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متن پیام نوروزی آقای دکتر میرزاده به این شرح است: 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی نامگــذاری ســال 94 بــه نــام »دولــت و ملــت، همدلــی و هم زبانــی« را 
»بســیار حکیمانــه« و در عیــن حــال »فوق العــاده هوشــمندانه« خوانــد و بــه اهالــی سیاســت توصیــه 
ــا  ــران ب ــدرت ای ــی ق ــرای هم افزای ــی ب ــدت مل ــق وح ــل تحق ــر اص ــود را ب ــای خ ــرد »حرکت ه ک

ــد.« ــم کنن ــگ و تنظی ــی هماهن ــی مل ــی و هم زبان کاربســت همدل

همدلی ملـــت 
در  دولــــت  و 
ــتی  ــایه آش سـ
ــی محقق  ملـ
ــود. مـی شـــ

بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که  امید بذر را در دل ناامیدان می کارند.         )حکیم ارد بزرگ(

آقای دکتر حمید میرزاده
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی

بیانات ارزشمند ریاست محترم دانشگاه آزاد

ــم و  ــِی عل ــه هم افزای ــم ک ــه تعبیرکنی ــگاه آزاد اینگون ــا دانش ــاط ب ــم در ارتب ــران می توانی ــدرت ای ــِی ق ــه هم افزای ــه ب باتوج

ــتفاده  ــت و اس ــی، خالقی ــان، کارآفرین ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــیس ش ــگاه و تأس ــد دانش ــت های جدی ــایه سیاس ــل درس عم

ــه نیازهــای جامعــه از جملــه صنعــت، تکنولــوژی،  از ظرفیت هــای ایــده تــا عمــل اســاتید و دانشــجویان درجهــت پاســخ ب

ارتباطــات و... دیــده می شــود. امــا تمــام ایــن مــوارد در ســایه یکســانی هــدف همــه اعضــاء ایــن خانــواده بــزرگ دلســوزی، 

دوســتی، خیرخواهــی ممکــن و مقدوراســت. باهــم تــالش کنیــم تــا بــه ایــن ایــده بــه طورکامــل جامــه عمــل بپوشــانیم.
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ــاب از  ــم انق ــر معظ ــی رهب ــر نگران ــال بیانگ ــعار س ــمی: ش ــه هاش ط
ــت. ــت اس ــا دول ــه ب ــای خصمان برخورده

شــعار امســال از جایــگاه ویــژه ای صــادر شــده اســت، آنهایــی کــه متدیــن هســتند بایــد بــه عنــوان یــک وظیفه 
شــرعی بــه آن نــگاه کننــد، یعنــی حمایــت از دولــت و همدلــی و همراهــی بــا دولــت یــک وظیفــه شــرعی 
اســت. آنهایــی هــم کــه نــگاه ملــی دارنــد، بــه عنــوان کســانی کــه بــه حفــظ کیــان کشــور معتقدنــد بایــد از 
دولــت حمایــت کننــد. دکتــر هاشــمی بــا اشــاره بــه یــک مثــل قدیمــی کــه می گویــد »همدلــی از همزبانــی 
بهتــر اســت«، تأکیــد کــرد: عــده ای در زبــان اظهــار همراهــی می کننــد ولــی در دل همراهــی ندارنــد و گاهــی 
باعــث شکســت طــرف مقابــل هــم می شــوند. اینکــه همزبانــی و همدلــی را رهبــری آورده انــد، یعنــی اینکــه 
خالــص بایــد از دولــت حمایــت کــرد، بایــد بــه طرح هــای بــزرگ دولــت کمــک شــود و توســعه را شــکل داد 

تــا دولــت کشــور را بــه جلــو ببــرد.

درخواست همکاري براي برپا کردن حق، نشانه دیانت و امانت داري است.    امام علی )ع(

جناب آقای دکتر سید طه هاشمی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی

قالی بزرگی است، زندگی...
تو می بافی ،من می بافم، او می بافد.

می بافیم و نقش می زنیم.
دار این قالی را خدا به پاکرده است.

گره های این قالی را ما می بافیم و نقش می زنیم.
کاش نقش ما نقش همدلی و یکرنگی و زیبایی باشد...
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نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت...

سرمقاله

مــا امــت رســول خــدا)ص(، امــت متحــد و معتــدل، امــت مکتــب نــاب محمــدی یعنــی مکتــب اهــل بیــت)ع( هســتیم کــه 
آیــات قــرآن و روایــات زیــادی دربــاره مــا و خصوصیاتمــان وارد شــده کــه از جملــه آنهــا وحــدت، همدلــی و انســجام اســت. 
امــا مبــادا هیاهــوی ایــن زندگــی زود گــذر و اتفاقــات تلــخ و شــیرین آن و پســت و مقام هــای فانــی آن باعــث کــم رنــگ 
شــدن و یــا خــدای ناکــرده از بیــن رفتــن همدلــی و وحــدت مــا شــود کــه آن وقــت بایــد پاســخگوی خــدا و رســول او در 

روز جــزا باشــیم.
ســیره پیامبــر اعظــم )ص( و ائمــه معصومیــن)ع( ، راهکارهــای فــراوان و مختلفــی بــرای تحقــق وحــدت ارایــه داده اســت. 
پیامبــر بــا ورودش بــه مدینــه و پــس از تشــکیل حکــوت اســالمی، بــا ایجــاد قراردادهــای اخــوت و بــرادری در میــان مهاجــر 
و انصــار، بــرادری را از راهبردهــای اساســی در راســتای تحقــق وحــدت امــت اســالمی، مطــرح و جامعــه آن زمــان را بیمــه 
کــرد و امــروز ایــن راهکارهــا در هــر شــرایطی بهتریــن چــراغ راهنمــا و کشــتی نجــات مــا در تاریکی هــا و انــواع موانــع و 

مشــکالتی اســت کــه دشــمنان اســالم و میهــن عزیزمــان دنبــال می کننــد.
ــل  ــی را در مراح ــب مترق ــی و مکت ــن اله ــن دی ــوان کامل تری ــه عن ــالم ب ــن اس ــن مبی ــای دی ــدر آموزه ه ــم چق ــال ببینی ح
ــده در کمینمــان اســت  ــزرگ و وسوســه کنن ــام و منصــب ب ــی کــه خطــر از دســت دادن یــک مق ــژه آنجای ــه وی حســاس ب

ــم. ــود می کنی ــای خ ــار نظره ــار و اظه ــال و رفت ــرلوحه اعم س
وحــدت امــت اســالمی، از اصــول مــورد تأکیــد پیامبــر)ص(  و اهــل بیــت ایشــان بــوده اســت. از منظــر آنــان اقتــدار مســلمانان 
در پرتــوی وحــدت می باشــد و وحــدت امــت اســالمی از راهبردهــای بنیادیــن و اساســی اقتــدار امــت اســالمی در تمــام اعصــار 
و قــرون اســت؛ پیامبــر خاتــم )ص( بــرای تحقــق بخشــیدن وحــدت اســالمی در میــان جامعــه آن زمــان، تالش هــای فــراوان 
نموده انــد بــه گونــه ای کــه اقتــدار و عــزت نوپــای جامعــه اســالمی عصــر رســالت ، برآینــد وحــدت و راهکارهــای ارائــه شــده 

از ســوی پیامبــر اعظــم )ص(بــوده اســت.
از آن جایــی کــه پیامبــر اعظــم )ص( اســوه کامــل زندگــی اســت الگــو قــرار دادن ســیره آن حضــرت، کارآمدتریــن راهکارهــا 
ــا بــالد  ــرای مســلمانان امــروزه در جهــت تحقــق وحــدت اســالمی چــه در داخــل کشــورهای خــود و چــه در ارتبــاط ب را ب

ــد. ــه می کن ــالمی ارائ اس

تعبیــــــر زیبــــای 
پیامبـــــــــــر )ص( 
دربــــاره وحــــدت
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عذر همگان را بپذیر و در مقابله با معذوران، همساِن ایشان رفتار مکن.

از رویارویی تا همکاری صمیمانه راهی است ناهموار و طوالنی که با همدلی و همزبانی می توان آن را هموار نمود.
تعییــن شــعار ســال کــه هــر ســاله توســط مقــام معظــم رهبــری در نطــق تحویــل ســال نــو اعــالم مــی شــود، ســنت بســیار حســنه 
و نیکــی اســت کــه جهــت گیــری مــردم و مســئولین و کلیــه نهادهــای مدنــی و دولتــی را تعییــن مــی کنــد و چــراغ راه برنامــه هــا و 

اقدامــات یکســال آنهــا مــی باشــد.
شعار سال 1394 »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« است.

نزدیــک بــه چهــار دهــه از اســتقرار جمهــوری اســالمی ایــران مــی گــذرد. مــردم ایــران عزیــز نظــام برآمــده از انقــالب را در شــرایط 
بحرانــی و ســخت یــاری کــرده انــد، امــا امســال رهبــری بــه نکتــه کلیــدی اشــاره نمودنــد و از دولــت و ملــت خواســتند کــه در ایجــاد 
فضــای همــکاری صمیمانــه تــالش کننــد؛ فضــای همدلــی و همــکاری مــردم نســبت بــه یکدیگــر، دولــت نســبت بــه مــردم و مــردم 

نســبت بــه دولــت و بیــن دســتگاهها و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی.
ــری  ــی باشــد. شــکل گی ــی م ــه یکــی از ضرورت هــای حیات ــی کشــورمان، همــکاری صمیمان ــی و داخل ــن الملل ــط بی در شــرایط محی
ــه  ــای فرهنگــی جامع ــه ه ــی، شــناخت مؤلف ــری عموم ــد شــرایطی چــون؛ دربرگی ــت نیازمن ــت و دول ــی مل ــکاری و همدل فضــای هم
ایرانــی، قوانیــن و مقــررات و نقــش هــای روشــن، شــفافیت گــردش کارهــا و شــناخت پیــش رانهــا و موانــع همــکاری، مــرور عملکــرد 

گذشــته در همــکاری و نحــوه حــل اختــالف و... مــی باشــد.
ــعار امســال و  ــق ش ــند، در تحق ــی باش ــه م ــاد جامع ــورد اعتم ــع و م ــای مرج ــه گروه ه ــاتید از جمل ــه اس ــد از آنجــا ک ــه نظــر می رس ب
ایجــاد شــرایط همدلــی و همزبانــی میــان دولــت و ملــت نقــش بســزایی می تواننــد ایفــا نماینــد. اینجانــب نیزبــه عنــوان عضــو کوچکــی 
از خانــوادۀ دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران غــرب ضمــن تبریــک اعیــاد گذشــته و پیــش رو در مــاه مبــارک رجــب و شــعبان بــرای همــۀ 

شــما دانشــگاهیان توفیــق، ســالمتی و بهــروزی را ازدرگاه ایــزد منــان خواســتاریم.

سرکارخانم دکتر پروین داداندیش
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

تـا  رویارویــــی  از 
همکاری صمیمانه
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کانــون خیـر خواهـــان همـــدل

کانون خیرخواهان همدل
بــا هــدف گســترش و فرهنــگ خیــر و برکــت توســعه و ارتقــای 
ســالمت اجتماعــی و نــوع دوســتی، ترویــج فرهنــگ خیــر 
خواهــی، گذشــت و فــداکاری پــس از تشــکیل جلســات هفتگــی 
بــا دانشــجویان مورخــه 93/11/29 بــا شــعار ســالم بــر همدلــی 
ــر زندگــی فعالیــت هــای اجتماعــی و عــام المنفعــه خــود  درود ب

را آغــاز نمــود. 

* فعالیت های انجام شده از آغاز تا کنون 
ــا  ــدل ب ــان هم ــر خواه ــون خی ــش کان ــن همای ــزاری اولی - برگ
حضورجمــع کثیــری از دانشــجویان ، کارکنــان ، معاونیــن ، ریاســت 

ــرم بهداشــت  ــر محت ــاور وزی ــد ، مش واح
- در تاریــخ 93/12/21 بــا حضــور و فعالیــت جمعــی دانشــجویان بــه 
دیــدار کــودکان ســرطانی در بیمارســتان امــام خمینــی )ره ( رفتنــد 

ــی  ــان دلجوی ــه از آن ــای کودکان ــی و هدای ــم پــک پذیرای ــا تقدی و ب
نمودنــد.

ــوان  ــکاری بان ــا هم ــورخ 94/1/22 ب ــادر م ــبت روز م ــه مناس - ب
کانــون خیــر خواهــان همــدل بــا همــکاری دفتــر فرهنــگ اســالمی 
ــور   ــا حض ــوان ب ــام بان ــر از مق ــت تقدی ــکوهی را جه ــم باش مراس

ــزار شــد. ــوان برگ بان

جمعی از کارکنان ، اساتید و دانشجویان برگزار شد. 

شعار کانون
سالم بر همدلی درود بر زندگی

* سیاست ها
ترویج سالمتی، خیرخواهی، نوع دوستی وهمدلی در دانشگاه  
تقویت فرهنگ خیر و برکت ، گذشت و فداکاری در دانشگاه  

گسترش حلم، آرامش و مهربانی در دانشگاه  
امــروز جامعــه بیــش از گذشــته نیازمنــد اعتمــاد ســازی، صداقــت و 

فــداکاری اســت
همراه و همدل از دانشگاه شروع کنیم 

فعالیت های کانون در سال 1394 
راه اندازی سایت کانون خیر خواهان همدل

برگزاری بازارچه فروش غذا به نفع نیازمندان 
اردوی فرهنگی  

برگزاری اردوهای ورزشی
دیدار با ایثارگران 

تولید نشریه فرهنگ همدلی  و...

