
؛ نماد هم افزایی فرهنگی ایرانیان نوروز

رسوم جالب نوروزی میان اقوام مختلف ایرانی

ماهنامه داخلی 
صندوق قرض الحسنه شاهد
سال سوم/شماره 42/اسفند ماه 1401

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402

بیگ دیتا و کاربردهای آن

ارزیابی بـــــــــــــــرگزاری دورٔه تـــــــــوسعٔه فردی سرمــــــــــایٔه 
انسانی صندوق

سال نو و بررسی عیدی و پاداش کارگران و کارمندان

سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

ویژه نوروز 1402





سهشنبه روز
1فروردین1402هجریشمسی
ساعت54دقیقهو2۸ثانیهبامداد

زمان تحویل سال 1402

نشریه داخلی صندوق قرض الحسنه شاهد

ماهنامٔه طلوع حسنه شاهد
سال سوم
شمارٔه چهل و دوم
اسفند ماه 1401

صاحب امتیاز
صندوق قرض الحسنه شاهد
مدیر مسئول
کریمی دکتر اسالم 
سردبیر
دکتر مجتبی عباسی قادی
دبیر اجرایی
کریمی  کبر  ا
همکاران تحریریه در این شماره
کریمی دکتر اسالم 
دکتر مجتبی عباسی قادی
میالد نیکخواه
رضا شابهاری
محسن آسمانی
علیرضا زارعی
مهدی احدی
فاطمه دادقانی
گلستانیان هانیه 
فاطمه اجلی
الهام فرزادپور
فاطمه قاسمی
کیوان حاجیان
امیررضا هنرآوازی
مهدی فرج اللهی
گفتگوها
کریمی کبر  ا
ویراستار
کبری سلیمانی پیشه وری 
صفحه آرایی
حمیدرضا احمدی

به نام خدا

نشانی

تهران، خیابان گاندی جنوبی

ک 2  خیابان بیست و یکم، پال

صندوق قرض الحسنه شاهد

کدپستی

 1517864811

تلفن

 88644274 ، 88672701

داخلی: 215

دورنگار

 88672703

 touloehasanehshahed@gmail.com

 @touloehasanehshahed 

 09020245100 

ناشر

چاپ نارنجستان



فهرست مطالب

7سخن سردبیر

12آموزش و پژوهش6سخن مدیر مسئول



جاذبه های غذایی 
کی استان بوشهر 79و خورا

60معرفی کتاب39فرهنگی



کریمی دکتر اسالم  سخن مدیر مسئول

، یا محول  ، یـــا مدبرالیل والنهـــار یا مقلـــب القلـــوب واالبصار
الحـــول واالحوال، حـــول حالنا الی احســـن الحال.

مـــا بنـــدگان خداوند متعـــال وظیفـــه داریم در این موســـم 
نوشـــدن، همگام بـــا تمامی عناصر جهان، نوشـــدن خود را 
بـــه عرصـــٔه ظهور رســـانیم. بدون شـــک نوشـــدن بـــا تکیه بر 
پتانســـیل های وجـــودی اســـت کـــه امـــکان ظهـــور می یابد 
و  داده هـــا  حاصـــل  و  عملکردهـــا  اثـــر  در  پتانســـیل ها  و 

ســـتانده های مـــا در روزگاران دور و نزدیـــک اســـت. 
ســـال نـــو و فصل بهـــار بـــا دگرگونـــی و خرمـــی طبیعت، 
آدمـــی را بـــه هماهنگی با نظـــام آفرینش و حرکت در مســـیر 
آیـــات الهـــی را در جـــای  تحـــول و تکامـــل فرامی خوانـــد و 
جـــای دفتر معرفت، بـــه درســـتی و زیبایی می نشـــاند. چه 
نیکوســـت کـــه ما هـــم همـــگام با تجدیـــد حیـــات طبیعت، 
همنفس با همٔه هســـتی، دســـت به دعا برداریـــم و به امید 
ســـرآغاز ســـالی بهتر از گذشـــته، همســـو، همـــدل و همصدا 
»یـــا مقلـــب القلـــوب واالبصـــار« را زمزمـــه کنیم و با تمســـک 
بـــه معـــارف قرآن کریـــم و تعالیـــم اهـــل بیـــت)ع( و اقتـــدا به 
راهبردهـــای محوری مقـــام معظم رهبـــری )مدظله العالی( 
کـــه در آغـــاز هر ســـال، نقشـــٔه راه جامعـــٔه اســـالمی را تبیین 
می کنـــد، در مســـیر خدمتگـــزاری بـــه خانواده هـــای معظم 

کنیم.  شـــهدا و ایثارگـــران معزز حرکـــت 
بـــا  هـــم  کنـــار  را  دیگـــر  یک ســـاِل  هرحـــال،  بـــه  
فرازونشـــیب های خاص خودش ســـپری کردیـــم و 365 روز 

کنون فرصـــت مغتنمی  به عمـــر و تجاربمـــان افزوده شـــد. ا
اســـت که بابت یک ســـال همدلی و هم افزایی یکایک شـــما 
عزیـــزان، تالشـــتان را ارج بنهیـــم و دســـتان پرمهرتـــان را به 
گرمی بفشـــاریم. این جانب ضمن تبریک پیشـــاپیش ســـال 
جدیـــد بـــه شـــما عزیـــزان، از خداوند بـــزرگ مســـئلت دارم 
کـــه طلیعـــٔه آن معطـــر به مـــاه مبارک  کـــه در ســـال پیش رو 
رمضـــان و ضیافـــت الهـــی شـــده، در انجام مســـئولیت های 

خطیـــر خـــود، بیـــش از پیـــش موفـــق و مؤید باشـــید. 
که بهـــار فصل رویـــش اســـت؛ موهبتی  یادمـــان باشـــد 
گرامـــی اش می داریم و شـــروعی تازه  اســـت که مـــا ایرانیـــان 
گـــر نوروز تنهـــا روزی  از زندگیمـــان را بـــا آن آغـــاز می کنیـــم. ا
بـــود در میـــان روزهایی که چرخ بی درنگ فلک پدیدشـــان 
گر  گرامیداشـــت آن بیهـــوده و عبـــث می نمـــود و ا مـــی آورد، 
ظاهـــر بهـــار را که فصل نوشـــدن اســـت، کنار باطـــن آن قرار 

دهیـــم، حقایق عالم هســـتی آشـــکار می شـــود. 
آمـــدن نـــوروز و آغاز فصل بهـــار که با تغییـــر و گونه گونی 
نشـــانه های  و  آیه هـــا  از  سرشـــار  اســـت،  همـــراه  طبیعـــت 
کـــه در تمـــام طـــول زندگـــی همراه  خداونـــد متعـــال اســـت 
ماســـت و فرصـــت بســـیار مغتنمی اســـت تـــا همچنـــان که 
کهنـــه از تـــن بـــه در مـــی آورد و باطـــراوت  طبیعـــت لبـــاس 
و پرنشـــاط می شـــود، مـــا نیـــز آینـــٔه قلـــوب خـــود را از زنـــگار 
ناراســـتی و کینـــه و رخـــوت بزداییـــم و امیـــدوار و پرانـــرژی، 

مهیـــای آغاز ســـال جدیـــد باشـــیم. ان شـــاء اهلل!
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دکتر مجتبی عباسی قادی سخن سردبیر

در ایـــن روزهـــا که واپســـین روزهای ســـال1401 را پشت ســـر 
می گذاریـــم، برای تمامی همکاران و ســـرمایه های انســـانی 
آرزوی  ضمـــن  ســـرزمین،  ایـــن  اقصی نقـــاط  در  صنـــدوق 
صحت و ســـالمتی، ســـال جدید را ســـالی توأم بـــا موفقیت 
در تمـــام حوزه هـــای زندگی فـــردی، ســـازمانی و اجتماعی 
آرزومنـــدم. عالوه بر آن، از یکایـــک عوامل و اعضای هیئت 
تحریریـــه کـــه در این مدت چهار ســـال با ماهنامـــٔه داخلی 
کمـــال تشـــکر و  طلـــوع حســـنه شـــاهد همـــراه بوده انـــد، 

قدردانـــی را دارم. 
کـــه اســـتحضار داریـــد، ماهنامـــٔه داخلـــی  همان گونـــه 
طلوع حســـنه شـــاهد، بـــا دو هـــدف کلی: اعمـــال مدیریت 

دانـــش و نیـــز تقویت ســـرمایٔه اجتماعـــی ســـازمانی آغاز به 
کـــه چاپ شـــده اســـت،  کـــرده و در ایـــن 42 شـــماره ای  کار 
توانســـتیم از ظرفیت های علمی همـــکاران و خانواده های 
نیـــز  و  صنـــدوق  کاری  مختلـــف  حوزه هـــای  در  محتـــرم 
جهـــت  توریســـم،  بخـــش  خاصـــه  فرهنگـــی،  موضوعـــات 
اســـتفادٔه خانواده هـــای محتـــرم صنـــدوق تدویـــن و چاپ 

 . کنیم
 ، که بتوانیـــم در ســـال1402 بـــا محتوایـــی غنی تر امیـــد 
خاصـــه در بخش آموزش و پژوهـــش، در خدمت همکاران 
و نیـــز وجـــوه مختلـــف موضوعـــات فرهنگـــی در خدمـــت 

خانواده هـــای محتـــرم آنان باشـــیم. ان شـــاءاهلل! 
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کاربران( فاطمه اجلی )رئیس ادارٔه امور 

جدول تعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی به تفکیک استان تا پایان سال1401

ف
کد نام استانردی

استان
تعداد وام 

تعداد وام جمع وام شاهدشاهد
جمع وام جانبازجانباز

تعداد وام 
حقوق بگیران 

نوع دوم

جمع وام 
حقوق بگیران 

نوع دوم

تعداد 
جمع مبلغ وامکل وام

1010000125,883,000,000125,883,000,000ستاد مرکزی 1

1021,247542,938,000,0001,852715,567,000,000249,352,000,0003,1231,267,857,000,000آذربایجان شرقی2

1031,417625,679,000,0001,325508,251,000,0004216,437,000,0002,7841,150,367,000,000آذربایجان غربی3

104537228,807,000,000915341,323,000,000186,568,000,0001,470576,698,000,000اردبیل4

1053,32214296790000004,38317033644000004717,699,000,0007,7523150742400000اصفهان5

1066232688900000001,5705932860000004015,213,000,0002,233877389000000ایالم6

107326141058000000426165213000000124,348,000,000764310619000000بوشهر7

1083,32714838970000003,446136636306000011951,959,000,0006,8922902219060000تهران بزرگ8

1095642442960000001,124426543000000228,463,000,0001,710679302000000چهارمحال وبختیاری9

1102,68711903120000003,966152936000000016463,275,000,0006,8172782947000000خراسان10

1111,9648523310000002,4759537290000008030,416,000,0004,5191836476000000خوزستان11

112469202491000000637246483000000208,028,000,0001,126457002000000زنجان12

113364159373000000499191689000000249,339,000,000887360401000000سمنان13

1143681638030000002379196400000093,374,000,000614259141000000سیستان وبلوچستان14

1152,2709911860000003,95615090150000006324,502,000,0006,2892524703000000فارس15

1167713392420000009883865870000004417,216,000,0001,803743045000000کردستان16

1171,1845090940000001,8937237020000004918,476,000,0003,1261251272000000کرمان17

1181,6437243790000002,4249272160000006526,219,000,0004,1321677814000000کرمانشاه18

1194712053040000001,0914135480000004616,956,000,0001,608635808000000کهگیلویه وبویراحمد19

1201,2935608030000002,294872962000000176,352,000,0003,6041440117000000گیالن20

1211,1194917810000001,5916024200000003714,135,000,0002,7471108336000000لرستان21

1221,6097008580000002,82510992680000008932,688,000,0004,5231832814000000مازندران22

1237333194700000001,2204711600000002610,020,000,0001,979800650000000استان مرکزی23

124212920860000002429213700000031,167,000,000457185390000000هرمزگان24

1251,0224419630000001,6176126180000003714,130,000,0002,6761068711000000همدان25

126511221088000000683266527000000187,191,000,0001,212494806000000یزد26

1275352355180000001,290492154000000207,741,000,0001,845735413000000گلستان27

128526231978000000777308155000000176,556,000,0001,320546689000000قزوین28

1297403216865000001,252490198000000155,840,000,0002,007817724500000قم29

130377165500000000682256546000000269,904,000,0001,085431950000000خراسان شمالی30

1312219730100000024492061000000207,303,000,000485196665000000خراسان جنوبی31

1327393221640000001,035403744000000228,815,000,0001,796734723000000 البرز32

1331,0874659030000001,4825791888000004015,194,000,0002,6091060285800000شهرستان های تهران33

34,27814,970,858,500,00050,441194323422600001,287500,759,000,00086,00634903959760000جمع
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گزارش عملکرد واحد ارتباط 
با مشتریان در اسفند ماه 1401

گزارش عملکرد واحد ارتباط با مشتریان
 از ابتدای سال 1401 تا پایان اسفند ماه

جدول توزیع فراوانی موضوع
 ارتباط اعضا با CRM اسفند ماه 1401

)CRM( گزارش عملکرد ادارٔه ارتباط با مشتریان

امیررضا هنرآوازی )رئیس ادارٔه ارتباط با مشتریان( 

ف 
ردی

ح 
شر

ی 
وان

مالحظات درصد فراوانی فرا

1
ت 

یال
سه

ه ت
ط ب

ربو
ر م

مو
ا

زمان ثبت 9425.61307902
زمان واریز  16544.95912807

نحؤه تقسیط تسهیالت 20.544959128
عضویت 41.089918256

تسویٔه زودهنگام 3710.08174387
پرداخت زودهنگام 92.452316076
ضمانت 10.272479564

2

ب 
سا

 ح
ر از

ارب
ع ک

طال
میزان حق عضویت 30.817438692ا

میزان مانده وام 164.359673025

میزان وام 20.544959128

اصالح اطالعات 61.634877384

3

اد 
ترد

انصراف از عضویت 102.72479564اس
بیمٔه مانده وام 30.817438692

4

ی
اور

فن

مشکل در ثبت وام 30.817438692

00
مشکل در اطالع رسانی 

الکترونیک 

گر5
123.269754768دی

 تماس های مرتبط 
با بانک اطالعاتی: 1                                

تماس های مرتبط 
با بنیاد شهید: 3                                 

غیر عضو: 3
و )تشکر از همکاران، 

اینترنت بانک، 
تماس های غیر مرتبط(

 622100جمع کل 

ان
جع

مرا
ل 

ک

نوع 
ارتباط

فراوانیشرح
درصد 
فراوانی

تلفنی

تماس تلفنی با 
crm کارشناسان

12.68917.70

تماس کارشناسان 
با اعضا

6520.91

انتقال تماس به دیگر 
مدیریت ها

8.85212.34

49.20668.62خدمات تلفن گویا

حضوری
مراجعٔه حضوری 

)crm(
3070.43

71.706100.00جمع کل مراجعان

ان
جع

مرا
ل 

ک

نوع 
ارتباط

فراوانیشرح
درصد 
فراوانی

تلفنی

تماس تلفنی با 
crm کارشناسان

49821.14

512.16تماس کارشناسان با اعضا

انتقال تماس به دیگر 
مدیریت ها

27711.76

1.50964.05خدمات تلفن گویا

210.89مراجعٔه حضوری )crm(حضوری

2.356100جمع کل مراجعان
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یکـــی از پرســـش های اصلـــی فعـــاالن اقتصـــادی، وضعیـــت 
بازارهاســـت.  سمت وســـوی  و  ســـال1402  در  کالن  اقتصـــاد 
بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت قیمتـــی در بازارهـــای دارایـــی، ارائـــٔه 
یـــک چشـــم انداز نزدیـــک از اقتصـــاد ســـال آینـــده می تواند 
ماننـــد یـــک دفترچـــٔه راهنمـــا بـــرای ســـرمایه گذاران باشـــد. 
کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود، این اســـت  موضـــوع مهمـــی 
کـــه بهبـــود شـــرایط فعلـــی نیازمنـــد تجدیدنظر اساســـی در 
نظـــام تصمیم گیـــری و سیاســـتگذاری اقتصـــادی کشـــور در 
ســـال آینـــده خواهـــد بـــود. »دنیـــای اقتصـــاد« در ســـمینار 
»چشـــم انداز اقتصاد ایران1402« در تاریخ چهارم اســـفند با 
حضـــور کارشناســـان، تحوالت اقتصاد کالن کشـــور در ســـال 

آینـــده را بـــرای مخاطبـــان ترســـیم می کند. 
در ادبیـــات اقتصـــادی، یکـــی از دالیل تغییر نرخ رشـــد 
اقتصـــاد  اقتصـــادی، تغییـــر در مقـــدار منابـــع موجـــود در 
اســـت. منابـــع اقتصـــادی بـــه دو دســـتٔه ســـرمایه و نیـــروی 
کار تقســـیم می شـــود. تعریـــف نیـــروی کار مشـــخص اســـت؛ 

بـــه کســـانی گفته می شـــود که یـــا شـــاغل یا در جســـتجوی 
شـــغل هستند. ســـرمایه نیز شـــامل ســـرمایٔه مالی و سرمایٔه 
فیزیکـــی می شـــود؛ بنابرایـــن افزایـــش در میـــزان موجـــودی 
عوامـــل تولید، یعنـــی نیروی کار و ســـرمایه کـــه در تولید کاال 
و خدمـــات مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد، دلیِل بخشـــی از 

افزایـــش تولیـــد ناخالـــص داخلـــی واقعی اســـت. 
رشـــد اقتصـــادی یا تغییـــر در تولیـــد ناخالـــص داخلی را 
می تـــوان برآیند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانســـت. این 
مؤلفـــه همواره مـــورد توجـــه سیاســـتگذاران و اقتصاددانان 
بـــوده اســـت؛ زیـــرا بازخـــورد مناســـبی دربـــارٔه سیاســـت ها و 
ارائـــه می کنـــد.  انجام شـــده در طـــول یک ســـال  اقدامـــات 
بـــرای  را  بســـتر  بـــاال،  اقتصـــادی  رشـــد  نـــرخ  بـــه  رســـیدن 
فعالیت هـــای بیش تـــر فراهـــم می کنـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، 
یکی از شـــروط الزم برای داشـــتن سیستم اقتصادی کارآمد، 
سیســـتمی که بتوان در آن سیاســـت های الزم را پیاده کرد، 

داشـــتن رشـــد اقتصادی مثبـــت و باثبات اســـت. 

بایسته ها و دانسته های شغلیآموزش و پژوهش

میالد نیکخواه )مدیر مالی و خزانه(

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402
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نمای نزدیک از اقتصاد 1402
اقتصاد ایران در ســـال های اخیر دشـــواری های زیادی 
کـــرده اســـت. پـــس از اردیبهشـــت 1397 و خـــروج  تجربـــه 
یک طرفـــٔه آمریـــکا از برجـــام، فشـــارهای اقتصادی بـــر ایران 
افزایـــش یافـــت. ایـــن فشـــارهای اقتصـــادی شـــامل کاهش 
کـــه زیربنای اقتصادی کشـــور را  فـــروش نفت و گاز هم شـــد 
 ، تشـــکیل می دهد. امـــا مهم تر از تحریم نفتی و گازی کشـــور
تحریم سیســـتم بانکی بود که باعث شـــد مـــراودات تجاری 
ایـــران با مشـــکل اساســـی روبرو شـــود. این وضعیـــت باعث 
شـــد دولت در تأمین ارز موردنیاز کشـــور دچار مشکل شود 
و ایـــن موضـــوع، خـــود را در باالرفتـــن بی ســـابقٔه نـــرخ دالر 
در ســـال1401 نشـــان داد. کارشناســـان بـــر این باورنـــد که با 
ادامـــٔه وضـــع موجـــود، روند متغیرهـــای کالن اقتصـــادی در 
ســـال1402 بهبود خاصی نخواهد داشـــت و چه بسا وضعیت 
، تراز تجـــاری و تجارت خارجی، وضعیـــت انتظارات  نـــرخ ارز
تورمـــی و در یک کالم، شـــاخص های مهم اقتصـــادی ایران 
از شـــرایط فعلی وخیم تر هم بشـــود. بنابراین بهبود شرایط 
فعلی نیازمند تجدیدنظر اساســـی در نظـــام تصمیم گیری و 
سیاســـتگذاری اقتصادی کشور در ســـال آینده خواهد بود. 

تأمین ارز در گرو لغو تحریم ها و کنترل تورم
تحریم هـــای بانکـــی اعمال شـــده بـــر اقتصـــاد ایـــران در 
کـــه پـــول حاصـــل از واردات  ، باعـــث شـــد  ســـال های اخیـــر
و صـــادرات ایـــران نتوانـــد به آســـانی جابجـــا شـــود و ایـــران 
به تدریج ســـهم خود را در بازارهای منطقه از دســـت بدهد. 
همچنیـــن بـــه دلیـــل تحریم هـــای اعمال شـــده بر سیســـتم 
بانکـــی و بخـــش نفت و گاز کشـــور، ورود دالر به ایران بســـیار 
کمبـــود دالر و تشـــدید نااطمینانی هـــای  ســـخت شـــد. بـــا 
اقتصـــادی در ایـــران، قیمت ارزهـــای معتبـــر بین المللی در 

برابـــر ریـــال، بـــا افزایـــش زیادی مواجه شـــد. 
پایانـــی  ارز در ماه هـــای  افزایـــش  در قیمـــت  ایـــن  اوج 
باعـــث  فعلـــی  شـــرایط  تـــداوم  اســـت.  مشـــهود  ســـال1401 
قیمـــت  پایین آمـــدن  بـــرای  مثبتـــی  چشـــم انداز  می شـــود 
ارز در ســـال1402 وجـــود نداشـــته باشـــد. درواقـــع بـــا ادامـــٔه 
تحریم هـــای ســـنگین بانکـــی و کاهـــش تجـــارت خارجی در 
ســـال آینـــده، وضعیـــت منابـــع ارزی کشـــور دچـــار مشـــکل 
خواهـــد شـــد و بـــا توجه بـــه افزایـــش تقاضـــای ارز در داخل 

کشـــور، قیمت هـــا از ســـطوح فعلی نیـــز باالتر خواهـــد رفت. 
کـــه دخالت هـــای  کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد  برخـــی 
 ، بانـــک مرکزی در بـــازار ارز و در رأس آن ها، ارزپاشـــی در بازار
نمی تواند تأثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشـــته باشـــد. 
کتورهای مهـــم کنترل قیمـــت دالر، مهار  درواقـــع یکـــی  از فا
تورم اســـت و بنابراین بـــدون کنترل تـــورم، نمی توان قیمت 
دالر را تثبیـــت کرد. به این ترتیب، تـــا زمانی که تورم در حال 
رشـــد باشـــد، دالر نیز به روند افزایشـــی خـــود ادامه می دهد 

و کاهـــش ارزش ریال نیز در ســـایٔه آن اتفـــاق می افتد. 
گـــر دولـــت، منابـــع ارزی باالیـــی نیـــز در اختیـــار  حتـــی ا
داشـــته باشـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط تحریمـــی اقتصاد، 
بســـیار بعید به نظر می رســـد، دخالت در بازار ارز و ســـرکوب 
، فقـــط در کوتاه مدت نتیجه بخـــش خواهد بود  قیمـــت دالر
و بنابرایـــن در میان مـــدت و بلندمـــدت نمی تـــوان انتظـــار 
بـــا وجـــود  را  پاییـــن قیمتـــی  مانـــدگاری دالر در نرخ هـــای 

افزایـــش تورم داشـــت. 
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رشد اقتصادی در سال1402
در ســـال2019 بـــا شـــیوع پاندومـــی کرونـــا، رشـــد اقتصاد 
جهانـــی کاهـــش یافـــت و ایـــران نیـــز از این قضیه مســـتثنی 
نبـــود. در ســـال 2019-2020 اقتصـــاد ایـــران بـــه واســـطٔه کرونا 
بـــا  امـــا  بـــود.  شـــده  کوچک تـــر  درصـــد   2/7 تحریم هـــا،  و 
جامعـــه  در  وضع شـــده  محدودیت هـــای  برداشته شـــدن 
به دلیـــل بیمـــاری کرونـــا در طول ســـال 1400 یا همـــان 2020-
2021 اقتصـــاد ایران 3/3 درصد رشـــد را در کارنامٔه خود ثبت 

کـــرد. رشـــد اقتصـــادی در ســـال1401 نیـــز ادامه پیـــدا کرد. 
در  رونـــد  ایـــن  کـــه  می کننـــد  پیش بینـــی  کارشناســـان 
ســـال آینـــده ادامـــه دار نخواهد بـــود و این رشـــد اقتصادی 
پیش بینی هـــای  براســـاس  باشـــد.  پایـــدار  نمی توانـــد 
انجام شـــده توســـط نهاد هـــای معتبـــر بین المللـــی، رشـــد 
کاهشـــی خواهد  اقتصادی ایـــران در ســـال های آینده روند 
داشـــت و از ســـرعت صعود اقتصاد ایران کاســـته می شـــود. 
مثـــا پیش بینی هـــای صورت گرفتـــه توســـط بانـــک جهانی 
بـــرای ســـال 1402، رشـــد 2/2 درصـــدی را نشـــان می دهـــد. 

تورم؛ بالی جان اقتصاد ایران
بـــا باالرفتن انتظـــارات تورمی فعـــاالن بازار بـــرای آینده، 
تقاضـــا بـــرای کاالهـــای موجـــود در کشـــور افزایـــش یافـــت و 
ایـــن افزایـــش تقاضـــا منجر بـــه انفجـــار قیمتی و رشـــد تورم 
افسارگســـیخته در سال های اخیر در کشـــور شد؛ موضوعی 
کـــه به نظر نمی رســـد در ســـال آینـــده، تغییر محسوســـی در 
گرچه برخـــی برآوردها، نرخ تورم در ســـال  آن ایجـــاد شـــود. ا
آینـــده را کاهشـــی پیش بینـــی می کننـــد، امـــا با وجـــود تورم 
بـــاالی 40درصـــد، وضعیـــت ایـــن شـــاخص مهـــم اقتصادی 
در ســـال آینـــده همچنـــان بحرانـــی خواهـــد بود. براســـاس 
ســـال1402،  در  ایـــران  تـــورم  جهانـــی،  بانـــک  پیش بینـــی 
همچنـــان باالی 40درصد باقـــی خواهد مانـــد و رقم تقریبی 

آن حـــدود 45درصـــد خواهـــد بود. 
بـــا بررســـی آمارهای مربـــوط به تـــورم، می تـــوان فهمید 
کـــه ایـــن نرخ هـــای تورمـــی، بســـیار باالتـــر از میانگیـــن تورم 
بلندمدت کشـــور اســـت. این پیش بینی ها نشـــان می دهد 
کـــه در صـــورت تـــداوم شـــرایط فعلی و نبـــوِد گشـــایش های 
سیاســـی و اقتصادی، به احتمـــال زیاد در ســـال های آینده 
نیـــز ایـــران همچنان گرفتـــار تـــورم و نااطمینانـــی اقتصادی 

خواهـــد بـــود. همچنیـــن یکی  از تأثیـــرات مهـــم افزایش نرخ 
تـــورم، تأثیـــر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهـــد بود. درواقع 
تـــورم به معنـــی ادامـــٔه مســـیر افزایشـــی قیمت ارز در ســـال 

آینده اســـت. 
کـــه اجـــازه  انتظـــارات تورمـــی، یکـــی از عواملـــی اســـت 
نمی دهـــد سیاســـت های انقباضـــی بانـــک مرکـــزی اثرگـــذار 
باشـــد. زمانـــی که افراد نســـبت به برنامه ها و سیاســـت های 
اتخاذشـــده امیـــدوار نیســـتند و نمی تواننـــد برنامـــٔه خود را 
متناســـب با اهداف نهادهای متولی در یک راســـتا ببینند، 
، ایرانیان  انتظـــارات خود را تعدیل می کننـــد. در حال حاضر
انتظـــار تـــورم باالتری در ســـال آینده دارنـــد، به همین خاطر 
نـــوع مصـــرف و پس انـــداز خـــود را تغییـــر می دهنـــد. مثا در 
ایـــن شـــرایط، عقالنی نیســـت که شـــما بیش تـــر درآمد خود 
را نگـــه دارید و مصرفتـــان را به دورٔه بعـــد انتقال دهید، پس 
نمی رویـــد.  بانک هـــا  در  بلندمـــدت  ســـپرده گذاری  ســـراغ 
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کـــه ســـپرده ها نـــزد بانک هـــا  ایـــن اتفـــاق باعـــث می شـــود 
کـــم شـــود، بانک هـــا دچار کمبـــود نقدینگـــی شـــوند و برای 
انجـــام عملیـــات روزانـــٔه خـــود بـــه مشـــکل برخـــورد کننـــد. 
بانـــک مرکـــزی بـــرای این کـــه بتوانـــد عملیـــات بین بانکـــی 
را سروســـامان دهـــد، مجبـــور می شـــود بـــه بانک هـــا قـــرض 
دهـــد. این ســـیکل به بدترشـــدن وضعیـــت دامـــن می زند، 
زیـــرا بانک مرکزی ایران در این شـــرایط مجبور اســـت فشـــار 
را روی پایـــٔه پولـــی بینـــدازد. پایـــٔه پولـــی را به عنـــوان پـــول 
، پایـــٔه پولی به  پرقـــدرت نیـــز می شناســـند. به طور مختصـــر
تمام اســـکناس های چاپ شـــده، مســـکوکات ضرب شـــده و 
اعتبـــارات مصوب نزد بانـــک مرکزی می گویند. هر افزایشـــی 
در پایـــٔه پولی باعـــث افزایش فزاینده در عرضـــٔه پول )حجم 

نقدینگـــی( خواهد شـــد. 
بودجٔه سال1402

بودجـــٔه  از  بیش تـــر  درصـــد   40 حـــدود   1402 بودجـــٔه 
ســـال 1401 اســـت. ســـؤالی کـــه مطرح می شـــود، این اســـت: 
زمانـــی که اقتصـــاد به این اندازه بزرگ نشـــده اســـت، تأمین 
ایـــن بودجـــه بـــرای بخـــش عمومـــی و شـــرکت های دولتـــی 
گرفتـــن دارابـــودن نقاط قوت  امکان پذیر اســـت؟ بـــا درنظر 
کـــه نقـــاط ضعـــف برجســـته ای ماننـــد  در بودجـــه، زمانـــی 
صـــورت  دولـــت  درآمدهـــای  در  توجـــه  قابـــل  بیش بـــرآورد 
گرفتـــه اســـت، چگونه می تـــوان نقاط قـــوت را پیاده ســـازی 
و عملـــی کـــرد. برآوردها از ارزان شـــدن قیمت نفت در ســـال 
، بـــا توجه به تشـــدید  آینـــده حکایـــت دارنـــد. از طـــرف دیگر
تحریم هـــا، در عمـــل، فـــروش و صادرات محصـــوالت نفتی و 

گازی بـــا مشـــکل روبـــرو خواهد شـــد. 
کـــرد،  توجـــه  آن  بـــه  بایـــد  کـــه  دیگـــری  مهـــم  نکتـــٔه 
افزایـــش حداقـــل حقـــوق اســـت. دولـــت در بودجـــٔه 1402، 
درنظـــر  درصـــد   20 را  حقـــوق  افزایـــش  حداقـــل  میانگیـــن 
کـــه کارکنـــان و کارگـــران نبایـــد کم تر  گرفتـــه اســـت، به طوری 
از  کم تـــر  نبایـــد  بازنشســـتگان  و  تومـــان  هفت میلیـــون  از 
ایـــن  کننـــد.  دریافـــت  تومـــان  شش میلیون وســـیصدهزار 
کار و مجـــددًا نـــرخ تـــورم  مســـئله ممکـــن اســـت بـــر بـــازار 
اثرگـــذار باشـــد. کارفرمایـــان در بخش خصوصـــی، طی چند 
ســـال گذشـــته از رونـــد تصمیم گیـــری دربـــارٔه کف دســـتمزد 
فقـــط  دولـــت  کـــه  معتقدنـــد  آن هـــا  داشـــته اند.  شـــکایت 

بـــرای این کـــه بتوانـــد رضایت نســـبی در جامعه ایجـــاد کند، 
دســـت بـــه چنین اقداماتـــی می زنـــد، درحالی کـــه صاحبان 
کم بر بـــازار و  کســـب وکار بـــا توجـــه به کســـادی و رکـــودی حا
در اصطـــالح، نچرخیدن چرخ تولید، تـــوان پرداخت چنین 

ندارنـــد.  را  دســـتمزدهایی 
پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال1402

کرونـــا و فروکش کردن  کمرنگ شـــدن همه گیـــری  پس از 
قرنطینه هـــای پی در پی، بـــا افزایش فعالیت هـــای جهانی و 
افزایـــش تقاضای نفت، اقتصاد ایران شـــروع بـــه بهبود کرد؛ 
هرچنـــد که ایـــن رونـــد کوتاه مـــدت بـــود و بـــا نتیجه ندادن 
کرات هســـته ای و فـــروش باتخفیف نفت روســـیه، روند  مذا

آن طـــور که باید و شـــاید پیـــش نرفت. 
بانـــک جهانـــی در گزارش خـــود دربـــارٔه انـــدازه و حضور 
چشـــمگیر دولـــت در اقتصاد صحبت کرده اســـت. این نهاد 
بین المللـــی معتقد اســـت کـــه دولت یا بهتـــر بگوییم بخش 
غیرخصوصی، ســـهم زیادی در حـــوزٔه تولید و خدمات مالی 
دارد. همیـــن مســـئله باعـــث می شـــود کـــه اقتصـــاد ایـــران، 

بیـــش از پیـــش، از تحریم ها لطمـــه ببیند. 
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محدودشـــدن قابل توجـــه فعالیت های نفتـــی )تولید و 
صـــادرات( بـــر درآمدزایی دولت، فشـــار قابل توجهـــی را وارد 
کـــرده و راهـــی کـــه دولـــت بـــرای جبـــران آن انتخـــاب کـــرده، 
منجر به ایجاد تورم در ســـالیان گذشـــته شـــده اســـت. این 
تـــورم به طـــور میانگین در پنج ســـال گذشـــته 40درصد بوده 
اســـت که معیشـــت مـــردم را تحت تأثیـــر قـــرار داده و قدرت 

خریـــد آن هـــا را کم کرده اســـت. 
بانک جهانی معتقد اســـت هرچند دولـــت برای این که 
بتوانـــد خلـــل ایجاد شـــده در زندگـــی افـــراد را جبـــران کنـــد، 
اقـــدام بـــه پرداخت یارانـــه و بســـته های معیشـــتی می کند، 
امـــا برخـــالف اســـم آن، ایـــن پرداخت هـــا هدفمنـــد صورت 
نگرفته اســـت. این پرداخت ها، فشـــارهای مالی فزاینده ای 
بـــه دولـــت مـــی آورد و به تـــورم دامن مـــی زد. از طـــرف دیگر، 
در راســـتای ایجـــاد شـــغل بـــرای جـــذب تعـــداد زیـــادی از 
تـــازه واردان جوان و تحصیلکرده به بـــازار، تالش هایی انجام 

کافـــی بود.  داده اســـت، اما ایـــن مقدار نا
را  تجـــارت خارجـــی خـــود  زمـــان تحریم هـــا،  ایـــران در 
بیش تـــر با کشـــورهای همســـایه و چیـــن پیش برده اســـت، 
امـــا به دلیـــل تحریم هـــا، بیش تـــر دارایی هـــا خـــارج از ایران 
مانـــده و امـــکان انتقـــال آن هـــا بـــه داخـــل وجـــود نـــدارد. 
به همیـــن خاطـــر، مبـــادالت ارزی بـــر مبنـــای ارز دو کشـــور، 
مبـــادالت پایاپـــای و دیگر کانال های پرداخت غیرمســـتقیم 
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. این مســـئله، ایـــران را در 
تأمین ســـرمایٔه موردنیـــاز برای طرح های زیرســـاختی و امور 

جـــاری دچـــار مشـــکل می کند. 
انتظـــار می رود رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلی ایـــران در 
صورت پابرجاماندن تحریم هـــای اقتصادی، در میان مدت 
انـــدک باشـــد. همچنین با  توجه بـــه پیش بینی وقـــوع رکود 
اقتصادی در ســـال2023 و فروش باتخفیف نفت روســـیه به 

چین، توســـعٔه بخش نفتـــی ایران دچار تعدیل شـــود. 
کنـــار مســـائل مالـــی و صنعتـــی، ایـــران بـــا مســـائل  در 
زیســـت محیطی مختلفـــی دســـت وپنجه نـــرم می کنـــد که بر 
اقتصادش نیز اثرگذار اســـت. تشـــدید چالش هـــای اقلیمی، 
و  خشکســـالی  مکـــرر،  ســـیل های  هـــوا،  آلودگـــی  ماننـــد: 
گردوغبار به طـــور قابل توجهی بر چشـــم انداز  طوفان هـــای 
کنار این مســـائل، چالـــش تأمین انرژی  اقتصاد تأثیـــر دارد. 

