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از سوي شهردار تهران صورت گرفت

ابالغ حكم قائممقام جديد
معاونتترافيكشهرداريتهران

طي حكمي از س��وي ش��هردار ته��ران ،مهن��دس حجتاهلل به��روز بهعنوان
قائممقام جديد معاونت حملونقل و ترافيك شهرداري تهران منصوب شد .به
گزارش خبرنگار همشهري محله در اين حكم خطاب به مهندس بهروز آمده
اس��ت :بنا به پيشنهاد معاون حملونقل و ترافيك و نظر به سوابق و تجارب

هرچه كني ،به خود كني
مي گويند «با هر دست كه بدهي با همان دست پس ميگيري» .از اين نكته ميشود نتيجه گرفت كه
اگر با ادب و انصاف با همسايهها رفتار كنيم ،دقيقاً همين رفتار را از آنها خواهيم ديد .البته اين مورد ،دير
و زود دارد اما خيالتان راحت باشد كه سوخت و سوز در آن راه ندارد .در عين حال دانستن ره آوردهاي
همس��ايگي خوب ميتواند راهگشا باشد .دكتر محس��ني در اين مورد به روايتي اشاره ميكند« :در جلد
دوم كتاب اصول كافي امام زينالعابدين(ع) فرموده است :همسايگي خوب خانهها راآباد و عمرها را زياد
ميكند ».دليلش هم اين اس��ت كه يك همس��ايه خوب آزار و اذيتي ندارد كه آدم را ناراحت و عصباني
كند .همانطور كه همسايه بد مدام با اعصاب آدم كلنجار ميرود تا زودتر او را راهي ديار باقي كند .در
عين حال ،وقتي همسايهها رابطه خوبي با هم داشته باشند به محض اينكه مشكلي در ساختمان يا كوچه
و خيابان آنها اتفاق بيفتد و نياز به عمران و بازس��ازي داش��ته باشد ،همگي دست به دست هم ميدهند
و محل زندگيش��ان را ميسازند ».سرازير ش��دن بركت به خانه و زندگي آدم يكي ديگر از ره آوردهاي
همسايهداري خوب است كه به گفته دكتر محسني ،اين مژده را امام سجاد(ع) هم داده است« :همسايه
خوب روزي را زياد ميكند ».سرازير شدن روزي به سمت خانه هم ممكن است به اين صورت باشد كه
مث ً
ال همس��ايهها فكرهايش��ان را كنار هم ميگذار ند و كار و كاسبي راه مياندازند كه اتفاقاً رونق خوبي
هم پيدا ميكند .ممكن هم هست كه هر وقت از لحاظ مادي دست يكي از همسايهها تنگ باشد ،همان
همسايه خوب به دادش برسد و گره از كارش باز كند.
آبروداري كنيم
امام زينالعابدين(ع) يك فصل از رس��اله حقوق خود را به آداب همسايهداري اختصاص داده و نكات
مهمي را در باره چهل خانه اين طرف و آن طرف يادآوري فرموده است .آن حضرت حقوق همسايگي را
اينطور تعريف فرموده« :حق همسايهات اين است كه در نبودن او آبرويش را حفظ كني و در حضورش
او را احترام كني؛ اگر به او س��تمي ش��د ياريشرساني؛ دنبال عيبهايش نباش��ي ،اگر از او بدي ديدي،
بپوشاني؛ اگر بداني كه پند و اندرز تو را ميپذيرد ،او را پنهاني نصيحت كني ،در سختيها رهايش نكني،
از لغزش و اشتباهش در گذري ،گناهش را ببخشي و با او به خوبي و بزرگواري معاشرت كني».
دكتر طاهره محسني ،پژوهشگر اسالمي ،در اينباره توضيح ميدهد« :بايد هر كسي آبروي همسايهاش را
آبروي خودش بداند .چون همسايه بودن يعني دو نفر در سايه و رفت و آمد و خيلي موارد ديگر با هم شريك
