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مبدل به قانوني جدي و استوار مي كند: قانوني آسماني/ زميني، عام/ خاص و 
مقدم برهر قانوني. قانون هاي ديگر تابع »قانون مرگ و زندگي« اند و به ميزان اين 
تابعيت  و تبعيت مي توانند درست و واقعي به شمار بيايند. اگر سنجه و مالكي 
براي ارزيابي خوب و بد و درست و نادرست قوانين بتوان تصور كرد، همين 
خواهد بود كه يك قانون تا چه حد با   مرگ و زندگي در تناسب است و تا چه 

اندازه از آن بهره مند است و به آن شبيه و وفادار.
»قانون مرگ و زندگي« را ش���خصي خاص ننوشته. اين قانون برآمده از 
طبيعت است و نوشته شده به دست حقيقت در لوح واقعيت، درست مثل برآمدن 

خورشيد از متن تاريكي و درست مثل طلوع بهار از جان خزان و زمستان. 
اگر بخواهيم به اجمال رئوس و مفردات قانون مرگ و زندگي را به قلم 

بياوريم، چنين خواهد بود:
 1� قانون���ي حاكم بر تمام قانون ه���ا، از روز اول تاريخ قانون گذاري و 

قانون نويسي تا آخرين روزي كه بتوان به چيزي به نام »قانون« استناد كرد.
 2� ب���ا عدم حاكميت اين قانون، همه قوانين، حتي قوانين به ظاهر زيبا 
و دلپذير و دلپس���ند، مي توانند ملغي اثر شوند، چون چه بخواهند و نخواهند 

نمي توانند نقشي فراتر از موجوديت و منافع اقليتي محدود را تامين كنند.
 3� بدون حضور و اعمال »قانون مرگ و زندگي«، نه زندگي معناي خودش 
را پيدا مي كن���د، نه مرگ جايگاه خودش را مي يابد . در نتيجه چيزي بر جاي 
نخواهد ماند جز زندگي هايي شكلي و ظاهري و مرگ هايي تلخ و جانگداز و 
صد البته كراهت بار. روشن است كه در چنين فضايي، نه زندگي، زندگي خواهد 

بود، نه مرگ ، مرگ.
4� نخستين عارضة نبود قانون مرگ و زندگي يا به رسميت شناخته نشدن 
آن، به هم خوردن توازن اس���ت ، چون اصل يا فرض بر اين است كه توازن 
محصول اين قانون اس���ت و در نبود توازن ميان مرگ و زندگي ، هيچ توازني 

اساسا قابل تصور نيست. 
حال ببينيم كه ش���رايط ما، فارغ از بقيه قوانين، با اين تك و يك قانون 
چگونه است؟ چه نسبتي با قانون مرگ و زندگي داريم و اين قانون را چقدر 
به رسميت مي شناسيم؟ اين قلمزن با كساني همداستان و هم نظرم كه معتقدند 
چنين قانوني، نه به اسم و نه به رسم در بين ما شناخته شده نيست و در واقع 
ما چنين قانوني را نه شنيده ايم، نه وضع كرده ايم، نه مورد بحث قرار داده ايم و 
نه تصور كرده ايم. بنابراين، نبود توازن به طور مطلق در بين ما ايرانيان ، در ميان 
داليل گسترده خودش مي تواند از اين دليل هم مستفيد باشد و نيز طبيعي است 
كه در غيبت نبود قانون مرگ و زندگي، نه مرگ ما مرگ باش���د، نه زندگي ما 
زندگي. باز طبيعي است كه درجايي بيرون از زندگي در جستجوي زندگي باشيم 
درست مثل مسافري كه در اعماق يك دره منتظر قطار است و در اعماق يك 
جنگل، چشم انتظار كشتي باري است! نيز به همين دليل مرگ، هيچ نقشي در 

زندگي ما ايفا نمي كند. 
ريشه مو ضوع بر مي گردد به اينكه در سياست و در اقتصاد  ما هيچ عنايتي به 
قانون مرگ و زندگي نشده. اين توجه � كه نفس فرهنگ است و روح فرهنگ � 
هيچ وقت درما شكل نگرفته و ما به همه چيز نظر داشته ايم اال به مرگ و زندگي 
با هم و در كنار هم و به عنوان يك قانون! ما به مرگ و زندگي، نگاه يكپارچه و 
توامان نداشته ايم. اين دو را با هم و در كنار هم نديده ايم بلكه نگاهمان به اين دو، 
كامال جدا و مجزا بوده: زندگي براي زندگي، بدون در نظر گرفتن مرگ. هرگاه هم 
به مرگ فكر كرده ايم، بدون در نظر گرفتن زندگي بوده است، دقيقاً از باب ناچاري 
و اضطرار و زماني كه مرگ به صورت عيان و عريان خودش را نشان داده كه البته 

خود اين فكر كردن به مرگ هم كامال گذرا و كوتاه مدت بوده است. 
مجموع اين حالت، باعث شده كه ما نه زندگي را بشناسيم و نه مرگ را 
بدانيم و چيزي به نام »قانون مرگ و زندگي« نداشته باشيم.  بخش عمده اي از 
فرهنگ ما در غيبت قانون مرگ و زندگي شكل گرفته است و جز در معدودي 
از كساني كه آنها را »حكما« و »بزرگان« خودمان مي دانيم، اين قانون هرگز براي 
ما عموميت و رسميت پيدا نكرده است.  خوب مي دانم كه اين يادداشت كمي 
بي مقدمه و بي محاباست اما گمان مي كنم ما نياز داريم اندكي بي محابا فكر كنيم. 
شايد پرنده سرگردان زندگي درقفس طرز زندگي هاي عجيب، به خود بيايد و 
رها شويم از چنبره  مكتب هايي كه جز »تورم و تطور« هيچ بهره اي از حقيقت 

نبرده اند و شكل نداده اند مگر قانون بي قانوني را.
با اميد تامالت نيك و توفيقات روز افزون در س���ال جديد، سپاس هاي 
صادقانه » نوروزنامه اطالعات « ارزاني سروراني است كه در بسامان شدن اين 
مجموعه قبول زحمت كرده اند. و ختم سخن اين كالم : مبارك بادت اين سال 

و همه سال!
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بهار  و يك قانون 
بهار و هميشه بهار

 كريم فيضي
نوروزنامه يا به عبارت ديگر »ضميمة نوروز 95«، با 
روزنامه اطالعات همراه شده است تا در ادامة ضميمه هاي 
سه گانة مناسبِت 90سالگِي اين روزنامه � كه به ترتيب در 
20 تير و 23 شهريور و 5 بهمن سال 94 تقديم شده است � 
يادي باشد و يادآوري يي از »نشستن بر كناره« بلكه »حركت 
در ميانه«ي جوي جاري زمان و تماشاي »گذر عمر« و تجربه 
كردِن اين واقعيت كه همه چيز رفتني است مگر پندار و گفتار 
و كردار خير. و حافظ شيراز كه گويي سراسر ديوانش »ديوان 
بهار« است، با زبان زيباي غزل هايش به همة اين تجربه هاي 

ظريف و شريف اشاره كرده است:
ب���ر اي���ن رواق زبرجد نوش���ته اند به زر

كه جز نكوي���ي اهل ك���رم نخواهد ماند
برخي از تحريف گران آن���را »نكويي اهل قلم« هم 
خوانده ان���د! با اين حال اگر مطبوعة اطالعات از پس پردة 
90سال گذر عمر در اين جهان گذران هنوز زنده ياد است، 
مديون و مرهون نكويي هاي »اهل كرم« و »اهل قلم«ي است 
كه در لباس كارگر و كارمند در طول عمر 90س���اله و يا به 

عبارت ديگر در تونل زمان 90 ساله حقيقتًا 
به جان كوش���يدند، و تالش كردند تا اين 
مجتمع فرهنگي و مطبوعاتي و انتشاراتي 
و اين مؤسسه بزرگ چاپ و نشر را ياري 
دهند. و همطراز با اين واقعيت بلكه مهمتر از 
آن بايد »نكويي هاي اهل كرم و اهل قلم«ي 
را به ياد آورد كه در سراسر ايران عزيز بدون 
آنكه پيوند اداري با اين مجتمع و مؤسسه 
داشته باشند، همواره در لباس خواننده و 
نويسنده به ياري اش برخاسته اند و سرماية 
رونق بازار فكري و فرهنگي اش بوده اند و 

هستند.
زبان حال گردانندگان اين چرخ و فلك 
فرهنگي و مطبوعاتي و انتشاراتي نيز هميشه 

به قول حافظ »بر سر آنم كه گر ز دست برآيد« بوده است. و 
هست و خواهد بود. اين مؤسسه و مجتمع بر سر آن بوده و 
هست تا نه رنگ و روي زمستاني و پاييزي بلكه رنگ و بوي 
بهاري و ارديبهشتي داشته باشد. اگر توانسته است � حتي اگر 
اندك � باز هم خداي را سپاس گفته است. و اگر نتوانسته 

است، چنان نبوده و نيست كه بگوييم نخواسته است.
حال و احوال بهاري، اگر احس���ن الحال هم نباشد، 
همچنان مغتنم است. خانه و خيابان و كوچه و بازار و مدرسه 
و مس���جد و اداره و دولت، همه وقت و همه جا، نيازمند 
حال و احوال بهاري است. بهار در فرهنگ ديني و تمّدني 
و تاريخي و عرفاني و هنرِي سرزمين ما همواره با مفاهيم 
متعالي تحّول، تنّوع، تكثّر، جمال، عشق، معرفت، حكمت 
و نظائر اين مفاهيم آميخته و سرش���ته بوده است. عارفان 
نكته س���نج و ذّره بين ما آنرا چنان اوج داده اند و چنان ارج 

نهاده اند كه »برهان«ش خوانده اند. چنانكه موالنا مي گويد:
اي���ن به���ار ن���و ز بع���د برگري���ز

هس���ت بره���ان وج���ود رس���تخيز
سعدي پرواز مرغ خيال را ارتفاع داده و باد بهار را »پيوند 

روح« مي خواند:
پيون���د روح مي كن���د اين باد مش���كبيز

هنگام نوبت س���حر اس���ت اي نديم خيز
ش���اهد بخوان و ش���مع بيفروز و مي بنه

عنبر بس���اي و عود بس���وزان و گل بريز
البته حافظ شايد با تأّمل در همين كالم و با نيم نگاهي به 
اوضاع و احوال جهاني كه در آن مي زيسته، بي پروايي سعدي 

را مهار كرده و مي گويد:
اگرچه باده فرح بخش و باد گلبيز اس���ت

به بانك چنگ مخور مي كه محتسب تيز است
در آس���تين مرقّ���ع پيال���ه پنه���ان كن

كه همچو چشم صراحي زمانه خونريز است
ياد باد آنكه پرسيد و پاسخ داد:

گفتي كه شاهكار ش���ما در زمانه چيست؟

واهلل كه زنده ماندن ما ش���اهكار ماس���ت
خيّام شايد بتوان گفت از آمد و رفت بهار بيشترين يا 
بهترين )نقدترين( درس عبرت را براي زندگي و زندگي 
كردن در سرزميني كه پاييز و زمستانش هميشه در راه است، 

آموخته است:
ساقي! گل و س���بزه بس طربناك شده ست

درياب ك���ه هفتة دگر خاك شده س���ت
مي  ن���وش و گلي بچين كه ت���ا درنگري

گل خاك شده ست و سبزه خاشاك شده ست
البته اهل عرف���ان در اين س���رزمين رنج ديده ولي 
شادي آيين، با نگاهي گسترده تر و ژرف تر، همه احوال عالم 
را در چهار فصل و چندين فصل و بي شمار فصلش »فصل 
وصل هميشه بهار« مي يافته اند و مي ديده اند. حافظ هر دو 
عالم را در هر حال، پيدا و پنهان، »يك فروغ روي او« مي ديده 
است. و سعدي »به جهان خّرم از آن« بوده كه »جهان خّرم 
از اوس���ت«. موالنا نمونه اعالي عرفان شاد و سرمست و 
پرنشاط و هميشه بهار است. اينان، از منظر تماشاي اطوار 
دوست، همه فصول عالم را كرشمه هاي 
يك معشوق و جلوه هاي جمال و جالل 
يك حقيقت وجودي مي دانسته اند. پاييز 
هم جلوه بهار است، زمستان هم، تابستان 

هم و خود بهار هم.
 اينان مانند مولوي معتقد بودند كه 
»هر لحظه به رنگي بت عيّار درآمد، دل 
برد و نهان ش���د«. بهار و پاييز و زمستان 
و تابستان، هركدام فقط رنگي است از 
رنگ هاي همان بت عيّار و نه چيزي ديگر. 
اينان قل���ب آدمي را پايگاه و جلوه گاه و 
عرش اعالي همان حقيقت مي خوانده اند. 
سروده منسوب به محي الدين عربي درواقع 
همين حال و همين احسن الحال را ترسيم 
كرده است. قلب هميشه بهار، قلب هميشه بهار از عشق، قلب 

هميشه بهار از اتّحاد عشق و عاشق و معشوق.
]لق���د ص���ار قلب���ي قاب���ال كّل صورة

فمرع���ي لغ���زالن و دي���ر لرهب���ان[
]و بي���ت الوث���ان و كعب���ه طائ���ف

و ال���واح ت���وراة و مصح���ف ق���رآن[
]ادي���ن بدي���ن الح���ّب انّ���ي توّجهت

ركائب���ه فالح���ّب دي���ن و ايم���ان[
يا: ديني و ايماني. عشق، دين و ايمان من است. قلب 
من قابليت پذيرش هر صورتي از صورت هاي هستي را دارا 
است. مرتعي براي غزاالن و معبدي براي راهبان و خانه اي 
براي بتان و كعبه اي براي طواف كنندگان و لوحي براي تورات 
و لوحي براي كتاب آسماني مسلمانان است. قلب من به دين 
عشق و دوست داشتن ايمان آورده است و اين مركب مرا به 
هر جا و هر سوي كه مذهب عشق و ديانت دوست داشتن 

است مي كشاند و اين است دين و ايمان من.
اين حال در دنياي درون و برون اهل عرفان با ايستادگي 
در برابر متجاوزان و مهاجمان و س���تمگران و آدم كوبان و 
عشق كشان منافاتي ندارد و از شّدت بداهت و وضوح است 
كه هر بار در هر جمله و با هر كلمه تكرار نمي ش���ود. اين 
حال، همان مستي وسرمستي و سرخوشي يي است كه از 
جان هميشه بهار و از دل به بهار پيوسته )محو شده در جذبه 

و جاذبة بهار وجود( برمي خيزد. 
شكفتگي دائم است، زايندگي مداوم است، نشاط و نيروي 
هميشگي است، الحمدهلل علي كّل حال است، احسن الحال 
اس���ت، »من از درمان و درد و وصل و هجران، پسندم آنچه 
را جانان پسندد« است، نشاط درون خيز در متن غم و شادي 
و در ميدان صلح و جنگ اس���ت. البته دشوار است و كمتر 
دست يافتني، اّما واقعاً بوده است. و امروز هنوز، اگرچه كمتر،  باز 
هم هست. »ساقيا باده بده شادي آن كاين غم از اوست« و يا به 

عبارت ديگر »سرخوش ز سبوي غم پنهاني خويشم«.
هيأت تحريريه »نوروزنامه«
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آشنايي من با روزنامه اطالعات به دورة اول متوسطة قديم )سال 1342( برمي گردد كه 
مرحوم پدرم مصطفي صافي )متوفي 1365ش( خوانندة مستمر آن بود. او با تخّلص مصّفا، شعر 
نيكو مي گفت و در هنر خوشنويسي و نقاشي و مبادي ادب ممتاز بود. حافظه اي قوي داشت 
آن طور كه بسياري از ابيات شاهنامة فردوسي، مثنوي مولوي، ديوان عبدالرحمن جامي و نظامي 
گنجوي و بخش هايي از ناس���خ التواريخ را از حفظ داشت و اغلِب شب ها تا نيمه شب براي 
كودكان و نوجوانان فاميل، حكايات، داستان ها و وقايع تاريخي را با بيان شيرين و حكمت آميز 
كم نظير متأثر از مفاد آن كتابها نقل مي كرد و دوستان و رفقاي خويش را نيز حّظي وافر مي بخشيد. 
همچنين عمدة مطالب روزنامه را مي خواند و به اقتضا، نكات برجستة آن را با تحليلي اشاره اي، 

به مشتاقاِن گفتارش كه لحظاتي را با او مي گذراندند منتقل مي كرد.
در سال 1345 كه براي تكميل تحصيالت، به دانشگاه تهران ورود يافتم همچنان خوانندة 
آن روزنامه ش���دم و تا امروز كه 49 سال از زندگيم در تهران مي گذرد خوانندة پيوستة اين 
روزنامه ام و بخصوص در دهة اخير، آن را چون چراغ روشنايي مي نگرم و چه بسيار نيكوست 
كه مجموعة جامعة ايران، بنا به داليلي كه به گوشه هايي از آن اشاره مي كنم، خوانندة آن روزنامه 

باشند و در ارتقا و اعتالي آن و در افزايش دانش و دانايي خويش بكوشند.
از ويژگي هاي روزنامة  وزين اطالعات، معتدل بودن مطالب و سرمقاله هاي پرقدرت آن 
است به نحوي كه تحريِك بي ثمرِ احساساِت خواننده نمي كند و موجب درگيري هاي ذهني 
و استرس هاي تأثيرگذار منفي نمي شود. مطالب را حتي المقدور، ماليم، منطقي، ضروري و 
بدون جنجال و هياهو، مطرح مي كند و بيشتر بر جنبة اطالع رساني مطالب تأكيد مي ورزد و گاه 
تحليل هاي سودمند و موزون از وقايع روز با لطافت هنري و آموزه هاي اخالقي و ترتيبات علمي 

به سبك و سياقي كه بيان شد عرضه مي كند.
درج مطالب و پژوهش هاي سودمند و متنوع در عرصه هاي مختلف خبري، ادبي، فرهنگي، 

هنري، اجتماعي، تاريخ، و در 
پاسداري از زبان و فرهنگ 
سرزمينمان ايران، شناسايي و 
شناساندن خدمتگزاران واقعي 
و تجليل از مفاخر علم و ادب 
از گذشته تا حال در هر زمينه 
� كه جاي آن در بسياري از 
نشريات و روزنامه هاي ديگر 
خالي است و با تأسف اگر 
هم شناخته شده بودند شايد 

در مراجع رسمي يادي از آنها نمي شد � از مزاياي ديگر اين روزنامه است كه با نشاط و پربار 
منتشر مي شود و مسلماً در نشر بعضي از مطالب ادبي و رويدادهاي فرهنگي، از خود يادگار و 
نامي گذارده است و در كتابخانه هاي معتبر و در خانوادة بيشتر اهل ادب و شاعران و نويسندگان، 

جايگاه مطلوبي دارد.
آگاهم كه در اين روزنامه، گروهي مخلص و دانش���مند در ادارة سردبيري و تحريريه و 
مسئولين بخش ها، با معاضدت و همدلي مدير مسئولي دانا و خاكسار، دامن همت فراهم چيده، 
با شوق و ذوق، اخالص و پشتكار و بينشي هوشيارانه، به آفرينش و نشر آن دست مي يازند 
تا حتي المقدور، زمينة رضايت اصحاب فهم و درد و هنر را كه بر آنها نظاره گرند، تأمين كنند 
و روزنامه در ارشاد و اناده، پايدار و پيروز باشد؛ و هم مرجعي براي ارائه افكار نو و آفرينش 
آزاد فرهنگي و برخورد آراء و عقايد و انديشه هاي سازنده و تازه به شمار آيد. بزرگمنشي و 
استعداد و دانشمندي و خوش قلمي برخي از نويسندگان، به راستي عامل مؤثر در تنوير افكار 
عمومي و راهگشايي در افق ديد خوانندگان دارد و به نياز خواستاران مطالب سودمند، پاسِخ 

مناسبي مي دهد.
به نظر مي رسد روزنامه اطالعات از نظر سياست و اشاعة فرهنگ ملي و صفحات ويژه 
ادبي و فرهنگي و اعالم َوَفيات، داراي يك مقام و مرجعيت خاّصي است و مناسبت و رسالت 
دارد كه  فرهنگ ايراني و مفاخر انديش���مند آن را بهتر بشناساند و با وجود محدوديت هاي 
بازدارندة مالي و هزينه هاي سرسام انتشاراتي و مسائل امنيتي كه دارد با قدرت و تواِن معدودي 

 دس���ت اندركاران و صاحبان قلم، مقاالت قابلي ارائه مي دهد و با قائل ش���دن قيمت نازلي 
)200 تومان براي يك شماره( تا حد امكان  سعي مي كند كه روزنامه، آسان تر و ارزان تر به دست 
خواننده برسد و به هدف خود كه در حقيقت، اشاعة فرهنگ است مؤيد باشد و بايد همچنين 
باشد؛ و جا دارد كه روزنامة اطالعات، بيشتر معرفي و شناخته شود و محدودة مطالعة آن در 
نواحي مختلف گسترده گردد و در محيط كتابخانه هاي دانشگاهي و مراكز علمي و فرهنگي و 
مؤسسات دولتي و خصوصي، فراگير شود و طيف وسيعي از ملت ايران در جاي جاي وطن و 

خارج ايران با ويژگي  ها و ارزش آن كه براي بسياري هنوز ناشناخته مانده، آشنا شوند. 
انتظارات 

باري، اصالح وضع مخدوش فعلي امور اقتصادي و فرهنگي و پژوهشي كشور كه در آن 
همه چيز را مي شود خريد و فروش كرد و معنويت و تعلق خاصي نمانده كه  در قالب بيع و 
شري نگنجد و ابزار و شيوه هاي غيراخالقي و مغاير قوانين عمومي و مدني، فضاي كسب و 
اشتغال و محيط زيست را آكنده كرده است، بي ترديد درگرو فهم و عزم جدي سياست گذاران 
علمي كشور و همكاري ارباب جرايد و ياران و محّرريِن دلسوختة آن و معاضدت و همكاري 
فرهيختگان و صاحبنظران دانشگاهي است كه اقدام جّدي و ريشه اي دراين زمينه به غير از 

آمارهاي صرفًا  كّمي كه معمول دولتمردان است ارائه دهند. 
روزنامه اطالعات، با تحليل هايي منصفانه كه برخي از اعضاي تحريريه و سردبيري ارائه 
 مي دهند به لحاظ توجه به شرافت روزنامه نگاري كه در تقواي بيان نمود مي يابد موفق بوده
 گوشه هايي از اين بحران را بيان كند و مي  طلبد كه با توجه به اهميت موضوع، بيش از گذشته و 
بدون مالحظات مقامات و سرامدان قدرت و ثروت، راهبردهاي علمي و علمي در نقد و اصالح 
همه اركان رس���مي و غيررسمي جامعه ارائه دهند و نقد ناِب آن بخش از زمينه هاي زندگي 
جامعة ايران را كه به صورت بيماري اپيدمي، خودنمايي مي كند براي دست يابي به يِك زندگي 

شرافتمندانه مقتضاي محيط انسان هاي سالم، سرعنوان هدف  ها و دستور كار قرار دهند. 
براي اين منظور، بزرگاني را كه تيغ كالم در نيام سكوت نهاده اند و هرآن كس را كه بضاعتي 
در خود سراغ دارد دلگرمي بخشيده، افكار و آراي منسجم و عالمانة آنان را چون دم عيسي 
مسيح، رمق بخش جان هاي خفته و شادي بخش طالبان راه سعادت و سالمت گردانند كه جاي 
احساس مسئوليت بيشتر از اين وانفساي بحران ارزش  ها و بيداد، انتظار مي رود. شيوة تسليم و 
واماندگي و مظلوميت، پست ترين نحوة سرسپردگي و سقوط بشر است و بر رسانه هاست كه با 
هشياري بخشيدن به توده، آنان را در مسير صحيح راهنمايي كنند و واهمه و نگراني از » برچسب 
بزرگنمايي خالف  ها و بيماري  ها« و يا »ورود در اصطالح به خط قرمزها« و »بهانه هاي اسالم 
و دين در خطر است« نداشته باشند كه خطر در انحرافات و كجروي  ها و محدود كردن آزادي 
است. بالشك حفظ امنيت ملت و كشور و صيانت از سالمت جامعه و سرماية ملي و بيت المال، 
مراقبت از محيط زيس���ت و طبيعت، و پيشگيري از وقوع جرم و فساد و سوء مديريت  ها و 
زمينه سازي رشد و ترقي و تعالي كشور، در رواج بررسي و نقد ناب امور و جوانب و مسائل آن 
است و به همين سبب، روزنامه نگاران، قابل تقديسند و حرمتشان براي مردم و به ويژه زمامداران 

و مديران دلسوز آزاده و عدالتخواه واجب. 

چراغ  روشنايي
پنجاه سال با روزنامه اطالعات

گار
وز

ر

روزنامه اطالعات از نظر سياست و 
اشاعۀ فرهنگ ملي و صفحات ويژه ادبي 
و فرهنگي و اعالم َوَفيات، داراي يك مقام 

و مرجعيت خاّصي است و مناسبت و 
رسالت دارد كه  فرهنگ ايراني و مفاخر 

انديشمند آن را بهتر بشناساند

 دكتر قاسم صافي 
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*  خبر خوبي در آس��تانه فصل بهار براي مردم داريد كه 
تاكنون اعالم نشده است؟

قبل از هر چيزدرباره روزنامه اطالعات و آقای دعايی بگويم.  
ارادتم به آقاي دعايي س���ابقه طوالني دارد. آقاي دعايي را همه 
كرماني ها و يزدي ها و همه ايرانيها دوس���ت دارند. ما كرماني ها 
ايشان را كرماني و يزدي ها ايشان را يزدي مي دانند، به هرحال من 
جزو ارادتمندان ايشان هستم و روزنامه و مؤسسه اطالعات هم 
جزو مجموعه هاي موفقي بوده كه در طول دوران مسئوليت ايشان 
عليرغم همه فراز و نشيب هاي سياسي مواضع مستقالنه، دقيق و 
عاقالنه گرفته و اين مواضع در همه مواقع ادامه يافته است و شايد 
يكي از داليل انتخاب م���ن هم همين موضع بود كه با روزنامه 

اطالعات مصاحبه كنم.
اينكه بخواهيم در آستانه بهار خبر خوب به مردم بدهيم، چون 
خود مردم كار بسيار بزرگ و مهمي در اوايل اسفند امسال انجام 
دادند و كل جامعه و دولت تحت تأثير اين كار مهم قرار گرفته 
است، درك همين پيام رأي مردم و معناي دقيق آن مي تواند آغاز 
كارهاي بزرگي در حل مشكالت مردم و كمك به رونق اقتصادي 
و تحكيم عقالنيت و اعتدالي كه الزم است بر امور كشور حاكم 
شود و تقويت بنيان هاي مردم ساالري باشد. اين اتفاق در آستانه 
بهار هر ايراني عالقه مند نسبت به نظام و ايران را خوشحال كرده 
است و در آينده هم اثراتش در تمامي بخش ها ديده خواهد شد، 
اما آنچه كه مهم است اين كه آثار دستاوردهاي اين انتخابات و 
دستاوردهاي برجام و كارهاي دولت در دو سال گذشته در سال 
95 آشكار خواهد شد و پيش بيني ام اين است كه در سال 95 از 
نظر اقتصادي سال بسيار خوبي خواهيم داشت و رشد اقتصادي 

بااليي بايد داشته باشيم.

در زمينه هاي اقتصادي دستاوردهاي قابل توجهي در سال 
95 خواهيم داشت، كه هم معيشت مردم را تحت تأثير قرار دهد 
و هم رونق اقتصادي را در كشور به دنبال داشته باشد و احساس 
كنند وارد يك فضاي پررونق اقتصادي شده اند. در واقع آغازش 
از اينجاست كه از بهمن ماه امسال فروش نفت ما افزايش يافته 
است و حدود 400 هزار بشكه نفت اضافه تر از 10 ماه اول امسال 

فروختيم.
اس���فند هم بر اين ميزان افزوده خواهد شد. در فروردين و 
ارديبهشت هم فروش نفت اضافه خواهد شد و پيش بيني ام اين 
است كه در ارديبهشت يا خرداد به سقف صدور 2ميليون بشكه 
در روز خواهيم رسيد. به اين علت كه از قبل پيش بيني كرده بوديم 
كه به چنين روزهايي مي رسيم لذا شهريورماه 800 ميليون دالر 
از منابع صندوق توسعه را با مجوز مقام معظم رهبري در اختيار 
وزارت نفت قرار داديم تا موانع توليد را برطرف كند و بتواند به 
سرعت بعد از لغو تحريم ها، افزايش توليد وصادرات داشته باشد. 
از طرفي هيأتهايي كه دارند، مي آيند مذاكره مي كنند، تفاهمنامه 
امضا مي كنند، قراردادامضا مي كنند، نمود واقعي اش بايد در سال 
95 آشكار شود. پيش بيني مي كنم در سال 95، ميلياردها دالر منابع 
خارجي به سمت كشورمان در بخش هاي مختلف اقتصادي و 
صنايع مهم، نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع معدني خواهد آمد. 
به طور طبيعي بعد از يك دوره طوالني نبود سرمايه گذاري منابع 
جديدي شكل خواهد گرفت و كمك خواهد كرد تا سيستم بانكي 

ايران بتواند فعل و انفعاالت جدي تري را با خارج برقرار كند.
همچنين هزينه هاي اضافي كه بر توليدات كشور تحميل 
مي شد، به عنوان مثال نحوه نقل و انتقال پول كه بعضاً هزينه هايش 
خيلي باال بود، كاهش خواهد يافت.دوستان قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 

اش��اره: آنچه به عنوان مطلع نوروزنامه اطالعات می خوانيد حاصل گفتگوی صميمانه ای اس��ت كه با دكتر اسحاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری در آستانه فصل بهار انجام داده ايم. او ، در گرماگرم مشغله و مسئوليت بسيار، خيلی 
 زود دعوت ما را پاس��خ گفت و بر سر ميز ساده ای در نهاد رياست جمهوری ميهمانش شديم. حيف كه فرصت كم بود و

 سخن های اين مرد آهنين دولت، ناتمام ماند...
اسحاق جهانگيری زاده۲۰ دی ۱۳۳۶ در سيرجان است. وی پس از پايان تحصيالت متوسطه، در دانشگاه كرمان به تحصيل 
پرداخت و موفق به اخذ مدرک كارشناسی فيزيک و كارشناسی ارشد مهندسی صنايع از دانشگاه صنعتی شريف شد.وي 
همچنين داراي دكتراي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم و تحقيقات است.جهانگيری  پس انقالب، 
در سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی ريگان بم كار خود را شروع كرد و بعد از مدتی به عنوان مسئول جهاد سازندگی جيرفت 
مشغول به كار شد. وی پس از آن به عضويت شورای مركزی استان كرمان منصوب شد و تا اواسط ۱۳۶۳ در جهاد كشاورزی 
مشغول بود.او در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در دور دوم و سوم مجلس شورای اسالمی، نماينده مردم جيرفت بود. در سال ۱۳۷۱ 
در دولت هاشمی رفسنجانی به سمت استاندار استان اصفهان منصوب شد .. اسحاق جهانگيری در دولت سيد محمد خاتمی در 
سال ۱۳۷۶ ابتدا به عنوان وزير معادن و فلزات انتخاب شده و بعد از ادغام وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات، به عنوان وزير 
صنايع و معادن انتخاب شد. وی عضو هيئت علمی بنياد باران است. اسحاق جهانگيری در تاريخ ۱۴ مرداد  ۱۳9۲به عنوان معاون 

اول رئيس جمهور منصوب شد.ماهنامه صنعت و توسعه در حال حاضر به صاحب امتيازی و مديرمسئولی او منتشر می شود.

سرمايه ها   در راه  ايران
به

اح
ص

م

دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ي:

در مراسم افتتاح فاز 15 مي گفتند كه برخي از مواقع پول هايي را 
كه براي خريد برخي تجهيزات جا به جا مي كردند تا 25 درصد 
هزينه اضافه تحميل مي كرد و قاعدتاً همه اين هزينه هاي اضافي 
از بين خواهد رفت و در حد هزينه هاي مرسوم بين المللي خواهد 
شد.كشتيراني كشور فعال خواهد شد، لذا فكر مي كنم سال 95 سال 

بسيار خوبي خواهد بود. شايد اين خبر خوبي براي مردم باشد.
* برآورد نرخ رشد اقتصادي ما چقدر است؟

مجامع بين المللي به ويژه صندوق بين المللي و بانك جهاني 
اين رشد را بين 5 تا 6/7درصد پيش بيني كرده اند، ولي من فكر 

مي كنم اين ميزان در سال آينده در محدوده 7درصد باشد.
همان گونه كه گفتيد هزينه توليد به ويژه به خاطر تحريم ها، 
داللي و هزينه ه���اي ديگر مانند پايين بودن بهره وري و ضعف 
تكنولوژي و فرسودگي ماشين آالت باالست و يكسري هزينه ها 
هم به داليل اجتماعي است. به عنوان مثال حدود 15 سال پيش 
به معدن البرز شرقي در شاهرود رفتيم كه بخشي از ذغال سنگ 
ذوب آهن را تأمين مي كند، آنجا گفتند قيمت تمام شده خيلي بيشتر 
از واردات است. به تازگي شماري از مديران ذوب آهن اصفهان 
نزد ما بودند و مي گفتند اكن���ون ذغال وارداتي را از معادن روباز 
استراليا وارد مي كنند و در شركت كيلويي 500 تومان تمام مي شود 
و محصول البرز شرقي را كه قدرت حرارتي اش هم خيلي پايين تر 
است كيلوي 750 تومان مي خرند. مي گفتند دچار بحران هستند 
و يكي از داليل بحران اين است كه 5000 ميليارد تومان كسري 
بودجه داريم و نتوانسته ايم حقوق پرسنل را بپردازيم. اين يك نمونه 
است و شما بهتر آمارها را مي دانيد بخشي از صنايع ما در بحران 
هس���تند حتي حقوق پرسنل را نمي توانند بدهند و اين ناشي از 
ركود است؛ ركودي كه دولت پارسال اعالم كرد كه برنامه خروج 
غيرتورمي از ركود دارد. كنترل تورم محقق شد اما ركود همچنان 
س���ر جاي خود است. چه چشم اندازي داريد و با چه ابزارهايي 
مي خواهيد رونق را به ب���ازار برگردانيد؟ اكنون بخش مهمي از 
صنايع مرتبط با مسكن است و شما مي دانيد حدود 150 صنعت با 
مسكن سازي مرتبط هستند، اما به دليل اينكه مسكن در ركود است، 
آنها هم در ركود قرار گرفته اند. مشخصاً دولت چه ابزاري دارد كه 

بتواند رونق را به بازار برگرداند؟
 دولت در مقطعي ش���روع به كار كرد كه با مسائل زيادي 
روبرو بود، يكي از مهمترين آن تورم بس���يار باال يعني 40 تا 42 

درصد بود.
ركود در بدترين حالت خود بود و بعد از انقالب اين ركود 
ش���ديد و تورم باال را براي نخستين بار با هم داشتيم. سال هايي 
بود كه تورم باال داشتيم اما رشد هم بود. سال هايي بود كه رشد 
پاييني داشتيم اما تورم باال نبود. اما اين كه ركود شديد و تورم باال 
همزمان اتفاق افتد، در 50 س���ال اخير منحصر به فرد بود. ما در 
حالي تورم 40درصدي را تجربه مي كرديم كه رشد اقتصادي منفي 
6/8درصد هم حاكم بود. اين دوره يك ويژگي داشت و آن اين كه 
درآمدهاي كشور باال بود. در دوره اي نفت با قيمت باالي 100 دالر 
مي فروختيم و تالطم جدي در فضاي شاخص هاي كالن اقتصادي 
كه نماد و نمودش در نرخ ارز بود و به سرعت در يك دوره زماني 
كوتاهي روزانه و حتي شايد ساعتي قابل تغيير بود و تغيير مي كرد.

انبارهاي داخل كشور از نظر وجود كاالهاي اساسي تقريبًا 
خالی و كارخانه ها هم به خاطر ركود تجارت خارجي در وضع 
نامناسبي قرار داشتند. در مقطعي در سال 92 در يكي از استانهاي 
كشور با سه روز موجودي گندم روبرو بوديم و واقعاً آن روزها از 
جمله سخت ترين و تلخ ترين روزها بود و حتی اين درد را نمي شد 
جايي گفت، فقط بايد فكر مي كرديم كه چگونه از جاهاي مختلف 
كشتي پيدا كنيم و بتوانيم گندم بياوريم و توزيع كنيم تا براي مردم 

مشكلي پيش نيايد.
مجموعه سياس���ت های دولت از پاييز92 به اجرا درآمد و 
مهمترين ويژگي دولت اين بود كه مديران مجرب و به مسائل 
كشور مسلط بودند و مي دانستند كه چه تصميمي بايد اتخاذ كنند. 
نتيجه آن تصميم ها اين شد كه نرخ تورم كاهشي شد، در حدي كه 
هيچ كدام از اقتصاددان هاي بيرون دولت باور نمي كردند كه دولت 
بتواند در مدت 2/5 سال تورم نقطه اي را � طبق گزارش مركز آمار 
� به 8/9 درصد و براس���اس گزارش بانك مركزي به 9/6 درصد 
برساند. تورم ساالنه هم حدود 11درصد است. البته از اول امسال 
تورم حدود 12 درصد را پيش بيني مي كرديم، با اين كه اقتصاددان ها 
مي گفتند با توجه به بهاي نفت امسال تورم بااليي خواهيم داشت. 

الحمدهلل معلوم شد كه سياست هاي دقيقي اتخاذ شده است.
با وجود ش���رايط ركود سخت ولي سال 93 به رشد مثبت 
اقتصادي تبديل شد به طوري كه در كل سال 93 رشد اقتصادي 
3درصد داشتيم. اين شرايط و ثبات اقتصادي و آرامش در اقتصاد 
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كشور به س���رعت حاكم شد. قيمت دالر در بهمن و اسفند 91 
حدود 4هزار تومان بود. اكنون پس ازگذشت 2/5 سال حدود 2 تا 

3 درصد مانور نرخ ارز داشتيم.
اكنون شاخص هاي اصلي اقتصادي از آرامش برخوردارند. 
البته يكي از داليل فرابخشي اش اين است كه اميد و اطمينان در 
مردم به وجود آمده است و اين بزرگترين سرمايه دولت به شمار 
مي رود كه مردم اميد و باور دارند كه مسائل كشور روز به روز قابل 
حل است و دولت توانايي حل مشكالت را دارد بنابراين دست به 
حركت هاي شتابزده نمي زند. در دولت هم پذيرفته شده كه بايد 
تصميم  ها از پشتوانه علمي و كارشناسي دقيق برخوردار باشد. ولي 
چرا درسال 94  موفق نشديم شرايط رونق سال 93 را ادامه دهيم؟ 
يك علت مهم اين است كه امسال اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده و آن 

كاهش شديد بهاي نفت در كنار تحريم  ها با هم بوده است. 
تا دو ماه قبل در تحريم بوديم و قيمت نفت هم از 100  دالر 
به حدود 25  دالر در مقطع فعلي رسيده است. اين در شرايطي 
اس���ت كه بايد 20 درصد از درآمد نفت 25 دالري را به صندوق 
توس���عه ملي واريز كنيم. همچنين با همين نفت 25 دالري بايد 

بخشي از بدهي هاي دولت گذشته را پرداخت كنيم. 
يك مورد را كه شايد براي مردم جالب باشد، اشاره مي كنم. 
در عيد سال 92  دولت دهم حدود 2 ميليارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملي برداشت كرد و به عنوان عيدانه يك سبد كااليي به 

مردم داد. 
امتياز اين كار براي دولتي ب���ود كه اين كار در آن را انجام 
داده ب���ود اما يك دالر آن ر ا پرداخت نكرده بود و دولت يازدهم 
بايد ماه به ماه اقساط 2 ميليارد دالر عيدانه دولت دهم را آن هم 
در شرايط كس���ري بودجه پرداخت كند. همه كشورهايي كه 
با عوارض كاهش قيمت نفت مواجه ش���ده اند به صندوق هاي 
ذخاير ارزي دوره گذشته خود رجوع و ميلياردها دالر برداشت 
كردند تا بتوانند ش���رايط اقتصادي خود را حفظ كنند. عربستان 
بيش از 100  ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه اش را برداشت 
كرد. روسيه افت شديدي در ارزش پول ملي اش را تجربه كرد. 
جمهوري آذربايجان افت شديد درآمدی داشته و كشورهايي مثل 
ونزوئال ارزش پول ملي اش به يك هفتم كاهش پيدا كرد. تقريبًا 
اكثر كشورهاي نفت خيز امسال با مشكالت جدي روبرو شده اند. 
ليكن عليرغم اينكه در تحريم بوديم و همه اين محدوديت  ها را 
داشتيم، پيش بيني ام اين است كه رشد اقتصادي كشور در پايان 

سال 94  منفي نخواهد شد. 
به بيان ديگر تورم را كاهش داديم و رشد اقتصادي هم منفي 
نخواهد بود. البته آمارها را بانك مركزي و مركز آمار ايران بايد اعالم 
كنند تا مشخص شود، اما آيا معنايش اين است كه مردم آن را در 
زندگي خود حس مي كنند؟ يا كارخانه  ها وضع خوب اقتصادي 
را درك مي كنند؟ پاسخ در هر دو بخش منفي است. كارخانه  ها با 
مشكالت جدي روبرو هستند و بخشي از اين مشكالت مربوط 
ساختار كارخانه هاي كشور است. همان گونه كه در سوالتان آمده 
اس���ت، اساساً توليد ذغال سنگ در ايران از زمان راه افتادن آن به 
داليل متعددي از جمله عرض بسيار كم رگه هاي ذغال سنگ و 
ايجاد تونل هاي بسيار، توليد آن كار بسيار سختي است. توليد ذغال 
سنگ در ايران نسبت به توليد ذغال سنگ در استراليا و جاهايي 
كه نام برديد كه معادن رو باز دارند و با بولدوزر برداشت مي كنند، 
بسيار هزينه بر است. اينجا كارگران در شرايط سخت كار مي كنند 
و بعضي با اين ش���رايط سخت معدن از نظر سالمتي با مشكل 

مواجه مي شوند. 
كارخانه هاي ايران هم به دليل ساختار مديريتي و سازماني و 
نيروي انساني مشكالت جدي دارند و نمودش هم در بهره وري 
است كه اشاره كرديد. البته اين گونه نيست كه در بخش دولتي 
به���ره وري پايين و در بخش خصوصي باال باش���د. خير اكثر 
كارخانه هاي خصوصي هم از نظر بهره وري نيروي انس���اني و 
سرمايه و حتي عوامل توليد وضع مناسبي ندارند. به همين دليل 
عليرغم اينكه در برنامه هاي گذشته گفته شده كه بايد 30 درصد از 
رشد اقتصادي كشور از محل بهره وري باشد اما تقريباً هيچ كدام 
اتفاق نيفتاده است. در 10 سال اخير رشد از محل بهره وري تقريبًا 

صفر و شايد هم منفي بوده است. 
لذا  فكر مي كنم براي اينكه كارخانه  ها و كارگاه   ها روي خط 
توليد بيفتند بايد اصالح ساختاري انجام دهند. يكي از طرح هايي 
كه در اقتصاد مقاومتي به آن پرداخته ايم، نوسازي صنايع است. 
نوسازي با همين ذهنيت كه تكنولوژي جديد بيايد تا ساختارهاي 
كارخانه  ها، نيروي انساني ، ساختار مالي در بنگاه  ها اصالح شود. 
سياست هاي كالن را هم دولت اتخاذ كند و فضاي اقتصاد كالن 
مثبت شود و من فكر مي كنم كه از سال 95  كه وارد دوره رونق 

خواهيم شد، رشد اقتصادی مستمر باشد و منجر به ايجاد شغل، 
درآمد و رفاه براي مردم شود. در طول سال 91و92  به نسبت سال 
90  درآمد جمعيت شهري 15 درصد و درآمد روستايي 29درصد 
كاهش داشته است و در اين صورت شما هرچه هم تالش كنيد، 
طبيعي است درآمد مردم هنوز به درآمد سال 90 نرسد. يعني با 
اين اتفاقات كه افتاده است، مردم نمي توانند زندگي خود را مطابق 
با سال 90 اداره كنند. لذا بايد كار وسيعي صورت گيرد تا بتوانيم 
آن تخريب  هايي كه در اقتصاد رخ داده است، اصالح كنيم و وارد 
دوره اي شويم كه مردم احساس كنند، اقتصاد كشور در زندگيشان 

خود را نشان مي دهد. 
* اشاره به كاهش بهاي نفت كرديد كه موجب كاهش 
مجدد نرخ رش��د اقتصادي در س��ال 9۴ شد، اكنون منابع به 
اصطالح علمي پيش بيني كردند كه چشم انداز نفت كماكان به 
همين شكل خواهد بود. يعني چشم انداز روشني از افزايش بهاي 
نفت نيس��ت و شما هم گفتيد كه وضع اقتصاد خيلي از بهاي 
نفت تأثيرپذير است در اين شرايط دشوار هيچ تصميم و برنامه 

ويژه اي براي مديريت اين وضع در دولت هست؟ 
 اوالً تفاوت كشور ما با كشورهاي ديگر اين است كه به دليل 
تحريم  ها نمي توانستيم تا بهمن بيش از يك ميليون بشكه نفت صادر 
كنيم، يكي از نتايج برجام اين  خواهد بود كه در سال 95  حتماً 2 
ميليون بشكه نفت خام صادر مي كنيم و بخشي از كاهش درآمد به 

اين شكل جبران خواهد شد.
از طرف ديگر اخيراً تحركي در برخي از كشورهاي نفتي به 
وجود آمده اس���ت و وزيران نفت قطر و عراق به تهران آمدند و 
در قطر هم جلسه اي داشتند كه وزير نفت سعودي هم آنجا بود و 
گفتگوهايي در ميان كشورهاي توليد كننده نفت آغاز شده است تا 
جلو روند كاهش قيمت نفت گرفته شود به اين دليل كه اين روند 
براي بسياري از كشورها غير قابل تحمل است.ايران در بين اين 
كشورها كمترين ميزان وابستگي به درآمد هاي نفتي را دارد، بيش 
از 95 درصد بودجه عراق به درآمد نفت وابسته است. الجزاير هم 
چنين وضعي دارد در حالی كه فقط30 درصد بودجه كشورما به 
نفت وابسته است و فكر نمي كنم از نظر بودجه چندان دچار مشكل 
شويم به ويژه اينكه امس���ال يك ميليون بشكه نفت، صادرات 
اضافه خواهيم داشت و سال 95  اولين سالي است كه منابع جديد 
خارجي اقتصادي به سمت ايران خواهد آمد و بيش از درآمد نفت 
بر اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود. بخش خصوصي هم با لغو 
تحريم ها وارد دوره جديدي مي شود و منابعش را درگير اقتصاد 
كشور مي كند يعني به سمت سرمايه گذاري و توليد جهت گيري 
خواهد داشت. همه اينها ، برنامه اي را كه بايد براي سال آينده اجرا 

شود، تكميل مي كند.
* بي ترديد شما هم با بسياري از افراد مواجه شده ايد كه 
فرزندان بيكار  تحصيلكرده دارند و خواهان آنند كه در جايي به 
كار گمارده شوند. تا اين مشكل مهم در كشور باشد و از آن سو 
واحدهاي صنعتي نيمه فعال يا تعطيل وجود داشته باشند احساس 
آرام��ش و امنيت خيال در جامعه ب��ه وجود نمي آيد. به طور 
ملموس دولت چه وقت مي تواند به اين مشكل رسيدگي كند؟

 اينكه اكنون تعداد زيادي از جوانان بيكار هستند، يك واقعيت 
است. اينكه دولت از اين شرايط به شدت در رنج است و مي داند 
مردم چه سختي هايي به خاطر بيكاري فرزندانشان تحمل مي كنند، 
اين هم يك واقعيت ديگر است. اينكه بيكاري چه راهي براي مقابله 
دارد، به نظر من يك موضوع تجربه شده اي است. اين اتفاق جز 
با سرمايه گذاري و افزايش توليد رخ نمي دهد. حتماً براي اينكه 
با بيكاري مقابله كنيم بايد شرايطي در كشور به وجود آوريم تا 
سرمايه گذاري انجام گيرد و توليد افزايش يابد. از پاييز 92 تا 94 
طبق آمار مركز آمار ايران يك ميليون و 179 هزار شغل خالص 
ايجاد شده اس���ت اما به دليل عمق بيكاري در كشور، احساس 
نمي شود. اين در مقابل تقاضايي كه وجود دارد عدد قابل توجهي 
نيست لذا بايد به نقطه اي برسيم كه ساالنه بيش از يك ميليون شغل 
ايجاد ش���ود. البته الزمه اش اين است كه فضاي كسب و كار در 
كشور بهبود يابد و درست شود. اين دولت از زماني كه مسئوليت 
مديريت كشور را بر عهده گرفت، بهبود شرايط كسب و كار را در 
دستور كار اصلي خود قرار داد و دفتري در وزارت اقتصاد و دارايي 
ايجاد كرده ايم، آن هم براي اين كه موانع را شناسايي و برطرف كند 

و همه دستگاه ها هم مكلف شده اند در اين زمينه همكاري كنند.
يكي از كارهاي اين دفتر اين است كه مشخص كرد 2000 
مجوز در دستگاه هاي مختلف براي اينكه كسي بخواهد فعاليت 
اقتصادي انجام دهد، بايستي صادر شود. ما به دستگاه ها گفتيم بايد 
تا جايي كه مشكل ايجاد نمي كند، اين مجوزها را لغو كنند و حتي 
اگر لغو نكردند، شخص وزير اقتصاد اختيار دارد مجوزهايي كه 
دستگاه ها دارند و لغو نمي كنند، لغو كند. به همين دليل رتبه ايران 
در دو س���ال گذشته در فضاي كسب و كار از 152 به 118 ارتقا 
پيدا كرده است و اميدواريم با كارهايي كه در دست انجام داريم، 
اين رتبه بهتر هم شود. معطلی در گمرك برای كسي كه بخواهد 
واردات و صادرات انجام دهد در حد چند روز شده است. ديگر 
ماه ها معطلي براي انجام كار گمركي معني ندارد. كار ديگر اينكه 
بايد تش���ويق كنيم كه بخش خصوصي درگير كار شود چرا كه 
توليد و سرمايه گذاري جز با بخش خصوصي ميسر نيست. در اين 
زمينه هم سعي كرده ايم اين عالمت واقعي را به بخش خصوصي 
بدهيم و بخش خصوص���ي از دولت تدبير و اميد عالمت هاي 
صحيح دريافت كرده است و فكر نمي كند كه اين دولت ساختگي 
يا از روي نياز مي گويد كه طرفدار بخش خصوصي است. تقريبًا 
در كارنامه تمامي مسئوالن اين دولت كه مدافع بخش خصوصي 
هستند در تمامي مقاطعي كه مسئوليت داشتند، اين سابقه وجود 
ندارد. لذا بخش خصوصي بايد ميداندار شود و شرايط را براي 
خود به وجود آورد. خصوصي سازي دولت را بايد واقعي كنيم. 
خصوصي سازي دولت در گذشته به سوي بنگاه هاي غيرخصوصي 

يا همان خصولتي كه مطرح بود، رفتند.
ما هم سعي كرديم در اين دوره، خصوصي سازي به معناي 
واقعي آن مورد توجه قرار گيرد. سيستم بانكي كشور هم دچار 
بحران هاي جدي است و بايد آن را از اين شرايط بيرون آوريم. 
اكنون منابع سيستم بانكي در جاهاي مختلفي گير افتاده و بخشي 
تبديل به بدهي هاي دولتي و بخشي به عنوان معوقه بانكي جاي 
ديگري رفته است. بانك تقريباً بر كمتر از 50درصد سپرده هاي 
مردم مي تواند مديريت كند و همين ميزان هم به سمت امالك و 
دارايي هاي غيرفعال بانك ها رفته است، لذا بايد نظام بانكي را حتمًا 
اصالح كنيم. اگر مجموعه اين شرايط به دنبال اجراي برجام كه 
بندها و زنجيرها را از پاي اقتصاد ايران باز كرده است اتفاق افتد 
حتماً در يك دوره قادر خواهيم بود بر مشكل بيكاري فائق شويم 
و اين معضل از بين برود و اگر از بين نرفت هم به گونه اي نباشد 
كه اگر خانواده اي 3 جوان دارد، هر سه آنها بيكار باشند. می توانم 
به مردم بگويم كه وضع اش���تغال در سال آينده بهتر از سال هاي 

گذشته خواهد شد.
البته مس���أله اي به نام كارآفريني هم هست كه فكر مي كنم 
نيروهاي جوان تحصيلكرده بيش از اينكه دنبال كار دولتي باشند 
بايد تبديل به يك كارآفرين شوند و بتوانند با آن كار هم براي خود 
ش���غل ايجاد كنند و هم يك عده ديگر را مشغول كنند. يكي از 
كارهايي كه جزو سياست هاي ماست اين است كه با توجه به بازار 
محدود ايران و نبود تقاضاي زياد نسبت به كاالي توليدي داخل، 

 ننگ فساد سازمان يافته را بايد 
از دامان نظام پاك كرد

بايد هزينه هاي فساد را آنقدر باال برد تا 
هيچ كس جرات تخلف پيدا نكند
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شرايطي براي توليدكنندگان فراهم آوريم و به صادرات غيرنفتي 
به عنوان يك موضوع اساسي فكر كنيم. در شرايط تحريم روي 
اين مسأله وقت زيادي گذاشتيم، اما صادركننده اي كه كاالي خود 
را ارس���ال مي كرد، نمي دانست چه بر سر پولش مي آيد و وقتي 
آن را وصول كرد چگونه وارد كش���ور كند، از اين رو بسياري از 
توليدكنندگان ما در آن سالها آسيب هاي فراوان ديدند. در اين زمينه 
برنامه هايي داريم و در بودجه سال 95 هم اعتباري براي تشويق 
اقالم صادرات در نظر گرفته ايم. مطابق اين برنامه از اقالم كاالهايي 
كه صادراتش ارزش افزوده دارد، حمايت مي كنيم به اين دليل كه با 
رفع تحريم شرايط بازار بين المللي براي ما فراهم شده است و فكر 
مي كنم با اين مجموعه سياستها براي توليد و سرمايه گذاري شرايط 

كشور بهتر بهتري در كشور ايجاد شود.
* يكي از بزرگترين مشكالت در سال هاي اخير اجراي 
نادرست اصل۴۴ قانون اساس��ي و واگذاريهاي مشكوک و 
س��وال برانگيز بوده است. دولت براي اجراي درست اصل۴۴ 
و واگذاري حقيقي، نيازمند مبارزه جدي با كانون هايي است 
كه در اين س��ال ها قدرت عمل را در دست داشته اند و شايد 
همان ها مزاحم برخي سرمايه گذاري هاي خارجي در آينده در 
كشور ش��وند. براي فائق آمدن برچنين مشكلي چه برنامه اي 

وجود دارد؟
 اين عوامل در حدی نيستند كه اجازه كار ندهند . اگر اين 

دولت با اقتدار برنامه هايش را پيش ببرد اينها قدرتي نيستند كه مانعي 
ايجاد كنند. بايد بخش خصوصي را قدرت داد و حمايت كرد. 
بايد براي برخي از نهادهاي عمومي كار تعريف كرد. به هر حال 
نهادهاي عمومي به عنوان يك توان در اختيار كشور هستند و اگر 
براي هر كدام زمينه كار خوب تعريف كنيم، مي توانيم از توانمندي 
آنها براي توسعه كشور استفاده كنيم. وقتي زمينه كار خوب براي 
 آنها تعريف نمي كنيم مزاحم بخش خصوصي مي ش���وند و به 
بخش هايي ورود پيدا مي كنند كه نبايد ورود كنند و جايي كه نياز 
است ورود پيدا نمی كنند و كار كشور زمين می ماند. اكنون در 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه من جلساتش را برگزار مي كنم، 
تقريباً روي اين مسائل به صورت ريز بحث مي كنيم كه از همه 
ظرفيت هاي كشور چه نهادهاي عمومي، چه نهادهاي »خصولتي 
«و چه نهادهاي خصوصي بتوانيم تعريف روشن داشته باشيم چرا 
كه يكي از محورهايي كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند »مردمي 
كردن اقتصاد« است و بايد به صورت مشخص تعريف كنيم كه 
منظور از مردمي كردن اقتصاد چيست و كسي نبايد هيچ اقدامي در 
مقابل مردمي كردن اقتصاد انجام دهد، اين ديگر يك سياست قطعي 
اقتصاد مقاومتي است و در جلسه اي كه خدمت آقا داشتيم وقتي 
كه گفتم دولت به تنهايي نمي تواند تمامي موانع را برطرف كنند، 
ايشان در پاسخ من فرمودند: شما در اقتصاد مقاومتي جلو بياييد و 
من مي دانم كه مخالفت ها با شما زياد خواهد شد و از شما حمايت 

مي كنم تا دولت بتواند كارهايش را پيش ببرد.
ولي اين كه در زمينه اجراي سياس���ت هاي اصل44 خيلي 
بد عمل ش���د، اين هم واقعيتي است كه پيش روي ما قرار دارد. 
انتظارمان در سياستهاي اصل44 اين بود كه تحول بزرگي در اقتصاد 
كشور به وجود آيد. از دوره آقاي خاتمي كه ما هم در دولت بوديم 
پي گيري مي كرديم كه اين سياست ها اعالم شود تا اينكه نهايتاً اين 

سياست ها در دوره بعد اعالم شد.
يك بند از سياس���ت هاي اصل44 اين بود كه ورود ابتدايي 
بخش خصوصي در هر سطحي از توليد و سرمايه گذاري بالمانع 
است؛ يعني قبل از آن مي رفتيم و از خارجي ها دعوت مي كرديم 
كه در ايران سرمايه گذاري كنند يا به بخش خصوصي مي گفتيم 

كه كار بزرگتري انجام دهد؛ استدالل می كردند كه قانون اساسي 
گفته اس���ت »صنايع و معادن بزرگ كشور بايد در اختيار دولت 
باشند« و وقتي من بزرگتر شوم مي گويند اين هم دولتي است و 
بايد مصادره اش كنيم ! پس از اين بيشتر جلو نمي آيم. خارجي ها به 
خودم مي گفتند شما مكرر مي گوييد اكتشاف كن و اگر من معدن 
پيدا كردم و بزرگ بود شما طبق قانون اساسي آن را دولتي مي دانيد 
و از من مي گيريد. به هرحال ابهامات جدي بود و اين ابهامات را 
برطرف كردند، ولي يك خط نوشته نشد كه بخش خصوصي كه 
قرار شد بيايد و كارخانه داشته باشد، بنادر بزرگ، كشتي سازي و...
داشته باشد ،زيرساختهايش بايد فراهم شود. از طرفي مهمترين 
كاري كه انجام گرفت اين بود كه حدود 150 ميليارد دالر )به قيمت 
آن روز( كارخانه هاي بزرگي  كه قبل از انقالب توس���ط دولت 
سرمايه گذاري شده بود، در آن دوره واگذار شد به گونه اي بود كه 

متأسفانه كوچكترين هدف اصل44 در آن محقق نشد.
 هدف اصل44 از واگذاري ها اين بود كه بهره وري در اين 
كارخانه ها باال ب���رود. يعني مديريتش به بخش خصوصي داده 
ش���ود و اين بخش مالك شود، مديريت را به دست بگيرد و از 
آن بهره برداري مطلوب انجام دهد و دليل اينكه واگذاري صحيح 
انجام نشد، اين بود كه بخش���ي از آنها را به عنوان رد ديون به 
دستگاه هاي ديگر دادند يا مثال مي خواستند به وزارتخانه اي كمك 
كنند، مثاًل مي گفتند اين نيروگاه را به وزارت دفاع بدهيم. نيروگاه 
از دس���تگاه تخصصي و فني خودش يعني وزارت نيرو منفك 
و به وزارت دفاع داده مي ش���ود. يا به بنياد شهيد بدهي داشتند، 
نيروگاهي را به بنياد دادند. لذا واگذاري ها اشكال اساسي دارد و به 
بخش خصوصي واگذار نشده است يا گفته شده كه 40 درصد 
كارخانه هاي بزرگ به سهام عدالت واگذار شده است. اوالً كسانی 
كه سهام عدالت گرفتند احساس نمي كنند كه آن را دريافت كرده اند 
و مالك جايي هستند. در مديريت جايي نقش دارند، ولي نتيجه اش 
اين ش���ده است كه بهترين كارخانه هاي كشور نه اجازه افزايش 

سرمايه دارند و نه دولت اجازه توسعه آنها را دارد! 
يكي از داليلي كه توسعه در كشور كند شده اين است كه 
كارخانه هايي كه همگي پيشران اقتصاد بودند مثل لوكوموتيو هستند 
وقت���ي كه حركت مي كنند به دنبال خود دهها مجموعه ديگر را 
ب���ه حركت درمي آورند، طبق اصل 44 از حوزه مديريت دولتي 
خارج شدند ولي بالتكليف ماندند. اوايل به عنوان مثال شركت 
هواپيمايی ايران بي صاحب مانده بود. از طرفي وزارت راه مي گفت 
اين شركت متعلق به من نيست و آن را از من گرفته اند و از طرف 
ديگر سازماني مي گفت اين شركت به درد نمي خورد و حاضر 
نيستم آن را قبول كنم. هواپيمايي ملي كشور را كه نمي توان به حال 
خود رها كرد، لذا در برخي موارد تصميم گرفتيم و گفتيم اين گونه 
شركت ها به دولت برگردد. حال برخي فكر مي كنند ما مغاير با 

خصوصي سازي تصميم گرفتيم. 
نه! ما آن را نجات داده ايم و گفتيم اين مجموعه به دس���ت 
صاحبش برگردد تا ببيند چه مي خواهد بكند. اصالحش كند و 
بعد از اصالح واگذار كند، لذا به نظر مي آيد كه خصوصي سازي 

از مسير خود منحرف ش���ده است و بايد حتماً در مسير و ريل 
صحيح خودش برگردانده شود و حتماً هم همه بنگاه ها در اجراي 
سياس���ت هاي اصل 44 بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار 

شوند.
از نهادهاي عمومي هم خواسته ايم اگر بنگاهي در اختيارشان 
بود و نمي توانيم براساس قانون آن را پس بگيريم اگر شرايط بورس 

و شرايط اقتصادي خوب فراهم شد آنها را هم واگذار كنند.
* ايجاد امنيت براي فعاليت هاي فرهنگي، سياس��ي و 
اجتماعي خواست بحق شهروندان از دولت است. ولي مي دانيد 
كه در اين زمينه ها برخي عوام��ل خود يا كانون هاي قدرت 
غيررسمي عمالً جلو كار را مي گيرند. براي جلوگيري از اين 

تناقض چه تمهيداتي انديشيده ايد؟
 آنچه كه مهم است بايد بپذيريم كه همه تابع قانون باشيم. فكر 
مي كنم يكي از زيان هايي كه كشور در مقطعي ديد اين بود كه قانون 
در آن كم ارزش شد، قانونگرايي در آن آسيب ديد. مطمئناً بي قانوني 
باعث مي شود كه به سمت استبداد برود، ما كه انقالب كرديم و 
دلسوز انقالب هستيم بايد مانع اين شويم كه افراد خودسر بتوانند 

قانون كشور را زير پا بگذارند.
فرقي هم نمي كند يك عده تصميم بگيرند يك سخنراني 
را به هم بزنند يا يك عده تصميم بگيرند يك كار خالف قانون 
ديگر انجام دهند. قبح قانون وقتي شكسته شد، يك نفر هم پيدا 
مي شود كه 2 ميليارد و 700 ميليون دالر پول مملكت را مي برد. 
قانون اگر ارزش خود را مي داشت وقتي مسئول امضا مي كرد، اولين 
سؤالش اين بود كه آيا من اختيار قانوني دارم كه  چنين امضايي 
انجام دهم حتماً اين اتفاقات نمي افتاد. حال آقايي كه فكر مي كند 
دلسوز است و مي رود يك سخنراني را به هم مي زند بايد بداند كه 
با اين كار دارد نطفه بي قانوني عمل كردن در كشور را مي بندد. فرد 
ديگري كار ديگري خالف قانون انجام مي دهد. بايد بپذيريم كه 
قانون اصل باشد. ما در اين دولت واقعاً مي خواهيم قانونگرايي و 
قانونمندي به معناي واقعي آن حاكم باشد. به دليل برخي اتفاقات 
يكي از اس���تانداران را بركنار كرده ايم و هرجا نياز باشد مسئول 
ديگري بركنار كنيم، اين كار را مي كنيم، مصمم هستيم امنيت همه 
مجامع و جلساتي كه قانونمند هستند و در چارچوب قانون مجوز 
مي گيرند، برقرار كنيم. اين عزم جدي دولت است. رئيس جمهوري 
روي اين موضوع جدي است و دستگاه ها مكلفند اين مسير را 
طي كنند. البته ممكن است زمان ببرد تا اين موضوع را به صورت 
كامل جا بيندازيم، اما جدي هستيم، اين كار را دنبال مي كنيم. حتي 
من در جلسه استانداران گفتم كه يكي از شاخص هاي ارزيابي از 
استانداران اين است كه چقدر توانستند شرايطي به وجود آورند كه 
شهروند در حوزه مسئوليت او احساس امنيت كند و بتواند جلسه 
و برنامه داشته باشد و تجمع قانوني كه قانون به او اجازه داده است 

را برگزار كند.
* حادثه حمله به سفارت عربستان نشانه بدي بود...

يكي از كارهاي خالف قانون بحث سفارت ها است. با چنين 
كاري چقدر به منافع ملت آسيب زده شد؟ مگر اين منافع به اين 
راحتي قابل جبران است؟ مگر به راحتي مي توانيم جلو هزينه هايي 
كه به ملتي تحميل شده است بگيريم؟ آنجا در موضوع سفارت 
مي دانم كه مقام معظم رهبري جدي هستند و كار تا آخر بايد دنبال 
شود. ايشان مكرر روي اين موضوع دستور دادند كه حتماً تا آخر 

دنبال شود.
رئيس جمهوري مصمم است و اعضاي شوراي عالي امنيت 
ملي به اتفاق كه رؤساي سه قوه در آن عضويت دارند از ابتدا معتقد 
بودند كه نبايد اجازه داد كسي جلو سفارت جمع شود. اگر كسي 
بخواهد عليه كشوري تجمع كند در جاي ديگر اين كار را بكند و 
حرفش را بزند و مانع حرف كساني كه مي خواهند آن را به گوش 
كشور مورد نظر برسانند نشويم، اما جلو سفارت، مركزي است 
كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسالمي ايران دفتري در آن 
ايجاد مي كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است 
هنر نيست. جز بي اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را 
با اين حركت ها مي توان به ثبت رس���اند؟ اين موضوع را تا آخر 
دنبال مي كنيم و حتماً هم با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه 
قضايي هم جدي است تا با متخلفان برخورد شود. اميدوار هم 

هستم نتيجه اش به اطالع مردم رسانده شود.
* ش��ما در اين دولت بيشترين بيرق مبارزه با فساد را به 
دست داشتيد و بيشترين صحبت را درباره مبارزه با فساد كرديد. 
اصطالحي داشتيد با عنوان فساد نهادينه شده و سازمان يافته. 
فساد سازمان يافته تعريفي دارد ؛ دارای تشكل منسجم و فرمانده 
است. آيا اين فساد س��ازمان يافته كماكان ادامه دارد؟  سال 
گذش��ته رئيس جمهوري حكمي داد كه شما در مورد فساد 

خروج واحدهاي اقتصادي پيشران از 
حوزه مديريت دولتي ، يكي از عوامل 

كندي توسعه است
 مي خواهيم قانونگرايي واقعي 

بر كشور حاكم باشد
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گزارش بدهيد. مي خواهم بدانم آخرين دستاوردتان در مبارزه با 
فساد سازمان يافته چه بوده است؟

متأس���فانه در سال هاي گذشته مبارزه با فساد به يك حربه 
سياسي تبديل شد و از مسير خود منحرف گرديد. اين موضوع 
ساز و كاري شد كه مثالً بنده براي اينكه فرد مخالفم را از صحنه 
خارج كنم به گونه اي حرف بزنم  كه جامعه به اين سمت هدايت 
شود كه طرف من فردي است كه با روش هاي فسادانگيز توانسته 
به مال و ثروت دسترس���ي پيدا كند. يا اينكه چون مي دانيم مردم 
روي موضوع فساد حساسيت دارند طي گفته هاي مبهم پرچمي 
بلند كنيم كه احساس كنند كه اين مجموعه اي است كه مي خواهد 
مبارزه با فساد كند و حتماً مجموعه مقابل آنها آلوده هستند. ما 
وقتي در اين دولت مشغول شديم، مسائل نگران كننده ديديم. اوالً 
با همه ضعف هايي كه در مديريت جمهوري اسالمي ايران وجود 
داشت، هيچ گاه مديريت كالن ايران متهم نشده بود كه آلوده است و 
كارهاي شبهه ناك از نظر مالي انجام داده است. اما متأسفانه در دولت 
قبل معاون اول زنداني است، معاون اجرايي وي مدت ها بازداشت 
بوده است و معاونان مختلف متهم هستند. اعداد و ارقامي اعالم 
شده است كه نجومي است. فساد مالي مه آفريد عدد بزرگي بود و 
بعد از آن ميزان فساد مالي بابك زنجاني عدد چندهزار ميليارد تومان 
است، كشف شد. اتفاقاتي كه در برخي سيستم هاي بانكي افتاده 
تلخ است. من به اين نتيجه رسيدم كه بايد ابتدا انسجامي در قواي 
سه گانه به وجود آيد و نشان دهد كه عزم كشور در مبارزه با مفاسد 
جدي است و دنبال دعواي سياسي و متهم كردن ديگران نيست و 
نمي خواهيم پرونده سازي براي افراد بكنيم. بنابراين ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي كه در اجراي فرمان مقام معظم رهبري شكل گرفته 
بود، فعال شد و مسئوليتش با بنده است. مسئوالن سه قوه در اين 
ستاد شركت مي كنند و كار اصلي آن هماهنگي سه قوه در مبارزه 
با فساد است. سعي كرديم هماهنگي هايي كه با قوه قضائيه و مقننه 
داشته باشيم و به صورت مرتب جلساتي گذاشته ايم و همه اعضا هم 
شركت مي كنند. كار دوم كه انجام شد پيشگيري از بروز فساد در 

دولت بود كه كاري بسيار مهم است. 
*  در دولت قبل اتفاقاتي افتاده و پرسش اين است كه آيا 

ممكن است آن اتفاقات باز هم تكرار شود؟ 
نمي توان به طور قاطع گفت؛ نه. لذا مهمترين كاري كرديم 
اين بود كه در هر وزارتخانه مجموعه اي كه بايد تمامي گلوگاه هاي 
داخل وزارتخانه را كنترل و نقاطي را كه ممكن است فساد در آن 
رخ دهد شناسايي كند تا موانع برطرف شود و مسئوليت هم متوجه 
باالترين مقام آن دستگاه باشد. همچنين سامانه اي در دبيرخانه ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كرديم كه شوراي عالي امنيت ملي، 
وزارت اطالعات و ساير دستگاه ها عضو آن هستند. همزمان با آن 
در نظام اداري، دولت الكترونيك را دستور كار اصلي قرار داديم 
تا با استقرار آن، كارها شفاف انجام شود و كار مبهمي نباشد كه 
بتواند تبديل به اتفاقات ديگر شود. پيشگيري را اين گونه پيگيري 
كرديم و مصاديقي هم به دستگاه قضايي منتقل شده و در حال 
پيگيري است و حتماً براي مردم اطالع رساني مي كنيم. در پاسخ 
به كساني كه گاهي مي گويند ما به دنبال افشاگري هستيم، الزم 
است متذكر شوم كه اساساً شيوه اين دولت افشاگري نيست و اين 
روش را قبول نداريم. هيچگاه مسأله اي را در مورد فساد نگفته ام 
مگر اينكه پرونده اش در دستگاه قضايي شكل نگرفته باشد يا حتي 
در مواردي افرادي در آن محكوم نش���ده باشند. به هرحال موارد 
زياد است و شايد برخي افراد ناراحت شوند. اصوالً مبارزه با فساد 
كار پرهزينه اي است. كسي كه مي خواهد مبارزه كند بايد ابتدا از 
خودش مطمئن باشد، اين يك بحث جدي است و وقتي كسي 
با خودش خلوت مي كند بايد بررسي كند كه دامنش آن قدر پاك 
است كه مي خواهد بيايد و ديگران را توصيه به پاك بودن بكند؟ 
اين يك موضوع جدي است و بايد به صورت جدي دنبال كرد 
ولي بايد بپذيريم كه به دليل سازمان يافته شدن مفاسد و نفوذ آن 
بعضاً به سطوح باالي كشور و گستردگي دامنه فساد آنهايي كه در 
اين مسير هستندو تالش مي كنند تا با روشهاي مختلف افراد را از 
اين مسير بازدارند ولي من مصمم شده ام كه بايد در اين مسير جلو 
رفت و اين ننگ را از دامن جمهوري اسالمي پاك كرد. مردم ايران 
بايد مطمئن شوند كه جريان سالمي در اقتصاد كشور ايجاد شده 
است. البته راه دشوار است. اقدام كوتاه مدت نيست؛ سخت است 
نظام اقتصادي ايران بسيار دولتي است و به همين دليل بسياري از 
مسائل در آن به وجود مي آيد. اگر يك وقت قبح قضيه شكسته 
ش���ود كاري به ظاهر ممكن است خالف قانون هم نباشد، ولي 
حتماً اين كار فساد است. مثل اينكه هيأت مديره مجموعه اي اختيار 
داش���ته باشند به خودشان وام بدهند و از نظر قانوني هم مشكل 
نداشته باشند. آنها دور ميز بنشينند و رأي گيري كنند و به هر كدام 

به ميزان دلخواه وام بدهند، هر كس از بيرون اين ماجرا را بشنود، 
بگويند مانند هر شهروند ديگري وام داده اند اما اين چه نحو وام 
دادن است؟ برويد به سطوح باالتر كه پرونده هايي وجود دارد كه 

هنوز آنها را باز نكرده ام.
* به هر حال مقابله با فساد شفافيت هم می خواهد.

درست است، شفافيت و اطالع رساني و آگاهي دادن و مردم 
را در جريان قرار دادن يك واقعيت است. حتماً بايد مبارزه با فساد 
را حساسيت عمومي كنيم. بايد كاري كنيم كه قبح و هزينه اقدام 
به فساد اينقدر باال برود كه بازدارندگي ايجااد كند به گونه اي كه 
كسي به خودش اجازه اقدام به فساد ندهد. بنابراين بايد موضوع 
شفافيت در عملكردها را جدي بگيريم. اتفاقاً وقتي مي گويم چرا 
اين گونه شده است، يكي از داليلش، نبود شفافيت كارهاي دولت 
بود. حتماً يكي از داليلش پايبند نبودن به قانون و سياسي كردن 

مبارزه با فساد بوده است. اگر بخواهيم اين داليل را برطرف كنيم 
بايد كار دنبال كنيم. مثالً وقتي پرسيدند كه چرا ليست بدهكاران 
بانكي را نمي دهيد، نام 577 بدهكار بزرگ را داديم و آنان را به قوه 
قضائيه معرفي كرديم. راجع به زمين خواري با آيت اهلل الريجاني 
هماهنگي كرديم و گفتيم پرونده هايي راجع به زمين خواري وجود 
دارد كه سال ها از ارائه آن به قوه قضائيه مي گذرد و همه را جمع 
كرديم و من نامه اي براي آقاي الريجاني نوشتم و گفتم كه اين 
پرونده هاي زمين خواري است. در اين نامه نوشتيم كه مثالً از سال ها 
پيش فردي اين مقدار زمين راتصاحب كرده است و پرونده اش 
سال هاست در قوه قضائيه است و ايشان هم دستور داد كه مراحلش 
را پيگيري  كنند. يعني هر موردي را مطرح كرديم، جدي ايستاده ايم 

كه رسيدگي شود.
در روزهاي آخر دولت قبل، رئيس جمهوري بودجه دولت 
16 ميليارد تومان به حساب دانشگاهي مي ريزد كه فقط يك برگ 
كاغذ است و نه دانشگاهي و نه ساختماني و نه دانشجويي وجود 
ندارد. پرسش اين است اين همه دانشگاه خصوصي وجود دارد كه 
دولت مي تواند به آنها كمك كند و به اين دانشگاه هم مي توانسته 
كمك كند ؟ دانشگاه خصوصي كه سال ها تشكيل شده و 10 هزار 
دانشجو دارد چطور نتوانسته است از كمك دولت بهره مند شود، اما 
اين دانشگاه فقط به دليل اينكه منتسب به مقامات كشور بود، بايد 
اين مقدار بودجه دريافت كند؟ وقتي روند مجوز دانشگاه يادشده را 
مي بينيد برايتان جالب است كه بدانيد درخواست تأسيس اول مرداد 
در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب و اعالم مي شود كه با 
كليات آن موافقت شده است. اساسنامه آن را هم وزير علوم تائيد 
مي كند و هيأت مؤسس و امنا شكل مي گيرد. پس فردا يك نفر از 
اعضاي هيأت مؤسس به يكي از مقامات نامه نوشته كه اين دانشگاه 
تأسيس شده است و دستور دهيد كه اين مقدار كمك شود. نامه 
به معاون رئيس جمهور مي رسد. معاون رئيس جمهوري تحويل 
رئيس جمهوري مي دهد. رئيس جمهور مي نويس���د: »موافقت 

مي شود.« سازمان مديريت برنامه ريزي هم بودجه را تخصيص 
مي دهد و پرداخت مي شود. وقتي اينها در سيستم مديريت رخ 
مي دهد مدير بايد بداند كه فرد زير دس���تش با ديدن اين مسائل 
چگونه عمل خواهد كرد. وقتي كه استاندار اصفهان بودم به مناسبت 
سال نو، چند بسته گز به مديران دادم. وقتي وزير شدم بايد مي رفتم 
ديوان محاسبات و توضيح مي دادم كه پول گز را از كجا آورده ام. 
هرگز به خاطر اين پرونده ناراحت نشدم كه مي روم پاسخ مي دهم 
چرا كه فكر مي كردم به چه مناسبت من 5 كيلو گز را با بودجه 
دولت به مقامي داده ام، پس بايد پاسخ دهم و اين حساسيت باعث 
شده بگويم كه اگر آقاي خاتمي به جاي 16ميليارد تومان 16ميليون 
تومان به حساب بنياد باران ريخته بود اآلن با او چه كار مي كردند؟ 
اين كه خبردار شويم، پول برگشت داده شد آيا كار تمام است؟ 
واريز 16ميليارد تومان به حساب دانشگاه سوء استفاده از موقعيت 
نيست؟ بنده اعتباري در اختيارم هست و به من گفته شده است كه 
از اين اعتبار مي توانيد به نهادهاي عمومي و خيريه ها كمك كنيد و 
من بروم يك خيريه بزنم و بگويم به آن كمك كرده ام؟ !آيا اين واقعًا 

شرعي و قانوني است؟ 
 شكل دومي از فساد كه كمتر از آن صحبت كرديد چيزي 
است كه به آن ناهنجاري هاي اجتماعي مي گويند .خبري منتشر 
شد كه آقاي علي مطهري گفتند و در رسانه ها هم آمد كه گزارشي 
از وضع ناهنجاري هاي اجتماعي نزد مقام معظم رهبري ارائه شده 
و ايشان از شدت ناراحتي گريستند. شما بهتر مي دانيد كه وضع 
اصالَ مساعد نيست و دست كم چهار ميليون معتاد داريم. وضع 
آسيب هاي اجتماعي خيلي بد است و اينها تابع عوامل مختلفي 
در حوزه های اقتصادي و  فرهنگي اس���ت. دولت در گير و دار 
مسائل اقتصادي و تحريم ها به نظر مي رسد كه كمتر توجه به اين 
حوزه داش���ته است كه در سطوح پايين تر دامنگير مردم مي شود 
و دهك هاي پايين را بيشتر درگير مي كند آيا واقعاً دولت كاري 
براي مقابله با اين نوع فساد و ناهنجاري هاي اجتماعي در دستور 

كار دارد؟ 
من در آن جلس���ه ای كه در خدمت رهب���ری راجع به 
آس���يب هاي اجتماعي بحث شد، بودم. آسيب هاي اجتماعي به 
ش���رايط نگران كننده اي رسيده است. از حاشيه نشيني تا اعتياد و 
مسائل ديگر موجود در جامعه. با آسيب هاي اجتماعي بايد برخورد 
دقيق اجتماعي ك���رد. نمي توان آنها را امنيتي كرد و بدون اتكاي 
به مسائل جامعه با برخوردهاي محدود و مقطعي محدود حل و 
فصل كرد. بايد ريشه يابي شود و داليلش را شناسايي كنيم. بايد 
با ريشه ها برخورد شود. چه مي شود كه مردم ترجيح مي دهند از 
مناطق خود به حاشيه شهرها بيايند و بدون جا و مكان بمانند و 
سپس بقيه مسائل به دنبال آن به وجود آيد. در گذشته در محله هاي 
يك شهر، امام جماعت محل و ريش سفيدان موقعيتي داشتند و 
اگر اتفاقي رخ مي داد، خودشان حل و فصل مي كردند. ما با مسائل 
فرهنگي و اجتماعي نمي توانيم صرفاً برخوردهاي سياسي يا مقطعي 
انجام دهيم يا فضا را امنيتي كنيم. بايد سرمايه هاي اجتماعي را 
به حركت درآورد. بايد كاري كنيم كه مردم نسبت به اين مسائل 
احساس مسئوليت كنند و يك عزم ملي در آنان به وجود آيد بايد 
دغدغه مردم را باال برد. دولت برای حل اين مسأله جدي است. 
تصميم گرفته شد كه مسائل اجتماعي وارد حوزه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي شود و تصميم گرفته شد كه برخي از افراد مانند 
وزير كشور به اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي افزوده شوند. 
همچنين تصميم گرفته شد مركز يا سازمان مسائل اجتماعي در 
وزارت كشور تأسيس شود. شوراي اجتماعي كه اكنون به رياست 
وزير كشور تشكيل مي شود منبعد به رياست رئيس جمهوري 
تشكيل خواهد شود. حساسيت دولت هم راجع به اين مسائل باال 
است. الزم است راجع به آنها با برنامه ريزي كار كنيم. ما هم جمع 
دوستاني خارج از دولت داريم كه به مدت دو سالي است كه در 
نهاد رياست جمهوري در جلسات حضور پيدا مي كنند و بحث 
تبادل نظر مي كنند و نتيجه بحث ها را به ما مي دهند و مي گويند كه 
چه روش هايي را در پيش بگيريم تا اين معضالت را حل كنيم. به 
هرحال مسأله خيلي پيچيده است و بايد جوياي نظر صاحبنظران 
مختلف در حوزه هاي گوناگون شد. همه بايد كمك كنند تا با 
آسيب هاي اجتماعي به گونه اي مقابله كنيم كه به سمت بحران 
اجتماعي پيش نرود، چون مراحل مختلف دارد كه اگر پيشگيري 
نكنيم تبديل به بحران اجتماعي مي شود و مقابله با آنها دشوار تر 

خواهد بود.
* ايام عيد چه مي كنيد؟

 تا وقتي كه پدرم در قيد حيات بودند روزهاي عيد نزد ايشان 
مي رفتيم و امسال اگر خدا توفيق بدهد نزد مادر مي روم آن هم به 

مدت يك روز و سپس به تهران بازمي گردم تا به كارها برسم.

شيوه دولت اعتدال افشاگري نيست
امنيتي كردن فضا كمكي به حل معضالت 

اجتماعي نمي كند
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چو غنچه گرچه فرو بستگي است كار جهان
تو همچو باد بهار گره گش���ا مي باش
حافظ

سالي گذشت و سالي ديگر در پيش است. ارزش 
سال رفته بدين گونه سنجيده مي شود كه چه اندازه آسايش 
براي مردم خود فراهم آورده و چه اندازه بر ارزش انساني 

آنان افزوده است. 
اين پنجاه ساله همراه بوده است با حوادث پرمعنايي از 
جمله فروپاشي شوروي و تغيير سيماي چين، بهار عربي، 
و شورش ها و آشوب هاي محلي در كشورهاي مختلف.

    از همه مشئوم تر  سر برآوردن گروه هاي طغيانگر 
است، چون داعش و طالبان كه بر مركب تحجر مي تازند 
و جز كشتار و  ويرانگري چيزي آنها را سيراب نمي كند. 
آنچه تاكنون نشان داده اند شعارشان اين است: بكش يا 
كشته شو! روح آشوب چنان در قشري از مردم دميده شده 
است كه روزي نيست كه در گوشه اي خبري از كشتار يا 

دربدري شنيده نشود. ياد آور اين شعر معروف:
اين چه شوري است كه در  دور قمر مي  بينم 

كه آفاق پ���ر از فتنه و ش���ر مي بينم
دختران را سر جنگ است و جدل با مادر

پس���ران، اين   همه بدخواه پدر مي بينم
اسب تازي ش���ده مجروح به زير پاالن

طوق زرين  همه بر گردن خر مي بينم!
طبيعي بود كه داعش از يك كش���ور نفت خيز، در 
يك سرزمين باير سر برآورد، يعني ناحية خليج فارس كه 
مبلغ هنگفتي از پول نفت  را عايد خود مي كند، بي  آنكه 
استحقاق و توانايي خرج آن را داشته باشد، در حالي كه 
بخشي از مردم جهان شب گرسنه مي خوابند. اين خود به 

خود مي تواند واكنش ايجاد كند. 
بيست شهريور 1380  كه واقعه برج هاي دوقلوي 
آمريكا پيش آمد، در مقدمة »هشدار روزگار« نوشتم: »آيا 

يك حرف
بيش نيست

ام
پي

 يادداشت نوروزي  استاد 
دكتر محمد علي اسالمي ندوشن

قرن بيست و يكم قرني است كه در آن بشر نتواند آب 
خوش از گلويش پايين رود و يا آنكه جهان در معرض 
يك زلزلة معنوي ق���رار دارد كه مرفه ترين نقطه هايش ، 
زلزله خيزترين نقطه هايش باشند«! و اين كم كم دارد خود 

را به نمود مي آورد.
آيا اين فاجعه بار نيست كه شهري مثل پاريس، مركز 
فرهنگ جهاني،  مورد حمل���ة ويرانگرانه اي قرار گيرد يا 
دويست نفر بي گناه در آن جان بسپارند؟ و سوريه، طي پنج 
سال، دويست هزار كشته و پنج ميليون آواره بدهد بي آنكه 
مردمش گناهي كرده باشند و بي آنكه دنياي متمدن بپرسد 

چرا؟ 
آنچه در دنياي كنوني مي گ���ذرد، خبر از آينده اي 
مي دهد كه پر از آش���وب خواهد بود. قرن بيستم بيش 
از همه به تمدن صنعتي و دل  بست و به فضائل انساني 
 كم اعتنا ماند. اكنون قرن بيست و يكم بايد تاوان آن را 

تحمل كند.
بشر ناگزير است به همين سرنوشتي كه متناسب با 
ذات اوس���ت، سر فرود آورد و همة كوشش خود را در 
برقراري »تعادل« به كار اندازد. وقتي صد خانوار در جهاني 
ده درصد ثروت دنيا را عايد خود كرده اند، ظهور داعش و 

طالبان دور از انتظار نخواهد بود.
زندگي همين اس���ت كه هست. مردم ناگزيرند كه 
همديگر را تحمل كنند. روش بهتري تاكنون به دست نيامده 
است. حافظ بهترينش را در اين غزل خالصه كرده است:

مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد
قضای آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد

رقيب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
مگر آه سحرخيزان سوی گردون نخواهد شد

مرا روز ازل كاری ب���ه جز رندی نفرمودند
هر آن قسمت كه آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

خدا را محتسب ما را به فرياد دف و نی بخش
كه ساز شرع از اين افسانه بی قانون نخواهد شد

مجال من همين باشد كه پنهان عشق او ورزم
كنار و بوس و آغوشش چه گويم چون نخواهد شد

ش���راب لعل و جای امن و يار مهربان ساقی
دال كی به شود كارت اگر اكنون نخواهد شد

مشوی ای ديده نقش غم ز لوح سينه حافظ
كه زخم تيغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

محمدعلي اسالمي ندوشن
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آنچه از كتب روائي مانند بحاراالنوار و نيز كتاب مشهور 
مفاتيح الجنان برمي آيد در روايات اسالمي شواهدي بر پذيرش 
نوروز از سوي ائمة بزرگوار شيعه)ع( مشاهده مي شود، جز 
اينكه سنت علما و بزرگان شيعه از ديرباز، اين بوده است كه 
در ايام نوروز »جلوس« داش���ته اند و مردم براي تبريك عيد 
نوروز به منازل علما و روحانيون مي رفته اند و مراودات و ديد 
و بازديدهاي عيد نوروز، هيچگاه مورد ايراد علماي بزرگوار 
شيعه نبوده است بلكه خود به اين سنت پاي بند بوده اند. البته در 
اين مورد استثناهايي هم وجود دارد و من خود در اوائل طلبگي 
به كتابي در حجم كم، برخورد كردم كه مرحوم آيت اهلل حاج 
شيخ محمد خالصي زاده كه از علماي مبارز و مجاهد بودند به 
رشته تحرير درآورده بودند. نام كتاب اين بود: »نيروز شعيرة 

مجوسيّه« يعني نوروز يك آئين مجوسي است.

آنچه از تشريح دو عيد بزرگ اسالمي »فطر« و »قربان« 
كه در پايان دو فريضة عظيم حج و صيام )روزه( برمي آيد كه 
حتي روزه گرفتن در اين دو عيد بزرگ تحريم شده است.، 
اينست كه در اسالم، اصل، بر تحسين جشن و شادماني است. 

در وحي الهي نيز تالوت مي كنيم:
»قل بفضل اهلل و برحمة فبذلك فليفرحوا« يعني: بگو به 

فضل و رحمت خدا بايد شادماني كنند.
و در روايت آمده است كه: »المؤمن خزنه في قلبه و بُشره 
في وجهه« يعني »اندوه مؤمن در قلب اوست و خوشرويي و 
شادماني او در چهره اش«. و اين درست برخالف رويه ناپسند 
و مذمومي است كه به خصوص در جمهوري اسالمي رواج 
دارد كه افراد مدعي تدين و تعهد به اصطالح »انقالبي!« با روي 
ترش و اخالق تلخ و تند با مردم برخورد مي كنند تو گويي از 

عالمات انقالبي بودن تندخويي و ترشرويي است!
 من عيد نوروز و مراسم شادمانه فراگير آن. آگاهانه يا 
ناآگاهانه، هم در تقويت صلح و هم در تقريب مذاهب اسالمي 
در كشورهاي نامبرده و نيز در سراسر اقطار جهان كه ايرانيان و 
شهروندان كشورهاي نامبرده، نوروز را جشن مي گيرند، نقش 
بسيار مؤثر و كارسازي دارد و من از خداي مهربان مي خواهم 
كه هر ساله،  فرا رس���يدن عيد نوروز را سرفصلي نو، براي 
تجديد حيات ملي و اسالمي قرار دهد و در اين عيد فرخنده، 
دلهاي همة ما همراه با شكوفايي طبيعت و آغاز زندگي نو 
در كرة زمين به مهر يكديگر شكوفا شود و غبار كدورتها و 
دلسرديها و احياناً خصومتها و دشمني ها از صفحة دلهاي ما 

زدوده شود. آمين
* * *

به خاطره اي اش���اره مي كنم كه از زمان پدرم مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين حاج ميرزا عبدالحسين حجتي 
كرماني)ره( به ياد دارم و آن اينست كه پدرم مقيد بود در اوائل 
فصل بهار در ماه ارديبهشت مطابق با ماه نيساِن رومي )آوريل 
مسيحي( براي گرفتن »آب نيسان« از شهر بيرون مي رفت و 
در هر جا كه »بِركه«اي از آب باران ماه نيس���ان )ارديبهشت( 
پر ش���ده بود، توقف مي كرد و همراهيان را به نشستن فرا 
مي خواند و به نظرم بنا بود هركدام 70 بار س���ورة الحمد را 
بخوانيم و به آبهاي »بِركه« بدميم: آنگاه اين آب زالل و پاك 
كه درخشندگي آن هيچگاه فراموشم نمي شود در بطري هاي 
مخصوص »آب نيسان« ريخته مي شد و هركسي اين آب 
متبرك را به خانه مي برد و يكي از مراسم ما و همراهان پدرم 
كه از او درس مي گرفتند، اين بود كه در بيماريهاي گوناگون 
از اين آب متبرك، به قصد ش���فا جرعه اي مي نوشيدند.2 و 
امروزه كه ثابت شده مقوالت روحي تا چه حدي در سالمتي 
يا بيماري جسماني مؤثر است. مي توان پنداشت كه شفاي 
معجزه آساي پاره اي بيماري ها با »آب نيسان« و شفابخش هاي 
معنوي ديگري چون تربت سيدالشهدا)ع(، دور از موازين و يا 

فقه هاي علمي روز نيست.
اهميت محيط زيست در الهيات اسالمي

 ابتدا خوانندگان ارجمند را براي مطالعه متقن و مستدل 
و مس���تند اين مقوله به مقاالت پر ارج استاد ارجمند دكتر 
س���يدمصطفي محقق داماد دامت بركاته در روزنامه گرامي 
اطالعات حوالت مي دهم. اما در اين گفتار كوتاه اش���اره وار 
با ذهنيتي كه از آموزه هاي ديني پدرم كه يك معلم روحاني 
پاك نهاد بود دارم به عرض مي رسانم كه آنچه امروزه به نام 
»محيط زيست« از آن ياد مي شود، به زبان ساده، همان آب و 

در اهميت 
نوروز

ام
پي

 حجت االسالم والمسلمين  محمد جواد حجتي كرماني

هوا و گياه و درخت و جنگل و جويبار و كوه و بيابان و دشت 
و دره و جز اينهاست كه محيط زيست ما را تشكيل مي دهد 
و در همة اين موارد، آثار ديني مش���حون است از تقديس و 
نكوداشت اين همه كه بركات الهي و مظهر فضل و رحمت و 

مهرباني آفريدگار جهان اند.
و به صورت جزئي به ياد دارم كه آلوده س���ازي آب در 
آموزشهاي ما بسيار نكوهيده بود و نيز آلوده كردن فضاي خانه 
و كوچه و بازار و مس���جد و گرمابه و جز اينها، نشانه اي از 
بي حرمتي و ولنگاري به شمار مي رفت... آن روزها خبري از 
گازهاي گلخانه اي و آلودگي هاي دست آورد تمدن جديد نبود 
كه به قول دانشمند دور از وطن دكتر سيدحسين نصر، گويي 

مدرنيته در ذات خود دشمن طبيعت است!
باري! مي توان به ضرس قاطع گفت آنچه بر سر تهران و 
ساير شهرهاي ايران و جهان از آلودگي هاي كشنده و دست كم 
خفه كننده و بيماري زا آمده است، جز انحراف از آيين الهي و 
مقابله با دستورات ديني نيست و اين گناهي بزرگ است كه ما 
همه از آن غافليم و احياناً پاره اي از دلسوزان و دلواپسان گناه!، 
به دنبال چهار تا نخ موي افشان خانم ها در خيابانها مي گردند!! 
ما »منكر عظيم« آلوده سازي محيط زيست را فرو نهاده ايم و 
پيوسته بر آن مي افزاييم و خود را درگير مسائلي كرده ايم كه از 
نظر من تعاليم الهي وحياني در درجه هاي بسياربسيار نازل تري 

هستند...
خدايمان عقل و بيداري و بصيرت راستين و نه ادعائي! 

� بدهد! آمين

مفهوم نوروز به عنوان »نماد هويت تاريخي و ميهني« 
در اينجا ناگزيرم درد دلم را باز كنم و از پاره اي از »دينداران 
امروز« به خدا و رسول)ص( شكايت برم كه دين را با خشونت 
و تندخوئي و تندگوئي و تهمت و افترا و توهين و هتك حرمت 
انسانها، درآميخته اند. نه تنها »داعشيان« كه روي تاريخ را سياه 
كرده و دين و اخالق و انس����انيّت را تباه كرده اند، بعضي از 
خودمان نيز در ايران اسالمي كه »نوروز«ش به تنهايي توان آن 
را دارد كه بشريت را  به صلح و صفا فرا خواند، بدترين شكل 
دينداري ادعائي را ارائه مي دهيم كه نه تنها جهانيان بلكه جوانان 
نسل سومي خودمان را نيز گروه گروه از دين و آئين و نماز و 
روزه و صفا و صدق و امانت و آنچه نمودارهاي دينداري واقعي 
است، بيزار مي كنيم و اكنون با كمال تأثر و تأسف شاهديم كه 
نسل امروز يا دچار بيماري سهمگين »بي هويّتي« شده است و 
مقصر اصلي اين »بي هويّتي«، ترويج نزاع و اختالف و دوگانگي 
در تعريف دين و عمل به دين و راه و رسم واقعِي »دينداري« 
است كه از »باال« به »پائين« مي ريزد و جوان جوياي حقيقت، 
پيش خود مي گويد و نيز ب����ر زبان مي آورد كه اگر دينداري 
اينست كه در پاره اي رسانه هاي ما و مجامع و مجالس و معابر 
و منابر ترويج و تبليغ مي كنند و براي هيچ دگرانديشي حرمتي 
قائل نيستند و هتك همگان، به جز خودشان  را »دينداري« 

مي دانند، ما چنين »دينداري« را نخواستيم!
والسالم
ساعت 2 بعدازظهر روز شنبه 19 ديماه/94 به پايان رسيد

بعدالتحرير:
دو خاطره از نوروز

1�  دعاي تحويل سال مرحوم عالمه حسينعلي راشد
2� سفرة هفت س���ين )نماد تشريفاتي عيد نوروز( در 

زندان
در اينجا به مناس���بت دو خاطره يكي در مورد سنت 
تشريفاتي ديرينة عيد نوروز كه در پرسشهاي 10گانه نيامده 
بود، يعني سنت سفرة هفت سين و ديگري هم در مورد دعاي 
هر ساله مرحوم راشد از راديو، نقل مي كنم: پيش از نقل اين 
دو خاطره، الزم است ياد خير كنم از عالمة سخنور مخلص 
مرحوم مبرور شيخ حسينعلي راشد رحمة اهلل عليه كه به جز 
سخنرانيهاي هر شب جمعه، هر ساله در آستانة فرا رسيدن 
دقايق پاياني سال و آغاز سال جديد، دعاي »يا مقلب القلوب 
واالبصار. يا مدبرالليل والنهار. يا محول الحول واالحوال. حّول 
حالنا الي احس���ن الحال« را با لحن خاص و مؤثري قرائت 
مي كرد و چند جمله دعاي عام براي س���المتي و شادكامي 
ايرانيان ايراد مي كرد و آنگاه راديو آهنگ مخصوص اعالم آغاز 
سال جديد را مي نواخت و اين سنّت حسنه اي بود كه فضاي 
عمومي ايران را در هاله اي از نور و معنويت فرو مي برد. به 
روان پاك آن آموزگار مخلص دين و ايمان درود مي فرستم و 

ياد او را گرامي مي دارم.
و اما خاطرة دوم مربوط به س���فرة هفت سين است كه 
معموالً در منازل و محافل روحانيون � منجمله منزل ما � خبري 
از سفرة »هفت سين« نبود و من براي اولين بار در زندان، پاي 
سفرة هفت سين نشستم و آن نيمه شبي بود كه ساعت تحويل 
سال بود و زندانيان به نظرم بيدار مانده بودند و مرا از خواب 
بيدار كردند و بر س���ر سفره بردند. مرحوم آيت اهلل طالقاني 
رضوان اهلل عليه دعاي »يا مقلب القلوب واالبصار« را خواندند و 
بعد مرحومان مهندس بازرگان و دكتر سحابي و ساير اعضاي 
نهضت آزادي با روشن كردن شمع، به صرف چاي و شيريني 
و تنقالت پرداختند و از هر دري سخني رفت. ياد اين بزرگان 
و ياد آن شب تاريخي، هميشه با من است. از خدا مي خواهيم 
كه سال به سال، روز و روزگار ما را بهتر و بهتر كند و از سوء 
اعمال ما كه موجب عقوبت الهي و محروميت و عقب افتادگي 
در دين و دنياس���ت درگذرد و ما را به راه صالح و اصالح 

رهنمون گردد. آمين
ساعت 12/5 ظهر چهارشنبه 23 ديماه 1394
محمدجواد حجتي كرماني

پي نوشت:
1. به همت برادر عزيزم دكتر سيد اصغر قريشي )همسر 
خواهرم( )سفير سابق ايران در اندونزي و يمن( فهرستي از 

منابع در پايان اين مقال آمده است.
2. در اين مورد به مفاتيح الجنان تأليف مرحوم حاج شيخ 

عباس قمي مراجعه فرمائيد.
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در فرهنگ خودمان، نخس���تين كسی كه مّدعی است 
ترجمة شعر محال است، جاحظ )متوفای 255( است. وی 
در كتاب الحيوان می گويد: »و الشعر ال يسطاع ان يترجم و ال 
يجوز عليه النقل. و متی حّول تقّطع نظمه و بطل وزنه و ذهب 
حسنه و سقط موضع التّعّجب منه و صار كالكالم المنثور. و 
الكالم المنثور المبتدأ علی ذلك احسن و اوقع من المنثور الّذی 

حّول من موزون الشعر.«
يعنی »شعر تاب آن را ندارد كه به زبانی ديگر ترجمه شود 
و انتقال شعر از زبانی به زبانی ديگر روا نيست. و اگر چنين 
كنند، »نظم« شعر بريده می شود و وزن آن باطل خواهد شد و 
زيبايی آن از ميان خواهد رفت و نقطه شگفتی برانگيز آن ساقط 
خواهد شد و تبديل به سخن نثر خواهد شد؛ نثری كه خود به 
خود نثر باشد، زيباتر از نثری است كه از تبديل شعر موزون 

حاصل شده باشد.«
نمی دانم در دنيای قديم، قبل از او، چه كس���انی چنين 
نظريه ای را دنبال كرده اند. قدر مسّلم اين است كه در دوره 
اسالمی هيچ كس به صراحت او، و با توضيحات او، به امتناع 

ترجمه شعر از زبانی به زبانی ديگر نينديشيده است. 1
امروز هم كه نظريه های ترجمه در فرهنگهای مختلف 
بشری، شاخ و برگهای گوناگون به خود ديده است، باز هم در 
جوهر حرفها، چيزی آن سوی سخن جاحظ نمی توان يافت. 
آخرين حرفی كه در پايان قرن بيستم، در اين باره زده شده 
است، سخن شيموس هينی )Seamun Heaney(، برنده 
جايزه نوبل ادبيات چند سال قبل است كه در مصاحبه ای در 

اكتبر سال 1995 گفت:
 Poets belong to the language not to the

 world
 )يعنی شاعران به زبان تعلق دارند نه به جهان(. 

در فاصله جاحظ تا شيموس هينی، بسياری از اهل ادب 
منكر اين بوده اند كه شعر را بتوان ترجمه كرد و حتی بعضی 
شعر را به »چيزی كه قابل ترجمه نيست« تعريف كرده اند و 
 )1963-1874 Robert Frost( : عبارت رابرت فراست

 Poetry is what is lost in translation. Itis
 .also what is lost in interpretation

 )شعر همان چيزی است كه در ترجمه از بين می رود و 
نيز همان است كه در تفسير از ميان برمی خيزد(. 

من آراء جاحظ را در باب ترجمه، جای ديگری با تفصيل 

در ترجمه ناپذيری شعر

تاد
اس

مقاله اي از استاد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني

بيشتر بررسی كرده ام. در اينجا می خواهم از يك نكته ساده يا از 
يك تمثيل در جهت تكميل يا اصالح نظريه او سخن بگويم. 
اگر بپذيريم كه شعر هنر زبان است و نوعی معماری كالم، 
وقتی به ترجمه يك شعر می پردازيم، مثل اين است كه يك 
اثر معماری را از جايی كه دارد، برمی داريم و به جايی ديگر 
انتقال می دهيم. اگر اين بنا با جرثّقيل و با تمام اجزای آن، يكجا، 
نقل مكان كند، مثل اين است كه برای مخاطب فرانسوی شعر 
خيام را در زبان اصلی قرائت كنيم؛ چيزی به عنوان ترجمه 
اتفاق نيفتاده است. يك اثر معماری، يكجا از محلی به محلی 
انتقال يافته. حاال نگوييد چه بهتر، فرانسوی ها هم به تماشای 
آن می پردازند. معماری زبان )كه ش���عر است( قابل ديدن 
نيست. ديدن اين معماری بينايی و چشم ديگری می طلبد كه 
در اجزای زبان، موسيقی زبان و در»معانی نحوی«، »بالغت 
ساختارهای نحوی« و كنايات آن نهفته است؛ بنابراين قابل 
رؤيت برای فرانسوی ها نخواهد بود؛ پس بايد آن را تبديل به 
واژه های فرانسوی كنيم. درست مثل اينكه آن بنا را به صورت 
آجرها و درها و پنجره ها و كاشيها، جزء به جزء، برداريم و به 

جای ديگر ببريم. 
اگر اين خانه ای كه خراب���ش می كنيم تا اجزای آن را 
به جای ديگر بريم و در آنجا آن را بازس���ازی كنيم، خانه ای 
معمولی باشد، هربنّا و سرعمله ای می تواند )با مختصر كاهش 
و افزايشی در زيبايی آن( آن را دوباره در محل جديد بازسازی 
كند. ای بسا كه در محل جديد، اين اجزا ساخت و صورتی، 
حتی دلپذيرتر از مرحله قبل بيابند؛ اما اگر ش���اهكاری از 
شاهكارهای معماری باشد، مثال مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان، 
انتقال اجزای آن به جای ديگر، كار آس���انی خواهد بود )با 
مقداری نيروی انسانی و استفاده از جرثّقيل( و دوباره سازی آن 
كار هربنّا و عمله ای نخواهد بود. مهندس و معماری می طلبد 

در حد مهندس و معمار اصلی. 
مترجم يك شعر، در حقيقت، همان مهندس و معمار 
دوم است. اگر اثر مورد ترجمه او يك اثر معمولی و مبتذل 
باشد، ای بسا كه در محل جديد )زبان دوم( سر و شكلی حتی 
زيباتر از سر و شكل اصلی پيدا كند؛ ولی اگر اثری هنری باشد، 
هر مترجم پيش پاافتاده ای )يا در تمثيل مورد نظر ما هر بنّا و 

سرعمله ای( از عهده اين كار برنمی آيد. 
بسياری از»شعر«های چاپ شده در مطبوعات تهران را 
اگر ساده  ترين مترجم ها و بی هنرترين آنها به زبان ديگری انتقال 
دهند، احتماال چيزی در حد اصل )يعنی هيچ( و گاه زيباتر از 
اصل خواهد بود؛ اما شعر سعدی و حافظ )از قدما(، يا شعر 
اخوان ثالث )از معاصران(، اگر مترجمی خالق و هنرمند نيابد، 
اثری نازل و مبتذل جلوه خواهد كرد. درست مثل اينكه مسجد 
شيخ لطف اهلل را به مقداری خشت و آجر و كاشی بدل كنيم و 
آنها را در اختيار يك سرعمله يا بنّای معمولی قرار دهيم و او 
هم آنها را روی هم قرار دهد، پيداست كه چه چيز مضحكی 
از آب درخواهد آمد! برعكس آن خانه »بساز بفروش بنّاساز« 
معمولی كه اگر اجزای آن را به جای ديگر انتقال دهيم، كمتر از 

اصل نخواهد بود اگر زيباتر از اصل نشود!
عمل ترجمه از زبانی به زبانی ديگر، دقيقا خراب كردن 
يك بناست و انتقال مصالح آن به جای ديگر، برای ايجاد بنايی 
تازه. مترجم به اعتبار دانستن زبان، كارش برداشتن مصالح 
است و انتقال آن مصالح به محل جديد. در اين چشم انداز 
آگاهی او از قواعد زبان و اطالع او از واژگان آن، به منزله زور 
بازوی او و جرثّقيلی است كه در اختيار دارد. هر قدر دانايی او 
در زبانی كه از آن ترجمه می كند، بيشتر باشد، قدرت بازوی او 
و جرثقيل او قوی تر است؛ اما در مرحله بازسازی و ايجاد بنای 
جديد، زور بازو و جرثقيل كافی نيست، زور بازو و جرثقيل تا 
مرحله انتقال آجرها و سنگها و كاشيها الزم است و ضروری. 
اما از اينجا به بعد قدرت احضار كلمات و خالقيت و نگاه 
هنری مورد نياز است و از باب تمثيل مورد نظر ما، مهندس و 
معمار خالق تا بتواند آن اجزای انتقال يافته را به تناسب و با 

نگاهی هنری تركيب كند. 
اينجاست كه بايد پذيرفت اگر كاشی يا آجری در حين 
خراب كردن شكست يا از بين رفت )در تمثيل ما: استعارهای 
يا كنايه ای ويژه زبان اصل كه قابل انتقال به زبان دوم نباشد، مثل 
كلمه »رند« يا »پير مغان« برای فرنگی ها در شعر حافظ(، معمار 
جديد بايد با خالقيت خويش جبران شكسته شدن و از بين 
رفتن آن كاشی و آن آجر را بكند؛ يعنی استعاره ای و كنايه ای از 

عمل ترجمه از زبانی به زبانی ديگر، دقيقا 
خراب كردن يك بناست و انتقال مصالح آن 
به جای ديگر، برای ايجاد بنايی تازه. مترجم 

به اعتبار دانستن زبان، كارش برداشتن 
مصالح است و انتقال آن مصالح به محل 
جديد. در اين چشم انداز آگاهی او از قواعد 

زبان و اطالع او از واژگان آن، به منزله زور 
بازوی او و جرّثقيلی است كه در اختيار دارد
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زبان دوم را جانشين آن استعاره و كنايه غير قابل انتقال كند. 
باز از باب تمثيل می توان گفت پنجره های بنای قبلی را 
)كه بيشتر همان تصاوير و ايماژها هستند( به راحتی می توان 
در بنای جديد به كار برد. راحت ترين عنصر قابل انتقال در اين 
معماری همين پنجره هاست. البته به اين سادگی ها هم نيست. 
تا جای پنجره در كجا قرار گيرد؟ و چشم اندازی كه پنجره ها 
بدان گشوده می شود، چه چشم اندازی باشد؟ آسمان آبی يا 
كوهساری در سمت مشرق يا باغی پر از سروها؟ می بينيد 
كه پنجره را به راحتی می توان برداشت و به راحتی می توان 
كار گذاشت، اما فضايی كه اين پنجره ها بدان گشوده می شود، 
ممكن است فضايی ابری و بسته و محدود باشد. اينجا ديگر 
خالقيت معمار و يا هنر مترجم كار زيادی از پيش نمی برد. 

انتقال از زبان فرانسه به آلمانی آسانتر است تا از فرانسه به 
عربی يا از فارسی به انگليسی. زبانهای اروپايی زمينه فرهنگی 
مشترك دارند، فضاهای مشابه دارند پنجره ها را می توان رو به 
افقهای مشابه نصب كرد؛ اما تصاوير حافظ را به زبان انگليسی 
يا فرانسوی نقل كردن، بردن پنجره مسجد شيخ لطف اهلل است 
از ميان آن فضای آس���مانی و آبی اصفهان به فضای ابری و 
مه آلود لندن. اين خود مسأله نصب پنجره ها بود كه ساده ترين 
عنصر قابل انتقال اين معماری است. وقتی به انتقال كاشی ها 
برسيم كه هر كدام عبارتی و حكمتی و تذكری است در عرصه 
الهيات اسالمی، با آن ريشه های پيچيده و تو در توی مزدايی 
و مانوی، ديگر كار معمار يا مترجم زارتر خواهد بود. فرنگی 
چگونه می تواند آن مرزها را بخواند؟ گيرم توانست بخواند، از 
معنای آنچه می فهمد؟ گيرم ظاهرش را فهميد، آن زمينه ژرف 
و بی نهايت را چگونه می تواند ادراك كند؟ به جای كاشی در 
اين تمثيل، تمام اشارات و تلميحات و رموز شعر فارسی را 

می توان در نظر گرفت. 
اما ترجمه »شعر«های منتشره در مطبوعات از شاعران 
ايرانی معاصر، از آنجا كه تقليد بچگانه و ترجمه های ناقص 
شعر فرنگی است، بر دست هر مترجم ناتوانی كه انجام شود، 
چيزی از اصل فارسی كمتر نخواهد داشت و به احتمال قوی 
چون نوعی بازگشت به فرهنگ اصلی اروپايی است، ای بسا 
تداعی های دلپذيری هم برای مخاطب فرنگی داشته باشد؛ 
يعنی عمال بهتر از اصل فارسی باشد. گيرم كه چنين توفيقی 
هم نصيب آن شد، هر روز هزاران نمونه بهتر از آن را فرنگی 
در مطبوعات روزمره خود پيش چشم دارد. به همين دليل 
اين گونه شعرها، در ترجمه دلی از فرنگی جماعت نمی برد؛ 
يعنی محال است كوچكترين توجهی از آنها جلب كند. به 
دليل نبودن مترجمان خالّق و معماران هنرمند، اروپايی ها و 
امريكايی ها برای ترجمه شعر فارسی معاصر )مثال ترجمه 
شعرهای شاملو، نيما و اخوان و...( تره هم خرد نكرده اند. غالب 
اين ترجمه ها )كه بسيار محدود است( در تيراژهای هزار نسخه 
و پانصد نسخه برای ايرانيانی كه در خارج زندگی می كنند، يا 
دانشجويان رشته های شرق شناسی، ممكن است كارآيی داشته 
باشد، ولی عامه عالقه مندان به شعر، كه در زبانهای فرنگی 
شمارشان سر به ميليونها می زند، تاكنون سر سوزنی به اين 
ترجمه ها توجه نشان نداده اند. به كتاب شناسی نقد شعرهای 
ترجمه شده به زبانهای فرنگی بنگريد تا ببينيد كه هيچ خبری 
نيست. چند جلس���ه درس من در دانشگاه هاروارد، صرف 

انتقال مفهوم:
به می سّجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد 

كه سالك بی خبر نبود ز راه و رسم من����زلها
شد و يقين دارم »يك از هزاران« آن هم به ذهن مخاطبان 
هاروارد، منتقل نشد. كسی كه از تمايز فرهنگ ايرانی نسبت 
به فرهنگ فرنگی خبر ندارد، ساده دالنه چنين می انديشد كه 
 wine مگر»می« همان شراب نيست كه به انگليسی می شود
و سجاده همان prayer-rug نمی شود؟ و همين گونه تا 
آخر بيت؛ يعنی مفاهيم سجاده رنگين كردن، پير مغان، سالك، 

راه و رسم منزلها. 
برای اينكه دشواری كار بر شما روشن شود، من از تمامی 
بيت صرف نظر می كنم، فقط »به می سجاده رنگين كردن« 
را مورد بررس���ی اجمالی قرار می دهم: مخاطب فرنگی اين 
تعبير، نخست بايد بداند كه دو مفهوم دينی »نجس« و »طاهر« 
در فرهنگ ايرانی و اسالمی بسيار اهميت دارد. فرنگی هيچ 
تصوری از »نجس« و »طاهر« ندارد. هرچه برای او »كثيف و 
دارای ميكروب« نباشد، clean است، يعنی »پاك«؛ ولی برای 

ما، »پاك« غير از آن مفاهيم، يك مفهوم اصلی دارد كه »طهارت 
شرعی« است و تصور »طهارت شرعی« برای فرنگی امری 
است دشوار. بايد ساعتها در اين باب با او صحبت كنيم. او 
سگش را در »وان حمام« خانه اش می شويد و با همان حوله 
خودش آن را خش���ك می كند و... ولی اگر از بدن سگی، از 
دور قطره آبی به بدن ما ترشح كند، چه كارهايی كه بايد بكنيم 
تا تطهير ش���ويم. فرنگی اصال چنين تصوری از طهارت و 

نجاست ندارد. 
حاال تازه اول گرفتاری است. گيرم او معنی »نجس« و 
»پاك« را درست به همان مفهوم شرعی و در حد يك مسلمان 
شناخت. اينكه می )شراب( نجس است و اگر بر جامه يا بر 

محل سجده ريخت، بايد آن را شست، مرحله بعد از آن است. 
شراب برای فرنگی، بنا بر تاريخ طوالنی مسيحيت، خون مسيح 
است و مقدس. چطور می شود خون مسيح را - كه چندان 
گرامی است- »نجس« فرض كرد؟ درباره مفهوم »سجاده« هيچ 
صحبتی نمی كنيم؛ چون فهم آن برای غير مسلمانان مترتب 
بر مقدماتی است. حاال بيان پارادوكسی شاعر كه از مخاطب 
مسلمان خود می خواهد كه با »می« سجاده خود را رنگين كند 
و در حقيقت تمام عرف و عادات مس���لمانی را- در جهت 
رس���يدن به مرحله ای از مسلمانی واقعی و عرفانی- زير پا 

بگذارد، بماند به جای خود! 
همين تعبير »به می س����جاده رنگين كردن« چقدر 
ظريف اس����ت. آن همه ايماژهای شعر فارسی درباره 
رنگ ش����راب و رنگی كه قاليچه ايران����ی دارد و تمام 
 تداعی های آنها؛ آيا اينها از كلمات  wine )ش���راب( و  
prayer-rugÓ  )سجاده( و  to day )رنگ كردن( قابل فهم است
 ك���ه بگويي���م Tint the prayer-rug with wine  يا 
Color يا  Dye   و فكر كنيم كه آن عبارت انگليسی، ترجمه 
»به می سجاده رنگين كن« است؟ مضحك تر از اين چيزی در 

دنيا نخواهد بود! 

در اينجاس���ت كه هر معماری اگر هوشيار و هنرمند 
باشد، از انتقال همه اجزای »بنای« غزل حافظ به محيط بيگانه 
منصرف می شود و اگر ضرورتی ايجاد كرد و ناچار شد كه 
به هر دليلی اين كار را انجام دهد، اجزای ساده و قابل انتقالی 
از آن را، به سليقه خود انتخاب می كند و در زبان خود، با آن 
اجزای دستچين شده، به معماری می پردازد. غالب مترجمان 
موفق همين كار را كرده اند. از فيتز جرالد )1809-1883( گرفته 
تا همين آقای كلم���ن باركز )Coleman Barks( مترجم 
شعرهای موالنا به زبان انگليسی. كسی كه انگليسی بسيار 
خوب بداند و فارسی را به كمال، در حدی كه رباعيات خيام 
و ديوان شمس تبريزی را حفظ داشته باشد، هنگام خواندن 
ترجمه های فيتز جرالد و باركز بعد از صرف وقت بسيار، گاه به 
دشواری می تواند حدس بزند كه مثال اين سطر، ترجمه فالن 
مصراع يا بيت مولوی است و آن سطر، يا بند، ترجمه فالن 

مصراع خيام است و بقيه، خالقيت های آزاد مترجم. 
جای ديگر در زمينه فرهنگی كلمات در زبانهای مختلف 
بحث كرده ام و از تك���رار آن پرهيز دارم. همين قدر يادآور 
می ش���وم كه حتی »آب« و »آتش« و »خاك« و »باد« )عناصر 
اربعه( كه اموری حسی و مادی اند، در زبانهای مختلف، بارهای 
فرهنگی بسيار متفاوتی دارند تا چه رسد به كلمات عاطفی 

و فرهنگی. 
گيرم كس���ی تمام مقدمات برايش فراهم شد و ما با 
توضيحات كافی او را در جري���ان معانی كلمات »می« و 
»سجاده« و »رنگين كردن« قرار داديم، فهم اين تعبير و التذاذ 
هنری از آن، در گرو فهم هزاران مساله ديگر است. اگر »پير 
مغان« را و »س���الك« را و »منزل« و »راه و رسم« را بر طبق 
آموزش���های فرهنگ عرفانی نياموخته باشد و نداند كه در 
سلوك، مقام پير تا حدی است كه اگر تو را به چيزی برخالف 
شرع هم فرمان داد، بايد از او اطاعت كنی و در برابر سخن او 
چون و چرا نورزی و پير را عين »راه و رسم« و عين »منزل« 
بدانی، اينها همه و همه عمرها و عمرها مقدمات و زمينه های 

فرهنگی الزم دارد. 
حاال از تمام اين دش���واری ها می گذريم. فرض بر اين 
می گيريم كه توانستيم تمام اين اطالعات را در اختيار مخاطب 
فرنگی قرار دهيم. نفس دانستن، مراحلی دارد. اينكه با فشار 
به مغز، شما مطلبی را تداعی كنيد كه مثال هركول چنين و 
چنان بوده يا سياوش چنين و چنان، بسيار فرق دارد با اينكه 
ويژگی های س���ياوش يا هركول در ضمير ناخودآگاه شما 
حضور داشته باشد. التذاذ هنری اصل و راستين التذاذی است 
حاصل ضمير آگاه و ناخودآگاه؛ يعنی به هنگام لذت بردن از 
يك قطعه موسيقی يا شعر يا پرده نقاشی تنها ضمير آگاه ما 
نيست كه فعاليت می كند، بلكه بار اصلی اين تجربه بر دوش 
ضمير ناخودآگاه ماست. برای يك ايرانی، سياوش و رستم و 
حالج در ضمير نابه خود او حضور دارد؛ ولی اگر در پاورقی 
ترجمه فالن قطعه شعر فرنگی، اطالعی درباره هركول به او 
بدهند، آن اطالع در التذاذ هنری و، آن قدرت و توانايی را ندارد 
كه آگاهی وی نسبت به سياوش و رستم به هنگام التذاذ از شعر 
فارسی. عكس همين قضيه در مورد مخاطب فرنگی صادق 
است؛ يعنی گيرم در حاشيه يك شعر ما توانستيم چند كلمه 
درباره سياوش يا حالج به مخاطب فرنگی اطالع دهيم و او 
هم با فشار به حافظه اش آن را به ياد آورد، ضمير ناخودآگاه او 
در اين تجربه هيچ نقشی نخواهد داشت و از بخش عظيمی از 
اين التذاذ هنری محروم خواهد بود. اين همه دشواری ها برای 
التذاذ از ترجمه »يك بيت« حافظ بود، حاال حساب تمام ديوان 

او را خودتان بفرماييد كه چه مبانی و مقدماتی را الزم دارد!

يادداشت:
1-تنها كسی كه نظری ش���بيه نظر او ارائه كرده است، 
زمخشری )متوفای 538( صاحب تفسير كّشاف است كه در 
كشف زيبايی های هنری قرآن كريم، سرآمد تمام مفسران جهان 
اسالمی است. زمخش���ری، ابو حنيفه- فقيه بزرگ اسالمی 
)متوفای 150( - را كه عقيده داشته است در نماز می توان ترجمه 
فارسی قرآن را خواند، مورد انتقاد قرار داده است و گفته است 
وقتی قرآن به زبان ديگری ترجمه شود »اسلوب« )ساخت و 
صورت هنری( آن از بين می رود و ديگر»قرآن« نخواهد بود. 

�������������������������������������������
*به نقل از فصلنامه هستی، دوره دوم، سال سوم، شماره 

11، پائيز 1381، ص 18-10.

 شعر تاب آن را ندارد كه به زبانی ديگر 
ترجمه شود و انتقال شعر از زبانی به 

زبانی ديگر روا نيست. و اگر چنين كنند، 
»نظم« شعر بريده می شود و وزن آن 
باطل خواهد شد و زيبايی آن از ميان 

خواهد رفت و نقطه شگفتی برانگيز آن 
ساقط خواهد شد و تبديل به سخن نثر 

خواهد شد
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واژه اعتدال را كه طی چند وقت اخير بسيار شنيده ايم، 
شعاری برای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳9۲ بود كه 
اين واژه وارد فضای فرهنگی، سياسی و اجتماعی كشور شد و 
افراد گوناگونی نسبت به اين واژه نظرات خود را ارائه كردند. 
ما به خوبی مي دانيم كه واژه اعتدال معنا و مفهوم با سابقه ای 
دارد و در عرصه های ادبی، فلس��فی، الهياتی، كالمی و حتی 
اخالقی از اين واژه بسيار استفاده شده است. من به عنوان اولين 
سئوال از شما به عنوان يک جامعه شناس مي خواهم بپرسم كه 
اعتدال در جامعه ما چگونه توصيف مي شود و اساسا وقتی كه 
صحبت از اعتدال مي كنيم نسبت به اجتماع و جامعه چگونه 

بايد تبيين شود؟ 
شما به انتخابات 92 اشاره كرديد و بايد بگويم كه اعتدال 
در ادبيات كشورمان هم پيشينه قوی و هم طوالنی دارد. در متون 
دينی و ادبی و فلسفی و الهياتی به بحث اعتدال اشاره شده و دو 
واقع اين متون به نوعی آميخته با مفهوم اعتدال است. در فرهنگ 
عمومی هم اعتدال يك ويژگی شخصی مثبت تلقی مي شود و 
هميشه هم وجود داشته است. منتهی آن چيزی كه در متن وجود 
دارد و در يك دوره ای تبديل به گفتمان مي شود در يك دوره 
ديگری مي تواند متفاوت هم باشد. يعنی يك چيزی ممكن است 
ويژگی متنی و كتابی داشته باشد و همه مردم هم آن را قبول داشته 
باشند اما در عمل آن اعتدال »حاكم« نباشد و به عنوان گفتمانی 
مورد توجه قرار نگيرد. به عبارت ديگر آنچه كه در سطح نظری 
و تئوريك وجود دارد ممكن است با آنچه در سطح گفتمانی 
وجود دارد متفاوت باشد. مثال موضوعی اعتبار حقوقی و حتی 
اخالقی داشته باشد اما اعتبار جامعه شناختی نداشته باشد. ممكن 
است شما در هر جايی از دنيا به هر كسی بگوييد دروغ خوب 
است همه پاسخ دهند نه، دروغ بد است. اين اعتبار اخالقی دارد 
و راست گويی از نظر اخالقی معتبر است. يا مثال عبور از چراغ 
قرمز و رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی يك اعتبار حقوقی 
دارد ولی ممكن است اعتبار جامعه شناختی نداشته باشد و ممكن 

است در صحنه عمل و جامعه اعتبار چندانی هم نداشته باشد و 
كمتر رعايت شود. 

از س���وی ديگر ممكن است عده زيادی دروغ بگويند اما 
همه بگويند دروغ بد است. در مورد گفتمان اعتدال هم همينطور 
است اعتدال به شكل تاريخی و فلسفی و دينی هميشه در جامعه 
وجود داشته ولی در عمل اعتبار جامعه شناختی نداشته است و در 
همين حال جامعه اغلب دستخوش تندروی هم بوده است. مثال 

 از دهه هفتاد و بعد از جنگ موضوع اعتدال همواره مطرح بوده و 
عده ای هم حامی آن بودند و حتی احزاب سياس���ی هم كه 
خودشان را معتدل مي دانستند وجود داشتند و اوايل انقالب هم 
افرادی مانند مرحوم مهندس بازرگان از مش���ی اعتدال پيروی 

مي كردند اما در سال 1392 اعتدال تبديل به گفتمان مي شود.
يعنی ش��ما معتقديد كه يک اتفاقی در پروسه تاريخ 
 معاصر ما ش��كل گرفته كه ما طی دو س��ال اخير صحبت

 از اعتدال مي كنيم؟
دقيقا اين طور اس���ت. برای اينكه شما به اعتدال برسيد و 
اعتدال را تبديل به گفتمان اجتماعی كنيد بايد پديده تندروی و 
افراط گرايی را تجربه كنيد تا ببينيد اعتدال مناسب هست يا خير. 

با اين توصيف اعتدال جنبه حاكميتی پيدا نمی كند؟ يعنی 
يک حالت دستوری اتفاق نمی افتد؟

اتفاقا مي خواهم بگويم دستوری نيست. شما اگر در ايام 
 جنگ و دهه هفتاد صحبت از اعتدال مي كرديد كس���ی گوش 
نمی كرد. حال و هوای ما در فرايند جنگ حال و هوای تندروی 
بود و اين يك مقداری اقتضای زمانه و البته به معنای جبرگرايانه 
هم نيس���ت. در روزها و سالهای انقالب و جنگ و بعد از آن، 
چيزی كه مردم مطالبه مي كردند »قاطعيت« بود. همه مي گفتند 
ريس جمهورقاطع، نخست وزير قاطع. شخصيت ايده آل سياسی 
ما، شخصيت قاطع بود. يكی از ويژگی های قاطعيت هم، سياه و 
سفيد ديدن است. به طور مثال اوايل انقالب كه من جوانی حدود 
بيست ساله بودم  شخصيتهايی را دوست داشتيم كه قاطعيت 
داشتند. قاطعيت يعنی اينكه سريع تصميم مي گرفتند و برخورد 
مي كردند و برخوردشان هم خشونت آميز بود و مدارا هم نداشتند. 
مصالحه و سازش در كار نبود. سازش و سازگاری دشنام تلقی 
مي شد و مي گفتيم فالنی سازشكار است. در مقابل آدم سازشكار 
هم فرد قاطع را مي آورديم. اين نحوه نگرش در آن زمان خشونت 

را دوباره بازتوليد مي كرد.
تجربه ايرانيان را شما در حوزه اعتدال چگونه توصيف 
مي كنيد؟ آيا يک تجربه ضعيف و نحيف بوده و يا يک تجربه 

فربه و قوی؟
من معتقدم كه اعتدال در كتابهای مختلف ما وجود داشته 
و بس���يار هم در منابر درس اخالق گفته مي شده و توصيه های 
اخالقی بزرگان دين و انديشه ما در واقع   همان تشويق به اعتدال 
است. اما در عمل آنچه  رخ مي دهد و مي داد بيشتر نوسانی بين 
بی تفاوتی و افراط بود. سالها پذيرش و انفعال و كنار آمدن با يك 
مسائل و تحمل كردن و در خود فرو بردن و خودخوری بدون هر 
نوع  برخورد فعال با مشكالت، و در سوی ديگر انفجار ناگهانی 
و ابراز خشم افراطی ومهارناپذير. اين ها حاصل شرايط تاريخی و 

استبدادی ما بوده است...

بايد ساختارها  ونهادهای 
اعتدال گرا   بيافرينيم
 منوچهر دين پرست

يد
ع

 گفت و گو با دكتر محمد امين قانعی راد
 رئيس انجمن جامعه شناسی ايران

اش��اره: مفهوم »اعتدال« چندی اس��ت وارد ادبيات 
سياسي و اجتماعي كشور ش��ده است. واژه اي كه ظرف 
دو سال گذشته مورد توجه، واكاوي، نقد و برداشت هاي 
مختلفي از سوي گروه هاي متفاوت واقع شده است. واژه اي 
كه گاه مورد هجمه قرار گرفته و گاه با اهداف و معيارهاي 
برخي جناح هاي تندرو پيش رفته و گاه هم به چالش كشيده 
شده است اما دولت دكتر روحاني تا اينجا تالش كرده اين 
مفهوم را درعرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي عملياتي كن��د. از اين رو برخی از چهره های 
فرهنگی نيز سعی كرده اند اعتدال را از منظر فرهنگی نيز 
تبيين كنند. اما واژه اعتدال كه به تعبير دكتر قانعی راد نيازمند 
ي��ک كنش واقعی و خروج از كتابها و متنها دارد نيز بايد 
مورد واكاوي، نقد اصولي و برداش��تن موانع شود. دكتر 
محمد امين قانعي راد، رئيس انجمن جامعه شناسي ايران و 
استاد دانشگاه در اين گفتگو به صورت نظري مفهوم اعتدال 
اجتماعي را مورد واكاوي قرار داد و بر اين نكته نيز تاكيد 
كرده كه ما بيش از اينكه از افراد بخواهيم معتدل باش��ند 
بايد به دنبال نهادها و ساختارهای اعتدال گرا باشيم. با نگاه 
جامعه شناسی ما بايد بيشتر به دنبال گسترش ساختارها و 

نهادهای اجتماعی و سياسی اعتدال گرا باشيم.

جامعه مدنی جامعه ای است كه در آن جنگ 
و خشونت وجود ندارد و از طريق قانون و 

گفتگو و تعامل مسائل حل مي شود 
*

در طول تاريخ و با حضور سلسله های 
مختلف ونيزقرار گرفتن جبری  در مسير 

چهار راه حوادث تاريخ ، اعتدال را در 
عرصه سياست از ما گرفته بوده
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شما معتقديد كه تجربه ضعيفی  در اعتدال و رفتار و رويه 
معتدل داشتيم؟

بله. اعتدال برای ما زمينه مناسبی نداشته و اگر هم داشته زمينه 
متنی و كتابی بوده است. زمينه كتابی با آن چيزی كه در جامعه 
رخ مي دهد متفاوت است. ما در زمان انقالب بايد سيكل تاريخی 
را مي شكس���تيم و از طريق يك نوع برخورد فعال وارد جريان 
مي شديم. شما، چه وقتی كه بی تفاوت هستيد و كينه شرايط را به 
دل مي گيريد و اعتراضتان را پنهان مي كنيد و چه زمانی كه دست 
به افراط مي زنيد، در هر دو شرايط در كنش انفعالی هستيد. شما 
بايد اين دو را با يك شرايط فعال جايگزين كنيد. شرايط فعال 
 يعنی يك كنش فعال���ی در رابطه با جامعه خودتان انجام دهيد. 
مقوله ای مثل قاطعيت و مرگ بر فالن و درود بر فالن و س���ياه 
و سفيد كردن و خط كش���ی و قطب بندی و خير و شر كردن 
موضوعات در عرصه اخالق رخ مي دهد  واز نظر من انفعالی است 
و برخورد فعال نيست. به عبارتی واكنشی است تا كنشی. حالت 
كنشی نمی تواند افراطی باشد حالت كنشی فقط مي تواند اعتدال 
گرايانه باشد. وقتی كه شما مي خواهيد كنشی را انجام دهيد و نمی 
خواهيد صرفا تحت تاثير رفتار ديگران رفتار كنيد و نمی خواهيد 
احساساتی با مسائل برخورد كنيد كنش شما را به طرف سبك و 
سنگين كردن و به طرف وزن دادن رخ داده ها و پديده ها و به طرف 

انصاف در قضاوت و ارزيابی مي كشاند و اين اعتدال است.
نقد شما به عنوان جامعه شناس به اين نكته چيست كه 
چرا بحث اعتدال از دريچه سياست به خانه ذهن ما وارد شده 

است؟
البته در حوزه دانش���گاهی و حوزی از قبل وارد شده بود. 
حتی در پيش از انقالب متنهای روحانيت اغلب درس اخالق و 
اعتدال بود و اندرزنامه هايی كه شكل گرفته بود نگاه اعتدالی در 
آن جريان داشت. شما حتی در شاهنامه فردوسی كه اغلب آن را 
متنی سياسی مي دانند بايد بگويم كه يك متن عقالنی است و خرد 
در آن بسيار ارزش دارد. اثر فردوسی جنگ و خونريزی نيست 
يك كتاب خردنامه است. گفته مي شود اگر قرار بود اسم ديگری 
روی شاهنامه  بگذاريم، بايد»خردنامه « مي گفتيم. از يك شاهی 
هم حمايت مي كند كه نماد خردورزی است. بنابراين اين نگاه در 
ادبيات ما وجود داشته اما در عمل سياسی كنار گذاشته شده بود. 
در طول تاريخ و با حضور سلسله های مختلف ونيزقرار گرفتن 
جبری  در مسير چهار راه حوادث تاريخ ، اعتدال را در عرصه 
سياست از ما گرفته بود و آن برهه هم كه عليه يك تاريخ خواستيم 
اعتراض كنيم، نمی توانستيم صحبت از اعتدال كنيم. هميشه 
انقالب ها از طريق رفتارهای قطبی پيش مي روند و هميشه انقالب 
با افراط پيوند دارد و شرايط رفتار معتدالنه از جامعه سلب مي شود 
و جامعه به طور ناخودآگاه به سمت رفتارهای تند كشيده مي شود. 
به طور مثال در دوره مصدق، اگر نخست وزير و آيت اهلل كاشانی 
با يكديگر ائتالف مي كردند و مي توانستند تحول اجتماعی شكل 
دهند و اگر شاه نيز مي توانست شرايط ملی و جنبش ملی را تحمل 
كند و اجازه مي داد شرايط در يك فرايند اعتدالی مسائل را حل و 
فصل كند، بعدا رفتارهای افراطی وتندروی رخ نمی داد. رفتارهای 
انقالبی و تندروی چيزی نبود كه در تقدير ما نوشته باشند. چيزی 
بود كه به صورت طبيعی بر مبنای شرايط موجود رخ داده بود. 

آيا شما جامعه ما را جامعه معتدلی مي دانيد و اگر مي دانيد 
مصاديقش را در چه چيزی مي بينيد و اگر غير از اين اس��ت 

مصاديق آن در چيست؟
به صورت تاريخی جامعه ما معتدل نبوده و رس���يدن به 
اعتدال از فرايند مش���اركت اجتماعی و سياسی مي گذرد. برای 
شركت در اين فرايند چون موانعی وجود داشته شركت كنندگان 
در اين فرايند به عنوان كنشگران اجتماعی و سياسی به سمت 
افراط مي رفتند نه اعتدال. اگر احزاب و جريانات سياسی امكان 
انتخاب نمايندگان خودشان را نداشته باشند و جوانان نمايندگان 
خودشان را پيدا نكنند و دانشگاه نتواند صدای خودش را بازتاب 
دهد، همه اين افراد  و گروه ها به سمت راديكاليزم و افراط گرايی 
كشيده مي شود. به ميزانی كه افراد بتوانند مشاركت داشته باشند 
يك احساس همدلی در بين گروه های متفاوت اجتماعی پيدا 
مي شود و چيزی شكل پيدا مي كند كه ما به آن مي گوييم اخالق 
اعتدالی. بنابراين اخالق اعتدالی حاصل يك فرايند كار كردن 
گروه های متفاوت با همديگر است. اين فرايندی كه افراد متفاوت 
با هم كار مي كنند و تعاملی با يكديگر دارند. يك نوع يادگيری در 
آنها شكل مي گيرد و آن همان  تحمل يكديگر و گفتگوست.لذا 
اينجاست كه ما نمی توانيم به طوری ذاتی بگوييم كه آيا ايرانی ها 
 معتدل هستند يا اعتدالی نيستند. ولی مي توانيم بگويم كه در چه 
زمينه ای اعتدال را گسترش دهيم. به صورت تاريخی بايد بگويم 

كه اعتدال يك امر جوهری نيست و همين طور راديكاليزم هم 
يك امر جوهری و ذاتی نيست. ايرانی ها نه به ذاته خشن هستند 
و نه جزو افراد معتدل محس���وب مي شوند. بلكه در زمينه های 
اجتماعی و سياسی مختلف است كه رفتار اينها ويژگی ها يی را 
مي بخشد كه ما به آنها مي گوييم اين رفتار افراط گرايانه و اين 
رفتار اعتدال گرايانه است. ولی ادبيات ما و متن های اعم از دينی 
و اخالقی و فلسفی بر اعتدال تاكيد داشته و نخبگان فرهنگی ما به 
شكل سنتی بر اعتدال تاكيد داشتند اما اين رفتار در متن و كتاب 
بوده و در رفتار اجتماعی چيز ديگری رخ مي داد. به ويژه عمل 
سياسی كه دست نخبگان بوده كامال افراط گرايانه بوده است. 
بنابراين يك شكافی تاريخی بين نخبگان فرهنگی اعتدال گرا و 
از سوی ديگر نخبگان سياسی عمل گرا كه در عمل شمشيرها را 
از رو بستند و با يكديگر در حال مبارزه هستند مشاهده مي كنيم. 
مانند پادشاهان و حاكمان كه عليه يكديگر بودند و عليه مردم هم 
مبارزه مي كردند. يك نوع دوگانگی مي بينيد كه برقرار شده است. 
يكی دچار يك نوع كينه جويی خاموش فرهنگی است و ديگری 
در حال مبارزه افراطی. اين شكاف بين نخبگان فرهنگی و توده 
مردم رخ داده است. توده مردم كينه ای را به دل گرفته بودند و از 
سوی ديگر نخبگان فرهنگی دعوت به اعتدال مي كردند و نخبگان 
سياسی رفتارهای افراطی سياسی و نظامی انجام مي دادند. در واقع، 

اين وضعيت پيچيده ای است و به سادگی نمی توان درباره آن 
اظهار نظر كلی كرد. ولی مي توانيم بگويم كه برای گسترش اعتدال 

تنها راه آن مشاركت سياسی است. 
نقد شما به عنوان يک جامعه شناس به اين گفته ای كه 
برخی افراد طرح مي كنند چيست. برخی مي گويند اعتدال، 
سفسطه ای بيش نيست. شما نمی توانيد ميان حق و باطل و يا 

درست و نادرست معدل را بگيريد؟ نظر شما چيست؟
در اين طرز تفكر گويی اعتدال قرار است بين حق و باطل 
 ميانه ای بگيرد. يعنی اينكه عده ای حق هستند و در اين سو و 
عده ای باطل هستند و در سوی ديگر قرار دارند. لذا اينها گمان 
مي كنند اعتدال در ميان اين دو قرار مي گيرد. اين چيزی شبيه نيمه 
حق و نيمه باطل مي شود. افرادی كه اعتدال را اين گونه تعريف 

مي كنند تفكرشان بر اساس مونيسم اخالقی است و حتی مي تواند 
مونيسم هستی شناختی هم باشد. منظورم اين است كه در عرصه 
اخالق يك حقی داريم كه حق مطلق و يك باطلی داريم كه باطل 
مطلق است. در عرصه سياسی هم گمان مي شود يك سياستی 
داريم كه صد درصد درست و يك سياستی داريم كه صد درصد 
غلط است. اينها يك استاندارد بيشتر نمی بينند. از نظر اينها نظام 
رفتاری و اخالقی مبتنی بر يك معيار مي توان ارزيابی كرد و بر 
حسب آن معيار يك چيزی يا درست است و يا نادرست. اگر 
ش���ما اين تصور را كنار بگذاريد  و بگوييد نمی خواهيم ميان 
حق و باطل ميانه ای بگيريم و بگوييم در بين گروه های مختلف 
اجتماعی كه از تنوع و تكثر برخوردارند، اين تنوعات اجتماعی، 
دينی، جنسيتی، قومی و طبقاتی است ما در ميان اينها مي خواهيم 
ميانجيگری كنيم. شما نمی توانيد بگوييد يكی از اين تنوع ها حق 
و ديگری باطل اس���ت. در اين ديدگاه زن و مرد جفتشان تنوع 
جنسيتی دارند. اگر شما بخواهيد با يگانه گرايی دينی ارزيابی 
كنيد مي گوييد اسالم حق است و جز آن باطل است و شما هيچ 
حقوقی برای مسيحی و يهودی و زرتشتی نبايد قائل شويد. اگر 
شما به مونيسم قومی معتقد باشيد و بگوييد فارس قوميت يگانه 
است و مابقی اقوام حقوقی ندارند، اين رفتارها به ظلم منتهی 
مي شود. اين اعتدال مبتنی بر نگاه مونيستی همراه با يك نگرش 
تماميت گرايانه و توتاليتاريستی است و فقط يك معيار را برجسته 
مي كند. اعتدالی كه ما بايد از آن دفاع كنيم اين است كه زمين بازی 
را متكثر مي بيند كه بازيگران مختلف در آن حق بازی دارند. اين 
اعتدال از درون يك گروه خاص بيرون نمی آيد كه بخواهد از 
حق و باطل ديگران دفاع كند. بلكه بر فراز اينها قرار دارد و تالش 

مي كند زمينه مشتركی برای همزيستی و تعامل برقرار كند. 
با تعريفی كه شما از اعتدال ارائه كرديد آيا جامعه اعتدالی 

در امتداد جامعه مدنی قرار دارد؟
با تعريفی كه از جامعه اعتدالی داشتيم جامعه مدنی در امتداد 
آن است. در جامعه مدنی بحث بر سر اين است كه نيروهای متكثر 
با يكديگر همزيستی كنند و حفظ تكثر يكی از ويژگی های جامعه 
مدنی است. جامعه مدنی به دنبال اين نيست كه حقوق متكثر را 
نفی كند و به طرف يك چيز واحدی برسد. جامعه مدنی به افراد 
و گروه ها و جريانات متكثر ياد مي دهد كه در عين حفظ تكثر 
خودشان در فضای حقيقی مشترك زندگی كنند و اعتدال هم 
چنين چيزی است. جامعه مدنی به صورت تاريخی دربرابر جامعه 
نظامی شكل گرفته است. اگر همين مورد را تبارشناسی كنيم باز 
به همين نتيجه مي رسيم.مثال در ادبياتمان مي گوييم لشكری و 
كشوری. بنابراين جامعه مدنی جامعه ای است كه در آن جنگ و 
خشونت وجود ندارد و از طريق قانون و گفتگو و تعامل مسائل 
حل مي شود. ضمنا جامعه مدنی به دنبال رسيدن الگوی واحد 
هم نيست و اگر گفتگو مي كند در پی تامين قواعد بازی است و 
نه تقليل ژانرهای متنوع بازی به يك بازی ديگر. تيمهای مختلف 
فوتبال با سبكهای مختلفی با هم بازی مي كنند و راهبرد بازی و 
نحوه چينش نيروهايشان هم متفاوت است. ولی در عين حال 
وقتی كه بازی مي كنند تحت يك قانون هستند و همه نبايد خطا 
و آفسايد و.. انجام دهند. اين به معنای اين نيست كه داور بگويد 
همه مثل هم بازی كنند و من هم نظاره گر هستم كه همگی از يك 
بازی تحت نظر من دور نشوند. داور معتقد است كه يك بازی 
قوی و زيبا آن است كه همه بر اساس »شيوه «خودشان بازی كنند 
درعين حال كه »قواعد بازی «را هم در نظربگيرند. در جامعه مدنی 
وقتی قواعد بازی مشتركی باشد مي توانند فرمهای متعددی هم 
داشته باشند. بنابراين در جامعه مدنی حفظ تنوع در اولويت است. 
جامعه نظامی مي خواهد »يك شكلی« ايجاد كند. لذا جامعه مدنی 
نمی تواند اعتدالی نباشد.اينها مفاهيم متفاوتی است كه از زوايای 
مختلف مطرح شده اما انتهای همه اين مفاهيم را كه نگاه مي كنيم 
مي بينيم كه حامل يك پيام واحد هستند. اعتدال تا كنون بيشتر 
حاوی مطالب اخالقی بوده اما امروز اعتدال حامل پيام سياسی 
و اجتماعی برای نهادهای اجتماعی و سياسی است. اعتدال از 
افراد عبور كرده به دنبال نهادهاست. بيشتر از آنكه بخواهيم افراد 
معتدل باشند بايد نهادها را اعتدالگرا كنيم. ما بايد به فكر طراحی و 
استقرار ساختارهايی باشيم كه به گسترش اعتدال اجتماعی كمك 
كنند. برای مثال ساخت يك نهاد قضا و يك قوه قضائيه بتواند 
بين نيروهای مختلف كه با يكديگر دعوا دارند قضاوت كند. مانند 
داوری بازی كه بازی را تعطيل نمی كند بلكه قضاوت مي كند. 
بنابراين ما بيش از اينكه از افراد بخواهيم معتدل باشند بايد به دنبال 
نهادها و ساختارهای اعتدال گرا باشيم. با نگاه جامعه شناسی ما 
بايد بيشتر به دنبال گسترش ساختارها و نهادهای اجتماعی و 

سياسی اعتدال گرا باشيم.

