
. .
ر . 

بها
ك 

اين
د 

رس
ي 

ك م
رم

م ن
نر

1

96
ند

سف
2 ا

ه 2
نب

ش
سه 

  آيت اهلل دكترمصطفي محقق داماد
  عزت اهلل فوالدوند

  قاسم صافي
  محمدعلي سلطاني

  ايرج ملك پور
  رسول جعفريان
  محسن هاشمي

  اكبر گلپايگاني
  مرضيه سليماني
  امير پوررضايي

و هنرمند فقيد، زنده ياد همايون شهنواز

 با  آثار و گفتاري از استادان و محققان:

ـ 24 جمادي الثاني 1439 ـ 13 مارس 2018  سه شنبه 22 اسفند 1396 

















. .
ر . 

بها
ك 

اين
د 

رس
ي 

ك م
رم

م ن
نر

9

96
ند

سف
2 ا

ه 2
نب

ش
سه 

 صاحب امتياز: مؤسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ
 مدير مسئول: سيد محمود دعايي 

 سردبير: عليرضا خاني 
 دبير نوروز نامه: سيد مسعود رضوي 

 ويراستار: وجيهه تيموري
 واحد حروفچيني و فني: رحيم رمضاني، عليرضا كيماسي 

 گرافيك و صفحه آرايي: عليرضا سرباز وطن 
 عكس: علي آذرنيا، محمد نجفي، مجيد فراهاني

 همكاران: هومن ظريف، وجيهه تيموري، سجاد تبريزي، 
منوچهر دين پرست، محمدرضا حيدرزاده، اميررضا طوسي نژاد، 

 حسن فرازمند، بيتا مهدوي، كيان رضوي،  محمود پور عالي 
 عكس روي جلد: خانه شهيد مدرسـ  مجله عودالجان 

 طراحي و  عكاسي جلد: علي آذرنيا و مجيد فراهاني

لحظه تحويل سال1397:  ساعت 19 و 45 دقيقه  و  28 ثانيه روز سه شنبه29 اسفند 1396 

برخيز كه مي رود  زمستان................................................................................... 10
فرخنده باد اين بهار و اين روز نو .................................................................12
آيين  و اسطوره در نوروز......................................................................................13
سياست شاه عباس صفوی.................................................................................13
تقريظ هاي رهبر معظم انقالب...........................................................................14
راز هفت سين............................................................................................................. 16
سفرة هفت سين............................................................................................................20
بوي گل و باد بهار......................................................................................................21
چهارشنبه سوری........................................................................................................22
رسوم نوروزي................................................................................................................23
قا شق  زنى........................................................................................................................23
اين فصل را با من بخوان.....................................................................................24
قدمت چند هزار ساله استخراج تقويم.................................................. 28
روز طبيعت ....................................................................................................................30
سّنت سالنامه نويسى در ايران معاصر.......................................................31
نماد شناسي جشن بهار.......................................................................................32
شرحي كوتاه بر ترانه هاي معروف بهاري.............................................. 34
باد صبح نوروز..............................................................................................................35
نوبهار خندان.................................................................................................................35
مسافران عالم ملكوت............................................................................................36
سماع در بستان....................................................................................................... 37
گلبانگ پهلوي..............................................................................................................37
گفتگو باكارگردان سريال »دليران تنگستان«....................................38
ای ايران ..........................................................................................................................39
گفتگو با استاد آواز اكبرگلپايگاني................................................................ 40
مهربانى كى سرآمد....................................................................................................41
اكبر آقا، پس كى زن مى گيری؟.......................................................................42
بهاران كه شاباش ريزد سپهر...........................................................................44
خروس بي محل.............................................................................................................45
تاريخچه مجله فكاهي توفيق...........................................................................46
روند حصول برجام .................................................................................................53
پارسه، به ديدن تخت جمشيد برويم........................................................56
شگفتي هاي جامع عباسي................................................................................ 57
در اعماق تاريخ...........................................................................................................58

عالى قاپو.............................................................................................................................59
نوبهار خندان..................................................................................................................59
بخت پيروز.......................................................................................................................59

شادی موفقيت هو ش................................................................................................ 60                                  
نسيم خلد....................................................................................................................... 61
در سفر هاي نوروزي مراقب سالمت مان باشيم...................................62
سوره تماشا.....................................................................................................................63
گوهر معماري.................................................................................................................64
زمرد برجسته شمال ايران..................................................................................65
گل آقا و حرف حسابي.........................................................................................66
بحر طويل در عرصه طنز....................................................................................68
خانم رازدار.......................................................................................................................69
قلعه الموت قزوين......................................................................................................71
مسجد جامع كاشان.................................................................................................72
خانه طباطبايى ها.........................................................................................................72
سلطان سخن.............................................................................................................. 73
ساقي نامه........................................................................................................................73
شكوه غزل......................................................................................................................73
گفتگو با مهندس محسن هاشمى...................................................................74
بهار كتاب  و خزانش.............................................................................................. 76
حكيم شرق....................................................................................................................77
عارف همدان.................................................................................................................77
نوروز نامك.....................................................................................................................78
جزيره سرخ.....................................................................................................................80
فيروزه سپاهان..............................................................................................................80
آرامگاه فردوسى........................................................................................................ 81
جام تهى.............................................................................................................................81
بوی باران...........................................................................................................................81
بقعه شيخ صفى........................................................................................................ 82
چرخش خورشيد و نوروز باستاني..............................................................83
دادو بيداد........................................................................................................................83
20رمان برتر سال 1396 ....................................................................................84
تعطيالت نوروز و پرده نقره اي......................................................................87
جشن كهن........................................................................................................................ 91

فهرست مطالب :

نــوروز بمانيــد كه ايّام شــماييد
آغاز شماييد و ســرانجام شماييد!

آن صبح نخستين بهاری كه ز شادی
می آورد از چلچله پيغام، شــماييد!

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشيار
آن گنبــد گردنده ی آرام شــماييد!

خورشيد گر از بام فلك عشق فشاند،
خورشيد شما، عشق شما، بام شماييد!

نوروز كهنســال كجا غير شما بود؟
اسطوره ی جمشيد و جم و جام شماييد!

عشق از نفس گرم شما تازه كند جان
افســانه ی بهرام و گل اندام شماييد!

هم آينه ی مهر و هم آتشكده ی عشق،
هم صاعقه ی خشمِ  بهنگام شماييد!

امروز اگر می چمد ابليس، غمی نيست
در فّن كمين حوصله ی دام شماييد!

گيرم كه سحر رفته و شب دور و دراز است،
در كوچه ی خاموش زمان، گام شماييد!

ايّــام ز ديــدار شــمايند مبارک
نــوروز بمانيــد كه ايّام شــماييد!
حضرت موالنا
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 سيد مسعود رضوي 

جناب شيخ مصلح الدين سعدي، شاعر يگانه شيرازي، 
كه اس���تاد وصف طبيعت و بهار در زبان شيرين پارسي 

است، فرمايد: 
برخي���ز كه م���ي رود زمس���تان 
بگش���اي درِ س���راِي بُس���تان 
برخي���ز كه ب���اد صب���ح نوروز 
در باغچ���ه مي كند گل افش���ان 
ن���وروز  بام���داد  گل  ب���وي 
و آواز خ���وش ه���زار دس���تان 
ما را س���رِ دوس���ت بر كنار است 
آنك س���رِ دش���منان و س���ندان 

نوروز، با باد صبا و هياهوي گل ها و انقالب س���بز 
درختان، با ابرهاي باراني و لطافت آسماني از راه رسيد. 
س���الم بر نوروز و بهار؛ كه ارمغانش پاكي و نوزايي و 
احياي زمين و آس���مان، و بازگشت زندگي به انسان و 
جس���م و جان است. نوروز، همچون زاده شدن كودكي 
زيبا و پرطنين، از شگفتي هاي عالم هستي است. از همين 
منظر فقير و غني، غمگين و دلشاد، پير و جوان، در آستانه 
ن���وروز لبخند مي زنند و گويي زندگي و طراوتي مرموز 

به نفس ها و لحظه هايش���ان دميده و در اعماق جان و 
روانشان دلشاد و خرسند مي شوند. عالي ترين اندرز براي 
اين روزها، همان اس���ت كه خواجه حافظ در مصرعي 

حكيمانه فرمان داد : 
نوبهار است، در آن كوش كه خوشدل باشي... 

باري، سال 1396، اگر چه سالي پرتالش براي ايرانيان 
بود، اما دشوار و نفس گير و گاه غم انگيز هم بود. اندوه 
از دست رفتن كشتي سانچي و سقوط هواپيماي ياسوج 
و ناآرامي هاي برآمده از اقتصاد ناهنجار و بي سامان كه از 
ماجراي مؤسسات اعتباري و صندوق هاي بي معيار، بر سر 
فقيران و جوانان آوار شده بود... و مسائل ديگري كه اگر 
بيان كنيم، شيريني بهار تلخ مي شود و سبزي آن به سياهي 
خواهد گراييد. حق نيس���ت كه در اينجا بدان مسائل و 
مصايب بپردازيم، اما از جوانمردي هم به دور است كه 
انتقاد و اندوه جوانان و بسياري از ستمديدگان را ناديده 
بگيريم و در شمار مسائل از ياد رفته بايگاني كنيم. بايد 

فكري كرد و از اين چاه و چاله ها به در آمد. 
 اس���تادان بزرگوار و دانش���ور، آيت اهلل دكتر سيد 
مصطفي محقق داماد و دكتر عزت اهلل فوالد وند بر پيشاني 
اين نوروز نامه يادداشت هاي تبريك خطاب به ملت ايران 
نوشته اند و رسيدن بهار و سال نو را به خط و بيان خويش 
خجسته ساختند. به همين اعتبار، ضمن سپاس از استادان  
عزيز،  اين دستخط هاي بهاري و فرخنده را پيك تبريك 
و ديباچ���ه نوروزنامه قرار داديم. همچنين فرهيختگان و 
بزرگاني نيز در تندباد روزگار و گذر ايام، به خاك تيره 
فرو خفتند و پس از عمري خدمت به مردم و فرهنگ 
ايران درگذشتند كه ياد و نامشان در قلب هاي دانايان و 
نيك سيرتان پايدار خواهد ماند. يادمان برخي از اين بزرگان 
و فرزانگان، به قلم شيواي استاد قاسم صافي كه خود از 

دانشوران برجسته معاصر است تحرير شده و در صفحاتي 
از اين نوروزنامه به نظر خوانندگان عالي مقام خواهد رسيد.

از جناب دكتر قاسم صافي سپاسگزاريم. 
اي���ن ويژه نامه بهاري، ي���ا نوروزنامه كه در حكم 
س���النامه اي در ابتداي سال 1397 خورشيدي است، در 
حقيقت، حاصل اميدي س���بز و كوششي زاينده و بهارانه 
است و در مسير سياست هاي دولت دوازدهم و برنامه هاي 
توسعه و تحول در كابينه دكتر روحاني است. نگارنده بر 
اين باور است كه مي توان به اين دولت و برنامه هاي آن 
اميد بست و اين اميد، همچون برخي ادوار و دولت هاي 
پيشين، به ويژه در دوره هاي نهم و دهم نيست كه »چندين 
هزار تمناي مردمان/مغاك شد/به خيالي عبث/نهفته و پنهان 
به خاك شد...« نه، به راستي ديگر زمان درنگ نيست، زمان 
دل بستن به وعده هاي پوچ و بيهوده نيست و فرصت خطا 
و تجربه  اندوختن براي ما به آخر رسيده است. فقط فرصت 
ساختن باقي است و اميد رسيدن؛ و اگر كسي يا كساني 
هنوز در سوداي نابودي رقيبان و كسب وجاهت و ثروت 
از سرمايه و فرصت و آرزوهاي مردم ايران اند، جز جفا و 
بلكه خيانت مرتكب نمي شوند. همه بايد دست به دست 

هم دهيم و ميهن خويش را به مهر، آباد كنيم... 
نوروز س���ال 1397، خوش يُمن و پربركت است و 
در اين گزاره ش���ك و ترديد نبايد كرد، زيرا شروع سال 
به بركت ميالد سيد  و  ساالر شهيدان، امام سوم شيعيان، 
حضرت حسين )ع(، فرخندگي و اميد را مضاعف ساخته 
و همچون نيايش و تقديسي آسماني، همراه و در قلوب 
مردم ايران، زندگي را متبرك خواهد س���اخت. بسيار در 
تاريخ ايران، تقارن يا ترادفي ميان نوروز و جشن هايش با 
لحظه ها و ايام مبارك ديني و مذهبي رخ داده است. در ميان 
جميع مسلمانان در شرق و غرب جهان، ايرانيان از معدود 

برخيز كه مي رود   زمستان

مردماني بوده اند كه ميان آيين و ايمان ديني و فرهنگ و 
مفاخر مّلي، مجموعه اي همگون حاصل كرده و بر غناي 
فرهنگ و ايمان خويش افزوده اند. رنگين كماني بزرگ و 
باشكوه ساخته اند، از معنويت و ادب و زيبايي و هنر و 
حكمت و عشق و عرفان و ... حتي هنگامي كه عزاداري ها 
و ايام سوگناك در دهه نخستين ماه محرم، در تقويم قمري، 
مقارن نوروز در سالشمار خورشيدي مي بوده است، باز هم 
ايرانيان پاس آيين  هاي مذهبي را داشته و سپس به استقبال 
بهار مي رفته اند. ايام را به نام خداوند و با خواندن دعايي 

سرشار از نيكي و زيبايي آغاز كرده اند. 
يا مقلب القلوب واالبصار 

يا مّدبر الليل و النهار 
يا محول الحول و االحوال 
حّول حالنا الي احسن الحال 

پس ما نيز به ميمنت و خجستگي همين دعا، سال 
را به دو جشن بزرگ مّلي و ديني مبارك مي شماريم و 
با بهترين آرزوها به استقبال بهاري خرم و سالي سرشار 
از اميد و بهروزي و پيشرفت و ثروت براي مّلت ايران 
و تمامي انسان ها در سراسر جهان مي رويم. ايام بر شما 

مبارك باد كه مبارك و فرخنده شماييد... شما... 
درآميختن س���نن كهن و آيين هاي مصفاي ايراني با 
معنويت و روح اسالمي،  معجزة بزرگ فرهنگ و تاريخ 
مملكت و مردم ايرانشهر است. جايي كه بزرگانش »يك 
دس���ت جام باده و  يك دس���ت زلف يار«، شيرخدا و 
رستم دستان شان آرزو بوده است. اين سرزمين االهي و 
ورجاوند، زخم ها ديده  و تلخي ها چش���يده و بار غم ها 
كشيده اّما در شكست ها و رنج هاي بزرگ تاريخ، قد خم 
نكرده و س���اية بلند و باشكوهش چشم ها را خيره كرده 

است. مانده و خواهد ماند.
 زمس����تان هاي سرد و يخ زده و تيرگي شامگاهان 
هزار ها شب يلدا را ديده و از تمامي سياهي ها و تباهي ها 
و رنج هاي بيكران، به مانند سياوش كه از آتش گذشته، 
خندان و س����ربلند عبور كرده است. ايران، بهار دلكش 
و شكوفه هاي رقصان و نم نم باران است با شعرهايش، 
جغرافياي  عظيم و چهارفصلش، با كوه ها و كويرهايش، 
جنگل ها و دش����ت هايش، رودها و درياهايش، آسمان 
فيروزه اي و گنبدهاي آبي تر از آس����مانش، كاشي ها و 
معابد و مساجد زيبايش، با مردمان دلنشين و زبان پارسي 
كه طوطيان هند و جهان را شكرش����كن مي كند،... ايران 
اين همه هس����ت و بيش از اين همه، سرش����ار از راز و 

زيبايي است. 
عيد نوروز و رازهاي دانس���ته و كم شناخته و حتي 
ناشناختة آن، از شگفتي هاي همين آستان فرهنگي و معنوي 
است. آن قدر دلكش و فريبا بوده اين ايران و جلوه هايش، 
كه همچون لش���كر بهار كه به فتح س���رزمين هاي برف 
گرفته مي رود و سپاه سبزش را در اينجا و آنجا و هر جا 
مي نشاند، به صدها سرزمين دور و نزديك رفته و ايران 
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گل در بر و می در كف و معشوقه به كام است
سـلطان جهانـم به چنيـن روز غالم اسـت
گـو شـمع مياريـد در ايـن جمع كه امشـب
در مجلـس مـا ماه رخ دوسـت تمام اسـت
در مذهـب مـا بـاده حـالل اسـت وليکـن
بـی روی تـو ای سـرو گل اندام حرام اسـت
گوشـم همه بـر قول نی و نغمه چنگ اسـت
چشـمم همه بر لعل لب و گردش جام اسـت
در مجلـس مـا عطـر مياميـز كـه مـا را
هر لحظه ز گيسوی تو خوش بوی مشام است
شـکر ز  و  هيـچ  مگـو  قنـد  چاشـنی  از 
زان رو كـه مـرا از لب شـيرين تو كام اسـت
تـا گنـج غمـت در دل ويرانـه مقيـم اسـت
همـواره مـرا كـوی خرابـات مقـام اسـت
از ننـگ چـه گويی كه مـرا نام ز ننگ اسـت
وز نـام چه پرسـی كـه مرا ننگ ز نام اسـت
ميخـواره و سرگشـته و رنديـم و نظربـاز
وان كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است
بـا محتسـبم عيـب مگوييـد كـه او نيـز
پيوسـته چـو مـا در طلب عيش مدام اسـت
حافـظ منشـين بـی مـی و معشـوق زمانی
كايـام گل و ياسـمن و عيـد صيـام اسـت

بزرگ و فرهنگي را همچون امپراتوري بي رقيبي بر زمين 
حاكم كرده اس���ت. در شرق و شمال و غرب و جنوب 
ايران، در هند و چين، در آس���ياي ميانه و روم شرقي، در 
آلباني و يوگس���الوي و نيز در ژرفاي مس���يحيت كه به 
آيين هاي كهن ايراني و رازهاي مهر و ميترا تنيده و تناور 
شده است ... در هر كجا از اقاليم سبعة قديم يا قاره هاي 
كهن در روزگار ما، اين ُمهر و اين نشان را مي توان سراغ 
گرفت. در دو مقالة جداگانه دربارة نوروز )نوشته مرضيه 
سليماني، محقق و مترجم معاصر( و نماد شناسي عناصر 
هفت س���ين، به خامة استاد محمد علي سلطاني )محقق و 
ايرانشناس���ي نكته ياب و ارجمند( در اين باره، سخن هاي 
نغز و مطالب تازه و خواندني گفته ش���ده اس���ت. اين 
 مقاالت كه خاص همين نامة نوروزي نوش���ته شده، از 
خواندني هاي ابتداي س���ال و ديباچة فرهنگي و معنوي 

مناسب براي رؤيت و معرفت بهار در راه است. 
دوب���اره باي���د براي  ميالد فرزن���د امام علي )ع( و 
فاطمه زهرا)س(، نوة پيامبر اكرم)ص( و برادر امام حسن )ع(، 
همسر شهزادة گرامي ايران شهربانو )كه افتخار همسري 
و مادري دو امام بزرگوار را در شجرة  طيبة تشيع داشته 
است(، يعني امام حسين )ع( را  شاد باش و تبريك بگويم. 
فرخن���ده باد اي���ن روز و بهكام باد به يمن اين زادروز، 

هرروزتان. 
دوس���تان ارجمندي كه با ما در انجام و فرجام اين 
ويژه  نامة  نوروز همراهي داشته  اند ، ما را با مطالب يا هنر 
همكاري خود همراه كردند تا اين نامة نوروزي پرداخته 
و منتشر شود، در فهرست زير، به اجمال معرفي شده اند، 
اّما به راستي در خور ستايش و سپاس اند زيرا در يك كار 
جمعي و گروهي، نتيجه و محصولي متناسب و موزون 

را فراهم ساخته  اند.
همكاران ما در امور فني و حروفچيني به ويژه عليرضا 
س���رباز وطن مسئوليت فني و هنري صفحات را يكسره 
بر دوش داشت در خور تشكر ويژه اند. همچنين دبير و 
اعضاي سرويس عكس: علي آذرنيا كماري، محمد نجفي 

و مجيد فراهاني. 
از خانم ها، وجيهة تيموري كه مسئوليت ويرايش و 
يكسان سازي متن و دشواري هاي آن را بر دوش داشته  اند 
و بيتا مهدوي كه در تهيه و نگارش برخي مطالب همكاري 

كرده  اند نيز سپاسگزاري مي كنم. 
خانم كيان رضوي، صفحات پرش���مار ايرانگردي 
را تهي���ه و تدوي���ن و نظارت كردند. س���جاد تبريزي، 
هومن ظريف، محمدرضا حيدرزاده، حسن فرازمند،  منوچهر 
دين پرس���ت، نويسندگان باذوق و ارجمند ما بوده اند... و 
بزرگترين ستايش از آنان،  محبت خوانندگان عزيزي است 
كه با خوانش و توجه خويش، قدر و ارزش مطالب روزنامه 

نوروزي اطالعات را افزون و افزون تر فرموده اند. 
بهار پر بار و مبارك باد 

كه بهار تويي، مبارك تويي  اي ايران عزيز...
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 سيد مسعود رضوي 

جناب شيخ مصلح الدين سعدي، شاعر يگانه شيرازي، 
كه اس���تاد وصف طبيعت و بهار در زبان شيرين پارسي 

است، فرمايد: 
برخي���ز كه م���ي رود زمس���تان 
بگش���اي درِ س���راِي بُس���تان 
برخي���ز كه ب���اد صب���ح نوروز 
در باغچ���ه مي كند گل افش���ان 
ن���وروز  بام���داد  گل  ب���وي 
و آواز خ���وش ه���زار دس���تان 
ما را س���رِ دوس���ت بر كنار است 
آنك س���رِ دش���منان و س���ندان 

نوروز، با باد صبا و هياهوي گل ها و انقالب س���بز 
درختان، با ابرهاي باراني و لطافت آسماني از راه رسيد. 
س���الم بر نوروز و بهار؛ كه ارمغانش پاكي و نوزايي و 
احياي زمين و آس���مان، و بازگشت زندگي به انسان و 
جس���م و جان است. نوروز، همچون زاده شدن كودكي 
زيبا و پرطنين، از شگفتي هاي عالم هستي است. از همين 
منظر فقير و غني، غمگين و دلشاد، پير و جوان، در آستانه 
ن���وروز لبخند مي زنند و گويي زندگي و طراوتي مرموز 

به نفس ها و لحظه هايش���ان دميده و در اعماق جان و 
روانشان دلشاد و خرسند مي شوند. عالي ترين اندرز براي 
اين روزها، همان اس���ت كه خواجه حافظ در مصرعي 

حكيمانه فرمان داد : 
نوبهار است، در آن كوش كه خوشدل باشي... 

باري، سال 1396، اگر چه سالي پرتالش براي ايرانيان 
بود، اما دشوار و نفس گير و گاه غم انگيز هم بود. اندوه 
از دست رفتن كشتي سانچي و سقوط هواپيماي ياسوج 
و ناآرامي هاي برآمده از اقتصاد ناهنجار و بي سامان كه از 
ماجراي مؤسسات اعتباري و صندوق هاي بي معيار، بر سر 
فقيران و جوانان آوار شده بود... و مسائل ديگري كه اگر 
بيان كنيم، شيريني بهار تلخ مي شود و سبزي آن به سياهي 
خواهد گراييد. حق نيس���ت كه در اينجا بدان مسائل و 
مصايب بپردازيم، اما از جوانمردي هم به دور است كه 
انتقاد و اندوه جوانان و بسياري از ستمديدگان را ناديده 
بگيريم و در شمار مسائل از ياد رفته بايگاني كنيم. بايد 

فكري كرد و از اين چاه و چاله ها به در آمد. 
 اس���تادان بزرگوار و دانش���ور، آيت اهلل دكتر سيد 
مصطفي محقق داماد و دكتر عزت اهلل فوالد وند بر پيشاني 
اين نوروز نامه يادداشت هاي تبريك خطاب به ملت ايران 
نوشته اند و رسيدن بهار و سال نو را به خط و بيان خويش 
خجسته ساختند. به همين اعتبار، ضمن سپاس از استادان  
عزيز،  اين دستخط هاي بهاري و فرخنده را پيك تبريك 
و ديباچ���ه نوروزنامه قرار داديم. همچنين فرهيختگان و 
بزرگاني نيز در تندباد روزگار و گذر ايام، به خاك تيره 
فرو خفتند و پس از عمري خدمت به مردم و فرهنگ 
ايران درگذشتند كه ياد و نامشان در قلب هاي دانايان و 
نيك سيرتان پايدار خواهد ماند. يادمان برخي از اين بزرگان 
و فرزانگان، به قلم شيواي استاد قاسم صافي كه خود از 

دانشوران برجسته معاصر است تحرير شده و در صفحاتي 
از اين نوروزنامه به نظر خوانندگان عالي مقام خواهد رسيد.

از جناب دكتر قاسم صافي سپاسگزاريم. 
اي���ن ويژه نامه بهاري، ي���ا نوروزنامه كه در حكم 
س���النامه اي در ابتداي سال 1397 خورشيدي است، در 
حقيقت، حاصل اميدي س���بز و كوششي زاينده و بهارانه 
است و در مسير سياست هاي دولت دوازدهم و برنامه هاي 
توسعه و تحول در كابينه دكتر روحاني است. نگارنده بر 
اين باور است كه مي توان به اين دولت و برنامه هاي آن 
اميد بست و اين اميد، همچون برخي ادوار و دولت هاي 
پيشين، به ويژه در دوره هاي نهم و دهم نيست كه »چندين 
هزار تمناي مردمان/مغاك شد/به خيالي عبث/نهفته و پنهان 
به خاك شد...« نه، به راستي ديگر زمان درنگ نيست، زمان 
دل بستن به وعده هاي پوچ و بيهوده نيست و فرصت خطا 
و تجربه  اندوختن براي ما به آخر رسيده است. فقط فرصت 
ساختن باقي است و اميد رسيدن؛ و اگر كسي يا كساني 
هنوز در سوداي نابودي رقيبان و كسب وجاهت و ثروت 
از سرمايه و فرصت و آرزوهاي مردم ايران اند، جز جفا و 
بلكه خيانت مرتكب نمي شوند. همه بايد دست به دست 

هم دهيم و ميهن خويش را به مهر، آباد كنيم... 
نوروز س���ال 1397، خوش يُمن و پربركت است و 
در اين گزاره ش���ك و ترديد نبايد كرد، زيرا شروع سال 
به بركت ميالد سيد  و  ساالر شهيدان، امام سوم شيعيان، 
حضرت حسين )ع(، فرخندگي و اميد را مضاعف ساخته 
و همچون نيايش و تقديسي آسماني، همراه و در قلوب 
مردم ايران، زندگي را متبرك خواهد س���اخت. بسيار در 
تاريخ ايران، تقارن يا ترادفي ميان نوروز و جشن هايش با 
لحظه ها و ايام مبارك ديني و مذهبي رخ داده است. در ميان 
جميع مسلمانان در شرق و غرب جهان، ايرانيان از معدود 

برخيز كه مي رود   زمستان

مردماني بوده اند كه ميان آيين و ايمان ديني و فرهنگ و 
مفاخر مّلي، مجموعه اي همگون حاصل كرده و بر غناي 
فرهنگ و ايمان خويش افزوده اند. رنگين كماني بزرگ و 
باشكوه ساخته اند، از معنويت و ادب و زيبايي و هنر و 
حكمت و عشق و عرفان و ... حتي هنگامي كه عزاداري ها 
و ايام سوگناك در دهه نخستين ماه محرم، در تقويم قمري، 
مقارن نوروز در سالشمار خورشيدي مي بوده است، باز هم 
ايرانيان پاس آيين  هاي مذهبي را داشته و سپس به استقبال 
بهار مي رفته اند. ايام را به نام خداوند و با خواندن دعايي 

سرشار از نيكي و زيبايي آغاز كرده اند. 
يا مقلب القلوب واالبصار 

يا مّدبر الليل و النهار 
يا محول الحول و االحوال 
حّول حالنا الي احسن الحال 

پس ما نيز به ميمنت و خجستگي همين دعا، سال 
را به دو جشن بزرگ مّلي و ديني مبارك مي شماريم و 
با بهترين آرزوها به استقبال بهاري خرم و سالي سرشار 
از اميد و بهروزي و پيشرفت و ثروت براي مّلت ايران 
و تمامي انسان ها در سراسر جهان مي رويم. ايام بر شما 

مبارك باد كه مبارك و فرخنده شماييد... شما... 
درآميختن س���نن كهن و آيين هاي مصفاي ايراني با 
معنويت و روح اسالمي،  معجزة بزرگ فرهنگ و تاريخ 
مملكت و مردم ايرانشهر است. جايي كه بزرگانش »يك 
دس���ت جام باده و  يك دس���ت زلف يار«، شيرخدا و 
رستم دستان شان آرزو بوده است. اين سرزمين االهي و 
ورجاوند، زخم ها ديده  و تلخي ها چش���يده و بار غم ها 
كشيده اّما در شكست ها و رنج هاي بزرگ تاريخ، قد خم 
نكرده و س���اية بلند و باشكوهش چشم ها را خيره كرده 

است. مانده و خواهد ماند.
 زمس����تان هاي سرد و يخ زده و تيرگي شامگاهان 
هزار ها شب يلدا را ديده و از تمامي سياهي ها و تباهي ها 
و رنج هاي بيكران، به مانند سياوش كه از آتش گذشته، 
خندان و س����ربلند عبور كرده است. ايران، بهار دلكش 
و شكوفه هاي رقصان و نم نم باران است با شعرهايش، 
جغرافياي  عظيم و چهارفصلش، با كوه ها و كويرهايش، 
جنگل ها و دش����ت هايش، رودها و درياهايش، آسمان 
فيروزه اي و گنبدهاي آبي تر از آس����مانش، كاشي ها و 
معابد و مساجد زيبايش، با مردمان دلنشين و زبان پارسي 
كه طوطيان هند و جهان را شكرش����كن مي كند،... ايران 
اين همه هس����ت و بيش از اين همه، سرش����ار از راز و 

زيبايي است. 
عيد نوروز و رازهاي دانس���ته و كم شناخته و حتي 
ناشناختة آن، از شگفتي هاي همين آستان فرهنگي و معنوي 
است. آن قدر دلكش و فريبا بوده اين ايران و جلوه هايش، 
كه همچون لش���كر بهار كه به فتح س���رزمين هاي برف 
گرفته مي رود و سپاه سبزش را در اينجا و آنجا و هر جا 
مي نشاند، به صدها سرزمين دور و نزديك رفته و ايران 
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گل در بر و می در كف و معشوقه به كام است
سـلطان جهانـم به چنيـن روز غالم اسـت
گـو شـمع مياريـد در ايـن جمع كه امشـب
در مجلـس مـا ماه رخ دوسـت تمام اسـت
در مذهـب مـا بـاده حـالل اسـت وليکـن
بـی روی تـو ای سـرو گل اندام حرام اسـت
گوشـم همه بـر قول نی و نغمه چنگ اسـت
چشـمم همه بر لعل لب و گردش جام اسـت
در مجلـس مـا عطـر مياميـز كـه مـا را
هر لحظه ز گيسوی تو خوش بوی مشام است
شـکر ز  و  هيـچ  مگـو  قنـد  چاشـنی  از 
زان رو كـه مـرا از لب شـيرين تو كام اسـت
تـا گنـج غمـت در دل ويرانـه مقيـم اسـت
همـواره مـرا كـوی خرابـات مقـام اسـت
از ننـگ چـه گويی كه مـرا نام ز ننگ اسـت
وز نـام چه پرسـی كـه مرا ننگ ز نام اسـت
ميخـواره و سرگشـته و رنديـم و نظربـاز
وان كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است
بـا محتسـبم عيـب مگوييـد كـه او نيـز
پيوسـته چـو مـا در طلب عيش مدام اسـت
حافـظ منشـين بـی مـی و معشـوق زمانی
كايـام گل و ياسـمن و عيـد صيـام اسـت

بزرگ و فرهنگي را همچون امپراتوري بي رقيبي بر زمين 
حاكم كرده اس���ت. در شرق و شمال و غرب و جنوب 
ايران، در هند و چين، در آس���ياي ميانه و روم شرقي، در 
آلباني و يوگس���الوي و نيز در ژرفاي مس���يحيت كه به 
آيين هاي كهن ايراني و رازهاي مهر و ميترا تنيده و تناور 
شده است ... در هر كجا از اقاليم سبعة قديم يا قاره هاي 
كهن در روزگار ما، اين ُمهر و اين نشان را مي توان سراغ 
گرفت. در دو مقالة جداگانه دربارة نوروز )نوشته مرضيه 
سليماني، محقق و مترجم معاصر( و نماد شناسي عناصر 
هفت س���ين، به خامة استاد محمد علي سلطاني )محقق و 
ايرانشناس���ي نكته ياب و ارجمند( در اين باره، سخن هاي 
نغز و مطالب تازه و خواندني گفته ش���ده اس���ت. اين 
 مقاالت كه خاص همين نامة نوروزي نوش���ته شده، از 
خواندني هاي ابتداي س���ال و ديباچة فرهنگي و معنوي 

مناسب براي رؤيت و معرفت بهار در راه است. 
دوب���اره باي���د براي  ميالد فرزن���د امام علي )ع( و 
فاطمه زهرا)س(، نوة پيامبر اكرم)ص( و برادر امام حسن )ع(، 
همسر شهزادة گرامي ايران شهربانو )كه افتخار همسري 
و مادري دو امام بزرگوار را در شجرة  طيبة تشيع داشته 
است(، يعني امام حسين )ع( را  شاد باش و تبريك بگويم. 
فرخن���ده باد اي���ن روز و بهكام باد به يمن اين زادروز، 

هرروزتان. 
دوس���تان ارجمندي كه با ما در انجام و فرجام اين 
ويژه  نامة  نوروز همراهي داشته  اند ، ما را با مطالب يا هنر 
همكاري خود همراه كردند تا اين نامة نوروزي پرداخته 
و منتشر شود، در فهرست زير، به اجمال معرفي شده اند، 
اّما به راستي در خور ستايش و سپاس اند زيرا در يك كار 
جمعي و گروهي، نتيجه و محصولي متناسب و موزون 

را فراهم ساخته  اند.
همكاران ما در امور فني و حروفچيني به ويژه عليرضا 
س���رباز وطن مسئوليت فني و هنري صفحات را يكسره 
بر دوش داشت در خور تشكر ويژه اند. همچنين دبير و 
اعضاي سرويس عكس: علي آذرنيا كماري، محمد نجفي 

و مجيد فراهاني. 
از خانم ها، وجيهة تيموري كه مسئوليت ويرايش و 
يكسان سازي متن و دشواري هاي آن را بر دوش داشته  اند 
و بيتا مهدوي كه در تهيه و نگارش برخي مطالب همكاري 

كرده  اند نيز سپاسگزاري مي كنم. 
خانم كيان رضوي، صفحات پرش���مار ايرانگردي 
را تهي���ه و تدوي���ن و نظارت كردند. س���جاد تبريزي، 
هومن ظريف، محمدرضا حيدرزاده، حسن فرازمند،  منوچهر 
دين پرس���ت، نويسندگان باذوق و ارجمند ما بوده اند... و 
بزرگترين ستايش از آنان،  محبت خوانندگان عزيزي است 
كه با خوانش و توجه خويش، قدر و ارزش مطالب روزنامه 

نوروزي اطالعات را افزون و افزون تر فرموده اند. 
بهار پر بار و مبارك باد 

كه بهار تويي، مبارك تويي  اي ايران عزيز...
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فرخنده باد اين بهار  و  اين روز نو
متن تبريك آيت اهلل دكترسيد مصطفي محقق داماد و دكتر عزت اهلل فوالد وند به مناسبت عيد فرخنده نوروز 

و حلول سال 1397 هجري خورشيدي به خوانندگان روزنامه اطالعات و ملت ايران 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سالم، بر ملت ايران

ب���ر س���ر آن���م ك���ه گ���ر زدس���ت برآي���د
دس���ت ب���ه كاري زن���م ك���ه غص���ه س���رآيد

بلب���ل عاش���ق ت���و عمرخ���واه ك���ه آخ���ر
ب���اغ ش���ود س���بز و س���رخ گل ب���ه درآي���د

خل���وت دل���ت نيس���ت ج���اي صحب���ت اغيار
درآي���د فرش���ته  رود  بي���رون  چ���و  دي���و 

صحب���ت ح���كام ظلم���ت ش���ب يلداس���ت
ن���و از خورش���يد خ���واه ب���و ك���ه در آي���د

ابيات اوليه غزل فوق از لسان الغيب شيراز، حاوي همان مفهوم 
اميد به آينده است كه همواره در غزل هاي اين عارف بزرگ مي بينيم. او 
هميشه به ما اميد مي دهد كه نفس باد صبا دوباره مشك فشان خواهد 
شد، و چشم نرگس دوباره به شقايق نگران خواهد شد، و تطاولي كه 
بلبل از هجران گل كشيده مجددا تاسرا پرده گل  سفره زنان خواهد 

شد. ابيات اوليه اين غزل هم همين مضمون را دارد.
اما بيت اخير فوق اندكي مجمل اس���ت و درست معلوم نيست 
كه چه پيامي دارد. بعيد نيس���ت حافظ شيرازي مي خواهد به نظريه 
»منجي« اش���ارت نمايد. يعني آنكه هرگز نبايد به شعارهاي دروغين 
قدرت هاي نامش���روع و فاس���دان تاريخ دل بست، سخنان آنان جز 
ظلمت و تاريكي چيزي نيست، فقط نور را از منابع اصلي نور بايد 

استدعا كرد و انتظار داشت.
انصافاً كالم حقي است، زيرا بي گمان فاسد نمي تواند جامعه را 
اصالح كند و اين صالحان و پاكان هس���تند كه مي توان به آنان دل 
بست. فاسدان هرچه مي گويند و مي كنند به جز مزيد بر فساد نخواهد 
بود. آنان بر جهل نادانان مي افزايند و جامعه را به فساد بيشتر و تباهي 
و هالك سوق مي دهند. اميدآنكه منجي هاي صالح دست از آستين در 

آورند و چهره بگشايند.

اللهم نرغب اليك في دولة كريمة تنّربهااالس���الم و اهله و تنزل 
بها انتفاق و اهله.

براي ملت عزيز ايران آبادي و آزادي و س���عادت دارين مسألت 
دارم.

سيدمصطفي محقق داماد
96/12/17

... و اما، به گفته شاعر عزيز ما فروغ، 
باز بهار آمده است. بهار: فصل نشاط و 
خرمي، موسم جواني، عمر دوباره طبيعت، 
جشن سبز اميد. بي دليل نيست كه مي بينيم 
سراس���ر ادبيات گرانقدر ما از روزگاران 
ديرين همواره سرش���ار از ستايش اين 

اعجاز طبيعت بوده است. 
پس از پژمردگي پاييزي و سرانجام 
مرگ زمستاني، بهار فرا مي رسد و جهان 
خاكي عمر از سر مي گيرد. و باز بيهوده 
نبوده ك���ه آدميان از قديم ترين ايام اين 
برخاس���تن طبيعت از خواب مرگ را 
نشانه اي از بي مرگي خويش گرفته اند و 
به جاودانگي و حياتي ولو فراسوي اين 

دنيا دل سپرده اند. 
نوروز نماينده نبوغ ايراني در تجليل از 
اين معجزه بزرگ زندگي است، و من با 
اغتنام فرصت، اين جشن ملي را با آرزوي 
بهروزي و پي���روزي به همه هم ميهنان 

شادباش مي گويم. پاينده باشيد. 
عزت اهلل فوالدوند 
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با ريشه يابى تاريخى اسطوره اى آيين نوروز، پرسشى 
مطرح مى شود، آن پرسش اين است كه چرا بنياد اين مراسم 
را از ديرباز به »جمشيد« نسبت داده اند؛ به گونه اى كه حكيم 

توس نيز در اثر جاودانى خود مى گويد:
به ف���ر كيانى يكى تخت س���اخت
چ���ه مايه بدو گوهر اندر نش���اخت
كه چون خواس���تى، ديو برداش���تى
ز هام���ون به گ���ردون برافراش���تى
چ���و خورش���يد تابان مي���ان هوا
نشس���ته ب���ر او ش���اه فرمان���روا
جهان انجمن ش���د ب���ر تخت اوى
از آن ب���ر ش���ده ف���ْره بخت اوى
به جمش���يد ب���ر گوهر افش���اندند
م���رآن روز را »روز ن���و« خواندند
س���ر س���ال ن���و، هرم���ز فرودين
بر آس���وده از رنج ت���ن، دل ز كين
ب���ه »ن���وروز« نو ش���اه گيتى فروز
ب���ر آن تخت بنشس���ت فيروز روز 
ب���زرگان ب���ه ش���ادى بياراس���تند
مى و رود و رامش���گران خواس���تند
چنين جش���ن ف���رخ از آن روزگار
بمان���ده از آن خس���روان ي���ادگار

به اختصار در اين باره مى شود گفت كه نه تنها نوروز، 
بلكه بنيان بسيارى كارهاى نيكوى ديگر در اساطير ايرانى 
 به جمشيد نسبت داده شده است؛ همچون ساختن گرمابه،
كاخ هاى نيك���و، طبقه بندى جامعه به گروه هاى مختلف 
)كاست( كه همچنان در هند پابرجاست، پزشكى و تضمين 
سالمت و تندرستى آدميان، حكمرانى آسمانى و... كه همه 
را پيش از اسالم به جمشيد نسبت مى دادند و پس از قبول 
اس���الم، شخصيت او را با حضرت سليمان)ع( درآميختند 
و حتى يكى كردند و س���لطه بر مرغان و جانوران را نيز 
به قلمرو فرمانروايى جمشيد افزودند. گمان نگارنده چنين 
است كه انتساب بنياد نوروز به جمشيد، به شخصيت ويژه 
او برمى گردد كه در اساطير كهن هندى در رده ايزدان قرار 
دارد و البته در اس���طوره هاى ايرانى به شاهى نيكوكار و 
مردم دوست )كه بعدها دچار خطا مى شود( تنزل مى يابد؛ 
همچنان كه حضرت سليمان)ع( به عنوان فرمانروايى آرمانى 

در ذهن و زبان پيروان اديان ابراهيمى قرار دارد. 
با اين حس���اب، مى توان احتمال داد كه چون نوروز 
عيدى ارجمند و مورد عالقه مردمان بود و از سوى ديگر 
جمشيد پادشاهى محبوب و نيمه آسمانى به شمار مى رفت و 
در ضمن، همه كارهاى بزرگ الجرم بايد به شاه يا پهلوانى 
بزرگ نسبت داده مى شد، طبيعى است كه تأسيس نوروز 

نيز در روايت ايرانى به جمشيد منتسب شود.
ب���ه همين قياس مى توان توجيه كرد كه چرا پس از 
پذيرش اسالم، تالش شد تمامي يا بخش هايى از آيين نوروز 
را به بزرگان دين نسبت دهند؛ همچنان كه ديديم عده اى 
آتش افروزى در چهارش���نبه سورى را به قيام مختار در 
خونخواهى از شهداى كربال و كوزه شكنى در آن روز را به 
پيشنهاد حضرت زهرا )س( مرتبط دانسته اند؛ زيرا مردم كه 
عمدتاً معتقد به مبانى ايمانى هستند، نمى توانند يك رشته 
كارهايى را مكرر و همه ساله انجام دهند، بى آنكه برايشان 
توجيهات دينى و مذهبى در نظر گرفته باشند. در نتيجه 
مى كوشند هر حركت عمومى و گسترده و پذيرفته شده را 

داراى اساس و بنيانى قدسى و ايمانى معرفى نمايند.
از اين رو كاماًل قابل فهم اس���ت اگر بخوانيم كه: 
»نوروز« روزى است كه در آن، خداوند از بندگانش پيمان 
گرفت كه او را بپرستند و شريكى برايش قائل نشوند و 
به پيامبران، حج و اوليايش ايمان بياورند. روزى است كه 
كشتى حضرت نوح)ع( بر جودى قرار گرفت، ابراهيم)ع( 
بت هاى قومش را شكست و موسى)ع( با جادوگران فرعون 
قرار گذاشت؛ روزى است كه جبرئيل بر پيامبر)ص( نازل 
ش���د، و على)ع( بر دوش پيامبر)ص( رفت و كعبه را از 
بت ها پاك كرد؛ در اين روز واقعه غدير رخ داد، خوارج 

شكست خوردند و كشته شدند و از همه مهم تر، حضرت 
امير)ع( بر س���رير خالفت ظاهرى قرار گرفت؛چنان كه 
در ادب پارس���ى نيز منعكس شده است و فى المثل هاتف 

اصفهانى مى گويد:
همايون روز نوروز است امروز و به فيروزى

به اورنگ خالفت كرده شاه الفتى مأوا
يا طرب اصفهانى در قصيده اى بلند و ش���كوهمند 

مى گويد:
ب���ا طالع مظف���ر و ب���ا اختر ظفر
نوروز مه كشيد برون رخت ازصفر...
عيد ظهور س���لطنت ظاهر على است
ك���ز فر او ببالد ه���م تاج و هم كمر
روزى چنين نشست بر اورنگ سلطنت
س���لطان دين، عل���ى ولى حى دادگر

شاعرى ديگر نيز مى گويد:
نوروز از آن شد پر شعف، هم صاحب عز و شرف

كان روز »ساالر نجف« آمد به تخت سرورى
به اين طريق يك رس���م ملى با باورهاى دينى گره 
خورده و استوار شده است. اگر اين سخن درست باشد 
كه پيامبر گرامى)ص( فرمود: »س���نت هاى نيكوى هر قوم 
را نگاهداريد و سنت هاى ناپسندشان راكنار بگذاريد«، بايد 
گفت نوروز از اين لحاظ جشن كاماًل خوش اقبالى است؛ 
زيرا با گرامى ترين و شادترين روزهاى مذهبى پيوند برقرار 
كرده است و از همه مهم تر اينكه مرحوم مجلسى ازامام 
صادق)ع( روايت مى كند كه: »نوروز روزى است كه قائم 
ما اهل بيت ظهور مى كند و خداوند او را بر دجال پيروز 
مى گردان���د.« از آن نيز قابل توجه تر اينكه: »هيچ نوروزى 
نيست مگر اينكه ما در آن انتظار فرج مى كشيم.« به راستى 

آيا ما از يك عيد چيزى بيش از اين مى خواهيم؟ 

آيين  و 
اسطوره 
در نوروز
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تقارن نوروز با محرم 
 سياست شاه عباس صفوی 

در سال 1020
اسکندر بيك در تاريخ »عالم آراي عباسي« 

نوشته است:
 نـوروز ايـن سـال فرخ فـال به فيـروزی و 
فرخندگی در روز جمعه ششم شهر محرم  الحرام 
كه آغاز عشرين و الف هجری و اول فروردين ماه 
جاللی بود واقع شـد... و حضرت خاقان فلك قدر 
گيتی سـتان و شـهريار كام بخش كامران اعنی 
فرمانروای ايران و شاهنشاه زمان ظل اهلل الملك 
المسـتعان غـالم باخالص حضرت شـاه مردان 
سـالم اهلل عليه ابو المظفر شاه  عباس  بهادر خان  
.... در دار السلطنه اصفهان كه مقر دولت آن خسرو 
قضا قدرت قدر توأمان و بيمن توجه و دسـتياری 
معمـار همتش مصر جامع و خالصه ملك ايران و 
از خلد برين نشانی است به فيروزی و اقبال نزول 
اجالل داشـتند، و بجهت ايام عاشورا كه شيعيان 
و مواليان اهل بيت در تعزيه سيد الشهداء خامس 
آل عبا، لباس سـوگواری پوشيده اندوه و مالل بر 
ضماير مستولی بود بلوازم نوروز و جشن و سرور 
آن روز فيروز قيام ننمودند و زبان حال صغير و كبير 
و برنا و پير در آن ايام ماللت فرجام بمضمون اين 
مقال كه افصح الشعراء المتاخرين موالنا محتشم 
كاشـی در مرثيـه آن حضرت القاء نمـوده مترنم 
بود... ای چرخ غافلی كه چه بيداد كرده / و ز كين 
چها درين سـتم آباد كرده  .... بعد از فراغ خاطر از 
لوازم تعزيه و سـوگواری كه طـراوت فصل بهار 
و ايام فروردين زهت آثار آن بلده جنت نشـان را 
خضرت و نضارت بخشيد و عنبرين بوی شکوفه 
و ازهـار در دمـاغ  روزگار پيچيده مسـرت بخش 
دلها و خرمی افزای خاطر همگنان گرديد بدستور 
معهـود در باغ نقش جهـان امر قضا نفاذ بترتيب 
جشـن عالی بصدور پيوسـت و امـراء عاليقدر و 
وزراء و مقربـان درگاه واال و اهالـی و اعيان قلمرو 
همايون كه در پايه سـرير سـلطنت مصير حاضر 
بودند مع تجار و طبقات اصناف بر حسـب اشاره 
همايـون هريك در محلی مناسـب طرح جشـن 

عالی انداختند.
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سرگذشت اين نوجوان شجاع و باهوش 
و صب���ور در اردوگاه هاى اس���ارت، يكى از 
ش���گفتى هاى دفاع مقّدس است؛ ماجراهاى 
پسربّچه  س���يزده چهارده ساله اى كه نخست 
ميدان جنگ و سپس ميدان مقاومت در برابر 
مأموران درنده خوى بعثى را با رفتار و روحيه اى 
اعجاب   انگيز، آزموده و از هر دو سربلند بيرون 
آمده است. دْل بر مظلوميّت او مى سوزد ولى 
از قدرت و تحّمل و صبر او پرمى كشد؛ اين 
نيز بخش���ى از معجزه  بزرگ انقالب اسالمى 
است. در اين كتاب، نشانه هاى خباثت و لئامِت 
مأموران بعثى آشكارتر از كتاب هاى مشابهى 
اس���ت كه خوانده ام. به هرحال اين يك سند 

باارزش از دفاع مقّدس و انقالب است؛ بايد قدر دانسته شود.خوب است سست پيمان هاى 
مغلوب دنياشده، نگاهى به امثال اين نوشته  صادقانه و معصومانه بيندازند، شايد رحمت 

خدا شامل آنان شود.                                              96/۴/12

 سرباز كوچك امام
اين روايتى شورانگيز 
اس���ت از زندگى سراسر 
جهاد و اخالِص مردى كه 
در عنفوان جوانى به مقام 
مردان الهى بزرگ نائل آمد، 
و ه���م در زمين و هم در 
مأل اعلى به عّزت رسيد 

.. هنيئاً له.
راوى - شريك زندگى 
كوتاه او- نيز صدق و صفا 
و اخالص را در روايت 
معصومانه  خود به روشنى 

نشان داده است.
در اين ميان، قلم هنرمند و نگارش آكنده از ذوق و لطف نويسنده است كه به 

اين همه، جان داده است. آفرين بر هر دو بانو؛ راوى و نويسنده كتاب.
95/1۰/21 

گلستان يازدهم

بّچه هاى همدان؛ بّچه هاى صفا و 
عشق و اخالص، مردان بزرگ و بى اّدعا، 
ياران حسين )عليه الّسالم(، ياوران دين 
خدا .. و آنگاه مادران؛ مردآفرينان شجاع 
و صب���ور .. و آن���گاه فضاى معنويّت 
و معرفت؛ دل هاى روش���ن، هّمت ها و 

 

عزم هاى راسخ؛ بصيرت ها و ديده هاى 
ماورايى... اينها و بسى جويبارهاى شيرين 
و خوش���گوار ديگر از سرچشمه  اين 
روايت صادقانه و نگارش استادانه، كام 
دل مشتاق را غرق لّذت مى كند و آتش 

شوق را در آن سركش تر مى سازد.
راوى، خود يك شهيد زنده است. تِن به شّدت آزرده  او نتوانسته از سرزندگى و 
بيدارى دل او بكاهد، و الحمدهلل رّب العالمين. نويسنده نيز خود از خيل همين دلدادگان 

و تجربه ديدگان است. بر او و بر همه  آنان گوارا باد فيض رضاى الهى؛ ان شاء اهلل.
95/1۰/18 
درباره  نگارش اين كتاب، آنچه نوشتم كم است؛ لطف اين نگارش بيش از اينها 

است. مقّدمه  كتاب يك غزل به تمام معنى است.
95/1۰/18 

وقتی مهتاب گم شد 
س���الم بر ياران حسين )عليه الّسالم( و 
سالم بر لشگر انصارالحسين همدان؛ و سالم 
بر ش���هيدان، دالوران، فدائيان، شيران روز و 
عابدان شب؛ و سالم بر شهيد زنده ميرزا محمد 
ُسلگى و بر همسر باايمان و صبور او؛ و سالم 
بر حميد حسام كه دردانه هايى چون ُسلگى و 
خوش لفظ را به ما شناساند. ساعت هاى خوش 
و باصفايى را با اين كتاب گذراندم و بارها با 

دريغ و حسرت گفتم:
درنگى كرده بودم كاش در بزم جنون من 
هم / لبى تر كرده زان صهباى جام پرفس���ون 

من هم
هزاران كام در راه اس���ت و دل مشتاق و 

من حيران / كه ره چون مى توانم يافتن سوى درون من هم ...
در ميان كتاب هاى خاطرات جنگ، اين، يكى از بهترين ها است. نگارش درست و 
قوى، ذوق سرشار، سليقه و حوصله، هّمت بلند، همه با هم دست به كار توليد اين اثر 
شده اند. كتاب خانم ضّرابى در شرح حال شهيد عالى مقام على چيت سازيان نيز داراى 

همين برجستگى ها است. اين دو نفر از ستارگان اقبال همدانند. 
بهمن 95

آب هرگز نمی ميرد

يكی از ژانرهای مهم در انقالب اسالمی و جامعۀ ايران، آثار ادبی و خاطره نگاری رزمندگان و افرادی است كه در 
 دوران دفاع مقدس از جان و مال خود دريغ نداشــتند و از هر آنچه بود و نبودشــان محســوب می شــد گذشتند تا به نحو 
شايسته ای از ميهن، ايمان، شريعت و نواميس مردم و اين مرز و بوم دفاع كنند. اين آثار در رده ها و محدوده های متفاوتی 
ثبت و ضبط شده و از نظر كّمی و كيفی نيز در طبقه بندی گونه های ادبيات جنگ شناخته شده و در اين طبقه از آثار ادبی 
بســيار ارزشــمند محســوب می شود. خوشبختانه تجربه های مستمری كه از ابتدای جنگ، حتی در سال ها و سنوات قبل از 
 آن در ايام منتهی به پيروزی انقالب اسالمی ايران در سال 1357 وجود داشته، به تدريج عميق و عميق تر شده و امروز به 
شــاخه ای تناور در ادبيات فارســی و فرهنگ انقالبی ايران بدل شــده است. طبعاً هرچه زمان می گذرد بر داشته ها و ذخاير 
ادبی در اين ژانر يا نوع ادبی و انقالبی نيز افزوده می شود. ويژگی های اين نوع را نمی توان در اين مجال اندک برشمارد. 
اما عجالتاً می توان به ماهيت رئاليســتی و واقع گرای آن اشــاره كرد. زيرا در اين نوع كتاب ها به صورتی عينی و ملموس، 
ميان رخدادهای بزرگ و كوچك و جريان پويا و آشنای زندگی نقب زده شده است. با پی ريزی بنيان های بومی در ادبيات 
ايران برای اين مجموعه و ســبك برآمده از دل دفاع مقدس، می توان اميدوار بود كه در چند شــاخه و گرايش مختلف و 
 موازی شاهد رشد چشمگير اين طريقه يا سبك ادبی باشيم. شاهد مدعا نيز داوری و توجه ويژۀ مقام معظم رهبری، حضرت 
آيت اهلل  خامنه ای است كه همواره مشوق و خود از عالقمندان اين سبك و اين شيوه بوده اند. جالب آن كه آيت اهلل خامنه ای خود در 
عرصۀ نقد و نظر در مورد آثار جنگ و ادبيات دفاع مقدس نيز تحرير و تحشيه و تقريراتی داشته اند كه مجموعه تقريظ های 

رهبری را شكل داده و در دسترس عالقمندان و مخاطبان اين شاخه از آثار ادبی است.
باری در اينجا برخی از آثار مرتبط با دفاع مقدس، اعم از بيوگرافی و خاطره نگاشت يا تك نگاری  و داستان يا رمان 
تاريخی را معرفی كرده ايم و البته وجه و پيرنگ مشترک اين مجموعه، يكی موضوع آنهاست كه بر محور مبارزات دليرمردان 
دفاع مقدس و جنگ تحميلی شكل گرفته است و ديگر، تقريظ ها و تأييدات ضمنی يا ادبی و نكته ياب رهبری است كه در 
يادداشت های ايشان بر هر كتاب خواندنی و يافتنی است. با درود به خاطره و يادمان های دالورمردان و زنانی كه در عرصۀ 
دفاع مقدس و صحنه های شگفت و حماسه های جاويدان خلق كردند، اين مجموعه معرفی های ادبی و تاريخی را بر مبنای 

تقريظ ها و تحريرهای موجز مقام معظم رهبری به نظر خوانندگان گرامی می رسانيم:

اعتالی ادبيات دفاع مقدس
 تقريظ هاي رهبر معظم انقالب 

بر آثار و کتب ادبی و تاريخی جنگ تحميلی
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كتاب را با احس���اس دوگانه  اندوه و افتخار و گاه از پش���ت پرده  اش���ك، خواندم و بر آن صبر و همت 
و پاكى و صفا، و بر اين هنرمندى در مجّس���م كردن زيبائى ها و زش���تى ها و رنج ها و ش���ادى ها آفرين گفتم. 
گنجينه  يادها و خاطره هاى مجاهدان و آزادگان، ذخيره  عظيم و ارزشمندى است كه تاريخ را پربار و درسها 
و آموختنى ها را پرشمار مى كند. خدمت بزرگى است آنها را از ذهن ها و حافظه ها بيرون كشيدن و به قلم و 
هنر و نمايش سپردن. اين نيز از نوشته هايى است كه ترجمه اش الزم است. به چهار بانوى قهرمان اين كتاب 

به ويژه نويسنده و راوى هنرمند آن سالم مى فرستم.
92/7/5

آن بيست و سه نفر 
در روزهاى پايانى 93 و آغازين 9۴ با شيرينى اين نوشته شيوا و جذاب و هنرمندانه، شيرين كام شدم 
و لحظه ها را با اين مردان كم سال و پرهمت گذراندم. به اين نويسنده خوش  ذوق و به آن بيست و سه 
نفر و به دست قدرت و حكمتى كه همه اين زيبايى ها، پرداخته سرپنجه معجزه گر اوست درود مى فرستم 
 و جبهه سپاس بر خاك مى سايم. يك بار ديگر كرمان را از دريچه اين كتاب، آن چنان كه از ديرباز ديده و 

شناخته ام، ديدم و منشور هفت رنگ زيبا و درخشان آن را تحسين كردم.
9۴/1/5

دا 
كتاب »دا« كه حقاً و انصافاً كتاب بسيار خوب و قابل طرح 
در سطح جهانى است، مربوط به بخش كوچكى از وقايع جنگ 
تحميلى است و اين نشان مى دهد كه هشت سال دفاع مقدس 
داراى ظرفي���ت توليد هزاران كتاب به منظور انتقال فرهنگ و 

ارزش هاى اسالمى و انقالبى به جامعه و جهان است ... 
اين كتاب در گستره كشور هنوز شناخته نشده است؛ در 

حالى كه چند صد هزار تا حاال چاپ كرديد. اگر »دا« شناخته 
ش���ود، ميليون ها نس���خه از اين كتاب فروش خواهد رفت و 

ميليون ها نفر از محتواى اين كتاب بهره خواهند برد... 
شما هزار كتاب »دا« مى توانيد توليد كنيد. 

»دا« يك رگه ارزشمند است كه در معدن پيدا كرديد، اين 
راه را ادامه دهيد.  

پايی كه جا ماند
تاكنون هيچ كتابى نخوانده و هيچ سخنى نشنيده ام كه صحنه هاى اسارت مردان ما در چنگال نامردماِن بعثى 
عراق را، آن چنان كه در اين كتاب اس���ت به تصوير كش���يده باش���د. اين يك روايِت استثنائى از حوادث تكان 
دهنده اى است كه از سويى صبر و پايدارى و عظمت روحى جوانمرداِن ما را، و از سويى ديگر پَستى و خباثت 
و قساوت نظاميان و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و كلمه به كلمه در برابر چشم و دل خواننده مى گذارد و 
او را مبهوت مى كند. احساس خواننده، از يك سو؛ شگفتى و تحسين و احساس عزت است، و از سوى ديگر؛ 

غم و خشم و نفرت.                                                               91/6/2

جشن حنابندان
روز و شبى چند در لحظه هاى پيش از خواب، در 
فضايى عطرآگين و مصّفا و در معراج شور و حالى كه 
سطور و كلمات نورانى اين كتاب به خواننده خود عطا 
مى كند، سير كردم و خدا را سپاس گفتم، هم برآن قطره 
عش���قى كه در جان اين نويسنده افكنده و چنين زالل 
انديشه و ذوقى را بر قلم او جارى ساخته است، و هم 
بر آن دست قدرتى كه نقشى چنان بديع و يكتا بر صفحه 
تاريخ معاصر پديد آورده و صحنه هايى كه افسانه وار از 
ذهن و چشم بشر اين روزگار بيگانه است، در واقعيت 

زندگى اين نسل از ملت ايران نقش زده است.

   له الحمد حمد الحامدين ابد اآلبدين. بيش���تر
 فضيلت هايى كه تاريخ انس���ان را زيور بخش���يده و 
آرايش داده و مشعل و راهنماى افراد بشر شده است 
محصول لحظه  پربارى از زندگى يك يا چند انس���ان 
اس���ت؛ صبر، زهد، امتناع، گذشت، شجاعت، صدق، 
ايثار... و همه فضائل بشر كه در سرگذشت او مى بينيم 

از اين قبيل است. 
هزاران لحظه  پربار در هر روز و ش���ب حماسه  
هشت ساله  ملت ايران مكنون است و هر كه با نگاهى 
هنرمندانه آنها را ببيند و با قلمى هنرمندانه آن را ثبت 

و ماندگار كند و پيش از اينها، با توفيقى الهى به اين 
همه دس���ت يافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانى 
را جانمايه و فروغ بخش���يده اس���ت، و اين كتاب و 

نويسنده اش در آن زمره اند.
7۰/11/6

دختر شينا
رحمت خدا بر اين بانوى 
صبور و با ايمان؛ و بر آن جوان 
مجاهد و مخلص و فداكارى كه 
اين رنج هاى توانفرساى همسر 
محبوبش نتوانست او را از ادامه  
جهاد دشوارش باز دارد. جا دارد 
از فرزندان اين دو انسان واال نيز 

قدردانى شود.
شهريور 91

اين كتاب ش����يرين و ساده، 
زندگى و احساس و جهت گيرى هاى 
بس����يجى را بخوبى تشريح مى كند. 
نويسنده كه خود يك بسيجى با همه ى 
بار فرهنگى اين كلمه است، با بيان 
بعضى از جزئيات بظاهر كم اهميّت، 
آن امر مهم را تصوير و ترسيم كرده 
است. با اينكه جوانى كم سن و سال 

است، بسى پخته تر از عمر خود مى نويسد و مى انديشد. گاه در نقل حوادث، تسلسل طبيعى و 
منطقى رعايت نشده است. بارى، اين يكى از كتاب هاى خيلى خوب در مجموعه خاطره ها است.
7۰/12/2۰

خداحافظ كرخه
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 دكتر محمدعلي سلطاني16

براى جامعة ايرانى كه تمدنى چندهزار ساله دارد، شايسته 
اس���ت كه همچون پيشينيان سرآمد و هنرمند و دانش دوست 
و فكور و دانا و رازآش���نا و رمزنما، معنى هر آداب و رس���وم 
 و مناس���كى را كه بر پاى مى دارد، بداند و آن را آگاهانه به 
نسل هاى آينده تحويل دهد. قرنهاست كه مراسمى ارزشمند را با 
جان و دل در سور و سوگ برپا مى داريم و دريغ از كوتاه ترين 
توضيح دربارة آن شورها و شادى ها، يا جزئى ترين اطالع بومى 
از پيشه و ريشة پيدايش و سير تطور ضروريات و لوازم آن. 
دايرة اين بحث بس���يار گس���ترده است و در اينجا ما فقط به 
مناسبت فرارسيدن سال نو، به رازنمايى سفرة هفت سين در ايران 
مى پردازيم. اين بى خبرى ها حاصل پخته خوارى و دوركارى هاى 
پژوهش���ى است؛ زيرا تحقيقات شفاهى در دانشگاه هاى امروز 
م���ا جايگاهى ندارد و به داليلي از رونمايى و جلب توجه به 
آن مسامحه و خوددارى مى شود. دانستن اين رازها، رمز اتحاد 
و پيوستگى جامعة ايرانى از هر قوم و قبيله و آيين و اعتقادى 
اس���ت، و افتخار ما بر آن اس���ت كه هيچ گاه در پى حذف و 
حاشيه اندازى و پاكسازى فرهنگ هاى آيينى تمدن ايرانى نبوده ايم؛ 
زيرا فرهنگ و تمدن اين س���رزمين حاصل تمامى موجودات 
فكرى، فلسفى، اعتقادى و آيينى و قومى همة ساكنان ايران بوده 
است و تماميت طلبى و يكسان سازى در سراسر تاريخ نتيجه اى 
جز جدايى و تفرقه درپى نداشته است و ما پيوند ريشه اى خود 
را از البالى فرهنگ و تمدن بايد جستجو كنيم. بيان اين نكته 
ضرورى اس���ت كه براساس ياساى بنيادى در عرفان شفاهى 
ايرانى، رازگشايى نه تنها جايز نيست، بلكه در آيين سرسپردگان، 
سرپيچى از آن محكوم به جاى گرفتن در شمار شالوده شكنان 
اس���ت؛ اما اين قلم كه دهه هايى از عمر را صرف خدمت و 
جستجو در دهليزهاى تو در توى انديشة طرايق مداربسته كرده 
است و رسالتى وراى خويشكارى و بسته نگارى براى آگاهانيدن 
نسل جوان دارد، در پايان سال با تقديم تبريك نوروز باستانى 
به خواستاران و خوانندگان و آرزوى سالى همراه با سالمت و 
سعادت و پيروزى علمى و صلح عمومى و آسايش و آرامش 
براى انسان و جهان به ويژه سرزمين اهورايى ايران، از خداوند 
عنايت توان نوشتارى مفصل در همين حوزه مى طلبد كه در سال 
آتى براى عرضه در روزنامة وزين اطالعات بنگارد. در نوشتة 
حاضر براساس آنچه در دوندگى هاى ايام توان درپى ژنده پوشان 
بى آشيان و شيفتگان و مروجان بى ادعاى فرهنگ ايران از كوى 
و برزن بلوچس���تان تا تايباد خراسان، تا »اوبه«هاى تركمن و 
سفيدچادرهاى آشيق هاى آذربايجان و »هوار«هاى سنگى اورامان 
و س���ياه چادرهاى كردستان و لرستان و َكپَرهاى خوزستان و... 
شنيده است، با منابع معتبر كتابخانه اى، مستند ساخته و در پى 
مى آورد، اميد دارد كه به عنوان برگه اى متقن و راهنماى اهل 
پژوهش و تحقيق به كار آيد و با سپاس از تمامى پيشروانى 
كه در اين زمينه قلم زده اند و كم نيستند و هر نگرش آنان به 
موضوع، براى اين قلم راهى تازه گشوده است؛ اما اين سخن، 

ديگر است و راهى به سرمنزل مقصود.
در اين پژوهش، پيشينه و چگونگى رواج سفرة هفت سين 

در ميان ايرانيان به ويژه شهرنشينان و رازگشايى از نمادهاى سر به 
ُمهر اين سفره همچون سنجد، سيب، سركه، سماق، به ويژه سمنو، 
سّكه، سير و نيز ماهى كه متأخر است و معرفى بانيان اين حركت 
را به دست داده ايم. الزم به ذكر است كه در نواحى روستايى و 
كوهستانى به شيوة كهن، همان آتش گشايى و پايكوبى مرسوم 
ماند و در توسعة شهرها و مهاجرت روستاييان به تدريج در ميان 
آنان نيز كم و بيش سفرة هفت سين رواج يافت. اين كندوكاو 
در طى بررسى ها، يكى از تابلوهاى معروف مربوط به سال نو 
را كه اثر استاد حسين شيخ )احياء( شاگرد معروف كمال الملك 

مى باشد، به عنوان سند هنرى و تاريخى توضيح مى دهد.
مراسم نوروز

ازجمله مراسمى كه ايرانيان به ويژه پيروان يارسان و طريقت 
صفويه آن را جزئى از عقايد خود مى دانند، مراسم عيد نوروز و 
آداب و رسوم مربوط به آن است. مقاالت فراوان و كتاب هايى 
دربارة مراسم و آداب و رسوم نوروز تاكنون نوشته شده است؛ 
اما مانند پژوهش هاى سوگوارى و تعزيه، سهم چشمگير اساسى 
و زيربنايى طريقت صفويه در تطور و تنظيم و ترتيب آن به كلى 
ناديده گرفته شده است؛ زيرا درويشان صفويه و پيروان شاخه 
عج���م و... پيام آوران ن���وروز بودند و تا پيش از رفرم پهلوى 
اول، روزهاى پيش از نوروز، به درويش���ان پرسه زن اختصاص 
 داش���ت. در اين روزها سينى ها با سبزه هاى عدس رويانيده بر 
دس���ت  هاى درويشان دودة عجم)1( در كوى و برزن با دست 
طلب و كشكول آويخته بر دوش، لبريز از عيدى مردم مى شد. 

)اوژن اوبن، 1362، 329(
در ايران امروز آمده اس���ت: »در روز اول نوروز ايرانى، 
درويش هاى تهران در خانه نقيب الممالك رياس���ت درويشان 
خاكسار و عجم گرد مى آمدند و هر كدام به عنوان پيام آوران 
نوروز، مأمور به حضور در مقابل خانه يكى از اشراف و اعيان 
و بزرگان شهر مى شدند تا به مناسبت عيد نوروز، از صاحبخانه 
حق و حس���اب بگيرند. آنگاه هر درويش���ى پوست و پالس 
درويش���ى را در محل تعيين ش���ده پهن مى كند و برگ سبز و 
كشكول تمنا، براى دريافت مقررى ساالنه آماده مى شود. معموالً 
رجال ايرانى، دربارة درويشانى كه دست نياز به سويشان دراز 
مى كنند، به خصوص در آن موقع س���ال، سعة صدر بيشترى 
دارند و رخصت مى دهند كه چندين روز در برابر خانه شان با 
آرامش كامل در عالم خاص خود سير كنند. هر روز برايشان 
پلو و چاى فرستاده مى شود و باالخره در ساعت مقرر، با بذل 

نياز كريمانه اى از سوى صاحبخانه به درويش مأمور و پيام آور 
بهار تحويل مى شود.« )عمو، 1362، ص25۴(

اين شيوة عيارى و گدايى كه بحثى مفصل در علوى گرى 
به شمار مى رود، پس از جمع شدن نيازها در منزل نقيب الممالك 
با اختصاص وجهى به درويش مأمور، مابقى در بين مستحقان 
شناسايى ش���ده توسط درويشان تقس���يم مى شد، يا به هزينه 
ديگجوش و اطعام بينوايان مى رسيد. اين حركت در كنار پيام آورى 
بهار، تلنگرى به رجال و اعيان و اشراف براى آگاهى از حال 
بينوايان در نوروز بوده است. »داش مشدى هاى جوان در تهران 
كه وابسته هاى نامرئى طريقت بودند و سر و سّرها با هم داشتند، 
به فروش نوبرانه سيار بر طبق ها مانند چغاله، دوغ و پالوده و 
توت و تزئين هاى شاد بادبادك و فرفره و سپس گردوى تازه و... 

مى پرداختند.« )مستوفى، عبداهلل، همو، 138۴؛ ص3۰۴(
در اينجا به بحث گستردة بررسى سفرة هفت سين نوروزى 
كه تا به حال از اين ديدگاه به آن نگاه نشده است، مى پردازيم. 
اين كندوكاو حاصل رازبردارى سال ها تحقيقات ميدانى است در 
فرهنگ شفاهى طريقت صفويه كه جايگاهش در مراكز علمى 
ما بسيار خالى است. آنان براى سفره هفت سين و سير تطورش 
مطالبى عنوان مى كنند و پيش زمينه هايى برايش قائل مى شوند 
كه در اينجا بدان مي پردازيم. سخن ما بر سر سفره اى است كه 
به سبب اوضاع روز و همگانى شدن اطالعات و نزديكى هاى 
شهر و روستا در سراسر ايران زمين، امروزه به طور كامل از اين 
رسم ملى و اعتقادى پيروى مى كنند و در تمامي خانه ها سفره 
هفت سين چيده مى شود كه البته همانند نمادهاى پيشين، حتى 
سازمان يونسكو نيز در روز چهارشنبه پنجم اسفند 1388 برابر با 
2۴ فوريه 2۰1۰ كه سازمان ملل متحد نوروز را روز بين المللى 
شناخت و به عنوان »روز فرهنگ و صلح جهانى« در تقويم خود 
به ثبت رساند، شايد از نقش پشت صحنة پيروان صفويه آگاه 
نيست و به كالبدشكافى نمادهاى آن نپرداخته است. هفت سين 
حتى از مرزهاى سياسى ايران امروز فراتر رفته و مرزهاى ايران 
فرهنگى را در بر گرفته است و در افغانستان، تاجيكستان و... 
)دادخواه، س���يدمحمدعلى، نوروز و فلسفة هفت سين، تهران، 
1391، ص 359( با انديشة نقشبنديان ماوراءالنهر در هم آميخته 
است كه موضوع پيوند آن سلسله با بكتاشيان و... از موضوع 
بحث ما خارج است. در پيشينة غبارآلود سفرة هفت سين منشأ 
آن را پس از فراز و نشيب ها، به زمان صفويه مى رسانند. )دادخواه، 

سيدمحمدعلى، همو، 1391، ص 36۰(
سفره يكى از مواد اوليه هفت سين است كه از پارچه اى 
سفيد تهيه مى شود و بيشتر تداعى تشرف به طريقت صفويه 
است. پيشانى آن محل كتاب مقدس و پايان آن كاسة آبى است 
كه در آن نارنج انداخته باشند. )دادخواه، همو، 1391، 36۰( كاسه 

آب و نارنج را سقايان صفويه در ايام محرم عرضه مى دارند.
نارنج نماد آتش موسى است. موسى)ع( يكى از چهار پيران 
ش���ريعت در طريقت عجم است. )مدرسى، نورالدين خاكسار 
و اه���ل حق، 112( »طلب«، كه يكى از گونه هايش پيام آورى 
نوروز است كه شرح آن گذشت و ترتيب رازآلودش مشخص 
اس���ت، از حضرت موسى)ع( به يادگار مانده است. در طلب 
دوده برقرار مى شود كه دو سر دارد: يك سر مرشد )متر( و دوم 

 راز هفت سين

غذای بهشتی كه در معراج به حضرت 
رسول)ص( عرضه می شود، شير و 

عسل و سيب است با ويژگی هايی كه 
يارسان و دوده عجم براي اين ميوه 
بهشتی قائلند و در قصۀ چهلتن آمده 

است: از بهشت برای حضرت)ص( 
غذايی متشكل از شير و عسل و سيب 

آمد؛ غذايی بسيار برگزيده
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گلنار )آتش( اس���ت و... )همو، ص116( طلب انواع گوناگون 
دارد از جمله »طلب سلطانى« و... )ص53( طلب براى برآوردن 
آرزوها و خواست هاست و چون موسى پس از ده سال خدمت 
ش���عيب)ع( با اهل خويش روى به مصر نهاد، شبى در وادى 
ايمن، صفورا دچار درد زادن ش���د و موسى)ع( از دور آتشى 
ديد، تا پاره اى از آن را بياورد. ناگهان درختى را مشاهده كرد كه 
آتشى از آن فروزان بود و »اِنّى آنا اهلل« مى گفت و همان شب 
بود كه موسى)ع( به پيامبرى مبعوث شد؛ بنابراين ديدن نارنج، 
نماد آتش موسى بر آب حيات خضر براى منتظران آرزومند و 
ره سپردگان در سال نو به هنگام نوروز و ... خوش يُمن است. 

سعدى گويد:
گو نظر باز كن و خلقت نارنج ببين

اى كه باور نكنى فى الشجر االخضر نار
جايگاه حضرات موسى و خضر در انديشة علويان يارسان 
و طريقت صفويه آشكار است. )كليات سعدى، به خّط فتحعلى 

حجاب: 252(
دربارة هفت س���ين بايد به اختصار و به ترتيبى كه اجزا 
بر سفره نهاده مى شود، سخن گفت همراه با بيان آداب نهادن 
آن و نظر به تابلويى كه اثر قلم يكى از شاگردان كمال الملك 
به نام اس���تاد حسين شيخ )احياء( )مكتب كمال الملك، تهران، 
136۴، ص97( است. درويشان عجم كه وابستة صفويه بودند، 
از مروجان و مجريان اصلى سفرة هفت سين در ايران بوده اند 
كه نمادهاى عددى )7( و جزئى آن را براساس انديشة يارسان 
و ايران باستان برگزيده اند. در انتخاب »هفت« كه از ديرباز هم 
مورد توجه بوده و پيوندش با هفت تن و هفتوانة يارس���ان و 
هفت امشاسپندان بهدينان كم و بيش مطالبي گفته شده است و 

قداست آن روشن تر از خورشيد است. 
سين هاي سفره

سين اول »سنجد«: چون سفرة هفت سين انداخته مى شود، 
دوشيزه اى با ظرفى پر از سنجد وارد مى شود... )دادخواه، همو، 
1391، 136۰( نسبت سنجد با دختر چيست؟ چرا نخستين سين 
را با مش���ايعت دوشيزه اى بر سر سفره مى گذارند؟ چرا ماهى 
آخرين و ختم سفرة هفت سين است؟ اين سين ها از كجا نشأت 
مى گيرند؟ سنجد را نماد »خرد« دانسته اند و از مزايا و فوايد طبى 
و كاربردهايش به تفصيل گفته اند )همو، 1391، ص367�379(؛ 
اما اين ظاهر قضيه اس���ت كه بدون ريشه يابى تاريخى و غور 
در انديشة پشت صحنة كارگردانان گمنام و پاسداران فرهنگ 
ايران زمين در طى پانصد سال اخير كه براى استمرار و ترويج و 
توسعه و بقاى همه جانبة فرهنگ و تمدن ايران فداكارى كرده اند، 
يعنى پيروان طريقت صفويه و دوده عجم، نمي ش���ود پرده از 
رازش برگرف���ت. »ِخَرد« كه به تأييد حديث »اول ما خلق اهلل 
العقل«، اولين آفريدة خداوند است، در انديشة علويان و دودة 
عجم نيز نخستين آفريدة خدا پيش از آفرينش تمامي مخلوقات 
و بازگش���ايى دّر كه در جستجوى خداوند شايستگى درك و 
دريافت او را مى يابد و س���پس امر آفرينش آغاز مى شود. پير 
بنيامين است كه در سراسر متن منظومة آيينى شاهنامة حقيقت 
به عنوان »پير خرد« خوانده مى شود. )جيحون آبادى، نعمت اهلل، 

شاهنامة حقيقت، تهران، 1393(
»پير خرد« نخستين و در رأس مخروط آفرينش است؛ زيرا 
نوروز در انديشة يارسان و دودة عجم، اولين روز آفرينش نيز 
هست. بنيامين )پير خرد( در تجليات بعدى خود، در سيماى 
جبرئيل و سپس سلمان فارسى تجلى مى كند و از اينجاست كه 
انديشه يارسان و صفويه آغاز مي شود. او در همة عرصة آفرينش 
و انديشه، نخستين است و از اين رو در نوروز و سلسله آفرينش 
جهان پيش���گام به شمار مي آيد. در انديشه يارسان و صفويه، 
سلمان فارسى مظهر امام جعفر صادق)ع( است كه جامع علوم 
باطنى و ظاهرى و سرسلسلة مكتب هاى عرفان اسالمى و اولين 
و رأس انديشه در مذاهب و شريعت و طريقت است و همه 
چيز به او بازمى گردد و حق تقدم در تمامي مذاهب اسالمى 
با آن حضرت است و در پايان اين روشنگرى، پير بنيامين يا 
سلمان فارسى قرار دارد كه يكى از چهار پيران و »پير نظر« است. 
)مدرسى، همو، بى نا، ص112( با اين حساب بايد كه نماد او نيز 

در ترتيب سفرة هفت سين، متقدم و پيشرو باشد.
ديوان خواجه حافظ نيز زينت بخش سفرة هفت سين است. 

اين شاعر آسمانى سرود در باور علويان يارسان و صفويان عجم، 
مظهر پير خرد و جامة امام صادق)ع( و سلمان است. از چهار 
عنصر، »خاك« تعلق به او دارد و آفرينش از خاك آغاز مى شود 
و اساس انسان و انسانيت و جهان طبيعت از خاك است. در 
اينجا تأثير نقطويان را در انديشة صفويان متأخر نبايد از نظر 
دور داشت. اين از يك سو، اما بُعد ديگر، راز خلقت و آلياژ 
وجودى درخت س���نجد است؛ ابوالفتوح رازى در تفسير آية 
جرِ االَخَضر ناراً فاِذا اَنتُم مِنُه تُوقدون«  »الذى َجعَل لَُكم مِن الشَّ
)يس،8۰( آورده است: عبداهلل بن عباس گفت: »آن دو درخت 
كه در او آتش باشد، يكى را َمرج گويند و يكى را عفار. چون 
كسى را آتش بايد، دو شاخه از اين دو درخت ببّرد، چنان كه 
آب از او مى چكد و بر هم سايد. از ميان آن آتش بيرون آيد... 
و گفتند مرخ، نَر باش���د و عفار، ماده و هر دو را زند و زنده 
گويند. و حكما گفتند هيچ درخت نباشد كه در او آتش نبود، 
مگر درخت عناب و سنجد.« )رازى، ابوالفتوح، روض الجنان و 

روح الجنان، ج8، ص285(
داش مش���دى ها كه شاخة دودة عجم بودند و در تابلوى 
ش���يخ حس���ين احياء نيز يكى از آنها را با چپق دسته عنابى 

پشت سر درويش نفير به دست درويش عجم در پاى سفرة 
هفت س���ين مى بينيم، چوب عناب را از وسايل و وصله هاى 
اصلى خود به شمار مى آورند. )مستوفى، عبداهلل، همو، تهران، 

138۴، ص 3۰۴(
پس درخت سنجد آتش پذير نيست، يعنى راهى به دوزخ 
و جهنم ندارد و چون »س���رو« طينتى بهشتى دارد از آتش به 
س���المت مى گذرد و چون تردامن و آلوده نيس���ت و نهادش 
پاك است، آتش در او نمى گيرد و از اينجاست كه با سياوِش 
درخت زاد همذات مى شود و به همين باور است كه اين ميوة 
سنجد را كه از اصلى آتش گريز و خاك طينت و افالك سيرت 
است، همانند سياوش مى بايست با مشايعت دخترى دوشيزه 
بر س���فرة هفت سين جاى گيرد؛ زيرا آورده اند كه »سياوش در 
فرهنگ ايران شخصيتى مذهبى به شمار مى رفته و جنبة روحانى 
و معنوى داش���ته است. به سالمت گذشتن سياوش از درون 
آتش، گفتة كاووس پس از مرگ فرزند را به روايت ابن بلخى 
به ياد مي آورد كه: »سياوش روحانى را من كشتم نه افراسياب!« 
شركت ميترا و الهة آناهيتا در تشييع جنازة او مطابق اين خبر 
ثعالبى اس���ت كه پس از كش���ته شدن سياوش، »بادى سخت 
وزيدن گرفت و غبار غليظى برخاست و همه جا در تاريكى 
سنگين فرو رفت.« اين همه نشانة قداست شخصيت سياوش 
و ملكوتى پنداشتن او دورة اساطيرى است. )بلوكباشى، على، 

تهران: 138۰، ص97(
بيان اين نكته ضرورى است كه در انديشة يارسان و دوده 
عجم، »پير خرد« بر كاووس پدر سياوش و بر رستم نيز تجلى 

دارد، اما آن كه از امتحان با پيروزى تمام توفيق يافت، ميوه و 
فرزند بود: سياوش پاك با تجلى و شكوه ابدى. از اين روست 
كه دودة عجم »ماهى« را در پايان هفت س���ين بر سفره نهادند. 
در اينجا بايد شباهت هاى صورى شخصيت سياوش به روايت 
ش���اهنامه فردوسى و امام حسين)ع( به روايت مقاتل شيعى و 
كيفيت شهادت آنها را كه هر دو تقريباً در مآخذ به يك شيوه 
بيان شده است، به ياد آورد و همچنين تشابه و تطبيق داستان و 
قهرمانان در قصة سياوش و حضرت عيسى مسيح)ع( به روايت 
پروفسور اتوبيريجك آلمانى را )ستارى، جالل، زمينة اجتماعى 
تعزيه و تئاتر در ايران، تهران، 1386، ص1۰7 به بعد( كه شرح 
آن را به تفصيل در تفس���ير تركيب بند محتشم آورده ايم )رك. 
طريقت صفويه و تركيب بند محتشم، انتشارات اطالعات، 1396(. 
نهادن تنگ ماهى در پايان سفره چينى، رعايت اين سلسله مراتب 
و تقدم و تأخر است، با توجه به باور يارسان و دوده عجم به 
تجليات سياوش بر حضرت مسيح)ع( و سپس بر امام حسين)ع(. 
چه اين ارتباط فراتاريخى را بپذيريم و چه نپذيريم، اساس باور 
دينى و انديشة اعتقادى هزاران سالة يارسان و صفويه و شاخه هاى 
آن چنين است. به اين ترتيب »ماهى« نماد سياوش، عيسى)ع( 

و امام حسين)ع( است.
س���ين دوم س���يب است كه آن را مادر يا بزرگ خانواده 
در كنار س���نجد قرار مى دهد. براى س���يب نيز فوايد و مزايا و 
ويژگى هايى بيان ش���ده است كه همه درست است. )دادخواه، 
محمدعلى، همو، تهران، 1391، ص379�38۴( اما آنچه طراحان 
هفت سين را بر آن داشت كه سيب نيز جزء دوم سفرة هفت سين 
باشد و مادر يك بزرگ خانواده آن را در كنار سنجد قرار دهد، 
چه بود؟ به اين عبارت از رسائل درويشان خاكسار عهد قاجار 
توجه كنيد: » ... حق تعالى جبرئيل را امر كرد كه اوس���تاد را 
)على عليه السالم را( ترجمان ده! و آن نيز ترجمان بياورد و آن 
ترجمان سيب بود ]كه[ سرخ بود و آن سيب در عرش نهاده 
بود.« )نسخة خطى شمارة 7566 محفوظ در كتابخانة مركزى 
دانشگاه تهران، ص75 ! افشارى، تهران، سى فتوت نامة ديگر، 

تهران، 1391، ص18۰(
در سين اول كه »سنجد« نماد »پير خرد« برابر با »جبرئيل« و 
»سلمان« آشكار شد. سين دوم »سيب« است از نشانه هاى معراج 
پيامبر اسالم)ص( و سرآغاز بحث »چهل تن« در باور يارسان و 
دوده عجم كه به قول خود از خاك به افالك مى رسند! غذاى 
بهشتى كه در معراج به حضرت رسول)ص( عرضه مى شود، 
شير و عسل و سيب است با ويژگى هايى كه يارسان و دوده 
عجم براي اين ميوه بهش���تى قائلند و در قصة چهل تن آمده 
است: از بهشت براى حضرت)ص( غذايى متشكل از شير و 
عسل و سيب آمد؛ غذايى بسيار برگزيده. شير براى انسان صد 
فايده دارد. عسل نيز صد فايده، اما با آمدن سيب، براى اين سه 
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خوراك، هزار و يك فايده پيدا ش���د. ماية كندوى عسل، شير 
مادر اس���ت كه از رحمت اوست و پوست سيب براى انسان 
منشأ اين فوايد است. خداوند به شير محبتش، به عسل عشقش 
و به سيب دوستى اش را بخشيد و از هر سه محصول بهشتى 

براى انسان فرستاد.
خلقت شاه ويسقلى: وى از قديسان صاحب ذات يارسان 
يكى از سرشاخه هاى خاندان آتش بگى مشعشعى، نزديك ترين 
خاندان طريقت صفويه است و درويشان منتهى جوز سر به آنان 
مى سپارند و بر آنند كه تولد او به گونه بكرزايى از مادرى بوده 
كه با خوردن سيب باردار گرديد. )بويوروق، صص 25�26 / 
تذكرة اعلى، سرانجام آتش بگى، ص21�25و97؛ شاهنامة حقيقت، 
ص5۴۴؛ رك: سلطانى، محمدعلى، درون مايه هاى مشترك در 
س���رانجام، واليت نامه، بويوروق، تهران، 139۰، ص5۰ و 55 و 
59( و در متون عرفاني اس���المى در حديثى از قول رس���ول 
اكرم)ص( آمده است كه: »در بهشت سيبى در دست او افتاد كه 
به دو نيم شد و دوشيزه اى زيبا و تسبيح گوى از ميانش بيرون 
آمد و خود را حورالعين معرفى كرد. عطار در اسرارنامه به اين 

حديث اشاره دارد.)2(
چو س���يبى را كه اندر ُخلد بشكافت

توانى در ميان���ش حورالعين يافت
)عطار نيشابورى، اسرارنامه، ص118؛ دادخواه، محمدعلى، 

همو، 1391، ص381( 
بر همين اساس سين دوم را كه سيب باشد، دوده عجم 
به دست مادر يا مادربزرگ خاندان  بر سفرة هفت سين نهادند. 
اشاره بدين نكته ضرورى است كه بعد از سنجد )خاك(، نوبت 
باد و باران است كه راز پنهانى اين عنصر با مادر است؛ زيرا در 
انديشة يارسان و دوده عجم، فرشتة باد و باران مادر امام حسين)ع( 

حضرت فاطمه بتول)س( است.
سين سوم سبزه: يارسان و دوده عجم عدس سبز مى نمايند؛ 
زيرا انسان كه سالى به سالمت و عزت و لطف حق راه سپرده 
اس���ت، اظهار ناسپاس���ى و كفران مى كند و درويشانه خود را 
شايستة گندم نمى بيند يا از گندم مايه گناه، روي مى گرداند و 
سير و عدس را برمى گزيند و اين گزينش از تورات سرچشمه 

مى گيرد كه موالنا فرمود:
در مي���ان قوم موس���ى چند كس

بى ادب گفتند: كو س���ير و عدس؟
منقطع ش���د نان و خوان از آسمان

مان���د رنج زرع و بيل و داس���مان
)مول���وى، محمد بلخى، مثنوى، دفتر اول، كريم زمانى، 
تهران، 1388، ص83 و 8۴ بيت 8۰ و 81( تكرار نمودِ پادافره 
بى ادبى براى فرهنگى كه بر كشاورزى و خاك و باد و باران 
استوار است، او را به ادب كه اساس اخالق عرفان يارسان و 
دوده عجم است، رهنماست كه از ناسپاسى بگريزد و عاقبت 
قوم بنى اسرائيل را در برابر موسى)ع( فراچشم داشته باشد؛ اما 
با سبزى آن لطف حق و بنده نوازى او را فراموش نكند، به ويژه 
براى يارسان و دوده عجم كه در آن هنگام و هنوز هم اكثر به 
كار فالحت كش���اورزى روزگار مى  گذرانند. )ذكاوتى قراگزلو، 

عليرضا، جنبش نقطويه، تهران، 1383، ص 116(
سين چهارم سمنو: وجود و حضور رازآلود سمنو بر روى 
سفرة هفت سين همانند ساير موارد با سكوت تمام آمده است. 
سمنو در بحث غذاهاى متبرك »نذر« سوگوارى امام حسين مشهور 
است و در هيچ منبع و مأخذى راز اين غذاى مقدس مكتوب 
نيس���ت و ما ش���رح آن را به بررسى اين موضوع واگذاشتيم. 
شادروان عبداهلل مستوفى كيفيت پخ سمنو و آداب آن به دست 
ماماَش���مل را آورده است )مستوفى، عبداهلل، 138۴، ج1، ص 
286(. البته همين نكته خود حاكى از تأثير تعليمات و تبليغات 
دوده عجم در ميان زنان است. ماماَشَمل هاى سمنوپز تحت تعليم 
دودة عجم قرار داشتند كه شاخة تبليغى اجتماعى و فرهنگى آنان 
بودند. شادروان مستوفى پس از شرح دقيق و زيباى چگونگى 
سمنوپزي ماماَشَمل مى نويسد: »يكى از هفت سين هاى سفرة عيد 
نوروز سمنوست كه در ساعات نزديك تحويل سال، دوره گردها 
آن را به ُگل هفت سين توصيف مى كنند و هر كس بتواند سفرة 
خود را به اين خوراك ملى مى آرايد. محتمل است كه مانند سالم 
و صلوات در موقع »چراغ روشن« ]كردن[ و َقَسم به روشنايى 

چراغ به صيغة ]به اين سوى سلمان[ )قسم مرحوم مجدالدوله( 
و سفرة سبزى، اين مطبوخ نيز از غذاهاى متبرك قديمى ايران 
باشد كه رنگ و روى مسلمانى به خود گرفته و داخل نذرهاى 
مذهبى شده است؛ چنان كه نذر آجيل مشكل گشا ]و در پاورقى 
دربارة نان و پنير و سبزى توضيح مى دهد كه[ اين نذرى در 
كرمان معمول است. سركار اين سفره هم اكثر پيرزن هاى زرتشتى 
هس���تند كه مستحبات و واجبات آن را بلدند. سفره محتوى 
همه گونه خوراكى از غذاهاى سرد تا آجيل و شيرينى است و 
باالختصاص اقسام سبزى خوردن و نان و پنير لوازم آن است. 

)مستوفى، عبداهلل، همو، ج1، 138۴، ص286(
در انديش���ة يارس���ان و دوده عجم، زمانى كه سوگوار 
امام حسين هر دو دستش را به خون گوسفند نذرى كه »ناز« 
است، آغشته و متبرك مى كند و نانى كه گوشت قربانى در آن 
گذاشته مى شود مهيا مى شود، باباناووس كه يكى از دوره هاى 
تجلى يارسانى است مى گويد: »من و هفت تن و هفتوانه، مراد 
و آرزويت را برآورده مى س���ازيم و آخر شاهباز )نماد رهنماى 
دوره هاى تجلى(، فاطمه بتول)س(، سمنوى تو را كه خون و 
نان حسيني است، درمى يابد و به آن پنجه مى زند و دستان تو 
نيز با آن خوِن برگزيده، رنگ و آرايش مى گيرد؛ خون نورانى 
كه با جوهر الماس ريخته شد و ادامه و استمرار خون داخل 
تاس )يعنى خون سياووش( است.« )ديوان حضرت باباناووس، 
139۴: ۴63(. با اين حس���اب، بادام هاى درون س���منو، نماد و 

نشانة جوز سر است.
در انديش���ة يارس���ان و دودة عجم چون خوردن گندم 
موجب خروج آدم از بهش���ت شده، به تاوان اين گناه كه نور 
ازلى حقيقت محمدى به جامة جسم درآمد و به جهان خاكى 
پا گذاشت، طى مراسمى گندم بر آتش سوزان چندان مى گدازد 
تا به خون تبديل  ش���ود و به تأييد مادر امام حس���ين)ع( برسد 
و متبرك  ش���ود و همچون نذرى آسمانى و عرشى در وجود 
تمام���ى رهروان جارى گ���ردد؛ زيرا خون او در وجود نيكان 
جهان و جهانيان تا قيام قيامت در برابر شر و شرور در جوش 
است. »حلوا« نيز در مرتبة خود گونه اى از سمنوست؛ اما سمنو 
مختص امام حسين)ع( است و فقط براى شهادت وى و تجليات 
پيشين و پسين از او فراهم مى شود؛ ولى »حلوا« جنبة عام دارد 
و پادافرة گندم در فراهم سازى جهان جسم و فراق و رنجها و 

دردهاى بى پايان انسان است.
سين پنجم سير: دربارة سير آنچه از خواص و ويژگى هاى 
پزشكى و درمانى و اصطالحات ادبى از زمان ابن سينا تا امروز 
نوشته آمده است، درست و بجاست. )محمدعلى، دادخواه، همو، 
تهران، 1391، ص۴۰5�۴13( اما اين ظاهر و ساده قضيه است. 
سيرى كه اگر رازهاى ناگفته و خواص ناشناخته و عملكرد گسترده 
دارد، ولى بوى بد و مزه تند و سوزناك و عدم زيبايى ظاهرى، 
دافعه اى تمام برايش ايجاد كرده است. درويش كفن پوش دوده 
عجم، سيرچشم و سيردل و سيرطبع و دل بريدة از دنياست، 
جمع اضداد اس����ت، زالل و تو در تو! حضور »س����ير« بر سفرة 
هفت سين، نماد »خود« است. خودِ درويش دوده عجم و چنان 
مى نمايد كه در انتخاب سير عالوه بر قرآن و مثنوى، بدين داستان 
در بوستان سعدى گوشه چشم داشته اند كه بار اخالقى شگفتى 
دارد و س����يماى بينوايى و درويش����ى تا ثروت و اشرافيت را به 
تصوير كشيده است و آن حكايت »در معنى رحمت بر ضعيفان 

و انديشه در عاقبت« است كه با اين بيت آغاز مى شود:

بنالي���د درويش���ى از ضعف حال
ب���ر تندروي���ى خداونِد م���ال...

ش���قاوت برهنه نشاندنش چو سير
نه ب���ارش رها كرد و ن���ه بارگير

و در خاتمه مى گويد:
بس���ا مفل���س بينوا س���ير ش���د

بس���ا كارِ ُمنع���م ز بَر زير ش���د
)سعدى، بوستان، دكتر غالمحسين يوسفى، تهران، 1368، 

ص86(
از ياد نبريم كه »س���ير و عدس« از خواس���ت  هاى قوم 
موسي)ع( بود كه به جاى »مّن و سلوى« خواستارش شدند! سبزة 
عدس و سير كه انتخاب درويشان صفويه و عجم است، بى ارتباط 
با رابطة باطنى با كيش حضرت كليم اهلل نيست كه تداعى گر ثروت 

و فقر در نوروز و ارزش ايثار و جوانمردى است.
سين ششم س���ركه: سركه در يك كالم نماد »طريقت« 
است؛ همچنان كه شراب )و نه به قول سعدي: شّر و آب( نماد 

»حقيقت« است؛ چنان كه حافظ گويد:
س���حرگه رهروى در س���رزمينى

هم���ى گفت اين معم���ا با قرينى
كه: اى صوفى، شراب آنگه شود صاف

ك���ه در شيش���ه بمان���د اربعينى
)۴98 :1378(

در اينجا توجه به واژگان »رهرو« و »معما« كه مورد تأكيد 
حافظ است، الزم است: رهرو مساوي است با پيروان طريقت؛ 
و معما همان حقيقت است. گفتني است كه در انديشة يارسان 
و دوده عجم، »مزة ترش���ى« )سركه( متعلق به داود است، كه 
مظهرش امامزاده داوود در حوالى تهران، ملجأ داش  مشدى ها و 

پايگاه درويشان خاكسار و عجم مى باشد.
سين هفتم سماق: توضيحات داده شده درباره آن نيز بسيار 
بجا و صادق است. )دادخواه، محمدعلى، همو، 1391، ص۴25(؛ 
اما تغيير در اجزاى سفرة هفت سين از آغاز به مقتضاى ذوق و 
آگهى انجام مى گرفته است. اوژن اوبن كه مقارن دورة مشروطيت 
به ايران سفر كرده، در سفرنامه اش هفت سين را سمك )ماهى(، 
سيب، سير، سبزى، سركه، سنجد و سنگك معرفى كرده است. 
)اوبن، اوژن، همو، تهران، 1362، ص33۰( و چنان كه در تابلوى 
اس���تاد حسين شيخ مى بينيم، ترتيب يادشده را تأييد مى كند. 
هرچند به وضوح وجود ماهى بر سفرة مورد استناد تصويرى 
مشخص نيست، اما امروز در سراسر كشور هيچ سفره اى بدون 
ماهى نيست و پيش از تمامى مواد هفت سين تهيه مى شود؛ اما 
»سنگك« نان نذر و نمادى از سفرة مهمانپذير علويان است كه 
امروز بر سفره ها بيشتر با نان و پنير و سبزى ديده مى شود كه 

شرحش را از قول مرحوم مستوفى نقل كرديم.
ماهى در انديشة يارسان و دودة عجم نقشى برجسته و 
رازآلود دارد. پيش از اين اشاره شد كه در باور يارسان سواي 
معراج حضرت پيامبراكرم)ص(، اكثر قريب به اتفاق سفرهاى 
روحانى در كتب مقدس يارس���ان، معراج دريايى اس���ت و به 
همين سبب ماهى در متون اعتقادى يارسان و علويان جايگاه 
ويژه دارد. در دورة برزنجه يعنى دورة پيش از ظهور س���لطان 
اس���حق، ماهى نماد »پير« و آب نماد »پادش���اه« است. )دورة 
برزنجه، همو، ص2۰6( همچنين ماهى نمود گوسفند شاه فضل 
اس���ت )همو، ص 816( كه بّرة در آغوش مريم مقدس)س( 
را تداعى مى كند در مبارزة باطنى سلطان اسحق و پير ميكائيل 
دودانى كه به نيروى روحانى سلطان اسحق ماهى برشته از آب 
درآورده و خواستة پير ميكائيل را برآورده مى نمايد. او نيز ماهى 
را زنده مي س���ازد و ماهى براى پير ميكائيل گواهى مى دهد و 
دون ه���اى خود را از آغاز تا آن عهد بازمى گويد كه: ... ]ماهى 

گويد[ برشته شدم.
براى بيدارى تو برش���ته شدم/ براى ماية ذات سرشته و 
س���اخته شده ام و به عشق ياران/ واصل شده ام براى ابراز ماية 
ذات/ براى خاطر رمز و راز حق رنگين و نورانى شده ام/ مانند 
آفتاب سرگش���ته مى گردم/ حال ماهى هستم/ حال به صورت 
ماهى به امر حق جلوه گرى مى كنم حال هر دو/ برادر به امر 
حق به صورت ماهى هستيم/ در ازل هم جفت و رفيق شفيق 
بوده ايم/ ماية روشنى قرص آفتابيم/ سكة نورى كوى شاه عالم 

سياوش در فرهنگ ايران شخصيتی 
مذهبی به شمارمی رفته و جنبۀ 

روحانی و معنوی داشته است. به 
سالمت گذشتن سياوش از درون 
آتش، گفتۀ كاووس پس از مرگ 

فرزند را به روايت ابن بلخی به ياد 
مي آورد كه: »سياوش روحانی را من 

كشتم نه افراسياب!«
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هستيم/ روشنى بخش آخرت و دنيا هستيم/ پرندة طاووسى زرين 
همائيم/ و هماى نورافشان هستيم/ نان و بش قربانى دلخواه و 
شفابخش مى باشيم... )شاه ابراهيمى، سيدامراهلل، دورة برزنجه، 

شرح و ترجمه و توضيح، تهران، 1373، ص823 825(
در فتوت نامة سقايى آمده است: اگر تو را پرسند: »پشت بند 
از چه ]ساخته[ شده«، جواب بگو: از پوست ماهى كرده اند. سؤال: 
»به چه دليل؟« جواب بگو: چون هابيل َمشك ]را[ چند روز كشيد، 
پشت او زخمى شد. پيش آدم عليه السالم آمده، عرض كرد كه: 
»پشت من زخمى شده.« حضرت آدم عليه السالم به جناب الهى 
عرض كرد، پس جبرائيل را حكم الهى شد كه: »در بهشت سه 
ماهى است: يكى سفيد، دوم سرخ، سيّوم سياه. اى جبرئيل! آن سه 
ماهى را از بهشت ببر و از آن ]سه[ يكى را بُِكش و پوست آن 
به هابيل بده تا پشت بند سازد! و از آن ]سه[ دو ]تا را[ در درياى 
دنيا انداز!« مهتر جبرائيل عليه السالم همچنين كرد. اكنون از نسل 
همان ماهيان در درياى دنيااند. )افشارى، مهران، سى فتوت نامه 
ديگر، تهران، 1391، ص265�266( و چنان كه مى بينيم ماهى در 
اينجا نيز براى پيوستن به هابيل و تسكين زخم و آالم او كشته 

مى شود؛ هابيلي كه كشتة شر و مقتول قابيل است. 
درويشان »حلواى َجفنه« را كه »لقمه دوده« نيز مى گويند، 
به هفت طبقه تقسم مى كنند: 1� سادات، 2� دراويش، 3� قاريان 
قرآن، ۴� غريبان محل، 5 افراد يتيم، 6 بينوايان، 7� ماهيان و اگر 
رودخانه و دريا در دسترس نبود، در آب چشمه ريزد و پس 
از پخش ش���يرينى آتش دوده بيفروزد و... )مدرسى، نورالدين، 

همو، تهران، بى تا، ص118(
كوتاه س���خن اينكه چون سرآغاز از هابيل و عيسى)ع( و 
آب و اشاره روشن شد، دو ماهى نيز در تنگ بلور هفت سين 
در انديش���ة يارسان و صفويان دودة عجم، نماد رازآلود ديگر 
از امام حس���ين)ع( است. محتش���م كاشانى شاعر بلندآوازه و 
مرثيه سراى عاشورا كه بي خبر از انديشة نقطويان نبوده است، 
در بند نهم مرثية خود با رعايت مرتبة س���ياوش و عيسى)ع( 

چنين سروده است:
 اي���ن كش���تة فت���اده به هامون، حس���ين توس���ت
 وي���ن صيد دس���ت و پا زده در خون، حس���ين توس���ت
 اي���ن نخ���ل ت���ر ك���ز آت���ش جانس���وز تش���نگى
 دود از زمي���ن رس���انده ب���ه گردون، حس���ين توس���ت
 اي���ن ماه���ى فت���اده ب���ه دري���اى خ���ون كه هس���ت
 زخ���م از س���تاره ب���ر تنش افزون، حس���ين توس���ت...
)ديوان محتشم كاشانى، 283؛ رك. طريقت صفويه و تركيب بند 

محتشم. ص176 به بعد(
هنر بى نظير درويشان دوده عجم اين است كه سور را به 
جامة سوگ و سوگ را به جامة سور ارائه مى دهند و هفت سين 
نيز چون س���اير نمادهاى يادشدة اين پژوهش، درصدد پيوند 

انديشة زردشتى و كليمى و مسيحى و و علوى است. 
»آب و آئينه« كه از واجبات هفت سين است، در انديشة 
يارسان و دودة عجم جايگاه ويژه دارد. )رك. دورة برزنجه، همو، 
ص���ص37۰، 387، 36۰، 38۴، 831 و...( و چنانچ���ه در جايى 
مرش���د حاضر نباشد، يعنى در جلسة ارشاد مريد طالب و به 
جاى مرشد، دو شمع روشن مى كنند و مقابل هم قرار مى دهند 
)مدرسى، نورالدين، همو، ص36(. افروختن دو شمع متقابل در 
سفرة هفت سين انجام مى شود. همان طور كه با گذاشتن سكه كه 
به تأييد ژنده پوشان نشان سرسپارى است، سخن ما ُمهر تأييد 
مى گيرد و بدين ترتيب هر س���اله و به هنگام نوروز در خانة 
تمامي ايرانيان در سراسر جهان برنامة تجديد بيعت با آيين نامرئى 

علويان صفوى خواسته و ناخواسته برگزار مى شود.
نتيجه :

1� مراسم ملى مردم ايران را پس از صفويه بايد در منابع 
بومى مورد تحقيق و بررسى قرار داد.

2� آثار هنرى اعم از خط، نقاشى، معمارى و... از منابع 
قابل بحث در شناسايى ريشه ها و نمادهاى ملى است.

3� نوروز و آيين هاى نوروزى حاصل انديش���ه و تالش 
و تكاپوى هنرى و فرهنگى و آيينى تمامى مردم در جغرافياى 

فرهنگى با هر دين، مذهب، مشرب و عقيده اى است.
۴� در سفرة هفت سين عالوه بر احياي فرهنگ باستانى 
ايران، برپاية برگرفته هاى فرهنگى و آيينى صفويان از نمادهاى 
كليمى، مسيحى، اسالم استفاده مي شود و ماكتى از ايران فرهنگى 

را فراهم مى آورد.
5 اين پژوهش، نمادهاى ناشناخته و سر به مهر هفت سين را 
كه تا امروز بر اساس حدسيات سطحى معرفى مى شدند و مورد 
شرح و بسط قرار مى گرفتند، با بررسى و تحقيق در منابع مداربستة 
طريقت صفويه و دودة عجم و در طى چند دهه كندوكاو ميدانى 
در جامعه علويان، براى نخستين بار با اسناد و مدارك كتابخانه اى 
الزم شناسانده است.اميد دارم كه راهيابي به اين رازهاى سر به 
ُمهر كه حاصل سالها ممارست و كندوكاو دقيق و صرف عمر در 
آرا و انديشة مكتبى كهنسال است كه بيش از هزار سال با تمام 
وجود پشت صحنه فرهنگى توانمند و عميق و دست نيافتنى را 
بر عهده داشته و امروز براى نخستين بار پرده هايي از رخسارش 
برداشته مى شود، در هجوم و تقابل فرهنگ ها و حذف و جايگزينى 
خودخواسته ها موجب نگرانى و افسوس و حرمان نشود؛ زيرا 
يارسان و دوده عجم راز حيات و موفقيت خود را در سكوت 
جستجو مى كنند كه متأسفانه امروز به سبب سطحى نگرى هاى 

قشريون منجر به جهل مطلق شده است.
توضيحات

1� دودة عجم شاخه اى از مريدان صفويه بودند كه بحث 
گستردة خود را دارند. در دوره قاجاريه به خاكساريه پيوستند و 

به تدريج در آن سلسله وابسته شدند.
2� استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى در شرح اين 
بيت در تعليقات اسرارنامه آورده اند: در حديث آمده است كه 
رسول)ص( فرمود: در حالى كه نشسته بودم، به ناگاه جبريل 
از راه رسيد و مرا با خود به بهشت پروردگارم بُرد، در حالى 
كه در آنجا نشسته بودم، ناگاه سيبى در دستم افتاد و به دو 
نيمه شد و از ميان آن دوشيزه اى بيرون آمد كه زيباتر از آن 
نديده بودم و تس���بيح خداى مى كرد... از او پرس���يدم كه تو 
كيس���تى؟ گفت: من از آن حور عين هايم كه خداى از نور 
عرش خويش آنان را آفريده اس���ت )كنزالعّمال، 595/11( و 
موالنا در ضمن غزلى در ديوان شمس فرموده است )ديوان 

شمس 21/2(:
اگر زان سيب بُن سيبى شكافم، حوريى زايد
كه عالَم را فرو گيرد َرز و جنّات من گردد

)نيز بنگريد به الفصول، نس����خة آستان قدس، ورق 195؛ 
عطار نيشابورى. اسرارنامه، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا 

شفيعى كدكنى، انتشارات سخن، تهران، 1386(
منا بع

بويوروق: فؤاد بوزكورت، ترجمة مريم س����لطانى، تهران، 
انتشارات ُسها، 1393

تذكرة اعلى )سرنجام آتش بگى(: ايوانف، انتشارات انجمن 
اسماعيليه هند، بمبئى، 195۰

دورة برزنجه: ترجمه و ش����رح سيدامراهلل شاه ابراهيمى، 
جمخانة صحنه، 1373

دي����وان حضرت باباناوس: گردآورى، ترجمه و ش����رح 
سيدفضل اله دكه اى، نشر ثالث، تهران، 139۴

افشارى، مهران: سى فتوت ديگر، تهران، نشر چشمه، 1391
اوبن، اوژن: ايران امروز 19۰7�19۰6، ترجمه و حواشى و 
توضيحات على اصغر سعيدى، تهران، كتابفروشى زوار، 1362

بلوكباش����ى، على: نخل گردانى، تهران، دفتر پژوهش هاى 
فرهنگى، 1383

جيحون آبادى، نعمت اهلل: حق الحقايق )شاهنامه حقيقت(، 
برگردان و برآورد از نظم به نثر؛ محمدعلى سلطانى، انتشارات 

ُسها، تهران، 1393
حافظ شيرازى، ش����مس الدين، ديوان حافظ شيرازى، به 
اهتمام عالمه قزوينى و غنى، خّط فريبا مقصودى، تهران، نشر 

ُسها، 1378
دادخواه، محمدعلى: نوروز و فلس����فة هفت سين، تهران، 

نشر فصل نو، 1391
رازى، ابوالفتوح: روض الجنان و روح الجنان، تصحيح مهدى 

الهى قمشه اى، تهران، چاپ كتابفروشى علمى، 1321
ذكاوتى قراگزلو، عليرضا: جنبش نقطويه، تهران، انتشارات 

اديان، 1383
س����تارى، جالل: زمينة اجتماعى تعزيه و تئاتر در ايران، 

تهران، نشر مركز، 1386
سعدى شيرازى، مصلح الّدين: بوستان، تصحيح و اهتمام 

غالمحسين يوسفى، تهران، انتشارات خوارزمى، 1368
��� : كليات، به خط فتحعلى حجاب، انتش����ارات انجمن 

خوشنويسان، تهران، 1373
سلطانى، محمدعلى: درون مايه هاى مشترك در )سرانجام، 

واليت نامه، بويوروق(، تهران، نشر سها، 139۰
��� : طريقت صفويه و تركيب بند محتشم، تهران، انتشارات 

اطالعات، 1396
عطار نيشابورى، فريدالدين: اسرارنامه، مقدمه و تصحيح 
و تعليقات محمدرضا شفيعى كدكنى، انتشارات سخن، تهران، 

1386
مس����توفى، عبداهلل: ش����رح زندگانى من، 3 جلد، تهران، 

انتشارات زوار، 138۴
محتشم كاشانى، كمال الّدين: هفت ديوان محتشم كاشانى، 
مقدمه، تصحيح و تعليقات، عبدالحسين نوايى، مهدى صدرى، 

تهران، مركز نشر ميراث مكتوب، 138۰
مولوى، محمد بلخى: مثنوى، دفتر اول، كريم زمانى، تهران، 

انتشارات اطالعات، 1388
مكتب كمال الملك، تهران، نشر آبگينه، 136۴
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يكى ازسنت هاى زيباى نوروز، چيدن سفره هفت 
سين است. رسم است كه پيش از سال تحويل، خانه را 
آب و جارو و مرتب كنند و سفره اى بچينند و اعضاى 
خانواده با لباس نو كنارش بنشينند. در اين سفره حتمًا 
بايد هفت چيز كه نامشان با حرف سين شروع مى شود، 
باشد؛ مثل سيب،سبزه، سمنو، سركه، سماق، سير، سنجد 
و معم����والً اين چيزها را نيز بر آن مى افزايند: كالم اهلل 
مجيد، آينه، گالب، ديوان حافظ، تنگ ماهى، چند تخم 
مرغ رنگ كرده، نارنج و... هر كدام از اينها ويژگى خاص 
خود را دارند. هنوز در افواه هست كه در وقت تحويل 
سال، اگر تخم مرغ روى آينه باشد، به حركت درمى آيد 
يا اگر نارنج را در تنگ آب بيندازند، در موقع تحويل 
به جنبش مى افتد. همچنين مى گويند در آن هنگام، ماهى 
به طور عمودى در آب مى ايستد! معموالً شمع يا چراغ 
و آجيل و ش����يرينى و ميوه را هم در سفره مى گذارند؛ 
اما عناصر اصلى، همان هفت سين هاست كه سفره را به 
نام خود نيزكرده اس����ت. اينكه چرا »هفت« تا »سين« و 
نه كمتر يا بيشتر، خود ماجرا و توجيهاتى دارد. مقدمتًا 
بايد گفت كه عدد هفت در ميان اقوام و ملل مختلف 
محترم و مقدس است. از هفت روز هفته گرفته تا هفت 
آب و هفت اقليم و هفت دريا وهفت آسمان از هفت 
طواف كعبه و هفت س����عى ميان صفا و مروه و هفت 
سنگ انداختن به شيطان، تا هفت امامى و هفت تكبير 
و هفت وادى عرفان و هفت تنان و هفت مردان و... از 
هفت اعضا و هفت بطن، هفت پرده چشم، هفت پشت، 
هف����ت قلم، هفت جد، هفت خط، هفت مغز تا هفت 
زبان و هفت س����وراخ و هفت دستگاه و هفت كچالن 
و... )كه مى توان فهرستى بلند باال ترتيب داد( همه وهمه 

از اهميت اين عدد حكايت مى كند.
 از ديگر سو با توجه به اين كه در ميان ما شيعيان 
اعدادى همچون پنج )به نشانه پنج تن آل عبا عليهم السالم( 
يا دوازده و چهارده )به نشانه دوازده امام و چهارده معصوم( 
عزيزتر و گرامى تر هستند، معموالً »هفت« مورد نظر در 
سفره هفت سين را به »هفت امشاسپند« در دين زرتشتى 
نس����بت مى دهند؛ چه، مى دانيم كه زرتشت مردم را به 
خداى يكتا )اهوره مزدا( فرا خواند و ديگر ايزدان را از 

مقام و منصب خدايى به زير كشيد و برخى از آنها را به 
مقام فرشتگى تنزل داد. از جمله كسانى كه در اين آيين 
واجد خويش����كاري هاى مهمى هستند و مقدس شمرده 
مى شوند، هفت امشاسپند )هفت جاودان نيكوكار( هستند 
كه ارديبهش����ت، خرداد، مرداد، شهريور، بهمن، اسفند و 
سپنتامينو نام دارند و هر كدام عهده دار بخشى از امور 
جهان هستند و عدد هفت نيز به سبب مناسبتى كه با آنها 
برقرار مى كند، مهم و مقدس مى شود؛ چنان كه مى گويند 
در ايران باستان مردم سفره نوروز را به چند هفت مزين 
مى كردند: هفت گل و گياه و سبزه، هفت خوشه يا دانه 
از حبوبات مختلف، هفت س����كه نقره، هفت شاخه از 
درختان انار، به، گردو، بادام، بلوط، سيب و زيتون، هفت 

شاخه گل ُسداب در داخل هفت بشقاب سفالى سفيد، 
هفت كلوچه، هفت جام سفيد كه داخل هر يك شير و 

عسل و گالب و آب ريخته شده بود و...
بارى، همه اعضاى خانواده سر سفره مى نشينند و 
مى كوش����ند از بداخمى و ترشرويى بپرهيزند تا مبادا تا 
آخر سال ُخلقشان تنگ باشد. عده اى در اين هنگام قرآن 
مى گشايند و شروع به خواندن مى كنند يا دعاى مشهور 
»يا مقلب القلوب و االبصار...« را زير لب تكرار مى نمايند؛ 
چه، ذكر 366 باره اين دعا )به تعداد روزهاى س����ال( 
توصيه شده است. مازندراني ها لحظاتى پيش از تحويل 
سال، »مادرمه« مى كنند  و به اين ترتيب است كه از فرد 

خوش قدمى مى خواهند در هر اتاق شاخه برگى به نشانه 
خرمى و سرزندگى بگذارد و تا سال تحويل نشود، كسى 
از درها رفت و آمد نمى كند؛ زيرا ممكن است به قول 
حافظ »مبارك پى«نباشد و آن وقت با قدم شومش قضا 
وبال را بر آن خانه نازل كند. برخى ديگر همچون سنت 
هنگام ديدن ماه نو، چشمشان را مى بندند و قرآن كريم 
مى طلبند تا در اولين ديدار سال نو، چشمشان نخست بر 
آيات مبارك قرآن بيفتد و بدين وسيله بركت وروحانيتى 
متوجه خود سازند. بسيارى نيز پيش از آنكه ميهمانى از 
در درآيد، قرآن به دست از خانه بيرون مى روند و پس 
از تحويل پا به منزل مى گذارند تا حكم نخستين وارد را 
پيدا كنند كه همه تقدس و بركت و نورانيت را يكجا با 
خود دارد. در مازندران اين فرد با قرآن و آب و آيينه و 
شاخه برگ هايى از گياه »هميشك جوون« )هميشه جوان( 
وارد خانه مى ش����ود و به تك تك اتاق ها سر مى زند و 
»مادرمه« مى كند و به اين ترتيب خانه و اهلش را از شر 

افراد نحس و بدقدم در امان مى دارد.
خالصه همه سر سفره مى نشينند و چون سال تحويل 
ش����د، روبوسى مى كنند و بزرگترها عيدى مى دهند. )در 
گذش����ته بيشتر تخم مرغ مى دادند و اكنون عمدتاً پول 
مى دهند( و آنگاه به ديد و بازديد مى پردازند كه ازبزرگ 
خاندان و خويشاوندان شروع و به در و همسايه و اقوام 
دورتر وكم س����ن و سال تر ختم مى شود. در اين مدت 

سفره همچنان پهن است. 
سخن را درباره سفره هفت سين با بيان اين نكته 
تمام كنيم كه سواى هفت عنصر اصلى مذكور، معموالً 
براى ديگر اجزاى س����فره نيز توجيهات تمثيلى ورمزى 
مى شود؛ مثاًل آب را نشانه روشنايى مى دانند )حتى در 
خواب(، س����بزى نشانه خرمى و رويش است؛ شمع و 
چراغ به نوعى آرزوى طول عمر اس����ت؛ نان و س����كه 
براى جلب نعمت و بركت در سفره گذاشته مى شود و 
تخم مرغ نشان پيدايش حيات و آغاز تكوين موجودات 
است؛ چه، هر موجودى بايد ازتخم بيرون بيايد؛ گالب 
عطرى مقدس و روحانى است و ماهى سرخ نيز نشان 
اززندگى و شادابى دارد. اين سفره تا روزسيزدهم فروردين 

پهن است. 