را نیـــز درنظـــر بگیریـــد. ایـــن چالش ها همـــراه با فشـــارهای 
تورمـــی می تواند فشـــار را بر قشـــرهای آســـیب پذیر بیفزاید و 
تنش هـــای اجتماعـــی را افزایش دهد. دیگـــر خطرات منفی 
مربـــوط بـــه شـــیوع مجـــدد کرونا، کاهـــش بیش تـــر تقاضای 
جهانی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در صورت شکســـت 
کـــرات برجـــام، مواردی که بـــر آیندٔه اقتصاد ایران ســـایه  مذا
گر تحریم های اقتصادی برداشـــته شـــود،  انداختـــه اســـت. ا
چشـــم انداِز رشـــد پیش بینی شـــده می تواند به میزان قابل 
توجهـــی تغییـــر کنـــد و قوی تر شـــود. افزایش قیمـــت نفت و 
ســـهولت در تولیـــد و صـــادرات آن می تواند ترازهـــای مالی و 

خارجی را بهبود ببخشـــد. 
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کارگزینی و رفاه( علیرضا زارعی )رئیس 

سال نو و بررسی عیدی و پاداش کارگران و کارمندان

نـــوروز به عنـــوان یکـــی از کهن ترین جشـــن های به جامانده 
از دوران باســـتان شـــناخته شـــده اســـت و هر ســـال شـــور و 
اشـــتیاق وصف ناپذیـــری بـــرای همـــگان بـــه همـــراه دارد. با 
آمـــدن نوروز، همـــٔه ایرانیان رنـــگ و بوی تازه ای بـــه خانه و 
کاشـــانٔه خود می دهند و به رســـم دیرینه، سفرٔه هفت سین 

زیبایـــی به پـــا می کنند. 
عیـــدی دادن، یکـــی از رســـومی اســـت که از گذشـــته در 
فرهنـــگ ایرانیـــان بـــوده اســـت، بزرگ ترهـــا بـــه کوچک ترها 
کوچک ترهـــا بـــرای دست بوســـی نـــزد  عیـــدی می دادنـــد و 
بزرگ ترهـــا می رفتنـــد؛ مهـــم دریافـــت هدیـــه ای از بزرگ ترها 
بـــود، امـــا امـــروز ایـــن رســـم تغییـــر یافتـــه و هدایـــای نقدی 

جایگزیـــن رســـوم قدیمی شـــده اســـت. 
کشـــور مـــا مـــردم بـــه مناســـبت هایی چـــون: عیـــد،  در 
بـــه یکدیگـــر هدیـــه  ازدواج،  موفقیـــت، مســـافرت، تولـــد و 
کـــه به عنـــوان عیدی بیـــن مردم  می دهنـــد. امـــا هدایایـــی 

ردوبـــدل می شـــود، از اهمیـــت بیش تـــری برخوردار اســـت. 
عیـــدی دادن، بســـته بـــه نـــوع جوامـــع )ســـنتی و مـــدرن( 
متفـــاوت اســـت. به عنوان مثـــال، در جوامع ســـنتی، رســـم 
بـــر ایـــن اســـت کـــه خانـــوادٔه دامـــاد بـــرای عـــروس هدیـــه و 
گوســـفند، کله قند،  پیشـــکش عیـــد را به صورت غیرنقـــدی )
پارچـــه، آجیـــل و...( می فرســـتند. امـــا در جوامـــع مـــدرن، 
بیش تـــر خانواده هـــا تمایل دارنـــد به عنوان عیـــدی »پول« 

دهند. هدیـــه 
امـــــــروزه عیدی هـــــــــا بیش تـــر به صــــــــــــورت نقـــدی و 
که در روز های پایانی سال،  اسکناس اســـت، به طـــــــــوری 
مراجعان بانک هــــــــــــا، بیش تـــــــــــر خواهان اسکناس های 

هستند.  نو 
کنـــون  نکتـــٔه مهـــم و قابـــل تأمـــل ایـــن اســـت کـــه هم ا
بیـــش از نیم قرن اســـت که پـــول و وجوه نقـــدی، جایگزین 

اســـت.  عیدی های شـــب عید شـــده 
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عیدی و پاداش کارگران و کارمندان
الف( کارگران

براســـاس مـــادٔه واحدٔه قانون، مربـــوط به تعیین عیدی 
و پـــاداش ســـاالنٔه کارگـــران شـــاغل در کارگاه هـــای مشـــمول 
کارفرمایـــان  کار مصـــوب 70/12/6 مجلـــس شـــورای  قانـــون 
 ، مکلفند به هریک از کارگران خود، به نســـبت یک ســـال کار
معـــادل شـــصت روز آخرین مـــزد، به عنوان عیـــدی و پاداش 
بپردازنـــد، ایـــن مبلغ، حداقـــل دریافتی یک کارگر اســـت که 
قـــرارداد دوازده ماهٔه ســـاالنه برای ســـال جاری بـــا کارفرمای 
خـــود دارد. از طرفـــی، مبلـــغ پرداختی به هریـــک از کارگران، 
نبایســـتی از معـــادل نـــودروز حداقـــل مـــزد روزانـــٔه قانونـــی 
که طرح طبقه بندی مشـــاغل  کارگاه هایـــی  کنـــد. در  تجاوز 
دارنـــد، مـــزد گـــروه و پایه یا مـــزد مبنـــا و در واحدهـــای فاقد 
طـــرح طبقه بنـــدی، مـــزد ثابـــت یعنی مـــزد شـــغل و مزایای 
ثابت پرداختی به تبع شـــغل خواهد بـــود. کارگاه خصوصی، 
دولتـــی، تعاونـــی، صنعتـــی، کشـــاورزی یـــا خدماتـــی باشـــد، 
کارفرمـــای آن بایـــد بـــه کارگـــر خود عیـــدی یکســـان بدهد و 

کارگاه باعـــث ایجاد تفـــاوت در پرداخت نمی شـــود.  نـــوع 
ب( کارمندان دولت

قانونگـــذار با تصویب قانـــون نحؤه پرداخـــت عیدی به 
کارکنـــان دولـــت مصـــوب 1374/10/20 اعتبار قانـــون تعیین 
کارگاه هـــای  کارگـــران شـــاغل در  عیـــدی و پـــاداش ســـاالنه 
نکـــرده  لغـــو  1370/12/6را  مصـــوب  کار  قانـــون  مشـــمول 
اســـت؛ بنابرایـــن حکـــم تعییـــن عیـــدی معادل شـــصت روز 
کان به قـــوت خود  کمـــا کار  آخریـــن مزد مشـــمولین قانـــون 
باقـــی اســـت. ضمنـــًا کارگاه در قانـــون کار به اعتبار اشـــتغال 
کار تعریف می شـــود؛ بـــه این لحاظ  کارگـــران در محل انجام 
کارگران مشمول  دســـتگاه های دولتی را در صورت داشـــتن 
قانـــون کار، نمی توان مســـتثنی از تعریف مـــادٔه 4 این قانون 
 ، دانســـت؛ نتیجه این کـــه تمام کارگران مشـــمول قانـــون کار
اعـــم از این که در بخش خصوصی یا دولتی شـــاغل باشـــند، 
از دومـــاه عیدی و پـــاداش آخر ســـال موضوع مـــادٔه واحدٔه 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  مصـــوب   1370 اســـفند  قانـــون 

برخـــوردار خواهنـــد بود. 
کارگرانـــی کـــه کم تـــر از یک ســـال تحـــت نظـــر کارفرمـــای 
خـــود مشـــغول بـــه کار بـــوده یـــا این که کارگـــر فصلی باشـــد، 

، ولـــی بـــه نســـبت تعداد  بایـــد براســـاس همـــان شـــصت روز
روزهـــای کارکـــردن خـــود در ســـال، عیـــدی و پـــاداش پایان 
ســـال دریافت کنـــد. مبلـــغ پرداختـــی از این بابت بـــرای هر 
ماه نباید از یک دوازدهم ســـقف تعیین شـــدٔه موضوع مادٔه 
کارگاه هایـــی که مطابق  کنـــد. در  واحـــدٔه این قانـــون تجاوز 
رویـــٔه جـــاری کارگاه، بیـــش از مبلغ فوق پرداخـــت می کنند، 
برابـــر تبصرٔه 2 مادٔه واحـــدٔه فوق، عرف کارگاه معتبر اســـت. 

ج( کارگران ساعتی و پاره وقت
، مـــزد و مزایای کارگرانی که  براســـاس مادٔه 39 قانون کار
به صورت نیمه وقت یا کم تر از ســـاعات قانونی تعیین شـــده 
بـــه کار اشـــتغال دارند، بـــه نســـبت ســـاعات کار انجام یافته 
محاســـبه و پرداخـــت می شـــود کـــه عیـــدی و پـــاداش نیز از 
ایـــن قاعـــدٔه کلـــی مســـتثنی نیســـت. همچنیـــن کارگـــران و 
کارکنانی که به صورت ســـاعتی کار می کننـــد و حقوق ماهانٔه 
ثابت ندارند و دســـتمزد آن ها در ماه متغیر اســـت، بنابراین 
برای محاســـبٔه عیـــدی و پـــاداش، میانگین حقوق ســـه ماه 

آخـــر خدمـــت آن ها مبنای محاســـبه قـــرار می گیرد. 

ویژه نوروز 1402 شمارٔه ۴۲

18



د( کارگر بازنشسته
گـــر یـــک کارگر در طـــول ســـال بازنشســـته، اخراج یا اســـتعفا  ا
داده باشـــد، بـــه تعـــداد روزهای کارکـــردش باید عیـــدی و پاداش 

کند.  دریافت  ســـاالنه 
حداقـــل عیدی ســـال1401 چقدر اســـت و چگونه محاســـبه 

می شود؟
محاســـبٔه عیدی 1401 فرمول مشخصی دارد. هریک از کارفرمایان 
بایـــد طبـــق آن عیدی و پـــاداش کارکنان خـــود را پرداخت کنند. طبق 
قانـــون کار، هـــر کارفرما موظف اســـت معـــادل شـــصت روز آخرین مزد 
کارکنـــان را به عنوان عیدی بـــه او پرداخت کند. البتـــه این مبلغ نباید 
از مبلـــغ پرداختی معادل نودروز دســـتمزد روزانٔه شـــخص تجاوز کند. 
در واقـــع می توان گفت: حداقل عیدی بـــا دوبرابر حقوق ماهیانه برابر 
کثر عیدی کارکنان طبق قانون  اســـت. همان طور که اشاره شـــد، حدا
کار نبایـــد از مـــزد نـــودروز کاری تجـــاوز کنـــد؛ در نتیجه برای محاســـبٔه 

کثـــر عیـــدی 1401، حقوق یـــک روز در عدد نود ضرب می شـــود.  حدا
فرمول محاسبٔه عیدی

برای این کـــه بتوانید حداقل عیدی و پاداش خود را محاســـبه 
کنیـــد، حقوق یک روز خود را باید در شـــصت ضـــرب کنید. در حال 
حاضـــر، پایٔه حقـــوق بر مبنـــای ســـی روز، ماهانـــه 4179750 تومان 
گر این  اســـت. میـــزان حقوق پایـــٔه روزانـــه 139325 تومـــان اســـت. ا
عدد در شـــصت ضرب شـــود، مبلغ 8359500 تومـــان به عنوان پایٔه 
عیـــدی 1401 وزارت کار تعییـــن می شـــود. در حال حاضر، دســـتمزد 
یـــک روز، طبـــق حقـــوق پایـــه، 139325 تومـــان اســـت؛ در نتیجـــه 
کثـــر عیـــدی برای ایـــن ســـال، مبلـــغ 12539250 تومـــان درنظر  حدا

گرفته می شـــود. 
فرمول حداقل عیدی: حقوق یک روز × 60
کثر عیدی: حقوق یک روز × 90 فرمول حدا

زمان واریز عیدی سال 1401 
کارگـــران برعهـــدٔه  کار، پرداخـــت عیـــدی 1401  طبـــق قوانیـــن 
کارفرماســـت. البته زمان پرداخت عیدی توســـط کارفرمـــا در قانون 
کـــه زمـــان پرداخـــت آن را  کارفرماســـت  کار تعییـــن نشـــده و ایـــن 
مشـــخص می کند. اما طبق عـــرف، معموًال زمـــان پرداخت عیدی، 
در اســـفندماه هر ســـال توســـط کارفرمـــا انجـــام می شـــود. برخی از 
کارفرمایـــان نیز عیدی کارکنـــان خود را بهمن مـــاه، همانند کارکنان 
دولـــت پرداخـــت می کنند. پـــس درنهایت می تـــوان گفت کـــه واریز 
عیدی کارکنان زیرنظر کارفرما، بهمن و اســـفندماه انجام می شـــود. 
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تأثیـــر مرخصـــی اســـتعالجی کارگـــران و کارکنـــان روی 
پـــاداش ســـالیانه عیدی و 

کار، مرخصـــی اســـتعالجی  براســـاس مـــادٔه 74 قانـــون 
کارگـــران و کارکنـــان که بـــه تأیید ســـازمان تأمیـــن اجتماعی 
رســـیده باشـــد، جزو ســـوابق کار کارگران محســـوب و شامل 
پرداخـــت عیـــدی و پـــاداش ســـاالنه خواهـــد بـــود. روزهـــا و 
کارگران در مرخصی اســـتعالجی هســـتند، جزو  ماه هایی که 
ســـنوات خدمتـــی آن ها محاســـبه می شـــود، با ایـــن تفاوت 
که حقوق آن ها توســـط بیمـــه پرداخت می شـــود. از این رو، 
در تعیین عیدی نمی تـــوان روزهایی را که کارگر در مرخصی 
اســـتعالجی است، کم کرد. عیدی ســـاالنه به روزهایی تعلق 
می گیـــرد که فرد غیبِت بدون توجیه نداشـــته اســـت و بیمٔه 

تأمین اجتماعی واریز شـــده باشـــد. 
آیـــا عیـــدی بـــه افـــرادی کـــه در میانـــٔه ســـال تـــرک کار 

کننـــد، تعلـــق می گیـــرد؟
در جـــواب بـــه ایـــن ســـؤال بایـــد گفـــت: بلـــه. در زمان 
تسویه حســـاب، کارفرمـــا موظـــف اســـت میـــزان ســـنوات و 
کارخانه  کارگاه و  کـــه فرد در شـــرکت یـــا  عیـــدی روزهایی را 
گـــر در  کنـــد؛ حتـــی ا کار بـــوده اســـت، پرداخـــت  مشـــغول 
کـــه فـــرد با  نیمـــٔه اول ســـال باشـــیم. ایـــن تفاوتـــی نـــدارد 
اطـــالع قبلـــی اســـتعفا داده باشـــد یـــا این که اخراج شـــده 
یـــا بازنشســـته شـــود؛ در هـــر صـــورت، بـــه نســـبت روزهای 
کـــرد. الزم اســـت بدانیم  کارکـــرد، عیـــدی دریافـــت خواهد 
کارفرماســـت  گـــردن  کـــه بر  ، حقی اســـت  کارگر کـــه عیـــدی 
ایـــن حســـاب،  بـــا  و  اوســـت  مـــزد و حقـــوق  از  و بخشـــی 
فوق العاده شـــغل، ســـختِی کار و هر آنچه به تبع شـــغل به 
کارگـــر داده می شـــود، بایـــد در محاســـبٔه عیـــدی و پاداش 
لحـــاظ شـــود، امـــا مزایـــای رفاهـــی و انگیزشـــی، از قبیـــل: 
حـــق عائله منـــدی، کمک هزینـــٔه مســـکن، بـــن خواربـــار و 
پـــاداش افزایـــش تولیـــد، جـــزو مـــزد به شـــمار نیامـــده و در 
پرداخت عیدی و پاداش محاســـبه نمی شـــود و براســـاس 
کارفرمـــا نبایـــد  قوانیـــن مصـــوب ســـال های 1359 و 1370 
پرداخـــت  و  بدهـــد  عیـــدی  مصـــوب،  مبلـــغ  از  بیش تـــر 
هرگونـــه وجـــه بابـــت عیـــدی و پـــاداش ســـاالنه، عـــالوه بر 
مبلـــغ محاسبه شـــده، نباید از معادل نـــودروز حداقل مزد 

روزانـــٔه قانونـــی بیش تر شـــود. 

تفاوت سنوات با عیدی چیست؟
کارفرمـــا  کـــه  عیـــدی ســـاالنه، پاداشـــی اجبـــاری اســـت 
جهت شـــروع ســـال جدید به کارگران و شـــاغالن در شـــرکت 
خـــود پرداخـــت می کنـــد. ســـنوات، پـــاداش اجبـــاری دیگـــر 
اســـت که بعد از فراغت کارکنان به آن ها پرداخت می شـــود. 
ایـــن پرداختـــی جهـــت بازنشســـتگی، ازکارافتادگـــی، فـــوت، 
 ، اســـتعفا و... تعییـــن شـــده اســـت و در صـــورت فـــوت کارگر
بـــه خانـــوادٔه او پرداخـــت می شـــود. حداقل میزان ســـنوات 
ســـاالنه، حقوق یک مـــاه کاری اســـت و در صورتی که کارفرما 
تمایل داشـــته باشـــد، می توانـــد ســـقف آن را افزایش دهد و 
کثری ندارد. ســـنوات  بـــه عبارت ســـاده تر، محدودیـــت حدا
اصـــوًال بـــه همـــراه عیـــدی پرداخـــت می شـــود؛ امـــا کارفرمـــا 
می توانـــد بـــا رضایت کارکنـــان، آن را به تعویـــق انداخته و در 

کند.  زمـــان دیگری پرداخـــت 

منبع
پرتال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 
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فاطمه دادقانی )سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی(

هوش اجتماعی و جنبه های کاربردی آن

ــه  ک ــت  ــوش ماس ــوع ه ــن ن ــی از چندی ــی، یک ــوش اجتماع ه
ایــن هــوش، در حقیقــت  بــه روابــط مــا مربــوط می شــود. 
ــرای ایجــاد، حفــظ و گســترش ارتباطــات  میــزان تبحــر الزم ب
را بــه مــا می دهــد و تقریبــًا شــامل ســیزده مهــارت اســت. 
 ، هــوش اجتماعــی شــامل مهارت هــای برقــراری ارتبــاط مؤثــر
حفــظ و گســترش ایــن روابــط اســت. هــوش اجتماعــی هــم 
ماننــد هــوش هیجانــی، قابــل تقویت شــدن اســت؛ یعنــی 
کــرد؛ امــا نکتــٔه قابــل توجــه  می تــوان آن را بــا آمــوزش تقویــت 
کــه قبــل از تقویــت آن، بهتــر اســت  در تقویــت آن ایــن اســت 
، ایــن  کــه هــوش هیجانــی افــراد تقویــت شــود. دلیــل ایــن امــر
کــه بســیاری از افــراد ممکــن اســت اطالعــات زیــادی  اســت 
دربــارٔه چگونگــی برقــراری یــا حفــظ روابــط را داشــته باشــند، 
امــا نمی تواننــد بــه ایــن دانســته ها عمــل کننــد. بنابرایــن، در 
این جــا پــای هــوش هیجانــی بــرای ازبین بــردن فاصلــٔه بیــن 
دانــش و عمــل بــه میــان می آیــد. بســیاری از افــراد، مشــکالت 

ایــن  کــه  دارنــد  روابــط  برقــراری  بــرای  عدیــده ای  درونــی 
مشــکالت را می تــوان بــه مــدد تقویــت هــوش هیجانــی رفــع 
کــرد. همچنیــن، تقویــت هــوش هیجانــی، توانایــی مدیریــت 
کــه  هیجانــات و کنتــرل رفتــار را بــاال می بــرد و باعــث می شــود 
افــراد در روابــط خــود کم تــر آســیب ببینــد و کم تــر بــه دیگــران 
کننــد. عــالوه بــر این هــا، یکــی از مهارت هــای  آســیب وارد 
اخالق مــداری  و  درونــی  یکپارچگــی  هیجانــی،  هــوش 
کــه باعــث می شــود افــراد بتواننــد در روابــط خــود بــا  اســت 
، افــکار و رفتار هایشــان، در دیگــران  ــار یکپارچگــی میــان گفت
کننــد و بــه اصــول اخالقــی پایبنــد باشــند.  اعتمــاد ایجــاد 
هیجانــی  هــوش  کــه  بگیریــم  نتیجــه  می توانیــم  بنابرایــن، 
کــه در  پایــٔه تقویــت هــوش اجتماعــی اســت. یکــی از مســائلی 
هــوش اجتماعــی پررنگ اســت، »شــعور اجتماعی« اســت که 
ــر بــه دیگــران  ایــن شــعور باعــث می شــود در روابطمــان کم ت
ــم.  ــا بگذاری ــر پ ــی را زی ــن اجتماع ــر قوانی ــم و کم ت ــیب بزنی آس
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چند مثال از شعور اجتماعی
کردیــم،  اشــتباهی  وقتــی  یعنــی  اجتماعــی  شــعور   •
ســپس  و  کنیــم  عذرخواهــی  بپذیریــم،  را  خــود  اشــتباه 
جبــران خســارت کنیــم. نــه این کــه ســعی کنیــم بــا توهیــن، 
توجیــه یــا هــر عمــل دیگــری، بــر اشــتباه خــود ســرپوش 

بگذاریــم. 
و  اجتماعــی  قوانیــن  یعنــی  اجتماعــی  شــعور   •
کنیــم و بــه امــوال عمومــی آســیب  شــهروندی را رعایــت 

نکنیــم.  وارد 
دیگــران  از  کــه  هنگامــی  یعنــی  اجتماعــی  شــعور   •
ــه آن هــا  ک ــم  ــم، خواهــش کنیــم و بپذیری درخواســتی داری

حــق دارنــد بــه مــا »نــه!« بگوینــد. 
• شــعور اجتماعــی یعنــی وقتــی کســی بــا مــا صحبــت 
بــه  نــه  و  کنیــم  توجــه  او  صحبــت  مفهــوم  بــه  می کنــد، 

آن هــا.  گفتــار  یــا ســبک  نارســایی های بیــان 
کاری بــرای مــا  کســی  گــر  • شــعور اجتماعــی یعنــی ا
ــا بــه مــا خدمتــی می کنــد، بهــای وقــت،  انجــام می دهــد ی

انــرژی و خدمــت او را بپردازیــم. 
• شــعور اجتماعــی یعنــی آثــار خلق شــدٔه دیگــران را 

ــم.  ــام نکنی ــود تم ــام خ ــه ن ــف و ب ــا تحری ــم ی ندزدی
• شــعور اجتماعــی یعنــی تالش هــای دیگــران را بــه 

نــام خــود تمــام نکنیــم. 
گــر می دانیــم کســی نســبت  • شــعور اجتماعــی یعنــی ا
بــه مســئله ای حساســیت دارد، بــه جــای لجبــازی و ایجــاد 

حساســیت بیش تــر بــرای او، بــا او همدلــی کنیــم. 
کــه هــوش اجتماعــی یــک شــخص  ــا امــکان دارد  آی

ــد؟ ــن باش ــی او پایی ــوش هیجان ــاال و ه ب
باشــد، هــوش  برون گرایــی  بــه  افــراد  گرایــش  هرچــه 
اجتماعــی آن هــا نیــز باال تــر مــی رود. ایــن هــوش باعــث 
رفتــار  هوشــمندانه تر  خــود  روابــط  در  مــا  کــه  می شــود 
کــه برون گرایــی افــراد بــه ایــن  کنیــم. امــا فرامــوش نکنیــد 
کــه تمامــی مهارت هــای هــوش اجتماعــی  معنــی نیســت 
بتواننــد  آن هــا  اســت  ممکــن  مثــال،  به طــور  دارنــد.  را 
دلیــل  بــه  امــا  کننــد،  عمــل  قــوی  ارتبــاط  برقــراری  در 
کــه در شــعور اجتماعــی و هــوش هیجانــی  کاســتی هایی 

گســترش روابــط نباشــند.  دارنــد، قــادر بــه حفــظ و 
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هــوش اجتماعــی را هــم می توان به صورت منفی اســتفاده 
کــرد و هــم به صــورت مثبــت. یــک شــخص هــم می توانــد از 
توانایی هــای برقــراری ارتبــاط جهــت فریــب مــردم اســتفاده 
کنــد و هــم این کــه در جهــت داشــتن روابطــی مؤثــر و ســالم 
گام بــردارد. بــرای داشــتن روابطــی ســالم، کســب مهارت هــای 
هــوش هیجانــی و شــعور اجتماعــی الزم اســت، امــا در مــورد 
فریــب مــردم، کافــی اســت کــه فــرد در برقــراری ارتبــاط، حرفــه ای 
عمــل کنــد و بازی هــای روانــی منفــی را بدانــد. بنابرایــن، هــوش 
اجتماعــی ماننــد هــوش هیجانــی، هــم مصــارف منفــی دارد و 
هــم مصــارف مثبــت. الزم اســت ذکــر شــود کــه بخش وســیعی از 
هــوش اجتماعــی، آموزشــی اســت، امــا نکتــه ای کــه در این بین 
گــر فــرد نتوانــد بــه آنچــه می دانــد  وجــود دارد، ایــن اســت کــه ا
عمــل کنــد، بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور باید هــوش هیجانی 

خــود را تقویــت کنــد. 
فواید تقویت هوش اجتماعی چیست؟

، یکــی  1. کســب توانایــی الزم بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر
از مزایــای تقویــت هــوش اجتماعــی اســت. 

2. تقویــت هــوش اجتماعــی منجــر بــه کســب توانایــی 
در  بیش تــر  آرامــش  موجــب  و  دیگــران  درک  و  همدلــی 
ــر می شــود.  روابــط، ایجــاد اعتمــاد و برقــراری ارتباطــات مؤث
صحیــح  تشــخیص  و  محیطــی  گاهــی  آ افزایــش   .3
جریانــات جــاری در محیــط و هنجارهــای محیطــی، یکــی 
اســت.  اجتماعــی  هــوش  تقویــت  دســتاورد های  از  دیگــر 
4. تقویــت هــوش اجتماعــی موجــب کســب مهارت های 
ایــن  می شــود.  دیگــران  نیــاز  تشــخیص  و  خدمات دهــی 
فــروش  بخــش  در  کــه  افــرادی  بــرای  مخصوصــًا  مهــارت 

ســازمان ها فعالیــت دارنــد، بســیار ضــروری اســت. 
5. تقویــت ایــن هــوش موجــب کســب مهــارت برقــراری 
ارتبــاط، حفــظ ارتباطــات مؤثــر و گســترش دایــرٔه ارتباطــات 

می شــود. 
ــر  6. تقویــت هــوش اجتماعــی، قــدرت تأثیر گــذاری مــا ب

دیگــران را افزایــش می دهــد. 
7. تقویــت هــوش اجتماعــی، مهــارت مدیریت تعارضات 

را در مــا افزایــش می دهــد. 
8. یکــی دیگــر از دســتاورد های تقویــت هــوش اجتماعــی، 

کســب مهــارت رهبــری مؤثــر اســت. 

9. تقویــت ایــن هــوش باعــث افزایــش تغییرپذیــری در 
می شــود.  افــراد 

کــه افــراد  10. تقویــت هــوش اجتماعــی باعــث می شــود 
ــد.  کنن ــدا  ــارت پی ــران مه ــاد در دیگ ــاد اعتم در ایج

گروهــی را در  11. تقویــت ایــن هــوش، روحیــٔه همــکاری 
افــراد افزایــش می دهــد. 

چطور می توان هوش اجتماعی را افزایش داد؟
ــردن  کنارآمــدن و همکاری  ک هــوش اجتماعــی، توانایــی 
بــا دیگــران اســت. ایــن هــوش را می تــوان بــه مهارتــی فــردی 
و  از وضعیت هــا  گاهــی  آ هــوش شــامل  ایــن  و  کــرد  تعبیــر 
ــری  ــا را رهب ــوان آن ه ــه می ت ک ــت  ــی اس ــای اجتماع محرک ه
کــرد. همچنیــن اســتایل های تعامالتــی و اســتراتژی هایی را 
شــامل می شــود کــه بــه شــخص کمــک می کنــد تــا بــه اهــداف 
خــود در رابطــه بــا دیگــران برســد. هــوش اجتماعــی، دیــدگاه 
ــای  ــه الگوه ک ــود  ــث می ش ــد و باع ــا می ده ــا را ارتق ــی م درون

ــیم.  ــته باش ــری داش ــی بهت عکس العمل
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رفتــار ســمی باعــث می شــود کــه افــراد احســاس شــرمندگی 
و گنــاه داشــته باشــند و رفتــار تقویتــی باعــث می شــود کــه افــراد 
احســاس ارزشــمندی، رقابتی و تشویق شــدن داشــته باشــند. 
الگــوی مــداوم از رفتــار ســمی، نشــان دهندٔه ســطح هــوش 
اجتماعــی پاییــن و ناتوانــی در ارتبــاط برقرارکــردن بــا افــراد از راه 
ــن  ــان دهندٔه ای ــی، نش ــار تقویت ــرداری از رفت ــت. الگوب ــر اس مؤث
کــه شــخص در رابطــه بــا دیگــران به شــدت تأثیرگــذار  اســت 
اســت و می توانــد هــوش اجتماعــی بــاالی خــود را بــا چنیــن 

رفتــاری نشــان دهــد. 
عناصر کلیدی هوش اجتماعی چیست؟

افــراد  ایــن  شــفاهی:  به طــور  ارتباطــی  مهارت هــای 
در  را  خــود  اجتماعــی  هــوش  به راحتــی  می تواننــد 
از  کــه همیشــه  زیــرا می داننــد  نشــان دهنــد؛  دورهمی هــا 
ــاالی  ــه ای اســتفاده کننــد. هــوش ب چــه چیــزی و چــه جمل
کــه مکالمــات مؤثــری  اجتماعــی در افــراد باعــث می شــود 
باشــند و همیشــه  انســان ها داشــته  از  بــا طیــف وســیعی 

کننــد.  ردوبــدل  مناســبی  حرف هــای 
دانــش قوانیــن اجتماعــی: هــوش اجتماعی به طــور فردی 
بــه مــا یــاد می دهــد کــه چگونــه نقش هــای مختلــف اجتماعــی 
را ایفــا کنیــم و همچنیــن بــه مــا قوانینــی را آمــوزش می دهــد 
کــه بتوانیــم اســتانداردهای خــود را هرچــه بهتــر در تعامــل 
بــا دیگــران نشــان دهیــم و بــه عبــارت دیگــر، افــراد بــا هــوش 
اجتماعــی بــاال می داننــد کــه چگونــه تعامــل اجتماعــی را اجــرا 
کننــد و در نتیجــه، مهارت هــای شــنیداری آن هــا اثــر بخــش 
خواهــد بــود و افزایــش پیــدا می کنــد. افــراد بــا هــوش اجتماعــی 

بــاال، شــنونده های بســیار خوبــی نیــز هســتند. 
دانســتن رگ خــواب دیگــران: افــراد بــا هــوش اجتماعــی 
کــه دیگــران از چــه چیزهایــی لــذت  بــاال، همیشــه می داننــد 
را می شناســند. در واقــع، توانایــی  آن هــا  می برنــد و رفتــار 
خوانــدن فکــر و احساســات دیگــران را دارنــد. احساســات 
و عاطفــه، بخشــی از هــوش عاطفــی و هــوش اجتماعــی و 
هــوش احساســی اســت کــه بــا یکدیگــر مرتبــط اســت و باعــث 
کــه افــراد مهــارت خــود را در ایــن زمینــه افزایــش  می شــود 

دهنــد. 
نقش بازی کردن و تأثیرگذاری اجتماعی

کــه چگونــه  شــخص بــا هــوش اجتماعــی بــاال می دانــد 

بایــد نقش هــای اجتماعــی مختلــف را ایفــا کنــد و بــه دیگــران 
کنــار او احســاس راحتــی داشــته باشــند  کــه  اجــازه می دهــد 
می دهــد.  افزایــش  را  آن هــا  اعتمادبه نفــس  نتیجــه،  در  و 
مدیریتــی  مهارت هــای  کــه  معتقدنــد  روان شناســان 
کــه شــخص همیشــه بتوانــد خــودش را در  باعــث می شــود 
کنــد و  کنــد و تعــادل را ایجــاد  جایگاه هــای مختلــف فــرض 
همچنیــن بــه دیگــران شــخصیتی متعــادل را نشــان می دهــد 
اجتماعــی  هــوش  عناصــر  پیچیده تریــن  از  یکــی  ایــن  کــه 

اســت. 
بحث نکــردن: افــراد بــا هــوش اجتماعــی بــاال، به راحتــی 
منحرف شــدن  حــال  در  بحــث  زمانــی  چــه  کــه  می داننــد 
و  می کننــد  دور  را  خــود  بحث کــردن،  از  کامــا  و  اســت 
انســان های جنجالــی و دعوایــی نیســتند و ایده هــای آن هــا 

همیشــه روشــن و واضــح اســت. 
چگونگی افزایش هوش اجتماعی

بعضــی از افــراد به طــور ذاتــی هــوش اجتماعــی باالیــی 
در  نداده انــد.  انجــام  آن  بــرای  هــم  تالشــی  و هیــچ  دارنــد 
کــه بعضــی از افــراد دیگــر بــا تــالش خودشــان، آن را  حالــی 
خاصــی  اســتراتژی های  خوشــبختانه  کــه  داده انــد  ارتقــا 
مهارت هــای  تــا  می کنــد  کمــک  شــما  بــه  کــه  دارد  وجــود 

افزایــش دهیــد.  را  اجتماعــی خــود 
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کســی در اطــراف  کــه چــه چیــزی و چــه  کنیــد  توجــه 
کــه آن هــا  شماســت: هــوش اجتماعــی افــراد باعــث می شــود 
انســان هایی بــا دیــدگاه بــاز باشــند و همیشــه بــه اطــراف 
اطــراف  در  چیــزی  چــه  کــه  بداننــد  و  کننــد  توجــه  خــود 
افــراد دوروبــر شــما  گــر  ا اســت.  آن هــا در حــال روی دادن 
کــه  کنیــد  نــگاه  دارنــد،  قــوی ای  اجتماعــی  مهارت هــای 

می کننــد.  رفتــار  دیگــران  بــا  چگونــه 
هوش عاطفی خود را باال ببرید

بــه هــوش اجتماعــی شــباهت  گرچــه هــوش عاطفــی  ا
دارد، امــا هــوش عاطفــی چیــزی فراتــر از کنتــرل احساســات و 
وابســته نبودن بــه دیگــران اســت. هــوش عاطفــی بــه شــما ایــن 
ــتادانه  ــود اس ــاس خ ــخیص احس ــه در تش ــد ک ــازه را می ده اج
رفتــار کنیــد و احساســات دیگــران را نیــز بشناســید و در نتیجــه 
راحت تــر آن هــا را متعــادل کنیــد. هــوش عاطفــی بــه افــراد اجازه 
می دهــد کــه احساســات منفــی را بشناســند و کنتــرل کننــد و 

ناامیــدی و عصبانیــت را راحت تــر از بیــن ببرنــد. 
کاهش احساسات منفی

کــه بتوانیــد در  افزایــش هــوش هیجانــی ســبب می شــود 
کنتــرل احساســات منفــی، توانایــی بیش تــری  مدیریــت و 
ــاوت  ــر قض ــی ب ــات منف ــرل احساس کنت ــرا  ــید؛ زی ــته باش داش
گــر  ا بــه وقایــع و رویدادهــا تأثیرگــذار اســت.  شــما نســبت 
پــس  یابــد،  افزایــش  شــما  هیجانــی  هــوش  می خواهیــد 
کــه  کاهــش دهیــد. هنگامــی  شخصی ســازی های منفــی را 
کردیــد،  نســبت بــه رفتــار یــک نفــر احســاس منفــی پیــدا 
ســعی نکنیــد فــورًا نتیجه گیــری منفــی داشــته باشــید و قبــل 
کنشــی، آن رفتــار را از جنبه هــای مختلــف بررســی  از هــر وا
کنیــد. همچنیــن بــرای کنتــرل و مدیریــت احساســات منفی، 

کاهــش دهیــد.  تــرس از جــواِب ردشــنیدن را در خــود 
پذیرفتن تفاوت های فرهنگی

تفاوت هــای فرهنگــی و پذیرفتــن و درک آن هــا باعــث 
کنــد.  کــه مهــارت اجتماعــی شــما افزایــش پیــدا  می شــود 
بــا  را  خانــواده  و  دوســتان  نبایــد  اصــا  کــه  صــورت  بدیــن 
ــس  ــه هرک ک ــید  ــته باش ــول داش ــد و قب کنی ــه  ــر مقایس یکدیگ
بــا  افــراد  کــه  باشــد  داشــته  متفاوتــی  فرهنــگ  می توانــد 
کامــا ایــن موضــوع را درک می کننــد  ــاال،  هــوش اجتماعــی ب

می دهنــد.  ارائــه  مناســبی  پاســخ های  و 

تقویت مهارت شنیداری
ــد  ــی، بای ــوش اجتماع ــش ه ــرای افزای ــه ب ــا توج ــراه ب هم
کــه مهــارت ارتباطــی خــود را نیــز ارتقــا ببخشــید  کنیــد  ســعی 
کار نیازمنــد مهــارت شــنیداری فعــال اســت؛ به طــور  کــه ایــن 
مثــال، وســط حــرف دیگــران نپریــد و بــه آن هــا اجــازه دهیــد 

کننــد.  کننــد و بعــد بــا شــما صحبــت  کــه فکــر 
قدردانی از افراد در زندگی

بــا  را  عمیــق  روابــط  بــاال،  اجتماعــی  هــوش  بــا  افــراد 
بــه  اســت.  معنــادار  کامــا  کــه  می کننــد  برقــرار  انســان ها 
، فرزنــدان، دوســتان، همــکاران و دیگــر  احساســات همســر
ــد.  کنی ــی  ــا قدردان ــد و از آن ه کنی ــه  ــود توج ــر خ ــراد دوروب اف
کم کــم  گــر افــراد نزدیــک زندگــی خــود را نادیــده بگیریــد،  ا

از دســت می دهیــد.  آن هــا  نــزد  را  جایــگاه خــود 

منبع
جلیلی حسام،1400؛  هوش هیجانی. تهران: جالیز، چاپ اول. 
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آسمانی )مشاور حقوقی( محسن 

دو نکتٔه حقوقی مهم و کاربردی

اصل نسبی بودن اثر قراردادها
گزینش  یکـــی از نتایج مهم اصـــل آزادی قراردادهـــا، آزادی 
گزینش طرف  طـــرف قـــرارداد اســـت. مطابـــق اصـــل آزادی 
قـــرارداد، تمامی انســـان ها نه تنها در انجـــام دادن یا ندادن 
قـــرارداد و تعییـــن شـــرایط و مفـــاد آن، بلکـــه در انتخـــاب 
طـــرف قـــرارداد خـــود نیـــز آزادنـــد و هیـــچ نیـــروی خارجـــی 
نمی توانـــد آن هـــا را به قبول یـــک طرف معیـــن مجبور کند 
کمیت  و یکـــی از نتایـــج اصـــل آزادی قراردادهـــا، اصـــل حا
اراده و در واقـــع اصـــل نســـبی بودن قراردادهاســـت. ایـــن 
قاعدٔه الـــزام آور صرفًا برای طرفین قرارداد اســـت و فقط دو 
طـــرف و قائم مقـــام قانونـــی آنان ملـــزم به اجـــرای تعهدات 
که مادٔه 231 قانون  . به طوری  هســـتند، نه اشـــخاص دیگر
مدنـــی بیـــان کرده اســـت: »معامـــالت و عقود فقـــط دربارٔه 
طرفیـــن متعاملیـــن و قائم مقـــام قانونی آن ها مؤثر اســـت، 
مگـــر در مورد مـــادٔه 196.« کاما واضح اســـت که قراردادی 
کـــه بیـــن طرفیـــن تنظیـــم می شـــود، نبایـــد حقوقـــی بـــرای 
کنـــد و همچنیـــن نمی تواند تعهداتـــی را برای  ثالـــث ایجاد 

کند.  شـــخص ثالث تحمیـــل 

به طـــور  باشـــد  داشـــته  قصـــد  شـــخصی  کـــه  زمانـــی 
کند،  بالعـــوض هم مالـــی را به طـــرف مقابل خـــود تملیک 
بایـــد از طریق عقـــودی مانند صلح و هبه ایـــن کار را انجام 
کـــه مســـتلزم قبـــول طـــرف مقابـــل باشـــد. به طـــور  دهـــد 
گـــر شـــخصی طـــی یـــک قـــرارداد وکالـــت از مـــوکل  مثـــال، ا
خـــود، اختیار اجـــاره دادن خانٔه مـــوکل و همچنین تنظیم 
اجاره نامـــٔه رســـمی به نـــام مســـتأجر و تحویل مـــورد اجاره 
به مســـتأجر را داشته باشـــد و بر این اســـاس، وکیل، خانه 
را بـــه شـــخصی اجـــاره دهـــد، امـــا با وجـــود داشـــتن اختیار 
صریـــح، از تنظیـــم ســـند رســـمی و تحویل عین مســـتأجره 
خـــودداری کند، در این جا مســـتأجر نمی توانـــد الزام وکیل 
بـــه انجـــام تعهـــدات مـــورد نظـــر را از دادگاه بخواهـــد؛ زیرا 
هرچنـــد کـــه وکیـــل ایـــن اختیـــار را دارد و طی عقـــد وکالت 
گرفتـــه، اما مســـتأجر نســـبت به  ایـــن تعهـــدات را برعهـــده 
قـــرارداد وکالت، یک شـــخص ثالث اســـت و شـــخص ثالث، 
حق الزام وکیـــل به تعهدات منـــدرج در وکالتنامه را ندارد؛ 
مـــوکل  آن تعهـــدات، تعهـــدات وکیـــل در مقابـــل  کـــه  چرا

