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اجتماعـی، فرهنگی هفته نامـه 

وری بر کتاب مر
عمر، ماهور، ارغوان
با مالحظه شعر قاسم امیری و نمونه های دیگری در 
این نوع زبان و بیان می توان منتظر بود که از این پس 
شعری به نام شاملویی در ادبیات ما جای شعر نیمایی 
را بگیرد یا در کنار و سایه به سایه آن عرض وجود کند. 7 7

گنـج نهـان بوعلـی
ز« از نسخه های خطی  ور دکتر »عباس زارعی مهر
دانشگاه بوعلی سینا می گوید

گزارش

دیپلمات؛ یک نمونه موفق
وژه اسکای مال همدان وجرد با پر مقایسه ساختمان دیپلمات بر

150 کیلومتر آن ورتر بعد از شــهر مالیر، تابلوی به شــهر بروجرد خوش 
آمدید را می بینید. این شــهر در محدوده استحفاظی استان لرستان مستقر 
شده است و دارای قدمت تاریخی و پیشینه شهرسازی و معماری با ارزشی 
اســت که مانند تمامی شهرهای دیگر ایران فراموش شده است و در سیل 
بکوب و بســازها در حال غرق شدن اســت. از این درد و دل ها که بگذریم، 
چند ماهی است که در این شهر، جوانه  زیبایی رشد کرده است؛ نه زیر نظر 

مدیریت شهری و بودجه های باالدست.

ما غافالِن کوهساران
 او ِاسپیده باِز نهان در النه

گزارشی از اکران خصوصی مستند »طاهر« 
ساخته »امیرمسعود حسینی«

ساخت جاده برگشت گنجنامه
غیرکارشناسی و آسیب زا

یادداشتسردبیر

ونا وز با طعم فقر و کر نور
مردمان حوزه تمدنی ایران هزاران سال است که نخستین روز بهار را با نام 

نوروز جشن می گیرند.
اعصار گذشــته وقایع و رویدادهای عجیب و روزگاران پر فراز و نشیبی بر 

این مردمان گذشته، اما همواره برای بزرگداشت این جشن تالش کرده اند.
گذشــته از ریشه های این جشن کهن، امروز یکی از اصلی ترین نمادهای 
همگرایی ســاکنان این حوزه که با عنوان حوزه فرهنگی نوروز می شناســیم، 
همانا جشن نوروز است. نه جشن نوروز تنها در بیرون از مرز جغرافیایی ایران 

بلکه در داخل کشور نیز نماد اتحاد اقوام مختلف ایرانی است.
 امــا ظهور بیماری چینی کرونا در 15 ماه گذشــته و شــرایط نابســامان 
معیشــتی و اقتصادی که بخشی از آن حاصل و نتیجه همین بیماری است 
و بخش دیگر به مدیریت کالن کشور برمی گردد، باعث افسردگی عمومی در 

جامعه شده و افراد و خانواده ها بیش از پیش از هم فاصله گرفته اند.

صفحه5

صفحه8

صفحه5

جیب خالی مردم و بازار کساد نوروز
وزی متفـــاوت 1400 با نــور

صفحه2و3

ده ویـژه
پرون

یخ بلند چهارشنبه سوری   تار

وزی  برای کودکان   در باِب آداِب نور

  سال 1400؛ سال شکفتن، سال طبیعت

وری جامعه   سیاست تولید شادکامی نیاز ضر

وز   موسیقی و جشن نور

وز را جهانی کنیم   جغرافیای نور

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

برای کاری مناسب است هر ساعتی 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

پرونده ویژه
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ده ویـژه
پرون

مشتاق بهار
کوزه نباید لعاب داشــته باشــد. نباید خیلی هم 
بزرگ باشد. جوراب باید پوست کاغذی و نازک باشد، 
بنشــیند روی کوزه رنگ خاکی اش را سیاه کند. بعد 
دانه  خیس خورده ی تخم شربتی مثل مالت و شفته  
ســاختمانی قدیمی بنشــیند بر جدارش با آن الیاف 
لیــز پالســتیکی، بعد آب در کوزه و نه تشــنه لب که 
مشــتاق بهار، بهار،  بهار بایــد بود و منتظر که از کوزه 
همان برون تراود که در اوســت، انگار نه انگار که این کوزه چو من عاشــق 
زاری بوده است، عاشــق فروردین که دانه های تخم شربتی جوانه بزنند و 
دور کوزه را بگیرند و کوزه بشــود سبزه  عید و ای لعنت خدا به پیک نوروزی 
کــه  مهلت نمــی داد با دل خوش مغز آجیل را ســوا کنیــم. فن و هوش 
می خواســت، این که چشــم ها باید روی ســطح افقی و قریــب به یقین  
ناهموار ظرف آجیل را رصد کند و قســمتی را تفســیر و نشان کند تا دست 
درست جایی برود که  تراکم بادام و پسته بیشتر است و با کمترین حرکت 
و جنبش دســت بیشــترین عایدی از مغز به دست آید تا نه صاحب خانه 
نگاهش به گردش دســت خیره بماند و نه بابا و نه مادر، پشــت چشــم 
نازک کنند که آبرویی داشتیم و تو بر باد دادی. توضیح واضح و مبرهن این 
که ظرف آجیل کنار همان کوزه  ســبز پوش بود، حوالی تنگ ماهی این ها را 
نوشت. یک بار از سر تا آخر خواند و باالیش نوشت بهاریه و فرستاد برای 
سردبیر. رفت ســمت آشپزخانه؟ نیم ســاعت مانده به تحویل سال کوزه 
از دســتش افتاد، ولو شد کف آشــپزخانه،  دل کوزه  سبز شکست. ماهی 

طالیی اما بی تاب چرخ زدن بود.
مامان این جا اســتکهلمه. سر کوچه  استر که نیست. ماهی قرمز از کجا 

پیدا کنم. آکواریوماشــون فقط این ماهی رو دارن. شبیهه دیگه.
شــبیه نبود. مثــل قرص های عالیه مــادرش که نبود و مشــابهش را 

می خورد که اثر نداشت.
شــگون نداره  مادر عید بی ســبزه. حاال نشــدم نشــد، کرونــا میره بر 

می گردی همدان، ســال تحویل سال بعد و مادر پسری می گیریم.
عالیــه کوزه ها را از اللجین خریده بود و فرســتاده بود تا اســتکهلم که 
کلمه اش در دهانش نمی چرخید. یکی یکی شــان را ســبز کرد و بخشید. 
آخری را داد به آهو، همکالسی اش که بچه  ونک بود و پدرش بچه  شکریه.
تکه های کوزه را جمع کرد. تا پایی سطل را فشرد و سطل باز شد. سبد 

پایه دار پیاز و ســیب زمینی ها را دید. پیاز درشت سبز شده را.
پیازها رو بذار جای خنک، کنار گاز بمونن ســبز می شن.

کنار ماهی بود پیاز با کاکل سبزش.
گوشــی را گرفت سمتش، عکسش را گرفت و فرســتاد برای سردبیر، 

برای عالیه.
امســال هم رفت، زمســتونم رفت، روســیاهی موند به ذغال. بمونه به 

یادگار  سال نو کنار سبزه و ماهی.
یک مشــت بادام را انداخت باال. لبخندی زد آهو پیغام داد.

سال نو مبارک سعید
شکریه کجای همدانه؟

تا حاال نرفتم.
نوشت، بفرمایید بادام

عالیــه هزاران کیلومتر دورتر در دلش خندید. بهار آمده بود انگار

داستانک

وز را جهانی کنیم جغرافیای نور

نوروز نخســتین روز سال خورشیدی ایرانی برابر 
با یکم فروردین ماه، جشــن آغاز سال نوی ایرانی و 
یکــی از کهن ترین جشــن های به جا مانده از دوران 
ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان 
اســت و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فالت ایران، 
نوروز را جشــن می گیرند. زمــان برگزاری نوروز، در 

آغاز فصل بهار اســت که امروزه به آن برابری بهاری می گویند.
نــوروز، با عنوان رســمی »روز بین المللی نوروز«، توســط یونســکو 
بــه عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشــر به ثبت جهانی رسیده اســت. 
منطقــه ای که در آن جشــن نوروز برگزار می شــد، امروزه شــامل چند 
کشــور می شــود و همچنان در این کشــورها جشــن گرفته می شــود. 
برخی آئین های نوروز در این کشــورها با هــم متفاوتند. برای نمونه در 
افغانســتان ســفره هفت میوه می چینند؛ اما در ایران ســفره هفت سین 
می اندازند. شــباهت و نزدیکی آئین های نوروز در جمهوری آذربایجان به 

آئین های نورز ایران بیش از دیگر کشورهاســت.
جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشــابه آن، سراسر خاورمیانه، بالکان، 
قزاســتان، تاتارســتان، درآســیای میانه چین غربی )ترکستان چین(، 
ســودان، زنگبار، در آســیای کوچک سراسر قفقاز تا آســترا خان و نیز 
آمریکای شــمالی، هندوستان، پاکســتان، بنگالدش، بوتان، نپال و تبت 
را شــامل می شــود. کردها نیز این جشــن را در فاصله میان 1۸ تا ۲1 
مارس جشــن می گیرند، به نظر کردها قیام کاوه آهنگر و پیروزی او بر 
ضحاک را جشــن نوروز نامیده اند. در هنــگام نوروز، کردها با گردهمایی 

