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پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن سال 7531، ایران اسالمی را 
در صحنه جهانی به عنوان کشوری نو و مستقل مطرح نمود. تا قبل از 
آن ایران کشوری کهنسال با نظام شاهنشاهی بود که با تحت الحمایه 
بودن شاه آن، عنصری از کشور های جهان سومی وابسته به آمریکا و 
نظام سرمایه داری غرب تلقی می شد. با تاسیس نظام نوپای جمهوری 
اسالمی ایران، تالش برای خودکافایی در زمینه های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی آغاز شد و علی رغم همه فشارها، این کشور توانست بیش 
از سی سال روی پای خود بایستد و سرمشقی برای دیگر کشورهای 
جهان به خصوص کشورهای اسالمی باشد. امروز که در جهان اسالم 
مخالفت و مبارزه با نظام های دیکتاتوری وابسته به صورت گسترده 
ای در حال انجام است، ایرانیان به خوبی پیشتازی خود در مبارزه با 

استبداد و استعمار را لمس می کنند. 
این حرکت در دانشگاه های کشور مِن جمله دانشگاه شیراز نیز 
دانشگاه های جهان  از  ای  که خود شعبه  دانشگاهی  و  یافت  جریان 

تعداد رشته های  به رشد و گسترش خود همت گماشت.  و  ایستاد  پای خود  بر روی  آمد  می  به حساب  غرب 
کارشناسی )BS/BA( را به 7۹، کارشناسی ارشد )MS/MA( را به 118 ارتقاء داد و 72 رشته در مقطع دکتری 
تاسیس نمود. امروزه دانشگاه شیراز به عنوان دومین دانشگاه مادر در سطح کشور به تربیت استاد و محقق برای دیگر 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کارشناسان خبره برای دستگاه های اجرایی مشغول می باشد و افتخار دارد 

تا بتواند به کلیه کشورها خدمات علمی ارائه کند.
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به مناسبت هفته وحدت و ميالد پربركت 
رسول مكرم اسالم )صلي اهلل عليه و آله و سلم(

ماه ربیع االول ماه پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم، ماه نزول فیض و برکت ورحمت، و ماهي است که 
در آن پیام آور بزرگ توحید و یکتا پرستي، حضرت محمد مصطفي)ص( در مکه معظمه به دنیا آمد تا پرچم توحید 

را برافرازد و حریم مقدس کعبه را از لوث اصنام کفر و جاهلیت پاکسازي نماید. 
دین مقدس اسالم نیز با پپام توحید و یکتا پرستي و آرمان تشکیل امت واحده اسالمي و جوهر حق محوري 
و عدالتخواهانه اش، مرزهاي شبه جزیره عربستان را در نوردید، و طي سده هاي مختلف در جریان کشمکش ها و 
تحوالت جهاني به دین عالمگیر مبدل شد به طوري که امروز در جغرافیاي جهان اسالم و در بیرون از این دایره، 

حدود یك میلیارد و سي میلیون مسلمان زندگي مي کنند. 
با نشانه ها و نژادهاي  با رنگ ها و فرهنگ هاي متنوع،  با زبان ها و لهجه هاي متفاوت،  این جمعیت کثیر 
گوناگون، و در اقلیم ها و قاره هاي مختلف یك خدا را مي پرستند، به سوي یك قبله نماز مي خوانند، به یك قرآن 

ایمان دارند و حضرت محمد)ص( پیامبر، قائد، پیشوا و محبوب القلوب همه آنهاست. 
این یك میلیارد و سي میلیون نفر، با آنکه از مذاهب مختلف پیروي مي کنند، اما در اصول اعتقادي هیچ گونه 
اختالفي با هم ندارند به نحوي که همه آنها قرآن کریم را کتاب اهلل، کتاب کامل و بدون حتي یك کلمه کم و یا زیاد، 
و ناسخ کتاب هاي پیشین مي دانند و معتقدند که آیات قرآن، سراسر وحي است که از جانب خداوند، به وسیله 

جبرئیل بر محمد)ص( نازل شده است. 
همچنین پیروان همه مذاهب اسالمي معتقدند که پیامبر)ص( فرستاده خدا، اشرف مخلوقات عالم، فردي معصوم 

و مبرا از گناه، و خاتم المرسلین است. 
اما متاسفانه علي رغم همه این مشترکات و هم اندیشي ها، اختالف و تفرقه که بخش اعظم آن ناشي از سیاست 
هاي تفرقه افگنانه قدرت هاي اسالم ستیز مي باشد، یکي از بزرگترین مشکالت و گرفتاري هاي جهان اسالم بوده 
وهست. این مسئله در حالي اتفاق مي افتد که طي دهههاي اخیر، تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سیاسي جهان، سرعت 
روزافزوني یافته و تأثیر گستردهاي بر تمام شئون زندگي بشر گذاشته است، به گونهاي که کشورهاي مختلف، براي 
مصون ماندن از رویدادهاي غیرقابل پیشبیني سیاسي، اقتصادي و اجتماعي، به طور فزایندهاي به همکاري و وحدت 

با یکدیگر ترغیب شدهاند و اتحادیههاي مختلف به صورت بینالمللي و منطقهاي تشکیل شدهاست. 
و  اقتصادي  سیاسي،  عرصههاي  در  مسلمین  اتحاد  و  وحدت  ضرورت  کنونی،  شرایط  به  توجه  با  بنابراین 
اجتماعي، براي تعالي و عظمت جهان اسالم یك ضرورت حیاتي و اجتناب ناپذیر تلقي میشود ولي متاسفانه ممالك 
اسالمي هر چند بر ضرورت این عامل حیاتي و مهم واقف هستند اما به دالیل مختلف بعضا سیاست هاي تفرقه 

افگنانه را دنبال مي کنند. 
در کشور ما افغانستان نیز، از اواسط قرن نوزدهم میالدي، انگلیسي ها با سر مشق قرار دادن اصل"تفرقه بینداز 
و حکومت کن" پرچمدار سیاست تفرقه افگنانه بوده و سعي کردند با برافروختن آتش اختالفات مذهبي، کینه هاي 
قومي و نشر افکار تعصب آمیز و نژاد پرستانه، مقاومت هاي مردمي را که بر حول محور اسالم و استقالل وطن پایه 

ریزي شده بود، درهم شکنند. 
در سایر ممالك اسالمي هم استعمار با حربه ایجاد نفاق و تفرقه ملي و مذهبي، و به قدرت رساندن زمامداران 
دست نشانده و حکومت هاي ضعیف، اهداف شوم و غارتگرانه خود را دنبال نموده اند و اکنون نیز بزرگترین سالح 
امپریالیسم جهاني و صهیونیسم بین الملل که به جرات مي توان ادعا کرد از سالح هسته اي نیز قوي تر و اثر بخش 
نشانده  ایجاد حکومت هاي مزدور و دست  امت واحده اسالمي و  بین  افگنانه در  تفرقه  تر است همین سیاست 

دیکتاتور منش است. 
اما براي مقابله با این وضعیت ناگوار، مردان بزرگي در شرق ظهور کردند که مي توان از سید جمال در قرن 

