
15دین و سالمت شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

آلودگی هوا، سهمیه بندی بنزین و جای خالی تدبیر

گرانی بنزین  بهتراست یا سیگار
بارها در مقاالت و نقدهایم 
اکرم  پیامبر  از  به حدیثی 
که  کردم  اشاره  )ص( 
می فرمایند: »خداوند تعالی 
دوست دارد که هرگاه فردی 

از شما کاری می کند آن را محکم )و بی عیب( انجام دهد.«)1(
محکم کاری در هر تصمیمی اقتضا می کند عواقب آن تصمیم را بسنجیم 
و برای آن تدبیر کنیم. یک تصمیم اقتصادی مهم مثل سهمیه بندی 
بنزین – آن هم به صورت ناگهانی و پس از 6 سال تعطیلی این طرح 
و همچنین به رغم وعده عدم اجرای آن تا پایان سال- تصمیمی نیست 
که فقط کارشناسان اقتصادی آن را اتخاذ و اجرا کنند چراکه تجربه قبلی 
آن هم نشان داده چنین تصمیمی عواقب اجتماعی، روانی و امنیتی دارد 
و می طلبد مسووالن حوزه های مختلف اجتماعی،  رسانه ای و امنیتی 

برای آن پیش بینی و چاره اندیشی کنند.
یکی از توجیهات اجرای این طرح، کمک به کاهش معضل آلودگی 
هوای کالنشهرهاست. این در حالی است که راه حل های دیگری برای 
کاهش مصرف بنزین در کشور وجود دارد که بتواند مکمل و تسهیل کننده 
دستیابی به اهداف این طرح باشد.کسانی که از سر ناچاری و برای یک 
لقمه نان، شهرها و روستاهای خود را رها می کنند تا بلکه با خودروی 
بعضا بی کیفیت و فرسوده خود در کالنشهرها مسافرکشی کنند، اگر در 
شهر و روستای خود دلمشغولی و کسب و کاری داشته باشند، دیگر 
دلیلی ندارد رهسپار دیار غربت شوند و با ایجاد ترافیک و آلودگی هوا، 
بر معضالت آن کالنشهر بیفزایند.همچنین با توسعه اشتغال و رونق 
تولید در مناطق محروم، تعداد افراد بیکار آن منطقه کاهش می یابد و 

دیگر کمتر کسی از سر ناچاری به قاچاق سوخت رو خواهد آورد.

رونق اقتصادی و بهبود درآمدها چاره کار است
 یا اینکه اصالغیر از مسافرکشی و قاچاق سوخت، موضوع دیگری 
که می توان طرح کرد این است که اگر کارکنان حقوق مکفی داشتند 

و وعده های دم انتخابات مسووالن در خصوص برخورداری افراد از 
درآمد سرشار تحقق پیدا می کرد، دیگر کمتر کسی با کار دو شیفته و 
سه شیفته و شغل دوم و سوم، مجبور به تردد در سطح شهر می شد 
و بار ترافیک شهری نیز سنگین تر نمی شد؛ همین طور بازنشستگان 
اگر درآمد کافی داشته باشند، کمتر سراغ شغل دیگری می رفتند که 
در این صورت این امر هم منجر به افزایش ازدحام، ترافیک شهری و 
آلودگی هوا نمی شود و هم اینکه فرد سالمت و نشاط فرد سالمند در 
معرض خطر قرار نمی گیرد و در نهایت یک سالمند باتجربه، بیشتر و 
بهتر فرصت و فراغت خواهد کرد که تجربیات خود را به طرق مختلف 

در اختیار نسل بعدی قرار دهد.