 . اســـت، نه مســـتأجر
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آثـــار عقد و تعهدات ناشـــی از آن، نســـبت به اشـــخاص 
ثالـــث جاری نمی شـــود، مگـــر در مـــوارد اســـتثنایی و اصل 
نســـبی بودن قرارداد، مانع تســـری آن نســـبت به اشخاص 
ثالـــث می شـــود. حـــال ممکـــن اســـت ایـــن ســـؤال مطـــرح 
شـــود که شـــخص ثالث، چه کســـی یا کسانی هســـتند و در 
چهارچـــوب نســـبیت قراردادها، چه میـــزان از آثار و حقوق 
، دامنگیـــر قائم مقام قانونـــی آنان، عـــالوه بر طرفین  مزبـــور

می شـــود؟ قرارداد 
طرفین عقد

بـــا مـــادٔه 196 قانـــون مدنـــی، طرفیـــن عقـــد  مطابـــق 
کـــه ممکـــن اســـت عقد  همـــواره متعاقدیـــن نیســـتند؛ چرا
توســـط نمایندگان آن ها تنظیم شـــده باشـــد و نمایندگان 
نیـــز بـــا وجـــود آن کـــه در انعقـــاد عقـــد دخالـــت داشـــتند، 
نـــه آثـــار عقـــد دامنگیرشـــان می شـــود و نـــه طرفیـــن عقـــد 
که  کســـانی هســـتند  محســـوب می شـــوند. طرفیـــن عقـــد، 
عقـــد بـــرای آن هـــا تنظیم شـــده، چـــه اصالتـــًا عقـــد را واقع 
ســـاخته باشـــند و چه از ســـوی نماینـــدٔه آن ها واقع شـــده 

 . شد با
قائم مقام قانونی

عنـــوان قائم مقـــام قانونـــی در قوانین ما تعریف نشـــده 
و در لغـــت بـــه معنـــای جانشـــین قانونـــی اســـت. در قانون 
تجارت، عـــالوه بر قائم مقـــام قانونی، بـــه قائم مقام تجاری 
، قائم مقـــام قانونـــی بـــه  نیـــز اشـــاره شـــده کـــه مـــورد اخیـــر
مفهوم اصلـــی نبوده و اقســـام نمایندگی اســـت. قائم مقام 
قانونی، شـــخصی اســـت کـــه به طور مســـتقیم یا به وســـیلٔه 
نماینـــده خـــود، در انعقـــاد عقـــد شـــرکت نداشـــته، امـــا در 
نتیجـــٔه انتقاِل تمام یا بخشـــی از دارایـــی یکی از دو طرف و 
انتقـــال مال معین، جانشـــین یکی از طرفین قرارداد شـــده 
و به طـــور کلـــی و جزئـــی، آثـــار عقـــد را برعهده گرفته اســـت 
و حـــق درخواســـت اجـــرای آن را دارد. از جهـــت قلمـــرو و 
حـــدود جانشـــینی قائم مقـــام قانونی، با دو نـــوع قائم مقام 
قانونـــی عـــام و قائم مقـــام قانونـــی خاص مواجه هســـتیم. 
عـــام  قانونـــی  قائم مقـــام  عـــام:  قانونـــی  قائم مقـــام 
کـــه جانشـــین یکـــی از طرفیـــن  گفتـــه می شـــود  کســـی  بـــه 
قـــرارداد در تمـــام یـــا بخشـــی از آثار حقـــوق عینـــی و دینی 
می شـــود؛ مگـــر این که بـــه موجب قـــرارداد یا قانـــون، مقید 

بـــه اعتبار شـــخصیت اصیل بـــوده باشـــد. وارث، مهم ترین 
نمونـــٔه قائم مقـــام قانونی عام اســـت، به طور مثـــال، فردی 
خـــودروی خـــود را بـــه مـــدت دوســـال بـــه دیگـــری اجـــاره 
می دهـــد و مســـتأجر در مـــدت اجـــاره فوت می کنـــد و ورثٔه 
و  می شـــوند  مســـتأجر  جانشـــین  خودبه خـــود   ، مســـتأجر
نه تنهـــا حـــق دخالـــت در قـــرارداد مذکـــور را دارنـــد و حـــق 
دارنـــد ماننـــد مـــورث خـــود و در چهارچوب حقوقـــی اقاله 
کننـــد، بلکه مالـــک منفعـــت آن تـــا پایـــان مدت  یـــا فســـخ 
اجـــاره هســـتند و حق اســـتفاده از منفعـــت را دارند و موجر 
حیـــات  زمـــان  معوقـــٔه  اجاره بهـــای  بابـــت  می توانـــد  هـــم 
کنـــد. قانونگـــذار مـــا وفق  مـــورث، ورثـــه را الـــزام بـــه تأدیـــه 
مـــواد مـــورد اشـــاره، ورثـــه را برخـــالف موصـــی لـــه وصیـــت 
تملیکـــی، قائم مقـــام قانونی آن دانســـته کـــه از حیث آثار و 
خصوصیـــات همانند حـــق عینی و  جانشـــین کامل مورث 

می شـــوند.  محســـوب 
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البتـــه در مـــورد قائم مقامـــی عام ورثـــه نیز باید بـــه دو نکته 
توجـــه کـــرد: نخســـت این که مطابـــق بـــا مـــادٔه 251 قانـــون امور 
حســـبی، ورثه باید ترکه را قبول کنـــد یا در مهلت قانونی یک ماه 
گر ورثه  آن را رد نکنـــد تـــا قائم مقام قانونی مـــورث باشـــد. دوم، ا
ترکـــه را قبول هـــم کند، ولی ثابت شـــود میـــزان دیـــن بیش تر از 
ترکه وصول شـــده باشد، مطابق با مادٔه 248 قانون امور حسبی 
نســـبت بـــه زاید ترکه وصول شـــده مســـئول نخواهد بـــود. مثال 
گر چند  دیگـــر، در ارتبـــاط بـــا ادغام یـــا تجزیـــه شرکت هاســـت. ا
شـــرکت بـــا هم ادغام شـــوند، ولی یک شـــرکت به یک شـــرکت با 
شخصیت حقوقی مســـتقل درآید، شرکت یا شرکت های جدید 

قائم مقام قانونی آن شـــرکت یا شـــرکت های قبلی هســـتند. 
قائم مقـــام قانونـــی خـــاص: قلمـــرو جانشـــینی قائم مقـــام 
خـــاص بـــه انـــدازٔه قائم مقـــام قانونـــی عـــام نیســـت. قائم مقام 
قانونـــی خاص، شـــخصی اســـت کـــه مالکیت بـــر عین یـــا دیگر 
حقـــوق عینـــی به او منتقل می شـــود و بـــه تبع انتقـــال آن مال 
معین، جانشـــین طـــرف اصلـــی در مالکیت بر آن عیـــن یا حق 
عینـــی مربـــوط بـــه آن می شـــود. بنابرایـــن خریـــدار قائم مقـــام 
خـــاص فروشـــنده نســـبت بـــه مبیـــع اســـت. انتقـــال، مبنـــای 
قائم مقامـــی خاص اســـت و به تبـــع آن، حقوقی کـــه ملصق به 
آن اســـت، بـــه منتقل الیـــه عنـــوان قائم مقام منتقل می شـــود. 
گر مورد معامله قبا به وثیقه داده شـــده باشـــد یا  برای مثال، ا
از حق ارتفاق یا انتفاعی نســـبت به آن برخوردار شـــده یا قبا به 
اجاره داده شـــده باشد، منتقل الیه نمی تواند آن حقوق عینی 
را نادیـــده بگیرد. بنابرایـــن قائم مقام قانونی خاص نســـبت به 
خصوصیـــات و ویژگی هـــای قـــرارداد بیـــن انتقـــال دهنـــدٔه او و 
انتقـــال دهندٔه اول، مانند حق فســـخ و اقاله، قائم مقام قانونی 
نبوده و ذینفع در قرارداد اول نیســـت. به طور مثال، به موجب 
یک عقد بیع، محمد یک قطعه زمین مشـــخصی را به حسین 
می فروشـــد و سپس حســـین آن را به علی صلح می کند و حال 
منتقل الیـــه متوجه می شـــود که ملک جـــزو اراضی کشـــاورزی 
به صـــورت غیرقابل احداث اســـت. دادگاه در پی دادخواســـت 
علـــی بـــه طرفین انتقال دهنـــدٔه اول به خواســـتٔه اعالم فســـخ، 
دعـــوای او را رد می کنـــد و او را قائم مقـــام قانونـــی عـــام و ذینفع 
در فســـخ قـــرارداد اول ندانســـته اســـت. اســـاس جانشـــینی و 
قائم مقامـــی مبتنـــی بـــر انتقـــال حقـــوق مالـــی اســـت کـــه این 

حقـــوق مالی، خود به دو دســـته تقســـیم می شـــود:

حقوق و تعهدات عینی
حقـــوق عینی، حقوق مســـتقیم افـــراد بر امـــوال عینی 
که شـــامل حـــق مالکیـــت، وثیقه  موجـــود در خارج اســـت 
و... اســـت و ایـــن حق نتیجٔه رابطٔه انســـان با شـــیء معین 
اســـت. بنابرایـــن، حـــق عینـــی مطلـــق و قابـــل اســـتناد در 
مقابل همگان اســـت و بـــه صاحبان آن حقـــوق همچنین 
حـــق تعقیب می دهد. اســـاس قائم مقـــام قانونی خاص در 
مـــورد حقـــوق عینی اســـت که بر مال مســـتقر اســـت، نه بر 
ذمـــه. وقتی کـــه مالی به فـــرد منتقل شـــود، طبیعتًا حقوق 

عینـــی کـــه بر مال مســـتقر می شـــود، انتقـــال می یابد. 
کارگـــر و  کاربـــردی در انعقـــاد قـــرارداد میـــان  نـــکات 

کارفرمـــا
کار درنظر گرفته و  ، شـــرایطی را برای قـــرارداد  قانونگذار
نیـــز برای جلوگیـــری از بروز اختـــالف میان کارگـــر و کارفرما، 
آیین نامـــٔه طبقه بندی مشـــاغل الزم دانســـته اســـت که در 
کارگا ه هـــای مشـــمول طـــرح طبقه بندی مشـــاغل، وظایف 
کارگـــر به طور دقیق در شناســـنامه هر شـــغل تعیین شـــود. 
گرفته است:  کار درنظر  ، شـــرایطی را برای قرارداد  کار قانون 
نخســـت آن کـــه مشـــروع بودن و معین بـــودن کار و مزد باید 
در قـــرارداد کار درنظـــر گرفته شـــود. همچنیـــن کارفرما باید 
بتوانـــد بـــه اموالـــش دسترســـی داشـــته باشـــد و کارگـــر هم 

کار مورد نظر را داشـــته باشـــد.  بایـــد توانایی انجام 
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کار و مزد مشروع بودن 
انجـــام فعالیتـــی منعقـــد می  شـــود  بـــرای  کار  قـــرارداد 
کـــه بـــه دلیـــل انجـــام آن،  کـــه بیش تـــر یـــدی اســـت. کاری 
قـــراردادی بـــا کارگر بســـته می شـــود، بایـــد از نظر شـــرعی و 
گر کارگـــر برای  اخالقـــی صحیـــح باشـــد. به عنـــوان نمونـــه، ا
جابجایی مواد مخدر یا مشـــروبات الکلی اســـتخدام شود، 
، قـــرارداد صحیـــح نیســـت.  کار بـــه دلیـــل نامشـــروع بودن 
از طـــرف دیگـــر بایـــد مـــزد و حقـــوق هـــم طبـــق قانـــون کار 
به صـــورت وجـــه  نقد رایج کشـــور بـــه کارگر پرداخت شـــود؛ 
بنابرایـــن دادن امـــوال نامشـــروع بـــه کارگـــر به عنـــوان مزد، 

اســـت.  غیرقانونی 
کار و مزد معین بودن 

او،  از  و سوءاســـتفاده نکردن  کارگـــر  از  بـــرای حمایـــت 
قانـــون کارفرمـــا را مجبـــور کرده اســـت کـــه موضوع قـــرارداد 
و کاری را کـــه قـــرار اســـت انجام شـــود، تعیین کنـــد. ممکن 
کارگاه وجود داشـــته باشـــد و  کار هـــای متفاوتـــی در  اســـت 
یـــک کارگـــر مهارت هـــای مختلفی داشـــته باشـــد؛ بنابراین 
کارگـــر قرار اســـت انجام  کـــه فعالیـــت و کاری که  الزم اســـت 

دهد، مشـــخص شـــود. 
آیین نامـــٔه  اختـــالف،  بـــروز  از  جلوگیـــری  بـــرای 
طبقه بندی مشـــاغل الزم دانسته اســـت که در کارگا ه هایی 
کـــه مشـــمول طـــرح طبقه بنـــدی مشـــاغل اســـت، وظایف 
کارگـــر به طور دقیق در شناســـنامٔه هر شـــغل تعیین شـــود. 
کار  کار معیـــن باشـــد، الزم نیســـت نـــوع  وقتـــی قـــرار اســـت 
به صـــورت دقیق بـــا جزئیات تعیین شـــود. این مســـئله در 
کارگاه هـــای بـــزرگ و خصوصًا در مـــورد قرارداد های طوالنی 
دیده می شـــود. به دلیل این کـــه نمی توان در زمان بســـتن 
کارگر را با جزئیـــات تعیین  قـــرارداد، همٔه وظایـــف برعهـــدٔه 
کارگر  کار مـــورد تعهـــد  کلـــی بایـــد از  کـــرد، بنابرایـــن به طـــور 
رفع ابهام شـــود. افراد حواسشـــان باشـــد که هنگام بســـتن 
گذاشـــته می شـــود،  که برعهده  شـــان  کاری  قـــرارداد، حتمًا 
تـــا حـــدودی مشـــخص باشـــد تـــا هـــم موجـــب ســـردرگمی 
نشـــود و هـــم این کـــه کارفرما نتوانـــد از آن ها سوء اســـتفاده 
کار نامعقولی را بـــرای انجـــام دادن از آن ها بخواهد؛  کنـــد و 
زیـــرا ممکـــن اســـت کار مـــورد درخواســـت کارفرمـــا در حـــد 
کارگـــر نباشـــد و بـــه همیـــن دلیـــل در انجـــام  مهارت هـــای 

آن درمانـــده شـــود. از طـــرف دیگر بایـــد عالوه بر نـــوع کار و 
کارگر نیز تعیین شـــود  میـــزان آن، میزان دســـتمزد و اجرت 
تـــا اختالفی پیش نیاید. میزان مزد مـــورد توافق در قرارداد 
گر دو  کار نیـــز بایـــد براســـاس ضوابط قانونی باشـــد. البتـــه ا
طرف قرارداد بخواهند در شـــرایط قـــرارداد تغییر عمده ای 
ایجـــاد کنند، در صورتـــی که مبتنی بر عرف محـــل یا کارگاه 
باشـــد، مجـــاز هســـتند. در غیر این صـــورت، بایـــد رضایت 

کار و امـــور اجتماعـــی را کســـب کنند.  ادارٔه 
 نبـــوِد منـــع طرفیـــن در دسترســـی به اموال یـــا انجام 

کار مـــورد نظر
کارفرمایـــی کـــه قـــرارداد می بنـــدد، نبایـــد از دسترســـی 
بـــه امـــوال خـــود ممنـــوع شـــده باشـــد. به عنـــوان مثـــال، 
گـــر کارفرمـــا ورشکســـته شـــده یـــا به صـــورت  کلـــی، بنـــا بـــر  ا
حکـــم دادگاه نتواند به اموالش دسترســـی داشـــته باشـــد، 
نمی توانـــد بـــا کارگر جدیـــدی قـــرارداد کار ببندد؛ زیـــرا باید 
از امـــوال خـــود مـــزد و مزایـــای کارگـــر را پرداخـــت کنـــد کـــه 
گـــر قبـــل از منـــع قانونـــی دسترســـی به  نمی توانـــد. البتـــه ا

امـــوال، قـــراردادی بســـته باشـــد، صحیح اســـت. 
کم تـــر از  کـــه  کارگـــری  کـــه  موضـــوع دیگـــر ایـــن اســـت 
مســـتقل  به صـــورت  نمی توانـــد  دارد،  ســـن  پانزده ســـال 
قـــرارداد ببنـــدد؛ زیـــرا کـــودک نمی توانـــد ســـود و زیانـــش را 
به خوبـــی تشـــخیص دهد و در قالب شـــرط ضمـــن عقد در 

بیـــاورد.  قرارداد 
شرایط کلی دیگر

کـــه توضیـــح داده شـــد، بایـــد بـــه  عـــالوه بـــر مـــواردی 
شـــرایط دیگـــر هـــم بپردازیم. ایـــن شـــرایط، چـــون باید در 
کیـــد قـــرار  کار مـــورد تأ تمـــام قرارداد هـــا بیایـــد، در قانـــون 

نگرفتـــه اســـت: 
در حقـــوق توافـــق یـــا همـــان قصـــد و رضایـــت دو نفـــر 
نه تنها یکی از شـــرایط مهم و اساســـی قرارداد اســـت، بلکه 

اســـاس قرارداد محســـوب می شـــود. 
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، بیش تـــر جنبـــٔه یـــک طرفـــه  کار رضایـــت بـــه قـــرارداد 
دارد؛ یعنـــی کارفرما شـــرایط کاری را کـــه از قبل تعیین کرده 
اســـت، بـــه کارگر می گویـــد و کارگر هـــم شـــرایط را می پذیرد. 
هرچنـــد رضایت کارگر به بســـتن قـــرارداد، قبـــول ظاهری 
اســـت، اما همین قدر برای صحیح بودن قرارداد کافی اســـت، 
به خصـــوص این کـــه اختیـــارات کارفرمـــا بـــه موجب مقـــررات 

محدود شـــده است. 
اشتباه

ممکن اســـت به دالیلی، به رضای دو طرف آســـیب وارد شـــود 
کراه اســـت. وقتی که شـــخصی  کـــه یکـــی از آن ها اشـــتباه و دیگری ا
از یـــک اتفـــاق تصـــور نادرســـتی دارد، دچار اشـــتباه می شـــود. این 
اشـــتباه در قـــرارداد کار، بیش تـــر مربوط به ویژگی های شـــخصیتی 
طـــرف قـــرارداد اســـت. ممکن اســـت کارفرما ایـــن تصـــور را راجع به 
کارگر داشـــته باشـــد که در حال اســـتخدام کســـی اســـت کـــه تجربه 
و مهـــارت خاصـــی دارد. در حالی کـــه واقعًا آن کارگـــر آن تخصص یا 
گر نوع کار به گونه ای باشـــد  تجربـــٔه خاص را نـــدارد. در این صورت، ا
کـــه تخصص یـــا تجربٔه کارگـــر نقش چندانـــی در انجام آن نداشـــته 
گر تجربه و  باشـــد، قرارداد کار صحیح است. این در حالی است که ا
تخصص خاص برای شـــغل کارگر ضروری باشـــد، قرارداد ایراد دارد. 
الزم اســـت بدانید کـــه کارفرما اختیـــارات بســـیاری دارد و 
در مقابـــل اختیارات، مســـئولیت هایی هـــم دارد. او به عنوان 
رئیس کارگاه، باید در اســـتخدام و تعیین مزد براســـاس تجربه 
گر اشـــتباه از طرف او باشـــد،  و مهـــارت، برای کارگر دقت کند. ا
باید خودش مســـئولیتش را بپذیرد و البتـــه می تواند با توافق 
کارگر قـــرارداد کار را تغییر دهند. اما باید حداقل های قانونی را 

راجـــع به حقوق و مزایـــا رعایت کنند. 
کراه  ا

آســـیب دیگری که ممکن اســـت به رضـــا، در قـــرارداد وارد 
کراه به معنای فشار غیرعادی و نامشروع  کراه اســـت. ا شـــود، ا
اســـت که برای وادارکردن شخص به انجام کاری وارد می شود 

و آزادی تصمیم گیـــری او را تا حدی می گیرد. 
و  مالـــی  بـــرای مضیقـــٔه  کارگـــر بیش تـــر  کار،  قـــرارداد  در 
امرارمعـــاش و ناشـــی از اجبـــار، تن بـــه برخی کار هـــا می دهد و 
قـــرارداد کار را امضـــا می کند؛ بنابراین امـــکان دارد قرارداد های 
کراه شـــخص  کار این گونـــه بســـته  شـــود و نمی تـــوان فقط به ا
قـــرارداد کار را زیر ســـؤال بـــرد. همچنین اختیـــارات کارفرما به 

کـــراه در قـــرارداد کار تا حدی  موجـــب قانون محدود شـــده و ا
بـــرای کارگر برطرف شـــده اســـت. 

کارفرما کارگر و  اهلیت 
اهلیت بـــه معنای توانایی شـــخص برای انجـــام کار های 
حقوقـــی، مثـــل امضـــای قـــرارداد و پذیـــرش اثـــرات آن ماننـــد 

تعهدات مـــورد پذیـــرش کارگر در قـــرارداد کار اســـت. 
قـــرارداد کار دو طـــرف دارد کـــه هر دو باید اهلیت داشـــته 
باشـــند. کارفرمـــا نبایـــد مجنـــون، کودک یا ســـفیه )کســـی که 
قدرت تشـــخیص کافـــی برای تعیین ســـود و زیـــان مالی خود 
را ندارد( باشـــد؛ یعنی شـــخصًا نمی تواند قـــرارداد کار را منعقد 
کنـــد، اما ولی قهـــری او یا قیـــم )نماینـــدٔه قانونـــی( می تواند از 
طرف او قرارداد کار را منعقد کند. همچنین کارفرما باید بتواند 
اموال خود را مدیریت کند و به آن ها دسترســـی داشته باشد. 
گـــر کارفرما یک شـــرکت یـــا کارخانه باشـــد به عنوان شـــخص  ا
حقوقـــی شـــناخته می شـــود. نماینـــدٔه شـــخص حقوقـــی که 
مدیر محســـوب می شـــود، می تواند از طرف شرکت یا کارخانه 
بـــا کارگر قـــرارداد ببندد. در ایـــن صورت کارفرما کـــه کارخانه یا 
شـــرکت اســـت، مســـئول تمام تعهداتی اســـت که نماینـــده از 
گـــر خود به تنهایی  طـــرف آن برعهده گرفته اســـت. کارگر هم ا
گر هم  قـــراردادی را امضا می کند، باید اهلیت داشـــته باشـــد. ا
ســـفیه باشـــد، دخالت نمایندٔه قانونی او در زمینٔه تعیین مزد 

و دریافت آن ضروری اســـت. 
کار شرایط شکلی قرارداد 

قـــرارداد کار، شـــرایط شـــکلی هـــم دارد کـــه بایـــد در زمان 
قرارداد بســـتن بیان شود. این شـــرایط عبارت از حقوق یا مزد 
اصلـــی و موارد دیگـــری ماننـــد: کمک هزینٔه مســـکن، خواربار 
و حـــق ایـــاب و ذهاب؛ ســـاعات کار، تعطیـــالت و مرخصی ها؛ 
گر کار  محل انجـــام کار؛ تاریخ امضای قرارداد؛ مدت قـــرارداد، ا
برای مدت مشـــخصی باشـــد و موارد دیگری اســـت که عرف و 

عادت شـــغل یا محل الزم دانســـته اســـت. 
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ارزیابی و رضایت سنجی سرمایه های انسانی صندوق قرض الحسنه شاهد 

کره و شادکامی از برگزاری دورٔه توسعٔه فردی مهارت های بین فردی، اصول و فنون مذا

ح و توسعه مدیریت طر

تحقیق حاضر درصدد اخذ بازخـــورد و ارزیابی و رضایتمندی 
از  شـــاهد  الحســـنه  قـــرض  صنـــدوق  انســـانی  ســـرمایه های 
برگـــزاری دورٔه توســـعه فـــردی مهارت های بین فـــردی، اصول 
کره و شـــادکامی بوده اســـت. از ایـــن رو، داده های  و فنون مذا
پژوهش با اســـتفاده از پرسشنامٔه محقق ساخته که براساس 
اهداف رفتاری یادگیری تنظیم شـــده بود؛ با استفاده از روش 
تمام شماری از کســـانی که در دورٔه مذکور شرکت کرده بودند، 
گردآوری شـــد. بـــه منظور تحلیل داده هـــا، از تحلیل توصیفی 

اســـتفاده شـــده اســـت. داده های پژوهش نشـــان داده است 
که رضایتمندی سرمایه های انســـانی صندوق از برگزاری دورٔه 
کره  توســـعٔه فردی مهارت های بین فردی، اصـــول و فنون مذا
و شـــادکامی بـــا میانگیـــن 44.432 )و خـــط برش یـــا میانگین 

آزمون 36( در ســـطح مطلوبی بوده اســـت.  
فـــردی،  توســـعٔه  رضایتمنـــدی،  کلیـــدی:  گان  واژ
کره، شـــادکامی،  مهارت هـــای بین فـــردی، اصول و فنـــون مذا

شـــاهد.  قرض الحســـنه  صنـــدوق  انســـانی،  ســـرمایٔه 
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یافته های تحقیق 
گی های جمعیتی  الف( تحلیل توصیفی ویژ

1. سن

دورٔه  در  مشـــارکت کننده  پاســـخگویان  ســـن  توزیـــع 
توســـعٔه فـــردی مهارت هـــای بین فـــردی، اصـــول و فنـــون 

کـــره و شـــادکامی در جـــدول1 نشـــان داده اســـت: مذا

همان گونـــه کـــه یافته هـــای جـــدول1 نیز نشـــان می دهـــد، از 
مشـــارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه مهارت هـــای بین فـــردی، 
کره و شـــادکامی 2.9 درصد در گروه ســـنی  اصـــول و فنـــون مذا
------35 ســـنی  گـــروه  در  درصـــد   29.4  ،34------24
45 و 67.6 درصـــد در ســـن 46 ســـال و باالتـــر بودنـــد. عـــالوه 
بـــر آن، همان گونـــه کـــه آمـــارٔه میانگین نیـــز نشـــان می دهد، 

متوسط سن مشـــارکت کنندگان 47 ســـال و همچنین نیمی 
از پاســـخگویان باالتـــر از 49 ســـال و نیمی دیگـــر پایین تر از آن 
قـــرار داشـــتند. درنهایـــت، همان گونه کـــه آمارٔه نما نیز نشـــان 
می دهـــد، بیش تریـــن فراوانـــی ســـن پاســـخگویان در طبقـــٔه 
ســـنی پنجاه ســـال بوده اســـت. نمـــودار1، توزیع فراوانی ســـن 

پاســـخگویان را نشـــان می دهد:   

درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیسن
34----2412.72.92.9
45----351027.029.434.4

462362.267.6100.0 سال و باالتر
3491.9100.0تعداد کل
38.1بی جواب
37100.0تعداد کل

میانگین: 46.79                  میانه: 49                       نما: 50                    واریانس: 37.502                      انحراف معیار: 6.124

جدول1: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن

نمودار1: توزیع فراوانی سن پاسخگویان

46 سال و باالتر
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2. جنس
کره و  توزیـــع جنـــس پاســـخگویان مشـــارکت کننده در دورٔه توســـعٔه فردی مهارت هـــای بین فـــردی، اصول و فنـــون مذا

شـــادکامی در جدول2 نشـــان داده است:

3. میزان تحصیالت
توزیـــع میـــزان تحصیالت پاســـخگویان مشـــارکت کننده در دورٔه توســـعٔه فردی مهارت هـــای بین فردی، اصـــول و فنون 

کره و شـــادکامی در جدول3 نشـــان داده اســـت: مذا

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیتحصیالت 

1643.243.2لیسانس 

2156.8100.0فوق لیسانس

37100.0تعداد کل

میانه:    3                    نما:   3

همان گونـــه که یافته های جدول2 نیز نشـــان می دهد، از 
مشـــارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه فردی اضطراب و استرس 
شـــغلی 10.8 درصـــد مـــرد و 89.2 درصـــد زن بودنـــد. عـــالوه بر 

آن، همان گونـــه کـــه آمارٔه نما نیز نشـــان می دهـــد، بیش ترین 
فراوانـــی جنـــس پاســـخگویان در طبقـــٔه مـــردان بوده اســـت. 
نمودار2، توزیع فراوانی جنس پاســـخگویان را نشان می دهد: 

درصدفراوانیجنس 

410.8مرد 

3389.2زن 

37100.0تعداد کل

جدول2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس

نمودار2: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان

40
30
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0 مرد زن

جدول3: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیالت
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4. وضعیت تأهل
توزیـــع وضعیـــت تأهـــل پاســـخگویان مشـــارکت کننده در دورٔه توســـعٔه فـــردی مهارت هـــای بین فـــردی، اصـــول و فنون 

کـــره و شـــادکامی در جدول4 نشـــان داده اســـت: مذا

نشـــان  نیـــز  جـــدول3  یافته هـــای  کـــه  همان گونـــه 
فـــردی  توســـعٔه  دورٔه  در  مشـــارکت کنندگان  از  می دهـــد، 
و  کـــره  مذا فنـــون  و  اصـــول  بین فـــردی،  مهارت هـــای 
شـــادکامی 43.2 درصد تحصیالت لیســـانس و 56.8 درصد 
فوق لیســـانس داشـــتند. عالوه بر آن، همان گونـــه که آمارٔه 
میانه نیز نشـــان می دهد نیمی از پاســـخگویان تحصیالت 

آن داشـــتند.  از  فـــوق لیســـانس و نیمـــی دیگـــر پایین تـــر 
کـــه آمـــارٔه نمـــا نیـــز نشـــان می دهد  درنهایـــت همان گونـــه 
در  پاســـخگویان  تحصیـــالت  میـــزان  فراوانـــی  بیش تریـــن 
طبقـــٔه تحصیلـــی فـــوق لیســـانس بـــوده اســـت. نمـــودار3، 
توزیـــع فراوانـــی میـــزان تحصیـــالت پاســـخگویان را نشـــان 

می دهـــد:   

نمودار3: توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان
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لیسانس فوق لیسانس

جدول4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل

درصدفراوانیوضعیت تأهل  

513.5مجرد 

3286.5متأهل 

37100.0تعداد کل

نما: 2
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کـــه یافته های جدول4 نیز نشـــان می دهد،  همان گونه 
از مشـــارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه فـــردی مهارت هـــای 
 13.5 شـــادکامی  و  کـــره  مذا فنـــون  و  اصـــول  بین فـــردی، 
درصـــد مجـــرد، 86.5 درصـــد متأهـــل بودنـــد. عالوه بـــر آن، 

همان گونـــه کـــه آمـــارٔه نما نیـــز نشـــان می دهـــد، بیش ترین 
فراوانی وضعیت تأهل پاســـخگویان در طبقـــٔه متأهل بوده 
اســـت. نمودار4، توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاســـخگویان 

می دهد:    نشـــان  را 

ب( توصیف داده ها
متغیـــر رضایتمنـــدی مشـــارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه 
و  کـــره  مذا فنـــون  و  اصـــول  بین فـــردی،  مهارت هـــای  فـــردی 
شـــادکامی با دوازده گویه و براساس طیف پنج درجه ای لیکرت، 
بـــا دامنـــٔه پاســـخ 12---60 و میانگیـــن آزمون با خـــط برش 36 

مورد آزمون قرار گرفته اســـت. جدول  5 و 6، متغیر رضایتمندی 
مشارکت کنندگان از دورٔه توسعٔه فردی مهارت های بین فردی، 
کـــره و شـــادکامی را در دو حالـــت )ســـطح  اصـــول و فنـــون مذا

فاصلـــه ای و ســـطح رتبـــه ای( به شـــرح ذیل نشـــان می دهد:      
الف( سطح فاصله ای متغیر 

نمودار4: توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان
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کندگی متغیر رضایتمندی مشارکت کنندگان  جدول5: توزیع آمار مرکزی و پرا
کره و شادکامی در دورٔه توسعٔه فردی مهارت های بین فردی، اصول و فنون مذا

رضایتمندی مشارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه 
فردی  مهارت های بین فردی، اصول و فنون 

کره و شادکامی مذا

تعداد 
گویه

میانگین 
خط برش
)میانگین 

آزمون(

انحراف 
معیار 

بیشینهکمینه

1244.432365.0033355متغیر رضایتمندی

) 37نمونٔه کل )تعداد مشاهدات معتبر
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کـــه یافته های جـــدول5 نیز نشـــان می دهد،  همان گونه 
متغیر میزان رضایتمندی مشـــارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه 
کـــره و  فـــردی مهارت هـــای بین فـــردی، اصـــول و فنـــون مذا
شـــادکامی با میانگین 44.432 )و با خط برش36( در ســـطح 

کـــه ایـــن میانگیـــن باالتـــر از ســـطح  مطلوبـــی قـــرار دارد؛ چرا
اســـتاندارد تعیین شـــده )میانگین آزمون( براســـاس مجموع 

ســـؤاالت مورد ســـنجش متغیر یا شـــاخص کل اســـت. 
ب( سطح رتبه ای متغیر      

همان گونـــه کـــه جـــدول6 نیز نشـــان می دهـــد، از میان 
حیـــث  از  پیمایـــش،  ایـــن  در  بررســـی  مـــورد  پاســـخگویان 
فـــردی  توســـعٔه  دورٔه  در  مشـــارکت کنندگان  رضایتمنـــدی 
کره و شـــادکامی  مهارت های بین فـــردی، اصول و فنون مذا
 78.4 تاحـــدودی،  رضایتمنـــدی  درصـــد   2.7 ترتیـــب:  بـــه 
درصـــد رضایتمنـــدی زیـــاد و 18.9 درصـــد رضایتمنـــدی تـــا 
کـــه آماره های  خیلـــی زیـــاد داشـــتند. بنابرایـــن، همان گونه 

مرکزی نیز نشـــان می دهد، متوســـط و نیز بیش ترین طبقٔه 
فـــردی  توســـعٔه  دورٔه  در  مشـــارکت کنندگان  رضایتمنـــدی 
کره و شـــادکامی  مهارت های بین فـــردی، اصول و فنون مذا

در طبقـــٔه زیاد مشـــاهده شـــده اســـت. 
گویه هــــــــــــــــــــای رضایتمندی  - تحلیــــــل توصیفــــــــی 
مشـــارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه فـــردی مهارت هـــای 

کره و شــــــــادکامی بین فـــردی، اصـــول و فنـــون مذا

جدول6: توزیع متغیر رضایتمندی مشارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه فردی اضطراب و استرس شغلی

رضایتمندی مشارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه فردی مهارت های 
کره و شادکامی بین فردی، اصول و فنون مذا

درصدفراوانی
درصد فراوانی 

تجمعی

---خیلی کم

---کم

12.72.7تاحدودی

2978.481.1زیاد 

718.9100.0خیلی زیاد 

37100.0تعداد کل

میانگین:  4.16 )زیاد(                  میانه: 4  )زیاد(                   نما: 4 )زیاد(                          

گویه های رضایتمندی مشارکت کنندگان  جدول7: توزیع  فراوانی 
کره و شادکامی در دورٔه توسعٔه فردی مهارت های بین فردی، اصول و فنون مذا

گویه های 
خیلی 

کم 
کم 

تا
حدودی  

زیاد 
خیلی 
زیاد 

میانگین 
نمونٔه کل 

) )تعداد مشاهدات معتبر

1. تا چه اندازه انتظارات شما 
از یادگیری دورٔه توسعٔه فردی 

مهارت های بین فردی، اصول و فنون 
کره و شادکامی محقق شده است؟   مذا

-121141

3.405

37

-2.756.837.82.7100.0
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گویه های 
خیلی 

کم 
کم 

تا
حدودی  

زیاد 
خیلی 
زیاد 

میانگین 
نمونٔه کل 

) )تعداد مشاهدات معتبر

2. تا چه اندازه زوایا و وجوه مختلف 
مهارت های بین فردی، اصول و فنون 
کره و شادکامی را که تا پیش از آن  مذا

گرفته اید؟  مطلع نبودید، فرا

-219142

3.432

37

-5.451.437.85.4100.0

3. تا چه اندازه به شناخت کاملی 
از علل و عوامل مؤثر بر مهارت های 
کره و  بین فردی، اصول و فنون مذا

شادکامی دست یافتید؟

-121132

3.432

37

-2.756.835.15.4100.0

4. تا چه اندازه دورٔه توسعٔه فردی 
مهارت های بین فردی، اصول و 

کره و شادکامی توانسته  فنون مذا
است راهکارهای مناسبی در این 
زمینه در اختیار شما  قرار دهد؟ 

-216163

3.540

37

-5.443.243.28.1100.0

5. تا چه اندازه پس از این دوره، قادر 
هستید که آموخته هایتان را در زندگی 

شغلی و خانوادگی به کار ببرید؟ 

-111232
3.702

37

-2.729.762.25.4100.0

6. تا چه اندازه پس از این دوره، قادر به 
کنترل و مقابله با مهارت های بین فردی، 
کره و شادکامی خود   اصول و فنون مذا

یا اعضای خانواده تان هستید؟ 

-217144

3.540

37

-5.445.937.810.8100.0

7. تا چه اندازه پس از این دوره، قادر 
به ریشه یابی و تحلیل مهارت های 
کره و  بین فردی، اصول و فنون مذا

شادکامی خود  یا اعضای خانواده تان 
پس از وقوع آن هستید؟

-315163

3.513

37

-8.140.543.28.1100.0

8. تا چه اندازه فکر می کنید که پس 
از این دوره  بتوانید آموخته هایتان را 
به موقعیت های دیگر )مهارت های 

ارتباطی دیگر در محیط کاری، اجتماعی 
و...( تعمیم دهید و آن را تجزیه و تحلیل 

کنید و راهکار ارائه دهید؟

-112231

3.648

37

-2.732.462.22.7100.0
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گویه های 
خیلی 

کم 
کم 

تا
حدودی  

زیاد 
خیلی 
زیاد 

میانگین 
نمونٔه کل 

) )تعداد مشاهدات معتبر

9. تا چه اندازه از ساعت برگزاری 
دورٔه توسعٔه فردی  مهارت های 

کره و  بین فردی، اصول و فنون مذا
شادکامی رضایت داشتید؟ 

158176

3.594

37

2.713.521.645.916.2100.0

10. تا چه اندازه از روز برگزاری 
دورٔه توسعٔه فردی  مهارت های 

کره و  بین فردی، اصول و فنون مذا
شادکامی رضایت داشتید؟

--42310

4.162

37

--10.862.227.0100.0

11. تا چه اندازه از دانش و 
مهارت استاد دورٔه توسعٔه فردی 
مهارت های بین فردی، اصول و 

کره و شادکامی رضایت  فنون مذا
داشتید؟

--62110

4.108

37

--16.256.827.0100.0

که  12. تا چه اندازه اعتقاد دارید 
برگزاری چنین دوره هایی برای 

کارکنان  زندگی شغلی و خانوادگی 
مفید و اثربخش است؟

--12214

4.351

37

--2.759.537.8100.0

( رضایتمندی  شاخص کل )متغیر
مشارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه 
فردی اضطراب و استرس شغلی

--1297

4.16

37

--2.778.418.9100.0

همان گونـــه که یافته های جـــدول7 نیز نشـــان می دهد، 
گویه هـــای مرتبط با رضایتمنـــدی مشـــارکت کنندگان در دورٔه 
کره  توســـعٔه فردی مهارت های بین فردی، اصـــول و فنون مذا

و شـــادکامی، بیان کنندٔه موارد ذیل اســـت:   
1. در مجمـــوع، میـــزان رضایتمنـــدی مشـــارکت کنندگان 
در دورٔه توســـعٔه فردی مذکور در ســـطح مطلوبی بوده اســـت 

)رجـــوع به میانگیـــن رتبه ای گویـــٔه 10 و نیز شـــاخص کل(. 
2. سطح دانش مشـــارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه فردی 

مذکور ارتقا یافته اســـت )رجوع به گویه هـــای 1 و 3(. 

