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ضیافت

 آیین سحرخوانی
 در سیستان وبلوچستان

مردمان منطقه سیســتان از دیربــاز به دلیل 
برخورداری از رصدخانه، با رصد ماه و ســتاره ها 
به راحتــی از حلول ماه مبــارک رمضان مطلع 
می شــدند. »ماه روَزه« عنوانی اســت که مردم 
سیســتان در زبان محلــی برای مــاه رمضان 
استفاده می کنند. مردم سیستان که با غبارروبی 
مســاجد، نذر، حضور بر سر خاک اموات و پخت 
انواع نان محلی و کلوچه سنتی در روزهای آخر 
ماه شــعبان، خود را برای این ماه آماده کرده اند، 
اکنون با فرا رسیدن ماه مبارک با آمادگی کامل 

به عبادت و راز ونیاز با خدا می پردازند.
مردم مناطق مختلف استان سیستان وبلوچستان 
در ماه مبارک رمضان آداب و رســومی دارند که در 
اغلب موارد، این آداب و رســوم مانند سایر مناطق 
کشور برپا می شــود، اما برخی از این آداب، خاص 
همین منطقه است. مردمان متدین این استان در 
روزهای آخر ماه شعبان با برپایی آیین های خاصی 
به پیشــواز ضیافت الهی رمضان می روند. تعمیر 
و غبارروبی مســاجد، اهدای فــرش به مکان های 
مذهبی، کمک به نیازمندان، تهیه اقالم خوراکی 
برای سفره های افطار و سحر و خیرات دادن ازجمله 
برنامه های پیــش از آغاز ماه مبــارک رمضان در 

سیستان وبلوچستان است.
سحرخوانی  از سنت های مهم و ماندگار منطقه 
سیستان است که براساس برخی از روایات موجود، 
آیین سحرخوانی و رمضان خوانی بیش از یک هزار 
 ســال پیش یعنی از اوایل اســالم، نزد ســاکنان 
سیستان مرسوم بوده و به ماه میهمانی خدا در این 

خطه از ایران جلوه ای زیبا بخشیده است.  

ن های رمضان با آی�ی

بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد 
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد
موالنا

 شیطان در بند رمضان 

حجت االسالم والمسلمین طه موسوی
مسئول د فتر نمایند گی ولی فقیه د ر موسسه 
آموزش عالی هالل

یکی از ســنت های زیبای ماه مبارک رمضان گلریزان 
برای آزادی زندانیان در بند است که خیرین و نیکوکاران 
برای خلق یک حرکت نیکو به صورت جمعی یا فردی اقدام 
به کمک جهت آزادی زندانیانی می کنند که توان پرداخت 

غرامت را ندارند.
انســان هایی که از بــودن در کنار افطار و ســحرها با 
خانواده های خود محرومند و راستی چه سخت و جانکاه 
است برای دختر و پسر نوجوانی که جای خالی سرپرست و 
نان آور خانه را در کنار سفره های خدا نظاره می کند؛ شاید 
تصورش خیلی دشوار نباشد که اقدام به آزادی یک زندانی 

چقدر می تواند خانواده ای را خوشحال کند.
 شاید هیچ کسی نتواند لذت به آغوش کشیدن یک پدر و 
دختری را بیان کند یا به تصویر بکشد که هنگام پهن شدن 
سفره افطار به هم می رسند. بی تردید یک خطای عمدی 
و از سر غرور یا هوسرانی یا غفلت یا شتاب موجب خواهد 
شد قانون راهی به جز حبس مجرم نداشته باشد واال مسلم 
است که هیچ نظامی دوست ندارد حتی یک زندانی دربند 
داشــته باشــد، اما نگارنده عالوه بر این که گلریزان برای 
آزادی زندانیان را یک کار حسنه و یک جنبش نیکو و موثر 
اجتماعی برای کشور می داند اما استفاده از ظرفیت های 
معنوی ماه مبــارک رمضان را موثر تــر می داند؛ چراکه 
وقتی ما با یک آسیب شناســی درست درمی یابیم هرجا 
و هر زمانی شــیطان در آزادی بود، انسانی به زندان رفت. 
بیاییم از فرصت به بند کشیده شــدن شیطان در ماه 
رمضان برای آزادی انســان و نفس خودمان بهترین 
بهره برداری را بکنیــم. بیاییم با تمرین با تســلیم با 
طاعــت و توجه به خدا بر دشــمن قســم خورده مان 
پیروز شــویم. بیاییم قبل از این که بخواهیم با صرف 
هزینه های مــادی کارهای مقطعــی و محدود انجام 
بدهیــم، از ظرفیت تربیتی رمضان بــه تمام و کمال 
استفاده کنیم تا شــیطان را از خود دور کنیم. بیاییم 
با اطاعــت از خدا و نگه داشــتن حرمت مــاه خدا و 
بهره برداری از توان بازدارندگی ماه رمضان شیطان را 
به کنج دیواره کشانده و به بند بکشیم، چراکه فطرت 