در بیروِن شــهرها، به استقبال بهار می روند.
در این گردهمایی های نوروزی، زنان کرد لباس های رنگین پوشــیده و 
شــال های پر زرق و برق بر ســر می نهند؛ مردان جوان کرد نیز پرچم های 
ســبز و زرد و ســرخ را برافراشــته و با رقص و پایکوبی گرد آتش، نوروز 
را پاس داشــته و زنده نــگاه می دارند. همچنین نــوروز در میان اعراب 
جنــوب عراق رایج اســت و در روز نــوروز آن ها به ســبزه زارها و مناطق 
ســر ســبز می روند. به خصوص دیدار از ایوان مداین در این روز از جمله 
برنامه های اعراب جنوب و شرق عراق است. در تاریخ ۳0 مارس ۲00۹)10 
فروردیــن 1۳۸۸(، پارلمان فــدرال کانادا، اولین روز بهار هر ســال را به 
عنــوان نورو)Nowruz Day(، عید ملی ایرانیان و بســیاری اقوام دیگر 

نامگذاری کرد. 
در تاریخ ۲۴ فوریه ۲010، ســازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه 
در مقر ســازمان ملل متحد، عید نوروز را به عنــوان روز بین المللی نوروز 
و فرهنــگ صلــح در جهان به رســمیت شــناخت. اما در این راســتا که 
جغرافیــای نوروز را جهانی کنیم چه نقشــی برعهده مــا جوانان این مرز 

و بوم است؟
اکنــون با گســترده شــدن امکاناتی از قبیــل اینترنت و شــبکه های 
تلویزیونــی و مجازی خیلی راحت تر می توانیم نوروز را به دیگر نقاط جهان 
معرفی کنیم و در راســتای شناساندن این جشــن پرشکوه و آئین زیبای 
کشــورمان ایران گام های مؤثری برداریم و مقیــاس جغرافیایی آن را در 
تمام جهان و دیگر کشــورها گســترش دهیم  و نشان دهیم که ایران چه 
فرهنگ غنی و زیبایی دارد که نشــان دهنده صلح و اصالت و متمدن بودن 
ایــن مــرز و بوم و مردمانش اســت و این پیام را که نــوروز عالوه بر یک 
فرآیند طبیعی فصل ها و یک جشــن، خود روان شناســی بزرگ است و با 
الهام گرفتن از طبیعت این پیغام را به تمامی انســان ها گوشزد می کند که 
همیشــه نور امید و تازه شــدن و تغییر در روند زندگی جریان دارد و همه 

چیز را می توان دوباره از نو شروع کرد ... 

پیشنهاد

ونده ویـژه پر گلــواژه ای اســت اعتدال! . 
نفِس نفیسِ  ســکونت، آرامی، 
بردباری، مالیمــت، برابری  ...  
رازِ همزیســتِی هزاران گوی بی 
ســتون در فضای الیتناهی... و 
نفسِ  عدالت؛ که اگر نبود، هیچ 

معنا در جهان نبود.
ســیاوش – ایزد شــهید شــونده – دارد از جهان 
مردگان بــاز می گردد. زایش دوباره و رویش و برکت. 
»اهریمــن برکت را از آب و گیــاه گرفته بود و باد را از 
وزش باز داشــته بود و درختان خشــک شدند و دنیا 

نزدیک به نابودی بود «. 
می دانیم زندگی چگونه در پِس انبوهی از حوادث 
تاب آورده. به سهم خود تجربه کرده ایم. جشن نوروز 
الهام بخِش همه فرازآمدن هایمان بوده است.  در نوروز 
به رسم دیرین طناز می شویم. میر نوروز می گردانیم. 
می گذاریم سلطنت کند و به احکامش گردن می نهیم. 
این جــا هم اما حکم براعتدال بــوده. پرواز با یک بال 
میسر نمی شــود. از قول خواجه نظام الملک طوسی؛ 
وزیر مشهور سالطین ســلجوقی آمده است، به رسم 
ملــکان عجم، در نــوروز روز؛ اعمال شــاه باید داوری 

می شد: 
»شاه از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو 
می نشست و می گفت بدون محابا بین من و این مرد 
– شــاکی -  داوری کن. هیچ گناهی نیست، نزدیک 
ایزد تعالی، بزرگتر از گناه پادشاهان. چون شاه بیدادگر 

باشــد، لشکر همه بیدادگر شوند و خدای عز و عجل را 
فراموش کنند و کفران نعمت آرند.«. این رسم تا زمان 

یزدگرد دوم ساری و جاری بوده است.
جشن سوری، پروردن سبزه، کوسه برنشین، آتش 
افروزو آتش باز، خانه تکانی، کوزه شکنی، هفت سینی 
)هفت ســین( و مانند این همه استقبال و هم آوایی 
با شــکوفایی و گسترده شــدن خوان نعمِت بی دریغ 
طبیعت اســت. خوانی که جماد و نامی به یک نسبت 
ازآن برخوردارند. شــکرانه کرامِت هســتی. - یاد باد 
آن گاه که پاندومی و مشــکالت اقتصادی بر احوال و 
اعیادمان سایه نینداخته بود و وطن یکپارچه به پیشواز 

موکب بهار می رفت. 
ســالی که گذشت، به واقع ســاِل بد بود. کووید1۹ 
بشــر را به زانو درآورد و دانش او را به ســخره گرفت. 
بســیاری را غریبانه به گورســتان ها کوچاند و با خاک 
و آهــک درآمیخت. ســال را به فصل )فصل کرونا( و 
وصل را هم به فصل تبدیل کرد. ادب و هنر را در سوگ 
بزرگانی نشاند که تا ســال های سال و شاید تا هرگز 
جایگزینی برایشان پیدا نخواهد شد. بیشترین صدمه 
اما بر پیکر »مالکیت مشــترک« وارد شــد و تخریب 
محیط زیست شقاوتمندانه ترین شان بود. آتش سوزی 
جنگل ها، سیاست های غلط آبرســانی، زمین خواری، 
کوه خواری... - چندین هموطن جوان و عاشــق جان 
بر ســر خاموش کردن آتش هایی گذاشتند که می شد 
با در اختیار گذاشتن ابزار و وسایل مناسب، به آسانی 
بر آن فائق آمد- اشــیای موجــود در برخی موزه ها به 

ســرقت رفت، میراث فرهنگی در معرض تاخت و تاز 
عوامل ســودجو قرار گرفت و خانه های بومی بر ســر 
ساکنان آن خراب شــد. صدمه بر مالکیت مشترک، 
احســاس نا امنی به وجود می آورد. ناامنی مادر همه 
خشونت هاست. آن که تکبر و نخوت و شهوت مال دارد، 
خشونت را بر زمین اعمال می کند و آن که دستش از 
همه جا کوتاه اســت، بر جان خود و عزیزانش یورش 
مــی آورد. امیــد و اعتماد کاالیی نیســت که بتوان در 
بازاری خرید. می توانیــم و باید بی هراس از )حادثه 
جهان زاینده(  پا به آن ســوی سال بگذاریم. به شرط 
آن که مثل طبیعت صادق و عادل باشیم. مثل نوروز که 
برابری رکن رکیِن آن است. هفت سین به رغم فاصله 
طبقاتی در همه ســفره ها یکسان است. دعای تحویل 
سال یکی است. سبزه در هر ظرف و به هر شکل، سبز 
اســت. باد بهاری ابرها را بــه دوش می گیرد، به این 
ســو و آن ســو می برد و می باراند. شاید منشاء دید و 
بازدیدهای آغاز بهار همین باشد. بشر پیوندی دیرسال 
با طبیعت دارد. بســا گستردن خوان نوروزی را هم به 
تقلید از )فرش زمردین(  در آئین آورده. از چشمه که 
زیر پای همگان جاری می شود، شکوفه که بر سر همه 
می بارد، شبدر و بنفشه و پونه و هزاران گیاه خودرو که 
انحصار نمی پذیرند و آواز پرندگان که شعر می شود در 
جان شــاعران از ایران تا خاورمیانه و آســیای میانه و 
قفقاز و شــبه قاره هند و بالکان و... »از الله همی لعل 
کند کبِک دری پر/ وز ســبزه همی ســیرکند زاغ سیه 
بال.  از ناله قمری نتوان داشت سحرگوش / وز غلغل 

بلبل نتوان داشــت به شــب حال « . »دشت و دمن 
و صحرا از الله چراغان اســت/ بلبل به چمنزاراســت، 
نوروز مبارک باد« . هر جا هم که ســایه ناساز اراده ای 
بــر صبغه خاص نوروز افتاده و کســانی قصد کرده اند 
آن را به تملک درآورند، شــاعر از بیم مصادره به زبان 
طعن و طنزبه مقابله برخاســته است. شعر طنز »عید 
نوروز« ایرج میرزا »... نه پدردوســت داردش نه عمو/ 
نه کســی عیدی آورد براو« نمایانگرهمین ایستادگی 

شاعرانه است. 
بی شک پاندمی )همه گیری( کرونا – به ویژه اگر 
برطرف شدن آن به طول انجامد- بسیاری از عادات را 
تغییر خواهد داد. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی و برخی قیود دیگر رفته رفته به عادت تبدیل 
می شــوند. همه گیری طاعون در ایران برخی عادت ها 

و توهمــات نظیر دعاهای خاص و طلســم و جادو را 
به دنبال آورد که تا امروز به رغم پیشرفت های شگفت 
انگیز پزشکی به حیات خود ادامه داده و هنگام شیوع 
کرونــا و ناتوانی ابتدایی بشــر در برابر آن، جاِن دوباره 
یافتنــد و فجایعی هم به بارآوردند. رســوم اما چنین 
نیستند، نوروز قدمتی حداقل سه هزار ساله دارد. اوج 
کمال همنشــینی انســان با طبیعت و میراث معنوی 
ایران و بیش از ده کشور دنیاست. هزاران سال به یاری 
هماهنگی و تعادل بالیده و انسان – متأسفانه - هیچ 
ازآن نیاموخته. »گل ها چو میان بندد، بر جمله جهان 
خندد.« . بیاموزیم و دعا کنیم؛ »منش بد شکســت 
بیابد، منش نیک پیروز شــود، دروغ شکســت بیابد، 
راستی برآن پیروز شود.«. شاید هنوز دیرنشده باشد.

