشد، بی خودی دست مان 
خصوصًا  کنیم  خاموشش  نداریم  الزم  که  مواقعی  در  نگیریم، 

هنگام خواب. 
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است،  همراه  تلفن  نامش  که  است  درست  نشویم.  اسیرش   -
اما قرار نیست همیشه همراه مان باشد و ما همیشه در دسترس 
است  خانواده  و  خودمان  برای  ما  خصوصی  وقت های  همه! 

خصوصًا زمان دور هم بودن و خوردن غذا.
ک  خطرنا هم  همراه  تلفن  به  دادن  جواب  رانندگی،  زمان  در   -
که شما یک  است و هم بی قانونی. بگذارید برای همه جا بیفتد 
شهروند قانونمندید و زمان رانندگی پاسخگو نیستید. یا کنار بزنید 
گر شرایطش نبود بعدًا تماس بگیرید. در زمان تدریس، سر  و یا ا
کالس های آموزشی، در سمینارها و همایش ها و برخی مکان ها 
درمانی،  کز  مرا و  بیمارستان ها  مساجد،  مانند  عمومی  محافل  و 
کتابخانه، بانک و سینما، جلسات و هم اندیشی ها و مراسم های 
گر منتظر تماس  مذهبی صحبت با تلفن همراه صحیح نیست. ا
گر هم خواسته  ضروری هستیم، در حالت سکوت نگه داریم و ا

شده همراه مان خاموش باشد، احترام بگذاریم.
صدای  گهان  نا نشسته اید  رسمی  محیط  یک  در  کنید  فکر   -
مگه  بردار...  گوشیتو  بردار...  »گوشیتو  می آید:  در  شما  گوشی 

گوووووووشییییتو برداااااار....... «  نمی گم 
از موارد دیگر در همان  انتخاب یک آهنگ خوب مثل خیلی   -
وهله اول معرفی از شخصیت ماست. استفاده از آهنگ های جیغ 
عنوان  به  صوتی  آلودگی  بر  عالوه  ایرانی  فرهنگ  با  نامناسب  یا 

ع بی سلیقگی محسوب می شود. یک شهروند ایرانی، یک نو
دیگر  جای  هر  و  کالس  مترو،  اداره،  کسی،  تا مکانی،  هر  در   



حتی در خانه، مکالمه ما نباید مزاحم حال باقی افراد شود. 
طرف  یک  از  کیپ،  تا  کیپ  همه  غ  شلو متروی  در  کنید  فکر 
فروشنده ها داد می زنند و از یک طرف ما که صدای مان به آنطرف 
ایستاده و  که این وسط  خط نمی رسد. بیچاره آن بنده خدایی 
کننده، نیازمند آرامش است. آرامشی  کاری خسته  بعد از یک روز 
بلند  دیگری  با  یکی  می زند،  زنگ  تلفنش  یکی  اوست.  حق  که 
بلند می خندد، یکی با هندزفری آهنگ گوش می دهد و به خیال 
خودش فقط خودش است و خودش اما همه از وز وز آن بهره مند 
و  است  عصبانی  می کند،  صحبت  گوشی اش  با  یکی  هستند، 
عالوه بر مخاطبش بغل دستی اش را هم با حرف های نامناسب 
مستفیض می سازد. این فضا به نظر شما شبیه فضای یک مکان 

عمومی است؟
- اطالعات شخصی ما برای شخص خود ماست. هر قدر به حریم 
کنیم. عکس، فیلم  خصوصی مان اهمیت می دهیم، آن را حفظ 
گوشی مان نگه نداریم  و اطالعات شخصی و خانوادگی مان را در 
بگذاریم.  ک  اشترا به  اجتماعی  شبکه های  در  آنکه  به  رسد  چه 
ک یک وسیله شخصی است، اما بسیار هم در  گوشی ما مثل مسوا

گم شدن و سرقت هم زیاد دارد. دسترس است و احتمال 
یا  فیلم برداری  با  کنیم  دقت  عمومی  کن  اما یا  و  مراسم ها  در   -
عکاسی، امنیت روانی دیگران به خطر نیفتد شاید مایل نباشند 
در عکس و فیلم ما حتی تصادفی و لحظه ای هم حضور داشته 

باشند. 
- استفاده از این وسیله هم مانند هر وسیله دیگری سن خاصی 
کودک مان هست  که بسیار حواس مان به تغذیه  دارد. همان طور 
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او شده  رشد  مانع  که  به وسایلی  کند، حواس مان  رشد  تا خوب 
باشد.  هم  می گذارد  جبران ناپذیری  روحی  و  جسمی  تأثیرات  و 
چون  می گویند  پزشکان  گوشی هاست.  همین  بارزش  نمونه 
کودکان در حال رشد هستند، آسیب پذیرترند و به امواج رادیویی 

کنش بیشتری نشان می دهند.   وا
اختراع  از  بعد  که  داده  نشان  انگلیسی  مجله  یک  تحقیقات 
اسلحه، مردم اختراع تلفن همراه را بدترین اختراع همه زمان ها 
تلویزیون،  هسته ای،  نیروی  نظرسنجی،  این  در  می دانند. 
سیگار، غذای آماده، دوربین های سریع در رده های بعد از تلفن 
که  برمی گردد  زمانی  به  ع  موضو این  تازه  گرفته اند.1  قرار  همراه 
وی  تانگو،  الین،  مانند  اجتماعی  شبکه های  از  خبری  خیلی 

َچت، وایبر و امثال اینها نبوده و این جای تأمل دارد.
قطعا پاسخ دهندگان به این نظرسنجی به دنبال نفی این اختراع 
نبوده و خودشان هم جزء استفاده کنندگان این وسیله بوده اند، 
که  است  کی  خطرنا و  نامناسب  استفاده های  به  اشاره شان  آنها 
از  تلفن همراه یکی  و  باشد  اختراعی داشته  از هر  آدمی می تواند 

بهترین این اختراعات است.

مخلوط سیب زمینی و لبو
باال  نفسش  آنکه  زور  از  بود.  شده  خ  سر لبو  مثل  باجه  مسئول 
از  گردنش زده بود بیرون. احتمااًل دودی هم  نمی آمد رگ های 

1. روزنامه ابتکار، شماره 1297، تاریخ 30 شهریور 1387.



گرفته  گوشش بلند می شد. دو نفر از پشت دست و بالش را  سر و 
شرایط  همین  با  یکی  هم  مقابلش  کند.  حرکت  نتواند  تا  بودند 

خ تر و عصبانی تر. دیده می شد. البته سر
مردم جمع شده بودند و نگاه می کردند. انگار همه در بطن ماجرا 
است،  کارمنده  »تقصیر  می گفت:  چیزی  کس  هر  باشند،  بوده 
زورشون  انگار  نمی کنه.  راهنمایی  همیشه همین جوریه، خوب 
میاد دو کلمه بیشتر توضیح بدن...«، » بنده خدا، اون که داشت 
کوره در رفت!«، »این آقا اصاًل از  توضیح می داد،  این آقا یهو از 
ظاهرش هم معلومه، حسابی اعصاب قورت داده ست...«، »ِای 
همین  نباشه  خودش  جای  سر  کی  هر  جامعه  تو  وقتی  خانم! 
می شه دیگه!«، »اصاًل توی این اداره ها هیچکی اعصاب نداره، 
که به آدم نمی دن...«، »تقصیری  جواب درست و حسابی هم 
حرف  بخوان  که  نمی دن  بهشون  پولی  خداها!  بنده  ندارن 
گرونی اند دیگه«... جای  گرفتار  اضافی هم بزنن. اینام مثل ما 
که چطور از یک درگیری اجتماعی خیلی  ساده  بسی تأمل داشت 

کارشناسانه عجیب و غریب درمی آید! آنقدر نتایج 
که معمواًل محصول عصبانیت های  این صحنه های جدال آمیز 
شهرنشینی  انسان  هیچ  آشناست.  ما  همه  برای  است  افراد  آنی 
کی  دردنا دارد.  تازگی  برایش  صحنه ها  این  کند  ادعا  نمی تواند 
قضیه هم همین است. اینکه آنقدر برای شهروندان این قضایا 

که عادی شود. تکرار شود 
یا پرخاش  از یک بحث ساده شروع می شود  این جور صحنه ها 
دیگر.  راننده  جلوی  می پیچد  یکباره  به  راننده ای  لحظه ای. 
یک راننده خاطی است و دیگری عصبانی. راننده عصبانی فریاد 
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جوابی  طلب کارانه  هم  خاطی  راننده  مگه؟«.  »کوری  می زند: 
از حالت  و  باال می گیرد  کم بحث  کم  او می دهد.  درخور سئوال 
تبدیل  فیزیکی  عیار  تمام  جدال  یک  به  پرخاش  و  عصبانیت 

می شود. 
گونه اتفاقات می افتد؟ چرا این 

اول به دلیل بی قانونی؛ راننده خاطی قوانین رانندگی را رعایت 
نکرده است.

واژگان  با  و  کند  کنترل  را  خشمش  نتوانسته  عصبانی  فرد  دوم؛ 
ادا  بهتری  کلمات  گر  ا شاید  نماید.  بیان  را  ناراحتی اش  بهتری 
تا حدی  را بهتر متوجه اشتباهش می کرد  راننده خاطی  می شد، 

کند. که شرمنده شده عذرخواهی 
رفتار  عصبانی  راننده  عصبانیت  مقابل  در  خاطی  راننده  سوم؛ 
اشتباهش  گر مسئولیت  ا که  نداده در حالی  بروز  از خود  منطقی 
را می پذیرفت، شاید با یک ببخشید ساده به راحتی می توانست 

کند.  کنترل  خشم طرف مقابلش را 
همه انسان ها عصبانی می شوند، اما از بین این همه تنها بخشی 
از افراد به پرخاشگری معروف اند. بنابراین خشم و پرخاشگری 
ناراحتی،  و  خوشحالی  مثل  خشم  هستند.  متفاوت  ع  موضو دو 
تجربه اش  آدم ها  همه  که  است  فطری  و  طبیعی  احساس  یک 
که مفید هم هست و در بسیاری مواقع مانند  می کنند. احساسی 
یک نیرومحرکه در جهت دفاع از حریم خود و یا حقوق دیگران 
خشم  پس  افراد.  شخصیتی  و  روانی  تخریب  نه  می کند  عمل 



کنترل شده،  گر تابع عقل باشد و  هم مانند هر احساس دیگری ا
که به اصطالح سیب  کس از آدم هایی  مفید و سازنده است. هیچ 
خشمگین  حتمًا  هم  افراد  این  نمی آید.  خوشش  هستند  زمینی 
می شوند، اما آنقدر منفعل هستند و یا در خود می ریزند که باالخره 
به شکل افسردگی بروز می کند و یا تبدیل می شود به همان بمب 

که به یک باره منفجر می شود.  اتمی 
زین،  به  پشت  گهی  و  است  پشت  به  زین  گاهی  که  آنجایی  از 
گر خشم آدمی بر عقلش سوار شود، احتمال بروز رفتاری به نام  ا
یک  پرخاشگری  پس  می شود.  تقویت  انسان  در  پرخاشگری 
که  افرادی  بسیار  چه  راننده.  دو  آن  رفتار  مانند  است  رفتار  ع  نو
توهین  زدن،  طعنه  نمی کنند.  توهین  اما  می شوند،  خشمگین 
نامناسب  از رفتارهای  کردن، درگیر شدن و خیلی  کردن، جدال 

اجتماعی از همین روحیه پرخاشگری متولد می شود.
ببینیم  می خواهیم  کردن  ریسمان  و  آسمان  همه  این  از  بعد   

کرد: کنترلش  چطور می شود خشمگین شد، اما 
- بهترین راه این است به کسی که از دستش عصبانی شده ایم چیزی  
 بگوییم. مثاًل با این جمله شروع کنیم: »من از کار شما، ناراحت شدم.« 
کار باعث  ع را حل نشده باقی نگذاریم. این  کنیم موضو - سعی 
 خودخوری شده و یا در درازمدت از کاهی، کوهی ساخته می شود.
البته  مطالبه  کنیم  قاطعانه  را  آن  ماست،  حق  این  نترسیم.   -
صف.  جلوی  رفته  نرسیده  نانوایی  صف  در  ادب.  رعایت  با 
ناراحتیم؛ مؤدبانه جلو رفته تذکر می دهیم. نیازی نیست محکم 

کنیم. بزنیم پشتش و یک تیّکه آبدار نثارش 
یا  بوده اند  آن  در  آنها  که  شرایطی  از  ما  کنیم.  درک  را  آدم ها   -
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و  بی قانونی  برای  دلیلی  هیچ  چند  هر  نداریم.  اطالع  هستند، 
به خاطر  راننده خاطی،  آن  قابل قبول نیست. شاید  بی اخالقی 
اجازه  است.  کرده  بی توجهی  بیمارستان  به  بیمارش  رساندن 
کنیم.  گر توضیحی دارند، بدهند و بعد قضاوت شان  دهیم افراد ا
کنیم در مواقع عصبانیت زور عقل و منطق مان  کم تمرین  کم   -
کنیم،  کنترلش  گر در آن لحظه نمی توانیم  بر خشم مان بچربد. ا
کمی  ج شویم، نفس های عمیق بکشیم و بگذاریم  از محیط خار
حال مان جا بیاید بعد ادامه ماجرا. در بسیاری اوقات می شنویم: 
رفتاری  چنین  چطور  متشخصیه،  آدم  خیلی  بعیده،  فالنی  »از 
همه  در  که  مایی  باشیم.  ما  خود  می تواند  فالنی  این  کرده؟« 
یک  در  یک باره  به  اما  داریم،  منطقی  و  عقالنی  برخورد  موارد 
که به یادش  که حتی اآلن هم  کرده ایم  کاری  لحظه عصبانیت 
که در برخی  می افتیم، از خودمان تعجب می کنیم. لحظه هایی 

اوقات دیگر راه جبرانی ندارند.
- همه ما انسان ها نقص هایی داریم. همیشه همه چیز ایده آل 
کمال  توقع  و  است  صدی  و  صفر  نگاه مان  که  وقتی  تا  نیست. 
که عصبانی مان  کلی آدم و اتفاق وجود دارد  از همه چیز داریم، 
کند. توهینی شنیده ایم، جنس لباس مان خوب از آب درنیامده، 
فرزندمان  شده،  خراب  ماشین مان  است،  بی نظم  همکارمان 
تا هر لحظه ما را عصبانی  بی خیال است؛ همه و همه آماده اند 

کمی سازش و نرمش و چشم پوشی است. کنند. چاره اش 
سهراب  خواهر  قول  از  خواندم  را  لطیفی  خاطره  پیش  مدتها 



سپهری: »سهراب هیچ گاه از سوپ پیاز خوشش نمی آمد. حدود 
که  کشور در منزل یکی از دوستانش  ج از  که در خار دو ماهی بود 
همسر فرنگی هم داشت، به سر می برد. من برای دیدنش رفتم. 
وقت نهار دیدم سوپ پیاز آوردند و سهراب با آرامشی شگرف آن 
اینقدر  که  تو  پرسیدم:  سهراب  از  نهار  اتمام  از  بعد  کرد.  میل  را 
را  آن  روزه  همه  و  مدت  این  چطور  می آمد،  بدت  پیاز  سوپ  از 
کرد  می خوردی؟ سهراب با آرامش لطیف همیشگی اش رو به من 

گفت: بعد از صرف سوپ، یک قاشق اغماض می خورم!« و 
آفتابی لب درگاه شماست

گر چشم بگشایید، به رفتار شما می تابد. )سهراب سپهری( که ا



فصـــــــــــل دوم 
آدمی و آپارتمان نشینی
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مقدمه

کاه گلی  خانه های  دادند،  شهرها  به  را  جایشان  که  روستاها 
این  با  که  آپارتمان هایی  آپارتمان.  شدند  و  کشیدند  قد  هم 
ج هایی  بر حاال  و  ترکاندند  استخوان  باز  ساز  و  ساخت  رشد  روند 
و  ساخت  این  دل  در  کم کم  خراش.  آسمان  بالواقع  می بینیم  را 
گرفت. همسایگی دیگر تعریفش  سازها اجتماعات کوچکی شکل 
ساختمانی  هم  به  شد  تبدیل  بودن  محل  هم  و  کوچه  هم  از 
شدن. آدم ها عماًل به هم نزدیک تر شدند و این باید به همراهش 
مدارا و محبت و توجه بیشتر می آورد، اما چون با ذهنیت همان 
ساختمان های بزرگ و حیاط های وسیع و زندگی سنتی وارد این 
مجموعه های جمعی شدیم، به جای نزدیکی و همدلی بیشتر، 
قلب هایمان دورتر شد. قطعًا این تغییر هم مثل هر تغییر دیگری 
نیازمند اتفاقات و فرهنگ سازی های خاص خودش بود. اما این 
که  کردیم خودمان در موقعیتش  نکات مغفول ماند و همه حس 
که همین ندانستن ها و  کم کم می آموزیم. در حالی  قرار بگیریم، 
عدم رعایت ها توسط یک نفر، آرامش و امنیت روانی را از تمامی 



کنین یک آپارتمان و حتی خودمان سلب می کند. سا
خوش همسایگی، هم شهرها را آباد و هم عمرها را زیاد می کند.1 

دقت های اول به از جنگ آخر
آقای »الف« به همراه خانواده اش برای دیدن و خرید یک واحد 
از  بود.  پسند  مورد  چیز  همه  شدند.  آپارتمانی  وارد  مسکونی 
کابینت و رنگ و لعاب و متراژ و نقشه و نورگیری و همه مسایلی 
کند.  را راضی  که می تواند یک خانم ریزبین مانند خانم »الف« 
تا  می رفت  پیش  خوبی  به  چیز  همه  بودند.  موافق  هم  بچه ها 
کمی صبور  گیرد. آقای الف از خانواده خواست  یک معامله شکل 
کند. سراغ مدیر ساختمان  باشند تا بتواند برخی مسایل را بررسی 
که متوجه شد مدیر همان صاحب خانه است. چه بهتر؛  گرفت  را 
سؤاالتش را در خصوص قوانین ساختمان پرسید و از او خواست 
و  شارژ  میزان  و  دهد  نشانش  را  انباری  و  ماشین  پارک  مکان 
از این همه  هزینه را هم جویا شد. صاحب خانه شگفت زده شد 
تلخ  خاطره  شگفت زدگی،  این  جواب  در  الف  آقای  نکته بینی. 