تاریخ تأسیس: دی ماه 1393

منطق »من بهترم«، مانع، و »او بهتر« است، عامل موفقیت و وسعت ارتباطات اجتماعی است. 
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یکــی از بارزتریــن و تحســین برانگیزتریــن صفــات جامعــه ی 
ــودن  ــان ب ــه حــال همــدل وهــم زب ــا ب ــی از گذشــته ت ایران
مــردم ایــن مــرز و بــوم اســت. همدلــی آنقــدر مهــم اســت 
کــه قــرآن کریــم از آن بــه عنــوان یــک نعمــت بســیاربزرگ 
برپیامبراکــرم)ص( یادمی کنــد. درنــگاه اول بــه نظرمــان 
ــرای طــرف مقابلمــان  ــودن فقــط ب ــد کــه همــدل ب مــی آی
حــس  خوبــی ایجــاد می کنــد درصورتــی کــه ایــن خطایــی 
بیــش نیســت هــر انســانی بــا همــدل بــودن دوســت 
ــد.  ــه نظرمی آی ــرام ب ــل احت ــان وقاب ــل اطمین ــتنی قاب داش
ــع  ــان ها مواق ــی انس ــول زندگ ــر درط ــن ت ــر روش ــه تعبی ب
ــکل  ــی از مش ــه تنهای ــرد ب ــه ف ــد ک ــش می آی ــی پی مهم
خویــش بــر نمی آیــد و نیــاز بــه درک شــدن دارد درآن 
ــه  ــن گزین ــودن بهتری ــدل ب ــل هم ــه اص ــت ک ــان اس زم
ــه ی  ــی در پهن ــود همدل ــت. وج ــکل اوس ــل مش ــرای ح ب
ــیار  ــه بس ــه ای دارد و چ ــگاه بلندمرتب ــران جای ــگ ای فرهن
ــا  ــر از معن ــن واژه پ ــایه ی همی ــه از س ــی ک ــات مهم اتفاق
رقــم خــورده اســت. مــا افــراد جامعــه بــرای گســترش ایــن 
ــه  ــی را ک ــی و مادی گرای ــی منفعت طلب ــد کم ــگ بای فرهن
ــرده  ــت ک ــت نادرس ــک رقاب ــر ی ــردم را درگی ــیاری از م بس
اســت، کنــار بگذاریــم تــا قــدرت درک افــراد را پیــدا کنیــم 
ــم آن  ــگاه کنی ــه غم هــا و شــادی هایش ن ــرد ب و از منظــر ف
زمــان اســت کــه گام هــای بزرگــی برداشــته ایم و توانســتیم 
تفاوت هــا را بپذیریــم و بــه آن هــا احتــرام بگذاریــم. امــروزه 
کمــی همــدل بــودن و مهربانــی کافــی اســت بــرای شــروع 

ــرد و  ــرای ف ــت ب ــای مثب ــه پیامده ــوب ک ــاط خ ــک ارتب ی
جامعــه را در پــی خواهــد داشــت. رواج ایــن فرهنــگ غنــی 
ــک و  ــایند کم ــای ناخوش ــیاری از رفتاره ــگیری بس ــه پیش ب
ــد. ــا می کن ــر اعط ــر و صحیح ت ــناختی کامل ت ــراد ش ــه اف ب
بســیاری از روابــط اجتماعــی و خانوادگــی بــا اتــکا بــه اصــل 
ــرای  ــد ب ــه ای جدی ــد و دریچ ــود می یاب ــودن بهب ــدل ب هم
ــه  ــکا ب ــا ات ــراد ب ــاید. اف ــراد را می گش ــه واف پیشــرفت جامع
ــد  ــدا خواهن ــی پی ــای گروه ــه فعالیت ه ــل ب ــل می ــن اص ای
ــد  ــئول خواهن ــان مس ــرف مقابلش ــر ط ــود را در براب ــرد خ ک
ــد  ــق خواهن ــه خل ــو و خالقان ــی ن ــته ایده های ــد و ناخواس دی
ــا ایجــاد  ــواده کوچکمــان شــروع کنیــم ب کــرد. بیاییــد ازخان
حــس همدلــی روحیــه اعضــا تقویــت و سلســله وار خواهیــم 
ــور  ــه ام ــزه  ب ــا انگی ــاداب تر و ب ــه ش ــراد جامع ــه اف ــد ک دی

خــود می پردازنــد.
ــت  ــرای تقوی ــم ب ــاد نبرده ای ــودن را ازی ــا همــدل ب ــد ت بیایی

آن ازگام هــای کوچــک ولــی موثرشــروع کنیــم.
ــت  ــود تقوی ــل درخ ــتر از قب ــش را پیش ــه بخش ــد روحی بیایی
کنیــم و از انفجــار بمــب حســد و کینــه کــه تمــام احســاس 
ــیم.  ــد دورباش ــی کن ــران م ــان را وی ــف و مهربانیم و عواط
بیاییــد غــم را از چهــره ای مومــن برداشــته و شــادی را 
ــتی  ــح و آش ــرای صل ــش ب ــی کوش ــه دهیم.کم ــه او هدی ب
ــدا و  ــنودی خ ــب خش ــاء موج ــن اعض ــازش بی ــاد س و ایج
انســان ها  اســت کــه  افــراد خواهــد شــد و آن زمــان 
قابــل فهم تــر می شــوند و جامعــه ای برپایــه همدلــی و 
ــلیمانی  ــام س ــه مق ــر ب ــا اگ ــرد. م ــم ک ــا خواهی ــی بن مهربان
کــه ناطقــه ی مــا برهمــه شــئونات ملکــی اســت برســیم نــه 
ــان ســبزه و صحــرا وکــوه را  ــان بلکــه زب ــان مردم تنهــا زب
ــان خداســت کــه هــزاران درس  ــد و آن زب درخواهیــم فهمی

ــد. ــا می ده ــه م ــد را ب توحی

همـــدلی در جامـــعه
دلنوشته ی زهراعباسی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی واحد تهران غرب
عضو هیئت تحریره نشریه فرهنگ همدلی

تفاوت، یک اصل مسلم، در آفرینش الهی است. 
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همزبانــی در لغتنامــه دهخــدا ایــن چنیــن معنــی شــده اســت: 
همزبانــی . ] َهَ َز [ )حامــص مرکــب ( همــدردی . زبــان یکدیگر 

را فهمیــدن.
امــا همدلــی بــه معنــای وحــدت در عقیــده و هــدف در میــان 
ــی  ــه تنهای ــن ب ــت و ای ــانی اس ــف انس ــای مختل ــروه ه گ
ــض را در  ــاد و متناق ــس و متض ــر متجان ــراد غی ــد اف می توان
کنــار هم گــرد آورد و پیونــد زنــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــه  ــد ب ــز باش ــان نی ــد همزب ــی بتوان ــر از همدل ــر فرات ــت اگ ام

ــد. ــش می یاب ــی او افزای ــز همدل ــزان نی ــان می هم
اگــر اتفــاق و اتحــاد و همدلــی باطنــی بخواهــد باقــی و برقــرار 
باشــد بایــد ایــن همدلــی بــه همزبانــی تبدیــل شــود و همــه 
ــان  ــک زب ــد ی ــترکی دارن ــدف مش ــده و ه ــه عقی ــانی ک کس

ــد. ــده و هــدف خویــش برگزینن ــان عقی ــرای بی ب
البتــه همدلــی اســاس اســت و همزبانــی فــرع؛ چــرا کــه ممکن 
ــی  ــند. ول ــته باش ــری داش ــی ظاه ــی همزبان ــه برخ ــت ک اس
همدلــی نداشــته باشــند. کســانی کــه همــدل هســتند در نهایت 
بــه زبــان مشــترک دســت خواهنــد یافــت، ولــی کســانی کــه 
ــی  ــه همدل ــه ب ــد ک ــاق می افت ــر اتف ــتند کمت ــان هس همزب
دســت یابنــد؛ زیــرا همدلــی در حــوزه عقیــده و ایمــان و امــور 
باطنــی و اساســی اســت در حالــی کــه همزبانــی در حقیقــت در 

حــوزه ظاهــر و روش و اجــرا اســت.

پس زبان محرمی خود دیگرســت
                                     همدلی از همزبانی بهترســت

پــس اصــل آن اســت کــه ایــن همدلــی بــا همزبانــی همــراه 

ــالف  ــه اخت ــه هــر گون ــن صــورت اســت ک ــرا در ای شــود؛ زی
ــح و  ــای آن صل ــه ج ــی رود و ب ــان م ــدل از می ــگ و ج و جن
ــود؛  ــدل می ش ــدی ب ــه نومی ــمنان ب ــد دش ــد و امی ــا می آی صف
زیــرا در جایــی کــه همدلــی  و همزبانــی باشــد، دشــمن راهــی 
بــرای رخنــه نمــی یابــد تــا پیوندهــا را بشــکند و گسســت میان 
ــی  ــه همزبان ــد ب ــی بای ــن همدل ــر ای ــد آورد. بناب انســان ها پدی
ــده  ــی و تقویت کنن ــی اوج همدل ــل شــود و اینکــه همزبان تبدی

آن اســت.
برخــی از افــراد واژگان مشــترکی را بــه کار می برنــد در حالــی 
کــه بیــن آنهــا تنهــا اشــتراک لفظــی وجــود دارد؛ بــه عنــوان 
نمونــه هــر دو از حقــوق بشــر و آزادی ســخن می گوینــد، ولــی 
درک مشــترکی از مفهــوم آنهــا ندارنــد؛ زیــرا یکــی آزادی را بــه 
ــی  ــهوانی و طبیع ــای ش ــرآوردن نیاز ه ــی و ب ــای بی مباالت معن
ــری از آن،  ــد و آن دیگ ــانی می دان ــای نفس ــزی و هواه و غری
مفهــوم واالتــری در نظــر دارد کــه رهایــی انســان از هــر گونــه 

عامــل بازدارنــده و مقیدکننــده انســانیت اســت.
از نظــر چنیــن شــخصی رهایــی از هواهــای نفســانی و مدیریت 
ــپس  ــی و س ــم بیان ــن تفاه ــر ای ــت. بناب ــن آزادی اس آن عی
ــت.  ــد داش ــراد خواه ــی اف ــی در همدل ــش مهم ــی نق همزبان
تفاهــم در مفاهیــم و ســپس ارائــه آن در قالــب مشــترک زبانــی  
ــه  ــرآن ب ــش دهــد. در ق ــی را افزای ــد همدل ــی می توان و واژ گان
اشــکال مختلــف از تحریــف معنــوی و تغییــر کلمــات ســخن به 
میــان آمــده اســت، رویــه ای کــه برخــی بــرای ایجــاد اختــالف 
ــالف  ــد. اخت ــره  می گیرن ــود به ــوم خ ــداف ش ــق اه ــا تحق و ی
ــد و  ــته باش ــال داش ــه دنب ــدی را ب ــار ب ــد آث ــی می توان زبان
موجــب درگیــری و خصومــت بــی معنــا شــود؛ از همیــن رو در 
قــرآن و در آیــه 104 ســوره بقــره از کاربــرد هــر گونــه واژگان 
و اصطالحاتــی کــه ســبب تضعیــف یــا نابــودی همدلــی شــود 

پرهیــز داده شــده اســت. 

همدلی از همزبانی بهتر است
دلنوشته ی امیرحسین مرتضوی راد
دانشجوی کارشناسی عمران واحد تهران غرب
عضو هیئت تحریره نشریه فرهنگ همدلی

هر کس هر اندازه هم فقیر باشد می تواند چیزی ببخشد. 
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تــا فــــرهنگ روابـــط همدلی از همزبانی بهتر است
مکتــوب فاصله داریـــم ...
دکتر مستوره عزت زاده
رئیس دفتر فرهنگ اسالمی واحد تهران غرب و مدرس دانشگاه

       مصــرف فرهنگــی  آن چیــزی اســت کــه مــردم جامعــه در 
ــردن  ــد گــوش ک ــد، مانن ــات فراغت شــان انتخــاب می کنن اوق
ــر آن.  ــاب و نظای ــه کت ــم، مطالع ــای فیل ــیقی و تماش ــه موس ب
ــا را جهــت می دهــد،  مصــرف فرهنگــی نیازهــا و تمایــالت م
ــا و  ــت م ــان دهنده هوی ــازد، نش ــا را می س ــی م ــبک زندگ س

ــا و دیگــران اســت. ــای اجتماعــی م تفاوت ه
بــا نگاهــی بــه  تاریــخ جامعــه ایــران در می یابیــم کــه هویــت 
فرهنگــی و اجتماعــی ایــران مبتنــی بــر ســنت فرهنــگ 
شــفاهی  و ارتباطــات چهــره بــه چهــره  بــوده اســت )شــنیدن 
و گفتــن(. بســتر اصلــی ارتباطــات اجتماعــی در ایــران از قدیــم 
ارتباطــات چهــره بــه چهــره و مهم تریــن ابــزار آن زبــان 
ــر در  ــگاه رســانه منب ــوده اســت کــه اهمیــت و جای شــفاهی ب
ــر  ــا دوران معاص ــی ت ــوالت اجتماع ــتگی و تح ــاد همبس ایج
نیــز ناشــی از نهادینــه شــدن ارتباطــات شــفاهی در تــار و پــود 
ــم  ــوز ه ــه هن ــی ک ــا جای ــان دارد. ت ــی ایرانی ــی اجتماع زندگ
ــدل  ــات رد و ب ــنیده ها و اطالع ــار ش ــی اعتب ــه ایران در جامع
شــده در ارتباطــات میــان فــردی بیــن افــراد در جامعــه بیشــتر 
از ارتباطــات مکتــوب و مطالعــه منابــع اطالعاتــی اســت. 
ــا  ــاب و روزنامه ه ــور کت ــران، ورود و ظه ــاپ در ای ــت چ صنع
ــر  ــز نتوانســت ب ــدرن آموزشــی نی ــای  م و شــکل گیری نهاده
ایــن جنبــه فرهنگــی عــام یعنــی ســنت فرهنــگ شــفاهی غلبه 
کنــد. بنابرایــن ســنت فرهنگــی مکتــوب )خوانــدن، نوشــتن( و 
بــه تبــع آن مصــرف فرهنگــی مکتــوب عمومیــت پیــدا نکــرد 
و ورود رســانه های نویــن ماننــد ســینما، رادیــو و تلویزیــون بــه 

ایــران بــه علــت اینکــه در ایــن رســانه ها نیــز ارتبــاط شــفاهی 
ــن  ــت یافت ــه عمومی ــت، زمین ــه داش ــر( غلب ــوت و تصوی )ص
ــف  ــل های مختل ــان نس ــوب را در می ــی مکت ــگ مصرف فرهن
ــی  ــنت فرهنگ ــفاهی، س ــانه های ش ــا ورود رس ــرد ب ــم ک ک

ــاده اســت. ــوز جــا نیفت ــران هن مکتــوب در ای
نخســتین دســتگاه چــاپ و تولیــد  روزنامــه در ایــران در 
ســال 1253 هجــری )1216 هجــری شمســی( مقــارن ســال 
1837 میــالدی  بــود، همچنیــن عمومیــت پدیــده بی ســوادی 
ــی  ــع اصل ــودن آن مان ــر ب ــنت راهب ــی  و س ــه ایران در جامع

ــود.  ــوب ب ــی مکت ــگ مصرف ــترش فرهن گس
در  مطبوعــات  مشــروطه خواه  آرمانگــرای  نســل  دوره  از 
ــه  ــا محــدود ب ــوذ آن تنه ــعاع نف ــا ش ــد ام ــران حضــور دارن ای
و  دیوانــی  دســتگاه های  انــدک  باســوادان  و  روشــنفکران 
رهبــران فکــری جامعــه اســت. ایــن امــر در مــورد نســل های 
ــگ  ــی و جن ــای نظام ــل دوره کودتاه ــی )نس ــوش ایران خام
جهانــی اول و دوم( و آرمانگــرای دوم )انقالبیــون ســال 1357( 
ــر و  ــن مجــدد منب ــت یافت ــون و اهمی ــو و تلویزی ــا ورود رادی ب
ــی  ــی و اجتماع ــران سیاس ــی رهب ــای صوت ــخنرانی و نواره س
ــتفاده  ــرای اس ــتند و ب ــفاهی هس ــانه های ش ــا رس ــه اساس ک
نیــاز بــه ســوادخواندن و نوشــتن ندارنــد، زمینــه فراگیــر شــده 
ــران  ــه ای ــوب را در جامع ــی مکت ــگ مصرف ــات و فرهن مطبوع

ــرد.  ــگ ک ــیار کمرن بس
ــال  ــالب س ــد از انق ــل بع ــی نس ــوزه جامعه شناس ــان ح محقق
1357 را بــه ســه نســل دســته بندی کرده انــد؛ نســل اول 