سفرة
 هفت سين

همه سر سفره می نشينند و 
چون سال تحويل شد، روبوسی 

می كنند و بزرگترها عيدی 
می دهند و آنگاه به ديد و بازديد 
می پردازند كه ازبزرگ خاندان و 
خويشاوندان شروع و به در و 

همسايه و اقوام دورتر وكم سن و 
سال تر ختم می شود. در اين مدت 

سفره همچنان پهن است
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گل دگربار برآشــفت و بدو گفت كه من
مر به يك ســال يكی هفتــه نمايم ديدار
نــه پس از يــازده مه بودن مــن در پرده
كــه كنون نيز بپوشــم رخ و بنشــينم زار
ســوی شــهر از پی آن رفتم تــا دريابم
بزم خورشــيد زمين ســايه حق فخر كبار
آن جوان بخت شــه پاكدل پاک سرشــت
نيكــوكار نيكوســير  نكوســيرت  آن 
آن خردمند هنردوســت كه كردست خجل
بحر و كان را به گه بذل يمينش ز يســار
كف او ضامن ارزاق وحوشســت و طيور
در او قبلــه اركان بالدســت و ديــار
خه خــه ای قدر ترا طارم گردون كرســی
زه زه ای رای تــرا صبــح منيــر آينه دار
هرچــه گويم به مديح تو و گويند كســان
تو از آن بيشــتری نيست در آن هيچ انكار
منكــران همــه عالم چو رســيدند به تو
بــر تميــز و خرد و خلق تــو كردند اقرار
احتشــام تو درختی اســت به غايت عالی
كه نشــاط و طرب و نــاز و نعيم آرد بار
تو ســليمانی و زير تــو فرس تخت روان
تخــت از معجزه بر باد نشســته چو غبار
چون كدو خصم تو گردنكش اگر شد چه شود
هم تواش باز كنی پوست ز تن همچو خيار
با همه سركشــی توســن گردون چو شتر
دســت حكم تو ببينيــش درون كرد مهار
نيست جز كلك تو گر كلك بود مشك فشان
نيســت جز طبع تو گــر طبع بود گوهربار
همچو باران به نشــيب افتد بدخواه تو باز
گر به باالكشدش چرخ دو صد ره چو بخار
دشــمنت را چو خرد نيســت اگر گنج نهد
نشــود مالــك دينــار به ملــك و دينار
نشــود مشــك اگر چنــد فــراوان ماند
جگــر ســوخته در نافــه آهــوی تتار

علــم دولت تو ميخ زمين اســت و زمان
عزت ذات شــريفت شــرف ليــل و نهار
ده ره از نــه فلك ايام شنيدســت صريح
كه تويی واسطه هفت و شش و پنج و چهار
گر چو فرعون لعين خصم تو در بحر شود
موكب موســويت گــرد بــرآرد ز بحار
بــاز تمكين تــو هرجا كه به پــرواز آيد
ســر فرو دزدد بدخواه تــو چون بوتيمار
گــر نبندد كمر مهر تــو چون مور عدوت
زود از پوســت بــرون آردش ايام چو مار
تــو چنانــی كه در آفاق ترا نيســت نظير
بــه صفــا و به حيا و به ثبــات و به وقار
بــاز اخــوان خردمند ترا چتــوان گفت
زيرک و فاضل و دشمن شــكن و كارگذار
ســرورا، پاكــدال، زين فلك بی ســر و پا
زندگانی رهی گشــت به غايت دشــوار
نقــد می بايدم امــروز ز خدمت صد چيز
نقدتــر از همــه حالی فرجی و دســتار
بندگاننــد فــراوان ز تو بــا نعمت و ناز
بنده را نيز چه باشــد هم از ايشــان انگار
وقت آنست كه خواهی ز كرم كلك و دوات
بــدری پــاره و كاغــذ ز كنــار طومار
بر هر آن كس كه براتم بنويســی شــايد
تا جهــان ماند، ماناد وجــودت به جهان
بــادی از بخت و جوانی و جهان برخوردار
دوستان جمع و نديمان خوش و دولت باقی
ســر تو ســبز و دلت شــاد و تنت بی آزار
عيــد فرخنــده و در عيد به رســم قربان
ســر بريده عدويت همچو شــتر زار و نزار

شب و شمع و شكر و بوی گل و باد بهار
می و معشوق و دف و رود و نی و عشق و كنار
سبزه و آب گل افشان و صبوحی در باغ
نالــه بلبــل و آواز بــت ســيم عذار
خوش بود خاصه كسی را كه توانايی هست
وای بــر آنكه دلی دارد و آن هم افكار
نوبهــار آمد و هنــگام طرب در گلزار
چه بهاری كه ز دل ها ببرد صبر و قرار
ساقيا خيز كه گل رشك رخ حورا شد
بوستان جنت و می كوثر و طوبيست چنار
مرده خواهد كه بجنبد به چنين وقت از جا
كشته خواهد كه ز خون الله كند با گلنار
كار می ساز كه بی می نتوان رفت به باغ
مست رو سوی چمن تات كند باغ نثار
بلبل شيفته مست است و گل و سرو و سمن
نپســندند كه او مســت بود ما هشيار
باد نوروز سحرگه چو به بستان بگذشت
گل صد برگ برون رست ز پيرامن خار
چرب دستی فلك بين تو كه بی خامه و رنگ
كرد اطراف چمن را همه پر نقش و نگار
نقش بنــدی هــوا باز نگــه كن بر گل
كــه دو صد دايره بر دايره زد بی پرگار
شكل غنچه است چو پيكان كه بود بر آتش
برگ بيدست چو تيغی كه برآرد زنگار
گل نارست درخشنده چو ياقوتين جام
دانه نار چو لعل و چو ُدر َجســت انار
طفل غنچه عرق آورده ز تب بر رخ از آن
مــادر ابر همی اشــك برو بــارد زار
دی گل سرخ و سهی سرو رسيدند به هم
در ميان آمدشــان گفت و شنودی بسيار
گل همی گفت ترا نيست بر من قيمت
ســرو می گفت ترا نيست بر من مقدار
گل ازو طيره شد و گفت كه ای بی معنی
دم خوبی زنی آخر به كدام اســتظهار
گويــی آزادم و بر يك قدمی پيوســته
دعــوی رقص نمايی و نــداری رفتار
سرو لرزان شد و زان طعنه به گل گفت كه من
پای برجايم و همچون تو نيم دست گذار
ســال ها بودم در باغ و نديدم رخ شهر
تو كه دوش آمدی امروز شدی در بازار

 بوي گل و باد بهار
 قصيده اي از

 ديوان اشعار انوری
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نوبهار كه از راه مى رسد متناسب با جشن نوروز و 
خي���زش بهارانه، زندگى اجتماعى اقوام ايرانى و ممالك 
 همجوار غرق ش���ادى مى ش���ود. اين جشن ها اما چنان 
آيين ها و قصص و آدابى در طول قرون و اعصار به خود 
گرفته و از سوى نياكان و اقوام پرداخته شده كه حيرت 
انگيز است. اغلب اين آيين ها با اسطوره و جهان شناسى 
كهن در ارتباط اس���ت و به همين دليل مفاهيم و معانى 

عميقى نيز دارد. 
يكى ازين آيين ها كه در واپسين روزهاى آخر سال 
برگزار مى ش���ود و با آداب و قواعد و جشن و سرورى 
همراه است، چهارشنبه سورى است. در چهارشنبه سورى، 
مراس���م مختلفى برگزار مى شود كه عبارتند از: آتشبازى، 
پريدن از آتش، قاشق زنى، فالگوش ايستادن و... كه همه 
اينها معنى دار و قابل توجيه اس���ت: آتشبازى و پريدن از 
آتش همچون سبزه سبز كردن نوعى جادوست. منظور ما 
از جادو در اينجا اين است كه مردم با يك سلسله اعمال 
و رفتار عمومى و پذيرفته شده سعى در جلو انداختن يك 
حركت طبيعى و يارى رساندن به او را دارند. همان طور 
كه س���بزه سبز كردن نوعى تشويق و برانگيختن طبيعت 
به از س���رگرفتن زندگى و رشد و رويش گياهان است، 
از آتش پريدن و آتشبازى هم به نوعى تشويق خورشيد 
به گرم ش���دن و تافتن است. دراين مورد بخصوص حتى 
مى توانيم بسيار پيش برويم و از زمانى جلوتر موضوع را 
بررسى كنيم و به مواردى نظر بيندازيم كه ارتباط مستقيم 

با خورشيد و گرما دارد.
 سور

س���ور هر چند به معنى »شادى و جشن« است، اما 
به معنى »س���رخ« نيز آمده و اگر بخواهيم به روالى كه 
پيش آمده ايم ادامه دهيم، بايد بگوييم كارهايى كه در اين 
روز انجام مى شود، به صورت چشمگيرى با خورشيد و 
جادوى گرم كردن آن ارتباط دارد. از آتشبازى و ترقه بازى 
گرفته تا فانوس هوا كردن و پريدن از آتش و فشفش���ه 
و موشك فرستادن و كوزه هفت رنگ روشن كردن و... 
همه و همه به جادوى گرم كردن خورش���يد برمى گردد. 
ضم���ن اينكه افراد با پريدن از آتش و گفتن: »زردى من 
از تو، س���رخى تو از من« سرما و نحوست و زمستان را 
از خود دور مى كنند و گرمى و حرارت و روشنى را از 
آتش وام مى گيرند. اما چرا اين مراسم در روز چهارشنبه 
برگزار مى ش���ود؟ در اين مورد چند احتمال مطرح است: 
يكى اينكه پس از اسالم، تحت تأثير آداب و سنن تازيان 
كه چهارشنبه را نحس مى دانستند، مراسم به اين روز افتاد؛ 
زيرا اين موضوع معلوم است كه ايرانيان شنبه و يك شنبه 
و دوش���نبه... نداشتند، بلكه هر روز به نام يكى از ايزدان 
خوانده مى ش���د. اما عرب ها اين روز را ش���وم و بديُمن 

مى دانستند، همان طور كه منوچهرى مى گويد:
چهارشنبه كه روز بالست، باده بخور

به ساتكين مى خور تا به عافيت گذرد
ارتباط با تاريخ

البته در دوران پس از پذيرش اس���الم، عده اى براى 
اين كار توجيهى دينى نيز مطرح كردند و اكنون چه بسا 
برخى بدان معتقد باشند. و آن اينكه پس از بروز فاجعه 

كربال، هنگامى كه مختار ثقفى َعَلم طغيان برافراش���ت و 
گروهى گردش جمع شدند، شبى را براى قيام تعيين كرد، 
آنگاه با آتش افروختن بر فراز بام ها، به يارانش پيغام داد 
كه خروج كنند. اين واقعه چون در روز چهارشنبه آخر 
سال بود، ساير مردم نيز با تقليد اين كار، ياد و خاطره او 
را زنده نگه مى دارند و همنوايى خود را با ايش���ان نشان 
مى دهند! نظر ديگر اين است كه چهارشنبه را مى توان نمادى 
از چهار فصل دانست كه تمامي بالها و نحوست هاى سال 
گذشته را در آن مى ريزيم و از خود دور مى كنيم.از جمله 
اين نحوست ها، در خانه ماندن دختران دم بخت است كه 
براى رفع آن در اين روز در ش���هرهاى مختلف كارهاى 
گوناگونى صورت مى گيرد؛ مثاًل در آذربايجان دخترها از 

روى آب جارى مى پرند و مى گويند:

بخت من بخت سعيد بختيم بارك اهلل
آغ اللره قرمزى حنا ياخديم بارك اهلل

آتيل ماتيل چرشنبه - بختيم آچيل چرشنبه
استاد شهريار همين مضمون را در منظومه حيدربابا 

آورده است:
... چرشنبه نين گردكانى، مويزى
قيزالر دييه ر: آتيل ماتيل چرشنبه
آينا تكى بختيم آچيل چرشنبه

)... كش���مش و گردوى چهارشنبه سورى؛ دخترها 
مى گويند: بپر مپر چهارشنبه، بختم مثل آينه روشن بشود 

چهارشنبه(.
در بعضى ش���هرها در اين شب هنگام غروب، پس 
از پري���دن از روى آتش، كوزه اى را پر از آب مى كنند و 
از بام به كوچه مى اندازند و معتقدند كه پس از انداختن 

كوزه نبايد به پشت سر نگاه كرد تا مبادا تيره روزى دوباره 
روى آورد. در جندق نخست تيراندازى مى كنند و سپس 
يك كوزه آب مى آورند و بوته روشن مى كنند و همه را 
پشت بام مى آورند و مى گويند: »بال دور، قضا دور، الهى 
از خان���ه م���ا دور« و بعد آتش و كوزه آب را به كوچه 
مى اندازند. در بعضى جاها هريك از اهل خانه س���نگ و 
گاهى پول خرد در كوزه اى مى اندازند و س���پس آن را از 
ب���ام به كوچه مى اندازند و مى گويند: »درد و بالم بره تو 

كوزه، بره تو كوچه!«
در اصفهان در اين شب كوزه اى آب نديده را از باالى 
خانه پايين مى اندازند و مى شكنند تا بالها و آفات را از 
خود دور كنند. اصطالح »كوزه دو ساله در خانه دارد« در 
بعضى نواحى به معنى شدت تهيدستى است.بعضى جاها 
بنيان اين كار را به حضرت زهرا)س( نسبت مى دهند كه 
براى رفع فقر مردى كوزه گر، پيش���نهاد كرد در اين شب 
مردم كوزه كهنه ها را بشكنند تا كوزه نو بخرند. )توجيه 

مذهبى براى يك رسم بومى!(
در دهات اطراف خراس���ان در موقع پريدن از روى 

آتش مى گويند:
آال )آلها( به در، بال به در

دزد و حيز از دها )دهها( به در
بعد مى گذارند آتش تا آخر بسوزد. سپس خاكسترش 
را بيرون مى برند و س���ر چه���ارراه مى ريزند تا باد ببرد. 
بعضى ها عقيده دارند بايد دخترى نابالغ ببرد و چون به 
در خانه آمد، در بزند. آنگاه گفتگويى ميان او و اهل خانه 
درمى گيرد كه شنيدنى است و من خود خوب به خاطر 

دارم: دختر در مى زند.
اهل خانه: كيه؟

- منم.
- :از كجا مى آيى؟

- از عروسى.
- :چه آورده اى؟

- تندرستى.
آن وقت در را به رويش باز مى كنند. بعد براى دفع 
قضا و بال، مقدارى زغال )به عالمت سياه بختى( و اندكى 
نمك )به عالمت شور چشمى( و يك سكه دهشاهى )به 
عالمت تنگدستى( در كوزه سفالين مى گذارند و دور سر 
افراد خانواده مى چرخانند و از بام پرت كرده، مى گويند: 
»درد و بالى َخنَه َره رختم ]= ريختم[ به تو كوچه!« البته 
ناگفته نماند كه همه كارهاى اين شب براى رفع نحوست 
نيست، پاره اى نيز براى كسب خبر از آينده و تفأل خير است 

كه اين كار را با فالگوش ايستادن انجام مى دهند.

چهارشنبه 
سورى

همان طور كه سبزه سبز كردن 
نوعی تشويق و برانگيختن 

طبيعت به از سرگرفتن زندگی 
و رشد و رويش گياهان است، 
از آتش پريدن و آتشبازی هم 
به نوعی تشويق خورشيد به 

گرم شدن و تافتن است.
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رسوم 
نوروزي

قا شق  زنی

يكى از كارهاى ش���اد و پرنشاط چهارشنبه آخر 
سال كه البته سال هاى اخير رونق چندانى ندارد، »قاشق 
زنى« است. به اين ترتيب كه چند كودك يا نوجوان 
ش���وخ و شنگ كاسه و قاشقى در دست مى گيرند و 
براى اينكه ش���ناخته نشوند، چادر يا پارچه اى هم بر 
س���ر مى افكنند و دم در خانه ها مى روند و با كوفتن 
 قاش���ق به بدنه كاسه، صاحب خانه را خبر مى كنند. 
صاحب خانه هم شاد و خندان مقدارى نقل، شيرينى، 
آجيل يا پول در كاسه او مى ريزد. در برخى نقاط ديگر 
مثل كردستان و آذربايجان بچه ها شالى بلند در دست 
مى گيرند و از فراز بام خانه ها پايين مى فرستند، صاحب 
خان���ه هم چيزى به عنوان هديه به آن مى بندند و در 
شادى ش���ان شريك مى شود. مرحوم استاد شهريار اين 
ماجرا را به شعر درآورده كه شنيدنش خالى از لطف 
نيس���ت. او در منظومه »حيدربابا« به نقل خاطره اى از 
كودكى اش در هنگام نوروز مى پردازد؛ آن هم درسالى 
كه مادربزرگ مهربانش فوت كرده و طبيعى است كه 
خانواده اش عيد نداشته باشند؛ اما او خردسال است و 
اندوه را هرچند عميق باش���د، گاه گدار از ياد مى برد. 
اين است كه چون مى بيند بچه هاى همسالش شال به 
دس���ت گرفته اند و باالى بام ها مى روند و با دست پر 
بر مى گردند، طاقت نمى آورد و با پافشارى و اصرار، 

شالى از مادر مى گيرد:
بايراميدى، گئجه قوشى اوخوردى

آداخلى قيز بيگ جورابين توخوردى
هركس شالين بيرباجادان سوخوردى

آى نه گؤزل قايدادى شال ساالماق
بيگ شالينا بايراملغين باغالماق

)عيد بود، مرغ ش���ب مى خواند؛ دخترى كه نامزد 
داش���ت، براى داماد جوراب مى بافت؛ هركسى داشت 
شالش را از روزنه اى مى آويخت. آى چه رسم خوبى 
اس���ت اين ش���ال آويختن، عيدى داماد را به شالش 

بستن!(

نوروز بود و مرغ شباويز در سرود
جوراب يار بافته در دست يار بود

آويخته ز روزنه ها شال ها فرود
اين رس���م ش���ال و روزنه خود رسم محشرى 

است
عيدى به شال نامزدان چيز ديگرى است
با گريه خواستم كه همان شب َرَوم به بام
شالى گرفته، بستم و رفتم به وقت شام

آويختم ز روزنه خانه غالم
جوراب بست و ديدمش آن را ز روزنه

بگريست خاله فاطمه با ياد خان ننه
معنى اين كارها چيست و بيانگر چه چيزى ممكن 
است باشد؟ چرا خواهنده اى كه دم خانه مى آيد، خود 
را مى پوشاند يا اصاًل نشان نمى دهد و چرا هيچ كس 
كار او را همسان خواهش گدايان به شمار نمى آورد؟! 
يادتان هست كه گفتيم ايرانيان باستان عقيده داشتند در 
گاهنبار همس���پت مدم كه همزمان با آغاز سال جديد 
بود، َفَرَوشى ها )ارواح( نياكان به زمين و به نزد خانه 
و خانواده خود بازمى گردند و ده ش���ب مى مانند و 
مى گويند: »كيست كه ما را بستايد و خشنودمان كند و 
با شير و پوشاك از ما پذيرايى نمايد و...«؟ و به همين 
دليل نيز ماه نخست سال را فروردين )يعنى فروشى ها( 
مى نامند! با اين حساب آيا مى توان قاشق زنى رانمادى 
از اين اعتقاد به شمار آورد؟ پوشيدگى قاشق زنان يا 
پنهان بودن ش���ال فرستندگان، شادمانى آنان در هنگام 
خواهندگى و متقاباًل ش���ادى صاحبخانه ها )چيزى كه 
چندان معمول نيس���ت(، احساس شرم نكردن از اين 
تقاضا و عدم تكرار آن در طول سال و... همه و همه 

اين برداشت را تأييد مى كند.  

سبزه سبزكردن
يکی از كارهای مرسـوم ايام عيد و بلکه پيش از آن، سـبزه سـبز كردن اسـت؛ آن هم با بذرهای 
گوناگون و در شـکل و شـمايل متفاوت. در توجيه اين رسـم نيز بايد به گذشـته دور برگرديم. اين كه 
چگونه براثر مشاهده دور مکرر خشك شدن گياه در پاييز و زمستان و رويش مجدد آن از زمين، در ذهن 
اسطوره ای مردمان اعصار كهن اين باور ريشه دوانيد كه ايزد جهان گياهی همه ساله يك بار با شروع 
خزان و سرما می ميرد و به زيرزمين می رود و بار ديگر با فرارسيدن بهار و آغاز گرما جان می گيرد و سر 
از خاک درمی آورد.  برای همين موضوع چه داستان ها كه نساختند. اگر دموزی به شکل تاک يا زرت سبز 
می شود، از خون آدونيس هم گل سرخ، از خون سياوش هم »پر سياوش« )تلفظ عاميانه: پرسياوشون( 
می رويد وسـيتا )به جای رامايانه( هم به صورت سـبزه پس از خيش از خاک سـر بر می كند. پس بين 
قهرمان اصلی و سبزه ارتباط محکمی وجود دارد. ضمن اينکه در نواحی كشاورزی،زراعت ها با اين كار، 
بـه نوعـی تفأل می زنند و پيش بينی به عمل می آورند؛چنانچه ابوريحان در آثارالباقيه شـرح می دهد كه 
چگونه »اصحاب تجارت برای از پيش دانسـتن حاالت سـال، اقسـام زراعت ها را بر لوحی بکارند...« و 
بعد توضيح می دهد كه: »لوح را زير آسـمان بگذارند، هر زراعتی كه در آن سـال خوب خواهد شـد، زرد 
می گردد و هر زراعتی كه بركت و فراوانی نخواهد يافت، سبز باقی می ماند.« جمله ای كه آخر سر به كار 
می برد، بسـيار جالب اسـت كه: »مصريان نيز عمل مذكور را انجام می دادند!«به اين ترتيب هم نمادی 
از رويش مجدد سـياوش به دسـت می آيد، هم تفألی در مورد نوع كشـت زده می شـود و هم نوعی جادو 
صورت می گيرد؛ به اين معنی كه با سـبز شـدن سـبزه در محيط گرم درون خانه، محيط بيرونی و جهان 

طبيعت تشويق و تحريك می شود كه هرچه زودتر به خود بيايد و گياهان را بروياند!
نکته ای كه مرحوم دكتر بهار در اين ميان تذكر می دهد و يادآوری اش چه بسا راهگشای پژوهندگان 
باشد، اين است كه به احتمال زياد »حاجی فيروز« كه فقط در چند روز اول و آخر سال پيدايش می شود 
و شادی و سرور را به ارمغان می آورد، نمادی از بازگشت سياوش به جهان پرجنب و جوش مادی است؛ 
به اين ترتيب صورت سـياهش نشـانه توقف او در جهان تيره و تار مردگان اسـت و جامه سـرخش نيز 
عالمت خون و زندگی مجدد است.اينجاست كه اسم خود او نيز به ياری همين برداشت می آيد: سياوش، 
سياارشن: »مرد سياه«! مرد سياه روی سياه بختی )سياوخش!( كه سالی يك بار زنده می شود و ا ز جهان 

مردگان به جهان زندگان برمی گردد و شور زندگی را با خود به همراه می آورد!
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 را با من بخوان

جشنی به قدمت 3000 سال ،در آستانۀ روزی نو. همگام با طلوع دوبارۀ خورشيد، از پِس سرما و تاريکی. 
كه فقط يك جشن نيست، بلکه همچون زبان فارسی، نماِد هويت ايرانی است. اما چگونه است كه اين نماد، 
اين امضا و اين نام و نشـان در سـرزمين های خيلی دور- خيلی نزديك، نرم و آهسـته، بی آن كه خبر كند، به 

افسونگری و جلوه فروشی می پردازد؟
امروِز روز، نوروز را در بيشـتِر كشـورهای خاور ميانه، آسـيای ميانه، قفقاز، شـبه قاره هند و بالکان جشن 

 

می گيرند و دامنۀ جغرافيايی آن هرروز گسـترده تر می شـود: بيش از 300 ميليون نفر دربيش از 11 كشـوِر 
جهان. شـايد تاكيد اين جشـن بر نوع دوسـتی و مهر ورزی، دليل اصلِی به رسميت شناخته شدن آن از سوی 
سازمان ملل باشد. اما بزرگداشت روِز نو و برپاداشتِن آيين های پر تفصيل آن دراقصی نقاط جهان، حکايتی 
اسـت كه رمِزآن را تقرير بايد كرد. اين،همزيسـتِی نوروزی اسـت و پديد آمدِن جغرافيای فرهنگ نوروزكه 

اصطالحا »نوروزستان« نام گرفته است، نتيجۀ طبيعی آن.
اكنون وقت آن است كه ما نيزهمراه با مردمان آن سرزمين ها،كامی ازبهار برگيريم، با آفتاب مست شويم، 

همگام با دختر ميخك پای كوبيم و با نسيم دست افشانيم.

 مرضيه سليمانی

21 ماه مِى مصادف با اول فروردين؛ آغاز س���ال نو كردى كه س���نت ديرين آتش 
بازى يا »ش���عله نوروز« مش���خصة اصلى آن است و در واقع آشكارترين تفاوت نوروز 
كردى با نوروزِ ديگر نقاط ايران نيز همين اس���ت كه كردها در ش���ب چهارشنبه سورى 
آتشى برپا نمى كنند و به جاى آن، شب نوروز و روز اول سال، برفراز بام ها وكوهها و 
بلندى هاى شهريا روستا آتش بازى مى كنند.اين، جشنى ده روزه است كه در آن مردها 
لباس كردى گشاد به همراه جليقه و كمربنى به طول 5 متر به تن مى كنند و زنان رداى 
رنگينى برشانه مى اندازند كه تا نزديكى زمين آويزان است. در آخرين روززمستان كه 
»خاتو زمهريرى« نام دارد، اين زنان و مردان با مش���عل هاى فروزان از كوه ها و تپه ها به 
پايين سرازير مى شوند و پيدايى سال نو را جشن مى گيرند. نواختن سرنا و دهل در 
كنار كپه هاى آتش، بوسيدِن دست بزرگ ترها توسط افراد كوچك تر و خوردِن سيرِخام 
 از اركان اصلى نوروز كردى است.در نخستين چهارشنبة سال، مراسم »امير بهارى« اجرا 
 مى شود كه طى آن، مردم از ميان خود فردى عامى را به امارت و حكومت موقت انتخاب 
 مى كنن���د و به او عن���وان "امير بهارى" مى دهند.ميربا همراهانش در جمع مردم حاضر 
مى شود و با حضور در كوى و برزن، مردم كوچه و بازار را به علت گرانى، بداخالقى 
و غيره محكوم مى كند و جالد نيز حكم صورى وى را اجرا مى كند.معموال همسايه ها، 
 ش���ب عي���د را در خانة يك���ى از اهل محل به صبح مى رس���انند و نقال نوروزنامه 

مى خواند؛چيزى شبيه شاهنامه خوانى.
 در روز نخس���ت نوروز،جوان���ان در گروه ه���اى چند نفره به پش���ت بام خانه ها 
مى روند و ش���ال خود را از روزنة س���قف پايين مى اندازند و مى گويند هدية ما را 
 بدهيد. همچنين روستاييان با راه انداختن دسته اى كه لباس هاى چوپانى و ماسك هاى 
 خنده دار پوش���يده اند، كوس���ه و عروس���ش را بدرقه مى كنند. شعر مى خوانند و نويد 

مى دهند كه زمستان تمام شده و بهار در راه است.
كردهاى تركيه تا همين اواخر، آيين هاى نوروزى را در خانه و به صورت خصوصى 
برگزار مى كردند چون اساس���ا دولت تركيه منكر وجود اقليت چند ميليونِى كرد درآن 
كش���ور بود اما از اواس���ط دهه8۰ به اين سو و با باال گرفتن اعتراضات كردها، برگزارى 
مراسم نوروز هم صورتى آشكار به خود گرفت وهم به يك نماد اعتراضى تبديل شد 

كه عالمت مشخصه اش، برپاداشتن كپه هاى آتش بود.

هند 
بس دِر بسته به مفتاح دعا بگشايند

اين شما و اين سه روزِ سرنوشت ساز. عيِد سه روزه، آغاز سال نو و اجابت هر آنچه كه از خدا 
مى خواهيد. در هند جشن نوروزسه روز به طول مى انجامد و درلحظات آغازين سال نو مى توانيد 
جان هاى شيفته، دل هاى بى قرار و لب هاى لرزانى را ببينيد كه با اميد و اشتياق، دعا مى خوانند و آرزو 
مى كنند. عقيده بر اين است كه در اين سه روز مبارك و مقدس، هرچه بخواهيد دريافت مى كنيد.

هندى ها در نوروز لباس نو مى پوش���ند.منازل خود را چراغانى مى كنند. نمازمخصوص به جا 
مى آورند و سفره اى مى گسترند كه از هفت نوع سبزى، هفت رقم ميوه، هفت گونه آجيل، تخم 
مرغ هاى رنگ شده و البته بابزن هاى زيباى دست سازتشكيل شده است. در اولين روز سال، هنگام 
طلوع خورشيد،تمامي افراد فاميل دور هم جمع مى شوند در حالى كه يك كاسة پر ازآب، عطر، گل 
و گالب را درون يك سينى و در وسط قرار داده اند.بزرگترين فرد خانواده، دعا و نيايش مخصوصى 
را كه البته عبارت بسياركوتاهى است، تالوت مى كند. ديگران نيز از پى او چنين مى كنند و اين كار 
365 بار تكرار مى شود.سپس،آن بزرگ با تبريك و تهنيت، آب درون كاسه را با انگشت برحاضران 
مى پاش���د و مابقى آن را در گوش���ه اى از حياط جارى مى س���ازد. اين آغاز خوش يمنى و سعادت 

در سال جديد است. 
جوان تر ها البته خالقانه تر عمل مى كنند.آن ها –شايد به دليِل همزمانى نوروز با جشن »هولى«يا 
جشن رنگ ها-آب رنگى را درون افشانه ها يا تلمبه هاى كوچك ريخته و آن را برسر و روى همساالن 
خود مى پاشند و بدين ترتيب تا پايان شب سوژة خنده و سرگرمى خود را فراهم مى كنند. در اغلب 
نقاط هند، به ويژه بخش شيعه نشين آن خبرى از چهارشنبه سورى و سيزده به در نيست. رسم خانه 
تكانى هم ندارند اما آتش بازى، تير اندازى و چوگان از اجزاى ضرورى اين جش���ن محس���وب مى 
ش���ود. در پايان روز نخس���ت، ضيافت هايى برپا مى شود كه نكتة كليدى آن، نه كلوچة نوروزى )در 
واقع نوعى پلو با گوشت مرغ، به شكل كلوچه(، بلكه قصيده خوانى هاى مفصل و آتشينى است كه 

تا نزديكى هاى صبح ادامه مى يابد.
براى شيعيان لكهنو نوروز اهميتى ويژه دارد زيرا معتقدند كه حضرت على)ع( در اين روز كه خود 
آن را »نيروز« مى نامند، به امامت رسيده است.اما غذا، لباس و مراسم پارسيان يا زرتشتيان هند،بسيار 
به سنت ها و آداب هنديان شبيه است. درميان پارسيان نيزاز مراسمى مثل چهارشنبه سورى يا مراسم 
خاص لحظة تحويل سال چيزى نمى بينيم . آن ها در روز اول فروردين و هنگام غروب، آتشى بزرگ 
برمى افروزند و همراه با هنديان كه آنها نيز درهمان نزديكى ها آتشى برپاى داشته اند،به خواندن اوراد 
و ادعية اوستا مشغول مى شوند. برهمنان هندى تمثالى از »هوليكا« كه از خيزران ساخته شده را با 
آواز و ستايش در ميان آتش قرار مى دهند. زرتشتيان سرودهايى در تقديس آتش سر مى دهند كه 
نماد نابودى تمامي شرورانسانى است. پس از آن، پارسيان سه بار يكديگر را در آغوش مى گيرند و 

براى يكديگر بهترين ها را آرزو مى كنند.

چه نقش دلکشی دارد 
چمن آرای كردستان
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اين فصل
 را با من بخوان

جشنی به قدمت 3000 سال ،در آستانۀ روزی نو. همگام با طلوع دوبارۀ خورشيد، از پِس سرما و تاريکی. 
كه فقط يك جشن نيست، بلکه همچون زبان فارسی، نماِد هويت ايرانی است. اما چگونه است كه اين نماد، 
اين امضا و اين نام و نشـان در سـرزمين های خيلی دور- خيلی نزديك، نرم و آهسـته، بی آن كه خبر كند، به 

افسونگری و جلوه فروشی می پردازد؟
امروِز روز، نوروز را در بيشـتِر كشـورهای خاور ميانه، آسـيای ميانه، قفقاز، شـبه قاره هند و بالکان جشن 

 

می گيرند و دامنۀ جغرافيايی آن هرروز گسـترده تر می شـود: بيش از 300 ميليون نفر دربيش از 11 كشـوِر 
جهان. شـايد تاكيد اين جشـن بر نوع دوسـتی و مهر ورزی، دليل اصلِی به رسميت شناخته شدن آن از سوی 
سازمان ملل باشد. اما بزرگداشت روِز نو و برپاداشتِن آيين های پر تفصيل آن دراقصی نقاط جهان، حکايتی 
اسـت كه رمِزآن را تقرير بايد كرد. اين،همزيسـتِی نوروزی اسـت و پديد آمدِن جغرافيای فرهنگ نوروزكه 

اصطالحا »نوروزستان« نام گرفته است، نتيجۀ طبيعی آن.
اكنون وقت آن است كه ما نيزهمراه با مردمان آن سرزمين ها،كامی ازبهار برگيريم، با آفتاب مست شويم، 

همگام با دختر ميخك پای كوبيم و با نسيم دست افشانيم.

 مرضيه سليمانی

21 ماه مِى مصادف با اول فروردين؛ آغاز س���ال نو كردى كه س���نت ديرين آتش 
بازى يا »ش���عله نوروز« مش���خصة اصلى آن است و در واقع آشكارترين تفاوت نوروز 
كردى با نوروزِ ديگر نقاط ايران نيز همين اس���ت كه كردها در ش���ب چهارشنبه سورى 
آتشى برپا نمى كنند و به جاى آن، شب نوروز و روز اول سال، برفراز بام ها وكوهها و 
بلندى هاى شهريا روستا آتش بازى مى كنند.اين، جشنى ده روزه است كه در آن مردها 
لباس كردى گشاد به همراه جليقه و كمربنى به طول 5 متر به تن مى كنند و زنان رداى 
رنگينى برشانه مى اندازند كه تا نزديكى زمين آويزان است. در آخرين روززمستان كه 
»خاتو زمهريرى« نام دارد، اين زنان و مردان با مش���عل هاى فروزان از كوه ها و تپه ها به 
پايين سرازير مى شوند و پيدايى سال نو را جشن مى گيرند. نواختن سرنا و دهل در 
كنار كپه هاى آتش، بوسيدِن دست بزرگ ترها توسط افراد كوچك تر و خوردِن سيرِخام 
 از اركان اصلى نوروز كردى است.در نخستين چهارشنبة سال، مراسم »امير بهارى« اجرا 
 مى شود كه طى آن، مردم از ميان خود فردى عامى را به امارت و حكومت موقت انتخاب 
 مى كنن���د و به او عن���وان "امير بهارى" مى دهند.ميربا همراهانش در جمع مردم حاضر 
مى شود و با حضور در كوى و برزن، مردم كوچه و بازار را به علت گرانى، بداخالقى 
و غيره محكوم مى كند و جالد نيز حكم صورى وى را اجرا مى كند.معموال همسايه ها، 
 ش���ب عي���د را در خانة يك���ى از اهل محل به صبح مى رس���انند و نقال نوروزنامه 

مى خواند؛چيزى شبيه شاهنامه خوانى.
 در روز نخس���ت نوروز،جوان���ان در گروه ه���اى چند نفره به پش���ت بام خانه ها 
مى روند و ش���ال خود را از روزنة س���قف پايين مى اندازند و مى گويند هدية ما را 
 بدهيد. همچنين روستاييان با راه انداختن دسته اى كه لباس هاى چوپانى و ماسك هاى 
 خنده دار پوش���يده اند، كوس���ه و عروس���ش را بدرقه مى كنند. شعر مى خوانند و نويد 

مى دهند كه زمستان تمام شده و بهار در راه است.
كردهاى تركيه تا همين اواخر، آيين هاى نوروزى را در خانه و به صورت خصوصى 
برگزار مى كردند چون اساس���ا دولت تركيه منكر وجود اقليت چند ميليونِى كرد درآن 
كش���ور بود اما از اواس���ط دهه8۰ به اين سو و با باال گرفتن اعتراضات كردها، برگزارى 
مراسم نوروز هم صورتى آشكار به خود گرفت وهم به يك نماد اعتراضى تبديل شد 

كه عالمت مشخصه اش، برپاداشتن كپه هاى آتش بود.

هند 
بس دِر بسته به مفتاح دعا بگشايند
اين شما و اين سه روزِ سرنوشت ساز. عيِد سه روزه، آغاز سال نو و اجابت هر آنچه كه از خدا 
مى خواهيد. در هند جشن نوروزسه روز به طول مى انجامد و درلحظات آغازين سال نو مى توانيد 
جان هاى شيفته، دل هاى بى قرار و لب هاى لرزانى را ببينيد كه با اميد و اشتياق، دعا مى خوانند و آرزو 
مى كنند. عقيده بر اين است كه در اين سه روز مبارك و مقدس، هرچه بخواهيد دريافت مى كنيد.

هندى ها در نوروز لباس نو مى پوش���ند.منازل خود را چراغانى مى كنند. نمازمخصوص به جا 
مى آورند و سفره اى مى گسترند كه از هفت نوع سبزى، هفت رقم ميوه، هفت گونه آجيل، تخم 
مرغ هاى رنگ شده و البته بابزن هاى زيباى دست سازتشكيل شده است. در اولين روز سال، هنگام 
طلوع خورشيد،تمامي افراد فاميل دور هم جمع مى شوند در حالى كه يك كاسة پر ازآب، عطر، گل 
و گالب را درون يك سينى و در وسط قرار داده اند.بزرگترين فرد خانواده، دعا و نيايش مخصوصى 
را كه البته عبارت بسياركوتاهى است، تالوت مى كند. ديگران نيز از پى او چنين مى كنند و اين كار 
365 بار تكرار مى شود.سپس،آن بزرگ با تبريك و تهنيت، آب درون كاسه را با انگشت برحاضران 
مى پاش���د و مابقى آن را در گوش���ه اى از حياط جارى مى س���ازد. اين آغاز خوش يمنى و سعادت 

در سال جديد است. 
جوان تر ها البته خالقانه تر عمل مى كنند.آن ها –شايد به دليِل همزمانى نوروز با جشن »هولى«يا 
جشن رنگ ها-آب رنگى را درون افشانه ها يا تلمبه هاى كوچك ريخته و آن را برسر و روى همساالن 
خود مى پاشند و بدين ترتيب تا پايان شب سوژة خنده و سرگرمى خود را فراهم مى كنند. در اغلب 
نقاط هند، به ويژه بخش شيعه نشين آن خبرى از چهارشنبه سورى و سيزده به در نيست. رسم خانه 
تكانى هم ندارند اما آتش بازى، تير اندازى و چوگان از اجزاى ضرورى اين جش���ن محس���وب مى 
ش���ود. در پايان روز نخس���ت، ضيافت هايى برپا مى شود كه نكتة كليدى آن، نه كلوچة نوروزى )در 
واقع نوعى پلو با گوشت مرغ، به شكل كلوچه(، بلكه قصيده خوانى هاى مفصل و آتشينى است كه 

تا نزديكى هاى صبح ادامه مى يابد.
براى شيعيان لكهنو نوروز اهميتى ويژه دارد زيرا معتقدند كه حضرت على)ع( در اين روز كه خود 
آن را »نيروز« مى نامند، به امامت رسيده است.اما غذا، لباس و مراسم پارسيان يا زرتشتيان هند،بسيار 
به سنت ها و آداب هنديان شبيه است. درميان پارسيان نيزاز مراسمى مثل چهارشنبه سورى يا مراسم 
خاص لحظة تحويل سال چيزى نمى بينيم . آن ها در روز اول فروردين و هنگام غروب، آتشى بزرگ 
برمى افروزند و همراه با هنديان كه آنها نيز درهمان نزديكى ها آتشى برپاى داشته اند،به خواندن اوراد 
و ادعية اوستا مشغول مى شوند. برهمنان هندى تمثالى از »هوليكا« كه از خيزران ساخته شده را با 
آواز و ستايش در ميان آتش قرار مى دهند. زرتشتيان سرودهايى در تقديس آتش سر مى دهند كه 
نماد نابودى تمامي شرورانسانى است. پس از آن، پارسيان سه بار يكديگر را در آغوش مى گيرند و 

براى يكديگر بهترين ها را آرزو مى كنند.

چه نقش دلکشی دارد 
چمن آرای كردستان
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صورتگِر نقاِش چين
عيد بهار درچين، هشت روز مانده به آخرِ ساِل چينى آغاز مى شود 

و تا پانزدهم ماه بعد ادامه مى يابد. پانزدهِم ماهِ اوِل بهار هم، جشن فانوس 
است كه اجراى آن در واقع، اعالمِ پاياِن بهار است. نقطة آغاز جشن هاى 
نوروزى در چين، بيست و سومين روز از آخرين ماه سال است. چينى ها 
اين روز را روز بدرقه مى نامند؛ بدرقة سال كهنه و شروع خانه تكانى، 
 خريد لباس و پخت غذاى س���نتى. عالمت مش���خصة روز بدرقه، طبخ 

آِش» شاكيامونى بودا« است. محتويات اين آش عمدتا از هشت نوع غله تشكيل 
شده كه همسايگان با يارى يكديگر از اطراف و اكناف جمع آورى كرده و به ياد 

. زيسِت درويشانة بودا و همكاسه شدنش با مردم عادى، در كنار هم نوش جان مى  كنند
براى خانه تكانى اما، يك روز كافى است : روز بيست و چهارم كه طى آن، همه اعضاى 

خانواده به فراخور حال، به نظافت، پاكسازى و فنگ شويى مشغول مى شوند. 
روز بيس���ت و پنجم به فراهم كردن خوراك مخصوصى اختصاص مى يابد كه ركن 
اصلى اش لوبيا، تمبرو پس���تة زمينى اس���ت و »دوفو« نام دارد.البته اين خوراك با معيارها و 
ذائقه هاى غذايِى ما ايرانيان، بيشتر به آجيل شباهت دارد و وسيلة سرگرمى در ايام ديد و باز 
ديد محسوب مى شود. و در ادامة اين اطعمة لذيذ چينى - كه خداوند نصيبتان گرداناد- در 
روزبيس���ت وشش���م، گوشت و در روز بيست و هفتم، مرغى زبان بسته و خوشمزه راهى 
ديگ و ديگچه مى شوند تا التيامى برشكم خسته دالن باشند. براى پخت نان و شيرينى و 

برخى غذاهاى مخصوِص رشته اى، در روز بيست وهشتم، آرد فراوانى را تبديل به خمير 
مى كنند. اما روز بيست و نهم، روزدعوت كردِن سكون و آرامش به خانه است و طريقة 
اين دعوت يا راهِ ورودِ آرامش و انرژى هاى مثبت، صد البته س���وزاندِن عود اس���ت، زياد، 
تمامي روز و با رايحه هاى طبيعى و دل انگيز. و سر انجام، روز سى ام، با پايان يافتِن 
كارهاى معمول، وقِت خوِش شب زنده دارى ، دعا براى خود و عزيزان وآرام سازى 

جسم خواهد بود.
بخش اعظِم خانه تكانى و نظافت س���ال جديد، به پاكسازى 
 آش���پزخانه اختص���اص دارد. ب���ا اين كار، خداى آش���پزخانه 
گزارش هاى مثبتى به خداى آسمان ارائه مى دهد و در بازگشت، با 
خير و نعمت و بركت به آن خانه و آشپزخانة تميز باز مى گردد.

روستاييان با رقص»يانگ« به پيشواز نوروز مى روند. رقصندگان، 
باالتنة انس���انى با س���رِ اسب و پايين تنة اسبى با پاى آدمى دارند. 
از الزامات ش���امِ ش���ب عيد،حضور تمامي اعضاى خانواده است. ماهى، 
نماد خداى آش���پزخانه و آن خوراك لوبياى پيش گفته از اركان اصلى اين ش���ام هستند. 
اما خميرگلوله شده و شيرين شدة برنج كه »نياگا« نام دارد، به نشانة و به اميد سعادتمندى 

برسر سفره جاى مى گيرد.
ديد و بازديد ها با ابراز جملة »بهار مبارك« آغاز شده و با تناول شكالت وچاى ادامه 
مى يابد. در كنار انواع و اقس���ام فانوس هاى رنگى، س���نتى و هنرى، درايام نوروزچينى ها 
 به تابلوهاى خوشنويس���ى و نصب آنها در گوش���ه و كنار خانه نيز اهتمامى ويژه دارند. 
وشايد عزيزترين- عيدى البته پول است كه حتما بايد در پاكت قرمز قرار  اصلى ترين – 
داده شود و فقط مختص بچه هاست. همه جا قرمز است همه چيز قرمز است. و قرمز نشانة 

خوش شانسى است.

تعجب نكنيد. اينجا مصر است و اين، عيد نوروز؛ 
ميراثى برجاى مانده از دوران باستان كه امروزه در ميان 
قبطيان پابرجاست. قبطيان نوروز را »نيروز« مى نامند كه 
گويش عربى آن »النيروز« است. اما نكتة جالب ماجرا 
اين اس����ت كه قبطيان مسيحى اند و تقريبا در سراسر 
مصر پراكنده اند. زمان برپايى آن اندكى با نوروز ايرانى 
تفات دارد اما ريش����ه ها و خاستگاه هاى آنها مشترك 
اس����ت؛ با همان آداب و همان سنن؛ در بزرگداشت 
طغيان رود نيل و سيراب شدن زمين هاى اطراف. روز 
اوِل ماهِ »توت« در مصر باستان، مصادف است با روز 
نخسِت »نيروز«. مصريان در اين روز شادى مى كنند، 
آتش مى افروزند وآب بر روى يكديگر مى پاش����ند. 
آن دسته از قبطيان كه كارمند دولتند، لباس نو دريافت 
مى كنند و طبق عادت ديرينه، تمامي مصريان-قبطى 
و غيرآن- به همديگر هديه مى دهند. و شايد ذكر اين 
نكته نيز خالى از لطف نباش����د كه در زمان حكومت 
فاطميان، عيد نوروز به يك جشن ملى تبديل شده بود 
و در اين عيد خليفه و خانواده اش و تمامي مسئوالن 

كشورى شركت مى كردند.
اكنون در عيِد نوروزِمصرى، قبطيان بازارها را تعطيل 
مى كنند. رفت و آمدها در خيابان كم مى ش����ود و مواد 
غذايى خاصى همچون خربزه، انار، خوش����ه هاى موز، 
سبدهاى خرما، بِه، حليم با گوشت مرغ  و نان بر سرسفره 

آلبانی 
عيد نوروز مبارک به غنی و درويش

اينجا گوشه اى از اروپاى شرقى است موسوم به 
ش���به جزيره بالكان و معرف به سرزمين عقاب ها كه 
از اوايل قرن بيستم،  و در واقع پس از برخوردِ دولت 
آتاترك با بكتاشى ها،به محل فعاليت و مركزطريقِت شيعِى 
»بكتاشيه« تبديل شد چون رهبروقت اين فرقه آلبانيايى 

بود و كل تشكيالت را به تيرانا منتقل كرد.
 در آلبان���ى، جش���ن نوروز را»س���لطان نوروز« 
مى نامند. بانى و متولى اصلى برپايى مراسم هم دراويِش 
بكتاش���يه هستند. مكان: خانقاه تيرانا. شركت كنندگان: 
درويش»بابا رش���ادى«رهبرفعلى بكتاشى هاى آلبانى و 
مريدان وى، رهبران سياس���ى و فعاالن مذهبى. مريدان 

كه »آرش���يك ها« نام دارند، به صورت دس���ته جمعى 
 ب���ه ب���اغ »تكيه« و مدخ���ل ورودى آن به نام »تكيه« 
مى روند تا مزار رهبران پيشين را زيارت كرده و با »بابا 
رش���ادى« يا »كورجوش« ديد و بازديد نمايند.برخى از 
آنها گوسفندى هم براى قربانى به همراه دارند. آغازگِر 
برنامه، اجراى سرود ملى است و يك دقيقه سكوت به ياد 
كشته شدگاِن كوزوو. پس از آن ديد و بازديِد دراويش، 

خوانش اشعارى از»نعيم فراشى« با مطلِع:
مرحبا مرحبا سلطان نوروز

 وسپس، بازديد و طلب خير و بركِت ديگر مردمان. 
و هنگامِ خداحافظى و خروج، تناولى راحت الحلقومِ 
 دس���ت پختة دراويش كه به زبان محلى »لقوم« ناميده 
مى شود. بزرگاِن مملكتى البته به جاى »لقوم« استكانى 
شير مى نوشند كه صبح همان روز طى مراسمى خاص، 
تقديس ش���ده است. به اعتقاد بكتاشيان، اين شير نماد 
شير مادرى امام على )ع( است كه او در كودكى نوشيد 

و با آن بزرگ شد.

اما نكتة جالب اين مراسم آن است كه درويش ها 
»سلطان نوروز« را با عيد ميالد حضرت على در يك 
روز برگ���زار مى كنند و در حقيقت معتقدند كه موالى 
دراويش در روز اول بهار پاى بدين جهان نهاده است. 
شكوه و جديت اين جشن دوگانه چنان است كه پس از 
سقوط دولت كمونيستِى انورخوجه، به عنوان جشن ملى 
شناخته شده و تعطيل عمومى اعالم شده است. نوروز 
بكتاشيان آلبانى از 22 تا 25 مارس به طول مى انجامد 
و طى اين روزها در تكاياى ديگر بكتاشى درشهرهاى 

ديگر آلبانى نيز به تناوب مراسمى برپا مى شود.
سلطان نوروزجشنى عمومى است و چندان صورِت 
خانگى يا شخصى ندارد اما غذاى اصلى اين روز در 
بين مردم عادى،وعدة ناهار اس���ت كه آن هم عمدتا 
از ميوه جات ، نانى»بورك«، ش���يرو گياهاِن سبز رنگ 
تشكيل شده است . در كنار همة اين مأكوالت، قرآن 
كريم قرار دارد و اعضاى خانواده به نوبت و پياپي به 

قرائت آن مشغولند.

م����ى گذارند. چند روز مانده به عيد، از ميان خود مردى 
را به نام »ميرنوروز« انتخاب مى كنند. او صورت خود را 
با ذغال مى پوشاند.سوار بر االغ مى شود. جامه قرمز به 
تن مى كند و در كوچه و بازار مى گردد. از مردم طلب 
عيدى مى كند و مانند مامور ماليات دفتر مخصوصى در 
 دست دارد. اما ببينيد و بشنويد از آن كسانى كه به او عيدى 

نمى دهند: مير نوروزبه صورت آنها آب مى پاشد.
از ديگر مراس����م عيد نوروز در ميان قبطى ها اين 
اس����ت كه در اين روز بسيار شوخى مى كنند و پوست 
 ميوه هاي����ى كه خورده اند را ب����ه طرف يكديگر پرت 
مى كنند. پولدارها بايد در خانه بمانند و اگر دانسته يا نادانسته 
به خيابان بيايند، ديگران چنان دستشان مى اندازند كه به 
ناچار پولى مى دهند وخود را مى رهانند.مى گويند نيروز 
يادگار دورة تسلط هخامنشيان بر مصر است. مى گويند از 
زمان كمبوجيه وارد سرزمين مصر شده است. مى گويند 
زمان ورود آن به مصر، عهد خس����رو پرويز بوده است. 
مى گويند سابقةآشنايى مصريان با نوروزبه عصر حكومت 

داريوش-جانشين كمبوجيه- برمى گردد. مى گويند...
هرچه هست،نوروزِ مصر جشن شادى و قدردانى از 
نعمات الهى به واسطة رود نيل است.مردم مى كوشند به 
زيارت نيل بروند و هركس كه بتواند، مقدارى ازآب نيل 
را با خود به خانه مى برد.شاعران شعر مى سرايند ومعلمان 

با شاگردان از درِمهر و دوستى درمى آيند.

مصر
 آمد بهار جان ها، مصر و شکر به رقص آ

»سيكويا مواكا« يا »سيكويا نوروزى« جشنى ملى است كه به مناسبت حلول سال جديد و 
شروع روز نو درزنگبار برپا مى شود. اين جشن به قطع و يقين از دورة حاكميت ايرانيان شيرازى 
االصل در اين سرزمين برجاى مانده و هنوز هم قبايل شيرازِى زنگبار باعنوان »مواكاكوگوا« از آن 
نام مى برند. در آن روزگاران،جشن نوروز در جزاير شرق افريقا، همزمان با ايران، در نخستين 
روزهاى فروردين برگزار مى شد ولى به تدريج وبه دليل عدم تصحيح تقويم هجرى شمسى 
و در نظرنگرفتن ساعات سال كبيسه، عيد نوروز در زنگبار با تاخير مواجه شد و در گذر زمان 
از زمان واقعى خود فاصله گرفت. امروزه اواخر تير و اوايل مرداد زمان برگزارى جشن هاى 

پرشكوه عيد نوروز در زنگبار است كه عمدتا در شهرماكوندوچى برپا مى شوند.
وجوه مش���ابهت نوروز ايرانى با س���ال نو زنگبار را امورى همچون نظافت منزل و 
گردگيرى هاى مفصِل چند روزه، برپا داشتن آتش و صرف غذاى مخصوص دربرمى گيرد 

افريقا: آن سيه چرده كه شيرينِی 
عالم با اوست

پاكستان:
 مبارک آفتاِب عالم افروز

امروزروزِ بادبادك بازى اس���ت. 
بياييد بادبادك هوا كنيم.پاكس���تانى ها 
ن���وروز را »عالم اف���روز« يا به زبان 
محلى»روز پََسنت« مى نامند؛ روز تازه 
رسيده كه با ورودش، جهان را روشن 
و درخشان مى كند.اصلى ترين سنت 
نوروز هم بادبادك بازى اس���ت. پس 
از آن، نماي���ش و خري���د و فروش 
بهتري���ن حيوانات و اهداى جايزه به 
س���الم ترين حيوان، اهميت مى يابد.
 در طو ل نخس���تين روز س���ال، همة 
خوردنى ها و نوشيدنى ها بايد شيرين 

باشد و در اين روز مردم از برزبان آوردن گفتار نامناسب پرهيز كرده و يكديگر را با 
محبت و با عناوين احترام آميز خطاب مى كنند. 

ش���يعيان س���فرة امير المومنين مى گسترند. زنان- اگر مقدور باشد- با تفنگ از 
خانه بيرون مى روند و در مرغزارها به ش���كار مى پردازند در حالى كه مردان، به 
خوشى و خوشگذرانى روز نو را به شب مى رسانند. اجراى مراسم ويژة »پسنت«از 
غروب شب قبل از نوروز آغاز مى شود.مردم به پشت بام ها مى روند و در آنجا به 
 پخت انواع غذا و شيرينى پرداخته و در همان جا و همان حال به رقص و پايكوبى 
مى پردازند و البته بادبادك هوا مى كنند. صبح هنگام به درون خانه مى آيند. تمامي زواياى 
 خانه را با عود هاى معطر و غليظ پر مى كنند. خودشان را هم با عطرهاى تندخوشبو 
مى كنند. سپس يك كاسه آب كه يك گل سرخ تازه در آن قرار دارد را بر سر سفره 
 يا روى ميزى كوچك مى گذارند تا در وقت تحويل س���ال همه به آن نگاه كنند.
مى گويند در اين لحظه گل در آب به حركت درمى آيد و دعاها مستجاب مى شود.

بلغارستان:
 ديگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق

 در بلغارس���تان نوروز روز عشق است و براى علويان رويداى ويژه محسوب 
مى شود چرا كه به اعتقاد آنها نوروز، روز آفرينش زمين، خلقت حضرت آدم)ع(، 
تولد حضرت على)ع(، و جشن ازدواج مواليشان با فاطمة زهرا)س( است.در همين 
روز، حضرت محمد )ص( به معراج رفته و دربهشت با حضرت على )ع( و چهل 
تن مقدس ديدار كرده است. به همين دليل، اين روز را »نوروز سلطان« نام نهاده 
اند وآن را نماد همبستگى و يكپارچگى قومى و مذهبى مى دانند. در اين روز آنها 
آتش روشن مى كنند و از روى آن مى پرند. سپس در »جمع خانه« مراسم نوروز را 
برپا مى دارند. بهترين لباس خود را مى پوشند و به ديدار»بابا« مى روند كه باالترين 
مقام روحانى و پير و مراد آنهاست. »بابا« با ورود مهمانان،»گلبانگ« سر مى دهد، 
رسيدن روز نو را اعالم مى كند و دعاى »نادعلى« مى خواند. جالب است كه در 

البالى اين دعا كه به زبان تركى و عربى 
خوانده مى شود، ابيات فارسى هم جاى 

گرفته كه بسيار زيبا و شيواست:
اى مهر جاويدان على
اى معنى انسان على
موالعلى موال على

اى جان وجانانم على
اى نور وعرفانم على

موالعلى موالعلى
 و باز هم ش���ايان توجه اس���ت كه 
»نوروز س���لطان« تنها جمعى است كه در 
آن »بابا«ها همراه با ديگر علويان به سماع 
مى پردازند. البته مراسم نوروزى مشابهى 
نيزدر كشورهايى مثل يونان و صربستان با 

همين عنوان برپا مى شود.

اما تمامي اين عناصر با برخى از سنت هاى بومى قبايل شرق افريقا درهم آميخته است.هرچه 
هست، نوروز افريقايى از چنان اهميتى برخوردار است كه در زنگبار، پمبا ومومباسا به عنوان 

تعطيل عمومى در نظر گرفته مى شود.
در صبح روز آغاز جشن نوروز مردم در سواحل اقيانوس هند استحمام مى كنند و براى 
 وعدة ناهار، غذايى معروف به »كارامو« صرف مى كنند كه در جزيرة تومباتو به آن »كيوائو« 
 مى گويند. س���پس عده اى از اهالى محل، اعم از پير و جوان، به اجراى نمايش هاى كمدى 
مى پردازند. زناِن شيرازى االصل، بهترين لباس خود را برتن مى كنند، شاخ گاوى را در دست 
چپ مى گيرند و زنگ هايى كوچك به قوزك پاى خود مى بندند. درهنگام اجراى اين مراسم كه 

»امسانجه« نام دارد، مردان اجازة حضور در جمع زنان و حتى تماشاى آنها را ندارند.
در جزيرة اونگوجا، مردم يك هفته مانده به آغاز س���ال، به غار»امزيمو« مى روند كه 
در قس���مت غربى »كائه كوو« قرار دارد و طبق باورهاى افريقايى، محل زندگى ارواح اس���ت. 
 در آنجا همة بدى ها و ش���رارت هاى مربوط به گذش���ته را از وجود خود و روستايشان پاك 
مى كنند و آمادة برگزارى جش���ن س���ال نو مى شوند. در طول مراسم، گاوى قربانى مى شود 
كه بنا به اعتقاد بوميان، خون آن مورد استفادة ارواح قرار گرفته و بدين ترتيب، مردم از آزار 
و اذيت ارواح شرور و موذى آسوده مى شوند. در اين مدت زنان در تاريكى از منزل خارج 
نمى ش���وند . از س���وى ديگر، در محل پرستشگاه امزيمو كلبه اى قرار دارد كه در آن افرادى 
موسوم به »وايواله« اقامت دارند؛ اينان واسطة بين ارواح پيشينيان ومردم هستند. بوميان در اين 
كلبه به قرائت آيات و ادعيه مى پردازند تا موجبات خشنودى پروردگار و پديدآمدن سالى پر 

خير و بركت را فراهم آورند.
 زنان با آويزان كردن برگ هاى درخت منگو از در منزل و نيز جمع آورى خاكستر به 
استقبال سال نو مى روند. سپس به صورت دسته جمى برسرمزار اجداد مشهورشان مى روند 
و در ظرف مخصوصى به نام »كانده« در بين حضار غذايى توزيع مى شود. مرحلة بعد، اجراى 
 نمايش ساختگى و نمادين جنگ هاى قبيله اى است. معموال دو برادر با چوب و چماق به مبارزه 
مى پردازند و اين نمايش تا زمانى كه يكى از طرفين خسته شود، ادامه مى يابد. موتور محركة 
اين جنگ ها، زنانى هستند كه با لباس هاى گرانبها در ميدان حاضر شده و با قرائت سرود هايى 

در وصف عشق و دوستى و نيز ستايش زندگى به تشويق طرفين مى پردازند.
 اكنون شب هنگام است. جنگجويان خسته اند.افراد قبيله با برگ هاى نارگيل،مثلثى بزرگ 
و توخالى درس���ت مى كنند. يكى ازبوميان كه داراى قدرت هاى س���حرآميز است، وارد مثلث 
 شده و برگ ها را آتش مى زند. دو مرد كه در گوشه اى پنهان شده اند به علفزارهاى اطراف 
مى گريزند و مردمى كه دور آتش حلقه زده اند، با ريختن خاك و سنگ آن را خاموش مى 
كنند.بدين طريق، انواع بيمارى از مردم قبيله دور مى ش���ود و س���ال نو، سالى توام با سالمتى 
خواهد بود. طبل ها را مى آورند و تا صبح برآنها مى كوبند. اسباب پذيرايى فراهم است وهمه 

در انتظارِ صبح و آغازنوروزبه جشن و پايكوبى مشغول مى شوند.
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صورتگِر نقاِش چين
عيد بهار درچين، هشت روز مانده به آخرِ ساِل چينى آغاز مى شود 

و تا پانزدهم ماه بعد ادامه مى يابد. پانزدهِم ماهِ اوِل بهار هم، جشن فانوس 
است كه اجراى آن در واقع، اعالمِ پاياِن بهار است. نقطة آغاز جشن هاى 
نوروزى در چين، بيست و سومين روز از آخرين ماه سال است. چينى ها 
اين روز را روز بدرقه مى نامند؛ بدرقة سال كهنه و شروع خانه تكانى، 
 خريد لباس و پخت غذاى س���نتى. عالمت مش���خصة روز بدرقه، طبخ 

آِش» شاكيامونى بودا« است. محتويات اين آش عمدتا از هشت نوع غله تشكيل 
شده كه همسايگان با يارى يكديگر از اطراف و اكناف جمع آورى كرده و به ياد 

. زيسِت درويشانة بودا و همكاسه شدنش با مردم عادى، در كنار هم نوش جان مى  كنند
براى خانه تكانى اما، يك روز كافى است : روز بيست و چهارم كه طى آن، همه اعضاى 

خانواده به فراخور حال، به نظافت، پاكسازى و فنگ شويى مشغول مى شوند. 
روز بيس���ت و پنجم به فراهم كردن خوراك مخصوصى اختصاص مى يابد كه ركن 
اصلى اش لوبيا، تمبرو پس���تة زمينى اس���ت و »دوفو« نام دارد.البته اين خوراك با معيارها و 
ذائقه هاى غذايِى ما ايرانيان، بيشتر به آجيل شباهت دارد و وسيلة سرگرمى در ايام ديد و باز 
ديد محسوب مى شود. و در ادامة اين اطعمة لذيذ چينى - كه خداوند نصيبتان گرداناد- در 
روزبيس���ت وشش���م، گوشت و در روز بيست و هفتم، مرغى زبان بسته و خوشمزه راهى 
ديگ و ديگچه مى شوند تا التيامى برشكم خسته دالن باشند. براى پخت نان و شيرينى و 

برخى غذاهاى مخصوِص رشته اى، در روز بيست وهشتم، آرد فراوانى را تبديل به خمير 
مى كنند. اما روز بيست و نهم، روزدعوت كردِن سكون و آرامش به خانه است و طريقة 
اين دعوت يا راهِ ورودِ آرامش و انرژى هاى مثبت، صد البته س���وزاندِن عود اس���ت، زياد، 
تمامي روز و با رايحه هاى طبيعى و دل انگيز. و سر انجام، روز سى ام، با پايان يافتِن 
كارهاى معمول، وقِت خوِش شب زنده دارى ، دعا براى خود و عزيزان وآرام سازى 

جسم خواهد بود.
بخش اعظِم خانه تكانى و نظافت س���ال جديد، به پاكسازى 
 آش���پزخانه اختص���اص دارد. ب���ا اين كار، خداى آش���پزخانه 
گزارش هاى مثبتى به خداى آسمان ارائه مى دهد و در بازگشت، با 
خير و نعمت و بركت به آن خانه و آشپزخانة تميز باز مى گردد.

روستاييان با رقص»يانگ« به پيشواز نوروز مى روند. رقصندگان، 
باالتنة انس���انى با س���رِ اسب و پايين تنة اسبى با پاى آدمى دارند. 
از الزامات ش���امِ ش���ب عيد،حضور تمامي اعضاى خانواده است. ماهى، 
نماد خداى آش���پزخانه و آن خوراك لوبياى پيش گفته از اركان اصلى اين ش���ام هستند. 
اما خميرگلوله شده و شيرين شدة برنج كه »نياگا« نام دارد، به نشانة و به اميد سعادتمندى 

برسر سفره جاى مى گيرد.
ديد و بازديد ها با ابراز جملة »بهار مبارك« آغاز شده و با تناول شكالت وچاى ادامه 
مى يابد. در كنار انواع و اقس���ام فانوس هاى رنگى، س���نتى و هنرى، درايام نوروزچينى ها 
 به تابلوهاى خوشنويس���ى و نصب آنها در گوش���ه و كنار خانه نيز اهتمامى ويژه دارند. 
وشايد عزيزترين- عيدى البته پول است كه حتما بايد در پاكت قرمز قرار  اصلى ترين – 
داده شود و فقط مختص بچه هاست. همه جا قرمز است همه چيز قرمز است. و قرمز نشانة 

خوش شانسى است.

تعجب نكنيد. اينجا مصر است و اين، عيد نوروز؛ 
ميراثى برجاى مانده از دوران باستان كه امروزه در ميان 
قبطيان پابرجاست. قبطيان نوروز را »نيروز« مى نامند كه 
گويش عربى آن »النيروز« است. اما نكتة جالب ماجرا 
اين اس����ت كه قبطيان مسيحى اند و تقريبا در سراسر 
مصر پراكنده اند. زمان برپايى آن اندكى با نوروز ايرانى 
تفات دارد اما ريش����ه ها و خاستگاه هاى آنها مشترك 
اس����ت؛ با همان آداب و همان سنن؛ در بزرگداشت 
طغيان رود نيل و سيراب شدن زمين هاى اطراف. روز 
اوِل ماهِ »توت« در مصر باستان، مصادف است با روز 
نخسِت »نيروز«. مصريان در اين روز شادى مى كنند، 
آتش مى افروزند وآب بر روى يكديگر مى پاش����ند. 
آن دسته از قبطيان كه كارمند دولتند، لباس نو دريافت 
مى كنند و طبق عادت ديرينه، تمامي مصريان-قبطى 
و غيرآن- به همديگر هديه مى دهند. و شايد ذكر اين 
نكته نيز خالى از لطف نباش����د كه در زمان حكومت 
فاطميان، عيد نوروز به يك جشن ملى تبديل شده بود 
و در اين عيد خليفه و خانواده اش و تمامي مسئوالن 

كشورى شركت مى كردند.
اكنون در عيِد نوروزِمصرى، قبطيان بازارها را تعطيل 
مى كنند. رفت و آمدها در خيابان كم مى ش����ود و مواد 
غذايى خاصى همچون خربزه، انار، خوش����ه هاى موز، 
سبدهاى خرما، بِه، حليم با گوشت مرغ  و نان بر سرسفره 

آلبانی 
عيد نوروز مبارک به غنی و درويش

اينجا گوشه اى از اروپاى شرقى است موسوم به 
ش���به جزيره بالكان و معرف به سرزمين عقاب ها كه 
از اوايل قرن بيستم،  و در واقع پس از برخوردِ دولت 
آتاترك با بكتاشى ها،به محل فعاليت و مركزطريقِت شيعِى 
»بكتاشيه« تبديل شد چون رهبروقت اين فرقه آلبانيايى 

بود و كل تشكيالت را به تيرانا منتقل كرد.
 در آلبان���ى، جش���ن نوروز را»س���لطان نوروز« 
مى نامند. بانى و متولى اصلى برپايى مراسم هم دراويِش 
بكتاش���يه هستند. مكان: خانقاه تيرانا. شركت كنندگان: 
درويش»بابا رش���ادى«رهبرفعلى بكتاشى هاى آلبانى و 
مريدان وى، رهبران سياس���ى و فعاالن مذهبى. مريدان 

كه »آرش���يك ها« نام دارند، به صورت دس���ته جمعى 
 ب���ه ب���اغ »تكيه« و مدخ���ل ورودى آن به نام »تكيه« 
مى روند تا مزار رهبران پيشين را زيارت كرده و با »بابا 
رش���ادى« يا »كورجوش« ديد و بازديد نمايند.برخى از 
آنها گوسفندى هم براى قربانى به همراه دارند. آغازگِر 
برنامه، اجراى سرود ملى است و يك دقيقه سكوت به ياد 
كشته شدگاِن كوزوو. پس از آن ديد و بازديِد دراويش، 

خوانش اشعارى از»نعيم فراشى« با مطلِع:
مرحبا مرحبا سلطان نوروز

 وسپس، بازديد و طلب خير و بركِت ديگر مردمان. 
و هنگامِ خداحافظى و خروج، تناولى راحت الحلقومِ 
 دس���ت پختة دراويش كه به زبان محلى »لقوم« ناميده 
مى شود. بزرگاِن مملكتى البته به جاى »لقوم« استكانى 
شير مى نوشند كه صبح همان روز طى مراسمى خاص، 
تقديس ش���ده است. به اعتقاد بكتاشيان، اين شير نماد 
شير مادرى امام على )ع( است كه او در كودكى نوشيد 

و با آن بزرگ شد.

اما نكتة جالب اين مراسم آن است كه درويش ها 
»سلطان نوروز« را با عيد ميالد حضرت على در يك 
روز برگ���زار مى كنند و در حقيقت معتقدند كه موالى 
دراويش در روز اول بهار پاى بدين جهان نهاده است. 
شكوه و جديت اين جشن دوگانه چنان است كه پس از 
سقوط دولت كمونيستِى انورخوجه، به عنوان جشن ملى 
شناخته شده و تعطيل عمومى اعالم شده است. نوروز 
بكتاشيان آلبانى از 22 تا 25 مارس به طول مى انجامد 
و طى اين روزها در تكاياى ديگر بكتاشى درشهرهاى 

ديگر آلبانى نيز به تناوب مراسمى برپا مى شود.
سلطان نوروزجشنى عمومى است و چندان صورِت 
خانگى يا شخصى ندارد اما غذاى اصلى اين روز در 
بين مردم عادى،وعدة ناهار اس���ت كه آن هم عمدتا 
از ميوه جات ، نانى»بورك«، ش���يرو گياهاِن سبز رنگ 
تشكيل شده است . در كنار همة اين مأكوالت، قرآن 
كريم قرار دارد و اعضاى خانواده به نوبت و پياپي به 

قرائت آن مشغولند.

م����ى گذارند. چند روز مانده به عيد، از ميان خود مردى 
را به نام »ميرنوروز« انتخاب مى كنند. او صورت خود را 
با ذغال مى پوشاند.سوار بر االغ مى شود. جامه قرمز به 
تن مى كند و در كوچه و بازار مى گردد. از مردم طلب 
عيدى مى كند و مانند مامور ماليات دفتر مخصوصى در 
 دست دارد. اما ببينيد و بشنويد از آن كسانى كه به او عيدى 

نمى دهند: مير نوروزبه صورت آنها آب مى پاشد.
از ديگر مراس����م عيد نوروز در ميان قبطى ها اين 
اس����ت كه در اين روز بسيار شوخى مى كنند و پوست 
 ميوه هاي����ى كه خورده اند را ب����ه طرف يكديگر پرت 
مى كنند. پولدارها بايد در خانه بمانند و اگر دانسته يا نادانسته 
به خيابان بيايند، ديگران چنان دستشان مى اندازند كه به 
ناچار پولى مى دهند وخود را مى رهانند.مى گويند نيروز 
يادگار دورة تسلط هخامنشيان بر مصر است. مى گويند از 
زمان كمبوجيه وارد سرزمين مصر شده است. مى گويند 
زمان ورود آن به مصر، عهد خس����رو پرويز بوده است. 
مى گويند سابقةآشنايى مصريان با نوروزبه عصر حكومت 

داريوش-جانشين كمبوجيه- برمى گردد. مى گويند...
هرچه هست،نوروزِ مصر جشن شادى و قدردانى از 
نعمات الهى به واسطة رود نيل است.مردم مى كوشند به 
زيارت نيل بروند و هركس كه بتواند، مقدارى ازآب نيل 
را با خود به خانه مى برد.شاعران شعر مى سرايند ومعلمان 

با شاگردان از درِمهر و دوستى درمى آيند.

مصر
 آمد بهار جان ها، مصر و شکر به رقص آ

»سيكويا مواكا« يا »سيكويا نوروزى« جشنى ملى است كه به مناسبت حلول سال جديد و 
شروع روز نو درزنگبار برپا مى شود. اين جشن به قطع و يقين از دورة حاكميت ايرانيان شيرازى 
االصل در اين سرزمين برجاى مانده و هنوز هم قبايل شيرازِى زنگبار باعنوان »مواكاكوگوا« از آن 
نام مى برند. در آن روزگاران،جشن نوروز در جزاير شرق افريقا، همزمان با ايران، در نخستين 
روزهاى فروردين برگزار مى شد ولى به تدريج وبه دليل عدم تصحيح تقويم هجرى شمسى 
و در نظرنگرفتن ساعات سال كبيسه، عيد نوروز در زنگبار با تاخير مواجه شد و در گذر زمان 
از زمان واقعى خود فاصله گرفت. امروزه اواخر تير و اوايل مرداد زمان برگزارى جشن هاى 

پرشكوه عيد نوروز در زنگبار است كه عمدتا در شهرماكوندوچى برپا مى شوند.
وجوه مش���ابهت نوروز ايرانى با س���ال نو زنگبار را امورى همچون نظافت منزل و 
گردگيرى هاى مفصِل چند روزه، برپا داشتن آتش و صرف غذاى مخصوص دربرمى گيرد 

افريقا: آن سيه چرده كه شيرينِی 
عالم با اوست

پاكستان:
 مبارک آفتاِب عالم افروز

امروزروزِ بادبادك بازى اس���ت. 
بياييد بادبادك هوا كنيم.پاكس���تانى ها 
ن���وروز را »عالم اف���روز« يا به زبان 
محلى»روز پََسنت« مى نامند؛ روز تازه 
رسيده كه با ورودش، جهان را روشن 
و درخشان مى كند.اصلى ترين سنت 
نوروز هم بادبادك بازى اس���ت. پس 
از آن، نماي���ش و خري���د و فروش 
بهتري���ن حيوانات و اهداى جايزه به 
س���الم ترين حيوان، اهميت مى يابد.
 در طو ل نخس���تين روز س���ال، همة 
خوردنى ها و نوشيدنى ها بايد شيرين 

باشد و در اين روز مردم از برزبان آوردن گفتار نامناسب پرهيز كرده و يكديگر را با 
محبت و با عناوين احترام آميز خطاب مى كنند. 

ش���يعيان س���فرة امير المومنين مى گسترند. زنان- اگر مقدور باشد- با تفنگ از 
خانه بيرون مى روند و در مرغزارها به ش���كار مى پردازند در حالى كه مردان، به 
خوشى و خوشگذرانى روز نو را به شب مى رسانند. اجراى مراسم ويژة »پسنت«از 
غروب شب قبل از نوروز آغاز مى شود.مردم به پشت بام ها مى روند و در آنجا به 
 پخت انواع غذا و شيرينى پرداخته و در همان جا و همان حال به رقص و پايكوبى 
مى پردازند و البته بادبادك هوا مى كنند. صبح هنگام به درون خانه مى آيند. تمامي زواياى 
 خانه را با عود هاى معطر و غليظ پر مى كنند. خودشان را هم با عطرهاى تندخوشبو 
مى كنند. سپس يك كاسه آب كه يك گل سرخ تازه در آن قرار دارد را بر سر سفره 
 يا روى ميزى كوچك مى گذارند تا در وقت تحويل س���ال همه به آن نگاه كنند.
مى گويند در اين لحظه گل در آب به حركت درمى آيد و دعاها مستجاب مى شود.

بلغارستان:
 ديگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق

 در بلغارس���تان نوروز روز عشق است و براى علويان رويداى ويژه محسوب 
مى شود چرا كه به اعتقاد آنها نوروز، روز آفرينش زمين، خلقت حضرت آدم)ع(، 
تولد حضرت على)ع(، و جشن ازدواج مواليشان با فاطمة زهرا)س( است.در همين 
روز، حضرت محمد )ص( به معراج رفته و دربهشت با حضرت على )ع( و چهل 
تن مقدس ديدار كرده است. به همين دليل، اين روز را »نوروز سلطان« نام نهاده 
اند وآن را نماد همبستگى و يكپارچگى قومى و مذهبى مى دانند. در اين روز آنها 
آتش روشن مى كنند و از روى آن مى پرند. سپس در »جمع خانه« مراسم نوروز را 
برپا مى دارند. بهترين لباس خود را مى پوشند و به ديدار»بابا« مى روند كه باالترين 
مقام روحانى و پير و مراد آنهاست. »بابا« با ورود مهمانان،»گلبانگ« سر مى دهد، 
رسيدن روز نو را اعالم مى كند و دعاى »نادعلى« مى خواند. جالب است كه در 

البالى اين دعا كه به زبان تركى و عربى 
خوانده مى شود، ابيات فارسى هم جاى 

گرفته كه بسيار زيبا و شيواست:
اى مهر جاويدان على
اى معنى انسان على
موالعلى موال على

اى جان وجانانم على
اى نور وعرفانم على

موالعلى موالعلى
 و باز هم ش���ايان توجه اس���ت كه 
»نوروز س���لطان« تنها جمعى است كه در 
آن »بابا«ها همراه با ديگر علويان به سماع 
مى پردازند. البته مراسم نوروزى مشابهى 
نيزدر كشورهايى مثل يونان و صربستان با 

همين عنوان برپا مى شود.

اما تمامي اين عناصر با برخى از سنت هاى بومى قبايل شرق افريقا درهم آميخته است.هرچه 
هست، نوروز افريقايى از چنان اهميتى برخوردار است كه در زنگبار، پمبا ومومباسا به عنوان 

تعطيل عمومى در نظر گرفته مى شود.
در صبح روز آغاز جشن نوروز مردم در سواحل اقيانوس هند استحمام مى كنند و براى 
 وعدة ناهار، غذايى معروف به »كارامو« صرف مى كنند كه در جزيرة تومباتو به آن »كيوائو« 
 مى گويند. س���پس عده اى از اهالى محل، اعم از پير و جوان، به اجراى نمايش هاى كمدى 
مى پردازند. زناِن شيرازى االصل، بهترين لباس خود را برتن مى كنند، شاخ گاوى را در دست 
چپ مى گيرند و زنگ هايى كوچك به قوزك پاى خود مى بندند. درهنگام اجراى اين مراسم كه 

»امسانجه« نام دارد، مردان اجازة حضور در جمع زنان و حتى تماشاى آنها را ندارند.
در جزيرة اونگوجا، مردم يك هفته مانده به آغاز س���ال، به غار»امزيمو« مى روند كه 
در قس���مت غربى »كائه كوو« قرار دارد و طبق باورهاى افريقايى، محل زندگى ارواح اس���ت. 
 در آنجا همة بدى ها و ش���رارت هاى مربوط به گذش���ته را از وجود خود و روستايشان پاك 
مى كنند و آمادة برگزارى جش���ن س���ال نو مى شوند. در طول مراسم، گاوى قربانى مى شود 
كه بنا به اعتقاد بوميان، خون آن مورد استفادة ارواح قرار گرفته و بدين ترتيب، مردم از آزار 
و اذيت ارواح شرور و موذى آسوده مى شوند. در اين مدت زنان در تاريكى از منزل خارج 
نمى ش���وند . از س���وى ديگر، در محل پرستشگاه امزيمو كلبه اى قرار دارد كه در آن افرادى 
موسوم به »وايواله« اقامت دارند؛ اينان واسطة بين ارواح پيشينيان ومردم هستند. بوميان در اين 
كلبه به قرائت آيات و ادعيه مى پردازند تا موجبات خشنودى پروردگار و پديدآمدن سالى پر 

خير و بركت را فراهم آورند.
 زنان با آويزان كردن برگ هاى درخت منگو از در منزل و نيز جمع آورى خاكستر به 
استقبال سال نو مى روند. سپس به صورت دسته جمى برسرمزار اجداد مشهورشان مى روند 
و در ظرف مخصوصى به نام »كانده« در بين حضار غذايى توزيع مى شود. مرحلة بعد، اجراى 
 نمايش ساختگى و نمادين جنگ هاى قبيله اى است. معموال دو برادر با چوب و چماق به مبارزه 
مى پردازند و اين نمايش تا زمانى كه يكى از طرفين خسته شود، ادامه مى يابد. موتور محركة 
اين جنگ ها، زنانى هستند كه با لباس هاى گرانبها در ميدان حاضر شده و با قرائت سرود هايى 

در وصف عشق و دوستى و نيز ستايش زندگى به تشويق طرفين مى پردازند.
 اكنون شب هنگام است. جنگجويان خسته اند.افراد قبيله با برگ هاى نارگيل،مثلثى بزرگ 
و توخالى درس���ت مى كنند. يكى ازبوميان كه داراى قدرت هاى س���حرآميز است، وارد مثلث 
 شده و برگ ها را آتش مى زند. دو مرد كه در گوشه اى پنهان شده اند به علفزارهاى اطراف 
مى گريزند و مردمى كه دور آتش حلقه زده اند، با ريختن خاك و سنگ آن را خاموش مى 
كنند.بدين طريق، انواع بيمارى از مردم قبيله دور مى ش���ود و س���ال نو، سالى توام با سالمتى 
خواهد بود. طبل ها را مى آورند و تا صبح برآنها مى كوبند. اسباب پذيرايى فراهم است وهمه 

در انتظارِ صبح و آغازنوروزبه جشن و پايكوبى مشغول مى شوند.
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 بيتا مهدوي

در يكي از روزهاي آخر اسفند ماه به ديدن استاد 
ملكپور، مردي كه تاريخ پنج هزارساله خورشيدي را در 
سينه دارد، رفتيم استاد با قامتي استوار ،چشماني نافذ پيشاني 
بلند و موهاي سپيد به استقبالمان آمد وعليرغم تمامي 
دل آزردگي ومرارت هايي كه در چند س���ال اخيركشيده 
اس���ت صبورانه به پرسش هايمان پاسخ داد. پدر تقويم 
ايران كه سال هاى سال با عشقى وافر تقويم اين مرز و 
بوم را استخراج كرد و امضايش اعتبار تقويم بود، امروز 

در كنج عزلت بدست فراموشي سپرده شده است .
نوروز يكى از كهن ترين جش���ن هاى به جا مانده 
از دوران باستان است كه درسراسر ايران و كشورهاى 
فارسى زبان گرامي داشته مي شود. ايرانيان نيك سرشت 
با شور و شوق به استقبال بهار مي روند و با تهيه تقويم 
روزها را درجستجوي سعادت و نيكبختي ورق مي زنند. 
دركش���ور ما، تقويم پيشينه اى بسيار طوالنى دارد و در 
تدوين تقويم هجرى شمسى از ويژگى هاى تقويم هاى 
گذشته ايران استفاده شده است. فرا رسيدن سال نو ما 
را بر آن داش���ت تا گفت و گويى داشته باشيم با دكتر 
ايرج ملك پور منجم و استاد بازنشسته دانشگاه تهران 

كه در پي مي خوانيد. 
پيشينه تقويم 

دكتر ايرج ملكپوردر مورد پيشينه تقويم مي گويد : 
اصل و اساس تقويم جاللي، تقويم اوستايي است. تقويم 
اوس���تايي در اواخر سلطنت كمبوجيه يا اوايل سلطنت 
داريوش اول )حدود 11۴5 هجري شمس���ي پيش از 
هجرت( متداول شد و اسامي كه امروزه در تقويم داريم به 
غير از ماه اسفند از ماه هاي تقويم اوستايي گرفته شده اند. 
در تقويم اوستايي براي بيان تاريخ از نام روز و نام ماه 
استفاده مي شد و رسم بر اين بود كه در هر ماه ،در روز 
همنام با آن ماه، جشن ويژه اي بر پا مي كردند. بعدها در 

دوره سلجوقيان تقويم جاللي به همت منجمان بزرگ 
آن زم���ان مانند: عبدالرحمان خازني، حكيم ابوالعباس 
لوكري ،بهرام منجم مخصوص ملكشاه وخيام نيشابوري 

تغييرات اساسي درتقويم اوستايي صورت گرفت.
وي در مورد تولد حكيم عمرخيام مي افزايد : تاريخ 
دقيق تولد خيام مش���خص نبود و براساس نوشته هاي 

مورخان و خود خيام كه آورده اس���ت در نيشابور در 
زمان���ي كه ماه باالي افق بوده و وضعيت س���يارات 
 را در لحظ���ه تولدش ثبت كرده اس���ت و در حدود 
سال هاي ۴۰9 تا ۴۴۰ هجري شمسي به دنيا آمده است؛ 
به نظر مي رسيد كه تولد خيام در يكي از روزهاي اين 
31س���ال بوده باشد. من نيز تمامي يادداشت هاي خيام 
و متون قديمي مورخان را مطالعه كردم و با محاس���به 
وضعيت ماه و س���ياره ها در 31سال دريافتم كه خيام 
درروز شنبه 8 خرداد ماه ۴2۰ هجري شمسي به دنيا آمده 

است. عالوه بر تاريخ تولد خيام بنا به خواست مسئوالن 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي تعيين 
روزپزشك، محاسبات نجومي را انجام دادم و مشخص 
ش���د كه ابوعلي سينا درروزسه شنبه اول شهريور ماه 

359 هجري شمسي به دنيا آمده است .
قدمت تقويم در ايران 

وي در مورد قدمت تقويم در ايران مي افزايد : در 
س���ال 1355، هياتي از دربار عربستان سعودي به ايران 
آمد تا ايران را متقاعد كند كه از تقويم قمري مستخرج 
عربس���تان سعودي استفاده كند، همانگونه كه بسياري 
 از كش���ورهاي عربي حوزه خليج فارس از آن استفاده 
 مي كردن���د. به منظور كارشناس���ي دقيق اين موضوع، 
 جلس���ه اي در دانش���گاه تهران با حضور منجمان و 
مستخرجان مطرح كشور تشكيل شد و اين هيات در 
اين جلسه، استدالل ما را پيرامون تقويم خورشيدي شنيد.

آنان وقتي كه ديدند تقويم هجري شمسي چقدر دقيق 
است، از پيشنهاد خود منصرف شدند. اين هيات متوجه 
شد كه تقويم ما قدمت بسيار زيادي دارد. درست پس 
از اين جلسه بود كه ما تصميم گرفتيم مطالعات جدي 
را درباره تقويم شمس���ي و استخراج آن آغاز كنيم. در 
هنگام مطالعه فهميديم كه حدود هزار س���ال است كه 
 كاري بنيادين روي تقويم انجام نشده است. از سال 55 
كميته اي تشكيل داديم كه طي آن به بررسي تقويم هجري 
شمسي و هجري قمري پرداختيم تا اينكه پس از سه 
سال مطالعه روي تقويم خورشيدي در سال 58 موفق 
شديم اولين تقويم هجري شمسي را استخراج كنيم. البته 
همراه با استخراج تقويم هجري شمسي، تقويم هجري 
قمري را هم استخراج كرديم و همچنين اوقات شرعي 
تمام سال را. در جريان مطالعات و استخراج تقويم با 
مشكالت فراوان روبه رو مي شديم. به عنوان نمونه، در 
جريان همين مطالعات فهميدم كه معيارها براي استخراج 
تقويم قمري نزد دانشمندان قرون گذشته، غلط بوده است 

قدمت چند هزار ساله 
استخراج تقويم در كشور 

 ديدار و 
 گفت و شنودي 
با دكتر ايرج ملك پور

دكتر ايرج ملكپور: تمامي 
يادداشت هاي خيام و متون قديمي 

مورخان را مطالعه كردم و با 
محاسبه وضعيت ماه و سياره ها 

در 31 سال دريافتيم خيام در 
روز شنبه 8 خرداد ماه 42 هجري 

شمسي به دنيا آمده است

دركشور ما، تقويم دارای 
پيشينه ای بسيار طوالنی دارد و 
در تدوين تقويم هجری شمسی 
از ويژگی های تقويم های گذشته 

ايران استفاده شده است
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بنابراين دوباره از ابتدا به مطالعه تقويم قمري پرداختيم 
و پس از آن به تقويم هجري شمسي روي آورديم يا 
يكي ديگر از مسايل مهمي كه تا مدت ها روي آن كار 
مي كرديم،تقويم هاي ايراني بود. از آنجا كه ايراني ها سابقه 
چند هزار ساله تمدن دارند، داراي تقويم هاي گوناگوني 
نيز هستند. بنابراين براي دقت بيشتر در محاسبات الزم 

بود تا تمامي آنها بررسي شود.
چگونگي آغاز سال نو

دكتر ايرج ملكپور در مورد چگونگي آغاز سال نو 
به گزارشگر روز نامه اطالعات ياد آوري مي كند : در هر 
تقويم از يك واحد زمان موسوم به »واحد زمان تقويمي« 
استفاده مي شود كه در تقويم ما، واحد زمان تقويمي دوره 
گردش ظاهري خورش���يد به دور زمين است. از سوي 
ديگر، براي تعيين دوره گردش يك حركت گردشي به 
يك مبداء حركت نياز است كه در تقويم ما، نقطه مبداء 
تعيين دوره گردش���ي خورشيد، نقطه اعتدال فروردين 
)نقطه اعتدال بهاري نيمكره شمالي زمين( است و نقطه 
اعتدال فروردين يكي از دو نقطه تقاطع دايره البروج )مسير 
حركت ظاهري خورشيد روي كره سماوي( واستواي 
سماوي )امتداد استواي زمين تا كره سماوي( است. و 
اينگونه است كه با رسيدن مركز قرص خورشيد به نقطه 
اعتدال فروردين يك سال به پايان مي رسد و سال جديد 
آغاز مي شود و لحظه رسيدن خورشيد به نقطه اعتدال 
فروردين همان لحظه تحويل سال ايرانيان است. طبق 
اسناد و مدارك موجود، واحد زمان تقويمي امروزي ما 
همان واحد زمان تقويمي استفاده شده در چندين هزار 
سال گذشته در ايران است و محاسبات نشان مي دهند 
كه لحظه تحويل س���ال 1397 هجري شمسي ساعت 
19 و ۴5 دقيقه و 26 ثانيه )به زمان رسمي ايران( روز 

سه شنبه 29 اسفند 1396 است.
وي با بيان اين مطلب كه اغلب، مشاهده مي شود 
لحظه تحويل سال اعالم شده در منابع مختلف با هم 
تفاوت دارند مي گويد : دليل اين مس���اله اين اس���ت 
كه در محاس���بات نجومي از دو نوع زمان به نام هاي 
»زمان بين المللي«  و »زمان زميني« استفاده مي شود. زمان 
بين المللي به كمك حركت چرخشي زمين )شبانروز( و 
زمان زميني به كمك حركت گردشي زمين )سال( تعيين 
مي شود. تعيين زمان بين المللي، به دليل تغييرات نامنظم 
و فصلي و كاهش پيوسته حركت چرخشي زمين،  فقط 

با انجام رصدهاي زياد امكان پذير است. 
بنابراين، لحظه پيش بيني ش���ده پديده هاي نجومي 
به زمان بين المللي )كه توسط فرمول هاي تجربي ارائه 
شده توسط پژوهشگران به دست مي آيد(، داراي خطا 
خواهد بود. ولي، حركت گردشي زمين داراي تغييرات 
كم و دقيقاً ش���ناخته شده است. لذا، لحظه پديده هاي 
نجومي محاسبه شده به زمان زميني از دقت بسيار بااليي 

برخوردار است.
از سوي ديگر، پيش از آغاز سال ميالدي، سالنامه هاي 
نجومي )حاوي داده ها و پارامترهاي نجومي س���ال 

جديد ميالدي( توسط مراكز نجومي جهان منتشر 
مي شوند. بديهي است كه پارامترهاي نجومي 
)منجمله لحظه تحويل سال( مندرج در اين 
سالنامه ها، به دليل استفاده از زمان بين المللي 
پيش بيني شده توسط فرمول هاي متفاوت، 

با هم اختالف خواهند داشت.
تعيين روز اول فروردين 

وي در پاسخ به اين پرسش 
كه با توجه به اينكه سال 
1397 هجري شمسي 
در ساعت 19 و ۴5 
دقيق���ه و 26 ثانيه 
آغاز مي شود، روز 
اول فروردي���ن 
1397 از چ���ه 

زماني شروع مي شود ياد آوري مي كند : از لحظه تحويل 
س���ال نمي توان به عنوان آغاز سال استفاده كرد. زيرا با 
اين انتخاب، روزهاي س���ال داراي دو تاريخ مي شوند 
و اين دو تاريخه شدن روزها مشكالتي را در زندگي 
روزمره ايجاد مي كند. در تقويم ها، براي رفع اين مشكل، 
از سالي بنام »سال تقويمي« استفاده مي شود. سال تقويمي 
داراي شمار درستي از شبان روز است و شبان روز آن از 

ساعت صفر )نيمه شب( آغاز مي شود. 
در تقويم ما ايرانيان، قاعده تعيين آغاز سال تقويمي 
همان قاعده تعيين نوروز تقويم جاللي است كه حدود 
1۰۰۰ سال قبل تعريف شده است، اين قاعده، عالوه بر 
تعيين آغاز سال تقويمي، سال هاي عادي )سال هاي 365 
شبانروزي( و سال هاي كبيسه )سال هاي 366 شبانروزي( 
را نيز مشخص مي كند. حال آنكه در تقويم هاي ديگر 
براي تعيين سال هاي عادي و كبيسه از قاعده مخصوصي 

استفاده مي شود.
براي تعيين روز آغازين سال تقويم هجري شمسي، 
لحظه دقيق تحويل سال با لحظه دقيق ظهر نصف النهار 
رس���مي ايران )يعني نصف النهار 52/5 درجه شرقي( 
مقايس���ه مي شود. حال، اگر لحظه تحويل سال قبل از 
لحظه ظهر باشد، همان روز لحظه تحويل سال روز اول 
فروردين اس���ت. ولي، اگر لحظه تحويل سال درست 
منطبق بر لحظه ظهر يا بعد از لحظه ظهر باشد. فرداي 
روز لحظ���ه تحويل س���ال، اول فروردين خواهد بود. 
براي مثال، اول فروردين 1397، با توجه به اينكه لحظه 
ظهر مورد نظر حدود ساعت 12 و 7 دقيقه است، روز 

چهارشنبه خواهد بود.
تعيين نوع سال 

دكتر ملكپورمي گويد : براي تعيين نوع س���ال، از 
نظر عادي يا كبيس���ه بودن ، روز اول فروردين تعيين 
شده با روز 29 اسفند سال قبل مقايسه مي شود. اگر اول 
فروردين در فرداي 29 اسفند سال قبل واقع شود، ماه 
اس���فند سال قبل 29 شبانروز، در نتيجه سال قبل 365 
ش���بانروزي )29+ 3۰×5 + 31×6( يا يك سال عادي 
اس���ت مانند سال 1396؛ ولي اگر، ميان اول فروردين 
و 29 اسفند سال قبل يك شبانروز فاصله باشد، براي 
پر كردن اين فاصله، اسفند سال قبل 3۰ شبان روزي در 

نظر گرفته مي شود. در نتيجه سال قبل 366 شبانروزي 
)3۰×6 + 31×6(، يا سال كبيسه خواهد بود.

وي ب���ا بي���ان اين مطلب كه تقويم با س���ال نام 
حيواني، ارتباطي به تقويم هجري شمسي ايرانيان ندارد 
و مربوط به تقويم تركي مغولي اس���ت مي افزايد : اين 
تقويم، پس از استيالي مغول ها بر ايران، از قرن هفتم 
هجري به تقويم ايرانيان راه يافت. اين تقويم يك تقويم 
شمسي قمري است. بدين ترتيب كه سال آن شمسي 
و ماه هاي آن قمري 29 يا 3۰ شبان روزي است. مبداء 
تاريخ گذاري آن سال 68۰ هجري شمسي است. تقويم 
تركي مغولي داراي دوره 12 ساله حيواني است يعني به 
هر سال، با ترتيب خاصي، نام يك حيوان داده مي شود. 
اين تقويم در دوره صفوي، به طور رس���مي، در ايران 
پذيرفته شده و در سال 1259 هجري شمسي جايگزين 
تقويم جاللي شد و 3۰ سال بعد، يعني در سال 1289 
هجري شمس���ي منسوخ شد. ولي، مستخرجين تقويم 
ايراني، نام گذاري س���ال هجري شمسي بنام حيوان را، 
تا به امروز، به طور غيررس���مي، ادامه دادند. اسامي 12 
حيوان تقويم تركي مغولي عبارتند از: مار)۰(، اسب)1(، 
گوس���فند)2(، ميمون)3(، مرغ)۴(، سگ)5(، خوك)6(، 
موش)7(، گاو)8(، پلنگ)9(، خرگوش)1۰( و نهنگ)11(. 
اعداد داخل پرانتز جلوي نام حيوانات عدد منسوب به 
آنها است. عدد منسوب به سال همان باقيمانده تقسيم 
عدد س���ال هجري شمسي برعدد 12 است. بنابراين، 
براي پيدا كردن نام حيواني سال كافي است كه باقيمانده 
تقسيم عدد سال هجري شمسي برعدد 12 پيدا شود. 
براي مثال، باقيمانده تقس���يم 1397 بر عدد 12 برابر 
پنج و عدد منس���وب به سال سگ برابر 5 است. پس، 
س���ال 1397 هجري شمسي سال سگ است. الزم به 
يادآوري است كه اسامي دوازده گانه فوق الذكر، همواره، 
در ايران استفاده شده است. ولي، در برخي از كشورها 
براي برخي سال ها از اسامي ديگر استفاده مي شود. اين 
تغيير اسامي عبارتند از: بز به جاي گوسفند، خروس يا 
جوجه به جاي مرغ، ببر به جاي پلنگ، گربه به جاي 
خرگوش و اژدها به ج���اي نهنگ. حال، مثالي درباره 
نحوه بكارگيري اين تقويم براي تعيين قدمت يك واقعه  
بيان مي شود. اگر در كشوري كه از تقويم تركي مغولي 
استفاده مي شود از فردي سؤال شود كه سّن او چند سال 
است؟ جواب خواهيد شنيد، مثاًل گوسفند۴. منظورش 
اين اس���ت كه در س���ال گوسفند متولد شده و ۴ دوره 
12 سالي به مبداء گوسفند، نيز، گذشته است. سن اين 
فرد در سال 1397 هجري شمسي، با توجه به اينكه از 
س���ال گوسفند تا سال سگ 2 سال فاصله است، برابر 

5۰ سال )2+12×۴( خواهد بود.
 اي����ن اس����تاد نجوم درم����ورد تازه ترين تاليف هاي 
 در زمين����ه تقوي����م خود مي گوي����د : كتاب تقويم ۴65۰

س����اله اي هجري شمسي و ميالدي به چاپ رسيده است 
و كت����اب روش پيش بيني رويت هالل با 
كليه روش هاي رويتي وتقويم هجري 
شمس����ي ،هجري قمري و 
ميالدي 1۰۰ سال آينده 
هم در دست چاپ 

است . 
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30
از تحويل سال نو تا روز سيزده فروردين ديگر مراسم 
خاصى نيست جز ديد و بازديد رفتن و سنتى كه پيوسته 
در روز سيزدهم بر پا مى شود و آن عبارت است از بيرون 
رفتن از خانه )يا شهر( و تفريح و شادى كردن و آخر سر 
هم انداختن سبزه در آب روان و معموالً كاهو خوردن. 
در مورد اينكه چرا روز س���يزدهم انتخاب شده، مى توان 
احتمال داد كه دوازده روز نخست هريك نماد ماهى از 
سال است كه اميد است به شادى و خرمى سپرى شود 
و روز سيزده، مظهر آن آشوب ازلى و نابسامانى پيش از 
آفرينش است كه سراسر شومى و نحوست است )مانند 
پنج روز دزديده كه معرف بى نظمى است، به طورى كه 
فرمانروايى در آن روزها شايسته فردى عادى و حتى خل 
وضع مى شود!( پس چون شوم است و نشان از بى نظمى 
دارد، معيارهاى پذيرفته شده اجتماعى به يك سو نهاده 
مى شود، به گونه اى كه در دوره هايى كه حكومتى كاماًل 
مذهبى بر ايران مستقر بود )همچون صفويه( به گزارش 
بعض���ى از جهانگردان، زنان در اين روز بدون روبند و 

چادر به خيابان مى آمدند. 
اين را حتى مى توان شكلى تغيير يافته از مراسم اُرجى 
)فساد آيينى، آميزش همگانى( به حساب آورد و به همين 
جهت نحس و بدشگون است و اين بديُمنى به گونه اى 
مسجل و قطعى به حساب آمده كه نحوستش را از روزى 
خاص، به عددى خاص )يعنى س���يزده( نيز تعميم داده 
است و چندان هم فراگير شده كه ديگر نمى توان آن را 
محدود به قوم و قبيله يا منطقه جغرافيايى خاصى دانست، 
بلكه به صورت يك عقيده خرافى عام گريبانگير بسيارى 

از جهانيان شده است!
در منابع قديمى تر اسكندر مقدونى را براندازنده اين 
سنت معرفى كرده اند؛ چنان كه حكيم نظامى گنجوى در 
»شرفنامه« مى گويد: پس از اينكه اسكندر ايران را فتح كرد، 
از جمله كارهايش برانداختن آتش پرستى و آتشكده ها و 
دعوت به دين توحيدى پيشين بود آنگاه به وصف سنت 
ناپسندى مى پردازد كه چگونه دختران در نوروز و سده 
بى پرده از خانه بيرون مى آمدند و شوخى و دليرى مى كردند 

و اسكندر آنان را از اين كار بازداشت:
دگر عادت آن بود كاتش پرست
همه ساله با نوعروسان نشست
به نوروز جمشيد و جشن سده
كه نو گش���ت آيين آتش���كده
ز هر س���و عروسان ناديده شوى
ز خان���ه برون تاختندى به كوى
رخ آراس���ته، دس���تها درنگار
به ش���ادى دويدندى از هر كنار
مغان���ه م���ى لعل برداش���ته
به ي���اد مغان گردن افراش���ته
همه كارش���ان شوخى و دلبرى
گه افسانه گويى، گه افسونگرى
فروهشته گيسوشكن در شكن
يكى پايكوب و يك دس���ت زن
...سرس���ال كز گنب���د تيزرو

ش���مار جهان را شدى روز نو،
يكى روزشان بودى از كوى كاخ
ب���ه كام دل خويش ميدان فراخ
ج���دا هر يكى بزمى آراس���تى
وزآنجا بس���ى فتنه برخاستى!
... چنان داد فرمان شه نيك رأى
كه رسم مغان كس نيارد به جاى
گرامى عروس���ان پوشيده روى
به مادر نمايند رخ، يا به ش���وى
هم���ه نقش نيرنگه���ا پاره كرد
مغ���ان را ز ميخان���ه آواره كرد
جهان را ز دينهاى آلوده شست
نگهداشت بر خلق دين درست

به احتمال زياد اشاره اين متن كه بى شك مستند به 
منابع كهن تر است،به رسم زنان و دختران در روز سيزده 
بدر است. و البته از ياد مبريم كه اين مقدار خالف آمد 
عادت نيز ممكن است بازمانده همان سنت اُرجى باشد؛ 
سنتى كه نمونه اى از سرزنش متدينان از آن را در كتاب 
»اش���عياى نبى« و نكوهش حضرتش از »زهره« مى توانيم 
ببيني���م. با مرورى گذرا بر آيين ارجى درنوروز، مراحل 
تغيير شكل و ميزان هماهنگى آن با سنت هاى پذيرفته شده 
جامعه مشاهده مىشود؛ آيينى كه از آميختن همگانى، به 
حضور بى حجاب و پرده زنان و به ويژه دختران در زمان هاى 
بعدى تحول يافت و در دوره هاى بعد، چنان كه نظامى 
روايت مى كند، بامخالفت نهادهاى رسمى مواجه شد و 
مطمئناً ش���كل ديگرى به خود گرفت و در زمان ما به 
احتمال زياد، به صورت »سبزه گره زدن« دختران درآمده 
كه نوعى شوهرجويى آميخته با طنز ومطايبه است؛ چنان 
كه در وقت گره زدن، شوخى يا جدى مى گويند: »سيزده 

بدر، سال ديگر، خونه شوهر«. 
در بعضى نقاط ديگر ايران مثاًل كرمان دخترها در اين 
وقت مى گويند: »سيزده بدر، چارده به تو، به حق پيرچك 
چكو، سال ديگرو، خونه شوهرو، بچه بغلو!« در خراسان، 
دختران دم بخت رو به قبله مى نشينند و سبزه گره مى زنند 
و مى گويند: »س���يزده بدر، چارده به تو، س���ال دگه خنه 
شو، هاكوت كوتو، هاكوت كوتو« و سپس مقدارى شيرينى 
در پاى سبزه اى كه گره زده اند، مى ريزند و از آنجا دور 
مى شوند. در گناباد دختران دم بخت به سبزه زارهاى خارج 
از ش���هر مى روند و ملكه اى براى خود انتخاب مى كنند 
و به پايكوبى مى پردازند و همين كه عابرى از راه برسد، 
دورش حلقه مى زنند و ضمن ش���وخى و قهقهه بسيار، 
ب���ه ام���ر ملكه او را وادار به رقص و پايكوبى مى كنند.و 
اين همه معلوم است براى چيست. و در هر حال عرف 
جامعه هنوز شوهرجويى آشكار دختران را خوش ندارد 

و به دختران »شوياب«)!( چندان ارج نمى نهد.
و اما در مورد اينكه چرا س���بزه ها را در آب روان 
مى اندازند، با توجه به آنچه پيشتر گفتيم كه سبزه نمادى 
از ايزدگياهى ش���هيد ش���ونده است كه در پى تالش و 
زارى همسرش ايزد بانوى عشق و بارورى سر از خاك 
به در مى آورد، فقط مى توانيم حدس بزنيم كه با انداختن 

س���بزه در آب، سعى مى شود در كار وصلت ايزد نباتى 
]در روايت ايرانى: سياوش[ با ايزد بانوى آب ]در روايت 
ايرانى: سودابه )= سوته آپكه: آب سودبخش([ به نحوى 
همراهى و هماهنگى كرد. آب روان حكايت از زندگى و 
نشاط و پويايى مى كند و بى شك با ويژگي هاى اساطيرى 
آب راكد )مرداب( تفاوت دارد؛ به همين جهت سبزه را 
بايد در آب روان انداخت كه هم زنده است و هم زندگى 
بخش؛ چنان كه زن خراسانى اگر سترون باشد، در اين 
روز بر لب آب روان مى نشيند و كلوخ در آن مى اندازد 
و دعا مى كند:  اي آب روان، تو را به حق شاه مردان، مرا 
بكن آبستان« )آبستن(و آب روان چون زنده است، صدايش 

را مى شنود و دعايش را برمى آورد. 
»آناهيتا« در اس���اطير ايرانى ضمن اينكه ايزد بانوى 
آبهاس���ت، يكى ديگر از وظايف اصلى و مهمش پاك 
نگهداشتن زهدان ها و يارى رساندن در امر بارورى است. 
در اس���اطير ديگر نيز بين آب و بارورى ارتباط نزديكى 
وجود دارد؛ به گونه اى كه حتى اگر خود زن بارور نشود، 
آب روان برايش بچه مى آورد؛ مثاًلً در اس���طوره ايرانى 
»داراب« مى خوانيم: زن و مرد گازرى كه در آرزوى فرزند 
مى سوختند، روزى سبد شناورى را در رود مى بينند و چون 
خود را به آن مى رسانند، با نوزادى زيبارو مواجه مى شوند 
و از آنجا كه او بين دار )=درخت( و آب گير كرده بود، 
نامش را »داراب« مى گذارند! س���ارُگن معروف ترين شاه 

بين النهرينى نيز درمورد خودش مى گويد: 
»مادرم باردار شد و مرا پنهانى بزاد / مرا در سبدى 
نيي���ن نه���اد و آن را به قير اندود / و بر رود رها كرد / 
رود مرا برگرفت و به »اكى« ميراب آورد / او مرا چون 

فرزندى پذيرفت و پرورد.«
اين ماجرا نمونه هاى تاريخى مشهورى نيز دارد كه 
يك موردش حضرت موس���ى عليه السالم است. مادر او 
نيز از ترس بازرسان فرعون، فرزند را در سبدى قيراندود 
مى گذارد و در نيل رها مى سازد. رود او را تا خانه فرعون 
مى آورد و چون ازميان آبش بيرون مى كشند، او را »موشا« 
)كشيده شده از آب( مى نامند و راستى كدام نوزاد است 
كه از ميان آب بيرون نيامده باش���د! اين امور در ذهن 
نياكان دور ما جنبه اساطيرى ورمزى به خود مى گرفت و 
به گونه هايى نسبتاً همسان، در رفتارهاى بيرونى بازتاب 
مى يافت. لرها عالوه بر اينها، از آب روان مى خواهند كه 
بال و قضاى بد را هم با خودش ببرد. اين است كه روز 
سيزده هنگام بازگشت به خانه، سبزه هايى را كه قباًل كاشته 
بودند، گره مى زنند و ضمن گذراندن آرزويى در دل، آنها 
را ب���ه رود مى افكنند و مى گويند: »درد و قضا و بدانه د 
 اى روز سيزه وا اى سوزى آو بوره: درد و قضا و بال را

در اين روز سيزده، با اين سبزى آب ببرد!«
درم���ورد آخرين موضوع يعنى خوردن كاهو، تنها 
چيزى كه به ذهن نگارنده مى رسد، يادآورى مراسمى است 
ك���ه در فنيقيه و روم به ياد آدونيس صورت مى گرفت، 
آنجا كه تنديس او را بر اوراق كاهو مى نهادند، به تقليد 
از رفتارى كه »ونوس« درباره دلداده خود آدونيس كرد و 

پيكر او را بر برگ كاهو گذاشت... 

