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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــاره ی هفدهــم نشـــریه فرهنگــی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز جهانی محیط زیست

طبیعت، بسان مادری مهربان انسان را در دامن خود می پروراند و 
سخاوتمندانه، همه منابع و سرمایه های خود را به پای او می ریزد. 
قانون و نظام  به  تا  اند  تاکنون همه موجودات روی زمین کوشیده 
کنند،  سازگار  آن  با  را  خود  و  نهند  گردن  خود  پیرامون  طبیعت 
اما انسان، خواسته و ناخواسته، روند طبیعی محیط زیست خود را 

دگرگون کرده است.

هر روز درختان بسیاری با قساوت، قلع و قمع می شوند و آب ها به 
هدر رفته و آلوده می شوند. جنگل های طبیعی ازمیان می روند، 
بسیاری از گونه های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به 
علت از دست دادن زیستگاه های خود، نابود شده اند. متأسفانه، آدمی 
بر خالف دیگر موجودات، همواره تأثیر عمیقی در جهت نابودی و 
تهدید محیط زیست از خود بر جای گذاشته است، چنان که اکنون، 

از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست شناخته می شود.

نامگذاری روز جهانی محیط زیست
روز  عنوان  با  جهان  سراسر  در  ژوئن(   5( خرداد   15 روز  سال  هر 
جهانی  روز  تاریخچه  می شود.  داشته  گرامی  زیست  محیط  جهانی 
محیط زیست به سال 1972 بر می گردد، در آن سال برای اولین بار، 
سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در 

شهر استکهلم سوئد برگزار کرد.

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  کنفرانس  این  برپایی  با  همزمان 
قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP ) برنامه محیط 
زیست سازمان ملل ( شد، UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه ای 
می تواند  روز  این  مراسم  می نماید.  برگزار  روز  این  مناسبت  به  را 

خیابانی،همایش های  راهپیمایی های  مثل  باشد  مختلف  اشکال  به 
دوچرخه سواری،نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس 

، درختکاری ، فعالیت های مربوط به بازیافت ، پاکسازی و... .

هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسائلی است 
که محیط زیست را آلوده می سازد. هر سال نیز یکی از مسایلی که 
روز  این  عنوان موضوع  به  تهدید می کند  را  شدیدا محیط زیست 

انتخاب می شود.

حفاظتـــ
محیط زیستـ



قــدس، دفتــر خونیــن شــجاعت و مقاومــت اســالمی اســت. 
ــادی  ــدگار، فری ــه ای مان ــان حماس ــر، یادم ــن دفت ــرگ ای هرگلب
ــه پیشــین  ــدس، قبل ــرز اســت. ق ــی م ــی ب ــه و مظلومیت ــی کران ب
مســلمانان و قلــب کنونــی آنــان اســت. قــدس جغرافیــای عشــق، 

ــت. ــن اس ــای خونی ــش ه ــراب نیای ــار و مح ــخ ایث تاری

نامگذاری روز قدس
در 16مــرداد 1358، پــس از بمبــاران جنــوب لبنــان توســط 
نیروهــای دفاعــی اســرائیل، امــام خمینــی)ره( از مســلمانان جهــان 
ــوان »روز  ــه عن ــان را ب ــاه رمض ــه م ــن جمع ــا آخری ــت ت خواس
قــدس« انتخــاب کننــد. روز جهانــی قــدس، مناســبتی رســمی در 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه در حمایــت از ملــت فلســطین 
ــد:  ــدس فرمودن ــاره روز ق ــام خمینــی)ره( درب برگــزار می شــود. ام
ــت. روز  ــالم اس ــت، روز اس ــطین نیس ــط روز فلس ــدس فق »روز ق
ــه  ــاص ب ــط اختص ــه فق ــت ک ــت و روزی نیس ــی اس ــدس، جهان ق
ــتکبرین  ــا مس ــتضعفین ب ــه مس ــد. روز مقابل ــته باش ــدس داش ق

اســت.