با نگاه جامعه شناسی ما بايد بيشتر 
به دنبال گسترش ساختارها و نهادهای 

اجتماعی و سياسی اعتدال گرا باشيم
*

اعتدال به شكل تاريخی و فلسفی و دينی 
هميشه در جامعه وجود داشته ولی در 

عمل اعتبار جامعه شناختی نداشته است 
و در همين حال جامعه اغلب دستخوش 

تندروی هم بوده است
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 در زمان معاصر كه در قسمتهائی از جهان درگيری های 
دينی فزونی يافته  وروزانه انسانهای زيادی به خاك وخون 
كشيده شده وگروههای كثيری بی خانمان  وزنان وكودكانی 
از سرپناه خويش آواره بيابانها ميشوند ،اين اتهام متوجه اديان 
است كه درگيری ونزاع مقتضای ذات تعليمات دينی است 
زيرا به موجب  تعليمات دينی انسانها  به مومن وكافر وجوامع 
به خودی ونا خودی  تقسيم ميشوند وهمين امر آغاز جدائی ، 
كشمكش، عداوت ونزاع است.  وظيفه اصلی عالمان دينی در 
عصر حاضر تالش وسعی  برای رفع اين اتهام است. تحقق 
اين مقصود وپاك كردن دامن اديان ازاين نسبت زشت وكريه 
كارآسانی نيست .به نظر اينجانب  دو مرحله دارد .نخست بايد 
از بعد نظری منابع دينی را باز خوانی  واز آن تفسيری نو ارائه 
نمود. مومن وكافريعنی چه ؟آيا  اين كلمات در تمام زمانها 
وهمه شرائط  معنا ومفهوم  واحدداشته و دارد يا  آنكه متفاوت 
است وبرای دستيابی به آنها بايستی به شرائط كاربردی وزمان 
ومكان آن  توجه نمود ؟ وپس ازآن  بايستی اين حقيقت را 
برای پيروان اديان تبيين نمود كه درجهان معاصر برای دستيابی 
به تعالی ،رشد وتكامل اخالقی كه مقصود نهائی تعاليم اديان 
وانبيائ الهی است  جز همزيستی انسانی وپذيرفتن  ديگران 
ورعايت حقوق وآزاديهای آنان ، از جمله آزادی فكر ،عقيده 
وبيان راهی ديگر پيش روی ما وجودندارد وآنس���وی اين 
راه وانح���راف ازآن  ، عداوت ، جنگ ، خونريزی هالكت 

وسرانجام انزوای اديان خواهد بود.  
در قرآن مجيد يك آيه وجود دارد كه  وحدت خانواده 
بشری را اعالم نموده و به نظرمن خط مشی زندگی دينی را 

تعيين كرده است به شرح زير:
يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقناُكْم مِْن َذَكرٍ َو أُنْثی  َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا 
َ َعليٌم َخبيٌر )/ ِ أَتْقاُكمْ  إِنَّ اهللَّ َو َقبائَِل لِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ

الحجرات13(
ای مردم! ما ش���ما را از مردی و زنی آفريديم و شما را 
گروه ها و قبيله ها كرديم تا يكديگر را باز شناسيد، بی گمان 
گرامی ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست، به راستی 

خداوند دانايی آگاه است.
همانطور كه مالحظه ميكنيد دراين آيه سه نكته مهم 

وجوددارد:
1-مخاطب اين آيه عموم انسانها هستند ونه فقط جامعه 

مومنين ويا مسلمين. 
2-اين آيه همه انسانها را عضو يك خانواده واحد بشری 
دانسته وپدر ومادر همه آنان را يك مرد وزن برشمرده است .

3-تعارف يعنی شناسائی حقوق اعضای خانواده واحد 
بشری هدف خلقت انسانها ست.

4- آيه شريفه  باارزش ترين فرد انسانی نزد خداوند را با 
تقوا ترين آنها دانسته ونا گفته پيداست تقوا در اين آيه شريفه 
تقوای درون دينی نيست .مراد از تقوا دراين آيه رعايت همان 
اصل مطرح شده در صدر آيه يعنی احترام به اعضای خانواده 
بشری وتعارف وشناس���ائی حقوق ديگران وناديده گرفتن 

خودبرتربينی قومی ، نژادی وحتی فكری است .

تمايز ايمان وكفر نزد خداوند محاسبه ميشود و در حقوق 
ش���هروندی واين جهانی تاثيری ندارد. هيچ گروهی نبايد 
خودرا فرزندخدا ويا با ختم نبوت خودرا نماينده خاص خدا 
بداندوديگران را به ديده حقارت بنگرد واورا به اطاعت خويش 
وادارد.در قرآن مجيد به صراحت عناوينی از قبيل فرزندان 
خدا ، دوستان خدا واولياء خدا برای خويش دانستن وازين 
رهگذر خودرا برتر از ديگران ديدن را نفی نموده ومخالف 

توحيد دانسته است. 
ِ َو أَِحبَّاُؤهُ ُقْل َفلَِم   َو قالَِت الْيَُهوُد َو النَّصاری  نَْحُن أَبْناُء اهللَّ
ْن َخَلَق يَْغفُِر لَِمْن يَشاُء َو  بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل أَنْتُْم بََشٌر مِمَّ يَُعذِّ
ماواِت َو اْلَْرِض َو ما بَيْنَُهما َو  ِ ُمْلُك السَّ ُب َمْن يَشاُء َو هلِلَّ يَُعذِّ

إِلَيْهِ الَْمصيُر )مائده/18(
يعنی : يهود ونصاری خودرا فرزندان ودوس���تان خدا 
وازاين رهگذر خودرا معاف از هرگونه بازخواست دانستند ، 
اين اشتباهی بزرگ است.آنان بشروهمانند سايرين هستند .عفو 
وعذاب بدست خداوند است وآسمان وزمين دراختيار اوست 

وهيچكس دراين امر امتيازی ندارد.
ِ مِْن ُدوِن  ُقْل يا أَيَُّها الَّذيَن هاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِياُء هلِلَّ

النَّاِس َفتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن ُكنْتُْم صادِقيَن )6الجمعه/(
بگو: ای يهوديان! اگر می پنداريد كه از ميان مردم، تنها شما 

دوستان خداونديد اگر راست می گوييد پس بايد متمايل به 
مردن باشيد.}در حالی كه هميشه از مرگ نگرانيد{

مقتضای توحيد سلب هرگونه پرستش است وپرستِش 
وابستگی های خود وخودی از زشت ترين چهره های شرك 

محسوب است .
 أَ َرأَيْ���َت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه  أَ َفأَنَْت تَُكوُن َعَليْهِ َوكياًل 

)الفرقان /43(
خودبرتربينی قدسی توالی فاسده وآثار شومی دارد يكی 
از آن آثار كه زندگی را بر خود وديگران سخت وتلخ ميسازد 
 اين است كه  چنين شخصی همواره احساس وظيفه الهی

 می كند كه ديگران را ارشاد  وافكار فرآورده خويش  راكه 
حق مطلق می دان����د برديگران تحميل نمايد ودر صورت 
مقاومت  با آنان بستيزد وازاين رهگذر به خيال آنكه آنانرا به 
بهشت برين  واصل كند زندگی آنان را را به جهنمی سوزان 

تبديل  سازد. 
سعدی  شاعر نامدار ايرانی اين گونه برتربينی را »شرك 

تقوا نام «عنوان داده يعنی اين خصلت شركی است كه پوشش 
تقوا دارد.

برخيز تا يكسو نهيم اين دلق ازرق فام را 
برباد قالشی دهيم اين شرك تقوا نام را 

 احاديث منقول از اهل بيت )ع( 
در ميان احاديث واصله از پيشوايان شيعه روايات متعددی 
وجوددارد كه حاوی همين مفهوم است .من برای نمونه به يك 

حديث اشاره ميكنم: 
 دراي���ن حديث امام )ع( ده نش���انه برای خردمندی 

ميشمرندبه شرح زير:
»عقل كسی كامل نيست مگر اينكه در او ده خصلت باشد: 
از او اميد خير برود، مردم از شر او در امان باشند، كار خوب 
ديگران را بزرگ بشمارد - گرچه كوچك باشد، كار خوب 
خود را كم بشمارد- گرچه زياد باشد، از مراجعه ديگران برای 
احتياجاتشان خسته نشود، در طول زندگی از طلب علم خسته 
و دلسرد نشود، فقر در راه خدا را از ثروت بيشتر دوست بدارد، 
ذلّت در راه خدا از عّزت در كنار دشمن خدا برايش محبوبتر 

باشد، و ميل او به گمنامی از مشهور شدن بيشتر باشد. 
سپس فرمود: اما خصلت دهم كه خيلی مهم است اين 
است: همه را از خود بهتر و پرهيزگارتر ببيند. وقتی شخص بد 
و پستی را ببيند، بگويد او بهتر از من است، زيرا چه بسا خير 
او در درونش پنهان است، بر خالف خير من كه ظاهر است. و 
اگر فردی را ببيند كه از خودش بهتر و پرهيزگارتر است، برای 
او تواضع كند تا به درجه او برسد. و چون اين خصلت را دارا 
شد، بزرگواری اش باالتر می رود، خير و خوبی اش بهتر و 
پاكتر می گردد، پاداش نيكو دريافت می كند و سرور اهل زمان 

خود می شود. )تحف العقول، ص 443(

 خودبرتربينی قدسی توالی فاسده 
وآثار شومی دارد يكی از آن آثار كه 

 زندگی را بر خود وديگران سخت وتلخ 
می سازد اين است كه  چنين شخصی 

همواره احساس وظيفه الهی می كند كه 
ديگران را ارشاد  وافكار فرآورده خويش  

 راكه حق مطلق می داند برديگران 
تحميل نمايد

ما   و  ديگران
 آيت اهلل دكتر سيد مصطفی محقق داماد

لل
م

ديگران را به ديده حقارت نبينيم و آنها را به اطاعت خويش وا مداريم
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تاريخ، آگاهي به تاريخ است.   
فلسفه تاريخ، جز بررسي تاريخ بر اساس 

فكر، چيز ديگري نيست. 
انسان، تنها موجودي است كه تاريخ را 

تجربه مي كند، چون به زمان آگاه است.
تاريخ، ثبت وقايع نيست بلكه ظهور 

بيروني ربط دروني است. 
زبان مدرنيته اين است كه فردا هميشه 

بهتر از امروز است. 

جهاني كه موجودات مختار دارد 
و گاهي ش���رور در آن پيدا مي شود، بهتر از 

جهاني است كه موجودات مختار ندارد. 
اختيار، شر را ممكن مي سازد ولي ارزش 

اختيار واالست. 
مشكالتي در زندگي انسان هست كه 
علم از عهده حل آن برنمي آيد؛ مانند اخالق 

و راه درست.
 آگاهي، هميشه معاصر است. 

هيچ چي���ز در صورت حقيقي 
ظاهر نمي شود، مگر آگاهي. 

هر چي���زي در وجه خود ش���ناخته 
مي شود. 

توجه كردن يعني به وجه چيزي توجه 
كردن. 

ذات هي���چ موج���ودي را نمي توان 
شناخت. 

هدف از زندگي، بيرون از زندگي است 
و آن، جاودانگي است. 

هميشه غايت شيءبيرون از شيء است. 
شيء با مشيت خدا شيء مي شود. 

معلول، وجهي از علت را نشان مي دهد 
اما يافتن علت، يافتن همه معلول است. 

علم بدون معلوم نداريم.
عشق بدون معشوق نداريم. 

مقيد بدون مطلق نداريم.

مقيد، قيد زدن مطلق است. 
محدود،حد زدن نامحدود است. 

انسان بايد مراقب باشد كه مقيد را به 
جاي مطلق نگذارد. 

هيچ چيزي به خ���ودي خود محدود 
نيست و همه موجودات در غير خودشان 

محدود نمي شوند.
پايان جسم، سطح؛ پايان سطح، خط و 

پايان خط؛ نقطه است. 
نقطه،خود بي شكل است.

شكل ها از بي شكلي،رنگ ها از بي رنگي 
و سخن از بي سخني مي آيد. 

بيان، قدرت غيرمتناهي دارد كه از متناهي 
در مي آيد. 

زبان، چون »درباره« عالم است پس از 
عالم نيست. 

چيزي »درباره« چيزي است كه خارج 
از آن باشد. 

طلب معلوم ومجه���ول مطلق، محال 
است. 

انديشه بدون زبان و زبان بدون انديشه 
وجود ندارد. 

انديشه، خانه زبان است. 
منطق، زبان فطرت است. 

زبان، بالذات متافيزيك است. 
انبيا، معجزات را براي اهل ظاهر آوردندو 

عاقالن، با سخن انبيا جذب مي شدند. 

سخن حكيمانه، جاودان است. 
بزرگ ترين معجزه، معجزه زبان است. 

نخستين سخن،  جز از سخن نخستين 
نمي آيد. 

سخن نخستين،  نخستين ظهور آگاهي 
است. 

آن جا كه فجر انديش���ه با سخن آغاز 
مي شود،  گوهر آدمي نيز به روشني از حقيقت 

سخن نمايان مي گردد.

سخن هركس، آيينه روح اوست. 
سؤال از چگونگي، زبان علم و سؤال از 

چيستي، زبان متافيزيك است. 
علم، در دامن فرا علم رشد مي كند. 

چراغ عقل، پرسش است. 
پرسش، تقواي عقل است. 

پرسش، خصلت خالقيت نفس است. 
سؤال، مهم تر از جواب است. 

بهترين پرس���ش هاي انسان، در زمان 
كودكي مطرح مي ش���ود و آن، پرسش از 

چيستي است. 
در زبان، معنا به سمت لفظ مي رود و 

لفظ مورد نظر خود را پيدا مي كند. 
الفاظ، وصل به عالم معنا هستند و با توجه 

به گوينده و شنونده، به عالم معنا مي رود. 
زبان، منشأ غيبي دارد. 

پايين ترين مرتبه زبان، الفاظ است. 
ساختار زبان در همه انسان ها يك چيز 

است و تفاوت، در واژه هاست.
وطن همه متفكران بزرگ يكي است و 

زبان يكديگر را مي فهمند. 
گوش كردن، در زبان اتفاق مي افتد. 

واقعيت، در پرتو ارتباط گوينده و 
شنونده ظاهر مي شود. 

سكوت، آن جاست كه حرفي براي گفتن 
باشد.

س���كوت واقعي آن  جاست كه سخن 
ديگر قدرت نداشته باشد. 

اگر انديشه تازه اي نباشد، زمان تازه اي 
نيست .  

زمان براي كساني كه آگاه هستند، هميشه 
حال و تازه است. 

زمان، تجلي درك روايتگري انس���ان 
است.زمان، صورت ازليت است. 
زمان حال،حال آدمي است. 

انسان، در هر حالي يك عالم دارد. 

اگر حال انفس���ي را به چنگ 
بياوريم هم گذشته را داريم و هم آينده را. 

حاضر، پر از گذشته و در بردارنده آينده است. 
هر انديشه اي، وصل به گذشته است. 

گذشته، همواره در اكنون وجود دارد. 
وقتي گذشته را به نفع آينده استفاده كنيم  

از اسارت گذشته رها مي شويم. 

تذكر، هميش���ه فكر به گذشته 
نيست بلكه فكر به آينده نيز هست. 

فقط با تفكر است كه گذشته به آينده 
مي پيوندد.

اگر كسي بتواند با هر فيلسوف گذشته اي 
هم زبان شود، او را به عصر حاضر مي آورد. 

ماضي اين دنيا، تاريخ است؛ ولي ماضي 
آخرت، كل دنياست. 

واقعي امروز، مثالي ديروز است .

زمان، نخس���تين خشت تفكر 
فلسفي است. 

هر چيز كه در زمان، هست، زمان برآن 
احاطه دارد. 

چيزي كه با زمان است، آن چيز بر زمان 
احاطه دارد و آن، دهر است. 

چيزي كه با دهر است، سرمد است. 
مادامي كه در زماني، سخن از بقا مكن!

تنها چيزي كه زمان به انسان مي دهد، 
خود زمان است و انسان را زماني مي كند .

هر موجودي كه در زمان و مكان هست، 
فاني است. 

هر موجودي كه تغيي���ر مي كند و با 
خودش برابرنيست، فاني است. 

انساني كه در زمان است،با خدا نيست. 
دروازه ورود به زمان،لحظه است. 

زمان بدون مكان و مكان بدون 
زمان نداريم. 

 امير اسماعيلي

آنچ��ه مي خوانيد بخش هايي اس��ت 
از گفتارهاي  قصار گونه اس��تاد دانشمند و 
فيلسوف شاخص معاصر آقاي دكتر ديناني 
كه به منا سبت هاي مختلف  بيان كرده اند. 
آنچه در اين گفتارها  جالب است ، عقالنيت ، 
اعتدال ، تازگي و ناب بودن آنهاست كه مبدل 
شان مي كند به جمله هايي سبز و بهاري و 

جانبخش.
دكت��ر ديناني فيلس��وف ش��اخص 
روزگار ما  در اين گفتار دس��ت گل هايي 
دم��اغ پرور از گلس��تان عش��ق و معنا و 
 معرف��ت را يكجا به ارمغان آورده اس��ت.

»ُدّر سخن « فيلسوف 
گزين گفتارهاي

 استاد    دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني 

تاد
اس
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يونانيان كه بناي نظم جهان را برعدل و اعتدال مي ديدند، 
معتقد بودند كه سياست بايد با اين نظم هماهنگ و متناسب 
باشد. براين مبنا بود كه ارسطو اعتدال را در اخالق و سياست 
مورد بحث قرار داد و آن را به صورت تازه اي تعريف كرد و 
ميزان عمل قرار داد. ولي نبايد استنباط شود كه يونانيان آراء و 
نظرهاي سياسي خود را برمبناي مطالعات نجومي و كيهاني بنا 
كرده اند. آنها نظر درست و عمل عادالنه را موقوف به زندگي 
در مدينه مي دانستند و معتقد بودند كه ميان عمل و نظر و نظم 

جهاني تناظري وجود دارد.
 پيامبر عظيم الشأن اسالم هم وقتي قيام زمين و آسمان ها 
را به »عدل« دانست، مي خواست براهميت عدل تأكيد فرمايد 
نه اينكه عدل را مستنبط از نظام فلكي بداند. افالطون و ارسطو 
صورت عدل آسماني را در مدينه انساني طلب كردند و با اين 
نظر بود كه طراحي راه قانونگذاري بشري و سياست عقلي آغاز 
شد. هرچند كه اين راه تا دوره جديد پر رهرو نبود، فيلسوفان 
يوناني صورتي از قواعد عمل در سياست و اخالق را تدوين 

كردند.
 آنان عمل شايسته را »فضيلت« خواندند و در بيان و تعريف 
فضيلت آن را اعتدال به معني بودن ميان دو حد افراط و تفريط 
دانستند. سؤال اين است كه آيا عقل عملي و فرونزيس )فضيلت 
عقلي( كسب كردني است و اگر باشد آن را از كجا بايد به دست 
آورد؟ به اين پرسش در مجال ديگر بايد انديشيد. اكنون به نظر 
مي رسد كه اگر اين فضيلت موجود باشد اعتدال هم هست. پس 

همه مشكل در نقصان و پوشيدگي فضيلت عقلي است.
 نبايد گمان كرد كه بي اعتدالي را اش���خاص افراطي و 
تفريطي به جهان مي آورند و اف���راط و تفريط را با اقدامها و 
تصميم هاي سياسي و با وعظ و نصيحت مي توان عالج كرد. 
مسلماً اشخاص استعدادهاي متفاوت براي قرار گرفتن در وضع 
اعتدال يا در دو جانب افراط و تفريط دارند اما افراط و تفريط 
مردمان بيشتر به تاريخ و جهان انسان بستگي دارد. مثالً در جهان 
توسعه نيافته كه بنيان تاريخي استوار ندارد و با تعادل و تناسب 
بنا نش���ده است افراط و تفريط يك امر شايع و عادي است و 
نمي توان و نبايد توقع داشت كه به زودي و آساني گردش چرخ 

آن برمدار اعتدال قرار گيرد. 
ما معموالً افراط و تفريط را به اشخاص و گروه ها نسبت 
مي دهيم و البته اشخاص و گروههاي اهل افراط و تفريط هم 
وجود دارند اما مسئوليت تمام آفات و زيان هايي كه از افراط و 
تفريط حاصل مي شود، برعهده آنان نيست. آنان اگر در جايي 
بودند كه زمينه براي افراط و تفريطشان وجود نداشت راه ديگري 

پيش مي گرفتند. 
اين سخن را برتوجيه ناداني اهل افراط و تفريط نبايد حمل 
كرد. اين ناداني، ناداني وجودي و تاريخي است و به اين جهت 
به صرف آموزش  نمي توان آن را تدارك كرد. وقتي كس���ي 
سفيد را سياه و زيبا را زشت و نفرت را مهر و ظلم را عدل و 
كدورت را صفا و بي خردي را خردمندي و دروغ را راست و 
… مي انگارد، فهم و درك و جهانش بايد دگرگون ش���ود تا از 
كج بيني به درآيد وگرنه صرف بحث و نزاع با او ثمري ندارد 
و شايد به جايي نرسد. گفتگو با كسي كه گوش سخن نيوش 
ندارد بيهوده است. به اين جهت مالمت آنان و گذاشتن تمام بار 
تقصير برگردنشان اصل مشكل افراط و تفريط را حل نمي كند، 
بلكه مسئله را منتفي مي سازد. وقتي جهل را با افراط و تفريط 
مالزم مي دانيم، متذكر باشيم كه اين جهل در برابر خرد قرار دارد 
و به معني بي خردي است. چنانكه اشاره شد در وضع توسعه 
نيافتگي، اعتدال و خرد علمي اگر حكم كيميا نداش���ته باشد، 
ظاهر و حاكم نيست. مع هذا بشر هميشه هرجا باشد مي تواند 
تا حدي از اين فضيلت برخوردار باشد و در جهان توسعه نيافته 
نيز شايد عّده معدودي از آنها وجود داشته باشند. در شرايط 
كنوني امر اميدواركننده اين است كه در علم و فرهنگ به اعتدال 
مايل شده ايم و در آراء همگاني هم از انديشه و فكرت اعتدال 
استقبال شده است. اين استقبال نشانه آن است كه ما كم و بيش 
با وضع فكر و امكان هاي عمل در جهان كنوني آشنا شده ايم 
و در زندگي عمومي و در جامعه خود بي تعادلي و دوري از 
اعتدال در رفتار و كردار و در اخالق و سياست را آزموده ايم و 
چون بي اعتدالي بيشتر در سياست ظاهر شده است عكس العمل 

آن هم سياسي بوده است. 

در وضع سياسي كنوني مراد از اعتدال، بيشتر واقع بيني و 
شناخت جايگاه امور و اشياء و پرهيز از اشتباه ميان امور و مراتب 
آن ها و اكتفا نكردن به حرف و لفظ و قدم گذاشتن در راه اصالح 
امور است و به اين جهت بيشتر يك شعار سياسي است. مع 
هذا از تاريخي بودن اين شعار نبايد غافل شد و پيداست كه حل 
مشكل تاريخي دشوار است. براي تحقق اعتدال ابتدا بايد بپذيريم 
كه در راهي دشوار قرار داريم و چيزي را مي طلبيم كه به آساني 
نمي توان آن را به دس���ت آورد. افراط و تفريط صفت بعضي 
اشخاص نيست كه اگر دستشان از كارها كوتاه شود، از اثر بيفتد 
و مگر كوتاه كردن دست افراطي ها و تفريطي ها در جهان افراط 

و تفريط كار آساني است؟
در ماه هاي اخير كه مردم با شادي و اميد از اعتدال استقبال 
كرده اند، بايد در عين توجه به اينكه جان ها كم و بيش پرورده 
فضاي افراط و تفريط است و آثار افراط و تفريط را در همه جا 
ميتوان يافت، به شرايط اعتدال انديشيد و راهي براي خروج از 
افراط و تفريط جست. چگونه از اين وضع مي توان خارج شد؟ 
افراط و تفريط صرفاً با انكار و تقبيح و تبري جستن لفظي از آنها 
و ايراد سخنان انتزاعي از ميان نمي رود زيرا با جان و دل مردمان 
درآميخته و در متن زندگي و روابط و مناسبات و فهم و درك 
آنان نفوذ كرده است. اين خروج موقوف به تحولي در وجود 
ما و نزديك شدنمان به فضيلت عقلي است. اعتدال نه يك امر 
موجود بلكه يك وضع خواستني است و بايد به وجود آيد و 

هرگز امكان به وجودآمدنش را نمي توان نفي كرد.
 مع هذا در جهاني كه با عقل تقليدي مي انديشد و احيانًا 
از عقل به لفظ آن راضي است، پديدآمدنش آسان نيست. در 
شرايطي كه فساد به سرعت گسترش مي يابد و در كار معاش 
و درمان و بهداشت و آموزش و اقتصاد هزار خلل و مشكل 
وجود دارد و چنانكه بايد به عالج اين دردها و گذشت از اين 
مصيبت ها و ابتالها نمي انديشند راه اعتدال بسته مي ماند. براي 
رسيدن به اعتدال ابتدا بايد بتوانيم به اين مسائل بينديشيم و از قول 
و فعل بيهوده درگذريم و به عين مسائل برسيم. درك درست 
مسائل شرط اعتدال است. با خودآگاهي به وضع فقدان تعادل و 
اعتدال است كه راه گذشت از افراط و تفريط و رسيدن به اعتدال 
گشوده مي شود . اعتدال شناخت وقت و انس با زمان است و 
همه افراط و تفريط ها هر جا كه باشد، از بيگانگي با زمان و معلق 

ماندن در اوهام برمي خيزد.
باتوجه به آنچه گفته شد اعتدال شرط برنامه ريزي و عين 
آينده بيني است. سخن اوايل اين نوشته را به ياد آوريم كه راه 
رسيدن به تعادل و اعتدال در جهان توسعه نيافته، راهي بسيار 
ناهموار و دش���وار است اما اين راه بر هيچ قوم و مردمي بسته 
نيست. وقتي اميد به اعتدال و آينده در دل ها پديد مي آيد و زبان 
افراط و تفريط كم و بيش بازشناخته مي شود و مردمان نسبت به 
پريشاني و آشوبي كه در معاني عدل و ظلم و آزادي و استبداد 

و قدرت و حقيقت و علم پديد آمده است به خود آگاهي نسبي 
مي رسند، اقامت در مهلكه و مخافتگاه افراط و تفريط برايشان 

دشوار مي شود و بايد راهي براي رسيدن به جايگاه امن بيابند.
در جهان مبتني ب���ه افراط و تفريط، هيچ يك از ما نبايد 
خود را به كلي بيرون از محيط افراط و تفريط و بر كنار از آن 
بدانيم بلكه بايد به افراط و تفريط در زمانه عسرت بينديشيم و 
صورت هاي آن را بازشناسيم. براي آشنايي بيشتر با وضع اعتدال 
و افراط و تفريط بد نيست كه در نظر آوريم كه در جهان رو 
به توسعه گروه هايي از مشتغالن به كار سياست با نظم سياسي 
موجود به هيچ وجه س���ر موافقت و سازگاري ندارند و با آن 

دشمنند. 
گروه ديگر به يك نظم آرماني كه آن را تحقق بخش همه 
آرمان ها مي دانند قائلن���د. آرمان يك نظام ديني و معنوي، امر 
مهم و بزرگي است كه اگر گمان كنند با اتخاذ تدابير معمولي 
 و اقدام هاي رسمي و با برگزاري صرف مراسم آئيني متحقق 
مي شود آن را بسيار ناچيز انگاشته اند زيرا نظم آرماني )آرمان 
كه مي گويند مراد معني لفظي و لغوي آن يعني آرزو نيست بلكه 

منظور يك نظم اخالقي و عادالنه در زندگي است( 
نه در گذشته وجود داش���ته است و نه هم اكنون وجود 
دارد بلكه بايد در آينده ساخته و پرداخته شود و اين ساختن 
و پرداختن موقوف به دانستن طرحي براي آينده و راهي براي 
تحقق بخشيدن به آن است.من كه از چهل سال پيش همواره به 
اين نظم آرماني )ايده آل( مي انديشيده ام، همواره در نظر داشته ام 
و در نظر مي آورده ام كه پديد آمدن نظم تازه مستلزم تحول در 
وجود مردمان و مسبوق به ظهور تفكر آينده بين و توانايي عبور 
و گذشت از تماميت تاريخ عظيم تجدد است. به جاي مردم و 
به عنوان مظهر خرد و خردمندي نمي توانيم اظهارنظر كنيم بلكه 
بايد با مردم همزبان شويم. حكومت هم بايد از در همزباني و 
همداستاني با مردم وارد شود تا بتواند به نمايندگي از مردم سخن 
بگويد و عمل كند. كشور به گروه خاصي از مردم تعلق ندارد و 

همه بايد بدانند و همواره به ياد داشته باشند كه:
خلق سراسر هم�������ه نهال خدايند 

هيچ نه بشكن از اين نهال و نه بركن
خالصه كنم اعتدال يك امر روانشناسي يا صفت اخالقي 
شخصي نيست و مخصوصاً آنچه امروز و اكنون در باب اعتدال 
گفته مي شود، ناظر به اعتدال در سياست و جامعه است. اعتدال 
در سياست و جامعه اين است كه بدانيم در شرايط كنوني بهترين 
و مناسب ترين كارهايي كه براي تأمي��ن مصالح و منافع كشور و 
مردم مي توانيم و بايد انجام دهيم كدام هاست و در چه كارهايي 
كه انجام شده است و مي شود، به مردمان زيان و آسيب رسيده 
است. سياست اعتدالي بايد از گسترش فساد و الابالي گري در 
گفتار و عمل و نوميدي و شيوع روحيه رفع تكليف به جاي انجام 
وظيفه جلوگيري كند. اعتدال با اميد نسبت دارد و البته اميدوار 
بودن توانايي مي خواهد. هر چه آرزومندي و آرزو كردن آسان 
اس����ت و جدا شدن از زمين واقع بيني و پرواز در ابرهاي اوهام 
آسودگي خيال مي  آورد، اميدواري كه با درد و خردمندي مالزمت 
دارد و متوقف بر آشنايي با زمان و برخورداري از درك شرايط و 

امكان هاي تاريخي است صبر و شكيبايي و طاقت مي خواهد.
 و نكته آخر اينكه: اعتدال و كمال طلبي )يا به اصطالح 
نه چندان مناس���ب آرمان خواهي( در تقابل با يكديگر قرار 
ندارند مگر آنكه كمال طلبي با س���ير در ابرهاي اوهام اشتباه 
شود. درست اس���ت كه مبتاليان به اوهام از اعتدال دورند اما 
مردمي هم كه طالب كمال نباشند و مقصد و مقصودي نداشته 
باشند، راه نمي جويند و اهل فكر و عمل نيستند پس چگونه از 
اعتدال برخوردار باشند زيرا اعتدال مستلزم شناخت مقصد و 
راه و شرايط سير در آن و گزينش وسايل مناسب براي رسيدن 
به غايات مطلوب است. اگر شرايطي كه گفته شد فراهم شود، 
دروغ و فس���اد تا حدي از رواج مي افتد و زبان ها و دست ها 
بالنسبه پاك و پاكيزه مي ش���ود. اعتدال انديشدن به كارها و 
سخن ها و گفتن س���خن راست و به موقع و مناسب و عمل 
كردن به موق���ع و به جا و يك زبان و همزبان بودن با خود و 
 ديگران است. اگر مي فرماييد اعتدال را با كمال مطلوب اشتباه 
كرده ام مي گويم مگر اعتدال و عدل همان كمال مطلوب نيست؟ 
اعتدال فضيلت است و فضيلت مايه كمال آدمي و عين نظم 

عادالنه زندگي است.

چرا  »اعتدال«
فضيلت است
 دكتررضا داوري
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خوشبختي 
از جنس بهار است

ت
عاد

س

كندو كاوي  پيرامون مفهوم خوشبختي

    دكتر محمد توكل ـ استاد دانشگاه تهران

خوشبختي را مي شود حس كرد .تعريف خوشبختي، 
بيان خوشبختي، برشمردن شاخص هاي خوشبختي هميشه 
ناتمام مانده و مي ماند. مفاهيمي از قبيل رفاه )ذهني و معيشتي(، 
آرامش، خوشحالي، خوشي و سرخوشي، عشق و دوست 
داشتن، رضايت در زندگي، شوق زيستن، سرزندگي، اميد، 
اعتماد، لذت، محبت، موفقيت، احساس پيروزي، يا برخوردار 
بودن از اين ويژگي ها و ارزش ها مترادف با خوشبختي تلقي 
مي شود و همين طور در ضديت با كينه، نفرت، خصومت، 
بدبيني، حس انتقام، وحشت، اضطراب، بي حوصلگي، ياس، 
سرخوردگي، شك و تزلزل، بي اعتمادي، ترس، افسردگي، 
خشم، غم، نگراني، حيراني، حسادت، بي تفاوتي، ناخشنودي، 
خمودگي و انفعال، و شكست و مبرا بودن از اين حاالت و 
ويژگي ها تعبير مي گردد � در نتيجه خوشبختي يك مفهوم 

جاري است.
با اين اوصاف، اين حكم كه خوشبختي بيان يك احساس 
دروني انسان است  به عنوان يك واقعيت مهر تاييد مي گيرد � 
اما اين جزئي از حقيقت است و نه تمام آن. بله، خوشبختي  
يك احساس دروني است تا  وجود وتحقق شاخص هاي بيروني 
ولي اين بدين معنا نيس���ت كه به پارامترها و واقعيت هاي 
خارجي بستگي ندارد. دس���ت يافتن به احساس دروني 
خوشبختي موكول و منوط به شرايطي انساني � اجتماعي 
� تاريخي است كه در چنبره آن فرد چنين احساسي را پيدا 
مي كند يا نمي كند. بيان ديگر اين حرف اين است كه با اينكه 
به نظر مي رسد احساس خوشبختي تنها بروز يك احساس 
دروني  باشد ولي در حقيقت تجسم و ضعيتي انساني است در 
طول فرايندي كه در برگيرنده هم شرايط جسماني، بيولوژيك 
و ژنتيكي است، هم شرائط و مقتضيات حيات فردي، و هم 
شرايط محيط اجتماعي � فرهنگي � و حتي تا حدي شرايط 

محيط طبيعي و جغرافيايي.
اگر چنين است خوشبختي هم علت شناسي دارد، به 
معناي ش���ناخت عوامل مؤثر بر احساس خوشبختي و هم 

آسيب شناسي يعني شناخت داليل و عوامل نبود آن. 
 رويكرده���ا و تحليل هاي مختل���ف در مورد مقوله 

خوشبختي وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از:
� رويكرد فلسفي 
� رويكرد عرفاني 
� رويكرد اخالقي 
� رويكرد ديني 

� رويكرد روانشناختي
� رويكرد زيست شناختي ) وحتي شيميايي(

�  رويكرد جامعه شناختي 
ولي در هر صورت و با هر رويكرد و تحليلي احساس 
 خوشبختي آنقدر مهم تلقي ش���ده است كه حتي بعضي
 »در جستجوي خوشبختي« را رسماً حق عام و جهانشمول 

انساني و انسان ها دانسته اند.
در غالب تحليل هاي خوشبختي و احساس انساني آن 
بعد اجتماعي بعد برجس���ته اي است؛ هم در بودن احساس 
و هم در نبود آن. در نتيجه در جامعه شناس���ي خوشبختي 
هم شامل علت شناسي يا سبب شناسي احساس خوشبختي 
است و هم آسيب شناسي نبود احساس خوشبختي. و اين 
چيز عجيبي نيس���ت، چون حتي جامعه شناسي وجوه و 
مصاديقي از خوشبختي و خوشحالي هم وجود دارد. براي 

جامعه شناسي خوشبختي
 هم شامل علت شناسي يا سبب شناسي 

احساس خوشبختي است، و هم 
آسيب شناسي نبود احساس خوشبختي. 

و اين چيز عجيبي نيست، چون حتي 
جامعه شناسي وجوه و مصاديقي از 

خوشبختي و خوشحالي هم وجود دارد

مثال جامعه شناسي خنده كه در جايي ديگر اخيراً در مورد 
آن صحبت كرده ام. همينطور است جامعه شناسي كينه كه از 
مطالعات جامعه ش���ناختي معرفتي ماندگار در مورد آن، كار 
ماكس شلر فيلسوف پديدارشناس بزرگ است كه با همين 
عنوان به چاپ رس���يده و به چند زبان )و اخيراً به فارسي( 

ترجمه شده است.
مطالعات و گزارش هاي متعددي در سال هاي اخير در 
مورد سنجش ميزان احساس خوشبختي در كشورهاي جهان 
و در مقايسه با يكديگر انجام شده است. سؤاالت عمدتاً حول 
ارزيابي افراد از احساس خوشحالي از زندگي و معيشت خود 
و نيز از احساس خوشبخت بودن خود هست. همينطور اين 
سنجش ها بررسي ارتباط بين احساس خوشبختي با مؤلفه 
 هاي حياتي مثل دوس���تي، پول، قدرت، احترام و تكريم، و 
معنويت را مد نظر قرار داده اند. نكته جالب توجه اين است 
كه در غالب اين مطالعات،  دوستي و ارتباطات انساني يكي 
از پارامترهاي مؤثر در احساس خوشبختي بوده است ولي 
پول داشتن و پول خرج كردن به اين ميزان مؤثر تلقي نشده 
) اين در تاييد ضرب المثل قديمي در خيلي از فرهنگهاست 
كه خوشبختي را نمي شود خريد( در حالي كه بيش از پول 
خرج كردن، پول خرج كردن براي ديگران به خيلي از انسان ها 

احساس خوشبختي داده است.
جامعه شناسان خوشبختي و شادي، نقش مثبت و تأثيرگذار 
مذاهب بزرگ در اين قضيه را ناشي از تمهيدات و سفارشات 
آنها در ارتباطات اجتماعي و جمع انديشي مي بينند. مذاهب 
نه تنها در عبادات و ادعيه جمع گرا هستند بلكه در مناسك 
و مناسبت ها و آداب و شعائر نيز دعوت به جمع مي كنند و 
مفسرين جامعه شناسي اين گونه شبكه هاي جمعي و تشكل هاي 
اجتماعي را چارچوب و بستري براي همكاري، هم فكري و 
آگاهي رساني و تبادل مشكالت فردي، جمعي و نهايتاً رأفت، 
معاضدت و حمايت هاي اجتماعي در مسير رفع مشكالت و 

موانع عيني و ذهني در احساس خوشبختي تلقي مي كنند.

همين ها معتقدند كه در قرائت هايي از مذهب كه از خدا 
چهره اي قهار و جبار و از انسان متدين چهره اي عبوس ارائه 
مي دهد، پيروان بيشتر به سوي غم و اندوه، سوق داده مي شوند 
و بيشتر فردگرايي غالب است و اصالت غم يك فضيلت 
به حساب مي آيد، و بالعكس قرائت هايي از دين كه خدا را 
رئوف و رحيم و بخشنده مي نماياند، همكاري و جمع گرايي 
بيشتر امكان بروز و تحقق مي يابد و مؤمنين بيشتر  بشاش و با 

نشاط و اميدوار و خوشحال و خوشبخت مي نمايند.
يك مطالعه علمي � تطبيقي كه اخيراً  در دانشگاهي در 
استراليا انجام شده، ايران را جزو افسرده ترين مردم جهان 
گزارش كرده است. بي شك چنين نتيجه گيري پژوهشي 
اگر درست باشد به خاطر پارامترهاي ژنتيكي نيست و مانند 
ساير موارد و مصاديق افسردگي عوامل مهم اجتماعي � 
فرهنگي دارد و حتي برخالف برداشت بسياري تنها منشاء 
اقتصادي و فقر مالي و كمب����ود امكانات و كاالها ندارد. 
اين افسردگي و نبود احساس خوشحالي و خوشبختي 
در كش����وري وجود دارد كه طبق آمار يك سال )1391( 
ما صادرات عظيم نفتي و درآمدهاي بي حساب ارزي و 
واردات كم نظير كاالهاي متنوع در حجم وسيع را داشتيم، 
كه بعضي از اقالم آن باورنكردني است: 26 تن كاله گيس، 
740 تن آدامس، 6 تن ك����راوات، 125 هزار كيلو ريمل 
براي آرايش چشم، 27 تن حلزون، 6 تن چشم مصنوعي، 
500 كيلو مارمولك 2000تن سگ ماهي ، 182 تن ماهي 
آكواريوم و 973 تن بطري پالستيكي! به امثال اين ليست 
بلند باال اضافه كنيد انواع و اقسام كاالهاي لوكس و ختم 
كنيد به تعداد باورنكردني اتومبيل هاي گران قيمت پورشه، 
مازراتي، ب ام و  و بنز. اما چرا با وجود اينها عدم احساس 
خوشبختي و افسردگي رو به افزايش بود و شادي رو به 

تحليل؟!
با يك گزارش تحقيقاتي، اين مطلب را به پايان ببريم كه 
كساني كه خوشحالند و احساس خوشبختي مي كنند بهتر كار 
مي كنند و در محيط كار كارآيي بيشتري دارند، سالم ترند و سن 
بيشتري مي كنند، جامعه شادتر و امن تري مي سازند و حتي 
مراسم مذهبي را بهتر و جذاب تر به جا مي آورند. سعي كنيم 
شرايط مناسب اين احساس، احساس خوشبختي و خوشحالي 

را بشناسيم و آن را محقق كنيم. انشاءاهلل
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به لحاظ نظري و علمي نيز فرهنگ در انديشه تاريخي و 
نظام دانايي دوره جديد جايگاه ويژه اي را اشغال كرده است. 
اصحاب فكر و فلسفه و فيلسوفان تاريخ و عالمان انسان و 
اجتماع هم با رويكرد ه����اي متفاوت هم با مقوله بندي ها و 
تعابير متمايز درباره فرهنگ سخن گفته اند. رويكرد ارگانيك و 
زيستواراسوالد اشپنگلر به فرهنگ ها در طرح فلسفه تاريخش 
مقوله بندي عقالني و احساسي يا آپولوني و ديونيزوسي نيچه 
در انديشه هاي فلسفي اش تقسيم بندي فرهنگ به ابتدايي و 
عقب مانده و مدرن و پيشرفته لوسين لوي � برول و سرد و گرم 
لوي استروس و ساده و پيچيده انسان شناسان و باستان شناسان 
روزگار ما و مانند آن همه مويّد اهميت ويژه فرهنگ به لحاظ 
نظري و علمي و موضوع و ابزار شناخت به انگيزه هاي مختلف 

در خدمت اهداف و اغراض متفاوت است.
ماده هاي فرهنگي ملموس و محس����وس همه جا در 
دسترس ما  قرار دارند. هرجا كه هستيم به انحاء مختلف و 
با اش����كال و ابعاد و اندازه ها و صورت و سيماي متفاوت در 
درون زندگي ما برصحنه نقش دارند و بي واسطه ديده و زيسته 

مي شوند و در خدمت مقاصد و در پاسخ گفتن به نيازمندي ها 
و خواست ها و نيات و غايات ما نيز عمل مي كنند. با اين همه 
فرهنگ خود چونان اين يا آن شيي يا كميت ماّدي مشّخص و 
ملموس يا ابژه بيرون از ما و نهاده و ايستاده پيشاروي ما نيست. 
از جنس اشياء و كميت هاي مادي هم نيست كه به سهولت 
تسليم ذهن و انديشه و خرد و دانش و دانايي و فهم و وهم ما 
بشود. ماّده هاي فرهنگي نيز كميّت هاي مادي از نوع ماده هاي 

 دكتر حكمت اهلل مال صالحي

 فرهنگ   وکيفيت زندگي
درباره »كيفيت كيفيت ها « چه مي دانيم؟ 

گ
رهن

ف

در ميان شمار موضوعات متعدد و مهم و حساس و كثيراالضالع 
و كثيراالفعال و پيچيده و پرچين و شكن مورد بحث و مناقشه متفكران 
و عالمان و متخصصان رشته هاي انساني و اجتماعي و روان و رفتار 
و همچنين عالمان و پژوهشگران برخي رشته هاي طبيعي روزگار ما، 
موضوع فرهنگ و كيفيت زندگي و معنا و مقصد و غايت حضور انسان 
در جهان چونان هستنده اي فرهنگي و فرهنگ پذير و تاريخمند از همه 
بحث انگيز و سؤال و مناقشه افكن و سرگيجه آورتر بوده است.

خام طبيعي نيستند. آن ها جلوه هاي ملموس از كيفيت ناملموس 
فرهنگ و زندگي و نحوه بودن ما در جهان هستند.

فرهنگ و كيفيت زندگي آدمي از نوع نشانه هاي ارقامي 
و عددي و صورتبندي هاي انتزاعي رياضي يا اشكال هندسي 
با حدود و خطوط س����اده و صاف و شفاف و مشخص نيز 
نيستند كه به آساني و با دقت رياضي و نظم هندسي بتوان با 
خط كش و شاقول حدود و خطوطشان را ترسيم و مشخص 
و تعريف كرد. فرهنگ علي رغم كالبد و پيكرمادي ملموس و 
محسوسش از جنس كميت هاي ماّدي اندازه پذير نيز نيست 
كه در ترازوي اعداد و ارقام و اندازه هاي كمي بشود درباره اش 

داوري كرد.
 ماّده هاي فرهنگي يا كالبد مادي فرهنگ  جلوه سارهاي 
ملموس از نحوه بودن و سطح و عمق كيفيت زندگي آدمي 
در جهان هستند با اين همه فرهنگ خود چونان يك كليت و 
ساختار ارگانيك يا انداموار زنده و پويا و كيفيت زندگي آدمي 
تقسيم پذير به كميت هاي مادي و تحويل پذير به اندازه هاي كّمي 
نيز نيستند و در ترازوي اعداد و ارقام و كميت هاي مادي هم 

در نمي گنجند. 
فرهنگ و كيفيت زندگي انسان سرشتي انداموار يا ارگانيك 
و زنده و پويا و پيوسته داشته و اجزاء آن چونان اعضاء زنده و 
فعال بهم پيوسته، پيوستگي و پيوند پيكروار با يكديگر دارند. 
تحويل پذير يا فروكاستني به سيستم ها يا سامانه هاي مكانيكي و 
ماشيني متشكل از مجموعه يا مجموعه هايي از پيچ ها و مهره ها 
و دنده ها و دندانه ها و فنرهاي مشخص مفصل بندي و جفت و 

بست داده و كنار هم چيده شده نيز نيستند. 
زندگي آدمي به معناي اّخص آن و فرهنگ به مفهوم اعم 
و كلي و حداكثري آن به مجموعه اي از رسم ها و عادت ها و 
آداب يكنواخت و يكدست گروه هاي انساني فروكاستني و 
تعريف پذير نيست. فرهنگ متشّكل از اين ها همه است ليكن 
تنها اين ها همه نيست. فرهنگ هميشه چيزي بيش از اين ها 
همه است. چنان كه كيفيت زندگي آدمي و نحوه بودن او در 
جهان هماره بيش تر و فراتر و فراسوي همه اين وصف ها و 
تعريف ها و تصويره����ا و جلوه هاي بيروني در جهان، روي 
پوسته نازك و سرد و شكننده عباركيهاني كه زمينش نام نهاده ايم 

افق گشوده و سر بركشيده است.
هر فرهنگي چونان يك كّليت پيكروار و زنده و پويا و 
فعال در تاريخ افق گشوده و كيفيت زندگي و نحوه بودن و 
حضور انسان در جهان در اقليم و عالم آن رقم و قلم زده شده 
است. فرهنگ بمانند مجموعه اي از اجناس و فرآورده هاي 
فرهنگي رنگارنگ و متفاوت در انب����ان ذهن آدميان و انبار 
جامعه ها نيست. فرهنگ اصالً مجموعه نيست. از وحدت 

دروني و پيكروار برخوردار است. 
هر فرهنگي در هر مقط����ع زماني و مرحله تاريخي و 
جغرافيايي كه برصحنه آمده و در پرده نمايش با بازيگرانش 
حضور داشته نوعي حّس مشترك و فضاي مشترك وجودي 
خ����ود را توام با همبودي   ) co-existence ( همزيس����تي 
) symbiosis ( ميان عامالن و فاعالن انساني مشاركت كننده 
و بازيگران برصحنه و در پرده نمايش را بيان كرده و تصوير و 
تفسير خاص خود را نيز از جهان از هستي از معنا و معرفت 
و حقيقت چيزها ترس����يم و تعريف كرده است. با اين همه 
فرهنگ اين ها همه اس����ت و تنها اين ها همه نيست. كيفيت 
زندگي و نحوه بودن انسان در جهان چونان وجودي فرهنگي 
و فرهنگ پذير و فرهنگ ساز در اقليم و عالم فرهنگ قلم و رقم 
خورده است. فرهنگ جلوه اي از وجوديّت انساني آدمي و نه 

موجوديت حيواني او در جهان است.
آشاميدن و آرميدن، ترسيدن و رميدن، جفت گرفتن و 
توالد و تناسل و نوزاد آوردن و نوزاد پروردن، ميراث و فصل 
مشترك طبيعي ما با جانوران ديگر است. تا آنجا كه با موجويت 
ما مرتبط مي شود ما با ديگر انواع طبيعي بر خوان ضيافت يك 
ميراث مشترك طبيعي گرد آمده ايم و همسفره ايم. ليكن نحوه 
آش����اميدن و آرميدن، آداب و ادب زندگي، شيوه زوج اختيار 
كردن و فرزندداري و فرزندپروري نه صرفاً غريزي و طبيعي 
يا ژنتيك و وراثتي كه عميقاً كه عامدانه و آگاهانه و اكتسابي 
سرآغاز تمايز ميراث مشترك بشري ما و فرهنگي ما با ميراث 
طبيعي و حيات وحش و ديگر انواع طبيعيست. اين سرآغاز 
صرفاً تاريخي نيس����ت. بيداري عميقاً روحاني و معنوي و 

 

متعالي ست.

ماّده هاي فرهنگي يا كالبد مادي فرهنگ 
 جلوه سارهاي ملموس از نحوه بودن و 

سطح و عمق كيفيت زندگي آدمي در جهان 
هستند، نه چونان يك كليت و ساختار 

ارگانيك يا انداموار زنده و پويا و كيفيت 
زندگي آدمي تقسيم پذير به كميت هاي مادي 

و تحويل پذير به اندازه هاي كّمي
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فرهنگ نقطه عزيمت، حركت و افتتاح حضور انساني ما 
در جهان چونان هستنده اي فرهنگي و نحوه بودني عميقاً كيفي و 
معنويست كه اصطالحاً در وصفش از چنين اصطالحي استفاده 
مي شود. نحوه بودني معنادار و معنامند ) Meaningful ( و 
نيتمند ) Intentional ( و غايتمند) Teleological ( و تعالي 
جويانه ) Transcendental ( با وجوه هس����تي شناختي و 
اليه هاي معرفت شناختي فوق العاده غني و عميق و درهم تنيده 
با كيهاني از ارزش ها و باورها و سنت هاي اعتقادي و نظام هاي 
فكري و سبك ها و نحوه هاي رفتاري و امور كيفي و تجربه هاي 
اصيل و عميق وجودي بمانند مرگ آگاهي و گناه آگاهي و شرم 
آگاهي و ترس آگاهي ورازورزي و حيرت زدگي و يا در تقابل 
با اين ها همه بمانند دلشورگي و اضطراب و از خويش بيگانگي 
و جنون گرفتگي و مسخ شدگي و استدراج و تهي بودگي و ره 

گم كردگي و انحطاط معنوي و مانند آن.
فرهنگ ها در هر كج����ا و در هر مقطع زماني و مرحله 
تاريخي ظهور كرده و افق گشوده اند بر زمينه و شانه كيهاني از 
ارزش ها و باورها و زيسته ها و دانسته ها و تجربه هاي عميق و 
اصيل وجودي و پاسخ به ضرورت ها و نيازمندي هاي گوهرين 
و مشترك عالم بشري ما بنياد پذيرفته اند. فرهنگ كيفيت زندگي 
و مصداق نحوه بودن انسان در جهان مبتني بركيفيت به معناي 

گوهرين و عميق آن است. 
جهان پيرامون ما پر از كميّت هاي ماّدي و ماّده هاي خام 
رها شده در طبيعت است. كميت هاي ماّدي كه منابع حياتي 
ما را تامين مي كنند. اين ماّده هاي خام طبيعي و كّميت هاي 
ماّدي و منابع خام و حياتي و ضروري رها شده در جغرافياي 
طبيعي وقتي روي آن ها كار فرهنگي مي شود بصورت ماّده هاي 
فرهنگي در استخدام انسان در مي آيند و مورد استفاده گروه هاي 
انساني قرار مي گيرند؛ ديگر ماده هاي خام طبيعي رها شده در 

جغرافياي طبيعت محسوب نمي شوند. 
ماده هاي فرهنگي ش����ده اند و احراز هويت فرهنگي 
كرده اند. به همين دليل نيز مهر صفت فرهنگ  را بر پيشانيشان 
زده و ماده هاي فرهنگي) Cultural material ( اطالقشان 
مي كنيم و مي شناسيم و مي پذيريم و تعريفشان مي كنيم. يعني 
كميّت هاي ماّدي و ماّده هاي خام طبيعي كه كيفيّت و هويّت و 
صفتي فرهنگي پذيرفته اند. در درون جغرافياي فرهنگ بشري ما 
در جايگاه فرهنگ هاي ماّدي) Material cultures (     هركدام 

نقش ويژه خود را برشانه گرفته و بازي مي كنند.
 بر همين سياق و به همين نحوه يك پديده يا عارضه 
طبيعي در جغرافياي طبيعت يك رشته يا قله كوه بمانند البرز 
كوه و قله دماوند يا بيستون يا طور)كوه( سينا در فلسطين يا 
المپ در يونان يا يك چشمه و بركه و درياچه و درخت و غار 
و مغاره و صخره و سنگ و اجرام آسماني و مهر و ماه و اختر 
و آذرخش و قس علي هذا وقتي اسطوره اي و مقدس و آييني 
مي شوند جامه تشّخص هاي الوهي برتن مي پوشند و محمل 
خاطره و واقعه و معنا و معنويتي فراتر و ماوراء طبيعت خود 
مي شوند و فراخوانده مي شوند تا تجربه و حضور معنوي و 
فرهنگي و وجودي و كيفيّت زندگي و نحوه بودن و تصوير و 
تفسير آدميان را از انسان بودن خويش از جهان از هستي يا از 

هر واقعيتي بيان كنند.
 آن ها ديگر كميّت هاي ماّدي و ماّده هاي خام طبيعي 
و پديده ها و عارضه هاي رها شده و بي طرف در جغرافياي 
طبيعت نيستند. ماده ها و پديده ها و عارضه ها و واقعيت هاي 
فرهنگي تلقي و تعريف مي ش���وند و بسط نحوه بودن و 
حضور فرهنگي و معنوي و كيفي و كيفيّت زندگي ما را در 
جغرافياي طبيعي فرهنگي و وجودي شده بيان كرده و باز 

مي نمايند.
 اين كه مي بينيم در سنت ها و باورهاي ديني رويداد ها و 
پديدار هاي طبيعي در تناظر با وجود آدمي تعريف و فهميده و 

زيسته مي شوند به تصادف نيست.
 آن نسبت زنده و عميقاً معنوي و متعالي و وجودي مبتني 
ب����ر حضور و اصل تناظر و كيفي و روحاني و راز آميز و راز 
ورزانه در دوره جديد جاي خود را به نسبتي عميقاً ذهني و 
انتزاعي، كمي و بغايت قهرآميز و خشونت بار و صرفاً سوداگرانه  
داده است كه با سرشت كيفي فرهنگ و كيفيّت زندگي آدمي 
ناموافق و ناسازگار است و دوخته هايش نيز برقامت زندگي 
آدمي ناموزون. طبيعت و ماّده هاي خام طبيعي نيز در سنّت هاي 
اصيل ديني نيز همه جلوه و تمثيلي از مراتب متعالي تر وجود 

بود هم مرتبط و متّصل با كّل هستي ديده و زيسته و فهميده 
مي شد. چيزي كه در نظام دانايي دوره جديد انكار مي شود. 

فرهنگ ها بغايت رنگارنگ اند و پرنقش و نگار و نگارين. 
با اين همه، اثبات رنگارنگي و تنوع شان موجب سلب وحدت 
بنيادين، دروني و پيكروار يا ارگانيك آن ها نمي شود. چنان كه 
يكتايي و يگاني حضور انسان در جهان كه نه كسي مي تواند 
جاي او متولد شود و نه در مقام و موقعيت و بمانند او زندگي 
را تجربه كند و نه جاي او بميرد خللي را در پيوستگي و بنيان ها 
و سختار مشترك وجودي او با عالم انساني بدنبال نمي آورد. 
انسان ها نيز بمانند شبه قاره ها هركدام با جغرافياي وجودي 
خاص خود هم به اقانوس هستي پيوسته اند هم به قاره هاي 
عظيم جامعه و جهان بشري به مفهوم اّخص و مراتب متعالي تر 

وجود به معناي اّعم و جامع تر آن. 
پنجره هاي گش����وده هم به اين سوي جامعه و جهان 
بش����ري خويش هم به آن سوي اقيانوس هستي يعني مبداء 
و منتها »آرخه« و خرد سرمدي »لوگوس« هستند. فرهنگ ها 

نيز چنين اند. پنجره هاي گشوده بروي هم اند. البته گشودگي 
ساختاري و بنيادين و اصيل و گوهرين و پايدار نه صوري و 

سطحي و اتفاقي. 
ساختار وجودي مشترك ما هم تامين هم تضمين كننده 
چنين گشودگيست. نوزاد آدمي هر زبان و گويشي را متعلق 
به هر فرهنگي و گروه اجتماعي در هركجاي جامعه و جهان 
بشري ما كه پديد آمده باشد مي تواند به سهولت بياموزد و با آن 
تكلم كند و با ديگران ارتباط برقرار كند. ارتباط نه صرفاً لفظي 
و لغوي و در سپهرحرف و صوت كه عميقاً كالمي و معنوي و 

معنادار و در يك كالم نسبتي وجودي.
اگر مي خواستيم به لحاظ نظري دست به يك اليه نگاري 
ساختاري فرهنگ ها بزنيم؛ تاكيد مي كنم اليه نگاري نظري و 
ساختاري؛ هر فرهنگي از اين منظر متشكل از سه اليه سخت 

به هم مرتبط و پيوسته است. 
البته مراد ما از اليه و اليه نگاري در اينجا به معناي تقليل 
 يافته و متعارف و معمولي آن نيس����ت. ه����ر اليه اي در اين
 اليه نگاري به لحاظ معنوي مراتب  متعالي تر از اليه هاي ديگر 

را بطور طولي و نه عرضي و صرفاً تاريخي شامل مي شود:
اليه نخست كه در راس هرم ساختار فرهنگ قرار مي گيرد 
 و هسته هر فرهنگيس����ت اليه مينوي و معنوي آن است كه 
هستي ش����ناختي و نظام هاي دانايي و سنت هاي اعتقادي و 

ارزشي و قس علي هذا را شامل مي شود.
 از ري����زش اين اليه بريني اليه رفتاري و نحوه عمل و 
كنش هاي خالق هر فرهنگي بيان ش����ده و چهره خود را در 
تاريخ، جامعه و جهان بشري ما آشكار كرده است. مراد ما از 
رفتار در اينجا به مفهوم متداول با ابعاد صرفاً جامعه شناختي 
و روان شناختي و انسان شناختي آن نيست بلكه رفتار عميقًا 
به معناي متعالي، روحاني و معنوي مبتني بر حضور باطني و 

ارتباط انفسي با مراتب متعالي تر وجود است. اليه سوم كه در 
قاعده ساختار هرم هر فرهنگي قرارگرفته است كالبد و پيكر 
مادي آن را پديد آورده اس����ت مولود دو اليه نخست بريني 

مينوي و معنوي و رفتاري فرهنگ است.
 مناسبات و اندركنش هاي ميان هر سه اليه چند سويه 
و متقابل است و پرچين و شكن. با اين همه فرهنگ ها اين ها 
همه هستند و تنها اين ها همه نيستند. همانگونه كه درختان يك 
جنگل برغم وحدت ارگانيك و طبيعي كه هركدامشان از ريز 
و ميكروسكوپي ترين اندام هاي غذايي سر فرو برده در رحم 
زمين گرفته تا آخرين برگ ها و جوانه ها و شكوفه ها شادابي و 
سبزي و سر زندگي و ادامه و استمرار حيات طبيعيشان به منابع 
و عوامل و عناصر بسيار ديگر بمانند منابع غذايي و حياتي اعم 
از آب و خاك و هوا و گرما و سرما و نور و حرارت و رطوبت 
كه نه از جنس درختان جنگل اند و نه از خود جنگل بستگي 
اجتناب ناپذير و ضروري و حتمي و حياتي دارند؛ فرهنگ ها نيز 
چنين اند. در خالء بنياد نپذيرفته اند. در خالء نيز به حركت در 

نيامده و در جهان افق نگشوده اند. 
برزمينه و شانه عالمي از امكانات و منابع طبيعي ضروري 
از يك سو و استعدادها و امكانات و موهبت ها و ظرفيت هاي 
وجودي از ديگر سوي كه سر در سرچشمه »آرخه« و خرد 
»لوگوس« هستي و ماوراي »چيزها« دارند بنياد پذيرفته و به 

حركت درآمده و در جهان افق گشوده اند.
 ديالكتيك گسست و پيوست و اعتال و افول، قبض و 
بسط، رشد و ركود، غيبت و حضور، صيانت و خيانت، تعامل 
و تقابل، در آمدن و بدر ش����دن، سروري كيفيت و سروري 
كّميت، گويي تقدير اجتناب نا پذير رود جاري زندگي و نحوه 
بودن انسان در جهان است. تعابير نغز و دلنشين و روشنگر 
عارف و شاعر روشن ضمير خراساني ما را در مثنوي بشنويد:

عهد ما بشكس����ت صد بار و هزار      
عهد تو چ����ون كوه ثاب����ت  برقرار

 عه����د م����ا  كاه و بهر ب����ادي زبون       
عهد تو كوه وزصد ك����ه هم فزون

 حق آن  ق����ّوت كه ب����ر تلوين ما         
رحمت����ي ك����ن اي امي����ر لون ها

 خويش را ديديم ورس����وايّي خويش       
امتح����ان م����ا مكن اي ش����اه بيش

 تا فضيحت ه����اي ديگ����ر را نهان           
ك����رده باش����ي اي كريم مس����تعان

 بي حدي تو در جم����ال و دركمال           
دركژي ما بي حدي����م و در ضالل

 بي حدي خويش بگم����ار اي كريم           
بر ك����ژّي  بي حد   مش����تي  لئيم

 همين كه از تقطيع م����ا يك تارماند          
مصر بودي����م  و يكي دي����وار ماند 
)مثنوي معنوي، دفتر دوم، ص318، ابيات2495�2502(. 
جامعه و جهان ما اينك مصداق بارز يك چنين عهدشكني 

وگسست سنگيني است.
با اين همه س���نّت هاي اصيل و گوهرين مقهور زمان و 
تاريخ نمي شوند و گذشت زمان آن ها را فرسوده نمي كند و از 
ميان نمي برد. همانگونه كه امر زيبا هميشه زيباست و فراسوي 
زمان ايستاده است و تاريخ به مفهوم متعارف ندارد. هركالم 
اصيل و گوهرين ديني براي هر عصري مي تواند مخاطب داشته 
و مخاطبانش را به حضور فرا بخواند. حضوري عميقاً متعالي و 
روحاني و مقدس. گسست ها در تاريخ مطلق اتفاق نمي افتند. 
اگر چنين مي ش���د تاريخ تعطيل و متوقف و از حركت باز 
مي ايستاد. تعبير زيبا و دلنشين حضرت حافظ را  مالحظه كنيد:

گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان     
نگاهدار سررش����ته ت����ا نگهدارد

در تاريخ پيامبران و اولي����اء اهلل و مومنان واقعي و اهل 
حضور و اشراق و عرفان صيانت از رشته اتّصال روحاني و 
حلقه پيوند باطني با چنين مواريث معنوي و سنّت هاي متعالي 

در صف مقدم ايستاده اند. ...حضرت حافظ ما را ببينيد:
دركارخانه عش����ق ازكفرناگزيراست      

آتش كه را بس����وزد گربولهب نباشد
 سرشت و قّوت معنوي فرهنگ ها چيزي نيست كه بتوان 
آسان و ناديده از كنارش گذشت. كيفيت زندگي ما در گرو 

قّوت و اقتدار و انسجام معنوي ما است. 

 اليه نخست كه در راس هرم ساختار
 فرهنگ قرار مي گيرد و هسته هر فرهنگي 
است اليه مينوي و معنوي آن است كه 

 هستي شناختي و نظام هاي دانايي
  و سنت هاي اعتقادي و ارزشي و
 قس علي هذا را شامل مي شود
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اين پرسش، پرسِش »معنای زندگی«، بی گزاف از هنگامی 
كه از من پرسيده شد اوقات مرا پُر كرده است.تاريخچه ی اين 
سماجت را می ش���ود چنين خالصه كرد: از خنده به دلهره 
–  آنچ���ه در آغاز مضحك به نظر می رس���يد اكنون هولناك 
شده است. در اولين نگاه، چنين می نمود كه پرسماِن »معنای 
زندگی« پرسمانی است آنقدر وسيع  – اگر نگوييم افق غايی 
همه پرسش ها – كه پرداختن به آن چيزی نمی تواند باشد جز 
نوعی پَرسه در عبث؛ پرسشی كه هرخواننده پابه سال گذاشته ای 
را ياد موضوع های لوِس انش���ای دوران تحصيل می اندازد، 

موضوعاتی از قبيل: »علم بهتر است يا ثروت؟«
اّما همين كه آدم، با توّجه به ش���ناختی كه از پرسنده و 
موقعيِّت پرس���ش دارد، قبول كند كه اين پرسشی نيست از 
قبيل اين گونه موضوع های انشاء، و يا پرسشی از موضِع نوعی 
»تجاهِل عارف«، آن وقت خود را موّظف می يابد كه چشم در 
چشم افعی اين پرسِش هيواليی بياندازد. يا به تعبيری ديگر،  
وقتی قبول كند كه پرس���نده از جايگاه يك پاسخ نيست كه 
دست به پرسشگری می زند، بلكه وقتی دستش را به آن سوی 
اين پرس���ش برای لمس پاسخی دراز كرده است يا دستش 
خالی مانده است، و يا با چيزی بی شكل و شايد چندش آور 
برخورد كرده است، و حاال صميمانه می خواهد بداند چرا، 
آن وقت ناديده گرفتن پرسِش او اگر بی ادبی نباشد بی رحمی 

است. 
اّما همين كه مخاطب پذيرفت كه اين پرسش خود را در 
او بپرسد، آرام آرام سايه ی ترسی بر او می خزد: چرا بايد اين 
پرسش اصالً پرسيده شود؟ و از آن مهم تر چرا در اين زمان؟ 
چه شده است كه اين پرسش با چيدمانی چنين صريح خودش 
را بر ستون های يك روزنامه، كه دغدغه اش، بنابه تعريف و 

تجربه، »امرِ حّی و حاضر« اس���ت، تحميل كرده است؟ چه 
شده است كه چيستی زندگی خودش تبديل به »امرِ حّی و 
حاضر« شده است؟ شده است از جنس »اخباريّات«؟چرا بايد 
»معنای زندگی« خاصيِّت شفاف خود را از دست بدهد و در 
هيبتی چنين تاريك – نه يك نوع دانايی و توانايِی ناخودآگاه 
– بلكه چونان يك غيبت، يا شايد درست تر عارضه ی نوعی 
»ازكارافتادگی«، سرِ راه زندگی، سرِ راه خودش، مثِل گسلی 

دهان باز كند؟   
اين پرسشگرِی مضاعف، پرسِش ما از پرسِش »معنای 

زندگی«، نه كاری است سرسری، و نه بيهوده.
با اين پرسش می آغازيم: وقتی می گوييم »معنای« زندگی 
منظورمان از »معنا« چيست؟ »معنا« در نسبت به زندگی چه 
معنايی دارد؟ »معنا«، خودش امری است ذيِل »معنا«. معنا يك 
معنا ندارد، اّما تمامی معناها ذيِل يك تعريف قرار می گيرند: معنا 
يعنی »آنچه در فهم پذيری می ماند«. پس پرسشگری از معنا، 
پرسشگری از فهم پذيری است: وقتی چيزی از فهم پذيری 
می افتد، آن وقت پرسِش معنا پيش می آيد اگر از »معنا افتادِن« 

آن چيز كاركردِ امری را كه »گذراِن« انسان را ممكن می كند 
مختل كند.

بگذاريد توضيح بده���م. می دانيد كه تفاوِت رهيافِت 
»منشاءشناختی« ُفوكو با زيررشته ی »تاريخ عقايد« درست 
در اين اس���ت كه ُفوكو به دنباِل سابقه ی تقويمی مطلوِب 
خود نيس���ت بلكه به دنبال راه يابی به لحظه ای است كه در 
آن پديده ای »پرسمانی« می ش���ود، يعنی پديده ای كه تا آن 
زمان چنان نامريی و شّفاف بود كه به خودی خود موضوع 
يك گفتماِن به اصطالح تأّملی و بيرونی نبود تبديل به يك 
موضوع و مسئله می ش���ود، يا به زبانی »موضوعيّت« پيدا 
می كند. ُفوكو بدهكاری خود در اين مورد به هايدگر را پنهان 
نمی كند. هايدگر در »هستی و زمان« نشان می دهد كه نسبت 
ما با هستندگان در حالِت معمولی نسبتی است شّفاف، و نه 
»موضوعی«. مثالً تا وقتی كه يك چكش سرجايش هست، 
و با كارش نسبِت درستی دارد، يعنی وزن و اندازه و كلفتی 
دسته اش مناسِب اندازه و زورِ دست و كارِ ما است، چكش 
به مثابه چكش موضوع تأّمل ما نيست. ما چكش را – بی آنكه 
به لحاظ چكشی اش موضوع پرسش كنيم –  برمی داريم و  بر 
ميخ می كوبيم. اّما همين كه چكش سرجايش نباشد، يا برای 
كار به شّدت نامناسب باشد، آن وقت چكش به مثابه چكش 

برای ما موضوعيّت پيدا می كند. 
پرسمانی ش���دِن امری، تبديل ش���دِن امری به »مسئله«، 
بنابراين،حكايت از اختاللی در نسبت ما با آن امر می كند.نشان 
می دهد كه نس���بِت ما با آن امر  به سببی به هم خورده است، به 
گونه ای كه آن امر از حالِت ش���ّفافيّت درآمده است و سرِ راه 
»گذران« ما در جهان، همانند مانعی در نسبت ما با »كارِ جهان«، 
موضوعيّت يافته اس���ت. با اين تعريف، آن وقت شايد الزم به 
توضيح نباشد كه چرا تأمِل من بر پرسماِن »معنای زندگی« موجِب 
دلهره من می شود، و چرا شايد بايد موجِب دلهره ی همه ما بشود.

بنابراين، هر وقت كه زندگی كار خودش را می كند، يعنی 
زندگی واقعاً زندگی است، هيچ محّلی برای اين پرسش وجود 
ندارد. در آن شرايط، زندگی آنچنان با خودش منطبق است 
كه جايی برای مكّملی به عنوان »معنای زندگی« نمی گذارد. 
با كمی تسامح می شود گفت كه آن وقت زندگی، بی آنكه 
به زيسِت صرِف حيوانی كاسته شده باشد، حالتی »طبيعی« 
دارد. انسان آنجا به مثابه انسان طوری زندگی می كند كه نگراِن 
اين پرسش نيست.پرسماِن »معنای زندگی« فقط وقتی مطرح 
می شود كه زندگی به عنوان گسلی در مقابل خودش، به عنوان 
نسبتی نادرست با جهان، از نامريّيت در آمده باشد؛ دچار بحران 
شده باشد، پژمرده شده باشد يا آماسيده، و يا هر دو. يعنی اين 
نيست كه انسان عالوه بر زندگی يك كار ديگر هم می كند 
كه اسمش »معنای زندگی« است. »معنا«، برعكس، نامِ گسلی 
اس���ت در درون زندگی. »معنای زندگی« هميشه و از پيش 
خودش را فقط به عنوان يك پرسش و به شكِل »نابوده« بر ما 
تحميل می كند. وقتی در اثر گسلی در جريان زندگی، زندگی 
موضوعيّت می يابد، اين پرسش برای انسان پيش  می آيد كه 
چگونه بايد زيست، و يا خدای ناكرده اصالً چرا بايد زيست.

برگرديم به چكِش های دگر. چكش همراه اّره و متّه، 
و ميخ، و چوب، و سودمندی هاشان، در نسبت با همديگر، 
و با درودگر، جهان »مقصودمندی« را می س���ازند كه نام آن 
كارگاه است. پرسش اين است كه كجا است آنجا كه كارگاه 

بهار   و کارگاِه   هستی
 دكتر علی فردوسی

تي
س

ه

از خنده به دلهره

وقتی جهان جهانی نكند، كه يعنی، وقتی 
تاريخ آغوشش را ببندد، ضمير دستخوِش 
بيگانگی با جهان و تاريخ می شود. چنين 

ضميری از خودبيگانه است )و به قول هگل  
»ناشاد«(، زيرا كه راه »خود« به »خود« از 

دروِن جهان و تاريخ می گذرد

از كارگاهی می افتد به گونه ای كه پرسِش معنای كارگاه، به 
عنوان افق همه پرسش ها، ناگزير می شود. اگر چكشی از كار 
افتاده باشد كارگاه از »كارگاهی«اش نمی افتد. اّما اگر  شمارِ 
ابزاری كه از كار افتاده اند يا در دسترس نيستند از حّدی بگذرد 
آن وقت اين پرسش پيش می آيد كه تكليِف درودگر چيست. 
يك جايی ديگر كارگاه »كارگاهی« نمی كند؛ مثالً هيچ چيز 
ديگر سر جايش نيس���ت، چون شاگردی كه تازه استخدام 
كرده بوديم اّره را گذاش���ته است جای چكش، و چكش را 
 جای سوهان. آن وقت اين كارگاه است –  به مثابه افق همه 
پرسش گری ها – كه به پرسمان تبديل می شود. درودگر راه 

خودش را در آن گم می كند.
آن كه از »معنای زندگی« می پرس���د، بنابراين، آن را از 
درون گسلی می پرسد كه شكل وجودی آن گم شدگی است 
در جهانی كه »گذران« او را مختل كرده اس���ت. حال اگر به 
اوضاع بالفاصله ای كه اين پرسش در آن مطرح می شود بنگريد 
می بينيد كه جنِس اين گم شدگی همانی است كه »پيتزای قورمه 
سبزی« نام ذائقه شناختی آن است.اين نام، در يك ترانه معروف، 
نام تمثيلی پديده ای است كه »]نا[ساختارِ« منطقِی آن »هشلهف« 
است، پديده ای كه نه به عنواِن »مدرن« )پيتزا(، و نه به عنواِن 
»سنّت« )قورمه سبزی(، »اصالت« دارد. پيتزای قورمه سبزی 
نام خوراكی است كه ما را در مقابل خود به پرسش وامی دارد: 

»اين ديگه چيه؟«
بنابراين، اين گم شدگی را بايد در ارتباط با آن شرايطی 
ديد كه عنوان فلسفی تر آن گم شدن در تباهِی يك وضعيّت 
تصميم ناپذير است نسبت به نوعی گذار كه نام های مرتبط 
به آن »مدرنيّت« و »س���نّت« اند. وقتی در امتدادِ نوعی گذار 
گم شديم، و اين گم شدگی فراگير شد، آن وقت نمی دانيم در 
گذر زمان، كه هميشه و از پيش گذری است جهت مند، كجا 
هستيم. وقتی سمِت زمان را گم می كنيم ديگر نمی توانيم آن 
كسی باشيم كه نيچه او را »انسان تاريخی« می نامد؛ ما ديگر 
»به تاريخی داده نشده ايم« كه ما را »در معنای خود غرق كند.« 
بی معنايی زندگی، بنابراين، نسبِت طولی دارد با بی معنايی 
تاريخی. تاريِخ بی سر و ته، يعنی زندگِی بی سر و ته، يعنی 
پيتزای قورمه سبزی. آن كسی كه راه خودش را در تاريخ گم 
می كند، آن كسی كه نمی داند سمت و سوی تاريخ چيست، آن 
كسی كه نهايتاً  تاريخ ديگر او را در آغوش و پناه خود ندارد، 

همان كسی است كه می پرسد: »زندگی يعنی چه؟«  
ديگر بايد نامِ ديگرِ اين گم شدگی خودش را به خواننده  
عرضه كرده باشد: »از خود بيگانگی«. وقتی جهان جهانی نكند، 
كه يعنی، وقتی تاريخ آغوشش را ببندد، ضمير دستخوِش 
بيگانگی با جهان و تاريخ می شود. چنين ضميری از خودبيگانه 
است )و به قول هگل  »ناشاد«(، زيرا كه راه »خود« به »خود« 
از دروِن جه���ان و تاريخ می گذرد. آن كه از »معنای زندگی« 
می پرسد، در واقع دنبال يافتن راهی است به خودش وقتی با 
ورطه ی بی معنايی روبرو شده باشد، چون معنا چيزی نيست 
جز خودِ اين نسبت وقتی درست باشد. به اين معنا، »معنای 
زندگی« از مؤلّفه های وجودی »گذراِن« درسِت انسان است در 
جهان. وقتی به خاطر بی سروسامانی جهان شخص نمی تواند 
به تجربه  خودش سروس���امانی معنادار بدهد، وقتی تجربه 
شخص »معماری پذير« نيست، آن وقت نمی تواند خود را به 
مثابه خود تجربه كند. آنچه به شكل »بی معنا«يِی زندگی تجربه 

می شود اضمحالل آن است در تباهی تصميم ناپذيری. 
اين از خودبيگانگی از آنجا كه در ش���رايطی صورت 
می پذيرد كه در آن جهان از جهانيّت افتاده است فلجی است 
هستی شناختی در »تصميم پذيری«، و نه در تصميم گيری. اين 
نيست كه »خود« ميان اين يا آن »گذران« در نوعی وضعيّت 
»پيشاتصميمی« قرار گرفته است. تصميم ناپذيری نام شرايطی 
است كه در آن هيچ گذرانی خود را به تصميم گيری عرضه 
نمی كند. جهان تا وقتی كه گزينه دارد هنوز جهانی می كند. برای 
اين است كه هيچ جهانی نيست، حتّی جهان عميقاً مذهبی 
قرون وسطا، كه در آن انسان با گزينش روبرو نباشد: اين گونه 
گذران كنم يا آن گونه؟ اّما ما اينك در كارگاهی هستيم كه نه 
تنها شاگردِ مطلقاً ناكاردانی  همه چيز را در آن جابه جا كرده 
است، بلكه تمامی كارگاه چنان در تاريكی فرورفته است كه 
گذراِن ما در آن ناممكن شده است. شرايط تصميم ناپذيری 
شرايطی است كه در آن نسبت ما با جهان از جنِس عجز در 

گذران  در تاريكی است.

بنابراي���ن نبايد آن را با آن ن���وع بيگانگی از خود كه 
شاخصه ی عصر مدرن است يكی دانست. اين »گم شدگی« از 
جنس نگرانی »كيركه گارد«ی نيست. اين نيست كه اين پرسش 
را كسی می پرسد كه مثل كليشه ی يك آمريكايی مّوفق، برای 
گريز از »بی معنايی« جهاِن س���رمايه داری، چنان به »كشِش« 
روزمّره گی تسليم شده، چنان در آن غرق شده، كه راه خود 
را به خود گم كرده است. اين گم شدگِی كسی نيست كه در 
نيس���اِن زرق و برِق »بازار بزرگ« و معركه ی بازی بلعنده ی 
موفقيّت و مصرف در يك جامعه »نرماِل پيشرفته« چنان درگير 
شده اس���ت، يا خودش را درگير كرده است، كه يادش رفته 
است كه سراغ خودش را بگيرد. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر 
چنين بيانديشيم كه اين گم شدگی از جنس »خودباختگی«، يا 
به تعبير هايدگر »شيفتگی«، مدرن است. نه، اين گم شدگی از 
جنِس جذِب بی باقيمانده در هنجارهای جهاِن مدرن نيست، 
بلكه از جنِس آن نوع بی سروسامانی است كه اميل دوركهايم 

آن را »اَنومی« می نامد: سردرگمی در جامعه ای كه »جامعيّت« 
نمی كند، گم شدگی در جهانی  كه در آن، جهان به شكِل نوعی 
بی هنجاری، نوعی تكثّرِ بی محور، به شكل يك »ُكپه«، يك 
»بساِط خنزرپنزری« )به تعبيرِ هدايت( قادر به جذب نيست؛ 
جهانی فاقِد نيروی جاذبه، و الجرم عاجز از معماری بخشی 
)معنايی( به زندگی. اين گم شدگی، »دربه دری« كسی است 
كه پشِت تابلوی هيچ يك از »بنگاه های  پخش معنا« سرپناهی 
نمی بيند، و يا حتّی وعده ی آن را. اين حيرانی كسی است كه 
معنای نهايِی پرسش اش از زندگی اين است: به كجای اين 

شب تيره بيآويزيم/  قبای ژنده خود را؟
پرسشگری از »معنای زندگی« در زمانه ما شكلی است از 
»پناه جويی« در جهانی كه دارد به شكل مضاعفی از خانمانی 
می افتد:شِب محّلی ما خود در درون جهانی می سپرد كه خود 

در حال فرورفتن به محاق است.
در  يكی از غزل  های معروِف حافظ با استعاره ی »خواندن« 
در ارتباط با گذراِن انسان در هستی برمی خوريم. جالب اين 
كه حافظ نيز در اينجا از استعاره »كارگاه« استفاده می كند، و 
نام كارگاهِ كارگاه ها، نام جهان را، می گذارد »كارگاه هستی«. 
»زندگی« – يا گذراِن آن نوع باش���ندگی را كه باشندگی اش 
جهان« می نامد. روشن است كه  پروای او است – را نيز »كار ِ
جهاِن اين غزل جهانی نيست در تباهی يك تصميم ناپذيری. 

»نقِش مقصود«، به مثابه ُحكم، غايت و امضايی كه پای اين 
پويايی گذاشته ش���ده، با حروِف جلی بر اين كارگاه نوشته 
شده است. جهان »ناخوانا« نيست. به نور معنا روشن است. 
اين انسان است به مثابه خواننده كه می تواند به سببی، »درد 
خودپرس���تی«، از خواندن اين نقش دربماند. آن كه نقِش 
مقصود را نمی خواند، برای حافظ، از »اصالت« می افتد، می شود 
گونه ای از »مّدعی«. در اينجا »مّدعی« كسی است كه در هيأِت 
»ناخوانده نقش مقصود« در »كارگاه هستی« حركت می كند، 
و به همين سبب نسبِت درستی با »كارِ جهان« ندارد.  او اين 

جهان را می سپرد بی آنكه آن را به درستی »گذرانده« باشد.
با مّدعی بگوييد احوال عش���ق و مس���تی

)ت���ا بی خبر نميرد در دردِ خود پرس���تی(:
»عاشق شو! – ار نه روزی كار جهان سرآيد

»ناخوانده نقِش مقصود از كارگاه هس���تی.« 
خيّام هم به ش���كلی، اّما، فلسفی تر به نسبتی با جهان 
برمی خورد كه از جنس ناخوانايی است. برای او جهان وقتی 
ناخوانا می شود كه نگارِش آن خود را به عنوان »حرِف معّما« 
بر انسان »وابنماياند«. در اين رباعی نيز پرسشگری نهايتاً از 
»معنای زندگی« است هنگامی كه جهت مندی و توجيه مذهبی 
زندگی )ازكجابه كجايِی آن( ديگر به پرسشگر سرپناهی برای 

گذران نمی دهد. 
اس���رارِ ازل را ن���ه ت���و دان���ّی و نه من

وين ح���رِف معّما نه تو خوان���ّی و نه من
هس���ت از پِس پرده گفت وگوی من و تو

چون پ���رده برافتد، نه تو مان���ّی و، نه من!
نتيجه بگيريم: »وقتی جهان از جهانيّت می افتد، انسان 
می پرسد زندگی يعنی چه؟« »معنای زندگی« يعنی پرسش گری 
از »معنای گذران در جهان« هنگامی كه جهان در س���طحی 
هستی شناختی از جهانيّت افتاده است. وقتی می پرسيم »معنای 
زندگی« چيست، ما ديگر در »كارگاه هستی« جای و مكان 
چيزها و كاربردِ مناسب آن ها، و نيز جای و جهت، خود را 
نمی دانيم. ديگر آنجا نيستيم كه حافظ بود، چون »شش جهِت« 
جهان برای ما گم شده است. ما شده ايم باشندگانی بی جهت، 
كه گذران ما در هستی به مثابه آنچه پروای »ازكجابه كجا؟«يی 
دارد، در آن از قطب نمايی پذيری افتاده است: نه می دانيم پس 
و پيش جهان كجا اس���ت، نه پشت و روی آن، نه مشرق و 
مغرب آن، نه فراز و فرود آن. انسانی كه شش جهت را نداند، 

سمت های خود را هم نمی داند. 
اگر بپذيريم كه اين پرسش خودش را بی خود و بی جهت 
به ما تحميل نكرده است،بلكه از دروِن نسبِت ما با جهان، و 
به مثابه تاريكِی افِق غايی پرسش  گری روزگارِ ما بر ما سايه 
افكنده است، آن وقت بايد قبول كنيم كه بحراِن عمومی ما از 
اقتصاد، جامعه، سياست، اخالق، و هنر رد شده است. اينك 

زيست جهاِن ايرانی از جهان گری افتاده است.
ما اينك به گفته ی هايدگر: »ديريم برای ايزدان و زوديم 

برای بودن«

هر وقت كه زندگی كار خودش را می كند، 
يعنی زندگی واقعاً زندگی است، هيچ 

محّلی برای اين پرسش وجود ندارد. در آن 
شرايط، زندگی آنچنان با خودش منطبق 

است كه جايی برای مكّملی به عنوان 
»معنای زندگی« نمی گذارد
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اين پرسش، پرسِش »معنای زندگی«، بی گزاف از هنگامی 
كه از من پرسيده شد اوقات مرا پُر كرده است.تاريخچه ی اين 
سماجت را می ش���ود چنين خالصه كرد: از خنده به دلهره 
–  آنچ���ه در آغاز مضحك به نظر می رس���يد اكنون هولناك 
شده است. در اولين نگاه، چنين می نمود كه پرسماِن »معنای 
زندگی« پرسمانی است آنقدر وسيع  – اگر نگوييم افق غايی 
همه پرسش ها – كه پرداختن به آن چيزی نمی تواند باشد جز 
نوعی پَرسه در عبث؛ پرسشی كه هرخواننده پابه سال گذاشته ای 
را ياد موضوع های لوِس انش���ای دوران تحصيل می اندازد، 

موضوعاتی از قبيل: »علم بهتر است يا ثروت؟«
اّما همين كه آدم، با توّجه به ش���ناختی كه از پرسنده و 
موقعيِّت پرس���ش دارد، قبول كند كه اين پرسشی نيست از 
قبيل اين گونه موضوع های انشاء، و يا پرسشی از موضِع نوعی 
»تجاهِل عارف«، آن وقت خود را موّظف می يابد كه چشم در 
چشم افعی اين پرسِش هيواليی بياندازد. يا به تعبيری ديگر،  
وقتی قبول كند كه پرس���نده از جايگاه يك پاسخ نيست كه 
دست به پرسشگری می زند، بلكه وقتی دستش را به آن سوی 
اين پرس���ش برای لمس پاسخی دراز كرده است يا دستش 
خالی مانده است، و يا با چيزی بی شكل و شايد چندش آور 
برخورد كرده است، و حاال صميمانه می خواهد بداند چرا، 
آن وقت ناديده گرفتن پرسِش او اگر بی ادبی نباشد بی رحمی 

است. 
اّما همين كه مخاطب پذيرفت كه اين پرسش خود را در 
او بپرسد، آرام آرام سايه ی ترسی بر او می خزد: چرا بايد اين 
پرسش اصالً پرسيده شود؟ و از آن مهم تر چرا در اين زمان؟ 
چه شده است كه اين پرسش با چيدمانی چنين صريح خودش 
را بر ستون های يك روزنامه، كه دغدغه اش، بنابه تعريف و 

تجربه، »امرِ حّی و حاضر« اس���ت، تحميل كرده است؟ چه 
شده است كه چيستی زندگی خودش تبديل به »امرِ حّی و 
حاضر« شده است؟ شده است از جنس »اخباريّات«؟چرا بايد 
»معنای زندگی« خاصيِّت شفاف خود را از دست بدهد و در 
هيبتی چنين تاريك – نه يك نوع دانايی و توانايِی ناخودآگاه 
– بلكه چونان يك غيبت، يا شايد درست تر عارضه ی نوعی 
»ازكارافتادگی«، سرِ راه زندگی، سرِ راه خودش، مثِل گسلی 

دهان باز كند؟   
اين پرسشگرِی مضاعف، پرسِش ما از پرسِش »معنای 

زندگی«، نه كاری است سرسری، و نه بيهوده.
با اين پرسش می آغازيم: وقتی می گوييم »معنای« زندگی 
منظورمان از »معنا« چيست؟ »معنا« در نسبت به زندگی چه 
معنايی دارد؟ »معنا«، خودش امری است ذيِل »معنا«. معنا يك 
معنا ندارد، اّما تمامی معناها ذيِل يك تعريف قرار می گيرند: معنا 
يعنی »آنچه در فهم پذيری می ماند«. پس پرسشگری از معنا، 
پرسشگری از فهم پذيری است: وقتی چيزی از فهم پذيری 
می افتد، آن وقت پرسِش معنا پيش می آيد اگر از »معنا افتادِن« 

آن چيز كاركردِ امری را كه »گذراِن« انسان را ممكن می كند 
مختل كند.

بگذاريد توضيح بده���م. می دانيد كه تفاوِت رهيافِت 
»منشاءشناختی« ُفوكو با زيررشته ی »تاريخ عقايد« درست 
در اين اس���ت كه ُفوكو به دنباِل سابقه ی تقويمی مطلوِب 
خود نيس���ت بلكه به دنبال راه يابی به لحظه ای است كه در 
آن پديده ای »پرسمانی« می ش���ود، يعنی پديده ای كه تا آن 
زمان چنان نامريی و شّفاف بود كه به خودی خود موضوع 
يك گفتماِن به اصطالح تأّملی و بيرونی نبود تبديل به يك 
موضوع و مسئله می ش���ود، يا به زبانی »موضوعيّت« پيدا 
می كند. ُفوكو بدهكاری خود در اين مورد به هايدگر را پنهان 
نمی كند. هايدگر در »هستی و زمان« نشان می دهد كه نسبت 
ما با هستندگان در حالِت معمولی نسبتی است شّفاف، و نه 
»موضوعی«. مثالً تا وقتی كه يك چكش سرجايش هست، 
و با كارش نسبِت درستی دارد، يعنی وزن و اندازه و كلفتی 
دسته اش مناسِب اندازه و زورِ دست و كارِ ما است، چكش 
به مثابه چكش موضوع تأّمل ما نيست. ما چكش را – بی آنكه 
به لحاظ چكشی اش موضوع پرسش كنيم –  برمی داريم و  بر 
ميخ می كوبيم. اّما همين كه چكش سرجايش نباشد، يا برای 
كار به شّدت نامناسب باشد، آن وقت چكش به مثابه چكش 

برای ما موضوعيّت پيدا می كند. 
پرسمانی ش���دِن امری، تبديل ش���دِن امری به »مسئله«، 
بنابراين،حكايت از اختاللی در نسبت ما با آن امر می كند.نشان 
می دهد كه نس���بِت ما با آن امر  به سببی به هم خورده است، به 
گونه ای كه آن امر از حالِت ش���ّفافيّت درآمده است و سرِ راه 
»گذران« ما در جهان، همانند مانعی در نسبت ما با »كارِ جهان«، 
موضوعيّت يافته اس���ت. با اين تعريف، آن وقت شايد الزم به 
توضيح نباشد كه چرا تأمِل من بر پرسماِن »معنای زندگی« موجِب 
دلهره من می شود، و چرا شايد بايد موجِب دلهره ی همه ما بشود.

بنابراين، هر وقت كه زندگی كار خودش را می كند، يعنی 
زندگی واقعاً زندگی است، هيچ محّلی برای اين پرسش وجود 
ندارد. در آن شرايط، زندگی آنچنان با خودش منطبق است 
كه جايی برای مكّملی به عنوان »معنای زندگی« نمی گذارد. 
با كمی تسامح می شود گفت كه آن وقت زندگی، بی آنكه 
به زيسِت صرِف حيوانی كاسته شده باشد، حالتی »طبيعی« 
دارد. انسان آنجا به مثابه انسان طوری زندگی می كند كه نگراِن 
اين پرسش نيست.پرسماِن »معنای زندگی« فقط وقتی مطرح 
می شود كه زندگی به عنوان گسلی در مقابل خودش، به عنوان 
نسبتی نادرست با جهان، از نامريّيت در آمده باشد؛ دچار بحران 
شده باشد، پژمرده شده باشد يا آماسيده، و يا هر دو. يعنی اين 
نيست كه انسان عالوه بر زندگی يك كار ديگر هم می كند 
كه اسمش »معنای زندگی« است. »معنا«، برعكس، نامِ گسلی 
اس���ت در درون زندگی. »معنای زندگی« هميشه و از پيش 
خودش را فقط به عنوان يك پرسش و به شكِل »نابوده« بر ما 
تحميل می كند. وقتی در اثر گسلی در جريان زندگی، زندگی 
موضوعيّت می يابد، اين پرسش برای انسان پيش  می آيد كه 
چگونه بايد زيست، و يا خدای ناكرده اصالً چرا بايد زيست.

برگرديم به چكِش های دگر. چكش همراه اّره و متّه، 
و ميخ، و چوب، و سودمندی هاشان، در نسبت با همديگر، 
و با درودگر، جهان »مقصودمندی« را می س���ازند كه نام آن 
كارگاه است. پرسش اين است كه كجا است آنجا كه كارگاه 

بهار   و کارگاِه   هستی
 دكتر علی فردوسی

تي
س

ه

از خنده به دلهره

وقتی جهان جهانی نكند، كه يعنی، وقتی 
تاريخ آغوشش را ببندد، ضمير دستخوِش 
بيگانگی با جهان و تاريخ می شود. چنين 

ضميری از خودبيگانه است )و به قول هگل  
»ناشاد«(، زيرا كه راه »خود« به »خود« از 

دروِن جهان و تاريخ می گذرد

از كارگاهی می افتد به گونه ای كه پرسِش معنای كارگاه، به 
عنوان افق همه پرسش ها، ناگزير می شود. اگر چكشی از كار 
افتاده باشد كارگاه از »كارگاهی«اش نمی افتد. اّما اگر  شمارِ 
ابزاری كه از كار افتاده اند يا در دسترس نيستند از حّدی بگذرد 
آن وقت اين پرسش پيش می آيد كه تكليِف درودگر چيست. 
يك جايی ديگر كارگاه »كارگاهی« نمی كند؛ مثالً هيچ چيز 
ديگر سر جايش نيس���ت، چون شاگردی كه تازه استخدام 
كرده بوديم اّره را گذاش���ته است جای چكش، و چكش را 
 جای سوهان. آن وقت اين كارگاه است –  به مثابه افق همه 
پرسش گری ها – كه به پرسمان تبديل می شود. درودگر راه 

خودش را در آن گم می كند.
آن كه از »معنای زندگی« می پرس���د، بنابراين، آن را از 
درون گسلی می پرسد كه شكل وجودی آن گم شدگی است 
در جهانی كه »گذران« او را مختل كرده اس���ت. حال اگر به 
اوضاع بالفاصله ای كه اين پرسش در آن مطرح می شود بنگريد 
می بينيد كه جنِس اين گم شدگی همانی است كه »پيتزای قورمه 
سبزی« نام ذائقه شناختی آن است.اين نام، در يك ترانه معروف، 
نام تمثيلی پديده ای است كه »]نا[ساختارِ« منطقِی آن »هشلهف« 
است، پديده ای كه نه به عنواِن »مدرن« )پيتزا(، و نه به عنواِن 
»سنّت« )قورمه سبزی(، »اصالت« دارد. پيتزای قورمه سبزی 
نام خوراكی است كه ما را در مقابل خود به پرسش وامی دارد: 

»اين ديگه چيه؟«
بنابراين، اين گم شدگی را بايد در ارتباط با آن شرايطی 
ديد كه عنوان فلسفی تر آن گم شدن در تباهِی يك وضعيّت 
تصميم ناپذير است نسبت به نوعی گذار كه نام های مرتبط 
به آن »مدرنيّت« و »س���نّت« اند. وقتی در امتدادِ نوعی گذار 
گم شديم، و اين گم شدگی فراگير شد، آن وقت نمی دانيم در 
گذر زمان، كه هميشه و از پيش گذری است جهت مند، كجا 
هستيم. وقتی سمِت زمان را گم می كنيم ديگر نمی توانيم آن 
كسی باشيم كه نيچه او را »انسان تاريخی« می نامد؛ ما ديگر 
»به تاريخی داده نشده ايم« كه ما را »در معنای خود غرق كند.« 
بی معنايی زندگی، بنابراين، نسبِت طولی دارد با بی معنايی 
تاريخی. تاريِخ بی سر و ته، يعنی زندگِی بی سر و ته، يعنی 
پيتزای قورمه سبزی. آن كسی كه راه خودش را در تاريخ گم 
می كند، آن كسی كه نمی داند سمت و سوی تاريخ چيست، آن 
كسی كه نهايتاً  تاريخ ديگر او را در آغوش و پناه خود ندارد، 

همان كسی است كه می پرسد: »زندگی يعنی چه؟«  
ديگر بايد نامِ ديگرِ اين گم شدگی خودش را به خواننده  
عرضه كرده باشد: »از خود بيگانگی«. وقتی جهان جهانی نكند، 
كه يعنی، وقتی تاريخ آغوشش را ببندد، ضمير دستخوِش 
بيگانگی با جهان و تاريخ می شود. چنين ضميری از خودبيگانه 
است )و به قول هگل  »ناشاد«(، زيرا كه راه »خود« به »خود« 
از دروِن جه���ان و تاريخ می گذرد. آن كه از »معنای زندگی« 
می پرسد، در واقع دنبال يافتن راهی است به خودش وقتی با 
ورطه ی بی معنايی روبرو شده باشد، چون معنا چيزی نيست 
جز خودِ اين نسبت وقتی درست باشد. به اين معنا، »معنای 
زندگی« از مؤلّفه های وجودی »گذراِن« درسِت انسان است در 
جهان. وقتی به خاطر بی سروسامانی جهان شخص نمی تواند 
به تجربه  خودش سروس���امانی معنادار بدهد، وقتی تجربه 
شخص »معماری پذير« نيست، آن وقت نمی تواند خود را به 
مثابه خود تجربه كند. آنچه به شكل »بی معنا«يِی زندگی تجربه 

می شود اضمحالل آن است در تباهی تصميم ناپذيری. 
اين از خودبيگانگی از آنجا كه در ش���رايطی صورت 
می پذيرد كه در آن جهان از جهانيّت افتاده است فلجی است 
هستی شناختی در »تصميم پذيری«، و نه در تصميم گيری. اين 
نيست كه »خود« ميان اين يا آن »گذران« در نوعی وضعيّت 
»پيشاتصميمی« قرار گرفته است. تصميم ناپذيری نام شرايطی 
است كه در آن هيچ گذرانی خود را به تصميم گيری عرضه 
نمی كند. جهان تا وقتی كه گزينه دارد هنوز جهانی می كند. برای 
اين است كه هيچ جهانی نيست، حتّی جهان عميقاً مذهبی 
قرون وسطا، كه در آن انسان با گزينش روبرو نباشد: اين گونه 
گذران كنم يا آن گونه؟ اّما ما اينك در كارگاهی هستيم كه نه 
تنها شاگردِ مطلقاً ناكاردانی  همه چيز را در آن جابه جا كرده 
است، بلكه تمامی كارگاه چنان در تاريكی فرورفته است كه 
گذراِن ما در آن ناممكن شده است. شرايط تصميم ناپذيری 
شرايطی است كه در آن نسبت ما با جهان از جنِس عجز در 

گذران  در تاريكی است.

بنابراي���ن نبايد آن را با آن ن���وع بيگانگی از خود كه 
شاخصه ی عصر مدرن است يكی دانست. اين »گم شدگی« از 
جنس نگرانی »كيركه گارد«ی نيست. اين نيست كه اين پرسش 
را كسی می پرسد كه مثل كليشه ی يك آمريكايی مّوفق، برای 
گريز از »بی معنايی« جهاِن س���رمايه داری، چنان به »كشِش« 
روزمّره گی تسليم شده، چنان در آن غرق شده، كه راه خود 
را به خود گم كرده است. اين گم شدگِی كسی نيست كه در 
نيس���اِن زرق و برِق »بازار بزرگ« و معركه ی بازی بلعنده ی 
موفقيّت و مصرف در يك جامعه »نرماِل پيشرفته« چنان درگير 
شده اس���ت، يا خودش را درگير كرده است، كه يادش رفته 
است كه سراغ خودش را بگيرد. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر 
چنين بيانديشيم كه اين گم شدگی از جنس »خودباختگی«، يا 
به تعبير هايدگر »شيفتگی«، مدرن است. نه، اين گم شدگی از 
جنِس جذِب بی باقيمانده در هنجارهای جهاِن مدرن نيست، 
بلكه از جنِس آن نوع بی سروسامانی است كه اميل دوركهايم 

آن را »اَنومی« می نامد: سردرگمی در جامعه ای كه »جامعيّت« 
نمی كند، گم شدگی در جهانی  كه در آن، جهان به شكِل نوعی 
بی هنجاری، نوعی تكثّرِ بی محور، به شكل يك »ُكپه«، يك 
»بساِط خنزرپنزری« )به تعبيرِ هدايت( قادر به جذب نيست؛ 
جهانی فاقِد نيروی جاذبه، و الجرم عاجز از معماری بخشی 
)معنايی( به زندگی. اين گم شدگی، »دربه دری« كسی است 
كه پشِت تابلوی هيچ يك از »بنگاه های  پخش معنا« سرپناهی 
نمی بيند، و يا حتّی وعده ی آن را. اين حيرانی كسی است كه 
معنای نهايِی پرسش اش از زندگی اين است: به كجای اين 

شب تيره بيآويزيم/  قبای ژنده خود را؟
پرسشگری از »معنای زندگی« در زمانه ما شكلی است از 
»پناه جويی« در جهانی كه دارد به شكل مضاعفی از خانمانی 
می افتد:شِب محّلی ما خود در درون جهانی می سپرد كه خود 

در حال فرورفتن به محاق است.
در  يكی از غزل  های معروِف حافظ با استعاره ی »خواندن« 
در ارتباط با گذراِن انسان در هستی برمی خوريم. جالب اين 
كه حافظ نيز در اينجا از استعاره »كارگاه« استفاده می كند، و 
نام كارگاهِ كارگاه ها، نام جهان را، می گذارد »كارگاه هستی«. 
»زندگی« – يا گذراِن آن نوع باش���ندگی را كه باشندگی اش 
جهان« می نامد. روشن است كه  پروای او است – را نيز »كار ِ
جهاِن اين غزل جهانی نيست در تباهی يك تصميم ناپذيری. 

»نقِش مقصود«، به مثابه ُحكم، غايت و امضايی كه پای اين 
پويايی گذاشته ش���ده، با حروِف جلی بر اين كارگاه نوشته 
شده است. جهان »ناخوانا« نيست. به نور معنا روشن است. 
اين انسان است به مثابه خواننده كه می تواند به سببی، »درد 
خودپرس���تی«، از خواندن اين نقش دربماند. آن كه نقِش 
مقصود را نمی خواند، برای حافظ، از »اصالت« می افتد، می شود 
گونه ای از »مّدعی«. در اينجا »مّدعی« كسی است كه در هيأِت 
»ناخوانده نقش مقصود« در »كارگاه هستی« حركت می كند، 
و به همين سبب نسبِت درستی با »كارِ جهان« ندارد.  او اين 

جهان را می سپرد بی آنكه آن را به درستی »گذرانده« باشد.
با مّدعی بگوييد احوال عش���ق و مس���تی

)ت���ا بی خبر نميرد در دردِ خود پرس���تی(:
»عاشق شو! – ار نه روزی كار جهان سرآيد

»ناخوانده نقِش مقصود از كارگاه هس���تی.« 
خيّام هم به ش���كلی، اّما، فلسفی تر به نسبتی با جهان 
برمی خورد كه از جنس ناخوانايی است. برای او جهان وقتی 
ناخوانا می شود كه نگارِش آن خود را به عنوان »حرِف معّما« 
بر انسان »وابنماياند«. در اين رباعی نيز پرسشگری نهايتاً از 
»معنای زندگی« است هنگامی كه جهت مندی و توجيه مذهبی 
زندگی )ازكجابه كجايِی آن( ديگر به پرسشگر سرپناهی برای 

گذران نمی دهد. 
اس���رارِ ازل را ن���ه ت���و دان���ّی و نه من

وين ح���رِف معّما نه تو خوان���ّی و نه من
هس���ت از پِس پرده گفت وگوی من و تو

چون پ���رده برافتد، نه تو مان���ّی و، نه من!
نتيجه بگيريم: »وقتی جهان از جهانيّت می افتد، انسان 
می پرسد زندگی يعنی چه؟« »معنای زندگی« يعنی پرسش گری 
از »معنای گذران در جهان« هنگامی كه جهان در س���طحی 
هستی شناختی از جهانيّت افتاده است. وقتی می پرسيم »معنای 
زندگی« چيست، ما ديگر در »كارگاه هستی« جای و مكان 
چيزها و كاربردِ مناسب آن ها، و نيز جای و جهت، خود را 
نمی دانيم. ديگر آنجا نيستيم كه حافظ بود، چون »شش جهِت« 
جهان برای ما گم شده است. ما شده ايم باشندگانی بی جهت، 
كه گذران ما در هستی به مثابه آنچه پروای »ازكجابه كجا؟«يی 
دارد، در آن از قطب نمايی پذيری افتاده است: نه می دانيم پس 
و پيش جهان كجا اس���ت، نه پشت و روی آن، نه مشرق و 
مغرب آن، نه فراز و فرود آن. انسانی كه شش جهت را نداند، 

سمت های خود را هم نمی داند. 
اگر بپذيريم كه اين پرسش خودش را بی خود و بی جهت 
به ما تحميل نكرده است،بلكه از دروِن نسبِت ما با جهان، و 
به مثابه تاريكِی افِق غايی پرسش  گری روزگارِ ما بر ما سايه 
افكنده است، آن وقت بايد قبول كنيم كه بحراِن عمومی ما از 
اقتصاد، جامعه، سياست، اخالق، و هنر رد شده است. اينك 

زيست جهاِن ايرانی از جهان گری افتاده است.
ما اينك به گفته ی هايدگر: »ديريم برای ايزدان و زوديم 

برای بودن«

هر وقت كه زندگی كار خودش را می كند، 
يعنی زندگی واقعاً زندگی است، هيچ 

محّلی برای اين پرسش وجود ندارد. در آن 
شرايط، زندگی آنچنان با خودش منطبق 

است كه جايی برای مكّملی به عنوان 
»معنای زندگی« نمی گذارد
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 تاريخ علم بخشي از تاريخ جهاني است، نه تاريخ محلي. 
ممكن است كسي تاريخ تهران بنويسد، اما اين كار پژوهشي 
محلي است، و اگر كسي در آن گوشه دنيا آن را نخواند، هيچ 
آسيبي نخواهد ديد، كما اين كه اگر بخواند هم نفعي به حال او 
نخواهد داشت. اما تاريخ علم، مربوط به همه بشر است، متعلق 
به همه آنهاست. يافتن نقاط ضعف و قوت آن به همه سود 
مي رساند. بنابرين، اين بخش از تاريخ نهايت اهميت را دارد. 

اما تاريخ علم دقيقا چيست؟ تاريخ رشته هاي علمي به 
طور خاص است؟ تاريخ پيشرفت هاي صنعتي و اختراعات 
و ابتكارات بشر است؟ تاريخ روش هاي فهم علمي از عالم 

است؟ دقيقا تاريخ علم به چه معناست.
به نظر مي رس���د، هر آنچه كه به پيشرفت علمي بشر 
مربوط مي شود، بخش���ي از تاريخ علم است. همه آنچه در 
طول تاريخ، بر توانايي علمي بشر تاثير گذاشته، از انگيزه ها، 
انگيخته ها، آثار و نتايج و همه محصوالت آن از كتاب و سند 
و آنچه بتوان نام آن را دانايي گذاشت، همه و همه تاريخ علم 

و از زير شاخه هاي آن است.
وقت����ي به تاريخ علم در ميان بش����ر مي نگريم، فراز و 
نشيب هاي فراواني مي بينم، اما درك مي كنيم كه علم به عنوان 
مهم ترين ابزار در زندگي بشر ايفاي نقش كرده است. مقصود از 
علم لزوما به معناي دانايي تجربي و طبيعي نيست، بلكه درك 
بشري و نوع بلكه انواع آن است كه محصول تالش و پويايي 
ميلياردها بش����ر در طول تاريخ بوده و گاه به صورت تجربه 
محدود، گاه در قيافه يك كتاب، گاه در شكل يك كارخانه و 

كارگاه و يا يك سي دي يا  هارد خود را نشان داده است.
وقت���ي در خيابان راه مي رويم و يك بناي با عظمت را 
مي بينيم، اهميت علم و دانايي كه اين بنا را ساخته مي فهميم. 
اين بنا، به پشتوانه هزاران سال تجربه بشري شكل گرفته و 
محصول صدها نوع تخصص و دانايي است كه اكنون برابر 

چشمان ما قرار دارد و قابل احترام است.
حال وقتي تمدن هاي مختلف معاصر را مي بينيم، چه 
تص���وري از نقش علم در آنه���ا داريم؟ بناهاي مختلف و 
متفاوت، مراكز علمي متعدد و گوناگون، نظامات آموزشي و 
كتابخانه هاي بالد در ش���رق و غرب و همه آنچه كه در زير 
عنواني به نام علم و تجربه علمي قرار مي گيرد، چه تصويري 

از ما و جايگاه علم در ميان ما  بدست مي دهد؟
اوال ما در كجاي كار علم هستيم؟ ثانيا چه نقشي در اين 
مجموعه داشته و داريم؟ آيا ما نقشي در خالقيت نوين علمي 
داريم يا فقط مصرف كننده علم توليد شده توسط ديگران 
هستيم؟ آيا دانايي به صورت صوري در ميان ماست، يا ما 
عميقا در آن غرق هستيم؟ نظامات آموزشي ما چگونه علم را 
به نسل جديد منتقل مي كنند؟ علمي كه در مراكز دانشگاهي 
ما هست، چه ارتباطي با محصوالت دنياي جديدمان دارد؟ و 
صدها سوال ديگر كه نشان مي دهد جايگاه علم در ميان ما 
امري مهم است اما به همان اندازه، ما در برنامه ريزيها و حتي 
اطالع از سازمان آن در ميان خودمان كم اطالع هستيم و بدان 

وقعي نمي گذاريم.
نفس اين كه ما در علم پيشرفت نداريم، اما در صنعت به 

پيروي و تقليد از غرب اندكي پيشرفت داشتيم خود يك بحث 
مهم است. حتي در صنعت هم براي مثال خودروسازي، هنوز 
هم بعد از ش���صت سال، باز بحث از آوردن پژو يا فيات در 
ايران است و اين كه صنعت داخلي مبتني بر علم توليد شده 
در اينجا يا حتي آورده شده نيست، و بنابرين آن هم در حد 
يك صنعت، نتوانسته حتي با پيروي از غرب و تقليد محض، 

قدم جدي بردارد.
آيا اين مشكل در صنعت، به خاطر عدم پيشرفت در علم 
و علوم مربوطه است؟ به خاطر نبودن دانش در دانشگاه هاي 
ماست؟ به خاطر نداشتن يك فيزيك يا رياضي يا يك شيمي 
قوي است؟ ما كه تقريبا در امر خودروسازي همه ابزارهاي 

اوليه را داريم اما چرا در اينجا درجا زده ايم؟
تازه حتي درجا نزده بوديم، و توانايي در ساختن چند 
توربين داشتيم، هنر نكرده ايم. علم، صنعت نيست، علم اساس 
صنعت است، چيزي كه بايد ما را در كشف نيروهاي جديد 

در طبيعت راهنمايي كن���د. ما حتي آنچه را ديگران در اين 
زمينه شناخته اند درست نمي شناسيم. بنابراين دست كم سوال 

مي كنيم. آيا پيشرفت در صنعت علم است؟ 
بخش ديگري از مسأله به بحث علم در جامعه و جايگاه 
آن در ميان مردم باز مي گردد. زماني كه در دنيا عدم آشنايي با 
رايانه بيسوادي محسوب مي شود هنوز ما ميليونها فرد داريم كه 
از سواد خواندن و نوشتن هم بي بهره است. ميليونها نفر ديگر 
تحصيالتشان از ابتدايي يا متوسطه باالتر نمي رود. تازه علم و 
دانايي در مراكز علمي ما چه وضعي دارد؟ چه ساماني؟ چه 
پيشرفتي؟ چه قدر استادان ما خالقيت در توليد علم دارند؟ 
وقتي اعالم مي ش���ود كه بخش عمده تلفات راهنمايي و 
رانندگي مربوط به بيسوادان يا كم سوادان است )24 درصد 
كل تلفات براي افراد زير ديپلم كه حتي قادر به خواندن يك 
تابلو نيستند يا آن كه اساسا زندگيشان براساس علم و دانايي 
نيس���ت( اين يعني اين كه علم در ميان مردم ما از كمترين 
اهميت برخوردار نيست. اين قدر هست كه جامعه ما صرفا 
براي رفع نياز خود بخشي از معلومات دنيا را فرا مي گيرد و آنها 

را يا نيمي از آنها را به زحمت بكار مي بندند.
شايد آنچه اشارت رفت، مقدمه اي براي اين نكته باشد 
كه بدانيم ما مديريت علم را جدي نگرفته ايم. ما اهميتي براي 
برنامه ريزي در حوزه علم را قائل نيستيم. ما يك طرح جامع 
براي مديريت علم در جامعه نداريم و به تناسب آن و حتي 
اگر هست، برنامه ريزي جدي براي كليت جايگاه علم در 
جامعه نداريم. بيشتر و اخالقا ابراز مي كنيم كه عالقه مند به 
علم هستيم. عمدتا تصور مي كنيم پيشرفت داشته ايم، اما مفهوم 

روشني از پيشرفت حتي در حوزه صنعت نداريم چه رسد به 
خود علم. اساسا خود اين آگاهي يك تخصص است. شگفت 
آن كه آن مقدار هم كه پيشرفت در علوم داريم، يعني همين 
تحصيالت دانشگاهي كه اساسش هم از ما نيست، راه تحقق 
آنها را در يك نظام تمدني نمي دانيم و ابزارش را هم غالبا در 

اختيار نداريم.
مهم آن است كه آن مديريت وجود ندارد، مديريتي كه 
حتي مي توانسته ارتباط علم و صنعت را نزديك تر كند. اگر 
راهش در هسته اي مشكل دارد در بخش هاي ديگر فعالش 

كند.
همه اينها در كليت علم و رش���ته هاي رياضي و فني 
و پزشكي آن اس���ت، اما مديريت در حوزه علوم انساني از 
دشواري بيشتري برخوردار است. در علوم رياضي و فني، ما 
پيروي از جهان علم داريم و تقريبا از تجربه هاي عمومي بشر 
استفاده مي كنيم، اما در علوم انساني، بحث نعل و ميخ است. 
بحث اين اس���ت كه جهت گيري روشني نداريم. در اينجا 
بيشتر شبه علم مطرح است تا علم. بيش از همه متهم كردن 
و اخالقي كردن علم و انكار واقع نمايي آن است. ما در صد 
سال گذشته، يكسره علوم انساني جديد را تكذيب كرده ايم، 
اما در جايگزين كردن يك دانش مطلوب در اين زمينه ناموفق 
بوده ايم. تازه هر بار بخش���ي از افكار جديد را پذيرفته ايم و 
قدمي برداشته ايم اما اغلب كوشيده ايم با توليد شبه علم توهم 
پيشرفت ايجاد كنيم. كساني كه مدعي اند هر روز در سيما توليد 
علوم انساني مي كنند، از واقعيت مفهوم علم غافلند و اغلب 
بافته هاي خود را به جاي يافته اي علمي تلقي مي كنند.  در اين 
قسمت، اصال عالقه اي به اين كه علم را واقع نما بدانيم نداريم 
بلكه عالقه منديم آنچه را مي خواهيم محقق كنيم و به عنوان 
علم تحويل بدهيم. علم دانايي و كشف واقع است نه تحميل 

خواسته ها و تمايالت ما.
در اين زمينه، شايد الزم باشد تا ما به عنوان مقدمه، تالشي 
براي شناخت وضعت گذشته علم در جامعه خودمان داشته 
باشيم. آگاهي از آنچه در باره علم بر ما رفته، راه هاي خطايي 
كه رفته ايم و گاهي صد سال و حتي هزار سال مطلب غلطي را 
يكسره آموزش داده ايم و به زحمت تغيير داده و خطاهاي خود 
را پذيرفته ايم، اين معضلي است كه فقط يك آگاهي درست 

تاريخي در باره علم مي تواند ما را هوشيار كند.
در اين زمينه، پاسخ دادن فقط به يك سري سوال بسيار 
مهم است.چرا ما اسير كلي گويي شديم و امر تجربه را در 
تمدن اسالمي كنار گذاشتيم؟چه شد كه ما از روش ابن سينا 
پيروي كرديم اما ابوريحان را كه نگاه پيمايشي و تجربي داشت 

حذف كرديم؟ 
چه ش���د كه قرنها مدارس را تعطيل كرده و خانقاه را 
تقويت كرديم و.. و بدين ترتيب سرنوشت علم را در شرق 
اس���المي به بيراهه كش���انديم... و چه شد كه دهها سال با 
پيشرفت هاي جديد مخالفت كرده و مدارس نوين را تحريم 
مي كرديم و علم را منحصر در اموري مي دانستيم كه غالبا و 
گرچه زندگي معنوي ما را متأثر مي كرد، اما زندگي مادي ما را 

جدي نمي گرفت... و پرسشهاي ديگر. 

نسبت   ما  و علم
 دكتر رسول جعفريان

لم
ع

  چه شد كه اسير »كلي گويي« شديم؟

  ما در حوزه علم، بيشتر با روزمره گي كار مي كنيم و آماده خور 
هس��تيم و بيش از آن كه به علم فكر كنيم مشغول صنعتيم. غالبا و 
مورد به مورد بدون برنامه كلي كار دانش اندوزي را پيش مي بريم، 
 ناهماهنگ عمل مي كنيم، از علم مديري��ت كلي دانش در جامعه
 بي بهره ايم و تقريبا تمام آثار سوء آن را در جامعه مشاهده مي كنيم .

چرا ما اسير كلي گويي شديم و 
امر تجربه را در تمدن اسالمي كنار 

گذاشتيم؟چه شد كه ما از روش ابن سينا 
پيروي كرديم اما ابوريحان را كه نگاه 
پيمايشي و تجربي داشت حذف كرديم؟ 
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قطار زندگي من با قطار »هنر«، در ايس���تگاه »بهار« تالقي 
كرد و از چهل وچندسال پيش تا امروز سرنوشت ما به هم گره 
خورد. بهار 1354، در روزه داري ه���اي ادواري ام، در حالتي از 
مواجهه شديد عاطفي با كالم»اهلل«، كه يكسره ذهن و دل مرا به 
تصرف درآورده بود، حدود 200قطعه كار انجام دادم كه تكنيك 
اجراي آنها، حضور دايم و آمادگي شديد روحي را مي طلبيد؛ 
ضرباهنگي كه هدايت قلم را »قلب« برعهده داشت. آثار معروف 
به »ذكر تصويري اهلل« حاصل اين تالقي مهم است. اين دسته از 
آثار يادگار نوروز هستند و شايد همين تالقي و تداعي، نوروز را 

برايم دوست داشتني تر كرده.
 نوروز، اما برايم حاصل احساس عام تري هم است. نوروز 
دست مردم را مي گيرد و از زير سقف ها و درهاي بسته فضاهاي 
خفه الي ديوارهاي بلند و نزديك شهرها و خانه ها به دامن آزاد 
و بي كرانه طبيعت مي كشاند: گرم از بهار، روشن از آفتاب، لرزان 
از هيجان آفرينش و آفريدن، زيبا از هنرمندي باد و باران، آراسته با 
شكوفه، جوانه، سبزه و معطر از بوي باران، بوي پونه، بوي خاك، 
شاخه هاي شسته، باران خورده پاك و ... نوروز تجديدخاطره 
بزرگي است: خاطره خويشاوندي انسان با طبيعت. تولد و ايام 
كودكي ام را در قزوين، خانه جد پدري ام گذراندم. در قسمت 
جنوبي حياط، آشپزخانه بزرگي قرار داشت. در آن از جمله دو 
تنور بود؛ يكي براي نان پختن هر فصل و ديگري، براي شيريني 
اعياد فراهم كردن. جاهايي براي نگهداري ديگ ها و ديگر وسايل 
طباخي و هيزم و چيز هاي ديگر. ديوار ستبر و بلند آن به داخل 
حياط مايل شده بود و چند تيرك حايل بر سينه ستون ها. شايد 
توهم بود ولي مي ديدم سال به سال بيشتر خم مي شود و هميشه 

نگران فروريختن آن بودم. 
ولي مگر از خي���ال آن »خانه پدري« فارغ بودم؟ دوره اول 
دبيرستان را كه به قزوين بازگشتم و عقلم كمي رسيده بود، توصيه 
كردم باالي ديوار را بردارند كه سبك شود تا كم كم بتراشند و ديوار 

نو بسازند. به خرج شان نرفت. ناودان كور و گرفته بام آشپزخانه و 
صاحب آن مقابل باران هاي رحمت ايستاد. باران رحمت ويرانگر 
شد. پي ديوار را سست كرد و ديوار آوار شد. گويي پدربزرگم 
مسكني يك بار مصرف براي فرزندش گذاشته بود. پدر خانه را 
فروخت و به تهران كوچ كرديم. در همان زمان دانشجويي كه 
گرافيك مي خواندم، خوشنويسي را تدريس مي كردم، چون در 

آن سال ها به عنوان يك خوشنويس شناخته شده فعاليت داشتم. 
سال ها هم خوشنويسي كردم، اما دلم مي خواست به عرصه هاي 
جديدي فك���ر كنم و به همين خاطر تصميم گرفتم كه از هنر 
خوشنويسي به ش���كل ديگري بهره ببرم. هرچند كه شكستن 
ساختار خطوط و نوشته ها در ابتدا برايم كاري بسيار دشوار بود و 
انتقادهاي بسياري را نيز به وجود آورد، اما كشف يك افق جديد 
بيش از هرچيز براي من اهميت داشت. از همان سال ها ضمن 
خطاطي نستعليق با ديدن قرآن هاي برادران بايسنقري در موزه 
آستان قدس رضوي و نيز قرآن هاي بزرگ موزه ايران باستان، به 
كتابت قرآن مجيد، به خط ثلث و محقق عالقه مند شدم، اما رفته 

رفته به خط »محقق« گرايش بيشتري يافتم.      

 قطار »هنر«
  در ايستگاه »بهار«

ره
اط

خ

خاطره گويي استاد محمد احصايي

 گرم از بهار، روشن از آفتاب، لرزان 
از هيجان آفرينش و آفريدن، زيبا از 

هنرمندي باد و باران، آراسته با شكوفه، 
جوانه، سبزه و معطر از بوي باران، بوي 
پونه، بوي خاک، شاخه هاي شسته، باران 

خورده پاک و ... نوروز تجديدخاطره 
 بزرگي است: خاطره خويشاوندي

 انسان با طبيعت

تبريكي از زنده ياد ايرج افشار

شادباش

ريه
ها

ب
ك

ري
تب

فرارسيدن سال نو را شادباش مي گوييم و براي همگان 
شادكامي و شادماني خواستاريم. 

به گفته موالنا در هفتصدسال پيش:
م��ا ن��گار  آم��د  خ��ّرم،  به��ار  آم��د 

چون صدهزار تنك شكر در كنارما

مجله آينده سال نوزدهم بشماره هاي ۱۰ � ۱۲ 
دي � اسفند ۱۳۷۲ /۸۸۳

شعري از سهراب سپهري
من مسلمانم...

من مسلمانم:
قبله ام یك گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور
دشت سجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
در نمازم جریان دارد ماه ، جریان 

دارد طیف
سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است...
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نوروز نامة)11( 
برادر و سرور عاليقدر ف��رزانه مهربان 
حضرت آقاي دكتر منوچهر مرتضوي 

با سالم و تجديد عهد ارادت حلول سال نو، سال1377 
شمسي را به حضور مباركتان تبريك عرض مي كنم. اكنون 
كه نوش���تن اين نامه را براي آن سرور عاليقدر آغاز كرده ام 
نيم ساعتي از از تحويل س���ال مي گذرد، يعني دقايق اولية 
نوروز، اول فروردين 77 اس���ت. دو  سه روزي هست كه 
لحظه شمار فرا رسيدن سال نو هستم تا به رسم اين  سال ها، 

ارادتي بنمايم و سعادتي ببرم. 
سالها و بي اعتنا به رنج و شادي هاي ما مي گذرد و ما را 

كشان كشان به سوي هرچه پيرتر شدن مي برد. 
اميدوارم سال جديد براي شما و خاندان گرامي شما پر 
يُمن و بركت باش���د. هرچه رنج و بالست از جسم و جان 
شما دور باشد. ياد مكارم اخالق و مهرباني هاي شما و فرزند 
برومند خوشخوي دانشمندتان جناب ايرج مرتضوي، زيب و 
زيور خاطره است. هر روز كه مي گذرد احترام قلبي من به آن 

جناب افزونتر مي گردد.
خانه نشيني يكي از وجوه شباهت هاي زندگي من و 
شماست. به حداقل بيرون مي روم. در هفته فقط بعد از ظهر، 
يكي به دفتر دايرة المعارف تشيع كه جلد ششم آن در آستانة 
انتشار اس���ت، و ديگري به دفتر نشر خودمان كه فرزان نام 
دارد. بقيه  ايام در منزل هستم و شور و شوق سابق را براي 

كار ندارم. 
سال 76 سال انواع بيماري ها و بي دل دماغي ها براي من 
بود. هم از كليت مزمن كه گاه حاد مي شود، در رنجم و هم 
از پروستات كه آنهم در عين مزمن بودن گاه حاد مي  شود، 
و در اين ميانه گهگاه هم دچار افس���ردگي مي شوم اما يك 
لحظه ناشكري نمي كنم. تمام اين رنجها و ده چندان آنها قابل 

تحمل است. 
به كار كتاب و تأليف و تحقيق هم كه معتاد شده ام. شايد 
روحاً خسته شده باشم. زيرا سي سال يك ريز و علي الدوام قلم 
زده ام. در سال گذشته يك زندگينامه خود نوشت فرهنگي 
نوش���تم كه قدري حجمش گزاف و بالغ بر 700  صفحه 
 در قطع رقعي ش���د و در مراحل پاياني چاپ است. نامش 
»فرار از فلسفه« است و فصل چهارم كه آخرين فصل كتاب 
است انتقادي مؤدبانه و غير جدلي ولي كامالً جدي و جسورانه 
بر فلسفه است. از بس كه هزار ماشاء اهلل � به قول قدما بنام ايزد 
� همه فيلسوف و عاشق نازك انديشي هاي فلسفه و فلسفي 
هستند نمي شود گفت كه باالي چشم فيلسوفان ابروست. و 
نازكي طبع حضرات به قول حافظ تا به حديست كه آهسته 

دعا نتوان كرد. 
يك مجموعه از يكصد مقاله نيز با عنوان »در خاطره 
ش���ط« فراهم كرده ام كه 800 � 900 صفحه در قطع وزيري 

است و در انتشارات جاويدان در لبة انتشار است. 
ترجمة قرآن كريم به قلم اين ناچيز در سه قطع و چند 
نوبت تجديد طبع يافته است )قطع رحلي، قطع وزيري، و 
قطع جيبي پالتويي � كه دو قطع اخير پانويسها و پيوسته  را 

ندارد(. 
 دو سه كار سنگين در دس���ت دارم كه انشاء اهلل اگر 
خداوند توفيق اتمام آنها را ارزاني فرمود،  ديگر دست به كار 

تازه نخواهم زد. 
و براي من عمده رغبت روحي است كه ريگ آمو و 
درشتي هاي او را زير پايم پرنيان مي كند و گرنه ديگر برايم 
نام و نان طلبيدن انگيزه نيست. و خداوند مي داند كه من از 
ش���هرت تنفر دارم. لذا مرا در بهشت هميشه بهار نه فقر نه 

ثروت جاي داده است. له الحمد اهلل .
كاري كه در دس���ت دارم عبارتند از 1. يك تصحيح 
جديد از ديوان حافظ كه في نفسه مهم نيست يعني قزويني 
است و 6 طبع در حاشيه. آنچه شايد تكرار مكررات نباشد آن 
است كه جناب هاشم جاويد و بنده قرائت گزيني مي كنيم و 
در توجيه قرائات كه پيرانه سر بكن هنري ننگ و نام را يا مكن 
هنري، بحث مي كنيم. و از اين نظر با ديوان ها و تصحيحات 
ديگر فرق دارد. يعني ديواني اس���ت با دگرساني ها )نسخه 
بدل ها( و شرح دگرخواني ها )اختالف قرائات(، و در مراحل 
نهايي طبع اس���ت و ان شاء اهلل به محض انتشار نسخه اي به 

حضور مهر ظهورتان خواهيم فرستاد. 

از همدلي تا همزباني
مه

نا

از نامه هاي نوروزي  استاد بهاءالدين خرمشاهي به دكتر منوچهر مرتضوي 

اشاره
دوستي غيرحضوري اما بس صميمانه و مهرآميز بنده با استاد بزرگ تاريخ و ادب حضرت آقاي دكتر سيدمنوچهر 
مرتضوي � رضوان اهلل تعالي عليه � نزديک به ۲۵ سال از طريق نامه نگاري برقرار و بردوام بود و هست و تا زنده ام ياد 
مكارم اخالق و ذّره پروري خورشيدوش ايشان دلم را گرم و به زندگي اميدوار مي سازد. بنده شايد بيش از هزار نامه در 

طي نيم قرن براي بزرگان،  علم و ادب و فرهنگ و هنر ايران نوشته ام. 
دريغا كه نسخه اي از اغلب آنها ندارم. به گمانم حدود ۵۰ نامه از اين بزرگواران از تطاول ايام محفوظ مانده و به 
صورت دسته � بسته اي در جاي مطمئني در خانة � كه آكنده از كتاب و پوشه/پرونده و به اصطالحات »كاغذجات«  

است �  قرار داده ام اما آن جاي مطمئن خودش معلوم نيست كجاست!
 فقط دلم به اين خوش است كه در خانة ماست و روزي پيدا مي شود. چه در حيات رو به پايان من، چه در زمان مرحوم 
بهاءالدين خرمشاهي كه با هفت هزار سالگان سربه سر شده. يا از خاک برآمده است و بر باد شده. با نهايت اعتقاد به جاودانگي 

روح و حيات اخروي كه خداوند در قرآن كريم آن را حياتي اصيل و اصل شمرده: انَّ الدار اآلخرة لهي الحيوان.
 استاد عالمه حضرت دكتر منوچهر مرتضوي استاد و رئيس پيشين دانشگاه تبريز از مردان كمياب روزگار بودند با 

فضل و فرزانگي و فروتني كم نظير. از حدود سال هاي )۶۶� ۱۳۶۵( نامه  نگاري ما شروع شد. 
حضرت ايشان دو سه نامة اول مرا پاسخ هايي دادند كه هر يک سندي علمي و ادبي و فرهنگي از روزگاران ماست 

سپس دستان هنرمندشان لرزش پيدا كردند و در پاسخ هر نامه )نوروز � نامه( يک تلفن نيم ساعته مي زدند.
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در هش���ت ده روز اخير تصحيح جديد و مهمي از 
ديوان حافظ بر مبناي 8 نسخه از 813 تا 827 كوشش جناب 
دكتر رشيد عيوضي انتشار يافت كه بسيار قابل توجه و از 
كوشش هاي مهم در تصحيح ديوان حافظ است كه ديگر 
علي االصول بايد به پايانش نزديك شده باشيم. ديدم كه در 
مقدمه از ارشادات حضرتعالي به نيكي ياد كرده است و از 
لحن متين و شايسته اش خوشم آمد. كار معقول و مقبولي 
 اس���ت. نمي دانم آيا فراغتي خواهم يافت كه نقد و نظري 
در باره اش بنويسم يا نه. اين نفوذي كه حافظ در اعماق روح 
و جان ما دارد خيلي پديده شگرفي است. گمان نكنم حتي  
شكسپير اين همه در دل و جان مردم انگليسي زبان يا حتي 

خود انگليس ها رسوخ و نفوذ داشته باشد. 
اما يك كار ضربتي و جدي ان شاء اهلل مفيدي كه در سال 
گذشته خداوند سبحان توفيق انجامش را به بنده داد، تدوين 
دانشنامه »قرآن و قرآن پژوهي« بود با حدود 3600 مقاله كه 
بحمداهلل درعرض يك سال بيش از 95 درصد از آنها فراهم 
شده است و به دست بنده كه كوششگر اين دانشنامه هستم 
رسيد و حال در ايام عيد مشغول ويرايش و به ويژه الفبايي 
و منظم كردن مقاالت هستم كه هفته اي حدود 300 صفحه 
حروفچيني مي شود ان شاء اهلل قرار گذاشته ايم كه حروفچيني 
را تا آخر شهريور ماه 77 تمام كنيم و ظرف 4 ماه هم ساير 
كارهاي چاپي اش را انجام دهيم به طوري كه ان ش���اء اهلل در 
دو جلد يا 3 جلد قطور حدودا 1000 صفحه اي يا مقداري 
بيشتر در قطع وزيري س���توني بلند باال با حروف ريز و 
دايرةالمعارفي كه گمان كنم حروف شماره 10 يا 11 باشد. 
يعني از دايرة المعارف امروز ايران كه با حروف 12 هستند هم 

يك هوا ريزتر است.
 هر 5 صفحه دستنويس خطي ما مي شود يك صفحه 
حروفچيني شده. حدوداً 20 نفر با بنده همكاري كرده اند و از 
بيش از 100 نفر از قرآن پژوهان و مترجمان قرآن و مفسران 
امروز ايران درخواست زندگينامه خود نوشت براي درج در 
همين دانشنامه كرده ام. جور و جفاها بسيار ديده ام. بقيه السيف 
حال نداشته خود را صرف اين كار مي كنم ولي به راستي با 
عشق و عالقه غريبي به اين كار دست زده ام. دوستان از اين 
كه يك ساله با اين امكانات ناچيز اين مقاالت را جمع كرده ايم 
)و اغلب مقاالت افتادگي را خودم مي نويسم( حيرانند. اما 
به مدلول: اذا اراد اهلل شيئاً يهيئو اسبابه. بحمداهلل كار به سامان 

آمده است. 
يك مجموعه از احاديث نبوي با ترجمه فارسي هم در 
سال 76 منتشر كرديم به نام »پيام پيامبر« كه 5�6 هزار حديث 
نبوي است از منابع شيعه و سني يعني صحاح سته و كتب 
اربعه با همكاري جناب مس���عود انصاري كه از اهل سنت 

)شافعي( است. 
ترجمه قرآن همين آقاي انصاري را در نشر خودمان در 
فرزان در آخرين مراحل چاپي داريم. ترجمه اي بسيار دقيق كه 
از شدت دقت و مطابقه تام و تمام با متن مقدس قرآن يك 
قدري )ناچيز( خشك به نظر مي رسد اما الزم بود ترجمه اي به 
اين دقت منتشر شود بنده خيلي هواي اين كار را دارم. آن را 

ويرايش كرده ام و گفتار ويراستار بر آن نوشته ام.   
اما يك كار سخت و سنگين ديگر هم حدوداً 3�4 سال 
است در دست دارم و آن فرهنگ دانشنامه اي )= دانشنامگي 
به قول آقاي احمد بيرشك( انگليسي � فارسي فرزان است 
كه به مدت 3 س���ال روزي 7� 8 ساعت روي آن كار كردم 
به طوري كه شماره صفحات دستنويسم از پنج هزار گذشت 
و از شدت پر كاري در تابستان گذشته بيمار و بستري شدم 
و ناچار شدم از همكاري همكاراني كه فقط در تصحيح و 
ويرايش كار دخالت داشتند بيشتر استفاده كنم و حاال آنها در 
تأليف فرهنگ صميمانه و فداكارانه با من همكاري دارند )اين 
دوستان دونفرند، دو نفر هم فقط تصحيح مطبعي را به عهده 

دارند(.به قول حافظ:
 يا رب اين آتش كه در جان من است 

سرد كن زان سان ك���ه كردي بر خليل
 اين جنون پركاري ناشي از حساسيت و اضطراب پيدا و 
پنهان من است. اما تن، اين بارگران را نمي كشد و انسان دچار 

حمله افسردگي مي شود كه : 
جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است

هزار بار من اين نكته ك�����رده ام تحقيق

 
نمي دانم آدم  كارهايي را هم كه خيال مي كند با قصد و اراده 
و برنامه ريزي و آگاهانه انجام مي دهد بعدها مي بيند كه گويي 

ناآگاهانه و غريزي بوده است. 
يكي از وقايع سال 76 در زندگي كوچك ما اين بود كه 
فرزند ارشدم هاتف ازدواج كرد. دختر آقاي دكتر علي رامين 
كه اهل قلم و صاحب آثار ترجمه اي ارزش���مندي هستند، 
عروس ماست. هاتف در آخرين س���الهاي رشته برق و 

الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف تحصيل مي  كند و متولد 
سال 1354 و حدوداً بيست و سه ساله است. پدر عروس و 
بنده مشتركاً يك آپارتمان 75 متر در همين شهرك غرب براي 
زوج جوان خريدم و مدد معاشي ماهانه هم بهشان مي دهيم تا            

كار و بارشان رونق گيرد. 
به فرهنگستان زبان و ادب هم به تشويق همين فرزند 
ارش���د مي روم. هر دو هفته جلسه شوراي عمومي است. 
اخيراً چند نفر هم به عضويت انتخاب شدند از جمله آنها 

كه يادم است عبارتند از: آقاي دكتر فتح  اهلل مجتبايي )به اتفاق 
آراء(، آقاي دكتر جواد جديدي كه از برجسته ترين فرانسوي 
دانان امروز ايران و مدير مجله فرانسوي لقمان هستند، خانم 
دكتر قريب )زبانشناس(، آقاي اسماعيل سعادت، آقاي دكتر 
حسين معصومي همداني كه به تازگي از بورس تحصيلي پنج 
ساله اي از فرانسه به ايران بازگشته اند و فرزند آخوند مالعلي 
معصومي همداني و واقعاً مردي هوش���مند و دانشمند و 

دوست 25 ساله من هستند. 

آقاي دكتر جعفر شعار هم كه در بعضي جلسات به عنوان 
محقق مدعو شركت داشتند خيلي تمايل داشتند كه انتخاب 
شوند ولي نشد. ايشان به مسائل زباني خيلي اهميت مي دهند 
و فضل و فرهنگشان خوب است. در روز جلسه راي گيري و 
پيشنهاد بنده غايب بودم لذا نمي دانم آيا اصوالً  مطرح شده اند 

يا خير. 
نام مبارك حضرتعالي در س���الهاي پيش خيلي در 
فرهنگستان به ويژه در ايام انتخاب عضو يا اعضاي جديد 
مكرر مطرح مي ش���د و همگان با احترام و اعتقاد بسيار از 
آن جناب ياد مي كردند كه بعضي از دوستان از جمله دكتر 
سركاراتي مي گفتند كه: استاد مرتضوي نمي پذيرند. من هم 
همين احساس را داش���تم و البته همكاري با فرهنگستان 
حوصله و انرژي مخصوصي هم الزم دارد. كارها هم خيلي 
كند پيش مي رود. اخيراً بنده دو مقاله براي نشريه »گلستان« 
منتشره در آمريكا كه نشريه شوراي گسترش زبان فارسي در 
نيويورك است، درباره انتشارات جديد فرهنگستان نوشته ام 
كه نخستين مصوبات فرهنگستان نام دارد و بحث و بررسي 
درباره 220 واژه جديدالضرب است. و ديگر بحث درباره 

اصول و ضواب���ط واژه گزيني. دلم مي خواهد دهها صفحه 
برايتان بنويسم از بس كه احساس همدلي با شما دارم. 

ديگر از اخبار فرهنگي ترتيب مجلس بزرگداشت دكتر 
زرين ك���وب بود كه در همان روز هم يادگار نامه جديدي 
براي ايشان به همت آقاي علي دهباشي منتشر شد. دكتر 
مجتبايي و دكتر محقق و چند تن ديگر صحبت كردند. 
 اين بنده در يادگار نامه مقاله اي دارم: به نام »فرار از مدرسه«
  و »فرار از فلسفه«. و در اين باب است كه درد غزالي در اينكه با فلسفه 
در افتاده بود، چه بود. دو سه ماه پيش هم جشن نامه يا يادنامه 
ديگري در باب استاد زرين كوب منتشر شد، به همت آقاي 
اصغرمحمدخاني. هر دو مجموعه خوب و آبرومند است. 
كار ديگري كه در دست انتشار دارم تصحيح جديدي  
از »مرآت المثنوي« از قاضي حسين است كه با كمك چند 
تن از دوستان حروفچيني جديد تهيه كرده ايم و كشف االبيات 
سراسري گذاشته ايم و استاد زرين كوب هم به درخواست بنده 
يادداشتي بر آن نوشته اند كه ان شاء اهلل تا سه چهار ماه ديگر 
منتشر خواهد شد. هواي نزديك به صبح، در حوالي نزديك 
شدن به صبح يك قدري بيشتر تاريك  مي شود. حكايت بنده 
است كه قبل از رها كردن همه اين قبيل كارها در چند سال 
اخير خيلي پر كاري كردم ولي ديگر هر  شور و رغبتي بود 
يا هر دين و مسئوليت، آن را تمام شده مي دانم و خيال دارم 
بنشينم و صبر پيش گيرم ودنباله  هيچ كاري را نگيرم . ديگر 
تاب و توان قبول مسئوليت ندارم. و  خواهم اگر ان شاء اهلل عمر 
و اميد و آينده اي باشد، به جبران  مافات و خواندن نخوانده ها 

بپردازم و تسليم افسردگي پيرانه سر شوم. 
 دوستدارو دعاگوي شما
 بهاءالدين خرمشاهي
۷۷/۱/۱

 مقاله اي دارم: به نام فرار از مدرسه
 و فرار از فلسفه. و در اين باب است كه 

 درد غزالي در اينكه با فلسفه 
در افتاده بود، چه بود. دو سه ماه پيش 
هم جشن نامه يا يادنامه ديگري كسب 

منتشر شد، به همت آقاي محمدخاني هر 
كه مجموعه خوب و آبرومند است

 اكنون كه نوشتن اين نامه را 
براي آن سرور عاليقدر آغاز كرده ام 

نيم ساعتي از از تحويل سال مي گذرد، 
يعني دقايق اوليۀ نوروز، اول فروردين 

 77 است. دو سه روزي  هست كه
 لحظه شمار فرا رسيدن سال نو هستم 
تا به رسم اين  سال ها، ارادتي بنمايم و 

سعادتي ببرم
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شايد مي بايست من آخرين كسي باشم كه راجع به جشن 
مهرگان گفت وگو دارد؛ زيرا بررس���ي اعياد باستان ايران كه 
تعدادشان هم زياد بوده ، كار متخصصاني است كه عمري را در 
راه پژوهش درباره اين مسائل گذرانيده اند؛ در ضمن بايد اضافه 
نمايم كه بنابر تخصص من، بحث حاضر تنها جنبه تاريخي 
دارد، نه جامعه شناسي و مردم شناسي ، كه اعياد بيشتر با اين 

دو رشته در ارتباط اند. 
 »مهرگان« يا »مهران« ، نام عيدي است كه در شانزدهمين 
روز از هفتمين ماه س���ال، يعني مهرماه در ايران باستان از 
هزاره هاي دور و از زماني كه آريائي ها به اين سرزمين وارد 
شدند، برگزار مي شده و قبل از آن در ايران ويج  �  ماوراءالنهر، 
بخصوص ُسغد و خوارزم  �  متداول بوده است؛ زيرا همراه با 
آيين ميترائي كه در آن منطقه گسترده بوده، حتي قبل از ظهور 

پيامبر زرتشت مرسوم گشته. اين عيد و جشن را »ميتراكانا«
)ميثره كانه � mithriakana( مي خوانده اند، و در متون 
عربي »مهرجان« آمده است؛ كه به معني »جشن هاي رسمي 
به افتخار ميترا« بوده است. خالصه آنكه ميترا يا مهر، ايزد نور 
و خورش���يد و در مرتبه اي پائين تر از اهورامزدا؛ و در ضمن 
ايزد پيمان، داوري، عدالت، دوستي، جنگاوري و حتي نگهبان 
روس���تاها و خرمن بوده و آيين ميترائي الاقل از چهار هزار 
سال قبل از ميالد مورد پرستش آريائي ها قرار داشته و به مرور 
ايام و به تناسب پيشرفت فرهنگ و تمدن تكامل يافته است. 
پس از ظهور پيامبر زردشت و گسترش دين زردشتي، ميترا 
جايگاه خود را حفظ كرد، و نه تنها در بزرگداشت وي كوشش 
فراوان مبذول داشته، و بر مراسم آييني ميترائي كه عيد مهرگان 
نيز جزئي از آن بود، افزوده شد؛ بلكه همراه با توسعة قلمرو 

امپراطوري هاي ايراني، به خارج از مرزها نيز نفوذ يافت.
بلعمي اين جش���ن را »نوروز مهرگان« ناميده، در برابر 
»نوروز بهار« و مي نويسد: »مهران روز از ماه مهر و مهرگان 
ايدون بود، چون مهران روز«. از سلمان پارسي نقل شده كه: 
»ما در عهد زردشتي بودن، مي گفتيم كه خداوند براي زينت 
بندگان ياقوت را در نوروز بيافريد و زبرجد را در مهرگان، و 
اين دو روز را بر ديگر روزهاي سال برتري داد؛ چنانكه ياقوت 
و زبرجد را بر ديگر گوهرها«؛ و ديديم كه فردوسي در روز 
تاجگذاري فريدون سرود كه: »گرفتند هر يك ز ياقوت جام«؛ 
و در جاي ديگر گفته است: ز »ياقوت سرخ« است، »چرخ 

كبود«. بدين ترتيب در دوران اساطيري و همچنين تاريخي 
ايران باستان، ياقوت را نماد خورشيد و ايزد آن ميترا؛ و زبرجد 
را نماد حاصلخيزي و سرسبزي؛ و به احتمال قريب به يقين 
ايزد بانوي آن، آناهيتا مي گرفته اند؛ و چنانكه عيد مهرگان از آِن 
ميترا بوده، شايد نوروز را كه شروع سرسبزي و رويش بوده، 
از آن اين ايزد بانو مي دانسته اند. در »بندهشن« آمده است كه 
مشي و مشيانه كه نسل انسانها از اين دو در وجود آمده اند، 
و آنها خود از تخمة كيومرث بوده اند كه اولين انسان و اولين 
فرمانروا بر روي زمين بوده است، در چنين روزي در وجود 
آمده اند و در ضمن از بدن مشي و مشيانه غله و به خصوص 

گندم روئيده شد.