انسان با آزادی و رهایی سرشته شد.

رمضان در دایره ادبیات

نگاه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایــران و حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، صد و هفتاد و چهارمین 
مراسم گرامیداشت این انجمن را به تجلیل از عالم و مجاهد 
جلیل القدر مرحوم آیت اهلل سید علی غیوری)ره( اختصاص 
داده است که در روزهای پایانی هفته اول خردادماه برگزار 
شد. به همین مناسبت با دکتر سیدمحمد غیوری، فرزند 
مرحوم آیت اهلل غیوری گفت وگو شده است. پسر در روایت 
از پدر در این گفت وگو به تشــریح زندگــی پربار و تبیین 
شــخصیت واالی آیت اهلل غیوری پرداخت و گفت: آیت اهلل 
غیوری زندگی خود را در راه اعتالی دین اســالم و کمک 
به مردم کشورش وقف کرده بود و از هیچ تالش و کوششی 
در این مســیر دریغ نمی کرد. در ادامــه بخش هایی از این 

گفت و گو را می خوانید.

1
فعالیت های آیت اهلل غیوری
 پیش از انقالب از زبان فرزند

پدر از طریق آشــنایی با گروه فدائیان اسالم و اعزام به 
شهرستان نجف آباد از سوی آیت اهلل بروجردی به منظور 
مبارزه با بهائیت پا به عرصه گذاشــت. آشــنایی پدر با 
حضرت امام خمینی)ره( از  سال 1327 و همزمان با ورود 
به شهر قم بود. در مدرســه فیضیه مجذوب روحانیت و 
معنویت امام)ره( شد و با حضور در کالس های وی، دروس 
خارج را در محضر امام خمینی)ره( فرا گرفت. ایشان بعد 

م از فوت آیت اهلل بروجردی، مقلد  ما ا
شــدند؛ چرا که به طور 

قطع و کامل در برابر 
دستگاه طاغوت 
و  گرفتند  قرار 
مرجعیت شان 
قبول  مــورد 
قرار  بســیاری 

بعــد  گرفــت. 
از تبعیــد حضــرت 

امام خمینی)ره( به ترکیه، آیــت اهلل غیوری تالش های 
تنگاتنگی در زمینه های مدیریتی در روزهای ســخت و 

دشوار امنیتی در داخل کشور انجام داد.

2
تبیین اندیشه های امام خمینی)ره(

آیت اهلل غیوری با تبیین اندیشه های امام خمینی)ره( 
و تبلیغ سیره عملی ایشان، چاپ رساله ها و اعالمیه ها 
و توزیع آنها در سطح وسیع، نقش موثری در پیوستن 
مردم به مقلدان حضرت امام)ره( داشــت. مســجد را 
مقری برای مقابله با حکومت استبدادی شاه می دانست 
و با تبدیل آن به پایگاهی برای افراد انقالبی و انتشــار 
اعالمیه ها، به فعالیت علیه رژیم شاهنشاهی پرداخت 
که در چندین مورد منجر به دســتگیری و در نهایت 

تبعید وی به سیرجان شد.
مقاومت در زندان ســاواک و شــکنجه های فراوان 
نتوانســت کوچکترین تاثیری در اهداف وی داشــته 
باشد و با وجود تبعید به سیرجان، در آن جا نیز دست 
از مبارزه برنداشــت و با تربیت طالب، رفع مشکالت 
منطقه محروم و انجام امور عمرانی به تالش های خود 
در زمینه مبارزه با رژیم شاه و خدمت رسانی به مردم 
ادامه داد و با مطالعه خود در این مدت تفســیر مبین 
را در ســیرجان تهیه کرد. با وجود تمام نامالیمات  و 

مشکالتی که وجود داشت.  