روز طبيعت

ريشه هاي تاريخي و 
اسطوره اي 
آيين هاي سيزده 
فروردين

  حميد مهر پژوه
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سالنامه نگارى، سبكى در تاريخ نويسى است كه از دوره 
قاجارى در ميان ايرانيان رواج يافت. البته تقويم ايرانى به 
صورت سالنامه، قبل از آن هم وجود داشت، و در سالنامه 
نويسى جديد هم بخشى تقويم بود، اما اين مسأله كه سالنامه 
حاوى اخبار سال گذشته، آن هم به صورت دقيق و روزانه يا 

غير روزانه و كلى باشد، در ميان ايرانيان در كار نبود. 
به نظر مى رسد، سالنامه هاى عثمانى كه براى اياالت 
و والي���ات مختلف تهيه مى ش���د، روى ايرانى ها تأثير 
گذاشت و در دوره قاجارى اين سبك با روش هاى نوين 

 ادام���ه يافت. عثمانى ها هم در اين كار، نوعى تلفيق بين 
روش هاى سنتى خود و روش هاى اروپايى در تهيه سالنامه 
داشتند. هرچه بود، برخى از نمونه هاى عثمانى كه االن هم 
در كتابخانه هاى ايران است، مى تواند مادر سالنامه نويسى 

دوره قاجارى به شمار آيد. 
بايد گفت در دوره قاجارى نيز، كارهاى گسترده اى 
در اين زمينه توليد نشد، هرچند بذر آن كاشته شد. بعدها 
اين رويه به دوره پهلوى اول و دوم سرايت كرد و در اين 

دو دوره، خيلى مفصل و فراوان توليد شد. 
اين س���النامه ها، در درجه اول به دو نوع تقسيم مى 
شد. سالنامه عمومى مانند پارس يا جاويد جنبه كشورى 
داشت و جهت گيرى خاصى از نظر تعلق به يك وزارتخانه 
يا دبيرستان نداشت. اما بخشى ديگر سالنامه هايى بودند كه 
مربوط به وزارتخانه ها، ادارات دولتى يا بانك ها، يا مراكز 
ديگر از قبيل دبيرستان ها يا ادارات فرهنگ شهرستانها بودند. 
س���النامه هاى عمومى كه برخى از آنها چندين دهه انتشار 
يافتند، اغلب نگرش كشورى داشتند و سعى مى كردند يك 
گزارش عمومى از وضعيت ادارى كشور، مجلس ودربار و 

وزارتخانه ها و دانشگاه ها ارائه كنند.
سالنامه هايى كه تعلق به مراكز خاص داشتند، طبيعى 
بود كه هر كدام، بر اساس تعلق خود به اين مراكز، مباحثى 
را در ارتب���اط ب���ا آن مركز ارائه مى كردند. براى مثال، اگر 
يك شماره سالنامه براى فرهنگ كرمانشاه چاپ مى شد، 
حاوى اخبارى از تمامي مدارس شهر، معلمان برجسته، و 
نيز شمارى مقاله و اثر و شعر و به خصوص تصاوير افراد 
بود. دانش���گاه تهران هم سالنامه اى داشت كه تحوالت و 
تغييرات داخلى خود را محور اصلى قرار مى داد. اين مساله 

در باره مراكز ديگر هم به همين صورت بود.
در سالنامه هاى عمومى معموال مسائل كشورى مطرح 
مى شد. بخشى تقويم بود، بخش ديگر مقاالت تاريخى و 
اخالقى و فلسفى، بخشى معرفى وزراتخانه ها، شامل معرفى 
وزراء ، معاونان، تشكيالت ادارى آنها و نيز تصاويرى از 
اين اشخاص بود. بخش ديگر مى توانست علمى و فنى، 
يا به خصوص پزشكى يا ورزشى باشد. صفحات تبليغاتى 
براى پزشكان يا تجارتخانه ها و جز اينها هم در آنها ديده 

مى شد. 
بسيارى از اين سالنامه ها از نظر اطالعاتى كه در باره 
نظام ادارى ايران در ادوار مختلف دارند، تقريبا منحصر به 

فرد هستند و بيشتر به دليل اين كه اسناد در ايران وضع 
 ثابت و قابل اس���تفاده اى ندارد، اين منابع، ارزش تاريخى 

بى اندازه اى دارند. 
س���النامه هاى زيادى بودند كه گرايش هاى فكرى و 
 دينى خاصى داش���تند. براى مثال، طرفداران كسروى، تا 
سال ها سالنامه هايى منتشر مى كردند و عقايد و باورهاى 
خود را در آنها ترويج مى كردند. در حوزه مذهبى نيز سالنامه 
نور دانش متعلق به مرحوم عطاء اهلل ش���هاب پور، تا دهه 
پنجاه انتشار مى يافت. اين سالنامه حاوى مقاالت مذهبى 

بى شمار، مقاالت علمى و اجتماعى و پزشكى نيز بود. البته 
شهاب پور از زمانى كه بستگى با حشمت اهلل دولشتاهى 
پيدا كرد، دنبال ايده وحدت جهانى بشر رفت اما همچنان و 
تا آخر مقاالت مذهبى در سالنامه نور دانش وجود داشت. 
 مسلما بررسى اين سالنامه نياز به يك رساله دكترى دارد تا 
گرايش هاى داخلى آن معرفى ش���ود. سالنامه هاى مذهبى 
ديگرى هم بودند كه گاه صريح و گاه به صورت پوشش از 

سالنامه براى نشر انديشه هاى خود استفاده مى كردند.
مقاالت سالنامه ها، ممكن بود از مجموعه هاى ديگر 
 برداش���ته ش���ود، اما مى توان گفت هزاران مقاله در اين 
سالنامه ها از سوى اشخاص براى چاپ به سالنامه ها واگذار 
مى شد. برخى از آنها چندان مفصل و عالمانه نبود، اما مقاالت 
س���ودمند بيشمارى در سالنامه ها هست كه مع االسف به 
طور دقيق فهرست نشده و تا آنجا كه من مراجعه كردم، 
بسيارى از آنها در نورمگز فهرست نشده اند. طبعا الزم است 
تا همه مقاالت سالنامه ها در نورمگز درج شود تا بهتر بتوان 

از آنها استفاده كرد.
بخش ادبى سالنامه ها، اغلب حاوى اشعار بيشمارى از 
شاعران شناخته شده، از قديم و جديد، اما بخشى هم از 
شاعران ناشناخته است كه ممكن است فقط چند قصيده يا 
غزل آنها به طور اتفاقى در اين سالنامه ها منتشر شده باشد. 
بى شك دانشجويان رشته هاى ادبى مى توانند در اين زمينه 
تحقيق كرده و نظر دهند. به عالوه كه اين اش���عار، اغلب 
چون مربوط به زمان مشخصى است، حاوى گرايش هاى 
سياس���ى و فرهنگى خاصى است. براى مثال، اشعارى كه 
در س���النامه هاى دوره رضا شاه آمده، به طور جد معّرف 
ديدگاه هاى جامعه يا ترويج شده از طرف حكومت در باره 
مسائل جارى كشور نيز هست. بحث پيشرفت هاى تمدنى 

يا حجاب يا جز اينها در آنها جالب است.
تعداد قابل توجهى سالنامه در دوره پهلوى دوم وجود 
دارد كه از حيث تاريخ اين دوره جالب است. چنان كه اشاره 
شد، اغلب اطالعات مربوط به نظام ادارى ايران، معروفى 
وزراء و معاونان، و نيز تغييرات ساختارى در دانشگاه ها و 
وزارتخانه ها در آنها درج شده است. اما آنچه در اينجا قصد 
تأكيد بر آن را دارم، اين است كه اين سالنامه ها از لحاظ 
نشان دادن فرهنگ عمومى كه تركيبى از اوضاع سلطنت 
و ارزش هاى مربوط به آن از يك طرف با درج عكس و 
گزارش، و نيز درج مقاالتى در باره مذهب از سوى ديگر 
اس���ت، براى من جالب بود. در واقع، هميشه بخش قابل 
توجهى از اين سالنامه ها در باره مسائل مذهبى و ترويج 
ارزش هاى دينى اس���ت و از اين جهت نشانگر آن است 
كه در تمامي آن دوره، جامعه ايران، همچنان يك جامعه 
مذهبى اس���ت و نه تنها محدوديتى براى نوع خاصى از 
تلقى سنتى مذهب در جامعه ايرانى وجود ندارد، كه ترويج 
هم مى شود. در اين باره مى شود يك پايان نامه يا رساله 
نوشت و بسيار هم خوب مى توان نوشت. البته سطح كار 

 ممكن است باال نباشد، اما مهم اصل آن است كه هست. 
نويسنده ها هم اغلب يك نواخت هستند، برخى شناخته شده 

و برخى از آنها امروزه به كلى فراموش شده اند.
در باره سالنامه هاى معارف، به طور خاص بايد گفت، 
 اينها اس���اس تاريخ آموزش و پرورش در ايران هس���تند. 
س���النامه هايى كه يا از س���وى معارف شهرستان ها و يا 
دبيرستان هاى معروف انتشار مى يافت. اين سالنامه ها اغلب، 
م���وادى براى تاريخ عل���م در ايران دارند. به عالوه، نظام 
آموزشى ايران و تغييرات آنها در اين سالنامه ها به خوبى 

منعكس شده است. تعداد قابل توجهى مقاله در باره آثار 
باستانى شهرها، زندگى نامه علماى شهرها، و مسائل محلى 
 ديگر در آنها منعكس ش���ده و برخى از آنها از اين زوايا 
بى نظيرند. بى نظير. به عالوه، تغيير و تلفيق نظام س���نتى 
تعليم و تربيت در ايران با نظام جديد را به خوبى مى توان 
در اين سالنامه هاى معارف مشاهده كرد. نقش على اصغر 
حكمت در سالنامه هاى دوره پهلوى اول، به نظر مى رسد، 

بسيار گسترده است.
در كل و در بيشتر اين سالنامه ها، حجم زيادى عكس 
چاپ شده كه هم مربوط به اشخاص، اعم از حكومتى و 
غير حكومتى، و هم در باره شهرها و اماكن زيارتى و راه ها 
و بناهاست كه الزم است همه آنها در يك جا متمركز و 
آرشيوى از آنها بدست آيد. البته كيفيت اين عكس ها مناسب 

نيست، اما بسيارى از آنها منحصر به فرد است.
يك نكته ديگر اين است كه سالنامه هاى محلى مثل 
همين نش���ريات محلى امروزى ، زمينه تاريخ نگارى غير 
مركزى يا به عبارتى، تاريخ شهرهاى ديگر جز تهران را هم 
براى ما فراهم مى كند. بايد نوعى تاريخ نگارى مردمى را 

هم به آن عالوه كرد.
حاال و گرچه در پايان سال برخى از نشريات، نشريه 
ويژه پايان سالى مى دهند، اما به هيچ روى جاى آن سنت 
سالنامه نويسى را نگرفته اند. مى توانم بگويم، بدين ترتيب 
و بيشتر به دليل اين كه مع االسف استفاده از اسناد ادارى 
هم در اين مملكت آسان نيست، به دليل از دست رفتن آن 
سالنامه ها و روش آنها، ما حجم قابل توجهى از اطالعات 

موجود را از دست داده ايم.
 البته ابزارهاى ديگرى مانند وبسايت ها جايگزين شده 
كه بايد گفت متاسفانه بسيارى از آنها هم ممكن است يك 
جا محو ش���ود، چون نسخه چاپى ندارد و به دليل ادامه 
نيافتن كار آن وبسايت ها به تدريج از دسترس خارج شود، 
كما اين كه بارها آن را تجربه كرده ايم. به هر حال، روش 
س���النامه نويسى از بين رفته و جايگزين مناسبى براى آن 

درست نشده است.
مسلما اين گزارش بنده در باره سالنامه ها ناقص است، 
اما اميدوارم توانسته باشم اهميت آنها را نشان داده و زمينه 
را براى اس���تفاده بيشتر از آنها براى عزيزانى كه در تاريخ 
فرهنگ ايران و اسالم در دوره معاصر كار مى كنند، فراهم 

كرده باشم. 

سّنت

 

  سالنامه نويسی
 در ايران معاصر

  رسول جعفريان
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 اسماعيل مجللی

نوروز جشن و آييني است برخاسته از مجموعه شرايط 
طبيعي و بن مايه هاي اعتقادي مردمان فالت ايران كه در پهنه 
جغرافيايي فرهنگي ايران، بي وابستگي به هيچ قوم و مذهب و 
گروه خاص در جان فرهنگ مردم نشسته است. نوروز وجه 
مش���ترك همه گروه هاي قومي و اعتقادي است. همه اقوامي 
كه به اين سرزمين آمدند و همه جريان هاي اعتقادي كه در 
اينجا رواج پيدا كردند، آن را پذيرفته اند، از آن مايه گرفته اند 

و بر آن اثر گذاشته اند.
نوروز اين ميراث گران نياكان ما پس از گذشت هزاران 
س���ال، با كوله بارى از رازهاى باشكوه وخاطره هاى دلنشين 
نسل هاى روزگاركهن اينك بر سفره دل ما نشسته و ميهمان 
ماس���ت و برماس���ت كه درصيانت آن كوشا باشيم و با راز 
ورمزهاى پرپيچ وتابش به آيندگان تحويل دهيم. درجهان، هيچ 
فرهنگى به اندازه فرهنگ ايرانى پر از جشن و آيين شادمانى 
نبوده است ولى ازهمه اين جشن ها و آيين هاى پرشمار اندكى 
به جا مانده كه يكى از آنها نوروز است. طلوع دوباره بهار از 
زمهرير زمستان، آغاز نوروز است و نوروز درايران با شكوفايى 

درختان و سرسبزى زمين آغاز مى شود.
زمان پيدايى نوروز به درستى روشن نيست ولى آنچه كه 
مسلم است در دوران هخامنشيان بسيار باشكوه برگزار مى شده 
است. در سنگ نگاره هاى تخت جمشيد به وضوح مسلم است 
كه نمايندگانى از كشورهاى گوناگون در كنار هم ايستاده اند و 
هركدام با ارمغان و سوغاتى در كنار داريوش هخامنشى درحال 

اهداى هدايا به اين شاه هخامنشى هستند.
مى گويند كيومرث، نياى بزرگ مردمان و نخستين پادشاه 
جهان روز اورمزد از ماه فروردين  يا نخس���تين روز س���ال 
خورشيدى تاج برسرنهاد و به بزرگداشت برگزارى آيين آن 
روز را »روز نو« يا »نوروز«  ناميدند و از آن پس هرسال به 

يادآورى و بزرگداشتش جشن برپاساختند.
جمشيد يكى از پادشاهان پيشدادى در نخستين روز سال 
تاج برسر نهاد كه پس از آن ايرانيان اين روز را جشن گرفتند 
و تا سال ها پيش ايرانيان از نوروز به عنوان نوروز جمشيدى 

نيز ياد مى كردند.
فردوس���ى در مورد پيدايش نوروز به دس���ت جمشيد 
مى گويد: به جمشيد بر گوهر افشاندند/ مرآن روز را روز نو 
خواندند/  سرسال نو هرمز فرودين/ به آسود از رنج دل تن 
زكين / بزرگان به ش���ادى بياراستند/ مى و جام و رامشگران 
خواستند/ چنين جشن فرخ از آن روزگار/ بمانده است از آن 

خسروان يادگار
در دوره ساسانى نوروز را بين چند روز )شش تا سى 
روز نوشته اند( جشن مى گرفتند وآن را به نوروز عامه و خاصه 
تقسيم مى كردند. »نوروز عامه« يا نوروز كوچك 5روزبود كه 
از اول فروردين آغاز مى شد و »نوروز خاصه« 6روز بود كه 
از شش���م فروردين يا خرداد روز آغاز مى ش���د كه به جشن 
بزرگ معروف بود. ابوريحان بيرونى روز شش���م فروردين را 
نوروز بزرگ و آن را عيدى بزرگ در بين ايرانيان مى داند و 
مى نويسد: خداوند در اين روز از آفرينش جهان آسوده شد 
زيرا اين روز آخر روزهاى شش���گانه است ودراين روز خدا 
مشترى را بيافريد و فرخنده ترين ساعت هاى آن روز ساعت 

مشترى است.
زرتشتيان مى گويند در اين روز زرتشت توفيق يافت كه 
با خداوند مناجات كند،كيخسرو بر هوا دراين روز عروج كرد. 
دراين روز براى ساكنان زمين سعادت را قسمت مى كنند و از 

اينجاست كه ايرانيان اين روز را روز اميد نام نهادند.
در زمان سلجوقيان به گردش ماه  ها در سال پايان دادند و 
نوروز را به طور ثابت در روز اول بهار نجومى يعنى نخستين 
روز از ماه فروردين كه در آن خورش���يد به برج »بره« وارد 
مى ش���ود و روز و شب برابر مى گردد، قرار دادند. نابسامانى 
گاهشمارى و متغير بودن ماه هاى سال در زمان ملكشاه سلجوقى 
به س���امان رس���يد و او در سال ۴67قمرى به هشت تن از 
اخترشناسان و رياضيدانان بزرگ زمان خود از جمله حكيم 
عمر خيام مأموريت داد تا گاهشمار ايرانى را اصالح كنند و 
اين گروه نوروز را در اول بهار قرار دادند و جايگاه آن براى 
هميشه ثابت ماند و از آن پس تقويمى به نام تقويم جاللى يا 
ملكى كه از نزديك ترين گاهشمارهاى جهان به سال حقيقى 

خورشيدى است در ايران رواج يافت و نوروز بر اول بهار و 
ماه فروردين پايدار شد.

در سرزمين هاى ديگر نيز جشن هايى وجود دارند كه با 
نوروز ايرانيان سنخيت دارند. براى نمونه بابليان كهن جشنى 
داشته اند كه به هنگام بهار برگزار مى شد كه برخى از رسم و 

رسومات آن شبيه نوروز ايرانيان است.
نوروز يكى از چندين جشن هاى ايرانى است. ايرانيان در 
طول سال دهه ا جشن برگزار مى كردند كه شامل مجموعه هاى 

ذيل بود:
1-جشن هايى كه از رخداد اسطوره اى برآمده اند و رنگ 

وبويى از اساطير ايرانى دارند.
2- جشن هايى كه خاستگاه كيهانى وگاهشمارى دارند و 

بر اساس محوريت زمان به وجود آمدند.
3- جش���ن هايى ك���ه از باورهاى باس���تانى ايرانيان 

برخاسته اند.
۴- جش���ن هايى كه با تغيير در زندگى كش���اورزى و 
دامپرورى ايجاد شده اند)كه البته اين مورد در رديف دوم نيز 

قرار مى گيرد(.
نوروز نيز يكى از اين جشن ها است كه بسيارى از موارد 
فوق را در برمى گيرد. نوروز از موقعى آغاز مى شود كه خورشيد 
به برج حمل در مى آيد. دراين روز ، مدت روز و ش���ب به 
برابرى مى رس���د كه بنا به گفته استاد جالل الدين كزازى اين 
رخداد بسيار شگون به تراز مندى بهارى يا اعتدال ربيعى ناميده 
مى شود . نوروز به راستى جشن بازگشت به آغاز است و هميشه 
بازگشت به آغاز شگفتى خود را به همراه دارد؛ زيرا جهان و 

آفرينش به هنگام نوروز به آغاز خود برمى گردند.
در اقداماتى كه از طرف ايرانيان در آستانه نوروز رخ مى دهد 
اين است كه ايرانيان پيش از رسيدن نوروز خانه تكانى مى كنند 
و مى كوشند كه هرچه در خانه هست عارى از هرگونه غبار و 

ناپاكى باشد يا اينكه در نوروز لباس هاى نو به تن مى كنند .
 اين رسم برمى گردد به يكى از جشن هاى آيينى و باور 
شناختى ايرانيان  به نام جشن فروردگان يا بزرگداشت فرورهر. 
 باور ايرانيان براين بود كه در روزهاى واپس���ين سال و آغاز 
سال جديد، درگذشتگان شان از مينو و جهان پنهان به جهان 
آشكار و ديدار زندگان مى آيند كه اين رسم پس از اسالم نيز 
در نوروز جايگاه خودرا حفظ كرد )رفتن به زيارت اهل قبور 
در پنجشنبه آخرسال ( و با نظافت منازل با پذيرايى از ميهمانان 

پنهانى )ارواح( همراه است.
ما ايرانيان همواره مردمانى ميهمان نواز بوده ايم پس اگر 
ميهمانى به خانه ما مى آيد بايد منزل را نظافت كرده و لباس هاى 

نو به تن كنيم.
نوروز پس از ورود اس���الم به ايران نيز جايگاه خود را 
حفظ كرد و پيرامون نوروز احاديثى از معصومين ديده و شنيده 
شده است. روايت است كه على )ع( دراين روز به جانشينى 
رسول خدا منصوب شد و همچنين قائم آل محمد )ع( نيز در 

اين روز ظهور خواهند كرد و ...
بدين ترتيب المان ها و ش���خصيت هاى اسالمى در كنار 

سنت نوروز جاى خود را باز كردند.
كتاب خدا در كنار هفت سين قرار گرفت، هدايايى كه 
ايرانيان به يكديگر مى دهند معموال اگر پول باشد از درون قرآن 

بيرون آورده و به يكديگر تقديم مى شود.
دعاهاى هنگام تحويل سال و حضور در اماكن متبركه 

هنگام تحويل سال نيز مى تواند گواه اين ادعا باشد.
همچنين شخصيت امير مومنان على )ع( نيز در نوروز 
جايگاهى دارد؛ زيرا ايرانيان شيعه هستند و على)ع( نقش بسزايى 
در فرهنگ شيعه دارد. دربسيارى از اشعار فارسى حلول بهار 

را در كنار نام على قرار مى دهند؛ به عنوان مثال:
به���ار آمد بهار آمد خوش آم���د/ على با ذوالفقار آمد 
خوش آمد/ على با دلدل و قنبر جلودار/ شه دلدل سوار آمد 

خوش آمد
آيين و رسم و رسومات ايرانيان درنوروز

خانه تكانى : غبار روبى و گردگيرى از در و ديوار و وسايل 
درون خانه وبه دور ريختن اش���ياى ژنده و فرسوده يكى از 

رسوم ايرانيان در نوروز است.
كاش���تن س���بزه: نمادى از بركت و شگون است كه در 
ظروف كوچكى گندم، جو، عدس و ...را س���بز مى كنند و 
درسفره هفت سين قرار مى دهند. در ايران كهن بيست و پنج 
روز پيش از نوروز در ميدان شهر دوازده ستون از خشت خام 
برپا مى شد و بر فراز هرستونى دانه هايى از حبوبات مى كاشتند 
و در ششمين روز فروردين با ترنم و شادى اين سبزه ها را 

مى كندند و براى فرخنگى به هرسو مى پراكندند.
چهارشنبه سورى : چهارشنبه آخر سال كه بر اساس يك 

سنت كهن ايرانيان در آن شب آتش روشن مى كنند.
ايرانيان كهن براين باور بوده اند كه »فرورهاى نياكان« در 
آغاز اين روز به زمين مى آيند و بركت و نيكروزى را براى 
خاندان خود به ارمغان مى آورند. ايرانيان براى راهنمايى اين 
فرورها بر سردر خانه هاى خود آتش مى افروختند و شعله هاى 
اين آتش را از آتشدان خانه فراهم مى ساختند تا فرورها بتوانند 

خاندان خويش را بيابند.
چون در ايران كهن روزهاى هفته رايج نبوده اس���ت از 
اين رو آتش افروزى پيش از نوروز و در سه ش���نبه شب آخر 
سال انجام نمى گرفته است بلكه درست پيش از آغاز جشن 
»همس���پتمدم« يعنى س���يصد و شصتمين روز سال كه آغاز 
روزهاى گاسانيك يا پنجه وه است انجام مى گرفته كه بعدها 
اين سنت در سه شنبه هاى آخر سال به عنوان چهارشنبه سورى 

برجا مانده است.
ايرانيان گاه اين آتش را بر روى بام وگاه در كوچه و گاه 
درخيابان برپا مى كردند كه تعداد گله هاى آتش بايد به شمار 
عدد مقدس 3و7 مى رس���يد؛ شايد نماينده شعار گفتار نيك، 

رفتارنيك و پندار نيك بوده باشد.
در دوران ساسانيان اين جشن از ارزش و اعتبار خاصى 
برخوردار بوده و سعى مى شده است كه بر آتش احترامى خاص 

بگذارند و 3يا7 مرتبه از روى آتش مى پريدند.
زردی من از تو سرخی تو از من

پنجشنبه آخرسال: از آيين هاى كهن و ماندگار ايرانيان است 
كه برسر مزار اموات در آخرين پنجشنبه سال حاضرشده و براى 

ايشان خيرات داده و از خداوند طلب مغفرت مى كنند.
س���فره هفت سين: از ديگر آيين هاى نوروزى است كه 
در همه جاى ايران رايج است ورسم است كه هنگام تحويل 
سال همه اعضاى خانواده در كنار هفت سين جمع شده و آغاز 
سال نو را با مباركى جشن مى گيرند. سبب گزينش هفت سين 
مشخص نيست اما عدد هفت كه يك عدد سمبليك و مورد 
احترام براى ايرانيان بوده و هست، جاى بحث دارد. احتمال 
مى رود هفت سين را به مناسبت هفت امشاسپند )بزرگ ترين 

نماد شناسي جشن بهار

فرشته مزديسنا( برگزيده باشند. آنچه كه به عنوان هفت سين در 
سفره قرار مى گيرد بايد داراى اين خصوصيات باشد:

الف- پارسى باشد
ب- با واژه سين آغاز شود
ج- ريشه گياهى داشته باشد

د-خوردنى باشد
ه- اسم مركب نباشد

و- براى بدن سودمند باشد
كه بيشتر شامل موارد ذيل است:
سبزه )نماد نوزايى و تولد دوباره(
سيب )نماد تندرستى و زيبايى (
سمنو )نماد فراوانى و بركت(

سير )نماد سالمتى (
سنجد )نماد عشق(

سركه )نماد شكيبايى وعمر(
سماق )نماد طلوع خورشيد(

در بس���يارى از منابع آمده كه هفت سين نخست هفت 
شين بوده و بعدها به اين نام تغيير يافته؛ مانند شمع، شيرينى، 
شمش���اد، شاخه نبات و... برخى ديگر به وجود هفت چين 
در ايران پيش از اس���الم معتقدند كه در زمان هخامنشيان به 
روى هفت ظرف چينى غذا مى گذاشتند كه به آن هفت چين 
يا هفت چيدنى مى گفتند.مراسم تحويل سال : دراين هنگام همه 
اعضاى خانواده در كنار يكديگر نشسته و سفره هفت سين نيز 

گسترده شده و دست بردعا برداشته اند.
رسم ديد و بازديد : يكى از داليلى كه اسالم بر نوروز 
صحه گذاشته، همين رسم ديد و بازديد است. در اسالم به 
صله رحم توجه بسيارى شده و احاديث بسيارى در اين مورد 
از معصومين وجود دارد. مى گويند هنگامى كه كيفيت نوروز 
ايرانيان را براى پيامبر اسالم )ص( تشريح كردند، پيامبر بسيار 
از نوروز خوشحال شد و بيشتر از آن از ديد و بازديد و صله 
ارحام ايرانيان خش���نود شد. در حقيقت نوروز بهانه اى است 

براى آشتى كردن و كنارنهادن كدورت ها.
رس���م نوروزانه : هدايايى كه ايرانيان در هنگام ديد و 
بازديد به يكديگر عرضه مى كنند كه بس���يار عمل نيكو و 

خداپسندانه اى است.
بسيارى مواقع اولين هديه كه در نوروز گرفته مى شود را 
به قصد بركت و تبرك نزد خود نگاه مى دارند، زيرا ايرانيان 
به دست خوب و پربركت نيز معتقد هستند كه دست خوب 
دستى است كه اگر هديه از آن به كسى ارزانى شود،آن هديه 
موجب بركت در زندگى فردى كه هديه را دريافت مى كند 

خواهد شد.
سيزده به در: روز پايانى جشن نوروز است كه ايرانيان 

به بيرون از خانه مى روند و اين روز را دركنار طبيعت سپرى 
مى كنند.

آيين هاى نمايشى در نوروز:  همراه با برگزارى آيين هاى 
مختلف در آغاز سال نو، هنر و ادبيات نيز از اين قضيه مستثنى 
نماند و بسيارى از آيين هاى نمايشى و داستان هاى مختلف با 
موضوع نوروز در ايران خلق شد. شخصيت هايى مثل بابانوروز 
و ننه س���رما كه در ادبيات كودكان جاى خودرا باز كرده اند. 
همچنين داستان هاى متنوعى كه با موضوع نوروز خلق شدند 

و بر ايرانى بودن نوروز صحه گذاشتند.
آيين های نمايشی

همچون ميرن���وروزى: بدين صورت بود كه مردى از 
طبقه پايين اقشار اجتماعى حكومت شهر را براى چند روزى 
در دست مى گرفت و تنى چند از مردم را به عنوان نديم و 
خدم���ه و عمال خود برمى گزيد. او دراين مدت كوتاه براى 
پادشاهى خود اقتدار بسيارى قائل بود و هرگونه حكمى را 
صادر مى كرد و توس���ط مالزمانش به اجرا در مى آمد و پس 
از پايان حكومتش براى صدور فرمان ها بازخواست نمى شد. 

مى گويند مدت فرمانروايى او 13روز بوده است.
حاجى فيروز: درايران باستان دو عيد بزرگ وجود داشت: 
يك���ى عيد آفرينش در آغاز پاييز و ديگرى عيد باززايى در 

آغاز بهار.
عيد باززايى در واقع به »دوموزى« خداى شهيد شونده 

س���ومرى مربوط مى شود. اين ايزد در پايان هرسال كشته و 
در س���ال نو دوباره متولد مى شد و زايش دوباره او را جشن 
مى گرفتند چون با زايش او گياهان و دانه ها مى روييدند. حاجى 
فيروز بازمانده آيين بازگشت ايزد شهيد شونده يا سياوش است 
كه چهره سياه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ 
او نماد خون سرخ سياوش و حيات مجدد ايزد شهيد شونده 
و شادى او زايش دوباره اى است كه رويش و بركت با خود 

مى آورد. حاجى فيروز در خيابان ها مى چرخد و مى خواند و 
مى رقصد و يك دايره زنگى در دست مى گيرد و شادى مى كند 

و رسيدن بهار را نويد مى دهد. او اينچنين مى خواند:
حاجى فيروزه/ سالى يه روزه/ همه ميدونن/ منم مى دونم/ 
عيد نوروزه/ ابراب خودم ساماال عليكم/ ابراب خودم سرتو 
باالكن/ ابراب خودم بزبزقندى/  ابراب خودم چرا نمى خندى

دربار قاجار در آس���تانه عيد نوروز تدارك ويژه اى براى 
برگزارى هرچه باش���كوه تر مراسم عيد نوروز مى ديد. مراسم 
اصلى »س���الم نوروزى« بود كه در سه بخش برگزار مى شد. 
سالم عام تحويل، سالم عام تخت مرمر و سالم خاص سر 
در. يك روز پيش از عيد از طرف رئيس تش���ريفات دربار 
على خان ظهيرالدوله داماه شاه براى طبقات مختلف دعوتنامه 
فرستاده مى شد و مدعوين بايستى يك ساعت قبل از تحويل 
حضور به هم رسانند. سالم عام نوروز در تخت مرمر واقع 
در كاخ گلستان اجرا مى شد. در كتاب سفرنامه پوالك در ايران 
درباره مراس���م نوروز در دربار آمده اس���ت كه نوروز در زير 
آسمان شاد و زيباى ايران جشنى است براى شادى و شادكامى. 
نويسنده اين كتاب در تشريح آئين هاى نوروزى به جشن »سالم 
نوروزى« در دربار مى پردازد و مى نويسد: بيست دقيقه پيش از 
تحويل سال شاه وارد مى شود هنگام ورود به تاالر يك خواجه 
و چند پيشخدمت به دنبال شاه هستند. او به طرف شاه  نشينى 
كه مخصوص او تهيه ش���ده مى رود. چهارزانو روى فرش 
ابريشمين مى نشيند و راحت و آسوده به پشتى تكيه مى دهد 
در هنگامى كه فقط چند دقيقه به حلول سال نو باقى است، 
نظام العلما با محلول طال بر كاسه اى چينى رقم سال نو و زير 
آن آرزوى بركت را مى نويسد. اكنون ديگر منجمان عالمت 
مى دهند و توپ شليك مى شود و منجم باشى رسما به اطالع 
شاه مى رساند كه سال نو آغاز شده است. بالفاصله روحانيون 
حاضر و صاحب منصبان بانگ مبارك باد برمى دارند. از طرف 
مستوفى الممالك كيسه هاى متعدد از سكه هاى جديدالضرب 
طال و نقره تقديم شاه مى شود. شاه محتوى آنها را روى يك 
سينى بزرگ نقره مى ريزد آنها را با هم مخلوط مى كند و به هر 
يك از حاضران چندتايى از آنها مى دهد زيرا گرفتن سكه نو 
به هنگام تحويل سال ميمنت دارد. برحسب ترتيب، پوالك در 
بخش ديگرى از سفرنامه خود به رسوم مردم در عيد نوروز نيز 
اشاره مى كند. او مى نويسد: جشن نوروز سيزده روز دوام دارد 
و در طول اين روزها تقريبا همه كسب وكارها تعطيل است. در 
اين مدت همه منحصرا به تفريح مى پردازند، از لذايذ خانوادگى 
برخوردار مى شوند يا به ديد و بازديد يكديگر مى روند و به 
هم تبريك مى گويند. هركس جامه نوى در بردارد و از آنجا 
كه رنگ هاى روشن بيش از همه طرف توجه است گروه هايى 
را مى بينيد كه لباس هاى س���بز و زرد و آبى و س���رخ بر تن 
دارند. بديهى است كه زنان ناگزيرند جامه هاى نو خود را زير 
چادرهاى تيره رنگشان پنهان دارند. آشنايانى كه با هم روبه رو 
مى شوند دست يكديگر را مى فشارند و با فرياد عيد مبارك 
يكديگر را در آغوش مى كشند. كسى كه زير دست است در 
حالى كه با دو دست خود يك دست ارباب يا حامى اش را 
در دست مى گيرد تبريك مى گويد و جواب تبريك خود را 
مى گيرد. در يادداشت هاى پوالك به جشن هاى عمومى نوروز 
كه در ميدان توپخانه تهران برگزار مى شده نيز پرداخته و آمده 
است: يكى از رسوم جشن نوروز مراسمى است كه در ميدان 
توپخانه انجام مى شود و شاه از پنجره ايوانى به نمايش مى نگرد. 
پايين در ميدان پهلوانانى كه سراسر سال را در زورخانه تمرين 
كرده اند با اندام هايى برهنه و نيرومند به كشتى گرفتن مشغولند. 
شيرينكاران و تردستان، بندبازان، دلقك ها و لوده هايى كه در 
پوست شير و خرس رفته اند ديده مى شوند و گاه و بيگاه شاه 
سكه هاى كوچك طال و نقره به ميان آنها مى اندازد. عنتربازها 
برنامه مضحكى با حيوانات دست آموز خود اجرا مى كنند. در 
همه اين مدت نقاره خانه نيز بالوقفه مشغول نواختن موسيقى 
است. در روزهاى نهم يا دهم اسبدوانى انجام مى گيرد. طول 
مسابقه اسبدوانى نيم فرسنگ است. سرانجام روز سيزدهم يعنى 
آخرين روز عيد فرا مى رسد. همه از دروازه شهر خارج مى شوند 
و به باغ ها روى مى آورند. با اين روز ديگر شادى هاى نوروز 
پايان مى پذيرد. عكس هاى زير كه مربوط به يكى از جشن هاى 
نوروزى در زمان ناصرالدين شاه قاجار است سور و سات دربار 
در استقبال از نوروز، مراسم »سالم نوروزى«، كشتى گرفتن و 

اسبدوانى در جريان جشن هاى نوروز را نشان مى دهد.

جمشيد يكی از پادشاهان پيشدادی 
در نخستين روز سال تاج برسر نهاد 

كه پس از آن ايرانيان اين روز را 
جشن گرفتند تاسالها پيش ايرانيان 
از نوروز به عنوان نوروز جمشيدی 

نيز ياد می كردند
فردوسی در مورد پيدايش نوروز به 

دست جمشيد می گويد : 
به جمشيد بر گوهر افشاندند
 مرآن روز را روز نو خواندند
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 اسماعيل مجللی

نوروز جشن و آييني است برخاسته از مجموعه شرايط 
طبيعي و بن مايه هاي اعتقادي مردمان فالت ايران كه در پهنه 
جغرافيايي فرهنگي ايران، بي وابستگي به هيچ قوم و مذهب و 
گروه خاص در جان فرهنگ مردم نشسته است. نوروز وجه 
مش���ترك همه گروه هاي قومي و اعتقادي است. همه اقوامي 
كه به اين سرزمين آمدند و همه جريان هاي اعتقادي كه در 
اينجا رواج پيدا كردند، آن را پذيرفته اند، از آن مايه گرفته اند 

و بر آن اثر گذاشته اند.
نوروز اين ميراث گران نياكان ما پس از گذشت هزاران 
س���ال، با كوله بارى از رازهاى باشكوه وخاطره هاى دلنشين 
نسل هاى روزگاركهن اينك بر سفره دل ما نشسته و ميهمان 
ماس���ت و برماس���ت كه درصيانت آن كوشا باشيم و با راز 
ورمزهاى پرپيچ وتابش به آيندگان تحويل دهيم. درجهان، هيچ 
فرهنگى به اندازه فرهنگ ايرانى پر از جشن و آيين شادمانى 
نبوده است ولى ازهمه اين جشن ها و آيين هاى پرشمار اندكى 
به جا مانده كه يكى از آنها نوروز است. طلوع دوباره بهار از 
زمهرير زمستان، آغاز نوروز است و نوروز درايران با شكوفايى 

درختان و سرسبزى زمين آغاز مى شود.
زمان پيدايى نوروز به درستى روشن نيست ولى آنچه كه 
مسلم است در دوران هخامنشيان بسيار باشكوه برگزار مى شده 
است. در سنگ نگاره هاى تخت جمشيد به وضوح مسلم است 
كه نمايندگانى از كشورهاى گوناگون در كنار هم ايستاده اند و 
هركدام با ارمغان و سوغاتى در كنار داريوش هخامنشى درحال 

اهداى هدايا به اين شاه هخامنشى هستند.
مى گويند كيومرث، نياى بزرگ مردمان و نخستين پادشاه 
جهان روز اورمزد از ماه فروردين  يا نخس���تين روز س���ال 
خورشيدى تاج برسرنهاد و به بزرگداشت برگزارى آيين آن 
روز را »روز نو« يا »نوروز«  ناميدند و از آن پس هرسال به 

يادآورى و بزرگداشتش جشن برپاساختند.
جمشيد يكى از پادشاهان پيشدادى در نخستين روز سال 
تاج برسر نهاد كه پس از آن ايرانيان اين روز را جشن گرفتند 
و تا سال ها پيش ايرانيان از نوروز به عنوان نوروز جمشيدى 

نيز ياد مى كردند.
فردوس���ى در مورد پيدايش نوروز به دس���ت جمشيد 
مى گويد: به جمشيد بر گوهر افشاندند/ مرآن روز را روز نو 
خواندند/  سرسال نو هرمز فرودين/ به آسود از رنج دل تن 
زكين / بزرگان به ش���ادى بياراستند/ مى و جام و رامشگران 
خواستند/ چنين جشن فرخ از آن روزگار/ بمانده است از آن 

خسروان يادگار
در دوره ساسانى نوروز را بين چند روز )شش تا سى 
روز نوشته اند( جشن مى گرفتند وآن را به نوروز عامه و خاصه 
تقسيم مى كردند. »نوروز عامه« يا نوروز كوچك 5روزبود كه 
از اول فروردين آغاز مى شد و »نوروز خاصه« 6روز بود كه 
از شش���م فروردين يا خرداد روز آغاز مى ش���د كه به جشن 
بزرگ معروف بود. ابوريحان بيرونى روز شش���م فروردين را 
نوروز بزرگ و آن را عيدى بزرگ در بين ايرانيان مى داند و 
مى نويسد: خداوند در اين روز از آفرينش جهان آسوده شد 
زيرا اين روز آخر روزهاى شش���گانه است ودراين روز خدا 
مشترى را بيافريد و فرخنده ترين ساعت هاى آن روز ساعت 

مشترى است.
زرتشتيان مى گويند در اين روز زرتشت توفيق يافت كه 
با خداوند مناجات كند،كيخسرو بر هوا دراين روز عروج كرد. 
دراين روز براى ساكنان زمين سعادت را قسمت مى كنند و از 

اينجاست كه ايرانيان اين روز را روز اميد نام نهادند.
در زمان سلجوقيان به گردش ماه  ها در سال پايان دادند و 
نوروز را به طور ثابت در روز اول بهار نجومى يعنى نخستين 
روز از ماه فروردين كه در آن خورش���يد به برج »بره« وارد 
مى ش���ود و روز و شب برابر مى گردد، قرار دادند. نابسامانى 
گاهشمارى و متغير بودن ماه هاى سال در زمان ملكشاه سلجوقى 
به س���امان رس���يد و او در سال ۴67قمرى به هشت تن از 
اخترشناسان و رياضيدانان بزرگ زمان خود از جمله حكيم 
عمر خيام مأموريت داد تا گاهشمار ايرانى را اصالح كنند و 
اين گروه نوروز را در اول بهار قرار دادند و جايگاه آن براى 
هميشه ثابت ماند و از آن پس تقويمى به نام تقويم جاللى يا 
ملكى كه از نزديك ترين گاهشمارهاى جهان به سال حقيقى 

خورشيدى است در ايران رواج يافت و نوروز بر اول بهار و 
ماه فروردين پايدار شد.

در سرزمين هاى ديگر نيز جشن هايى وجود دارند كه با 
نوروز ايرانيان سنخيت دارند. براى نمونه بابليان كهن جشنى 
داشته اند كه به هنگام بهار برگزار مى شد كه برخى از رسم و 

رسومات آن شبيه نوروز ايرانيان است.
نوروز يكى از چندين جشن هاى ايرانى است. ايرانيان در 
طول سال دهه ا جشن برگزار مى كردند كه شامل مجموعه هاى 

ذيل بود:
1-جشن هايى كه از رخداد اسطوره اى برآمده اند و رنگ 

وبويى از اساطير ايرانى دارند.
2- جشن هايى كه خاستگاه كيهانى وگاهشمارى دارند و 

بر اساس محوريت زمان به وجود آمدند.
3- جش���ن هايى ك���ه از باورهاى باس���تانى ايرانيان 

برخاسته اند.
۴- جش���ن هايى كه با تغيير در زندگى كش���اورزى و 
دامپرورى ايجاد شده اند)كه البته اين مورد در رديف دوم نيز 

قرار مى گيرد(.
نوروز نيز يكى از اين جشن ها است كه بسيارى از موارد 
فوق را در برمى گيرد. نوروز از موقعى آغاز مى شود كه خورشيد 
به برج حمل در مى آيد. دراين روز ، مدت روز و ش���ب به 
برابرى مى رس���د كه بنا به گفته استاد جالل الدين كزازى اين 
رخداد بسيار شگون به تراز مندى بهارى يا اعتدال ربيعى ناميده 
مى شود . نوروز به راستى جشن بازگشت به آغاز است و هميشه 
بازگشت به آغاز شگفتى خود را به همراه دارد؛ زيرا جهان و 

آفرينش به هنگام نوروز به آغاز خود برمى گردند.
در اقداماتى كه از طرف ايرانيان در آستانه نوروز رخ مى دهد 
اين است كه ايرانيان پيش از رسيدن نوروز خانه تكانى مى كنند 
و مى كوشند كه هرچه در خانه هست عارى از هرگونه غبار و 

ناپاكى باشد يا اينكه در نوروز لباس هاى نو به تن مى كنند .
 اين رسم برمى گردد به يكى از جشن هاى آيينى و باور 
شناختى ايرانيان  به نام جشن فروردگان يا بزرگداشت فرورهر. 
 باور ايرانيان براين بود كه در روزهاى واپس���ين سال و آغاز 
سال جديد، درگذشتگان شان از مينو و جهان پنهان به جهان 
آشكار و ديدار زندگان مى آيند كه اين رسم پس از اسالم نيز 
در نوروز جايگاه خودرا حفظ كرد )رفتن به زيارت اهل قبور 
در پنجشنبه آخرسال ( و با نظافت منازل با پذيرايى از ميهمانان 

پنهانى )ارواح( همراه است.
ما ايرانيان همواره مردمانى ميهمان نواز بوده ايم پس اگر 
ميهمانى به خانه ما مى آيد بايد منزل را نظافت كرده و لباس هاى 

نو به تن كنيم.
نوروز پس از ورود اس���الم به ايران نيز جايگاه خود را 
حفظ كرد و پيرامون نوروز احاديثى از معصومين ديده و شنيده 
شده است. روايت است كه على )ع( دراين روز به جانشينى 
رسول خدا منصوب شد و همچنين قائم آل محمد )ع( نيز در 

اين روز ظهور خواهند كرد و ...
بدين ترتيب المان ها و ش���خصيت هاى اسالمى در كنار 

سنت نوروز جاى خود را باز كردند.
كتاب خدا در كنار هفت سين قرار گرفت، هدايايى كه 
ايرانيان به يكديگر مى دهند معموال اگر پول باشد از درون قرآن 

بيرون آورده و به يكديگر تقديم مى شود.
دعاهاى هنگام تحويل سال و حضور در اماكن متبركه 

هنگام تحويل سال نيز مى تواند گواه اين ادعا باشد.
همچنين شخصيت امير مومنان على )ع( نيز در نوروز 
جايگاهى دارد؛ زيرا ايرانيان شيعه هستند و على)ع( نقش بسزايى 
در فرهنگ شيعه دارد. دربسيارى از اشعار فارسى حلول بهار 

را در كنار نام على قرار مى دهند؛ به عنوان مثال:
به���ار آمد بهار آمد خوش آم���د/ على با ذوالفقار آمد 
خوش آمد/ على با دلدل و قنبر جلودار/ شه دلدل سوار آمد 

خوش آمد
آيين و رسم و رسومات ايرانيان درنوروز

خانه تكانى : غبار روبى و گردگيرى از در و ديوار و وسايل 
درون خانه وبه دور ريختن اش���ياى ژنده و فرسوده يكى از 

رسوم ايرانيان در نوروز است.
كاش���تن س���بزه: نمادى از بركت و شگون است كه در 
ظروف كوچكى گندم، جو، عدس و ...را س���بز مى كنند و 
درسفره هفت سين قرار مى دهند. در ايران كهن بيست و پنج 
روز پيش از نوروز در ميدان شهر دوازده ستون از خشت خام 
برپا مى شد و بر فراز هرستونى دانه هايى از حبوبات مى كاشتند 
و در ششمين روز فروردين با ترنم و شادى اين سبزه ها را 

مى كندند و براى فرخنگى به هرسو مى پراكندند.
چهارشنبه سورى : چهارشنبه آخر سال كه بر اساس يك 

سنت كهن ايرانيان در آن شب آتش روشن مى كنند.
ايرانيان كهن براين باور بوده اند كه »فرورهاى نياكان« در 
آغاز اين روز به زمين مى آيند و بركت و نيكروزى را براى 
خاندان خود به ارمغان مى آورند. ايرانيان براى راهنمايى اين 
فرورها بر سردر خانه هاى خود آتش مى افروختند و شعله هاى 
اين آتش را از آتشدان خانه فراهم مى ساختند تا فرورها بتوانند 

خاندان خويش را بيابند.
چون در ايران كهن روزهاى هفته رايج نبوده اس���ت از 
اين رو آتش افروزى پيش از نوروز و در سه ش���نبه شب آخر 
سال انجام نمى گرفته است بلكه درست پيش از آغاز جشن 
»همس���پتمدم« يعنى س���يصد و شصتمين روز سال كه آغاز 
روزهاى گاسانيك يا پنجه وه است انجام مى گرفته كه بعدها 
اين سنت در سه شنبه هاى آخر سال به عنوان چهارشنبه سورى 

برجا مانده است.
ايرانيان گاه اين آتش را بر روى بام وگاه در كوچه و گاه 
درخيابان برپا مى كردند كه تعداد گله هاى آتش بايد به شمار 
عدد مقدس 3و7 مى رس���يد؛ شايد نماينده شعار گفتار نيك، 

رفتارنيك و پندار نيك بوده باشد.
در دوران ساسانيان اين جشن از ارزش و اعتبار خاصى 
برخوردار بوده و سعى مى شده است كه بر آتش احترامى خاص 

بگذارند و 3يا7 مرتبه از روى آتش مى پريدند.
زردی من از تو سرخی تو از من

پنجشنبه آخرسال: از آيين هاى كهن و ماندگار ايرانيان است 
كه برسر مزار اموات در آخرين پنجشنبه سال حاضرشده و براى 

ايشان خيرات داده و از خداوند طلب مغفرت مى كنند.
س���فره هفت سين: از ديگر آيين هاى نوروزى است كه 
در همه جاى ايران رايج است ورسم است كه هنگام تحويل 
سال همه اعضاى خانواده در كنار هفت سين جمع شده و آغاز 
سال نو را با مباركى جشن مى گيرند. سبب گزينش هفت سين 
مشخص نيست اما عدد هفت كه يك عدد سمبليك و مورد 
احترام براى ايرانيان بوده و هست، جاى بحث دارد. احتمال 
مى رود هفت سين را به مناسبت هفت امشاسپند )بزرگ ترين 

نماد شناسي جشن بهار

فرشته مزديسنا( برگزيده باشند. آنچه كه به عنوان هفت سين در 
سفره قرار مى گيرد بايد داراى اين خصوصيات باشد:

الف- پارسى باشد
ب- با واژه سين آغاز شود
ج- ريشه گياهى داشته باشد

د-خوردنى باشد
ه- اسم مركب نباشد

و- براى بدن سودمند باشد
كه بيشتر شامل موارد ذيل است:
سبزه )نماد نوزايى و تولد دوباره(
سيب )نماد تندرستى و زيبايى (
سمنو )نماد فراوانى و بركت(

سير )نماد سالمتى (
سنجد )نماد عشق(

سركه )نماد شكيبايى وعمر(
سماق )نماد طلوع خورشيد(

در بس���يارى از منابع آمده كه هفت سين نخست هفت 
شين بوده و بعدها به اين نام تغيير يافته؛ مانند شمع، شيرينى، 
شمش���اد، شاخه نبات و... برخى ديگر به وجود هفت چين 
در ايران پيش از اس���الم معتقدند كه در زمان هخامنشيان به 
روى هفت ظرف چينى غذا مى گذاشتند كه به آن هفت چين 
يا هفت چيدنى مى گفتند.مراسم تحويل سال : دراين هنگام همه 
اعضاى خانواده در كنار يكديگر نشسته و سفره هفت سين نيز 

گسترده شده و دست بردعا برداشته اند.
رسم ديد و بازديد : يكى از داليلى كه اسالم بر نوروز 
صحه گذاشته، همين رسم ديد و بازديد است. در اسالم به 
صله رحم توجه بسيارى شده و احاديث بسيارى در اين مورد 
از معصومين وجود دارد. مى گويند هنگامى كه كيفيت نوروز 
ايرانيان را براى پيامبر اسالم )ص( تشريح كردند، پيامبر بسيار 
از نوروز خوشحال شد و بيشتر از آن از ديد و بازديد و صله 
ارحام ايرانيان خش���نود شد. در حقيقت نوروز بهانه اى است 

براى آشتى كردن و كنارنهادن كدورت ها.
رس���م نوروزانه : هدايايى كه ايرانيان در هنگام ديد و 
بازديد به يكديگر عرضه مى كنند كه بس���يار عمل نيكو و 

خداپسندانه اى است.
بسيارى مواقع اولين هديه كه در نوروز گرفته مى شود را 
به قصد بركت و تبرك نزد خود نگاه مى دارند، زيرا ايرانيان 
به دست خوب و پربركت نيز معتقد هستند كه دست خوب 
دستى است كه اگر هديه از آن به كسى ارزانى شود،آن هديه 
موجب بركت در زندگى فردى كه هديه را دريافت مى كند 

خواهد شد.
سيزده به در: روز پايانى جشن نوروز است كه ايرانيان 

به بيرون از خانه مى روند و اين روز را دركنار طبيعت سپرى 
مى كنند.

آيين هاى نمايشى در نوروز:  همراه با برگزارى آيين هاى 
مختلف در آغاز سال نو، هنر و ادبيات نيز از اين قضيه مستثنى 
نماند و بسيارى از آيين هاى نمايشى و داستان هاى مختلف با 
موضوع نوروز در ايران خلق شد. شخصيت هايى مثل بابانوروز 
و ننه س���رما كه در ادبيات كودكان جاى خودرا باز كرده اند. 
همچنين داستان هاى متنوعى كه با موضوع نوروز خلق شدند 

و بر ايرانى بودن نوروز صحه گذاشتند.
آيين های نمايشی

همچون ميرن���وروزى: بدين صورت بود كه مردى از 
طبقه پايين اقشار اجتماعى حكومت شهر را براى چند روزى 
در دست مى گرفت و تنى چند از مردم را به عنوان نديم و 
خدم���ه و عمال خود برمى گزيد. او دراين مدت كوتاه براى 
پادشاهى خود اقتدار بسيارى قائل بود و هرگونه حكمى را 
صادر مى كرد و توس���ط مالزمانش به اجرا در مى آمد و پس 
از پايان حكومتش براى صدور فرمان ها بازخواست نمى شد. 

مى گويند مدت فرمانروايى او 13روز بوده است.
حاجى فيروز: درايران باستان دو عيد بزرگ وجود داشت: 
يك���ى عيد آفرينش در آغاز پاييز و ديگرى عيد باززايى در 

آغاز بهار.
عيد باززايى در واقع به »دوموزى« خداى شهيد شونده 

س���ومرى مربوط مى شود. اين ايزد در پايان هرسال كشته و 
در س���ال نو دوباره متولد مى شد و زايش دوباره او را جشن 
مى گرفتند چون با زايش او گياهان و دانه ها مى روييدند. حاجى 
فيروز بازمانده آيين بازگشت ايزد شهيد شونده يا سياوش است 
كه چهره سياه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ 
او نماد خون سرخ سياوش و حيات مجدد ايزد شهيد شونده 
و شادى او زايش دوباره اى است كه رويش و بركت با خود 

مى آورد. حاجى فيروز در خيابان ها مى چرخد و مى خواند و 
مى رقصد و يك دايره زنگى در دست مى گيرد و شادى مى كند 

و رسيدن بهار را نويد مى دهد. او اينچنين مى خواند:
حاجى فيروزه/ سالى يه روزه/ همه ميدونن/ منم مى دونم/ 
عيد نوروزه/ ابراب خودم ساماال عليكم/ ابراب خودم سرتو 
باالكن/ ابراب خودم بزبزقندى/  ابراب خودم چرا نمى خندى

دربار قاجار در آس���تانه عيد نوروز تدارك ويژه اى براى 
برگزارى هرچه باش���كوه تر مراسم عيد نوروز مى ديد. مراسم 
اصلى »س���الم نوروزى« بود كه در سه بخش برگزار مى شد. 
سالم عام تحويل، سالم عام تخت مرمر و سالم خاص سر 
در. يك روز پيش از عيد از طرف رئيس تش���ريفات دربار 
على خان ظهيرالدوله داماه شاه براى طبقات مختلف دعوتنامه 
فرستاده مى شد و مدعوين بايستى يك ساعت قبل از تحويل 
حضور به هم رسانند. سالم عام نوروز در تخت مرمر واقع 
در كاخ گلستان اجرا مى شد. در كتاب سفرنامه پوالك در ايران 
درباره مراس���م نوروز در دربار آمده اس���ت كه نوروز در زير 
آسمان شاد و زيباى ايران جشنى است براى شادى و شادكامى. 
نويسنده اين كتاب در تشريح آئين هاى نوروزى به جشن »سالم 
نوروزى« در دربار مى پردازد و مى نويسد: بيست دقيقه پيش از 
تحويل سال شاه وارد مى شود هنگام ورود به تاالر يك خواجه 
و چند پيشخدمت به دنبال شاه هستند. او به طرف شاه  نشينى 
كه مخصوص او تهيه ش���ده مى رود. چهارزانو روى فرش 
ابريشمين مى نشيند و راحت و آسوده به پشتى تكيه مى دهد 
در هنگامى كه فقط چند دقيقه به حلول سال نو باقى است، 
نظام العلما با محلول طال بر كاسه اى چينى رقم سال نو و زير 
آن آرزوى بركت را مى نويسد. اكنون ديگر منجمان عالمت 
مى دهند و توپ شليك مى شود و منجم باشى رسما به اطالع 
شاه مى رساند كه سال نو آغاز شده است. بالفاصله روحانيون 
حاضر و صاحب منصبان بانگ مبارك باد برمى دارند. از طرف 
مستوفى الممالك كيسه هاى متعدد از سكه هاى جديدالضرب 
طال و نقره تقديم شاه مى شود. شاه محتوى آنها را روى يك 
سينى بزرگ نقره مى ريزد آنها را با هم مخلوط مى كند و به هر 
يك از حاضران چندتايى از آنها مى دهد زيرا گرفتن سكه نو 
به هنگام تحويل سال ميمنت دارد. برحسب ترتيب، پوالك در 
بخش ديگرى از سفرنامه خود به رسوم مردم در عيد نوروز نيز 
اشاره مى كند. او مى نويسد: جشن نوروز سيزده روز دوام دارد 
و در طول اين روزها تقريبا همه كسب وكارها تعطيل است. در 
اين مدت همه منحصرا به تفريح مى پردازند، از لذايذ خانوادگى 
برخوردار مى شوند يا به ديد و بازديد يكديگر مى روند و به 
هم تبريك مى گويند. هركس جامه نوى در بردارد و از آنجا 
كه رنگ هاى روشن بيش از همه طرف توجه است گروه هايى 
را مى بينيد كه لباس هاى س���بز و زرد و آبى و س���رخ بر تن 
دارند. بديهى است كه زنان ناگزيرند جامه هاى نو خود را زير 
چادرهاى تيره رنگشان پنهان دارند. آشنايانى كه با هم روبه رو 
مى شوند دست يكديگر را مى فشارند و با فرياد عيد مبارك 
يكديگر را در آغوش مى كشند. كسى كه زير دست است در 
حالى كه با دو دست خود يك دست ارباب يا حامى اش را 
در دست مى گيرد تبريك مى گويد و جواب تبريك خود را 
مى گيرد. در يادداشت هاى پوالك به جشن هاى عمومى نوروز 
كه در ميدان توپخانه تهران برگزار مى شده نيز پرداخته و آمده 
است: يكى از رسوم جشن نوروز مراسمى است كه در ميدان 
توپخانه انجام مى شود و شاه از پنجره ايوانى به نمايش مى نگرد. 
پايين در ميدان پهلوانانى كه سراسر سال را در زورخانه تمرين 
كرده اند با اندام هايى برهنه و نيرومند به كشتى گرفتن مشغولند. 
شيرينكاران و تردستان، بندبازان، دلقك ها و لوده هايى كه در 
پوست شير و خرس رفته اند ديده مى شوند و گاه و بيگاه شاه 
سكه هاى كوچك طال و نقره به ميان آنها مى اندازد. عنتربازها 
برنامه مضحكى با حيوانات دست آموز خود اجرا مى كنند. در 
همه اين مدت نقاره خانه نيز بالوقفه مشغول نواختن موسيقى 
است. در روزهاى نهم يا دهم اسبدوانى انجام مى گيرد. طول 
مسابقه اسبدوانى نيم فرسنگ است. سرانجام روز سيزدهم يعنى 
آخرين روز عيد فرا مى رسد. همه از دروازه شهر خارج مى شوند 
و به باغ ها روى مى آورند. با اين روز ديگر شادى هاى نوروز 
پايان مى پذيرد. عكس هاى زير كه مربوط به يكى از جشن هاى 
نوروزى در زمان ناصرالدين شاه قاجار است سور و سات دربار 
در استقبال از نوروز، مراسم »سالم نوروزى«، كشتى گرفتن و 

اسبدوانى در جريان جشن هاى نوروز را نشان مى دهد.

جمشيد يكی از پادشاهان پيشدادی 
در نخستين روز سال تاج برسر نهاد 

كه پس از آن ايرانيان اين روز را 
جشن گرفتند تاسالها پيش ايرانيان 
از نوروز به عنوان نوروز جمشيدی 

نيز ياد می كردند
فردوسی در مورد پيدايش نوروز به 

دست جمشيد می گويد : 
به جمشيد بر گوهر افشاندند
 مرآن روز را روز نو خواندند
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حسن فراز مند 

رسم و قرار هفتگي من با دوستداران 
ترانه هاي در واكاوي ترانه هاي قديمي در 
روزهاي سه شنبه هرهفته است و شش 
سالي مي شود كه در يك پاورقي در ويژه 
نامه ادب و هنر به اين كار مشغولم ...اما 
در اين ويژه نامه نوروزي و به دليل آمدن 
روزهاى دلنشين بهارى سراغ چند ترانه 
و تصنيف دل انگيز و خاطره انگيز بهارى 
مى روم كه معروف ترين آنها ترانه »گل اومد،  
بهار اومد«  است كه آهنگساز اين ترانه قديمى همان ويلون نواز 
برجسته كشورمان مرحوم مجيد وفادار بود كه هنگام بررسى 
يكى ديگر از آثار ماندگار او به نام »مرا ببوس« در پاورقي هاي 
واكاوي ترانه هاي قديمي در ويژه نامه ادب و هنر روزهاي سه 
شنبه روزنامه اطالعات به شرح بخش هايى از زندگى و آثار او 
پرداختيم . اين جا هم قبل از اين كه دوباره به سراغ سازنده 
كه البته به دليل اين كه خواننده  اين آهنگ زيبا و ماندني – 
اش يك خانم است مجوز پخش در صداو سيما ندارد – بروم 

شعر خاطره انگيز اين ترانه قديمي را مرور كنيم :
گل اوم���د به���ار اوم���د مى رم به صحرا.... عاش���ِق 

 

صحرايى ام بى نصيب و تنها
 دلب���ر م���ه پيكر گردن بلورم . آه ...عيد اومد، بهار اومد ،

من از تو دورم
گر بيام از اين س���فر اى گلعذارم...  از س���فر طوِق طال 

برات ميارم
دلب���ر مه پيكر گردن بلورم .. .آه ...عيد اومد، بهار اومد، 

من از تو دورم
)موسيقي فاصله (

زِ تو خواهم ...زِ تو خواهم ....عهد عش���قى كه بس���تى 
وفا كنى

- ياد ما كنى
از چمن ها گر گذش���تى، ياد من كن ....گر ش���نيدى 

سرگذشتى
- ياد من كن

دلب���ر مه پيكر گردن بلورم...... عيد اومد ،بهار اومد ،من 
از تو دورم

اما دلم برايتان بگويد كه :
مجيد وفادار خالق بسيارى از آهنگ ها و نغمه هاى جاودانه 
در موسيقى اصيل و پاپ ايران بود كه »گل اومد،  بهار اومد« 
يكى از آنها بود و ترانه هايى مثل: »گلنار« با شعر كريم فكور در 
مايه دشتى»..»ياد از آن روزى كه زهره«، با شعرى از جهانگير 
تفضلى در ماية  سه گاه و نيز »شمع شبانه« با شعرى از معينى 
كرمانشاهى )هر سه( با صداى مرحوم داريوش رفيعى نيز از 

ساخته هاى مرحوم مجيد وفادار بود.
نخستين خوانندة  ترانه »گل اومد،  بهار اومد« بانو فرح دخت 
عباسى طالقانى بود كه بسيارى او را به نام »پوران شاپورى« 
مى شناختند، چون همسر عباس شاپورى آهنگساز و ترانه ساز 

دهة 2۰ و 3۰ بود.
خانم ش���اپورى اّما پيش از خوانندگى يكى از بازيگران 
فعال سينماى ايران بود كه در فيلم هاى دهه 2۰ و 3۰ سينماى 
ايران از جمله آقاى قرن بيس���تم،  اش���ك ها و لبخندها،  اّول 
هيكل،  بيقرار،  حاتم طايى،  دنياى پول،  ستارگان مى درخشند،  

طالى سفيد،  طوفان برفراز 
پترا،  عمو ن���وروز،  گدايان 
تهران،  گرگ هاى گرس���نه 
و اللة  آتش���ين بازى كرد و 
بعد از ترانة  »گل اومد،  بهار 
اومد« ترانه هاى »اشكم دونه، 
  دونه« معروف شد و بر سر 
زبان ها افتاد و سپس ترانه اى 
با آهنگ زيبايى از انوشيروان 
روحان���ى به نام »زندگى آى 

زندگى خسته ام،  خسته ام« از او منتشر شد و سپس ترانه »بيا 
كه بريم به مزار مال ممدجان« كه ترانه اى افغانى بود از استاد 
زالند آهنگساز معروف افغاني و هنوز هم كپى ها و اجراهايى 
از آنها توسط خوانندگان معاصرمان اجرا و پخش مى شود. اّما 
حاال كه ما قصد داريم تاريخ را به نگارش دربياوريم )و البته 
وظيفه هم داريم چيزى را از قلم نيندازيم(، ...بايد ما را ببخشيد 
كه مجبوريم به ديگر آثارى كه او اجرا كرد اشاره كنيم )تاريخ 

است ديگر،  نمى شود منكر آن شد(.
ترانه هايى چون: ويرون بش���ى اى دل،  همصدا،  اى دختر 
صحرا نيلوفر،  واه چه باليى اى دل،  كيه كيه در مى زنه و ترانه 
»مى گردم دور دنيا « كه البته ملودى ها و آهنگ  هاى ياد شده، 
اين روزها با صداى برخى از خوانندگان پاپ امروزى منتشر 
مى ش���ود يا با شعرهاى طنزآميزتا همين دوسه سال پيش در 
برنامة  پر طرفدار »جمعة ايرانى« و ديگر برنامه هاى طنز راديو و 
تلويزيون پخش مى شد كه در اين راه همت سعيد توكل در 
راديو و فريد شب خيز در شبكه 

5تلويزيون قابل توجه است.
آن طور كه مورخان موسيقي 
نوش���ته اند زندگى خانم عباسى 
طالقانى با عباس ش���اپوري دوام 
چندانى نيافت و پس از جدايى از 
او،  همسر حبيب روشن زاده )مفّسر 
ورزشى تلويزيون آن روزگار (شد 
كه حاصل ازدواج آنها دو فرزند 
به نام هاى اميد روشن زاده و آرزو 
روشن زاده است و از ميان ده ها ترانه و آهنگى كه با صداى 
او و به صورت صفحه راهى بازار شد،  ترانه »گل اومد، بهار 
اومد« او بيش���تر گل كرد. او پس از انقالب از كش���ور خارج 
شد و اوايل دهة  6۰ مبتال به بيمارى سرطان شد و هنگامى 
كه بيمارى اش به اوج رسيد، در سال 1369 به كشور بازگشت 
و در همان سال درگذشت و در گورستان امامزاده طاهر كرج 
به خاك سپرده شد.تا يادم نرفته در اينجا بگويم كه اين ترانه 

ازساخته هاي بيژن ترقي است .
 وحاال با اجازه شما برويم سراغ ديگرترانه هاي بهاري .

رقص شکوفه 
ترانه »رقص شكوفه« كه با اين بيت »شكوفه مى رقصد 
از باد بهارى« ش���روع مى شود ،از ديگر ترانه هاى خاطره انگيز 
بهارى است كه اين روزها بويژه در ايام نوروز موسيقى خالى 
آن در خالل برنامه هاى راديو و تلويزيون بسيار شنيده مى شود. 
اين ترانه نخستين بار با صداى »ويگن دارباريان« در استوديو 
باربد س���ابق تهران در حوالى پل چوبى ضبط و به صورت 

صفحه روانه بازار شد. 
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شرحي کوتاه بر ترانه هاي معروف بهاري 

گل اومد ... بهار اومد...مي رم به صحرا 
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 اي���ن اثر از جمله آهنگ هاى معروف عطااهلل خرم بود 
كه با ش���عرى از پرويز وكيلى ترانه  سراى معروف آن روزگار 
توانست به عنوان يكى از آثار ماندگار در زمينه بهار و شكوفه 
از آن نسل به نسل امروز منتقل شود و جايگاهى براى خود 
دست و پا كند.  ويگن نيز پيش از آن ترانه ،با ترانه اى ديگر 
مثل »يه مرغ نازى داشتم خوب نگهش نداشتم شغال اومد و 
بردش، رو پا نشست وخوردش« يا ترانه »چرا نمى رقصى؟« به 
شهرت رسيده بود و در آن روزگار به سلطان جاز در موسيقى 

پاپ ايران معروف شده بود. 
دربارة  ويگ���ن،  اين 
خوانن���دة  ايرانى  ارمنى تبار 
تبريزى هم بعدها با شما در 
ويژه نامه ادب و هنر روزهاي 
سه شنبه صحبت هاى زيادى 
دارم،  ولى ترانه »ش���كوفه 
مى رقصد« او در رديف يكى 
از منزه ترين و بى اشكال ترين 
ترانه هاى ج���از بهارى آن 
روزگار و اي���ن روزگار به 

شمار مى رود كه در آن مى خواند:
شكوفه مى رقصد از، باد بهارى

شده سرتاسر دشت، سبز و گلنارى
شكوفه هاى بى قرار، روز آفتابى

به صبا بوسه دهند، با لب سرخابى
اى شكوفه خنده تو، جلوه ها دارد
آن روى زيبا نظرى، سوى ما دارد
***

 حاال مى خواهم از ترانه بهارى ديگرى ياد كنم كه در 
سال هاى بعد از انقالب هم يك سريال تلويزيوني با استفاده 
از همان آهنگ از تلويزيون در ابتداى دهة 7۰ پخش شد و 

آن ترانه قديمى گيلكى »گل پامچال« بود.
حتماً يادتان مى آيد كه خواننده در آن سريال مى خواند:

گل پامچال، گل پامچال ، بيرون بيا
 فصل بهاره ...عزيز موقع كاره 

شكوفا هان، غنچه وا كنيد، غنچه وا كنيد 
بلبل سرِ داره، ... جانم ...بلبل سر داره

بيا دل بيقراره ... بيا فصل بهاره
اگر يادتان باش���د اين سريال تلويزيونى را محمدعلى 
طالبى ساخت و در آن بازيگرانى چون فاطمه معتمدآريا، 
داود رشيدى، ستارة جعفرى، اسماعيل گرامى، رضا بابك، 
زنده ياد كيومرث ملك مطيعى و زنده ياد پروين سليمانى 
بازى داش���تند و اين سريال داستان دخترى به نام »ليال« را 
روايت مى  كرد كه در جنوب كش���ور زندگى مى كردند و 
در اث���ر بمباران خانواده اش را از دس���ت داده بود و براى 
پيدا كردن خواهر خود به تهران و سپس به شمال كشور 

سفر كرد و …
ترانه »گل پامچال« كه با اجرا و آرانژمان اركستر جديد 
به عنوان موس���يقى تيتراژ اين سريال به كار گرفته شد، از 
جمله آثارى بود كه از آن دهه به بعد كمك كرد كه بقية 
سريال سازان هم به طورجدى به فكر ساختن و داشتن تيتراژ 

ابتدا و پايانى براى سريال هاى خود باشند.
اّما به ياد داشته باشيد 
اين ترانه متعلق به عصر قاجار 
است و نخستين خوانندة آن 
خانم عزت روحبخش بوده 
اس���ت، زن خواننده اى كه 
نوشته اند اهل آشتيان بوده 
است و از شاگردان مكتب 
هنري نايب السلطنه در عهد 
قاجار بوده و در سال 1325 
شمس���ى اين ترانه را اجرا 

كرد و بعدها »ناصر مسعودى« خوانندة خوش الحان و با 
ذوق گيلكى )كه به موقع در ويژه نامه ادب و هنر سراغ او 
خواهيم رفت( آن را اجرا كرد و به صورت صفحه روانه بازار 

شد، كه البته مى گويند در 
پشت جلد صفحه نوشته اند 
سرايندة شعر آن شادروان 
بهمن فرجى بوده است، اّما 
زمانى ديگر همين ترانه با 
يك آرانژمان پاپ تر توسط 
خوانندة تهرانى ديگرى به 
نام »اك���ى بنايى« )خواهر 
خانم پورى بنايى، بازيگر 
س���ينماى قبل از انقالب و همسر سعيد نادرى فيلمساز( 
خوانده شده و گفته شد كه شعر آن از سيد جعفر مهرداد 
بوده است ،ولى زمانى كه در سال 1379 همين ترانه توسط 
كامبيز روش���ن روان مجدداً براى اركستر تنظيم شد و بيژن 
بيژنى خوانندة صاحب سبك و خوش صدا و شاگرد مكتب 
استاد شجريان آن را اجرا كرد ، گفته و نوشته شد كه شعر 
آن متعلق به »ايرج دهقان« اس���ت؛ از ايرج دهقان شاعر و 
غزلسراى با ذوق شيرازى نيز ترانه معروف » گذشت هرچه 

بود گذشت« نيز آن روزها بر سر زبان ها افتاده بود.
به هر شكل اين ترانه چون از آثار فولكلور گيالنى به 
حساب مى آيد حرف ها و حديث هاى زيادى هم پيرامون آن 
زده شده است، كه البته استاد تيمور گورگين شاعر بزرگ 
گيالنى به ما قول داده اس���ت در فرصتى مناس���ب رگ و 
ريشة اين ترانه و چند ترانه گيلكى ديگر را برايمان بررسى 
كرده و از منطقه خمام رش���ت كه در آن زندگى مى كند 
برايمان ارس���ال كند و در وقت مناسب نيز به خاطر ترانه 
معروف »بنفشه گل بنفشه گل بنفشه« سراغ ناصر مسعودى نيز 
خواهيم رفت كه سرايندة اثر همين استاد عزيزمان »تيمور 

گورگين« است.
چند ترانه بهاری ديگر

البته در حوزه بهار ترانه هاى زيادى ظرف 7 دهة گذشته 
ساخته و اجرا شده اند كه همة آنها شهرت و معروفيتى پيدا 
نكردند، اّما برخى از آنها هنوز هم زير لب زمزمه مى شوند 
مانند »بهار من گذش���ته شايد« كه شعرى از استاد معينى 
كرمانش���اهى است و آهنگى است از مرحوم عماد رام كه 
خودش آن را در 1352 در تهران اجرا كرد و در سال 1356 
نيز توسط خوانندة ديگرى به نام »ستار« اجرا شده كه البته 
اين بار توسط على درخشان براى اركستر تنظيم شد و اين 

طور شروع مى شد:
چرا تو جلوه ساز اين، بهار من نمى شوى

چه بوده آن گناه من، كه يار من نمى شوى
بهار م  دخترم

تران���ه »بهار بهار« هم كه با 
شعرى از محمدعلى بهمنى شاعر 
و ترانه سراى با ذوق معاصر ساخته 
ش���ده و آهنگ آن توسط تورج 
شعبانخانى ساخته و توسط خود 
او نيز اجرا ش���ده است، از جمله 
ترانه هايى است كه گاه با صداى 
خودش و گاه با صداى مرحوم 
ناصر عبداللهى اين روزها از راديو 
و تلويزيون مكرراً پخش مى شود 
و نيز خوب است يادى كنيم از شعر »بهارم دخترم« از مرحوم 
فريدون مشيرى شاعر بهارى كه آنرا براى دخترش بهار خانم 
سروده بود و در ميانه دهة 5۰ با آهنگى از فرهاد فخر الدينى 
توسط مرحوم بانو مرضيه اجرا و پخش شد كه اين ترانه نيز از 
بهاريه هاى شنيدنى بود، اّما در اين ميان ترانه »بوى بهار مى دهد« 
با صداى مرحوم استاد نادر گلچين از جمله ترانه هاى خاطره انگيز 
است كه با آهنگى از مرحوم عماد رام سال ها پيش به صورت 
كاست و كاتريچ روانه بازار شد و در رديف بهاريه هاى زيبا 
و فراموش نشدنى قرار گرفت كه شعر آن نيز از استاد رحيم 
معينى كرمانشاهى است .انشااهلل در شماره هاى سال هاي آينده 
دربارة برخى از ترانه هاى قديمى بهاري در ويژه نامه  ادب و 

هنر سه شنبه ها با شما حرف هاى زيادى دارم. 
 سال نو بر همه شما مبارك
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زمسـتان مـی رود  كـه  برخيـز 
بسـتان سـرای  در  بگشـای 
نارنـج و بنفشـه بـر طبـق نـه
شبسـتان در  بگـذار  منقـل 
ويـن پـرده بگـوی تا به يـك بار
ايـوان پيـش  ز  ببـرد  زحمـت 
برخيـز كـه بـاد صبـح نـوروز
در باغچـه می كنـد گل افشـان
مشـتاق بلبـالن  خاموشـی 
امـکان نـدارد  گل  موسـم  در 
نمانـد نهـان  دهـل  آواز 
در زيـر گليـم و عشـق پنهـان
نـوروز بامـداد  گل  بـوی 
هزاردسـتان خـوش  آواز  و 
بس جامه فروخته سـت و دستار
بس خانه كه سوخته ست و دكان
ما را سـر دوسـت بر كنار اسـت
آنـك سـر دشـمنان و سـندان
چشمی كه به دوست بركند دوست
تيربـاران ز  ننهـد  هـم  بـر 
سعدی چو به ميوه می رسد دست
سـهل اسـت جفای بوسـتانبان

ای نوبهـار خنـدان از المـکان رسـيدی
چيـزی بيـار مانـی از يـار مـا چـه ديدی
خندان و تازه رويی سرسبز و مشك بويی
همرنـگ يـار مايی يـا رنـگ از او خريدی
ای فضل خوش چو جانی وز ديده ها نهانی
ناپديـدی ذات  در  پديـدی  اثـر  انـدر 
ای گل چـرا نخنـدی كـز هجر بازرسـتی
ای ابـر چـون نگريی كز يار خـود بريدی
آشـکارا می خنـد  بيـارا  چمـن  گل  ای 
زيرا سـه مـاه پنهـان در خـار می دويدی
ای بـاغ خـوش بپرور اين نورسـيدگان را
كاحـوال آمدنشـان از رعـد می شـنيدی
ای بـاد شـاخه ها را در رقـص انـدرآور
بـر ياد آن كـه روزی بر وصـل می وزيدی
بنگر بديـن درختان چون جمع نيکبختان
شـادند ای بنفشـه از غـم چـرا خميـدی
سوسن به غنچه گويد هر چند بسته چشمی
چشـمت گشاده گردد كز بخت در مزيدی
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 استاد دكتر قاسم صافي

هست س����الي دو روز شادي خلق
چون نكو بنگري همان هم نيس����ت

زان كه يك عيد نيس����ت در عالم
ك����ه در او صدهزار ماتم نيس����ت

خي����ز خاقاني����ا ز اخ����وان جهان
كه جه����ان ميزبان خرم نيس����ت

اديب برومند
چند صباحي از درگذشت دوست ديرين دانشمند، 
طبيب و شاعرس����راپا حيا و حلم و سكوت و خشوع 
و ساده زيست، الگوي اخالق مداري، فارغ از حسابگري 
مادي در طبابت و ماية مباهات جامعة پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران مرحوم دكتر مجتبي روحاني فرزند 
زالل و واالي مرحوم آيت اهلل حاج س����يد محمدهادي 
روحاني رانكوهي نگذش����ته بود كه دست اجل، عنصر 
مادي سخنور فرزانه و دلبستة ايران زمين، مردي آزاده و 
مبارزي استوار در راه اعتالي جامعه و شخصيتي خوشنام 
در عرصة سياست و هنر شادروان عبدالعلي اديب برومند 

را از ما گرفت. 
فرهيخته اي كه با تأسف، نقش و تأثير او در شعر 
و ادبيات و هنر و در نهضت ملي ايران به رهبري دكتر 
محمد مصدق و حساسيت و عشق عميقي كه به كشورش 
ايران داشت و اغلب از اوضاع زمان و گرفتاري هاي مردم 
مي گفت در دوران حياتش واكاوي نشد و شايسته است 
كه پژوهش����گران با ذوق، اين بخش از نقش او و نيز 
اشعار دالويز و سروده هاي آبدار و مراتب شوريده حالي 
و آزادگي و وارس����تگي و تبلور نگاه ش����اعرانه او را با 

بررسي عالمانه بنمايانند و بشناسانند.
دکتر سيد علي رضا نقوي

در غم فراق استاد اديب از ياران موافق، يار ديگري از 
دست رفت و مرغي ديگر از َچه َچه افتاد. دوست ديرين 
فرهيخته و دانشمند فارسي گوي ما در پاكستان، شخصيتي 
ارزنده و استادي كم مانند، پروفسور دكتر سيد علي رضا 
نقوي روي در نقاب خاك كشيد و پهنة ادب فارسي و 

جامعة علمي پاكستان و ميراث داران زبان و فرهنگ فارسي 
را سوگوار كرد. شخصيتي كه در قلمرو تاريخي زبان و 
ادبيات فارسي و تحقيقات اسالم شناسي و ايران شناسي 
خدمت مي كرد و كوشش ها در ترميم مسائل و موقعيت 
كنوني زبان فارسي در شبه قاره مي نمود و آثاري قوي و 
سودمند مانند فرهنگ جامع فارسي به اردو و انگليسي 

)بهترين كتاب س����ال ايران در 2۰12 ميالدي(، بررسي 
حقوق شخصيه شيعه در چهار جلد به زبان انگليسي، 
ترجمه قوانين جزايي ايران به اردو، تذكره نويسي  فارسي 
در هند و پاكستان كه بهترين كتاب سال ايران در 1966 

شناخته شد به يادگار گذاشت.
نقوي تربيت يافته و دانش آموختة اس����تاداني بزرگ 
مانند بديع الزمان فروزانفر، س����عيد نفيسي، جالل الدين 
همايي، دكتر صادق كيا، دكتر ذبيح اهلل صفا، دكتر محمد 
معين، دكتر ابراهيم پورداود، دكتر حسين مينوچهر، دكتر 
پرويز ناتل خانلري، دكتر حسين خطيبي، دكتر سيد جعفر 
شهيدي و ديگران بود و سير و سلوك علمي و معنوي 
داش����ت و در درياي ژرف و پهناور فرهنگ و ادبيات 

ايران و اس����الم، صاحبنظر و از استادان مسّلم اين رشته 
به شمار مي آمد.

دكتر نقوي در سال 1393 ميالدي در يوپي هند به 
دنيا آمد. پس از تجزيه شبه قاره، در اسالم آباد پاكستان 
اقامت گزيد و س����رانجام در پاييز 1396 خورشيدي در 

الهور درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد. 

او عالمانه و بي تكلف زيست. كم سخن مي گفت و 
چون لب مي گشود عميق و انديشمندانه و آرام و مهربان 
مي گفت و بي  مضايقه و بدون چشم داشتي، به فرهنگ و 
ادبيات ايران و دوس����تان و خادمان زبان فارسي خدمت 
مي كرد و بيش از چهاردهه تدريس و پژوهش، نيروهاي 

متعدد فارسي پرورش مي داد.
نقوي يكي از ياران و دوستان عميق و صديق زنده ياد 
دكتر سيد سبط حسن رضوي از مشاهير و نامداران ادب 
فارسي پاكستان و رئيس سازمان فارسي و مدير بخش 
فارسي دانش����كده اصغر مال راولپندي و مؤلف كتاب 
ارزشمند »پارسي گويان و شاعران پارسي گوي پاكستان« 
و از تحصيلكردگان ممتاز استاد بديع الزمان فروزانفر و 

مسافران عالم ملكوت
يادي از چند فرهيخته

يادکردي از استادان درگذشته
دکتر مجتبي روحاني، اديب برومند، دکتر سيد علي رضا نقوي 

و رشيد فرزانه پور
ند

وم
 بر
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دكتر ذبيح اهلل صفا به ش����مار مي رفت و شباهت هايي 
در خلق و خو با هم داشتند و با نگارنده نيز پيوندي 
عاطفي و دوستي و مودت سرشار مي نمودند و در اداره 
مجله دانش كه چند صباحي، نظارت آن بر عهده ام بود 

همراهي مي كردند. 
افس����وس كه با از دس����ت دادن اين سرمايه هاي 
ارزش����مند در ش����به قاره و عدم استفاده قابل و آسان 
نهادهاي متولي زبان فارسي از آنان، به تدريج ارتباط اين 
سرزمين با فرهنگ ايراني و زبان و ادبيات فارسي كه 
بخش����ي از فرهنگ ملي و گوشه اي از پشتوانه هويت 
و ملت آن نيز هس����ت قطع يا بي رونق مي شود اگرچه 
بر اهالي دانش و كمال اين خطه پوش����يده نيست كه 
حفظ اين فرهنگ يعني حفظ پل ارتباطي با همسايه اي 
كه در طول هزاران سال بهترين پيوندهاي فرهنگي و 
اجتماعي را با آنان داشته است و هر دو طرف، به اين 
روابط متقابل و ادامة آن، نياز شديدي دارند. چنان كه 
جواهر لعل نهر و نخست وزير هند مستقل كه با تاريخ 
و فرهنگ ايران آشنايي كامل داشت و شيفتة آن بود، 
دربارة نخستين سفرش به ايران گفته بود »ديدن ايران 
بزرگترين آرزوي من بود« و در باب پيوند مردم ايران 
و هند اظهارداشت كه »ميان تمامي اقوام و طوايف قبل 
از همه و بيشتر از همه، هنديان از فرهنگ ايران متأثرند. 
سرزمين ايران روحش به هندوستان آمده و در عمارت 
تاج محل كه نمونة  متعالي هنر اين سرزمين است، كالبد 

و جسمي مناسب براي هويتش يافته است.« 
و اكنون در دورة معاصر دكتر خالد مسعود رئيس 
سابق مركز تحقيقات اسالمي وابسته به دانشگاه بين المللي 
و ش����وراي ايدئولوژي اس����المي دولت پاكستان و از 
انديشمندان برجسته در مجلس يادبود پروفسور نقوي 
در فرهنگستان مّلي زبان اردو و پاكستان سه شنبه پنجم 
دي ماه 1396 كه رياست اين مجلس را به عهده داشت 
ضم����ن بيان خاطراتي از دوران همكاري مرحوم نقوي 

با او در مركز تحقيقات، 
اظهارداشت كه در پاكستان 
با بي اعتنايي و بي توجهي و 
غفلت، زبان فارسي را از 
دست داديم با وجود اين، 
امثالي چون مرحوم نقوي 
نامهرباني  هايي  علي رغم 
كه به ايش����ان مي شد و 
ناماليماتي كه مي ديدند 
س����عي كردند از ميراث 

غني فرهنگي و مذهبي و ادبي اين سرزمين، پاسداري 
و صيانت كنند و بايد كه بيش از گذش����ته در اين راه 
بكوش����يم و پيوند ناگسستني خود را با ميراث گذشته 

خويش، صيانت كنيم. 
رشيد فرزانه پور 

شخصيت ديگري كه ثمره ها و خاطره هاي گرانبهايي 
در حمايت از پاسداران زبان و فرهنگ فارسي از خود 
به يادگار مي گذاشت. رشيد فرزانه پور فاضل خوشنويس 
خلوت نشين بي ادعا و دوستي با كرامت بود كه نوروز 
1396 از جمع دوس����تان هنرمند انجمن خوشنويسان 
پركشيد. نخستين بار نامش را چند دهه پيش در همكاري 
ب����ا فقيد صاحبنام نيك كردار اس����تاد دكتر ماهيار نوابي 
رايزن وقت فرهنگي ايران در پاكستان شنيدم و پس از 
آن، حضور پررنگش را در نمايشگاه هاي كتاب كه آثار 
گرانبهايي چون ديوان حافظ و ديگر آثار سخنوران را به 
لحاظ كتاب آرايي و خوشنويسي و ساير نفاست هاي هنري 
به نمايش مي گذاشت و چند صباحي هم با حضور در 

كاشانه اش فرمانيه شرقي به ديدارش نايل مي شدم. 
فرزانه پور، فرهيخته اي عميقاً مومن، با نش����اط و با 
اخالق، مهربان و مؤدب، راضي از زندگي و اميدوار به 

رحمت خداوند و از خادمان حوزة فرهنگ بود. 
كتابخانه غني و منظمي داشت و تمامي مكاتبات و 

خدماتش را كالسه شده و با وسواسي خاص نگهداري 
مي كرد و هر عالقه مند و پژوهشگري مي توانست با چهرة  

باز او مواجه شود و از مجموعة  آن بهره گيرد. 
ويژگي شاخص فرزانه پور كه موضوع بيان احوال 
اوس����ت استفاده از ذوق سليم و قلم پرنقش و نگارش 
بود كه تا پايان عمر به مناس����بت ها و هر نوروز، از آن 
براي دوس����تانش بهره مي گرفت و با تحرير متني گوارا 
و طرب  انگيز و احترام آميز، دوس����تانش را ياد مي كرد و 
از طريق پس����ت ارسال مي داشت. ويژگي ديگر او كه 
براي مس����ئوالن فرهنگي آموزنده است، پايداري ارتباط 
چهل و چند ساله اش با فاضالن و هنرمندان و استادان زبان 
فارس����ي كش����وري بود كه در آن خدمت مي كرد. او از 
طريق مكاتبه و خرم نگاري كه كمتركسي به اين شيوه 
و پايدار در عصر ارتباطات الكترونيكي اقدام مي كند با 
صرف همت و حوصله به حسن رابطة مستمر از طريق 

سفارشات پستي توجه داشت. 
وي بي گمان و بدون مبالغه در استمرار بخشيدن به 
روابط فرهنگي و تش����هيد ارتباطات و مناسبات ديرينة 
خود با ارباب دانش و فضيلت محل مأموريتش نواحي 
سند و پنجاب پاكستان پس از اختتاميه مأموريت از طريق 
نامه نگاري و تّرسالت يكي از استثناها بود. شوربختانه اين 
شيوه مورد توجه و مرسوم سازمان هاي مرتبط مثل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و بعدها سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي و 
بنياد سعدي نبوده كه وابستگان 
فرهنگي گذشته خويش را كنار 
هم داش����ته باشند و ارتباطات 
آن����ان را نزديك گردانند. در 
حالي كه براي گسترش زبان 
فارسي و پيوندهاي فرهنگي 
دامنه دار و تعامالت پيوس����ته 
في مابين با كشورهاي مختلف، 
به فعاليت هاي درازمدت و اساسي نياز است و بر اساس 
همين نظر، بس����يار مطلوب و بسزا است كه به ويژه در 
سازمان هاي فرهنگ و ارتباطات اسالمي و بنياد سعدي، 
زمينه ها و فرصت هايي فراهم شود كه مسئوالن فرهنگي 
مؤثر ادوار گذش����ته دعوت ش����وند كه در افتتاحيه يا 
اختتاميه هاي گرد همايي هاي مرتبط به زبان و ادب فارسي 
و دوره هاي دانش افزايي و ديگر مجامع دانشوران فارسي 
كه گا هي در اين نهادها تش����كيل مي شود شركت كنند 
و نتيجه خدماتشان كه روزگاري در دوره هاي مختلف 
در خارج ايران با استادان و پژوهشگران سرزمين ها در 
ارتباط بوده اند به نحوي استمرار يابد و روابط بين الملل 
در تعام����ل و همراهي در معن����اي عميق و دامنه دار و 

كم هزينه شكل گيرد. 
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بهار آمد كه هر سـاعت رود خاطر به بسـتانی
به غلغل در سـماع آيند هر مرغی به دسـتانی
دم عيسيسـت پنـداری نسـيم باد نـوروزی
كـه خاک مـرده باز آيـد در او روحی و ريحانی
بـه جـوالن و خراميدن در آمد سـرو بسـتانی
تو نيز ای سـرو روحانـی بکن يك بار جوالنی
به هر كويی پری رويی به چوگان می زند گويی
تـو خود گوی زنخ داری بسـاز از زلف چوگانی
به چندين حيلت و حکمت كه گوی از همگنان بردم
بـه چوگانـم نمی افتـد چنين گـوی زنخدانی
بيـار ای باغبـان سـروی بـه بـاالی دالرامم
كه باری من نديدسـتم چنين گل در گلستانی
تو آهو چشـم نگـذاری مرا از دسـت تا آن گه
كه همچون آهو از دسـتت نهم سـر در بيابانی
كمال حسـن رويت را صفت كـردن نمی دانم
كـه حيران باز می مانم چـه داند گفت حيرانی
وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی
كنار توسـت اگر غم را كناری هسـت و پايانی
طبيب از من به جان آمد كه سعدی قصه كوته كن
كـه دردت را نمی دانـم برون از صبـر درمانی

بلبـل ز شـاخ سـرو بـه گلبانـگ پهلوی
می خوانـد دوش درس مقامـات معنوی
يعنـی بيـا كـه آتـش موسـی نمـود گل
تـا از درخـت نکتـه توحيـد بشـنوی
مرغـان بـاغ قافيـه سـنجند و بذله گوی
تـا خواجه می خورد بـه غزل های پهلوی
جمشـيد جز حکايت جـام از جهان نبرد
دنيـوی اسـباب  بـر  مبنـد  زنهـار دل 
ايـن قصه عجب شـنو از بخـت واژگون
مـا را بکشـت يـار بـه انفاس عيسـوی
خـوش وقت بوريـا و گدايی و خواب امن
كاين عيش نيست درخور اورنگ خسروی
چشـمت به غمزه خانـه مردم خراب كرد
مخموريت مباد كه خوش مست می روی
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
كای نور چشم من به جز از كشته ندروی
سـاقی مگـر وظيفـه حافـظ زيـاده داد
كاشـفته گشـت طـره دسـتار مولـوی
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 استاد دكتر قاسم صافي

هست س����الي دو روز شادي خلق
چون نكو بنگري همان هم نيس����ت

زان كه يك عيد نيس����ت در عالم
ك����ه در او صدهزار ماتم نيس����ت

خي����ز خاقاني����ا ز اخ����وان جهان
كه جه����ان ميزبان خرم نيس����ت

اديب برومند
چند صباحي از درگذشت دوست ديرين دانشمند، 
طبيب و شاعرس����راپا حيا و حلم و سكوت و خشوع 
و ساده زيست، الگوي اخالق مداري، فارغ از حسابگري 
مادي در طبابت و ماية مباهات جامعة پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران مرحوم دكتر مجتبي روحاني فرزند 
زالل و واالي مرحوم آيت اهلل حاج س����يد محمدهادي 
روحاني رانكوهي نگذش����ته بود كه دست اجل، عنصر 
مادي سخنور فرزانه و دلبستة ايران زمين، مردي آزاده و 
مبارزي استوار در راه اعتالي جامعه و شخصيتي خوشنام 
در عرصة سياست و هنر شادروان عبدالعلي اديب برومند 

را از ما گرفت. 
فرهيخته اي كه با تأسف، نقش و تأثير او در شعر 
و ادبيات و هنر و در نهضت ملي ايران به رهبري دكتر 
محمد مصدق و حساسيت و عشق عميقي كه به كشورش 
ايران داشت و اغلب از اوضاع زمان و گرفتاري هاي مردم 
مي گفت در دوران حياتش واكاوي نشد و شايسته است 
كه پژوهش����گران با ذوق، اين بخش از نقش او و نيز 
اشعار دالويز و سروده هاي آبدار و مراتب شوريده حالي 
و آزادگي و وارس����تگي و تبلور نگاه ش����اعرانه او را با 

بررسي عالمانه بنمايانند و بشناسانند.
دکتر سيد علي رضا نقوي

در غم فراق استاد اديب از ياران موافق، يار ديگري از 
دست رفت و مرغي ديگر از َچه َچه افتاد. دوست ديرين 
فرهيخته و دانشمند فارسي گوي ما در پاكستان، شخصيتي 
ارزنده و استادي كم مانند، پروفسور دكتر سيد علي رضا 
نقوي روي در نقاب خاك كشيد و پهنة ادب فارسي و 

جامعة علمي پاكستان و ميراث داران زبان و فرهنگ فارسي 
را سوگوار كرد. شخصيتي كه در قلمرو تاريخي زبان و 
ادبيات فارسي و تحقيقات اسالم شناسي و ايران شناسي 
خدمت مي كرد و كوشش ها در ترميم مسائل و موقعيت 
كنوني زبان فارسي در شبه قاره مي نمود و آثاري قوي و 
سودمند مانند فرهنگ جامع فارسي به اردو و انگليسي 

)بهترين كتاب س����ال ايران در 2۰12 ميالدي(، بررسي 
حقوق شخصيه شيعه در چهار جلد به زبان انگليسي، 
ترجمه قوانين جزايي ايران به اردو، تذكره نويسي  فارسي 
در هند و پاكستان كه بهترين كتاب سال ايران در 1966 

شناخته شد به يادگار گذاشت.
نقوي تربيت يافته و دانش آموختة اس����تاداني بزرگ 
مانند بديع الزمان فروزانفر، س����عيد نفيسي، جالل الدين 
همايي، دكتر صادق كيا، دكتر ذبيح اهلل صفا، دكتر محمد 
معين، دكتر ابراهيم پورداود، دكتر حسين مينوچهر، دكتر 
پرويز ناتل خانلري، دكتر حسين خطيبي، دكتر سيد جعفر 
شهيدي و ديگران بود و سير و سلوك علمي و معنوي 
داش����ت و در درياي ژرف و پهناور فرهنگ و ادبيات 

ايران و اس����الم، صاحبنظر و از استادان مسّلم اين رشته 
به شمار مي آمد.

دكتر نقوي در سال 1393 ميالدي در يوپي هند به 
دنيا آمد. پس از تجزيه شبه قاره، در اسالم آباد پاكستان 
اقامت گزيد و س����رانجام در پاييز 1396 خورشيدي در 

الهور درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد. 

او عالمانه و بي تكلف زيست. كم سخن مي گفت و 
چون لب مي گشود عميق و انديشمندانه و آرام و مهربان 
مي گفت و بي  مضايقه و بدون چشم داشتي، به فرهنگ و 
ادبيات ايران و دوس����تان و خادمان زبان فارسي خدمت 
مي كرد و بيش از چهاردهه تدريس و پژوهش، نيروهاي 

متعدد فارسي پرورش مي داد.
نقوي يكي از ياران و دوستان عميق و صديق زنده ياد 
دكتر سيد سبط حسن رضوي از مشاهير و نامداران ادب 
فارسي پاكستان و رئيس سازمان فارسي و مدير بخش 
فارسي دانش����كده اصغر مال راولپندي و مؤلف كتاب 
ارزشمند »پارسي گويان و شاعران پارسي گوي پاكستان« 
و از تحصيلكردگان ممتاز استاد بديع الزمان فروزانفر و 

مسافران عالم ملكوت
يادي از چند فرهيخته

يادکردي از استادان درگذشته
دکتر مجتبي روحاني، اديب برومند، دکتر سيد علي رضا نقوي 

و رشيد فرزانه پور
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دكتر ذبيح اهلل صفا به ش����مار مي رفت و شباهت هايي 
در خلق و خو با هم داشتند و با نگارنده نيز پيوندي 
عاطفي و دوستي و مودت سرشار مي نمودند و در اداره 
مجله دانش كه چند صباحي، نظارت آن بر عهده ام بود 

همراهي مي كردند. 
افس����وس كه با از دس����ت دادن اين سرمايه هاي 
ارزش����مند در ش����به قاره و عدم استفاده قابل و آسان 
نهادهاي متولي زبان فارسي از آنان، به تدريج ارتباط اين 
سرزمين با فرهنگ ايراني و زبان و ادبيات فارسي كه 
بخش����ي از فرهنگ ملي و گوشه اي از پشتوانه هويت 
و ملت آن نيز هس����ت قطع يا بي رونق مي شود اگرچه 
بر اهالي دانش و كمال اين خطه پوش����يده نيست كه 
حفظ اين فرهنگ يعني حفظ پل ارتباطي با همسايه اي 
كه در طول هزاران سال بهترين پيوندهاي فرهنگي و 
اجتماعي را با آنان داشته است و هر دو طرف، به اين 
روابط متقابل و ادامة آن، نياز شديدي دارند. چنان كه 
جواهر لعل نهر و نخست وزير هند مستقل كه با تاريخ 
و فرهنگ ايران آشنايي كامل داشت و شيفتة آن بود، 
دربارة نخستين سفرش به ايران گفته بود »ديدن ايران 
بزرگترين آرزوي من بود« و در باب پيوند مردم ايران 
و هند اظهارداشت كه »ميان تمامي اقوام و طوايف قبل 
از همه و بيشتر از همه، هنديان از فرهنگ ايران متأثرند. 
سرزمين ايران روحش به هندوستان آمده و در عمارت 
تاج محل كه نمونة  متعالي هنر اين سرزمين است، كالبد 

و جسمي مناسب براي هويتش يافته است.« 
و اكنون در دورة معاصر دكتر خالد مسعود رئيس 
سابق مركز تحقيقات اسالمي وابسته به دانشگاه بين المللي 
و ش����وراي ايدئولوژي اس����المي دولت پاكستان و از 
انديشمندان برجسته در مجلس يادبود پروفسور نقوي 
در فرهنگستان مّلي زبان اردو و پاكستان سه شنبه پنجم 
دي ماه 1396 كه رياست اين مجلس را به عهده داشت 
ضم����ن بيان خاطراتي از دوران همكاري مرحوم نقوي 

با او در مركز تحقيقات، 
اظهارداشت كه در پاكستان 
با بي اعتنايي و بي توجهي و 
غفلت، زبان فارسي را از 
دست داديم با وجود اين، 
امثالي چون مرحوم نقوي 
نامهرباني  هايي  علي رغم 
كه به ايش����ان مي شد و 
ناماليماتي كه مي ديدند 
س����عي كردند از ميراث 

غني فرهنگي و مذهبي و ادبي اين سرزمين، پاسداري 
و صيانت كنند و بايد كه بيش از گذش����ته در اين راه 
بكوش����يم و پيوند ناگسستني خود را با ميراث گذشته 

خويش، صيانت كنيم. 
رشيد فرزانه پور 

شخصيت ديگري كه ثمره ها و خاطره هاي گرانبهايي 
در حمايت از پاسداران زبان و فرهنگ فارسي از خود 
به يادگار مي گذاشت. رشيد فرزانه پور فاضل خوشنويس 
خلوت نشين بي ادعا و دوستي با كرامت بود كه نوروز 
1396 از جمع دوس����تان هنرمند انجمن خوشنويسان 
پركشيد. نخستين بار نامش را چند دهه پيش در همكاري 
ب����ا فقيد صاحبنام نيك كردار اس����تاد دكتر ماهيار نوابي 
رايزن وقت فرهنگي ايران در پاكستان شنيدم و پس از 
آن، حضور پررنگش را در نمايشگاه هاي كتاب كه آثار 
گرانبهايي چون ديوان حافظ و ديگر آثار سخنوران را به 
لحاظ كتاب آرايي و خوشنويسي و ساير نفاست هاي هنري 
به نمايش مي گذاشت و چند صباحي هم با حضور در 

كاشانه اش فرمانيه شرقي به ديدارش نايل مي شدم. 
فرزانه پور، فرهيخته اي عميقاً مومن، با نش����اط و با 
اخالق، مهربان و مؤدب، راضي از زندگي و اميدوار به 

رحمت خداوند و از خادمان حوزة فرهنگ بود. 
كتابخانه غني و منظمي داشت و تمامي مكاتبات و 

خدماتش را كالسه شده و با وسواسي خاص نگهداري 
مي كرد و هر عالقه مند و پژوهشگري مي توانست با چهرة  

باز او مواجه شود و از مجموعة  آن بهره گيرد. 
ويژگي شاخص فرزانه پور كه موضوع بيان احوال 
اوس����ت استفاده از ذوق سليم و قلم پرنقش و نگارش 
بود كه تا پايان عمر به مناس����بت ها و هر نوروز، از آن 
براي دوس����تانش بهره مي گرفت و با تحرير متني گوارا 
و طرب  انگيز و احترام آميز، دوس����تانش را ياد مي كرد و 
از طريق پس����ت ارسال مي داشت. ويژگي ديگر او كه 
براي مس����ئوالن فرهنگي آموزنده است، پايداري ارتباط 
چهل و چند ساله اش با فاضالن و هنرمندان و استادان زبان 
فارس����ي كش����وري بود كه در آن خدمت مي كرد. او از 
طريق مكاتبه و خرم نگاري كه كمتركسي به اين شيوه 
و پايدار در عصر ارتباطات الكترونيكي اقدام مي كند با 
صرف همت و حوصله به حسن رابطة مستمر از طريق 

سفارشات پستي توجه داشت. 
وي بي گمان و بدون مبالغه در استمرار بخشيدن به 
روابط فرهنگي و تش����هيد ارتباطات و مناسبات ديرينة 
خود با ارباب دانش و فضيلت محل مأموريتش نواحي 
سند و پنجاب پاكستان پس از اختتاميه مأموريت از طريق 
نامه نگاري و تّرسالت يكي از استثناها بود. شوربختانه اين 
شيوه مورد توجه و مرسوم سازمان هاي مرتبط مثل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و بعدها سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي و 
بنياد سعدي نبوده كه وابستگان 
فرهنگي گذشته خويش را كنار 
هم داش����ته باشند و ارتباطات 
آن����ان را نزديك گردانند. در 
حالي كه براي گسترش زبان 
فارسي و پيوندهاي فرهنگي 
دامنه دار و تعامالت پيوس����ته 
في مابين با كشورهاي مختلف، 
به فعاليت هاي درازمدت و اساسي نياز است و بر اساس 
همين نظر، بس����يار مطلوب و بسزا است كه به ويژه در 
سازمان هاي فرهنگ و ارتباطات اسالمي و بنياد سعدي، 
زمينه ها و فرصت هايي فراهم شود كه مسئوالن فرهنگي 
مؤثر ادوار گذش����ته دعوت ش����وند كه در افتتاحيه يا 
اختتاميه هاي گرد همايي هاي مرتبط به زبان و ادب فارسي 
و دوره هاي دانش افزايي و ديگر مجامع دانشوران فارسي 
كه گا هي در اين نهادها تش����كيل مي شود شركت كنند 
و نتيجه خدماتشان كه روزگاري در دوره هاي مختلف 
در خارج ايران با استادان و پژوهشگران سرزمين ها در 
ارتباط بوده اند به نحوي استمرار يابد و روابط بين الملل 
در تعام����ل و همراهي در معن����اي عميق و دامنه دار و 

كم هزينه شكل گيرد. 
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بهار آمد كه هر سـاعت رود خاطر به بسـتانی
به غلغل در سـماع آيند هر مرغی به دسـتانی
دم عيسيسـت پنـداری نسـيم باد نـوروزی
كـه خاک مـرده باز آيـد در او روحی و ريحانی
بـه جـوالن و خراميدن در آمد سـرو بسـتانی
تو نيز ای سـرو روحانـی بکن يك بار جوالنی
به هر كويی پری رويی به چوگان می زند گويی
تـو خود گوی زنخ داری بسـاز از زلف چوگانی
به چندين حيلت و حکمت كه گوی از همگنان بردم
بـه چوگانـم نمی افتـد چنين گـوی زنخدانی
بيـار ای باغبـان سـروی بـه بـاالی دالرامم
كه باری من نديدسـتم چنين گل در گلستانی
تو آهو چشـم نگـذاری مرا از دسـت تا آن گه
كه همچون آهو از دسـتت نهم سـر در بيابانی
كمال حسـن رويت را صفت كـردن نمی دانم
كـه حيران باز می مانم چـه داند گفت حيرانی
وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی
كنار توسـت اگر غم را كناری هسـت و پايانی
طبيب از من به جان آمد كه سعدی قصه كوته كن
كـه دردت را نمی دانـم برون از صبـر درمانی

بلبـل ز شـاخ سـرو بـه گلبانـگ پهلوی
می خوانـد دوش درس مقامـات معنوی
يعنـی بيـا كـه آتـش موسـی نمـود گل
تـا از درخـت نکتـه توحيـد بشـنوی
مرغـان بـاغ قافيـه سـنجند و بذله گوی
تـا خواجه می خورد بـه غزل های پهلوی
جمشـيد جز حکايت جـام از جهان نبرد
دنيـوی اسـباب  بـر  مبنـد  زنهـار دل 
ايـن قصه عجب شـنو از بخـت واژگون
مـا را بکشـت يـار بـه انفاس عيسـوی
خـوش وقت بوريـا و گدايی و خواب امن
كاين عيش نيست درخور اورنگ خسروی
چشـمت به غمزه خانـه مردم خراب كرد
مخموريت مباد كه خوش مست می روی
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
كای نور چشم من به جز از كشته ندروی
سـاقی مگـر وظيفـه حافـظ زيـاده داد
كاشـفته گشـت طـره دسـتار مولـوی
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  هومن ظريف

جناب شـهنواز، به عوامل اين سـريال ارزشمند كه نگاه 
می كنيم، با اسامی گرانقدر فرهنگی و هنری مواجه می شويم؛ 
همانند علی رهبری و احمد پژمان در مقام آهنگساز و منوچهر 
آتشـی راوی فيلـم. ولـی جـدای از اين، دليل كم كاری شـما 

چيست؟
همين اواخر گروهى درصدد بودند فيلمى سينمايى 
درب���اره رئيس على دلوارى بس���ازند و به من گفتند كه 
همكارى بكن. من خوش���حال شدم و اسناد و مدارك و 
اطالعاتى را كه از گذشته داشتم مهيا كردم و با خود گفتم 
حال كه از بودجه بيت المال مى خواهند در تلويزيون فيلمى 
بس���ازند، حتما در اين زمينه همكارى كنم. دوبار بعد از 
اين اطالع صداوسيما، پيغام دادم كه چه شد؟هيچ جوابى 
ندادند و اطالعى ندارم كه چه سرنوش���تى گريبانگير آن 
شد. به هرحال از ۴7 سال پيش تاكنون، اگر كسى درباره 
آن كار كوچكى كه براى تاريخ انجام دادم، تشكرى مى كند، 
بسيار خوشحال مى شوم و صادقانه بگويم بهترين پاداشى 

است كه انتظار دارم.
 آقای شـهنوازی، اينکه محمود جوهری بازيگر سـريال 
به صورت ناگهانی در تصادف جاده ای كشـته می شـود، واقعا 

حادثه بود؟
يادم مى آيد كه عيد نوروز 135۴ نشده بود كه آمد و 
ما داشتيم سريال را مونتاژ مى كرديم و مشغول كار بودم و 
گفت دارم مى روم خرمشهرو آبادان. من هم برايش چهل 
هزارتوم���ان پاداش گرفتم و او يك پيكان قرمز جوانان 
گرفت و گويا زياد رانندگى بلد نبود و ششم فروردين در 

جاده هاى جنوب با تريلى تصاف كرد. نبايد اينگونه فكر 
كنيم كه پش���ت سر هر چيزى يك توطئه اى بوده است. 
البته من خودم را سرزنش مى كنم كه شايد نبايد يكدفعه 

چنين پولى به او مى دادم.
 برای ساخت چنين سريالی كه قيام مردمی خطه جنوب 
را به تصوير می كشيد،آيا اعمال نظارتی از سوی تلويزيون ملی 

ايران انجام می شد؟

صادقان���ه بگويم كه خير.آن چنان دخالت و نظارتى 
نبود.كار من موضوع مش���خصى داشت؛ روايت تاريخ 
گذش���ته اى نه چندان نزديك در آن شرايطى كه جمال 
عبدالناصر در مصر براى ايران ش���اخ و شونه مى كشيد 
و در عراق مواجه ش���ديم با اخراج گسترده ايرانيانى كه 
چندي���ن دهه در آنجا زندگى مى كردند. منظورم اتفاقات 
13۴7و 13۴8 اس���ت. ساخت آن سريال در آن شرايط 

اتفاقا خوب جواب داد و پيام مستتر در آن، اين بود كه 
در برابر انفعال برخى از كش���ورهاى عربى كه حتى يك 
بار هم در مواجهه با اس���تعمار انگليس، يك گلوله هم 
شليك نكرده ايد، ما چنين مردم مبارزى در جنوب ايران 
داريم كه پابرهنه و دست خالى در بوشهر مقاومت كردند 
و االن باعث افتخار ماست و باعث سرافكندگى شما كه 
برخى نوكر انگليس هستيد.البته اين پيام كامال در سريال 
مس���تتر نبود؛ مثال در در سكانسى، عكس ملكه انگليس 
به طنز ديده مى ش���د، در زمانى كه عكس ملكه انگليس 
تصوير تمبركشور كويت بود! ما از سال 197۰ ميالدى كه  
امارات متحده عربى تأسيس نشده بود صحبت مى كنيم. 
در عمان، »تيمور« حاكم بود كه بعد از پنج سال با كودتا 
كنار رفت و پدرش را به انگلستان تبعيد كردند كه من 
با آن ش���اه عمان هم چند بارى مالقات داشتم. خالصه 
منظورم اين است كه كشور يمن هنوز آزاد نشده بود و 
دست انگليسى ها بود و نخست وزير آن در سال 1971 
كشور را تقسيم كرد و شرق كانال سوئز را تخليه كرد. 
بعد از آن هم شاهد بوديم كه يمن و عربستان و عمان 
و ديگر كشورهاى منطقه گرچه ظاهرا از سلطه انگليس 
خارج شده بودند و نيروى نظامى انگليس از منطقه خارج 
ش���ده بود اما سياست هاى آنها زير نفوذ انگليس بود.آن 
اواخر هم ش���اهد بوديد كه بحرين هم با يك رفراندوم 
تقلبى از ايران جدا ش���د. بحرينى كه در دوران روانشاد 
دكتر مصدق، در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراى 
ملى، درخواست كرده بودند كه در انتخابات شركت كنند 
يعنى خود را جزو ايران مى دانستند. نهضت ملى شدن نفت 
چنان آوازه اى در منطقه انداخته بود كه مردم استعمارزده 

کارگردان سريال »دليران تنگستان«:

بيش از آنچه الزم بود به انگليسی ها حمله كردم

ساخت سريال دليران تنگستان در 
آن شرايط اتفاقا خوب جواب داد و 
پيام مستتر در آن، اين بود كه در 
برابر انفعال برخی از كشورهای 

عربی كه حتی يك بار هم در 
مواجهه با استعمار انگليس،يك 

گلوله هم شليك نكرده ايد،ما چنين 
مردم مبارزی در جنوب ايران داريم

دليران تنگســتان، مجموعه ای تلويزيونی اســت كه تاريخ مبارزه رئيس علی 
دلواری تنگستانی در جنوب ايران در مقابل امپراتوری بريتانيا را روايت می كند.