نوزدهم و امام خمیني )ره( در قرن بیستم نام برد. 
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سید جمال استعمار خارجي و استبداد داخلي را که با شمشیر خون آلود نفاق افگني در ممالك اسالمي حکومت 
مي کردند بزرگترین گرفتاري مسلمانان مي دانست و معتقد بود استعمار غرب منشاء تمام بدبختي هاي مشرق زمین 
است. لذا بیداري مسلمانه ها را مقدمه اتحاد عالم اسالم مي دانست ومعتقد بود که اتحاد دولت هاي اسالمي مي تواند 
عظمت و اقتدار از دست رفته مسلمین را باز گرداند. در این خصوص جمله معروفي را نیز به وي نسبت مي دهند 
که مي گوید: »ان المسلمین اتفقوا علي ان الیتفقوا«؛ مسلمانان در یك چیز اتفاق و اتحاد دارند و آن اینکه در هیچ 

چیز اتفاق و اتحاد نداشته باشند. 
البته شاید بتوان اینچنین تصور نمود که در عصري که سید جمال میزیست، نیاز به وحدت مسلمانان تنها در 
میان نخبگان و اندیشمندان ظهور و بروز داشت، اما امروز این نیاز پس از تجربههاي پیاپي و تحمل آسیبهاي ناشي از 
تفرقه، به میان قاطبه مسلمانان کشیده شده و در واقع اولین گام نیل به وحدت، که طي شده است. لذا در قرن بیستم، 
بزرگترین مصلح و منادي وحدت عالم اسالم، امام خمیني)ره( ،بر خالف سید جمال، ملت ها را منشاء تحول معرفي 
کرد و معتقد بود اکثر دولت هاي اسالمي، فاسد، ناکارآمد و دست نشانده قدرت هاي بیگانه هستند و نمي توانند علیه 

استعمار و براي حفظ استقالل و آزادي خود قیام کنند. 
به اعتقاد ایشان هرگاه بیش از یك میلیارد جمعیت مسلمان جهان، بر محور اسالم و قرآن و پیامبر با هم متحد 

شوند هیچ قدرتي در دنیا یاراي مقابله با آنان را نخواهد داشت. 
اما اکنون سوال اساسي این است که چه عواملي باعث نزدیکي و وحدت مسلمین و جامعه اسالمي مي شود و 

چه عواملي موجب جدایي مسلمین و ایجاد نفاق و تفرقه در آنان مي گردد؟ 
یقینا مسائل مورد اتفاق میان شیعه و سني بسیار فراتر از موارد اختالف است، اما متاسفانه غالبًا مسائل مورد 
اختالف گاهی در مرکز توجه قرار گرفته و مسائل و اعتقادات مشترک نادیده انگاشته میشود. بنابراین امروزه، ضرورت 

توجه به مشترکات در توحید و نبوت و سایر آموزهها میتواند راهکار مهمي در مسیر نیل به وحدت به شمار آید. 
در این میان، توجه و تمرکز بر شخصیت رسول اهلل )ص( و راهبردهاي ارزشي آن اسوه حسنه از اهمیت فوق 
العاده اي برخوردار است. همین موضوع نیز باعث شد تا رهبر فقید انقالب اسالمي ایران، حضرت امام خمیني )ره(، 

دوازدهم تا هفدهم ماه ربیع االول هر سال را به نام هفته وحدت نامگذاري نماید. 
اما در کنار توجه و دقت نظر بر حول شخصیت رسول مکرم اسالم )ص( و سیره و روش آن حضرت در جهت 
ایجاد وحدت در میان مسلمین که در نوشته اي به مناسبت سالروز رحلت آن بزرگوار بررسي شد، موانع وحدت 
مسلمانان را نیز باید شناخت و همزمان با تقویت نقاط مشترک و تمرکز بر ارزش ها و مسائل مورد اتفاق، چالش ها 

را نیز شناسایي نموده و در جهت دفع آن برآمد. 
بر این اساس موانع بسیاري بر سر راه تحقق وحدت مسلمین قرار دارد اما به طور کلي مي توان آن ها را به دو 

گروه دروني و بیروني تقسیم نمود: 
الف( موانع دروني که عمدتا از درون جامعه اسالمي بر فرایند وحدت تاثیر گذارند و مهمترین آن ها عبارتند از: 
1. خودباختگی و عدم اعتماد به نفس به نحوي که مسلمین امروزه، نقطه اصلي اتکاي خود را گم کرده اند و 

ضمن مواجه شدن با پدیده اي به نام مدرنیسم، در دایره هستي احساس سرگرداني مي کنند. 
2. ناسیونالیسم مدرن که در آن مردم هر کشور، خود را برتر از همه مي دانند و همه امکانات و منافع را برای 
خود می خواهند و به دیگر کشورهای اسالمی به دیدۀ رقیب می نگرند. اگرچه در گذشته نیز ملی گرایی وجود داشته 
است، اما مسلمانان دیروز علیرغم وابستگی به یك سرزمین یا کشور، خود را جزئی از پیکره عظیم امت اسالمی می 
دانستند، یعنی وطن دوستی تابع مسئله کلی تری به نام »امت اسالمی« بود. اما ناسیونالیسم جدید باعث بروز نزاع 
در میان کشورهای همسایه و در نتیجه فروش تسلیحات کارخانه های اسلحه سازی کشورهای قدرتمند می گردد. 
این نوع»ملی گرایی« ماهیت »اخوت اسالمی« را تضعیف می کند و به »امت اسالمی« آسیب می رساند.به طور مثال 
ناسیونالیسم و ملی گرایی در حوزه خاورمیانه و کشورهای اسالمی باعث شده تا مثال ملت اردنی، سوریه ای، عراقي 
و ... با یکدیگر در رقابتی سخت باشند و برای حفظ امنیت و حتی پرستیژ ملی خود، در پی انباشت سالح و خرید 
این تسلیحات از قدرت های خارجی برآیند. یا به عنوان مثال عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به 

بزرگترین وارد کنندگان تسلیحات کارخانجات آمریکا تبدیل شوند. 
3. انحطاط فکری ، فرهنگی و علمی که متاسفانه به خاطر آن، قشر عظیم و قابل توجهي از مسلمین، کم سواد یا 
بی سواد هستند و وضعیت علم و دانش در کشورهای اسالمی تأسف بار است. این عامل در کنار نا آگاهي مردم از 
عوامل حضور استعمار، باعث ظهور و بروز استبداد و هرج و مرج شده و زمینه هر چه بیشتر فاصله گرفتن کشورهاي 
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اسالمي را فراهم مي نماید و اندیشه اتحاد اسالمي را به آرزویي محال تبدیل مي کند. 
4. تعصب گرایی کور مذهبی که مسلمانان را از تالش برای نزدیك ساختن دیدگاه های شان باز می دارد و آنان 
را از یکدیگر دورتر و دورتر می کند. البته باید میان تعصب الزم و صحیح با تعصب غیر صحیح فرق گذارد و گفت؛ 
گرچه اتحاد و همبستگی اسالمی در اندیشه مسلمانان باید از جایگاه واالیی برخوردار باشد و برای ایجاد وحدت 
از هیچ تالشی دریغ نشود، اما این باعث نمی شود تا با چشم پوشی از تمام حقایق عدول کرده و همه چیز را فدای 