کرد: خودش را از ساختمان قبلی تعریف 
بنده  یک  اسباب کشی  موقع  گرفتیم،  که  را  ساختمان   ...«
گفت ما همیشه موقع اسباب کشی سی هزار تومان  خدایی آمد و 
کنده  تازه واردها می گیریم مثل  از  برای خرابکاری های احتمالی 
شدن در و دیوار. از آسانسور هم اصاًل برای اسباب کشی استفاده 
که  نمی شود. ما هم این ها را پذیرفتیم، هر چند قابل قبول نبود 
کردم ایشان  هنوز صدمه ای نزده چرا باید مبلغی بپردازم. حس 

1. »ُحْسُن الجوار َیْعُمُر الّدیاَر و یزیُد فی األعمار؛ امام صادق�«/کافی جلد 2، صفحه 667.
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هم  من  قطعًا  که  قوانین  از  هم  این  و  هستند  ساختمان  مدیر 
گذشت  آقا!  قانون مندی...  ساختمان  عجب  باشم،  تابع  باید 
کنیم. یک هو دیدیم ای دل  تا فردایش خواستیم ماشین پارک 
رسید  زودتر  کس  هر  نیست  مشخص  پارک ها  جای  اصاًل  غافل 
راحت ترین جا پارک می کند و این شده قانون ساختمان. حاال بیا 
کلی سر این مسایل  که در سند جاها مشخص شده.  کن  و ثابت 
از ما انرژی و اعصاب صرف شد. بعدًا فهمیدیم آن سی تومان هم 
سلیقه ای است هر که داد، داده و هر که نخواست نمی دهد! نه از 

قانون خبری هست و نه از مدیریت درست.«

چه گوارا این آب
که آقای الف پس از اسباب کشی به ساختمان  اولین صبحی بود 
کرد باران  که شد حس  جدید راهی اداره اش می شد. وارد حیاط 
که آب ها  باریده! از در و دیوار ساختمان آب می چکید. تا حدی 
مانند جوی آب به پارکینگ روان بودند. پس رمز طراوت بیش 
گل ها و تمیزی در و دیوار حیاط این است. بنده خدایی  از حد 
به  می افتد  بیچاره  آب  با  و  می آید  ع  علی الطلو صبح  که  هست 
بلکه جلوی در  را آب می دهد،  باغچه  تنها  نه  و دیوار.  در  جان 
همه  از  که  آب  قطرات  به  می شوید.  هم  را  موزاییک ها  و  خانه 
که  آن هایی  قطعًا  کشید.  آهی  و  انداخت  نگاهی  می چکید،  جا 
در مناطق بیابانی زندگی می کنند قدر این قطرات حیاتی را بهتر 
می دانند. برخی انسان ها آب برای خوردن ندارند، ما به سنگ 



و سیمان و آسفالت آب می دهیم! آیا واقعًا باید از نعمتی محروم 
این  هزینه  باید  کنین  سا باقی  چرا  بدانیم.  را  قدرش  تا  شویم 
وضعیت  در  که  نیستند  متوجه  واقعًا  آیا  بپردازند؟  را  بی مباالتی 
تا  کرد  مشغول  را  ذهنش  مدتی  سؤال ها  این  داریم؟  قرار  قرمز 

فکری به مغزش رسید.
فردای آن روز گوش به زنگ بود کنار پنجره. آماده و حاضر. خانم 
اطالع  بی  هم  ماجرا  از  چند  هر  می کرد،  نگاهش  تعجب  با  الف 
در  چقدر  که  افتاد  این  یاد  بود.  همسرش  با  دلش  هم  او  نبود. 
مصرف آب به بچه ها و خودش تذکر می دهد. حیف تشت هایی 
که از آب شستشوی میوه و سبزی پر شده بودند تا آقای الف آن ها 

گل ها بریزد. را ببرد پای 
شده  رها  که  فنری  مانند  را  الف  آقای  آب  فوران  آشنای  صدای 
گل ها  به  که  دید  را  داری  سن  آقای  کرد.  حیاط  راهی  باشد، 
که  آبی  ُپر  تشت  با  می کند.  بازی  آب  نه،  که  آب  می دهد.  آب 
با  و  برگشت  آقای »ب«  کرد.  و سالم  رفت  به دست داشت جلو 
و  معرفی  و  متداول  احوال پرسی های  بعد  گفت.  پاسخ  مهربانی 
خوش و بش، آقای الف با نهایت احترام شرایط را برای آقای ب 

توضیح داد.
گفتار مؤدبانه  که به نظر فرد منطقی می رسد و از نحوه  آقای ب 
آقای الف خوشش آمده بود، به طرف شیر آب رفت و آن را بست. 
گیاهان  که با تشنگی  ح بود  هر چند هنوز این سؤال برایش مطر

کرد؟ زبان بسته چه باید 
گفت:  خنده  با  گل ها  پای  تشت  کردن  خالی  هنگام  الف  آقای 
کم  که قطره ای اضافه و  »خانم بنده بیشتر از ما حساس هستند 
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که با آب خالی می شویند، آبش  مصرف نشود. میوه و چیزهایی 
را در تشتی جمع می کنند و ما مأموریم هر روز صبح این آب را پای 

گل ها بریزیم.«
می کرد،  تحسین  را  الف  خانم  کدبانوگری  که  حالی  در  ب  آقای 
و  اطالعات  این  الف خواست  آقای  از  به عنوان مدیر ساختمان 
آن  از  همه  تا  بزند  ساختمان  اعالنات  تابلوی  روی  را  راهکارها 

کنند. استفاده 
و  نشستند  بچه ها  خانم  با  برگشت  خانه  به  الف  آقای  که  شب 

کردند برای تابلوی اعالنات با این مضمون: مطلبی را آماده 
همسایه های عزیز!

دیگری  چیز  با  را  آب  وجود  اهمیت  نمی توانیم  ما  از  کدام  هیچ 
کنیم. وقتی شیر آب را در خانه به راحتی باز و آب خنک  مقایسه 
کافی  کمتر به فکر نبودش می افتیم.  ل آن را لمس می کنیم،  و زال
کنیم زمانی آب جیره بندی شود، به تکاپو می افتیم.  است فکر 
کنیم  مصرف  آنطور  چرا  هست.  و  بوده  بهتر  پیشگیری  همیشه 
این  تا همیشه  کم  مصرف می کنیم  نتوانیم.  که  بیاید  که روزی 

نعمت را داشته باشیم.
گرفته  قرار  جهان  خشک  کمربند  در  ما  کشور  اینکه  به  توجه  با 
گزارش شده،  آن یک سوم متوسط جهانی  در  بارندگی  میزان  و 
کمتر باشد چند برابر مصرف جهانی  مصرف آب ما به جای آنکه 

است.
که دارد تمام می شود و جایگزینی  این یعنی خطر؛ یعنی چیزی 



باالتر  را  اتمام  این  بیشتر، سرعت  به جای مراقبت  ما  اما  ندارد، 
می بریم.

کنین، توجه بیشتری  چون هزینه های آب مشترک است بین سا
زیادی  راهکارهای  کارشناسان  می کند.  ما  تک  تک  متوجه  را 
پیشنهاد کرده اند که به امید خدا با رعایت تک تک ما در جامعه، 

ج خواهیم شد.  از این بحران خار
گرفتن بین 20 الی 40 لیتر آب مصرف می شود.  با هر دقیقه دوش 
کنیم  کم  گرفتن را  بنابراین بهتر است زمان مورد نیاز برای دوش 

و جز در مواقع ضروری و آبکشی آب را باز نکنیم.
باز  را  کنیم و آب  لیوان آب استفاده  از یک  ک زدن  هنگام مسوا

نگذاریم.
گرفت. کمتر می شود به راحتی وضو  با یک لیوان آب و حتی 

که چّکه نکنند.  کنیم  شیرهای آب را هر چند وقت یک بار چک 
از  آب  زیادی  حجم  که  نکشیم  سیفون  ضروری  مواقع  در  جز 

دست می رود.
و  سبزی  کنیم.  استفاده  تشت  از  سبزی  و  میوه  شستن  هنگام 

کمتری بخواهند.  میوه را در آن بخیسانیم تا برای شستشو آب 
که  کنیم  لباس شویی و ظرف شویی استفاده  از ماشین  هنگامی 

کامل باشد.  ظرفیتش 
اینکه  از  قبل  و  زود  )صبح  روز  خنک  ساعات  در  تنها  را  باغچه 
سیستم  و  آب  حداقل  با  دهیم،  آب  کند(  بخار  را  آب  خورشید 
آبیاری  برای  بهتر  چه  برود.  گیاه  پای  آب  فقط  که  قطره ای 
ندارند  شوینده  مواد  که  شستشویی  آب های  از  گلها  و  باغچه 

کنیم. استفاده 
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کیزه نگه داریم، نه با  راه پله ها و حیاط و جلوی درب را با جارو پا
شلنگ و فشار آب.

کنیم. هر  برای شستن اتومبیل از دستمال و سطل آب استفاده 
کارواش ببریم.  که اتومبیل مان را به  چند بهتر است 

کنیم اتالف آب نداشته باشد. کولر آبی را بازدید 
که به آب  گیاهان مقاومی  کنیم در باغچه خانه، درختان و  سعی 
کمتری نیاز دارند و تحمل ماه های گرم تابستان را دارند؛ بکاریم. 

کودکان بازی با آب را دوست دارند، مراقبشان باشیم. معمواًل 
گرم ترین ساعات روز، مصرف  - در فصل تابستان و بخصوص در 
کنیم مصارف غیرضروری را  آب بیشترین حد خود را دارد، سعی 

کاهش دهیم تا آب به همه طبقات برسد.
گر موارد دیگری هست یا شما تجارب مفیدی دارید، خوشحال  ا
آن  از  هم  دیگران  تا  کنید  اضافه  لیست  پایین  در  می شویم 

بهره مند شوند.
کنان  با تشکر از مدیریت ساختمان و سا
آقای الف

میهمان همساده!
که حاال بعد از یک  کنین از اطالعیه آقای الف  بعد از استقبال سا
کنین تبدیل به یک طومار شده، آقای  هفته با تجارب باقی سا
روابط  و  ساختمان  قوانین  وضع  خصوص  در  گرفت  تصمیم  ب 

کنین جلسه مشورتی با آقای الف داشته باشند. بهتر سا
این بود که به همراه خانمش یک شب خانواده آقای الف را برای 



کردند.  شب نشینی و آشنایی بیشتر به خانه شان دعوت 
در این شب نشینی موارد ذکر شده در اطالعیه و موافقت و عدم 
کنین با هر کدام از آن ها بررسی شد. یکی از جالب ترین  موافقت سا
کثریت با آن موافق بودند: »از  که ا کنین بود  موارد، نظر یکی از سا
و وصل، سر  نظیر شیرهای قطع  کاهش دهنده مصرف  وسایل 
گر  ا کنیم.  استفاده  فشارشکن  شیرهای  و  کننده  پودر  شیرهای 
کرده  مایل بودید اطالع دهید خودم برای همه واحدها خریداری 

و هماهنگی نصبش را هم انجام می دهم.«
بعد از بررسی و تصویب یکسری موارد، آقای ب لیستی از قوانین 
گذاشت و از آقای الف خواست بند  گذشته ساختمان را روی میز 
کرده نظرش را بدهد. این قوانین تنها شامل شارژ  به بند مطالعه 
ساختمان و طریقه محاسبه هزینه های مشترک بود و یکی دو تا 

پیام اخالقی.
کرده بود از جیبش درآورد و  که آماده  آقای الف لیست دیگری را 

کرد به عنوان یکسری مطالب: شروع 
ساختمان  عمومی  مکان های  خصوص  در  می توانیم  نظرم  »به 
که متعلق به همه است نکاتی بزنیم؛ اینکه هیچ کس حق تصرف 
کنین  کامل سایر سا مکان های عمومی را بدون رضایت و اجازه 
ندارد، مانند پارکینگ و پشت بام. البته راهروها هم شامل این 
مانند  وسیله ای  یا  کفش  می شوند، گذاشتن  مشترک  استفاده 
که مانع عبور و تردد راحت افراد بشود، به نظر  گلدان و تابلو و... 

صحیح نمی آید.«
کرد مثل دویدن در   به یکسری مسایل دیگر هم می شود اشاره 
صدا،  و  سر  پر  و  دیروقت  میهمانی های  از  خودداری  پله ها،  راه 
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کنترل صدای سیستم های صوتی- تصویری و ...«
که متفکرانه با تکان سر حرف های آقای الف  آقای ب در حالی 
ح  که به ذهن خودش رسیده بود، طر را تایید می کرد، مواردی را 
کرد: »بله، همه این موارد خوب است...البته ممکن است سالی 
که  کنین ترتیب بدهد  یک بار یک میهمانی بزرگی هم یکی از سا
ج باشد.  کنترل میهمانان و رفت و آمدها از دست صاحب خانه خار
می توان عنوان کرد قبل چنین برنامه هایی که ممکن است برای 
کنین یا حداقل مدیریت  کدام مان پیش بیاید، از قبل باقی سا هر 

کرده و اجازه بگیریم.« ساختمان را مطلع 
آقای الف در تأیید صحبت ها گفت: »حق با شماست. برای خود من 
کنین هم بهتر  هم ممکن است پیش بیاید. این طوری تعامالت سا
پارکینگ  به  نیازی  و  گاهی سفر هستم  که  می شود. حتی خود من 
گر صالح بدانید می توانم به همسایه هایی که پارکینگ ندارند  ندارم ا

کنند.« اطالع دهم در این مدت از پارکینگ من استفاده 
آقای ب از این پیشنهاد خوشش آمد و آن را یادداشت نمود.

گذشت تا باالخره لیست قوانین ساختمان با موفقیت  دو ساعتی 
نوشته شد. در این لحظه خانم ها با سینی چای و میوه خودشان 
را به همسران شان رساندند تا خستگی این ساعت ها را از تنشان 

کرد. بزدایند. بوی دارچین چای و هندوانه فضا را پر 

بایدهای یک آپارتمان نشین
صبح یکشنبه آقای ب، لیستی را به تابلو اعالنات وصل می کرد 



تحت عنوان »قوانین ساختمان«:
با سالم خدمت همسایه های عزیز

کنون دقت  خواهشمند است در رعایت نکات زیر همان گونه که تا
کوشا باشید. داشته اید، زین پس هم 

مسایل  همه  هم  با  ما  همراهی  و  همکاری  گذشت،  اینکه  اول 
آپارتمان را حل می کند.

شارژ ماهانه ساختمان به ازای هر واحد مبلغ 40 هزار تومان است 
مانند  ج  مخار باقی  می شود.  مشترک  برق  و  نظافت  صرف  که 
گاز و تعمیرات و... برای هر خانواده محاسبه  هزینه های آب و 

می گردد.
کارهای ساختمانی  که ایجاد سروصدا می کند خصوصًا  کاری  هر 

گیرد. با هماهنگی و بین ساعات 8 تا 13 و 16 تا 20 انجام 
ع است مگر با توافق  هرگونه تغییر در نما و سردر و بالکن ها ممنو
کنین. تغییرات داخل ساختمان و بخش های خصوصی  همه سا
به  نه  گیرد،  صورت  متعارف  حد  در  باید  مدیریت  نظر  با  هم 

که به استحکام ساختمان صدمه بزند. گونه ای 
واحد  طرف  از  ساختمان  بر  وارده  خسارات  مسئول  کنین  سا
گرفتگی لوله ها و یا ترکیدگی آن و نشتی  خودشان هستند مانند 

به سایر قسمت ها.
و  دقت  با  آسانسور  مانند  آپارتمان  عمومی  و  رفاهی  امکانات  از 

حساسیت بیشتری استفاده شود.
ساختمان  عمومی  بخش های  در  شخصی  وسایل  گذاشتن  از 
جایش  به  جا  هم  وسیله ای  دیدن  صورت  در  کنید.  خودداری 

نکنید.
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در جلسات عمومی ساختمان منتظر حضور همگی هستیم.
تمام  قفل های  کلید  که  دارند  را  این  حق  همسایه ها  تمامی 
مکان های عمومی از قبیل پشت بام، حیاط عمومی و موتورخانه 
ع دست کاری تجهیزات ساختمان باید با  را داشته باشند اما هر نو

گیرد. اطالع مدیریت صورت 
کنیم. در مصرف انرژی عمومی آپارتمان تا حد توان صرفه جویی 
هرگونه خرابی را باید فورًا به مسئول ساختمان اطالع داده یا با 

کنید. هماهنگی او نسبت به تعمیرش اقدام 
ع است. ع حیوانی غیر از ماهی و پرندگان ممنو نگهداری هر نو

الزم  ساختمان  مشترك  بخش های  در  مناسب  پوشش  رعایت 
است. 

شستشوی فرش و ماشین )نظافت با یک سطل آب مانعی ندارد( 
ع است. و از این قبیل در پارکینگ یا حیاط و پشت بام ممنو

هنگام  لطفًا  ماست.  تک تک  عهده  بر  ساختمان  نظافت  حفظ 
بردن آشغال ها از عدم ریزش شیرابه آن مطمئن باشید.

وسایل  دادن  قرار  از  است.  مهم  هم  ساختمان  ظاهر  حفظ 
که آلودگی تصویری ایجاد  غیرضروری در بالکن یا پشت پنجره 

می کند، خودداری شود.
مدیریت  با  مراسم ها  و  جشن ها  بزرگ،  میهمانی های  برای 

گیرد. هماهنگی صورت 
می شود،  همسایه ها  آزار  باعث  که  صوتی  آلودگی  ع  نو هر  از 

کنیم مانند دویدن در راه پله ها. خودداری 



بچه ها و غولی به نام همسایه
گاهی از آنکه  بچه ها عاشق بازی هستند. حتی ما بزرگ ترها هم 
کنیم لذت می بریم. اما این طفل معصوم ها در  آن ها را همراهی 
کمی  تا  نیست.  مهیا  برایشان  امکان  این  آپارتمانی  خانه های 
مامان  »آرام تر  بلند می شود:  از یک جایی  می دوند یک صدایی 
پسرم،  »یواش تر  همسایه ها«،  خانه  می رود  پایت  صدای  جان! 
می خواهی آقای فالنی بیاید دم در خانه دوباره تذکر بدهد.« پای 
است:  بلند  صداها  باز  می نشینند  که  هم  کامپیوتر  و  تلویزیون 
کمی تحّرک داشته باش. چشم هایت ضعیف می شه ها!«  »پاشو 
و  بدوند  باید  باالخره  نمی دانند  بیچاره  بچه های  این  خالصه 
کت باشند از دست غولی به  تحرک داشته باشند یا بنشینند و سا
کله اش  و  سر  می خورد  توّقی  به  تّقی  تا  که  پایینی  همسایه  نام 

ظاهر می شود.
آقای الف هم مثل خیلی از ما با این معضل مواجه بود اما تدابیر 
اهل  و  بودند  کوچک  بچه هایش  که  زمانی  تا  داشت.  خوبی 
جنب و جوش زیاد، سعی می کرد در طبقه اول خانه بگیرد؛ باال 
گر هم امکانش  که بچه ها راحت تر آتش بسوزانند. ا سر پارکینگ 
خودش  پایینی  همسایه  که  می کرد  انتخاب  را  طبقه ای  نبود 
جور  این  در  کند.  درک  بهتر  را  آن ها  بتواند  و  باشد  داشته  بچه 
مواقع خیلی وقت ها بچه های همسایه هم به بچه هایش اضافه 

کنید دیگر. می شدند و خودتان تصور 
خانم الف هم که همیشه با دیدن بچه هایش یاد کودکی خودش 
دلش  می افتاد،  باغچه  و  حوض  و  مادری  خانه  بزرگ  حیاط  و 
که از این نعمت ها محروم بودند می سوخت و سریع  برای بچه ها 
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یک آماده باش می داد برای رفتن به پارک سر کوچه. آماده باشی 
که با جیغ و خوشحالی بچه ها همراه بود.

آپارتمان  از  بهتری  فهم  و  شده اند  بزرگ تر  بچه ها  که  حاال 
نشینی دارند، با اجازه خانواده و هماهنگی های الزم با مدیریت 
بار  سه  یا  دو  می توانند  تعطیل  روزهای  بجز  جدید،  ساختمان 
نیستند،  استراحت  حال  در  همسایه ها  که  را  ساعاتی  هفته  در 
باقی بچه های ساختمان  که  کنند. جالب است  بازی  در حیاط 
که تا حاال فکر می کردند به حکم آپارتمان نشینی محکوم به  هم 
زندانی شدن در خانه اند، آن ها را همراهی می کنند. شرطش هم 
گلدان ها  و  گل ها  مواظب  نکنند،  سروصدا  خیلی  که  است  این 

ع. باشند و آب بازی هم مطلقًا ممنو

صبوری کن، صبوری کن، صبوری
که همکارش سؤالی پرسید: »از  آقای الف سرش در پرونده ها بود 

ساختمان جدیدتان راضی هستید؟ همسایه ها چطورند؟«
آقای الف لبخندی زد و گفت: »خدا را شکر همه چیز خوب است. 
کنین  که بیشتر سا قطعًا یکسری نکات پیش می آید اما از آنجایی 
برای  مناسب  و  آرام  محیطی  داشتن  دغدغه شان  خودشان 
خانواده شان است، مشکالت با مشورت و صحبت حل می شود. 