آیا سیگار و قیمت آن از قیمت بنزین درآمدزاتر است؟
نکته دیگر اینکه چگونه است که برای مردم عادی بدون ایجاد آمادگی، 
اقناع گری و ایجاد فرصت، یک مرتبه طرح شوک گونه سهمیه بندی 
با صنایع آالینده و خودروسازی هایی که  بنزین اجرا می شود ولی 
به رغم تذکرات، مذاکرات، هشدارها و تمدید مکرر مهلت ها، همچنان 

در رعایت استانداردها اهمال می کنند، برخورد نمی شود؟
چگونه است که در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات به 
بهانه اخالل در امر اشتغال، انعطاف به عمل می آید و حتی تبصره هایی 
بر این قانون زده می شود که به هدف آن خدشه وارد می کند اما در 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، از قبل برای صاحبان مشاغلی که 
به واسطه اجرای این طرح متضرر می شوند، تدابیر و پیش بینی های 
الزم و کافی اتخاذ نشده و اطالع رسانی های الزم برای رفع نگرانی 

آنها انجام نمی شود؟

شهرداری ها چه می کنند؟
یکی دیگر از عوامل ایجاد ترافیک و آلودگی هوا در کالنشهرهایی 
مثل تهران، ساخت وسازهای بی رویه و تراکم فروشی است.به عنوان 
مثال، بزرگراهی برای تسهیل رفت وآمد خودروها ساخته می شود اما 

چندی بعد می بینیم کنار این بزرگراه مجتمع عظیم تجاری و اداری 
وسط  کور  ترافیکی  گره  یک  ایجاد  با  درنهایت  و  می شود  ساخته 
بزرگراه، نقض غرض می شود. یا اینکه در کوچه پس کوچه های شهر 
دو بیمارستان بزرگ خصوصی بدون تعبیه پارکینگ برای مراجعان 
ساخته می شود و در حالی که با وجود این دو بیمارستان و مدرسه ای 
که از قبل وجود داشته، شاهد اختالل در رفت وآمد اهالی و مراجعان 
به این مراکز خدماتی و آموزشی هستیم، یک مرتبه می بینیم کمی 
بیمارستان بزرگ دیگر، گودبرداری  برای احداث یک  آن طرف تر 
می شود! و درنهایت همین مدیریت شهری که چنین مجوزهای به 
ظاهر آبادگرانه و به واقع ویرانگر آرامش و روان و نظم و امنیت و 
ایمنی شهروندان را صادر می کند، در پی شکایت های فراوان اهالی 
ناچار زمین های بایری را که می توانسته با ایجاد فضای سبز تبدیل 
به ریه تنفسی ساکنان آن محله و تامین آرامش و آسایش و رفاه آنها 

و  عبور  تسهیل  برای  خیابان  و  کوچه  کردن  عریض تر  کند، خرج 
مرور خودروها می کند!

دیگر کار از طرح این مساله که »برای حل معضل آلودگی هوای تهران 
چه باید کرد؟« گذشته و شوربختانه باید پرسید »برای پیشگیری از 
معضل آلودگی هوای تهران چه باید می کردیم؟«این در حالی است 
که امام هشتم ما -که چنین مدیرانی هم به ایشان اعتقاد دارند و به 
زیارتش مشرف می شوند- می فرمایند: »تدبیر قبل از عمل تو را از 

پشیمانی بازمی دارد.«

پينوشتها:
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دین اسالم به عنوان آخرین 
انسان ها،  سعادت  از  نسخه 
به تایید دیگر ادیان آسمانی 
و توحیدی و نیز فرستادگان 
را  همگان  و  پرداخته  الهی 
فرامی خواند.  آنها  احترام  به 
سوره  آیه136  در  خداوند 
نساء در این باره می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او 
و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب هایی 
که قبال نازل کرده بگروید و هر کس به خدا 
و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز 
بازپسین کفر ورزد، درحقیقت دچار گمراهی دور 
و درازی شده است.« تمام انبیای الهی مورد تایید 
اسالم و مسلمانان هستند و پیروی از رهنمودهای 
اخالقی و تربیتی این بزرگان، مانند نقشه ای برای 
رسیدن به گنج رستگاری است. از این رو، به بهانه 
والدت حضرت عیسی علیه السالم، تأملی داریم 
در نکته های اخالقی این پیام آور بزرگ خداوند.
و  رفتار  پیامدهای  به  توجه  بىادبى:  زشتى
داشتن نگرش درست نسبت به بدی یا خوبی 
یک رفتار بر اساس معیارهای روشن، از عوامل 
اثرگذار در انتخاب رفتارهای بهنجار و پرهیز از 
ناهنجاری هاست. انسان های کامل با نگاه ژرف و 
نورانی خود به آنچه از یک رفتار به جا می ماند، 
می توانند گزینشی قوی تر داشته باشند و آن را به 
دیگران هم اعالم کنند. در سخنی که از حضرت 
عیسی)ع( نقل شده چنین می خوانیم:» به عیسی 
بن مریم علیه السالم عرض شد: چه کسی تو را 
ادب آموخت؟ فرمود: هیچ کس ادبم نیاموخت، 
بلکه زشتی نادانی را دیدم و از آن دوری گزیدم.« 
در روایتی از -پیامبر اعظم)ص( نیز در این باره 
آمده است: »برادرم عیسي بن مریم )ع(، روزي 
به حواریان فرمود: اي گروه حواریان! مانند کبوتر، 

