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معلولیت و ناتوانی 
محصول جامعه است

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: معلولیت و ناتوانی 
محصول جامعه اســت و هر فرد باید برای رفع آن 
تالش کند از عوامــل معلولیت می   توان به آلودگی 
و شیوه زندگی اشــاره کرد که این عوامل معلولیت 
را گســترش می دهند. ابراهیــم صادقی    فر افزود: 
معلولیت و ناتوانی محصول جامعه است و هر فرد باید 
برای رفع آن تالش کند از عوامل معلولیت می   توان 
به آلودگی و شیوه زندگی اشاره کرد که این عوامل 
معلولیت را گســترش می دهند.  وی درخصوص 
دولت فروتن خاطرنشان کرد: دولت فروتن دولتی 
اســت که می   داند چه کارهایی را نمی تواند انجام 
دهد، معلولیت پیچیدگی زیادی دارد اما دولت ناتوان 
است. دولت خشن است اما فعالیت برای این بیماران 
لطیف است. هم چنین نخبگان باید در این زمینه 
نگاه ویژه  ای داشته باشند زیرا گوش  شنواتری دارند. 

    
وزیر کشور تأکید کرد

 برخورد جدی با رانندگان 
متخلف در ایام نوروز

وزیر کشــور بر برخورد جدی و بدون اغماض با 
رانندگان متخلف در ایام نوروز تاکید کرد. رحمانی 
فضلی با تاکید براین که پلیــس نباید به متخلفان 
رحم کند خاطرنشان کرد: بنده به پلیس و ناجا تاکید 
کردم که به متخلفان در این ایام عید رحم نداشته 
باشند.این کلمه را به کار می برم زیرا در این ایام مردم 
با خانواده های شان به سفر می روند و گاهی تخلف  
می کنند و ممکن است که بخواهند بخشیده شوند 
که بخشیدنی در کار نخواهد بود. زیرا هر نوع رحمی 
به متخلف ظلم به مردم است. وی ادامه داد: نیروی 
انتظامی با همه مردم برخورد خوب و مودبانه خواهد 
داشت که این وظیفه ماســت اما با متخلفان قطعاً 
برخورد جدی خواهد شد و ابالغ کردیم اگر مواردی 
از خالف دیده شود که نیروی انتظامی از آن گذشت 
کند و یا نادیده بگیرد قطعاً با پلیس برخورد دیگری 
خواهیم داشت. وزیر کشور تصریح کرد: ما همه انرژی 
توان ظرفیت دستگاه اجرایی را پای کار آوردیم اما 
محور اصلی همه این اقدامات خود مردم هستند مردم 
باید بدانند بعد از یک سال  که می خواهند  با خانواده 
به تفریح بروند  نباید عجله و بی دقتی موجب شود 
حادثه ای به وجود آید که موجب خسران برای خود 
و خانواده شان شود.بنابراین امیدواریم با همکاری 
همه دستگاه ها و با رعایت کامل قوانین و مقررات و 
خونسردی از طرف مردم و رانندگان ایام عید بسیار 
خوبی داشته باشیم و همه با خوشحالی وارد ایام عید 

شوند و با خوشحالی نیز  سال ۹۸ را ادامه دهد.
    

ساعات اجرای طرح ترافیک 
در تعطیالت نوروز ۹۸ اعالم شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از توقف اجرای 
طرح ترافیک در نوروز ۹۸ خبر داد. سردار محمدرضا 
مهماندار رئیس پلیــس راهور تهــران بزرگ در 
خصوص نحوه اجرای طرح ترافیــک در روزهای 
تعطیالت نــوروز اظهار کرد:از روز ۲۹ اســفندماه 
اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران متوقف 
شده و این وضعیت تا پایان تعطیالت نوروزی یعنی 
۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشــت. وی با بیان 
این که در سال آینده تغییری در طرح ترافیک و زوج 
و فرد ایجاد نخواهد شد، گفت: از ۱۷ فروردین ماه 
طرح ترافیک و زوج و فرد با همین شیوه ادامه خواهد 
داشت و اگر بنا باشد که تغییری در آن اعمال شود 

قبل تر اطالع رسانی خواهد شد.