3. ســـطح کاربســـت و به کارگیـــری آموخته هـــا در زندگـــی 
فردی، خانوادگی و شـــغلی مشـــارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه 
فردی مذکور ارتقا یافته اســـت )رجوع به گویه هـــای 5، 6 و 7(. 
4. سطح تعمیم و تســـری آموخته ها به دیگر موقعیت ها 
از ســـوی مشارکت کنندگان در دورٔه توســـعٔه فردی مذکور ارتقا 

یافته اســـت )رجوع به گویٔه 8(. 
5. میزان رضایتمندی مشـــارکت کنندگان در دورٔه توسعٔه 
فردی مذکور از مدرس مربوطه نیز در ســـطح نســـبتًا مطلوبی 

برآورد شـــده اســـت )رجوع به گویٔه 11(.
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توپ سال تحویل را زدند. عاقبت، سال جدید هم از راه رسید 
و یک ســال دیگر هم ســپری شــد؛ با همٔه کم و کاســتی هایش، 
فرازونشــیب هایش، دلخوشــی و ناخوشــی هایش، خبرهــای 
ــی  ــت. ول ــه گذش ــال ها ک ــن س ــٔه ای ــل هم ــدش... مث ــوب و ب خ
نبایــد از ایــن خبــر غافــل شــد کــه مــا داریــم بــه نقطــٔه پایــان 
نزدیک تــر می شــویم، بــه انتهــای حضورمــان در ایــن ســرا. ایــن 

خبــر بزرگــی اســت کــه هــر روز در شــهر طنیــن می افکنــد. 
گاه ســعی  ناخــودآ کــه  اســت  بــه همیــن خاطــر  شــاید 
کدورت هــا را از دل بزداییــم و غبــار دلخوری هــا را  می کنیــم 
ک کنیــم و بســاط آشــتی را بگســترانیم. بــه مهمانــی برویــم.  پــا
مهمــان بپذیریــم. در بــازار شــهر، ســرک بکشــیم. بــه انــدازٔه 
ــه هــم  ــن کنیــم. ب ــه ت ــو ب ــد  بکنیــم. جامــٔه ن بضاعتمــان، خری
هدیــه بدهیــم و بزرگ ترهــا بــه کوچک ترهــا عیــدی بدهنــد... 
چــون نمی خواهیــم، ســال را بــا رنجــش و مــالل بیاغازیــم. 

کــه از خودمــان در ذهن هــا  دوســت داریــم تصویــر آخــری 
رســم  روی هم رفتــه،  باشــد.  موجــه  و  مقبــول  می ســازیم، 

اســت.  خوشــایندی 
بــا شــروع ســال، یــک اتفــاق دیگــر هــم می افتــد. معمــوًال 
این طــور اســت کــه اول هــر ســال دســت بــه قلــم می شــویم 
پیــش رو.  یک ســال  بــرای  می کنیــم  تنظیــم  برنامــه  کلــی  و 
چقــدر بــا وســواس و محاســبات دقیــق؛ مــاه، هفتــه، روز و 
ــاز  ــو ب ــال ن ــدواری را روی س ــوری دِر امی ــاعت! این ط ــی س حت

می کنیــم و بــه آن خوشــامد می گوییــم و تبریــک. 
مــا هرســاله، دنبــال یــک اتفــاق تازه ایــم. شــاید منتظــر 
تولــد دیگــری هســتیم. چشــم می دوانیــم این ســو و آن ســو. 
انــگار گمشــده ای داریــم و دائــم گوش بزنگیــم کــه نشــانه ای از 
آن بــه مــا برســد. شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــار ســفر 

کردنــش.  می بندیــم و عــازم می شــویم، بــرای پیدا

فرهنگی

تولدی دیگر

رضا شابهاری )مشاور و رئیس ادارٔه جذب مشارکت ها (
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1
در همیــن آغــاز ســال می خواهــم ســنگ ها را بــا خــود 
ــن  ــم. از ای ــن کن ــم را روش ــردارم و تکلیف ــا ب ــش پ ــم و از پی َکن وا
همــه تکــرار و احتیــاط و تــرس... بایــد فاصلــه گرفــت و دل بــه 
ــه دیگــر  ــا زد، شــجاعانه و مشــتاقانه. ایــن را فهمیــده ام ک دری
مــا از یک جایــی در زندگــی بــزرگ نمی شــویم... داریــم پیــر 
می شــویم و همیــن ماجــرا مــا را دلواپــس کــرده اســت. در حالی 
گــر خــوب بنگریــم، یــک فرصــت مغتنــم اســت. می گویــم:  کــه ا
»راســتی، یکــی دو دهــٔه دیگــر، کجــای زندگــی رســیده ام؟ مثا، 
بیست ســال دیگــر، کجــای زندگــی ام؟« این کــه تــا آن روزهــا چــه 
کــی خواهــد افتــاد و چــه کســی رفتــه و چــه  اتفاقــی روی کــرٔه خا
کســی آمــده، خــدا می دانــد و بــس. ولــی از خــودم می پرســم: 
گــر آن وقــت زنــده باشــم و دنیــا را برانــداز کنــم، کجــای ایــن  »ا
کــه مــا بــا  کــرده ام؟« مگــر نــه ایــن اســت  عالــم »قــرار« پیــدا 
خودمــان یــک قــرار و مــداری گذاشــته ایم. یک عهــد و پیمانی 
کجاســت؟ مــا چــرا هیچ وقــت  بســته ایم. پــس ایــن »قــرار« 
کــه  ســِر »قرار«مــان حاضــر نیســتیم؟ مســئله این جاســت 
بی قــراری امروزمــان، بــه خاطــر فراموش کــردن همــان »قــرار« 

نخســت اســت. 
2

تغییــرات ظاهــری ام را می توانــم حــدس بزنــم. حتــی بــا 
ایــن نرم افزارهــای جدیــد، می توانــم قیافــٔه چنــد ســال بعــد 
گرچــه  ــم ببینــم. کار پیچیــده ای نیســت ) خــودم را پیش روی
ــه هــم خیلی هایمــان فــراری  از همیــن رویارویــی خوش بینان
هســتیم و ازدســت دادن جوانــی و حضــور ناخواســتٔه چیــن 
و چروک هــای ســر و صورتمــان را فاجعــه قلمــداد می کنیــم(. 
امــا این کــه، آن وقــت جایــگاه مــن در هســتی کجاســت؟ دقیقــًا 
ایــن همــان معمایــی اســت کــه باید بــا تدبیر و تأمــل و تحقیق 
برایــش پاســخ متقــن پیــدا کنــم؛ البتــه محتــاج زمــان اســت، 
دانــش الزم دارد، حوصلــه و صبــر می خواهــد، بابــت یافتنــش، 
گردی  باید رنج کشــید، به خود زحمت داد، کنجکاو بود و شــا
کــرد. در ایــن مســیر، فقــط حــدس کافــی نیســت؛ زمینه ســازی 
کــه  باری به هرجهــت  باشــد،  بایــد شــرایط مهیــا  نیــاز دارد، 
نمی شــود تخمیــن زد؛ دلیــِل راه می خواهــد، دغدغــه و شــور 
می طلبــد، کمــی احســاس هــم خــوب اســت، ولــی یک عالمــه 
فکــر می طلبــد، بایــد عقــل و هــوش را بــه کار انداخــت و بــا 

صلحــا و عقــال نشست وبرخاســت کــرد، بایــد تدبیــر کــرد، بایــد 
تفهیــم شــد و بایــد دغدغــه داشــت. 

خــوب اســت بدانیــم: ســیر آفــاق بــرای دیــدن نتیجــٔه 
افعــال، فقــط بــا چشــم مکاشــفه و شــهود میســر اســت. مــا 
ــه نقطــٔه ثقــل وجودمــان نرســیم، نمی توانیــم  ــه ب ــا وقتــی ک ت
و  دیدنی هــا  بــرای  بگذاریــم.  قــدم  »حــوادث«  قلمــرو  در 
شــنیدنی های هســتی، هیــچ  چــاره ای جز مراقبــه و خود کاوی 
نیســت. بایــد کاری کــرد در همیــن آغــاز ســال نــو و عــزم را جــزم 

کــرد... یاحــق!
3

ــا خــود کلنجاررفتــن و از  اشــتباه نشــود. نگــران نشــوید؛ ب
خــود حساب کشــیدن، مــا را افســرده و غمگیــن نمی کنــد، 
غصــه دار نمی کنــد. ســروکله زدن بــا خــود، یک جــور ترازکــردن 
گذشــته و آینــده( اســت، مکلف کــردن  خــود در بیــن دو زمــان )
سرخط شــدن  اســت،  مســئولیت  پذیرفتــن  اســت،  خــود 
گــر دوســت داشــتید،  اســت، ایجــاد یــک جریــان اســت. حــاال ا

بــرای فهــم ایــن ماجــرا، اســمش را بگذاریــد: زمــان حــال. 
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غصــه، محصــول جامانــدن در گذشــته اســت. آدم هــای 
گذشــتٔه خــود  بــا  و  افســرده در پیشــینٔه خــود وامانده انــد 
آینــدٔه  بــا  مضطــرب   آدم هــای  کــه  همان طــور  بال تکلیفنــد؛ 
می ترســند.  آن  بــا  رویارویــی  از  و  دارنــد  مشــکل  نیامــده، 
می کننــد،  آمدوشــد  زمــان،  دو  ایــن  بیــن  در  آنان کــه  ولــی 
ایــن منظــر،  از  کجــای ماجــرا »قــرار« دارنــد.  کــه  می داننــد 
زمــان حــال یعنــی: مراقبــه. یعنــی همیــن یقه گیری هایــی کــه 
از خــود می کنیــم؛ مواظبــت از افــکار و احســاس، دیــدن و 

تدبیرکــردن.  و  شــنیدن  عبرت گرفتــن، 
ــد رنــج کشــید،  ــرای فهمیــدن، بای واقعیــت ایــن اســت: ب
کــرد... فهــم، بــه مــا  ریاضــت دیــد و از لذایــذ زودگــذر حــذر 
زندگــی  هنــر  فهیم بــودن،  می دهــد.  را  روابــط  درک  قــدرت 
اســت و متأســفانه همــه، ایــن هنــر را ندارنــد. بایــد در ایــن 
ظــرف زمانــی محــدود، فرصــت را از کــف ندهــی و بــا هنرمندان 
بنشــینی و از آنــان بیامــوزی و آموخته هــا را بــه کار ببنــدی. 

ســال نــو، رونــق بــازار خویشتن شناســی اســت. پی بــردن 
کــردن  بــه فهــم حادثه هاســت. امیدوارشــدن و رغبــت پیدا
ــت  ــد... آن وق ــع کن ــش را جم ــام حواس ــی تم ــد آدم ــت. بای اس
خواهــد دیــد کــه جوانه هــای ســبز، پیــام شــکوفایی می دهنــد 
و چشــمه های جوشــان، تبلــور فکر نــد و رودهــای خروشــان، 
جریــان زندگــی را بــه ســمت طــراوت و بالندگی طــی می کنند... 
بایــد در فصــل بهــار، بارهــا و بارهــا، آیه هــای الهــی را تــالوت کــرد 

و صحیفــٔه آفرینــش را ختــم کــرد و ریشــه دوانــد در اندیشــه. 
4

کــه خــودم را منصفانــه نــگاه می کنــم، می پرســم:  حــاال 
و ســکوتی  ایســتاده ای؟«  زندگــی  کجــای  اآلن  بگــو؛  »خــب 
معنــادار تمــام وجــودم را پــر می کنــد و دیــری نمی گــذرد کــه 
گــر دقیقــًا بگویــی کجایــی، به  کســی از درون نهیبــم می زنــد: »ا

تــو خواهــم گفــت کــه فــردا کجــا خواهــی رســید.« 
گاهــی می آیــد  کــه  همیــن رفت وآمدهــای ذهنــی اســت 
و  عقــب  بــه  می دهــد  هولــم  و  می گیــرد  را  یقــه ام  و  ســراغم 
می چســباندم بــه دیــواِر افــکار و زل می زنــد تــوی چشــمان 
تحیــرزده ام و بــا دلخــوری ِشــکوه می کنــد: »مگــه تــا اآلن چــه 
کــه  کــه خیــال می بافــی بــرای فــردای نرســیده ات  کــرده ای 
چنیــن خواهــم کــرد و چنــان؟« حرفــش مثــل پتــک روی ســرم 
ارزیابــی می کنــم. راســت می گویــد؛  را  فــرود می  آیــد. خــودم 

ایــن ایــام و ســال ها، در عوالــم وهــم و خیــال ســپری شــد. 
بایــد پیش تــر، فکــر ایــن رویارویــی بــزرگ می بــودم و توشــه 
برمی داشــتم و بــرای راه طوالنــی کــه در پیــش رو دارم، خــودم 
ریــِق، و ُبعــِد  ــٔهِ الــّزاِد، و ُطــوِل الّطَ

َ
را مهیــا می کــردم. »آِه! ِمــن ِقّل

، و َعظیــِم الَمــوِرِد.« امــام علی)ع(می فرمایــد: »وای از  ــَفِر الّسَ
کمبــود توشــه و درازی راه و دوری ســفر و عظمــت جایــی کــه 

می شــویم!« وارد 
- بچــه کــه نیســتم؛ جوانــی ام بــه رؤیاپــردازی گذشــت و در 
بزرگســالی بــه دنبــال کســب جــا و جایــگاه و بعــد بــه میانســالی 
کــه رســیدم، بحــران، پشــِت بحــران بــر ســرم هــوار شــد و بعــد 
توجیــه کــردم و اســمش را گذاشــتم: تجربــه. آن وقــت بــود کــه 
از همان جــا، اهتــزاز بیــرق پیــری را دم دروازٔه خــروج دیــدم... 

چــه معرکــه ای دارد ایــن وادی!
پریشــانی افــکارم کــه به این جــا می رســد، راســت راســت 
تــوی چشــم هایم نــگاه می کنــد و انتظــار دارد بــرای یک بــار 
هــم کــه شــده، حــرف حســاب بشــنود از من. خــب، حــق دارد؛ 
هــی قول وقرارهــای بیخــودی، هــی اهمــال، هــی امــروز و فــردا 
کــردن، هــی عالفــی و پرســه زنی... آخرســر بایــد یــک اتفاقــی را 

رقــم زد، یــک اتفــاق تــازه. 
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حــاال کــه کارم بــه این جــا رســیده و گرفتــار، پــس خــدا کنــد 
دســت از ســرم برندارد و بماند و یقه ام را ســفت بچســبد و رهایم 
نکنــد. خــدا را چــه دیــدی، شــاید فرو بریــزد بنای ادعــا و یکدنگی 

و غــرور، آن وقــت دوبــاره بســازم!... آهــان! همین طــور اســت. 
5

در ســال نــو، بایــد وارد عمــل شــوم، چشــم انداز داشــته 
باشــم، طرحــی، برنامــه ای، نقشــٔه راهــی... انصافــًا ایــن کارهــا 
کــرده ام و  را نکــرده ام تــا حــاال. از بــس ســر خــودم را شــلوغ 
از روی خــودم خجالــت  از خــود دریــغ، دیگــر  را  فرصت هــا 

می کشــم. 
تــا وقتــی مقصــد را مشــخص نکنــم، چگونــه می توانــم 
جهــت و ســمِت رفتــن را تعیین کنم؟ باید حــرف آخر را همین 
اول زد؛ این کــه انتهــای راه کجاســت؟ و چگونــه خواهــم رفــت 

ایــن مســیر را؟... 
بــا وجــوِد این همــه بگیــر و ببندهــا، اوِل ســالی گفتم که به 
خــودم ســری بزنــم، احوالــی بپرســم و ببینــم کجــای معرکــه ام؟ 
چندچنــدم بــا خــودم؟ حالجــی  کنــم ایــن افــکارم را؛ این کــه بــا 

ایــن اســتعداد و تــوان و ذوقــم چــه کــرده ام؟ 
راســتش خیلــی دوســت نــدارم گذشــته ام را شــخم بزنــم. 
گذاشــته ام امانــت پیــش خــدا. خــدا امانتــدار خوبــی  آن را 
اســت. بــه او بیش تــر از خــودم اطمینــان دارم. بیــن بنــده 
کــرد. »یــا ســتار  کــه نبایــد برمالیــش  و خــدا رازهایــی اســت 
العیــوب«! بارهــا و بارهــا وجــود و حضــور ایــن دســت الهــی را 
در زندگــی ام حــس کــرده ام. خــدای مــا همیشــه ســر قــرارش 
کــه ســر قول وقرارمــان حاضــر  بــوده اســت. ایــن مــا بودیــم 
کــه می پرســتیمش،  کردیــم. خدایــی  نشــدیم و جــا خالــی 
خیلــی مهربــان اســت و بخشــنده، چــون دقیقــًا ســر بزنگاه هــا 
و  گســتاخی ها  همــٔه  )بــا  مــا  بــه  اســت  رســانده  را  خــودش 
کــه بــا نعمــات و  بی رغبتی هایمــان( و بــه رویمــان نیــاورده 
کرده ایــم؟ انــگار ایــن خــدا، خــودش را بــرای  الطــاف او چــه 
یک یــک مــا موظــف کــرده اســت کــه پــرده برنــدارد از افعــال و 
افکارمــان. واقعیــت ایــن اســت: »ایــن منــم کــه ســر قــرار حاضــر 

نیســتم. غایــب بــزرگ، منــم، نــه او.« 
ــا خــودم می گویــم: همیــن اوصــاف بلندمرتبگــی  گاهــی ب
گســتاخ و  کــرده و  بــه عصیانــش جــری  مــرا  کــه  اوســت  در 
ســرکش و گاهــی رودرروی خــودش قــرار گرفتــم. مــن بــه ایــن 

اوصــاف  الهــی، معتقــدم و مطمئنــم کــه مراقبــم اســت. فقــط 
پــای  کــه روی  کــه مدعــی شــوم  از روز و روزگاری  می ترســم 
خــودم ایســتاده ام و بــه او محتــاج نیســتم و آن وقــت او مــرا 
لّلُهــّمَ ال َتِکْلِنــی 

َ
بــه حــال خــودم رهــا بکنــد... خــدا نکنــد! »أ

َبــدًا؛ خدایــا مــرا حتــی بــه انــدازٔه یــک 
َ
ِإلــی َنْفِســی َطْرَفــَه َعْیــٍن أ

چشــم برهم زدن بــه خویشــتن وامگــذار.« )بحاراالنــوار، جلــد 
18، صفحــٔه 204(

6
کــه همیــن  می گویــم: خــدا چقــدر مــرا دوســت داشــت 
ــر زبانــم جــاری نســاخت، برمالیــم  کنــده را هــم ب فکرهــای پرا
ــه آبرویــی کــه داده اســت  نکــرد... و گذاشــت بمانــد همیــن ت

بــه لطــف. 
این هــا  ســکوت...  حیــرت،  بهــت،  ابهــام،  در  افــکاری   
عناصــری اســت کــه بــرای خاموش نگهداشــتنمان الزم اســت. 
می یابیــم.  را  خــود  در  غــور  فرصــت  باشــیم،  کــه  خامــوش 
کــه از هجــوم باورهــا و بافته هــا، مشــغله و  گاهــی الزم اســت 

بجوییــم.  دوری  کشــمکش ها...  و  جنجــال  همهمه هــا، 
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 خاصیــت خلــوت، همیــن اســت کــه مــا را روبــرو می کنــد 
مجــال  بعــد،  جایمــان.  ســر  می نشــاندمان  خودمــان.  بــا 
ــان را و  ــم رفتارم ــرور می کنی ــان و م ــه افکارم ــد ب ــال می ده غرب
بــا احساســمان همــراه می شــویم؛ قــدم بــه قــدم، نفــس بــه 

ــه...  ــه لحظ ــه ب نفــس، لحظ
کــه لطــف بــاری، جــاری می شــود در حــال و  و آن وقــت 
هوایمــان، همه جــا )حتــی اشــیا هــم( جــان می گیــرد در نــگاه 
این طــوری  همه چیــز.  می شــود  زنــده  دوبــاره  احســاس.  و 
اســت کــه ســال تحویــل می شــود. زندگــی ســر دســت می آیــد 
ــا می گیــرد و  ــاره بازارهــا شــلوغ می شــود و رفت وآمدهــا پ و دوب
ــه  ــه ســفره ها. ایــن همــٔه آن چیــزی اســت ک رونــق می افتــد ب

محتــاج آنیــم. 
دیــدن  بــه  اســت  نیــاز  دیدوبازدیــدی،  هــر  از  قبــل  مــا 
خودمــان برویــم. ســر و وضعمــان را مرتــب کنیــم. بــه خودمــان 
صفایــی بدهیــم. آن وقــت خواهیــد دیــد کــه همه چیــز زیبــا و 
باطــراوت می شــود، عیــن شــکوفه هایی کــه در فصــل بهــار بــر 

ســر مأذنــٔه شــاخه ها،  اذان می گوینــد. 

7
بــا خــود می گویــم: حــاال کــه وقتــش رســیده، پــس بــروم 
پشــت قلبم کمی درنگ کنم و پنجرٔه آن را به ســمت آســمان 
بــاز کنــم و بــه نظــاره بایســتم و جرئــت کنــم و یــک قــدم ) فقــط 
گــر فقــط  یــک قــدم( از این جایــی کــه هســتم، جلوتــر بــروم. ا
همین جــا،  از  می شــدم  جابجــا  و  برمی داشــتم  قــدم  یــک 

ــود.  لیله القــدر زندگــی ام، رقــم خــورده ب
آخــر، بایــد حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــم، دســتی برای 
طلــب، گوشــی بــرای شــنیدن و جانــی بــرای نــوش، تــا مجــال 
حضــور پیــدا کنــم در آســتان. مگــر این طور نیســت؟ با شــعار و 
شــلوغ بازی و برهم ریختــن و به  هم بافتــن کــه نمی شــود خــود 

را بــه بــار و بــارگاه رســاند؛ بایــد تــالش کــرد... پیوســته و مــدام. 
اســت(:  راســتگویی  آدم  )او  پــدرم  می گفــت  راســت 
»زندگی کــردن جرئــت می خواهــد. بایــد شــجاعت داشــت. در 
ایــن رویارویــی تاریخــی، پیــروزی یــا شکســت مهــم نیســت؛ 
مهــم، وظیفــه ای اســت کــه بــه گــردن داریــم. گاهــی می بازیــم؛ 
چــون تکلیــف مــا در آن مقطــع و مــکان، باختــن اســت، نــه 
کــه از باختــن، همــان مقــدار  ُبــردن. خوشــا بــه حــال آن هــا 
مســرور ند و دلخــوش کــه از ُبــردن. بــد بــه حــال آن هایــی کــه 
فقــط بــه ُبــردن می اندیشــند و بــس... شــاید آن هــا خودشــان 
کــه  آن چیــزی  یــک عمــر باخته انــد.  کــه  هــم خبــر ندارنــد 
دســتش  از  کــه  اســت  چیزهایــی  ازای  در  آمــده،  به دســت 
داده ایــم... پوریــای ولــی، از وقتــی کــه باخــت، ُبــرد. زمیــن کــه 
خــورد، در عالــم برخاســت. وگرنــه قبل تــر از آن، هیچ کســی 
ک  تــوان شکســت او را نداشــت. هیچ کســی، پشــت او را بــه خــا
کــه  افتــاد  زبان هــا  بــر ســر  ولــی، وقتــی  بــود. پوریــای  نــزده 
شــهامت باختــن پیــدا کــرد و ایــن تــازه آغــاز ماجــرای زندگــی او 

شــد؛ مــرام و مردانگــی.«
8

شهامت داشــتن  و  جرئت ورزیــدن  یعنــی  زندگی کــردن 
در رویارویــی بــا توانایی هــا و بضاعتتمــان. ایــن مواجهــه، 
کــه در حیــاِت انســانِی مــا می افتــد.  بزرگ تریــن اتفاقــی اســت 
کــه »شــجاعِت زیســتن« از آِن کســانی  هرگــز فرامــوش نکنیــد 
کــه بــه دیگــران فرصــت زندگی کــردن می دهنــد و بــرای  اســت 
دیگــران ارزش زیســتن قائلنــد. آینــدٔه انســان، برایشــان مهــم 

کــی اهمیــت قائلنــد.  کــرٔه خا اســت. بــرای سرنوشــت 
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بــرای شــکوفایی دیگــران، راه را همــوار می ســازند و هرگــز 
کینــه و حقــد نیســتند. رنــج می کشــند، ولــی  اهــل حســد و 
گلــه نیســتند. دردهــا را غنیمــت می شــمرند.  اهــل شــکوه و 
بــه زخم هــا، احتــرام می گذارنــد... زیــرا بــه فــرداِی زمیــن و 
ــه عــالج این همــه  ک ــد و خــوب می داننــد  زمــان، ایمــان دارن
از  و  شــجاعت  گــرو  در  دنیــا،  در  بلــوا  و  جنجــال  و  جــدال 

گذشــتن اســت.  خویشــتِن خویــش 
9

کــرده  یــا بــرای پدرشــدن   کــه مــادری را تجربــه  کســانی 
مســئولیت پذیرفتــه  باشــند، می تواننــد حضــور خــود را در 
آینــده درک کننــد. بــه همیــن جهــت، از همــان ابتــدا آســتین 
همــت بــاال می زننــد بــرای تربیــت فرزندشــان، بــرای پــرورش و 

هشــداردادن.  و  هشــیارکردن  و  گاهی بخشــیدن  آ
یــک معلــم، یــک مربــی مســئول و متعهــد، بــه متعلــم 
خــود، پیــش از آن کــه نوشــتن و خوانــدن یــاد دهــد و آن هــا را 
بــا عــدد و رقــم و شــکل و هندســه آشــنا کنــد، نگاهشــان را بــه 
ــه آینــده. بــه جایــی  آن ســوی خودشــان معطــوف می کنــد، ب

کــه قــرار اســت حاضــر باشــند. 
آینــده. بــه  تربیــت یعنــی هدایــت و حرکــت بــه جانــب 
دیگــر ســخن، تربیــت عبــارت اســت از انتخــاب رفتــار و گفتــار 
مناســب، ایجــاد شــرایط و عوامــل الزم و کمــک بــه شــخص 
مــورد تربیــت، تــا بتوانــد اســتعدادهای نهفتــه اش را در تمــام 
ابعــاد وجــودی خویــش به طــور هماهنــگ پــرورش دهــد و 
ــوب، به تدریــج  شــکوفا ســازد و به ســوی هــدف و کمــال مطل

حرکــت کنــد. 
10

اســت.  الزم  شــجاعت  پدرشــدن،  و  مادرشــدن  بــرای 
آدم هــای شــجاع، مولــد و خــالق می شــوند. ولــی آدم هــای 
دلیــل  و  می آورنــد  بهانــه  مرتــب  به طــور  گریزپــا،  و  ترســو 

می تراشــند. 
خیلی هــا نقــش والدیــن را به عهــده می گیرنــد، ولــی تولیــد 

و خالقیــت را در ذهــن فرزنــد خــود ایجــاد نمی کننــد. 
خیلی هــا معلــم می  شــوند، ولــی شــعاع قــدرت تحــول و 

کــودکان گســترش نمی دهنــد.  ایــده را در جــان 
خیلی هــا طبیــب می شــوند، ولــی فــروغ امیــد را در قلــب 

ــد...  بیمــار خــود نمی ا فروزن

بــر ســر ســفرٔه خــود  را  مگــر هرکســی می توانــد یتیمــی 
گرســنه ای را  بنشــاند یــا درراه مانــده ای را ســرپناهی بدهــد، 
بی منــت و اجــر، ســیر کنــد یــا بی سرپرســتی را پرســتار باشــد و 

امــان؟...  را  درمانــده ای 
ایــن  شــهامِت  و  شــجاعت  بــه  زندگــی،  شــأن 
محک خوردن هــا و امتحانــات اســت. وگرنــه، خیلی هــا ادعــا 
کردنــد کــه یــک عمــر بــرای زندگــی  رنــج و شــکنج کشــیده اند!

را  ترس هــا  زندگــی،  زنــاِن  و  مــردان  خــدا،  همیشــٔه 
کرده انــد و همــواره آمــاده بوده انــد تــا بــا نامالیمــات و  مهــار 

شــوند.  رودررو  ناهمواری هــا 
زندگــی یعنــی بســیج توانایی هایمــان برای ایفــای بهترین 
نقــش در صحنــٔه حــوادث روزگار. پذیــرش توانایــی مقابلــه بــا 

چالش هــای جســمی و روانــی. 
حــاال در فصــل دیگــر زندگــی، در ضیافــت بــزرگ الهــی، 
بــر خــوان کــرم او زانــوی بندگــی می زنیــم و لیله القــدر خــود را 
در نــدای جــان خــود بــه تماشــا می نشــینیم کــه: »یــا محــول 

ــال.« ــن الح ــی احس ــا ال ــول حالن ــوال!... ح االح
این چنیــن اســت کــه تولــد دیگــِر خــود را جشــن می گیریم. 

راهــی که ادامــه دارد... 
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گمنام امام زمان)عج( به بهانٔه هفتٔه سربازان 

نقش امنیت در ســـــــــــــــــازمان ها

نیمٔه شـــعبان به برکت میالد باســـعادت یگانـــه منجی عالم 
بشـــریت، حضرت مهدی موعود)عج(، یکـــی از پربرکت ترین 
بـــرای  ارزشـــمندی  معنـــوِی  فرصـــت  و  مســـلمانان  اعیـــاد 
ارتبـــاط با معبود در کســـب بـــرکات الهی اســـت و نامگذاری 
ســـربازان  روز  به عنـــوان  مهدی)عـــج(  حضـــرت  میـــالد  روز 
گمنـــام، بیان کنندٔه نقـــش و جایگاه ویـــژه و تأثیرگذار وزارت 
اطالعـــات در حفاظـــت از ارزش های اســـالمی و منافع ملی 

در برابـــر دشـــمنان قســـم خوردٔه انقالب اســـت. 
، امنیت  در تمامـــی دوران هـــای تاریخـــی و عصر حاضـــر
به عنوان یکـــی از ارکان اساســـی زندگی فـــردی و اجتماعی، 
از اهمیت واالیی برخوردار بوده اســـت و توسعه و پیشرفت 
جامعـــه، رابطـــٔه مســـتقیمی با امنیـــت آن جامعـــه دارد. هر 
چقـــدر افراد یک جامعه احســـاس امنیت داشـــته باشـــند، 
به همـــان میزان، زمینه های رشـــد و خالقیت و شـــکوفایی 
در ابعـــاد مختلـــف جامعـــه افزایـــش خواهد یافـــت که یکی 
به عنـــوان  فرهنـــگ  اجتماعـــی؛  جنبه هـــای  مهم تریـــن  از 

زیربنـــای توســـعه در آن جامعه اســـت و توســـعٔه فرهنگی و 
رشـــد اســـتعدادهای فرهنگـــی و هنری بـــا امنیـــت جامعه، 
معنـــا و مفهـــوم پیـــدا می کنـــد. الحمـــداهلل در عصـــر حاضر 
نیـــز به برکـــت انقالب اســـالمی، بیـــش از هر زمانـــی، امنیت 
در ایـــران اســـالمی مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت و صیانت 
از منافـــع ملی و ارزش های نظام اســـالمی، حفظ انســـجام، 
مبـــارزه بـــا تروریســـم و تأمیـــن امنیـــت ملـــت شـــریف ایران 
اســـالمی در عرصه هـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصـــادی، 
امـــام  گمنـــام  ســـربازان  خدمـــت  مهم تریـــن  و...  سیاســـی 

زمان)عـــج( بوده اســـت. 
کـــه مقام معظم  در اهمیـــت این موضـــوع، همین بس 
رهبـــری فرموده انـــد: »وزارت اطالعـــات مظلـــوم اســـت، اما 
در اوج مظلومیـــت اقتدار دارد. در اقتـــدار وزارت اطالعات، 
همیـــن بـــس که هنـــوز ســـازمان های بزرگ جاسوســـی دنیا 
کـــف عملیات هـــای اطالعاتی-امنیتـــی آن مانده انـــد و  در 

انگشـــت حیرت بـــه دهـــان گرفته اند.« 
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گزیده بیانات حضرت امام خمینی)ره( 
»از افتخـــارات جمهـــوری اســـالمی این اســـت کـــه افراد 
متدیـــن و متعهـــد و شـــخصیت های روحانـــی در چنیـــن 
وزارتخانـــه ای هســـتند. کارکنان وزارت اطالعـــات باید منزه، 
مســـتقل و متقی باشـــند. ســـربازان گمنام ما، هســـتی خود 
را فـــدا می کننـــد و نـــام و نشـــانی نمی خواهنـــد. بـــا تشـــکر از 
زحمـــات اعضـــای محتـــرم وزارت اطالعـــات، این ســـربازان 
گمنـــام امـــام زمان)عـــج( در جنـــگ بـــا ایـــادی اســـتکبار در 
داخـــل کشـــور صدمـــات بســـیار دیده انـــد و از طعـــن و لعن 
ضدانقـــالب و اغفال شـــده ها نرنجیـــده و وظیفـــٔه اســـالمی 

میهنـــی خـــود را انجـــام می دهند. 
بارالها، ایـــن عزیزان مجاهد فی ســـبیل ا... را برای ملت 
مـــا حفـــظ فرمـــا و به شـــهدای آنـــان رحمـــت، به بســـتگان 
آن هـــا، خصوصـــًا مـــادران و پـــدران و همســـران آنـــان، صبر 
و خیـــر و برکـــت عنایـــت فرمـــا و از خداونـــد متعـــال توفیـــق 
ســـعادت و ســـالمت شـــما را خواســـتارم. امیـــدوارم حضرت 

ولی عصر پشـــتیبان شـــما باشـــد.« 
گزیـــده بیانات مقـــام معظم رهبـــری دربارٔه ســـربازان 

گمنـــام امـــام زمان)عج(
»وزارت اطالعـــات تـــا حاال خالص و ســـالم باقـــی مانده 
در  اطالعـــات  وزارت  اســـت.  مهـــم  خیلـــی  ایـــن  و  اســـت 
حقیقـــت یـــک پایـــگاه عظیـــم مبـــارزه و جهـــاد اســـت. این 
مجموعه هـــای  باوفاتریـــن  و  بهتریـــن  از  یکـــی  وزارتخانـــه، 

برآمـــده از انقـــالب اســـت. 
بزرگوارمـــان  امـــام  کـــه  بـــس  را  شـــما   ، افتخـــار ایـــن 
ســـینه هایتان را به مـــدال ســـربازی گمنام امـــام زمان)عج( 
مزین داشـــتند. جنگ واقعی امروز جنگ اطالعاتی اســـت. 
مـــن به مجموعـــٔه وزارت اطالعات اعتماد مســـتحکم دارم. 
وزارت اطالعـــات بایـــد صددرصـــد انقالبی بمانـــد و انقالبی 
کنـــد. آحـــاد وزارت اطالعـــات، پدیدآمـــدٔه انقـــالب و  عمـــل 

فرزنـــدان امـــام و انقالب هســـتند.
و ســـرویس دینـــی  اطالعـــات  وزارت  عامـــل پیشـــرفت 
ایـــن ســـربازان  جمهـــوری اســـالمی، ایمـــان قلبـــی اســـت. 
گمنـــام با تـــالش مؤثر خـــود، زمینـــٔه موفقیت هـــای داخلی 
مـــی آورد.  فراهـــم  را  مختلـــف  دســـتگاه های  بین المللـــی  و 
حوزٔه کار وزارت اطالعات، بســـیار وســـیع و حســـاس اســـت 

و حقیقتـــًا یـــک نـــوع ســـازمان دهی، دقـــت و اســـتحکام در 
حرکـــت اطالعاتـــی را الزم دارد. مـــن در یـــک کلمـــه، عامـــل 
موفقیـــت وزارت اطالعـــات را ایمـــان و نیـــروی انســـانی این 

می دانـــم.  وزارتخانـــه 
همیشـــگی  و  متخاصـــم  دشـــمنان  کـــه  شـــرایطی  در 
ملـــت ایـــران بـــا بهره گیـــری از تمـــام ظرفیت های خـــود و با 
به راه انداختـــن جنـــگ ترکیبـــی به دنبـــال برهـــم زدن نظم و 
امنیـــت ایران اســـالمی و تحت فشـــار قـــراردادن ملت بزرگ 
مـــا هســـتند، آنچه باعث ســـربلندی ملـــت و کشـــور ایران و 
گردیـــده  دشـــمنان  و  فتنه گـــران  پی درپـــی  شکســـت های 
اســـت، اقدام و برخـــورد هوشـــمندانه و مقتدرانٔه ســـربازان 
گمنـــام امـــام زمان)عـــج( و همـــٔه خدمتگـــذاران ایـــن نظام 
که نه تنهـــا تهدید هـــا را خنثی نموده اســـت  مقدس اســـت 
کـــه در بســـیاری مـــوارد، چنان ضرب شـــصتی به دشـــمنان 
کـــه تـــا مدت ها حیرت و ســـردرگمی  و فتنه گـــران وارد آورده 

آنـــان را به همراه داشـــته اســـت.« 
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امنیت در سازمان
طراحـــی و پیاده ســـازی یـــک محیـــط ایمـــن و ســـالم در 
ســـازمان های مدرن اطالعاتی، یکی از چالش های اساسی در 
عصر حاضر محســـوب می شـــود. برای بســـیاری از سازمان ها 
و مؤسســـات و شـــرکت ها، اهمیت و ضرورت توجـــه جدی به 
مقولـــٔه امنیت اطالعـــات، هنوز در هالـــه ای از ابهام قـــرار دارد 
و برخـــی دیگـــر، امنیت را تا ســـطح یک محصول تنـــزل داده و 
به اشـــتباه فکـــر می کنند که بـــا تهیٔه یک محصـــول نرم افزاری 
خـــاص و نصب آن در ســـازمان خـــود، امنیت را برای ســـازمان 

خود بـــه ارمغـــان می آورند. 
پیش بینی هـــای  تقویـــت  بـــرای  رویکـــرد  شایســـته ترین 
کل  کـــه  اســـت  ایـــن  ســـازمان،  از  حفاظـــت  بـــرای  امنیتـــی 
پرســـنل بـــه مجموعـــٔه امنیت ملحـــق شـــوند و خویـــش را در 
تأمیـــن امنیت ســـازمان، ســـهم دار و مســـئول بدانند. تفهیم 
اهمیـــت قانون هـــای امنیتـــی به پرســـنل، یک راهکار بســـیار 
مؤثـــر به حســـاب می آیـــد؛ البتـــه شـــما نیـــز بایســـتی نیازهای 
او را بشناســـید و راه و روش هـــای امنیتـــی ویـــژه ای را مطلوب 
بـــا آن هـــا پیاده ســـازی کنیـــد. امـــا ایـــن بـــه معنـــای تدوین و 
تهیـــٔه ضوابـــط بی آالیـــش و غیرســـختگیرانه نیســـت؛ بلکـــه، 
شـــما می بایســـت دربـــارۀ هرکـــدام از سیاســـت ها و ضوابط، با 
پرســـنل صحبـــت و او را توجیـــه کنید که قصد شـــما از تدوین 
آن ضوابط، طاقت فرســـا ترکردن فعالیت آن ها نیســـت. شـــما 
می بایســـت دربـــارۀ تهدیدهای حقیقی در دنیای ســـایبری و 
نقـــش روش های امنیتـــی در حفاظت از ســـازمان در قبال آن 

تهدیـــدات، به پرســـنلتان توضیـــح دهید. 
تغییـــر  و تحـــول تمـــدن امنیـــت، از رأس هرم ســـازمانی 
شـــروع می شـــود و بـــه پاییـــن می رســـد. مدیـــران اجرایـــی، 
بایســـتی بـــرای دیگـــر پرســـنل، سرمشـــق باشـــند؛ یعنی هم 
راه و روش هـــا و نـــکات امنیتـــی را رعایـــت کنند و هـــم دربارۀ 
اهمیـــت سیاســـت های امنیتـــی در عصر آموزشـــی پیرامون 
ایـــن زمینه، بـــا کارکنان حـــرف بزنند. در صورتی که پرســـنل 
ســـازمان و متخصصـــان قســـمت امنیت، به یـــک مجموعه 
تبدیـــل شـــوند، دیگر نیازی نیســـت کـــه قانون هـــا و ضوابط 
امنیتـــی را به کارکنـــان اجبار کرد. بر این اســـاس، آن ضوابط 
تبدیـــل بـــه یک قیمت ثابـــت در فرهنگ و تمدن ســـازمانی 

می شـــود. 