اين ســريال در 1۴ قســمت و در طول دو ســال از 1352-135۰ به كارگردانی 
»همايون شهنواز« و تهيه كنندگی »ملك ساسان ويسی« ساخته شد و نخستين بار، 
در اسفندماه 1353 از تلويزيون ملی ايران به نمايش درآمد و پخش آن، تا بهار 
135۴ ادامه داشــت. اگر فرزندان ايران،تا ســه نســل بعد از اين سريال،همچنان 
با تماشــای آن لذت می برند به خاطر روح حماســی و توجه كارگردان آن به 
اصالت تاريخی آن است.مجموعه تلويزيونی دليران تنگستان برداشت آزادی بود 
از كتاب »دليران تنگســتانی« اثر »محمدحسين ركن زاده آدميت«،كه البته جدا از 
اين برداشت آزاد، »همايون شهنواز« )نويسنده و كارگردان اثر( برای ساخت اين 
اثر از 11 كتاب ترجمه شــده، 7 كتاب ترجمه نشــده و روزنامه های حبل المتين، 
عصر جديد و همچنين از 11۰ فقره سند و 1۸۰۰ قطعه عكس و يادداشت های 

رهبران و بازماندگان جنبش تنگستان به عنوان منابع اصلی استفاده كرده است.اين 
اثر همچنين،نشان دهنده توانايی روايتگر بصری آن،يعنی همايون شهنواز نيز هست 
ولی كارنامه اين كارگردان ارزشمند،در مقايسه با هنرمندان هم سطح وی كه پيش 
از انقالب با تلويزيون و سينما همكاری می كرده اند و چه بسا دغدغه تاريخی و 

ملی نداشته اند، معنا داراست.
فارغ از تفسير اين معنا، به بهانه روز رئيس علی دلواری درتقويم رسمی كشور،در 
ابتدای شهريور امسال با اوكه در بستر بيماري بود، گفتگويی انجام دادم،كه از نظر 
می گذرانيد. اما دســت تقدير در لحظاتي كه اين نامه نوروزي براي چاپ آماده 
مي شد،خبر شوم و اندوهباري  در بر داشت و متاسفانه شهنواز عزيز پس از مدت ها ي 
مديد تحمل شدائد و آسيب هاي بيماري ، از اين عالم  اضطرار و اضطراب درگذشت 
و راهي عالم بقا و آرامش شد . وفات اين كارگردان و هنرمند شايسته كشورمان 

را به اهالي سينما و هنر و ملت ايران تسليت مي گوييم. 
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فكر مى كردند تنها راه نجات آنها نزديك شدن به دولت 
مصدق و پارلمان وقت ايران  اس���ت. خالصه بحرين 
جدا ش���د و ش���اه هم كه فكر مى كرد مى تواند در نتيجه 
موافقت اين امر، ژاندارم منطقه باشد حتى جزاير سه گانه 

را نيز تقسيم كرد.
بـا توجه به اين تمايل پهلوی دوم، همانگونه كه اشـاره 
فرموديـد، آيـا با سـاخت سـريال ضـد اسـتعماری دليران 
تنگسـتان، متناقض با سياسـت خارجی وقت نبود؟ آيا دچار 

مميزی و تنگنا نشديد؟
كارى به من نداشتند و اتفاقا خيلى هم به من كمك 
ش���د. خوب و بد را بايد گفت.آدم خوب است منصف 
باش���د. آقاى قطبى و جعفريان كمك مى كردند. داستان 
اينقدر در آنها اثر كرده بود كه ضرورت س���اخت چنين 
اثرى در آن زمان را حس كرده بودند. مخصوصا در آن 
جنگ ها و درگيرى هاى مرزى ايران و عراق در سا  ل هاى 
ابتداى دهه پنجاه خورش���يدى. يادتان باشد كه دور و بر 
ما دش���منان قرار گرفته اند. عراق با اينكه اين همه كشته 
داديم ولى يك دينار عراقى  خسارت جنگ نداده است و 

اگر موضوع داعش تمام شود، عراق ميلش به آن سمت 
مى كشد نه به سوى ما! ما بايد به نفع منافع ملى خود كارى 
مى كرديم.آقاى قطبى شخص وطن پرست و وطن خواهى 
بود. اتفاقا در سريال بيش از آنچه كه الزم بود به انگليسى ها 
حمله كردم، انتقاد كردم و در فيلم تكه هايى هم بود كه 
اگر دقت كنيد متوجه مى ش���ويد. وقتى خالو حسين در 
تلگراف خانه است عكس پادشاه انگليس را مى بينيد. او 
به رئيس على دلوارى مى گويد كه پادش���اه مى داند كه به 
نامش چه مى كنند؟ رئيس على دلوارى مى گويد: چه بدونه 
و چه ندونه فرقى نمى كنه؛ مسئول اونه! البته اين به نوعى 
به شاه وقت ايران هم برمى گشت! خالو حسين هم قاب 
عكس را بر مى گرداند و مى گويد: قاب را برمى گردانيم 
تا نداند در اينجا چه مى گذرد. ش���ما دقت كنيد كه در 
بوش���هر به بهانه دين،5۰-6۰ تا امامزاده درست كردند و 
مجالس ُعمركشون ترويج مى دادند تا بين سنى و شيعه 
اختالف و تشنج ايجاد كنند. من در فيلم چنين گنجانده 
بودم كه »مستر چيك« برود و بگويد كه من از ارادتمندان 

امام حسين هستم.
با اين وجود چرا بعد از 1357، شما وارد ساخت فيلم ها 

و سريال های مرسوم بعد از انقالب نشديد؟
انقالب كه شد من از تلويزيون قطع همكارى كردم. 
اين كار توس���ط قطب زاده انجام شد. خوشبختانه اخراج 
شدم و يك ادعا نامه اى هم نوشته بودند كه اگر چه فالنى، 
يعنى من، سريال ضداستعمارى ساخته است، اما همچنان 
مورد توجه شاه خائن بوده است! خب! يكى نبود بگويد 
كه ش���اه خائن زيارت امام رضا)ع( هم مى رفت. خالصه 

فيلم را هم پخش كردند؛ همان سال اول انقالب، همان 
سال قطع ارتباط من با تلويزيون، اما اسم من را از فيلم 
ح���ذف كردند! مثل كارى كه با خيلى هاى ديگر كردند. 
اينها در تاريخ ثبت مى شود. يك سال پيش هم »سروش« 
سريال را با تيراژ باال منتشر كرد و دارند مى فروشند و نه 
آن رژيم و نه اين رژيم، دستمزد پژوهش و نگارش آن 
را نداده اس���ت. اينها گفتن دارد چون من براى پول كار 
نكرده بودم و بحث وجدانى و مّلى بود و براى همين هم 

به دل نشست. چون از دل برخاسته بود.
بـا اين حال، بعد از دوران فترت اول انقالب، هيچ فيلمی 

نساختيد؟
سريال »روزهاى به ياد ماندنى« را اتفاقا شروع كردم 
كه 12 اپيزود آن ساخته شد اما خيلى اذيتم كردم و آن 
را رها كردم. فيلم سينمايى »شاه خاموش« را ساختم. در 
هر ش���رايطى نمى توان فيلم ساخت. از شاه خاموش،17 
س���كانس سانسور شد. در اين فيلم، عاشق شدن شاه به 
دختر اطريشى در جنگ جهانى اول را بهانه كردم؛ زمانى 
كه روس و انگليس ايران را اشغال كرده بودند. اين دو 

كشور دختر اتريشى را متهم مى كنند به جاسوسى براى 
آلمانى ها. مى آيند به ش���اه ديكته مى كنند كه او را اخراج 
كنيد. اتفاقا فروتن احمدش���اه را بازى مى كند و نصيريان 
ميرزا حسن خان مستوفى است. اما نگذاشتند سكانس هاى 
مفيد و مؤثر را به كار ببريم و علنا قبل از ساختن، سناريو 
را كنترل مى كردند و بعد از ساختن هم چنين شد. خدا 
شاهد است وقتى دليران تنگستان را مى ساختم هيچ كس 
نگفت چه بكن و چه نكن. مأمور نشسته بود براى شاه 

خاموش و مى گفت چه باشد و چه نباشد!
سرنوشت سريال »روزهای به ياد ماندنی« چه شد؟

جريان آن اينگونه بود كه فيلمبردار بى س���وادى را 
به جاى من گذاشتند كه كارگردانى بكند! بعد ديدند كه 
كار پيش نمى رود. الريجانى و همكارانش با من تماس 
گرفتند،آمدم و چند قس���مت  ديگر س���اختم، اما به دلم 
ننشست. خالصه با كار آقاى تورج منصورى، اين سريال 
تكه پاره شد. زنگ مى زدند كه اين ديالوگ ها، چرا چنين 
است! خب محاوره اى بود و از فرهنگ مردم. سينماى امروز 
كه به خدا از فيلم فارسى هاى ديروز هم بدتر است. آن موقع 
يك سرى جوانمردى هاى سرهم بندى شده به مردم تحويل 
مى دادن���د اما االن كه فيلمى با فروش 19 ميلياردى،25۰ 

جمله دارد كه يك سوم آن فحش و ناسزا است!
ما با اين تمدن و تاريخ، نبايد چنين سينمايى داشته 
باشيم. االن فيلم تاريخى يك قران فروش نمى كند. اين 
دليل دارد...القصه ده ها سناريو دارم و اگر بگذارند، فيلمش 
را مى سازم؛ اما پولش را ندارم. آدم كه خودش نمى تواند 

هم بسازد و هم سرمايه گذارى كند.

همايون شهنواز وسط و شهروز رامتين و محمود جوهری 
ای ايران ای مرز پرُگهر)بازيگر نقش رئيسعلی(1351

ای خاكت سرچشمه هنر

دور از تو انديشهَ بدان  

پاينده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم  

جان من فدای خاک پاک ميهنم

مهر تو چون، شد پيشه ام  

دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو، ِكی ارزشی دارد اين جان ما  

پاينده باد خاک ايران ما

سنگ كوهت دّر و گوهر است  

خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل ِكی برون كنم  

بَرگو بی مهِر تو چون كنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست  

نوِر ايزدی هميشه رهنمای ماست

مهر تو چون، شد پيشه ام  

دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو، ِكی ارزشی دارد اين جان ما  

پاينده باد خاک ايران ما

ايران ای خّرم بهشت من  

روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پيکرم

جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهِر تو سرشته شد ِگلم  

مهر اگر برون رود ِگلی شود دلم

مهر تو چون، شد پيشه ام  

دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو ِكی ارزشی دارد اين جان ما  

پاينده باد خاک ايران ما



. .
ر . 

بها
ك 

اين
د 

رس
ي 

ك م
رم

م ن
نر

96
ند

سف
2 ا

ه 2
نب

ش
سه 

40

هومن ظريف
آنچه در پى مى آيد بخشى از گفتگوى تصويرى نگارنده با استاد اكبر گلپا است كه در 
قالب مستند »پيرنيا؛ باغبان گل ها« انجام شده است.گلپا، سال 1396 در جريان زلزله مرگبار 
كرمانشاه همسو با تشكالت مردمى براى يا رى رسانى به اين خطه مخصوصا سرپل ذهاب 
همت گمارد و همچنين ترانه اى را با عنوان »نه بر لبم ترانه اى« )راز و نياز(، به نفع خيريه 
محك منتشر كرد. اكبر گلپايگانى، متولد 1۰بهمن 1312، در گفتگوى بهمن سال 96 گفته 
بود: » سعى دارم آنچه از عمرم باقى مانده است، بگردم و كسانى را كه به من بدى كرده اند 
پيدا كنم، نه اينكه درصدد تالفى كردن باش���م، بلكه مى خواهم كمك كنم تا بدانند، به قول 

شاعر)مير نجات اصفهانى(:
بس���يار ب���دى ك���ردى و پنداش���تيش ني���ك
نيك���ى چه بدى داش���ت كه يك ب���ار نكردى؟«

وى با مشاركت پازوكى قصد دارد در هشتاد و پنج سالگى ترانه اى با اين مضمون كه: 
»روزگار دستتون رو وا مى كنه، شما كه ماه ندارين، اينا ستاره اس، سوسو مى زنه« را بخواندكه 

در گوشه »دناصرى« اجرا كرده است.
وى در آغاز گفتگوى مفصل خود با ش���نيدن نام »داود پيرنيا«، مؤس���س برنامه راديويى 
گل ها،گفت:»مردان بزرگ بايد يك زيربنايى داشته باشند. هر كسى نمى تواند بزرگ باشد.كسى كه 
مراتب سياسى را درك كرده بود و تا حد وزارتخانه هم رفته بود، درويش بود؛ با ساز آشنا بود 
و پيانو مى زد... بعضى ها شايد هنوز اين مسأله را ندانند كه آقاى پيرنيا مدتى هم شاگرد مرحوم 
ابوالحسن صبا بود؛ البته تا آنجايى كه شنيده ام. اما او يك مرد بزرگ بود و از خودگذشته بود و 
مادى نبود. او به دنبال چيزى بود كه ما مى گرديم هنوز. من شاگرد مدرسه نظام بودم و دانشكده 
افسرى رفتم.  بعد كارشناس بانك شدم و ديدم اينها چيزى نيست كه من دنبالش هستم. تا اينكه 
با نورعلى خان برومند مواجه شدم كه البته از  9 سالگى  شاگرد ايشان بودم و بعدها دوست 
داشتم مطرح بشوم. خب جوان بودم و نورعلى خان برومند دو چيز به من مى گفت: يكى اينكه تو 
بايد وقتى مى خوانى الگويت طاهرزاده و اديب خوانسارى باشد و من ديدم كه من اگر مثل اديب 
بخواهم بخوانم مى شوم خود او. در صورتيكه همه آنها بى نظير بودند فاخته اى، اديب و بنان و 
همه هنرمندان همديگر را دوست داشتند و خيلى كم پيش مى آمد كه كسى از هنرمندان خودش 

را كوچك كند و از دوستانش، همكارانش و نوازندگان بد بگويد. واقعا اينگونه نبود.
بعدها، من با داريوش پيرنيا جلسه اى داشتم و گفت كه پدرم خيلى دوست دارد شما 
را ببيند. من رفتم به گلندوك. باغى بود مال نظام السلطان خواجه نورى كه جمعه ها دراويش 
جمع مى شدند. دراويش كه مى گويم يعنى آن پخته ها كه به خدا خيلى نزديك بودند جمع 
مى ش���دند و همگى س���ه تارهاى بسيار زيبايى دستشان بود و همه زاييده موسيقى و اصل 
ماجرا بودند. من در آنجا حاضر شدم و چيزى هم خواندم و بعد آقاى پيرنيا گفت كه شما 

مى شود با داريوش بياييد منزل ما؟
گفتم باشد. من آن موقع كارشناس بانك رهنى سابق كه االن شده است بانك مسكن 
بودم. محل كارم در خيابان استانبول بود. بعد رفتم به منزل ايشان. خيلى جذب پيرنيا شده 
بودم. شخصيت وارسته اى بود. من رفتم آنجا و ايشان مى گفت شما يك بيات ترك بخوان.

گفتم واال من نمى خوانم جناب پيرنيا. گفت چرا؟ گفتم حقيقتش استاد من خيلى ناراحت 
است هم از دست راديو و هم از دست موزيسين هايى كه در راديو و تلويزيون مى خوانند 

و ساز مى زنند. پيرنيا گفت: نه! من مى  خواهم برنامه اى درست كنم.
بايد بگويم كه آن سال عيد نوروز افتاده بود در ماه رمضان و پيرنيا مى خواست آواز 
من را دقيقا در شب ضربت خوردن حضرت امير )ع( و به اين مناسبت پخش كند و من 
نمى دانستم. گفت كه يك آواز بدون ساز مى خواهم بخوانيد. خالصه ضبط شد و اين بيات 

ترك اولين آوازى بود كه من براى راديو خواندم؛»در خرابات مغان، نور خدا مى بينم«.
بعد گذشت و فردا شب هم مرتضى خان محجوبى كه با پدر من دوست بود آمد 
منزل ما و گفت: من يك آهنگ ساختم خانم مرضيه خوانده است و اين ترانه مى خواهد 
روز عيد كه دو روز بعد از قتل حضرت على )ع( بود پخش شود و من مى خواهم كه 

آوازش را تو بخوانى.
من به پدرم  گفتم و او گفت مانعى ندارد. اما چه مى خواهى بخوانى؟ گفتم نمى دانم 
اما چون احترام براى جناب مرتضى خان محجوبى احترام قائلم ايشان حتما چيزى را پيشنهاد 
خواهند كرد. مى دانيد پدرم مى گفت آقاى محجوبى وقتى ساز مى زند انگار بوى گالب پخش 
مى شود! من گفتم چشم.آمدم خدمت پيرنيا و ايشان گفت ما اين آواز را مى خواهيم پخش كنيم. 
شما هستى و جناب بنان و آقاى ذبيحى و اين به نام برگ سبز در شب جمعه پخش مى شود. 

خب! من واقعيتش ناراحت بودم و از استادم مى ترسيدم كه جواب اين مرد را چه بدهم.
خالصه آقاى پيرنيا گفت كه زمان كه بگذرد مس���ائل همه حل مى ش���ود و نگران 
نباش. من هم ديدم وقتى فردى خوش خط و با ش���خصيت دارد چنين حرفى مى زند 
حتما، مرا پشتيبانى خواهد كرد. فرداى آن روز ديدم كه آقاى حبيب اهلل نصيرى فر كه 
كتاب مى نويسد گفت يك چيزى به شما بگويم.آنها در استوديو طبقه باال بودند و ما 
پايين بوديم.خالصه گفت االن آقاى پيرنيا را ديدم يك جفت گيوه هم پايش بود و هى 
مى گفت: پيدا كردم، پيدا كردم! گفتم چه را پيدا كرديد؟گفت: يك جوانى را پيدا كردم 
كه خوب مى خواند. بيا برويم گوش كن. من )نصيرى فر( و پيرنيا و مرتضى خان رفتيم 
تا گوش بدهيم. اين مثنوى ش���ورى بود. داس���تان دارد. من از همان زمانى كه قرار بود اين 
شور را بخوانم شب منزل حسين فرجاد در ميدان هفت تير، به بيژن ترقى گفتم كه بيژن جان  
مى خواهم يك مثنوى شور بخوانم براى مرتضى خان محجوبى، شما يك غزل زيبا به من 
بده.ترقى هم گفت: حتما؛ بگذار فكر كنم و بدهم. دوشب مانده بود كه رفتيم منزل آقاى 
فرجاد كه آقايان حسين تهرانى و مرتضى خان محجوبى و حسن كسايى و جليل شهناز 
و فرهنگ شريف همه بودند. آقاى بيژن ترقى از طفوليت دستش حس نداشت. همينطور 
كه همه نشسته بودند و داشتند ساز گوش مى كردند آقاى ترقى مى خواست از جايش بلند 
شود كه ناگهان تلوتلو خورد و داشت مى افتاد كه به پرويز ياحقى كه نسبتى هم داشت با 
آقاى ترقى وكنارش نشسته بود، گفت: پرويز جان،دستم را بگير! آقاى ياحقى هم دستش 

را گرفت و رفت و گذشت.
س���ه روز بع���دش من به بيژن گفتم: ترقى جان، م���ن اين غزل را براى مرتضى خان 
مى خواهم. ايشان قضيه را ول نمى كند و ما افتاديم سر زبان ها،چه كنيم؟ بيژن ترقى گفت:من 

كه شعر را ساختم!
گفتم: چى را ساختى؟!

گفت: همان زمان كه گفتم پرويز دستم را بگير،آن شعر را ساختم.
گفتم: يعنى چطور؟

گفت: شعر شما اين است كه مست مستم ساقيا دستم بگير!
من ديدم عجب قالبى است براى مثنوى خواندن! همان غزلى بود كه من خواندم و اتفاق 
عجيبى كه افتاد )كه همه دوستان شاهد بودند(، وقتى برنامه را ضبط كرديم، پيرنيا داشت ناهار 
مى خورد. در راديو  هم رستوران بود و هم جايى براى غذاخورى. پيرنيا داشت بعد ناهار 
سيگار »اشنو ويژه« مى كشيد. نشسته بود بغل اپراتور و اين سيگار خاكسترش مى ريخت روى 
غذايش! و اصال متوجه اين اتفاق نشده بود. من آمدم چيزى بگويم، اپراتور اشاره كرد كه 
چيزى نگو. فهميدم توى حال عجيب و غريبى رفته است. بعد خيلى تحت تأثيرقرار گرفته 
بودم و ديگر پى هر چيزى را به خودم ماليدم. اين آهنگ »مست مستم« يك آواز بود؛ ترانه 
نبود كه بگوييم با ترانه شهرت پيدا كردم. من هفده سال فقط آواز مى خواندم. حاال چه شد 

كه من ترانه خواندم داستانش خيلى مفصل است. 

����������������������������������
 1. زنده ياد محمد حس���ين گلپايگانى معروف به مرش���د حسين و حاج حسين بلبل،كه 
تعزيه خوان معروفى بود، در سال 129۰ ديده به جهان گشود. ايشان پدر استاد اكبر گلپايگانى 

بود و البته نخستين معلم آواز او.
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گفتگو با استاد گلپا
هفده سال فقط آواز می خواندم
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 پروانه ه���اى خياالت���م به چهل س���ال قبل باز 
مى گردند و مى بينم اصال هيچگاه ما همدلى و مرحمت 
بى دريغ انس���انى را نياموخته ايم. آش و كاچى نذريمان 
را به اميد بخش���ش اخروى به در و همسايه مى دهيم 
و فيش فالن و بهمان سفر زيارتى را از بازار قاچاق با 
وام و قرض و قوله مى خريم اما كودكى با يك جوال 
بزرگتر از هيكلش را در سطل هاى زباله نمى بينيم. اگر 
به عدل الهى باور داشته باشيم، عذاب خداوند يگانة قادر 
متعال بر سر كدام گناهكاران بايد فرود آيد؟ وقتى چهل 
و چند س���ال پيش گروهى از كولى ها را ديدم كه بى 
 هيچ آزارى هرساله مى آمدند و در كنار شهر كوچك ما 
 چ���ادر مى زدن���د و چند روز بعد م���ى رفتند، از خود 
مى پرسيدم اين ها كيستند؟ مشتى چاقو و سيخ كباب و 
لوازم طبخ هم مى فروختند كه اتفاقاً هم مرغوب و محكم 
ب���ود و هم ارزان تر از بازار. اما مردم و از جمله والدين 
من مى گفتند كولى ها هستند و دائم از تماس با آنها بر 
حذرمان مى داش���تند. فقط يكى از جوانان فهيم شهر كه 
اتفاقاً چندسالى به فرنگ رفته بود با آنها نشست و خاستى 
داشت تا از تكنيك ساز و دف همراهشان سر در آورد. 
اما همان هنر كه دنيايى ارزش داشت را بر سر او كوبيدند 
كه بله رفته دنبال مطربى، آن هم پيش كولى ها؟!! روزى 
پدر قلچماق اميرمنصور، همان جوان هنر دوست را ديدم 
كه وسط خيابان پسر بيست و يكى دوساله را كتك مى 
زد كه آبروى مرا برده اى. هر روز يك سازى دستت مى 

گيرى و حاال هم دنبال كولى ها راه افتاده اى.
 منصور بعدها از ايران رفت و مى دانم تا چند سال 
پيش اس���تاد موسيقى در يكى از دانشگاه هاى ايتاليا بود. 
يك بار ديدمش در سال 1999 در سمينار ايرانشناسى در 
پاريس. خاطره ها را بازگفتيم و از جمله اين كه هيچگاه 
ب���راى ديدن خانواده اش به ايران نرفت تا پدرش مرد. 
واين را نه با سربلندى بلكه با اندوهى عميق بيان كرد. 
اما روزى از روزها كولى ها مثل هر سال كوچ كردند و 
رفتند.كجا؟ نمى دانم. كسى مقصدشان را زير آسمان خدا 
نمى دانس���ت. اما چيزى جا گذاشته بودند كه نمى دانم 
اتفاقى بود يا دليل ديگرى داشت. يك پسربچة هشت نه 
ساله كه وقتى پيدايش شد و مردم دانستند از كولى ها جا 
مان���ده رم  كردند و چند روزى مثل گداها اين طرف و 
آن طرف پرسه مى زد. از اين بچه حذر مى كردند تا آن 
كه صاحب تنها نانوايى سنگكى او را برد به دكانش تا 
از سرما محفوظ بماند. خيلى ها سرزنش اش مى كردند 
كه آقا نان مردم را آلوده مى كنى. نانوايى كه جاى كولى 

نيست. ما ديگر نانت را نمى خوريم و از اين حرف ها. 
ناچار شاطر كه داشت به پسرك چيزهايى مثل خميرگيرى 
و چانه كردن و آب و جارو كردن مغازه را ياد مى داد، 
عذر بچه را خواست... مردم نفس راحتى كشيدند. دوباره 
چند روزى خبرى نشد تا بچه را ديدم كه گدايى مى كرد 
و ته مانده غذايى از خانه ها مى گرفت. همان هم تحمل 
نمى ش���د. گاهى بچه ترها اذيتش مى كردند و سنگش 
مى زدند. ) ش���ما را به خدا، خودتان را با »باش���و غريبة 
كوچك« دلخوش نكنيد. اصاًل خبرى از آن روش���نفكر 
بازى ها نبود!( تا اين كه يك روز صبح كنار پنجره نشسته 
بودم ديدم بعد از مدتى كسى آمده بود دنبالش و انگار 
يكى از اقوامش بود كه گذارش افتاده و او را يافته بود 
و مى خواس���ت ببرد. خوشحال بود. توى خيابان دست 

هم را گرفته بودند و راه مى رفتند. 

بعد ازظهر همان روز دوباره در بيمارستان ديدمشان. 
دكتر از پس���رك پرسيد اسمت چيست. همراهش گفت 
»وصال« گفت بايد زودتر مى آورديش بيمارستان. چشم 
چپش تقريباً از دست رفته... ما كارمان تمام شده بود و 
با پدرم از بيمارستان به سوى خانه رهسپار شديم. من 
مدت كمى به وصال و چشم از دست رفته اش فكر مى 
كردم و ناگهان در خام خيالى هاى تمامي اين سال ها از 
خاطرم رفت. سپس در تلويزيون مادرى سيه فام را ديدم 
كه فرزندش را در آغوش گرفته بود و مى گريست. 

پسرى شش هفت ساله كه يك چشمش پانسمانى 
خون آلود داشت. يادهاى گذشته به خاطرم هجوم آورد 
و ديدم كه اى داد و بيداد، اين موضوع مربوط به هميشه 
بوده است. چه مى شد اگر وصال در نانوايى شاطر عباس 
مى ماند و پيش آن مرد خيرخواه كارى ياد مى گرفت 
و س���رپناهى مى داشت تا كور نشود؟ چه مى شد اگر 
شاطر عباس پافشارى مى كرد و بچه را نگاه مى داشت؟ 
چه مى شد اگر ما ياد مى گرفتيم ديگران را چون خود 
ببينيم و شعار ندهيم: بنى آدم اعضاى يكديگراند... و چو 
عضوى به درد آورد روزگار... الخ. اگر در آيين و تربيت 
ما، نوعدوس���تى در همان معنايى كه آموزگاران دنياديده 
اى چون ش���يخ سعدى مى آموختند، وجود مى داشت، 
 درهاى خانه ها و عبادتگاه هامان باز مى شد و دستان لرزان 
بى پناهى را به مهر و صفا و بى هيچ منتى مى گرفتيم.

 خدايخانه ه���اى مجلل با چلچراغ ها و فرش هاى 
گران قيمت. من صدها تن را مى شناس���م كه خانه هاى 
بزرگ و حتى مجلل و افس���انه اى دارند. ديده ام و گاه 
حيرت زده شده ام كه چنين كاخ هايى در بيخ گوش ما 
هست. بسيارى را مى شناسم كه ويال و خانه هاى ييالقى 

و اضافه دارند. 
ويالهاي���ى در نقاط خ���وش آب و هواى اطراف 
 تهران و ش���مال و جاهاى ديگر. سال تا سال دوسه بار 
سر مى زنند و آب و هوايى عوض مى كنند اما دريغ كه 
يك بار بينديشند پناهى به بى پناهى بدهند. اگر امروز 
انسان نباشيم پس كى زمان انسانيت فراخواهد رسيد. به 
كسى جسارت نمى كنم و براى كسى هم تعيين تكليف 
نمى كنم. خودم بزدلم و چنين گذشت و شهامتى ندارم. اما 
اين روزها غم آن بچه سيه چرده كه خنده هاى شيرينش 
در نانوايى ايام كودكى من بر باد رفت مثل زخمى به دلم 
مى نش���يند و انگار چهل سال است عزادارم. مى گريم. 
هم براى وصال. هم براى خودم. ببخش���يد. ديگر دستم 

به قلم نمى رود...

 هيچگاه ما همدلی و مرحمت 
بی دريغ انسانی را نياموخته ايم. 
آش و كاچی نذريمان را به اميد 
بخشش اخروی به در و همسايه 

می دهيم و فيش فالن و بهمان سفر 
زيارتی را از بازار قاچاق با وام و 
قرض و قوله می خريم اما كودكی 
با يك جوال بزرگ تر از هيكلش را 
در سطل های زباله نمی بينيم. اگر 
به عدل الهی باور داشته باشيم، 

عذاب خداوند يگانۀ قادر متعال بر 
سر كدام گناهكاران بايد فرود آيد؟

مهربانی 
كی سرآمد
مهربانان را 
چه شد؟
 شمن بودايي
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 سجاد تبريزی

روز اول سال، همه پسران، دختران، عروس ها و 
دامادهاى مادربزرگ در خانه او دور هم جمع شده اند. 
نوه ها و يك نتيجه البه الى جمعيت از سر و كول هم باال 
مى روند، ناخنكى به ظرف بزرگ آجيل و شيرينى هاى 
متنوع مى زنند و هر از گاهى كشمكش هاى بچگانه به 
جرو بحث و جيغ و داد منتهى مى شود. عطر گل هاى 
تازه سنبل، رايحه ميوه هاى گاز زده و بوى هوس انگيز 
ناهار از آشپزخانه خاطرات عيدهاى پيشين را در ذهن 

ميهمانان يادآورى مى كند.
اكبر نوه چهارم مادربزرگ اس���ت. ديپلم گرفته، 
سربازى رفته و حاال بعد از سربازى در يك شركت به 
صورت درصدى كار و همزمان در دانشگاه در رشته 
مديريت تحصيل مى كند. او تا همين چند سال پيش 
مدام مخاطب نصايح و راهنمايى هاى دايى، عمو، عمه، 
خاله و ديگر بزرگان فاميل بود. اما حاال چند س���الى 
است از »اكبر« به »اكبر آقا« تغيير نام داده و ديگر از 
آن اندرزهاى تكرارى و خس���ته كننده خبرى نيست. 
ام���ا او كماكان از حضور در ميهمانى ها، به ويژه ديد 
و بازديدهاى عيد نوروز گريزان است. چرا كه از دو 
سه سال پيش، دقيقا از زمانى كه دوران خدمت را به 
 پايان رسانده بود، نصيحت ها جاى خود را به جمله 
كليشه اى »اكبر آقا، پس كى زن مى گيرى؟« داده بود.

اين جمله كه از روى دوستى و محبت خانوادگى 
عنوان مى شود، كم كم حكم پتكى را به خود گرفت 

كه شيرازه ذهنى اكبر و البته ديگر نوه هاى همسن و 
سال را نوازش مى دهد! 

اكبر در گفتگو با گزارش���گر روزنامه مى گويد: 
ميهمانى هاى خانوادگى براى من مصيبت است. از زمانى 
كه يادم مى آيد، هميشه در اين ميهمانى ها در معرض 
انواع نصيحت كردن هاى بزرگان خانواده بوده ام. زمانى 

انواع و اقس���ام دستورالعمل ها براى درس خواندن از 
طرف اعضاى فاميل داده مى شد، بعد از آن همواره در 
مورد درس و بعد از آن خدمت سئواالتى مى شد كه 

تنها تاثير آن بيشتر شدن استرسم بود.
وى توضيح مى دهد: حاال به جاى آن سئواالت، 

سئوال تكرارى و مداخله گرانه شبيه »اكبر آقا، شما كه 
در آمدش را داريد چرا زن نمى گيريد؟« و »اكبر آقا، 
شما وقتى به خانه مى آييد، دوست نداريد براى يكى 
ديگ���ر چايى دم كني���د؟!«، اينها براى من عذاب آور 
اس���ت و يكى از داليل فرارى بودن من از ميهمانى 
عبارت »زن بگير« است. اكبر به دوران خدمت سربازى 
اشاره مى كند و مى افزايد: زمانى كه سرباز بودم، يكى 
از مش���كالتم همين بود كه مدام بايد براى اين و آن 
توضيح مى دادم خدمتم كى تمام مى شود و بعد از آن 
قصد چه كارى دارم حتي پس از پايان دوره خدمت، 
در حالى كه بيش از 25 س���ال سن دارد، هنوز بايد به 
ب���زرگان فاميل به قول خودش »جواب پس بدهد«. 
جواب اين سئوال كه كمى پيچيده تر است: »اكبر آقا 

پس كى زن مى گيرى؟«
فرش���ته دختر جوانى اس���ت كه پس از اتمام 
تحصي���الت، كار دائمى پيدا نكرده و عموما در خانه 
پدرى اس���ت. او نيز گفته هاى اكبر را تاييد مى كند و 
مى گويد: در مورد دختران، اين جمالت عموما با نيش 
و كنايه اس���ت. هر وقت كه برخى از اقوام به منزل 
مى آيند تا چند روز اعصاب من درگير متلك هايى است 
كه شنيده ام. بيشتر حرف هاى آنها اين مضمون را دارد 
كه من، به عنوان يك دختر جوانى كه ازدواج نكرده، 
س���ربار خانواده هستم. وى كه در رشته اى مهندسى 
ليسانس خود را گرفته، مى افزايد: مدرك فنى من دليل 
ديگرى براى ش���نيدن گوشه و كنايه از فاميل است. 
كنايه هايى كه اعتماد به نفس���م را گرفته و مرا درگير 

اكبر آقا، پس كی زن می گيرى؟

* از زمانی كه يادم می آيد، هميشه 
در اين ميهمانی ها در معرض 

انواع نصيحت كردن های بزرگان 
خانواده بوده ام

* بدون شك ميهمان نوازی از 
سنت های ما ايرانی ها است و 

هزينه كردن برای ميهمان، احترام 
به »حبيب خدا« قلمداد می شود، اما 
گاهی اين هزينه ها از روی رغبت 

و برای تكريم ميهمان نيست

نوعى استرس روز افزون كرده است. 
فرشته با اطمينان مى گويد: تا حد ممكن نه ميهمانى 
خانوادگ���ى مى روم و نه وقت���ى ميهمان به خانه مان 
مى آيد، حضور دارم. در مواقعى كه مجبور به حضور 
در جمع هاى خانوادگى هستم، سعى مى كنم به كسى 
روى خوش نشان ندهم و به قولى قيافه بگيرم تا از 

حجم كنايه ها كم شود.
رقابت س���نتى خواه���ران و جنگ لفظى دائمى 
باجناق ها)!( از ديگر مواردى است كه مشكل ساز شده 
است. بانوى ميانسال ديگرى در گفتگو با روزنامه به 
رفتار شوهر خواهر خود اشاره مى كند و مى گويد: من 
نمى فهمم به ش���وهر خواهرم چه ربطى دارد كه پسر 
من در دانشگاه چه رشته اى بخواند! به اعتقاد اين بانو: 
فضولى هاى خانوادگى، محبت و صميميت ميهمانى هاى 

خانوادگى را از بين برده است.

نوجوانان گريزان از ميهمانی های نوروزی
شايد براى نسل هاى گذشته، ميهمانى هاى نوروزى 
با اشتياق همراه بود. همه و به ويژه بچه ها منتظر مراسم 
عي���د، از جمله ميهمانى رفتن و عيدى گرفتن بودند. 
اما رفته رفته اين ش���ور و عالقه كمتر و كمتر شد تا 
جايى كه بسيارى از فرزندان نسل امروز، به سختى به 

ميهمانى خانوادگى مى روند.
دافعه هاى دي���د و بازديدهاى نوروزى يكى دو 
تا نيست. عدم تطابق ساليق بزرگان خانواده با نسل 
جديد از ديگر موارد اس���ت. از ديد بس���يارى از ما، 
كودكان فاميل و آشنا، هميشه كودكند. گويا قرار نيست 
 بزرگ شوند. شايد رفتار ما با آخرين بارى كه آنها را 
ديده ايم تنظيم مى ش���ود و چون زمان زيادى از آن 

مى گذرد، از درك شرايط سنى آنها عاجزيم.
محمد جواد، پدر دو فرزند در اين مورد مى گويد: 
در ذهن بزرگان خانواده، بچه ها گويا بزرگ نمى شوند. ما 
بايد نوع رفتارمان را با بچه هاى اقوام، با توجه به سنشان 
تنظيم كنيم ولى اين اتفاق نمى افتد. نتيجه اين ذهنيت، 
گريزان بودن بچه ها از ميهمانى خانوادگى است. ظاهرا 
در ميهمانى هاى خانوادگى به بچه ها خوش نمى گذرد 
در حالى كه در گذشته، همه مشتاق رفت و آمد بيشتر 

بودند، مخصوصا بچه ها.
اين پدر ۴۰ ساله توضيح مى دهد: عموما بچه هاى 
دهه هاى هفتاد و هشتاد زياد در قالب جمع هاى فاميلى 
نمى گنجند. س���نت هاى ميهمانى به روز نشده، اين 
شرايطى كه در ميهمانى ها هست، براى زمان كودكى هاى 
ما خوب بود. بچه هاى امروز جذب چيزهاى ديگرى 
مى ش���وند كه در ميهمانى هاى فاميلى نيست. بنابراين 
اغلب خانواده ها يا رفت و آمد درون خانواده مثل برادر 
و خواهر ها دارند، يا نهايتا براى فرار از جمع خانواده با 

دوستان صميمى خود تعطيالت را سپرى مى كنند.
وى ادامه مى دهد: معموال پدر و مادر ها خواسته هاى 
فرزندان خود را كه اكنون صاحب راى و نظر مستقل 
هستند  مدنظر قرار مى دهند، اما در جمع هاى فاميلى مثل 
خاله و دايى و عمه ديگران اين حق را قائل نيستند. 
ش���خصا يكسالى هست برادرزاده ام را نديده ام چون 
اصال به جمع هاى فاميلى نمى آيد و وقتى هم كه ما به 

خانه برادرم مى رويم او با دوستانش بيرون است.

ديدارهای کم، عامل غريبگی
محمدجواد معتقد است كم بودن ديدارها عامل 
غريبه شدن بچه ها با اقوام است. وى توضيح مى دهد: 
اقوامى كه حداقل در سال چهار پنج بار همديگر را 
مالقات مى كنند در ديد و بازديدهاى نوروزى با هم 
غريبه نيستند و اتفاقا اين ميهمانى ها هم برايشان جذاب 
است. به نظرم تجمالت خيلى به مراسم نوروز آسيب 
نزده، شيرينى و آجيل و شايد شام كه تجمالتى نهادينه 
ش���ده است و مشكل نيست. بخش آزاردهنده ديد و 

بازديدها، محدود شدن ديدار به يك روز در سال است 
و احساس غريبى كه به خاطر نا آشنايى بين ميهمان 

و ميزبان به ويژه نسل جديد وجود دارد.
وى در پايان مى گويد: ديد و بازديدهاى ما مثل 
قديم نيست. حاال نوروز فقط به خانه خواهر و برادرانم 
مى رويم و فاميل هاى دورتر را هر از گاهى در مراسم 
عروسى يا عزا مى بينيم. در حالى كه وقتى ما بچه بوديم، 
همه فاميل خانه پدر بزرگ جمع مى ش���ديم. نوه ها با 
هم بازى و شيطنت مى كرديم و در نهايت سيزده بدر 

هم همه با هم يك جا مى رفتيم. اين سبك ميهمانى ها 
امروزه كمتر ديده مى شود.

تشريفات گران
تشريفات و چشم و هم چشمى، از ديگر مواردى 
است كه باعث مى شود ميهمانى هاى نوروزى آنچنان 
كه بايد خوشايند نباشند. بسيارى از ايرانيان با به دردسر 
انداختن خود و هزينه اى بسيار باالتر از درآمد، سعى 
مى كنند شرايط اقتصادى خود را بيشتر از آنچه واقعى 

است به معرض نمايش ميهمانان خود بگذارند.
البته و بدون شك ميهمان نوازى از سنت هاى ما 
ايرانى ها است و هزينه كردن براى ميهمان، احترام به 
»حبيب خدا« قلمداد مى شود. اما گاهى اين هزينه ها از 
روى رغبت و براى تكريم ميهمان نيست. بسيارى از 
افراد صرفا به خاطر اينكه اقوام ديگرشان در پذيرايى 
از اقالم ويژه اى استفاده كرده اند، خود را ملزم به خريد 
آن اقالم و بيشتر از آن مى كنند. اين سنت ناخوشايند 

كه چشم و هم چشمى نام دارد، در بعضى از خانواده ها 
به قدرى جدى است كه شور و شوق ميهمانى دادن 

و ميهمانى رفتن را كاسته است. 
ليال 32 ساله، در اين مورد به گزارشگر روزنامه 
مى گويد: نمى توانم بپذي���رم وقتى به خانه خواهرم 
مى رويم، مثال آجيل مرغوب با برند )...( داشته باشد، 
ولى آجيل هايى كه ما مى گيريم كيفيت پايين داش���ته 
باشد. اين جايگاه من و همسرم را پايين مى آورد، ولى 

همسرم متوجه اين موضوع نيست!
معصومه يك فرزند دارد. او در مقابل معتقد است 
چشم و هم چشمى باعث مى شود تا نتواند پذيرايى 
را مطابق ميل خود انجام دهد. مى گويد: اقالم پذيرايى 
نوروز، كم كم تكرارى شده و ميهمانى ها لطف قديم را 
ندارد. هر جا مى روى، ميوه ها، شيرينى ها و حتى شام يا 
ناهار ميهمانى هم تكرارى است. مجموعه اى از تعارفات 
به دور از واقعيت رد و بدل مى شود و همه چيز گويا 

از روى يك دستور العمل رسمى انجام مى شود.

کوچک شدن خانه ها
حياط، باغچه، ح���وض، زيرزمين، ايوان و... از 
مجموعه عناصر يك خانه اس���ت كه در خاطرات و 
داستان هاى ما وجود دارند ولي فقط پله باقيمانده است! 

خانه پيشترها به مجموعه اى از فضاها گفته مى شد كه 
حتى در امالكى با مس���احت كوچك وجود داشت. 
اين مجموعه فضاها باعث مى شد تا امكان برگزارى 
ميهمانى هاى پرتعداد وجود داشته باشد و كاركردهاى 
متنوع اين فضاها، نقش پررنگى از خاطرات در ذهن 

ما مى زد تا نوعى دلبستگى و عالقه ايجاد كند.
تغيير معمارى و فروكاستن مفهوم خانه به يك هال 
و پذيرايى چند مترى، عامل مهم ديگرى اس���ت كه 
باعث شده تا ميهمانى هاى نوروزى آنگونه كه در اذهان 

خاطره زده، تكرار نشود.
فاطمه 2۴ س���اله، دختر دوم يك خانواده ۴ نفره 
است. در اين مورد مى گويد: از خانه پدربزرگ وقتى 
ك���ه هنوز آن را نكوبيده بودند، خاطرات زيادى دارم. 
ما به اتفاق دختر عمو، پس���ر عموها در حياط خانه 
شيطنت هاى كودكانه مى كرديم. از روشن كردن آتش 
به دور از چش���م بزرگترها تا مس���ابقه براى گرفتن 
ماهى ه���اى داخل حوض. اما در آپارتمان آن فضاها 

* حياط، باغچه، حوض، زيرزمين، 
ايوان و...از مجموعه عناصر 

يك خانه است كه در خاطرات و 
داستان های ما وجود دارند ولي فقط 

پله باقيمانده است!
*عدم تطابق ساليق بزرگان 

خانواده با نسل جديد از ديگر 
موارد گريز از ميهماني است از 

ديد بسياری از ما، كودكان فاميل 
و آشنا، هميشه كودكند. گويا قرار 

نيست بزرگ شوند
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 سجاد تبريزی

روز اول سال، همه پسران، دختران، عروس ها و 
دامادهاى مادربزرگ در خانه او دور هم جمع شده اند. 
نوه ها و يك نتيجه البه الى جمعيت از سر و كول هم باال 
مى روند، ناخنكى به ظرف بزرگ آجيل و شيرينى هاى 
متنوع مى زنند و هر از گاهى كشمكش هاى بچگانه به 
جرو بحث و جيغ و داد منتهى مى شود. عطر گل هاى 
تازه سنبل، رايحه ميوه هاى گاز زده و بوى هوس انگيز 
ناهار از آشپزخانه خاطرات عيدهاى پيشين را در ذهن 

ميهمانان يادآورى مى كند.
اكبر نوه چهارم مادربزرگ اس���ت. ديپلم گرفته، 
سربازى رفته و حاال بعد از سربازى در يك شركت به 
صورت درصدى كار و همزمان در دانشگاه در رشته 
مديريت تحصيل مى كند. او تا همين چند سال پيش 
مدام مخاطب نصايح و راهنمايى هاى دايى، عمو، عمه، 
خاله و ديگر بزرگان فاميل بود. اما حاال چند س���الى 
است از »اكبر« به »اكبر آقا« تغيير نام داده و ديگر از 
آن اندرزهاى تكرارى و خس���ته كننده خبرى نيست. 
ام���ا او كماكان از حضور در ميهمانى ها، به ويژه ديد 
و بازديدهاى عيد نوروز گريزان است. چرا كه از دو 
سه سال پيش، دقيقا از زمانى كه دوران خدمت را به 
 پايان رسانده بود، نصيحت ها جاى خود را به جمله 
كليشه اى »اكبر آقا، پس كى زن مى گيرى؟« داده بود.

اين جمله كه از روى دوستى و محبت خانوادگى 
عنوان مى شود، كم كم حكم پتكى را به خود گرفت 

كه شيرازه ذهنى اكبر و البته ديگر نوه هاى همسن و 
سال را نوازش مى دهد! 

اكبر در گفتگو با گزارش���گر روزنامه مى گويد: 
ميهمانى هاى خانوادگى براى من مصيبت است. از زمانى 
كه يادم مى آيد، هميشه در اين ميهمانى ها در معرض 
انواع نصيحت كردن هاى بزرگان خانواده بوده ام. زمانى 

انواع و اقس���ام دستورالعمل ها براى درس خواندن از 
طرف اعضاى فاميل داده مى شد، بعد از آن همواره در 
مورد درس و بعد از آن خدمت سئواالتى مى شد كه 

تنها تاثير آن بيشتر شدن استرسم بود.
وى توضيح مى دهد: حاال به جاى آن سئواالت، 

سئوال تكرارى و مداخله گرانه شبيه »اكبر آقا، شما كه 
در آمدش را داريد چرا زن نمى گيريد؟« و »اكبر آقا، 
شما وقتى به خانه مى آييد، دوست نداريد براى يكى 
ديگ���ر چايى دم كني���د؟!«، اينها براى من عذاب آور 
اس���ت و يكى از داليل فرارى بودن من از ميهمانى 
عبارت »زن بگير« است. اكبر به دوران خدمت سربازى 
اشاره مى كند و مى افزايد: زمانى كه سرباز بودم، يكى 
از مش���كالتم همين بود كه مدام بايد براى اين و آن 
توضيح مى دادم خدمتم كى تمام مى شود و بعد از آن 
قصد چه كارى دارم حتي پس از پايان دوره خدمت، 
در حالى كه بيش از 25 س���ال سن دارد، هنوز بايد به 
ب���زرگان فاميل به قول خودش »جواب پس بدهد«. 
جواب اين سئوال كه كمى پيچيده تر است: »اكبر آقا 

پس كى زن مى گيرى؟«
فرش���ته دختر جوانى اس���ت كه پس از اتمام 
تحصي���الت، كار دائمى پيدا نكرده و عموما در خانه 
پدرى اس���ت. او نيز گفته هاى اكبر را تاييد مى كند و 
مى گويد: در مورد دختران، اين جمالت عموما با نيش 
و كنايه اس���ت. هر وقت كه برخى از اقوام به منزل 
مى آيند تا چند روز اعصاب من درگير متلك هايى است 
كه شنيده ام. بيشتر حرف هاى آنها اين مضمون را دارد 
كه من، به عنوان يك دختر جوانى كه ازدواج نكرده، 
س���ربار خانواده هستم. وى كه در رشته اى مهندسى 
ليسانس خود را گرفته، مى افزايد: مدرك فنى من دليل 
ديگرى براى ش���نيدن گوشه و كنايه از فاميل است. 
كنايه هايى كه اعتماد به نفس���م را گرفته و مرا درگير 

اكبر آقا، پس كی زن می گيرى؟

* از زمانی كه يادم می آيد، هميشه 
در اين ميهمانی ها در معرض 

انواع نصيحت كردن های بزرگان 
خانواده بوده ام

* بدون شك ميهمان نوازی از 
سنت های ما ايرانی ها است و 

هزينه كردن برای ميهمان، احترام 
به »حبيب خدا« قلمداد می شود، اما 
گاهی اين هزينه ها از روی رغبت 

و برای تكريم ميهمان نيست

نوعى استرس روز افزون كرده است. 
فرشته با اطمينان مى گويد: تا حد ممكن نه ميهمانى 
خانوادگ���ى مى روم و نه وقت���ى ميهمان به خانه مان 
مى آيد، حضور دارم. در مواقعى كه مجبور به حضور 
در جمع هاى خانوادگى هستم، سعى مى كنم به كسى 
روى خوش نشان ندهم و به قولى قيافه بگيرم تا از 

حجم كنايه ها كم شود.
رقابت س���نتى خواه���ران و جنگ لفظى دائمى 
باجناق ها)!( از ديگر مواردى است كه مشكل ساز شده 
است. بانوى ميانسال ديگرى در گفتگو با روزنامه به 
رفتار شوهر خواهر خود اشاره مى كند و مى گويد: من 
نمى فهمم به ش���وهر خواهرم چه ربطى دارد كه پسر 
من در دانشگاه چه رشته اى بخواند! به اعتقاد اين بانو: 
فضولى هاى خانوادگى، محبت و صميميت ميهمانى هاى 

خانوادگى را از بين برده است.

نوجوانان گريزان از ميهمانی های نوروزی
شايد براى نسل هاى گذشته، ميهمانى هاى نوروزى 
با اشتياق همراه بود. همه و به ويژه بچه ها منتظر مراسم 
عي���د، از جمله ميهمانى رفتن و عيدى گرفتن بودند. 
اما رفته رفته اين ش���ور و عالقه كمتر و كمتر شد تا 
جايى كه بسيارى از فرزندان نسل امروز، به سختى به 

ميهمانى خانوادگى مى روند.
دافعه هاى دي���د و بازديدهاى نوروزى يكى دو 
تا نيست. عدم تطابق ساليق بزرگان خانواده با نسل 
جديد از ديگر موارد اس���ت. از ديد بس���يارى از ما، 
كودكان فاميل و آشنا، هميشه كودكند. گويا قرار نيست 
 بزرگ شوند. شايد رفتار ما با آخرين بارى كه آنها را 
ديده ايم تنظيم مى ش���ود و چون زمان زيادى از آن 

مى گذرد، از درك شرايط سنى آنها عاجزيم.
محمد جواد، پدر دو فرزند در اين مورد مى گويد: 
در ذهن بزرگان خانواده، بچه ها گويا بزرگ نمى شوند. ما 
بايد نوع رفتارمان را با بچه هاى اقوام، با توجه به سنشان 
تنظيم كنيم ولى اين اتفاق نمى افتد. نتيجه اين ذهنيت، 
گريزان بودن بچه ها از ميهمانى خانوادگى است. ظاهرا 
در ميهمانى هاى خانوادگى به بچه ها خوش نمى گذرد 
در حالى كه در گذشته، همه مشتاق رفت و آمد بيشتر 

بودند، مخصوصا بچه ها.
اين پدر ۴۰ ساله توضيح مى دهد: عموما بچه هاى 
دهه هاى هفتاد و هشتاد زياد در قالب جمع هاى فاميلى 
نمى گنجند. س���نت هاى ميهمانى به روز نشده، اين 
شرايطى كه در ميهمانى ها هست، براى زمان كودكى هاى 
ما خوب بود. بچه هاى امروز جذب چيزهاى ديگرى 
مى ش���وند كه در ميهمانى هاى فاميلى نيست. بنابراين 
اغلب خانواده ها يا رفت و آمد درون خانواده مثل برادر 
و خواهر ها دارند، يا نهايتا براى فرار از جمع خانواده با 

دوستان صميمى خود تعطيالت را سپرى مى كنند.
وى ادامه مى دهد: معموال پدر و مادر ها خواسته هاى 
فرزندان خود را كه اكنون صاحب راى و نظر مستقل 
هستند  مدنظر قرار مى دهند، اما در جمع هاى فاميلى مثل 
خاله و دايى و عمه ديگران اين حق را قائل نيستند. 
ش���خصا يكسالى هست برادرزاده ام را نديده ام چون 
اصال به جمع هاى فاميلى نمى آيد و وقتى هم كه ما به 

خانه برادرم مى رويم او با دوستانش بيرون است.

ديدارهای کم، عامل غريبگی
محمدجواد معتقد است كم بودن ديدارها عامل 
غريبه شدن بچه ها با اقوام است. وى توضيح مى دهد: 
اقوامى كه حداقل در سال چهار پنج بار همديگر را 
مالقات مى كنند در ديد و بازديدهاى نوروزى با هم 
غريبه نيستند و اتفاقا اين ميهمانى ها هم برايشان جذاب 
است. به نظرم تجمالت خيلى به مراسم نوروز آسيب 
نزده، شيرينى و آجيل و شايد شام كه تجمالتى نهادينه 
ش���ده است و مشكل نيست. بخش آزاردهنده ديد و 

بازديدها، محدود شدن ديدار به يك روز در سال است 
و احساس غريبى كه به خاطر نا آشنايى بين ميهمان 

و ميزبان به ويژه نسل جديد وجود دارد.
وى در پايان مى گويد: ديد و بازديدهاى ما مثل 
قديم نيست. حاال نوروز فقط به خانه خواهر و برادرانم 
مى رويم و فاميل هاى دورتر را هر از گاهى در مراسم 
عروسى يا عزا مى بينيم. در حالى كه وقتى ما بچه بوديم، 
همه فاميل خانه پدر بزرگ جمع مى ش���ديم. نوه ها با 
هم بازى و شيطنت مى كرديم و در نهايت سيزده بدر 

هم همه با هم يك جا مى رفتيم. اين سبك ميهمانى ها 
امروزه كمتر ديده مى شود.

تشريفات گران
تشريفات و چشم و هم چشمى، از ديگر مواردى 
است كه باعث مى شود ميهمانى هاى نوروزى آنچنان 
كه بايد خوشايند نباشند. بسيارى از ايرانيان با به دردسر 
انداختن خود و هزينه اى بسيار باالتر از درآمد، سعى 
مى كنند شرايط اقتصادى خود را بيشتر از آنچه واقعى 

است به معرض نمايش ميهمانان خود بگذارند.
البته و بدون شك ميهمان نوازى از سنت هاى ما 
ايرانى ها است و هزينه كردن براى ميهمان، احترام به 
»حبيب خدا« قلمداد مى شود. اما گاهى اين هزينه ها از 
روى رغبت و براى تكريم ميهمان نيست. بسيارى از 
افراد صرفا به خاطر اينكه اقوام ديگرشان در پذيرايى 
از اقالم ويژه اى استفاده كرده اند، خود را ملزم به خريد 
آن اقالم و بيشتر از آن مى كنند. اين سنت ناخوشايند 

كه چشم و هم چشمى نام دارد، در بعضى از خانواده ها 
به قدرى جدى است كه شور و شوق ميهمانى دادن 

و ميهمانى رفتن را كاسته است. 
ليال 32 ساله، در اين مورد به گزارشگر روزنامه 
مى گويد: نمى توانم بپذي���رم وقتى به خانه خواهرم 
مى رويم، مثال آجيل مرغوب با برند )...( داشته باشد، 
ولى آجيل هايى كه ما مى گيريم كيفيت پايين داش���ته 
باشد. اين جايگاه من و همسرم را پايين مى آورد، ولى 

همسرم متوجه اين موضوع نيست!
معصومه يك فرزند دارد. او در مقابل معتقد است 
چشم و هم چشمى باعث مى شود تا نتواند پذيرايى 
را مطابق ميل خود انجام دهد. مى گويد: اقالم پذيرايى 
نوروز، كم كم تكرارى شده و ميهمانى ها لطف قديم را 
ندارد. هر جا مى روى، ميوه ها، شيرينى ها و حتى شام يا 
ناهار ميهمانى هم تكرارى است. مجموعه اى از تعارفات 
به دور از واقعيت رد و بدل مى شود و همه چيز گويا 

از روى يك دستور العمل رسمى انجام مى شود.

کوچک شدن خانه ها
حياط، باغچه، ح���وض، زيرزمين، ايوان و... از 
مجموعه عناصر يك خانه اس���ت كه در خاطرات و 
داستان هاى ما وجود دارند ولي فقط پله باقيمانده است! 

خانه پيشترها به مجموعه اى از فضاها گفته مى شد كه 
حتى در امالكى با مس���احت كوچك وجود داشت. 
اين مجموعه فضاها باعث مى شد تا امكان برگزارى 
ميهمانى هاى پرتعداد وجود داشته باشد و كاركردهاى 
متنوع اين فضاها، نقش پررنگى از خاطرات در ذهن 

ما مى زد تا نوعى دلبستگى و عالقه ايجاد كند.
تغيير معمارى و فروكاستن مفهوم خانه به يك هال 
و پذيرايى چند مترى، عامل مهم ديگرى اس���ت كه 
باعث شده تا ميهمانى هاى نوروزى آنگونه كه در اذهان 

خاطره زده، تكرار نشود.
فاطمه 2۴ س���اله، دختر دوم يك خانواده ۴ نفره 
است. در اين مورد مى گويد: از خانه پدربزرگ وقتى 
ك���ه هنوز آن را نكوبيده بودند، خاطرات زيادى دارم. 
ما به اتفاق دختر عمو، پس���ر عموها در حياط خانه 
شيطنت هاى كودكانه مى كرديم. از روشن كردن آتش 
به دور از چش���م بزرگترها تا مس���ابقه براى گرفتن 
ماهى ه���اى داخل حوض. اما در آپارتمان آن فضاها 

* حياط، باغچه، حوض، زيرزمين، 
ايوان و...از مجموعه عناصر 

يك خانه است كه در خاطرات و 
داستان های ما وجود دارند ولي فقط 

پله باقيمانده است!
*عدم تطابق ساليق بزرگان 

خانواده با نسل جديد از ديگر 
موارد گريز از ميهماني است از 

ديد بسياری از ما، كودكان فاميل 
و آشنا، هميشه كودكند. گويا قرار 

نيست بزرگ شوند
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وج���ود ندارد و ما فقط مى توانيم با ميهمانان مقابل 
تلويزيون بنشينيم.

ميهمانی های دوستانه
اين روزها، صفا و صميميت موجود در ميهمانى، 
از ميهمانى هاى خانوادگى به س���مت ميهمانى هاى 

دوستانه كشيده شده است.
مس���عود.ك ۴3 ساله است، و يك فرزند دارد، 
مى گويد: ميهمانى هاى ما چند سالى است كه بيشتر 
با دوس���تان است تا فاميل. در ميهمانى هاى دوستانه 
تشريفات كمترى نياز است. هر چه در خانه باشد، شام 
مى شود و اگر ميوه و شيرينى كم باشد يا حتى نباشد 
يا مرغوب نباشد، مشكلى نيست. دور هم گپ مى زنيم 
و براى خوردن هر چه جلوى دست باشد مى آوريم، 
حتى يك بار كه ميوه در خانه نبود، من هويج و گوجه 
فرنگى را خرد كردم و دور هم خورديم، خيلى هم 

خوش گذشت و همه خوشحال بوديم.
وى با اش���اره به خشك و بيروح بودن ديد و 
بازديدهاى نوروزى مى افزايد: به نظرم يكى از داليل 
رواج سفر نوروزى فرار از ديد و بازديد هاى فاميلى 
است. مثال خانواده مادرى من، عموما هر كدام يك 
منزل و وياليى در ش���مال گرفته اند و دو سه سالى 

است همديگر را در شمال مى بينند.

مسافرت های نوروزی عامل ديگر
گسترش راه ها و بزرگراه هاى بين شهرى از يك 
سو و داشتن خودروى شخصى از سوى ديگر، عاملى 
است تا طبقه متوسط ايران هم به مانند بقيه نقاط دنيا، 
براى تعطيالت خود برنامه سفر بريزد. نوروز طوالنى 
ترين تعطيالت كشور است و براى كسى كه قصد 
دارد ش���هرها و مناطق جديد كشور را ببيند فرصتى 
است مغتنم. گرچه اين سفرها براى باال بردن روحيه 
خانواده بس���يار موثر است، اما يكى از داليل كاهش 

ميهمانى هاى نوروزى است.
به گفته مس���عود، مردم در طول سال مداوم كار 
مى كنند و بچه هايش���ان مدرسه دارند و براى همين 
از فرصت نوروزى براى مس���افرت استفاده مى كنند. 
مثال دايى شما اگر عروس و داماد و نوه داشته باشد، 

احتمال اينكه ايام عيد با يكى از بچه هايش به شمال، 
جنوب يا سفر خارجى رفته باشد زياد است. احتماال 
ش���ما هم برنامه سفر داريد. پس ديدار دو مرحله اى 
)ديد و بازديد( بسيار كم مى شود. اينگونه است كه 
خيلى از فاميل ها ديگر عيد به عيد هم همديگر را 

نمى بينند. 
عبدالرضا، 38 ساله نيز مى گويد: طى اين سال ها 
كه متاهل هستم، فاميل من و همسرم نوروز در سفر 

هستند و غالبا ميهمانى صورت نمى گيرد.

به روز شدن سنت ها
با تغيير نس���ل ذائقه ها، عاليق و ساليق تغيير 
مى كنند. آنچه مهم اس���ت اين اس���ت كه نسل هاى 
جديد، سنت هاى ملى را با ذائقه خود تطبيق دهند. 
اما ظاهرا گريز نسل هاى جديد از سنت ها به قدرى 
جدى اس���ت كه بيم گسست مى رود، موضوعى كه 
نياز به آسيب شناسى جدى دارد.هوشيار و هوشمند 
نبودن خانواده ها و نداش���تن دغدغه حفظ سنت ها 
عاملى شده تا اين گسست شكل بگيرد. سختگيرى و 
غير منعطف بودن خانواده ها در مورد آيين هاى ملى، 
رعايت نكردن ساليق كودكان و نسل جديد و گرفتار 
ش���دن در دام چشم و هم چشمى از مواردى است 
كه لذت و شور و هيجان برخى از سنت ها، از جمله 

ميهمانى هاى نوروزى را از ميان برده است.
به نظر مى رس���د، اگر دغدغه حفظ سنت هاى 
مل���ى را داري���م، قبل از هر كار، بايد به فكر به روز 
ش���دن آنها باشيم كه گونه اى كه باب طبع نسل هاى 
جديد باشد. وقتى يك كودك از ابتدا، با ميهمانى هاى 
خانوادگى، به ويژه ميهمانى هاى نوروزى ارتباط برقرار 
نكند و خاطرات خوشى از آنها نداشته باشد، طبعا 
وقتى مستقل شد، آن را زائد تشخيص داده و ادامه 
نخواهد داد. به روز شدن سنت ها در واقع تغيير آنها 
با ذائقه و سليقه نسل جديد صورت مى گيرد. اگر در 
همين ميهمانى هاى خانوادگى حتى با وجود محدود 
بودن فضاهاى آپارتمانى، با اندك تغييراتى، ش���رايط 
براى لذت بردن كودك و نوجوان فراهم باش���د، در 
واقع اين س���نت به روز ش���ده و اميد براى بقاى آن 

بيشتر مى شود. 
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بارهـا ام  همـی گويـم و گفتـه 
بـود كيـش مـن مهـر دلدارهـا
پرستش به مستی است در كيش مهر
بـرون انـد زيـن جرگه هشـيارها
به شادی و آسايش و خواب و خور
افگارهـا دل  كاری  ندارنـد 
به جز اشـك چشم و به جز داغ دل
گرفتارهـا دسـت  بـه  نباشـد 
دلـدادگان كـوی  در  كشـيدند 
ديوارهـا كام،  و  دل  ميـان 
چـه فرهادهـا مـرده در كوه هـا
دارهـا بـر  رفتـه  چـه حالج هـا 
چـه دارد جهـان جـز دل و مهر يار
پندارهـا ز  توده هايـی  مگـر 
وارسـتگان و  رادمـردان  ولـی 
مردارهـا بـه  هرگـز  نبازنـد 
مهيـن مهـر ورزان كـه آزاده انـد
تارهـا جـان  دام  از  بريزنـد 
بـه خـون خـود آغشـته و رفته اند

چـه گل هـای رنگين بـه جوبارها
بهـاران كه شـاباش ريزد سـپهر
رگبارهـا ز  گلشـن  دامـان  بـه 
كشد رخت،سبزه به هامون و دشت
گلزارهـا بـه  ،گل  بارگـه  زنـد 
نـگارش دهـد گلبـن جويبارهـا
رخسـارها آب،  آيينـه   در 
نيلوفـر بـر  در  گل  شـاخ  رود 
گلنارهـا نـاز  بـه صـد  برقصـد 
بـام بـاد  را  غنچـه  پـرده  درد 
گفتارهـا نغـز  آورد  هـزار 
بـه آوای نـای و بـه آهنـگ چنـگ
خروشـد ز سـرو و سـمن، تارهـا
بـه يـاد خـم ابـروی گل رخـان
بکـش جـام در بـزم مـی خوارها
كـن بـاز  جهـان  راز  ز  را  گـره 
كـه آسـان كنـد بـاده، دشـوارها
جز افسـون و افسـانه نبود جهان
خشـايارها چشـم  بسـتند  كـه 
بـه انـدوه آينـده خـود را مبـاز
كه آينده خوابی اسـت چون پارها
فريـب جهـان را مخـور زينهـار
كـه در پـای ايـن گل بـود خارهـا
پياپی بکش جام و سـرگرم باش
بيکارهـا بگيرنـد  گـر  بهـل 
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فتح اهلل خان خودمان داراي حافظه عجيبي است. 
اگر بگويم صد هزار بيت ش���عر از حفظ دارد اغراق 
نگفته ام. اين آقا در هر مورد به هر مناس���بتي شعري 
تحويل مي دهد و هيج جا درنمي ماند، منتهي هيچكدام 
از اين ش���عرها نه به مورد است و نه مناسب حال و 
نه در جاي خود قرار گرفته اس���ت. حال چند نمونه 
خدمتتان عرض مي كنم و بقيه را به قضاوت خودتان 

وا مي گذارم: 
 سه چهار سال پيش به يك مجلس عروسي دعوت 
داشتيم و خانواده هاي داماد و عروس بزن و بكوبي راه 
انداخته بودند. فتح اهلل خان كه از مشاهده اين جشن و 

سرور به هيجان آمده بود به آواز بلند گفت: 
� به به! واقعاً چه وصلت فرخنده اي. تبريك عرض 

مي كنم، به قول شاعر: 
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
سرم را بيخ گوشش گذاشتم و آهسته گفتم: 

� فتح اهلل خان! دستم به دامنت، مواظب حرف هايت 
باش. آبروي ما را نريز، جاي اين شعر اينجا نبود. 

فتح اهلل خان كه سخت تحت تأثير ساز و آواز قرار 
گرفت���ه بود و بدون توجه به حرف هاي من راهش را 
كش���يد و رفت جلوي عروس و داماد كه پهلوي هم 

نشسته بودند وگفت: 
� اي زوج خوش���بخت، اميدوارم به پاي هم پير 

شويد چنانكه شاعر مي گويد: 
مجو درستي عهد از جهان سست نهاد
كه اين عجوزه عروس هزار داماد است

چند وقت پيش، شب هفت مرحوم ميرزانصراهلل 
بود. پس از قرائت فاتحه، فتح اهلل خان رويش را به طرف 

ميرزاعبداهلل پسر بزرگ آن مرحوم كرد و گفت: 
� خداوند تازه گذشته را رحمت كند، واقعًا 
مرد نازنيني بود. ش���ريك غم شما هستيم و از 
خداوند براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل 
مسئلت مي نمائيم. دنيا دار فناست چنانكه شاعر 

در اين باره مي فرمايد: 
يك امشبي كه در آغوش شاهد شكرم
گرم چو عود بر آتش نهند، غم نخورم

ب���ه ديدن آقامصطف���ي رفته بوديم كه قصد 
زيارت مشهد مقدس را داشت. هنگام خداحافظي، 
فتح اهلل خان دستش را به گردن آقامصطفي حلقه كرد، 

دو تا ماچ آبدار از صورتش برداشت و گفت: 
� خوشا به سعادتت، مخصوصاً التماس دعا دارم، 
اميدوارم به سالمت برگردي و سوغاتي ما را فراموش 

نكني به قول شاعر: 
ي���اران و برادران، مرا ياد كنيد
رفتم سفري كه آمدن نيست مرا! 

پري���روز به عيادت حاج غالمرضا رفته بوديم كه 
در بيمارستان بستري است. فتح اهلل خان زبان به دلداري 

گشود و گفت: 
� حاج آقا هيچ جاي نگراني نيست. حالتان بحمداهلل 

خوب خوب اس���ت، رنگ رويتان هم ماش���اهلل 
هزار ماشااهلل نشان سالمتي مزاجتان است، 
انش���ااهلل همين دو سه روز به سالمتي 
از بيمارستان مرخص مي شوي. شاعر 

مي گويد: 
اي كه بر ما بگذري دامن كشان
از سر اخالص، الحمدي بخوان

باالخره طاقتم طاق شد، او را به گوشه اي كشيدم 
و گفتم: فتح اهلل خان ديگر داري شورش را درمي آوري، 
 آخر اين چه جوي دلداري دادن اس���ت؟ چرا ش���عر 
بي جا مي خواني؟ بيچاره حاج آقا را با حرف  هاي پرت 

و پاليت زهره ترك كردي! 
فتح اهلل خ���ان نگاه اس���تفهام آميزي به من كرد و 

گفت: 
� نفهميدم، كدام يك از شعرهايي كه خواندم پرت 

و پال بود؟ وزنش درست نبود؟ قافيه نداشت؟ 
گفتم: نه، برادر عزيز، همه چيزشان درست بود جز 

اينكه در جاي خودشان قرار نگرفته بودند. 
فتح اهلل خان يك مرتبه از كوره در رفت و گفت: 
� اين چه حرفي است مي زني؟ در اين دنيا گل و 
گشاد چه چيزي سر جايش نشسته است؟ مگر خودت 
س���ر جايت نشسته اي؟ تو االن بايد مشغول »چرتكه« 
انداختن باشي و حساب نخود و لوبيايت را برسي، اما 
بدبختانه از زور بيكاري داري با ادبيات ور مي روي! از 
شما مي پرسم جاي پارك اتومبيل حسن آقا كجاست؟ 
البته خواهي گفت جلوي منزل خودشان بي زحمت 
تشريف بياوريد ببينيد اينجا كه اتومبيل خود را پارك 
كرده است جلوي دولتسراي ايشان است يا بنده منزل؟ 

چه خوب فرموده شاعر: 
روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست
بهر طلب طعمه، پر و بال بياراست

قدري دورتر برويم، بفرمائيد ببينم، آفريقاي 
جنوبي جاي زعفران باجي است يا محل تولد 
»يان اسميت«؟ فلسطين چطور؟ تايمز لندن چه 
ارتباطي با بندر هنگ كنگ دارد؟ چرا پايگاه هاي 
دريايي آمريكا در اقيانوس هند استقرار پيدا 
كرده اند؟ اينجاست كه شاعر عنان اختيار از 

دست مي دهد و مي گويد: 
اي ديو سپيد پاي در بند
اي گنبد گيتي، اي دماوند

آيا انصاف اس���ت اين همه كارهاي بي جا 
را نديده بگيري و انگشت روي حرف هاي من 

بگذاري؟ 
ديدم حق با فتح اهلل خان اس���ت و حرف هاي 
حسابي مي زند. گفتم: دوست عزيز! اينها كه گفتي 
درست، ولي چاره چيست و چه كاري بايد كرد تا 

اين نابجايي ها جاي خودشان قرار بگيرند؟ 
گفت: راهش اين اس���ت كه مردم هر س���رزمين 
دام���ن همت به كمر بزنند، جاروب بردارند و تمامي 
اين آشغال ها را در زباله دان بريزند و جهان را از لوث 
وجودش���ان پاك كنند و اجازه ندهند خانه و كاشانه 
شاه محل تاخت و تاز تجاوزگران بشود، چنانكه شاعر 

شيرين سخن مي گويد: 
رواق منظر چشم من آشيانه توست

كرم نما فرود آ كه خانه خانه توست
گفتم: فتح اهلل خان ديدي آخر سر هم 
خيطي باال آوردي؟ آيا جاي اين شعر، 

اينجا بود؟!

زنده ياد استاد ابوتراب جلي

خروس 
بي محل

ابوتراب جلي، از جمله طنزپردازان قديمي توفيق بود كه از حدود 1320 به طور جّدي 
و حرفه اي براي اين نشريه، مي نوشت و مي سرود. در تذكرۀ سخنوران نامي معاصر، اثر 
محمدباقر برقعي، طرح كلي زندگي او ترسـيم شـده اسـت. در سال 1287ش در شهر 
دزفول زاده شد. پدرش مردي منبري اما باذوق و شاعرپيشه بود به نام ميرزاحسين، كه 
در شـعر »حقير« تخلّص مي كرد. ذوق نظم و خيال شـاعري، از پدر به پسر سرايت كرد. 
دو كتاب از ميرزاحسـين نام برده شـده، يکي مخزن الدرر اسـت و ديگري تحفۀ االبرار 
نام دارد. عالوه بر آن كتابخانۀ بزرگي داشـتند كه گنج بي مانندي براي آموزش و آگاهي 
ابوتراب در دوران كودكي و نوجواني محسوب مي شد. مطالعه و آشنايي با ديوان اشعار 
شعراي بزرگ ايران، طبع شعر را در وجودش بيدار كرد و هنوز نوجواني را تجربه نکرده 
بود كه شروع به نظم پردازي كرد. كارش چنان بود كه با تشويق بزرگ ترها روبه رو شد و 

به همين انگيزه، دنبالۀ كار را جّدي گرفت و ديگر رها نکرد.
او شـاعر پرشـوري بود و تندي و صراحت در بيانش موج مي زد. از بدو اسـتقرار در 
تهران و همکاري با توفيق، مقاالت و شعرهاي جلّي، برايش دردسرساز شد و چند نوبت 

دستگيري و بازجويي و حبس را برايش به ارمغان آورد. يك بار فشارهاي شديد و تعقيب 
مداوم، او را به فکر انداخت كه به عراق بگريزد، با اين حال به كارهايش ادامه مي داد. آنچه 
تا حّدي موجب اختفاي او مي شد و از آسيب و آزار دولتي مي كاست، اسم هاي پرشمار و 
مستعار بود كه جلي بدان نام ها، اشعار و مقاله هايش را نشر مي داد. از جمله: رنجبر، خفي، 
خوشه چين، مجيد، كامروا، جليل، رقم، رمق، قمر، ندا، شرر، ج آراسته، فالني، بازي گوش، 
مزاحم، ميرزا كاينات، فيلسوف، علي ورجه و چند نام مستعار ديگر كه ما نمي دانيم. دفتر 
عمر اسـتاد ابوتراب جلي، سـرانجام در سـن 91 سالگي، به روز 14 خرداد 1377 بسته 

شد و او در كنار مزار ابوالقاسم حالت و ديگر همکارانش آرام گرفت. 
مرحوم استاد ابوتراب جلي، نه تنها شاعري زبده و طنزسرايي برجسته بود، در نثر 
و داستان نويسـي نيز صاحب قلم و متبّحر بود. ما دقيقاً نمي دانيم چقدر نوشـته و در كجا 
منتشـر كرده اسـت، اما همان مقدار باقي مانده كه قطعاً محصول خالقيت اوست، نشان 
مي دهد كه حقيقتاً در نثر نيز چيره دست بوده است. داستان خروس بي محل نمونه اي از 

قدرت و قريحه اين طنز پرداز برجسته ايراني است. يادش گرامي باد
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تاريخ گس���تردة طنز را نمي توان از ابتدا دنبال كرد. 
اين مسئله، همچون اغلب امور مربوط به تاريخ و فرهنگ 
بش���ر، آغاز مش���خصي ندارد. فقط مي دانيم از زماني كه 
مردمان به معنايي كه امروزه مي  فهميم، وجود داشته يا وجود 
يافته اند، طنز و ش���وخ طبعي هم موجود بوده يا به وجود 

آمده است. 
باري، البته از اين اصطالح نمي توان يك معناي مشخصي 
مراد كرد يا يك تعريف واحد ارائه داد. از طنزهاي ظريف 
و انتق���ادي تا هزل هاي ركي���ك، از جوك هاي بي مزه تا 
حكايت هاي ژرف و سنجيده، از گرايشات افواهي و عوامانه 
تا مكتب هاي درجه اول ادبي، از فولكلور تا آثار مصنوع و 
فني، همه و همه  مي تواند طنز قلمداد شود يا واجد خصلت 

طيبت و شوخي و طنز باشد. 
در ادبيات دري، طنز ادبي غالباً تحت تأثير حكايه هاي 
طنزآلود عربي خلق شده، اما ويژگي هاي فرهنگ ايراني را 
يافته و به تدريج ظرفيت و ظرافت روح ايراني چنان غلبه 
كرده است كه به كلي ماهيتي ديگر يافته و رويكرد و كيفيات 
و شخصيت هاي طنزآلود و هدف و نتايج آن، بومي و ملي 
ش���ده و طنزي يكسره ايراني در تاريخ فرهنگ و تمدن ما 

ثبت و ضبط شده است. 
حكيم بزرگ و داناي ما، موالنا عبيد زاكاني مظهر اين 
طنز و مثل اعالي آن محسوب مي شود. البته آثار بزرگان ما، 
از خيام و عطار و سعدي و حافظ و موالنا و بعداً جامي و 
شعراي بعد از قرن نهم نيز هيچ يك خالي از طنز و طيبت 
نبوده است. طنز عطار در »مصيبت نامه« و برخي حكايات 
طنزآميز شيخ مصلح الدين در »گلستان« و اشعار و ماجراهاي 
خنده آور در »مثنوي معنوي« و باالخره اشارات اعجاب انگيز 
و ايهام آلود غزل هاي حافظ كه طنزهاي بس���يار ظريفي را 
خلق كرده و بر صحيفة ادب  دري ثبت فرموده، نش���ان از 

فرهنگي عظيم و حيرت آور دارند. 
باري، اينگونه ادبيات ايران مايه ور ش���ده تا آن كه در 
اواخر دوران قاجار، توفان بيداري و رس���تاخيز ادبي وزيده 
و درفش مشروطه برافراشته شد. از اين زمان، البته سرشت 
و سرنوشت ، و سيرت و صورت ايراني به كلي ديگرگون 

ش���د و جهاني تازه به وجود آمد كه به هيچ روي با آنچه 
درطول سده ها و هزاره هاي قبل مي شناختيم يكي نبود. زمين 
و زمانمان زير و رو شد و طبعاً ادب منثور و منظوم دري 
نيز دچار انقالب و تحولي بنيادين گرديد. آنچه بر اين امر 
اثري بزرگ نهاد، ظهور مطبوعات و روزنامه ها بود. ابتدا در 
هند و قفقاز و عثماني و مصر و اروپاي غربي، سپس در 
تبريز و تهران و اصفهان و مشهد و شيراز و سراسر ايران. 
ظهور مطبوعات، وضع تازه اي پديدآورد كه از جمله مي توان 
به پيدايش و گسترش انواع شعر و نثر و لطيفه و تصاوير 
طنزآلود اشاره كرد. كاري كه فرهنگ طنز انتقادي و سياسي 
و اجتماعي را گس���ترش بخشيد و ماهيتي آگاهي بخش و 

ستيهنده به طنز فارسي داد. 
نشريات طنز ايراني بسياراند و بحث در باب آن، نيازمند 
رس���اله اي مفصل و مستقل است، اما عجالتاً مي توان از دو 
چهرة شاخص طنز در دوران بيداري يادكرد كه هر يك از 

آنها نمايندة يك گرايش بوده اند. 
عالمه علي اكبر دهخدا كه با نام مس���تعار »دخو« در 
»صوراسرافيل« مطالب طنزآلود مي نوشت و سپس سيد اشرف 
الدين گيالني كه در نشرية »نسيم شمال« با همين نام استعاري 
ش���هرت يافت و اش���عار و مطالب نغز و نقد و پرمايه اي 
خلق كرد. مشروطه خواهان، با هدف رهايي كشور از چنگ 
استعمار و استبداد و استحمار و خرافه و واپس ماندگي، راه 
طنز را آموخته و آزمودند و توفيق بسيار نصيب خود و ايران 
كردند. بزرگترين سرمش���ق ايشان مجلة »مالنصرالدين« كه 
نشريه اي طنزآلود در قفقاز بود قلمداد مي شود. در آن نشريه 
جليل محمد قلي زاده و علي اكبر صابر، دو آزاديخواه بزرگ 
ت���رك قلم مي زدند. عالوه بر اين فن كارتون يا كاريكاتور 
نيز از همان ايام و از طريق همان نش���ريه به مطبوعات ما 
وارد ش���د و به زودي به صورت حرفه اي و با گرايش���ات 
هنري مختلف رش���د كرد. اين شرايط و مقدمات، البته تا 
فرجام پادشاهي قاجار ادامه يافت و پس از آن به ناگاه با 
ظهور حكومت تازه، وضع متفاوتي به خودگرفت و شرايط 
و حوادث تازه اي در اين عرصه از تاريخ طنز و مطبوعات 
ايران پديد آمد. نشريه »توفيق«، محصول همين دوران تازه 

بود و ما در اين نوشته، اجمالي از تاريخچه و مسائل مربوط 
بدان را براي شناخت خوانندگان گرامي و نسل هاي تازه تري 
كه با اين پديدة كم نظير فرهنگ ايران آشنا نيستند يا آشنايي 

اندكي دارند، بيان مي كنيم. 
نخس���تين نش���ريه اي كه نام »توفيق« را بر خود نهاد، 
نشرية مورد بحث ما نيست. آن نشريه در دوران سلطنت 
محمدعلي ش���اه قاجار و در روزهاي تاريك استبداد صغير، 
در تبريز منتش���ر مي ش���د و صاحب امتيازش فردي به نام 
ميرزاحس���ين خان آجودانباشي بود. توفيق تبريز، نشريه اي 
وابسته به استبداد محمدعلي شاهي و استعمار اشغالگر روسيه 
بود و يكس���ره به تبليغ براي اين دو و مزدوران بومي شان 
در آذربايجان  مي پرداخت. هم از اين رو، بسيار بدنام بود و 
به همين دليل در منابع مربوطه از آن به تندي و زشتي ياد شده 
و نكوهش بسيار يافته است. از جمله ادواردبراون در »تاريخ 
مطبوعات ايران«، و احمدكس���روي در »تاريخ هجده سالة 
آذربايجان« و گوئل كوهن در »تاريخ سانسور در مطبوعات 

ايران« )جلداول( به اين موضوع اشاره كرده اند. 
اما نشرية طنز توفيق، از سال 13۰2 خورشيدي آغاز 

به انتشار كرد. 
بنيانگذار و صاحب امتيازش ميرزاحسين خان توفيق، 
رجل ادبي، بازيگر تئاتر، روزنامه  نويس و شاعري بود كه 
قباًل با اشعار طنزآميزش در مجلة معروف »گل زرد« شهرتي 
در محافل فرهنگي به هم زده بود. ميرزاحس���ين توفيق، از 
همان ابتدا نشريه اش را براي عامة مردم تعريف كرد و طنز 
را وجهة اصلي كار قرارداد. از آن پس تا سال 13۴9 كه اين 
نشريه براي هميشه تعطيل شد، سه دورة  مختلف را پشت سر 
نهاد كه ما به اجمال دربارة اين دوره ها سخن مي گوييم:   

1- دوره اول
دورة اول، همين دوران تأس���يس و بنيانگذاري است. 
حسين توفيق، پس از آنكه نشريه اش را منتشر كرد، توانست 
جمع قابل توجهي از ش���اعران و نويسندگان با استعداد را 
گرد خود آورد. اّما به زودي با بسته شدن فضاي فرهنگي و 
سخت گيري هاي ادارة مميزي، او خط مشي مجله را عوض 
كرد و به انتشار مطالب و اشعار جدي ادبي روي آورد. در 

تاريخچه 
مجله فكاهي توفيق

سيد مسعود رضوي

كنار آن مطالب و گزارش ها و تصاوير و »يك مشت خبر« 
نيز داشت كه اشاره اي به اخبار اجتماعي و گاهي سياسي 
عمده در آن ايام مي كرد. اين دوران تا سال 1318، يعني دو 
سال قبل از پايان حكومت رضا شاه دوام آورد. در اين سال 
حسين توفيق براي ميهماني شامي به سفارت روسيه دعوت 

شد و به آن جلسه رفت.
پس از بازگشت به دليل سوءظن مأموران پليس سياسي 
و شايد گزارشات حاسدان و طاعنان، وي را دستگير كرده 
و ماه ها به محبس افكندند. در زندان حال او بسيار وخامت 
يافت و به تدريج بدتر شد تا جايي كه مأموران مطمئن شدند 
او زن���ده نخواهد ماند. لذا آزادش كردند و همان گونه هم 
شد و چند روز پس از آزادي، از زندان جسم نيز آزاد شد 
و درگذشت. با اين حال  همكاران او نظير ابوالقاسم حالت 
و غالمرضا روحاني و محمدعلي افراشته و ديگران چراغ 
توفيق را روشن نگاه داشته و حتي در ايام زندان، مطالبي 
به نام حسين توفيق نشر مي دادند )از جمله بحرطويل هاي 
حالت با نام مس���تعار خروس الري كه ابتدا اس���م مستعار 
حس���ين توفيق بود(، به هر حال با مرگ مؤسس و بزرگ 

خاندان توفيق، اين دوران به پايان رسيد.
2- دومين دورۀ انتشار توفيق

در اين دوره، فرزند حسين توفيق، محمدعلي توفيق، 
مسئوليت انتشار و اداره مجله توفيق را عهده دار شد. پس از 
شهريور132۰ و خروج رضا شاه از ايران، يك باره فضاي 
باز سياسي در سراسر كشور پديد آمد. محمدعلي توفيق نيزكه 
جواني ميهن دوس���ت و عالقمند به وطن، و در عين حال 
رنج ديده از ستم ديكتاتوري و زورگويي مأموران فاسد و 
بي قانوني هاي اواخر دورة رضا شاه بود، رويكرد طنز را براي 
نشريه توفيق برگزيد و ادامه داد. حقيقت آن كه ميرزا حسين 
خان توفيق، در اواخر دوران كارش مجوز چاپ كاريكاتور 
بر روي جلد را گرفته و مطالب طنز را به صورت غالب 
مطالب در نشريه منتشر مي كرد. همين امر سبب محبوبيت 
توفيق بود تا حدي كه به دومين نش���ريه پرتيراژ عهدخود 
بدل ش���د. پس از شهريور132۰، نويسندگان و شاعران و 
كاريكاتوريست هاي برجسته اي وارد توفيق شدند. ابوتراب 
حّلي و عباس فرات و امثال ايشان به تدريج دركنار كادر 
سابق، شرايط ثبات و ايجاد مكتبي خاص در طنز مطبوعاتي 
اي���ران را پديد آوردند. عالوه براينها، خواهرزاده هاي جوان 
توفيق، يعني حسن و حسين و عباس نيز با نوشته ها وشعرها 
وكاريكاتورهاي خود نقش مهمي در كنار محمدعلي توفيق 
ايفا مي كردند. از سال 1323 به بعد، گرايش چپ و تسلط 
حزب توده بر مطالب توفيق كاماًل عيان و مشهود است. در 
ميانة دهة132۰، از سردبير تا بسياري از كادرهاي توفيق، و 
ازجمله صاحب امتياز و مديرآن محمدعلي توفيق، گرايشي 
آشكار به حزب توده داشته و بيانگر سياست هاي آن بودند. اما 
به تدريج ميان توده اي ها و خانواده  توفيق اختالفاتي پديدآمد. 

ازجمله اين كه در مسئله اشغال آذربايجان و سپس مسئله 
واگذاري نفت ش���مال )و قرارداد معروف گس- گلشائيان( 
توفيق ها موضعي ملي و مصدقي اتخاذ كردند و توده اي ها به 
طرفداري از سياست هاي اتحادجماهير سوسياليستي شوروي 
پرداختند. سرانجام توده اي ها كنار رفتند و در نشريه هاي طنز 
ديگري نظير چلنگر كه محمدعلي افراشته شاعر معروف و 
محبوب چپ ايران منتشر مي كرد به كار پرداختند. به هرحال 
اين وضع تا كودتاي 28 مرداد س���ال 1332 ادامه داش���ت. 
توفيق در اين دوره، با انتقادهاي تندوگاه فحاشي به شاه و 
دربار، البته وضع دشوار و وخيمي به خود ديد. همزمان با 
كودتا، جمعي از ايادي حكومت به همراه مأموران نظامي به 
دفتر توفيق ريخته و آن را غارت كرده و آتش زدند. خانة 
محمدعلي توفيق نيز در امان نماند و سرانجام او را يافته و 
دستگير و به مناطق بدآب وهواي جنوب كشور تبعيد كردند. 
بدين ترتيب پرونده دومين دوره توفيق بسته شد و پس از 
بازگشت از تبعيد، محمدعلي خان توفيق نيزخانه نشين شد و 
هيچ گاه گرد روزنامه نگاري و سياست نگشت. وي در سال 
1358 فوت كرد و دوس���تش ابوالقاسم حالت به ياد او در 

مجله آينده مقالة جالب و شعر زيبايي منتشر كرد.
3- دورۀ سوم و پايان كار توفيق

روزگار، ب���ا اين همه اتفاقات و از ش���گفتي هاي 
فرجام هاي تلخ براي حسين و محمدعلي توفيق، اين خانواده 
دست بردار نبودند. اندكي پس از كودتا، خواهرزاده ها دست 
به كار ش���دند. ابتدا نشريه اي به نام مجله فكاهي به همان 
سبك و سياق توفيق منتشر كردند و اندكي بعد با واگذاري 
امتياز عنوان قديمي مجله از سوي محمدعلي توفيق به آنها 
و اخذ مجوز تازه، باز هم ش���روع به كار كردند. در مدت 
كوتاهي، در اين دوران از تاريخ توفيق، اين نشريه يكه تاز 
طنز ايران ش���د و به زودي چنان محبوبيتي كسب كرد كه 
هيچ نشريه اي در تاريخ ايران بدان دست نيافته بود. توفيق ها 
با جمع كردن كادرهاي قديمي و افزودن جوانان با استعدادي 
همچون پرويز شاپور و عمران صالحي وكيومرث صابري 
فومني و ... جمع باكيفيت و قدرتمندي در نشريه را سازمان 
دادن���د و به زودي تبديل به نامي ماندگار در ميان مردمان 

باسواد و اغلب شهرنشينان كشور شدند.
روش توفيق، البته در اين موفقيت س���هم به س���زايي 
داش���ت. آنها در ابتدا صراحتاً به امور سياس���ي نپرداختند. 
عمدتاً مسائل اجتماعي و اقتصادي را مدنظر قرار مي دادند. 
از وضع بدمعيش���ت و فس���اد دولتي و برخي مسائل ضد 
اخالقي انتقاد مي كردند. طنز انتقادي و اجتماعي در توفيق 
بسط و گسترش زيادي يافت و مكتب توفيق به وجود آمد. 
نويسندگان، شاعران و تصويرگران توفيق، مردمان باسواد و 
درعين حال مرتبط با مس���ائل عمومي و عالقمند به ايران 
بودند. آنها با رعايت جوانب و مسائل بسيار، به تدريج بر 
كيفيت و محبوبيت نش���ريه افزودند. در اوايل دهه 13۴۰، 

توفيق از چنان قدرت و تيراژي برخوردار ش���د كه حتي 
مديران و سياستمداران برجسته نيز مالحظه آن را مي كردند 
و مي كوش���يدند درگير طنزها و نقدهاي آن نشوند. نقد به 
وضع اتوبوس راني، كيفيت روغن نباتي، فساد ومعطلي در 
نظام بوروكراتيك و فقر عمومي و پايين بودن دس���تمزدها، 
سوژه هاي غالب نش���ريه بود، امابه تدريج پاي نمايندگان 
مجلس سنا و شورا به مجله باز شد. شخصيت هاي كارتوني 
و طنزآلودي نظير بادمجون و فسنجون كه نماد نمايندگان 
چاپلوس و بله قربان گو بودند، در مقابل كاكاتوفيق و ممولي 
و مل���ت كه نماد مردم كوچه و بازار و روياروي اصحاب 
قدرت و ثروت خلق شدند، به سرعت در ذهن و خاطره 
عموم جايگير شدند. اما توفيق بدين بسنده نكرد و به سراغ 
صدراعظم ها رفت. دكتر علي اميني به عنوان نخست وزيري 
با عملكرد دوگانه، دكتر منوچهر اقبال بله قربان گو، اس���داهلل 
عل���م ك���ه از او با عنوان صدراعظم كلنگي نام مي بردند و 
سرانجام چهره معروف اميرعباس هويدا يا صدراعظم عصايي 
كه با پيپ و گل اركيده و عصايش، نماد هيئت حاكمه در 
برابر مردم محس���وب مي شد، جاي مهمي در روي جلد و 
مطالب داخل نشريه به خود اختصاص دادند. در ميان اين 
سياس���تمداران معروف، البته هويدا سوژه بهتر وجالب تري 

بود. تيپ ظاهري، رفتار خاص و عملكرد او به مثابه چاكر 
مطلق پادشاهي مغرور و مطلق گرا، نشان مي داد كه حكومت 
خود را از ملت جدا كرده و فقط به اقليتي از چاپلوس���ان 
و دروغگويان و ظاهرسازان تكيه دارد. در راس حكومت، 
خودكامه اي قرار داشت كه كسي جرات نمي  كرد اسم او را 
به زبان آورد يا به عملكرد و خطاهاي ريز و درشت او كه 
مملكت را به ويراني و سقوط مي كشيد انتقاد كند و در ذيل 
اين حاكم خودكامه، صدراعظمي بود كه فقط بلد بود لفاظي 
كند و با ظاهرسازي ادعاي ترقي و پيشرفت نمايد. بقيه نيز 
وكيل الدوله ها و سياستمداران و زورگوياني فاسد بودند كه نه 
با راي مردم، بلكه با نمايش هاي حكومتي به قدرت رسيده يا 
به مجلسين راه يافته بودند و غالباً محصول توافق هاي پشت 
پرده حكام فاس���د بودند. كشور در حال سقوط بود و اين 
فاسدان بي اخالق، در چاپلوسي و مجيزگويي از هم سبقت 
مي گرفتند. توفيق، مي كوشيد به اين وضع انتقاد كند و اتفاقًا 
موفق شده بود حصار سانسور و چاپلوسي را در هم شكسته 
و در ذهن مردم، حكومتگران خودبين و كارگزاران فاسد آن 
را افشا كند. به تدريج اين وضع به صورت مخاطره آميزي 
درآمد. در اواخر دهه چهل، صبر مسئوالن لبريز شد و در 
تصميمي نانوشته، توفيق را توقيف كردند. شرح اين ماجرا 
را دكترعباس ميالني در كتاب »معماي هويدا«  و خانم فريده 
توفيق در كتاب »توفيق و كاكاتوفيق« آورده اند. قانوني وجود 
داشت كه اگر نشريه اي يك سال منتشر نمي شد، امتيازش 
را لغو مي كردند. از اداره جهانگردي تا شهرباني و ساواك 
و نخس���ت وزيري، دست به دست هم دادند تا كار توفيق 
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تاريخ گس���تردة طنز را نمي توان از ابتدا دنبال كرد. 
اين مسئله، همچون اغلب امور مربوط به تاريخ و فرهنگ 
بش���ر، آغاز مش���خصي ندارد. فقط مي دانيم از زماني كه 
مردمان به معنايي كه امروزه مي  فهميم، وجود داشته يا وجود 
يافته اند، طنز و ش���وخ طبعي هم موجود بوده يا به وجود 

آمده است. 
باري، البته از اين اصطالح نمي توان يك معناي مشخصي 
مراد كرد يا يك تعريف واحد ارائه داد. از طنزهاي ظريف 
و انتق���ادي تا هزل هاي ركي���ك، از جوك هاي بي مزه تا 
حكايت هاي ژرف و سنجيده، از گرايشات افواهي و عوامانه 
تا مكتب هاي درجه اول ادبي، از فولكلور تا آثار مصنوع و 
فني، همه و همه  مي تواند طنز قلمداد شود يا واجد خصلت 

طيبت و شوخي و طنز باشد. 
در ادبيات دري، طنز ادبي غالباً تحت تأثير حكايه هاي 
طنزآلود عربي خلق شده، اما ويژگي هاي فرهنگ ايراني را 
يافته و به تدريج ظرفيت و ظرافت روح ايراني چنان غلبه 
كرده است كه به كلي ماهيتي ديگر يافته و رويكرد و كيفيات 
و شخصيت هاي طنزآلود و هدف و نتايج آن، بومي و ملي 
ش���ده و طنزي يكسره ايراني در تاريخ فرهنگ و تمدن ما 

ثبت و ضبط شده است. 
حكيم بزرگ و داناي ما، موالنا عبيد زاكاني مظهر اين 
طنز و مثل اعالي آن محسوب مي شود. البته آثار بزرگان ما، 
از خيام و عطار و سعدي و حافظ و موالنا و بعداً جامي و 
شعراي بعد از قرن نهم نيز هيچ يك خالي از طنز و طيبت 
نبوده است. طنز عطار در »مصيبت نامه« و برخي حكايات 
طنزآميز شيخ مصلح الدين در »گلستان« و اشعار و ماجراهاي 
خنده آور در »مثنوي معنوي« و باالخره اشارات اعجاب انگيز 
و ايهام آلود غزل هاي حافظ كه طنزهاي بس���يار ظريفي را 
خلق كرده و بر صحيفة ادب  دري ثبت فرموده، نش���ان از 

فرهنگي عظيم و حيرت آور دارند. 
باري، اينگونه ادبيات ايران مايه ور ش���ده تا آن كه در 
اواخر دوران قاجار، توفان بيداري و رس���تاخيز ادبي وزيده 
و درفش مشروطه برافراشته شد. از اين زمان، البته سرشت 
و سرنوشت ، و سيرت و صورت ايراني به كلي ديگرگون 

ش���د و جهاني تازه به وجود آمد كه به هيچ روي با آنچه 
درطول سده ها و هزاره هاي قبل مي شناختيم يكي نبود. زمين 
و زمانمان زير و رو شد و طبعاً ادب منثور و منظوم دري 
نيز دچار انقالب و تحولي بنيادين گرديد. آنچه بر اين امر 
اثري بزرگ نهاد، ظهور مطبوعات و روزنامه ها بود. ابتدا در 
هند و قفقاز و عثماني و مصر و اروپاي غربي، سپس در 
تبريز و تهران و اصفهان و مشهد و شيراز و سراسر ايران. 
ظهور مطبوعات، وضع تازه اي پديدآورد كه از جمله مي توان 
به پيدايش و گسترش انواع شعر و نثر و لطيفه و تصاوير 
طنزآلود اشاره كرد. كاري كه فرهنگ طنز انتقادي و سياسي 
و اجتماعي را گس���ترش بخشيد و ماهيتي آگاهي بخش و 

ستيهنده به طنز فارسي داد. 
نشريات طنز ايراني بسياراند و بحث در باب آن، نيازمند 
رس���اله اي مفصل و مستقل است، اما عجالتاً مي توان از دو 
چهرة شاخص طنز در دوران بيداري يادكرد كه هر يك از 

آنها نمايندة يك گرايش بوده اند. 
عالمه علي اكبر دهخدا كه با نام مس���تعار »دخو« در 
»صوراسرافيل« مطالب طنزآلود مي نوشت و سپس سيد اشرف 
الدين گيالني كه در نشرية »نسيم شمال« با همين نام استعاري 
ش���هرت يافت و اش���عار و مطالب نغز و نقد و پرمايه اي 
خلق كرد. مشروطه خواهان، با هدف رهايي كشور از چنگ 
استعمار و استبداد و استحمار و خرافه و واپس ماندگي، راه 
طنز را آموخته و آزمودند و توفيق بسيار نصيب خود و ايران 
كردند. بزرگترين سرمش���ق ايشان مجلة »مالنصرالدين« كه 
نشريه اي طنزآلود در قفقاز بود قلمداد مي شود. در آن نشريه 
جليل محمد قلي زاده و علي اكبر صابر، دو آزاديخواه بزرگ 
ت���رك قلم مي زدند. عالوه بر اين فن كارتون يا كاريكاتور 
نيز از همان ايام و از طريق همان نش���ريه به مطبوعات ما 
وارد ش���د و به زودي به صورت حرفه اي و با گرايش���ات 
هنري مختلف رش���د كرد. اين شرايط و مقدمات، البته تا 
فرجام پادشاهي قاجار ادامه يافت و پس از آن به ناگاه با 
ظهور حكومت تازه، وضع متفاوتي به خودگرفت و شرايط 
و حوادث تازه اي در اين عرصه از تاريخ طنز و مطبوعات 
ايران پديد آمد. نشريه »توفيق«، محصول همين دوران تازه 

بود و ما در اين نوشته، اجمالي از تاريخچه و مسائل مربوط 
بدان را براي شناخت خوانندگان گرامي و نسل هاي تازه تري 
كه با اين پديدة كم نظير فرهنگ ايران آشنا نيستند يا آشنايي 

اندكي دارند، بيان مي كنيم. 
نخس���تين نش���ريه اي كه نام »توفيق« را بر خود نهاد، 
نشرية مورد بحث ما نيست. آن نشريه در دوران سلطنت 
محمدعلي ش���اه قاجار و در روزهاي تاريك استبداد صغير، 
در تبريز منتش���ر مي ش���د و صاحب امتيازش فردي به نام 
ميرزاحس���ين خان آجودانباشي بود. توفيق تبريز، نشريه اي 
وابسته به استبداد محمدعلي شاهي و استعمار اشغالگر روسيه 
بود و يكس���ره به تبليغ براي اين دو و مزدوران بومي شان 
در آذربايجان  مي پرداخت. هم از اين رو، بسيار بدنام بود و 
به همين دليل در منابع مربوطه از آن به تندي و زشتي ياد شده 
و نكوهش بسيار يافته است. از جمله ادواردبراون در »تاريخ 
مطبوعات ايران«، و احمدكس���روي در »تاريخ هجده سالة 
آذربايجان« و گوئل كوهن در »تاريخ سانسور در مطبوعات 

ايران« )جلداول( به اين موضوع اشاره كرده اند. 
اما نشرية طنز توفيق، از سال 13۰2 خورشيدي آغاز 

به انتشار كرد. 
بنيانگذار و صاحب امتيازش ميرزاحسين خان توفيق، 
رجل ادبي، بازيگر تئاتر، روزنامه  نويس و شاعري بود كه 
قباًل با اشعار طنزآميزش در مجلة معروف »گل زرد« شهرتي 
در محافل فرهنگي به هم زده بود. ميرزاحس���ين توفيق، از 
همان ابتدا نشريه اش را براي عامة مردم تعريف كرد و طنز 
را وجهة اصلي كار قرارداد. از آن پس تا سال 13۴9 كه اين 
نشريه براي هميشه تعطيل شد، سه دورة  مختلف را پشت سر 
نهاد كه ما به اجمال دربارة اين دوره ها سخن مي گوييم:   

1- دوره اول
دورة اول، همين دوران تأس���يس و بنيانگذاري است. 
حسين توفيق، پس از آنكه نشريه اش را منتشر كرد، توانست 
جمع قابل توجهي از ش���اعران و نويسندگان با استعداد را 
گرد خود آورد. اّما به زودي با بسته شدن فضاي فرهنگي و 
سخت گيري هاي ادارة مميزي، او خط مشي مجله را عوض 
كرد و به انتشار مطالب و اشعار جدي ادبي روي آورد. در 

تاريخچه 
مجله فكاهي توفيق

سيد مسعود رضوي

كنار آن مطالب و گزارش ها و تصاوير و »يك مشت خبر« 
نيز داشت كه اشاره اي به اخبار اجتماعي و گاهي سياسي 
عمده در آن ايام مي كرد. اين دوران تا سال 1318، يعني دو 
سال قبل از پايان حكومت رضا شاه دوام آورد. در اين سال 
حسين توفيق براي ميهماني شامي به سفارت روسيه دعوت 

شد و به آن جلسه رفت.
پس از بازگشت به دليل سوءظن مأموران پليس سياسي 
و شايد گزارشات حاسدان و طاعنان، وي را دستگير كرده 
و ماه ها به محبس افكندند. در زندان حال او بسيار وخامت 
يافت و به تدريج بدتر شد تا جايي كه مأموران مطمئن شدند 
او زن���ده نخواهد ماند. لذا آزادش كردند و همان گونه هم 
شد و چند روز پس از آزادي، از زندان جسم نيز آزاد شد 
و درگذشت. با اين حال  همكاران او نظير ابوالقاسم حالت 
و غالمرضا روحاني و محمدعلي افراشته و ديگران چراغ 
توفيق را روشن نگاه داشته و حتي در ايام زندان، مطالبي 
به نام حسين توفيق نشر مي دادند )از جمله بحرطويل هاي 
حالت با نام مس���تعار خروس الري كه ابتدا اس���م مستعار 
حس���ين توفيق بود(، به هر حال با مرگ مؤسس و بزرگ 

خاندان توفيق، اين دوران به پايان رسيد.
2- دومين دورۀ انتشار توفيق

در اين دوره، فرزند حسين توفيق، محمدعلي توفيق، 
مسئوليت انتشار و اداره مجله توفيق را عهده دار شد. پس از 
شهريور132۰ و خروج رضا شاه از ايران، يك باره فضاي 
باز سياسي در سراسر كشور پديد آمد. محمدعلي توفيق نيزكه 
جواني ميهن دوس���ت و عالقمند به وطن، و در عين حال 
رنج ديده از ستم ديكتاتوري و زورگويي مأموران فاسد و 
بي قانوني هاي اواخر دورة رضا شاه بود، رويكرد طنز را براي 
نشريه توفيق برگزيد و ادامه داد. حقيقت آن كه ميرزا حسين 
خان توفيق، در اواخر دوران كارش مجوز چاپ كاريكاتور 
بر روي جلد را گرفته و مطالب طنز را به صورت غالب 
مطالب در نشريه منتشر مي كرد. همين امر سبب محبوبيت 
توفيق بود تا حدي كه به دومين نش���ريه پرتيراژ عهدخود 
بدل ش���د. پس از شهريور132۰، نويسندگان و شاعران و 
كاريكاتوريست هاي برجسته اي وارد توفيق شدند. ابوتراب 
حّلي و عباس فرات و امثال ايشان به تدريج دركنار كادر 
سابق، شرايط ثبات و ايجاد مكتبي خاص در طنز مطبوعاتي 
اي���ران را پديد آوردند. عالوه براينها، خواهرزاده هاي جوان 
توفيق، يعني حسن و حسين و عباس نيز با نوشته ها وشعرها 
وكاريكاتورهاي خود نقش مهمي در كنار محمدعلي توفيق 
ايفا مي كردند. از سال 1323 به بعد، گرايش چپ و تسلط 
حزب توده بر مطالب توفيق كاماًل عيان و مشهود است. در 
ميانة دهة132۰، از سردبير تا بسياري از كادرهاي توفيق، و 
ازجمله صاحب امتياز و مديرآن محمدعلي توفيق، گرايشي 
آشكار به حزب توده داشته و بيانگر سياست هاي آن بودند. اما 
به تدريج ميان توده اي ها و خانواده  توفيق اختالفاتي پديدآمد. 