از گوشه و کنار

آذر فخری

چهارشنبه سوری از مراسم مهم 
آخرسال اســت. این سه شنبه آخر 
سال، در تاریخ سنتی ایران جایگاهی 
ویژه داشته و البته زمان خاص و روز 
خاصی هم برای اجرای مراسم خاص 
آن وجود نداشــته و زمان آیینی آن 
یکی از روزهای پایانی ســال بوده 
و فقط پس از اســالم است که برای 
آن یک روز و شــب خــاص در نظر 
گرفته می شود و رفته رفته تغییرات 
مختلفی در شیواه اجرای آن اتفاق 

می افتد. 
چهارشنبه ســوری بــرای مــا 
ایرانی ها و نیز برای معتقدان به آیین 
زرتشــت، هنوز هم از آن مراسمی 
است که تالش می شود به هر روش 

ممکن برگزار شود.
 به خصوص نوجوانان و جوانان با 
انواع روش هــای افزوده، که چندان 
ربطی هم به اصل ایــن آیین ندارد، 
در ایــن شــب و روز دلــی از عزای 
آتش افروزی و انفجــار درمی آورند 
و خوب گاهی باعــث صدمه به خود 

و دیگران می شوند. 
واضح است که چهارشنبه سوری 
آیینــی چندان ربطی بــه این همه 
انفجــار در ابعــاد مختلــف ندارد؛ 
چهارشنبه سوری باستانی با ترقه و 

نارنجک ارتباط ذاتی ندارد و رسمی 
است برای خیر مقدم گفتن به بهاری 
که در راه است و شیوه ای است برای 
شکرگذاری برای عبور از زمستان؛ 

سرما و تاریکی اش. 
چهارشنبه ســوری یک سرمایه  
اجتماعــی اســت؛ از آن جهت که 
عالوه بر تمــام مبانی باســتانی و 
اسطوره ای اش، باعث شادی و نشاط 
و تحرک خاص اجتماعی می شود. 
آیینی اســت که طی آن مردم برای 
چند ســاعت دور هم و در کوچه ها 
و خیابان ها جمع می شــوند و با هم 
ارتباطــی خاص برقــرار می کنند. 
از این جهــت چهارشنبه ســوری 
به عنوان یک امکان برای نشــاط و 
تحرک اجتماعی، باید مورد واکاوی 
دوبــاره و بازنگری قــرار بگیرد. و با 
حذف موارد اضافه شده خطرناکی 
که عمال ربطی به ایــن آیین ندارد، 
چهار عنصر مهم حذف شده اش را به 
آن بازگرداند و به کاربست اجتماعی 
آن چهار عنصر توجه خاص داشت. 

جشــن چهارشنبه ســوری اگر 
به معنای یک جشن شــادی آور و 
لذت بخش باشد برای خانواده مفید 
است.در صورتی که به رنج  خانواده 
و هزینه جامعه منجر شــود، دارای 

کارکرد منفی است.
سنتی با زمان آیینی

 و تقویمی ویژه 
ما به عنــوان ایرانــی، مثل هر 

ملت دیگری ســنت های باستانی 
داریم که برای مان محترم اســت و 
چه خوب اســت اگر بتوانیم چنین 
ســنت هایی را به شــکل و شــیوه 
سنتی خود برگزار کنیم. اما در کنار 
برگزاری این ســنت های باستانی 
الزم اســت برای نوجوانان و جوانان 
این سرزمین درباره خاستگاه آیین 
چهارشنبه ســوری هــم اطالعاتی 
بدهیــم و آن را از شــکل صرف یک 
مراســم آتش بازی فرمالیته خارج 

کنیم. 
بهــار مختاریــان مدیــر گروه 
ت  بیــا د ا و  ســی  ه شنا ر سطو ا
کالسیک موسســه انسان شناسی 
و فرهنــگ دربــاره تاریــخ و آیین 
چهارشنبه ســوری چنین توضیح 
می دهد:»اگــر بخواهیــم درباره 
خاســتگاه و دلیل پدیــده ای چون 
آیین یا جشــن چهارشنبه سوری 
صحبت کنیم، به ناچار باید آن  را از 
سویی در ارتباط با سایر اجزایی که 
به آن پدیده مرتبط  اند و نیز با زمان 
اجرایی آن که در آستانه سال نوست، 
درنظربگیریم. مــا از طرفی با زمان 
کبیر که زمان آفرینش اسطوره ای 
از یک سو و از طرفی زمان دنیوی یا 
صغیر در این آیین ها سروکار داریم 
و گاه شماری ها حد وسط میان این 
دو زمــان و تثبیت اجــرای آیین ها 
هستند و البته در طول زمان تغییر 
و تحوالت زیادی داشته اند. شواهد 

نشــان می دهد در ایران باســتان 
تقســیم بندی های تقویمــی ابتدا 
فصلی بوده و بعد کم کم به شــکل 
تقسیم بندی های تقویمی ساالنه و 