جشن مهرگان شش روز به درازا مي كشيد؛ در حاليكه 
در سراسر ماه، شادماني و سرور برقرار بود؛ و عوام و خواص 
در اين جش���ن به شادي و پايكوبي و رد و بدل كردن هدايا 
مي پرداختند، و بدين منظور در شهرها بازار برپا مي شد. ابتداي 
آن روز شانزدهم مهرماه بود كه آن را »مهران عامه« مي گفتند 
و تا روز بيست و يكم مهر ادامه مي يافت، كه آن را »مهرگان 
خاصه« مي خواندند. از جمله مراسم اين جشن كه مي بايست 
از آن دوران ساساني بوده باش���د، آن بود كه موبدان موبد، 
خوانچه اي كه در آن ترنج، ش���كر، گل نيلوفر، سيب، انار و 
خوشه اي انگور سفيد و هفت عدد شاخة موْرد گذاشته شده 
بود، در حاليكه دعاي مخصوص عيد را زمزمه مي كرد، يا به 
تعبير آن روز »واج گويان« آن را نزد پادش���اه مي آورد. چنان 
مي نمايد كه درخت مورد از ديرباز مورد تقديس آريائي ها بوده، 

جشن مهران 
 دكتر شيرين بياني 

يد
ع

يكي از دو عيد بزرگ ايران باستان

و بعدها توسط آئين ميترائي به اروپا رفته و در دين مسيح وارد 
گشته است. »مورد« درختچه ايست زيبا و زينتي كه برگهائي 
معطر با رنگ س���بزي بسيار درخشان و براق دارد، كه رنگ 
سبز شفاف را به آن مثل مي زدند،  از ميوة مورد نيز استفاده هاي 
گوناگون مي شود. مي بينيم كه اجناس داخل خوانچه هفت 
نوع و تعداد شاخه هاي مورد نيز هفت عدد بوده، كه هفت در 
ميان اعداد، عدد مقدسي به شمار مي رفته است. رسم زمزمه 
كردن ورد و دعا يا »واج« در چنين روزي، كه به مرور ايام و 
به تدريج به مطالب و مراسم آن افزوده شده است، را نيز به 

فريدون نسبت داده اند.
ابوريحان بيروني دربارة مهرگان مي نويسد: »گويند مهر كه 
نام خورشيد است، در چنين روزي پديدار شد؛ و بدين سبب 
اين روز را بدو نسبت داده اند؛ و »در روز مهرگان، سپيده بر قله 
كوه شاهين ديده مي شود« كه به درستي مشخص نيست كه 
كوه شاهين كدام كوه بوده است. شايد يكي از قلل مرتفع البرز 
بوده باشد؛ و مي افزايد: »خداوند از نور و ظلمت، بين نوروز 
و مهرگان پيمان گرفت«؛ همچنين خداوند ماه را كه كره اي 
سياه و بي فروغ بود، جال و روشني بخشيد و بدين سبب ماه 
در مهرگان از آفتاب برتر است؛ به همين مناسبت كه مهرگان 
نماد خورشيد بوده است، شاهنشاهان در اين جشن تاجي به 
شكل خورشيد كه دايره اي چرخ گونه بر آن نصب شده بود، 

بر سر مي گذاشتند.
در دوران هاي اّولية تمّدني، مردم دو فصل را مورد نظر 
قرار داده بودند، يكي بهار و ديگري پائيز؛ كه اين دو فصل در 
ساز و كارهاي زندگي انسان  ها مؤثّرترين فصل  ها بوده است؛ و 
به تدريج براي اّولي عيد »نوروز« و براي دومي عيد »مهرگان« 
ترتيب يافت و شكل گرفت. اين عيد به عّلت خصوصيات 
فصل پاييز، به خصوص برداش���ت محصول، پس از نوروز 
مهمترين جشن ايرانيان در دوران باستان به شمار مي رفته، كه 
البتّه پس از اين دو، اهميّت جشن »سده« را نيز نبايد از ياد برد. 
به قول ابوريجان بيروني:»بعضي مهرگان را بر نوروز ترجيح 
داده اند«؛ زيرا در طبيعت همه چيز پايان مي پذيرد تا بار ديگر 

زندگي نو شود. 
مردم بر اين باور بودند كه در روز شانزدهم مهرماه، يعني 
اّولين روز جشن يا »جشن عاّمه« فرشتگان به مدد كاوة آهنگر 
آمدند تا او بر ضّحاك مسلّط گردد و در دماوند، در البرز كوه 
در بندكشيده و ظلم و جور از ميان برداشته شود و به جاي او 
فريدون نيكوكار، دادگستر و بخشنده، در همين روز بر تخت 
شاهي نشيند؛ و در برابر هزار سال بدكاري و پلشتي ضحاك، او 
پانصد سال به »دادودهش« فرمان راند. شاهنشاهان هخامنشي، 
كه پ���س از اهورا مزدا، ميترا را تقديس مي نمودند در چنين 
روزي لباس فاخر ارغواني)به رنگ ياقوت نماد ميترا( برتن 
مي كردند و به پايكوبي و شادماني مي پرداختند. آنان نمي بايست 
در ميگساري افراط مي كردند، مگر در چنين روزي، در يكي 
از  منابع يوناني گزارش شده كه ساتراپ ارمنستان در جشن 
مهرگان، هر ساله، بيست هزار كّره اسب اصيل، به رسم هديه 

به دربار هخامنشي هديه مي فرستاد.
اين مراس���م الاقل از زمان اردشير دوم، در نيمة عصر 
هخامنشي رايج بوده است. پيشكش اسب به اين دليل بوده كه 
بنا بر رسم متداول و بسيار كهن، مي بايست اين حيوان، كه در 
نزد آريائي  ها  اهميّت خاص داشته، براي ايزد ميترا و در نتيجه 

خورشيد قرباني شود و گذشته از آن گردونة وي را براند. 
در عيد مهرگان شاهنشاه هخامنشي نقش عمده بر عهده 
داشته است؛ و به گفتة بريان: »اين تنها جشني است كه ما در 
آن از نقش خاص پادشاه آگاهي داريم«. پايكوبي كه ذكر آن 
رفت نوعي رقص مقّدس مخصوص پارسيان بوده كه حركات 
جنگي در آن نمودار مي گشت و مخصوص شخص شاه بود، 
يا بهتر گفته شود رقص در دربار يكي از مراسم آيين ميترا بوده 
و به »رقص پارسي« شهرت داشته. جزء موارد ميگساري در 
اين جشن درباري، نوشيدن هوم، نوشابة سكرآور مذهبي نيز 

بوده است. 
اشكانيان نيز ميترا را تقديس مي كردند و براي اين ايزد 
اسب قرباني مي نمودند و آتش را مقّدس مي شمردند. هرچند 
كه دربارة مهرگان از اين دوره مطلب مهّمي باقي نيست، معهذا 
مي توان دريافت كه به همين دليل پرس���تش ميترا، كه الاقل 
در ارمنستان مدارك كتبي از آن به دست آمده است؛  جشن 
مهرگان را گرامي مي داشته اند و مراسم عيد را برپا مي كرده اند. 

شايد مي بايست من آخرين كسي باشم كه 
راجع به جشن مهرگان گفت وگو دارد؛ زيرا 
بررسي اعياد باستان ايران كه تعدادشان 

هم زياد بوده ، كار متخصصاني است 
كه عمري را در راه پژوهش درباره اين 

مسائل گذرانيده اند
بنابر تخصص من، بحث حاضر تنها جنبه 

تاريخي دارد، نه جامعه شناسي
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يكي از مهمترين منابع م���ا در اين زمينه، منظومة »ويس و 
رامين« است كه توسّط فخر الّدين اسعد گرگاني در نيمة اّول 
قرن پنجم هجري از پهلوي به فارسي ترجمه شده و مربوط 
به دوران اشكاني مي باشد. در اين منظومة عاشقانه، از جشن 
و عيد مهرگان سخن به ميان آمده و چگونگي آن توصيف 

شده است. 
اردشير بابكان مؤسس سلسلة ساساني در چنين روزي 
برتخت  فرمانروائي نشست و تاجي بر سر نهاد كه به رسم 
هخامنشيان گردونة خورشيد بر آن نقش بسته بود؛ و از آن پس 
رسم چنين شد كه تاجگذاري شاهنشاهان ساساني در روز 
جشن مهرگان � مهرگان خاّصه � انجام گيرد. ابوريحان بيروني 
مي نويسد كه در جشن »مهرگان خاّصه« در كاخ پادشاه، مرد 
تنومند و دليري را مي گماشتند تا در بامداد بايستد و با صداي 
بلند و رسا ندا در دهدكه: »اي فرشتگان، بسوي دنيا بشتابيد و 
جهان را از گزند اهريمنان برهانيد.« كه ما را به ياد مدد فرشتگان 
براي طرد ضحاك بدكار در دوران اساطيري مي اندازد. همو 
مي افزايد: در اين روز بود كه خداوند در كالبدها جان دميد. روز 
اول »هرمز روز« و روز بيست و يكم يعني »مهرگان خاصه«، 
»رام روز« ناميده مي شد و در آن روز جشن خاتمه مي يافت. 
ابوريحان بيروني مي افزايد: »زردشت ايرانيان را امر كرد كه 
بايد »مهرجان و رام روز« را به يك اندازه بزرگ بدارند و با هم 
اين دو را عيد بدارند«؛ كه منظور از ابتدا تا انتهاي مهرماه و يا 
»مهرگان عامه« و »مهرگان خاصه« است. چنين مي نمايد كه در 
دوران ساساني بر شكوه و شادماني و ترتيبات مراسم جشن ها 
بس���يار افزوده شده است. هرمز، فرزند شاپور، در نيمة عهد 
فرمانروايي ساساني، فرمان داده بود كه همة روزهاي مهرماه را 
جشن بگيرند، به اين ترتيب از آن پس ايرانيان به مدت سي 
روز عيد را جشن مي گرفتند؛ و مانند نوروز، هر پنج روز از آن 
ماه، جشن به يك طبقه از طبقات گوناگون مردم اختصاص 

داشت؛ و از جهت اهميت با نوروز مساوي بود. 
در اين ايام، گذش���ته از همه نوع طعام و نوشيدني، از 
ميان ميوه ها: ترنج، سيب، به، انار، عناب و انگور سفيد خورده 
مي شد؛ و مردم معتقد بودند كه اگر از اين نوع ميوه ها خورده 
ش���ود و در ضمن گالب بياشامند و آن را بر خود و ديگران 
بپاشند، در آن س���ال از آفات و باليا مصون خواهند ماند. 
همچنين براي شگون و افزوني نعمت براي فرزندان خود، 

كودكان نورسيده را در اين روزها نامگذاري مي كردند.
انار يكي از مهمترين ميوه هاي اين جشن بود؛ زيرا گذشته 
از خواص و زيبائي آن، احتماالً، دانه هاي »ياقوت« گونة انار، 
آن را نمادين و مقدس جلوه گر مي ساخت. از پلوتارك روايت 
شده كه يكي از رعايا، انار بزرگ و زيبائي براي اردشير هديه 
آورد. شاهنشاه براي ابراز لطف، با شعف گفت: »به خورشيد 
سوگند« كه هدية ارزنده اي است، و خواست كه او را به مقامي 
برساند. گفتيم كه ياقوت نماد خورشيد و عيد نوروز بوده است. 
انگور نيز از اهميت ف���راوان برخوردار بود؛ زيرا درخت مو 

)تاك( مظهر باروري به شمار مي رفت. 
جشن مهرگان در سراسر قلمرو امپراطوري هاي ايران 
باستان تا ارمنستان و آسياي صغير )تركية امروزي( معمول 
بوده؛ كه بهتر اس���ت گفته شود از رود سيحون تا كناره هاي 
درياي مديترانه، گستره اي چنين وسيع را فرا گرفته، و از آسياي 
صغير كه چون پلي آسيا و اروپا را به هم مرتبط مي ساخت، 
همراه با آيين مهرپرستي به اروپا وارد شده بود. در امپراطوري 
روم، عيد مهرگان »روز والدت خورشيد شكست ناپذير« اعالم 

شده بود؛ و سپس به نوعي در دين مسيح نيز وارد شد. 
به قول بريان »كيش ميترا در عصر تمدن رومي گسترشي 
صاعقه گونه يافت«. پس از ورود اعراب و دين اسالم به ايران 
و سقوط شاهنشاهي ساساني، زمانه به گونه اي ديگر گرديد، 
فصلي كهنه بسته و فصلي نو گشوده شد و جشن مهرگان نيز 
مانند ساير عيدها و آداب و رسوم و سنت ها دگرگوني يافت؛ 
ولي مردم س���عي كردند كه در كنار دين جديد خود، آن را 
همچنان محفوظ دارند. گزارش شده است كه در اولين قرن 
هجري، مردم بلخ در چنين روزي به فرمانده يكي از پادگانهاي 
اعراب مس���تقر در شهر، هدايائي تقديم داشتند تا دوستي و 
مسالمت خود را نسبت به وي و قواي تحت فرماندهي اش 
ابراز دارند؛ در حاليكه اين روش جزء آداب جشن نبوده است. 
مي دانيم كه بلخ يكي از مهمترين پايگاههاي فرهنگ ايراني و 
دين زردشتي بود و آتشگاه نوبهار در اين شهر قرار داشت؛ 

و نگهبانانش برمك ناميده مي شدند كه از خاندان معروف 
برمكيان بودند. در سال 121 هجري يكي از دهقانهاي مهم و 
معروف كه مي بايست يا مي خواست به دين اسالم بگرود، در 
بلخ و در روز عيد مهرگان در حضور جمع برخاست و خطاب 
به مردم حاضر، با صداي بلند تغيير دين خود را اعالم داشت. 
چني���ن مي نمايد كه در دوران اس���المي تاريخ ايران، 
سامانيان كه در قرن سوم هجري حكومت رانده اند، جزء اولين 
فرمانرواياني بوده اند كه براي احياي سنت هاي گذشته، اين 
جشن را پاس داشته و آن را زنده كرده اند؛ زيرا در چهار مقالة 
عروضي مي خوانيم كه: »چون اميرنصر بن احمد، مهرگان و 
ثمرات او بديد، عظيمش خوش آمد«؛ و باز چنين مي نمايد كه 
قبل از او اين رسم همچنان برقرار بوده كه فرمانرواي ساماني 
آن را ديده و پس���نديده بوده است. از آن پس هنگامي كه در 
دوران تاريخ پس از اسالم اين سرزمين غور مي كنيم درمي يابيم 
كه »مهرگان« در زماني دراز و متمادي، باش���كوه و همراه با 
شادماني و سرور انجام مي گرفته است؛ در حاليكه دوره هاي 
گوناگون با فراز و نشيب هاي سياسي � فرهنگي همراه بوده؛ 
و گاه بيشتر و گاه كمتر ياد سنت هاي گذشته گرامي داشته 
مي شده؛ ولي هنگامي كه در اين روند دقت مي كنيم درمي يابيم 
كه هرگاه ايران دچار تهاجم و تعرض بيگانگان مي گشته، اين 
سنت ها نمايان تر و زنده تر جلوه مي نموده و مورد توجه مردم 
قرار مي گرفته، خواه مردم عادي يا به قول منابع »عامه« و خواه 
توسط ديوانساالران و روشنفكران دلسوز ايراني، تا هر چه 
بيش���تر مهاجمين را با فرهنگ و آداب و سنن ايراني آشنا و 
مأنوس نمايند و از فرهنگي كه با خويش از سرزمين هاي بيگانه 

به همراه آورده بودند، دورشان سازند. 
شگفت آنكه در موسيقي كالس���يك )سنتي( ايراني، 
»مهرگان« يا »مهرگاني« نام مقامي بوده است در ميان دوازده 
مقام؛ و فارابي و صفي الدين ارموي كه در كار موسيقي نيز استاد 
بوده اند، آن را مقام يازدهم ذكر كرده اند؛ كه به احتمال قريب 
به يقين در دوران پيش از اس���المي به خصوص در »جشن 
مهرگان« از آن بهره مي گرفته اند. مي دانيم كه در اين دوران، 
موسيقي مقامي بس شامخ در ميان انواع هنرها داشته؛ و در 
هر زمان و عصري به تكامل و تنوع آن افزوده ش���ده است. 
در س���فرنامه فيثاغورت حكيم گزارش شده كه در جشن 
تاجگذاري داريوش بزرگ زنان رامشگر به شماره هر روز 
س���ال، به تعداد 365 خواننده، در اين جشن آواز خوانده اند. 
چنين مي نمايد كه براي هر روز سال و به مناسبت آن روز، 
آهنگي موجود بوده است؛ چنانكه در زمان ساسانيان باربد 
موسيقيدان بزرگ و معروف اين عهد نيز براي هر روز از سال 
آهنگي ساخته بود كه يكي از آن ها »مهرگان« يا »مهرگاني« 
بوده است. در منظومه خسرو و شيرين نظامي گنجوي نام 
سي آهنگ از اين نوع ذكر شده است. دكتر عفيفي در كتاب 
ارزشمند خود به نام »فرهنگنامه شعري« مي نويسد: »مهرگاني 

نام نوائي از مصنفات باربد بوده است.«
گفتيم كه در دوران غزنوي و س���پس س���لجوقي و 
خوارزمشاهي، به رسم گذشته در دربار جشن هاي باشكوه 
برگزار مي گرديد، براي سالطين هدايا آورده مي شد؛ و آنان نيز 
در برابر، بخشش ها و هدايا نثار مردم مي كردند. به گفته بيهقي: 
»اميررضي اهلل عنه ]سلطان مسعود[ به جشن مهرگان نشست 

روز سه شنبه 27 ذوالحجه و بسيار هديه و نثار آوردند.«
گذش���ته از شاعراني كه برشمرده شد كه دربارة جشن 
مهرگان و اعياد آن اشعاري سروده اند، اغلب شعراي قرون 
مياني ايران عهد اسالمي دراين باره قصائد و غزليّاتي دارند، 
چون: رودكي، فّرخي، عنصري، معّزي، ناصرخسرو قبادياني، 
قطران تبريزي، سوزني، مجيد بيلقاني، رشيدوطواط، خاقاني و 
غيره. مهمترين منابع ما در دوران اسالمي دربارة جشن مهرگان 
يكي ديوان منوچهري است و ديگري اثر پرارزش ابوريحاني 

بيروني كه از آنها جاي جاي سخن به ميان آمد. 
هنگامي كه در منابع و به خصوص در تاريخ ادبيّات و 
ديوان اشعار سير مي كنيم درمي يابيم كه برخالف عهد غزنوي، 
سلجوقي و حتي خوارزمشاهي، »جشن مهرگان« در دوران 
تهاجم مغول مورد توّجه حكومت ايلخاني قرار نگرفت و سير 
نزولي پيمود. زيرا آنان در كار برقراري احكام و سنن »ياسا« و 
آداب آيين َشَمني و حتّي بودائي بودند؛ و از اين روي در ديوان 
شاعران و منابع اين عهد، به سبك معمول گذشته از »جشن 
مهرگان« نه در دوران ايلخاني و نه در دوران تيموري مغول نژاد 
چندان اثري و خبري نمي يابيم. موالنا جالل الّدين، سعدي و 
حافظ، سه شاعر انديشمند واالئي كه مي توان ديوان هايشان را 
جزء منابع تاريخ ايران دانست، هيچ يك از اين عيد براي ما 
شعر يا حكايتي برجا نگذاشته اند؛ يا الاقل نگارنده از آن بي خبر 

است؛ در حاليكه عيد نوروز همچنان برقرار ماند.

ميترا يا مهر، ايزد نور و خورشيد و در 
مرتبه اي پائين تر از اهورامزدا؛ و در 

ضمن ايزد پيمان، داوري، عدالت، دوستي، 
جنگاوري و حتي نگهبان روستاها و خرمن 

بوده و آيين ميترائي الاقل از چهار هزار 
سال قبل از ميالد مورد پرستش آريائي ها 
قرار داشته و به مرور ايام و به تناسب 
پيشرفت فرهنگ و تمدن تكامل يافته است
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صدای مهرداد كاظمی و بر اساس سروده ای از موالنا:
بهار آمد بهار آمد بهار مش����كبار آمد

نگار آمد نگار آم����د نگار بردبار آمد
حبيب آمد حبيب آمد به دلداری مشتاقان

طبيب آمد طبيب آمد طبيب هوشيار آمد  . . .
نوروز 1372 بود كه سريال »مهمان«، مهماِن نوروزی 
خانه های مردم ايران گشت. به غير از مردم پسند بودن قصه 
و هنرآفرينی خاطره انگيز هنرمندان اين مجموعه تلويزيونی، 
موس����يقی تيتراژ پايانی سريال نيز بسيار مورد توجه قرار 
 گرفت كه هنوز هم پس از س����ال ها خاطره انگيز جلوه

 می نمايد. اثر »عيد آمد و عيد آمد، وان بخت سعيد آمد« به 
آهنگسازی شادروان حسين فرهادپور بر روی سروده ای از 

موالنا كه با صدای حسن فداييان اجرا شد. 
تمركز بر موسيقی ش����عر و مايه گزينی مناسب در 
دستگاه همايون- بيات اصفهان و سازبندی و سازآرايی مؤثر 
اركستر در جهت القای سرور و شادكامی ايام عيد به انضمام 
اجرای خوب خواننده، بس����يار قابل تأمل است. زنده ياد 
حسين فرهادپور، نوازنده ويلن، قيچك و قيچك آلتو بود و 
به نوازندگی تنبك نيز اشراف داشت. او فرزند ارشد هنرمند 
پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون ايران مرحومه پروين 
سليمانی بود كه اتفاقاً در همان سريال نيز، مادر هنرمندش 
با نقش بانوی چنگال به دس����ت هنرآفرينی كرد. حسين 
فرهادپور در 7 تير 1382 در سن 65 سالگی زودتر از مادر 
هنرمندش به ديار باقی شتافت. پروين سليمانی در مراسم 
تشييع پيكر فرزندش خطاب به مردم گفت: »62 سال برای 
شما مردم زحمت كشيده ام، مرا تنها نگذاريد. من از همه 
شما ممنونم. پسر من در شرايطی ُمرد كه پس از سال ها كار 
هنری و مثل خود من ... در دو اتاق مستأجری می كرد ...« 
و اينجاس����ت كه تمايز بين هنرمندانی چون حسين 
فرهادپور با هنرمندنمايانی كه هنوز نيامده – و يا تازه آمده- 
اسير اغواگری های رسانه ای و شهرت طلبی و سيم و زر 
دنيا می شوند، به خوبی آشكار می گردد. از اجرای خوب 
حسن فداييان و صدای خوب ايشان نيز نمی توان سخن 

از آغاز پديده ضبط صدا در ايران در س����ال 1906 م. 
)مقارن با سال 1284 ه.ش( و آثار به جای مانده از آن عصر 
 ت����ا به حال حاضر كه فرهنگ صوتی مضبوط ما را در بر 
می گيرد، بررسی بهاريه ها و تصنيف ها و ترانه های بهاری 
خود مبحثی پژوهشی است. اين مهم با توجه به آغاز به كار 
رسمی راديو در سال 1319 ه.ش اهميتی دو چندان می يابد 
و مطالعه و پژوهش در زمينه اين آثار، ما را به نكات جالب 

و مفيدی رهنمون می سازد. 
از جمله تالشگران اين حوزه باالخص در آثار بهاری 
مقاطع زمانی 1284- 1319 ه.ش و 1319- 1357 ه.ش، 
ميرعليرضا ميرعلينقی )مورخ و پژوهشگر موسيقی( است 
كه تا به حال پژوهش های بسياری را در اين خصوص 
مبذول داشته اس����ت. راقم اين سطور ابتدا مصدد بود كه 
بهاريه های را در اين مقاطع زمانی ارائه نمايد ولی با توجه 
به پژوهش های سترگ محققانی چون ميرعلی نقی، بر آن 
شدم كه در خصوص چند اثر بهاری منتخب در بازه زمانی 
بعد از انقالب )به خصوص دهه های ش����صت و هفتاد( 
تحقيق مختصری كرده و ماحصل آن را تقديم خوانندگان 

محترم نمايم.
يكی از آثار به يادماندنی سه دهه اخير اثر »تاب بنفشه« 
می باشد. هر چند كه سروده اين اثر اشاره مستقيمی به بهار 
و نوروز ندارد ولی انتخاب شعر، بر روی يكی از غزليات 
بهارانه حافظ صورت گرفته و شنيدن آن ناخودآگاه بهار را 
در ذهن تداعی می كند. اين اثر از ساخته های احمدرضا 
مؤيد محسنی است كه با صدای مهدی بهزادپور )بهزاد( 

اجرا شده است. 
ملودی پردازی زيبا و ريتم گزينی مناس����ب برای 
 اين اثر ضمن بهره گيری صحيح از موس����يقی شعر و 
مايه گزينی هوشمندانه ای كه در بيات ترك صورت گرفته 
و البته اجرای پر حس و حال خواننده، سهم بسزايی را در 
تأثيرگذاری و ماندگاری اين اثر خاطره انگيز داشته است. 
احمدرضا مؤيد محس����نی نوازنده سنتور و آهنگساز از 
 ديار كريمان - كرمان بزرگ- می باشد كه با ساخت آثار 
برجسته ای در دهه شصت كه اغلب با صدای هم استانی اش، 
مهدی بهزادپور اجرا گرديد، خاطرات بسياری را برای چند 
نسل رقم زد. بهزادپور نيز از ديار بم كه سينه سوختگان 
بسياری را در عرصه موسيقی پرورانده، دارای صدايی زيبا 
با مؤلفه های مختص به خويش می باشد كه به تازگی و در 
صحت سالمتی و عافيت به آغوش ميهن بازگشته و اميد 

است كه فعاليت های هنری خود را به زودی آغاز نمايد.
اثر »تاب بنفش����ه« را به آهنگسازی احمدرضا مؤيد 
محسنی و با صدای مهدی بهزادپور بر اساس سروده ای از 

حافظ، با هم زمزمه می كنيم:

بشنو که تالوت کند آيات بهاری ...
 محمدرضا ممتازواحد

ي
شاد

منتخب آثار بهارانه موسيقی بعد از انقالب

در سال های گذشته و به ويژه در 
عصر برنامه گلها، رسم بر اين بود كه 
آوازخوانان در استقبال از سال نو و 

بهار، آوازهايی را با حال و هوای بهارانه 
ضبط می كردند و اين آوازها در ايام 

نوروز پخش می شد

تاب بنفشه می دهد طره مشك سای تو
پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو

ای گل خوش نسيم من بلبل خويش را مسوز
كز سر صدق می كند شب همه شب دعای تو

من كه ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می كشم از برای تو

از ديگر آثار به يادماندنی در اين زمينه، اثری اس����ت 
كه به حدود سال های 68- 1367 باز می گردد. اين اثر از 
ساخته های دكتر حسن رياحی خالق سرود ملی ايران )سر 
زد از افق مهر خاوران( می باشد. قالب اركسترال اثر بر روی 
سروده ای شورانگيز از موالنا )بهار آمد بهار آمد بهار مشكبار 
آمد( و بهره گيری صحيح از موسيقی شعر -كه خود مقوله 
بسيار مهم و اصولی در فن آهنگسازی است، به گونه ای 
كه شايد سهم بسياری از ماندگاری اين اثر در همين نكته 
نهفته باشد- به همراهی سازبندی و سازآرايی آهنگساز برای 
اركستر بزرگ و البته اجرای فوق العاده مهرداد كاظمی، هر 
 چه بيشتر و بيشتر به مانايی آن افزوده است. مهرداد كاظمی، 
خواننده ای دانش آموخته و تحصيل كرده با جنس و رنگ 
صدايی متفاوت و كم نظير در موسيقی چند دهه اخير است. 
آثار به ياد ماندنی اين هنرمند هنوز هم در اذهان باقی است؛ 
به خصوص اثر زيبای »آب زنيد راه را هين كه نگار می 
رسد ...« كه حاصل كار دو صدايی او با شادروان محمود 

عليقلی )سيامك( بود. 
اثر »بهار آمد« به آهنگسازی دكتر حسن رياحی و با 

نگفت. فداييان زاده بابل است و بيشتر به موسيقی فولكلور 
مازندران پرداخته و در اين خصوص نيز آثار ارزشمندی را 

از ايشان شاهد بوده و هستيم. 
اثر »عيد آمد و عيد آمد« را به آهنگس����ازی شادروان 
 حس����ين فرهادپور و با صدای حسن فداييان بر اساس

 سروده ای از موالنا، با هم زمزمه می كنيم:
عيد آمد و عيد آمد وان بخت سعيد آمد

برگير و دهل می زن كان ماه پديد آمد
برخيز و به ميدان رو در حلقه رندان رو

رو  جانب  مهمان رو  كز راه  بعيد آمد
بربند لب و تن زن چو غنچه و چون سوسن

رو صبر كن از گفتن چون صبر كليد آمد
آلبوم »بوی نوروز« از آثار اوليه گروه دستان محسوب 
می شود. از آثار قابل توجه در اين آلبوم، اثر »بوی نوروز« 
می باشد كه نام آلبوم نيز برگرفته از همين اثر است. سروده 
آموزنده شيخ اجل سعدی شيرازی، همراه با ملودی پردازی 
زيبای حميد متبسم در دستگاه سه گاه كه با صدای زنده 
ياد ايرج بسطامی اجرا گرديد. فرم ملوديك و ساختارجمله 
بندی اثر )قرينگی و به ويژه غير قرينگی عبارات و جمالت 
موسيقايی(، روند روايی موسيقی جهت القای هر چه بهتر 
مضامين شعری و توجه به مبانی آهنگسازی و بافت پلی 
فونيك )كنترپوانيك( در اين اثر قابل تأمل است. اجرای 
شادروان بسطامی نيز مانند ساير اجراهايش پرطراوت، با 

صالبت و زيباست.
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ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری  . . .
عباس بهادری نيز اين بار با آهنگی از حسين بهادری و 
شعری از مشفق كاشانی، اثر جديد و ماندگاری را ارئه داد؛ 
اغلب آثار شاخص عباس بهادری مضمونی بهاری داشته و 

نام و آثار اين هنرمند با بهار عجين شده است:
به����ار آم����د ب����ا عط����ر گل راز

زن����د  بلب����ل  ب����ا  نغم����ه آواز
ن����وا  آمد از  باغ و  دش����ت و  دمن

بيا كه روش����ن ش����ده الله به صحرا
به باغ س����بزه چه نقش����ی زده باران

كه اكنون دل عاش����ق شده شيدا  . . .
و در آخر بايستی اذعان داشت كه جای كتاب جامعی 
در خصوص »بهاريه های موسيقی« از منظر پژوهشی بسيار 
احساس می شود. البته در خصوص آيين های نوروزخوانی 
و ترانه ه����ای بهارِی گنجينه موس����يقی نواحی ايران، 

 

پژوهش های گس����ترده ای در كتاب »خنياگران نوروزی« 
صورت گرفته است. اما در خصوص آثار مضبوط صد و ده 
سال اخير كه فرهنگ صوتی ما را در برمی گيرد، تدوين و 
نگارش يك اثر سترگ پژوهشی در خصوص آثار بهاری، 
بس����يار ضرورت دارد. اين پژوهش در سه مقطع زمانی 
بسيار حايز اهميت است. مقطع 35 ساله از آغاز ضبط صدا 
در ايران تا قيل از آغاز به كار رسمی راديو )1284- 1319 
ه.ش(، مقطع 38 ساله آغاز به كار رسمی راديو تا انقالب 
)1319- 1357 ه.ش( و مقطع 38 س����اله بدو انقالب تا 
عصر حاضر. البته به غير از آثار توليدی در رسانه راديو، 
آثار توليدی موسيقی در ساير رسانه ها و نهادها از جمله 
وزارت فرهنگ و هنر سابق، كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان، رسانه تلويزيون، حوزه هنری و مراكزی از اين 
قبيل را نيز بايستی مدنظر قرار داد. هدف از تأكيد بر رسانه 
راديو به دليل پركاری توليد آثار موسيقی به خصوص در 

مقطع قبل از انقالب می باشد. 
حداقل ثمره تحقيقی اين پيشنهادِ پژوهشی، به غير از 
بررسی و تحليل بهاريه های موسيقايی در مقاطع مختلف 
تاريخی، سنجش تغييرات كيفی و آسيب شناسی در خصوص 
داليل مانايی و ميرايی آثار عصر حاضر در مقايسه با آثار صد 
و ده سال گذش����ته را در بر خواهد داشت. البته گردآوری، 
تدوين و نگارش مجموعه ای به اين وسعت قطعاً در بضاعت 
پژوهش انفرادی نخواهد بود، بلكه همت و اهتمام قاطبه 
پژوهشگران موسيقی را می طلبد كه در اين خصوص اقدام 
نمايند. افسوس كه كار گروهی و باالخص پژوهش گروهی 
در كشور ما آنچنان كه بايد و شايد شكل نگرفته است. البته 
به غير از تصانيف و ترانه های بهاری، »آوازهای بهاری« را نيز 
نبايد فراموش كرد. در سال های گذشته و به ويژه در عصر 
برنامه گلها، رسم بر اين بود كه آوازخوانان در استقبال از سال 
نو و بهار، آوازهايی را با حال و هوای بهارانه ضبط می كردند 
و اين آوازها در ايام نوروز پخش می شد. راستی در يكی دو 
دهه گذشته، چند آواز بهاری در موسم نوروز از صدا و سيما 

شنيده ايم؟! ... سال نو مبارك.     

زيباس����ت در باران تازه ش����دن ها
رق����ص گلها در آغ����وش چمن ها

م����ی رس����د  پيغ����ام   آس����مانی
زندگانی زيباس����ت زندگان����ی  . . .

بيژن خاوری نيز از خوانندگان آن عصر بود كه آثار 
زيبايی را از وی شاهد بوديم. اثر خاطره انگيز بهاری وی به 
آهنگسازی فريد شب خيز و با سروده ای از ايرج قنبری:

بهار آمد و شمشادها جوان شده اند
پرندگان مهاجر ترانه خوان شده اند

دوباره پنجره ها  بال عشق وا كردند
دوباره آينه ها  با تو مهربان ش����ده اند

شكوفه های معطر دوباره می خندند
كه ميزبان قدم های ارغوان شده اند  . . .
اواخ���ر دهه هفتاد با آث���ار متفاوت ت���ری در حوزه 
موسيقی پاپ مواجه ش���ديم. از جمله يك اثر موسيقی سه 
 صدايی كه در زمان خود بس���يار س���ر و صدا كرد. آهنگ 
فريد شب خيز و سروده حسن عسگری با صدای پرويز طاهری، 

بيژن خاوری و حسن همايونفال كه مضمونی بهارانه داشت:
مهرب����ان  ش����د   آفت����اب  نوبهار

برق ش����ادی زد س����حاب نوبهار
داس����تان صحب����ت گل با نس����يم

ت����ازه گش����ته در كت����اب  نوبهار
دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد

همچو   گلهای   بهاری  رويتان   پرخنده   باد  . . .
همچنين خواننده فقيد ش���ادروان كيا باقری كه اثر 
 »آيات بهاری« او با س���روده ای از ساعد باقری و آهنگ 
فريد شب خيز بسيار خاطره انگيز است كه به احترام اين 
خواننده فقيد، عنوان اين نوشتار را هم مصرعی از اين اثر قرار 

داديم؛ همانطور كه تا به حال اين سطور را از نظر گذرانديد، 
نام فريد شب خيز بسيار ذكر شده است. متأسفانه در تاريخچه 
شكل گيری مجدد موسيقی پاپ در مقطع دهه هفتاد شمسی، 
از فريد شب خيز كمتر ياد می شود، در صورتی كه به زعم 
نگارنده و به گواه همين منتخب آثار بهاری او، ايشان را از 

آهنگسازان جريان ساز اين عرصه بايد برشمرد:
خوش می رسی از راه ای باد بهاری

در  بال و  پ����ر  خود  پيغام كه داری
امروز  به  دلها   جز  دوست  نگنجد

جانها همه از شوق در پوست نگنجد
بشنو  كه   تالوت   كند  آيات  بهاری

 از جمله تالشگران اين حوزه 
باالخص در آثار بهاری مقاطع زمانی 

1284- 1319 ه.ش و 1319- 1357 
ه.ش، ميرعليرضا ميرعلينقی )مورخ 
و پژوهشگر موسيقی( است كه تا به 
حال پژوهش های بسياری را در اين 

خصوص مبذول داشته است

اثر »بوی نوروز« به آهنگس����ازی حميد متبسم و با 
صدای زنده ياد ايرج بس����طامی بر اساس سروده ای از 

سعدی شيرازی:
برآمد ب����اد صبح و ب����وی نوروز

به كام دوس����تان و بخ����ت پيروز...
اوايل يا اواسط دهه هفتاد اثر زيبايی در وصف بهار 
از رس����انه ها به گوش مردم رسيد. اثر »خوش آمديد« به 
آهنگسازی محمدجليل عندليبی كه به سروده ای زيبايی از 
فريدون مشيری مزين شد. اين اثر با دو اجرا مورد توجه 
قرار گرفت. اجرای هنرمند پيشكسوت شاپور رحيمی كه 
در نوع خود اجرای استادانه ای بود و همچنين علی رضا 
افتخاری نيز در كنسرت راست پنجگاه گروه موالنا )به 
سرپرستی محمد جليل عندليبی( اين اثر را اجرا كرد. در 
خصوص بررسی ساختار ملوديك- ريتميك اين اثر بايد 
گفت كه آهنگساز با بهره گيری از جاِن كلمات مشيری و 
مايه گزينی هوشمندانه در دستگاه راست پنجگاه و البته با 
ملودی پردازی زيبا و ريتم گزينی مناسب همراه با اجرای 
خوب خوانندگان، اين اثر را در زمره آثار ماندگار موسيقی 

ايرانی درآورده است. 
محمدجليل عندليبی از جمله هنرمندان و آهنگسازان 
پيشكسوت موسيقی ايرانی است. بايد به اين نكته آگاه بود 
كه عدم توجه به هنرمندان و غفلت از آنان، سرانجامِ كار را 
به »كاش« و »افسوس« و كلماتی از اين قبيل منتهی نسازد، 
همانطور كه در خصوص زنده ياد پرويز مشكاتيان منتهی 

ساخت. 
در سال های پايانی حيات پرويز مشكاتيان و در عصر 
خلوت گزيدگی او، كمتر كسی سراغی از او می گرفت 
و كمتر كس����ی از حال و روز او می نوشت ولی پس از 
آن اتفاق، »كاش« ها و »افس����وس« ها شروع شد. هيچ از 
خود پرسيده ايم حال و روز هنرمندانی چون محمدجليل 
عندليبی، محمدعلی كيانی نژاد، شاپور رحيمی و بانو پريسا 
چگونه است؟ اميد است كه در سال جديد غفلت را كنار 

نهاده و كمی هوشيارتر باشيم!
اثر »خوش آمديد« را به آهنگس����ازی محمدجليل 
عندليبی بر اساس س����روده ای از فريدون مشيری، با هم 

زمزمه می كنيم:       
خوش آمديد ای بنفشه ها ای صنوبران

خوش آمدی ای بهار نو ای جهان جان
خوش باش با عشق  با گل  در بهاران

در بستر چمن ای بهاران خوش آمدی 
س����وی ي����اران خ����وش آمدی 

ب����وی ب����اران خ����وش آم����دی
ای يار ای دوس����ت پروانه جان پر زند در هوای تو 

مست مست از صفای تو
بازآ  بازآ  كه  به  جان گل فش����انم  به  پای  تو  جان  

دهم  من  برای  تو
در بستر چمن ای بهاران خوش آمدی سوی ياران 

خوش آمدی بوی باران خوش آمدی  . . . 
اوايل دهه هفتاد بارقه ها و نشانه هايی از موسيقی پاپ 
در رسانه ها ديده و شنيده شد. البته موسيقی پاپيوالری مبتنی 
بر اصالت و هويت ايرانی كه پس از حدود بيش از دو دهه 
هنوز هم زيبا و شنيدنی است. آهنگسازان، خوانندگان و 
شاعران پرتوان و كارآزموده ای كه با ارائه آثاری مردم پسند، 
سعی بر ارتقای سطح سليقه مخاطبان داشتند نه به مانند اآلن 

كه آثار را همپای سطح سليقه مخاطبان تنزل می بخشند.
از اولين آثار اين موج نو موسيقی در اوايل دهه هفتاد، 
اثری است به آهنگسازی فريد شب خيز كه با صدای عباس 
بهادری بر اساس سروده ای از محمود شاهرخی ساخته و 

اجرا گرديد كه اتفاقاً بهاريه ای زيبا بود:
گل می رويد به ب����اغ گل می رويد 

با  ش����بنم  صبحگاه رخ  می شويد
گل جلوه ای از جم����ال جانانه  ما

بلبل به  ترانه وصف او  می گويد  . . .
از ديگر آثار بهاری آن دوران كه باز با صدای عباس 
بهادری همراه بود، اثری است به آهنگسازی محمود منتظم 
 صديق بر اساس س����روده ای از ساعد باقری كه حدود 

سال های 1372 ساخته و پخش گرديد:
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اتومبيل با شش سرنشين از سرازيري روزنامه چم خاله پائين 
رفت. با مه���ارت راننده به ماليمت چرخ هاي جلوي آن روي 
تخته اي كه بين كنارة رودخانه و قايق گذاشته بودند قرار گرفت، 
آهسته پيش رفت تا روي قايق ها قرار گرفت. سرنشينان همه با 
كمي وحشت به اين راه عجيب و پل هوايي يا آبي مي نگريستند. 
با ريسمان از كنار ديگر رودخانه قايق را آهسته آهسته هدايت 
كردند تا قايق نزديك ساحل ديگر قرار گرفت. باز تخته اي گذاشته 
و راننده با مهارت و دقت تمام اتومبيل را روي تخته كش���اند. 
كوچكترين اشتباهي كافي بود كه اتومبيل و سرنشينانش به قعر 

رودخانه � كه درياچه ايست نه رودخانه � فرو رود.
ز روز فروماندگي ياد كن

با همان مهارت چرخ هاي جلو از روي تخته گذش���ت و 
برروي خاك هاي ساحلي قرار گرفت.                                                
 يك گاز تند، چرخ هاي عقب را نيز به جلو كشاند و اتومبيل 
با قدرت زياد مثل نهنگ به طرف سربااليي رودخانه رفت و آن 
باال قرار گرفت و چون گرد و خاك فرو نشست، در اتومبيل باز 
ش���د و راننده از آن پائين آمد. دو تا چوب دستي زير بغل خود 
گذاشت و آن وقت همه حاضرين، يعني آن ها كه با همين وضع 
با هزار ترس و وحشت از رودخانه پرپهنا گذشته بودند متوجه 
شدند كه راننده يك پا بيشتر ندارد، از تعجب به وحشت افتاده 

بودند و همه ناگهاني فرياد زدند. 
 � عجب، راننده فقط يك پا دارد؟

در واقع من بعد از سه چهار سال رانندگي، براي عبور از اين 
پل صراط چم خاله، به وحشت افتادم، و غالمرضاخان كه متوجه 
وحشت من شده بود، خودش پشت رل نشست و اتومبيل را 
عبور داد. در اين لحظه من متوجه شدم كه چه كار خوبي كردم 
كه در اين سفر شمال، اين راننده زبردست يعني معلم خود را 

همراه خود برديم.
كار من نبايد سرمشق شما باشد

سه سال پيش بود كه گواهينامه رانندگي خود را دريافت 
نمودم و پشت ماشين نشستم. همان روز اول متوجه شدم كه 
 هنوز اين ورق پاره براي حفظ جان من كافي نيست. در نخستين 
س���ه راهي كه خواستم بپيچم، يك جيپ ارتشي با سرعت بي 
سابقه خود را به من رساند. ترمزهاي شديد، سپرهاي ماشين را 
كنار هم نگاه داشت. مرگ را براي يك لحظه برابر خود ديدم و 

زندگي مجدد را هم. 
اما ش���وك اين حادثه در اعصاب من اثر خود را گذاشت، 
ماشين را به گاراژ سپردم و بيش از دو ماه از نزديك شدن به آن 
وحشت داشتم. روزي به يكي از دوستان1 سپردم كه اگر راننده اي 
سراغ داشته باشد كه با هزينه كم براي تكميل رانندگي به من كمك 
كند متشكر مي شوم كه او را به من معرفي نمايد. روز بعد زنگ در 
خانه بلند شد. پشت در رفتم، رفيق خود را با يك مرد يك پا كه دو 
عصاي چوبي زير بغلش داشت برابر خود يافتم. رفيقم بدون اينكه 
فرصت صحبت به من بدهد، گفت: آقا � غالمرضاخان راننده 

است، از او خواسته ام كه به شما در رانندگي كمك كند!
ترديد عجيبي در من راه يافت، هرگز گمان نداشتم كه اين 
راننده يك پا بتواند معلمي براي من باشد. خصوصاً بعد از وحشتي 
كه از اولين رانندگي خود داش���تم، پيش خود گفتم ما كسي را 
خواستيم كه در رانندگي كمكمان كند و حال آنكه اين معلم يك پا 

قاعداً خودش از من كمك مي خواهد. 
مثل اينكه آقا غالمرضا متوجه ترديد و حيرت من شد و 

بدون اينكه مجال صحبت به من بدهد گفت:
� آقا، سويچ اتومبيلتان را بدهيد ببينم عيب و اشكالي ندارد، و 
بالفاصله پشت فرمان قرار گرفت و تا من خواستم بگويم مواظب 
باش، ديدم اتومبيل در خيابان به راه افتاد، چندين ويراژ پي درپي و 
جلو عقب كردن و ترمز و تغيير دنده و دورزدن روي اصول، مرا 
متوجه كرد كه راننده زبردستي است! 2 البته او گفت: هيچكدام از 
اين حركاتي كه من در خيابان كردم، شما نبايد مرتكب شويد كه 

هم جريمه دارد و هم خطر.

كنار او نشستم و به تعليمات او گوش كردم، به زودي متوجه 
ش���دم كه از بهترين معلمين رانندگي است و امروز كه با خيال 
راحت اتومبيل راني مي كنم مي فهمم كه تعليمات او تا چه حد 

سودبخش بوده است.
داستان زندگي اين راننده كه بيست سي سال پشت فرمان 
بود از داستان هاي عبرت آموز زندگي بشري است. داستان مبارزه 
مرگ و زندگي، داستان مقاومت بي نظير در برابر شكست هاي 
بي امان روزگار، داستان كسي كه مي كوشد بار خود و خانواده اش 
را به سرمنزل مقصود برساند، هشت نه بچه را تربيت كند، به 
تحصيل بفرستد و به كار بگمارد، و خود به آبرومندي به زندگي 

ادامه دهد. 3 
اما در برابر اين قهر طبيعت، بايد گفت كه جوامع بشري نيز 
وظايفي دارند. نبايد بنابراين باشد كه هر كس در جامعه خورد شد 
و آسيب ديد، جامعه دست از حمايت او بردارد. هم چنان كه ما 
وظيفه داريم كه دين خود را به هر حال نسبت به جامعه ادا كنيم 
و شب و روز بكوشيم و كار كنيم تا گوشه اي از گليم جامعه را 
بگيريم و از آب برون بكشيم، همانطور هم جامعه وظيفه دارد كه 
وقتي ما بيمار و افتاده و عليل و معيوب شديم به كمكمان بشتابد.

در جوامع قديم كه فاصله اي با دوران 
زندگي جنگلي نداش���ته است و اصول 
قانون جنگل در رشه هاي خون بشري 
ديده مي شد، كسي توقع نداشت كه 
جامعه به فكر شكس���تگان باشد. 
در جامعه هاي قدي���م بيماران را 
مي كش���تند كه از رنج آزاد شوند. 

معلم رانندگي من
تهخاطره اي از زنده ياد استاد دكتر باستاني پاريزي

گف
نا

در جزيرة كئوس كساني را كه به 64 سالگي مي رسيدند شوكران 
مي نوش���اندند كه از رنج حيات رهايي يابند و نان خور زيادي 
نباشند. بايد عالوه بر اصول ديگر، مثل اصل مليت و ايران دوستي 
و مذهب و توجه برشرايع اسالم و ساير مسائلي كه به هر حال در 
قانون گذاري مورد توجه است، بايد به هر حال اصل انسان دوستي 

و هومانيسم و حقوق بشر را هم در نظر داشته باشند.4
امروز ننگ اس���ت كه ما يك كارگر هنرور داشته باشيم و 
معيوب شده باشد و هيچ قانوني نباشد كه از او حمايت كند. باالتر 
از همه اينكه او حاضر به كاركردن باشد ولي دستگاه ها كه ورقه 

صحت مزاج مي طلبند، او را از ميان داوطلبان خارج كنند.
در طول تاريخ دنيا يكي دوبار مي توان ديد كه توجهي به 
معلولين شده باشد. از آن جمله، در تواريخ اسالمي يك بار برخورد 
مي كنيم كه وليدبن يزيد، خليفة اموي به قول نويسنده حبيب السير 
»در ايام حكومت خود اسامي كوران و مردم معيوب را قلمي كرده، 

جهت ايشان وظايف مقرر فرمود«.
امروز كه س���ازمان هاي مملكتي هركدام به صورتي از 
بيمه هاي اجتماعي بهره ور مي شوند و كاركنانشان از بازنشستگي 

برخوردارند، بايد به فكر كساني هم باشند كه نقصي يافته اند.
درون فروماندگان شاد كن                  
ز روز فروماندگي ياد كن

چراغ خر تو خر  
  غالمرضا حرف هاي ديگري هم در حين رانندگي مي زد. او 
مي گفت: در زندگي،  خيلي از چپ ها از راست هم راست ترند، 
بايد حواستان جمع باشد. بعضي ها عالمت دست چپ مي زنند، 
ولي يك مرتبه جلوي شما به راست مي پيچند. گول عالمت هاي 
آنها را نخوريد. او مي گفت: زبان رانندگي همين عالمت هاي 
چراغ است، ولي بس���ياري از عالمت ها در مملكت ما دروغ 
مي گويند. مي گفت: تجاوز به خط همسايه ميليمتر به ميليمتر 
صورت مي گيرد، يك وقت متوجه مي شويد كه ماشين دست 
چپي تمام مسير را گرفته. بسياري از همسايه ها، خانة همسايه 
را هم همينطور ميليمتر به ميليمتر غصب مي كنند. او مي گفت 
مدت عادي يك چراغ 45 ثانيه است بيشتر يا كمتر از آن دليل 
تنبلي مأموران راهنمايي رانندگي است. او به شوخي از قول يك 
آذربايجاني نقل مي كرد كه: � چراغ قرمز، يعني نرو، چراغ سبز 

يعني برو )گت(. و چراغ نارنجي معني اش خرتوخر است. 
من آن روزها اصالً متوجه اين خدمت رساني و مراعات 
حقوق بشري مؤسسه فرهنگي علم و صنعت نارمك نبودم5، 
و اينك كه اين يادداشت تجديد چاپ مي شود، اصاًل 
نمي توانم بگويم چه كسي عامل اين امر خير شده 
است. آيا حبيب نفيسي؟ آيا مدير مؤسسه علم 
و صنعت؟ آيا بعض مهندسين روزنامه خوان؟ 
هركه هست او خير آن را برده، و خانواده اي را 

از پريشاني نجات داده است.
در آخر كار يادي هم از كرمان بكنيم. 
يك راننده داشتيم در سيرجان به نام حسين 
اسدي، ماشيني داشت كه كرايه مي داد. 
از آن ماشين س���واري هاي فورد قديم. 
به خاطر دارم دو سه بار مرحوم نصيبي 
رئيس فرهنگ سيرجان و سعيدنيا ناظم 
فرهنگ ماشين او را كرايه كرده به پاريز 
آمدند. معروف بود كه يك وقت ماشين 
خود را كرايه داده بود كه به بندرعباس 
برود. شب در بين راه او هفت شتر را زير 
كرده بود و از روي آنها گذشته بود. بعد به 
همراهان گفته بود: بر پدر مأمورين راه لعنت. 
دو من خاك توي اين دست اندازها نمي ريزند 

كه ماشين به راحتي بگذرد. 
�����������������������������

پي نويس ها :
1�   آقاي جالل طبيب، از دوستان كرماني 
كه همسايه ما بود در خيابان گرگان. او مردي 
با ذوق و ش���اعري خوش طبع اس���ت و ايام 
بازنشستگي را در تهران � براي رفع بيكاري � به 
رانندگي تاكسي سپري مي كرد و بالنتيجه با بسياري از 
رانندگان دمخور بود. او سالهاست كه به كرمان انتقال يافته 

و سر همانجا نهاده كه باده خورده بوده است.
  2 � بعدها متوجه اهميت و زيبايي شعر بانوي شعر ايران 
سيمين بهبهاني در قطعه اي شدم. آنجا كه عنوان آن »مردي كه 

يك پا ندارد« است. 
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اُزبكي يكي از روستاهاي كوچك غرب استان البرز است 
اما شهرتي جهاني دارد.

 خشت ِگلين نه هزارساله آن در موزه 
س���ازمان ملل متّحد، روايتگر 
ديرپايي مدنيّت در ايران است و 
شهر مادي يك كيلومتر در يك 
كيلومتر آن كه مشابه اش تاكنون 
در هيچ ي���ك از محوطه هاي 
باستاني منسوب به مادها ديده 
نشده است. در مجموع آثاري از 
هزاره هفتم پيش از ميالد مسيح 
تا دوره اس���المي )ايلخانيان( در 
اين محوطه وجود دارد. به همين 
جهت، دكتر يوسف مجيدزاده چهره 
ماندگار باستان شناسي ايران از تعبير 
»دانشگاه باستان شناسي« براي ازبكي 
 اس���تفاده مي كند؛ چون سير باستاني 
نه هزار س���اله اي در ده تپّه آن قابل 

مشاهده است. 
     اس���تاد مجيدزاده سرپرس���ت 
گروه كاوش در محوطه باستاني ازبكي، 
در يكي از روزهاي س���رد پاييزي سال 
1378 خورشيدي، يك لوح ِگلي باستاني 
را در »مارال تپه« محوطه ازبكي كشف كرد 
كه با مطالعه آن نتايج ش���گفت انگيزي به 
 دست آمد. مارالتپه از اواسط هزاره چهارم 
پيش از ميالد اين سند افتخارآميز را در دل 
پر راز خويش حفظ ك���رده و آن را پس از 

 حسين عسكري

خشت ِگلين نه هزارساله
سند همكاري تجاري ازبكي و شوش در هزاره چهارم پيش از ميالد

ان
ست

 با
ان

ير
ا

گذشت اين هزاره هاي طوالني به مردم فرهنگ  دوست ايران 
هديه كرده است. اين لوح گلين بيشتر شبيه گلنبشته هاي دوران 
آغاز عيالمي است كه ارقام و نشانه هاي آن تاكنون مشاهده 

نشده است. 
      به نظر مي رسد لوح به دست آمده بخشي از يك لوح 
محاسباتي باشد. در آن، ارقام بيشتر به صورت سوراخ هاي 
كوچك ِگرد در اثر ناخن و يا وسيله اي مانند آن ايجاد شده و 
قبل از باز كردن حساب مجّدد به كمك خطي افقي حساب 
پيشين را به اصطالح بسته اند. ورز ِگل چنان به خوبي انجام 
گرفته كه جنس آن به طور كامل فشرده و سخت شده است 
و حتّي يك حباب هر چند كوچك هوا هم در س���طح لوح 
به چشم نمي خورد. شكل لوح احتماالً راست گوشه است. 
طول اين قطعه در حالت كنوني 6/7 و عرض آن 5/7 سانتيمتر 
است اما به نظر مي رسد كه در اصل ابعادي به مراتب بيشتر از 
اين داشته است. ضخامت لوح در حدود يك سانتيمتر است 
و نگاهي به پشت آن نشان مي دهد كه يك بار بر آن چيزهايي 
نوشته شده اما پيش از خشك شدن لوح، سطح آن را صاف 

كرده يا به عبارت ديگر پاك كرده اند. 
   اين لوح به همراه پيكره و س����فال لب واريخته اي كه از 
س����كويي واقع در غرب برش حفاري مارالتپه به دست آمده، 
دس����ت كم بر وجود نوعي ارتباط تجاري ميان شوش باستان 
واقع در استان خوزستان و محوطه باستاني ازبكي در استان البرز 
داللت مي كند.    با احتساب فاصله مكاني اين مناطق مي توان به 
شگفتي و اهميت موضوع پي برد. در سال 1380ش مقاله هاي از 
»فرانسوا واال« زبانشناس فرانسوي در يكي از مجله هاي تخصصي 

زبانشناسي فرانسه در معرفي اين لوح به چاپ رسيده است. 
�������������������������������������������������

منابع: يوسف مجيدزاده، نخس���تين و دومين فصل 
حفريات باستانشناختي در محوطه ازبكي، ص 57؛ همان، 
گزارش س���ومين فصل كاوش هاي باستان شناختي محوطه 
ازبكي، ص 5؛ پژوهش���نامه اداره كل ميراث فرهنگي استان 

تهران، دفتر سوم، ص 279؛ روزنامه آزاد، ش 215، ص 1. 

 در يكي از روزهاي سرد پاييزي 
سال 1378 خورشيدي، يك لوح گِلي 

باستاني در »مارال تپه« محوطه ازبكي 
كشف شد كه با مطالعه آن نتايج 

شگفت انگيزي به دست آمد

 3 � اين آدم � غالمرضا منش���ي زاده � آن طور كه در سپيد 
و سياه اسماعيل جمشيدي در كنار مقاله من نوشته است، اول 
در راه آهن زير نظر مهندس���ين آلماني كار مي كرد، كه جنگ 
شروع شد و مهندس���ين آلماني زنداني شدند و از ايران رفتند. 
 غالمرضا بيكار ماند و در شاهرود شاگرد شوفر شد و در دستگاه 
»امير عرب« تصدي���ق رانندگي گرفت و روي نفت كش ها كار 
مي كرد كه شركت نفت خود تانكر آورد. و او بيكار شد. به تهران 
آمد و روي اتوبوس هاي آقاي عشقي كار مي كرد كه شركت واحد 

پيدا شد و اتوبوس هاي عمومي از كار افتاد.
كيفيت ازدست دادن پايش را، غالمرضا به مخلص پاريزي 
� استاد فولتايم دانشگاه و ش���اگرد او در رانندگي � اين طور 
گفت: »ثروتمندان ايران، آن روزها از آلمان اتومبيل مي خريدند 
و اتومبيل ها با راه آهن به جلفا مي رسيد و من از تهران مي رفتم و 
اتومبيل آنها را مي گرفتم و به تهران يا شهرهاي ديگر مي رساندم 
و پولي مي گرفتم. وقتي در اتومبيل كرايه اي كه به تبريز مي رفتم، 
در گردنه حيران كه مه آلود بود، اتومبيل برگشت و راننده و بعضي 
مس���افرين كشته شدند، و من روي درختي پرتاب شدم. مرا به 
بيمارستان اردبيل بردند و به واسطه عفونت، يك پاي مرا از زانو 
بريدند. اما من از پا ننشستم، با يك پا تمرين رانندگي كردم و چون 
مكانيك خوبي بودم، روزها در كافه چهارراه عظيم پور مي نشستم، 
راننده هاي تاكسي كه براي ناهار خوردن مي آمدند، من اتومبيل آنها 
را مي گرفتم و يك يا دو ساعت مسافركشي مي كردم و سهمي 
به صاحب تاكسي مي دادم و يكي دو تومان نصيب من مي شد و 
بدين طريق زندگي را ادامه دادم. در واقع آقاي طيب هم در همين 
كافه معلم را براي من پيدا كرد. او يك پا داشت، و نصف آن را 
ميگذاشت روي كالچ و با نصف ديگر گاز مي داد، يا ترمز مي كرد. 
همين و ديگر هيچ. آن روزها هنوز اتومبيل هاي خودكار به ايران 

نرسيده بود. غالمرضاخان 12نفر نان خور در خانه داشت. 
4� وقتي اين مقاله من در س���پيد و سياه چاپ شد، رئيس 
دانشكده علم و صنعت � كه متأسفانه نام او به خاطرم نيست � به 
من تلفن زد و گفت آيا آنچه نوشته ايد واقعي است، يا يك داستان 
فانتزي است؟ من به واقعيت آن تأكيد كردم، آدرس خواست، و 
فردا از طرف او كسي رفت به كافه چهارراه عظيم پور، و منشي زاده 
را به دانشكده علم و صنعت در نارمك برد. براي اطمينان اول 
از او خواستند داخل محوطه دانشكده كمي رانندگي كند.  به او 
يك جيپ دادند، و او پشت آن نشست. در حالي كه مهندسي 
در كنارش بود، خودش مي گفت: با جيپ بيرون آمدم و در ميان 
وحشت مهندس كه كنارم بود، در بيابان ها و تپه هاي نارمك تا آنجا 
كه جيپ قدرت حركت داشت پائين و باال رفتم، و وقتي برگشتم 
 و از پش���ت جيپ پائين آمدم، مهندس همراهم پائين پريد و

 فرياد زد آقا معجزه  است، معجزه...
بدين طريق منشي زاده را در كارگاه دانشكده به كارگماشتند 
و تعميرات ماش����ين ها به او سپرده شد و تعليمات رانندگي 
بعضي جوانان هم با او بود، و بود و بود، تا چند س����ال پيش 

درگذشت.
من دلم مي خواست � اين مقاله ام را كه تأثير اجتماعي داشت 
پيدا كنم و تجديد چاپ كنم، ولي در آرشيوها مقاله پيدا نمي شد 
تا يكي از دانشجويانم � خانم روشن � آن را به دست آورد و 
فتوكپي به من داد، و اينك عيناً در اين جا چاپ مي شود.مقاله 
 در سپيد و سياه سال پانزدهم شماره 27 )769(، مورخ جمعه 
13 بهمن 1346ش/اول فوريه 1968م. به چاپ رسيده است. 

 5 � بناي مؤسسه علم و صنعت بر مي گردد به سال هاي 
قبل از انقالب و خصوصاً سال 1346ش/1967م. كه مرحوم 
مهندس حبيب اهلل نفيسي پسر مودب الدوله نفيسي معلم شاه 
در سويس و نوه ناظم االطباء كرماني مأمور اين كار شد و اين 
مربوط به روزگاري است كه توجه به تعليمات فني و توسعه 
كارخانه ها و كارگران تحصيل كرده مورد نظر واقع ش����د. 
البته آمريكايي ها نيز كمك هاي الزم را كردند. ميليون ها متر 
زمين هاي تپه هاي باالي نارمك از قرار متري 46ريال قرار شد 
خريداري شود، و مبالغي نيز براي جدول بندي و خيابان كشي 
و ساير هزينه ها صرف شد. روزي كه چاه عميق براي شرب آن 
را مي زدند، و مهندسان عالي رتبه و ديگران حضور داشتند، زني 
پيدا شد كه ادعاي مالكيت وقفي زمين را كرد و طفل خردسالي 
را س����خت به زمين زد كه فرياد طفل در گرد و خاك و خل 
پيچيد و منظره اي وحشتناك به وجود آورد. به هر حال آن زن را 
به صورتي دك كرده و كلنگ مؤسسه به زمين زده شد. )روايت 
دكتر نوشيرواني، وكيل دادگستري كه آن روزها وكالت همين 
مؤسسه را در برابر اوقاف به عهده داشته است( و به هرحال 
مؤسسه راه افتاد. با مهندس نفيسي كه اصالً كرماني بود و چند 
كرماني ديگر نيز همكاري داشتند كه به خاطر مي آورم مرحوم 

يداهلل نصيريان و آقاي نظام الدين ستوده از آن جمله بودند. 
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باز هم عيد. باز هم نوروز. باز هم جستجو در پستوي 
ذهن براي پيدا كردن خاطره اي كه براي ديگران نقل كني. 
شايد قصه نويسي جرمي است كه همه ساله از اين طريق 
بايد تاوانش را بپردازي. نه. نه قصه نويسي جرم است و نه 
تعريف خاطره تاوان، زيرا نوروز در ذات خود يك تكرار 
مكرر است و بساط عيد هم به تبع آن تكرار مي شود. عيدي و 
بساطي كه بي شك با ژرفاي روح مردم اين سرزمين پيوندي 
ناگسس���تني دارد و گرنه تكرار نمي شد. نقل خاطره ها هم 
خود بساطي تكراري براي نوروزي تكراري است.امسال 
چه بنويسم ؟در خاطرات كودكي ام كاوش كنم؟ سال هاي 
نوجواني و جواني ام را از خاطر عبور دهم؟ به دنبال واقعه 

طنزآميز و يا عبرت آموزي بگردم؟!
راستش در اين لحظات، خاطره اي از ميان انبوه خاطره ها 
خودش مرا انتخاب كرده و ذهنم را در چنگال گرفته است. 
نق مي زند، مرا بنويس. به هر حال خاطره اي هستم كه هنوز 
تعريفم نكرده اي. شايد براي يك بار هم كه شده در خور نقل 
باشم. شرح خاطره كه بد و خوبش تقصير تو نيست. تو كه 
نمي تواني آن را با تخيلت بياميزي و به آن زينت ببخشي. از تو 
خواسته شده به مناسبت عيد خاطره اي را بازگو كني. تو هم 
وظيفه ات را انجام بده! هر چه بادا باد. تسليم مي شوم و از پس 
اين همه سال، اين سال هاي دراز پرحادثه، اين همه نوروز و 

كهنه روز و روزهاي خاص، اين خاطره را مي نويسم.
*

زماني كه چهارده سال بيشتر نداشتم. هنوز نوجوان بودم 
و در كالس نهم دبيرستان. در مدرسه طبري درس مي خواندم. 

دبيري داشتيم كه محبوب همه دانش آموزان بود.
آن سال، من و عده اي از شاگردان كالسمان از او اجازه 
و وقت گرفتيم تا در روز دوم عيد، براي عرض تبريك سال 
نو به ديدنش برويم. خانه هاي همه ما تقريباً در يك محله و 
در شعاع هاي دورتر و نزديك تر، اطراف مدرسه طبري بود و 

به خانه خانم معلم نزديك .
قرار من اين بود كه دوس���تم فرشته از خانه شان واقع 
در خيابان حشمت الدوله به خيابان پاستور بيايد و در تقاطع 
كوچه كورش و خيابان خورش���يد � كه منشعب از خيابان 
پاستور بود� به انتظار من بايستد. تا با هم به آن كوچه بن بستي 

برويم كه خانه خانم معلم در انتهاي آن قرار داشت.
روز دوم عيد ساعت ده صبح، من لباس هاي نوي خود 
را پوشيدم. پول هايي را كه روز قبل عيدي گرفته بودم، به 
منظور خريدن گل از گل فروشي  »زعيم«، در كيف گذاشتم و 

از خانه خارج شدم. پيشاپيش از مادرم اجازه گرفته بودم.
اين نخستين بار بود كه خودم به تنهايي و جدا از خانواده 
به عيد ديدني مي رفتيم. آن هم به خانه اي كه كنجكاور ديدن 
فضا، در و پنجره و ديوارها و اثاثش بودم. صاحبخانه برايم 
جاذبه داشت. شخصيتي كه در ذهن تك تك مان انسان مهم 

و قابل احترامي بود.
در هر قدمي كه مي پيودم، احساس استقالل و در نتيجه 
اعتماد به نفس بي سابقه اي زير پوستم موج مي زد.با فراغت تام 
و دور از هر نگراني و دلواپسي، بي آن كه هنوز سختي هاي 
زندگي و يا مخافت مرگ، دغدغه نان و يا مشكل آب! معناي 
عيني جنگ و يا خطر برهم خوردن صلح، و ... و ... و را به 
درستي بشناسم، تماشاي نوروز مي كردم كه عبور رهگذران، 
با لباس هاي نو آن را برابر چشمانم مي نهاد. گويي روح عيد 
و نفس بهار در فضاي باران خورده كوچه دميده شده بود. اما 
وقتي به سر كوچه كورش رسيدم، با منظره عجيبي روبه رو 
شدم. ديدم فرشته با صورت و لباس گل آلود روي سكوي 

خانه اي نشسته و دسته گل شكسته شده و نامرتبي هم كنارش 
است. در وهله امر انگار شبح فرشته و يا مجسمه  او روي آن 

سكو نشسته بود.
نگاهش از پِس نَمي اش���ك، معصوميت و خشم و 

درماندگي در خود داشت.
»معصوميت« تعبير امروز من است. آن روز فقط خشم و 

درماندگي او را مي ديدم. با تعجب پرسيدم:
� چه شده؟!

� زمين خوردم.
� چرا؟

وقتي ش���روع به حرف زدن كرد، به نظر مي آمد كه 
راه نفسش بسته شده اس���ت. با گريه اي توفاني و بي امان، 

بريده بريده برايم حكايت كرد.
نفهميدم ريگي زير پايم رفت يا نوك كفشم به سنگي 
گرفت. درست نمي دانم. بدبختانه در جايي زمين خورده 
بود كه از باران شب قبل، آب گل آلودي در آن نقطه جمع 
شده بود.صورتش ِگلي، لباسش كثيف، دسته ُگلش شكسته 
و خراب و از همه بدتر كف هر دو دستش خراش برداشته 

بود.
دست آخر اضافه كرد:

� اين جا نشستم تا هم كمي حالم جا بيايد، هم به تو خبر 
بدهم كه چرا نمي توانم به آنجا بيايم.

به او پيشنهاد دادم به خانه ما برويم. دست و صورتش را 
بشويد و لباس عوض كند.
قبول نكرد. مي گفت:

� لباسم را مادرم با دستان خود برايم دوخته و كثيف 
شدنش او را سخت ناراحت خواهد كرد. چه رسد به اين كه 

آن را با لباس ديگري عوض كنم.
به او گفتم:

� تا مدرسه يك كوچه فاصله است. برويم آن جا، اگر 
كبري خانم، »منظورم فراش تمام وقت مدرسه بود.« در خانه 
باشد، با مهرباني كمكمان مي كند. تا حد امكان صورت و 

لباست را تميز مي كنيم.
باز با خشم از در مخالفت درآمد. دست آخر به او گفتم:

� اگر تو نيايي، من هم نمي روم.
و برايش دليل تراشيدم كه:

� اتفاقاً اگ���ر با همين حال به آنجا برويم، خانم معلم 
مي فهمد كه تو از شدت شوق زمين خورده اي و تازه بعد از 
زمين  خوردن هم از رفتن منصرف نشده اي و حساب كن اين 

رفتن كجا و رفتن ما بقيه كجا.
اين استدالل كمي نرمش كرد. اما دقايقي طول كشيد تا 

زير باراِن داليِل من آن را پذيرفت.
از جاي برخاست. دسته گل به هم ريخته و كيفش را 
به دست من داد. به شانه ام تكيه كرد و با پاهايي كه مي گفت 

كمي درد مي كند، لنگ لنگان همراهم آمد.
رفتن تا گل فروش���ي »زعيم« ناممكن بود. از ترسم 
پيشنهادش را هم مطرح نكردم. دو برابر حد معمول زمان 
برد تا ما با گام هاي محتاط خود به مقصد يعني به خانه خانم 

معلم برسيم.
بچه ها هم زودتر از ما آمده بودند. در بدو امر خواستند 
اعتراض كنند كه چرا ما دير رسيده ايم. اما وقتي چهره گل آلود 
و لباس كثيف فرشته را ديدند و شرح حالش را شنيدند، ورق 

برگشت و همه از درِ مهرباني و دل سوزي درآمدند.
خانم معلم با صداي بلند شكر خداي گفت كه بر اثر 
زمين خوردن، استخواني در بدن فرشته نشكسته است. از 
من سپاسگزاري كرد كه او را براي آمدنش به خانه او كمك 
كرده ام. سپس فرشته را به اتاق ديگر برد. و آن طور كه فرشته 
بعد از آن مجلس برايم حكايت كرد، لباس ديگري به او داد 
تا بپوشد. صورت و دست  هايش را بشويد و با دستمال نو و 

تميزي خشك كند.
خانم معلم روي خراشيدگي هاي مركور كرم زد. لكه هاي 
روي لب���اس را جا به جا با آب ولرم و ماده اي كه فرش���ته 
نمي دانست چيست تميز و با اتوي داغ خشك كرد. ضمن 
اين كارها به فرشته آب قند و بعد شيريني داده بود تا بخورد 

و حالش جا بيايد.
همه اين كارها بيش از نيم ساعت طول نكشيد و هر دو 
به اتاق پذيرايي بازگشتند. در غياب آن ها گفتگوي ما بيشتر 
درباره فرشته بود و مهرباني خانم معلم. لباس فرشته تا حدي 
تميز و مرتب شده بود كه فرشته تصميم گرفت به مادرش 
نگويد چه بر سر لباس آمده و با لطف و هنر خانم معلم به 

خير گذشته است.
همه بچه ها چنان تپنده و پرشور و شادمان بودند كه خانم 
معلم پيشنهاد داد چون تداركي براي ناهار ندارد به »موسيو« 
كه همه ما او را و ساندويچ هاي خوشمزه اش را مي شناختيم 
و مغازه اش بيست متر با كوچه خانم معلم فاصله داشت، 

سفارش ساندويچ بدهد و به هر حال ساعتي بيشتر بمانيم.
مي گفت: موسيو حتي ديروز هم كه روز اول عيد بود، 

تعطيل نكرده بود..
اگر حشمت سليماني را به دربار جمشيد جم مي بردند، 
از تلفيقشان يك چنان ضيافت پرشكوهي كه در خاطره و 
ضمير من و شايد در ذهن همه دوستانم نقش بست به وجود 
نمي آمد.روزي ب���ود كه از جنس همان روزهاي خوب كه 

»فروغ« با حسرت از رفتنشان ياد مي كند.
با تقديم بهترين سالم ها 

 اگر حشمت سليماني را به دربار 
جمشيد جم مي بردند، از تلفيقشان يك چنان 
ضيافت پرشكوهي كه در خاطره و ضمير 

من و شايد در ذهن همه دوستانم نقش 
بست به وجود نمي آمد

 فريده گلبو ـ داستان نويس

آن روزهاي خوب
داستاني از داستان ها

صه
ق
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نااميدي خطاس���ت، حتي اگر بزرگترين دليل جهان را 
برايش بياوريد. اميد تنها چيزي است كه نياز به دليل ندارد و 
نااميدي خطا و اشتباه است، حتي اگر قوي ترين دليل را داشته 

باشد. اميد، مي آفريند و نااميدي مي كشد. 
آنانكه مي آفرينند با اميد مي آفرينند، مگر كساني كه نااميدي 

مي آفرينند.
اميد صرفاً يك واژه نيست، همچنانكه نااميدي صرفاً يك 
واژه نيست. اميد نشانه حيات است و نااميدي عالمت مرگ. 
اميد تنها چيزي است كه براي داشتنش نياز به دليل نيست 
و نااميدي هم تنها چيزي است كه حتي اگر دليل هم داشته 
باشد، خطاست. رسيدن به نااميدي، رسيدن به بي اميدي نيست 

بلكه ايستادن در بلندترين موقف سقوط است. 
كسي كه اميد را نفي مي  كند، حيات را نفي مي كند و نفي 
حيات، نفي همه چيز است. بدون اميد چيزي باقي نمي ماند 
تا بتوان درباره اش حرف زد. رسيدن به نااميدي، مرگ پيش 

از مرگ است. 
اينكه بگوييم نااميدي از مرگ بدتر است، حرف درستي 
نيست، چون مرگ بد محسوب نمي شود، اما نااميدي حتماً بد 
است. اگر دنبال يك مصداق براي »بد« هستيم، مي توانيم آن را 
در نااميدي پيدا كنيم. نااميدي تنها چيزي است كه هيچ جنبه 

خوب و مثبت ندارد. 
اميد واهي هزاران برابر بهتر از نااميدي مستدل است، زيرا 
در اميد زندگي و امكان هاي متعدد نهفته است در حالي  كه 
نااميدي چيزي بيش از نااميدي نيست. نتيجه نااميدي پايان و 
نتيجه اميد آغاز است و هر كسي مي تواند تفاوت آغاز و پايان 

را درك كند. 
آنجا كه نااميد هستيد بايد اميد داشته باشيد وگرنه اميد 
بي معني خواهد بود. زيبايي اميد در اين است كه هيچ دليلي 
برايش نداشته باشيد وگرنه، اميد شما تا زماني دوام خواهد 

داشت كه دليل دوام داشته باشد. 
اميد قائم به خودش است بر خالف نااميدي كه قائم به 

دليل يا مشاهده يا قراين واقعي و حتي غير واقعي است. 
حوزه اميد حوزه دليل نيست. آنجا كه براي تحقق چيزي 
دليل داشته باشيد، به جاي كلمه اميد بايد از كلمه »يقين« و 

»اطمينان« استفاده كنيد. 
از اميد نور و از نور اميد استخراج مي شود در حالي كه 
نااميدي تاريكي است. با حذف اميد، همه چيز قابل حذف و 
لغو است. اگر اميد نباشد، تابش خورشيد بي جهت و بي معني 
است و بارش باران پوچ. همه چيز با اميد معني مي شود و اميد 

معني نمي شود جز با خودش. 
براي داشتن اميد دنبال دليل نگرديد، چون اصالت اميد 

بسيار بيشتر و جدي تر از اصالت دليل است. 
اگر بين اميد و ناامي���دي مرّدد مانديد،  بدانيد كه دچار 

بزرگترين شك و ترديد عالم شده ايد. 
كس���ي كه ترديدش بين اميد و نااميدي طوالني باشد، 
اميدي به اميدش نيست، هر چند از خود چنين انساني نبايد 

نااميد شد. به همه چيز بايد اميد داشت، جز نااميدي. 
نااميدي بزرگ ترين اشتباه ممكن است. به همين جهت 

حتي از نااميد ها هم نبايد نااميد شد. 
معناي دقيق زندگي و هس���تي در حقيقت اميد متبلور 
مي ش���ود. معنا از معاني اميد است و بي معنايي، عين معناي 
نااميدي. معنا انفجار اميد در عالم است و عالم انفجار اميد در 
هستي.اگر اميد نباشد، گذشته بي معني است و آينده از آنهم 
بي معني تر. اگر اميد نباشد تمام راه ها بسته مي شود،  جر يك راه 

و آن پوچي و بي معنايي است. 
ارزش هر كسي در نگاهي است كه به اميد دارد. 

با ميزان اميد و نااميدي هر كس مي توان فهميد كه چه 
جايگاهي در هستي دارد. 

با ميزان اميد هر كسي مي توان فهميد كه جهان را درست 
شناخته است يا غلط؟ 

جهان هر كس به اندازه اميدش است. به همان اندازه كه 
اميد داريد، جهان داريد. عالم شما به اندازه اميدتان است، اما 
اميدتان مي تواند بيشتر از عالمتان باشد. انسانها به ميزان اميدي 

كه دارند زندگي مي كنند و از زندگي بهره مي برند. 
بهره ما از زندگي به اندازه اميدي است كه به زندگي و 

از زندگي داريم. 
اميد زيباس���ت، حتي اگر محقق نشود. نااميدي زشت 

است، حتي اگر واقعي باشد. اميدها محقق مي شوند. اگر اميدها 
محقق نمي شدند جهان نه به وجود مي آمد، نه تداوم مي يافت 
و نه تعالي و تكامل مي يافت. تمام آنچه در جهان مي بينيد، 
حاصل و محصول اميد است. اگر اميد نبود، هيچ اتفاقي نه 
روي مي داد، نه مي توانست روي بدهد. اميد جان نيست ولي 

حتماً جانبخش است. 
با اميد مي توان از هر سقوط و فاجعه اي عبور كرد. نااميدي 
عين فاجعه است. با وجود نااميدي هيچ نيازي به هيچ بحران و 
فاجعه اي نيست، چون فجايعي كه از نااميدي پديد مي آيد، از 

خود نااميدي كوچكتر است. 

هيچ فاجعه اي به لحاظ فاجعه بودن نمي تواند بزرگتر از 
نااميدي باشد، چون تا زماني كه نااميدي وجود دارد، امكان از 

بين بردن هيچ فاجعه اي وجود ندارد. 
اميد آن چيزي است كه حقيقت جهان و تاريخ را شكل 
مي دهد. اگ���ر اميد نبود، نه جنگي روي مي داد و نه صلحي 

شكل مي گرفت. 
اگر جنگي صورت گرفته و اگر صلحي روي داده و اگر 

حركتي در خلقت پديد آمده، بر اساس اميدي بوده است. 
اگر رشد زيباست، به دليل وجود اميد است. اگر اميد 
نباشد نه رشد روي مي دهد و نه معنايي مي توان برايش در 
نظر گرفت. تمام مواريث بر جاي مانده از بشر � از ميراث هاي 
مادي تا معنوي � بر اساس اميد شكل گرفته است و بر اساس 

اميدي ارزشمند است. 
اگر اميد را از ميان برداريد، همه چيز از هم مي گسلد. اميد 
مايه قوام عالم و افاضه كننده معني است. با وجود اميد گذشته 

قابل اعتناست و آينده در خور انديشه. 
مشكلي وجود ندارد كه با اميد برطرف نشود، همچنان 
كه مشكلي وجود ندارد كه نااميدي در شكل گرفتنش نقش 

ايفا نكرده باشد. 
مشكالت با نااميدي ايجاد مي ش���وند و با اميد حل 
مي شوند. ميان اميد و نااميدي نبردي در جريان است كه هرگز 
پايان نمي يابد. نااميدان قربانيان اين جنگ و اميدواران فاتحان 
اين جنگند. بدون داشتن اميد نه مي توان غالب شد و نه غالب 
معني دارد. غلبه، غلبه بر نااميدي است و كسي غالب نمي شود 

مگر بر نااميدي. 
حقيقت اين است كه پيروزي واقعي، پيروزي بر نااميدي 
است و پيروزها در اصل برنااميدي پيروز مي شوند، سپس به 

چيزهاي ديگر. 
اميد عين پيروزي اس���ت، حتي اگر در ظاهر پيروزي 
خوانده نشود. هيچ نااميدي پيروز نمي شود و هيچ پيروزي 
نااميد نمي شود. آنانكه نااميدند، در اصل اميدي به پيروزي 
ندارند. تا زماني كه اميد هست، اميدواري هست و تا زماني كه 
اميدواري هست، مي توان نسبت به تغيير شرايط خوشبين بود. 
سّر همه پيشرفت ها در اميد قابل جستجوست، همچنانكه 
سّر همه شكست ها و سقوط ها و افول ها در نااميدي نهفته 
است. بخش وسيعي از امكان هاي هستي و زندگي وابسته به 
اميد است. به همين جهت كسي كه اميد را از دست مي دهد، 
در واقع هستي را از دست مي دهد، هر چند تا پيش از مرگش 

زنده خوانده مي شود. 
حيات از سنخ اميد است و اميد از سنخ حيات در حالي 

كه نااميدي با حيات بيگانه است. 
اشكال نااميدي در وجود يك تناقض پنهان است، تناقض 
بودن و نبودن و مرگ و زندگي.انسان نااميد، انساني است زنده 
كه مرگ را انتخاب كرده است، پيش از اين كه مرگ برسد. 

نااميدي كوتاهترين راه ممكن براي شكست است. هيچ 
راهي به اندازه نااميدي به كشور شكست نزديك نيست. 

معني با اميد معني مي شود. اگر اميد نباشد، معني معناي 
خودش را از دست مي دهد و بي اهميت مي شود. 

انسان ها مي سازند با اميد و به خاطر اميد، از آن رو كه 
خودشان با اميد به وجود آمده اند. اگر اميد نبود، چرا جهان بايد 

خلق مي شد و چرا انسان بايد آفريده مي شد؟
بدون اميد، چرا ما بايد حرف بزنيم و از چه چيزي بايد 
حرف بزنيم؟ آنكه مي سازد به اميدي مي سازد و حتي آن كه 

خراب مي كند، به اميدي خراب مي كند. 
هر چيزي مجاز است و ممكن جز نااميدي كه ممكن 
هست ولي مجاز نيست. اميد مادر عشق است و نااميدي قاتل 

هر چيزي از جمله عشق. 
ميان عقل و عشق هيچ تنازع و تعارضي وجود ندارد، 
مگر زماني كه عقل به نااميدي برسد. آنجا كه عقل نااميد شود، 
راهش از عشق جدا مي شود. عشق حاصل اميد است و اميد 
حاصل عقل، اما آنجا كه حاصل عقل اميد نباشد، عشق يا پديد 
نمي آيد يا نابود مي گردد. و سرانجام بعد از همه اين ها برماست 
كه اعتراف بياوريم: ميان اميد و اعتدال بيشترين رابطه و قويترين 
 ارتباط وج���ود دارد. تا بدان حدكه بايدگفت: اميد از اعتدال 
مي آيدو اعتدال از اميد. آنجا كه اميد نيست يأس و نااميدي 
حاكم است و آنجا كه نا اميدي حكمفرما باشد، اعتدال جايي 

براي حضور  و مجالي براي بروز نخواهد داشت. 

در ستايش 

اميد
 دكتركاظم حسينيان

تاد
اس ها

يد
ام

آيا اميد»رشد« مي آورد؟
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هرگز عوض نمي شود و عينيت با ذهنيت نمي سازد. از اينجاست 
كه در نظام فكري اسالمي، وقتي كه اصالت ماهيت جاي خود را 
به اصالت وجود مي دهد و در واقع يك اصل عرفاني به صورت 
يك اصل فلسفي پذيرفته مي شود، ضرورت سير و سلوك مطرح 
مي گردد. چنان كه مالصدرا سيرو س���لوك را، در كنار عقل و 

استدالل، ضروري و الزم دانسته است.
 در نظام اصالت ماهيت، ذهن مي تواند با ماهيتها ارتباط برقرار 
كند. اما در نظام اصالت وجود، وجود يك امر واقعي و عيني بوده 
و هرگز قابل انتقال به ذهن نيست. در نتيجه فقط با مفاهيم انتزاعي 
سر و كار خواهد داشت. طبعاً براي رسيدن به واقعيت، راه و روش 
ديگري بايد در پيش گرفت كه همان سيرو سلوك است. يعني به 
جاي تالش براي انتقال واقعيت به ذهن بايد بكوشيم كه خود را به 
واقعيت برسانيم و به مرتبه اتصال و وحدت و فنا نايل آييم وگرنه 

از تالش ذهني نتيجه اي نخواهيم گرفت .
 به عقل نازي حكيم تا ك����ي؟

 به فكرت اين ره نمي شود طي
به كنه ذاتش خرد ب���رد پي

 اگر رسد خس به قعر دريا

بلي در مواردي رابطه ذهن با واقعيت، به دليل محدوديت 
ذهن و نامحدود و نامتناهي بودن واقعيت، رابطه 
خس و درياس���ت. اين نكته در بيان اعجازآميزي 
از امام باقر)ع( درباره خدا چنين مطرح شده است «: كل ما 
ميز تموه باوهامكم، في ادق معانيه، مخلوق مصنوع مثلكم 

مردود اليكم.«
 ثانياً، هميشه ميان »تجربه« و »تعبير« فاصله هست. شما 
حوادث لذتبخش ي���ا دردآوري را كه تجربه كرده ايد، هرگز 
نتوانسته ايد چنان كه بايد و شايد به ديگران منتقل كنيد. يعني 
در واقع نتوانسته ايد از آن تجربه تعبير رسا و كاملي داشته باشيد. 

حافظ مي گويد :
 من به گوش خود از دهانش دوش

 سخناني شن��يده ام ك����ه مپرس !
 آن ش���نيدن براي حافظ يك تجربه است كه به تعبير در 
نمي گنجد. عين القضات ميان علم معمولي و معرفت شهودي اين 
فرق را مطرح مي كند كه حقايق قلمرو عقل و علم با زبان قابل بيان 
هستند و به اصطالح تعبيرپذيرند، اما حقايق قلمرو تجربه به بيان 

درنمي آيند.و از اينجاست كه مولوي مي گويد :
 گرچه تفسير زبان روشن��گر است

 ليك عشق بي زبان روشن تر است
و اگر بكوشيم تجربه هاي بزرگ را به مرحله تعبير بياوريم، 
تنها از راه تشبيه و تمثيل و اشاره و ايما ممكن است و لذا حقايق 
قرآني را در قالب الفاظ، مثلي مي دانند از آن حقايق واال كه با قبول 
تنزالت مختلف و متعدد، به مرحله اي رسيده كه در قالب الفاظ 
چنان ادا شده كه در گوش انسان معمولي جا داشته باشد. اما اين 
مراتب به هم پيوسته اند و انسانها با طي مراتب تكاملي در مسير 
معرفت مي توانند از اين ظاهر به آن باطن و بلكه باطن ها دست 
يابند و همين نكته اساس تفسير و تأويل آيات قرآن كريم است. 
اما پيش از سير در مدارج كمال نبايد انتظار درك حقايق واال را 
داشته باشيم. با توجه به نكات مذكور، تعريف عشق مشكل و 
دشوار است وليكن خوشبختانه حقيقت هاي بزرگ كه در تعريف 

    عشق چيست؟
موضوع بحث، عشق اس���ت، كه دريايي است بي كران، 
موضوعي كه هر چه درباره آن گفته آيد، كم و ناچيز خواهد بود. 

چنان كه مولوي عليه الرحمه مي گويد :
 هر چه گويم عشق را شرح و بي�ان

 چون به عشق آيم خجل باشم از آن 
به هر حال در اين بحث، طبعاً نخستين سوال بايد اين باشد 
كه: عشق چيست؟ اكثراً عشق را محبت و دلبستگي مفرط و شديد 
معني كرده اند. گويا عشق از »عشقه« آمده است كه گياهي است، 
چون بر درختي پيچد، آن را بخشكاند و خود سرسبز بماند.از 
ديدگاه ماترياليست ها، روانشناسان و پزشكان، عشق نوعي بيماري 
رواني است كه از تمركز و مداومت بر يك تمايل و عالقه طبيعي، 
در اثر گرايشهاي غريزي، پديد مي آيد، چنان كه افراط و خروج از 

حد اعتدال در مورد هر يك از تمايالت غريزي، نوعي بيماري 
است . اما از ديدگاه عرفا، عشق يك حقيقت و يك اصل اساسي و 
عيني است وليكن اين حقيقت عيني به سادگي قابل تعريف نيست. 

اين دشواري تعريف و تحديد به اين دليل است كه :
 اوالً، عشق چنان كه گفتيم يك حقيقت عيني است در نهايت 
وسعت و عظمت، و لذا اين حقيقت عظيم در ذهن محدود ما 
نمي گنجد و اين تنها عشق نيست، بلكه حقايق بزرگ ديگر نيز- از 
قبيل هستي، وحدت و غيره- در ذهن ما نمي گنجد. شعار اسالمي 
ما، اهلل اكبر، بدين گونه تفسير شده است كه خداوند باالتر از آن 
است كه در وصف گنجد. چه وصف ما محصول ذهن ماست و 
ذهن ما فقط چيزهايي را درمي يابد و مي تواند توصيف كند كه قابل 
انتقال به ذهن ما باشند و متأسفانه، همه چيز قابل انتقال به ذهن ما 
نيست. ما در دو مورد كامالً متضاد مجبوريم در ذهن خود چيزي 
بسازيم چون از واقعيت، چيزي به ذهن ما نمي آيد و آن دو مورد 

عبارتند از :1 �  عدم2  �  وجود
 در مورد اول، چيزي در واقعيت وجود ندارد تا به ذهن ما 
انتقال يابد. در مورد دوم آنچه هست عين واقعيت است و در متن 
خارج و واقعيت بودن برايش ذاتي است و لذا اين خاصيت ذاتي 

عشق در عرفان 
اسالمي

؟؟
؟؟

؟؟

چون به عشق آيم خجل باشم از آن 

    دكتر سيد يحيي يثربي

ان
رف

ع

و تحديد نمي گنجند غيرقابل شناخت نيستند. بلكه اين حقايق واال، 
از هر چيز ديگر روشن تر و آشكارترند و هر كسي كه بخواهد، 
مستقيماً مي تواند با آن حقايق ارتباط برقرار كند اما بي واسطه، نه 

با واسطه كه :
 آفت���اب  آم�د  دلي��ل آفت���اب

 گر دليلت بايد از وي رخ متاب
و عشق هم آن حقيقت وااليي است كه از سودايش هيچ 
سري خالي نيست و چنان كه خواهد آمد، يك حقيقت جاري 
 و ساري در نظام هستي اس���ت و نيازي نيست كه عشق را با 
غير عشق بشناسيم كه حقيقت عشق، همچون حقيقت هستي، 
به ما از رگ گردن نزديكتر اس���ت. به همين دليل انتظار نداريم 
كه با مفاهيم ذهني درباره حقيقت عشق، مشكلي را آسان كنيم 
يا مجهولي را معلوم س���ازيم كه اين در حقيقت با نور شمع به 

جستجوي خورشيد رفتن است .
    نقش عشق در عرفان اسالمي 

 عشق در عرفان اسالمي، از جهات مختلف، به عنوان يك 
اصل، مورد توجه قرار مي گيرد كه اهم آنها عبارتند از :

 الف � نقش عشق در آفرينش :
 از ديرباز ميان متفكران اين س���وال مطرح است كه انگيزه 
آفرينش چيست؟ جمعي در آفرينش جهان براي خدا انگيزه و 
اهدافي عنوان كرده اند و جمعي داشتن غرض و انگيزه را نشان 
نقص و نياز دانسته و خداوند را برتر از آن مي دانند كه در آفرينش 

غرض و هدفي را دنبال كند .
 عرفا، در مقابل اين پرسش، عش���ق را مطرح مي كنند و 

همچون حافظ برآنند كه :
 طفيل هستي عشقند آدمي و پري ...

 از نظر عرفا، جهان براي آن به وجود آمده كه مظهر و جلوه گاه 
حق بوده باشد. در يك حديث قدسي آمده كه حضرت داوود)ع( 
سبب آفرينش را از خداوند پرسيد. حضرت حق در پاسخ فرمود: 
»كنُت كنزاً مخفياً الاُعرُف فاحببُت اْن اُعرف فخلقُت الخلَق لكي 
اعرف.« پس جهان بر اين اس���اس بوجود آمده كه حضرت حق 
خواسته جمال خويش را به جلوه درآورد. اين نكته را جامي با بيان 

لطيفي چنين مي سرايد :
 در آن خلوت كه هستي بي نشان بود

 به كنج نيس���تي عالم نه���ان بود
وج���ودي بود از نق���ش دويي دور

 ز گفتگ���وي ماي���ي و تويي دور
 « جمال���ي« مطلق از قي���د مظاهر

به نور خويش���تن، بر خويش ظاهر
دلي كان عاش���ق خوبان دلجوست

 اگر داند وگرني عاش���ق اوس���ت 
جمال حضرت حق در آينه حضرات پنجگانه � كه عبارتند 
از: عالم اعيان ثابته، جبروت، ملكوت، ملك و انسان كامل � جلوه 
كرده و در هر موجودي، به نس���بت مرتبه وجودي آن، برخي از 
اسماء و صفات الهي جلوه گر و نمايان شده است. مظهر كامل 
آن معشوق، وجود انسان كامل است كه خليفه اوست در جهان 
 آفرينش، و آينه تمام نماي اس���ماء و صفاتش، و شايد حديث 

»خلق اهلل آدم علي صورته« اشاره به اين نكته باشد.
 ب � عشق در بازگشت :

 عرفا عشق را در بازگشت هم مطرح مي كنند، به اين معنا 
كه اين عشق از ذات حق به سراسر هستي سرايت مي كند. البته 
عش���ق حق در مرحله اول به ذات خويش است و چون معلول 
الزم ذات علت است، پس به تبع ذات، مورد عشق و عالقه حق 
قرار مي گيرد. پس خدا آفريدگان را دوست مي دارد و از اين طرف 
نيز هر موجودي عاشق كمال خويش است. بنابراين، در سلسله 
نظام هستي چنان كه در قوس نزول عشق از باال به پايين در جريان 
است، از آن جهت كه هر مرتبه پايين اثر مرتبه باالست، در قوس 
صعود هم هر مرتبه اي از وجود، عاشق و طالب مرتبه باالتر از 
خويش است چون كمال اوست، و چون باالترين مرتبه هستي، 
ذات حضرت حق است پس معشوق حقيقي سلسله هستي، ذات 
مقدس اوس���ت.همين عشق به كمال و عشق به اصل خويش، 
انگيزه و محرك نيرومند همه ذرات جهان از جمله انسان به سوي 

حضرت حق است .
 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

 باز جوي���د روزگار وصل خويش
و اين عشق، چنان كه گذشت، يك عشق دو سره است كه: 

»يحبهم و يحبونه.«
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اعتدال و ميانه روي، در لغت به معناي پيمودن و گزينش راه 
ميانه و وسط و عدم تمايل به دو جانب است: افراط و تفريط. اين 
واژه در منابع اسالمي، با الفاظي مانند »قصد« 1 »اقتصاد«2 »وسط«3 

استعمال شده است .
 با پژوهشي ژرف و عميق مي توان دريافت، همان گونه كه 
اصل توحيد در تار و پود احكام و مقررات اسالم و آيات و روايات 
و سيره ائمه ) عليهم السالم( پيچيده شده، اصل اعتدال نيز در تشريع 
احكام لحاظ گرديده است . قرآن كريم، امت اسالم را »امت وسط« 
مي نامد: »و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس 
و يكون الرس���ول عليكم شهيدا«4 و اين چنين شما را امتي ميانه 
)معتدل( ساختيم تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر )صلي اهلل عليه 

وآله( هم بر شما گواه باشد .
  اصل اعتدال، كه در قرآن كريم عنايت فراواني به آن  شده، 
در زندگي و سيره و سلوك پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه وآله( و ائمه 
 هدي ) عليهم السالم( به روشني ديده مي شود. بر اساس موازين 
مي توان سيره رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله( را در همه وجوه، 
سيره اي معتدل خواند. در گفتاري از حضرت علي ) عليه السالم( 
در مورد آن حضرت وارد است: »سيرته القصد« 5 رسول خدا، سيره 

و رفتارش معتدل بود و اعتدال ورزي  .
 رس���ول خدا )صلي اهلل عليه وآله( در رفتارهاي فردي، در 
خانواده و اجتماع، در اداره امور و سياس���ت و در رويارويي با 
دشمنان و حتي در ميدان نبرد، اعتدال را پاس مي داشت و از افراط 
و تفريط پرهيز داشت و تاكيد فراوان داشت كه امتش »ميانه رو« 
باشند و به ميانه روي شهرت پيدا كنند. اين گفتار نبوي براي اثبات 
اين موضوع كفايت مي كند: »يا ايها الناس عليكم بالقصد، عليكم 
بالقصد، عليكم بالقصد«6 اي مردمان! بر شما باد به ميانه روي، بر شما 

باد به ميانه روي، بر شما باد به ميانه روي .
 به حسب آنچه در مباحث فكري و فلسفي اثبات شده،  شان 
عقل اعتدال است و عدم اعتدال حاصل جهل است. پس انسان 
عاقل انساني متعادل است و انسان جاهل غير متعادل. حضرت 
علي)عليه السالم( درباره انسان جاهل همين شان را بيان فرموده 
است: »اتري لجاهل اال مفرطا او مفرطا«؛ اهل را نمي بيني، مگر اين 

كه يا افراط مي كند و يا تفريط.7 
قلمرو اعتدال و ميانه روي در اسالم

 ابعاد گوناگون »ميانه روي« در اسالم كه به صورت اشاره بيان 
مي شود، عبارت است از :

1 .  اعتدال در امور فردي
اس���الم اعتدال را در زمينه امور فردي و شخصي، اعم از 
عبادت، گفتار، رفتار و ... منظور داشته و بر آن تاكيد مي ورزد كه  

مي توان به امور زير اشاره كرد :
 الف( اعتدال در عبادت: با اين كه عبادت از ش���ريف ترين 

مقوالت محسوب مي شود، اسالم اعتدال و ميانه روي در آن را 
امري مهم منظور داشته است . رسول اكرم )صلي اهلل عليه و آله( 
مي فرمايد: »ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفيق و التكرهوا عبادة اهلل 
الي عباداهلل فتكونوا كالراكب المنبت الذي ال سفرا قطع و الظهرا 
ابقي«؛8 اين دين محكم و متين است؛ پس با ماليمت در آن درآييد 
و عبادت خدا را به بندگان خدا با كراهت تحميل نكنيد تا مانند 
س���وار درمانده اي باشيد كه نه مسافت پيموده و نه مركبي به جا 

گذاشته است )به سبب زيادي سرعت، مركبش در ميان راه از رفتن 
بازمانده و خودش هم به مقصد نرسيده است.( 

آنان كه اندازه نمي شناسند و در هر امري زياده روي يا كوتاهي 
مي كنند، به مقصد نمي رسند . دينداري نيز اعتدال مي طلبد و 
براي سيردادن آدميان به مقاصدي كه دين مشخص كرده است، 
بايد مالحظه استعداد و مرتبه وجودي آنان را نمود و تدرج را در 

تربيت رعايت كرد .
 ب( اعتدال در راه رفتن: با اين كه به حسب ظاهر، راه رفتن، 
مساله اي جزئي و پيش افتاده است، اما قرآن اعتدال را در همين 
مورد، مورد توجه قرار داده اس���ت و چنين توصيه مي فرمايد: »و 

اقصد في مشيك«9 در راه رفتن ميانه رو باش .
 قرآن در جاي ديگر اولين نشانه عبادالرحمن )بندگان خاص 
الهي( را تواضع در راه رفتن مي داند و مي فرمايد: »و عباد الرحمن 
الذين يمشون علي االرض هونا«،10بندگان شايسته خدا كساني 

هستند كه روي زمين با تواضع راه مي روند  .
 ج( اعتدال در سخن گفتن: سخن و بيان از نعمت هاي بزرگ 
الهي و مهم ترين عامل  شكل گيري روابط انساني است كه خداوند 
آن را مايه امتياز انسان از موجودات ديگر قرار داده است، چرا كه 
مي فرمايد: »الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمه البيان«؛11خداوند 
رحمان، قرآن را تعليم فرمود. انس���ان را آفري���د و به او بيان را 

آموخت .
 با اين حال، اگر حرف زدن از حد اعتدال خارج شود و به 

 امير قبادي

از اعتدال تا اقتصاد
اعتدال در متون ديني و اخالقي

ناد
ست

ا

اعتدال و ميانه روي، در لغت به معناي 
پيمودن و گزينش راه ميانه و وسط 
و عدم تمايل به دو جانب است: افراط 
و تفريط. اين واژه در منابع اسالمي، 

با الفاظي مانند »قصد«  »اقتصاد« 
»وسط«استعمال شده است . 

پرگويي مبدل گردد، به جاي نعمت، نقمت خواهد شد. از اين رو، 
دانش���مندان علم اخالق در غير موارد ضروري، سكوت را اولي 
از كالم مي دانند . حضرت علي )عليه السالم( مي فرمايد: »الكالم 
كالدواء قليله ينفع و كثيره قاتل«؛12 سخن گفتن مانند داروست؛ كم 
آن نفع مي رس���اند و زياده روي در آن كشنده و مهلك است . باز 
آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايد: »من كثر كالمه كثرخطاؤه«؛13 
كسي كه بسيار سخن مي گويد، خطا و اشتباهش بسيار خواهد 

بود .
 كم گوي و گزيده گوي چون در

كز اندك تو جهان شود پر 14 
د( تعادل در خوراك: مسأله خوردن و آشاميدن نيز از مسائلي 
 است كه بس���ياري از مردم درباره آن دو، گرفتار افراط و تفريط 

مي شوند، و البته بيشتر در جانب افراط .
 ترديدي نيست كه انسان، براي زنده ماندن، احتياج به غذا 
دارد و بايد به سلول هاي بدن، غذا برسد تا بتوانند به حيات خود 
ادامه دهند. ولي مطلب مهم اين است كه مقدار غذاي مورد احتياج 
يك انسان چقدر است و آيا زياده روي در غذا به سود او است يا 

به زيان او؟
امام رضا)عليه لسالم( مي فرمايند: بدان كه بدن انسان همانند 
زمين پاكيزه  اي است كه براي آباد كردن آن، اگر اعتدال در آن رعايت 
شود و آب به مقدار الزم به آن داده شود، نه آن اندازه كه زمين زير 
آب غرق شود و نه آن اندازه كم كه تشنه بماند، چنان زمين، آباد 
مي شود و محصول فراواني مي دهد . ولي اگر از رسيدگي صحيح 
غفلت شود، آن زمين فاسد و تباه مي  گردد. بدن انسان نيز چنين 
است. با توجه و مراقبت در خوردني ها و نوشيدني ها، بدن سالمت 

و صحت مي يابد و نعمت و عافيت را به دست مي آورد.15  
 2. اعتدال در امور اجتماعي

در برخوردها و مناسبات اجتماعي نيز بايد اعتدال و ميانه روي 
را رعايت كرد كه از آن ميان مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

الف( دوستي و دشمني: 
با اين كه اسالم از پيوندهاي دوستي كه ميان افراد مسلمان 
برقرار مي ش���ود جانبداري مي كند و اين دوستي را سرمايه هاي 
ارزنده و گرانبها مي ش���مارد، ولي با افراط در رفاقت و دوستي 
مخالف است و خواهان اعتدال در روابط دوستانه است. حضرت 
علي)عليه السالم( فرموده است: »أحبِْب َحبيبََك هونا ّما، َعسي أن 
يَكون بَغيَضَك يوما ّما، و أبغِض بَغيَضك هونا ّما، َعسي أن يَكون 
َحبيبََك يَوما ّما«16 با دوست خود در حد اعتدال دوستي كن؛ زيرا 
ممكن است آن دوست، روزي دشمن تو گردد. و در دشمني خود 
نيز معتدل باش؛ زيرا ممكن است همان دشمن، روزي دوست 

تو گردد. 
حضرت علي)عليه السالم( در نامه خود به فرزندش، چنين 
مي فرمايد: »إن أَردَت َقطيعَة أخيَك َفاستَبِق لَُه مِن نَفِسك بَقيًَّة يَرِجُع 
إليها إن بَدا لَه ذلك يَوما ّما«؛17 اگر خواستي رابطه ات را با برادرت 
قطع كني، راهي برايش بگذار كه اگر روزي خواست برگردد، راه 

بازگشت داشته باشد. 
سعدي با بهره گيري از اين روايات گفته است: »هر آن سّري 
كه داري، با دوست در ميان منه، چه داني كه وقتي دشمن گردد، و 

هر گزندي كه تواني به دشمن مرسان كه وقتي دوست شود.«18 
 ب( اعتماد: 

هر چند اعتماد به افراد يكي از ريش���ه دارترين پايه هاي 
حيات اجتماعي اس���ت كه منطقا مورد تأييد اسالم است، اما 
 اعتماد بيش از حد به ديگران، به خصوص در مس���ائل خطير و 
سرنوشت ساز، با موازين عقلي و شرعي ناسازگار خواهد بود. 
اسالم در اين موارد، رعايت جانب احتياط و اعتدال را توصيه نموده 
است. امام صادق)عليه السالم( مي فرمايد: »التثقَنّ بأخيك كلَّ الثقة 
فان صرعةَ االسترسال التستقاُل«؛19 به برادرت زياد اطمينان و اعتماد 

مكن كه در اين صورت، قابل جبران نيست. 

پي نوشت ها:  
 1. »المومن سيرته القصد، و سنته الرشد«، ميزان الحكمه، ج 
10، ص 489 . //  2. »من اقتصد اغن���اه اهلل «، همان. //  3. »و نحن 
امة الوس���ط« ، س���يره نبوي، ج 1، ص 174. //  4. بقره/143. //  5. 
نهج البالغه، كلمات قصار، 67. //  6. كنزالعمال، ج 3، ص 28. //  7. 
سيره نبوي، ج 1، ص 172 و 171; نهج البالغه، حكمت 70. //  8. 
بحاراالنوار، ج 71، ص 212، ح 3. //  9. لقمان/19. //  10. فرقان/63. // 
 11. . الرحمن/4 - 1. //  12. غررالحكم، ج 2، ص 159. //  13. نهج 
البالغه، حكمت 349 . //  14. نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، در 
نصيحت فرزند. //  15. بحاراالنوار، ج 59، ص 310؛ ر . ك: رساله 
ذهبيه حضرت رضا)ع(. //  16. مصطفي زماني، شرح نهج البالغه، ج 
4، كلمات 274، ص 283. // 17. نهج البالغه، نامه 31. // 18. گلستان 

سعدي، باب هشتم. //  19. بحاراالنوار، ج 71، ص 174. 
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گرچه تعجب برانگيز است ولي شايد شما هم موافق 
باش����يد كه ما تصميمهاي بزرگ را با اطالعات كم و تحليل 
ناكافي و تصميمهاي كوچك را به نسبت آنها با اطالعات زياد 
 و تحليل  اين اطالع����ات،  مي گيريم. حتي در مواردي براي 
تصميم گيري در يك امر مهم به جمع آوري اطالعات غير مهم 

و غير مفيد  و تحليل آنها مي پردازيم.
از آن عجيب تر اينكه، انسان كه موجودي منطقي به نظر 
مي رسد، آنچه را كه بدون دليل و منطق پذيرفته باشد، با هيچ 
دليل و منطقي نمي توان از ذهنش خارج كرد. به اين موضوع 
دوم در اينجا نمي پردازيم و صرفاً به همين اشاره اكتفا مي كنيم تا 

شناخت بيشتري از ساختار ذهن خودمان داشته باشيم.  
اين موض���وع از آنجا اهميت زيادي پي���دا مي كند كه 
 انس���ان عصر نوين گرايي ]مدرنيته[  خيلي بيش از گذشته با 
تصميم گيري مواجه است. به تصمميمهاي  مهم و تعيين كننده اي 
فكر كنيم كه در جامعة ماقبل نوين ]ماقبل مدرن[ وجود نداشت.

مي خواهي چه كاره ش����وي؟ مي خواهي چه رشته اي 
را بخواني؟  كجا مي خواهي زندگي؟ مي خواهي همس����ري 

خارجي يا خارج نشين داشته باشي؟ و....
گرچه اينها براي ما سوالهاي آشنايي هستند ولي مي دانيم  
اينها سوالهايي است كه در جامعة نوين]مدرن[ مطرح است و 

احتياج به تصميم دارد.   
در كنار پيدا ش����دِن امكان انتخابهاي پر ش����مار براي 
 انسان نوين گرا ]مدرن[،يك اجبار پيدا شده است. اجبار به  
تصميم گيري. آن هم نه يك تصميم و دو تصميم، بلكه هزاران 
تصميم. هزاران تصميِم تعيين كننده. هزاران تصميمي كه در 
زمان خاصي بايد گرفته شوند و تصميم نگرفتن  نيز تصميم 
به حساب مي آيد. دربارة هر تصميمي بايد تصميم هاي جديد 
گرفت و پيامد هر تصميم هزاران تصميم جديد الزم مي شود.

امروز كه جامعة ما با بسياري از سنجه ها، جامعه اي نوين 
گرا ست،  براي بهره مندي  هر چه بيشتر از اين امكان، الزم 

است ابزارهايي  در دست داشته باشيم.
اگر در جامعة ايران امروز ك����ه جامعه اي نوين گرا به 
 حس����اب مي آيد زندگي مي كنيم، با پديدة توانفرسايي به نام 
تصميم گيري هاي پر شمار و تا حدي مبهم رو در رو هستيم. 
پس خوب است پيش از ساير تصميم ها، تصميم بگيريم كه 

چگونه تصميم  بگيريم. 
حال اين سوال مطرح است كه انسان براي گرفتن تصميِم 

درست چه نيازهايي دارد؟ 
اول اطالعات هر چه بيشتر و دقيق تر،  و دوم، قدرت 

پردازش هر چه بهتر اين اطالعات.  
اصلي ترين اشكالي كه به چش����م مي خورد اين است 
كه تصميمهاي بزرگ كم دقت و با اطالعات نا كافي گرفته 
مي شود. به بيان ديگر در بسياري از موارد، بزرگاي تصميم با 
پشتوانه هاي  اطالعاتي و محاسباتي آن نه تنها همخواني ندارد 

بلكه در خيلي از موارد نسبت معكوس دارد.  
از س����وي ديگر در بسياري از موارد آنچه به عنوان يك 
تحليل و بررس����ي در خصوص يك موضوع خاص يا چند 
موضوع مرتبط مي شنويم، تركيبي از تحليل وتخيل است. در 
واقع نوعي داستان پردازي است. داستانهايي كه در آن عناصر 

روشني از مشخصات شخصيتِي فرد يا افراد مرتبط را مي بينيم 
ولي از اطالعات دقيق و تحليل درست اطالعات اثر چنداني 

نيست.
اگر بخواهيم به اين موضوع تا حد امكان ريشه شناسانه 
نگاه كنيم به چند مورد بر مي خوريم.نخست اينكه در بسياري از 
موارد، تصميمات بزرگ و تعيين كننده  نياز به اطالعات بسيار 
زيادي دارند كه يا در اختيار داشتن آنها تقريباً ناممكن است و 
يا چندان زمان بر و پرهزينه است  كه به دنبال آن نمي رويم. 
ديگر آنكه با فرض در اختيار داشتن همة اين اطالعات،  تحليل 
آنها و در نظر گرفتن محاسبة احتماالت مرتبط با آنها  از قدرت 

تحليلي ما بيشتر است.
از سوي ديگر ما را مي توان جامعه اي اقبالگرا خواند  و 
علت آن را در كش����اورزي ديمي جستجو كرد. شيوه اي كه 
وابستگي تام به بارش باران دارد و شيوة هزاران سالة كشاورزي 
در فالت ايران بوده است. پس اين اقبالگرايي نيز تا حدي باعث 
خواهد بود تا بيش از آنكه به اطالعات و تحليل آن تكيه كنيم، 

كه البته كار پر زحمتي نيز هست، به شانس تكيه كنيم. 
در بر خورد  با بسياري از تصميمات، با يك فكر برخورد 

   اميررضا پوررضايي

مديريِت   تصميم
چگونه تصميم بگيريم

ده
ارا

اگر در جامعۀ ايران امروز كه جامعه اي 
نوين گرا به حساب مي آيد زندگي 

مي كنيم، با پديدة توانفرسايي به نام 
تصميم گيري هاي پر شمار و تا حدي 

مبهم رو در رو هستيم. پس خوب است 
پيش از ساير تصميم ها، تصميم بگيريم 

كه چگونه تصميم بگيريم. 

مي كنيم كه به ذهن متبادر شده و سپس براي آن داستاني شكل 
گرفته كه اين داستان، تحليل و بررسي خوانده مي شود.

اگر بپذيريم كه چنين مشكلي در تصميمات ما وجود 
دارد، به چند ش����يوه مي توان در خصوص تخفيف آن اقدام 
كرد. انتخاب و بكارگيرِي  مشاوران در حوزه هاي تخصصي 
مختلف و هنر گفتگو با مشاوران از مفيد ترين اين شيوه هاست. 
گرچه انتخاب مشاوران و بهره بردن از مشاورة آنها به نظر آسان 

مي رسد ولي خود يك هنر است و احتياج به فرهنگ دارد.
عامل بعدي داشتن توان تحليلي باالست. هوش، تمركز، 
صرف وقت،نيرو و دقت، به شرط داشتن اطالعات،مي تواند 

منجر به تصميم درست شود. 
اما عامل بس����يار مهمي كه ما را در ساختن و گرفتن 
تصميمات صحيح ياري مي كند وسعي خواهيم كرد در اين 
يادداشت بيش����تر به آن بپردازيم، داشتن درك روشن از آن 

مفهومي است كه به آن »علم« مي گوييم. 
هر آنچه كه ما مي شنويم يا مي خوانيم و يا از گذشته ها 
به ترتيبي كه خودمان نيز نمي دانيم در ذهن ماست، اطالعات 
نيست. فقرة اطالعاتي ماهيت علمي دارد، پس در خصوص 
اينكه چه چي����زي ارزش آن را دارد كه به عنوان يك فقرة 
اطالعاتي به آن تكيه كنيم و در محاسباتمان دخالت دهيم و چه 
چيزي  فاقد اين ارزش است از مميز »علم« و »غيرعلم« استفاده 
مي كنيم. اينكه چه چيزي علم است و چه چيزي نيست را 

»فلسفة علم« روشن مي كند.   
در 1605 ميالدي فيلسوف انگليسي، فرانسيس بيكن 
)1621-1561( گفت: »علم قدرت است«. او كه اولين كسي 
بود كه آغاز عصر خرد را اعالم كرد، چهار گونه كج روي براي 

ذهن انسان بر مي شمارد. 
- محدوديت ذاتي حواس انسان و مخدوش شدن فهم 

توسط آرزوها واميال فردي و تعصبات. 
- نوع آموزشها و نظريه ها و تجربه هايي كه فرد دريافته است. 

- درك و به كارگيري نادرست واژه ها و زبان. 
- عدم جداسازي مفاهيم فلسفي از مفاهيم ماوراء الطبيعه 

كه درك حقيقت آن از حيطه خرد انسان بيرون است. 
رنه دكارت )1650-1596( فرانسوي شخصيت بسيار 
تأثير گذار ديگري است در شناخت روش علمي. اين فيلسوف 
مي گويد ما دنياي بيرون را فقط از طريق آنچه در انديشه ما 
شكل مي گيرد مي شناسيم. و آن جملة معروف او كه »مي انديشم 
پس هستم« كانون اين تفكر اس����ت. دكارت براي صحيح 

انديشيدن چهار قاعده را برگزيد:
� هيچ نكته اي را نبايد بدون بررسي كافي و احراز صحت 

صحيح تلقي كرد. 
� مسايل را بايد به اجزا كوچك تجزيه كرد تا قابل حل 

باشد. 
� مسايل را بايد از ساده به مشكل حل كرد.

� اس����تدالل و روش حل مسئله را بايد به دفعات مورد 
تشكيك و بازنگري قرار داد.

با امانوئل كانت )1804-1724 (فيلسوف آلماني، تبيين 
فلسفه خردگرايي به كمال رسيد. او معتقد بود كه دانش از دو 
مأخذ در ذهن انسان ايجاد مي شود. يكي اطالعات حسي مانند 

مشاهده  و ديگري آنچه كه ذهن خود به آن اضافه مي كند.
روش علمي در مسيري كه تا امروز پيموده است مراحل 
ديگري طي كرد و وارد دوره اي شد كه از آن با »اثبات گرايِي 
منطقي« ياد مي شود و پس از آن به دورة »ابطال پذيري« رسيد.

كارل پوپر )1994-1902( فيلسوف اتريشي كه به انگلستان 
مهاجرت كرد، مرز بين علم و غير علم را »ابطال پذيري« معرفي 
ك����رد. او معتقد بود هر گزاره اي كه به هيچ وجه قابل محك 

خوردن براي ابطال نيست، نمي توان علمي تلقي كرد. 
 در آس����تانة س����ال نو كه زمان مناس����بي است كه به 
خانه تكاني هاي ذهني بپردازيم، خوب است اگر فرصتي دست 
داد به اين موارد فكر كنيم و آنچه را »علم« نيست و به صورت 
منطقي اطالعات نيز به حساب نمي آيد، آگاهانه از ذهن خود 
دور كنيم و اجازه ندهيم كه در تصميمهاي ما در زندگي اين 

دنيا، دخالت داشته باشند.
همانگونه كه علم با پيشرفت خود داروي آبله و سل، و 
آنتي بيوتيك  را به مردم جهان هديه كرده، واكسني نيز براي 
واكسينه شدن ذهن در برابر مهمالت و موهومات ساخته  كه بر 

اساس دستاوردهاي امروز »ضابطة ابطال پذيري« است. 

  استاد منوچهر صدوقي سها

من س���ه بار به محضر  
 حكيم الحكما و خاتم الحكما 
و المتالهين عالمه سيد محمد 
حسين طباطبايي رسيده ام؛ دو 
بار در بيداري و يك بار در 

خواب  
. اولين باري كه به محضر 
ايشان در قم رفتم، وقتي به 
در منزل ايش���ان رسيدم به 
محض اينكه دق الباب كردم، 
خودشان به در خانه آمدند. به ايشان عرض كردم كه مشغول 
تدوين تاريخ حكماي متاخر هستم و به محضر شما آمده ام 
تا شرح حالي بفرمائيد تا در اين اثر درج كنم. ايشان فرمودند: 

»برو از آقاي نصربگير« )منظورشان آقاي دكتر سيد حسين 
نصر بود كه بسيار به عالمه نزديك بود(. ايشان اين عبارت 

را گفتند و به داخل خانه تشريف بردند .
 دومين بار هم كه به نزد ايشان رفتم، به محض اينكه در 
زدم، خود ايشان در را باز كردند. پس از سالم و احوالپرسي 
به ايشان گفتم كه تنها براي زيارت شما آمده ام. خدا را گواه 
مي گيرم كه با ش���نيدن اين سخن )تعبير »زيارت«( ايشان 
چنان ناراحت شدند كه هندسه صورت ايشان شكست و با 

ناراحتي و چهره شكسته رفتند .    
سومين بار هم زماني بود كه در عالم خواب مرحوم 
جالل الدين آش���تياني را ديدم كه البته در آن زمان در قيد 
حيات بودند. ايشان نشسته بودند؛ به ايشان گفتم عالم و آدم 
مي دانند كه من به شما چقدر ارادت دارم، اما آقاي طباطبايي 
و ما ادراك آقاي طباطبايي! اين خواب به گونه اي بود كه 

مي توانم بگويم حتماً روياي صادقه بوده است . 

خاطره ديدار با عالمه طباطبايي

در دوران كودكي من، براي دو امر مي شد سريعاً شكايت 
كرد و قانونگذار هم بدون فوت وقت و اطاله داد رسي به آن 
رسيدگي مي كرد: يكي آنكه كسي آفتاب خانه ما را سايه كند و 
خانه مان كم نور شود و ديگري آنكه به سوي خانه ما پنجره اي 

باز كند و ما، امنيت ما و خلوت ما را بگيرد .
 ام���روزه هم در واقعيت، و هم در مجاز، ديگر براي باز 
كردن پنجره در حيات خلوت و سايه انداختن، شاكي مشاهده 

نمي كنيم .
 ديگر آفتاب خانه مان را هر چقدر بگيرند شاكي كه نيستيم 
شايد ممنون دار آنها هم باشيم. چون قدر سايه دست مان آمده 
و ديگر نور قدري ندارد.از طرفي موقعيت شهر مدرن و در 
حال توسعه ايجاب مي كند كه هر روز كه ساختمان ها بلند تر 

مي شود پنجره هاي به سوي خانه ما، نيز بيشتر و بيشتر شود .

 همين نكته غريب را به ديجيتال بسط دهيد. غير از آنكه 
ساختمان هاي مدرنيته هر روز نور خانه هاي ما را سايه مي كنند. 

هربار پنجره اي تازه به روي ما مي گش���ايند. هر روز از يك 
پنجره تازه، شاهد نمايش خيمه شب بازي تازه اي هستيم كه ما 

پينوكيو وار به تماشا مي نشينيمش .
 اين پنجره ها ويژگي عجيبي كه دارند آن است كه دوباره 
در درون آن پنجره باز مي شود. قبالً اين ويژگي را در مورد علم 
شنيده بودم كه بي انتها ست و هربار كه در ظرف علم، علمي 
ريخته شود ظرفي بزرگ تر و بزرگ تر مي شود. البته گاهي كه 
كمي آفتاب مي تابد در آن پنجره هاي تو در تو علم هم مي بينم 
و همين مرا قانع مي كند كه علم است. اما از وقتي فهميده ام 
جهل هم مي تواند بيكران باشد و اهل دوزخ فيهاخالدون درآن 

هستند كمي ترس برم داشته كه ...
 اينجا منكر اين نيستم كه صرافي و بانك در ديوار خانه ام 
پنجره زده، حكومت پنجره زده، دشمن حكومت پنجره زده، 
دوست و غريبه و...پنجره زده اند و آمار مرا دارند. اين خوب 
اس���ت كه هربار با يكي از اين پنجره ها دلخوشم و آنها را با 
اليك تاييد مي كنم. چندي پيش يكي از اين پنجره ها را از بس 
خسته ام كرد بستم ولي هر روز از ديگر پنجره ها برايم نامه 

مي دهد كه در را باز كن .
 اينها مهم نيس���ت، من چندي است غافلم كه در خانه 
پيرزني به نام مادر بزرگ و پيرمردي به نام پدر بزرگ هستند. 
پيرزن دنيا دنيا، داستان داشت، هر وقت داستان مي گفت با 
ذهنم هر رنگي كه مي خواستم و هر صدايي كه مي خواستم 
به شخصيت ها مي دادم. من قبالً از قوه اي به نام »خيال« بهره 
مي جس���تم واالن من اسم اش را بلدم و فرزندم حتي نامش 

را نمي داند .
  پيرزن خانه من كه از او غافلم چشمانش سو ندارد و 

گوشهايش خوب نمي شنود .
 پيرمرد خانه هم اگر نمي بود من هم نمي بودم اما از اينكه 
خانه تاريك و بي نور شده تازگي نمي نالد. او را در مقابل يك 
پنجره نشانده ام و گاهي يادم مي رود او هست. همانطور كه 

وجود خودم را از ياد برده ام .
 اين پنجره هاي لعنتي ديگر اوقاتي نگذارده اند كه به پنجره 

دلم نظري كنم .
 االن هم كه من با اين تامل از پنجره هاي خانه ش���ما به 
حريم شما وارد شدم به خدا نامش صله ارحام نيست و نامش 
درس و گفتگو نيست مگر آنكه از خانه دلتان وارد شده باشم. 
پنجره هاي دل و خانه دل را كسي نمي تواند نورش را كور و 

در آن پنجره بزند .
 تقويت گفتگو و طرح س���وال خصوص���اً در دل اين 
پنجره هاي خيمه شب بازي براي آنكه خود مان و خانه هاي پر 

نورمان را بيابيم، شايد چاره سازي كند .
 بايد صداي ضعيف جيرجيرك پينوكيو را بشنويم كه دارد 
ما را صدا مي زند. راهي جز توسعه شناخت خويش و دعوت 

به خلوت نمي شناسم .
 خدا كند سخنانم در خلوت دل شما بنشيند و پنجره دل 
را باز كرده تا پنجره هاي ديگر همه رخت شان را ببندند و گاه 

به گاه به روي من باز شوند . 

 ديگر آفتاب خانه مان را هر چقدر بگيرند 
شاكي كه نيستيم شايد ممنون دار آنها 

هم باشيم. چون قدر سايه دست مان آمده 
و ديگر نور قدري ندارد.از طرفي موقعيت 

شهر مدرن و در حال توسعه ايجاب 
مي كند كه هر روز كه ساختمان ها بلند تر 
مي شود پنجره هاي به سوي خانه ما، نيز 

بيشتر و بيشتر شود 

  آن پنجره ها و اين پنجره ها  

وز
ير

د

حكايت حال ما  در  شتاب عصر اطالعات

     احمدرضا آذر
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گرچه تعجب برانگيز است ولي شايد شما هم موافق 
باش����يد كه ما تصميمهاي بزرگ را با اطالعات كم و تحليل 
ناكافي و تصميمهاي كوچك را به نسبت آنها با اطالعات زياد 
 و تحليل  اين اطالع����ات،  مي گيريم. حتي در مواردي براي 
تصميم گيري در يك امر مهم به جمع آوري اطالعات غير مهم 

و غير مفيد  و تحليل آنها مي پردازيم.
از آن عجيب تر اينكه، انسان كه موجودي منطقي به نظر 
مي رسد، آنچه را كه بدون دليل و منطق پذيرفته باشد، با هيچ 
دليل و منطقي نمي توان از ذهنش خارج كرد. به اين موضوع 
دوم در اينجا نمي پردازيم و صرفاً به همين اشاره اكتفا مي كنيم تا 

شناخت بيشتري از ساختار ذهن خودمان داشته باشيم.  
اين موض���وع از آنجا اهميت زيادي پي���دا مي كند كه 
 انس���ان عصر نوين گرايي ]مدرنيته[  خيلي بيش از گذشته با 
تصميم گيري مواجه است. به تصمميمهاي  مهم و تعيين كننده اي 
فكر كنيم كه در جامعة ماقبل نوين ]ماقبل مدرن[ وجود نداشت.

مي خواهي چه كاره ش����وي؟ مي خواهي چه رشته اي 
را بخواني؟  كجا مي خواهي زندگي؟ مي خواهي همس����ري 

خارجي يا خارج نشين داشته باشي؟ و....
گرچه اينها براي ما سوالهاي آشنايي هستند ولي مي دانيم  
اينها سوالهايي است كه در جامعة نوين]مدرن[ مطرح است و 

احتياج به تصميم دارد.   
در كنار پيدا ش����دِن امكان انتخابهاي پر ش����مار براي 
 انسان نوين گرا ]مدرن[،يك اجبار پيدا شده است. اجبار به  
تصميم گيري. آن هم نه يك تصميم و دو تصميم، بلكه هزاران 
تصميم. هزاران تصميِم تعيين كننده. هزاران تصميمي كه در 
زمان خاصي بايد گرفته شوند و تصميم نگرفتن  نيز تصميم 
به حساب مي آيد. دربارة هر تصميمي بايد تصميم هاي جديد 
گرفت و پيامد هر تصميم هزاران تصميم جديد الزم مي شود.

امروز كه جامعة ما با بسياري از سنجه ها، جامعه اي نوين 
گرا ست،  براي بهره مندي  هر چه بيشتر از اين امكان، الزم 

است ابزارهايي  در دست داشته باشيم.
اگر در جامعة ايران امروز ك����ه جامعه اي نوين گرا به 
 حس����اب مي آيد زندگي مي كنيم، با پديدة توانفرسايي به نام 
تصميم گيري هاي پر شمار و تا حدي مبهم رو در رو هستيم. 
پس خوب است پيش از ساير تصميم ها، تصميم بگيريم كه 

چگونه تصميم  بگيريم. 
حال اين سوال مطرح است كه انسان براي گرفتن تصميِم 

درست چه نيازهايي دارد؟ 
اول اطالعات هر چه بيشتر و دقيق تر،  و دوم، قدرت 

پردازش هر چه بهتر اين اطالعات.  
اصلي ترين اشكالي كه به چش����م مي خورد اين است 
كه تصميمهاي بزرگ كم دقت و با اطالعات نا كافي گرفته 
مي شود. به بيان ديگر در بسياري از موارد، بزرگاي تصميم با 
پشتوانه هاي  اطالعاتي و محاسباتي آن نه تنها همخواني ندارد 

بلكه در خيلي از موارد نسبت معكوس دارد.  
از س����وي ديگر در بسياري از موارد آنچه به عنوان يك 
تحليل و بررس����ي در خصوص يك موضوع خاص يا چند 
موضوع مرتبط مي شنويم، تركيبي از تحليل وتخيل است. در 
واقع نوعي داستان پردازي است. داستانهايي كه در آن عناصر 

روشني از مشخصات شخصيتِي فرد يا افراد مرتبط را مي بينيم 
ولي از اطالعات دقيق و تحليل درست اطالعات اثر چنداني 

نيست.
اگر بخواهيم به اين موضوع تا حد امكان ريشه شناسانه 
نگاه كنيم به چند مورد بر مي خوريم.نخست اينكه در بسياري از 
موارد، تصميمات بزرگ و تعيين كننده  نياز به اطالعات بسيار 
زيادي دارند كه يا در اختيار داشتن آنها تقريباً ناممكن است و 
يا چندان زمان بر و پرهزينه است  كه به دنبال آن نمي رويم. 
ديگر آنكه با فرض در اختيار داشتن همة اين اطالعات،  تحليل 
آنها و در نظر گرفتن محاسبة احتماالت مرتبط با آنها  از قدرت 

تحليلي ما بيشتر است.
از سوي ديگر ما را مي توان جامعه اي اقبالگرا خواند  و 
علت آن را در كش����اورزي ديمي جستجو كرد. شيوه اي كه 
وابستگي تام به بارش باران دارد و شيوة هزاران سالة كشاورزي 
در فالت ايران بوده است. پس اين اقبالگرايي نيز تا حدي باعث 
خواهد بود تا بيش از آنكه به اطالعات و تحليل آن تكيه كنيم، 

كه البته كار پر زحمتي نيز هست، به شانس تكيه كنيم. 
در بر خورد  با بسياري از تصميمات، با يك فكر برخورد 

   اميررضا پوررضايي

مديريِت   تصميم
چگونه تصميم بگيريم

ده
ارا

اگر در جامعۀ ايران امروز كه جامعه اي 
نوين گرا به حساب مي آيد زندگي 

مي كنيم، با پديدة توانفرسايي به نام 
تصميم گيري هاي پر شمار و تا حدي 

مبهم رو در رو هستيم. پس خوب است 
پيش از ساير تصميم ها، تصميم بگيريم 

كه چگونه تصميم بگيريم. 

مي كنيم كه به ذهن متبادر شده و سپس براي آن داستاني شكل 
گرفته كه اين داستان، تحليل و بررسي خوانده مي شود.

اگر بپذيريم كه چنين مشكلي در تصميمات ما وجود 
دارد، به چند ش����يوه مي توان در خصوص تخفيف آن اقدام 
كرد. انتخاب و بكارگيرِي  مشاوران در حوزه هاي تخصصي 
مختلف و هنر گفتگو با مشاوران از مفيد ترين اين شيوه هاست. 
گرچه انتخاب مشاوران و بهره بردن از مشاورة آنها به نظر آسان 

مي رسد ولي خود يك هنر است و احتياج به فرهنگ دارد.
عامل بعدي داشتن توان تحليلي باالست. هوش، تمركز، 
صرف وقت،نيرو و دقت، به شرط داشتن اطالعات،مي تواند 

منجر به تصميم درست شود. 
اما عامل بس����يار مهمي كه ما را در ساختن و گرفتن 
تصميمات صحيح ياري مي كند وسعي خواهيم كرد در اين 
يادداشت بيش����تر به آن بپردازيم، داشتن درك روشن از آن 

مفهومي است كه به آن »علم« مي گوييم. 
هر آنچه كه ما مي شنويم يا مي خوانيم و يا از گذشته ها 
به ترتيبي كه خودمان نيز نمي دانيم در ذهن ماست، اطالعات 
نيست. فقرة اطالعاتي ماهيت علمي دارد، پس در خصوص 
اينكه چه چي����زي ارزش آن را دارد كه به عنوان يك فقرة 
اطالعاتي به آن تكيه كنيم و در محاسباتمان دخالت دهيم و چه 
چيزي  فاقد اين ارزش است از مميز »علم« و »غيرعلم« استفاده 
مي كنيم. اينكه چه چيزي علم است و چه چيزي نيست را 

»فلسفة علم« روشن مي كند.   
در 1605 ميالدي فيلسوف انگليسي، فرانسيس بيكن 
)1621-1561( گفت: »علم قدرت است«. او كه اولين كسي 
بود كه آغاز عصر خرد را اعالم كرد، چهار گونه كج روي براي 

ذهن انسان بر مي شمارد. 
- محدوديت ذاتي حواس انسان و مخدوش شدن فهم 

توسط آرزوها واميال فردي و تعصبات. 
- نوع آموزشها و نظريه ها و تجربه هايي كه فرد دريافته است. 

- درك و به كارگيري نادرست واژه ها و زبان. 
- عدم جداسازي مفاهيم فلسفي از مفاهيم ماوراء الطبيعه 

كه درك حقيقت آن از حيطه خرد انسان بيرون است. 
رنه دكارت )1650-1596( فرانسوي شخصيت بسيار 
تأثير گذار ديگري است در شناخت روش علمي. اين فيلسوف 
مي گويد ما دنياي بيرون را فقط از طريق آنچه در انديشه ما 
شكل مي گيرد مي شناسيم. و آن جملة معروف او كه »مي انديشم 
پس هستم« كانون اين تفكر اس����ت. دكارت براي صحيح 

انديشيدن چهار قاعده را برگزيد:
� هيچ نكته اي را نبايد بدون بررسي كافي و احراز صحت 

صحيح تلقي كرد. 
� مسايل را بايد به اجزا كوچك تجزيه كرد تا قابل حل 

باشد. 
� مسايل را بايد از ساده به مشكل حل كرد.

� اس����تدالل و روش حل مسئله را بايد به دفعات مورد 
تشكيك و بازنگري قرار داد.

با امانوئل كانت )1804-1724 (فيلسوف آلماني، تبيين 
فلسفه خردگرايي به كمال رسيد. او معتقد بود كه دانش از دو 
مأخذ در ذهن انسان ايجاد مي شود. يكي اطالعات حسي مانند 

مشاهده  و ديگري آنچه كه ذهن خود به آن اضافه مي كند.
روش علمي در مسيري كه تا امروز پيموده است مراحل 
ديگري طي كرد و وارد دوره اي شد كه از آن با »اثبات گرايِي 
منطقي« ياد مي شود و پس از آن به دورة »ابطال پذيري« رسيد.

كارل پوپر )1994-1902( فيلسوف اتريشي كه به انگلستان 
مهاجرت كرد، مرز بين علم و غير علم را »ابطال پذيري« معرفي 
ك����رد. او معتقد بود هر گزاره اي كه به هيچ وجه قابل محك 

خوردن براي ابطال نيست، نمي توان علمي تلقي كرد. 
 در آس����تانة س����ال نو كه زمان مناس����بي است كه به 
خانه تكاني هاي ذهني بپردازيم، خوب است اگر فرصتي دست 
داد به اين موارد فكر كنيم و آنچه را »علم« نيست و به صورت 
منطقي اطالعات نيز به حساب نمي آيد، آگاهانه از ذهن خود 
دور كنيم و اجازه ندهيم كه در تصميمهاي ما در زندگي اين 

دنيا، دخالت داشته باشند.
همانگونه كه علم با پيشرفت خود داروي آبله و سل، و 
آنتي بيوتيك  را به مردم جهان هديه كرده، واكسني نيز براي 
واكسينه شدن ذهن در برابر مهمالت و موهومات ساخته  كه بر 

اساس دستاوردهاي امروز »ضابطة ابطال پذيري« است. 

  استاد منوچهر صدوقي سها

من س���ه بار به محضر  
 حكيم الحكما و خاتم الحكما 
و المتالهين عالمه سيد محمد 
حسين طباطبايي رسيده ام؛ دو 
بار در بيداري و يك بار در 

خواب  
. اولين باري كه به محضر 
ايشان در قم رفتم، وقتي به 
در منزل ايش���ان رسيدم به 
محض اينكه دق الباب كردم، 
خودشان به در خانه آمدند. به ايشان عرض كردم كه مشغول 
تدوين تاريخ حكماي متاخر هستم و به محضر شما آمده ام 
تا شرح حالي بفرمائيد تا در اين اثر درج كنم. ايشان فرمودند: 

»برو از آقاي نصربگير« )منظورشان آقاي دكتر سيد حسين 
نصر بود كه بسيار به عالمه نزديك بود(. ايشان اين عبارت 

را گفتند و به داخل خانه تشريف بردند .
 دومين بار هم كه به نزد ايشان رفتم، به محض اينكه در 
زدم، خود ايشان در را باز كردند. پس از سالم و احوالپرسي 
به ايشان گفتم كه تنها براي زيارت شما آمده ام. خدا را گواه 
مي گيرم كه با ش���نيدن اين سخن )تعبير »زيارت«( ايشان 
چنان ناراحت شدند كه هندسه صورت ايشان شكست و با 

ناراحتي و چهره شكسته رفتند .    
سومين بار هم زماني بود كه در عالم خواب مرحوم 
جالل الدين آش���تياني را ديدم كه البته در آن زمان در قيد 
حيات بودند. ايشان نشسته بودند؛ به ايشان گفتم عالم و آدم 
مي دانند كه من به شما چقدر ارادت دارم، اما آقاي طباطبايي 
و ما ادراك آقاي طباطبايي! اين خواب به گونه اي بود كه 

مي توانم بگويم حتماً روياي صادقه بوده است . 

خاطره ديدار با عالمه طباطبايي

در دوران كودكي من، براي دو امر مي شد سريعاً شكايت 
كرد و قانونگذار هم بدون فوت وقت و اطاله داد رسي به آن 
رسيدگي مي كرد: يكي آنكه كسي آفتاب خانه ما را سايه كند و 
خانه مان كم نور شود و ديگري آنكه به سوي خانه ما پنجره اي 

باز كند و ما، امنيت ما و خلوت ما را بگيرد .
 ام���روزه هم در واقعيت، و هم در مجاز، ديگر براي باز 
كردن پنجره در حيات خلوت و سايه انداختن، شاكي مشاهده 

نمي كنيم .
 ديگر آفتاب خانه مان را هر چقدر بگيرند شاكي كه نيستيم 
شايد ممنون دار آنها هم باشيم. چون قدر سايه دست مان آمده 
و ديگر نور قدري ندارد.از طرفي موقعيت شهر مدرن و در 
حال توسعه ايجاب مي كند كه هر روز كه ساختمان ها بلند تر 

مي شود پنجره هاي به سوي خانه ما، نيز بيشتر و بيشتر شود .

 همين نكته غريب را به ديجيتال بسط دهيد. غير از آنكه 
ساختمان هاي مدرنيته هر روز نور خانه هاي ما را سايه مي كنند. 

هربار پنجره اي تازه به روي ما مي گش���ايند. هر روز از يك 
پنجره تازه، شاهد نمايش خيمه شب بازي تازه اي هستيم كه ما 

پينوكيو وار به تماشا مي نشينيمش .
 اين پنجره ها ويژگي عجيبي كه دارند آن است كه دوباره 
در درون آن پنجره باز مي شود. قبالً اين ويژگي را در مورد علم 
شنيده بودم كه بي انتها ست و هربار كه در ظرف علم، علمي 
ريخته شود ظرفي بزرگ تر و بزرگ تر مي شود. البته گاهي كه 
كمي آفتاب مي تابد در آن پنجره هاي تو در تو علم هم مي بينم 
و همين مرا قانع مي كند كه علم است. اما از وقتي فهميده ام 
جهل هم مي تواند بيكران باشد و اهل دوزخ فيهاخالدون درآن 

هستند كمي ترس برم داشته كه ...
 اينجا منكر اين نيستم كه صرافي و بانك در ديوار خانه ام 
پنجره زده، حكومت پنجره زده، دشمن حكومت پنجره زده، 
دوست و غريبه و...پنجره زده اند و آمار مرا دارند. اين خوب 
اس���ت كه هربار با يكي از اين پنجره ها دلخوشم و آنها را با 
اليك تاييد مي كنم. چندي پيش يكي از اين پنجره ها را از بس 
خسته ام كرد بستم ولي هر روز از ديگر پنجره ها برايم نامه 

مي دهد كه در را باز كن .
 اينها مهم نيس���ت، من چندي است غافلم كه در خانه 
پيرزني به نام مادر بزرگ و پيرمردي به نام پدر بزرگ هستند. 
پيرزن دنيا دنيا، داستان داشت، هر وقت داستان مي گفت با 
ذهنم هر رنگي كه مي خواستم و هر صدايي كه مي خواستم 
به شخصيت ها مي دادم. من قبالً از قوه اي به نام »خيال« بهره 
مي جس���تم واالن من اسم اش را بلدم و فرزندم حتي نامش 

را نمي داند .
  پيرزن خانه من كه از او غافلم چشمانش سو ندارد و 

گوشهايش خوب نمي شنود .
 پيرمرد خانه هم اگر نمي بود من هم نمي بودم اما از اينكه 
خانه تاريك و بي نور شده تازگي نمي نالد. او را در مقابل يك 
پنجره نشانده ام و گاهي يادم مي رود او هست. همانطور كه 

وجود خودم را از ياد برده ام .
 اين پنجره هاي لعنتي ديگر اوقاتي نگذارده اند كه به پنجره 

دلم نظري كنم .
 االن هم كه من با اين تامل از پنجره هاي خانه ش���ما به 
حريم شما وارد شدم به خدا نامش صله ارحام نيست و نامش 
درس و گفتگو نيست مگر آنكه از خانه دلتان وارد شده باشم. 
پنجره هاي دل و خانه دل را كسي نمي تواند نورش را كور و 

در آن پنجره بزند .
 تقويت گفتگو و طرح س���وال خصوص���اً در دل اين 
پنجره هاي خيمه شب بازي براي آنكه خود مان و خانه هاي پر 

نورمان را بيابيم، شايد چاره سازي كند .
 بايد صداي ضعيف جيرجيرك پينوكيو را بشنويم كه دارد 
ما را صدا مي زند. راهي جز توسعه شناخت خويش و دعوت 

به خلوت نمي شناسم .
 خدا كند سخنانم در خلوت دل شما بنشيند و پنجره دل 
را باز كرده تا پنجره هاي ديگر همه رخت شان را ببندند و گاه 

به گاه به روي من باز شوند . 