نوروز خجسته. 

برگیرنــده  در  شــادکامی 
هیجانات مثبت و رضایت مندی 
از زندگی اســت کــه به صورت 
پایدار  و  بلندمدت  احساســی 
بنابرایــن  می شــود.  تجربــه 
تعریــف رضایت منــدی مولفه 
بســیار مهمی است که به خلق شادی های کوچک و 
موقعیتی یا شادی های عمیق و متدوام می انجامد. 
از طرفــی در دنیــای کنونی شــادکامی بــه یکی از 
مهم ترین اســتانداردهای زندگی تبدیل شده است 
چراکه به زندگی انســان امروزی معنا می بخشــد. 
انســانی که در گذشــته های نه چنــدان دور معنای 
زندگی را در متافیزیک می جســت در دوران اخیر به 
این نتیجه رسیده است که خود باید به زندگی معنا 
ببخشــد. معنایی که از رهگذر رضایت از زندگی برای 

او حاصل می شود.
طبق نظرســنجی موسســه گالــوپ در خصوص 
شــادکامی، ایران رتبه 11۴ را در میان 157 کشور جهان 
دارد. هم چنین بر اساس شاخص دیگری ایران جزو 
غمگین ترین، عصبانی ترین و پر استرس ترین کشورها 
قرار گرفته اســت. در این میان بر اســاس سنجش 
جهاد دانشــگاهی میانگین شــادکامی مردم همدان 
)۳.۳0( از میانگین کشوری )۳.۴۳( نیز پایین تر قرار 
دارد. احساس امنیت شغلی، سیاسی و اقتصادی در 
رضایت از زندگی افراد بسیار تاثیرگذار است که با وجود 

بحران های متعدد به تزلزل گراییده است.
به نظــر می رســد پیش بینی ناپذیــری اوضاع 
باعــث ایجــاد ترس از آینــده در میان افراد شــده 
اســت؛ ترســی که نتیجه  آن مالل و رخوت، کاهش 

در  تنش  افزایــش  بهره وری، 
است.  اســترس  و  خانواده ها 
در پی انتشــار گزارش گالوپ 
پژوهشــگر  کاوه«  »ســپیده 
ســنجش  بــه  اقتصــادی 
شادکامی در کشور پرداخت. او 
در پژوهش خود تاثیر تمامی 
اقتصادی،  مولفه هــای کلــی 
زیســت محیطی،  رفاهــی، 
فرهنگــی و آموزشــی، زندگی 
اداره شــهر  اجتماعی و نحوه 
یا محل ســکونت بر شادکامی 
را ســنجیده و بر روی امنیت 
غذایــی، دارویــی و شــغلی 
تاکید کــرده اســت. یافته ها 
اطالعات  می دهد گرچه  نشان 
پیش از بروز مشــکالت اخیر 

اقتصادی گردآوری شــده، اما باز هم مردم احساس 
امنیت باالیی را گزارش نکرده اند.

کاوه معتقد است اگر به سراغ همان پاسخگوها 
برویــم و ســواالت پژوهــش را دوباره بپرســیم 
بی تردید احســاس امنیت و شــادکامی کمتری را 
شــاهد خواهیم بــود. کارآمدی نظام بوروکراســی 
از جملــه مولفه هــای مهم ســنجش شــادکامی 
در دنیاســت ایــن در حالی اســت که بر اســاس 
گزارش های اخیر شاخص ادراک فساد ادارای نیز 

در ایران وضعیت مناســبی ندارد که نشــان دهنده 
کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی اســت. به 
طورکلی ســرمایه اجتماعی که با میزان مشــارکت 
در فعالیت هــای اجتماعی و نیز داشــتن روابط با 
نزدیکان، دوســتان و همسایگان سنجیده می شود 
به دالیــل متعدد و از جمله بــاال رفتن هزینه های 
اقتصادی آســیب دیده اســت. افزایش احساس 
نابرابــرای اجتماعــی از دیگر عواملی اســت که به 

نارضایتی دامن می زند.

شــدن  بدتر  بــا  امــروزه 
شــاهد  اقتصــادی  شــرایط 
انســان های  افزایــش تعداد 
فقیر  و آســیب دیده هستیم 
که نظاره کــردن این وضعیت 
باعث تالــم روحی و ناراحتی 
موجــب کاهش  و  می شــود 
رضایتمنــدی  احســاس 
از  دیگــر  یکــی  می شــود. 
دالیل ناشــادی را می توان در 
جست.  اجتماعی  ناشــنوایی 
از جامعه شناســان  بخارایــی 
فعــال ایرانی اظهــار می کند: 
افــراد  شــادی  »احســاس 
برمی گــردد به این کــه آن ها 
احســاس  جامعه  در  چقــدر 
می کنند می توانند حرف بزنند 
و دوم چقــدر این حرف قابل شــنیدن و در مرحله 
بعد قابل اجراست. در جامعه ای که مردم احساس 
می کنند حرفشــان قابل بیان کردن نیســت، یعنی 
تشــکلی ندارند که حرفشان را بزنند مثل یک حزب 
که نماینده شــان اســت یا یک گــروه اجتماعی که 
می تواند منتقل کننده نظرات آن ها باشــد، آن زمان 
است که احساس ناشــادی، عصبانیت و نگرانی به 
آن ها دســت می دهد. در جامعــه پویا که گروه های 
اجتماعــی و احــزاب فعالنــد و مشــارکت افراد را 

فرامی خوانند، توسعه امکان پذیر است و احساسات 
منفــی بــه تدریج کم می شــود. امــا در جامعه ما 
مســئله ای که وجود دارد این است که افراد جامعه 
احســاس می کنند نمی توانند متکلم خوبی باشند و 
شــنونده خوبی هم ندارند. یعنی ارگان و ساختاری 
که عالقه مند به شنیدن حرف های آن ها باشد کمتر 
وجود دارد و اگر هم وجود داشــته باشــد تضمینی 
وجود نــدارد که برای این حرف هــا اعتبار و ارزش 
آنچنانی قائل باشــند. بنابراین جامعه با یک لکنت 
مواجه می شود. در این شرایط افراد جامعه مستعد 
برخورداری از اضطراب، ناشــادی و عصبانیت اند که 

همه اینها یک »احساس« هستند«. 
بررســی ها نشــان می دهــد بخش زیــادی از 
اختالالت روانی ریشــه در مســائل اجتماعی دارد. 
افزایش احساســات منفی نســبت به احساســات 
مثبت خطری جدی اســت که ســالمت روانی افراد 
را تهدیــد می کنــد و جامعه نیاز مبرم به سیاســت 
تولید شــادکامی دارد. در شــرایط شــکننده  موجود 
که شــیوع ویروس کرونا نیز به بدتر شــدن اوضاع 
دامن زده اســت چه می توان کرد؟ »مهران صولتی« 
از دیگر جامعه شناســان ایرانی بر این عقیده اســت 
که گســترش فضاهای عمومی و  فراهم ســاختن 
گفتگوهــای اجتماعی، افزایش مشــارکت افراد در 
ســازمان های مردم نهاد و فعالیت های داوطلبانه و 
خیرخواهانه باعث بهبود شــرایط خواهد شــد. هم 
چنین هرچه جامعه بیشتر بتواند خود را فریاد بزند 
و افــراد با حضور در جنبش های اجتماعی بتوانند به 
زندگی جمعی خویش معنا ببخشند شاهد افزایش 

شادکامی خواهیم بود.

امنیت منزل، اولویت اول در فهرست تعطیالت
بهداشــت حرفه ای یکی از مهم ترین مسائل 
در هر محیطی اســت و اغلــب در دید عموم به 
افرادی تعلق می گیرد که مسئول ایمنی هستند 
و دو موضوع دیگر بهداشــت و محیط زیست در 
ذهن عام مــردم جایی به خود اختصاص نداده 
است. همچنین آموزش های مهم و الزم به منظور 

بهداشت حرفه ای در اختیار مردم قرار نمی گیرد.
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت نه تنها در محیط های کاری و 
جامعه بلکه باید از هر منزل شروع شود. ایمنی در منازل شامل داشتن 
آگاهی از نحوه برخورد با اتفاقات ناگوار اســت. بســیاری از مناطق در 
همدان از آموزش های تخصصی و کافی در زمینه بهداشــت حرفه ای 
برخوردار نیستند. کســب اطالع از بهداشت حرفه ای عمومی برای هر 
فردی الزم و ضروری اســت. واگذاری و انتقال خطر به شــرکت های 
بیمه، یکی از استراتژی های برخورد با خطر است. پرسش اصلی این 
اســت که بیمه ها چگونه می توانند عالوه بر جبران خسارات، از طریق 
الزام بر اعمال سیاست های بهداشــت حرفه ای، نقش بازدارندگی در 

وقوع و کاهش آسیب های وارده در محیط های کار را ایفا کنند.
متاســفانه اغلب در جریان فصل تعطیالت به تعداد ســرقت های 
صورت گرفته از منازل افزوده می شود. طبق گزارشات ارائه شده توسط 
پلیس همدان تعداد ســرقت های صورت گرفته از منازل در تعطیالت 
بــه خصــوص تعطیالت نوروز به اوج خود می رســد. در ایــران نیز با 
آمدن فصل بهار، سفرهای نوروزی شروع و خانه های زیادی خالی از 
ساکنین آن ها می شوند. در این ماه از سال خطر بیشتری برای آتش 
سوزی و سرقت منازل وجود دارد و متاسفانه آتش سوزی نیز یکی از 