ازجمله اين كه در مسئله اشغال آذربايجان و سپس مسئله 
واگذاري نفت ش���مال )و قرارداد معروف گس- گلشائيان( 
توفيق ها موضعي ملي و مصدقي اتخاذ كردند و توده اي ها به 
طرفداري از سياست هاي اتحادجماهير سوسياليستي شوروي 
پرداختند. سرانجام توده اي ها كنار رفتند و در نشريه هاي طنز 
ديگري نظير چلنگر كه محمدعلي افراشته شاعر معروف و 
محبوب چپ ايران منتشر مي كرد به كار پرداختند. به هرحال 
اين وضع تا كودتاي 28 مرداد س���ال 1332 ادامه داش���ت. 
توفيق در اين دوره، با انتقادهاي تندوگاه فحاشي به شاه و 
دربار، البته وضع دشوار و وخيمي به خود ديد. همزمان با 
كودتا، جمعي از ايادي حكومت به همراه مأموران نظامي به 
دفتر توفيق ريخته و آن را غارت كرده و آتش زدند. خانة 
محمدعلي توفيق نيز در امان نماند و سرانجام او را يافته و 
دستگير و به مناطق بدآب وهواي جنوب كشور تبعيد كردند. 
بدين ترتيب پرونده دومين دوره توفيق بسته شد و پس از 
بازگشت از تبعيد، محمدعلي خان توفيق نيزخانه نشين شد و 
هيچ گاه گرد روزنامه نگاري و سياست نگشت. وي در سال 
1358 فوت كرد و دوس���تش ابوالقاسم حالت به ياد او در 

مجله آينده مقالة جالب و شعر زيبايي منتشر كرد.
3- دورۀ سوم و پايان كار توفيق

روزگار، ب���ا اين همه اتفاقات و از ش���گفتي هاي 
فرجام هاي تلخ براي حسين و محمدعلي توفيق، اين خانواده 
دست بردار نبودند. اندكي پس از كودتا، خواهرزاده ها دست 
به كار ش���دند. ابتدا نشريه اي به نام مجله فكاهي به همان 
سبك و سياق توفيق منتشر كردند و اندكي بعد با واگذاري 
امتياز عنوان قديمي مجله از سوي محمدعلي توفيق به آنها 
و اخذ مجوز تازه، باز هم ش���روع به كار كردند. در مدت 
كوتاهي، در اين دوران از تاريخ توفيق، اين نشريه يكه تاز 
طنز ايران ش���د و به زودي چنان محبوبيتي كسب كرد كه 
هيچ نشريه اي در تاريخ ايران بدان دست نيافته بود. توفيق ها 
با جمع كردن كادرهاي قديمي و افزودن جوانان با استعدادي 
همچون پرويز شاپور و عمران صالحي وكيومرث صابري 
فومني و ... جمع باكيفيت و قدرتمندي در نشريه را سازمان 
دادن���د و به زودي تبديل به نامي ماندگار در ميان مردمان 

باسواد و اغلب شهرنشينان كشور شدند.
روش توفيق، البته در اين موفقيت س���هم به س���زايي 
داش���ت. آنها در ابتدا صراحتاً به امور سياس���ي نپرداختند. 
عمدتاً مسائل اجتماعي و اقتصادي را مدنظر قرار مي دادند. 
از وضع بدمعيش���ت و فس���اد دولتي و برخي مسائل ضد 
اخالقي انتقاد مي كردند. طنز انتقادي و اجتماعي در توفيق 
بسط و گسترش زيادي يافت و مكتب توفيق به وجود آمد. 
نويسندگان، شاعران و تصويرگران توفيق، مردمان باسواد و 
درعين حال مرتبط با مس���ائل عمومي و عالقمند به ايران 
بودند. آنها با رعايت جوانب و مسائل بسيار، به تدريج بر 
كيفيت و محبوبيت نش���ريه افزودند. در اوايل دهه 13۴۰، 

توفيق از چنان قدرت و تيراژي برخوردار ش���د كه حتي 
مديران و سياستمداران برجسته نيز مالحظه آن را مي كردند 
و مي كوش���يدند درگير طنزها و نقدهاي آن نشوند. نقد به 
وضع اتوبوس راني، كيفيت روغن نباتي، فساد ومعطلي در 
نظام بوروكراتيك و فقر عمومي و پايين بودن دس���تمزدها، 
سوژه هاي غالب نش���ريه بود، امابه تدريج پاي نمايندگان 
مجلس سنا و شورا به مجله باز شد. شخصيت هاي كارتوني 
و طنزآلودي نظير بادمجون و فسنجون كه نماد نمايندگان 
چاپلوس و بله قربان گو بودند، در مقابل كاكاتوفيق و ممولي 
و مل���ت كه نماد مردم كوچه و بازار و روياروي اصحاب 
قدرت و ثروت خلق شدند، به سرعت در ذهن و خاطره 
عموم جايگير شدند. اما توفيق بدين بسنده نكرد و به سراغ 
صدراعظم ها رفت. دكتر علي اميني به عنوان نخست وزيري 
با عملكرد دوگانه، دكتر منوچهر اقبال بله قربان گو، اس���داهلل 
عل���م ك���ه از او با عنوان صدراعظم كلنگي نام مي بردند و 
سرانجام چهره معروف اميرعباس هويدا يا صدراعظم عصايي 
كه با پيپ و گل اركيده و عصايش، نماد هيئت حاكمه در 
برابر مردم محس���وب مي شد، جاي مهمي در روي جلد و 
مطالب داخل نشريه به خود اختصاص دادند. در ميان اين 
سياس���تمداران معروف، البته هويدا سوژه بهتر وجالب تري 

بود. تيپ ظاهري، رفتار خاص و عملكرد او به مثابه چاكر 
مطلق پادشاهي مغرور و مطلق گرا، نشان مي داد كه حكومت 
خود را از ملت جدا كرده و فقط به اقليتي از چاپلوس���ان 
و دروغگويان و ظاهرسازان تكيه دارد. در راس حكومت، 
خودكامه اي قرار داشت كه كسي جرات نمي  كرد اسم او را 
به زبان آورد يا به عملكرد و خطاهاي ريز و درشت او كه 
مملكت را به ويراني و سقوط مي كشيد انتقاد كند و در ذيل 
اين حاكم خودكامه، صدراعظمي بود كه فقط بلد بود لفاظي 
كند و با ظاهرسازي ادعاي ترقي و پيشرفت نمايد. بقيه نيز 
وكيل الدوله ها و سياستمداران و زورگوياني فاسد بودند كه نه 
با راي مردم، بلكه با نمايش هاي حكومتي به قدرت رسيده يا 
به مجلسين راه يافته بودند و غالباً محصول توافق هاي پشت 
پرده حكام فاس���د بودند. كشور در حال سقوط بود و اين 
فاسدان بي اخالق، در چاپلوسي و مجيزگويي از هم سبقت 
مي گرفتند. توفيق، مي كوشيد به اين وضع انتقاد كند و اتفاقًا 
موفق شده بود حصار سانسور و چاپلوسي را در هم شكسته 
و در ذهن مردم، حكومتگران خودبين و كارگزاران فاسد آن 
را افشا كند. به تدريج اين وضع به صورت مخاطره آميزي 
درآمد. در اواخر دهه چهل، صبر مسئوالن لبريز شد و در 
تصميمي نانوشته، توفيق را توقيف كردند. شرح اين ماجرا 
را دكترعباس ميالني در كتاب »معماي هويدا«  و خانم فريده 
توفيق در كتاب »توفيق و كاكاتوفيق« آورده اند. قانوني وجود 
داشت كه اگر نشريه اي يك سال منتشر نمي شد، امتيازش 
را لغو مي كردند. از اداره جهانگردي تا شهرباني و ساواك 
و نخس���ت وزيري، دست به دست هم دادند تا كار توفيق 
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را يك بار براي هميشه تمام كنند. ابتدا كوشيدند توفيق را 
بخرند و مسئوالن مجله را وادارند تا همسو با سياست هاي 
حكومت گام بردارد. وقتي موفق نش���دند كليه آگهي هاي 
دولتي را قطع كردند و سپس به بنگاه هاي اقتصادي فشار 
آوردند تا به توفيق آگهي ندهند. س���رانجام توفيق فقط به 
تك فروشي متكي شد. در اين زمان مجله توفيق صاحب 
چاپخانه و داراي مؤسسه  اي معتبر وشعب و امكانات زيادي 
بود كه البته هزينه هاي زيادي هم داشت. سرانجام شروع به 
شكايت هاي مختلف كردند. از جمله از طريق اتوبوسراني 
و برخي نمايندگان مجلس، سپس جلوي توزيع توفيق را 
گرفتند. اما باز هم نشريه منتشر مي شد. فشارها كه زيادتر 
شد، حسين و حسن توفيق به طرح شكايت قضايي پرداختند 
و مدارك محكمه پسندي به دادگاه ارائه كردند، اما دستگاه 
فاس���د قضايي كه تحت نفوذ ديكتاتور اداره مي شد، هيچ 
اقدام موثري دراين باره نكرد. سرانجام جلوي انتشار توفيق 
 راگرفته و چاپخانه را توقيف و پلمب كردند و قديمي ترين و 
بزرگ ترين نشريه طنز ايران براي هميشه تعطيل و نابود شد. 
با اين حال توفيق در ذهن ها ماند و داستان طنزها و نقدها، 
تأثير مكتب توفيق بر طنزنويسان و طنزسرايان و سرانجام 
روايت ستم و سانسور و ظلمي كه بر فرهنگ و مردم اين 
كشور رفت باقي ماند. مهم ترين نشريه اي كه دراين مكتب 
تداوم يافت، نشريه معروف »گل آقا« بود كه به همت كيومرث 
صابري فومني چند سالي منتشر شد و آن هم سرانجام به 
سرنوشت سلف صالح دچار گرديد و از گردونه خارج شد. 
مرحوم كيومرث صابري، مدت ها ستون ثابتي به نام »گل آقا« 
در روزنامه اطالعات داشت و به شيوه توفيق، در اين ستون، 
شخصيت هاي متعددي نظير غضنفر و شاغالم و والده و ... 
خلق كرد كه يادآور كاكا و ملت و ممولي و چهره هاي توفيق 
بود. به هر حال ياد همه اين طنزآوران برجسته هيچ گاه از 
ذهن مردم خارج نخواهد شد. دانشوران بزرگ ايران، نظير 
استاد دكترعبدالحسين زرين كوب، دكترعلي شريعتي، استاد 
محمد پروين گنابادي و بسياري ديگر، توفيق را ستوده و 
ارزش طنز و مطالب آن را در فرهنگ ايران توصيف كردند. 
در اينجا نمونه اي از طنزهاي توفيق را كه مربوط به دوره هاي 
مختلف اين نشريه وزين است مي آوريم و اين تاريخچه را 
ب���ه مثابه عبرتي در پيدايي و پايان تلخ پديده هاي فرهنگي 
در ميهن ما، و بزرگداش���تي از نام آوران و كوشندگان طنز 

مطبوعاتي ايران ذكر مي كنيم: 
نمونه هايي از طنز دوره اول 

غزل فكاهي 
گر س���روِ عرعر1، پست تر زان قلمت رعناستي 
با اين بلندي، يارم از يك فرس���خي پيداستي 
هم الله و هم گل در او، هم نرگس و سنبل در او 
رويش مگر گلخانه مس���يو پروتيواس���تي2
تاري���ك در هر حلقه اش جاي هزاران مرغ دل 
گوي���ي كه زلف آن صنم بازار مرغيهاس���تي3
هرشانه بر زلفش زند، ريزد دو صد دل بر زمين 
پندارد اين دلدادگان، دلهايش���ان شش پاستي 
رخِت پرند و پرنيان ش���د كهنه و رفت از ميان 
ت���ا كي نگارا در برت اس���تبرق و ديباس���تي 
گفتم كه س���نگي بر در چ���اه زنخدانش نهيد 
چون اي���ن َچه اندر معبرِ دلهاي نابيناس���تي 
از وصِل او آباد ش���د، هر خانة دل، پس يقين 
آن دلب���ر ن���ازك بدن، ش���يخ اكبرِ بناس���تي 
آن راكه از پا تا به سر، شد نارِ هجران شعله ور 
فصل زمستان سر به سر، محفوظ از سرماستي 
روحاني���ا در انجمن، نو ش���د مضاميِن كهن 
فكر نويي كن در سخن، كاين شيوه نازيباستي 

)غالمرضا الحسيني روحاني، توفيق 13 شهريور 13۰6(
مال االجاره 

خداون���دا نمايم من چ���ه چاره 
زب���س كه مي دهم م���ال االجاره
همه س���رمايه ام از دس���ت رفته 
به تن ش���د رخت صب���رم پاره پاره

دكان���م خالي از اجناس گش���ته 
گ���رو رفته ميان ف���رش و كناره5 
نشس���تم بس دو زانو پشت دكان
ش���ده پاهام چون چ���وب نقاره
ش���ود چون آخرم���ه، مالك آيد
زن���د از حرف بر جان���م نژاره6
اگ���ر گويم ام���ان ده، او زملكش
كن���د بي���رون مرا با يك اش���اره
نمي دانم چه س���ري هست ياران
كه مي ترس���م از آن شكل و قواره 
گران كرده ست ملك خويش ده بار
گران تر س���ازد او ترس���م دوباره 

اگ���ر گويم ب���ده تخفيف قدري 
دو س���اعت مي نمايد اس���تخاره 
در ايران هركه باش���د صاحب ملك
دلش سخت است همچون سنگ خاره 
خري���دم يك عبايي در زمس���تان 
ز ي���ك ب���ازار در ش���هر زواره 
گرو برده س���ت در وج���ه كرايه 
الي ي���ك دس���تبند و گوش���واره 
به ه���ر جا ما ش���كايت زو نماييم
پي���اده م���ا و باش���د او س���واره
به من هركس بگويد آخر ماس���ت
م���را افتد نف���س اندر ش���ماره 
خداي���ا مل���ك ده يا م���رگ ما را 
به حق س���اعت ش���مس العماره 

)مستاجر،3۰ شهريور 13۰6(
نمونه هايي از دوره هاي آخر 

گفتمش...
گفتم���ش: بيكارم و مي نال���م از ضعف ريال
 گف���ت: بيكاري اگر توت���ون پيچم را بمال
گفتم���ش: بي النه و بي خانه و بي مس���كنم 
گفت: در غاري سكونت كن تو با اهل و عيال 
گفتمش: من از چه راهي خرج خود تأمين كنم 
گفت: تأمين كي ش���ود خرج تو با پول حالل؟

گفتمش: س���رما رسيده لخت و عريان مانده ايم 

گفت: آس���ان اس���ت پيدا كردن لنگ و جوال
گفتم���ش: از فك���ر فرزندان خ���ود ناراحتم 
گفت: من هس���تم از اين بابت و ليكن بي خيال 
گفتم���ش: يك خانه در اين ش���هر دارم آرزو
گفت كه: بگذار زفكر خام و س���وداي محال
گفتمش: كي مي بري تشريف؟ خنديد و بگفت

جان تو اصاًل نيامد خوش به گوشم اين سؤال 
عشق پيري 

ايا دوش���يزة خوش ق���د و قامت 
قيام���ت مي كني با اي���ن قيامت 
دل���م خواهد كه لبهاي���م بميكد 
لبانت را چو يك ش���اخ حجامت 
ش���دم عاقل به رويت وقت پيري 
ندارد عش���ق پي���ري هم مالمت 
زح���ق خواهم نبيني رنج و محنت 
بمان���ي دائم���اً چاق و س���المت 
جوان سازي تو پيران را به يك شب 
ز تو س���ر مي زند اين سان كرامت 
اگ���ر ُمردم من از عش���ق تو ناگاه 
ده���ي بايد ب���ه وراث���م غرامت 
س���جاف نادري و ك���وي مهران 
بود گردش���گه هر صبح و شامت 
ف���الن نام تو بود و گش���ت في في 
نمي دان���م بخوانم ب���ه چه نامت؟
اله���ي ش���وهر خوب���ي بياب���ي 
جهان گردد هفهش روزي به كامت 
اگر چه بردگي منس���وخ گش���ته 
من���م اي مه جبين عب���د و غالمت 
دل���م خواه���د ترا بين���م هر روز 
بيفت���م در پي ات، گويم س���المت 
كني پرچانه را خوش���حال و خندان

ش���ود عاش���ق نوازي گر مرامت 
)تفكري پرچانه(

لطايف...
تازه به دوران رسيده اي، چتري خريده بود و هميشه 
در هواي آفتابي چتري بر س���ر همي گرفت. پرسيدند: چرا 

وقتي هوا آفتابي است چتر بر مي گيري؟
گف���ت: از آن رو كه در روز باراني همه چتر دارند و 

هيچ كس به چتر من التفاتي نكند!
مزاياي شغلي 

ناظران سياس���ي پيش بيني مي كنند كه ممكن اس���ت 
»اوس عب���اس« خياط به عنوان نماينده مادام العمر مجلس 

انتخاب شود.
علت اين انتخاب اين اس���ت كه مقامات مجلس���ي 
مي خواهند »اوس عباس« هميشه در مجلس باشد تا براي »درز 

گرفتن« حرفها در موقع مقتضي از وجود او استفاده كنند.
 فايده خرابي

خرابي خيابان هاي تهران اگر هزار عيب داش���ته باشد، 
يك حسن دارد و آن اين است كه ماشين ها از ترس كله  پا 
شدن توي چاله چوله ها، آنقدر آهسته مي روند كه نه تنها آدم، 

بلكه مورچه هم زير پاي ماشين ها آسيبي نمي بيند. 
��������������������������������

پانوشت ها: 
1 َعرَعر، درخت سرو كوهي و همواره سبز است. )لغتنامه 

دهخدا( 
2 صاحب گلخانه و گلفروشي در تهران.

3 ب���ازار مرغيها، يك���ي از بازارهاي قديمي طيور در مركز 
تهران قديم.

۴ استبرق، معرب استبرك به معناي پارچه ديبا كه به زر ساخته 
باشند يا جامه حرير سطبر مانند ) منتهي االرب( 

5 � كناره، نوعي فرش باريك براي كناره هاي اتاق و تكميل 
جاي خالي در عرض مفرش است.

6 نژاره در هيچ لغتنامه و فرهنگي نيست. شايد منظور نزاره 
است كه در دهخدا به معني اندك گشتن، اندك شمردن و احتقار 

آمده است.
7 يعني آخر ماه است.

* منابع و مآخذ در روزنامه موجود است. 

حسين توفيق، پس از آنكه 
نشريه اش را منتشر كرد، توانست 

جمع قابل توجهي از شاعران و 
نويسندگان با استعداد را گرد خود 

آورد. اّما به زودي با بسته شدن 
فضاي فرهنگي و سخت گيري هاي 
ادارة مميزي، او خط مشي مجله را 
عوض كرد و به انتشار مطالب و 

اشعار جدي ادبي روي آورد
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 امير طوسي نژاد

  سياسـت خارجـي ايـران در دولت تدبيـر و اميد بر چه 
اصولي استوار است؟

در سال 92 در آغاز كار دولت دكتر روحاني و فعاليت 
دكتر ظريف در وزارت خارجه، ايران در ش���رايط بس���يار 
خاص در صحنه بين المللي و منطقه اي قرار داشت. كشور 
دچار تحريم هاي ناشي از قطعنامه  هاي شوراي امنيت بود و 
رفت و آمدهاي سياسي به ايران متوقف بود و آمد و شد زيادي 
با كشورهاي ديگر نداشتيم و اگر هم وجود داشت، بسيار 
مح���دود بود و در مجموع يك تحريم همه جانبه اقتصادي، 
سياسي و بين المللي در مورد ايران وجود داشت. در ابتدا بر 
اساس شعار هاي انتخاباتي و وعده هايي كه دكتر روحاني به 
مردم در انتخابات داده بود، ازجمله بحث مذاكرات هسته اي با 
توجه به يك تجربه و شناخت قبلي، بحث مذاكرات در اين 
حوزه به وزارت خارجه منتقل شد و مذاكرات آغاز شد. 

در جريان حصول برجام، مذاكرات بي نظير و حساسي را 
به لحاظ زمانبري و پيچيدگي هاي خاص خودش شاهد بوديم كه 
وقت و زمان طوالني مدتي از سوي وزير خارجه و معاونت هاي 
مختلف صرف اين كار شد و نهايتاً به برجام ختم شد كه البته 
بعداً با بدعهدي ها و كارشكني هاي آمريكا مواجه شديم، ولي 
رفت و آمدهاي سياسي ايران با كشورهاي جهان تا حد زيادي 
به وضع طبيعي خود بازگشت به نحوي كه كماكان شاهد رفت و 

آمدهاي مقامات عالي رتبه كشورهاي مختلف هستيم. 
 هنگام حصول برجام، يکسـري اتفاقات و حاشيه هايي 
را شـاهد بوديـم كه ازجمله آنها مي توانيم بـه ماجراي كمردرد 
وزير خارجه و  ويلچرنشـينی وی اشـاره كنيم. لطفاً درباره اين 

موضوع توضيح دهيد. 
برجام به لحاظ زماني كه به خودش اختصاص دارد، 
بي نظير اس����ت، هم از لحاظ فشردگي زماني كه مصروف 
مذاكرات شد و هم به لحاظ مجموع زماني كه صرف كل 
گفتگوها شد. ايران در يك طرف ميز گفتگو به عنوان يك 
كشور حضور داشت و در طرف ديگر، قدرت هاي بزرگ 
جهان حضور داشتند كه اين اتفاق  دشواري هايي را تحميل 
مي كرد؛ اگر چه از سوي ديگر بيانگر توانمندي قدرت ايران 
و اعتماد به نفس كشورمان بود كه مي توانست بنشيند و در 
مقابل مقامات تعداد زيادي از كش����ورهاي صاحب قدرت 
در جهان مذاكره كند و آن هم در موضوع حساس����ي كه 
در داخل كشور هم روي آن مباحث زيادي مطرح بود و 

مخالفان و موافقان خودش را داشت. 
بحث مذاكرات هسته اى به دهه 8۰ بازمي گردد و ما 
از اين زمان  مذاكرات را شاهد بوديم. بعد از سال 8۴ و 

صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت اين مذاكرات قطع شد 
و پويايى هم نداش����ت. در دولت يازدهم تيم مذاكره كننده 
ايران و به ويژه ش����خص وزير خارجه به داليل مختلف هم 
از درون و هم ازبيرون تحت فش����ار بسياري بود و در اين 
نقطه عطف تاريخي و مذاكرات حساس كه در آينده جزو 

مباحث مهم تاريخ اين دوران خواهد بود و حتي موضوع 
برجام، نوع مذاكرات و مباحث آن مي تواند در انديشكده ها 
و مراكز آكادمي مورد بحث قرار گيرد و به عنوان واحد هاي 
درس����ي مطالعه ش����ود، تعهد و فشار را روي دكتر ظريف 
داشت و طبيعي بود كه ايشان  فشار همه جانبه را بايد تحمل 
مي كرد، هم به لحاظ تعهد فردي خودش به عنوان يك ايراني 
وطن پرست و فردي كه مي خواهد از منافع ايران نه براي 
امروز بلكه براي آينده دفاع كند و هم پاسخگوي مجموع 
طيف هاي داخلي كشور و حفظ خطوط قرمز در چارچوب 
نظام باش����د و همچنين مذاكرات را متوقف نكند و بتواند 
از پيچ و خم هايي كه در مقابلش وجود دارد، به راحتي عبور 
كند و به اهداف مورد نظر دست يابد. لذا فردي كه در اين 
شرايط قرار مي گيرد، قطعاً مي تواند با مشكالت زيادي از 

جمله كمردرد مواجه شود. 
 مذاكـرات هسـته اي ايـران در جريان حصـول برجام 
همانطور كه در خارج از كشـور با مخالفت هاي برخي كشـورها 
همراه بود، در داخل كشـور هم عـده اي يا جناح خاصی همواره 
مخالف مذاكره ايران با كشـورهاي ديگـر در اين باره بودند. در 
ايـن شـرايط وزارت خارجـه چگونه توانسـت با ايـن حجم از 
مخالفت ها، به برجام دست يابد؟ اصوالً چرا كماكان عده اي بر 

اشتباه بودن برجام اصرار مي  كنند؟

در گفتگو ی دکترقاسمی سخنگوی دستگاه ديپلماسی بااطالعات مطرح شد

روند حصول برجام از دولت احمدى نژاد تا روحانی

* مذاكرات هسته ای در در اواخر 
دولت دهم در كشورعمان تحت 
نظارت مقامات كشور، به پايه 

مذاكرات در دولت يازدهم تبديل و 
سرانجام به برجام منتهي شد

* بخشي از انتقادات و ديدگاه هايي 
كه در مخالفت با برجام مطرح 

مي شود، قطعاً دلسوزانه و ناشي 
از نگراني هايي است كه مي تواند 

بخشي از جامعه داشته باشد ولي 
بخشي از آن از روي دلسوزي 
نيست و ناشي از كشمكش هاي 

سياسي است

اشاره: سياست خارجی يا همان ديپلماسی هر كشور تابع نگاه و اظهار نظر مسئوالن 
 و دولتمردان هر كشــور درباره مســائل مختلف داخلی است به نحوی كه هيچ كشوری 

نمی تواند فارغ از مسايل داخلی، به رتق و فتق امور خارجی خود بپردازد.
دولت يازدهم در سال 92 در حالی با شعار تغيير در سياست خارجی فعاليت خود 

را آغاز كرد كه كشور با قطع نامه های شورای امنيت و افزايش تحريم ها مواجه بود.
دولت دكتر حســن روحانی در اين وضع ســعی كرد با در دســتور كار قرار دادن 
تحقق خواســت مردم و برقراری تعامل با كشــورهای مختلف، به وعده انتخاباتی اش 
جامه عمل بپوشــاند.ورود به مذاكرات هســته ای در قالب يك تيم متبحر به سرپرستی 
دكتر محمد جواد ظريف، نخســتين گام در تحقق هدف ياد شــده بود و به اين ترتيب 
مذاكرات آغاز شد و سرانجام در سايه نظارت و تدابير رهبر معظم انقالب و اقدامات 
تيم هسته ای كشورمان، برنامه مشترک جامع با عنوان برجام به دست آمد كه بر اساس 

آن حق برخورداری ايران از انرژی صلح آميز هسته ای رسميت شناخته شد.
اما موفقيت سياســت خارجی ايران در حصول برجام به اين نقطه ختم نشــد و با 
بدعهدی های آمريكا، فصل جديدی از رايزنی های ايران با كشورهای عضو مذاكره كننده 

هسته ای با هدف به شكست سنگ اندازی های آمريكا، گشوده شد.
ترامپ پس از تكيه زدن بر صندلی رياست جمهوری در كاخ سفيد ، تالش برای 

برهــم زدن برجــام را در دســتور كار خود قــرار داد ولی به دليل همراهی و همزبانی 
كشورهای ديگر با ايران، از اين كار بازماند. وی سپس ادعای خروج از برجام در آينده 
را مطرح كرد، كاری كه به لحاظ كســب قدرت ديپلماســی ايران طی سال های گذشته 

هرگز موفق به انجام آن نشده است.
  اقدامات  برخی مخالفان دولت در داخل و دشمنان خارجی عليه برجام طی يك 
سال گذشته به ويژه در ماه های اخير بهانه ای شد تا  سراغ سخنگوی دستگاه ديپلماسی 

كشور برويم و وضع موجود را از زبان وی جويا شويم.
دكتر بهرام قاسمی در اين مصاحبه پاسخ های مبسوطی به سئواالت می دهد و فارغ 
از مسئوليتش در وزارت خارجه، دستاوردهای برجام در حوزه های ديگر را هم بر می 
شمارد.سخنگوی دستگاه ديپلماسی كشور در پايان اين مصاحبه، به سئواالت نوروزی 
خبرنگار ما هم پاسخ می دهد . وی در ايام عيد ترجيح می دهد در تهران نسبتا خلوت 

و هوای سالم بماند و از اين فرصت بهره ببرد.
كوهنوردی و تنيس روی ميز ورزش های مورد عالقه وی است ،تفريحاتی كه به 
لحاظ سنگينی حجم كار در وزارتخانه مدت هاست از انجام آن بازمانده  اما شايد در 

ايام نوروز بتواند برای ساعاتی به اين كار بپردازد.
متن گفتگو با قاسمی را می خوانيم:
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 در جامعه و حتي در ميان نخبگان سياسي، نه فقط 
در مورد برجام، بلكه در حوزه مس����ائل ديگري هم شاهد 
اختالف نظرهايي هس����تيم كه بخش عمده آن را طبيعي 
مي دانم و خيلي نمي توان آن را غيرطبيعي دانست. در حوزه 
اقتصاد و روابط بين الملل و همسايگان اگر طيف و نظرات 
مختلف را كنار يكديگر بگذاريم، اختالف ديدگاه و نگاه 
را مشاهده مي كنيم كه نمي توان به اين موضوع منفي نگاه 
كرد بلكه مي تواند خوب و سازنده هم باشد، ولي برخي 
اوقات ش����اهديم اين ديدگاه ها از جنبه انصاف و عدالت 
خارج مي ش����ود و شكل سياسي در رقابت هاي داخل پيدا 
مي كن����د ؛در اين وضع اين نگراني به وجود مي آيد كه به 
داليل رقابت هاي سياسي داخلي،  بخشي از مصالح ملي به 
سمت قرباني كردن و ناديده انگاشتن آن پيش برود؛ لذا بخشي 
از انتقادات و ديدگاه هايي كه در مخالفت با برجام مطرح 
مي ش����ود، قطعاً دلسوزانه و ناشي از نگراني هايي است كه 
مي تواند بخشي از جامعه داشته باشد ولي بخشي از آن از 
روي دلسوزي نيست و ناشي از موارد فوق و كشمكش هاي 
سياس����ي است كه وجود دارد و تبديل به يك بهانه جويي 
مي ش����ود كه بخواهد از طريق آن، رقيب و حريف را از 
ميدان به در كند و از آن بهره برداري سياس����ي كنند. ما در 

بحث برجام هنوز شاهد اين اتفاق هستيم. 
 پس از حصول برجام و گذشـت اندک زماني، عده اي از 
مخالفان اين دستاورد ملي را به شدت زير سئوال بردند و از آن 
انتظار رفع تمامي مشـکالت كشـور را داشتند. لطفاً  در اين باره 

توضيح بفرماييد . 
 برجام در مقطع خودش،  يكس����ري اهداف خاص را 
دنبال مي كرد و هرگز اين انتظار وجود نداش����ت كه بتواند 
همه مش����كالت كش����ور را حل كند. تصور اين كه برجام 
توانايي رفع تمامي مشكالت را دارد، كاماًل ناشي از ناآگاهي 
سياسي، بين المللي و حتي مسائل داخلي ايران، است چرا كه 
هدف عمده برجام، رفع تحريم ها و برداشتن قطعنامه هاي 
ش����وراي امنيت بود كه در زمان خودش مي توانست مانند 
يك شمشير دائم بر سر مصالح و امنيت ايران قرار داشته 
باش����د، در حقيقت قرار نبود برجام مديريت داخلي ايران 
و كيفي����ت مديري����ت ما را 1۰۰ برابر افزايش دهد يا براي 
ما دانش و آگاهي به همراه داشته باشد.  اگر نتوانستيم از 
دستاورد هاي برجام استفاده كنيم اين موضوع به بخشي از 
ناكارآمدي سيستم اداري مربوط مي شود.  در بخش مديريت 
و برنامه ريزي و هماهنگي از گذش����ته هم مشكل داشتيم، 
لذا بعد از برجام سازمان ها، دستگاه ها و وزارتخانه هايي كه 
توانمندي بيشتري داشتند توانستند از دستاوردهاي برجام به 
خوبي استفاده كنند. مثال بارز آن را مي توان در حوزه نفت 

و انرژي مشاهده كرد. 
در واق����ع كارگ����ران و مديران توانا در بخش انرژي، 

توليد را به س����رعت به وضع قبل از تحريم ها بازگرداندند 
و حتي در حوزه فروش، بازارهاي قبلي راپس گرفتند ؛ اما 
برخي دس����تگاه هاي ديگر اين چابكى را نداشتند و به اين 
ميزان نتوانستند از دستاوردهاي برجام بهره ببرند. شايد اگر 
توانمندي هاي مورد نياز را در زمان الزم داش����تند، موفق تر 

عمل مي كردند .
در ه����ر صورت برجام فضايي جديدي را ايجاد كرد 
و عالوه بر حوزه انرژي، در بخش هاي ديگر اعم از بيمه، 

كشتيراني و حمل و نقل، خودنمايي كرد. 
ما اين موضوع را فراموش����ي نخواهيم كرد كه زماني 
در بخش هوايي، هواپيماهاى ايرالين ملي كشور حتي در 

برخي پايتخت هاي اروپايي امكان سوختگيري نداشتند و 
ناگزير بودند س����وختگيرى را در يك فرودگاه ناشناس و 
حتي در مسير انجام دهند و اين امكان وجود داشت يك 
مس����ير 5 ساعته، 8 ساعت براي مسافر ايراني زمانبر شود. 
همچنين در حوزه كشتيراني، كشتي هاي ما اعم از باري و 
نفتكش ها نمي توانستند در اكثر بنادر جهان پهلو بگيرند يا 

حتي تردد كنند . 
برجام در مجموع توانست  فضاي جديدي را براي ما 
ايجاد كند ، اما متاسفانه با بدعهدي و تخطي آمريكا از همان 
ابتدا مواجه شديم . آنها نگران بودند كه در  شرايط جديد و 
در سايه برجام ايران بتواند با بازگشت به جامعه بين المللي 
با استفاده از ظرفيت هاي گسترده اي كه در نيروي انساني، 
مناب����ع زيرزميني و ديگر توانمندي هاي خودش دارد، يك 
قدرت بزرگ منطقه اي بشود، لذا آمريكا براي اين كه مانع 
اس����تفاده ايران از برجام شود و سرمايه گذاران خارجي در 
ايران بتوانند حضور داشته باشند، با سياست هاي خاص سعي 
كرد شرايط را به گونه اي پيش ببرد كه همواره سرمايه گذار 
خارجي اعم از آسيايي و اروپايي با ترديد مواجه شود و 

آنها را چند ماه در يك فضاي معلق نگه دارد. 

 رئيس جمهوري آمريکا طي ماه هاي گذشته بارها اعالم 
كرده اسـت كـه قصد خروج از ايـن توافق بين المللـي را دارد. 
آيـا وي در آينده دسـت بـه اين كار خواهد زد و اصـوالً ارزيابي 

 

جنابعالي از طرح چنين موضوعي توسط ترامپ چيست؟
 ترامپ هر از چند ماهي اعالم مي كند از برجام خارج 
مى شود. وي فقط مشغول بازي با شرايط موجود است و 
فكر مي كنم كه وي نخواهد توانست از برجام خارج شود، 
زيرا برجام يك معاهده چند جانبه، بين المللي و متكي بر 
قطعنامه سازمان ملل است و خروج از برجام شورش عليه 
س����ازمان ملل و قطعنامه شوراي امنيت خواهد بود. لذا به 
نظر مي رسد با اين روش سعي مي كند ايران را از مزاياي 
برجام به ويژه در حوزه بانكي و استفاده از بازارهاي مالي 
بين المللي، محروم كند. البته  در حوزه بانك هاي كوچك 
و متوس����ط توانسته ايم گام هايي را برداريم، ولي در حوزه 
بانك هاي بزرگ با توجه به نوع همكاري اين گونه بانك ها 
با مؤسسه هاي آمريكايي كه سرمايه اي در اين كشور دارند، 

كارشكني ها همچنان وجود دارد. 
 ظاهـرا قبـل از آغاز مذاكرات هسـته ای ايران در دولت 
دكتـر روحانـی ايران و حصول برجـام، در اواخردولت دهم يك 
دوره مذاكـرات بـا آمريکا در كشـور عمان انجام شـد، ولي به 

نتيجه اي نرسيد . آيا اين مذاكرات وجود داشته است؟ 
 برجام و مذاكرات هسته اي از ابتدا با حساسيت باال 
و لح����اظ كردن مصال����ح و منافع ملي توأم بود و فراز و 
نش����يب هاى مختلفي را هم تجربه كرد، چه در دوراني كه 
شوراي عالي امنيت ملي و شخص دكتر روحاني مذاكرات 
را دنب����ال مي كردن����د و چه در دوران اصالحات و چه در 
دوران دولت بعدي كه به داليلي تحريم هايي را در اين دوره 
دريافت كرديم. در انتهاي دولت دهم مذاكراتي در كشوردر 
حوزه هسته اى در عمان انجام شد كه البته تحت نظارت 
مقامات كش����ور صورت گرفت و با طرف هاي آمريكايي 
مذاكرات����ي ب����ه عمل آمد و برخي از تفاهمات كلي هم به 
طور شفاهي به دست آمد و قرارهايي گذاشته شد و نهايتًا 
 به پايه اي براي مذاكرات هسته اي در دولت يازدهم تبديل 
و  به برجام هم منتهي شد كه در ساير پايتخت ها هم انجام 

اين مذاكرات ادامه پيدا كرد. 
 بـه پايه گـذاري مذاكرات هسـته اي در انتهـاي دولت 
دهـم اشـاره فرموديـد. داليل عـدم موفقيت مذاكـرات در آن 
دوره و همچنيـن حصـول توافق در دولـت تدبير و اميد را در چه 

موضوعاتي مي توان يافت؟
صحت و قضاوت نهايي در اين باره مشكل است، اين 
موضوع كه مجموعه مديريت كشور و بسياري از دلسوزان 
و نخب����گان در حاكميت و حت����ي خارج از آن در بحث 
هسته اي با حساسيت بسيار اين موضوع را دنبال مي كردند، 
تردي����دي وجود ندارد ولي به هر حال در دنياي امروز و 

* رئيس جمهوری آمريكا در 
شرايط فعلی فقط مشغول بازي 

 با شرايط موجود است و 
نمی تواند از برجام خارج شود

* برجام يك معاهده چند جانبه، 
بين المللي و متكي بر قطعنامه 
سازمان ملل است و خروج از 

برجام يك موضعگيري و شورش 
عليه سازمان ملل و قطعنامه 

شوراي امنيت خواهد بود
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سياست خارجي امروز، يكسري پيش فرض، پيش مقدمه، 
و زمينه هاي الزم بايد فراهم ش����ود و در بخش هايي يك 
اعتماد نس����بي كه افراد مي توانند پشت يك ميز بنشينند و 
زبان يكديگر را بفهمند و با هم وارد يك چالش، ديالوگ 
و مذاكره بشوند. اين بحث مهمي است كه اين بخشي از 
موضوع در دولت يازدهم اتفاق افتاد و مجموع شرايط الزم 
ميان ايران و ساير كشورهاي مذاكره كننده با توجه به آراي 
باالى دكتر روحانى ، كمك كرد طرف هاي خارجي مذاكره 
كننده هم مباحث را جدي تر تلقي كنند و وارد مذاكره با 
نمايندگان ملتي بشوند كه رشد و بلوغ خود را در انتخابي 

كه انجام داده بود، نشان دادند. 
  لطفاً درباره نظارت و راهنمايي هاي رهبر معظم انقالب 

در جريان برجام، توضيح بفرماييد .
در بحث هسته اي و برجام به ويژه در زماني كه اين 
مباحث جدي شد ، يك مديريت خردمندانه و توانمند در 
كشور اين مسير را هدايت و در بزنگاه هاي خاص، با اتخاذ 
سياست هاي بسيار دقيق، اين مسير را به سمت و سويي كه 
مورد نياز منافع كشور بود،ر هنمون كرد. اين را به جرات 
مي توان بيان ك����رد كه نقش رهبري در هدايت مذاكرات 
هس����ته اي و پيش����برد آن و نتايج درخشاني كه در مقاطع 
مشخص به دست آورديم، كاماًل روشن است و قابل كتمان 
نيست ولي اين كه  همه ريزه كاري ها و مذاكرات و چگونگي 
رفتارهاي خودمان را هنگام مذاكره بخواهيم مسئوليت آن را 
الزاماً متوجه رهبري كنيم، خيلي دقيق نيست ولي هدايت 
كلي مسير مذاكرات و روند آن، نظارت عاليه نظام و رهبري 
بوده است و با دقت و تيزبيني درستي انجام گرفت .همچنين 
قطعاً توانمندي دكتر ظريف رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي 
و شخص رئيس جمهوري را شاهد بوديم تا لطمه اى به 
منافع نظام وارد نشود. تيم مذاكره كننده با رعايت خطوط 
قرمز و با امانتداري كامل در مذاكرات حاضر شدو هر جا 

الزم بود، مشورت هايي را انجام داد.
  اگـر بـد عهدي هـاي آمريـکا در جريان برجـام اتفاق 

نمي افتاد، اكنون شرايط چگونه  بود؟
برجام دسـتاوردهاي زيادي براي مردم و كشـور داشت . 
اكنون مي توان اين سـئوال را مطرح كرد كه اگر برجام تاكنون 
اتفـاق نيفتـاده بود و اين تفاهم به دسـت نيامـده بود و كماكان 
قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم ها به همان شکل و با همان 
شـدت در همه حوزه ها وجود داشت، شرايط چگونه بود؟ يعني 

وضع توليد و صادرات نفت در كجا قرار داشت؟
كشتيراني، حمل و نقل و ارتباطات بانكي و پولي و 
همچنين خريدهاي ما و توان  ملي چگونه مي توانست باشد؟ 
اگر اين سئوال را بخواهيم پاسخ دهيم و بتوانيم آن نقطه 
زماني را جابجا كنيم، دس����تاوردهاي برجام كاماًلمشخص 
مى ش����ود، اما اين كه آيا برجام به همه خواست ها پاسخ 
داده اس����ت ، مي توان گفت ، خير. دليل آن هم، بدعهدي و 
كارش����كني هاي اياالت متحده آمريكا از همان ابتدا بود و 
نهايتاً با آغاز كار فردي مانند ترامپ كه غيرقابل پيش بيني و 
اعتماد است، با كم كاري ها و مانع تراشي هايي مواجه شديم 
. نهايتاً تخطي هاي آمريكا در رنگ هاي مختلف خودش را 
نش����ان داد. نمي توان منكر اين شد كه ترامپ آن تفاهم را 
تخري����ب كرد. امروز در اروپا و نزد دولي كه در مذاكرات 
حضور داشتند، تخطي ها و بدعهدي ها آمريكا و تهديدهايش 

براي خروج از برجام، سبب نگرانى شده است.
 اگ����ر به ف����رض محال با آمريكايى مواجه بوديم كه 
زياده خواه نبود، يك رأي مانند ساير كشورها در سازمان ملل 
داشت و به دنبال تحميل خواست ها و ايده هايش به ساير 
كشورها نبود و همچنين تعهدات خود را اجرا مي كرد، امروز 
قطعاً مي توانستيم با بهره گيرى از تفاهمي كه در مذاكرات 
هس����ته اي به دست آورديم، فضاي بهتري را هم به لحاظ 

سياسي و هم به لحاظ اقتصادي تجربه كنيم.
  به هرحال  آمريكا نشان داد  كشور قابل اعتمادي 
نيس����ت . ايران اين تجربه را انجام و حس����ن نيت خود را 
نشان داد و وارد مذاكره شد. در طول مذاكرات هم بسياري 
به اين موضوع اعتقاد داشتند كه آمريكا قابل اعتماد نيست 

ولي اين دليل نمي شد كه  مذاكرات را آغاز نكنيم و با اين 
پيشداوري همان وضع قبلي را ادامه دهيم.

با اقدام بجا و بموقع و هوش����مندانه توانس����تيم به 
بخش عمده اي از جهان نش����ان دهي����م كه  دنبال دانش 
هسته اي مسالمت آميز و كشوري صلح جو هستيم . به دنبال 
توانمندي هاي نظامي هسته اي نيستيم و مظلوميت و نگاه 
واقعي ايران را به نمايش گذاشتيم . امروز كشورهاى مذاكره 
كننده در جريان مذاكرات هسته اى كه تا قبل از اين ما را 
متهم مى كردند و به ايران ستيزى رو آورده بودند، در بحث 
هسته اي در كنار ما و در مقابل آمريكا سخن مي گويند و 

تحليل خود را از وضع آمريكا ارائه مي دهند. 
آمريك كماكان نش����ان مي دهد كه بر خصومت هاي 
قبلي اش عليه ايران پا مي فشارد و هنوز نتوانسته است مساله 
اي����ران را براي خودش حل و فصل كند و همچنان دچار 

زياده خواهي، توهم و زورگويي است
 هدف و اسـتراتژي ايران در تعامل و گسـترش روابط با 

كشورهاي روسيه و چنين در دولت فعلي چيست؟
بعد از پيروزى انقالب اس����المي توازن و تعادل در 
رواب����ط خارجي ايران در دس����تور كار ق����رار گرفت. به 
 اين معني كه ايران وابس����ته به يك قطب خاص نباش����د. 
هدف ، برقرارى رابطه متوازن با همه كش����ورها اس����ت كه 
اولويت نخست، همسايگان هستند تا ايران بتواند بهترين 

رابطه را با كشورهاي اطراف داشته باشد.
قبل از انقالب اسالمى نگاه كشور، بيشتر غربي بود كه 

پس از پيروزى انقالب روابط با كشورها براساس مصالح 
و منافع ملي و آن چيزي تعريف ش����د كه بتواند نيازهاي 
اساس����ي كش����ور رفع كند. ترجيح ما حفظ توازن است و 
از هرگونه وابس����تگي مطلق به هر كشوري پرهيز داريم، 
ولي براساس ظرفيت، توان و كشش كشورها، تالش براي 

برقرارى ارتباط وجود دارد. 
در حوزه اقتصادي با روسيه، زمينه هاي بسياري براي 
كار داريم كه هنوز در حد مطلوب نيس����ت، اين موضوع 
جاي نقد دارد كه چرا روابط ايران و روس����يه در حوزه 
بازرگاني در حد ظرفيت هاي دو كش����ور نيست؟ همچنين 
ب����ا چين با توجه به ظرفيت هاي موجود عمل مي كنيم و 
تاكنون هم توانسته ايم روابط اقتصاديمان را گسترش دهيم 
و اگر در حوزه سياس����ي و راهبردي توانسته ايم با روسيه 
موفقيت هايي داشته باشيم، درباره چين اولويت هاي اساسي تر 
ما در بخش مسائل اقتصادي بوده است، اما در مجموع چه 
كار با روسيه و چه چين، مانعي نيست كه  با ساير كشورها 

همكاري نداشته باشيم.
 موفقيـت در عرصـه سياسـت خارجـي تابـع عوامل 
بسـياري اسـت كه يکي از آن، موضوعات داخلي ا ست. وقتي 
در ايران عده اي سـفارتخانه عربسـتان را مورد تعرض قرار 
مي دهند چگونه مي توانيم از منافعمان در مقابل اين كشور در 
عرصه سياست خارجي دفاع كنيم؟ آيا اصالح برخي رفتارهاي 

داخلي را ضروري نمي دانيد؟
 برخي كارشناسان معتقدند كه سياست خارجي  دنباله 
سياست داخلي است و حتي برعكس آن هم مي تواند اتفاق 

بيفتد. يعني ارتباط مس����تقيم بين سياست داخلي و خارجي 
وجود دارد، لذا سياست داخلي بر سياست خارجي بي تاثير 
نخواهد بود. به طور مثال اگر در داخل كشور سياست هاي 
انقباضى و بسيار بسته در حوزه اقتصادي وجود داشته باشد، 
قطعا در حوزه اقتصاد خارجي هم خيلي رفتارها، سياست 
و اقدامات و ارتباطات محدود مي شود و به سمت خاصى 
سوق پيدا مي كند. اين يك واقعيت است كه مسائل داخلي 
در حوزه هاي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
بر سياست خارجي تاثيرگذار است، اما در ادامه اين راه بايد 
ب����ا حفظ مصالح ملي و نظام و رعايت خطوط قرمز، اين 
موضوعات را متوازن كرد تا بتوان بهره وري الزم و مكفي را 
از ارتباطات خارجي به دست آورد و در عين بهره مندي از 
امكانات كه در عرصه جهاني وجود دارد، بتوان بر ارزش هاي 
ملي داخلي و فرهنگي و چارچوب هاي اقتصاد ملي خودتان 

هم بايستيد و تبديل به بازار ديگران نشويد.
حمله به س����فارتخانه عمل ناپسندي است كه درباره 
سفارت عربستان در كشورمان شاهد بوديم و ضرر و زيان 
بسياري را متوجه كشورمان كرد و عربستان هم نشان داد 
كه رفتار خردمندانه اي ندارد و هنوز با تعقل به مسائل ورود 
نمى كند و كماكان دچار توهمات و تفكرات اشتباهي است 
كه شدت اين توهمات بعد از برجام، افزايش يافت و آنها 

با يك نوع نگاه بيمارگونه به ايران، نگريستند.
ايران طي چند سال اخير نشان داده است كه نسبت 
به همسايگان خود چشم طمع ندارد و تعرضى هم نداشته 

و حتي مورد تجاوز هم قرار گرفته است. 
تعرض به سفارت عربستان كار نادرستي بود كه اين 
كار توسط مقامات كشورمان اعم از رهبر معظم انقالب و 

رئيس جمهوري محكوم شد.
 رئيس جمهوري آمريکا اخيرا اعالم كرده اسـت دليلي 
براي گفتگو با ايران كه شعار مرگ بر آمريکا در آن داده مي شود، 

نمي بيند. اين سخنان ترامپ را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سخنان آقاي ترامپ قابل ارزش نيست، زيرا وي نشان 
داده از خردورزي الزم بى بهره و نگاهش به كش����ورمان، 
خصمانه اس����ت. او اين سخنان را در يك مجموعه اي از 
اقداماتي كه مي توان آن را يك جنگ رواني عليه ايران تلقي 
كرد، مطرح مي كند .اگر آقاي ترامپ قابل اعتماد بود، قطعا 
اقدامات ضد ايراني را نسبت به اتباع كشورمان در سفر به 
آمري����كا انجام نمي داد. من براين موضوع تاكيد مي كنم كه 
مسائل داخلي ، نوع نگاه و همچنين چگونه سخن گفتن ما، 
البته نه درباره آمريكا كه يك بحث و پرانتز خاص است و 
مباحث زيادي را مي توان درباره اين كشور و رفتارش در 
منطقه و جهان و درباره ايران طي 7۰ سال گذشته ارزيابي 
كرد، مي تواند بر سياست خارجي موثر باشد و آن را تقويت 
و يا تخريب كند و يا اين كه اعتمادسازي كند و يا سلب 

اعتماد را رقم بزند.
 طي هفته هاي گذشـته ورزش كشـتي ايران به لحاظ 
عدم رويارويي كشتي گيران كشورمان با نماينده و ورزشکار 
رژيم صهيونيستي، با مباحثی مواجه شد و اين در حالي است 
كه اين رويه طي 40سال قبل انجام می شده است، آيا در پس 
اين ماجرا مي توان شيطنت  و تحركاتي را طي هفته هاي اخير 

توسط صهيونيست ها مشاهده كرد؟
نگاه ايران به رژيم اشغالگر قدس مشخص و تكليف 
روشن است. تصور مي كنم وظيفه فدراسيون و سيستم ورزش 
اين اس����ت كه براساس اصول حاكم بر سياست خارجي 
كشورمان و عدم مشروعيت غاصبان قدس، مكانيسمى را 
تعريف كند تا ورزش����كاران كشورمان با در اختيارداشتن 

دستورالعمل هاي الزم از  روندى مشخص پيروي كنند.
در اين كه رژيم اش����غالگر قدس از هر روش براي 
ضربه زدن به كشورمان استفاده مي كند، شكي نيست ولي آيا 
اين كه در پشت ماجراي ا خير ، رژيم صهيونيستي تحركاتي 
داش����ته است يا خير را نمي توانم اكنون قضاوت كنم ولي 
اين را مطمئنم كه آنها هركاري كه عليه كشورمان بتوانند، 

انجام مى دهند.

* موضوع برجام، نوع مذاكرات و 
مباحث آن مي تواند در انديشكده ها 

و مراكز آكادمي مورد بحث قرار 
گيرد و به عنوان واحد هاي درسي 

مطالعه شود
* عربستان رفتار خردمندانه اي 
ندارد و هنوز با تعقل به مسائل 
ورود نمی كند و كماكان دچار 

توهمات و تفكرات اشتباهي است 
كه شدت اين توهمات بعد از 

برجام، افزايش يافت
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وسعت  كامل كاخ هاى  تخت  جمشيد 125 هزار متر مربع  است كه بر روى سكويى 
كه ارتفاع آن بين 8 تا 18 متر باالتر از سطح جلگه مردوشت است، بنا شده اند و از 
بخش هاى  مهم  زير تشكيل يافته  است :كاخ هاى  رسمى  و تشريفاتى  تخت جمشيد )كاخ 
دروازه ملل(، سراى  نشيمن  و كاخ هاى  كوچك  اختصاصى ، خزانه  شاهى ، دژ و باروى  

حفاظتى ، پلكان هاى ورودى سكو و دروازه خشايارشا.
ورودي سكو، دو پلكان  است  كه روبروى يكديگر و در بخش شمال غربى مجموعه 
تخت جمشيد قرار دارندكه همچون دستانى است كه آرنج خويش را خم كرده و بر آن 
است تا مشتاقان خود را از زمين بلند كرده و در سينه خود جاى دهد. اين پلكان ها از 
هر طرف  111 پله  پهن  و كوتاه)به ارتفاع1۰ سانتيمتر(  دارند. بر خالف عقيده بسيارى 
از مورخان كه مدعى بودند ارتفاع كم پله ها به خاطر اين بوده كه اسب ها نيز بتوانند از 
پله ها باال بروند، پله ها را كوتاه تر از معمول ساخته اند تا راحتى و ابهت ميهمانان )كه 
تصاويرش���ان با لباس هاى فاخر و بلند بر ديوارهاى تخت جمش���يد نقش بسته( هنگام 
باال رفتن حفظ ش���ود. باالى  پلكان ها، بناى  ورودى  تخت  جمش���يد، »]دروازه  بزرگ [« 

يا »]دروازه خشايارش���ا|دروازه خشايارشا[« يا دروازه 
ملل، قرار گرفته اس���ت. ارتفاع اين بنا 1۰ متر است. 
اين بنا يك ورودى اصلى و دو خروجى داشته است 
كه امروزه بقاياى دروازه هاى آن برجاست. بر دروازه 
غربى و شرقى طرح مردان بالدار و بر و طرح دو گاو 
سنگى  با سر انسانى  حجارى  شده  است . اين دروازه ها 
در قسمت فوقانى با شش كتيبه ميخى تزيين يافته اند. 
اين كتيبه ها پس از ذكر نام اهورامزدا به اختصار بيان 
مى كند كه: »هر چه به ديده زيباس���ت، به خواس���ت 

اورمزد انجام پذيرفته است.«
دو دروازه  خروجى  تخت جمش���يد يكى  رو به  
جنوب  و ديگرى  رو به  شرق  قرار دارند و دروازه جنوبى  

رو به  كاخ  آپادانا، يا كاخ  بزرگ  بار، قرار دارد.
كاخ آپادانا از قديمى ترين كاخ هاى تخت جمشيد 
اس���ت. اين كاخ كه به فرم���ان داريوش بزرگ در 
تخت جمشيد بنا شده است، براى برگزارى جشن هاى 
نوروزى و پذيرش نمايندگان كش���ورهاى وابسته به 
حضور پادش���اه استفاده مى شده است. تچر يا تچرا به 
معناى خانه زمس���تانى است. كاخ تچر نيز به فرمان 
داريوش كبير در تخت جمش���يد بنا ش���ده و كاخ 
اختصاصى وى بوده اس���ت. روى كتيبه اى آمده : »من 

داريوش اين تچر را ساختم.«
اين كاخ يك موزه خط به شمار مى رود. از پارسى 

باستان گرفته در اين كاخ كتيبه وجود دارد تا خطوط پهلوى باالى ستون ها كه از نماى 
مصرى استفاده شده است. قسمت اصلى كاخ توسط داريوش بزرگ و ايوان و پلكان سنگى 

جنوبى توسط خشايار شاه و پلكان سنگى غربى توسط اردشير دوم بنا شده است.
يكى ديگر از كاخ هاى تخت جمشيد كاخ هديش است.اين كاخ كه كاخ خصوصى 
خشايارشاه بوده است در مرتفع ترين قسمت صفه تخت جمشيد قرار دارد. اين كاخ از 
طريق دو مجموعه پلكان به كاخ ملكه ارتباط دارد. احتمال مى رود آتش سوزى تخت 
جمشيد از اين مكان شروع شده باشد. رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده تمام شدن آب 
درون س���نگ ها به خاطر حرارت اس���ت. اينجا مكان كوچكى بوده و به خاطر ويرانى 
شديدى كه شده اطالعات زيادى در مورد اين كاخ تخت جمشيد در دسترس نيست. 

خيلى ها از اينجا به عنوان كاخ مرموز نام برده اند.
يكى ديگر از كاخ هاى تخت جمشيد كاخ ملكه است كه توسط خشايارشا ساخته 
شده است و به نسبت ساير بناها در ارتفاع پايين ترى قرار گرفته است. بخشى از اين كاخ 
در سال 1931 توسط شرق شناس مشهور، پرفسور ارنست اميل هرتزفلد، خاكبردارى و 
از نو تجديدبنا ش���د و امروزه به عنوان موزه و اداره 
مركزى تأسيس���ات تخت جمشيد مورد استفاده قرار 

گرفته است.
ساختمان خزانه شاهنشاهى تخت جمشيد يكى 
ديگر از بناهاى مهم اين شهر است. اين ساختمان كه 
شامل چندين تاالر، اتاق و حياط  است با ديوار عظيمى 

از بقيه تخت جمشيد جدا مى شود. 
كاخ صد س���تون يكى ديگر از كاخ هاى تخت 
جمشيد اس���ت؛ وسعت اين كاخ در حدود ۴6۰۰۰ 
مترمربع اس���ت و س���قف آن به وسيله صد ستون كه 
هر كدام 1۴ متر ارتفاع داش���ته اند، باال نگه داش���ته 

مى شده است.
يكى ديگر از كاخ هاى تخت جمشيد كاخ شورا 
است.به اين مكان كاخ شورا يا تاالر مركزى مى گويند. 
احتماالً شاه در اينجا با بزرگان به بحث و مشورت 

مى پرداخته است. 
مجموعه  كاخ هاى  تخت  جمشيد، در سال  )33۰ 
پيش  از ميالد( به  دس���ت  اسكندر مقدونى به  آتش  
كشيده  شد و تمامي  بناهاى  آن  به  صورت  ويرانه  در 
آمد.تخت جمشيد مملو از شگفتى و فرهنگ درخشان 
مردمانى اس���ت كه حتى ويرانه هاى آن امروز پس از 
گذشت 25۰۰ سال مورد تحسين هر بيننده ايرانى و 

غير ايرانى قرار مى گيرد.

پارسه
به ديدن 
تخت جمشيد
 برويم...

ي 
رد

انگ
ير

ا

پارَسه يا تخت جمشيد نام يکی از شهرهای باستانی ايران است كه ساليان سال پايتخت هخامنشيان بوده است. اسکندر مقدونی سردار يونانی به ايران 
حمله كرد و تخت جمشـيد را به آتش كشـيد. اما ويرانه های اين مکان هنوز هم در مرودشـت در نزديکی شـيراز مركز اسـتان فارس برپا اسـت. تخت جمشيد 

هم اكنون يکی از آثار جهانی ثبت شده ايران در يونسکو است.
تخت جمشيد نام امروزی »پارَسه« است. »پارسه« از زبان پارسی باستان است و يونانيان آن را پِرسپوليس )به يونانی يعنی »پارسه شهر«( خوانده اند. 
اين بنا را تخت جمشـيديا قصر شـاهی جمشـيد پادشـاه اسـطوره ای ايران می نامند كه در شاهنامه فردوسی آمده اسـت. آنگونه كه در منابع متعدد و گوناگون 
تاريخی آمده است ساخت تخت جمشيد در حدود 25 قرن پيش در دامنه غربی كوه رحمت، به عبارتی ميتراهايا مهر و در زمان داريوش كبير آغاز شد و سپس 
توسط جانشينان وی با تغييراتی در بنای اوليه آن ادامه يافت. بر اساس خشت نوشته های كشف شده در تخت جمشيد ،در ساخت بنای تخت جمشيد معماران، 
هنرمندان، اسـتادكاران، كارگران، زنان و مردان بی شـماری شـركت داشـتند كه عالوه بر دريافت حقوق از مزايای بيمه كارگری نيز استفاده می كردند. ساخت 

تخت جمشيد اين مجموعه بزرگ و زيبا بنا به روايتی 120 سال به طول انجاميد.

کيان رضوي  به کوشش:
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مسجد امام اصفهان يا مسجد شاه اصفهان كه به مسجد 
جامع عباسى نيز شهرت دارد يكى از مساجد ميدان نقش جهان 
اصفهان اس���ت كه در دوران صفوى ساخته شد و از بناهاى 
مهم معمارى اسالمى ايران به  شمار مى  رود. سبك معمارى 
مسجد شاه اصفهان، به شيوه اصفهانى است. اين اثر در تاريخ 
15 دى 131۰ با شماره ثبت 1۰7 به  عنوان يكي از آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است.
مس���جد امام اصفهان، شاهكارى جاويدان از معمارى، 
كاش���ى كارى و نجارى در قرن يازدهم هجرى است. مسجد 
امام اصفهان كه در ضلع جنوبى ميدان امام قرار دارد در سال 
1۰2۰ هجرى به فرمان شاه  عباس اول در بيست و چهارمين 
س���ال سلطنت وى شروع شده و تزئينات و الحاقات آن در 
دوره جانشينان او به اتمام رسيده است. معمار مهندس آن استاد 
على اكبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب على بيك اهلل بود و 
خوشنويسانى چون عليرضا عباسى، عبدالباقى تبريزى، محمد 
رضا امامى، محمد صالح امامى در آن كتيبه  نگارى كرده  اند.

ارتفاع گنبد عظيم مسجد امام52 متر و ارتفاع مناره هاى 
داخل آن ۴8 متر و ارتفاع مناره هاى سردر آن در ميدان نقش 
جهان ۴2 متر است. از نكات جالب در مسجد انعكاس صوت 
در مركز گنبد بزرگ جنوبى است. قطعات بزرگ سنگ هاى 
مرمر يكپارچه و سنگاب هاى نفيس، از ديگر ديدنيهاى جالب 
اين مسجد است .مسجد امام اصفهان داراى دو شبستان قرينه 
در اضالع شرقى و غربى صحن است. يكى از اين شبستانها 
)شبستان شرقى( بزرگتر اما ساده و بى تزيين است و ديگرى 
)شبستان غربى( كوچكتر است اما تزييناتى با كاشى هاى خشت 
هفت رنگ دارد و محراب آن نيز از زيباترين محرابهاى مساجد 
اصفهان است.در دو زاويه جنوب غربى و جنوب شرقى دو 
مدرسه به طور قرينه قرار دارد كه مدرسه زاويه جنوب شرقى 
را كه حجره هايى نيز براى سكونت طالب دارد، مدرسه ناصرى 

و مدرسه زاويه جنوب غربى را سليمانيه مى نامند.
نماى حياط به داالن ها، طاقچه ها، توده هاى مقرنس هاى 
روشن و نوارهاى درازى از كتيبه  هاى سفيد درخشان آراسته 
است و سراسر آن از كاشى هاى معرق الوان پوشيده شده كه 
مايه هاى آبى بر باالى پوشش زيرين مرمر با مايه هاى طاليى 
مس���تولى اس���ت. دوقابى كه در دو طرف مدخل واقع شده 
 طرح س���جاده را دارد كه نمازگزار بر آن نماز مى خواند. در 
فاصله  اى بيش���تر حجم جالب توجه اين نما، كه گاه بر اثر 
رنگ آبى درخشانش حالتى تقريبا اثيرى پيدا مى كند، كامال بر 

ميدان مسلط است.
تزيينات عمده اين مسجد از كاشى هاى خشت هفت رنگ 
است. در مدرسه جنوب غربى مسجد، قطعه سنگ ساده اى 
به ش���كل شاخص در محل معينى تعبيه شده است كه ظهر 
حقيقى اصفهان را در چهار فصل سال نشان مى دهد و محاسبه 
آن را شيخ بهايى دانشمند، فقيه و رياضيدان معروف عهد شاه 

عباس انجام داده است.
كتيبه هاى اين مسجد شاهكار خوشنويسان معروف عهد 

صفويّه مانند على رضا عباسى و عبدالباقى تبريزى و محمد 
رضا امامى است. كتيبه سردر باشكوه مسجد به خط عليرضا 
عباسى خوش نويس نامدار عصر صفويه است كه تاريخ آن 

سال 1۰25 ذكر شده است.
اسپرهاى طرفين در ورودى 8 لوحه با نوشته هايى مشكى 
بر زمينه فيروزه  اى دارند كه در هر يك از اين اس���پرها، ۴ 
لوحه كار گذاشته شده. در جلو خان سردر مسجد نيز كتيبه هايى 
با عبارات و اشعارى وجود دارد. تخت سنگ بزرگى نيز در 
ضلع غربى جلوخان هست كه از نوشته  هاى آن فقط بسم اهلل 
الرحمن الرحيم به جا مانده است. كتيبه نماى خارجى سردر، 
خط ثلث سفيد بر زمينه كاشى خشت وجود دارد. اشعارى 
به خط نستعليق در اصلى مسجد را كه پوشش نقره و طال 

دارد زينت بخشيده اند؛ در اين اشعار سال اتمام و نصب در 
1۰38 تا 1۰52 ذكر شده است؛ اشعار فوق الذكر 16 بيت است 
كه هشت بيت آن بر يك لنگه و هشت بيت ديگر بر لنگه 
ديگر آن به طور برجسته نقش بسته است. اين در، در ضلع 

جنوبى واقع است.
سنگاب  ها :مجموعا هفت سنگاب در مسجد شاه وجود دارد.

1- ســنگاب در ورودی: اين سنگاب بر روى پايه  اى 
هشت  ضلعى در برابر درِ ورودى مسجد قراردارد، و از سنگ 
يشم ساخته  شده  است. كتيبه  اى بر روى اين سنگاب وجود 
ندارد، و بر س���طح خارجى آن با فاصله اى از لبه، نقش هاى 
برجس���ته گل و بته كنده  كارى ش���ده  است. از اواخر دهه 
137۰ حفاظى چوبى براى جلوگيرى از آسيب هاى احتمالى 
دور س���نگاب نصب ش���ده  بود كه در سال 1389 با حفاظى 
شيشه  اى تعويض شد. با وجود حفاظ امكان لمس سنگاب 

وجود ندارد.
2- سنگاب چهلستون غربی: اين سنگاب هم از سنگ 
يشم ساخته  شده و بر پايه  اى هشت ضلعى در ميان دو مربع 
سنگى پاشويه  دار قرار گرفته  است. عالوه بر نقش هاى گل و 
بته در سطح خارجى سنگاب، در اطراف لبه آن اشعارى به 
خط نستعليق بصورت برجسته كنده  كارى شده  است، و در 
بين بيت  هاى شعر اصلى، جمالت شعرگونه ديگرى در وصف 

على نگاشته  شده  اند.
3- سنگاب چهلستون شرقی : اين سنگاب از جنس 
س���نگ آهك اس���ت و به اين دليل داراى نقش و رگه هاى 
طبيعى است. پايه آن هشت  گوش است و در ميان دو پاشويه 

چهارگوش قرار دارد.
۴- ســنگاب گنبد غربی: اين سنگاب از جنس سنگ 
مرمر است و پايه  اى چهارگوش دارد كه در ميان دو پاشويه 
قرار گرفته  است. آب اضافى كه از سنگاب بيرون مى ريخته 
در پاشويه  ها جمع مى  شده  است. به علت نرم بودن جنس 
س���نگ مرمر، در طول زمان مردم يادگارى هايى بر روى اين 

سنگاب نوشته  اند.
5- سنگاب گنبد شرقى: اين سنگاب قرينه سنگاب گنبد 
غربى اس���ت، و داراى همان جنس، ش���كل، و خصوصيات 

نصب است.
6- در داالن مشرف به حياط در گوشه جنوب غربی 
مسجد سنگابی وجود دارد كه اين جمالت بر روی آن حك 
شــده  اســت: »وقف حضرت امام حسين كرد اين حوض را 
هركه طمع كند به لعنت خدا گرفتار شود. سنه 19۰1«. به نظر 
مى رسد كه سنگتراش تاريخ را اشتباه حكاكى كرده  باشد و تاريخ 
درست احتماال سال 1۰91 )قمرى( است كه برابر سال 1۰59 

)خورشيدى( و مصادف با حكومت شاه سليمان خواهد بود.
7- در انتهاى شرقى مدخل اصلى مسجد سنگاب ديگرى 
قرار دارد كه شبيه به سنگاب داالن جنوب غربى است، و داراى 
چند نقش ساده و ناقص بر بدنه و برجستگى جاى كاسه آب 

است. اين سنگاب بر روى پايه گردى قرار دارد.
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زيگورات چغازنبيل س���مبل هنر و معمارى ايالمى 
است. اين بنا در سال 1933 توسط براون كشف شد و 
توس���ط هيات گيرشمن در سال هاى 1951 تا 1962 به 
ط���ور كامل از زير خاك بيرون آمد. زيگورات در مركز 
شهر دور- اونتاش قرار داشت كه در سال 6۴۰ پيش از 
ميالد به فرمان آشور بانى پال در جنگ با هومبان هالتاش 
آخرين ش���اه ايالم ويران شد. اين معبد داراى دو حصار 
بوده كه درون حصار داخلى بخش آيينى قرار داشت و 
داراى هفت دروازه بوده است. جلوى پلكان جنوب شرقى 
هم هفت رديف قربانگاه قرار دارد، احتماال عدد 7 براى 
ايالميان مقدس بود. دروازه جنوب شرقى با قير بندكشى 
ش���ده اس���ت و بر آن به وضوح رد ارابه ديده مى شود. 
 اين دروازه محل عبور ارابه ها بود. شش دروازه ديگر از 

راه هاى سنگفرشى به زيگورات مى رسيده اند.
چغازنبيل يكى از زيباترين آثار باستانى ايران است كه 
در فهرست ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است. اين 
زيگورات پرستش���گاهى است كه ايالمى ها براى خدايان 
خود س���اخته بودند. اين بناى مربعى، صد و پنج متر 
طول و عرض و 52 متر ارتفاع داش���ت. اونتش-نپيريشه 

ش���اه ايالم در قرن سيزده پيش از ميالد آن را 
ساخته اس���ت. بنا از آجر ساخته شده است 
و بر روى آجرهاى آن نوش���ته هاى زيادى به 
خط ايالمى ديده مى ش���ود كه بر روى آنها 
مطالبى تقريبايكسان نوشته شده است. زيگورات 
چغازنبيل پنج طبقه بوده و در طبقه باال معبد 

اينشوشيناك قرار داشته است. 
او خداى ايالمى اس���ت كه حافظ شهر 
ش���وش پايتخت ايالميان بوده اس���ت. مردم 
ش���وش باستان عقيده داشتند اين خدا از اين 
 مكان به آس���مان مى رود و سپس به زمين باز 
مى گردد. در تمامي طول بنا آب راههايى ديده 
مى ش���ود، ش���ايد دليل آنها حفاظت از بنا در 
مقابل بارانهاى س���يل آساى خوزستان است. 
دورتادور بنا س���نگفرش است و در بعضى از 
سنگفرش���ها آثار جاى پاى بچه ديده مى شود. 
دليل آن تا كنون مشخص نشده است. در شمال 
غربى بنا پناهگاه هاى كوچكى ديده مى شوند 
كه مربوط به خداى ايالمى ايشنيكراب است. 
درون محوطه يك س���اعت خورشيدى بزرگ 

نيز ساخته شده بود.
تصفيه خانه آب رودخانه

آبرسانى به چغازنبيل يكى از شگفتى هاى 
 اين معبد اس���ت. رود دز از نزديكى چغازنبيل 

مى گذرد ولى به دليل اينكه اين رود س���طح دش���ت را 
فرس���ايش داده و بس���تر رودخانه در سطح پايين ترى 
 از س���طح دش���ت اس���ت - در برخى مكان ها 6۰ متر 
پايين تر - امكان استفاده از آب اين رود براى اهالى منطقه 
وجود نداشت. بنابراين شاه ايالمى اونتش- نپيريشه دستور 
به ساخت كانالى به طول ۴5 كيلومتر مى دهد تا آب رود 
كرخه را كه هم سطح زمين چغازنبيل بوده ، به چغازنبيل 
برسانند. اين آب پس از اينكه از هفت تپه عبور مى كند 
به چغازنبيل مى رسد ولى به دليل اينكه آب كرخه پس 
 از گذر از دش���ت خوزس���تان گل آلود است آب را در 
حوضچه هاى ته نش���ينى بزرگ و كوچكى مى ريخته اند 
و با گذر از تنبوش���ه ها و اس���تفاده از قوانين منسوب 
 ب���ه فيثاغورث ، آب را تصفي���ه كرده و گل آن را جدا 
 مى كردن���د. ش���ايد اي���ن يك���ى از قديم���ى ترين 

تصفيه خانه هاى آب ايران باشد.
زيگ���ورات چغازنبيل ك���ه نمونه اى از هنر ايالمى 
اس���ت، در سال 1933 توسط براون افسر زالندى كشف 
شد و توسط هيات گيرشمن در سال هاى 1951 تا 1962 
به طور كامل از زير خاك بيرون آمد.زيگورات در مركز 

ش���هر دور-اونتاش قرار داشت كه در سال 6۴۰ پيش از 
ميالد به فرمان آشور بانى پال در جنگ با هومبان هالتاش 
آخرين شاه ايالم ويران شد.اين شهرداراى دو حصاربوده كه 
درون حصار داخلى بخش آيينى قرار داشته وداراى هفت 
دروازه بوده است.جلوى پلكان جنوب شرقى هم هفت 
ردي���ف قربانگاه قرار دارد و احتماال عدد 7 مقدس بوده 
است. دروازه جنوب شرقى با قير بندكشى شده است و 
بر آن به وضوح رد ارابه ديده مى شود. اين دروازه محل 
عبور ارابه ها بوده.6 دروازه ديگر از راه هاى سنگفرشى به 

زيگورات مى رسيده اند.
معماری زيگورات

چهار گوش���ه اين بناى عظيم، هر يك درست در 
جهت يكى از جهات چهارگانه جغرافيايى بنا شده اند و 
اين نشان مى دهد آنها شمال، جنوب، شرق و غرب را 
به خوبى مى شناخته اند. طبقه اول 1۰5 متر در 1۰5 متر 
است و يك متر از سطح زمين باالتر است و ديوارهايش 
س���ه متر عرض دارد. طبقه دوم 8 متر ارتفاع ودر حدود 
16 متر عرض دارد. در نماى شمال شرقى و شمال غربى 
ورودى هايى بوده است كه با پله به اين طبقه راه داشته 
 است. اين طبقه اتاق هايى داشته كه در ارتفاع 
6 مترى آنها ، طاق هايى به عرض 2.1۰ و طول 
حدودى 8 تا 1۰ متر روى آنها را پوشيده بودند. 
اتاق هاى طبقه اول با ورودى هاى طاق دارى به 
ارتفاع ۴ متر به هم راه داشته اند ولى اتاق هاى 
طبقه دوم از هم مستقل هستند و هر اتاق فقط 

از طريق پلكان خود قابل دسترسى است.
 اين بنا توسط ميليون ها خشت و هزاران 
آجر س���اخته شده است كه حدود 5۰۰۰ آجر 
آن نوش���ته به خط ايالمى دارد. آجرها توسط 
مهر مكتوب نش���ده اند و هركدام جداگانه با 

دست نوشته شده اند.
 ايالمى ها از خط براى تزيين بنا استفاده 
كرده اند. اين سبك تزئين بنا در برخى بناهاى 
باستانى بوشهر نيز ديده مى شود. در سال 1876 
صدها آجر مكتوب توسط هيات حفار از دل 
خاك بيرون آمده است و اكنون در موزه هاى 

مختلف جهان قرار دارند. 
در شمال غربى سه معبد ديگر به نام هاى 
معبد ايشمكرب، اوبان و الهه كيريرشا وجود 
دارد كه هر كدام حياط، نيايش���گاه، اتاق وانبار 
دارند. همه اين معابد از خش���ت خام ساخته 
شده اند و قسمت هايى از آنها آجركارى شده 

است و اين آجرها نيز نوشته دارند.
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عالى قاپو بزرگ ترين كاخى است كه ممكن است در 
يك پايتخت وجود داشته باشد.  اين كاخ در زمان صفويه 
از بهترين كاخ هاى دنيا به شمار مى رفته و  داراى همه مزايا 
و محاسن بوده و آنچه الزمه يك كاخ سلطنتى بوده در آن 
وجود داشته است.كاخ عالى قاپو، عمارتى است  برافراشته 
در غرب ميدان نقش جهان و روبه روى مس���جد شيخ 
لطف اهلل  و به عنوان يكى از مهم ترين شاهكارها ى معمارى 
اوائل قرن يازدهم هجرى از شهرتى عالم گير برخوردار 
اس���ت . تاريخ ساخت بناى تاريخى عالى قاپو به 1۰5۴ 

ه�.ق باز مى گردد و بانى آن شاه عباس اول است.
عالى قاپو دروازه مركزى و مدخل كليه قصرهايى 
بود كه در دوران صفويه در محدوده ميدان نقش جهان 
بنا ش���ده بودند . اين امارت، مركب از دو كلمه عالى و 
قاپو اس���ت كه با هم به معناى » س���ر در بلند « يا » درگاه 

بلند « هستند.
بناى عالى قاپو با ارتفاعى حدود 36 متر تا كف بازار، 
بلندترين عمارت چند طبقه تا چند دهه اخير در شهر 
اصفهان بوده است. اين كاخ  به دليل اضافات و الحاقات 
معمارى در هر سو، نمايى متفاوت دارد؛ به گونه اى كه از 
جلوي بنا از ميدان نقش جهان 2 طبقه از پشت ساختمان 
5 طبقه، از طرفين بنا 3 طبقه و با احتساب طبقه همكف 

به عنوان اولين طبقه، در كل 6 طبقه است.
عالى قاپو دروازه مركزى كليه قصرهايى بود كه در 
دوران صفويه در محدوده ميدان نقش جهان بنا ش���ده 
بودند . به طور كلى عمارت عالى قاپو از دو قس���مت 
متمايز تش���كيل شده است؛ قسمت جلويى و مدخل 
عمارت و ساختمان اصلى كاخ.قسمت جلويى ساختمان 
از س���اختمان اصلى جلوتر  و مدخل وسيع عمارت در 
همين بخش واقع است. مدخل داراى تاق جناغى است 
و در دو طبقه طرفين آن درها و تاق نماهاى كوچكترى 
وجود دار د.باالى مدخل، ايوانى هس���ت كه از 3 جهت 
باز اس���ت و اتاق چوبى دارد. در زمان هاى گذش���ته به 
هنگام ضرورت اطراف ايوان را با پرده مى  پوشانيده  اند.
حوضى با لبه  هاى مرمرين و فواره هايى در وسط ايوان 
قرار دارد كه  كف آن را از مس ساخته  اند. از نوشته  هاى 
جهانگردانى چون تارونيه و شاردن چنين بر مى  آيد كه در 
گذشته دور، ديوار انتهاى ايوان و سطوح ستون ها آينه 

كارى بوده است.
بناى اين ايوان يا به عبارت ديگر، تاالر بر اس���اس 
كتاب قصص الخاقانى در سال 1۰53 هجرى قمرى آغاز 
شده و در مدتى بسيار اندك به اتمام رسيده است. مدخل 
به دهليزى راه مى  يابد كه به صورت ش���مالى - جنوبى 

ساخته شده. در پشت اين دهليز عمارت اصلى عالى قاپو 
قرار دارد كه در آن مقابل مدخل كه از آن نام برديم، قرار 
گرفته اس���ت. در طرفين در ورودى عمارت 6 طبقه دو 
سكوى سنگى وجود دارد. كتيبه  اى نيز در باالى اين در 
قرار دارد كه قسمتى از آن با گذشت زمان از بين رفته 
است.كرباس���ى كه پس از در ورودى قرار گرفته سقفى 
بلند به اندازه مدخل جلويى س���اختمان دارد. در همين 
كرب���اس مقابل در ورودى عمارت اصلى درى ديگر با 
دو سكو در طرفين هست كه كرباس را به حياط پشت 

ارتباط مى  دهد.
باالى در ورودى، پنجره اى مش����بك قرار دارد كه از 
آن نور به داخل كرباس مى  تابد. اتاق هاى اطراف همين 

كرباس در حقيقت محل ادارات دولتى بوده است.
طبقه ششم كاخ عالى قاپو، تاالرى بزرگ دارد كه تمامًا 
گچ كارى است. اين تاالر كه به اتاق صوت نيز شهرت 
دارد، بر اساس شناخت فيزيكى صوت و انعكاس آن به 
نحوى ساخته شده كه مثل يك استوديوى مجهز به ضبط 
صدا طنين هاى اضافى صدا را از بين مى  برده  و اصوات را 
 صاف به تمامي قسمت هاى تاالر مى رسانده است. ديوارهاى 

اتاق هاى اطراف نيز با نقاشى هاى زيبا تزيين شده  اند.
بناى عالى قاپو به عنوان يك بناى تشريفاتى خوش 

ساخت و زيبا از هنر معمارى دوران صفويه است.
آنچه عالى قاپو را در عدد آثار باشكوه و بسيار نفيس 
قرار داده، عالوه بر مينياتورهاى رضا عباسى، گچبرى هاى 
آخرين طبقه است كه به »اتاق موسيقى« يا »اتاق صوت« 
نيز معروف اس���ت. در اين قسمت از كاخ، شكل انواع 
جام و صراحى در ديوار تعبيه شده كه ساختن و پرداختن 
اين اشكال به غير از نمايش زيبايى، خالقيت و ابتكار 
هنرمندان گچكار، براى اين بوده كه انعكاسات حاصل 
از نغمه هاى نوازندگان و استادان موسيقى، به وسيله اين 
اشكال گرفته شده و صداها طبيعى و بدون انعكاس به 
گوش برسند.با آنكه بعد از دوره صفويه به تزئينات بناها 
خسارات جبران ناپذيرى وارد شده، هنوز شاهكارهايى 
از گچبرى ها و نقاشى هاى عهد صفويه را در بر دارد و 

بازديد كنندگان را به تحسين وا مى دارد. 
مينياتورهاى هنرمندانه رضا عباسى، نقاش معروف 
عهد شاه عباس، نقاشى هاى گل و بوته، شاخ و برگ، 
اشكال وحوش و طيور و گچبرى هاى زيباى آن به شكل 
انواع جام و صراحى در تاق ها و ديوارها تعبيه شده است 
و شاه صفوى و مهمانان او، از تاالر همين عمارت مناظر 
بازى چوگان، چراغانى، آتش بازى ها و نمايش هاى ميدانى 

را تماشا مى كردند.
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ای نوبهـار خنـدان از المـکان رسـيدی
چيـزی بيـار مانـی از يـار مـا چـه ديدی
خندان و تازه رويی سرسبز و مشك بويی
همرنـگ يـار مايی يـا رنـگ از او خريدی
ای فضل خوش چو جانی وز ديده ها نهانی
ناپديـدی ذات  در  پديـدی  اثـر  انـدر 
ای گل چـرا نخنـدی كـز هجر بازرسـتی
ای ابـر چـون نگريی كز يار خـود بريدی
آشـکارا می خنـد  بيـارا  چمـن  گل  ای 
زيرا سـه مـاه پنهـان در خـار می دويدی
ای بـاغ خـوش بپرور اين نورسـيدگان را
كاحـوال آمدنشـان از رعـد می شـنيدی
ای بـاد شـاخه ها را در رقـص انـدرآور
بـر ياد آن كـه روزی بر وصـل می وزيدی
بنگر بديـن درختان چون جمع نيکبختان
شـادند ای بنفشـه از غـم چـرا خميـدی
سوسن به غنچه گويد هر چند بسته چشمی
چشـمت گشاده گردد كز بخت در مزيدی

بـر چهـره گل نسـيم نوروز خوش اسـت
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی كه گذشت هر چه گويی خوش نيست
خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است
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نـوروز بـوی  و  صبـح  بـاد  برآمـد 
پيـروز بخـت  و  دوسـتان  كام  بـه 
مبـارک بـادت ايـن سـال و همـه سـال
روز همـه  و  روز  ايـن  بـادت  همايـون 
گلنـار افکنـد  درخـت  در  آتـش  چـو 
ميفـروز آتـش  منـه  منقـل  دگـر 
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بـردوز ديـده  را  دشـمنان  گـو  حسـد 
كجايـی گل  ای  اسـت  خـرم  بهـاری 
سـوز و  نالـه  را  بلبـالن  بينـی  كـه 
جهـان بـی ما بسـی بوده سـت و باشـد
مينـدوز نکونامـی  جـز  بـرادر 
نکويـی كـن كـه دولـت بينـی از بخـت
بدآمـوز بدگـوی  فرمـان  مبـر 
سـعدی عمـر  سـرای  بـر  دل  منـه 
كـه بـر گنبـد نخواهـد مانـد ايـن جـوز
نبـودی مرگـش  اگـر  عيـش  دريغـا 
يـوز بگذاشـتی  اگـر  آهـو  دريـغ 
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زيگورات چغازنبيل س���مبل هنر و معمارى ايالمى 
است. اين بنا در سال 1933 توسط براون كشف شد و 
توس���ط هيات گيرشمن در سال هاى 1951 تا 1962 به 
ط���ور كامل از زير خاك بيرون آمد. زيگورات در مركز 
شهر دور- اونتاش قرار داشت كه در سال 6۴۰ پيش از 
ميالد به فرمان آشور بانى پال در جنگ با هومبان هالتاش 
آخرين ش���اه ايالم ويران شد. اين معبد داراى دو حصار 
بوده كه درون حصار داخلى بخش آيينى قرار داشت و 
داراى هفت دروازه بوده است. جلوى پلكان جنوب شرقى 
هم هفت رديف قربانگاه قرار دارد، احتماال عدد 7 براى 
ايالميان مقدس بود. دروازه جنوب شرقى با قير بندكشى 
ش���ده اس���ت و بر آن به وضوح رد ارابه ديده مى شود. 
 اين دروازه محل عبور ارابه ها بود. شش دروازه ديگر از 

راه هاى سنگفرشى به زيگورات مى رسيده اند.
چغازنبيل يكى از زيباترين آثار باستانى ايران است كه 
در فهرست ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است. اين 
زيگورات پرستش���گاهى است كه ايالمى ها براى خدايان 
خود س���اخته بودند. اين بناى مربعى، صد و پنج متر 
طول و عرض و 52 متر ارتفاع داش���ت. اونتش-نپيريشه 

ش���اه ايالم در قرن سيزده پيش از ميالد آن را 
ساخته اس���ت. بنا از آجر ساخته شده است 
و بر روى آجرهاى آن نوش���ته هاى زيادى به 
خط ايالمى ديده مى ش���ود كه بر روى آنها 
مطالبى تقريبايكسان نوشته شده است. زيگورات 
چغازنبيل پنج طبقه بوده و در طبقه باال معبد 

اينشوشيناك قرار داشته است. 
او خداى ايالمى اس���ت كه حافظ شهر 
ش���وش پايتخت ايالميان بوده اس���ت. مردم 
ش���وش باستان عقيده داشتند اين خدا از اين 
 مكان به آس���مان مى رود و سپس به زمين باز 
مى گردد. در تمامي طول بنا آب راههايى ديده 
مى ش���ود، ش���ايد دليل آنها حفاظت از بنا در 
مقابل بارانهاى س���يل آساى خوزستان است. 
دورتادور بنا س���نگفرش است و در بعضى از 
سنگفرش���ها آثار جاى پاى بچه ديده مى شود. 
دليل آن تا كنون مشخص نشده است. در شمال 
غربى بنا پناهگاه هاى كوچكى ديده مى شوند 
كه مربوط به خداى ايالمى ايشنيكراب است. 
درون محوطه يك س���اعت خورشيدى بزرگ 

نيز ساخته شده بود.
تصفيه خانه آب رودخانه

آبرسانى به چغازنبيل يكى از شگفتى هاى 
 اين معبد اس���ت. رود دز از نزديكى چغازنبيل 

مى گذرد ولى به دليل اينكه اين رود س���طح دش���ت را 
فرس���ايش داده و بس���تر رودخانه در سطح پايين ترى 
 از س���طح دش���ت اس���ت - در برخى مكان ها 6۰ متر 
پايين تر - امكان استفاده از آب اين رود براى اهالى منطقه 
وجود نداشت. بنابراين شاه ايالمى اونتش- نپيريشه دستور 
به ساخت كانالى به طول ۴5 كيلومتر مى دهد تا آب رود 
كرخه را كه هم سطح زمين چغازنبيل بوده ، به چغازنبيل 
برسانند. اين آب پس از اينكه از هفت تپه عبور مى كند 
به چغازنبيل مى رسد ولى به دليل اينكه آب كرخه پس 
 از گذر از دش���ت خوزس���تان گل آلود است آب را در 
حوضچه هاى ته نش���ينى بزرگ و كوچكى مى ريخته اند 
و با گذر از تنبوش���ه ها و اس���تفاده از قوانين منسوب 
 ب���ه فيثاغورث ، آب را تصفي���ه كرده و گل آن را جدا 
 مى كردن���د. ش���ايد اي���ن يك���ى از قديم���ى ترين 

تصفيه خانه هاى آب ايران باشد.
زيگ���ورات چغازنبيل ك���ه نمونه اى از هنر ايالمى 
اس���ت، در سال 1933 توسط براون افسر زالندى كشف 
شد و توسط هيات گيرشمن در سال هاى 1951 تا 1962 
به طور كامل از زير خاك بيرون آمد.زيگورات در مركز 

ش���هر دور-اونتاش قرار داشت كه در سال 6۴۰ پيش از 
ميالد به فرمان آشور بانى پال در جنگ با هومبان هالتاش 
آخرين شاه ايالم ويران شد.اين شهرداراى دو حصاربوده كه 
درون حصار داخلى بخش آيينى قرار داشته وداراى هفت 
دروازه بوده است.جلوى پلكان جنوب شرقى هم هفت 
ردي���ف قربانگاه قرار دارد و احتماال عدد 7 مقدس بوده 
است. دروازه جنوب شرقى با قير بندكشى شده است و 
بر آن به وضوح رد ارابه ديده مى شود. اين دروازه محل 
عبور ارابه ها بوده.6 دروازه ديگر از راه هاى سنگفرشى به 

زيگورات مى رسيده اند.
معماری زيگورات

چهار گوش���ه اين بناى عظيم، هر يك درست در 
جهت يكى از جهات چهارگانه جغرافيايى بنا شده اند و 
اين نشان مى دهد آنها شمال، جنوب، شرق و غرب را 
به خوبى مى شناخته اند. طبقه اول 1۰5 متر در 1۰5 متر 
است و يك متر از سطح زمين باالتر است و ديوارهايش 
س���ه متر عرض دارد. طبقه دوم 8 متر ارتفاع ودر حدود 
16 متر عرض دارد. در نماى شمال شرقى و شمال غربى 
ورودى هايى بوده است كه با پله به اين طبقه راه داشته 
 است. اين طبقه اتاق هايى داشته كه در ارتفاع 
6 مترى آنها ، طاق هايى به عرض 2.1۰ و طول 
حدودى 8 تا 1۰ متر روى آنها را پوشيده بودند. 
اتاق هاى طبقه اول با ورودى هاى طاق دارى به 
ارتفاع ۴ متر به هم راه داشته اند ولى اتاق هاى 
طبقه دوم از هم مستقل هستند و هر اتاق فقط 

از طريق پلكان خود قابل دسترسى است.
 اين بنا توسط ميليون ها خشت و هزاران 
آجر س���اخته شده است كه حدود 5۰۰۰ آجر 
آن نوش���ته به خط ايالمى دارد. آجرها توسط 
مهر مكتوب نش���ده اند و هركدام جداگانه با 

دست نوشته شده اند.
 ايالمى ها از خط براى تزيين بنا استفاده 
كرده اند. اين سبك تزئين بنا در برخى بناهاى 
باستانى بوشهر نيز ديده مى شود. در سال 1876 
صدها آجر مكتوب توسط هيات حفار از دل 
خاك بيرون آمده است و اكنون در موزه هاى 

مختلف جهان قرار دارند. 
در شمال غربى سه معبد ديگر به نام هاى 
معبد ايشمكرب، اوبان و الهه كيريرشا وجود 
دارد كه هر كدام حياط، نيايش���گاه، اتاق وانبار 
دارند. همه اين معابد از خش���ت خام ساخته 
شده اند و قسمت هايى از آنها آجركارى شده 

است و اين آجرها نيز نوشته دارند.
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عالى قاپو بزرگ ترين كاخى است كه ممكن است در 
يك پايتخت وجود داشته باشد.  اين كاخ در زمان صفويه 
از بهترين كاخ هاى دنيا به شمار مى رفته و  داراى همه مزايا 
و محاسن بوده و آنچه الزمه يك كاخ سلطنتى بوده در آن 
وجود داشته است.كاخ عالى قاپو، عمارتى است  برافراشته 
در غرب ميدان نقش جهان و روبه روى مس���جد شيخ 
لطف اهلل  و به عنوان يكى از مهم ترين شاهكارها ى معمارى 
اوائل قرن يازدهم هجرى از شهرتى عالم گير برخوردار 
اس���ت . تاريخ ساخت بناى تاريخى عالى قاپو به 1۰5۴ 

ه�.ق باز مى گردد و بانى آن شاه عباس اول است.
عالى قاپو دروازه مركزى و مدخل كليه قصرهايى 
بود كه در دوران صفويه در محدوده ميدان نقش جهان 
بنا ش���ده بودند . اين امارت، مركب از دو كلمه عالى و 
قاپو اس���ت كه با هم به معناى » س���ر در بلند « يا » درگاه 

بلند « هستند.
بناى عالى قاپو با ارتفاعى حدود 36 متر تا كف بازار، 
بلندترين عمارت چند طبقه تا چند دهه اخير در شهر 
اصفهان بوده است. اين كاخ  به دليل اضافات و الحاقات 
معمارى در هر سو، نمايى متفاوت دارد؛ به گونه اى كه از 
جلوي بنا از ميدان نقش جهان 2 طبقه از پشت ساختمان 
5 طبقه، از طرفين بنا 3 طبقه و با احتساب طبقه همكف 

به عنوان اولين طبقه، در كل 6 طبقه است.
عالى قاپو دروازه مركزى كليه قصرهايى بود كه در 
دوران صفويه در محدوده ميدان نقش جهان بنا ش���ده 
بودند . به طور كلى عمارت عالى قاپو از دو قس���مت 
متمايز تش���كيل شده است؛ قسمت جلويى و مدخل 
عمارت و ساختمان اصلى كاخ.قسمت جلويى ساختمان 
از س���اختمان اصلى جلوتر  و مدخل وسيع عمارت در 
همين بخش واقع است. مدخل داراى تاق جناغى است 
و در دو طبقه طرفين آن درها و تاق نماهاى كوچكترى 
وجود دار د.باالى مدخل، ايوانى هس���ت كه از 3 جهت 
باز اس���ت و اتاق چوبى دارد. در زمان هاى گذش���ته به 
هنگام ضرورت اطراف ايوان را با پرده مى  پوشانيده  اند.
حوضى با لبه  هاى مرمرين و فواره هايى در وسط ايوان 
قرار دارد كه  كف آن را از مس ساخته  اند. از نوشته  هاى 
جهانگردانى چون تارونيه و شاردن چنين بر مى  آيد كه در 
گذشته دور، ديوار انتهاى ايوان و سطوح ستون ها آينه 

كارى بوده است.
بناى اين ايوان يا به عبارت ديگر، تاالر بر اس���اس 
كتاب قصص الخاقانى در سال 1۰53 هجرى قمرى آغاز 
شده و در مدتى بسيار اندك به اتمام رسيده است. مدخل 
به دهليزى راه مى  يابد كه به صورت ش���مالى - جنوبى 

ساخته شده. در پشت اين دهليز عمارت اصلى عالى قاپو 
قرار دارد كه در آن مقابل مدخل كه از آن نام برديم، قرار 
گرفته اس���ت. در طرفين در ورودى عمارت 6 طبقه دو 
سكوى سنگى وجود دارد. كتيبه  اى نيز در باالى اين در 
قرار دارد كه قسمتى از آن با گذشت زمان از بين رفته 
است.كرباس���ى كه پس از در ورودى قرار گرفته سقفى 
بلند به اندازه مدخل جلويى س���اختمان دارد. در همين 
كرب���اس مقابل در ورودى عمارت اصلى درى ديگر با 
دو سكو در طرفين هست كه كرباس را به حياط پشت 

ارتباط مى  دهد.
باالى در ورودى، پنجره اى مش����بك قرار دارد كه از 
آن نور به داخل كرباس مى  تابد. اتاق هاى اطراف همين 

كرباس در حقيقت محل ادارات دولتى بوده است.
طبقه ششم كاخ عالى قاپو، تاالرى بزرگ دارد كه تمامًا 
گچ كارى است. اين تاالر كه به اتاق صوت نيز شهرت 
دارد، بر اساس شناخت فيزيكى صوت و انعكاس آن به 
نحوى ساخته شده كه مثل يك استوديوى مجهز به ضبط 
صدا طنين هاى اضافى صدا را از بين مى  برده  و اصوات را 
 صاف به تمامي قسمت هاى تاالر مى رسانده است. ديوارهاى 

اتاق هاى اطراف نيز با نقاشى هاى زيبا تزيين شده  اند.
بناى عالى قاپو به عنوان يك بناى تشريفاتى خوش 

ساخت و زيبا از هنر معمارى دوران صفويه است.
آنچه عالى قاپو را در عدد آثار باشكوه و بسيار نفيس 
قرار داده، عالوه بر مينياتورهاى رضا عباسى، گچبرى هاى 
آخرين طبقه است كه به »اتاق موسيقى« يا »اتاق صوت« 
نيز معروف اس���ت. در اين قسمت از كاخ، شكل انواع 
جام و صراحى در ديوار تعبيه شده كه ساختن و پرداختن 
اين اشكال به غير از نمايش زيبايى، خالقيت و ابتكار 
هنرمندان گچكار، براى اين بوده كه انعكاسات حاصل 
از نغمه هاى نوازندگان و استادان موسيقى، به وسيله اين 
اشكال گرفته شده و صداها طبيعى و بدون انعكاس به 
گوش برسند.با آنكه بعد از دوره صفويه به تزئينات بناها 
خسارات جبران ناپذيرى وارد شده، هنوز شاهكارهايى 
از گچبرى ها و نقاشى هاى عهد صفويه را در بر دارد و 

بازديد كنندگان را به تحسين وا مى دارد. 
مينياتورهاى هنرمندانه رضا عباسى، نقاش معروف 
عهد شاه عباس، نقاشى هاى گل و بوته، شاخ و برگ، 
اشكال وحوش و طيور و گچبرى هاى زيباى آن به شكل 
انواع جام و صراحى در تاق ها و ديوارها تعبيه شده است 
و شاه صفوى و مهمانان او، از تاالر همين عمارت مناظر 
بازى چوگان، چراغانى، آتش بازى ها و نمايش هاى ميدانى 

را تماشا مى كردند.
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ای نوبهـار خنـدان از المـکان رسـيدی
چيـزی بيـار مانـی از يـار مـا چـه ديدی
خندان و تازه رويی سرسبز و مشك بويی
همرنـگ يـار مايی يـا رنـگ از او خريدی
ای فضل خوش چو جانی وز ديده ها نهانی
ناپديـدی ذات  در  پديـدی  اثـر  انـدر 
ای گل چـرا نخنـدی كـز هجر بازرسـتی
ای ابـر چـون نگريی كز يار خـود بريدی
آشـکارا می خنـد  بيـارا  چمـن  گل  ای 
زيرا سـه مـاه پنهـان در خـار می دويدی
ای بـاغ خـوش بپرور اين نورسـيدگان را
كاحـوال آمدنشـان از رعـد می شـنيدی
ای بـاد شـاخه ها را در رقـص انـدرآور
بـر ياد آن كـه روزی بر وصـل می وزيدی
بنگر بديـن درختان چون جمع نيکبختان
شـادند ای بنفشـه از غـم چـرا خميـدی
سوسن به غنچه گويد هر چند بسته چشمی
چشـمت گشاده گردد كز بخت در مزيدی

بـر چهـره گل نسـيم نوروز خوش اسـت
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی كه گذشت هر چه گويی خوش نيست
خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است
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نـوروز بـوی  و  صبـح  بـاد  برآمـد 
پيـروز بخـت  و  دوسـتان  كام  بـه 
مبـارک بـادت ايـن سـال و همـه سـال
روز همـه  و  روز  ايـن  بـادت  همايـون 
گلنـار افکنـد  درخـت  در  آتـش  چـو 
ميفـروز آتـش  منـه  منقـل  دگـر 
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
بـردوز ديـده  را  دشـمنان  گـو  حسـد 
كجايـی گل  ای  اسـت  خـرم  بهـاری 
سـوز و  نالـه  را  بلبـالن  بينـی  كـه 
جهـان بـی ما بسـی بوده سـت و باشـد
مينـدوز نکونامـی  جـز  بـرادر 
نکويـی كـن كـه دولـت بينـی از بخـت
بدآمـوز بدگـوی  فرمـان  مبـر 
سـعدی عمـر  سـرای  بـر  دل  منـه 
كـه بـر گنبـد نخواهـد مانـد ايـن جـوز
نبـودی مرگـش  اگـر  عيـش  دريغـا 
يـوز بگذاشـتی  اگـر  آهـو  دريـغ 
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افراد جامعة ما نه به اندازة كافى شاد هستند ، نه شاد 
بودن را بلديم. اما از اين مهم تر اينكه شاد بودن را ارزش 
نمي دانيم و ارزش شاد بودن را هم نمي دانيم. اين يعنى يك 
اشكال فرهنگِى بسيار بزرگ. چند سال پيش و در آستانة 
نوروز به مفهوم »آرزوهاى غير بهداشتى« پرداختم و اثر اين 
آرزوهاى بزرگ و دور از دست را بر شادى بررسى كرديم. 
در اين نوشته به هوش شعورى و موفقيت و ارتباط آن با 

شادى خواهيم پرداخت.
در زمانى كه ما دانش آموز بوديم، يعنى در دهة شصت، 
اصلى ترين عامل موفقيت را هوش مى دانستند. هوش هم 
فقط همان IQ بود و صحبتى از انواع ديگرِ هوش شنيده 
نمى شد. بعدها و در اواسط دهة هفتاد، پشتكار، اصلى ترين 
عامل موفقيت خوانده مى شد و اعتقاد بر اين بود كه آدمِ 
باهوِش شكست خورده و درهم شكسته بسيار ديده مى شود 

اما آدمهاى با پشتكار آدم هاى موفقى هستند.
 امروز مى شنويم كه گفته مى شود عامل موفقيت هر 

كس اين است كه ديگران بخواهند او موفق شود.
اين جمله عالوه بر اين كه نظر گروهى از امروزيان را 
براى چگونه موفق شدن روشن مى كند و راهبرد آنها را در 
اين خصوص نشان مى دهد، از جهات ديگرى نيز اهميت 
دارد. يكى از آن جهت كه روشن مى كند موفقيت يك مفهوم 
خارجى است و پديده اى است كه بين انسان هاى ديگر و 
در رابطه با آنها، نه تنها رخ مي دهد ، بلكه معنا پيدا مى كند. 
ديگر اينكه اگر بپذيريم كه عامل موفقيت هر كس، ديگران 
هستند، عالوه بر شايستگى و توانمندى ،الزم است آن ميزان 
هنر و توانايى در روابط انسانى داشته باشيم كه ديگران را 

به آن مرحله برسانيم كه بخواهند ما موفق شويم. 
در اينجا است كه اهميت EQ روشن 
مى شود. مفهومى كه ما بيشتر آن را 
با عنوان هوش هيجانى يا هوش 
عاطفى در فارسى مى شناسيم ولى 
با توجه به كاركردهايش به نظر 
مى رس���د بهتر است آن را 

هوِش شعورى بخوانيم.
خوب اس���ت در 
اينجا ب���ا يك مثال، به 
هوش فهمى )IQ( و 
 )EQ( هوش شعورى

بپردازيم. 
»حسن از على 
مبلغ زيادى پول طلب 
داشت و با تيز هوشى 
) اي���ن هوِش فهمى يا 
IQاس���ت( قبل از همه 
طلبكاران فهميد كه على 
در حال ورشكست شدن 
است و به سرعت سراغ او 
رفت تا طلبهايش را بگيرد. اما 
وقتى به آنجا رس���يد با توجه به 

اوضاع و احوال و مخصوصاً وضع روحى على، و حضور 
عمو و پدر على در آنجا، متوجه شد ) درك و دريافت در 
اينجا با هوِش شعورى يا EQ است( براى گرفتن طلبش از 
يك طرف و آيندة ارتباط با على و خانوادة او و ساير افراد 

در صنفشان، بهتر است مدتى صبر كند.« 
 چون IQس���رعت و دقت »فهميدن« را مش���خص 
مى كند، خوب اس���ت آن را »ه���وِش فهمى« بخوانيم. و 
 از آنج���ا كه ما در فارس���ى به آدم���ى كه EQبااليى دارد 
مى گوييم»با شعور« خوب است كه EQ را »هوِش شعورى« 
بخوانيم . اهميت واژه سازى و واژه گزينِى دقيق بسيار زياد 
است و معيار نهايى براى خوب بودِن يك واژة پيشنهادى، 
زبان پذير شدن آن است. در خصوص اهميت »واژه« چند 
خط از مقاله آقاى دكتر عبدالحس���ين ساسان را از شمارة 
اخيرنش���رية دريچه با عنوان »تكامل نهادهاى اجتماعى در 
ميان انسان هاى نخستين« عيناً نقل مى كنم و پس از آن به 

موضوع بازمى گردم.
»س���اختن واژه نخستين و مهمترين كارى بوده است 
كه انسانها در طول پيدايش خود انجام داده اند. رفته رفته 
خواهيم ديد كه هيچگونه پيشرفتى بدون وجود گنجينه اى 
از واژه هاى يك زبان توانمند و پويا امكان پذير نيست. از 
اين رو مى توان گفت واژه و زبان ، مادر همة نوآورى هاى 
بشر چه در زمينه نهادهاى اجتماعى و چه در زمينه دانش 
و فناورى بوده است. آن گروه از جوامع انسانى يا گله هاى 
انسان طبيعى كه واژه ها و آواهاى بيشترى ساختند زودتر از 
سايرين توانستند زنجيره هايى را در پى نهادهاى اجتماعى 

به وجود آورند.«
 از نظر نويسندة اين سطور موفقيت به خودى خود 
ارزشى ندارد. آنچه موفقيت را ارزشمند مى كند اين است 
كه موفقيت و پيامدهاى آن باعث شادى مى شود و شادى 
عالى ترين، يا به بيان دقيق تر، تنها هدف زندگى انسان است. 
انس���ان در زندگى هر چه مى خواهد وسائلى براى شادى 
هستند. اما در يك اشتباه غيرقابل باور، در بسيارى از مواقع 
و موارد ما اين مطلب را از ياد مى بريم. مثل تشنه اى كه 
چنان به دنبال مهيا كردن ليوان و پارچ و لوله و س���طل و 
شير و شلنگ باشد كه يادش برود مى خواسته آب بخورد 

و دارد از تشنگى تلف مى شود. 
زيادند انسان هايى كه غرق در فراهم كردن اسباب شادى 
از شاد نبودن تلف مى شوند و فراموش مى كنند فعالً با 

آنچه فراهم است شاد باشند. 
وقتى پيرامون مفاهيم زندگى فلسفه ورزى مى كنيم، 
تعريف مفاهيمى كه در ابتدا ساده مى نمود، سخت و پيچيده 
مى شود. به همين علت و براى جلوگيرى از گسترده شدن 
بحث،فرض مى گيريم كه برايمان روش���ن است كه »موفق 
كيست« و »موفقيت چيست« . يا به عبارت ديگر موفقيِت 
ُعرفى را به عنوان موفقيت مورد بحث،فعالً مى پذيريم. 

در م���ورد هوش ه���م تعريفى كه به اجماع پذيرفته 
ش���ده باشد، در دست نداريم. بعضى قائل به چند نوع، يا 
حتى چندين نوع هوش هس���تند و بعضى يك يا دو نوع 
 هوش را قبول دارند. در اين مورد هم فرض مى گيريم كه 
مى دانيم هوش چيست و قبول داريم كه عالوه بر IQ ،هوش 

ديگرى هست كه آن را EQ مى خوانند.  
با توجه به دو فرض باال، به اين مفاهيم و ارتباط آنها با 
يكديگر مى پردازيم. يكى مفهوم »موفقيت« و ديگرى »هوش 
ش���عورى«. ارزش اين دو مفهوم براى ما در اين است كه 
هوش شعورى )EQ ( باعث موفقيت مى شود و موفقيت 
در باال بردن ش���ادى موثر است. البته خود هوش شعورى 
)EQ( هم در باال بردن شادى نقش دارد.                                               

هوِش شعوری
هوِش ش���عورى )Emotional Intelligence( يا 
همان EQ اس���ت كه براى مع���ادل آن هوش عاطفى يا 
هوش هيجانى در زبان ما رواج يافته اس���ت. با مراجعه به 
منابع اين طور به نظر مى رسد كه در زبان انگليسى هم بر 
روى تعري���ف اين مفهوم اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد 
و بيشتر آن را توضيح مى دهند تا اينكه تعريف كنند. خود 

شادی 
موفقیت

 هو ش                                      
 واژه و زبان ، مادر همۀ 

نوآوری های بشر چه در زمينه 
نهادهای اجتماعی و چه در زمينه 
دانش و فناوری بوده است. آن 

 گروه از جوامع انسانی يا 
 جمع های انسان طبيعی كه 

واژه ها و آواهای بيشتری ساختند 
زودتر از سايرين توانستند 

زنجيره هايی را در پی نهادهای 
اجتماعی به وجود آورند

 اميررضا  پوررضايی

اصطالح EQ نيز بر اساس شيوه اى كه ما مى توانيم در 
فارس���ى آن را »اصطالح دم دستى« بخوانيم، ساخته شده. 
و از اصطالح )Emotional Quotient( گرفته ش���ده 
 EI و در غي���ر اي���ن صورت اين مخفف يا اصطالح بايد 
مى ش���د و نه EQ . امروز با توجه به اهميت بسيار باالى 
اين مفهوم، به نظر الزم اس���ت معادل منظوررسان ترى در 
فارسى براى آن ساخته يا انتخاب شود كه در اولين برخوردِ 
هر شنونده يا خواننده اى با آن، بازگوكنندة مفهومى كه بر 

اين واژه بار شده، باشد.
ميزان هوِش شعورى )EQ( در بين انسان ها متفاوت 
است و تا حدى مى توان گفت كه ميزان آن با ميزان انسانيت 
و ديگرخواهى در فرد نسبت مستقيم دارد. عالوه بر اين گفته 
مى شود كه ميزان آن نيز در طول زندگى ثابت نيست و در 

بسيارى از موارد با باال رفتن سن افزايش مى يابد. 
خوب اس���ت در اينجا ب���ه اين مطلب هم بپردازيم 
كه پژوهندگان روانشناس���ى م���ى گويند باال بودن هوش 
ش���عورى)EQ( باعث مى شود كه فرد احساسات خود را 
بهتر بشناسد،احساسات خود را بهتر مديريت كند،احساسات 
ديگران را بهتر بشناس���د و روابط خود با ديگران را بهتر 
مديريت كند. البته احس���اس در اين جا به معنى حواس 
پنجگانه نيس���ت بلكه اشاره به مفهومى است كه ما آن را 

فقط »حس« مى ناميم. 
»حس مى كنم بهتره باهاش حرف بزنم« 

»حس مى كنم بهتره االن چيزى نگم«
 »حس مى كنم هنوز براى مطرح كردن اين پيشنهاد 

شرايط مناسب نيست« 
موفقيت

موفقيت بر خالف باور رايج، كه آن را بيشتر يك مفهوم 
شخصى فرض مى كنند، مفهومى بيرونى و اجتماعى است 
و حاصِل تالش است به عنوان يك مفهوم شخصى . عالوه 
بر اين، موفقيت پديده اى است كه به ما مى رسد يا دقيق 

تر اينكه به ما رسانده مى شود. 
موفقيت در برابر شكس���ت معنا دارد و براى اينكه 
كسى يا كسانى موفق بشوند الزم است كسى يا كسانى 
شكست بخورند يا خورده باشند. اگر بپذيريم موفقيت و 
شكست دو روى يك سكه هستند، همانطور كه شكست 
مفهومى اس���ت كه از ديگران به ما مى رس���د، موفقيت 
هم از سوى ديگران به ما مى رسد. موفقيت احتياج به 
اجتماع دارد و در بستر اجتماع معنا پيدا مى كند. به بيان 
ديگر، اين جامعه اس���ت كه ما را به موفقيت مى رساند 
و در واقع ما به موفقيت رس���انده مى ش���ويم. اما اين ما 
هستيم كه با كار و تالش و بهره مندى و بهره بردارى از 
استعدادهايمان، ديگران را ترغيب و مجاب مى كنيم كه 

موفقيت را به ما برسانند.

براى روشن شدن بسيارى از مطالب مى توانيم آن را 
به صورت فرضى در مورد انسانى كه به تنهايى در يك 
جزيرة خالى از سكنه زندگى مى كند، به آزمايش بگذاريم. 

به عنوان مثال، آزادى.
 آيا آزادى براى انسانى كه به تنهايى در يك جزيرة 
خالى از س���كنه زندگى مى كند معنا خواهد داش���ت؟ 
مثال هاى زيادى از اين دس���ت وجود دارد. موفقيت نيز 
يكى از آنهاست. به عنوان مثال ديگر بهداشت را مى توان 
فرض كرد يا گرسنگى، كه جزو اين موارد نيست و براى 
يك انس���ان تنها در يك جزيرة خالى از سكنه هم يك 
مفهوم جدى و پر اهميت است. آنچه در جزيرة خالى از 
 سكنه براى انسان رخ مى دهد توانستن يا نتوانستن است. 
مى تواند از درخت باال برود يا نمى تواند، مى تواند شكار 

كند يا نمى تواند و . . . 
 اگر پذيرفته باش���يم كه موفقيت مفهومى است كه 
پيش نياز آن وجود اجتماع و حضور ديگران اس���ت ، و 
پذيرفته باشيم كه ديگران فقط متر و معيارِ مقايسه و مسابقه 
نيستند و در موفقيت و عدم موفقيت ما نقش دارند، به اين 
نتيجه خواهيم رسيد كه هوش شعورى به عنوان استعداد 
ما در رابطه با س���اير انسان ها اهميت بسيار زيادى دارد. 
خوشبختانه بر خالف هوش فهمى )IQ( كه تقريباً در 
طول زندگى ميزان آن ثابت اس���ت، هوش شعورى اين 
قابليت را دارد كه افزايش پيدا كند و در بسيارى از افراد 

نيز با باال رفتن  سن، EQ افزايش مى يابد.
مجدداً به آغاز اين نوشته باز مى گردم. به نظر نويسندة 
اين سطور شادى اصل و ساير موارد از جمله باال بودن 
هوِش شعورى، باال بودن هوِش فهمى و موفقيت، همه 
فرع هستند. براى شاد بودن خوب است كه در راستاى 
موفقي���ت تالش كنيم اما به موفقيت چندان بها ندهيم 
كه اگر در موردى يا در موقعى به دس���ت نيامد، شادى 

آسيب ببيند. 
 اگر موفقيت در قالب فردى وجود داش���ته باش���د، 
بزرگ ترين، اصلى ترين و به عبارت درست تر، تنها موفقيت، 

موفقيت در شاد بودن است. 
به قول حضرت حافظ:

حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيس���ت
باده پيش آر كه اس���باب جهان اين همه نيست
منت س���درة طوب���ى زپى س���ايه  مكش 
كه چو خوش بنگرى اى سرو روان اين همه نيست

دولت آنس���ت كه بى خ���ون دل آيد به كنار  
ورنه با سعى وعمل باغ جنان اين همه نيست

ن���ام حاف���ظ رقم ني���ك پذيرف���ت ولى 
پيش رندان رقم س���ود و زيان اين همه نيست
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نسـيم خلـد مـی رود مگـر ز جويبارهـا

كه بوی مشـك می دهد هـوای مرغزارها

فراز خاک و خشت ها، دميده سبزكشت ها

چه كشت ها؟ بهشت ها، نه ده نه صد هزارها

به چنگ بسته چنگ ها به نای هشته رنگ ها

هزارهـا تـــذروهـا  چکاوهاكلنگ هـا 

ز نای خويش فاخته دوصد اصول ساخته

ترانهـا نواختـه چـو زيـر و بـم تارهـا

ز خـاک رسـته اللهـا چوبسـدين پيالها

بـه برگ الله ژالها چو در شـفق سـتارها

فکنده انـد همهمـه كشـيده اند زمزمـه

به شاخ سروبن همه چه كبکها چه سارها

نسـيم روضـهٔ ارم جهـد به مغـز دمبدم

ز بـس دميده پيش هم به طرف جويبارها

شـکوفها شـقيقها  بنفشـها  بهارهـا 

شـمامها خجسـته ها اراک هـا عرارهـا

ز هركرانـه مسـت ها پيالهـا بـه دسـتها

ز مغز می پرسـتها نشـانده مـی خمارها

ز ريـزش سـحاب ها بـر آب هـا حبابهـا

چـو جـوی نقـره آبهـا روان در آبشـارها

فراز سـرو بوسـتان نشسـته اند قمريان

چـو مقريان نغـز خوان به زمردين منارها

فکنده انـد غلغلـه دو صـد هـزار يکدلـه

بـه شـاخ گل پی گلـه ز رنـج انتظارهـا

درخت هـای بـارور چـو اشـتران باربـر

همی ز پشت يکدگركشيده صف قطارها

مهاركش شمالشان سحاب ها رحالشان

اصولشـان عقالشـان فروعشان مهارها

درين بهار دلنشين كه گشته خاک عنبرين

ز مـن ربوده عقـل و دين نگاری از نگارها

رفيق جو شـفيق خو عقيق لب شـقيق رو

رقيـق دل دقيق مو چه مو ز مشـك تارها
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افراد جامعة ما نه به اندازة كافى شاد هستند ، نه شاد 
بودن را بلديم. اما از اين مهم تر اينكه شاد بودن را ارزش 
نمي دانيم و ارزش شاد بودن را هم نمي دانيم. اين يعنى يك 
اشكال فرهنگِى بسيار بزرگ. چند سال پيش و در آستانة 
نوروز به مفهوم »آرزوهاى غير بهداشتى« پرداختم و اثر اين 
آرزوهاى بزرگ و دور از دست را بر شادى بررسى كرديم. 
در اين نوشته به هوش شعورى و موفقيت و ارتباط آن با 

شادى خواهيم پرداخت.
در زمانى كه ما دانش آموز بوديم، يعنى در دهة شصت، 
اصلى ترين عامل موفقيت را هوش مى دانستند. هوش هم 
فقط همان IQ بود و صحبتى از انواع ديگرِ هوش شنيده 
نمى شد. بعدها و در اواسط دهة هفتاد، پشتكار، اصلى ترين 
عامل موفقيت خوانده مى شد و اعتقاد بر اين بود كه آدمِ 
باهوِش شكست خورده و درهم شكسته بسيار ديده مى شود 

اما آدمهاى با پشتكار آدم هاى موفقى هستند.
 امروز مى شنويم كه گفته مى شود عامل موفقيت هر 

كس اين است كه ديگران بخواهند او موفق شود.
اين جمله عالوه بر اين كه نظر گروهى از امروزيان را 
براى چگونه موفق شدن روشن مى كند و راهبرد آنها را در 
اين خصوص نشان مى دهد، از جهات ديگرى نيز اهميت 
دارد. يكى از آن جهت كه روشن مى كند موفقيت يك مفهوم 
خارجى است و پديده اى است كه بين انسان هاى ديگر و 
در رابطه با آنها، نه تنها رخ مي دهد ، بلكه معنا پيدا مى كند. 
ديگر اينكه اگر بپذيريم كه عامل موفقيت هر كس، ديگران 
هستند، عالوه بر شايستگى و توانمندى ،الزم است آن ميزان 
هنر و توانايى در روابط انسانى داشته باشيم كه ديگران را 

به آن مرحله برسانيم كه بخواهند ما موفق شويم. 
در اينجا است كه اهميت EQ روشن 
مى شود. مفهومى كه ما بيشتر آن را 
با عنوان هوش هيجانى يا هوش 
عاطفى در فارسى مى شناسيم ولى 
با توجه به كاركردهايش به نظر 
مى رس���د بهتر است آن را 

هوِش شعورى بخوانيم.
خوب اس���ت در 
اينجا ب���ا يك مثال، به 
هوش فهمى )IQ( و 
 )EQ( هوش شعورى

بپردازيم. 
»حسن از على 
مبلغ زيادى پول طلب 
داشت و با تيز هوشى 
) اي���ن هوِش فهمى يا 
IQاس���ت( قبل از همه 
طلبكاران فهميد كه على 
در حال ورشكست شدن 
است و به سرعت سراغ او 
رفت تا طلبهايش را بگيرد. اما 
وقتى به آنجا رس���يد با توجه به 

اوضاع و احوال و مخصوصاً وضع روحى على، و حضور 
عمو و پدر على در آنجا، متوجه شد ) درك و دريافت در 
اينجا با هوِش شعورى يا EQ است( براى گرفتن طلبش از 
يك طرف و آيندة ارتباط با على و خانوادة او و ساير افراد 

در صنفشان، بهتر است مدتى صبر كند.« 
 چون IQس���رعت و دقت »فهميدن« را مش���خص 
مى كند، خوب اس���ت آن را »ه���وِش فهمى« بخوانيم. و 
 از آنج���ا كه ما در فارس���ى به آدم���ى كه EQبااليى دارد 
مى گوييم»با شعور« خوب است كه EQ را »هوِش شعورى« 
بخوانيم . اهميت واژه سازى و واژه گزينِى دقيق بسيار زياد 
است و معيار نهايى براى خوب بودِن يك واژة پيشنهادى، 
زبان پذير شدن آن است. در خصوص اهميت »واژه« چند 
خط از مقاله آقاى دكتر عبدالحس���ين ساسان را از شمارة 
اخيرنش���رية دريچه با عنوان »تكامل نهادهاى اجتماعى در 
ميان انسان هاى نخستين« عيناً نقل مى كنم و پس از آن به 

موضوع بازمى گردم.
»س���اختن واژه نخستين و مهمترين كارى بوده است 
كه انسانها در طول پيدايش خود انجام داده اند. رفته رفته 
خواهيم ديد كه هيچگونه پيشرفتى بدون وجود گنجينه اى 
از واژه هاى يك زبان توانمند و پويا امكان پذير نيست. از 
اين رو مى توان گفت واژه و زبان ، مادر همة نوآورى هاى 
بشر چه در زمينه نهادهاى اجتماعى و چه در زمينه دانش 
و فناورى بوده است. آن گروه از جوامع انسانى يا گله هاى 
انسان طبيعى كه واژه ها و آواهاى بيشترى ساختند زودتر از 
سايرين توانستند زنجيره هايى را در پى نهادهاى اجتماعى 

به وجود آورند.«
 از نظر نويسندة اين سطور موفقيت به خودى خود 
ارزشى ندارد. آنچه موفقيت را ارزشمند مى كند اين است 
كه موفقيت و پيامدهاى آن باعث شادى مى شود و شادى 
عالى ترين، يا به بيان دقيق تر، تنها هدف زندگى انسان است. 
انس���ان در زندگى هر چه مى خواهد وسائلى براى شادى 
هستند. اما در يك اشتباه غيرقابل باور، در بسيارى از مواقع 
و موارد ما اين مطلب را از ياد مى بريم. مثل تشنه اى كه 
چنان به دنبال مهيا كردن ليوان و پارچ و لوله و س���طل و 
شير و شلنگ باشد كه يادش برود مى خواسته آب بخورد 

و دارد از تشنگى تلف مى شود. 
زيادند انسان هايى كه غرق در فراهم كردن اسباب شادى 
از شاد نبودن تلف مى شوند و فراموش مى كنند فعالً با 

آنچه فراهم است شاد باشند. 
وقتى پيرامون مفاهيم زندگى فلسفه ورزى مى كنيم، 
تعريف مفاهيمى كه در ابتدا ساده مى نمود، سخت و پيچيده 
مى شود. به همين علت و براى جلوگيرى از گسترده شدن 
بحث،فرض مى گيريم كه برايمان روش���ن است كه »موفق 
كيست« و »موفقيت چيست« . يا به عبارت ديگر موفقيِت 
ُعرفى را به عنوان موفقيت مورد بحث،فعالً مى پذيريم. 