وحدت نماییم. 
5. جهل و نا آگاهی مسلمانان از مذاهب یکدیگرنیز مشکل دیگری در راه وحدت است زیرا نه تنها مسلمانان 
نسبت به مذهب خود تعصب دارند بلکه به دنبال مطالعه سایر مذاهب هم نمی¬روند. چرا که اگر پیروان فرق اسالمی 
از ماهیت سایر مذاهب، آن چنان که بنیانگذاران حقیقی آن ها بیان داشته اند، آگاهی کامل داشته باشند بدون تردید 

بسیاری از تعصبات و بدبینی ها برداشته می شود. 
6. غفلت از اولویت های جهان اسالم نیز از جمله مهمترین موانع وحدت به شمار مي رود چرا که اگر توجه 
مسلمانان به مسائل مهم دنیای اسالم نظیر مسأله فلسطین، افغانستان، لبنان و .... معطوف می بود و سعی همه بر این 
می شد که در پی حل این مشکالت و مقابله با دشمنان برآیند، وحدت اسالمی خودبخود در میان ملت ها جریان می 
یافت. همچنین این مسئله باعث مي شود مذاهب اسالمی با نزاع بر سر مسائل کوچکتر، حاضر نشوند برای مسایل 
مهمتر با هم وفاق داشته باشند. از سوي دیگر دولت های اسالمی نیز همت و سعی خود را در استفاده از ظرفیت های 
موجود برای به تفاهم رسیدن مسلمانان به کار نمی گیرند. به عنوان مثال سازمان کنفرانس اسالمی و بانك توسعه 
اسالمی و مجامع مشابه می توانند در روند اتحاد و جوامع مسلمان نقش به سزائی داشته باشند. اما متأسفانه ، وابستگی 

کشورها به قدرت های غربي باعث شده است تا استفاده از ظرفیت ها به شکل نارسا و صوري باشد. 
ب( اما مي توان در کنار موانع دروني فوق، به سه عامل بیروني نیز اشاره نمود که عبارتند از: 

1. تفرقه افگنی استعمار در کشورهای اسالمی و کوشش برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی شان که باعث دامن 
زدن به اختالفات مذهبی، فرقه ای و نژادی میان مسلمانان و از هم گسیختگی جوامع اسالمی شده و سعي مي کنند 
به طرق مختلف و با ایجاد وابستگی فکری و اقتصادی و به کار گرفتن افراد وابسته در قسمت های حساس، زمینه 

جدایی کشورها و ملت های مسلمان را فراهم کنند. 
2. سلطه اقتصادی غرب نیز، دیگر عامل تفرقه و جدایی به شمار مي رود.هر چند در گذشته مسلمانان بر مهمترین 
راه های تجاری جهان تسلط داشتند و راه های استراتژیك دنیا در کنترل مسلمانان بود اما اینك شاه راه های تجاری 
در دست قدرت های غربی است و تعریف تجارت و اقتصاد با گذشته متفاوت است به طوري که اقتصاد امروز مبتنی 
بر اطالعات و صنعت است و کشورهای بزرگ و توسعه یافته غربی با در دست داشتن شالوده های اقتصاد جهانی در 
دست خود، به هر نحوی که اراده کنند، براي کشورهای جهان سوم و به خصوص دنیای اسالم خط مشی اقتصادي، 
سیاسی و فرهنگی تعیین مي کنند. بنابراین از یك سو، وابستگی اقتصادی دنیای اسالم به غرب آن قدر جهان اسالم 
را تضعیف ساخته که حتی سیاست و فرهنگ و دین را هم در این کشورها متأثر از وابستگی اقتصادی کرده است و 
از سوي دیگر »اتحاد اسالمی« هم خطری جدی برای دنیای غرب محسوب می شود لذا همواره اقتصاد، اهرمی برای 

شکل نگرفتن این اتحاد و مانع »وحدت« مسلمانان بوده است. 
3. آخرین عامل بیروني، هجوم فرهنگی غرب بر جوامع اسالمی است لذا قدرت های بزرگ از راه تسلط بر شبکه 
های ارتباطی و رسانه های جمعی کوشش می کنند که عادات و آداب خود را در دیگر کشورها رواج داده و از این 
طریق فرهنگ های دیگر ملل را تضعیف نمایند. بنابراین به روشني مي توان دریافت که وقتی روح اسالم و فرهنگ 
اسالمي با رواج فرهنگ غرب از جامعه اسالم رخت بربندد، »اتحاد« که یکی از مظاهر فرهنگ اسالمی است، هرگز 

در کشورهای اسالمی و بین مسلمین محقق نخواهد گشت. 
اکنون، بر ماست که در این برهه حساس از زمان که جهان اسالم بیش از گذشته نیازمند وحدت، الفت و اخوت 
است، با شناخت دقیق این عوامل و موانع و آگاه نمودن هر چه بیشتر امت اسالمي از آنها در جهت تحقق "امت واحده 
اسالمي" گام هاي عملي برداریم و ضمن توسل و تمسك به خاندان عصمت و طهارت و شخص رسول اهلل )ص( 
به رهنمودهاي آنان و سیره حقیقي آنان عمل نموده و با دوري از نفاق و تفرقه به ریسمان محکم الهي چنگ زنیم. 
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نگاهی به سنن وآداب نوروز 
درافغانستان ، ایران و تاجيكستان

نوروز جشن آغاز سال و یکی از کهنترین جشنهای به جا مانده از دوران باستان است. نوروز در ایران و افغانستان 
آغاز سال نو محسوب میشود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.

بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 4 اسفند 1388 )23 فوریه 2010( 21 ماه 
مارس را بهعنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن 
به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3 هزار سال دارد و 

امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جشن میگیرند توصیف شدهاست. 
پیش از آن در تاریخ 8 مهر 1388 خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان 
میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت جهانی رسیدهبود. در 7 فروردین 138۹ نخستین دوره جشن جهانی نوروز در 
تهران برگزار شد و این شهر به عنوان »دبیرخانه نوروز« شناخته شد. مراسم جشن جهاني نوروز قرار است در روزهاي 
ششم ، هفتم و هشتم فروردین سال ۹0 به میزباني جمهوري اسالمي ایران برگزار شود. در این مراسم روساي جمهور 
، نخست وزیر و وزراي خارجي کشورهاي فارسي زبان و کشورهاي منطقه اي و بین المللي که مراسم نوروز را پاس 
مي دارند شرکت خواهند داشت. بدین مناسبت بر آن شدیم که نگاهی اجمالی به مراسم نوروز در سه کشور فارسی 

زبان همسایه که خواستگاه اصلی نوروز می باشند بیاندازیم.