 ديگر آفتاب خانه مان را هر چقدر بگيرند 
شاكي كه نيستيم شايد ممنون دار آنها 

هم باشيم. چون قدر سايه دست مان آمده 
و ديگر نور قدري ندارد.از طرفي موقعيت 

شهر مدرن و در حال توسعه ايجاب 
مي كند كه هر روز كه ساختمان ها بلند تر 
مي شود پنجره هاي به سوي خانه ما، نيز 

بيشتر و بيشتر شود 

  آن پنجره ها و اين پنجره ها  

وز
ير

د

حكايت حال ما  در  شتاب عصر اطالعات

     احمدرضا آذر
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سفره ي مخصوص عيد نوروز هفت سين نام دارد و بيشتر 
خانواده هاي ايراني اعتقاد به گستردن آن دارند. در ايام قديم معموالً 
سفره ي هفت سين را بر روي زمين و امروزه بعضي آنرا بر روي 
ميز مي اندازند. جنس اين س���فره بستگي به سليقه و همچنين 
طبقه ي اجتماعي و منطقه ي جغرافيايي آن خانواده دارد. اين سفره 
در ايام قديم تر به طور معمول از جنس مخمل و امثال آن بود؛ 
ولي امروزه بعضي آن را از حالت سنتي در آورده و مطابق با مد 
روز آن را با پارچه ي تور و نظير آن تزيين مي كنند. قرآن كريم، 
آينه، ش���مع به تعداد افراد خانواده، نقل و شيريني، سكه، ماهي 
قرمز درون ظرف آب و تخم مرغ رنگ كرده از لوازم اصلي سفره 
هفت سين هستند. عالوه بر آن، رسم بر اينست كه هفت چيز را كه 
با حرف »سين« شروع مي شوند بر سر سفره مي گذارند. اين ها به 
طور متداول عبارتند از: سنجد، سير، سماق، سركه، سيب سبزه، 

سمنو و سكه.
به راستي فلس���فه ي وجودي هفت سين بر سر سفره ي 
نوروزي چيست؟ پاسخ به اين سئوال نيازمند مراجعه به متون 
اوستايي و پهلوي و گزارش هاي كهن تاريخي است تا بدينوسيله 

به توان به فلسفه ي باورهاي مردمان دنياي باستان پي برد.
باورهاي مردم جهان باستان

مردم باس���تان اعتقاد به خدايان گوناگون داشتند و بنا بر 
باورهايي كه نسبت به مجموعه ي خدايان خود داشتند مراسم و 
آيين هايي برپا مي كردند كه از جمله ي آنها جشن هايشان بود. در 
سرزمين كهن ايران نيز وضع به همين گونه بود تا اينكه با آمدن 
آيين زردشت مردم با يكتاپرستي آشنا و بسياري از اين آيين ها 

طرد شدند.
امشاسپندان:  در بخشي از اوستاي متقدم2 كه آنرا سخنان 
خود زردش���ت مي دانند و »گات ها« نام دارد، زردشت مردم را 
به يكتاپرس���تي دعوت مي كند. او مجموعه ي خداياني را كه 
مورد پرستش مردم بودند باطل اعالم مي كند. وي براي خداي 
يگانه، نام اهورا مزدا، به معني »سرور خردمند« را بر مي گزيند. 
زردش���ت از ميان ايزدان بسياري كه  مردم به آنها اعتقاد داشتند 
شش فرشته را انتخاب و آنها را دستيار اهورا مزدا در امور دنيايي 
و مينوي معرفي مي كند )پور داود،ج1،ص85.( اين شش فرشته 
عبارتند از بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسفند، خرداد و اَمرداد 
)پورداود،ص���ص84�81؛ فرنبغ دادگي، ص48(. به مجموعه ي 
شش دستيار و خود اهورا مزدا كه در سر آنها قرار دارد »هفت 

اَمشاسپَند« به معني »هفت مقدس جاويد« گفته مي شود.
واژه ي اَمشاس���پند در پهلوي به صورت اََمهراَس���پَند 
amahraspand )فره وش���ي، ص14( و در اوستا به صورت 
»اَمَِش سپِنَت« � a-mesa-spenta )بار تلمه،ص145( آمده 
اس���ت. اين واژه از دو جزء تشكيل شده است. جزء اول يعني 
»اَمَِش«صفت و به معني »بي مرگ، ناميرا، جاويد« و جزء دوم آن 

يعني »سپِنَت« به معني »مقدس« است3. در فارسي نو اين واژه به 
»ِسپَند« و »اِسَفند« تبديل شده است. هر يك از اَمشاسپندان داراي 
دو نقش مي باشند؛ يعني يك نقش در عالم مينوي و يك نقش در 
عالم مادي دارند. اينكه به بررسي اين شش امشاسپند و نقش مادي 

و مينوي آن پرداخته مي شود.
بهمن: اولين دستيار اهورامزدا بهمن است. اين واژه در اوستا 
به صورت »ُوهوَم���َن« � vohumana )بارتولومه،ص1133( 
و در زب���ان پهلوي به صورت »ُوهوَم���ن« vohuman )فره  
وشي447( و در فارسي نو به شكل هاي »بهمن« و »هومن« آمده 
است. واژه بهمن از دو واژه ي »ُوهو« به معني نيكو و »َمَن« به معني 

انديشه تشكيل شده كه روي هم به معني »انديشه نيك« است بنا بر 
متن پهلوي »زادِ سپََرم« )راشد محصل،ص63( بهمن نيكي انديشه 
است. بهمن در عالم مينوي مظهر انديشه و خرد و دانايي خداوند 
است و انسان را از عقل و تدبير بهره بخشد و او را به آفريدگار 
نزديك كند. در جهان مادي همه ي جانوران سودمند به حمايت 
بهمن سپرده شده اند )پورداود، ج1،ص89(. اين جانوران بنا بر 
زادِ سپََرم )راشد محصل، ص13( به سه َكرده يا بخش تقسيم 
مي شوند كه عبارتند از:1� چهار پاي بر زمين رونده2� ماهي در 

آب شنا كننده3� مرغ در هوا پرواز كننده
ارديبهش��ت: بر طبق كتاب پهل���وي بُنَدِهش )فرنبغ 
دادگي،ص49( بعد از بهمن ِس���ديگر از مينويان ارديبهشت 
اس���ت. واژه ي ارديبهشت در پهلوي به صورت اَرَت َوهيشت 
artavahist )فره وش���ي، ص43( و در اوستا به صورت »اََش 
َو هيشَت« � asa-vahista )بارتولومه،ص229( آمده است. اين 
واژه از دو بخش »اََش« و »َوهيش���َت« تشكيل شده است. اََش 
در اوس���تا داراي چندين معني از جمله راستي، درستي، پاكي، 
تقدس؛ قانون ايزدي و همچنين نام فرشته اي است. جزء دوم آن 
»َوهيشَت« صفت عالي و به معني بهترين مي باشد. بهشت فارسي 

نيز از همين واژه است.

نگاهي کهن به هفت سين 
 دكتر منيژه مشيري 
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نوروز با هواي معتدل بهاري تداعي مي شود

 كليد واژه ها: جشن نوروز، نماد، اَمشاسپندان، هفت  ِسپَند، هفت »سين« 
اشاره: در اين نوشتار ابتدا مراسم نوروز به اختصار بررسي و سپس با نگاهي كهن تر 
به ريشه يابي يكي از مهم ترين اركان آن، يعني سفره هفت سين، و ارتباط آن با »امشاسپندان« 
يا »هفت  مقدس جاويد« پرداخته مي شود.نام نوروز همواره با هواي معتدل بهاري، گل هاي 
سنبل و نرگس و الله و بنفشه و ش��ب بو، درختان پر از شكوفه هاي سفيد و صورتي و 
رودهاي پرآب؛ آمدن حاجي فيروز؛ خانه تكاني؛ مراس��م چهارشنبه سوري و آجيل آن و 
پريدن از روي آتش بُته و فالگوش ايستادن و قاشق زني؛ سبز كردن سبزه و سفره هفت سين؛ 
سبزي پلوي شب عيد با ماهي، رشته پلو؛ چند روز تعطيلي و ديد و بازديد و لباس نو و عيدي 
دادن و عيدي گرفتن؛ براي بعضي استراحت و گشت و گذار و سفر و سرانجام سيزده بدر و 

گذراندن يک روز در ميان طبيعت، تداعي مي شود.

ارديبهشت در عالم مينوي نماينده ي راستي و پاكي خداوند 
است و در جهان مادي نگهباني كليه ي آتش هاي روي زمين به او 
سپرده شده است )پور داود، ج1، ص92(. درباره ي ارديبهشت در 
كتاب پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي، ص112( آمده كه ارديبهشت 
را به گيتي آتش خويش اس���ت. آن كه آتش را رامش بخشد يا 

بيازارد آن گاه ارديبهشت از او آسوده يا آزرده بود.
شهريور: امشاس���پنِد بعد از ارديبهشت، شهريور است. 

xsaora- � اين واژه در اوس���تا به صورت »ِخَش���تَر وييريَه
vairya  )بارتلمه، ص276( و در پهلوي به صورت »َش���تَرَور«  
satravar)فره وشي، ص417( آمده است. اين واژه از دو بخش 
»ِخَشتَر« به معني  »سلطنت و مملكت« و »َوئيرَي« كه صفت و به 
معني »آرزو شده و مطلوب« مي باشد، تشكيل شده است. شهريور 
را مي توان به كشور مطلوب يا همان آرمانشهر و نيز به سلطنت 
مطلوب ترجمه نمود. در اوستا مقصود از شهريور همان كشور 
جاوداني اهورا مزدا و سرزمين فنا ناپذير و بهشت برين است، 
يعني جاييكه ُمقام اهورا و فرشتگان است. انسان بايد چنان زندگي 
كند كه پس از مرگ شايسته ي اين مملكت گردد. در عالم مينوي 
شهريور نماينده ي سلطنت ايزدي و فرو اقتدار خداوند و در جهان 
مادي نگهبان فلزات است. شهريور آزرده مي شود از كسيكه سيم 

و زر را بد به كار اندازد )پور داود 1347،ج1،ص93(.
در بُندهش )فرنبغ دادگي، ص113( چنين آمده كه شهريور 
را در گيتي فلز خويش است. او كه فلز را رامش بخشد يا بيازارد، 

آن گاه، شهريور )از او( آسوده يا آزرده بود.
اسفند :  امشاس���پند بعدي اسفند اس���ت. اين واژه در 
 spenta-armaiti � »اوس���تا به صورت »س���پِنَت آرَمييتي
)بار تولومه،ص1621( و در پهلوي به ش���كل »س���پِنَد رمِت« 
sependarmat )فره وش���ي، ص404( و در فارس���ي نو به 
صورتهاي سپندارمذ، سپندارمد، اسپندارمد و اسفند و ِسپَند آمده 
است. اين واژه از دو بخش تشكيل شده كه اولي »سپِنَت« به معني 
مقدس و بخش دوم »آرَمئيتي« در اوستا به معني بردباري و فروتني 
و شايستگي است. به اين معني كه سپندارمد در عالم معنوي مظهر 
محبت و بردباري اهورا مزدا و در جهان جسماني فرشته ايست 
موكل زمين )پ���ور داود،1347،ج1،ص94(. او موكل بر زمين و 
زنان پرهيزگار اس���ت. او بايد هماره زمين را خرم، آباد، پاك و 
بارور نگهدارد. هر كه به كشت و كار بپردازد و زمين را آباد كند 
او را خشنود مي كند )فره وشي، ص404(. بنا بر كتاب گزيده هاي 
زادسپرم )راشد محصل، ص68( سپندارمِذ درست انديش، مادر 
همه زايشمندان روي زمين است كه سرشت مادري او از آغاز 
تا واپسين روزهاست. بنا بر متن پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي 
صص 114، 49( او از آفرينش مادي زمين را به خويش پذيرفت. 

او را در گيتي زمين خويش است.
خرداد: ششمين امشاسپندخرداد است. واژه ي خرداد در 
اوس���تا به صورت � haurvatāt )بارتولومه، ص 1791( و در 
پهلوي بصورت xurdat )فره وش���ي، ص 488( آمده است. 
خ���رداد يعني »كمال و بي نقصي« و اين فرش���ته مظهر كمال 
اهورامزداست. در عالم مادي پرستاري آب با خرداد مي باشد. بنا 
بر كتاب پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي ص 511( خرداد سرور 
سال ها و ماه ها و روزها است )يعني( اين كه او سرور همه است 
او را به گيتي آب خويش است. هستي، زايش و پرورش همه ي 
موجودات مادي جهان از آب اس���ت و زمين را نيز آباداني از او 
اس���ت. او كه آب را رامش بخشد يا بيازارد، آن گاه خرداد از او 

آسوده يا آزرده بود.
اَمرداد يا مرداد: آخرين امشاسپند مرداد است. اين واژه در 
اوستا به صورت اَمِرِتتات � amrtatāt )بار تولومه، ص 143( 
در پهلوي به صورت اَُمرَدت amurdat )فره وشي، ص17( آمده 
است. اين واژه در فارسي امروز به صورت »اَمرداد« و »مرداد« تبديل 
شده است. حرف »اَ« حرف نفي است و اين واژه با حرف »اَ« به معني 
»بي مرگي« است. اين فرشته مظهر جاودانگي اهورامزدا است. 
در عالم مادي نگهباني گياه با اَُمرداد مي باشد. بنا بر كتاب پهلوي 
بندهش )فرنبغ دادگي 115( امرداد بي مرگ َسرور گياهاِن بي شمار 
است، زيرا او را به گيتي گياه خويش است. گياهان را رويانَد و 
رمه ي گوسفندان را افزايد، زيرا، همه ي آفريدگان از او خورند 
و زيس���ت كنند. به فَِرشَكرد )روز رستاخيز( نيز اَنوش )داروي 
بي مرگي( را از امرداد آرايند. )كسي( كه گياه را رامش بخشد يا 
بيازارد آن گاه، امرداد )از( او آسوده يا آزرده بود.در متون اوستايي 
و پهلوي نام خ���رداد و امرداد در كنار هم مي آيد.4 دو وظيفه ي 
نگهباني آب براي خرداد و نگهباني گياه براي امرداد از زمان قديم 

سفره ي مخصوص عيد نوروز هفت سين 
نام دارد و بيشتر خانواده هاي ايراني 

اعتقاد به گستردن آن دارند. در ايام قديم 
معموالً سفره ي هفت سين را بر روي 

زمين و امروزه بعضي آنرا بر روي ميز 
مي اندازند. جنس اين سفره بستگي به 
سليقه و همچنين طبقه ي اجتماعي و 
منطقه ي جغرافيايي آن خانواده دارد

معمول بوده چون در خود گات ها به آن اشاره شده است )پور 
داود، ج1، ص 95(.

سفره ي هفت سين و تحوالت طول تاريخ
همانطور كه پيشتر ذكر شد بررسي متون كهن تاريخي و 
اساطير ايراني نشان مي دهد كه نوروز، و رسم هاي مربوط به آن، از 
جمله چيدن هفت سين، ريشه در زمانهاي بسيار دور دارد. چيدن 
سفره ي هفت سين در آن زمانها فقط بخاطر تزئين و زيبايي نبوده 

بلكه فلسفه ي چيدن آن جنبه ي تقدس و آئيني داشته است.
سفره ي هفت س���ين در اصل چه بوده است؟مردم دوران 
باستان با چيدن سفره ي هفت سين يك نوع مراسم آييني براي 
هفت امشاسپند اجرا مي كرده اند و آنچه بر روي سفره ي هفت سين 
قرار مي داده اند در حقيقت هر يك نماد يكي از اين هفت سپند 
بوده است. شايد در طي تاخت و تازهاي بيگانگان كه سعي در 
نابودي فرهنگ اين سرزمين داشتند، مردم براي حفظ اين آيين 
باستاني خود ترجيح داده اند به جاي استفاده از واژه هاي »هفت 
سپند«، با حرف آغازيِن واژه ي »سپند« كه حرف الفبايي »سين« 
است، نام رمزگونه و اختصاري »هفت سين«، را جانشين كنند؛ و 
در نتيجه آنچه در حال حاضر بر روي سفره ي هفت سين چيده 
مي شود چيزهايي است كه پس از هر تهاجم، بنا بر اقتضاي شرايط 
فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و جغرافيايي در طول تاريخ، به اين 

سفره اضافه يا از آن حذف شده است.
نماد امشاسپندان بر روي سفره هفت سين

همانطور كه در پيش گفته شد خداي يكتا، اهورامزدا، داراي 
ش���ش دستيار بوده و خود قادر مطلق و در سر آنها جاي داشته 
است. به اين مجموعه هفت امشاسپند يا »هفت مقدس جاويد« 
مي گفتند. در زير به مش���خص كردن نماد هر امشاسپند بر سر 

سفره ي هفت سين پرداخته مي شود.
در كتاب آس���ماني ما، قرآن كريم آمده اس���ت كه: اهلل 
نورالسموات واالرض. يعني خداوند نور زمين و آسمانهاست 

)سوره ي نور آيه ي 35(.
بنا بر اعتقادات مردم اين س���رزمين در دوران باستان نيز 
خداي يكتا، اهورامزدا، از جنس نور و قلمرو او روشنايي است. 
او فناناپذير و جاوداني و از كسي تولد نيافته است )پورداود، ج1، 
ص39(. مورخين باستان گزارش كرده اند كه ايرانيان براي خداي 
يكتاي خود تنديس درست نمي كنند. از جهت مينوي بودن خداي 
يكتا اس���ت كه براي او بر سر سفره ي هفت سين نماد مادي و 
فيزيكي گذاشته نمي شده است.5 اهورا مزدا به طور مطلق نور و 
روشنايي است. در زمان هاي قديم مردم بر سر سفره هاي هفت 
سين خود در اولين ش���ب سال نو چراغ هايي را كه بر حسب 
اقتضاي آن زمانها پيه سوز و بعد نفت سوز شده است تا صبح 
روشن مي گذاش���تند و هنوز هم با آمدن برق و كنار رفتن آن 
چراغ ها، در بعضي از نقاط ايران از جمله مناطقي از استان مركزي 

هنوز اين رسم پابرجا است.6
نماد بهمن: همانطور كه در پيش ذكر آن رفت بهمن موكل 
بر جانوران سودمند يعني: چهارپاي بر زمين رونده، ماهي در آب 
شناكننده و مرغ در هوا پروازكننده است )فرنبغ دادگي، ص 179(. 
بنابر اين ماهي نماد تمام آبزيان و تخم مرغ نماد همه پرندگان است. 
عالوه بر آن در پاره اي از نقاط ايران بر سر سفره ي هفت سين 
شيرگاو يا گوسفند را نيز مي گذارند، كه اين نماد چهارپاي بر زمين 
رونده است. در حال حاضر در بعضي از مناطق ايران اين نماد ايزد 

بهمن از سفره ي هفت سين حذف شده است.
نماد ارديبهشت: همانطور كه در پيش گفته شد ارديبهشت 
را به گيتي آتش خويش است. آتِش چراغ يا شعله ي شمع بر سر 

سفره ي هفت سين نماد اين ايزد است.
نماد شهريور: س���كه بر سر سفره ي هفت سين نماد ايزد 

شهريور است چون او در جهان مادي موكل بر فلز است.
نماد اس��فند: تغييراتي كه وسايل جديد در زندگي مردم 
پيش آورده باعث شده كه در حال حاضر نماد ايزد بانو اسفند 
از سفره هاي هفت س���ين در پاره اي از نقاط ايران حذف شود. 
در چندين دهه پيش مردم براي گذاش���تن شمع بر سر سفره ي 
هفت سين، نه از شمعدان، بلكه از سيني يا ديس استفاده مي كردند؛ 
به اين ترتيب كه از محل تميزي خاك بِكر مي آوردند و آنرا با 
آب تميز مخلوط كرده و از آن گل نسبتا سفتي درست مي كردند 
و مي گذاشتند تاگل خودش را بگيرد. بعد شمع هاي هفت سين 
را به اصطالح در آن ظرف مي كاش���تند و صبر مي كردند تا گل 
كامالً خشك شود. اين خاك نماد ايزد بانو اسفند بود. هنوز در 
بعضي از نقاط ايران به خصوص در جوامع كوچكتر اين رسم 

حفظ شده است.7
نماد  خرداد و امرداد: نماد خرداد بر سر سفره  ي هفت سين 
آب است، چون او در جهان مادي موكل بر همه ي آب هاي جهان 
مي باشد. سبزه ي هفت سين و هر نوع گل و گياهي كه بر سر 
سفره ي هفت سين گذاشته مي شود نماد ايزد مرداد است زيرا او در 

جهان مادي موكل بر همه ي رستني  ها و گياهان است. 
با مراجعه به متون كهن به زبان هاي اوستايي و پهلوي و آنچه 
در پيش شرحش آمد مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه گذاشتن 
سير و سركه و سنجد و سماق و سمنو و امثال آنها بر سر سفره ي 
هفت سين امروزي رسمي نو است؛ و اين در حقيقت تغييري 
است كه در طول زمان، بنا بر شرايطي كه در پيش گفته شد، براي 
محتويات سفره ي هفت سين اتفاق افتاده است. سبب اين تحول 
تدريجي نيز بي اطالعي و گسست عامه  ي مردم از تاريخ و فرهنگ 
باستاني راستين و اصيل خود بر اثر فراز و نشيب هاي تاريخي و 

تاخت و تاز  ها و جبر زمانه بوده است. 
به هر حال سعي و كوششي كه مردم اين سرزمين، با عالقه ي 
فراوان، براي زنده نگهداشتن ارزش هاي فرهنگي گذشته ي خود، 
عليرغم تمام موانع و مش���كالت، كرده اند، بسيار قابل تقدير و 
زيباست؛ حتي اگر دقيق و مستند نبوده و دستخوش تحوالتي شده 

و يا به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. 
تا اينجا نماد مادي شش سپند مورد بررسي قرار گرفت؛ اما 
پيام معنوي، انساني و اخالقي نهفته در فلسفه ي هفت سين، پيامي 
جهاني و جاودانه، براي همه  ي نسل هاي بشر در همه ي دوران  ها 
و در همه مكان هاست. نياكان ما به درجه اي از اعتالي معنوي، 
انساني و اخالقي رسيده بودند كه اين فلسفه را در آغاز هر سال 
نو به انديش���ه ي خود باز آوري و  آنرا از نو مرور كنند كه فقط 
در پرتو نور و روشنايي يعني خرد ناب ازلي و ابدِي پروردگار 
يكتا و با حاكم كردن انديشه نيك )بهمن( و راستي )ارديبهشت(، 
مي توان در زندگي اين جهاني، به آرمانش���هر )شهريور( دست 
يافت و همچنين اليق ورود به بهشت خداوندي در آن جهان 
شد و با محبت و بردباري )اسفند(، به كمال )خرداد( و جاودانگي 

)امرداد( رسيد. 
در كنار اين فلسفه ي عميق، هفت سين پيام ديگري نيز براي 
بشر دارد و آن اينستكه از كل كره ي زمين و هرچه بر روي آن 
از قبيل آب و گياه و جاندار و فلز و سوخت  ها است به خوبي 

پاسداري و از آنها به درستي بهره برداري كند. 
به هر حال آمدن بهار و نوروز و جشن و سرور مربوط به آن 
رويدادي فرخنده است و به ما يادآوري مي كند، كه همانند طبيعت 
كه شبانه روزش مساوي مي شود و خورشيد كه در اعتدال بهاري 
است، ما نيز در اعتدال زندگي كنيم. حال كه زمستان و روزهاي 
سرد و طاقت فرسايش سپري شده است؛ ما نيز كه بخشي از اين 
طبيعت خدادادي هستيم، زمستان افكارمان را به فراموشي بسپاريم. 
روح و انديشه  و نگرشمان را نسبت به همه كس و همه چيز نو 
كنيم. در درونمان همپاي طبيعت شكوفه هاي دوستي، آرامش و 

اميد را جوانه زنيم و اين آغاز را در درون روح و جسممان جشن 
بگيريم و همراه دعاي تحويل سال، بر سر سفره ي  هفت سين، 
براي صلح پايدار و آرامش در سراسر جهان و دوستي و همدلي و 

همزيستي مسالمت آميز همه ي مردم جهان دعا كنيم. 
���������������������������������������������������������������

يادداشت  ها
)1( اين رس���م در دامنه ي كوه هاي زاگرس از جمله روستاي 
»اِشُكفت« رايج است. )2( كتاب اوستاي موجود را از نظر زبان به دو 
بخش متقدم و متأخر تقسيم كرده اند. متن كهن تر را اوستاي متقدم 
مي نامند كه گات  ها يا س���روده هاي زردشت جزو اين بخش است. 
اوستاي متأخر بخش عمده اش شامل يشت  ها مي باشد. يشت  به معني 
ستايش و نيايش است. در اين بخش از كتاب اوستا به هريك از ايزدان 
  saint و فرشتگان يشتي اختصاص داده شده است.)3( واژ ه »ِسينت« در
در انگليسي به معني مقدس و واژه هايي با تلفظ مشابه در ساير زبان هاي 
اروپايي به همين معني و همريشه با اين واژه  هاي اوستايي مي باشند. )4( 

براي اطالعات بيشتر نك: مشيري، منيژه »خرداد و مرداد در گذر زمان«، 
نامه ي ايران، جلد شش���م، به كوشش حميد يزدان پرست، انتشارات 
اطالعات 1391، ص273تا289. )5( قبله ي زردشتيان براي انجام دادن 
مراسم ديني هنوز هم در روز، نور خورشيد و در شب، روشنايي چراغ 
است. )6( نويسنده نه تنها در اين مورد با ساكنان اين مناطق گفتگو داشته 
بلكه خود شاهد اين رسم نيز بوده است. )7( حتي امروزه در استان 
مركزي براي بعضي از سفره هاي نذري فقط بايد شمع  ها را به اين طريق 
بر سر سفره بگذارند. در بعضي از نواحي استان مازندران شمع سفره ي 

هفت سين را در ظرف پر از ماسه يا برنج مي گذارند. 
سرچشمه  ها: 

قرآن كريم: تفسير و ترجمه مهدي الهي قمشه اي، سازمان چاپ 
و انتش���ارات ايران.// ابوريحان بيروني، محمدبن احمد: آثار الباقيه، 
مترجم دانا سرش���ت، اميركبير تهران 1386.// التفهيم، به تصحيح 
جالل الدين همايي، انجمن آثار ملي، تهران 1351.// پورداود، ابراهيم: 
يشت   ها، طهوري، تهران، 1347.// خيان نيشابوري، عمربن ابراهيم: نو 
روزنامه، نشر چشمه، تهران 1385.// راشد محصل، محمدتقي، مترجم: 
گزيده هاي زادي سپَرم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، 
1366.// فردوسي، ابوالقاسم: شاهنامه، به همت ژول مول، تهران 1345 
فرنبغ دادگي، گزارنده مهرداد بهار: بُنَدِهش، انتش���ارات توس، 
1385.// فره وشي، بهرام: فرهنگ پهلوي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه 
تهران 1352.// كريستن سن، آرتور: ايران در زمان ساسانيان، ترجمه 

رشيد ياسمي، تهران 1345. 
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سفره ي مخصوص عيد نوروز هفت سين نام دارد و بيشتر 
خانواده هاي ايراني اعتقاد به گستردن آن دارند. در ايام قديم معموالً 
سفره ي هفت سين را بر روي زمين و امروزه بعضي آنرا بر روي 
ميز مي اندازند. جنس اين س���فره بستگي به سليقه و همچنين 
طبقه ي اجتماعي و منطقه ي جغرافيايي آن خانواده دارد. اين سفره 
در ايام قديم تر به طور معمول از جنس مخمل و امثال آن بود؛ 
ولي امروزه بعضي آن را از حالت سنتي در آورده و مطابق با مد 
روز آن را با پارچه ي تور و نظير آن تزيين مي كنند. قرآن كريم، 
آينه، ش���مع به تعداد افراد خانواده، نقل و شيريني، سكه، ماهي 
قرمز درون ظرف آب و تخم مرغ رنگ كرده از لوازم اصلي سفره 
هفت سين هستند. عالوه بر آن، رسم بر اينست كه هفت چيز را كه 
با حرف »سين« شروع مي شوند بر سر سفره مي گذارند. اين ها به 
طور متداول عبارتند از: سنجد، سير، سماق، سركه، سيب سبزه، 

سمنو و سكه.
به راستي فلس���فه ي وجودي هفت سين بر سر سفره ي 
نوروزي چيست؟ پاسخ به اين سئوال نيازمند مراجعه به متون 
اوستايي و پهلوي و گزارش هاي كهن تاريخي است تا بدينوسيله 

به توان به فلسفه ي باورهاي مردمان دنياي باستان پي برد.
باورهاي مردم جهان باستان

مردم باس���تان اعتقاد به خدايان گوناگون داشتند و بنا بر 
باورهايي كه نسبت به مجموعه ي خدايان خود داشتند مراسم و 
آيين هايي برپا مي كردند كه از جمله ي آنها جشن هايشان بود. در 
سرزمين كهن ايران نيز وضع به همين گونه بود تا اينكه با آمدن 
آيين زردشت مردم با يكتاپرستي آشنا و بسياري از اين آيين ها 

طرد شدند.
امشاسپندان:  در بخشي از اوستاي متقدم2 كه آنرا سخنان 
خود زردش���ت مي دانند و »گات ها« نام دارد، زردشت مردم را 
به يكتاپرس���تي دعوت مي كند. او مجموعه ي خداياني را كه 
مورد پرستش مردم بودند باطل اعالم مي كند. وي براي خداي 
يگانه، نام اهورا مزدا، به معني »سرور خردمند« را بر مي گزيند. 
زردش���ت از ميان ايزدان بسياري كه  مردم به آنها اعتقاد داشتند 
شش فرشته را انتخاب و آنها را دستيار اهورا مزدا در امور دنيايي 
و مينوي معرفي مي كند )پور داود،ج1،ص85.( اين شش فرشته 
عبارتند از بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسفند، خرداد و اَمرداد 
)پورداود،ص���ص84�81؛ فرنبغ دادگي، ص48(. به مجموعه ي 
شش دستيار و خود اهورا مزدا كه در سر آنها قرار دارد »هفت 

اَمشاسپَند« به معني »هفت مقدس جاويد« گفته مي شود.
واژه ي اَمشاس���پند در پهلوي به صورت اََمهراَس���پَند 
amahraspand )فره وش���ي، ص14( و در اوستا به صورت 
»اَمَِش سپِنَت« � a-mesa-spenta )بار تلمه،ص145( آمده 
اس���ت. اين واژه از دو جزء تشكيل شده است. جزء اول يعني 
»اَمَِش«صفت و به معني »بي مرگ، ناميرا، جاويد« و جزء دوم آن 

يعني »سپِنَت« به معني »مقدس« است3. در فارسي نو اين واژه به 
»ِسپَند« و »اِسَفند« تبديل شده است. هر يك از اَمشاسپندان داراي 
دو نقش مي باشند؛ يعني يك نقش در عالم مينوي و يك نقش در 
عالم مادي دارند. اينكه به بررسي اين شش امشاسپند و نقش مادي 

و مينوي آن پرداخته مي شود.
بهمن: اولين دستيار اهورامزدا بهمن است. اين واژه در اوستا 
به صورت »ُوهوَم���َن« � vohumana )بارتولومه،ص1133( 
و در زب���ان پهلوي به صورت »ُوهوَم���ن« vohuman )فره  
وشي447( و در فارسي نو به شكل هاي »بهمن« و »هومن« آمده 
است. واژه بهمن از دو واژه ي »ُوهو« به معني نيكو و »َمَن« به معني 

انديشه تشكيل شده كه روي هم به معني »انديشه نيك« است بنا بر 
متن پهلوي »زادِ سپََرم« )راشد محصل،ص63( بهمن نيكي انديشه 
است. بهمن در عالم مينوي مظهر انديشه و خرد و دانايي خداوند 
است و انسان را از عقل و تدبير بهره بخشد و او را به آفريدگار 
نزديك كند. در جهان مادي همه ي جانوران سودمند به حمايت 
بهمن سپرده شده اند )پورداود، ج1،ص89(. اين جانوران بنا بر 
زادِ سپََرم )راشد محصل، ص13( به سه َكرده يا بخش تقسيم 
مي شوند كه عبارتند از:1� چهار پاي بر زمين رونده2� ماهي در 

آب شنا كننده3� مرغ در هوا پرواز كننده
ارديبهش��ت: بر طبق كتاب پهل���وي بُنَدِهش )فرنبغ 
دادگي،ص49( بعد از بهمن ِس���ديگر از مينويان ارديبهشت 
اس���ت. واژه ي ارديبهشت در پهلوي به صورت اَرَت َوهيشت 
artavahist )فره وش���ي، ص43( و در اوستا به صورت »اََش 
َو هيشَت« � asa-vahista )بارتولومه،ص229( آمده است. اين 
واژه از دو بخش »اََش« و »َوهيش���َت« تشكيل شده است. اََش 
در اوس���تا داراي چندين معني از جمله راستي، درستي، پاكي، 
تقدس؛ قانون ايزدي و همچنين نام فرشته اي است. جزء دوم آن 
»َوهيشَت« صفت عالي و به معني بهترين مي باشد. بهشت فارسي 

نيز از همين واژه است.

نگاهي کهن به هفت سين 
 دكتر منيژه مشيري 

ير
اط
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نوروز با هواي معتدل بهاري تداعي مي شود

 كليد واژه ها: جشن نوروز، نماد، اَمشاسپندان، هفت  ِسپَند، هفت »سين« 
اشاره: در اين نوشتار ابتدا مراسم نوروز به اختصار بررسي و سپس با نگاهي كهن تر 
به ريشه يابي يكي از مهم ترين اركان آن، يعني سفره هفت سين، و ارتباط آن با »امشاسپندان« 
يا »هفت  مقدس جاويد« پرداخته مي شود.نام نوروز همواره با هواي معتدل بهاري، گل هاي 
سنبل و نرگس و الله و بنفشه و ش��ب بو، درختان پر از شكوفه هاي سفيد و صورتي و 
رودهاي پرآب؛ آمدن حاجي فيروز؛ خانه تكاني؛ مراس��م چهارشنبه سوري و آجيل آن و 
پريدن از روي آتش بُته و فالگوش ايستادن و قاشق زني؛ سبز كردن سبزه و سفره هفت سين؛ 
سبزي پلوي شب عيد با ماهي، رشته پلو؛ چند روز تعطيلي و ديد و بازديد و لباس نو و عيدي 
دادن و عيدي گرفتن؛ براي بعضي استراحت و گشت و گذار و سفر و سرانجام سيزده بدر و 

گذراندن يک روز در ميان طبيعت، تداعي مي شود.

ارديبهشت در عالم مينوي نماينده ي راستي و پاكي خداوند 
است و در جهان مادي نگهباني كليه ي آتش هاي روي زمين به او 
سپرده شده است )پور داود، ج1، ص92(. درباره ي ارديبهشت در 
كتاب پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي، ص112( آمده كه ارديبهشت 
را به گيتي آتش خويش اس���ت. آن كه آتش را رامش بخشد يا 

بيازارد آن گاه ارديبهشت از او آسوده يا آزرده بود.
شهريور: امشاس���پنِد بعد از ارديبهشت، شهريور است. 

xsaora- � اين واژه در اوس���تا به صورت »ِخَش���تَر وييريَه
vairya  )بارتلمه، ص276( و در پهلوي به صورت »َش���تَرَور«  
satravar)فره وشي، ص417( آمده است. اين واژه از دو بخش 
»ِخَشتَر« به معني  »سلطنت و مملكت« و »َوئيرَي« كه صفت و به 
معني »آرزو شده و مطلوب« مي باشد، تشكيل شده است. شهريور 
را مي توان به كشور مطلوب يا همان آرمانشهر و نيز به سلطنت 
مطلوب ترجمه نمود. در اوستا مقصود از شهريور همان كشور 
جاوداني اهورا مزدا و سرزمين فنا ناپذير و بهشت برين است، 
يعني جاييكه ُمقام اهورا و فرشتگان است. انسان بايد چنان زندگي 
كند كه پس از مرگ شايسته ي اين مملكت گردد. در عالم مينوي 
شهريور نماينده ي سلطنت ايزدي و فرو اقتدار خداوند و در جهان 
مادي نگهبان فلزات است. شهريور آزرده مي شود از كسيكه سيم 

و زر را بد به كار اندازد )پور داود 1347،ج1،ص93(.
در بُندهش )فرنبغ دادگي، ص113( چنين آمده كه شهريور 
را در گيتي فلز خويش است. او كه فلز را رامش بخشد يا بيازارد، 

آن گاه، شهريور )از او( آسوده يا آزرده بود.
اسفند :  امشاس���پند بعدي اسفند اس���ت. اين واژه در 
 spenta-armaiti � »اوس���تا به صورت »س���پِنَت آرَمييتي
)بار تولومه،ص1621( و در پهلوي به ش���كل »س���پِنَد رمِت« 
sependarmat )فره وش���ي، ص404( و در فارس���ي نو به 
صورتهاي سپندارمذ، سپندارمد، اسپندارمد و اسفند و ِسپَند آمده 
است. اين واژه از دو بخش تشكيل شده كه اولي »سپِنَت« به معني 
مقدس و بخش دوم »آرَمئيتي« در اوستا به معني بردباري و فروتني 
و شايستگي است. به اين معني كه سپندارمد در عالم معنوي مظهر 
محبت و بردباري اهورا مزدا و در جهان جسماني فرشته ايست 
موكل زمين )پ���ور داود،1347،ج1،ص94(. او موكل بر زمين و 
زنان پرهيزگار اس���ت. او بايد هماره زمين را خرم، آباد، پاك و 
بارور نگهدارد. هر كه به كشت و كار بپردازد و زمين را آباد كند 
او را خشنود مي كند )فره وشي، ص404(. بنا بر كتاب گزيده هاي 
زادسپرم )راشد محصل، ص68( سپندارمِذ درست انديش، مادر 
همه زايشمندان روي زمين است كه سرشت مادري او از آغاز 
تا واپسين روزهاست. بنا بر متن پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي 
صص 114، 49( او از آفرينش مادي زمين را به خويش پذيرفت. 

او را در گيتي زمين خويش است.
خرداد: ششمين امشاسپندخرداد است. واژه ي خرداد در 
اوس���تا به صورت � haurvatāt )بارتولومه، ص 1791( و در 
پهلوي بصورت xurdat )فره وش���ي، ص 488( آمده است. 
خ���رداد يعني »كمال و بي نقصي« و اين فرش���ته مظهر كمال 
اهورامزداست. در عالم مادي پرستاري آب با خرداد مي باشد. بنا 
بر كتاب پهلوي بندهش )فرنبغ دادگي ص 511( خرداد سرور 
سال ها و ماه ها و روزها است )يعني( اين كه او سرور همه است 
او را به گيتي آب خويش است. هستي، زايش و پرورش همه ي 
موجودات مادي جهان از آب اس���ت و زمين را نيز آباداني از او 
اس���ت. او كه آب را رامش بخشد يا بيازارد، آن گاه خرداد از او 

آسوده يا آزرده بود.
اَمرداد يا مرداد: آخرين امشاسپند مرداد است. اين واژه در 
اوستا به صورت اَمِرِتتات � amrtatāt )بار تولومه، ص 143( 
در پهلوي به صورت اَُمرَدت amurdat )فره وشي، ص17( آمده 
است. اين واژه در فارسي امروز به صورت »اَمرداد« و »مرداد« تبديل 
شده است. حرف »اَ« حرف نفي است و اين واژه با حرف »اَ« به معني 
»بي مرگي« است. اين فرشته مظهر جاودانگي اهورامزدا است. 
در عالم مادي نگهباني گياه با اَُمرداد مي باشد. بنا بر كتاب پهلوي 
بندهش )فرنبغ دادگي 115( امرداد بي مرگ َسرور گياهاِن بي شمار 
است، زيرا او را به گيتي گياه خويش است. گياهان را رويانَد و 
رمه ي گوسفندان را افزايد، زيرا، همه ي آفريدگان از او خورند 
و زيس���ت كنند. به فَِرشَكرد )روز رستاخيز( نيز اَنوش )داروي 
بي مرگي( را از امرداد آرايند. )كسي( كه گياه را رامش بخشد يا 
بيازارد آن گاه، امرداد )از( او آسوده يا آزرده بود.در متون اوستايي 
و پهلوي نام خ���رداد و امرداد در كنار هم مي آيد.4 دو وظيفه ي 
نگهباني آب براي خرداد و نگهباني گياه براي امرداد از زمان قديم 

سفره ي مخصوص عيد نوروز هفت سين 
نام دارد و بيشتر خانواده هاي ايراني 

اعتقاد به گستردن آن دارند. در ايام قديم 
معموالً سفره ي هفت سين را بر روي 

زمين و امروزه بعضي آنرا بر روي ميز 
مي اندازند. جنس اين سفره بستگي به 
سليقه و همچنين طبقه ي اجتماعي و 
منطقه ي جغرافيايي آن خانواده دارد

معمول بوده چون در خود گات ها به آن اشاره شده است )پور 
داود، ج1، ص 95(.

سفره ي هفت سين و تحوالت طول تاريخ
همانطور كه پيشتر ذكر شد بررسي متون كهن تاريخي و 
اساطير ايراني نشان مي دهد كه نوروز، و رسم هاي مربوط به آن، از 
جمله چيدن هفت سين، ريشه در زمانهاي بسيار دور دارد. چيدن 
سفره ي هفت سين در آن زمانها فقط بخاطر تزئين و زيبايي نبوده 

بلكه فلسفه ي چيدن آن جنبه ي تقدس و آئيني داشته است.
سفره ي هفت س���ين در اصل چه بوده است؟مردم دوران 
باستان با چيدن سفره ي هفت سين يك نوع مراسم آييني براي 
هفت امشاسپند اجرا مي كرده اند و آنچه بر روي سفره ي هفت سين 
قرار مي داده اند در حقيقت هر يك نماد يكي از اين هفت سپند 
بوده است. شايد در طي تاخت و تازهاي بيگانگان كه سعي در 
نابودي فرهنگ اين سرزمين داشتند، مردم براي حفظ اين آيين 
باستاني خود ترجيح داده اند به جاي استفاده از واژه هاي »هفت 
سپند«، با حرف آغازيِن واژه ي »سپند« كه حرف الفبايي »سين« 
است، نام رمزگونه و اختصاري »هفت سين«، را جانشين كنند؛ و 
در نتيجه آنچه در حال حاضر بر روي سفره ي هفت سين چيده 
مي شود چيزهايي است كه پس از هر تهاجم، بنا بر اقتضاي شرايط 
فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و جغرافيايي در طول تاريخ، به اين 

سفره اضافه يا از آن حذف شده است.
نماد امشاسپندان بر روي سفره هفت سين

همانطور كه در پيش گفته شد خداي يكتا، اهورامزدا، داراي 
ش���ش دستيار بوده و خود قادر مطلق و در سر آنها جاي داشته 
است. به اين مجموعه هفت امشاسپند يا »هفت مقدس جاويد« 
مي گفتند. در زير به مش���خص كردن نماد هر امشاسپند بر سر 

سفره ي هفت سين پرداخته مي شود.
در كتاب آس���ماني ما، قرآن كريم آمده اس���ت كه: اهلل 
نورالسموات واالرض. يعني خداوند نور زمين و آسمانهاست 

)سوره ي نور آيه ي 35(.
بنا بر اعتقادات مردم اين س���رزمين در دوران باستان نيز 
خداي يكتا، اهورامزدا، از جنس نور و قلمرو او روشنايي است. 
او فناناپذير و جاوداني و از كسي تولد نيافته است )پورداود، ج1، 
ص39(. مورخين باستان گزارش كرده اند كه ايرانيان براي خداي 
يكتاي خود تنديس درست نمي كنند. از جهت مينوي بودن خداي 
يكتا اس���ت كه براي او بر سر سفره ي هفت سين نماد مادي و 
فيزيكي گذاشته نمي شده است.5 اهورا مزدا به طور مطلق نور و 
روشنايي است. در زمان هاي قديم مردم بر سر سفره هاي هفت 
سين خود در اولين ش���ب سال نو چراغ هايي را كه بر حسب 
اقتضاي آن زمانها پيه سوز و بعد نفت سوز شده است تا صبح 
روشن مي گذاش���تند و هنوز هم با آمدن برق و كنار رفتن آن 
چراغ ها، در بعضي از نقاط ايران از جمله مناطقي از استان مركزي 

هنوز اين رسم پابرجا است.6
نماد بهمن: همانطور كه در پيش ذكر آن رفت بهمن موكل 
بر جانوران سودمند يعني: چهارپاي بر زمين رونده، ماهي در آب 
شناكننده و مرغ در هوا پروازكننده است )فرنبغ دادگي، ص 179(. 
بنابر اين ماهي نماد تمام آبزيان و تخم مرغ نماد همه پرندگان است. 
عالوه بر آن در پاره اي از نقاط ايران بر سر سفره ي هفت سين 
شيرگاو يا گوسفند را نيز مي گذارند، كه اين نماد چهارپاي بر زمين 
رونده است. در حال حاضر در بعضي از مناطق ايران اين نماد ايزد 

بهمن از سفره ي هفت سين حذف شده است.
نماد ارديبهشت: همانطور كه در پيش گفته شد ارديبهشت 
را به گيتي آتش خويش است. آتِش چراغ يا شعله ي شمع بر سر 

سفره ي هفت سين نماد اين ايزد است.
نماد شهريور: س���كه بر سر سفره ي هفت سين نماد ايزد 

شهريور است چون او در جهان مادي موكل بر فلز است.
نماد اس��فند: تغييراتي كه وسايل جديد در زندگي مردم 
پيش آورده باعث شده كه در حال حاضر نماد ايزد بانو اسفند 
از سفره هاي هفت س���ين در پاره اي از نقاط ايران حذف شود. 
در چندين دهه پيش مردم براي گذاش���تن شمع بر سر سفره ي 
هفت سين، نه از شمعدان، بلكه از سيني يا ديس استفاده مي كردند؛ 
به اين ترتيب كه از محل تميزي خاك بِكر مي آوردند و آنرا با 
آب تميز مخلوط كرده و از آن گل نسبتا سفتي درست مي كردند 
و مي گذاشتند تاگل خودش را بگيرد. بعد شمع هاي هفت سين 
را به اصطالح در آن ظرف مي كاش���تند و صبر مي كردند تا گل 
كامالً خشك شود. اين خاك نماد ايزد بانو اسفند بود. هنوز در 
بعضي از نقاط ايران به خصوص در جوامع كوچكتر اين رسم 

حفظ شده است.7
نماد  خرداد و امرداد: نماد خرداد بر سر سفره  ي هفت سين 
آب است، چون او در جهان مادي موكل بر همه ي آب هاي جهان 
مي باشد. سبزه ي هفت سين و هر نوع گل و گياهي كه بر سر 
سفره ي هفت سين گذاشته مي شود نماد ايزد مرداد است زيرا او در 

جهان مادي موكل بر همه ي رستني  ها و گياهان است. 
با مراجعه به متون كهن به زبان هاي اوستايي و پهلوي و آنچه 
در پيش شرحش آمد مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه گذاشتن 
سير و سركه و سنجد و سماق و سمنو و امثال آنها بر سر سفره ي 
هفت سين امروزي رسمي نو است؛ و اين در حقيقت تغييري 
است كه در طول زمان، بنا بر شرايطي كه در پيش گفته شد، براي 
محتويات سفره ي هفت سين اتفاق افتاده است. سبب اين تحول 
تدريجي نيز بي اطالعي و گسست عامه  ي مردم از تاريخ و فرهنگ 
باستاني راستين و اصيل خود بر اثر فراز و نشيب هاي تاريخي و 

تاخت و تاز  ها و جبر زمانه بوده است. 
به هر حال سعي و كوششي كه مردم اين سرزمين، با عالقه ي 
فراوان، براي زنده نگهداشتن ارزش هاي فرهنگي گذشته ي خود، 
عليرغم تمام موانع و مش���كالت، كرده اند، بسيار قابل تقدير و 
زيباست؛ حتي اگر دقيق و مستند نبوده و دستخوش تحوالتي شده 

و يا به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. 
تا اينجا نماد مادي شش سپند مورد بررسي قرار گرفت؛ اما 
پيام معنوي، انساني و اخالقي نهفته در فلسفه ي هفت سين، پيامي 
جهاني و جاودانه، براي همه  ي نسل هاي بشر در همه ي دوران  ها 
و در همه مكان هاست. نياكان ما به درجه اي از اعتالي معنوي، 
انساني و اخالقي رسيده بودند كه اين فلسفه را در آغاز هر سال 
نو به انديش���ه ي خود باز آوري و  آنرا از نو مرور كنند كه فقط 
در پرتو نور و روشنايي يعني خرد ناب ازلي و ابدِي پروردگار 
يكتا و با حاكم كردن انديشه نيك )بهمن( و راستي )ارديبهشت(، 
مي توان در زندگي اين جهاني، به آرمانش���هر )شهريور( دست 
يافت و همچنين اليق ورود به بهشت خداوندي در آن جهان 
شد و با محبت و بردباري )اسفند(، به كمال )خرداد( و جاودانگي 

)امرداد( رسيد. 
در كنار اين فلسفه ي عميق، هفت سين پيام ديگري نيز براي 
بشر دارد و آن اينستكه از كل كره ي زمين و هرچه بر روي آن 
از قبيل آب و گياه و جاندار و فلز و سوخت  ها است به خوبي 

پاسداري و از آنها به درستي بهره برداري كند. 
به هر حال آمدن بهار و نوروز و جشن و سرور مربوط به آن 
رويدادي فرخنده است و به ما يادآوري مي كند، كه همانند طبيعت 
كه شبانه روزش مساوي مي شود و خورشيد كه در اعتدال بهاري 
است، ما نيز در اعتدال زندگي كنيم. حال كه زمستان و روزهاي 
سرد و طاقت فرسايش سپري شده است؛ ما نيز كه بخشي از اين 
طبيعت خدادادي هستيم، زمستان افكارمان را به فراموشي بسپاريم. 
روح و انديشه  و نگرشمان را نسبت به همه كس و همه چيز نو 
كنيم. در درونمان همپاي طبيعت شكوفه هاي دوستي، آرامش و 

اميد را جوانه زنيم و اين آغاز را در درون روح و جسممان جشن 
بگيريم و همراه دعاي تحويل سال، بر سر سفره ي  هفت سين، 
براي صلح پايدار و آرامش در سراسر جهان و دوستي و همدلي و 

همزيستي مسالمت آميز همه ي مردم جهان دعا كنيم. 
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يادداشت  ها
)1( اين رس���م در دامنه ي كوه هاي زاگرس از جمله روستاي 
»اِشُكفت« رايج است. )2( كتاب اوستاي موجود را از نظر زبان به دو 
بخش متقدم و متأخر تقسيم كرده اند. متن كهن تر را اوستاي متقدم 
مي نامند كه گات  ها يا س���روده هاي زردشت جزو اين بخش است. 
اوستاي متأخر بخش عمده اش شامل يشت  ها مي باشد. يشت  به معني 
ستايش و نيايش است. در اين بخش از كتاب اوستا به هريك از ايزدان 
  saint و فرشتگان يشتي اختصاص داده شده است.)3( واژ ه »ِسينت« در
در انگليسي به معني مقدس و واژه هايي با تلفظ مشابه در ساير زبان هاي 
اروپايي به همين معني و همريشه با اين واژه  هاي اوستايي مي باشند. )4( 

براي اطالعات بيشتر نك: مشيري، منيژه »خرداد و مرداد در گذر زمان«، 
نامه ي ايران، جلد شش���م، به كوشش حميد يزدان پرست، انتشارات 
اطالعات 1391، ص273تا289. )5( قبله ي زردشتيان براي انجام دادن 
مراسم ديني هنوز هم در روز، نور خورشيد و در شب، روشنايي چراغ 
است. )6( نويسنده نه تنها در اين مورد با ساكنان اين مناطق گفتگو داشته 
بلكه خود شاهد اين رسم نيز بوده است. )7( حتي امروزه در استان 
مركزي براي بعضي از سفره هاي نذري فقط بايد شمع  ها را به اين طريق 
بر سر سفره بگذارند. در بعضي از نواحي استان مازندران شمع سفره ي 

هفت سين را در ظرف پر از ماسه يا برنج مي گذارند. 
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طبق سنت مسيحي در تاريخ كريسمس )عيد ميالد مسيح( 
در انجيل متي  كه از پيش بيني  كنندگان ستاره اي صحبت مي كند 
كه با طلوع آن از بيت الحم به سوي )حضرت( مسيح )ع( هدايت 
شده اس���ت، منظور »سه پادشاه مقدس« مي باشند كه در متن 
يوناني به آنها ماگير )مغ(  )Magier( مي گويند. در انجيل از 
آنها با عنوان »پادشاهان« يا حكماء ياد نشده و تعداد آنها نيز 
مجهول است. اين داده ها مربوط به افسانه ها و يا اساطير وسيعي 
است كه در قرن سوم ميالدي كشف شده است. اسامي: كاسپار، 
ملكيور و بالتازار در كليساي غرب تازه در قرن ششم ميالدي 
منتشر شده است. در كليساي كاتوليك،  اين سه پادشاه را »سه 

مقدس« ناميده اند.  
تفسير و روابط انجيلي

در بخش دوم انجيل مت���ي  در مورد تولد )حضرت( 
مسيح)ع( در بيت الحم گزارشي آمده است كه بنا بر آن از نوزاد 

تازه به دنيا رسيده توسط سه مغ ستايش شده است: وقتي كه 
عيسي مسيح)ع( در زمان پادشاه هرودس در بيت الحم در يودا 
متولد شده بود، پيش بيني كنندگان ستاره )يا تعبير كنندگان ستاره( 
از شرق به بيت المقدس آمدند و پرسيدند: »پادشاه جديد متولد 
شده يهوديان كجاست؟ ما طلوع ستاره او را مشاهده كرديم و 

باين دليل آمده ايم تا او را ستايش كنيم«
كلمه »Magoi« در زبان يوناني بطور كلي براي »مغ« بكار 
مي رود، البته براي طبقه روحانيون زرتشتي كه از نسل روحانيون 
ماد هستند كه نزد هرودت، و فيلون اسكندريه ذكر شده است. 
باين دليل امكان دارد كه منظور تعبيركنندگان ايراني يا كلداني 
باشند. بعضي اوقات نيز اين عقيده مطرح مي شود كه اين مغ ها 
تحت  تاثير انجمن يهودي هاي بابل بوده اند، همان  طور كه در آن 
زمان طبق نظر تورات، پيامبر )دانيال به عنوان پيامبر( بني اسرائيل، 

دانشمند با نفوذي در بابل بوده است. 
آنها بنا بر تفسير عمومي، جهان كفر را معرفي مي كردند و 
در جستجوي مولود جديد بودند » پادشاه يهوديان« ، مفهومي 
كه در انجيل متي فقط توسط كفار بكار مي رفت )رجوع كنيد 
به آيات ذيل: MT 11،27 ، 29/37( . يهوديان در انجيل متي 
به جاي آن فقط از مفهوم »پادشاه اسرائيل« استفاده مي كنند )42، 

.)MT 27
اين حكما طلوع س���تاره اي را مشاهده كردند كه تولد 
پادشاهي را نويد مي داد. در اينجا از ستاره اي شخصي به معناي 

پديده اي آسماني مشاهده ش���ده توسط آنها ياد شده است. 
تداع���ي معاني گوناگون آن را هم مي توان در افق فهم محيط 
كفرآميز باستان مشاهده كرد و هم در محيط يهوديان )رجوع 
كنيد به لغت Bileam در مورد ستاره  طلوع كرده در اسرائيل 
شماره 17، 24 يا احتماال ستون هاي آتش چرخان در 21، 13  
EX(. اينكه آيا يك پدي���ده نجومي تاريخي در آن زمان در اين 
داستان نقش داشته است، از نظر علم نجوم قابل تحقيق و بحث 

است و مربوط به محتواي سمبوليك اوليه آن نمي باشد. 
در آيات 3 تا 8 آمده اس���ت كه اين سه حكيم ابتدا به 
بيت المقدس مي روند يعني پايتختي كه در نزديكي آن يكي از 
پادشاهان يهود به دنيا آمده است. در اينجا واكنش ارسيتوكراسي 
)اشراف س���االري( مذهبي و سياسي نسبت به تولد عيسي 
مسيح شرح داده مي شود: »آنها ترسيدند )v .3(. در آيه 8 پادشاه 
هرودس حتي به آنها ماموريت مي دهد كه برگردند و محل 

توقف كودك را به او اطالع دهند � آمادگي داستان قتل كودكان 
در بيت  الحم ) 2MT ،16 �88(. به اين ترتيب متي در مقدمه 
انجيل اش���اره به انگيزه اصلي عدم پذيرش عيسي مسيح)ع( 

بوسيله ملت خودش مي كند. 
در آيات 9 به بعد آمده است كه اين حكماء دوباره ستاره اي 
را دنبال مي كنند كه تازه حاال به عنوان راهنماي راه س���تاره 

سرگردان توصيف شده اند.
او از آنها جدا شده و به بيت الحم مي رود و در آنجا اقامت 
مي گزيند. حتي برخالف انجيل لوقا )2LK ،7 ( عقيده دارد كه 
او خانه اي معمولي دارد )V ،10(. آيات 10 و 11 با ترسيدن 
انسان ها در بيت المقدس در تضاد است: »مغ ها بسيار خوشبختند 
� آنها بسيار خوشحالند و براي آنها هدايايي مي آورند مانند: 
طال، ُكنُدر و مّر )آيه 11(. اين آيه طبق اكثر عقايد تفسيري از 
قسمت هاي بيشتري از تورات اخذ شده است: زيارت ملت ها 
به صهيون در مزامير داود آيات 72 ، 10 ، 15 : »پادش���اهان 
تارشيش و جزاير هدايايي مي آورند،  پادشاهان َصبا و ِصبا با 
هديه مي آيند. همه پادشاهان بايد او را ستايش كنند، همه ملت ها 
بايد به او خدمت كنند... او بايد زندگي كند و َصبا هم بايد به 
او طال بدهد«. در كتاب سرود عالي 6، 60 آمده است: »همه از 
َصبا مي آيند و ُكنُدر و طال مي آورند و اعمال مشهوري از عيسي 

مسيح را اطالع مي دهند«.
فريدريش فون اش���په حدود سال 1623 شعري سروده 

سه پادشاه مقدس
 شهرام تقي زاده انصاري

دن
تم

سرگذشت سه» مغ« مقدس شرق كه به استقبال مسيح رفتند

است: »مّر براي انسانيتش«. مّر عالمت نجات دهنده او نيست، 
بلكه عالمتي براي انسان يا فرزند كوچك انساني است. باين 
ترتيب آيه 12 مي گويد كه اين حكما شريك ُجرم هرودِس 
نمي شوند و عيسي مسيح)ع( را لو نمي دهند. آنها در پايان از 
انجيل متي خارج مي شوند و ديگر عالقه اي به اين مسئله وجود 

ندارد.
روايات مربوط به تعداد، اسامي، سن و خاستگاه اين سه 
حكيم � طبق گفته هاي )Ps 72 ،10( و )Jes 60( ، جايي كه 
پادشاهان هدايا آوردند، حكما در روايات مسيحي به عنوان 
پادشاهان تفسير شدند. ترتوليان يكي از معلمين كليسا اوايل 
قرن س���وم ميالدي با رجوع به اين آيات، عقيده دارد كه آنها 
مانند پادشاهان ظاهر شدند. آنها بعداً نزد سزاريوس فون آرلز يا 
ايزيدور فون اشبيليه به عنوان پادشاه معرفي شدند. اما افسانه آرعا 

آنها را به عنوان فيلسوف و مخ معرفي مي كند.
تعداد حكما در نخستين قرون ميالدي كم و زياد شمرده 
شده است. اُريگنس تعداد حكما را سه نفر معرفي مي كند. روي 
تابلوهاي نقاشي ديواري دو ميتيال � كاتاكومبن تعداد حكما 
چهار نفر ذكر شده اند. در يكي از آنها به داليل تقارن تعداد آنها 
دو نفر مي باشد كه ضمناً دو دستار نيز بر سر دارند. در ادبيات 
قرون نوزدهم و بيستم، افسانه هايي ديده شده اند مبني بر آنكه 
پادشاه چهارم )حكيم چهارم( بسيار دير به بيت الحم وارد طويله 
شد، اما سر موقع به صليب گولگوتا رسيد. نويسنده و متكلم 
آمريكايي هنري وان ديكه در س���ال 1895 و اِدسارد شاپر در 
سال 1961 كه زبان آلماني مي دانست هم اين مسئله را تأئيد 
كردند. روي كاشي سراميكي از قرن ششم در كليساي تولد در 
بيت الحم عكس هاي اين حكما با دستاري ايراني يا سوري بر 

سرشان مشاهده مي شود.
اين كليسا بر عكس كليس���اهاي ديگر در سال 1614 
تخريب نشد، شايد به خاطر آنكه روي كاشي هاي سراميك 
آن، عكس هاي هموطنانشان ديده مي شد، در كليساي سنت 
آپولينار نوو در راونا هم كاشي سراميكي كشف شد كه روي 
آن عكس هاي سه ايراني با دستاري روي سرشان ديده مي شود 
كه ايراني ها معموال آنها را بر سر مي گذاشتند. سرانجام سه عدد 
بيشتر مورد تأئيد اس���ت چون با سه هديه )طال، كندر ومر،( 
همخواني دارد. ماركوپولو گزارشي مي دهد كه در سفرش از ميان 
ايران، از قبور سه پادشاه مقدس در شهر ساواديدن كرده است. 
در سنت زبان التيني از اوايل قرن ششم ميالدي به بعد اسامي 
كاسپار، ملكيور و بالتازار ديده شده اند. برعكس ميان مسيحيان 
سوري، اسامي الروانداد، هور ميداس و گوشنازاف براي آنها 
ذكر شده است. و نزد ارمني ها، اسامي كاگبا با داديلمابراي آنها 
معروف است. و نزد حبشي ها اسامي: تانيسورام، ميكا، سيسيسبا 

او آونيسون، ليبتارو كاساد مشهور هستند.
اين پادشاهان يا حكما در هنر به عنوان جوانك، مرد بالغ و 
مرد پير نشان داده شده اند. بداي مقدسي)يا جانشين او( حدود 
سال 730 ميالدي براساس يك نوشته قديمي يوناني مي نويسد: 
اولي بايد ملكيور بوده باشد، پير مردي با ريش سفيد، دومي 
كاسپار جوانك بدون ريش مي باشد و سومي بالتازار است كه 
داراي ريش مشكي كاملي مي باشد. امروزه ادعا مي شود كه شايد 
رنگ مشكي مربوط به رنگ پوست انسان است و نه رنگ ريش 
ولي لغت »فوسكوس« يوناني بسيار واضح اين مسئله را روشن 
كرده است. بداي مقدس در ادامه مي نويسد كه لباس هاي هر سه 
يكنواخت است و احتماالً سوري هستند. احتماالً عدد سه در 

اينجا هم در سه سنين مختلف صدق مي كند.
در بازي هاي سحرآميز جشن هاي سه پادشاه يا حكيم 
در قرون وسطي، افسانه سه پادشاه شكل و شمايل ديگري را 
نشان مي دهد، به خصوص با نظر به خاستگاه آنها: در يك بازي 
سحرآميز آلماني در قرن چهاردهم، ملكيور پادشاه اعراب، بالتازار 
پادشاه صبا و كاسپار پادشاه كلدانيان معرفي مي شوند. برعكس، 
در بازي هاي سحرآميز فرانسوي از قرن يازدهم به بعد نشان 
داده مي شوند كه آنها هر كدام از قاره هاي آسيا، اروپا و آفريقا 
مي باشند. از قرن دوازدهم به بعد در نمايش هاي هنري يكي از 
آنها با رنگ سياه پوست نشان داده  شده اند، اكثراً پادشاه جوانتر 
يعني كاس���پار به عنوان »مور« يعني مسلمان آفريقاي معرفي 
مي ش���ود. در بعضي از منابع ديگر ملكيور و بالتازار به عنوان 
نماينده هاي آفريقا معرفي شده اند. مارتين لوتر مسئله سه عددي 
پادشاهان يا كلمه را رد مي كند و مي خواهد بداند كه چرا در 

مذهب پروتستان، عنوان »حكيم شرق« غالب بوده است.
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راهكار اساسی تر برای تقويت و استقرار مفاهيمی مانند 
»گفت وگو« و »خش���ونت پرهيزی« و فرهنگ سازی برای 
نهادينه شدن اين مفاهيم، جدی گرفتن كارهای آموزشی در اين 
زمينه است. از اين رو جا دارد، به اين پرسش نيز بينديشيم كه 
نظام تعليم و تربيت ما )با توجه به اينكه پيشنهادهايی را همچون 
گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها و جهان عاری از خشونت 
و افراطی گری را مطرح كرده ايم و مدعی چنين راهكارهايی 
برای حل مسائل جهانی هستيم( چه برنامه هايی را برای ترويج 
و تقويت اين پيش���نهادها و ايده ها در نظر گرفته است؟ در 
برنامه ريزی ها و تدوين كتاب های درسی چه تدابيری انديشيده 
شده تا كودكان، نوجوانان و جوانان با مفهوم "گفت وگو" و 
"خشونت پرهيزی" و تاريخ انديشه عدم خشونت و چهره های 
آن، بهتر و بيشتر آشنا شوند؟ اگر به زيستن در جهاِن گفت وگو 
و جهانی به دور از خشونت می انديشيم، به نظر می آيد اين 
آرزو زمانی به حقيقت می پيوندد كه از كارهای آموزشی غفلت 

نكنيم و تعليم و تربيت را جدی بگيريم. 
در اينجا، وظيفه و مسئوليت شهروندان و بويژه روشنفكران 
نيز سنگين تر به نظر می آيد زيرا هر چه آنها در زمينه انتقال 
دانش بش���ری و انتقال مفاهيم و دستاوردهای علوم انسانی 
به متن جامعه كوشاتر عمل كنند و با شناسايی ضعف ها و 
نقص های فكری، رفتاری و اخالقی شهروندان، محصوالت 
و توليداتی را در اختيارشان بگذارند كه از حجم ضعف ها و 
نقص هايی كه آنها را گرفتار ساخته، رهايی يابند، امكان زيستی 
اخالقی تر و عاقالنه تر نيز برای شهروندان فراهم خواهد شد.

 اگر مقصود از جهانی گفت وگومح���ور و به دور از 
خشونت، جهانی اس���ت كه در آن افراد به سمت يكديگر 
بيش���تر قدم بردارند، درد و رنج يكديگر را بيشتر فهم كنند، 
بخشنده تر و مهربان تر باشند و دست همديگر را رها نكنند، 
اين شايد ممكن نباشد مگر اينكه به جای دست گذاشتن بر 
روی اختالف هايی كه دي���روز و امروز جهان را با جنگ و 
ديگرستيزی مواجه ساخته، به سمت يك اخالق جهانی و 
فراخوانی برای تدوين يك چارچوب نظری و عملی فراگير 
گام بردارند همچون متِن »اعالميه  به سوی يك اخالق جهانی« 
كه در كتاب »مهر ماندگار« ترجمه شده و انتشار يافته و مجال 

بيشتری برای انديشيدن در اين باره می گشايد.
موانع گفت وگو

بنا به گفته يكی از نويسندگان ايرانی، احساس وابستگی 
و تعلق خاطر به حقيقت نزد شركت كنندگان در گفت وگو بايد 
بيشتر از احساس وابستگی و تعلق خاطرشان به تمدن، فرهنگ، 
سنت، ايدئولوژی، دين، نژاد، ملت و قوم خود باشد، و بايد در 
راه رسيدن به حقيقت گام برداشته و در مواجهه با حقيقتی كه 
فهم يا كشف می كنند با انصاف و بی تعصب آن را بپذيرند. 

وی، برای اينكه چنين لغزشی رخ ندهد، به شش حالت 
ذهنی و روانی كه موانعی بر سر راه گفت وگو به شمار می آيند، 

اشاره كرده كه جای انديشيدن دارد. 
خودشيفتگی )به اين معنا كه صفات يا دستاوردهای خود 
يا گروه خود را بيش از آنچه بايد و ش���ايد ارزيابی كنيم، به 
عبارتی درباره خود يا گروه خود مبالغه و اغراق كنيم و باورهای 
خود را مساوی با حقيقت بپنداريم(، پيشداوری )به اين معنا 
كه به گونه ای غيرعقالنی و بدون اينكه دليل قوی و محكم 
يا شناخت كافی داشته باشيم، با فرد يا گروه ديگری مخالفت 
ورزيم و رايی منهای شناخت كافی و دليلی معتبر صادر كنيم(، 
تعصب )به اين معنا كه نسبت به موضوعی شور و شوق بيش 
از اندازه و تصورات نسنجيده داشته باشيم(، جزم و جمود )به 
اين معنا كه در امور اعتقادی و در باورهايمان، قطعيت داشته 
و در حالی نظر و عقيده خود را بيان كنيم كه گويی واقعيت 
اثبات شده ای است، هرچند اين طور نيست(، عدم تسامح و 
مدارا )به اين معنا كه عقايد و اعمالی را كه با عقايد و اعمال 
ما تفاوت دارد را مجاز نشماريم و پذيرای اختالف فكری و 
عملی نباشيم( خرافه پرستی )به اين معنا كه به عقايد، تصورات، 
افعال يا آداب و رسومی التزام بورزيم كه ناشی از جهل، ترس 
غيرمعقول از امور اسرارآميز، حساسيت بيمارگونه و... باشد( در 
يكی از مقاله های كتاب »راهی به رهايی« موضوع گفت وگو و 

موانع گفت وگو به دقت واكاوی و بررسی شده است.
مدارا و شنيدن سخن »ديگری«

در موضوِع گفت وگو، »ش���نيدن« اهميت زيادی دارد! 
برخی از مكالمه های ما، حتی آنجا كه نه به قصِد »گپ زدن« 

و نه به قصِد »جروبحث«، می خواهيم برای حل مسأله ای يا 
رفع مش���كلی چه به لحاظ نظری و چه در اجرای كاری با 
ديگری يا ديگران گفت وگو كنيم، در بسياری از موارد ممكن 
اس���ت به »جروبحث« و يا اگر بخواهيم هوای يكديگر را 
داشته باشيم و به تعبيری رفاقت هايمان دچار اختالل نشود، 
به »گپ زدن« بينجامد! و اين مس���أله كوچكی نيست. وارد 
جروبحث می شويم، يعنی يا همچون كسی كه در ميدان جنگ 
قرار گرفته و اگر شليك نكند، به او شليك می شود بی درنگ 
طرف مقاب���ل را كوبيده و به او امان نمی دهيم، و چون فقط 
در پی اثبات رای و نظر خودمان هس���تيم )نه شنيدن سخن 

ديگری يا ديگران( به هر روش می كوشيم كه ديدگاه خودمان 
را درست جلوه داده و بهترين راه هم در اين مواجهه نفس گير، 
حمله است و حمله و حمله! يا اگر رمقی برای حمله نداشته 
باش���يم، يا به اين فكر كنيم كه اگر مكالمه ما به جروبحث 
كشيده شود، ممكن است رفاقت هايمان لطمه ببيند، يا اينكه 
اگر چندان در هنگام گفت وگو جديت نشان نداده و نسبت به 
حل عاقالنه مسأله و مشكل پيش آمده، مصمم نباشيم )كه اين 
هم يكی از عادت های ماست( فضای گفت وگو را به فضای 
»گپ زدن« كشانده و از يك مكالمه هدفمند و استدالل محور 
كه بر اساس فهم و نقد سخن ديگری يا ديگران شكل می گيرد، 
دور می شويم. به اين ترتيب مسائل و مشكالت، حل نشده و 
رفع نشده باقی می مانند و از اين رو احساس نارضايتی در ما 

تشديد می شود. اما بايد در نظر داشته باشيم كه در »گفت وگو« 
فهم سخن »ديگری« بسيار اهميت دارد. بنابراين، درست و 
دقيق گوش دادن به سخن ديگری گام نخست است، نه اينكه 
هنگام شنيدن سخن ديگری يا ديگران بيشتر به اين بينديشيم 
كه چگونه پاسخی كوبنده می توان برای آن جفت وجور كرد! 
شركت كنندگان در گفت وگو پس از فهم سخن يكديگر، به نقد 
سخن يكديگر می پردازند، به اين ترتيب سخنی كه نقد می شود 
يا بايد روشن تر بيان شود يا اينكه با دليل قوی تر و محكم تری 
ابراز شود. به تعبير س���عدی:»داليل قوی بايد و معنوی/ نه 
رگ های گردن به حجت قوی«. استداللی تر سخن گفتن و 
تقويت دليل برای سخن و ادعای هر يك از شركت كنندگان در 
گفت وگو، به فهم و نقد دقيق تر و عميق تر از آن سخن يا ادعا 
می انجامد و به اين ترتيب نيازی هم به ايستادن در ميدان جنگ 

يا دررفتن از جنگ با »ديگری« نيست.
انسان معنوی )كه فقط در يك جا از آزادی خود دست 
می ش���ويد و آن در برابر حق اس���ت( آراء و عقايد خود را 
نمی پرستد، زيرا عقيده پرستی را با حق پرستی ناسازگار می بيند 
و آن را يكی از مصاديق بت پرستی، بلكه مهمترين مصداق 

بت پرستی تلقی می كند.
 يكی از اس���تادان فلسفه می نويسد:»از نظر يك انسان 
معنوی، نفِی عقيده پرستی الزمه اش اين است كه همه عقايد 
خود را، به تعبير گوردون آلپورت، روانش���ناس انسان گرای 
آمريكايی، عقيده اكتشافی قلمداد كند، يعنی عقيده ای كه موقتًا 
بدان التزام می ورزيم تا اين كه بتواند تأييد شود يا به ما كمك 
كند تا به عقيده ای معتبرتر دس���ت يابيم.« به نظر وی، اينكه 
انسان معنوی عقايد خود را نمی پرستد به اين معناست كه 
بدين جهت و تا زمانی به هر يك از عقايد خود التزام دارد 
كه آن عقيده، او را به پاسخ های بهتر و كامل تر به پرسش های 
هستی شناسانه يا خداشناسانه يا جهان شناسانه يا انسان شناسانه 
يا ارزش شناسانه يا وظيفه شناسانه رهنمون شود. انسان معنوی 
به عقيده ای اعتقاد می ورزد اما نه بدين جهت كه عاشِق آن 
عقيده است، بلكه بدين جهت كه آن عقيده به او در فهِم بهتر 
و عميق تر عالَم و آدم كمك كند و، از همين رو، وقتی كه فهِم 
بهتر و عميق تری حاصل آمد عقيده خود را اصالح می كند و 
اين فرايند را به نحوی مستمر و مدام پی می گيرد. اين موقت 
و قابل نقد انگاشتِن عقايد به نظر او از نشانه های نپرستيدِن 

عقايد است. 
س���پس ابراز می دارد:»اگر توجه كنيم به اين كه؛ اوالً: 
عقيده پرس���تی موجب جزم و جمود، تعصب و عدم مدارا 
می شود، و ثانياً: جزم و جمود، تعصب و عدم مدارا مهمترين 
عوامل تحديدكننده و تهديدكننده آزادی های اجتماعی اند، 
درمی يابيم كه انسان معنوی، به سبب دوری از جزم و جمود، 
تعصب و بی مدارايی، پاسدارِ آزادی های اجتماعی است.« به 
نظر او، انسان معنوی به اين دليل كه شيفته و پرستشگر عقايد 
و آرای خود نيس���ت، آنها را عتيقه و جواهراتی نمی داند كه 
بايد در گاوصندوقی نگهداری شوند و همه را از نزديك شدن 
و دست زدن به آنها منع كرد تا به همان صورتی كه هستند 
بمانند، بلكه آنها را با دلی استوار و جانی دلير به مواجهه با 
هر چه مخالف آنها می تواند بود می برد يعنی از روبروشدن 
عقايدش با واقعيت ها و عقايد ديگران ترس و لرزی ندارد. نه 
اين نگرانی را دارد كه واقعيت ها و عقايد ديگران با عقايد و 
آرای او ناسازگار درآيند نه اين نگرانی را دارد كه نقاط ضعف 
عقايدش آشكار شود يا اينكه حتی در مواجهه آراء و عقايدش 
با واقعيت ها و عقايد ديگران، آراء و عقايدش نفی شود، و نه 
اين نگرانی را دارد كه او را با شك و ترديد مواجه سازند تا 

جايی كه به تجديدنظر در عقايدش و اصالح آنها بپردازد. 
انسان معنوی چنين نگرانی هايی ندارد و از اين مواجهه ها 
نيز استقبال می كند و آمادگی شنيدن سخن ديگران را دارد. زيرا 
عقايد و آرای خود را  بی چون وچرا ندانس���ته و خود و آرای 

خود را مساوی با حقيقت نمی داند. 
در مواجهه با هر عقيده و هر واقعيتی، و در مواجهه با هر 
نقدی، ابتدا خوب می شنود و اگر دليلی را قوی تر از دليل خود 
ديد، و اگر با استداللی قوی تر از استدالل خود روبرو شد، بر 
ادعای پيشين خود اصرار نمی ورزد و دست از مدعای خود 
می شويد... آنچه به آن اشاره شد در مقاله ای با نام »معنويت و 
آزادی« كه در كتاب »حديث آرزومندی« آمده، به دقت واكاوی 

شده است.

جهان عاری 
ازخشونت
 محمد صادقی

گو
گفت

گفتگو،  مدارا   و
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برای موالنا و آثار بی مثالش در فرهنگ و ادب فارسی 
بايد نقشی دو گانه قائل بود: نقش و اهميت ادبی او كه در شعر 
فارسی اش متجلی می شود، و تفكر عرفانی و عشق آلودش 
كه اختالفات متعصبانه عقيدتی را در می نوردد و عش���ق و 
همدلی را ابزار نيل به حقيقت يا بازگشت به اصلی می داند كه 
از آن جدا مانده است! بحث در اين دو مقوله نياز به شناخت و 
درك  ادبی و عرفانی ژرفی دارد كه اينها زمينه كار من نيست!  
اما در حد خود،  می توانم در وجود او بهانه ای برای تحليلی 
زمان���ی و مكانی،  يعنی تاريخی و جغرافيايی در باره زبان و 
فرهنگی بيابم كه ابزار بيان اشعار و افكارش بوده است. به اين 
دليل به زمان زندگی موالنا از تولد تا مرگ نگاهی می اندازيم.

  تاريخ والدت اغلب بزرگان علم و ادب ايران 
دقيقًا   روشن نيست، زيرا ثبت اين گونه وقايع نزد مردمان عادی 
رايج نبوده، گرچه تاريخ وفات بسياری از آنانی كه در طول 
زندگی خود نقش و شهرتی يافته بودند مشخص تر است. 
اما تاريخ والدت موالنا، 8 مهر 1207 ميالدی، مشخص است؛ 
زيرا از خاندانی فرهنگی و پر آوازه بود، و حتی گفته اند كه 
پدرش بهاءالدين ولد از سوی مادر به دودمان خوارزمشاهی 
منسوب بوده است. مكان والدتش َوخش در شمال آمودريا 
بخشي از واليت بلخ بوده اس���ت. امروز َوخش در خاك 
تاجيكستان و بلخ در جنوب آمودريا در خاك افغانستان است. 
باز گفته می شود كه در 12 يا 13 سالگی، كه حمله مغول امنيت 
مردمان منطقه را به مخاطره انداخته بود، به همراه پدر كه ظاهراً 
از سلطان محمد خوارزمشاه نيز آزرده خاطر بوده است ]كه 
ظاهراَ امام فخر رازی را بر او مقدم می داشته[ به قصد حج و 
هجرت ديار پدری را ترك می كند. مدتی در شام می مانند 
و سپس به دعوت كيقباد يكم، پسر كيكاووس يكم، پادشاه 

سلجوقی روم در پايتخت او قونيه سكونت می كنند. در باره 
اينكه آيا حمله مغول به راستی در گريز آنان از بلخ تأثير داشته 
است، بايد توجه داشت كه 12 يا 13 سالگی موالنا يعنی 1219 
يا 1220 ميالدی بوده، و می دانيم كه حمله چنگيز تا در هم 
شكستن سلطان محمد خوارزمشاه و ويران سازی مراكز بزرگ 
فرهنگ و ادب فارسی در خراسان، از 1219 تا  ميالدی 1221 
به درازا كشيد. و آنگاه سپاهيان چنگيز، جالل الدين خوارزمشاه 
را نيز شكست دادند و رو به سوی غرب نهادند و تا روسيه و 
مرزهای اروپا پيش رفتند. از سوی ديگر سلطان ولد پسر موالنا  
در مثنوی ولدنامه خود در باره سفر پدرش به اين گريز اشاره 

دارد و می گويد:
ك���رد از بلخ عزم س���وی حجاز 

زانكه ش���د كارگ���ر در او آن راز 
ب���ود در رفتن و رس���يد و خبر  

ك���ه  از  آن  راز  ش���د  پديد  اثر 
كرد تات���ار  قص������د  آن  اقالم 

 منهزم گش���ت لشكر  اس�����الم 
بل���خ را بس���تد و ب���ه زاری زار

كش���ت از آن قوم بيحد و بس���يار 
 ش���هرهای بزرگ ك���رد خراب

 هس���ت حق را هزار گونه عقاب 
اما چنگيز پس از خراسان سراسر ايران را تسخير كرد. 
از جمله، باقيمانده امپراتوری سلجوقی در خاك سنتی روم 
)آناتولی( مس���تقر در قونيه را نيز بی نصيب نگذاشت.  اما 
چنگيز در سال 1227 ميالدی مرده بود و حكومت ايلخانی 
جانشينانش )آباقاخان( كه در سال 1244 كيسخرو دوم را كه 
از سال 1237 جانشين پدرش كيقباد يكم شده بود شكست 

مولوی و فرهنگ پروری
 فريدون مجلسی

رق
ش

نقش د و گانه يك بزرگ

دادن���د و او را تابع و خراجگزار خود كردند. ناظر و وكيلی 
نيز بر كار او گماردند و  به همين اندازه بسنده كردند. بدين 
ترتيب زندگی موالنا از لهيب سوزان حمله مغوالن، خصوصًا  
از امواج آغازين ايران سوز آن مصون ماند. بهاءالدين ولد در 
سال ميالدی 1231 در زمان كيقباد اول مرده بود و پيروانش 
موالنای جوان 24 س���اله را مراد خود قرار داده بودند. و در 
همين شهر بود كه ماجرای ديدار موالنا با شمس تبريزی و 
آن دگرگونی بزرگ در احوال و افكارش پديد آمد. تحولی 
كه تراوشات آن برغنای گنجينه ادب فارسی و عرفان جهانی 
افزود. موالنا پس از مرگ كيخسرو دوم با پسرانش كيقباد دوم 
و كيكاووس دوم )1246-1260( و س���پس با قليچ ارسالن 
چهارم  )1248-1265( و سر انجام با  كيقباد دوم و كيخسرو 
س���وم  )1265-1282( معاصر بود، و هم در زمان او در 26 
آذرماه )سال 1273( ميالدی در 66 سالگی در قونيه درگذشت.  
و آن بزرگداشت بی نظير را با شركت پيروان همه اديان و فرقه 
های قونيه بر پا داشتند، و بنا به سنتی كه به خواست خودش 
برقرار شد، آن شب را كه  موالنا شب وصال و بازگشت به 
آغوش يار  مي دانست »شب عروسی« ناميدند و هر سال آن 
را باهمين نام با جشن و سماع بزرگ می دارند!  سنتی كه تا 
كنون ادامه دارد و خود چند سال پيش در قونيه شاهد برگزاری 

مجلل آن بوده ام. 
تأكيد من بر ذكر اسامی سالطين معاصر موالنا   
تكرار تاريخ های ماللت بار نيست. پس بگذاريد اضافه كنم كه 
سلسله اين شاهان پس از كيخسرو سوم با مسعود دوم و سوم 
و فرامرز و كيقباد سوم ادامه يافت تا كه بساط آنان در 1307 
ميالدی به وسيله عثمان بيك برچيده و مركز دولت از قونيه 
به بورسا، پايتخت دولت عثمانی منتقل شد. منظورم از تكرار 
و تأكيد بر اسامی مكرر كيسخروها و كيقبادها و كيكاووس و 
فرامرز،  به دست دادن نشانه ای از فرهنگ غالب در قونيه و 
تعلق فرهنگي اين شاهان ترك است. حكومتی كه از ُقلتمش 
آغاز شد و با فرامرز و كيقباد پايان يافت! می خواستم بگويم 
چرا موالنا در قونيه احساس غريبی نمی كرد. و چگونه زبان 
فارسی آناتولی يا روم را جوالنگاه خود ساخته بود،  آن هم به 
دست و به وسيله تركان سلجوقی!  و نيز می خواستم ياد آور 
شوم كه اهميت تركان در توسعه و گسترش زبان فارسی دست 

كم گرفته نشود. 
در واقع فارسی مدرن دری يا خراسانی تداوم همان زبانی 
است كه در خراسان بزرگ در زمان سامانی باليدن گرفت! 
غزنويان، كه آنها را بد بدانيم يا ندانيم، نقشی به سزا در توسعه 
شعر و ادب فارسی داشتند،  زيرا تا سه نسل از زمان انوشتكين  
وسبكتكين پروردگان دربار سامانی بودند و از آن سامانه سر 
برآورده بودند، پس زبان فارسی را كه زبانشان شده بود پاس 

می داشتند. 
خوارزمش���اهيان و س���لجوقيان نيز به همين ترتيب 
 پروردگان دربار فارسی زبان غزنوی بودند،  و همراه با توسعه
 امپراتوری های خود زبان فارس���ی را نيز به عنوان زبان ادبي 
و اداري وسياسي خود گسترش و  توسعه می دادند. وقتی 
اصفهان پايتخت سلجوقی شد، زبان فردوسی توسی به همراه 
بزرگانی چون خيام نيشابوری و خواجه نظام الملك توسی، 
مركزيت تازه ای يافت، و سپس در زمان الب ارسالن به امانت 
به عمو زاده اش قلتمش سپرده شد تا در قونيه ببالد و از قلتمش، 
كيقباد بسازد! تا فارسی نه فقط زبان خواص و زبان فرهنگ و 
ادب و دولت كه زبان كوچه و بازار شود. اوج آن زمانی بود 
كه موالنا را پذيرا ش���د، و رواج اين زبان بود كه او را در آن 
ديار فارسی ماندگار كرد،  و بر عظمت باز هم بيشتر اين زبان 
كوش���يد. در واقع در آن زمان فارسی دری در سه مركز،  در 
شرق يعنی خراسان )بلخ و مرو و سمرقند و بخارا و هرات و 
نيشابور( و مركز يعنی اصفهان )و البته كرمان و شيراز و...( و 
غرب يعنی قونيه با سرفرازی سر برآورد و باليد! وقتی موالنا 
از شرق اقصای فارسی به غرب اقصای آن رفت، تفاوتی در 
بيان نيافت،  و به همان زباني سخن گفت كه در كودكي در 
بلخ آموخته بود! زباني كه ما با آن سخن مي گوييم و كيكاوس 
و كيقباد سلجوقي با آن سخن مي گفتند نشانه ايرانی شير و 
خورشيد را بر سكه كيخسرو دوم ضرب قونيه نيز می توان 
ديد! والبد همين شير سكه نقش پرچم های زمان موالنا بوده 
است كه می گويد: ما همه شيريم شيران علم/ حمله مان از 

باد باشد دم به دم
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سؤالي كه مي توان صورت فلسفي به آن داد، اين است كه 
آگاهي مقدم است يا آزادي؟ 

طبيعي اس���ت كه عده اي قائل به تقدم آزادي هستند و 
عده اي هم آگاهي را مقدم مي دانند. هر يك از طرفداران اين 
دو قول، استدالل هايي را مطرح مي كنند كه در جاي خودش 
شنيدني است. كساني كه تقدم را به آگاهي مي دهند، معتقدند 
كه آزادي زير مجموعه آگاهي است و اگر آگاهي نباشد، آزادي 
اهميتي نخواهد داشت. اين استدالل بسيار عامه پسند است اما 
اگر نيك بنگريم خواهيم ديد كه چند مخالطه ظريف از نوع 

مصادره به مطلوب درآن نهفته است.
در زير به داليلي اشاره مي كنيم كه با استناد به آنها مي توان 

قول طرفداران تقدم آگاهي را به چالش كشيد. 
اصوالً  آگاهي امري انتزاعي است، نه حقيقي و نه عيني. 
بر خالف آزادي كه حتي اگر انتزاعي هم باشد، عيني و حقيقي 
بودنش قابل درك است، چون امري است نفس االمري كه 

نبودش را مي توان درك كرد. 
مي توان آگاه نبود و ادعاي آگاهي كرد و خود را آگاه و 
آگاه ترين دانست، اما نمي توان آزاد نبود و ادعاي آزادي كرد. 
آزادي يا هست يا نيست. اما اين دو برابر نيست. بود و نبود 
آزادي داراي آثار و تفاوت هايي جدي و عيني است. از اين 
رو، مي توانيم بگوييم: نفي آگاهي ممكن است، اما نفي آزادي 
ممكن نيست. بدين ترتيب، يك ناآگاه مي تواند خودش را 
صاحب آگاهي بداند. دراين صورت ما هيچ راهي براي نفي 
و اثبات آگاهي شخص مزبور نخواهيم داشت. در اين فرض، 
آگاهي توهمي بيش نيست در حالي كه آزادي مطلقاً امري 
توهمي نيست. بر اين اساس اين ادعاي كساني كه مي گويند: 
تا زماني كه آزادي نباشد بقيه مسائل در حكم محرومند، با 
مالحظاتي چند، گزاره اي درست خواهد بود، چرا كه يك 
ناآزاد نمي تواند خودش را آزاد بداند، چون سخن فرد ناآزاد، 
قابل حمل بر سخن فردي مجبور است و سخن كسي كه 

مجبور است، فاقد اعتبار الزم است. 
از س���وي ديگر، آگاهي اصوالً در صورت آزادانه بودن 
آگاهي اس���ت. به همين جهت، آگاهيي كه آزادانه و با لحاظ 
تمام شرايط آزادي حاصل نشده باشد، مي تواند مبتذل بر »ضد 
آزادي« بشود و آزادي را از بين ببرد. اين اتفاق صدها و هزارها 

بار در تاريخ روي داده است.
پس آگاهي محتاج آزادي است، هم در تكوين هم در 
بقا. اين نكته هم در خور ذكر است كه اصوالً  ما براي رسيدن 
به آگاهي به آزادي نياز داريم. تا آزادي الزم را نداشته باشيم، 
به هيچ چيزي نمي رسيم، از جمله آگاهي. پس بدون آزادي الزم 
و كافي، جاي هر چيزي با كوچكترين دليل مي تواند عوض 
شود، از جمله جاي جهل و آگاهي. نكته مهمتر اين است كه: 
بدون آزادي، آگاهي آگاهي نيست. مبناي اين استدالل اين 
است كه بدون آزادي انسان انسان نيست، چه برسد به آگاهي 

كه در حد نهايي خودش وصفي از اوصاف انسان است. 
آزادي واژه اي در كنار واژه ها نيست كه با كلمات ديگر 

تحليل يا ارزيابي شود. يك واقعيت نفس االمري است. 
ما بايد آزادي را با غير آزادي بسنجيم، غير آزادي را با 
آزادي بسنجيم. قبل از آزادي انسان نداريم. انسان بعد از آزادي 
و با آزادي انسان است و بعد از انسان بدون انسان شدن تازه 

مسائل ديگر مطرح مي شود. 
آزادي را به همه چيز عرضه كنيم نه همه چيز را به آزادي 
از اين جهت آزادي بر انسان تقدم دارد و انسان به همه چيز.

نگراني از تبعات آزادي، دليل عدم داش���تن آن و عدم 
شناخت آن است. تنها كساني كه از آزادي احساس نگراني 

مي كنند كه فاقدش بوده اند و هستند.
آزادي درست مثل اكسيژن است: نه تمام مي شود، نه جا 

را براي كس���ي تنگ مي كند، نه به كسي آسيب مي زند و نه 
موجب مفسده مي شود. 

اصوالً قبل از آزادي چيزي وج���ود ندارد. حتي خدا 
با آزادي شروع مي ش���ود. خداي ناآزاد نمي تواند خدا باشد 
و خدايي كه خلقش ناآزاد و نفس���ش ناآزاد باشد در انواع 

تناقض  ها غرق مي شود و تمام مي شود. 
همه چيز با آزادي ش���روع مي شود، حتي عقل، حتي 

كلمات، حتي اصطالحات و حتي اديان!
اما تعريف آزادي. بايد بگويي���م كه: ... تعريف امري 

بي ضرورت و در بسياري موارد بي معني است. 
ارثي است كه، از يونان برده ايم و در اثر آن كلمه اي را با 
كلمه اي ايضاح كرده ايم. به همين جهت، بسياري از تعاريف 
بي پايه اند. كلمه اي كلمه اي را معلوم مي كند! در برخي موارد 
چنين چيزي ممكن است و مي توان پذيرفت، اما آزادي را چه 

چيزي تعريف كند؟ 
آزادي كلمه نيس���ت و با كلمه ايضاخ نمي پذيرد. فعل 
اس���ت. عمل است. اجرا كردني و داشتني است نه گفتني و 

نوشتني و شنيدني . 
آزادي را بايد داشت و چشيد. با گفتن و شنيدنش، نه 

محقق مي شود نه حذف مي شود. 
سخن آخر: 

آزادي حكم است نه حق. كساني كه انسان را از آزادي 
محروم مي كنند آن را حق مي دانند كه قابل اثبات و اس���قاط 
است در حالي حكم، قابل اثبات و اسقاط نيست. حكم است، 
داشتن است. ايجابي است. سلبش دليل مي خواهد و چنين 

دليلي وجود ندارد. 
از طرف ديگر: حيات الزمه اش آزادي اس���ت. داشتن 
حيات بدون داشتن آزادي بدترين نوع حيات است و تحميلي 

بيش نخواهد بود. 
انسان با آزادي اش انسان است. واهلل هيچ فرقي با حيوانات 

نخواهد داشت. 
از طرف ديگر، اين نكته هم در خور ذكر است كه منشأ 
اضطراب و محروميت ها، عدم آزادي اس���ت: عدم آزادي 
زمينه ساز آسيب هايي اس���ت كوچك و بزرگ. عدم آزادي 
اسارت اس���ت و اسارت موجب ناآرامي مي شود، حتي اگر 
اسارتي واقعي نباشد، همين كه شائبه عدم آزادي در ميان است، 

بايد نگران بود. 

آگاهي يا آزادي؟ 
 سيد حميد سعادت

ي
رز

ه و
سف

فل

كمي هم فلسفه ورزي بد نيست 

اصوالً  آگاهي امري انتزاعي است، نه 
حقيقي و نه عيني. بر خالف آزادي كه 
حتي اگر انتزاعي هم باشد، عيني و 

حقيقي بودنش قابل درک است، چون 
امري است نفس االمري كه نبودش را 
مي توان درک كرد. مي توان آگاه نبود 
و ادعاي آگاهي كرد و خود را آگاه و 

آگاه ترين دانست
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خانه اي كه من در آنجا زاده شدم و روزگار كودكيم در 
آن گذشت، باغي بود پوشيده از درختان ميوه )سيادرخت( و 
كاج هاي بلند كهن سال. اين باغ در ضلع شمال غربي چهارراهي 
بود كه يك سوي آن راهي بود كه به سر در سنگي مي رسيد و 
از سوي ديگر به چهارراه آقا شيخ هادي، يعني در تقاطع خيابان 
پهلوي خيابان قنات )معروف به فرمانفرما( بود. روبروي باغ 
ما بخشي از تملكات وسيع عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بود كه 

عاقبت كاخ مرمر شد.
باغ ما پيش از اين كه به پدرم برس���د، از آن عموي او 
محمدتقي افشار بود و پيش از آن ملك ميرزا عيسي وزير. و 
از وزير به عموي پدرم منتقل شده بود، ظاهراً بدين مناسبت 
كه آقا محمد تقي در يزد متصدي امور تيول وزير مذكور بود. 
از تصادف روزگار مقداري از نامه هاي عمومي پدرم به ميرزا 
عيسي و سيدمحمد انتظام السطنه به دستم رسيد. از آن موقعي 
كه آقا محمدتقي در يزد آن ها را اداره مي كرده است، شايد اين 
ملك ضمن محاسباتي كه ميانشان بوده است به ملكيت عمو 
قباله شده است. به هر تقدير بعدها آقامحمد تقي آنجا را به 
برادر خود، حاجي محمدصادق، مي دهد يا مي فروشد و از او 

به پدر من مي رسد.
باالي باغ ساختماني دو طبقه بود با پله هاي دوطرفه كه به 
خروجي مهمانخانه منتهي مي شد و روبروي آن حوضي مدور 
بود. اين ساختمان را حاج رحيم اتحاديه كه طرف تجارتي 

جدم بود، به خواهش جدم در باغ ساخته بوده است.
كليد باغ پيش از اين كه پدر من در آن مستقر شود در 
اختيار حاج زين العابدين يزدي بود. او نگاهباني آنجا را بر عهده 
داشت. خانه خودش نزديك به باغ در حوالي مقبره حاجي 
ش���يخ هادي عابران مي شد. يادم نمي رود هر وقت منوچهر 
صانعي را مي ديدم از آن انجيرها ياد مي كرد، به يادم مي آورد 
كه در ايام طفوليت خود را از ديوار باغ ما باال مي كش���يد و 
انجير مي   كند. او فرزند معمارباشي بود و خانه آنها در خياباني 
بود كه منتهي به خيابان شيخ آذر مي شد. مدتي هم مدرسه 
بوديم. منوچهر صانعي بعدها به تجارت پرداخت و با حسن 
خديوي )پيشكار امور علي اكبر داور( كار مي كرد. بعدتر دست 
از تجارت كشيد و به آجوداني شاه منصوب شد و باالخره 

به طور عجيبي و فجيعي او را در تهران كشتند. او و همسرش 
را خدايش بيامرزاد. 

پدرم از وقتي كه در تهران اس���تقرار يافت و مالك و 
صاحب اختيار باغ شده بود براي آنكه با حقوق رسمي دولتي 
زندگيش نمي گذشت به فكر امرار معاش از راه ايجاد مستغالت 
افتاد و جز خانه اي كه در كوچه ايرج )خيابان قوام السلطنه( و 
كوچه سيمرغ )نزديك سه راه شاه( خريد در قسمت هايي از 

باغ مسكوني ساختمان هايي كرد و براي آنكه خانه هاي احداثي 
به خيابان راه داشته باشند كوچه مانند درخت  داري احداث 
كرد و مدخل آن را با در و نرده آهني زيبايي محدود ساخت و 
كوچه را به نام دربند دكتر افشار موسوم كرد. اين خانه ها چون 

جديدساز و در محله خوب بود، غالباً مستاجران خارجي 
داشت. يادم است موقعي كه سفير ژاپون در يكي 
از آنها منزل كرده بود، ژاپوني در آن دوران تك و 
توك در ايران بود و چون چشمانشان و هيكلشان 
فرق داشت با خودمان، هوسي به ديدن آنها داشتم. 
دو فرزند كوچك هم داشت ولي اجازه به آنها داده 
نمي ش���د كه با ما بازي كنند. وقتي به كوچه آورده 
مي شدند غالباً اسباب بازي زيبا و رنگارنگ ساخت 
ژاپون در دس���ت داشتند و ما به حسرت به آنها 
نگاه مي كرديم. مستأجر ديگري كه يادم هست مرد 
متشخص آلماني بود به نام دالمن. گاهي شوكوال به 
ما تعارف مي كرد. از قضاي روزگار اين شخص پس 

به رنگ گذشته

باغ ما  در طرف  دانايي بود
 استاد ايرج افشار

صل
ر و

زگا
رو

از اختتام جنگ جهاني دوم از آلمان نامه اي به پدر من نوشت 
و وضع سخت زندگي و بي غذايي خود را شرح داده و طلب 
مواد خوردني كرده بود. پدرم در آن وقت سفر بود. من نامه 
را بردم و به مرحوم علي پاشا صالح كه كمي با زبان آلماني 
آشنا بود نشان دادم. از مستأجرهاي ديگر كه به ياد دارم يداهلل 
خان عضدي پسر امير اعظم و داماد وثوق الدوله بود و يكي 
هم جهانشاه خان صالح بود و پسرش اصغر تقريبا همسن 
من و همبازي دوران كودكي من بود. بس���يار فرز و شيطان 
بود. حاجي چند تا گاو داشت كه در باغچه اي واقع در اواخر 
اميريه نگاه داري مي  كرد و از فروش شير و ماست و كره آنها 
زندگي خوبي داشت. خانه اش در چهارراه آقاشيخ نادر بود و 
سرشناس محله بود و با اغلب رجال محله آمد و شد داشت و 

مخصوصاً با خاندان نجم آبادي محشور بود. 
روزگاري ك���ه من از آن صحبت مي كنم از دم باغ ما تا 
حوالي خيابان شاه چندين باغ و خانه بزرگ بود. چسبيده به باغ 
ما و در شمال آن باغ عزت اهلل خان بيات )داماد دكتر مصدق(

بود. پسرش مجيد همسن و سال من بود و در خيابان 
همبازي بوديم. روبروي ما به سمت مشرق كوچه فازن فلوت 
بود و پدرزن نخستين علي اكبر داور در آنجا سكني داشت. در 
اول خيابان حشمت الدوله بعضي از خانه ها از مستغالت دكتر 
محمد مصدق بود و در شمال همين مستغالت باغ بزرگ و 
ساختمان مجلل دكتر محمد مصدق قرار داشت. همان باغي 
كه پس از شهريور1320 به اجازه فرهنگي وكس يعني محل 
تبليغات شوروي درآمد و روزهاي پرشوري را جوانهاي آن 
روزگار در آنجا گذرانيدند. خانه علي پاشا صالح چسبيده بدان 
بود. در سمت مشرق خيابان، كمي باالتر از كوچه بيمارستان 
وزيري، خانه بزرگ دكتر يوسف بزرگمهر)عليم السلطنه( بود، 
يعني پدر منوچهر بزرگمهر و هشت نه فرزند ديگر. از ميان آنها 
جمشيد كمي از من بزرگتر بود و مقداري از سالهاي تحصيلي 
را با هم گذرانديم و با خواهرش ميهن بانو )كه بعدها همسر 
دكتر عيسي سپهبدي شد( در كتابخانه دانشكده حقوق همكار 

شدم. خواهر ديگرشان همسر استادم دكتر محسن صبا بود.
باغ ما يكسره از درختان ميوه پوشيده بود. در آن روزگاران 
مرسوم نبود كه درخت تزئيني )جز چند تا شمشاد و گل سرخ 
و گل چاي���ي (بكارند و زمين ثمرآور را به گياه بي ثمر هدر 
بدهند. سيب و گالبي و انگور وزردآلو و هلو و آلبالو و خرمالو 
هر يك به فصل خود مي رسيد و چون زياد بود سيني مي كردند 
و پدرم براي دوستان مي فرستاد. مزه انجير ممتاز آنجا هنوز زير 
دندانم است. درختهاي انجير را در باغهاي قديم كنار ديوارهاي 
سمت مغرب مي كاشتند كه آفتابگير و از سوز زمستان در پناه 
باشد. انجيرهاي باغ ما سر از ديوار چينه اي برون كرده بودند و 

مقداري از آنها را دست چين مي كردند. خانه اي كه من در آنجا زاده شدم و روزگار 
كودكيم در آن گذشت، باغي بود پوشيده 
از درختان ميوه )سيادرخت( و كاج هاي 

بلند كهن سال. اين باغ در ضلع شمال غربي 
چهارراهي بود كه يك سوي آن راهي بود 
كه به سر در سنگي مي رسيد و از سوي 

ديگر به چهارراه آقا شيخ هادي
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با ادبيات خارجي م���را برانگيخت تا به مطالعة ادبيات قديم 
خودمان روي بياورم. پس از ش���ركت در كالس هاي كساني 
مانند خانم سياح، و مخصوصاً پس از آشنا شدن با نظرات و 
ديدگاه هاي خانلري در مجلة سخن، من به طرف ادبيات قديم 
خودمان بازگشتم. اين آثار را تدريجاً مي خواندم و با مالك هايي 
كه آموخته بودم ارزش گذاري مي كردم. تازه در اين دوره بودكه 

متوجه شدم چه آثار گرانبهايي درادبيات ما وجود دارد.
خانم رهاوي و كالسش

از ميان معلمان و استاداني كه داشته ام، هميشه خارجي ها 
بهترين بوده اند. من معموالً از معلم هاي ايراني چيز زيادي ياد 
نمي گرفتم! در دانشگاه دو تا استاد خارجي داشتيم، يكي خانم 
امينة پاكروان و خانم فرانسوي ديگري كه از روي نام شوهر 
ايراني اش خانم رهاوي ناميده مي شد )بعدها، پس از ازدواج 
دومش به خانم آندريو معروف بود(. اينها از اول جلسه تا آخر 
جلس���ه دائماً درس مي دادند و ما را وادار به تمرين مي كردند 
و از خودش���ان مايه مي گذاشتند تا ما چيزي ياد بگيريم. من 
چيزهاي بسياري درباره نقد ادبي وزن شعر و ادبيات تطبيقي از 
كالس هاي اينها ياد گرفتم. خانم رهاوي سر ساعت در كالس 
حاضر مي شد و تا آخر وقت، به مدت دو ساعت تمام، درس 
مي داد، به حدي كه در آخر هاي درس صدايش مي گرفت و 
براي اينكه سينه اش صاف بشود و بتواند حرف بزند، هميشه 
آب نبات با خودش س���ر كالس مي آورد. همان موقع من در 
كالس هاي انستيتوي ايران و فرانسه هم از كالس هاي استادان 
خارجي استفاده مي كردم و مي ديدم كه استادان از اول تا آخر 
ساعت يك نفس درس مي دهند و ما را به تمرين وا مي دارند. 
اما در عوض، معلم هاي ايراني! معموالً برايشان مهم نبود كه 
ما چيزي ياد مي گيريم يا نه. فقط با بي حوصلگي مطالبي را 
مي گفتند و بدون هيچ جديتي در تمرين و پرسش، كارشان را 
تمام مي كردند و مي رفتند. مثالً همين دكتر بروخيم كه گفتم 
رساله ام را با او گذراندم، كالس را بي هيچ بحث و گفتگو تمام 

مي كرد و دست آخر هم يك نمرة قبولي به همه مي داد. البته اين 
را بگويم كه من از محضر دو استاد بيشترين بهره ها را برده ام، 
يكي خانلري و ديگري مارتينه. اما آنچه از خانلري ياد گرفتم 
مربوط به كالس هاي درسش نمي شد. او در كالس هاي دانشگاه 
اوالً خيلي دير سر كالس مي آمد، بعد هم با بي ميلي مطالبي 
را عنوان مي كرد و با بي حوصلگي كالس را تمام مي كرد. اما 
در عوض در جلسات مجلة سخن، مخصوصاً اگر به مناسبتي 
سر ذوق مي آمد، فوق العاده بود! مدتي هم كه من سردبير مجلة 
سخن بودم، بارها پيش مي آمد كه با خانلري به تنهايي گفتگو 
مي كرديم و سؤاالتي مطرح مي كردم و مي ديدم كه چه دانش 
عميقي دارد. در اين جلس���ات و گفتگوها بسيار از خانلري 
آموختم. اما در كالس هايش مي شود گفت كه چيز درخوري 
عرضه نمي شد. مي توانم بگويم كه تقريباً تمام استادهاي ايراني ما 
سمبل كاري مي كردند...وقتي به فرانسه رفتم و با سيستم آموزشي 
و استادان آنجا آشنا شدم، ديدم در آنجا استادان از اول تا آخر 
جلسه مدام به كار توضيح و تمرين و پرسش و بحث مشغول 
هستند. شايد من هم ناخودآگاه اين شيوه را از آنها فرا گرفته ام. 
مثالً در همين كالس هاي ويرايش، در مركز نشر دانشگاهي، 
بارها دانشجويان آمده اند و از شيوه تدريس من تشكر كرده اند 
و متعجب بوده اند كه چطور من در هر جلسه طبق برنامه معيني 

مطالب درسي را عرضه مي كنم. 
جستجو و جستجو

 از اولين نوشته من كه در سال 1328 در روزنامه چاپ 
شد خوب مي دانستم كه چه مي خواهم بكنم. اما واقعيتش اين 
است كه به رغم تمام اين تجارب، مدتي طول كشيد تا رشته 
مورد نظر خودم، يعني زبان شناسي را پيدا كردم. وقتي كه به 
فرانسه رفتم مدت مديدي در بالتكليفي به سر مي بردم. تا قبل 
از رفتن به فرانسه، چيزي از زبان شناسي نمي دانستم و حتي 
اسم آن را هم نش���نيده  بودم. اين شد كه ابتدا با كالس هاي 
ادبيات فرانسه شروع كردم. شيوه استادان سوربن اين طور بود 
كه در ابتداي سال، فهرستي از ده تا بيست كتاب را در اختيار 
دانش���جويان قرار مي دادند، و بعد خودشان در طي سال فقط 
درباره قسمتي از اين مطالب صحبت مي كردند. اما در پايان 
سال از تمام آن ماخذ امتحان مي گرفتند. مثالً در يكي از اين 
كالس ها، استاد در جلسه اول فهرستي از آثار مربوط به ادبيات 
قرن 19 فرانسه را در اختيار دانشجويان گذاشت و بعد خودش 
به توصيف جزئيات بخش كوتاهي از زندگي بالزاك در سال 
1831 پرداخت. اين اصالً آن چيزي نبود كه من در جستجويش 

به فرانسه آمده بودم. 

از كودكي تا ادبيات
 در اصفهان كه بودم، محيط اطرافم به ش���دت مرا رنج 
مي داد. محيط آن روزگار فاقد تمام آن چيزهايي بود كه من به 
آنها عالقه داشتم. تنها چيزي كه مرا از آن يكنواختي و مالل 
عذاب آور نجات مي داد، خواندن كتاب، مخصوصاً رمان، و 
گاهي تماشاي فيلم بود. در دورة ابتدايي تمام پول توجيبي ام 
را صرف كرايه كردن كتاب مي كردم. شيخ عبدالرزاق نامي در 
اصفهان بود كه مغازه كوچكي داشت و كتاب كرايه مي داد و من 

تمام كتاب هاي مغازة او را خوانده بودم. 
در دورة دبيرس���تان كه سطح توقعم باالتر رفته بود، هر 
كتاب خوبي را كه به چنگ مي آوردم، براي فرار از آن محيط 
يكنواخت و مالل آور و سنگين شهرستاني، در واقع مي بلعيدم. 
عالقة من به كتاب و رمان از آنجا شروع شد و تنها راه گريز 
من از آن فضا بود. با دو تن از دوستانم، در همان عوالم كودكي 
و نوجواني، يك انجمن كوچك ادبي تش���كيل داده بوديم و 
هميشه دربارة رمان هايي كه تازه خوانده بوديم بحث و گفتگو 
مي كرديم. بارها مي شد كه اسم كتابي را مي شنيدم و در حسرت 
خواندن آن به سر مي بردم. بعضي از آنها ترجمه شده بود اما 
در اصفهان امكان دسترسي به آنها نبود، بعضي ديگر هم اصاًل 
ترجمه نشده بود و من آرزوي ترجمه شدن آنها را داشتم تا 
بتوانم بخوانمشان. عشق به فراگيري زبان خارجي از همين جا 

در وجودم شكل گرفت.
اين چنين حاالتي خواه ناخواه براي انسان ارزش هايي را 
به وجود مي آورد. وقتي شما ولع دسترسي به چيزي را داشته 
باشيد اما امكان دسترسي به آن وجود نداشته باشد، يا به زحمت 
بسيار بتوان آن را مهيا كرد، يا اگر آن چيز به دست آيد و فرصت 
كمي براي استفاده از آن موجود باشد، اينها همه خود به خود 
باعث مي شود كه آن چيز براي شما ارزش فوق العاده اي پيدا 
كند. خواندن كتاب و تماشاي فيلم براي ما در آن دوره راهي 

بود براي فرار از محيط. 
بنابراين وقتي دورة دبيرستان را تمام كردم، طبيعي بود به 
سمت چيزي بروم كه بيش از هرچيز ديگري دوست داشتم 
و در حسرت آن به س���ر مي بردم. يعني كتاب و مخصوصًا 
رمان. به همين علت هم وقتي به تهران آمدم، در رش���تة زبان 
و ادبيات فرانسة دانشكدة ادبيات نام نوشتم و ادامة تحصيل 
دادم. مي خواستم از اين طريق دسترسي ام به كتاب هاي خارجي 

ميسر شود.
اما در مورد علل گرايش و عالقه ام به ادبيات فارس���ي، 
بايد بگويم كه وضع فرق مي كند. معلم هاي ادبيات ما در دورة 
ابتدايي اصالً معلمان خوبي نبودند، به حدي كه ما را از ادبيات 
منزجر مي كردند. يكي از زجرآورترين كالس هاي درسمان در 
آن دوره، كالس انشا بود. اما در دورة دبيرستان شانس آورديم 
و معلم ادبيات بسيار خوبي نصيبمان شد . اسمش جعفر آل 
ابراهيم بود. انساني خليق و با حوصله بود كه با دقت و عالقة 
بسيار ما را با ادبيات قديم فارسي آشنا مي كرد. از طرف ديگر، 
قبل از ورود به دبيرستان، به اصرار پدرم كه عاشق سعدي بود، 
بسياري از بخش هاي گلستان و بوستان را حفظ كرده بودم و 
مي توانستم آنها را از ابتدا تا انتها از بر بخوانم. منظور اين است 
كه قبل از ورود به دانشگاه، با ادبيات قديم فارسي آشنايي داشتم، 
اما واقعيتش را بخواهيد، هيچ عالقه اي به آن نداشتم و بيشتر 
سعي مي كردم رمان بخوانم يا زبان فرانسه ياد بگيرم. اما يادم 
هست كه در سال آخر رشته ادبي در دبيرستان، پس از اينكه 
برخي از متون ادبيات قديم را خواندم، ناگهان احساس كردم 
زبان فارسي امكانات و توانمندي هايي دارد كه ما فقط از بخش 
ناچيزي از آن استفاده مي كنيم. البته اين احساس بسيار خام و 
ابتدايي بود و شايد بتوان آن را به نوعي جستجوي سبك نسبت 
داد، بي آنكه بدانم سبك چيست و بي آنكه واقعاً بخواهم دنبالة 
اين احساس را بگيرم. اين را هم بگويم كه اين احساس را به 
حساب لذت بردن از ادبيات قديم نمي گذارم. در هر حال، علم 
به اين جهل در كالس ششم ادبي براي من مسئله اي شده بود، 
اما اين احساس به هيچ وجه مرا به سمت مطالعة بيشتر متون 
قديم سوق نداد. بعدها آشنايي با خانلري و مجلة سخن باعث 
شد كه من دوستدار زبان فارسي بشوم، اما اين عالقه مرا وادار 
يا ترغيب به ارزش گذاري ادبيات قديم خودمان نكرد. در واقع، 
آنچه مالك هايي براي ارزش گذاري ادبيات قديم فارسي در 
اختيار من گذاشت، مطالعه زبان و ادبيات خارجي بود. آشنايي 

غلط 
زندگي 
نكنيم
 خديجه بزرگي

س
در

مصاحبه با  زنده يادابوالحسن نجفي

اشاره: استاد سيد ابوالحسن نجفي مرد نجيب ادب و 
داستان و نوشتن و خواندن و ترجمه  در ماه هاي آخر ۱۳9۴ 
دار فاني را وداع گفت و به خيل نيكنامان پيوست. به همين 
مناسبت گفتاري ازگفتار هاي استاد را تقديم تان مي كنيم با 
 اين اميد كه اشارتي باشد از نويسنده» غلط ننويسيم« براي

» غلط زندگي نكنيم«

تنها چيزي كه مرا از آن يكنواختي و 
مالل عذاب آور نجات مي داد، خواندن 

كتاب، مخصوصاً رمان، و گاهي تماشاي 
فيلم بود. در دورة ابتدايي تمام پول 

 توجيبي ام را صرف كرايه كردن 
كتاب مي كردم
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پرچم �ير�� بر فر�� بز�گترين     نمايش�گا� محصوال� ��گانيك جها�

 Biofach    نخستين حضور پاويليون ايـران در
نمايشگا� بايوفا�  BIOFACH ( �� �با� �لمانى  Bio به معنا� ��گانيك � 
Fach  به معنا� تجا�� �س���ت)  بز�گترين� معتبرترين� متنو� ترين� � معر�� ترين 

نمايشگا� عرصه تجا�� بين �لمللى ��گانيك جها� �ست. 
بر�� نخستين با�� پا�يليو� �ير�� متشكل �� برخى توليد كنندگا� برتر ��گانيك 

كشو� �� نمايشگا� بايو فا� نو�نبر� �لما� برگز�� شد. 
نمايشگا� �مسا� 13-10 فو�يه 2016 با شركت 2544 كمپانى ( 31%) �لمانى 
� (69%) ساير كشو� ها �� سر�سر �نيا برگز�� شد. مساحت نمايشگا� 81026 متر 
مربع بو� � نز�يك به 50 هز�� با��يد كنند� به �ين نمايش���گا� 4 ���� �� سر�س���ر 
جها� مر�جعه نمو�ند. محصوالتى كه �� بايو فا� ���يه ش���دند همگى ��گانيك � 
ش���امل �نو�� مو�� غذ�يى تا��� مو�� غذ�يى يخ ���� مو�� ��ليه محصوال� غذ�يى� 
تمامى محصوال� س���وپرما�كتى� �نو�� ش���يرينى � �سر � شكال�� �نو�� نوشيدنى 
ه���ا� �نو�� محصوال� لبنى� محص���وال� ��گا�(گياهخو���) � �نو�� فر����� ها� 
گوشتى � ��� � طيو�� تكنولو�� � ماشين �ال� ساخت � بسته بند� � همچنين 

شركت ها� تبليغاتى ��بسته به �ين صنعت بو�ند. 
�� بخش���ى �� نمايش���گا� هر ساله �شپزها� حرفه �� � معر�� �نيا گر� هم 
مى �يند تا با مو� ��ليه كامال ��گانيك حاضر �� نمايشگا� خوشمز� ترين غذ�ها� 
خو� �� بر�� مدعوين �ما�� كنند. �� نمايشگا� بايوفا�  كنگر� ها� مختلفى نيز 
برگز�� مى شو� كه بر پايه علو�� صنايع غذ�يى � فنا��� ��گانيك� سياست گذ��� 
��گانيك� � همچنين فو��� صنعت س���بز � پايد�� نيزهست. �� نمايشگا� بايوفا�� 
هر ساله بخش مخصوصى به محصوالتى كه بر �سا� نو���� � �بد�� فرموالسيو� 
ساخته ميشوند �ختصا� ���� مى شو� � به كمپانى هايى كه �� �مينه تحقيق � 
توسعه ��خشيد� �ند نيز جايز� تعلق مى گير� كه �مسا� نيز �ين جايز� ها به �� 

شركت جو�� تعلق گرفت.
تعريف كلى از محصوالت ارگانيك:

يك محصو� �� گانيك مى تو�ند گياهى � يا طبيعى باش���د �لى گيا� بايد �� 
خاكى �شد كر�� باشد كه �� سا� ها قبل سمو� � كو�ها� شيميايى � ساير مو�� 
مضر س���نتتيك �� �� ��� نيافته باش���ند. بذ� گيا� نيز بايد �� محصوال� ��گانيك 
گرفته ش���د� باشد � �� كاش���ت� ��شت� بر��شت� فر����� حمل � نقل� توليد � 
بسته بند� �� �� هيچ ما�� يا �فز��نى � يا فر�يند مضر بر�� �نسا� � محيط �يست 
�س���تفا�� نش���د� باشد. مو�� ��ليه �� كه فر����� ها� ��مى هستند هم �� مز��� 
��گانيك گرفته ش���د� �ند كه �� �� ��� �سترس���ى به فضاها� ���� ��گانيك بر�� 

�بر�� �فتا�ها� طبيعى خو� ��ش���ته �ست. محصوال� ��گانيك مى تو�ند خو��كى� 
���يشى� بهد�شتى� شويند� � پا� كنند�� پوشاكى� تزئينى � ... باشند. 

�لبته بايد بس���يا� �گا� بو� كه تاييد ��س���تى � صد�قت يك محصو� گياهى� 
طبيعى � يا ��گانيك تنها � تنها با ��ش���تن يك مهر �س���تاند��� � معتبر جهانى 

قابل پذير� � �عتما� �ست.
حضور ايران در معتبرترين نمايشگاه ارگانيك جهان

�مس���ا� �ير�� با برخى توليد كنندگا� � ش���ركتها� برتر �ير�نى كه محصوال� 
��گانيك ���ند به بايوفا� �فت. پا�يليو� �ير�� �� �ين نمايشگا� �� ��� قد�� � شكو� 
� غر�� ��خشيد. پا�يليو� �ير�� عليرغم �ست � پنجه نر� كر�� برگز�� كنندگا� 
با مو�نع � كا�شكنى ها � سختى ها � سنگ �ند��� ها� بى شما�كه حتى توسط 
كسانى كه مى بايد بانى پا�يليو� ميبو�ند �يجا� شد� بو�ند�  با قد�� � ��خشش 

بسيا� برگز�� شد.
كا���نى كه بو� لطف خد� همر� ��

به سالمت بنشيند به جاللت بر��
ال�� به �كر �ست كه �طا� با��گانى �ير�� � �طا� با��گانى تهر�� نيز �� �ين 

��� مهم �� بذ� همكا�� � مساعد� ��يغ ننمو�ند.
�� �ين نمايش���گا��  پا�يليو� �ير�� با حضو�� حمايت � پش���تيبانى بى ��يغ 
ش���ركت ها� �ير�نى� توليد كنندگا� � كش���ا����� ��گانيك كا� �ين مر� � بو� � 
برخى �طن ��س���تا� � تاجر�� مقيم �لما� �فتخا� �فرينى كر�� كه �� �� جمله 
مى تو�� ش���ركت نوين �عفر�� با محص���و� �عفر�� ��گانيك � همچنين با� �نا� 
بابايى با محصو� �نا� ��گانيك �� �كر نمو�. همچنين �� �ين نمايش���گا� برخى �� 
پيش���گاما� صنعت ��گانيك كش���و� چو� شركت سا��نه با محصوال� شا�لى نيز 
حضو� ��شتند كه �� �� جمله ميتو�� به �� �نا� � �نگو� ��گانيك� كنسانتر� �نها 
� همچنين ��غن پر� سر� ��گانيك هسته �نا� �شا�� كر�. ال�� به �كر �ست كه 
��غن پر� س���ر� هس���ته  �نا� �� محصوال� ���يشى بهد�شتى نيز كا�بر� بسيا� 
خوبى ����. �� �يگر محصوال� ���يه ش���د� �� پا�يليو� �ير�� �� �لما� مى تو�� 
به عس���ل ��يحه خو�نس���ا� � پسته با��نى � پسته �حشى صد� ��� �بريشم �شا�� 
نمو�� كه با گلبر� ها� گل �� ��ين گال� به �يبايى تزئين ش���د� بو�ند � نظر 
هر با��يد كنند� �� �� به خو� جلب مى نمو�ند. يكى �يگر �� نكا� جالب توجه 
پا�يليو�� ���يه ظر�� بس���ته بند� ها� شيش���ه �� بسيا� مد�� � �يبا� شركت 

سو�نا بو� كه با سليقه � �يبايى خاصى ���يه شد� بو�. 
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پرچم ايران برافراشته تا عرش پيشتر از پرچم ساير كشورها
نخس���تين پا�يليو� �ير�� �� بز�گترين نمايشگا� بين �لمللى جها�� �مسا� با 
�يد� پر����� مديريت � �جر�� خانم �كتر بهمنى �نجا� پذيرفت كه پيش���گا� � 
نو��� توليد�� محصوال� ���يش���ى بهد�ش���تى ��گانيك �� �ير��� توليد شد� بر�� 
نخس���تين با� �� شركت بهد�ش���تى �كتر عبيد� ميباشند. به گفته �يشا� بر�� 
نخس���تين با� سخن �� كش���ا���� ��گانيك �� �ير�� �� ��نشگا� فر��سى مشهد 
توس���ط �س���تا� ��جمند جنا� �قا� �كتر كوچكى �� سالها� �هه 1990 بر�� 
ش���د. همچنين نخستين محصو� ��گانيك كشو� كه گل محمد� � فر����� ها� 
 �� ميباش���د نيز توس���ط ش���ركت گال� �هر� كه بنيانگز���� �� ش���ا����نا� 
شهيندخت  سرلتى � همايو� صنعتى ���� هستند �� الله ��� كرما� توليد شد كه 

گل محمد� �� جايگزين كشت خشخا� �� �� منطقه نمو�. 
�ما �مسا� هد� �� برگز��� پا�يليو� �ير�� �� بايو فا�� نمايش تنو�� كيفيت� 
�يبايى � غر�� محصوال� غذ�يى � صنايع بسته بند� �ير�� �� �� نمايشگا� بو�. 
پس �� س���الها تال�� �ير�� �كنو� ����� تعد�� قابل توجهى محصوال� ��گانيك 
مى باشد كه ����� گو�هى ها� معتبر بين �لمللى ميباشند. پرچم �ير��� �� كنا� 
تعد�� �نگشت شما�� �� پرچم كشو�ها كه ����� پا�يليو� �� نمايشگا� بو�ند �� 
قبيل س���وئيس � كانا�� � �ياال� متحد� �مريكا� باال �فت. پرچم �ير��� جلوتر �� 
پرچم تمامى كش���و�ها �يس���تا�� � قد بر�فر�شته بو� كه �شك شو� �� �� چشما� 
هر �ير�نى مى ����. بى ش���ك �ين �تفا� �� تا�يخ حركت ��گانيك كش���و� بر�� 

هميشه ثبت شد� خو�هد ماند.
دستاوردهاى نخستين پاويليون ايران در نمايشگاه بايوفاخ

1- نمايش با�گشت پرقد�� �ير�� به با���ها� تجا�� جهانى پس �� بر��شتن تحريم ها
 2- نمايش تنو� محصوال� ��گانيك �ير�� كه ����� �ستاند���ها� معتبر ��گانيك 

جهانى مى باشند
3- جذ� مشتر� ها� بين �لمللى بر�� محصوال� ��گانيك �ير��

4- توسعه �مكا� صا���� مو�� ��ليه ��گانيك � همچنين محصو� نهايى ��گانيك 
�ير�� به ساير كشو�ها � ��� ����

5- �يجا� �مكا� تبا�� �طالعا� � تكنولو�� با ساير كشو�ها �� جها�
 6- توس���عه �مكا� تحقيق � توس���عه � نو���� �� ��تبا� با محصوال� ��گانيك

 �� �ير��
7- كمك به جذ� سرمايه گز���� خا�جى �� صنعت ��گانيك �ير��

پرچم �ير�� بر فر�� بز�گترين     نمايش�گا� محصوال� ��گانيك جها�

 Biofach    نخستين حضور پاويليون ايـران در



52

نوروز1395
دوشنبه 24اسفند94

زيباترين هماهنگي ميان اجزاء هس���تي در دعا نمايان 
مي شود.دعا عبارتست از: برخاستن دست هاي  كوچك هستي  
براي طلب از هس���تي بزرگ. وقتي دعا مي كنيم خداوند 
دست هاي خود را به نمايندگي ازما انسان ها به سوي آسمان 
بلند مي كند.  مي توان يقين كرد كه  دعا زيباست، حتي اگر 

به اجابت نرسد. 
در حالت دعا، زيبايي و عمق و نجابتي وجود دارد كه 
هستي را به سكوت و شرم وادار مي كند. جهان در خدمت 
دعاست، حتي اگر نداند و حتي اگر بر زبان نياورد.آري ، جهان، 
جهان دعاست و دعا، جهاني ناب كه هركسي آن را تجربه 
نمي كند. تجربه دعا، از زيباترين تجربه هاي روحي بشر است. 
انسان  ها با دعا از زمين برمي خيزد و به مرتبه اي واال و باال 

صعود مي كنند. 
فراموش نكنيم كه ما دعاهايي هستيم به اجابت رسيده. 
همان سان كه ش���ما به اجابت رسيده ايد، دعاي شما نيز به 
اجابت خواهد رسيد. بر اساس تاريخ و بر اساس تجربه دعا 
فوران اميد است در قلب و چه بسيار جهانهايي كه با تپش 
قلب اميد، قلبشان مي تپد. شتران اجابت در راهند. با دعاهايتان  
آنها را در ش���هر و خانه تان فرود بياوريد. اگر شمع دنيا را 

خاموش كنيد، جهانتان به تيرگي خواهد گراييد... 
پس بر ماست كه بگوييم كه دعا، نوري است در تاريكي 
همان سان كه خورشيد گياهان را از خاك و زمين برمي كشد، 
دعا نيز خواست  ها را از زمين غيب خارج مي كند و به جهان 
ظهور مي آورد. پشتوانه تمام توفيق هاي معنوي دعاهايي هستند 

كه از صدورش بي خبريم. 
دعا تيري در تاريكي نيست. پيكي است كه از ازل به ابد 
مي رود ميان غيب و شهادت در رفت و آمد است. كوتاه ترين 
راه به خداوند دعاست. دعا شهري از شهرهاي خدا نيست، 
بركه اي است پر از آب  ها خداوند و كلبه اي است پر از حضور 

خداوند. دعاي ما ارادة ماست. 
انس���ان با دعا، اراده اش را در تراز ارادة خداوند قرار 
مي دهد. وقتي دعا مي كنيم، دستمان را بلند مي كنيم به سوي 

دستي كه بلندترين دست است.  
با دعا جهان دگرگون مي شود. هيچ چيزي به اندازة دعا 
جهان را دگرگون نمي كند.چه كسي مي تواند انكار كند كه ميان 
شاخه هاي دعا و خوشه هاي گندم ارتباط وجود دارد؟نبض 

زمين و قلب زمان در دستان دعا مي تپد. 

كساني كه دعا مي كنند، در گسترة بي پايان هستي، خداوند 
را شكار مي كنند. 

در گسترة بي پايان هستي، خداوند در هيچ جا به اندازة 
قاب دعا قابل درك و دريافت نيست. 

اتفاقات بزرگ هستي هم در صدور، هم در تحقق و هم 
در تداوم، حاصل و محصول دعا هستند. 

دستي كه به دعا بلند نشود، به چيزهاي ديگر هم بلند 
نمي شود. دعا را فراموش نكنيد، تا اجابت شما را فراموش 
نكند. جنبه هستي شناسي دعا، هزاران برابر بيشتر از جنبة ديني 

و مذهبي آن است. 
جهان از پشت عينك دعا، نرمتر، آرامتر و ماليمتر به نظر 
مي رسد. دعا نوري است در تاريكي. هيچ نوري به اندازة دعا 

نمي تواند تاريكي  ها را روشن تر و قابل تحمل تر كند. 
دعا پرنده اي است سبكبال كه در دل و دست شما نهفته 
و مستور است. اگر اين ها را رها كنيد، آرامش را برايتان به 

ارمغان مي آورد. 
جهان به احترام دعا سكوت مي كند و براي تحققش از 
جايش برمي خيزد. انسان عقب تر از دعايشان هستند و دعاها 

جلوتر از انسان  ها هستند... 
وقتي دعا مي كنيد، شمعي در درونتان روشن مي كنيد. 
هيچ وقت نگذاريد درونتان بدون شمع دعا به تاريكي گرايد. 
جدي ترين و حقيقي ترين قيافه و چهره انس���ان را در 

لحظه اي مي توان ديد كه براي خواستش دعا مي كند. 
دعاي حقيقي قلب آسمان را مي شكافد و آسمان  ها را در 

خدمت اجابت قرار مي دهد. 
دعا رازي است ميان انسان و خداوند تا زماني كه زمين 
و آسمان برقرار است، اين راز نه گشوده خواهد شد و نه كهنه 
خواهد شد. زيبايي دعا در اين است كه هرگز وطن اصلي 
خود را فراموش نمي كند: قلبي كه از آن خارج مي شود و به  

پرواز درمي آيد. 
بسياري از انسان  ها دعايشان را فراموش مي كنند. به همين 

جهت به اجابت رسيدن دعايشان را لمس نمي كنند. 
برخي از انسان  ها فقط دعا كردنشان را به خاطر مي سپارند 
ولي اجابت را فراموش مي كنند. اين در حالي است كه برخي 

از دعاها و اجابت  ها همزمانند. 
از س���وي ديگر برخي از اجابت  ها، پيش از دعا روي 
داده اند و منتظر دعايي هستند تا فرود بيايند و ظاهر شوند. 

در جهان حوادث و مسائلي وجود دارد كه كليدي جز دعا 
ندارند. 

حوادث و مسائلي در جهان وزندگي وجود دارد كه براي 
همشان هيچ راهي جز »دعا« وجود ندارد. 

دعا راهي است كه مي رويم و چشمي است كه مي نگريم. 
اگر دعا نبود، بسياري از بخش هاي زندگي ما نبود. 

بسياري از انسان  ها نمي دانند كه اگر دعا نبود، اجابت هم 
نبود. به قول موالنا در مثنوي : هم دعا از تو، اجابت هم زتو.

تا امروز نسيمي خوشبوتر از دعا برجهان نوزيده است. 
دعا همچون برف و ب���اران مي بارد و جهان را قابل تحمل 
مي كند. دعاها هرگز با هم نمي جنگند.ممكن است دعايي 
به حرمت دعايي ديگر تا ابد س���اكت باشد، چون در بين 
دعاها، نخستين قانون »احترام« است. آنجا كه دعا مي كنيد 
شمعي روشن مي كنيد و آنجا كه دعا نمي كنيد شمعي را نابود 

مي كنيد. 
دست هايتان را بگشاييد تا پرندة اجابت در وجود شما 
النه كند. چه كسي مي تواند انكار كند كه  دعا ريشة ناامني را 
مي سوزاند و جوانه امنيت را مي روياند.مدرنيته با بستن دهان 
خود به روي دعا، خ���ود را از عمق و باطن و معنا محروم 

كرده است. 
كودكان دعا با دعا به دنيا مي آيند و وارد زندگي مي شوند، 
بدون اينكه بدانند.به همين منوال مادران دعاهاي ديروز، امروز 
را به فرداها متصل مي كنند با دعاهايشان. دعا در زير پوست 
جهان وظيفه حفاظت از جهان را برعهده مي گيرد. دعا مقّسم 
است و جهان را هر روز بين صاحبان دعا تقسيم مي كند. دعا 

فراسوي كفر و ايمان است.
هيچ كافري با باور به دعا كافر نمي ماندو هيچ مومني با 

عدم ايمان به دعا ، مومن نمي ماند
دعا بذري اس���ت كه هر روز به بار بنشيند ، محصولي 

ارزشمند پديد مي آورد.
نخستيم ثمره دعا، اميد است.آنگاه نوبت به حاجت و 
تحقق مي رسد. خداوند، خداي دعاست و اجابت . دعا و 
اجابت دو روي يك سكه اند. در دعا خداوند اراده اش را به 

اراده دعا كننده تفويض مي كند.
ما در نوروز دعا  مي خوانيم  چرا كه نوروز دعاي خداوند 
است. ما نوروز را بي اختيار با دعا شروع مي كنيم چون نوروز 

شروع بي اختيار ماست.

چرا در نوروز 
»دعا« 
 مي خوانيم؟
 محمد آب برين

عا
د

چرا نوروز ؟ چرا دعا ؟ 
همه س��اله  نوروز  جانبخش  با دعايي زيبا و فرحناک  شروع مي شود و 
ايرانيان در هر كجاي جهان كه هستند  حلول سال جديد  خورشيدي را به زمزمه 

دعايي لطيف به استقبال مي روند : 
 يا مقلب القل��وب واالبصار يا محول الحول واالح��وال حول حالنا الي

 احسن الحال
اين  نوش��تار  با زباني روش��ن و س��اده در مقام  ايضاح  جايگاه دعا 
 در زندگي اس��ت و با اين سخن به فرجام مي رس��د كه :  ما در نوروز دعا 

مي خوانيم چرا كه نوروز دعاي خداوند است. 

امروز در جهانی متشنج و بحرانی زندگی می كنيم. در واقع، 
جهان با بحران بی عاطفه گی و بی مهری روبروست. در حالی 
كه نقاط مختلفی از جهان را جنگ و خون و آتش نابود كرده، 
حرف زدن از مدارا، پرهيز از تعصب و گوش دادن به بزرگان 

فرهنگ راه چاره است. موالنا می گويد:
اين جهان همچون درختست ای كرام

ما برو چ���ون ميوه ه���ای نيم خام
س���خت گيرد خامها مر ش���اخ را

زان���ك در خامی نش���ايد كاخ را
چون بپخت و گشت شيرين لب گزان

سس���ت گيرد ش���اخها را بعد از آن
چون از آن اقبال ش���يرين شد دهان

س���رد ش���د بر آدمی ملك جهان
س���خت گيری و تعصب خامی است

تا جنينی كار خون آش���امی اس���ت
در زمان مولوی هم همين گرفتاری ها وجود داشته، حمله 
مغولها به ايران بحران بسيار بزرگی را بوجود آورده بود. به ياد 
دارم در تحقيقی كه در نيشابور انجام می داديم، قبرهايی پيدا 
می كرديم كه در اين قبرها ميخ به كله ها فرو رفته بود. حكومتی 
ستمگر در آن دوران ميخ به تن آدميان فرو می كرده و هر جا 
خبر می رسيده كه مغولها در راه هستند، مردم در عذاب بوده اند. 
مطالعات تاريخی نش���ان می دهد يك بی رحمی تمام عيار از 
جانب خشن ترين لشگريان و سربازان بوجود آمده بوده و اوج 
اين بی عاطفه گی با آمدن مغولها شروع می شود، مغولها مردمی 
بيابان نشين بودند كه قدرت گرفتند و قدرت در آنها فساد ايجاد 
كرد. زيرا فقط به قدرت فكر می كردند نه به چيز ديگری. شعر و 
ادبيات ايران، دردها و ستم های تاريخ را بازگو می كند و بزرگان 
شعر و ادب ما، زمينه های ظلم و فساد را نشان می دهند. سعدی 

در گلستان سعدی می گويد:
پادشاهی پارسايی را ديد گفت هيچت از ما ياد آيد گفت 

بلی وقتی كه خدا را فراموش می كنم
باز در همان جا می خوانيم:

درويشی مس���تجاب الدعوة در بغداد پديد آمد حجاج 
يوسف را خبر كردند بخواندش و گفت دعای خيری بر من 
كن. گفت خدايا جانش بس���تان گفت از بهر خدای اين چه 

دعاست گفت اين دعای خيرست ترا و جمله مسلمانان را.
شاعران و عارفان بزرگ ايران مصائبی كه بر ملت تحميل 
شده بود را می ش���ناختند، و مدام با شعر و سخن روشنگر 
خودشان برای بيداری مردم تالش می كردند. طبيعتا هر چه 
آدمی عاقل تر می شود، عارف تر هم می شود. عقل و دل با هم 
رشد می كند. از زبان موالنا جالل الدين بشنويم و از يگانگی 

انسانها:
صد كتاب ار هست جز يك باب نيست

صد جهت را قصد جز محراب نيست
اين طرق را مخلصی يك خانه است

اين هزاران س���نبل از يك دانه است
عارف بزرگ ما خواجه عبداهلل انصاری جايی می گويد:»نان 
دادن، كار جوانمردان است، دلی به دست آر؛ كه كار ، آن است. 
اگر بر روی آب روی، خسی باشی، و اگر به هوا پری، مگسی 
باشی، دلی به دست آر تا كسی باشی« و اين پيام مهر و محبت 
و معرفت ادبيات ايران اس���ت كه همچنان دعوتی به جانب 
مهرورزی و مدارا اس���ت. پيام ادبيات و فرهنگی كه در طول 
تاريخ به دانش و خروج از جهل توصيه كرده است. در شعر 

حافظ هم اين طور بيان شده:
بنده پير مغانم ك���ه ز جهلم برهاند

پير ما هر چه كند عين عنايت باش���د
دوش از اين غصه نخفتم كه رفيقی می گفت

حافظ ار مست بود جای شكايت باشد
البته همه گلها به ميوه نمی رسند. من اغلب از ديد عاطفی 
مسائل را نگاه می كنم، اما در دنيای امروز كه آگاهی ها بيشتر شده 

 تن آدمی شريف است
 به جان آدميت
 دكتر ابوطالب ميرعابدينی

ت
حيا

جهان در  بحران بی عاطفه گی و بی مهری

می توان از طريق آموزش و فرهنگ و سوادآموزی آدمهايی را 
بوجود آورد كه مانند سعدی، سنايی، حافظ، مولوی، عطار و... 
به جهان نگاه كنند و از بزرگان فرهنگ درس بياموزند. تربيت 
امر مهمی در زندگی و ساختن جهان بر پايه همدلی و مدارا 
و تساهل است. يكی از مفاخر علمی ما كه سرآمد دانشمندان 

روزگار خود بود گفته بود:
ت���ا بدانج���ا رس���يد دان���ش من

ك���ه بدان���م هم���ی ك���ه نادانم
جهل و تعصب ورزی ريشه بسياری از مصائب است آنهم 
وقتی هياهو بسيار است و معرفت اندك. متاسفانه نسل جديد 
با اندكی شوخی، »نسلی ساندويچی« است. در دانشگاه ها كه 
اكنون در همه نقاط  وجود دارند حتی در روستاها و شهرهای 
كوچك، دانشجويان می خواهند تمام  فنون و دانشها در يك 
ساندويچ جمع شود و از آن برخوردار شوند! تحمل و تأمل در 
نسل جديد، خيلی كم است. مع الوصف تعليم و تربيت، مسير 
خودش را دارد. ميان بُر ندارد و حوصله می خواهد. رسانه ها 
و وسايل ارتباط جمعی متعددی امروزه وجود دارد و مردم را 
از اين طريق سرگرم می كند، ولی با چنين تصوراتی نمی توان 
اميدی به بهبود اين روند داشت. االن رسانه هايی هستند كه جای 
خود را در ميان مردم باز كرده اند و در برخی موارد هم كاركرد 
كتاب را بر عهده گرفته اند. اما چيزی جای كتاب را نمی گيرد، 
وقتی در زمانه ای زندگی می كنيم كه همه چيز ساندويچی شده 
است، ديد محدودی پيدا می كنيم. دانشجويان كه كار اصلی شان 
مطالعه و تحقيق است، حوصله كتابخوانی و كارهای تحقيقاتی 
را ندارند. جوانان هم به كتاب كمتر اهميت می دهند و با خواندن 
چند سطر و چند خط، فرض را بر اين می گذارند كه مطلب 
را متوجه شده اند. گاهی دانشجويان ادبيات هم شعر حافظ يا 
مولوی را از روی كتاب غلط می خوانند! وقتی درس خواندن 
دانش آموز و دانشجو به شب امتحان محدود شده تا نمره ای 
بگيرد، روند مطالعه  هم بهتر از اين نمی ش���ود. اين اشكال به 
تربيت نادرست اجتماعی برمی گردد، و اگر جامعه بيدار نشود 
آينده خطيری در پيش اس���ت. بدون كتاب و بدون دانش و 
بدون فرهنگ جامعه سرنوش���ت خوبی نخواهد داشت. در 
ممالك متمدن، كتاب هنوز نقش تعيين كننده دارد. مردم كتاب و 
روزنامه و مجله می خوانند و دريچه فرهنگ را خودشان باز نگه 
می دارند. اما در روزگار ما، توجه به فرهنگ كمرنگ شده و به 
همين سبب، انس با شعر و ادب و اخالقيات كه رسم ديرينه ای 
بوده رنگ باخته و همه فجايع و دشمنی ها به علت بی توجهی به 
اخالق و انسانيت است. اگر اخالق و ادب كنار گذاشته شود يا 

كمرنگ جلوه كند، چهره دنيا مكدر می شود...
بنابراين مولوی است كه در ميان هياهوی بسياری از در 
طول تاريخ وجود داشته داد می زند:»ما درون را بنگريم و حال 
را/ نی برون را بنگريم و قال را« و بشنو از نی، در آن شعر نكته 
مهمی را بازگو می كند. مولوی به موسيقی خيلی اهميت می داد، 
زيرا موسيقی بسيار زندگی ساز و كارساز است، موسقی تناسب 
ريتم و تناسب صدا است، مدام می پرسند كه خوشبختی يعنی 
چی؟ خوشبختی يعنی تناسب زندگی. اين تناسب را مولوی 
با نی شروع می كند، اما نی غريب است چون از نيستان بريده 
شده، نی پر گله و شكايت است، انسان امروز هم پر از گله و 
شكايت است. مولوی رنج بشری را مطرح می كند و مردم رنج 
ديده مولوی را می فهمند. من دنيا را عارفانه می بينم و از آنجا كه 
زندگی ام را مديون ايران و ايرانيان بوده ام، هميشه در فكر اصالح 
جامعه بوده ام. با اينكه به آينده فرزندان امروز ايران اميد بسياری 
دارم و آينده روشنی را برايشان متصور هستم، اما معتقدم كه 
برای پيروزی بايد تصميم گرفت و احساس مسئوليت كرد؛ چرا 
كه زندگی با زنده ها شكل می گيرد. بنابراين بايد حوصله كرد؛ 
زيرا گذر زمانه، فرزندان خود را می سازد و می پرورد. در مسيری 
كه پيش رو داريم، برای از دست نرفتن نشاط زندگی توجه 
بيشتری به شعر و ادبيات الزم است. شعری كه دعوت است، 
دعوت به مدارا، سعادت، زندگی، معرفت و كمال، و پيام راستين 

آن، دعوت به انسانيت و مهربانی است:
تن آدمی ش���ريف است به جان آدميت

نه همين لباس زيباس���ت نشان آدميت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بينی

چ���ه ميان نقش دي���وار و ميان آدميت
اگر اي���ن درنده خويی ز طبيعتت بميرد

همه عمر زنده باش���ی به روان آدميت
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زيباترين هماهنگي ميان اجزاء هس���تي در دعا نمايان 
مي شود.دعا عبارتست از: برخاستن دست هاي  كوچك هستي  
براي طلب از هس���تي بزرگ. وقتي دعا مي كنيم خداوند 
دست هاي خود را به نمايندگي ازما انسان ها به سوي آسمان 
بلند مي كند.  مي توان يقين كرد كه  دعا زيباست، حتي اگر 

به اجابت نرسد. 
در حالت دعا، زيبايي و عمق و نجابتي وجود دارد كه 
هستي را به سكوت و شرم وادار مي كند. جهان در خدمت 
دعاست، حتي اگر نداند و حتي اگر بر زبان نياورد.آري ، جهان، 
جهان دعاست و دعا، جهاني ناب كه هركسي آن را تجربه 
نمي كند. تجربه دعا، از زيباترين تجربه هاي روحي بشر است. 
انسان  ها با دعا از زمين برمي خيزد و به مرتبه اي واال و باال 

صعود مي كنند. 
فراموش نكنيم كه ما دعاهايي هستيم به اجابت رسيده. 
همان سان كه ش���ما به اجابت رسيده ايد، دعاي شما نيز به 
اجابت خواهد رسيد. بر اساس تاريخ و بر اساس تجربه دعا 
فوران اميد است در قلب و چه بسيار جهانهايي كه با تپش 
قلب اميد، قلبشان مي تپد. شتران اجابت در راهند. با دعاهايتان  
آنها را در ش���هر و خانه تان فرود بياوريد. اگر شمع دنيا را 

خاموش كنيد، جهانتان به تيرگي خواهد گراييد... 
پس بر ماست كه بگوييم كه دعا، نوري است در تاريكي 
همان سان كه خورشيد گياهان را از خاك و زمين برمي كشد، 
دعا نيز خواست  ها را از زمين غيب خارج مي كند و به جهان 
ظهور مي آورد. پشتوانه تمام توفيق هاي معنوي دعاهايي هستند 

كه از صدورش بي خبريم. 
دعا تيري در تاريكي نيست. پيكي است كه از ازل به ابد 
مي رود ميان غيب و شهادت در رفت و آمد است. كوتاه ترين 
راه به خداوند دعاست. دعا شهري از شهرهاي خدا نيست، 
بركه اي است پر از آب  ها خداوند و كلبه اي است پر از حضور 

خداوند. دعاي ما ارادة ماست. 
انس���ان با دعا، اراده اش را در تراز ارادة خداوند قرار 
مي دهد. وقتي دعا مي كنيم، دستمان را بلند مي كنيم به سوي 

دستي كه بلندترين دست است.  
با دعا جهان دگرگون مي شود. هيچ چيزي به اندازة دعا 
جهان را دگرگون نمي كند.چه كسي مي تواند انكار كند كه ميان 
شاخه هاي دعا و خوشه هاي گندم ارتباط وجود دارد؟نبض 

زمين و قلب زمان در دستان دعا مي تپد. 