نسبت به ساختمان قبلی همسایه ها همدلی بهتری دارند.«
به  »خوش  داد:  ادامه  و  کشید  آهی  همکارش  که  بود  اینجا 
سعادتت. ما که اآلن دو ماه است رفتیم ساختمان جدید، حسابی 



نقره داغ شدیم از دست این همسایه ها!«
چطور مگه؟ مدیر ندارید؟

می زند.  مخالف  ساز  یکی  بار  هر  اما  داریم  هم  خوبش  بابا!  چرا 
اصاًل زیر بار نمی روند. حرف منطقی و این جور حرف ها هم توی 
مخشان نمی رود. مثاًل همین همسایه باالیی ما؛ امان از دستش. 
ما  بگذار  حداقل  بیداری  حاال  بیدار.  شب  و  است  خواب  روز 
بخوابیم. مگر صدای ماهواره اش می گذارد. ماهواره قطع باشد، 
کم است، میهمانانش هم  صدای ضبطش بلند است. خودش 

کلی دانگ و دونگ تازه از راه می رسند... 10 شب به بعد با 
عجب آدم بی مالحظه ای!

کن »پاتی« را؛ سگش را می گویم.  کنار همه این ها اضافه  حاال 
باقی  نکردید؟  اعتراض  می دارد؟  نگه  سگ  آپارتمان  در  واقعًا! 

همسایه ها چی؟
همسایه ها  باقی  شده.  کنده  پوست مان  نکردیم.  اعتراض  چرا 
تحمل  هم  یکسری  بی قانون اند،  خودش  شبیه  یکسری  هم 
من  و  ساختمان  مدیر  مثل  یکسری  برنمی آورند،  دم  و  می کنند 

دائمًا معترض.
اول  از همان  و  باشد  قوانین مشخصی داشته  گر ساختمان تان  ا
کنی در جریان قرار بگیرد و متعهد شود، بهتر است. حرف  هر سا
کس  هر  است.  مهم  خیلی  هم  ساختمان  مدیریت  از  شنوی 
که سنگ روی سنگ  کرسی بنشاند  بخواهد حرف خودش را به 
جلسه  یک  من  نظر  به  جنگل.  قانون  می شود  نمی شود،  بند 
مفصل بگذارید برای حل و فصل تمامی مشکالت و وضع قوانین 

ساختمان.
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می گیرید.  نتیجه  بیشتر  شوید  وارد  هم  همدلی  و  دوستی  در  از 
باید  بهتر شود.  زندگی اش  دارد محیط  آدمی دوست  باالخره هر 
گذشت برای رفاه  برای افراد جا انداخت از یکسری آزادی ها باید 
که با این تیغه های نازک  دیگران و در نهایت رفاه خودمان؛ اآلن 
خیلی  پس  می شنود،  همسایه  را  صدای مان  می کنیم  عطسه 

چاردیواری اختیاری، معنا ندارد.
گر ُمخل  در خصوص نگهداری حیوانات هم ما قوانینی داریم، ا

کنید. نظم و آسایش همسایه ها می شود، می توانید شکایت 
دارم،  یادگار  به  پدرم  از  را  جمله  این  ذهنم  گوشه  همیشه  من 
می گفتند:  می شد،  بی تاب  همسایه ای  دست  از  مادرم  وقت  هر 
خانمم! همسایه خوب بودن، به اذیت نکردن نیست؛ همسایه 

کند.1 که بتواند بر آزار همسایه اش صبر  کسی است  خوب 
آقای همکار به فکر فرو رفته بود. با خودش اوضاع و پیشنهادات 
جلسه  یک  کرد؛  اساسی  فکر  باید  می کرد.  مرور  را  الف  آقای 
ع  نو از  البته  ترتیب داد،  جهت حل و فصل مشکالت ساختمان 

دوستانه اش.

شریک لحظه های هم
همه چیز فراهم بود برای یک روز بزرگ برای دختر خانواده. روز 
جشن تولدش. خانم الف با وسواس تمام در حال تدارک بود. به 

تحف  کاظم�،  امام  ااَلذی؛  َعلی  ْبُر  الّصَ الَجواِر  ُحْسَن  ولِکّنَ  ذی 
َ ْ
األ  

َ
َکّف الَجواِر  ُحْسُن  َلْیَس   .  1

العقول، ص 432، ح 13.



این و آن زنگ می زد و دستور غذا می گرفت. لیست می نوشت و 
هر از گاهی هم به کتاب های آشپزی و سفره آرایی سرک می کشید 
که در حال انتخاب لباس  و مدلی انتخاب می کرد. دختر الف هم 
کسی  مناسب بود و یکی یکی میهمانان را با مادر چک می کرد تا 
که متوجه ورود آقای الف  از قلم نیفتد. آنقدر همه مشغول بودند 

نشدند. 
کرد. دختر  را متوجه خودش  بلند، همه  با یک سالم  الف  آقای 
قد  تمام  را  لباسش  که  حالی  در  و  دوید  پدرش  سمت  به  الف 
گفت: سالم بابا! این لباس خوبه  گرفته بود با هیجان  جلویش 

برای تولدم؟
گفت: بله دخترم! چقدر رنگش بهت میاد. آقای الف با لبخند 

دختر الف در حالی که در پوستش نمی گنجید، پدرش را در آغوش 
کشید و بوسید و با خوشحالی به اتاقش رفت.

کیف همسرش را  کت و  خانم الف با یک لیوان شربت جلو آمد، 
گرفت و به اتاق برد. 

گفت: امروز آقای ب را دیدم.  آقای الف خیلی آرام به همسرش 
مشکی تنش بود.

خانم الف با تعجب پرسید: مگه اتفاقی افتاده؟
بله، متأسفانه مادر همسرشون دیروز فوت شده. فردا هم مجلس 

ختم است.
فردا! پس تولد چی؟

باشد برای بعد از ختم میهمانان شان چون از شهرستان هستند 
این شرایط هر  به نظرت در  برای عرض تسلیت.  اینجا  می آیند 
کنیم، صدای شادی بچه ها پایین نمی رود؟  چقدر هم مراقبت 
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ضمن اینکه حضور ما هم در مراسم ختم الزم است.
کمی جمع و جور  کمی شوکه شده بود، افکارش را  که  خانم الف 
گفت: خب... به نظرم تولد را می شود به تأخیر انداخت.  کرد و 
که همسایه مان عزادار است ما خوشحالی  درست نیست در حالی 
احتمااًل  نرود.  صدایی  باشیم  مراقب  هم  خیلی  گر  ا حتی  کنیم 
کارها هم نیاز به کمک داشته باشند.  برای پختن حلوا و یکسری 

به نظرم امشب برای عرض تسلیت سری بزنیم خانه شان.
بدهیم  پیشنهاد  می توانیم  کرده ام  مرتب  را  خانه  که  هم  من 
کمبود جا داشتند برای مراسم فردا روی خانه ما هم حساب  گر  ا
اتفاق می افتد.  ما  برای همه  روزهای سخت  این  باالخره  کنند. 

کردن دخترمان هم با من. راضی 
ع دوستی همسرش به  که از این همه مردم داری و نو آقای الف 

وجد آمده بود در دلش احساس غرور می کرد.

 





فصـــــــــــل سوم 
آدمی و محیط زندگی اش
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مقدمه

»محیط زیست« عبارت آشنا و در عین حال غریبی است. معمواًل 
آالینده های  یا  و  انقراض  حال  در  جانوران  کنار  در  را  کلمه  این 
گلخانه ای و سوراخ شدن الیه اوزون می شنویم. اما این عبارت 
هم  ظاهرش  از  که  همان طور  و  حرف هاست  این  از  فراتر  خیلی 
که در آن زیست می کنیم. از  پیداست تمام محیط اطراف ماست 
کوچه و خیابان، جوی آب، فضای سبز و معابر  خانه، آپارتمان، 
حتی فراتر شامل آسمان باالی سرمان، جنگل ها، دریاها و هوایی 

که نفس می کشیم هم می شود. 
شهروند  یک  که  امروز  تا  خلقت  ابتدای  همان  از  ما  واقع  در 
با  شده  قرین  حیات مان  حتی  و  زندگی مان  می شویم  محسوب 

منابع و مسایل محیط زیستی.

مراقبت از بال فرشتگان
کوچه و خیابان و شلوغی و حتی  دلتان تنگ شده؟ خسته اید؟ از 

در و دیوار خانه تان به تنگ آمده اید؟ 



کنید و  کنید؛ هر چه سریع تر بار و بندیل و خانواده را جمع  جمع 
بزنید بیرون.

کجا چنین شتابان به 
که باشد به جز این سرا، سرایم... کجا  به هر آن 

ج از خانه؛ بدون در و دیوار و ترافیک و بوق ماشین.  جایی خار
کنار دار  کسیژن ببلعید. جایی  که بتوانید نفس بکشید و ا جایی 

گل و بلبل.  و درخت و 
را  خودش  خاص  قوانین  سپردن  آن  به  دل  و  رفتن  طبیعت  به 
که  آن  اصلی  صاحبان  میهمان  میهمانیم.  طبیعت  در  ما  دارد. 
را  میزبان  دل  باشد  حواس مان  هستند.  جانداران  و  درختان 

نشکنیم.
می نشیم،  سبزه ای  روی  می چینیم،  میوه ای  گر  ا است  خوب 
یک بار  می بریم،  لذت  درختی  سایه  از  و  می شنویم  آبی  صدای 
حیاط  هم  جا  بهترین  بکاریم.  نهالی  جایی  یک  شده،  که  هم 
که  نزدیک  جایی  محل مان.  سبز  فضای  یا  است  خانه مان 

کشیدنش را ببینیم. بتوانیم به آن سر بزنیم و قد 
را به زمین  کشیده  تا درختان سر به آسمان  آفریده نشده   آدمی 
کند! ما آفریده شدیم تا بکاریم  ج و ویال هوا  بیندازد و به جایش بر
که روزی را آفرید، برکت را  و پرورش دهیم؛ چون خداوند زمانی 

کاشتن و برداشتن قرار داد.1 در 
بچه ها  بازی  بی انصاف.  و  می شویم  فراموشکار  گاهی  چند  هر 
کلی دعوایشان می کنیم و ناراحتیم. اما  چراغ حیاط را می شکند، 

محمد�،  حضرت  داد؛  قرار  کشاورزی  در  را  برکت  آفرید،  را  روزی  )خداوند(  هنگامیکه   .1
کنزالعمال، جلد 4، ص 32.
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َکک مان هم  همان توپ شاخه درخت را هم شکسته است، اما 
که بال فرشته ای را شکسته ایم!1 نمی گزد در حالی 

تا  بکاریم  هم  ما  بردیم.  را  استفاده اش  ما  و  کاشتند  دیگران 
خانه،  فضای  از  قسمتی  اختصاص  کنند.  سود  فرزندان مان 
باغچه حیاط و حتی جلوی درب خانه به فضای سبز، هم روح 

خودمان را لطیف می کند و هم روح شهرمان را.

دامان مهربان طبیعت
کاری ُپرمشغله الزم است به دامان طبیعت پناه  از چند روز  بعد 
همین  روی  بر  زدن  قدم  پس  هستیم،  ک  خا از  آنکه  نه  ببریم. 
ک هم آرام مان می کند. زیر سایه درختش می نشینیم و با نگاه  خا

به آبی آسمانش اوج می گیریم و سبک می شویم.
تا  برویم  کیلومترها  و  بسوزانیم  بنزین  کلی  نیست  الزم  حتمًا 
درختی ببینیم، برای چند ساعتی به یکی از جنگل ها، بوستان ها 

و تفرجگاه های درون شهری هم سری بزنیم، غنیمت است. 
خانه  آقای  دستپخت  میهمان  را  نهار  که  است  خوب  خیلی 
کباب هم پیشنهادهای غیرقابل ردی  و  باشیم. معمواًل جوجه 
را لحاظ  آن  که حتمًا خودتان  اما دو نکته مهم هست  هستند. 

کردن آتش.  می کنید؛ یکی بوی غذا و دیگری برپا 
غ، جای راه انداختن بوی جوجه و  که در یک پارک شلو موافقید 

به هوس انداختن دیگران نیست؟

1. شکستن شاخه ای از درخت مانند شکستن بال فرشتگان است؛  حضرت محمد�



ع« به چشم تان  آتش چطور؟ احیانًا تابلو »روشن کردن آتش ممنو
و  پارک ها  در  معمواًل  که  هست  تابلویی  چنین  گر  ا نمی خورد؟ 
بزنید  را  کردن  پا  به  اجاق سنگی  قید  دیده می شود،  بوستان ها 
کنید. بعضی ها در اینجور مواقع استاد خود  یا مکان تان را عوض 
نیفتد«؛  اتفاقی  مواظبم  که  توجیه اند: »من  و  زدن  ندیدن  به  را 
و  می رود  باال  سرعت  با  که  راننده ای  همان  داستان  می شود 
همیشه هم مواظب است اتفاقی نیفتد. یک بار، دو بار... باالخره 
که  آتشی  همه  این  بین  باالخره  می افتد.  اتفاق  نفر  یک  برای 

روشن می شود، درختی می سوزد.
که  آن  شرط  به  کرد  روشن  آتش  می توان  تفرجگاه ها  برخی  در 
ک خشکی و مواد سوختنی نباشد. باد  نزدیک درختی، خار و خاشا
کار به خوبی خاموش و سرد شود.  نوزد و بالفاصله هم بعد اتمام 
را  بگذاریم خودش خاموش می شود، همانا و به یکباره جنگلی 
گذراندن یک روز  کردن همانا. با خیال راحت و ُپر انرژی از  نابود 
که همان  گهان پای تلویزیون می شنوید  خوب می روید خانه. نا
گردشگران دچار حریق شده  که بودید بر اثر بی احتیاطی  جایی 
به  قادر  آتش نشانی  مأموران  و  محیط بانان  که  ساعت هاست  و 
که می سوزند. آه می کشید  کنترل آن نیستند. درختان را می بینید 
که دسته  که عجب مردم بی احتیاط و سهل انگاری. غافل از این 
گل خودتان است. ثمره همان ذغال نیم سوخته ای که گوشه ای 

افتاده بود به امید اینکه خودش خاموش می شود.
کنار  کارواش های آزاد  کنیم می رسیم به  که خاموش  آن آتش را 
اتوبان یا جوهای آب. خیلی از رانندگان محترم دل به طبیعت 
که ماشین شان دلی از عزا  می زنند، نه برای خودشان، برای آن 
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درآورد. ماشین ها به صف، راننده ها آستین و پاچه را باال زده از 
می ریزند.  آب  سطل  سطل  طرف  آن  از  کف،  و  پودر  طرف  این 
هم  را  ع  ممنو اتومبیل  شستشوی  تابلوهای  به  بی توجهی  حاال 
کنیم؟ حداقل  چشم بپوشیم، آلودگی آب با مواد شیمیایی را چه 
شوینده ها  انصاف ها.  خوش  بشویید  خالی  آب  با  می شویید، 
ع آب خیلی  آب های سطحی و زیرزمینی را آلوده می کنند. موضو
ببینیم  باز  بیهوده  را  آبی  پارک شیر  در  گر  ا که  آنقدر  است.  مهم 
رد  کنارش  از  راحتی  به  نمی توانیم  نباشد،  آشامیدنی  گر  ا حتی 

شویم.
آمده ایم، نه  آرامش به طبیعت  که همه فقط و فقط برای  حاال 
شستشوی ماشین یا هر چیز دیگر، از موسیقی طبیعت و سکوتش 
لذت ببریم. به صدای آن دل بسپاریم، نه صدای ضبط ماشین 

گیج می کند و هم دیگران را.  که هم خودمان را 
طبیعت  دل  به  که  بود  دیگری  دلیل  هم  کسیژن  ا کسب  البته 
و  کوچه  در  نداشته  کسیژن  ا تا  آمده ایم  است،  باز  فضا  زدیم. 
سیگار  با  اما  شود،  بهتر  حال مان  و  بیابیم  اینجا  را  شهر  خیابان 
کردن هم خودمان را از این نعمت محروم  کشیدن و قلیان دود 
اطراف مان  گر  ا تازه  را.  افرادمان  عزیزترین  هم  و  می سازیم 

که از دودسازی ما بهره مند شود. خانواده دیگری نباشد 
کل  در  کنیم.  همراه  خود  با  هم  را  آشغال ها  خداحافظی،  موقع 
که واردش شدیم حتی  کنیم  بهتر است آن گونه طبیعت را ترک 
کیزه تر. نه یادگاری بر تنه درختی بماند و نه زباله ای بر  بهتر و پا



جان زمین. 

 زمین پالستیکی
کت های  که تقریبًا باالی بیست سال سن داریم، پا کثر ماهایی  ا
کی می شد، به  که هنگام خرید پر از میوه و تخمه و خورا کاغذی 
که مدام ُپر  خاطر داریم. و یا حتی زنبیل های خرید مادران مان 
نانوایی  به  نان  خرید  برای  وقتی  وقت ها  آن  می شدند.  خالی  و 
بود همراه  نان  بقچه مخصوص  که  پارچه  تکه  می رفتیم، یک 
کیسه  نعمت  وفور  همه  این  مغازه ها  و  نانوایی ها  در  داشتیم. 
یکبار  ظروف  انواع  به  برسد  چه  نبود  پالستیکی  نایلون های  و 
مصرف  یک بار  سفره ها  هم  میهمانی ها  در  دیگر  حاال  مصرف. 
شده اند! انگار همه چیز را می خواهیم با رفتن میهمان به سطل 

زباله بسپاریم و خالص.
روکش های  و  پالستیک ها  همین  را  ما  زباله های  سهم  بیشتر 
و  زائد طبیعی مانند پوست میوه  تا مواد  ُپر می کنند  موادغذایی 
که در بسیاری از موارد چون از طبیعت نیستند،  تخمه. موادی 
طبیعت هم با تمام سخاوتش نمی تواند آنها را به خود بازگرداند. 
کشورهای توسعه یافته تفکیک زباله از مبدأ یعنی همان خانه  در 
که تولید شده، امری است بسیار جاافتاده  یا اداره و هر محیطی 
که در یک خانه سی متری، وجود چند سطل  و بدیهی. تا حدی 
مانند  خشک  زباله های  جمع آوری  برای  مختلف  رنگ های  با 
کاغذ، پالستیک، آهن، چوب و زباله های تر مانند همان  شیشه، 
گاز و یخچال مهم و ضروری  اضافات مواد غذایی به اندازه وجود 

است.
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کمپوست  و  کود  تولید  برای  حیوانی(  و  )گیاهی  تر  زباله های 
استفاده  و  بازیافت  برای  خشک  زباله های  و  می شوند  استفاده 
مجدد دوباره به چرخه صنعت برمی گردند نه به زمین. بسیاری 
ک ها و آب ها  از ترکیبات پالستیکی رها شده در طبیعت به مرور خا
دست  با  ما  واقع  در  می برند.  بین  از  را  جانوران  و  کرده  آلوده  را 
خودمان به نحوی خودمان را از بین می بریم؛ یک خودزنی آرام 

و خاموش.