نسبت به بدي بي خبر باشید.«
زنهاراززیادهروی: زیاده روی در تمام مسائل 
زندگی ناپسند و زیانبار است. چنانچه این افراط 
در ساحت نیازهای مادی باشد، به دالیل ضررهای 
اخالقی و تربیتی که با خود همراه دارد، نکوهش 
بیشتری را در پی خواهد داشت. از این رو، راهبران 
فکری و معنوی جامعه، همواره با هشدارهای خود، 
همگان به ویژه همراهان خود را از این بی تعادلی ها 
نهی کرده و بازداشته اند. در سفارشی از حضرت 
عیسی)ع( آمده است: »اي بني اسرائیل! پرخوري 
نکنید زیرا هر که زیاد بخورد، زیاد مي خوابد و 
هر که زیاد بخوابد، کمتر نماز مي خواند و هر 
که کمتر نماز بخواند، در زمره غافالن قلمداد 
پررنگ  مادی،  لذت های  که  زمانی  مي شود.« 
و فراگیر شوند، لذت های معنوی کنار می رود 
و درنتیجه افول اخالقی ناشی از رفاه طلبی و 

راحت زیستی، جامعه ای را به تباهی می کشاند.
همنشینىازعرش: ارتباط ما با دیگران، نقش 
بسزایی در شکل گیری شخصیت و شیوه زندگی 
ما خواهد داشت. به تعبیر روان شناسان، بیشتر 
اثرپذیری ما از یادگیری های غیررسمی است که 
به تدریج، رفتارهای تازه  ایجاد می کند و آن را 
توسعه می دهد. در سخن رهروان کمال، به دقت در 
انتخاب همنشین معنوی فراوان تاکید شده است. 
در سفارشی از حضرت عیسی)ع( که از سوی 
پیامبر اعظم)ص( نقل شده، آمده است: »حواریان 
عیسی علیه السالم عرض کردند: یا روح ا...! پس 
با چه کسی همنشین شویم؟ فرمود: با آن که 
دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر 
دانش شما بیفزاید و کردارش شما را به آخرت 

ترغیب کند.«
سبکبارانساحلها: دلبستگی ها، پایبندی ها را هم 
همراه خواهند داشت. هر قدر به میزان دلبستگی ها 
افزوده شود، وابستگی های پی در پی نیز مشاهده 
می شود و با افزایش این حالت، رهایی دشوارتر 
می شود و پرواز در آسمان فضیلت ها به آسانی 
پیشین نخواهد بود. از این رو، سفارش ها بر 
فراهم سازی زمینه های عبور از وابستگی متمرکز 
شده اند. در سخنی از پیامبر فضیلت می خوانیم: 
»چه سودي مي برد آنکه خود را به همه آنچه در 
دنیاست، بفروشد و سپس آنچه را به بهاي نفس 
خویش خریده، براي دیگران به ارث گذارد؟ 