دنیا بیش از پول، به عشق و همدلي نیاز دارد. 
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ــه 70  ــر ده ــه در اواخ ــتند ک ــال های 58 و 59 هس ــدان س متول
ــل از 30  ــون حداق ــل اکن ــن نس ــراد ای ــند. اف ــوغ می رس ــه بل ب
ــال و جــوان  ــوده و جــزو نســل های فع ســال ســن برخــوردار ب
ــر  ــا تغیی ــل ب ــن نس ــی ای ــتند. دوران کودک ــی هس ــه ایران جامع
ســال های  اوج  در  و  رســانه ای  و  فرهنگــی  سیاســت های 
ــود و در دوره  ــراه ب ــای آن هم ــراق و پیامده ــران و ع ــگ ای جن
نوجوانــی بــا تحریم هــای اقتصــادی روبــه رو شــدند . دوران رشــد 
و بلــوغ ایــن نســل بــا رســانه هایی همچــون ویدیــو، بازی هــای 
ــت  ــر و اینترن ــاوری کامپیوت ــواره، فن ــای ماه ــی، برنامه ه ویدیوی
ــا  ــوان ی ــوان نســل ج ــن نســل را می ت ــوده اســت. ای ــراه ب هم
نســل )X( ایرانــی نامیــد کــه بــر اثــر تحــوالت اجتماعــی و نــوع 
مصــرف رســانه کــم  کــم در حــال فاصلــه گرفتــن از ارزش هــا و 
آرمان هــای نســل های گذشــته اســت. ذائقــه، نگــرش و ســبک 
ــانه های  ــاب رس ــین دارد. در غی ــل پیش ــی از نس ــی متفاوت زندگ
ــفاهی و  ــن ش ــانه های نوی ــات، رس ــاب و مطبوع ــد کت قدرتمن
ــا  ــان آنه ــادی در می ــوذ زی ــی نف ــای ویدیوی ــا و بازی ه فیلم ه
یافتنــد و بــا آمــدن کامپیوتــر، اینترنــت و رســانه های ماهــواره ای 

ــران اصلــی آن هســتند.  ــان و کارب ــز آنهــا جــزو مخاطب نی
نســل دوم بعــد از انقــالب کــه می تــوان آنهــا را نســل هــزاره یــا 
ــد ســال های دهــه 1370 هســتند  ــد، متول ــی نامی وای )Y( ایران
ــال های  ــیده اند. س ــوغ رس ــه بل ــه 1380 ب ــر ده ــه در اواخ ک
اجتماعــی  و  تحــوالت سیاســی  بــا  نســل  ایــن  کودکــی 
ــور   ــی کش ــای  فرهنگ ــازی فض ــگ و بازس ــس از جن دوران پ
تحــوالت دوم خــرداد 1376همــراه اســت. ایــن نســل در دوران 
توســعه کامپیوترهــا، تلویزیون هــای ماهــواره ای، بازی هــای 
ــد  ــات مانن ــن ارتباطــات و اطالع ــای نوی ــری، فناوری ه کامپیوت
موبایــل و اینترنــت و نســل اول رســانه های اجتماعــی )وبــالگ 
ــد. ــوغ یافته ان ــد و بل ــی( رش ــبکه های اجتماع ــک و ش و وب ی
ــا  ــه دنی ــده ب ــای رسانه ای ش ــک دنی ــال در ی ــوم کام ــل س نس
ــه  ــر ده ــه در اواخ ــد ک ــه بع ــه 1380ب ــدان ده ــد. متول آمده ان
ــا  ــالب ی ــوم انق ــل س ــزو نس ــند، ج ــوغ می رس ــه بل 1390 ب
همــان نســل زد )Z( ایرانــی هســتند. دوران کودکــی ایــن نســل 
بــا شــعارها و سیاســت های فرهنگــی و رســانه ای متفــاوت 

ــعه  ــل در اوج توس ــن نس ــود. ای ــراه ب ــل هم ــای قب از دولت ه
ــاو  ــا، میکروبالگ ه ــا، ویکی ه ــی وبالگ ه ــانه های اجتماع رس
شــبکه های اجتماعــی مجــازی رشــد و نمــو پیــدا کــرده و 
جامعه پذیــر می شــوند. اگــر نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه در 
تمــام دوران تاریخــی از نســل آرمانگــرای اول تاکنــون مصــرف 
فرهنگــی مکتــوب نتوانســته بــه انــدازه دیگــر مصــرف فرهنگــی 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــر عمومی ــن دیگ ــانه های نوی ــفاهی و رس ش
ــفاهی در  ــانه های ش ــالب، رس ــد از انق ــل بع ــه نس ــر س در ه
ــی و  ــت و جهان بین ــع  اس ــروه مرج ــا گ ــیاری از موقعیت ه بس
ــوای  ــی از محت ــادی ناش ــد زی ــا ح ــت ت ــا از واقعی ــت آنه برداش
رســانه هــا اســت. بــه عبارتــی دنیــای ذهنــی و عینــی آنهــا از 
ــا  ــات و آماره ــت. مطالع ــده اس ــر ش ــفاهی متاث ــانه های ش رس
در ایــران نشــان می دهــد کــه بیــن میــزان تماشــای رســانه ای 
ــانه های  ــه و رس ــاب و روزنام ــه کت ــزان مطالع ــون و می تلویزی
چاپــی رابطــه معکوســی وجــود دارد. ســرانه تماشــای تلویزیــون 
ــه  ــی ک ــت در حال ــاعت در روز اس ــار س ــل چه ــران حداق در ای

ــت. ــه در روز اس ــه 18 دقیق ــرانه مطالع س
ــه  ــت جامع ــی جمعی ــه جوان ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــران رســانه هــای اجتماعــی  ــی، اکثریــت قاطــع ایــن کارب ایران
) رســانه هــای مالتــی مدیــا (  نســل نوجوانــان و جوانــان باشــند 
ــاعد  ــه ای مس ــه عرص ــی ب ــانه های اجتماع ــون رس ــه هم اکن ک
ــل  ــن نس ــی ای ــود و هویت بخش ــراز وج ــی و اب ــرای خودنمای ب
ــد  ــران رســانه های اجتماعــی می توانن ــل شــده اســت. کارب تبدی
ــرای  ــخصی ب ــای ش ــات و پروفایل ه ــایت ها صفح ــن س در ای
ــان  ــازی از دوستان ش ــبکه ای مج ــد، ش ــاد کنن ــان ایج خودش
پدیــد آورنــد، آنهــا می تواننــد هماننــد فضایــی کــه وبالگ هــا و 
ــت های  ــد یادداش ــرار می دهن ــان ق ــا در اختیارش میکروبالگ ه
کوتــاه و بلندشــان را منتشــر کننــد، عکــس، صــدا و ویدیوهــای 
شخصی شــان را آپلــود کننــد، از آخریــن اخبــار و رویدادهــا 
ــواداری و  ــات ه ــوند، در صفح ــف آگاه ش ــای مختل در حوزه ه
اتاق هــای گفت وگــوی متنــوع عضــو شــوند و قابلیت هــای 
ــی  ــبکه  اجتماع ــر ش ــت ه ــن اس ــه ممک ــری ک ــراوان دیگ ف
بــرای کاربرانــش فراهــم کنــد . بنابرایــن می تــوان گفــت 

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.   شکسپیر
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ــن  ــای نوی ــت و فناوری ه ــگرف اینترن ــای ش ــی از ویژگی ه یک
ارتباطــات و اطالعــات شــکل گیری هویت هــای مجــازی و 
ــال در رســانه های  ــه صــورت فع حضــور نســل های گوناگــون ب
ــته اند  ــی توانس ــانه های اجتماع ــت. رس ــازی اس ــی مج اجتماع
ــی  ــه های مختلف ــا و اندیش ــق، زبان ه ــا عالی ــون ب ــراد گوناگ اف
را گــرد هــم جمــع کنــد تــا آنهــا بــا هــم بــه اشــتراک دانــش ، 
تعمیــق  و  تفاهــم  ایجــاد  عالیــق،  و  باورهــا  اندیشــه ها، 
ــه نظــر و  ــار و ارای ــری اخب ــرای پیگی ــا ب ــد ی دوســتی ها بپردازن
آگاهــی از جریــان رویدادهــا و بازخــورد بــه پیام هــای گوناگــون، 
توســعه کســب و کار و اشــتغال، تمــاس بــا خانــواده و دوســتان و 

ــد. ــره بگیرن ــره از آن به ــرگرمی و غی ــن س همچنی
فرصت های توسعه فرهنگ مصرفی مکتوب

ــرای  ــدی را ب ــای جدی ــن فرصت ه ــی نوی ــانه های اجتماع رس
ــادل  ــن نســل ها و تب ــوب در بی ــی مکت ــگ مصرف ــعه فرهن توس
اطالعــات فراهــم کــرده اســت. برخــی از ایــن فرصت هــا 

ــد از: عبارتن
ــتراک  ــه اش ــردن و ب ــک ک ــق الی ــازی از طری ــدرت شبکه س ق
ــرعت  ــدرت و س ــری از ق ــر و... / بهره گی ــار نظ ــتن، اظه گذاش
ــاد  ــی/ ایج ــانه های اجتماع ــات در رس ــی اطالع ــار ویروس انتش
ــرگ  ــران- م ــنده و کارب ــق و نویس ــن خال ــی بی ــاط تعامل ارتب
ــفاهی و  ــوب و ش ــگ مکت ــردن فرهن ــته ک ــا/ همبس فاصله ه
ایجــاد پیونــد بیــن ایــن شــکاف تاریخــی در جامعــه ایران/جهانی 
ــق  ــی از طری ــی ایران ــات و اندیشــه بوم ــگ و ادبی ــردن فرهن ک
ــی/ و ... ــانه های اجتماع ــار در رس ــغ و انتش ــانی، تبلی اطالع رس

تهدید ها برای توسعه فرهنگ مصرفی
ــرای ایجــاد  ــن ب ــانه های نوی ــه رس ــی ک ــر فرصت های ــالوه ب ع
ارتباطــات تعاملــی و نشــر و اشــاعه فرهنــگ مصرفــی مکتــوب 
ــی  ــا و چالش های ــی از تهدیده ــا برخ ــت ام ــرده اس ــم ک فراه
ــوان  ــه عن ــی ب ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــه اس ــود دارد ک وج
ابــزار توســعه و اشــاعه فرهنــگ مصرفــی مکتــوب را بــا 
چالش هــا  ایــن  جملــه  از  می کنــد.  روبــه رو  دشــواری های 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
ــتگذاران  ــران و سیاس ــان مدی ــی در می ــش دیجیتال ــدان بین فق

فرهنگــی و رســانه ای کشــور / مقاومــت در برابــر تغییــر و  گــذار 
ــی  ــرد تعامل ــوی رویک ــه س ــب ب ــه مخاط ــنتی ب ــرد س از رویک
آنالیــن کاربرمحــور / فقــدان سیاســت جامــع بــرای آمــوزش و 
ــه نســل های فعــال  ــرای تقویــت ســواد فناوران فرهنگ ســازی ب

ــی / و ... ایران

بحث و نتیجه گیری
میــزان  جامعــه  هــر  در  توســعه  شــاخص های  از  یکــی 
ــاب،  ــه کت ــامل مطالع ــوب ش ــی مکت ــرف فرهنگ ــعه مص توس
رســانه های  اســت.  آن  نظایــر  و  مجلــه  و  روزنامه هــا 
مکتــوب، مخاطبــان را پرسشــگر، تعقلــی و خردگــرا بــار 
مــی آورد امــا رســانه های شــفاهی افــراد را پذیــرا و احساســی 
ــفاهی  ــانه های ش ــریع رس ــعه س ــور و توس ــی آورد. ظه ــار م ب
در میــان مــردم نیــز عاملــی مزاحــم بــرای شــکل گیری 
ــود.  فرهنــگ مکتــوب شــد و گــوی ســبقت را از رســانه ها رب
اکنــون در جامعــه اطالعاتــی کــه اینترنــت و رســانه های 
اجتماعــی ســتون فقــرات آن را تشــکیل می دهنــد، بــه دلیــل 
ــدک  ــل ان ــه و می ــوب و عالق ــگ مکت ــدن فرهن ــه نش نهادین
مــردم بــه خوانــدن یــا نوشــتن و تولیــد پیــام و ضعــف ســواد 
رســانه ای مخاطبــان و کاربــران، بیشــتر بــه عرصــه ای بــرای 
شــده  تبدیــل  کاربــران  »ســرگرمی محور«  فعالیت هــای 
ــانه های حاصــل از  ــت رس ــان می رف ــه گم ــی ک اســت در حال
ــرای توســعه فکــری  همگرایــی فناوری هــای نویــن عرصــه ب
ــود. ــل ش ــد تبدی ــل جدی ــی نس ــانی و اطالع یاب و اطالع رس

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد.      راکفلر
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تجلــی فرهنــگ حاکــم در هــر جامعــه ای، ســبک زندگــی مــردم آن جامعــه اســت کــه در ایــن خصــوص مقــام معظــم رهبــری بارهــا آن 
ــوع  ــوع مســکن، ن ــواده، ازدواج، ن ــی تمــدن دانســته اند. موضوعاتــی مثــل خان ــد و آن را بخــش حقیقــی و اصل ــرار داده ان ــد ق را مــورد تأکی
لبــاس، الگــوی لبــاس، الگــوی مصــرف، نــوع خــوراک، نــوع آشــپزی، تفریحــات زبــان، کســب و کار، رفتــار مــردم در محــل کار و خانــواده 
و دانشــگاه و مدرســه و فعالیت هــای ورزشــی و سیاســی و رســانه ای، رفتــار مــردم در ارتبــاط بــا پــدر و مــادر رئیــس و مرئــوس و پلیــس، 
رفتــار مــردم در ســفر و در ارتبــاط بــا همســایه، بیگانــه و حتــی دشــمن و ... همــه و همــه برخواســته از فرهنــگ جــاری در اجتمــاع اســت. 
در زمانــه ای کــه رســانه های بیگانــه بــا تولیــد انبــوه و بی روّیــه آثــار مســتقیم و غیرمســتقیم، راه و رســم فرنگــی ســرزمین های خــود را بــه 
فرهنــگ و نســل های جــوان مــا و مشــرق زمینان دیکتــه می کننــد، نیــاز بــه تألیــف متونــی کــه در عیــن اتصــال و ارتبــاط بــا ریشــه های 
اســالمی- ایرانــی، بتواننــد اقضائــات عصــر مدرنیســم و پست مدرنیســم را هــم در نظــر بگیرنــد، بیــش از پیــش احســاس می شــود .بــرای 

ترویــج راه و رســم زندگــی نیــاز بــه تولیــدات فرهنگــی داریــم تــا ذهــن مــردم را بهتــر و شــفاف تــر جهــت بدهیــم .
ــزه   ــا ،  ایجــاد انگی ــا ، ســردی ه ــا ؛  در تحمــل ســختی ه ــاوت ه ــرش تف ــاور و پذی ــداوم رابطــه اجتماعــی، در ب ــان،  در ت ــرل زب در کنت
زندگــی ســالم ، در دفــع هــراس از آینــده و...  بایــد پیشــرفت های در همــه زمینه هــای زندگــی، از جملــه امــور تربیتــی، اخالقــی، فرهنگــی، 
اقتصــادی را بــر اســاس »تدریــج«  بــه آهســتگی طراحــی و مدیریــت کــرد و هرگونــه برخــورد دفعــی و تصمیم گیــری و اقــدام عجوالنــه 
را در مخالفــت ذاتــی بــا نظــام تدریــج آفرینــش  و راه و رســم ســازی زندگــی بدانیــم . تولیــدات فرهنگــی مــا کــم اســت تولیــد کنیــم ...