یکـــی از مهم تریـــن مقوله های مربوط بـــه امنیت، امنیت 
عمومی اســـت کـــه با رعایـــت مالحظـــات پدافنـــد غیرعامل و 
برآیند تعامل و مشـــارکت کنشـــگران اجتماعی از طریق مردم 
و بـــرای مـــردم حاصل می شـــود و چهارچوب هـــای آن، جامع 
و قابل قبـــول بـــرای تمـــام متولیـــان امنیتی با دشـــواری هایی 
همـــراه بـــوده و ایـــن امـــر مســـتلزم توجـــه عمیـــق و دقیـــق و 
طـــرز تلقـــی مشـــترک از ماهیـــت امنیـــت عمومـــی می تواند از 
شـــکل گیری دیدگاه هـــا و راهکارهـــای متفـــاوت یـــا متناقض و 

کند.  اقدامات ناهمســـو جلوگیـــری 
ماهیـــت و جوهـــرٔه هـــر ســـازمانی با مســـائل مختلفـــی از 
قبیـــل: موضوعات سیاســـی، اقتصـــادی، فرهنگـــی، فیزیکی، 
قضایـــی و محیطـــی پیوند خـــورده اســـت. بنابرایـــن معنی و 
مفهـــوم »امنیـــت ســـازمانی« مســـئله ای ترکیبـــی و پیچیـــده 
اســـت؛ زیرا کـــه ســـازمان از واحدهای ملی و جهانی بســـیاری 
تأثیـــر می پذیـــرد. لـــذا امـــروزه یکـــی از مباحث بســـیار مهم در 
تأمیـــن امنیت ســـازمان ها، طراحی فضای قابل دفاع اســـت. 
این فضاها می تواند شـــامل طراحی فضاهای ایمن، یکپارچه  

و بهینه ســـازی سیســـتم ها باشد. 
با دســـتیابی به اطالعات جامع و داده های کلی می توان 
نقشـــٔه راه ســـازمان را تهیه کرد و با اجـــرای راهکارهای بهینه ، 
ایمنـــی و امنیت ســـازمانی را ارتقا بخشـــید. برنامه ریـــزی برای 
کـــه  امنیـــت ســـازمان، یکـــی از مهم تریـــن اهرم هایـــی اســـت 
آســـیب پذیری ســـازمان را مقابـــل بحران هـــای مختلـــف در 
موقعیت هـــای مکانـــی و زمانی ایمن می کند. مســـئلٔه امنیت 
ســـازمانی بـــه الگوهـــای بســـیار پیچیـــده ای از علـــل و اثـــرات 
چندگانـــه بســـتگی دارد؛ زیـــرا علـــل ناامنـــی در ســـازمان ها از 
مبانـــی بســـیار مختلفی ناشـــی می شـــود. پیچیدگـــی الگوها 
کـــی از این اســـت که تفاســـیر ســـاده و تشـــریح علل خاص  حا
این مســـائل برای بهینه سازی ایمنی و امنیت سازمانی ارزش 

محـــدودی دارد. 

شمارٔه ۴۲
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ماهنامٔه طلوع حسنه شاهد

آبان 1402
ربیعالثانی/جمادیاالولی/1445

October/Novem
ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

11
27

5

03
17

26
27

12
21

28
13

22
29

14
23

01
15

24
02

16
25

05
19

28
04

18
27

06
20

29
07

21
30

18
03

12
15

31
9

08
24

2

16
01

10
09

25
3

23
08

17
24

09
18

17
02

11
10

26
4

07
23

1

25
10

19
19

04
13

26
11

20

12
28

6
13

29
7

20
05

14
21

06
15

22
07

16
14

30
8

آذر 1402
جمادیاالولی/جمادیالثانی/1445

Novem
ber/Decem

ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

10
24

301
15

24

03
17

26
26

10
19

27
11

20
28

12
21

05
19

28
29

13
22

06
20

29
30

14
23

07
21

30
02

16
25

04
18

27

17
01

10
14

28
7

15
29

8
08

22
1

22
06

15
23

07
16

16
30

9
09

23
2

24
08

17
18

02
11

25
09

18

11
25

4
12

26
5

19
03

12
20

04
13

21
05

14
13

27
6

مرداد 1402
July/August/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

10
28

6
09

27
5

01
18

27
26

13
22

25
12

21
27

14
23

28
15

24
29

16
25

30
17

26

02
19

28
03

20
29

04
21

30
05

22
31

17
04

13
14

01
10

07
25

3

21
08

17
15

02
11

08
26

4

22
09

18
16

03
12

24
11

20
18

05
14

11
29

7

19
06

15
12

30
8

05
23

1

20
07

16
13

31
9

06
24

2

23
10

19

صفر/1445
محرم/

شهریور 1402
صفر/ربیعاالول/1445

August/Septem
ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

08
25

3

29
15

24

06
22

31
28

14
23

30
16

25

20
06

15

24
10

19
25

11
20

26
12

21
27

13
22

01
17

26
02

18
27

03
19

28
04

20
29

05
21

30

15
01

10
12

29
7

19
05

14
13

30
8

06
23

1

14
31

9
07

24
2

22
08

17
16

02
11

23
09

18

09
26

4

17
03

12
10

27
5

18
04

13
11

28
6

21
07

16

بهمن 1402
ب/شعبان/1445

رج
January/February/2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

14
26

6
13

25
5

27
08

19

06
16

27
01

11
22

02
12

23
03

13
24

04
14

25
05

15
26

07
17

28
09

19
30

08
18

29

21
02

13
18

30
10

11
23

3

25
06

17
19

31
11

12
24

4

26
07

18
20

01
12

28
09

20
22

03
14

29
10

21

15
27

7

23
04

15
16

28
8

09
21

1

24
05

16
17

29
9

10
22

2

اسفند 1402
ضان/1445

شعبان/رم
February/M

arch/2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

13
23

4

04
15

25

08
19

29
29

10
20

30
11

21
01

12
22

02
13

23
03

14
24

05
16

26
07

18
28

06
17

27

20
01

11
17

27
8

24
05

15
18

28
9

19
29

10
11

21
2

12
22

3

25
06

16
26

07
17

10
20

1

27
08

18
21

02
12

28
09

19

14
24

5

22
03

13
15

25
6

23
04

14
16

26
7

دی 1402
ب/1445

جمادیالثانی/رج
Decem

ber2023/January2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

08
22

1

29
12

22

07
19

29
24

07
17

02
14

24
25

08
18

26
09

19
27

10
20

28
11

21

01
13

23
03

15
25

04
16

26
05

17
27

06
18

28

15
29

8
12

26
5

19
02

12
13

27
6

20
03

13
21

04
14

14
28

7

22
05

15
16

30
9

23
06

16

09
23

2
08

20
30

17
31

10
10

24
3

18
01

11
11

25
4

مهر 1402
ربیعاالول/ربیعالثانی/1445

Septem
ber/October/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

13
29

7

04
20

28

08
24

2

29
15

23
30

16
24

01
17

25
02

18
26

03
19

27

06
22

30

20
06

14
10

26
4

24
10

18
18

04
12

11
27

5

25
11

19
26

12
20

19
05

13
12

28
6

27
13

21
17

03
11

21
07

15

28
14

22

05
21

29

14
30

8
07

23
1

22
08

16
15

01
9

23
09

17
16

02
10

09
25

3

فروردین 1402
ضان/1444

شعبان/رم
M

arch/April/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

02
24

4
28

21
1

29
22

2
01

23
3

23
14

25
21

12
23

17
08

19
18

09
20

19
10

21
20

11
22

22
13

24

24
15

26
25

16
27

26
17

28
27

18
29

28
19

30
29

20
31

09
31

11
06

28
8

07
29

9
08

30
10

03
25

5
04

26
6

05
27

7

10
01

12
11

02
13

13
04

15
14

05
16

16
07

18
12

03
14

15
06

17

ت 1402
اردیبهش

ضان/شوال/ذیالقعده/1444
رم

April/M
ay/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

30
21

1

21
12

22

28
19

29
25

16
26

15
06

16
16

07
17

17
08

18
18

09
19

19
10

20

22
13

23
23

14
24

24
15

25
26

17
27

27
18

28

07
28

8
02

23
3

04
25

5
01

22
2

29
20

30
01

21
31

03
24

4
05

26
6

06
27

7

14
05

15
08

29
9

09
30

10
10

01
11

13
04

14

20
11

21
11

02
12

12
03

13

خرداد 1402
ذیالقعده/ذیالحجه/1444

M
ay/June/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

06
26

5
02

22
1

27
16

26
21

10
20

22
11

21
23

12
22

24
13

23
25

14
24

02
21

31
28

17
27

29
18

28
30

19
29

01
20

30

13
02

12

15
04

14
16

05
15

10
30

9
03

23
2

07
27

6
11

31
10

04
24

3

12
01

11
05

25
4

20
09

19
14

03
13

08
28

7
09

29
8

26
15

25
17

06
16

18
07

17
19

08
18

تیر 1402
June/July/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

04
23

2

25
14

23

03
21

30
19

08
17

20
09

18
21

10
19

22
11

20
23

12
21

24
13

22

26
15

24
27

16
25

28
17

26
29

18
27

01
19

28
02

20
29

11
30

9
10

29
8

08
27

6

15
04

13
09

28
7

16
05

14

03
22

1

18
07

16
12

01
10

05
24

3
04

22
31

13
02

11
06

25
4

14
03

12
07

26
5

17
06

15

ذیالحجه1444/محرم1445



ماهنامٔه طلوع حسنه شاهد

آبان 1402
ربیعالثانی/جمادیاالولی/1445

October/Novem
ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

11
27

5

03
17

26
27

12
21

28
13

22
29

14
23

01
15

24
02

16
25

05
19

28
04

18
27

06
20

29
07

21
30

18
03

12
15

31
9

08
24

2

16
01

10
09

25
3

23
08

17
24

09
18

17
02

11
10

26
4

07
23

1

25
10

19
19

04
13

26
11

20

12
28

6
13

29
7

20
05

14
21

06
15

22
07

16
14

30
8

آذر 1402
جمادیاالولی/جمادیالثانی/1445

Novem
ber/Decem

ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

10
24

301
15

24

03
17

26
26

10
19

27
11

20
28

12
21

05
19

28
29

13
22

06
20

29
30

14
23

07
21

30
02

16
25

04
18

27

17
01

10
14

28
7

15
29

8
08

22
1

22
06

15
23

07
16

16
30

9
09

23
2

24
08

17
18

02
11

25
09

18

11
25

4
12

26
5

19
03

12
20

04
13

21
05

14
13

27
6

مرداد 1402
July/August/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

10
28

6
09

27
5

01
18

27
26

13
22

25
12

21
27

14
23

28
15

24
29

16
25

30
17

26

02
19

28
03

20
29

04
21

30
05

22
31

17
04

13
14

01
10

07
25

3

21
08

17
15

02
11

08
26

4

22
09

18
16

03
12

24
11

20
18

05
14

11
29

7

19
06

15
12

30
8

05
23

1

20
07

16
13

31
9

06
24

2

23
10

19

صفر/1445
محرم/

شهریور 1402
صفر/ربیعاالول/1445

August/Septem
ber/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

08
25

3

29
15

24

06
22

31
28

14
23

30
16

25

20
06

15

24
10

19
25

11
20

26
12

21
27

13
22

01
17

26
02

18
27

03
19

28
04

20
29

05
21

30

15
01

10
12

29
7

19
05

14
13

30
8

06
23

1

14
31

9
07

24
2

22
08

17
16

02
11

23
09

18

09
26

4

17
03

12
10

27
5

18
04

13
11

28
6

21
07

16

بهمن 1402
ب/شعبان/1445

رج
January/February/2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

14
26

6
13

25
5

27
08

19

06
16

27
01

11
22

02
12

23
03

13
24

04
14

25
05

15
26

07
17

28
09

19
30

08
18

29

21
02

13
18

30
10

11
23

3

25
06

17
19

31
11

12
24

4

26
07

18
20

01
12

28
09

20
22

03
14

29
10

21

15
27

7

23
04

15
16

28
8

09
21

1

24
05

16
17

29
9

10
22

2

اسفند 1402
ضان/1445

شعبان/رم
February/M

arch/2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

13
23

4

04
15

25

08
19

29
29

10
20

30
11

21
01

12
22

02
13

23
03

14
24

05
16

26
07

18
28

06
17

27

20
01

11
17

27
8

24
05

15
18

28
9

19
29

10
11

21
2

12
22

3

25
06

16
26

07
17

10
20

1

27
08

18
21

02
12

28
09

19

14
24

5

22
03

13
15

25
6

23
04

14
16

26
7

دی 1402
ب/1445

جمادیالثانی/رج
Decem

ber2023/January2024

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

08
22

1

29
12

22

07
19

29
24

07
17

02
14

24
25

08
18

26
09

19
27

10
20

28
11

21

01
13

23
03

15
25

04
16

26
05

17
27

06
18

28

15
29

8
12

26
5

19
02

12
13

27
6

20
03

13
21

04
14

14
28

7

22
05

15
16

30
9

23
06

16

09
23

2
08

20
30

17
31

10
10

24
3

18
01

11
11

25
4

مهر 1402
ربیعاالول/ربیعالثانی/1445

Septem
ber/October/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه

دوشنبه
کشنبه

ی
شنبه

13
29

7

04
20

28

08
24

2

29
15

23
30

16
24

01
17

25
02

18
26

03
19

27

06
22

30

20
06

14
10

26
4

24
10

18
18

04
12

11
27

5

25
11

19
26

12
20

19
05

13
12

28
6

27
13

21
17

03
11

21
07

15

28
14

22

05
21

29

14
30

8
07

23
1

22
08

16
15

01
9

23
09

17
16

02
10

09
25

3

فروردین 1402
ضان/1444

شعبان/رم
M

arch/April/2023

جمعه
پنجشنبه

چهارشنبه
سهشنبه
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؛ نماد هم افزایی فرهنگی ایرانیان نوروز

ج الهی )روزنامه نگار ( مهدی فر

اعیـــاد و جشـــن های ملـــی، از نمادهـــای همبســـتگی ملی 
نـــوروز  را  بهـــار  ایرانیـــان، نخســـتین روز  به شـــمار مـــی رود. 
می نامنـــد و آن را آغازکننـــدٔه ســـال خورشـــیدی خـــود قـــرار 
داده انـــد. ایـــن روز با آیین ها و مراســـم ویـــژه ای همراه بوده 
و به عنـــوان بزرگ تریـــن جشـــن ایرانیـــان از روزگاران کهن تا 

بـــه امـــروز به یـــادگار مانده اســـت. 
مردم ایران با مشارکت در جشـــن نوروز به پیروی از آداب 
و رســـم های کهـــن، همدلی و هم اندیشـــی خود را بـــه گونه ای 
نمادیـــن بـــه نمایـــش می گذارنـــد و به این شـــیوه، دســـت کم 
کان، میراث های  ســـالی یك بار، پیوند و پیمان خویش را با نیا
کهـــن، روح جمعـــی و هموطنـــان خـــود تـــازه می کننـــد و بـــه 

میراث هـــای خـــود جانی دوباره می بخشـــند. 
آینـــدٔه فرهنگ و تمدن ایرانـــی نیز به تقویت یا تضعیف 
عناصر فرهنگـــی آن در پهنٔه جغرافیایی اش بســـتگی دارد. 
تداوم پذیرش فرهنگ ایرانی، فقـــط در صورتی در مرزهای 

داخلـــی و حوزه هـــای فرهنگ خارج از ایـــران موفق خواهد 
بـــود که مـــا به طور عملی بـــه عوامل همبســـتگی فرهنگی و 
تمـــدن ایرانـــی خود احتـــرام بگذاریـــم و روابـــط داخلی و به 

تبـــع آن خارجی خـــود را بر این پایـــه تنظیم کنیم. 
کـــه  بـــا حلقه هـــای پیونددهنـــده ای  فرهنـــگ ایرانـــی 
مؤثرتریـــن آن هـــا آیین هـــای ملـــی اســـت، احســـاس تعلـــق 
بـــه  ایـــران  خرده فرهنگ هـــای  در  مشـــترکی  فرهنگـــی 
، در همٔه  وجـــود مـــی آورد. ایـــن فرهنگ ملـــی یعنـــی نـــوروز
متفـــاوت،  اقلیمـــی  موقعیت هـــای  و  خرده فرهنگ هـــا 
پیوســـته شـــناور و در جریـــان بـــوده و حلقه هـــای پیونـــد و 
همبســـتگی آن هـــا را فراهـــم ســـاخته اســـت. یکـــی دیگـــر از 
پیامدهـــای پایبنـــدی بـــه آیین های اصلـــی ایرانـــی به ویژه 
عرصه هـــای  در  انســـجام  و  همبســـتگی  ایجـــاد   ، نـــوروز
گـــون، از جمله: خانواده، روســـتا، محله، شـــهر و کشـــور  گونا

تـــا حوزه هـــای جغرافیایـــی فراتـــر از آن اســـت. 
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نوروز؛ رستاخیز زندگی
رســـتاخیز  و  زایـــش  رویـــش،  آییـــن  از  نمـــادی   ، نـــوروز
جهان مادی و طبیعت اســـت. در قرآن کریم، آیٔه 114 ســـورٔه 
مائـــده، بـــه واژٔه »عید« اشـــاره شـــده و بنابر روایـــات در این 
روز جبرییل)ع( بر پیامبر)ص( نازل شـــد و نیز روزی اســـت 
کـــه ابراهیـــم)ع( بت ها را شکســـت. همچنین در نـــوروز بود 
کـــه پیامبر گرامی اســـالم، حضـــرت علی را بـــر دوش گرفت تا 

بت هـــای قریـــش را از خانـــٔه کعبه به زیـــر بیفکند. 
گفتـــه می شـــود در نـــوروز، خداونـــد از بنـــدگان پیمـــان 
گرفت تا او را پرســـتش کنند و برای او شـــریك قائل نشـــوند و 
به آیین فرســـتادگان درآیند و آن، نخســـتین روزی است که 
آفتـــاب بدمیـــد و بادهـــای باردهنده بوزیـــد و گل های روی 

زمین پدیـــد آمد. 
بـــه هـــر روی، نـــوروز به عنـــوان کهن تریـــن و برتریـــن نماد 
فرهنگی ایران زمین، آیینی مورد قبول و خوشـــایند برای تمام 
گروه هـــا و اقوام ایرانی اســـت و به همین دلیـــل، در مقولٔه نظم 
فرهنگـــی و انســـجام اجتماعـــی می توانـــد کارکـــرد مفیـــدی به 
منظور نزدیك کـــردن اقوام ایرانی و همبســـتگی ملی پیدا کند. 
زادگاه نـــوروز، در اســـطوره های مردم فالت ایران و ســـومر 
باســـتان و ایالم است. اســـطوره، نقل کنندٔه سرگذشت قدسی 
و مینوی و راوی واقعه ای اســـت که در زمان نخســـتین، یعنی 
زمان شـــگرف پیدایش همه چیز رخ داده است و حکایت از پا 

به عرصٔه وجودنهـــادن واقعیت دارد. 
نوروز، جشـــن طبیعت، آفرینش، پیـــروزی نور بر تاریکی 
و گســـترش بنیادهـــا و عناصر مدنیت بوده اســـت. نوروز در 
واقـــع جشـــن دوران طالیـــی ایـــران اســـطوره ای بـــود کـــه بر 
پایٔه افســـانه ها در آن از گرما، ســـرما، بیماری، رشـــك و مرگ 
کامل وجود داشـــت.  نشـــانی نبـــود و همه چیز در اعتـــدال 
، نوروز نماد هویـــت فرهنگی و مرکزیت  اما از جنبـــه ای دیگر
سیاســـی این ســـرزمین، نـــه فقط بـــر فـــالت پهنـــاور ایران، 
بلکـــه بـــر تمدن هـــا و قلمروهـــای پیرامونی آن بوده اســـت. 
، افزون بـــر این کـــه در قالـــب آیین هـــای چندین گانٔه  نـــوروز
گـــون فرهنـــگ ایـــن ســـرزمین هربـــار بـــه  گونا دوران هـــای 
شـــکلی نمـــود یافتـــه، امـــا در کل، پیامـــی واحـــد داشـــته و 
کلٔه فرهنگـــی ایـــن ســـرزمین را حتـــی در بعـــد سیاســـی  شـــا

انســـجام بخشـــیده است. 

حلقٔه پیوند و انسجام ملی
در ادبیات ایران، آنچه منســـوب بـــه پایه های بنیادین 
نـــوروز اســـت، بـــا عناصـــر دیگـــری نیـــز همـــراه شـــده و آن، 
بنیادهـــای جامعه و فرهنگ مدنی بنانهاده شـــده در نوروز 
اســـت. پدیدآورنـــدٔه فرهنگ مدنی، جمشـــید بوده اســـت. 
جمشـــید، رام کننـــدٔه حیوانـــات، حفرکننـــدٔه چـــاه و قنات، 
، پایه گـــذار معماری و  پایه گـــذار آبادانی زمین، کاشـــف شـــکر
گرمابه،  اســـتفاده از فلزات، بنیانگذار بهداشـــت و ســـاخت 
دادوســـتد و اوزان رسمی، شهرسازی، عدالت و دادگستری، 

بار عـــام دادن و به محکمه نشســـتن و... اســـت. 
توجـــه شـــعائر اســـالمی به نـــوروز و تطبیـــق آن با شـــرایط 
امروزی، باعث شـــده اســـت که این مراســـم باستانی به آیینی 
کم بـــر جامعه در  روحانـــی و دینـــی تبدیل شـــده و فضـــای حا
زمـــان تحویل ســـال، ملکوتی شـــود. بـــه همین دلیـــل هم در 
گـــون بـــرای هرکـــدام از آیین هـــا ریشـــه ای دینی  مناطـــق گونا

درنظـــر گرفته و بـــه آن قالبی مذهبی داده شـــده اســـت. 
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، مهرگان و ســـده، ســـه جشـــن ملی ایرانی اســـت  نـــوروز
کـــه ریشـــه در هزاره های تاریخ ایـــن ســـرزمین دارد و یکی از 
، ملی بودن  دالیـــل مانـــدگاری این جشـــن ها به ویـــژه نـــوروز
آن اســـت. این جشـــن، هـــم متعلق به ایـــران آریایـــی و هم 
ایـــران اســـالمی و آییـــن کهنـــی اســـت کـــه در گـــذر هزاره ها، 
گـــون این ســـرزمین، برترین نمادهای  طـــی دوران های گونا
گنجانـــده و آنچنـــان در  انســـانی و فرهنگـــی را در خویـــش 
گاه فرهنگی این ســـرزمین ریشـــه دوانده اســـت که  ناخـــودآ

هیچ برشـــی از تاریـــخ ایران، تـــوان انحصـــار آن را ندارد. 
نوروز در فراسوی مرزها

، آیینـــی اســـت ایرانـــی و پیونددهنده کـــه امروزه  نـــوروز
کشـــورهای  گســـترٔه جغرافیایـــی فـــالت ایـــران، یعنی در  در 
ایران، افغانســـتان، تاجیکستان، ترکمنســـتان، آذربایجان، 
کردنشین کشورهای  ازبکســـتان، قرقیزســـتان و بخش های 
فروردیـــن  یکـــم  در  هرســـاله  ســـوریه،  و  ترکیـــه  عـــراق، 

برگـــزار می شـــود.  مـــارس(  )بیســـت ویکم 
ایـــن آییـــن بـــزرگ، نـــه فقـــط نقـــش بزرگـــی در هویـــت 
و همبســـتگی جامعـــٔه امـــروز ایـــران دارد، بلکـــه می توانـــد 
کـــه خـــارج از  کســـانی باشـــد  رشـــتٔه پیونـــدی بیـــن همـــٔه 
مرزهـــای جغرافیایی ایـــران امروز به نوروز عشـــق می ورزند 
کـــه فرهنگ مشـــترك و نمادهای  و آن را برپـــا می کننـــد؛ چرا
اســـطوره ای، بیش تریـــن نقـــش را در همبســـتگی ملت هـــا 

برعهـــده دارد. 
ایـــن روز باســـتانی و نیکـــو هم ا کنـــون به عنـــوان یکـــی 
از مهم تریـــن عناصـــر فرهنـــگ ملـــی و منطقـــه ای، عامـــل 
همبســـتگی ملـــی اقـــوام تشـــکیل دهندٔه ملـــت و نیز بســـتر 
پیوســـتگی فرهنگـــی ملت هـــای همســـایه و هم مـــرز ایـــران 
به شـــمار می رود و هر جا که نوروز باشـــد، ایران نیز هســـت. 
، ایران شـــناس بـــزرگ آلمانـــی، در این باره  رتولد اشـــپولر
می   گویـــد:  »از جشـــن های قدیمـــی ایرانـــی، بیـــش از همـــه 
( و نیز در  ؛ شـــکل عربـــی آن نیـــروز جشـــن  ســـال نـــو )نـــوروز
پایان تابســـتان، جشـــن پاییز )مهـــرگان( به طـــور طبیعی بر 
پایـــٔه تقویم قدیمی برگزار شـــده اســـت. بدین گونه نـــوروز با 
گیـــری این مذهـــب، در پهنه ای  ورود اســـالم بـــه ایران و فرا
گســـترده از شـــبه قارٔه هنـــد تا شـــمال آفریقا، ایـــن فرصت را 

یافـــت تـــا در میان اقـــوام غیرایرانـــی نیز رواج پیـــدا کند.« 

ویژه نوروز 1402 شمارٔه ۴۲

52



نوروز، گســـترٔه جغرافیایی جهان ایرانی از »سین کیانگ« 
و غرب چین تا آناتولی، از شـــبه قارٔه هند و افغانستان در شرق 
تا میان رودان در غرب و از آســـیای مرکزی در شـــمال شـــرق تا 
دامنه هـــای شـــمالی قفقاز بـــزرگ در شـــمال و آســـیای صغیر 
در شـــمال غرب را شـــامل می شـــود که همـــٔه این هـــا دورتادور 
ایران زمیـــن را به عنوان خاســـتگاه تمدن ایرانـــی دربرمی گیرد. 
همچنین این آیین کهن و باســـتانی در زنگبـــار )تانزانیا( واقع 
در آفریقـــای شـــرقی کـــه در قدیم ســـکونتگاه ایرانیـــان مهاجر 

بوده اســـت، رواج دارد. 
در جمهـــوری آذربایجـــان، نـــوروز یکـــی از جشـــن های 
بـــزرگ نزد مردم اســـت. مردم این کشـــور به واســـطٔه اعتقاد 
، بـــرای باشکوه شـــدن آن، مراســـم و تدارك  شـــدید بـــه نوروز
 ، نـــوروز از  پیـــش  ترانه هـــای  ویـــژه ای می بیننـــد. ســـرودن 
کیســـه و توبـــره از  آویزان کـــردن  فرســـتادن خـــوان ســـمنو، 
، درخواست  ســـوراخ بام در شب عید و کاله پوســـتین به در

تحفـــه و... در این ســـرزمین مرســـوم اســـت. 
با وجـــود ممنوع بودن تجلیل نوروز در دوران شـــوروی 
از  کامـــل  به طـــور  جشـــن  ایـــن  تاجیکســـتان،  در  پیشـــین 
گون این کشـــور  کنان مناطـــق گونا میـــان نرفـــت و بین ســـا
کـــی و آغـــاز ســـال نـــو جایـــگاه ویـــژه ای  به عنـــوان جشـــن پا
یافـــت. جشـــن نوروز بـــرای مـــردم تاجیکســـتان به ویـــژه در 
کان و »خیدیر ایام«  منطقٔه »بدخشـــان« جشـــن ملـــی نیـــا
یعنی جشـــن بـــزرگ اســـت و از آن به عنـــوان رمز دوســـتی و 

زنده شـــدن تمامـــی موجـــودات یـــاد می کنند. 
کـــودکان تاجیکســـتان بـــا   ، پیـــش از فرارســـیدن نـــوروز
 ، برگـــزاری مراســـم »گل گردانـــی« از یـــك هفته پیـــش از نوروز
یعنـــی در آغـــاز دهـــٔه دوم مـــاه مـــارس، بـــه دیگـــران پیـــام 
کودکان با دردست داشـــتن  گروهـــی از  نوروز را می رســـانند. 
گل هـــای »ســـیه گوش« و »بایچیچـــك« به هر خانـــه نزدیك 
می شـــوند و با خواندن شـــعرهای فارســـی، فصل بهـــار را به 
صاحبـــان آن خانـــدان شـــادباش می گوینـــد. در پاســـخ بـــه 
تبریك هـــای کـــودکان، صاحبخانه بـــه آنان مقـــداری گندم، 
نخـــود و دیگر غـــالت یا شـــیرینی هدیه می دهنـــد. کودکان 
بـــا جمـــع آوری عیـــدی خـــود، ایـــن مـــواد را بـــه منـــزل یکی 
از دوســـتان می برنـــد و صاحـــب منـــزل بـــرای آنـــان غـــذای 

آمـــاده می کند.  نـــوروزی 

مردم قزاقســـتان نیز واژٔه نـــوروز را در ادبیات خود دارند 
کـــه در  و آن را اعتـــدال بهـــاری می داننـــد و بـــر ایـــن باورنـــد 
، ســـتاره های آســـمانی به نقطـــٔه آغازین می رســـد،  ایـــن روز
همه جـــا رنـــگ تازگی می گیـــرد و روی زمین شـــادمانی برقرار 
، آغاز ســـال اســـت و  می شـــود. قزاق هـــا معتقدنـــد کـــه نوروز
روزی کـــه ســـنگ نیلگون ســـمرقند آب می شـــود. قزاق ها با 
پختن غذایی به نام »ایقی آشـــار« در شـــب عید با زمستان 
خداحافظـــی می کنند و در عصر نوروز نیز به مســـابقٔه شـــعر 
و شـــاعری با نـــام »آیتـــس« می پردازند. همچنین در شـــب 
ســـال تحویـــل تـــا شـــب »قزیر« )نخســـتین شـــب ســـال نو( 
پـــس از خانه تکانـــی، هر فردی بـــاالی خانٔه خود دو شـــعلٔه 
شـــمع روشـــن می کند؛ چـــون مردم قـــزاق بر ایـــن باورند که 
تمیزبـــودن خانـــه در آغاز ســـال نـــو باعث می شـــود افراد آن 

خانه دچـــار بیماری و بدبختی نشـــوند. 
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در کشـــور ترکمنســـتان، نوروز نشانٔه زنده شـــدن دوبارٔه 
آداب و رســـوم دیرینـــه اســـت. مـــردم ترکمنســـتان عقیـــده 
دارنـــد که جمشـــید در نـــوروز به عنـــوان چهارمین پادشـــاه 
پیشـــدادیان بر تخت سلطنت نشســـت. مردم ترکمنستان 
بـــا پختـــن غذاهایـــی هماننـــد »نوروزکجـــه«،  روز  ایـــن  در 
بازی هـــای  اجـــرای  و  )ســـمنو(  »ســـمنی«  و  »نوروزبامـــه« 
گـــون توســـط جوانـــان ترکمـــن، حـــال و هـــوای دیگری  گونا
 ، بـــه ایـــن جشـــن و شـــادی می دهنـــد. در روزهـــای نـــوروز
ُکشـــتی و پرش  گونـــی، مانند: اســـب دوانی،  مســـابقات گونا

گرفتـــن دســـتمال از بلنـــدی برگزار می شـــود.  بـــرای 
در »مزارشـــریف«، مرکز والیت »بلخ« افغانستان، جشن 
نـــوروز هنـــوز بـــه همـــان شـــکوه پیشـــین برگـــزار می شـــود. 
در روزهـــای اول ســـال، همـــٔه دشـــت های بلـــخ و دیـــوار و 
ُگل ســـرخ اســـت. بوته هـــای  ِگلـــی آن پـــر از  پشـــت بام های 
بســـیاری از ایـــن گل، فقط در بلـــخ می روید و از ایـــن رو نام 
دیگر جشـــن نوروز، جشـــن »گل سرخ« اســـت. از آیین های 
نـــوروزی در ســـرزمین بلخ می تـــوان به شستشـــوی فرش ها 
و زدودن گردوغبـــار پیش از آمدن نوروز و انجام مســـابقات 
ُکشتی  گون، مانند: بزکشی، شترســـواری، قوچ سواری و  گونا

کرد.  ویژٔه ایـــن منطقه اشـــاره 
مـــردم ترکیه، نوروز را آغاز بهار طبیعت و شـــروع طراوت 
زندگـــی در جهان و برخی آن را عامل یگانگی و همبســـتگی 
و حتـــی ســـالروز تولد امام علـــی و تعیین ایشـــان به خالفت 
یا ســـالروز ازدواج ایشـــان با حضرت فاطمه می دانند و آن را 
به عنـــوان یك روز ویژه جشـــن می گیرند. نوروز تا ســـال های 
پیـــش از فروپاشـــی امپراتـــوری عثمانـــی، بین تـــرکان گرامی 
داشـــته می شـــد و ســـپس اهمیت پیشـــین خود را از دست 
داد. بـــا ایـــن همـــه، ایـــن آییـــن کهن و اصیـــل در پـــاره ای از 
مناطـــق شـــمالی، هنوز پایـــداری و مانـــدگاری خـــود را نگاه 

داشـــته اســـت و نزد مردم، نیکو به شـــمار می رود. 
حفـــظ آیین هـــا و ســـنت های باســـتانی و اصیـــل ملـــی 
و  فرهنگـــی  پیونـــد  و  همبســـتگی  انســـجام،  فرهنگـــی،  و 
گـــون را به همـــراه دارد و در ایران  گونا اجتماعـــی در جوامع 
گونـــی قومیت ها، زبان هـــا و خرده فرهنگ ها  کـــه تنوع و گونا
وجـــود دارد، مانـــدگاری آیین هـــای ملـــی و مذهبـــی، مانند 

جشـــن های نـــوروزی، از ایـــن منظـــر اهمیـــت می یابد. 

گـــر می خواهیـــم از محـــدودٔه ســـرزمینی ایـــران بـــرای  ا
حفـــظ منافع ملی دفـــاع کنیم، باید به ســـنت ها و باورهای 
خـــود احتـــرام بگذاریـــم. مانـــدگاری و پایداری جشـــن های 
نـــوروزی بیـــن همـــٔه اقـــوام ایرانی طـــی هزاره های گذشـــته 
همـــٔه  پذیـــرش  مـــورد  مراســـم  ایـــن  کـــه  می دهـــد  نشـــان 
مـــردم ایـــران از هر آییـــن و قوم اســـت و نمـــادی از هویت و 

یکپارچگـــی ملی به شـــمار مـــی رود. 
ایـــن روز بـــزرگ در اســـفند 1388 در فهرســـت میـــراث 
معنوی ســـازمان آموزشـــی، علمی و فرهنگی ســـازمان ملل 

متحـــد )یونســـکو( ثبت جهانی شـــده اســـت. 

منبع
. خبرگزاری ایرنا )Irna(، فاطمه دوله؛ گروه تحقیق و تفسیر خبر
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بیگ دیتا و کاربردهای آن

کارشناس نرم افزار  ( مهدی احدی )

عصـــر  در  کالن داده  یـــا   )Big Data( بیگ دیتـــا  فنـــاوری 
دیجیتالـــی امـــروز می توانـــد بـــه تجزیه وتحلیـــل داده هـــای 
کنـــد.  کمـــک  آن هـــا  از  هدفمنـــد  بهره منـــدی  و  گســـترده 
از داده هـــا  گســـترده ای  روزانـــه حجـــم   ، امـــروز در جامعـــٔه 
ایجـــاد شـــده و حجـــم داده هـــای تولیـــدی لحظه به لحظه 
بیش تـــر می شـــود. مطمئنًا بـــا افزایـــش باورنکردنـــی تعداد 
سیســـتم ها و دســـتگاه های دیجیتالی و گســـترش استفاده 
از فناوری هایـــی مانند: اینترنت اشـــیا و هوش مصنوعی، در 
آینده در تمـــام حوزه های دیجیتالی با ســـونامی عظیمی از 

داده هـــا مواجـــه خواهیم شـــد. 
گرچه بـــا بهره منـــدی از داده هـــای مختلـــف می توان  ا
راه حل هـــای  و  رویکـــرد  اتخـــاذ   ، بهتـــر تصمیم گیـــری  بـــه 
مناســـب و همچنین بهبود عملکرد کســـب وکارها و صنایع 
کـــرد، امـــا بـــرای تحقـــق ایـــن  هـــدف باید  مختلـــف کمـــک 
داده ها به شـــکل مناســـبی پردازش و تجزیه وتحلیل شـــود. 
مطمئنـــًا در آینده، روش هـــای قدیمی یا حتـــی روش های 
کنونـــی بـــرای پـــردازش و تجزیه وتحلیـــل حجـــم  متـــداول 

کـــه بیگ دیتا  کافی نیســـت. این جاســـت  گســـتردٔه داده ها 
کمـــک مـــا می آید.  به 

کلمـــٔه بیگ دیتـــا یـــا کالن داده بـــرای تعریـــف داده های 
می شـــود.  اســـتفاده  پردازش نشـــده  پیچیـــدٔه  و  گســـترده 
کالن داده هـــا بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای متـــداول  پـــردازش 
امـــروزی، دشـــوار و البتـــه زمان بـــر اســـت؛ امـــا اجـــازه دهید 
قبـــل از این کـــه بیش تر در مـــورد مفهـــوم آن توضیح دهیم، 
ببینیـــم اصـــوًال بـــه چـــه داده هایـــی کالن داده یـــا بیگ دیتا 

می شـــود.  گفته 
گی های کالن داده ها ویژ

گی دارد:  کالن داده ها شش ویژ
)Volume( 1. حجم باال

باعـــث  گـــی  ویژ ایـــن   :)Variety(گســـترده تنـــوع   .2
می شـــود.  کالن داده  تجزیه وتحلیـــل  فراینـــد  دشوارشـــدن 
3. ســـرعت بـــاال در تولیـــد)Velocity(: کالن داده هـــا بـــا 
ســـرعت باالیـــی تولیـــد می شـــود و طبیعتـــًا باید با ســـرعت 

باالیـــی هـــم آنالیـــز و پردازش شـــود. 
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4. متغیر بـــودن)Variability(: برخـــی از داده هـــا اصـــا 
ثابـــت نیســـت و پیوســـته درحـــال تغییـــر اســـت. مطمئنـــًا 
پـــردازش چنیـــن داده هایـــی و مدیریـــت آن هـــا دشـــوار و 

اســـت.  کارآمـــدی  راه حل هـــای  از  بهره منـــدی  نیازمنـــد 
 :)Veracity(5. قابل استفاده بودن در حوزه های مختلف
زمینه هـــای  از  وســـیعی  گســـترٔه  در  می توانـــد  کالن داده هـــا 
مختلـــف اســـتفاده شـــود؛ بنابراین از دقـــت باالیی برخـــوردار 

است. 
مـــوارد،  برخـــی  در   :)Complexity(پیچیده بـــودن  .6
کالن داده ها بســـیار پیچیده اســـت و پـــردازش آن ها فرایند 
گـــر از  بســـیار پیچیـــده ای محســـوب می شـــود؛ مخصوصـــًا ا

چنـــد منبع مختلـــف جمع آوری شـــده باشـــد. 
دسته بندی کالن داده ها

کـــه می دانیم بیگ دیتا چیســـت، اجـــازه دهید  کنـــون  ا
بـــا دســـته بندی آن نیـــز آشـــنا شـــویم. کالن داده ها به ســـه 

دســـته تقســـیم می شود: 
ســـاخت یافته  یـــا  باســـاختار  داده هـــای  اول،  دســـتٔه 
کـــه می توان آن هـــا را در قالب  )structured big data( اســـت 
مجموعـــٔه داده هـــا )Data sets(  به صـــورت مرتـــب )مثـــا در 
داده  پایگاه هـــای  در  مشـــخص(  ردیف هـــای  و  ســـتون ها 
کـــرد.  ذخیـــره  )اسپریت شـــیت ها(  گســـترده  صفحـــات  و 
ابزارهـــای  بـــرای  اطالعاتـــی  چنیـــن  پـــردازش  و  خوانـــدن 
کار ســـاده ای   ، بـــرای ایـــن منظـــور متـــداوِل طراحی شـــده 
اســـت. اطالعاتی مانند اســـامی، داده ها، آدرس ها، شـــمارٔه 
کارت های بانکـــی، اطالعات ســـهام و موقعیت جغرافیایی، 

کالن داده هـــای باســـاختار اســـت.  مثال هایـــی از 
دســـتٔه دوم، داده های بدون ســـاختار یا ساخت نیافته 
بـــا فرمـــت  ایـــن داده هـــا  )unstructured big data( اســـت. 
البتـــه  نـــدارد؛  و ســـاختار  پایـــگاه داده ذخیـــره نمی شـــود 
، یک ســـاختار داخلـــی مختص  داده هـــای بـــدون ســـاختار
بـــه خـــود دارد؛ اما چنین ســـاختاری در مدل هـــای داده ها 
قابل پیش بینی نیســـت. این  دســـته از کالن داده ها ممکن 
اســـت توسط انســـان یا ماشـــین با فرمت متنی یا غیرمتنی 
ایجـــاد شـــده باشـــد. تبدیـــل داده های بـــدون ســـاختار به 
داده های باســـاختار امکان پذیر اســـت؛ اما فرایند زمانبری 
و  ســـرگرمی  بـــا  مرتبـــط  اطالعـــات  ماننـــد  اطالعاتـــی  دارد. 