چنین کسي خود را تباه کرده است . خوشا به 
حال کسي که جان خود را برهاند و آن را بر 

همه دنیا برگزیند.«
غمگینىوبیماری: امروزه ثابت شده بیماری های 
تن و روان با هم پیوندی ناگسستنی دارند. بسیاری 
از بیماری ها ی جسمی، ناشی از افسردگی و 
اضطراب های مهارنشده است. زندگی صنعتی 
و وجود ابزارهای مغناطیسی مانند تلفن همراه، 
اینترنت و مانند آن نیز بر میزان اضطراب ها افزوده 
و به همان نسبت بیماری  ام اس، سردرد، مشکالت 
گوارشی و دیگر معضالت فراگیر را بیشتر کرده 
است. فرستادگان خداوند نیز با نگاهی جامع به 
مسائل اخالقی و اجتماعی، به ریشه های ایجادکننده 
آنها توجه داشته و تالش برای پیشگیری و زدودن 
را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. در تحلیلی 
از حضرت عیسی)ع(، نسبت به غمگینی های منفی 
هشداری چنین مشاهده می شود: »آنکه اندوه بسیار 

خورد، تنی بیمار داشته باشد.«
سوگندنخورید! بهترین رابطه ها، راحت ترین و 
یک الیه ترین آنهاست. چنین رابطه ای، بر اعتماد 
و احترام دوگانه استوار است و نیاز به استفاده از 
اعتبارهای جانبی نیست. در سوی دیگر سکه، 
توجه دادن به قداست مفاهیم هم آموزش معنوی 
محسوب می شود. از این رو، هر نوع بی حرمتی 
به نام خداوند و فرستادگان او نکوهیده است و 
بهره گیری از نام مقدس خداوند در ارتباطات 

کالمی و برای اثبات حقانیت خود در قالب سوگند، 
مذمت شده است. در سخنی از حضرت عیسی)ع( 
هم این مساله به زیبایی هرچه تمام تر بیان شده 
است. زمانی که جمعی از یاران ویژه حضرت 
از ایشان تقاضای نصیحت کردند، فرمود: »موسی 
علیه السالم به قوم خود فرمود: »به خدا، سوگند 
دروغ مخورید.«  من به شما دستور می دهم که 
نه راست و نه دروغ، به خدا، سوگند مخورید.«
سرزنشهایبجا: روش سرزنش همراه با تکریم، 
اثربخش است و می تواند نقش بیدارکننده ای در 
مخاطبان داشته باشد. در سخنانی از حضرت 
است.  شده  استفاده  روش  این  از  عیسی)ع(، 
حضرت اهل علم و دانایان را مخاطب قرار داده 
و آسیب های فراروی آنها را به روش انذارکننده 

چنین بیان می دارند:
»چگونه از جمله اهل علم باشد کسی که خدا را 
در آنچه برایش حکم و مقدر کرده، متهم می کند 
و از آنچه به او می رسد خوشنود نیست؟ چگونه 
در شمار اهل علم باشد کسی که دنیای خود را بر 
آخرتش ترجیح می دهد و به دنیا روآورده و آنچه 
را به او زیان می زند دوست تر دارد، از آنچه به او 
سود می رساند؟ چگونه از اهل علم باشد کسی 
که سخن را فرا می گیرد برای اینکه بازگو کند و 
فرایش نمی گیرد برای اینکه به آن عمل کند؟« 

دنیاگرایى: کسب درآمد از راه درست، وظیفه و 
نیاز است. تا زمانی که این مهم در مسیر اعتدال 

و با هدف بی نیاز شدن از دیگران تعقیب می شود، 
مانعی برای دیگر پیشرفت های انسانی نیست اما 
آنگاه که این رویکرد چیره شود و زراندوزی و 
حرص بر جمع آوری مال تمام ساحت های روانی 
افراد را درگیر کند، آسیب زا خواهد بود تا جایی 
که دانش و هنر می تواند به پای آن قربانی شود 
و از ارزشمندی برون بیفتد. حضرت عیسی)ع( 
در سخنی به این آسیب چنین می پردازند: »دینار، 
مرض دین است وعالِم، پزشک دین. پس، هر گاه 
دیدید که پزشک به این مرض مبتال شده، به او 
بدگمان باشید و بدانید او خیرخواه دیگران نیست.« 
نگاهعاقلاندرسفیه! ارتباط موثر با دیگران 
در سایه ارتباط برابر و همسان اتفاق می افتد. 
زمانی که یکی از دو طرف در ارتباط خود را 
در پله ای باالتر تصور کند، عمر ارتباط به شدت 
کاهش می یابد و از میزان سودمندی آن نیز کاسته 
می شود. این قانون در جایی که قرار باشد تغییری 
ایجاد شود، مهم تر است، مانند زمانی که فرد در 
ارتباط خود می خواهد اشکالی را در فرد مقابل 
شناسایی، گوشزد و برطرف کند. در این هنگام 
با تغییر رتبه ها، تحولی اتفاق نمی افتد. از این رو، 
در سخنی از حضرت عیسی)ع( آمده است: »به 
عیب های مردم چون خواجگان منگرید، بلکه 
به عیب هایشان چون غالمان نگاه کنید.« یافتن 
اشکال در دیگران، گنج یابی نیست که ما خود 
را چون مالک برای آن تصور کنیم، بلکه خدمتی 