مجلــه ، کتــاب ، فیلــم خــوب ، موســیقی اصیــل و... و توجــه داشــته باشــیم بــرای ســاختن و ترویــج راه و رســم صحیــح زندگــی بایــد بــه 
همــه ابعــاد زندگــی پرداخــت .

راه و رســـم زنـــدگی
               حجت االســام والمســلمین محمد علی زم

سهم خود را بشناس
چنیــن نیســت کــه آنچــه خلــق می کنــی و می آفرینــی، حتمــًا توســط خــودت اجــرا هــم بشــود! جهــان در نــزد آفریــدگارش 
یــک پیکــره واحــد بیشــتر نــدارد و انســا ن ها بــرای زندگی کــردن در آن به ماننــد اجــزاء یکدیگرنــد کــه هــر جــزء آن بــرای 
تکمیل شــدن و کمال یافتــن نیازمنــد اجــزاء دیگــر اســت، پــس ممکــن اســت فکــر و خاّلقیــت در پدیــد آوردن چیــزی و کاری 

ســهم تــو بــوده و اجــرا و تحقــق آن بــه دیگــری یــا دیگــران ســپرده شــده باشــد.
برگرفته از کتاب سبک زندگی نوشته حجت االسالم محمد علی زم

با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.
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 همدلــي از نظر شــما چه تعریفي دارد؟
 به نام خداوند بخشــنده مهربان

ــه واژگان  ــد هم ــه مانن ــت ک ــي اس ــي واژه اي ترکیب همدل
ــي  ــود دارد. همدل ــزاي خ ــاوت از اج ــي متف ــي معنای ترکیب
اوج درک و فهــم متقابــل میــان دو موجــود زنــده، یــا 
ــه اي  ــان جامع ــیع می ــي وس ــا در معنای ــان ی ــان دو انس می
ــت  ــول موقعی ــس و قب ــي درک، ح ــت. یعن ــان هاس از انس
خاصــي اســت کــه یــک نفــر یــا جمعــي در بســتري 

کنــش مي کننــد. آن  در  اجتماعــي 
ــنت  ــه س ــم ، ب ــاز گردی ــال 1394 ب ــاز س ــه آغ ــد ب بگذاری
ــا و  ــت ه ــر مصلح ــالب بناب ــه انق ــر فرزان ــاله رهب ــر س ه
ــال  ــد. س ــال انتخــاب نمودن ــراي س ــي ب ــا نام ضــرورت ه
ــي و  ــت و ملــت، همدل 1394 هجــري- شمســي ســال دول
ــت. انتخــاب واژگان توســط شــخص  ــام گرف ــي ن هــم زبان
ــر واژه  ــه ه ــت ک ــوردار اس ــي برخ ــواره از دقت ــان هم ایش

ــود را دارد. ــگاه خ وزن و جای
ــت و  ــان دول ــي می ــم زبان ــي و ه ــه همدل ــاره ایشــان ب اش
ملــت، آن جملــه  و ترکیــب پــر رمــز و پــر معنایــي اســت 
کــه در صــورت عملیاتــي شــدن ) انشــاء اهلل( دســتاوردهاي 

ــان  ــه ارمغ ــالمي ب ــران اس ــت و ای ــراي مل ــي را  ب بزرگ
ــد آورد. خواه

عمــل بــه ایــن مفهــوم فرهنگــي کــه حضــرت آقــا 
بزرگــي  آرزوهــاي  شــد  خواهــد  باعــث  فرموده انــد 
ــدار و  ــادي ، اقت ــرفت اقتص ــود آرزوي پیش ــت یافتني ش دس

ایرانــي. جامعــه  بین المللــي  و  منطقــه اي  عظمــت 
یعنــي  اجتماعــي،   عرصــه  در  همدلــي  بنابراین، مفهــوم 
در  و  فــردي  افزایــي  بصیــرت  و  موقعیت هــا  درک 
ــالش  ــر، ت ــش صب ــي، افزای ــي یعن ــي. همدل ــت جمع نهای
و کوشــش و یــک دل و یــک صــدا بــودن در عرصــه 
ــودن،  ــم ب ــا ه ــي ب ــي یعن ــي.         همدل ــي و جهان داخل
ــا،  ــه عرصه ه ــتر در هم ــالش بیش ــي و ت ــدت اجتماع  وح
ــي و  ــور اصل ــه موت ــي  ک ــگ عموم ــوص فرهن ــه خص ب
ــي  ــرفت علم ــت. از پیش ــواع توسعه هاس ــه ان ــد هم قدرتمن
ــا انعــکاس  ــي ت ــي و ایران ــد مل ــا رشــد اقتصــادي. از تولی ت

ــان. ــه جه ــالمي ب ــي - اس ــگ ایران ــال فرهن و انتق
همدلــي یعنــي دوســتي،  محبــت و بــا هــم بــودن و مطمئــن 
ــا در  ــتي ها حتم ــا و دوس ــن همدلي ه ــاد ای ــه بنی ــتم ک هس

خانــواده ســالم و شــاداب و عاشــق شــکل مي گیــرد.

دکتـــر  بــا  مصاحبــه 
محمـدصادق رحمانیـان
مدیـــــر محتــــــرم 
رادیــــــو فرهنــــگ

شادی حقیقی از آن کسانی است که قلبی ماالمال از محبت دارند.
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ــگ  ــو فرهن ــي در رادی ــي و همزبان ــود اجتماعــي همدل  نم
ــه اســت؟ چگون

 علــي رغــم گســترش رســانه هــا و وســایل ارتبــاط 
ــا توجــه بــه اســتفاده  جمعــي در چنــد ســال اخیــر، حتــي ب
ــال  ــذاب انتق ــاي ج ــانه ها از قالب ه ــي رس ــان برخ همزم
اطالعــات و دانایــي،  رادیــو بــه عنــوان یــک رســانه گــرم 

ــرده اســت. ــظ ک ــود را حف ــوه جــذاب خ وج
ــال  ــانه اي کام ــه رس ــل ب ــران،  تبدی ــون در ای ــو اکن رادی
ــي  ــت. م ــا س ــاع پوی ــت اجتم ــه در خدم ــده ک ــي ش بوم
ــت.  ــده اس ــاله ش ــا 75 س ــور م ــو در کش ــه رادی ــم ک دانی
ــت  ــت. درس ــر و محب ــرد،  تدبی ــت خ ــي نهای ــال، یعن 75 س
ــه ماســت ایــن پــدر مظهــر  مثــل پــدر بزرگــي کــه در خان

ــت. ــل اس ــتي و عق ــت و دوس محب
بــا ایــن تفضیــل بایــد بگویــم کــه: رادیــو فرهنــگ 
ــه  ــدا ،  وظیف ــزرگ ص ــواده ب ــي از خان ــوان بخش ــه عن ب
ــد  ــگ بای ــو فرهن ــده دارد. رادی ــه عه ــي ب ــي و مهم تاریخ
ــدان  ــمندان و هنرمن ــن اندیش ــته تری ــاي برجس ــان گوی زب
ــوي  ــد. از س ــالمي باش ــي اس ــي ایران ــدادگان فرهنگ و دل
ــب  ــه در قال ــا،  ک ــي م ــگ بوم ــش از فرهن ــر ، آن بخ دیگ
مي توانــد  و  داشــته  قــرار  نکته هــا  و  آداب  و  عــادات 
ــد،  ــازي نمای ــردي را بازس ــي و ف ــالم اجتماع ــاي س رفتاره
ــد. ــو فرهنــگ در جامعــه انعــکاس بیاب ــد از طریــق رادی  بای
ــگان و  ــداي نخب ــه ص ــگ در میان ــو فرهن ــن ، رادی بنابرای
ــي  ــرار دارد. پل ــن ق ــگ آفری ــردم فرهن ــز م ــر،  و نی مفاخ
ــا اندیشــه و  ــردم. اندیشــه ب ــا م ــردم ب ــاط م اســت در ارتب

رفتارهــاي عالــي اخالقــي بــا رفتارهــاي اخالقي تــر.
ــه  ــد ک ــد ش ــده و خواه ــالش ش ــرفصل ها،  ت ــن س ــا ای ب
همــه  )میــان  همزبانــي  فرهنــگ   ، همدلــي  فرهنــگ 
قالــب  در  همــه  از  بیشــتر  ایرانــي(  اقــوام  و  ایرانیــان 
انعــکاس  اجتماعــي  و  هنــري  و  علمــي  برنامه هــاي 
ــه و  ــالمي ،  اندیش ــي - اس ــي،  هنرایران ــان فارس ــد. زب یاب
ــش  ــد و نمای ــاز تولی ــلمان و ب ــي و مس ــمندان ایران اندیش
ــان بیشــتر از همــه  دســتاوردهاي علمــي و اجتماعــي ایرانی

ــد. ــد ش ــنیده خواه ــو ش ــن رادی در ای
ــگ، توســعه و  ــگ ، توســعه فرهن ــو فرهن ــا در رادی ــرار م ق
ــز  ــالمي و نی ــي - اس ــي ایران ــبک زندگ ــق س ــي دقی معرف
ــي  ــگ اجتماع ــده فرهن ــول مان ــاي مغف ــه بخــش ه ورود ب
ــر و  ــادي،  هن ــگ اقتص ــون: فرهن ــي چ ــش های ــت. بخ اس
 ..... فرهنــگ؛  فرهنــگ اجتماعــي و آداب شــهروندي و 
ــاي  ــاد ه ــرا نه ــه اخی ــاي ک ــت. بخش ه ــگ کار اس فرهن
پژوهشــي درجــه اول نظــام همچــون: فرهنگســتان ها،  
ــوزش  ــاي آم ــي و نهاده ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ش
ــند  ــش و س ــغول کار پژوه ــخت مش ــا س ــي در آن ه دین
آفرینــي انــد. نمــود اجتماعــي همــه اینهــا، در برنامــه 
هــاي ایــن رادیــو قابــل شــنیدن و انشــاءاهلل بیشــتر شــنیده 

شــدن اســت.

ــه   ــد چــه برنام ــه ســال جدی ــا توجــه ب ــي ب  در رســانه مل
ــد؟ ــي داری ــي و همزبان ــگ همدل ــج فرهن ــي جهــت تروی ای
 اصــوال کل فضــاي کنداکتــور رادیــو فرهنــگ از 26 
ســازي  فرهنــگ  و  پاســخ گویي  امســال،  اردیبهشــت 
بــه  امــا  اســت  و همزبانــي  مفاهیــم همدلــي  دربــاره 
ــي و  ــکار گوی ــت آش ــا در حقیق ــر ی ــي ت ــورت تخصص ص
ــت. ــده اس ــي ش ــژه  اي پیش بین ــاي وی ــخص برنامه ه مش
ــم  ــي مفاهی ــه بررس ــاص ب ــور خ ــه ط ــرد ب ــه راهب برنام
ــه مقــام معظــم رهبــري  ــز ابالغی ــام ســال و نی ذکرشــده ن
خواهــد  مقاومتــي  اقتصــاد  دربــاره  )مدظله العالــي( 

پرداخــت.
ــبکه  ــي ش ــاني و تحلیل ــالع رس ــه اط ــاي حیط در برنامه ه
کــه هــر روز در صبــح و بعــد از ظهــر پخــش خواهــد شــد، 
ــوال  ــي و اص ــي و همزبان ــاره همدل ــردد درب ــالش مي گ ت

ــود. ــاني ش ــو و اطالع  رس ــق گفتگ ــور دقی ــال بط ــام س ن
 جهــت اجرایــي شــدن همدلــي و هــم زبانــي میــان 
ــر  ــودن ام ــدت ب ــد م ــه بلن ــه ب ــا توج ــه و ب ــردم جامع م
ــي  ــراي اجرای ــه اي ب ــه برنام ــازي ، چ ــگ س ــر فرهن خطی

ــد؟ ــود داری ــي خ ــاي فرهنگ ــت ه ــدن سیاس ش

این همه بر خود ســخت مگیر، کمی بیشــتر مهربان باش، کمی بیشتر عشق بورز.
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 اتفاقــا ایــن امــر، جــزو ضرورت هــاي مدیریــت فرهنگــي 
  . ست ا

ابتــدا بایــد بگویــم کــه مــا بــراي تعمیــق همدلــي و 
ــان  ــوع می ــن موض ــم ای ــاد وتفهی ــد ایج ــي ، نیازمن همزبان
اهــل رســانه و اهــل فرهنــگ هســتیم .یعنــي حــس 
ــان خــود  ــه منتهــاي درجــه خــود می ــد ب ــدا بای ــي ابت همدل
ــس و  ــن ح ــال ای ــد انتق ــه بع ــود. درمرحل ــاد ش ــا ایج م
ــراي  ــت. ب ــگ( اس ــن فرهن ــه )مخاطبی ــه جامع ــوع ب موض
ــزار  ــگ( اب ــو فرهن ــن مهــم رســانه ها  ) و در اینجــا رادی ای

ــد. ــود را دارن ــي خ ــده و تخصص ــناخته ش ش
مــا در رادیــو فرهنــگ ایــن فرآینــد را چنیــن تعریــف 

: می کنیــم
نظــر  از  هــا  برنامــه  مــدام  تعریــف  بــاز  و  -ارزیابــي 
گاه میــزان تاثیــر آن هــا بــر مخاطــب )بــا توجــه بــه 

) شــده  هدف گــذاري  شــاخصه هاي 
-تغییــرات تخصصــي کنداکتــور و رفتــن بــه ســمت ایجــاد 
یــک کنداکتــور پخــش ســیال و قابــل انعطــاف رســانه اي.