نوروز در افغانستان
نوروز در تاریخ و فرهنگ افغانستان مظهر بزرگداشت از زندگی، طبیعت و ارزشهای انسانی است که ریشه های 
عمیقی در شعر و ادب، هنر، فولکلور و رسوم خانوادگی و اجتماعی این کشور دارد. آئین های جشن نوروزی در 
افغانستان پیشینًه حداقل 3000 ساله داشته و ریشه های عمیقی در نظام مذهبی زرتشتیان دارد که تا غلبه اسالم براین 
سرزمین، رایج بود. اما با وجود این پیشینه تاریخی، نوروز در افغانستان هیچگاه منحصر به کیش یا گروه ویژه ای نبوده 
است. حتی ظهور و گسترش اسالم، که اعیاد مذهبی ویژه ای را با خود آورد، مانع برگزاری آیین های نوروزی نشد. 
بلکه نوروز دراین کشور با ارزشهای دینی در آمیخت و غنای بیشتری یافت. چنانچه بر افراشتن جهنده )پرچم، بیرق( 
حضرت علی ، در شهر مزارشریف، اوج آیین های نوروزی درافغانستان است. پس از آن مردم تا چهل روز در دشتها 
که پر از گل سرخ می شود به گردش می روند. مردم از سراسر افغانستان برای برگزاری این آیین ها به شهر مزارشریف 
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و والیت بلخ سفر می کنند. در برخی دیگر از والیات شمال کشور نیز با راه اندازی مسابقه های بزکشی بر سرور 
نوروزی می افزایند. 

در سایر روستا ها و شهرستانها نیز مردم اعم از زن و مرد با برگزاری آیین های ویژه به پیشواز نوروز می شتابند. 
برای بزرگداشت این روز لباس نو می پوشند، سفره ها را با شیرینی ها و خوردنی های خوش طعم رنگین می سازند و 
بیرون از شهر ها و محل های بودوباش، دردامن طبیعت یا در میدانهای خاص به تفریح و شادی می پردازند. سرگرمی 
هایی چون تخم جنگی، کشتی گیری ، خروس جنگی، اَتَن، آواز خوانی و غیره شامل آئین هایی است که در این روز 

برگزار می گردد. 
تهیه و صرف هفت میوه و سمنك )سمنو، شومنك( آیین های دیگری است که با آن نوروز را در افغانستان گرامی 

می دارند. 
هفت میوه، چیزی شبیه هفت سین درایران، مجموعه ای است از پسته، بادام، کشته و سنجد که سه روز پیش از نوروز 

در آب گذاشته می شود تا روز نوروز مهمانان را با آن پذیرایی کنند 
سمنك که از گندم خیسانده و سبز شده تهیه می شود، مظهر خیرو برکت به حساب می آید و آن را به امید برآورده 
شدن نیاز ها و مراد ها می خورند. تهیه سمنك چندین روز را دربر می گیرد و دختران هنگام پختن دف می نوازند 
و آهنگ های ویژه می خوانند، یکی دیگر از آیین های جالب این روز در افغانستان هدیه های نوروزی نامزدان است 
پسران در این روز هدیه هایی همراه با ماهی و جلبی )نوعی شیرینی( به نامزدان خویش می فرستند و خانواده دختر 

با گذاشتن هدیه ای در ظرف آنرا به داماد بر می گرداند 
گرچه از نوروز به مثابه جشن همگانی تقریبا در کل کشور بزرگداشت به عمل می آید، اما در محل های مختلف 
این آیین ها با ویژگی های محلی برگزار می گردد که این بر تنوع و رنگینی نوروز در افغانستان می افزاید، کرچه 
مدت محدودی این جشن عظیم توسط گروه طالبان در یکی از نخستین حمله ها  شان بر میراثهای فرهنگی کشور به 
این تعبیر که غیر اسالمی است، ممنوع کردید اما در حال حاضر افغانها، بعد از تحول  جدید شاهد بهتر برگزار کردن 

نوروز در تاریخ خود می باشند. 
 

آداب و رسوم نوروز در ايران زمين 
چند روز مانده به آغاز سال جدید )نوروز(، افراد خانواده برای خرید لباس عیدشان به بازار و فروشگاه ها می 
روند و لباس های نو و پارچه های رنگین، خریداری می کنند. در واقع افراد خانواده با خرید لباس نو و تغییر ظواهر 

زندگی نشاط خاصی را به زندگی خود می بخشند.
یکی از رسوم پسنده و ارزشهای نیك عید، نظافت و خانه تکانی است که یکی دو هفته پیش از عید خانه تکاتی یا 
رفت و روب انجام می گیرد و مجدداً اثاثیه را جابه جا می کنند و گردگیری می کنند و دوباره آنها را می چینند در واقع 
مردم قبل از رسیدن سال نو تحولی در زندگی خود می کنند و خانه را برای پذیرانی از میهمانان عید آماده می سازند.
، است. هفت سین عبارت است از سماق، سیر، سنجد، سمنو، سکه،  بزرگترین نماد آیین نوروز "هفت سین" 
سرکه، سبزی  که ایرانیان با استفاده از آنها سفره نوروز خود را آرایش میکنند. موقع تحویل سال نو همه اهل خانه با 
لباس نو بر سر سفره می نشینند، مادر اسپند دود می کند، یکی از بچه ها شمع روشن می کند، پدر قرآن می خواند و 
…هر کدام از این آداب و رسوم، فلسفه خاص خود را دارد؛ مادر اسپند دود می کند برای دوری از چشم زخم حسود، 
با روشن کردن شمع، بر روشنایی خانه و زندگی تاکید می شود و از بزرگ خانواده می خواهند تا در سال نو، خانه 
آنها را با شمع وجود پدر و مادر نورانی کند؛ قرآن خوانده می شود تا در آغاز سال نو دل ها به سوی خداوند بزرگ 
سوق داده شود و از صاحب قرآن خواسته شود که در این سال جدید نیز یار و مددکار اهل خانه باشد. بر سر سفره 
عید، سکه، برنج، آب، ماهی قرمز، آیینه و … نیز دیده می شود که سکه نشان از خیر و برکت و رفاه؛ برنج، نشانی از 
خیر و برکت و فراوانی؛ آب، نشان صافی و پاکی و روشنایی و گشایش کار؛ ماهی قرمز، شگون دارد؛ آیینه، برای رفع 

کدورت و نشانی ازصفا و پاکی و یکرنگی است.
افراد خانواده بعد از تحویل سال نو با هم روبوسی کرده و عید را به هم تبریك می گویند و برای هم سال خوب 

و پربرکتی را آرزو می کنند.
یکی از کارهای خوب در ایام عید نوروز، رنگ کردن تخم مرغ با رنگ های شاد است که این کار را بچه ها خیلی 
دوست دارند. تخم مرغ های رنگ شده را به بچه های کوچك به عنوان عیدی می دهند. ایام عید فرصت مناسبی برای 
صله رحم و رسیدگی به وضع خویشان و بستگان است که این نیز یکی از نشانه های اخالق و سنن مرضیه اسالمی 
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و انسانی است. از همان روز اول نوروز، دید و بازدیدها آغاز می شود. در همه خانواده ها رسم بر آن است که افراد 
خانواده ابتدا به دیدن بزرگترهای فامیل می روند و عید را به آنها تبریك می گویند. سپس به خانه بر می گردند و منتظر 

می مانند تا بزرگترها به آنها سر بزنند. در این دید و بازدیدها عیدی هم داده می شود.
ایرانیان روز سیزدهم سال جدید را در خارج از خانه و در دامن طبیعت می گذرانند. و به این ترتیب نحسی را از 
خانه بیرون می کنند. در روز سیزدهم مراسم خاصی اجرا می شود که از جمله آن "سبزه گره زدن" می باشد، همچنین 
از آن جمله می توان به غذاهایی که مردم به طور سنتی در روز سیزده به در می خوردند اشاره کرد . خوردن کاهو 

سکنجبین و چغاله بادام از خوردنی های مرسوم عصر سیزده به در است.