رســـانه ها، اینترنت اشـــیا، داده هـــای مرتبـــط با سنســـورها، 
اطالعات اســـناد، صورت حســـاب ها، اطالعات ثبت شـــده و 
اطالعـــات مرتبـــط با هـــوش مصنوعی و یادگیری ماشـــینی، 

مثال هایـــی از کالن داده هـــای بدون ســـاختار اســـت. 
دســـــــتٔه ســــــــــوم، داده هـــــــــــــــــــای نیمه ســـاخت یافته 
جـــزو  را  آن هـــا  می تـــوان  و  دارد  نـــام   )semi-structured(
کرد. ایـــن  داده ها  کالن داده هـــای باســـاختار دســـته بندی 
به دلیل برخوردارنبودن از ســـاختاِر بافرمـــت، نمی تواند در 
گیـــرد و ارائه شـــود، اما  جـــداول و مدل هـــای داده ای قـــرار 
بدون ســـاختار هم نیســـت؛ این  داده ها تگ ها، عالمت ها 
دســـته بندی  بـــرای  می توانـــد  کـــه  دارد  شـــاخص هایی  و 
داده هـــا و ایجاد فیلدها اســـتفاده شـــود. داده های مرتبط 
بـــا ایمیل هـــا، XML و دیگـــر زبان هـــــــــــــای نشـــانه گذاری، 
ادغام شـــده  داده هـــــــــــــــــــــــــــــــــای  زیپ شـــده،  فایل هـــای 
و استخراج شـــده از منابـــع مختلـــف و داده هـــای مرتبط با 
صفحـــات وب، مثال هایی از داده های نیمه ســـاخت یافته 

 . ست ا
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مهم ترین فناوری های مورد استفاده در بیگ دیتا
همان طـــور کـــه گفتیـــم، پـــردازش و آنالیـــز کالن داده ها 
کار بایـــد از تکنیک هـــا و  دشـــوار اســـت. بـــرای انجـــام ایـــن  
کرد. مهم تریـــن تکنیک ها  فناوری هـــای مختلف اســـتفاده 
و فناوری هـــای مورد اســـتفاده در این  حوزه به ســـه دســـته 

می شود: تقســـیم 
گزینـــٔه  1. آزمـــونA/B : ایـــن تکنیـــک بـــرای تشـــخیص 
اســـتفاده   )  A/Bگزینـــٔه ( گزینـــه  دو  بیـــن  از  مناســـب تر 
می شـــود. آزمون A/B درحقیقت برای مقایســـٔه نتایج یک 
آزمایـــش در دو حالت و نیز انتخاب حالت و روش مناســـب 

می شـــود.  گرفته  بـــه کار 
از  یکـــی  کـــه  فنـــاوری  ایـــن   ماشـــینی:  یادگیـــری   .2
محســـوب  مصنوعـــی  هـــوش  زیرمجموعـــٔه  فناوری هـــای 
می شـــود، توانایی تقلیـــد از هوش انســـانی را دارد. یادگیری 
کامپیوتـــری  سیســـتم های  آمـــوزش  جهـــت  ماشـــینی 
بـــرای انجـــام وظایـــف بســـیار پیچیده اســـتفاده می شـــود. 
تجزیه وتحلیـــل کالن داده هـــا یکـــی از ایـــن  وظایـــف اســـت. 
3. پـــردازش زبـــان طبیعـــی: ایـــن  فنـــاوری نیـــز یکـــی از 
فناوری هـــای زیرمجموعٔه هوش مصنوعی اســـت. با ادغام 
کامپیوتـــری،  فنـــاوری پـــردازش طبیعـــی در سیســـتم های 
این  سیســـتم ها می تواند متـــن و گفتار را درســـت به همان 

صورتـــی که انســـان آن هـــا را می فهمـــد، درک کند. 
فناوری های بیگ دیتا

• هـــوش تجاری: بـــا اســـتفاده از این  فنـــاوری می توان 
اســـتخراج  تجـــاری،  تحلیل هـــای  بـــا  مرتبـــط  فرایندهـــای 
داده هـــا، تجسم ســـازی داده هـــا و همچنین زیرســـاخت ها 
را  اقدامـــات  بهتریـــن  و  داده هـــا  بـــا  مرتبـــط  ابزارهـــای  و 
کمک بـــه ســـازمان ها جهـــت افزایـــش میـــزان اتخاذ  بـــرای 

کرد.  ، بـــا یکدیگـــر ترکیـــب  تصمیمـــات داده محـــور
ابـــری،  رایانـــش  فنـــاوری  از  منظـــور  ابـــری:  رایانـــش   •
ارائـــٔه ســـرویس های محاســـباتی در فضـــای ابـــری اســـت. 
، پایگاه داده، شـــبکه،  این  ســـرویس ها شـــامل ایجاد ســـرور
هـــوش  ابزارهـــای  تجزیه وتحلیـــل،  ابزارهـــای   ، نرم افـــزار
مصنوعی و همچنین ذخیره ســـازی در فضای ابری اســـت. 
• پایگاه داده: پایگاه داده به زبان ســـاده، مجموعه ای 
ســـازمان یافته از اطالعات یا داده های باســـاختار اســـت که 

معموًال به صـــورت الکترونیکی در سیســـتم های کامپیوتری 
می شود.  ذخیره 

• ابـــزار ارائٔه بصـــری داده ها: مثل چارت هـــا و دیگر ابزار 
داده ها. نمایش 

کاربرد بیگ دیتا در حوزه های مختلف
کـــه به خوبـــی می دانیـــم بیگ دیتـــا چیســـت،  کنـــون   ا
کاربردهایـــی دارد. بیگ دیتـــا  اجـــازه دهیـــد ببینیـــم چـــه 
کاربردهـــای متعـــددی دارد؛ البته  در حوزه هـــای مختلـــف 
کاربرد ایـــن فنـــاوری، آنالیز داده هاســـت که در  اصلی تریـــن 
حوزه هـــای مختلـــف بـــا اهـــداف مختلـــف انجام می شـــود: 
مهم تریـــن مـــوارد کاربـــرد کالن داده در حوزه هـــای مختلف 

به شـــرح زیر اســـت:
- شبکه های اجتماعی

 در عصـــر فنـــاوری کنونـــی، شـــبکه های اجتماعـــی یکـــی 
از داده هاســـت.  تولیدکننـــدٔه ســـیلی  منابـــع  اصلی تریـــن  از 
راه حل هـــای جدید زیـــادی برای آنالیز داده های شـــبکه های 
اجتماعی روی پلتفرم های بیگ دیتا ایجاد شـــده اســـت. ابزار 
کـــه توســـط IBM  ارائـــه و بـــر   Cognos Consumer نرم افـــزاری
پلتفرم کالن دادٔه این شـــرکت با نام BigInsights اجرا شـــده، با 

همیـــن هدف ایجاد شـــده اســـت. 
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بـــه  اجتماعـــی می تـــوان  آنالیـــز داده هـــای شـــبکٔه  بـــا 
نگرش هـــای مختلف و ارزشـــمند دســـت یافـــت. همچنین 
می توان بـــا این  روش، نگرش هـــا و رویکردها را متناســـب با 

شـــرایط و وضعیت هـــا تغییـــر داد و آن هـــا را بـــه روز کـــرد. 
صاحبـــان کســـب وکارها و صنایع مختلـــف و افراد فعال 
در حـــوزٔه تبلیغـــات نیـــز می تواننـــد بـــا کمـــک آنالیـــز دقیق 
داده هـــای شـــبکه های اجتماعـــی، بهتریـــن تصمیمـــات و 
رویکردهـــا را در زمینه هایـــی مثـــل: قیمت گـــذاری و تعیین 
اتخـــاذ  آن هـــا  عرضـــٔه  شـــیؤه  و  خـــود  خدمـــات  کاال،  نـــوع 
کننـــد. همچنیـــن می تـــوان بـــرای بررســـی دقیـــق پژوهـــش 
شـــبکه های  بســـتر  در  انجام شـــده  نظرســـنجی های  و 
اجتماعـــی نیـــز از فناوری هـــای بیگ دیتـــا بهره منـــد شـــد. 
کاربـــران هنگام جســـتجوی  - ارائـــٔه اطالعـــات الزم بـــه 

آن هـــا در پلتفرم هـــای تعاملـــی آنالیـــن
ارائـــٔه  بـــرای  کالن داده  تکنیک هـــای  از  اســـتفاده   
اطالعـــات در حـــوزٔه فنـــاوری بســـیار ضـــروری اســـت. ارائـــٔه 
ازجملـــه:  مختلـــف  بخش هـــای  در  جســـتجوها  نتایـــج 
موتورهای جســـتجو، ارائٔه پیشـــنهاد ها و اطالعـــات الزم به 
کاربـــران، بـــدون اســـتفاده از ایـــن تکنیک هـــا امکان پذیـــر 

نیســـت. 
در فروشگاه اینترنتی eBay برای ارائٔه چنین اطالعاتی، 
از داده هـــای موجود در یک انبـــار داده 7.5 پتابایتی و یک 
Hadoop cluster  )محیطی توزیع شـــده برای ذخیره ســـازی 

( 40 پتابایتی استفاده می شود.  داده های باســـاختار
در زیرســـاخت فروشـــگاه اینترنتـــی آمـــازون کـــه هـــر روز 
در آن میلیون هـــا عملیـــات بک انـــد )پـــردازش داده هـــای 
ورودی ســـایت( انجـــام و بیش از نیم میلیـــون از تقاضاهای 
از  نیـــز  می شـــود  بررســـی  ثالـــث  شـــخص  فروشـــندگان 
گســـترده ای  بســـیار  مقیـــاس  در  کالن داده  فناوری هـــای 
اســـتفاده می شـــود. فناوری اصلی کالن دادٔه مورد استفاده 
در فروشـــگاه آمـــازون بـــر پایٔه لینوکس ایجاد شـــده اســـت. 
ســـه مـــورد از بزرگ تریـــن پایگاه هـــای دادٔه لینوکـــس با 
ظرفیت هـــای 7.8، 18.5 و 24.7 ترابایـــت متعلـــق بـــه ایـــن  
فروشـــگاه است. فیســـبوک هم مجموعٔه عظیمی از تصاویر 
( را  کاربران )با پنجاه میلیـــارد تصویر بارگذاری شـــده توســـط 

می کند.  مدیریـــت 

- تشخیص کالهبرداری
کســـب وکارها ازجملـــه بیمه گذاران،  صاحبان برخـــی از 
همیشـــه بـــا ادعاهای مختلفی مواجه هســـتند کـــه معموًال 
میزان قابل توجهـــی از این  ادعاهـــا فریبکارانه اند و به قصد 
کالن داده  کالهبـــرداری مطـــرح می شـــود. بـــا فناوری هـــای 
و  کالهبردارانـــه  ادعاهـــای  شناســـایی  بـــرای  می تـــوان 
فریبکارانه، ادعاهای مطرح شـــده در زمینه های مختلف را 
لحظه  به  لحظـــه آنالیز کرد. شناســـایی رفتارهـــای غیرعادی 

از ســـوی کاربـــران نیـــز با ایـــن روش امکان پذیر اســـت. 
کـــز تماس نیز منبـــع خوبی برای  بررســـی داده های مرا
دســـتیابی به نگرش های و رویکردهای مناســـب و ســـازنده 
در زمینٔه بازاریابی و تبلیغات اســـت. شـــاید نیروی انســـانی 
کنـــد، امـــا طبیعتـــًا  بتوانـــد ایـــن  داده هـــا را تجزیه وتحلیـــل 
ممکـــن اســـت اطالعات ارزشـــمنِد پنهـــان در میـــان چنین 
داده هایـــی نادیـــده گرفته شـــود یا به موقع تشـــخیص داده 
نشـــود. همچنین ممکن اســـت تماس گیرندگان مشـــکالت 
مشـــابهی گزارش کنند و نیروی های انســـانی سریعًا نتوانند 
بـــه آن مشـــکل پی ببرند. بـــا کمک فناوری هـــای کالن داده 
و آنالیـــز ســـریع داده هـــا می توان هر دو مشـــکل را به شـــکل 

کرد.  مطلوبی برطـــرف 
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فناوری هـــا  ایـــن   از  اســـتفاده  درصـــورت  همچنیـــن 
می توان الگوهای رفتاری مشـــتریان و پاســـخ دهندگان را در 
کـــرد. در برخـــی از مـــوارد می توان  کوتاهی مشـــخص  مدت 
کـــز تماس را کاما خـــودکار کرد.  فراینـــد آنالیـــز داده های مرا
کاهـــش هزینه هـــای مرکـــز تمـــاس در  کار هـــم باعـــث  ایـــن  
زمینـــٔه اســـتخدام و آموزش نیروی انســـانی می شـــود و هم 

کز کمـــک می کند.  بـــه بهبـــود پاســـخگویی ایـــن  مرا
- دستیابی به اطالعات مهم در کشاورزی

دسترســـی  زیـــادی  داده هـــای  بـــه  بایـــد  کشـــاورزان 
داشـــته باشـــند تا بتواننـــد محصـــول با کیفیتی را برداشـــت 
و از مواجهـــه بـــا خســـارات مالـــی شـــدید جلوگیـــری کننـــد. 
بـــرای  کشـــاورزان  بـــه  می توانـــد  کالن داده  فناوری هـــای 
دســـتیابی به موقـــع بـــه ایـــن  داده هـــا و تصمیم گیری هـــای 
مهـــم بر مبنـــای آن هـــا کمک کننـــد. ایـــن  داده ها شـــامل: 
و  کیفیـــت محصـــوالت  بـــرای بهینه ســـازی  اطالعـــات الزم 
اطالعـــات الزم در مـــورد شـــرایط آب و هوایـــی، میـــزان دمـــا 
آب هـــای  ســـطح  ک،  خـــا شـــرایط  و  ترکیبـــات  رطوبـــت،  و 

و غیـــره می شـــود.  زیرزمینـــی 
حوزه هـــای  در  بیگ دیتـــا  کاربـــرد  مهـــم  مـــوارد  دیگـــر 

مختلـــف بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
o اطالع از شرایط بازارهای مالی

o تحلیل خطر سرمایه گذاری
o تولید محتواهای مختلف برای مخاطبان هدف

داروی  تجویـــز  بـــرای  الزم  اطالعـــات  بـــه  دســـتیابی   o
مناســـب بـــرای هریک از بیماران متناســـب با شـــرایط آن ها

o دســـتیابی بـــه اطالعـــات الزم بـــرای انتخـــاب بهترین 
روش آموزشـــی در هریـــک از حوزه هـــای آموزشـــی

تصمیم گیـــری  بـــرای  الزم  اطالعـــات  بـــه  دســـتیابی   o
در مـــورد انتخـــاب بهتریـــن روش هـــای تولیـــد و همچنیـــن 
دســـتیابی بـــه روش هـــای مؤثر بـــرای مقابله بـــا چالش ها و 

مشـــکالت مرتبـــط بـــا تولیـــد محصوالت
o دســـتیابی به اطالعات ضروری برای حفظ مشـــتریان 
در کســـب وکارهای خدماتی مختلف )مثـــل بیمه( و ارتقای 

کیفی ســـرویس دهی در آن ها
زنجیره هـــای  موجـــودی  از  لحظه به لحظـــه  اطـــالع   o

مین تأ
o دســـتیابی بـــه اطالعات ضـــروری برای ارائـــٔه خدمات 

لجســـتیک بـــا ســـرعت و امنیت باال و بـــدون خطا
کنترل و مدیریت بهتر ترافیک، پیشـــنهاد مسیرهای   o
سیســـتم های  عملکـــرد  بهبـــود  راننـــدگان،  بـــه  مناســـب 
الزم  تعـــداد  تعییـــن  همچنیـــن  و  هوشـــمند  حمل ونقـــل 
کـــز فـــروش و ارائٔه خدمـــات در هر مســـیر و بخش، برای  مرا
صرفه جویـــی در مصـــرف ســـوخت وســـایل نقلیـــٔه افـــراد و 

همچنیـــن صرفه جویـــی در زمـــان آن هـــا
، منابع و دارایی ها o مدیریت بهتر نیروی کار

o دســـتیابی به اطالعات الزم بـــرای انتقال و توزیع بهتر 
انرژی

منبع
coderlife.ir
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معرفی کتاب هنر خوب زندگی کردن؛ اثر رولف دوبلیمعرفی کتاب

گیالن ( کارشناس اعتبارات و تسهیالت منطقٔه  کیوان حاجیان )

، علی شهروز ستوده مترجمان: بهزاد توکلی، عادل فردوسی پور

از زمـــان باســـتان، مـــردم از خـــود می پرســـیدند کـــه زندگی 
خـــوب چگونـــه اســـت؟ بهتریـــن روش بـــرای زندگی کـــردن 
چیســـت؟ زندگـــی خـــوب از چـــه چیزهایی تشـــکیل شـــده 
است؟ نقش سرنوشت چیســـت؟ آیا هدایت زندگی خوب، 
ســـؤالی ذهنـــی اســـت یـــا دســـتیابی بـــه آرزوهـــا و اهـــداف 
اســـت؟ ایـــن مجموعـــه ســـؤال ها طـــی قرن هـــای گذشـــته 
هیـــچ گاه تغییـــر نکـــرده اســـت؛ زیـــرا افـــراد بـــه دنبـــال یک 
اصـــل واحد یـــا یک قانـــون کامـــل بـــرای خوب زندگی کردن 
هســـتند؛ امـــا زمان نشـــان داده اســـت که برای دســـتیابی 
بـــه کیفیت درســـت زندگـــی، مجموعـــه ای از مهارت ها الزم 

 . ست ا
 The Art of the Good کتـــاب هنـــر خوب زندگی کـــردن
Life نوشـــتٔه رولف دوبلی در ســـال2017 منتشـــر شـــد. این 
کتاب در دســـتٔه آثار روان شناســـی و خودشناسی قرار دارد 
و بـــا نثـــری روان و ســـاده بـــه نـــگارش درآمـــده اســـت. این 

کـــه از نامـــش پیداســـت، مهارت هـــای  کتـــاب همان طـــور 
از  می دهـــد.  آمـــوزش  را  خوب زندگی کـــردن  جهـــت  الزم 
دیربـــاز همـــٔه افراد بـــه دنبال پاســـخی برای ســـؤال »چطور 
بایـــد زندگـــی کـــرد؟« هســـتند؛ رولـــف دوبلی هم بـــه دنبال 
پاســـخگویی به این ســـؤال، بـــه مجموعـــه ای از آموزه های 
ســـاده اما کاربردی دســـت یافتـــه که آن هـــا را در کتاب هنر 

اســـت.  کرده  خوب زندگی کـــردن جمـــع آوری 
خـــوب و درســـت زندگی کردن، مفهومـــی پیچیـــده و تـــا 
امـــروز صدهـــا کتاب دربـــاره اش به نـــگارش درآمده اســـت. 
عوامـــل مختلفـــی در خوب زندگی کـــردن تأثیرگـــذار اســـت؛ 
اجتماعـــی  و شـــرایط  آرامـــش  پـــول، ســـالمتی، خانـــواده، 
جامعـــه، هرکـــدام بـــه نحـــوی می توانـــد در کیفیـــت زندگی 
گونـــی دارد  گونا تعاریـــف  باشـــد. خوب زندگی کـــردن  مؤثـــر 
و ممکـــن اســـت در هـــر نقطـــه از دنیـــا به گونـــه ای متفاوت 

شـــود.  توصیف 
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رولـــف دوبلـــی در کتاب هنر خوب زندگی کـــردن مجموعه 
کیفیت ترکردن زندگی اســـتفاده کرده اســـت  ابزارهایـــی برای با
کـــه شـــما در هر کجـــای این دنیـــا می توانید از آن ها اســـتفاده 
کنیـــد. این کتاب، اصـــول زندگی خوب را همراه داســـتان های 
کوتاه آمـــوزش می دهد تا همـــٔه افراد بتوانند بـــه زندگی خوب 

یابند.  دست 
و  مهـــارت  بـــه  نیـــاز  خوب زندگی کـــردن،  و  درســـت 
توانایی هـــای زیـــادی دارد و مســـتلزم پیـــروی از یکســـری 
 ، اخیـــر ســـال های  طـــی  در  دوبلـــی  رولـــف  اســـت.  اصـــول 
خودشناســـی  و  روان شناســـی  آثـــار  انتشـــار  زمینـــٔه  در 
مشـــغول فعالیـــت بـــوده اســـت. او بـــر ایـــن بـــاور اســـت که 
خوب زندگی کـــردن به وســـیلٔه ابزارهـــای ذهنـــی امکان پذیر 
اســـت. او آموزه هایـــش در ارتباط بـــا بهترزندگی کردن را طی 
پنجـــاه ودو فصـــل کوتـــاه توضیـــح داده و دربـــارٔه آن ها گفته 
اســـت: »ایـــن پنجـــاه ودو ابـــزار ذهنـــی، شـــاید رســـیدن بـــه 
زندگـــی خـــوب را تضمیـــن نکند، امـــا این فرصت را به شـــما 

می دهـــد تـــا بـــرای رســـیدن بـــه آن مبـــارزه کنیـــد.« 
خوب زندگی کـــردن  هنـــر  کتـــاب  فصل هـــای  از  برخـــی 

: عبـــارت اســـت از
حسابداری ذهنی؛ چطور باخت را به برد تبدیل کنیم؟

هنـــر ظریف اصـــالح؛ چرا تنظیمـــات ابتدایی را دســـت 
می گیریم؟ بـــاال 

میثاق؛ انعطاف ناپذیری به عنوان یک ترفند
اثـــر معکـــوس؛ چـــرا چیزهایـــی کـــه قرار اســـت بـــرای ما 

زمـــان بخرنـــد، معمـــوًال وقتمـــان را تلـــف می کننـــد؟
کوچـــک،  لطف هـــای  پنج ثانیـــه ای؛  منفـــی  پاســـخ 

بـــزرگ دام هـــای 
توهم تمرکز؛ چرا در کاراییب شادتر نمی بودید؟

دایـــرٔه شایســـتگی؛ چـــرا شـــناختن محدودیت هایتـــان 
اهمیـــت دارد؟

راز پافشـــاری؛ چرا انسان های حوصله سربر از ماجراجوها 
موفق ترند

کـــه می توانیـــد انجـــام  کاری را  ســـرکوب نـــدای درون؛ 
کـــه آرزویـــش را داریـــد دهیـــد، نـــه کاری 

هدف هایـــی  چـــه  بـــه  زندگـــی؛  کوچک تـــر  معنـــای 
نمی توانیـــد هدف هـــای  چـــه  بـــه  و  برســـید  می توانیـــد 

دربارٔه رولف دوبلی
رولف دوبلی، نویســـنده  و کارآفرین برجســـتٔه سوئیسی، 
در 15 ژوئیـــه 1966 به دنیـــا آمد. او تحصیالتش را در رشـــتٔه 
ام بـــی ای و اقتصاد دنبال کرد و تـــا مقطع دکتری ادامه داد. 
کـــه کتاب های  او از مؤسســـان شـــرکت getAbstract  اســـت 
خالصـــه و کوتاه منتشـــر می کنـــد. از ســـال2002 فعالیتش در 
حوزٔه نوشـــتن را آغـــاز کرد و با کتاب هنر شفاف اندیشـــیدن 

در میان خوانندگان فارســـی معروف شـــد. 
ترجمٔه کتاب هنر خوب زندگی کردن به زبان فارسی

کتـــاب هنـــر خوب زندگی کـــردن نوشـــتٔه رولـــف دوبلـــی، 
بـــا ترجمـــٔه بهزاد توکلـــی، عادل فردوســـی پور و علی شـــهروز 
ســـتوده از ســـوی نشـــر چشـــمه در ســـال1397 منتشر شد 
کـــه نســـخٔه الکترونیـــک آن در فیدیبو برای خریـــد و دانلود 
موجـــود اســـت. ایـــن اثر پیش تـــر با نـــام هنر خوب زیســـتن 
از ســـوی انتشـــارات مهرگان با ترجمٔه امیـــد کریم پور و علی 
، مترجم  نصرالهی منتشـــر شده اســـت. عادل فردوســـی پور
کـــه بـــه زبـــان انگلیســـی  و مجـــری برجســـتٔه ایرانـــی اســـت 
تســـلط کافـــی دارد. او از دهٔه هفتاد بـــه ترجمٔه آثار مختلف 
به خصـــوص ورزشـــی مشـــغول اســـت و چندیـــن کتـــاب تـــا 
امـــروز ترجمه کرده اســـت. او از جملـــه مترجمان کتاب هنر 
خوب زندگی کـــردن نوشـــتٔه رولف دوبلی اســـت و دربارٔه این 
کتاب گفته اســـت: »هنـــر خوب زندگی کـــردن مجموعه ای از 
کید نویســـنده،  روش هـــای علمـــی و کاربردی اســـت که با تأ
گـــون  گونا مطالـــب  گـــردآوری  و  تحقیـــق  ســـال ها  حاصـــل 
در حـــوزٔه روان شناســـی، فلســـفه، علـــوم اقتصـــاد، ریاضی و 

تجارت اســـت.« 
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در بخشی از کتاب هنر خوب زندگی کردن می خوانیم:
و  کمبودهـــا  شکســـت ها،  بی قیدوشـــرط  »پذیـــرش 
گـــر بخواهیـــم  ا امکان پذیـــر می شـــود؟  باخت هـــا چگونـــه 
روی پـــای خودمـــان بایســـتیم، بـــه مشـــکل برمی خوریـــم. 
معمـــوًال دیگـــران را بســـیار واضح تـــر از خودمـــان می بینیم 
کـــه اغلـــب از دیگـــران ناراحـــت  )بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
می شـــویم و به نـــدرت از خودمان(. بنابرایـــن بهترین کاری 
کـــه می توانید انجـــام دهید، یافتن یک دوســـت یا شـــریک 
قابـــل اعتمـــاد اســـت که تمـــام معایبتـــان را همان طـــور که 
هســـت، نشـــانتان دهـــد. حتـــی در ایـــن صـــورت هـــم مغـــز 
شـــما تمام تالشـــش را می کند تـــا حقایقی را که دوستشـــان 
نـــدارد، نادیـــده بگیرد. امـــا با گذشـــت زمان، یـــاد می گیرید 
کـــه قضاوت های دیگـــران دربارٔه خودتان را جـــدی بگیرید. 
در کنـــار پذیـــرش بی قیدوشـــرط، بـــه یک جعبٔه ســـیاه 
هـــم احتیـــاج داریـــد. جعبٔه ســـیاه خودتـــان را بســـازید. هر 
کـــه در فکرتان  وقـــت که تصمیـــم بزرگـــی می گیرید، آنچـــه را 
سلســـله افکار  فرضیـــات،  کنیـــد؛  یادداشـــت  می گـــذرد، 
درنهایـــت  تصمیمتـــان  گـــر  ا را.  نتیجه گیری هایتـــان  و 
به دردنخـــور از آب درآمـــد، به اطالعات ثبت شـــدٔه پروازتان 
نـــگاه کنیـــد )قـــرار نیســـت کـــه ایـــن یکـــی هـــم ضـــد حادثه 
ســـاخته شـــده باشـــد، یک دفترچه هـــم کفایـــت می کند( و 
دقیـــق تحلیـــل کنید چه چیـــزی باعث بروز اشـــتباه شـــده 
اســـت؛ بـــه همیـــن ســـادگی. بـــا تشـــریح هـــر افتضاحـــی که 

گـــر نتوانیـــد  به بـــار آورده ایـــد، زندگیتـــان بهتـــر می شـــود. ا
اشـــتباهاتتان را شناســـایی کنیـــد، یا دنیـــا را درک نکرده اید 
 ، دیگـــر عبـــارت  بـــه  نشـــناخته اید.  را  خودتـــان  این کـــه  یـــا 
بـــه اشـــتباه  کجـــا قدمـــی  گـــر نتوانیـــد تشـــخیص دهیـــد  ا
برداشـــته اید، دوبـــاره بـــا صـــورت به زمیـــن خواهیـــد خورد. 
پافشـــاریتان روی ایـــن تحلیل هـــا درنهایـــت نتیجه بخـــش 

بود.  خواهـــد 
پذیرش بی قیدوشـــــرط و تفکـــــــــــــــــــــــــــــر جعبه سیاهی، 
را  خـــود  اشـــکاالت  بایـــد  نیســـتند.  کافـــی  به خودی خـــود 
کـــه در آینده دوبـــاره رخ  اصـــالح کنیـــد، آن هم بـــه شـــکلی 
که شـــریک تجاری وارن بافـــت، چارلی  ندهنـــد. همان طور 
گـــر مادامی کـــه یک مشـــکل قابل حل  ، می گویـــد: »ا مانگـــر
اســـت، به آن حملـــه نکنید و معطل کنید تـــا دیگر غیرقابل 
حل شـــود، در واقع این قدر ابله هســـتید که حقتان اســـت 
با چنین مشـــکلی مواجه شـــوید.« برای دست به کارشـــدن، 
کارهایتان ننشـــینید. آلکس  منتظـــر پدیدارشـــدن عواقـــب 
گر تکلیف واقعیت را  هیلی )نویســـنده( هشـــدار می دهد: »ا
روشـــن نکنید، واقعیت تکلیف شـــما را روشـــن خواهد کرد. 
بنابرایـــن واقعیت را بپذیرید. بی قیدوشـــرط هـــم بپذیرید. 
کـــه دوستشـــان نداریـــد.  به خصـــوص آن قســـمت هایی را 
ک باشـــد، ولـــی ایـــن کار بایـــد  شـــاید در لحظـــٔه اول دردنـــا
انجـــام شـــود. در آینـــده ارزش خـــود را نشـــان خواهـــد داد. 

نیست.«  آســـان  زندگی 
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تکنولوژی وایمکس

کارشناس منابع انسانی( هانیه گلستانیان )

وایمکـــس )WiMAX( یـــك روش بـــدون ســـیم فوق العـــاده 
ســـودمند در زمینـــٔه دسترســـی تمامـــی کاربران بـــه اینترنت 
و ارائـــٔه خدمـــات الکترونیکـــی شـــهری اســـت. بـــرای این که 
بهتـــر به نقشـــی که فنـــاوری وایمکـــس در تغییـــر و تحوالت 
سیســـتم ارتباطـــی ایفـــا می کنـــد، پـــی ببریـــد، تصـــور کنیـــد 
کـــه در هـــر کجا و هـــر زمـــان، خواهید توانســـت با اســـتفاده 
از لپ تـــاپ خـــود بـــه دنیـــای اینترنـــت دسترســـی داشـــته 
باشـــید. وایمکـــس، فناوری قدرتمندی اســـت کـــه می تواند 
تحـــرك واقعـــی را برای شـــبکه بـــه ارمغـــان آورد. در زمانی نه 
کثـــر خریـــداران رایانه خوشـــحال بودند که  چنـــدان پیش،  ا
دســـتگاه جدیدشـــان یـــك مـــودم دارد که به شـــکل داخلی 
در آن نصـــب شـــده اســـت. در آن روزهـــا کاربـــر می توانســـت 
یك مگابایـــت را در حـــدود پنج دقیقـــه )بســـته بـــه ســـرعت 
WI-( دانلـــود کند؛ با سیســـتم وای-فای )ارتبـــاط و اتصال
FI( همیـــن کاربر می تواند یك مگابایـــت را در مدت یك ثانیه 
دانلود کند. وایمکس حتی ســـرعت باالتری را در حوزه های 

گســـترده تری ارائـــه می دهـــد. 

وایمکس چیست؟
وایمکـــس، سیســـتم دیجیتـــال ارتبـــاط بی ســـیم بوده 
بـــرای شـــبکه هایADSL  و حتـــی  و جایگزینـــی مناســـب 
شـــبکه های بی ســـیم کوتاه برد در نواحی شـــهری محسوب 
می شـــود. از بزرگ تریـــن نقاط قـــوت این تکنولوژی نســـبت 
بـــه دیگـــر تکنولوژی هـــای بی ســـیم، ُبرد بـــاالی امـــواج آن و 
امـــکان دسترســـی بـــه آن در مســـافت های بســـیار طوالنـــی 

 . ست ا
متشـــکل   ،WiMAX Forum عنـــوان  تحـــت  گروهـــی 
از اپراتورهـــا و تولیدکننـــدگان تجهیـــزات وایمکـــس، ایجـــاد 
اســـتاندارد واحـــد بـــرای آزمایـــش تجهیـــزات تولیدکنندگان 
محصـــوالت وایمکـــس را پیشـــنهاد داده و هـــدف آن، تالش 
کثـــر ســـازگاری بیـــن تجهیـــزات مختلـــف  بـــرای ایجـــاد حدا
و  از یک ســـو  تولیدکننـــدگان مختلـــف  توســـط  تولیدشـــده 
اپراتورها از ســـوی دیگر اســـت؛ درســـت همان گونه که برای 
گروه محصوالت صنعتی، اســـتانداردهایی مشابه برای  یک 

تولیـــد محصـــوالت تعیین می شـــود. 
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گی های فنـــاوری وایمکس به  برخـــی از مهم ترین ویژ
ح زیر است: شـــر

آنتن هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  بـــاال:  دادٔه  انتقـــال  نـــرخ   -
همـــراه  بـــه   )Multiple Input Multiple Output( مایمـــو 
زیر-کانال ســـازی انعطاف پذیـــر و کدگـــذاری و مدوالســـیون 
پیشـــرفته، فنـــاوری وایمکس را قادر می ســـازد تا به ســـرعِت 
بارگیـــری تـــا 63 مگابیت بر ثانیـــه و بارگذاری تـــا 25 مگابیت 

بر ثانیـــه دســـت یابد. 
کیفیـــت ســـرویس)QoS( : یکـــی از اصـــول معمـــاری   -
MAC در اســـتاندارد IEEE 802.16 کیفیت ســـرویس است. 
ایـــن اســـتاندارد جریان های سرویســـی را تعریـــف می کند که 
کـــد)DSCP(  در ســـرویس های متمایز  می توانـــد بـــه نقـــاط 
)DiffServ( یـــا برچســـب های جریـــان در  MPLS  نگاشـــته 

 . د شو
گی های امنیتـــی وایمکس بر پایٔه پروتکل  - امنیت: ویژ
احـــراز هویـــت گســـترش پذیر )EAP( و اســـتاندارد رمزنگاری 
پیشـــرفته )AES( و پیام های کنترلـــی CMAC و HMAC بنا 

است.  شده 
وایمکـــس،  ویژگـــی  برجســـته ترین  وســـیع:  پوشـــش   -
پوشـــش گســـتردٔه آن نســـبت بـــه وای فـــای اســـت. در حـــال 
حاضـــر، از لحاظ نظـــری وایمکـــس می تواند محـــدوده ای به 
گرچه  شـــعاع 30 مایـــل )پنجاه کیلومتـــر( را پوشـــش دهد کـــه ا
در عمـــل ایـــن مقـــدار بـــه ده کیلومتـــر می رســـد، نســـبت بـــه 
فناوری های پیشـــین خود )مانند وای فای( جهشـــی نســـبتًا 

اســـت.  بزرگ 
گـــی مهـــم وایمکـــس، امـــکان  - ســـیاربودن: دیگـــر ویژ
اتصـــال در حیـــن حرکـــت برای ایســـتگاه های ســـیار اســـت. 
- ایســـتگاه های واســـطه: امـــواج رادیویـــی وایمکـــس از 
ایســـتگاه های پایـــه به ســـوی مشـــترکین ارســـال می شـــود. 
در این ایســـتگاه ها، ســـخت افزار هایی برای ارائـــٔه وایمکس 
در ناحیـــٔه محـــدودی نصـــب شـــده اســـت. از آن جـــا که هر 
ایســـتگاه پایـــه، ناحیـــٔه محـــدودی را پوشـــش می دهـــد، با 
اتصـــال این ایســـتگاه ها بـــه یکدیگـــر می توان ناحیـــٔه تحت 

پوشـــش را گســـترش داد. 
- دسترســـی: اتصـــال بـــه ایســـتگاه های پایـــٔه وایمکس 
به ســـادگی صـــورت می پذیـــرد و نیاز بـــه دانش فنـــی ندارد. 