ماهانه درآمده است. 
مــه  دا ریــان چنیــن ا مختا
می دهــد:»در آســتانه ســال نو یا 
نوروز آیین هایی بــه ظاهر متفاوت 
اجرا می شود وچهارشنبه سوری را 
نمی توان جدا از نــوروز، و آن را نیز 
جدا از آیین های پایان زمســتان و 
نیز ارتباط با مقوله تقویم در تبیین 
زمان اعتدال بهاری به عنوان نشانه 
آغاز سال بررسی کرد.  اگر بخواهیم 
کل اعمال آیینی را که در این زمان 
اسطوره ای اجرا می شود در مفهوم 
فلسفی »نو شدن ســال« خالصه 
کنیم، با مقوله بســیار پیچیده ای 
روبه رو می شــویم که ذهن امروزی 
ما آن را خیلی راحت ادراک می کند، 
اما در جهان باســتان اجــرای این 
نو شــدن منطبق با اعمــال آیینی 

گوناگون الزم و ضــروری بود که از 
طریق آن ها چگونه نو شدن و چگونه 
وارد سال نو شــدن را معنا می داد. 
چهارشنبه سوری نیز در این مقوله 
بسیارگسترده، در شبکه منظمی از 
اعمال و باورهای باستانی در رابطه 
با ســال نو قرارمی گیرد و نمی توان 
این پدیــده را مجزا از این شــبکه و 
صرف توصیفات یــا روایات تاریخی 
یا بنا بر نامگــذاری مبهم آن معنا و 

تفسیر کرد.«
چهار عنصر مهم
 فراموش شده

مختاریــان بــا بیــان این کــه 
اجــزای مهــم اعمــال نمادین در 
چهارشنبه ســوری، یکی روشــن 
کردن آتــش، دوم پریــدن از روی 
آن و ســوم اجرای نمایشــی قاشق 
زنی و فال و تفال بود، می گوید:»اما 
متأسفانه مدتی اســت این عناصر 
جای خو را به ترقه و آتش بازی های 
نامنظم داده اســت. عمــل پریدن 
از آتش اســت که در ایــن آیین را 
خــاص می کنــد و صرفــا آتــش 
روشــن کردن به تنهایی نیســت. 
برای چــه از روی آتــش می پریم؟ 
و احیانا شــعر معروف سرخی تو از 
 من زردی من از تــو را می خوانیم؟ 

یکی از دالیل پریدن از آتش بر اساس 
شــواهدی در منابع سومری،باور به 
مقوله نجومی ورود خورشید از نیمه 
شش ماهه زمستانی به اعتدال بهاری 
و آغاز قدرت و اوج شش ماهه بهاری-

تابستانی آن است. این نقطه اعتدال 
بهاری نزد سومری ها نقطه آسمانی 
آتش دانسته می شــد، و همان طور 
که خورشید باید از این نقطه بگذرد 
و حیات خــود را پس از زمســتان 
مرگ آور ازســرگیرد، انسان زمینی 
هم می بایست این عمل را تقلید کند، 
همان فلســفه کهن انطباق جهان 
کبیر و صغیر. مختاریان معتقد است 
انســان با چنین باورهایی از طریق 
اعمــال نمادین معنــاداری که در 
شبکه ای منسجم قرار داشتند، زمان 
اسطوره ای آغاز ســال را بازنمایی 
می کرده است. عنصر پاک آتش در 
این آیین پلیدی ها و مرگ زمستان 
را می گیرد و زندگی و سالمت بهاری 

را به ما می دهد.«
تفال هــم در اکثر جشــن های 
ســال نو یکی از اعمــال فراگیر در 
ارتبــاط بــا آن هاســت. مختاری 
می گوید:»من ترجیــح می دهم از 
اصطالح »بخت گشــایی« استفاده 
کنم کــه تعبیر و تفســیر مثبت از 
نشانه های مقدر نیروهای فرازمینی 
در ورود به سال نو اســت و معموال 
همواره خــوب و امیدبخش تعبیر 
می شــده و ایــن  بــا آینده گویی و 
 پیش گویی کامال متفاوت اســت. 