گنج های فراموش شده
بد نیست کمی به آمارها توجه کنیم. اعداد خیلی کمک کننده اند:
کارشناسان می گویند برای تولید یك تن کاغذ جدید باید 15 درخت 
از  کاغذ  تهیه همین مقدار  برای  در حالی که  کرد،  را قطع  تنومند 
کاغذ،  کار نیست. در روش بازیافتی  کاغذ بازیافتی، احتیاج به این 
میزان انرژی مورد نیاز به یک چهارم و همچنین آب مورد نیاز )در 

کمتر از یک صدم  کاهش می یابد. این اوضاع بی آبی( به 
ظروف و ضایعات آلومینیومی مانند فویل ها، قوطی های نوشابه 
و  کارگاه ها  تراشه های  حتی  و  پنجره ها  چارچوب  کنسرو،  و 
بازیافت  همگی  نوشابه   قوطی های  بازکننده  کوچک  حلقه های 
 90 به  بازیافت  شده  آلومینیوم  از  آلومینیوم  تولید  می شوند. 
دارد  نیاز  معدن  سنگ  از  آن  تولید  به  نسبت  کمتر  انرژی  درصد 
کاهش می دهد.  و همچنین آلودگی های مربوطه را تا 95 درصد 

گوشه ذهن تان بسط دهید به بازیافت آهن  همین دو مورد را در 



کشید! بی خود  و پالستیک و شیشه و باقی موارد. سرتان سوت 
که نباید طال به  کثیف؛ حتمًا  که به زباله می گویند طالی  نیست 

گردن مان آویزان باشد. سر و 
که سهم  گرم است  سرانه تولید زباله برای هر ایرانی 600 تا 650 
خیلی  مقدار  این  عزیز.  شهرنشینان  به  است  متعلق  آن  بیشتر 

بیشتر از استانداردهای جهانی است. 
روزانه  میزان(=  )کمترین   650  ایرانی )حدودی(  میلیون   70

کثیف 45500 تن طالی 
کشور ما تنها 8 درصد زباله های شهری بازیافت   از این مقدار، در 
می شوند و 92 درصد آن در دل زمین مدفون که از این مقدار فقط 
25 درصد به صورت بهداشتی و اصولی انجام می شود و باقی آن 

غیر بهداشتی. 
بحال  تا  چگونه  می افتد؟  ک  وحشتنا اتفاق  این  چطور  چرا؟ 
با  همراه  بی توجهی  با  ملی مان  سرمایه های  راحتی  همین  به 
به  هم  توانسته ایم  چطور  است؟  رفته  باد  به  زباله  کیسه های 
که در آن زندگی می کنیم؟  خودمان ضرر بزنیم و هم به محیطی 
دست مان  به  چه  هر  و  برمی داریم  را  سطل  در  راحتی  به  چطور 
باشند  دیگری  عده  یک  باید  چرا  می کنیم؟  روانه اش  می آید 
ثروت ها  این  بازیابی  دنبال  به  ما  آشغال های  داخل  شبانه  که 

باشند؟!
گر نمی دانستیم  گرفته شده، ا که حال شما هم مثل من  می دانم 
از حاال یک همت ملی داشته  کافی است  یا عمل نمی کردیم،  و 

کنیم: باشیم و به دیگران هم توصیه 
یک بار  ظروف  و  نایلون  مصرف  ممکن  جای  تا  لحظه  همین  از 
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صورت  در  که  است  این  پیشنهاد  ع؛  ممنو پالستیکی  مصرف 
که به طبیعت  کنیم  استفاده  از ظرف های یک بار مصرفی  لزوم 

برمی گردند. 
کنیم تا با خراب شدن مواد غذایی و  به اندازه نیاز خانواده  خرید 

میوه ها میزان زباله های تر افزایش نیابد. 
چه عیبی دارد همین نایلون های مصرف شده را با خود ببریم و 
کنیم یا موقع خرید همه میوه ها را در یک نایلون  دوباره استفاده 

بریزیم.
مواد  نگهداری  برای  و  شسته  را  شیشه ای  ظروف  امکان  حد  تا 
این  غیر  در  و  کنیم  استفاده  مایعات  و  ادویه جات  و  غذایی 
کار  کنیم، به محل های جمع آوری یا مأموران این  گانه جمع  جدا

تحویل دهیم.
دور  نکرده ایم  استفاده  قسمت هایش  تمام  از  تا  را  کاغذی  هیچ 
که در خانه ها می اندازند  کاغذهای تبلیغاتی  نریزیم حتی همین 
گر دیگر جایی برای نوشتن ندارد و به  کثرًا پشتش سفید است. ا ا
کردن هم نمی آید،  ک  کودک مان و شیشه پا کاردستی  کار بازی و 

کنیم.  گانه جمع  جدا
از  نیست  بد  کاغذی،  دستمال  مصرف  کردن  کم  برای 
استفاده  و شو  قابل شست  پارچه ای  لطیف  و  نرم  دستمال های 

کنیم.
نریزیم  دیگر  آشغال های  قاطی  را  شکسته  و  سوخته  المپ های 
که  کم مصرف  کنیم خصوصًا المپ های  گانه بسته بندی  و جدا



شکسته شدن آنها محیط را سمی می کند.
که می خواهیم بخوریم در ظرف بریزیم تا به  غذا را به اندازه ای 

این ترتیب مواد غذایی را تبدیل به زباله نکنیم.
بگذاریم آب زباله های تر تا حد امکان برود بعد به سطل منتقل 

کنیم.
باطری های  جای  به  کنیم  استفاده  شارژ  قابل  باطری های  از 

یک بار مصرف.
که حداقل میزان بسته بندی را دارند. کنیم  موادی را خریداری 

در استفاده از مواد شیمیایی و شوینده ها حداقل مصرف را داشته 
شیمیایی  مواد  جایگزین  طبیعی  مواد  دارد  امکان  گر  ا و  باشیم 

کنیم.
کنیم. آیا  قبل از دور ریختن هر چیزی به استفاده مجدد آن فکر 

کنم؟ کار دیگری استفاده  امکان دارد از این قوطی برای 
کودکان آموزش دهیم هر زباله های  به اعضای خانواده خصوصًا 
ع  این موضو به  بیندازند و نسبت  را درجای مخصوص خودش 

حساس باشند.
که به زور قانون و  کار خوب و اخالق مدار به این است  ارزش یک 
کشورها مانند  جریمه و این جور مسایل انجام نگیرد. در خیلی از 
سنگینی  جریمه های  زباله  نامناسب  تفکیک  برای  حتی  آلمان 
ما شهروندان  به  که  تفکیک! حاال  به عدم  دارد چه رسد  وجود 
ایرانی اعتماد شده و از این جریمه ها خبری نیست، قدر فرصت 

را بدانیم. 
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اکسیژن سیری چند؟
شهروندی می گفت: من همه چیز را از شهر می گیرم؛ ریه هایم از 
ک  گرمای خانه ام، سالمتی جسمم، خورا هوای شهر ُپر می شود، 
سفره ام و درآمد و هزینه های زندگی ام. برای اینکه بهترین ها را 
من  که  باشم  فکر  این  به  اوقات  گاهی  است  الزم  بگیرم  شهر  از 
خوب،  شهر  »کتاب  دهم.  هدیه  شهرم  به  را  چیزها  بهترین  نیز 

شهروند خوب«
که این بهترین ها چیست، اما  قطعًا همه ما شهروندان می دانیم 
باز می دارد. غفلتی  از عمل به دانسته هایمان  را  گاهی غفلت ما 
این  شود.  تمام  گران  شهرمان  برای  و  ما  برای  است  ممکن  که 

جمالت را با هم بخوانیم:
50% از امراض به دلیل وجود هوای ناسالم و آلوده است.

که از  58% از انرژی بدن توسط هوا تأمین می شود، بیشتر از آن 
آب و غذا تأمین شود.

بین  که  حالی  در  می کنند،  مصرف  آب  لیتر   2 روزانه  انسان ها 
15000 تا 25000 لیتر هوا تنفس می کنند.

تهران،  مانند  صنعتی  و  بزرگ  شهرهای  در  می شود  که  زمستان 
ک و... همه برای دیدن آسمان آبی حسرت به دل  اصفهان، ارا
می مانیم. نه آسمان آبی است و نه حال مان خوش. ریه هایمان 
را  امان مان  سردرد  می سوزد،  چشم هایمان  می شود،  سنگین 
بریده و نفس هایمان به شماره افتاده. در دنیا بیماری های ناشی 

از آلودگی هوا، چهارمین رتبه مرگ و میر را دارند.



از نظر آالینده ها  که هوا  تلویزیون و رادیو هشدار می دهند  مدام 
در شرایط اضطرار است. از رفت و آمدهای غیرضروری خودداری 
که  کافی است فقط یکسر اداره، دانشگاه و یا جایی برویم  شود. 
که می رسیم نه نایی داریم و نه نفسی.  ضروری است. به خانه 
چاردیواری  در  می شویم  زندانی  روزها  این  در  محترمانه  خیلی 

خانه.
شخصی  نقلیه  وسایل  آوردن  از  که  می کنند  خواهش  مدام 
نقلیه  وسایل  با  می گیریم  تصمیم  اول  روز  کنید.  خودداری 
تا  غ است. مترو هم  اتوبوس شلو کنیم. صف  عمومی رفت و آمد 
کسی می شویم. توی  کنیم وقت گیر. باالخره سوار تا خط عوض 
ترافیک هر طرف را نگاه می کنیم، همه خودروها تک سرنشین 
که ببین  هستند. مدام لب می گزیم و با خودمان حرف می زنیم 
کردم ماشین نیاوردم.  عجب مردم بی فرهنگی. عجب اشتباهی 
گر دیر برسم چی؟ این هم از حمل و نقل عمومی شان؟... حاال ا

فردا صبح علی رغم تعطیلی مدارس و وخیم شدن اوضاع، ما هم 
اضافه می شویم به یکی از همان شهروندان بی فرهنگ. تا وقتی 
که تک تک ما شهروندان اینگونه فکر می کنیم، هیچ چیز خوبی 

کنیم.  که به شهر هدیه  نخواهیم داشت 
کسیژن  ا بدون  روزهای  در  شهروندان  ما  که  هست  هدیه هایی 

می توانیم به شهرمان بدهیم:
در شرایط اضطرار واقعًا از سفرهای درون شهری غیرضروری در 

کنیم. طول روز و ساعات ُپر ترافیک خودداری 
را   ترافیک ترین( مسیر  کم  یا  )کوتاه ترین  بهترین  از حرکت   قبل 

کنیم و بعد راه بیفتیم. انتخاب 
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کردن خیلی خوب است، اما نه در این روزها.  ورزش 
قلبی  و  تنفسی  بیماران  و  باردار  افراد  سالمندان،  کودکان، 
حواسشان بیشتر جمع باشد؛ یا بیرون نروند و یا در شرایط اضطرار 

کنند. از ماسک های فیلتردار استفاده 
باال  را  شیشه ها  و  کرده  خاموش  را  ماشین  سنگین،  ترافیک   در 

بکشیم. 
که ویتامین های مختلف دارند در  خوردن میوه و سبزیجات تازه 
این شرایط توصیه می شود. نوشیدن آب زیاد و مصرف غذاهای 

کارساز است.  کم چرب هم  کم نمک و 
و  کشیدن  سیگار  به  نیازی  دیگر  می خوریم  دود  کافی  اندازه  به 

قلیان نیست.
گر هم با خودروی شخصی عازم هستند، در  خیلی از شهروندان ا
مسیرشان تا حد امکان پیاده ها را سوار می کنند. هم ثواب دارد، 
هم دیگر الاقل جز آن بی فرهنگ های تک سرنشین نیستند. با 
که حداقل  برای دیگران  کارشان در واقع مشوقی می شوند  این 
آنها وسیله هایشان را به خیابان نیاورند. در واقع این عزیزان در 
این شرایط با همدلی باری را از دوش حمل و نقل عمومی شهر 

برمی دارند.

گوش خراش های گوش نواز

احتمااًل  داشت،  برایت  ارمغانی  چه  شهرنشینی  بپرسند  ما  از  گر  ا
می گوییم: امکانات رفاهی و مالی.



احتمااًل  گرفت،  تو  از  چیزهایی  چه  شهرنشینی  بپرسند  ما  از  گر  ا
ک، آرامش، وقت فراغت و... می گوییم: سالمتی، هوای پا

گرفتی؟ آیا خوب معامله ای بود؟  گر از ما بپرسند چه دادی و چه  ا
سودش چه بود و زیانش؟ آن گاه چه می گوییم؟

می شود  یعنی  باشیم؛  نکرده  زیان آوری  خیلی  معامله  امیدوارم 
برای خودمان  بهتری  که شرایط  آن  به شرط  کرد  کم  را  زیانش 

کنیم.  فراهم 
گر امکانات رفاهی برای ما بیشتر از سالمتی خودمان و آدم های  ا
برمی داریم،  کدام یک ماشین شخصی  باشد، هر  شهرمان مهم 
و  بوق  کلی  و  بمانیم  ترافیک  در  هر چند ممکن است ساعت ها 
سر  به  راحت تر  نظرمان  به  اما  کنیم  خرجش  اعصاب  و  بنزین 

کارمان می رسیم. 
کالن شهرها در رده معضالتی مانند  امروزه روز، آلودگی صوتی در 

ترافیک و آلودگی هوا سالمتی همه را تهدید می کند.
واحدهای  سروصداهای  ماشین ها،  بوق  ک  وحشتنا صدای 
مترو،  صدای  پیکر،  غول  هواپیماهای  فرود  صدای  صنعتی، 
سرعت باالی خودروها و دست اندازهای خیابان، ترمزهای آنی، 
صدای موتورسیکلت ها و ماشین های سنگین، ساختمان سازی 
را  ما  تا شب  از صبح  این صداها  تیرآهن ها، همه  کردن  و خالی 
کنار همه اینها صدای وسایل صوتی را هم اضافه  کرده اند. در  ُپر 
که برق می رود تازه می فهمیم سکوت چیست. کنید. واقعًا وقتی 
نشانه  این  اما  یافته ایم،  سازگاری  مسایل  این  با  ما  چند  هر 
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زمان  کاهش  عصبی،  اختالالت  باال،  خون  فشار  نیست.  خوبی 
خواب، بروز اضطراب های ناخواسته، عصبانیت و پرخاشگری، 
عدم تمرکز حواس و اختالل یادگیری، تأثیر سوء بر روی نوزادان 
گیاهان و حیوانات، باال رفتن فشار داخل جمجمه و  )جنین( و 
ک  کم شدن ترشحات بزاقی و خشکی دهان، انقباض های دردنا
همه  این  در  آدم ها  ما  زندگی  دستاوردهای  از  بخشی  معده، 

سروصداست.
این صداها در طوالنی مدت قدرت شنوایی را چنان آرام و بدون 
که خودمان هم خبردار نمی شویم. متأسفانه  درد از بین می برد 
که نیاز بیشتری به سکوت  کز درمانی و آموزشی ما  بسیاری از مرا
دسترسی  که  هستند  بزرگراه ها  کنار  و  شهر  دل  در  دقیقًا  دارند 
از  که آمارها نشان می دهد بیش  بهتری داشته باشند. تا حدی 
95 درصد آنها در معرض آلودگی صوتی بیش از حد مجاز هستند!
ُپر  صنایع  انتقال  بزرگراه ها،  اطراف  صوتی  دیوارهای  نصب 
چاله  رفع  عمومی،  نقل  و  حمل  توسعه  شهر،  ج  خار به  سروصدا 
کارهایی است بر عهده مسئولین، اما آیا  چوله های شهری و... 
کشیدن  آف  تیک  و  سرعت  عاشق  که  منی  ماشین  بوق  کنترل 
هستم، سیستم چند میلیونی روی ماشین بسته ام تا دیگران هم 
فیض ببرند، صدای وسایل صوتی و دعواهای خانوادگی ام گوش 
که هر ساعت شبانه روز  کرده، ساخت و سازهایم  کر  همسایه ها را 
برگه  نداشتن  می گیرد،  انجام  توان  حد  باالترین  در  بی مالحظه 



ک شب چهارشنبه  معاینه فنی خودرو و ترقه بازی های وحشتنا
سوری ام نیز دست مسئولین است؟

متوجه  که  آن  بدون  »...همه  بخوانیم:  دقت  با  را  جمله  این 
مضاعف  طور  به  که  هستند  عصبی  ناراحتی های  دچار  باشند 

مهم ترین عامل آن آلودگی صوتی در شهرها است.« 
انجام  شب  دل  در  که  است  سازهایی  و  ساخت  نمونه اش  یک 
فردایی  برای  تا  داده  قرار  آرامش  برای  را  می شود. خداوند شب 
صدای  نرسیده،  بالش  به  سرمان  هنوز  اما  شویم،  آماده  بهتر 
کارفرما  کردن بار روان مان را درهم می آمیزد. به  کامیون و خالی 
اعتراض می کنی، می گوید چون شهرداری و راهنمایی و رانندگی 
را در روز نمی دهند مجبور است  اجازه تردد خودروهای سنگین 
چه  نمی دانید  دهد.  انجام  کبرداری  خا و  کند  خالی  آهن  اآلن 
کنید؟ هنوز صداهای طول روز از ُمخ تان بیرون نرفته، صداهای 
وقت  دقیقًا  هم  آن  می نشیند  روان تان  بر  دیگری  آزاردهنده 
گوش تان و بستن در و  استراحت. سعی دارید با چپاندن پنبه در 
پنجره بخوابید، اما نمی توانید. حتی صدای تیک تیک ساعت 
یا چّکه آب در سکوت شب اختالل خواب ایجاد می کند چه رسد 

به صدای تیرآهن و ماشین و...
فردا صبح در میان هیاهوی شهر، آدم های زیادی هستند مانند 
ساخت وساز،  صدای  از  شما  نگذرانده اند.  را  آرامی  شب  که  شما 
و  خانه  کولر  ماشین،  دزدگیر  همسایه،  تلویزیون  صدای  از  آنها 
ده ها صدای دیگر. همه شما ناخواسته آستانه تحمل تان پایین 
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فصل چهارم
آدمی و اصول شهروندی

آمده. آماده اید که تا کسی چیزی گفت، جوابش را بدهید. ریز ریز 
در طول عمرمان این رفتارها و اعصاب ُخردی ها با محرک های 
جمله ای  همان  به  می رسیم  تا  می شود  تکرار  و  تحریک  صوتی 
بدون  »...همه  بخوانیم:  هم  با  دوباره  خواندیم.  هم  با  که 
که به طور  آنکه متوجه باشند دچار ناراحتی های عصبی هستند 

مضاعف مهم ترین عامل آن آلودگی صوتی در شهرها است.«1

1 . نشریه برگ سبز، شماره 25، نوروز1375، ص 12.





فصـــــــــــل چهارم 
آدمی و اصول شهروندی
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مقدمه

را  خوب  شهر  است.  ساختنی  نیست،  یافتنی  خوب  »شهر 
آن  همراه  به  نیز  خود  که  حالی  در  می سازند  خوب  شهروندان 

ساخته می شوند.«1
کن شهری  این جمالت نشان می دهد که شهروندی به معنای سا
را به صرف  اینکه آدمی  اینهاست.  از  بودن نیست. چیزی فراتر 
اینکه مدتی در شهری زندگی کرده است، شهروند آن شهر حساب 

کنیم، حق مطلب ادا نمی شود.
شهروندی در یک زندگی جمعی اتفاق می افتد. در یک خانواده 
تا  فردی  منفعت های  و  آزادی ها  آن  در  که  زندگی ای  بزرگ. 
رشد  برای  فرصتی  جمعی  اخالق  تا  می شود  تعدیل  حدودی 
کنار دیگران  کند. در این خانواده، هر عضوی خودش را در  پیدا 
دیگران  همان  کنار  در  اجتماعی اش  و  فردی  حقوق  و  می بیند 
کسی ضایع شود، سایر اعضای  گر از  که ا تعریف می شود. حقوقی 

1 . شهر خوب، شهروند خوب، نوشته دکتر غالمحسین عدالتی.



کنند. که از آن دفاع  خانواده در خود می بینند 
شهرنشین  آدم های  میان  در  که  منفعل  آدم  یک  تعریف  صرف 
موضوعیت  خواسته هایش  و  خودش  تنها  اما  می کند،  زندگی 
کنار  در  شهروند  یک  نمی شود.  محسوب  شهروند  کسی  دارد، 

احترام به قوانین و فرهنگ شهرش معنا پیدا می کند.