-ایجــاد ارتبــاط دوســویه و کاربــردي بــا نهادهــاي متولــي 
ــاي  ــه نهاده ــي و چ ــاي پژوهش ــه نهاده ــگ ، چ ــر فرهن ام

ــي. اجرای
-افزایــش تولیــد و پخــش برنامــه هــاي تعاملــي مخاطــب 

محــور بــه منظــور افزایــش ضریــب اعتمــاد رســانه.
ــر  ــا و عناص ــوع ه ــا، موض ــي هدف ه ــتمرار و بازگوی -اس

ــي. ــاختار همدل ــر در س ــناختي درگی روان ش
ــه  ــي ، از برنام ــن همدل ــي ای ــتن عموم ــره خواس -و باالخ
ــي  ــي ب ــوب و اخالق ــر خ ــرا ام ــان، زی ــا مخاطب ــازان ت س
ــا اســتقبال مواجــه خواهــد شــد .  ــردم ب ــان م شــک در می
ــردن  ــاد ک ــردن و اعتم ــاور ک ــاي ب ــه معن ــتن ب ــن خواس ای
اســت. در رســانه بــه ایــن امــر ) افزایــش ضریــب اعتمــاد( 

ــم. ــي گویی م
  یــک تمثیــل ادبي از همدلي و همزبانــي بیان کنید؟

 ادبیــات فارســي، لبریــز از موضوعــات نــاب اســت . 
ــه  ــن زمان ــروز و انســان ای ــراي بشــر ام ــه ب ــي ک موضوعات

ــون  ــات از مت ــن ادبی ــده اســت.  جــاي جــاي ای ــز آموزن نی
ــون  ــا مت ــیم ت ــي شناس ــا م ــه ه ــام اندرزنام ــه ن ــه ب ــر ک نث
ــوع  ــت ، موض ــي اس ــاهکار جهان ــک ش ــر ی ــه ه ــم ک نظ
ــد. ــه دارن ــود نهفت ــتن را در خ ــي و خواس ــدت ، همدل وح

بیــاد داشــته باشــیم کــه بیشــتر ادبیــات مــا ، یعنــي ادبیــات  
ــد  ــرآن مجی ــي از ق ــت های ــود حکم ــا ، در خ ــیک م کالس
ــم اســالمي  ــندگان  تعالی ــد. نویس ــا را دارن ــي م ــاب دین کت
ــد  ــوده ان ــان نم ــان بی ــردم روزگارش ــان  م ــه زب ــود را ب خ
ــن  ــا م ــت. ام ــراوان اس ــي ف ــاره همدل ــا درب ــذا تمثیل ه .ل
، در اینجــا مــي خواهــم یکــي از شــاهکارهاي خــرد و 
ــا  ــي زیب ــاورم. اســتعاره و تمثیل ــال بی ــي را مث اندیشــه ایران

ــدن.  ــي ش از یک
بلــه،  حکایــت مــن، حکایــت ســفر پرنــدگان بــه جســتجوي 
ــراي  ــا ب ــالش آنه ــر و ت ــردي و صب ســیمرغ اســت. و پایم
ــان  ــرواز مرغ ــتعاره پ ــل و اس ــن تمثی ــیمرغ. ای ــن س یافت

ــت.  ــي اس ــد و آگاه ــوي امی بس

ــي اســت  ــن ســفر ادیســه وار کــه حاصــل حکمــت ایران ای
ــرده  ــان ک ــکلي بی ــن ش ــه زیباتری ــابوري ب ــار نیش را عط

اســت.
نهایــت ایــن ســفر بــه خودشناســي ) و خداشناســي( منجــر 
ــدف ،  ــالش در راه ه ــي و ت ــل همدل ــذا ماحص ــود. ل مي ش
ــه مقــام بندگــي اســت. بندگــي الهــي و بندگــي   رســیدن ب

ــدي. توحی
ــیمرغ  ــاني س ــا کس ــي،  تنه ــترگ  ایران ــه س ــن ادیس در ای
هایشــان   تــالش  و  رنج هــا  ســختي ها،   کــه  مي شــوند 
مســتمر و یکپارچــه باشــد. آنــگاه آواز پــر ســیمرغ، در 
ــود. ــنیده مي ش ــت ش ــتجوي حقیق ــان در جس ــي مرغ همدل

و چنین اســت که صاحب منطــق الطیر مي گوید:

گر بــه صدق آیي در این ره تو دمي
                               صــد فتوحــت پیــش بــاز آیــد همــي

از اینکــه فرصــت ایــن گفتگــو بــه مــن داده شــد ، ســپاس 

با تغییر الگوهای فکری می توان احساس و عاطفه را تغییر داد.       جان ماکسول
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صدایــت را می شــنوم از مادرانه هــای خدیجــه ،صــدای نفس هایــت 
ــای  ــواز حضــرت رســالت و باب ــی دلن ــه الالی ــی شــنوم از میان را م

مهربــان عالــم...
ــکینه و  ــراز س ــوش پ ــت را از آغ ــه مادری ــوی آب و آیین ــو ای بان ت
ــادم هســت  ــی دیرینــه آغــاز کــردی، خــوب ی دامــن دامــن مهربان
کــه اولیــن غنچــه را در گلســتان همدلــی بــا لبخنــدی زیبــا و دلربــا 
بــر رخســار مــادر کاشــتی و اینگونــه شــد کــه عطــر خــوش مهــر 
مــادری، همدلــی و هــم زبانــی را بــه ســینه ســینای مــادران عالــم 
ــن جهــان گــذاردی  ــدم بدی ــزه ق ــاک و پاکی ــو پ ــه کــردی و ت هدی
تــا وصــف تــو در آیــه انــا اعطینــاک الکوثــر در گــوش همــه دنیــا 

نواختــه شــود.
اسوه بی بدیل و بی نظیر همه زنان و مادران این سر زمین...

سالم بر تو ای فاطمه و سالم بر پدرت...
ــی  ــل و ب ــی مث ــان ب ــان زن ــو را در می ــدا ت ــر ،خ ــول پیامب ای بت
ــاد و  ــر مع ــا دخت ــته از دنی ــوی دل گسس ــاخت، ای بان ــا س همت
آخــرت پــدر، ای حوریــه بهشــتی خصــال کــه خــدا تــو را از همــه 
آلودگی هــا منــزه ســاخت و تــو را طاهــره، مطهــره و حوراالنســیه 

ــد. خوان
ــا  ــت داد ت ــان امان ــه زمینی ــان ب ــدای مهرب ــد روزی خ ــو را چن  ت
ــد  ــودن را و بدانن ــو ب ــی بان ــای حقیق ــد معن ــت بدانن ــن جماع ای

ــت؟ ــدام اس ــت زن ک ــرار خلق سراالس
وقتــی می گوینــد از دامــن زن مــرد بــه معــراج رســد یعنــی چــه؟ 

اوج عــروج یــک انســان یعنــی چــه؟
آری چنــد روزی مهمــان ایــن دنیــا بــودی تــا همســر بــی نظیــر 
ــی  ــت باش ــه حســن و حســین و زینب ــب و مادران ــی طال علی ابن اب
و می دانیــم، پیامبــر مهربانــی هــرگاه از در خانــه پایــش را بیــرون 
ــه  ــای خدیج ــا وهمدردی ه ــا و همدلی ه ــت مالطفت ه می گذاش

ــادر  ــادر م ــود. م ــه نب ــر خدیج ــا دیگ ــرد ام ــی ک ــبکبال م او را س
عالــم دیگــر نبــود ...

ــه  ــدر ک ــرای پ ــردی ب ــالش ک ــا، ت ــار و وف ــوی ایث ــو ای بان و ت
محبوب تریــن خلــق جهــان اســت مــادری کنــی و موفــق شــدی 

ــا مفتخــر ســاخت ... ــب ام ابیه ــه لق ــو را ب ــدرت ت ــه پ چــرا ک
ــر یــک ســقف یعنــی چــه؟  ــی در زی ــا بگویــی همدل ــو آمــدی ت ت
همســر شــدی تــا یادمــان دهــی عشــق و وفــا وگذشــت و ایثــار را ...
مــادر شــدی تــا مــادری را بــه مــا بیامــوزی. بانــوی عالــم شــدی 
تــا رمــز حجــاب را در گوشــمان نجــوا کنــی و شــوق بندگــی را در 

دل هایمــان بــر پــا کنــی. 
ــم  ــه میدانی ــودی هم ــا ب ــن دنی ــان ای ــه مهم ــد روزی ک ــو چن بان
بــا تــو ای گل پیامبــر چــه کرده انــد امافقــط ســکوت مــی 
کنیــم و ســکوت و ســکوت و حرفــی نمی زنیــم و فقــط بــه 
یــاد اســوه های بــی نظیــر شــما و درس هــا و گذشــت ها و 
ــم و  ــنده می کنی ــا بس ــد روز دنی ــان چن ــما در هم ــای ش انفاق ه

می گیریــم. الگــو  آن  از 
ــزل  ــما در من ــد، ش ــما آم ــزل ش ــائلی درب من ــی س ــنیدم وقت ش
ــادر  ــادگار م ــه ی ــدی ک ــد مرواری ــا گردنبن ــزی نداشــتید و تنه چی
عزیزتــان بــوده آن را در آوردیــد و بــه ســائل دادیــد تــا خدایــی 

ــی برنگــردد ... ــه شــما دســت خال نکــرده کســی از درخان
بانــوی مــن تــو این چنینــی که فرزنــد برومنــدت قائــم آل محمد)ص( 
در وصــف تــو ایــن چنیــن نغمــه و ترنــم می کند؛کــه مــا حجــت خــدا 

بــر اهــل زمینیــم و مــادر مــا فاطمــه حجــت خــدا بر ماســت.
ــده و  ــود زیبن ــاه خ ــر کوت ــه در عم ــت ک ــانی اس ــزرگ انس او ب
ــه  ــا، ام االئم ــدر، ام ابیه ــه الق ــر،  لیل ــون کوث ــی چ ــده القاب برآزن

ــد. ــالم ش ــا الس ــه علیه ــرا و فاطم ــاء، زه النجب
مــادرم، ای بانــوی دو عالــم از شــما یــاری می جوئیــم تــا 
ــوه  ــما اس ــون ش ــت همچ ــار و گذش ــی و ایث ــا همدل ــم ب ــا ه م
خوبی هــا شــویم و ادامه دهنــده راه پــر برکــت و پــر نــور 

ــیم. ــما باش ش

زهـــرا اسوه همـــدلی
دلنوشته ی مرضیه سروری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی واحد تهران غرب
عضو هیئت تحریره نشریه فرهنگ همدلی

به آدم اعتماد کنند، بهتر از آن است که به آدم محبت کنند.        جرج مک دونالد
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چکیده
درجامعــه،  همدلــی  بــه  رســیدن  نیازهــای  پیــش  از  یکــی 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــرای اقش ــی ب ــی و فرهنگ ــازی ذهن زمینه س
اســت. امــروزه هــر فــردی از اعضــای جامعــه بایــد بدانــد کــه در 
فعالیت هــای خــود بــه چــه روشــی مــی توانــد حرکــت کنــد کــه 
بــا همدلــی بتوانــد کشــور و نظــام مقــدس اســالمی را بــه اهــداف 
ــف شــده در ســند چشــم انداز بیســت ســاله خــود برســاند و  تعری
ــدون  ــذا ب ــی آن محقــق ســازد، ل ــاد مل شــکوفایی را در همــه ابع
ــته های آن  ــن بایس ــی و تامی ــن کار و طراح ــگ ای ــاد فرهن ایج
ــی  ــه همدل ــرا ک ــرد، چ ــد ب ــی نخواه ــه جای ــه طــور قطــع راه ب ب
ــک  ــدور ی ــا ص ــی و ب ــور ناگهان ــه ط ــبه و ب ــک ش ــور ی در کش
دســتورالعمل و بخــش نامــه عملــی نمی شــود، لــذا فرهنــگ 

ــد. ــی می باش ــت همدل ــی نهض ــتر اصل ــدار، بس ــازی پای س
کلید واژگان:همدلی، سبک زندگی، عصرغیبت، آحادجامعه

مقدمه
داشــتن مدیریــت مدبرانــه و عاقالنــه بــرای رســیدن بــه همدلــی 
ــار  ــود چه ــال ن ــری در س ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــه م ک
ــی   ــی و همزبان ــت، همدل ــت ومل ــال دول ــه س ــال ک ــعار س ــا ش ب
می باشــد، یکــی دیگــر از ضروریــات اولیــه ایــن امــر بــه حســاب 
ــی  ــعار زدگ ــز از ش ــا پرهی ــر ب ــان ام ــئوالن و متولی ــد، مس می آی
ــه  ــاپ مقال ــخنرانی و چ ــش، س ــد همای ــزاری چن ــه برگ ــد ب نبای

ــود  ــذا وج ــد، ل ــرگرم کنن ــود را س ــل خ ــن قبی ــی از ای و کارهای
ــه در ســطح کالن در جهــت هدایــت،  مدیریــت صحیــح و عاقالن
تدویــن و انتخــاب یــک اســتراتژی راهبــردی، طبــق نقشــه راهــی 
ــن  ــه تحقــق ای ــد، زمین ــری ترســیم نمودن ــام معظــم رهب کــه مق
طــرح ملــی و آینــده ســاز کــه حقیقتــًا پیشــرفت کشــور و توســعه 
عدالــت در گــرو آن اســت از ضروریــات اجتنــاب ناپذیــر می باشــد.

همدلی و ضرورت آن
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــورباید ب ــی کش ــام آموزش ــالح در نظ اص
ــر رود، اطــالع و شــناخت بیشــتری  ــوزش باالت ــه ســطح آم هرچ
ــی در جامعــه حاصــل شــود. در خصــوص درک و ضــرورت همدل

راهکار ایجاد فرهنگ همدلی 
ــا اســتفاده و بهره گیــری ازبرنامه هــای فرهنگــی در   ایــن مهــم ب
ــی و رســانه  ســطح واحدهــای دانشــگاهی و برنامه هــای تلویزیون
ای درایــن راســتا و تغییــر در فرهنــگ تفرقــه و ضــدارزش نشــان 
ــارزه  ــن و مب ــای دی ــا و آموزه ه ــاس ارزش ه ــه براس دادن تفرق
ــا تهاجــم فرهنگــی غــرب در ایجــاد فرهنــگ ناپســند تفرقــه و  ب
ــرت سیاســی و اســالمی  ــش و بصی ــق بین ــا آگاه ســازی و تعمی ب
افــراد جامعــه مــی باشــد،که ســبک زندگــی بــا همدلــی در عصــر 

غیبــت رقــم خواهدخــورد.
ــر کارکــرد ســرگرم کنندگی،  ــد، رســانه ها عــالوه ب در دنیــای جدی

ــی زهـــرا اسوه همـــدلی ــا همدل ــی ب ــبک زندگ س
آحــاد جامعــه در عصــر غیبــت
  دکتر عصمت ســوادی 
 استادیار و عضو هیئت علمی واحد تهران غرب

اگر برای کسی که نتواند لطف شما را جبران کند کاری انجام ندهید، امروز را زندگی نکرده اید.            جان بونیان
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چه خانه باشد، چه ستاره، چه کویر، چیزي که اسباب زیبایي اش مي شود نامرئي است.         آنتوان دوسنت اگزوپري

از  مخاطبــان  مفهوم ســازی  چگونگــی  در  اساســی  نقــش 
دارنــد.  اجتماعــی  واقعیت هــای 

نقشــی  اســت کــه رســانه ها  مفاهیمــی  از  یکــی   ، همدلــی 
می کننــد.  ایفــا  آن  آفرینــش  و  خلــق  در  بی بدیــل 

کلــوس، معتقــد اســت کــه رســانه ها می تواننــد بــه نحــوی 
پذیــرش و عملــی کــردن عقایــد و  بــه  را  نامرئــی جامعــه 
رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی مــورد نظــر خــود ترغیــب کننــد 
بــه عبــارت دیگــر از ایــن طریــق می تــوان بــه جامعــه ای مبتنــی 
ــج و نشــر آن  ــزار تروی ــه رســید کــه اب ــر اندیشــه های خردمندان ب

ــژاد، 1370، ص10(.  ــت )معتمد ن ــی اس ــاط جمع ــایل ارتب وس
ــایل  ــود وس ــفه وج ــز فلس ــات ،نی ــان ارتباط ــی از کارشناس برخ
ارتبــاط جمعــی را القــاء، تعمیــم یــا تکامــل فرهنگــی دانســته اند.