حوادث رایج در همدان است.
به رغــم آن کــه در خانه های امــروزی از فناوری مدرن اســتفاده 
می شود، آمار حوادث نشان می دهد که منازل جای امنی برای زندگی 
نیستند. از آن جایی که افراد بخش عمده ای از اوقات خود را در منازل 
ســپری می کنند میزان مواجهه آنان با حوادث مختلف در منزل زیاد 
اســت. علم و فناوری جدید کمک کرده تا انســان از مواد و تجهیزات 
گوناگونی اســتفاده کند؛ در حالی که برخی افراد جامعه هنوز استفاده 
ایمن از آن ها را فرا نگرفته اند. اعمال نا ایمن و ترکیب آن با شــرایط 
نــا ایمن، خطر موجــود در خانه ها را افزایش داده اســت. بی توجهی 
به آموزش همگانی و برخورد غیرمســئوالنه با مشکل، حوادث منازل 
را حادتر کرده اســت. لزوم یــک برنامه صحیح و هماهنگ به منظور 
آموزش ایمنی در جامعه، احســاس می شــود. ایمنی منازل باید در 
درجــه اهمیت قرار گیرد و در این ارتباط باید از علم ایمنی و وســایل 
ارتبــاط جمعی برای آموزش افراد جامعه اســتفاده کرد. با ایجاد یک 
برنامه ایمنی مناســب و موثر در منازل، جامعه به سمت سالم سازی 

و تکامل گام برمی دارد.
امروزه در منازل از امکانات و تجهیزات وســیعی استفاده می شود 
که باعث افزایش خطر در خانه ها شــده اند. مواد شــیمیایی گوناگون 
برای براق کردن و تمیز کردن، شــوینده ها، حشــره کش ها و کودهای 
شــیمیایی از جمله این مواد خطرناک هستند. علم و فناوری امروز، 
مــواد و تجهیزات خطرناکی را در منازل ســرازیر کــرده که در صورت 
اســتفاده نکردن درســت، می توانند حادثه  آفرین باشــند. به عالوه 
امکانات و تســهیالت دیگری نظیر برق، گاز، الکل و داروها شــرایط 

موجود را حادتر ساخته اند.
پیش از شــروع ایام تعطیالت و ســفرهای خود، سیســتم های 

امنیتی منازل خود را امتحان کنید. مطمئن شــدن از کارکرد درســت 
سیســتم های امنیتی خانگی و دســتگاه های هوشمند متصل شده، 
الیه  مضاعفی از آســودگی را در جریان این فصل شلوغ و پرهیاهو به 
ارمغان می آورد. یکی از راه های کاهش ریســک آتش ســوزی خرید 
بیمه آتش ســوزی منازل مسکونی که شــامل خطرات اصلی )آتش 
ســوزی، صاعقه و انفجار( و خطرات اضافی )سیل، زلزله، آتشفشان، 
سرقت یا شکســت حرز، ترکیدن لوله آب، شکست شیشه و سقوط 

هواپیما( است.
در بیمــه آتش ســوزی، زیان های مالی یا مادی کــه بر اثر وقوع 
آتش ســوزی به اموال و دارائی های منقــول و یا غیرمنقول بیمه گذار 
وارد می شــود، به عهده شــرکت بیمه اســت. یکی از معیارهای مهم 
برای برخی از افراد، قیمت بیمه آتش ســوزی و ارزان بودن آن است. 
امــا باید گفت که از ارزان ترین بیمه آتش ســوزی همیشــه نمی توان 
باالترین کیفیت خدمات و پرداخت خســارت را انتظار داشــت و باید 

عــالوه بر قیمت به معیارهای دیگر نیز توجــه کرد. خرید بیمه آتش 
ســوزی و زلزله تنها برای جبران خسارت های وارد شده به ساختمان 
نیست. اموال و اثاثیه موجود در ساختمان نیز تحت پوشش این بیمه 
نامه قرار می گیرند و خســارات وارد شده به آنها جبران خواهد شد. با 
این اوصاف ســاکنین خانه های اجاره ای می توانند فقط اموال و اثاثیه 
متعلــق به خود را به تنهایی در مقابل خطرات اصلی آتش ســوزی و 
خطرات جانبی مثل زلزله، ســیل، طوفــان و مانند این بیمه کنند. در 
این حالت حق بیمه نهایی تنها بر اساس ارزش اموال و اثاثیه موجود 
در ساختمان محاســبه می شود و ارزش بنا تاثیری بر نرخ بیمه نامه 
نخواهد داشــت. عالوه بر این صاحبان ســاختمان ها نیز می توانند به 
صورت جداگانه بنای متعلق به خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند و 

خسارات وارد شده در اثر حوادث احتمالی را جبران کنند.
پس می توان با اســتفاده از استراتژی بهداشــت حرفه ای دانش 
عمومی را باال برد و از بروز خطرات پیرامون منازل مسکونی در تمام ایام 
سال به خصوص ایام تعطیالت نوروز جلوگیری کرد. در این راستا بیمه 
نیــز نقش کلیدی و مهمــی در کاهش این خطرات و تبعات آن ها ایفا 
می کند. در پایان از همکاری خانم ها هانیه شــاه قدمی و مریم سلیمی 

قدردانی و آرزوی موفقیت برای ایشان از خداوند منان خواستارم.

موسیقی و جشن نوروز
با شــکل گیری جوامع انسانی و زندگی 
گروهــی، به تدریــج موســیقی و آئین ها 
در قالــب رقص و آواز و جشــن و پایکوبی 
در  بیان همبســتگی و شکرگزاری و اجرای 
مناسک مذهبی،  به بخش مهمی از هویت 

فرهنگی انسان ها  تبدیل می شود.
جشن ها معموال بر اساس آئین ها، سنن 
و فرهنگ هر جامعه، با یکدیگر تفاوت دارند، اما ویژگی و وجه مشترک 
همه آن ها، همواره ایجاد نشاط و شادمانی و همدلی مردم بوده است .

جشــن ها، گاهــی از یک مبدا و علت تاریخی بــه وجود می آیند. 
جشن های نوروز، مهرگان و سده در فرهنگ ما ایرانیان، از جشن های 
مهمی اســت که هر کدام باقی مانده از ریشه های  تاریخی و فرهنگ 
ایرانی هســتند. ویژگی این جشن ها به گونه ای است که در سرتاسر 

کشور در یک زمان خاص، به عنوان آئین های ملی برگزار می شود.

واژه جشــن از ریشه »ســین« ) Yasna( اوســتایی است و به 
معنی ستایش و پرستش است که در فرهنگ ایرانی به معنی »عید« 
نیــز به کار مــی رود. از آن جایی که موســیقی و فرهنگ در هم تنیده 
شده اند، موسیقی توانسته در کنار آئین هایی چون جشن ها، به عنوان 
یک عنصر ســازنده و موثــر در یک ارتباط تنگاتنــگ تاثیر پذیری و 
تاثیرگذاری، نقش مهمی داشته باشد. نوروز برگرفته از زبان اوستایی 
)nwklwc(،  آغازین روز فصل بهار است، چرخش سال کهنه به سال 
نو، برابری زمان روز و شــب، در یک تحول طبیعی اســت که از آن به 
عنوان روز دوباره آفرینش و روز تجدید حیات یاد می شود. این رویداد 
از دیــر باز در میان اقوام ایرانی وجود داشــته و با برگزاری آئین های 
مختلف به همراه موســیقی، به تدریج پر رنگ تر شــده و سرانجام به 
یک جشــن ملی - تاریخی ایرانیــان، در پیوند با هنرهای دیگر چون 

موسیقی، شعر و ادبیات و بسیاری دیگر از هنرها، بدل شده است .
موســیقی نوروزی، مجموعه ای از آواها و نواهای موسیقایی است 
که گاه به صورت آواز و گاهی به صورت ســاز و آواز و خواندن ترانه ها 
و رقص هــای آئینی و اشــعاری در باره نوروز، به وســیله خنیاگران و 
رامشــگران )نوازندگان و خوانندگان(، به صورت فردی و یا گروهی در 
ایام نوروز، در بارگاه های حکومتی، شهرها، روستاها، محالت و محافل 
مختلف اجرا می شــده اســت.  این آئین در ســه مقطع زمانی اجرا 

می شــود؛ نخست پیش از فرا رســیدن نوروز در اسفند ماه، با حضور 
حاجی فیروزها و نوروزی خوانان به همراه سازهایی چون سرنا، کرنا، 
دهل، کوس و نقاره و خواندن اشــعار بهاری، به اجرای مراســم آئینی 
مختلف طرب انگیز، شــکفته شدن طبیعت و فرارسیدن نوروز را نوید 
می دهند. مرحله بعدی جشن نوروز  از اولین روز فروردین تا دوازدهم 
روز  آن اســت که با دیدار از بزرگان خانواده و انجام رقص و آوازها، به 
خصوص در مناطق گوناگون ایران و اجرای مراسم متنوع چون کشتی 
پهلوانی و نمایش های مختلف )که موسیقی حضور جدی و مهمی در 
این آئین ها را  دارد( انجام می شــود و در نهایت مرحله ســوم جشن 
نوروز از صبح سیزدهم فروروین، با آئین های مختلف چون نوروزخوانی 

و ترانه های نوروزی در طبیعت ادامه می یابد.
در شــاهنامه فردوسی موسیقی جزو جدایی ناپذیر جشن ها است 
که »نوروز« نیز در داستان جمشید در روز تاجگذاری او  که به »نوروز« 

شهرت یافته است، مورد توجه حکیم توس بوده است :
جهان را انجمن شد بر تخت او

شگفتی فرو ماند از بخت او
بجمشید بر گوهر افشاندند 
مران روز را روز نو خواندند 
بزرگان به شادی بیاراستند

می و جام  و رامشگران خواستند 
همچنین نوروز در ردیف موسیقی دستگاهی ایران حضور جدی دارد. 
گوشه های نوروز صبا، نوروز خارا، نوروز عرب، نوروز عجم، در دستگاه های 
راستپنجگاه و همایون و همچنین نواها و مقام ها و گوشه های فراموش 
شده چون؛ نوبهار، نوبهاری، نوروز بزرگ، نوروز بیاتی، نوروز سلطانی، نوروز 
رهاوی و بســیاری از گوشــه های دیگر در این خصوص، اگرچه امروزه 
از کــم و کیــف آن ها اطالع دقیقی نداریم، اما نشــان از حضور و تاثیر 

موسیقی در  آئین های نوروزی بوده است. 
موسیقی ایرانی توانســت همگام با بسیاری از آئین های نوروزی 
به مانند کوســه برنشین که با سازهایی چون دف و دایره و ترانه های 
نوروزی برگزار می شود؛ حاجی فیروز که نماد زایش و رویش و رفتن 
سرما و زمستان است با سازهای چون دایره زنگی و آواز، میر نوروزی 
که آئینی طنز آمیز به همراه موســیقی است، ترانه های نوروزی متنوع 
توســط خنیاگران و رامشــگران حرفه ای و دوره گرد که با رقص و آواز  
اجرا  و آفرین خوانی که در ســتایش بهار با نقاره زنی برگزار می شود، 
به ابزار مهم و تاثیر گذاری در آفرینش و ماندگاری این آئین ها باشد.