آدمی شهروند به دنیا نمی آید

زیر  از  فراوان  شوق  با  او  است.  اولی  کالس  امسال  "باران" 
راهی  شده،  گرفته  سرش  بر  که  قرآنی  و  مادر  و  پدر  بوسه های 
مدرسه می شود. روزهای اول، برای همه بچه ها روزهای آشنایی 
کم کم تکرار  کتشاف است.  است. همه چیز جدید و تازه و قابل ا
می کند.  ایجاد  کودکان  ذهن  در  را  سئواالتی  اتفاقات  یک سری 
یکی از سئواالت اساسی ذهن باران این است: »چرا بچه ها همه 

آشغال های شان را در یک سطل می ریزند؟« 
کیسه های  خانواده  در  همواره  او  که  است  این  در  سئوال  ریشه 
بازی  حتی  است.  دیده  زباله ها  تفکیک  مخصوص  را  رنگی ای 
تفکیک زباله های خشک، جز هیجان انگیزترین بازی هایی بوده 
کارتن  کاغذ و جعبه و  کلی بطری و  که با مادرش انجام می داده؛ 
مخصوص  کیسه  در  را  کدام شان  هر  سرعت  و  دقت  با  باید  که 
کس زباله مخصوص به خودش را زودتر جدا  خود انداخت. هر 
و  خاطرات  این  همه  شروع...  سه  دو،  یک،  است.  برنده  کند، 
سئواالت او را آزار می دهد. سر کالس ریاضی وقتی معلم می پرسد: 
که دستش باالست، سئوال  »کسی سئوالی ندارد؟« باران در حالی 
ح می کند: »خانم! چرا همه آشغال ها را توی  بی ربط خود را مطر
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یک سطل می ریزند؟« به یک باره با صدای خنده بچه ها مواجه 
کجا بریزیم؟ توی جامیز؟« می شود. یکی می گوید: »پس 

ج درس است  کالس را آرام می کند و چون مطلب خار خانم معلم 
کالس آن را بپرسد. از باران می خواهد تا در پایان 

ح  طر را  باران  سئوال  دوباره  خودش  معلم  خانم  درس  پایان 
از  بعد  کند.  بیان  بهتر  را  منظورش  می خواهد  او  از  و  می کند 
که معلم مطالب او را تصدیق می کند،  توضیحات باران، در حالی 
بچه ها  از  و  کرده  اشاره  کالس  در  کاغذ  بازیافت  آبی  سطل  به 
کاغذ خود را در آن بریزند، نه بسته  می خواهد فقط آشغال های 

کیک و آشغال میوه شان را.
این در حالی است که جواب معلم هنوز باران را قانع نکرده است. 
ع  کرده؟ یعنی این موضو اصاًل چرا فقط باران به این نکته توجه 
دیگر  که  مختلف  تعارض  و  سئوال  ده ها  و  نیست؟  مهم  اصاًل 

مجالی برای پرسیدن شان نیست.
مختلف،  موضوعات  با  برخورد  در  ما  کودکان  از  درصد  چند 
ع  ح موضو این گونه دچار تعارض می شوند؟ چقدر از آنها قدرت طر
که دریافت  را دارند  تا برایشان مبهم نماند؟ چقدر از جواب هایی 

کننده است؟  می کنند، صحیح و قانع 
در  که  می بینند  را  آموزش هایی  خانواده  در  یا  معمواًل  کودکان 
جامعه اجرا نمی شود و یا در جامعه و مدرسه چیزهایی را دریافت 
خانواده شان  تربیتی  دغدغه های  و  مهم ها  جزء  که  می کنند 



نیست. 
کنار شهرمان آموزشی  گوشه و  کاری در  که برای هر  در شرایطی 
تعریف کرده ایم، از آرایش و پیرایش، آشپزی تا کمک های اولیه و 
حتی نحوه سخنرانی، چگونه حس شده آموزش نکات و قوانین 
این  بیفتد؟  اتفاق  شهروندی می تواند غریزی و خود به خودی 
عدم نیاز را از در و دیوار شهر، رسانه های جمعی و از همه مهمتر 

سیستم های آموزشی مان می توان فهمید. 
و  تلویزیونی  و  سینمایی  فیلم های  تبلیغی،  پیام های  در 

برنامه های آموزشی چقدر به این نکات پرداخته می شود؟ 
که نگرش هایشان شکل می گیرد،  کودکان ما از همان زمانی  گر  ا
کلی پوستر  که با  این مهم را آموزش نبینند، در و دیوار شهر را هم 
کنیم، می شود همان  ح و پیام های اخالقی و باید و نباید ُپر  و طر
در  کودک  که  است  این  بهترین حالتش  کوبیدن.  در هاون  آب 
خانواده و مدرسه این نکات را  بیاموزد و وقتی وارد جامعه شد، 

نمودی از آن ببیند.

دست در دست هم دهیم به مهر 

کنین مجتمع امید در سالن اجتماعات جمع شده بودند  همه سا
کار مدیریت  که نحوه  تا جلسه ای داشته باشند. قرار بر این بود 
افرادی  جدید  مدیریت  برای  و  ارائه  راهکارها  شود،  نقد  قبلی 

کاندید شوند.
برگزار  قبلی  مدیریت  و  مدیره  هیأت  حضور  با  که  نقد  جلسه  در 
کردند. برخی بسیار محترمانه  ح  کنین نظرات شان را مطر شد، سا
موارد  هم  و  مثبت  موارد  هم  ساختمان،  قوانین  از  گاهی  آ با  و 
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کاستی ها  منفی را عنوان می کردند و در حد توان شان برای بهبود 
پیشنهاداتی می دادند. 

هر  که  می کردند  چک  را  ساعت شان  فقط  منفعالنه  کاماًل  برخی 
چه زودتر از این مراسم به قول خودشان فرمایشی خالص شوند، 
دارد  وقت شان  و  دارند  مهمتری  کارهای  می کردند  حس  که  چرا

تلف می شود.
عده ای هم انگار فقط حضور داشتند تا ایراد بگیرند و با هر نظری 

کنند. مخالفت 
بعضی افراد هم سعی داشتند با تلطیف فضا از نزاع های احتمالی 
با آقای مدیر  که  کنند. جالب تر این بود؛ همسایگانی  جلوگیری 
رفیق بودند و حتی مراودات خانوادگی داشتند، تمایلی به تغییر 
گل  مدیریت نداشتند و به نظرشان اوضاع ساختمان خیلی هم 
خاطر  به  مدیر  آقای  از  که  همسایه هایی  عوض  در  بود.  بلبل  و 
کارت  بی مباالتی در رعایت قوانین ساختمان یا هر دلیل دیگری، 
زرد و حتی گاهی قرمز دریافت کرده بودند، بسیار مغرضانه شرایط 
را نقد می کردند تا جایی که کم مانده بود معضالت شهری و بدی 

آب و هوا را هم به سوءمدیریت ایشان نسبت دهند.
از  سالن  فضای  که  شرایطی  در  کشمکش ها،  این  تمامی  بعد 
برخورد نامناسب برخی افراد ُمتشنج بود، هیأت مدیره نامزدهای 
که  کردند. آقای توانا یکی از نامزدها بود  مدیریت جدید را اعالم 

به یک باره از جایش برخاست و انصراف خود را اعالم نمود.



کار، پاسخ داد: »همسرم از من خواست  در جواب به چرایی این 
انصراف بدهم. تا قبل از این جلسه، خود او مصرانه مرا تشویق 
و  است  شهری  مدیریت  که  تحصیالتم  به  توجه  با  می کرد 
این  دیدن  با  اما  شوم.  کاندیدا  دارم  زمینه  این  در  که  تجاربی 
نه  جلسه  این  متأسفانه  شدم.  منصرف  پیشنهادم  از  شرایط 
تسویه  برای  بود  جلسه ای  بلکه  نبود،  بررسی  و  نقد  جلسه  تنها 
حساب های شخصی مان. ما نه تنها عملکرد مدیریت ساختمان 
را نقد نکردیم، بلکه متأسفانه شخصیت ایشان و حتی مناسبات 

خانوادگی شان را زیر سئوال بردیم!...«
کت بودند، صدایی از کسی درنمی آمد. هر کس با وجدان  همه سا
خودش درگیر بود. صحبت های آقای توانا را می شنید و در پس 
که درگیرتر بودند و سطحی تر،  ذهنش تأیید یا رد می کرد. آنهایی 
توی جمعیت دنبال مثال و مورد برای صحبت های او می گشت. 
که انگار ذهن خوانی هم می کرد، ادامه داد: »من اآلن  آقای توانا 
یا نظر خاصی صحبت نمی کنم. ما همه همسایه  روی شخص 
شده ایم.  جمع  هم  دور  مهم  تصمیم گیری  یک  برای  هستیم. 
ع  موضو اصل  اما  دارد.  همکاری  و  همدلی  به  نیاز  که  تصمیمی 
کرده خودمان را درگیر قضاوت ها و حواشی می کنیم. اصل  را رها 
که انتخاب مدیریت جدید و  ع بهبود شرایط مجتمع است  موضو
نقد عملکرد مدیریت سابق هم در راستای رسیدن به این اصل 
به  را  ما  شخصی،  غرض ورزی های  و  هیاهوها  این  اما  است. 
این هدف نمی رساند. ما نباید با جمالت و نحوه برخوردمان با 
اظهارنظر  از  که یک عده  ناامن جلوه دهیم  را  موضوعات، فضا 
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اآلن  که  تصور  این  با  شدن؛  کاندیدا  از  حتی  یا  و  شوند  منصرف 
کنم، آقای مدیر چه فکری در موردم می کند یا  ح  گر نقدم را مطر ا

کمه من خواهد بود!« کاندیدا شوم، جلسه بعدی جلسه محا گر  ا
گوش دادند تشکر  آقای توانا از اینکه دیگران به صحبت هایش 
بغل  با  یا  و  هستند  کت  سا همچنان  همه  می نشیند.  و  می کند 
از اعضای  این زمان یکی  کردن. در  ِپچ  ِپچ  دستی شان مشغول 
بوده،  مکالمات  شنونده  مدت  تمام  که  ساختمان  مدیره  هیأت 
در تصدیق سخنان آقای توانا می افزاید: »با ایشان موافقم. من 
تمام مدت سعی داشتم مکالمات رد و بدل شده بین افراد را رصد 
کسی  چه  کنم  توجه  آن که  بدون  را  جمالت  بعضی  حتی  و  کنم 
کرده ام به همراه چند جمله جایگزین یا سئوالی  گفته، یادداشت 

که به نظرم می رسید، می خوانم تا شما هم نظر دهید:
آقای مدیر! شما قاطع نیستید... )آقای مدیر! عملکرد مدارامحور 
شما با همسایه ها جای تقدیر دارد، اما به نظرم در مدیریت برخی 

مسائل، قاطعیت بیشتری نیاز است.(
این  به  وضع  اوقات  )بیشتر  بوده...  همین  وضع  خدا  همیشه 

شکل بوده(
واحد ما هیچ وقت آب ندارد. )متأسفانه فشار آب واحد ما خیلی 

که بعضی وقت ها اصاًل آب نمی رسد( کم است تا جایی 
کثریت افراد، آقای توانا به عنوان مدیریت  در پایان آن روز با رأی ا
جدید مجتمع انتخاب شد. او هم با توجه به تجارب مفید مدیر 



از  همچنین  و  کند  کمکش  مدیریت  کار  در  خواست  او  از  سابق 
کرد در اداره مجتمع و بهبود شرایط همکار  کنین تقاضا  تمامی سا

و همراهش باشند.
همدلی  و  همکاری  حس  شهروندان  جلو،  به  رو  جامعه  یک  در 
دارند. از اخبار و اوضاع روز جامعه و حتی جهان باخبرند. در امور 
که نیاز به حضور تک تک افراد است، حاضر می شوند  مشارکتی 
در  امور مشارکتی  این  و سازنده است.  مؤثر  فعال،  و حضورشان 
سطوح مختلفی از جامعه تعریف می شود. مانند همین انتخاب 
کاری،  پروژه  یک  انجام  در  مشارکت  یا  و  ساختمان  مدیریت 
باید  جامعه  سرنوشت  تعیین  برای  که  مهم تر  و  باالتر  سطوح  تا 

کرد. افرادی را انتخاب 
مدیر  کسی  چه  است  مهم  مجتمع  یک  کنین  سا برای  وقتی 
چه  دارد  موضوعیت  کارمند  یک  برای  یا  و  می شود  ساختمان 
ع  موضو نمی رسد  نظر  به  منطقی  شود،  اداره اش  رییس  کسی 
کم اهمیت تر از این مقوله ها باشد. یک  مدیریت شهر یا جامعه 
شهروند می داند که پیشرفت جامعه اش نیازمند رأی اوست. پس 
که بهترین فرد  در انتخابات شرکت می کند و برایش مهم است 
باید  همیشه  خوب،  انتخاب  یک  داشتن  برای  کند.  انتخاب  را 
از  ما  هدف  به  توجه  انتخاب،  یک  در  باشد.  مشخص  هدف ها 
انتخاب، اولویت اول است. اینکه ما اول ببینیم برای چه این 

انتخابات برگزار می شود؟ 
- برای انتخاب مدیر ساختمان.

که چه اتفاقی بیفتد؟
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کند و یک نفر متولی رسیدگی به  - ساختمان نظم بهتری پیدا 
امور باشد.

- در شرایط خاص او بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.
ج به وجود نیاید. ج و مر - هر

... -
کرد  گفته شد، حاال باید فردی را انتخاب  که  با توجه به اهدافی 
را.  من  آرزوهای  و  آمال  نه  کند  محقق  را  اهداف  این  بتواند  که 
یک  پذیرش  برای  فرد  توانمندی  به  توجه  با  گاهانه  آ انتخابی 
ُپست، نه انتخابی سلیقه ای بر اساس انطباق شخصیت طرف 

با عقاید و سالئق شخصی من.
مهم عمل به وظیفه شهروندی است، آن هم به شکل مطلوبش. 
که از حق شهروندی خودش در امور مشارکتی جامعه مانند  کسی 
و...  عزاداری ها  جشن ها،  راهپیمایی ها،  تجمعات،  انتخابات، 
که همگی مطابق قوانین و فرهنگ جامعه اش هستند، استفاده 
مهمتر  آن  از  و  خودش  دیگر  حقوق  می تواند  چگونه  نمی کند، 

کند؟ حقوق دیگران را در جامعه مطالبه 
است؛  شیمیایی  برگشت پذیر  کنش  وا یک  مانند  ع  موضو این 
کرده و انتخاب می کنم تا بعد بتوانم حق و  من از حقم استفاده 

کنم. حقوقی را مطالبه 
استفاده  خودتان  انتخاب  حق  از  لباسی  خرید  برای  شما  وقتی 
می توانید  چگونه  نمایید،  گذار  وا دیگری  به  را  خرید  و  نکنید 



کنید. به راحتی می شنوید:  نسبت به رنگ و زدگی لباس انتقاد 
»می خواستی خودت بری!« 

واضح  نمونه های  از  شد  گفته  که  نمونه هایی  و  انتخابات 
مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان در همه جای دنیاست. 
اما مشارکت های جمعی چیزی فراتر از این است. مشارکت یعنی 
منابع  مخازن  شنیدیم  رسانه ها  در  یک بار  گر  ا حتی  که  همین 
از جیره بندی، خودمان  قبل  است،  اتمام  در حال  آبی شهرمان 
تصمیماتی در این زمینه بگیریم و از دیگران هم بخواهیم برای 
کنیم. همه ما در لحظات  یاری  را  این بحران همه هم  از  عبور 
و  مانند سیل  بروز بحران های طبیعی  سخت جنگ، در شرایط 

کرده ایم. ع همدلی ها را دیده و لمس  زلزله این نو
را  آقایی  خاطرات  تلویزیون  از  خودم  پیش  مدتها  هست  یادم 
می گفت:  می زد.  حرف  جنگ  و  انقالب  زمان  از  که  می شنیدم 
تنگنا  در  اقتصادی  لحاظ  از  مردم  شدت  به  جنگ  اوایل   ...«
گران و  غ بسیار  گرانی بیداد می کرد. یادم هست تخم مر بودند و 
کردند و با  نایاب شد. خیلی از سودجویان از شرایط سوءاستفاده 
گرانی بیش از حد مایحتاج ضروری مردم را در مضیقه  احتکار و 
بین  از  خودجوش  صورت  به  عده ای  شرایط  این  در  گذاشتند. 
مردم بسیجی وار شرکت های تعاونی موقتی راه انداختند تا مواد 
ایام  همان  بفروشند.  دولتی  قیمت  به  و  بی واسطه  را  کی  خورا
آوردیم در سطح شهر  غ  کامیون تخم مر با بچه ها یک  یک روز 
بودند.  کشیده  صف  همه  مردم  کنیم.  عرضه  دولتی  خ  نر به  تا 
غ  آقایی آمد و پرسید: چند شانه تخم مر گذشت یک  که  مدتی 
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مانده؟ گفتیم مثاًل 2000 شانه. 2000 تومان داد و گفت هر شانه را 
کمی بعدتر یک بنده خدای  یک تومان ارزان تر به مردم بدهید. 
غ های باقیمانده را حساب  دیگری پیدا شد و هزینه تمام تخم مر
کردم:  کرد تا مجانی بین مردم توزیع شود. رفتم جلو و بلند اعالم 
غ نکنید و همین طور صف ها را حفظ  خانم ها و آقایان! لطفًا شلو
غ ها را داده تا از این به بعد  کنید. یک آدم خیری هزینه تخم مر

کنیم... فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟«  رایگان توزیع 
تو سر  و همه  به هم خورده  توی دلم حدس زدم حتمًا صف ها 
که  غ! صحنه ای  گرفتن یک عدد تخم مر کّله هم زدند برای  و 

شبیه آن را دیده ام چه برسد به آن زمان و آن شرایط سخت.
»همه  داد:  ادامه  خودش  شد،  مواجه  مجری  سکوت  با  وقتی 
مناطق  ببرید  گفتند  رفتند!...  همه  می شود؟  باورتان  رفتند! 

کنید، ما هنوز توان خرید داریم!« محروم تر توزیع 
مشارکت عمومی یعنی همین.                

دست در دست هم دهیم به مهر
کنیم آباد میهن خویش را 

تّکه های متفاوت یک پازل

پیشنهاد  آنها  به  معمواًل  می کنند  ازدواج  هم  با  نفر  دو  وقتی 
زنان ونوسی«.  نام »مردان مریخی،  به  کتابی بخوانند  می شود 
که در  که از دو نفری سخن می گوید  کتاب مشخص است  از نام 
نهایت تفاوت هستند، اما از این دو نفر انتظار نمی رود به تیپ و 



تاپ هم بزنند، انتظار می رود با تفاوت هایشان، نیمه ناقص هم 
کنند و آرامش بیافرینند. کامل  را 

کلی  هر جامعه ای ُپر است از این مردان مریخی و زنان ونوسی و 
شهرهای  گاه  و  فرهنگ ها  و  خانواده ها  از  آدم ها  دیگر.  سیارات 
جمع  هم  دور  جامعه  یک  در  متفاوت  تربیت های  با  مختلف 
شبیه سازی  در  سعی  و  نپذیریم  را  تفاوت ها  این  گر  ا می شوند. 
و  زن  جدل های  از  که  خانه ای  همان  می شود  باشیم  داشته 

مردش روی آرامش به خود ندیده است.
این عدم پذیرش تفاوت های فردی خودش را ریز ریز در جامعه 
نانوایی، مترو  اداره، مدرسه، دانشگاه، صف  نشان می دهد؛ در 
همان  در  آن  ملموس  و  واقعی  ُبروز  اما  دیگر.  جاهای  خیلی  و 
همان  مانند  است،  مردمی  مشارکت  نیازمند  که  است  جاهایی 

انتخابات. 
گرفته اند  یاد  و  اعتماد دارند  رو به رشد، مردم به هم  در جامعه 
به  را  آنها  عقاید  و  سالیق  تفاوت  بگذارند.  احترام  هم  رأی  به 
گر  کم نمی کند حتی ا جان هم نمی اندازد و از ادب اجتماعی شان 
فرد انتخاب شده، مطابق رأی عده ای نباشد. چون شهروندان 
عده  آن  راحتی  به  هستند،  محترم  هم  برای  تک تک شان 
کثریت آراست و آن فرد نه تنها منتخب  که نتیجه با ا می پذیرند 

کل جامعه است.  دیگران نیست، بلکه منتخب 
مراجعه  پزشک  چشم  به  بینایی تان  مشکل  برای  کنید  فرض 
عینکش  صحبت هایتان،  به  کردن  گوش  از  پس  او  می کنید. 
امتحان  را  عینک  این  می گوید:  و  می دهد  شما  به  و  برداشته  را 
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کرده. چون عینک  کار  برایم  به خوبی  که  کنید. ده سال است 
کنید. دیگری در خانه دارم، شما می توانید از این استفاده 

اما شما پس از آن که عینک را به چشم می زنید می بینید همه چیز 
ک  گذشته می بینید. با صدای بلند می گویید: وحشتنا از  را بدتر 

است، هیچ چیز پیدا نیست!
کار  خوب  من  برای  عینک  این  چیست؟  مشکل  نمی فهمم! 