مراسم نوروزی در تاجيکستان
در اولین روز از سال نو، ساکنان شغنان، واخان ، درواز، مرغاب ، استان بدخشان و دیگر استان های تاجیکستان، 
اعم از کوچك و بزرگ، در کوچه ها و خیابان ها شادمانی می کنند. اکثر خانواده های تاجیکی در خانه خود دف و 
دایره دارند. صبح نوروز دف و دایره را در زیر نور آفتاب می گذارند و زمانی که پوست این دف ها در اثر حرارت کش 
می آید، دختران به باالی بام می روند و دف نوازی می کنند، در طنین صدای دف، شهروندان این کشور به بهار خیر 
مقدم می گویند. این جشن در تاجیکستان به نام "شاگون" و " خدیر ایام" معروف است و مردم بومی کلمه "شاگون " 
را سعید، نکو، خجسته، فرخنده و صفا و خوشی معنی می کنند. "خدیرایام" به معنی جشن بزرگ است و از تمام جشن 
های عرفی، سنتی و مذهبی مردم این کشور مهمتر است. نوروز یا خود جشن شاگون از قدیم ترین و کهن ترین جشن 
های مردم تاجیك است، که اکثر ویژگی های باستانی تجلیل آن، در بخشهای ازاین مملکت هنوز حفظ شده است. 
در تاجیکستان اصوال آمادگی برای جشن نوروز، در سرتاسر سال ادامه دارد و خانواده ها کوشش می کنند تا برای هر 
یك از اعضای خانواده خود یك دست لباس نو، ویژه نوروز آینده، خریداری کنند، زیرا به باور آنها تجلیل از نوروز 
در لباس جدید خوش یمن است در ساعت سعید فرارسیدن نوروز، کدبانوها گیاه خوشبویی را در منزل دود می کنند 
که در نیمه شب روز اول سال نو، کدبانوی خانه در منزل آتشی برمی افروزد و صبح در میان اختر و خاکستر گرم آن، 
چهار دانه نان تنوری می گذارد، که آن را "قماچ" گویند این روز اعضای خانواده تمام لباس و اثاثیه خانه را بیرون می 
برند و در روی برف یا سبزه تمیز می کنند. کدبانو در خانه را به روی خود می بندد وهمه قسمتهای خانه را تمیز می 
کند. این مراسم را در بدخشان " خدیردید " یا "خانه تکانی" می گویند. سپس روی دیوار و سقف خانه را با آرد "گل 
نگار" می کنند. این گل ها تصویر سم گوسفند، آهو و آفتاب را دارد و سمبل فراوانی، آسایش و خانه گرم است. این 
نقش ها تا بهار آینده باقی میمانند. وقتی کدبانو مشغول تمیز کردن خانه است، مردان کشتی می گیرند، سرود می خوانند 
و چوگان بازی می کنند، کودکان به سرگرمی هایی مانند "کبك جنگی" و "خروس جنگی" مشغول می شوند. زنان 
جوانان دف می زنند و تاب بازی می کنند. تمیز کردن خانه تا غروب آفتاب ادامه می یابد،  سپس شوهر و فرزندان 
وارد خانه می شوند و فرارسیدن نوروز را به یکدیگر شادباش می گویند. کدبانو به شانه راست آنها آرد می پاشد که 

نشانه سفیدی و صفای بهار است. 
عده ای بدین باور اند که قبال در تاجیکستان تا آماده شدن باج - یك غذای ویژه نوروزی است- اهالی خانواده 
برای چند ساعت سکوت اختیار می کردند، که آن را) پیخیرامج( یا سکوت و آرامش پیش از فرارسیدن نوروز می 
گفتند. در این روز اعضای خانواده از مهمانی رفتن و همچنین پذیرفتن مهمان خودداری می کنند، اما ساکنان روستا بعد 
ازظهر تنها از روزنه های خانه خود می توانند با همسایگان خود صحبت کنند که این مراسم را "کال غزغز" یا "طلب 
طلبان" می نامند و معموال این مراسم  همراه با ترانه خوانی و شعرگویی اجرا می شود یك نفر از روزنه، شالی را به 
درون خانه پرتاب می کند و خانواده با خواندن ابیاتی یك آرزو می کنند و در این مراسم، عده ای از جوانان عاشق هم 

به خواستگاری دخترهای محبوب شان می روند.
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در خجسته زاد روز پیامبر خاتم که هفدهم ربیع االول سال عام الفیل است مراسم جشن و مولودی خوانی در مناطق 
مختلف یمن را با شکوه فراوان برپاست.

مسلمانان یمن همه ساله جشن بزرگداشت تولد پیامبر اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( برگزار میکنند.      در 
این مراسم که به مدت  دو روز  ادامه دارد، مسلمانان اعم از زن و مرد، با عشق و عالقه زایدالوصفی در برگزاری هرچه 

با شکوهتر جشن میالد پیامبر رحمت مشارکت میکنند.
مراسم جشن میالدالنبی همزمان در مساجد جامع  هر شهری برگزار و مسلمانان سایر مساجد و محالت مسلماننشین 
شهر با پوشیدن لباسهای پاکیزه در این جشن شرکت می نموده اند.در هر مسجد، مراسم میالدالنبی با قرائت چند جزء 
از کالم اهلل مجید و یا سورههای کوچك قرآن، توسط امام جماعت مسجد میزبان و روحانیون مدعو از سایر مساجد به 

صورت دورهای آغاز و سپس با خواندن دعا به پایان میرسد.
در این مراسم مداحان به خواندن تواشیح وسرودها دینی می پردازندکه از جمله: 

  طلع البدر علینا من ثنیات الوداع                                    وجب الشکر علینا ما دعا هلل داعی                              

پایان بخش مراسم ایراد سخنرانی توسط امام جماعت میزبان است که طی سخنانی پیرامون فضایل اخالقی، سیره 
و زندگانی و اهداف متعالی پیامبر اسالم و افکار و اندیشه دین مبین اسالم و ضرورت توسعه اخوت و برادری در میان 
مسلمانان از ملتهای مختلف مطالبی را بیان میکند و برای ایجاد صلح و امنیت و ثبات و پایداری در میان کشورهای 

اسالمی و مسلمانان دعامیکند.
پس از اتمام سخنرانی  تجلیل و قدرداني از اساتید ودانش اموزان دار التحفیظ که با اهداء جوائز همراه است به 

عمل می  اید،
وسپس از تمام شرکتکنندگان با توزیع شیرینی و شربت وگاهی غذاهای متنوع که توسط مسلمانان همان محل تهیه 
و طبخ شده است، پذیرایی میشود. حضور پرشور و شوق خانمها در برنامه ریزی و تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز 

پذیرایی از میهمانان این مراسم دیدنی است. 
جالب ذکر این است که هزاران زوج جوان این ایام مبارک را برای آغاز زندگی مشترک خود انتخاب کردند.