در م���ورد هوش ه���م تعريفى كه به اجماع پذيرفته 
ش���ده باشد، در دست نداريم. بعضى قائل به چند نوع، يا 
حتى چندين نوع هوش هس���تند و بعضى يك يا دو نوع 
 هوش را قبول دارند. در اين مورد هم فرض مى گيريم كه 
مى دانيم هوش چيست و قبول داريم كه عالوه بر IQ ،هوش 

ديگرى هست كه آن را EQ مى خوانند.  
با توجه به دو فرض باال، به اين مفاهيم و ارتباط آنها با 
يكديگر مى پردازيم. يكى مفهوم »موفقيت« و ديگرى »هوش 
ش���عورى«. ارزش اين دو مفهوم براى ما در اين است كه 
هوش شعورى )EQ ( باعث موفقيت مى شود و موفقيت 
در باال بردن ش���ادى موثر است. البته خود هوش شعورى 
)EQ( هم در باال بردن شادى نقش دارد.                                               

هوِش شعوری
هوِش ش���عورى )Emotional Intelligence( يا 
همان EQ اس���ت كه براى مع���ادل آن هوش عاطفى يا 
هوش هيجانى در زبان ما رواج يافته اس���ت. با مراجعه به 
منابع اين طور به نظر مى رسد كه در زبان انگليسى هم بر 
روى تعري���ف اين مفهوم اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد 
و بيشتر آن را توضيح مى دهند تا اينكه تعريف كنند. خود 

شادی 
موفقیت

 هو ش                                      
 واژه و زبان ، مادر همۀ 

نوآوری های بشر چه در زمينه 
نهادهای اجتماعی و چه در زمينه 
دانش و فناوری بوده است. آن 

 گروه از جوامع انسانی يا 
 جمع های انسان طبيعی كه 

واژه ها و آواهای بيشتری ساختند 
زودتر از سايرين توانستند 

زنجيره هايی را در پی نهادهای 
اجتماعی به وجود آورند

 اميررضا  پوررضايی

اصطالح EQ نيز بر اساس شيوه اى كه ما مى توانيم در 
فارس���ى آن را »اصطالح دم دستى« بخوانيم، ساخته شده. 
و از اصطالح )Emotional Quotient( گرفته ش���ده 
 EI و در غي���ر اي���ن صورت اين مخفف يا اصطالح بايد 
مى ش���د و نه EQ . امروز با توجه به اهميت بسيار باالى 
اين مفهوم، به نظر الزم اس���ت معادل منظوررسان ترى در 
فارسى براى آن ساخته يا انتخاب شود كه در اولين برخوردِ 
هر شنونده يا خواننده اى با آن، بازگوكنندة مفهومى كه بر 

اين واژه بار شده، باشد.
ميزان هوِش شعورى )EQ( در بين انسان ها متفاوت 
است و تا حدى مى توان گفت كه ميزان آن با ميزان انسانيت 
و ديگرخواهى در فرد نسبت مستقيم دارد. عالوه بر اين گفته 
مى شود كه ميزان آن نيز در طول زندگى ثابت نيست و در 

بسيارى از موارد با باال رفتن سن افزايش مى يابد. 
خوب اس���ت در اينجا ب���ه اين مطلب هم بپردازيم 
كه پژوهندگان روانشناس���ى م���ى گويند باال بودن هوش 
ش���عورى)EQ( باعث مى شود كه فرد احساسات خود را 
بهتر بشناسد،احساسات خود را بهتر مديريت كند،احساسات 
ديگران را بهتر بشناس���د و روابط خود با ديگران را بهتر 
مديريت كند. البته احس���اس در اين جا به معنى حواس 
پنجگانه نيس���ت بلكه اشاره به مفهومى است كه ما آن را 

فقط »حس« مى ناميم. 
»حس مى كنم بهتره باهاش حرف بزنم« 

»حس مى كنم بهتره االن چيزى نگم«
 »حس مى كنم هنوز براى مطرح كردن اين پيشنهاد 

شرايط مناسب نيست« 
موفقيت

موفقيت بر خالف باور رايج، كه آن را بيشتر يك مفهوم 
شخصى فرض مى كنند، مفهومى بيرونى و اجتماعى است 
و حاصِل تالش است به عنوان يك مفهوم شخصى . عالوه 
بر اين، موفقيت پديده اى است كه به ما مى رسد يا دقيق 

تر اينكه به ما رسانده مى شود. 
موفقيت در برابر شكس���ت معنا دارد و براى اينكه 
كسى يا كسانى موفق بشوند الزم است كسى يا كسانى 
شكست بخورند يا خورده باشند. اگر بپذيريم موفقيت و 
شكست دو روى يك سكه هستند، همانطور كه شكست 
مفهومى اس���ت كه از ديگران به ما مى رس���د، موفقيت 
هم از سوى ديگران به ما مى رسد. موفقيت احتياج به 
اجتماع دارد و در بستر اجتماع معنا پيدا مى كند. به بيان 
ديگر، اين جامعه اس���ت كه ما را به موفقيت مى رساند 
و در واقع ما به موفقيت رس���انده مى ش���ويم. اما اين ما 
هستيم كه با كار و تالش و بهره مندى و بهره بردارى از 
استعدادهايمان، ديگران را ترغيب و مجاب مى كنيم كه 

موفقيت را به ما برسانند.

براى روشن شدن بسيارى از مطالب مى توانيم آن را 
به صورت فرضى در مورد انسانى كه به تنهايى در يك 
جزيرة خالى از سكنه زندگى مى كند، به آزمايش بگذاريم. 

به عنوان مثال، آزادى.
 آيا آزادى براى انسانى كه به تنهايى در يك جزيرة 
خالى از س���كنه زندگى مى كند معنا خواهد داش���ت؟ 
مثال هاى زيادى از اين دس���ت وجود دارد. موفقيت نيز 
يكى از آنهاست. به عنوان مثال ديگر بهداشت را مى توان 
فرض كرد يا گرسنگى، كه جزو اين موارد نيست و براى 
يك انس���ان تنها در يك جزيرة خالى از سكنه هم يك 
مفهوم جدى و پر اهميت است. آنچه در جزيرة خالى از 
 سكنه براى انسان رخ مى دهد توانستن يا نتوانستن است. 
مى تواند از درخت باال برود يا نمى تواند، مى تواند شكار 

كند يا نمى تواند و . . . 
 اگر پذيرفته باش���يم كه موفقيت مفهومى است كه 
پيش نياز آن وجود اجتماع و حضور ديگران اس���ت ، و 
پذيرفته باشيم كه ديگران فقط متر و معيارِ مقايسه و مسابقه 
نيستند و در موفقيت و عدم موفقيت ما نقش دارند، به اين 
نتيجه خواهيم رسيد كه هوش شعورى به عنوان استعداد 
ما در رابطه با س���اير انسان ها اهميت بسيار زيادى دارد. 
خوشبختانه بر خالف هوش فهمى )IQ( كه تقريباً در 
طول زندگى ميزان آن ثابت اس���ت، هوش شعورى اين 
قابليت را دارد كه افزايش پيدا كند و در بسيارى از افراد 

نيز با باال رفتن  سن، EQ افزايش مى يابد.
مجدداً به آغاز اين نوشته باز مى گردم. به نظر نويسندة 
اين سطور شادى اصل و ساير موارد از جمله باال بودن 
هوِش شعورى، باال بودن هوِش فهمى و موفقيت، همه 
فرع هستند. براى شاد بودن خوب است كه در راستاى 
موفقي���ت تالش كنيم اما به موفقيت چندان بها ندهيم 
كه اگر در موردى يا در موقعى به دس���ت نيامد، شادى 

آسيب ببيند. 
 اگر موفقيت در قالب فردى وجود داش���ته باش���د، 
بزرگ ترين، اصلى ترين و به عبارت درست تر، تنها موفقيت، 

موفقيت در شاد بودن است. 
به قول حضرت حافظ:

حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيس���ت
باده پيش آر كه اس���باب جهان اين همه نيست
منت س���درة طوب���ى زپى س���ايه  مكش 
كه چو خوش بنگرى اى سرو روان اين همه نيست

دولت آنس���ت كه بى خ���ون دل آيد به كنار  
ورنه با سعى وعمل باغ جنان اين همه نيست

ن���ام حاف���ظ رقم ني���ك پذيرف���ت ولى 
پيش رندان رقم س���ود و زيان اين همه نيست
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نسـيم خلـد مـی رود مگـر ز جويبارهـا

كه بوی مشـك می دهد هـوای مرغزارها

فراز خاک و خشت ها، دميده سبزكشت ها

چه كشت ها؟ بهشت ها، نه ده نه صد هزارها

به چنگ بسته چنگ ها به نای هشته رنگ ها

هزارهـا تـــذروهـا  چکاوهاكلنگ هـا 

ز نای خويش فاخته دوصد اصول ساخته

ترانهـا نواختـه چـو زيـر و بـم تارهـا

ز خـاک رسـته اللهـا چوبسـدين پيالها

بـه برگ الله ژالها چو در شـفق سـتارها

فکنده انـد همهمـه كشـيده اند زمزمـه

به شاخ سروبن همه چه كبکها چه سارها

نسـيم روضـهٔ ارم جهـد به مغـز دمبدم

ز بـس دميده پيش هم به طرف جويبارها

شـکوفها شـقيقها  بنفشـها  بهارهـا 

شـمامها خجسـته ها اراک هـا عرارهـا

ز هركرانـه مسـت ها پيالهـا بـه دسـتها

ز مغز می پرسـتها نشـانده مـی خمارها

ز ريـزش سـحاب ها بـر آب هـا حبابهـا

چـو جـوی نقـره آبهـا روان در آبشـارها

فراز سـرو بوسـتان نشسـته اند قمريان

چـو مقريان نغـز خوان به زمردين منارها

فکنده انـد غلغلـه دو صـد هـزار يکدلـه

بـه شـاخ گل پی گلـه ز رنـج انتظارهـا

درخت هـای بـارور چـو اشـتران باربـر

همی ز پشت يکدگركشيده صف قطارها

مهاركش شمالشان سحاب ها رحالشان

اصولشـان عقالشـان فروعشان مهارها

درين بهار دلنشين كه گشته خاک عنبرين

ز مـن ربوده عقـل و دين نگاری از نگارها

رفيق جو شـفيق خو عقيق لب شـقيق رو

رقيـق دل دقيق مو چه مو ز مشـك تارها
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  بيتا مهدوي

نوروز به عنوان طوالنى ترين تعطيالت سال كه همه 
اعضاى خانواده را كنار هم جمع مي كند بهترين زمان 
براى مسافرت هاى خانوادگى و دسته جمعى است و اين 
در حالي است كه رعايت بهداشت مواد غذايي در ايام 

سفراز اهميت زيادى برخوردار است. 
كش���ور ما مواهب طبيع���ى كم نظير  و جاذبه هاى 
گردشگرى فراوانى دارد ولى متأسفانه به دليل بى توجهى، 
در امكانات پذيرايى و به كار گرفتن موازين بهداش���تى 

فقير است. 
بسيارى از كارشناسان بهداشت در اين روزها به مردم 
توصيه مى كنند تا در حمل، نگهدارى و آماده كردن مواد 
غذايى در زمان تعطيالت دقت و توجه بيش���ترى كنند. 
سالمندان، كودكان و افرادى كه به علت ابتال به بعضى 
بيمارى ها، سيس���تم ايمنى ضعيفى دارند و زنان باردار، 
بيشتر از همه مستعد ابتال به بيمارى هاى منتقله از راه مواد 
غذايى هس���تند. از اين رو بهتر است در سفرهاى برون 
شهرى، خانواده ها، غذاى موردنيازشان را از قبل تهيه كنند 

يا آن را از اماكن معتبر بخرند. 
 بازرسی رستوران های بين راهی 

مهندس سيدرضا غالمى، رئيس اداره بهداشت مواد 
غذايى و بهس���ازى اماكن عمومى مركز سالمت محيط 
وزارت بهداش���ت ،درمان و آموزش پزش���كي در مورد 
ايمنى مواد غذايى مى گويد: ما طرحى داريم كه از اول 
تا 15 اسفندماه به تمامي دانشگاه هاى علوم پزشكى ابالغ 
شد و براساس اين طرح بازرسان بهداشت محيط مستقر 
در مراكز بهداشت شهرستان ها در سراسر كشور نسبت 
به تشديد برنامه هاى بهداشتي كه دارند فرا خوانده شده 
اند و موظف هستند در ساعت هاى غيرادارى و روزهاى 
تعطيل به بازرسى اماكن با اولويت ايمنى مواد غذايى و 

بهداشت فردى بپردازند.
وي م���ى افزاي���د: با توجه به اينك���ه در ايام عيد 
مسافرت هاى زيادى در اقصى نقاط كشور انجام مى شود، 
از اين رو سالمت و ايمنى غذاى رستوران هاى بين راهى 
از اهميت ويژه اى برخوردار است و ضابطان بهداشت 
موظف شده اند كه هر 15 روز يك بار از رستوران هاى 
بين جاده اى بازديد به عمل آورند و اين در حالي است 
كه در بعضى از مناطق كشور از جمله خراسان رضوى، 

قم، شيراز، استان هاى ساحلى شمالى و جنوبى و استان هاى 
مسافرپذير ديگر، كارشناسان بهداشت بصورت سه شيفته 
از 8 صبح تا 2 بعدازظهر و از 2بعد از ظهر تا 8 شب 

و از 8شب تا 12 شب فعال هستند . 
در س���تاد معاونت هاى بهداش���ت دانشگاه ها و 
دانشكده هاى علوم پزشكى كشور و ستاد مراكز بهداشت 
شهرستان ها هم يك نفر به عنوان كشيك از 8 صبح تا 
8 ش���ب براي هماهنگى و جوابگويى مراجعه كنندگان 
مس���تقر بوده و يك نفر نيز از 8 ش���ب تا 8 صبح فردا 
در دس���ترس است .رئيس اداره بهداشت مواد غذايى و 
بهسازى اماكن عمومى مركز سالمت محيط با بيان اين 
مطلب كه در اين برنامه عالوه بر بازرسى هاى بهداشت 
محيطى كه بصورت تخصصى توسط اكيپ هاى بازرسى 
انجام مى شود، بازرسى هاى مشترك نيز با سازمان تعزيرات 
حكومتى، سازمان دامپزشكى، اداره اماكن نيروى انتظامى، 
س���ازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
مراجع قضايى و ستاد نوروزى استان ها و شهرستان ها نيز 

برنامه ريزى انجام خواهد شد، يادآوري مي كند: 
در برنامه سالمت نوروزى كنترل و بازرسى ويژه از 
رستوران ها و اماكن بين راهى با اولويت كنترل كيفى مواد 

غذايى، بهداشت فردى و آب آشاميدنى نيز انجام خواهد 
ش���د .اين در حالي است كه استفاده بهينه از تجهيزات 
پرتابل بازرس���ى در كليه بازرسى هاى بهداشتى توسط 
هم���كاران بازرس در طول برنامه به عمل خواهد آمد . 
سامانه تلفنى 19۰هم آمادگى پاسخگويى به هموطنان در 
طول برنامه را دارد و هموطنان هر گونه شكايت مرتبط 
با رعايت نكردن بهداشت فردى و عرضه مواد غذايى غير 
بهداشتى  يا تاريخ گذشته، عدم رعايت بهداشت و نظافت 
واحدهاى ارائه دهنده خدمات و عدم رعايت بهداشت 
و نظافت در سرويس هاى بهداشتى عمومى و نمازخانه ها 
بويژه در مسير راه هاى ارتباطى شهرها و پمب بنزين ها و 
ترمينال هاى مسافربرى زمينى و ريلى و هوايى را به اين 

سامانه اعالم كنند تا در اسرع وقت رسيدگى شود.
رعايت اصول بهداشتی 

دكت���ر رويا محمدي فر متخصص تغذيه در مورد 
 رعايت اصول بهداشتي به گزارشگر روز نامه اطالعات 
مى گويد: برهم خوردن عادت هاى غذايى هنگام مسافرت ها 
در نقاط مختلف كشور مى تواند سالمت افراد را به خطر 
بيندازد. به همين دليل در صورتى كه تمايل به تهيه غذا 
داريد، توجه كنيد مواد اوليه اى كه تهيه مى كنيد از كيفيت 
مناسبى برخوردار باشند؛ خصوصاً مواد حاوى پروتئين 
 كه فس���اد پذيرى بااليى دارند. گوشتى كه خريدارى 
مى كنيد بايد كاماًل تازه باشد و هيچ گونه بوى ماندگى 
ندهد. شير يا تخم مرغ مورد استفاده تازه و در صورت 
امكان اس���تاندارد و بهداشتى باشد، از خريدارى مواد 
غذايى در كنار جاده ها پرهيز كنيد زيرا از كيفيت آنها 
اطالع كافى نداريد. مسافران از خريدارى غذاها يا ميان 
وعده هاى بين راهى مانند حبوبات پخته، لوبيا و باقال، 
لواش���ك ، فالفل، سمبوسه و انوع پيراشكى خوددارى 

كنند. 
وى با بيان اين مطلب كه نوع غذا در طول سفر بسيار 
مهم است مي افزايد : با توجه به اينكه رطوبت زياد، رشد 
و تكثير ميكروب ها را بيشتر مى كند، مسافران سعى كنند 
از غذاهاى نيمه خشك با رطوبت كم مانند عدس پلو، 
لوبيا پلو و ماكارونى استفاده كنند ضمن اينكه بايد توجه 
داشته باشند كه غذاى مورد مصرف بايد كاماًل پخته شود. 
ممكن است با توجه به مدت تعطيالت و احتماالً تعجيل 
در س���اعت حركت در تهيه غذا كوتاهى شود و غذا به 
ويژه گوشت ها به طور كامل پخته نشده باشد كه همين 

در سفر هاي نوروزي مراقب سالمت مان باشيم

موضوع س���بب آلودگى و فساد آن مى شود. از مصرف 
غذاهاى نيمه پخته و خام به طور جدى خوددارى كنيد. 
در حين سفر ممكن است در يك منطقه روستايى توقف 
كنيد و ش���ما را به خوردن ش���ير تازه دوشيده از دام يا 
بستنى و پنير محلى دعوت كنند كه در اين گونه موارد 
بايد از خوردن بپرهيزيد. همچنين از خوردن تخم مرغ 

نيم پز )عسلى( نيز به طور جدى دوري كنيد. 
اين متخصص تغذيه ياد آوري مي كند : غذا را در 
طول س���فر در دماى باالتر از 6۰ درجه س���انتى گراد يا 
پايين تر از 1۰ درجه سانتى گراد نگهدارى كنيد. غذاهاى 
سرد را سرد و غذاهاى گرم را گرم نگهدارى كنيد. در 
هر صورت اگر قصد داريد غذاى خود را بيشتر از دو 
ساعت نگهدارى كنيد، اين كار را انجام دهيد: در هنگام 
توقف، قبل از صرف غذا، آن را به طور كامل حرارت 

دهيد، زيرا در زمان نگهدارى 
غذا در س���فر ميكروب ها در 
مواد غذايى رش���د مى كنند. 
بنابراين بايد هنگام اس���تفاده 
از غ���ذا آن را ت���ا دماى 7۰ 
درجه سانتى گراد حرارت داد 
تا به طور كامل داغ ش���ود. 
بنابراين از خوردن غذاهايى 
كه به طور س���طحى گرم يا 
تفت داده شده خوددارى كنيد. 
ضمن اينكه هنگام استفاده از 
غذاهاى محلى، از افراد بومى 
راهنمايى بخواهيد. اگر در كنار 
جوى آبى توقف كرده ايد تا 
غ���ذا را در آن جا ميل كنيد، 

در اين حالت ممكن اس���ت به فكر اس���تفاده از آن آب 
بيفتيد، ولى از ماهيت آن اطالع كامل نداريد. بهتر است 
آب را قبل از مصرف بجوش���انيد، به ويژه اگر بخواهيد 
براى كودكان غذا تهيه كنيد. 1۰ دقيقه قبل از صرف غذا 
 دست ها را خوب بشوييد و تا حد امكان از خوردن انواع 
خورش ها، كباب كوبيده، ساالد الويه و همبرگر خوددارى 
كنيد. از مصرف انواع غذاهايى كه مى توان آن را چندين 
ب���ار گرم ك���رد، كباب كوبيده و همبرگر به دليل اطالع 
نداش���تن از كيفيت گوش���ت به كار برده شده و به كار 
ب���ردن مواد اوليه مختلف از جمله خرده نان، ادويه و... 
و س���االد الويه به دليل مانده بودن مواد اوليه موجود در 
سس مايونز مانند تخم مرغ و همچنين نبود نظارت بر 
چگونگى تهيه الويه در رستوران هاى غيرمعتبر بين راهى 

به طور جدى خوددارى كنيد. 
 دكتر محمدي فر در مورد انتقال بيمارى ها در سفر 
مى گويد: خيلى ها پس از مس���افرت دچار بيمارى هاى 
مختلفى مى شوند بدون آنكه دليل آن را بدانند. متأسفانه 
بعضى از افراد كه بيمار هستند از شهرها و روستاها مى روند 
 و از رستوران هاى بين راهى بين مبدأ و مقصد استفاده 
مى كنند و اين در حالى است كه افراد سالم هم از اين اماكن 
استفاده مى كنند . بيمارى هاى گوارشى، تنفسى و عفونت ها 
از اين طريق به افراد ديگر منتقل مى ش���وند. افرادى كه 
داراى مش���كالت دستگاه گوارشى هستند با استفاده از 
توالت هاى عمومى و از طريق مدفوع اين نوع بيمارى ها 
را انتقال مى دهند. تعداد زيادى از اين بيماران دست هاى 
خود را با آب و صابون نمى شويند و همين دست ها را 
به دستگيره در سرويس هاى بهداشتى، ظروف غذاخورى 
و... مى زنند. بنابراين مسافران 
سالم هم به راحتى دچار اين 

بيمارى ها مى شوند. 
اين متخصص تغذيه در 
مورد مسموميت هاى غذايى 
هم مى گويد: مسموميت هاى 
غذايى در سفرهاى نوروزى 
عوامل تهديد كننده اى هستند 
كه بايد مورد توجه جدى قرار 
گيرند. مسموميت هاى غذايى 
معموالً با بى حالى، خستگى 
و اس���هال همراه بوده و در 
اين حالت تب وجود ندارد. 
مس���موميت در افرادى كه از 
ان���واع فرآورده ها  از جمله 
تخم مرغ هاى آلوده، انواع سوس���يس و كالباس استفاده 
كرده اند بعد از 12 تا 2۴ س���اعت عاليم خود را نشان 
مى دهد. اين مسموميت ها عالوه بر عاليم گفته شده با 

تب نيز همراه اند. 
به طور كلى مسموميت ها برحسب عوامل ايجادكننده 
و سن افراد متفاوت اند، اما در مورد كودكان مى تواند خطر 
مرگ را به دنبال داشته باشند. ميكروب هاى بيمارى زا 
داخل قوطى هاى كنسرو هم مى توانند عالوه بر ايجاد 
مس���موميت دستگاه تنفسى افراد را دچار خطر سازند 
و 13 س���اعت پس از مصرف، بى حالى، حالت تهوع 
و س���رگيجه به س���راغ افراد مى آيد و با گذشت زمان 
 حرف زدن و بلع غذاى مصرف كنندگان با مش���كل 

رو به رو مى شود.

برهم خوردن عادت های غذايی هنگام 
مسافرت ها در نقاط مختلف كشور 
می تواند سالمت افراد را به خطر 
بيندازد. به همين دليل در صورتی 
كه تمايل به تهيه غذا داريد، توجه 

كنيد مواد اوليه ای كه تهيه می كنيد 
از كيفيت مناسبی برخوردار باشند. 
خصوصاً مواد حاوی پروتئين كه 
فساد پذيری بااليی دارند، گوشتی 

كه خريداری می كنيد بايد كاماًل تازه 
باشد و هيچ گونه بوی ماندگی ندهد
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به تماشا سوگند و به آغاز كالم 
و به پرواز كبوتر از ذهن
 واژه ای در قفس است 

حرف هايم مثل يك تکه چمن، روشن بود 
من به آنان گفتم: 

آفتابی لب درگاه شماست
 كه اگر در بگشاييد به رفتار شما می تابد 

و به آنان گفتم: 
سنگ، آرايش كوهستان نيست 

همچنانی كه فلز، 
زيوری نيست به اندام كلنگ 

در كف دست زمين، گوهر ناپيدايی ست
 كه رسوالن، همه از تابش آن خيره شدند 

پی گوهر باشيد 
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببريد 

و من آنان را به صدای قدم پيك بشارت دادم 
و به نزديکی روز 

و به افزايش رنگ 
به طنين گل سرخ

 پشت پرچين سخن های درشت 
و به آنان گفتم: 

هر كه در حافظۀ چوب ببيند باغی 
صورتش در وزش بيشۀ شور ابدی خواهد ماند 

هر كه با مرغ هوا دوست شود 
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود 

آنکه نور از سِر انگشت زمان برچيند 
می گشايد گره پنجر ه ها را با  آه 

زير بيدی بوديم 
برگی از شاخۀ باالی سرم چيدم

 گفتم : چشم را باز كنيد 
آيتی بهتر از اين می خواهيد؟ 

می شـنيدم كـه به هم می گفتند: ِسـحر می داند، 
ِسحر! 

سـر هر كـوه، رسـولی ديدند ابر انـکار به دوش 
آوردند 

بـاد  را  نـازل كرديـم تـا كاله از سرشـان بردارد 
خانه هاشان، پُر داوودی بود چشمشان را بستيم 

دستشان را نرسانديم به سر شاخۀ هوش 
جيبشان را پُر عادت كرديم 

خوابشان را به صدای سفر آينه ها آشفتيم ...
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  بيتا مهدوي

نوروز به عنوان طوالنى ترين تعطيالت سال كه همه 
اعضاى خانواده را كنار هم جمع مي كند بهترين زمان 
براى مسافرت هاى خانوادگى و دسته جمعى است و اين 
در حالي است كه رعايت بهداشت مواد غذايي در ايام 

سفراز اهميت زيادى برخوردار است. 
كش���ور ما مواهب طبيع���ى كم نظير  و جاذبه هاى 
گردشگرى فراوانى دارد ولى متأسفانه به دليل بى توجهى، 
در امكانات پذيرايى و به كار گرفتن موازين بهداش���تى 

فقير است. 
بسيارى از كارشناسان بهداشت در اين روزها به مردم 
توصيه مى كنند تا در حمل، نگهدارى و آماده كردن مواد 
غذايى در زمان تعطيالت دقت و توجه بيش���ترى كنند. 
سالمندان، كودكان و افرادى كه به علت ابتال به بعضى 
بيمارى ها، سيس���تم ايمنى ضعيفى دارند و زنان باردار، 
بيشتر از همه مستعد ابتال به بيمارى هاى منتقله از راه مواد 
غذايى هس���تند. از اين رو بهتر است در سفرهاى برون 
شهرى، خانواده ها، غذاى موردنيازشان را از قبل تهيه كنند 

يا آن را از اماكن معتبر بخرند. 
 بازرسی رستوران های بين راهی 

مهندس سيدرضا غالمى، رئيس اداره بهداشت مواد 
غذايى و بهس���ازى اماكن عمومى مركز سالمت محيط 
وزارت بهداش���ت ،درمان و آموزش پزش���كي در مورد 
ايمنى مواد غذايى مى گويد: ما طرحى داريم كه از اول 
تا 15 اسفندماه به تمامي دانشگاه هاى علوم پزشكى ابالغ 
شد و براساس اين طرح بازرسان بهداشت محيط مستقر 
در مراكز بهداشت شهرستان ها در سراسر كشور نسبت 
به تشديد برنامه هاى بهداشتي كه دارند فرا خوانده شده 
اند و موظف هستند در ساعت هاى غيرادارى و روزهاى 
تعطيل به بازرسى اماكن با اولويت ايمنى مواد غذايى و 

بهداشت فردى بپردازند.
وي م���ى افزاي���د: با توجه به اينك���ه در ايام عيد 
مسافرت هاى زيادى در اقصى نقاط كشور انجام مى شود، 
از اين رو سالمت و ايمنى غذاى رستوران هاى بين راهى 
از اهميت ويژه اى برخوردار است و ضابطان بهداشت 
موظف شده اند كه هر 15 روز يك بار از رستوران هاى 
بين جاده اى بازديد به عمل آورند و اين در حالي است 
كه در بعضى از مناطق كشور از جمله خراسان رضوى، 

قم، شيراز، استان هاى ساحلى شمالى و جنوبى و استان هاى 
مسافرپذير ديگر، كارشناسان بهداشت بصورت سه شيفته 
از 8 صبح تا 2 بعدازظهر و از 2بعد از ظهر تا 8 شب 

و از 8شب تا 12 شب فعال هستند . 
در س���تاد معاونت هاى بهداش���ت دانشگاه ها و 
دانشكده هاى علوم پزشكى كشور و ستاد مراكز بهداشت 
شهرستان ها هم يك نفر به عنوان كشيك از 8 صبح تا 
8 ش���ب براي هماهنگى و جوابگويى مراجعه كنندگان 
مس���تقر بوده و يك نفر نيز از 8 ش���ب تا 8 صبح فردا 
در دس���ترس است .رئيس اداره بهداشت مواد غذايى و 
بهسازى اماكن عمومى مركز سالمت محيط با بيان اين 
مطلب كه در اين برنامه عالوه بر بازرسى هاى بهداشت 
محيطى كه بصورت تخصصى توسط اكيپ هاى بازرسى 
انجام مى شود، بازرسى هاى مشترك نيز با سازمان تعزيرات 
حكومتى، سازمان دامپزشكى، اداره اماكن نيروى انتظامى، 
س���ازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
مراجع قضايى و ستاد نوروزى استان ها و شهرستان ها نيز 

برنامه ريزى انجام خواهد شد، يادآوري مي كند: 
در برنامه سالمت نوروزى كنترل و بازرسى ويژه از 
رستوران ها و اماكن بين راهى با اولويت كنترل كيفى مواد 

غذايى، بهداشت فردى و آب آشاميدنى نيز انجام خواهد 
ش���د .اين در حالي است كه استفاده بهينه از تجهيزات 
پرتابل بازرس���ى در كليه بازرسى هاى بهداشتى توسط 
هم���كاران بازرس در طول برنامه به عمل خواهد آمد . 
سامانه تلفنى 19۰هم آمادگى پاسخگويى به هموطنان در 
طول برنامه را دارد و هموطنان هر گونه شكايت مرتبط 
با رعايت نكردن بهداشت فردى و عرضه مواد غذايى غير 
بهداشتى  يا تاريخ گذشته، عدم رعايت بهداشت و نظافت 
واحدهاى ارائه دهنده خدمات و عدم رعايت بهداشت 
و نظافت در سرويس هاى بهداشتى عمومى و نمازخانه ها 
بويژه در مسير راه هاى ارتباطى شهرها و پمب بنزين ها و 
ترمينال هاى مسافربرى زمينى و ريلى و هوايى را به اين 

سامانه اعالم كنند تا در اسرع وقت رسيدگى شود.
رعايت اصول بهداشتی 

دكت���ر رويا محمدي فر متخصص تغذيه در مورد 
 رعايت اصول بهداشتي به گزارشگر روز نامه اطالعات 
مى گويد: برهم خوردن عادت هاى غذايى هنگام مسافرت ها 
در نقاط مختلف كشور مى تواند سالمت افراد را به خطر 
بيندازد. به همين دليل در صورتى كه تمايل به تهيه غذا 
داريد، توجه كنيد مواد اوليه اى كه تهيه مى كنيد از كيفيت 
مناسبى برخوردار باشند؛ خصوصاً مواد حاوى پروتئين 
 كه فس���اد پذيرى بااليى دارند. گوشتى كه خريدارى 
مى كنيد بايد كاماًل تازه باشد و هيچ گونه بوى ماندگى 
ندهد. شير يا تخم مرغ مورد استفاده تازه و در صورت 
امكان اس���تاندارد و بهداشتى باشد، از خريدارى مواد 
غذايى در كنار جاده ها پرهيز كنيد زيرا از كيفيت آنها 
اطالع كافى نداريد. مسافران از خريدارى غذاها يا ميان 
وعده هاى بين راهى مانند حبوبات پخته، لوبيا و باقال، 
لواش���ك ، فالفل، سمبوسه و انوع پيراشكى خوددارى 

كنند. 
وى با بيان اين مطلب كه نوع غذا در طول سفر بسيار 
مهم است مي افزايد : با توجه به اينكه رطوبت زياد، رشد 
و تكثير ميكروب ها را بيشتر مى كند، مسافران سعى كنند 
از غذاهاى نيمه خشك با رطوبت كم مانند عدس پلو، 
لوبيا پلو و ماكارونى استفاده كنند ضمن اينكه بايد توجه 
داشته باشند كه غذاى مورد مصرف بايد كاماًل پخته شود. 
ممكن است با توجه به مدت تعطيالت و احتماالً تعجيل 
در س���اعت حركت در تهيه غذا كوتاهى شود و غذا به 
ويژه گوشت ها به طور كامل پخته نشده باشد كه همين 

در سفر هاي نوروزي مراقب سالمت مان باشيم

موضوع س���بب آلودگى و فساد آن مى شود. از مصرف 
غذاهاى نيمه پخته و خام به طور جدى خوددارى كنيد. 
در حين سفر ممكن است در يك منطقه روستايى توقف 
كنيد و ش���ما را به خوردن ش���ير تازه دوشيده از دام يا 
بستنى و پنير محلى دعوت كنند كه در اين گونه موارد 
بايد از خوردن بپرهيزيد. همچنين از خوردن تخم مرغ 

نيم پز )عسلى( نيز به طور جدى دوري كنيد. 
اين متخصص تغذيه ياد آوري مي كند : غذا را در 
طول س���فر در دماى باالتر از 6۰ درجه س���انتى گراد يا 
پايين تر از 1۰ درجه سانتى گراد نگهدارى كنيد. غذاهاى 
سرد را سرد و غذاهاى گرم را گرم نگهدارى كنيد. در 
هر صورت اگر قصد داريد غذاى خود را بيشتر از دو 
ساعت نگهدارى كنيد، اين كار را انجام دهيد: در هنگام 
توقف، قبل از صرف غذا، آن را به طور كامل حرارت 

دهيد، زيرا در زمان نگهدارى 
غذا در س���فر ميكروب ها در 
مواد غذايى رش���د مى كنند. 
بنابراين بايد هنگام اس���تفاده 
از غ���ذا آن را ت���ا دماى 7۰ 
درجه سانتى گراد حرارت داد 
تا به طور كامل داغ ش���ود. 
بنابراين از خوردن غذاهايى 
كه به طور س���طحى گرم يا 
تفت داده شده خوددارى كنيد. 
ضمن اينكه هنگام استفاده از 
غذاهاى محلى، از افراد بومى 
راهنمايى بخواهيد. اگر در كنار 
جوى آبى توقف كرده ايد تا 
غ���ذا را در آن جا ميل كنيد، 

در اين حالت ممكن اس���ت به فكر اس���تفاده از آن آب 
بيفتيد، ولى از ماهيت آن اطالع كامل نداريد. بهتر است 
آب را قبل از مصرف بجوش���انيد، به ويژه اگر بخواهيد 
براى كودكان غذا تهيه كنيد. 1۰ دقيقه قبل از صرف غذا 
 دست ها را خوب بشوييد و تا حد امكان از خوردن انواع 
خورش ها، كباب كوبيده، ساالد الويه و همبرگر خوددارى 
كنيد. از مصرف انواع غذاهايى كه مى توان آن را چندين 
ب���ار گرم ك���رد، كباب كوبيده و همبرگر به دليل اطالع 
نداش���تن از كيفيت گوش���ت به كار برده شده و به كار 
ب���ردن مواد اوليه مختلف از جمله خرده نان، ادويه و... 
و س���االد الويه به دليل مانده بودن مواد اوليه موجود در 
سس مايونز مانند تخم مرغ و همچنين نبود نظارت بر 
چگونگى تهيه الويه در رستوران هاى غيرمعتبر بين راهى 

به طور جدى خوددارى كنيد. 
 دكتر محمدي فر در مورد انتقال بيمارى ها در سفر 
مى گويد: خيلى ها پس از مس���افرت دچار بيمارى هاى 
مختلفى مى شوند بدون آنكه دليل آن را بدانند. متأسفانه 
بعضى از افراد كه بيمار هستند از شهرها و روستاها مى روند 
 و از رستوران هاى بين راهى بين مبدأ و مقصد استفاده 
مى كنند و اين در حالى است كه افراد سالم هم از اين اماكن 
استفاده مى كنند . بيمارى هاى گوارشى، تنفسى و عفونت ها 
از اين طريق به افراد ديگر منتقل مى ش���وند. افرادى كه 
داراى مش���كالت دستگاه گوارشى هستند با استفاده از 
توالت هاى عمومى و از طريق مدفوع اين نوع بيمارى ها 
را انتقال مى دهند. تعداد زيادى از اين بيماران دست هاى 
خود را با آب و صابون نمى شويند و همين دست ها را 
به دستگيره در سرويس هاى بهداشتى، ظروف غذاخورى 
و... مى زنند. بنابراين مسافران 
سالم هم به راحتى دچار اين 

بيمارى ها مى شوند. 
اين متخصص تغذيه در 
مورد مسموميت هاى غذايى 
هم مى گويد: مسموميت هاى 
غذايى در سفرهاى نوروزى 
عوامل تهديد كننده اى هستند 
كه بايد مورد توجه جدى قرار 
گيرند. مسموميت هاى غذايى 
معموالً با بى حالى، خستگى 
و اس���هال همراه بوده و در 
اين حالت تب وجود ندارد. 
مس���موميت در افرادى كه از 
ان���واع فرآورده ها  از جمله 
تخم مرغ هاى آلوده، انواع سوس���يس و كالباس استفاده 
كرده اند بعد از 12 تا 2۴ س���اعت عاليم خود را نشان 
مى دهد. اين مسموميت ها عالوه بر عاليم گفته شده با 

تب نيز همراه اند. 
به طور كلى مسموميت ها برحسب عوامل ايجادكننده 
و سن افراد متفاوت اند، اما در مورد كودكان مى تواند خطر 
مرگ را به دنبال داشته باشند. ميكروب هاى بيمارى زا 
داخل قوطى هاى كنسرو هم مى توانند عالوه بر ايجاد 
مس���موميت دستگاه تنفسى افراد را دچار خطر سازند 
و 13 س���اعت پس از مصرف، بى حالى، حالت تهوع 
و س���رگيجه به س���راغ افراد مى آيد و با گذشت زمان 
 حرف زدن و بلع غذاى مصرف كنندگان با مش���كل 

رو به رو مى شود.

برهم خوردن عادت های غذايی هنگام 
مسافرت ها در نقاط مختلف كشور 
می تواند سالمت افراد را به خطر 
بيندازد. به همين دليل در صورتی 
كه تمايل به تهيه غذا داريد، توجه 

كنيد مواد اوليه ای كه تهيه می كنيد 
از كيفيت مناسبی برخوردار باشند. 
خصوصاً مواد حاوی پروتئين كه 
فساد پذيری بااليی دارند، گوشتی 

كه خريداری می كنيد بايد كاماًل تازه 
باشد و هيچ گونه بوی ماندگی ندهد
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به تماشا سوگند و به آغاز كالم 
و به پرواز كبوتر از ذهن
 واژه ای در قفس است 

حرف هايم مثل يك تکه چمن، روشن بود 
من به آنان گفتم: 

آفتابی لب درگاه شماست
 كه اگر در بگشاييد به رفتار شما می تابد 

و به آنان گفتم: 
سنگ، آرايش كوهستان نيست 

همچنانی كه فلز، 
زيوری نيست به اندام كلنگ 

در كف دست زمين، گوهر ناپيدايی ست
 كه رسوالن، همه از تابش آن خيره شدند 

پی گوهر باشيد 
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببريد 

و من آنان را به صدای قدم پيك بشارت دادم 
و به نزديکی روز 

و به افزايش رنگ 
به طنين گل سرخ

 پشت پرچين سخن های درشت 
و به آنان گفتم: 

هر كه در حافظۀ چوب ببيند باغی 
صورتش در وزش بيشۀ شور ابدی خواهد ماند 

هر كه با مرغ هوا دوست شود 
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود 

آنکه نور از سِر انگشت زمان برچيند 
می گشايد گره پنجر ه ها را با  آه 

زير بيدی بوديم 
برگی از شاخۀ باالی سرم چيدم

 گفتم : چشم را باز كنيد 
آيتی بهتر از اين می خواهيد؟ 

می شـنيدم كـه به هم می گفتند: ِسـحر می داند، 
ِسحر! 

سـر هر كـوه، رسـولی ديدند ابر انـکار به دوش 
آوردند 

بـاد  را  نـازل كرديـم تـا كاله از سرشـان بردارد 
خانه هاشان، پُر داوودی بود چشمشان را بستيم 

دستشان را نرسانديم به سر شاخۀ هوش 
جيبشان را پُر عادت كرديم 

خوابشان را به صدای سفر آينه ها آشفتيم ...
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گنبد س���لطانيه به عنوان شاهكارى از معمارى 
دوره اس���المى، به عنوان بلندترين گنبد آجرى جهان 
در فهرست ميراث جهانى به ثبت رسيده است.اين بنا 
آرامگاهى متعلق به الجايتو، حاكم مغول در قرن ششم 
هجرى قمرى اس���ت كه آن را وسط دشتى زيبا، شبيه 
دشت هاى مغولستان بنا كرده است.گنبد سلطانيه بين 
س���ال هاى 7۰2 يا 7۰3 تا 712 هجرى قمرى ساخته 
شده اس���ت. اين بنا به دستور الجايتو يا همان سلطان 
محمد خدابنده ساخته شد و خواجه رشيدالدين فضل اهلل 

همدانى در ساخت آن نظارت داشت.
گنبد سلطانيه در حدود 3۰۰ كيلومترى تهران و در 
شهر سلطانيه، در نزديكى زنجان واقع شده است و از دور 

در ميان دشتى سرسبز چونان نگينى آبى مى درخشد.
زمانى كه ساخت اين بنا آغاز شد، الجايتو هنوز 
مسلمان نشده بود، اما سال هاى واپسين ساخت گنبد 
س���لطانيه او پس از مشرف شدن به زيارت حضرت 
على )ع( و فرزندش امام حس���ين )ع( مذهب شيعه 
را پذيرف���ت و قصد كرد تا قبر حضرت على )ع( را 
از نجف به س���لطانيه بياورد. پس گنبد سلطانيه را به 
امام اول ش���يعيان اختصاص داد اما ديرى نپاييد كه 
عالمان شيعه در آن زمان، او را با مخالفت هاى خود 
از انجام اين كار منصرف كردند و اين شد كه ساخت 
گنبد سلطانيه دوباره به ايده اوليه خود، يعنى آرامگاه 

الجايتو بازگشت.
سلطانيه، پايتخت مغوالن در زمان الجايتو بود. پيش 
از آن شهرى به اين نام وجود نداشت و بر اساس آن چه 
كه در نوش���ته هاى آشورى ديده مى شود، حدود سده 
هشتم قبل از ميالد، اقوام ساكاراتى ها در دشت سلطانيه 
ساكن شدند. همچنين در زمان فرمانروايى مادها، اريباد 
خوانده ش���ده و در زمان پارت ها به ارساس شهرت 
پيدا كرده است. حمداهلل مستوفى در كتاب نزهه القلوب 
مى نويسد كه پيش از سلطنت سلطان محمد خدابنده، 

اين شهر را شريزا يا شهرياز مى خواندند.
گفته مى شود مغوالن آن هنگام كه تبريز را پايتخت 
كرده بودند، براى گذراندن وقت و انجام امور شكار به 
سلطانيه مى آمدند؛ پس به دستور ارغون خان، آقاخان، 
فرزند هالكوخان، چهارمين س���لطان مغول، عمليات 
ساخت شهر سلطانيه در سال 127۰ ميالدى در مكان 

فعلى آغاز  شد.
هرچند اين ش���هر پس از مرگ الجايتو از رونق 

افتاد و ديگر پايتخت ايلخانان نماند اما گنبد سلطانيه 
به دليل شگفتى هاى معمارى، همچنان نام اين شهر را 

زنده نگه داشت.
گنبد عظيم سلطانيه به صورت يك هشت ضلعى 
بنا شده كه گنبد آن به صورت نيم كره اى به ارتفاع 5۴ 
و قطر 25 متر روى اين هشت ضلعى قرار گرفته است. 
گنبد به دليل استفاده از كاشى هاى آبى رنگ، به مانند 

نگينى فيروزه اى درآمده است.
هر كدام از اضالع اين هشت ضلعى را مناره اى 
به اتمام مى رساند. در وصف اين مناره ها بسيار گفته  
شده است. برخى معتقدند كه اين مناره ها براى پخش 
اذان در تمامي س���مت هاى گنبد است و برخى ديگر 
مى گويند اين  مناره ها، فدايى هستند و به محض وقوع 

زلزله فرو مى ريزند تا بنا آسيب نبيند.
بس���تر اين بنا از طبقات فش���رده شن و ماسه به 
عمق تقريبى 8 تا 1۰ متر تشكيل شده و از مقاومت 
بس���يار خوبى برخوردار است. گفته مى شود طى اين 
س���ال ها )حدود 7۰۰ سال( اين بناى 16۰۰ تنى فقط 

حدود 8 سانتى متر نشست داشته است.
طبق���ه فوقانى و جدا از دهليزهاى داخلى گنبد 
سلطانيه،يكى از شاخص ترين بخش هاى آرمگاه است. 
اين بخش بالكن هايى هشت گانه هستند كه از ايوان ها 
رو به بيرون ش���كل گرفته اند و  با تزئينات زيبايى از 
كاشى كارى، مقرنس، تسمه كشى، گچ كارى و تلفيق هايى 
از آجر و كاشى به همراه كتيبه هاى متعدد آراسته شده اند. 

اين بالكن ها چشم اندازهاى بى نظيرى دارند.
يكى از شگفتى هاى محاسباتى اين بنا نورگير هاى 
خارق العاده گنبد سلطانيهاست كه هر بيننده اى را مبهوت 
مى كند. برخى پژوهشگران نورگيرهاى اين بنا را نوعى 
ساعت آفتابى براى انجام امور مذهبى دانسته اند.گفته 
مى شود كه اگر نور از سوراخ گنبد اصلى بتابد زمان اذان 
ظهر است. نورى كه از پنجره هاى بزرگ مى تابد ساعت 
را نشان مى دهد و نور پنجره هاى كوچك، حدود دقيقه 
را به نمايش مى گذارد. بر همين اساس گفته مى شود كه 

هشت ضلعى بودن بنا هم به همين دليل است.
بنا به روايتى گفته مى ش���ود كه گنبد سلطانيه بر 
اساس طرحى از آرامگاه غازان خان كه آن نيز از بناى 
آرمگاه س���لطان سنجر الهام گرفته ، ساخته شده است. 
با اين حال پالن آن  آرامگاه ها مربع اما گنبد س���لطانيه 
هشت ضلعى است. از سوى ديگر جنبه هاى ابتكارى 
در اين بنا آن را به يكى از شاخص ترين بناهاى دوره 

اسالمى در جهان بدل كرده است.
همچنين گفته مى شود كه گنبد كليساى سانتاماريا 
دلفيوره با تقليد از گنبد سلطانيه حدود صد سال پس 

از آن ساخته شده است.
آرتور پوپ پژوهشگر بزرگ تاريخ ايران مى گويد 
كه گنبد سلطانيه برغم حجم بزرگش سبك و با روح 
به نظر مى رسد و مانند طاق آسمان مستحكم است. 
بارها و فش���ارها به درستى در نقاط نسبتاً معدودى 
تمركز يافته اند و هيچ مانعى براى آنكه حركت هماهنگ 
و رو ب���ه عروج بن���ا را كند يا مخدوش كند وجود 
ندارد؛ از اين رو بنا از لحاظ ساختار و معمارى يك 

شاهكار است.
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انگ
ير
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گوهر 
معماري

گنبد عظيم سلطانيه به صورت 
يك هشت ضلعی بنا شده كه گنبد 
آن به صورت نيم كره ای به ارتفاع 
54 و قطر 25 متر روی اين هشت 
ضلعی قرار گرفته است. گنبد به 
دليل استفاده از كاشی های آبی 
رنگ، به مانند نگينی فيروزه ای 

درآمده است
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شهرس���تان »ماسال« از دو بخش ماسال و شاندرمن 
تشكيل شده و هر دو بخش مملو از جاذبه هاى طبيعى و 
گردش���گرى است و زيبايى و آرامش بكر خود را حفظ 

كرده است.
كسى به طور دقيق نمى داند كه واژه ماسال از چه 
گرفته ش���ده اما بعضى اعتقاد دارند از تركيب »مازال« يا 
»مس ال« است كه به معناى كوهواره، كوه مانند و منسوب 
به كوه اس���ت كه قطعى نيست. وجود رودخانه در ميانه 
ماسال، زيبايى اين شهر را دوچندان كرده است. رودهاى 
»خالكايى« ماسال و »رود مرغك« شاندرمن رودخانه هاى 
مهم شهرستان ماسال هستند. رودخانه خالكايى ماسال از 
قله مرتفع و 315۰ مترى ش���اه معلم سرچشمه مى گيرد 
 و پس از طى ۴۰ كيلومتر از داخل ش���هر ماس���ال عبور 
مى كند. اين رودخانه ها قابليت كاياك سوارى دارند. »پارك 
س���احلى« ماسال در كنار رودخانه خالكايى قرار دارد كه 

تفرج گاه مفرحى است.
اگر گذرتان به ماسال افتاد حتما از آبشارهاى آن هم 
ديدن كنيد. آبش���ارهايى از قبيل آبشار ويوز در مجاورت 
منطقه ييالقى النزه در شاندرمن، آبشار خون با ارتفاع بيش 
از 15 متر، آبشار تولى نساء و آبشار رامينه با ارتفاع 1۰ متر 
و همينطور غارهايى همچون غار باستانى خنديله پشت، غار 
چسلى، غار كلچال را مى توان در اين شهرستان نام برد. 
ديواره سنگى »اسبه ريسه« ماسال داراى يكى از صخره هاى 
بلند سنگ نوردى كشور است كه مى تواند مسابقات بزرگ 

ملى، منطقه اى و حتى جهانى در آن برگزار شود.
ديواره س���نگى »اسبه ريسه« ماس���ال هم يكى از 
صخره هاى بلند س���نگ نوردى كش���ور است كه نه تنها 
 فرصت س���نگ نوردى را به حرفه اى هاى اين ورزش 
مى دهد، بلكه امكان كاياك سوارى را هم به قايقران هايى 

مى دهد كه دوس���ت دارند در رودخانه خروش���ان پايين 
صخره ورزش كنند.

ميرزا كوچك خان جنگلى در ارتفاعات ماسال بر اثر 
كوالك درگذشت. او در حالى كه »ارتفاعات آالله پشته« 
را به عنوان منطقه امن در نظر گرفته و قصد گذر از اين 
منطقه و رس���يدن به خلخال را داش���ت بر اثر كوالك و 

يخبندان در گذشت.
در اين محل س���نگ يادبودى نصب ش���ده بود كه 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى سال 1389 قول داد 
كه يادمانى درخور آن شخصيت مبارز در وسعتى به اندازه 
شش هكتار در اين منطقه نصب شود اما با گذشت سه 
سال تاكنون تنها زمين اين طرح به مالكيت درآمده است. 

آالله پشته در ۴5 كيلومترى مركز شهر ماسال است.
در شهرستان ماسال بيش از 17 غار بزرگ و كوچك 
وجود دارد كه بزرگ ترين آنها غار »آويشو« است كه در 
ارتفاع 13۰۰ مترى از سطح دريا و بين مناطقى همچون 
»تائى بنه«، »انده چو« و »خماس���ون« در بستر دره اى كم 

آب قرار دارد
ديدن قنديل هاى زياد و هفت آبش���ار اين غار براى 
بازديدكنندگان بس���يار جذاب است. تاكنتون بيش از دو 
كيلومتر از ژرفاى غار آويش���و كه طويل ترين غار استان 
گيالن محسوب مى شود توسط غارنوردان و كوهنوردان 
محلى اكتش���اف شده است. بر اساس پژوهش هاى زمين 
شناسان قدمت غار آويشو به حدود 75 ميليون سال قبل 

بازمى گردد.
بازارهاى محلى گيالن جزوى از فرهنگ اين مردمان 

است كه گردشگران زيادى را جذب مى كند. هم به خاطر 
آنكه قدم زدن در اين بازارها جاذبه هاى ديدارى زيادى دارد 
و هم اينكه گردشگران مى توانند مايحتاج روزانه خود را 
تهيه كنند. اين بازارها اعم از سرپوشيدهيا روباز، كانون هايى 
براى خريد و فروش كاال محس���وب مى شوند. يكى از 
ويژگى هاى شهرهاى گيالن، ارتباط تنگاتنگ آنان با پس 

كرانه هاى روستايى و حوزه هاى نفوذ آنها است.
از اين رو بازارهاى هميشگى شهرهاى گيالن متناسب 
با سليقه مشتريان آراسته شده اند. نكته قابل توجه اينكه 
بسيارى از فروشندگان در اين بازارهاى محلى زنان هستند و 
در ميان محصوالت مى توان سبزى هاى تازه و حتى صنايع 

دستى و تخم مرغ هاى محلى تازه را مشاهده كرد.
در ش���اندرمن هم بازار محلى روزهاى جمعه برپا 
مى شود و مى توانيد سبزى و ميوه هاى تازه و همينطور 
ماهى ها و البته صنايع دستى بومى مانند وسايلى كه با نى 
ساخته مى شود و بافته هاى محلى و ساير مواد مصرفى 

را از آنها تهيه كرد.
فاصله شاندرمن تا رشت 5۰ كيلومتر به سمت شمال 
غربى اس���ت. براى رفتن به غار آويشو نيز بايد از رشت 
به سمت ماسال و سپس به سمت شاندرمن برويد و از 
روستاهاى سياهمرد، چالسرا و سپس از كنار بقعه درويش 
شاه امير شاندرمن گذر كنيد. اين مسير را مى توان با سوارى 
طى كرد كه حدود 35 كيلومتر از شاندرمن فاصله دارد.

ماسال و شاندرمن
 زمرد برجسته شمال ايران
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كيومرث صابري فومني، فرزند سيده ربابه و علي نقي، متولد 
7 شهريور 132۰ در شهر صومعه سراي استان گيالن بود. در همان 
سال كه ديده به جهان گشود، پدرش ديده از جهان بربست. پدري 
از طبقه متوس���ِط حقوق بگيران دولت كه كارمند دارايي و اصالتًا 
رشتي بود. صابري تحصيل مي كرد و كار، زيرا براي تأمين مخارج 
خانواده ضرورت داشت. در سال 1322 وارد دبيرستان شد و در 
س���ال 1336 در امتحان ورودي دانشسراي شبانه روزي كشاورزي 
ساري پذيرفته شد و دو سال بعد در سن 18 سالگي به روستاي 
كسما و يك سال بعد به آبادى كوچه چال منتقل شد تا شرف 
معلمي را تجربه كند. در 2۰ سالگي، به سال 13۴۰ ديپلم متفرقة 
ادبي گرفت تا بتواند به دانشگاه راه يابد. بالفاصله در كنكور رشتة 
سياسي دانشكدة حقوق تهران قبول شد و ضمن تدريس در مدارس 
فومن، دانشگاه را تمام كرد و در سال 13۴۴ موفق به اخذ درجة 
ليسانس شد. در سال 1353 نيز در رشتة ادبيات تطبيقي در دانشگاه 
تهران پذيرفته شد و در سال 1357 فوق ليسانس خود را اخذ كرد. 
او از ابتدا اهل شعر و ادب و تا حدودى سياست بود. همچنان كه 

تا پايش به دانشگاه رسيد، چكمة سياست هم به پا كرد. 
در اولين س���ال تحصيل در دانشگاه تهران، در سال 13۴۰، 
دانشجويان تظاهراتي برگزار كردند كه با برخورد مأموران امنيتي و 
پليس روبه رو شد. كيومرث صابري هم دستگير و مضروب شد. با 
باتوم و مشت به سر و گردنش كوبيدند و گردنش دچار ضايعه و 
آسيب شد.او كه در سال هاي  59 � 1358، مسئوليت مجلة رشد ادب 
فارسي وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، گه گاه مطالبي 

براي روزنامة اطالعات، كيهان، كيهان فرهنگي و ... مي نوشت. 
ديگر فعاليت هاي صابري كه اوج كارهاي او و خالقيت هاي 
فرهنگي و ادبي وي در آن تجلي يافت، يكسره به طنزهايش مربوط 
مي شد. او دو دوران متمايز و سنگين در طول حياتش را صرف 
طنز كرد. در دهة 13۴۰ با توفيق، و در دهه هاي 136۰ و 137۰ 
با گل آقا، و اين دو دوره، رد پاي آشكار و ماندگارش در عرصة 
طنز پارسي و مطبوعات فكاهي را اعتبار فراواني بخشيد. به گونه اي 
كه نام گل آقا، به عنوان يكي از ماندگاراِن طنز ايران، در كنار نسيم 

شمال و دخو و باباشمل و كاكا توفيق ثبت شد.

گزنِد طنز
باري، صابري از هنگام پرداختن به ستون طنزي در روزنامه 
اطالعات كه بس���يار محبوب و پرخواننده بود، و س���پس انتشار 
مستقل هفته نامة گل آقا، ناچار از تحمل مسائل و مشكالت فراواني 
شد. او با تجربة كالن در عرصة طنز انتقادي، و تجارب حضور 
در باالترين س���طوح سياسي ايران،  به خوبي از پس مشكالت و 
خط���وط قرمز جامعه و حكومت برمي آمد. »گل آ قا در آبان ماه 
1381 و همزمان با آغاز سيزدهمين سال انتشار هفته نامة گل آقا، 
بدون ذكر هيچ دليلي،  انتشار هفته نامه را متوقف ساخت و جامعة 
مطبوعاتي و مردم ايران را به حيرت فرو برد. صابري تا آخرين 
لحظة زندگي اش »روزة س���كوت« خود را در باب داليل توقف 
انتشار هفته نامة گل آقا نگشود ... و سرانجام پس از گذراندن دو ماه 
بيماري مهلك سرطان خون، روز جمعه 11 ارديبهشت ماه 1383، 

در بيمارستان مهر تهران درگذشت.
همکاري با توفيق و تجربه هاي طنزپردازي

صابري از جواني، و بلكه نوجواني، اهل شعر و ادب بود و 

نخستين شعرهايش را وقتي 1۴، 15 ساله بود سرود. سال 
۴۰، براي كيومرث صابري و ايران، س���ال 
پرحرارتي بود. او براي نشرياتي مانند اميد 
ايران و كتاب هاي ماه مطالبي نوشته و اشعاري 
سروده بود. اينك سر از سياست هم به در آورده 
و در نتيجه دستبندي به دستش خورد و كتك 
مفصلي نوش جان كرد، چنان كه ضربات باتوم، 
گردنش را آسيب زد. به رسِم معهود در آن دوره، 
طنزپردازان و ش���اعران، آثار خود را به نام مستعار 
يا تخلص منتش���ر مي كردند. به همين جهت، براي 
يافتن نام مستعار، چندان نياز به صرافت و ظرافت طبع 
نداشت، خاطرة كتكي كه خورده بود به كارش آمد و 
امضاي مستعار »گردن شكستة فومني« را پايين شعرش 
حك گذاشت. در آن ايام، توفيق نشريه اي بسيار معتبر بود 
و انتش���ار مطلب در توفيق، توفيق بزرگي براي جوانان با 

استعداد و طبايع طنزپرداز محسوب مي شد.
»پس از چاپ اين ش���عر در توفيق، صابري رس���ماً به 
طنزنويسي كشيده شد و تا سال 13۴5، گه گاه اشعاري به طنز 
براي توفيق مي فرس���تاد. در اين سال، صابري دربارة عروسِي 

نخست وزير وقت گزارشي به طنز نوشت كه در دو صفحة توفيق 
چاپ شد و اين براي او موفقيت زيادي به همراه آورد. حسين 
توفيق، سردبير نشريه، كه به استعداد اين طنزنويس جوان پي برده 
ب���ود، تالش كرد او را به تهران منتقل كند تا همكار ثابت مجلة 
توفيق شود. همان سال به كمك حسين توفيق، به تهران منتقل و 
در عين تدريس در يكي از دبيرستان هاي تهران، عصرها همكار 
ثابت توفيق شد و پس از مدت زماني كوتاه به معاونت سردبير 
رسيد. او در توفيق، صفحه بندي، اصالح و ويرايش مطالب وارده 
و بعضاً مطالب اعضاي تحريريه را به عهده داشت و خود بعدها 
س���تون ثابتي را با عنوان »هشت روز هفته« مي نوشت و تا زمان 

توقيف توفيق )135۰( همكار ثابت آن بود.
امضاهاي او در توفيق عبارت بودند از: ميرزاگل، عبدالفانوس، 
ريش سفيد، لوده، گردن شكستة فومني و ... پس از تعطيلي توفيق، 
صابري به تدريس ادامه داد و گه گاه در نش���ريات جدي مطلب 
مي نوش���ت. از جمله نشريات جدي كه صابري با آنها همكاري 

داشت، سپيد و سياه، فردوسي، نگين و اميد ايران بود...
اين محدودة زماني طوالني،  حدود يك دهه، و اين مكتب 
و مجله و همراهان قدرتمند، براي هر كسي فرصت و غنيمت به 
حساب مى آيد، چه رسد به استعدادي همچون كيومرث صابري 
كه »طنزنويسي را در آغاز دهة 13۴۰ از توفيق كه مطرح ترين نشرية 
طنز در تاريخ روزنامه نگاري ايران به شمار مي رود، شروع كرد... 
و بيش از يك دهه تقريباً معادل همان زماني كه خود وي مجلة 
گل آقا را منتشر كرد در آن قلم زد. شيوة نوشتن صابري در روزنامة 
توفيق، كم و بيش تابع شيوة طنزنويسي در اين روزنامه بود. اين 
شيوة نوشتن اگرچه از آراستگي ها، شسته ُرفتگي ها و صيقل هايي 
كه طبق يك آيين نامة نانوشته، اما به شدت الزم الرعايه، در توفيق 
وجود داش���ت، به فراواني بهره مي برد، ليكن يك »انِگ« ويژه اي 
نداشت و معرف شيوة خاصي در طنزنويسي محسوب نمي شد. 
صابري محدوديت هاي ناگزير مسلط بر فعاليت هاي جمعي، به 
ويژه فعاليت حساسي مانند روزنامه نويسي را با صميميت، چنين 
بيان مي كند: »من خودم را ش���اگرد مكتب توفيق مي دانم، اما اگر 
همان جور توفيق ادامه پيدا مي كرد و نويسندة آن توفيق بودم با 
آن وضعيتي كه در توفيق بود، حداكثر مي ش���دم »گردن شكستة 

فومني« كه آنجا بودم.« 
»شاگردي در مكتب توفيق« براي صابري يك روي سكه است، 
اما روي ديگر سكه، كشش پيدا و پنهاني است كه او از شروع كار 
نويسندگي، حتي قبل از آن، به سوي دهخدا داشته است. مي گويد: 
»قبل از اين كه طنزنويسي را شروع كنم يا كسي به من بگويد تو 
طنزنويس هستي، با دهخدا آشنا شدم«؛ »دهخدا يك چيزي را به 
من ياد داد و آن اين است كه بدون مطالعه نمي شود طنزنويس 

شد«، »نوشته هاي دهخدا، يك درياي ناپيدا كرانه است.« 
به لحاظ حرفه اي، فعاليت هاي طنز صابري سه دوره را در 
برمي گيرد. نخست در توفيق، سپس نگارش ستون طنز »دو كلمه 
حرف حساب« در اطالعات، و آخر كار انتشار واپسين نشرية مهم 
طنز به زبان پارسي گل آقا. او از سال 13۴۰ به توفيق پيوست و 
نُه سال با آن همكاري و در مؤسسة توفيق كار مي كرد. »در ماه 
دي 1363 گل آقا آمد با دو كلمه حرف حساب، در گوشة سمت 
چپ صفحه سوم روزنامة اطالعات با چشم اندازي چشمگير؛ به 

گل آقا 
و حرف حسابي 

به لحاظ حرفه اي، فعاليت هاي طنز 
صابري سه دوره را در برمي گيرد. 
نخست در توفيق، سپس نگارش 

ستون طنز »دو كلمه حرف حساب« در 
اطالعات، و آخر كار انتشار واپسين 

نشريۀ مهم طنز به زبان پارسي گل آقا. 
او از سال 1340 به توفيق پيوست و 
ُنه سال با آن همكاري و در مؤسسۀ 

توفيق كار مي كرد

 مسعود  طبا طبايي

اشارت و بشارت سيدمحمود دعايي و جالل رفيع و كارش كه 
گرفت، انتشار هفته نامة گل آقا را در دست گرفت؛ در آبان 1369. 
روز اول انتش���ارش بود كه كار به چاپ دوم كش���يد. ملت آن را 
مثل برگ زر روي سر بردند و گل آقا و طنزش با طبقات مختلف 

مردم گره خورد.« 
گل آقا، دو چهره داشت: يكي كيومرث صابري بود كه نام 
مستعارش نيز همين بود و ديگري نشريه اي كه تنها حاصل كار 
او نبود. بلكه گل آقا عنوان معتبر و محور اتكاي جمعي از بهترين 
طنزپردازان و كاريكاتوريست هاي ميهن بود. جمعي كه اتفاقاً برخي 
از بهترين هاي ايشان، همچون صابري، برآمده از مكتب توفيق و 
تحت تأثير آن مجلة ديرين به طنزآوري پرداخته و صاحب  نام و 

سبك شده بودند. 
هفته نام���ة گل آقا كه در آب���ان 1369 آغاز به كار كرده بود، 
در آبان 1381 از كار و انتشار باز ماند. چرا؟ صابري در سرمقاله 
آخرين شمارة گل آقا چنين نوشت: »انتشار هفته نامه گل آقا متوقف 
شد ... آيا توقف انتشار مجله، همان تعطيلي است ... باز آمدنت 

نيست، چو رفتي، رفتي.« 
رفت اما حقيقت آن است كه انتشار 56۴ شماره هفته نامه، 
با آن مالحت و ش���يريني و در آن ش���رايِط سرد و دشوار، كارى 
بزرگ بود. انتشار نشريه اى در سطح گل آقا، با تكيه به خود و 
درون زايي و اس���تغناي از قدرت، همراه با ده ها نش���ريه و كتاب 
ديگر در حاشيه هفته نامه، كاري در خور ستايش بود. خاصه آن 
كه گل آقا در عصر تناقض ها و كشاكش هاي استخوان سوز تاريخ 
معاصر ايران منتشر مي شد. با اين همه، تعطيلي اندوهبار تنها نشرية 
طنز مهم در اين عصر، چه حكمي دارد جز فس���وس و دريغ و 

باز هم دريغ و فسوس.
برخي از منتقدان ادبي در ايران، »دو كلمه حرف حساب« 
گل آقا را با »چرند و پرند« َدخو در عصر مش����روطه مقايسه 
كرده اند. پُربيراه نگفته اند و اغراق نكرده اند. س����واي از منزلت 
واالي عالمه علي اكبر خان  دهخدا در ادبيات و زبان فارسي، 
پيوندها و نكات مشتركي اين دو را در ترازي مشترك قرار 
مي دهد. هر دو صاحب سبك و شيوه اي ممتاز از حيث فرم 
و بيان بودند؛ هر دو منظورهاي سياسي و انتقادي داشتند؛ هر 
دو كوتاه و محدود مي نوشتند )از نيم يا يك ستون كمتر(؛ هر 
دو از پس س����نگرها و شخصيت ها و زباني به شّدت سنّتي 
درباره تحّوالت معاصر و مدرن سخن مي گفتند؛ هر دو به پيام 
و معناي كالم بيش����تر توجه داشتند و در عين حال در ادب 
فارسي چيره دست و استاد بودند؛ كاراكترهاي هر دو نويسنده 
ماندگار و تا مدت ها بي مانند و بي مثال بود؛ و سرانجام زبان 
عاّمه و نمك و قند  بيان فرودستان را همزمان و با گشاده دستي 
مي شناختند و به كار مي گرفتند. در اين زمينه، هم دهخدا و هم 
صابري هيچ محدوديتي نداشتند مگر معذوريت هاي اخالقي 

و تقبيح عرفي و اجتماعي.
منوچهر احترامي، با نگاه و قلم موش���كاف خود چنين 
نوشت: »حقيقت اين است كه صابري با امضاي گل آقا، نوشتن 
دو كلمه حرف حساب را كه شناسه اصلي نوشته هاي او در 2۰ 
سال اخير است، هنگامي آغاز كرد كه ساية سنگيني از شّك و 
سوء ظن و بي اعتمادي تحت تأثير وقايع و حوادث  سال هاي 
اوِل انقالب بر فضاي سياسي كشور سايه افكنده بود. در چنان 
حال و هوايي، طنزنويس���ان همه چون ماه در محاق بودند و 
طنزنويسي در زمينه هاي سياسي، حتي در زمينه هاي اجتماعي و 
اقتصادي، كاري بسيار دشوار، و نترس و بگو كه غيرقابل تصور 
مي نمود. هنگامي كه صابري اين بخت را يافت كه در روزنامه 
اطالعات، ستون »دو كلمه حرف حساب« را داير كند و به طور 
روزانه طنز بنويسد، جزو كارهايي كه در پيش رو داشت، يكي 
هم اين بود كه طنز را به گونه اي بنويسد كه اگر نه همه اهل 
دولت، الاقل بخش عمده و البته مؤثر آن، طنزِ او را بخوانند و 
دريابند و از آن مهم تر، آن را برتابند و اگر در البالي آن، چه به 
طور مستقيم و چه غيرمستقيم، اشاره و تذكر و ايراد و انتقادي 
نسبت به عملكرد خود يا پيرامونيان خود مي بينند، يا احساس 

مي كنند، غيظ نكنند يا الاقل كظِم غيظ كنند...«. 
پس از توفيق، تنها گل آقا بود كه بيش از يك دهه دوام 
آورد و 13 س����ال عمر كرد. پايمردي كيومرث صابري كه از 
شاخص ترين طنزآوران توفيق بود، جاني دوباره به طنز و لبخند 

در مطبوعات بخشيد. 

داستاني قديمي از کيومرث صابري

يک کلمه
تازه اتوبوس راه افتاده بود كه دو مرد چاق و چله، 
هن هن كنان خودشان را به طبقه دوم رساندند و روي 
صندلي مقابل نشستند. سروصدايي كه همراه آنها به داخل 

اتوبوس آمده بود، سكوت طبقه دوم را به هم زد.
در لحظات اول، تك و توكي از مس���افران گردن 
كشيدند تا قيافة دو مسافر تازه وارد را كه با صحبت 
خود رش���ته افكار بقيه را پاره كرده بودند، ببينند. چند 
نفري هم به آنها چشم غّره رفتند كه شايد سروصداشان 
كم شود ولي آنها به قدري گرم صحبت بودند كه ابداً 

متوجه اين حركات نشدند.
از اين دو نفر، آنكه خيلي چاق بود »جعفر آقا« بود، 
ديگ���ري هم »مرتضي خان«؛ اين را من از همان اولين 

جمله هايي كه رد و بدل كردند، فهميدم.
اول، آنك���ه خيل���ي چاق بود، همانطور كه از پله 

اتوبوس باال مي آمد به رفيقش گفت:
� ميدوني مرتضي خان، رفاقت خيلي مهمه، تو كه 
ريش خودتو توي آسياب سفيد نكرده اي... مرگ دو تا 

بچه ات تا به حال از من بدي ديده اي؟...
� اختيار دارين جعفرآقا... من از تخم چشمم بدي 

ديده ام، از تو نديده ام.
اتوبوس در اولين ايستگاه ترمز كرد، عده اي سوار 
شدند و من در اين مدت، توانستم حسابي مرتضي خان 
و جعفرآق���ا را ديد بزنم. صورت جعفرآقا گل انداخته 
بود. نمي دانم از چاقي زياد بود يا از عصبانيت زياد يا 
از هر دو. ولي هر چه بود، جعفرآقا خيلي عصباني بود، 
ولي برعكس؛ مرتضي خان مثل شاگردي كه در مقابل 
معلمش باشد، دست ها را روي زانو گذاشته بود و به 

دهان جعفرآقا نگاه مي كرد.
اتوبوس راه افتاده و جعفرآقا درس���ت مثل اينكه 
تاره���اي صوتي اش ب���ه دنده اتوبوس دو طبقه وصل 
ش���ده است با حركت اتوبوس، سر صحبت را مجدداً 

باز كرد:
� بله مرتضي خان رفاقت خيلي مهمه عزيز دلم، 
ولي كاشكي اينو آقا رضاي خودمون هم مي فهميد. حاال 
از اينها گذش���ته، جون دو تا بچه ات، اين تن رو كفن 

كردي ...من به آقا رضا خدمت نكردم؟...
� چرا.

� محبت نكردم...
� چرا.

� رفاقت نكردم؟...
� چرا.

� پدري نكردم؟...
� چرا، كردي، اينو همه ميدونن.

� ولي اون چي كرد... دِ، بگو، دِ... اون چي كرد؟
� واهلل نمي دونم جعفرآقا، مگه چي شده؟

� آها... پس نمي دوني، ولي من اَس���رار كسي رو 
بروز نمي دم.

� هر چي باشه من و آقارضا يه روز با هم رفيق 
بوديم. با هم نون و نمك خورديم. اگه اينهارو آقارضا 
نفهمه من كه مي فهمم. محاله يك كلمه بروز بدم. فقط 
از تو يه خواهش دارم. بري به آقارضا يك كلمه، فقط 

يك كلمه بگي...
� چي بگم؟

� بگو جعفرآقا گفته يادته اگه من زير سفته هاي 
تو رو امضا نمي كردم، پيش بازارى ها س���كة يه پول 
كه مي ش���دي هيچ، زندون هم مي رفتي؟ ... ولي جون 
دو تا بچه ات، فقط همين يك كلمه رو بگو نه كمتر، 

نه بيشتر. 
� باشه مي گم، ولي قضية سفته ها ديگه چيه؟

� ما تو خانواده خودمون يه رسمي داريم كه راز 
كسي رو برمال نمي كنيم... اينو هم نمي گم... فقط يك 

كلم���ه به تو بگم كه اگ���ه من نبودم آقا رضا االن تو 
هلفدوني آب خنك مي خورد... مي دوني مرتضي خان، 
51 تومن كم پولي نيست، من زير 51 تومن... خوب 

گوش مي دي؟
صحيح است زير 51 هزار تومن سفته شو امضا كردم كه 
از بانك بگيره قرض هاشو بده، مي گي مدرك گرفتم؟ جون 
دو تا بچه ات نگرفتم... اين يكي بود،  اَسرار ديگه اي هم پيش 
م���ن محفوظه كه باهاس با خودم به گور ببرم... ولي 
مرتضي خان، تو فقط به آقارضا يك كلمه از قول من 
بگو... فقط بگو: سر قضية دخترت، اين من نبودم كه 
تو رو راهنمايي كردم نذاش���تم پسره از دستت دربره، 

آبروتو بريزه؟
حاال اين مردانگيه كه چون از تو مدرك ندارم، زير 

51 هزار تومنو بزني و كار دستم بدي. تف!
مرتضي خان به دهان باز جعفرآقا نگاه مي كرد و 
نمي دانست كه دهان خودش از تعجب بيشتر از دهان 
او باز شده است. جعفرآقا آب دهانش را قورت داد و 

دوباره شروع كرد.
� من مي تونم همه اَسرارش���و بريزم رو دايره، 
ولي نمي ريزم. آدم پته دوستشو رو آب نمي ريزه. من 
مي تون���م قضية همين آقارضا و حاجي زكي را بگم، 
ولي نمي گم. خودش توي چشمهام نگاه كرد و گفت 
كه وقتي ت���وي حجره همين حاجي زكي بود، چه 
كارها كه نمي كرد... بجون دو تا بچه ات، همين خونه 
فعلي خودش���و با پول هايي كه از دخل حاجي زكي 
كش رفت درست كرد، ولي من بايد ا ينها را بگم؟... 
ن���ه ابداً، اما از تو مي خوام كه از قول من يك كلمه، 
فقط يك كلمه به آقا رضا بگي كه: مرد حسابي، تو 
چهار تا »مِترِس« داري كه مي شناسم... حاال چند تا رو 
نمي شناسم با خداست. ولي من يك كلمه به عيالت 
گفت���م؟... به كس ديگه گفتم؟... حاال كه ديدي من 
َمحَرمِ اَسرارت هستم، خواستي جبران زحمت بكني 
 كه 51 هزار تومان پول منو باال كش���يدي؟ من دلم 
مي خواد تو فقط همين يك كلمه رو به آقارضا بگي: 

فقط همين يك كلمه رو...
� اتوبوس با يك ترمز شديد ايستاد، فرياد كمك 

راننده بلند شد:
� پياده شين، آخرشه!

مس���افران پياده شدند، من هم به دنبال آنها پياده 
شدم. جعفرآقا و مرتضي خان از يك طرف پياده رو راه 
افتادند و من هم از طرف مقابل... ديگر صداي جعفرآقا 
را نمي ش���نيدم، ولي دس���تش را مي ديدم كه همچنان 
در ه���وا تكان مي خورد و دهانش حركت مي كند. از 
حركت دهان و دست جعفرآقا معلوم بود كه به مرتضي 

خان مي گويد:
� من اَسرار كسي رو برمال نمي كنم، ولي تو فقط 
همين يك كلمه رو به آقارضا بگو... فقط همين يك 

كلمه رو. فقط... 
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كيومرث صابري فومني، فرزند سيده ربابه و علي نقي، متولد 
7 شهريور 132۰ در شهر صومعه سراي استان گيالن بود. در همان 
سال كه ديده به جهان گشود، پدرش ديده از جهان بربست. پدري 
از طبقه متوس���ِط حقوق بگيران دولت كه كارمند دارايي و اصالتًا 
رشتي بود. صابري تحصيل مي كرد و كار، زيرا براي تأمين مخارج 
خانواده ضرورت داشت. در سال 1322 وارد دبيرستان شد و در 
س���ال 1336 در امتحان ورودي دانشسراي شبانه روزي كشاورزي 
ساري پذيرفته شد و دو سال بعد در سن 18 سالگي به روستاي 
كسما و يك سال بعد به آبادى كوچه چال منتقل شد تا شرف 
معلمي را تجربه كند. در 2۰ سالگي، به سال 13۴۰ ديپلم متفرقة 
ادبي گرفت تا بتواند به دانشگاه راه يابد. بالفاصله در كنكور رشتة 
سياسي دانشكدة حقوق تهران قبول شد و ضمن تدريس در مدارس 
فومن، دانشگاه را تمام كرد و در سال 13۴۴ موفق به اخذ درجة 
ليسانس شد. در سال 1353 نيز در رشتة ادبيات تطبيقي در دانشگاه 
تهران پذيرفته شد و در سال 1357 فوق ليسانس خود را اخذ كرد. 
او از ابتدا اهل شعر و ادب و تا حدودى سياست بود. همچنان كه 

تا پايش به دانشگاه رسيد، چكمة سياست هم به پا كرد. 
در اولين س���ال تحصيل در دانشگاه تهران، در سال 13۴۰، 
دانشجويان تظاهراتي برگزار كردند كه با برخورد مأموران امنيتي و 
پليس روبه رو شد. كيومرث صابري هم دستگير و مضروب شد. با 
باتوم و مشت به سر و گردنش كوبيدند و گردنش دچار ضايعه و 
آسيب شد.او كه در سال هاي  59 � 1358، مسئوليت مجلة رشد ادب 
فارسي وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت، گه گاه مطالبي 

براي روزنامة اطالعات، كيهان، كيهان فرهنگي و ... مي نوشت. 
ديگر فعاليت هاي صابري كه اوج كارهاي او و خالقيت هاي 
فرهنگي و ادبي وي در آن تجلي يافت، يكسره به طنزهايش مربوط 
مي شد. او دو دوران متمايز و سنگين در طول حياتش را صرف 
طنز كرد. در دهة 13۴۰ با توفيق، و در دهه هاي 136۰ و 137۰ 
با گل آقا، و اين دو دوره، رد پاي آشكار و ماندگارش در عرصة 
طنز پارسي و مطبوعات فكاهي را اعتبار فراواني بخشيد. به گونه اي 
كه نام گل آقا، به عنوان يكي از ماندگاراِن طنز ايران، در كنار نسيم 

شمال و دخو و باباشمل و كاكا توفيق ثبت شد.

گزنِد طنز
باري، صابري از هنگام پرداختن به ستون طنزي در روزنامه 
اطالعات كه بس���يار محبوب و پرخواننده بود، و س���پس انتشار 
مستقل هفته نامة گل آقا، ناچار از تحمل مسائل و مشكالت فراواني 
شد. او با تجربة كالن در عرصة طنز انتقادي، و تجارب حضور 
در باالترين س���طوح سياسي ايران،  به خوبي از پس مشكالت و 
خط���وط قرمز جامعه و حكومت برمي آمد. »گل آ قا در آبان ماه 
1381 و همزمان با آغاز سيزدهمين سال انتشار هفته نامة گل آقا، 
بدون ذكر هيچ دليلي،  انتشار هفته نامه را متوقف ساخت و جامعة 
مطبوعاتي و مردم ايران را به حيرت فرو برد. صابري تا آخرين 
لحظة زندگي اش »روزة س���كوت« خود را در باب داليل توقف 
انتشار هفته نامة گل آقا نگشود ... و سرانجام پس از گذراندن دو ماه 
بيماري مهلك سرطان خون، روز جمعه 11 ارديبهشت ماه 1383، 

در بيمارستان مهر تهران درگذشت.
همکاري با توفيق و تجربه هاي طنزپردازي

صابري از جواني، و بلكه نوجواني، اهل شعر و ادب بود و 

نخستين شعرهايش را وقتي 1۴، 15 ساله بود سرود. سال 
۴۰، براي كيومرث صابري و ايران، س���ال 
پرحرارتي بود. او براي نشرياتي مانند اميد 
ايران و كتاب هاي ماه مطالبي نوشته و اشعاري 
سروده بود. اينك سر از سياست هم به در آورده 
و در نتيجه دستبندي به دستش خورد و كتك 
مفصلي نوش جان كرد، چنان كه ضربات باتوم، 
گردنش را آسيب زد. به رسِم معهود در آن دوره، 
طنزپردازان و ش���اعران، آثار خود را به نام مستعار 
يا تخلص منتش���ر مي كردند. به همين جهت، براي 
يافتن نام مستعار، چندان نياز به صرافت و ظرافت طبع 
نداشت، خاطرة كتكي كه خورده بود به كارش آمد و 
امضاي مستعار »گردن شكستة فومني« را پايين شعرش 
حك گذاشت. در آن ايام، توفيق نشريه اي بسيار معتبر بود 
و انتش���ار مطلب در توفيق، توفيق بزرگي براي جوانان با 

استعداد و طبايع طنزپرداز محسوب مي شد.
»پس از چاپ اين ش���عر در توفيق، صابري رس���ماً به 
طنزنويسي كشيده شد و تا سال 13۴5، گه گاه اشعاري به طنز 
براي توفيق مي فرس���تاد. در اين سال، صابري دربارة عروسِي 

نخست وزير وقت گزارشي به طنز نوشت كه در دو صفحة توفيق 
چاپ شد و اين براي او موفقيت زيادي به همراه آورد. حسين 
توفيق، سردبير نشريه، كه به استعداد اين طنزنويس جوان پي برده 
ب���ود، تالش كرد او را به تهران منتقل كند تا همكار ثابت مجلة 
توفيق شود. همان سال به كمك حسين توفيق، به تهران منتقل و 
در عين تدريس در يكي از دبيرستان هاي تهران، عصرها همكار 
ثابت توفيق شد و پس از مدت زماني كوتاه به معاونت سردبير 
رسيد. او در توفيق، صفحه بندي، اصالح و ويرايش مطالب وارده 
و بعضاً مطالب اعضاي تحريريه را به عهده داشت و خود بعدها 
س���تون ثابتي را با عنوان »هشت روز هفته« مي نوشت و تا زمان 

توقيف توفيق )135۰( همكار ثابت آن بود.
امضاهاي او در توفيق عبارت بودند از: ميرزاگل، عبدالفانوس، 
ريش سفيد، لوده، گردن شكستة فومني و ... پس از تعطيلي توفيق، 
صابري به تدريس ادامه داد و گه گاه در نش���ريات جدي مطلب 
مي نوش���ت. از جمله نشريات جدي كه صابري با آنها همكاري 

داشت، سپيد و سياه، فردوسي، نگين و اميد ايران بود...
اين محدودة زماني طوالني،  حدود يك دهه، و اين مكتب 
و مجله و همراهان قدرتمند، براي هر كسي فرصت و غنيمت به 
حساب مى آيد، چه رسد به استعدادي همچون كيومرث صابري 
كه »طنزنويسي را در آغاز دهة 13۴۰ از توفيق كه مطرح ترين نشرية 
طنز در تاريخ روزنامه نگاري ايران به شمار مي رود، شروع كرد... 
و بيش از يك دهه تقريباً معادل همان زماني كه خود وي مجلة 
گل آقا را منتشر كرد در آن قلم زد. شيوة نوشتن صابري در روزنامة 
توفيق، كم و بيش تابع شيوة طنزنويسي در اين روزنامه بود. اين 
شيوة نوشتن اگرچه از آراستگي ها، شسته ُرفتگي ها و صيقل هايي 
كه طبق يك آيين نامة نانوشته، اما به شدت الزم الرعايه، در توفيق 
وجود داش���ت، به فراواني بهره مي برد، ليكن يك »انِگ« ويژه اي 
نداشت و معرف شيوة خاصي در طنزنويسي محسوب نمي شد. 
صابري محدوديت هاي ناگزير مسلط بر فعاليت هاي جمعي، به 
ويژه فعاليت حساسي مانند روزنامه نويسي را با صميميت، چنين 
بيان مي كند: »من خودم را ش���اگرد مكتب توفيق مي دانم، اما اگر 
همان جور توفيق ادامه پيدا مي كرد و نويسندة آن توفيق بودم با 
آن وضعيتي كه در توفيق بود، حداكثر مي ش���دم »گردن شكستة 

فومني« كه آنجا بودم.« 
»شاگردي در مكتب توفيق« براي صابري يك روي سكه است، 
اما روي ديگر سكه، كشش پيدا و پنهاني است كه او از شروع كار 
نويسندگي، حتي قبل از آن، به سوي دهخدا داشته است. مي گويد: 
»قبل از اين كه طنزنويسي را شروع كنم يا كسي به من بگويد تو 
طنزنويس هستي، با دهخدا آشنا شدم«؛ »دهخدا يك چيزي را به 
من ياد داد و آن اين است كه بدون مطالعه نمي شود طنزنويس 

شد«، »نوشته هاي دهخدا، يك درياي ناپيدا كرانه است.« 
به لحاظ حرفه اي، فعاليت هاي طنز صابري سه دوره را در 
برمي گيرد. نخست در توفيق، سپس نگارش ستون طنز »دو كلمه 
حرف حساب« در اطالعات، و آخر كار انتشار واپسين نشرية مهم 
طنز به زبان پارسي گل آقا. او از سال 13۴۰ به توفيق پيوست و 
نُه سال با آن همكاري و در مؤسسة توفيق كار مي كرد. »در ماه 
دي 1363 گل آقا آمد با دو كلمه حرف حساب، در گوشة سمت 
چپ صفحه سوم روزنامة اطالعات با چشم اندازي چشمگير؛ به 

گل آقا 
و حرف حسابي 

به لحاظ حرفه اي، فعاليت هاي طنز 
صابري سه دوره را در برمي گيرد. 
نخست در توفيق، سپس نگارش 

ستون طنز »دو كلمه حرف حساب« در 
اطالعات، و آخر كار انتشار واپسين 

نشريۀ مهم طنز به زبان پارسي گل آقا. 
او از سال 1340 به توفيق پيوست و 
ُنه سال با آن همكاري و در مؤسسۀ 

توفيق كار مي كرد

 مسعود  طبا طبايي

اشارت و بشارت سيدمحمود دعايي و جالل رفيع و كارش كه 
گرفت، انتشار هفته نامة گل آقا را در دست گرفت؛ در آبان 1369. 
روز اول انتش���ارش بود كه كار به چاپ دوم كش���يد. ملت آن را 
مثل برگ زر روي سر بردند و گل آقا و طنزش با طبقات مختلف 

مردم گره خورد.« 
گل آقا، دو چهره داشت: يكي كيومرث صابري بود كه نام 
مستعارش نيز همين بود و ديگري نشريه اي كه تنها حاصل كار 
او نبود. بلكه گل آقا عنوان معتبر و محور اتكاي جمعي از بهترين 
طنزپردازان و كاريكاتوريست هاي ميهن بود. جمعي كه اتفاقاً برخي 
از بهترين هاي ايشان، همچون صابري، برآمده از مكتب توفيق و 
تحت تأثير آن مجلة ديرين به طنزآوري پرداخته و صاحب  نام و 

سبك شده بودند. 
هفته نام���ة گل آقا كه در آب���ان 1369 آغاز به كار كرده بود، 
در آبان 1381 از كار و انتشار باز ماند. چرا؟ صابري در سرمقاله 
آخرين شمارة گل آقا چنين نوشت: »انتشار هفته نامه گل آقا متوقف 
شد ... آيا توقف انتشار مجله، همان تعطيلي است ... باز آمدنت 

نيست، چو رفتي، رفتي.« 
رفت اما حقيقت آن است كه انتشار 56۴ شماره هفته نامه، 
با آن مالحت و ش���يريني و در آن ش���رايِط سرد و دشوار، كارى 
بزرگ بود. انتشار نشريه اى در سطح گل آقا، با تكيه به خود و 
درون زايي و اس���تغناي از قدرت، همراه با ده ها نش���ريه و كتاب 
ديگر در حاشيه هفته نامه، كاري در خور ستايش بود. خاصه آن 
كه گل آقا در عصر تناقض ها و كشاكش هاي استخوان سوز تاريخ 
معاصر ايران منتشر مي شد. با اين همه، تعطيلي اندوهبار تنها نشرية 
طنز مهم در اين عصر، چه حكمي دارد جز فس���وس و دريغ و 

باز هم دريغ و فسوس.
برخي از منتقدان ادبي در ايران، »دو كلمه حرف حساب« 
گل آقا را با »چرند و پرند« َدخو در عصر مش����روطه مقايسه 
كرده اند. پُربيراه نگفته اند و اغراق نكرده اند. س����واي از منزلت 
واالي عالمه علي اكبر خان  دهخدا در ادبيات و زبان فارسي، 
پيوندها و نكات مشتركي اين دو را در ترازي مشترك قرار 
مي دهد. هر دو صاحب سبك و شيوه اي ممتاز از حيث فرم 
و بيان بودند؛ هر دو منظورهاي سياسي و انتقادي داشتند؛ هر 
دو كوتاه و محدود مي نوشتند )از نيم يا يك ستون كمتر(؛ هر 
دو از پس س����نگرها و شخصيت ها و زباني به شّدت سنّتي 
درباره تحّوالت معاصر و مدرن سخن مي گفتند؛ هر دو به پيام 
و معناي كالم بيش����تر توجه داشتند و در عين حال در ادب 
فارسي چيره دست و استاد بودند؛ كاراكترهاي هر دو نويسنده 
ماندگار و تا مدت ها بي مانند و بي مثال بود؛ و سرانجام زبان 
عاّمه و نمك و قند  بيان فرودستان را همزمان و با گشاده دستي 
مي شناختند و به كار مي گرفتند. در اين زمينه، هم دهخدا و هم 
صابري هيچ محدوديتي نداشتند مگر معذوريت هاي اخالقي 

و تقبيح عرفي و اجتماعي.
منوچهر احترامي، با نگاه و قلم موش���كاف خود چنين 
نوشت: »حقيقت اين است كه صابري با امضاي گل آقا، نوشتن 
دو كلمه حرف حساب را كه شناسه اصلي نوشته هاي او در 2۰ 
سال اخير است، هنگامي آغاز كرد كه ساية سنگيني از شّك و 
سوء ظن و بي اعتمادي تحت تأثير وقايع و حوادث  سال هاي 
اوِل انقالب بر فضاي سياسي كشور سايه افكنده بود. در چنان 
حال و هوايي، طنزنويس���ان همه چون ماه در محاق بودند و 
طنزنويسي در زمينه هاي سياسي، حتي در زمينه هاي اجتماعي و 
اقتصادي، كاري بسيار دشوار، و نترس و بگو كه غيرقابل تصور 
مي نمود. هنگامي كه صابري اين بخت را يافت كه در روزنامه 
اطالعات، ستون »دو كلمه حرف حساب« را داير كند و به طور 
روزانه طنز بنويسد، جزو كارهايي كه در پيش رو داشت، يكي 
هم اين بود كه طنز را به گونه اي بنويسد كه اگر نه همه اهل 
دولت، الاقل بخش عمده و البته مؤثر آن، طنزِ او را بخوانند و 
دريابند و از آن مهم تر، آن را برتابند و اگر در البالي آن، چه به 
طور مستقيم و چه غيرمستقيم، اشاره و تذكر و ايراد و انتقادي 
نسبت به عملكرد خود يا پيرامونيان خود مي بينند، يا احساس 

مي كنند، غيظ نكنند يا الاقل كظِم غيظ كنند...«. 
پس از توفيق، تنها گل آقا بود كه بيش از يك دهه دوام 
آورد و 13 س����ال عمر كرد. پايمردي كيومرث صابري كه از 
شاخص ترين طنزآوران توفيق بود، جاني دوباره به طنز و لبخند 

در مطبوعات بخشيد. 

داستاني قديمي از کيومرث صابري

يک کلمه
تازه اتوبوس راه افتاده بود كه دو مرد چاق و چله، 
هن هن كنان خودشان را به طبقه دوم رساندند و روي 
صندلي مقابل نشستند. سروصدايي كه همراه آنها به داخل 

اتوبوس آمده بود، سكوت طبقه دوم را به هم زد.
در لحظات اول، تك و توكي از مس���افران گردن 
كشيدند تا قيافة دو مسافر تازه وارد را كه با صحبت 
خود رش���ته افكار بقيه را پاره كرده بودند، ببينند. چند 
نفري هم به آنها چشم غّره رفتند كه شايد سروصداشان 
كم شود ولي آنها به قدري گرم صحبت بودند كه ابداً 

متوجه اين حركات نشدند.
از اين دو نفر، آنكه خيلي چاق بود »جعفر آقا« بود، 
ديگ���ري هم »مرتضي خان«؛ اين را من از همان اولين 

جمله هايي كه رد و بدل كردند، فهميدم.
اول، آنك���ه خيل���ي چاق بود، همانطور كه از پله 

اتوبوس باال مي آمد به رفيقش گفت:
� ميدوني مرتضي خان، رفاقت خيلي مهمه، تو كه 
ريش خودتو توي آسياب سفيد نكرده اي... مرگ دو تا 

بچه ات تا به حال از من بدي ديده اي؟...
� اختيار دارين جعفرآقا... من از تخم چشمم بدي 

ديده ام، از تو نديده ام.
اتوبوس در اولين ايستگاه ترمز كرد، عده اي سوار 
شدند و من در اين مدت، توانستم حسابي مرتضي خان 
و جعفرآق���ا را ديد بزنم. صورت جعفرآقا گل انداخته 
بود. نمي دانم از چاقي زياد بود يا از عصبانيت زياد يا 
از هر دو. ولي هر چه بود، جعفرآقا خيلي عصباني بود، 
ولي برعكس؛ مرتضي خان مثل شاگردي كه در مقابل 
معلمش باشد، دست ها را روي زانو گذاشته بود و به 

دهان جعفرآقا نگاه مي كرد.
اتوبوس راه افتاده و جعفرآقا درس���ت مثل اينكه 
تاره���اي صوتي اش ب���ه دنده اتوبوس دو طبقه وصل 
ش���ده است با حركت اتوبوس، سر صحبت را مجدداً 

باز كرد:
� بله مرتضي خان رفاقت خيلي مهمه عزيز دلم، 
ولي كاشكي اينو آقا رضاي خودمون هم مي فهميد. حاال 
از اينها گذش���ته، جون دو تا بچه ات، اين تن رو كفن 

كردي ...من به آقا رضا خدمت نكردم؟...
� چرا.

� محبت نكردم...
� چرا.

� رفاقت نكردم؟...
� چرا.

� پدري نكردم؟...
� چرا، كردي، اينو همه ميدونن.

� ولي اون چي كرد... دِ، بگو، دِ... اون چي كرد؟
� واهلل نمي دونم جعفرآقا، مگه چي شده؟

� آها... پس نمي دوني، ولي من اَس���رار كسي رو 
بروز نمي دم.

� هر چي باشه من و آقارضا يه روز با هم رفيق 
بوديم. با هم نون و نمك خورديم. اگه اينهارو آقارضا 
نفهمه من كه مي فهمم. محاله يك كلمه بروز بدم. فقط 
از تو يه خواهش دارم. بري به آقارضا يك كلمه، فقط 

يك كلمه بگي...
� چي بگم؟

� بگو جعفرآقا گفته يادته اگه من زير سفته هاي 
تو رو امضا نمي كردم، پيش بازارى ها س���كة يه پول 
كه مي ش���دي هيچ، زندون هم مي رفتي؟ ... ولي جون 
دو تا بچه ات، فقط همين يك كلمه رو بگو نه كمتر، 

نه بيشتر. 
� باشه مي گم، ولي قضية سفته ها ديگه چيه؟

� ما تو خانواده خودمون يه رسمي داريم كه راز 
كسي رو برمال نمي كنيم... اينو هم نمي گم... فقط يك 

كلم���ه به تو بگم كه اگ���ه من نبودم آقا رضا االن تو 
هلفدوني آب خنك مي خورد... مي دوني مرتضي خان، 
51 تومن كم پولي نيست، من زير 51 تومن... خوب 

گوش مي دي؟
صحيح است زير 51 هزار تومن سفته شو امضا كردم كه 
از بانك بگيره قرض هاشو بده، مي گي مدرك گرفتم؟ جون 
دو تا بچه ات نگرفتم... اين يكي بود،  اَسرار ديگه اي هم پيش 
م���ن محفوظه كه باهاس با خودم به گور ببرم... ولي 
مرتضي خان، تو فقط به آقارضا يك كلمه از قول من 
بگو... فقط بگو: سر قضية دخترت، اين من نبودم كه 
تو رو راهنمايي كردم نذاش���تم پسره از دستت دربره، 

آبروتو بريزه؟
حاال اين مردانگيه كه چون از تو مدرك ندارم، زير 

51 هزار تومنو بزني و كار دستم بدي. تف!
مرتضي خان به دهان باز جعفرآقا نگاه مي كرد و 
نمي دانست كه دهان خودش از تعجب بيشتر از دهان 
او باز شده است. جعفرآقا آب دهانش را قورت داد و 

دوباره شروع كرد.
� من مي تونم همه اَسرارش���و بريزم رو دايره، 
ولي نمي ريزم. آدم پته دوستشو رو آب نمي ريزه. من 
مي تون���م قضية همين آقارضا و حاجي زكي را بگم، 
ولي نمي گم. خودش توي چشمهام نگاه كرد و گفت 
كه وقتي ت���وي حجره همين حاجي زكي بود، چه 
كارها كه نمي كرد... بجون دو تا بچه ات، همين خونه 
فعلي خودش���و با پول هايي كه از دخل حاجي زكي 
كش رفت درست كرد، ولي من بايد ا ينها را بگم؟... 
ن���ه ابداً، اما از تو مي خوام كه از قول من يك كلمه، 
فقط يك كلمه به آقا رضا بگي كه: مرد حسابي، تو 
چهار تا »مِترِس« داري كه مي شناسم... حاال چند تا رو 
نمي شناسم با خداست. ولي من يك كلمه به عيالت 
گفت���م؟... به كس ديگه گفتم؟... حاال كه ديدي من 
َمحَرمِ اَسرارت هستم، خواستي جبران زحمت بكني 
 كه 51 هزار تومان پول منو باال كش���يدي؟ من دلم 
مي خواد تو فقط همين يك كلمه رو به آقارضا بگي: 

فقط همين يك كلمه رو...
� اتوبوس با يك ترمز شديد ايستاد، فرياد كمك 

راننده بلند شد:
� پياده شين، آخرشه!

مس���افران پياده شدند، من هم به دنبال آنها پياده 
شدم. جعفرآقا و مرتضي خان از يك طرف پياده رو راه 
افتادند و من هم از طرف مقابل... ديگر صداي جعفرآقا 
را نمي ش���نيدم، ولي دس���تش را مي ديدم كه همچنان 
در ه���وا تكان مي خورد و دهانش حركت مي كند. از 
حركت دهان و دست جعفرآقا معلوم بود كه به مرتضي 

خان مي گويد:
� من اَسرار كسي رو برمال نمي كنم، ولي تو فقط 
همين يك كلمه رو به آقارضا بگو... فقط همين يك 

كلمه رو. فقط... 
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 سمر پور محسن

از حدود قرن نهم كه بحر طويل هايي به زبان فارسي 
س���اخته و سروده شد، محتواي بيشتر آنها حمد و ثناي 
پروردگار يا مضامين مذهبي بود. گاهي نيز مدح و مسائل 
تعليمي و مسائلي از همين قبيل؛ اما در دوران مشروطه 
كه تحولي در نثر و شعر فارسي و زبان مردم پديد آمد، 
از بحر طويل نيز براي طرح مسائل اجتماعي و سياسي، 
طنز و انتقاد و گاهي هزل استفاده و در جرايدي كه ميان 
مردم بس���يار محبوب بود منتشر مي شد. بعدها به بخش 
ثابت نش���ريه هاي طنز بدل ش���د و با انتشار مرتب بحر 
طويل هاي ُهدُهد ميرزا در توفيق، به امري مألوف و مورد 
پس���ند عموم بدل ش���د. در سنوات اخير انواعي از بحر 
طويل يا بياني موزون ش���بيه آن، در كتاب هاي كودكان، 
فيلمنامه ها و نمايشنامه ها و مراثي نيز ساخته شده و مورد 

استفاده قرار گرفته است.
استفاده گسترده  از كيفيات بياني و زباني بحر طويل 
ب���راي طن���ز و نقدهاي اجتماعي و نيز هزل و خنداندن 
مردم با طرح مسائل عامه پسند، در نشريات طنزآميز مابعد 
مشروطه تداول يافت. بايد نشريات معروف طنز در آن 
دوره، »ناهيد« و به خصوص »گل زرد« به مديريت محروم 
يحيي ريحان را كه بر توفيق مقدم بودند بررسي كرد كه 
آيا بحر طويل هايي داشته اند يا خير. اما توفيق، بي گمان 
تثبيت كننده اين نوع ادبي در عرصه طنز بوده اس���ت. 
ماجراي اين نشريه، كه طي سه دوره متفاوت، از 13۰1 تا 
13۰5 خورشيدي به طنز و نقد اجتماعي در لباس هزل و 
فانتزي مي پرداخت، از جالب ترين ماجراهاي تاريخ فرهنگ 

و مطبوعات وطن ماست.
توفيق در نخستين دوران حيات و فعاليتش، از 13۰1 
تا 1318 خورشيدي، توسط مرحوم ميرزاحسين خان توفيق 
تأسيس و اداره شد. مدتي ماهيت ادبي داشت، مدتي اجازه 
انتش���ار كاريكاتور در داخل و پشت جلد را اخذ كرد و 
مدتي هم يكسره فكاهي و طنزآميز بود. در همين دوره، 
شعرا و طنزپردازان بزرگي را جذب و تربيت كرد و همان ها 
مكتب توفيق را بنيانگذاري كردند. مكتبي كه تا پايان عمر 

گل آقا، موجب دوام و استمرار طنز مطبوعاتي در ايران 
ش���د. طنزپردازاني مثل عباس فرات، محمدعلي افراشته، 
ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلي، حسين خطيبي، محمدرضا 
روحاني و ... جملگي در اين مكتب رشد كردند و هر يك 

منشاء خلق آثار و نشريات مهم ديگري بودند.1
بحر طويل، جزء الينفك طنزهاي توفيق بود. بعدها 
در گل آقا نيز پي گرفته شد و در ساير نشريات طنز،  نظير 
باباشمل و كاريكاتور و ... نيز بدان توجه مي شد. اما انصافًا 

بح���ر طويل هاي توفيق چيز ديگري بود. مهم ترين بحر 
طويل نويس توفيق، شادروان استاد ابوالقاسم حالت بود. 
مردي كه با شعرها و طنزهاي كم نظيرش، قريب به هفتاد 
س���ال سرود و نوشت. سرمشق وي در اين زمينه، كسي 

نبود جز ميرزا حسين خان مؤسس مجله توفيق.
حسين توفيق، فرزند نجفقلي ميرزا، در 1۴ مهر 1258 
خورش���يدي برابر با 18 شوال 1296 هجري قمري در 
تهران به دنيا آمد. او بيش از نيمي از عمر خود را صرف 
اشاعه ادبيات كرد. توفيق، هنر پيشه روزنامه نگار، و پيشگام 
در نمايش كمدي نيز بود. شهرت مطبوعاتيش به كار در 
روزنامه گل زرد باز مي گردد. وي از اواخر سال 1296 تا 
اواسط 13۰۰ خورشيدي سردبير اين روزنامه بود. سپس 
در سال 13۰1 توفيق را بنيان نهاد. نشريه اي كه خصلت 
ادبي و اخالقي داشت و سال ها در ۴ صفحه منتشر مي شد. 

بعدها تغيير ماهيت داد و يكسره به طنز و فكاهي پرداخت. 
در اواخر كار، ميرزا حسين خان به دعوت سفارت اتحاد 
جماهير شوروي، در يك ميهماني شركت كرد. همين امر 
موجب س���وءظن پليس سياسي رضا شاه شد و به زندان 
شهرباني افتاد؛ زندان مخوفي به رياست ركن الدين مختاري 

كه داستان هاي زيادي از او نقل كرده اند. 
ميرزا حس���ين خان در اين زندان به شدت مريض 
و رنجور ش���د. هنگامي آزاد ش���د كه در حال مرگ بود 
و اتفاقاً چند روز بعد درگذش���ت.2 پس از مرگ توفيق، 
پسرش محمدعلي خان دوره تازه اي از مديريت و انتشار 
توفي���ق را پي گرفت. دوره اي ك���ه تا كودتاي 28 مرداد 
1332 ادامه يافت و يكي از پرش���ور ترين و سياسي ترين 
دوره هاي انتشار توفيق مربوط به همين دوره بوده است. 
هنگامي كه ميرزا حسين خان به زندان افتاد، كارهاي وي 
را دوستانش ادامه دادند تا انتشار نشريه دچار وقفه نشود. 
سهم ابوالقاسم حالت در اين امر بسيار چشمگير بود و 
او با نوش���تن بحر طويل هايي شبيه و به امضاي مستعار 
حسين توفيق، مدتي جاي خالي رئيس و موسس مجله را 
پركرد. ابوالقاسم حالت از برجسته ترين و سرشناس ترين 
طنز پردازان روزگار ماس���ت كه با زبان اس���توار و سواد 
كافي و نظم فراوان، مدتي طوالني در عرصة رسانه هاي 

فكاهي ايران حضور داشت.
به زندگي و فعاليت هاي ابوالقاسم حالت 

ابوالقاسم حالت فرزند كرباليي محمدتقي، در سال 
1292 خورش���يدي در تهران به دنيا آمد.3 پس از اتمام 
تحصيالت در دبيرستان مروي، در دانشگاه ادبيات فارسي 
خواند. س���پس وارد ب���ازار كار و پژوهش و طنز آوري 

شد. 
از سال 131۴، به صورت جدي تري به شعر پرداخت 
و ب���ه انجمن هاي ادبي، كه در آن زمان فعال و محبوب 
بود راه يافت. شبي در انجمن ادبي ايران، پس از خواندن 
قصيده اي اخالقي و عرفاني، كه به سبك سنايي سروده 
بود، مورد تحسين قرار گرفت و به دستور محمدهاشم 
ميرزاي افسر، رئيس انجمن، ديوان شعري به حالت اهداء 
شد. اين تشويق، اثر بزرگي بر فعاليت هاي بعدي او نهاد 

بحر طويل 
در عرصه 
طنز 

حالت، ديوان سعدي را با شرح و 
توضيح عبارات و اشعار عربي 
و واژه هاي دشوار تصحيح و 

منتشر و تعدادي كتاب از فرانسه 
به فارسي ترجمه كرد. وي در 

سال 1336 به اروپا رفت و همان 
جا تصميم به آموختن زبان 

فرانسوي گرفت

و به صورت جدي تري به كار ادب و شاعري پرداخت. 
سال 1317، براي ابوالقاسم حالت بسيار اهميت داشت، 
زيرا در اين سال به همكاري با هفته نامه توفيق پرداخت و 
به يكي از مهم ترين و مطمئن ترين همكاران حسين توفيق 
بدل ش���د. از آن پس اش���عار و آثار خود را عمدتاً براي 
نش���ريه مي سرود و در آن منتشر مي كرد. نام هاي مستعار 
وي نيز بسيار محبوب و معروف بود، از جمله: خروس 
الري، شوخ، فاضل مآب، هدهدميرزا، ابوالعينك و... پس 
 از ش���هريور 132۰، آثار طنز خود را به نظم و نثر در 
هفته نا مه هاي امي���د، تهران مصور و قيام ايران به چاپ 
مي رس���اند، همچنين اش���عاري مذهبي و اخالقي براي 
هفته نامه آيين اس���الم مي سرود كه اصال فكاهي نبود. از 
اوايل س���ال 1323، هر هفته پنج رباعي از وي در آن 
هفته نامه ديده مي ش���د و قصايدي هم دارد كه همان جا 

چاپ شده است. 
يكي ديگر از فعاليت هاي حالت، ترانه س���ازي بود. 
در واقع با سرودن ترانه هاي فكاهي، از اوضاع سياسي و 
اجتماعي روز انتقاد مي كرد. مشغوليت فرهنگي ديگرش، 
كارهاي هنري در جامعه باربد بود كه با مديريت اسماعيل 
مهرتاش اداره مي شد. مدتي هم با راديو تهران همكاري 
كرد و براي آن تصنيف و ترانه ساخت. نخستين ترانه هاي 
حالت، به عنوان »پيش پرده« در تماشاخانه تهران، به وسيله 
مجيد محس���ني، حميد قنبري و جمش���يد شيباني و در 
تماشاخانه گهر به وسيله عزت اهلل انتظامي اجرا مي شد. در 
جامعه باربد نيز ، سروده هاي حالت توسط ملكه و عباس 

حكمت شعار دكلمه و اجرا مي شد. 
ابوالقاسم حالت در اولين كنگره نويسندگان ايران به 
رياس���ت محمد تقي بهار )ملك الشعرا( شركت كرد و با 
خواندن قصيده »ستمگر و ستمكش« و مثنوي »توپ فوتبال« 
جايگاه ممتاز و معتبري در ميان شعراي معاصر به دست 
آورد. در س���ال 1327، پس از ترانه سازي براي راديو، در 
اداره انتشارات شركت نفت آبادان مشغول به خدمت شد 
و همزمان با سه نشرية  آن، يعني خبرهاي ورزشي، خبرنامة 
اخبار هفته، و نشريه اي كه به زبان انگليسي براي كاركنان 
خارجي صنعت نفت منتشر مي شد، به همكاري پرداخت. 
در اين نشريات، شعر و داستان مي نوشت و امثال و حكم 
اروپايي را در قالب رباعي به فارسي ترجمه مي كرد. در 
عين حال، با نشريات ايران ما، اطالعات هفتگي، سپيد و 

سياه و توفيق هم از دور و نزديك همكاري مي كرد. 
از س���ال 1338 به اداره روابط عمومي شركت ملي 
نفت ايران در تهران منتقل شد و چندي رياست آن اداره 
و مديريت مجله صنعت نفت را عهده دار شد. حالت در 

سال 1352 بازنشسته شد. 
مرحوم اس���تاد حالت به س���ه زبان خارجي عربي، 
انگليس���ي و فرانسه تسلط داش���ت و نخستين سرود 
جمهوري اس���المي ايران نيز حاصل نظم ايشان بود. از 
سال 1351 كه توفيق براي هميشه تعطيل شد، به مدت 
هفت سال براي روزنامة كيهان، مقاله هايي با عنوان طنز 
اجتماعي مي نوشت و در سنوات پس از انقالب اسالمي 
نيز با ماهنامة خورجين و هفته نامة گل آقا همكاري مي كرد. 
اس���تاد زين العابدين مؤتمن »رواني طبع، حس ابتكار در 
انتخاب موضوع و اختراع مضمون هاي تازه و به كار بردن 
الف���اظ و تركيبات بديع و بذله گويي و نكته پردازي را از 
ويژگي هاي آثار و اش���عار حالت مي داند، و بر روي هم 
در آثار او سه صفت اساسي مي يابد: يكي جودِت طبع، 
ديگري ابتكار و سوم طيبت. جمالزاده شيرين سخني و 
لطف كالم حالت و شيوة بديع او را در استعمال لغات 
و اصطالح���ات امروزي در قالب اوزان و قوافي روان و 
دلچسب مي ستايد و اشعار او را جلوه اي از ذوق عرفاني 
شعراي ايراني مي داند كه با وفق دادن خود با مقتضيات 
زم���ان، مي تواند لحظاتي م���ا را از گرفتاري هاي زندگي 

پرهياهوي ماشيني عصر حاضر برهاند.
حال���ت با وجود پايبندي به انواع وزن هاي متعارف 
عروضي، در وزن هاي تازه نيز طبع آزمايي كرده اس���ت. 