این اسطوره شــناس به انجام آیین 
قاشــق زنی اشــاره می کنــد:»در 
فرهنگ های هند و اروپایی در پایان 

سال، باوربر این بوده که ارواح نیاکان 
به زمیــن می آیند و بایــد ازطریق 
اعمالی خاص، ارواح نیاکان را برای 
خیر و برکت بخشیدن به سال جدید 
یا آغاز سال خوشنود کرد:» در آیین 
قاشــق زنی،افراد با روی پوشیده و 
بدون صدا بــه در خانه ها می رفتند 
و حضور خود را نه با ســخن گفتن 
که با قاشــق زدن و به نوعی با تقلید 
از ارواح اعالم می کردند. ســاکنان 
خانه ها هم بــا دادن حبوباتی مانند 
عدس و برنج و مانند این ها، خیرات 
می کردند و بعد از آن خیرات آشــی 
پخته و میان مردم پخش می شــد. 
این عمل تضمین برکت سال با شاد 
کردن ارواح نیاکان بود که اساسا جزء 
اصلی آیین های نوروزی در فرهنگ 
ایران بــوده و در اعمال دیگری مثل 
خانــه تکانی و نوپوشــیدن و چراغ 
روشن کردن و ســفره هفت سین 
که همگی آمادگی مــا را برای پذیرا 
شــدن از فروهرهای نیاکان نشان 
می دهد. این امر ساختار اصلی اعمال 
آیینی مربوط به نوروز و ســال نو در 
فرهنگ ایران باســتان بوده و حتی 
در واژه فروردین که برگرفته از واژه 
فرورتی/فروهر و دئنا است به عنوان 
 ماه آغاز ســال دیده می شــود«. 

مختاریــان بــه شــباهت عمــل 
قاشــق زنی و آتش روشــن کردن 
چهارشنبه ســوری در فرهنــگ 
ایرانی و هالویــن در فرهنگ غرب 
اشــاره می کند: هالویــن هم یعنی 
»جشــن همــه مقدســان« و باور 
کهن در فرهنگ سلت ها بر این بود 
که مــردگان در این شــب به زمین 
می آمدنــد. البته زمــان اجرای آن 
در آغاز پاییز یا زمستان بوده است. 
نزد ســلت ها نیز از روشــن کردن 
آتــش بــرای ترســاندن نیروهای 
مخرب و نیز گذاشــتن غــذا برای 
ارواح پشــت در خانه-زیــرا نباید 
مســتقیم با زندگان در تماس قرار 
می گرفتند- گزارش شــده است.  
به نظر من شــناخت و گســترش 
چنین جشــن های جدا از مفاهیم 
فلســفی-اخالقی پنهــان در پس 
پشــت آن ها، جنبه هویت بخشی 
دارد و می توان با سیاست گذاری در 
اجرای برنامه های فرهنگی شهری 

از آن ها بهره برداری مناسب کرد.«

چهارشنبه سوری یک آیین اسطوره ای است

این بزم را ماتم نکنیم

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»کودک همسری« که حتی به زبان آوردن آن آشوبی در دل 
آدمی ایجاد می کند، روایتگر جفایی است که بسیاری از والدین 
نا آگاه به هزار و یک دلیل که هیچ توجیــه قابل قبولی ندارد در 
حق فرزندان خویش روا می دارند. به بیانی دیگر می توان گفت 
»کودک همسری« موضوعی اســت که تنها در جمع اصحاب 
رســانه و صفحات اجتماعی مختلف مجازی دســت به دست 
می شــود و تصمیم گیران جامعه گویی نمی خواهند تدابیری 
برای تغییر و اصالح قوانین کشور در رابطه با این موضوع درد آور 
و ناراحت کننده اتخاذ کنند.   درست است که ترغیب جوانان به 
ازدواج و تشکیل خانواده امری پسندیده محسوب می شود، اما 

آیا براستی دختر ۱3 ساله یا پسر ۱5 ساله می توانند چنین آگاهی 
و ظرفیتی را داشته باشــد که قرارداد ازدواج را امضا کنند؟ پس 
تکلیف دنیای کودکی و شیطنت های نوجوانی چه می شود!؟ آیا 
استناد به قانونی که فقط سن بلوغ شرعی را مالک ازدواج می داند، 
می تواند آدمی را از انجام چنین ظلمی به فرزندان این آب و خاک 
مبرا سازد؟ چطور می شود بلوغ فکری و عقلی را نادیده گرفت و 
تنها به بلوغ جسمی و جنسی بسنده کرد! آسیبی را  که به روح 
و روان این کودکان زده می شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟  
متاسفانه شرایط جامعه به  گونه ای در حال پیشروی است که تنها 
مالک ازدواج از نگاه تصمیم گیران بر بلوغ جســمانی و جنسی 
معطوف است و ابعاد دیگر رشد به طورکلی نادیده گرفته  می شود. 
از منظر روانشناسی باید خاطرنشان کرد که رشد انسان دارای 
چهار جنبه مهم است که رشد جسمی، رشد عاطفی و هیجانی، 
رشد شناختی و رشد اجتماعی و معنوی از جنبه های مهم آن 