در پایان جا تذکر  است که  پیامبر عظیم الشأن اسالم صلي اهلل علیه و آله ،نقش بسزایي در ترویج و تبلیغ اسالم داشته 
اند و از این رو ما وظیفه داریم در پاسداري از ارزش هاي اسالم و ترویج صحیح آن بکوشیم.

 مراسم جشن و سرور خجسته ميالد
پيامبر اعظم )ص( در یمن
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 همسویی جنبش اسالمی سودان با
انقالب اسالمی ایران

انقالب اسالمی که در فوریه 1۹7۹ )1385 شمسی( 
رخ داد، دربرگیرنده ی همۀ حرکات اسالمی در سودان و 
مردم آن و احیاگر دین خدا بر روی زمین بود. بویژه اینکه 
انقالب اسالمی نوید دهنده ی تجدید دین برای امت بود 
از اهم عوامل آگاهی برای  امام خمینی  انقالب  و همانا 
جنبش های اسالمی در حیات سیاسی سودان بود و در 
رگ های پیر و جوان مردم سودان جاری بود. به همین 
اسالمی  انقالب  تایید  به  سودان  اسالمی  جنبش  علت 
شتافت.از ابتدای ورود امام خمینی در پاریس گروه های 
اسالمی سودانی به رهبری دبیر ارتباطات خارجۀ جنبش 
خالد  عثمان  و  ابوجدیری  التجانی،  دکتر  اسالمی،  های 
نوفل  به  آن حضرت  تایید  جهت  السنوسنی،  ابراهیم  و 
لوشاتو شتافتند. ادامه آن مالقات ها از فرانسه به تهران 
و قم منتهی شد که رهبر جنبش اسالمی، شیخ الترابی، به 
تهران آمده و به دیدار امام خمینی نائل شد. ضمنا رهبر 
حرکات اسالمی سودان، الترابی قدردان انقالب اسالمی 
مسلمانان  دانشجویی  های  اتحادیه  همچنین  بود.  ایران 
گفتند  تبریك  و  کرده  حمایت  را  انقالب  این  سودانی 
نحوی  به  انداختند،  راه  به  تظاهراتی  آن  پشتیبانی  به  و 
سخنرانی  و  ها  بیانیه  صدور  با  خرطوم  دانشجویان  که 
ایران  در  اسالمی  انقالب  تایید  به  ها  نامه  ارسال  و  ها 
پرداختند و مجلس ملی و حکومت سودان را به جهت 
دادند چرا  قرار  مورد هجوم  اسالمی  انقالب  تایید  عدم 
که از ترس انتقال و تکرار این انقالب در سودان نگران 
بوده و در جراید اعالم نمود که به تکرار تجربه خمینی 
در سودان تن نخواهد داد. ولی اراده خداوند بر آن شد 

امام خمينی
)بنيانگذار انقالب اسالمی ايران(

مصر  به  وی  و  شود  برچیده  ملت  بوسیله  حکومت  که 
گریخت و رئیس جمهور قبیح مصر، حسنی مبارک وی 
نمیری، خطیب جنبش  را در آغوش گرفت. در جواب 
گرایش های اسالمی در آن زمان، بن عمرمحمد احمد 
در یکی از فراخوان های آن گروه اعالم نمود » اگر امام 
خمینی قصد ورود داشته باشد از کسی اجازه نمی گیرد.« 
امام خمینی امید و اسوه  اعضای گرایش اسالمی دانشگاه 
رهبران  و  امام خمینی  تصویر  همچنین  گردید،  خرطوم 
انقالب همچون محمدعلی رجایی و آیت اهلل بهشتی و 
شهید دکتر علی شریعتی در جای جای اتاق های اعضای 
امام  های  خطبه  جوانان  و  داشته  جای  اسالمی  جنبش 
خمینی را حفظ کرده و تکرار می کردند. همچنین یکی 
دانشگاه  در  اسالمی  اتاق های شیوخ جنبش گرایش  از 
خرطوم به نام شهر قم، شهر آیت نامگذاری شد که شیخ 
دیگر  و  عزالدین  کبیر  محمد  شیخ  و  بداوی  ختم  عبید 
سکنی  اتاق  آن  در  قرآن  حافظان  و  جنبش  این  رهبران 
داشتند. ضمنا سفارت ایران که در خیابان شهرداری در 
نزدیکی دانشگاه محله دانشجویان دانشگاه خرطوم قرار 
داشت، مملوء از دانشجویان جنبش اسالمی یاد شده بود 
مانند  نشریاتی  و  انقالب  مطبوعات  بررسی  آنجا  در  و 
مورد  غیره  و  کیهان  روزنامه  و  ولمحجبه...  شهید  مجله 
مطالعه قرار می گرفت. همچنین در میان اعضای جنبش 
گرایش اسالمی که به خط امام معروف بود و از سران آن 
امین بنایی و امین عباسی و صالح علی و ابراهیم کرتی 
طه  محمد  و  مکی  حسن  و  الدینی  محی  عبدالرحیم  و 
محمد احمد در آن دانشگاه حضور پیدا کردند. در ضمن  
انقالب اسالمی ایران در سال  1۹7۹ میالدی، 2 سال بعد 
از خروج رهبران جنبش اسالمی سودان از زندان مایو رخ 
داد.به این ترتیب انقالب اسالمی ایران، نور امیدی در دل 
آنها بوده و مورد تایید قوی و همه جانبه آنان قرار گرفت 
و این تایید در طول حیات نظام مایووی )جعفر نمیری( 
ادامه داشت. همانا تعامل ملت سودان با انقالب اسالمی 
بی نظیر بوده به نحوی که بعضی از خانواده های سودانی 
فرزندانشان را به نام های رهبران انقالب اسالمی و امام 

آن نامگذاری کردند.
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در روز چهارشنبه 89/11/20 به مناسبت "سی و دومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی" 
مراسمی با حضور دانشجويان خارجی دانشگاه شيراز بزرگزار گرديد. اين مراسم با قرائت 
مردم  تظاهرات  از  کليپی  ادامه  آغاز شد. در  قرآن مجيد و سرود مقدس جمهوری اسالمی 
قهرمان ايران در طول انقالب و نيز ورود امام خمينی به وطن عزيزشان ايران پس از سال ها 

تبعيد پخش شد.
دفتر سرپرستی  و  الملل  بين  امور  مسئول  کارشناس  فر،  فرهمند  ادامه سرکار خانم  در 
دانشجويان غير ايرانی چکيده ای از تاريخ انقالب را ارائه نمودند. پس از آن آقای دکتر پور 
يزدان پرست از اعضاء هيأت علمی دانشگاه که از شخصيت های فعال دوران انقالب و جنگ 
می باشند، طی سخنانی به بررسی جايگاه اسالم و مسلمين در جهان، داليل ستيز استعمارگران 
با مسلمانان و واکاوی جريان انقالب و نيز بيان خاطراتی از انقالب و جنگ پرداختند. در اين 
مراسم دانشجويان پرسشهای خود را در زمينه انقالب، تاريخ ايران و منطقه مطرح نمودند و 

سخنران پاسخگوی ايشان بود.