راهــکار اجرایی همدلی در جامعه

-درامورمالی
طبــق تربیــت دینــی وبــرای ایجــاد همدلــی در عصــر انتظار،ســبک 
زندگــی بایــد طــوری باشــد کــه یــک فــرد مومــن ضمــن مصــرف 
امــوال خــود در راه رفــع نیازهــای فــردی و خانوادگــی بــا رویکــرد 
ــدا و  ــی، ســهم خ ــوق واجــب مال ــد حق ــه روی، بای ــدال و میان اعت
ــه  ــت ب ــه قصــد قرب ــاک و ب ــت پ ــت و نی ــا رغب ــز ب ــه را نی جامع
ــب و  ــود را طی ــق رزق و روزی خ ــن طری ــا از ای ــد ت ــدا ادا کن خ
پاکیــزه کــرده و بدیــن وســیله همدلــی را در جامعــه ایجــاد کنــد.

)ســوره توبه، 103(. 

نعمت هــای  از  را  صرفه جویــی  و  میانــه روی  پیامبراکــرم)ص(، 
اعطــا شــده ای بیــان کرده انــد کــه اگــر خــدا بخواهــد بــه کســی 
ارزانــی می کنــد زیــرا انســان مؤمــن، موظــف اســت کــه از مــال 
خــود بــه انــدازه »کفــاف« خــرج کنــد و کفــاف، قــدری از مــال 
را گوینــد کــه بــرای هزینــه زندگــی انســان و خانــواده اش در حــد 
اعتــدال، کفایــت کنــد و خــرج کــردن بیــش از آن، اســراف اســت 
وهمیــن میانــه روی باعــث همدلــی در جامعــه اســالمی می شــود.
 اهمیــت اعتــدال، در ســبک زندگــی مؤمنانــه بــه انــدازه ای 
اســت کــه پیامبــر)ص( در بخشــی از سخنانشــان بــا تأکیــد، ایــن 

مطلــب را تکــرار می کننــد کــه: » اّیهــا النــاس، علیکــم بالقصــد، 
علیکــم بالقصــد، علیکــم بالقصــد: ای مــردم بــر شــما بــاد اعتــدال 
ــاد  ــر شــما ب ــه روی، ب ــدال و میان ــاد اعت ــر شــما ب ــه روی، ب و میان

ــه روی.«  ــدال و میان اعت
ــط و  ــت وس ــت)ع( را ام ــرو اهل بی ــت پی ــز ام ــن)ع( نی معصومی
ــی، 1403، ج24، ص 153 و ج22،  ــد )مجلس ــی کرده ان ــه معرف میان

.)441 ص 

ــت؛ از  ــه روي اس ــدال و میان ــن اعت ــالم دی ــی اس ــور کل ــه ط ب
طرفــي امــر بــه اصــالح مــال و صــرف آن در مصارف شــخصي در 
حــد کفــاف و شــئون افــراد کــرده و از طــرف دیگــر از رفتارهــاي 
ــر  ــدوزي ب ــروت ان ــز و ث ــراف، کن ــر، ات ــراف، تبذی ــار اس نابهنج

ــهري، 1388( ــدي ري ش ــت )ر.ک: محم ــته اس ــذر داش ح
انتظاراعتــدال در  درنتیجــه اگــردر ســبک زندگــی در عصــر 
ــل  ــری از تجم ــرد ،از یکس ــرار بگی ــر ق ــد نظ ــال م ــرف کام مص
گرایــی هــا جلوگیــری خواهــد شــد وهمدلــی در جامعــه اســالمی 

ــد.  ــد آم ــود خواه بوج

-درامورخیرخواهانه
بیــن آحــاد  ایجــاد همدلــی در  بــرای  در جامعــه اســالمی، 
ــد  ــا تأکی ــه ب ــی مؤمنان ــبک زندگ ــروی از س ــه، پی ــردم جامع م
ــژه  ــه وی ــردم، ب ــی م ــرای تمام ــی ب ــتی و خیر خواه ــر نوع دوس ب
ــلمانان  ــه مس ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــده اس ــه ش ــلمانان توصی مس
در اســتفاده از نعمت هــای حــالل نمی تواننــد تنهــا بــه خــود 

ــد. ــت کنن ــان غفل ــایر مؤمن ــت س ــوند و از وضعی ــغول ش مش
ــی  ــت کس ــن نیس ــد: »مؤم ــرم)ص( می فرماین ــه پیامبراک  چنان ک
کــه ســیر باشــد و بــرادرش گرســنه باشــد و مؤمــن نیســت کســی 
کــه پوشــیده باشــد و بــرادرش عریــان باشــد« )حکیمــی و حکیمــی، 

1386، ج 5، ص114(.

 خداونــد بحــث انفــاق و احســان بــه دیگــران را در غیــر اعمــال 
عبــادی ماننــد خمــس و زکات بیــان داشــته و در توصیــف مؤمنــان 
ــق  ــان ح ــه در اموالش ــانی ک ــد: » و کس ــزاران می فرمای و نمازگ
ــوره  ــد« )س ــرار می دهن ــان ق ــکینان و محروم ــرای مس ــی ب معین
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زیبایي اگرچه مایه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.         آرتور شوپنهاور 

ــارج، 24 و 25(. مع

 مــال و ثــروت، مایــه قــوام جامعــه اســت و تبــادل کاال و خدمــات 
ــد آن را انباشــت و  ــن رو، نبای ــرد ،از ای ــق آن انجــام می گی از طری
ــن  ــد: ای ــام صــادق)ع( می فرمای ــه ام ــه داشــت، چنان ک ــد نگ راک
امــوال زیــاد را خداونــد بــه شــما داده اســت تــا در راهــی کــه او 
ــد  ــته کنی ــه آن را انباش ــت ک ــداده اس ــد و ن ــه کار بری ــته ب خواس

ــی، ج4، ص 32(.  )کلین

ــرای ایجــاد  ــار، بایدب ــی درعصــر انتظ در نتیجــه، در ســبک زندگ
ــی  ــی تمام ــرلوحه زندگ ــی س ــتی وخیرخواه ــوع دوس ــی، ن همدل
مومنیــن و شــیعیان منتظــر قــرار گیــرد تــا همــه بــا هــم، همــدل 

ــد. ــه حرکــت کنن ــی جامع ــت عموم ــا وضعی ــگ ب و هماهن

نتیجه:  *
ــی را  ــبک زندگ ــود س ــی ش ــار م ــی درعصــر انتظ ــت دین ــا تربی ب
ــن الهــی  ــا اســتفاده از قوانی ایجــاد کــرد کــه منتظــران واقعــی ب
ــی را در زندگــی ایجــاد  ــران و ائمــه )ع( ،همدل ــی پیامب و راهنمای
ــدی  ــه ســعادت اب ــی ب ــان و همدل ــا برخــورداری از ایم ــد و ب کنن

ــند.  برس
ــاي  ــگ و هنجاره ــه فرهن ــته ب ــه اي وابس ــر جامع ــی دره همدل
ــی از  ــه همدل ــه ب ــه از تفرق ــر روی ــت و تغیی ــر آن اس ــم ب حاک
ــاز  ــه آغ ــرش و اندیش ــر نگ ــرب از تغیی ــه وران غ ــدگاه اندیش دی
ــت  ــگ و باف ــه فرهن ــه ب ــا توج ــرش ب ــر نگ ــن تغیی ــود. ای مي ش
هــر جامعــه اي از شــدت و ضعــف برخــوردار اســت. بنابرایــن الزم 
اســت در گام نخســت ایــن نگــرش اصــالح گــردد، بــراي رســیدن 
ــي و  ــق، کاف ــرل دقی ــارت و کنت ــت نظ ــدف الزم اس ــن ه ــه ای ب
علمــي بــه مقولــه تبلیغــات داشــته باشــیم . تبلیغــات بــا خــود بــار 
ارزشــي را بــه همــراه داشــته و تبعــات خاصــي دارد. بنابرایــن ایــن 
موضــوع بــه حساســیت و اهمیــت کنتــرل ایــن بخــش مي افزایــد. 
گام بعــدي توجــه بــه ارزش هــاي دینــي ماننــد: کمک هــای مالــی 
ــرای تمامــی  ــر نوع دوســتی و خیرخواهــی ب ــد ب ــه وتاکی ــه جامع ب

ــد. ــه می باش ــاد جامع آح

منابع و ماخذ:

]1[. قرآن کریم

]2[. نهج البالغه 

]3[. پاییــز، ابوالقاســم )1362(، نهــج البالغــه، تهران:ســازمان انتشــارات 

جاویــدان، نوبــت چــاپ هفدهــم.

و  غررالحکــم   ،)1384( بن محمــد  عبدالواحــد  آمــدی،  تمیمــی   .]4[

ــام  ــم: ام ــی انصــاری قمــی(. چــاپ دوم، ق ــه محمد عل ــم )ترجم دررالکل

ــج(. عصر)ع

ــیعه)تصحیح  ــایل الش ــن )1377(. وس ــن حس ــی، محمدب ــر عامل ]5[. ح

ــادی. ــم: اله ــی(. ق ــین درایت ــزی و محمد حس ــد مهری محم

ــق ســید  ــن حســن، وســائل الشــیعه، ج 9، تحقی ــی، محمدب ]6[. حرعامل

ــی. ــاه الشــراه العرب ــی شــیرازی، بیــروت و دارالحی عبدالرحیــم ربان

ــی  ــیعه ال ــایل الش ــن، )1409 ق(. وس ــن حس ــی، محمدب ــر عامل ]7[. ح

ــاپ اول. ــت )ع(، چ ــه آل بی ــم: موسس ــریعه، ق ــائل الش ــل مس تحصی

ــی  ــق عل ــول، ج 3، تحقی ــن شــیعه، )1363(، تحــف العق ــی، اب ]8[. حران

اکبــر غفــاری، جامعــه مدرســین قــم، چــاپ ســوم.

ــان  ــه آرم ــی.)1386(. الحیاه)ترجم ــی، عل ــد؛ حکیم ــی، محم ]9[. حکیم

ــا. ــل م ــم: دلی احمــد(. چــاپ نهــم. ق

ــه  ــم: مؤسس ــه. ق ــم(.)1379(. نهج البالغ ــد. )مترج ــتی، محم ]10[. دش

ــن)ع(. ــی امیرالمؤمنی ــی تحقیقات فرهنگ

ترجمــه  و  الشــرایع)تحقیق  علــل  صــدوق.)1386(.  شــیخ   .]11[

مؤمنیــن. قــم:  چهــارم،  چــاپ  تهرانــی(.  ذهنــی  محمد جــواد 

]12[. شــیخ صــدوق)1386(. الخصال)تصحیــح علی اکبــر غفــاری(. قــم: 

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه.

و شــرح  کافی)ترجمــه  اصــول  ثقه االســالم.)1375(.  کلینــی،   .]13[

فارســی شــیخ محمد باقــر کمــره ای(. قــم: اســوه.

 ،27811 250،ح   ،15 حرعاملــی1409:  ح2،   ،4 ]14[کلینــی،1401: 

410  :1404 وحرانــی  ح18   ،321  ،78 مجلســی: 

]15[. مجلسی، محمد باقر.)1403ق(. بحار االنوار. بیروت: مؤسسه الوفا.

ارتبــاط جمعي0جلــد )1(،  ]16[. معتمد نــژاد، کاظــم.)1371(. وســایل 

ــی. ــه طباطبای ــگاه عالم ــارات دانش ــران: انتش ته
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روح دروني خود را زیبا کنید تا شخصیت دروني و بیروني شما یکي شود.       سقراط

همدلــی اجتماعــی از آن دســت مقوالتــی اســت کــه شــاید کمتــر 
ــه  ــال آنک ــت، ح ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــان ب ــر کار شناس از نظ
ــی  ــروز رفتارهای ــه ب ــد منجــر ب ــه می توان ــی در جامع ــدان همدل فق
ــای  ــرای رقابت ه ــی ب ــه محیط ــه را ب ــای جامع ــه فض ــود ک ش
ــم و  ــان رجــوع کنی ــه حافظه م ــد. اگــر کمــی ب ــدل کن ــه ب خصمان
رفتارهــای همدالنــه در دوران انقــالب اســالمی را بــه یــاد آوریــم 
ــی  ــت فعل ــا وضعی ــی را ب ــع تاریخ ــبات آن مقط ــاوت مناس و تف
ــی،  ــدان همدل ــر فق ــه در اث ــیب هایی ک ــه آس ــم ب ــه کنی مقایس

ــویم. ــتر آگاه می ش ــت بیش ــده اس ــه ش ــر جامع گریبانگی
ــترش آن در  ــای گس ــی و راهکاره ــه همدل ــن ب ــرورت پرداخت ض
جامعــه مــا را بــر آن داشــت تــا گفت و گویــی بــا پروفســور حســین 
باهــر داشــته باشــیم تــا از خــالل بحث هــا بتوانیــم چشــم انــدازی 
بــه مقولــه همدلــی  از بی توجهــی  ناشــی  ناکارآمدی هــای  از 
ــود  ــکالت موج ــع مش ــناخت و رف ــوی ش ــه س ــم و ب ــیم کنی ترس

ــم. ــدم برداری ق
ــی از  ــوان تعریف ــا می ت ــت و آی ــه معناس ــه چ ــی ب  همدل

ــرد؟ ــه ک ــی ارای همدل
ــر از  ــت و باال ت ــی اس ــه عرفان ــی از مرحل ــش باالی ــی بخ همدل
ــا  ــا جســم ب ــا در رابطــه ب ــی محســوب می شــود. م انســان معمول
ــم،  ــری می کنی ــه روح، همفک ــم در رابط ــکاری می کنی ــم، هم ه
ــت  ــم و در   نهای ــی می کنی ــم همراه ــا ه ــس ب ــا نف ــه ب در رابط
در ارتبــاط بــا دل، همدلــی می کنیــم. مــا اگــر قبــول کنیــم 
ــأ  ــک منش ــه از ی ــتیم و هم ــد هس ــه خداون ــا خلیف ــه م ــه هم ک
ــم  ــا می روی ــک ج ــه ی ــه ب ــز هم ــت نی ــم و در   نهای ــه گرفتی ریش
ــرآن  ــم. در ق ــدا کنی ــز دســت پی ــی نی ــه ریشــه همدل ــم ب می توانی
ــا هــم جمــع بســته می شــوند و در   همــان  ــا انســان ها ب ــز بار ه نی
ــد  ــتیم و خداون ــو را می پرس ــا ت ــود تنه ــه می ش ــد گفت ــوره حم س
ــا  ــه ب ــه هم ــد ک ــان ها می خواه ــم از انس ــر ه ــای دیگ در جاه
هــم مــرا عبــادت کنیــد. انســان ها گــر چــه از نظــر جســمی، فــرد 

ــع هســتند. ــی، جم ــر روح ــا از نظ هســتند ام
 یعنی می توان ریشه همدلی را در جامعه نیز جستجو کرد؟

هــر جامعــه ای دارای یــک روح و خــرد جمعــی اســت. در جامعــه ای 
ــن  ــر ای ــود، دیگ ــاد می ش ــوم ی ــان س ــوان جه ــه عن ــه از آن ب ک
افــراد  اســت  نادیــده گرفتــه می شــود کــه ممکــن  مســئله 
ــود  ــه وج ــن جامع ــی در ای ــی و فرهنگ ــر علم ــناس از نظ سر ش
ــژه ای دارد. ــت وی ــه اهمی ــن آن روح جامع ــند. بنابرای ــته باش داش