كساني كه دعا مي كنند، در گسترة بي پايان هستي، خداوند 
را شكار مي كنند. 

در گسترة بي پايان هستي، خداوند در هيچ جا به اندازة 
قاب دعا قابل درك و دريافت نيست. 

اتفاقات بزرگ هستي هم در صدور، هم در تحقق و هم 
در تداوم، حاصل و محصول دعا هستند. 

دستي كه به دعا بلند نشود، به چيزهاي ديگر هم بلند 
نمي شود. دعا را فراموش نكنيد، تا اجابت شما را فراموش 
نكند. جنبه هستي شناسي دعا، هزاران برابر بيشتر از جنبة ديني 

و مذهبي آن است. 
جهان از پشت عينك دعا، نرمتر، آرامتر و ماليمتر به نظر 
مي رسد. دعا نوري است در تاريكي. هيچ نوري به اندازة دعا 

نمي تواند تاريكي  ها را روشن تر و قابل تحمل تر كند. 
دعا پرنده اي است سبكبال كه در دل و دست شما نهفته 
و مستور است. اگر اين ها را رها كنيد، آرامش را برايتان به 

ارمغان مي آورد. 
جهان به احترام دعا سكوت مي كند و براي تحققش از 
جايش برمي خيزد. انسان عقب تر از دعايشان هستند و دعاها 

جلوتر از انسان  ها هستند... 
وقتي دعا مي كنيد، شمعي در درونتان روشن مي كنيد. 
هيچ وقت نگذاريد درونتان بدون شمع دعا به تاريكي گرايد. 
جدي ترين و حقيقي ترين قيافه و چهره انس���ان را در 

لحظه اي مي توان ديد كه براي خواستش دعا مي كند. 
دعاي حقيقي قلب آسمان را مي شكافد و آسمان  ها را در 

خدمت اجابت قرار مي دهد. 
دعا رازي است ميان انسان و خداوند تا زماني كه زمين 
و آسمان برقرار است، اين راز نه گشوده خواهد شد و نه كهنه 
خواهد شد. زيبايي دعا در اين است كه هرگز وطن اصلي 
خود را فراموش نمي كند: قلبي كه از آن خارج مي شود و به  

پرواز درمي آيد. 
بسياري از انسان  ها دعايشان را فراموش مي كنند. به همين 

جهت به اجابت رسيدن دعايشان را لمس نمي كنند. 
برخي از انسان  ها فقط دعا كردنشان را به خاطر مي سپارند 
ولي اجابت را فراموش مي كنند. اين در حالي است كه برخي 

از دعاها و اجابت  ها همزمانند. 
از س���وي ديگر برخي از اجابت  ها، پيش از دعا روي 
داده اند و منتظر دعايي هستند تا فرود بيايند و ظاهر شوند. 

در جهان حوادث و مسائلي وجود دارد كه كليدي جز دعا 
ندارند. 

حوادث و مسائلي در جهان وزندگي وجود دارد كه براي 
همشان هيچ راهي جز »دعا« وجود ندارد. 

دعا راهي است كه مي رويم و چشمي است كه مي نگريم. 
اگر دعا نبود، بسياري از بخش هاي زندگي ما نبود. 

بسياري از انسان  ها نمي دانند كه اگر دعا نبود، اجابت هم 
نبود. به قول موالنا در مثنوي : هم دعا از تو، اجابت هم زتو.

تا امروز نسيمي خوشبوتر از دعا برجهان نوزيده است. 
دعا همچون برف و ب���اران مي بارد و جهان را قابل تحمل 
مي كند. دعاها هرگز با هم نمي جنگند.ممكن است دعايي 
به حرمت دعايي ديگر تا ابد س���اكت باشد، چون در بين 
دعاها، نخستين قانون »احترام« است. آنجا كه دعا مي كنيد 
شمعي روشن مي كنيد و آنجا كه دعا نمي كنيد شمعي را نابود 

مي كنيد. 
دست هايتان را بگشاييد تا پرندة اجابت در وجود شما 
النه كند. چه كسي مي تواند انكار كند كه  دعا ريشة ناامني را 
مي سوزاند و جوانه امنيت را مي روياند.مدرنيته با بستن دهان 
خود به روي دعا، خ���ود را از عمق و باطن و معنا محروم 

كرده است. 
كودكان دعا با دعا به دنيا مي آيند و وارد زندگي مي شوند، 
بدون اينكه بدانند.به همين منوال مادران دعاهاي ديروز، امروز 
را به فرداها متصل مي كنند با دعاهايشان. دعا در زير پوست 
جهان وظيفه حفاظت از جهان را برعهده مي گيرد. دعا مقّسم 
است و جهان را هر روز بين صاحبان دعا تقسيم مي كند. دعا 

فراسوي كفر و ايمان است.
هيچ كافري با باور به دعا كافر نمي ماندو هيچ مومني با 

عدم ايمان به دعا ، مومن نمي ماند
دعا بذري اس���ت كه هر روز به بار بنشيند ، محصولي 

ارزشمند پديد مي آورد.
نخستيم ثمره دعا، اميد است.آنگاه نوبت به حاجت و 
تحقق مي رسد. خداوند، خداي دعاست و اجابت . دعا و 
اجابت دو روي يك سكه اند. در دعا خداوند اراده اش را به 

اراده دعا كننده تفويض مي كند.
ما در نوروز دعا  مي خوانيم  چرا كه نوروز دعاي خداوند 
است. ما نوروز را بي اختيار با دعا شروع مي كنيم چون نوروز 

شروع بي اختيار ماست.

چرا در نوروز 
»دعا« 
 مي خوانيم؟
 محمد آب برين

عا
د

چرا نوروز ؟ چرا دعا ؟ 
همه س��اله  نوروز  جانبخش  با دعايي زيبا و فرحناک  شروع مي شود و 
ايرانيان در هر كجاي جهان كه هستند  حلول سال جديد  خورشيدي را به زمزمه 

دعايي لطيف به استقبال مي روند : 
 يا مقلب القل��وب واالبصار يا محول الحول واالح��وال حول حالنا الي

 احسن الحال
اين  نوش��تار  با زباني روش��ن و س��اده در مقام  ايضاح  جايگاه دعا 
 در زندگي اس��ت و با اين سخن به فرجام مي رس��د كه :  ما در نوروز دعا 

مي خوانيم چرا كه نوروز دعاي خداوند است. 

امروز در جهانی متشنج و بحرانی زندگی می كنيم. در واقع، 
جهان با بحران بی عاطفه گی و بی مهری روبروست. در حالی 
كه نقاط مختلفی از جهان را جنگ و خون و آتش نابود كرده، 
حرف زدن از مدارا، پرهيز از تعصب و گوش دادن به بزرگان 

فرهنگ راه چاره است. موالنا می گويد:
اين جهان همچون درختست ای كرام

ما برو چ���ون ميوه ه���ای نيم خام
س���خت گيرد خامها مر ش���اخ را

زان���ك در خامی نش���ايد كاخ را
چون بپخت و گشت شيرين لب گزان

سس���ت گيرد ش���اخها را بعد از آن
چون از آن اقبال ش���يرين شد دهان

س���رد ش���د بر آدمی ملك جهان
س���خت گيری و تعصب خامی است

تا جنينی كار خون آش���امی اس���ت
در زمان مولوی هم همين گرفتاری ها وجود داشته، حمله 
مغولها به ايران بحران بسيار بزرگی را بوجود آورده بود. به ياد 
دارم در تحقيقی كه در نيشابور انجام می داديم، قبرهايی پيدا 
می كرديم كه در اين قبرها ميخ به كله ها فرو رفته بود. حكومتی 
ستمگر در آن دوران ميخ به تن آدميان فرو می كرده و هر جا 
خبر می رسيده كه مغولها در راه هستند، مردم در عذاب بوده اند. 
مطالعات تاريخی نش���ان می دهد يك بی رحمی تمام عيار از 
جانب خشن ترين لشگريان و سربازان بوجود آمده بوده و اوج 
اين بی عاطفه گی با آمدن مغولها شروع می شود، مغولها مردمی 
بيابان نشين بودند كه قدرت گرفتند و قدرت در آنها فساد ايجاد 
كرد. زيرا فقط به قدرت فكر می كردند نه به چيز ديگری. شعر و 
ادبيات ايران، دردها و ستم های تاريخ را بازگو می كند و بزرگان 
شعر و ادب ما، زمينه های ظلم و فساد را نشان می دهند. سعدی 

در گلستان سعدی می گويد:
پادشاهی پارسايی را ديد گفت هيچت از ما ياد آيد گفت 

بلی وقتی كه خدا را فراموش می كنم
باز در همان جا می خوانيم:

درويشی مس���تجاب الدعوة در بغداد پديد آمد حجاج 
يوسف را خبر كردند بخواندش و گفت دعای خيری بر من 
كن. گفت خدايا جانش بس���تان گفت از بهر خدای اين چه 

دعاست گفت اين دعای خيرست ترا و جمله مسلمانان را.
شاعران و عارفان بزرگ ايران مصائبی كه بر ملت تحميل 
شده بود را می ش���ناختند، و مدام با شعر و سخن روشنگر 
خودشان برای بيداری مردم تالش می كردند. طبيعتا هر چه 
آدمی عاقل تر می شود، عارف تر هم می شود. عقل و دل با هم 
رشد می كند. از زبان موالنا جالل الدين بشنويم و از يگانگی 

انسانها:
صد كتاب ار هست جز يك باب نيست

صد جهت را قصد جز محراب نيست
اين طرق را مخلصی يك خانه است

اين هزاران س���نبل از يك دانه است
عارف بزرگ ما خواجه عبداهلل انصاری جايی می گويد:»نان 
دادن، كار جوانمردان است، دلی به دست آر؛ كه كار ، آن است. 
اگر بر روی آب روی، خسی باشی، و اگر به هوا پری، مگسی 
باشی، دلی به دست آر تا كسی باشی« و اين پيام مهر و محبت 
و معرفت ادبيات ايران اس���ت كه همچنان دعوتی به جانب 
مهرورزی و مدارا اس���ت. پيام ادبيات و فرهنگی كه در طول 
تاريخ به دانش و خروج از جهل توصيه كرده است. در شعر 

حافظ هم اين طور بيان شده:
بنده پير مغانم ك���ه ز جهلم برهاند

پير ما هر چه كند عين عنايت باش���د
دوش از اين غصه نخفتم كه رفيقی می گفت

حافظ ار مست بود جای شكايت باشد
البته همه گلها به ميوه نمی رسند. من اغلب از ديد عاطفی 
مسائل را نگاه می كنم، اما در دنيای امروز كه آگاهی ها بيشتر شده 

 تن آدمی شريف است
 به جان آدميت
 دكتر ابوطالب ميرعابدينی

ت
حيا

جهان در  بحران بی عاطفه گی و بی مهری

می توان از طريق آموزش و فرهنگ و سوادآموزی آدمهايی را 
بوجود آورد كه مانند سعدی، سنايی، حافظ، مولوی، عطار و... 
به جهان نگاه كنند و از بزرگان فرهنگ درس بياموزند. تربيت 
امر مهمی در زندگی و ساختن جهان بر پايه همدلی و مدارا 
و تساهل است. يكی از مفاخر علمی ما كه سرآمد دانشمندان 

روزگار خود بود گفته بود:
ت���ا بدانج���ا رس���يد دان���ش من

ك���ه بدان���م هم���ی ك���ه نادانم
جهل و تعصب ورزی ريشه بسياری از مصائب است آنهم 
وقتی هياهو بسيار است و معرفت اندك. متاسفانه نسل جديد 
با اندكی شوخی، »نسلی ساندويچی« است. در دانشگاه ها كه 
اكنون در همه نقاط  وجود دارند حتی در روستاها و شهرهای 
كوچك، دانشجويان می خواهند تمام  فنون و دانشها در يك 
ساندويچ جمع شود و از آن برخوردار شوند! تحمل و تأمل در 
نسل جديد، خيلی كم است. مع الوصف تعليم و تربيت، مسير 
خودش را دارد. ميان بُر ندارد و حوصله می خواهد. رسانه ها 
و وسايل ارتباط جمعی متعددی امروزه وجود دارد و مردم را 
از اين طريق سرگرم می كند، ولی با چنين تصوراتی نمی توان 
اميدی به بهبود اين روند داشت. االن رسانه هايی هستند كه جای 
خود را در ميان مردم باز كرده اند و در برخی موارد هم كاركرد 
كتاب را بر عهده گرفته اند. اما چيزی جای كتاب را نمی گيرد، 
وقتی در زمانه ای زندگی می كنيم كه همه چيز ساندويچی شده 
است، ديد محدودی پيدا می كنيم. دانشجويان كه كار اصلی شان 
مطالعه و تحقيق است، حوصله كتابخوانی و كارهای تحقيقاتی 
را ندارند. جوانان هم به كتاب كمتر اهميت می دهند و با خواندن 
چند سطر و چند خط، فرض را بر اين می گذارند كه مطلب 
را متوجه شده اند. گاهی دانشجويان ادبيات هم شعر حافظ يا 
مولوی را از روی كتاب غلط می خوانند! وقتی درس خواندن 
دانش آموز و دانشجو به شب امتحان محدود شده تا نمره ای 
بگيرد، روند مطالعه  هم بهتر از اين نمی ش���ود. اين اشكال به 
تربيت نادرست اجتماعی برمی گردد، و اگر جامعه بيدار نشود 
آينده خطيری در پيش اس���ت. بدون كتاب و بدون دانش و 
بدون فرهنگ جامعه سرنوش���ت خوبی نخواهد داشت. در 
ممالك متمدن، كتاب هنوز نقش تعيين كننده دارد. مردم كتاب و 
روزنامه و مجله می خوانند و دريچه فرهنگ را خودشان باز نگه 
می دارند. اما در روزگار ما، توجه به فرهنگ كمرنگ شده و به 
همين سبب، انس با شعر و ادب و اخالقيات كه رسم ديرينه ای 
بوده رنگ باخته و همه فجايع و دشمنی ها به علت بی توجهی به 
اخالق و انسانيت است. اگر اخالق و ادب كنار گذاشته شود يا 

كمرنگ جلوه كند، چهره دنيا مكدر می شود...
بنابراين مولوی است كه در ميان هياهوی بسياری از در 
طول تاريخ وجود داشته داد می زند:»ما درون را بنگريم و حال 
را/ نی برون را بنگريم و قال را« و بشنو از نی، در آن شعر نكته 
مهمی را بازگو می كند. مولوی به موسيقی خيلی اهميت می داد، 
زيرا موسيقی بسيار زندگی ساز و كارساز است، موسقی تناسب 
ريتم و تناسب صدا است، مدام می پرسند كه خوشبختی يعنی 
چی؟ خوشبختی يعنی تناسب زندگی. اين تناسب را مولوی 
با نی شروع می كند، اما نی غريب است چون از نيستان بريده 
شده، نی پر گله و شكايت است، انسان امروز هم پر از گله و 
شكايت است. مولوی رنج بشری را مطرح می كند و مردم رنج 
ديده مولوی را می فهمند. من دنيا را عارفانه می بينم و از آنجا كه 
زندگی ام را مديون ايران و ايرانيان بوده ام، هميشه در فكر اصالح 
جامعه بوده ام. با اينكه به آينده فرزندان امروز ايران اميد بسياری 
دارم و آينده روشنی را برايشان متصور هستم، اما معتقدم كه 
برای پيروزی بايد تصميم گرفت و احساس مسئوليت كرد؛ چرا 
كه زندگی با زنده ها شكل می گيرد. بنابراين بايد حوصله كرد؛ 
زيرا گذر زمانه، فرزندان خود را می سازد و می پرورد. در مسيری 
كه پيش رو داريم، برای از دست نرفتن نشاط زندگی توجه 
بيشتری به شعر و ادبيات الزم است. شعری كه دعوت است، 
دعوت به مدارا، سعادت، زندگی، معرفت و كمال، و پيام راستين 

آن، دعوت به انسانيت و مهربانی است:
تن آدمی ش���ريف است به جان آدميت

نه همين لباس زيباس���ت نشان آدميت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بينی

چ���ه ميان نقش دي���وار و ميان آدميت
اگر اي���ن درنده خويی ز طبيعتت بميرد

همه عمر زنده باش���ی به روان آدميت
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لل
م

وصف بهار و نوروز

از آثار ماندگار ادب ژاپن كه در دل مردم اين س���رزمين هم 
جای دارد و نسخه ای از آن، مانند ديوان حافظ و گلستان سعدی 
 نزد فارس���ی زبانان، در خانة بيش���تر ژاپنی ها يافت می شود و هر
 نوباوه ای در مدرسه قطعه ها و حكايتهايی از آن را می خوانَد و ديباچة 
آن را از بر می كند،  تُسوره ُزورِه ُگوسا نوشتة كِنكو راهب صاحبدِل 
ژاپنی اس���ت كه نزديِك عصر سعدی می زيست. از زندگی او )به 
روايتی از سال 1283 تا 1350 ميالدی( چندان نمی دانيم، و همين 
اندازه روشن است كه در يوشيدا، شمال شرقی كيوتو، زاده شد و در 
جوانسالی با قريحة شاعری به دربار ژاپن راه پيدا كرد و سال ها در 
خدمت گو� ئُودا، امپراتورِ كناره گرفته )سالهای پادشاهی اش 1275 
تا 1287م.( بود، اما با درگذشتن اين امپراتوردر سال 1324م. از درگاه 
كناره گرفت و ماندة عمر را در معبدی بودايی در بيرون كيوتو پايتخت 
آن روز ژاپن در گوش���ة تنهايی گذراند. تُسوره زُوره گُوسا حاصل 
همين سالهای فراغت اوست. نام اين كتاب كه از عبارِت آغازِ آن 
گرفته شده، به معنِی »پراكنده نويسی های هنگام سرخوشی« يا »پاره 

 

يادداشت های ساعات سبكباری« است. اين اثر، مرّكب از 234 قطعه، 

 

 مجموعه ای است از داستان ها و نكته ها و دانستنی های دلنشين در
 موضوع های متنوع، از آداب و رسوم و عادات مردم و اصول رفتار و 
مناسبات اجتماعی گرفته تا شرح يادها و احساس ها و حال و هوای 
مردمان و پند و نكته آموزی نويسنده در بارة آرام گذراندن عمر و كنار 
آمدن با خود و ديگران و بينش او در كار زندگی و مرگ و هرآنچه كه 

در گسترة ميان اين دو حقيقِت محسوس و محتوم متصّور است.
بس���ياری از اديبان ژاپنی و پژوهندگان غربی تُسوره ُزورِه 
ُگوس���ا را آئينة روشن نمای روح و انديشة ژاپنی ميشناسند، و 
شماری از ايرانشناسان دل آگاه سرزمين آفتاب اين اثر را در ادب 
ژاپن همتای گلستان سعدی در زبان و فرهنگ ايران می دانند. 
اين است كه گزارش فارسی آن، ترجمة هاشم رجب زاده، كه در 
سال 1372 از سوی مؤّسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی انتشار 
يافت، گلستان ژاپنی نام گرفت و برای هر قطعة آن )كه در اصل 
عنوانی ندارد( عبارتی از گلستان سعدی آورده شد. قطعه های زير 

از اين ترجمه برگرفته شده است.
فصل ها و جشن ها

   قطعة 19 در ستايش جشن های نوروز و بهار است:
   هر چند يك بار فصل ديگر شود و هر موسم نو در دل 
و جان ما شوری تازه ريزد. همه می پندارند كه »گيرايی زندگی 
در پاييز پُرمايه تر از هر موسم ديگر است« ، و براستی نيز چنين 
است؛ اما باز در بهار، طبيعت جلوه ای ديگر و گيرايی و زيبايِی 
بيمانند دارد. سرود و سرور پرندگان، آمدن بهار را آواز می دهد و، 

همچنان كه درخت و بوته های ُگل در باغچه مان با گرمی دلپذيِر 
آفتاب از نوجوانه می زند، بهار آرام آرام می رسد، مِه در هوا ميپراَكنَد 
و شكوفه ها بر شاخه ها به جلوه درميآيد. اما در اين ميان باد و باران 
می گيرد، و از ريختن گلبرگها اندوهی گران بر دلمان مينشيند تا 
آنگاه كه برگهای سبز درختان بردمد. از رايحة شكوفة نارنج بسيار 
گفته اند ، اما اين عطر شكوفة آلُوست كه پرندة خيالمان را عاشقانه 
به روزهای رفته پرواز می دهد. صفای نسترن زرد و زيبايی مّواج 

گل ويستريا را هم نمی توان از ياد برد و ناديده گرفت. 
در موسم تولّد بودا و جشن كامو  آنگاه كه شاخه های نازك 
جامة سبز و نو در بر می كند و بهار به درختان جاِن تازه می دمد، 
خوشدلی ما از زندگی و شور يارگيری و دلدادگی، بارورتر از 
هميشه است. در ماه پنجم بامها و پرچين ها از گلهای سوسن 
پوشيده ميشود، نش���اهای تازة برنج را در شاليزار می كارند و 
زنجره ها يك بند آواز می خوانند. اين حال چه شورانگيز است! در 
ماه ششم، جلوة پوست زرد و مات كدوها در شب، و دود و آتشی 
كه در كلبه های كوچك برای گريزاندن پشه ها برپا كرده اند دل انگيز 

است. در اين ماه جشنهای بودايی نيز بسی زيبا است. 
پس از آن، جشن تاناباتا  چه پرشور است! سرانجام هنگامی 
كه شبها رو به سردی دارد، فرياد غازهای وحشی به گوش ميآيد، 
و آنگاه كه برگهای زيرين شبدر صحرايی رنگ می بازد، ساقه های 
زودرِس برنج را می چينند و در شاليزار خشك می كنند. پاييز از 

اين گونه دلپذيريها بسيار دارد؛ اما، در برابر، چشم انداز بامدادی پس 
از تندبادِ شِب دوشين چه ترسناك است! 

اين وصف ها از ديرباز در كتابهايی چون داستانهای گن جی 
)به ژاپنی: ِگنجی مونوگاتاری Genji Monogatari( و ماُكورا- 
نو- سوءِشی )Makura-no-Sôshi( فراوان آمده است، اما در 
تكرارش دل آزار نيست. اگر به وصف اين حالها نپردازم شوق و 
احساس در دل انباشته شود؛ پس عنان قلم را رها سازم، هر چند 
كه نوشته ام خيال پردازِی پوچ و دور ريختنی باشد، و نه سزاوار 

گوشة چشم كسی. 
هان، بنگر كه لطف چش���م اندازِ گرفتة زمستان كم تر از 
دورنمای پاييز نيست. برگهای آتشی درخِت افرا كه پراكنده بر 
سبزه زارِ كنار درياچه ريخته و شبنم صبحگاه بر آن نشسته و يخ 
زده، و بخاری كه از نِی های كنار جويبار برمی خيزد، چه دل انگيز 

است! 
در ماه پايانی سال هر كس���ی در تكاپو است. اين روزها 
پرشورترين هنگام سال است. آسمان نيز پس از روز دوازدهم 
اين ماه، با ماهِ بس سرد و صافش كه هيچ كس به خياِل تماشای 
آن نمی افتد، لطفی بی مانند دارد. سپس هنگام نيايش ها و آيين های 
دل انگيز و پرش���ور می آيد، مانند آييِن »صدا زدِن نامِ بوداها« و 
»پيشكش ميوه های نوبرانه به نياكان«  كه همزمان با آماده شدن 
شتابزده برای بهاری كه می آيد ، برگزار می شود؛ كه براستی دلپذير 
است. هنوز »آيين راندِن ديوان« به انجام نرسيده، امپراتور نيايِش 
درود به چهارسو را انجام می دهد. اين آيين نيز بسيار شكوهمند 

است. 
در آخرين ش���ِب سال كه چون قير سيه فام است، مردم با 
مشعلی ازُكندة سروهای سوزان تا پاسی گذشته از نيمه شب كوی 
به كوی می گردند و درها را می كوبند. اين كار برای چيس���ت؟ 
آتشداران همچنان كه بلند فرياد برداشته اند، از ُشور و نيرو سرشارند 
و به هر سو می دوند؛ اما صبح كه ميرسد از اينهمه هايوُهو نشانی 

نيست . بدرود گفتن با سال كهنه چه شورانگيز است! 
نيايش برای مردگان، يا آييِن شبی كه ارواح باز می آيند ، ديگر 
در پايتخت برگزار نمی شود هرچند كه در اياالت باختری هنوز 

اين آيين برجا است. دريغ است كه اين رسم از ياد برود. 
با دميدن بامداد نوروز، با آن كه آفتاب همان آفتاب ديروز 
است، حال و هوای ما بشگفتی ديگرگون شده است؛ و به ديدن 
كوی و بازار سال نو و آذين های درخِت كاج دلهامان از شور و 

شادی لبريز می شود.
هرچه به دل فرو آيد، در ديده نكو نمايد

قطعة 43 گلستان ژاپنی وصف نگاهی دزدانه به منظرهای دل 
انگيز در بهار است: آخرِ بهار بود و آسمان صاف و زيبا، در باريكه 
راهِ بيشه زار از كنار خانه ای خوشساخت كه انبوهِ درختان آن را در 
بر گرفته بود می گذشتم. درختهای شكوفه در باغ گل افشان بودند. 
ضلع جنوبی خانه كه نورگيرهای حصيری پنجره هايش پايين بود، 
می نمود كه آنجا كسی خانه ندارد، اما در سوی ديگر دری نيمه باز 
بود؛ و از شكاف پردة حصير نگاهم به مردی افتاد كه از تبار واال 
می نمود، و با آن كه بيست ساله نشان می داد، با وقارِ تمام، پاكيزه و 

آراسته نشسته و كتابی برابرش روی ميز گشوده بود. 
راستی او كه بود؟ كاشكی او را می شناختم! 

آئيِن خواندِن پيامهای شادباش نوروزی در دربار
قطعة 132 به رسم قديِم خواندن آهنگين پيامهای شادباش 

سال نو برای امپراتور اشاره دارد:
»جادة جديد توبا« بعد از ساخته شدن كاخ توبا  به اين نام 
خوانده نشد، و از مدتها پيش اين نام را داشت. در يادداشتهای 
شاهزاده ريهوء  آمده اس���ت كه در بامداد نوروز كه شاهزاده 
موتويوشی  شادباشهای سال نو را نزدِ امپراتور می خواند، صدايش 
چنان طنين داشت كه از تاالر مشاورة سلطنتی تا دوردستها و در 

جادة جديد توبا نيز شنيده ميشد.
چون به درخت گل َرَسم...

قطعة 139 با وصف شكوفه های بهاری آغاز می شود:
 كاج و گيالس درختهايی است كه دوست دارم در حياط 
خانه ام باش���د، از كاج ها، پنج سوزنی آن بهتر است؛  و درخت 
گيالس هم تك شكوفه اش بهتر از دو شكوفه است. گيالس دو 
شكوفه را قديم، در پايتخت- نارا- می شد يافت، اما اين روزها در 
بيش تر جاها ديده می شود؛ گيالسهای يوشينو... تك شكوفه است. 
گيالس دو شكوفه نمايی غيرعادی دارد و درختی است وحشی 

و خودُرو كه كاشتنش لطفی ندارد. 
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سراسر زندگی آدميان سرشار از تضاد و كشمكش بوده 
و كمتر دورانی را و يا ش���ايد بتوان گفت هيچ زمانی تقابلی 
 ميان دو زمان صورت نگرفته است. اما ما در جهانی زندگی 
می كنيم كه زيست آن را آدميانی تعيين می كنند كه تارخ ساز 
و يا دوران ساز هم هستند كسانی كه تاريخ برای آنها به مثابه 
تقويم و زمان نيست بلكه تركيبی از گذشته و آينده است. 
اگرچه برای تاريخ سازان سرزمين ما گذشته بيشتر معنا داشته تا 

آينده. گويی گذشته برخی از سرزمينها آينده ما ست.
 اما دوران ما دوران سرنوش���ت اس���ت چرا كه ما در 
اين دوران زيس���ت می كنيم و نمی توانيم خود را برهوت 
 توهم گذشته و آينده مدفون كنيم. والتر بنيامين، فيلسوف و 
جامعه شناس آلمانی، می گويد: »گذشته حامل نوعی نمايه 
زمانی است كه از طريق آن به رستگاری رجوع می كند«. اين 
عبارت بنيامين منطق صحيح تاريخ را برای ما روايت می كند و 
ما نمی توانيم فارغ از اين منطق و در جهان پر از افراط و تفريط 
سپری كنيم. در زندگی انسانها آسانترين و پرترددترين راه، راه 
افراط و تفريط است و در مقابل، هيچ راهی به اندازه راه اعتدال 
و مدارا، دشوارياب و تيره و پرپيچ و خم و حتی صعب العبور 

نيست. ما را جهان سومی ناميده اند. 
اينكه باور كنيم كه در منطق تاريخ در كجای اين جهان 
سومی هستيم خود نيازمند بحث جدی و تعمقی ژرف در 
اين موضوع دارد اما بايد باور كنيم كه در جهان جديد، تمييز و 
تفكيك افراط و تفريط از اعتدال موقوف به شناخت اوصاف 
اين جهان و امكانهای آن است و با بيان تعاريف اعتدال و مثاًل 
اينكه اعتدال حد وسط ميان افراط و تفريط است، بی اعتدالی از 
ميان نمی رود بلكه با رضايت و اكتفا به اين حرفها شايد مشكل 
پيچيده و غامض تر و حتی در سايه نيز قرار گيرد. نسيم اعتدال 
در طوفان افراط و تفريط چند س���الی است كه در اين نقطه 
تاريخ كه در آن هستيم در حال و هوای سياست بيشتر وزيده و 
كمتر توانسته ايم اين نسيم را به حصار محكم افراط و تفريط را 

بشكنيم و فضای اعتدال و آزادی را گشايش دهيم.
 اگر می گويم كمتر توانسته ايم دليل آن اين است كه هنوز 

جهان معرفتی ما با واژه های بسياری درگير است و نمی تواند 
راه برون رفت خود را بيابد. كدورت افراط و تفريط فضای كره 

محيط را تيره و تار كرده است.
 فضای ذهنی متحجران و دگم انديشان تاريخ را برای ما 
سياه كرده اند و كمتر زمانی را می يابيم كه روزی در آن خبری 
از مرگ نباشد. مرزهای جغرافيايی ما از نسيم اعتدال هنوز 
دور است. طعم فضيلت انسانی را با زخمتی رذيلت به خوبی 

احساس می كنيم.
 اما جهان ما نبايد سياه باشد. راه برون رفت ما راه ويرانی 
و انتحار و به تماش���ای مرگ نشستن نيست. طبيعت به ما 
آموخته كه چگونه نسيم اعتدال می تواند طوفان افراط و تفريط 
را آرام كند. به تعبير ميش���ل هانكه، موسيقی دان، »جايی كه 

از طبيعت بياموزيم
 منوچهر دين پرست

ت
اش

دد
يا

چرا   از گذشته خود برای آينده می هراسيم؟

تفكر به بن بست می خورد، موسيقی آغاز می شود«. موسيقی 
اعتدال و مدارا، شرايط و امكانهای زيادی را برای ما می سازد 
كه می توانيم آنها را با منطق حقيقت و طبيعت منطبق كنيم و 
سرآمد زيستی دوباره را در فصلی نو و سالی نو دوباره جانی 

جديد دهيم.
 اما بايد بپذيريم كه منطق حقيقت بدون توجه به اخالق 
و منطق اجتماعی پذيرفته شده نيس���ت. بايد بدانيم كه با 
رفتارهای احساسی فردی و گروهی نمی توانيم صحبت از 
آزادی خواهی كنيم در حالی كه گروه مقابل واجد همه عيبها و 
زشتيها و گاهی عين عيب و زشتی است و. منطق آنها سراسر 
رذيلت است. به اين جهت است كه آنها زبانشان پر از سخن 
ناسزا و دروغ است هرچند كه قصد دروغ گفتن نكرده باشند. 
هيچ يك از دو گروه نه فقط نظر ديگری بلكه وجود او را هم 

تحمل نمی كند.
  ب���ه اين جهت چ���ه بدانند و چه ندانند منش���ی را 
می پسندند و اعمال می كنند كه سياست بدون تفكر است. 
هر دو گروه ديگری را مستحق نابودی می دانند. گروههايی 
از آرمان خواهان افراطی چون از لوازم امور سياسی غافلند 
و سياست را با حقيقت اشتباه می كنند، در سياست و اداره 
امور دچار تفريط می شوند زيرا هنوز نمی دانند كه »آرمان« و 
»اميد«، حافظ و ضامن دوام و بقاء جامعه است و شيوع فساد 
و نادرستی و دروغ و بيماری و بی نظمی و فقر و گسيختگی 
پيوندها و روابط اجتماعی و بی سامانی فرهنگ، نظام دورانی 
كه در آن زندگی می كنيم به نابودی می كش���اند و آرمان و 
اميدمان را مدفون می كند و ما شاهد دست و پا بسته انتحار 

»انسانيت«  هستيم.
  از طبيع���ت بياموزيم كه م���رگ را در كالبد زندگی 
نمی دمد و سراسر س���ردی را به روح افزايی و نوازش می 
كشاند. اكثريت به دور دستها نظر نمی كنند بلكه آنها همين 
اطراف را می بينند. اقليت هميش���ه و در همه زمانها به آن 
رستگاری فكر می كنند. اما همواره جرات انديشدن دارند. 
جهل و ناتوانی را آزمودن و آن را پذيرفتن شجاعت می خواهد 
يا نشانه ظهور شجاعت و عدالت در وجود مردمان است. اگر 
اين را ندانيم و همه مسائل را با نظر خود و فكر خود قابل حل 

بدانيم، به جايی نمی رسيم.
مدارا چشم نواز اس���ت اما مرغ زيرك آن است كه در 
دام خودرأی و خودبين مستبدان و اهل استبداد رسمی نيفتد 
و ستايشگر گذشته نوستالژيك خود نباشد  و از سوی ديگر 
نظاره گر انتحار معنای زندگی نيز نباشد. راه همواره طوالنی 
است. اما انسانها خرابه های نابودی را با شادی و اميد دوباره 
ساخته اند باز هم خواهند ساخت. همانطور كه طبيعت دوباره 
ساخته است و كسی از اين همه تكرار مكرر تاريخ طبيعت 

خسته و آزرده نشده و اسير مالل نشده است. 

ادامه از صفخه 54
گيالس دير شكوفه هم گيرايی ندارد... .

   از درختهای آلو، ش���كوفة سفيد و شكوفة صورتی 
را بيش تر می پس���ندم. تك شكوفة آلو كه زود باز می شود و 
رايحة مطبوع گيالس قرمزِ دو شكوفه، هر دو دلپذيراند. اما 
آلوی ديررس كه در موسم گيالس شكوفه می زند، در پيش 
شكوفه های گيالس چندان جلوه ای ندارد، و در واقع در اين 
شكوفه ها گم می شود. نيز، ش���كوفه های آلوی ديررس كه 
بر ش���اخه ها می پژُمَرد نمايی دل آزار دارد. كيوءگوُكو ، رايزن 
ميانپايه و راهب، نزديك ايوان خانه درختهای تك شكوفة آلو 
كاشت، و می گفت كه اين آلوها كه زودتر از درختهای ديگر 
گل می دهد و زمين را گل افشان می كند بسی دل انگيز است. 
دو آلوی تك شكوفه از درختهايی كه او كاشت هنوز در كنارة 
جنوبی خانه اش در كيوءگوُكو مانده اس���ت. درخت بيد نيز 
بسيار خوشمنظر است، و برگهای تازه رستة افرا هم در آغاز ماه 
چهارم سال دوست داشتنی تر از همة شكوفه های بهار يا برگهای 
آتشی پاييز می نمايد. پرتقال و درخت غار نيز هرچه تنومند و 

كهنسال تر باشند ديدنی تر و دلپذيرتراند. 
از بوته های كاش���تنی بهتر از همه ُگِل ُسرخ،   

گليسين، زنبق و سوسن و گل ميخك است، و در بِركه ها نيلوفر 
آبی بهترين نما را دارد… .

بهاِر زود رس
    در قطع���ة 155 وصف���ی زيبا از به���ار زودرس و 

شكوفه های پايان زمستان می يابيم:
    در ماه دهم سال، هوا چندگاهی چون بهار می نمايد، 
چمن سبز رنگ می ش���ود و درختهای آلو جوانه می زند. در 
برگ ريزان زمستان نبايد پنداشت كه درختان خفته اند و فقط 
پس از سرما و موسم برگ ريزان جوانه می زنند. برگهای پير از 
شاخه می افتند زيرا كه در برابر جوانه هايی كه از زير برمی دمد 
تاب ماندن ندارند. جوهر و ماية اين دگرگونی در دل و جاِن 
گياه است. درخت بازشكفتن خود را جشن ميگيرد، و تند جامة 

نو در بَر می كند. 
توالی مراحل حيات آدمی، و گردش زندگی به پيری و 

بيماری و مرگ، از اين نيز پرشتاب تر است. 
ُگلهای فروردين و ارديبهشت

   قطعة 161 از شكوفه های ديرَرس سخن ميگويد:
گويا ش���كوفه های گيالس صد و پنجاه روز پس از 
كوتاه ترين روز زمس���تان )31 ارديبهشت( يا هفت روز بعد 

از »بام���دادی كه تفاوت نكند ليل و نه���ار « )8 فروردين( 
بيش ترين ش���كوفايی و جلوه گری را دارد. پس بجا خواهد 
 بود كه اين موس���م را هفتاد و پنج روز بعد از ميان زمستان

 )30 فروردين( بدانيم.
مرغ خوشخواِن بهار

   قطع���ة 210وصفی دارد از مرغی خوش آواز كه پيام 
آورِ بهار است:

   در وصِف يوبُوكو- دوری  همين اندازه شنيده ايم كه 
آوازش در بهار به گوش می رس���د؛ اما در هيچ كتابی نيامده 
كه اين دقيقاً چه نوع پرنده ای اس���ت. يكی از متوِن مكتب 
بودايی شين گون فصلی دارد در شرح آييِن دعوت از ارواح 
درگذشتگان كه »هنگام نغمه سرايی يوبُوكو � دوری« برگزار 

می شود. اين اشاره به »نوئه« يا مرغ شب است. 
يك ش���عر بلند در مجموعة  مانيوء ُشوء كه چنين آغاز 

می شود 
كاسُ�و م�ی ت�ات�سُو: رمه های مه  بهاری شناوراند
ناگاكی هاُرو � بی نو: و روزها بلندتر می شود 

نيز به اين مرغ اشاره دارد. از اين قرينه پيداست كه يوبُوكو�  
دوری و »مرغ شب« كم و بيش همانندند.

وصف بهار و نوروز در ادب قديم ژاپن
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در ادب قديم ژاپن
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وصف بهار و نوروز

از آثار ماندگار ادب ژاپن كه در دل مردم اين س���رزمين هم 
جای دارد و نسخه ای از آن، مانند ديوان حافظ و گلستان سعدی 
 نزد فارس���ی زبانان، در خانة بيش���تر ژاپنی ها يافت می شود و هر
 نوباوه ای در مدرسه قطعه ها و حكايتهايی از آن را می خوانَد و ديباچة 
آن را از بر می كند،  تُسوره ُزورِه ُگوسا نوشتة كِنكو راهب صاحبدِل 
ژاپنی اس���ت كه نزديِك عصر سعدی می زيست. از زندگی او )به 
روايتی از سال 1283 تا 1350 ميالدی( چندان نمی دانيم، و همين 
اندازه روشن است كه در يوشيدا، شمال شرقی كيوتو، زاده شد و در 
جوانسالی با قريحة شاعری به دربار ژاپن راه پيدا كرد و سال ها در 
خدمت گو� ئُودا، امپراتورِ كناره گرفته )سالهای پادشاهی اش 1275 
تا 1287م.( بود، اما با درگذشتن اين امپراتوردر سال 1324م. از درگاه 
كناره گرفت و ماندة عمر را در معبدی بودايی در بيرون كيوتو پايتخت 
آن روز ژاپن در گوش���ة تنهايی گذراند. تُسوره زُوره گُوسا حاصل 
همين سالهای فراغت اوست. نام اين كتاب كه از عبارِت آغازِ آن 
گرفته شده، به معنِی »پراكنده نويسی های هنگام سرخوشی« يا »پاره 

 

يادداشت های ساعات سبكباری« است. اين اثر، مرّكب از 234 قطعه، 

 

 مجموعه ای است از داستان ها و نكته ها و دانستنی های دلنشين در
 موضوع های متنوع، از آداب و رسوم و عادات مردم و اصول رفتار و 
مناسبات اجتماعی گرفته تا شرح يادها و احساس ها و حال و هوای 
مردمان و پند و نكته آموزی نويسنده در بارة آرام گذراندن عمر و كنار 
آمدن با خود و ديگران و بينش او در كار زندگی و مرگ و هرآنچه كه 

در گسترة ميان اين دو حقيقِت محسوس و محتوم متصّور است.
بس���ياری از اديبان ژاپنی و پژوهندگان غربی تُسوره ُزورِه 
ُگوس���ا را آئينة روشن نمای روح و انديشة ژاپنی ميشناسند، و 
شماری از ايرانشناسان دل آگاه سرزمين آفتاب اين اثر را در ادب 
ژاپن همتای گلستان سعدی در زبان و فرهنگ ايران می دانند. 
اين است كه گزارش فارسی آن، ترجمة هاشم رجب زاده، كه در 
سال 1372 از سوی مؤّسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی انتشار 
يافت، گلستان ژاپنی نام گرفت و برای هر قطعة آن )كه در اصل 
عنوانی ندارد( عبارتی از گلستان سعدی آورده شد. قطعه های زير 

از اين ترجمه برگرفته شده است.
فصل ها و جشن ها

   قطعة 19 در ستايش جشن های نوروز و بهار است:
   هر چند يك بار فصل ديگر شود و هر موسم نو در دل 
و جان ما شوری تازه ريزد. همه می پندارند كه »گيرايی زندگی 
در پاييز پُرمايه تر از هر موسم ديگر است« ، و براستی نيز چنين 
است؛ اما باز در بهار، طبيعت جلوه ای ديگر و گيرايی و زيبايِی 
بيمانند دارد. سرود و سرور پرندگان، آمدن بهار را آواز می دهد و، 

همچنان كه درخت و بوته های ُگل در باغچه مان با گرمی دلپذيِر 
آفتاب از نوجوانه می زند، بهار آرام آرام می رسد، مِه در هوا ميپراَكنَد 
و شكوفه ها بر شاخه ها به جلوه درميآيد. اما در اين ميان باد و باران 
می گيرد، و از ريختن گلبرگها اندوهی گران بر دلمان مينشيند تا 
آنگاه كه برگهای سبز درختان بردمد. از رايحة شكوفة نارنج بسيار 
گفته اند ، اما اين عطر شكوفة آلُوست كه پرندة خيالمان را عاشقانه 
به روزهای رفته پرواز می دهد. صفای نسترن زرد و زيبايی مّواج 

گل ويستريا را هم نمی توان از ياد برد و ناديده گرفت. 
در موسم تولّد بودا و جشن كامو  آنگاه كه شاخه های نازك 
جامة سبز و نو در بر می كند و بهار به درختان جاِن تازه می دمد، 
خوشدلی ما از زندگی و شور يارگيری و دلدادگی، بارورتر از 
هميشه است. در ماه پنجم بامها و پرچين ها از گلهای سوسن 
پوشيده ميشود، نش���اهای تازة برنج را در شاليزار می كارند و 
زنجره ها يك بند آواز می خوانند. اين حال چه شورانگيز است! در 
ماه ششم، جلوة پوست زرد و مات كدوها در شب، و دود و آتشی 
كه در كلبه های كوچك برای گريزاندن پشه ها برپا كرده اند دل انگيز 

است. در اين ماه جشنهای بودايی نيز بسی زيبا است. 
پس از آن، جشن تاناباتا  چه پرشور است! سرانجام هنگامی 
كه شبها رو به سردی دارد، فرياد غازهای وحشی به گوش ميآيد، 
و آنگاه كه برگهای زيرين شبدر صحرايی رنگ می بازد، ساقه های 
زودرِس برنج را می چينند و در شاليزار خشك می كنند. پاييز از 

اين گونه دلپذيريها بسيار دارد؛ اما، در برابر، چشم انداز بامدادی پس 
از تندبادِ شِب دوشين چه ترسناك است! 

اين وصف ها از ديرباز در كتابهايی چون داستانهای گن جی 
)به ژاپنی: ِگنجی مونوگاتاری Genji Monogatari( و ماُكورا- 
نو- سوءِشی )Makura-no-Sôshi( فراوان آمده است، اما در 
تكرارش دل آزار نيست. اگر به وصف اين حالها نپردازم شوق و 
احساس در دل انباشته شود؛ پس عنان قلم را رها سازم، هر چند 
كه نوشته ام خيال پردازِی پوچ و دور ريختنی باشد، و نه سزاوار 

گوشة چشم كسی. 
هان، بنگر كه لطف چش���م اندازِ گرفتة زمستان كم تر از 
دورنمای پاييز نيست. برگهای آتشی درخِت افرا كه پراكنده بر 
سبزه زارِ كنار درياچه ريخته و شبنم صبحگاه بر آن نشسته و يخ 
زده، و بخاری كه از نِی های كنار جويبار برمی خيزد، چه دل انگيز 

است! 
در ماه پايانی سال هر كس���ی در تكاپو است. اين روزها 
پرشورترين هنگام سال است. آسمان نيز پس از روز دوازدهم 
اين ماه، با ماهِ بس سرد و صافش كه هيچ كس به خياِل تماشای 
آن نمی افتد، لطفی بی مانند دارد. سپس هنگام نيايش ها و آيين های 
دل انگيز و پرش���ور می آيد، مانند آييِن »صدا زدِن نامِ بوداها« و 
»پيشكش ميوه های نوبرانه به نياكان«  كه همزمان با آماده شدن 
شتابزده برای بهاری كه می آيد ، برگزار می شود؛ كه براستی دلپذير 
است. هنوز »آيين راندِن ديوان« به انجام نرسيده، امپراتور نيايِش 
درود به چهارسو را انجام می دهد. اين آيين نيز بسيار شكوهمند 

است. 
در آخرين ش���ِب سال كه چون قير سيه فام است، مردم با 
مشعلی ازُكندة سروهای سوزان تا پاسی گذشته از نيمه شب كوی 
به كوی می گردند و درها را می كوبند. اين كار برای چيس���ت؟ 
آتشداران همچنان كه بلند فرياد برداشته اند، از ُشور و نيرو سرشارند 
و به هر سو می دوند؛ اما صبح كه ميرسد از اينهمه هايوُهو نشانی 

نيست . بدرود گفتن با سال كهنه چه شورانگيز است! 
نيايش برای مردگان، يا آييِن شبی كه ارواح باز می آيند ، ديگر 
در پايتخت برگزار نمی شود هرچند كه در اياالت باختری هنوز 

اين آيين برجا است. دريغ است كه اين رسم از ياد برود. 
با دميدن بامداد نوروز، با آن كه آفتاب همان آفتاب ديروز 
است، حال و هوای ما بشگفتی ديگرگون شده است؛ و به ديدن 
كوی و بازار سال نو و آذين های درخِت كاج دلهامان از شور و 

شادی لبريز می شود.
هرچه به دل فرو آيد، در ديده نكو نمايد

قطعة 43 گلستان ژاپنی وصف نگاهی دزدانه به منظرهای دل 
انگيز در بهار است: آخرِ بهار بود و آسمان صاف و زيبا، در باريكه 
راهِ بيشه زار از كنار خانه ای خوشساخت كه انبوهِ درختان آن را در 
بر گرفته بود می گذشتم. درختهای شكوفه در باغ گل افشان بودند. 
ضلع جنوبی خانه كه نورگيرهای حصيری پنجره هايش پايين بود، 
می نمود كه آنجا كسی خانه ندارد، اما در سوی ديگر دری نيمه باز 
بود؛ و از شكاف پردة حصير نگاهم به مردی افتاد كه از تبار واال 
می نمود، و با آن كه بيست ساله نشان می داد، با وقارِ تمام، پاكيزه و 

آراسته نشسته و كتابی برابرش روی ميز گشوده بود. 
راستی او كه بود؟ كاشكی او را می شناختم! 

آئيِن خواندِن پيامهای شادباش نوروزی در دربار
قطعة 132 به رسم قديِم خواندن آهنگين پيامهای شادباش 

سال نو برای امپراتور اشاره دارد:
»جادة جديد توبا« بعد از ساخته شدن كاخ توبا  به اين نام 
خوانده نشد، و از مدتها پيش اين نام را داشت. در يادداشتهای 
شاهزاده ريهوء  آمده اس���ت كه در بامداد نوروز كه شاهزاده 
موتويوشی  شادباشهای سال نو را نزدِ امپراتور می خواند، صدايش 
چنان طنين داشت كه از تاالر مشاورة سلطنتی تا دوردستها و در 

جادة جديد توبا نيز شنيده ميشد.
چون به درخت گل َرَسم...

قطعة 139 با وصف شكوفه های بهاری آغاز می شود:
 كاج و گيالس درختهايی است كه دوست دارم در حياط 
خانه ام باش���د، از كاج ها، پنج سوزنی آن بهتر است؛  و درخت 
گيالس هم تك شكوفه اش بهتر از دو شكوفه است. گيالس دو 
شكوفه را قديم، در پايتخت- نارا- می شد يافت، اما اين روزها در 
بيش تر جاها ديده می شود؛ گيالسهای يوشينو... تك شكوفه است. 
گيالس دو شكوفه نمايی غيرعادی دارد و درختی است وحشی 

و خودُرو كه كاشتنش لطفی ندارد. 
ادامه در صفحه55
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سراسر زندگی آدميان سرشار از تضاد و كشمكش بوده 
و كمتر دورانی را و يا ش���ايد بتوان گفت هيچ زمانی تقابلی 
 ميان دو زمان صورت نگرفته است. اما ما در جهانی زندگی 
می كنيم كه زيست آن را آدميانی تعيين می كنند كه تارخ ساز 
و يا دوران ساز هم هستند كسانی كه تاريخ برای آنها به مثابه 
تقويم و زمان نيست بلكه تركيبی از گذشته و آينده است. 
اگرچه برای تاريخ سازان سرزمين ما گذشته بيشتر معنا داشته تا 

آينده. گويی گذشته برخی از سرزمينها آينده ما ست.
 اما دوران ما دوران سرنوش���ت اس���ت چرا كه ما در 
اين دوران زيس���ت می كنيم و نمی توانيم خود را برهوت 
 توهم گذشته و آينده مدفون كنيم. والتر بنيامين، فيلسوف و 
جامعه شناس آلمانی، می گويد: »گذشته حامل نوعی نمايه 
زمانی است كه از طريق آن به رستگاری رجوع می كند«. اين 
عبارت بنيامين منطق صحيح تاريخ را برای ما روايت می كند و 
ما نمی توانيم فارغ از اين منطق و در جهان پر از افراط و تفريط 
سپری كنيم. در زندگی انسانها آسانترين و پرترددترين راه، راه 
افراط و تفريط است و در مقابل، هيچ راهی به اندازه راه اعتدال 
و مدارا، دشوارياب و تيره و پرپيچ و خم و حتی صعب العبور 

نيست. ما را جهان سومی ناميده اند. 
اينكه باور كنيم كه در منطق تاريخ در كجای اين جهان 
سومی هستيم خود نيازمند بحث جدی و تعمقی ژرف در 
اين موضوع دارد اما بايد باور كنيم كه در جهان جديد، تمييز و 
تفكيك افراط و تفريط از اعتدال موقوف به شناخت اوصاف 
اين جهان و امكانهای آن است و با بيان تعاريف اعتدال و مثاًل 
اينكه اعتدال حد وسط ميان افراط و تفريط است، بی اعتدالی از 
ميان نمی رود بلكه با رضايت و اكتفا به اين حرفها شايد مشكل 
پيچيده و غامض تر و حتی در سايه نيز قرار گيرد. نسيم اعتدال 
در طوفان افراط و تفريط چند س���الی است كه در اين نقطه 
تاريخ كه در آن هستيم در حال و هوای سياست بيشتر وزيده و 
كمتر توانسته ايم اين نسيم را به حصار محكم افراط و تفريط را 

بشكنيم و فضای اعتدال و آزادی را گشايش دهيم.
 اگر می گويم كمتر توانسته ايم دليل آن اين است كه هنوز 

جهان معرفتی ما با واژه های بسياری درگير است و نمی تواند 
راه برون رفت خود را بيابد. كدورت افراط و تفريط فضای كره 

محيط را تيره و تار كرده است.
 فضای ذهنی متحجران و دگم انديشان تاريخ را برای ما 
سياه كرده اند و كمتر زمانی را می يابيم كه روزی در آن خبری 
از مرگ نباشد. مرزهای جغرافيايی ما از نسيم اعتدال هنوز 
دور است. طعم فضيلت انسانی را با زخمتی رذيلت به خوبی 

احساس می كنيم.
 اما جهان ما نبايد سياه باشد. راه برون رفت ما راه ويرانی 
و انتحار و به تماش���ای مرگ نشستن نيست. طبيعت به ما 
آموخته كه چگونه نسيم اعتدال می تواند طوفان افراط و تفريط 
را آرام كند. به تعبير ميش���ل هانكه، موسيقی دان، »جايی كه 

از طبيعت بياموزيم
 منوچهر دين پرست

ت
اش

دد
يا

چرا   از گذشته خود برای آينده می هراسيم؟

تفكر به بن بست می خورد، موسيقی آغاز می شود«. موسيقی 
اعتدال و مدارا، شرايط و امكانهای زيادی را برای ما می سازد 
كه می توانيم آنها را با منطق حقيقت و طبيعت منطبق كنيم و 
سرآمد زيستی دوباره را در فصلی نو و سالی نو دوباره جانی 

جديد دهيم.
 اما بايد بپذيريم كه منطق حقيقت بدون توجه به اخالق 
و منطق اجتماعی پذيرفته شده نيس���ت. بايد بدانيم كه با 
رفتارهای احساسی فردی و گروهی نمی توانيم صحبت از 
آزادی خواهی كنيم در حالی كه گروه مقابل واجد همه عيبها و 
زشتيها و گاهی عين عيب و زشتی است و. منطق آنها سراسر 
رذيلت است. به اين جهت است كه آنها زبانشان پر از سخن 
ناسزا و دروغ است هرچند كه قصد دروغ گفتن نكرده باشند. 
هيچ يك از دو گروه نه فقط نظر ديگری بلكه وجود او را هم 

تحمل نمی كند.
  ب���ه اين جهت چ���ه بدانند و چه ندانند منش���ی را 
می پسندند و اعمال می كنند كه سياست بدون تفكر است. 
هر دو گروه ديگری را مستحق نابودی می دانند. گروههايی 
از آرمان خواهان افراطی چون از لوازم امور سياسی غافلند 
و سياست را با حقيقت اشتباه می كنند، در سياست و اداره 
امور دچار تفريط می شوند زيرا هنوز نمی دانند كه »آرمان« و 
»اميد«، حافظ و ضامن دوام و بقاء جامعه است و شيوع فساد 
و نادرستی و دروغ و بيماری و بی نظمی و فقر و گسيختگی 
پيوندها و روابط اجتماعی و بی سامانی فرهنگ، نظام دورانی 
كه در آن زندگی می كنيم به نابودی می كش���اند و آرمان و 
اميدمان را مدفون می كند و ما شاهد دست و پا بسته انتحار 

»انسانيت«  هستيم.
  از طبيع���ت بياموزيم كه م���رگ را در كالبد زندگی 
نمی دمد و سراسر س���ردی را به روح افزايی و نوازش می 
كشاند. اكثريت به دور دستها نظر نمی كنند بلكه آنها همين 
اطراف را می بينند. اقليت هميش���ه و در همه زمانها به آن 
رستگاری فكر می كنند. اما همواره جرات انديشدن دارند. 
جهل و ناتوانی را آزمودن و آن را پذيرفتن شجاعت می خواهد 
يا نشانه ظهور شجاعت و عدالت در وجود مردمان است. اگر 
اين را ندانيم و همه مسائل را با نظر خود و فكر خود قابل حل 

بدانيم، به جايی نمی رسيم.
مدارا چشم نواز اس���ت اما مرغ زيرك آن است كه در 
دام خودرأی و خودبين مستبدان و اهل استبداد رسمی نيفتد 
و ستايشگر گذشته نوستالژيك خود نباشد  و از سوی ديگر 
نظاره گر انتحار معنای زندگی نيز نباشد. راه همواره طوالنی 
است. اما انسانها خرابه های نابودی را با شادی و اميد دوباره 
ساخته اند باز هم خواهند ساخت. همانطور كه طبيعت دوباره 
ساخته است و كسی از اين همه تكرار مكرر تاريخ طبيعت 

خسته و آزرده نشده و اسير مالل نشده است. 

ادامه از صفخه 54
گيالس دير شكوفه هم گيرايی ندارد... .

   از درختهای آلو، ش���كوفة سفيد و شكوفة صورتی 
را بيش تر می پس���ندم. تك شكوفة آلو كه زود باز می شود و 
رايحة مطبوع گيالس قرمزِ دو شكوفه، هر دو دلپذيراند. اما 
آلوی ديررس كه در موسم گيالس شكوفه می زند، در پيش 
شكوفه های گيالس چندان جلوه ای ندارد، و در واقع در اين 
شكوفه ها گم می شود. نيز، ش���كوفه های آلوی ديررس كه 
بر ش���اخه ها می پژُمَرد نمايی دل آزار دارد. كيوءگوُكو ، رايزن 
ميانپايه و راهب، نزديك ايوان خانه درختهای تك شكوفة آلو 
كاشت، و می گفت كه اين آلوها كه زودتر از درختهای ديگر 
گل می دهد و زمين را گل افشان می كند بسی دل انگيز است. 
دو آلوی تك شكوفه از درختهايی كه او كاشت هنوز در كنارة 
جنوبی خانه اش در كيوءگوُكو مانده اس���ت. درخت بيد نيز 
بسيار خوشمنظر است، و برگهای تازه رستة افرا هم در آغاز ماه 
چهارم سال دوست داشتنی تر از همة شكوفه های بهار يا برگهای 
آتشی پاييز می نمايد. پرتقال و درخت غار نيز هرچه تنومند و 

كهنسال تر باشند ديدنی تر و دلپذيرتراند. 
از بوته های كاش���تنی بهتر از همه ُگِل ُسرخ،   

گليسين، زنبق و سوسن و گل ميخك است، و در بِركه ها نيلوفر 
آبی بهترين نما را دارد… .

بهاِر زود رس
    در قطع���ة 155 وصف���ی زيبا از به���ار زودرس و 

شكوفه های پايان زمستان می يابيم:
    در ماه دهم سال، هوا چندگاهی چون بهار می نمايد، 
چمن سبز رنگ می ش���ود و درختهای آلو جوانه می زند. در 
برگ ريزان زمستان نبايد پنداشت كه درختان خفته اند و فقط 
پس از سرما و موسم برگ ريزان جوانه می زنند. برگهای پير از 
شاخه می افتند زيرا كه در برابر جوانه هايی كه از زير برمی دمد 
تاب ماندن ندارند. جوهر و ماية اين دگرگونی در دل و جاِن 
گياه است. درخت بازشكفتن خود را جشن ميگيرد، و تند جامة 

نو در بَر می كند. 
توالی مراحل حيات آدمی، و گردش زندگی به پيری و 

بيماری و مرگ، از اين نيز پرشتاب تر است. 
ُگلهای فروردين و ارديبهشت

   قطعة 161 از شكوفه های ديرَرس سخن ميگويد:
گويا ش���كوفه های گيالس صد و پنجاه روز پس از 
كوتاه ترين روز زمس���تان )31 ارديبهشت( يا هفت روز بعد 

از »بام���دادی كه تفاوت نكند ليل و نه���ار « )8 فروردين( 
بيش ترين ش���كوفايی و جلوه گری را دارد. پس بجا خواهد 
 بود كه اين موس���م را هفتاد و پنج روز بعد از ميان زمستان

 )30 فروردين( بدانيم.
مرغ خوشخواِن بهار

   قطع���ة 210وصفی دارد از مرغی خوش آواز كه پيام 
آورِ بهار است:

   در وصِف يوبُوكو- دوری  همين اندازه شنيده ايم كه 
آوازش در بهار به گوش می رس���د؛ اما در هيچ كتابی نيامده 
كه اين دقيقاً چه نوع پرنده ای اس���ت. يكی از متوِن مكتب 
بودايی شين گون فصلی دارد در شرح آييِن دعوت از ارواح 
درگذشتگان كه »هنگام نغمه سرايی يوبُوكو � دوری« برگزار 

می شود. اين اشاره به »نوئه« يا مرغ شب است. 
يك ش���عر بلند در مجموعة  مانيوء ُشوء كه چنين آغاز 

می شود 
كاسُ�و م�ی ت�ات�سُو: رمه های مه  بهاری شناوراند
ناگاكی هاُرو � بی نو: و روزها بلندتر می شود 

نيز به اين مرغ اشاره دارد. از اين قرينه پيداست كه يوبُوكو�  
دوری و »مرغ شب« كم و بيش همانندند.

وصف بهار و نوروز در ادب قديم ژاپن
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در متون كهن نجومي از اعتدال بهار سخن به ميان آمده و 
به اين صورت تشريح شده است: 

اعتدال دو نقطه تالقی استوای سماوی با دايره البروج كه 
شامل نقطه اعتدال بهاری باشد و متقابال نقطه اعتدال پاييزی و 
در مختصات سماوی نقطه اعتدال بهاری )حمل( مبدأ فرض  
شود با اين تفاوت كه نيم دايره اعتدال در مختصات استوايی 
عمود بر استوای سماوی باشد. و در مختصات دايره البروجی 

عمود بر دايره البروج.
اما در تلق���ي هاي جديد اعتدال بهاری به اين صورت 

مطرح مي شود: 
دايره آبی استوای س���ماوی و دايره زرد مسير ظاهری 
حركت خورشيد)دائره البروج( را نشان می دهد. نقطه برخورد 

اين دو، اعتدال بهاری يا اعتدال پائيزی است.
به دليل گردش زمين به دور خورشيد، از ديد ناظر زمينی 
چنين به نظر می رسد كه خورشيد در طول سال در حال ورود 
و خروج به صورت های فلكی واقع در دائره البروج است. 
ورود خورشيد به برج حمل در تقويم ايرانی لحظه تحويل 

سال دانسته شده.
اعتدال بهاری يا هموگان ِ بهاری )در نيم كره شمالی( در 
ستاره شناسی به لحظه ای گفته می شود كه خورشيد از ديد ناظر 
زمينی از صفحه اس���توای سماوی می گذرد و حركت خود 
به سمت شمال آسمان را در پيش می گيرد. اعتدال بهاری 
 يكی از دو اعتدالی زمين است كه در هر سال رخ می دهد . 
مي دانيم كه اعتدال ديگر اعتدال پائيزی است. اعتدال بهاری در 
نيم كره شمالی برابر است با اعتدال پائيزی در نيم كره جنوبی. 
حركت زمين به دور خورشيد در هر سال باعث می شود تا 
ناظر زمينی تصور كند خورشيد روی يك مدار دايروی كه با 
مدار استوای زمين 23٫5 درجه اختالف دارد، به دور سياره 
ما می چرخد. در اين ميان چهار نقطه از مدار فرضی گردش 
خورشيد به دور زمين بسيار مهم می شود. دو اعتدال بهاری و 
پاييزی كه محل تالقی دو مدار گردش خورشيد به دور زمين 
و دايره استوای سماوی است و دو انقالب تابستانی و انقالب 
زمستانی كه به نظر می رسد خورشيد در بيشترين ارتفاع نسبت 

به استوای سماوی قرار گرفته است.
جشن باستانی نوروز از لحظه تحويل سال در نيمكره 
شمالی شروع می شود. در گذشته، با به دست آوردن احكام 
نجوم هر فصل سال، زمان تحويل خورشيد را به برج آغازين 
آن فصل درنظر می گرفتند و از همين روی تحويل س���ال 
 و آغاز فصل بهار، هنگام ورود خورش���يد به برج حمل در
 دائره البروج يا آغاز برج حمل بود. امروزه به كمك ابزار مدرن 
می توان لحظه رسيدن خورشيد به نقطه اعتدال بهاری را به طور 

مستقيم و با دقت زياد محاسبه كرد و در اين لحظه، مختصات 
دائره البروجی خورشيد، صفر فرض می شود.

شعر زير از بدرالدين چاچی به مضمون اعتدال بهاری 
اشاره دارد:

آهوِی آتشين روی چون در بَره دراُفتد  
كافور خشك گردد با ُمشك تر برابر

در اين شعر آهوی آتشين، خورشيد است )آهو در ادبيات 
كهن فارسی نماد بهار و شير نماد زمستانست( كه نقطه اعتدال 
برج حمل )بره( وارد می شود و روز )كافور خشك( با شب 
)مشك تر( با هم برابر می شوند.  گفتني است در 21 مارس 

سال 1971 او تانت، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، روزی 
را كه اعتدال بهاری در آن رخ می دهد، »روز زمين« نام نهاد و 
از آن پس سازمان ملل و بسياری از كشورها اين روز را جشن 
می گيرند و س���عی در گسترش آگاهی در مورد لزوم حفظ 

محيط زيست در زمين می كنند.

اعتدال   بهاري

هار
ب

 فاطمه رأفتي

اعتدال بهاري در متون كهن نجومي

سنگ نگاره ای در تخت جمشيد كه نمادی از نوروز زرتشتيان را نشان می دهد. در اعتدال بهاری در روز نخست 
نوروز، نيرو و توان شير و گاو در حال نبرد برابر است. شير نماد خورشيد و گاو نماد زمين است.
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در متون كهن نجومي از اعتدال بهار سخن به ميان آمده و 
به اين صورت تشريح شده است: 

اعتدال دو نقطه تالقی استوای سماوی با دايره البروج كه 
شامل نقطه اعتدال بهاری باشد و متقابال نقطه اعتدال پاييزی و 
در مختصات سماوی نقطه اعتدال بهاری )حمل( مبدأ فرض  
شود با اين تفاوت كه نيم دايره اعتدال در مختصات استوايی 
عمود بر استوای سماوی باشد. و در مختصات دايره البروجی 

عمود بر دايره البروج.
اما در تلق���ي هاي جديد اعتدال بهاری به اين صورت 

مطرح مي شود: 
دايره آبی استوای س���ماوی و دايره زرد مسير ظاهری 
حركت خورشيد)دائره البروج( را نشان می دهد. نقطه برخورد 

اين دو، اعتدال بهاری يا اعتدال پائيزی است.
به دليل گردش زمين به دور خورشيد، از ديد ناظر زمينی 
چنين به نظر می رسد كه خورشيد در طول سال در حال ورود 
و خروج به صورت های فلكی واقع در دائره البروج است. 
ورود خورشيد به برج حمل در تقويم ايرانی لحظه تحويل 

سال دانسته شده.
اعتدال بهاری يا هموگان ِ بهاری )در نيم كره شمالی( در 
ستاره شناسی به لحظه ای گفته می شود كه خورشيد از ديد ناظر 
زمينی از صفحه اس���توای سماوی می گذرد و حركت خود 
به سمت شمال آسمان را در پيش می گيرد. اعتدال بهاری 
 يكی از دو اعتدالی زمين است كه در هر سال رخ می دهد . 
مي دانيم كه اعتدال ديگر اعتدال پائيزی است. اعتدال بهاری در 
نيم كره شمالی برابر است با اعتدال پائيزی در نيم كره جنوبی. 
حركت زمين به دور خورشيد در هر سال باعث می شود تا 
ناظر زمينی تصور كند خورشيد روی يك مدار دايروی كه با 
مدار استوای زمين 23٫5 درجه اختالف دارد، به دور سياره 
ما می چرخد. در اين ميان چهار نقطه از مدار فرضی گردش 
خورشيد به دور زمين بسيار مهم می شود. دو اعتدال بهاری و 
پاييزی كه محل تالقی دو مدار گردش خورشيد به دور زمين 
و دايره استوای سماوی است و دو انقالب تابستانی و انقالب 
زمستانی كه به نظر می رسد خورشيد در بيشترين ارتفاع نسبت 

به استوای سماوی قرار گرفته است.
جشن باستانی نوروز از لحظه تحويل سال در نيمكره 
شمالی شروع می شود. در گذشته، با به دست آوردن احكام 
نجوم هر فصل سال، زمان تحويل خورشيد را به برج آغازين 
آن فصل درنظر می گرفتند و از همين روی تحويل س���ال 
 و آغاز فصل بهار، هنگام ورود خورش���يد به برج حمل در

 دائره البروج يا آغاز برج حمل بود. امروزه به كمك ابزار مدرن 
می توان لحظه رسيدن خورشيد به نقطه اعتدال بهاری را به طور 

مستقيم و با دقت زياد محاسبه كرد و در اين لحظه، مختصات 
دائره البروجی خورشيد، صفر فرض می شود.

شعر زير از بدرالدين چاچی به مضمون اعتدال بهاری 
اشاره دارد:

آهوِی آتشين روی چون در بَره دراُفتد  
كافور خشك گردد با ُمشك تر برابر

در اين شعر آهوی آتشين، خورشيد است )آهو در ادبيات 
كهن فارسی نماد بهار و شير نماد زمستانست( كه نقطه اعتدال 
برج حمل )بره( وارد می شود و روز )كافور خشك( با شب 
)مشك تر( با هم برابر می شوند.  گفتني است در 21 مارس 

سال 1971 او تانت، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، روزی 
را كه اعتدال بهاری در آن رخ می دهد، »روز زمين« نام نهاد و 
از آن پس سازمان ملل و بسياری از كشورها اين روز را جشن 
می گيرند و س���عی در گسترش آگاهی در مورد لزوم حفظ 

محيط زيست در زمين می كنند.

اعتدال   بهاري

هار
ب

 فاطمه رأفتي

اعتدال بهاري در متون كهن نجومي

سنگ نگاره ای در تخت جمشيد كه نمادی از نوروز زرتشتيان را نشان می دهد. در اعتدال بهاری در روز نخست 
نوروز، نيرو و توان شير و گاو در حال نبرد برابر است. شير نماد خورشيد و گاو نماد زمين است.

واژه  جشن از اصل اوستايي يَسَن/يَسنَه، به معناي ستايش و 
پرستش است و عموماً آييني است براي بزرگداشت يك رويداد 

واقعي يا اساطيري )معموالً( خوب.
اي����ن واژه در اغلب موارد،  در همان معني عيد نيز به كار 
مي رود. به طور كلي، در تمامي جوامعي كه جشن هاي گوناگوني 
در آنها برپا مي ش����ود، جش����ن با خواندن دعاها و سرودهاي 
)اغلب( مذهبي، دعا براي درگذشتگان و متبرك كردن انواع و 
اقس����ام خوراكي ها و مانند آن، آغاز مي شود؛ سپس به شادي و 
سرور و خوردني خوراكي هاي ويژه كه به نوعي تبرك يافته اند؛ 

مي پردازند.
انتخاب يا تعيين روزهاي ويژه جشن، هر يك براي خود 
دليل، بهانه يا فلسفه اي دارد كه مردمان با تكيه بر آنها، جشن هاي 

عمومي يا خصوصي خود را پايدار و قابل تكرار مي كنند.
برخي از اين جشن ها به ستايش و پرستش نيروهاي طبيعت 
اختصاص دارد؛ بعضي به ستايش عناصر طبيعت، مانند آب، باد، 
آتش، گياه و مانند آن؛ برخي به آغاز و پايان رويدادي مذهبي؛ 
تعدادي از جشن ها بار سياسي دارند و به آغاز حكومتي خاص 
يا بزرگداشت پيشوايي عزيز يا مقتدر تعلق مي گيرند. دسته ديگر 
از جشن ها به بزرگداشت قهرمانان ملي، ديني، حماسي، قومي 
و بخش ديگري به رويدادهاي زندگي شخصي افراد، مانند تولد 

بچه، ازدواج يا موفقيت هاي زندگي متعلق است.
در بسياري از جوامع حتي جشن هايي در قالب مراسم و 
آيين هاي ويژه براي درگذشتگان برپا مي شود كه از حوزه مراسم 
شخصي خارج است و به ش����كل يك آيين همگاني برگزار 

مي شود. )مثالً عيد رغايب(
در بعضي از زبانهاي دنيا نيز كلمه هاي مربوط به جشن و 
جش����نواره، با مفاهيم سور و ضيافت و بزرگداشت و مانند آن 
هم ريشه اند. به عنوان مثال، فس����تيوال )= جشنواره(، در زبان 
 =( feast انگليسي يا در زبانهاي هم ريش����ه با التين، از واژه
سور( گرفته شده است و همانطور كه اشاره شد، همه جشن ها با 

تقديس و تبرك مواد غذايي نيز همراه اند.
همراهي نيايش با ضيافت نشان دهنده اهميت بزرگداشت 
اوليه چيزهايي است كه با معيشت و حيات بشري پيوند دارد و در 
ادامه، بيانگر آن است كه انسان براي حفظ و تداوم زندگي مادي و 
معنوي خود، نيازمند عناصر و عواملي است كه با ستايش و نيايش 

آنها، از آنها مراقبت و از حيات خود محافظت كند.
انجام تمامي مراسم، آيين ها، خورد و خوراك ها، پايكوبي ها، 
شادي و سرورها، همگي در واقع به ساحت عوامل و عناصري 

هديه مي شود كه حيات بشري به وجود آنها نيازمند است.
جشن هاي محدود به يك خانه يا خانواده، اغلب شكل 
عمومي و مراسم عمومي ندارند و خانواده ها بيشتر با سليقه خود 
يا مطابق سنت هاي فرهنگي خويش، با تفاوت هايي نه چندان 
اساسي، آنها را برپا مي كنند. در اغلب اين جشن هاي خانوادگي 
نيز خورد و خوراك زياد، شادماني كردن، پوشيدن لباس هاي 
نو، هديه دادن ها و گرفتن ها و يا انجام مراسمي آييني )مانند پهن 
كردن سفره هاي ويژه، قرباني كردن ها، حمام هاي تطهير و ...( 
به جشن ها صورتي تقريباً يكسان مي دهد كه با فلسفه وجودي 

جشن همراه است.
جشنواره )= فستيوال(، جشني است )معموالً( فرهنگي كه 
در فاصله هاي زماني معيني برگزار مي شود. جشنواره ها در روز 
يا دوره اي معين از سال و در همان محل دائمي به منظورهاي 
خاصي كه اغلب مذهبي است با ريشه كهن سال آن در باورهاي 

ديني/ اسطوره اي نهفته است برگزار مي شود.
تعدادي از جشنواره ها در سطح بين المللي مطرح مي شوند 
)المپيك � جشن هاي سال نو � جشن هاي نيكوكاري ...( و برخي 
از آنها در كشورها، شهرها يا مناطق معيني از طرف نهادهايي 
تعيين و برپا مي شوند.شايد يكي از تفاوت هاي اصلي جشن ها با 

جشنواره ها، نحوه ي برگزاري آنها باشد.
جشن ها لزوماً با گردهم آيي و تشكيل مجامع عمومي همراه 
نيستند و اغلب حتي جشن هاي مذهبي و ملي نيز با تمام عموميت 
داشتن آنها، به طور شخصي نيز، در محدوده ي خانواده ها برگزار 
مي شود )جشن هاي سال نو، اعياد مذهبي و...(. ولي جشنواره ها با 
تعيين روز يا دوره هايي معين از طرف سازمان ها يا نهادهاي اغلب 

دولتي، برپا مي شوند.
 چرا جشن مي گيريم و چرا جشنواره برگزار مي كنيم؟

بسيار پيش از آنكه ثانيه ها و دقيقه هاي ساعت، زمان را به 
برش هاي كوچك تقسيم كند، و پيش از آنكه تقويم هاي شمسي 

و قمري و جز آن، روزها و ماه ها و سال ها را در چرخه ي نظم 
خود بچرخانند و س����ال ها را با تاريخ هاي مشخصي بسازند، 
انسان در ابتدايي ترين شكل حيات خود نيز نياز به تعيين زمان 
داشت. نياز داشت براي رويدادهاي طبيعي، نشانه هايي در زمان 
و مكان قرار دهد؛ زيرا بدون اين نشانه ها، حافظه اي براي استفاده 
و يادگرفتن از قوانين طبيعت به منظور س����اختن زندگي خود 

نمي داشت.
زمان در معناي عام آن براي اين انسان، براساس رويدادهاي 

طبيعي نشانه گذاري مي شد؛ چنان كه براي فرد، زمان در معناي 
خاص آن، براس����اس حوادث زندگي او تعيين مي يابد. امروزه 
نيز اگر به شيوه ي زمانبندي يا نشانه گذاري زماني افراد كم سواد 
يا بي سواد بنگريم، مي بينيم كه زمان را بر پايه ي اتفاقاتي چون 
عروسي، مرگ، آغاز و پايان بيماري نزديكان، تولد كودكي در 
خانواده و مانند آن تقس����يم مي كنند و حافظه ي خود را بر آنها 

استوار مي سازند.
مراس����م و آيين هاي مربوط به نيايش و ستايش  نيروهاي 
طبيعت، ماوراء طبيعت و يا دستاوردهاي بشري در تكرار تاريخي 
خود، در قالب جشن ها و جشنواره هايي يادآوري مي شوند و 

تداوم و استمرار مي يابند.
اغلب اين گونه مراس����م و آيين ها، به وي����ژه آنها كه با 
طبيعت مرتبط اند، ريشه هاي مذهبي دارند و جزو آداب و رسوم 
ديني اقوام مختلف محسوب مي شوند؛ اگرچه در اغلب موارد 

ممكن است به نظر برسد كه رنگ و بوي مذهبي ندارند ولي 
سرچشمه ي آنها بي ترديد در ترس ها و اميدها، در نيايش ها و 
ستايش ها، در جذب و دفع نيروهاي خير و شّر نهفته است و 
زماني كه اين جشن ها و بزرگداشت ها با دستاوردهاي بزرگ 
انس����ان پيوند مي خورد، در واقع آداب و رس����وم و آيين هاي 
برگزاري جشن ها و جشنواره ها تقديم مي شود به آن شخص 
)پيامبران، امام����ان، بزرگان ديني، اجتماعي و...( يا آن رويداد و 
پديده   اي كه تأثيري اساسي در كيفيت زندگي انسان ها و رشد و 
بالندگي زندگي مردمان به جا گذاشته است )كتاب، انواع مختلف 

هنرها، آثار علمي، فرهنگي...(.
كار و كوشش، ش����ادمان ساختن انسان ها، و حتي ديگر 
موجودات و پرورش گياهان خوب و مانند آن، همه از كارهاي 
مقدس به شمار مي آيند. آن دوره ي زماني كه اغلب به آغاز و 
يا پايان چنين فعاليت هايي تعلق مي گيرد نيز مقدس محسوب 
مي شود و براي بزرگداش����ت چنين زمان هايي يا پديده ها و 

رويدادهايي است كه به افتخار آن ها جشن ها برپا مي شود.
اين گونه جش����ن ها عموماً با اسطوره هاي خاص خود 
مي آميزند و آيين هاي ويژه اي برپا مي شود كه اغلب در طول زمان 
داراي معناي عميق و كاربردهاي اجتماعي و فردي � روانشناختي 

خود مي شوند.
در برگزاري جشن ها و جشنواره ها، غير از مايه هاي ديني در 
آنها، تاريخ و اسطوره ي ملت ها، خاطره هاي قومي و حماسي، ياد 

قهرمانان ملي و مانند آن، نقش اساسي بازي مي كنند.
»زماني« كه قداس����ت در آن تجلي مي يابد، بر واقعيات 
مختلفي داللت دارد. ممكن است به معني زماني باشد كه زمان 
برگزاري رسم و آييني است و بدين علت آن زمان، زماني قدسي، 
يعني زماني ذاتاً متفاوت با زمان دنيوي باشد )مانند زمان هايي كه 
به انجام عبادت يا نيايشي تعلق مي گيرد( و نيز ممكن است منظور 
از زمان قدسي، زماني اساطيري باشد كه گاه از طريق آيين، اعاده 
و بازيافته مي شود، )مانند روزها يا دوره هايي كه به سال نو تعلق 
مي گيرد، يا به كشف و پيدايش عنصري اساسي در زندگي بشر، 
مثل آتش، اختصاص پيدا مي كند( و گاهي از طريق تكرار ساده و 
مختصر عملي كه داراي صورتي اساطيري است، واقعيت مي يابد 
)مانند زمان هاي برگزاري سنت ها و مراسم مربوط به ازدواج، 
مرگ يا مانند آن ( و سرانجام ممكن است زمان قدسي داللت بر 
وزن و آهنگ هاي كيهاني )مثال تجليات ماه، ستارگان...( كه آنها 

پايه و اساس كيهان تلقي مي شوند.
بدين ترتيب، هر لحظه يا پاره اي از زمان هر لحظه ممكن 
است محل تجلي قداست شود. كافي است كه در آن لحظه يا 
پاره از زمان، قدرت، قداست يا الوهيت تجلي كند تا آن لحظه از 
زمان تقدس پيدا كند و بر اثر تكرار و تجديد، يادآوري شود و در 

نتيجه تا بي نهايت قابل تكرار باشد )الياده 13ص: 366(.
در مجموع مي توان تقدس يا بي زمان را به دو جريان كلي 
وابسته دانست: اول اينكه رويدادها يا قوانين ثابت طبيعت، آغاز 
يا پايان آنها يا نحوه ي تأثيرگذاريشان در زندگي انسان، آن پاره 
از زمان را قداست مي بخشند. دوم اينكه رويدادها و آيين هاي 
برخاسته از زندگي اجتماعي مردمان، زمان هاي انجام خود را يا 
منطبق با زمان هاي طبيعي مي كنند يا همانند قوانين طبيعت، به 
هستي خود ثبات، دوام و استمرار مي بخشند و به اين ترتيب 

صاحب قداست مي شوند.

جشن و 
جشنواره
 دكتر مينو اميرقاسمي

گ
درن

زمان و مكان چگونه
 مقدس مي شوند

همراهي نيايش با ضيافت نشان دهنده 
اهميت بزرگداشت اوليه چيزهايي است 
كه با معيشت و حيات بشري پيوند دارد 

و در ادامه، بيانگر آن است كه انسان 
براي حفظ و تداوم زندگي مادي و 

 معنوي خود، نيازمند عناصر
 و عواملي است ...
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* نخست با ما كمی از زيپولی بگوييد: تولد، تحصيالت، 
ديدگاه ها، كارها و آرزوها تابعد به بحث اصلی برسيم: زندگی 

ايرانی از منظر يک عكاس ايتاليايی.
بيان آرزوها، فرصت زيادی می طلبد، اما تولد كار آس���انی 
اس���ت! تولدم سال 1952ميالدی است در شهر توسكانا، نزديك 
فلورانس، در پراتوی ايتاليا. بعدها برای تحصيل به ونيزمنتقل شدم 
و در دانشگاه ونيز درس خواندم؛ يعنی در سال 1972. همان سال 
اسم نويسی كردم و برای اولين بار به ايران آمدم و اين تحت تأثير 
استاد بزرگم روبرتو اسكارچا بود كه زبان وادبيات فارسی تدريس 

می كرد.
او، همان اول مرا قانع كرد كه به ايران بيايم و گفت: كشوری 
كه می خواهی زبان وفرهنگش را بخوانی، بايد بروی ببينی چگونه 
كشوری است. من همان س���ال به ايران آمدم وبه قدری از ايران 
خوشم آمد كه قابل توصيف نيست و ديدم انتخابم درست و منطقی 

بوده است و من بايد همين رشته را ادامه دهم.
آن زم���ان ما با اتومبيل از ايتالي���ا راه می افتاديم و از طريق 
يوگسالوی و تركيه به ايران می آمديم. من حدود دو ماه در ايران 
توقف كردم و به همه جای آن س���ر زدم. البته در آن زمان ايران را 
نمی شناختم، ولی به جاهای مهم سفر كردم: اصفهان، كرمان، يزد، 
شيراز، آذربايجان وسيستان و بلوچستان و... بعد به ايتاليا برگشتم و 

به تحصيالتم در زبان فارسی ادامه دادم.
در سال 1974 يك بورس تحصيلی يك ساله گرفتم و به ايران 
آمدم و با استادان بزرگ از قبيل آقايان: خطيب رهبر، منوچهر ستوده 
و استاد جعفر شهيدی دوره ای را گذراندم. آن زمان بزرگانی بودند 
كه با خارجی ها كار می كردند و من از اين جهت خيلی خوش اقبال 
بودم.در اين سفر دو ماه در ايران ماندم و با اتمام بورس تحصيلی، 
به ايتاليا برگشتم و يك سال بعد،فارغ التحصيل شدم. همان سال در 
كنكوری كه برای استادياری كرسی زبان و ادبيات فارسی گذاشته 
بودند، پذيرفته شدم و از آن وقت، تدريس زبان و ادبيات فارسی را 

در دانشگاه ونيزشروع كردم؛ يعنی چيزی حدود سی و سه سال.
* علت اينكه ايران شما را جذب كرد، چه بود؟

ادبيات و طبيعت. كشور شما، هنری ترين كشور دنياست و 
جالب ترين منظره ها را دارد.نه اينكه فقط زيبا باشد، بلكه تنوع دارد. 
زيبايی فرمول ندارد تا من بتوانم آن را برايتان وصف كنم. ايتاليا هم 
زيباست و جنگل دارد، اما طبيعت شما دو حالت متفاوت دارد كه 
باهم تركيب شده است: يكی مرتب و منظم بودنش است و يكی 
هم شاعرانه بودنش؛ يعنی شعر و هندسه دركشور شما با هم تركيب 
می شود و اين مهم خيلی به ندرت رخ می دهد. مثالً تك درخت 
روی تپه، درست است كه منظم و زيباست، ولی در درونش شعری 
نهفته است و ما از خود می پرسيم:اين تك درخت، روی اين تپه 
چه می كند؟ چه كسی آن را كاشته است و چرا اينجاست؟ عالوه بر 
ترتيب و تنظيم، در آن شعر و عشق هم هست. يك ترتيب و عشق 
دست ساز نيست، عشق وحشی هم نيست، بلكه تازگی است. مناظر 

ايران پر از تازگی است.
من بعد از اينكه متوجه اين حالت شدم، در تمام دنيا دنبال اين 
حالت به جستجوپرداختم و در كشورهای ديگر هم پيدا كردم، مثل 
يمن، مكزيكوسيتی و كشورهای ديگر كه ازآنها عكس انداخته ام. به 
عبارت ديگر من ايرانيّت را در كشورهای ديگر هم پيدا كرده ام، از 
بس كه اين خصوصيات ايرانی برای من مهم بوده و نقش مهمی در 
نگرشم ايفا كرده است. اين ازطبيعت. اما شما بعد از اينكه ايران را 

شناختيد، با جنبه های ديگری نيز آشنا می شويد.
در دنيا كمتر كش���وری را می توان يافت كه اينگونه باشد. 
ايرانی ها به صورت شگفت انگيزی در چند زمينه مهم هنری فعاليت 
می كنند: گرافيك، سينما، عكاسی، موسيقی،شعر. ايران در تمام 
زمينه های هنری قابل توجه اس���ت. اين يك امر مشخص است. 

كافی است به سينما فكر كنيد! سينمای ايران در دنيا معروف است و 
جايگاه خاصی دارد.

* آقای زيپولی! شما علت اين موضوع را كه بازگشت آن 
به هنر است، چه می دانيد؟

تمدن ديرين و قديمی. كشوری كه چنين تمدنی دارد، ريشه ای 
دارد كه از بين نمی رود.ايتاليا و تمدن رومی نيز همين طور است. 
تمدن كهن و غنی عامل اين موضوع است، چيزی كه كامالً مشخص 
است و من شكی ندارم، وگرنه اين پرباری و قناعت و اين زندگی 

كه اآلن در بين مردم ايران وجود دارد، وجود نمی داشت.
* آن وقت با توجه به تخصصی كه داريد، دوست دارم 

بدانم شما شعر ايران را چگونه می بينيد؟

اين سؤال، دامنه وسيعی دارد، ولی همانطور كه گفتم، ادبيات 
ايران، از ادبيات های كهن است. در مجموع، من بر اين باور هستم كه 

شعر به اضافه هندسه، به اضافه عشق مخصوص ايران است.
* اجازه بدهيد سؤال را اينگونه طرح كنم كه اگر بخواهيد 
ادبيات قديم و جديد ايران را با هم مقايسه كنيد، چه نتيجه ای 

می گيريد؟ منظورم ادبياِت كالسيک و مدرن است.
راستش من بيشتر درباره ادبيات كالسيك ايران كار كرده ام 
و كمتر با ادبيات مدرن سروكار داشته ام. من ترجيح می دهم روی 
شاعران معروف كار كنم، چون عمر آدمی كوتاه است و نمی توان 
در باب همه شاعران ايران كار كرد، به تعبير ايرانی ها در آن صورت 
آدم می شود: همه كاره و هيچ كاره! بايد انتخاب كنيد! در ميان شاعران 
كالس���يك نيز بايد انتخاب كرد و من از اين رهگذر متوجه بيدل 

دهلوی شدم.
استاد بزرگی دارم به نام عثمانوف كه روس است و قرآن را هم 
به روسی ترجمه كرده.او می گفت: »وقتی به سی سالگی رسيدی، 
جهت و برنامه ات را مشخص كن و دو سه موضوع را انتخاب كن 
و روی آنها كار كن و روی يك برنامه متمركز شو»! شايد بتوانم 

 گفتگو با  پرفسور ريكاردو زيپولي

گو
گفت

ايرانی ؛    پر باري و قناعت
ما ايراني ها از بيرون چگونه ديده مي شويم

ادبيات كالسيك و مدرن را با هم مقايسه كنم، ولی بی فايده است و 
يك نظر تخصصی نخواهد بود.هستند استادهايی كه درباره روابط 
اين دو ادبيات كار كرده اند. من بيشتر كالسيك كار كرده ام والبته از 
اختالف و تفاوت اين دو ادبيات آگاه هستم، ولی ترجيح می دهم از 

كالسيك  صحبت كنم.
در دوره جديد شاعران زيادی نيستند كه توجه مرا به خود 
جلب كنند و البته اين بدان معنا نيست كه شما در دوره جديد شاعران 
خوبی نداريد، بلكه سليقه من اين گونه است. ازميان معاصران، من 
سهراب سپهری را دوست دارم و اشعارش را به زبان ايتاليايی هم 
ترجمه كرده ام، ولی با آثار شاملو و... كار نكرده ام و تنها در كالس هايم 

به آنها اشاره داشته ام، امادرمورد سپهری مفصل كار كرده ام.
* سپهری شاعر زندگی است و شعر او در باب زندگی، 

واقعاً شاهكار است. می توانم بپرسم چرا سپهری؟
به دليل اينكه او پيوندی اختصاصی با طبيعت ايران دارد. شعر 
سپهری، شعر طبيعت است. می دانيد كه او خيلی به طبيعت عالقه 
داشت و طرز نوشتنش هم زيبايی دارد. انگيزه اول،عشق سپهری به 

طبيعت است، بعد مسائل ديگر مثل نقاشی و...
* برگرديم به تم��دن ايران كه در بردارنده زندگی ايرانی 
اس��ت. ويژگی های تمدن ايران از نظر شخص آقای ريكاردو 

زيپولی چيست؟
پاسخ من به اين سؤال در واقع ويژگی های مردم ايران است. 
مردم ايران ويژگی های فراوان و جالبی دارند كه از جمله آنها شاعر 
بودن و استعداد هنری است. ايرانی ها بالقوه شاعرهستند. عالوه 
بر اين، خون گرم���ی و مهمان نوازی هم از خصوصيات عمومی 

آنهاست.
ايران يكی از تمدنهای قديمی دنياست، اما تمدن های ديگر 
هم در تاريخ سهم دارند واين، يك امرِ مشخص است. دنيای قديم 
بدون ايران، اصالً وجود نداشت. بنابراين، وقتی ازتاريخ و تمدن 
قديم صحبت می كنيم، به صورت واضحی می توانيم برآورد كنيم 
كه سهِم ايران چقدر بوده است. در مجموع، ما و شما؛ يعنی روم و 
ايران، از تمدن های قديم دنيا هستيم. وجالب اينكه از زمانی كه اسالم 
وارد دنيای ايران شده، كامالً جزو ايران شده است، مثل مسيحيت 

برای ما.
* آقای زيپولی! ش��ما تفاوت ايران كهن و ايران جديد را 

در چه می بينيد؟
ايراِن قديم ماش���ين نداشته اس���ت، ولی اآلن ماشين دارد! 
)می خندد(. ايران مثل اقيانوس،بسيار گسترده است. خود شما در اين 

زمينه چه می گوييد؟
* من برای مثال می توانم به شتابزدگی جديد اشاره كنم كه 

در زندگی ما و ايران جديدهست.
بله، اين نكته مهمی اس���ت. عكس هايی هم كه من از ونيز 
انداخته ام و هر كدامش باشعری از بيدل دهلوی همراه است، دقيقًا 
بر ضد شتاب زدگی است. اندرزی كه من با اين عكس ها می خواهم 
بدهم، همين است. شما اگر بخواهيد طبيعت را ببينيد، نمی توانيد با 
شتاب وسرعت اين كار را بكنيد! صبر می خواهد، وقت می خواهد، 
حوصله می خواهد. با شتاب زدگی نمی شود. بايد با اين شتابزدگی 
كه امروزه بر زندگی ما حاكم شده است، مبارزه كنيم. اين شتاب، در 

ايران قديم و بلكه ديگر تمدن های قديم نبود.
* بزرگ ترين ش��اعران ايران زمين از نظر شما ريكاردو 
زيپولی چه كسانی هس��تند ياريكاردو از ميان هزاران شاعر 
ايرانی، چه كس��انی را به عنوان شاعران درجه اول وشاخص 

تعيين می كند؟
روی چند نفر نمی شود حرف زد: منوچهری، عنصری، فرخی، 
سعدی، حافظ و موالنا،اما من همان طور كه عرض كردم، بيشتر 
درباره بيدل كار كرده ام. من با اجازه شما كه می دانم همگی عاشق 
حافظ هستيد، بيشتر بيدل را دوست دارم كه يك جنبه مدرن در 
كارش هست واين طرز فكر خيلی شبيه دنيای غرب معاصر است. 
نمی دانم چرا، ولی واقعاً من پيوند عجيب وغريبی ميان بيدل و دنيای 

جديد احساس می كنم و اين، به خاطرِ سبك هندی است.
سبك هندی، در مقايسه با سبك عراقی و خراسانی برای من 
مقبول تر است. نمی گويم از سبك عراقی خوشم نمی آيد و نمی شود 
گفت: حافظ بزرگ ترين ش���اعر ايران نيست. من اين موضوع را 
قبول دارم، ولی از نظر احساس���ات فردی، اگر از من بپرسيد كه 
ترجيح می دهی شعركدام شاعر را بخوانی، می گويم: بيدل دهلوی. 
همان طور كه عرض كردم، سپهری را دوست دارم و تنهايی و در 

طبيعت بودن او برای من خيلی پرمعنا و محسوس است.
* برسيم به ماجرای عرفان و معنويت ايران. به باور شما اين 

آن زمان ما با اتومبيل از ايتاليا راه 
می افتاديم و از طريق يوگسالوی و 

تركيه به ايران می آمديم. من حدود دو 
ماه در ايران توقف كردم و به همه جای 
آن سر زدم.  و به جاهای مهم سفر كردم: 
اصفهان، كرمان، يزد، شيراز، آذربايجان 

وسيستان و بلوچستان و...
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فرايند كه از آن به»عرفان و تصوف« تعبير می شود، تا چه اندازه 
در رشد و ارتقای شعر و هنر ايرانی تأثير گذاشته است؟

تأثير عرفان و معنويت در همه گونه ها و بخش های هنر را 
نمی دانم، اما در شعر يك امرمعلوم است. زمانی كه تصوف وارد 
ايران می ش���ود، ادبيات كامالً دگرگون می شود. من با همه هنرها 
سروكار ندارم، ولی مشخص است كه قبل از ورود تصوف، ادبيات 
خيلی ساده تر است؛يعنی به جنبه های درونی مردم توجه نداشته، 
ولی وقتی تصوف و عرفان وارد می ش���ود، شعركامل تر می شود. 
بدون تصوف، نمی توان حافظ را تصور كرد. غير ممكن است. پس، 
تصوف وعرفان نقش اساسی ايفا كرده است. اتفاقاً شعر بيدل هم 

 

پر اس���ت از فضای صوفيانه، پس درمجموع تصوف يك عنصر 
اساسی است و ش���عر را بس���يار زيباتر و كامل تر كرده است. 
شعرعنصری و فرخی را نمی توان گفت زيبا نيست، اما شعر عارفانه 

خيلی زيباتر است.
* دوست دارم بدانم كه آقای زيپولی، جايگاه هنری ايران 

را در دنيای معاصر چگونه ارزيابی می كند؟
من معتقدم، جايگاه هنری ايران در دنيا، آن طور كه بايد و شايد 
معرفی نشده است.واقعاً تعجب آور است! گرافيك و نقاشی ايران 
به حد بااليی رسيده است، ولی در دنيا شناخته نشده است. يكی از 
وظايف ما بايد اين باشد كه مردم دنيا را با هنر ايران آشنا كنيم. من به 

سهم خودم اين كار را كرده ام.
در سال گذش���ته، در ونيز نمايشگاهی از آثار بنده و عباس 
كيارستمی و 56 عكاس جوان ايرانی برگزار شد كه كتابش به نام 
»ايران« به چاپ رس���يد و نشان می دهد كه عكاسان ايرانی چقدر 
فوق العاده كار می كنند. در ايتاليا اين كار بسيار مورد پسند و استقبال 
قرار گرفت وما اصالً انتظارش را نداشتيم. اشكال ما در اروپا اين 
است كه ما با ايران واقعی و راستين آشنايی نداريم و متأسفانه تحت 
تأثير تبليغات هستيم، اما مردم كه به نمايشگاه آمدند، خيلی عالقه 
نشان می دادند و می گفتند: چقدر ايران زيباست و چقدر عكاسان 
ايرانی ماهرند وحرفه ای كار می كنند! برای آنها باعث تعجب بود، در 

حالی كه نبايد باعث تعجب باشد. چرابايد شگفت زده بشوند؟!
ايران را بايد به مردم دنيا شناساند و اين خيلی مهم است. بايد 

مردم را با شايستگی ايرانيان آشنا كرد.
* جناب زيپولی! در عكس های شما نوعی فلسفه انديشی 
ديده می شود. شما با نوعی فلسفه عكس می اندازيد. اين موضوع 

را تا چه اندازه قبول می كنيد؟
نمی دانم. اين چيزی اس���ت كه ديگران بايد بگويند. از نظر 
خودم، بعضی وقت ها اين طوراست. بايد بگويم در مورد عكس های 
ونيز، من حتماً تحت تأثير بيدل بوده ام. هرچه بيشتردرباره عكاسی 
و اين عكس ها فكر می كنيم، می بينيم عمدتاً تأثير شعرهای بيدل در 
مورد»آينه« است. از اين نظر، در ذهنم موضوع »آينه« و »حيرت« و 

»انعكاس« و نظاير آن بوده است.
*پاسخ شما به اين سؤال كه »در طبيعت ايران دنبال چه 

چيزی می گرديد؟« چيست؟
من دنبال زيبايی می گردم، زيبايی كه در آن ثبات و سكوت 
هم هست، نه غربت. البته هيچ گاه سعی نكردم زيبايی را تعريف كنم، 

ولی اميدوارم موفق شده باشم زيبايی را به مردم نشان بدهم.
* در اينجا اين سؤال پيش می آيد كه تلقی شما از زيبايی 
چيست و چه تعريفی اززيبايی داريد و چه جايگاهی برای زيبايی 

در زندگی قائل هستيد؟
اگر از من بخواهيد زيبايی را توصيف كنم، بايد به عكس هايم 
از ايران مراجعه كنيد! من با عكس هايم حرف می زنم. اگر آنها موفق 
باشند، من هم موفق خواهم شد. در اين زمينه، من باعكس هايم 

حرف می زنم كه فكر می كنم حرف هايی ماندگار هم هستند.
* آن وقت، تعريف تان از ماندگاری چيست؟

ماندگاری، آرزويی است كه دارم. از نظر من، ماندگاری، خيلی 
قضيه باال و وااليی است. در مقابل حس جاودانگی، اين ترس را 

دارم كه نتوانم تمام زيبايی هايی را كه ديده ام، به مردم نشان بدهم. اين 
ترس هميشه در من هست كه زندگی ما كوتاه است.

هميشه اين واهمه را دارم كه ممكن است نرسم و نتوانم دوباره 
به ايران بيايم، به طبيعت بروم، از زيبايی ها عكس بيندازم و به مردم 
دنيا نشان بدهم. واهمه ای كه دارم، ترِس اتمام است، ترس پايان 
فعاليت و اينكه يك روز اين فرصت زيبايی كه پيدا كرده ام، از دستم 

برود وكارهايم ناقص بماند.
* فكر می كنيد آنچه ايران را ايران كرده است، از نظر شما 

چيست؟
طبيعت ايران و ايرانی ها. طبيعتی كه ايران دارد، شگفت انگيز 

است. بعد از آن، ايرانی هاكمك كرده اند تا ايران، ايران شود.
* از نظر شما، فاصله ای كه ميان هنر شرق و هنرغرب به 
عنوان يک فاصله ذهنی وجود دارد چه فاصله ای است و علت 

آن چيست؟
من به اين سؤال در چارچوب ادبيات جواب می دهم. اختالف 
بزرگی كه ميان اديبان ماو اديبان ايران وجود دارد، مسئله »حافظه« 
است. می دانيد كه ايرانی ها هزاران بيت شعر حفظ هستند، در حالی 
كه ما اين گونه نيستيم و به صورت تحقيقاتی و سيستماتيك كار 
می كنيم. اين،يك اختالف عميق است كه ما بيشتر روی سيستم و 

برخورد علمی كار می كنيم، ولی شمابيشتر به احساسات و حافظه 
تكيه می كنيد.

در اينجا، حتی معلمی كه در روستا تدريس می كند، ابيات 
حافظ را از بر كرده اس���ت.اين اهميت حافظ، تأثيری در برخورد 
با مسائل برجای گذاشته است كه در هنر و هنرمندان غربی وجود 
ندارد. اين در مورد ادبي���ات، اما در مورد هنرهای ديگر اطالع و 
تجربه زيادی ندارم. در غرب اين مسائل بيشتر به عنوان يك شغل 
و حرفه مطرح اس���ت، نه به عنوان زندگی وعجين شدن با آن. در 
اينجا زندگی با شعر مخلوط شده است، در حالی كه در غرب و 
اروپا،به عنوان مثال، كسی كه ساعت 8 كارش تمام می شود، وارد 
يك دنيای ديگر می شود، اما درايران، حافظ و موالنا ساعتی نيستند 
و صبح و شام نمی شناسند. شما با تمام وجود و با تمام حافظه كار 

می كنيد، ولی ما در يك چارچوب حركت می كنيم.
* موضوع  مذهب می تواند عامل پيوند اين دوكشور و اين 

دو تمدن با دو نوع و نحوه از زندگی به شمار برود؟
چرا، همين طور است، اما در دنيای امروز، اقتصاد و سياست 
از اهميت بيشتری برخوردارند. من هيچ تمدنی را بدون مذهب 

نمی شناسم؛ يعنی تمدن بدون دين و مذهب وجودندارد. در دنيای 
كهن، دين همواره وجود داشت. در دنيای كنونی هم، اگر روابط 
برپايه مذهب بود، مسائل خيلی آسان می شد، در حالی كه نيست. 
بنابراين، عالوه بر مذهب چيزهای ديگرهم هست و آن اقتصاد و 
سياست است، وگرنه ما همه برادر هستيم و همين برادری سبب 

شده است كه من ايران را دوست بدارم.
من، همه ايران را ديده ام، چون سی سال است كه به اينجا سفر 
می كنم. به همه جامی روم، جز شمال. شمال كمتر می روم، چون 
شمال مثل اروپاست. دريای خزر برای من جّذاب نيست. نمی گويم 
زشت است، قشنگ است، اما من ترجيح می دهم به بيابان بروم 

برای اينكه در اروپا آنچه ما نداريم، كوير است.
* با توجه به تأكيدهايی كه نسبت به ايران و دوست داشتن 
آن داريد، اين سؤال برای من مطرح می شود كه راز ايران دوستی 

آقای ريكاردو زيپولی چيست؟
حقيقت اين است كه من خودم را ايرانی می دانم. من ايران را 
دوست دارم و دوست دارم همه اين كشور را دوست داشته باشند و 
بيايند و ايران را ببينند. البته هر كس هم كه به ايران می آيد، دوستدار 
ايران می شود. مثل خود من كه تا پيش از آمدن هرگز فكر نمی كردم 

ايران اين اندازه زيبا باشد.

با وجود اين، عده زيادی هستند كه شك دارند به ايران بيايند 
و اين بر اثر تبليغات نادرست چند كشور است كه می گويند: رفتن به 
ايران خطر دارد! من دوستانی دارم كه همواره از من می پرسند: »ايران 
می روی، خطر ندارد؟« من می گويم: »چه خطری؟ كدام خطر؟« 
اين تصوير را بايد از بين برد. من چند بار نمايشگاه تشكيل داده ام تا 
نشان بدهم ايران چقدرزيباست. صحبت هم می كنم. حرف هايی 
كه اآلن به شما می گويم، به مردم ايتاليا هم می گويم.من در دنيای 
كوچك خودم، می كوشم كه خدمت كوچكی انجام دهم، ولی اين 
مسئوالن كشورشما هستند كه بايد به اين موضوع مهم توجه كنند.

اولين كتابی كه م���ن درباره ايران چاپ كردم، هنگام جنگ 
ايران و عراق بود كه همراه ش���عرهايی از يكی از شعرای معاصر 
)گرمارودی( به چاپ رس���يد. بعد، آن را در ايتاليا با كيفيتی بهتر 
چاپ كردم، دو سه كتاب ديگر هم است كه آخرينش اولين كتابی 
است كه درباره ايران نيست! برنامه ای كه برای دو سال آينده دارم، 
گذاشتن عكس هايی كه از ايران در آرشيو دارم،در وب سايت است. 
برای دو س���ال بعد هيچ برنامه ای جز اين ندارم و به چيز ديگری 

فكرنمی كنم.
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 برخالف بسياري چيزها كه يا حاشيه ندارند يا از حاشيه 
كوچك برخوردارند، حاشيه فقر از متن فقر بيشتر و بزرگ تر 
است تا به آن حد كه به جاي حاشيه بايد از كلمه »حواشي« سخن 
بياوريم و در خصوص كشورهاي بسيار فقر يا فقرهاي شديد از 
واژة »حواشي ها« استفاده كنيم با اينكه مي دانيم حواشي خودش 
جمع است و جمع الجمع به لحاظ ادبي غلط است، اما بايد توجه 
داشته باشيم كه اين غلط به شكل عملي در مورد فقر روي داده 
است و باز هم روي مي دهد و حتماً بعد از اين نيز روي خواهد 

داد و تحققش را شاهد خواهيم بود.
به يك معنا مي توان تمام يا اغلب آسيب هاي اجتماعي را � 
به طور خاص � در كشورهاي فقير و فقرزده در ذيل »فقر« مورد 
مطالعه قرار داد. طبق اين فرض، آنچه در ممالك فقير و زندگي 
انس���انهايي كه زير خط فقر واقع شده اند، روي مي دهد، از فقر 
است و برخاسته از فقر. از اين رو فقر را مي توان به عنوان يك 
عامل جدي در نظر گرفت. اگر در باب فقر تأمل كافي به خرج 
بدهيم، آن را به عنوان يك امر كانوني و مركزي بس���يار مؤثر، 
داراي حاشيه هايي خواهيم يافت با طيف هاي مختلف و ظلع هاي 
مختلف. به عنوان مثال، يك ظلع اين متن سوء تغذيه است و 
ظلع ديگرش اعتياد. در مثالي ديگر يك ظلع اين متن گسترش 
فسادهاي مختلف است و ظلع ديگرش سقوط شاخص هاي 
بهداشت. به همين قياس، يك ظلع اين امر كانوني، آسيب هاي 
اجتماعي پرقدرت آسيب زا است از نوع طالق و كودكان طالق و 
ظلع ديگر آن آسيب هاي فرهنگي از نوع شرايط نامطلوب آموزش 
و شرايط نامناسب نهادهاي علمي و باقي ظلع هايي كه هر كسي با 
مختصري تأمل مي تواند آنها را به صورت مرتب شمارش كند و به 

قلم بياورد، چرا كه امري است واضح و قابل مشاهده و اشاره.
اگر بخواهيم سخن را به صورت يك فرمول و قاعده در 
بياوريم مي توانيم بگوييم: فقر اصوالً موجب سقوط شاخص هايي 
مي شود كه به طور طبيعي به گسترش حاشيه هاي منفي و دامنگستر 
دامن مي زنند و از اينجاست كه حواشي فقر سر بر مي آورد و در 
درياي جامعه � كه خود بخود متالطم است � موج مي كارد و 
طوفان درو مي كند. هر اندازه امواج بزرگ و بزرگتر باشند، احتمال 
طوفان باالتر است و شديدتر. به عنوان مثال مي توان به مقوله اي به 
نام »سقوط كيفيت« صرفًا به دليل فقر اشاره كرد كه داراي تبعاتي 
بسيار گسترده  است و متأسفانه كمتر مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
سقوط كيفيت مقوله اي است كه به تنهايي شامل همه مؤلفه هاي 
اقتصادي و غير اقتصادي جوامع فقير مي شود: از سقوط كيفيت 

توليد كه امري كامالً محسوس و قابل مشاهده و اندازه گيري 
است تا سقوط كيفيت آموزش و حتي سقوط كيفيت اخالق و 
كيفيت زندگي كه ممكن است قابل اندازه گيري هاي حسي نباشد 
ولي در شاخص هايي از نوع بهداشت روان، سالمت اخالقي 
جامعه، ميزان رضايت از زندگي، آمار جرم و جنايت و ميزان 
موفقيت هاي خرد وكالن جامعه به طور نسبي مجال ظهور و 
بروز پيدا مي كند و به شكلي خودش را نشان مي دهد. ساده ترين 
مثال براي سقوط كيفيت توليد، تمام يا غالب توليدات داخلي 
كشورهاي فقير اس����ت كه غالباً فاقد استانداردهاي الزم است 
و توان رقابت با هيچ محصول مشابه خارجي و بين المللي را 

ندارد، از شكر و شيريني و شكالت و مربا به عنوان دم ستي ترين 
نمونه ها بگيريد تا گوشي تلفن ثابت تا وسايل پيچيده تري مثل 
تلفن همراه )موبايل( تا خودرو تا يخچال و ديگر لوازم تركيبي 
هر چيز ديگري كه شامل واژه »توليد« مي شود. در واقع در اين 
قبيل نمونه ها، كيفيت اختصاصاً به دليل فقر � هم فقر اقتصادي، 
هم فقر فرهنگي، هم فقر اجتماعي و هم فقر اخالقي � سقوط 
مي كند. اما موضوع به همين حد متوقف نمي شود بلكه همين 
سقوط، سلسله اي ديگر از سقوط ها را در پي مي آورد كه نتيجه آن 
قضايايي از نوع: از بين رفتن اعتماد عمومي، از دست رفتن اعتماد 
به نفس، از بين رفتن منابع محدود مالي و غيرمالي در چرخه اي 
بسيار مضر و معيوب و مهمتر از همه از دست رفتن فرصت رشد 
و ارتقاي همه جانبه يك جامعه است. يك مثال ساده مي تواند اين 
موضوع را روشن تر كند: وقتي فقر موجب سقوط كيفيت مي شود 
كه به عنوان يكي از حواشي فقر محل بحث ماست، توليدكنندگان 
بجاي صرف هزينه و وقت براي تحقيق و پژوهش كه موجب 
ارتقاي توليد و كيفيت دار شدن آن مي شود، به توليد محصوالتي 
روي مي آورند كه عجالتاً در توان خريد فعلي جامعه است در 

حالي كه اين محصول دقيقاً به دليل نداشتن كيفيت، ارزش تهيه 
شدن و استفاده را ندارد. در نتيجه اين تفكر، به طور سيستماتيك 
لوازمي توليد مي شود كه به صراحت بايد گفت حاصل آن جز 
رفع فقر توليد كنندگان و خالي كردن پول مصرف كنندگان فقير 
و تحويل دادن اجناسي بي ارزش نيست كه در كوتاه زمان ممكن 
يا بايد با صرف هزينه اي دوباره تعمير شود تا قابل استفاده شود يا 
بايد به عنوان موارد زايد و آشغال به رده زباله ها برود: سرنوشت 
ناگفته و نانوشته بسياري از محصوالت داخلي ما همين است 
و متأسفانه اين موضوع مورد بررسي قرار نمي گيرد توجه كافي 
مبذول نمي شود كه به دليل نبود مقولة كيفيت و سقوط كيفيت، 
ساالنه ميليونها تن جنس يا مواد اوليه و توان مالي و انساني با 
صرف هزينه هايي بالغ بر صدها و هزارها ميليارد تومان پول، 
عمالً تبديل به زباله مي ش����ود. در واقع، در اينجا فقر، به فقري 
ديگر و شديدتر و متنوع تر دامن مي زند. بي جهت نيست كه در 
كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند پيوسته با اشكال مختلفي با 
ضرب المثل هايي از اين دست روبرو مي شويم: هيچ چيزي گرانتر 
از جنس ارزان نيست! يا مي گويند: هر موقع خواستيد چيزي 
گران بخريد، اش����يا ارزان را بخريد، چون آن جنس را دوباره 
بايد تهيه كنيد يا مي گويند: هنوز آنقدر پولدار نشده ايم كه اشياء 
ارزان بخريم! در گزاره هايي از اين دست، بازگشت موضوع به 
كيفيت است. جنس ارزان كيفيت ندارد و جنس بي كيفيت ارزان 
است و ارزان و ارزاني كليدي ترين مفهومي است كه مي تواند 
در چارچوب فقر يك جامعه مورد مطالعه قرار بگيرد. اصوالً 
ارزاني مفهومي است كه در فقر مطرح مي شود و براي فقيران 
موضوعيت دارد. فقر و فقير در جستجوي ارزاني است و ارزاني 
دامي است كه بر دامنه فقر مي افزايد، چون هميشه كساني هستند 
كه با اطالع از جستجوي ارزان طلبان كه نيازشان با اهرم فقر به 
تقاضايي نازل و بي مصرف بدل مي شود، اجناسي ارزان را توليد 
و عرضه كنند كه هيچ مصرفي نخواهد داشت جز اتالف منابع 
مواد توليد شده و جز دور ريختن پول هاي ارزاني كه صرف تهيه 
آنها مي شود. در واقع اين اجناس توليد مي شوند براي مصرف 
نشدن و توليد مي شوند براي انتفاع توليد كننده، آنجا كه مصرف 
كننده انتفاعي كمتر از آنچه هزينه اش را مي پردازد داشته باشد، 
الزاماً جاي كيفيت خالي است و آنجا كه جاي كيفيت خالي باشد 
چيزي جز فقر مباشرت ندارد و اين موضوع تنها يكي از حواشي 
فقر است: جايگزيني كميت بجاي كيفيت كه به صورت دقيق و 

مفصل مي توان درباره آن بحث كرد.

فقر اصوالً موجب سقوط شاخص هايي 
مي شود كه به طور طبيعي به گسترش 

حاشيه هاي منفي و دامنگستر دامن 
مي زنند و از اينجاست كه حواشي فقر 
سر بر مي آورد و در درياي جامعه ـ كه 

خود بخود متالطم است ـ موج مي كارد و 
طوفان درو مي كند

متن و حاشيه فقر
 كريم فيضي

ش
كا

كن

خورشيد كيفيت چه زماني   بر ما   خواهد تابيد

اشاره: طبق آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد 
در خصوص اقتصاد ايران، جمعيت فقير ايران رشدي 
۱/۵ نيم برابري پيدا كرده و به رقم ۸ تا ۱۰ درصد كل 
جمعيت كشور رسيده است. اين آمار كه به خودي خود 
نگران كننده است، از سوي كارشناسان و اقتصاددانهاي 
داخلي، رقمي محتاطانه ارزيابي مي شود چرا كه نهادهاي 
بين المللي گزارش هاي خودشان را براساس آمارهاي 
رسمي و دولتي تنظيم و منتشر مي كنند. به همين جهت، 
احتمال اينكه عدد و رقم ميزان فقر در ايران گسترده تر 
از نرخ اعالم شده باشد، منتفي نيست. آنچه اين سخن 
را قابل قبول مي كند، اين است كه مقياس ارزيابي فقر، 
درآمد كمتر از ۳ دالر در روز است. اين در حالي است 
كه نرخ دالر در ايران به طور قطع در ۶ ماه گذشته دچار 
تحول شده و ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است. نكته ظريفتر اينكه گزارش مجمع جهاني 
اقتصاد بر پايه هر دالر ۲۲۰۰ تومان تنظيم شده است كه رقمي است غير واقعي. در اين 
ميان، آنچه محل بحث نيست وجود فقر، گسترش فقر و نفود رو به رشد آن در اليه هايي 
از جمعيت ش��هري و روستايي ايران است. در اين سلسله نوشتار، قصد داريم آثار و 

تبعات فقر را با عنوان »متن و حاشيه فقر« مورد بررسي قرار بدهيم.
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بخارا   و   بلخ   در   وين
امشب در وين پايتخت هنر دنيا، صحبت بخارا و بلخ 
و نيشابور و قونيه در ميان است. مخلص پاريزي مي خواهم 

خار خاري كه سالهاست در سينه دارم آشكار كنم.
مردم هم زبان ما افغانان � موالنا را هم شهري خود 
ميدانند و حق هم دارند � مگر نه آن است كه او زاده بلخ 
اس���ت و امواج پر صداي مناره هاي مسجد بلخ و طنين 
عبادت شبانه بت خانه هاي آنجا، گوش دل او را نوازش 

داده است؟
� ما، ايرانيان فارس���ي زبان نيز موالنا را از خود و از 
فارسي زبانان مي دانيم كه زبان او زبان دل ماست، و همان 
سخني را مي گويد كه سعدي و حافظ گفته اند، و چه كسي 
بهتر از ما امروز به زبان موالنا آشنايي دارد؟ و چه كسي 

بهتر از ما مثنوي را مي خواند و مي فهمد؟
� مردم تاجيكستان و ساكنان ازبكستان نيز همانند ما با 
او هم پيمانان اند كه گاهگاهي جان او عزم بخارا كرده است 
و هميشه از سمرقند چو قند ياد مي كرده و به هر حال 
مسّلم است كه پيراهن موالنا نيز روزي در آفتاب ترمذ  و 
بخارا خشك شده بوده است، پس دليلي ندارد كه تجليل 
از آن عاشق صادق در شهر عشق آباد نيز به عنوان يك هم 

واليتي صورت نگيرد.
� ساكنان واليت ديار روم قديم و بيزانس الحق و 
تركيه امروز هم جاي خود دارند كه مولوي را هم واليتي 
خود بدانند. زيرا اوالً موالنا قسمت عمده عمر خود را 
در واليت آنها طي كرده، و زن از مردم قونيه گرفته � كه 
گفته اند: اهل كجائي؟ جواب شنيده اند: هنوز زن نگرفته ام � 
و باالخره مهمتر از همه آن كه اين گوهر تابناك اكنون در 

زير خاكهاي قونيه آرميده است...
اما حقيقتي كه ميخواستم در اين مجلس با روح كه 
به همت دوستان هنرمند ايراني � اردوان طاهري و ديگران 
فراهم آمده و مردم هنرشناس وين در آن شركت دارند، 
و ايرانيان دور مانده از ايران، و در واقع ني هاي بريده از 
اصل خويش � كه موالنا در صفحه اول مثنوي خود از آنان 

ياد مي كند و هم نواي آنان است � اينك آن هم وطنان هنر 
دوست مجلس موالنا را گرم دارند � من دلم ميخواست 
خود در آن مجلس باشم و حرف خود را در حضور آن 
دوستان بزنم، اما پيري است و ناتواني و زمستان است و 

دل سرد، مرحوم ايرج ميرزايم فرموده بود:
گر از سرچشمه تا سرتخت باشد                
سفر باپاي پي�����ري سخت باشد
بدين س���بب از همين راه دور سالم خود را تقديم 
مي كنم و عرض مي كنم كه شوخي روزگار است كه آن 
هم واليتي هاي بلخ و بخارا همان ها هستند كه پدر موالنا و 
طفل تازه سال او را از واليت بيرون كردند )و اين نكته را 
چهل سال پيش، من در كوچه هفت پيچ به زبان آورده ام(، 
آري او را از واليت بيرون كردند و راه غرب را نشانش 
دادند و او و فرزندان، نگران افق خونين غرب، پاي به راه 

نهادند و با هزار آرزو و بيم راهي غرب شدند.
در نيش���ابور، عارف هم زبان آنها � عطار، از دكان 
عطاري درآمد و آنان را شبي به خانه برد، اما او كه امكان 
پذيرايي از يك خانواده خسته و درمانده نداشت � پس، 
فرداي آن روز، بعد از كمال الجود بذل الموجود، يعني 
تقديم يك رساله تأليفي خود � به طفل آن خانواده � كه 
موالناي بعدي باشد � در واقع به قول ما كرمانيها، كفش 
آنان را جفت كرد و راه خانه خدا را به آنها نشان داد � والبد 
وقتي از او پرسيده اند كه تا بغداد و مكه و مدينه چه قدر 
راه است؟ او در جواب آنها، مثل بلوچها كه در بيابان راه را 
نشان ميدهند، جواب داده است كه: روي تا رسي. او هم 
دعاي سفر در گوشش خواند و راه غرب را نشانش داد.

مكه و مدينه كه جاي ماندن نيس���ت، جاي زيارت 
است. اهالي دمشق و قونيه البته به گردن موالنا حق دارند 
كه پاي كوبي ها و دست افشاني هاي موالنا در ديار آنهاست، 
اما آنجا هم جاي آسايش موالنا نيست، مگر خود نگفته 

است
هر زمان خواهم كه آهي برزنم             
چون علي سر را فرا چاهي كنم

س���رزميني كه آدم براي شكايت دل خود، باز مثل 
ني، ناچار است سر را در چاه فرو كند و راز دل بگويد 
� چه گونه جايي اس���ت؟ پس همه ما كه امروز موالنا را 
از خود مي دانيم، در واقع مولوي هفتصد سال پيش را از 

خود مي رانيم.
موالنا، زاده عرفان شرق و مجسم بوداي بلخ است، 
او پرورش يافته مكتب و فرهنگ اسالمي است، او گويا 
به زبان فردوسي و رودكي و آداب و رسوم ايراني است، 
او ماليات خود را به پول تركان آناطولي به دولت مي دهد 
و خوشه انگور و استافيل را � به قول خودش � از بازار 
بقاياي روميان و يونانيان مي خرد، او چراغ ديوژن يوناني را 
به دست گرفته در ديار رومياني كه جاي خود را به تركان 
سپرده اند، طالب حقيقت و جوياي راه است و طريقت 
مي طلبد. نماز خود را به عربي مي خواند و شعر خود را 
به فارسي مي گويد. اما هيچكدام ازين صاحب زبان ها بر 

او حقي ندارند.
همانطور كه نيچه در حق افالطون فرموده است كه 
»افالطون، فرشته اي است كه از آسمان  ها به زمين آمده و 
ديگر به آسمان نرفته است« من نيز در حق موالنا عرض 
ميكنم كه موالنا، فرشته ايست كه از آسمان به زمين آمده، 
در زمي���ن، افغانها و ايرانيها و روميها بال او را بريده اند � 
پس ديگر راه بازگشت به آسمان نيافته و به پاي خود در 

خاكدان قونيه � به خاك رفته است.
مكانم المكان باشد، نشانم بي نشان باشد             

نه تن باشد نه جان باشد � كه من از جان جانانم 
 نه از هندم نه از چينم، نه از بلغارو سقسينم             

نه از ملك عراقينم، نه از خاك خراسانم
نه شرقي ام نه غربي ام، نه بحري ام، نه بّري ام            

نه اركان طبيعي ام، نه از افالك گردانم

تهران � دي ماه ۱۳۸۶ � ژانويه ۲۰۰۸  باس��تاني 
پاريزي استاد تاريخ دانشگاه تهران

 حميد باستاني پاريزي

بخارا   و   بلخ   در   وين
  قضيه يك دستنوشته در باب موالنا 

ياد

 در دهه هفتاد شمسي، دو برادر هنرمند و با فضل و كمال، آقايان اردوان و پژمان طاهري كه دانشجوي دانشكده هنرهاي 
زيبا بودند به هر دليلي � كه البته يكي از داليل آنرا من بايد حتماً عرض كنم و آن تشويق و ترغيب مادر و دايي گرامي اين 
دوستان بود كه به پيوستگي همه شاخه هاي هنر و ادب معتقد بودند � با نوشته هاي پدر آشنا مي شوند. همسايگي دانشكده 

ادبيات و هنرهاي زيبا هم كمک مي كند تا ارتباط اخوان طاهري و پدر فراتر از خواندن كتابها و مقاالت ايشان شود. 
ما هم از اين دوستي و رابطه بي بهره نبوديم و تا اين دو برادر در ايران بودند شنونده كنسرتهايشان بوديم.  

هرچه كه بود و هست اين دو گرامي مدتهاست كه دو هوايي شده اند و ماههايي از سال را در وين پايتخت موسيقي 
دنيا و بقيه اوقات را در گرگان و تهران به همان كار موسيقي و تحقيق و نگارش سر ميكنند. 

چند سال پيش � زمستان ۱۳۸۶ � برادران طاهري تصميم داشتند كنسرتي با مضمون موالنا و شعر او در وين برگزار 
كنند. از پدر خواستند كه در اين كنسرت شركت كنند و صحبت كوتاهي داشته باشند. متاسفانه زمستان و سرما و ضعف 
جسماني مانع شد و خوشبختانه با كوشش مادر گرامي اين دو هنرمند، صحبت پدر در نواري ضبط شد و در شب كنسرت 

پخش شد.  
بايد عرض كنم تا آنجا كه اطالع دارم به همت برادران طاهري چراغ كنسرتهاي موسيقي ايراني در وين روشن است 

كه بايد به ايشان دست مريزاد گفت.   
چند روز پيش در روزنامه اطالعات  به مناسبتي قسمتي از اين نوار پخش شد به نظرم آمد توجه حاضران در جلسه به 
موضوع مطرح شده جلب شده و برخالف گفته يكي از شاگردان پدر � كه باستاني كتبيش بهتر از شفاهيش هست � تاثير 
شفاهي پدر هم كم نبود. لذا فكر كردم دستخط ايشان را تقديم روزنامه اطالعات كنم تا چنانچه مناسب بود چاپ شود.   
با احترام
حميد باستاني پاريزي

در
ر پ

كنا
در 
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جمله مشهوري است به اين مضمون كه »جهان  بيانديش 
و محّلي عمل كن«. خواه اين جمله مشهور از »ديويد بروئر« 
فعال اجتماعي و بنيانگذار انجمن »دوست داران زمين« باشد 
كه مخالف هرگونه فعاليت هسته اي بودند و چه گوينده آن 
»رنه جولز دوبو« باشد كه زيست شناس برنده جايزه پولتيزو 
است و چه گوينده اين جمله را »فرانك فزر« آينده گرا، گفته 
باشد، مي توان آن را در ساحت هاي گوناگوني چون؛ سياست، 

كشاورزي، صنعت و فرهنگ و هنر، رصد كرد.
شايد بر همين اس���اس است كه موسيقي محلي يك 
كشور با بُرد جهاني و نفوذ بسيار باال از شرق آسيا تا مرزهاي 
جنوب آمريكا پيش مي رود و دو هنرمند از دو سوي جهان، 
بي آنكه به ظاهر ريشه هاي موسيقايي مشتركي داشته باشند با 
هم مي جوشند و موسيقي فيوژن يا تلفيقي را پديد مي آورد. 
يكي از مهمترين تجربه هاي اين جوشش موسيقايي، با حفظ 
اصالت هاي محلي آن كه توانس���ته است جهاني شود، آثار 
موسيقايي پيترگابريل باشد كه از ايران تا آذربايجان و تركيه 
و هند و آفريقا را چنان درهم آميخته است كه مخاطب آن 
اگرچه جهان است، اما چون اصالت هاي بومي آن لحاظ شده 
است، بايد به عنوان انسان مخاطب آن بود. اما در اين ميان، 
در بازار عرضه سرچشمه هاي اصيل موسيقي محلي، عملكرد 
موسيقيدانان بسيار اهميت دارد. اگرچه در بسياري از جوامع 
بشري، با حمايت دولت و شهرداري ها توانسته اند، موسيقي 
محلي خود را به ثبت و عرضه و عرصه برسانند، اما در همه 
دنيا سهم خود موسيقيدانان در ثبت علمي موسيقي هاي محلي 
بس���يار اهميت داشته است. اگر در جايي از دنيا، در جنوب 
ايتاليا، موسيقي محلي و فولكلور ناپولي به درجه اي رسيده 
است كه بزرگان موسيقي كالسيك، با افتخار به عنوان ناپلويتن 
آنها را مي خوانند و ما بس���ياري از اين ترانه ها را با صداي 
خوانندگان سولسيت نام آشنايي چون؛ بوچلي، پاوراقي و 
دومينگو مي شنويم، مي توانيم بسياري از ترانه هاي محلي را 
با روايت هنرمنداني چون سيمابينا، پروين بهمني و عثمان 

محمدپرست در حافظه تاريخي خود داشته باشيم. 
اما ثبت در حافظه تاريخي كافي نيست. موسيقيدانان بايد 
براي معرفي اين آثار، از وزارت فرهنگ و متوليان موسيقي 
ايران بخواهند تا بسياري از موسيقي هاي فولكلور و كالمي 
و بي كالم را در بانكي موسيقايي موسوم به بانك ترانه هاي 
محلي ايران جمع آوري كنند، بانكي دربرگيرنده رنگين كماني از 

موسيقي محلي براي عرضه ملي آنها.
اگر موسيقي محلي ناپولي تن توانسته است اكنون تا 

رود كه در جشنواره موسيقي فجر سال جايي پيش 
1394، توسط 

استاد رازميك اوحانيان در تاالر رودكي توسط استاد رشيد 
وطن دوست اجرا شود، حتماً مديون فعاليت بين المللي كشور 

ايتاليا و موسيقيدانان آن است.
ما در كشوري كه رنگين كماني از اصوات و نغمات تُركي 
و ُكردي، بلوچ و سيس���تاني و لُر و مازني و گيلكي، عربي 
و بن���دري و تركمني و بختياري و خوزي و تاتي داريم، آيا 
فقدان فستيوالي موسوم به جشنواره موسيقي محلي به صورت 
بين المللي، زيبنده است؟! جشنواره اي كه مي تواند از انتهاي 
اسفند تا شروع سال آينده بهترين فرصت براي اعتالي نام 
ايران را به خود اختصاص دهد. روزهاي آخر اسفند، فرصت 
دل انگيزي است براي طنين انداز شدن، بهاريه هاي موسيقي 
محلي ايران و استفاده بهينه از نغمات فولكلور در اعتالي نام 
ايراني حاصلي از هم افزايي ترانه هاي محلي واين فرصت 
جهاني و انساني را بايد سياس���تمداران فرهنگ دوست و 

نازك بين و ظريف، در نظر بگيرند.  
اعتماد به كاركرد موس���يقي، آن هم موسيقي محلي با 
نگرشي مّلي اعتماد به اقوام ايراني است و براين اساس، حاصل 

اين اعتماد و سامان دهي جشنواره موسيقي محلي، مبتني بر 
بانك موسيقي محلي، مي تواند فرصتي جهاني و ديپلماسي 

شادابي را به ارمغان بياورد. 
اين ظرفيت در بس���ياري از افراد و گروه هاي موسيقي 
اين سرزمين پهناور وجود دارد. از عليرضا اميني گرفته كه 
سرود اي ايران را به انگليسي، سالها پيش اجرا كرده است تا 
فرهنگ قاسمي كه ترانه هاي فولكلور ايراني را به فرانسه، با 
حفظ هجاها و حاالت، برگردانده است و بسياري از گروه هاي 
خستگي ناپذير معروفي چون كامكار  ها،  رستاك، ليان بوشهر 
و گروه هاي بندر تركمن، چون به مختوم قلي فراغي، با همه 
كمبودها و محدوديت  ها در معرفي موسيقي محلي متنوع ايران 
كوشا هستند. از جوانترين گروه هاي موسيقي محلي، گروه 
موسيقي آواي موج اس���ت كه بنا دارد. در فروردين 
1395، با اجراي موسيقي در برج آزادي تهران در 
تحقق اين شعار؛ »موسيقي، سفير فرهنگي ايران 
براي صلح جهاني« كوشا باشد، جالب اينجاست 
كه گروه موسيقي موج همانند همه گروه هاي 
موسيقي برخاسته از بوشهر، ناخودآگاه، صحنه 
آميزش موس���يقي اقوام ترك و لُر و ُكرد و 
حتي ميهمان موسيقي هندي هم هستند! اين 
نوع موسيقي محلي، مي تواند نقش ديپلماسي 

فرهنگي را به خوبي ايفا كند. 
اين گروه موس���يقي، در جشنواره اخير، 
بسياري از قطعات موسيقي بوشهر را مانند؛ دمام 
زني، جنگ نام���ه خواني، نوبان )زار(، چوپي و 

شكي، مركب خواني، چوپي چاردستمال، خيام خواني و بيت 
خواني را با موفقيت اجرا كرده اند و غلفت از اين گروه هاي 
پويا همانند گروه ليان، خداي ناكرده سرنوشتي چون هجرت 

گروه سعيد شنبه زاده را رقم خواهد زد. 
از سوي ديگر بس���ياري از گروه هاي محلي ايران در 
شهرهاي مركزي ايران پهناور فعاليت دارند. به عنوان مثال گروه 
پوياي دف نوازان »هيوا« به سرپرستي محمدرضا نامدار پور، 
در پايتخت فرهنگ هنر اصفهان سال هاست در حال فعاليت 
است. فعاليت آنها به صورت حركت به سوي موسيقي علمي 
و ثبت آكادميك نغمات كوبه اي است. از جمله اهداف اين 
گروه »هيوا« ايجاد رويكردي متفاوت در تنظيم قطعات براي 
سازه هاي كوبه اي و پرداختن به گفتمان ريتم بدون حضور 
ملودي است كه مي تواند، طنين دف با حمايت مسوالن در 
خارج از كش���ور گوش نواز شود. حمايت از گروهي چون 
»هيوا« كه با حمايت استادان جمشيد عندليبي و بيژن كامكار 
سال 94، تجربه كنسرت هاي موفقي را پشت سرگذاشته است، 
مي تواند منجر به حضور دف نوازان در مراسم بزرگداشت 

موالنا در قونيه شود و طپش دف نوازندگان ايراني، اصالت و 
اصل ايراني موالنا را گوشزد كند. انتظار منطقي است كه در 
شرايط پساتحرم با برنامه ريزي ها و تعامالت فرهنگي مسئوالن 
زمينه همكاري گروه هاي موسيقي محلي براي نيل به اهداف 
فراملي فراهم شود و موسيقيدانان ايران بتوانند به عنوان سفيران 
فرهنگي مناسب، هرچه بيشتر، فرهنگ و هنر ايران را در دنيا 

مورد شناسايي قرار دهند.
اين پويايي در اقصي نق���اط ايران و در قالب گروه هاي 
موسيقي وجود دارد. از خراسان پهناور، گروه هاي رقص و 
حركات موزوني »ورش���رنگ و شمس« كه توانايي شركت 
در جشنواره هاي خارج از كش���ور را نظير جشنواره فلك 

تاجيكستان و جشنواره قونيه تركيه را دارند.
در اين زمينه سيدجمال محمدي سرپرست گروه موسيقي 
نواحي »كاير«، كه چندين سال در كنار هنرمندان و استادان 
برجسته و به نام كشور، مشغول برگزاري كنسرت هاي داخلي 
و خارجي است معقتد است كه، از آنجا كه موسيقي فولكلور 
مناطق مختلف ايران به علت مهاجرت هاي گوناگون قومي در 
هم گره خورده و نياز جامعه اقتضا مي كرد كه اقوام مهاجر 
هم بتوانند موسيقي محلي ناحيه خود را در كنار نواحي ديگر 
كشور داشته باشند، گروه كاير خود را مترصد اين امر ديد و 

در سال 1387 تأسيس شد.
هدف اين گروه اين است كه بتواند بر اساس موسيقي 
محلي هر منطقه از هنرمندان همان منطقه موسيقي براي اجراي 
موس���يقي دعوت به همكاري كند تا به اين شكل بتواند در 
راستاي اش���اعه فرهنگ بومي محلي مناطق كشور گام هاي 

چگونه محلي عمل کنيم

آوا

موسيقي محلي، گنجينه  و  فرصتي مّلي

 * هومن ظريف

به نظر مي رسد، افرادي كه امروزه
 درگير روزمرگي فرهنگي شده اند

 و خود را باني فرهنگ كشور مي دانند، 
نبايد از اين غفلت بورزند كه جايگاه 

موسيقي نواحي امروزه، ابزاري كارآمد 
براي ديپلماسي فرهنگي باشد
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 استاد عزيز! خواندن آثار شما انسان مرا تحت تأثير 
قرار داد كه بر آن شدم نامه زير را كه نماينده احساسات من 

به شماست بنويسم. 

تقديم به شهريار
اي شهريار ملك سخن كه با شانه نبوغ، گيسوان مواج 

و در ريز عروس طبع را شانه مي زني
   اي رب النوع احس���اس! آيا تار و پ���ود تو را از 
عشق ساخته اند؟ كه اين سان با اشعارت شور مي افكني و 
قلب هاي پر مهر را از تنگناي خفقان آور ماديت به فراخناي 

فرح انگيز معنويت مي بري؟
  اي نسيم روح نواز شعر! كه از شادي كده قلب شهريار 

ميوزي و از فراز گلهاي خوشبوي شور مي گذري و هنگامي 
به ما مي رس���ي كه يكپارچه وجد و هيجان گشته اي! تو 

رابطي هستي بس كوتاه بين ما و شهريار ما.
 اي بلبل نغمه پرداز كيست كه شعر زيباي انشتين تو را 
بشنود و در برابر عظمت روح تو سر تعظيم فرود نياورد؟ 
نمي داني زماني كه آن را شنيدم چه حالي پيدا كردم. تو گويي 
بر بال هاي لطيف فرشتگان خدا نشسته ام و در ميان آسمان ها 
پرواز مي كنم و به سويت مي آيم....اي شهريار بر آستان پر 
شكوه تو، سر از سعادت مي سايم زيرا توانسته ام به عقيده 
خودم ذره اي از احساس پر ابهت تو را درك كنم. نمي دانم 
چطور اينهمه موهبت را با بدن نحيف خويش تحمل كنم. 
اين عطيه زيادتر از ظرفيت حقير من است...از چه چيزت 

سخن رانم اي شهريار؟ از شكوه ات؟ از معشوق؟
از تو  بگذشتم و بگذاشتمت با دگران           

رفتم از كوي تو ليكن عقب سر نگران
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردي            

تو بمان و دگ���ران واي به حال دگران
يا از طرز تلقي ات از مرگ عاشق؟

 گر چه دانم آسمان كردت بالي جان وليكن  
من به جان خواهم تو را عشق اي بالي آسماني

 گر حيات جاودان بي عش���ق باشد   
  ليك مرگ عاشقان باشد حيات جاوداني
كداميك؟ من نمي دانم از ميان زيبارويان س���خنت، 
كدام را رعناتر بدانم و يا از شكوفه هاي طبيعت، يكي را 
خوشبوتر معتقد شوم و فقط آنچه را كه مي دانم اين است: 

تو شهرياري، شهريار شعر. 
  با تقديم بهترين احترامات 
مير جالل الدين كزازي    
دانش آموز كالس چهارم دبيرستان رازي � كرمانشاه 

موثري بردارد.
اين اهتمام، اگر به غير از اهداف يگ گروه موسيقي محلي 
در ديگر سطوح مديريت موسيقي كشور، توسع و تسري پيدا 
كند، در كنار بنيانگذاري بانك موسيقي نواحي و جشنواره اي 
هميشگي در روزهاي آخر اسفند به عنوان جشنواره موسيقي 
محلي بين المللي ايران، خواهد توانست، غبار فراموشي از 
بسياري از ترانه هاي محلي ايران زمين را بزدايد و به صورت 
علمي و آكادميك و نت نويسي، پارتيتورهاي موسيقي محلي را 

در اقصي نقاط جهان، بپراكند.
همين گروه كاير، سال گذشته )1393( در عيد نوروز از 
لحظات سال تحويل در شبكه يك سيما، با اجراي موسيقي 
اقوام و سرناي سال تحويل، برنامه اجرا كرده است و كاري 
تحت عنوان نوروز خواني كه سمبل نوگرايي و پيمان دوستي 
نيز است، اجرا كرده است. امسال نيز اين گروه پويا در صدد 
اجراي برنامه هاي فراواني است كه به نظر مي رسد، نوروز به 
عنوان يكي از اشتراكات مهم كشورهاي منطقه، تاجيكستان، 
عراق، آذربايجان، ارمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، تركمنستان، 
افغانستان و بخشي از ازبكستان، يكي از جشنواره هاي منطقه اي 

را به شرط سياستگذاري  اهل فرهنگ به همراه داشته باشد.
به نظر مي رس���د، افرادي كه امروزه درگير روزمرگي 
فرهنگي شده اند و خود را باني فرهنگ كشور مي دانند، نبايد 
از اين غفلت بورزند كه جايگاه موسيقي نواحي امروزه، ابزاري 
كارآمد براي ديپلماسي فرهنگي باشد. با وجود لغو تحريم هاي 
اقتصادي و فرهنگي بايد  تالش هاي ما اين باشد موسيقي ناب 
و اصيل ايران به گوش جهان برسد. مخصوصاً در شرايطي 
كه برخي از شبكه هاي تلويزيوني و مغرض، با دستمايه قرار 
دادن تنگناي موسيقي در داخل ايران، جنبه هاي غيرعلمي و 
دور از ذوق اصيل ايران را به عنوان موس���يقي ايراني، مورد 
تبليغ قرار مي دهند. غفلت از گنجينه هاي موسيقي اصيل و 
محلي اقوام ايراني و سوق دادن آنها به شبكه هاي خارجي و 
عدم تكريم اجراهاي گروه هاي موسيقي محلي در رخدادهاي 
بزرگ جهاني، نوعي خيانت به رنگين كمان معنوي موسيقي 

محلي است.
امروزه در داخل كشور، بسياري از موسيقي هاي پاپ 
راحت تر از موس���يقي محلي، مجوز مي گيرند، در حالي كه 
با وجود اجراهاي ضعيف و عدم استقبال مردم از اجراهاي 
موسيقي پاپ در جشنواره موسيقي فجر سال 1394 وقت 
آن است كه مديريت موس���يقي كشور، به فكر ساماندهي 
كنسرت هاي محلي و حمايت از موسيقي فولكلور پويا و 
ارزشمند باشند. زيرا كج فهمي و بي اعتنايي به گنجينه موسيقي 
محلي به عنوان رايزني فرهنگي، در واقع راهزني فرهنگي 

محسوب مي شود.
از جمله كارهاي مغتنمي كه بر پايه فعاليت هاي افراد 
در ايران كم و بيش در حال شكل گرفتن است، جمع آوري 
سازهاي موس���يقي نواحي در برخي از مناطق كشور است، 
به عنوان مثال اسماعيل بختياري آزاد، به علت نبود سازهاي 
مناس���ب، زيبا و با كيفيت، به فكر تأسيس كارگاهي براي 

جمع آوري و ساخت اينگونه سازها كرده است.
سازهايي از قبيل؛ سازهاي مراسم زار )ليوا(، دمام، ضرب، 
ديره، تيمپو )داربوكا(، ني انبان، ني جفتي، فلوت و سازهاي 
ابداعي، از جمله ساز گالقي، به شيوه سنج سازي سنتي كه از 
چوب و ميخ آهني استفاده مي شود. در اين كارگاه، به غير از 
اسماعيل بختياري آزاد، امير مالحي،  محسن حيدريه، مجيد 
پاكدل، احس���ان بختياري آزاد، ُمنا دقيقي و ابراهيم سيدي 
مشغول سازسازي هستند. اين تكاپوي فرهنگي باعث شده 
است كه نخس���تين نمايشگاه تخصصي سازهاي بوشهري 
توسط اين گروه ايجاد شود و دمام و ني جفتي ساخت كارگاه 

ليوا، موفق به اخذ نشان ملي كشور شوند.
در شمال ايران نيز، استان مازندران، سازهايي وجود دارد 
كه هيچ ارگاني به ترويج يا درست كردن موزه اي براي حفظ 
اين سازها، اقدامي نكرده است. گروه كاير درصدد احداث 
چنين موزه اي اس���ت تا س���ازهايي چون »هلل وا« و »نقاره« 

)دسركوتن(، در آنجا جمع آوري شود.
به هرحال، نوروزخواني كه توسط خنياگران گمنام از دو 
هفته مانده به نوروز، در كوي و برزن اجرا مي شده است، بايد 
با تمهيدات متوليان فرهنگي به جشنواره اي بين المللي و ملي 

تبديل شود.