مراسم بزرگداشت روز پيروزی انقالب اسالمی ایران 
همراه با دانشجویان خارجی دانشگاه شيراز
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اردوی جزیره قشم 

شهرستان قشم بزرگترین جزیره دراستان هرمزگان و خلیج فارس است. این جزیره به علت وجود بازارهای بزرگ و 
بعضًا ارزان قیمت، مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این به علت داشتن چندین اثر باستانی و طبیعی معروف همچون 
جنگل حرا، انجیر معابد، غار خربس، غار نمکی دره ستارگان و... همه ساله عده زیادی از عالقه مندان به این جزیره وارد 

می¬شوند. مسیر بین بندر عباس و جزیره قشم با استفاده از قایق های تندرو و لنج طی می شود.  
در این اردو دانشجویان غیر ایرانی که از کشور افغانستان، سوریه، سودان، لبنان، عراق، فلسطین و مالی در دانشگاه 
شیراز شاغل به تحصیل هستند، به شمول خانواده های دانشجویان متاهل شرکت ورزیده بودند. این اردو که توسط خانم 
فرهمند فر مسؤل دفتر سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه شیراز رهبری می شد، ابتدا به دانشجویان بناهای شهر 
را معرفی و سپس با این جمعی دانشجویان راهی پارک زیتون شدند. بعداً از غار تاریخی خربس و متعاقبًا از دره متحیر 

کننده ستارگان دیدن نموده و شام همان روز جهت تفریح وارد ساحل طالیی شدند.
در روز بعد با استفاده از قایق های تندرو در یك سیاحت دریایی از جزیره 700 نفری هنگام، ساحل نقریی و سپس 
از بازار درگهان دیدن کردند. به همین طور روزی سوم این دانشجویان با استفاده از قایق ها از جنگل دیدنی حرا بازدید 

کردند.
 آقای شریف پویا ضمن تشکر و قدر دانی از مسولین دانشگاه در رابطه به این اردو می گوید: 

چون من دانشجوی رشته جامعه شناسی هستم این اردو نه تنها برایم از لحاظ تفریحی جالب بود بلکه از لحاظ 
فرهنگی هم نیز جالب واقع شد زیرا از یك طرف با فرهنگ آن عده دوستان که از کشورهای مختلف در این اردو حضور 
داشتند آشنا شدم و از جانب دیگر با شناخت بناهای تاریخی و جاهای که در ادوار زمین شناختی در این شهر پدید آمده 

اند آشنایی پیدا کردم.
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معرفی یک كشور :

سوریه

جمهوریه عربی سوریه با 185-180 کیلومتر مربع وسعت ) هشتاد و سومین کشور جهان ( در نیمکره شمالی در 
جنوب غربی آسیا در کنار دریای مدیترانه و در همسایگی کشورهای ترکیه در شمال - عراق در شرق و جنوب شرقی 
- اردن در جنوب - فلسطین در جنوب غربی و لبنان در غرب واقع گردیده است. از جمله ارتفاعات این کشور میتوان 
از کوههای لبنان شرقی و علویین جبل الدروز - بشری و عبدالعزیز نام برد . جلگه های آن عمدتٌا در کناره ها و نواحی 
جنوب غربی کشور واقع گردیده است و بیابان ها قسمت اعظم کشور را پوشانده و صحرای سوریه در جنوب شرقی 
سوریه واقع گردیده است. از جمله رودهای مهم کشور نیز میتوان از رودهای فرات، خابور، عاصی، قویق و دجله نام برد 
. طویل ترین رود آن رود فرات با 6۹6.2 کیلومتر  است آب و هوا سوریه در کناره ها و نواحی جنوب غربی معتدل و 
مرطوب و در سایر نقاط گرم و خشك است. بلندترین نقطه این کشور ارتفاعات جبل الشیخ  با 2814 متر ارتفاع است.

تاريخ سوريه
میشد،  از سرزمین شام محسوب  بخشی  فلسطین،  لبنان،  اردن،  با کشورهای  در گذشته همراه  که  کنونی  سوریه 
سابقهای بس دراز در تاریخ دارد که مورخان، این قدمت را به حدود پنج هزار سال پیش  میرسانند. از آنجا که این 
سرزمین در طول مدت یاد شده، از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده، آثار و نشانههایی از این تمدن بر جای 
گذاشتهاست. قبل از تسلط مسلمانان بر این کشور، اقوام مختلفی از جمله: اقوام سامی، آموری، آرامی، مصری، آشوری، 
بابلی، یونانی، رومی و ایرانی که هر از چند گاهی این کشور را سکونت گاه خویش نموده و یا آن را در معرض تاخت 
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و تاز قرار دادهاند، نشانههایی از تمدن خاص خویش را برای اعصار بعدی به یادگار گذاشتهاند. با تصرف شام در 
سال سیزده یا شانزده هجری به وسیله سپاه اسالم، فرهنگ این دین جدید بر تمدنهای چندین سده اقوام مذکور غلبه 
یافت. در قرنهای پنجم و ششم هجری که با جنگهای صلیبی بود، حکام بسیار مقتدر و دینداری در این کشور بر تخت 
سلطنت نشسته و پرچم جهاد علیه صلیبیها و رومیان را برافراشتند. کسانی چون نورالدین محمود زنگی شهید، سلطان 
صالح الدین ایوبی، ملك عادل ایوبی، ملك ظاهر بیبرس البندقداری ، سیف الدوله حمدانی و... که نه تنها امور جنگی 
و نظامی را در راس اقدامات خود قرار داده و به ایجاد پایگاههای نظامی، ساخت قلعهها، حفر خندقها و... پرداختند که 
امروزه وجود صدها اثر تاریخی از آن دوران بیانگر این مدعاست . در قرون بعدی، ممالیك و سرانجام ترکان عثمانی 
پس از استیال بر این سرزمین، سیاست پیشگامان خود را تداوم بخشیده و ضمن حفاظت و بازسازی آن آثار اسالمی، 

به احداث بناهای دیگری نیز پرداختند.