 مکانیســم گســترش همدلی در جامعه به چه صورت است؟
ــروع  ــرد ش ــر ف ــه از درون ه ــه ای دارد ک ــه پروس ــاز ب ــی نی همدل
انســانهای دیگــر هــم ســرایت می کنــد. در  بــه  و  می شــود 
ــل  ــه محســنین تبدی ــت ب ــن در   نهای ــرآن آمــده اســت کــه متقی ق
ــدل  ــدل ب ــراد هم ــه اف ــی ب ــانهای متق ــع انس ــوند در واق می ش
ــی  ــد، وقت ــدوار کنی ــد را امی ــک ناامی ــما ی ــی ش ــوند. وقت می ش
ــردی  ــه ف ــی ب ــا کمک ــد، ی ــل می کنی ــر را ح ــک نف ــکل ی مش
می کنیــد، و موجبــات شــادی او را فراهــم می کنیــد، خودتــان 

نیــز احســاس رضایــت می کنیــد.
ــع مشــکل  ــر رف ــالوه ب ــی ع ــت همدل ــوان گف ــع می ت  در واق
طــرف مقابــل بــرای خــود فــرد نیــز آثــار مثبــت بــه دنبــال دارد؟

بلــه همیــن طــور اســت؛ هســتی از کســی کــه بــا هســتی 
یکنواخــت اســت تقدیــر می کنــد. مــا جزئــی از یــک کل هســتیم 
ــا  ــوی آن ه ــه از س ــال چ ــم متقاب ــی کنی ــا همدل ــه م ــا ک ــر کج ه
ــان  ــه ارمغ ــاداش ب ــا پ ــرای م ــتی ب ــان هس ــوی جه ــه از س و چ
مــی آورد و حداقلــی تریــن پــاداش ایــن اســت کــه مــا بــه شــادی 
ــه انســان  ــدارد ک ــکان ن ــم. اصــال ام ــدا می کنی ــی دســت پی درون
در نتیجــه کمــک بــه کســی، ناراحــت شــود. ایــن هســتی، 
ــی کــه  ــع هــر عمل ــای عمــل و عکــس العمــل اســت، در واق دنی
ــی  ــال والدین ــرای مث ــد. ب ــم دی ــم نتیجــه آن را خواهی انجــام دهی
ــدان  ــه فرزن ــم ب ــی ه ــر کم ــتند اگ ــان هس ــران فرزندانش ــه نگ ک

ــد. ــا را می ده ــخ آن ه ــتی پاس ــد، هس ــک کنن ــران کم دیگ
 اگــر از آثــار فــردی بگذریــم، همدلــی چــه آثــار اجتماعــی 

بــه دنبــال دارد؟
ــردی آن  ــار ف ــش از آث ــب بی ــه مرات ــی ب ــی همدل ــار اجتماع آث
ــب  ــور عق ــک کش ــا ی ــرفته ب ــور پیش ــک کش ــاوت ی ــت. تف اس

روان شناس و جامعه شناس
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ــر حســین باهــر   ــا دکت مصاحبــه ب
در بــاره همدلــی  در جامعــه ایــران
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فرد خردمند و هوشیار، هرجا گام نهد، نیک بختي و آسودگي خاطر، همراه او است.         ویلیام شکسپیر

مانــده در همیــن رفتــار همدالنــه ای اســت کــه بــا هــم دارنــد. مــن 
ــور ها  ــن کش ــردم در ای ــی ک ــا زندگ ــرفته دنی ــورهای پیش در کش
کســی بــه زندگــی شــخصی دیگــری فضولــی نمی کنــد امــا 
اینگونــه نیســت کــه بی تفــاوت باشــند. اگــر یکــی از آن هــا 
مشــکلی داشــته باشــد، انجمن هــای مردمــی فعــال می شــوند 
ــا متاســفانه در کشــورمان شــاید  ــد. ام ــرد کمــک کنن ــه آن ف ــا ب ت
ــرفته  ــه پیش ــن جامع ــر م ــه نظ ــود. ب ــده ش ــر دی ــل کمت ــن عم ای
ــعه  ــده اســت؛ انســان توس ــه تشــکیل ش ــعه یافت ــانهای توس از انس
ــت.  ــیده اس ــخصیتی رس ــاط ش ــه انبس ــه ب ــت ک ــی اس ــه کس یافت
ناهمواری هــای اجتماعــی امــروز ناشــی از بی تفاوتــی کســانی 
ــه  ــراد جامع ــا اف ــند و ب ــر باش ــاری گ ــتند ی ــه می توانس ــت ک اس

ــد. ــغ کردن ــا دری ــد ام ــی کنن همدل
 بــه نظــر شــما افزایــش همدلــی در جامعــه بــه چــه عواملــی 

بســتگی دارد؟
ــدان  ــه فرزن ــا ب ــد در خانواده ه ــت، بای ــواده اس ــه اول خان در مرحل
ــه  ــرار نگرفت ــی ق ــورد مهربان ــه م ــی ک ــود، کس ــی داده ش مهربان
ــاال هــم  ــد. در ســطوح ب ــه دیگــری محبــت کن ــد ب باشــد نمی توان
ــد  ــه آن را بای ــتیم، ریش ــونت هس ــی خش ــاهد نوع ــا ش ــی م وقت
ــام  ــر نظ ــوع دیگ ــرد. موض ــتجو ک ــواده جس ــی خان ــام تربیت در نظ
آموزشــی اســت. در مــدارس معلمــان بایــد پدرانــه و مادرانــه رفتــار 
کننــد. فرزنــدی کــه در مدرســه چــه خــودش مــورد خشــونت قــرار 
ــوزان  ــش آم ــر دان ــه دیگ ــم ب ــونت معل ــاهد خش ــه ش ــرد و چ بگی
ــد.  ــت کن ــران محب ــه دیگ ــه ب ــد در جامع ــر نمی توان ــد، دیگ باش
در مرحلــه بعــدی، جامعــه اســت. وقتــی جوانــی وارد جامعــه شــود 
ــه  ــه آن جامع ــبت ب ــود، نس ــه می ش ــکاری مواج ــکل بی ــا مش و ب
ــروز  ــار ب ــم از او انتظ ــت و نمی توانی ــد داش ــی نخواه ــس همدل ح

ــیم. ــته باش ــه داش ــار همدالن رفت
ــروز  ــا شــاهد ب ــه م ــه در کشــورهای توســعه یافت ــم ک  گفتی
ــم  ــی ه ــه عوامل ــتیم و ب ــتری هس ــه بیش ــای همدالن رفتاره
ــب اقتصــادی  ــت مناس نظیــر نظــام آموزشــی و یــا وضعی
ــورمان  ــا در کش ــد، ام ــاره کردی ــی اش ــش همدل ــرای افزای ب
ــای  ــیاری از مولفه ه ــال بس ــرای مث ــه ب ــتیم ک ــی داش مقاطع
ــت  ــرار داش ــبی ق ــت نامناس ــی در وضعی ــادی و اجتماع اقتص
ولــی همدلــی بیشــتری دیــده می شــد، بــرای مثــال در 
انقــالب اســالمی و یــا دوران جنــگ  ابتدایــی  ســالهای 
ــن مســئله  ــم، ای ــت مواجــه بودی ــن وضعی ــا ای ــا ب ــی م تحمیل

چگونــه توجیــه می شــود؟ 
در آن دوران معنویــت بــاال و مادیــت پاییــن در جامعــه دیــده 
ــت  ــه معنوی ــه رفت ــود. رفت ــاال ب ــیار ب ــردم بس ــاد م ــد. اعتق می ش

ــه  ــردم ب ــد. در آن دوره م ــز دور ش ــردم نی ــای م ــب الگوه از جان
ــت.  ــه نیس ــروز اینگون ــد. ام ــنده می کردن ــادی بس ــای م حداقل ه
ــه  ــش یافت ــی افزای ــادی و اجتماع ــکاف اقتص ــروزه ش ــع ام در واق
ــده  ــر دی ــه کمت ــای همدالن ــن موجــب می شــود رفتاره اســت و ای
ــش از  ــن دوره بی ــر در ای ــه فق ــه نیســت ک ــن گون ــه ای ــود. البت ش
ــی  ــالف طبقات ــکاف و اخت ــه ش ــد، بلک ــالب باش ــل انق دوران اوای

ــت. ــده اس ــتر ش بیش
ــد  ــر می کنی ــا فک ــه، آی ــی جامع ــرایط فعل ــف ش ــا توصی  ب

ــوزش داد؟ ــراد آم ــه اف ــی را ب ــوان همدل می ت
ــل  ــش، قاب ــه دانشــی؛ دان ــل بینشــی اســت و ن ــک عم ــی ی همدل
ــا  ــد ب ــن کار بای ــت. ای ــی اس ــش آمدن ــت و بین ــوزش دادن اس آم
عملکــرد بــزرگان جامعــه بــه دیگــران القــا شــود. بایــد از خودمــان 
ــش و  ــه کارمندان ــود، ب ــکان خ ــه نزدی ــرد ب ــر ف ــم. ه ــروع کنی ش
ــه  ــرور ب ــه م ــل ب ــن عم ــد و ای ــه کن ــش توج ــران اطرافیان دیگ

ــد. ــرایت می کن ــراد س ــر اف دیگ
 فکــر می کنیــد کاهــش همدلــی در جامعــه چــه آســیب هایی 

ــال دارد؟ را به دنب
در حــال حاضــر 85 درصــد امکانــات جامعــه در اختیــار 15 درصــد 
ــه ای  ــروز جامع ــه ب ــت منجــر ب ــن وضعی ــه اســت و ای ــراد جامع اف
ــم  ــه ه ــبت ب ــراد نس ــی اف ــه طبقات ــود، در جامع ــی می ش طبقات
ــن  ــا ای ــد ت ــی می مانن ــر فرصت ــی منتظ ــد یعن ــدا می کنن ــض پی بغ
ــار  ــر رفت ــا دیگ ــد ام ــن ببرن ــی از بی ــر خصومت ــا ه ــالف را ب اخت
ــی  ــی و سیاس ــکالت اجتماع ــی مش ــدارد. برخ ــود ن ــی وج همدل
بــرای مثــال در کشــورهای عربــی کــه منجــر بــه بیــداری 
ــی و  ــادی و فرهنگ ــض اقتص ــام تبعی ــی از نظ ــد ناش ــالمی ش اس
ــود. ــده می ش ــا دی ــی در آن ه ــدان همدل ــه فق ــت ک ــی اس اجتماع

 بــا توجــه بــه ویژگی هــای تاریخــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
کشــور آیــا می تــوان بــرای افزایــش همدلــی در جامعــه 

ــه داد؟ ــکاری ارای راه
ــه  ــد ب ــم. بای ــه هشــدار بدهی ــه جامع ــد از نظــر فرهنگــی ب ــا بای م
ریشــه های کاهــش همدلــی در جامعــه و علــل مختلــف آن دســت 
ــم. در  ــزد کنی ــئوالن گوش ــه مس ــی آن را ب ــرات منف ــم و اث یابی
واقــع گســترش فرهنــگ همدلــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. 
ــت  ــودش رعای ــم خ ــه ه ــت ک ــئول اس ــت مس ــن دول ــر م ــه نظ ب
ــا برنامه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و  ــر را ب ــن ام ــد و هــم ای کن

ــد. ــود بخش ــی بهب فرهنگ
گزارشــگر : اعظم طالبی حقگو
دانشــجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 
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انسان هاي خوشبخت و شادمان، کساني هستند که این شایستگي و توانایي را دارند که از تماشاي یک لبخند زیبا، شاد شوند.    آنتوني رابینز

ــه  ــود را در جامع ــت خ ــش و موقعی ــد نق ــی توانن ــانها م انس
ــه  ــط و مناســبات خــود را در جامع ــد، انســان رواب ــن نماین تعیی
ــر  ــد ه ــق مشــترک انتخــاب می کن ــع و عالی ــر اســاس مناف ب
فــرد در جامعــه ای کــه زندگــی می کنــد شــخصیتی واحــد دارد 
ــتی ،  ــای زیس ــی و موقعیت ه ــرایط تربیت ــا ش ــز ب ــراد نی و اف
ــتلزم  ــی مس ــات اجتماع ــد، حی ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب تفاوت های
ســازگاری و تعاضــد بیــن همــه آحــاد آن اســت. همــان طــوری 
کــه جامعــه بایــد فــرد را در خــود بپذیــرد و جایــگاه و پایگاهــی 
مناســب شــان و قابلیت هــای او در درون خویــش بــرای او 
ــا  ــد ت ــازگار نمای ــه س ــا جامع ــود را ب ــرد نیزخ ــد ف ــاد نمای ایج
بتوانــد از امکانــات اجتماعــی بــرای رشــد و تعالــی خــود 

بهره منــد شــود.
ــی و  ــم آهنگ ــزان ه ــس از می ــر ک ــی ه ــخصیت اجتماع ش
همنوایــی او بــا الگوهــای مشــترک رفتــاری جامعــه، نشــأت و 
قــدرت مــی گیــرد. افــراد جامعــه از طریــق درون فکــن کــردن 
ارزش هــا و الگوهــای مشــترک رفتــاری در فراگــرد اجتماعــی 
شــدن شــرکت جســته و در طــی آن، هــر کــس جایــگاه و مقــام 
ــدا مــی کنــد و ســپس  ــط اجتماعــی پی خــود را در شــبکه رواب
ــای  ــه و ایف ــه انجــام وظیف ــام ب ــگاه و مق ــا آن جای متناســب ب
نقــش اجتماعــی خــود مــی پــردازد. شــخصیت اجتماعــی هــر 
فــرد در عیــن حــال کــه حکایــت از وجــه اشــتراک ارزشــی و 
رفتــاری او بــا فرهنــگ و نظــام ارزشــی جامعــه دارد وجــه تمیــز 
او از ســایرین نیــز مــی باشــد. انســان هــا از طریــق اجتماعــی 
شــدن یــاد مــی گیرنــد کــه خــود را بــه عنــوان یــک موجــود 
مســتقل و مختــار و مســؤل بــاز شناســند. خــود اجتماعــی هــر 

ــه،  ــطه آن جنب ــه واس ــه ب ــم دارد ک ــخصیتی ه ــه ش ــرد جنب ف
ــا  ــد و ب ــان می دهن ــی نش ــش خاص ــر او واکن ــران در براب دیگ
رفتــاری خــاص مواجــه می گردنــد. بــه نظــر برخــی از عالمــان 
جامعه شناســی، انســان وقتــی بــه خودیــت و هویــت شــخصی 
ــه  ــرد. جامع ــرار گی ــه ق ــر جامع ــه در براب ــرد ک ــی می ب ــود پ خ

کاشــف فردیــت هــر فــرد اســت.
عواملــی کــه در اجتماعــی شــدن و تکویــن شــخصیت اجتماعی 
ــی  ــری را در اجتماع ــش مهم ت ــدارس نق ــواده و م ــد خان مؤثران
شــدن و ســازگاری بــا فرهنــگ و ســنن جامعــه دارد. شــخصیت 
ــت اوســت.  ــام و منزل ــع همــان مق ــرد در واق اجتماعــی هــر ف
ســازگاری فــرد بــا جامعــه مســتلزم ســازگاری جامعــه بــا فــرد 
اســت، الزمــه ســازگاری متقابــل، وجــود توقعــات و انتظــارات 