در سخن، شيوه اي روان و سليس دارد و آثارش از تعقيد 
و ابهام عاري است.

در بهار 1325، حالت آثار فكاهي خود را در دو جلد 
با عنوان فكاهيات حالت منتشر كرد. رهي معيّري دربارة 

او اين شعر را ساخت:
به شعرِ اكثرِ گويندگان نيابي حال 

زهي ترانة حالت كه حالتي دارد 
و حالت آن را به پيشنهاد خودِ رهي، در روي جلد 
كتاب چاپ كرد. برخي ديگر از آثارش عبارت اند از: كليات 

ديوان حالت، پروانه و شبنم، ديوان ابوالعينك، از عصر شتر 
تا موتور، هپل هپوخان، ش���كوفه هاي خرد، رقص كوسه، 
از بيمارس���تان تا تيمارستان، دوره دورة خرسواري است، 
بحرطويل هاي هدهد ميرزا، بچه ها برق آمده، زن داري و 
گرفتاري، پيروزمندان تاريخ و.... حالت، ديوان سعدي را با 
شرح و توضيح عبارات و اشعار عربي و واژه هاي دشوار 
تصحيح و منتش���ر و تعدادي كتاب از فرانسه به فارسي 
ترجمه كرد. وي در سال 1336 به اروپا رفت و همان جا 
تصميم به آموختن زبان فرانسوي گرفت و با پشتكاري 
مثال زدني، شخصاً فرانسوي را آموخت. بر اين اساس، كتاب 
شبح در كوچة ميكل آنژ، اثر هانري بوردو را ترجمه كرد كه 
در مجّلة تهران مصور چاپ شد. شادروان حالت، زبان هاي 
عربي و انگليسي را هم به خوبي مي دانست و آثاري از 
اين زبان ها را نيز به فارسي برگردانده بود. استاد ابوالقاسم 

حالت در روز سوم آبان سال 1371 درگذشت.
نص���رت اهلل نوح، محقق و م���ورخ طنز ايران او را 
»پركارترين طنزنويس، ش���اعر، نويسنده و مترجم ايران« 
مي دانست و دربارة نقش وي در توفيق نوشته است: »در 
سال 1317، حالت سردبيري مجلة توفيق را برعهده گرفت 
و در اثر زحمات و ذوق و ابتكار او بود كه اين روزنامه  

داراي وضعي مطلوب و مردم پسند شد و در نتيجه ميزان 
فروش آن نيز بيش از حد انتظار باال رفت...«۴

بحرطويل هاي ُهدُهد ميرزا
ابوالقاس���م حالت، برجسته ترين بحرطويل سرا در 
عرصة طنز معاصر است كه اين گونه يا نوعي ادبي را در 
عرصة طنز، هم به لحاظ كّمي و هم از نظر كيفي تثبيت 
كرد و ارتقا بخش���يد. گرايش او به اين شيوه و سرايش 
بحرطويل ه���اي طنزآميز در توفيق، خود ماجرايي جالب 

است كه به قلم وي تحرير شده:
»در تابستان س���ال 1317، شادروان حسين توفيق، 
هفته نام���ة جّدي و ادبي خود را تبديل به يك هفته نامة 
فكاهي كرد. اما چون در اوائل امر تعداد فكاهي سراياني 
كه مي شناخت و مي توانست از همكاري ايشان برخوردار 
ش���ود به اندازه اي نبودند كه بتوانند يك هفته نامة هشت 
صفحه اي را پُركنند، چاره را در اين ديد كه خود، هرهفته 
چند شعر بسازد و هر شعر را به امضاي مستعار منتشر 
كن���د. يكي از اين امضاها هم »هدهد ميرزا« بود كه هر 

هفته بحرطويلي بدين امضاء منتشر مي ساخت.
در پاييز 1318، حسين توفيق به گناهي كه ابداً مرتكب 
نشده بود، از طرف ادارة سياسي شهرباني وقت دستگير شد 
و به زندان افتاد. اما خانوادة او تصميم گرفتند توقيف او 
را از نظر ادارة راهنماي نامه نگاري و ساير مقامات پنهان 

نگاه دارند و انتشار روزنامه را كماكان ادامه دهند.
اجراي اين تصميم مخاطره آميز به من محول شد كه 
در آن هن���گام ادارة  امور داخلي توفيق را عهده دار بودم 
و ناچار ش���دم عالوه بر اشعاري كه هر هفته به امضاي 
خروس الري منتش���ر مي كردم، اشعاري نيز با امضاهاي 
مستعاري كه توفيق داشت بسازم. انشاء و انتشار بحرطويل 
ب���ه امض���اي هدهد ميرزا هم كه قباًل كار توفيق بود، به 

گردن من افتاد.
حسين توفيق مبتال به سينه درد و تنگ نفس بود و 
يك ماه و نيم اقامت در زندان نيز باعث تشديد بيماري 
او شد، به طوري كه پس از آزادي، ديگر حال رسيدگي به 
كارهاي توفيق را نداشت و بعد از مدتي كوتاهي، در شب 

دوشنبه 29 بهمن ماه 1318 زندگي را بدرود گفت.
بنابراين، ساختن بحرطويل و امضاي »هدهد ميرزا« 
در واقع ميراثي بود كه از آن مرحوم براي من باقي ماند 
و اين كار تقريباً تا آخرين سال انتشار توفيق ادامه يافت. 
زيرا هر وقت كه دنبالة آن قطع مي شد، اصرار خوانندگان 

توفيق ادامة آن را اجتناب ناپذير مي ساخت«.5
به اين ترتيب، حالت شروع به آزمودن بحرطويل و 
طرح موضوعات اجتماعي در قالب طنز مي كند. بحر طويل 

نمونة بحر طويل از ابوالقاسم حالت
خانم رازدار

آدمي مفلس و بيچاره و درويش، شبي جانب كاشانه  
خويش آمد و رخس���ارِ زن خويش ببوسيد و بخنديد 
و زنش ديد كه او خّرم و خوش���حال تر اس���ت از همه 
شب هاي دگر، سخت در انديشه فرو رفت و به خود 
گفت كه: »اين عيش و خوش���ي بي سببي نيست.« لذا 
روي بدو كرده و پرسيد: »سبب چيست كه امشب تو 
چنين لولي و شنگولي و منگولي و دل شاد؟« چو شوهر 

بشنيد اين سخنان، گفت: »دريغا كه تو زن هستي و زن رازنگه دار نمي باشد و، زين رو نتوانم به برت رازِ دل 
ابراز كنم، زانكه مبادا توكني راز مرا فاش و از اين راه شوي مايه رنج و ضررِ ما.«

كرد زن آن َقَدر اصرار كه آن مرد ز اسرارِِ درون پرده برافكند و به وي گفت:» اگر قول دهي تا كه نگويي 
به كسي، قصه  خود را به تو مي گويم.« و زن هم متعهد شد و آن مرد به وي گفت كه: »پس گوش بده. علت 
خوشحالِي بسيارِ من اين است كه امروز فالن جا به فالن كوچه يكي كيف پر از پول بديدم كه لِب جوي دَِرِ 
افتاده و تا چشِم من افتاد بدان، زود برش داشتم از خاك و نمودم َدرِ آن باز و بديدم كه درآن كيف، نََود اِِِسكِن 
پانصد تومني چيده و في الفور نهادم وسِط جيبم و راضي شدم از طالع بيدار كه يار است و مددكار و شود باعث 

فتح و ظفرِ ما.«
شِب ديگر چو شد او وارد منزل، ز زِن خوش سخن خويش بپرسيد كه:»آن راز كه گفتم به تو، گفتي به 
كسي يا نه؟« زن گفت: »برو خاطر خود جمع نگه دار كه زن حاجي و گلباجي و زرتاجي و زن دايي و معصومه 
و كبري وگلين باجي و صغري و زن آقا و ثريا و حسين و حسن و اكبر و عباس و غالم و نقي و كل تقي و 
خالقزي و گل پري و خاله زري، اقدس و پوران و مهين، جمله  اهل در و همسايه و خويشان و عزيزان، همه را 
ديدم و بر هركه رسيدم قسمش دادم و زو قول گرفتم كه لب خويش فرو بندد و نشنيده بگيرد زمن اين قصه، 

مبادا كند اين راز به شخص دگر ابراز و دهد دردسر ما!« 
)نقل از: بحرطويل هاي هدهد ميرزا، ابوالقاسم حالت صفحات52 و53(

بحر طويل، جزء الينفك طنزهاي 
توفيق بود. بعدها در گل آقا نيز 

پي گرفته شد و در ساير نشريات 
طنز،  نظير باباشمل و كاريكاتور 

و ... نيز بدان توجه مي شد. اما 
انصافاً بحر طويل هاي توفيق 
چيز ديگري بود. مهم ترين بحر 
طويل نويس توفيق، شادروان 

استاد ابوالقاسم حالت بود



. .
ر . 

بها
ك 

اين
د 

رس
ي 

ك م
رم

م ن
نر

69

96
ند

سف
2 ا

ه 2
نب

ش
سه 

 سمر پور محسن

از حدود قرن نهم كه بحر طويل هايي به زبان فارسي 
س���اخته و سروده شد، محتواي بيشتر آنها حمد و ثناي 
پروردگار يا مضامين مذهبي بود. گاهي نيز مدح و مسائل 
تعليمي و مسائلي از همين قبيل؛ اما در دوران مشروطه 
كه تحولي در نثر و شعر فارسي و زبان مردم پديد آمد، 
از بحر طويل نيز براي طرح مسائل اجتماعي و سياسي، 
طنز و انتقاد و گاهي هزل استفاده و در جرايدي كه ميان 
مردم بس���يار محبوب بود منتشر مي شد. بعدها به بخش 
ثابت نش���ريه هاي طنز بدل ش���د و با انتشار مرتب بحر 
طويل هاي ُهدُهد ميرزا در توفيق، به امري مألوف و مورد 
پس���ند عموم بدل ش���د. در سنوات اخير انواعي از بحر 
طويل يا بياني موزون ش���بيه آن، در كتاب هاي كودكان، 
فيلمنامه ها و نمايشنامه ها و مراثي نيز ساخته شده و مورد 

استفاده قرار گرفته است.
استفاده گسترده  از كيفيات بياني و زباني بحر طويل 
ب���راي طن���ز و نقدهاي اجتماعي و نيز هزل و خنداندن 
مردم با طرح مسائل عامه پسند، در نشريات طنزآميز مابعد 
مشروطه تداول يافت. بايد نشريات معروف طنز در آن 
دوره، »ناهيد« و به خصوص »گل زرد« به مديريت محروم 
يحيي ريحان را كه بر توفيق مقدم بودند بررسي كرد كه 
آيا بحر طويل هايي داشته اند يا خير. اما توفيق، بي گمان 
تثبيت كننده اين نوع ادبي در عرصه طنز بوده اس���ت. 
ماجراي اين نشريه، كه طي سه دوره متفاوت، از 13۰1 تا 
13۰5 خورشيدي به طنز و نقد اجتماعي در لباس هزل و 
فانتزي مي پرداخت، از جالب ترين ماجراهاي تاريخ فرهنگ 

و مطبوعات وطن ماست.
توفيق در نخستين دوران حيات و فعاليتش، از 13۰1 
تا 1318 خورشيدي، توسط مرحوم ميرزاحسين خان توفيق 
تأسيس و اداره شد. مدتي ماهيت ادبي داشت، مدتي اجازه 
انتش���ار كاريكاتور در داخل و پشت جلد را اخذ كرد و 
مدتي هم يكسره فكاهي و طنزآميز بود. در همين دوره، 
شعرا و طنزپردازان بزرگي را جذب و تربيت كرد و همان ها 
مكتب توفيق را بنيانگذاري كردند. مكتبي كه تا پايان عمر 

گل آقا، موجب دوام و استمرار طنز مطبوعاتي در ايران 
ش���د. طنزپردازاني مثل عباس فرات، محمدعلي افراشته، 
ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلي، حسين خطيبي، محمدرضا 
روحاني و ... جملگي در اين مكتب رشد كردند و هر يك 

منشاء خلق آثار و نشريات مهم ديگري بودند.1
بحر طويل، جزء الينفك طنزهاي توفيق بود. بعدها 
در گل آقا نيز پي گرفته شد و در ساير نشريات طنز،  نظير 
باباشمل و كاريكاتور و ... نيز بدان توجه مي شد. اما انصافًا 

بح���ر طويل هاي توفيق چيز ديگري بود. مهم ترين بحر 
طويل نويس توفيق، شادروان استاد ابوالقاسم حالت بود. 
مردي كه با شعرها و طنزهاي كم نظيرش، قريب به هفتاد 
س���ال سرود و نوشت. سرمشق وي در اين زمينه، كسي 

نبود جز ميرزا حسين خان مؤسس مجله توفيق.
حسين توفيق، فرزند نجفقلي ميرزا، در 1۴ مهر 1258 
خورش���يدي برابر با 18 شوال 1296 هجري قمري در 
تهران به دنيا آمد. او بيش از نيمي از عمر خود را صرف 
اشاعه ادبيات كرد. توفيق، هنر پيشه روزنامه نگار، و پيشگام 
در نمايش كمدي نيز بود. شهرت مطبوعاتيش به كار در 
روزنامه گل زرد باز مي گردد. وي از اواخر سال 1296 تا 
اواسط 13۰۰ خورشيدي سردبير اين روزنامه بود. سپس 
در سال 13۰1 توفيق را بنيان نهاد. نشريه اي كه خصلت 
ادبي و اخالقي داشت و سال ها در ۴ صفحه منتشر مي شد. 

بعدها تغيير ماهيت داد و يكسره به طنز و فكاهي پرداخت. 
در اواخر كار، ميرزا حسين خان به دعوت سفارت اتحاد 
جماهير شوروي، در يك ميهماني شركت كرد. همين امر 
موجب س���وءظن پليس سياسي رضا شاه شد و به زندان 
شهرباني افتاد؛ زندان مخوفي به رياست ركن الدين مختاري 

كه داستان هاي زيادي از او نقل كرده اند. 
ميرزا حس���ين خان در اين زندان به شدت مريض 
و رنجور ش���د. هنگامي آزاد ش���د كه در حال مرگ بود 
و اتفاقاً چند روز بعد درگذش���ت.2 پس از مرگ توفيق، 
پسرش محمدعلي خان دوره تازه اي از مديريت و انتشار 
توفي���ق را پي گرفت. دوره اي ك���ه تا كودتاي 28 مرداد 
1332 ادامه يافت و يكي از پرش���ور ترين و سياسي ترين 
دوره هاي انتشار توفيق مربوط به همين دوره بوده است. 
هنگامي كه ميرزا حسين خان به زندان افتاد، كارهاي وي 
را دوستانش ادامه دادند تا انتشار نشريه دچار وقفه نشود. 
سهم ابوالقاسم حالت در اين امر بسيار چشمگير بود و 
او با نوش���تن بحر طويل هايي شبيه و به امضاي مستعار 
حسين توفيق، مدتي جاي خالي رئيس و موسس مجله را 
پركرد. ابوالقاسم حالت از برجسته ترين و سرشناس ترين 
طنز پردازان روزگار ماس���ت كه با زبان اس���توار و سواد 
كافي و نظم فراوان، مدتي طوالني در عرصة رسانه هاي 

فكاهي ايران حضور داشت.
به زندگي و فعاليت هاي ابوالقاسم حالت 

ابوالقاسم حالت فرزند كرباليي محمدتقي، در سال 
1292 خورش���يدي در تهران به دنيا آمد.3 پس از اتمام 
تحصيالت در دبيرستان مروي، در دانشگاه ادبيات فارسي 
خواند. س���پس وارد ب���ازار كار و پژوهش و طنز آوري 

شد. 
از سال 131۴، به صورت جدي تري به شعر پرداخت 
و ب���ه انجمن هاي ادبي، كه در آن زمان فعال و محبوب 
بود راه يافت. شبي در انجمن ادبي ايران، پس از خواندن 
قصيده اي اخالقي و عرفاني، كه به سبك سنايي سروده 
بود، مورد تحسين قرار گرفت و به دستور محمدهاشم 
ميرزاي افسر، رئيس انجمن، ديوان شعري به حالت اهداء 
شد. اين تشويق، اثر بزرگي بر فعاليت هاي بعدي او نهاد 

بحر طويل 
در عرصه 
طنز 

حالت، ديوان سعدي را با شرح و 
توضيح عبارات و اشعار عربي 
و واژه هاي دشوار تصحيح و 

منتشر و تعدادي كتاب از فرانسه 
به فارسي ترجمه كرد. وي در 

سال 1336 به اروپا رفت و همان 
جا تصميم به آموختن زبان 

فرانسوي گرفت

و به صورت جدي تري به كار ادب و شاعري پرداخت. 
سال 1317، براي ابوالقاسم حالت بسيار اهميت داشت، 
زيرا در اين سال به همكاري با هفته نامه توفيق پرداخت و 
به يكي از مهم ترين و مطمئن ترين همكاران حسين توفيق 
بدل ش���د. از آن پس اش���عار و آثار خود را عمدتاً براي 
نش���ريه مي سرود و در آن منتشر مي كرد. نام هاي مستعار 
وي نيز بسيار محبوب و معروف بود، از جمله: خروس 
الري، شوخ، فاضل مآب، هدهدميرزا، ابوالعينك و... پس 
 از ش���هريور 132۰، آثار طنز خود را به نظم و نثر در 
هفته نا مه هاي امي���د، تهران مصور و قيام ايران به چاپ 
مي رس���اند، همچنين اش���عاري مذهبي و اخالقي براي 
هفته نامه آيين اس���الم مي سرود كه اصال فكاهي نبود. از 
اوايل س���ال 1323، هر هفته پنج رباعي از وي در آن 
هفته نامه ديده مي ش���د و قصايدي هم دارد كه همان جا 

چاپ شده است. 
يكي ديگر از فعاليت هاي حالت، ترانه س���ازي بود. 
در واقع با سرودن ترانه هاي فكاهي، از اوضاع سياسي و 
اجتماعي روز انتقاد مي كرد. مشغوليت فرهنگي ديگرش، 
كارهاي هنري در جامعه باربد بود كه با مديريت اسماعيل 
مهرتاش اداره مي شد. مدتي هم با راديو تهران همكاري 
كرد و براي آن تصنيف و ترانه ساخت. نخستين ترانه هاي 
حالت، به عنوان »پيش پرده« در تماشاخانه تهران، به وسيله 
مجيد محس���ني، حميد قنبري و جمش���يد شيباني و در 
تماشاخانه گهر به وسيله عزت اهلل انتظامي اجرا مي شد. در 
جامعه باربد نيز ، سروده هاي حالت توسط ملكه و عباس 

حكمت شعار دكلمه و اجرا مي شد. 
ابوالقاسم حالت در اولين كنگره نويسندگان ايران به 
رياس���ت محمد تقي بهار )ملك الشعرا( شركت كرد و با 
خواندن قصيده »ستمگر و ستمكش« و مثنوي »توپ فوتبال« 
جايگاه ممتاز و معتبري در ميان شعراي معاصر به دست 
آورد. در س���ال 1327، پس از ترانه سازي براي راديو، در 
اداره انتشارات شركت نفت آبادان مشغول به خدمت شد 
و همزمان با سه نشرية  آن، يعني خبرهاي ورزشي، خبرنامة 
اخبار هفته، و نشريه اي كه به زبان انگليسي براي كاركنان 
خارجي صنعت نفت منتشر مي شد، به همكاري پرداخت. 
در اين نشريات، شعر و داستان مي نوشت و امثال و حكم 
اروپايي را در قالب رباعي به فارسي ترجمه مي كرد. در 
عين حال، با نشريات ايران ما، اطالعات هفتگي، سپيد و 

سياه و توفيق هم از دور و نزديك همكاري مي كرد. 
از س���ال 1338 به اداره روابط عمومي شركت ملي 
نفت ايران در تهران منتقل شد و چندي رياست آن اداره 
و مديريت مجله صنعت نفت را عهده دار شد. حالت در 

سال 1352 بازنشسته شد. 
مرحوم اس���تاد حالت به س���ه زبان خارجي عربي، 
انگليس���ي و فرانسه تسلط داش���ت و نخستين سرود 
جمهوري اس���المي ايران نيز حاصل نظم ايشان بود. از 
سال 1351 كه توفيق براي هميشه تعطيل شد، به مدت 
هفت سال براي روزنامة كيهان، مقاله هايي با عنوان طنز 
اجتماعي مي نوشت و در سنوات پس از انقالب اسالمي 
نيز با ماهنامة خورجين و هفته نامة گل آقا همكاري مي كرد. 
اس���تاد زين العابدين مؤتمن »رواني طبع، حس ابتكار در 
انتخاب موضوع و اختراع مضمون هاي تازه و به كار بردن 
الف���اظ و تركيبات بديع و بذله گويي و نكته پردازي را از 
ويژگي هاي آثار و اش���عار حالت مي داند، و بر روي هم 
در آثار او سه صفت اساسي مي يابد: يكي جودِت طبع، 
ديگري ابتكار و سوم طيبت. جمالزاده شيرين سخني و 
لطف كالم حالت و شيوة بديع او را در استعمال لغات 
و اصطالح���ات امروزي در قالب اوزان و قوافي روان و 
دلچسب مي ستايد و اشعار او را جلوه اي از ذوق عرفاني 
شعراي ايراني مي داند كه با وفق دادن خود با مقتضيات 
زم���ان، مي تواند لحظاتي م���ا را از گرفتاري هاي زندگي 

پرهياهوي ماشيني عصر حاضر برهاند.
حال���ت با وجود پايبندي به انواع وزن هاي متعارف 
عروضي، در وزن هاي تازه نيز طبع آزمايي كرده اس���ت. 

در سخن، شيوه اي روان و سليس دارد و آثارش از تعقيد 
و ابهام عاري است.

در بهار 1325، حالت آثار فكاهي خود را در دو جلد 
با عنوان فكاهيات حالت منتشر كرد. رهي معيّري دربارة 

او اين شعر را ساخت:
به شعرِ اكثرِ گويندگان نيابي حال 

زهي ترانة حالت كه حالتي دارد 
و حالت آن را به پيشنهاد خودِ رهي، در روي جلد 
كتاب چاپ كرد. برخي ديگر از آثارش عبارت اند از: كليات 

ديوان حالت، پروانه و شبنم، ديوان ابوالعينك، از عصر شتر 
تا موتور، هپل هپوخان، ش���كوفه هاي خرد، رقص كوسه، 
از بيمارس���تان تا تيمارستان، دوره دورة خرسواري است، 
بحرطويل هاي هدهد ميرزا، بچه ها برق آمده، زن داري و 
گرفتاري، پيروزمندان تاريخ و.... حالت، ديوان سعدي را با 
شرح و توضيح عبارات و اشعار عربي و واژه هاي دشوار 
تصحيح و منتش���ر و تعدادي كتاب از فرانسه به فارسي 
ترجمه كرد. وي در سال 1336 به اروپا رفت و همان جا 
تصميم به آموختن زبان فرانسوي گرفت و با پشتكاري 
مثال زدني، شخصاً فرانسوي را آموخت. بر اين اساس، كتاب 
شبح در كوچة ميكل آنژ، اثر هانري بوردو را ترجمه كرد كه 
در مجّلة تهران مصور چاپ شد. شادروان حالت، زبان هاي 
عربي و انگليسي را هم به خوبي مي دانست و آثاري از 
اين زبان ها را نيز به فارسي برگردانده بود. استاد ابوالقاسم 

حالت در روز سوم آبان سال 1371 درگذشت.
نص���رت اهلل نوح، محقق و م���ورخ طنز ايران او را 
»پركارترين طنزنويس، ش���اعر، نويسنده و مترجم ايران« 
مي دانست و دربارة نقش وي در توفيق نوشته است: »در 
سال 1317، حالت سردبيري مجلة توفيق را برعهده گرفت 
و در اثر زحمات و ذوق و ابتكار او بود كه اين روزنامه  

داراي وضعي مطلوب و مردم پسند شد و در نتيجه ميزان 
فروش آن نيز بيش از حد انتظار باال رفت...«۴

بحرطويل هاي ُهدُهد ميرزا
ابوالقاس���م حالت، برجسته ترين بحرطويل سرا در 
عرصة طنز معاصر است كه اين گونه يا نوعي ادبي را در 
عرصة طنز، هم به لحاظ كّمي و هم از نظر كيفي تثبيت 
كرد و ارتقا بخش���يد. گرايش او به اين شيوه و سرايش 
بحرطويل ه���اي طنزآميز در توفيق، خود ماجرايي جالب 

است كه به قلم وي تحرير شده:
»در تابستان س���ال 1317، شادروان حسين توفيق، 
هفته نام���ة جّدي و ادبي خود را تبديل به يك هفته نامة 
فكاهي كرد. اما چون در اوائل امر تعداد فكاهي سراياني 
كه مي شناخت و مي توانست از همكاري ايشان برخوردار 
ش���ود به اندازه اي نبودند كه بتوانند يك هفته نامة هشت 
صفحه اي را پُركنند، چاره را در اين ديد كه خود، هرهفته 
چند شعر بسازد و هر شعر را به امضاي مستعار منتشر 
كن���د. يكي از اين امضاها هم »هدهد ميرزا« بود كه هر 

هفته بحرطويلي بدين امضاء منتشر مي ساخت.
در پاييز 1318، حسين توفيق به گناهي كه ابداً مرتكب 
نشده بود، از طرف ادارة سياسي شهرباني وقت دستگير شد 
و به زندان افتاد. اما خانوادة او تصميم گرفتند توقيف او 
را از نظر ادارة راهنماي نامه نگاري و ساير مقامات پنهان 

نگاه دارند و انتشار روزنامه را كماكان ادامه دهند.
اجراي اين تصميم مخاطره آميز به من محول شد كه 
در آن هن���گام ادارة  امور داخلي توفيق را عهده دار بودم 
و ناچار ش���دم عالوه بر اشعاري كه هر هفته به امضاي 
خروس الري منتش���ر مي كردم، اشعاري نيز با امضاهاي 
مستعاري كه توفيق داشت بسازم. انشاء و انتشار بحرطويل 
ب���ه امض���اي هدهد ميرزا هم كه قباًل كار توفيق بود، به 

گردن من افتاد.
حسين توفيق مبتال به سينه درد و تنگ نفس بود و 
يك ماه و نيم اقامت در زندان نيز باعث تشديد بيماري 
او شد، به طوري كه پس از آزادي، ديگر حال رسيدگي به 
كارهاي توفيق را نداشت و بعد از مدتي كوتاهي، در شب 

دوشنبه 29 بهمن ماه 1318 زندگي را بدرود گفت.
بنابراين، ساختن بحرطويل و امضاي »هدهد ميرزا« 
در واقع ميراثي بود كه از آن مرحوم براي من باقي ماند 
و اين كار تقريباً تا آخرين سال انتشار توفيق ادامه يافت. 
زيرا هر وقت كه دنبالة آن قطع مي شد، اصرار خوانندگان 

توفيق ادامة آن را اجتناب ناپذير مي ساخت«.5
به اين ترتيب، حالت شروع به آزمودن بحرطويل و 
طرح موضوعات اجتماعي در قالب طنز مي كند. بحر طويل 

نمونة بحر طويل از ابوالقاسم حالت
خانم رازدار

آدمي مفلس و بيچاره و درويش، شبي جانب كاشانه  
خويش آمد و رخس���ارِ زن خويش ببوسيد و بخنديد 
و زنش ديد كه او خّرم و خوش���حال تر اس���ت از همه 
شب هاي دگر، سخت در انديشه فرو رفت و به خود 
گفت كه: »اين عيش و خوش���ي بي سببي نيست.« لذا 
روي بدو كرده و پرسيد: »سبب چيست كه امشب تو 
چنين لولي و شنگولي و منگولي و دل شاد؟« چو شوهر 

بشنيد اين سخنان، گفت: »دريغا كه تو زن هستي و زن رازنگه دار نمي باشد و، زين رو نتوانم به برت رازِ دل 
ابراز كنم، زانكه مبادا توكني راز مرا فاش و از اين راه شوي مايه رنج و ضررِ ما.«

كرد زن آن َقَدر اصرار كه آن مرد ز اسرارِِ درون پرده برافكند و به وي گفت:» اگر قول دهي تا كه نگويي 
به كسي، قصه  خود را به تو مي گويم.« و زن هم متعهد شد و آن مرد به وي گفت كه: »پس گوش بده. علت 
خوشحالِي بسيارِ من اين است كه امروز فالن جا به فالن كوچه يكي كيف پر از پول بديدم كه لِب جوي دَِرِ 
افتاده و تا چشِم من افتاد بدان، زود برش داشتم از خاك و نمودم َدرِ آن باز و بديدم كه درآن كيف، نََود اِِِسكِن 
پانصد تومني چيده و في الفور نهادم وسِط جيبم و راضي شدم از طالع بيدار كه يار است و مددكار و شود باعث 

فتح و ظفرِ ما.«
شِب ديگر چو شد او وارد منزل، ز زِن خوش سخن خويش بپرسيد كه:»آن راز كه گفتم به تو، گفتي به 
كسي يا نه؟« زن گفت: »برو خاطر خود جمع نگه دار كه زن حاجي و گلباجي و زرتاجي و زن دايي و معصومه 
و كبري وگلين باجي و صغري و زن آقا و ثريا و حسين و حسن و اكبر و عباس و غالم و نقي و كل تقي و 
خالقزي و گل پري و خاله زري، اقدس و پوران و مهين، جمله  اهل در و همسايه و خويشان و عزيزان، همه را 
ديدم و بر هركه رسيدم قسمش دادم و زو قول گرفتم كه لب خويش فرو بندد و نشنيده بگيرد زمن اين قصه، 

مبادا كند اين راز به شخص دگر ابراز و دهد دردسر ما!« 
)نقل از: بحرطويل هاي هدهد ميرزا، ابوالقاسم حالت صفحات52 و53(

بحر طويل، جزء الينفك طنزهاي 
توفيق بود. بعدها در گل آقا نيز 

پي گرفته شد و در ساير نشريات 
طنز،  نظير باباشمل و كاريكاتور 

و ... نيز بدان توجه مي شد. اما 
انصافاً بحر طويل هاي توفيق 
چيز ديگري بود. مهم ترين بحر 
طويل نويس توفيق، شادروان 

استاد ابوالقاسم حالت بود
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و توالي موزون كلمات آن، به همراه سجع ها و توازي ها و 
قافيه ها كه در كل آن منتشر بود، در عرصة طنز جا باز كرد 
و آزمون ها و تجارب ارزشمندي به وجود آمد. حالت، البته 
فردي منتقد و معتقد به طنز هدف دار و تعليمي بود. به 
باور وي، طنز هم مي بايد به افشاي مفاسد و ناهنجاري ها 
قادر باشد و هم در مقابل صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ 
س���رخم نكند. بايد در خدمت مردم و اعتالي زندگي و 
اخالق و انديشة ايشان باشد. 6 اساساً بخشي از اشعار و 
بحر طويل هاي حالت را مي توان در زمرة ادب تعليمي به 
شمار آورد. در اين زمينه، از ادب و شعر تعليمي انگليسي 

و فرانسوي نيز اثر گرفته بود.7
وزن و ش���كل بيان بحر طويل در ميان مردم عادي 
پديدة غريبي نبوده و حداقل در دورة قاجار و پس ازآن، 
در تعزيه ها و نمايش هاي مذهبي، مرتباً س���اخته و اجرا 
مي شد. ماهيت اين اشعار هم تاريخي و مذهبي و در نتيجه 
اخالقي و اندرزي محس���وب مي شود. هنوز هم ساختن 
و اجراي بحر طويل  براي تعزيه و نمايش هاي مذهبي و 
نوع ديگري از آن در نمايش ها و برنامه هاي كودكان رواج 
دارد. ل���ذا اين نوع موزون، ماهيتي فراگير و مردمي دارد 
و برغم سابقة اندك آن، كه در ايران به حدود قرن نهم 
هجري قمري باز مي گردد، از حيث رواج توده اي و قبول 

عمومي، از موفق ترين انواع ادبي بوده است.
اهميت توفيق و شخص ابوالقاسم حالت اين بود كه 
ماهي���ت تعليمي و مردمي بحر طويل را در خدمت طنز 
اجتماع���ي و هزل و ادب فكاهي در آورد. زماني كه در 
سال 1317 ميرزا حسين خان توفيق و اندكي بعد ابوالقاسم 
حالت، شروع به تحرير و ساختن بحر طويل هاي هدهد 
ميرزا كردند، بازار تعزيه بسيار گرم بود و متون و محتواي 
قصص اين نمايش مذهبي در سمع و خاطر مردم سخت 
مقبول افتاده بود. لذا براي آحاد جامعه، پديده اي آش���نا 
محسوب مي شد. از سوي ديگر تجربة فرم هاي نو در عصر 
مش���روطيت، و زبان آزاد و صميمي روزنامه ها، بسياري 
از ش���عرا و نويسندگان مطبوعات را به تجربه هاي تازه 
فرا مي خواند. مثاًل در سال 13۰1 كه توفيق بنيان نهاده و 
نخستين شماره هاي آن منتشر شد، نخستين رمان اجتماعي 
ايراني به سبك رمان هاي اروپايي نيز به صورت پاورقي 
روزنامه ها شروع به انتشار كرد.8 بحر طويل هم تحت تأثير 
بيان عاميانه در نمايش هاي مذهبي، به پختگي بياني رسيده، 
و در اثر گرايشات نوين اجتماعي و مطبوعاتي ،آماده ورود 
به عرصه طنز و فكاهه بود. حالت در ادامه خاطره واپسين 
ايام حيات مرحوم حسين خان توفيق،  به همين زمينه ها، 
در بح���ر طويل هاي مذهبي )تعزيه ها( و تأثيرآن در كار 

توفيق اشاره مي كند:
»بحر طويل را با تكرار اغلب افاعيل عروضي مي توان 
ساخت. نگارنده نيز بيش از پنجاه بحر طويل در بحور 
مختلف سروده است...«9 حالت به بحر رمل مثمن مخبون 

اشاره كرده است مانند اين شعر سعدي:
به همه كس بنمودم خم ابرو كه توداري

مه نو هر كه ببيند به همه كس بنمايد
س���پس مي افزايد: »اين وزن را هم شادروان حسين 
توفيق انتخاب كرد و بحر طويل هايي كه از آغاز فكاهي 
شدن توفيق ساخت تا روزي كه در زندان افتاد و ديگر 
نتوانس���ت آن ها را ادامه دهد، همه در همين وزن بود. 
علت انتخاب اين وزن هم ش���ايد پيروي از وزن و فرم 
بحر طويل هايي بود كه در تعزيه خوانده مي شد. زيرا او 
به نوحه خواندن و نوحه س���اختن عالقه داشت و مدتي 
هم در اين رشته كار كرده بود. بعيد نيست كه در تعزيه 
هم شركت كرده و بحر طويل مذهبي نيز ساخته باشد. 
چون سرودن بحر طويل در دورة قاجار رواج يافته و در 

نمايش هاي مذهبي به كار رفته است.
 زيرا شبيه خوان ها براي تهييج عواطف و احساسات 
تماشاچيان مي كوشيدند كه بيشتر مطالب خود را به شعر 
بيان كنند تا به سبب وزن و قافيه اي كه دارد مؤثر واقع 
گردد. روي همين اصل بحر طويل هاي مذهبي س���اخته 

شد و در برخي از تعزيه ها گفتگو به صورت بحر طويل 
تنظي���م گرديد...«1۰ بحر طويل هاي طنز آميزي هم كه در 
اواخر دهه131۰ ساخته شد و در سال هاي بعد نيز ادامه 
يافت، غالباً شامل لطيفه يا حكاياتي آشنا بود. استاد حالت 
نوشت: »حكاياتي كه جسته گريخته، زماني از كليله و دمنه 
و زماني از مرزبان نامه س���ر در آورده، زماني در مثنوي 
مولوي لباس فاخر ش���عر پوشيده و زماني هم در كتاب 
مالنصرالدين با جامة مس���خره طنز ظاهر شده است، در 
اين كتاب به صورت بحر طويل  جلوه مي  كند. و از آنجا 
كه متاع كفر و دين بي مش���تري نيست، هر گاه به عللي 
دكان توفيق مدتي از اين متاع خالي مي ش���د، مشتريانش 
به صدا درمي آمدند و كتباً و ش���فاهاً تهيه مجدد آن را 

خواستار مي شدند... «11
البته ابوالقاسم حالت تنها بحرطويل نويس توفيق و 
ديگر نشريات طنز نبود. اما بي گمان او برجسته ترين نمايندة 
اين نوع ادبي در عرصة طنز مطبوعاتي ايران محس���وب 
مي ش���ود. بجز حالت، كه بحر طويل هايش با نام هدهد 
ميرزا منتشر مي شد، پرويز نامدار نيز با نام مستعار اردك 

ميرزا، بحر طويل هاي زيبايي خلق كرد.12
اين نوشته را به خاطره اي از مورخ و طنزپرداز برجسته 

معاصر، استاد محمدابراهيم باستاني پاريزي درباره نشريه 
توفيق پايان مي بخشم:

»بعضي ها تخصص داشتند كه قسمت خاصي براي 
توفيق آماده كنند، و يكي از ستون هاي مهم توفيق، ستون 
»بحر طويل« آن بود كه سبكي خاص داشت و در حكم 
سهل و ممتنع بود. و اين روش، تا آنجا كه من تحقيق 
كرده ام، از عصر صفويه و حتي پيش از آن رواج داشته 
اس���ت، ولي روزگار توفيق، دوره رش���د و عصر طاليي 

آن بود ...«13
����������������������������

يادداشت ها:
1� درباره سرگذشت توفيق، عجالتاً مي توان به مدخل 
»توفيق« در دائرة المعارف بزرگ اسالمي و دانشنامه جهان 
اسالم كه مقاالت معتبري دارند رجوع كرد. همچنين به 
كتاب: توفيق و كاكاتوفيق، فريده توفيق، انتش���ارات آبي 
138۰. نگارنده اين سطور نيز در حال حاضر كتاب مفصلي 
در اين موضوع تأليف كرده ام كه »لبخند ناتمام« نام دارد و 
تاريخ سه دوره اين نشريه و خصايص مكتب طنز توفيق 
را مورد بررس���ي قرار داده ام. اين كتاب در ماه هاي آينده 

توسط انتشارات همشهري منتشر خواهد شد.
2� مفصل ترين ش���رح درباره مجله و ش���خص 
ميرزاحسين توفيق را مرحوم محمدصدر هاشمي در تاريخ 
جرايد و مجالت ايران، انتشارات كمال، اصفهان 1363، 

جد دوم، صفحات 1۴۰ به بعد نوشته است.
3� بهترين منبع مطالعه در زندگي مرحوم اس���تاد 
ابوالقاسم حالت، اثري به قلم خود اوست: پنجاه و هفت 
سال با ابوالقاسم حالت؛ زندگينامه خود نوشت و خاطرات، 
حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، دفتر ادبيات انقالب 

اسالمي، 1379.
به جز اين، مقاله مندرج در دانش���نامه زبان و ادب 
فارسي، به سرپرستي اسماعيل سعادت، فرهنگستان زبان 
و ادب فارس���ي، 1386، جلد 2، ص 67۴، و س���رانجام: 
پژوهش���گران معاصر ايران، هوش���نگ اتحاد، انتشارات 
فرهنگ معاصر 1378، جلد اول، ص 326، منابع مفيدي 
براي عالقه مندان است. ما نيز در اين نوشته از اين منابع و 

برخي مقدمه هاي كتب استاد حالت استفاده كرده ايم.
۴� بررس���ي طنز در ادبيات و مطبوعات فارس���ي، 
نصر ت اهلل نوح، انتشارات كاوه، سن خوزه آمريكا، 1995 

ميالدي / 1373 خورشيدي، صفحات 276 و 277.
5� جستارهايي از مقدمه: بحرطويل هاي هدهدميرزا، 
ابوالقاس���م حالت، انتشارات سنايي، چاپ هشتم 139۰، 

صفحات 3 و ۴.
6� بخش���ي از نظرات اس���تاد حالت را در مقدمه 
اين كتاب ببينيد: بچه ها برق آمده، اش���عار طنز ابوالقاسم 
حالت، انتشارات سنايي 1372. همچنين مجموعه آثار طنز 

ابوالقاسم حالت، انتشارات گوتنبرگ، 1376.
 7� استاد شفيعي كدكني )در كتاب: با چراغ و آينه، 
انتش���ارات سخن 139۰، ص 2۰5( مطلب جالبي درباره 

تاثيرپذيري حالت از شعر اروپايي در اندرزها دارد.
8� اين رمان، تهران مخوف، اثر مرتضي مشفق كاظمي 

بود كه بعدها در دو جلد قطور منتشر شد.
1۰ و 9� بح���ر طويل ه���اي هدهدمي���رزا، همان، 

ص1۰.
11� همان، صفحات 11 و 12.

12� پروي���ز نام���دار، متولد 1311 در مش���هد، از 
قديمي ترين طنزپردازان توفيق كه با عناوين مستعار اردك 
ميرزا، پهلوان پنبه، خبرباف و پروارمطلب مي نوشت. وي از 
سال 1956 ميالدي به بعد به آلمان رفت اما هيچ گاه ارتباط 
او با توفيق قطع نشد و دست از كار طنزپردازي برنداشت. 
در بخش ضميمه ها و نمونه هاي بحرطويل طنزآميز، يك 

نمونه از كارهاي وي هم ارائه شده است.
13� نش���ريه دفتر هنر، ويژه توفيق، چاپ كاليفرنيا 
آمريكا، به مديريت بيژن اسدي پور، سال 17 و 18، شماره 

2۰، فروردين 139۰ خورشيدي ص 3۰۰3.

اهميت توفيق و شخص ابوالقاسم 
حالت اين بود كه ماهيت تعليمي 
و مردمي بحر طويل را در خدمت 

طنز اجتماعي و هزل و ادب فكاهي 
در آورد. زماني كه در سال 1317 
ميرزا حسين خان توفيق و اندكي 
بعد ابوالقاسم حالت، شروع به 
تحرير و ساختن بحر طويل هاي 
هدهد ميرزا كردند، بازار تعزيه 

بسيار گرم بود و متون و محتواي 
 قصص اين نمايش مذهبي 

در سمع و خاطر مردم سخت 
مقبول افتاده بود
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قلعه الموت يك���ى از معروف ترين قالع ايران 
اس���ت كه در شمال ش���رقى روستاى گازرخان و بر 
بلنداى كوهى به ارتفاع تقريبى21۰۰ متر از سطح دريا 
كه به پرتگاه هاى مخوفى منتهى مى ش���ود، واقع شده 
اس���ت. قلعه الموت به قلعه حسن صباح نيز معروف 
است. صخره هاى پيرامون قلعه الموت كه رنگ سرخ 
و خاكسترى دارند، در جهت شمال شرقى به جنوب 

غربى كشيده شده اند.
به گزارش حمداهلل مس����توفى، اين قلعه تاريخى ابتدا در 
سال 226 هجرى قمرى توسط داعى الى الحق حسن بن زيد 
الباقرى بنا شده و در شب چهارشنبه ششم رجب سال ۴83 
هجرى قمرى به تصرف حس����ن صباح درآمده است. وى35 

سال در قعله اقامت داشته است.
تنها راه ورود به قلعه در انتهاى ضلع شمال شرقى 
-چند متر پايين تر از برج شرقى دژ- واقع شده است 
كه كوه هودكان با فاصله اى نس���بتا زياد بر آن مشرف 
است. در اين محل تونلى در تخته سنگ، بريده شده 
كه داراى6 متر طول، 2 متر عرض و 2 متر ارتفاع است. 
پس از عبور از اين گذرگاه، آثار باقيمانده برج جنوبى 
قلعه و ديواره جنوب غربى آن كه روى شيب تند تخته 

سنگ ساخته شده آشكار مى شود.
 در دامن���ه جنوبى كوه قلع���ه، خندقى به طول 
تقريب���ى5۰ مت���ر و عرض 2 متر كنده و آن را از آبى 
ك���ه از داخل قلعه م���ى آمده پر مى كرده اند تا هيچ 
راه نفوذى از آن جبهه وجود نداش���ته باشد. بر روى 
دامنه هاى تند ديگر صخره ها نيز، هر جايى كه بيم باال 
رفتن مهاجم���ان مى رفته، خندق هايى كنده و ديواره 
باالي���ى آن ها را مورب برآورده اند تا امكان هر گونه 
عبورى را بازس���تاند. همچنين در هر نقطه كه شيارى 

وجود داشته، با ساختن ديوارهايى سنگى يا آجرى راه 
ورود را مسدود ساخته اند.

در جانب ش���رقى قلعه، پاسداران قلعه و خانواده 
آنان ساكن بوده اند. در حال حاضر، آثار كمى از ديوار 
جنوبى اين قسمت باقى مانده است. از جانب شمال اين 
ديواره،1۰ آخور براى چارپايان، در داخل سنگ كوه كنده 
شده است. گذشته از آثار ديوار جنوبى، ديوار غربى اين 
قسمت به ارتفاع2 متر همچنان پابرجاست؛ ولى از ديوار 
شرقى اثرى ديده نمى شود. در اين سمت سه آب انبار 
در دل كوه كنده شده و چند اتاق نيز در سنگ ساخته 

شده است كه در حال حاضر ويران شده اند.
بين دو قس���مت قلعه، يعن���ى قلعه باال و پايين، 
ميدانگاهى قرار دارد كه بر گرداگرد آن، ديوارى محوطه 
قلعه را به دو قسمت تقسيم كرده است. در حال حاضر، 
در ميان ميدان، آثار فراوانى به صورت توده هاى سنگ 
و خاك مشاهده مى شود كه بى شك باقى مانده بناها 
و ساختمان هاى فراوانى است كه در اين محل وجود 

داشته و ويران شده است.
از جمله قطعات كوچك كاشى كه در ويرانه هاى 
قلعه به دس���ت آمده، قطعه اى اس���ت كه به رنگ آبى 
آسمانى با نقش صورت آدمى كه قسمتى از چشم و 

ابرو و بينى آن كامال واضح است.
از آن جا كه در تمامي س���ال، گروه هاى زيادى 
در قلعه سكونت داشته و به آب بسيار نياز داشته اند، 
س���ازندگان قلعه با هنرمندى خاصى اقدام به ساخت 
آب انبارهايى كرده اند و به كمك آبروهايى كه در دل 
سنگ كنده اند، از فاصله دور، آب را بر اين آب انبارها 
جارى مى كرده اند. يكى از ش���گفتى هاى قلعه الموت 
سيستم پيچيده آبرسانى با تنبوشه هايى به قطر 1۰ سانتى 

متر است كه از چشمه »كلدر« آب را به دژ رسانده و 
در حوض هاى سنگى ذخيره مى كرده اند.

اين قلعه پس از تس���ليم ركن الدين خور شاه در 
شوال 65۴ هجرى قمرى به دستور هالكوخان به آتش 
كشيده و ويران شد و از آن پس به عنوان تبعيدگاه و 

زندان مورد استفاده قرار گرفت.
امروزه در دامنه جنوبى كوه هودكان كه در شمال 
قلعه الموت واقع شده است، خرابه هاى بسيارى ديده 
مى ش���ود كه نش���ان مى دهد روزگارى بر جاى اين 
خرابه ها، ساختمان هاى بسيارى وجود داشته است. در 
ح���ال حاضر، اهالى، خرابه هاى اين محوطه را ديلمان 
ده، اغوزب���ن، خرازرو و زهيركلفى مى نامند. همچنين 
در قسمت غرب قلعه، قبرستانى قديمى ديده مى شود 
كه به »اس���به كله چال« معروف است و در باالى تپه 
مجاور آن، بقاياى چند كوره آجرپزى نمايان اس���ت. 
در قلعه كوه هودكان نيز پيه سوزهاى سفالين كهن به 

دست آمده است.
فاصل���ه قلعه الموت تا ميدان مينودر قزوين،1۰8 
كيلومتر است كه با در نظر گرفتن راه پر پيچ و خم و 
باريك بودن جاده الموت، معموال بين2 تا 3 ساعت طول 
مى كشد. در طول مسير و در دو سوى جاده مارپيچى 
مناظر بسيار زيبا و چشم نوازى وجود دارند. همچنين 
ايستگاه هاى پذيرايى و استراحتگاه مناسب، براي استفاده 

مسافرين محترم در طول مسير، وجود دارد.
در پاى دژ حس���ن صباح پاركينگ و در پش���ت 
پايگاه، سرويس هاى بهداشتى زنانه و مردانه وجود دارد. 
در ميانه راه پله ها، دژ سايبان براى استراحت و توقف 
وجود دارد. مس���جد نيز در ميدان گازرخان براى نماز 

بازديدكنندگان آماده است.
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مسجد جامع كاشان
مسجد جامع كاشان يا همان مسجد جمعه  كاشان، يكى از بناهاى تاريخى اين شهر 
است كه قدمت آن به دوران سلجوقيان بازمى گردد. گفته مى شود بناى اين مسجد قبل از 
اسالم، يك آتشكده بوده اما بعد از ايمان آوردن مردم به دين اسالم آن را تبديل به مسجد 
كرده اند. مس����جد جامع كاش����ان در خيابان بابا افضل، محله  ميدان كهنه در كوچه  شهيدان 

دقيقى قرار گرفته است.
اين مس����جد قديمى ترين بناى تاريخى كاش����ان است و گفته مى شود توسط »صفيه 
خاتون«، دختر مالك اشتر، بنا شده است. در گذر زمان نيز »كريم خان زند« و »عبدالرزاق 
خان« كه حاكم كاش����ان بود، اين بنا را مرمت كرده اند. در كتيبه هايى كه مربوط به اين 
مرمت ها هستند، نام »عبدالكريم« و »ابن محمد حسين محمد كاظم اصفهانى« به عنوان 
خطاطان ديواره هاى اين مسجد آمده است. گچبرى هاى محراب شبستان را نيز استاد »باقر 

اصفهانى« ساخته است.
باستان شناسان در اليه  برداى هاى اخيرى كه از گچبرى هاى محراب اين مسجد انجام 
داده اند، آثار و تزييناتى پيدا كرده اند كه قدمت آن ها به دوران آل بويه برمى گردد. شبستان 
تابستانى مسجد زير شبستان زمستانى آن قرار دارد و طرح هاى كاشى كارى آن بسيار زيبا 
هس����تند. در گذش����ته از كف اين شبستان آثارى از كوره هاى پخت ظروف چينى توسط 
كارشناسان ميراث فرهنگى كشف شده است و آن ها معتقد هستند قدمت مسجد به اوايل 

دوره ى اسالمى بازمى گردد. 
اين مس����جد دو محراب دارد كه قبله يكى چپ و ديگرى راس����ت است. كارشناسان 
 ميراث فرهنگى مى گويند به دليل رعايت نش����دن جهت دقيق قبله اين محراب تخريب 
و محراب جديدى در نزديكى محراب قبلى، در جهت صحيح قبله ساخته شد. در قسمت 
تخريب شده  محراب اولى، آثار بسيار نفيسى از گچبرى وجود داشت و آثارى از آيه اى از 
سوره جمعه )... يا ايها الذين آمنو اذا نودى ... ذكر اهلل ...( در فضيلت روز و نماز جمعه 
قابل تش����خيص اس����ت و اين امر نشان مى دهد اين مسجد براى اولين بار به عنوان پايگاه 
برگزارى نماز جمعه  كاش����ان بنا ش����ده است. با اين وجود مردم محلى با استناد به آيه ى 
قرآنى موجود در اين محراب، مى گويند كه قبله  قبلى به سمت مسجد القصى بود و پس 
از تغيير قبله  مسلمين به سمت مسجدالحرام، اين محراب تخريب و محراب جديد ساخته 
شده است. در محراب قبله  دوم آيه  مربوط به تغيير قبله از مسجداالقصى به مسجدالحرام 
مشاهده مى شود كه متن آيه چنين است: »قد نرى تقلب وجهك فى السما فلنولينك قبله 
ترضيها فول وجهك ش����طر المس����جد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و ان 

الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم و ماهلل بغافل عما يعملون«.
گفته مى شود حضرت سلطان على ابن محمد باقر )ع( در اين مسجد نماز گزارده 

است و به همين علت مسجد جامع كاشان بسيار مورد احترام مردم است.
ساختمان مسجد

اين مس����جد، گنبدى آجرى با مقصوره و ايوانى مرتفع زير آن دارد و ش����امل يك 
صحن وسيع، دو شبستان بزرگ و يك شبستان تحتانى در ضلع شمالى و حوض خانه اى 
در وس����ط اس����ت. در كتيبه  گنبدى كه شبستان و محراب اصلى را پوشانده نام ملكشاه و 
وزير او، خواجه نظام الملك طوسى، نيز آمده است. ارتفاع ايوان اصلى كه در ضلع غربى 
مسجد قرار گرفته است، در بلند ترين نقطه برابر 8/13 متر و در قسمت همسطح پشت 

بام 2/11 متر است.
مناره  آجرى مس����جد جامع كاش����ان كه در سمت جنوب شرقى مسجد قرار گرفته، 
كهن ترين بناى تاريخ دار استان اصفهان است. ابعاد خشت هاى اين مناره حدود 7*32*32 
سانتى متر است. به عالوه همين مناره در بخش سازه و نما دو پوسته است. در قسمت 
پايين مناره يك كتيبه  سه سطرى با آجر برجسته وجود دارد كه به خط كوفى نوشته است: 
»امر ببنائها القاضى الجليل مجد البنا حمد بلد ... فى شهور سنه ست و ستين و اربعمائه 
�۴66�«. اين مناره بعد از مناره هاى مسجد ميدان ساوه )۴53 هجرى قمرى( و مسجد زواره 

)۴61 هجرى قمرى(، سومين مناره  قديمى تاريخ دار ايران است.
در گذر تاريخ مس����جد جامع كاش����ان بارها به صورت جزئى و كلى تخريب شده و 
هر بار در تعمير و بازسازى تغييرات گسترده اى پيدا كرده است. مهم ترين خسارتى كه به 
مسجد وارد شده در زلزله  معروف سال 1192 هجرى قمرى بود و همان طور كه در كتيبه 
آمده است، توسط »عبدالرزاق خان«، حاكم كاشان مرمت شد كه اين كار 1۰ سال طول 
كشيد. در اين زلزله كريم خان زند كارگران ساختمانى را از اصفهان و شهرهاى ديگر به 

كاشان آورد تا به كار بازسازى شهر و مسجد سرعت ببخشد.

خانه طباطبايی ها
يكى از زيباترين و ديدنى ترين بناهاى تاريخى كاشان، 
خانه طباطبايى ها است كه در محله سلطان امير احمد در 
بافت قديم كاشان در خيابان علوى واقع شده است. خانه 
طباطبايى هاي كاشان كه از شاهكارهاى هنر معمارى قديم 
به شمار مى رود به وسيله مرحوم سيدجعفر طباطبايى كه 
از تجار معروف فرش آن زمان بود در سال 125۰هجرى 
قمرى ساخته شده است. معمار، طراح و سازنده اين خانه 
استاد على مريم از معماران برجسته دوره قاجار در كاشان 
بوده كه با بهره گيرى از تجارب معماران گذشته و با تكيه 
بر نبوغ ذاتى و قدرت خالقيت و ابتكار خود، بناى اين 

خانه را در 1۰ سال به سرانجام رسانده است.
خانه طباطبايى داراى تزيينات دل انگيز بسيار و اتاق ها 
و درهاى دلنش���ين با ستون هاى زيبا است. در اين بنا از 
فن گچبرى به گونه ارزشمندى بهره بردارى شده است 
 و روبه روى شاه نشين آن استخر طويل زيبايى به چشم 
مى خورد. معمارى خانه طباطبايى ها به ش���يوه معمارى 
حجاب دار )به معناى نوعى ساخت كه اندرونى از ديد 
كسانى كه در بخش بيرونى هستند پنهان بماند( ، متقارن 
و درون گر و گودال باغچه و حياط مركز اس���ت. بدين 
معنا كه بعد از زلزله معروف سال 1192 هجرى قمرى 
اكثر خانه هاى كاشان را بدين صورت ساخته اند، معمارى 
گودال باغچه يعنى باغچه خانه در گودى قرار گرفته است. 
بدين ترتيب بنا هم از نظر استحكام و مقابله با زلزله مقاوم 
مى شود و هم آن كه آبرسانى به بنا را تسهيل مى كند؛ در 
ضمن از رطوبت بنا هم براى رشد گياهان استفاده مى شود. 

وقتى بنا در دل خاك باشد )يعنى بصورت گودال باغچه 
ساخته شود( خانه در عايق حرارتى هم قرار دارد؛ بدين 

معنى كه نه زود گرم مى شود و نه زود سرد.
خانه طباطبايى ها همچون ديگر بناهاى تاريخى آن 
زمان برخوردار از تزئينات مجلل و باشكوه، اصالت معمارى 
و طراحى متناسب با فرهنگ و اقليم خاص منطقه است. 
مجموعه خانه طباطبايى ها مش���تمل بر 3 بخش اندرونى 
بيرونى و بخش مخصوص خدمه است. مجموعه خانه 
تاريخى طباطبايى ها با ۴7۰۰ مترمربع وس���عت داراى۴۰ 
اتاق، ۴ حياط،۴ سرداب )زيرزمين(، 3 بادگير و 2 رشته 

قنات است.
آب خانه از دو رش���ته قنات دولت آباد و نصر آباد 
تامين مى شده است. خانه طباطبايى ها داراى 5 در ورودى 

است كه ورودى اصلى به دو ورودى اندرونى و بيرونى 
در قسمت هشتى تقسيم مى شود. علت پيچ و خم هاى 
راهروهاى ورودى براي شكستن اختالف ارتفاع و نداشتن 

ديد مستقيم است.
خانه تاريخى طباطبايى ها كه به وسيله هيات امناى 
مرم���ت و احياى ابنيه تاريخى كاش���ان خريدارى و در 
س���ال هاى1373 تا 1376 با همكارى شهردارى و ميراث 
فرهنگى كاش���ان و با پشتيبانى مسئوالن وقت وزارت و 
معادن و فلزات طبق نقش���ه اصلى و نخس���تين نسخه، 
مرمت و بازسازى شده و در فهرست آثار ملى ايران به 
شماره 15۰۴ به ثبت رسيده است. مجموعه تاريخى خانه 
طباطبايى ها هم اكنون زيرپوشش سازمان رفاهى و تفريحى 

شهردارى كاشان اداره مى شود.
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سعديه
آرامگاه سعدى معروف به »سعديه« محل زندگى و دفن 
س���عدى، استاد سخن پارسى است. اين آرامگاه در انتهاى 
خيابان بوستان و كنار باغ دلگشا در دامنه كوه در شمال شرق 
ش���يراز قرار دارد. در اطراف مقبره، قبور زيادى از بزرگان 
دي���ن وج���ود دارند كه بنا به وصيت خود، در آنجا مدفون 
شده اند از جمله مهم ترين هاى آن مى توان شوريده شيرازى 
را نام برد كه آرامگاهش به وسيله رواق به آرامگاه سعدى 

متصل شده است. 
اين مكان در ابتدا خانقاه س���عدى بوده كه وى اواخر 
عمرش را در آنجا مى گذرانده و س���پس در همان جا دفن 
شده است. براى اولين بار در قرن هفتم توسط شمس الدين 
محمد صاحب ديوانى وزير معروف اباقاخان، مقبره اى بر فراز 
قبر س���عدى ساخته شد كه اين بنا در دوره قاجاريه )سال 
13۰1( توسط فتحعلى خان صاحب ديوان مرمت شد و چند 
سال بعد نيز حبيب اهلل خان قوام الملك دستور تعمير و ترميم 
قس���متى از بنا را صادر كرد، و توليت آن به كرباليى س���يد 
زين العابدين چينى )حسينى نيك( سپرده شد و ايشان در 

سال 1321 ه. ش در گذشت. 
بنايى كه در زمان كريمخان ساخته شده بود تا سال 1327 
ه.ش. برپا بود. در سال 1329 توسط على اصغر حكمت و 

انجمن آثار ملى ايران، بناى كنونى به جاى ساختمان قديمى 
س���اخته ش���د و مراسم افتتاح رسمى آن در ارديبهشت ماه 
1331 بود. اين بنا با اقتباس از كاخ چهل ستون و تلفيقى 
از معمارى قديم و جديد ايرانى توس���ط محس���ن فروغى 
ساخته شد. همچنين در اطراف مقبره سعدى، قبور زيادى 
از بزرگان دين وجود دارند كه بنا به وصيت خود، در آنجا 

مدفون شده اند.
حوض ماهی

اين حوض در س���مت چپ آرامگاه واقع اس���ت و 
در داخل به ش���كل هشت ضلعى اس���ت و زيربنايى در 
ح���دود 3۰/25 مترمربع دارد و با 28 پله به صحن آرامگاه 
وصل مى شود. مشهور است كه سعدى نزديك زاويه خود، 
حوضچه هايى از س���نگ مرمر ساخته بوده كه آب در آن ها 
جريان داشته اس���ت. شستشو در اين آب، خصوصاً در شب 
چهارشنبه سورى، جزو معتقدات مردم شيراز بوده است. كاشى 
كارى هاى داخل حوض ماهى كه به سبك عمده سلجوقى 
است، در سال 1372 توسط استاد كاشى كار »تيرانداز« طراحى 
و توسط ميراث فرهنگى اجرا شده است. بر فراز حوض ماهى 
يك نورگير به شكل هشت ضلعى و دو نورگير چهارضلعى 
در طرفين آن قرار دارد. زيرزمين سعديه امروزه به چايخانه 

سنتى تبديل شده است. 

حا فظيه
»حافظي���ه« نام مجموعه 
آرامگاه شاعر برجسته ايرانى، 
حافظ شيرازى است كه در شهر 
شيراز قرار دارد. آرامگاه حافظ 
در شمال شهر شيراز، پايين  تر 
از دروازه ق���رآن ، در يكى از 
قبرستان هاى معروف شيراز به 
نام خاك مصلى قرار دارد. اين 
مكان يكى از جاذبه هاى مهم 
توريستى شهر شيراز به  شمار 

مى رود. 
65 سال پس از درگذشت 
حافظ، در س���ال 856 هجرى 
قم���رى )1۴52 مي���الدى(، 
شمس الدين محمد يغمايى وزير 
ميرزا ابوالقاسم بابر گوركانى 
)پسر ميرزا بايسنغر نواده شاهرخ 
بن تيمور( حاكم فارس، براى 
اولين بار س���اختما نى گنبدى 
شكل را بر فراز مقبره حافظ بنا 

كرد و در جلو اين ساختمان، حوض بزرگى ساخت كه از آب ركن آباد پر مى شد. 
اين بنا يك بار در اوايل قرن يازدهم هجرى و در زمان حكومت شاه عباس صفوى، و ديگر بار 35۰ سال 
پس از وفات حافظ به دستور نادرشاه افشار مرمت شد. در سال 1187 هجرى قمرى، كريم خان زند بر مقبره 
حافظ، بارگاهى به سبك بناهاى خود،شامل تاالرى با چهار ستون سنگى يكپارچه و بلند و باغى بزرگ در جلو 

آن ساخت و بر مزارش سنگ مرمرى نهاد كه امروز نيز باقى است. 
بعد از عمارتى كه كريم خان زند بر مقبره حافظ ساخت در طول يكصد و شصت سال تعميرات زيادى 
به وس���يله اش���خاص خيرخواه انجام گرفت تا آنكه در سال 1315 به كوشش شادروان على اصغر حكمت بناى 
كنونى با بهره گيرى از عناصر معمارى روزگار كريم خان زند و يادمانهاى حافظيه توسط آندره گدار فرانسوى 

طراحى و اجرا شد.
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بيـا سـاقی آن مـی كه حـال آورد
آورد كمـال  فزايـد  كرامـت 
به من ده كـه بس بی دل افتاده ام
وز ايـن هـر دو بی حاصل افتاده ام
بيا ساقی آن می كه عکسش ز جام
بـه كيخسـرو و جم فرسـتد پيام
نـی آواز  بـه  بگويـم  تـا  بـده 
كه جمشـيد كی بود و كاووس كی
بيـا سـاقی آن كيميـای فتـوح
كـه با گنـج قارون دهـد عمر نوح
بـده تـا بـه رويـت گشـايند باز
دراز عمـر  و  كامرانـی  در 
بده سـاقی آن می كـز او جام جم
عـدم انـدر  بينايـی  الف  زنـد 
بـه من ده كه گـردم به تاييد جام
چـو جـم آگـه از سـر عالـم تمام
دم از سـير ايـن ديـر ديرينه زن
صاليـی به شـاهان پيشـينه زن
همان منزل است اين جهان خراب
كـه ديده سـت ايوان افراسـياب
كجـا رای پيـران لشکركشـش
كجا شيده آن ترک خنجركشش
نه تنها شد ايوان و قصرش به باد
كه كس دخمه نيزش ندارد به ياد
همان مرحله سـت اين بيابان دور
كه گم شـد در او لشکر سلم و تور
بده ساقی آن می كه عکسش ز جام
بـه كيخسـرو و جم فرسـتد پيام
چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج
كـه يك جو نيرزد سـرای سـپنج
تابنـاک آتـش  آن  بيـا سـاقی 
كه زردشت می جويدش زير خاک
به من ده كه در كيش رندان مست
چه آتش پرسـت و چه دنياپرست
بيا سـاقی آن بکر مسـتور مست
كه انـدر خرابـات دارد نشسـت
بـه من ده كه بدنام خواهم شـدن
خـراب مـی و جام خواهم شـدن
بيـا سـاقی آن آب انديشه سـوز
كه گر شـير نوشد شود بيشه سوز
بـده تـا روم بـر فلـك شـير گير
بـه هم بـر زنم دام ايـن گرگ پير
بيا سـاقی آن می كه حور بهشـت
عبيـر ماليك در آن می سرشـت
بـده تـا بخـوری در آتـش كنـم
مشـام خـرد تـا ابد خـوش كنم
بده سـاقی آن می كه شاهی دهد
بـه پاكـی او دل گواهـی دهـد
می ام ده مگـر گردم از عيب پاک
بر آرم به عشرت سری زين مغاک
چو شـد بـاغ روحانيان مسـکنم
تنـم تخته بنـد  اينجـا چـرا  در 
شـرابم ده و روی دولـت ببيـن
خرابـم كـن و گنج حکمـت ببين
من آنم كه چون جام گيرم به دست
ببينـم در آن آ ينـه هر چه هسـت
بـه مسـتی دم پادشـاهی زنـم
زنـم گدايـی  در  خسـروی  دم 
به مسـتی توانم در اسـرار سفت
كـه در بيخـودی راز نتوان نهفت
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74
   امير طوسي نژاد

 تهران در وضع فعلی دچار چالش های فراوانی است . آيا 
اولويت بندی برای رفع اين مشکالت انجام شده است؟ 

در طراحى برنامه سوم ، مسائل شهر تهران به صورت 
كلى و جزئى فهرس���ت و مس���ائل اصلى و فرعى شهر 
 مش���خص شده اند. اولويت بندى مسائل هم طبيعتا انجام 
مى شود. البته به طور كلى مى توان گفت معضل نخست 
شهر تهران از نظر شهروندان، آلودگى هوا وترافيك است 
كه راه حل آن توسعه حمل ونقل عمومى غيرآالينده ، سريع 

و انبوه است. 
بافت فرسوده و آسيب پذيرى در برابر خطر زلزله دومين 
معضل شهر تهران محسوب مى شود و آسيب ها ومسائل 

اجتماعى نيزاز نظر شهروندان يك مساله جدى است.
 شورای شهر در جايگاه نظارت برعملکرد شورای شهر، 

بايد چه برنامه هايی را در دستور كار قرار دهد؟ 
ش���وراى اسالمى شهر، از نظر اختيارات قانونى براي 
نظارت بر عملكرد شهردارى، اختياراتى به مراتب كمتر از 
مجلس شوراى اسالمى نسبت به دولت دارد. شوراى شهر 
فقط در قالب گزارش تفريغ بودجه و تذكرات مى تواند نسبت 
به عملكرد شهردارى نظارت كند كه در آن بخش نيز با توجه 
به دراختيار نداشتن ابزار مناسبى مانند ديوان محاسبات، تاكنون 
به صورت جدى موثر نبوده است. ايده هايى در شوراى پنجم 
براى كارامدكردن مكانيسم نظارت شورا بر شهردارى وجود 
دارد كه در حال پيگيرى است ودر صورت به نتيجه رسيدن 
بايد تبديل به قانون ومصوبه شود كه نياز به تعامل با مجلس 

و دولت وجود دارد.
 با توجه به اينکه مدت كوتاهی از مديريت شهردار تهران 
گذشته است اما  گروه ها و افرادی سعی در حذف ايشان دارند. 

اين مساله را چگونه ارزيابی می كنيد؟ 
بنده اين برداشت را ندارم. هر انتقادى را نبايد دشمنى 
يا تالش براى حذف تلقى كنيم. مديريت ش���هرى تهران 
قطعا موافقان ومخالفانى دارد كه نظرات خود را در رسانه ها 
يا مجارى ديگر بيان مى كنند و ما بايد از نقاط سازنده اين 
نظرات براى بهبود عملكرد خود استفاده كنيم. قطعا تداوم 
مديريت ش���هرى بيش از هر معيار ديگرى به عملكرد و 

موفقيت خود بستگى دارد.
 عملکرد شهرداری در شش ماه گذشته را چطور ارزيابی 

می كنيد؟ 
براى ارزيابى عملكرد شايد اين زمان كوتاه باشد، در 
طول اين مدت عمدتا انتصابات صورت گرفته است . البته 
نقاط مثبتى مانند متوقف كردن شهرفروشى و تراكم شناور 
و كاهش تخلفات ، در كنار مس���ائل نگران كننده اى نظير 
ركود در فعاليت هاى عمرانى به ويژه مترو و پروژه هاى زير 
بنايى وجود داشته است كه بايد در زمان مناسب نسبت به 

قضاوت نهايى اقدام كرد.

 ترافيـك و آلودگـی هوا از مهم ترين چالش های شـهر 
تهران اسـت . آيا طرح جديد ترافيك كمکی به اين موضوع و 

رفع اين چالش خواهد كرد؟ 

اين طرح مصوب شوراى شهر نيست بلكه مصوب 
شوراى ترافيك است وشوراى شهر  فقط عوارض آن را 
تعيين كرده است. طراحان معتقدند آلودگى هوا وترافيك با 
اين طرح كاهش مى يابد و منتقدان مى گويند كه موجب 
نابسامانى در تردد و افزايش آلودگى هوا وترافيك به ويژه در 
پنجشنبه ها مى شود. بنده ترجيح مى دهم مراجع قانونى و 
ذيربط نظير شوراى ترافيك و پليس راهور در رابطه با اين 

طرح و ابهامات آن نظر بدهند.
 آينـده شـهر تهـران را چگونـه ارزيابی می كنيـد و آيا 

طرح های جامع و تفصيلی را خوب ومفيد می دانيد؟
در صورت به كارگيرى خط مش���ى هاى صحيح آينده 
تهران روش است. ايده شهر زندگى، مبتنى بر انسان محورى 
و توسعه پايدار كه سيستم تردد شهر را ازخودرو محورى 
 به حمل ونقل عمومى، ساخت وساز را از تبديل باغات به 
برج ها وپاس���اژها به نوسازى بافت هاى فرسوده، منابع مالى 
مديريت ش���هرى را از درآمدهاى ناپايدار وشهر فروشى به 
درآمدهاى پايدار و سيستم اجتماعى مديريت شهرى را از 
فعاليت هاى تبليغى وشعارى را به مشاركت هاى اجتماعى و 
استفاده از ظرفيت نيروها وتشكل هاى مردم نهاد و داوطلب براى 
كاهش آسيب هاى اجتماعى وپويايى فرهنگى واجتماعى شهر 

تغيير دهد مى تواند آينده روشنى براى تهران رقم بزند.
  تهران از آسيب های اجتماعی فراوانی رنج می برد.، آيا 
شورای شهر بنا به توصيه رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت 
توجه همه مسـئوالن بـه اين مهم، در اين موضـوع ورود كرده 

است؟ دراين باره چه برنامه هايی دارد؟
امكان كاهش و حل معضل آس���يب هاى اجتماعى 
در قال���ب يك طرح كالن در حوزه فرهنگى – اجتماعى 
مديريت شهرى ممكن است. متاسفانه در سال هاى گذشته 
عمده توان مديريت ش���هرى در حوزه فرهنگى اجتماعى 
صرف فعاليت هاى تبليغى وشعارى و موازى كارى با ساير 
دستگاه هاى حاكميتى در حوزه فرهنگ شده است . خط 
مش���ى شوراى پنجم در حوزه فرهنگى اجتماعى، كاهش 
فعاليت هاى تبليغاتى وشعارى، پرهيز از تصديگرى شهردارى 
در حوزه فرهنگ و جامعه وفراهم كردن بس���تر مشاركت 

اشاره: شورای شهر به عنوان يك نهاد نظارتی،موظف به بررسی عملكرد و تعيين چارچوب 
سياست های كلی مديريت شهری است و بر همين اساس اعضای اين شورا در سراسر كشور با 

رای مردم انتخاب می شوند.
اما موضوعی كه همواره در اين ميان مورد بحث كارشناسان اين حوزه بوده ، نبود ابزارهای 
الزم برای اعمال اين نظارت است به نحوی كه شورا های شهر را فاقد كارايی الزم در حوزه نظارت 
بر شهرداری ها كرده است.تهران به عنوان پايتخت كشورمان به دليل گستردگی اش و مسائل ديگر، 
حجم زيادی از مشكالت را بر دوش دارد كه به نظر می رسد به دليل نبود ابزارهای الزم برای 
نظارت كافی ،همواره با حاشيه های فراوانی هم مواجه بوده است. حجم زياد تخلفات و هزينه كرد 
سرمايه های مادی و انسانی در حوزه های خارج از وظايف شهرداری، تخريب باغات و محيط زيست 
، شهرفروشی، ترافيك و آلودگی هوا از جمله پيامدهای نبود نظارت كافی بر مديريت شهری است.
پنجمين دوره شورای اسالمی شهر تهران تيرماه امسال در حالی كار خود را آغاز كرده كه رئيس 

آن اميدوار است با تعامل با دولت و مجلس، ابزارهای الزم برای اعمال نظارت و اتخاذ تصميمات 
الزم را به دست بياورد.مهندس محسن هاشمی كه مديريت مترو تهران را هم در كارنامه كاری خود 
دارد در گفتگو با خبرنگار ما، بر اصالح سيستم نظارت بر مديريت شهری تاكيد می كند و مكانيزيم 

فعلی نظارت شورا بر شهرداری را كارآمد نمی داند.
وی همچنين قضاوت و ارزيابی توام با انصاف و كارشناسانه نسبت به عملكرد مديريت شهری 
گذشته را الزم می داند و از طرح تخلفات احتمالی گذشته قبل از ارجاع به محاكم قضايی، انتقاد 

می كند و آن را پسنديده نمی داند. 
فرزند ارشد مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی همچنين به بيان ديدگاه های پدر در حوزه شهری 
می پردازد و ايشان را پايه گذار زيرساخت های حوزه پايدار از جمله حمل ونقل عمومی انبوه بر و 

فاضالب شهری می داند.
متن گفتگو با سكاندار شورای اسالمی شهر تهران در پی می آيد:

مهندس محسن هاشمی رئيس شورای شهر تهران در گفتگو با اطالعات:

سياست مچ گيرى در مديريت شهري را نمی پسندم

* تخلفات گذشته مديريت شهری 
پايتخت بايد به طور كارشناسی 
و از مجاری رسمی وذی صالح 
پيگيری شود تا مورد استفاده 
سياسی ورسانه ای قرار نگيرد
*قضاوت وارزيابی مان نسبت 
به عملكرد گذشته بايد توام با 

انصاف و كارشناسانه باشد
* مكانيزيم نظارت شورا بر 

شهرداری،كارآمد نيست و اصالح 
اين روند به تعامل با مجلس و 

دولت نياز دارد
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نيروهاى داوطلب وتشكل هاى مردم نهاد در اين حوزه است 
كه با توجه به تركيب جميعتى تهران و وجود بخش قابل 
توجهى از نخبگان ونيروهاى خير و داوطلب،  مى تواند سرمايه 
بزرگى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى محسوب شود و 
مديريت ش���هرى به جاى تصديگرى به حمايت و ارائه 
امكانات وزيرساخت هاى الزم براى فعاليت هاى فرهنگى 

واجتماعى بپردازد.
  توجه به سـرمايه های محيط زيسـتی تهـران به نظر 
موضوعی فراموش شده در سال های گذشته بوده  و متاسفانه 
كمتـر بـه آن توجه شـده اسـت. لطفا وضع پايتخـت از لحاظ 
شـاخص های زيسـت محيطی را تشريح كنيد . شـورا در دوره 
جديـد چه سياسـت و راهکارهايـی برای حفظ انـدک باغات 

باقيمانده در شهر دارد؟
تهران به دليل ش���رايط اقليمى و گستردگى آن، نقاط 
جذاب وقابل اتكاى زيست محيطى زيادى دارد اما به خاطر 
توليد آالينده ها و پسماند وفاضالب ، آسيب هاى فراوانى 
نيز به محيط زيست وارد كرده است. راهبرد شوراى پنجم 
صيانت از وضعيت فعلى محيط زيس���ت و تالش براى 
بهبود آن است. افزايش سخت گيرى در صدور پروانه هاى 
نوسازى در جلوگيرى از قطع درختان وتبديل باغات به برج ها 
ومجتمع هاى تجارى، تالش براى كاهش آلودگى هوا از طريق 

تقويت حمل ونقل عمومى از جمله اين اقدامات است.
  يك شهر ايده آل با تمامی فاكتورهای شهرنشينی چگونه 
تعريف می شود و تهران برای رسيدن به اين شرايط چه فاصله ای 

دارد و همچنين به چه پيش نيازهايی محتاج است؟
ش���هر ايده آل ، شهرى انسان محور است كه در آن 
مولفه هاى ايجاد آرامش براى انسان و تامين نيازهاى او فراهم 
باش���د. در تهران موانع زيادى براى تبديل شدن به شهرى 
انس���ان محور و شهر زندگى وجود دارد كه آلودگى هوا 
و ترافيك، ضعف حمل ونقل عمومى، بافت هاى فرسوده، 
حاشيه نشينى، فقدان عدالت در توزيع امكانات وآسيب هاى 
اجتماعى مهم ترين آنها محسوب مى شود كه برنامه هاى براى 
كاهش فاصله وضعيت فعلى با وضع مطلوب در هربخش 

تهيه شده است.
  مرحوم آيت اهلل هاشـمی رفسـنجانی نگاه ويژه ای به 
ايجاد ظرفيت های مختلف شهری از جمله مترو داشت و به واقع 
از ايشـان می توان به عنوان فرد نخسـت و حامی ساخت و راه 
اندازی مترو در تهران و ايران ياد كرد. لطفا درباره نظرات ايشان 

در حوزه شهری توضيحاتی را بيان بفرماييد.
آيت اهلل هاشمى رفسنجانى، يكى از استراتژيست هاى 
توسعه پايدار در ايران محسوب مى شود. ايشان در كالنشهرها 
زيرساخت هاى حوزه پايدار از جمله حمل ونقل عمومى 
انبوه بر و فاضالب شهرى را پايه گذارى وپيگيرى كرد كه 
امروز به نتيجه رسيده است و در حوزه  نوسازى بافت هاى 
فرسوده نيز گام هاى خوبى برداشت كه متاسفانه در دهه هاى 

اخير تداوم نداشته است.
  لطفا ديدگاه كلی آن مرحوم كه عنوان سردار سازندگی 

را داشت در حوزه شهری بيان كنيد.
آيت اهلل هاشمى رفسنجانى از ابتداى انقالب وحتى قبل 
از آن به دليل نگاه توسعه گرا و دنياديد گى به دنبال ايجاد 
زيرس���اخت هاى مدرن و كارامد براى شهرها بود. وي در 
سال 1363 و اوج جنگ، خطبه مترو را در نماز جمعه تهران 
خواند كه سرآغاز فعال شدن متروى تهران پس از سال ها 
توقف به دليل برخى تنگ نظرى ها و عدم نگاه به آينده بود 
كه امروز ثمره ونتيجه آن را مى بينيم.پروژه فاضالب تهران 
نيز نمونه ديگرى از همين نگاه توسعه گرا و آينده نگر است 
از ديدگاه ايش���ان شهرهاى ما بدون ايجاد زيرساخت هاى 
مورد نياز توسعه يافته بود واين رشد بى رويه موجب كاهش 
سطح زندگى، رفاه و ايمنى وسالمت شهروندان شده و براى 
جبران اين عقب ماندگى نياز به اقداماتى علمى وهمه جانبه 

در راستاي توسعه كيفى در شهرها وجود دارد.
  بـه نظر جنابعالی ،شـهرداری تهـران در دوره جديد با 
پرداختـن بـه چه موضوعاتـی می تواند موفق شـود و رضايت 

شهروندان را جلب كند؟
طبيعى است كه در شرايط فعلى، امكان فعاليت وسيع 
در ح���وزه عمرانى وجود ن���دارد چرا كه هم منابع كافى 
براى اين فعاليت ها در اختيار شهردارى نيست و هم اينكه 
بزرگراهها و پل ها و تونل ها به همراه زيرساخت هاى مترو 
ساخته شده ونياز مبرمى در اين بخش وجود ندارد. عمده 
انتظار ش���هروندان از مديريت شهرى حل معضل آلودگى 
هوا وترافيك است كه بايد از طريق تجهيز خطوط مترو 
وافزايش ظرفيت آن از يك ونيم ميليون نفر فعلى به حدود 
شش ميليون سفر در روز برسد، همچنين در حوزه حفظ 
 محيط زيست، ساماندهى آسيب هاى اجتماعى و ممانعت از 

شهر فروشى فعال شود.

 جمعيت شـناور تهران در روز و شـب همواره سـبب بروز 
مشکالتی می شود. به اعتقاد حضرت عالی جمعيت پذيری تهران 
اكنون چه ميزان است و ميزان جمعيت پذيری زياد تهران با توجه 

به كمبود امکانات را چگونه تحليل می فرماييد.
جمعيت تهران در سال هاى اخير به حد اشباع رسيده 
است، اما اتفاق  در حال وقوع  افزايش سريع جمعيت حاشيه 
اى تهران در دهه گذشته است. باال بودن هزينه زندگى وبه 
خصوص مس���كن در تهران موجب شده است  مهاجران 
زندگى در حاشيه تهران را ترجيح بدهند و تقريبا حدود 1۴ 

ميليون نفر در تهران وحاشيه حضور دارند.
  به اعتقاد برخی كارشناسان و حتی سياسيون شخص 
شهردار تهران از زمان آغاز به كار خود در شهرداری با اولويت 
قرار دادن پرداختن به تخلفات مديريت سابق شهری، از انجام 
وظايف خود دور شـده اسـت. نظر جنابعالی چيسـت ؟ آيا بهتر 
نيست قبل از طرح هرگونه تخلفی از مديران سابق، ابتدا پرونده 
در اختيـار مراجع قضايی قرار گيرد تا ارتکاب تخلف به اثبات و 

سپس به آگاهی مردم برسد؟ 
همانگونه كه در جلسه ارائه گزارش تحويل وتحول 
تاكيد كردم، قضاوت وارزيابى ما نسبت به عملكرد گذشته 
بايد توام با انصاف و كارشناسانه باشد. لزوم ارزيابى گذشته 
براى شناخت وضع فعلى و فهم مشكالت ضرورى است. 
متاسفانه برداشتى كه از گزارش آقاى شهردار شد به دليل 
برخى از حواشى ايجاد شده وصحبت هاى ابتدايى ايشان، 
تصوي���رى در افكارعمومى رق���م زد كه اين گزارش يك 
 افش���اگرى اس���ت در حالى كه نكات كارشناسى خوبى 
در آن وجود داشت. در مورد تخلفات گذشته هم سياست 
مچ گيرى وافشاگرى را نمى پسندم و بهتر مى دانم كه به 
صورت كارشناسى واز مجارى رسمى وذيصالح پيگيرى 
شود كه به نتيجه برسد چرا كه موضوعى كه مورد استفاده 
 سياس���ى ورس���انه اى قرار مى گيرد ، به اصطالح سوخته 

مى شود و كمتر در مراجع رسمى به نتيجه مى رسد.
  شـهروندان همواره برای رسـاندن صدای خود و بيان 
مشکالتشان در حوزه شهری دچار مشکالتی بوده اند. آيا قصد 
نداريـد بـا اصالح اين رويه و راه اندازی سـامانه ای به دريافت 
گزارش هـای مـردم بپردازيـد؟ )اعم از سـامانه های تلفنی يا 

اينترنتی(
 اكنون دو سامانه 137 و 188 در اختيار شهروندان است 
كه از طريق آن ، سازمان بازرسى شهردارى تهران شكايات 

وگزارش ها را مورد بررسى قرار مى دهد. 
  و سرانجام اين كه ترجيح می دهيد تعطيالت نوروز را 

چگونه سپری كنيد؟
معموال بخش���ى از آن را به انجام هاى كارهاى عقب 
افتاده بخصوص در حوزه علمى و تصحيح و آماده سازى 
خاطرات آيت اهلل هاشمى رفسنجانى مى گذرانم و مسافرتى 

چندروزه  به همراه خانواده مى روم. 

نگاه به ساخت و ساز را از تبديل 
باغات به برج ها و پاساژها به 

نوسازي بافت هاي فرسوده سوق 
دهيم

* نقاط مثبت مديريت فعلی 
شهری تهران مانند متوقف كردن 
شهرفروشی و تراكم شناور و 
كاهش تخلفات ، در كنار مسايل 
نگران كننده ای نظير ركود در 
فعاليت های عمرانی بخصوص 

مترو و پروژه های زير بنايی بايد 
در زمان مناسب مورد قضاوت 

نهايی قرار گيرد
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بهار كتاب
 و خزانش
 كيان رضوی

 ماج���راى بيگانگ���ى م���ا و مردم ما ب���ا كتاب، 
نكته اى تكرارى است و قصد ندارم چيزى بر آن بيفزايم 
 زيرا گفتنى ها و ش���رح اين ماجرا را آنقدر گفته اند و 
ش���نيده ايم كه ديگر مايل به بيان مجدد نيستم. اما اخيراً 
گفتگوى شيرين و بسيار دلچسبى از گونتر گراس، رمان 
نويس فقيد آلمانى ديدم و شنيدم كه مؤيد همة چيزهايى 
بود كه در خلوت مى انديشيدم و البته بسيار فراتر و پرمايه 
تر از فكر و ذكر و اوهام بندة حقير. واقعاً مفهوم اصطالح 
»حكمت« را به وضوح دانستم و فهميدم. شيرينى سخنان 
اين مرد ژرف انديش چنان بود كه همان روز به جستجو 
براى يافتن و بازبينى آن مصاحبه پرداختم و مايلم چندين 

كلمه و عبارت آن را با خوانندگان در ميان بگذارم. 
گونت���ر گراس مرحوم كه اخيراً دنياى كم معناى ما 
را از وجود خردمند خود محروم كرد، داس���تان نويسى 
چيره دست بود. دو رمان »موش و گربه« و »طبل حلبى« 
او به بيشتر زبان هاى جهان ترجمه شده و در كشور ما 
نيز رمان هايى معروف و شناخته شده است. با اين حال 
من واقعاً شگفت زده ام زيرا از چند تن از دوستان اهل 
فرهنگ و ادب پرسش كردم كه اين كتاب ها را دارند يا 
خير؟ اكثراً داش���تند. مى خواستم نظرشان را در بارة اين 
دو رمان كه به نظرم در زمرة داستان هاى نامتعارف بودند 
بپرسم. اما هيچ يك نخوانده بودند. عجيب تر آن كه به 
منزل دوست پزشك عزيزى رفته بودم. هنگام شام حرف 
گونتر گراس پيش آمد. رفيق طبيب ما داد سخن در باره 
داس���تان هاى او و كتاب هايش و سبك جالبش داد. ذوق 

زده شدم تا وقتى كه رفت و كتاب را آورد و ديدم نطق 
غراى طبيب در باره گابريل گارسيا ماركز بوده و با خنده 
اى كشدار گفت: »اسمشان آدم را به اشتباه مى اندازد«. بعد 
حرف را عوض كرد و كلى در بارة جنبه هاى روانشناسى 
فرويدى درفيلم »يك روز« سخن گفت كه البته در اين 

عرصه حرف هايش خالى از لطف و فايده نبود.
اما لب و لباب فرمايش���ات مرحوم گونتر گراس و 

جمالت برگزيده:
...از بين رفتن و تمام ش���دن عصر كتاب، به همان 
معنايى كه من و ش���ما و شكسپير و هومر و همة مردم 
تاكنون مى شناسند، يك افسانه است و من تصور مى كنم 
جايگزين ندارد. بش���ر به كتاب نيازمند است و ابزارهاى 
الكترونيكى و رايانه و اين جور چيزها جايگزينش نيست. 
مس���ئله بر سر كيفيت است و هنوز متقاعد نشده ام كه 
كيفيت و عمق فكرى، بدون كتاب ممكن باش���د. من 
هنوز براى دانستن معناى يك لغت يا پاسخ يك پرسش 
ب���ه كتابخانه مى روم. ق���درى وقت صرف مى كنم اما 
 بسيار مى آموزم و به جواب هاى مطمئن و دقيقى دست 
مى يابم. نمى توانم خودم را فريب دهم... نياز ما به كتاب 
ما را وادار خواهد كرد كه دير يا زود به سراغش برويم 
و به خودمان و زندگيمان معنايى بدهيم... من آدم كهنه 
پرستى نيستم اما چرا بايد يك راه و روش تضمين شده 
و سالم را با يك روش پيچيده و پرمخاطره عوض كنم 
كه هنوز حتى يك مورد نتوانسته موجب اعتالى كيفيت 
و ارزش هاى زندگى انسانى شود. اينجا در بارة نيازهاى 

زندگى جديد و كاربردهاى تكنولوژى بحث نمى كنيم. 
من هم معتقدم يك بايگانى در حافظة كامپيوتر بهتر از 
ي���ك اتاق پر از نامه ها ى ادارى و مكاتبات بوروكراتيك 
است. من در بارة ادبيات صحبت مى كنم. در بارة فلسفه 
و ش���عر و تاريخ و الهي���ات و تمامي آن چيزهايى كه 
 به ما به عنوان انس���ان معنا داده و نمى گذارد تباه شويم. 
نمى گذارد تهى شويم. بى انگيزه و پوچ شويم. به هم دروغ 
بگوييم. اجازه نمى دهد براى به دس���ت آوردن ثروت و 
دارايى هايى كه بيشتر از نيازمان است يكديگر را تكه پاره 
كنيم. من كامپيوتر و لپتاپ ندارم. حتى موبايل هم ندارم. 
مشكلى برايم پيش نمى آيد و كسانى كه اين ابزارها را 
دارن���د احتم���االً به آن نياز دارند. اما من نياز ندارم. زيرا 

 

نمى توانم كسانى را درك كنم كه صدها دوست در فيس 
بوك دارند و وقتشان را با چنين ارتباط هايى مى گذرانند. 
جالب است كه مى دانند اين ابزارها به دولت ها و قدرت ها 
و صاحبان شركت ها اجازه مى دهد شما را با دقت و در 
تمامي شبانه روز تحت كنترل داشته باشند... وقتى شما با 
صد يا هزارتا رفيق توييت مى كنيد، در واقع هيچ دوستى 
نداريد. وقتى ساعت ها در باره آنچه همه بحث مى كنند 
حرف مى زنيد در واقع بيكاره و بى اختياريد. وقتى بين 
سايت ها و اخبار و اطالعات اينترنتى در شبكه هاى مختلف 
گشت مى زنيد چيزى نياموخته ايد و نخواهيد آموخت... 
خودمان را فريب ندهيم و تا دير نشده چيزهايى را نگه 
داريم. قبل از آنكه دوباره باحسرت و عجله به سراغش 
بياييم و اندوهگين باشيم كه چرا فرصت هايمان را از دست 
داده ايم... من براى همه كس���انى كه كتاب نمى خوانند 
اندوهگينم. براى كس���انى كه چت مى كنند و روبروى 
يك ماشين بهترين لحظات عمر را دفن مى كنند. صداى 
 پرندگان را نمى توانند بش���نوند. هيچ عشقى را تجربه 
نمى كنند. هيچ ش���عر خوبى نمى خوانند و لحظه هاى 
 خ���اص و جادويى را در خوان���دن آثار خوب تجربه 
 نمى كنند. انگار منتظر نگاهى نيستند. در تمامي عمرشان. اين 

غم انگيز و حتى خوفناك است.
گونتر گراس كه در سال 1927 ميالدى به دنيا آمده 
بود در سال 1999 برنده نوبل ادبى شد و در سال 2۰15 
درگذشت. 13 كتاب او به فارسى ترجمه شده است. 
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حكيم شرق

عارف همدان

آرامگاه ش����يخ الرئيس ابن سينا در ميدان بوعلى سينا در 
مركز ش����هر همدان واقع شده است. مقبره  ابن سينا در ضلع 
غربى خيابان بوعلى شهر همدان قرار گرفته است. اين مكان 
روزگارى منزل ابوسعيد دخدوك از دوستان ابن سينا بوده كه 
اكنون نيز در كنار او به خاك س����پرده ش����ده است. اين محل 
در آن زمان در كنار شهر قرار داشته و تا اواخر قرن سيزدهم 
هج����رى نيز معمارى بنا همانند چهارطاقى كوچكى به عنوان 

مقبره بر مزار آن دو قرار داشته است.
در س����ال 132۴ اعضاى انجمن آثار ملى ايران تصميم 
گرفتند كه بناى جديد آرامگاه بوعلى بر اساس معمارى قديم 
و جديد ساخته شود و در پى اين تصميم، طراحى نقشه  اين 
بنا بين مهندس����ان و فارغ التحصيالن رشته  معمارى به مسابقه 
گذاش����ته ش����د. بين طرح هاى ارائه شده، طرح آقا ى مهندس 
»هوشنگ سيحون« مورد قبول جناب مهندس محسن فروغى 
و آندره گدار كه جزو افرادى بود كه زمان بسيارى را در ايران 
جهت ش����ناخت معمارى ايران سپرى كرده و مدير كل فنى 

موزه  باستان شناسى ايران بود واقع شد و به عنوان جايزه نيز 
اجراى اين پروژه به ايشان واگذار شد.

بناى اين مقبره از گنبد قابوس الهام گرفته ش����ده با اين 
تفاوت كه گنبد قابوس ده ستون و آرامگاه ابن سينا 12 ستون 
دارد. اين دوازده ستون در واقع نشانگر 12 دانشى هستند كه 
ابن سينا بر آنها احاطه داشته است. البته معمارى بناى مقبره 
ابن سينا فقط برداشتى ظاهرى از بناى گنبد قابوس است كه 
به شيوهى مدرن اجرا شده است و گويى ساختار بناى گنبد 

قابوس را بيننده به چشم مى بيند. 
در حياط شرقى آرامگاه، روبروى در ورودى، در مقابل 
خيابان »بوعلى«، قبر شاعر ملى ايران »ابوالقاسم عارف قزوينى« 

قرار دارد.
در قس����مت باالى ديوارهاى داخلى محوطه  مربع شكل 
آرامگاه، بيست بيت قصيده  معروف »عينيه« كه از آثار ادبى شيواى 
ابن سينا در حكمت و فلسفه به  شمار مى آيد و حكيم آن را 
در كمال فصاحت و بالغت درباره مراحل مختلف سير روح 

انسانى و ارتباط آن با عالم جسمانى سروده است، بر روى ۴۰ 
لوح سنگى از سنگ مرمر هر كدام به طول 1۰/1 متر و عرض 

5/۰ متر به خط ثلث برجسته نوشته شده است.
آرامگاه ابوعلى س����ينا داراى دو تاالر )شمالى و جنوبى( 
اس����ت. در حال حاضر تاالر جنوبى به عنوان موزه، به محل 
نگهدارى سكه، سفال، برنز و ساير اشياى كشف شده مربوط 
به هزاره هاى قبل از ميالد و دوران اسالمى اختصاص يافته و 
در تاالر شمالى كتابخانه اى مشتمل بر 8 هزار جلد كتاب خطى 
و چاپ����ى نفيس ايرانى و خارجى و غرفه هايى مربوط به آثار 
ابوعلى سينا و شعرا و نويسندگان همدانى نگهدارى مى شود. 
در غرفه آثار بوعلى، عكس����ى از جمجمه  او در معرض ديد 
گذاشته شده كه گمان مى رود به هنگام تخريب مقبره  قديمى 

تهيه شده است.
بر باالى در منتهى به خيابان س����مت رودخانه بر لوح 
مرمرين،يك رباعى از بوعلى )كه به اشتباه به عمر خيام نسبت 

داده اند( نوشته شده است.

آرامگاه بابا طاهر عريان مربوط به دوره معاصر است و برفراز تپه اى در شمال غربى شهر همدان 
در ميدان باباطاهر واقع ش���ده اس���ت. باباطاهر كه حدوداً در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم 

 

مى زيسته، از شعرا و عرفاى بزرگ روزگار خويش است.
برج آرامگاه باباطاهر بر قاعده اى هشت ضلعى واقع شده كه ارتفاع آن از سطح فوقانى تپه 35/2۰ 
متر و از كف خيابان 3۰/25 متر است. ستون هاى هشت گانه برج، قطعه سنگ مزار، كف و پله هاى 
آرامگاه از سنگ گرانيت حجارى شده است.نما و فرش بناى آرامگاه باباطاهر همدان از سنگ است 
و در داخل آن كتيبه  هايى از كاشى وجود دارد. در محوطه داخلى اين ارامگاه 2۴ دو بيتى بر روى 2۴ 
قطعه سنگ زيبا حك شده و در قسمت پايين اطراف محوطه داخلى مزار نصب شده است.بابا لقبى 

بوده كه به پيروان وارسته مى  داده اند و عريان به دليل بريدن وى از تعلقات دنيوى بوده است.
 اويكى از مش���هورترين دو بيتى س���رايان ايرانى است كه گذش���ت زمان نتوانسته دو بيتى هاى 
شور انگيزش را كه با لهجه لرى سروده شده است، از يادها بزدايد. از بابا طاهر عالوه بر دوبيتى ها، آثار 
ادبى ديگرى نيز به جا مانده است كه از آن جمله مى توان به دو قطعه، چند غزل، مجموعه كلمات 

قصار عربى و كتابى به نام »سرانجام« اشاره كرد.
بناى مقبره بابا طاهر در گذشته چندين بار بازسازى شده است. مقبره وى در قرن ششم هجرى 
برجى آجرى و هشت ضلعى بوده است. در دوران حكومت رضاشاه پهلوى نيز بناى آجرى ديگرى 
به جاى آن ساخته شده بود. درجريان اين بازسازى لوح كاشى فيروزه اى رنگى مربوط به سده هفتم 
هجرى بدس���ت آمد كه داراى كتيبه اى به خط كوفى برجس���ته و آياتى از قرآن اس���ت و هم اكنون در 

موزه ايران باستان نگهدارى مى شود.
احداث بناى جديد در سال 13۴۴ خورشيدى با همت انجمن آثار ملى و شهردارى وقت همدان 
و توسط مهندس محسن فروغى انجام شده  و در اطراف بناى جديد فضاى سبز وسيعى احداث شده 

است.
اش���اره به مقبره ديگرى به نام باباطاهر در خرم آباد، خالى از لطف و فايده نيس���ت؛ باباطاهر در 
ش���عرهاى خود از كلمات و اصالحات لرى اس���تفاده كرده و مردم لرس���تان اين را دليلى بر لر بودن 
باباطاهر مى دانند. مردم لر به پيران و مرشدان اهل حق لفظ بابا را نسبت مى دهند و اين دليل ديگرى 
است كه شايد باباطاهر از اهالى لرستان بوده است. آرامگاه باباطاهر در خرم آباد كه قدمت آن به دوره 
خوارزمش���اهيان مى رس���د، در مركز شهر خرم آباد و شرق قلعه فلك االفالك در محله اى به نام درب 

باباطاهر قرار دارد.
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با آغاز ماه اسفند، شاهد تكاپوى مردم براى استقبال 
از نوروز هستيم. از خانه تكانى گرفته تا خريد لباس عيد 

و در نهايت وسايل هفت سين و آجيل و شيرينى. 
ش���هر رنگ ش���ادى به خود مى گيرد و شايد اين 
تنها ماه از سال باشد كه مردم عليرغم مشكالت متعدد 
اقتصادى و اجتماعى، شاد و با انگيزه هستند و به اميد 
شروع سالى جديد، توأم با موفقيت و شادكامى، از ماه 

اسفند به استقبال نوروز مى روند. 
هرچه به پايان ماه اس���فند نزديك تر مى شويم، بر 
هياهوي آن افزوده مى شود و در اين بين، شاهد زيباترين 
واكنش ها از س���وى كودكان در هنگام خريد لباس عيد 
هس���تيم. جشن سال نو يا همان نوروز از ديرباز مورد 
توجه عام و خاص بوده است و حتى حكام و شاهان و 
امروزه نيز رهبر انقالب و رياست جمهورى كشور نيز 
بر اهميت آن تأكيد مى كنند. شايد مراسم نوروز در هر 
بازه زمانى و دوران هاى مختلف، از سوى مردم و حكام 
متفاوت برگزار شده باشد اما در اصل و محتوا، همواره 

ثابت و داراى كليات مشخص است.
سالگرد آفرينش

خان���م دكتر ژاله آموزگار در زمينه تاريخچه  نوروز 
در يكى از مقاالت خود، با عنوان نوروز، چنين مى گويد: 
»جشن نوروز سالگردى است از آفرينش انسان، عزيزترين 
موجود آفرينش براى آفريدگار بزرگ و به همين مناسبت، 
س���الگرد آن، باشكوه بيشترى برگزار مى شود. گرچه نام 
نوروز در اوس���تا نيامده است ولى در كتاب هاى پهلوى 
اش���اره هاى فراوانى به نوروز ب���ه خصوص از لحاظ 

گاه شمارى شده است.« 
در كت���اب پهلوى دينكرد، از روزهاى اضافى آخر 
سال به عنوان روزهاى »گردان« و »شمرده شده« نام برده 

مى شود كه به جشن نوروز منتهى مى شود.
اسطوره هاى متعددى در زمينه نوروز وجود دارد و 

داستان هاى اساطيرى بسيارى درباره  آن بيان شده.
بهرام فره وش���ى در كتاب جهان فرورى به نقل از 
اسطوره اى چنين مى گويد: »در طول سال دوازده تن از 
ياران اهريمن در كار جويدن و بريدن و برانداختن دوازده 
س���تونى هستند كه جهان را نگاه مى دارند. در روزهاى 
پيش از نوروز، وقتى س���تون ها در شرف افتادن هستند، 
ياران اهريمن به شادى اينكه كار نابودى جهان پايان يافته 

  شکيبا مرادی آهنی

نوروز 
نامک

آيين و اسطوره و افسانه
 در جشن بهار
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است، براى رقص و پايكوبى به زمين مى آيند و چون باز 
مى گردند، مى بينند كه همه ستون ها مرمت يافته اند. نمادى 
از س���تيز ميان ياران اورمزد و ياران اهريمن و سرانجام 

پيروزى نيكى بر بدى در آغاز سال نو و نوروز«.
هيلنز نيز در كتاب ش���ناخت اساطير ايران معتقد 
اس���ت: »نوروز نمادى از پيروزى عنصر نيك است در 

نبرد فصل ها«.
افسانه هاى بسيارى پيدايش نوروز را به دوران جمشيد 
نسبت مى دهند. مهرداد بهار در كتاب نمونه   نخستين انسان 
و نخستين شهريار جلد دوم به نقل از بيرونى مى گويد: 
»اهريمن بركت را از ميان برده بود، چنانكه مردم از خوردن 
و آشاميدن سير نمى شدند، باد را از وزيدن بازداشته بود. 
چنانكه همه   درختان خش���ك شدند و جهان نزديك به 
نابودى بود. جم، به فرمان ايزد به سوى جايگاه اهريمن و 
پيروانش شتافت و با آنان نبرد كرد و به اين بدبختى پايان 
بخشيد و چون به جهان بازگشت، از بركت اين پيروزى، 
همچون خورشيد مى درخشيد و نور از وى مى تافت. مردم 

شگفت زده فرياد زدند: » وز نو«، »نوروز«.
جش���ن هايى نيز همس���ان نوروز در اين منطقه 
جغرافياي���ى وجود دارد. دكتر ژاله آموزگار به جش���ن 
»زگموگ« يا نوروز بابلى اش���اره مى كند كه آيينى است 
از حدود 25۰۰ سال پيش از ميالد، در بابل و در اعتدال 
بهارى )ششم فروردين( به افتخار خداى بزرگ »مردوك« 

برگزار مى شده است.
از جزئي���ات انجام آيين هاى ن���وروزى در دوران 
هخامنش���ى و اشكانى، آگاهى چندانى در دست نداريم 
و فقط بر اس���اس گفته هاى دكتر آموزگار به بخشى از 
اطالعاتى كه به طور غير مستقيم خبر از نوروز مى دهند، 
اشاره مى كنيم: »روايت شده است كه چون كورش بر بابل 
پيروز شد، پسر خود، كمبوجيه را در جشن نوروز به عنوان 
ش���اه بين الملل معرفى كرد. از سوى ديگر چنين به نظر 
مى رسد كه بناى باشكوه تخت جمشيد، محل مخصوصى 

براى اجراى جشن ساالنه نوروز بوده است«.
آنچه نويسندگان دوره   اسالمى درباره   آيين هاى نوروز 
نگاش���ته اند، طبعاً بازتابى از مراسم اين روز در دوران 

ساسانيان بوده است.
اينوسترانتسف در كتاب مطالعاتى درباره   ساسانيان 
چنين گفته: »رسم بوده است كه در نوروز، دختران جوان 
در تنگ ه���ا و كوزه ه���ا، دزدانه و به طور پنهانى از زير 
آسيب ها و چشمه سارها و مخزن قنات ها آب مى آوردند. 
رس���م بوده است كه مردمان در هنگام سپيده دم نوروز، 
خود را مى شستند و در آب كاريز ها و آبگير ها، غوطه ور 

مى شدند«.
دكتر آم���وزگار در زمينه اهميت نوروز در دوران 
ساس���انى اش���اره به آن مى كند كه :»در دوران ساسانى، 
نوروز از چنان توجهى برخوردار بود كه بر موسيقى آن 
روزگاران نيز تاثير خود را گذاشته است. درميان آهنگ هاى 
آن دوره كه بعدها نامشان در اشعار منوچهرى و نظامى 
آمده است، اين نام ها را مى بينيم: »نوروز«، »نوروز بزرگ«، 

»نوروز قباد«، »نوروز خارا«، »نوروز خردك «.
تاريخ نويس���ان قديم، همچنين به دفعات از آراستن 

خانه ها و بام ها در هفت روز نوروز سخن گفته اند.
پس از اس���الم، نوروز توانست جايگاه خود را به 
عنوان جش���ن ملى در ايران حفظ كند. به گفته تاريخ 
طبرى، معتضد عباس���ى، آن هنگام كه خليفه بغداد بود، 
مردم را از برافروختن آتش و آب پاشى بر روى هم كه 
از مراسم  متداول نوروز در آن زمان بود، برحذر داشت؛ 
اما نگرانى از آشوب و شورش وى را بر آن داشت كه 

فرمان خود را پس گيرد.
پس از آنكه سلسله هايى چون طاهريان، سامانيان و 
آل بويه بر سر قدرت آمدند، اين جشن ملى با گستردگى 

بيشترى برگزار شد. 
نوشيروان كيهانى زاده در مقاالت خود در زمينه نوروز 
خاطر نشان مى كند: »نوروز در دوران صفويان نيز برگزار 

مى شد. در سال 1597 ميالدى، شاه عباس صفوى، مراسم 
نوروز را در عمارت نقش جهان اصفهان برگزار كرد و 

اين شهر را پايتخت هميشگى ايران اعالم كرد«.
برگزارى مراسم نوروز در دوران قاجار نيز ادامه داشته 
و امروزه نيز در سراسر كشور و حتى كشورهاى همسايه 
مانند افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان و... شاهد استقبال 

گسترده مردم از اين جشن باستانى هستيم.
در هر كش���ور و هر قومى خوان هاى ويژه اى براى 
نوروز گسترده مى شوند. در ايران اين خوان از ويژگى كهن 

و متفاوتى نسبت به ساير كشورها برخوردار است.
هفت س���ين و هفت شين و هفت ميم كه خوان هاى 
ن���وروزى ما را زينت مى بخش���ند، پايه هايى كهن در 

هزاره هاى دوردست دارند.
دكتر ژاله آموزگار درزمينه پيش���ينه و نماد خوان 
هفت س���ين معتقد است: »ما در قديم، به عنوان شگون، 
هفت »سينى« از دانه هايى كه بركت به سفره ها مى آورند، 
مى روياندي���م و بر خوان نوروزى مى نهاديم. به احتمال 
قوى، هفت س���ين مى تواند بازمانده  همين هفت »سينى« 

باشد يا نمادى از سبزه و سرسبزى.
وى اضافه مى كند: »آن چيزهايى كه امروزه افزون بر 
آنچه كه گفتيم خوان ما را زينت مى بخشد و همه  اهل 
خانه را به جهانى از ش���ادى و سرسبزى فرا مى خوانند؛ 
چيس���ت؟ »سبزه « نو دميده است و »سنبل« خوش بر و 
خوش بو؛ »س���يب« كه ميوه اى بهشتى نام گرفته است و 
نمادى از زايش اس���ت؛ »سمنو« اين مائده  تهيه شده از 
جوانه  گندم. »س���نجد« كه بوى برگ و شكوفه  درخت 

آن، محرك عش���ق و دلباختگى است؛ »سير« كه از دير 
زمان به عنوان دارويى براى تندرستى شناخته شده است؛ 
دانه هاى »سپند« )= اسفند( كه نامش به معنى »مقدس« 
است و دانه هاى به رشته كشيده  آن، زينت بخش خانه هاى 

روستايى و دافع چشم بد.
ما بر اين خوان آينه مى گذاريم كه نور و روشنايى 
مى تاباند؛ شمع مى افروزيم كه روشنايى و تابش آتش را به 
ياد مى آورد؛ تخم مرغ كه تمثيلى از نطفه و بارورى است؛ 
كاسه آب زالل به نشانه ى همه ى آب هاى جهان و ماهى 
زنده در آب، به نشانه ى تازگى و شادابى؛ نقل و شيرينى 
و ديگر چيزهايى كه بنا به رسم خاص هر شهر و روستا 

و خانواده اى، بر اين خوان افزوده مى شود.
بر اساس گزارش مطبوعاتى مجمع عمومى سازمان 
ملل، تا پيش از فروپاش���ى اتحاد جماهير شوروى، تنها 
كشور جهان كه نوروز را به عنوان جشن ملى در تقويم 
خود داش���ته است، كش���ور ايران بود. اما سرانجام در 
۴ اس���فند سال 1388 )23 فوريه 2۰1۰( توسط مجمع 
عمومى سازمان ملل، نوروز )21 مارس(، جشنى با ريشه  
ايرانى كه قدمتى بيش از 3هزار سال دارد و امروزه بيش 
از 3۰۰ ميليون نفر در منطقه، آن را جش���ن مى گيرند را 
در تقويم خود جاى داد و نخستين بار نوروز 1391 در 
صحن عمومى سازمان ملل و يونسكو به ميزبانى ايران 

جشن گرفته شد.
چندى اس���ت كه در برخى از شبكه هاى مجازى و 
سايت هاى مختلف اجتماعى، شاهد كمپين هايى هستيم كه 
گاهى تعمداً و گاهى از سر عدم آگاهى الزم، به مخالفت 
با برگزارى برخى از مراسم  نوروزى نظير هفت سين و... 

برخاسته اند. 
فراموش نكنيم كه نوروز و مراسم  وابسته به آن، 
يكى از مهم ترين و ديرينه ترين جش���ن هاى ملى است 
ك���ه طى قرن ها از گزند تهاجمات فرهنگى و غارت، 
توسط مردم زنده نگاه داشته شده است و هيچ جشنى 
در ابعاد ملى تا به اين حد مورد توجه مردم ايران نبوده 
و در چهار ديوارى زندگيش���ان نفوذ نكرده است. اين 
جشن بخش بزرگى از هويت و فرهنگ ما را تشكيل 
مى دهد. همانگونه كه نياكان ما به نيكى از آن پاسدارى 
كردند و س���ينه به سينه به ما رسانده اند، ما نيز وظيفه 
داريم اين جش���ن ملى را به درستى اجرا و در حفظ 
و انتقال آن به نسل هاى بعدى كوشا باشيم. بر ما الزم 
اس���ت اين جش���ن ديرينه  ملى را از گزند حوادث و 

فراموشى حفظ كنيم.

دكتر ژاله آموزگار درزمينه 
پيشينه و نماد خوان هفت سين 

معتقد است: »ما در قديم، يه عنوان 
شگون، هفت »سينی« از دانه هايی 

كه بركت به سفره ها می آورند، 
می رويانديم و بر خوان نوروزی 

می نهاديم. به احتمال قوی، 
هفت سين می تواند بازمانده ی 
همين هفت »سينی« باشد و يا 

نمادی از سبزه و سرسبزی.
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فيروزه سپاهان
مسجد شيخ لطف اهلل در ضلع شرقى ميدان نقش 
جهان و مقابل عمارت عالى  قاپو و در همسايگى مسجد 
امام اصفهان واقع شده  است اين مسجد شاهكارى از 
معمارى و كاش���ى  كارى قرن يازدهم هجرى است كه 
توس���ط استاد محمدرضا اصفهانى از معماران نامدار 
آن دوره ساخته شده  است. مسجد شيخ لطف  اهلل به 
فرمان شاه عباس اول صفوى در مدت هجده سال بنا 
شده  است كه در دوران صفويه آن را مسجد صدر و 
فتح اهلل نيز مى ناميدند. مسجد شيخ لطف اهلل از اماكن 
تاريخى بسيار مشهورى است كه تزيينات كاشى كارى 
آن در داخل ازاره ها به باال همه از كاش���ى هاى معرق 
و داخل و خارج گنبد آن كه جزو زيباترين گنبدهاى 
جهان اس���ت از كاشى هاى معرق نفيس پوشيده شده 
است.شيخ لطف اهلل از علماى بزرگ شيعه »جبل عامل« 
يعنى لبنان امروزى بوده كه به دعوت شاه عباس اول 
به اصفهان نقل مكان كرده و اين مسجد براى تدريس 
و نمازگذارى و در تجليل از وى ساخته شده است. از 
سوى ديگر شيخ لطف اهلل پدر زن شاه عباس بود. از 
اين رو در محل زندگى شيخ، مسجد و مدرسه  اى به 
نام او ساخته شد كه در اين محل به تدريس دروس 
فقهى و جلسات دينى اشتغال داشت. شيخ بنا به استفتاى 
خ���ود كه برگزارى نماز جمعه در غياب امام زمان را 
مجاز مى  شمرد، به اقامه نماز جمعه در اين مسجد مى 

 پرداخت و مقلدان او نيز به او اقتدا مى كردند.
استفاده از نور طبيعى و رنگ  هاى زيبا همه و همه 
از جمله ويژگى  هاى چشمگير اين بناست. در ورودى 
مس���جد به صورت دو لنگه  است كه از چوب چنار 
يكپارچه ساخته شده  اند و پس از گذشت چهارصد 
سال هنوز پابرجا هستند. اين مسجد به دليل اينكه نه 
داراى مناره  است و نه داراى شبستان ورودى )حياط( 
و همچنين ورودى آن پله مى خورد، غير طبيعى است. 