کرده، بار دیگر به چشم تان بزنید.
تار  و  تیره  چیز  همه  می گویید:  و  می کنید  امتحان  دوباره  شما 

است.
کمی مثبت بیندیشید. نمی دانم مشکل شما چیست؟ لطفًا 

که مثبت می اندیشم چیزی نمی بینم! با این 
کار و زحمت را نمی دانید. آقا! شما نمک نشناسید و قدر این 

این مثال را در کتاب »شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید« 
ع بی توجهی به تفاوت های  خوانده ام، به نظرم به خوبی موضو
می شود؛  شروع  جا  همین  از  معضالت  می دهد.  نشان  را  فردی 
که فکر می کنیم همه باید عین ما دنیا را ببینند، مثل ما  نقطه ای 

گر این گونه نیستند باید این گونه شوند! کنند و ا زندگی 

ایست! بی قانونی ممنوع

دانشگاهم دیر شده بود و با عجله هر چه تمام تر مشغول رفتن 
شده  خیابان  وارد  هم  متری  یک  چهارراه.  به  رسیدم  تا  بودم 
که همراهی ام  گهان متوجه شدم از آن همه جمعیتی  که نا بودم 



نگو  ایستاده اند.  همه  دیدم  برگشتم  نیست.  خبری  می کردند 
چراغ عابر پیاده قرمز بوده و من بی توجه در حال عبور. برگشتم 

کنار آنها ایستادم. و 
وجدان شهروندی: چرا ایستادی؟ مگر دیرت نشده؟

یک  ایستادم.  چراغ  خاطر  به  بگم  نمی تونم  راستش   ! چرا  من: 
نشوی  خواهی  می گن  شنیدی  ماندم.  رودربایستی  در  جورایی 

رسوا، همرنگ جماعت شو؟
ع  موضو این  به  قلبی  اعتقاد  خودت  یعنی  شهروندی:  وجدان 
هم  تو  دادند،  انجام  را  کاری  عده  یک  اینکه  صرف  و  نداری 

ایستادی؟
حس  لحظه  اون  آره.  راستش  می کنم:...  فکر  که  حالی  در  من 

تبعیت از دیگران در من قوی تر از حس احترام به قانون بود.
تبدیل  قوانین  به  احترام  وجودت  در  پس  شهروندی:  وجدان 
هم  تو  کنند،  بی قانونی  همه  گر  ا و  نشده  ارزشی  باور  یک  به 

همرنگ شان می شوی و مثل آنها رفتار می کنی؟
من متفکرانه: ...شاید!؟

هر  و  بروند  راه  خانه  اهالی  خانه تان  در  گر  ا شهروندی:  وجدان 
چیزی می خورند همان جا بریزند، تو چه می کنی؟

من در حال خنده: مگه می شه؟! مخصوصا با اون مامان حساسی 
تو  َنشسته  رو  آبش  لیوان  نمی کنه  جرأت  کسی  دارم!  من  که 
ظرفشویی بذاره، دیگه چه برسه به اینکه حتی یه پوست تخمه 

روی فرش بیفته.
گر او  کار را می کنید؟ ا وجدان شهروندی: یعنی از ترس مادر این 
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نباشد چی؟
رو  این  نیست.  مامان  ترس  از  همیشه  نه!  فکر:  حال  در  من 
زندگی  توش  همه  ماست.  همه  خونه  اونجا  اصاًل  گرفتیم.  یاد 
وقت ها  خیلی  باشه.  تمیز  مهمه  خیلی  خودمم  برای  می کنیم. 
کم اوضاع بهم بریزه  مامان بیرون می ره و خونه نیست، شاید یه 
ج نمی شه. آخرش  ج و مر غ بازی دربیاریم، اما باز هر وکمی شلو
هم خودمون تمیز می کنیم... تازه این جور وقتا خواهرم می گه 
تو از مامان بدتری. خودش نیست، اما همیشه یه جانشین داره.

گفتی: وجدان شهروندی: خیلی خوب است. چند تا نکته 
همیشه از ترس مامان نیست.

گرفتیم. این را یاد 
آنجا خانه همه ماست، همه داخلش زندگی می کنیم.

گر مامان هم نباشد، اوضاع به هم نمی ریزد. حتی ا
که جای خالی مامان را ُپر  کسانی هستند  تازه این جور وقت ها 

کنند و جانشینش باشند.
شنیدی می گویند »شهر ما خانه ما«؟

من: بله، خیلی شنیدم.
وجدان شهروندی: به نظرت این جمله یعنی چی؟ به چه دردی 

می خورد؟ مثل خیلی از شعارها زیباست، نه؟
اعضای  با  خانه  یک  در  ما  که  همون طور  یعنی  ُخب،  من: 
خانواده مان زندگی می کنیم، عضو خانواده بزرگتری هم هستیم 



کن یک شهر. بیشتر موقع آشغال ریختن این شعار را  و همگی سا
شنیدم...

که من  واقع همون طور  در  بهتر می فهمم.  فکر می کنم  که  اآلن 
که آن هم  عادت ندارم در خانه ام آشغال بریزم، نباید در شهرم 

جزئی از محل زندگی منه، آشغال بریزم. 
از خیابان هستند. دیرم  چراغ سبز می شود و همه در حال عبور 

شده، اما ایستاده ام تا جواب سئواالتم را بگیرم. ادامه می دهم:
که به راحتی آشغال می ریزن تو  پس با این اوصاف این آدم هایی 

خیابون، خونه هاشون هم همین طورن؟
در  دسته  یک  دسته اند؛  دو  افراد  این  شهروندی:  وجدان 
خانه هایشان هم همین طور هستند چون آنجا هم کسی کاری به 
گاهی می بینی خانه اش مثل دسته  کارشان ندارد. اما دسته دوم 
گل است و تعجب می کنی از این همه دوگانگی رفتار. این دسته 
باعث  که  تو  قانون دارند مثل مادر  یا یک مجری  در خانه شان 
کاری را انجام دهند و یا در رودربایستی با  می شود از ترس و اجبار 
گفتی موقع عبور از خیابان  اطرافیان قرار می گیرند. یادت هست 

این اتفاق برایت افتاد؟
اتفاق  خرابکاری  و  شلوغی  هر  خونه  توی  توست.  با  حق  من: 
کار کیه، اما تو جامعه چی؟ یعنی به نظر تو  بیفته، همه می فهمن 
که این دوگانگی ازشون سر  این آدم ها اعتقادشون تمیزی نیست 
کردن؟ ممکنه بگیم  می زنه و فقط این مدلی باراومدن و عادت 
از خودشون  خودخواه هم هستن؛ چون جامعه و باقی مردم رو 

نمی دونن؟
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وجدان شهروندی: این هم دلیل دیگری است برای بی نظمی ها 
و ناهنجاری های اجتماعی. اینکه ما جامعه و شهروندان را غریبه 
بدانیم و هیچ حس نیاز و همدلی نسبت به آنها نداشته باشیم، 
زنگ خطر بزرگی است. بطور مثال خود تو! دیرت شده بود و باید 
و  بود  خودت  درگیر  ذهنت  تمام  چون  می رسیدی.  دانشگاه  به 
کارت، موقع عبور از خیابان نتوانستی به این فکر کنی که خیلی از 
که در ماشین نشسته اند و حق تقدم  شهروندان خصوصًا آنهایی 
هم با آنهاست، ممکن است شرایطی مانند تو داشته باشند و یا 

حتی اوضاعی وخیم تر. 
رد  را  قرمزی  چراغ  است.  مهم  برای مان  وقت  وقت ها  خیلی 
می کنیم تا وقت خودمان هدر نرود، اما آن طرف قضیه تصادف 
کار ما هدر رفته، نمی بینیم. پس  که با  کلی آدم  و ترافیک و وقت 
کلی  اندازه وقت یک نفر در مقابل هدر رفت وقت و جان و مال 

کدام اولویت دارد؟ شهروند دیگر. 
من: واقعًا!... تا حاال اینطوری نگاه نکرده بودم. قانون مداری یه 
جورایی یعنی همان جمله معروف »آنچه برای خود می پسندیم، 

برای دیگران هم بپسندیم.«1
وجدان شهروندی: بله. این حدیث خالصه مفید و جامعی است 
گر فقط در زندگی به همین اصل  که زدیم. ا از تمام حرف هایی 

1 . امام باقر�: برادر مسلمانت را دوست بدار و آنچه برای خود می پسندی برایش بپسند و آنچه 
گرامی بدار؛ زیرا او از توست و تو  برای خود ناپسند می داری برای او هم نپسند... او را بزرگ بشمار و 

از اویی / مشکاة االنوار، ص83.



کنیم، همه چیز درست می شود.  توجه 
من متفکرتر از همیشه: خیلی وقت ها وقتی پدرم جریمه می شد، 
کلی دلیل و برهان و جناب این تن بمیره ننویس، سعی داشت  با 
نمی کرد،  توجهی  او  اما  کنه.  راضی  رو  رانندگی  راهنمایی  مأمور 
اون  می کرد.  تکرار  رو  قانون  دوباره  و  می نوشت  رو  جریمه  برگه 
وقتا در دلم حس بدی پیدا می کردم. تازه بعدش هم پدر توی 
گه اینها برگه هاشون رو ُپر نکنن و به  ماشین کلی حرف می زد که ا
گیر ندن، حقوق شون رو نمی گیرن و... .با این حرفا  این و اون 
که از همون بچگی در من  حس بدم تشدید هم می شد. حسی 
مونده تا همین اآلن، باورت می شه؟ حس بد نسبت به قانون و 

مجریانش... 
پیش  تا  می گردیم  می شویم  بیمار  وقتی  شهروندی:  وجدان 
کار را داشته  که دانش الزم این  کسی  متخصص خودش برویم. 
به حرفش  ما هم  داروهایی می دهد.  و  معاینه می کند  او  باشد. 
به خاطر سالمت جسم مان مصرف می کنیم.  و  اعتماد می کنیم 
نمی رویم خودمان در کتاب های پزشکی دنبال راه چاره باشیم یا 
گر بیاوریم. قوانین  کنیم و اما و ا کلی مقاومت  در برابر نسخه اش 
شهری هم همین طور است؛ متناسب با حال مردمان آن شهر زیر 
نظر صاحب نظران این حوزه تدوین شده پس عقل سلیم حکم 

کنیم. می کند به آنها عمل 
اجتماعی  زوایای  و  تبعات  همه  ما  تک تک  همیشه  نیست  قرار 
تمامی  در  کنیم.  عمل  تا  بدانیم  را  قوانین  نهان  و  پنهان 
ارشد،  مدیران  مانند  دارند  را  کار  این  دانش  که  عده ای  دنیا، 
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و  می شوند  جمع  هم  دور  و...  روان شناسان  جامعه شناسان، 
قوانین  یکسری  جامعه شان  اعتقادات  و  فرهنگ  به  توجه  با 

اجتماعی را وضع می کنند. 
و  گه من  ا تو فکر می کنم  با صحبت های  اما حاال  با تأسف:  من 
کم می شه،  از خودخواهی هامون  گاه تر بشیم،  آ کمی  امثال من 
رو  اون  بلکه  نمی بینیم،  خودمون  مقابل  رو  قانون  وقت  هیچ 

کنار و همراه مون حس می کنیم. همیشه 
ُپز  خانوادگی  و  دوستانه  جمع های  در  دیگه  وقت  اون 
بی قانونی هامون رو نمی دیم و برای کار بدمون تشویق نمی شیم. 
که شهرت دست فرمون خوبش به  یه بنده خدایی رو می شناسم 
با  یا  و  می کنه  ردش  مویی  نمی مونه،  قرمز  چراغ  پشت  که  اینه 

اینکه سرعتش غیرمجازه یه تصادف هم نداشته!
که جریمه  گفتی. درست است  وجدان شهروندی: خیلی خوب 
کم باشد،  گر انصاف و منطق بر من حا ا اما  شدن سخت است، 
من  در  قانون گریزی  که  میزان  هر  به  می پذیرم.  را  آن  راحت تر 
قوی باشد، مقابل قانون و در واقع مقابل مردم شهرم می ایستم 
که اصول شهروندی و دیگرخواهی در من قوی، اواًل  و به میزانی 
کردم،  گر هم سهوًا خالفی  سعی می کنم اصاًل خالف نکنم، دومًا ا
که  هست  اعتقاداتم  در  چون  می پردازم؛  را  آن  جریمه  راحت تر 
ناپذیری  جبران  و  سنگین  تبعات  است  ممکن  من  خالف  این 
برای جامعه ام داشته باشد. تازه قوانین راهنمایی و رانندگی جزء 



که تأثیر و تبعات خیلی از  ملموس ترین قوانین هستند. در حالی 
قوانین اجتماعی ممکن است در بلندمدت خودش را نشان دهد 

و یا اصاًل به دید من و تو نیاید. 
کارها و تجربیات  که به  کمال تأسف: خیلی ناراحتم. اآلن  من در 
خودم نگاه می کنم... به نظرت با این اوصاف منم یک شهروند 

بی مسئول و خودخواهم؟
در  ریختن  آشغال  درباره  هست  یادت  شهروندی:  وجدان 
که من از تعاریف  کردیم؟ یادت هست جمالتی  خانه تان صحبت 

تو درآوردم؟
ترس  از  همیشه  بود:  این  جمالت  بله...،  فکر:  کلی  بعد  من 
گرفتیم. آنجا خانه همه ماست، همه  را یاد  مامان نیست. این 
به  اوضاع  نباشد،  هم  مامان  گر  ا حتی  می کنیم.  زندگی  داخلش 
هم نمی ریزد. تازه این جور وقت ها کسانی هستند که جای خالی 

کنند و جانشینش باشند. مامان را ُپر 
وجدان شهروندی: بعد هم درباره شعار »شهر ما خانه ما« صحبت 
کردیم و شما توضیحات خوبی آنجا دادی. به نظر من این شعار 
که  آنقدر واضح است  باور می خواهد!  اصاًل توضیح نمی خواهد، 

کار را سخت تر و پیچیده تر می کند.  توضیحش 
خانه  ما،  شهر  است؛  واضح  خیلی  می گی!  راست  خنده:  با  من 

ماست.
باور قلبی  وجدان شهروندی: این جمله اخالقی احتیاج به یک 
گر خانه محل آسایش و آرامش من است،  دارد. اعتقاد به اینکه ا
گر ناراحتی عضوی از خانه مانند مامان  شهر هم همین باید باشد. ا
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کاری باز می دارد، ناراحتی شهروندان هم  مرا به درد می آورد و از 
گر به حکم اخالق و تربیت خانوادگی ام به اموری  همین است. ا
پایبندم و نه جریمه و تنبیه مامان، در شهر هم همین گونه باشم. 
ج نمی شود، در شهر  ج و مر اوضاع هر باز  نباشد  گر مامان خانه  ا
گر مامان خانه  کی بیفتد. ا گر مأمور نباشد نباید اتفاق هولنا هم ا
قانونی  مأمور  گر  ا در شهر هم  پر می کند،  را  کسی جایش  نیست 
گر تو در  کنند. ا که تذکر دهد، باقی شهروندان جایش را ُپر  نیست 
خانه جانشین خوبی برای مادرت هستی، در شهر هم می توانی 

جانشین خوبی برای برقراری قانون باشی. 
من: نتیجه گیری قشنگی بود. حق با توست.

تک تک  رفتار  و  فکر  بعد  به  این  از  گر  ا شهروندی:  وجدان 
شهروندان این گونه باشد، نه تنها فرد بی تفاوت و خودمحوری 
آن  از  بود.  خواهند  قانون مدار  و  مؤثر  شهروندی  بلکه  نیستند، 

که وقتی می بینم، تحسین شان می کنم. شهروندانی 
کیا رو؟ من با هیجان: تحسین شون می کنی؟ ! مثاًل 

که حتی  وجدان شهروندی: به طور مثال شهروندانی را می شناسم 
وقتی مأموری نیست و دوربینی، باز هم قوانین را رعایت می کنند. 
نه  و  مأموری  نه  نیست،  کسی  هیچ  که  است  زمانی  آن  از  باالتر 
ُپر  شهر  در  پرنده  قولی  به  خودشان؛  و  هست  خدا  فقط  دوربینی، 
هم  باز  که  می بینم  ماشین شان  در  تنها  و  تک  را  آنها  اما  نمی زند، 
پشت چراغ قرمز ایستاده اند. آن وقت است که تحسین شان می کنم. 



خط قرمز حریم ایمن شماست

سالگرد ازدواج مان بود و همسرم در یک عمل غافلگیرانه خواست 
در  سنتی  غذای  یک  هم  پیشنهادش  بیرون.  برویم  شام  برای 
بودیم.  نرفته  رستورانی  به  بود  مدتها  بود.  سنتی  رستوران  یک 
که غذایش را هم یکی  طبیعتًا نزدیک ترین رستوران به خانه مان 
گزینه  کرده بودیم و مقبول واقع شده بود، اولین  دو بار امتحان 

بود.
گهان دیدم وارد  نا باال رفتیم.  پله های رستوران  از  با خوشحالی 
سالن نشده همسرم عقب گرد زد. با تعجب پرسیدم: »چی شد؟«

گفت: »بوی قلیان را حس نمی کنی؟ دودش تا اینجا  با دلخوری 
می آید!«

از رستوران های  اینجا هم شده بود مثل خیلی  راست می گفت. 
که ما را دم در مردد دید، جلو آمد و  دیگر. پیش خدمت رستوران 
کرد. حرفی برای زدن  ح  گفت. همسرم مسأله را مطر خوش آمد 
ما  صنفی هاست،  هم  با  رقابت  »برای  گفت:  صادقانه  نداشت. 