برخی از استانهای معروف سوريه
1.  دمشق : پایتخت سوریه است شهر دمشق را کهن ترین شهری که از قدیم به طور مداوم آباد بوده دانسته اند 
این شهر در قرن اول میالدی مسیحی و یکی از مراکز مهم مسیحیان به حساب می آمده است . قوای اسالم در سال 14 
ق قرن 7 میالدی این شهر را به تصرف خود در آوردند از سال 40 هجری که معاویه پس از شهادت حضرت علی )ع( 
زمام امور مسلمانان را در دست گرفت تا سال 132 ق دمشق پایتخت بنی امیه بود . در این تاریخ با به قدرت رسیدن 
عباسیان شام اعتبار خود را از دست داد . از آثار تاریخی و دیدنی و زیارتی دمشق و حومه آن میتوان به این موارد 
اشاره نمود : حرم حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( . بازار حمیدیه . کلیسای حضرت مریم . قلعه دمشق . کوه 
قاسیون . مسجد اموی که قبر حضرت یحیی و منبری که حضرت زینب )س( بر آن سخنرانی کردند در آین مسجد 
می باشد . قبرستان باب صغیر که مقبره حضرت سکینه دختر امام حسین )ع( وقبر حضرت ام کلثوم دختر حضرت 
علی )ع( و بالل حبشی و عبداهلل جعفر طیار همسر حضرت زینب )س( و قبر 2 تن از همسران پیامبر )ص( در این 
قبرستان و محل دفن سرهای شانزده سر از سرهای شهدای کربال و قبور متبرکه دیگر همه در همان قبرستان میباشد .

2. حلب : در مرکز این استان آثار تاریخی فراوانی وجود دارد که معروفترین آن قلعه حلب است . این استان رونق 
فراوانی دارد حلب پایتخت اقتصادی و صنعتی سوریه شناخته میشود و صنعت نساجی در این استان رونق دارد . در 

این شهر آثار تاریخی فراوانی وجود دارد که معروفترین آنها قلعه حلب است.

3. رقه : جنگ صفین بین لشکر امام علی )ع( و معاویه در نزدیکی این شهر به وقوع پیوسته است لذا مرقد جناب 
عمار یاسر از صحابه گرانقدر پیامبر اسالم )ص( در این شهر واقع شده و ساالنه هزاران نفر از مسلمانان برای زیارت 
ایشان و اویس قرنی که در کنار ایشان مدفون است به این شهر میایند . در زمان خلفای بنی عباس از رقه به عنوان 

پایتخت تابستانی استفاده می نمودند .
 

4. درعا : این استان با اردن هم مرز است ارامگاه حضرت ایوب نبی )ع( در این استان قرار دارد . یکی از مناطق 
مهم این استان شهر بصری است که 
از  تاریخی فراوانی است  آثار  دارای 
که  راهبی  همان  بحیراء  دیر  جمله 
افتخار زیارت حضرت محمد )ص( 
راهب  این  و  یافت  را  نوجوانی  در 
حضرت  آن  زیارت  از  بعد  که  بود 
عبدالمطلب  به  را  ایشان  نبوت  خبر 

جد بزرگوارش داد .

تئاتر و قلعه بصری - که برای برگزاری 
شد.  می  استفاده  آن  از  ملی  های  جشن 

گنجایش آن 3500 نفر است.
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5. الذقیه : بندر اصلی سوریه و نیز خرابه های شهر تاریخی اوگاریت در این استان واقع است و آثار تاریخی استان 
عبارتند از : مسجد جامع . قلعه صالح الدین . قلعه کهف . مسجد و جمعیت خیریه امام صادق )ع(

6. حماه : شهر مهم این استان سلمیه است که اکثر ساکنان آن از شیعیان اسماعیلی هستند . در کنار جاده دمشق به 
حلب در نزدیکی مرکز این استان کوهی به نام جبل امام زین العابدین قرار دارد که گفته میشود در انتقال اسیران کربال 
از کوفه به شام امام زین العابدین در انجا به عبادت پرداخته اند و از آن به بعد مورد عنایت مردم واقع شده است و در 
حال حاضر شیعیان علوی برای آن اهمیت خاصی قائل میباشند و مقامی نیز در انجا به نام امام چهارم درست کرده اند 

که پذیرای زائران فراوانی است . 
7. القنیطره :استان قنیطره نسبت به سایر مناطق سوریه از موقعیت جغرافیایی بهتری برخوردار است. آب آن فراوان 
و محصوالت آن متنوع و در طول سال حدود 750 تا 1000 میلیمتر بارندگی دارد. فاصله این منطقه تا دریای مدیترانه 
شش کیلومتر است. زمینهای شمال سوریه بیش از دو هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارند ولی زمینهای این منطقه تنها 
دارای دویست متر ارتفاع می باشند. با توجه به این موقعیت جغرافیایی مطلوب و همچنین اشراف تپه جوالن بر کل استان 

قنیطره، اهداف شوم اسرائیل مبنی بر تجاوز و اشغال این اراضی بخوبی روشن و آشکار می گردد.

آثار تدمر- که قدمت آن به 
و  میالد  از  قبل  سال   2500

اقوام آرامی می رسد.

سردار  که   - الحصن  قلعه 
الدین  صالح  اسالم  بزرگ 

ایوبی آن را ساخته است.
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برندگان مسابقه فرهنگی قشم معرفی شدند
اردوی قشم که به تاریخ 13۹0/2/6 برگزار شده بود عالوه بر برنامه های تفریحی شامل برنامه های فرهنگی نیز 
بود. در یکی از این برنامه ها  تعدادی از سواالت راجع به محالت و شخصیت های تاریخی ایران که از جانب دفتر 
سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه شیراز تهیه و میان دانشجویان غیر ایرانی  رقابت صورت گرفت. که در نتیجه 
آقای خیبر سیفی دانشجوی ارشد رشته زیست سلولی مولکولی و آقای محمد شریف پویا دانشجوی ارشد رشته جامعه 

شناسی تبعه افغانستان به عنوان برندگان این مسابقه فرهنگی شناحته شدند.
 

هفته خوابگاه ها
در تجلیل از هفته خوابگاه ها به تاریخ 22 اردیبهشت که تا یك هفته ادامه داشت تجلیل به عمل آمد. در جریان 
این هفته جلسه پرسش و پاسخی با حضور دانشجویان و هیات رئیسه دانشگاه با حضور ریس دانشگاه شیراز، معاون 
دانشجویی، معاون فرهنگی و.... برگزار شد و روی بهبود وضعیت خوابگاهی و مشکالت دانشجویان بحث پرسش و 

پاسخ صورت گرفت.
همچنان  عالوه بر جلسات پرسش و پاسخ از اتاق های دانشجویان توسط مسولین خوابگاه مفتح  نیز دیدن به عمل 
آمد.  که در نتیجه اتاق آقای محمد شریف پویا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی و نیز اتاق آقای خیبر 

سیفی دانشجوی ارشد رشته زیست سلولی مولکولی اتباع افغانستان به عنوان بهترین اتاق ها شناخته شدند.

شاد باش
نامزدی آقای مصطفی عبدالمطلب دانشجوی رشته مهندسی نفت را به ایشان و همسر گرامی شان تبریك عرض 
می نماییم. یك محفل دوستانه به همین مناسبت در روز دوشنبه 6 خرداد با حضور اکثر دانشجویان خارجی و دوستان 

ایرانی در مرکز ملل واقع در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه برگزار شد.

اخبار