بـــه  وایمکـــس  فنـــاوری   :)Scalability( مقیاس پذیـــری 
گونـــه ای طراحـــی شـــده اســـت کـــه در محـــدودٔه کانال هـــای 
20MHz  تـــا 1.25 قـــادر بـــه کارکـــردن اســـت. از نتایج ایـــن امر، 
راحتِی پیاده ســـازی شبکه با ایجاد تغییرات جزئی در قسمت  
Air Interfaceاســـت و بســـته بـــه مدل مصرف، براســـاس نوع 
ســـرویس و طیف فرکانســـی آزاد، وایمکس قابل پیاده ســـازی 
در فرکانس های متفاوتی اســـت. ایـــن خصوصیت همچنین 
باعث می شـــود که محدودٔه کشورها براساس نیازمندی های 
منطقه ای مختلفشان، برای مثال، نیاز دسترسی به اینترنت 
در شـــهر یا دسترسی پرظرفیت باند وسیع متحرک در متروها 
و حومٔه شـــهر، قادر به اســـتفادٔه مؤثر و چندمنظوره ای از این 

باشد.  فناوری 
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چراWiMAX ؟
طریـــق  از  هم ا کنـــون  بی ســـیم«  »اینترنـــت  دسترســـی 
تکنولوژی وای فای میســـر اســـت و ممکن اســـت این ســـؤال 
به نظـــر برســـد کـــه چه لزومـــی به ابـــداع یـــك تکنولـــوژی دیگر 
گر فقط مشـــکل برخی از اشـــکاالت  در ایـــن زمینه اســـت؟ آیا ا
سیســـتم وای فای اســـت، نمی توان با بهســـازی این سیستم 
به همان چیزی که WiMAX مدعی آن اســـت، دست یافت؟ 
نگاهی بـــه تفاوت هـــای WiMAX و وای فای نشـــان می دهد 
کـــه بـــا وجـــوِد تشـــابه ایـــن دو روش در اســـتفاده از امـــواج 
مایکروویـــو بـــرای تأمیـــن دسترســـی اینترنـــت بـــرای کاربران، 
گانه اســـت. وای فای،  WiMAX  و وای فای، دو سیســـتم جدا
کثر در حـــد محوطٔه  اتصـــال بی ســـیم را با بـــردی کوتـــاه، حدا
یـــك فرودگاه، نمایشـــگاه یـــا کافی شـــاپ )نهایتًا در ســـطح 65 
 WiMAX کـــه در کیلومترمربـــع( برقـــرار می ســـازد. در حالـــی 
صحبت از اتصال بی ســـیم دســـت کم در حد یك شهر کوچك 
اســـت )چیزی در حدود هشـــت هزار کیلومترمربع(. گذشته از 
کثر ســـرعتی کـــه تکنولـــوژی وای فای بـــرای کاربران  این، حدا
فراهم می کند، ســـرعت دانلود پنج مگابایت در ثانیه اســـت و 
این در حالی اســـت که کاربران تکنولوژی WiMAX با سرعت 
شـــگفت انگیز 50 تا 100 مگابایـــت خواهند توانســـت داده ها را 
از اینترنـــت دانلود کننـــد )به این ترتیب، امکان تماشـــای یك 
فیلـــم با کیفیت باال از اینترنت - که ســـرعتی حداقل برابر با 10 
مگابایـــت در ثانیه نیاز دارد - بـــرای کاربری که در حال حرکت 
بـــا یك لپ تاپ اســـت، به راحتـــی ممکن خواهد بـــود(. تفاوت 
عمـــدٔه دیگر WiMAX با وای فای و نیز روش های دسترســـی 
با پهنای باند باال، ارزان بودن آن اســـت که هرچند تا رســـیدن 
بـــه این مؤلفٔه به شـــدت مهـــم، راه زیـــادی مانده اســـت، ولی 
یکـــی از اهداِف طراحان آن اســـت. »ارزان بودن« یا حتی »زیاد 
کـــه برآورده شـــدن آن می توانـــد  گران نبـــودن« چیـــزی اســـت 
تمـــام تکنولوژی های رقیـــب WiMAX را از میـــدان به در کند. 

 WiMAX مزایا و برتری های
نیـــاز بـــه بسترســـازی بنیـــادی شـــبکه ها در کشـــور امری 
ایـــن  برقـــراری  و  ایجـــاد  بـــا  کـــه  می رســـد  به نظـــر  ضـــروری 
تکنولـــوژی جدید )وایمکس( امید اســـت که بتـــوان ضعف ها 
و نقصان هایـــی که در شـــبکه های کشـــوری وجـــود دارد، رفع 
شـــود و امکانات و قابلیت هـــای جدیدی به آن افزوده شـــود. 

جـــزو   ،WiMAX تکنولـــوژی  بـــا  بناشـــده  شـــبکه های 
شـــبکه های wireless شهری محســـوب می شود که به راحتی 
می توانـــد بـــا وجـــود منطقـــٔه بســـیار وســـیعی کـــه دکل هـــای 
WiMAX تحـــت پوشـــش خـــود قـــرار می دهـــد، کل شـــهر یا 
شـــهرک های صنعتـــی و مناطق اســـتراتژیک را پوشـــش دهد 
و قابلیـــت اســـتفادٔه اینترنت بســـیار پرســـرعت را از طریق این 
تکنولـــوژی بـــرای ســـازمان ها، ارگان ها و شـــرکت های تجاری و 

همچنیـــن منـــازل مســـکونی امکان پذیر ســـازد. 
 ،Wi-Fi ســـرعت داده هایـــی مانند ،WiMAX به کمک
پشـــتیبانی می شـــود و موضـــوع تداخـــل امـــواج نیـــز کاهش 
گی های ایـــن تکنولوژی، نیازنداشـــتن  می یابـــد. یکـــی از ویژ
بـــه دیِد مســـتقیم بین مشـــترکان و دکل های BTS اســـت. 

از جملـــه خصوصیـــات WiMAX آن اســـت کـــه عـــالوه بر 
داده، صـــدا و تصویـــر را نیـــز به خوبـــی پشـــتیبانی می کنـــد و 
سرویســـی که ارائه می شـــود، به صورت کاما نامحدود اســـت 
و هیچ گونـــه محدودیـــت حجمی یا زمانـــی نـــدارد و این بدان 
معناســـت که کاربر می تواند بـــدون هیچ محدودیـــت زمانی، 
در تمام شـــبانه روز، به هر مقـــدار و حجمی که پهنای باندش 

اجـــازه می دهـــد، download یا upload داشـــته باشـــد. 
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یکپارچگی مودم، فرســـتنده و گیرندٔه رادیویی در ســـایز 
بســـیار کوچک و قابل حمل و امکان نصب بســـیار آسان آن 
نیز جزو برتری هایی محســـوب می شـــود که نســـبت به دیگر 
فناوری های مشـــابٔه خود داراســـت. امـــکان مدیریت مودم 
کاربر از راه دور توســـط شـــرکت و کارشناســـان فنی و قابلیت 
به روزرســـانی نرم افزارهـــای مودم نیز در زمـــرٔه این گونه موارد 

می گیرد.  قرار 
نیازنداشـــتِن بـــه دیـــد مســـتقیم میـــان مـــودم ســـمت 
کاربـــر و آنتـــن مرکـــزی و شـــعاع فوق العاده زیاد تحت پوشـــش 
جملـــه  از  نیـــز  داده  انتقـــال  بـــاالی  ســـرعت  حیـــن  در  آن 
ویژگی هـــای دیگر آن محســـوب می شـــود کـــه توپولوژی های 
beam-( و تکنیک های آنتنـــی )meshپیشـــرفته )شـــبکه های
forming،STC  و تنـــوع آنتـــن( می توانـــد بـــرای پوشـــش بـــرد 
بیش تری به کار رود که این تکنیک های پیشـــرفته همچنین 
می توانـــد بـــرای افزایـــش کارایـــی طیفـــی، ظرفیت، اســـتفادٔه 
 RF کزیمم و میانگیـــن برای هر کانال مجدد، توان خروجی ما

)فرکانـــس رادیویـــی( مفید واقع شـــود. 
کاربردهای عملی وایمکس 

پوشـــش وســـیع و پهنـــای بانـــد بـــاالی وایمکـــس، آن را 
کاربردهـــای زیر مناســـب می ســـازد: بـــرای 

o امـــکان اتصـــال پهن باند بی ســـیم در میان شـــهرها و 
کشـــورها از طریق طیـــف متنوعی از دســـتگاه ها 

o ارائـــٔه جایگزینی برای دسترســـی پهن بانـــد دی اس ال 
کابلی  و 

بـــرای  اینترنـــت  بـــه  دسترســـی  بـــرای  منبعـــی  ارائـــٔه   o
کســـب وکار  پیوســـتگی  برنامه ریـــزی  در  به کارگیـــری 

 )Broadband(پهن باند
شـــرکت های متعـــددی در حـــاِل به کارگیـــری وایمکـــس 
بـــرای ارائٔه اتصال پهن باند به هر دو صورت ســـیار و خانگی 
در سراســـر نقـــاط شـــهرها و کشـــورهای مختلـــف هســـتند. 
در بســـیاری از مـــوارد، ایـــن موضـــوع ســـبب بـــروز رقابت در 
بازار هایـــی که پیـــش از این فقـــط از فناوری های دی اس ال 

و مشـــابه آن اســـتفاده می کردند، شـــده است. 
عـــالوه بـــر ایـــن، هزینٔه نســـبتًا پاییـــن پیاده ســـازی یک 
شـــبکٔه وایمکـــس )در مقایســـه بـــا جـــی اس ام، فیبرنـــوری و 
دی اس ال( امـــکان دسترســـی پهن بانـــد را در مناطقی که از 

لحاظ اقتصادی امکان پذیر نبوده اســـت، فراهم می ســـازد. 
 )Backhaul(بک هال

فناوری هـــای  بـــرای  جایگزینـــی  می توانـــد  وایمکـــس 
ســـی دی ام ای  و   )GSM( جـــی اس ام  ماننـــد  تلفن همـــراه 
)CDMA(  باشـــد. وایمکـــِس ثابـــت نیـــز به عنـــوان فنـــاوری 
در   G4 و   G3  ،G2 شـــبکه های  بـــرای  بی ســـیم  بک هـــال 
کشورهای توســـعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. 
با اســـتفاده از وایمکـــس می توان اتصال هـــای نقطه به نقطه 
بـــه طـــول 30 مایـــل )50 کیلومتر( و بـــا نرخ انتقـــال داده ای که 
می توانـــد از چندین خط E1 و T1 پشـــتیبانی کنـــد، ایجاد کرد 
و بدین ترتیـــب از ایـــن فناوری برای اتصال ایســـتگاه های پایه 
کـــرد. ترافیک شـــبکه های  کز ســـوییچینگ اســـتفاده  بـــه مرا
تلفن همراه )ســـلولی( ترکیبی از صـــدا و داده اســـت که ویژگی 
QoS ذاتی وایمکس برای این کاربرد بســـیار مناســـب اســـت. 
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 )Triple-Play(سرویس سه گانه
وایمکـــس بـــا پشـــتیبانی از فناوری هایی چـــون کیفیت 
ســـرویس )QoS( و چندپخشـــی، امکان ارائٔه ســـرویس های 
وایمکـــس  اپراتـــور  رو،  ایـــن  از  فراهـــم می کنـــد.  را  ســـه گانه 
می توانـــد عالوه بر دسترســـی پهن باند ســـریع بـــه اینترنت، 
ســـرویس های VOIP و IPTV را نیز به مشتریان عرضه کند. 

شبکه های بانکی 
شـــعبه ها  اتصـــال  بـــرای  می تواننـــد  بـــزرگ  بانک هـــای 
شـــبکه های  از  یکدیگـــر  بـــه  خودپـــرداز  دســـتگاه های  و 
کنند. این بانک ها معموًال در  خصوصی وایمکس اســـتفاده 
نواحی وســـیعی گسترده شـــده اند و نیاز به امنیت و پهنای 
گی های ذاتـــی وایمکس ایـــن نیاز را  بانـــد باال دارنـــد کـــه ویژ
برطـــرف می ســـازد. عالوه بـــر این هـــا، وایمکـــس می تواند در 
بســـیاری از شـــبکه های خصوصـــی و عمومی دیگـــر، مانند: 
محوطـــٔه دانشـــگاه ها، محیط هـــای آموزشـــی، شـــبکه های 
ایمنـــی عمومی )مانند آتش نشـــانی و پلیس( نیـــز به کار رود. 

بهینه سازی هزینه ها 
  )throughput(از نظر ســـرمایه گذاری، تـــوان عملیاتـــی
بـــاال و اســـتفادٔه بهینـــه از طیف فرکانســـی، بـــه اپراتور این 
کند و  کـــه ترافیک بیش تـــری منتقـــل  امـــکان را می دهـــد 
تعـــداد ایســـتگاه پایٔه کم تـــری برای حجم دادٔه مشـــخص 
، هزینه هـــای  کم تـــر نیـــاز باشـــد. تعـــداد BS هـــای  مـــورد 
ســـرمایه ای شـــبکه را کاهـــش می دهد و هزینـــٔه نگهداری 
کـــه باعث پایین آمدن  تجهیزات شـــبکه نیز پایین می آید 
هزینه هـــای عملیاتـــی نیز می شـــود. همچنیـــن، به جهت 
ارزان تر بـــودن حـــق لیســـانس بـــرای فضـــای فرکانســـی در 
بـــا دیگـــر فناوری هـــا ماننـــد UMTS  نســـل 3،  مقایســـه 
پاییـــن  فناوری هـــا  ایـــن  بـــه  نســـبت  ســـرمایه ای  هزینـــٔه 
کـــه بـــه دنبـــال آن، نـــرخ تعرفـــٔه ســـرویس ها نیـــز  می آیـــد 

می یابد.  کاهـــش 
وایمکس چگونه کار می کند؟

وایمکس دو جزو اصلی برای ایجاد یك شبکه احتیاج دارد:
1. ایســـتگاه مرکـــزی )BS( که به عنـــوان تکرارکننده عمل 

می کنـــد و می توانـــد به اینترنت متصل باشـــد. 
2. مشـــترك/ کاربـــر نهایـــی کـــه از دسترســـی بی ســـیم با 

پهنـــای بـــاال از طریـــق ایســـتگاه مرکـــزی اســـتفاده می کند. 

وایمکس دو نوع سرویس بی سیم را ارائه می دهد:
1. ســـرویس خـــارج از خـــط دیـــد)NLOS( : ایـــن نوعـــی از 
ســـرویس وای-فای )wi-fi( اســـت کـــه در آن یك آنتن کوچك 
روی رایانـــٔه مشـــترك )کاربـــر( بـــه بـــرج متصـــل اســـت. در این 
ســـرویس، وایمکـــس از فرکانـــس پایین تری مشـــابه وای فای 
اســـتفاده می کند. این فرکانس بیـــن 2 گیگاهرتز و 11 گیگاهرتز 
اســـت. به دلیل اســـتفاده از طول موج کوتاه، ســـرویس خارج 

از دیـــد )NLOS( می توانـــد از موانـــع عبور کند. 
2. ســـرویس روی خط دید)LOS( : در این نوع ســـرویس، 
یـــك آنتـــن بشـــقابی روی ســـقف یـــا نقـــاط قطـــب یـــك بـــرج 
وایمکـــس نصـــب می شـــود. ایـــن نـــوع ارتبـــاط، پرقدرت تـــر و 
پایدارتر اســـت و می تواند حجم بزرگـــی از اطالعات را با خطای 
کم تـــر بفرســـتد. ایـــن نـــوع ارتبـــاط، از فرکانس باالتـــری تا حد 
66 گیگاهرتز اســـتفاده می کند. در فرکانس هـــای باال، تداخل 

کم تر اســـت و پهنـــای بانِد زیادتری دردســـترس اســـت. 
بـــا کاربـــرد آنتن هـــای قدرتمند ســـرویس روی خـــط دید 
)LOS(، ایســـتگاه وایمکـــس می توانـــد اطالعات را بـــه رایانه ها 
کـــه فنـــاوری  و روترهـــا بفرســـتد، البتـــه روترهـــا و رایانه هایـــی 
وایمکس را پشـــتیبانی می کند در 30 مایلی فرســـتنده اســـت؛ 
کثر محدودٔه مخابراتی وایمکس 30 مایل اســـت.  کـــه حدا چرا
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اتصال به وایمکس 
دســـتگاه های متعـــددی در بـــازار وجـــود دارد کـــه امـــکان 
اتصال به شـــبکٔه وایمکس را فراهم می کند. به این دســـتگاه ها 
 Subscriber(کی »تجهیزات سوی مشتری )CPE( یا واحد اشترا
Unit( « می گوینـــد. تمرکـــز بر واحدهای ســـیار در حـــال افزایش 
اســـت. از جملـــٔه ایـــن واحدهـــای ســـیار، تلفن هـــای همـــراه 
هوشـــمند، دانگل های یواس بی و دســـتگاه های تعبیه شـــده 
در لپ تاپ هاســـت که امکان اتصال به اینترنت ســـیار را عرضه 
می کننـــد. بـــرای تحقـــق همکنش پذیـــری جهانـــی، انجمـــن 
گواهینامه هایـــی دســـتگاه ها را تأییـــد  وایمکـــس بـــا اعطـــای 
می کند. لیستی از دستگاه های تأییدشـــدٔه وایمکس در وبگاه 

انجمـــن وایمکس موجود اســـت. 
دروازه های وایمکـــس: دروازه های وایمکس به دو صورت 
بیرونی و خانگی ســـاخته می شـــود. بیش تر دستگاه هایی که 
توســـط شـــرکت های مختلف مانند Zyxel و Motorolla تولید 
می شـــود، از نـــوع خانگـــی بوده و به راحتی توســـط مشـــتریان 

نصب می شـــود و معموًال ویژگی های زیـــر را دارد:
کـــه از  - یـــک نقطـــٔه دسترســـی وای فـــای تعبیه شـــده 
وایمکـــس  بـــه  بتوانـــد  مختلـــف  دســـتگاه های  آن  طریـــق 

متصـــل شـــود 
- پورت هـــای اترنـــت RJ45 بـــرای اتصـــال مســـتقیم بـــا 

کابـــل شـــبکه بـــه رایانه 
- پورت هـــای تلفـــن RJ11 برای اتصال به شـــبکٔه تلفن و 

 VoIP بهره گیـــری از امکانات
یک مودم یواس بی وایمکس برای اینترنت سیار

مودم هـــای  حمـــل:  قابـــل  یواس بـــی  مودم هـــای 
یواس بـــی فراوانـــی در بازار موجود اســـت که امـــکان اتصال 
بـــه شـــبکٔه وایمکس را فراهـــم می کند. معموًال ایـــن مودم ها 
آنتن هـــای چنـــد ســـویه ای اســـت کـــه دریافـــت ضعیف تری 
نســـبت بـــه دیگـــر دســـتگاه ها دارد و در نقاطی که پوشـــش 

مناســـبی داشـــته باشـــد، قابل اســـتفاده اســـت. 
تلفن هـــای همـــراه وایمکـــس: شـــرکت اچ تی ســـی اولین 
تلفن همـــراه وایمکـــس را بـــه نـــام »4G Max« در 12 نوامبـــر 
2008 روانٔه بازار کرد. ایـــن تلفن فقط در بازارهای محدودی 

در روســـیه عرضه می شـــد. 
اچ تی ســـی، دومین تلفن همراه با قابلیـــت وایمکس را به 

نام »4G Evo« در کنفرانس CTIA در الس وگاس در 23 مارس 
2010 ایجـــاد کـــرد کـــه از تاریخ 4 ژوئـــن 2010 در دســـترس عموم 
 G4 و وایمکس G3 قـــرار گرفت. این گوشـــی از قابلیت اتصـــال
را بـــه همراه امکان ارتبـــاط داده ای و صوتی همزمان برخوردار 
کنون گوشـــی های وایمکس متعددی از شرکت هایی  است. ا
مانند: Siemens،Sony Ericsson  و Samsung موجود اســـت. 

فناوری هـــای  در  کانـــال  انـــدازٔه  فنـــی،  دیـــدگاه  از 
کانال  HSDPA+،HSUPA  و وایمکـــس، چهـــار برابر انـــدازٔه 
در EV-DO Rev A اســـت. ظرفیت پایین ســـو از لحاظ نرخ 
انتقـــال مگابیـــت در ثانیه به ازای هر ســـکتور و هـــر کانال در 
 EV-DO فنـــاوری وایمکـــس، ده برابـــر فناوری نســـل ســـوم
  HSDPA+، HSUPA بـــوده و بیش تـــر از ســـه برابـــر  Rev A
کارایـــی طیفـــی پایین ســـو در وایمکـــس، 2.5 برابـــر  اســـت. 
بیش تـــر از فناوری هـــای نســـل ســـوم اشـــاره شـــده و این در 
حالـــی اســـت کـــه پیش بینی می شـــود هزینـــٔه بهینه ســـازی 
تجـــاری و تکنولوژیـــک ماژول هـــای آن هـــا در ســـال2010،  در 
  HSDPA+،HSUPA به میزان 2.2 برابر و در EV-DO Rev A
بـــه میزان 2.9 برابر بیش از فناوری وایمکس باشـــد. با توجه 
بـــه مـــوارد ذکرشـــده، می تـــوان انتظـــار داشـــت که فنـــاوری 
وایمکـــس بین پنـــج تـــا ده برابر بهتـــر از فناوری های نســـل 

ســـومی باشد!
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3. رای، مونی. رم جات، کانا )2019(؛ تأثیرپذیری کودک از رســـانه ها. 
مترجم: نازنین محمدی مقدم )1397(، تهران: پشـــتیبان، چاپ اول. 
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روابـــط  بـــر  کیـــد  تأ بـــا  پیام هـــا،  از  اخالقـــی  دریافت هـــای 
شـــخصی و اخـــالق مراقبـــت، می توانـــد بـــه ارزشـــمندبودن 
افـــراد  اجتماعـــی  مســـئولیت پذیری  و  انســـانی  روابـــط 
جامعـــه بینجامـــد. رشـــد اخـــالق انســـانی، به ویـــژه اخـــالق 
مراقبـــت، می تواند بـــا خصایصی چون: مراقبت، دلســـوزی، 
خیرخواهـــی، پرورش دادن مهرورزی و مســـئولیت پذیری در 
قبال همنوع همراه باشـــد. ابعاد ســـواد اخالقی، معطوف به 
قضـــاوت اخالقی و پذیرش مســـئولیت اخالقـــی و اجتماعی 
فـــرد در قبـــال جامعه اســـت. از آن جـــا که مؤلفه های ســـواد 
رســـانه ای شامل بعد شـــناختی، احساسی، زیبایی شناسی 
و اخالقـــی اســـت، لـــذا رابطـــٔه میـــان اخـــالق و مســـئولیت 
اجتماعـــی در ذیـــل بعـــد اخالقـــی ســـواد رســـانه ای جـــای 
کـــه اخـــالق، یکی از ابعاد ســـازندٔه مســـئولیت  می گیـــرد؛ چرا

اجتماعـــی محســـوب می شـــود. 
کنش هایـــش  و  انســـان  درنظرگرفتـــن  بـــدون  اخـــالق، 

بی معناســـت و قضاوت اخالقی، نوعی کنش انســـانی نسبت 
بـــه پیام هایـــی اســـت کـــه فـــرد از محیـــط پیرامونش کســـب 
به زعـــم  رســـانه می شـــود،  از  کـــه صحبـــت  زمانـــی  می کنـــد. 
نویســـنده؛ رســـانه و پیام صرفًا به یکسری رســـانه های خاص 
ماننـــد: مطبوعات، کتـــاب، رادیو، تلویزیون، ماهـــواره، فضای 
مجـــازی و پیام هایشـــان اطـــالق نمی شـــود، بلکـــه هـــر آنچـــه 
اطـــراف مـــا وجـــود دارد، می توانـــد همانند رســـانه عمل کند، 
کمـــا این که هر فردی خود می تواند یک رســـانه باشـــد. هدف 
اصلی ما، بررســـی ســـه مؤلفٔه ســـواد رسانه ای، ســـواد اخالقی 
و مســـئولیت اجتماعی و ارتبـــاط میان آن ها در کنـــار الزامات 
عاملیـــت انســـانی به عنوان رســـانه در بســـتر جامعه اســـت تا 
بتـــوان با تحلیل منطقی برخـــی از زوایا، افق هـــا و چالش های 
پیـــش رو ایـــن مفاهیـــم را نشـــان داد. قاعـــدٔه اساســـی ایـــن 
بحـــث، توجه به امنیت، ســـالمت و آســـایش همـــگان، همان 
مســـئولیت اجتماعی و توانایی مدیریت مناســـب آن اســـت. 

کریمی کبر  ا

سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی
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کـــه مفهـــوم اخـــالق با  بـــا درنظرداشـــتن ایـــن موضـــوع 
فهـــم و دانـــش مســـئولیت اجتماعـــی، تحـــت عنوان ســـواد 
اخالقـــی و به عنـــوان یکـــی از اضالع ســـواد رســـانه ای )حوزٔه 
شـــناختی، عاطفـــی، زیبایی شـــناختی و اخالقـــی( می توان 
همتـــراز بـــا دیگـــر نیازهای انســـان قـــرن بیســـت ویکم برای 
زندگـــی فـــرض کـــرد. همان طور کـــه اخالق به بعد شـــخصی 
و فـــردی تصمیمـــات و رفتارهـــای ارتباطـــی توجـــه دارد؛ در 
مقابـــل، مســـئولیت اجتماعی به جنبٔه اجتماعی و مســـائل 
فراشـــخصی مرتبط است و سواد رســـانه ای در این میان، به 

هـــر دو رویکرد نیازمند اســـت. 
چگونه باسواد شویم؟ 

هیچ کـــس یک شـــبه باســـواد نمی شـــود! بـــرای یادگیـــری 
مهارت هایی مثل: رانندگی، شـــنا و فوتبـــال، گذراندن مراحلی 
الزم اســـت که باید یکی پس از دیگری انجام شـــود. مثا کسی 
که می خواهد شـــنا یاد بگیرد، باید اول در خشـــکی اصول شنا 
را یـــاد بگیرد. بعـــد از آن، تمرین نفس گیری و دســـت وپازدن در 
عمـــق کـــم و الی آخر. شـــاید هـــم بعضی وقت هـــا الزم باشـــد تا 
گر را پرت کنی توی قســـمت عمیق استخر تا دو سه قلپ  شـــنا
آب بخورد و جدی بودن یادگیری شـــنا دســـتش بیاید! ســـواد 
گون  رســـانه ای هم یک مهارت چند مرحلـــه ای با درجات گونا
اســـت که بایـــد برای کســـب آن، مرحله به مرحلـــه پیش رفت، 
وگرنـــه خطر غرق شـــدن وجـــود دارد! بـــه همین دلیل، ســـواد 
رســـانه ای یک شـــبه و بـــا خوانـــدن یـــک کتـــاب یـــا شـــرکت در 
گاه آموزشـــی به دســـت نمی آید، بلکـــه نیازمند تمرین و  یک کا

پیمودن پله به پلٔه مراحل کســـب ســـواد رســـانه ای اســـت. 
الفبای سواد رسانه ای

1. رژیـــم بگیریـــم: ســـواد رســـانه ای مثـــل یـــک رژیـــم اســـت که 
مشـــخص می کنـــد کـــدام مـــواد مضـــر اســـت و کـــدام مفیـــد و هـــر 
مـــاده ای به چـــه نســـبتی و چگونه باید مصرف شـــود تا فرد ســـالم 
بمانـــد. وقتـــی می توانیـــم رژیـــم مصـــرف رســـانه ای خـــود را تعیین 
گاه باشـــیم و مضرات  کنیـــم که نســـبت به ویژگی هـــای هر رســـانه آ
و فوید هرکدام را بشناســـیم. شـــناخت این ویژگی هـــا و تعیین رژیم 
مصـــرف در پلـــٔه اول ســـواد رســـانه ای انجـــام می شـــود. در شـــرایط 
اشـــباع رســـانه ای، رژیم مصرف رســـانه ای به ما کمـــک می کند تا در 
انتخاب های رســـانه ای خود دقت کنیم و با درجه بندی رســـانه ای 

دور و اطرافمـــان، از هرکـــدام به انـــدازه و درســـت مصـــرف کنیم. 

ویژه نوروز 1402 شمارٔه ۴۲

70



عـــالوه بر ایـــن، همان طـــور که هـــر غذایـــی نمی خوریم و 
هر نوشـــیدنی ای نمی نوشـــیم تا جســـممان ســـالم بماند، با 
اتخـــاذ رژیـــم صحیح مصرف رســـانه ای، می توانیم تشـــخیص 
بدهیـــم که کدام یک از پیام های رســـانه ای را نادیده بگیریم و 
از رویارویـــی بـــا آن ها پرهیز کنیم تا از آســـیب های مختلف در 

بمانیم.  امان 
در ایـــن مرحلـــه، بـــرای اســـتفاده از هـــر رســـانه باید به 
این ســـؤاالت پاســـخ دهیـــم: »در مقابل زمـــان و هزینه ای 
کـــه بـــرای اســـتفاده از ایـــن رســـانه صـــرف می کنیـــم، چـــه 
ایـــن  از  اســـتفاده  میـــزان  می آوریـــم؟  به دســـت  منافعـــی 
رســـانه، نســـبت بـــه بقیـــٔه رســـانه ها چقـــدر باشـــد؟ از این 

کنیم؟« رســـانه چگونـــه بایـــد اســـتفاده 
کـــه  یـــاد می گیریـــم  کنیـــم: در مرحلـــٔه دوم  انتقـــاد   .2
به راحتـــی هر حرفی را از رســـانه ها نپذیریم؛ بـــه این معنا که 
دیگـــر در برابـــر پیام های رســـانه ای، بیننده یـــا خواننده ای 
منفعل نباشـــیم؛ بلکه ســـعی کنیـــم روش های رســـانه ها در 

جـــذب و اقناع مخاطب را بشناســـیم و معانی پنهان متون، 
فیلم هـــا، تصاویـــر و... را درک و تحلیـــل کنیم. 

اهمیت سواد رسانه ای در جامعٔه شبکه ای
امـــروزه فضای مجـــازی بـــا توســـعٔه روزافـــزون اطالعات 
خانواده هـــا،  زندگـــی  در  اساســـی  نقشـــی  ارتباطـــات،  و 
خصوصـــًا نوجوانان و جوانـــان پیدا کرده اســـت. فعالیت در 
شـــبکه های مجـــازی، همٔه ابعـــاد زندگـــی را دربرمی گیـــرد؛ از 
کاریابـــی و... بنابراین در  گرفته تـــا  قرارگذاشـــتن با دوســـتان 
شـــرایطی کـــه زندگی همگانی بـــا فضای مجازی گـــره خورده 
اســـت، توجـــه بـــه ابعـــاد مختلف ایـــن پدیـــده و آشـــنایی با 
فرصت ها و تهدیدهـــای آن، امری ضروری به نظر می رســـد. 
بـــه عبـــارت دیگـــر، همان طـــور کـــه اســـتفاده از هـــر ابـــزاری 
مســـتلزم برخـــورداری از دانـــش مرتبـــط بـــا آن اســـت، الزمٔه 
از  برخـــورداری  نیـــز  مجـــازی  فضـــای  از  صحیـــح  اســـتفادٔه 
ســـواد رسانه ای و شـــناخت تهدیدهای ناشـــی از این فضا و 

فرصت هـــای موجـــود در آن اســـت. 
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از آن جا که ســـواد رســـانه ای، الگویی اســـت تا براساس آن 
مخاطـــب و افـــکار عمومی، نـــه به عنوان یک عنصـــر منفعل، 
بلکـــه به عنـــوان یـــک پدیـــدٔه فعـــال و جـــاری، در فراینـــدی 
شناختی به حســـاب می آید و عمل تفسیر و تحلیل پیام را به 
انجام رســـانده اســـت، ضرورت دارد تا مخاطبان رســـانه های 
جمعـــی، به ویژه کاربـــران فضای مجـــازی، بیش از گذشـــته با 
مفاهیم این ســـواد نســـبتًا نوظهور آشـــنا شـــوند و تـــوان خود 
را بـــرای مواجهٔه شایســـته با فضـــای مجازی افزایـــش دهند. 
از ســـوی دیگر، براســـاس نظریٔه مک لوهان، در شـــرایط فعلی 
در عصـــری زندگی می کنیم که از دهکدٔه جهانـــی »بازار پیام« 
عبور کرده و با گسترش اقدامات فعاالن رسانه های دیجیتال، 
بازاری جهانی تشـــکیل شـــده اســـت. در ایـــن بـــازار، هریک از 
فعـــاالن فضـــای ســـایبری تـــالش می کننـــد تا بـــا بهره گیـــری از 
روش هـــای مختلـــف مخاطب به ایـــن موضوع می پـــردازد که 
چگونه بســـتر فناوری اطالعات و »بازار پیام« را به سوی خود 
جلب کننـــد. نظریٔه ارتباطات، این مـــکان را در اختیار تمامی 
اعضـــای جامعـــٔه جهانـــی قـــرار می دهد تـــا به عنصـــری فعال 
گ ها،  در فضـــای مجازی تبدیل شـــده و از طریق ایجـــاد وبال
پایگاه هـــای اینترنتـــی، کانال های تلگرام و دیگر اقســـام ایجاد 
»بـــازار پیـــام« رســـانه های نویـــن در فضـــای مجـــازی، در بازار 
جهانـــی پیام حضور یابنـــد. از طرف دیگر، نظریـــه بیان کنندٔه 
این مطلب اســـت کـــه هر فعاِل فضـــای مجازی بـــرای جذب 
مخاطبـــان بیش تـــر از ابزارهای متعددی اســـتفاده می کند تا 
بتواند حجم بیش تری از مخاطبان و ســـرمایه های اجتماعی 

و اقتصـــادی را به ســـوی خـــود جلب کند. 
نظریٔه بازار پیـــام، به این موضوع می پـــردازد که چگونه 
بســـتر فناوری اطالعات و ارتباطات، ایـــن مکان را در اختیار 
تمامـــی اعضای جامعـــٔه جهانی قرار می دهد تـــا به عنصری 
فعـــال در فضـــای مجـــازی تبدیـــل شـــده و از طریـــق ایجاد 
گ هـــا، پایگاه هـــای اینترنتـــی، کانال های تلگـــرام و دیگر  وبال
اقســـام ایجاد رســـانه های نویـــن در فضای مجـــازی، در بازار 
جهانـــی پیام حضـــور یابند. از طرف دیگر، نظریـــٔه بازار پیام، 
بیان کننـــدٔه این مطلب اســـت کـــه هر فعاِل فضـــای مجازی 
، از ابزارهـــای متعـــددی  بـــرای جـــذب مخاطبـــان بیش تـــر
اســـتفاده می کنـــد تـــا بتواند حجـــم بیش تـــری از مخاطبان 
و ســـرمایه های اجتماعـــی و اقتصـــادی را بـــه ســـوی خـــود 

جلب کند. هرچند براســـاس این نظریـــه، درنهایت، از میان 
رســـانه ها و پایگاه هـــای فعـــال در فضای مجـــازی، آن هایی 
می توانند به کســـب مخاطب و مشـــتری همیشـــگی دست 
یابنـــد که بـــه نیازهـــای مخاطبان بیش تـــر توجه کننـــد، اما 
در ایـــن بیـــن، نمی تـــوان از رســـانه ها، پایگاه هـــای اینترنتی 
کـــه حتـــی به صـــورت موقـــت، بـــرای نیـــل به  کانال هایـــی  و 
ایـــن هـــدف از نیازهـــای مخاطبـــان سوء اســـتفاده می کنند 
و بـــا فریب آنـــان، خســـارت های فراوانی برایشـــان بـــه همراه 
می آورنـــد، چشم پوشـــی کـــرد. طبیعتـــًا در چنین شـــرایطی، 
بـــا بحران های اخالقـــی و قانونی متعـــددی مواجه خواهیم 
کـــه در بـــازار پیـــام، برخـــالف بـــازار ســـنتی، هویت  بـــود؛ چرا
تمامـــی فعـــاالن فضـــای مجـــازی بـــر ما روشـــن نیســـت. در 
کـــه صاحبان رســـانه های مجازی شـــامل پایگاه های  حالی 
خبـــری، کانال های تلگـــرام و... تالش می کنند به هر شـــکل 
گروهـــی نیز با  کننـــد،  ممکـــن مخاطبـــان بیش تری جـــذب 
سوءاســـتفاده از ظرفیت هـــای فضـــای مجـــازی، بـــه اعمال 

غیراخالقـــی و غیرقانونـــی مبـــادرت می ورزند. 
بدیهی اســـت در فضایی که به تصویر کشیده شد، کسب 
ســـواد رســـانه ای و آشـــنایی با فرصت ها و تهدیدهای موجود 
در فضـــای مجازی، از الزامات حضـــور در عصر بازار پیام بوده و 
برای اســـتفاده از فرصت های بی نظیر فضای مجازی و عبور از 
خطرات و آســـیب های احتمالی عصر بازار پیام، کســـب ســـواد 
رســـانه ای و آشـــنایی بـــا مهارت هـــای اســـتفاده از فرصت ها و 

گریـــز از تهدیدها، امری مهـــم و الزام می نماید. 

منبع
کبـــر، )1401(؛ کارگاه آموزشـــی ســـواد رســـانه ای با محوریت  کریمـــی، ا
ســـبک زندگـــی ایرانـــی اســـالمی. مازنـــدران، ادارٔه کل فرهنـــگ و ارشـــاد 

مازندران.  اســـالمی 
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تکم آذری ها
یکـــی از مهم ترین رســـوم در میان آذری ها، رســـم تکم و تکم چی 
اســـت. ایـــن رســـم در اصـــل، همـــان نوروزخوانـــی اســـت کـــه بـــا 
شـــعرخوانی و موســـیقی، نویـــِد آمـــدن بهـــار را می دهنـــد. تکـــم، 
عروســـکی اســـت که تکم چی به دســـت می گیرد و با تـــکان دادن 
تکـــم، تصنیف های بهاری و نـــوروزی می خواند. برخی معتقدند 

حاجی فیـــروز از همیـــن نوروزخوانی الهام گرفته شـــده اســـت. 
از رســـوم دیگر در میـــان مردم آذری ایران، پهن کردن ســـفرٔه 
کی، بـــرای پذیرایـــی از مهمانان اســـت و این  عیـــد یا ســـفرٔه خورا
کن در شهرها و روســـتاهای آذربایجان  رســـم در میان مردم ســـا
غربـــی و شـــرقی و اردبیـــل رایـــج اســـت. ایـــن ســـفره، عـــالوه بـــر 
هفت ســـین، شـــامل تنقالتـــی ماننـــد: نخـــود و کشـــمش، مغـــز 
بادام و گردو، خرما، انجیر خشـــک، انار، ســـیب، انگور، شـــیرینی 
کوکـــه و حلـــوای خانگـــی اســـت. یکـــی از رســـوم نـــوروزِی مـــردم 
آذری ایـــران، هدیـــه دادن بـــه عـــروس و دامادی اســـت که اولین 
عید مشترکشـــان را جشـــن می گیرند. چنـــد روز مانده بـــه نوروز، 

خانـــوادٔه نوعـــروس، هدایایـــی به عـــروس و دامـــاد می دهند. 

نـــوروز بـــرای مـــا ایرانیان جشـــن ملی محســـوب می شـــود. در 
عیـــن حـــال، برگزاری جشـــن نـــوروز در هر قســـمت از کشـــور، 
ویژگی هـــای خاص خود را دارد. اقـــوام مختلف ایرانی با توجه 
بـــه محـــدودٔه جغرافیایی خـــاص خـــود، نمادهـــای فرهنگی 
خـــود را حفـــظ کرده اند و با وجـــود آن که هریـــک از آن ها آداب 
و رســـوم خاص خود را نیـــز در برپایی نوروز دارنـــد، بازهم آن را 
به دور از همٔه وابســـتگی های قومی و مذهبی برگزار می کنند. 
در ادامه، قصد داریم تا مراســـم نوروز را در میان اقوام مختلف 
کشـــور عزیزمان از نظر بگذرانیم. مراســـمی کـــه هرکدام، لطف 

خودشـــان را دارند؛ پـــس همراهمان بمانید.