هم مثل خیلی ها.«
کردن به چه قیمتی؟ بر سر سالمتی مردم؟ با  متأسف شدم. سود 

گفتم: ناراحتی 
سیگار  اجازه  مردم  چطور  نیست!  عمومی  مکان  اینجا  »مگر 
مصرف  مگر  می کنند؟  دود  قلیان  راحتی  به  اما  ندارند،  کشیدن 

ع نیست؟« دخانیات در مکان های عمومی ممنو
هم  دور  را  خانواده ها  می داد.  تکان  را  سرش  فقط  تأسف  با 
که قلیان می کشند و به هم تعارف هم می کنند! به قول  می دیدم 
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عزیزی دیگر زن و بچه هم ندارد، شده یک تفریح خانوادگی. 
همسرم ادامه داد: »واقعًا وقتی سالمتی مردم تا این حد اهمیت 
این  به سالمت مواد غذایی  ندارد، من مشتری چطور می توانم 
ع هم با توجه به رقابت  رستوران اعتماد کنم. به نظرم این موضو

کردید، زیر سئوال می رود!« ح  که مطر و سودخواهی 
کردیم و برگشتیم.  خداحافظی 

مناسبی  محیط  نتوانستیم  متأسفانه  و  گشتیم  مدتی  شب  آن 
کنیم. می خواستیم غذای سنتی بخوریم، اما آنقدر فضاها  پیدا 
که مجبور شدیم به یک فست فود بسنده  تاریک و غیرسنتی بود 
میز  چند  دیدم  که  بودیم  پیتزا  شدن  آماده  منتظر  پیتزا.  کنیم؛ 
کف و جیغ و صوت و هورا! ده  کردند به  گروهی شروع  آن طرف تر 
پانزده نفری بودند. از مدل تبریکات شان به نظر می رسید جشن 
که به هوای آنها به وجد آمده  تولد باشد. صاحب رستوران هم 
راه  بکوبی  و  بزن  و  کرد  قطع  را  آرامش  و  بی کالم  موسیقی  بود، 
تا  باشی،  وارد سالن عروسی شده  انگار  ببین.  و  بیا  که  انداخت 

که صدای من به همسرم هم نمی رسید.  حدی 
گرفتیم و زدیم بیرون. ترجیح دادیم برویم پارک و  پیتزای مان را 

در یک فضای آرام شام بخوریم.
گوشه  بعد آن همه شلوغی و دود و دم، فضای پارک می چسبید. 
باد  گاهی  از  کردیم و نشستیم. هر چند هر  زیرانداز پهن  دنجی 
گوشه  که در  این نشان می داد  و  با خودش می آورد  قلیان  بوی 



باز  اما  هستند،  کشیدن  قلیان  مشغول  عده ای  هم  پارک  کنار  و 
از  بیشتر  خیلی  کنیم  دریافت  می توانستیم  که  کسیژنی  ا میزان 
انقدر  ما  مردم  چگونه  که  بود  شده  سئوال  برایم  بود.  رستوران 
ع« را رعایت  کن عمومی ممنو خوب قانون »کشیدن سیگار در اما
که هم جزء دخانیات است و هم ضررش به  می کنند، اما قلیان را 

مراتب بیشتر و جدی تر، یک تفریح می دانند؟!
چند روز بعد خانه مان میهمان داشتیم. یکی از آقایان پیش من 
گرفت؛  کشیدن سیگار اجازه  آمد و به عنوان صاحب خانه برای 
که بیرون  گرفت  البته نه داخل خانه و نه حتی در بالکن! اجازه 
گفتم:  لبخند  با  نکند.  اذیت  را  دیگران  سیگارش  دود  تا  برود 
برای  شما  می دهم  ترجیح  که  من  البته  می کنم...  »خواهش 

که شده سیگار نکشید.« سالمتی خودتان هم 
برگشت،  وقتی  می چیدم.  ذهنم  در  را  پازل  این  تکه های  مدام 
تا  گذاشتم  درمیان  او  با  را  آن شب  و قضایای  رستوران  ع  موضو
نظرش را بدانم. تمام مدت با دقت به حرف هایم گوش می داد و 
گاهی از روی تأسف سرش تکانی می خورد. در پاسخ سئوالم  هر از 
من  مثال  عنوان  به  می خواهد.  فرهنگ  سازی  یک  »این  گفت: 
نمی دهم  اجازه  خودم  به  وقت  هیچ  اما  می کشم،  سیگار  خودم 
در خانه و حتی خیلی اوقات جلوی بچه ها سیگار بکشم. شاید 
به فکر سالمتی خودم نباشم، اما حداقل سالمتی عزیزانم برایم 
می کند؟  فرقی  چه  خودم.  خانواده  مثل  هم  بقیه  است.  مهم 
به  سیگار  استعمال  عدم  بحث  من.  بچه  مثل  هم  شما  بچه 
و مجالس  کز  مرا در  انجام شده،  که  فرهنگ سازی خوبی  خاطر 
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گر یک وقت در  عمومی و حتی برای مردم جا افتاده. خود من ا
کسی می خواهد سیگار بکشد،  رستورانی، اداره ای، جایی ببینم 
که البته خیلی بندرت پیش می آید؛ چون همه به  تذکر می دهم؛ 

قضیه واقف هستند.«
کرد و ادامه داد: »اما در خصوص قلیان  کمی تأمل  آقای میهمان 
متأسفانه به قضیه این جور نگاه نمی شود. شما در یک خانواده 
هر  که  کند  تعارف  بچه ها  و  مادر  به  را  سیگارش  پدر  نمی بینید 
کسی یک پک بزند، نوعی بی حرمتی به جایگاه خانه و خانواده 
که شنیده ام حجم  است، ولی قلیان این طوری نیست. در حالی 
که از طریق آن وارد بدن می شود، 10 تا 20 برابر دود ناشی  دودی 
از مصرف سیگار است و چون دود آن از آب می گذرد سم و مواد 

زیان آورش تشدید می شود.
و  غذاست  خوردن  جای  که  رستوران  توی  کنید  فکر  شما  حاال   
کنارش قلیان هم سرو شود!« بعد با  کمک به تأمین قوای بدن، 

گفت: »فاجعه است دیگر...« لبخند تلخی 
که شنونده بودند، وارد بحث شدند.  کم کم باقی میهمانان هم 
کدام نظری می دادند. برخی با قلیان مخالف بودند و برخی  هر 
کن عمومی،  موافق. البته افراد موافق باز هم استفاده آن را در اما
خانواده  و  بچه ها  جمع  در  حتی  و  شهری  تفرجگاه های  و  پارک 

مناسب نمی دانستند.
گسترده تر.  بعد از مدتی بحث حسابی داغ شده بود و دامنه اش 



ج شده، رسیده بودیم به فرهنگ و آداب  کاًل از بحث قلیان خار
کن عمومی. بچه ها هم از اتاق آمده بودند در جمع   حضور در اما

ما و نظر می دادند. 
که خود مشاور تحصیلی بودند، در این خصوص  یکی از خانم ها 
کردند: »ما خیلی وقت ها بین حریم خصوصی و عمومی  عنوان 
تفکیکی قائل نیستیم. همان طور در بیرون خانه رفتار می کنیم 
ع برای بچه های  که در خانه هستیم و یا بالعکس. اآلن این موضو
کار دارم یک معضل است.  آنها سر و  با  که  مدرسه و نوجوانانی 
که  این  نمی شود؛  داده  در مدارس  آموزش ها هم  این  متأسفانه 
محیط آموزشی هم مثل خیلی از محیط های دیگر، یک محیط 
آن  به  باید  که  دارد  را  خودش  قوانین  و  ارزش ها  است،  عمومی 

گذاشت. احترام 
اآلن در بیشتر مدارس دنیا، آوردن تلفن همراه به خاطر مشکالت 
ع است و حتی جرم  که ایجاد می کند، ممنو و اختالالت آموزشی 
محسوب می شود. اما ما سر همین قضیه نه تنها با بچه ها، بلکه 
کنیم. یا همین ُفرم پوشش.  با والدین شان هم باید چون و چرا 
کادر آموزشی هستم یکسری ضوابطی دارم. لباس  که عضو  منی 
ع حجابم هم باید متناسب محیط آموزشی ام  فرم باید بپوشم، نو
توقع  از بچه ها  کنم، چطور می توانم  آرایش  گر  ا باشد. خود من 
داشته باشم بدون آرایش مدرسه بیایند؟! قطعا مدل و پوشش و 
کار می روم باید تفاوت  که سر  آرایش من در این میهمانی با فردا 

داشته باشد...«
هیجان  با  و  بود  شده  دانشجو  امسال  تازه  که  بچه ها  از  یکی 
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مشاور  خانم  صحبت های  ادامه  در  می کرد،  دنبال  را  مبحث 
که هم یک مکان عمومی  گفت: »پس با این حساب در دانشگاه 
لمس  بیشتر  قضیه  این  باید  آموزشی،  محیط  یک  هم  و  است 
شود؛ اما این طور نیست. خیلی اوقات دانشجویان یا حتی اساتید 

در دانشگاه زیر بار این قوانین نمی روند...«
لم! متأسفانه این به دلیل کم کاری 

ُ
خانم مشاور در پاسخ گفت: »گ

که حاال به این شکل در  آموزشی ما در خانواده و مدارس است 
آموزشی  هم  جامعه  و  دانشگاه  می کند.  بروز  جامعه  یا  دانشگاه 
ندارند. آموزش چی؟ آموزش احترام به قوانین و آداب اجتماعی. 
به  می شوم  وارد  که  عمومی  محیط  هر  در  بگیرم  یاد  من  اینکه 
گر  قوانین و هنجارهای آن جمع و آن مکان احترام بگذارم. مثاًل ا
وارد یک محیط مذهبی مانند امامزاده ها می شوم، به ُحرمت آن 
جلوی  وقتی  باشد.  کامل  پوششم  روحانی اش،  فضای  و  مکان 
من  می بینی  وقت  آن  همین.  یعنی  می دهند،  چادر  من  به  در 
این چادر را انداخته ام سرم، اما نه آرایشم با این مکان سنخیت 
که برای میهمانی  دارد و نه حجابم. اآلن خود شما! این لباسی 

که برای دانشگاه می پوشی، یکی است؟« پوشیده ای با لباسی 
دختر میهمان با لبخند: »نه! من خودم برای دانشگاه مقنعه سر 
می کنم و مانتو ساده می پوشم. تیپ دانشگاهم اسپرت و ساده 

است، اما دوستانم این طور نیستند.«
گوش  دخترش  صحبت های  به  لذت  با  که  میهمان  دختر  پدر 



در  پیش  وقت  »چند  گفت:  او  صحبت های  تأیید  در  می کرد، 
بعد  به  این  از  رسمی  لباس  با  پرسنل  که  شد  عنوان  ما  شرکت 
ُکت و شلوار و خانم ها هم با مانتو  حضور داشته باشند؛ آقایان با 
بحث  و  نظر  اختالف  ع  موضو همین  سر  چقدر  فرم.  مقنعه  و 
این  جالب  حواشی.  کلی  و  می دهند  بی خود  گیر  دارند  که  شد 
ُکت می پوشیدند، اما با صندل می آمدند یا شلوار  که آقایان  بود 
که چرا  جین پایشان می کردند. برای خود من جای سئوال بود 
تبعیت  اما  دیده شود،  بی سلیقه  و  نامناسب  حاضرند ظاهرشان 
که در شرکت وضع می شود همین است.  نکنند. تقریبًا هر قانونی 
کرده ام و  برخی قوانین جای اعتراض دارد و خود من هم انتقاد 
رسیدگی شده، اما در برخی جاها واقعًا جای اعتراض و بداخالقی 

نیست.«
خانم مشاور که از فرصت استفاده کرده بود، گوشی اش را باال آورد 
و اجازه خواست مطلبی را بخواند: »این مطلب را یکی از دوستان 
که جالب بود، در جواب سئوال دختر  برایم فرستاده، برای خودم 
ع بحث. مطلب مفصلی از ضوابط پوشش  لم می خوانم و موضو

ُ
گ

از چند دانشگاه  در دانشگاه های جهان است. به عنوان نمونه 
مواردی را می خوانم:

»دانشگاه بریستول انگلستان: پوشیدن شلوارهای لی و شلوارك 
مجاز نیست. 

باید  پسران  و  دختران  جنوبی: پوشش  ویرجینیای  دانشگاه 
عفیف و آراسته باشد.

قابل  حد  از  بیش   آرایش  و  آمریکا: تاتوکردن  جونز  باب  دانشگاه 
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قبول نیست.
لباس   گونه  هر  پوشیدن  نیجریه:  آجاسین  ادکونل  دانشگاه 

اندام نما قدغن است.
دانشگاه مسیحی آبیلن: استفاده از لباس های نامناسب و خالف 

ع است. شئونات مسیحیت ممنو
ع  آمریکا: آرایش های غلیظ و غیرمتعارف ممنو دانشگاه تگزاس 

است.
مو  افراطی  مدل های  و  بدن نما  و  باز  کسفورد: لباس  آ دانشگاه 

ع است. ممنو
کو  تنبا و  آدامس  از عینك دودی،  آمریکا:  استفاده  آدامز  دانشگاه 

ع است. ممنو
دانشگاه استمپ فورد بنگالدش: پوشیدن تی شرت و شلوار جین 

مجاز نیست.
دانشگاه کنت انگلستان: از پوشیدن لباس مذهبی مانند روسری 

استقبال می شود.
کردن مو مجاز نیست. دانشگاه آتالنتیك فلوریدا آمریکا: رنگ 

مناسب  پوشش  فاقد  دانشجویان  فلوریدا: برای  ایالتی  دانشگاه 
نمره »صفر« لحاظ می شود.

لباس های  و  تی شرت  پوشیدن  جورجیا:  فناوری  مؤسسه 
ع است. وسوسه انگیز ممنو

دانشگاه آلورنیا آمریکا: جویدن آدامس، الك زدن ناخن و پوشیدن 



تی شرت مجاز نیست.
به  خواندم.  را  مواردش  برخی  که  است  کاملی  و  مفصل  مطلب 
نظرم می رسد آنها گاهی خیلی از ما سفت و سخت تر هستند. پس 
چطور بچه ها فکر می کنند دانشگاه های ما گیر بی خود می دهند؟ 
به  نگذاشتن  احترام  و  دارد  آموزش  عدم  همان  در  ریشه  این 
آداب شهروندی مکان های عمومی. دوستم می گفت آنجا برای 
کارهای  و  استعدادیابی  مکان  دانشگاه  که  افتاده  جا  بچه ها 
علمی است پس باید از حواشی دور باشد تا ذهن آزادانه در این 

کند.« حوزه عمل 
که  را  بی قانونی ها  و  ناهنجاری ها  جامعه  در  روز  آن  فردای  از 
هم  سر  پشت  مترو  در  می کرد.  جلب  را  توجهم  بیشتر  می دیدم، 
خط  پشت  لطفًا  محترم!  »مسافرین  می شد:  پخش  بلندگو  از 
عبور  آن  از  لطفا  شماست.  ایمن  حریم  قرمز  خط  بایستید.  قرمز 
فاصله  قرمز  خط  از  لطفًا  می شود،  ایستگاه  وارد  قطار  نفرمایید. 
خرید  از دست فروشان  خواهشمندیم  محترم!  مسافران  بگیرید. 

نکنید...«
یک  داخل  بپریم  لطفًا!  می داد:  نشان  را  این  رفتارها  برخی  اما 
پله های  روی  لطفًا!  نکند.  پیدا  شدن  پیاده  اجازه  کسی  وقت 
برقی بدویم تا سریع تر برسیم. لطفًا! حواس مان فقط به خودمان 
کودکی نیفتد؛ چون مجبور  باشد تا چشم مان به هیچ سالمند و 
پول  که  جایی  تا  لطفًا!  برخیزیم.  وجدان مان  زور  به  می شویم 

کنیم... لطفًا... لطفًا... ج  داریم، خر
گوشم زنگ می زد. موقع  کم لطفی ها، توی  تمام این لطفاً ها و 



   مثبت شهر  113 

گیت ورودی یکی از مأموران مترو را دیدم، می دوید و  خروج، دم 
داد می زد: »آقا! آقا! با شما هستم... بله... شما که کارت نزدید!«

با لبخند بخوانید 

کاغذی  گروه  کردم، به هر  گروه بندی  کالس، بچه ها را  یکبار سر 
تخته  روی  که  موضوعی  خصوص  در  خواستم  آنها  از  و  دادم 
ع  که به ذهن شان می رسد بنویسند. موضو می نویسم، هر مثالی 
هاج  دیدم  وقتی  من«.  خوشی های  هزینه ترین  »کم  بود:  این 
چه  از  »شما  دادم:  مختصری  توضیح  می کنند،  نگاهم  واج  و 
را  هزینه ترین هایش  کم  می برید؟  لذت  زندگی تان  در  چیزهایی 

برای من بنویسید.«
کم هزینه نیست،  کدامش  که هیچ  آوردند  گر  ا و  اما  کلی  اولش 
کنی  ج  خر پول  کلی  باید  بروی  بخواهی  شهربازی  یک  اآلن 
به  را  آنها  همه  این  با  دیگر.  توجیه  کلی  و  کوتاه  سفر  یک  حتی 
خوشی های  همه  کن!  فکر  »خوب  می کردم:  تشویق  کردن  فکر 
زندگیت همین هاست؟ تو از صبح تا شب برای شاد بودنت پول 

ج می کنی؟ وقتی پدرت تو را می بوسد، حسی نداری؟..« خر
گروهی هایشان  کم کم فکرشان باز شد، شروع به مشورت با هم 
کردند و چیزهایی نوشتند. بعد از 5 دقیقه خواستم برگه هایشان را 
گروهی برگه ای بردارد  کالس روی میز بگذارند و اتفاقی هر  وسط 
و  بخواند  را  برگه  روی  شده  نوشته  مطالب  خودش.  برگه  به جز 

کند.  که به فکرش می رسد یادداشت  دوباره چیزهای جدیدی 



این روند را چند مرتبه ادامه دادیم. بعضی از بچه ها دیگر چیزی 
گروه ها انگار تازه موتورشان  به ذهن شان نمی رسید، اما بعضی از 
برگه های جدید،  با خواندن  باشد، هی می نوشتند.  روشن شده 
خواستم  که  انتها  در  می رسید.  ذهن شان  به  جدید  ایده های 
ع  کلی موضو کنیم، می گفتند  دست نگه دارند تا برگه ها را بررسی 

که فرصت نوشتن پیدا نکرده اند.  جدید به ذهن شان رسیده 
من  بخوانند.  بلند  خواستم  بود،  دستش  در  برگه ای  گروهی  هر 

همزمان برخی موارد را پای تخته می نوشتم:
بدمینتون  بابا  با  رفتن،  پارک  کردن،  آشپزی  خواندن،  »رمان 
کوه رفتن،  پانتومیم، سرود خواندن،  کردن، اسم فامیل،  بازی 
صبح ها دور میدان دویدن، زیر باران قدم زدن، آدم برفی درست 
کردن، میهمانی رفتن، خونه پدربزرگ  برفی پرت  گوله  و  کردن 
خنده دار  فیلم های  دوستم،  با  زدن  حرف  شدن،  جمع  هم  دور 
گرفتن و  کسی، نذری  گرفتن از  تلویزیون را دور هم دیدن، هدیه 
گلدان های اتاقم، برنده شدن در مسابقات،  خوردن، جوانه زدن 

گفتن و...« جوک 
می شدند،  زده  هیجان  می دادند،  نظر  بچه ها  مطالب،  بین  در 
آنها  ذهن  به  چرا  که  می خوردند  افسوس  گاه  و  می کردند  تأیید 
نرسیده. در پایان دیدیم در همین نیم ساعت، بیش از صد مورد 
زندگی  در  خیلی هایش  که  مواردی  کرده اند.  یادداشت  بچه ها 
تک تک شان اتفاق افتاده و از آن لذت برده بودند. یکی از بچه ها 
گفت: »وای! باورم نمی شود. همیشه شادی ها و  گرفت و  اجازه 
تا  بودند.  ُپررنگ  ذهنم  توی  برق  و  ُپرزرق  و  ج  پرخر بازی های 
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کم هزینه شاد می شوم  که چقدر راحت و  حاال دقت نکرده بودم 
گاهی هم فکر می کردم نسبت به هم سن و سال هایم دختر  حتی 

افسرده ای هستم!« 
در پایان آن ساعت از بازخوردهای بچه ها متوجه شدم از فضای 

کالس لذت برده اند.
کشفش  و  آموخت  باید  که  هنری  است.  هنر  یک  بودن  شاد 
کتاب خواندن لذت نمی برند؛ چون  کرد. قطعًا خیلی از آدم ها از 
کردن را بلد  کتاب خوبی به دست شان نرسیده و یا خوب مطالعه 
رفتن  بازار  و  کردن  خرید  حال  در  مدام  آدم ها  از  خیلی  نیستند. 
هستند؛ چون لذت مهم تری را به دست نیاورده اند. شاد بودن 
یک چیز است و نشاط داشتن چیز دیگر. شادی یکسری عالئم 
اما  دادن.  نشان  احساسات  ابراز  خندیدن،  مانند  دارد  بیرونی 
است  ممکن  که  درونی  حس  یک  است.  زیباتری  حس  نشاط 
عالمت ظاهری هم نداشته باشد. یک جور رضایت قلبی است. 
برخالف  حس  این  می دهیم.  انجام  خیری  کار  که  زمانی  مانند 
که ممکن است لحظه ای باشد، بادوام و ماندنی است.  شادی 
صدای  که  دیده ایم  را  آدم هایی  ما  همه  است.  ارزشمندتر  پس 
کر می کند، در خیال خود آنها را افراد  گوش فلک را  قهقهه شان 
گرفته اند، وقتی  شادی می پنداریم، اما چند دقیقه بعد می بینیم 
دقیق تر می شویم و یا پای صحبت شان می نشینیم، می فهمیم 