محسوب می شوند. بر اساس تجربیات روانشناسی همه این ابعاد 
تا ۱۸ سالگی رشد می کنند. بنابراین نکته حائز اهمیتی که از دید 
قانون گذاران مغفول مانده، علم است؛ با توجه به آنکه انسان موجود 
اجتماعی بسیار پیچیده ای است نمی توان ابعاد علمی رشد انسان 
را نادیده گرفت و تنها به وسیله شرع، عرف و قانون حکم صادر 
کرد. با تکیه بر تجربیات روانشناسی الزم است مطرح شود مراحل 
رشد انسان ارتباط بسیار تنگاتنگی با بلوغ در جنبه های مختلف 
شخصیتی او دارد؛ به عبارتی هر فرد با خصایص منحصر به فردی 
که از والدین خویش به ارث می برد و همچنین با توجه به بافت 
فرهنگی و اجتماعی که در آن زیست می کند در گذار از هر مرحله 
رشدی، توانمندی های به خصوصی را فرا می گیرد که در این میان 
گذار از سنین خردسالی و نوجوانی از مهمترین و حساس ترین 
مراحل رشد در زندگی هر فرد محسوب می شود که بی توجهی 
به این مراحل تحولی قطعا آسیب های جبران ناپذیری بوجود 
می آورد. در شرایط کنونی که طالق به عنوان یک آسیب اجتماعی 
به خودی خود در حال فزونی اســت؛ بدون شک بی توجهی به 
موضوع »کودک همسری« نیز بر آمار ازدواج های منتهی به طالق 
می افزاید که خود عامل ایجاد آسیب های اجتماعی بی شماری 

اعم از کودکان کار، زنان بی سرپرست، تکدی گری، جرم و جنایت 
و اعتیاد می شود که ناشی از ازدواج های نابهنگام است که بر اثر 

فشارهای اقتصادی و فقر فرهنگی ایجاد شده است.
بی تردید در شرایط کنونی که سن ازدواج با دهه های قبل 
تفاوت بسیار کرده است، ضرورت اصالح قوانین بیش از پیش 
به چشم می خورد. نکته حائزاهمیت آن است که موازی با تغییر 
و اصالح قوانین، باور جامعه ایرانی نیز باید بطور ریشه ای نسبت 
به موضوع ازدواج کودکان تغییر کند. از منظر روانشناســی 
کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است، 
چراکه از یکسو حق کودکی از آنان سلب می شود و از سویی 
دیگر رشد و بقای کودک نیز در خطر قرار می گیرد و ممکن 
اســت به ترک تحصیل این کودکان نیز مجر شود.   بنابراین 
مطلوب است فقها و قانونگذاران با بهره مندی از دانش و علم 
جامعه روانشناســان و روانپزشــکان به بازنگری این قانون 
بپردازند و برای رفع این معضل تدابیر قانونی اتخاذ کنند و  به 
یک جمع بندی مناسب درباره افزایش سن ازدواج برسند تا این 
قانون اصالح شود و به این ترتیب از بروز بسیاری از معضالت و 

آسیب های اجتماعی کاسته شود.

کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است

ازدواج هایی که کودکی را برباد می دهد...

در شاهنامه فردوسی اشاره هایی درباره بزم چهارشنبه ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن این 
آیین است. با نگاه به چگونگی برپایی این آیین در گذشته که با گردهمایی ایرانیان، برپایی جشن شاد آفرین، برافروختن 
آتش، پریدن از روی آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل گشا، فالگوش ایستادن و خواندن سرودهایی شادمانه و دیگر 

رسوم همراه بود، مردم ایران به استقبال نوروز می رفتند. اما در گذر زمان این مراسم دستخوش تغییراتی شد تا خانواده ها 
هر سال را با نگرانی به این روز نگاه کرده و از آن یاد کنند، آتش و شادی و رسوم خوب گذشته جای خود را به ترقه و بمب های 

دست ساز و رفتارهای پرمخاطره داد. 

اجزای مهم اعمال نمادین 
در چهارشنبه سوری، یکی 

روشن کردن آتش، دوم 
پریدن از روی آن و سوم 

اجرای نمایشی قاشق زنی و 
فال و تفال بود، اما متأسفانه 

مدتی است این عناصر 
جای خود را به ترقه و 

آتش بازی های خطرناک 
داده است

چهارشنبه سوری یک 
سرمایه  اجتماعی است؛ 
از آن جهت که عالوه بر 

تمام مبانی باستانی و 
اسطوره ای اش، باعث 

شادی و نشاط و تحرک 
خاص اجتماعی می شود
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