) فاطمه قاسمی )روزنامه نگار

رسوم جالب نوروزی میان اقوام مختلف ایرانی
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میرنوروزی کردها
آیین های جشـــن نـــوروز در غـــرب ایران، ضمن ســـازگاری 
بـــا ویژگی هـــای بومی، از جملـــه: زبان، شـــیوه و جایگاه زندگی 
کهـــن نـــوروز همســـویی دارد.  آن هـــا، بســـیار بـــا آیین هـــای 
میرنـــوروزی یـــا مراســـم کوســـه گردی، از نمایش هایـــی بـــوده 
کـــه میان کردهـــای ایران برگزار می شـــده اســـت. میرنـــوروزی، 
نمایشـــی کمدی اســـت که فردی به عنـــوان فرمانـــدار در ایام 
نـــوروز انتخـــاب می شـــود و مدیریت امـــور در این مـــدت به او 
محـــول می شـــود. این مراســـم امروز فقـــط در چند روســـتای 
مهابـــاد و طی اولین چهارشـــنبٔه ســـال برگزار می شـــود. با این 
حـــال، ما در ایـــام نـــوروز و قبـــل از آن، افرادی را بـــا لباس های 
ســـرخ و چهرٔه سیاه شـــده می بینیم که تحت عنـــوان حاجی 
فیـــروز، مـــردم را شـــاد و ســـرگرم می کنند. ایـــن می تواند همان 
بازماندٔه شـــوخی های میرنوروزی باشـــد که با روش دیگری در 

ایـــام نوروز بـــه اجـــرا درمی آید. 
راه انداختـــن  بـــا  روســـتاییان  کوســـه گردی،  مراســـم  در 
کـــه ماســـک های خنـــده دار پوشـــیده اند، کوســـه  دســـته ای 
کـــه شـــعر  و عروســـش را بدرقـــه می کننـــد. آن هـــا در حالـــی 
می خواننـــد، بـــه دِر خانه هـــا می رونـــد و نوید اتمام زمســـتان 
را می دهنـــد و هدیـــه دریافـــت می کننـــد. کوســـه با ســـخنانی 

جالـــب، حضـــار را متوجـــه حضور خـــود می کند. عامـــٔه مردم، 
آن را رســـمی فکاهـــی می دانند، اما باید گفت که کوســـه گردی 
از قدمـــت بســـیاری برخـــوردار اســـت. در حقیقـــت، شـــخص 
در هیئـــت کوســـه، با زبانی طنزگـــون، از عمیق تریـــن واقعیات 
تلـــخ جامعـــه پـــرده برمـــی دارد و از دردهـــا و رنج هـــا و آرزوهای 

تحقق نیافتـــٔه یـــک قـــوم ســـخن می گوید. 
همچنیـــن در شـــهر بانه، رســـم بـــوده کـــه زنان در شـــب 
را  خـــود  کـــودکان  مـــوی  از  دســـته ای  چهارشنبه ســـوری، 
می بریدنـــد و دور می انداختند تا از هر آســـیبی به دور باشـــند 
و معتقـــد بودند که انجام ندادن ایـــن کار موجب انتقال بالها 
به ســـال جدید می شـــود. نوروزخوانی، از دیگر مراسمی است 
کـــه در کردســـتان برگـــزار می شـــود. امـــروزه این رســـم فقط در 
مناطق روســـتایی اجرا می شـــود و مناطق شـــهری، این رسم 
را بـــه فراموشـــی ســـپرده اند. در این مراســـم، مردم شـــب را در 
خانـــٔه یکـــی از اهالـــی محل جمـــع می شـــوند. در این شـــب، 
نقـــال، نوروزنامـــه را مانند خواندن شـــاهنامه نقالـــی می کند. 
»هه تـــه ری، مه ته ری« هم یکـــی دیگر از آداب اولیـــن روز نوروز 
اســـت که کودکان آن را اجرا می کنند. آن ها شـــال خود را از بام 
پاییـــن می اندازنـــد و به کـــردی می گویند: »هدیـــه ای برایمان 

بیاورید.« 
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لیکوخوانی بلوچ ها
و  سیســـتان  اســـتان  در  نـــوروزی  مراســـم های  از  یکـــی 
بلوچســـتان، جشـــن بهارگاهی اســـت. این جشـــن را عشـــایر 
و کوچ نشـــین های بلـــوچ برگـــزار می کننـــد. با توجه بـــه این که 
قـــوم بلـــوچ از قبیله هـــا و طایفه هـــای زیادی تشـــکیل شـــده 
اســـت، هریک از آن هـــا با دعوت بـــزرگان قوم، بـــه برنامه ریزی 
این جشـــن هایی کـــه اجدادشـــان آنـــان را مهم ترین مراســـم 
قـــوم بلـــوچ می داننـــد، مشـــغول می شـــوند. آیین دیگـــری که 
در ســـرزمین بلوچســـتان برگزار می شـــود، مراسم سرمه سایی 
اســـت. زنان بلوچ در گذشـــته، ســـنگ ســـرمه را روی ســـنگی 
کـــه وســـط آن گـــود بـــود، می ســـاییدند و از آن در طول ســـال 
اســـتفاده می کردنـــد. روز اول بهار و لحظٔه تحویل ســـال، این 

ســـرمه ها را بـــه دختـــران هدیـــه می دهند. 
امـــا مراســـم دیگـــری کـــه در ایـــن منطقـــه اجرا می شـــود، 
مراســـم »هلک لدیـــی یـــا گدام لدیی« اســـت. در این مراســـم 
که بـــه معنـــی جابجایی محل ســـکونت اســـت، طی مراســـم 
ویـــژه ای، ســـیاه چادرها از منطقـــٔه فعلـــی جمع آوری شـــده و 
بـــا یک حلقـــٔه دایـــره ای و خوانـــدن آوازهای مخصـــوص لیکو 
آن جـــا را ترک می کند و به ســـمت مکان جدیـــد بهاری حرکت 
می کنند. آوازهایی که در این مراســـم خوانده می شـــود، همه 
دســـته جمعی اجرا می شـــود و در وصف توصیف بهار اســـت. 
کاشـــتن نهـــال درخـــت خرمـــا در اولیـــن روز عیـــد هم یکـــی از 
رســـوم ایام نوروز در بلوچستان اســـت. نهال یا پاجوش هایی 
کـــه از قبـــل، طی مراســـم خاصـــی از بدنـــٔه درخـــت خرما جدا 
شـــده اســـت، از طرف بزرگ ترها بـــه کوچک ترها عیـــدی داده 

می شـــود تا آن هـــا را در زمین کشـــاورزی خـــود بکارند. 
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عروس گولی گیلک ها
از مراســـم مهم نـــوروز در گیـــالن می توان بـــه نوروزخوانی 
کنـــون نیز کم وبیـــش رواج دارد. بـــرای این  اشـــاره کرد که هم ا
کار، گروهـــی نوروزخـــوان در کوچـــه و خیابـــان راه می افتنـــد و 
اشـــعاری می خواننـــد. گیلکی هـــا آیین هایـــی از جمله رســـوم 
شـــال اندازان را نیـــز برگزار می کردنـــد که ســـال ها در نیمٔه دوم 
اســـفندماه در اســـتقبال از نـــوروز اجرا می شـــد، اما امـــروزه به 

فراموشـــی سپرده شـــده است. 
در ایـــن خطـــه، بهار، عـــالوه بر صـــدای خـــوِش فاخته ها 
و شانه به ســـرها و گل هـــای زیبـــای پامچال، با مراســـم زیبای 
عروس گولی می آید. عروس گولی یا گل عروس، نمایشـــی است 
کـــه غول، پیربابـــو و نازخانم، نقـــش اصلـــی آن را ایفا می کنند. 
پیربابـــو، شـــخصی اســـت کـــه خـــود را بـــه هیئـــت پیرمـــردی 
کـــه کالهـــی از ســـاقه های  درمـــی آورد و غـــول، مـــردی اســـت 
خشـــِک شـــالی )کلـــش یا کلـــوش( بـــر ســـر می گـــذارد و نقش 
نازخانـــم را هـــم یکـــی از جوانانی که لبـــاس زنانه به تـــن دارد، 
اجـــرا می کنـــد. موضـــوع این نمایـــش میدانِی شـــادی بخش، 
دعـــوای غـــول و پیربابـــو بر ســـر نازخانم اســـت که به ُکشـــتی 

بیـــن ایـــن دو می انجامـــد. غول، مظهر ســـیاهی و زمســـتان و 
پیربابو، نماد باغبانی و زیبایی پســـندی است. در این ُکشتی، 
غـــول پیروز می شـــود و همراه نازخانـــم، رقص کنان بـــازی را به 
پایـــان می برد. زمـــان برگزاری نمایش در روســـتاهای مختلف، 
از حدود نیمٔه دوم اســـفندماه شـــروع می شـــود. گروه نمایش 
پـــس از غـــروب آفتـــاب از خانـــه ای بـــه خانـــٔه دیگـــر می روند و 
در حیـــاط و فضـــای باز جلـــوی هر خانـــه، برنامٔه خـــود را اجرا 
می کننـــد. در هـــر خانه ای هـــم که این نمایش شـــادی بخش 
غ، شـــیرینی و  را انجـــام دهنـــد، هدایایـــی مثل: برنـــج، تخم مر

گاهی هـــم پـــول می گیرند. 
در ســـفرٔه هفت ســـین مناطقـــی مثـــل ماســـال، قیچی از 
لـــوازم ســـفره اســـت؛ چـــون در میان تالش ها رســـم اســـت که 
هرکـــس به عیددیدنی مـــی رود، باید مقداری از ســـبزٔه ســـفرٔه 
عیـــد را بچیند کـــه باعث افزایش برکت شـــود. هنـــگام چیدن 
ســـبزه با قیچـــی، نیت می کننـــد و معتقدند کـــه حاجت آن ها 
بـــرآورده می شـــود. میـــان گیلک ها رســـم اســـت که خانـــوادٔه 
عزادار ســـفرٔه عیدی پهن نکند، شیرینی نگذارد و از مهمانان 

خـــود با خرمـــا و چـــای پذیرایی کند. 
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شوالفٔه لرها
شـــوالفه بـــه معنـــی شـــب عرفـــه، عصـــر یـــک روز پیـــش از 
شـــب عیـــد در خرم آبـــاد اســـت. در ایـــن شـــب، مراســـمی مانند 
شـــب جمعٔه آخـــر ســـال برگـــزار می کننـــد که بـــرای شـــادی ارواح 
اســـت و بـــا دادن غذا بـــه فقیران و خیـــرات، موجبـــات رضایت و 
خشنودی رفتگان را فراهم می کنند. مردم همچنین با خواندن 
فاتحـــه و خواندن دعا برای آنان، طلب آمرزش می کنند. عشـــایر 
بختیاری نیز با تحویل ســـال، حرکت به ســـمت مکانی ســـبزتر را 

شـــروع و ســـیاه چادر خـــود را در آن جا برپـــا می کنند. 

هفت میم بوشهر
بـــا این کـــه در گذشـــته در این شـــهر عید فطـــر از اهمیت 
امـــا ســـفرٔه  بـــوده،  برخـــوردار  نـــوروز  بـــه  نســـبت  بیش تـــری 
هفت سین بوشـــهری ها، یکی از جالب ترین سفره ها در میان 
اقوام مختلف اســـت. آن ها عالوه بر ســـفرٔه هفت ســـین، سفرٔه 
غ، مربا،  هفت میـــم نیز متشـــکل از: ماهـــی، میگـــو، میوه، مـــر
ماســـت و مســـقطی بر خوان نوروزی برپا می کنند. همچنین، 
عالوه بر شـــیرینی های خانگـــی، تهیٔه قراپیـــچ و بی بی گلی نیز 

از رســـوم نوروزی مردم جنوب کشـــورمان اســـت. 
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منجوق آتدی ترکمن ها
در ترکمـــن صحرا، پـــس از انجام مناســـک خانه تکانی، 
رســـم اســـت که نخ ســـفید و ســـیاه را بـــا هم می بافنـــد و در 
میانـــٔه آن اســـپند، نظرچشـــم، منجـــوق، نمـــک و داغدان 
کـــه نوعـــی چوب اســـت( قـــرار می دهنـــد و آن را به نشـــانٔه  (
برکـــت، بـــاالی دِر خانه هـــا می آویزنـــد. از دیگر ســـنت های 
ایـــن قوم، تراشـــیدن موی ســـر پســـرها در چهارشـــنبٔه آخر 
ســـال بوده اســـت، به طوری که مقداری مـــو را در دو طرف 
، روی گـــوش یا پشت ســـرها باقی می گذاشـــتند و به آن  ســـر
کـــه امـــروزه کمرنگ تر  قولپـــاق می گفتنـــد. از دیگر رســـومی 
شـــده، رفتن به صحراها در چهارشنبه ســـوری است. آن ها 
نگریســـتن به چشـــمه های آب را بـــه فال نیـــک می گرفتند 

و  برمی داشـــتند  ســـنگریزه  تعـــدادی  بازگشـــت،  راه  در  و 
تـــا  می کردنـــد  پرتـــاب  قبلـــه  از  غیـــر  طرفـــی  بـــه  هفت بـــار 

بدی هـــا دفع شـــود. 
از جملـــه ســـرگرمی های نـــوروزی مردمـــان ترکمـــن، بازی 
منجـــوق آتـــدی بـــه معنـــای انداختـــن دانـــٔه منجوق اســـت. 
در ایـــن بـــازی، دختـــران ترکمـــن دور هـــم جمـــع می شـــوند و 
منجوق هـــای خود را با عالمتی مشـــخص می کنند و دانه دانه 
در ظرفـــی پـــرآب می اندازند. ســـپس یکی از دختـــران ظرف را 
می گیـــرد، بـــاالی ســـر دوســـتانش می بـــرد و در حالـــی که یک 
بیـــت شـــعر می خواند، منجوق هـــا را با هم مخلـــوط می کند و 
بعد یکی را از ظـــرف درمی آورد. منجوق متعلق به هر دختری 

که باشـــد، معنای شـــعر در ارتباط بـــا او قلمداد می شـــود. 

ویژه نوروز 1402 شمارٔه ۴۲

78



کی استان بوشهر جاذبه های غذایی و خورا

سرکار خانم الهام فرزادپور؛ همسر محترم آقای علی اشرفی 

مردم اســـتان بوشـــهر بـــا مهمان نـــوازی و خونگرمی خـــود در 
سراســـر ایران و جهـــان معروف بوده و بـــه دلیل همین ویژگی 
مردمان بوشهر، ساالنه گردشـــگران زیادی از سراسر جهان به 
این اســـتان ســـفر می کنند. در اســـتان های جنوبی ایران، به 
دلیـــل مجاورت با دریـــا و مناطق آبی، غذاهای آبـــی و دریایی 
پخته می شـــود و فرهنـــگ غذایی جنوب ایـــران، به خصوص 
اســـتان بوشـــهر، بســـیار متفاوت تر از دیگر اســـتان ها بـــوده و 
غذاهـــای متنـــوع و خوشـــمزٔه بســـیار زیـــادی دارد. در ادامـــٔه 
مطلـــب، به معرفـــی هریک از غذاهای محلی اســـتان بوشـــهر 

و نحـــؤه پخـــت آن هـــا خواهیـــم پرداخـــت. مگـــر می شـــود به 
خطـــٔه پهناور جنوب ســـفر کرد و غـــرق در فرهنگ غنی آن جا 
گر پـــای غذاهـــای محلی بوشـــهر در میان  نشـــد. مخصوصـــًا ا
کی هـــای این دیـــار، طعـــم و بویی دلپذیـــر دارد؛  باشـــد. خورا
به نحـــوی کـــه از تست کردنشـــان لـــذت می برید. تنـــدی غذا 
با بـــوی خـــوش آن، کاری می کند که ســـفر به بوشـــهر برایتان 
خاطره انگیـــز شـــود. در ایـــن مقالـــه، بـــه شـــما می گوییـــم که 
محبوب ترین غذاهای ســـنتی بوشـــهر چیســـت؛ پس تا انتها 

همراه ما باشـــید. 

مقدمه
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میگوپلو
بوشـــهر  محلـــی  غذاهـــای  اصلی تریـــن  از  یکـــی  میگوپلـــو، 
اســـت کـــه حســـابی شـــهرت دارد. ایـــن غـــذا کـــه ترکیبـــی از 
، ســـبزیجات و ادویه اســـت،  میگـــو، برنـــج، رب گوجـــه، پیـــاز
انـــرژی  دریایـــی،  غـــذای  به عنـــوان  و  دارد  عالـــی  طعمـــی 
را بـــه افـــراد هدیـــه می دهـــد. میگوپلـــو بـــه دلیـــل داشـــتن 
کیفیـــت و  میگـــو، ایـــن ماهـــی دریایـــی مقـــوی، غذایـــی با
انرژی بخش محســـوب می شـــود؛ به همین دلیل در ســـفرٔه 
کنان جنـــوب جایـــگاه ویـــژه ای دارد. ایـــن غـــذا در کنار  ســـا
نوشـــیدنی هایی مثـــل نوشـــابه و ســـبزی ســـرو می شـــود و 
کثـــر رســـتوران ها می توانیـــد آن را بیابیـــد. لذا در  تقریبـــًا در ا
کـــردن میگوپلو، کاری آســـان  ، پیدا صورت ســـفر به بوشـــهر

اســـت و در هـــر رســـتورانی می تـــوان آن را ســـفارش داد. 

دال عدس
کـــه در دیگـــر نقاط  یکـــی دیگـــر از غذاهای ســـنتی بوشـــهر 
نامیـــده  دال عـــدس  دارد،  طرفـــدار  هـــم  ایـــران  جنـــوب 
کـــه شـــبیه ســـوپ درســـت  ایـــن غـــذای لذیـــذ  می شـــود. 
می شـــود، ترکیبـــی از دانه های عدس قرمز اســـت که حدود 
یک ســـاعت در آب همـــراه بـــا رب گوجه پخته شـــده و ادویه 
بـــه آن اضافه می شـــود. دال عدس، ترکیبـــی از عدس قرمز، 
، رب گوجه، لیموعمانـــی، پیاز و ادویه اســـت و طبخی  ســـیر
راحـــت دارد. در واقـــع همـــٔه مخلفات آن به صـــورت یک جا 
در قابلمـــه ای پـــرآب پختـــه می شـــود و درنهایـــت کمـــی به 
شـــکل له شـــده درمی آیـــد. ایـــن غـــذا در فصـــل زمســـتان، 
کـــی گرم و لذیذی محســـوب می شـــود و به دلیل طبخ  خورا

آســـان، درســـت کردن آن راحت اســـت. 
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قیمٔه بوشهری
ک را فقـــط بایـــد در بوشـــهر میـــل کنیـــد! قیمٔه  ایـــن خـــورا
بوشـــهری، از دســـته غذاهایـــی کـــه مختـــص ایـــن منطقـــه 
گوشـــت، لپه،  اســـت. این غـــذا مخلوطـــی از ســـیب زمینی، 
قیمـــٔه  در  اســـت.  ادویـــه  و  رب گوجـــه  لیموعمانـــی،  زیـــره، 
بوشـــهری، گوشـــت آن بایـــد به خوبـــی له شـــود؛ بـــه نحوی 
کـــه با زدِن قاشـــق بـــه آن کش بیایـــد. همچنین بد نیســـت 
کـــه ایـــن غـــذا بـــا شـــکر میـــل می شـــود و طعمـــی  بدانیـــد 

دارد.  دلپذیـــر 

قلیه میگو
رســـیدیم بـــه یکـــی دیگـــر از مشـــهورترین غذاهـــای محلـــی 
، یعنـــی قلیه میگـــو! اصـــا مگر می شـــود بـــه جنوب  بوشـــهر
ایـــران ســـفر کرد و طعم این غذا را نچشـــید؟! بعـــد از تفریح 
، قلیه ماهـــی بهتریـــن  و بازدیـــد از جاهـــای دیدنـــی بوشـــهر
کـــی  خورا قلیه میگـــو  اســـت.  غذایـــی  وعـــدٔه  بـــرای  گزینـــه 
کـــه میگـــو اصلی تریـــن عنصـــر آن  مختـــص جنـــوب اســـت 

اســـت. همچنیـــن این غـــذا ترکیبـــی از تمر هندی، ســـبزی 
ماهـــی، ادویـــٔه ماهـــی، روغـــن، ســـیر فـــراوان و ادویه اســـت 
کـــه به خوبی طبخ می شـــود و بوی فلفل و ســـیر آن شـــما را 
غافلگیر می کند. امروزه حتی در روســـتاهای اســـتان بوشهر 
نیـــز قلیه میگـــو به عنوان غـــذای محلی طبخ می شـــود و به 
فروش می رســـد؛ بـــه همین دلیـــل، به آســـانی می توانید آن 
را تهیـــه کنیـــد. البتـــه توصیه می کنیـــم که بـــرای میل کردن 
رســـتوران های  از  یکـــی  بـــه  حتمـــًا  لذیـــذ  قلیه میگـــوی 
کیفیت شـــهر بروید و غذایی اســـتاندارد نوش جان کنید.  با
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للک یا گمنه
غ(،  این غذا که با قلیه ســـرو می شـــود، ترکیبـــی از آب )آب مر
، بلغـــور گندم و روغن اســـت. خـــوب اســـت بدانید که  پیـــاز
للـــک یـــا گمنـــه به صـــورت فلـــه در فروشـــگاه ها بـــه فـــروش 
می رســـد و می توانیـــد آن را بخریـــد و خودتـــان هم درســـت 
کنیـــد. دانه هـــای ریـــز گمنـــه، طعـــم تـــرد دارد و همـــراه بـــا 
خورشـــت می تواند وعدٔه غذایی قوی ای محســـوب شـــود. 
ایـــن غذا کـــه بیش تر توســـط مـــردم محلی طبخ می شـــود، 
کم تـــر در رســـتوران ها بـــه فروش می رســـد و برای تهیـــٔه آن، 

کـــز بومگـــردی بروید.  پیشـــنهاد می کنیـــم که ســـراغ مرا

یتیمچه )یتیمک(
، یتیمک یـــا یتیمچه  یکـــی دیگـــر از غذاهای محلی بوشـــهر
اســـتفاده  گوشـــت  از  آن  درســـت کردن  در  کـــه  دارد  نـــام 
کـــی  خورا می تـــوان  را  آن  دلیـــل  همیـــن  بـــه  نمی شـــود. 
کـــه پخـــت ســـاده ای دارد. همچنیـــن بـــه  رژیمـــی دانســـت 
دلیـــل داشـــتن لوبیـــا، پروتئیـــن زیـــادی هـــم دارد و انـــرژِی 
طبـــخ  در  برمی گردانـــد.  آن هـــا  بـــه  را  افـــراد  ازدســـت رفتٔه 
، تمرهندی، لوبیا چشـــم بلبلی  یتیمچـــه از بادمجان، پیـــاز

و ادویـــه اســـتفاده می شـــود. به همیـــن دلیل، طعـــم غالب 
بادمجـــان، طعـــم خوبـــی بـــه آن داده اســـت. طـــرز تهیـــٔه 
یتیمک بســـیار آســـان اســـت و حتی خودتان هـــم در منزل 

کنیـــد.  می توانیـــد آن را درســـت 

مجبوس )مکبوس(
کـــه ریشـــه ای عربـــی دارد، با ترکیـــب ادویـــه، پلو و  ایـــن غذا 
 ، غ، پیاز غ به دســـت می آیـــد. در تهیـــٔه مجبـــوس از مـــر مـــر
بـــرای  و  می شـــود  اســـتفاده  ادویـــه  و  گوجه فرنگـــی  برنـــج، 
گزینـــه ای عالی باشـــد. همچنین در  صـــرف ناهار می توانـــد 
بســـیاری از مهمانی هـــا، مجبـــوس ســـرو می شـــود و تمـــام 
خانواده هـــای بوشـــهری، عالقـــٔه خاصی به این غـــذا دارند. 
کز خرید بوشـــهر، خوردن این  مخصوصـــًا بعد از خرید از مرا
که خســـتگی را از تن  غـــذا بســـیار دلپذیـــر خواهد بـــود؛ چرا

شـــما بیرون مـــی آورد. 
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) ُمی شور )ماهی شور
، از دیگـــر غذاهـــای ســـنتی بوشـــهر اســـت که از  ماهی شـــور
گذشـــته،  خوابانـــدن ماهـــی در نمک به دســـت می آید. در 
چـــون تکنولوژی کنونـــی و یخچال وجود نداشـــت، ماهی را 
خشـــک می کردنـــد یـــا در نمـــک قـــرار می دادند؛ بـــه همین 
دلیـــل در هنـــگام طبـــخ، طعم شـــوری داشـــت و دلچســـب 
بـــود. امروزه بـــرای تهیٔه غذای ماهی شـــور باید پنج ســـاعت 
قبـــل از طبـــخ، آن را در آب قرار دهند تا نمـــک آن به خوبی 

کـــم شـــود. ســـپس آن را بپزند یا ســـرخ کنند. 

دمپخت ماهی بوشهری
بوشـــهر بـــه داشـــتن غذاهـــای تنـــد معـــروف اســـت؛ یکـــی 
ک  کی هـــا، دمپخت ماهـــی اســـت. ایـــن خـــورا از ایـــن خورا
، لوبیـــا چشـــم بلبلی، تمرهندی،  خوشـــمزه بـــا ماهـــی شـــیر
، شـــنبلیله، رب گوجه و ادویٔه ماهی درســـت می شـــود  ســـیر

و بســـیار لذیـــذ اســـت. دمپخت ماهـــی بـــه دلیـــل داشـــتن 
گر به فلفل زیاد حساســـیت  فلفـــل، طعم تندی دارد؛ لـــذا ا
داریـــد، ایـــن غذا شـــاید چندان باب میل شـــما نباشـــد. به 
ک، یکـــی از محبوب ترین  یاد داشـــته باشـــید که این خـــورا
غذاهای ســـنتی بوشـــهر است که در ســـفر به این دیار باید 

حتمـــًا طعمش را چشـــید. 

قلیه ماهی
رســـیدیم به یکی دیگر از غذاهای محلی بوشهر که همگان 
بـــا آن آشـــنا هســـتیم. قلیه ماهـــی یکـــی از خوشـــمزه ترین 
کی هـــای این دیار اســـت که البته در اســـتان هرمزگان  خورا
و خوزســـتان نیـــز طبـــخ می شـــود. این غذا تشـــکیل شـــده 
(، تمرهنـــدی، روغن،  از ســـبزی ماهی )شـــنبلیلیه و گشـــنیز
ماهـــی، ســـیر زیاد و ادویٔه ماهی اســـت. همچنیـــن به دلیل 
کنـــار  داشـــتن فلفـــل، طعمـــی نـــو و دلپذیـــر دارد. معمـــوًال 
قلیه ماهـــی، برنج نیز ســـرو می شـــود و بعضی بومیـــان آن را 

گمنه( میـــل می کنند.  همراه بـــا للـــک )
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میگوسوخاری
از دیگر غذاهای محلی بوشـــهر می توان به میگوســـوخاری 
کـــه در مناطق دیگر هـــم رواج دارد. ایـــن غذا با  اشـــاره کرد 
غ، آرد ســـوخاری، جوش شـــیرین، زعفـــران و نمک  تخم مـــر
درســـت می شـــود و ســـپس میگو را در روغن سرخ می کنند. 
ک بســـیار تـــرد اســـت و کنار نوشـــیدنی و ســـس  ایـــن خـــورا

قرمـــز، طعمی بســـیار عالی پیـــدا می کند. 

ماهی شکم پر
حتمـــًا تـــا اآلن متوجه شـــدید که ماهـــی در ســـفرٔه مردمان 
جنوب جایـــگاه ویژه ای دارد. یکی دیگـــر از غذاهایی که در 
بوشـــهر با آبزیان درســـت می شود، ماهی شـــکم پر نام دارد. 
ایـــن غذا معموًال با ماهـــی حمام، ماهی سنگســـر یا حلوای 
سیاه درســـت می شـــود که همراه با ادویه، ســـیر و شنبلیله 
طبـــخ می شـــود. عـــالوه بـــر آن، در تهیـــٔه ماهـــی شـــکم پر از 
کـــه درون  زرشـــک، پیاز و کشـــمش هم اســـتفاده می شـــود 
شـــکم ماهی قـــرار می دهند و ســـپس آن را ســـرخ می کنند. 
بـــد نیســـت بدانید که در گذشـــته، از رشـــته های نازک برگ 
درخت خرما برای بســـتن شـــکم ماهی اســـتفاده می کردند 
، بیش تـــر با  کـــه امـــروزه رواج کم تـــری دارد. ماهـــی شـــکم پر
پلـــو یـــا رشـــته پلو ســـرو می شـــود و زینت بخـــش ســـفره های 

جنوب اســـت. 

ویژه نوروز 1402 شمارٔه ۴۲

84



دسرهای بوشهری
تـــا این جـــا بـــا غذاهای محلـــی بوشـــهر آشـــنا شـــدیم، ولی بد 
نیســـت کمـــی هـــم دربـــارٔه شـــیرینی ها و دســـرهای این خطه 
بدانیم. در ادامه به معرفی شـــیرینی  های بوشهری می پردازیم 

تـــا در ســـفر به آن جـــا به دنبال خوشـــمزه ترین ها باشـــید. 
رنگینک

یکی از دســـرهای بوشـــهر که در ماه رمضان، بیش تر از قبل 
ســـرو می شـــود، رنگینک نامیده می شـــود. این شـــیرینی با 
خرمـــا درســـت می شـــود و با توجـــه به ســـلیقٔه افـــراد تزیین 
می شـــود. رنگینـــک، شـــکل و شـــمایلی شـــبیه حلـــوا دارد و 
در طبـــخ آن از خرمـــا، آرد، روغن، گردو و دارچین اســـتفاده 
می شـــود. بـــرای درســـت کردن رنگینـــک، در ابتـــدا هســـتٔه 
خرمـــا را خارج و ســـپس مغزگـــردو را به آن اضافـــه می کنند. 
بعـــد از آن، مـــواد را در روغـــن تفـــت می دهند و بـــا دارچین 
تزییـــن می کننـــد. رنگینک همراه بـــا چای، طعمـــی دلپذیر 
بـــه عصرانـــه می دهـــد و در مهمانی هـــا انرژی بخـــِش جمع 

می شود.  محســـوب 

حلوای انگشت پیچ
، انگشـــت پیچ اســـت که  یکی دیگر از شـــیرینی های بوشـــهر
بیش تـــر در عزاداری هـــا اســـتفاده می شـــود. ایـــن حلـــوا در 
کثـــر مـــردم ایـــن منطقـــه وجـــود دارد و  ســـفره های افطـــار ا
میـــان خانواده هـــا پرطرفـــدار اســـت. در تهیٔه انگشـــت پیچ 
آرد اســـتفاده می شـــود  گالب و  ، روغـــن،  از زعفـــران، شـــکر
کـــم هـــم زده  کـــه به صـــورت یک جـــا ترکیـــب و روی شـــعلٔه 
کـــش دار درمی آیـــد و آمادٔه  می شـــود. درنهایـــت بـــه شـــکل 

خـــوردن می شـــود. 
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حلوای سرد بندو
گنـــدم نیـــز دارد؛  ایـــن نـــوع حلـــوا عـــالوه بـــر خرمـــا، بلغـــور 
متفاوت تریـــن  از  یکـــی  می تـــوان  را  آن  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
شـــیرینی های بوشـــهر دانســـت. حلوای ســـرد بندو، بـــا کرٔه 
آب شـــده و بلغـــور روی حـــرارت مالیـــم قرار داده می شـــود و 
ســـپس دوغ را به آن اضافه می کنند. بعـــد از آن، خرما با آرد 
بـــوداده را به مـــواد می افزاینـــد و ترکیب می کننـــد. درنهایت 
کـــم ورز می دهند تا  بـــرای مدت کوتاهـــی آن را روی شـــعلٔه 

خـــود را بگیرد. 

لگیمات
بوشـــهر  از مشـــهورترین شـــیرینی  های  یکـــی  بـــه  رســـیدیم 
یعنـــی لگیمـــات! ایـــن دســـر بســـیار شـــبیه بامیـــه درســـت 
می شـــود و طرفداران زیـــادی دارد. از آن جایـــی که در تهیٔه 
کی  لگیمات از خرما اســـتفاده می شـــود، می توان آن را خورا
مقـــوی دانســـت کـــه برای زنـــان بـــاردار و کودکان به شـــدت 
 ، کی از مایـــٔه خمیر توصیـــه می شـــود. بـــرای تهیٔه ایـــن خورا
غ، روغن مایع، نشاســـته، شـــیرٔه خرمـــا و آرد گندم  تخم مـــر
اســـتفاده می شـــود. به همیـــن دلیل، بـــو و طعـــم عالی آن، 

شـــما را مدهـــوش می کند. 
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نشا
 ، نشـــا، یکی دیگر از دســـرهای جنوبی اســـت که جز بوشـــهر
در مناطـــق دیگر جنوبی ایران هم درســـت می شـــود. برای 
گالب،  ، آب،  تهیـــٔه ایـــن دســـر شـــیرین و زردرنـــگ از شـــکر
نشاســـته و زعفـــران اســـتفاده می شـــود. در واقع بـــا ترکیب 
، دســـری زردرنـــگ  گاز مـــواد و هـــم زدن آن هـــا روی شـــعلٔه 
و رقیـــق به دســـت می آیـــد کـــه بایـــد بـــرای ســـاعتی آن را در 
گانـــه ای قـــرار داد. بعـــد از این کـــه خنک شـــد و  ظـــرف جدا
خـــود را گرفـــت، آمـــادٔه میل کـــردن می شـــود. نشـــا در عیـــد 
کنان جنوب درســـت می شـــود و  فطر به وفور در منازل ســـا

کـــودکان محبوبیت فراوانـــی دارد.  میـــان 

نان های بوشهری
حاال که با غذاها و دســـرهای بوشـــهری آشـــنا شدیم، خوب 
اســـت تـــا دربارٔه نان هـــای این خطه نیـــز بدانیـــم. در ادامه 
به شـــما می گوییـــم که لذیذتریـــن نان های بوشـــهری کدام 

است.
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کماچ
کماج اســـت  یکـــی از خوش طعم تریـــن نان های بوشـــهری 
بـــرای افطـــار در مـــاه مبـــارک رمضـــان طبـــخ  کـــه معمـــوًال 
مایـــٔه  غ،  تخم مـــر آرد،  شـــامل  کمـــاچ  ترکیبـــات  می شـــود. 
، روغن، شـــکر و آب اســـت. در گذشـــته، کماج همراه  خمیر
بـــا یکی دیگـــر از دســـرهای ایـــن منطقـــه، یعنی گرده ســـرو 
می شـــد، ولـــی امروزه از محبوبیت آن کاســـته شـــده اســـت. 

نان بل بل
نـــان بل بل، عـــالوه بر بوشـــهر در بعضـــی از مناطق اســـتان 
خوزســـتان هم درســـت می شـــود و میـــان بومیـــان معروف 
اســـت. ایـــن نـــان، ترکیبـــی از خرمـــا، آرد گنـــدم و آب اســـت 
کـــه درون آن با ســـبزیجات پر می شـــود. برای تهیـــٔه بل بل، 
ســـبزیجات معطـــر کوهـــی را البالی خمیـــر می گذارنـــد و آن 
را روی تابـــه قـــرار می دهنـــد تـــا طالیی رنـــگ شـــود. بل بـــل 
می تواند عصرانٔه لذیذی باشـــد و شـــما را تا زمان ســـرو شام 

ســـیر نگه دارد. 

گرده
 ، کی های مختص بوشـــهر یکـــی دیگر از محبوب تریـــن خورا
گـــرده اســـت که در مـــاه رمضان، بیـــش از بقیٔه ایام درســـت 
می شـــود. در تهیـــٔه گـــرده نیـــز از خرما اســـتفاده می شـــود و 
ماننـــد دیگر دســـرهای بوشـــهری، مقوی و پرکالری اســـت. 
گـــرده در فهرســـت ملی  جالـــب اســـت بدانیـــد که شـــیرینی 
میراث فرهنگی به ثبت رســـیده اســـت و همگان با آن آشنا 
هســـتند. در طبـــخ گـــرده از خرمـــا، آب، آرد گنـــدم و کنجـــد 
کنـــار آن، غذاهای  اســـتفاده می شـــود. همچنیـــن معمـــوًال 
ســـاده ای مثـــل نیمـــرو، شـــیر و پنیـــر ســـرو می شـــود. لـــذا 
گـــرده را به عنـــوان صبحانـــه ای لذیـــذ و پرطرفدار  می تـــوان 

دانست. 
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به قلم
دکتر اسالم کریمی

بســـیاری از بـــزرگان بـــه مـــا گفته اند کـــه بایـــد فرصت هـــا را دریابیم 
و از آن هـــا غفلـــت نکنیـــم. امـــا توصیـــٔه بهتر این اســـت کـــه کنترل 
زندگیمـــان را به دســـت بگیریـــم و خودمان فرصت آفرینـــی کنیم. ما 
همیشـــه می خواهیـــم بـــرای انجـــام کارهایمـــان، احســـاس آمادگی 
کنیـــم و آن گاه دســـت به کار شـــویم. امـــا حقیقت تلخ این اســـت که 
مـــا هیچ گاه حـــس و حال انجـــام کارهایمـــان را نخواهیم داشـــت و 
انتظـــار برای داشـــتن انگیزه و رســـیدن لحظٔه مناســـب، نتیجه ای 
جز اهمـــال کاری دربرنـــدارد. بنابراین، مـــا باید کنتـــرل زندگیمان را 
به دســـت بگیریـــم، خودمـــان را هول بدهیـــم و مجبـــور کنیم که در 
یـــک لحظه، مشـــغول کار شـــویم. قانـــون پنج ثانیه، دقیقـــًا به درد 

می خورد.  کار  همیـــن 
لزومـــًا بـــرای تغییـــرات بزرگ، نیـــازی بـــه کارهـــای خارق العاده 
نیســـت. قانـــون پنج ثانیـــه نیز دقیقـــًا به همیـــن علت مؤثر اســـت. 
شـــمردن از پنج تـــا یک، تغییر بزرگـــی در زندگی ما ایجـــاد نمی کند، 

امـــا بـــه انـــدازٔه کافی، مـــا را به ســـمت شـــجاع بودن هـــول می دهد. 
غریـــزٔه اغلـــب افـــراد بـــه آن هـــا می گویـــد کـــه از خطـــر دور بمانند و 
ج ندهند؛ امـــا قانون پنج ثانیه به مـــا کمک می کند  شـــهامت به خر
تا بـــه مغزمان اجازه ندهیم تـــرس و تردید به جانمـــان بیندازد و در 
نتیجـــه، بتوانیـــم در زندگـــی، فرصت هـــای بی نظیـــری بـــرای خود 
گـــر می خواهیـــد زندگـــی فوق العـــاده ای  ایجـــاد کنیـــم. بنابرایـــن، ا
داشـــته باشـــید، بایـــد انتخاب کنید کـــه روال پیشـــین خـــود را کنار 
بگذاریـــد و در عـــرض پنج ثانیه، خود را به بیـــرون از منطقٔه امنتان 

پرتـــاب کنید. 
افـــراد بـــزرگ و تأثیرگـــذار در طـــول تاریـــخ، هیـــچ فرقـــی بـــا مـــا 
نداشـــته اند. رزا پارکـــس، زنـــی خجالتـــی و درونگـــرا بـــود و مارتیـــن 
لوترکینـــگ بـــه توانایی هـــای خود شـــک داشـــت. با این حـــال، هر 
دوی آن هـــا شـــهامت درونیشـــان را یافتنـــد و ترس هایشـــان را کنار 

زدنـــد و ایـــن کاری اســـت کـــه همـــٔه ما بایـــد انجـــام دهیم. 

بازیابی شهامت درونیانگیزشی