نامه به شهريار
مه

نا

دكتر مير جالل الدين كزازي، استاد مسلم ادبيات فارسي و از چهره هاي ماندگار اين رشته، براي دوستداران زبان 
و ادبيات فارس��ي چهره اي آشناست، به خصوص به جهت نوع گويشي كه دارد و همه مي دانند كه اين استاد بزرگ 

سال هاست جز با واژه هاي سره پارسي سخن نمي گويد و نمي نويسد. 
دكتر كزازي از كودكي و نوجواني داراي ذوق ادبي بود و به سايقه محيط فرهنگي زادگاهش كرمانشاه و شرايط 
خانوادگي اش در جوار پدري فرهنگي و شاعر و شعر دوست، به شعر و ادب و شاعران بزرگ توجه خاص نشان مي داد. 
در همين راستا نامه اي به قلم استاد در دست است كه در سال ۱۳۴۴ زماني كه در دبيرستان تحصيل مي كرد و محصلي 
بيش نبود، خطاب به استاد شهريار نوشته و به تبريز فرستاده است. جالب اينكه اين نامه مورد توجه مرحوم شهريار قرار 
مي گيرد و از ناشر ديوانش مي خواهد كه آن را در مقدمه جلد دوم ديوان شهريار چاپ كند. بخش هايي از آن نامه را با 

هم مي خوانيم و از آقاي دكتر كزازي سپاسگزاريم.

باز خواني نامه اي از
 دكتر جالل الدين كزازي به شهريار
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 آقاي دكت��ر كردواني! تهران يك��ي از پديده هاي 
زمستاني اش آلودگي است. اين آلودگی از چه چيزی ناشی 

می شود؟
ما چند جور آلودگی هوا داريم. يكی اين آلودگی است 
كه موقت است و س����الی يكبار پيش می آيد. يكی آلودگی 
هوای دائمی اين شهر است و يكی ديگر هم آن آلودگی گرد 
و غبار است.  اين آلودگی كه االن هست و ما داريم احساس 
می كنيم به دليل سردتر بودن زمين نسبت به هواست؛ گرمايی 
كه ما احساس می كنيم، گرمای مستقيم خورشيد نيست. اين 
گرما برای انعكاس است. يعنی گرمای خورشيد خورده است 
به زمين و منعكس می ش����ود. منبع گرما، زمين است. روی 
 همين اصل است كه هر چه از سطح زمين به ارتفاعات برويم؛ 
 خنك تر می شود. نقطه پست اس����ت كه گرما را منعكس 
می كند. در ارتفاعات به فرض در دماوند اين گرما منعكس 
نمی ش����ود. گرمای اطراف ما 85 درصدش برای انعكاس 
گرماست. تنها 15 درصد آن گرمای خورشيد است. بنابراين 
وقتی سطح زمين گرم است، هوا و آلودگی ها صعود می كند و 

باال می رود. اگر هوا هم آلوده باشد، آن باالست. 
االن موقعيت جغرافيايی و شرايط تپوگرافيك تهران و 
برخی از شهر ها طوری است كه در اين زمان زمين سردتر 
از هواست. وقتی سرد شود ديگر امكان صعود ندارد. بنابراين 
آلودگی های جلوی دماغ ما می ماند. قبالً كه زمين گرم تر بود 
به اين شبيه بود كه چتری دست ما هست و آلودگی از لبه های 
چتر به سمت مركز و باالی آن می رفت، اما االن شبيه اين است 
 كه چتری وارونه و پشت و رو دستمان گرفته باشيم. به اين 
می گويند هوای معكوس؛ اين هست و كاريش نمی شود كرد. 
گاهی شايد باد بيايد و اوضاع بهتر می شود. بهترين اتفاق اين 
است كه باد بوزد؛ باد بيايد به طور موقت است و اوضاع را بهتر 
كند؛ اگر باران بيايد وضع بدتر می شود. باران اسيدی می شود 
و ضرر هم دارد. يعنی اگر كسی لباس آويزان كرده باشد برای 

خشك شدن، می بيند كه لباس سياه می شود.
كشورهای ديگر برای اين پديده چه كاری كرده اند؟

كشورهای ديگر از اول آلودگی نداشته اند كه بخواهد 
االن به وارونگی بدل شود. آنها اين آلودگی را ندارند؛ چيزهای 
ديگری دارند. سه جور آلودگی در دنيا وجود دارد، آلودگی 
ای كه ما داريم، آلودگی اس����ت كه مربوط به ماشين هاست. 
 وقتی اين آلودگی روی می دهد می گوييم كه زن های باردار، 
مردان پير و .. بيرون نيايند. كش����ورهای ديگر اين آلودگی را 
ندارند، آلودگی آنها مربوط به اليه ازن است. اليه ازن هم يا پاره 
شده، يا سوراخ شده يا شكسته است. به همين دليل اشعه ماوراء 
بنفش به زمين می خورد. اين اشعه برای انسان آب مرواريد و 

محيط زيست    ما

ت
س

زي

گفتگو    با   دكتر  پرويز  كردواني

سرطان پوست مي آورد و گياهان را هم فلج می كند.
آلودگی هوای تهران چه شكل و ترتيبي دارد؟ 

آلودگی هوای تهران دو جور است. گاهی ناشی از انسان 
است و گاهی هم طبيعی اس����ت. آلودگی طبيعی شدت و 
مسائله اش بيشتر از آلودگی ناشی از انسان است. يكی از اين 
منابع آلودگی طبيعی، شاليزارهاست. شاليزار ها خيلی كثيف 
هستند؛ هر چند خيلی زيبا هس����تند اما چون در آب است، 
گاز متان توليد می كند. همان گازی اس����ت كه در آشپزخانه 
 استفاده می كنيم. يكی ديگر حيوانات نشخوار كننده هستند. 
حيوان هايی مثل آهو، گوس����فند، شتر و بز و .. اينها تا زمانی 
كه راه می روند و نش����خوار می كنند اكسيژن می گيرند و 
CO2 می دهند. ولی وقتی می خوابند به اين دليل كه نشخوار 
كننده هستند و غذا را زياد نمی جوند، بايد غذايشان را از اين 
 معده خالی كرده و به معده ديگرشان بريزند. اينجاست كه در 
معده شان ناهوازی اتفاق می افتد. اين ناهوازی همان گاز متان 
اس����ت. در معده هم گاز متان است. االن بسياری از كشورها 
برای مثال چين مشكل انرژی روستاهايش را از همين سيستم 
نشخوار حيوانات حل كرده است. به اين گاز می گويند بيوگاز. 
اين گاز را موجودات زنده توليد می كنند. گازی كه ما توليد 

می كنيم از فسيل ها است. آلودگی های طبيعی هوا، گاهی 
موضعی اس����ت. برای مثال در رشت فرد از طرفی شاليزار و 
 برنجكاری دارد و از طرف ديگر گاوداری هم دارد. اينها همگی
 آلوده كننده است. كشورهايی هستند كه حتی برای صاحبان 
حيوانات نشخوار كننده شان ماليات می گذارند. به اين دليل كه 

دارد هوا را آلوده می كند.
به نظر مي رسد مشكل بزرگ ما همين ماشين هاست

 فرهنگ ماش����ين داری هم نداريم. تا ماشين می رود، 
نمی رويم موتور آن را تنظيم كنيم. معاينه فنی هم به عقيده 
من غلط است. شما می رويد يك مكانيكی ميزان می كند، اما 
ممكن است همين پس فردايش خراب شود. فرد بايد مرتب به 
ماشينش برسد. معاينه فنی يك سال گواهی دارد؛ در حالی كه 

ممكن است دو روز بعد ماشينش پت پت كند. 
ماشين های ما مصرفش����ان زياد است و از طرف ديگر 
احت����راق كامل را هم ندارند. همان چيزی كه می گويند بايد 
يورو 4 و يا يويور 5 بايد داش����ته باشند. ماشين های ما هنوز 

 يورو 2 دارند. در كش����ورهای اروپايی شهرهايی هستند كه 
ماشين هايشان خيلی بيشتر از ماست اما آلودگی ندارند. چرا 
 كه ماشين هايشان احتراق كامل دارند، مصرفشان كم است، 
ماشين هايشان زود خراب نمی شوند، ماشين های ما ممكن 

است كه اول خوب كار كند، اما خراب می شود. 
از ط����رف ديگر ما عادت به خاموش كردن ماش����ين 
 نداريم. ماشين مدام روشن است. اتوبوس های شهرداری و 
شركت ها را هم حتی شنيده ام كه از شب تا صبح هم خاموش 
نمی كنند. برای اين كه دينامش����ان ضعيف است و در سرما 
روشن نمی شود. ما خودمان هم معموالً اين كار را نمی كنيم. 
پشت چراغ ايستاده ايم، ماشين را خاموش نمی كنيم؛ چراغ سبز 
می شود، عابر پياده فرهنگ ايستادن و صبر كردن را ندارد؛ از 
جلوی ماشين ها رد می شود، تا ماشين بخواهد رد شود، چراغ 
دوباره قرمز می شود و ماشين همچنان روشن يك چراغ ديگر 
را هم می ايستد. پل عابر پياده هم گذاشته اند، اما مردم باز هم 
از خيابان رد می شوند. ما فرهنگ ماشين سواری هم نداريم. 
ما موقع پياده روی، پارك رفتن و حتی نان خريدن هم سوار 

ماشين می شويم. 
به نظر من، پاركينگ مهم تر از فضای سبز است. مردم مدام 
دور می زنند تا يك جای پارك پيدا كنند؛ دست آخر هم يك 
جايی پارك می كند و جريمه می شوند. آنهايی هم كه كمی 
عاقل تر هستند، دو نفری می روند. يك نفر در ماشين می ماند 
و ماشين را هم خاموش نمی كند تا آن يكی كارش را انجام 
دهد و پليس هم اگر آمد بگويد كه می خواهد برود. كارخانه 
 ها هم دو جور آلودگ����ی دارند. يك آلودگی موتوری دارند، 
كارخانه ها و شوفاژ ها؛ بخاری های خانه ها هم از اين دست 
هستند. استانداردی وجود ندارد كه لوله بخاری بايد چند سانت 
و تا كجا باشد. تمام شوفاژ ها را زير پنجره ها كار گذاشته اند 
كه از آنجا تمام گرما بيرون می رود. نمی فهمند كه كجا بايد 
بگذارند. لوله بخاری هم يك ارتفاعی می خواهد. همين است 
كه خانه يكی می رويد، می گويد كه خانه ما پر از دوده است. 

چه كاری می شود كرد؟
آب را از كوه های غرب می گيرند و می دهند به شهرها. 
اين سيستم غلط است. نبايد اين كار را كرد. آب دريای خزر 
را االن دارند شيرين می كنند و می دهند به شهرها؛ می گويم 
 ندهيد. اين همه آب داديد به كاش����ان و اصفهان.. آب ها را 
می دهند به شهرها، كارواش درست می كنند و فضای سبز. 
آلوده می كنند. به كشاورزی كه نمی دهند؛ كشاورزان هم رها 
می كنند و می آيند شهر. هر استانی را خواستيد نابود كنيد، به 

آن آب بدهيد. 
آب دادند به يزد؛ االن 67 تا 70 درصد روس����تاهايش 
خالی شده است. همه جا 5 سال يكبار محاسبه می كنيم كه 
مهاجرت چقدر است؛ در يزد ماهانه حساب می كنيم. چرا كه 
آب را دادند فقط به شهرها. اين ها اشتباه های بزرگی است. 
 االن دير شده اس����ت. مثل خانواده ای است كه نفهميده و 
30 تا 40 تا بچه درست كرده است و با پس اندازش تا به حال 
زندگی كرده است. تنها راه اين است كه به كشاورزی برسيم.

  حميد مجتهدي

كشاورزی كه آب می خواهد، اما آب هم نيست.
كشاورزی را از الر گرفتند، كشاورزی را تعطيل كردند. 
ورامين منطقه كشاورزی خيلی وسيعی بود. تا زمستان و بهار 
آب داشت و تابستان نداشت. سد ساختند و 360 پارچه آبادی 
داشت. همان قبل از انقالب ورامين شد چشم و چراغ ايران و 
آمدند كارخانه قند، پنبه و .. را درست كردند. بعد گفتند تهران 
دارد جمعيتش زياد می شود؛ يك دهم را بدهيم به تهران. زيادتر 

شد و اين سهم زيادتر شد. 
االن چهار سال است كه يك قطره آب به ورامين نرسيده 
است و تمام آب دارد می آيد تهران. زمان آقای هاشمی گفتند 
حاال كه اين طور شده است؛ ديگر سد مانلو را به ورامين بدهيد. 
اين آبی بود كه از دماوند می آيد و می ريزد به همان جوی ها 
برای كشاورزی. آن هم شد برای شرق تهران؛ افسريه و شهر 
ری. همه آب ها دارد می آيد تهران. گفتند زير سد لتيان چاه 
زدند؛ آوردند برای تهران. قنات های لواسان خشك شد. چهار 
 س���ال است كه از شمال آب می آورند، از سد سفيد رود. آب 
قزل اوزن است كه از سنندج و بيجار سرچشمه می گيرد، می آيد 
زنجان و ميانه و آذربايجان شرقی و از آنجا می آيد از مرز زنجان 
و اردبيل و توی اين سد می ريزد. اينها گفتند آب برای ماست 
و 11 تا سد زدند. سد شهريار را هم می خواهند بزنند؛ اين سد 
ها را اگر بزنند، برنج كاری گيالن هم تعطيل می شود. قرار بود با 
اين سد هر سال 170 هزار هكتار برنجكاری شود. االن 11 سد 

دارند می زنند، 11 سد ديگر هم در برنامه است كه بزنند. 
يكی ديگر هم از شاخه شاهرود بود كه آن را هم گرفتند 
برای تهران. االن هم دارن����د آب تنكابن، قله دو هزار را كه 
همش كشت و كشاورزی و اينها می شود می خواهند بياورند 
برای تهران. چالوس هم رودخانه های كمی دارد، اگر اين را 
بيندازند روی ديزين و بدهند به تهران و ديگر آب ندارد. بايد 
يك راكتور اتمی بزنند كنار دريا، شيرين كنند آب را و بفرستند 
برای تهران. چرا كه شهرها را دارند توسعه می دهند. هر چه 
به شهرها بيشتر می رسند روستاها بيشتر تخليه می شوند و 
شهرها مشكلش����ان بيشتر می شود. پس كی می خواهد اين 

وضع تمام شود. 
قانون گذاش����تند؛ وقتی جمهوری اسالمی آمد گفت 
كشاورزی را توسعه دهيم برای اين كه وابسته به امريكا نباشيم. 
رفتند چاه زدند و می دانيد كه چه شد؛ درياچه اروميه را هم 
چاه ها نابود كردند. جهرمی كه سال 1342 آب 13 متری و 
14 متری بود، االن 50 متر پائين رفته است. جهرمی كه صادر 
كننده ميوه بود؛ االن صادر كننده ذغال شده است. همينطور 
پسته را توسعه دادند و چاه زدند. يك چاه در گرمسار، سمنان 
و اين جور جاها خيلی باشد 800 ميليون تومان است. آنجا 
10 ميليارد تومان شده است. چرا كه آب نيست، 350 متر رفتند 
پائين تا به آب برس����ند. سال هاست ديگر آب نمك می آيد 

بيرون. اينقدر شور است. 
پس بايد نتيجه بگيريم كال آب به زودی تمام می شود 

يا كم می آيد
اينطوری هيچ جای ايران تابس���تان آب م���ازاد ندارد، مثل 
خانواده ای كه هيچ وقت پ���ول اضافی ندارد. اگر از يك خانواده 
ديگر هم پ���ول بگيرد آن خانواده را هم خ���راب می كند. ما از 
چهار محال و بختي���اری آب گرفتيم، االن خودش فاضالب هم 
 ندارد كه اس���تفاده كند. در كارون پارس���ال رفتم داشتند سبزی 
می كاشتند. كارون 20ميليارد متر مكعب آب داشت، كارونی كه 72 
شهر اهواز را می خواست بگيرد، االن دارند توش سبزی می كارند. 

 اينقدر آب نيست كه شهردار اهواز هم دارد مدام خاك 
می ريزد كه به شهرش اضافه كند. اينجا هم كه آب بهش داده 
اند آباد نشده است، اينجا را هم نابود كرده است. آبی كه از اهواز 
داشتند انتقال می دادند را به روستاها ندادند، فقط روستاهايی كه 
كنار لوله بودند؛ لوله را سوراخ كردند. بنابراين از آن آب به آنها 

دادند فقط برای استفاده خانه شان نه برای كشاورزی. 
 چرا در كش����وری كه تمام محصوالت درونش كاشته 
می شود از قهوه و ذرت درونش كاشته می شود و تمام آب و 
هواها را در خودش دارد، از زمين خوزستان سالی سه بار ذرت 
برداشت می شود. در استان گلستان سالی دوبار سويا برداشت 
می ش����ود. با اين روش غذای دام ها تامين می شود. به مردم 
دروغ نگويند بگويند كه ما االن مرغ به شما كم می دهيم اما تا 

سه ماه ديگر دانش را تامين می كنيم. 
گندم؛ ما امسال گندم ها را داديم به دام ها و 3 درصد آن 
را به دولت داديم. گندمی كه آن همه هزينه دارد 420 تومان 
می خرد، دامدارها گندم را از ما 500 تومان خريده اند. جو هم 
بود 700 تومان؛ جو نخريدند و گفتند گندم می خريم. گندم 

 ها را دادند به دام ها. سال آينده بدتر است مردم ديگر گندم 
نمی كارند. چرا گفتند جو خوب است. از ما نخريدند رفتند با 
ارز 2500 تومانی، 750 تومان از فرانسه و امريكا گندم خريدند. 
چرا اين گناه است. چايی دارند وارد می كنند، اما هنوز پول 
چايی مردم را ندادند. 10 -12 ميليارد تومان بدهكارند. پول 

چايی را هنوز نداده اند. پ
پس كشاورز چطور كار كند. االن پنبه ها را نه كسی هست 
كه بچيند و نه كسی می خرد. وزير كشاورزی اعالم كرده است 
به تمام نقاط ايران كه رهبر فرموده اند توليد بايد باال برود، هر 
جا زمين خالی هست ببريد زير كشت. كشت را بايد كم كنيم، 
بدبختی ما توسعه بی رويه بوده است. اين كه سطح كشت، 
شهرها، صنعت و دانشگاه ها را توسعه داديم. همه اينها آب 

می خواهد. 
بايد كمتر بكاريم تا امكانات بيشتری داشته باشيم. بايد 
راندمان را باال ببريم. گرمسار االن 8 تا شهرك صنعتی دارد، همه 
را جمع كنيد يكی هم نمی شود. بی خود دانشگاه ها را توسعه 
می دهيم؛ خودم االن 12 دانشجوی دكتری روستايی ديدم كه 
حتی يكی از آنها گاو را نديده است، به درد نمی خورند؛ چطور 
می توانند مش����كل مملكت را حل كنند. اين 12 تا را سال 
ديگر بكنند 200 تا اين فايده اش چيست؟ اين ها سربار جامعه 
هستند. كشورهای خارجی اگر بخواهد دانشجوی دكتری 

بگيرد؛ بايد حداقل فرد يك سال در روستا كار كرده باشد. 
درياچه اروميه هم كه االن خشك شده است، به خاطر 
توسعه بی رويه است. درياچه قربانی توسعه بی رويه كشاورزی 

است.

نتيجه اين بی آبی چه می شود؟
به آلودگی ختم می شود. آلودگی بيشتر به اين خاطر است 
كه مردم آمده اند به شهر. منشاء آلودگی بيشترش از روستاست. 
آمده اند در شهر، خانه، كار و ماشين می خواهند. اجتماع را هم 
فاسد كرده اند. خود من كه دهاتی بودم آمده ام شهر و فرهنگم 
هم از دست رفته است و شده ام تهرانی. چقدر هم فجايع و 
دزدی از روی ناچاری ايجاد شده است. ما آمديم در تهران، دو 
كار كرده ايم. يكی اين كه آلوده كرده ايم تهران را و يكی ديگر 
اين كه سرطان درست كرده ايم. سرطان چيست؟ سرطان تكثير 
سلول است. اين قدر جمعيت سرطان است. فكر می كنيم كه 
داريم زندگی می كنيم. اينطور نيست. ما همان سلول ها هستيم 
و داريم تهران را هم نابود می كنيم. همان كه نابود كرده ايم. 
ديگر حيوان و پرنده هم در آن نيست. يعنی تهران سرطان گرفته 
است. تنها كاری كه می توانند بكنند اين است كه فكر كنند برای 
كاهش آلودگی، اين كه طرح زوج و فرد كنيم و ماشين ها را 
كنترل كنيم اينها بی خود است. همه اين كارها هم با حقه انجام 
می شود. مثال معاينه فنی طرف می رود می گيرد. معاينه فنی هم 
غلط است. بايد سطح فرهنگ مردم باال برود. بايد به روستاها 

برسند تا مشكل تهران حل شود.
ما در تهران دو مشكل داريم، يكی اين كه داريم ريه های 
تهران را نابود می كنيم. تپه های عباس آباد و چيتگر همه از بين 
رفته است. از طرف ديگر توسعه فضای سبز مطرح است. گفتند 
بياييم فضای سبز را در شهر زياد كنيم، اما چمن كاری كردند. 
فضای سبز اش����تباه است. فضای سبز تهران را بايد كم 
كرد. كشورهای پيشرفته منابع آلوده كننده را از بين می برند. 
ماشين و دودكش را نمی گذارند دود كنند. توسعه فضای سبز 
اشتباه است، اصال آب نداريم. مشكل اين است كه هر كسی 
می خواهد كار خودش را بكند و به فكر خودش است. همه 
هم می آيند شهر. همه هم از وزارت نيرو آب می خواهند. از 
كجا بياورد. وزارت نيرو آب ندارد كه بدهد. مهم ترين مسئله 
 آب است، آب نيست. فضای سبز هم هر چيزی باشد، آب 
می خواهد. چمن كه ديگر هيچی. شورا كردند كه 5 هزار هكتار 
به فضای سبز تهران اضافه كنند. آب كجا را ديگر برای تهران 
بياوريم؟ تهران همه جا را نابود كرد و خودش هم آباد نشد. 
تهران س����رطان است. جايی می شود كه ديگر جای زندگی 
نيس����ت. ديگر نمی شود در خيابان ها راه رفت. می خواهند 
هوا را با دود، كاميون و ماش����ين آلوده كند و بعد با گياه آن را 
تميز كند. گياه هم مثل انسان است؛ ما از بينی نفس می كشيم. 
اين گياه ديگر اينقدر دوده خورده است كه نمی تواند نفس 
 بكشد. كش����ورهای اروپايی حداقل اين ها را می شويند، ما 
 آب هم نداريم كه گياه را بشوييم. بعد درخت ها را می آيند هرس 
می كنند. اگر درخت را برای فضای س����بز می كاريد؛ چرا 
هرسش می كنيد. درخت هر چقدر بزرگتر باشد، قدرت تصفيه 
كنندگی اش بيشتر است. وقتی قطعش می كنيد ديگر سايه، 

تصفيه كنندگی و خنكی هم ندارد.
پس به جای فضای سبز بايد چه كنند؟

يكی اين كه بايد پاركينگ درست كنند و ديگر اين كه بايد 
منابع آلوده كننده را از بين ببرند. همه اينها بايد اصالح شود. همه 
اينها را كشورهای خارج دارند. به عقيده من اصالً ولش كنيم ، 
 شايد خودش درست ش����د. خرابی چو از حد بگذرد، آباد 
می گردد. بايد تهران را ول كنند. مثل پدر و مادر می ماند كه 
 نمی توانند خانواده را اداره كنند. بهتر است ولش كنند شايد 

بچه ها بهتر اداره كنند.

آلودگی بيشتر به اين خاطر است كه مردم 
آمده اند به شهر. منشاء آلودگی بيشترش 
از روستاست. آمده اند در شهر، خانه، كار 

و ماشين می خواهند. 
اجتماع را هم فاسد كرده اند. خود من كه 
دهاتی بودم آمده ام شهر و فرهنگم هم از 

دست رفته است و شده ام تهرانی
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 آقاي دكت��ر كردواني! تهران يك��ي از پديده هاي 
زمستاني اش آلودگي است. اين آلودگی از چه چيزی ناشی 

می شود؟
ما چند جور آلودگی هوا داريم. يكی اين آلودگی است 
كه موقت است و س����الی يكبار پيش می آيد. يكی آلودگی 
هوای دائمی اين شهر است و يكی ديگر هم آن آلودگی گرد 
و غبار است.  اين آلودگی كه االن هست و ما داريم احساس 
می كنيم به دليل سردتر بودن زمين نسبت به هواست؛ گرمايی 
كه ما احساس می كنيم، گرمای مستقيم خورشيد نيست. اين 
گرما برای انعكاس است. يعنی گرمای خورشيد خورده است 
به زمين و منعكس می ش����ود. منبع گرما، زمين است. روی 
 همين اصل است كه هر چه از سطح زمين به ارتفاعات برويم؛ 
 خنك تر می شود. نقطه پست اس����ت كه گرما را منعكس 
می كند. در ارتفاعات به فرض در دماوند اين گرما منعكس 
نمی ش����ود. گرمای اطراف ما 85 درصدش برای انعكاس 
گرماست. تنها 15 درصد آن گرمای خورشيد است. بنابراين 
وقتی سطح زمين گرم است، هوا و آلودگی ها صعود می كند و 

باال می رود. اگر هوا هم آلوده باشد، آن باالست. 
االن موقعيت جغرافيايی و شرايط تپوگرافيك تهران و 
برخی از شهر ها طوری است كه در اين زمان زمين سردتر 
از هواست. وقتی سرد شود ديگر امكان صعود ندارد. بنابراين 
آلودگی های جلوی دماغ ما می ماند. قبالً كه زمين گرم تر بود 
به اين شبيه بود كه چتری دست ما هست و آلودگی از لبه های 
چتر به سمت مركز و باالی آن می رفت، اما االن شبيه اين است 
 كه چتری وارونه و پشت و رو دستمان گرفته باشيم. به اين 
می گويند هوای معكوس؛ اين هست و كاريش نمی شود كرد. 
گاهی شايد باد بيايد و اوضاع بهتر می شود. بهترين اتفاق اين 
است كه باد بوزد؛ باد بيايد به طور موقت است و اوضاع را بهتر 
كند؛ اگر باران بيايد وضع بدتر می شود. باران اسيدی می شود 
و ضرر هم دارد. يعنی اگر كسی لباس آويزان كرده باشد برای 

خشك شدن، می بيند كه لباس سياه می شود.
كشورهای ديگر برای اين پديده چه كاری كرده اند؟

كشورهای ديگر از اول آلودگی نداشته اند كه بخواهد 
االن به وارونگی بدل شود. آنها اين آلودگی را ندارند؛ چيزهای 
ديگری دارند. سه جور آلودگی در دنيا وجود دارد، آلودگی 
ای كه ما داريم، آلودگی اس����ت كه مربوط به ماشين هاست. 
 وقتی اين آلودگی روی می دهد می گوييم كه زن های باردار، 
مردان پير و .. بيرون نيايند. كش����ورهای ديگر اين آلودگی را 
ندارند، آلودگی آنها مربوط به اليه ازن است. اليه ازن هم يا پاره 
شده، يا سوراخ شده يا شكسته است. به همين دليل اشعه ماوراء 
بنفش به زمين می خورد. اين اشعه برای انسان آب مرواريد و 

محيط زيست    ما

ت
س

زي

گفتگو    با   دكتر  پرويز  كردواني

سرطان پوست مي آورد و گياهان را هم فلج می كند.
آلودگی هوای تهران چه شكل و ترتيبي دارد؟ 

آلودگی هوای تهران دو جور است. گاهی ناشی از انسان 
است و گاهی هم طبيعی اس����ت. آلودگی طبيعی شدت و 
مسائله اش بيشتر از آلودگی ناشی از انسان است. يكی از اين 
منابع آلودگی طبيعی، شاليزارهاست. شاليزار ها خيلی كثيف 
هستند؛ هر چند خيلی زيبا هس����تند اما چون در آب است، 
گاز متان توليد می كند. همان گازی اس����ت كه در آشپزخانه 
 استفاده می كنيم. يكی ديگر حيوانات نشخوار كننده هستند. 
حيوان هايی مثل آهو، گوس����فند، شتر و بز و .. اينها تا زمانی 
كه راه می روند و نش����خوار می كنند اكسيژن می گيرند و 
CO2 می دهند. ولی وقتی می خوابند به اين دليل كه نشخوار 
كننده هستند و غذا را زياد نمی جوند، بايد غذايشان را از اين 
 معده خالی كرده و به معده ديگرشان بريزند. اينجاست كه در 
معده شان ناهوازی اتفاق می افتد. اين ناهوازی همان گاز متان 
اس����ت. در معده هم گاز متان است. االن بسياری از كشورها 
برای مثال چين مشكل انرژی روستاهايش را از همين سيستم 
نشخوار حيوانات حل كرده است. به اين گاز می گويند بيوگاز. 
اين گاز را موجودات زنده توليد می كنند. گازی كه ما توليد 

می كنيم از فسيل ها است. آلودگی های طبيعی هوا، گاهی 
موضعی اس����ت. برای مثال در رشت فرد از طرفی شاليزار و 
 برنجكاری دارد و از طرف ديگر گاوداری هم دارد. اينها همگی
 آلوده كننده است. كشورهايی هستند كه حتی برای صاحبان 
حيوانات نشخوار كننده شان ماليات می گذارند. به اين دليل كه 

دارد هوا را آلوده می كند.
به نظر مي رسد مشكل بزرگ ما همين ماشين هاست

 فرهنگ ماش����ين داری هم نداريم. تا ماشين می رود، 
نمی رويم موتور آن را تنظيم كنيم. معاينه فنی هم به عقيده 
من غلط است. شما می رويد يك مكانيكی ميزان می كند، اما 
ممكن است همين پس فردايش خراب شود. فرد بايد مرتب به 
ماشينش برسد. معاينه فنی يك سال گواهی دارد؛ در حالی كه 

ممكن است دو روز بعد ماشينش پت پت كند. 
ماشين های ما مصرفش����ان زياد است و از طرف ديگر 
احت����راق كامل را هم ندارند. همان چيزی كه می گويند بايد 
يورو 4 و يا يويور 5 بايد داش����ته باشند. ماشين های ما هنوز 

 يورو 2 دارند. در كش����ورهای اروپايی شهرهايی هستند كه 
ماشين هايشان خيلی بيشتر از ماست اما آلودگی ندارند. چرا 
 كه ماشين هايشان احتراق كامل دارند، مصرفشان كم است، 
ماشين هايشان زود خراب نمی شوند، ماشين های ما ممكن 

است كه اول خوب كار كند، اما خراب می شود. 
از ط����رف ديگر ما عادت به خاموش كردن ماش����ين 
 نداريم. ماشين مدام روشن است. اتوبوس های شهرداری و 
شركت ها را هم حتی شنيده ام كه از شب تا صبح هم خاموش 
نمی كنند. برای اين كه دينامش����ان ضعيف است و در سرما 
روشن نمی شود. ما خودمان هم معموالً اين كار را نمی كنيم. 
پشت چراغ ايستاده ايم، ماشين را خاموش نمی كنيم؛ چراغ سبز 
می شود، عابر پياده فرهنگ ايستادن و صبر كردن را ندارد؛ از 
جلوی ماشين ها رد می شود، تا ماشين بخواهد رد شود، چراغ 
دوباره قرمز می شود و ماشين همچنان روشن يك چراغ ديگر 
را هم می ايستد. پل عابر پياده هم گذاشته اند، اما مردم باز هم 
از خيابان رد می شوند. ما فرهنگ ماشين سواری هم نداريم. 
ما موقع پياده روی، پارك رفتن و حتی نان خريدن هم سوار 

ماشين می شويم. 
به نظر من، پاركينگ مهم تر از فضای سبز است. مردم مدام 
دور می زنند تا يك جای پارك پيدا كنند؛ دست آخر هم يك 
جايی پارك می كند و جريمه می شوند. آنهايی هم كه كمی 
عاقل تر هستند، دو نفری می روند. يك نفر در ماشين می ماند 
و ماشين را هم خاموش نمی كند تا آن يكی كارش را انجام 
دهد و پليس هم اگر آمد بگويد كه می خواهد برود. كارخانه 
 ها هم دو جور آلودگ����ی دارند. يك آلودگی موتوری دارند، 
كارخانه ها و شوفاژ ها؛ بخاری های خانه ها هم از اين دست 
هستند. استانداردی وجود ندارد كه لوله بخاری بايد چند سانت 
و تا كجا باشد. تمام شوفاژ ها را زير پنجره ها كار گذاشته اند 
كه از آنجا تمام گرما بيرون می رود. نمی فهمند كه كجا بايد 
بگذارند. لوله بخاری هم يك ارتفاعی می خواهد. همين است 
كه خانه يكی می رويد، می گويد كه خانه ما پر از دوده است. 

چه كاری می شود كرد؟
آب را از كوه های غرب می گيرند و می دهند به شهرها. 
اين سيستم غلط است. نبايد اين كار را كرد. آب دريای خزر 
را االن دارند شيرين می كنند و می دهند به شهرها؛ می گويم 
 ندهيد. اين همه آب داديد به كاش����ان و اصفهان.. آب ها را 
می دهند به شهرها، كارواش درست می كنند و فضای سبز. 
آلوده می كنند. به كشاورزی كه نمی دهند؛ كشاورزان هم رها 
می كنند و می آيند شهر. هر استانی را خواستيد نابود كنيد، به 

آن آب بدهيد. 
آب دادند به يزد؛ االن 67 تا 70 درصد روس����تاهايش 
خالی شده است. همه جا 5 سال يكبار محاسبه می كنيم كه 
مهاجرت چقدر است؛ در يزد ماهانه حساب می كنيم. چرا كه 
آب را دادند فقط به شهرها. اين ها اشتباه های بزرگی است. 
 االن دير شده اس����ت. مثل خانواده ای است كه نفهميده و 
30 تا 40 تا بچه درست كرده است و با پس اندازش تا به حال 
زندگی كرده است. تنها راه اين است كه به كشاورزی برسيم.

  حميد مجتهدي

كشاورزی كه آب می خواهد، اما آب هم نيست.
كشاورزی را از الر گرفتند، كشاورزی را تعطيل كردند. 
ورامين منطقه كشاورزی خيلی وسيعی بود. تا زمستان و بهار 
آب داشت و تابستان نداشت. سد ساختند و 360 پارچه آبادی 
داشت. همان قبل از انقالب ورامين شد چشم و چراغ ايران و 
آمدند كارخانه قند، پنبه و .. را درست كردند. بعد گفتند تهران 
دارد جمعيتش زياد می شود؛ يك دهم را بدهيم به تهران. زيادتر 

شد و اين سهم زيادتر شد. 
االن چهار سال است كه يك قطره آب به ورامين نرسيده 
است و تمام آب دارد می آيد تهران. زمان آقای هاشمی گفتند 
حاال كه اين طور شده است؛ ديگر سد مانلو را به ورامين بدهيد. 
اين آبی بود كه از دماوند می آيد و می ريزد به همان جوی ها 
برای كشاورزی. آن هم شد برای شرق تهران؛ افسريه و شهر 
ری. همه آب ها دارد می آيد تهران. گفتند زير سد لتيان چاه 
زدند؛ آوردند برای تهران. قنات های لواسان خشك شد. چهار 
 س���ال است كه از شمال آب می آورند، از سد سفيد رود. آب 
قزل اوزن است كه از سنندج و بيجار سرچشمه می گيرد، می آيد 
زنجان و ميانه و آذربايجان شرقی و از آنجا می آيد از مرز زنجان 
و اردبيل و توی اين سد می ريزد. اينها گفتند آب برای ماست 
و 11 تا سد زدند. سد شهريار را هم می خواهند بزنند؛ اين سد 
ها را اگر بزنند، برنج كاری گيالن هم تعطيل می شود. قرار بود با 
اين سد هر سال 170 هزار هكتار برنجكاری شود. االن 11 سد 

دارند می زنند، 11 سد ديگر هم در برنامه است كه بزنند. 
يكی ديگر هم از شاخه شاهرود بود كه آن را هم گرفتند 
برای تهران. االن هم دارن����د آب تنكابن، قله دو هزار را كه 
همش كشت و كشاورزی و اينها می شود می خواهند بياورند 
برای تهران. چالوس هم رودخانه های كمی دارد، اگر اين را 
بيندازند روی ديزين و بدهند به تهران و ديگر آب ندارد. بايد 
يك راكتور اتمی بزنند كنار دريا، شيرين كنند آب را و بفرستند 
برای تهران. چرا كه شهرها را دارند توسعه می دهند. هر چه 
به شهرها بيشتر می رسند روستاها بيشتر تخليه می شوند و 
شهرها مشكلش����ان بيشتر می شود. پس كی می خواهد اين 

وضع تمام شود. 
قانون گذاش����تند؛ وقتی جمهوری اسالمی آمد گفت 
كشاورزی را توسعه دهيم برای اين كه وابسته به امريكا نباشيم. 
رفتند چاه زدند و می دانيد كه چه شد؛ درياچه اروميه را هم 
چاه ها نابود كردند. جهرمی كه سال 1342 آب 13 متری و 
14 متری بود، االن 50 متر پائين رفته است. جهرمی كه صادر 
كننده ميوه بود؛ االن صادر كننده ذغال شده است. همينطور 
پسته را توسعه دادند و چاه زدند. يك چاه در گرمسار، سمنان 
و اين جور جاها خيلی باشد 800 ميليون تومان است. آنجا 
10 ميليارد تومان شده است. چرا كه آب نيست، 350 متر رفتند 
پائين تا به آب برس����ند. سال هاست ديگر آب نمك می آيد 

بيرون. اينقدر شور است. 
پس بايد نتيجه بگيريم كال آب به زودی تمام می شود 

يا كم می آيد
اينطوری هيچ جای ايران تابس���تان آب م���ازاد ندارد، مثل 
خانواده ای كه هيچ وقت پ���ول اضافی ندارد. اگر از يك خانواده 
ديگر هم پ���ول بگيرد آن خانواده را هم خ���راب می كند. ما از 
چهار محال و بختي���اری آب گرفتيم، االن خودش فاضالب هم 
 ندارد كه اس���تفاده كند. در كارون پارس���ال رفتم داشتند سبزی 
می كاشتند. كارون 20ميليارد متر مكعب آب داشت، كارونی كه 72 
شهر اهواز را می خواست بگيرد، االن دارند توش سبزی می كارند. 

 اينقدر آب نيست كه شهردار اهواز هم دارد مدام خاك 
می ريزد كه به شهرش اضافه كند. اينجا هم كه آب بهش داده 
اند آباد نشده است، اينجا را هم نابود كرده است. آبی كه از اهواز 
داشتند انتقال می دادند را به روستاها ندادند، فقط روستاهايی كه 
كنار لوله بودند؛ لوله را سوراخ كردند. بنابراين از آن آب به آنها 

دادند فقط برای استفاده خانه شان نه برای كشاورزی. 
 چرا در كش����وری كه تمام محصوالت درونش كاشته 
می شود از قهوه و ذرت درونش كاشته می شود و تمام آب و 
هواها را در خودش دارد، از زمين خوزستان سالی سه بار ذرت 
برداشت می شود. در استان گلستان سالی دوبار سويا برداشت 
می ش����ود. با اين روش غذای دام ها تامين می شود. به مردم 
دروغ نگويند بگويند كه ما االن مرغ به شما كم می دهيم اما تا 

سه ماه ديگر دانش را تامين می كنيم. 
گندم؛ ما امسال گندم ها را داديم به دام ها و 3 درصد آن 
را به دولت داديم. گندمی كه آن همه هزينه دارد 420 تومان 
می خرد، دامدارها گندم را از ما 500 تومان خريده اند. جو هم 
بود 700 تومان؛ جو نخريدند و گفتند گندم می خريم. گندم 

 ها را دادند به دام ها. سال آينده بدتر است مردم ديگر گندم 
نمی كارند. چرا گفتند جو خوب است. از ما نخريدند رفتند با 
ارز 2500 تومانی، 750 تومان از فرانسه و امريكا گندم خريدند. 
چرا اين گناه است. چايی دارند وارد می كنند، اما هنوز پول 
چايی مردم را ندادند. 10 -12 ميليارد تومان بدهكارند. پول 

چايی را هنوز نداده اند. پ
پس كشاورز چطور كار كند. االن پنبه ها را نه كسی هست 
كه بچيند و نه كسی می خرد. وزير كشاورزی اعالم كرده است 
به تمام نقاط ايران كه رهبر فرموده اند توليد بايد باال برود، هر 
جا زمين خالی هست ببريد زير كشت. كشت را بايد كم كنيم، 
بدبختی ما توسعه بی رويه بوده است. اين كه سطح كشت، 
شهرها، صنعت و دانشگاه ها را توسعه داديم. همه اينها آب 

می خواهد. 
بايد كمتر بكاريم تا امكانات بيشتری داشته باشيم. بايد 
راندمان را باال ببريم. گرمسار االن 8 تا شهرك صنعتی دارد، همه 
را جمع كنيد يكی هم نمی شود. بی خود دانشگاه ها را توسعه 
می دهيم؛ خودم االن 12 دانشجوی دكتری روستايی ديدم كه 
حتی يكی از آنها گاو را نديده است، به درد نمی خورند؛ چطور 
می توانند مش����كل مملكت را حل كنند. اين 12 تا را سال 
ديگر بكنند 200 تا اين فايده اش چيست؟ اين ها سربار جامعه 
هستند. كشورهای خارجی اگر بخواهد دانشجوی دكتری 

بگيرد؛ بايد حداقل فرد يك سال در روستا كار كرده باشد. 
درياچه اروميه هم كه االن خشك شده است، به خاطر 
توسعه بی رويه است. درياچه قربانی توسعه بی رويه كشاورزی 

است.

نتيجه اين بی آبی چه می شود؟
به آلودگی ختم می شود. آلودگی بيشتر به اين خاطر است 
كه مردم آمده اند به شهر. منشاء آلودگی بيشترش از روستاست. 
آمده اند در شهر، خانه، كار و ماشين می خواهند. اجتماع را هم 
فاسد كرده اند. خود من كه دهاتی بودم آمده ام شهر و فرهنگم 
هم از دست رفته است و شده ام تهرانی. چقدر هم فجايع و 
دزدی از روی ناچاری ايجاد شده است. ما آمديم در تهران، دو 
كار كرده ايم. يكی اين كه آلوده كرده ايم تهران را و يكی ديگر 
اين كه سرطان درست كرده ايم. سرطان چيست؟ سرطان تكثير 
سلول است. اين قدر جمعيت سرطان است. فكر می كنيم كه 
داريم زندگی می كنيم. اينطور نيست. ما همان سلول ها هستيم 
و داريم تهران را هم نابود می كنيم. همان كه نابود كرده ايم. 
ديگر حيوان و پرنده هم در آن نيست. يعنی تهران سرطان گرفته 
است. تنها كاری كه می توانند بكنند اين است كه فكر كنند برای 
كاهش آلودگی، اين كه طرح زوج و فرد كنيم و ماشين ها را 
كنترل كنيم اينها بی خود است. همه اين كارها هم با حقه انجام 
می شود. مثال معاينه فنی طرف می رود می گيرد. معاينه فنی هم 
غلط است. بايد سطح فرهنگ مردم باال برود. بايد به روستاها 

برسند تا مشكل تهران حل شود.
ما در تهران دو مشكل داريم، يكی اين كه داريم ريه های 
تهران را نابود می كنيم. تپه های عباس آباد و چيتگر همه از بين 
رفته است. از طرف ديگر توسعه فضای سبز مطرح است. گفتند 
بياييم فضای سبز را در شهر زياد كنيم، اما چمن كاری كردند. 
فضای سبز اش����تباه است. فضای سبز تهران را بايد كم 
كرد. كشورهای پيشرفته منابع آلوده كننده را از بين می برند. 
ماشين و دودكش را نمی گذارند دود كنند. توسعه فضای سبز 
اشتباه است، اصال آب نداريم. مشكل اين است كه هر كسی 
می خواهد كار خودش را بكند و به فكر خودش است. همه 
هم می آيند شهر. همه هم از وزارت نيرو آب می خواهند. از 
كجا بياورد. وزارت نيرو آب ندارد كه بدهد. مهم ترين مسئله 
 آب است، آب نيست. فضای سبز هم هر چيزی باشد، آب 
می خواهد. چمن كه ديگر هيچی. شورا كردند كه 5 هزار هكتار 
به فضای سبز تهران اضافه كنند. آب كجا را ديگر برای تهران 
بياوريم؟ تهران همه جا را نابود كرد و خودش هم آباد نشد. 
تهران س����رطان است. جايی می شود كه ديگر جای زندگی 
نيس����ت. ديگر نمی شود در خيابان ها راه رفت. می خواهند 
هوا را با دود، كاميون و ماش����ين آلوده كند و بعد با گياه آن را 
تميز كند. گياه هم مثل انسان است؛ ما از بينی نفس می كشيم. 
اين گياه ديگر اينقدر دوده خورده است كه نمی تواند نفس 
 بكشد. كش����ورهای اروپايی حداقل اين ها را می شويند، ما 
 آب هم نداريم كه گياه را بشوييم. بعد درخت ها را می آيند هرس 
می كنند. اگر درخت را برای فضای س����بز می كاريد؛ چرا 
هرسش می كنيد. درخت هر چقدر بزرگتر باشد، قدرت تصفيه 
كنندگی اش بيشتر است. وقتی قطعش می كنيد ديگر سايه، 

تصفيه كنندگی و خنكی هم ندارد.
پس به جای فضای سبز بايد چه كنند؟

يكی اين كه بايد پاركينگ درست كنند و ديگر اين كه بايد 
منابع آلوده كننده را از بين ببرند. همه اينها بايد اصالح شود. همه 
اينها را كشورهای خارج دارند. به عقيده من اصالً ولش كنيم ، 
 شايد خودش درست ش����د. خرابی چو از حد بگذرد، آباد 
می گردد. بايد تهران را ول كنند. مثل پدر و مادر می ماند كه 
 نمی توانند خانواده را اداره كنند. بهتر است ولش كنند شايد 

بچه ها بهتر اداره كنند.

آلودگی بيشتر به اين خاطر است كه مردم 
آمده اند به شهر. منشاء آلودگی بيشترش 
از روستاست. آمده اند در شهر، خانه، كار 

و ماشين می خواهند. 
اجتماع را هم فاسد كرده اند. خود من كه 
دهاتی بودم آمده ام شهر و فرهنگم هم از 

دست رفته است و شده ام تهرانی
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  دكتر س��يدكمال قائمي: ... هنرنمايي 
عالي و گرانمايه حضرت  عليه خانم، هركي من 
جمله بنده دكتركمال قائمي و خانم را خشنود تر 
مي كند. ظرافيت كار و تناس���ب رنگ و قابل 
كارهاي نقاشي مينياتور خانم طباطبايي بسيار 
چشمگير و مورد تحسين است... نمونه هاي هنر 

علي و تا حدي اختصاصي خانم را نمي توان مورد توجه قرار نداد 
و من قبول مي كنم كه سخت تحت تاصير واقع شده ام...

استاد س��يدعبداهلل انوار، فيلسوف و 
نسخه شناس برجسته: سعادت ياري كرد خانم 
نيره سادات طباطبايي را زيارت كردم و سركار 
خانم نقاشي  ها و مينياتورهاي بسيار عالي را 
نمايش دادند كه بسيار كارهاي هنري ارزشمندي 

بود. از خداي بزرگ تعالي و ترقي ايشان را مسألت دارم. 

دكتر محمدعلي اسالمي ندوشن: ساعتي 
توفيق دست داد كه كارهاي هنري خانم نيرة 
طباطبايي را تماشا كنم. در ميان هنرهاي نقاشي 
از همه ظريف تر تذهيب است كه كاري است 
بسيار دقيق و حوصله  سوز. ظرايف قلمي و 

شكيبايي بشر نهايت توانايي خود را در اين هنر مي نماياند. در 
دوران ما كه همه كارها ابزاري شده است، اين گونه پرداختن به 
هنر به راستي قابل تحسين است كه تركيبي از بوته  ها و رنگ هايي 
را به وجود مي آورد كه چشم نواز و فرحبخش است. توفيق اين 

خانم گرامي را آرزومندم. 

دكتر ش��يرين بياني )استاد دانشگاه و 
هنرش��ناس(: غروب بس دلنشين و انديشه 
برانگيزي است اين غروب، در بين نقش  ها و 
رنگ  ها غوطه خوردم و مي خورم: نقش هايي كه 
يك بانوي جواني و عاري از ريب و ريا آفريده 
است. شگفت آنكه تازه كار است ولي گويا سال هاست كه در 
كار نقاشي و مينياتور كار كرده. دستي توانا، ظرايف و لطيف دارد 
كه حاكي از روح لطيف اوست. رنگ  ها را كامالً به جا و درست 
به كار مي گيرد و تلفيق مي كند. نقش هاي مينياتوري را به درستي 
و بدون لغزش دست و انديشه بر سرجاي خود مي نشاند. آيندة 
بسيار درخشاني براي اين بانوي جوان عزيز و هنرمند مي بينم. به 

اميد اين آيندة درخشان در زمان حال پر تأللو. 

ابوالفضل جليلي )كارگردان سينما و داور 
بين المللي فيلم(: فقط مي توانم برايتان آرزوي 

سالمت بكنم، چون حقيقتاً موفق هستيد. 

دكت��ر حكم��ت اهلل مالصالح��ي 
)باستان شناسي و استاد دانش��گاه(: روزي 
گذشت اما چه زيبا و مبارك زير سقفي كه همه 
هنر بود و هنرمندانگي بانويي هنرمند و خوش 
ذوق... آثار تذهيب س���ركار خانم نيره سادات 
طباطبايي آنچنان برايم چشم نواز بودند كه هر بار من و همسرم با 
دقت و مراقبت بيشتر به آنها نگاه مي كرديم، آنچنان جان ما را گرمي 
مي بخشيد كه جز تحسين چيز ديگري بر زبانمان جاري نمي شد و 

نمي تراويد. براي ايشان دعاي خير و آرزوي توفيق دارم. 

دكتر پرويز كردواني )اس��تاد دانشگاه 
تهران و پدر كويرشناسي ايران(:فرصتي دست 
داد طاليي و غيرقابل تصور از كارهاي بسيار 
زيبا كه وصف آن مشكل است از خانم نيره 
س���ادات طباطبايي كه واقعاً چنين كارهاي با 

ارزشي از خانمي خيلي جوان نديده بودم به گونه اي كه اگر اين 
كارها را نديده بودم و اين خانم يا هر شخص ديگري از هنرمندي 
فوق العاده ايشان تعريف مي كرد، باور نمي كردم اما امروز كه اين 
كارها را ديدم و از نزديك و با دقت آنها را مطالعه كردم، از شوق 
ديدار اين آثار بس���يار با ارزش مي خواستم با ديد پدرانه آنطور 
كه شايسته بود، خودم را خوشحال كنم نه او را، با بوسه زدن بر 

پيشاني اين هنرمند جوان بسيار با ارزش.
دكتر پرويز كردواني

استاد اديب برومند، هنرشناس برجسته 
و مجموعه دار بين الملل��ي: بانوي هنرمند، 
سركار خانم نيره سادات طباطبايي 28 خرداد 
93 به خانه من آمدند و قسمتي از نقاشي هاي 
اخيرش���ان را آوردند كه پيشرفت خانم را در 

زمينه مينياتور بخوبي نشان مي داد و مايه اميدواري بيشتر شد كه 
سركار خانم نيره سادات طباطبايي به سرعت مراحل ترقي را در 

نقاشي پيموده، خاصه با پشتكاري كه دارند. 

دكتر غالمحس��ين ابراهيمي ديناني: 
مس���ئله اي كه بايد يادآور شوم اين است كه 
سركار عليه خانم نيره سادات طباطبايي براي 
نخستين بار دست به يك سلسله كارهاي هنري 
زده اند كه در حقيقت شبه اعجاز است و بنده 
هر چه در آن كارها دقت كردم، كارهاي هنري ايشان را بي نظير 

يا كم نظير ديدم. 
با اخالص ابراهيمي ديناني

دكترحسن انوري، اس��تاد دانشگاه و 
مؤلف »فرهنگ سخن«: امروز هشتم مرداد 93 
ساعت 7 بعدازظهر،  خانم نيره طباطبايي همراه 
با تابلوهايشان به منزل ما آمدند و ما را شاد و 
مسرور ساختند. به خصوص ديدن تابلوهاي 

خانم طباطبايي من و همسرم را شگفت زده كرد چرا كه ايشان در 
عرض كمتر از يك سال اين آثار را به وجود آورده اند. شعر حافظ 

را تقديم ايشان مي كنم: 
از صداي سخن عشق نديدم خوشتر 

يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند 

دكتر مهدي محقق رئيس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي: توفيق ديدار خانم هنرمند 
سركار خانم نيره سادات طباطبايي دست داد. 
در اين جلس���ه كه با حضور همسرم خانم 
نوش آفرين  انصاري اتفاق از آثار هنري سرخانم 
طباطبايي استفاده كرديم. اميدواريم كه روز به روز هنر ايشان در 

ترقي و تعالي باشد: 
باش تا صبح دولتش بدمد

كاين هنوز از نتايج سحر است

زنده ياد خسرو افش��ار هنرشناس و 
هنرمند برجسته و برادر مرحوم ايرج افشار: با 
علم و آگاهي مي گويم كه كارهاي اخير خانم 
نيره سادات طباطبايي شاهكار است به معناي 

واقعي كلمه. 
فرهنگ و هنر ايراني با وجود اين كارها، هنرمندي برجسته 
در اختيار دارد كه تمام اصول هنري را مي شناسد مراعات مي كند. 
خرم و رنگ در كارهاي خانم طباطبايي درست ترين و زيباترين 
حالت ممكن را پيدا كرده است... آرزو مي كنم با وجودي كه در 
چنگال بيماري اسيرم، زنده بمانم و كارهاي بعدي اين هنرمند قوي 

و برجسته را ببينم...

نقاشي اصالت،   اصالت نقاشي

نر
ه نگاهي به زندگي و آثار هنري نيره سادات طباطبايي

ديدگاه ها و نظرهاي استادان 

نيره سادات طباطبايي) با نام هنري »طبا«( در يک خانواده اصيل و پرجمعيت در تهران به دنيا آمد. او از نخستين سال هاي 
كودكي داراي استعداد سرشار هنري بود، به گونه اي كه از طفوليت به كارهاي هنري واقعي عالقه  نشان مي داد و تعجب اطرافيان 
را بر مي انگيخت. توجه شديد به جزئيات و محيط اطراف، هم سخني با برگ ها و درختان، دقت به انواع نورها و رنگ ها و 
كشش به هر آنچه حاوي  نحوه اي از زيبايي هاي اصيل بود، بخش اصلي كودكي او را شكل داد. همانگونه كه خود مي گويد، 
در كودكي پيش از آنكه به مدرسه برود، بارها و بارها از ديدن يک پروانه دچار اعجاب مي شد و همواره مي كوشيد آنچه را كه 
مي ديد، نقاشي كند.خيره شدن او به يک پروانه خوشرنگ كوچک گاهي ساعت ها طول مي كشيد و با مكالمات  زمزمه هايي 

همراه بود كه براي  ديگران بي معني و حتي نگران كننده مي نمود و غالبا اعتراض تند و تلخ بزرگتر ها را در پي داشت.
به داليلي كه مجال طرحش نيست، استعداد هنري اين بانوي هنرمند امكان بروز نيافت و گذشت زمان موجب سركوب 
توانايي هاي هنري يک نقاش فطري شد. به گونه اي كه هنر به صورت كامل از اصل و فرع زندگي او خارج شد و هرگز امكان 
بروز يافت. سال ها بعد، اين استعداد در نخستين سال ازدواج توسط همسرش كشف شد و چنين بود كه او با تشويق هاي شوهر 
به نقاشي روي آورد و توانست با استعدادي كم مانند و خالقيتي منحصر به فرد و صد البته پشتكاري كه در نوع خود طاقت فرسا 

و بي نظير بود، آثاري را پديد آورد كه براي اهالي هنر و صاحبان نظر اعجاب انگيز است.
نيره سادات طباطبايي، در قدم اول چندين پرتره پركار را روي كاغذ آورد. پس از آن نقاشي را به صورت حرفه اي آغاز كرد. 
او براي اينكه به صورت كامل در خدمت هنر باشد و بتواند نبوغ هنري اش را به طور برساند، از تدريس � كه شغل اصلي اش بود 
� كناره گرفت و به صورت تمام وقت به خلق و آفرينش پرداخت. از روي عالقه بيش از ۲ سال در شاخه هاي مختلف هنرهاي 
اسالمي و به طور خاص تذهيب، مينياتور و گل مرغ كار مي كرد و آثاري را پديد آورد كه استادان شاخص اين عرصه نسبت به 

قوت و برجسته بودن آن به صورت كتبي گواهي داده اند و در ادامه همين نوشته به بخشي از آنها اشاره خواهيم كرد.
او بعد از به س��رانجام رساندن زمينه هاي كاري هنر سنتي � بومي ايران ، به نقاشي رئال روي آورد و مدت ها  طبيعت 
بي جان، منظره و هر آنچه كه به نقاشي واقع گرا مربوط  باشد نيز كار كرد، و آثاري را پديد آورده است كه دقت موجود در آنها، به 
كارهاي اصيل پهلو مي زند.عالو بر اين، طباطبايي در حوزه نقاشي مدرن و پست مدرن و سورئال هم آثاري پديد آورده است كه 
نشان دهنده گستره وسيع تخيل هنري او و برداشت ويژه او از جهان امروز، انسان امروز و مناسبات جديد روزگار ديجيتال است. 
كوتاه سخن اينكه: از نيره سادات طباطبايي مي توان به عنوان هنري صاحب سبک، داراي خالقيت ويژه و صاحب توانمنديهاي 
خاص ياد كرد كه استعداد هنري اش پس از سال ها مسكوت ماندن و مغفول افتادن، به طرزي شگفت و معجزه آسا امكان ظهور 
يافته و در فضاي هنري معاصر جريان يافته است. اين نكته قابل توجه است كه در شرايط فكري، زندگي و فرهنگي ايران معاصر، 
كم نيستند اشخاصي كه استعداد هنري آنها به داليل مختلف بروز نمي يابد و اين قطعاً امري خسارت بار است كه هرگز نمي توان 
آن را جبران كرد. از اين نظر، خانم نيره سادات طباطبايي نمونه اي قابل توجه از بانويي است كه موفق شده جوهر هنري يک زن 
ايراني را به طوري ناباورانه به ظهور برساند و شگفتي و حيرت اصحاب هنر، استادان، صاحبنظران و دانشوران معاصر را موجب 
شود.در اينجا بخشي از اظهار نظرهاي استادان به نام و شخصيت هاي شاخص و برجسته دربارة آثار، كارها و خالقيت هاي هنري 

خانم طباطبايي را نقل مي كنيم، با اين اميد كه اين امر موجب تشويق ديگران براي كشف استعدادهايشان گردد
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 اهميت دادن به خانواده
خانواده به عنوان كانونی ترين سيس���تم اجتماعی موثر 
بر شخص قلمداد می ش���ود. در جوامعی كه سطوح بااليی 
از خشونت خانگی ديده می ش���ود، آم��ار طالق باالست 
 و حمايت ه���ای اجتماع�����ی الزم از خانواده ها صورت 
نمی گيرد، شادك���امی كاهش معناداری را نشان می  دهد. داشتن 
ارتباطات خانوادگی سالم و مبتنی بر احترام متقابل، احساس 
امني���ت و عزت نفس فرد را افزايش داده و همين امر كيفيت 
زندگی و به طبع شادكامی افراد را تحت تاثير قرار می دهد.  

تمرين مهارت های اجتماعی
مهارت های اجتماع���ی ، تعامل و ارتباط با ديگران را 
 تس���هيل می كند و نقش های اجتماعی و مراودات را خلق 
می كند. بنابراين، داشتن مهارت های اجتماعی باعث می شود 
بتوانيم دايرة ارتباطات خود را گسترش دهيم و از سلول تنهايی 
خود رهايی يابيم. اجتماعی شدن با يادگيری مهارت های 
اجتماعی امكان پذير است و افراد با مهارت اجتماعی بيشتر 

شادكامی بيشتری را تجربه می كنند. 
تمركز بر تداوم ارتباطات

 انسان در طول زندگی خود روابط گوناگونی را تجربه 
می كند. هر چه فرد دارای دايرة ارتباطی وس����يع تر و روابط 
اجتماعی مستحكم و با دوام تر باشد، شادكامی بيشتری را تجربه 
خواهد كرد. بنابراين، برای دستيابی به شادكامی، فرد عالوه بر 

گسترش دايرة ارتباطات، بايد به تداوم آنها نيز توجه كند.
شركت در جشن ها

جشن ها و اعياد در هر فرهنگی زمانی برای شاد بودن 
و در كنار هم بودن است. شركت در چنين مراسمی، منجر به 
افزايش ارتباطات اجتماعی مثبت و لذت بخش شده و ساعاتی 

شاد را برای افراد رقم می زند.
استفاده از رفتارها، مناسبات و ادبيات گفتگويی مهربان و 

شادی آفرين
برای اينكه شاد باشيم و توانايی اين را داشته باشيم 
كه ديگران را نيز شاد كنيم، می بايست رفتارهای بين 
فردی همدالنه را برگزينيم و در مراودات خود با 
ديگران بر مولفه های شادی آفرين بيش از غم و 

اندوه تاكيد داشته باشيم.   
پرهيز از مقايسة اجتماعی 

شادكامی به واسطة فرآيند مقايسه ميان وضعيت 
موجود با استانداردهای ويژه ارزيابی می شود. چنانچه 
افراد در فرايند مقايسه، وضعيت موجودشان را 

با استانداردهايی بسيار فراتر از 

آن ارزيابی كنند، احساس رضايت كمتری خواهند داشت و 
در نتيجه كاهش معناداری را در سطح شادكامی شان تجربه 
خواهند كرد. فرآيند مقايس���ه اجتماعی در بيشتر موارد جو 
رقابت را حاكم می سازد كه اين امر با افزايس فشار و استرس، 
شادكامی را كاهش می دهد. بنابراين، برای شادك�����ام بودن 
می بايست مقايسة اجتماعی را كنار نهاد و رفاقت و همكاری 

را به جای رقابت جايگزين نمود. 
تقويت صفات شخصيتی مثبت

همانطور كه در بخش دوم كتاب حاضر مطرح ش���د؛ 
برخی صفات ش���خصيتی وجود دارند كه با شادكامی در 
ارتباطند. ايجاد تغيير در برخی صفات شخصيتی كاری بس 
دشوار است ) مانند جايگاه پايش(. اما، اف���راد می توانند با 
تقويت برخی از ويژگی های فردی و صفات شخصيتی مثبت 

در درون خود شادكامی شان را افزايش دهند.  
باالبردن سطح عزت نفس و خودكارآمدی 

زمانيك�ه ارزيابی های فرد از خودش مثبت باش���د و 
قضاوت وی دربارة مي���زان توانايی هايش در انجام تكاليف و 
رسيدن به اهداف به واقعيت نزديك تر باشد ) نه بيش از حد 
و نه كمتر از واقع(، رضايت از زندگی و به دنبال آن نيكزيستی 
پنداری وی افزايش خواهد يافت. افراد دارای سطوح باالی 
عزت نفس كه توانايی های خود را درست ارزيابی می كنند در 
برخورد با چالش ها بهتر می توانند موقعيت را مديريت كرده و 

موفقيت بيشتری كسب می كنند. 
باال بردن سطح خوش بينی و مثبت انديشی

خوش بينی و مثبت انديش���ی به عنوان نگرش های 
پنداری ای كه موقعيت ها و رويدادها را به عنوان موارد مثبت 
تعبير و تفسير می كنند، شادكامی را افزايش می دهند. افراد 
خوش بين نسبت به آينده اميدوار ترند و موانع و رويدادهای 
ناگوار نمی تواند آنها را نا اميد سازد . همين امر 

شادكامی را در آنها افزايش می دهد. 
تمركز بر نقاط قوت و نگاه مثبت به 

شكست ها
 تاكيد بر توانمندی ها نكته ای مهم 
در شادكامی است. افرادی كه به نقاط قوت 
خود توجه دارند، يعنی به اصطالح نيمه 
پر ليوان را می بينند ، مثبت انديش ترند 
و به احتمال بيشتری به شادكامی دست 
خواهند يافت. چنين افرادی در برخورد 
 با شكست ها نااميد نمی شوند و با تكيه بر 
توانمندی هايشان و درس گرفتن از شكست 
هايشان، تالش بيشتری می كنند و 

شاد    زندگی کنيم
 پروفسور داريوش فرهود

ي
شاد

راهكارهايی برای شاد زيستن

شادكامی به مقدار زيادی به فرد و ويژگی های فردی وابسته است. از اين رو، برای برخورداری از نيكزيستی روانی ابتدا 
بايد راهكارهای فردی افزايندة شادكامی را بشناسيم كه در ادامه مهم ترين آنها معرفی می شوند.

احتمال بيشتری دارد كه به موفقيت دست يابند. 
تقويت حس شوخ طبعی 

اگر با اين تعريف ش���وخ طبعی موافق باشيم كه شوخ 
طبعی را به عنوان عمل ، گفتار و يا نوش���تاری كه شادی و 
خوشحالی ايجاد می كند، معرفی می كند، به طور ضمنی با 
اين امر موافقت كرده ايم كه شوخ طبعی خود عامل شادكامی 
است. افراد شوخ طبع هم خود شاد هستند و هم ديگران را 

شاد می كنند. 
هدفمندی و دنبال كردن اهداف

 پر واضح است كه؛ هدفمندی و تالش برای دستيابی به 
اهداف يكی از تاثير گذارترين مولفه های زمينه ساز شادكامی و 
نيكزيستی پنداری است. هدفمندی به زندگی جهت می دهد و 
يكی از اركان اساسی سازگار شدن با محيط پيرامون است. 

پرهيز از تعصب و دگم انديشی
دگم انديشی  در تمامی انواع آن )مذهبی، نژادی، قومی، 
سياسی(، به عنوان يكی از عواملی كه شادكامی و نيكزيستی را 
به صورت منفی تحت تاثير قرار می دهد، مورد توجه است. 
افراد دگم انديش در ذهن خود ، يك سيستم شناختی خشك 
و غير قابل انعطاف را ش���كل می دهند كه به صورت يك 
ويژگی شخصيتی باثبات ، توان سازگاری آنها با محيط پيرامون 
را كاهش می دهد. از آنجا كه مولفه های شناختی و هيجانی 
شادكامی هر دو به ميزان قابل توجهی تحت تاثير سازگاری 
فردی هستند، بنابراين در افراد دگم انديش، كه سطح سازگاری 
پايينی دارند، كاهش سطح شادكامی و بروز خشونت امری غير 

قابل اجتناب است.
توجه به بعد معنوی زندگی

يكی از ابعاد شكل دهندة ش���ادكامی معنويت است تا جاييكه 
برخی صاحبنظ���ران اين حيطه، ب���ا به كار ب���ردن مفهومی تحت 
 عن���وان »ش���ادكامی معن���وی «آن را باالترين ش���ادكامی ها معرفی 
می كنند. توجه به معنويات در زندگی، شادی غيرمشروطی را ايجاد می كند 
كه با درك واقعی از جهان پيرامون همراه است. حتی بسياری بر اين باورند 
كه؛ گزينش اهداف درونی ،كه رشد شخصی و معنويت را در بر می گيرد، 

شادكامی بيشتری نسبت به اهداف بيرونی و مادی ايجاد می كند. 
تفريح و داشتن سرگرمی های سالم

فراغت و زمان های آزاد هر فرد بهترين موقعيت را برای 
دستيابی به شادی و لذت فراهم می كند. البته، به شرطی كه اين 
زمان را با انجام فعاليت های لذتبخش ، سرگرم كننده و مورد 
عالقة خود پر كنيم. از آنجا كه اوقات فراغت زمان مناسبی 
برای مقابله با استرس كاری و دور بودن از فشارهای روزمره 
می باشد، ش���ادكامی می تواند به واسطة كاهش تنش ايجاد 
شود. از طرفی پژوهش ها بيانگر اين امر هستند كه انتخاب 
يك سرگرمی و  انجام فعاليت های داوطلبانه و غير اجباری 

شادكامی را افزايش می دهند. 
مطالعه و كتاب خوانی 

 كت���اب و كتاب خوان���ی امروزه به عن���وان يكی از 
شاخص های توس���عه مطرح است. بر اساس ديدگاه بيشتر 
صاحبنظران افرادی كه مطالعه می كنند، ذهنی پويا تر داشته، 
از سالمت باالتری برخوردار بوده و در نتيجه كيفيت زندگی 
باالتری را تجربه می كنند. بنابراي���ن، می توان با ايجاد عادت 
كتاب خوانی سطح شادكامی و نيكزيستی فردی و اجتماعی 
را افزايش داد. از اين رو، پيشنهاد می شود روزانه، در كمترين 
مقدار، يك ساعت را به مطالعه اختصاص دهيم تا شادكام تر 

باشيم.
تحصيل

 تحصيالت يكی از اركان سبك زندگی سالم قلمداد 
 می ش���ود و افراد دارای تحصيالت باالتر به سبب درك 
مناسب تر نسبت به محيط و توانايی های شناختی باالتر 
بهتر می توانند بر چالش ها و موانع غلبه كرده و به موفقيت 
دست يابند. تحصيالت از آنجا كه به طور معمول با درآمد 
و رفاه نس���بی همراه است و منزلت اجتماعی بيشتری به 
همراه دارد، شادكامی بيش���تری را برای فرد به ايجاد می 
كند. اين در حاليس���ت كه، افراد دارای تحصيالت پايين 
به واسطة، اشتغال به مش���اغل با حقوق كمتر و منزلت 
 اجتماعی پايين تر ، رضايت از زندگی كمتری را تجربه 

خواهند كرد.
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 بهار در واقع، اتفاقي است كه هر سال يك بار روي 
مي دهد و طليعه آن لحظه تحويل سال است كه ايرانيان 
از قرن ها پيش اين لحظه  را با عنوان »تحويل سال« جشن 
می گيرند؛ اما به لحاظ علمي تحويل سال دقيقا چه زماني 
اس����ت و كی رخ می دهد؟ »تحويل سال« يا در اصطالح 
نجومی »اعتدال بهاری« به لحظه ای گفته می شود كه خورشيد 
از ديد ناظر زمينی، استوای سماوی را قطع و از آن عبور كند 
و زاويه  ميل آن صفر شود. به عبارت ديگر زمانی است كه 
زاويه  تابش خورشيد بر استوای زمين عمود باشد. اين بدين 
معنی است كه نور خورشيد در اين لحظه به نيم كره  شمالی 
و جنوبی به مقدار مس����اوی می رسد. اگر هنگام ظهر در 
نقطه ای بر استوای زمين بايستيم خورشيد را درست باالی 
سرمان خواهيم ديد. هم چنين اگر در قطب شمال باشيم، در 
لحظه  اعتدال بهاری، خورشيد در حال طلوع خواهد بود و 

در قطب جنوب، در حال غروب.
در روز اول فروردين طول روز و ش����ب در نقاط 
مختلف دنيا به طور تقريبي يكی می شود و مركز خورشيد 
دقيقا 12 ساعت باالی افق قرار مي گيرد كه قابل رؤيت 
است. دليل تقريبی بودن طول روز و شب اين است كه 
خورش����يد از روی زمين قطر زاويه ای قابل توجهی دارد 
)حدود 5/0 درجه( و در هنگام طلوع، مركز خورشيد هنوز 
زير خط افق محلی است ولی پرتوهای نور از قسمت های 
بااليی خورشيد به ما می رسند. هم چنين نور خورشيد در 
جو زمين كمی پراكنده می شود و نور آن زودتر از آن كه 
خورشيد از افق باال بيايد به ما می رسد. به اين دو دليل است 

كه طول روز كمی بيشتر از طول شب می شود.
در واقع علت اصلی به وجود آمدن فصل ها در روی 

كره  زمين، زاويه ی محور چرخش زمين به دور خود نسبت 
به محور عمود بر صفحه ی گردش زمين به دور خورشيد 
اس����ت. اين زاويه تقريبا 5/23 درجه است. در برخي از 
اشكال نجومي، چهار نقطه ای كه تغيير فصل  در آن ها رخ 

می دهد نشان داده شده است.
 اين چهار نقطه به ترتيب به اعتدال بهاری، انقالب 
تابستانی، اعتدال پاييزی، و انقالب زمستانی معروفند. وقتی 
كه قطب شمال به سمت خورشيد متمايل شده باشد، در 
نيم كره  شمالی مسير خورشيد در آسمان طوالنی تر است و 
خورشيد در ارتفاع باالتری قرار دارد و اين يعنی رخ دادن 
فصل تابستان. شش ماه بعد وقتی قطب شمال از خورشيد 
دور شده باشد، خورشيد مسير كوتاه تری را در آسمان طی 
می كند و ارتفاع پايين تری دارد كه به معنی رخ دادن زمستان 
در نيم كره  شمالی است. در هنگام اعتدالين، محور گردش 
زمين به دور خود، نه از خورشيد دور و نه به آن نزديك 

می شود و فصل بهار يا پاييز اتفاق می افتد.
شايد شنيده باشيد كه در هنگام اعتدال بهاری خورشيد 
از شرق طلوع و در غرب غروب می كند. اين گزاره كامال 
بديهی  است اما منظور از اين جمله، »دقيقا« شرق و »دقيقا« 
غرب است. در زمان های ديگر سال، مثال در هنگام انقالب 
زمستانی، خورش����يد به جای شرق از شمال شرق طلوع 
می كند و در شمال غرب، غروب مي كند. اعتدال بهاری 
در نيم كره ی شمالی مصادف با اعتدال پاييزی در نيم كره ی 
جنوبی است و در نيم كر ه ی جنوبی به جای بهار، فصل پاييز 
آغاز می شود. همچنان كه در آغاز نوشته اشاره كرديم، از 
قرن ها پيش اعتدال بهاری در نيم كره  شمالی جشن گرفته 

می شود و ما آن را لحظه  تحويل سال می خوانيم.

اتفاقي  به  نام بهار
 دكتر افسانه تهرانيان

ون
رام

پي

بهار، اتفاقي كه هر سال يك بار روي مي دهد

نسیم ُخلد می رود

عر
ش

نس��یم ُخل��د م��ی رود مگ��ر ز جویباره��ا
که بوی ُمش��ک می ده��د ه��وای مرغزارها

فراز خاک و خش��ت ها، دمیده سبزکش��ت ها
چه  کش��ت ها؟ بهش��ت ها، نه ده، نه صد، هزارها

به  چنگ بس��ته چنگها، به نای هش��ته رنگها
َهزاره��ا َتذروه��ا،  کلنگ ه��ا،  چکاوه��ا، 

ز نای خویش فاخته، دوصد اصول س��اخته
ترانه ه��ا نواخت��ه، چ��و زی��ر و ب��ّم تارها

ز خاک ُرس��ته الله ه��ا، چو ُبّس��دین پیاله ها
به برگ الله ژاله ها، چو در ش��فق س��تاره ها

زمزم��ه کش��یده اند  همهم��ه،  فکنده ان��د 
به  شاِخ س��روبن همه، چه  کبک ها چه سارها

نس��یم روض��ة ارم، َجَه��د به مغ��ز دمبدم
ز بس دمی��ده پیش هم، به ط��رف جویبارها

بهارها، بنفش��ه ها، ش��قیقه ها، ش��کوفه ها
ش��مامها، خجس��ته ها، اراک ه��ا، عراره��ا

ز هرکران��ه مس��تها، پیاله ه��ا ب��ه دس��تها
ز مغز می پرس��ت ها، نش��انده می  خمارها

ز ری��زش س��حابها، ب��ر آبه��ا حبابه��ا
چ��و جوی نق��ره آبه��ا، روان در آبش��ارها

فراز س��رو بوس��تان، نشس��ته اند قمریان
چو ُمقری��اِن نغزخوان،  ب��ه  زمردین منارها

فکنده ان��د غلغل��ه، دوص��د ه��زار یکدل��ه
ب��ه ش��اخ  گل پ��ی  گل��ه، ز رن��ج انتظاره��ا

درخته��ای ب��ارور، چ��و اش��تران بارب��ر
همی ز پش��ت یکدگر، کش��یده صف قطارها

در این بهار دلنش��ین،  که  گشته خاک عنبرین
ز م��ن ربوده عق��ل و دین، ن��گاری از نگارها

... به جای آب، ش��عر من اگ��ر برند در چمن
ز فک��ر آب و رن��ج ت��ن، رهن��د آبیاره��ا

هماره تا به هر خزان، ش��ود ز ب��ادِ مهرگان
تهی ز رنگ و بو جهان، چو پشت سوسمارها

خجس��ته باد حال تو، ه��زار قرن س��ال تو
ب��ه ه��ر دل از خیال ت��و، ش��کفته نوبهارها

 حكيم قاآني شيرازي
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آری، می بايست صدا را باال برد. من تا به امروز با غلبه بر 
احساسات ازخودم دفاع كرده ام. آنچه كه امروز ما را خرد می كند 
منطقی تاريخی است كه تمام پاره هايش را ما خلق كرده ايم و 
گره های آن با خفه كردن ما به پايان می رس����ند. با اين حال اين 
احساسات نيس����ت كه می تواند گره های اين منطق مهمل را 
بگشايد، تنها برهانی می تواند گره ها را بگشايد كه بتواند با آگاهی 

به محدوديت ها استدالل كند.
با وجود اين، در نهايت من نمی خواهم باور داشته باشم  
كه آينده دنيا با نيروی تصورات وعشق ما ادامه می يابد. من نيك 
می دانم، مردمانی با انگيزه های سترگ می بايد، كه قدم پيش گذارند 
و نيك می دانم برای مبارزه با اهدافی محدود، جايی كه اميد را به 
سختی  بتوان خردمندانه خواند، تكانی به خود دادن و قدمی پيش 
نهادن، كاری است بس دشوار. ولی موضوع واداركردن انسان 
نيست و برعكس، ضرورت اين است كه نبايد كسی را به كاری 
واداشت بلكه بايد هر كسی با آگاهی به ضرورت كاری كه انجام 

می دهد اقدام كند.
نجات دادن كسانی كه هنوزاميدی به نجاتشان هست؛ اين 
است آن انگيزه سترگ، آن شور و ايثار الزم. ضروری است كه 
فقط به آن بيانديشيم و آشكارا تصميم بگيريم، كه آيا می بايست 
همچنان به رنج انسان ها كه هميشه با اهدافی غيرمعلوم انجام 
می شود بيافزاييم، آيا می بايست پذيرفت كه جهان پر از اسلحه 
خواهد ش����د و دوباره برادری برادرش را خواهد كشت و يا 
برعكس، می بايست تا جايی كه امكان دارد خون و رنج انسان ها 
را نگه داريم تا شايد فقط بتوانيم فرصتی ديگر به نسل های آينده 

بدهيم كه به يقين به اسلحه های بهتری مجهز خواهند بود.
من به نوبه خ����ود، تا حدودی به آنچه كه انتخاب كرده ام 
اطمينان دارم. چون انتخاب كرده ام، به نظرم می رسد كه می بايد 
سخن بگويم، می بايد بگويم كه من هرگز جزو آنانی نخواهم بود، 
هركه می خواهند باشند، كه با آدم كش ها كنار می آيند و پيامدهايی 

را كه به نفعشان است نتيجه می گيرند. 
از ما می خواهند كه كدامين كشور و مردم را دوست بداريم 
و يا دوست نداشته باشيم. در حالی كه ما جزو آنهايی هستيم كه 
به خوبی به شباهت هايمان با ديگر انسانها آگاهيم تا اينكه بخواهيم 
آن انتخاب را بپذيريم. بهترين راه برای دوست داشتن مردم روس 
با توجه به آنچه كه هميشه بوده اند - يعنی همان خميرمايه زندگی 
كه تولس����توی و گوركی از آن حرف می زنند- اين نيست كه 
برايشان ماجراجويی های قدرت را آرزو كنيم، شايد بهتر اين باشد 
كه پس از گذشته فالكت باری كه گذرانده اند ديگر خونريزی 
جديد و وحشتناكی تكرار نشود. اين دقيقاً همان چيزی است 
كه ب����رای مردم امريكا و اروپای نگون بخت نيز صدق می كند. 
اين اوليه ترين نوع واقعيت است كه ما آن را در هياهوی روزانه 
فراموش می كنيم.آری، ام����روز آنچه كه بايد با آن مبارزه كرد، 
ترس است و سكوت، كه به سبب آنها جدايی روح و روان رخ 
می دهد. آنچه كه بايد از آن دفاع كنيم گفت وگو است وارتباطات 

جهانی بين انسان ها. بندگی، بيداد و دروغ مصيبت هايی هستند 
كه ارتباطات را پايان می دهند و گفت وگو را ناممكن می سازند. 
به همين دليل بايد آنه����ا را به جد نفی كنيم. اما امروزه همين 
مصيبت ها هستند كه متن تاريخ را می سازند و انسان های بسياری 
وجود دارند كه آنها را شرهای ضروری می پندارند. اين نيزحقيقتی 
است كه ما نمی توانيم از تاريخ بگريزيم، چرا كه تا گردن در آن 
فرو رفته ايم. با اين حال، می توانيم ادعای نبرد با تاريخ را داشته 
باشيم برای حفاظت از كسانی كه تعلقی به آن ندارند. اين همه آن 
چيزی است كه من می خواهم بگويم. من در تمام موارد از اين 
موضع و از اين موضوع ها با منطقی كه در نظر دارم محكم تر دفاع 
خواهم كرد و مايلم قبل از پايان، صادقانه بر روی اين موضوع 
بيانديشيم.امروزه تمام ملت ها بر اساس قوانين قدرت و سلطه، 
تجربه های بزرگی را می گذرانند. من نخواهم گفت كه می بايد 
مانع اين تجربه شد و يا اجازه داد كه اين تجربه به راه خود ادامه 
دهد. اين، هيچ نيازی به كمك ما ندارد. بنابراين تجربه راه خود 
را ادامه خواهد داد. حتی هم اكنون مخالفت ما را نيز به سخره 
می گيرد. من فقط خواهم پرسيد: آيا علی رغم اين  دو يا سه جنگ، 
علی رغم نسل های فراوانی كه قربانی شدند و ارزش هايی كه به 
غارت رفتند، روزی فراخواهد رسيد كه نوادگان ما –به فرض 
اينكه زنده  باشند- خود را به جامعه جهانی نزديك تر نيابند؟ 
آن روز فراخواهد رسيد كه بازماندگان اين تجربه، حتی نيروی 
آن را نخواهند داش����ت كه به زوال خود شهادت دهند. چرا كه  
تجربه، راه خود را ادامه می دهد و ناگزير همچنان ادامه خواهد 
داد، بد نيس����ت كه انسان ها وظيفه خود بدانند كه در طول اين 
تاريخ رستاخيزی كه در انتظار ماست به انديشه ای ساده پای بند 
باشند، انديشه ای كه هميشه آماده خواهد بود تا به هر لحظه ای از 
زندگی روزانه معنايی ببخشد، بدون آنكه ادعايی در حل تمامی 

مشكالت داشته باشد.
مسئله اساس���ی اين است كه انسان ها بايد استوار باشند و 
يك بار برای هميشه هزينه ای را می بايد، ادا كنند. اكنون می توانم 
نتيجه گيری كنم. آنچه كه اكنون دلخواه من است، اين است كه 
در ميان اين دنيای پر از آدم كشی، ما بتوانيم تصميم بگيريم كه به 
آدم كشی بيانديشيم و انتخاب كنيم. اگر امكان اين باشد، ما يا  لزومٌا 
جزو آدم كشان می شويم و يا جزو كسانی كه با تمام قدرت آنها را 
نفی می كنند. بنابراين اكنون كه با چنين تقسيم بندی غريبی مواجه 

هستيم حداقل روشن شدن اين تقسيم بندی گامی است به جلو.
در گ����ذر از پنج قاره و در س����ال هايی كه می آيند، يك 
كشمكش بی پايان بين خشونت و سخن گفتن در خواهد گرفت. 
حقيقت اين است كه بخت اولی هزار بار بيش از آخری است. با 
اين وجود من هميشه فكركرده ام كه اگر آنكه در شرايط انسانی 
اميد دارد يك ديوانه اس����ت، آنكه از رويدادها و اتفاق ها نااميد 
است، ترسويی بيش نيست. از اين پس، تنها افتخار اين خواهد 
بود كه مصرانه به اين شرط  بندی ترسناك تن دهيم، كه آيا كالم 

قو ی تراست از گلوله.

در دفاع از انسانيت
 ترجمه: بيتا عظيمی نژادان

اله
مق

نوشته اي از  آلبر كامو،  برگرفته از روزنامه ُكمبا، 30 نوامبر 1946

دو سروده نوروزي
 از جالل رفيع

بهاري كه
 مي آيد

دل��م آيينه ش��د و عكس تو در س��ينه نهفت
م��ژه چش��م تو زن��گار ازي��ن آيين��ه ُرفت

در ره دوس��ت س��رانجام بب��ازم س��ر را
ت��ا بگويند به دل س��ّر س��ر خوي��ش نهفت

بِنگ��ر ب��ر رخ اي��ن اللة ص��د داغ ك��ه باغ
در تماش��اي رخ توس��ت كه يكباره شكفت

وه چ��ه زيباس��ت كه در بس��تر اي��وان بهار
طاق اب��روي من و ي��ار به هم گ��ردد جفت

ي��اد ب��اد آن دو كبوتر ك��ه به دس��تم دادي
همه ش��ب ديده ام از حس��رت پ��رواز نخفت

م��ي  خورد آب حي��ات از لب ش��يرين دهنان
ه��ر ك��ه در ظلمت آش��فتة زلفت آش��فت

جامِ دل مست ش��راب است بدست آر و بنوش
مگ��رت عاقبت ُمل��ک جم اين ج��ام نگفت؟

حس��رت ش��مس گرت هس��ت بياور شمعي
هم از اين ش��مع توان س��ّر انا الّشمش شنفت

همه شب س��ينة من در غم عشقش مي سوخت
م��ژة دي��دة جان��ان گه��ر جان مي ُس��فت

س��وختن در عط��ش ليلي و مجن��ون تا كي؟
عاش��قان را پس از اين روي روا نيس��ت نهفت

ياد باد آن ش��ب معراج كه ش��د ميك��ده باز
شد لب عاشق و معش��وق پر از گفت و شنفت

عي��ب آدم مك��ن اي دل ك��ه فرش��ته ز ازل
ب��ال ب��ر دوش در آغوش همي��ن آدم خفت

بهاري كه مي رود
رفت��ي ش��هاب وار و م��را ج��ا گذاش��تي

تنه��ا مي��ان اينهم��ه ت��ن ه��ا گذاش��تي
دي��دي مي��ان حجل��ة پايي��ز خفته اي��م

از م��ا گذش��تي و ب��ه خ��دا وا گذاش��تي
اي نازني��ن به��ار دل ما شكس��تني اس��ت

زان سرخوش��م ك��ه ب��ر دل ما پا گذاش��تي!
آب��ي ب��ه ق��درِ تش��نگي ات در س��بو نبود

ل��ب را دوب��اره ب��ر ل��ب دريا گذاش��تي
آن دس��ت هاي خس��تة بوس��يدني كجاست

اي��ن داغ را ت��و ب��ر جگ��ر م��ا گذاش��تي
ديدم به خواِب خويش كه گل از گلت ش��كفت

با خن��ده ل��ب ب��ه س��اغر مينا گذاش��تي
گفت��م كه خ��اک پاي ت��و را بوس��ه مي زنم

رفت��ّي و پ��ا ب��ه ب��ام ثريّ��ا گذاش��تي
گلدس��ته هاي ش��هر هنوز از تو پر صداس��ت

چون باد س��ر ب��ه دام��ن صحرا گذاش��تي
اي معن��ي مجّس��م آدم، مل��ک، پ��ري

در گ��وش ما ص��داي پري س��ا گذاش��تي
صب��ح به��ار را ب��ه ب��رت آمدي��م، ب��از

اي ب��اغ، داغ ب��ر دل گل ه��ا گذاش��تي
اي مهرب��ان مس��يح، كجاي��ي كه ش��هر را

در حس��رت حض��ور مس��يحا گذاش��تي
داروي ما اس��ت نرگس چش��مان مس��ت تو

گذاش��تي م��داوا  ب��دون  را  بيم��ار 
اي گلع��ذار، اي گل مري��م، چ��را م��را

ب��ا اش��ک هاي مري��م ع��ذرا گذاش��تي
اي س��روِ ب��ر صليب شكس��ته چ��را چنين

س��رو مرا ب��ه چ��وِب چليپ��ا گذاش��تي؟
ب��ا قل��ب آس��ماني و ق��اب زمين��ي ات

تصوي��ر عش��ق را ب��ه تماش��ا گذاش��تي
عاش��قانه ات زندگ��ي  سرس��راي  در 

ي��ک تابل��و، ز ط��رِح تمنّ��ا گذاش��تي
اي دفت��ر حي��ات ت��و ي��ک جمل��ه ناتمام

در انته��اي جمل��ه ات »اّم��ا« گذاش��تي
نخل تو صد ش��كوفة »آيا« به ش��اخه داشت

صده��ا س��ؤال بر ل��ِب »آي��ا« گذاش��تي
ي��ادت ب��ه خير ب��اد ك��ه با دلشكس��تگي

پ��ا ب��ر س��ر شكس��تة دني��ا گذاش��تي
ف��رداي م��ا ز غّص��ة دي��روز جان س��پرد

دي��روز را ب��ه وع��دة ف��ردا گذاش��تي
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شغل ما خبرنگارها پر است از خاطرات تلخ و شيرين. 
گاهي بازگو كردن پشت پرده تهيه گزارش ها و شرح آنچه 
در تحريريه اتفاق مي افتد خالي از لطف نيست. براي همين 
به يادداشت هايم س���ر زدم تا برخي از خاطرات كاري ام را 
براي چاپ در ويژه نامه نوروز انتخاب كنم. بديهي است كه 
شيرين هايش را سوا كرده ام و البته بدون هيچ تغييري تقديمتان 

مي كنم؛ باشد كه لبخندي بر لبانتان بنشاند. 
 

بستني
تعدادي از مسئوالن روزنامه به ديدار آقاي ظريف رفته 
بودند. تصويري از اين ديدار شد عكس يك روزنامه امروز. 
طبق سنت ديرينه كه هركس عكسش چاپ شد بايد شيريني 
بدهد، يكي از افراد حاض���ر در تصوير براي همه اعضاي 

تحريريه بستني خريد. 
من اين چند بيت را في البداهه درباره اتفاق پيشامد كرده 

سرودم: 
 »ظري���ف«ي ب���ا ظريفاني نشس���ته

به عك���ِسِ تيتر ِ ي���ك در اطالعات
اله���ي بس���تني باش���د هميش���ه

پس از ه���ر گفتگو و ه���ر مالقات
ول���ي البت���ه ن���وع بس���تني هم

مهم اس���ت اي خردمندان خوش ذات! 
خوش���ا اين بس���تني هاي خوراكي

ن���ه از آن بس���تني هاي مكاف���ات
چه بس���يار آن بزرگاني كه بس���تند

طرفدارانش���ان را ب���ا مج���ازات! 
 
ترس

پري���روز رفتيم ديدن آقاي خاتمي، بعد خبر رس���يد 
پدرخانمشان فوت كرده است. 

ديروز رفتيم براي تهيه گزارش از باشگاه مبتاليان به ايدز 
كه زير نظر دكتر مينو محرز بود. امروز آگهي تسليت فوت 

برادر خانم دكتر را در روزنامه ديديم. 
ديگر مي ترسيم فردا برويم جايي! 

 
راهكار موثر

سوار تاكسي شدم. در طول مسير، جوان بغل دستي مدام 
يادش مي رفت من هم آنجا نشسته ام. 

تلفنم كه زنگ خورد، براي دوستم تعريف كردم كه امروز 
براي تهيه گزارش به بهشت زهرا و سالن تطهير)غسالخانه 
سابق!( رفتم و نزديك بود جنازه اي را هم غسل بدهم و شروع 

كردم به توصيف آنجا... 
مردك كم كم خودش را جمع و جور كرد و چسبيد به 

مرد آن طرفي! 
 

مشكل
يكي ديگر از مشكالت اخير ما روزنامه نگارها هم اين 
است كه وقتي داريم مصاحبه مان با يك مقام مسئول را تنظيم 
مي كنيم، بايد تا موقع چاپ، لحظه به لحظه چك كنيم ببينيم 

طرف هنوز سر پستش هست يا نه! 
 

راز و خبرنگار
زن غريبه بود، اما ناگهان سر درددلش باز شد و بدون 
آن كه بداند من كي هستم و چه كاره ام، همه زندگي اش را 
برايم تعريف كرد، كه 18 سال پيش با يك كارگردان معروف 
آشنا ش���ده، زن غيررسمي اش شده، رفته، آمده... چند سال 
بعد طرف ولش كرده. االن ديگر حتي به دفترش هم راهش 
نمي دهد. او رفته دم خانه اش، رفته دادگاه، اما مدركي نداشته 

تا چيزي را ثابت كند.  
گفتم خب شما آبرويش را برديد، االن چه توقعي داريد؟ 
گفت: بله، اما هر كاري كردم به خاطر اين بود كه برگردد. نرفتم 

اينها را به يك خبرنگار بگويم كه! 
 

تيتر ريشه اي! 
تيتر گزارش���م درباره اعتياد به شيش���ه را گذاش���ته 
بودم»تيشه هاي شيشه اي«. بعد كه چاپ شد ديدم به قدري 
حس شاعرانگي رئيس را قلقلك داده كه تيتر را تبديل كرده 

ما   خبرنگارها
 ارمغان زمان فشمي

انه
رس

از دفتر خاطرات يك خبرنگار

به:»شيشه، تيشه اي بر پيشه و ريشه«! 
البته به نظرم چندان بد نشد، اما بهتر از اين هم مي شد: 
شيشه، چه تو بيشه چه تو گيشه، باز هم مثل هميشه، تيشه اي 
بر ريشه و پيشه، هركي به فكر خويشه، كوسه به فكر ريشه، 

شيشصد و شصت و شيش سه تا شيشه! 
  

من و همكارم با ماشين روزنامه براي تهيه گزارش از باغ 
وحش به مجموعه ارم رفته بوديم. دم در، راننده به نگهبان 

مجموعه گفت: دو تا خبرنگار آوردم براي باغ وحش! 
 

شنبه اي كه گذش���ت، عده اي از اهالي انديشه و قلم به 

مناس���بت تولد آقاي جالل رفيع كيك و گل خريدند و به 
موسس���ه اطالعات آمدند. به همراه حاج آقا دعايي، آقاي 
عليرضا خاني، سردبير روزنامه و تعدادي از اعضاي هيات 

تحريريه ناهار را در خدمتشان بوديم. 
جالل رفيع   براي آن كه دسته گل اهدايي دوستانش را 
قدر دانسته باش���د، كفش از پا در آورده و روي لبه حوض 
سفره خاني سنتي كه دورتادورش نشسته بوديم رفت تا گل 
را روي سرستون وسط آن بگذارد. در اين ميان آقاي حسن 
فرازمند، از شاعران و نويسندگان روزنامه هم وارد شد. آقاي 
رفيع از همان باال ايشان را به ميهمانان معرفي كرد: آقاي فرازمند 
از همكاران ما در هيات تحريريه... من گفتم: فعالً كه ش���ما 

»فرازمند« هستيد!
بعد هم اين بيت في البداهه را به نويسنده و روزنامه نگار 

طنزپرداز چيره دست تقديم كردم: 
در »ج���الل« آمد ش���بيه س���روناز

فكر كن آي���د »رفي���ع« ي در فراز!
 
يكي از نويسندگان بزرگ تحت عنوان »وطن«،  

ماجرايي را به رشته تحرير كشيده است كه واقعاً شاهكار 
است او مي نويسد در يكي از روستاهاي گيالن مهمان 
دوستي بودم. بعدازظهر گفت در ميدان روستا مراسمي 
است مايل هستيد برويم ببينيم؟ رفتيم تمام ميدان و حتي 
پشت بام ها پر از تماشاچي بود ميزبان توضيح داد هر 
وقت دختري دو نفر خواستگار داشته باشد، معمول اين 
است كه آن دو كشتي مي گيرند هر كدام مغلوب شد 
دختر غالب را انتخاب مي كند و اگر خودشان توافق 
كردند خروس يا گاوشان را به ميدان مي فرستند اين 
ب���ار دو رأس گاو زورآزمايي مي كردند وقتي كه يكي 
از گاوها به عقب برگشت و ميدان مبارزه را ترك كرد 
صاحب گاو شكست خورده ميان  هاي و هوي، كلمه 
وطن را تكرار مي كرد. آن نويس���نده بزرگ علت را 
مي پرسد ميزبان توضيح مي دهد كه گاو پيروز زودتر 
وارد ميدان شده بود در آن محل زودتر توطن كرده بود و 
ميدان را وطن خود مي دانست مبارزه دوباره تكرار شد و 
هر دو گاو همزمان به ميدان وارد شدند الخ... حتي ماكيان 
و چرنده و پرنده و... از النه و آشيانه خود دفاع مي كند. 
در بحبوحه ايامي كه برخي از به اصطالح روشنفكران 
مدعي مبارزه و داعيه دار انقالب كه سرشان زير بغل 
ابرقدرت شرق بود و در زمان اشغال ميهن، شعار اعطاي 
امتياز نفت شمال به ابرقدت شرق را مي دادند. آموزه هاي 
غيرملي و تلقين اعتقادات و باورهاي وارداتي بي اصالت، 
از آنان انسان هايي س���اخته بود كه حتي در عصر و 
زماني كه وطن در اشغال بيگانه بود خواست او را تبليغ 
مي كردند و شعار به نفع او مي دادند. اما مردم ايران و 
وطن دوستان واقعي شعارشان طرد بيگانگان و مبارزه 
منفي بود و آنگاه كه باز سرسپردگان به بيگانه در راستاي 
اهداف شوم به مقام تجزيه آذربايجان عزيز از مام ميهن 

برآمدند شهريار چنين سرود: 
تو همايون مهد زرتش���تي و فرزندان تو

پ���ور ايرانند و پ���اك آئين ن���ژاد آريان

اخت���الف لهجه مليت نزاي���د بهر كس
ملتي با يك زبان كمتر به ي���اد آرد زمان

گر بدين منطق تو را گفتن���د ايران نه اي
صبح را خوانند ش���ام و آسمان را ريسمان

مادر ايران ندارد چون ت���و فرزندي دلير
روز سختي چشم اميد از تو دارد همچنان

بي كس است ايران، به حرف ناكسان از ره مرو
جان ب���ه قربان تو اي جانان���ه آذربايجان
بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم كنفرانسي در تهران 
تشكيل ش���د كه در آن كنفرانس رزولت و چرچيل و 
استالين ش���ركت نمودند و لطف كردند!؟! ايران را پل 
پيروزي لقب!!؟ دادند حس���ن وطن دوستي شهريار را 
واداشته دردناكانه انزجار خود را در ابيات زير كه طنزي 

است بسيار لطيف و ظريف و قوي بسرايد:
دوره جنگ به پايان ش���د و دنيا مي گفت

كه در اين معرك���ه ايران پل پيروزي بود!؟
جنگ پيروز ش���د و هر يكي از بختوران1

خورد از سفره عجب آنچه بدو روزي بود
ليك ايران به همان س���ان پل پيروزي ماند

پش���ت دوال كه دگر مايه دلس���وزي بود

از غنايم كه ميان ش���ركا ش���د تقسيم
مي توان گفت كه ما قسمت مان قوزي بود

در س���ال 1324 پس از آنك���ه فرقه دموكرات 
آذربايجان در اقصي نقاط اين سرزمين مقدس مستقر 
گرديد از ش���ادروان استاد ابوالحسن اقبال آذر هنرمند 
ارزشمند عرصه موسيقي و آواز خواسته شد با اجراي 
قطعاتي از آواز سحرانگيز خود مجلس جشني را كه با 
حضور سران فرقه دموكرات در عمارت عالي قاپو تبريز 

برپا شده بود گرمي ببخشد.
هنرمند وارسته و وطن دوست شهر مقاوم تبريز كه 
فضاي حاكم را مشحون از احساسات بيگانه سروري 
مي بيند برخالف انتظار ترتيب دهندگان مراسم در حضور 
سركردگان و عوامل اصلي غائله دو بيت زير از اشعار 
عارف قزويني را در حالي كه اشك مي ريخت به زبان 

فارسي با صداي ماندگار خود طنين انداز كرد.
لباس م���رگ بر اندام عالمي زيباس���ت

چه شد كه كوته و زشت اين قبا به قامت ماست
چ���را كه مجلس ش���ورا نمي كند معلوم

كه خانه، خانه غير است ياكه خانة ماست؟
اين اقدام ش���جاعانه استاد اقبال آذر در آن فضاي 
خفقان آور موجب گرديد كه جو حاكم بر جش���ن را 
دگرگون ساخته و خشم س���ران فرقه را برانگيزد به 
طوري كه دستور بگير و ببند صادر شد اما »اقبال« به 
مدد فداكاري عده اي از ياران خود كه برق سالن را قطع 

كردند موفق به نجات جان خود شد.
سال هاي بعد شهريار اين واقعه تاريخي را در ابيات 
زير جاودان ساخت و نشان داد كه او نيز چون اقبال آذر 

تا چه حد به وطنش ايران عشق مي ورزد.
ياد آن ش���ب كن كه او از بهر ايران عزيز

صيحه زد با نفس كاين جا سر بده تركي مخوان
شعر عارف خواند و گفت اي مجلس شورا بگو

خانه از غير است يا زين ملت بي خانمان؟
و آنگه آتش زد به جان خلق و با شيون گريست

ثبت ش���د آن گريه در تاريخ آذربايجان
غي���رت  قفقازيان با خدا ه���م كار كرد

تا حريف شيردل جاني  به در برد از ميان
تركي ما بس عزيز اس���ت و زبان مادري

ليك اگر ايران نگوي���د الل بادا اين زبان
مرد، آن باشد كه حق گويد چو باطل رخنه كرد

هم بايس���تد بر سر پيمان حق تا پاي جان
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يكي از نويسندگان بزرگ تحت عنوان »وطن«، 
ماجرايي را به رشته تحرير كشيده است كه واقعاً شاهكار 
است او مي نويسد در يكي از روستاهاي گيالن مهمان 
دوستي بودم. بعدازظهر گفت در ميدان روستا مراسمي 
است مايل هستيد برويم ببينيم؟ رفتيم تمام ميدان و حتي 
پشت بام ها پر از تماشاچي بود ميزبان توضيح داد هر 
وقت دختري دو نفر خواستگار داشته باشد، معمول اين 
است كه آن دو كشتي مي گيرند هر كدام مغلوب شد 
دختر غالب را انتخاب مي كند و اگر خودشان توافق 
كردند خروس يا گاوشان را به ميدان مي فرستند اين 
ب���ار دو رأس گاو زورآزمايي مي كردند وقتي كه يكي 
از گاوها به عقب برگشت و ميدان مبارزه را ترك كرد 
صاحب گاو شكست خورده ميان  هاي و هوي، كلمه 
وطن را تكرار مي كرد. آن نويس���نده بزرگ علت را 
مي پرسد ميزبان توضيح مي دهد كه گاو پيروز زودتر 
وارد ميدان شده بود در آن محل زودتر توطن كرده بود و 
ميدان را وطن خود مي دانست مبارزه دوباره تكرار شد و 
هر دو گاو همزمان به ميدان وارد شدند الخ... حتي ماكيان 
و چرنده و پرنده و... از النه و آشيانه خود دفاع مي كند. 
در بحبوحه ايامي كه برخي از به اصطالح روشنفكران 
مدعي مبارزه و داعيه دار انقالب كه سرشان زير بغل 
ابرقدرت شرق بود و در زمان اشغال ميهن، شعار اعطاي 
امتياز نفت شمال به ابرقدت شرق را مي دادند. آموزه هاي 
غيرملي و تلقين اعتقادات و باورهاي وارداتي بي اصالت، 
از آنان انسان هايي س���اخته بود كه حتي در عصر و 
زماني كه وطن در اشغال بيگانه بود خواست او را تبليغ 
مي كردند و شعار به نفع او مي دادند. اما مردم ايران و 
وطن دوستان واقعي شعارشان طرد بيگانگان و مبارزه 
منفي بود و آنگاه كه باز سرسپردگان به بيگانه در راستاي 
اهداف شوم به مقام تجزيه آذربايجان عزيز از مام ميهن 

برآمدند شهريار چنين سرود: 
تو همايون مهد زرتش���تي و فرزندان تو

پ���ور ايرانند و پ���اك آئين ن���ژاد آريان

اخت���الف لهجه مليت نزاي���د بهر كس
ملتي با يك زبان كمتر به ي���اد آرد زمان

گر بدين منطق تو را گفتن���د ايران نه اي
صبح را خوانند ش���ام و آسمان را ريسمان

مادر ايران ندارد چون ت���و فرزندي دلير
روز سختي چشم اميد از تو دارد همچنان

بي كس است ايران، به حرف ناكسان از ره مرو
جان ب���ه قربان تو اي جانان���ه آذربايجان
بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم كنفرانسي در تهران 
تشكيل ش���د كه در آن كنفرانس رزولت و چرچيل و 
استالين ش���ركت نمودند و لطف كردند!؟! ايران را پل 
پيروزي لقب!!؟ دادند حس���ن وطن دوستي شهريار را 
واداشته دردناكانه انزجار خود را در ابيات زير كه طنزي 

است بسيار لطيف و ظريف و قوي بسرايد:
دوره جنگ به پايان ش���د و دنيا مي گفت

كه در اين معرك���ه ايران پل پيروزي بود!؟
جنگ پيروز ش���د و هر يكي از بختوران1

خورد از سفره عجب آنچه بدو روزي بود
ليك ايران به همان س���ان پل پيروزي ماند

پش���ت دوال كه دگر مايه دلس���وزي بود

از غنايم كه ميان ش���ركا ش���د تقسيم
مي توان گفت كه ما قسمت مان قوزي بود
در س���ال 1324 پس از آنك���ه فرقه دموكرات 
آذربايجان در اقصي نقاط اين سرزمين مقدس مستقر 
گرديد از ش���ادروان استاد ابوالحسن اقبال آذر هنرمند 
ارزشمند عرصه موسيقي و آواز خواسته شد با اجراي 
قطعاتي از آواز سحرانگيز خود مجلس جشني را كه با 
حضور سران فرقه دموكرات در عمارت عالي قاپو تبريز 

برپا شده بود گرمي ببخشد.
هنرمند وارسته و وطن دوست شهر مقاوم تبريز كه 
فضاي حاكم را مشحون از احساسات بيگانه سروري 
مي بيند برخالف انتظار ترتيب دهندگان مراسم در حضور 
سركردگان و عوامل اصلي غائله دو بيت زير از اشعار 
عارف قزويني را در حالي كه اشك مي ريخت به زبان 

فارسي با صداي ماندگار خود طنين انداز كرد.
لباس م���رگ بر اندام عالمي زيباس���ت

چه شد كه كوته و زشت اين قبا به قامت ماست
چ���را كه مجلس ش���ورا نمي كند معلوم

كه خانه، خانه غير است ياكه خانة ماست؟
اين اقدام ش���جاعانه استاد اقبال آذر در آن فضاي 
خفقان آور موجب گرديد كه جو حاكم بر جش���ن را 
دگرگون ساخته و خشم س���ران فرقه را برانگيزد به 
طوري كه دستور بگير و ببند صادر شد اما »اقبال« به 
مدد فداكاري عده اي از ياران خود كه برق سالن را قطع 

كردند موفق به نجات جان خود شد.
سال هاي بعد شهريار اين واقعه تاريخي را در ابيات 
زير جاودان ساخت و نشان داد كه او نيز چون اقبال آذر 

تا چه حد به وطنش ايران عشق مي ورزد.
ياد آن ش���ب كن كه او از بهر ايران عزيز

صيحه زد با نفس كاين جا سر بده تركي مخوان
شعر عارف خواند و گفت اي مجلس شورا بگو

خانه از غير است يا زين ملت بي خانمان؟
و آنگه آتش زد به جان خلق و با شيون گريست

ثبت ش���د آن گريه در تاريخ آذربايجان
غي���رت  قفقازيان با خدا ه���م كار كرد

تا حريف شيردل جاني  به در برد از ميان
تركي ما بس عزيز اس���ت و زبان مادري

ليك اگر ايران نگوي���د الل بادا اين زبان
مرد، آن باشد كه حق گويد چو باطل رخنه كرد
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جمعه بارانی، قرار؛ ده و نيم صبح با پاشا سليمی، روبروی 
پارك ملت در خيابان ولی عصر. با كمی تأخير رسيده ام و سوار 
بر ماشين پاشا، به دنبال منزل آقای مترجم. دومين باری است كه 
به منزلش می روم، ولی به خاطر نداشتن حافظه، بين دو-سه 
كوچه مرّددم. دفعه پيش با بهزاد نادعليان به منزلش رفته بوديم، 
البتّه آن وقت همس���رش زنده بود، ولی حاال فهيمه راستكار 
حدود يك ماهی می شود كه فوت كرده است. به هرحال به 
بهزاد زنگ زدم كه؛ كوچه منزل آقای مترجم خاطرت هست؟ او 
هم نام كوچه يادش بود و هم پالك! با پاشا كوچه را پيدا كرديم 
و به درب منزل فرزند »ناخدا خلف«1 رسيديم. ناخدا خلِف 
دريابندری يعنی پدر آقای مترجم، پايلت و راهنمای كشتی ها 

در آبادان بوده است. 
جمعه ها جلسه دوستانه ای است در منزلش با دوستان 
قديمی كه اشعاری خوانده می شود و گپ و گفتی صورت می 

گيرد. زنگ منزل را زديم و وارد شديم، منزل آقای مترجم طبقه 
ی اول است. ديروز زنگ زدم و گفتم كه برای پرسيدن چند 
سوال درباره نوستالژی خواهيم آمد. دو حيطه اصلی مربوط به 
نوستالژی، همان زمينه های تخّصصی انديشه و ترجمه آقای 
مترجم است؛ فلسفه و ادبيات. بعد از خاطراتی كه تعريف شد، 
گفت و گوهايی كه صورت گرفت و شعری از بهار كه با صدای 
خوب آقای قدرت اهلل مهتدی خوانده شد، حاضرين آماده به 
رفتن شدند. بعد از رفتن آخرين مهمان، با آقای مترجم هشتاد و 
دو ساله، با تعيين جای مناسبی برای عّكاسی توّسط پاشا،نشستيم 
و پرسيدن سوال را شروع كردم. البتّه فرد ديگری هم در اتاق، 

حاضر بود و در كناری نشسته و مصاحبه را نگاه می كرد. 
سوال اّول اين بود:»خاطره و حّس نوستالژيك،می تواند 
چه اثری در خلق هنر نائيف داشته باشد؟« اّما اين كه اصال خودِ 
هنر نائيف چيست كه حاال اثر خاطره بر آن چه باشد، از زبان 
خود آقای مترجم بشنويم؛ »كلمه ی نائيف يعنی ساده دل يا حتّی 
شايد س���اده لوح. بنابراين هنر نائيف هنری است كه از روی 
سادگی به وجود می آيد، نه با مهارت و بعد از تعليم ديدن و 
اين جور چيزها. ما در جامعه خودمان هنرمند نائيف فراوان داشته 
ايم، ولی كم تر در ارزش های هنر نائيف باريك شده ايم.«2 
اما درباره سوالمان كه به نسبت نوستالژی و نائيف برمی گشت 

گفت؛ »بستگی دارد –حّس نوستالژيك و خاطره تا چه اندازه 
زاينده باشد«. به سراغ سوال بعدی رفتم و گفتم: شما در مصاحبه 
ای گفته ايد به نظرتان هنر، زاييده تجربه های شخصی هنرمند 
است. خود ش���ما چقدر تجربه های شخصی زندگی تان و 
خاطره آن-ها روی آثار ترجمه و تاليفتان اثر داشته است؟ آقای 
مترجم درباره تفكيك تجربه ها و خاطره های زندگی از خلق 
اثر و هنر، ترديدی مطرح كرد و گفت: »اثر نمی شود گفت، 
زندگی همين است. اين طور نيست كه شما چيزی گذاشته ايد 
اينجا و چيز ديگری روی آن اثر می گذارد. من چنين فكر نمی 
كنم، زندگی يعنی تركيبی از همه ی اين ها«. توضيح اين نكته 
الزم است كه كمی سنگينی گوش آقای مترجم، ايشان را اذيّت 
می كرد و همين باعث می شد كار گفت و گو سخت پيش برود 
و خستگی جلسه دو-سه ساعته قبل هم مزيد بر عّلت بود و 
باعث می شد مصاحبه در جمالتی كوتاه رّد و بدل شود و حتی 

مجبور شدم سوال ها را به چهار سوال كاهش دهم. در ابتدای 
سوال سوم، آثار خستگی و اذيّت در چهره اش بيشتر نمايان 
شد، گفتم به نظر فرصت مناسبی برای ادامه گفت وگو نيست و 
اذيّت می شويد. ايشان گفت: »بله، االن معذرت می خواهم، يك 
كمی االن مناسب نيست؛ علتش هم اين است كه اين گوش من 
كار نمی كند و حواسم را پرت كرده، االن اين گوشی )سمعك( 
من كار نمی كند و خيلی مشكل است برای من، ولی يك وقت 
ديگر تشريف بياوريد كه اين كار بكند، بهتر است.« به اين ترتيب 
گفت و گو را با آقای مترجم عزيز به پايان برديم. ايشان به مبل 

تكيه داده و مشغول خوردن شيرينی شان شدند. 
از اينجا گفت و گوی كوتاه و جالبی با آن فرد ديگر كه 
باالتر به حضورش اشاره كردم، آغاز شد. آن فرد ديگر، فرزند 
آقای مترجم؛ سهراب دريابندری بود. او ابتدا با افسوس اشاره 
كرد:»اين جور بحث ها هميشه و گاهی ساعت ها در خانه ما بوده. 
طبيعتا بيشتر اين بحث ها ضبط نشده و مقداری از ديدگاه های 
اس���تاد نجف روی كاغذ نيامده. استاد نجف تا جايی كه من 
می دانم طرز فكر مستقلی دارد و بغضی از باورهای او كه شبيه به 
هيچ كس ديگری نيست در جامعه منعكس نشده. به هرحال آدم 

هميشه همه حرف هايش را نمی تواند بزند.«
به مناسبت، به دو كتاب گفت و گوی آقای مترجم اشاره 

كردم كه ايشان در اين مصاحبه ها نسبتا صريح حرف زده اند، 
با اين حا، آن مصاحبه ها هم آن طور كه بايد در اين امر موفق 
نبوده اند. نوه ناخداخلف گفت: »فكر می كنم فضای آن دو كتاب 
مصاحبه هم از اين واقعيت جدا نيست. مصاحبه با آقای حريری 
در ش���رايط بهتری انجام شده. هم استاد نجف احوال بهتری 
داشته، هم آقای حريری مصاحبه را به نظرم بهتر پيش برده. آقای 
مظفری هم خيلی زحمت كشيد و كار بسيار سختی انجام داد؛ 
چون بيماری استاد نجف مصاحبه را بسيار دشوار كرده بود. 
متقاعد كردن او برای مصاحبه، خودش كاری بود! آقای مظفری 
از لحن و نحوه حرف زدن معمول استاد نجف كه به آن عادت 
داريم فاصله گرفته، با وجود اينكه ايشان مصاحبه را ضبط و از 

روی نوار پياده كرده.
 اما به هرحال مسائل قابل توجهی هست كه خواسته و 
ناخواس���ته از قلم افتاده.« برگشتم رو به آقای مترجم و گفتم: 
صحبت از دو كتاب گفت و گوی شماست. گفت: بله، گفت 
و گوهايی بود كه سال ها قبل انجام شد. گفتم: به نظرم كتاب 
گفت و گوی آقای حريری بهتر است. گفت: بله، حريری ها دو 
برادر بودند كه با هر دو دوست بودم. سال های قبل آمد و اين 
صحبت ها انجام شد. شما از او خبری نداريد كه كجاست و چه 
می كند؟ گفتم: خير، من شناخت و اّطالعی از ايشان ندارم، ولی 
از دوستانی كه ممكن است اّطالعی داشته باشند سوال می كنم 
و خدمتتان عرض می كنم. ايشان تشكر كرده و گفتند خسته اند 
و می روند استراحت كنند. بعد از تشكر و خداحافظی از مترجم 

چيره دست، صحبت را با سهراب ادامه داديم.
پرسيدم به نظر شما از ويژگی های خاص نوع نگاه آقای 
دريابندری، كدام ويژگی ش���اخص تر است؟ او در پاسخ به 
انديشه پدر اشاره كرد و گفت: »به نظرم شكل تفكر استاد نجف، 
به خصوص در مسائل مربوط به هنر و رابطه اش با منبع الهام، 
مبتنی بر مسئله عليت نيست؛ يعنی او رابطه اين دو را به صورت 
علت و معلول نمی بيند. از نظر فلسفی او بيشتر به نوع نگاه 
ديويد هيوم نزديك است و مدتی هم مشغول به ترجمه كتاب 
 A Treatise on Human( »رساله ای در طبيعت انسان«
Nature( هيوم بود. اين كتاب تابه حال ترجمه هم نشده. حدود 
صد و چهل، پنجاه صفحه از آن را ترجمه كرد ولی ترجمه اش را 
ادامه نداد و رها شد. شايد اگر آن كتاب ترجمه می شد، اوضاع 
فرق می كرد. اين كتاب بس���يار مهمی است و جای آن در 

كتابخانه های فلسفی فارسی زبان خالی است.« 
در ادامه س���وال كردم: به نظر ش���ما چرا نوع نگاه آقای 
دريابندری به پديده ها، انديشه ها، هنر و زيبايی شناسی با نگاه 
رايج به اين مقوله ها متفاوت است؟ او گفت: »رابطه بين پديده ها 
لزوما رابطه علی )علت و معلولی( نيس���ت. در نگاهی كه در 
حصار مسئله عليت به معنای رايجش محبوس نباشد، به شكل 
وسيع تری با پديده ها ارتباط برقرار می كنيم، اين نوع نگاهی 

است كه من از پدرم شناخته ام.«
كمی درباره سير زندگی و آثار آقای مترجم صحبت كرديم 

و با آقای سهراب خداحافظی كرده و از منزل، بيرون آمديم.
�������������������������������������������
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وقتي مصاحبه گزارش مي   شود

     پويان پروين

سينماي ايران در سال 94 يك ويژگي مهم و در خور 
تأمل داش���ت كه مي تواند به عنوان نقطه آغازي بر رويكرد 
جديد اين سينما به مقوله مخاطب و مخاطب شناسي جدي 

گرفته شود.
استقبال كم سابقه مخاطبان سينماي ايران از سينماي 
اجتماعي در سال 94 و موفقيت چشمگير فيلم هايي با مضامين 
اجتماعي در جشنواره فجر سي وچهارم نشان داد كه اين »گونه« 
پر طرفدار سينمايي، توانسته به عنوان مقوله اي تأثيرگذار در 
سينماي ايران، مخاطبان گريز پا را به سالن هاي سينما بكشاند 
و ركورد هاي فروش را جابجا كند و اتفاقاً فيلم هايي كه در 
صدر جدول فروش فيلم ها در سال94 قرار گرفتند، فيلم هاي 
متوسط رو به بااليي در عرصه سينماي اجتماعي ايران بودند كه 
نشان مي دهد سليقه  مخاطبان سينماي ايران هم در مسير رشد 

و تعالي قرار گرفته است.
صرف نظر از نقدهاي جدي كه بر »گينس« س���اخته 
محسن تنابنده دارم، حضور فيلم هايي همچون نهنگ عنبر، 
ايران برگر، گينس، رخ ديوانه، عصر يخبندان، استراحت مطلق 
و... در صدر جدول فروش فيلم ها، در كنار فيلم تاريخي و 
پرمخاطب »محمد رسول اهلل)ص(« اين واقعيت مهم را اثبات 
مي كند كه مخاطبان عام سينماي ايران تشخيص داده اند كه بايد 
به تالش چشمگير فيلمسازان وطني كه اغلب به نسل جوان 
فيلمسازان سينماي ايران تعلق دارند، اعتماد و از ديدن فيلم 
خوب اجتماعي در سينماها استقبال كند كه تنور اين سينما 
همچنان داغ بماند و توليد فيلم پرمخاطب اجتماعي، جايگزين 

ملودرام ها و شبه كمدي هاي سخيفي شودكه در مدتي كوتاه 
توانستند پرده سينماها و شبكه نمايش خانگي را تسخير كنند.

تغيير رويكرد سينماي ايران به توليد آثار جدي اجتماعي 
كه جلوه هايي از آن را در اكران 94 و فهرست فيلم هاي مهم 
و جدي جشنواره فجر امسال ديديم، نشان مي دهد كه تزريق 
هواي تازه به سينماي ايران از طريق تربيت فيلمسازان جوان 
و شناسايي مستعدترين هايشان جواب داده و بايد منتظر نتايج 

بهتر و در خور تأمل تري هم بود.
هنر و تجربه

به گمان نگارنده در كنار توجه به موضوع اكران حرفه اي 
در سينماي ايران و نقش س���ينماي اجتماعي در موفقيت 
فيلم هاي ميلياردي اكران94، بايد به يك نكته مهم و اساسي 

بيش از پيش توجه و دقت كنيم. 
زماني كه در سال 1393 گروه »هنر و تجربه« پس از 
آزمون و خطاهاي بسيار راه اندازي شد و رفته رفته در مراكز 
استان هم مخاطبان بسياري پيدا كرد، كمتر كسي مي توانست 
حدس بزند كه اين گروه به رغم تجربه هاي ناموفق قديمي تر 
مثل »آسمان باز«، »حيله خاص« و... بتواند به حيات خود 
ادامه دهد. ولي مرور زمان ثابت كرد كه با سرمايه گذاري 
روي اين مقوله و ارائه به موقع سوبسيدها و تالش براي 
معرفي بهتر و بيش���تر فيلم هاي به نمايش در آمده در اين 
گروه، مي توان مخاطبان بالقوه آثار متفاوت و هنري را به 
سالن هاي سينما كشاند و اكران محدود ولي پرمخاطبي را 

پي ريزي كرد.
اطالع رساني به موقع درباره نمايش فيلم در  گروه هنر و 
تجربه باعث شد كه مخاطبان محدود ولي عالقه مند و جدي 

اعتال   به کمك 
تازه نفس ها

ما
سين

نگاهي به مهم ترين رويداد سينماي 
ايران در سال 94

  سيدمحمد سليماني

اتفاقا فيلم هايي كه در صدر جدول فروش 
فيلم ها در سال94 قرار گرفتند، فيلم هاي 
متوسط رو به بااليي در عرصه سينماي 

اجتماعي ايران بودند كه نشان مي دهد 
سليقه  مخاطبان سينماي ايران هم در 
مسير رشد و تعالي قرار گرفته است

فيلم هاي اين گروه بتوانند در ميان اكران هاي محدود ولي متنوع 
فيلم هاي گروه، آثار مورد نظرشان را در زمان و مكان مناسب 

تماشا كنند و فيلمي را از دست ندهند.
در اين بين، انتخاب صحيح و كارشناس���ي شده فيلم 
براي اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است و تاكنون 
هم روند مطلوب و قابل توجهي داشته و نشان مي دهد كه 
مديريت اين گروه توانسته با مشاوره هاي به موقع و مناسب 
با كارشناسان اين عرصه، فيلم هايي را از بين انبوه متقاضيان 
انتخاب كنند كه به نيازهاي واقعي دوستداران سينماي متفاوت 
و انديشمندان پاسخ مي دهد. فيلم هاي متفاوت با مخاطبان 
خاص مدت هاست كه از محاق بايگاني هاي راكد خارج شده 

و امكان نمايش بر پرده سينما را يافته است. 
فيلم هاي گروه هنر و تجربه برنامه هاي افتتاحيه آبرومندي 
دارند و حضور گس���ترده فيلمسازان مشهور و حرفه اي در 
مراسم افتتاحيه اين فيلم ها نشان مي دهد كه اهالي سينماي ايران 
با هر ديدگاهي، موافق نمايش فيلم هاي متفاوت در سينماها 

هستند و معتقدند كه همين فيلم ها و فيلمسازان زمينه ساز تغيير 
رويكرد سينماي حرفه اي ايران و تقويت ارزش هاي هنري در 

كليت سينماي ايران هستند.
وقتي در جشنواره امسال نام فيلم هاي برگزيده داوران 
و منتقدان را در بين آراي مردمي مي بينيم، بيانگر اين واقعيت 
كتمان ناپذير اس���ت كه فيلم خوب، هميشه و در همه حال 
مخاطب خود را پي���دا مي كند. فقط بايد به مخاطب مجال 
انتخاب مناس���ب داد و فيلم را درس���ت و به موقع و با 

اطالع رساني كافي معرفي كرد. 
در گذشته هاي نسبتاً دور آثار متفاوت و انديشمند سينماي 
ايران غالباً در سكوت كامل تبليغاتي و بدون هرگونه آگهي و 
اعالن، روي پرده مي رفتند و بسياري از عالقه مندان تماشاي اين 
قبيل آثار بعد از پايان اكران از نمايش آن ها مطلع مي شدند. 

درست است كه كمك هاي دولتي به گروه هنر و تجربه، 
نقش مؤثري در موفقيت آن ايفا كرده اس���ت ولي فراموش 
نكنيم كه در گروه هايي از اين دست، همه مشكالت با تزريق 
نقدينگي حل نمي شود. نبود مديريت آگاه، خالق و مطلع از 
مقوله نمايش فيلم متفاوت در سينماها، باعث مي شود كه با 
جور سوبسيدهاي ميليوني، نتيجه قابل طرحي حاصل نشود 
و فيلم هايي از اين دست، مخاطبان واقعي خود را پيدا نكنند. 
تجربه ثابت كرده است كه هرگاه با تكيه صرف به كمك هاي 

دولتي، جرياني به راه افتاده اس���ت، عمر 
چنداني نيافته چرا كه با قطع احتمالي اين 
كمك ها � به هر دليلي � قطار پرشتاب، از ريل 

خارج شده است.
حاال به نظر مي رسد قطار گروه هنر و 
تجربه قصد توقف ندارد و مي خواهد براي ارتقاي سطح سليقه 
و آگاهي مخاطبان فرهيخته و بالقوه سينماي ايران باقي بماند.

اعتالي سينماي اجتماعي
نوشتم كه سينماي اجتماعي ايران با اقبال عمومي روبرو 
شده اس���ت هم از جانب سينماگر و هم از سوي مخاطب 
و منتقد. اين، از معدود دفعاتي است كه فيلمسازان و عموم 
مخاطبان به يك درك و سليقه مشترك مي رسند كه نتيجه اش 
هم مي شود استقبال چشمگير از »ابد و يك روز« و چند فيلم 
اجتماعي ديگر در جشنواره فيلم فجر امسال يا ورزش چندين 
ميلياردي فيلم هاي اجتماعي در اكران 94 و نكته مهم تر اينكه 
اغلب فيلمسازاني كه به اين عرصه روي آورده اند در زمره فيلم 
اولي ها هستند كه خود، نويدبخش حضور چشمگير نيروهاي 
تازه نفس در سينماي ايران است؛ سينمايي كه به نظر مي رسد 
بايد دوران گذار را قدري پرشتاب تر و عميق تر طي كند و بالتبع 
به كمك نيروهاي مستعد و جوان اين سينماگر كه دو تن از 
ايشان امسال با دو فيلم »ابد و يك روز« و »ايستاده در غبار« 
توانستند توجه بسياري را به خود جلب كنند. بهتر و زودتر از 

اين دوران عبور كند.
*

سينماي ايران در حال دگرديسي است و اگر رويكرد تازه 
به ژانر اجتماعي باعث نشود كه ديگر گونه هاي سينماي ايران 
به ويژه سينماي كمدي و كودك و نوجوان به حاشيه رانده 
شوند و فيلم هاي پرمخاطب در همه ژانرها روي پرده بروند، 
مي توان سال 94 را به عنوان مقطعي بسترساز، نقطه عطفي در 

تاريخ سينماي بعد از انقالب به شمار آورد.
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جمعه بارانی، قرار؛ ده و نيم صبح با پاشا سليمی، روبروی 
پارك ملت در خيابان ولی عصر. با كمی تأخير رسيده ام و سوار 
بر ماشين پاشا، به دنبال منزل آقای مترجم. دومين باری است كه 
به منزلش می روم، ولی به خاطر نداشتن حافظه، بين دو-سه 
كوچه مرّددم. دفعه پيش با بهزاد نادعليان به منزلش رفته بوديم، 
البتّه آن وقت همس���رش زنده بود، ولی حاال فهيمه راستكار 
حدود يك ماهی می شود كه فوت كرده است. به هرحال به 
بهزاد زنگ زدم كه؛ كوچه منزل آقای مترجم خاطرت هست؟ او 
هم نام كوچه يادش بود و هم پالك! با پاشا كوچه را پيدا كرديم 
و به درب منزل فرزند »ناخدا خلف«1 رسيديم. ناخدا خلِف 
دريابندری يعنی پدر آقای مترجم، پايلت و راهنمای كشتی ها 

در آبادان بوده است. 
جمعه ها جلسه دوستانه ای است در منزلش با دوستان 
قديمی كه اشعاری خوانده می شود و گپ و گفتی صورت می 

گيرد. زنگ منزل را زديم و وارد شديم، منزل آقای مترجم طبقه 
ی اول است. ديروز زنگ زدم و گفتم كه برای پرسيدن چند 
سوال درباره نوستالژی خواهيم آمد. دو حيطه اصلی مربوط به 
نوستالژی، همان زمينه های تخّصصی انديشه و ترجمه آقای 
مترجم است؛ فلسفه و ادبيات. بعد از خاطراتی كه تعريف شد، 
گفت و گوهايی كه صورت گرفت و شعری از بهار كه با صدای 
خوب آقای قدرت اهلل مهتدی خوانده شد، حاضرين آماده به 
رفتن شدند. بعد از رفتن آخرين مهمان، با آقای مترجم هشتاد و 
دو ساله، با تعيين جای مناسبی برای عّكاسی توّسط پاشا،نشستيم 
و پرسيدن سوال را شروع كردم. البتّه فرد ديگری هم در اتاق، 

حاضر بود و در كناری نشسته و مصاحبه را نگاه می كرد. 
سوال اّول اين بود:»خاطره و حّس نوستالژيك،می تواند 
چه اثری در خلق هنر نائيف داشته باشد؟« اّما اين كه اصال خودِ 
هنر نائيف چيست كه حاال اثر خاطره بر آن چه باشد، از زبان 
خود آقای مترجم بشنويم؛ »كلمه ی نائيف يعنی ساده دل يا حتّی 
شايد س���اده لوح. بنابراين هنر نائيف هنری است كه از روی 
سادگی به وجود می آيد، نه با مهارت و بعد از تعليم ديدن و 
اين جور چيزها. ما در جامعه خودمان هنرمند نائيف فراوان داشته 
ايم، ولی كم تر در ارزش های هنر نائيف باريك شده ايم.«2 
اما درباره سوالمان كه به نسبت نوستالژی و نائيف برمی گشت 

گفت؛ »بستگی دارد –حّس نوستالژيك و خاطره تا چه اندازه 
زاينده باشد«. به سراغ سوال بعدی رفتم و گفتم: شما در مصاحبه 
ای گفته ايد به نظرتان هنر، زاييده تجربه های شخصی هنرمند 
است. خود ش���ما چقدر تجربه های شخصی زندگی تان و 
خاطره آن-ها روی آثار ترجمه و تاليفتان اثر داشته است؟ آقای 
مترجم درباره تفكيك تجربه ها و خاطره های زندگی از خلق 
اثر و هنر، ترديدی مطرح كرد و گفت: »اثر نمی شود گفت، 
زندگی همين است. اين طور نيست كه شما چيزی گذاشته ايد 
اينجا و چيز ديگری روی آن اثر می گذارد. من چنين فكر نمی 
كنم، زندگی يعنی تركيبی از همه ی اين ها«. توضيح اين نكته 
الزم است كه كمی سنگينی گوش آقای مترجم، ايشان را اذيّت 
می كرد و همين باعث می شد كار گفت و گو سخت پيش برود 
و خستگی جلسه دو-سه ساعته قبل هم مزيد بر عّلت بود و 
باعث می شد مصاحبه در جمالتی كوتاه رّد و بدل شود و حتی 

مجبور شدم سوال ها را به چهار سوال كاهش دهم. در ابتدای 
سوال سوم، آثار خستگی و اذيّت در چهره اش بيشتر نمايان 
شد، گفتم به نظر فرصت مناسبی برای ادامه گفت وگو نيست و 
اذيّت می شويد. ايشان گفت: »بله، االن معذرت می خواهم، يك 
كمی االن مناسب نيست؛ علتش هم اين است كه اين گوش من 
كار نمی كند و حواسم را پرت كرده، االن اين گوشی )سمعك( 
من كار نمی كند و خيلی مشكل است برای من، ولی يك وقت 
ديگر تشريف بياوريد كه اين كار بكند، بهتر است.« به اين ترتيب 
گفت و گو را با آقای مترجم عزيز به پايان برديم. ايشان به مبل 

تكيه داده و مشغول خوردن شيرينی شان شدند. 
از اينجا گفت و گوی كوتاه و جالبی با آن فرد ديگر كه 
باالتر به حضورش اشاره كردم، آغاز شد. آن فرد ديگر، فرزند 
آقای مترجم؛ سهراب دريابندری بود. او ابتدا با افسوس اشاره 
كرد:»اين جور بحث ها هميشه و گاهی ساعت ها در خانه ما بوده. 
طبيعتا بيشتر اين بحث ها ضبط نشده و مقداری از ديدگاه های 
اس���تاد نجف روی كاغذ نيامده. استاد نجف تا جايی كه من 
می دانم طرز فكر مستقلی دارد و بغضی از باورهای او كه شبيه به 
هيچ كس ديگری نيست در جامعه منعكس نشده. به هرحال آدم 

هميشه همه حرف هايش را نمی تواند بزند.«
به مناسبت، به دو كتاب گفت و گوی آقای مترجم اشاره 

كردم كه ايشان در اين مصاحبه ها نسبتا صريح حرف زده اند، 
با اين حا، آن مصاحبه ها هم آن طور كه بايد در اين امر موفق 
نبوده اند. نوه ناخداخلف گفت: »فكر می كنم فضای آن دو كتاب 
مصاحبه هم از اين واقعيت جدا نيست. مصاحبه با آقای حريری 
در ش���رايط بهتری انجام شده. هم استاد نجف احوال بهتری 
داشته، هم آقای حريری مصاحبه را به نظرم بهتر پيش برده. آقای 
مظفری هم خيلی زحمت كشيد و كار بسيار سختی انجام داد؛ 
چون بيماری استاد نجف مصاحبه را بسيار دشوار كرده بود. 
متقاعد كردن او برای مصاحبه، خودش كاری بود! آقای مظفری 
از لحن و نحوه حرف زدن معمول استاد نجف كه به آن عادت 
داريم فاصله گرفته، با وجود اينكه ايشان مصاحبه را ضبط و از 

روی نوار پياده كرده.
 اما به هرحال مسائل قابل توجهی هست كه خواسته و 
ناخواس���ته از قلم افتاده.« برگشتم رو به آقای مترجم و گفتم: 
صحبت از دو كتاب گفت و گوی شماست. گفت: بله، گفت 
و گوهايی بود كه سال ها قبل انجام شد. گفتم: به نظرم كتاب 
گفت و گوی آقای حريری بهتر است. گفت: بله، حريری ها دو 
برادر بودند كه با هر دو دوست بودم. سال های قبل آمد و اين 
صحبت ها انجام شد. شما از او خبری نداريد كه كجاست و چه 
می كند؟ گفتم: خير، من شناخت و اّطالعی از ايشان ندارم، ولی 
از دوستانی كه ممكن است اّطالعی داشته باشند سوال می كنم 
و خدمتتان عرض می كنم. ايشان تشكر كرده و گفتند خسته اند 
و می روند استراحت كنند. بعد از تشكر و خداحافظی از مترجم 

چيره دست، صحبت را با سهراب ادامه داديم.
پرسيدم به نظر شما از ويژگی های خاص نوع نگاه آقای 
دريابندری، كدام ويژگی ش���اخص تر است؟ او در پاسخ به 
انديشه پدر اشاره كرد و گفت: »به نظرم شكل تفكر استاد نجف، 
به خصوص در مسائل مربوط به هنر و رابطه اش با منبع الهام، 
مبتنی بر مسئله عليت نيست؛ يعنی او رابطه اين دو را به صورت 
علت و معلول نمی بيند. از نظر فلسفی او بيشتر به نوع نگاه 
ديويد هيوم نزديك است و مدتی هم مشغول به ترجمه كتاب 
 A Treatise on Human( »رساله ای در طبيعت انسان«
Nature( هيوم بود. اين كتاب تابه حال ترجمه هم نشده. حدود 
صد و چهل، پنجاه صفحه از آن را ترجمه كرد ولی ترجمه اش را 
ادامه نداد و رها شد. شايد اگر آن كتاب ترجمه می شد، اوضاع 
فرق می كرد. اين كتاب بس���يار مهمی است و جای آن در 

كتابخانه های فلسفی فارسی زبان خالی است.« 
در ادامه س���وال كردم: به نظر ش���ما چرا نوع نگاه آقای 
دريابندری به پديده ها، انديشه ها، هنر و زيبايی شناسی با نگاه 
رايج به اين مقوله ها متفاوت است؟ او گفت: »رابطه بين پديده ها 
لزوما رابطه علی )علت و معلولی( نيس���ت. در نگاهی كه در 
حصار مسئله عليت به معنای رايجش محبوس نباشد، به شكل 
وسيع تری با پديده ها ارتباط برقرار می كنيم، اين نوع نگاهی 

است كه من از پدرم شناخته ام.«
كمی درباره سير زندگی و آثار آقای مترجم صحبت كرديم 

و با آقای سهراب خداحافظی كرده و از منزل، بيرون آمديم.
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وقتي مصاحبه گزارش مي   شود

     پويان پروين

سينماي ايران در سال 94 يك ويژگي مهم و در خور 
تأمل داش���ت كه مي تواند به عنوان نقطه آغازي بر رويكرد 
جديد اين سينما به مقوله مخاطب و مخاطب شناسي جدي 

گرفته شود.
استقبال كم سابقه مخاطبان سينماي ايران از سينماي 
اجتماعي در سال 94 و موفقيت چشمگير فيلم هايي با مضامين 
اجتماعي در جشنواره فجر سي وچهارم نشان داد كه اين »گونه« 
پر طرفدار سينمايي، توانسته به عنوان مقوله اي تأثيرگذار در 
سينماي ايران، مخاطبان گريز پا را به سالن هاي سينما بكشاند 
و ركورد هاي فروش را جابجا كند و اتفاقاً فيلم هايي كه در 
صدر جدول فروش فيلم ها در سال94 قرار گرفتند، فيلم هاي 
متوسط رو به بااليي در عرصه سينماي اجتماعي ايران بودند كه 
نشان مي دهد سليقه  مخاطبان سينماي ايران هم در مسير رشد 

و تعالي قرار گرفته است.
صرف نظر از نقدهاي جدي كه بر »گينس« س���اخته 
محسن تنابنده دارم، حضور فيلم هايي همچون نهنگ عنبر، 
ايران برگر، گينس، رخ ديوانه، عصر يخبندان، استراحت مطلق 
و... در صدر جدول فروش فيلم ها، در كنار فيلم تاريخي و 
پرمخاطب »محمد رسول اهلل)ص(« اين واقعيت مهم را اثبات 
مي كند كه مخاطبان عام سينماي ايران تشخيص داده اند كه بايد 
به تالش چشمگير فيلمسازان وطني كه اغلب به نسل جوان 
فيلمسازان سينماي ايران تعلق دارند، اعتماد و از ديدن فيلم 
خوب اجتماعي در سينماها استقبال كند كه تنور اين سينما 
همچنان داغ بماند و توليد فيلم پرمخاطب اجتماعي، جايگزين 

ملودرام ها و شبه كمدي هاي سخيفي شودكه در مدتي كوتاه 
توانستند پرده سينماها و شبكه نمايش خانگي را تسخير كنند.

تغيير رويكرد سينماي ايران به توليد آثار جدي اجتماعي 
كه جلوه هايي از آن را در اكران 94 و فهرست فيلم هاي مهم 
و جدي جشنواره فجر امسال ديديم، نشان مي دهد كه تزريق 
هواي تازه به سينماي ايران از طريق تربيت فيلمسازان جوان 
و شناسايي مستعدترين هايشان جواب داده و بايد منتظر نتايج 

بهتر و در خور تأمل تري هم بود.
هنر و تجربه

به گمان نگارنده در كنار توجه به موضوع اكران حرفه اي 
در سينماي ايران و نقش س���ينماي اجتماعي در موفقيت 
فيلم هاي ميلياردي اكران94، بايد به يك نكته مهم و اساسي 

بيش از پيش توجه و دقت كنيم. 
زماني كه در سال 1393 گروه »هنر و تجربه« پس از 
آزمون و خطاهاي بسيار راه اندازي شد و رفته رفته در مراكز 
استان هم مخاطبان بسياري پيدا كرد، كمتر كسي مي توانست 
حدس بزند كه اين گروه به رغم تجربه هاي ناموفق قديمي تر 
مثل »آسمان باز«، »حيله خاص« و... بتواند به حيات خود 
ادامه دهد. ولي مرور زمان ثابت كرد كه با سرمايه گذاري 
روي اين مقوله و ارائه به موقع سوبسيدها و تالش براي 
معرفي بهتر و بيش���تر فيلم هاي به نمايش در آمده در اين 
گروه، مي توان مخاطبان بالقوه آثار متفاوت و هنري را به 
سالن هاي سينما كشاند و اكران محدود ولي پرمخاطبي را 

پي ريزي كرد.
اطالع رساني به موقع درباره نمايش فيلم در  گروه هنر و 
تجربه باعث شد كه مخاطبان محدود ولي عالقه مند و جدي 

اعتال   به کمك 
تازه نفس ها

ما
سين

نگاهي به مهم ترين رويداد سينماي 
ايران در سال 94

  سيدمحمد سليماني

اتفاقا فيلم هايي كه در صدر جدول فروش 
فيلم ها در سال94 قرار گرفتند، فيلم هاي 
متوسط رو به بااليي در عرصه سينماي 

اجتماعي ايران بودند كه نشان مي دهد 
سليقه  مخاطبان سينماي ايران هم در 
مسير رشد و تعالي قرار گرفته است

فيلم هاي اين گروه بتوانند در ميان اكران هاي محدود ولي متنوع 
فيلم هاي گروه، آثار مورد نظرشان را در زمان و مكان مناسب 

تماشا كنند و فيلمي را از دست ندهند.
در اين بين، انتخاب صحيح و كارشناس���ي شده فيلم 
براي اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است و تاكنون 
هم روند مطلوب و قابل توجهي داشته و نشان مي دهد كه 
مديريت اين گروه توانسته با مشاوره هاي به موقع و مناسب 
با كارشناسان اين عرصه، فيلم هايي را از بين انبوه متقاضيان 
انتخاب كنند كه به نيازهاي واقعي دوستداران سينماي متفاوت 
و انديشمندان پاسخ مي دهد. فيلم هاي متفاوت با مخاطبان 
خاص مدت هاست كه از محاق بايگاني هاي راكد خارج شده 

و امكان نمايش بر پرده سينما را يافته است. 
فيلم هاي گروه هنر و تجربه برنامه هاي افتتاحيه آبرومندي 
دارند و حضور گس���ترده فيلمسازان مشهور و حرفه اي در 
مراسم افتتاحيه اين فيلم ها نشان مي دهد كه اهالي سينماي ايران 
با هر ديدگاهي، موافق نمايش فيلم هاي متفاوت در سينماها 

هستند و معتقدند كه همين فيلم ها و فيلمسازان زمينه ساز تغيير 
رويكرد سينماي حرفه اي ايران و تقويت ارزش هاي هنري در 

كليت سينماي ايران هستند.
وقتي در جشنواره امسال نام فيلم هاي برگزيده داوران 
و منتقدان را در بين آراي مردمي مي بينيم، بيانگر اين واقعيت 
كتمان ناپذير اس���ت كه فيلم خوب، هميشه و در همه حال 
مخاطب خود را پي���دا مي كند. فقط بايد به مخاطب مجال 
انتخاب مناس���ب داد و فيلم را درس���ت و به موقع و با 

اطالع رساني كافي معرفي كرد. 
در گذشته هاي نسبتاً دور آثار متفاوت و انديشمند سينماي 
ايران غالباً در سكوت كامل تبليغاتي و بدون هرگونه آگهي و 
اعالن، روي پرده مي رفتند و بسياري از عالقه مندان تماشاي اين 
قبيل آثار بعد از پايان اكران از نمايش آن ها مطلع مي شدند. 

درست است كه كمك هاي دولتي به گروه هنر و تجربه، 
نقش مؤثري در موفقيت آن ايفا كرده اس���ت ولي فراموش 
نكنيم كه در گروه هايي از اين دست، همه مشكالت با تزريق 
نقدينگي حل نمي شود. نبود مديريت آگاه، خالق و مطلع از 
مقوله نمايش فيلم متفاوت در سينماها، باعث مي شود كه با 
جور سوبسيدهاي ميليوني، نتيجه قابل طرحي حاصل نشود 
و فيلم هايي از اين دست، مخاطبان واقعي خود را پيدا نكنند. 
تجربه ثابت كرده است كه هرگاه با تكيه صرف به كمك هاي 

دولتي، جرياني به راه افتاده اس���ت، عمر 
چنداني نيافته چرا كه با قطع احتمالي اين 
كمك ها � به هر دليلي � قطار پرشتاب، از ريل 

خارج شده است.
حاال به نظر مي رسد قطار گروه هنر و 
تجربه قصد توقف ندارد و مي خواهد براي ارتقاي سطح سليقه 
و آگاهي مخاطبان فرهيخته و بالقوه سينماي ايران باقي بماند.