هستند .همسايهها بايد آبروي يكديگر را آبروي خودشان بدانند و همانطور كه مراقب آبروي خودشان هستند
در غياب همس��ايه برايش آبروداري كنند و در حضورش هم به او احترام بگذارند ».اين كارش��ناس مس��ائل
فرهنگي و مذهبي تأكيد ميكند« :در منطقه ما هم با وجود سطح باالي فرهنگ ساكنان ،امكان دارد كه يك
نفر بخواهد آرامش و امنيت يكي از همسايهها را تهديد كند .در اين جور شرايط همه ساكنان و اهالي ساختمان
يا كوچه وظيفه دارند كه از او حمايت كنند و به كمكش بروند ».از طرف ديگر جستوجو نكردن عيب ديگران
و چشمپوش��ي كردن در برابر خطاها هم از موارد مورد تأكيد امام س��جاد(ع) است كه اگر ميان دشمنها هم
كه اتفاق بيفتد ،اعتماد ايجاد ميكند .البته همين موضوع بهعنوان يك حق از همسايه بر عهده همسايه ديگر
تعريف ميش��ود ».دكتر محسني اضافه ميكند« :معاش��رت همراه با كرامت و بزرگواري هم از حقوق ديگر
همسايههاست .يعني همان آدابي كه امام سجاد(ع) بر آن تأكيد فرموده تا از اين طريق ارتباط بين مردم افزايش
پيدا كند و در عين اينكه حرمت يكديگر را حفظ ميكنند از اوضاع و احوال يكديگر باخبر شوند و در صورت
بروز مشكل به ياري هم بروند».
از امام سجاد(ع) درس بگيريم
يك��ي از ياران امام س��جاد(ع) تعريف كرده اس��ت كه بعد از ش��هادت آن حض��رت در حالي كه بدن
شريفش را غسل ميداديم ،زخمي را بر روي شانه مباركش ديديم .من ميدانستم كه اين زخم به دليل
زحمتهاي شبانه آن حضرت براي همسايههايش است .چون امام سجاد(ع) هر شب براي همسايههاي
ضعي��ف و ناتوان خود از چاه آب ميكش��يد و ب��ه خانههاي آنها ميبرد .در منطقه ما ديگر كس��ي پيدا
نميشود كه براي نوشيدن آب مجبور باشد از چاه آب بكشد و اگر توانايي انجام اين كار را نداشت ،تشنه
بماند .اما ناتواني آدمها به همين جا ختم نميشود .دكتر محسني به تفاوت سطح مالي مردم منطقه اشاره
ميكند و ميگويد« :در منطقه ما مردمي با تواناييهاي مالي متفاوتي زندگي ميكنند .رسم همسايگي
و هممحلهاي بودن اقتضا ميكند كه مردم محله متمول حال افراد كمتوان مالي را بپرس��ند تا اگر كم و
كسري در زندگي آنها وجود داشت به كمكشان بروند ».او حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :وقتي
امام سجاد(ع) براي رسيدگي به حال همسايههاي خود از آرامش و استراحت شبانه خودش كم ميكرد،
ما هم بايد ياد بگيريم كه هر خدمتي براي رفاه حال همسايهها از دستمان بر ميآيد دريغ نكنيم .البته
باي��د بدانيم كه خي��ر و بركت اين كار را نه تنها در رفتار و محبت هممحلهايها ميبينيم ،بلكه خدا هم
برايمان جبران ميكند».
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جناب عالي ،به موجب اين حكم شما را به سمت قائممقام معاونت حملونقل
و ترافي��ك ش��هرداري تهران منص��وب ميكنم .در حكم مذك��ور با عنايت به
اثرگ��ذاري موضوع حملونقل و ترافيك بر وضعي��ت اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي زندگي شهروندان ،اهميت اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است.