راهپیمایی در روز قدس
ــان  ــاه رمض ــه م ــن جمع ــران در آخری ــردم در ای ــاله م ــه س هم
ــد. در  ــطین می پردازن ــردم فلس ــت از م ــی در حمای ــه راهپیمای ب
شــماری از کشــورهای اســالمی نظیــر ترکیــه، اندونــزی، بحریــن، 

لبنــان، پاکســتان و حتــی برخــی کشــورهای غیــر اســالمی نظیــر 
ایــاالت متحــده آمریــکا و انگلســتان نیــز، تظاهراتــی در بعضــی از 
مراکــز اســالمی و بــا حضــور مســلمانان و غیــر مســلمانان برگــزار 
می شــود. در واقــع روز قــدس نمــاد وحــدت و اراده امــت اســالمی 
در مقابــل جنایــات رژیــم صهیونیســتی در فلســطین، غــزه و دیگــر 
ــم،  کشــورهای اســالمی می باشــد. روز ایســتادگی مســتضعفان عال
علیــه مســتکبران و روز فریــاد مظلومیــت ملتــی اســت کــه بــا خون 
فرزنــدان خــود پــرده از چهــره کریــه رژیــم غاصــب صهیونیســتی 

برمــی دارنــد.
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طنیـن
مقاومتـ
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بیت المقدس و مسجد االقصی کجاست؟
شهر بیت المقدس که پیش از اسالم به نام های اورشلیم و ایلیا نیز 
خوانده می شده، از جمله شهر هایی است که هر یک از ادیان اسالم، 
مسیحیت و یهود، تقدس خاص و ویژه ای برای آن قائل اند. در این 
شهر تپه ای وجود دارد که بدان تپۀ موریا می گویند. در محدوده 
باالی تپه موریا حصاری کشیده شده که مسلمانان تمام آن را حرم 
شریف می نامند. این حرم، نمادهای زیارتی بسیاری را در خود جای 
داده است. این حرم شریف به حسب ادله، همان مسجد االقصی ای 
است که در قرآن از آن یاد شده است. البته در این محوطه مسجدی 
آن مسجد  اما  نامند،  االقصی می  نیز مسجد  را  آن  دارد که  وجود 
االقصی که در قرآن ذکر شده و قبلۀ اول مسلمانان بود و خداوند 

درباره آن فرمود: »بَاَرْکَنا َحْولَه« همان محوطه حرم شریف است.
آیات و روایات پیرامون بیت المقدس

قدر مسلم این است که از مسجد االقصی در اسالم، به عنوان یک 
مکان مقدس یاد شده و آیاتی پیرامون آن وجود دارد، از جمله آیۀ 
معراج پیامبر )سوره اسراء، 1( ، آیات تغییر قبله )سوره بقره 142 
( که به مسجد االقصی اشاره کرده اند و روایات نیز در فضیلت این 
»همانا  فرمودند:  )ص(  اسالم  پیامبر  اند:  آورده  را  مطالبی  مسجد 
َو  التِّیِن  )َو  فرموده:  است؛خداوند  برگزیده  را  شهر  چهار  خداوند 
مدینه،  تین  از  منظور  اْلَِمینِ (  الَْبلَِد  هَذا  َو  ِسیِنیَن  ُطوِر  َو  یُْتوِن  الزَّ

زیتون بیت المقدس، طور سنین کوفه و بلد امین مکه است«.

همچنین امام علی )ع( می فرماید: »چهار قصر بهشتی در این دنیا 
مسجد  المقدس،  بیت  النبی،  مسجد  الحرام،  مسجد  دارد:  وجود 

کوفه«.
امام باقر )ع( نیز فرمود: »نماز واجب در مسجد الحرام، مسجد النبی، 
بیت المقدس و مسجد کوفه با ثواب یک حج و نافله در این مساجد 

با ثواب یک عمره برابری می کند«.

ساکنان اصلی فلسطین
حضرت  حکومت  به  استناد  با  که  ها  صهیونیست  اّدعای  خالف  بر 
داوود و حضرت سلیمان، علیهماالسالم ، خود را صاحبان اصلی آن 

سرزمین مقدس می دانند.
مدارک تاریخی نشان می دهد که ساکنان اصلی فلسطین عرب هایی 
بودند که از 2500 سال قبل از میالد به فلسطین وارد شدند و به 

حکومت طوالنی خود به مدت 1500 سال ادامه دادند.