در موســیقی نواحی ایران نیز به فراخور فرهنگ خاص هر منطقه، 
آئین های مختلفی با سازهای بومی و محلی،  دیده می شود .

همچنین در تاریخ معاصر ایران و به خصوص بعد از ورود تصنیف 
و ترانه به ســاختار موســیقی ایران، ترانه ها و تصنیف های مختلفی 
درباره نوروز ســاخته می شــود؛ بهار دلکش )عــارف قزوینی(، نغمه 
نــوروزی )روح هللا خالقی(، آمد نوبهار )نــواب صفا(، بوی بهار )نادر 
گلجین(، گل اومد بهار اومد )پوران(، دامن دامن فروردین )سیمین 
قدیری (، بوی باران )حسین علیزاده (، بوی نوروز )حمید متبسم (، 
عیــد آمد )علیرضا افتخاری (، بوی عیدی )فرهاد(، آمد بهار جان ها 
) محسن چاووشــی(، نوروز )همایون شجریان(، پیشواز بهار )علی 
اکبر مرادی( و بسیاری از تصنیف های مختلف نوروزی که در ژانرهای 
مختلف موسیقی، درباره نوروز ساخته و اجرا شده است. بازشناسی و 
پژوهش درباره موسیقی نوروزی می تواند اهمیت و جایگاه مهمی در 
فرهنگ  و آئین های ملی ما داشته باشد. با شناخت درست و عمیق 
از چگونگی رابطه آئین نوروز و موسیقی، امکان خلق و آفرینش آثار با 

کیفیت و ماندگار در این زمینه فراهم خواهد شد. 

بر جمله جهان خندد

احسانفکا
نویسنده

طاهرهعسگری
مدرسدانشگاه

امیرعلیلطفیتابنده
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مدرسموسیقی

مریمرازانی
نویسنده

لیالبهرامی
جامعهشناس

سیاست تولید شادکامی نیاز ضروری جامعه
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کسب و کار6

تندیس ملی فداکاری به دبیر کانون 
دانشجویی هالل احمر همدان رسید

به اســتناد رأی کمیتــه داوری 
دهمیــن دوره آئین اعطای تندیس 
»ابوذر  دانشــجویان،  بــه  فداکاری 
اشــرفی عباد« یکی از دبیران فعال 
احمر  هــالل  دانشــجویی  کانــون 
دانشــگاه علمی و کاربردی همدان، 
فداکاری  تندیس  دریافت  شایسته 

شناخته شد.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر 
اســتان همــدان بــا بیــان این که 

دانشــجویان واجد شــرایط از  1۲تا ۲7بهمن ماه امسال فرصت ثبت نام 
در دهمین آئین اعطای تندیس فداکاری دانشــجویان ایران را داشــتند، 
اعطای تندیس فداکاری را گام مؤثری در تشــویق وایجاد انگیزه فعاالن 

عرصه بشردوستی عنوان کرد.
وی حضــور خدمــات داوطلبانه، ارائــه خدمات در امر پیشــگیری از 
کرونا ویروس، امدادرســانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی و 
غیرمترقبه و نجات جان انســان ها، انجام فعالیت های داوطلبانه در امور 
خیریه،  اهدای خون و مشــارکت در اردوهای جهادی و محرومیت زدایی 
کشــور را از جمله شــاخص هایی دانســت که تندیس فــداکاری را برای 

دانشجویان شرکت کننده در جشنواره به ارمغان می آورد.
ســنجربگی اغلب دانشجویان مرکز علمی کاربردی هالل احمر همدان 
را با توجه به دارابودن سابقه نجاتگری و امدادگری در این جمعیت، واجد 
شــرایط شــرکت در آئین اعطای تندیس فداکاری دانست و افزود: طبق 
اطالع رســانی قبلی صورت گرفته، واجدین شــرایط برای شــرکت در این 

جشنواره از سوی حوزه جوانان  فراخوان شده و ثبت نام شدند.
مدیرعامــل هالل احمر همدان با ابراز خرســندی گفــت: طبق نتیجه 
بررســی کمیته داوری دهمین دوره اعطای تندیس فداکاری، دانشجوی 
همدانی و عضو کانون دانشــجویی هالل احمر همدان  شایســته دریافت 

این تندیس گرانبها شناخته شد.
وی ضمن تبریک به ابوذر اشــرفی، نجاتگر فعال هالل احمر همدان، 
این موفقیت را به همه جوانان، نجاتگران و داوطلبان جان بر کف جمعیت 
هالل احمر کشــور علی الخصوص جــوان نجاتگر همدانی تبریک گفت و 
افزود:  طی مراســمی با حضور رئیس سازمان جوانان هالل احمر کشور 
و جمعی از مدیران ارشــد فرهنگی در دانشــگاه تهران، از این دانشجوی 

همدانی با اهدای تندیس تقدیر خواهد شد.

کاشت بیش از 3 میلیون بوته گل در سطح 
شهر برای استقبال از بهار 1400

معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: در راستای فعالیت های 
استقبال از بهار ۹۹ بیش از ۳ میلیون بوته گل فصلی بهاره شامل: بنفشه، 
همیشه بهار، آنمون، شب بو و الله در سطح بوستان ها، میادین، بلوار های 
اصلی و  فالور باکس های شــهر با هدف زیباسازی و طراوت بخشیدن به 
ســطح شهر و ایجاد روحیه شــادابی و سرزندگی میان شهروندان کاشته 

می شود.
این مقام مسئول با اشاره به هفته درختکاری و کاشت و توزیع بیش 
از 10 هــزار اصله نهال مثمر در بین شــهروندان، افــزود: با توجه به طرح 
اســتقبال از نــوروز، بیش از ۲0 هزار درختچه هم در نقاط مختلف شــهر 
کاشته می شود و  نمادهای فضای سبز در شهر جانمایی و نصب می شوند.
»وحید علی ضمیر« در خصوص آماده ســازی بوستان ها توضیح داد: 
فعالیت آب نماها، کاشــت گونه های فصلــی و دائمی، درخت و درختچه، 
بازپیرایــی فضای ســبز، رســیدگی و رفع نواقص سیســتم روشــنایی 
بوســتان ها، تعمیر آبخوری ها و شــیرآالت، رنگ آمیزی و شستشــوی 
آبنماهــا و  مبلمان بوســتان ها، نصــب و رفع نقص وســایل تفریحی و 
ست های ورزشی، شستشوی جداول معابر بوستان ها و  بررسی وضعیت 
سطل ها و باکس های زباله داخل بوستان ها و مانند این از جمله مواردی 

است برای استقبال از نوروز توسط شهرداری صورت می گیرد.
وی اعالم کرد: بیش از ۳00 قطعه نماد نوروزی با ســبک های هنری و 
ارزشی مرتبط با نوروز نیز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
در بیش از 100 نقطه از ســطح شهر همدان جانمایی می شود که در همین 
راســتا نمادهای نوری، امحاء دیوارنویسی و رنگ آمیزی جداره ها شهری 

بیش از ۲0 هزار متر مربع نیز انجام خواهد شد.

270 اثر به جشنواره عکس و فیلم محیط 
یست همدان رسید ز

با پایان مهلت ارســال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره عکس و فیلم 
محیط زیســت اســتان همــدان، ۲70 اثر در 5 بخش بــه دبیرخانه این 

جشنواره با موضوع زیستگاه های آبی استان همدان رسید.
مدیر اجرایی دومین جشــنواره عکس و فیلم محیط زیســت استان 
همدان گفت: این تعداد آثار در بخش های عکس، عکس موبایلی، بخش 
ویــژه محیط بانــان، فیلم یک دقیقــه ای موبایلی و فیلــم یک دقیقه ای 
حرفه ای به دبیرخانه جشــنواره رسیده اســت که بیشترین تعداد آثار در 

بخش اصلی عکس با 1۳1 اثر است.
»ســعیده آقاخانی« افزود: عالقه مندان به شرکت در این جشنواره طی 
۲1 روز آثار ارزشــمندی خلق و ارســال کردند که در آرشیو تصویری اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان همدان حفظ و با هدف ترویج و فرهنگسازی 
حفظ محیط زیست و معرفی زیستگاه های آبی استان استفاده خواهد شد.
وی گفت: داوری آثار آغاز شــده است و افشین بختیار، علی مهاجران 
و علی ثقفی به صورت آنالین آثار رســیده به این جشنواره را برای معرفی 

آثار برگزیده داوری می کنند.
وی اعــالم کرد: برنامه ریزی برای برگزاری آنالین یا حضوری مراســم 
اختتامیه این جشــنواره بر اساس اعالم آخرین وضعیت اپیدمی کوید 1۹ 
در اســتان، صورت خواهد گرفت و طی هفته آینده برگزیدگان جشــنواره 

معرفی و تجلیل خواهند شد.