3
فعالیت های آیت اهلل غیوری

 بعد از پیروزی انقالب

با پیروزی انقالب اسالمی ایران، فصل دیگری از فعالیت ها 
آغاز شد و با تشــکیل جمعیت تعاون اسالمی در سیستان و 
بلوچستان و برخی از استان های دیگر با همراهی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در زابل، فعالیت های گســترده ای 
در زمینه هــای مختلف جهت خدمت رســانی بــه مردم و 
مناطق محروم صورت گرفت. تاســیس حوزه های علمیه 
امیرالمومنین)ع( در زابل و ایرانشــهر و بیش از یکصد 
شهر دیگر ازجمله اقدامات ارزنده آیت اهلل  غیوری در 
دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی است. ایجاد 
کارگاه های قالی بافی جهت اشتغال و کارآفرینی 
برای یک هزار و 200 نفر از مردم ایرانشهر و 
زابل و تضمین خرید تولیدات آنان، 
احداث حمام و مدرســه از 
دیگر اقدامــات وی در 

این مناطق بود.

4
فعالیت های آیت اهلل غیوری در خارج از کشور 

در ابتدای انقالب به کشورهای مالی، کنیا، غنا و تانزانیا 
سفرهای متعددی داشته و با احداث حوزه علمیه و مسجد 
در کشور غنا جهت تجمع شیعیان و تاسیس حوزه علمیه 
در کشور مالی، همچنین اعزام افراد صالحیت دار و مسلط 
به زبان انگلیسی و فرانســه به این کشورها، فعالیت های 
برون مرزی را در جهت اشــاعه فرهنگ اسالمی انجام داد. 
تاسیس موسسه الباقیات الصالحات توسط آیت اهلل غیوری 
از دیگر فعالیت های ایشــان است. این موسسه از 40 سال 
پیش و با هدف حمایت از خانواده های روحانیون شــهید 
و مبارز در زمان طاغوت، رســیدگی به امــور ایتام، تهیه 
جهیزیه و وام تحصیلی و درمان بیماران ســخت تشکیل 
شد و در 13 اســتان فعالیت دارد. پس از پیروزی انقالب 
مســئولیت های متعددی به پدرم واگذار شد که حضور 
به عنوان نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر یکی از 

مهمترین آنهاست.
از نقش هــای مختلــف تأثیرگــذار در زمینه های 
مختلــف علمــی و فرهنگــی  می توان به تاســیس 
حوزه های علمیــه در نقاط مختلف کشــور، نماینده 
مردم شــهر تهران در چهارمین دوره مجلس 
شــورای اســالمی، نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر به مدت ســه دهه و 
حضور در جبهه های جنــگ تحمیلی 
ازجمله مواردی است که نقش بسزایی 
در پیشــبرد اهداف انقالب اســالمی 

اشاره داشت. 

پدر از طریق آشنایی با گروه 
فدائیان اسالم و اعزام به شهرستان 
نجف آباد از سوی آیت اهلل بروجردی 
به منظور مبارزه با بهائیت پا به عرصه 
گذاشت. آشنایی پدر با حضرت امام 

خمینی)ره( از  سال 1327 و همزمان با 
ورود به شهر قم بود

مروری کوتاه بر فعالیت خیرخواهانه آیت اهلل غیوری

چشمه  جاری 

کارنامــه زندگــی اش درســنامه ای اســت از 
فعالیت های خیرخواهانه. مرور این کارنامه تمرینی 
است برای الگوبرداری از فعالیت های نوعدوستانه 
و حمایت از مســتضعف. درباره آیت اهلل سیدعلی 
غیوری حرف می زنم، چشمه جاری، بخشندگی 
و اکرام. روحانی ای که چند  ســال از ســفرش به 
عرش الهــی می گذرد، اما هنــوز عطر کالمش از 
یاد و خاطره نرفته اســت. مبارز انقالبی، رزمنده و 
جهادگر دفاع مقدس، خّیــر و یاری دهنده ایتام... 
که نشانه های بخشندگی و همتش را باید از لبنان 
تا صحراهای آفریقا مشاهده کرد. با این که به گفته 
خود چیزی نداشت، اما در داخل و خارج از کشور 
به محرومان خدمت کرد. در نقاط آســیب دیده 
و محروم برای آســیب دیدگان و یتیمان مدرسه 
ساخت، مساجد و خانه های علم درکنار آنها احداث 
کرد. مراکز پرورش اسالمی با هدف گسترش دین 
مبین اسالم راه انداخت، بیش از 100مرکز عالی و 
حوزه علمیه در نقاط محروم کشور برپا کرد، بر امور 
عشایر نظارت داشت و برایشان مدرسه می ساخت 
و به وضع بهداشتی آنها رســیدگی می کرد. این 