به   ، علیهماالسالم  سلیمان،  حضرت  و  داوود  حضرت  این  از  پس 
حکومت فلسطین رسیدند و پس از مرگ حضرت سلیمان طّی رشته 
ای از درگیری ها و آشوب های طوالنی، سرانجام در سال 63 پیش 
از میالد، بیت المقدس تحت سیطره رومی ها قرار گرفت و از زمان 
حکومت رومی ها بر فلسطین تا سال 1916 که فلسطین مورد هجوم 
انگلیس قرار گرفت، این کشور دچار فراز و نشیب های بسیاری شد.
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صنایـع دسـتی یـا کاردسـتی نوعـی کار اسـت کـه در آن لـوازم 
تزئینـی و کاربـردی تنها با اسـتفاده از دسـت یا ابزار سـاده سـاخته 
می شـود. معمـوالً ایـن کلمـه بـه روش هـای سـنتی سـاختن کاالها 
اطـالق می گـردد. اسـتادکاری مخصـوص هـر یـک از ایـن مـوارد 
مهم تریـن مـالک اسـت. چنیـن چیزهایی اغلـب از لحـاظ فرهنگی 
یـا مذهبـی فوق العـاده هسـتند. لوازمـی کـه به صـورت تولیـد انبوه 
یـا بـا ماشـین آالت مختلـف سـاخته می شـوند، جزء صنایع دسـتی 

. نیستند

آنچـه مقولـه صنایـع دسـتی را از هنـر کاردسـتی متمایز می سـازد، 
هـدف از سـاختن آنهاسـت. صنایـع دسـتی لوازمی هسـتند که قرار 
اسـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و کهنـه، پوسـیده و غیره شـوند. 
مـوارد اسـتفاده از آن هـا بیـش از یـک تزئیـن ساده اسـت. صنایـع 
دسـتی اغلـب کارهـای فرهنگـی و مرسـومی تلقی می شـوند زیرا به 
عنـوان بخشـی از ملزومـات زندگی روزمـره مطرح هسـتند. درحالی 
کـه هنـر و کاردسـتی بیشـتر یـک فعالیـت سـرگرمی گونـه و یـک 
ارائـه بـی نقـص از یک تکنیـک خالقیت اسـت. از جنبه هـای عملی 
انـواع مختلـف صنایـع دسـتی بـه دلیـل شـباهت مـورد اسـتفاده، 

همپوشـانی زیـادی دارند.

10 ژوئن روز جهانی صنایع دستی است.
در سازمان جهانی یونسکو 600 صنعت دستی ثبت شده است.

450 صنعـت دسـتی متعلـق به کشـور ایران اسـت کـه از این تعداد 
287 صنعـت متعلق به شـهر اصفهان می باشـد.

در ایران سازمان میراث فرهنگی متولّی این بخش می باشد.

جنبش هنر و صنایع دستی
صـورت  بـه   19 قـرن  اواخـر  در  دسـتی  صنایـع  و  هنـر  جنبـش 
آمریـکای  اروپـا،  اجتماعـی در  اصالحـات طراحـی و جنبش هـای 
شـمالی و اسـترالیا آغـاز شـد و تـا امـروز ادامـه دارد. حامیـان آن با 
آرمان هـای بنیانگـذاران جنبـش ماننـد ویلیام موریـس و جان روس 
کیـن، که پیشـنهاد کردنـد در جوامع قبـل از صنعتی ماننـد اروپای 
قـرون وسـطی، مـردم بـه تحّقـق بخشـیدن از طریـق فراینـد خاّلق 
صنایـع دسـتی رسـیده اند. ایـن امـر در تضـاد بـا چیزی بـود که به 

عنـوان اثـرات بیگانـه کار صنعتـی تلقـی می شـد.

ایـن فّعالّیت هـا صنایـع دسـتی نامیـده می شـدند زیـرا بسـیاری از 
آن هـا در حرفـه صنفـی تخّصـص داشـتند.

 نوجوانـان بـه شـاگردی اسـتاد، کار می کردند و مهارت هـای خود را 
در مـدت چند سـال در ازای دسـتمزدهای پایین پـرورش می دادند. 
زمانـی کـه آمـوزش آن ها تکمیل شـد، آن هـا به خوبی تجهیز شـده 
بودنـد تـا بـرای خـود تجارت کننـد و زندگی خـود را بـا مهارتی که 
می تواننـد مسـتقیماً درون جامعـه مبادله شـود و اغلب بـرای کاالها 

و خدمـات اسـت، به دسـت آورند.
 انقـالب صنعتـی و افزایـش بهـره وری فرآیندهـای تولید بـه تدریج، 
بسـیاری از نقش هـای هنرمنـدان حرفـه ای را کاهـش داده یا حذف 
کرده اسـت. امـروزه بسـیاری از صنایـع دسـتی به طـور فزاینـده ای 
شـاهد رکود هسـتند، بـه خصوص هنگامـی که دیگر بـه عنوان یک 

سـرگرمی، هنـر مردمـی و گاهـی حّتـی هنـر زیبا دیده می شـوند.