اعتالي سينماي اجتماعي
نوشتم كه سينماي اجتماعي ايران با اقبال عمومي روبرو 
شده اس���ت هم از جانب سينماگر و هم از سوي مخاطب 
و منتقد. اين، از معدود دفعاتي است كه فيلمسازان و عموم 
مخاطبان به يك درك و سليقه مشترك مي رسند كه نتيجه اش 
هم مي شود استقبال چشمگير از »ابد و يك روز« و چند فيلم 
اجتماعي ديگر در جشنواره فيلم فجر امسال يا ورزش چندين 
ميلياردي فيلم هاي اجتماعي در اكران 94 و نكته مهم تر اينكه 
اغلب فيلمسازاني كه به اين عرصه روي آورده اند در زمره فيلم 
اولي ها هستند كه خود، نويدبخش حضور چشمگير نيروهاي 
تازه نفس در سينماي ايران است؛ سينمايي كه به نظر مي رسد 
بايد دوران گذار را قدري پرشتاب تر و عميق تر طي كند و بالتبع 
به كمك نيروهاي مستعد و جوان اين سينماگر كه دو تن از 
ايشان امسال با دو فيلم »ابد و يك روز« و »ايستاده در غبار« 
توانستند توجه بسياري را به خود جلب كنند. بهتر و زودتر از 

اين دوران عبور كند.
*

سينماي ايران در حال دگرديسي است و اگر رويكرد تازه 
به ژانر اجتماعي باعث نشود كه ديگر گونه هاي سينماي ايران 
به ويژه سينماي كمدي و كودك و نوجوان به حاشيه رانده 
شوند و فيلم هاي پرمخاطب در همه ژانرها روي پرده بروند، 
مي توان سال 94 را به عنوان مقطعي بسترساز، نقطه عطفي در 

تاريخ سينماي بعد از انقالب به شمار آورد.
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اين قباله يا طومار به طول قريب دو متر و عرض يك متر بر 
روي كاغذي كلفت كه به نظرم زمينه اي آبي آسماني داشت و بر 
پشت آن پارچة كتان سپيدي چسبانده بودند و باال و پايين آن در 
غالف)دسته، لوله( چوبي قرمز رنگ ظريفي قرار داشت كه قباله 
كه به صورت طوماري عريض و طويل بود به مدد آن غالف ها 
پيچيده و درنورديده مي شد و سجاّلت اين سند نفيس ظريف در 
دو حاشية راست و چپ آن نگاشته شده و در باال پادشاه بر آن 

صّحه گذارده بود.
اين ماترك و البد بسيار چيزهاي مرده ريگ ديگر به پسر 
و دختر آن مرحوم تعلق گرفته بود و آنان آن را در نيويورك به 
عتيقه فروش درس���ت كار گوهرشناس وطن دوستي از كليميان 
اصفهاني به نام آقاي ش���اهين خليلي به مبلغي كه از مقدار آن 
اطالع نيافتم فروختند و اين معامله در اواسط دهة 70 شمسي 
و 90 ميالدي صورت گرفته بود. اين را فعالً داشته باشيد تا بعداً 

دنباله اش را عرض كنم.
 در اواخر س���ال يك هزار وسيصد و هفتاد و پنج شمسي
)اوايل سال 1997م( يك عتيقه فروش ديگر نيويوركي كه اصالً از 
كليميان مشهد بود و عالوه بر اشتغال به قالي و عتيقه فروشي بسيار 
مفصل معتبري كه به پدر سالخورده اش و خود او تعلق داشت،  به 
مناسبت آنكه كارشناس هنر هم بود و در آن رشته دكترا داشت، 
گويا در »اِن. واي.يو« يعني دانشگاه نيويورك )يا در كالجي( در 

همان رشته يا تاريخ هنر يا همچو چيزي تدريس هم مي كرد. 
پس از فروپاشي اتحادجماهير شوروي، به تاجيكستان و 
قرقيزستان و بخارا و آن طرف ها، به قصد تجارت و خريد مال 
التجارة مناسب كارش سفر كرده بود و قريب يك سال در آن بالد 
به گشت و گذار و جستجوي آثار هنري و عتيقه پرداخته بود و 
در مراجعت عالوه بر اشياء مورد نظرش حدود سه هزار مجلد 
مخطوطات عربي و فارسي )اكثراً عربي( از آن ممالك به آمريكا 
حمل كرده بود و آن مخطوط���ات را، در حدي كه چنان كس 

مي تواند و با كمك بعضي افراد ديگر در فهرستي كه فقط متضّمن 
نام آنها  � آن هم نه نام صحيح آنها بلكه به آن گونه اي كه خودش 
و آن همكارانش خوانده بودند!! � و شماره اي كه براي آنها در نظر 
گرفته بود ثبت كرده در كارتن هاي متعددي در همان مغازة دو 
دهنة وسيعي كه در خيابان دوم نيويورك داشت نگه داري مي كرد 

و نام اين مرد امين درستكار آقاي دكتر ژرژ َعناويان است.
 و او نمي دانم كتب���اً يا با تلفن به دفتر نمايندگي ايران در 
سازمان ملل اطالع مي دهد كه چنين مجموعة مخطوطاتي را از 
جمهوري هاي جديد التأسيس مذكور در تملك خود دارد و حيف 
است كه بعضي از اين مخطوطات قديمي و نفيس به مالكيت 

ايران در نيايد. 

سفير فرهنگي و امور اجتماعي ايران در آن زمان در سازمان 
ملل اين »جوان قديمي« اديب و فرهنگ پرور آقاي مهدي فريدزاده 
بود كه نزديك يك سال بود كه به جاي آن سلف نازنين ارجمند 
خود كه در اينجا حسن رابطه ايرانيان مقيم آمريكا با نمايندگي 
و تألي���ف قلوب »مؤلّفة معن���وي« آن جماعت با راهنمايي و 
حمايت عموي گرامي و نجيب شريف خود خدمات چشمگيري 
انجام داده بود، يعني آقا سيد محّمد صادق خرازي معروف به 

 

»آقا صادق« � دام عمره و عّزة � به نيويورك آمده بودند و آقاي 
فريدزاده � دام عّزه �)برادر گرامي ايشان جناب دكتر محّمد جواد 
فريدزاده سفير سابق ايران در واتيكان است( نيز بنا بر ادب دوستي 
ذاتي و رعايت مرات���ب اداري گزارش اين مطلب را به جناب 
آقاي دكتر سيدكمال خرازي سرپرست محترم نمايندگي � دامت 
معاليه � تقديم كرد و جناب آقاي دكتر خرازي هم اين جانب را 
لطفاً مأمور ساختند كه با مراجعه به مالك مخطوطات در آن باره 
اظهار نظر كنم و اگر مخطوطات ارزنده اي در آن ميان باشد آن را 

جداگانه فهرست و معرفي كنم كه براي تملك آن اقدام شود.
 شوق شخصي خودم از طرفي و اجراي امر جناب آقاي 
دكتر خرازي از طرف ديگر موجب شد كه اين بنده در بيشتر از 
دو ماه يعني در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1376 هر هفته 
گاهي يك روز و گاهي دو روز به نيويورك بروم و آن مخطوطات 
را مشاهده و و وارس���ي كنم و هر مخطوطه اي را كه مناسب 
منظور بدانم از آن ميان كنار بگذارم و مختصراً مشخصات آن را 
فهرست وار يادداشت كنم. در اين ميان سروكّلة آقاي ديگري كه 
از طرف دانشگاه پرينستون مأموريتي مانند تكليفي كه به مخلص 
شده بود داشت پيدا شد. ولي آقاي َعناويان به او گفت كه پس 
از آنكه مهدوي كارش در اينجا تمام شد شما انتخاب خودتان 
را از بقية مخطوطات انجام دهيد و به قول نويسندة حسين ُكرد 
»القصه« اين بنده دويست و هفتاد و دو نسخة مرغوب مطلوب 
را كه معدودي از آن از نوادر مخطوطات بود انتخاب و با تأكيد 
خريد آن را پيشنهاد كردم و گزارش كار خود را تقديم داشتم كه 
آن گزارش و پيشنهاد اسير گردونة تشريفات و امور اداري شد، 
خاّصه آنكه ايام مصادف با انتخابات رياست جمهوري گشت و 

به قول روزنامه نويس ها: »... و بقية قضايا«.
از طرفي آق���اي َعناويان هم هي به من بنده تلفن مي كرد 
كه تكليف اين كتاب هايي را كه جدا كرده ايد زدوتر روشن كنيد 
كه بنده چون جواب مقنع نداشتم او را به صبر و تأمل توصيه 
مي كردم و در اين ميان؛ و ب���ه نظرم اوائل تيرماه 1376 بود كه 
جناب آقاي دكتر علي اكبر واليتي براي آخرين بار به ِس���َمت 
وزير امور خارجه براي شركت در كميسيوني در سازمان ملل به 
آمريكا تشريف آوردند و آقاي فريدزاده هم كه عالقمند بود اين 
مخطوطات گران بها به تمّلك ايران در آيد به من گفتند اگر بتوان 
چند جلد از اين مخطوطات را به امانت از صاحب آن گرفت كه 
جنابان دكتر واليتي و دكتر خرازي آن را مالحظه فرمايند، شايد 
جريان اداري مطلب سريع تر پيش رود و من بنده پذيرفتم كه 

چنين درخواستي را از آقاي َعناويان بنمايم و چنين كردم.
 و آن مرد هم پذيرفت كه چند نسخه را كه بتوانم به تنهايي 
بردارم و سنگين نباشد به من امانت بدهد و من هم في المجلس 
نسخة كوچك قطع بغلي، جزوي از  تفسير نجم القرآن نجم الدين 
دايه � رحمة اهلل تعالي عليه � و جلدي از مجلدات ناقص مصابيح 
السنة بََغوي و جلدين كامل الصناعة علي بن عباس مجوسي و 
اخبار الخوارج و الكوفيات حضرت مسعودي)رض( و شرح تائية 
ر  ابن فارض از قيصري و اخالق حملة القرآن آُجّري و المحرَّ
رافعي و التيسير داني و مجلدي از تذكرة حضرت عالمة حّلي � 
رضوان اهلل عليه � كه از اول زكوة بود ) و مجموعاً در سه مجلد 
از اول زك���وة تا آخر حج بود( را جدا كردم و يك اقرار نامه اي 
نوشتم كه آن مخطوطات به امانت نزد من است كه حداثر تا سه 
روز ديگر آنها را به صاحبش مسترد كنم و آن نوشته را به َعناويان 
دادم و او كه آن را خواند گفت: من بي ادبي نمي كنم كه نوشته و 
امضاي شما را پاره پاره كنم و آن را به خودتان بر مي گردانم كه 

همين االن پاره كنيد.
 و اضافه كرد به قول مشهدي هاي خودمان »كور شود گدايي 
كه پس از چهل س���ال گدايي شب جمعه اش را فراموش كند« 
و خودش كتاب ها را به خيابان آورد و تاكسي گرفت و من آن 
را به »رزيدانس« يعني محل اقامت سفير ايران در خيابان پنجم 
نيويورك بردم و همان ش���ب آنها را به معظم لهما ارائه كردم و 
وقتي كه  خودم دربارة »سماعات« و »اجازاتي« كه بر پشت ورق 
اول و پشت ورق آخر مصابيح السنه و تذكره از سوي اعالم و 
مشاهيري كه آن كتاب ها را بر استاد قرائت كرده اند و يا شيوخي 
كه اجازة آن را مرحمت فرموده بودند توضيحاتي خدمت آن دو 
مرد شريف دين دار نازنين بيان مي كردم در خودم و آنان انقالب 
حالت و تأثري و يا بهجت و سروري از اينكه چگونه بحمداهلل 
علوم و معارف اسالمي خلفاً عن سلف محافظت مي شده است 

احساس مي شد. 
آن شب جناب دكتر واليتي كه فردايش عازم مراجعت بودند 

حكايت آن  نسخه هاي خطي
 دكتر احمد مهدوي دامغاني

ياد

پس از آنكه مهندس ش��ريف امامي از دنيا رفت.  از 
جمله ماترک و ميراث او قريب يكصدوس��ي مجلدكتب 
مخطوطه كه نفائس بس��ياري در آن بود و نيز در آن قبالة 
نكاحيّة فيروز ميرزاي نصرة الدولة بزرگ، يعني جد يا پدر 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، با دختر پادشاه وقت مي بود كه 
به راستي اثر هنري و ادبي و خطاطي و تذهيبي بسيار جالبي 

بود كه به قول معروف: »آدم از ديدنش سير نمي شد« .

باري پس از آنكه فهرست اين 126 نسخه 
را آماده كردم و آن پنجاه و چهار نسخه 

را مشخص ساختم خريداري همۀ آن را به 
بهايي كه مناسب بدانند توصيه كردم و 

اليخفي كه بي آنكه من توقعي داشته باشم 
و اظهاري كنم آقاي خليلي دستمزدي نقدي 

هم به قدر همت خود به من پرداخت.

 شوق شخصي خودم از طرفي و اجراي 
امر جناب آقاي دكتر خرازي از طرف ديگر 
موجب شد كه اين بنده در بيشتر از دو ماه 

يعني در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
سال 1376 هر هفته گاهي يك روز و گاهي 
دو روز به نيويورک بروم و آن مخطوطات 

را مشاهده و و وارسي كنم

و هم جناب دكتر خرازي كه مسلم بود كه بر جناح سفرند و به 
زودي نيويورك را ترك خواهند فرمود وعده فرمودند كه ترتيبات 
الزم را براي خريداري آن دويس���ت و هفتاد و دو نسخه مقرر 
خواهند فرمود و به اصطالح آن مسأله در دستور كار رئيس هيئت 
نمايندگي ايران در سازمان ملل قرار خواهد داشت تا تسهيالت 
الزم بودجة كافي براي آن را � كه هنوز اساساً اين مسأله چون 
مشخص نشده بود كه آيا نمايندگي ايران آن را خواهد خريد يا 
نه، لذا كار مطلقاً به تقويم و ارزيابي و بهاي ادعايي منجر نشده 

 

ب���ود � فراهم آورد. من بنده ف���رداي آن روز آن كتاب ها را به 
صاحبش پس دادم.

جناب آقاي دكتر خ���رازي � دامت معاليه � براي تصّدي 
وزارت امور خارجه به ايران مراجعت كردند و سرپرست ديگري 
براي رياست هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملل كه مردي 
بسيار مؤدب و مهّذب است يعني جناب دكتر سيدمحّمد هادي 
نژادحسينيان � حفظه اهلل تعالي � انتخاب شد، كه به تعبير معهود 
تكنوكرات و اهل علم و صنعت اند و به بس���ياري از كماالت 
نفس���اني و فضائل اخالقي آراسته و در آنچه به امور صنايع و 
خصوصاً نفت مربوط است اطالع و نظر و مهارت كافي دارند، 
ولي به قول مرحوم گويندة اصلي اين اصطالح كه نمي دانم كي 
بود ولي مرحوم مغفور استاد دكتر شهيدي � أطاب اهلل ثراه � آن را 
زياد بر زبان مي آورد در آنچه از علوم »چرك  تاب« است و تجدد 
و نوآوري در آن راه ندارد يعني همين »علومي« كه نمي دانم چرا 
به آن »علوم انس���اني« اطالق شده است جناب نژادحسينيان به 
كلي بي عنايت اند و طبعاً چون هيچ »عينيّتي« در اين قيل و قال ها 
مالحظه نمي فرمايند، صرف وقت و خصوصاً بذل مال را آن هم 
در آن سال هاي آخر دهة نود و اوائل قرن بيست و يكم ميالدي 
كه دولت ايران خيلي دست تنگ بود)!( و در مضيقة مالي)!؟( قرار 
داشت جايز نمي دانستند و صرفه جويي عموماً و خصوصاً دربارة 
آن »علوم چرك تاب« وجهة همت ايشان مي بود تا بدانجا كه حتي 
آن نهال نوپايي را كه به نام مجلة گلستان منتشر مي شد و جاي 
خود را در بسياري از ممالك فارسي زبان و يا فارسي دوست به 
خوبي باز كرده بود � و اين را البته به »اغواء« و »اغراء« به ناصواب 
شخص ديگري � ريشه كن فرمودند، و صرف مبالغ نسبًة مختصر 
 و كم اهميتي را كه به چاپ و انتشار آن مجله مي رسيد ناروا و 

نابه جا تشخيص دادند.
 اولين نموداري كه از اين بي مرحمتي ايشان به اين نحوه 
از امور ظاهر شد آن بود كه مسئله خريد مخطوطات مذكور و 
گزارش آن امر با همة تأكيدات وزير قبلي و وزير منتخب جديد 
»أدام اهلل عّزهم���ا � به جايي رفت كه به قول معروف »عرب ني 
انداخت« و آن فروشنده هم كه به تعبير مرحوم صمصام السلطنه 
بختياري يا سپهدار رشتي از اينكه با نمايندگي ايران معامله اي كند 
»اميد يأس«! پيدا كرده بود اكثر آن مخطوطاتي را كه من صورت 
كرده بودم به »پرينستون« و قسمتي را به يك مؤسسة فرهنگي 
ديگر فروخت و بسياري از آن مخطوطات را كه نه ارزش علمي 
و نه ارزش تاريخي داشت و عموماً كتب تحصيلي مقدماتي ادب 

ع���رب از صرف و نحو و معاني و بيان بود و غالباً هم ناقص و 
مندرس مي بود براي زينت مغازة خود نگه داشت.

حاال بروم به دنبالة مطلب صفحة اول، زيرا »بّث شكوي« 
و افسوس خواري در از دست رفتن چنان مخطوطات نفيسي 
از كتابخانه ها و مجامع و معاهد فرهنگي ايران را به همين اندازه 

كافي مي دانم.
آقاي شاهين خليلي كه مجموعة في الواقع گرانقدري كه 
مرحوم شريف امامي فراهم آورده بود و از يادداشت هاي كوچكي 
به خط خود در الي بعضي از مخطوطات گذارده بود نحوة حصول 
يا تحصيل آن مخطوطه را كه گاه به هدايت و كارشناسي مرحوم 
مغفور دكتر مهدي بياني � رحمه اهلل عليه � يا مرحوم ادوارد ژوزف 
يا اين انسان واالي فرشته خو كيكاووس ميرزا جهانداري � كه 
خداش سالمت بدارد � فراهم شده بود از »صرافان گوهرناشناسي 
كه خرمهرة پول را با در ثمين چنان گنجينه اي برابر كرده بودند« 
يعني فرزندان مرحوم شريف امامي به دست آورد و اين معامله را 
به نظرم هنوز چّلة شريف امامي منقضي نشده بود انجام داده بود 

و چه خوب فرموده است حضرت شيخ اجل كه:

وه كه گر مرده باز مي گرديد 
به ميان قبيله و پيوند

رد ميراث سخت تر بودي
وارثان را ز مرگ خويشاوند

و صدق موالنا اميرالمؤمنين � صلواه اهلل عليه � كه: »بّشر مال 
الشحيح بحادث أو وارث«. به هر حال باز خدا پدر آن بچه ها را 
بيامرزاد كه آن گنجينه را يك جا به عتيقه فروش اميني فروختند و 

طوري عمل نكردند كه آن مجموعه متفرق گردد.
ب���اري يا از باب : »ليوخون الي اوليائهم!!« آقاي عناويان به 
آقاي خليلي اظهار و اخباري كرده بود يا آنكه خليلي به صرافت 
طبع و آن جوري كه خودش مي گفت به مقتضاي »حبّ الوطن« و 
چون دوست داشت اين مخطوطات به ايران برگردد با نمايندگي 
ايران در سازمان ملل به نحوي تماس گرفت و آقاي فريدزاده � 
سّلمه اهلل تعالي � باز مسأله را به مخلص ارجاع فرمود كه بروم 
و اگر نفائس و »چيزهاي به درد بخوري« در آن ميان ديدم نتيجه 
و فهرست آن را به ايشان تقديم كنم كه بلكه ان شاءاهلل اين دفعه 

بتوانند آن نفائس را به تملك دولت ايران درآورند.
 گ���و اينكه حقير با خاطرة ناگواري ك���ه از »مأموريت« 
قبلي داشتم يقين داش���تم كه آقاي فريدزاده در تحّقق آن نيّت 
و بن���ده در حصول نتيجة مثبت���ي از آن »مأموريت« = ايضاً : 

 

»اميد يأس«!! خواهيم داشت؛ با اين همه چون ايام تعطيلي دانشگاه 
بود چهار پنج روز من و همسرم دكتر تاجماه آصفي � حفظها اهلل 

تعالي � به نيويورك رفتيم. مخطوطات موردنظر در بنگاه يا انبار 
زيرزميني مغازة آقاي خليلي كه بسيار وسيع و تو در تو كه شباهت 
به »غار«هايي كه درفيلم هاي سينمايي به مقتضاي نظر كارگردان 
ساخته مي شد و در آن گنجينه هايي نهفته مي بود قرار داشت و اين 
»غارها« مزيّن به اشياء عتيقه و مصنوعات عجيب قرون گذشته و 
حال، از قبيل ساعت هاي ديواري عظيم و پيانوهاي بسيار بزرگ 
و اثاث البيت هايي كه حاكي از زندگي نازپروردگان تنّعم منقرض 
ش���ده و چراغ ها و »گوبلن «هاي زيبا و غيره و غيره بود و روز 
اول آقاي خليلي براي من و همسرم از آن »آنتيك«ها توضيحات 
مختصري با بيان »شناسنامة« هنري و دست به دست گشتن آنها تا 

مغازة خود بيان مي كرد.
 اما مخطوطات در اطاق نسبتاً وسيعي كه با شبكه هاي آهني 
محصور بود جاي داش���ت كه ميزي بزرگ با دو صندلي در آن 
نهاده بودند و كتاب هاي خطي در چند كارتن شماره دار كه عدد 
نسخي كه در آن كارتن است بر روي آن نوشته شده بود بر روي 
هم چيده بود و ما يعني من و همسرم هر روز تقريباً از ساعت ده 
صبح تا قريب غروب در همان اطاق مي مانديم و حسب المقّرر 
ناهاري كه عبارت از نان و ماست و پنير و مغز گردو و چاي بود 
همانجا صرف مي كرديم و نمازمان را مي خوانديم و باز به كار 

مي پرداختيم.
 به اين صورت كه همسرم كتاب ها را از كارتن خارج مي كرد 
و در صفحه و ورق اول و ورق آخر و در چند ورق متفّرق ديگر 
با كاغذهاي كوچك مخصوص نشانه گذاري، نشانه مي گذاشت 
و خود يك فهرست مختصري از آن فراهم مي كرد كه بعداً براي 
آنكه مبادا كتاب يا جزوه اي از نظر من بنده مخفي مانده باشد، در 
آخر وقت هر روز آن را با فهرست و صورتي كه من نوشته بودم 

مقابله مي كرد و گاه نيز مطالبي در آن باره مي نوشت.
مجموع مخطوطات مرحوم شريف امامي )يا آنچه كه به 
تمّلك آقاي خليلي درآمده بود؟( يكصد و بيست و شش نسخه 
است و في الواقع مشتمل بر نفايس علمي و ادبي و هنري است و 
كاش آنانكه از مراتب و مدارج علمي و ذوقي؟! او اطالعي دارند 
)في المثل دوست عزيز نازنين محترمم جناب آقاي كيكاووس 
جهانداري( اين مسأله را روشن فرمايند كه آيا شريف امامي غير 
از تخصص در رشتة فني خودش كه مهندس صنايع بوده آيا در 
رشته هاي ديگر هم تحصيلي كرده بوده است؟ و آيا در جمع اين 
كتب غير از سرمايه گذاري مالي و ذخيرة روز مبادا كردن، محرك 

ديگري هم داشته است؟ 
و بعيد نيست به مناسبت آخوندزادگي في الجمله مقدماتي را 
مي دانسته است و در ميان اين نسخه ها، پنجاه و چهار مخطوطه را 
اين بنده بسيار ارزنده و برخي از آن را هم از لحاظ موضوع و هم 
از نظر خط )نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث( بسيار نفيس يافتيم كه 

بعضاً جنبة هنري و تذهيب يا جلد آن نيز ممتاز بود.
باري پس از آنكه فهرست اين 126 نسخه را آماده كردم و 
آن پنجاه و چهار نسخه را مشخص ساختم خريداري همة آن را 
به بهايي كه مناسب بدانند توصيه كردم و اليخفي كه بي آنكه من 
توقعي داشته باشم و اظهاري كنم آقاي خليلي دستمزدي نقدي هم 

به قدر همت خود به من پرداخت.
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اين قباله يا طومار به طول قريب دو متر و عرض يك متر بر 
روي كاغذي كلفت كه به نظرم زمينه اي آبي آسماني داشت و بر 
پشت آن پارچة كتان سپيدي چسبانده بودند و باال و پايين آن در 
غالف)دسته، لوله( چوبي قرمز رنگ ظريفي قرار داشت كه قباله 
كه به صورت طوماري عريض و طويل بود به مدد آن غالف ها 
پيچيده و درنورديده مي شد و سجاّلت اين سند نفيس ظريف در 
دو حاشية راست و چپ آن نگاشته شده و در باال پادشاه بر آن 

صّحه گذارده بود.
اين ماترك و البد بسيار چيزهاي مرده ريگ ديگر به پسر 
و دختر آن مرحوم تعلق گرفته بود و آنان آن را در نيويورك به 
عتيقه فروش درس���ت كار گوهرشناس وطن دوستي از كليميان 
اصفهاني به نام آقاي ش���اهين خليلي به مبلغي كه از مقدار آن 
اطالع نيافتم فروختند و اين معامله در اواسط دهة 70 شمسي 
و 90 ميالدي صورت گرفته بود. اين را فعالً داشته باشيد تا بعداً 

دنباله اش را عرض كنم.
 در اواخر س���ال يك هزار وسيصد و هفتاد و پنج شمسي

)اوايل سال 1997م( يك عتيقه فروش ديگر نيويوركي كه اصالً از 
كليميان مشهد بود و عالوه بر اشتغال به قالي و عتيقه فروشي بسيار 
مفصل معتبري كه به پدر سالخورده اش و خود او تعلق داشت،  به 
مناسبت آنكه كارشناس هنر هم بود و در آن رشته دكترا داشت، 
گويا در »اِن. واي.يو« يعني دانشگاه نيويورك )يا در كالجي( در 

همان رشته يا تاريخ هنر يا همچو چيزي تدريس هم مي كرد. 
پس از فروپاشي اتحادجماهير شوروي، به تاجيكستان و 
قرقيزستان و بخارا و آن طرف ها، به قصد تجارت و خريد مال 
التجارة مناسب كارش سفر كرده بود و قريب يك سال در آن بالد 
به گشت و گذار و جستجوي آثار هنري و عتيقه پرداخته بود و 
در مراجعت عالوه بر اشياء مورد نظرش حدود سه هزار مجلد 
مخطوطات عربي و فارسي )اكثراً عربي( از آن ممالك به آمريكا 
حمل كرده بود و آن مخطوط���ات را، در حدي كه چنان كس 

مي تواند و با كمك بعضي افراد ديگر در فهرستي كه فقط متضّمن 
نام آنها  � آن هم نه نام صحيح آنها بلكه به آن گونه اي كه خودش 
و آن همكارانش خوانده بودند!! � و شماره اي كه براي آنها در نظر 
گرفته بود ثبت كرده در كارتن هاي متعددي در همان مغازة دو 
دهنة وسيعي كه در خيابان دوم نيويورك داشت نگه داري مي كرد 

و نام اين مرد امين درستكار آقاي دكتر ژرژ َعناويان است.
 و او نمي دانم كتب���اً يا با تلفن به دفتر نمايندگي ايران در 
سازمان ملل اطالع مي دهد كه چنين مجموعة مخطوطاتي را از 
جمهوري هاي جديد التأسيس مذكور در تملك خود دارد و حيف 
است كه بعضي از اين مخطوطات قديمي و نفيس به مالكيت 

ايران در نيايد. 

سفير فرهنگي و امور اجتماعي ايران در آن زمان در سازمان 
ملل اين »جوان قديمي« اديب و فرهنگ پرور آقاي مهدي فريدزاده 
بود كه نزديك يك سال بود كه به جاي آن سلف نازنين ارجمند 
خود كه در اينجا حسن رابطه ايرانيان مقيم آمريكا با نمايندگي 
و تألي���ف قلوب »مؤلّفة معن���وي« آن جماعت با راهنمايي و 
حمايت عموي گرامي و نجيب شريف خود خدمات چشمگيري 
انجام داده بود، يعني آقا سيد محّمد صادق خرازي معروف به 

 

»آقا صادق« � دام عمره و عّزة � به نيويورك آمده بودند و آقاي 
فريدزاده � دام عّزه �)برادر گرامي ايشان جناب دكتر محّمد جواد 
فريدزاده سفير سابق ايران در واتيكان است( نيز بنا بر ادب دوستي 
ذاتي و رعايت مرات���ب اداري گزارش اين مطلب را به جناب 
آقاي دكتر سيدكمال خرازي سرپرست محترم نمايندگي � دامت 
معاليه � تقديم كرد و جناب آقاي دكتر خرازي هم اين جانب را 
لطفاً مأمور ساختند كه با مراجعه به مالك مخطوطات در آن باره 
اظهار نظر كنم و اگر مخطوطات ارزنده اي در آن ميان باشد آن را 

جداگانه فهرست و معرفي كنم كه براي تملك آن اقدام شود.
 شوق شخصي خودم از طرفي و اجراي امر جناب آقاي 
دكتر خرازي از طرف ديگر موجب شد كه اين بنده در بيشتر از 
دو ماه يعني در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1376 هر هفته 
گاهي يك روز و گاهي دو روز به نيويورك بروم و آن مخطوطات 
را مشاهده و و وارس���ي كنم و هر مخطوطه اي را كه مناسب 
منظور بدانم از آن ميان كنار بگذارم و مختصراً مشخصات آن را 
فهرست وار يادداشت كنم. در اين ميان سروكّلة آقاي ديگري كه 
از طرف دانشگاه پرينستون مأموريتي مانند تكليفي كه به مخلص 
شده بود داشت پيدا شد. ولي آقاي َعناويان به او گفت كه پس 
از آنكه مهدوي كارش در اينجا تمام شد شما انتخاب خودتان 
را از بقية مخطوطات انجام دهيد و به قول نويسندة حسين ُكرد 
»القصه« اين بنده دويست و هفتاد و دو نسخة مرغوب مطلوب 
را كه معدودي از آن از نوادر مخطوطات بود انتخاب و با تأكيد 
خريد آن را پيشنهاد كردم و گزارش كار خود را تقديم داشتم كه 
آن گزارش و پيشنهاد اسير گردونة تشريفات و امور اداري شد، 
خاّصه آنكه ايام مصادف با انتخابات رياست جمهوري گشت و 

به قول روزنامه نويس ها: »... و بقية قضايا«.
از طرفي آق���اي َعناويان هم هي به من بنده تلفن مي كرد 
كه تكليف اين كتاب هايي را كه جدا كرده ايد زدوتر روشن كنيد 
كه بنده چون جواب مقنع نداشتم او را به صبر و تأمل توصيه 
مي كردم و در اين ميان؛ و ب���ه نظرم اوائل تيرماه 1376 بود كه 
جناب آقاي دكتر علي اكبر واليتي براي آخرين بار به ِس���َمت 
وزير امور خارجه براي شركت در كميسيوني در سازمان ملل به 
آمريكا تشريف آوردند و آقاي فريدزاده هم كه عالقمند بود اين 
مخطوطات گران بها به تمّلك ايران در آيد به من گفتند اگر بتوان 
چند جلد از اين مخطوطات را به امانت از صاحب آن گرفت كه 
جنابان دكتر واليتي و دكتر خرازي آن را مالحظه فرمايند، شايد 
جريان اداري مطلب سريع تر پيش رود و من بنده پذيرفتم كه 

چنين درخواستي را از آقاي َعناويان بنمايم و چنين كردم.
 و آن مرد هم پذيرفت كه چند نسخه را كه بتوانم به تنهايي 
بردارم و سنگين نباشد به من امانت بدهد و من هم في المجلس 
نسخة كوچك قطع بغلي، جزوي از  تفسير نجم القرآن نجم الدين 
دايه � رحمة اهلل تعالي عليه � و جلدي از مجلدات ناقص مصابيح 
السنة بََغوي و جلدين كامل الصناعة علي بن عباس مجوسي و 
اخبار الخوارج و الكوفيات حضرت مسعودي)رض( و شرح تائية 
ر  ابن فارض از قيصري و اخالق حملة القرآن آُجّري و المحرَّ
رافعي و التيسير داني و مجلدي از تذكرة حضرت عالمة حّلي � 
رضوان اهلل عليه � كه از اول زكوة بود ) و مجموعاً در سه مجلد 
از اول زك���وة تا آخر حج بود( را جدا كردم و يك اقرار نامه اي 
نوشتم كه آن مخطوطات به امانت نزد من است كه حداثر تا سه 
روز ديگر آنها را به صاحبش مسترد كنم و آن نوشته را به َعناويان 
دادم و او كه آن را خواند گفت: من بي ادبي نمي كنم كه نوشته و 
امضاي شما را پاره پاره كنم و آن را به خودتان بر مي گردانم كه 

همين االن پاره كنيد.
 و اضافه كرد به قول مشهدي هاي خودمان »كور شود گدايي 
كه پس از چهل س���ال گدايي شب جمعه اش را فراموش كند« 
و خودش كتاب ها را به خيابان آورد و تاكسي گرفت و من آن 
را به »رزيدانس« يعني محل اقامت سفير ايران در خيابان پنجم 
نيويورك بردم و همان ش���ب آنها را به معظم لهما ارائه كردم و 
وقتي كه  خودم دربارة »سماعات« و »اجازاتي« كه بر پشت ورق 
اول و پشت ورق آخر مصابيح السنه و تذكره از سوي اعالم و 
مشاهيري كه آن كتاب ها را بر استاد قرائت كرده اند و يا شيوخي 
كه اجازة آن را مرحمت فرموده بودند توضيحاتي خدمت آن دو 
مرد شريف دين دار نازنين بيان مي كردم در خودم و آنان انقالب 
حالت و تأثري و يا بهجت و سروري از اينكه چگونه بحمداهلل 
علوم و معارف اسالمي خلفاً عن سلف محافظت مي شده است 

احساس مي شد. 
آن شب جناب دكتر واليتي كه فردايش عازم مراجعت بودند 

حكايت آن  نسخه هاي خطي
 دكتر احمد مهدوي دامغاني

ياد

پس از آنكه مهندس ش��ريف امامي از دنيا رفت.  از 
جمله ماترک و ميراث او قريب يكصدوس��ي مجلدكتب 
مخطوطه كه نفائس بس��ياري در آن بود و نيز در آن قبالة 
نكاحيّة فيروز ميرزاي نصرة الدولة بزرگ، يعني جد يا پدر 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، با دختر پادشاه وقت مي بود كه 
به راستي اثر هنري و ادبي و خطاطي و تذهيبي بسيار جالبي 

بود كه به قول معروف: »آدم از ديدنش سير نمي شد« .

باري پس از آنكه فهرست اين 126 نسخه 
را آماده كردم و آن پنجاه و چهار نسخه 

را مشخص ساختم خريداري همۀ آن را به 
بهايي كه مناسب بدانند توصيه كردم و 

اليخفي كه بي آنكه من توقعي داشته باشم 
و اظهاري كنم آقاي خليلي دستمزدي نقدي 

هم به قدر همت خود به من پرداخت.

 شوق شخصي خودم از طرفي و اجراي 
امر جناب آقاي دكتر خرازي از طرف ديگر 
موجب شد كه اين بنده در بيشتر از دو ماه 

يعني در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
سال 1376 هر هفته گاهي يك روز و گاهي 
دو روز به نيويورک بروم و آن مخطوطات 

را مشاهده و و وارسي كنم

و هم جناب دكتر خرازي كه مسلم بود كه بر جناح سفرند و به 
زودي نيويورك را ترك خواهند فرمود وعده فرمودند كه ترتيبات 
الزم را براي خريداري آن دويس���ت و هفتاد و دو نسخه مقرر 
خواهند فرمود و به اصطالح آن مسأله در دستور كار رئيس هيئت 
نمايندگي ايران در سازمان ملل قرار خواهد داشت تا تسهيالت 
الزم بودجة كافي براي آن را � كه هنوز اساساً اين مسأله چون 
مشخص نشده بود كه آيا نمايندگي ايران آن را خواهد خريد يا 
نه، لذا كار مطلقاً به تقويم و ارزيابي و بهاي ادعايي منجر نشده 

 

ب���ود � فراهم آورد. من بنده ف���رداي آن روز آن كتاب ها را به 
صاحبش پس دادم.

جناب آقاي دكتر خ���رازي � دامت معاليه � براي تصّدي 
وزارت امور خارجه به ايران مراجعت كردند و سرپرست ديگري 
براي رياست هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملل كه مردي 
بسيار مؤدب و مهّذب است يعني جناب دكتر سيدمحّمد هادي 
نژادحسينيان � حفظه اهلل تعالي � انتخاب شد، كه به تعبير معهود 
تكنوكرات و اهل علم و صنعت اند و به بس���ياري از كماالت 
نفس���اني و فضائل اخالقي آراسته و در آنچه به امور صنايع و 
خصوصاً نفت مربوط است اطالع و نظر و مهارت كافي دارند، 
ولي به قول مرحوم گويندة اصلي اين اصطالح كه نمي دانم كي 
بود ولي مرحوم مغفور استاد دكتر شهيدي � أطاب اهلل ثراه � آن را 
زياد بر زبان مي آورد در آنچه از علوم »چرك  تاب« است و تجدد 
و نوآوري در آن راه ندارد يعني همين »علومي« كه نمي دانم چرا 
به آن »علوم انس���اني« اطالق شده است جناب نژادحسينيان به 
كلي بي عنايت اند و طبعاً چون هيچ »عينيّتي« در اين قيل و قال ها 
مالحظه نمي فرمايند، صرف وقت و خصوصاً بذل مال را آن هم 
در آن سال هاي آخر دهة نود و اوائل قرن بيست و يكم ميالدي 
كه دولت ايران خيلي دست تنگ بود)!( و در مضيقة مالي)!؟( قرار 
داشت جايز نمي دانستند و صرفه جويي عموماً و خصوصاً دربارة 
آن »علوم چرك تاب« وجهة همت ايشان مي بود تا بدانجا كه حتي 
آن نهال نوپايي را كه به نام مجلة گلستان منتشر مي شد و جاي 
خود را در بسياري از ممالك فارسي زبان و يا فارسي دوست به 
خوبي باز كرده بود � و اين را البته به »اغواء« و »اغراء« به ناصواب 
شخص ديگري � ريشه كن فرمودند، و صرف مبالغ نسبًة مختصر 
 و كم اهميتي را كه به چاپ و انتشار آن مجله مي رسيد ناروا و 

نابه جا تشخيص دادند.
 اولين نموداري كه از اين بي مرحمتي ايشان به اين نحوه 
از امور ظاهر شد آن بود كه مسئله خريد مخطوطات مذكور و 
گزارش آن امر با همة تأكيدات وزير قبلي و وزير منتخب جديد 
»أدام اهلل عّزهم���ا � به جايي رفت كه به قول معروف »عرب ني 
انداخت« و آن فروشنده هم كه به تعبير مرحوم صمصام السلطنه 
بختياري يا سپهدار رشتي از اينكه با نمايندگي ايران معامله اي كند 
»اميد يأس«! پيدا كرده بود اكثر آن مخطوطاتي را كه من صورت 
كرده بودم به »پرينستون« و قسمتي را به يك مؤسسة فرهنگي 
ديگر فروخت و بسياري از آن مخطوطات را كه نه ارزش علمي 
و نه ارزش تاريخي داشت و عموماً كتب تحصيلي مقدماتي ادب 

ع���رب از صرف و نحو و معاني و بيان بود و غالباً هم ناقص و 
مندرس مي بود براي زينت مغازة خود نگه داشت.

حاال بروم به دنبالة مطلب صفحة اول، زيرا »بّث شكوي« 
و افسوس خواري در از دست رفتن چنان مخطوطات نفيسي 
از كتابخانه ها و مجامع و معاهد فرهنگي ايران را به همين اندازه 

كافي مي دانم.
آقاي شاهين خليلي كه مجموعة في الواقع گرانقدري كه 
مرحوم شريف امامي فراهم آورده بود و از يادداشت هاي كوچكي 
به خط خود در الي بعضي از مخطوطات گذارده بود نحوة حصول 
يا تحصيل آن مخطوطه را كه گاه به هدايت و كارشناسي مرحوم 
مغفور دكتر مهدي بياني � رحمه اهلل عليه � يا مرحوم ادوارد ژوزف 
يا اين انسان واالي فرشته خو كيكاووس ميرزا جهانداري � كه 
خداش سالمت بدارد � فراهم شده بود از »صرافان گوهرناشناسي 
كه خرمهرة پول را با در ثمين چنان گنجينه اي برابر كرده بودند« 
يعني فرزندان مرحوم شريف امامي به دست آورد و اين معامله را 
به نظرم هنوز چّلة شريف امامي منقضي نشده بود انجام داده بود 

و چه خوب فرموده است حضرت شيخ اجل كه:

وه كه گر مرده باز مي گرديد 
به ميان قبيله و پيوند

رد ميراث سخت تر بودي
وارثان را ز مرگ خويشاوند

و صدق موالنا اميرالمؤمنين � صلواه اهلل عليه � كه: »بّشر مال 
الشحيح بحادث أو وارث«. به هر حال باز خدا پدر آن بچه ها را 
بيامرزاد كه آن گنجينه را يك جا به عتيقه فروش اميني فروختند و 

طوري عمل نكردند كه آن مجموعه متفرق گردد.
ب���اري يا از باب : »ليوخون الي اوليائهم!!« آقاي عناويان به 
آقاي خليلي اظهار و اخباري كرده بود يا آنكه خليلي به صرافت 
طبع و آن جوري كه خودش مي گفت به مقتضاي »حبّ الوطن« و 
چون دوست داشت اين مخطوطات به ايران برگردد با نمايندگي 
ايران در سازمان ملل به نحوي تماس گرفت و آقاي فريدزاده � 
سّلمه اهلل تعالي � باز مسأله را به مخلص ارجاع فرمود كه بروم 
و اگر نفائس و »چيزهاي به درد بخوري« در آن ميان ديدم نتيجه 
و فهرست آن را به ايشان تقديم كنم كه بلكه ان شاءاهلل اين دفعه 

بتوانند آن نفائس را به تملك دولت ايران درآورند.
 گ���و اينكه حقير با خاطرة ناگواري ك���ه از »مأموريت« 
قبلي داشتم يقين داش���تم كه آقاي فريدزاده در تحّقق آن نيّت 
و بن���ده در حصول نتيجة مثبت���ي از آن »مأموريت« = ايضاً : 

 

»اميد يأس«!! خواهيم داشت؛ با اين همه چون ايام تعطيلي دانشگاه 
بود چهار پنج روز من و همسرم دكتر تاجماه آصفي � حفظها اهلل 

تعالي � به نيويورك رفتيم. مخطوطات موردنظر در بنگاه يا انبار 
زيرزميني مغازة آقاي خليلي كه بسيار وسيع و تو در تو كه شباهت 
به »غار«هايي كه درفيلم هاي سينمايي به مقتضاي نظر كارگردان 
ساخته مي شد و در آن گنجينه هايي نهفته مي بود قرار داشت و اين 
»غارها« مزيّن به اشياء عتيقه و مصنوعات عجيب قرون گذشته و 
حال، از قبيل ساعت هاي ديواري عظيم و پيانوهاي بسيار بزرگ 
و اثاث البيت هايي كه حاكي از زندگي نازپروردگان تنّعم منقرض 
ش���ده و چراغ ها و »گوبلن «هاي زيبا و غيره و غيره بود و روز 
اول آقاي خليلي براي من و همسرم از آن »آنتيك«ها توضيحات 
مختصري با بيان »شناسنامة« هنري و دست به دست گشتن آنها تا 

مغازة خود بيان مي كرد.
 اما مخطوطات در اطاق نسبتاً وسيعي كه با شبكه هاي آهني 
محصور بود جاي داش���ت كه ميزي بزرگ با دو صندلي در آن 
نهاده بودند و كتاب هاي خطي در چند كارتن شماره دار كه عدد 
نسخي كه در آن كارتن است بر روي آن نوشته شده بود بر روي 
هم چيده بود و ما يعني من و همسرم هر روز تقريباً از ساعت ده 
صبح تا قريب غروب در همان اطاق مي مانديم و حسب المقّرر 
ناهاري كه عبارت از نان و ماست و پنير و مغز گردو و چاي بود 
همانجا صرف مي كرديم و نمازمان را مي خوانديم و باز به كار 

مي پرداختيم.
 به اين صورت كه همسرم كتاب ها را از كارتن خارج مي كرد 
و در صفحه و ورق اول و ورق آخر و در چند ورق متفّرق ديگر 
با كاغذهاي كوچك مخصوص نشانه گذاري، نشانه مي گذاشت 
و خود يك فهرست مختصري از آن فراهم مي كرد كه بعداً براي 
آنكه مبادا كتاب يا جزوه اي از نظر من بنده مخفي مانده باشد، در 
آخر وقت هر روز آن را با فهرست و صورتي كه من نوشته بودم 

مقابله مي كرد و گاه نيز مطالبي در آن باره مي نوشت.
مجموع مخطوطات مرحوم شريف امامي )يا آنچه كه به 
تمّلك آقاي خليلي درآمده بود؟( يكصد و بيست و شش نسخه 
است و في الواقع مشتمل بر نفايس علمي و ادبي و هنري است و 
كاش آنانكه از مراتب و مدارج علمي و ذوقي؟! او اطالعي دارند 
)في المثل دوست عزيز نازنين محترمم جناب آقاي كيكاووس 
جهانداري( اين مسأله را روشن فرمايند كه آيا شريف امامي غير 
از تخصص در رشتة فني خودش كه مهندس صنايع بوده آيا در 
رشته هاي ديگر هم تحصيلي كرده بوده است؟ و آيا در جمع اين 
كتب غير از سرمايه گذاري مالي و ذخيرة روز مبادا كردن، محرك 

ديگري هم داشته است؟ 
و بعيد نيست به مناسبت آخوندزادگي في الجمله مقدماتي را 
مي دانسته است و در ميان اين نسخه ها، پنجاه و چهار مخطوطه را 
اين بنده بسيار ارزنده و برخي از آن را هم از لحاظ موضوع و هم 
از نظر خط )نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث( بسيار نفيس يافتيم كه 

بعضاً جنبة هنري و تذهيب يا جلد آن نيز ممتاز بود.
باري پس از آنكه فهرست اين 126 نسخه را آماده كردم و 
آن پنجاه و چهار نسخه را مشخص ساختم خريداري همة آن را 
به بهايي كه مناسب بدانند توصيه كردم و اليخفي كه بي آنكه من 
توقعي داشته باشم و اظهاري كنم آقاي خليلي دستمزدي نقدي هم 

به قدر همت خود به من پرداخت.
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سفر، سفر، سفر و سفر با همه خوبيها و خوشي هايش 
با همه يادها و خاطراتش باهمه شادي هايش كه هميشه آرزو 
داريم مس���افرانمان در انجام آن سالم و تندرست باشند و با 
سالمت كامل از آن بازگردند و اين بار بازگشت به سالمت از 
سفر. بازگشتي كه بايد سالم باشد، بازگشتي كه بايد به شادي 
باشد، بازگشتي كه بايد به سالمت باشد تا فرصتي دست دهد 
براي مرور خاطرات يك سفر خوب و به يادماندني همچون 
سفرهاي نوروزي آن هم سفري كه در دل طبيعت و بهاري 
شاداب و با طراوت صورت مي گيرد، پس بازگشت سالم از 

سفر به مراتب از خود سفر مهم تر است.
در روز پنجش���نبه 93/12/28 و در حالي كه سفرهاي 
نوروزي به تازگي آغاز شده بود در بخش خبري 20/30 شبكه 
دوم تلويزيون اعالم شد كه طي اين روز و در آغاز سفرهاي 
نوروزي تصادفات زيادي در سطح جاده هاي كشور به وقوع 
پيوسته كه تعداد زيادي از هموطنانمان آسيب ديده و تعداد 

زيادي اتومبيل دچار سانحه و خسارت شده اند.
اين خبر، حداقل براي من كه همه س���اله با سفرهاي 
نوروزي همراه هستم، خبر خوبي نبود. من كه سالهاست با 
سفرهاي مسافران نوروزي همراه بوده و هستم خبر پخش 
شده دلم را به درد آورد كه اي واي، خداي من براي روزهاي 
اول س���فرهاي نوروزي سال جديد اين همه تصادف و اين 
همه خس���ارت، اين كه تازه اول كار است پس واي به حال 
روزهاي ديگر و دو هفته آينده، و از خود مي پرسم، چرا؟ چرا 
سانحه؟ چرا تصادف؟ چرا جراحت؟ چرا خسارت؟ و صدها 

چراي ديگر. 
اين چراها را چه كسي بايد پاسخگو باشد، چرا هموطناني 
كه دست در دست اعضاي خانواده براي سياحت، زيارت، ديد 
و بازديد عيد از خانه خود، از شهر خود، از استان خود خارج 
مي شوند چرا بايد دچار حادثه شوند و صدمه ببينند، چرا نبايد 
به فكر بازگشت خود باشند چرا نبايد به اين موضوع فكر 
كنند حال كه سفر را با سالمت آغاز كرده ايم بايد به سالمت 
برگرديم و باز هم صدها چراي ديگر، به همين خاطر هست 
كه تصميم گرفتم مطلب مورد بحث امس���ال را به سالمت 
بازگشتن از سفر اختصاص داده و برادرانه و دلسوزانه تقاضا 
كنم همان طوري كه سفرتان را به سالمت آغاز مي كنيد سعي 
كنيد آن را با ياري خدا و دقت و همت خودتان به سالمت به 
پايان برسانيد و به بازگشت سالم از سفر هم توجهي خاص 
داشته باشيد زيرا سالم برگشتن از سفر به مراتب مهمتر از خود 

سفر است، پس براي دست يافتن به اين امر مهم الزم است 
نكاتي چند را در سفر مورد توجه و دقت قرار دهيد. در گذشته 
مطالبي را كه ما به عنوان سالمت در سفر ارائه مي كرديم بيشتر 
در زمينه رعايت نكات بهداشتي بود كه مي خواستيم بدين وسيله 
سالمت مسافران در سفرها حفظ شده و دچار بيماري در طول 
سفر نشوند ولي حاال مي بينيم كه عالوه بر نكات بهداشتي 
به امر دقت و مراقبت هاي طول رانندگي هم بايد بپردازيم تا 
انشااهلل با توجه به نكاتي كه مطرح مي شود مسافران نوروزي 

سفري خوب و خوش توأم با سالمتي داشته باشند.

امروزه با توجه به تغييراتي كه در شيوه سفر به وجود 
آمده، وسيله نقليه، سرعت و جاده در سفرها تعيين كننده شده و 
هر ساله تعدادي از هموطنان ما را گرفتار مي كند بهتر آن ديديم 
كه بار ديگر به مسافران عزيز نوروزي يادآوري كنيم كه با توجه 
به نكاتي كه مطرح مي شود در طول سفر به بازگشت سالم از 
سفر نيز بينديشند. البته مسافران عزيز نوروزي خود به خوبي 
آداب سفر را مي دانند ولي ما به خاطر يادآوري عرض مي كنيم 

كه به نكات مورد نظر به خوبي توجه نمايند.
1� در طول سفر به آرامي رانندگي كنيد، از سرعت زياد 
بپرهيزيد و همواره به نكات ايمني سفر در رابطه با رانندگي 
توجهي خاص داشته باش���يد و بستن كمربند ايمني را در 

اولويت رانندگي قرار دهيد.
2� در طول سفر همواره به بازگشت سالم از سفر فكر 
كنيد، اين امر باعث خواهد شد راننده اي با احتياط، صبور، 

بردبار، غيرعصبي، دقيق و آرام باشيد.
3� طبق گفته كارشناسان راهنمائي و رانندگي پس از 
هر دو ساعت رانندگي حدود 10 تا 15 دقيقه از اتومبيل پياده 
ش���ده و استراحت كوتاهي داشته و پس از رفع خستگي به 

رانندگي ادامه دهيد.

بازگشت به سالمت
ت

اش
هد

ب

چگونه  سفر خاطره انگيزي داشته باشيم

  احمد نساجي

چرا هموطناني كه دست در دست 
اعضاي خانواده براي سياحت، زيارت، 
ديد و بازديد عيد از خانه خود، از شهر 
خود، از استان خود خارج مي شوند چرا 
بايد دچار حادثه شوند و صدمه ببينند، 

چرا نبايد به فكر بازگشت خود باشند

4� از صحبت كردن با سرنشينان اتومبيلتان مخصوصًا 
زماني كه صحبت ها به حاشيه رفته و تبديل به َجّر و بحث 

مي شود جداً بپرهيزيد و وارد آن نشويد.
5� در طول سفر از غذاي سالم استفاده كنيد و حتي االمكان 
سعي كنيد غذا را در حّد رفع گرسنگي ميل كنيد، يعني غذائي 

كم حجم. ساده و سالم ميل نمائيد.
6� در برنامه هاي سفر و به هنگام رانندگي اجازه ندهيد 
 خس���تگي بر شما غالب ش���ده و پلك هايتان را آزار دهد، 
به محض احساس خواب، اتومبيل را به محلي اَمن و مطمئن 
هدايت كرده و چند دقيقه اي را به استراحت بپردازيد و پس از 
رفع خستگي به حركت در مسير سفر ادامه دهيد با توجه به 

اينكه مجدداً كمربند ايمني را بسته باشيد.
7� راننده هر اتومبيل مسئوليت حفظ جان و سالمتي 
سرنشينان اتومبيل خود را به ُعهده دارد، پس هر وقت كه عقربه 
سرعت سنج اتومبيل شما از حّد مجاز گذشت بدانيد كه ممكن 
است خداي ناكرده اتفاقي ناخوشايند در كمين اتومبيلتان باشد، 
پس به آرامي پا را از روي پدال گاز برداشته و فشار بر آن را كم 

كنيد مطمئن باشيد سالمت در اين عمل است.
8� به هنگام گرفتن سبقت و رفتن به سمت َچِپ مسير 
حركت مواظب باش���يد كه از جهت مقابل اتومبيلي به شما 

نزديك نشده و با مراقبت كامل عمل سبقت را انجام دهيد
9� چنانچه در شب رانندگي مي كنيد از سيستم روشنائي 
اتومبيل خود به ويژه چراغهاي جلو و چراغ هاي قرمز عقب 
كامالً مطمئن باشيد و حتي المقدور سعي كنيد نور باالي چراغ 

جلوي اتومبيل شما باعث آزار اتومبيل مقابل نشود.
10 � ش���وخي و خنده، خوردن  و آشاميدن و گفتگو 
با همسفران حاضر در اتومبيل را بگذاريد براي زماني كه از 

اتومبيل پياده شده و به استراحت مي پردازيد.
11� آب، غذا، ميوه و ديگر مواردي را كه براي س���فر 
برمي داريد سعي كنيد به گونه اي نگهداري و مصرف كنيد كه 
به طور صحيح و س���الم نگهداري شده و صحيح و سالم و 

مطمئن مصرف نمائيد.
12� در هر شرايطي شستش���وي دستها را قبل از غذا 

خوردن فراموش نكنيد آن هم با آب و صابون.
13� در طول سفر و مسير جاده ها از خوردن مواد لبني 
ارائه شده در كنار جاده ها به خصوص شير و پنير تازه خودداري 

نمائيد چون ممكن است به تب مالت دچار شويد.
14� در بعضي از مس���يرهاي َسفر كه جاده به موازات 
رودخانه قرار دارد اغلب ماهي هاي رودخانه اي را براي فروش 
ارائه مي كنند كه شايد زياد مطمئن و سالم نباشند زيرا ماهي در 
هر شرايطي بايد در كنار يخ يا در يخچال نگهداري شود ولي 
اين قبيل ماهي ها يا به صورت دانه اي يا بند شده ريسه اي ارائه 
مي گردند كه نه در كنار يخ هستند و نه در يخچال كه مسلمًا 
ق���رار گرفتن ماهي در هواي آزاد آن هم براي مدت طوالني 

ممكن است از سالمت كامل خارج شده و ناسالم باشند.
15� به تاريخ مصرف غذاهاي كنسرو شده و سالم بودن 
قوطي آنها توجه نموده و پيشنهاد مي شود هر نوع مواد غذائي 
كنسرو شده را پس از باز كردن كامالً بجوشانيد سپس مصرف 

نمائيد.
موارد ذكر شده نكاتي چند بود از سفر با اتومبيل در مسير 
جاده ها و در سفرهاي نوروزي كه كوتاه و پُر شتاب است اميد 
آنكه با صبر و حوصله از اين شتاب بكاهيد و با دقت و مراقبت 
از كوتاهي اين سفر لّذت ببريد و توجه به اين نكته الزم است 
كه شما بايد سالم از سفر بازگرديد و رانندگان محترم اتومبيل ها 
بدانند كه حافظ جان و سالمتي سرنشينان اتومبيل خود در 

َسَفر هستند.
مراقب خود و همسفرانتان باشيد، سفرتان ايمن، بازگشتتان 

به سالمت، خدانگهدار.
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جوانترها حق دارند به ما پش���ت كنند، خود كرده را 
درمان نيس���ت؛ مگر ما از پدرانمان فاصله نگرفته و به آن ها 
پشت نكرده ايم؟ مگر ما لباس و خوراك و سنت هاي زندگي 
نياكانمان را به كناري ننهاده و چيزهاي ديگري را به جاي آن 
بر نگزيده ايم؟ بريدن و پشت كردن همه اش اين نيست كه به 
كسي ناسزا بگوييم. وقتي از سنت هاي آن ها پا كنار مي كشيم 
وقتي فراموش مي  كنيم كه آن ها به چه چيزهايي دلخوش و از 
چه چيزهايي ناخرسند بوده اند، اين خود نمونة آشكار پشت 
كردن اس���ت. آن ها دروغ و ناراستي  و بيماري را اهريمني 
مي دانس���تند و از آن به شدت مي پرهيزيدند، آن ها شادي را 
دوست مي داشتند و اندوه را در سپاه اهريمن مي ديدند، آن ها 

روشني را گرامي مي داشتند و از تاريكي و سياهي و مرض 
بيزار بودند، داد و دوستي را براي همگان مي خواستند و از 
دشمني و كينه وري دوري مي جستند؛ و امروز ما با بسياري از 
اين خوي هاي اهريمني به آساني كنار مي آييم كه بماند، آن ها را 

اهورايي و آسماني نيز مي پنداريم .
 جشن  ها و نيايش ها، شادي ها و خوشدلي ها؛ به  ويژه آن ها 
كه بر بنياد همدلي و مهرباني استوار بود، همه به روشي نيكو 
برپا داشته مي شد و مردمان اين سرزمين خود را و مهرباني هاي 
يكديگر را در آيينة آن مي ديدند بنابر اين از هر فرصتي براي 
يادآوري نيكي ها و خوش آمدها و خوش آمده ها سود مي بردند 
و به هر بهانه اي بهاي خوي هاي همگاني و دستاوردهاي گراِن 

زندگي خيز را فزونتر مي كردند. 
بيشترينة سنت هاي پيشينيان ما و از آن جمله همة جشن ها 
و آئين هاي مّلي مبنايي نيايشي و اهورايي داشته است. ما اين 
جشن هاي نيايشي را فراموش كرده يا به سايه اي و سياهه اي از 
آن بسنده كرده ايم. فراموش كردن اين زيبايي ها يعني از يادبردن 
خويشتِن خويش، يعني برگة هويت و شناسنامة خود را با 
دست خود در آتش انداختن؛ يعني از ياد بردن آنكه پدران ما 
كه بودند، چگونه مي زيستند و زندگي را چطور مي ديدند و به 
چه چيزهايي دل گرم مي داشتند. همة سرفرازي هايي كه ما را 
در درازاي تاريخ سرپا نگه داشته و ايراني بودنمان را به جهانيان 
نشان داده به همين آئين ها و زيبائي هاي آن بازبسته  است. ايراني 

بودن يعني تاريخ داشتن، يعني با زندگي كنارآمدن و بر همة 
ناراستي ها و ناروايي ها چيرگي يافتن؛ اين كجايش ناخوب و 

نادلپذير وكنارگذاشتني است؟
از نوروز تنها نامي و سايه اي مانده است، جشن نوروز 
در سپهر زندگي ما جاي خود را از دست داده و بسيار نزار و 
الغرميان شده است، در همين زندگاني كوتاه خود اندك اندك 
ناظركاهيدن اين تِن نزار بوده ايم. اين درحالي است كه ديگر 
ملت هاي آريائي نژاد كه هنوز خود را فراموش نكرده اند، يعني 
تاجيكان و افغانان و تركمن ها و ارامنه، آذري ها و گرجي ها 
و... به آن بها مي دهند و كم كم دارد كار به جايي مي رسد كه 
از نوروز هم بمانند »تار« و »نرد« و »چوگان« و... چيزي براي 

ما باقي نماند. خاكسترِ »سده« اما در انديشة فرهنگي ما بكلي 
برباد رفته و سيل بنيان كن انديشه هاي ناخوِب وارداتي گردي 
هم از آن برجاي نگذاشته است. اگر همين هم ميهنان زردشتي 
پاك نهاد ما نبودند و با چنگ و دندان از اين سنت ديرينه سال 
آريايي پاسداري نمي كردند امروز نامي هم از آن برجاي نبود. 
سده يادگار فيروزي ها و سربلندي هاي فرهنگ ايراني و رگة 
اصلي هويت آريايي ما بوده است. شاهنامه)30/1( مي گويد كه 
اين جشن به يادگار پيدايي آتش در دوران سرد زندگي آغازين 
بشر برپاداشته شده است. هوشنگ پس از آنكه در يك رويداد 

خوش به آتش دست پيداكرد،
يكي جشن كرد آن شب و باده خورد

س���ده نام آن جش���ن فرخنده كرد
زهوش���نگ ماند اين س���ده يادگار

بس���ي باد چون او دگر ش���هريار
مناسبت جشن سده را ديگراني در آن دانسته اند كه آن 
روزكه شمار فرزندان گيومرث)انسان نخستين( به صد رسيد، 
به  فرخندگي اين رويداد، جشني برپاداشته شد، و ابوريحان 
نوشته است )التفهيم، 1362، 257( به مناسبت آنكه از آن روز 
تا نوروز پنجاه روز و پنجاه شب مانده است، و اين كه در اين 
روز فرزندان پدر نخستين صد تن تمام شدند. و سبب آتش 
كردن در اين روز آن است كه بيوراسب)ضّحاك( در سرزمين 
خويش فرموده بود هر روز دو مرد را بكشند و مغز آنان را  

بر زخم شانه هاي وي بگذارند)به روايت شاهنامه56/1: به 
رسته بر دوش او بدهند(. ضّحاك خواليگري)آشپزي(  ماران ّ
داشت نيكدل و نيك كردار، ارمايل نام، كه هر روز يكي از اين 
جوانان را نمي كشت و پنهان به دماوندكوه مي فرستاد. چون 
فريدون بر ضّحاك چيره شد و او را به بند كشيد، ارمايل را 
بگرفتند و س���رزنش كردند. گفت: توانايي من آن بود كه از 
دوكشته يكي را برهانيدمي و همگي ايشان در پس كوهند. با 
وي كسان فرستادند تا به درستي سخن او گواهي دهند. او 
كسي را پيش فرستاد و بفرمود تا هركسي از آن رستگان بر بام 
خانة خويش آتش افروختند، زيرا كه شب بود و خواست تا 
بسياري ايشان پديد آيد. كاري كه ارمايل كرده بود نزد فريدون 
پسند افتاد وي را آزاد كرد و بر تخت زّرين نشاند. اندكي بعد 
از بيروني شهمردان بن ابي الخير رازي هم در كتاب نجومي 
خويش موسوم به روضةالمنّجمين، )چاپ عكسي، 1368، 
ص 37( به سال 466 همين داستان را آورده و افزوده است 
كه: »فريدون اين را جشني فرمود كردن و رسمي شد و دانايان 
چون بديدند كه اندرين وقت حال هوا بگرديده بود و چون 
آتش افروزند عفونات از هوا دور شود محكم تر گردانيدند تا 

از وبا ايمن باشند«. 
خجستگي تاراندن تاريكي و بيماري و يادآوري دفع 
زيان هاي ضّحاكي نياكان ما را بر آن داش���ته بود كه به ياد 
آن خاطره ها جش���ني برپا دارند و به شادي و آتش افروزي 
بپردازند. وآن جشن سده بود. ناسازگاري با سده سازواري با 
ضّحاكيان و دوستداري بيماري و وبا براي مردمان است. همين 
هم نسالن من، كه بسي بيشتر و ژرفتر از امروزيان نومسلمان 
به آئين هاي ديني تشيّع هم پاي بند بودند، بي آنكه تعارضي 
ميان باورهاي ديني خود با اين سنت ها بيابند، نه خيلي دور، 
نيم سده اي پيشتر در حاش���ية همين كويرجنوب خراسان 
جشن سده را با خوش���دلي و آزادگي تمام در چارچوب 
توانايي هاي ناچيز خويش برپا مي داشتند و براي شبي دلگرم 
كننده و روشني  بخشاي، يعني دهم بهمن ماهِ هرسال لحظه 
شماري مي كردند. آن ها هم بمانند پيشينيان اين سنت را در 
چارچوب يادگاري هاي تقويمي مي ديدند. حراره هايي كه در 
شب آتش آفروزي زمزمه مي كردند گوياي همين پندار بود 
)ياحقي، آن سال ها، 1371، ص30(: سده سده، صد به غّله، 

پنجه)پنجاه( به نوروز. 
آن ها مي دانستند كه به قول منوچهري دامغاني)ديوان، 
چاپ دبيرسياقي، 219(: »شب جشن سده را حرمت بسيار 
بود« و به اين بهانه دلش���ان را به آمدن نوروز و رسيدن غّله 
خوش مي كردند و از زمان س���ده، يعني پنجاه روز مانده به 
نوروز، به استقبال شاديي مي رفتند كه طبيعت از آن ها دريغ 
مي داشت و همزبان با منوچهري )همان، 30(كه هزار سال با 

آن ها فاصله داشت، مي گفتند: 
برلش���كر زمس���تان نوروز نامدار           

كرده س���ت راي تاختن و عزم كارزار
وينك بيامدست به پنجاه روز پيش       

جش���ن س���ده طالية نوروز نامدار
همش���هريان امروز من همين مقدار اندك را هم از ياد 

برده اند و دريغ از اين همه فراموشي و خاموشي!     
ما از پدران خود ننگ مي داري���م يا خود را فراموش 

كرده ايم؟ مگر نمي دانيم: 
كسي كه از پدران ننگ داشت ناخلف است       

كه مرد را ش���رِف باب و مام نام دهد
)ديوان بهار، ۵9۶/۱( 

با هم باشيم با نوروز و سده و دلها را گرم نگه داريم. 

خاکستري که  بر باد  رفته است

ها
ت 

سن

زهوشنگ ماند اين سده يادگار

 دكتر محمدجعفر ياحقي
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شكستن قفل زندان با عيد

بازآمدم چون عيد نو
بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بش��كنم

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم
هفت اختر بی آب را كاین خاكیان را می خورند

هم آب بر آتش زنم هم بادهاش��ان بشكنم
از ش��اه بی آغاز من پران ش��دم چون باز من

تا جغد طوطی خوار را در دیر ویران بش��كنم
ز آغاز عهدی كرده ام كاین جان فدای شه كنم

بشكسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشكنم
امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در كفم

تا گردن گردن كشان در پیش سلطان بشكنم
روزی دو باغ طاغیان گر س��بز بینی غم مخور

چون اصل های بیخشان از راه پنهان بشكنم
من نش��كنم جز ج��ور را ی��ا ظالم بدغ��ور را

گ��ر ذره ای دارد نمك گیرم اگر آن بش��كنم
هر جا یكی گویی بود چ��وگان وحدت وی برد

گویی كه میدان نسپرد در زخم چوگان بشكنم
گش��تم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او

گش��تم حقیر راه او تا س��اق شیطان بشكنم
چون در كف سلطان شدم یك حبه بودم كان شدم

گر در ترازویم نهی می دان كه میزان بشكنم
چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی

پس تو ندانی این قدر كاین بشكنم آن بشكنم
گر پاسبان گوید كه هی بر وی بریزم جام می

دربان اگر دستم كشد من دست دربان بشكنم
چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش بركنم

گردون اگر دونی كند گردون گردان بشكنم
خوان كرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای

گوش��م چرا مالی اگر من گوشهٔ نان بشكنم
نی نی منم س��رخوان تو سرخیل مهمانان تو

جامی دو بر مهمان كنم تا شرم مهمان بشكنم
ای كه می��ان جان من تلقین ش��عرم می كنی

گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنم
از ش��مس تبریزی اگر باده رسد مستم كند

من الابالی وار خود اس��تون كیوان بش��كنم

موالنا جالل الدين بلخي

صبح فروردين تو
زهرا فراهاني

تا که بر جان مي زني نقشي ز رؤیاي بهار 
تا ثریا م��ي رود ش��وق تمن��اي بهار 

صبح فروردین تو همتاي شام قدر ماست 
از ط��رب انگیزي ش��ور و نواهاي بهار 

نغمه اي دیگر شده در باغ و بستانها از آْنک 
کوک ما اجرا ش��ده در ساز لبهاي بهار 

کوچه ي  اردیبهشتت ، از ره میخانه است 
مستي ام دارد نشان از جام صهباي بهار 

پر شکوه و پر تجلي ، مهر نوروز است و هم 
پر ف��روغ و پر تأللؤ ، ماه ش��بهاي بهار 

هر چه تحریر قلم دارد نس��یمي از صبا 
مي نش��یند بر دلم بیت و غزل هاي بهار 

شاخه ي سرو و صنوبر بر رخ آالله ها 
مي نویسد قصه اي با صد معماي بهار 

تازگي را پیشه کن با کهنگي ها کن وداع
تا شوي از روح و دل ، جانا مهیاي بهار

شعري از وانگي وي

در وصف بهار
بر بام در بهار

قمري ها آواز مي خوانند
بر دامن روستا 

گل هاي سپید زردآلو مي شكفند
گنجشكها النه هاي قدیمشان را

جستجو مي كنند
صاحبخانه پیر تقویم سال جدید را ورق مي زند

ناگاه باز مي ایستد:
ناشاد از غم كساني كه به غربت رفته اند

و از این زندگي آرام روستا بي بهره اند...

در وصف 
هفت سین

به��ار غوغ��اي  ز  پ��ر  جهان��ي  ن��وروز  گاه 
هفت س��یني چیده ام ب��ا نام و ی��اد كردگار

*
س��ین اول سنجد اس��ت و جلوه عقل و خرد

رون��ق س��نجیدن و ادراك و فهم بیش��مار
سیب س��رخي را به نام سین دوم خوانده ام

مایه و س��ر منش��اء صحت به رس��م روزگار
س��بزه اي را س��بز كردم بهر س��ین سومم 

بلكه روحش زنده سازد عشق را در قلب یار

سین چارم را از جوانه پخته ام نامش سمن
چون ب��ه وزن م��ا نگنج��د واو آن آی��د كنار

جلوه اش تاب و توان اس��ت و نفوذو چیرگي 
زان ك��ه ق��درت در امور زندگي آی��د به كار 

سین پنجم س��یر باشد درس آن قانع شدن
بل بیاویزم به گوش این پند را چون گوشوار

بهر تس��لیم و رضا بنهاده ام در هفت سین
سركه را این سین شش در ظرف تنگي پایدار

سین هفتم هم سماق است و صبوري وصف آن 
ت��ا ش��كیبایي ش��ود در س��ختي ره برقرار 

*
این گیاهان گر نماد هفت سین پارسي است

از نی��اكان كهن ماندس��ت رس��مي ی��ادگار

سكه اي بگذاشتم  زان رو دهد بر كت به مال
روزي و رزق ح��ال م��ن بمان��د  مان��دگار

ماهي سرخم نماد حركت اس��ت  و در تاش
تا ك��ه باش��م در مص��اف زندگي امی��د وار

شمع و عود و آینه بر س��فره ام  زینت فزود
بل بگردد روش��ني در س��ال آتي رهس��پار

پرچم ایران زمین در اهتزاز  این فضاس��ت
ت��ا بمان��د كش��ور ای��ران » زیب��ا« پای��دار
زیبا صالحي ) زیبا(



79

نوروز1395
دوشنبه 24اسفند94

اروين ديويد يالوم  )Irvin David Yalom(  روانپزشك 
هستي گرا )اگزيستانسياليست( نويسنده اي جهاني است كه آثارش 
داراي شهرت است و به چندين زبان ترجمه شده است. شهرت او 

بيش از شهرت فرويد است و شايد با يونگ هم تراز باشد.
 او متولد 1931 اس����ت. در واشنگتن به دنيا آمده و در سال 
1956 در بوستون در رشته پزشكي و در سال 1960 در نيويورك 
در رشته روانپزشكي فارغ التحصيل شده است. او از سال 1963 
استاد دانشگاه استنفورد شناخته مي شود. يالوم پايه گذار الگوي 
روانشناسي هستي گرا يا »اگزيستانسيال« است و با همين شاخه از 
روانشناسي انقالبي در جهان علم ايجاد كرده است. در حقيقت، او 
نگاهي فلسفي به درون دارد و برخالف روانشناسان پوزيتيويست 
كه روح را انكار مي كنند، هرگ����ز روح را انكار نمي كند و آن را 
نيرومند ترين حقيقت جهان مي داند. يالوم براي تبيين ديدگاه هايش 
آثار دانشگاهي متعددي را تاليف كرده است و نخستين روانشناسي 
است كه از قالب رمان استفاده كرده و چندين رمان موفق دارد كه 
از آن ميان مي توان به »وقتي نيچه گريست« و »جهان آرتور« اشاره 
كرد. او در سال 2002 جايزه انجمن روانپزشكي آمريكا را به خود 

اختصاص داد.
»وقتي نيچه گريست«، »روان درماني اگزيستانسيال«، »درمان 
شوپنهاور«،  »مامان و معني زندگي«، »هنر درمان«، »مسئله اسپينوزا«، 
»جالد عشق«، »مخلوقات فاني« و چند داستان روان درماني ديگر 
آثار او را تشكيل مي دهد. گفتني است »وقتي نيچه گريست« در 
سال 1992 منتشر شد و شهرتي جهاني برايش به ارمغان آورد. اين 
كتاب ابتدا با نام »و نيچه گريه كرد« توسط مهشيد ميرمعزي در 
سال 1381 به فارسي ترجمه شد و توسط نشر ني انتشار يافت اما 
پس از آن يك بار ديگر در سال 1385 با ترجمه دكتر سپيده حبيب 
از سوي انتشارات كاروان منتشر شد و اكنون اصلي ترين ترجمه 
اين كتاب شناخته مي شود. يالوم در سال    1996 »خوابيدن )دروغ 
گفتن( بر روي تخت« و در س����ال 2005 »درمان شوپنهاور« را به 

انتشار سپرد كه هر دو كتاب به فارسي ترجمه شده است.
در ميان آثار غيرداس����تاني پروفس����ور يالوم »روان درماني 
اگزيستانسيال« اهميت بس����يار زيادي دارد. يالوم در اين كتاب 
 از چهار موضوع مهم و عمده س����خن به ميان آورده اس����ت:

روانكاوي 
هستي شناسانه

؟؟
؟؟

؟؟

نگاهي به زندگي اروين يالوم

  زهرا حسينيان

ان
رو

 1.مرگ 2. آزادي 3. تنهايي 4. پوچي. 
توضيحات يالوم درباره اين چهار موضوع چنان دقيق و قابل 
اعتناست كه كمتر كسي را مي توان يافت كه با خواندن اين كتاب 
نگاهش به زندگي عوض نشود. در حقيقت، اروين يالوم با نگارش 
كتاب »روان درماني اگزيستانسيال« گام بلندي در تفسير معقول 
جهان درون و برون برداشته است كه بي نظير است. يالوم در جايي 

از كتابش مي نويسد: 
هس����تي به طرز بي رحمانه اي آزاد و ف����ارغ از مقررات و 
درنتيجه نامعلوم و بي ثبات است. بنياد هاي فرهنگي و ساختارهاي 
روانش����ناختي اغلب در صدد پنهان كردن اين وضعيت اند اما 
رويارويي با موقعيت اگزيستانسيال خويش به ما يادآوري مي كند 
كه الگوها را خود آفريده ايم. آنها موانعي هستند به نازكي كاغذ در 
برابر درد بي ثباتي و عدم قطعيت. درمانگر مجرب بايد در رويكرد 
نظري اگزيستانسيال هم مانند ساير رويكردها اين عدم قطعيت 

بنيادين را تاب آورد.

جالب است كه يالوم شيوه و الگوي اگزيستانسيال را كه ابداع 
خود اوست، برتر از الگوهاي ديگر نمي داند و مي گويد: مانند ساير 
الگوها، برتري خاصي بر قالب هاي ديگر ندارد و قادر نيست رفتارها 
را توضيح دهد. او اضافه مي كند: انسان پيچيده تر از آن است كه 

چنين اجازه اي را به الگويي واحد دهد.
يالوم در جايي از كتابش روان درماني اگزيستانس����يال رابه 
فردي بي خانمان تشبيه مي كند كه در ميان همسايگان دانشگاهي 
اش جايي ندارد! او فقدان حمايت از سوي جامعه روانپزشكي و 
روانشناسي دانشگاهي را دليل اين موضوع مي گيرد كه تاثير زيادي 
بر عدم رشد اين رشته گذاشته است. در اين زمينه يالوم مي نويسد: 
بد نيست اندكي به علت طرد شدن رويكرد اگزيستانسيال از نظام 

دانشگاهي بپردازيم. 
پاسخ در درجه اول در شالوده اين علم نهفته است: اينكه آنچه 
را مي دانيم، از كجا فهميده ايم. روانپزشكي و روانشناسي دانشگاهي 
بر سنتي اثبات گرا بنيان نهاده شده كه به پژوهش تجربي به عنوان 
شيوه اي ارزيابي كننده يك علم مي نگرد.... براي دانشمند فوق العاده 
دشوار است كه بر پايه تحقيق تجربي در زمينه مسايل اگزيستانسيال 
به حرفه دانشگاهي دست يابد. اصول اساسي درمان اگزيستانسيال 
متناسب و قابل انطباق بر شيوه هاي پژوهش تجربي نيست )روان 

درماني اگزيستانسيال / 43(
اما واپسين سخن اروين يالوم در اين كتاب بسيار شنيدني 
است. او مي نويسد: با مرگ، آزادي و تنهايي بايد مستقيماً گالويز و 
دست به گريبان شد. ولي وقتي نوبت به پوچي مي رسد، درمانگر 
بايد به بيمارانش كمك كند از پرسش فاصله بگيرند به اين صورت 
كه به جاي غوطه ور ش����دن در معضل پوچي، راه حل تعهد را 
برگزينند. پرسش درباره معناي زندگي همانطور كه بودا اندرز داده، 
كمال نمي آورد. بايد در رودخانه زندگي ش����ناور شد و اجازه داد 

پرسش نيز به راه خود رود.
يكي از ابتكارات يالوم شيوه »گروه درماني« است كه با كتاِب 
درخشانش با عنوان »روان درماني گروهي«، شروع شد و نضج 
گرفت و ادامه پيدا كرد. خودش ابراز مي دارد: اين كتاب به زواياي 
حرفه اي گروه درماني پرداخته اس����ت در حالي كه كتاب »درمان 

شوپنهاور« روابط انساني دخيل در گروه را آشكار مي سازد. 

مؤسسه پژوهشي و انتشاراتي كـومش
ناشر كتاب هاي تاريخ، فرهنگ، عرفان، هنر و ادبيات ايران جديدترين پژوهشهاي خود را تقديم مي كند:

1. تا�يخ فرهنگ � تمد� �ير�� �� �غا� تا عصر حاضر/ تأليف �كتر عبد�لرفيع حقيقت
2. �����نديشي � مر�� گر�يي �� �ير��

3. تا�يخ جنبش ها� مذهبي �� �ير�� (4 مجلد)
4. سهر���� شهيد فرهنگ ملي �ير�� 
5. مكتبها� عرفاني �� ����� �سالمي

6. جنبش �يديه �� �ير�� 
7. مقاما� �بو�لحسن خرقاني

8 . تا�يخ سنگسر سر�مين �ال���� سرسخت
9. تا�يخ پانصدسا� حكومت �شكانيا� 

10. موالنا �� بلخ تا قونيه 
11. قهرمانا� ملي �ير�� (�� كا�� �هنگر تا �كتر محمد مصد� ��3 مجلد)

12. نقش �ير�نيا� �� تا�يح تمد� جها� 
13. خدما� �ير�نيا� به �سال� 

14. شاعر�� بز�� �ير�� (�� ���كي تا بها�)
15. شاعر�� بز�� معاصر (�� �هخد� تا شاملو)

16.تا�يخ ���بط خا�جي �ير�� �� كهن ترين �ما� تا�يخي تا عصر حاضر
17. هفت هز�� سا� تقويم تا�يخ �ير�� (�� �غا� تا�يخ تا عصر حاضر)

18. شهيد�� قلم � �نديشه(شامل شر� �حو�� 46 تن شهيد قلم � �نديشه)
19. فرهنگ هنرمند�� �ير�ني �� �غا� تا �مر��

20. فرهنگ تا�يخي � جغر�فيايي شهرستانها� �ير�� � يكصد مجلد نفيس �يگر �� �مينه فرهنگ ملى �ير��
21. مجموعه كامل غزلها� سعد� به خط �ستا� حسن سخا��

22. تر�نه ها� �فيع(��مين مجموعه شعر �فيع)
23. جلو� ها� جهاني مهاجر�                                                                                                                  ها� تا�يخي �ير�نيا�

24. جنبش شعوبيا� (����مر��� �ير�ني) تا قر� پنجم هجر�
25. نگين سخن شامل شيو�ترين �ثا� منظو� ��بيا� فا�سي (15 مجلد)

26. حكومت جهاني �ير�نيا� (�� كو�� تا ��يوبر��)
27. تا�يخ قومس(سمنا�� ��مغا�� شاهر��� بسطا� � جند�)

28. عا�فا� بز�� �ير�ني �� بلند�� فكر �نساني
29. نقش ��تش �� تحوال� تا�يخي �ير�� 

30. �يرپايي مغز(ضدپير�) / ترجمة �كتر�مامي
31. �ندگينامه �كترحسين فاطمي

32. تا�يخ هنرها� ملي � هنرمند�� �ير�ني(�� ماني تا كما� �لملك)
33. �حسن �لتقاسيم� مقدسي/ ترجمه �كتر علينقي منز��

34. خمخانه �حد� شيخ عال��لد�له سمناني 
35. تا�يخ نهضتها� ملي �ير�� (جلد پنجم: �� جد�� مشر�طه تا سقو� جبهه ملي )

36. ��ير�� �ير�ني (�� بز�گمهر تا �ميركبير)
37. حكومت �يني ساسانيا� 

38. حافظ �فيع(با مقدمة تحقيقي عبد�لرفيع حقيقت)
39. پيا� جهاني عرفا�(متن سخنر�ني عبد�لرفيع حقيقت �� ��نشگاهها� �مريكا)

40. حا� مالعلي �لهي� مر�� پنا� نامد�� سمناني
41. غز� ها� نا� يغما� جندقي(با مقدمة تحقيقي عبد�لرفيع حقيقت با خط �ستا� حسن ماليي تهر�ني)

42. كومش� سر�مين �����نديشا�(نخستين كانو� عرفا� �ير��)
43.  فرهنگ شاعر�� �با� پا�سي �� �غا� تا �مر�� (�� جلد)
44. شوخي �� محافل جد�/ نوشتة �كتر نصر �هللا شيفته 

45. فر�� �نجمن (شامل سخنر�ني ها� �عضا� ��نش پژ�ها� �ير��)
46. تا�يخ عرفا� �ير��(�� بايزيد بسطامي تا عصر حاضر)

47. ��نشمند�� �ير�ني �� كهن                                                                                                                                                                                   ترين �ما� تا�يخي تا پايا� ���� قاجا�
48. تا�يخ مذهب تشييع �� �غا� تا پايا� قر� 13 هجر�.

49. تا�يخ جنبش سربد���� � �يگر جنبش ها� �ير�نيا� �� قر� هشتم هجر�
50. �ير�� �� �يدگا� عالمه محمد�قبا� الهو��

51 . هفت  شهر عشق � شامل هفت �بر�گا� فرهنگ ملى �ير��
52. جامع �لعلو� عالمه حائر� سمنانى � �ستا� بز�� حكمت �� عصر حاضر

53.هفت گنج كومش� شامل: هفت عا�� � شاعر �ستا� سمنا�
54.پرتو �نجمن�به مناسبت سى � پنجمين سالگر� �نجمن ��نش پژ�ها� �ير��

55 .نمك كال�� مجموعه �� �� �� بيتى ها �� ��بيا� پا�سى�800 صفحه (على �كبر �فوگر��) 
56� هفتا� سا� همدلي جمعيت سمنانيا� مقيم مركز � �نجمن كومشي ها� مقيم مركز

57� سر�� �طن سومين مجموعه شعر عبد�لرفيع حقيقت(�فيع)
58� تا�يخ �قايع فرهنگي �ير�� �� قر� ��� هجر� تا �مر��
59� تا�يخ كامل �ير�� �� پيشد��يا� تا پهلويا� �� �� مجلد
60� تا�يخ نهضت ها� فكر� �ير�نيا� چا� ��� �� 5 مجلد

61� �ندگينامه محمد مسعو� مر� مبا�� سياسي
62� هفت قر� مبا��� �ير�نيا� با حكومت �مويا� � عباسيو�

63� تا�يخ هفت قر� مبا��� سياسي �ير�نيا� با حكومت �مويا� � عباسيو� �� 2 مجلد
64� سير �نديشه �نسا� ساال�� �� �ير��

65 � �ندگينامه � مبا���� سياسي محمد مسعو�
66� يا�� �� بو�ها � �� علي �كبر �فوگر��

67� پرتو �نجمن مجموعه سخنر�ني �عضا� �نجمن ��نش پژ�ها� �ير��
68� تا�يخ نهضت ها� فكر� �ير�نيا� �� 5 مجلد

تلفن مركز پژوهش : 22744503   ـ  88048004
مركز پخش، مؤسسه گسترش و فرهنگ و مطالعات ، تلفن : 19 ـ  88794218  ـ  77350598
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ركود اقتصادى مانع اجراى پروژه هاى شهرى اصفهان نشد
تنوع پروژه هاى شهرى در گوشه گوشه نصف جهان

تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند

سالن همايش ها� بين �لمللى �ما� خامنه ��

�يستگا�  متر� - ميد��  �ما� حسين (�) 

تقاطع غيرهمسطح 25 �با�

چند� پيش �ئيس جمهو� �� همايش «�جر�� 
برجا�» تأكيد كر� كه بز�� ترين مش���كل كشو� 
�� حا� حاضر �كو� �س���ت � �ين موضو� �قتصا� � 
شر�يط كش���و� �� �� ��نق �ند�خته �ست� ��منه �ين 
مشكل بسيا�� �� فعاليت ها� مختلف �� �� شهرها � 
�ستا� ها� كشو� �� برگرفته � سبب �يجا� مشكال� 
فر���ني �� حو�� ها� مختلف �قتصا� � عمر�ني شد� � 
پر��� ها� نيمه تما� بسيا�� �� باقى گذ�شته �ست.

با �ين �جو� �ما �گر �ين ���ها �� �صفها� قدمي 
بزني���د متوجه �ين موضو� مي ش���ويد كه با �جو� 
همه مش���كال� �قتصا�� كش���و� � �كو� حاكم بر 
جامعه� موتو� محركه فعاليت ها� عمر�ني � خدماتي 
�� �صفها� خامو� نش���د� � پر��� ها� بسيا�� 
�� گوشه گوش���ه ش���هر با �جو� �ضعيت نامناسب 

�قتصا�� � �كو� حاكم� �� حا� �جر�ست.
�ما بر�� تش���ريح بهتر �ين موضو� به 6 پر��� 
بز�� � ش���اخص ش���هر���� �صفها� كه �� حا� 

�جر�ست �شا�� �� كوتا� مى شو�.

تقاطع غيرهمسطح 25 �با�
تقاطع غيرهمس���طح ميد�� 25 �با� يكى �� 
پر��� ها� شاخص سا� 94 ش���هر���� �صفها� 
�س���ت كه طبق قر����� قر�� بو� ت���ا خر���ما� 95 
به �تما� برس���د �ما بنا به �ستو� شهر��� �صفها� � 
حركت ها� جها�� با فعاليت شبانه ���� مقر� شد� 

تا پايا� �مسا� به بهر� بر���� برسد.
شمع ها� پر��� �يجا� ش���د�� فوند�سيو� ها � 
�يو��� ها �حد�� � ستو� ها� �� نيز �ما�� شد� � 60 

��صد پيشرفت فيزيكى ��شته �ست.

تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند
�ي���ن پر��� به منظو� �جر�� مس���يرها� �يژ� 
تر�فيكي بر�� هد�يت خو���ها �يجا� ش���د� � �� 
كاهش تر�فيك منطقه �شكا�ند �هميت ���� � يكى �� 
تقاطع ها� مهم حلقه چها�� تر�فيكى شهر �صفها� 

به حسا� مي �يد.
پر��� تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند كه 36 ��صد 
پيشرفت كا� ��شته �� مسير �ينگ چها�� تر�فيكي 
قر�� ���� � �سترسي به مجموعه مركز همايش ها� 
بين �لمللي �� �سا� مي كند � با توجه به قر�� ��شتن 
�� �� مس���ير مركز همايش ها� بين �لمللي �حد�� 

شد� �ست.

مركز همايش ها� بين �لمللى �ما� خامنه �� 
(سالن �جال�)

س���الن همايش ها� �ما� خامن���ه �� يكي �� 
بى نظيرتري���ن � �يباترين س���الن ها� برگز��� 
همايش ها �� خا��ميانه به حسا� مي �يد� �ين سالن 
����� پر��� ه���ا� مختلف بو�� � تاكنو� 60 ��صد 

پيشرفت كا� ��شته �ست.
س���اخت �ين س���الن يكي �� فعاليت ها� فاخر 
�صفها� �س���ت ك���ه مي تو�ند �� �ين���د� � پس �� 

بهر� بر����� سرمايه ها� بسيا�� �� بر�� شهر جذ� 
كند.

مجموعه پل ها � ميد�� �ستقال�
يكي �� مباحث مهم هر ش���هر� ����� ها� �� 
شهر �ست كه �� همين �� شهر���� �صفها� �قد�� به 

�حد�� پر��� ميد�� �ستقال� كر�� �ست.
�ين پر��� كه تاكنو� 40 ��صد پيشرفت فيزيكى 
��شته يكي �� ��لويت ها� �صلي شهر���� به حسا� 
مي �يد � ميد�� بز�گى با تقاطع ها� غيرهمس���طح 
همزما� با پر��� ميد�� ����� ش���هر �� قسمت 

شما� �صفها� ساخته مى شو�.
ق���ر����� �ي���ن پ���ر��� 24 ماهه ب���و�� � با 
برنامه �يز� ها� �نجا� ش���د� تا نيمه نخست �مسا� 
تقاطع ها� ميد�� �ستقال� � بخشى �� �ينگ چها�� 
تر�فيكى شهر به �تما� مى �سد � �� �ختيا� شهر�ند�� 

قر�� مى گير�.

�يستگا� ها� قطا� شهر�
پس �� �فتتا� فا� نخست خط يك متر� �صفها�� 
�ين پر��� با جديت هر چه تما� تر � �� س���ه شيفت 
كا�� �� حا� پيگير� � س���اخت  � س���ا� �ست � 
مقر� ش���د� تا پايا� سا� 96 خط يك متر� �صفها� 
به صو�� كامل به بهر� بر���� برس���د تا شهر�ند�� 

بتو�نند �� �� �ستفا�� ال�� �� ببرند.

محل جديد نمايشگا� ها� بين �لمللى �ستا� 
�صفها�

محل جديد ش���ركت نمايشگا� ها� بين �لمللى 
�س���تا� �صفها� �� �مينى به مساحت 47 هكتا� � 
با �ستفا�� �� تجربيا� نمايشگا� ها� بز�� �نيا �� 
ش���ر� �صفها� �حد�� مى شو�. پيش بينى شد� �� 
�� س���ا� �يند� مرحله نخست س���اخت نمايشگا�  
بين �لمللى �صفها� كه 20 ه���ز�� متر مربع فضا� 
مس���قف ����� با �عتبا�� بالغ بر 800 ميليا�� �يا� 

تكميل � به بهر� بر���� برسد.
گا� نخس���ت �حد�� محل جديد� با �عتبا� 30 
ميلي���ا�� توما� حد�كثر يك س���ا� �ما� مى بر� � 
تاكنو� محلى كه تملك � �يو��كشى شد� �� حد�� 
45 هكتا� �ست �ما �ين متر�� تا 150 هكتا� نيز قابل 

توسعه �ست.
�ين پر��� �� چها� گا� �صلى طر�حى شد� كه �� 
گا� نخست سه سالن پنج هز�� متر� �� نظر گرفته 

شد� �ست.
با توجه به �ين ش���ر�يط به خوبي مي تو�� گفت 
كه هر چند فضا� �كو�� بدنه فعاليت ها� عمر�ني � 
�قتصا�� كشو� �� فلج كر�� �ما شهر���� �صفها� با 
بهر� گير� �� ظرفيت ها� مختلف مانند قر�����ها� 
غير نقد� � جذ� سرمايه گذ���� مختلف ��خلى � 
خا�جى� �ين �كو� �� مديريت كر�� � فضا� پويا� 
خدماتي � عمر�ني با س���بد پر��� �� متنو� �� �يجا� 

كر�� �ست.

مجموعه پل ها � ميد�� �ستقال�
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ركود اقتصادى مانع اجراى پروژه هاى شهرى اصفهان نشد
تنوع پروژه هاى شهرى در گوشه گوشه نصف جهان

تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند

سالن همايش ها� بين �لمللى �ما� خامنه ��

�يستگا�  متر� - ميد��  �ما� حسين (�) 

تقاطع غيرهمسطح 25 �با�

چند� پيش �ئيس جمهو� �� همايش «�جر�� 
برجا�» تأكيد كر� كه بز�� ترين مش���كل كشو� 
�� حا� حاضر �كو� �س���ت � �ين موضو� �قتصا� � 
شر�يط كش���و� �� �� ��نق �ند�خته �ست� ��منه �ين 
مشكل بسيا�� �� فعاليت ها� مختلف �� �� شهرها � 
�ستا� ها� كشو� �� برگرفته � سبب �يجا� مشكال� 
فر���ني �� حو�� ها� مختلف �قتصا� � عمر�ني شد� � 
پر��� ها� نيمه تما� بسيا�� �� باقى گذ�شته �ست.

با �ين �جو� �ما �گر �ين ���ها �� �صفها� قدمي 
بزني���د متوجه �ين موضو� مي ش���ويد كه با �جو� 
همه مش���كال� �قتصا�� كش���و� � �كو� حاكم بر 
جامعه� موتو� محركه فعاليت ها� عمر�ني � خدماتي 
�� �صفها� خامو� نش���د� � پر��� ها� بسيا�� 
�� گوشه گوش���ه ش���هر با �جو� �ضعيت نامناسب 

�قتصا�� � �كو� حاكم� �� حا� �جر�ست.
�ما بر�� تش���ريح بهتر �ين موضو� به 6 پر��� 
بز�� � ش���اخص ش���هر���� �صفها� كه �� حا� 

�جر�ست �شا�� �� كوتا� مى شو�.

تقاطع غيرهمسطح 25 �با�
تقاطع غيرهمس���طح ميد�� 25 �با� يكى �� 
پر��� ها� شاخص سا� 94 ش���هر���� �صفها� 
�س���ت كه طبق قر����� قر�� بو� ت���ا خر���ما� 95 
به �تما� برس���د �ما بنا به �ستو� شهر��� �صفها� � 
حركت ها� جها�� با فعاليت شبانه ���� مقر� شد� 

تا پايا� �مسا� به بهر� بر���� برسد.
شمع ها� پر��� �يجا� ش���د�� فوند�سيو� ها � 
�يو��� ها �حد�� � ستو� ها� �� نيز �ما�� شد� � 60 

��صد پيشرفت فيزيكى ��شته �ست.

تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند
�ي���ن پر��� به منظو� �جر�� مس���يرها� �يژ� 
تر�فيكي بر�� هد�يت خو���ها �يجا� ش���د� � �� 
كاهش تر�فيك منطقه �شكا�ند �هميت ���� � يكى �� 
تقاطع ها� مهم حلقه چها�� تر�فيكى شهر �صفها� 

به حسا� مي �يد.
پر��� تقاطع غيرهمسطح �شكا�ند كه 36 ��صد 
پيشرفت كا� ��شته �� مسير �ينگ چها�� تر�فيكي 
قر�� ���� � �سترسي به مجموعه مركز همايش ها� 
بين �لمللي �� �سا� مي كند � با توجه به قر�� ��شتن 
�� �� مس���ير مركز همايش ها� بين �لمللي �حد�� 

شد� �ست.

مركز همايش ها� بين �لمللى �ما� خامنه �� 
(سالن �جال�)

س���الن همايش ها� �ما� خامن���ه �� يكي �� 
بى نظيرتري���ن � �يباترين س���الن ها� برگز��� 
همايش ها �� خا��ميانه به حسا� مي �يد� �ين سالن 
����� پر��� ه���ا� مختلف بو�� � تاكنو� 60 ��صد 

پيشرفت كا� ��شته �ست.
س���اخت �ين س���الن يكي �� فعاليت ها� فاخر 
�صفها� �س���ت ك���ه مي تو�ند �� �ين���د� � پس �� 

بهر� بر����� سرمايه ها� بسيا�� �� بر�� شهر جذ� 
كند.

مجموعه پل ها � ميد�� �ستقال�
يكي �� مباحث مهم هر ش���هر� ����� ها� �� 
شهر �ست كه �� همين �� شهر���� �صفها� �قد�� به 

�حد�� پر��� ميد�� �ستقال� كر�� �ست.
�ين پر��� كه تاكنو� 40 ��صد پيشرفت فيزيكى 
��شته يكي �� ��لويت ها� �صلي شهر���� به حسا� 
مي �يد � ميد�� بز�گى با تقاطع ها� غيرهمس���طح 
همزما� با پر��� ميد�� ����� ش���هر �� قسمت 

شما� �صفها� ساخته مى شو�.
ق���ر����� �ي���ن پ���ر��� 24 ماهه ب���و�� � با 
برنامه �يز� ها� �نجا� ش���د� تا نيمه نخست �مسا� 
تقاطع ها� ميد�� �ستقال� � بخشى �� �ينگ چها�� 
تر�فيكى شهر به �تما� مى �سد � �� �ختيا� شهر�ند�� 

قر�� مى گير�.

�يستگا� ها� قطا� شهر�
پس �� �فتتا� فا� نخست خط يك متر� �صفها�� 
�ين پر��� با جديت هر چه تما� تر � �� س���ه شيفت 
كا�� �� حا� پيگير� � س���اخت  � س���ا� �ست � 
مقر� ش���د� تا پايا� سا� 96 خط يك متر� �صفها� 
به صو�� كامل به بهر� بر���� برس���د تا شهر�ند�� 

بتو�نند �� �� �ستفا�� ال�� �� ببرند.

محل جديد نمايشگا� ها� بين �لمللى �ستا� 
�صفها�

محل جديد ش���ركت نمايشگا� ها� بين �لمللى 
�س���تا� �صفها� �� �مينى به مساحت 47 هكتا� � 
با �ستفا�� �� تجربيا� نمايشگا� ها� بز�� �نيا �� 
ش���ر� �صفها� �حد�� مى شو�. پيش بينى شد� �� 
�� س���ا� �يند� مرحله نخست س���اخت نمايشگا�  
بين �لمللى �صفها� كه 20 ه���ز�� متر مربع فضا� 
مس���قف ����� با �عتبا�� بالغ بر 800 ميليا�� �يا� 

تكميل � به بهر� بر���� برسد.
گا� نخس���ت �حد�� محل جديد� با �عتبا� 30 
ميلي���ا�� توما� حد�كثر يك س���ا� �ما� مى بر� � 
تاكنو� محلى كه تملك � �يو��كشى شد� �� حد�� 
45 هكتا� �ست �ما �ين متر�� تا 150 هكتا� نيز قابل 

توسعه �ست.
�ين پر��� �� چها� گا� �صلى طر�حى شد� كه �� 
گا� نخست سه سالن پنج هز�� متر� �� نظر گرفته 

شد� �ست.
با توجه به �ين ش���ر�يط به خوبي مي تو�� گفت 
كه هر چند فضا� �كو�� بدنه فعاليت ها� عمر�ني � 
�قتصا�� كشو� �� فلج كر�� �ما شهر���� �صفها� با 
بهر� گير� �� ظرفيت ها� مختلف مانند قر�����ها� 
غير نقد� � جذ� سرمايه گذ���� مختلف ��خلى � 
خا�جى� �ين �كو� �� مديريت كر�� � فضا� پويا� 
خدماتي � عمر�ني با س���بد پر��� �� متنو� �� �يجا� 

كر�� �ست.

مجموعه پل ها � ميد�� �ستقال�
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بها�� �يگر �� ��� �س���يد� يكسا� �يگر گذشت� سالى 
سرشا� �� موفقيت � سربلند� بر�� ملت بز�� �ير�� �مين 
� مر�� خو� ����لعبا�� يز�� سالى كه بحمد�هللا با همدلى 
� همزبانى ��لت � ملت ش���اهد كاهش چشمگيرجر�ئم � 

�سيب ها� �جتماعى �� �ستا� يز� بو�يم.
بى تر�يد مشا�كت � همدلى مر�� مومن� قانع � بز�گو�� 
يز� �� تحقق �منيتى پايد�� �� سطح �ستا� بسيا� تاثيرگذ�� 
�ست� خد��ند متعا� �� شاكريم كه �� �ين سالى كه گذشت 
ش���اهد �منيت � ���مش���ى  مطلو� �� �ستا� ما�  بو�يم� 
�ميد���يم �� سا� جديد نيز همه ما بتو�نيم با �عايت نكا� 
�يمنى � توجه به قو�نين � مقر���� نقش � س���هم خو� �� 
�� �يجا� محيطى �من � تو�� با ���مش � �س���ايش به خوبى 

�يفا نمائيم.
�ينجانب حلو� س����ا� نو � بها� طبيعت �� به تما� شما 
خو�نندگا� گر�مى �� جا� جا� كش����و� عزيزما� شا�با� 
عر� نمو�� �  �� ��گا� �يز� منا� س����الى سرشا� �� معنويت 
� �منيت تو�� با نشا� � پيش����رفت ����مند�. �ميد �ست با 
هم����كا�� بيش ��پيش با پليس� با حف����ظ � ��تقا� �منيت� 
لحظه هايى شا�  بر�� خو� � خانو��� هايما� ترسيم نمائيم. 
فرماند� �نتظامى �ستا� يز�  �  سرتيپ ��� �ير� كاكا�ند

توصيه ها� پليسى هنگا� تر� منز�(مسافر�):
1-تا حد �مكا� �� خالى گذ�شتن منز� خو����� نمائيد.

2- ب���ر��� �يو��ها� كليه پنجر� ها � نقا� قابل نفو� مانند 
نو�گير � ... حفا� محكم � مقا�� نصب نمائيد.

3-�� صو�� تغيير محل سكونت يا مفقو� شد� كليد يد� 
منز�� توپى قفل ��ها� ����� �� تعويض نمائيد.

4- كليد منز� خو� �� �� �ستر� �فر�� مطمئن قر�� �هيد.
5- �� قر�� ���� كليد �� �ير جاكفشى� ��خل كفش � ساير 

نقا� قابل �سترسى خو����� نمائيد.
6- حتى �المكا� ��ها� ����� � ��خلى منز� خو� �� به 

سيستم هشد�� �هند� مجهز نماييد.
7- �� نگه���د��� �جو� نقد � طال � جو�هر به مقد�� �يا� �� 

منز� بپرهيزيد.
توصيه ها� پليس ��� � ��� ��:

هر ساله با فر� �س���يد� �يا� عيد نو��� � تعطيال� پايا� 
سا� بس���يا�� �� مر�� تصميم به مسافر� � گر�� مي 
گيرند كه �� �ين ميا� �س���تفا�� �� خو��� شخصي �� �ين 
مسافرتها طرفد�� بيش���تر� ����. شايد بتو�� گفت �كن 

�صلي مسافرتها� نو���� �تومبيل مي باشد.
 به همين جه���ت �� طو� �يا� تعطيال� �� كليه ��نندگا� 
عزيز ��خو�س���ت ���يم كه توصيه ها� �ير �� مد نظر قر�� 
���� تا سفر� ����� لذ� بخش� همر�� با �يمني�  بر�� خو� 

� همسفر�� به ��مغا� ���ند:
1- �� هيچ �ماني � تحت هيچ شر�يطي نبايد عجله � شتا� 

كر� � هميشه صبر � حوصله پيشه كنيد.
2- خو� �� پايبند به �عايت كليه قو�نين � مقر��� ��هنمايي 

� ��نندگي بد�نيد.
3- �� صو�� بر�� تصا�� خسا�تي حتما� ��� �� با� نماييد.
4- هنگا� تر�� ��خل شهرها مو�ظب عابرين پيا�� باشيد.

5- سطح شهر ����� ���بين ها� كنتر� سرعت � نظا�تى 
مي باشد.

6- جا�� ها� �س���تا� ����� ���بين ها� كنتر� سرعت 
مى باشد.

7- ��نندگى با سرعت مطمئنه � مجا�
8- هنگا� ��نندگي حق تقد� عبو� �� مد نظر قر�� ���� � به 

يكديگر �حتر�� بگذ��يد.
9- �س���تر�حت بعد �� هر 2س���اعت ��نندگي به ميز�� 

10�لي15�قيقه
توصيه ها� پليس �� خصو�  چا��ها� مسافرتى:
1- �� محل ها� تعيين شد� �قد�� به نصب چا�� نمائيد.

2- �� صو�� �ستفا�� ��چا��ها� مسافرتي�حتي �المكا� 
�مو�� خو� �� بير�� �� چا�� مسافرتي نگهد��� ننمائيد.

3- �� �ما� �ها نمو�� چا�� هميش���ه يكي �� �فر�� همر�� 
��محل حضو� ��شته باشد.

4- چا��ها� مسافرتي� مكا� مناسبي بر�� �مو�� با ���� 
نمي باش���د�  �� صو�تي كه حتي بر�� لحظاتي كوتا� قصد 
تر� چا�� �� ���يد� �مو�� ب���ا ���� خو� �� ���� �� جا 

نگذ��يد.

 توصيه هاي  پليس يزد 
به مردم   و مسافران نوروزى

ــتان يزد در سال  ــركت توزيع نيروي برق اس ش
ــود را آغاز و با  ــمى فعاليت خ ــه صورت رس 1371 ب
ــاختار و بر اساس قانون استقالل  عنايت به تغيير س
شركت هاي توزيع، شركت توزيع نيروي برق استان 
ــركت  برق منطقه  ــما از ش يزد از تاريخ 86/8/1 رس
ــده و زير نظر شركت توانير به انجام  اي يزد منتزع ش

وظيفه ادامه مي دهد.
ــركت توزيع نيروى   اهم وظايف و فعاليت هاي ش

برق عبارت است از:
ارائه خدمات مربوط به فروش و واگذاري انشعاب 

برق و خدمات پس از فروش
كنترل و بازرسي از لوازم اندازه گيري مشتركين 
و اعمال تعرفه هاي مناسب مطابق با استانداردها و 

آيين نامه هاي وزارت نيرو 

 توسـعه و احـداث شـبكه 20 كيلوولـت و 
فشار ضعيف 

ــنايي  ارائه خدمات مربوط به تأمين و بهبود روش
معابر عمومي 

ــازي و بهره  ــه بهينه س ــات مربوط ب ارائه خدم
برداري از شبكه ها و تأسيسات توزيع 

ارائه خدمات مربوط به رفع خاموشي از مشتركين 
و كنترل و نظارت بر توزيع انرژي الكتريكي

ــاخص شركت توزيع   اقدامات و فعاليت هاي ش
نيروي برق استان يزد 

ــيون  ــن و اتوماس ــپاچينگ نوي ــاح ديس  -افتت
ــبكه توزيع با هدف كاهش خاموشي و  تجهيزات ش

قطعي برق و افزايش پايداري شبكه 
- راه اندازي سيستم متمركز اطالع رساني و پرداخت 

الكترونيك قبوض از طريق تماس با تلفن 1521  
- نصب سامانه هاي فتوولتاييك براي 10 مسجد  
ــي 4   ــن زيارتي ، 42 واحد آموزش ــگاه، اماك و زيارت
ــا اعتبارى بالغ  ــكونى ب واحد ادارى و 81 واحد  مس
ــترش انرژي هاي  بر 35 ميليارد ريال به منظور گس

تجديد پذير
ــركت به بيش از 80دفاتر  - واگذاري خدمات ش

پيشخوان خدمات دولت
ــامانه 121 به عنوان مركز پاسخگويي  - ايجاد س

شبانه روزي اتفاقات برق به مردم
ــت » با قابليت  ــكاري توليد « تير كامپوزي - طرح ابت
ــطح كشور و اجراي آن  تغيير ارتفاع براي اولين بار در س
ــتان يزد و زارچ با هدف كاهش خاموشي هاي  در شهرس
ناشي از شكستگي و استفاده موقت در مواقع بروز بحران

ــي به كابل  ــبكه هاي هوايي مس - جايگزيني ش
خودنگهدار با هدف كاهش تلفات و سرقت شبكه ها 
ــى، اقتصادى و فرهنگى  ــاذ راهكارهاى فن -  اتخ
ــرق از جمله: اجراي  ــتاى مديريت مصرف ب در راس
ــاي كودك  با  ــاران كوچك ويژه مهده طرح برق ي
ــح برق، اجراي  ــج فرهنگ مصرف صحي هدف تروي
ــش آموزان در  ــرژي در منزل براي دان طرح مدير ان
ــل از بانوان  ــش تجلي ــزاري هماي ــا، برگ اردوگاه ه

ــال 87  برگزيده در مديريت مصرف بهينه برق از س
تاكنون با حضور بيش از هزار بانوي منتخب و صرفه 
ــتور العمل مديريت انرژي  جوي استان، تدوين دس
ــاختمانهاي اداري براي نخستين بار در كشور  در س
ــى و تعطيالت و  ــرح هاى ذخيره عمليات ، اجراى ط

تعميرات صنايع و...
ــتاهاي باالي بيست  ــاني به كليه روس - برقرس
ــش از 96 درصد  ــودن بي ــتان و برقدار ب ــوار اس خان

چاههاي كشاورزي استان 
- استفاده ازروش خط گرم درپروژه هاي سرويس 

ونگهداري  با هدف كاهش خاموشى
ــكن مهرهاي اتمام يافته با  ــاني به مس - برقرس

هزينه اي بالغ بر 4309 ميليون ريال
ــركت و تعريف  ــتراتژيك ش -  تدوين برنامه اس
چشم انداز ، اهداف و برنامه هاي عملياتي شركت تا 
سال 1404 جهت افزايش رضايت مندي مشتركين، 
مديريت تامين برق پايدار ، كاهش تلفات و مديريت 

بار و انرژي و تعالي سرمايه هاي انساني شركت
افتخارات شركت :

ــت ارزيابي عملكرد سال 93  -كسب رتبه نخس
بين شركتهاي توزيع برق سراسر كشور

- كسب رتبه دوم ارزيابي عملكرد در دوسال متوالى 
91 و 92 بين شركت هاي توزيع برق  سراسر كشور 

ــب رتبه اول در نخستين جشنواره آگاهي  - كس
ــازي روابط عمومي هاي وزارت  بخشي و فرهنگ س
ــركت هاي  نيرو در بين كليه روابط عمومي هاي ش

توزيع برق كشور 
- كسب رتبه برتر صيانت از حريم امنيت عمومي 
و حقوق شهروندي و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب 

در بين دستگاه هاى استان در سالهاى 92 و 93
- كسب رتبه برتر پياده سازي و عملياتي نمودن 

GIS  در بين كليه شركتهاي توزيع برق كشور 
ــت سرانه پيشنهادات در سال  -كسب رتبه نخس

93 در بين كليه شركت هاى صنعت برق كشور

نگاهى به خدمات شركت توزيع برق استان يزد

به يزد سفر كنيد 
راهداران امنيت سفرهاى نوروزى شما را تأمين مى كنند

پيـام مديـركـل
قبل از هر سخن عرض سالم و ادب دارم خدمت شما هموطنان 
ــفر  نوروزي  ــوان يكي از مقاصد س ــتان يزد را به عن عزيزي كه اس
ــاپيش فرارسيدن نوروز،  اين عيد فرخنده و  خود برگزيده ايد. پيش
ــما ميهمانان عزيز نوروزي تبريك و تهنيت عرض  باستاني را به ش
ــار  ــما و خانواده محترمتان روزهاى خوب و سرش نموده و براى ش
ــفر از طريق جاده هرچند از كهن ترين  ــادى آرزو مى كنم . س از ش
ــاير  ــه با س ــوده اما هم  اكنون نيز در مقايس ــافرت ب روش هاي مس
روش هاي حمل و نقل بنا به داليل متعددي نظير انعطاف پذيري، 
ــيله نقليه، امكان بهره مندي مستقيم و  ــهولت دسترسي به وس س
غيرمستقيم از جاذبه هاي موجود در طول سفر از جذابيت بسياري 
ــياري  ــافرت براي بس ــيوه مس ــوردار بوده و محبوب ترين ش برخ
ــاي گوناگون  ــتان يزد در طول تاريخ  به علت ه ــت. اس از مردم اس

ــياري بوده است. قرارگيري در  همواره مقصد و معبر مسافران بس
ــي،  ــي ايران؛ امنيت پايدار و كم نظير: سخت كوش مركز جغرافياي
ــتكاري و اعتقادات عميق مذهبي مردمانش را مي توان از اين  درس
ــيوه هاي نوين سفر نه تنها از  ــمرد. گذر زمان و ابداع ش داليل برش
ــته بلكه قدمت و سابقه تاريخي  ــتان نكاس اهميت جايگاه اين اس
ــز نياكان  ــاهكارهاي حيرت انگي ــه آن، در كنار ش ــده ب افزون ش
ــمان چون، بادگير ، آب انبار، قنات و .... بر ارزش آن صد  خيرانديش
ــا؛ عروس كوير و  ــهر بادگيره ــت. دارالعباده؛ ش چندان افزوده اس
نگين كوير القابيست كه صاحبدالن انديشمند از ديرباز با مشاهده 
اين شهر باستاني كه عنوان نخستين شهر خشتي جهان و دومين 
ــبت داده اند.  ــهر تاريخي دنيا را به خود اختصاص داده بدان نس ش
ــزات امدادي براي ايجاد  ــور فراهم نمودن امكانات و تجهي به منظ
سفري امن و ايمن براي تمامي مسافران نوروزي در شبكه راه هاي 
استان، تمامي دستگاه هاي ذيربط در ايام تعطيالت نوروزي بسيج 
مي شوند تا به مبارزه اي قاطع با حوادث رانندگي بپردازند. اما به نظر 
مي رسد كاستن از آمار حوادث رانندگي و در نتيجه كاهش تلفات و 
مصدومان اين حوادث جز در سايه همت ملي و عزم عمومي ميسر 
ــافران گرامي توصيه مي كنم قبل از سفر و در طول  ــت. به مس نيس
ــافرت خود همواره نكات ايمني و قوانين راهنمايي و رانندگي  مس
ــالمت  ــما عزيزان صحت س را رعايت نمايند. در پايان براي همه ش
ــادماني آرزو نموده: اميدوارم درسايه الطاف بيكران پروردگار  و ش

متعال همواره موفق و منصور باشيد. 
محمدرضا نقصان محمدي 

مديركل راه  و شهرسازي استان يزد 

توصيه هاي ايمني
*واژگوني از مهمترين حوادث جاده اي در راه هاي كويريست. 

ــب، توقف و  ــن مكان مناس ــتگي در اولي ــاس خس *در صورت احس
استراحت كنيد. 

ــير و راه مورد نظر خود اطالع  ــروع مسافرت از وضعيت مس *قبل از ش
حاصل كنيد. 

*رعايت مقررات رانندگي ضامن سالمتي شما و همسفرانتان است. 
*عالئم ايمني در جاده  ها به خاطر حفظ سالمتي شما و ساير مسافران 

است به آنها توجه نموده و در حفظ و نگهداري آنها بكوشيد. 
* سالمتي مسافران بهترين هديه شما راننده عزيز به همسفرانتان مي باشد. 

*مهترين عامل ايمني در جاده  ها، شما راننده عزيز هستيد. 
*احتياط شرط حياتي در رانندگي است، آن را از دست ندهيد. 

مراكز خدمات بين راهي
مراكز خدماتي رفاهي بين راهي در محورهاي شرياني استان

مسافتنام محوررديف
از مبدا(كيلومتر)

يزد80يزد ـ مهريز ـ انار1
يزد73يزد ـ اردكان ـ نائين2
اردكان38اردكان ـ چوپانان3
يزد 60يزد ـ طبس4
يزد183يزد ـ طبس5
يزد 125يزد ـ خاتم6
يزد177يزد ـ شيراز7

پيـام مديـر راهداري
ــرآغاز  ــتاني و فرخنده نوروز كه س ــيدن بهار و عيد باس فرارس
ــدرت بي انتهاي  ــاره طبيعت و آئينه ق ــدد، زندگي دوب حيات مج
ــافران بزرگوار نوروزي  ــما ميهمانان و مس ــت را به همه ش الهيس
تبريك  عرض نموده سالي آكنده از موفقيت و شادكامي را برايتان 

از درگاه كارساز بنده نواز آرزو مي نمايم.
ــت تا همراه با خانواده به  تعطيالت نوروزي فرصتي مغتنم اس
ــافرت رفته و در كنار ديدن طبيعت زيباي بهاري فارغ از همه  مس
ــوده و خود را براي روزهاي  دغدغه هاي روزمره كاري لحظاتي آس
كار و تالش در سال نو آماده و توانمندتر ساخت. بي گمان سفر آنگاه 
ــانحه و حادثه بوده و در ايمني و امنيت  ــت كه بي س لذت بخش  اس
سپري گردد. به سالمت رسيدن مسافران به مقصد منتهاي آرزوي 
ــفرهاي نوروزي بويژه راهداران پرتالش و  همه دست اندركاران س
ــفري ايمن، زيبا و  ــت. اميدوارم شما نيز تجربه س سخت كوش اس
ــش اين اداره كل داشته و با  ــوده را در شبكه راه هاي تحت پوش آس
سكني و بازديد از كهن ترين شهر خشت خام جهان و دومين شهر 

تاريخي دنيا لحظاتي به يادماندني و خاطره انگيزي داشته باشيد.
جواد ذاكرـ    مدير راهداري

���� � شما�� تلفن ����� كل � ������ تابعه
تلفنآدرسنام شهرستان (اداره تابعه)رديف

3يزد صفائيه خيابان تيمسار فالحيساختمان شماره 11 8 2 4 9 5 6 1 -6 5
3يزد خيابان كاشاني خيابان مسكن و شهرسازيساختمان شماره 22 6 2 3 6 1 9 6 -2 0 0
3 يزد صفائيه بلوار صياد شيرازيساختمان شماره 3 (مديريت راهداري)3 8 2 2 3 5 6 7 -9
3 يزد ميدان امام علياداره راه و شهرسازى يزد4 7 2 3 8 0 6 0 -9
2828-32272244 محور اردكان ـ نايين كيلومتر 10اداره راه و شهرسازى اردكان5
32351212ميبد ـ شهرك شهدا ـ خيابان كشاورز ـ جنب منابع طبيعياداره راه و شهرسازى ميبد6 -6212
6400-32722848اشكذر ـ خيابان امام ـ جنب اداره دامپزشكياداره راه و شهرسازى اشكذر7
2606-32632535تفت ـ بلوار شهيد بهشتياداره راه و شهرسازى تفت8
8914-32822694ابركوه ـ خيابان سعدي ـ روبروي اداره پستاداره راه و شهرسازى ابركوه9
2280-32522535مهريز ـ بلوار ورودي مهريز ـ روبروي اداره منابع طبيعياداره راه و شهرسازى مهريز10
4177-32573460هرات ـ ابتداي ورودي شهرستان خاتماداره راه و شهرسازى خاتم11
32421200بافق ـ بلوار ورودي بافقاداره راه و شهرسازى بافق12 -7009
32272960بهاباد ـ خيابان اصلي ورودياداره راه و شهرسازى بهاباد13 -0800
3محور يزد ـ طبس كيلومتر60راه و شهر سازى خرانق14 2 2 1 1 2 3 0 -3 1

شهر��� ��هي به سو� شهر�ند��
سامانه مديريت ��تبا� شهر�ند� ����� ���  �شهرسا��

Shahrah.mrud.ir  

مركز مديريت � �� ها� �ستا� يز�03538286960 
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بها�� �يگر �� ��� �س���يد� يكسا� �يگر گذشت� سالى 
سرشا� �� موفقيت � سربلند� بر�� ملت بز�� �ير�� �مين 
� مر�� خو� ����لعبا�� يز�� سالى كه بحمد�هللا با همدلى 
� همزبانى ��لت � ملت ش���اهد كاهش چشمگيرجر�ئم � 

�سيب ها� �جتماعى �� �ستا� يز� بو�يم.
بى تر�يد مشا�كت � همدلى مر�� مومن� قانع � بز�گو�� 
يز� �� تحقق �منيتى پايد�� �� سطح �ستا� بسيا� تاثيرگذ�� 
�ست� خد��ند متعا� �� شاكريم كه �� �ين سالى كه گذشت 
ش���اهد �منيت � ���مش���ى  مطلو� �� �ستا� ما�  بو�يم� 
�ميد���يم �� سا� جديد نيز همه ما بتو�نيم با �عايت نكا� 
�يمنى � توجه به قو�نين � مقر���� نقش � س���هم خو� �� 
�� �يجا� محيطى �من � تو�� با ���مش � �س���ايش به خوبى 

�يفا نمائيم.
�ينجانب حلو� س����ا� نو � بها� طبيعت �� به تما� شما 
خو�نندگا� گر�مى �� جا� جا� كش����و� عزيزما� شا�با� 
عر� نمو�� �  �� ��گا� �يز� منا� س����الى سرشا� �� معنويت 
� �منيت تو�� با نشا� � پيش����رفت ����مند�. �ميد �ست با 
هم����كا�� بيش ��پيش با پليس� با حف����ظ � ��تقا� �منيت� 
لحظه هايى شا�  بر�� خو� � خانو��� هايما� ترسيم نمائيم. 
فرماند� �نتظامى �ستا� يز�  �  سرتيپ ��� �ير� كاكا�ند

توصيه ها� پليسى هنگا� تر� منز�(مسافر�):
1-تا حد �مكا� �� خالى گذ�شتن منز� خو����� نمائيد.

2- ب���ر��� �يو��ها� كليه پنجر� ها � نقا� قابل نفو� مانند 
نو�گير � ... حفا� محكم � مقا�� نصب نمائيد.

3-�� صو�� تغيير محل سكونت يا مفقو� شد� كليد يد� 
منز�� توپى قفل ��ها� ����� �� تعويض نمائيد.

4- كليد منز� خو� �� �� �ستر� �فر�� مطمئن قر�� �هيد.
5- �� قر�� ���� كليد �� �ير جاكفشى� ��خل كفش � ساير 

نقا� قابل �سترسى خو����� نمائيد.
6- حتى �المكا� ��ها� ����� � ��خلى منز� خو� �� به 

سيستم هشد�� �هند� مجهز نماييد.
7- �� نگه���د��� �جو� نقد � طال � جو�هر به مقد�� �يا� �� 

منز� بپرهيزيد.
توصيه ها� پليس ��� � ��� ��:

هر ساله با فر� �س���يد� �يا� عيد نو��� � تعطيال� پايا� 
سا� بس���يا�� �� مر�� تصميم به مسافر� � گر�� مي 
گيرند كه �� �ين ميا� �س���تفا�� �� خو��� شخصي �� �ين 
مسافرتها طرفد�� بيش���تر� ����. شايد بتو�� گفت �كن 

�صلي مسافرتها� نو���� �تومبيل مي باشد.
 به همين جه���ت �� طو� �يا� تعطيال� �� كليه ��نندگا� 
عزيز ��خو�س���ت ���يم كه توصيه ها� �ير �� مد نظر قر�� 
���� تا سفر� ����� لذ� بخش� همر�� با �يمني�  بر�� خو� 

� همسفر�� به ��مغا� ���ند:
1- �� هيچ �ماني � تحت هيچ شر�يطي نبايد عجله � شتا� 

كر� � هميشه صبر � حوصله پيشه كنيد.
2- خو� �� پايبند به �عايت كليه قو�نين � مقر��� ��هنمايي 

� ��نندگي بد�نيد.
3- �� صو�� بر�� تصا�� خسا�تي حتما� ��� �� با� نماييد.
4- هنگا� تر�� ��خل شهرها مو�ظب عابرين پيا�� باشيد.

5- سطح شهر ����� ���بين ها� كنتر� سرعت � نظا�تى 
مي باشد.

6- جا�� ها� �س���تا� ����� ���بين ها� كنتر� سرعت 
مى باشد.

7- ��نندگى با سرعت مطمئنه � مجا�
8- هنگا� ��نندگي حق تقد� عبو� �� مد نظر قر�� ���� � به 

يكديگر �حتر�� بگذ��يد.
9- �س���تر�حت بعد �� هر 2س���اعت ��نندگي به ميز�� 

10�لي15�قيقه
توصيه ها� پليس �� خصو�  چا��ها� مسافرتى:
1- �� محل ها� تعيين شد� �قد�� به نصب چا�� نمائيد.

2- �� صو�� �ستفا�� ��چا��ها� مسافرتي�حتي �المكا� 
�مو�� خو� �� بير�� �� چا�� مسافرتي نگهد��� ننمائيد.

3- �� �ما� �ها نمو�� چا�� هميش���ه يكي �� �فر�� همر�� 
��محل حضو� ��شته باشد.

4- چا��ها� مسافرتي� مكا� مناسبي بر�� �مو�� با ���� 
نمي باش���د�  �� صو�تي كه حتي بر�� لحظاتي كوتا� قصد 
تر� چا�� �� ���يد� �مو�� ب���ا ���� خو� �� ���� �� جا 

نگذ��يد.

 توصيه هاي  پليس يزد 
به مردم   و مسافران نوروزى

ــتان يزد در سال  ــركت توزيع نيروي برق اس ش
ــود را آغاز و با  ــمى فعاليت خ ــه صورت رس 1371 ب
ــاختار و بر اساس قانون استقالل  عنايت به تغيير س
شركت هاي توزيع، شركت توزيع نيروي برق استان 
ــركت  برق منطقه  ــما از ش يزد از تاريخ 86/8/1 رس
ــده و زير نظر شركت توانير به انجام  اي يزد منتزع ش

وظيفه ادامه مي دهد.
ــركت توزيع نيروى   اهم وظايف و فعاليت هاي ش

برق عبارت است از:
ارائه خدمات مربوط به فروش و واگذاري انشعاب 

برق و خدمات پس از فروش
كنترل و بازرسي از لوازم اندازه گيري مشتركين 
و اعمال تعرفه هاي مناسب مطابق با استانداردها و 

آيين نامه هاي وزارت نيرو 

 توسـعه و احـداث شـبكه 20 كيلوولـت و 
فشار ضعيف 

ــنايي  ارائه خدمات مربوط به تأمين و بهبود روش
معابر عمومي 

ــازي و بهره  ــه بهينه س ــات مربوط ب ارائه خدم
برداري از شبكه ها و تأسيسات توزيع 

ارائه خدمات مربوط به رفع خاموشي از مشتركين 
و كنترل و نظارت بر توزيع انرژي الكتريكي

ــاخص شركت توزيع   اقدامات و فعاليت هاي ش
نيروي برق استان يزد 

ــيون  ــن و اتوماس ــپاچينگ نوي ــاح ديس  -افتت
ــبكه توزيع با هدف كاهش خاموشي و  تجهيزات ش

قطعي برق و افزايش پايداري شبكه 
- راه اندازي سيستم متمركز اطالع رساني و پرداخت 

الكترونيك قبوض از طريق تماس با تلفن 1521  
- نصب سامانه هاي فتوولتاييك براي 10 مسجد  
ــي 4   ــن زيارتي ، 42 واحد آموزش ــگاه، اماك و زيارت
ــا اعتبارى بالغ  ــكونى ب واحد ادارى و 81 واحد  مس
ــترش انرژي هاي  بر 35 ميليارد ريال به منظور گس

تجديد پذير
ــركت به بيش از 80دفاتر  - واگذاري خدمات ش

پيشخوان خدمات دولت
ــامانه 121 به عنوان مركز پاسخگويي  - ايجاد س

شبانه روزي اتفاقات برق به مردم
ــت » با قابليت  ــكاري توليد « تير كامپوزي - طرح ابت
ــطح كشور و اجراي آن  تغيير ارتفاع براي اولين بار در س
ــتان يزد و زارچ با هدف كاهش خاموشي هاي  در شهرس
ناشي از شكستگي و استفاده موقت در مواقع بروز بحران

ــي به كابل  ــبكه هاي هوايي مس - جايگزيني ش
خودنگهدار با هدف كاهش تلفات و سرقت شبكه ها 
ــى، اقتصادى و فرهنگى  ــاذ راهكارهاى فن -  اتخ
ــرق از جمله: اجراي  ــتاى مديريت مصرف ب در راس
ــاي كودك  با  ــاران كوچك ويژه مهده طرح برق ي
ــح برق، اجراي  ــج فرهنگ مصرف صحي هدف تروي
ــش آموزان در  ــرژي در منزل براي دان طرح مدير ان
ــل از بانوان  ــش تجلي ــزاري هماي ــا، برگ اردوگاه ه

ــال 87  برگزيده در مديريت مصرف بهينه برق از س
تاكنون با حضور بيش از هزار بانوي منتخب و صرفه 
ــتور العمل مديريت انرژي  جوي استان، تدوين دس
ــاختمانهاي اداري براي نخستين بار در كشور  در س
ــى و تعطيالت و  ــرح هاى ذخيره عمليات ، اجراى ط

تعميرات صنايع و...
ــتاهاي باالي بيست  ــاني به كليه روس - برقرس
ــش از 96 درصد  ــودن بي ــتان و برقدار ب ــوار اس خان

چاههاي كشاورزي استان 
- استفاده ازروش خط گرم درپروژه هاي سرويس 

ونگهداري  با هدف كاهش خاموشى
ــكن مهرهاي اتمام يافته با  ــاني به مس - برقرس

هزينه اي بالغ بر 4309 ميليون ريال
ــركت و تعريف  ــتراتژيك ش -  تدوين برنامه اس
چشم انداز ، اهداف و برنامه هاي عملياتي شركت تا 
سال 1404 جهت افزايش رضايت مندي مشتركين، 
مديريت تامين برق پايدار ، كاهش تلفات و مديريت 

بار و انرژي و تعالي سرمايه هاي انساني شركت
افتخارات شركت :

ــت ارزيابي عملكرد سال 93  -كسب رتبه نخس
بين شركتهاي توزيع برق سراسر كشور

- كسب رتبه دوم ارزيابي عملكرد در دوسال متوالى 
91 و 92 بين شركت هاي توزيع برق  سراسر كشور 

ــب رتبه اول در نخستين جشنواره آگاهي  - كس
ــازي روابط عمومي هاي وزارت  بخشي و فرهنگ س
ــركت هاي  نيرو در بين كليه روابط عمومي هاي ش

توزيع برق كشور 
- كسب رتبه برتر صيانت از حريم امنيت عمومي 
و حقوق شهروندي و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب 

در بين دستگاه هاى استان در سالهاى 92 و 93
- كسب رتبه برتر پياده سازي و عملياتي نمودن 

GIS  در بين كليه شركتهاي توزيع برق كشور 
ــت سرانه پيشنهادات در سال  -كسب رتبه نخس

93 در بين كليه شركت هاى صنعت برق كشور

نگاهى به خدمات شركت توزيع برق استان يزد

به يزد سفر كنيد 
راهداران امنيت سفرهاى نوروزى شما را تأمين مى كنند

پيـام مديـركـل
قبل از هر سخن عرض سالم و ادب دارم خدمت شما هموطنان 
ــفر  نوروزي  ــوان يكي از مقاصد س ــتان يزد را به عن عزيزي كه اس
ــاپيش فرارسيدن نوروز،  اين عيد فرخنده و  خود برگزيده ايد. پيش
ــما ميهمانان عزيز نوروزي تبريك و تهنيت عرض  باستاني را به ش
ــار  ــما و خانواده محترمتان روزهاى خوب و سرش نموده و براى ش
ــفر از طريق جاده هرچند از كهن ترين  ــادى آرزو مى كنم . س از ش
ــاير  ــه با س ــوده اما هم  اكنون نيز در مقايس ــافرت ب روش هاي مس
روش هاي حمل و نقل بنا به داليل متعددي نظير انعطاف پذيري، 
ــيله نقليه، امكان بهره مندي مستقيم و  ــهولت دسترسي به وس س
غيرمستقيم از جاذبه هاي موجود در طول سفر از جذابيت بسياري 
ــياري  ــافرت براي بس ــيوه مس ــوردار بوده و محبوب ترين ش برخ
ــاي گوناگون  ــتان يزد در طول تاريخ  به علت ه ــت. اس از مردم اس

ــياري بوده است. قرارگيري در  همواره مقصد و معبر مسافران بس
ــي،  ــي ايران؛ امنيت پايدار و كم نظير: سخت كوش مركز جغرافياي
ــتكاري و اعتقادات عميق مذهبي مردمانش را مي توان از اين  درس
ــيوه هاي نوين سفر نه تنها از  ــمرد. گذر زمان و ابداع ش داليل برش
ــته بلكه قدمت و سابقه تاريخي  ــتان نكاس اهميت جايگاه اين اس
ــز نياكان  ــاهكارهاي حيرت انگي ــه آن، در كنار ش ــده ب افزون ش
ــمان چون، بادگير ، آب انبار، قنات و .... بر ارزش آن صد  خيرانديش
ــا؛ عروس كوير و  ــهر بادگيره ــت. دارالعباده؛ ش چندان افزوده اس
نگين كوير القابيست كه صاحبدالن انديشمند از ديرباز با مشاهده 
اين شهر باستاني كه عنوان نخستين شهر خشتي جهان و دومين 
ــبت داده اند.  ــهر تاريخي دنيا را به خود اختصاص داده بدان نس ش
ــزات امدادي براي ايجاد  ــور فراهم نمودن امكانات و تجهي به منظ
سفري امن و ايمن براي تمامي مسافران نوروزي در شبكه راه هاي 
استان، تمامي دستگاه هاي ذيربط در ايام تعطيالت نوروزي بسيج 
مي شوند تا به مبارزه اي قاطع با حوادث رانندگي بپردازند. اما به نظر 
مي رسد كاستن از آمار حوادث رانندگي و در نتيجه كاهش تلفات و 
مصدومان اين حوادث جز در سايه همت ملي و عزم عمومي ميسر 
ــافران گرامي توصيه مي كنم قبل از سفر و در طول  ــت. به مس نيس
ــافرت خود همواره نكات ايمني و قوانين راهنمايي و رانندگي  مس
ــالمت  ــما عزيزان صحت س را رعايت نمايند. در پايان براي همه ش
ــادماني آرزو نموده: اميدوارم درسايه الطاف بيكران پروردگار  و ش

متعال همواره موفق و منصور باشيد. 
محمدرضا نقصان محمدي 

مديركل راه  و شهرسازي استان يزد 

توصيه هاي ايمني
*واژگوني از مهمترين حوادث جاده اي در راه هاي كويريست. 

ــب، توقف و  ــن مكان مناس ــتگي در اولي ــاس خس *در صورت احس
استراحت كنيد. 

ــير و راه مورد نظر خود اطالع  ــروع مسافرت از وضعيت مس *قبل از ش
حاصل كنيد. 

*رعايت مقررات رانندگي ضامن سالمتي شما و همسفرانتان است. 
*عالئم ايمني در جاده  ها به خاطر حفظ سالمتي شما و ساير مسافران 

است به آنها توجه نموده و در حفظ و نگهداري آنها بكوشيد. 
* سالمتي مسافران بهترين هديه شما راننده عزيز به همسفرانتان مي باشد. 

*مهترين عامل ايمني در جاده  ها، شما راننده عزيز هستيد. 
*احتياط شرط حياتي در رانندگي است، آن را از دست ندهيد. 

مراكز خدمات بين راهي
مراكز خدماتي رفاهي بين راهي در محورهاي شرياني استان

مسافتنام محوررديف
از مبدا(كيلومتر)

يزد80يزد ـ مهريز ـ انار1
يزد73يزد ـ اردكان ـ نائين2
اردكان38اردكان ـ چوپانان3
يزد 60يزد ـ طبس4
يزد183يزد ـ طبس5
يزد 125يزد ـ خاتم6
يزد177يزد ـ شيراز7

پيـام مديـر راهداري
ــرآغاز  ــتاني و فرخنده نوروز كه س ــيدن بهار و عيد باس فرارس
ــدرت بي انتهاي  ــاره طبيعت و آئينه ق ــدد، زندگي دوب حيات مج
ــافران بزرگوار نوروزي  ــما ميهمانان و مس ــت را به همه ش الهيس
تبريك  عرض نموده سالي آكنده از موفقيت و شادكامي را برايتان 

از درگاه كارساز بنده نواز آرزو مي نمايم.
ــت تا همراه با خانواده به  تعطيالت نوروزي فرصتي مغتنم اس
ــافرت رفته و در كنار ديدن طبيعت زيباي بهاري فارغ از همه  مس
ــوده و خود را براي روزهاي  دغدغه هاي روزمره كاري لحظاتي آس
كار و تالش در سال نو آماده و توانمندتر ساخت. بي گمان سفر آنگاه 
ــانحه و حادثه بوده و در ايمني و امنيت  ــت كه بي س لذت بخش  اس
سپري گردد. به سالمت رسيدن مسافران به مقصد منتهاي آرزوي 
ــفرهاي نوروزي بويژه راهداران پرتالش و  همه دست اندركاران س
ــفري ايمن، زيبا و  ــت. اميدوارم شما نيز تجربه س سخت كوش اس
ــش اين اداره كل داشته و با  ــوده را در شبكه راه هاي تحت پوش آس
سكني و بازديد از كهن ترين شهر خشت خام جهان و دومين شهر 

تاريخي دنيا لحظاتي به يادماندني و خاطره انگيزي داشته باشيد.
جواد ذاكرـ    مدير راهداري

���� � شما�� تلفن ����� كل � ������ تابعه
تلفنآدرسنام شهرستان (اداره تابعه)رديف

3يزد صفائيه خيابان تيمسار فالحيساختمان شماره 11 8 2 4 9 5 6 1 -6 5
3يزد خيابان كاشاني خيابان مسكن و شهرسازيساختمان شماره 22 6 2 3 6 1 9 6 -2 0 0
3 يزد صفائيه بلوار صياد شيرازيساختمان شماره 3 (مديريت راهداري)3 8 2 2 3 5 6 7 -9
3 يزد ميدان امام علياداره راه و شهرسازى يزد4 7 2 3 8 0 6 0 -9
2828-32272244 محور اردكان ـ نايين كيلومتر 10اداره راه و شهرسازى اردكان5
32351212ميبد ـ شهرك شهدا ـ خيابان كشاورز ـ جنب منابع طبيعياداره راه و شهرسازى ميبد6 -6212
6400-32722848اشكذر ـ خيابان امام ـ جنب اداره دامپزشكياداره راه و شهرسازى اشكذر7
2606-32632535تفت ـ بلوار شهيد بهشتياداره راه و شهرسازى تفت8
8914-32822694ابركوه ـ خيابان سعدي ـ روبروي اداره پستاداره راه و شهرسازى ابركوه9
2280-32522535مهريز ـ بلوار ورودي مهريز ـ روبروي اداره منابع طبيعياداره راه و شهرسازى مهريز10
4177-32573460هرات ـ ابتداي ورودي شهرستان خاتماداره راه و شهرسازى خاتم11
32421200بافق ـ بلوار ورودي بافقاداره راه و شهرسازى بافق12 -7009
32272960بهاباد ـ خيابان اصلي ورودياداره راه و شهرسازى بهاباد13 -0800
3محور يزد ـ طبس كيلومتر60راه و شهر سازى خرانق14 2 2 1 1 2 3 0 -3 1

شهر��� ��هي به سو� شهر�ند��
سامانه مديريت ��تبا� شهر�ند� ����� ���  �شهرسا��

Shahrah.mrud.ir  

مركز مديريت � �� ها� �ستا� يز�03538286960 
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خرانق:
خرانق بخشي است از بخش هاي شهرستان اردكان به وسعتي 
برابر با 18150 كيلومتر مربع شامل دهستان هاي زرين و رباطات. 
ــن 127 آبادي دارد و  ــتان زري ــتان رباط 176 آبادي و دهس دهس

بزرگترين بخش كشور است.
روستاي خرانق در 62 كيلومتري شرق اردكان و 82 كيلومتري 
ــهر يزد در مختصات جغرافيايي 54 درجه و 40  ــرقي ش شمال ش
دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 20 دقيقه عرض شمالي واقع شده 
است. اين روستاي كويري1762 متر از سطح دريا باالتر است و در 
دامنه كوههاي خرانق با قله معروف خونزا (3185متر) قرار گرفته 
و از شمال به كوه هامانه و روستاي مزرعه آقا و درند، از جنوب به كوه 
خونزا و اشتري، از غرب به كوه بندري و چك چك و از شرق به صحرا 
و  ريگزارهاي حد فاصل ساغند و خرانق محدود است. خرانق اقليم 
ــك دارد. بارش متوسط ساالنه اش 100  بياباني و هواي گرم و خش
ــانتيگراد است. دماي  ميليمتر و دماي ميانگينش5/18 درجه س
ــردترين ماه هاي سال به كمتر از 12 درجه سانتيگراد  خرانق در س
ــد.  ــن روزها به 40 درجه باالي صفر مي رس زير صفر و در گرمتري
ــفره آب زيرزميني بسيار فقير است و  اين روستا از لحاظ كميت س
ــدت در معرض فرسايش و تخريب و نفوذ  اراضي محدوده آن به ش
ــت. اليه هاي گچ و نمك درصد بسياري از سطح منطقه  شوري اس
ــش گياهي استان منطقه  ــه تراكم پوش ــانده است. در نقش را پوش
ــديدا  ــق جزء مراتع درجه 4 يعني در گروه مناطق ش كويري خران
ــيلي بزرگ و عميق در  ــده است. مس ــده رده بندي ش حفاظت ش
ــكل رودخانه اي فصلي به نام كال از  ــت كه به ش منطقه خرانق اس
حوالي روستاي خرانق (دامنه ارتفاعات) به سمت كوير در انجير تا 

فاصله 5/22 كيلومتر جاري مي شود.
ــتا در معرض دو نوع باد است. يكي باد مفيد(باد خراسان)  روس
ــمال غربي مي وزد و به همين دليل در  كه در فصل گرما از سمت ش
ــا و ايوانهاي جلوي اتاقها  ــنتي منطقه تاالرهاي خانه ه معماري س
ــت. ديگري بادي مضر معروف به باد قبله كه در  رو به اين سمت اس
فصل پاييز از جنوب غربي مي وزد. و توام با گردوغبار است ميانگين 

سرعت باد غالب در حدود 10 گره يا 5 متر بر ثانيه است.
شغل اصلي ساكنان روستاي خرانق كشاورزي و باغداري است 
ــطح كوچك مشغولند. شغل  و در كنار آن گاهي به دامداري در س
ــت. محصوالت عمده كشاورزي اين  ــتا قاليبافيس اكثر زنان روس
ــتا گندم، هويج (زردك) پنبه، جو و خربزه است. ولي به علت  روس
كمبود آب و محدوديت زمين مناسب و ساير مشكالت كشاورزي 
ــتائيان در فصولي از سال در  كفاف زندگي اهالي را نمي دهد و روس

امور ساختماني و معادن به فعاليت مشغولند.
از مهمترين ويژگي هاي اقتصادي بخش وجود معادن است كه 

از تعداد 50 معدن فعال در سطح شهرستان نزديك به 30 معدن در 
اين بخش فعال است. كه مهمترين آنها عبارتند از: مجتمع صنعتي 
ــيليس، اولوزيست،  ــاغند، باريت، س معدني چادرملو، اورانيوم س

روي، گرافيت، طال، مس و خاكهاي معدني.

قلعه خرانق:
قلعه خرانق با مساحت 1/1 هكتار يكي از عظم ترين، كاملترين 
ــتان يزد است. بناي  ــكوني روستايي اس و زيباترين قلعه هاي مس
ــدك مصالح ديگري چون  ــت و ان ــت و گل اس اين قلعه عموماً خش
ــقف ها  ــت. س ــنگ و گچ هم در معماي آن به كار رفته اس آجر و س
ــال  ــون تيرهاي چوبي، حصيرهاي اليافي و پوش از مواد عايقي چ
ــطيح و اندودن كف اتاقها از مخلوط  ــت. براي تس ساخته شده اس

ــت. نماي بيروني از كاهگل و براي  ــتفاده شده اس خاك و آهك اس
تزئين ديوار اتاقها، تاالرها، و ايوانها از گچ استفاده شده است. بافت 
ــاختماني متراكم با معابر باريك و سرپوشيده مصالح بازدارنده  س
ــرايط  ــب بناها با ش ــازگاري و تناس ــادل گرما و به طور كلي س تب
محيطي از ويژگيهاي مهم قلعه خرانق است كه عوامل آزار دهنده 

خاص اقليم منطقه را تا حد زيادي تعديل كرده است.
ــدق از آن  ــرج و دروازه و حتي خن ــار و ب ــا حص ــه خرانق ب قلع

ــانه هاي مقاومت را براي  ــت كه نش ــتگاهي اس مجموعه هاي زيس
حفظ موجوديت و اصالت با خود به اين زمانه آورده است.