است که قرار است به انسان دیگری داشته باشیم 
تا سبب ساز رفع آن عیب شویم. همچنین در 
سخنی دیگر از حضرت می خوانیم: »ای بندگان 
بد! مردم را بر اساس گمان سرزنش می کنید و 
با یقینی که به بدي ها و عیب های خود دارید، 

خود را سرزنش نمی کنید؟« 
خودمهارگری: هیجانات با تنوعی که در بروز 
دارند، بخشی از شخصیت ما را تشکیل می دهند. 
وجود هیجان هایی مثل غم، شادی، ترس و خشم، 
از موهبت های الهی است که هنگام نیاز و گاهی 
برای دفاع از خود و حفظ تعادل روانی، فعال 
می شوند و کارایی مثبتی دارند. انسان سالم، کسی 
است که این هیجانات را بشناسد و در مهار آن 
موفق ظاهر شود. در مجموعه آموزه های دینی از 
سوی پیامبران سفارش هایی برای مدیریت بهتر 
آمده است. در سخنی از حضرت عیسی)ع( نیز که 
به نقل از امام رضا)ع( بیان شده، با نگاهی معنوی 
به این مهم، می خوانیم: »حواریون از حضرت 
سخت ترین  کردند:  سوال  علیه السالم  عیسي 
چیزها چیست؟ حضرت فرمود: سخت ترین 
چیزها خشم خداست. عرض کردند: چگونه 
داشت؟  نگه  خدا  خشم  از  را  خود  مي توان 
فرمود: به این که خشمگین نشوید.« ایشان در 
شناسایی ریشه خشم منفی در انسان ها هم چنین 
فرموده اند: »خودبزرگ بیني، گردن فرازي و حقیر 
شمردن مردم«. در واقع وجود اختالل خودشیفتگی 
در انسان ها،  سبب می شود خودبرتربین شوند و 
نداشته های شخصیتی خود را در قالب خشم 

بروز دهند و به نمایش آن بپردازند.
4شگفتانگیز: برخی از ویژگی ها به دلیل نقشی 
که در تحول افراد دارند، امتیاز اختصاصی می گیرند. 
در سخنان پیامبران این خصوصیات به شیوه های 
مختلف برجسته شده و تاکید بیشتری روی آنها 
می شود. در سخنان حضرت عیسی)ع( نیز به 4 
قانون تربیت کننده انسان به روش زیر پرداخته 
شده است: »4 چیز مایه شگفتي  است و جز به 
شگفتي حفظ نمي شود؛ سکوت که سرآمد عبادت 
است، یاد خدا در هر حال، فروتني و دارایي کم«. 
این 4 ویژگی سبب می شود افراد تمرکز بیشتری 
روی خود داشته باشند و مراقبت های الزم را برای 
صیانت از خود به عمل آورند. ایشان در جمله ای 
دیگر، در پاسخ به این سوال که: برترین مردم 
کیست، فرمود: کسي که سخنش ذکر خدا باشد 
و سکوتش تفکر و نگاهش عبرت آموز. با دقت 
در انسان های مدرن و صنعتی شده درمی یابیم به 
شدت جای این ویژگی ها خالی است و به همین 
دلیل آمار ابتال به بیماری های روانی در کشورهای 

مختلف رو به فراوانی گذاشته است.
منبعروایات:محمدمحمدیریشهری،
میزانالحکمه)نرمافزار(،قم،دارالحدیث
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