خبـــــــرنامه

روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه به مناسبت هفته 
درختکاری پویش درختکاری با حضور فعاالن محیط 
زیســتی، گردشــگری و هنری و همچنین سرهنگ 
یونســی جانشــین فرمانده ســپاه ناحیه همدان، 
»حســین قراباغی« رئیس کمیســیون گردشگری 
شــورای اسالمی شــهر، »رضوان سلماسی« رئیس 
مرکز مطالعات شــورای اســالمی شــهر، »مسعود 
دهبانی صابر« مدیر شهرداری  منطقه یک و »روح هللا 
وجدی هویــدا« رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری همدان در بوســتان فرامنطقه ای والیت 

برگزار شد و بیش از صد اصله نهال کاشته شد.

سنت حسنه �
دهبانــی صابر؛ مدیــر شــهرداری منطقه یک با 
بیان این که کاشــت درختان همواره در دین اسالم و 
آموزه های دینی ایرانیان از قدیم االیام وجود داشته 
اســت و همــواره بزرگان از آن به عنوان یک ســنت 
حســنه یاد می کننــد از شــهروندان همدانی دعوت 
کرد تا برای حفظ محیط زیســت و ساخت آینده ای 
بهتر برای فرزندان ایران زمین این ســنت حســنه 
را اشــاعه داده و در صورتی که عالقه مند به کاشــت 
درخت نیز هستند می توانند با هماهنگی های الزم با 
واحد فرهنگی شهرداری منطقه یک نسبت به کاشت 
درخت در بوســتان فرامنطقه ای والیت اقدام کنند تا 
همه شهروندان همدانی سهمی بزرگ از این بوستان 

بزرگ صد هکتاری داشته باشند.

آینده سبز �
سرهنگ یونســی؛ جانشین فرمانده سپاه ناحیه 
همدان نیز ضمن تبریک هفته درختکاری و تقدیر و 

تشکر از زحماتی که برای برگزاری این پویش بزرگ 
صورت پذیرفته است مطرح کرد: مقام معظم رهبری 
همواره تاکیدات بسیاری برای کاشت درختان دارند 
و بــه خصــوص درختان مثمر، که می تــوان به نحو 
بهتــری از آن ها در آینده اســتفاده کرد و امیدواریم 

تمامــی مردم و مســئولین نگاهی ویــژه به محیط 
زیســت و کاشــت درختان داشته باشــند تا شاهد 

آینده ای سبز در ایران اسالمی باشیم.

تالش برای حفظ فرهنگ درختکاری �

قراباغی؛ رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشــگری شورای اسالمی شهر نیز ضمن تبریک 
هفته درختــکاری عنوان کرد: مقــام معظم رهبری 
همواره تاکیدات بسیاری را در زمینه کاشت درختان 
و حفــظ منابع طبیعی دارند  که به همین منظور نیز 
پویش درختکاری توسط شــهرداری منطقه یک در 

بوستان والیت برگزار شد.
وی ادامه داد: امیدواریم شــهرداری منطقه یک 
کــه احداث بوســتان فرامنطقه ای والیــت را نیز در 
دســتور کار دارد با اجرای این پویش بتواند فرهنگ 
درختکاری را با کمک ســازمان های مردم نهادی که 
در این زمینــه فعالیت دارند در تمامی شــهروندان 

نهادینه کند.

میراث ماندگار �
سلماسی؛ رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــورای اســالمی شــهر نیز با بیان این که بوستان 
والیت یکی از فضاهای موجود در شهر همدان است 
که در راســتای حفظ و گســترش محیط زیست و 
فضای ســبز در حال اجراســت، گفت: فضای سبز و 
منابع طبیعی میراثی اســت که برای آیندگان منتقل 
می شــود و به یادگار خواهد ماند و بوســتان والیت 
با نگاه توســعه پایدار و کمترین دخالت در طبعیت 
در حال اجراســت و انشــالله بــه زودی در اختیار 

شهروندان همدانی قرار می گیرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان مطرح  کرد:

درختان میوه، میزبان شهروندان همدانی در بوستان بزرگ فدک
ملک زاده کارشــناس فضای سبز: کاشــت درختان مثمر اقدام 
ارزند ه ای اســت که تداوم آن، فرهنگ نگهداری و استفاده را نهادینه 

می کند
شــهردار منطقه چهار شــهرداری همدان از اجرای ایده  کاشــت 
درختان مثمر در بوستان بزرگ فدک، حدفاصل مسیر عبور مسافران 

از بزرگراه کربال به همدان خبر داد.
»مجید یوسفی نوید« با اشــاره به این که بوستان فدک در بلوار 
آیت هللا نجفی و در مســیر پر تردد ملی و بین المللی قرار دارد که ۲ 
فاز از آن بهره برداری شده و هم اکنون فاز سوم این پروژه با 50 درصد 
پیشــرفت فیزیکی و با اعتبار 1۲ میلیارد ریالی در حال اجراســت، 
گفت: ساخت این بوستان موجب بهبود و ساماندهی سیما و منظر 
و ورودی شــهر همدان خواهد شد و کاشت درختان مثمر افزون بر 
بهره مندی از میوه های درختان، تنوع دید و بصر شــهری را نیز برای 

همه فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: در این بوســتان، گونه هــای مختلف گیاهی مانند 
ســنجد، گیالس، عناب، زرشــک، توت، شاه توت و غیره در قطعه های 
1000 متری کاشته می شود که خصوصیت هر یک از این گونه ها جاذبه ای 

خاص و منحصربفرد برای عابران و مسافران ایجاد خواهد کرد.
یوســفی نوید با تأکید بر این که در انتخاب  این گونه های درخت 
مثمر و تناســب آن ها با اقلیم همدان، دقت نظر خاصی وجود داشته 
گفت: در پاســخ به افرادی که منتقد کاشــت درخت مثمر در معابر 
شــهری هستند و از ایجاد مشــکالت برای مردم و مدیریت شهری 
گالیه دارند، گفت: به هرحال شاید هر طرحی در ابتدای اجرا با نقایص 
و کمبود هایی همراه باشد که انکار ناپذیر است اما به مرور زمان با نهادینه 
شدن فرهنگ بهره مندی از امکانات عمومی، این مشکالت نیز برطرف 
خواهد شــد. وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در اجرای طرح های 
فضای سبز شــهری افزایش بهره وری و طول عمر فضای ایجادشده 
برای مردم اســت که در این پروژه با شــیب بندی مناســب در معابر 
حاشیه این بوستان، نهایت تالش را به کاربردیم که آب جاری ناشی 
نزوالت جوی برای همین درختان استفاده شود و به این صورت یک 

زهکشی طبیعی ایجاد شده است.
شــهردار منطقه چهار شــهرداری همدان با اشاره به این که قبل از 
اجرا، حدود ۸00 کامیون خاک مورد نیاز را برای کاشــت درختان تهیه 
و در ایــن مــکان تخلیه کردیم، افزود: در نــوع مصالح به کار رفته در 

ساخت این بوســتان، نهایت بهره وری و افزایش کارایی را با کاهش 
ارتفاع جدول ها و متناسب ســازی آن با نیاز موجود اجرا کردیم و این 
کار عالوه بر صرفه جویی، موجب ایجاد یک زهکشی طبیعی و استفاده 
از آب جاری ناشی نزوالت جوی برای آبیاری هرچه بهتر خواهد شد.

شــهردار منطقه چهــار همدان با یاد آوری این که بوســتان فدک 
۳.5 هکتار وســعت دارد و دومین بوستان بزرگ منطقه ای در شهر 
همدان اســت، گفت: با تدابیر اتخاذ شــده در این پروژه، هزینه ها 
را به یک ســوم کاهش دادیم و همه مســائل برای رفاه شهروندان 
مانند سرویس  بهداشتی، استراحتگاه  و فضای میدانگاهی با هدف 
ایجاد بازارچه و ایستگاه موکب های اربعین پیش بینی شده است که 
امیدواریم این بوســتان محلی و منطقه ای نقش موثری را در ایجاد 

آرامش و رفاه مردم به همراه داشته باشد.
کارشناس فضای سبز شهری و عالقه مند به باغداری نیز با تأکید 
بر این که از این شــیوه حمایت و پشتیبانی کامل خواهد کرد، گفت: 
کاشــت درختان مثمر، اقدام ارزند ه ای است که برای ایجاد فضای 
سبز شهری به کا ر رفته است، چراکه هم شهروندان و هم مسافران از 

نعمت های خداوند در قالب میوه و سایه درختان بهره  خواهند برد.

»پرویز ملک زاده« با اشــاره به کاشــت انــواع درختان مثمر در 
شــهر های ایران مانند تویســرکان و شمال کشــور ادامه داد: باید با 
کاشــت مداوم این درختان، فرهنگ نگهداری و استفاده از آن را در 
شــهر نهادینه کرد چراکه سال ها قبل نیز درباره کاشت گالیل و اختر 
انتقاد هایی بود اما با تداوم اجرای این ایده، مشــکالت حواشی آن 
نیز کاســته شد و اکنون مردم خود حامی و حافظ این گیاهان زیبا 

شده اند که نقش بارزی در سیما و منظر شهری دارد.
وی به کاشــت گیاهان مثمر در معابر اماکنی همچون حافظیه و 
سعدیه شیراز و استان های شمالی مانند گیالن، گلستان و مازندران 
اشاره و اظهار کرد: وقتی چنین ایده  مثمری برای شهر ها نتیجه داده 
و ســابقه دارد نمی توان فقط به دلیل برخی مخالفت ها منکر اجرای 
آن شــد بســا که در یادگار مردمان دور اندیــش همدان نیز می توان 
ســابقه کاشــت درختان مثمر در معابر مانند گردو، توت و سنجد و 
غیره را که رایج بوده، دید و اخیرًا نیز دیده می شود که مردم همدان 
به صورت خودجوش در برخی از معابر شــهری درختانی مانند آلبالو، 
زردآلو و ســیب کاشته اند بنابراین کاشــت درخت مثمر برای مردم 

همدان از دیر باز جایگاه خاصی داشته است.