مسجد و منار جنبان:
ــتاني مربع و  ــجدي است كوچك كه شبس ــجد جامع مس مس
ــجد چند ضلعي است  غرفه هايي گرداگرد آن دارد. صحن اين مس
ــتان در حال  ــينيه متصل است. شبس ــرقي به حس كه از جنوب ش
ــت. پشت منبر مسجد سنگ  حاضر مورد استفاده اهالي روستاس
ــانتيمتر به تاريخ 499 هجري  ــوبي به ابعاد 50 در30 س قبري رس
ــت كه فعال در اداره ميراث فرهنگي استان  قمري  موجود بوده اس
ــنگ به خط كوفينام علي بن  ــود. براي اين س يزد نگهداري مي ش
محمد اسحاق نوشته شده است. مناره بلند مسجد در ضلع شمالي 
صحن برپا شده كه قدمت آن از خود مسجد بيشتر است. معروفيت 
اين مناره جنبيدن آن است. از اين مناره كه بلندترين سازه منطقه 
ــود، در قديم به  ــاب مي آيد و از چند كيلومتري ديده مي ش به حس

عنوان فانوس خانه يا برج ديده باني استفاده مي شده است.

كاروانسرا:
ــده است. مولفاني ساخت  در تاريخ حيات خود بارها مرمت ش
آنرا به شاهزاده محمد ولي ميرزا (فرزند فتحعلي شاه قاجار) نسبت 
داده اند. و نوشته اند كه به رباط شاهزاده يا رباط شازده معروف بوده 
ــراهاي دشتي است كه  ــراي خرانق از نوع كاروانس است. كاروانس
ــاه نوشته  اند. اين رباط 4  ــبك بناي فعلي ش عموماً يك طبقه اند س
ــه تاي آنها مسقفند و يكيشان بدون سقف است  تيمچه دارد كه س
ــت بامها مسطح و كم  ــيبدار اس ــقف اغلب صفه ها نوك تيز و ش س
شيب و سقف اتاقهاي بزرگ كامًال قوسيند. سقف تيمچه ها با آجر 
ــط تيمچه پايش را به زمين  ــيده شده است و اگر كسي در وس پوش
بكوبد صداي آن در سقف گنبدي شكل تيمچه تا چند لحظه به نحو 
ــود. اين كاروانسرا به شكل حياط مركزي است  جالبي تكرار مي ش
كه اتاقها و صفه هايي با طاقهاي هاللي اطراف آن را گرفته اند. نماي 
خارجي با  آجر و سنگ بري تزيين شده و در قسمت دروازه ورودي 

طاق نماها و ايوان ها هم آجركاري شده اند.

خر�ن��ق �هك�د� جهان�ى
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بسم �هللا �لرحمن �لرحيم

االبصـار و  القلـوب  مقلـب  يـا 
النهـار و  الليـل  مدبـر   يـا 
االحـوال و  الحـول  محـول  يـا 
حـول حالنـا الـى احسـن الحـال

من���ت خد�� �� � عز�جل ك���ه طاعتش موجب 
قربتست � � به شكر �ند�� مزيد نعمت � هر نفسى كه 

فر� مير�� ممد حياتست � چو� بر �يد مفر� ���.
همكا��� تالشگر � س���اعى صنعت بر� �� �ينكه 
همه ساله �� تالشيد كه بهترين � مطلوبترين خدما� 
�� به مر�� �اليت مد�� �س���تا� � كشو� ���ئه نمائيد� 
مبين طاعت �� با�يتعالى �ست � � �� �ينكه �ين خدمت 
�� �ظيف���ه خو� مى ��نيم مزي���د نعمت � پس بر �� 
باش���يم كه نش���ا� �� با توجه به فر� �سيد� فرخند� 
نو��� 95 به جا� جا� �س���تانما� هديه كنيم � ���� 
بها� پر طر��� �� به همديگر تبريك بگوييم � نعما� 
با�يتعالى �� شاكر.بر خو� �ظيفه ميد�نم فرخند� نو��� 
�� به خانو��� ها� صبو� شما بز�گو���� تبريك بگويم 
� �� خد��ند منا� س���الى پر �� مهر � محبت بر�� شما 
� عزيز�نتا� مسئلت نمايم � � تبريك �يژ� به �ندسته 
�� عزيز�� با� نشس���ته كه عمر� �� �ندگيشا� �� �� 
�ين شركت سپر� كر�� � با خدماتشا� موجب تعالى 
ش���ركت گر�يدند � نهايتا به ميهمانا� گر�نقد� كه �� 
�قصى نقا� كشو� به �ين �ستا� سفر مى كنند تبريك 
گفته � �ميد���� خدما� ���ند� ما موجب نشا� باشد 
� � �� �خر �عا ميكنم كه سا� 95 سا� خير بركت به 

همر�� �منيت �سالمى باشد.
با �حتر�� عا�� كاظمى

�ئيس هيئت مدير� � مدير عامل

به گز��� �فتر���ب�ط عمومي 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� 
�نجا�� همزم�ا� ب�ا �غ�ا� س�����ي 
�ه��شتمين به�����ا� پ��ير��� 
�نقال� �سالمي �ي�ر�� �� س�ا� 
��لت � ملت �همدلي � همزبان�ي 
532 پر��� � �ين شركت ��قالب 
89 طر� بز�� �عم �� طر� ه�ا� 
ت��امين ب��ر� مر�ك��ز بهد�ش��تي� 
��م��اني� �مو�ش��ي� ك��شا����� 
صنعتي �مجتمع ها� م�سكوني � 
همچني������ن �فتت���ا� پ���ر��� 
س��اختما� ها� �����  - �فاه��ي 
�كاهش تلفا� �ن�ر��� ��ش�نايي 
معابر � نيز �صال� � بهينه س�ا�� 
شبكه ها� تو�يع ب�ر� �س�تا� با 
�عتبا�� بيش �� 101  ميليا�� �يا� 

به بهر� ب�ر���� �سيد . 
تو�ي�ع  شركت  مديرعامل 

ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� ب�ا بي�ا� مطلب  ب���اال �ف���ز�� :  �ضعيت كنوني 
ص�نعت بر� ��مقايسه با پيش ���نق�ال�  �شد كمي �كيفي قاب�ل توجه�ي 
��شته �ست � همزما� ب�ا ��ل�ت يا��هم نيز پيشرفت چ�شمگير� �� 
ح������و�� � بهر�   ب���ر���� �� پر��� ها� مربو� ب�ه ش�بكه ها� تو�يع 
ب�ر� �� جمل�ه �ص�ال� � بهينه س������ا�� � بهر� من���د� �� فنا��� ها� 

��� �ني�ا ��ش�ته �يم.
مهند� عا�� كاظم�ي گفت: �مسا� كه �� س�و� مق�ا� معظم �هبر� 
(مدظله �لع�الي)  ب�ه شعا� ��لت � مل�ت � هم�دلي � همزب�����اني م��زين 
ش��د� �س�����ت � مصا�� با �يا� �هللا �ه�ه فج�ر �  تعد�� 532 پر��� قاب�ل 
�فتت�ا� �ين شركت ب�ا ص�ر� �عتب�ا�� بي���ش �� 101 ميلي���ا�� �يا� به 

بهر�بر���� �سيد . 
�� خاطرن�شا� كر� : �� مجم���و� 89 ط�ر� ب�ز��  ��سطح �ستا�  
تع���د�� 62 پر���  ب���ا �عتبا�� بالغ بر 73  ميلي�ا�� �ي�ا� مرب��و� ب��ه 
شهرس��تا� �نج�����ا� �نو�ح��ي  � تع��د��  10 پ��ر��� ب��ا عتبا�� بالغ  
ب���ر 11 ميلي�ا�� �ي�ا� مربو� به شهرس�تا� خد�بن�د� � .تعد�� 7 پر��� با 
�عتبا�� ب�الغ ب�ر6 ميلي���ا�� � 400ميليو� �ي�ا� شهرس�تا� خرم�د�� 
� 10پر��� با �عتبا�� بيش �� 10 ميلي���ا�� �يا�  نيز به شهرس�تا� �به�ر 

�خت�صا� يافت�ه �ست .
مهند� كاظمى بي���ا� كر� :  با بهر� بر����   �� �ين طر� ها� شركت 
تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا�  � قابليت �طمينا� قريب  ب���ه 13هز�� 
�500 كيلومتر شبكه تو�يع ب�ر� �� سطح �ستا� ��تق�ا� يافت�ه � م�ر�� 
شريف مناطق يا� ش�د� �� نعم�ت ب�ر� ب�ا كيفيت مناسب �� تمامي سطو� 

بهر� مند � گ��ا� ه��ا� موث��ر� �� توس��عه � �س��تا� بر��شته شد.
طر� ملي كاهش تلفا� 

�ين مقا� مس���ئو� �ف���ز�� : �� ��ستا� سياستها � �هد�� تعيين شد� 
����� نير� � شركت تو�نير �� جه�ت كاهش تلفا� �نر�� �� شبكه ها� 
بر� � پير� ميثا� نامه � �ستو��لعم�ل ه�ا� �بالغي شركت تو�نير مبني 
بر �ج�ر��  طر� جها�� �  مهندسي كاهش تلفا� بر�  � شركت تو�يع 
نير�� بر� �ستا� �ن�ج�ا� نيز �� همين ��ستا � پير� خط مشي �بالغي � 
�جر�� طر� جها�� �� با جدي�  ت�م�ا� �� سرلوحه فعاليتها � برنامه ها� 

خو� ق�ر�� ���� �ست  .
�يي���س هيأ� مدير�  ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� با بيا� �ينكه  
�ين شرك�ت �� شر�� حركت خو� �قد�� به تهيه � تد�ين برنامه ها� 
متعد�� �� ح�و�� ه�ا�   فني –  بهر� بر���� –خدما� مشتركين � 
مهندسي � نيز فرهنگ سا�� � تبليغي بر مبنا� چا�چو� � محو�ها� 
مشخ�ص  شد� شركت تو�نير نمو�� تا بصو�� كامال هدفمند � جهت ��� 
حركت ك�ر�� � بتو�ند تلفا� �بتد�� طر� �� كه ح�د��  10,83�� ص���د 
بو� �� پايا� طر� به مي�ز�� 8,5 �� صد تعيين شد� �ست پيد� كند �فز��: 
�� حا� حاضر  �ي���ن برنامه تد�ين شد� � �� �ختيا� ��حدها � شهرستا� ها 
قر��گرفته تا بر �سا� سهم � ميز�� هر شهرستا� � نسبت به �جر�يي نمو�� 

برنام�ه �ق�د�� نمايند .  
�� با تاكي���د ب���ر �ينكه �ين طر� مشخصا يكي �� �هد�� ��هبر�� � 
�ستر�تژيك شركت تعيين شد�  �س���ت �فز�� : جهت �ستيابي به �هد�� 
�� � كميته �يي �� سه سطح �جر�يي � فرعي تشكيل شد� كه هر كميته 
به فر�خو� �ظايف خو� � �قد�� به تشكيل مستمرجلسا� نمو�� � پيگير 

برنامه ها � �هد��  مي باشند . 
�� گفت : مطالعا� � بر�سى ها �� ميز�� � نو� تلفا� �ين شركت نشا� 
مي �هد كه باي� تمركز فعاليت ه���ا � برنامه ها� شركت حو� برنامه هايى 

صو�� گير� كه موجب كاهش تلفا� فني مي شوند . 
مهند� كاظمى يا���� ش���د : با توجه به ميز�� �ثر بخشي هر كد�� �� 
محو�ها �� برنامه تد�ين شد� �� ��ستا� هد� تعيين شد� �  �ين شركت 
فعاليت هايي �� قبيل : تست � كنتر� مضاعف لو��� �ند��� گير� عا�� �   
سنگين –  تعويض كنتو�ها� معيو� –  تعويض سيم با كابل خو�نگهد��– 
�يماند� مبا��� با برقها� غيرمجا� – نظا�� بيشتر ��� صد�� صو�تحسا� 

ها � مامو�ين كنتو� خو�� �� �� ��لويت �جر� قر�� ���� �ست . 

 مديرعامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا�  خاط���ر نش���ا� 
س���اخت : عليرغم محد��يت �عتبا�� موجو� � �� �بتد�� طر� � تعد��  
206پر��� � كاهش تلفا�  �نر�� بر� �ستا� �نجا�  به ���� بيش �� 
68ميليا�� � 849 ميليو�  �يا�  �� سيس���تم پر��� تعريف � تامين �عتبا� 
ش���د� كه �� �ين ميز��  تعد�� 144پر��� با صر� هزينه  بالغ بر 43 ميليا�� 

�يا� �جر�يي شد� � �� حا� بهر� بر���� مي باشد . 
كاظمى به  �ق��د�ما� �  نق�����شه ه��ا� �ستر�تژيك تد�ين ش�د� �� 
برنام�ه چشم �ند�� سا�  1404 ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س�تا� �شا�� 
ك���ر� � گف���ت : يك�ي �� �هد�� �صلي چ�شم �ن�د�� بهب�و� متوسط �ما� 
�ن�ر�� تو�ي�ع ن�شد� �ست � عد� يكا� �ستر�تژ� شركت به منزله كاهش 
تلفا� �� �فق 1404 به ميز�� ( 4 ��صد ) � عد� �هگا� �� يعنى مر�جعين 

حضو�� �� به صفر برسانيم .
�ين مقا� مسئو� مهم��ترين ��هكا�ه��ا ��قد�ما� كوتا� م�د� �مي�ا� 
م�د� ��حو�� بهر� بر���� �� �فز�ي�ش قابلي��ت �طمين��ا� ش��بكه ب��ا 
�نج��ا� �ق��د�ماتي �� قبي��ل: كن��تر� كيف��ي تجهيز�� شبكه �هماهنگي 

حف�اظتي � �صال� �بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع بر�  برشمر� . 
�� نگهد��� �تعمير�� پي�شگير�نه �تقويت فعاليت ها� نظا�� بر بهر� 
بر���� �  ك�اهش �ن�ر�� تو�ي�ع  نشد� بي برنامه �� طريق  بهر� من�د� 
�� تجهيز�� ن�وين � هوشمندس�ا�� شبكه ها� تو�يع بر� � �فز�يش 
نق�ا� مانو�� � توسعه �توماس�يو� ش�بكه � توس��عه متناس��ب مر�ك��ز 
ح��و��� �� من��اطق عملي��اتي � متمرك��ز نم��و�� ��هبر� � مديريت 
شبكه ها� تو�ي�ع بر� سر�سر �ستا� �نج�ا� �  كاه�ش �نر�� تو�يع 
نشد� بابرنامه با �نج�ا� عملياتي �� جمله برنامه �يز� � كنتر� خاموشي 
ه�ا� بابرنام�ه � توس�عه بهر� گير� �� فن���������ا��� س���������ر�يس 
�تعم����ير�� خطو� � پست ه��ا� �مين��ي ب�صو�� خ�ط گر� (ب�د�� 
�عم��������ا� خاموش�����ي) � گستر� نق�ا� مانو�� قط�ع � �صل �� 
س�طح 13 هز�� � 500  كيلومت�ر شبكه تو�يع بر� �ستا� �� �يگر �قد�ما� 

معا�نت بهر� بر���� �� �ين ��ستا برشمر�.
�س�تفا�� �� فنا��� ه�ا� ��� �ني�ا �� ��س�تا� �فز�ي�ش 

�ضايتمند� مر��
مديرعامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� ب���ا �ش���ا�� ب���ه �ينكه 
����س��تا� تجه�����يز تمام��ي �مو�ها� عملياتي � �جر�ي�ي �س�تا� ب�ه 
فنا��� سر�يس گر� پست ها� �مي�ني � برنامه �يز� ه�ا� ال�� جه�ت 
�م�و�� پرسنل �� كا�گا� ها� �مو�شي مقدمات�ي � تكميلي خط گر� 
( س�ر�يس پ�ست ه�ا بد�� �عما� خاموشي ) � ���� �مو�ش�ي مفصل 
�سركابل بند� حر��تي �سر� �يژ� �كيپ ها� عملي�اتي �نجا� شد� �ست 
�ف���ز�� :  خوشبختانه �كيپ ها� خط گر� �� �بتد�� سا� جا�� �� تمامي 
�مو�ها تجهيز � ب�ا مديريت �كنتر� ستا�� �  بد�� خاموشي بر� به كا� 
سر�يس � تعمير�� پست ها� �ميني بر� �ستا� �قد�� مي كنند تا ضمن 
كاهش ميز�� �نر�� تو�يع نشد� � موجب �فز�يش �ضايتمند� مر�� شو�. 
مهن��د� كاظمى يا� ��� شد : �� �ين ��ستا با پي گير� ه�ا� ص�و�� 
گرفت�ه بر�� كن�تر� �م�ديريت به�تر س�ر�يس �تعمير�� خطو� 
�پستها� �ميني ب�ر� �� �مو�ها� شش گانه �ستا� سه نسخه نر� 
�ف��ز�� �ند��ي��د  PMخريد��� � ب���ا �ج�ر�� موفقيت �ميز پ�ايلو� �� 
م��ديريت تو�ي��ع ب��ر� شهرس�������تا� خرم����د�� ��مو�بر� غر� 
شهرس�تا� �نجا� تا پايا� سا� جا�� �� تم�����امي �مو�ه�����ا �ج��ر� 

خو�هدشد . 
�� برنام�ه مح�و�  كر��  فعالي��ت ه��ا� س����ر�يس �تعم����ير�� 
پيشگير�نه  ب�ه نح�و� ك�ه �نج�ا� سر�يس فقط پس �� تكمي�ل چ�ك 
ليست � فر�يندبا��يد توسط ن�اظرين �مو�ه�ا �� هر حو�� �نجا� مي شو� 

�� مز�يا� �ي�ن ن�ر� �ف�ز�� �عال� كر� .
�ستقر�� سيستم كنتاكت سنتر (مركز پيا� هوشمند متمركز)

مديرعامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� �ستقر�� سي�ستم 
كنتاك�ت سنتر ( مركز پيا� هوشمند متمرك�ز ) � تجميع  مر�ك���ز 121 
شهرستا� ها� تابعه �� مرك��ز پي��ا� �فو�يته��ا� ب��ر� �يسپاچينگ 

مديرعامل شركت  تشريح كر� : 

�ستا���ها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �نجا� 
�� س�ا� ��لت � ملت �همدلي � همزبان�ي

ستا� گا� �يگر� ��جه�ت پاسخگويي شاي�سته ب�ه م�ر�� ��ف�ع 
خاموشي ها� بي برنامه �� �� �يگر �قد�ما� �ين شركت برشمر� � �فز�� : �ين 
پ�ر��� با همك��ا�� معا�ن��ت برنام��ه �ي��ز� �مهندسي � نيز �فتر فا��  
�� خ�ر��� ما� سا� جا�� با جذ� نير�� �نساني ماهر � �جر�� �مو��ها� 

ال�� �غا�  به كا�كر�� �ست.
مهند� كاظمى  با بيا� �ينكه با �ستقر�� �ين سيستم �مك��ا� م��ديريت 
تم��ا� ه��ا�  -مشتركين سر�سر �س�تا� ب�ا ش�ما��  121 فر�هم گر�ي�د� 
�ست �فز�� : �يج�ا� حد�قل ��تبا� ب�ا �پر�تو� با م��ديريت تم��ا� ب��صو�� 
��هنماي��ي سيستماتيك مشتركين � پيش بيني پي�ا�ه�ا� �طال� �ساني 
خاموش�ي ه��ا� بابرنام��ه �ب������ي برنام��ه � منطق��ه �� � پي��ا� ه��ا� 
مديري��ت مصر� بهينه ب�ر� � .. �� �يگر �مكانا� سيستم �ست  كه  �� ��ن��د 
تكمي��ل �� پيش بيني �س�يدگي ب�ه شكايا� � ���بط عمومي � ��تباط�ا� 

مر�مي �� فا�ها� �تي ن�يز ص�و�� خو�هد گرفت .
پژ�هش �تحقيقا�  ��تو�يع بر� �ستا� �نجا�

به گفته مهند� كاظمى فعاليت پژ�هشي � تحقيقاتي بر�� �ستيابي 
به �شد � توسعه صنعت ها� بر� �� �هميت �يا�� برخو���� �ست � �� 
�ين ��ستا بر�سا� �ص�و� � معيا�ها� علمي � برمبنا� ��قعيا� � نيا�ها� 
شركت  ��لوي�ت ه�ا� تحقيقاتي تعريف شد كه نتايج ���شمند� �� جمله 
جه�ت گير� ��ش�ن �� فر�يند تحقيقا�� جلوگير� �� �تال� من�ابع� 
پره�يز �� ��با�� ك�ا�� � تخصيص بهينه �عتبا��� تحقيقاتي � �فز�يش 
نقش تحقيقا� كا��� �� تصميم سا�� ها � تصميم گيريها� كال� شركت 

�� به �نبا� ��شت.  
مدير عامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� ب���ا تاكي���د بر 
�ينكه پس �� پي���ر��� �نقال� �سالمي �� بهمن 1357 با �جو� جو�ن�ا� 
� كا�شناس�ا�  تالشگر توفيقا� بسيا� ���ش���مند� �� حو�� پژ�هش 
�تحقيقا� علمي صو�� گرفت�ه  كه تنها �� يكسا� �خير �� شركت 
تو�يع نير�� بر� �ستا� �نج�ا� 18 پر��� تحقيقاتي كا�بر�� � قابل 
صنعتي سا�� �جر� � به بهر� بر���� �سيد� �س���ت بي���ا� كر� :  �� بخش 
���ئه � پ�ذير� مقال�ه ها� علمي � پژ�هشي 59 مقاله �� كنف�ر�نس ه�ا� 
بي�ن �لمللي � مطر� جها� ���ئه � به چا� �سيد� ك�ه �� �ي�ن  تع���د�� 
3 مقال�ه �� كنفر�نس س�ير� �ص�لي � 5 مقال���ه  �� كنفر�نس سير� منطقه 

�� پذيرفته شد� �ند. 
�ئيس هيئت مدير� شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا�  �� طر�حي 
� ساخت �يمو� كنترلر هوشمند پيشرفته سكسيونر ها� خطو� فشا� 

متوسط بر�  �� �ستا� خبر ��� � گفت :  سوئيچينگ هوشمند سكسيونرها 
بصو�� �يمو� كنتر� �� كابر�ه���ا � كاهش  �ما� خاموشي مشتركين 
–سرعت عمل �� قطع � �صل بر�  � �فز�يش �ضايت مشتركين �� مز�ي���ا� 
�ين سيستم �ست .�� طر�حي � ساخت با� مجا�� قابل حمل بر�� تست 
لو��� �ند��� گير� سنگين با ه���د�  �عما� با� بر�� تست صحت كا�كر� 
كنتو�ها� مشتركين  � طر�حي � ساخت سيستم �يناميك  جه���ت �يجا� 
تعا�� با� �� خطو� سه فا� شبكه فشا� ضعيف  كاهش تلفا� – كاهش 
ضعف �لتا�   � �فز�يش تعا�� با� �� �� �يگر �قد�ما� شركت تو�ي�ع ن�ير�� 

بر� �ستا� �نجا�  �عال� كر�. 
 پيشر� �� هوشمندسا�� شبكه ها� تو�يع بر� 

مديرعامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� �� نصب سكسيونرها 
� كليدها� كنتر� �� ��� ��� �� شبكه � پست با هد� پيا�� سا�� 
�توماسيو� فيد�ها  �� �س���تا� خبر ��� � گفت : �ين پر���  توسط شركت 
پا�� س���وئيچ  كليد خو��� � �� حا� حاضر تعد�� 85 �ستگا� سكسيونر 
كنتر� �� ��� ��� �� نقا� بحر�ني � ����ست �� سطح �ستا� با موفقيت 
نصب گر�يد� � 40 �ستگا� سكسيونر  � ��نكتو� كنتر� �� ��� ��� �يگر نيز 

�ما�� بر�� نصب مي باشد. 
به گفته كاظمى �ين پر��� كامل�ا بصو�� بومي �نجا� گر�يد� � به همين 
خاط���ر  به عنو�� طر� برگزيد� مجموعه شركت ها� تابعه ����� نير� �� 

سا� جها� �قتصا�� �نتخا� گر�يد� �ست . 
�� هوشمندسا�� كنتو�ها� �� � بر� �� ��ستا� �صل�ا� �لگو� 
مصر� � صيانت �� منابع �بها� �ير�ميني � جلوگير� �� هد� �فت �نر�� �� 
�� �ستا���ها� �ين ش���ركت برشمر� � �فز�� :  نصب كنتو�ها� هوشمند 
�� � بر� با همكا�� شركت �� منطقه ��  �� س���ا� 90 شر�� � عملياتي 
گر�يد� �ست   � تا كنو�  1215  �ستگا� كنتو� هوشمند �� � بر� �� 

چاهها� كشا���� نصب شد� �ست. 
�� �� نصب مو�� قر�ئت �� ��� ��� بر�� مشتركين بال�ا�  250 كيلو���  
�س���تا� خبر ��� � گفت  : تاكنو� �ين مو�� ها بر�� 158 مشتر� باال� 

يك م���گا��� � 80 مش���تر� با 
�يماند بين 500  كيلو ��� تا يك 
مگا��� � 74 مش���تر� با �يماند 
بين 250 تا 500 كيلو ��� نصب 

گر�يد� �ست .
�جر�� موفق طر� فها�

كاظم���ى طر� فها� �� �� 
طر� ها� مهم � موفق �ين شركت 
�عال� كر� � گفت :  فا� نخست طر� 
 هوشمندسا�� كنت����و�ها� بر�

« طر� فها� » با نصب يك ميليو� 
�ستگا� كنت����و� �� 5 �س���تا�  
كش���و� �  هر �ستا�  200 ه���ز�� 
�ستگا�  كنتو� �غا� شد� � �ستا� 
�نجا� تاكنو�  209  �س���تگا�  

تحويل � نصب كر�� �ست .
�� ���م���ه ��� : �� گا� بعد�� 
مشت�����ركين عا�� شهر� � 
��ست�����ايي ( تك فا� ) به شبكه 
هوشمند �صل خو�هند شد � با 

�سيد� به سطح �تصا�  25 ��صد �� مشتركين به شبكه هوشمند  � �� 
صو�� موفق بو�� عملكر� �يرساخت ها� �يجا� شد�� طر� هوشمندسا�� 

�� ساير مناطق تو�يع بر� نيز به مرحله �جر� ��خو�هد �مد. 
 �� (AVL)  ���مهن���د� كاظم���ى �� �ج���ر�� سيستم ��يابي خو
ش���ركت تو�يع بر� �نجا� خبر ��� � گفت : با  �جر�� �ين سيستم �پر�تو� 
�يسپاچينگ مي تو�ند موقعيت تمامي خو���ها� حو��� بر� ��  تشخيص 

� نسبت به مديريت �نها جهت �نجا� مامو�يتها� فو�� �قد�� كند . 
�� �فز�� : �ين پر��� بعنو�� طر� پايلو� كشو�� �� شركت تو�يع بر� 
�نجا� �جر� � نتايج �� بر�� �جر� �� سطح ساير شركتها� تو�يع بر� مو�� 

�ستفا�� قر�� خو�هد گرفت.
با��يد نمايندگا� �سانه ها �� شركت تعا�ني �با�گر�� صنعت 

بر� �ستا� �نجا� 
مدي���ر عام���ل شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �ن�ج�ا�  �� با��يد 
خبرنگا���  � نمايندگا� �سانه ها� سر�سر�  �� شرك�ت تعا�ني �با�گر�� 

صنعت بر� �ستا�  � تاسيس  �ين شركت با موضوعيت �نجا� فعال�ي�ت ه�ا� 
پيمانكا�� بر� � توليد � خري�د � ف�ر�� تجهيز�� مرتبط با صنعت بر�  
�� �� �يگر �ستا��� ها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� عنو�� كر� � �فز��:   
تركيب سهامد���� شركت ت�ع�ا�ن�ي� شركت سرمايه گذ��� كا�كنا� 
صنعت بر� � با�نش�س�ت�گ�ا� بر� منطقه �نجا� � قز�ين� � پرسنل شركت 

تو�يع ب�ر� صنعت بر� (شامل كليه پرسنل با سها� يكسا�) ميباشد. 
�� هد� �� تشكيل �ين تعا�ني ��  گستر� فعاليتها� تخصصي حو�� 
ب�ر�  �� سطح �ستا� �  كمك به �شتغالز�يي  �  كمك به ��نق �قتصا�� 
�ستا�  �  بهر� مند� سهامد���� �� سو� ناشي �� فعاليتها� شركت تعا�ني  
برش���مر� � �فز�� : شركت تعا�ني �با�گر�� نظير شرك�ت ه�ا� هلدينگ 
فعاليت ها� تخصصي خو� �� به فر�خو� نيا� �� قالب شركتها�  همچو� 
(شركت تو�� نير�� �نگا� ) �� حو�� تخ�ص�ص�ي �جر� � �حد�� تاسيسا� 
شب�ك�ه ها� تو�يع بر� � شركت كوشا نير�� خمسه ��حو�� ت�خ�ص�ص�ي 
فعاليتها� با��گاني �� ح�و�� خريد تجهيز�� برقي � شركت ��نش بنيا� 
�نجا� صنعت پر���  �� حو�� تخصصي فعاليتها� ��نش مح���و� - مونتا� 
تابلوها� هوشمند سكسيونرها� كنتر� ��  ��� ��� � ��نكتو�ها� ��خل 
پست �م�ي�ن�ي بصو�� كامال بومي  � (شركت نير� پخش �ير�نيا� )حو�� 

تخ�ص�ص�ي �خذ مجو� ها� ال�� �� خص�و� خريد � فر�� �نر�� � خر�� 
ف�ر�ش�ي  بر� � همچنين �حد�� � سرمايه گ�ذ��� �� حو�� نير�گا�ها� 
تجديد پذي�ر ب�ا مقيا� كوچك  �نجا� ميدهد . مهند� كاظمى به �قد�ما� 
� پر��� ها� شركت تع�ا�ن�ي �با�گر�� �شا�� كر� � �فز�� : �� مرحلة خريد 
�ستگا� حفا��  جه���ت حفا�� بصو�� �ير�ميني � مفيد بر�� حفا�� 
ع�رض�ي - �� مرحلة خريد �ستگا� عيب يا� كاب�ل پرتابل  جه���ت 
سر�يس � تعمير تر�نسفو�ماتو�ها  - خدما� جرثقيل -   تولي���د چر�غها� 
LED خياباني كه نمونه ساخ�ت�ه شد� به تاييد ��نشگا� شير�� �سي�د� � 
�� مر�حل تاييد نهايي مي باشد - توليد پايه ها� ��شنايي معابر با ط�ر� 
جديد با هد� �يباسا�� ش�ه�ر�  كه �� مرحله �مكا� س�ن�ج�ي � بر�سي 

ميباشد �� جمله �قد�ما� �ين شركت �ست .
�� پر��� ها� �نجا� شد� توسط �ي�ن شركت  �� پر��� ها� تامي�ن 
ب�ر� سايت مصالح فر�شا�� تامين ب�ر� فا� 7 � 8 گلشهر � � ��شن�اي�ي 
پر��� سر�� �فا� �ع���ال� كر� � گف���ت : شركت تعا�ني �با�گر�� جهت 
گست�ر� فعاليتها� خو� طر� ها � برنام�ه ها� مختلفي ���� كه نيا� به 

تامين منابع مالي ( تسهيال� بانكي ب�ا ��صد بهر� مناسب) جهت سرمايه 
گذ��� ����  � �� حا� حاضر �ي�ن  شركت �� شهر� صنعتي شما��  ي���ك 
�ميني به مساحت 5000 متر مربع  شامل 2000 متر مربع سوله خريد��� 
� �� حا� ف�ع�ال�ي�ت  �� ��س���تا� توليد پايه ها� فلز� مد�� � تابلوها� 

هوشمند � تير تر�نس ها� بر� بصو�� تخصصى مي باشد. 
�جر�� پر��� ها� بند «�» تبصر�  9 قانو� بو�جه سا�  1394 

كشو� �� تو�يع بر� �ستا� �نجا�   
�ئيس هيئت مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� با بيا� �ينكه طبق 
بند « �» تبصر� 9 قانو� بو�جه ك�ل  كش���و�  شركت ها� بر� موظفند� 
عال�� بر ��ياف�ت بها� بر� به ���� هر كيل�و��� س�اع�ت ب�ر� فر�خته  
ش���د�  مبلغ سى �ي�ا� ب�ه  ع�ن�و�� عو��� بر� �� قبو� مربوطه ��� � 
�� مشتركين بر� به �ستثنا� مشتركين خانگي ��س�ت�اي�ي � چا�ها� 
كشا���� ��يافت نماين�د� ت�ا ب�ر�� توسعه � نگهد��� شبكهها� 
��ستايي � تول�ي�د بر� تجديدپذير � پا� توسط شركت تو�نير هزينه گر�� 
�فز�� :  �� �ين ��س���تا   �مسا�  شركت تو�يع نير�� بر� �س�ت�ا� �ن�ج�ا� 
ب�ا ��ي�اف�ت  12 ميلي�ا���ي�ا� �ع�ت�ب�ا� �� س�و� ش�رك�ت ما��تخصصي 
تو�نير پر��� ها� ت�ام�ي�ن ب�ر�  919 متقاضي بر� جديد ��ستايي � 
توس�ع�ه � 23 كيلو متر � 745 متر شبكهه�ا� ت�و�ي�ع ب�ر� فشا�متوسط 

�فشا�ضعيف ��ستايي �جر� �به بهر� بر����  �ساند� �ست .
�� گف���ت : �� ���مه � �جر�� �ين قانو� �� سا� جا�� پر��� ه�ا� 
ت�ام�ي�ن ب�ر� ب�ي�ش �� 150 متقاضي جديد ��ست�اي�ي � ت�وس�ع�ه  
6 ه���ز�� � 359  مترشبكه ها� تو�يع بر� ��ستايي � نصب يكهز�� � 
نهصد� پن�ج�ا�� �س�ه �ستگا� چر�� خي�اب�ان�ي � �ح�د��  5 هز�� � 688 
متركابلكشي فشا� ضعيف شبكه ها� ��شنايي معابر ��ستاها� �ستا� � 
�صال� �بهينه س�ا�� 20 ك��ي��ل��وم��ت��ر� 283 متر شبكه ها� فشا� 
متوسط �فش�ا� ضعيف ��ستايي  به  ���� بيست �س�ه ميليا�� �يا�  پ�س 
�� تبا�� مو�ف�ق�ت نامه � تامين �عتبا� �� سو�  ش�رك�ت تو�نير ب�ه ب�ه�ر� 

بر���� مي �سد .
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ستا� گا� �يگر� ��جه�ت پاسخگويي شاي�سته ب�ه م�ر�� ��ف�ع 
خاموشي ها� بي برنامه �� �� �يگر �قد�ما� �ين شركت برشمر� � �فز�� : �ين 
پ�ر��� با همك��ا�� معا�ن��ت برنام��ه �ي��ز� �مهندسي � نيز �فتر فا��  
�� خ�ر��� ما� سا� جا�� با جذ� نير�� �نساني ماهر � �جر�� �مو��ها� 

ال�� �غا�  به كا�كر�� �ست.
مهند� كاظمى  با بيا� �ينكه با �ستقر�� �ين سيستم �مك��ا� م��ديريت 
تم��ا� ه��ا�  -مشتركين سر�سر �س�تا� ب�ا ش�ما��  121 فر�هم گر�ي�د� 
�ست �فز�� : �يج�ا� حد�قل ��تبا� ب�ا �پر�تو� با م��ديريت تم��ا� ب��صو�� 
��هنماي��ي سيستماتيك مشتركين � پيش بيني پي�ا�ه�ا� �طال� �ساني 
خاموش�ي ه��ا� بابرنام��ه �ب������ي برنام��ه � منطق��ه �� � پي��ا� ه��ا� 
مديري��ت مصر� بهينه ب�ر� � .. �� �يگر �مكانا� سيستم �ست  كه  �� ��ن��د 
تكمي��ل �� پيش بيني �س�يدگي ب�ه شكايا� � ���بط عمومي � ��تباط�ا� 

مر�مي �� فا�ها� �تي ن�يز ص�و�� خو�هد گرفت .
پژ�هش �تحقيقا�  ��تو�يع بر� �ستا� �نجا�

به گفته مهند� كاظمى فعاليت پژ�هشي � تحقيقاتي بر�� �ستيابي 
به �شد � توسعه صنعت ها� بر� �� �هميت �يا�� برخو���� �ست � �� 
�ين ��ستا بر�سا� �ص�و� � معيا�ها� علمي � برمبنا� ��قعيا� � نيا�ها� 
شركت  ��لوي�ت ه�ا� تحقيقاتي تعريف شد كه نتايج ���شمند� �� جمله 
جه�ت گير� ��ش�ن �� فر�يند تحقيقا�� جلوگير� �� �تال� من�ابع� 
پره�يز �� ��با�� ك�ا�� � تخصيص بهينه �عتبا��� تحقيقاتي � �فز�يش 
نقش تحقيقا� كا��� �� تصميم سا�� ها � تصميم گيريها� كال� شركت 

�� به �نبا� ��شت.  
مدير عامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� ب���ا تاكي���د بر 
�ينكه پس �� پي���ر��� �نقال� �سالمي �� بهمن 1357 با �جو� جو�ن�ا� 
� كا�شناس�ا�  تالشگر توفيقا� بسيا� ���ش���مند� �� حو�� پژ�هش 
�تحقيقا� علمي صو�� گرفت�ه  كه تنها �� يكسا� �خير �� شركت 
تو�يع نير�� بر� �ستا� �نج�ا� 18 پر��� تحقيقاتي كا�بر�� � قابل 
صنعتي سا�� �جر� � به بهر� بر���� �سيد� �س���ت بي���ا� كر� :  �� بخش 
���ئه � پ�ذير� مقال�ه ها� علمي � پژ�هشي 59 مقاله �� كنف�ر�نس ه�ا� 
بي�ن �لمللي � مطر� جها� ���ئه � به چا� �سيد� ك�ه �� �ي�ن  تع���د�� 
3 مقال�ه �� كنفر�نس س�ير� �ص�لي � 5 مقال���ه  �� كنفر�نس سير� منطقه 

�� پذيرفته شد� �ند. 
�ئيس هيئت مدير� شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا�  �� طر�حي 
� ساخت �يمو� كنترلر هوشمند پيشرفته سكسيونر ها� خطو� فشا� 

متوسط بر�  �� �ستا� خبر ��� � گفت :  سوئيچينگ هوشمند سكسيونرها 
بصو�� �يمو� كنتر� �� كابر�ه���ا � كاهش  �ما� خاموشي مشتركين 
–سرعت عمل �� قطع � �صل بر�  � �فز�يش �ضايت مشتركين �� مز�ي���ا� 
�ين سيستم �ست .�� طر�حي � ساخت با� مجا�� قابل حمل بر�� تست 
لو��� �ند��� گير� سنگين با ه���د�  �عما� با� بر�� تست صحت كا�كر� 
كنتو�ها� مشتركين  � طر�حي � ساخت سيستم �يناميك  جه���ت �يجا� 
تعا�� با� �� خطو� سه فا� شبكه فشا� ضعيف  كاهش تلفا� – كاهش 
ضعف �لتا�   � �فز�يش تعا�� با� �� �� �يگر �قد�ما� شركت تو�ي�ع ن�ير�� 

بر� �ستا� �نجا�  �عال� كر�. 
 پيشر� �� هوشمندسا�� شبكه ها� تو�يع بر� 

مديرعامل شركت تو�ي�ع ن�ير�� بر� �ستا� �نجا� �� نصب سكسيونرها 
� كليدها� كنتر� �� ��� ��� �� شبكه � پست با هد� پيا�� سا�� 
�توماسيو� فيد�ها  �� �س���تا� خبر ��� � گفت : �ين پر���  توسط شركت 
پا�� س���وئيچ  كليد خو��� � �� حا� حاضر تعد�� 85 �ستگا� سكسيونر 
كنتر� �� ��� ��� �� نقا� بحر�ني � ����ست �� سطح �ستا� با موفقيت 
نصب گر�يد� � 40 �ستگا� سكسيونر  � ��نكتو� كنتر� �� ��� ��� �يگر نيز 

�ما�� بر�� نصب مي باشد. 
به گفته كاظمى �ين پر��� كامل�ا بصو�� بومي �نجا� گر�يد� � به همين 
خاط���ر  به عنو�� طر� برگزيد� مجموعه شركت ها� تابعه ����� نير� �� 

سا� جها� �قتصا�� �نتخا� گر�يد� �ست . 
�� هوشمندسا�� كنتو�ها� �� � بر� �� ��ستا� �صل�ا� �لگو� 
مصر� � صيانت �� منابع �بها� �ير�ميني � جلوگير� �� هد� �فت �نر�� �� 
�� �ستا���ها� �ين ش���ركت برشمر� � �فز�� :  نصب كنتو�ها� هوشمند 
�� � بر� با همكا�� شركت �� منطقه ��  �� س���ا� 90 شر�� � عملياتي 
گر�يد� �ست   � تا كنو�  1215  �ستگا� كنتو� هوشمند �� � بر� �� 

چاهها� كشا���� نصب شد� �ست. 
�� �� نصب مو�� قر�ئت �� ��� ��� بر�� مشتركين بال�ا�  250 كيلو���  
�س���تا� خبر ��� � گفت  : تاكنو� �ين مو�� ها بر�� 158 مشتر� باال� 

يك م���گا��� � 80 مش���تر� با 
�يماند بين 500  كيلو ��� تا يك 
مگا��� � 74 مش���تر� با �يماند 
بين 250 تا 500 كيلو ��� نصب 

گر�يد� �ست .
�جر�� موفق طر� فها�

كاظم���ى طر� فها� �� �� 
طر� ها� مهم � موفق �ين شركت 
�عال� كر� � گفت :  فا� نخست طر� 
 هوشمندسا�� كنت����و�ها� بر�

« طر� فها� » با نصب يك ميليو� 
�ستگا� كنت����و� �� 5 �س���تا�  
كش���و� �  هر �ستا�  200 ه���ز�� 
�ستگا�  كنتو� �غا� شد� � �ستا� 
�نجا� تاكنو�  209  �س���تگا�  

تحويل � نصب كر�� �ست .
�� ���م���ه ��� : �� گا� بعد�� 
مشت�����ركين عا�� شهر� � 
��ست�����ايي ( تك فا� ) به شبكه 
هوشمند �صل خو�هند شد � با 

�سيد� به سطح �تصا�  25 ��صد �� مشتركين به شبكه هوشمند  � �� 
صو�� موفق بو�� عملكر� �يرساخت ها� �يجا� شد�� طر� هوشمندسا�� 

�� ساير مناطق تو�يع بر� نيز به مرحله �جر� ��خو�هد �مد. 
 �� (AVL)  ���مهن���د� كاظم���ى �� �ج���ر�� سيستم ��يابي خو
ش���ركت تو�يع بر� �نجا� خبر ��� � گفت : با  �جر�� �ين سيستم �پر�تو� 
�يسپاچينگ مي تو�ند موقعيت تمامي خو���ها� حو��� بر� ��  تشخيص 

� نسبت به مديريت �نها جهت �نجا� مامو�يتها� فو�� �قد�� كند . 
�� �فز�� : �ين پر��� بعنو�� طر� پايلو� كشو�� �� شركت تو�يع بر� 
�نجا� �جر� � نتايج �� بر�� �جر� �� سطح ساير شركتها� تو�يع بر� مو�� 

�ستفا�� قر�� خو�هد گرفت.
با��يد نمايندگا� �سانه ها �� شركت تعا�ني �با�گر�� صنعت 

بر� �ستا� �نجا� 
مدي���ر عام���ل شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �ن�ج�ا�  �� با��يد 
خبرنگا���  � نمايندگا� �سانه ها� سر�سر�  �� شرك�ت تعا�ني �با�گر�� 

صنعت بر� �ستا�  � تاسيس  �ين شركت با موضوعيت �نجا� فعال�ي�ت ه�ا� 
پيمانكا�� بر� � توليد � خري�د � ف�ر�� تجهيز�� مرتبط با صنعت بر�  
�� �� �يگر �ستا��� ها� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� عنو�� كر� � �فز��:   
تركيب سهامد���� شركت ت�ع�ا�ن�ي� شركت سرمايه گذ��� كا�كنا� 
صنعت بر� � با�نش�س�ت�گ�ا� بر� منطقه �نجا� � قز�ين� � پرسنل شركت 

تو�يع ب�ر� صنعت بر� (شامل كليه پرسنل با سها� يكسا�) ميباشد. 
�� هد� �� تشكيل �ين تعا�ني ��  گستر� فعاليتها� تخصصي حو�� 
ب�ر�  �� سطح �ستا� �  كمك به �شتغالز�يي  �  كمك به ��نق �قتصا�� 
�ستا�  �  بهر� مند� سهامد���� �� سو� ناشي �� فعاليتها� شركت تعا�ني  
برش���مر� � �فز�� : شركت تعا�ني �با�گر�� نظير شرك�ت ه�ا� هلدينگ 
فعاليت ها� تخصصي خو� �� به فر�خو� نيا� �� قالب شركتها�  همچو� 
(شركت تو�� نير�� �نگا� ) �� حو�� تخ�ص�ص�ي �جر� � �حد�� تاسيسا� 
شب�ك�ه ها� تو�يع بر� � شركت كوشا نير�� خمسه ��حو�� ت�خ�ص�ص�ي 
فعاليتها� با��گاني �� ح�و�� خريد تجهيز�� برقي � شركت ��نش بنيا� 
�نجا� صنعت پر���  �� حو�� تخصصي فعاليتها� ��نش مح���و� - مونتا� 
تابلوها� هوشمند سكسيونرها� كنتر� ��  ��� ��� � ��نكتو�ها� ��خل 
پست �م�ي�ن�ي بصو�� كامال بومي  � (شركت نير� پخش �ير�نيا� )حو�� 

تخ�ص�ص�ي �خذ مجو� ها� ال�� �� خص�و� خريد � فر�� �نر�� � خر�� 
ف�ر�ش�ي  بر� � همچنين �حد�� � سرمايه گ�ذ��� �� حو�� نير�گا�ها� 
تجديد پذي�ر ب�ا مقيا� كوچك  �نجا� ميدهد . مهند� كاظمى به �قد�ما� 
� پر��� ها� شركت تع�ا�ن�ي �با�گر�� �شا�� كر� � �فز�� : �� مرحلة خريد 
�ستگا� حفا��  جه���ت حفا�� بصو�� �ير�ميني � مفيد بر�� حفا�� 
ع�رض�ي - �� مرحلة خريد �ستگا� عيب يا� كاب�ل پرتابل  جه���ت 
سر�يس � تعمير تر�نسفو�ماتو�ها  - خدما� جرثقيل -   تولي���د چر�غها� 
LED خياباني كه نمونه ساخ�ت�ه شد� به تاييد ��نشگا� شير�� �سي�د� � 
�� مر�حل تاييد نهايي مي باشد - توليد پايه ها� ��شنايي معابر با ط�ر� 
جديد با هد� �يباسا�� ش�ه�ر�  كه �� مرحله �مكا� س�ن�ج�ي � بر�سي 

ميباشد �� جمله �قد�ما� �ين شركت �ست .
�� پر��� ها� �نجا� شد� توسط �ي�ن شركت  �� پر��� ها� تامي�ن 
ب�ر� سايت مصالح فر�شا�� تامين ب�ر� فا� 7 � 8 گلشهر � � ��شن�اي�ي 
پر��� سر�� �فا� �ع���ال� كر� � گف���ت : شركت تعا�ني �با�گر�� جهت 
گست�ر� فعاليتها� خو� طر� ها � برنام�ه ها� مختلفي ���� كه نيا� به 

تامين منابع مالي ( تسهيال� بانكي ب�ا ��صد بهر� مناسب) جهت سرمايه 
گذ��� ����  � �� حا� حاضر �ي�ن  شركت �� شهر� صنعتي شما��  ي���ك 
�ميني به مساحت 5000 متر مربع  شامل 2000 متر مربع سوله خريد��� 
� �� حا� ف�ع�ال�ي�ت  �� ��س���تا� توليد پايه ها� فلز� مد�� � تابلوها� 

هوشمند � تير تر�نس ها� بر� بصو�� تخصصى مي باشد. 
�جر�� پر��� ها� بند «�» تبصر�  9 قانو� بو�جه سا�  1394 

كشو� �� تو�يع بر� �ستا� �نجا�   
�ئيس هيئت مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� با بيا� �ينكه طبق 
بند « �» تبصر� 9 قانو� بو�جه ك�ل  كش���و�  شركت ها� بر� موظفند� 
عال�� بر ��ياف�ت بها� بر� به ���� هر كيل�و��� س�اع�ت ب�ر� فر�خته  
ش���د�  مبلغ سى �ي�ا� ب�ه  ع�ن�و�� عو��� بر� �� قبو� مربوطه ��� � 
�� مشتركين بر� به �ستثنا� مشتركين خانگي ��س�ت�اي�ي � چا�ها� 
كشا���� ��يافت نماين�د� ت�ا ب�ر�� توسعه � نگهد��� شبكهها� 
��ستايي � تول�ي�د بر� تجديدپذير � پا� توسط شركت تو�نير هزينه گر�� 
�فز�� :  �� �ين ��س���تا   �مسا�  شركت تو�يع نير�� بر� �س�ت�ا� �ن�ج�ا� 
ب�ا ��ي�اف�ت  12 ميلي�ا���ي�ا� �ع�ت�ب�ا� �� س�و� ش�رك�ت ما��تخصصي 
تو�نير پر��� ها� ت�ام�ي�ن ب�ر�  919 متقاضي بر� جديد ��ستايي � 
توس�ع�ه � 23 كيلو متر � 745 متر شبكهه�ا� ت�و�ي�ع ب�ر� فشا�متوسط 

�فشا�ضعيف ��ستايي �جر� �به بهر� بر����  �ساند� �ست .
�� گف���ت : �� ���مه � �جر�� �ين قانو� �� سا� جا�� پر��� ه�ا� 
ت�ام�ي�ن ب�ر� ب�ي�ش �� 150 متقاضي جديد ��ست�اي�ي � ت�وس�ع�ه  
6 ه���ز�� � 359  مترشبكه ها� تو�يع بر� ��ستايي � نصب يكهز�� � 
نهصد� پن�ج�ا�� �س�ه �ستگا� چر�� خي�اب�ان�ي � �ح�د��  5 هز�� � 688 
متركابلكشي فشا� ضعيف شبكه ها� ��شنايي معابر ��ستاها� �ستا� � 
�صال� �بهينه س�ا�� 20 ك��ي��ل��وم��ت��ر� 283 متر شبكه ها� فشا� 
متوسط �فش�ا� ضعيف ��ستايي  به  ���� بيست �س�ه ميليا�� �يا�  پ�س 
�� تبا�� مو�ف�ق�ت نامه � تامين �عتبا� �� سو�  ش�رك�ت تو�نير ب�ه ب�ه�ر� 

بر���� مي �سد .
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مدير مجتمع س���ر� � ��� �نگو��� ��بسته به شركت 
تهيه � توليد مو�� معدنى �ير�� �� توليد بيش �� يك ميليو� 
� 10 هز�� تن ما�� معدنى س���ا� گذشته �� معد� �نگو��� 
خبر ��� � گفت : بر �س���ا� برنامه �يزيها� صو�� گرفته 
سا� گذشته �س���تخر�� 780 هز�� تن ما�� معدنى �� �ين 
معد� هدفگذ��� شد� بو� كه با يك برنامه �يز� مجد� �� 
مهر ما� تحر� جديد� �� معد� �غا� ش���د � ميز�� توليد 
ما�� معدنى تا پايا� س���ا� به بيش �� يك ميليو� � 10 هز�� 
تن �فز�يش يافت � �كو�� توليد ما�� معدنى �� تا�يخ معد� 

�نگو��� شكست .
 مهن���د� منصو� ش���بانى     با بيا� �ينكه بر �س���ا� 
برنامه �يز� ها� صو�� گرفته �مس���ا� هم �ستخر�� 750 
هز�� تن ما�� معدنى هدفگذ��� شد� بو� �فز�� :�ين �� حالى 
�س���ت كه تا پايا� بهمن ما� مي���ز�� توليد ما�� معدنى �� 

معد� به 900 هز�� تن �سيد� �ست .
�ين مقا� مس���ئو� با تاكيد بر �ينكه 83 ��صد �� توليد�� 
ما�� معدنى  معد� �نگو��� بين ��حدها� صنعتى �س���تا� 
�نجا� تو�يع ميش���و� � 17 ��صد هم به ��حدها� صنعتى 
س���اير �ستانها �ختصا� ���� ميش���و� بيا� كر� : برخى �� 
�فر�� �� �ستا� �نتقا� ���ند كه خا� معد� �نگو��� به ساير 
�ستانها صا�� ميشو� � �ين صحت ند��� چو� كا�خانه ها� 
�س���تا� باال� 30 ��صد ظرفيت فعاليت ميكنند� خا� 
معد�  فقط 30 ��صد خو��� ��حدها� صنعتى �ستا� �� 
پوش���ش ميدهد � ��حدها مابقى نيا�ها� خو� �� �� معا�� 
كوچكتر �ستانها� �يگر � يا �� تركيه ���� مى كنند � خا� 
معد� �نگو��� بر �سا� صد�� صد برنامه �يز� شد� تو�يع 

مى شو�.
مدير مجتمع س���ر� � ��� �نگو��� ميز�� �خير� ما�� 
معدنى معد� �نگو��� �� ح���د�� 7 ميليو� تن �عال� كر� � 
گفت : بر �س���ا� �طالعا� �كتشافى موجو� �خير� معد�  
حد�كثر �� مد� حد�� 10 س���ا� �ستخر�� خو�هد شد كه 
���ين  ميز�� نيز ح���د�� 5 ميليو� تن به صو�� ��با� � �� 

حد�� 2 ميليو� تن هم به صو�� �ير�مينى خو�هد بو� .
�� �ضعيت �ستخر�� �� معد� �� كه توسط پيمانكا��� 
 مجر� �نجا� مى ش���و� �ضايت بخش ��نس���ت � گفت :

با توجه به �ضعيت معد� � شكل ما�� معدنى � تنگ شد� 
 فضا� �ستخر�� �نتظا� مى ��� �ستخر�� ما�� معدنى كاهش

پيد� كند . 
مهند� ش���بانى عيا� ما�� معدنى معد� �نگو��� �� �� 
مقيا� جهانى خو� توصيف كر� � گفت: طى يك س���ا� 
گذش���ته برنامه ها� �ستخر�جى معد� �� توسعه ���يم تا با 
�طمينا� بيش���تر توليد  �� �نجا�  ���� � پاسخگو� تعهد � 

سهميه بند� باشيم .
�� �حد�� مس���يرها� �سترسى با توجه به كوهستانى 
بو�� منطقه � بهبو� �ضعيت تر�� � توس���عه �ستخر�� �� �� 

�قد�ما� �نجا� شد� طى يك سا� گذشته بر شمر� .

كشف ما�� معدنى تر���تن 
مدير مجتمع سر� � ��� �نگو��� �� كشف ما�� معدنى 
تر���تن �� بخش �يرين سايت پشتيبانى معد� با �خير� باال 
� كيفيت مطلو�  خبر ��� � گفت : بر �س���ا� بر�سى ها� 
�مين شناسى �نجا� ش���د� بيش �� 30 ميليو� تن �خير� 
�ين ما�� معدنى �ست � �� حا� حاضر مطالعا� �� به �تما� 

�سيد�  � كا�ها� ��ليه �� �غا� شد� �ست . 
�� با بيا� �ينكه �� ش���ر� �خذ پر��ن���ه بهر� بر���� 
14 ميليو� تن �� �خير� �ين ما�� معدنى هس���تيم �فز��: 
با �� يافت پر��نه بهر� بر���� س���االنه 25 هز�� تن سنگ 
س���اختمانى تر���تن با كيفيت باال �� �ين معد� �ستخر�� 

خو�هد شد . 
مهند� شبانى با �شا�� به �ينكه بر �سا� پيش بينى ها 
�ين ميز�� ما�� معدنى كه �� �ين بخش �� معد� قر�� گرفته 
ميتو�ند برند معتبر� بر�� معد� �نگو��� باشد �فز�� : يك 
تو�� فلو�ين نيز �� طر� منطقه بهر� بر���� شناسايى شد� 
بو� كه كا� �كتش���ا� ��� �� �نجا� شد �لى ��جه خلو� � 

ميز�� �خير� �� �� حد مو�� نيا� كمتر بو� . 
كشف عناصر كميا� �� معد� �نگو���

�ين مقا� مسئو� �نجا� مطالعا� پژ�هشى �� �مينه عناصر 
نا�� � كميا� خاكى �� معد� �نگو��� �� �� �يگر �قد�ما� �ين 
شركت �عال� كر� � �فز�� : با توجه به �ينكه عناصر شناسايى 
شد� كا�بر�ها� خا� �� صنعت ���ند با همكا�� ��نشگا� 
�نجا� �قد�ما� مه���م � مطالعاتى صو�� گرفته � عناصر� 

مثل نقر� نيز شناسايى شد� �ست .
مدير مجتمع سر� � ��� �نگو��� با �شا�� به �ينكه حو�� 
معا�نت �كتشا� ش���ركت تهيه � توليد مو�� معدنى �ير�� 
با مو�فقت س���ا�ما� صنعت �معد� � تجا�� � �ستاند��� 
مرحله ��� �كتش���ا� �� پهنه ماهنشا� به مساحت 420 
كيلو متر مربع �� �نجا� ���� �ست �فز�� : �� �ين طر� كليد� 
پتانسيل �ميد بخش هم بر�� سر� � ��� � هم بر�� طال �� 
مجا��� معد� �جو� ���� كه با �نجا� مطالعا� ��ليه ���نه 

�ميد� �� �ين �مينه �يجا� شد� �ست . 
مهند� ش���بانى �جر�� طر� مطالعا� �يست محيطى 
�� منطقه �نگو��� � حوض���ه �بريز منطقه كه معد� �� �� 
ق���ر�� ���� �� �� �يگر �قد�ما� مهم معد� �نگو��� �عال� كر� 
� گفت : �� �ين �مينه با مشا�كت ��نشگا� ���ميه مطالعا� 
�يس���ت محيطى معد� � پتانسيل ها� �� همچو� �يجا� 
سدهايى بر�� مقابله با �اليندگى �نجا� شد� � مطالعاتى هم 
�� �مينه �س���تفا�� �� تكنولو�� جهت كاشت گياهانى كه 
بر�� جذ� �ين عناصر مفيد هستند � همچنين �� خصو� 
پتانسيل ها� �اليندگى هو� پژ�هش هايى �نجا� شد� � �� 
حا� پيگير� هس���تيم تا �اليندگى �� �� منطقه به حد�قل 

برسانيم . 
�� �� ���مه به جذ� نير�ها� بومى �� معد� �شا�� كر� 
� گفت : بيش �� 70 �� صد پرس���نل معد� �� همه بخشها 

مدير مجتمع سر� � ��� �نگو���
توليد يك ميليو�  � 10 هز�� تن ما�� معدنى 

�� معد� �نگو��� 

پيا� نو���� 
مهند� منصو� شب��انى 

مدير مجتمع سر�  �  ��� �نگو��� 

يامقل��ب �لقلو� ��البص��ا� � يامدبر�للي��ل ��لنها� 
يامحو� �لحو� ��الحو�� � حو� حالنا �لى �حسن �لحا� 

خد��ند متعا� �� ش���اكر� سپاسگذ��� كه توفيق 
��ب���ا�� عنايت فرمو� تا �� گذ� �يا� � بها�� �يگر �� 
تجربه � حلو� س���ا� جديد �� ��� كنيم � به پا� 
نعمت سالمت � �حمتش سجد� شكر به ��گاهش 

به جا� ���يم .
سا� 1395 �� �� حالى �غا� مى كنيم كه معد� 
�نگو���  �� سا� 1394 تو�نست  با تكيه برخد��ند 
متعا� � حمايت ها � همر�هي � همكا��  مسئولين 
�ستا� � شهرس���تا� � مر�� عزيز منطقه � تال� 
همكا��� سخت كوش���م نه تنها به كليه برنامه ها 
� �هد�� تعيين ش���د� برسد بلكه بيش �� 20 ��صد 
نيز توليد�� معد�  نسبت به برنامه شركت �فز�يش 

يافته �ست .
به نوبه خو� �� �حم���ا� تمامى خدمتگز���� � 
تالش���گر�� معد� �نگو���   كه �� طو� سا� با تما� 
سختيها � مش���كال� تو�نستند  برنامه ها� معد� 
�� بيش �� �هد�� تعيين ش���د� محقق نمايند � �� 
مسئولين شهرستا� � �ستا�  كه ما �� �� �ين مد� 
يا�� � همر�هى كر�ند  تشكر � قد���نى مى نمايم.

فر�� �س���يد� س���ا� نو � �غا� بها� طبيعت �� به 
محضر مبا�� حضر� �لي عصر (عج ) � مقا� معظم 
�هبر� �مسئولين � مر�� عزيز شهرستا� � كا�كنا� 
�حمت كش  � خانو��� بز�گو��شا� تبريك �تهنيت 
عر� نمو�� � �� ��گا� �حديت سالى پر �� معنويت 
� بركت �� �� س���ايه توجها� حضر� بقيه �... (عج )  

بر�� شما عزيز�� مسئلت مي نمايم.

�� جمله بخش ها� تخصصى �� بوميا� شهرستا� � �ستا� 
هستند � �ين �مر موجب شد� نر� بيكا�� �� منطقه كاهش 

� �� مهاجر� ��ستاييا� به شهرها جلوگير� شو� . 
مدير مجتمع س���ر� � ��� �نگو��� مشا�كت �� ساخت 
مركز ��ما� بستر شهر �ند� �� �� جمله كمك ها� معد� 
�نگو��� جهت محر�ميت ���ي���ى �� منطقه عنو�� كر� � 
�فز��: شركت تهيه � توليد مو�� معدنى �ير�� بخش عمد� �� 

�� هزينه ها� ساخت �ين مركز �� بر عهد� گرفته �ست . 
مهند� شبانى �يجا� �مكانا� �فاهى بر�� پرسنل معد� 
�� يا���� شد � گفت : معد� �نگو��� �� ��ستا� �يجا� نشا� 
�� بين كا�كنا� سالنها� ���شى �� جمله سالن بدنسا��� 
فوتس���ا� ��ليبا� � تنيس ��� ميز �... �� �� محل مجتمع 

�يجا� كر�� � مربيا� ���شى خوبى نيز جذ� كر�� تا پرسنل 
بتو�نند �� �مكانا� فر�هم ش���د� �س���تفا�� مطلوبى ��شته 

باشند. 
�� �فز�� : برگز��� مر�س���م �يژ� �� �عيا� � مناس���بت 
ها� مختلف همچو� �يا� �هه مب���ا�� فجر �ما� مبا�� 
�مضا��محر� � ... �� �يگر �قد�ما� مجتمع س���ر� � ��� 

�نگو���  �ست . 
تا�يخچه معد� �نگو��� 

* معدن���كا�� �� معد� �نگو��� به صدها س���ا� پيش با� 
مي گر�� . �ما �� فعاليتها� �ستخر�جي �ين معد� �� گذشته ��� 

نظير ساير معا�� �ير�� �طالعا� چند�ني �� �ست نيست .
* ��لين پر��نه بهر� بر���� معد� �نگو��� �� سا� 1301 
به نا� �قا� �بو�لقاسم صفا�� صا�� گر�يد � �ما �� هما� سا� 
با مخالفت ����� جنگ� پر��نه به����ر� بر���� معد� موقتا� 
لغو ش����د. بدين ترتيب فعاليت معد� تا سا� 1324 متوقف 
گر�يد. �� س����ا� 1324 �ين مع�����د� �� طريق مز�يد� بر�� 
مد� 10 سا� مجد��� به �قا� صفا�� ��گذ�� شد � �� نيز معد� 
�� به شركت �تحا� سر� � ��� �نگو��� ��گذ�� كر�. با ��گذ��� 
معد� به شركت �تحا� س����ر� � ��� �نگو���� فعاليت ها� 

معدنكا�� بصو�� �بتد�ئي � غير مكانيز� �غا� گر�يد. 
* �� تا�يخ 1332/10/28 ش�����ركت مزب�و� باستن�ا� 
م�ا�� 35 �ئي���ن ن�امه مع�ا�� موف�ق ب���ه �خ�ذ پر��ن�ه 

بهر� بر���� به مد� 15 سا� شد . 
* �� تا�يخ 1345/8/23 ش���ركت �تحا� س���ر� � ��� 

�نگو���� معد� �� به شركت سهامي �نگو��� ��گذ�� كر�. 
* �� س���ا� 1348 معد� �نگو��� �� �ختيا� ش���ركت 

كالسيمين قر�� گرفت. 
* �س����تخر�� معد� به صو�� قابل توجه� عمال� پس �� سا� 
1324 با ��گذ��� �� به بخش خصوصي �غا�    ش����د� �ست. �� 
طي �ين سالها ما�� معدني به ��� �ير�ميني �ستخر�� مي شد. 
قسمت پر عيا� �� بر�� تبديل به شمش مستقيما� به كو�� ها� 
تكليس حمل � قسمت كم عيا� ما�� معدني �� نز�يكي �هانه 

تونل ها� �ستخر�جي ���� ��� �� �پو مي گر�يد. 
* �� سا� 1352 با�گشايى معد� بصو�� ��با� �غا� شد.  
* �ين ش���ركت بعد �� پير��� �نقال� �سالمي� �� سا� 
1359� مصا��� � ملي �عال� شد. بهرحا� شركت كالسيمين 

تا ���يل سا� 1377 �� معد� بهر� بر���� مي كر�.
* �� �بتد�� س���ا� 1377 بهر� بر���� �� معد� �نگو��� 
به شركت س���هامي كل معا�� �ير�� ��گذ�� شد. �� ���سط 
همين سا� شركت سهامي كل معا�� �ير�� بهر� بر���� �� 
معد� �� به ش���ركت توسعه معا�� ��� �ير�� (سهامي عا�) 

��گذ�� نمو� .
* �� سا� 1381 شركت تهيه � توليد مو�� معدني �ير��� 

كه جايگزين ش���ركت كل معا�� �ير�� شد� � ���ند� پر��نه 
بهر� بر���� �� معد� �س���ت � با برگ���ز��� مز�يد� � پيما� 
�ستخر�� �� معد� ��با� �� به شركت توسعه معا�� ��� �ير�� 

��گذ�� كر� . 
* �� سا� 1385 تا به حا� عمليا� �ستخر�� � بهر� بر���� 
�� معد� �نگو��� مستقيما� توسط شركت تهيه � توليد مو�� 

معدنى �ير�� �نجا� مى گير�. 
�� �ي���ن معد� با توجه به خصوصي���ا� پيچيد� ما�� 
معدنى � ���� باال� �� ال�� �ست �ستخر�� كامال �نتخابى 

� مينياتو�� �نجا� شو�. 
�� صو�تيكه �ين ��� �عما� نگر�� با كاهش عيا� ما�� 
معدنى توليد شد� مو�جه خو�هيم بو� كه باعث كاهش � �فت 

شديد ���� ما�� معدنى خو�هد شد. 
�نز كانسا�

* بخش سولفيد� ����� منشا هيد��ترما� بو�� � سپس 
بخش كربناته توس���ط پديد� متاسوماتيسم تشكيل شد� 

�ست .
* كل كانس���ا� �� مر�حل مختلف �ئوشيميايى �� لحا� 
محيط ها� �كسيد� � �حيا همزما� با�سو� گذ��� سنگ 

��ليه تشكيل شد� �ست.
* تشكيل كانسا� بصو�� �س���وبى با منشا� �تشفشانى 
يعنى منشا� �لكانيكى فلز�� محتو� ��� عين حا� �نتقا� 
�س���وبا� �ين محلولها �� منش���ا به محل فعلى � سپس 

�سوبگذ��� ��.
* بخش س���ولفيد� ��ليه كه عمدتا �� �سفالريت� گالن � 
پيريت تشكيل شد� � بخش كربناته ثانويه كه �� �لتر�سيو� 
بخش سولفيد� �توسعه پديد� جانشينى �� حاصل شد� � 
�ساسا� �� كانيها� �سميت ��نيت� سر��يت � همى مو�فيت 

به همر�� گانگ كربناته �كو��تزتشكيل شد� �ست. 
حفا�� ها� �كتشافى � شكل ما�� معدنى

�� مجمو� فعاليت ها� �كتش���افى كه تاكنو� �� منطقه 
�نگو��� � بر ��� كانس���ا� موجو� �� �ين منطقه �نجا� شد� 
�ست� تنها �كتشافا� فيزيكى كانسا� كه با حفر گمانه ها� 
�كتش���افى � مطالعه مغز� ها� �نها بدست �مد� تا �ند��� �� 
قابل �عتما� مى باش���د. نتايج بدست �مد� �� سايرمو��� كه 
�كثر�� �� مرحله �كتشا� مقدماتى �نجا� شد� �ند� چند�� �� 

خو� توجه نيستند.
كانس���ا� �نگو��� با يك شبكه حفا�� 50 ×50  متر مربع 
توس���ط 95 حلقه گمانه قائم � �� حلقه گمانه مايل با شيب 
70 ��جه � �� مجمو� به طو� 14,500 متر� �كتشا� شد� 
�س���ت. بنابر�ين چگالى شبكه �كتش���افى معد� �� حد�� 
40/000 گمانه بر ��حد سطح با طو� متوسط حد�� 150 

متربر�� هر گمانه بر���� مى شو�.
مشخصا� هندسي

كانس���ا� �نگو��� �� بخش مركز� ي���ك تاقديس � بين 
�� بخش �گرگوني شيس���تي � �هكي ��قع شد� �ست . �� 
كمرباال� كانسا� � طبقا� �هكي قر�� ���ند � شيب كلي �نها 
حد�� 20-25 ��جه به س���مت جنو� شر� �ست . �� كمر 
پايين �  شيست ها� �گرگوني قر�� ���ند كه شيب كلي �نها 

10-25 ��جه � ��هما� جهت جنو� شر� �ست . 
شكل هندسي كانسا� كه با �ستفا�� �� نر� �فز�� �يتاماين 
� بر�سا� �طالعا� حاصل �� گمانه ها� �كتشافي مشخص 
ش���د� � تقريبا� مشابه يك عدس���ي يا گالبي ����نه � ����� 

ش���يبي ��حد�� 20 تا 30 ��جه بطر� جنو� شر� �ست. 
�� مقاطع �فقي � بز�گترين طو� كانس���ا� �� جهت شما� 
ش���ر�-جنو� غر� � بز�گترين عر� �� �� جهت شما� 
غر�–جنو� شر� �ست . كانس���ا� �� سطح �مين �� تر�� 
حد�� 2980 متر �خنمو� ��ش���ته � عمق �� ��حد�� تر�� 
2700 متر �س���ت . �� تر�� 2980 + بز�گترين طو� � عر� 

كانسا� به ترتيب 340 � 160 متر بو�� �ست . 
طر� معد� ��با�

* تا قبل �� �جر�� طر� معدنكا�� ��با�� �ستخر�� �� معد� 
به صو�� �ير�ميني � ب���ه ��� كا�گا� � پايه نامنظم �نجا� 
مي شد. با پيشرفت نسبي عمليا� �كتشافي � تعيين �خير� 
معد� مقدما� طر�حي معد� ��با� فر�هم �مد � بدين ترتيب 

��لين طر� ��با� معد� كه تا مدتها نيز به عنو�� طر� نهايي 
معد� شناخته ميشد� �� سا� 1347 توسط �قا� كند� �� 
شركت گلد� �سوش���يت Golder Associate تهيه شد. 
�ين طر� برمبنا� �طالعا� حاصل �� 52 گمانه �كتش���افي � 

�سم مقاطع قائم توسط �ين �طالعا� تهيه شد� �ست. 
* بخش سولفو��  معد� �نگو���

با توجه به عيا� باال� ما�� معدنى س���ولفو�� � ���� 
�ين بخش �� �خير� � مشكال� �س���تخر�جى �� به ��� 
�ير�مينى � �جتنا� �� هرگونه �يس���ك بايد �ستخر�� به 

��شى كامال مهندسى � �قيق �نجا� شو�. 
عمليا� �نجا� شد� �� بخش �ير�مين

* �ح���د�� تونل ها� �سترس���ى �� �فق ها� 2700 � 
 2775

*  �حد�� تونل � ��ي���ل ��تباطى بين تونل ها� فو� � 
�يجا� تهويه طبيعى بر�� �نجا� ���مه عمليا�

* �حد�� پذيرگا� �� تونل ها � �� خطه نمو�� مس���ير 
حمل � نقل

* �حد�� كانا� بتنى �� �فق 2700 به منظو� هد�يت �� 
معد� �ير�مينى

* نصب سيستم ��شنايى تونل ها
* �حد�� بخش���ى �� �مپ ��تباطى بين �فق ها� 2700 

2775  �
* �حد�� بخش���ى �� �فق 2720 جهت �سترسى به ما�� 

معدنى
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�� جمله بخش ها� تخصصى �� بوميا� شهرستا� � �ستا� 
هستند � �ين �مر موجب شد� نر� بيكا�� �� منطقه كاهش 

� �� مهاجر� ��ستاييا� به شهرها جلوگير� شو� . 
مدير مجتمع س���ر� � ��� �نگو��� مشا�كت �� ساخت 
مركز ��ما� بستر شهر �ند� �� �� جمله كمك ها� معد� 
�نگو��� جهت محر�ميت ���ي���ى �� منطقه عنو�� كر� � 
�فز��: شركت تهيه � توليد مو�� معدنى �ير�� بخش عمد� �� 

�� هزينه ها� ساخت �ين مركز �� بر عهد� گرفته �ست . 
مهند� شبانى �يجا� �مكانا� �فاهى بر�� پرسنل معد� 
�� يا���� شد � گفت : معد� �نگو��� �� ��ستا� �يجا� نشا� 
�� بين كا�كنا� سالنها� ���شى �� جمله سالن بدنسا��� 
فوتس���ا� ��ليبا� � تنيس ��� ميز �... �� �� محل مجتمع 

�يجا� كر�� � مربيا� ���شى خوبى نيز جذ� كر�� تا پرسنل 
بتو�نند �� �مكانا� فر�هم ش���د� �س���تفا�� مطلوبى ��شته 

باشند. 
�� �فز�� : برگز��� مر�س���م �يژ� �� �عيا� � مناس���بت 
ها� مختلف همچو� �يا� �هه مب���ا�� فجر �ما� مبا�� 
�مضا��محر� � ... �� �يگر �قد�ما� مجتمع س���ر� � ��� 

�نگو���  �ست . 
تا�يخچه معد� �نگو��� 

* معدن���كا�� �� معد� �نگو��� به صدها س���ا� پيش با� 
مي گر�� . �ما �� فعاليتها� �ستخر�جي �ين معد� �� گذشته ��� 

نظير ساير معا�� �ير�� �طالعا� چند�ني �� �ست نيست .
* ��لين پر��نه بهر� بر���� معد� �نگو��� �� سا� 1301 
به نا� �قا� �بو�لقاسم صفا�� صا�� گر�يد � �ما �� هما� سا� 
با مخالفت ����� جنگ� پر��نه به����ر� بر���� معد� موقتا� 
لغو ش����د. بدين ترتيب فعاليت معد� تا سا� 1324 متوقف 
گر�يد. �� س����ا� 1324 �ين مع�����د� �� طريق مز�يد� بر�� 
مد� 10 سا� مجد��� به �قا� صفا�� ��گذ�� شد � �� نيز معد� 
�� به شركت �تحا� سر� � ��� �نگو��� ��گذ�� كر�. با ��گذ��� 
معد� به شركت �تحا� س����ر� � ��� �نگو���� فعاليت ها� 

معدنكا�� بصو�� �بتد�ئي � غير مكانيز� �غا� گر�يد. 
* �� تا�يخ 1332/10/28 ش�����ركت مزب�و� باستن�ا� 
م�ا�� 35 �ئي���ن ن�امه مع�ا�� موف�ق ب���ه �خ�ذ پر��ن�ه 

بهر� بر���� به مد� 15 سا� شد . 
* �� تا�يخ 1345/8/23 ش���ركت �تحا� س���ر� � ��� 

�نگو���� معد� �� به شركت سهامي �نگو��� ��گذ�� كر�. 
* �� س���ا� 1348 معد� �نگو��� �� �ختيا� ش���ركت 

كالسيمين قر�� گرفت. 
* �س����تخر�� معد� به صو�� قابل توجه� عمال� پس �� سا� 
1324 با ��گذ��� �� به بخش خصوصي �غا�    ش����د� �ست. �� 
طي �ين سالها ما�� معدني به ��� �ير�ميني �ستخر�� مي شد. 
قسمت پر عيا� �� بر�� تبديل به شمش مستقيما� به كو�� ها� 
تكليس حمل � قسمت كم عيا� ما�� معدني �� نز�يكي �هانه 

تونل ها� �ستخر�جي ���� ��� �� �پو مي گر�يد. 
* �� سا� 1352 با�گشايى معد� بصو�� ��با� �غا� شد.  
* �ين ش���ركت بعد �� پير��� �نقال� �سالمي� �� سا� 
1359� مصا��� � ملي �عال� شد. بهرحا� شركت كالسيمين 

تا ���يل سا� 1377 �� معد� بهر� بر���� مي كر�.
* �� �بتد�� س���ا� 1377 بهر� بر���� �� معد� �نگو��� 
به شركت س���هامي كل معا�� �ير�� ��گذ�� شد. �� ���سط 
همين سا� شركت سهامي كل معا�� �ير�� بهر� بر���� �� 
معد� �� به ش���ركت توسعه معا�� ��� �ير�� (سهامي عا�) 

��گذ�� نمو� .
* �� سا� 1381 شركت تهيه � توليد مو�� معدني �ير��� 

كه جايگزين ش���ركت كل معا�� �ير�� شد� � ���ند� پر��نه 
بهر� بر���� �� معد� �س���ت � با برگ���ز��� مز�يد� � پيما� 
�ستخر�� �� معد� ��با� �� به شركت توسعه معا�� ��� �ير�� 

��گذ�� كر� . 
* �� سا� 1385 تا به حا� عمليا� �ستخر�� � بهر� بر���� 
�� معد� �نگو��� مستقيما� توسط شركت تهيه � توليد مو�� 

معدنى �ير�� �نجا� مى گير�. 
�� �ي���ن معد� با توجه به خصوصي���ا� پيچيد� ما�� 
معدنى � ���� باال� �� ال�� �ست �ستخر�� كامال �نتخابى 

� مينياتو�� �نجا� شو�. 
�� صو�تيكه �ين ��� �عما� نگر�� با كاهش عيا� ما�� 
معدنى توليد شد� مو�جه خو�هيم بو� كه باعث كاهش � �فت 

شديد ���� ما�� معدنى خو�هد شد. 
�نز كانسا�

* بخش سولفيد� ����� منشا هيد��ترما� بو�� � سپس 
بخش كربناته توس���ط پديد� متاسوماتيسم تشكيل شد� 

�ست .
* كل كانس���ا� �� مر�حل مختلف �ئوشيميايى �� لحا� 
محيط ها� �كسيد� � �حيا همزما� با�سو� گذ��� سنگ 

��ليه تشكيل شد� �ست.
* تشكيل كانسا� بصو�� �س���وبى با منشا� �تشفشانى 
يعنى منشا� �لكانيكى فلز�� محتو� ��� عين حا� �نتقا� 
�س���وبا� �ين محلولها �� منش���ا به محل فعلى � سپس 

�سوبگذ��� ��.
* بخش س���ولفيد� ��ليه كه عمدتا �� �سفالريت� گالن � 
پيريت تشكيل شد� � بخش كربناته ثانويه كه �� �لتر�سيو� 
بخش سولفيد� �توسعه پديد� جانشينى �� حاصل شد� � 
�ساسا� �� كانيها� �سميت ��نيت� سر��يت � همى مو�فيت 

به همر�� گانگ كربناته �كو��تزتشكيل شد� �ست. 
حفا�� ها� �كتشافى � شكل ما�� معدنى

�� مجمو� فعاليت ها� �كتش���افى كه تاكنو� �� منطقه 
�نگو��� � بر ��� كانس���ا� موجو� �� �ين منطقه �نجا� شد� 
�ست� تنها �كتشافا� فيزيكى كانسا� كه با حفر گمانه ها� 
�كتش���افى � مطالعه مغز� ها� �نها بدست �مد� تا �ند��� �� 
قابل �عتما� مى باش���د. نتايج بدست �مد� �� سايرمو��� كه 
�كثر�� �� مرحله �كتشا� مقدماتى �نجا� شد� �ند� چند�� �� 

خو� توجه نيستند.
كانس���ا� �نگو��� با يك شبكه حفا�� 50 ×50  متر مربع 
توس���ط 95 حلقه گمانه قائم � �� حلقه گمانه مايل با شيب 
70 ��جه � �� مجمو� به طو� 14,500 متر� �كتشا� شد� 
�س���ت. بنابر�ين چگالى شبكه �كتش���افى معد� �� حد�� 
40/000 گمانه بر ��حد سطح با طو� متوسط حد�� 150 

متربر�� هر گمانه بر���� مى شو�.
مشخصا� هندسي

كانس���ا� �نگو��� �� بخش مركز� ي���ك تاقديس � بين 
�� بخش �گرگوني شيس���تي � �هكي ��قع شد� �ست . �� 
كمرباال� كانسا� � طبقا� �هكي قر�� ���ند � شيب كلي �نها 
حد�� 20-25 ��جه به س���مت جنو� شر� �ست . �� كمر 
پايين �  شيست ها� �گرگوني قر�� ���ند كه شيب كلي �نها 

10-25 ��جه � ��هما� جهت جنو� شر� �ست . 
شكل هندسي كانسا� كه با �ستفا�� �� نر� �فز�� �يتاماين 
� بر�سا� �طالعا� حاصل �� گمانه ها� �كتشافي مشخص 
ش���د� � تقريبا� مشابه يك عدس���ي يا گالبي ����نه � ����� 

ش���يبي ��حد�� 20 تا 30 ��جه بطر� جنو� شر� �ست. 
�� مقاطع �فقي � بز�گترين طو� كانس���ا� �� جهت شما� 
ش���ر�-جنو� غر� � بز�گترين عر� �� �� جهت شما� 
غر�–جنو� شر� �ست . كانس���ا� �� سطح �مين �� تر�� 
حد�� 2980 متر �خنمو� ��ش���ته � عمق �� ��حد�� تر�� 
2700 متر �س���ت . �� تر�� 2980 + بز�گترين طو� � عر� 

كانسا� به ترتيب 340 � 160 متر بو�� �ست . 
طر� معد� ��با�

* تا قبل �� �جر�� طر� معدنكا�� ��با�� �ستخر�� �� معد� 
به صو�� �ير�ميني � ب���ه ��� كا�گا� � پايه نامنظم �نجا� 
مي شد. با پيشرفت نسبي عمليا� �كتشافي � تعيين �خير� 
معد� مقدما� طر�حي معد� ��با� فر�هم �مد � بدين ترتيب 

��لين طر� ��با� معد� كه تا مدتها نيز به عنو�� طر� نهايي 
معد� شناخته ميشد� �� سا� 1347 توسط �قا� كند� �� 
شركت گلد� �سوش���يت Golder Associate تهيه شد. 
�ين طر� برمبنا� �طالعا� حاصل �� 52 گمانه �كتش���افي � 

�سم مقاطع قائم توسط �ين �طالعا� تهيه شد� �ست. 
* بخش سولفو��  معد� �نگو���

با توجه به عيا� باال� ما�� معدنى س���ولفو�� � ���� 
�ين بخش �� �خير� � مشكال� �س���تخر�جى �� به ��� 
�ير�مينى � �جتنا� �� هرگونه �يس���ك بايد �ستخر�� به 

��شى كامال مهندسى � �قيق �نجا� شو�. 
عمليا� �نجا� شد� �� بخش �ير�مين

* �ح���د�� تونل ها� �سترس���ى �� �فق ها� 2700 � 
 2775

*  �حد�� تونل � ��ي���ل ��تباطى بين تونل ها� فو� � 
�يجا� تهويه طبيعى بر�� �نجا� ���مه عمليا�

* �حد�� پذيرگا� �� تونل ها � �� خطه نمو�� مس���ير 
حمل � نقل

* �حد�� كانا� بتنى �� �فق 2700 به منظو� هد�يت �� 
معد� �ير�مينى

* نصب سيستم ��شنايى تونل ها
* �حد�� بخش���ى �� �مپ ��تباطى بين �فق ها� 2700 

2775  �
* �حد�� بخش���ى �� �فق 2720 جهت �سترسى به ما�� 

معدنى
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�مسا� با حمايت �عضا� شو��� �سالمى شهر �نجا� 
بيش���تر پر��� ها� عمر�نى  كه پيش بينى ش���د� بو� 
تاكن���و� يا به مرحله �جر� �� �مد�  � يا �� مر�حل پايانى 

�جر� قر�� ���� . 
ش���هر��� �نجا� با بيا� مطلب باال  �� نشست �عضا�  
هيئت �ئيسه شو��� �سالمى شهر �نجا� � نمايندگا� 
�سانه ها �فز�� : �مسا� 7/8 هكتا� پا�� ها� شهر� �� 
�نجا�  �ج���ر� � بيش �� 12 پا�� محله �� � منطقه �� 
نيز �فتتا� ش���د� �ست � بر �سا� برنامه �يز� مديريت 
ش���هر� �فز�يش 10 هكتا� سر�نه فضا� سبز با �يجا� � 
تكمي���ل 15 پا�� � �غا� عمليا� �جر�يى 8 پا�� �يگر 
�� برنامه كا��  سا� 95 شهر���� �نجا� قر�� ���� . 

�كت���ر يگانه �� �تما� تملكا� �ينبيه غربى حد فاصل 
خيابا� شهد� تا خيابا� مطهر� خبر ��� � گفت : مبلغ 
�عتبا�� كه بر�� �جر�� �ين پر��� �� بو�جه پيش بينى 
ش���د� بو� 8 ميليا�� توما� بو� ك���ه 6 ميليا��  � 500 
ميليو� توما� �� محقق شد� � تا 5 ماهه ��� سا� �يند� 
نيز تملك تمامى پالكها� ��قع �� بستر خيابا� �نجا� � 
نيمه ��� با� گشايى � �حد�� معبر �جر� خو�هد شد . 

�� با� گش���ايى خيابا� 16 مت���ر� �متد�� خيابا� 
7 تير تا خيابا� ش���هد� �� �� برنامه ها� �مسا� � سا� 
 �يند� ش���هر���� �عال� كر� � �فز�� : �مس���ا� تاكنو�
2 ميليا�� توما� �عتبا� ب���ر�� �جر�� �ين پر��� هزينه 
ش���د�  � سه ماهه ��� س���ا� �يند� نيز نسبت به �نجا� 

تملكا� �قد�� خو�هد شد . 
ش���هر��� �نج���ا� تقاطع غير هم س���طح حضر� 
سيد �لش���هد� (�) �� جز� پر��� ها� نيمه تما� چندين 
ساله شهر���� عنو�� كر� � گفت : �جر�� �ين پر��� �� 

سه سطح بو� كه قر����� سطح سو�  تقاطع �مسا� بسته 
ش���د�  � �� حا� حاضر عمليا� �جر�يى �� محل پر��� 
���مه ���� � �نش���ا�هللا �� صو�� تحقق �عتبا�� كه بر�� 
پر��� پيش بينى شد� شهريو� سا� �يند� به بهر� بر���� 

خو�هد �سيد . 
�ين مقا� مسئو� �حد�� تقاطع ����� گلشهركاظميه� 
�صال� هندسى ميد�� جها� كه قر�� ��� �� به پيمانكا� 
�بال� ش���د� � بعد �� تعطيال� نو��� عمليا� �جر�يى �� 
�غا� خو�هد ش���د �� �� �يگر برنامه ها� شهر���� �عال� 
كر� � �فز�� : �جر�� پر��� فرهنگس���ر�� پا�� بانو��  � 
�جر�� پر��� پا�� بانو�� ش���ر� �نجا� �� پر��� ها� 
�جر� شد� شهر���� �� سا� جا�� �ست كه بر�� پا�� 
بانو�� شر� �نجا� يك ميليا��� 400 ميليو� توما� �� 
منابع ��خلى شهر���� � حد�� 2 ميليا�� � 200 ميليا�� 
توما� �� محل بو�جه �ستانى هزينه صر� شد� �ست . 

يگانه با �شا�� به �ينكه �جر�� پا�� بانو�� غر� �نجا� 
هم �� �ستو� كا� مديريت ش���هر� قر�� ���� �فز�� : با 
هماهنگى �عضا� شو��� شهر �نجا� عمليا� �جر�يى 
�حد�� �ين پا�� �غا� شد� � جز� پر��� هايى �ست كه 
فا� ��� �� س���ا� �يند� به مرحله بهر� بر���� خو�هد 

�سيد . 
�� با�گشايى ضلع غربى پا�گا� �� �� جمله پر��� ها� 
مهم شهر���� بر شمر� � گفت : بر�� �جر�� �ين پر��� 
يك ميليا�� توما� �عتبا� مصو� ش���د� بو� كه تاكنو� 
حد�� ي���ك ميليا�� � 400 ميليو� توما� هزينه صر� 
شد�  � عمليا� �سفالت �يز� �� نيز به �تما� �سيد� � 

��� ��تش كل محو� �ير با� تر�فيك خو�هد �فت . 
ش���هر��� �نجا� تكميل مركز كنتر� تر�فيك شهر 

�نجا� تا پايا� سا� 95 �� �� برنامه ها� شهر���� عنو�� 
كر� � �فز�� : �� حا� حاضر عمليا� �جر�يى پر��� �غا� 
شد� �بر �سا� برنامه �يزيها� صو�� گرفته �� مديريت 

شهر� تا پايا� سا� �يند� به بهر� بر���� مى �سد . 
�� با بيا� �ينكه پر��� �ح���د�� پا�كينگ طبقاتى 
سعد� كه 12 سا� �س���ت به صو�� ��كت ماند� بو� 
�مس���ا� به مرحله �جر� �سيد� �س���ت گفت : �حد�� 
بلو��ها� شرقى به طو� 1/5 كيلومتر �� شر� �نجا� با 
�عتبا� 3 ميليا�� � 500 ميليو� توما� � بلو�� 35 متر� 
شهر ���  �� برنامه ها� سا� 95 شهر���� �نجا� �ست . 
�ين مقا� مسئو� توجه به مناطق محر�� � ساماندهى 
معبر � �حد�� فضا� س����بز خطى ح����د فاصل خيابا� 
منتظر� تا �نتها� خيابا� شو�جه �� �� �يگر برنامه ها� 
شهر���� �� سا� 95 �عال� كر� � �فز�� : تكميل پا�� 
بانو�� � سالن ���ش����ى مديريت بحر�� ��قع �� پا�� 
بانو�� غر� �نجا� �� �يگر پر��� ها� سا� �يند� مديريت 
شهر� �ست كه به مرحله بهر� بر���� خو�هد �سيد . 

�جر�� پر��� ها� مشا�كتى ��لويت شهر���� 
�كتر يگانه با تاكيد بر �ينكه مهمترين توجه شهر���� 
�مسا� به پر��� ها� مشا�كتى  شامل �حد�� پا�كينگ 
طبقاتى � �يجا� شهربا�� ش���مالى  �ست كه به مرحله 
بهر� بر���� �سيد�  �ست بيا� كر� : تعد��� �� پر��� ها� 
س���رمايه گذ��� �� مرحله فر�خو�� �ست كه 4 پر��� �� 
با مبلغ سرمايه گذ��� حد�� 340 ميليا�� توما� �� جمله 

پر��� ها� مشا�كتى شهر���� �نجا� �ست . 
ش���هر��� �نجا� صد�� �گهى ها� ف���ر� خو�� بر�� 
پر��� ها� مشا�كتى شهر���� �� �مينه ها� مختلف 

شهر��� �نجا� تشريح كر�: 

تحقق برنامه ها� 
مديريت شهر�  �� سا� 

همدلى � همزبانى

پيا� نو����
�كتر يگانه 

شهر��� �نجا�

ي��ا مقلب �لقل��و� � �البصا� 
ي��ا  مدب��ر �للي��ل � �لنها�
ي��ا مح��و� �لح��و� ��الحو�� 
ح��و� حالنا �لى �حس��ن �لحا�

بها� نما� � جلو� گا� ����� �لهي �� با� �فرينش طبيعت �ست 
� نو��� طليعه �ين �گرگونى شگر� � پيامي �ست به ��مي بر�� 

�� خو� �ستن � به �� پيوستن.
نو��� مير�� ���شمند نياكا� فرهنگ پر�� ماست. ���� كه 
بها� با� �فريد� مي ش���و� � ��� ��يش مجد� طبيعت� ��� سبز 
شد�� ��� �ستش���ما� عطر ماند� � بقا� � سر�نجا� نو��� گا� 

تحو� � �گرگوني �ست.
طبيعت �ين �ئينه گر��� جما� ��ست با ��يشي ��با�� جاني 
تا�� مي گير� � �خسا�� �� شا�� مي شكفد � ��ختا� خلعت 

نو���� ��بر مي كنند.
با نگاهى �ميد بخش به �يند� � با نگرش����ى نوين بر �موخته ها � 
�ند�خته ها� حاصل �� تجربيا� گذشته پا� �� ��� �هد�فى متعالى 
گذ�شته �يم � �� شر�� �ين س����ا� جديد با �ستعانت �� پر���گا� 

متعا� مسير �ندگى خو� �� به ��� پرشكو� �لهى پيوند مى �نيم.
حلو� موسم خجس���ته بها��� � فرخند� نو��� نياكا� �� بر 
همكا��� گر�مى � خانو��� محترمشا� شا� با� گفته� �يباترين 

�يا� � نيكوترين فرجا� �� بر�يتا� ����مند�.
همچنين حلو� سا� نو � بها� پرطر��� ��به تمامى شهر�ند�� 
گر�نقد� � مس���افر�� � گر�شگر�� عزيز كه �� �قصى نقا� �ير�� 
�سالمى به �ين �ستا� س���فر مى كنند تبريك � تهنيت عر� 
نمو�� � سالى سرش���ا� �� بركت � معنويت �� �� ��گا� خد��ند 

متعا� � سبحا� بر�� شما عزيز�� مسئلت مى نمايم.

�حد�� مجتمع ها� ����� � تجا�� � خدماتى � �فاهى 
–پا�� �بى –هتل 5 س���تا�� – �ح���د�� �ير گذ�ها� 
شهر� – �يجا� گلخانه صنعتى � �هها پر��� �يگر �� �� 
�يگر برنامه ها� مديريت شهر� �� سا� 95 بر شمر� . 
�� بو�جه ش���هر���� مركز � تابعه �� �� سا� �يند� 
200 ميليا�� توما� � بو�جه سا�مانها� تابعه شهر���� 
�� بر�بر مصوبه ش���و��� �سالمى شهر 37 ميليا�� توما� 
�عال� كر� � گفت : �نشا�هللا با همت � همدلى � همزبانى 
كه بين مجموعه مديريت شهر� � �ستگاهها� مختلف 
�جر�يى �جو� ���� �ين بو�جه به مرحله عملياتى برسد . 

�قد�ما� شهر���� بر�� �ستقبا� �� نو��� 
يگانه با �ش���ا�� ب���ه �ينكه ش���هر���� �نجا� بر�� 
�س���تقبا� �� نو��� س���ا� 95 �قد�ما� � برنامه ها� 
مختلفى �� پيش بينى كر�� �ست �فز�� : بر�� �ستقبا� 
�� عيد نو��� نظافت تما� خيابانها � معابر ش���هر�  �� 
�س���تو� كا� قر�� گرفته  � �قد�ما� گستر�� �� �� �مينه 
پا� سا��  مبا�� ����� شهر �خط كشى معابر � لكه 
گير� خيابانها ��س���يدگى به �ضعيت پا�كها � �سايل 
با�� � نما�خانه هايى كه �� �ختيا� شهر���� قر�� ���� 
م���و�� با� بينى قر�� گرفته � نو�قصا� �نها بر طر� � نو� 

پر���� ها� شهر نيز �نجا� شد� �ست . 
شهر��� �نجا� �� تهيه � توليد برنامه هايى �� �مينه 
معرفى جا�به ها� تا�يخى � گر�شگر� �نجا� بصو�� 
10 برنام���ه 20 �قيقه �� � پخش �� �� طريق ش���بكه 
مستند سيما �� �يا� نو��� خبر ���� گفت : �� برنامه 45 
�قيقه �� نيز �� �مينه جا�به ها� هنر� ش���هر �نجا� 
تد�ين ش���د� كه �� �يا� نو��� �� شبكه جا� جم پخش 

خو�هد شد . 
�� گفت :تمهيد�تى بر�� ��� �ند��� كمپينگ �عو� 
�� هموطنا� بر�� با��يد �� �نجا� تد�ين ش���د� كه �� 
�ين برنامه با �جر�� طرحهايى با عنو�� �نجا� ش���هر 
ميزبا� مهربا� � �نجا� �� بشنويد �پند �نجا� � سوغاتى 
�نجا�� �ما�� شد� � �� 10 نفر �� بز�گا� نامى حو�� ها� 
سياسى � �جتماعى � فرهنگى شهر �� �ين برنامه شركت 
خو�هند كر� � �ين برنامه بصو�� همزما� �� شبكه ها� 

�جتماعى �نعكا� خو�هد يافت . 
�ين مقا� مس���ئو� تاكيد كر� : كليه مجموعه ها� 
خدماتى ش���هر���� �� جمله پا�كه���ا � پا�� بانو�� � 
تما� مجموعه هايى كه شبانه ��� به مسافر�� خدما� 

���ئه مى �هند همچو�  �يس���تگا� ها� �تش نشانى � 
�يستگاهها� CNG �� �يا� عيد فعا� خو�هد بو� .

ش���هر��� �نجا� �� طر�حى  �پليكيشن قابل نصب �� 
گوشيها� همر�� جهت معرفى جا�به ها� گر�شگر� � 
مر�كز �قامتى� جا�به ها� تا�يخى � صنايع �ستى � مر�كز 
��مانى � ����خانه ها  توس���ط شهر���� �نجا� خبر 
��� � گفت : شهر���� �نجا� �� بيش �� 7 نقطه شهر �� 
جمله مو�� كا�خانه كبريت  شبكه ��� فا� �ما�� كر�� تا 
مسافر�� بتو�نند �� خدما� �ينترنتى بهر� مند شوند . 

يگانه �جر�� 15 �لما� نو���� كه برخى �� �نها بصو�� 
�لما� نو�� هستند � �جر�� س���فر� ���يى � سفر� هفت 
س���ين با عنو�� خلعت بها� �� �� �يگر �قد�ما� شهر���� 
بر�� �س���تقبا� �� نو��� بر شمر�� يا� ��� شد : �يا� نو��� 
برنامه ها� موسيقى سنتى �� محل مو�� كا�خانه كبريت 
�جر� خو�هد شد � عكاس���خانه �� نيز همر�� با لبا� ها� 

محلى �� �ين محل پيش بينى شد� �ست . 
�� بيا� ك���ر� : �يژ� برنامه گذ� نو��� 2 نيز �� هفته 
��� به���ا� �� 9 تا 11 فر���ين �� محد��� بافت مركز� 

شهر �جر� خو�هد شد . 

پاسخگويى � شهر�ند محو�� ��يكر� شو��� 
��� چها�� 

�ئيس شو��� �سالمى شهر �نجا� پاسخگو � شفا� 
بو�� � ش���هر�ند محو�� � تقويت تعامل شو�� با تمامى 
حو�� ها  �� �� ��يكر� ها� ش���و��� ��� چها�� عنو�� 
كر� � گفت : �� ش���هريو� ما� �مسا� كه تركيب هيئت 
�ئيسه تشكيل شد� به �ين موضوعا� تاكيد ��شته �ند � 

�ميد���يم �� سا� �يند� به سر �نجا� برسد . 
مهند� �ميد� حضو� مستمر �عضا� شو�� �� محل 
شو�� � پاسخگويى به شهر�ند�� � تشكيل منظم جلسا� 
�سمى علنى � غير علنى � كميسيو� ها� شو�� � تعامل 
با س����اير �ستگاهها � سا�مانها � تشكل ها� غير ��لتى � 
�طال� �س����انى �� خصو� �� �مد هزينه شو�� � �نعكا� 
مصوبا� شو�� �� سايت � به طر� مختلف به شهر�ند�� 
�� �� �قد�ما� ش����و��� ��� چها�� بر ش����مر� � گفت : 
با��يدها� مس����تمر ميد�نى �� پر��� ها� سطح شهر � 
�س����يدگى به مشكال� � �غدغه ها� مر�� � پشتيبانى 
جد� �� برنامه ها� فرهنگى ��جتماعى � گر�شگر� �� 
�يگر �قد�ما� مهم شو��� �سالمى شهر �نجا� �ست . 

�� �حيا� مجموعه مو�� كا�خانه كبريت � برگز��� 

همايشها � نشست ها � برنامه ها� مناسبتى �� �ين مكا� 
�� �� �يگر �قد�ما� مهم شو�� بر شمر� � �فز�� : مجموعه 
شو�� به مديريت ش����هر� به صو�� يك موضو� چند 
بعد� نگا� مى كند � موضوعا� فرهنگى �جتماعى �� به 

عنو�� ��لويت ها �� �ستو� كا� خو� قر�� ���� �ست.
 �ئيس شو��� �سالمى شهر �نجا� �� بر گز��� 225 
جلس���ه �سمى �� س���الجا�� خبر ��� � گفت : �� �ين 
جلس���ا� 237 مصوبه به تصويب �عضا� شو�� �سيد� � 
عمدتا �� سايت شو�� قر�� گرفته � �� �يند� نيز �� قالب 
كتابچه چا� � �� �ختيا� شهر�ند�� قر�� خو�هد گرفت . 
�ميد� با بيا� �ينكه يك���ى �� مهمترين موضوعاتى 
كه شو�� �نبا� كر�� �س���ت  �ستفا�� �� ظرفيت بخش 
خصوصى � تو��  �نها بر�� توسعه � عمر�� � �با��نى شهر 
�ست �فز�� : �عتقا� ���يم موضو� سرمايه گذ��� �� ���� 
شو��� چها��  �غا� شد� � مر�حل تكميل خو� �� ���مه 
مى �هد � تال� خو�هيم كر� موضو� س���رمايه گذ��� 
مشا�كتى به منصه ظهو� برس���د تا شهر�ند�� بتو�نند 
مصد�قى �� پر��� ها� مش���ا�كتى �� �� شهر مشاهد� 
كنند � شهر���� ها نيز بتو�نند به موضو� �� �مد پايد�� 
كه يكى �� �غدغه ها� ش���هر���� ها� سر�سر كشو� 

�ست �ست پيد� كنند.
�ئيس شو��� �سالمى  شهر �نجا� يكى �� مهمترين 
بخش ها� بو�جه س���ا� �يند� ش���هر���� �نجا� �� 
موضو� س���رمايه گذ��� عنو�� كر� � �فز�� : مجمو� 
پر��� ها� كه مقر� ش���د� بصو�� مشا�كتى �جر� شو� 

490 ميليا�� توما� �ست .
�� پايا� شهر��� � �عضا� شو��� �سالمى شهر �نجا� 
با �هد�� لو� تقدير � هد�يايى �� خبرنگا��� نمايندگا� 

�سانه ها تجليل كر�ند .
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�مسا� با حمايت �عضا� شو��� �سالمى شهر �نجا� 
بيش���تر پر��� ها� عمر�نى  كه پيش بينى ش���د� بو� 
تاكن���و� يا به مرحله �جر� �� �مد�  � يا �� مر�حل پايانى 

�جر� قر�� ���� . 
ش���هر��� �نجا� با بيا� مطلب باال  �� نشست �عضا�  
هيئت �ئيسه شو��� �سالمى شهر �نجا� � نمايندگا� 
�سانه ها �فز�� : �مسا� 7/8 هكتا� پا�� ها� شهر� �� 
�نجا�  �ج���ر� � بيش �� 12 پا�� محله �� � منطقه �� 
نيز �فتتا� ش���د� �ست � بر �سا� برنامه �يز� مديريت 
ش���هر� �فز�يش 10 هكتا� سر�نه فضا� سبز با �يجا� � 
تكمي���ل 15 پا�� � �غا� عمليا� �جر�يى 8 پا�� �يگر 
�� برنامه كا��  سا� 95 شهر���� �نجا� قر�� ���� . 

�كت���ر يگانه �� �تما� تملكا� �ينبيه غربى حد فاصل 
خيابا� شهد� تا خيابا� مطهر� خبر ��� � گفت : مبلغ 
�عتبا�� كه بر�� �جر�� �ين پر��� �� بو�جه پيش بينى 
ش���د� بو� 8 ميليا�� توما� بو� ك���ه 6 ميليا��  � 500 
ميليو� توما� �� محقق شد� � تا 5 ماهه ��� سا� �يند� 
نيز تملك تمامى پالكها� ��قع �� بستر خيابا� �نجا� � 
نيمه ��� با� گشايى � �حد�� معبر �جر� خو�هد شد . 

�� با� گش���ايى خيابا� 16 مت���ر� �متد�� خيابا� 
7 تير تا خيابا� ش���هد� �� �� برنامه ها� �مسا� � سا� 
 �يند� ش���هر���� �عال� كر� � �فز�� : �مس���ا� تاكنو�
2 ميليا�� توما� �عتبا� ب���ر�� �جر�� �ين پر��� هزينه 
ش���د�  � سه ماهه ��� س���ا� �يند� نيز نسبت به �نجا� 

تملكا� �قد�� خو�هد شد . 
ش���هر��� �نج���ا� تقاطع غير هم س���طح حضر� 
سيد �لش���هد� (�) �� جز� پر��� ها� نيمه تما� چندين 
ساله شهر���� عنو�� كر� � گفت : �جر�� �ين پر��� �� 

سه سطح بو� كه قر����� سطح سو�  تقاطع �مسا� بسته 
ش���د�  � �� حا� حاضر عمليا� �جر�يى �� محل پر��� 
���مه ���� � �نش���ا�هللا �� صو�� تحقق �عتبا�� كه بر�� 
پر��� پيش بينى شد� شهريو� سا� �يند� به بهر� بر���� 

خو�هد �سيد . 
�ين مقا� مسئو� �حد�� تقاطع ����� گلشهركاظميه� 
�صال� هندسى ميد�� جها� كه قر�� ��� �� به پيمانكا� 
�بال� ش���د� � بعد �� تعطيال� نو��� عمليا� �جر�يى �� 
�غا� خو�هد ش���د �� �� �يگر برنامه ها� شهر���� �عال� 
كر� � �فز�� : �جر�� پر��� فرهنگس���ر�� پا�� بانو��  � 
�جر�� پر��� پا�� بانو�� ش���ر� �نجا� �� پر��� ها� 
�جر� شد� شهر���� �� سا� جا�� �ست كه بر�� پا�� 
بانو�� شر� �نجا� يك ميليا��� 400 ميليو� توما� �� 
منابع ��خلى شهر���� � حد�� 2 ميليا�� � 200 ميليا�� 
توما� �� محل بو�جه �ستانى هزينه صر� شد� �ست . 

يگانه با �شا�� به �ينكه �جر�� پا�� بانو�� غر� �نجا� 
هم �� �ستو� كا� مديريت ش���هر� قر�� ���� �فز�� : با 
هماهنگى �عضا� شو��� شهر �نجا� عمليا� �جر�يى 
�حد�� �ين پا�� �غا� شد� � جز� پر��� هايى �ست كه 
فا� ��� �� س���ا� �يند� به مرحله بهر� بر���� خو�هد 

�سيد . 
�� با�گشايى ضلع غربى پا�گا� �� �� جمله پر��� ها� 
مهم شهر���� بر شمر� � گفت : بر�� �جر�� �ين پر��� 
يك ميليا�� توما� �عتبا� مصو� ش���د� بو� كه تاكنو� 
حد�� ي���ك ميليا�� � 400 ميليو� توما� هزينه صر� 
شد�  � عمليا� �سفالت �يز� �� نيز به �تما� �سيد� � 

��� ��تش كل محو� �ير با� تر�فيك خو�هد �فت . 
ش���هر��� �نجا� تكميل مركز كنتر� تر�فيك شهر 

�نجا� تا پايا� سا� 95 �� �� برنامه ها� شهر���� عنو�� 
كر� � �فز�� : �� حا� حاضر عمليا� �جر�يى پر��� �غا� 
شد� �بر �سا� برنامه �يزيها� صو�� گرفته �� مديريت 

شهر� تا پايا� سا� �يند� به بهر� بر���� مى �سد . 
�� با بيا� �ينكه پر��� �ح���د�� پا�كينگ طبقاتى 
سعد� كه 12 سا� �س���ت به صو�� ��كت ماند� بو� 
�مس���ا� به مرحله �جر� �سيد� �س���ت گفت : �حد�� 
بلو��ها� شرقى به طو� 1/5 كيلومتر �� شر� �نجا� با 
�عتبا� 3 ميليا�� � 500 ميليو� توما� � بلو�� 35 متر� 
شهر ���  �� برنامه ها� سا� 95 شهر���� �نجا� �ست . 
�ين مقا� مسئو� توجه به مناطق محر�� � ساماندهى 
معبر � �حد�� فضا� س����بز خطى ح����د فاصل خيابا� 
منتظر� تا �نتها� خيابا� شو�جه �� �� �يگر برنامه ها� 
شهر���� �� سا� 95 �عال� كر� � �فز�� : تكميل پا�� 
بانو�� � سالن ���ش����ى مديريت بحر�� ��قع �� پا�� 
بانو�� غر� �نجا� �� �يگر پر��� ها� سا� �يند� مديريت 
شهر� �ست كه به مرحله بهر� بر���� خو�هد �سيد . 

�جر�� پر��� ها� مشا�كتى ��لويت شهر���� 
�كتر يگانه با تاكيد بر �ينكه مهمترين توجه شهر���� 
�مسا� به پر��� ها� مشا�كتى  شامل �حد�� پا�كينگ 
طبقاتى � �يجا� شهربا�� ش���مالى  �ست كه به مرحله 
بهر� بر���� �سيد�  �ست بيا� كر� : تعد��� �� پر��� ها� 
س���رمايه گذ��� �� مرحله فر�خو�� �ست كه 4 پر��� �� 
با مبلغ سرمايه گذ��� حد�� 340 ميليا�� توما� �� جمله 

پر��� ها� مشا�كتى شهر���� �نجا� �ست . 
ش���هر��� �نجا� صد�� �گهى ها� ف���ر� خو�� بر�� 
پر��� ها� مشا�كتى شهر���� �� �مينه ها� مختلف 

شهر��� �نجا� تشريح كر�: 

تحقق برنامه ها� 
مديريت شهر�  �� سا� 

همدلى � همزبانى

پيا� نو����
�كتر يگانه 

شهر��� �نجا�

ي��ا مقلب �لقل��و� � �البصا� 
ي��ا  مدب��ر �للي��ل � �لنها�
ي��ا مح��و� �لح��و� ��الحو�� 
ح��و� حالنا �لى �حس��ن �لحا�

بها� نما� � جلو� گا� ����� �لهي �� با� �فرينش طبيعت �ست 
� نو��� طليعه �ين �گرگونى شگر� � پيامي �ست به ��مي بر�� 

�� خو� �ستن � به �� پيوستن.
نو��� مير�� ���شمند نياكا� فرهنگ پر�� ماست. ���� كه 
بها� با� �فريد� مي ش���و� � ��� ��يش مجد� طبيعت� ��� سبز 
شد�� ��� �ستش���ما� عطر ماند� � بقا� � سر�نجا� نو��� گا� 

تحو� � �گرگوني �ست.
طبيعت �ين �ئينه گر��� جما� ��ست با ��يشي ��با�� جاني 
تا�� مي گير� � �خسا�� �� شا�� مي شكفد � ��ختا� خلعت 

نو���� ��بر مي كنند.
با نگاهى �ميد بخش به �يند� � با نگرش����ى نوين بر �موخته ها � 
�ند�خته ها� حاصل �� تجربيا� گذشته پا� �� ��� �هد�فى متعالى 
گذ�شته �يم � �� شر�� �ين س����ا� جديد با �ستعانت �� پر���گا� 

متعا� مسير �ندگى خو� �� به ��� پرشكو� �لهى پيوند مى �نيم.
حلو� موسم خجس���ته بها��� � فرخند� نو��� نياكا� �� بر 
همكا��� گر�مى � خانو��� محترمشا� شا� با� گفته� �يباترين 

�يا� � نيكوترين فرجا� �� بر�يتا� ����مند�.
همچنين حلو� سا� نو � بها� پرطر��� ��به تمامى شهر�ند�� 
گر�نقد� � مس���افر�� � گر�شگر�� عزيز كه �� �قصى نقا� �ير�� 
�سالمى به �ين �ستا� س���فر مى كنند تبريك � تهنيت عر� 
نمو�� � سالى سرش���ا� �� بركت � معنويت �� �� ��گا� خد��ند 

متعا� � سبحا� بر�� شما عزيز�� مسئلت مى نمايم.

�حد�� مجتمع ها� ����� � تجا�� � خدماتى � �فاهى 
–پا�� �بى –هتل 5 س���تا�� – �ح���د�� �ير گذ�ها� 
شهر� – �يجا� گلخانه صنعتى � �هها پر��� �يگر �� �� 
�يگر برنامه ها� مديريت شهر� �� سا� 95 بر شمر� . 
�� بو�جه ش���هر���� مركز � تابعه �� �� سا� �يند� 
200 ميليا�� توما� � بو�جه سا�مانها� تابعه شهر���� 
�� بر�بر مصوبه ش���و��� �سالمى شهر 37 ميليا�� توما� 
�عال� كر� � گفت : �نشا�هللا با همت � همدلى � همزبانى 
كه بين مجموعه مديريت شهر� � �ستگاهها� مختلف 
�جر�يى �جو� ���� �ين بو�جه به مرحله عملياتى برسد . 

�قد�ما� شهر���� بر�� �ستقبا� �� نو��� 
يگانه با �ش���ا�� ب���ه �ينكه ش���هر���� �نجا� بر�� 
�س���تقبا� �� نو��� س���ا� 95 �قد�ما� � برنامه ها� 
مختلفى �� پيش بينى كر�� �ست �فز�� : بر�� �ستقبا� 
�� عيد نو��� نظافت تما� خيابانها � معابر ش���هر�  �� 
�س���تو� كا� قر�� گرفته  � �قد�ما� گستر�� �� �� �مينه 
پا� سا��  مبا�� ����� شهر �خط كشى معابر � لكه 
گير� خيابانها ��س���يدگى به �ضعيت پا�كها � �سايل 
با�� � نما�خانه هايى كه �� �ختيا� شهر���� قر�� ���� 
م���و�� با� بينى قر�� گرفته � نو�قصا� �نها بر طر� � نو� 

پر���� ها� شهر نيز �نجا� شد� �ست . 
شهر��� �نجا� �� تهيه � توليد برنامه هايى �� �مينه 
معرفى جا�به ها� تا�يخى � گر�شگر� �نجا� بصو�� 
10 برنام���ه 20 �قيقه �� � پخش �� �� طريق ش���بكه 
مستند سيما �� �يا� نو��� خبر ���� گفت : �� برنامه 45 
�قيقه �� نيز �� �مينه جا�به ها� هنر� ش���هر �نجا� 
تد�ين ش���د� كه �� �يا� نو��� �� شبكه جا� جم پخش 

خو�هد شد . 
�� گفت :تمهيد�تى بر�� ��� �ند��� كمپينگ �عو� 
�� هموطنا� بر�� با��يد �� �نجا� تد�ين ش���د� كه �� 
�ين برنامه با �جر�� طرحهايى با عنو�� �نجا� ش���هر 
ميزبا� مهربا� � �نجا� �� بشنويد �پند �نجا� � سوغاتى 
�نجا�� �ما�� شد� � �� 10 نفر �� بز�گا� نامى حو�� ها� 
سياسى � �جتماعى � فرهنگى شهر �� �ين برنامه شركت 
خو�هند كر� � �ين برنامه بصو�� همزما� �� شبكه ها� 

�جتماعى �نعكا� خو�هد يافت . 
�ين مقا� مس���ئو� تاكيد كر� : كليه مجموعه ها� 
خدماتى ش���هر���� �� جمله پا�كه���ا � پا�� بانو�� � 
تما� مجموعه هايى كه شبانه ��� به مسافر�� خدما� 

���ئه مى �هند همچو�  �يس���تگا� ها� �تش نشانى � 
�يستگاهها� CNG �� �يا� عيد فعا� خو�هد بو� .

ش���هر��� �نجا� �� طر�حى  �پليكيشن قابل نصب �� 
گوشيها� همر�� جهت معرفى جا�به ها� گر�شگر� � 
مر�كز �قامتى� جا�به ها� تا�يخى � صنايع �ستى � مر�كز 
��مانى � ����خانه ها  توس���ط شهر���� �نجا� خبر 
��� � گفت : شهر���� �نجا� �� بيش �� 7 نقطه شهر �� 
جمله مو�� كا�خانه كبريت  شبكه ��� فا� �ما�� كر�� تا 
مسافر�� بتو�نند �� خدما� �ينترنتى بهر� مند شوند . 

يگانه �جر�� 15 �لما� نو���� كه برخى �� �نها بصو�� 
�لما� نو�� هستند � �جر�� س���فر� ���يى � سفر� هفت 
س���ين با عنو�� خلعت بها� �� �� �يگر �قد�ما� شهر���� 
بر�� �س���تقبا� �� نو��� بر شمر�� يا� ��� شد : �يا� نو��� 
برنامه ها� موسيقى سنتى �� محل مو�� كا�خانه كبريت 
�جر� خو�هد شد � عكاس���خانه �� نيز همر�� با لبا� ها� 

محلى �� �ين محل پيش بينى شد� �ست . 
�� بيا� ك���ر� : �يژ� برنامه گذ� نو��� 2 نيز �� هفته 
��� به���ا� �� 9 تا 11 فر���ين �� محد��� بافت مركز� 

شهر �جر� خو�هد شد . 

پاسخگويى � شهر�ند محو�� ��يكر� شو��� 
��� چها�� 

�ئيس شو��� �سالمى شهر �نجا� پاسخگو � شفا� 
بو�� � ش���هر�ند محو�� � تقويت تعامل شو�� با تمامى 
حو�� ها  �� �� ��يكر� ها� ش���و��� ��� چها�� عنو�� 
كر� � گفت : �� ش���هريو� ما� �مسا� كه تركيب هيئت 
�ئيسه تشكيل شد� به �ين موضوعا� تاكيد ��شته �ند � 

�ميد���يم �� سا� �يند� به سر �نجا� برسد . 
مهند� �ميد� حضو� مستمر �عضا� شو�� �� محل 
شو�� � پاسخگويى به شهر�ند�� � تشكيل منظم جلسا� 
�سمى علنى � غير علنى � كميسيو� ها� شو�� � تعامل 
با س����اير �ستگاهها � سا�مانها � تشكل ها� غير ��لتى � 
�طال� �س����انى �� خصو� �� �مد هزينه شو�� � �نعكا� 
مصوبا� شو�� �� سايت � به طر� مختلف به شهر�ند�� 
�� �� �قد�ما� ش����و��� ��� چها�� بر ش����مر� � گفت : 
با��يدها� مس����تمر ميد�نى �� پر��� ها� سطح شهر � 
�س����يدگى به مشكال� � �غدغه ها� مر�� � پشتيبانى 
جد� �� برنامه ها� فرهنگى ��جتماعى � گر�شگر� �� 
�يگر �قد�ما� مهم شو��� �سالمى شهر �نجا� �ست . 

�� �حيا� مجموعه مو�� كا�خانه كبريت � برگز��� 

همايشها � نشست ها � برنامه ها� مناسبتى �� �ين مكا� 
�� �� �يگر �قد�ما� مهم شو�� بر شمر� � �فز�� : مجموعه 
شو�� به مديريت ش����هر� به صو�� يك موضو� چند 
بعد� نگا� مى كند � موضوعا� فرهنگى �جتماعى �� به 

عنو�� ��لويت ها �� �ستو� كا� خو� قر�� ���� �ست.
 �ئيس شو��� �سالمى شهر �نجا� �� بر گز��� 225 
جلس���ه �سمى �� س���الجا�� خبر ��� � گفت : �� �ين 
جلس���ا� 237 مصوبه به تصويب �عضا� شو�� �سيد� � 
عمدتا �� سايت شو�� قر�� گرفته � �� �يند� نيز �� قالب 
كتابچه چا� � �� �ختيا� شهر�ند�� قر�� خو�هد گرفت . 
�ميد� با بيا� �ينكه يك���ى �� مهمترين موضوعاتى 
كه شو�� �نبا� كر�� �س���ت  �ستفا�� �� ظرفيت بخش 
خصوصى � تو��  �نها بر�� توسعه � عمر�� � �با��نى شهر 
�ست �فز�� : �عتقا� ���يم موضو� سرمايه گذ��� �� ���� 
شو��� چها��  �غا� شد� � مر�حل تكميل خو� �� ���مه 
مى �هد � تال� خو�هيم كر� موضو� س���رمايه گذ��� 
مشا�كتى به منصه ظهو� برس���د تا شهر�ند�� بتو�نند 
مصد�قى �� پر��� ها� مش���ا�كتى �� �� شهر مشاهد� 
كنند � شهر���� ها نيز بتو�نند به موضو� �� �مد پايد�� 
كه يكى �� �غدغه ها� ش���هر���� ها� سر�سر كشو� 

�ست �ست پيد� كنند.
�ئيس شو��� �سالمى  شهر �نجا� يكى �� مهمترين 
بخش ها� بو�جه س���ا� �يند� ش���هر���� �نجا� �� 
موضو� س���رمايه گذ��� عنو�� كر� � �فز�� : مجمو� 
پر��� ها� كه مقر� ش���د� بصو�� مشا�كتى �جر� شو� 

490 ميليا�� توما� �ست .
�� پايا� شهر��� � �عضا� شو��� �سالمى شهر �نجا� 
با �هد�� لو� تقدير � هد�يايى �� خبرنگا��� نمايندگا� 

�سانه ها تجليل كر�ند .
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�ئيس ��نشگا� علو� پزشكى � خدما� بهد�شتى� ��مانى �ستا� �عال� كر�:

�شد چشمگير شاخص ها� سالمت �� �نجا�
بعد �� پير��� �نقال� �سالمي 
شاخص ها� س���المت �� �ستا� 
�نجا� �شد چشمگير� ��شته � 
�مسا� هم ش���و��� عالي �نقال� 
فرهنگ���ي ��نش���گا� ها� علو� 
پزش���كي كش���و� �� به 10 قطب 
تقسيم بند� كر� � �� �ين مصوبه 
��نشگا� علو� پزشكي �ستا� �نجا� 
به عنو�� محو� � �بير خانه قطب 

ششم �نتخا� شد.
�كتر عليرض���ا بيگلر�� �ئيس 
��نشگا� علو� پزشكي � خدما� 
بهد�ش���تي ��ماني �ستا� �نجا� 
با بيا� مطلب ب���اال �فز��: قبل �� 
�نقال� �سالمي �ستا� �نجا� ����� 
�� بيما�ستا� با 165 تخت بو� كه 
به 13 بيما�س���تا� � 1500 تخت 
� ش���ما� پزشكا� �� 50 پزشك به 
حد�� 800 پزشك �� تخصص ها� 
مختلف �فز�يش يافته �ست � كمتر 
بيما�� به تهر�� يا خا�� �� كشو� 

�عز�� مي شو�. 
�� �فز��: �� ح���و�� تربيت 
نير�� �نس���اني �س���تا� �نجا� 
صاحب هيچ ��نش���گاهي نبو�� 
�كن���و� ����� ��نش���گا� علو� 
پزشكي تيپ يك كشو�� �ست � 

نز�يك 3700 ��نشجو �� 60 �شته مقطع �� حا� تحصيلند. 
�كتر بيگلر� با �شا�� به �ينكه �� حو�� شاخص ها� مر� � مير كه �� هز�� كو��� 
104 نفر قبل �� يك سالگي فو� مي شدند� �فز��: �ين ميز�� مر� � مير 11/6 �� صد 

�ست � �ين شاخص �فتخا� بز�گي بر�� �ستا� به شما� مي ���. 
�ين مقا� مس���ئو� شاخص �ميد به �ندگي �� سا� 57 �� حد�� 47 سا� �عال� كر� 

� گفت: �ين شاخص �كنو� به 72 سا� �فز�يش يافته �ست. 
�ئيس ��نشگا� علو� پزشكي ��مين سا� �جر�� طر� تحو� سالمت �� �ستا� �� 
پر بركت ��نست � �فز��: بيما�ستا� شفيعيه �نجا� كه بيش �� 9 سا� ��كد ماند� بو�� 
�مس���ا� با پيگير� �ما� جمعه �نجا� � كمك ����� كل ��قا� تخريب شد � �قد�ما� 
��ليه بر�� س���اخت كلينيك �يژ� كه �� سطح كشو� بي نظير خو�هد بو�� �� �جر�� 
نيا� ��قفين �غا� ش���د � �يجا� ساختما� �لحاقي �� هم با 150 تخت با تو�فق ��ير � 
كمك خانو��� خير حا� علي مقد� �غا� ش���د� �ست � �� مد� 12 تا 18 ما� �يند� به 

بهر� بر���� خو�هد �سيد.  
�� �� خريد 25 ميليا�� توما� تجهيز�� بيما�س���تاني �� جمله �ستگا� ��.��. �� 
بر�� بيما�ستا� �يت �هللا موسو� خبر ��� � گفت: همه بيما�ستا� ها� �ستا� كه نيا� 
به تعمير ��شتند� تعمير�� �سامي �� �نها صو�� گرفته � هتلينگ بيما�ستانها هم �� 

حا� �تما� �ست. 

�كتر بيگلر� با �ش���ا�� به �ينكه 
�� حا� تغيي���ر فضاها� ��يماني 
هستيم � بلو� ها� ��يماني برخي 
بيما�س���تا� ها تكميل شد� �ست� 
گفت: �� �ين بلو� ها عال�� بر ���يه 
خدما�� حريم بيما��� هم �عايت 
مي ش���و� � هر بيما� �� يك �تا� 
خصوصي مي تو�ند ��يما� �نجا� 
�هد. �� بخش ��ما� هم �مسا� يكي 
�� نيا�ها� �صلي �س���تا� �فز�يش 
20 تخت  ICU  �� بيما�س���تا� 
�ليعصر (عج) � 15 تخت مر�قبت 
�يژ�  NICU�ICU  نو����� بو� 

كه به �نجا� �سيد. 
�ئيس ��نش���گا� علو� پزشكي 
با تاكيد بر �ين كه �س���تا� با كمبو� 
1000 تا 1500 تخت بيما�ستاني 
مو�جه � �ين كمبو� باعث شد� �ست 
بيما�ستا� ها هميشه �� فشا� كا� 
كنند � پاس���خگو� نيا�ها نيستند 
�فز��: تال� ب���ر�� بهر� بر���� 
بيما�ستا� 220 تختخو�بي �بهر �� 
سا� �يند� � پيگير� �فز�يش 400 
تا 500 تخت بيما�ستا� �ليعصر با 
كمك �نجمن خيريه �ليعصر تا 38 
ما� �يند� �� برنامه ها� �ين ��نشگا� 

�� �ين ��ستا �ست.  
�� ���� بخ���ش خصوصي � �فز�يش تعد�� تخت ها� خصوصي �� �س���تا� �� 
ضر��� خو�ند � گفت: 80 �� صد خدما� بهد�ش���تي � تخت ها� بيما�ستاني �� 
سيستم ��لتي ���ئه مي شو� � نيا� �ست بخش خصوصي ���� شو� � كمك كا� حو�� 

سالمت باشد.
تولد ��لين نو��� �� مركز نابا����

�ئيس ��نشگا� علو� پزشكي �� تولد ��لين نو��� با ��� 375گر� �� مركز نابا���� 
�ستا� خبر ��� � گفت: �� �ين مركز تعد�� بسيا� �يا�� لقا� ��مايشگاهي �نجا� شد� 

� ��صد موفقيت �ين مركز قابل توجه �ست. 
�كتر بيگلر� پر��خت نكر�� طلب ها� ��نش���گا� �� سو� بيمه ها �� �� مشكال� 
مهم �ين ��نش���گا� �عال� كر� � گفت: ��نش���گا� علو� پزشكي بيش �� 100 ميليا�� 
توما� �� بيمه ها طلب ���� � بيش �� يك س���ا� �ست كه بيمه ها �� پر��خت �� �متنا� 

مي كنند.
�ين مقا� مسئو� �� �فتتا� 9 پايگا� �����نس � تحويل �مبوالنس ها� جديد �� �هه 
فجر خبر ��� � �فز��: ��� �ند��� ��مايشگا� جامع بهد�شت� طر�حي � �جر�� سيستم 
كنتر� يكپا�چه سرمايش ��كس���ن بر�� نخستين با� �� كشو�� �جر�� طر� پويش 
ملي مبا��� با س���رطا� �� 8 تا 15 بهمن ما�� �تما� 68 پر��� عمر�ني �� �يگر �قد�ما� 

�ين ��نشگا� �ست. 

ي�ا مقلب �لقل�و� ��البص�ا�  �يا مدب�ر �لي�ل � �لنها�
يا محو� �لحو� ��الحو��� حو� حالنا �لى �حسن �لحا� 
ــان طبيعت  ــام ج ــز ،نرم نرمك ،مش ــار دل انگي ــميم به ش
ــكوفه هاى  ــوازد و عطر ش ــى ن ــبزى م ــراوت وسرس ــه ط را ب
ــنواره  ــه جش ب را  ــوان  خ ــه  نغم ــاى  ه ــادى،چكاوك   ش

ترانه ها مى خواند. 
ــبز از معرفت  ــان بهار ، دل هاى سرس حلول آفتاب در افش
ــدن  ــبيح وا مى دارد و زنده ش ــكرگزارى  و تس ــى را به ش اله

ــت ، در آرزوى حلول و ظهور بهار مهدويت ،  يك پارچه طبيع
زندگى آسمانى جاويد را نويد مى بخشد. 

ــات خدمت مخلصانه  ــبحان را به خاطر توفيق خداوند س
ــتان حضرتش ، دوام تاييدات و توجهات و  مى ستاييم و از آس
توفيق استمرار خدمات را مى طلبيم . دانشگاه علوم پزشكى 
ــتى درمانى زنجان ،مقدم مسافران نوروزى  و خدمات بهداش
ــتان زنجان را گرامى مى دارد ودر ايام نوروز با تمام توان  به اس

در خدمت هم وطنان عزيز مى باشد .

��نش�گا� عل�و� پزش�كى � خدم�ا� بهد�ش�تى ��مان�ى �نج�ا�  
مق�د� مس�افر�� ن�و���� ب�ه  �ي�ن �س�تا� �� گر�مى م�ى ����

  به گز��� خبر ن����گا� �� �� �نجا� - با توجه به نز�يكى فصل بها� � �يا� تعطيال� نو���� � به منظو� 
تش����ديد نظا�� ها� بهد�شتى هدفمند بر فعاليت مر�كز تهيه � تو�يع مو��غذ�يى � �ماكن عمومى بويژ� « �ماكن 
حسا� �� جمله مر�كز بين ��هى� هتل ها� �ستو��� ها � تأسيسا� �� � فاضال� � ...» �� ��ستا� برنامه بسيج 

سالمت نو����� مانو� مشتر� با��سين بهد�شت محيط به طو� همزما� �� سر�سر كشو� برگز�� شد.
�ين مانو� با هد� حفظ � ��تقا� س����طح سالمت جامعه � مسافر�� نو���� � �يمنى �� � مو�� غذ�يى �� 
سطح عرضه به منظو� كاهش � كنتر� بيما�� ها� مرتبط با �� � مو��غذ�يى � هماهنگى بين بخشى� ��� شنبه 

��� �سفند �� محوطه ستا�مركز� ��نشگا� علو� پزشكى �نجا� برگز�� گر�يد.
�كتر محمد�ضا صائينى معا�� بهد�شت ��نشگا� علو� پزشكى � خدما� � بهد�شتى � ��مانى �ستا� �نجا� 
�� مر�س����م �غا� �ين مانو� گفت: با �جر�� �ين طر� نظا�� � با��سى �� �ماكن عمومى � مر�كز تهيه � تو�يع 

مو�� غذ�يى تشديد مى شو�.
�� �فز��: حفظ � ��تقا س����طح سالمت جامعه � مسافر�� نو����� بهد�شت � �يمنى مو�� غذ�يى � كنتر� 
بيما�� ها� منتقله �� �� � مو�� غذ�يى �� �هد�� �جر�� مانو� عملياتى تشديد نظا�� ها� بهد�شتى �ست. 

�كتر صائينى �ظها� كر�: با �جر�� �ين مانو� نظا�� بر جمع ���� � �فع پس����ماندها� سيستم �� شر� �� 
مناطق شهر� � ��ستايى نيز �نبا� مى شو�. 

�ئيس مركز بهد�ش����ت �ستا� گفت: �ين �ستا� به لحا� تعد�� پايش � نظا�� ها� بهد�شتى �� طر� بسيج 
نو���� 93-94 �� س����و� ����� بهد�شت� ��ما� � �مو�� پزشكى �تبه ��� � به لحا� تعد�� نمونه بر���� 

مقا� سو� �� كسب كر�. 
معا�� بهد�ش����ت ��نشگا� �بر�� �ميد���� كر�� مانو� عملياتى تشديد نظا�� ها� بهد�شتى �� �ين �ستا� با 

همكا�� �ستگا� ها� متولى با كمترين مشكلى �نجا� شو�.
گفتنى �ست: مانو� سالمت نو���� با حضو� نمايندگا� نير�� �نتظامى� مير�� فرهنگى� گر�شگر�� صنايع 
�ستى� ����� كل ��مپزشكى �ستا�� تعزير�� حكومتى �ستا�� سا�ما� حمل � نقل � پايانه ها� �ستا�� �� � فاضال� 
شهر� �ستا�� شركت �� � فاضال� ��ستايى �ستا�� خدما� شهر� شهر����� سا�ما� صنعت � معد� � تجا�� 

�ستا�� معا�نت غذ� � ���� ��نشگا� � مركز مديريت حو��� � فو�يت ها� پزشكى �ستا� برگز�� گر�يد.

مانو� مشتر� بسيج سالمت نو���� �� ��نشگا� علو� پزشكى �نجا�



93

نوروز1395
دوشنبه 24اسفند94

�ئيس ��نشگا� علو� پزشكى � خدما� بهد�شتى� ��مانى �ستا� �عال� كر�:

�شد چشمگير شاخص ها� سالمت �� �نجا�
بعد �� پير��� �نقال� �سالمي 
شاخص ها� س���المت �� �ستا� 
�نجا� �شد چشمگير� ��شته � 
�مسا� هم ش���و��� عالي �نقال� 
فرهنگ���ي ��نش���گا� ها� علو� 
پزش���كي كش���و� �� به 10 قطب 
تقسيم بند� كر� � �� �ين مصوبه 
��نشگا� علو� پزشكي �ستا� �نجا� 
به عنو�� محو� � �بير خانه قطب 

ششم �نتخا� شد.
�كتر عليرض���ا بيگلر�� �ئيس 
��نشگا� علو� پزشكي � خدما� 
بهد�ش���تي ��ماني �ستا� �نجا� 
با بيا� مطلب ب���اال �فز��: قبل �� 
�نقال� �سالمي �ستا� �نجا� ����� 
�� بيما�ستا� با 165 تخت بو� كه 
به 13 بيما�س���تا� � 1500 تخت 
� ش���ما� پزشكا� �� 50 پزشك به 
حد�� 800 پزشك �� تخصص ها� 
مختلف �فز�يش يافته �ست � كمتر 
بيما�� به تهر�� يا خا�� �� كشو� 

�عز�� مي شو�. 
�� �فز��: �� ح���و�� تربيت 
نير�� �نس���اني �س���تا� �نجا� 
صاحب هيچ ��نش���گاهي نبو�� 
�كن���و� ����� ��نش���گا� علو� 
پزشكي تيپ يك كشو�� �ست � 

نز�يك 3700 ��نشجو �� 60 �شته مقطع �� حا� تحصيلند. 
�كتر بيگلر� با �شا�� به �ينكه �� حو�� شاخص ها� مر� � مير كه �� هز�� كو��� 
104 نفر قبل �� يك سالگي فو� مي شدند� �فز��: �ين ميز�� مر� � مير 11/6 �� صد 

�ست � �ين شاخص �فتخا� بز�گي بر�� �ستا� به شما� مي ���. 
�ين مقا� مس���ئو� شاخص �ميد به �ندگي �� سا� 57 �� حد�� 47 سا� �عال� كر� 

� گفت: �ين شاخص �كنو� به 72 سا� �فز�يش يافته �ست. 
�ئيس ��نشگا� علو� پزشكي ��مين سا� �جر�� طر� تحو� سالمت �� �ستا� �� 
پر بركت ��نست � �فز��: بيما�ستا� شفيعيه �نجا� كه بيش �� 9 سا� ��كد ماند� بو�� 
�مس���ا� با پيگير� �ما� جمعه �نجا� � كمك ����� كل ��قا� تخريب شد � �قد�ما� 
��ليه بر�� س���اخت كلينيك �يژ� كه �� سطح كشو� بي نظير خو�هد بو�� �� �جر�� 
نيا� ��قفين �غا� ش���د � �يجا� ساختما� �لحاقي �� هم با 150 تخت با تو�فق ��ير � 
كمك خانو��� خير حا� علي مقد� �غا� ش���د� �ست � �� مد� 12 تا 18 ما� �يند� به 

بهر� بر���� خو�هد �سيد.  
�� �� خريد 25 ميليا�� توما� تجهيز�� بيما�س���تاني �� جمله �ستگا� ��.��. �� 
بر�� بيما�ستا� �يت �هللا موسو� خبر ��� � گفت: همه بيما�ستا� ها� �ستا� كه نيا� 
به تعمير ��شتند� تعمير�� �سامي �� �نها صو�� گرفته � هتلينگ بيما�ستانها هم �� 

حا� �تما� �ست. 

�كتر بيگلر� با �ش���ا�� به �ينكه 
�� حا� تغيي���ر فضاها� ��يماني 
هستيم � بلو� ها� ��يماني برخي 
بيما�س���تا� ها تكميل شد� �ست� 
گفت: �� �ين بلو� ها عال�� بر ���يه 
خدما�� حريم بيما��� هم �عايت 
مي ش���و� � هر بيما� �� يك �تا� 
خصوصي مي تو�ند ��يما� �نجا� 
�هد. �� بخش ��ما� هم �مسا� يكي 
�� نيا�ها� �صلي �س���تا� �فز�يش 
20 تخت  ICU  �� بيما�س���تا� 
�ليعصر (عج) � 15 تخت مر�قبت 
�يژ�  NICU�ICU  نو����� بو� 

كه به �نجا� �سيد. 
�ئيس ��نش���گا� علو� پزشكي 
با تاكيد بر �ين كه �س���تا� با كمبو� 
1000 تا 1500 تخت بيما�ستاني 
مو�جه � �ين كمبو� باعث شد� �ست 
بيما�ستا� ها هميشه �� فشا� كا� 
كنند � پاس���خگو� نيا�ها نيستند 
�فز��: تال� ب���ر�� بهر� بر���� 
بيما�ستا� 220 تختخو�بي �بهر �� 
سا� �يند� � پيگير� �فز�يش 400 
تا 500 تخت بيما�ستا� �ليعصر با 
كمك �نجمن خيريه �ليعصر تا 38 
ما� �يند� �� برنامه ها� �ين ��نشگا� 

�� �ين ��ستا �ست.  
�� ���� بخ���ش خصوصي � �فز�يش تعد�� تخت ها� خصوصي �� �س���تا� �� 
ضر��� خو�ند � گفت: 80 �� صد خدما� بهد�ش���تي � تخت ها� بيما�ستاني �� 
سيستم ��لتي ���ئه مي شو� � نيا� �ست بخش خصوصي ���� شو� � كمك كا� حو�� 

سالمت باشد.
تولد ��لين نو��� �� مركز نابا����

�ئيس ��نشگا� علو� پزشكي �� تولد ��لين نو��� با ��� 375گر� �� مركز نابا���� 
�ستا� خبر ��� � گفت: �� �ين مركز تعد�� بسيا� �يا�� لقا� ��مايشگاهي �نجا� شد� 

� ��صد موفقيت �ين مركز قابل توجه �ست. 
�كتر بيگلر� پر��خت نكر�� طلب ها� ��نش���گا� �� سو� بيمه ها �� �� مشكال� 
مهم �ين ��نش���گا� �عال� كر� � گفت: ��نش���گا� علو� پزشكي بيش �� 100 ميليا�� 
توما� �� بيمه ها طلب ���� � بيش �� يك س���ا� �ست كه بيمه ها �� پر��خت �� �متنا� 

مي كنند.
�ين مقا� مسئو� �� �فتتا� 9 پايگا� �����نس � تحويل �مبوالنس ها� جديد �� �هه 
فجر خبر ��� � �فز��: ��� �ند��� ��مايشگا� جامع بهد�شت� طر�حي � �جر�� سيستم 
كنتر� يكپا�چه سرمايش ��كس���ن بر�� نخستين با� �� كشو�� �جر�� طر� پويش 
ملي مبا��� با س���رطا� �� 8 تا 15 بهمن ما�� �تما� 68 پر��� عمر�ني �� �يگر �قد�ما� 

�ين ��نشگا� �ست. 

ي�ا مقلب �لقل�و� ��البص�ا�  �يا مدب�ر �لي�ل � �لنها�
يا محو� �لحو� ��الحو��� حو� حالنا �لى �حسن �لحا� 
ــان طبيعت  ــام ج ــز ،نرم نرمك ،مش ــار دل انگي ــميم به ش
ــكوفه هاى  ــوازد و عطر ش ــى ن ــبزى م ــراوت وسرس ــه ط را ب
ــنواره  ــه جش ب را  ــوان  خ ــه  نغم ــاى  ه ــادى،چكاوك   ش

ترانه ها مى خواند. 
ــبز از معرفت  ــان بهار ، دل هاى سرس حلول آفتاب در افش
ــدن  ــبيح وا مى دارد و زنده ش ــكرگزارى  و تس ــى را به ش اله

ــت ، در آرزوى حلول و ظهور بهار مهدويت ،  يك پارچه طبيع
زندگى آسمانى جاويد را نويد مى بخشد. 

ــات خدمت مخلصانه  ــبحان را به خاطر توفيق خداوند س
ــتان حضرتش ، دوام تاييدات و توجهات و  مى ستاييم و از آس
توفيق استمرار خدمات را مى طلبيم . دانشگاه علوم پزشكى 
ــتى درمانى زنجان ،مقدم مسافران نوروزى  و خدمات بهداش
ــتان زنجان را گرامى مى دارد ودر ايام نوروز با تمام توان  به اس

در خدمت هم وطنان عزيز مى باشد .

��نش�گا� عل�و� پزش�كى � خدم�ا� بهد�ش�تى ��مان�ى �نج�ا�  
مق�د� مس�افر�� ن�و���� ب�ه  �ي�ن �س�تا� �� گر�مى م�ى ����

  به گز��� خبر ن����گا� �� �� �نجا� - با توجه به نز�يكى فصل بها� � �يا� تعطيال� نو���� � به منظو� 
تش����ديد نظا�� ها� بهد�شتى هدفمند بر فعاليت مر�كز تهيه � تو�يع مو��غذ�يى � �ماكن عمومى بويژ� « �ماكن 
حسا� �� جمله مر�كز بين ��هى� هتل ها� �ستو��� ها � تأسيسا� �� � فاضال� � ...» �� ��ستا� برنامه بسيج 

سالمت نو����� مانو� مشتر� با��سين بهد�شت محيط به طو� همزما� �� سر�سر كشو� برگز�� شد.
�ين مانو� با هد� حفظ � ��تقا� س����طح سالمت جامعه � مسافر�� نو���� � �يمنى �� � مو�� غذ�يى �� 
سطح عرضه به منظو� كاهش � كنتر� بيما�� ها� مرتبط با �� � مو��غذ�يى � هماهنگى بين بخشى� ��� شنبه 

��� �سفند �� محوطه ستا�مركز� ��نشگا� علو� پزشكى �نجا� برگز�� گر�يد.
�كتر محمد�ضا صائينى معا�� بهد�شت ��نشگا� علو� پزشكى � خدما� � بهد�شتى � ��مانى �ستا� �نجا� 
�� مر�س����م �غا� �ين مانو� گفت: با �جر�� �ين طر� نظا�� � با��سى �� �ماكن عمومى � مر�كز تهيه � تو�يع 

مو�� غذ�يى تشديد مى شو�.
�� �فز��: حفظ � ��تقا س����طح سالمت جامعه � مسافر�� نو����� بهد�شت � �يمنى مو�� غذ�يى � كنتر� 
بيما�� ها� منتقله �� �� � مو�� غذ�يى �� �هد�� �جر�� مانو� عملياتى تشديد نظا�� ها� بهد�شتى �ست. 

�كتر صائينى �ظها� كر�: با �جر�� �ين مانو� نظا�� بر جمع ���� � �فع پس����ماندها� سيستم �� شر� �� 
مناطق شهر� � ��ستايى نيز �نبا� مى شو�. 

�ئيس مركز بهد�ش����ت �ستا� گفت: �ين �ستا� به لحا� تعد�� پايش � نظا�� ها� بهد�شتى �� طر� بسيج 
نو���� 93-94 �� س����و� ����� بهد�شت� ��ما� � �مو�� پزشكى �تبه ��� � به لحا� تعد�� نمونه بر���� 

مقا� سو� �� كسب كر�. 
معا�� بهد�ش����ت ��نشگا� �بر�� �ميد���� كر�� مانو� عملياتى تشديد نظا�� ها� بهد�شتى �� �ين �ستا� با 

همكا�� �ستگا� ها� متولى با كمترين مشكلى �نجا� شو�.
گفتنى �ست: مانو� سالمت نو���� با حضو� نمايندگا� نير�� �نتظامى� مير�� فرهنگى� گر�شگر�� صنايع 
�ستى� ����� كل ��مپزشكى �ستا�� تعزير�� حكومتى �ستا�� سا�ما� حمل � نقل � پايانه ها� �ستا�� �� � فاضال� 
شهر� �ستا�� شركت �� � فاضال� ��ستايى �ستا�� خدما� شهر� شهر����� سا�ما� صنعت � معد� � تجا�� 

�ستا�� معا�نت غذ� � ���� ��نشگا� � مركز مديريت حو��� � فو�يت ها� پزشكى �ستا� برگز�� گر�يد.

مانو� مشتر� بسيج سالمت نو���� �� ��نشگا� علو� پزشكى �نجا�
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