دقايقي با هممحلهايها

صحيفه سجاديه را چقدر ميشناسيد؟
«صحيفه سجاديه» را «زبور آل محمد عليهمالسالم» مينامند .پنجاه و
چهار نيايش كه سراس�ر درس و حكمت است و امام سجاد(ع) آن درسها
را در قالب دعا و مناجات به ما آموخته است .اما چقدر با اين كتاب شريف
آشنايي داريم؟ در اين مورد با چند نفر از ساكنان منطقه گفتوگو كردهايم
ك�ه اگر اين گزارش را بخوانيد به خوبي متوجه ميش�ويد كه اهالي منطقه
چقدر با اين كتاب زندگي آشنا هستند.
كتاب زندگي است ،اما ناشناخته
زه�را آقاجاني ،بيس�ت و ش�ش س�ال دارد
و در خياب�ان ش�هيد دادمان زندگ�ي ميكند.
دانشجوست و به گفته خودش ،عالوه بر خواندن
كتابهاي درسياش ،دعاها و زيارتهاي امامان
معصوم عليهمالسلام را در مكانهاي زيارتي
و روزه�اي مذهبي قرائ�ت ميكن�د .او درباره
صحيف�ه س�جاديه ميگويد« :اين كت�اب را به
زهرا آقاجاني
اندازه نهجالبالغه حضرت علي(ع) ميشناسم،
اما متأسفانه اين كتاب را ندارم .به نظرم در بين
واحدهاي درسي هم بايد درسهايي از نهجالبالغه و صحيفه سجاديه را بخوانيم
اما نه تنها چيزي از اين دوكتاب ارزشمند نخوانديم ،حتي صحيفه سجاديه را
به دانش�جويان معرفي نكردهاند!» وقتي از او ميپرسيم چه چيزهايي درباره
صحيفه س�جاده ميداند ،پاسخ ميدهد« :اين كتاب پنجاه و چهار دعا دارد و
امام س�جاد(ع) مفاهيم مهمي را در قالب دعا به مردم آموزش داده اس�ت .به
همين دليل ميتوان گفت صحيفه سجاديه يك كتاب دعاي معمولي نيست،
بلكه كتاب زندگي است و بايد درسهاي آن را با دقت بخوانيم و بياموزيم».
تابلوهاي تبليغاتي بهترين راه براي معرفي كتاب
دكت�ر «ف�رزاد اجمالي» هم يكي ديگر از س�اكنان منطقه  2اس�ت كه در
دانشگاه آزاد اسالمي تدريس ميكند .او كه در
رش�ته زبان و ادبيات انگليسي تحصيل كرده،
ميگوي�د« :در دوران نوجواني و در كنار مادرم
صحيفه سجاديه را خوانده بودم و با نيايشهاي
آن آشنايي داشتم ،اما وقتي در حين يادگيري
زبان انگليسي با نسخه ترجمه شده اين كتاب
شريف آشنا شدم ،تازه توانستم مفاهيم عميق
فرزاد اجمالي
آن را مطالع�ه كنم ».او اظهار تأس�ف ميكند از
اينك�ه نيايشهاي امام س�جاد(ع) و روايتها و
دعاهاي منتسب به آن حضرت در بين مردم شناخته شده نيست .او ميگويد:
«فكر ميكنم قبل از هر كسي ،پدر و مادر مسئول هستند كه فرزندان خود را با
آموزهها و سبك زندگي امام سجاد(ع) آشنا كنند .بعد از آن مدرسه و دانشگاه
و البته خوب است كه رسانهها و حتي مسئوالن فرهنگي شهرداري از اين نكته
غافل نباشند .بهعنوان مثال خوب است كه در تابلوهاي تبليغاتي منطقه چند
جمله آموزنده از صحيفه س�جاديه آورده شود كه وقتي مردم آن را ميبينند
تشويق شوند تا متن كتاب را بخوانند و اين كار سرفصل خوبي براي آشنا كردن
مردم با اين كتاب شريف است».