ــه می باشــد. ــرد و جامع ــن ف ــف بی مختل
هــر فــرد در متــن جامعــه ماننــد یــک عضــو از یــک ارگانیــزم 
وظایفــی دارد کــه حــدود آن را یــک طــرف توانایــی و قابلیــت 
ــن  ــه تعیی ــای جامع ــا و کارکرده ــر ارزش ه ــرف دیگ او و از ط
می نماییــد. اگــر نقــش اجتماعــی هــر فــرد توقعــات جامعــه از 
او باشــد، مقــام اجتماعــی هرفــرد توقعــات او از جامعــه اســت، 
ــی  ــش اجتماع ــع نق ــرد تاب ــر ف ــی ه ــت اجتماع ــام و منزل مق
اوســت، جامعــه بــا مالحظــه نقــش فــرد بــه او مقــام خاصــی 
ــه  ــی آورد. جامع ــد م ــی او را پدی ــخصیت اجتماع ــد و ش می ده
بــا توجــه بــا نقــش آفرینــی هــر فــرد بــه او مقــام و شــخصیت 
اجتماعــی خــاص تفویــض می کنــد و در قبــال مقــام اجتماعــی 
از او مســؤولیت می خواهــد. جامعــه اوضــاع مختلــف اجتماعــی 
ــا  ــوزد ت ــی آم ــرد م ــه ف ــف ب ــای مختل ــش ه ــا نق ــراه ب را هم
ــی  ــا ذات ــت اکتســابی ی ــی و قابلی ــا توانای ــرد متناســب ب هــر ف
ــردازد.  ــا اکتشــاف نقــش بپ ــه انتخــاب نقــش ی ــد ب خــود بتوان
مســؤولیت اجتماعــی وقتــی معنــا دارد کــه از دو خصیصــه اختیار 
و قــدرت برخــوردار باشــد. اگــر فــرد متناســب بــا نقــش و مقــام 

نقش افراد درهمدل شدن جامعه
مضیفیان سینا  نوشته ی 
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی واحد تهران غرب
مدیر مسئول نشریه فرهنگ همدلی
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دخـتــــــــر کـه بــاشـــی
می دونی اولـیـن عشــق زنـدگیـتــ پـــدرتـــه
دختـر که باشی می دونی محکم ترین پنـاهگاه دنیا

آغــوش گــرم پـــدرتـــه
دختـر که باشی می دونی مردانـه ترین دستی

کـه می تونی تو دستـت بگیـری 
و دیگه از هــیچی نتــرسی

دستای گرم و مهــــربون پـــدرتـــه
هر کجای دنیـا هم بــاشی

چه بـاشه چـه نبـاشه
قوی تـریـن فرشته ی نگهبـان پــدرتـــه

راحت نوشتیم بابا نان داد، 
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت 

برای نان همه جوانی اش را داد.

اگر بر ناتوان خشمگین شوي، دلیل بر این است که قوي نیستي.        فرانسوا ولتر انسان هاي خوشبخت و شادمان، کساني هستند که این شایستگي و توانایي را دارند که از تماشاي یک لبخند زیبا، شاد شوند.    آنتوني رابینز

اجتماعــی خــود دارای اختیــار یعنــی قــدرت انتخــاب باشــد و 
یــا توانایــی انجــام کاری را داشــته باشــد، مســلمأ در برابــر 
پاســخ از عمــل خــود و آثــار  پیامدهــای آن، احســاس 
ــبت  ــرد نس ــؤولیت ف ــن مس ــد. بی ــدا می کن ــؤولیت پی مس
بــه خــود و جامعــه رابطــه منطقــی و ضــروری وجــود 
ــرد  ــل ف ــد و تکام ــط رش ــواده محی ــون خان ــه چ دارد. جامع
ــه  ــه دامن ــت ک ــی اس ــه دوم ــع خان ــود، در واق ــی میش تلق

ــد. ــی باش ــیع تر م ــای آن وس کارکرده
ــواده دارای  ــای خان ــو از اعض ــر عض ــه ه ــور ک ــان ط هم
برابــر مقــام و  نقــش و مقــام خاصــی می باشــد و در 
منزلــت خانوادگــی خویــش مســؤولیت دارد، طبعــأ در خانــه 
ــش  ــق نقــش خوی ــز مطاب ــه نی ــی جامع ــر خــود یعن بزرگ ت
بایــد احســاس مســؤولیت کنــد، اگــر فــرد در جایــگاه 
اجتماعــی خــود احســاس مســؤولیت نکنــد در پــی آن 
شــخصیت اجتماعــی خــود را نیــز از دســت میدهــد. برخــی 
از افــراد پــس از شــنیدن مشــکالت دیگــران آنچنــان 
تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرنــد کــه نمــی تواننــد احساســات 

ــد  ــات شــدید مانن ــراز هیجان ــا اب ــد و ب ــرل کنن خــود را کنت
ــر مشــکل فــرد  گریــه کــردن و ســخنان ناامیــد کننــده، ب
مــی افزاینــد. از ســوی دیگــر، گــروه دیگــری از انســان ها 
ــا ســاده جلــوه دادن مشــکل می تواننــد  فکــر مــی کننــد ب
ــار آن مشــکل شــده اســت  ــه دچ ــردی ک ــی ف از درد روان
بکاهنــد. ایــن افــراد بــا اســتفاده از جمالتــی ماننــد: ” ایــن 
کــه مســئله مهمــی نیســت.” ، »دیگــران دردهــای خیلــی 
ــن را  ــکالت م ــر مش ــس اگ ــا ” پ ــد، ”ی ــری دارن بزرگت
ــل  ــه تنهــا از درد طــرف مقاب داشــتی چــه می کــردی؟« ن
ــه واســطه  ــه ب ــی ک ــه احســاس مثبت ــد، ک ــی کنن ــم نم ک
ــن  ــم از بی ــود ه ــاد می ش ــی ایج ــردن و همدل درد دل ک

می برنــد.
لــذا بــه نتیجــه می رســیم هــر فــرد نقــش بســزایی بــرای 
همــدل شــدن جامعــه دارد و اگــر ایــن همدلــی از خانــواده 
ــه  ــب ب ــی مناس ــیب زمان ــک ش ــا ی ــًا ب ــردد، قطع ــاز گ آغ
جامعــه تســری پیــدا خواهــد کــرد. و در نهایــت جامعــه ای 
همــدل، بــا نشــاط، بــا انگیــزه، پویــا و... خواهیــم داشــت.

”
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هر کنشي که به هنگام خشم و بیزاري انجام پذیرد، واکنشي ناخوشایند خواهد داشت.     فلورانس اسکاول شین

اساتید دانشگاه شهروندان شهر دانایی هستند.

مراســم گرامیداشــت مقــام اســتاد و جشــن والدت امیرالمومنین 
)ع( در دانشــکد فنــی و مهندســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

تهــران غــرب برگــزار شــد. 
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تهــران غــرب، ایــن مراســم بــا حضــور پروفســور باقــر 
ســاروخانی پــدر علــم جامعه شناســی نویــن ایــران و مســئوالن 

ــد. ــزار ش ــرب برگ ــران غ ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــر پرویــن داداندیــش سرپرســت  ــدای ایــن مراســم، دکت در ابت
ــر  ــان و دیگ ــراه معاون ــه هم ــرب ب ــران غ ــد ته ــرم واح محت
اعضــای هیــأت رئیســه و اســاتید واحــد تهــران غرب در مراســم 

ــد. حضــور یافتن
ــد  ــی واح ــاون فرهنگ ــزت زاده مع ــتوره ع ــر مس ــپس دکت س
ــن )ع(  ــام والدت امیرالمومنی ــک ای ــران غــرب ضمــن تبری ته
و گرامیداشــت روز معلــم و مقــام اســتاد، گفــت: تقــارن ایــن دو 
مناســبت گرامــی و ارزشــمند مــا را بــر آن داشــت تــا مراســمی 
ــگاه  ــدر دانش ــاتید گرانق ــات اس ــت زحم ــت پاسداش ــه جه را ب

برگــزار کنیــم. 
ــم  ــدر عل ــر ســاروخانی پ ــن مراســم پروفســور باق ــه ای در ادام
جامعــه شناســی نویــن ایــران ، تقــارن ایــن ایــام معنــی بســیار 
ــاب  ــوان کت ــه عن ــز ب ــی نی ــالد حضــرت عل ــی دارد. می مبارک
دانایــی عالــم ایــن مناســبت هــا را فرخنده تــر می کنــد. 
دانســتن و دانایــی در ذات انســان اســت. از ابتــدای تاریــخ و در 
هــر جــای عالــم انســان عالقه منــد بــه دانســتن بــوده اســت. 
ــواره  ــتان هم ــران باس ــه داد: در ای ــاروخانی ادام ــور س پروفس
ــت  ــان تربی ــان هایی ورای زم ــا انس ــوده ت ــن ب ــر ای ــالش ب ت
شــوند، بــه همیــن دلیــل اســت کــه از آن دوران آثــار 

ــه  ــت. در ادام ــده اس ــا مان ــه ج ــزرگ ب ــراد ب ــمندی از اف ارزش
ــه  ــن هســتیم ک ــاهد ای ــا ش ــف م ــان مختل ــخ ادی ــز در تاری نی
ــه خواســت  ــوه ی انســان در دانســتن را ب ــان خواســت بالق ادی
بالفعــل تبدیــل می کننــد. عنصــر اصلــی قــرآن کریــم  دانــش 
ــاره  ــش اش ــه ارزش دان ــرآن ب ــر ق و دانســتن اســت. در سراس

ــده اســت.  ش
ــفارش  ــود س ــدگان خ ــه بن ــز ب ــال نی ــد متع ــزود: خداون وی اف
ــری  ــارک دیگ ــه مب ــد. در آی ــر کنی ــه تفک ــت ک ــرده اس ک
ــی  ــا آنهای ــند ب ــه می اندیش ــی ک ــا آنهای ــه »آی ــد ک می فرمای
کــه نمی اندیشــند برابــر هســتند؟« بــه همیــن دلیــل اصحــاب 
ــراد  ــن اف ــای ای ــتند. از ویژگی ه ــمند هس ــیار ارزش ــش بس دان
ایــن اســت کــه بــه همــه ی علــوم ســر مــی زننــد و در بــاب 

ــد.  ــه می کنن ــائل اندیش ــه ی مس هم
ــای  ــی ه ــی از ویژگ ــرد: یک ــح ک ــاروخانی تصری ــور س پروفس
ــر  ــی در ه ــتغراق یعن ــت. اس ــتغراق اس ــش اس ــاب دان اصح
ــی.  ــن باش ــغول آموخت ــتی مش ــه هس ــا ک ــر ج ــه و در ه لحظ
ــی از دانشــمندان مــا روال عــادی زندگــی خــود حتــی در  خیل
ــد.  ــوش می کردن ــز فرام ــود را نی ــه خ ــوراک روزان ــطح خ س

ــر  ــه ذک ــی ک ــا ویژگی های ــش ب ــاب دان ــه داد: اصح وی ادام
شــد محتوایــی تولیــد می کننــد کــه بــه وســعت جهــان ارزش 
دارد. اینگونــه اســت کــه یــک کتــاب در تمــام تاریــخ جاودانــه 
خواهــد  مانــد. شــاهد ایــن مثــال فردوســی اســت کــه آنچــه در 
قالــب شــاهنامه خلــق کــرده اســت امــروز نیــز در دســتان مــا 
اســت و فــردا نیــز در دســت آینــدگان خواهــد بــود. انســانی بــا 

ــرد.  ــد م ــا نخواه ــن ویژگی ه ای
پروفســور ســاروخانی تاکیــد کــرد: مــا همــواره بایــد در ســطح 

ساروخانی پروفسور 
در مراسم بزرگداشت مقام شامخ استاد در واحد تهران غرب
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روحیه، مجموعه ي میلیون ها جریان عصبي است که در درون ما رخ مي دهد.       آنتوني رابینز

ــا  ــی انته ــم ب ــی و عل ــه کار دانای ــرا ک ــم ، چ ــک کنی ــود ش خ
ــس  ــه تدری ــه در مدرس ــی ک ــته و زمان ــت. در روزگار گذش اس
می کــردم بیشــتر وقــت خــود را در آنجــا مــی گذرانــدم. همیشــه 
ســعی مــی کــردم اشــتهای تحصیــل را در دانــش آمــوزان ایجــاد 
کنــم. در ادامــه نیــز زمانــی کــه در دانشــگاه مشــغول کار شــدم 
همیــن رونــد را داشــتم. اگــر اســاتید دانشــگاه توانســتند اشــتهای 
ــد در مســیر درســت  ــه دانســتن بیشــتر کنن دانشجویانشــان را ب
حرکــت کرده انــد در غیــر ایــن صــورت اشــتباه عمــل کرده انــد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد مــن تمــام کار اصحــاب 
شــهر دانــش عشــق بــه ایجــاد انگیــزه ی باال در دانســتن بیشــتر 
اســت بصیرتــی کــه دانشــجو مــی توانــد داشــته باشــد بــا اســتاد 

او ارتبــاط مســتقیم دارد.
در خاتمــه ایــن مراســم کــه بــا ضیافــت و پذیرایــی از اســاتید 
ــران  ــد ته ــت واح ــود، سرپرس ــراه ب ــرب هم ــران غ ــد ته واح

ــتند  ــد پیوس ــاتید واح ــع اس ــه جم ــش ب ــر داداندی ــرب دکت غ
ــد  ــه گردی ــاتید مواج ــوی اس ــیاری از س ــتقبال بس ــا اس ــه ب ک
بــا  واحــد  و سرپرســت  اســاتید  در محیطــی صمیمــی  و 
ــکالت  ــتند و مش ــو نشس ــه گفتگ ــاعاتی ب ــردن س ــپری ک س
ــرار  ــه یــک مــورد بررســی ق و پیشــنهادات اســاتید را یــک ب
ــادگاری  ــن لحظــات عکــس ی ــت ای ــرای ثب ــر ب داده و در آخ

ــد. گرفتن
از دیگــر برنامه هــای همایــش بزرگداشــت مقــام شــامخ 
اســتاد،  اجــرای  گــروه تواشــیح کشــوری ذکــر، گــروه 
ــود  ــوص ب ــتاد مخص ــی اس ــف خوان ــتان وتصنی ــیقی دس موس
ــایان  ــود. ش ــراه ب ــم هم ــران در مراس ــتقبال حاض ــا اس ــه ب ک
ــر  ــه ده نف ــه ب ــد قرع ــه قی ــه ب ــالل برنام ــت در خ ــر اس ذک
ــاتید  ــه اس ــم  ب ــای مراس ــژه و در انته ــه وی ــران هدی از حاض

ــد. ــداء گردی ــی اه ــک  فرهنگ ــرب پ ــران غ ــد ته واح
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سالم بر همدلی درود بر زندگی

ما برای ترویج سالمتی، خیرخواهی، نوع دوستی و همدلی آمده ایم.

ما برای تقویت فرهنگ خیر و برکت، گذشت و فداکاری آمده ایم. 

ما برای گسترش حلم ، آرامش و مهربانی آمده ایم.

امروز جامعه بیش از گذشته نیازمند اعتماد سازی، صداقت و فداکاری است.

همراه و همدل از دانشگاه شروع کنیم.

کانون خیر خواهان همدل 