کردیم. اشتباه 



در مسایل اجتماعی، اتفاقات زیادی باعث ایجاد نشاط در آدم ها 
در مسابقات جهانی،  ایران  ملی  تیم  برنده شدن  مانند  می شود 
اختراعات دانشمندان، مراسم های ملی مانند عیدنوروز، جشن ها 
و حتی عزاداری ها. دهه محرم که می شود خیلی ها به عشق امام 
غذا  می کنند،  شرکت  مراسم ها  در  می پوشند،  سیاه  حسین� 
ک است، اما چون بر پایه یک  می پزند؛ همه اینها ظاهرش غمنا
که برمی گردی  باور است، نشاط درونی ایجاد می کند. از مراسم 
احساس سبکی می کنی و حتی یک انبساط خاطر. در واقع در این 

شرایط جامعه را پویا حس می کنی، نه منفعل و خموده.
این  به  برسد،  روانی خوبی  به یک سالمت  که  آن  برای  جامعه 
که هنجارهایش شکسته  شادی ها و نشاط ها نیاز دارد تا حدی 
استفاده  روان گردان  ُقرص های  از  است  ممکن  خیلی ها  نشود. 
کنند و چند ساعتی به خیال خودشان شاد باشند، دیگران را دست 
گروهی، دیگران را بخندانند، اما  بیاندازند یا با تمسخر فردی یا 
کاذب است. شادی و نشاط باید به سالمت جسم  این شادی ها 
کند. یک  کمک  کالن به سالمت جامعه مان  و روان ما و در نگاه 
یاد  را  کودکان هم در مدرسه این  که حتی  قانون طالیی هست 

گرفته اند: »با دیگران بخندیم، به دیگران نخندیم!«
وظیفه  تنها  نه  جامعه  اجتماعی  نشاط  بردن  باال  به  کمک 
این  از  زیباتر  است.  شهروندان  تک تک  وظیفه  بلکه  مسئولین، 
محسوب  صدقه  ع  نو یک  زدن  لبخند  ما  دینی  فرهنگ  در  که 

کنیم؟1  می شود، پس چرا به راحتی دریغش 

1 . حضرت محمد�، نهج الفصاحه، حدیث 1119.
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کنید یک روز صبح از خانه بیرون بیایید و ببینید همه مردم  فکر 
کسی و مترو به شما لبخند می زنند، با هر  کوچه و خیابان، تا در 
فکرهای  از  می دهد،  نشان  خوش  روی  می کنید،  برخورد  کسی 
گفتن مشکالت خبری نیست، در پارک ها همه مشغول  منفی و 
که پشت این وسایل ورزشی صف بسته اند، در  ورزش اند، طوری 
کسی برایتان موسیقی محلی پخش می شود و بابت اینکه پول  تا
ُخرد ندارید توبیخ نمی شوید، در شرکت هم همه چیز عالی است، 
هم  شما  قطعًا  دارند،  خوشی  حال  میزتان  روی  گل های  حتی 
کمک می کند تا شما هم با  خواه ناخواه لبخند خواهید زد. اینها 
کار و نتیجه  کار شوید، احساس رضایت از  تمام توان تان مشغول 
است.  اجتماعی  نشاط  مصادیق  مهمترین  از  یکی  خودش  آن 
احساس  آنها  و  می یابد  افزایش  افراد  بهره وری  قدر  هر  واقع  در 
احساس  هستند،  مفید  اطرافیان شان  و  جامعه  برای  می کنند 

نشاط بیشتری خواهند داشت.
را  دلی  کس  هر  می شنود!  را  صدایی  هر  که  خدایی  به  سوگند 
که به  از آن شادی لطفی برای او قرار می دهد  کند خداوند  شاد 
هنگام مصیبت چون آب زاللی بر او می بارد و تلخی مصیبت را 

می زداید.1

چو ایران نباشد تن من مباد!  

داده،  انجام  آسیا  سطح  در  آن«  ونگ  »لی  که  پژوهشی  در   

1 . امام علی�، حکمت 257 نهج البالغه.



»حس  آنها  از  یکی  که  برده  نام  مؤثر  شهروند  برای  ویژگی   13
آن  بر  هم  دنیا  نقاط  سایر  در  که  ویژگی ای  است.  وطن پرستی« 
گر این حس را از آدمی بگیرند، دیگر  کید فراوانی شده. واقعًا ا تأ

چه چیز او را با جامعه اش پیوند می دهد؟
گوهری تابان شود که ایران  ما برای آن 
خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم
که ایران خانه خوبان شود ما برای آن 
رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم...
این سرود را همه ما با صدای ُپرصالبت مرحوم محمد نوری بارها 
شنیده ایم. حتی وقتی می خوانی هم حس غریبی ته قلبت حس 

که بشنوی. می کنی، چه برسد به آن 
حتی  که  باشکوهی  حس  است.  وطن پرستی  حس  همان  این 
می توان  اوصاف  این  با  هست.  تو  با  نیستی،  وطنت  در  وقتی 
که  آزادی خواهانی  و  هنرمندان  ادبی،  و  علمی  مشاهیر  تمامی 
کنون تاریخ هر کشوری به خود دیده، جزء مؤثرترین شهروندان  تا
میهن پرستی  حس  آن  با  فردوسی  مانند  دانست،  جامعه  آن 

عجیبش در شاهنامه.
در یک جامعه، حفظ آداب و رسوم و فرهنگ های ملی با توجه به 
که به سمت جهانی شدن می رود، یک دغدغه  این موج بزرگی 
ارزش های میهنی یک اصل  و  واقع حفظ هویت ملی  است. در 
الزم  آن  اجرای  برای  شهروندی.  قانون  یک  و  است  اساسی 
که زندگی می کنیم، به ارزش ها و سنت های  است در هر شهری 
تا  بشناسیم  را  آنها  و  باشیم  پایبند  خودمان  اصیل  و  فرهنگی 
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بتوانیم به نسل های بعد آموزش دهیم.
دیگری  شهر  یا  کشور  هر  در  حضور  با  امر  ابتدای  همان  در  گر  ا
کم کم  کنیم،  فراموش  را  اصالت مان  بزرگ،  تهران  مانند همین 
باید در خودمان و نسل های بعدی منتظر فراموشی هویت ملی و 
حس میهن دوستی باشیم. البته حفظ این آداب و رسوم باید در 
راستای تقویت هویت ایرانی همه ما باشد وگرنه این خودش به 

وحدت ملی ما آسیب خواهد زد.
انفجار  و  شدن  جهانی  فرآیند  در  افراد  از  بسیاری  متأسفانه 
و  می دانند  اهمیت  کم  را  ع  موضو این  پیشرفت،  و  اطالعات 
گرفتن  نظر  در  بدون  می کنند،  فکر  جهانی  یکسان سازی  به 
این  دارد.  که وجود  اجتماعی  و  اخالقی  و  اعتقادی  تفاوت های 
اینکه تو  گفته شد و  که  می شود همان درنظر نگرفتن تفاوت ها 

بیا با عینک من ببین.
که من ایرانی ام  قشنگی جهان به همین تفاوت هاست. به این 
با حفظ تمامی هویت ایرانی ام و در درجه بعد، اهل اصفهانم یا 
کرمان، باز هم با حفظ سنن و زبان و ادبیات  مازندران، ایالم یا 
شهرم. حتی در همین تهران محلیت آدم ها هویت آفرین است و 

حس وابستگی ایجاد می کند. 
کمک  حس  این  حفظ  به  خیلی  تاریخ  و  ادبیات  خواندن 
جاذبه های  و  تاریخی  آثار  شهرمان،  مشاهیر  ما  اینکه  می کند. 

گویش مان لذت ببریم.  گردشگری اش را بشناسیم و از لهجه و 



را  مختلفی  کشورهای  گاه  و  شهرها  به  سفر  تجربه  ما  همه 
کرده،  ماندگار  ما  برای  را  سفر  یک  خاطره  آنچه  داشته ایم، 
برخورد  است،  فرهنگ شان  به  شهر  آن  شهروندان  پایبندی 
را  آدمی  گردشگری شان  و  فرهنگی  بافت  حفظ  و  آنها  زیبای 

کند. ترغیب می کند، بارها و بارها به آنجا سفر 
شهروندی  مهم  اصل  این  از  پیامبر�  قشنگی  تعبیر  چه 
دارند: »حب الوطن من االیمان؛ عالقه داشتن به میهن و محبت 

ورزیدن به آن جزیی از ایمان است«1
ندارند،  میهن پرستی  حس  آن  شهروندان  که  جامعه ای  در 
وابستگی،  و عدم  استقالل  را خواند؛  نکات  از  فاتحه خیلی  باید 
و  ملی  هویت  عمومی،  مشارکت  همبستگی،  داخلی،  تولید 

قانون مداری. 
ک سر قّله ها ما برای بوسیدن خا
کرده ایم کرده ایم، چه خطرها  چه خطرها 
ک ما برای خواندن این قصه عشق به خا
خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم
ما برای اینکه دنیا خانه خوبان شود
رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم...2

گنج حکمت، ص 178.  . 1
2 . شعر »سفر برای وطن« از مرحوم نادر ابراهیمی.
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فرصت همدلی

چند روز پیش یک بنده خدایی، یکی از دوستان را در جلسه ای 
گفت: »شما  با تعجب و خنده  را هم نمی کرد،  که تصورش  دید 

هم اینجا هستید؟ ماشاءاهلل همه جا هستیدا!«
دوست مان در جواب گفت: »ُخب، من تدریس می کنم، می نویسم، 
کالس های مختلفی می روم، عضو گروه های اجتماعی مختلفی هم 
این  تمامی  انجام می دهند. قطعًا در  کارهای فرهنگی  که  هستم 
حوزه ها، با دایره وسیعی از آدم ها آشنا می شوم مثل شما و چون با 
این آدم ها خیلی وقت ها دغدغه ها و اهداف مشترکی داریم، این 
روبرو  با هم  اتفاقی  به طور  در خیلی جاها  که  است  بدیهی  خیلی 

که خوشحالم مجدد شما را می بینم.« شویم مثل این لحظه 
گفت: »شما واقعًا فعال هستید.« آن بنده خدا با خوشحالی 

و  کودکی  دوران  به  کشید  َپر  عزیز  دوست  ذهن  جمله  این  با 
نوجوانی اش. وقتی سر کالس معلم می گفت: »کی حاضِر فردا این 
برای  بمونه  ظهرها  از  بعد  می تونه  کی  بیاره؟  کنه  ُکپی  رو  برگه 
کمک  مدرسه  افطاری  برای  می تونه  کی  تئاتر؟  و  سرود  تمرین 
کنه تا  کمک  کی می تونه یک ساعت بمونه و به دوستاش  کنه؟ 

کنن؟ ...« عقب ماندگی درسی شون رو جبران 
لذت  شدن  داوطلب  از  اصاًل  بود.  باال  او  دست  موارد  بیشتر  در 
می برد. البته این به خانواده هم برمی گشت. آنها همیشه مشوق 
که ُغر بزنند: »چرا  کم پیش می آمد  کمکش می کردند و  او بودند. 



کردی؟ حاال من چطور بیام دنبالت؟ حق  کاردستی را قبول  این 
گر هم با موضوعی موافقت نمی شد،  نداری بمونی مدرسه و...« ا

خانواده با دالیل منطقی او را راضی می کردند.
که بتواند،  کارهایی  که بزرگ شده باز همین است. در  حاال هم 
دعوت  در  است.  داوطلب  باشد،  داشته  را  وقتش  و  شرایط 
جشن های  برای  دسر  کردن  درست  غذا،  پختن  میهمان، 
خانوادگی، کارهای فرهنگی مسجد، آموزش بچه ها، عضویت در 
کارهای  انجمن اولیا و مربیان مدرسه، فعالیت در خیریه  و خیلی 

اجتماعی دیگر. 
طور  همین  هم  بچه هایش  و  همسر  می بینی  می کنی  که  دقت 
که آدمی ابتدا  ع آموزش است. آموزشی  هستند. پس این یک نو

از خانواده و بعد از محیط و اطرافیانش دریافت می کند.
که در امور اجتماعی  کارهای خوب یک شهروند این است  یکی از 
کند و سهیم باشد. این امور می تواند از رسیدگی  احساس وظیفه 
آن  اعضای  تک  تک  قبال  در  وظیفه  احساس  و  خانواده  به  ما 
شغل  می رویم،  که  دانشگاهی  و  مدرسه  به  برسد  تا  شود  شروع 
دیگران  به  هم  و  می کنیم  درآمدزایی  هم  آن  با  که  حرفه ای  و 
شهروندی  فعالیت های  از  باالتری  ع  نو و  داریم  خدمت رسانی 
واردش  مردمی  گروه های  و  انجمن ها  در  عضویت  با  معمواًل  که 

می شویم. 
در این نهادهای مردمی، شهروندان به طور داوطلبانه مهارت ها، 
توانایی ها، امکانات و علم خود را جهت کمک به پیشرفت شهر و 
کار می گیرند. خیلی از ما بدون  باال بردن توانمندی شهروندان به 
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کار را انجام می دهیم.  ع باخبر باشیم این  که از این موضو این 
می شویم،  انجمن ها  عضو  فرزندمان  مدرسه  در  که  وقتی  مثل 
عضو  هستیم،  فعال  هیأتی  یا  مسجد  فرهنگی  کارهای  در 
برنامه های  در  و  می شویم  محل مان  فرهنگ سرای  کانون های 
فرهنگی هنری آن مانند پیاده روی خانوادگی، تورهای یک روزه 
و حتی جشنواره های غذا شرکت می کنیم؛ همه اینها نمونه ای از 
مشارکت های مردمی شهروندان در توسعه فضای همدلی شهری 

است.
اجتماعات  که  هستند  باور  این  بر  مسئولین  امروز،  دنیای  در 
رفتارهای جدید  ارائه  با  مردم محور می توانند  نهادهای  و  محلی 
کردن آنها در جامعه، نقش مؤثری در ایجاد و بازتولید  و نهادینه 
با عضویت نوجوانان و جوانان  باشند.  مفهوم شهروندی داشته 
کمک به  یک جامعه در این نهادها، فرصت مسئولیت پذیری و 
که وارد فضای رسمی جامعه مانند محیط های  ع قبل از آن  همنو
که اساسش  کاری شوند، برایشان مهیا می شود. مسئولیت هایی 
حقوق  دریافت  و  شخصی  زیان  و  سود  پایه  بر  وقت ها  خیلی 
نیست، بلکه در جهت تقویت حس همدلی بین شهروندان است.
در ایران ما این سازمان ها را با نام »َسَمن« مخفف »سازمان های 

مردم نهاد« و یا همان اصطالح “NGO”  می شناسیم.
باشند،  داشته  فعالیت  می توانند  مختلفی  حوزه های  در  سمن ها 
تفریحات  گردشگری،  جهادی،  فعالیت های  مانند:  حوزه هایی 



امور  و  نیکوکاری  جوانان،  ازدواج  بهداشت،  کارآفرینی،  سالم، 
خیریه، ورزشی، اعتقادی و مذهبی، حوزه زنان، علمی و پژوهشی، 
و  اجتماعی  آسیب های  زیست،  محیط  تاریخی،  فرهنگی،  رسانه، 
کنار هم  که بتواند به بهبود شرایط زندگی انسان ها در  هر موضوعی 

کند. کمک 
که فعالیت می کنند،  تمامی سازمان های مردمی در هر حوزه ای 

یک سری ویژگی های مشترک دارند:
سری  یک  به  رسیدن  برای  جامعه  روز  شرایط  به  توجه  با   -
خودجوش  صورت  به  مشترک،  اجتماعی  اهداف  و  آرمان ها 

تشکیل می شوند.
که می خواهند به آن  - اهداف مشخصی دارند و یک چشم انداز 
آنها  عضو  می خواهند  که  جدید  افراد  می کند  کمک  این  برسند. 
بین  ک  اشترا وجه  کردن  پیدا  و  آرمان ها  آن  به  توجه  با  شوند 
گروه، عضو شوند و خود را ملزم  هدف های خودشان و اهداف آن 

کنند. که به قوانین آن عمل  بدانند 
که از نامش هم پیداست  - حیات سازمان های مردمی همانطور 
مواقع  بسیاری  در  آنهاست.  در  مردم  مشارک  و  عضویت  به 
اعضا  همین  طریق  از  سازمان ها  این  ج  مخار حتی  و  خدمات 

تأمین می شود.
گروه سیاسی و سازمان  گروه ها و سازمان ها معمواًل به هیچ  - این 
مردمی  و  غیرانتفاعی  صورت  به  کاماًل  و  نیستند  وابسته  دولتی 

گردانده می شوند.
مالی  زیان  و  سود  پایه  بر  چون  شهروندان  مواقع  بسیاری  در   -
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توانمندی  و  عالئق  اساس  بر  و  نمی شوند  سازمان ها  این  عضو 
بهتری  فکر  و  عمل  آزادی  از  می کنند،  فعالیت  آنها  در  خودشان 
چون  می کنند؛  عمل  اخالق مدارتر  و  خالقانه تر  برخوردارند؛ 
که همان شهروندان  کلی شان رضای خداست و خلق خدا  هدف 

جامعه شان هستند.
افراد جامعه عضو یکی  کشورهای پیشرفته، همه  از  در بسیاری 
به  مجبورند.  چون  هستند  مردمی  سازمان های  یا  انجمن ها  از 
کار، ابتدا باید در یک انجمن خیریه یا  عنوان مثال برای یافتن 
که همه  کار داده می شود. این  حمایتی عضو باشند، بعد به آنها 
افراد جامعه عضو باشند، اتفاق قشنگی است اما وقتی به خودش 
کارایی معنوی اش را از دست  شکل اجبار می گیرد به نظر می رسد 
که من فقط و فقط  کار قشنگی اش حفظ می شود  می دهد. وقتی 
کمک به اعتالی جامعه و شهروندان  کار و  به خاطر اجر معنوی 
که در  افراد شهر خودمان  از  دیگر آن قدمی بردارم، مانند خیلی 
بی هیچ  هستند  خیر  کار  به  مشغول  مختلف  کز  مرا و  خیریه ها 

چشم داشتی:
معلمان و دانشجویانی که در ساعات فراغت خودشان به بچه های 

کنند. ضعیف تر آموزش می دهند تا زکات علم شان را پرداخت 
که از توانایی حرفه ای خودشان در امور فنی و ساختمانی  مردانی 
بضاعت  کم  شهروندان  خانه های  خرابی  کرده،  استفاده 
را برطرف می کنند؛ شیر آب خانه ای خراب است، نیاز  شهرشان 



خانمی  خیاطی  خ  چر حتی  و  است  تاریکی  اتاق  سیم کشی  به 
خ  چر دوباره  تا  دارد  تعمیر  به  نیاز  است  خانواده  سرپرست  که 

زندگی اش بچرخد.
هفته  در  حاضرند  خالصانه  که  پرستارانی  و  مشاوران  پزشکان، 
که یا پای آمدن ندارند و یا پول  کنند  ساعاتی را صرف بیمارانی 
که یک روز در  الزم برای مراجعه. نمونه اش آقای دکتری است 
هفته بعد نماز ظهر و عصر در مسجد محل ما نمازگزاران را مجانی 

ویزیت می کند.
آپارتمان  بچه های  همه  روز  یک  هفته  در  حاضرند  که  مادرانی 
کنند و هم مادران شان چند  را بپذیرند تا هم آنها دور هم بازی 

کارهای شخصی خود بپردازند. ساعت آزادانه به 
به  رسیدگی  صرف  ویژه  را  خود  وقت  از  قسمتی  که  نوه هایی 

پدربزرگ و مادربزرگ می کنند و با یک لبخند آنها راضی اند.
که وقتی نانوایی می روند برای همسایه های دیگر  همسایه هایی 

هم نان می خرند.
بچه  تا  چند  برای  می برند،  پارک  را  فرزندشان  وقتی  که  پدرانی 

دیگر هم بادکنک باد می کنند یا فرفره می سازند.
یا  و  به سرای سالمندان  روز در هفته  که یک  آقایانی  و  خانم ها 
پدری،  استحمام  در  بتوانند  تنها  تا  می زنند  سر  بهزیستی  کز  مرا

کنند. کمک  مادری و یا ناتوانی 
کارهای خوب در شهر  همین حاال، در همین لحظه، خیلی از این 
ما انجام می شود؛ فرصت های همدلی بسیار است، اما عمر آدمی 

کوتاه. هم 