بهره برداری از 48 مرکز مثبت زندگی در همدان
رئیس جمهور 2400 مرکز مثبت زندگی در سراسر کشور افتتاح کرد

رئیــس جمهور طی مراســمی ۲۴00 مرکز مثبت 
زندگی در سراسر کشــور را از طریق ویدئو کنفرانس 
افتتاح کرد که سهم استان همدان ۴۸ مرکز بود. این 
مراکز توســط بخش خصوصی و تحت نظر سازمان 
بهزیســتی اداره خواهنــد شــد و در قدم نخســت 
۲۲ خدمــت تعریف شــده برای این ســازمان را به 

مددجویان ارائه خواهند داد.

گام نخست �
به گزارش همشــهری آنالین، مدیرکل بهزیســتی 
استان همدان در حاشیه این مراسم با بیان این که ۴۸ 
مرکز مثبت زندگی در استان همدان به دست رئیس 
جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت، توضیح داد: سهم 
شهرستان های اسدآباد ۲ مرکز، بهار ۲ مرکز، تویسرکان 
۳ مرکــز، رزن ۳ مرکز، فامنین ۲ مرکز، کبودراهنگ 5 
مرکز، مالیر 10 مرکز، نهاوند 5 مرکز و همدان 16 مرکز 
اســت. در هر کدام از این مراکز یک مسئول فنی، سه 
مددکار، یک کارشناس توانپزشکی و یک متصدی امور 

دفتری مشغول به کار شده اند.
»مهــدی دیناری« افزود: حــدود ۲0 هزار و 600 
پرونــده مددجویان در اختیار ایــن مراکز قرار گرفته 
که قــدم اول بازدید از منازل مددجویان و بارگذاری 
پرونده هــای آن هاســت و تاکنون بیــش از 7 هزار 
پرونده توســط مددکاران ما بازدید و در سامانه های 
مورد نظر ثبت شــده اســت. امیدواریم تــا دو ماه 
آینده کار بارگذاری پرونده ها به اتمام برســد و مراکز 

فعالیت اصلی خود را آغاز کنند. 

درباره مراکز مثبت زندگی �
وی با بیان این کــه حدود ۸0 هزار مددجو تحت 
پوشش بهزیستی استان همدان هستند که ۲0 هزار 
نفر از آن ها مستمری بگیر محسوب می شوند، درباره 
مراکــز مثبت زندگی توضیح داد: ایــن افراد قبال از 
مراکــزی چون مجتمع های بهزیســتی کــه دولتی 
محسوب می شدند، خدمت دریافت می کردند اما از 
حدود بیست سال پیش، بهزیستی برنامه واگذاری 

این خدمات به بخش خصوصی را داشت.
دیناری ادامه داد: در بند ۴ ماده ۲6 قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت، الگوی تأسیس مراکز 
غیردولتی تحــت عنوان مراکز خدمات بهزیســتی 
یا همان مثبــت زندگی با پراکندگــی جغرافیایی و 
ســکونت محوری مددجویان پیش بینی شده بود تا 
مددجویــان بتوانند از خدمات این مراکز اســتفاده 
کننــد. اما در طول این بیســت ســال، ایــن قانون 
اجرایی نشــده بود تا این کــه در دولت تدبیر و امید 

عملیاتی شد.

محورهای راه اندازی �
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان با اشاره به 
محورهــای مهم راه اندازی این مراکز، تشــریح کرد: 
»مشــارکت مردم« که بر طبق آن ها مــردم بتوانند 
هــم از بعد نظارتــی و هم از بعــد کمک های نقدی 
و غیرنقــدی در فعالیت های ســازمان بهزیســتی 
مشــارکت کنند، »محله محوری« بــه معنای توزیع 
جغرافیایــی مراکز مثبت زندگی بــه نحوی که افراد 
تحت پوشــش دسترســی بهتــر و آســان تری به 
خدمات داشــته باشــند، »تســهیل دسترسی« به 
معنای دسترســی ســریع و نیازنداشتن به مراجعه 
به مراکز دولتی، »خانواده محوری« به معنای حذف 
پرونده هــای فیزیکــی و ارائه خدمــات با محوریت 
خانواده، »مددکارمحوری« به معنای ارتباط مستقیم 
مددکار با مددجو، »استفاده از ظرفیت الکترونیک« 
به معنــای ثبت اطالعات مددجویان در ســامانه به 
منظــور پیش رفتن به ســوی دولــت الکترونیک، 

»ایجــاد فرصت شــغلی« به معنــای ایجاد فرصت 
شــغلی برای 6 نفر در هر مرکز مثبت زندگی و ۲۸۸ 
نفر در مراکــز همدان و »خدمات رایگان« به معنای 
ارائه ۲۲ خدمت از خدمات ســازمان بهزیســتی به 
مددجویان از جمله محورهای راه اندازی مراکز مثبت 

زندگی در سراسر کشور است.

اهداف مراکز �
»ســیما معصومیــان« رئیــس اداره فنــاوری 
اطالعات اداره کل بهزیستی استان همدان نیز درباره 
نحوه جانمایی مراکز مثبت زندگی در ســطح استان 
توضیــح داد: مــا ســعی کردیم مراکــز در مناطقی 
راه اندازی شــوند که تراکم پرونده مددجویان در آن 

مناطق زیاد باشــد. موضوع دیگر دســترس پذیری 
مراکز اســت تا مددجویان در مناطق محل سکونت 
خود خدمات دریافت کنند و رفت و آمد ســهل تری 

داشته باشند.
معصومیان افزایش آگاهی عمومی جامعه هدف 
از وظایف، فعالیت ها و خدمات ســازمان بهزیستی، 
تســهیل دسترســی گروه هــای هدف بــه خدمات 
بهزیستی، گســترش و فراگیری خدمات بهزیستی 
در سراســر اســتان، توزیع عادالنه خدمــات، ایجاد 
شفافیت در روند ارائه خدمات، افزایش رضایتمندی 
از خدمات، امکان ارائه خدمات الکترونیک و بهبود، 
اصــالح و حذف فرایندهای موازی را از جمله اهداف 

راه اندازی مراکز مثبت زندگی برشمرد.

پویش بزرگ درختکاری در بوستان فرامنطقه ای والیت
بیش از صد اصله نهال در بوستان فرامنطقه ای والیت کاشته شد
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وز نور بود  نخواهد  فصلی  هر  که 

زاد  آدمی   ، نبــــــویــــــد  را   ، کو  گلی 

باد  ، برد  آید  خــــــــــزان  هنگام  چو 

گنجوی نظامی 

بومورنگ

اثر: احمد فتوت

همه دان، په شی!
عزیــزی ، ویدیویــی کوتــاه 
از گــذر از میدان عبــاس آباد تا 
گنجنامــه در همــدان را برایــم 
فرســتاد، دلم، آشوب شد. هول 
کردم که نکند، همه آن باغ های 
ســبز و درخت های کشــیده را، 
به ســیمان و آهن ســپرده اند. مثل آن چه بر باغ های 
توت، همین زیر گوشــمان »کــن« آوردند، یا باغ های 
تــوت ارومیه که شــهره جهان بودند، کــه گفتند، مگر 
همدانی هــا، می گذارند؟ یک بزرگــراه زده اند، آن هم 
روی همان گذر شــنی و دست به باغ ها نزده اند. گفتم: 

ناز همتشان.
فصلی بزرگ از جوانی ما در همان گذر از عباس آباد 
تا گنجنامه گذشــت. یادم هست، پیاده، همه راه را گز 
می کردیم. از صبح تا غروب. اگر هر هفته نبود، ماهی 
یک- دو بار بود. تا به امروز نمی دانستم، چند کیلومتر 
بود. پرســیدم، گفتند شش کیلومتر یعنی ما که از راه 
باغ می زدیم، می رفتیم، رفت و برگشــت می شــد، به 
تقریب بیست کیلومتر. وای که اصال در آن هوای پاک 
پای الوند، خســتگی نمی دانستیم چیست؟ آب الوند 
خورها می دانند چه می گویم. ما که تابستان ها ، -سه 
ماه تعطیلی مدارس- را در خانه عمو و عموزاده ها، در 
همــدان می گذراندیم. روز و شــبمان همدان بود. یخ 
طبیعــی آمده از کوه، دوغ کوزه ای دو قران، که باید دو 
کوزه هم آب به آن می بستیم، که از غلظت آن کاسته، 
خوردنی بشــود. برویم از کتاب فروشی کوی فرنگیا، 
کتــاب کرایــه کنیم، هارون الرشــید، ده مرد رشــید ، 
قزلباش و پاورقی خوان حسینقلی مستعان بشویم، با 
کرایه هفته ای دو قران و پنج قران. برویم تا »آبشینه« 
تن به رودخانه بزنیم و غروب، خســته و کوفته از کوه 