گزارش مروری بر زندگی این روحانی خّیر است.
حکایت، حکایت مرید و مراد اســت. یک محله 
مرید و یک عالم ربانی مراد؛ کافی است وارد محله 
صفاییه شهرری بشوی، به هر گوشه که نگاه کنی، 
تصویری از یک چهره روحانی می بینی؛ روحانی ای 
که یک  سال از سفرش به عرش الهی می گذرد، اما 
هنوز عطر کالمش از یــاد و خاطره مردم صفاییه 
نرفته اســت. مبارز انقالبی، رزمنــده و جهادگر 
دفاع مقدس، خّیر و یاری دهنده ایتام و.... صفاییه 
محله روحانی ای است که نشانه های بخشندگی 
و همتش را باید در لبنــان و در صحراهای آفریقا 
مشــاهده کرد؛ درباره آیت اهلل سیدعلی غیوری 

حرف می زنم، چشمه جاری بخشندگی و اکرام. 
همیشــه در متن انقالب بود؛ چه در زمان امام 
راحل که بســیاری از ماموریت ها برعهده اش بود، 
چه در زمان مقام معظم رهبری که با ایشان محشور 
بود و بسیاری از فعالیت ها و ماموریت ها را از سوی 
ایشان اجرا می کرد. در کنار همه این موارد، مسجد 
محله پل ســیمان و مردمانش را هرگز رها نکرد و 

حداقل هفته ای یک بار به آنها سر می زد.
خدمات عام المنفعه آیــت اهلل غیوری نه تنها در 
داخل کشور، بلکه در مدتی که از جانب معمار کبیر 
انقالب)ره( به عنوان نماینده ایشان در کشورهای 
آفریقایی منصوب شدند، در راستای بسط خدمات 
بهداشتی و درمانی مردم فقیر قاره سیاه و همچنین 
تأسیس بیمارستان و مدرســه در بین ملت های 
محروم، هرگز از اذهان مردم این مناطق فراموش 

نخواهد شد.
تالش در تأســیس ســازمان اقتصاد اسالمی، 
جمعیت تعاون اسالمی، بنیاد نور، بنیاد هدایت و 
بسیاری دیگر از نهادهای خیریه و عام المنفعه تنها 
گوشــه ای از اقدامات این روحانی جلیل القدر در 
طول عمر بابرکت شان است. با وجودی  که یک  سال 
از ارتحال آن بزرگمرد عرصه تالش و خدمت رسانی 
می گذرد و ظاهرا در بین ما نیستند، اما یاد و خاطره 
و خدمات ارزشمند ایشــان در جای  جای میهن 

اسالمی مان ساری و جاری است. 

 
سید وحید شریعت
 رئیس مرکز آموزشی-درمانی
 روانپزشکی ایران

در این متن می خواهیــم به اثرات احتمالــی روزه بر 
سالمت روان افراد بپردازیم. پاسخ به این سوال آن چنان 
که به نظر می رسد، ســاده نیســت. چرا که اصوال همه 
افراد یک شکل نیستند و تأثیر یک موضوع بر آنها بسیار 
متفاوت است. روزه هم همین گونه است و بر هر دسته ای 
از افراد اثرات متفاوتی می گذارد. بنابراین ممکن اســت 
روزه برای سالمت روان برخی مفید و بر برخی دیگر تأثیر 

قابل توجهی نگذارد.
روزه گرفتن کار دشــواری اســت و مثل همه کارهای 
دشــوار دیگر ثمراتی به همراه دارد. ثمراتی که در درجه 
اول معنوی اســت و به فراخور حــال و ظرفیت هر کس 
منجر به رشد روحی و معنوی اش می شود. اما روزه داری 
ممکن است عالوه بر ثمرات و منافع معنوی ثمرات و منافع 
جســمانی )اعم از روانی و بدنی( هم بــرای فرد به همراه 