گفته مى ش���ود، اين مسجد جهت استفاده همسران 
شاه عباس بنا شده  است و به همين دليل اين بنا فاقد 
مناره )جهت اذان گفتن( اس���ت. از ديگر ويژگى هاى 
بنا غير از نداشتن صحن و مناره كه در تمامى مساجد 
 اس���المى جزء الينفك بنا است مى توان به چرخش
 ۴5 درجه اى كه از محور شمال به جنوب نسبت به 
محور قبله دارد اشاره كرد و همچنين به گنبد كم ارتفاع 
مسجد، محراب بى بديل مسجد و كتيبه هاى نفيس و 
طره هاى سر در كه درون گلدان مرمرين جاى گرفته اند. 
اين گردش كه در اصالح معماران سنتى ايران »پاشنه« 
ناميده مى شود چنان ماهرانه صورت گرفته كه به هيچ 
روى توج���ه بيننده را جلب نمى كند. اين چرخش 
باعث شده تا بازديد كننده پس از گذشتن از مدخل 
تاريك و بعد از عبور از راهرو طويل متصل به آن به 

فضاى اصلى و محوطه زير گنبد وارد شود.
گنبد كم ارتفاع مس���جد حاوى خطوط اسليمى 
است كه به طرز باشكوهى بر زمينه خاكى رنگ گنبد 

گسترده شد، هماهنگى بى نظيرى را در نقش و طرح 
و رنگ به نمايش مى گذارد.

محراب بى مانند مسجد شيخ لطف اهلل كه تاريخ 
1۰28 و امضاء محمد رضا بن اس���تاد حس���ين بنا 
اصفهانى را بر خود دارد از ش���اهكارهاى معمارى و 
هنر اسالمى ايرانى است كه هر بيننده را به اعجاب و 

تحسين وا مى دارد.
كتيبه خارجى گنبد به خط ثلث با كاشى سفيد 
معرق بر زمينه الجوردى حاوى سوره هاى قرآن كريم 
است. خطوط كتيبه هاى داخل گنبد مسجد را عليرضا 
عباسى و خطاط ديگرى كه شهرت چندانى ندارد و نام 
او استاد باقر بنا است نوشته اند. مضمون اين كتيبه ها 

آيات قرآنى و عبارات مذهبى است.
ديوارهاى مس���جد شيخ لطف الهط براى تحمل 
س���نگينى و فش���ار گنبد قطور ساخته شده  اند و به 
طورى كه آن را از قسمت پنجره  ها اندازه گرفته  اند 
به يك متر و هفتاد سانتيمتر و در قسمت هاى اصلى 
به بيش از دو متر هم مى  رسد. كف مسجد از سطح 
ميدان باالتر اس���ت. در ساختمان و تزئين اژدرهاى 
سردر و جلوخان و همچنين سكوهاى طرفين سردر، 
مرمرهاى بسيار خوب به كار رفته و بقيه قسمت هاى 
جلوخان و سر در با كاشى هاى خشتى الوان و معرق 

زينت يافته  اند.
نقوش و رنگ هاى به كار رفته در كاش���يكارى 
اس���تادانه گنبد مس���جد از زيباترين كاشيكارى هاى 
موجود در معمارى ايران اس���ت. نور درون مسجد از 
 پنجره  هاى مشبكى كه در جوانب گوناگون ساقه گنبد 
 س���اخته شده  اند تامين مى ش���ود. پرتوى كه از اين
 پنجره  ها به درون مس���جد مى  تابد، عالوه بر ايجاد 
روشنايى كافى، خود به خود نمايشگر فضاى روحانى 
بناس���ت. ساقه گنبد با كاشى هايى آبى رنگ و نقوش 
گل و بوته و كتيبه  اى از كاشى هاى معرق شامل چند 

سوره كوتاه از قرآن دارد، تزيين شده است.

جزيره سرخ
جزيره هرمز در استان هرمزگان و در دهانه تنگه هرمز، 
يك گنبد نمكي اس���ت كه درآن سازندهاي آذرين و غالبا 
آتشفشانى و تنوع گونه هاى مختلف خاك، همچون بهشتى 
براى زمين شناس���ان و تفرجگاه���ى بى نظير و زيبا براى 

گردشگران است.
هرموز اصاًل نام بندرى معتبر در مصب رود ميناب با 
خليج فارس بوده است. شهر ميناب كنونى برروى خرابه هاى 
اين بندر ساخته شده است. هرموز قديم در اوايل عهد مغول 
تجارت پر رونقى داش���ته است. با هجوم مغوالن در حدود 
سال 7۰۰ هجرى، مردم شهر هرموز ابتدا به جزيره قشم و 
س���پس به جزيره هرموز كه در آن زمان زرون ) بعدها نام 
بندرى در محل بندر عباس كنونى شد و به تلفظ پرتغالى 
بندر گمبرون خوانده شد( نام داشت كوچ كردند و شهرى 
در آن س���اختند و نام آن را به ياد ش���هر قديم خود هرموز 
گذاشتند. شاه عباس در سال 1622 ميالدى جزيره هرموز و 
سواحل جنوبى ايران در خليج فارس را از اشغال پرتغالى ها 
خارج ساخت و شهرهاى هرموز و گمبرون را تخريب كرد 

و بندر عباس فعلى را بر خرابه هاى گمبرون بنا نهاد.
 يكى از جاذبه هاى اكوتوريس���تى اي���ن جزيره زيبا، 
آبسنگ هاي مرجاني هستند كه در آب هاي كم عمق گرمسيري 

و نيمه گرمسيري به چشم مى خورند. اين مرجان ها در زمان 
جزر از آب خارج مي ش���وند و يكي از جاذبه هاي جزيره 

هرمز براي طبيعت گردان محسوب مي شوند.
جنگل هاى مانگرو يكى ديگر از اين جاذبه ها اس���ت. 
اجتماعات حراي جزيره هرمز، اجتماعي دست كاشت است 
كه بر يك پهنه گلي قرار دارد و اين محدوده زيستگاه حدود 
2۰ گونه پرنده آبزي و كنارآبزي از قبيل اگرت ها، پرستوهاي 

دريايي و كاكايي ها است.
اين اجتماعات گياهي تنها رويش هاي چوبي ناحيه جزر 
و مدي سواحل گرمسيري ونيمه گرمسيري اند كه توانايي 
مقابله با شوري آب هاي دريايي به واسطه مكانيزم هاي مختلف 

از ويژگي هاي انحصاري اين گياهان به شمار مي رود.
الك پش���تان دريايي، پرندگان آبزي، جوامع جلبكي، 
جاذبه هاي زمين شناس���ي و پخنه هاى گلى جزر و مدى از 

ديگر جاذبه هاى بى نظير اين جزيره است. 
جزيره هرمز به عنوان نگين زمين شناسي خليج فارس به 
دليل تنوع باالي سنگ و كاني در آن معرفي شده است كه يكي 
ديگر از جاذبه هاي اين جزيره به خصوص براي عالقمندان 
به علوم ژئومورفولوژي است. همچنين در كرانه هاى سنگى 
جزيره هرمز، يكي از جذابيت هاى منطقه كه غارهاي دريايي 
است، در جنوب و جنوب غرب جزيره قابل مشاهده است.
قلعه پرتغالى ها را كه مى توان گفت مش���هورترين جاذبه 

گردشگرى جزيره سرخ است از قلم نيندازيم. در سال 9۰9 
دريانورد پرتغالى آلفونسو د آلبوكرك كه به مستعمرات پرتغال 
در آس���يا س���فر كرده بود بر حسب اتفاق گذرش به خليج 
فارس افتاد و با آن نواحى آشنا شد و بالفاصله با حضور 
در دربار مانوئل پادشاه پرتغال طرح خود براى اشغال جزاير 
خليج فارس را ارائه داد و به تصويب رس���اند. او در س���ال 
912 به خليج فارس بازگشت و پس از كشتار و وحشيگرى 
فراوان موفق به فتح هرموز در سال 913 شد و قلعه اى در 
جزيره هرمز س���اخت. هم اكنون آثار و خرابه هاى ابنيه و 
قلعه پرتغالى ها و توپ هاى آن در شمال جزيره در نزديكى 
آبادى هاى فعلى ديده مى ش���ود كه بازديد از آن، خاليى از 
لطف نيست و گردشگران را به سفرى در تاريخ و روزگار 

قديم مردم سرزمين خاك رنگين كمانى مى برد.
اگ���ر عازم جزيره هرمز ش���ديد، خاك اين جزيره را 
فراموش نكنيد، شگفت انگيزترين بخش از ديدنى هاى اين 
جزيره، خاك رنگارنگ آن اس���ت و هنرى كه مردم محلى 
با استفاده از اين خاك به نمايش مى گذارند. آن ها با خاك 
رنگين اين جزيره طرح و نقش و نقاشى هاى كم نظيرى بر 
بستر زمين خلق مى كنند كه ابعاد بعضى از آن ها بسيار عظيم 
است و فقط از ارتفاعى قابل توجه مى توان تمامي طرح را 

در دايره ديد جاى داد.
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در تاريخ آمده اس���ت كه پس از مرگ فردوسى به 
دليل پيروى وى از مذهب ش���يعه، پيكرش را در هيچ 
گورس���تانى نپذيرفتند و به ناچار در باغ خودش درون 
شهر تابران توس، نزديك به دروازه شرقى شهر رزان به 
خاك سپرده شد. با وجود اينكه آرامگاهى بر فراز مقبره 
وى وجود نداشت اما باز هم اهل دانش و معرفت بر سر 
مزارش حاضر مى شدند و ارادت خود را نسبت به اين 
شاعر بزرگ ابراز مى كردند. بر اساس پيشگفتار شاهنامه 
بايسنقرى )تنها شاهنامه اصلى و سالم باقيمانده در جهان( 
نخستين بار، توسط ارسالن حاذب كه از سرداران سلطان 
مسعود غزنوى و از شيفتگان فردوسى بود، آرامگاهى بر 

فراز مقبره فردوسى ساخته شد. 
بناى احداث شده توسط ارسالن حاذب نزديك به 
1۰۰ سال پابرجا بود و در تاريخ شواهدى از بازديد نظامى 

عروضى در 51۰ هجرى قمرى وجود دارد.
به نظر مى رسد كه اين بنا در هنگام يورش غزها در 
سال هاى 5۴8، 552 و 553 ه جرى قمرى نيز پابرجا بوده 
و حتى در جريان حمالت لش���كريان چنگيز و پسرش 
تولى خان به توس در سال هاى 617 و 618 هجرى قمرى 
همچنان س���الم باقى مانده است اما در هنگام حكمرانى 
گرگوز )يكى از چهار حكمران و كارگزار امپراتورى مغول( 
در سال هاى 638– 6۴1 هجرى قمرى، بناى آرامگاه ويران 
شد و از مصالح آن براى بناى قلعه اى در توس استفاده 
ش���د.در روزگار فرمانروايى غازان خان، امير ايسن ُقتُلغ 
كه مقامى شبه اميرى داشت، ساختمانى را در محل دفن 
فردوسى بنا نمود و خانقاهى در كنارش احداث كرد. پيش 
از آنكه كار ساخت و ساز بقيه  ساختمان ها تمام شود امير 
ايسن از دنيا رفت و بنا تا حدود نيمه  سده   هشتم هجرى 

قمرى به همان صورت ماند. 
عبيداهلل خان ازبك )از حاكمان پادشاهى شيبانى( در 
جريان يورش ها به خراس���ان و تسخير مشهد، به خاطر 
تعصبى كه بر ضد مذهب ش���يعه داشت، دستور ويرانى 

آرامگاه فردوسى را صادر كرد.
در دوره قاج���ار، عبدالوه���اب آصف الدوله )والى 
خراس���ان( از سوى ناصرالدين شاه مامور جستجو براى 
آرامگاه مى شود و با راهنمايى چند فرانسوى كه از توس 
ديدن كرده  بودند، آن را كه تقريبا در ميان گندمزار ناپديد 
ش���ده بود مى يابد. وى به طور موقت دو اتاق در محل 
آرامگاه بنا مى س���ازد تا بعدها بنايى شايس���ته و درخور 

فردوسى را احداث كند.
در ارديبهشت سال 13۰5 كيخسرو شاهرخ، نماينده 

زرتشتيان در مجلس ش���وراى ملى، ماموريت يافت كه 
با گروهى از طرف انجمن همراه ش���ود و محل دقيق 

خاكسپارى فردوسى را در طوس تعيين كند.
در ابتدا، قرار ش���د طراحى نقشه آرامگاه را ارنست 
اميل هرتسفلد، باستان شناس آلمانى، انجام دهد اما طرح 
او توس���ط اعضاى انجمن آثار ملى پذيرفته نشد. سپس 
آندره گدار، معمار و باستان ش���ناس فرانسوى، مقبره را 
طراحى كرد. عبدالحسين تيمورتاش كه وزير دربار بود، بر 
ساخت سقف هرمى براى بنا تاكيد داشت و تغييراتى را 
در نقشه گدار ايجاد كرد. بنا به شكل اهرام مصر طراحى 
و مراحل ساخت آن آغاز شد. ولي با مورد غضب واقع 
شدن تيمورتاش توسط رضا شاه در سال 131۰ و پديدار 
شدن شكاف در سقف هرمى بنا رها شد و اين بار كريم 
طاهرزاده بهزاد، معمار و هنرمند ايرانى، در س���ال 13۰7 
مامور طراحى مقبره جديد شد. اعضاى انجمن با سقف 
هرمى مخالف بودند چرا كه فردوسى شاعرى ايرانى بود 
 اما اين نوع س���قف مربوط به معمارى مصر و فراعنه 
مى ش���د. طاهرزاده بهزاد س���قف هرمى نقشه گدار را با 
سقفى پلكانى جابه جا كرد و به اين ترتيب پس از كش 
و  قوس هاى فراوان و انتخاب طراحان متعدد، اين طرح 

در 28 مهر 1312 به تصويب رسيد.
س���اخت آرامگاه در سال 1311 آغاز و پس از 18 
ماه تالش خاتمه يافت و براى افتتاح در جش���ن هزاره 

فردوسى در سال 1313 آماده شد.
قسمت های مختلف مجموعه آرامگاه فردوسی

هم اكنون، باغ آرامگاه 6 هكتار مس���احت دارد و 
عالوه بر آرامگاه فردوسى داراى يك موزه و كتابخانه نيز 
هس���ت. ورودى باغ در جنوب آن قرار دارد و با ورود 
به مجموعه، استخرى به ابعاد 3۰ در 1۰ متر را مى بينيم 
ك���ه تصوير آرامگاه را در قاب خود جاى داده اس���ت. 
قسمتهاى مختلف آرامگاه شامل: 1- بناى آرامگاه كه در 
برگيرنده سنگ قبر،تاالر ومحوطه پلكانى است،2- موزه 
فردوسى كه در آن اشيايى با مضامين مختلف به چشم 
مى خورد،3- كتابخانه فردوسى كه در سال 1392 با اهداى 
2۴۰۰ جلد كتاب توسط دكتر اسالمى ندوشن و سركار 
خانم شيرين بيانى و 3751 جلد كتاب توسط جناب آقاى 
نور نعمت الهى شرايط براى ايجاد كتابخانه اى با محوريت 
ش���خصيت حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاهنامه و منطقه 
تاريخى طوس فراهم ش���د، و در نهايت آخرين بخش 
يعنى خانه ابدى مهدى اخوان ثالث در جوار فردوس���ى، 

چشم نواز ميهمانان است. 

ی
 ته

ام
ج

ری
شي

ن م
دو

ري
ف

ان
ار

ی ب
بو

ری
شي

ن م
دو

ري
ف

همه می پرسند:
چيست در زمزمه مبهم آب؟

چيست در همهمه دلکش برگ؟
چيست در بازی آن ابر سپيد

روی اين آبی آرام بلند
كه تو را می برد اين گونه به ژرفای خيال
چيست كه در خلوت خاموش كبوترها؟

چيست در كوشش بی حاصل موج؟
چيست در خنده جام؟
كه تو چندين ساعت

مات ومبهوت به آن می نگری؟
نه به ابر، نه به آب، نه به برگ

نه به اين آبی آرام بلند
نه به اين خلوت خاموش كبوترها

من به اين جمله نمی انديشم!
به تو می انديشم!

ای سراپا همه خوبی
تك وتنها به تو می انديشم

همه وقت
همه جا

من به هر حال كه باشم به تو می انديشم
تو بدان اين را

تنها تو بدان
تو بيا

تو بمان با من، تنها تو بمان!
جای مهتاب به تاريکی شب ها تو بتاب
من فدای تو به جای همه گل ها تو بخند

تو بمان با من، تنها تو بمان!
در دل ساغر هستی تو بجوش

من همين يك نفس از جرعه جانم باقی است
آخرين جرعه اين جام تهی را تو بنوش!

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپيد
برگ های سبز بيد

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم كبوترهای مست

نرم نرمك می رسد اينك بهار
خوش به حاِل روزگار ...

خوش به حاِل چشمه ها و دشتها
خوش به حاِل دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نيمه باز
خوش به حال دختر ميخك كه ميخندد به ناز

خوش به حاِل جاِن لبريز از شراب
خوش به حاِل آفتاب ...

ای دل من، گرچه در اين روزگار
جامه رنگين نمی پوشی به كام 

باده رنگين نمی نوشی ز جام 
نقل و سبزه در مياِن سفره نيست 

جامت از آن می كه می بايد تهی است 
ای دريغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسيم

ای دريغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب
ای دريغ از »ما« اگر كامی نگيريم از بهار...

گر نکوبی شيشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ ...

آرامگاه 
فردوسی ي 

رد
انگ

ير
ا
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مقبره شيخ صفى الدين برجى استوانه اى شكل است 
ك���ه گنب���د كوتاهى در باالى آن قرار دارد. در زير گنبد 
صندوق منبتى وجود دارد كه از جمله آثار نفيس بقعه 
محسوب مى شود و در حاشيه آن كتيبه اى به خط رقاع 

حك شده است.
بقعه شيخ صفى الدين اردبيلى از مهم ترين آثار تاريخى 
شهر اردبيل و از بناهاى كم نظير تاريخى ايران است كه از 
لحاظ معمارى و كاشى كارى از شاهكارهاى سده هشتم 
هجرى قمرى و سال هاى پس از آن است. اين بنا پس 
از وفات شيخ به سال 735 هجرى قمرى، به وسيله فرزند 
وى، صدرالدين موسى پايه گذارى شد و شاه عباس بناهاى 
مهمى به اين مجموعه افزود و اصالحاتى در آن انجام 
داد. اهميت اين اثر تاريخى به طور كلى در رابطه اى كه با 

سلسله خاندان صفوى دارد جلوه گر مى شود.
منزل و خانقاه ش���يخ صفى در همين مكان قرار 
دارد، و بر طبق وصيّت ش���يخ، جنازه اش را در اتاقى 
جن���ب خلوتخانه و باغچه و حوضخانه دفن كردند و 
بر قبر او بنايى ايجاد كردند تا عالوه بر مقبره ش���يخ 
صفى و مرقد ش���اه اسماعيل اول - آرامگاه هاى ديگرى 
از ش���اهزادگان صفوى و فرزندان وى را در اين بقعه و 
محل شهيدگاه قرار دهند. به گفته بيوك جامعى )1379(، 
مجموعه نفيس بقعه شيخ صفى الدين به نام عارف نامدار 
 ش���يخ صفى الدين اردبيلى جد سالطين صفويه، در سال 
735 ه. ق. به دست فرزند وى صدرالدين موسى بنا شد. 
پس از شروع حكومت صفويه، به سبب ارادت شاهان 
صفوى به جد خود، واحدهاى مختلفى به اين مجموعه 
اضافه ش���د. به ويژه در دوره ش���اه عباس اول و از آن 
جا كه وى ارادت فراوانى به ش���يخ صفى الدين داشت 
و بس���يار به زيارت مقبره وى مى رفت، براى تكميل و 
تزيين اين اثر، كارهاى فراوانى صورت گرفت. در عصر 
صفوى، بقعه شيخ با حضور استادان بزرگ عهد صفوى 
چنان به زيور آراس���ته شد كه هم چنان پس از گذشت 
چندين قرن به عنوان يكى از مفاخر تاريخى و فرهنگى 

ايران به شمار مى آيد.
مجموعه كنونى كه به نام بقعه ش���يخ صفى ناميده 
مى ش���ود شامل بيرون بقعه، سردر، حياط بزرگ، رواق، 
مقبره شيخ صفى الدين، حرم خانه، مقبره شاه اسماعيل، 
چينى خان���ه )كه داراى گچبرى هاى زيبا و چندين درِ 
چوبى و نقره اى نفيس است(، مسجد جنت سرا، خانقاه، 
چراغ خانه، چله خانه، شهيدگاه و متعلقات ديگرى است. 
ساختمان سردرِ اصلى بقعه و محوطه سه گنبد كه مزين 
به كاشى معرق و كتيبه هايى به خط رقاع و كوفى است، 

عظمت و جلوه خاصى به اين مكان داده است.
يك���ى از ويژگى هاى منحصربه فرد مقبره ش���يخ 
صفى الدين اين است كه اين بقعه حاوى ده ها اثر بديع 
در مضامين مختلف رشته هاى هنرى است كه از آن جمله 
مى توان به عالى ترين نوع كاشى كارى معرق و مقرنس و 
گچبرى كتيبه هاى زيبا و نفيس و خط خطاطان بزرگ دوره 
صفوى )مير عماد، مير قوام الدين، محمد اسماعيل و...( 
منبتهاى ارزنده، نقره كارى، تذهيب و طالكارى، نقاشى و 
تنگ برى و غيره اشاره كرد. اين اثر از ساختار معمارى 

فخيمى برخوردار است كه گرد هم آمدن فضايل هنرى 
نامبرده، آن را در مجموعه هاى تاريخى ايران شاخص و 

متمايز نموده است. 
بخش هاى مختلف مجموعه بقعه شيخ صفى الدين

قبر اول از پشت:شيخ صفى الدين - قبر دوم: شيخ 
صدرالدين موسى پسر شيخ صفى الدين - قبر سوم: شيخ 
ابراهيم پسر خواجه على سياهپوش پسر شيخ صدرالدين 

موسى و مقبره شاه اسماعيل.
آن گونه كه بيوك جامعى )1379( به نقل از كتاب 
»صريح الملك« عنوان كرده است، بخش هاى مختلف بقعه 

شيخ صفى الدين عبارت اند از:
1. حرم و دارالحفاظ،

2. مقبره شاهزادگان در جانب شرقى دارالحفاظ،
3. اي���وان بزرگ رو به قبله دارالحديث كه از آثار 
دوران ش���اه اسماعيل اول بوده و در دو جانب غربى و 
شرقى مقبره هاى مسقفى از اوالد و مشايخ صوفيه قرار 

داشته است.
۴. چله خانه هاى قديم و جديد كه  محل جلوس شيخ 

صفى الدين بوده است.
5. مقبره همس���ر ش���اه اس���ماعيل )مادر ش���اه 

طهماسب(،
6. مقصوره اى در برابر ايوان دارالحديث،

7. محوطه شهيد گاه در شمال گنبد دارالحديث،
8. محل جلوس شيخ صدرالدين موسى،
9. حجره ها كه از چهل عدد بيشتر بوده،

1۰. صفه مزارهاى برخى از اميران و سران خاندان 
صفوى،

11. نانوا خانه يا آشپزخانه،
12. آشپزخانه و ديگ خانه و حجره هاى متعلق به 

آن و اياغ خانه،
13. حجره رو به مزار شيخ صفى الدين كه آرامگاه 

مشايخ صوفيه بوده است.
1۴. ش���ربت خانه در كنار چشمه آبى مشتمل بر 

حوض و محل پختن حلواها و شيرينى ها،
15. خونچ���ه خانه و انبار با حجره هاى فوقانى و 

تحتانى،
16. دفترخانه شامل دهليز و خانه و محوطه اى ميان 

شربت خانه و خونچه خانه،
17. نقاره خانه كه زير سقف آن سقاخانه بوده و در 

پشت آن حمام و برخى خانه هاى متعلقه قرار دارد.
18. هيمه خانه و زمينى در اطراف آن،

19. فضاى بيرون در آستانه كه در مقابل آن كوچه 
و دكان ها قرار داشت.

اردبيل
بقعه شيخ صفی

ي 
رد

انگ
ير

ا

منزل و خانقاه شيخ صفی در همين 
مكان قرار دارد، و بر طبق وصّيت 
شيخ، جنازه اش را در اتاقی جنب 
خلوتخانه و باغچه و حوضخانه 

دفن كردند و بر قبر او بنايی ايجاد 
كردند تا عالوه بر مقبره شيخ 

صفی و مرقد شاه اسماعيل اول - 
آرامگاه های ديگری از شاهزادگان 
صفوی و فرزندان وی را در اين 
بقعه و محل شهيدگاه قرار دهند
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چرخش خورشيد و نوروز باستاني
  مرصاد جعفري

نوروز ما از جهات 
گوناگون ابتداي طبيعت 
اس���ت. پديده اي متاثر 
از آغ���از دوباره حركت 
خورشيد در مسير چرخش 
ب���ه ظاهر بي انتهاي خود 

در كيهان.
شروع بهار، سال نو و 
ابتداي تقويم ما پديده اي منحصر به فرد است. اتفاقي نجومي 
كه در هرجاي اين كره آبي رنگ نشان از شروعي دوباره بر 

گردش ساالنه خورشيد است. 
اما حقيقت ماجرا چيس���ت؟ چرا براي شروع سال نو 
از لفظ سال تحويل استفاده مي كنيم؟ در حقيقت منظور از 
تحويل سال چيست؟ ابتدا بايد چند تعريف را مورد توجه 

قرار دهيم.
نقطه اعتدال بهاري 

بنابر تعريف علمي اگر از ديد ناظر زميني مسير چرخش 
ساالنه خورشيد به دور زمين را به عنوان صفحه اي موسوم 
به دايره البروج در نظر بگيريم و مدار استواي زمين را ادامه 
دهيم و براي آن اس���تواي سماوي را مفروض شويم، زماني 
كه خورشيد در طول سفر يك ساله خود از صفحه استواي 
سماوي گذر كند و وارد بخش شمالي آسمان شود در حقيقت 
از نقطه اعتدال بهاري عبور كرده است. به بيان ديگر محل 
تالقي استواي آسمان با صفحه دايره البروج به نقاط اعتدالين 
موس���وم اس���ت كه شامل اعتدال بهاري در شمال آسمان و 

اعتدال پاييزي در جنوب آسمان( مي باشد.
سال تحويل 

زماني كه مركز خورشيد از نقطه اعتدال بهاري عبور كند 
مصادف است با لحظه سال تحويل به عنوان شروع سال نو 
خورشيدي براي ما. در گذشته زمان سال تحويل را با ورود 
خورشيد به برج حمل به عنوان اولين صورت فلكي از بروج 
دوازده گانه در نظر مي گرفتند. با پيشرفت ابزارآالت مدرن 
جهت پيش بيني دقيق لحظه عبور خورشيد از نقطه اعتدال 
بهاري، امروز زمان دقيق اين پديده براي سال هاي آينده نيز 

قابل پيش بيني است.
حقيقت ماجرا اين اس���ت ك���ه اين حركت زمين به 
دور خورش���يد اس���ت كه آغاز فصل و سال نو را براي ما 

 رقم مي زند و براي ناظر زميني گويي خورش���يد در آسمان 
جابه جا شده است.

زمان دقيق سال تحويل از سالي به سال ديگر متفاوت 
است. هر زمان كه لحظه سال تحويل قبل از ساعت 12 ظهر 
باش���د، همان روز، اول فروردين و شروع فصل بهار است، 
همچنين اگر لحظه سال تحويل، بعداز ساعت 12 ظهر باشد، 

فرداي آن روز، اول فروردين است.
همانطور كه مطرح ش���د، نوروز باس���تاني عالوه بر 
 رسومي با قدمت زياد تاريخي بر پايه پديده اي نجومي استوار 
اس���ت كه دقتي بسيار دارد. براي تمامي ساكنان روي زمين 
لحظه سال تحويل و شروع سال نو خورشيدي در يك لحظه 
و زمان مشترك آغاز مي شود و اين خود گوياي نو شدن از 
تمامي جهات است؛ چه از نظر شروع دوباره طبيعت و چه 

از نظر آغاز تقويم سال نو. 
اين مهم را مقايسه كنيد با تقويم ميالدي كه مبناي دقيق 
نجومي ندارد و وابسته به موقعيت جغرافيايي هر فرد است. 
يعني براي مردماني كه تقويم آن ها بر اساس تقويم گريگوري 
و ميالدي است، لحظه آغاز سال نو يكسان نيست و متفاوت 
جلوه مي كند. براي مثال مردمان غرب كره زمين روز پاياني 
س���ال قبلي را س���پري مي كنند اما در همان لحظه و زمان، 
ساكنان شرق كره زمين چند ساعتي از سال جديد را پشت 
سر گذاشته اند. سال نو ميالدي نيمه شب آخرين روز دسامبر 
را مبدا تقويم خود قرار داده است. اين در شرايطي است در 
تقويم خورشيدي لحظه سال تحويل و رسيدن خورشيد به 
نقطه اعتدال بهاري كه براي تمامي ساكنان زمين يكسان است، 

به عنوان مبدا سال جديد پذيرفته مي شود.
همچنين براي مردمان سرزمين پهناور چين كه براساس 
تقويمي قمري – شمس���ي گذران وقت مي كنند آغاز سال 
نو همزمان اس���ت با لحظه غروب آفتاب و آغاز ماه قمري 
جديد ) ماه نو( كه بازهم به مختصات و مكان هر شخص 

وابسته است.
با توجه به مطالب مذكور تنها تقويمي كه نش���ان از 
شروعي حقيقي به معناي واقعي كلمه است تقويم خورشيدي 
ما است. سال نو خورشيدي و لحظه تحويل آن زمان وقوع 
پديده اي مهم است. لحظه دو عبور متوالي خورشيد از يك 
نقطه در طول يك س���ال براي تمامي مردمان جهان در يك 

لحظه قابل حس است و وابسته به مكان نيست. 
نوروز پديده اي نجومي و لحظه پوست اندازي طبيعت 

است   شروع فصل بهار، لحظه از ابتدا آغاز كردن... 

اد 
يد
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اد 
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درگرفـت سـتمی  را  پيرزنـی 
دسـت زد و دامـن سـنجر گرفـت
كای ملـك آزرم تـو كـم ديـده ام
وز تـو همـه سـاله سـتم ديـده ام
شـحنه مسـت آمده در كـوی من
مـن روی  فـرا  چنـد  لگـدی  زد 
كشـيد برويـم  خانـه  از  بيگنـه 
موی كشـان بر سـر كويم كشـيد
نهـاد زبانـم  آبـاد  سـتم  در 
مهـر سـتم بـر در خانـم نهـاد
گفت فالن نيم شـب ای كوژپشت
بر سـر كوی تو فالن را كه كشـت
خانه من جست كه خونی كجاست
ای شـه ازين بيش زبونی كجاست
شـحنه بود مسـت كه آن خون كند
عربـده بـا پيرزنـی چـون كنـد
رطـل زنـان دخـل واليـت برنـد
برنـد جنايـت  بـه  را  پيره زنـان 
آنکـه درين ظلـم نظر داشتسـت
سـتر من و عـدل تو برداشتسـت
كوفتـه شـد سـينه مجـروح مـن
هيـچ نمانـد از مـن و از روح مـن
گـر ندهـی داد مـن ای شـهريار
بـا تـو رود روز شـمار ايـن شـمار
نمی بينمـت داد  و  داوری 
نمی بينمـت آزاد  سـتم  وز 
از ملـکان قـوت و يـاری رسـد
از تو به ما بين كه چه خواری رسـد
مال يتيمان سـتدن سـاز نيسـت
بگـذر ازيـن غـارت ابخاز نيسـت
مـزن ره  پيره زنـان  پلـه  بـر 
پيـره زن پلـه  از  بـدار  شـرم 
بنـده ای و دعـوی شـاهی كنـی
شـاه نـه ای چونکـه تباهـی كنـی
شـاه كـه ترتيـب واليـت كنـد
كنـد برعايـت  رعيـت  حکـم 
تـا همه سـر بر خـط فرمـان نهند
دوسـتيش در دل و در جـان نهنـد
كـرده ای زبـر  و  زيـر  را  عالـم 
تـا توئـی آخـر چـه هنر كـرده ای
دولـت تـركان كـه بلنـدی گرفت
مملکـت از داد پسـندی گرفـت
بيدادگـری پـروری تـو  چونکـه 
تـرک نـه ای هنـدوی غارتگـری
مسـکن شـهری ز تو ويرانه شـد
خرمـن دهقـان ز تـو بيدانـه شـد
بکـن شـماری  مـرگ  زامـدن 
می رسـدت دسـت حصاری بکن
عدل تو قنديل شـب افروز تسـت
مونـس فـردای تـو امروز تسـت
دار شـاد  بسـخن  را  پيرزنـان 
و ايـن سـخن از پيرزنـی يـاد دار
دسـت بـدار از سـر بيچـارگان
تـا نخـوری پاسـخ غمخـوارگان
چنـد زنـی تيـر بهـر گوشـه ای
غافلـی از توشـه بـی توشـه ای
فتـح جهـان را تـو كليـد آمـدی
آمـدی پديـد  بيـداد  پـی  نـز 
شـاه بدانـی كـه جفـا كـم كنـی
گـرد گـران ريـش تو مرهـم كنی
رسـم ضعيفـان بـه تو نـازش بود
رسـم تـو بايـد كـه نـوازش بـود
دار انفـاس  بـه دريـوزه  گـوش 
گوشـه نشينی دو سـه را پاس دار
سـنجر كاقليـم خراسـان گرفـت
كرد زيان كاين سخن آسان گرفت
برانداختسـت دور  ايـن  در  داد 
در پـر سـيمرغ وطـن ساختسـت
شـرم دريـن طـارم ازرق نمانـد
نمانـد معلـق  خـاک  دريـن  آب 
خيـز نظامـی ز حـد افـزون گـری
بـر دل خونـاب شـده خـون گری
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84
س���ال 1396 س���الي پر بار براي بازار انتشار رمان 
ب���ود و طي آن بيش از پنج���اه رمان ايراني و خارجي 
 پش���ت ويترين كتابفروشي ها قرار گرفت تا پاسخگوي 
عالقه مندان ادبيات باشد.انتشار تمامي رمان هاي برنده نوبل 
ادبيات امسال و تجديد چاپ رمان هاي پر مخاطب ايراني 
و خارجي هم از جمله رخدادهاي بازار نش���ر رمان در 

سال 1396 بود.
نگاهي گذرا به 2۰رمان برتر منتش���ر شده در سال 

1396 چنين است:
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 بلند ش���دم و جايم را به خانم مس���ني دادم كه 
چشم هايش همرنگ چشم هايم بود.به كنج كابين مترو تكيه 
 دادم و يكي از كاتالوگ هاي ش���ركت را ورق زدم.اين ها 
بي نظير بودند.طرح هايي ناب از استاد صوراسرافيل،فرشچيان 
و ابوالقاسم جدي.نقشه هايي از دل كوير،از قم،اصفهان و 
باالخره گبه فارس زير دست هاي زنان هنرمند ايلياتي،با 
چارقده���اي رنگي و لباس هاي بلند محلي.انگار كه اين 
طرح ه���ا از دل نقش و نگار لباس بافندگان بيرون آمده 
بودند.از زير انگش���ت هاي پر از زخم و تاول زده زنان 
زحمتكش،با فرق هاي از وسط باز و موهاي تاب داده،زير 

چارقد توري....
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 تابستان.آسمان آرام و متراكم بود.ماتيو وسط خيابان،
زير آسماني روشن قدم مي زد و دست هايش مثل پارو 
باال و پايين مي رفتند و پارچه س���نگين و طاليي آفتاب 

را كنار مي زدند.
 تابستان.تابس���تان ديگران.براي او روز سياهي شروع 
مي شد كه بايد تا شب، مثل مار به خودش مي پيچيد.يك 
تشييع جنازه زير آفتاب.يك آدرس.پول.بايد به چهارگوشه 
پاريس مي دويد.سارا آدرس را خواهد داد و دانيل پول 

را خواهد داد.شايد هم ژاك...
ديش���ب خواب ديده بود كه قاتل است و هنوز در 
عمق چشم هايش كمي از خواب باقي مانده بود، اما زير 
فشار كور كننده نور آفتاب له شده بود.شماره 16 خيابان 
دالمبر.آنجا بود.سارا در طبقه ششم زندگي مي كرد و طبق 

معمول آسانسور خراب بود.
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سرزمين رويايي،غرق در شور و هيجان بود.درهاي 
سترگ كاخ ابليس باز بود.جمعيت شياطين تمامي نداشت.
درون كاخ،در مي���ان ت���االر بزرگ و اصلي آن،بر تختي 
مرصع از طالي ناب،»نباتيد« دختر زيباي ابليس با نوزادي 
در آغوش، س���ربلند و غرق در غرور،در برابر جمعيت 
ش���ياطين نشسته بود و هفت ش���وهرش هم پشت او 

ايستاده بودند.
 او لحظ���ه به لحظه ك���ودك زيبايش را در آغوش 
مي فش���رد.كودكي كه تلفيقي از زيبايي بي نظير»نباتيد« و 
پ���در خاكي اما م���ه رويش بود. كودك،صورتش گرد و 
سفيد بود.چشمانش نه مانند مادرش چند رنگ و نه مانند 
چشمان پدرش عسلي رنگ بود.چشمانش كامال آبي بود.

آبي درخشان و مواج... 
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در دهكده اي دور افتاده،روستائيان تپه پشت آسياب 
را زير و رو مي كردند تا بلكه گنجي پيدا كنند.شايع بود 

كه در آن جا چيزهاي گرانبهايي پنهان است.
يك بار مجس���مه اي مسي پيدا كردند و چون شبيه 
شيطان بود آن را ذوب كردند و از مس آن براي كليساي 
روستا ناقوس جديدي ساختند.حاال ارباب روستا گروهي 
را اجير كرده تا شبانه قسمتي از تپه پشت آسياب را كه 
گفته مي ش���د صندوقچه هاي طال در اعماق آن وجود 

دارد حفاري كنند.
س���پيده دم ارباب را خبر كردند كه حفاران، يك 
مجسمه بزرگ از زير خاك بيرون كشيده اند.مجسمه را 
به خانه ارباب بردند.در خانه او يك ميهمان كه تازه از 
ش���هر فلورانس آمده بود حضور داشت.او با دقت تمام 
مجسمه را وارسي مي كرد و يافته هايش را در دفترش 

مي نوشت.
لحظه اي هم با دس���ت به ريش بلندش مي كشيد 
و متفكرانه به ابعاد مجس���مه مي نگريست.او كسي نبود 
ج���ز »لئوناردو داوينچي« نق���اش و پيكرتراش بزرگ 

فلورانسي...
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 مدت����ي ب����ود آنادانا خواب هاي آش����فته مي ديد.
خواب هاي او پر از س����ركه و موس����ير و گلپر بود.پر از 
گوجه كال و بادمجان قلمي و كدو.سيب ترشي و كلم 
خرد شده.فلفل سبز و سبزيجات معطر...آنادانا توي خواب 
و بيداري اسير خواب هايش بود.شبي خواب مي ديد تا 
قوزك پا در سركه و نمك فرو رفته و شبيه ترشي غوره 
شده.خواب مي ديد دارد مي افتد توي خمره بزرگ سفالي 

و سركه هفت ميوه درونش را متالشي مي كند...
بر عكس،ش���وهرش جهانگير.دنيا به كامش بود.

كار و كاس���بي اش رونق داشت.مأمورهاي برق جلوي 
خانه اش تير برق كار مي گذاش���تند و مصدق هم از 
چند ماه پيش ش���ده بود نخست وزير محبوب دل ها...

 جهانگير خبرهاي سياست را دنبال مي كرد.هميشه توي 
 حج���ره اش يك���ي دو ت���ا روزنامه و ش���بنامه هاي 

حزب ها و گروه ها بود...

پيشنهاد نوروزي براي اهل فرهنگ
20رمان برتر سال 1396 
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س���ه تا شكارچي توي برف كوهستان گير افتاده و 
راه را گم كرده بودند.هوا داش���ت تاريك مي شد كه به 
خانه اي در دل كوه رسيدند.در زدند و زن صاحب خانه 

آن ها را راه داد.
كنار بخاري نشس���تند و گرم شدند و دراز به دراز 
خوابيدند.مدت زيادي نگذشته بود كه با صداي عجيبي 
كه ش���نيدند از خ���واب پريدند.ديدند از داخل بخاري 
ن���وري رنگارنگ پايين آمد.توي نور يه پري با بال هاي 

سبز ديدند.
پري گفت نترسيد اومدم تقدير يك نفر رو بنويسم 
كه بچه زن صاحب خانه اس���ت.گفت اين زن يك پسر 
مي زايد كه بزرگ مي شود اما در بيست سالگي در شب 

ازدواجش يه گرگ او را مي خورد...
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 عقربه بزرگ سياه هنوز ايستاده است اما در آستانه 
تكاني اس���ت كه هر دقيقه يك بار به خودش مي دهد.
اي���ن تكان جه���ش مانند،دنيا را به حركت در مي آورد.
 س���اعت آرام آرام رويش را بر خواهد گرداند،آكنده از 
 يأس،بي زاري و كالفگي. و س���تون هاي آهني يكي يكي 
راه شان را خواهند كشيد و رفت،مثل اطلسي هاي خميده،تاق 
ايس���تگاه را هم با خود خواهند برد.سكو به راه خواهد 
افتاد و ته سيگارها،بليت باطل شده و لكه هاي آفتاب را 

با خود به سفري نامعلوم خواهد برد.
گاري بارب���ري با چرخ ه���اي بي حركت عبور 
خواه���د كرد و به دنبالش دكه روزنامه فروش���ي،كه 
 همه جايش جلد هاي فريبنده مجله ها آويزان است و 
 آدم هايي كه روي س���كويي كه دارد حركت مي كند،

آدم هاي���ي كه پاهاي ش���ان را تكان مي دهند اما باز 
س���رجاي شان ايستاده اند و آدم هايي كه به جلو قدم 
 برم���ي دارند اما عقب عق���ب مي روند مثل روياي 
عذاب آور پر از تقالي وحشتناك،دل به هم خوردگي،شل 
شدن ساق پا،همه به عقب خيز برخواهندداشت...اين 

قطار به برلين مي رود...
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هوا بهاري بود.از در آپارتمان كه بيرون آمد،ريه اش 

را با هواي تازه پر كرد.چش���مش به مأموران افتاد كه با 
اورال و ماس���ك،كنار ون انتقال مرده ها ايستاده بودند.از 

نفس عميق كشيدنش پشيمان شد.
ويروس مرگبار بدون اين كه ديده يا حس شود،در 
همين هواي تازه و با طراوت منتشر شده بود.حاال ديگر 

خيلي دير بود.
مي دانس���ت هر لحظه ممكن است خشك شده و 
روي زمين بيفتد اما اميد داشت ويروس براي فعال شدن 

روي او ديرتر اثر كند.
هنوز چند قدمي بر نداشته بود كه مأموران با برانكار 
از در آپارتمان او خارج ش���دند.نگاهي به اجساد تلنبار 
شده داخل ون انداخت.دست كم پانزده جسد روي هم 

درازكش چيده شده بودند...
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تمام اكسيژن از ريه هايم فرار كردند و احساس خفگي 
گلويم را چنگ زد.

با دس���ت هاي بي حسم گوش���ه پالتويم را گرفتم 
 و خودم را پوش���اندم. بچ���ه در جايش،درون وجودم، 
 ديوانه وار تكان مي خورد و لحظه اي آرام نمي گرفت.باور 

نمي كردم اما خودش بود.
 انگار بر دهانم مهر خاموش���ي زده ش���ده بود كه 
نمي توانس���تم حرفي بزن���م و خودم را از اين منجالب 
نج���ات دهم. مه غليظي دورمان را گرفته بود به طوري 
كه انگار غير از من و او كس���ي در عالم وجود نداشت.

ترسيدم و لرزيدم.
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اين خبر خيلي زود به كليساي رم رسيد: پدر فريرا 
كه از طرف انجمن عيس���ي پرتغال به ژاپن رفته بود در 
ناگاس���اكي،بعد از شكنجه ش���دن در چاه،از دين خود 
برگش���ته اس���ت.او يك روحاني سرد و گرم چشيده و 

عالي رتبه بود.
س���ي و سه س���ال در ژاپن زندگي كرده بود.مرتبه 
بااليي داش���ت و وجودش الهام بخش ديگر كشيشان و 
 مومنان بود.محال بود چنين مردي زير فشار شكنجه ها و 

سختي ها به ايمانش پشت كند...
رمان »س���كوت« دريافت كننده جايزه »تانيزاكى« 
مهم ترين جايزه ادبيات ژاپن در س���ال 1966 ش���د و از 
 آن به عنوان »دس���تاورد عال���ى اندو« و يكى از بهترين 

رمان هاي قرن بيستم نام برده مى شود.
مارتين اسكورس���يزى كارگردان بزرگ سينما هم 
پس از خواندن رمان »سكوت « نزديك به 23 سال سعى 
داشت كه بر اساس آن فيلمى بسازد اما هر بار به داليلى 
اين برنامه عقب مي افتاد تا اينكه در سال 2۰15 به طور 

رسمى اين پروژه كليد خورد.
در دسامبر 2۰16 هم در سينما هاي جهان به نمايش 

عمومي درآمد و يكي از كانديداهاي اس���كار 2۰17 هم 
شد.
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وقتي »پنبه« به دنيا آمد،مادرش »نازه« ناراحت شده 
بود چون دلش پس���ر مي خواست، از جايش هم تكان 
 نخ���ورد ام���ا دوباره درد به س���راغش آمد، وقتي بچه 
ديگه اي به دنيا آمد، ديدند كه باز هم دختر است و نامش 

را»جميله« گذاشتند.
س���ال ها بعد،وقتي »پنبه« بزرگ شد و ازدواج كرد، 
همراه شوهر و دو فرزندش به نام هاي اسكندر و اسما، از 
روستا به استانبول و بعد هم به لندن و ابوظبي مهاجرت 
كردند.در لندن فرزند سوم آنها به نام يونس به دنيا آمده 
بود: حرف زدن انگليسي اش عالي،تركي اش متوسط و 
كردي اش افتضاح بود.در حالي كه اسكندر مي خواست 
دنيا را اداره كند و اسما مي خواست دنيا را به كل تغيير 

دهد، آرزوي يونس،شناخت و فهم دنيا بود...
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وزي���ر امور خارجه ايران ت���وي قاب مانيتور مي 
 خندي���د و همتاي امريكايي قد بلن���دش، لبخندهاي 
سياستمدارانه اي مي زد. ته همه آن لبخند ها اما مي شد 
ي���ك دنيا فكر و ح���رف را ديد.از دنياي معجزه،قرن ها 
گذشته بود.اين روزها يك لبخند هم مي توانست معجزه 
كند و حاال آن معجزه رخ داده بود:جنگي رخ نمي داد.
به بهانه جنگ،خوني ريخته نمي شد.مدرسه اي فرو نمي 
 ريخت و شايد كودكي در اين گوشه دنيا،همه ترس ها و 
 جيغ ها و اش���ك هايش،امنيت و آرزوهايش را از دست 

نمي داد. و اين همين معجزه بود.
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 چيزي را مي ديد كه هميش���ه در خيالش تجس���م 
مي كرد.وقتي ابري به شكل كاج نقره اي از كوه فوران زد، 
او در خانه بود و ويولن سل تمرين مي كرد.همان شب 
كه از پش���ت بام تماش���ا مي كرد، دود را ديد كه به رنگ 
قرم���ز درآمد.چند روز بعد انفجاري مهيب و فوراني از 
سنگ هاي سرخ داغ رخ داد و غروب همان روز، گدازه 
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س���ال 1396 س���الي پر بار براي بازار انتشار رمان 
ب���ود و طي آن بيش از پنج���اه رمان ايراني و خارجي 
 پش���ت ويترين كتابفروشي ها قرار گرفت تا پاسخگوي 
عالقه مندان ادبيات باشد.انتشار تمامي رمان هاي برنده نوبل 
ادبيات امسال و تجديد چاپ رمان هاي پر مخاطب ايراني 
و خارجي هم از جمله رخدادهاي بازار نش���ر رمان در 

سال 1396 بود.
نگاهي گذرا به 2۰رمان برتر منتش���ر شده در سال 

1396 چنين است:
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 بلند ش���دم و جايم را به خانم مس���ني دادم كه 
چشم هايش همرنگ چشم هايم بود.به كنج كابين مترو تكيه 
 دادم و يكي از كاتالوگ هاي ش���ركت را ورق زدم.اين ها 
بي نظير بودند.طرح هايي ناب از استاد صوراسرافيل،فرشچيان 
و ابوالقاسم جدي.نقشه هايي از دل كوير،از قم،اصفهان و 
باالخره گبه فارس زير دست هاي زنان هنرمند ايلياتي،با 
چارقده���اي رنگي و لباس هاي بلند محلي.انگار كه اين 
طرح ه���ا از دل نقش و نگار لباس بافندگان بيرون آمده 
بودند.از زير انگش���ت هاي پر از زخم و تاول زده زنان 
زحمتكش،با فرق هاي از وسط باز و موهاي تاب داده،زير 

چارقد توري....
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 تابستان.آسمان آرام و متراكم بود.ماتيو وسط خيابان،
زير آسماني روشن قدم مي زد و دست هايش مثل پارو 
باال و پايين مي رفتند و پارچه س���نگين و طاليي آفتاب 

را كنار مي زدند.
 تابستان.تابس���تان ديگران.براي او روز سياهي شروع 
مي شد كه بايد تا شب، مثل مار به خودش مي پيچيد.يك 
تشييع جنازه زير آفتاب.يك آدرس.پول.بايد به چهارگوشه 
پاريس مي دويد.سارا آدرس را خواهد داد و دانيل پول 

را خواهد داد.شايد هم ژاك...
ديش���ب خواب ديده بود كه قاتل است و هنوز در 
عمق چشم هايش كمي از خواب باقي مانده بود، اما زير 
فشار كور كننده نور آفتاب له شده بود.شماره 16 خيابان 
دالمبر.آنجا بود.سارا در طبقه ششم زندگي مي كرد و طبق 

معمول آسانسور خراب بود.
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سرزمين رويايي،غرق در شور و هيجان بود.درهاي 
سترگ كاخ ابليس باز بود.جمعيت شياطين تمامي نداشت.
درون كاخ،در مي���ان ت���االر بزرگ و اصلي آن،بر تختي 
مرصع از طالي ناب،»نباتيد« دختر زيباي ابليس با نوزادي 
در آغوش، س���ربلند و غرق در غرور،در برابر جمعيت 
ش���ياطين نشسته بود و هفت ش���وهرش هم پشت او 

ايستاده بودند.
 او لحظ���ه به لحظه ك���ودك زيبايش را در آغوش 
مي فش���رد.كودكي كه تلفيقي از زيبايي بي نظير»نباتيد« و 
پ���در خاكي اما م���ه رويش بود. كودك،صورتش گرد و 
سفيد بود.چشمانش نه مانند مادرش چند رنگ و نه مانند 
چشمان پدرش عسلي رنگ بود.چشمانش كامال آبي بود.

آبي درخشان و مواج... 
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در دهكده اي دور افتاده،روستائيان تپه پشت آسياب 
را زير و رو مي كردند تا بلكه گنجي پيدا كنند.شايع بود 

كه در آن جا چيزهاي گرانبهايي پنهان است.
يك بار مجس���مه اي مسي پيدا كردند و چون شبيه 
شيطان بود آن را ذوب كردند و از مس آن براي كليساي 
روستا ناقوس جديدي ساختند.حاال ارباب روستا گروهي 
را اجير كرده تا شبانه قسمتي از تپه پشت آسياب را كه 
گفته مي ش���د صندوقچه هاي طال در اعماق آن وجود 

دارد حفاري كنند.
س���پيده دم ارباب را خبر كردند كه حفاران، يك 
مجسمه بزرگ از زير خاك بيرون كشيده اند.مجسمه را 
به خانه ارباب بردند.در خانه او يك ميهمان كه تازه از 
ش���هر فلورانس آمده بود حضور داشت.او با دقت تمام 
مجسمه را وارسي مي كرد و يافته هايش را در دفترش 

مي نوشت.
لحظه اي هم با دس���ت به ريش بلندش مي كشيد 
و متفكرانه به ابعاد مجس���مه مي نگريست.او كسي نبود 
ج���ز »لئوناردو داوينچي« نق���اش و پيكرتراش بزرگ 

فلورانسي...

انا 
اد

 آن
 از

ي
رد

م

هر
 کل

يبا
 فر

ته
وش

ن

 مدت����ي ب����ود آنادانا خواب هاي آش����فته مي ديد.
خواب هاي او پر از س����ركه و موس����ير و گلپر بود.پر از 
گوجه كال و بادمجان قلمي و كدو.سيب ترشي و كلم 
خرد شده.فلفل سبز و سبزيجات معطر...آنادانا توي خواب 
و بيداري اسير خواب هايش بود.شبي خواب مي ديد تا 
قوزك پا در سركه و نمك فرو رفته و شبيه ترشي غوره 
شده.خواب مي ديد دارد مي افتد توي خمره بزرگ سفالي 

و سركه هفت ميوه درونش را متالشي مي كند...
بر عكس،ش���وهرش جهانگير.دنيا به كامش بود.

كار و كاس���بي اش رونق داشت.مأمورهاي برق جلوي 
خانه اش تير برق كار مي گذاش���تند و مصدق هم از 
چند ماه پيش ش���ده بود نخست وزير محبوب دل ها...
 جهانگير خبرهاي سياست را دنبال مي كرد.هميشه توي 
 حج���ره اش يك���ي دو ت���ا روزنامه و ش���بنامه هاي 

حزب ها و گروه ها بود...

پيشنهاد نوروزي براي اهل فرهنگ
20رمان برتر سال 1396 
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س���ه تا شكارچي توي برف كوهستان گير افتاده و 
راه را گم كرده بودند.هوا داش���ت تاريك مي شد كه به 
خانه اي در دل كوه رسيدند.در زدند و زن صاحب خانه 

آن ها را راه داد.
كنار بخاري نشس���تند و گرم شدند و دراز به دراز 
خوابيدند.مدت زيادي نگذشته بود كه با صداي عجيبي 
كه ش���نيدند از خ���واب پريدند.ديدند از داخل بخاري 
ن���وري رنگارنگ پايين آمد.توي نور يه پري با بال هاي 

سبز ديدند.
پري گفت نترسيد اومدم تقدير يك نفر رو بنويسم 
كه بچه زن صاحب خانه اس���ت.گفت اين زن يك پسر 
مي زايد كه بزرگ مي شود اما در بيست سالگي در شب 

ازدواجش يه گرگ او را مي خورد...
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 عقربه بزرگ سياه هنوز ايستاده است اما در آستانه 
تكاني اس���ت كه هر دقيقه يك بار به خودش مي دهد.
اي���ن تكان جه���ش مانند،دنيا را به حركت در مي آورد.
 س���اعت آرام آرام رويش را بر خواهد گرداند،آكنده از 
 يأس،بي زاري و كالفگي. و س���تون هاي آهني يكي يكي 
راه شان را خواهند كشيد و رفت،مثل اطلسي هاي خميده،تاق 
ايس���تگاه را هم با خود خواهند برد.سكو به راه خواهد 
افتاد و ته سيگارها،بليت باطل شده و لكه هاي آفتاب را 

با خود به سفري نامعلوم خواهد برد.
گاري بارب���ري با چرخ ه���اي بي حركت عبور 
خواه���د كرد و به دنبالش دكه روزنامه فروش���ي،كه 
 همه جايش جلد هاي فريبنده مجله ها آويزان است و 
 آدم هايي كه روي س���كويي كه دارد حركت مي كند،

آدم هاي���ي كه پاهاي ش���ان را تكان مي دهند اما باز 
س���رجاي شان ايستاده اند و آدم هايي كه به جلو قدم 
 برم���ي دارند اما عقب عق���ب مي روند مثل روياي 
عذاب آور پر از تقالي وحشتناك،دل به هم خوردگي،شل 
شدن ساق پا،همه به عقب خيز برخواهندداشت...اين 

قطار به برلين مي رود...

ي 
دگ

ج ز
 کا

ن:
رما

ي
ظم

ي کا
ضح

ته 
وش

ن

هوا بهاري بود.از در آپارتمان كه بيرون آمد،ريه اش 

را با هواي تازه پر كرد.چش���مش به مأموران افتاد كه با 
اورال و ماس���ك،كنار ون انتقال مرده ها ايستاده بودند.از 

نفس عميق كشيدنش پشيمان شد.
ويروس مرگبار بدون اين كه ديده يا حس شود،در 
همين هواي تازه و با طراوت منتشر شده بود.حاال ديگر 

خيلي دير بود.
مي دانس���ت هر لحظه ممكن است خشك شده و 
روي زمين بيفتد اما اميد داشت ويروس براي فعال شدن 

روي او ديرتر اثر كند.
هنوز چند قدمي بر نداشته بود كه مأموران با برانكار 
از در آپارتمان او خارج ش���دند.نگاهي به اجساد تلنبار 
شده داخل ون انداخت.دست كم پانزده جسد روي هم 

درازكش چيده شده بودند...
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تمام اكسيژن از ريه هايم فرار كردند و احساس خفگي 
گلويم را چنگ زد.

با دس���ت هاي بي حسم گوش���ه پالتويم را گرفتم 
 و خودم را پوش���اندم. بچ���ه در جايش،درون وجودم، 
 ديوانه وار تكان مي خورد و لحظه اي آرام نمي گرفت.باور 

نمي كردم اما خودش بود.
 انگار بر دهانم مهر خاموش���ي زده ش���ده بود كه 
نمي توانس���تم حرفي بزن���م و خودم را از اين منجالب 
نج���ات دهم. مه غليظي دورمان را گرفته بود به طوري 
كه انگار غير از من و او كس���ي در عالم وجود نداشت.

ترسيدم و لرزيدم.
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اين خبر خيلي زود به كليساي رم رسيد: پدر فريرا 
كه از طرف انجمن عيس���ي پرتغال به ژاپن رفته بود در 
ناگاس���اكي،بعد از شكنجه ش���دن در چاه،از دين خود 
برگش���ته اس���ت.او يك روحاني سرد و گرم چشيده و 

عالي رتبه بود.
س���ي و سه س���ال در ژاپن زندگي كرده بود.مرتبه 
بااليي داش���ت و وجودش الهام بخش ديگر كشيشان و 
 مومنان بود.محال بود چنين مردي زير فشار شكنجه ها و 

سختي ها به ايمانش پشت كند...
رمان »س���كوت« دريافت كننده جايزه »تانيزاكى« 
مهم ترين جايزه ادبيات ژاپن در س���ال 1966 ش���د و از 
 آن به عنوان »دس���تاورد عال���ى اندو« و يكى از بهترين 

رمان هاي قرن بيستم نام برده مى شود.
مارتين اسكورس���يزى كارگردان بزرگ سينما هم 
پس از خواندن رمان »سكوت « نزديك به 23 سال سعى 
داشت كه بر اساس آن فيلمى بسازد اما هر بار به داليلى 
اين برنامه عقب مي افتاد تا اينكه در سال 2۰15 به طور 

رسمى اين پروژه كليد خورد.
در دسامبر 2۰16 هم در سينما هاي جهان به نمايش 

عمومي درآمد و يكي از كانديداهاي اس���كار 2۰17 هم 
شد.
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وقتي »پنبه« به دنيا آمد،مادرش »نازه« ناراحت شده 
بود چون دلش پس���ر مي خواست، از جايش هم تكان 
 نخ���ورد ام���ا دوباره درد به س���راغش آمد، وقتي بچه 
ديگه اي به دنيا آمد، ديدند كه باز هم دختر است و نامش 

را»جميله« گذاشتند.
س���ال ها بعد،وقتي »پنبه« بزرگ شد و ازدواج كرد، 
همراه شوهر و دو فرزندش به نام هاي اسكندر و اسما، از 
روستا به استانبول و بعد هم به لندن و ابوظبي مهاجرت 
كردند.در لندن فرزند سوم آنها به نام يونس به دنيا آمده 
بود: حرف زدن انگليسي اش عالي،تركي اش متوسط و 
كردي اش افتضاح بود.در حالي كه اسكندر مي خواست 
دنيا را اداره كند و اسما مي خواست دنيا را به كل تغيير 

دهد، آرزوي يونس،شناخت و فهم دنيا بود...
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وزي���ر امور خارجه ايران ت���وي قاب مانيتور مي 
 خندي���د و همتاي امريكايي قد بلن���دش، لبخندهاي 
سياستمدارانه اي مي زد. ته همه آن لبخند ها اما مي شد 
ي���ك دنيا فكر و ح���رف را ديد.از دنياي معجزه،قرن ها 
گذشته بود.اين روزها يك لبخند هم مي توانست معجزه 
كند و حاال آن معجزه رخ داده بود:جنگي رخ نمي داد.
به بهانه جنگ،خوني ريخته نمي شد.مدرسه اي فرو نمي 
 ريخت و شايد كودكي در اين گوشه دنيا،همه ترس ها و 
 جيغ ها و اش���ك هايش،امنيت و آرزوهايش را از دست 

نمي داد. و اين همين معجزه بود.
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 چيزي را مي ديد كه هميش���ه در خيالش تجس���م 
مي كرد.وقتي ابري به شكل كاج نقره اي از كوه فوران زد، 
او در خانه بود و ويولن سل تمرين مي كرد.همان شب 
كه از پش���ت بام تماش���ا مي كرد، دود را ديد كه به رنگ 
قرم���ز درآمد.چند روز بعد انفجاري مهيب و فوراني از 
سنگ هاي سرخ داغ رخ داد و غروب همان روز، گدازه 
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86

جوشيد و به طرف شهر روان شد.او فقط مهتر و نوكرش 
را به همراه يك راهنماي محلي با خود برد و سواره شهر 
را ترك كرد و تمام ش���ب در جوار كوه ماند.فلز مذاب، 
فش فش كنان بيرون مي ريخت و خاكستر هاي داغ بر 
آن جاري بود، مثل قايق هايي كه فقط با بيست متر فاصله 

از او مي گذشتند...
نش���ريه گاردين وقتي معرفي و انتخاب 1۰ رمان 
عاش���قانه برتر ادبيات جهان را انجام داد،رمان »عاش���ق 
آتشفشان« در بين اين 1۰ رمان برتر قرار گرفت تا تحسين 

جهاني از آن شود.
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 صداي ام���واج دريا،خوش طني���ن ترين صداي 
هستي ست و من در كنار اين عظمت بيكران،در اسرار الهي 
غرق شده ام.عالقه ام به آبي دريا،خود حكايتي ديرينه دارد.
حكايتي كه به دوران كودكي ام باز مي گردد و كسي كه 
باعث شد قدم در راه سرنوشتي بگذارم كه مرا به اين آبي 

دريا برساند.مرا به اين زاللي و دل دريايي اش برساند.
 اص���ال م���رام دريا اين بود كه همه را به س���احل 

آرامش برساند...
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برنده نوبل ادبيات 2۰17
حوضچه در جنوب عمارت بود.براي رسيدن به آن 
جا بايد از ورودي پش���تي خارج مي ش���ديد و از آن راه 
باريك و پر پيچ و خم مي گذشتيد و از كنار آن درخت 
عظيم سرخس كه حتي در اواخر پاييز هم از فرط پر شاخ 

و برگي راه آدم را سد مي كرد عبور مي كرديد.
گاهي هم اگر از سرپرست نشاني نبود مي توانستيد 
از قطعه زمين ريواس كاري ش���ده ميان بر بزنيد. به هر 
 حال وقتي به حوضچه مي رسيديد به جوي آرامي وارد 

مي شديد با مرغابي ها و علف هاي كنار حوضچه.
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مادرم با چنگال،يك تكه خربزه در دهانم مي گذارد.
 بعد دس���تش را زير چان���ه ام مي گيرد.خربزه را آنقدر 
مي جوم تا آبش از چانه ام جاري ش���ود.مادرم دستي به 
س���رم مي كشد.مي گويد حاال برو بيرون بازي كن،ولي 
 دور نش���و وگرنه تو را مي دزدند و به عنوان عروس به 
كولي ها مي فروشند.مادرم،سپس خواهر ديگرم و دو برادرم 
را صدا مي زند.بايد بالفاصله آرام بگيريم.مادرم مي گويد 
»دارد مي آيد«. ما پشت در به انتظار ايستاده ايم.هيكل مرد 
چارچوب در را پر مي كند.سريع خم مي شوم.كفش هاي 

راحتي را جلوي پاي مرد روي زمين مي گذارم.
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وقتي باد از غرب مي آد، بيشتر بوي تخم مرغ گنديده 
مي ده.از شرق كه مي وزه،مثل بوي گوگرده كه گلومون 
رو مي زنه.وقتي از شمال مي آد،دودهاي سياه يه راست 
مي آن رو س���رمون.و وقتي باد جنوب بلند مي ش���ه،كه 
كم برامون پيش مي آد،واقعا بوي گند مي ده.ما وس���ط 
همه اينا،خيلي وقته كه ديگه به ش���ون محل نمي ذاريم.
آدم ب���ه همه چي عادت مي كنه.آب و هوامون همچين 
تعريف���ي نداره.تا جايي كه من يادم مي آد،هواي اين جا 
هميشه همين طور بوده.يه ذره نور از سوراخ وسط اين 
لحاف خاكس���تري آسمون كه گاهي وقت ها واسه چند 
روز حتي تا روي سرمون پايين مي آد،بيرون مي زنه.البته 

اگه بادي بلند نشه...
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توي باغ يك تپه گل اركيده بنفش تكيه داده بودند 
ب���ه ديوار اتاقك جل���وي در.آن قدر اركيده زياد بود كه 
پنجره هاي اتاقك معلوم نبود.پنج ش���نبه ها از باغ سر دو 
راهي قلهك تا خانه را پياده روي مي كرد.معلوم بود كه 
باز هم توي باغ قراره عروس���ي برگزار بشه.در اين يك 
سالي كه برگشته تهران اين نهمين عروسي بود كه توي 

اين باغ مي ديد.
نخستين بار كه ديد عروسي هست حالش بد شده 
بود.فكر كرده بود عروس���ي كوروش است كه آمده توي 

باغ پدربزرگش جشن گرفته،ولي نبود.
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سال 88- آخر تابس���تان است.حال آنوشه خوش 
 نيست.مثل هميش���ه تودار است.عالئم يكي يكي ظاهر 
مي شود.هر كس نظريه اي صادر مي كند.از كم خوني و 

فقر آهن گرفته تا درس خواندن زياد و بد غذايي.
آنوش���ه بهتر نمي شود.به بي حالي و افت فشار و 
دردهاي گاه و بيگاه، ورم پاها هم اضافه مي ش���ود.دكتر 
رفتن ها ش���روع مي شود.دكتر هايي كه اين و آن معرفي 
مي كنند و هر يك تجويزي و دارويي مي دهد و قضيه 

را جدي نمي گيرد.
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زن در خيابان قدم مي زند.شهر بزرگي است.جمعيت 
زيادي اينطرف و آنطرف مي روند.انگار روز تعطيلي است.
در مي���ان جمعيت،چهره مرد صرب را به جا مي آورد.
يادش مي آيد كه در اردوگاه هاي بوسني با او و باقي زنان 

مسلمان چه كرده بود:زجر و شكنجه و تجاوز...
 زن چاقوي���ي را ك���ه در دس���ت دارد محكم تر 
مي گيرد.مرد جلوي ويترين مغازه اي ايستاده و به دوربين هاي 
 پش���ت آن نگاه مي كند.زن نمي ترسد.حاال عدالت اجرا 

مي شود و انتقامش را خواهد گرفت. 
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فيلم »بدون تاريخ، بدون امضا« به كارگردانى وحيد 
جليلوند از جمله فيلم هايى است كه در مدت اكران خود 
ن���ه تنها مورد توجه قرار گرفت بلكه جوايز متعددى از 
جشنواره هاى مختلف به دست آورد. كاوه نريمان يكى از 
پزشكاِن پزشكى قانونى در محل كارش با جسدى مواجه 

مى شود كه وى را پيش از اين مى شناخته است. 
براى همين اس���ت كه بدون تاريخ ، بدون امضا از 
وجدان حرف مى زند، عنصر مغفول مانده بس���يارى از 
آدميان امروز. فيلم تلنگرى محكم اس���ت به ما به عنوان 
بيننده تا درونمان را به چالش بكش���د و ما را در برابر 

وجدانمان تنها بگذارد.
 ش���ايد خيلى ها اين ميزان فداكارى دكتر نريمان را 
احمقانه بدانند. اما بايد گفت اگر كس���ى ذره اى وجدان 

داشته باشد بايد مثل دكتر نريمان رفتار كند.

ي
در

ما

ی
کل

 تو
يه

 رق
ن :

دا
گر

کار

مادری
فيلم »مادرى« به كارگردانى رقيه توكلى داستان »مادرى« 
درباره زندگى دو خواهر است كه به تنهايى در شهر يزد با 
يكديگر زندگى مى كنند؛ با اين تفاوت كه يكى عشق  خود 

را رها كرده و ديگري عشقش او را رها كرده است. 
آن ها يك تنه روبروى مش���كالت و مسائلى كه سر 
راه دارند، ايستادگى مى كنند و حركتى رو به جلو دارند 
ت���ا اينك���ه اتفاقاتى در فيلم براى آنها رقم مى خورد. اما 
نگار جدا از همسرش زندگى مى كند و نوا در حسرت 
زندگى مشتركى مانند خواهرش روزگار مى گذارند. نگار 
قصد دارد براى برپايى نمايشگاه نقاشى به همراه استادش 

از كشور خارج شود.
 اتفاقى كه همه را عليه او مى شوراند. »مادرى«اولين 

ساخته رقيه توكلى است كه به يمن بهره گيرى از عوامل 
فنى متخصص و با تجربه از اش���كاالت فنى ش���اخص 

مصون مانده است .
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پل خواب
»پل خواب« هم به كارگرداني اكتاى براهنى است. در 
اين فيلم شهاب در آستانه ازدواج با نامزدش است. شرايط 
اقتصادى و مالى او باعث مى شود به اتفاق دوستش وارد 
يك معامله تجارى شود اما در كمال ناباورى پول هاى او 

را باال مى كشند. 
ش���رايط سختى بر زندگى او حاكم مى شود. پول 
 به���ره اى مى گيرد و از پرداخت اقس���اط آن هم عاجز 

مى شود. طلبكاران او را راحت نمى گذارند.
  پدرش كه دبير مدرس���ه اس���ت وارد ماجراى او 
مى ش���ود. نامزدش نيز او را تحت فش���ار قرار مى دهد. 
 شهاب تحت تاثير اين فشارها دست به كار عجيبى مى زند. 
» پل خواب « كه نخستين تجربه سينمايى اكتاى براهنى 
به شمار مى رود، اقتباس آزادى است از داستان » جنايت 
و مكافات « نوشته يكى از مشهورترين نويسندگان تاريخ 

ادبيات يعنى فئودور داستايوفسكى.
 در » جنايات و مكافات « خواننده به راحتى توان 
اين را مى يابد كه به ذهن شخصيت اصلى داستان نفوذ 
كرده و از دريچه ذهن او به اتفاقات بنگرد. داستايوفسكى 
توانسته با تسلطى بى نظير دنيايى قابل لمس و واقعى را 
براى خواننده بسازد. اما » پل خواب « در اين خصوص 

تنها به نام اثر بسنده كرده.
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»اسرافيل« در ادامه دغدغه هاى آيدا پناهنده به عنوان 

يك فيلمساز زن ساخته شده است. ملودرامى عاشقانه با 
رگه هايى از فمنيستى رقيق كه سعى مى كند از خالل عشق 

وضعيت زنان در جامعه امروز ايران را بررسى كند. 
فيلم ش���روع بدى ندارد. ماجراى مرگ پسر جوان 
ماهى و بازگشت بهروز از كانادا به عنوان عشق قديمى 
ماهى نويد يك فيلم عاش���قانه خوش ساخت را مى دهد. 
كمااينكه فيلم روند خوبى را هم طى مى كند و با تمركز 
روى شخصيت ماهى و اتفاقاتى كه او از سر مى گذراند 
مى تواند همدلى تماشاگر را به عنوان يك زن رنج كشيده 

و مظلوم برانگيزد. 
اتفاقاتى كه براى ماهى در مدرس���ه مى اُفتد انقدر 
منطقى و درس���ت اس���ت كه براى تماشاگر قابل درك 
باشد. از طرف ديگر ايجاد ارتباط مجدد بهروز و ماهى 
و يادآورى خاطرات گذشته نويد يك عاشقانه جذاب و 
محكم را مى دهد. تنهايى زنى كه فرزندش را از دس���ت 
داده، تنهايى كسى كه از خارج آمده تا با دخترى ازدواج 
كند، و دخترى كه تنهاست و مى خواهد با ازدواج كند 

تا  از تنهايى رها شود.
 مثلث بى رنگ تنهايى اگرچه به راحتى قابل تصور 
نيس���ت اما نمى توان از كنار تنهايى كسانى گذشت كه 
تنهايى آنها بحرانى براى ديگران شده است. فيلم اسرافيل 
تاملى درباب تنهايى انسان ها در شهرى كوچك است. اگر 
اين تنهايى در شهرى بزرگ رخ مى داد به خوبى عمق 
فاجعه به تصوير نمى آمد اما تنهايى در شهرى در شمال 
ايران با سكانس هاى زيباى طبيعت و راه آهن همگى دال 

بر وضعيت ملتهب دارد
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فيلم س���ينمايى »كمدى انس���انى« پنجمين ساخته 
محمدهادى كريمى در بخش س���وداى س���يمرغ سى و 
پنجمين جش���نواره فيلم فجر حضور دارد. اين فيلم يك 
داستان پرافت و خيز بيوگرافيك است كه آن را مى توان 
يك كمدى-تراژدى در بستر تاريخ معاصر دانست. »كمدى 
انسانى« از دهه 3۰ تا دهه 6۰ روايت مى شود. بنا برگفته 
ى سازندگان اين فيلم پربازيگر، هيچ يك از كاراكترها نام 
ندارند و گويا تك تك آن ها معادلى هستند بر آدميانى كه 
دور و برمان پر شده اند. فيلم يك كمدى موقعيت از زندگى 
تراژيك فردى است كه مى بايست عليرغم خواست درونى 

اش همرنگ با مردم پيرامونش زندگى كند. 

اشاره: سينمای ايرن سال پر فراز و نشيبی گذراند 
و در اين مدت توانست فيلم های جذاب و قابل توجهی 
را به مخاط بان خود معرفی كند. در مطلب حاضر سعی 
كرديم برخی از فيلم های در حال اكران را به شما معرفی 
كنيــم. اين فيلم های منتخبی از ميان فيلم های متعددی 
است كه می تواند ساليق متعدد را در ژانرهای جنگی، 

دفاع مقدس، درام، تاريخی و .. را در برگيرد.

  منوچهر دين پرست

نگاهی به فيلمهای در حال اکران 
سينماها

تعطيالت نوروز 
و پرده نقره اي
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فيل���م »ب���رگ  جان« دومين فيلم داس���تانى بلند 
 ابراهيم مختارى، مس���تند س���از برجسته، اثرى ساده و 
مضمون گراس���ت. يك روايت بى سكته و بى ادعا كه 
از درون دغدغه ش���خصى سازنده اش و تجربه او در 

مواجهه با واقعيت و بيان آن بيرون مى آيد. 
فيلم س���اده است چرا كه مصالح داستانى و نوع 
پيش روى داستان به شكلى ساده و ميني ماليستى تدوين 

شده است.
 »برگ جان« داس���تان مستندسازى به نام پيمان با 
بازى مهدى احمدى كه در ميانه ساخت يك اثر تبليغاتى 

درباره زعفران، متوجه مى شود كه سرطان دارد.
 او كه تا پيش از اين نگاهى ابزارى و صرفاً اقتصادى 
به ساخت اين فيلم داشته، با اين خبر از يك سو )مواجهه 
با مرگ( و رابطه اش با رحيم زعفران كار پير از سوى 

ديگر ديدگاه متفاوتى به كارش پيدا مى كند.
 رحيم با بازى درخشان ديگرى از سعيد پورصميمى 
كش���اورزى بداخالق و بدقلق اما گيراست كه ديدى 
متفاوت نس���بت به كار و بس���تر كارى خود)طبيعت( 

دارد.
 به واسطه همين ديد و تلنگرهاى رحيم است كه 
پيمان نگاه متفاوتى به فيلمش پيدا مى كند و معنايى جديد 

را از رابطه با كار خود و موضوعش كشف مى كند.
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»دري���ا و ماهى پرن���ده« مضمونى اجتماعى دارد و 
روايتگر داستان زندگى نوجوانى هفده ساله به نام احسان 

است كه توانايى تكلم و شنيدن ندارد.
 او بدون ارتكاب جرمى در مركز بازپرورى نوجوانان 
بزهكار در يك منطقه محروم به سر مى برد. كارگردان 

فيلم مهرداد غفارزاده است.
 »دريا و ماهى پرنده« استعاره اى از يك اتفاق است. 
اتفاقى كه نوجوانى به نام احسان كه نه توان صحبت دارد 
و نه شنيدن؛ در زندانى قرار مى گرد كه راه رهايى او پناه 

بردن به خياالت اوست. 
خيال او چيزى جز دريا و ماهى پرنده كه بر ديوار 

نقش مى بندد نيست.
 پيك���ره »دريا و ماهى پرنده« در همان زندانى قرار 
 دارد كه احسان در پى رهايى از آن است. او در فضاى 
تب زده زندان با همبندان درگير مى شود، آنها او را مسخره 
م���ى كنن���د، اما او با زبان بى زبان فضايى از نفوذ در دل 
زنى )مددكار( در زندان ايجاد مى كند كه به حرف هاى 
او گوش كند و دل سراسر ملتهب او را آرام كند. اما زن 

هم نمى تواند كارى از پيش ببرد.
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 آخرين س���اخته ش���هرام مكرى يك���ى از مورد 
انتظار ترين فيلم هاى امسال سينماى ايران بود، فيلمى كه 
اج���ازه حضور در جش���نواره فجر را پيدا نكرد و حاال 
زمان اكرانش فرا رسيده، اكران در گروه هنر و تجربه كه 
با اس���تقبال خوب مخاطبان مواجه شده، زيرا بسيارى از 
مخاطبان اثر پيشين مكرى يعنى »ماهى و گربه« را دوست 
داشتند، و البته شهرام مكرى را به عنوان كارگردانى كاربلد 
ك���ه حرف هاى جديدى براى گفتن دارد، مى شناس���ند. 
»هجوم« روايتگر داس���تان گروهى از افراد اس���ت كه در 
داخل ورزش���گاهى تمريناتى را انجام مى دهند، و در پى 
قتلى كه در اين ورزش���گاه رخ داده، پليس براى واكاوى 
قتل و علت رخدادنش، مى خواهد صحنه قتل مو به مو 
بازس���ازى شود، داستان جذاب است و ظاهرا بر خالف 
»ماهى و گربه«، بايد رنگ و قوت بيشترى در فيلم داشته 
باشد، و بناست در كنار فرمى كه پيچيده و جذاب است، 

داستان جذابى نيز روايت شود.
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»اگزما« كارى از مهران مهدويان است. اين فيلم درباره 
دخترى به نام روياست. رويا در تالش است زندگى خود 
را در آرامش نگه دارد، از طرفى نمى خواهد ش���وهرش 
از گذشته اش با خبر شود.او در اين مسير با مشكالتى 
مواجه مى شود. »اگزما« رگه هايى از نقد اجتماعى را هم 
به همراه دارد. مسئله فيلم موضوع سنت است و پيچيدگى 
روابط زن و مرد بر بستر اين سنت را نقد مى كند. موضوع 
حق���وق زنان اين روزه���ا به يكى از دغدغه هاى اصلى 
فيلمسازان جريان موسوم به »سينماى اجتماعى« ايران بدل 
شده و فيلم هاى پرشمارى با اين محوريت شاهديم. طعنه 
 زنى به جامعه مردساالرى كه شرايط بغرنج حاكم برآن ، 
گاه نامعقول ترين واكنش ها را موجب مى ش���ود كه در 
يك چرخه تكرار و دور تسلس���ل بيهوده ، راه به جايى 

نمى برد و ناهنجارى هايى به وجود مى آورد.
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مينا بعد از جدايى از همسرش به دنبال شغل و محل 
اسكان مى گردد. در اين مسير با كامران مدير رستورانى 
كه در آن كار مى كند آشنا مى شود. كامران سرپناهى به 
او مى دهد. مينا تحت تاثير حمايت ها و محبت هاى كامران 
به او دل مى بازد ، كامران نيز به مينا مشتاق و عالقمند 
است. روزها از پس هم مى گذرد و عشق مينا به كامران 
كاسته نمى شود و اوج مى گيرد.اما كامران ديگر قصد ادامه 
ندارد. اين فيلم به كارگردانى حميد نعمت اهلل عرضه شده 
است. تجربه ديدن »رگ خواب« بر پرده عريض سينما، 
لذت بخش است چون فارغ از هر چيز، تصاوير فيلم براى 
ديده شدن بر روى پرده عريض ثبت شده اند. تصويربردارى 
تحسين برانگيز فيلم در انتخاب لنزها و جاى قرارگيرى 
دوربين، به خوبى در خدمت ساختن لحظات بصرى لذت 
بخش براى مخاطب است. اهداى جايزه بهترين بازيگر 
نقش اول زن به ليال حاتمى بدون ترديد كمترين تقدير از 
بازى درخشان او در اين فيلم است )اهداى مشترك اين 
جايزه به او و مريال زارعى در جشنواره فجر اتفاقى است 

كه شايد كمى عجيب و محل ايراد باشد(. 
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»زرد« به عنوان اولين ساخته كارگردانى جوان، فيلمى 
تأثيرگذار با سبك وسياق برخى از فيلم هاى اخير سينماى 
ايران و حتى ارجاع رنگين و معنى دار به سريال هاى ساخته 
ش���ده سال هاى قبل )مانند سريال قرمز( است؛ حكايت 
چند جوان س���رخوش و سهل انگار در راه مسافرت به 
خارج از تهران و مراودات عاشقانه زيرپوستى كه ناگهان 
بروز يك فاجعه، مس���ائل پى درپى و تلخى را برايشان 
رقم زده و انگيزه هاى درونى افراد را براى ديگرى و براى 
تماشاگر فيلم نمايان مى كنند. گو اينكه در ادامه، مسير و 
عمق ماجراها ظاهرا حكايت از فروغلتيدن انسان امروز و 
مشخصا جوان طبقه متوسطى ايرانى به دام بى اعتمادى و 
دورويى و عدم گذش���ت دارد. تصادف حامد )با حضور 
شهرام حقيقت دوست، يادآور سريال تلويزيونى »قرمز« 
با داستان مشابه!( با يك پسربچه در خيابان و فراركردن 
دوس���تش با اتومبيل و سپس بالفاصله مبتالشدن حامد 
به نارسايى حاد كبدى كه او را راهى بيمارستان كرده و 
موجب بسترى شدنش مى شود، آغازگر بروز فاجعه و 

گره اوليه فيلم است.
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آخرين فيلم مس���عود كيميايى »قاتل اهلى« نام دارد. 
فيلم���ى با همان مضامينى كه تا كنون از كيميايى ديديم. 
اما اين فيلم نقدى بر اوضاع سياس���ى و اجتماعى دوران 
ما دارد. حاج آقا دكتر جالل س���روش )پرويز پرستويى( 
 كارآفري���ن موفق بخش خصوصى تصميم به افش���اى 
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خيانت هاى ش���ركت پيسارو كه مافياى قدرت و ثروت 
اس���ت، مى گيرد. سياوش مطلق )امير جديدى( و احمد 
كيا )حميدرضا آذرنگ( ، فرزند خوانده هاى سروش اند 
و سياوش نه فقط مورد اعتمادترين فرد نزد سروش بلكه 
دلبس���ته مهتاب )پگاه آهنگرانى( دختر او هم هست. اما 
مهتاب رابطه اى عاطفى با بهمن )پوال كيميايى( خواننده 
پاپ دارد. تعطيلى كنسرت ها ، دامنه اختالفات اقتصادى 
سروش و شركت پيسارو تاوانى دارد كه نه فقط اطرافيانش 

، بلكه همه مردم بايد آن را بپردازند و ...
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»ش���نل« داس���تان دردناك و مخوف مهاجران به 
س���رزمين مان، ايران است. ما آريايى هاى نژادپرستى كه 
هيچ ك���س جز خودمان را قبول نداريم و به احدى جز 
خودمان شناسنامه  ايرانى نمى دهيم،  حتى اگر آن فرد در 
همين مرز و بوم متولد شده باشد. با فوت حميد )مسعود 

فروتن(، صحرا )باران كوثرى( دوباره بيوه مى شود.
 همين اتفاق ناگوار كافى ا ست تا صحرا درگير يكى 
از پيچيده ترين ماجراهايى شود كه تاكنون در سينماى ما 

به آن پرداخته نشده است. 
با همين سوژه ناب و پرورش صحيح فيلمنامه است 
كه فيلم شنل فيلمى منحصر به فرد از آب درآمده، فيلمى 
پر از تعليق با فراز و فرودهاى به هنگام، بازى هاى درخشان 
و مينيمال ه���اى ظريف هم در روايت و هم در ديالوگ. 
صحرا پرستار است. يك زن مستقل و يك مادر خوب 
كه س���عى مى كند جاى خالى پدر را براى تنها دخترش 

باران )آيسان حداد( پر كند.
 او كه فكر مى كرده تنها همسر حميد است، وقتى 
متوجه مى ش���ود كه حميد بيست و دو سال قبل ازدواج 
كرده و دو فرزند هم دارد، براى اثبات حقانيتش درصدد 
به دست آوردن شناسنامه  او كه عقدشان در آن ثبت شده 

برمى آيد.
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آموزگار جوان روستايى در حاشيه شهر بم پس از 
بيرون آمدن از زير آوار پى مى برد همكارش جان سپرده 
است، او به سوى شهر راه مى افتد تا براى اهالى كمك 
بياورد،  اما با رسيدن به شهر ناباورانه درمى يابد كه فاجعه 
اصلى در آنجا روى داده و از هر گوشه و كنارى فرياد 

شيون و زارى و درخواست كمك بلند است.
او در بيمارس���تان ويران و پر از مجروح و كش���ته 
ب���ه روحانى برمى خ���ورد و به توصيه و راهنمايى او به 
گورس���تان ش���هر رفته و به كار غسل دادن زن  ها و دفن 

آن ها مى پردازد.
 مردى زندانى كه در اثر ويرانى زندان خود را به شهر 

رسانده، براى غسل دادن زن، مادر و فرزندش »آرزو« از او 
كمك مى خواهد. كارگردان اين فيلم كيانوش عيارى است. 
عيارى كارگردان مطرح سينماى ايران درباره اين فيلم گفته 
بود: »فيلم» بيدار شو آرزو« را ساختم كه آب خوش از 
گلوى مسئوالن پايين نرود، اما مثل اينكه اين اتفاق رخ 

نداد و آنها با خيال راحت آب خوش را نوشيدند.«
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كريم لك زاده كارگردان فيلم »كله سرخ« گفته است: 
»به اين فيلم كه فكر مى كنم تنها روزهاى س���خت و پر 
از لذت فيلم بردارى و ش���ب نخوابى هاى تدوين و لذت 
همزيستى با رفقايم به خاطرم مى آيد. ممنونم رفقاى خوبم«. 
درباره اين فيلم هم مى توان گفت كه فرهاد پس از سال ها 
به زادگاهش، روستايى كوهستانى برمى گردد، وقتى قتلى 
پيش چشمش رخ مى دهد، در جست وجوى حقيقت پا در 

جنگلى مى گذارد كه كسانى در انتظار او هستند.
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اين فيلم به زبان آذرى است. البته زير نويس فارسى 
اين فيلم هم در اختيار همه قرار دارد. كارگردان فيلم، اصغر 
يوسفى نژاد، درباره داستان فيلم نوشته است: »سايه« كه 
به خاطر ازدواج، از شش سال پيش ارتباطش با خانواده  
قطع شده است، زمانى به خانه  پدرى مى رسد كه مأموران 
دانشگاه علوم پزشكى، جسد پدرش را، براساس وصيت 
او به اتاق تشريح منتقل مى كنند. اما او نمى تواند با اين 

وصيت نامتعارف كنار بيايد.
 »خانه )ائو(« درباره مس���ايلى اس���ت كه از گذشته 
 در يك خانواده رخ داده اس���ت و ما در مدت زمان 75 
دقيقه اى فيلم اثرات آن اتفاقات را مى بينيم. داستان اين 
فيلم هم درباره پيرمردى اس���ت كه فوت كرده است و 
طبق وصيتش بايد به اتاق تشريح منتقل شود اما بازمانده 
او كه يك دختر جوان اس���ت مانع از انجام اين وصيت 
او مى شود و كشمكش اين وصيتنامه داستان فيلم را رقم 
مى زند. فيلم 75 دقيقه از ماجراى سوگوارى پرتنش يك 
خانواده بر بالين پدر فوت شده ى خانواده را نشان مى دهد. 
اما در اين خانواده، تعدادى از افراد خانواده غايب هستند 
و ما هيچ اطالعى از آنها نداريم. مادر به طور كلى غايب 

است و هيچ ردى از او نيست.
 پسر خانواده در يك تصادف مشكوك مرده است، 
در واقع ذات تصادف مشكوك نيست، بلكه ما در دقايق 
پايانى فيلم به آن مشكوك مى شويم. دختر خانواده پس از 
6 سال به خانه برگشته است تا اجازه ندهد پدر مرحوم اش 
را طبق وصيت اش به اتاق تشريح ببرند و پدر خانواده كه 
تمامي ماجراها بر سر جنازه  اوست ولى ما هيچ تصويرى 

از جنازه تا انتهاى فيلم نمى بينيم.
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يك عاشقانه و يك حادثه؛ عمرى پشيمانى، ترس، 
نفرت، خش���م، درد و ش���ايد در نهايت بخشش. »يك 
قنارى يك كالغ«، اولين س���اخته ى آقاى عبداللهى، يك 
فيلم عاشقانه ا ست. عاشقانه اى كه با عشق و غرور شروع 
مى شود، با ترس،  تضاد و تعليق پيش مى رود و در نهايت 
به فرجام نيك مى رسد و كاراكترها به اصل خود وصل 
مى شوند و عشق ورزيدن و عاشق بودن را باز مى يابند.

 فيلم با تحسين خانم )هنگامه قاضيانى( توسط آقا 
)حبيب رضايى( شروع مى شود. آقا، افتاده حال است و 
مفتخر به وجود خانم، خانم اما زيبا و مغرور چون هماى، 
فخر مى فروش���د. اصال گويى خانم امروز از دنده  چپ 
بلند شده و آن قدر گله گذارى مى كند و همسرش را در 
دوراهى انتخاب گير مى اندازد كه آقا هم باالخره به تنگ 
مى آيد و در نهايت مى ش���ود آنچه كه نبايد. ضربه  ابتداى 
فيلم خيلى محكم و قوى  است و بايد گفت فيلم با توجه 
به س���وژه اش و روندش، بسيار صحيح شروع مى شود و 
نش���انگر آن است كه آقاى عبداللهى چقدر دقيق روى 

جزئى ترين مسائل كار كرده اند.
 ادبيات گفتارى زن و مرد كه شايد ناشى از خشم 
خانم و غصه اش باش���د با هم فرق دارند. نوعى تملق 
در گفتار آقا حس مى ش���ود، مردى كه عاش���ق است و 
نمى خواهد معش���وق از او برنجد. سركشى و زبان تند 
خانم هم از همين دانس���تن عشق آقا به خودش مى آيد. 
زنى كه هميشه دوست داشته شده و نازش خريدارى پر 

و پا قرص دارد.
 خانم و آقا مى توانند نماد زن و مرد ايرانى باشند. 
نمى گويم خارجى و تعميمش به كل دنيا نمى دهم چون 
نش���انه هايى آش���كارا از وطنى بودن در هر دوى آنان 
هويداست. شوق به هنر، رعايت سلسله مراتب در خانه 
و خانواده، ترس از گس���ترده شدن شهر و پر شدنش از 
افرادى كه اداى مترقى بودن را درمى آورند، لطافت ايرانى 
و ريزه كارى هايش و… .مرد دريك لحظه غفلت و غيظ با 
طپانچه اى به همسرش شليك مى كند و به چشم او آسيب 
مى زند.خانواده ودوس���تان مرد به او هشدار مى دهند كه 
همسرش اگر درخانه مانده براى انتقام از اوست....سكوت 
ميان زن ومرد مزمن ومداوم شده تا روزى فرا مى رسد كه 

بايد تكليف اين سكوت يك ساله روشن شود.
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كارگ���ردان فيلم »انزوا« مرتضى على عباس ميرزايى 
اس���ت. در خالصه داستان فيلم آمده است: زهره در راه 
منزل احساس مى كند كسى او را تعقيب مى كند. او فرار 
كرده و همين عامل باعث مى ش���ود تا او در يك سانحه  
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تصادف فوت كند. پرويز همس���ر زهره بعد از 6 سال، 
ب���راى اولين بار، ب���ا ضمانت رييس زندان به مدت 72 
س���اعت به مرخصى مى رود تا زهره را دفن كرده و در 

مراسمش شركت كند. 
اما او دغدغه اش چيز ديگرى  اس���ت. »انزوا« ساخته 
مرتضى على عباس ميرزايى، از آن فيلم اولى هايى است كه 
مى شود رويش حساب كرد و منتظر دومين كار فيلمسازش 
بود. وقتى به تماش���اى فيلم مى نشينيد، اولين چيزى كه 
توجه شمارا جلب مى كند موضوع فيلم است كه تاكنون 

بارها به تصوير كشيده شده است.
 موضوعى كه از بطن فيلم فارسى ها مى آيد و تا امروز 
بارها نمونه هاى مشابهش را ديده ايد، حتى با سروشكلى بهتر. 
روايت مردى كه از زندان آزادشده و در پى يافتن حقيقت 
ش���ايعاتى است كه در اين مدت درباره همسرش شنيده 
است. مردى كه سه روز فرصت دارد هم حقيقت را كشف 
كند و هم در پى مرگ ناگهانى همسرش كه همه مى گويند 
خودكشى بوده است، بايد سرپناه و فرد قابل اطمينانى براى 

مراقبت از دو فرزند كوچكش پيدا كند. 
از همان ابتداى فيلم هم مى دانيد كه پايان فيلم چه 
خواهد بود. پس چرا »انزوا« را فيلمى قابل تأمل مى نامم؟ 
زي���را در »ان���زوا« بيش از آنكه با روايتى متفاوت روبرو 
باشيم، با پرداختى متفاوت روبرو هستيم. »انزوا« از سبك 
و ساختارى بهره مى برد كه اين روزها در سينماى ايران 

كمتر شاهدش هستيم.
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آخرين كار پوران درخشنده »زير سقف دودى« نام 
دارد. اين فيلم درباره شيرين كه در زندگى خانوادگى با 
فرزند و همس���رش به تدريج دچار مشكل مى شود، به 
دنبال پيدا كردن راهى براى ايجاد ارتباط با آنهاست، كه 

موفق نمى شود و به بحران مى رسد. 
تالش مجدد او براى برون رفت او از اين بحران او را 
با چالش جديدى رو به رو مى كند. در برخورد با اثرى از 
پوران درخشنده، مى توان به دو گونه جبهه گيرى كرد. 

مى توان از موضع جسورانه فيلمساز دفاع كرد كه در 
طى سال ها روى آن پافشارى كرده است و هيچ كدام از 
حواشى كه اصوالً فيلم سازان زن را احاطه كرده است ، 

تحت تأثيرش قرار نمى دهد را ستود.
 مى توان به سينماى پوران درخشنده به عنوان بازتاب 
اجتماعى مسائل زنان نگاه كرد و در اين آشفته بازارى كه هر 
زنى از راه مى رسد پشت دوربين فيلم بردارى قرار مى گيرد 
و از حقوق زنان مى گويد او را گوهرى ناب دانس���ت. 

پوران درخشنده، فيلم ساز امروز و ديروز نيست.
 فيلمس���ازى است كه س���ال ها در سينماى ايران 
حضورداشته است و هميشه يك دغدغه داشته است و 
آن زن در فرديت خود بوده است. در اين راه، فيلم هاى 
تأثيرگذارى ساخته و سهم خودش را در رسوخ فرهنگ 
حقوق زنان در جامعه مردساالر را انجام داده است. پيشينه 
و تفكر درخشنده بيش از هر چيزى، باعث مى شود كه 

تمامي آثارش را جدى بگيريم و بررسى شان كنيم. 
در نگاه ديگر اما، مى توان آثار درخشنده را به عنوان 
فيلم سينمايى و هنر مقدم بر عنصر فرهنگى و اجتماعى 
در نظر بگيريم و منصفانه، كمى و كاستى ها را نقد كنيم. 
اين ديدگاه به آخرين اثر وى »زير س���قف دودى« هم 

قابل تعميم است.
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»ماالريا« كارى از پرويز شهبازى است. اين فيلم درباره 
دختر و پسرى است كه در تهرانگردى هاى خود با مردى 
برخورد مى كنند كه مشكلى دارد. آن ها سعى مى كنند راه 

حلى براى اين مشكل پيدا كنند.
 »ماالريا« از همان اولين حضورش در جشنواره فيلم 
فجر به عنوان يكى از پر حاشيه ترين فيلم هاى چند سال 
اخير مطرح ش���د و موفقيتش در جشنواره هاى خارجى 
چون حضور در بخش اصلى رقابتى افق هاى نو جشنواره 
ونيز و فيلم منتخب جش���نواره هاى شيكاگو، پوسان و 
…، كنجكاوى ها را در مورد آخرين س���اخته ش���هبازى 
بيش ازپيش برانگيخت. از طرف ديگر، نام پرويز شهبازى، 
كافى است تا فيلمى را جالب توجه كند و شمارا به سمت 

خود بكشد. 
پرويز ش���هبازى از آن دسته فيلمسازانى است كه 
مى توان در گروه فيلمسازان مؤلف قرارشان داد. تكنيك 
فيلمس���ازى وى و درون مايه اصل���ى كارهايش وى را 
به عنوان فيلمس���ازى كه خط حرف���ه اى و كاريش را با 
پرداختن به موضوع���ات و دغدغه جوانان طى مى كند 

مطرح مى سازد. 
همچنين ش���هبازى آش���كارا تح���ت تأثير نظريه 
ساختارگرايانه فيلمسازى مى كند و با به تصوير كشيدن 
تفاوت ه���ا و تقابل ه���ا در بطن اثرش، روايت را معنا و 
مفهوم مى بخشد و بيننده را به طرف نتيجه گيرى مدنظرش 

سوق مى دهد.
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محس���ن قرايى فيلم »سد معبر« را كارگردانى كرده 
است. اين فيلم درباره قاسم كارمند اداره سد معبر شهردارى 
را روايت مى كند كه در تالش اس���ت وضعيت زندگى 
خود را بهبود ببخشد، اما در اين راه با نرگس همسرش 
اختالِف نظر دارد. فيلم س���ينمايى »سد معبر« با ژانرى 
اجتماعى، دومين تجربه س���ينمايى بلند » محسن قرائى« 

محسوب مى شود.
 همان طور كه از نام فيلم انتظار مى رود در »س���د 
معبر« با يك فيلم پُرلوكيشن روبرو هستيم كه مشكالت 
 دس���ت فروش���ان و ماموران مبارزه با اين پديده را زير 
ذره بين برده است. فيلم نگاه جديدى ندارد بلكه به بيان 
 بسته اى از مشكالت اجتماعى البته زير چتر »جبرگرايى«

مى پردازد.
 از جبر و ش���رايط نامساعد اجتماعى مى گويد و 
زندگى »قاسم«هايى را روايت مى كند كه براى گذران و 
بهبود وضعيت زندگى مجبور به انجام كارهايى مى شوند 
كه رضايت چندانى به آن ندارند. پيام فيلم ذم »فرهنگ 

جبر و س���كوت و تس���ليم« است كه اينك در جامعه ما 
رواج دارد و ب���ه واقع باي���د آن را ويران كننده اجتماع 
دانس���ت. هر انسانى با رجوع به وجدان خويش در مى 
يابد كه در انتخاب راه و روش و كردار خويش تا حد 
بسيارى آزاد است. خداوند متعال نيز در قرآن كريم فرموده 
بيَل امَّا شاكِراً َو امَّا َكُفوراً« يعنى ما  اس���ت: »انّا َهَديْناُه السَّ
راه را به انسان نمايانده ايم و اوست كه انتخاب مى كند 
شاكر باشد و حق را پذيرا شود يا ناسپاس باشد و كافر 
 شود. اما همبن انسان، وجدان و فطرت خويش را زير پا 

مى گذارد و خويشتن را مغلوب جبر اطراف مى داند.

ذر
آ

ی
ه ا

مز
 ح

مد
مح

 »آذر« س���اخته محمد حمزه اى اس���ت. اين فيلم 
مى خواهد بيانگر معضل ها و مشكالتى باشد كه در جامعه 
امروز بخصوص به زن هاى قشر متوسط و پايين جامعه، 
تحميل مى شود. اما چرا اين زن تبديل به )واند وومن( 

مى شود عجيب است !
در حالى كه برخى از زنان جامعه ما به ذات شگفت 
انگيزند و نه درظاهرو اين عدم باور پذيرى، بزرگ ترين 
ضربه اى اس���ت كه به فيلم در شخصيت پردازى وارد 
ش���ده است.طبيعى است زنى كه براى نجات همسرش 
آنقدر سوزن دوزى مى كند كه سوى چشم هايش را از 
دست مى دهد)سارا( ، باورپذيرتر از يك زنى است كه 
 به يكباره تبديل به قهرمان موتورسوارى مى شود.اين را 
مى ش���ود حدس زد كه نويسنده فيلمنامه آذر هم چنين 
نگاهى نداشته و اين نوع نگاه در فيلم ،خواسته ى يك 
زن زيباى ميانسال )البته تهيه كننده( بوده كه شايد در آينده 

فرصت ايفاى چنين نقشى را نداشته باشد.
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اصفهان نواحى باصفا و روستاهاى زيبا دارد و كسى 
كه از راه فارس به نزديك شهر برسد و به گردنه سرفراز 
باال رود دو بخش شهر با روستاهاى متصل بدان ها كه 
در صفا و خرمى كم نظير است در نظر او نمايان مى گردد 
و چش����م او از تماشا خسته نمى شود. يكى از بهترين 
روستاهاى آن روستاى »جى« است كه امالك خوب و 
ديه هاى بسيار دارد و به گفته برخى به شماره روزهاى 
سال است. گويند: اسكندر آن گاه كه حصار شهرستان را 
مى ساخت 365 برج، براى هر ضيعه اى يك برج، بنا كرد تا 
به هنگام آشوب در آن متحصن شوند و موقع محاصره و 
غلبه اشرار پناهگاهى براى مردم باشد زيرا نواحى اصفهان 

در روزگار قديم با ترك و ديلم هم مرز بود.
از روس����تاهايى كه پيرامون اصفهان را فراگرفته اند 
»لنجان، مهرين، جنبه، كراج ، كدر، كه كاوسان، برخوار و 
براآن« است. اين روستاها ضيعه هاى بزرگ پرجمعيت و 
نيز غالت فراوان دارند و برخى منبر و خطيب و بازارها 
و گرمابه ها نيز دارند. در اين ش����هر خانه هايى مجلل و 
كاخ هايى از آن رئيسان و بزرگان شهر است چون قصر 
ابو على بن رستم، و همچنين ساباط كه از گچ و آجر 
س����اخته شده است و در نزديكى آن بر ساحل زرن رود 
)زاينده رود( آسياب هايى است. اين رود آبى گوارا دارد 

و كاخ هايى كه بدان مش����رف است زيبايى خاصى بدان 
بخشيده است. در سمت مشرق رود قصر عبد الرحمن 
ب����ن زياد و قصر ابو الفض����ل در حصار »كرينه« و در 
سمت مغرب دو محله بزرگ زركاباذ و تاجه است كه 
در آنها س����قالطون و عتابى عالى و سفال و جز آن به 

دست مى آيد.
 »كرين����ه« بازارى دارد كه مردم در نوروز به مدت 
هفت روز در آن گرد مى آيند و به عيش ونوش و تفريح 
مى پردازن����د و از انواع غذاها و آرايش ها بهره مى برند 
چنانكه س����بب اعجاب حاضران مى شود. مردم شهر و 
گروهى كه از اطراف آن يا از جاهاى دور مى آيند براى 
اين جش����ن هزينه هاى گزافى مى كنند و لباس هاى زيبا 
مى پوش����ند و در مجالس جشن براى بازى و شادمانى 
حاضر مى ش����وند و آوازخوانان هنرمند از زن و مرد در 
كنار رود و كاخ ها به مجالس ايش����ان نش����اط و سرور 
خاصى مى بخشند. مردم در پشت بام ها و سراسر بازارها 
به عيش ونوش و شيرينى خوردن سرگرم مى شوند و شب 

را به روز مى پيوندند و آرام نمى گيرند و كسى ايشان را 
بازنمى دارد، زيرا فرمانروايانشان آنان را در اين كار آزاد 
گذاشته اند و با گذشت سال ها عادت شده است. گفته اند 
كه: مخارج آنان در اين بازار هنگام حلول خورش����يد 
در برج حمل به دويس����ت هزار درهم مى رس����د و اين 
 عالوه بر ميوه هاى خوب و لذيذ و خوراك هاى عالى و 
آشاميدني هاس����ت كه در ارزانى و فراوانى رايگان گونه 
است زيرا انگور به من ايشان كه چهارصد درهم است 
هر صد من پنج درهم قيمت دارد و شيره اين صد من 
كه هفتاد من مى شود با پنج درهم به دست مى آيد. اما 
ميوه هاى آنجا به اندازه اى شيرين و سالم و خوب است 
كه مانده آن چون تازه اش با طراوت است از قبيل گالبى، 
صينى ، به، انار و س����يب كلمانى كه از ضيعه گران قدر 
كلمان در نزديكى »يهوديه« به دست مى آيد و بو و مزه 
خوش و ش����كل زيبا دارد و انگورها را در مخزن ها و 

انبارها مى آويزند. 
)صوره االرض، چاپ جعفر شعار، تهران، 13۴5ش، ص 16 1۰8( 

 مراسم نوروز در اصفهان
 در ميانه قرن چهارم هجری 

جشن كهن   
گفتاري از ابن حوقل دانشمند و 

جغرافيدان قرن چهارم 

ــق جاذبه هاى  ــى، فرماندار باف ــد زاده رحمان مهندس محم
ــتان تاريخى  بافق را ياد آور شد و گفت: جاذبه  گردشگرى شهرس
هاى ديدنى و مردم خونگرم اين شهرستان چشم انتظار مسافران 

نوروزى هستند.
ــگرى را با محوريت امام زاده عبداهللا (ع)  وي جاذبه هاى گردش
ــهر دانست و گفت: شهرستان  بافق از ظرفيت هاى تاريخى  اين ش
ــافران  ــگران و مس ــى و معنوى  زيادى براى بازديد گردش ، مذهب

نوروزى بر خوردار است.
وى بازديد از معادن،مسجد جامع با سبك معمارى و كم نظير 
آن، هتل رستوران سنتى باغ تيتو ، خانه وحشى بافقى ،كمپ هاي 
ــادن و كاراكال ، قلعه تاريخى باقر آباد، درياچه  ــن وش كويرى ش
تفريحى آهنشهر و مجموعه تفرجگاهي و نوروزگاه پارك آبشار را 

از مهمترين جاذبه گردشگرى اين شهرستان برشمرد.
ــگرى  ــتاى هدف گردش ــه پنج روس ــى، ب ــاى زاده رحمان آق
ــاره كرد و گفت:عالقمندان مى توانند با  ــتان بافق هم اش شهرس
استفاده از اقامتگاه هاي بوم گردى اين شهرستان از ديدن طبيعت 
بكر و جذابيت هاى روستاهايي نظير قطرم، شادكام باجگان و.. از 

طبيعت گردى لذت ببرند.
ــتانى، همايش هاى  ــاى ملى و اس ــنواره ه وى، برگزارى جش
گردشگرى و برپايى نمايشگاههاى صنايع دستى و گردشگرى در 
شهرستان بافق را نشان از همدلى، تعامل و مشاركت دستگاههاى 
ــت و گفت: مشاركت در بهسازى  اجرايى و بخش خصوصى دانس
ــگرى نظير بوم گردى  بنا هاى تاريخى و اجراى پروژه هاى گردش
ــگرى پايدار و معرفى هرچه بهتر شهرستان بافق، در  سبب گردش
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مهندس محمدزاده رحمانى ، فرمانداربافق

بافق،  نگاه مهربان گردشگران
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ــهر يزد با تاكيد بر اينكه مبناى كار  ــوراى اسالمى ش رييس ش
ــوراى اسالمى شهر يزد، مباحث فرهنگى است،  پنجمين دوره ش
ــوراى جديد با رويكرد فرهنگى روى كار آمده است  اظهار كرد: ش

چرا كه فرهنگ از ضروريات جامعه است.
«غالمعلى سفيد» ادامه داد: توجه به اخالقيت، فرهنگ اصيل 
ــه فرهنگ براى  ــنامى و انصاف يزدى ها، توجه ب ــا، خوش يزدى ه
ــگرى، توجه به فرهنگ پياده روى و غيره بايد در  ــعه گردش توس

جامعه حفظ شده و تسرى يابد.
ــژه اى به جلب  ــهر همچنين توجه وي ــوراى ش ــزود: ش وى اف
مشاركت شهروندان دارد و با رسيدگى به امور مردم در اين مدت 
ــاهد  ــت از اين رو ش كوتاه، همراهى خود را به آنها اثبات كرده اس

افزايش مشاركت مردم با شهردارى و شوراى شهر هستيم.
رييس شوراى شهر گفت: يكى ديگر از اقدامات شاخص شوراى 
ــهر يزد، تالش براى تدوين برنامه 5 ساله شهردارى براى  پنجم ش
اولين بار است، البته در دوره هاى قبل نيز قدم هايى برداشته شده 

بود، اما محقق نشد.
نماينده استان در شوراى عالى استانها افزود: براى تدوين اين 
برنامه، گروه هاى متخصص از جمله دانشگاهيان، صاحب نظران، 
ــهردارى و متخصصان گردهم آمده اند  ــوراى شهر و ش اعضاى ش
ــتگاه هاى اجرايى مرتبط  ــت اين برنامه با همكارى دس و قرار اس

تدوين و مصوب شود.

ــا رويكرد فرهنگى  ــفيد با بيان اينكه اين برنامه ب غالمعلى س
ــت، اظهار كرد: شوراى شهر تمام اهتمام خود  در حال تدوين اس
ــعه شهر با مشاركت و همراهى مردم اتفاق  را به كار گرفته تا توس

بيفتد.
ــاركت مردم مهم ترين ركن براى پيشرفت  وى اضافه كرد: مش
و توسعه شهر است. با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر شاهد 
ــاركت مردم و استقبال سرمايه گذاران براى سرمايه  افزايش مش
ــهر هستيم كه نتايج تالش هايى است كه براى جلب  گذارى در ش

مشاركت مردم صورت گرفته است.
ــوراى اسالمى شهر يزد بيان كرد: در اين مدت تالش  رئيس ش
ــهردارى معطل مانده  ــهروندان كه در ش كرديم  امور مربوط به ش
ــيدگى كنيم و شاهد سامان يافتن بسيارى از اين امور از  بود را رس
ــده در طرح ها بوديم و بعد از گذشت  جمله مالكان اراضى واقع ش

چندين سال توافقات حاصل شد.
ــهروندان نيز گام هاى اساسى  وى افزود: براى رفع نيازهاى ش
ــته شده است كه براى مثال مى توان به انجام توافقات براى  برداش
ايجاد يك مجموعه تفريحى و گردشگرى مقابل پارك كوهستان 

اشاره كرد.
سفيد تاكيد كرد: اعضاى شوراى شهر در اين دوره تالش كردند 
ــهروندان در شهردارى را رفع و رجوع  كه كارهاى معطل مانده ش
كنند و نارضايتى كه از اين بابت در بين مردم وجود داشت برطرف 
شود كه اين محقق شد و شاهد افزايش همراهى و مشاركت مردم 

با شهردارى و شوراى شهر هستيم.

ــهر يزد يكى ديگر از رويكردهاى  ــالمى ش ــوراى اس رئيس ش
ــوراى شهر در دوره جديد را توجه به صنعت گردشگرى و رونق  ش
ــهر  ــدن ش ــت تاريخى بيان كرد و افزود: با توجه به جهانى ش باف
ــكيل كميسيون  ــهر در اولين گام نسبت به تش ــوراى ش يزد ، ش
ــگرى اقدام كرد تا  مسير تحقق اهداف شهردارى و شوراى  گردش

شهر براى جذب هر چه بيشتر گردشگر آماده شود.
ــهر به بافت  ــوراى ش ــاره به رويكرد مثبت اعضاى ش وى با اش
ــاكن در بافت  ــيدگى به نارضايتى مردم س تاريخى، مى گويد: رس
تاريخى از جمله خيابان مسجد جامع و قيام يكى از اقدامات جدى 

شوراى جديد شهر يزد بود.
ــاوره در اين  ــا ايجاد دفتر مش ــفيد توضيح داد: ب غالمعلى س
ــاكنان، نارضايتى به حد  ــبه و س خيابان ها و دريافت نظرات كس

قابل توجهى كاهش يافته است.
ــالمى شهر يزد توجه به  ــوراى اس وى افزود: يكى از اهداف ش
ــهروندان و  ــت كه باعث نارضايتى ش ــت تاريخى به نحوى اس باف

ساكنان آن نباشد.
ــكيل كميسيون هاى  وى ادامه داد: يكى ديگر از اقدامات، تش
شهر هوشمند و نظارت، تلفيق و حقوقى است كه انشااهللا به زودى 

شاهد تغييراتى جدى در اين حوزه خواهيم بود.
رئيس شوراى اسالمى شهر يزد اظهار اميدوارى كرد با بررسى 
ــهر و توجه به نيازهاى اصلى از  ــوراى ش ــال آينده در ش بودجه س
ــازى و تامين پاركينگ ،  ــل ونقل عمومى، پياده راه س جمله حم
شاهد افزايش رضايت شهروندان از عملكرد شوراى شهر باشيم.

تدوين برنامه 5 ساله 
شهردارى يزد  براى اولين بار
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