چگونگي پیدایش صنایع دستی
است،  معروف  »نوسنگي«  عصر  به  که  قبل  سال   8000 حدود  در 
مردمي در منطقه وسیعي در آسیاي جنوب غربي زندگي مي کردند 
که براي نخستین بار در گروههاي کوچک جمع آمده، در یک مکان 
به دست  آثار  آوردند.  وجود  به  را  ها  دهکده  اولین  و  ساکن شدند 
آمده از دوران پارینه سنگي، میان سنگي و نوسنگي، گواه بر فعالیت 
تیغه  ابزارهایي چون  است.  وسایل سنگي  و  ابزار  در ساخت  انسان 
مانند  مکانهایي  در  مختلف هندسي  به شکلهاي  و  دار  دندانه  هاي 
بیستون و غارهاي هوتو و کمربند به دست آمده است. انساني که 
یاد گرفته بود با کاشتن دانه هاي خوراکي مقدار بیشتري از آن را 
به دست آورد، ناگزیر بود آن را در جایي ذخیره کند. او ظرفهایي 
را مي خواست که در برابر گرما و رطوبت هوا مقاومت داشته باشد 
و غالت، در آن فاسد نشود. از این رو انسان دوران نوسنگي با الهام 
از همان شکلهاي طبیعي و با آمیختن آب و خاک، اولین ظرفهاي 

سفالي را ساخت.

 صنایع دستي را تعریف کنید؟
صنایـع دسـتي کـه هـم مـي توانـد، حالـت کارگاهـي و هـم حالت 
خانگـي داشـته باشـد، هماننـد صنایـع کوچـک قابلیت اسـتقرار در 
شـهر و روسـتا را دارد، بـدون نیـاز بـه فـن آوري پیشـرفته، بیشـتر 
متکـي به تخصصهاي بومي و سـنتي است.قسـمت اعظـم مواد اولیه 
مصرفـي آن در داخـل کشـور قابـل تهیـه مي باشـد. افزون بـر این، 
صنایـع دسـتي هـر دو ویژگي مصرفـي و هنري را داشـته، برخوردار 
از بینـش، ذوق، اندیشـه و فرهنـگ تولیـد کننـده نیـز هسـت و در 

مجمـوع آن را یـک »هنـر- صنعـت نامیـده اند«.

 صنایع سنگین را تعریف کنید؟
صنایـع سـنگین زمینـه سـاز توسـعه اقتصادي هر کشـور اسـت و از 
آن بـه عنـوان »صنایـع مـادر« نیـز یاد مـي شـود؛ نیازمند سـرمایه 
گذاري بسـیار زیـاد، ماشـین آالت و تجهیزات عمده نیروي انسـاني 
و برخـوردار از تخصصهـاي فنـي مـي باشـد. صنایـع دسـتی ایرانـی 
محصـوالت بـی نظیـری اسـت و نمایانگـر فرهنـگ، سـنت و میراث 
کشـورمان اسـت. صنایـع دسـتی یکی از بخـش های مهـم تولیدی 

شد. میبا

صنایع سبک را تعریف کنید؟
به  و  نیازمند تجهیزات  با صنایع سنگین،  صنایع سبک در مقایسه 
همان نسبت سرمایه کمتر و نیروي انساني با تخصصهاي نسبتاً پایین 
است. الزمه استقرار آن، بهره گیري از ماشین آالت خودکار و نیمه 

خودکار است.

ویژگیهاي صنایع دستي ایران
1. صنایع دستي ایران محملي براي میراث فرهنگي و هنري این مرز 
و بوم است که ریشه در اعتقادات مذهبي و باورهاي قومي و نیز قوه 

ابتکار و خالقیت استادکاران ایراني دارد.
2. امکان تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفي از منابع داخلي

3. همانند و شبیه نبودن این فرآورده هاي تولید به یکدیگر
ابزار و  انجام قسمتي از مراحل اساسي تولید به وسیله دست و   .4

وسایل دستي
5. خود مصرفي بودن بخش عمده تولید و برآورده ساختن نیازهاي 

داخلي

ویژگیهاي صنایع دستي از نظر اقتصادي
1. سهولت ایجاد مراکز تولید

2. بي نیازي به سرمایه هاي کالن
3. اشتغال زا بودن این »هنر - صنعت«

4. وجود ارزش افزوده باال
5. جنبه هاي کاربردي و تزئیني

6. داشتن زمینه اي مناسب براي جلب جهانگرد و صادرات
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