داشته باشد. کسی برای کمک به سالمت روان خود روزه 
نمی گیرد ولی با روزه گرفتن ممکن اســت سالمت روان 
هم بهتر شود. برای ساده شدن کار مایلم روزه گرفتن را با 
یک کار سخت دیگر مثل ورزش کوهنوردی مقایسه کنم. 
کوهنوردی برای سالمت جسمی و روانی مفید است ولی 
به شرط این که شما آمادگی آن را داشته باشید، دیسک 
و آرتروز کمر و زانو و گردن و غیره نداشــته و وزن متعادل 
و اوضاع قلبی و تنفسی قابل اتکایی داشته باشید. هر فردی 
نمی تواند به هر قله ای صعــود کند. برخی فقط تا همین 
تپه جلویی بیشتر بروند باید با آمبوالنس آنها را برگرداند. 
همه کســانی که از کوه باال می روند خسته می شوند و در 
صعودهای اول ممکن است دست وپای شان درد بگیرد. در 
روزه داری هم مقداری خواب به هم می ریزد و هوشیاری در 
طول روز کمتر می شود و با بیشتر شدن گرسنگی و تشنگی 

تحمل افراد کاهش می یابد. اما هیچ یک از اینها به معنی 
زیان بار بودن کوهنوردی یا روزه داری نیست. کوهنوردی 
عضالت را قوی می کنــد و روزه داری هم اراده و اعتماد به 

نفس را.
اما درباره اثرات کوتاه مدت و بلندمــدت روزه داری بر 
سالمت روان صحبت کنیم. منظور از اثرات کوتاه مدت 
همین اثراتی اســت که در طول هــر روز و پس از چند 
ساعت از روزه داری اتفاق می افتد و عمدتا ناشی از تغییرات 
زودرس فیزیولوژیکی اســت که در بدن ایجاد می شود 
و افراد آنها را به صورت گرســنگی و تشنگی یا ضعف و 
بی حوصلگی درک می کنند. اما منظور از اثرات درازمدت 
اثراتی است که پس از گذشــت چندین روز از روزه داری 
آشکار می شوند و بیشتر مربوط به تاثیرات ثانویه ای است 
که برای آشکار شــدن نیاز به زمان دارند. همین استرس 

مالیمی که در اثر تغییرات ذکر شده در باال به سلول های 
بدن وارد می شــود باعث می شود ســطح هورمون های 
اســترس در بدن باال برود و در نتیجه مغز در واکنش به 
این هورمون ها، عوامل نورون زایی )نوروتروفیک( تولید 
می کند که در درازمدت بتواند تاثیرات متفاوت و مثبتی 
بر مغز بگذارد. برای مثال پیشــنهاد شده است که تأثیر 
مثبتی که پس از چندیــن روز روزه داری در روحیه افراد 
دیده می شود با واســطه همین عوامل نورون زا و افزایش 
دسترسی مغز به سروتونین ایجاد می شود. از دیگر اثرات 
درازمدت مشاهده شده با روزه داری کاهش احساس درد 
و تخفیف دردهای مزمن است که می تواند ناشی از بیشتر 
شدن سطح اپیوئیدهای درون زا و کانابینوئیدهای درون زا 
باشد. الزم است در این جا تأکید کنم که این تاثیرات در 
صورتی می تواند نقش مفید و مثبتی داشته باشد که در 
سطح سلولی منجر به ایجاد اســترس شدید و پیدایش 
اثرات مخرب نشود که الزمه آن سالمت نسبی فرد از نظر 

جسمی و روانی است. 

 تاثیر روزه داری بر سالمت روان

پدر به روایت پسر
 سیدمحمد غیوری، فرزند مرحوم آیت اهلل غیوری:  پدر همواره در مسیر خدمت

 به محرومان گام برداشت 
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اللهّم وّفر حّظی فیِه من الّنواِفِل واْکِرْمنی فیِه بإْحضاِر الَمسائِِل وَقّرِب فیِه 
 وسیلتی الیَک من بیِن الوسائل یا من ال یَْشَغُلُه الحاُح الُمِلّحین. 

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامی دار در آن به 
حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از 
میـان وسیله ها ای آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

واکنـش سـریع هنـگام وقوع دعای روز بیست وهفتم ماه مبارک رمضان
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.