و کمر برگردیم، خانه.
این عیش ما جوان های دهه چهل، در همدان بود 

که بنازیم: همه دانه دیه ، په شی! اما با همه یادهای 
این عیش یا گذر از کوچه عشاق ودر کوالنج، یک دریغ 
همیشــه با ما اســت؛ همدان در آن دهه، گروه چهار 
صدایی همسرایی داشت که بسیاری از جاها آن را، به 
خواب هم نمی دیدند. گروه همسرایانی که یک عاشق 
و دیوانه موســیقایی، به راه انداخته بود و نسل هایی را 
دلباخته همسرایی کرد: سیف هللا گلپریان... جز این او 
، هر سال یک نمایش را با بر و بچه های دبیرستانی که 
معلمش بود، بر صحنه می برد. یک کنسرت برای گروه 
همسرایان داشــت و یک آتلیه نقاشی که بسیاری از 
همدانی های نســل جوان را نقاش کرد و دریغ آن که با 
همــه توان و دانش، نامش، در همان مرزهای همدان 
ماند. و نامش در دل شــاگردانش هم. که قباد شیوا ، 
طراح و گرافیست نامدار، یکی از آن ها بود. گمنام رفت 

و با او بسیاری دیگر.
همدان، یک نقاش کالســیک کار هم داشــت، که 
خود کارگردان نمایش هم بود. »خســیس« مولیر را 
در دهه ســی، در همدان کار کرد. کپــی ای از تابلوی 
»لبخنــد ژکونــد« از داوینچــی زده بــود، حیرت آور.  
می گفتنــد آن را به موزه رم که برده بودند. آن را آن جا 
توقیــف کرده بودند که مبادا به دســت »غیر«  بیفتد 
و با آن کالشــی کنند. کالســیک کار غریبی بود. و جز 
آن کارهــای نامدارانی چون لئونــاردو داوینچی را کپی 
می کرد که محال بود تشــخیص بدهید اصل نیست: 
کورش ابراهیمی که گمنام تــا ینگه دنیا رفت. »آندره 
گوالوویچ« و آلکس گیورگیز، هر دو اســتادان هانیبال 
الخاص که عکاسی رنگیشــان را آن جا راه انداختند و 
صدها تابلو خلق کردند، که همه به هر گوشــه جهان به 
یغما رفتند. این همدان، بود و هست. سرزمین توان ها 
و خالقیت ها در هنر. نگذاریم، نســل های بعد از آن از 

یاد رفته ها، چنان شوند.
منبع: روزنامه اعتماد

گذشته

سندیت گفتاری و گویشی 
شهرستان همدان در کتاب 

»واژه نامه همدانی«

کتاب »واژه نامه همدانی« ســندیتی بر گفتار و 
گویــش  همدانی، کاری از »هادی گروســین« به 
عنوان بیست و سومین اثر دانشنامه استان همدان 

از سوی حوزه هنری به چاپ رسید.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه هنری 
اســتان همدان، معــاون فرهنگی و هنــری حوزه 
هنری استان همدان با بیان این که کتاب »واژه نامه 
همدانی« فرهنــگ واژه ها و اصطالحاتی به گویش 
همدانی اســت، گفت: این کتاب پس از سال ها با 
افزوده ها، اصطالحات و مدخل های جدید به همت 
گــروه دانش نامــه همدان به زیور طبع آراســته و 

منتشر شده است.
»تیمور آقامحمدی« کتاب »واژه نامه همدانی« 
را دارای 67۸ صفحــه و چهــار فصــل اعالم کرد و 
افزود: فصل نخســت به کلیاتی نظیر ویژگی  های 
دستوری گویش همدانی، افعال، مصدرها و اصوات 
اختصــاص دارد و در فصل دوم، واژگان همدانی به 

ترتیب الفبایی درج شده است.
وی فصل ســوم را گزیده امثال و اصطالحات 
و فصــل چهــارم را داســتان های مثل گونه بیان 
کرد و گفت: نویســنده کتاب با 56 ســال تحقیق 
میدانــی و گــردآوری تــک تک واژه هــا، ضرب 
المثل ها، اصطالحــات و کنایات، یادگار نیم قرن 
عشق و شــوریدگی به فرهنگ زادگاهش همدان 
را در کتاب »واژه نامه همدانی« به چاپ رســانده 

است.
دبیر دانشنامه همدان با اشاره به این که واژگان 
و مدخل هــای گردآوری شــده در کتاب حاضر، در 
گســتره شهرســتان همدان کاربرد دارنــد و از این 
منظر، یک منبع کاربردی به شــمار می آید تصریح 
کــرد: واژه ها و گویش ها، شناســنامه ای تاریخی از 
سرگذشــت هر قومی اســت که شــناخت آن را به 
همراه دارد، شــناختی که افروختن چراغ عبرت از 

افق های دور و نزدیک است.
آقامحمــدی بــا بیــان این کــه هنــوز در زبان 
فارســی، شــناخت نامه و فرهنگی جامع که دارای 
همــه ویژگی های تاریخــی و فرهنگی تمام مناطق 
ایران باشــد وجود ندارد، اظهار کرد: از خصوصیات 
دانشــنامه های مناطق مهم فرهنگی ایران همچون 
»همدان«، گردآوری و نگهداشت عناصر و موراد این 

فرهنگ جامع است.

دانشنامه

محسن ابوالقاسمی

»محســن ابوالقاســمی« پژوهشــگر و استاد 
دانشــگاه در ســال١٣١5در شــهر مالیر متولد شد. 
پــس از گذرانــدن دوره ابتدایی به تهــران رفت و 
در دبیرســتان دارالفنون دیپلم ادبی گرفت. شــغل 
نیــاکان او در مالیر معماری بود، اما او این پیشــه 

را ادامه نداد.
در سال١٣٣٧مدرک کارشناسی ادبیات فارسی 
را دریافــت کــرد. وی در دانشــگاه تهران شــاگرد 
»ابراهیــم پــورداود«، »پرویــز ناتــل خانلری« و 
»احســان یارشاطر« بود. او ســپس به انگلستان 
رفت و در ســال١٣۴٣ در رشته فرهنگ و زبان های 
باســتانی از دانشــگاه لندن فارغ التحصیل شد. از 
استادان مشهور وی در این دوره می توان به »والتر 
هنینگ«، »مــری بویس« و »دیوید نیل مکنزی« 
اشــاره کرد. او پس از تاسیس پژوهشکده فرهنگ 
ایران توســط پرویز ناتل خانلری، مدیریت آن را به 

عهده گرفت.
ابوالقاســمی عالوه بر تدریس در دانشگاه تهران 
و دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقات، بیش 
از٢٠کتاب در زمینه ادبیات فارســی تدوین کرد که 
کتــاب تاریخ زبان فارســی، دین هــا و کیش های 
ایرانی در دوران باســتاِن، شــعر در ایران پیش از 
اســالم و راهنمای زبانهای باســتانی ایــران از آن 

جمله اند.
بهمــن  در  ابوالقاســمی  محســن  دکتــر 
ماه١٣٩٧درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.

بزرگانهمدان

کوهساران، او ِاسپیده باِز نهان در النه ما غافالِن 
گزارشی از اکران خصوصی مستند »طاهر« ساخته »امیرمسعود حسینی«

پرده اول. هیجاِن اکران و غافالن کوهساران �
تاریکی. ســکوت. خروش صدای 
درام و گیتاربیس. لحظه ای بعد فریاد 
خواننــده ای که می خواَنــد ُجره بازی 
ُبُدم رفُتم به نخجیر... . 50 دقیقه ای 
که بیننــده متوجه نمی شــود چطور 
موضوعــی چنین پیچیــده در کالف 
تاریخ، ابهام و پرســش های بی پاســخ و رازآلود بسیار، 
می گذرد تا به تیتراژ و موســیقی هیجان انگیز پایانی اش 
برســد. به لطف میزبانی گرم آقای زندی و لطف کاگردان 
جوان،  شِب سردی از شب های آغازین بهمن ماه فرصتی 
پیــش آمد تــا در جمع خصوصــِی ده نفره ای مســتند 
»طاهر« ســاخته امیرمسعودحســینی کارگــردان جوان 

همدانی را تماشا و حض کنیم.
ُجره بازی بُدم رفُتــم به نخجیرخواندِن 
نامجو که تمام شــد کسی چراغ ها را روشن 
کرد و بعد همه انگارناخودآگاه،  ســازندگان 
مســتند را تشــویق کردند. تشویق مفصلی 
بــود که در پــی اش ابتدا ســکوتی حاکم 
شــد بعد آقای زندی صحبــت را آغاز و به 
»طاهر« کشــاند. میزباِن کاغــذ و قلم در 
دســِت ما کــه در طول تماشــای فیلم هم 
گاه گاه در تاریکی چیزکی یادداشت می کرد، 
متواضعانــه این طور آغازیــد که: »نظر من 
به عنوان یک مخاطب عام این طور اســت 
کــه فیلم خوش ســاختی اســت و مقدار 
زیادی از کارهای کلیشــه ای مشابهی که در 

این موضوعــات فقط و فقط مصاحبه دارند، به واســطه 
تصویرسازی های خوب و به جا، تدوین مناسب و نریشن 
خوب، فاصله گرفته اســت و نکته  مهم هم این جاســت 
که اگر این مســتند اکــران عمومی بشــود به خصوص 
برای مردم همدان، در ســاختمان باورها و افســانه هایی 
که مردم از باباطاهر ســاخته اند، شکاف می اندازد«. این 
جمله پایانی با شــلیک خنده اش همراه شــد و بعد یاد 
خاطره ای افتــاد که با مخاطب قــرار دادِن آقای رضاپور 
)از قضــا از کارشناســان حاضــر در مســتند( ادامه داد: 
»سال های قبل چند باری پیش آقای عبیدهللا ایوبیان در 
مهاباد که می رفتیم هر بار که از باباطاهر صحبتی می شــد 
ایشــان گریه اش می گرفت. ایشان تعریف می کرد وقتی 
از هفده، هجده سالگی به زیارت مقبره باباطاهر می آمده 
پیش دراویشــی کــه در کنار مقبره زیســت می کرده اند، 
می رفته و گله می کرد و به رضاشاه بدوبیراه می گفت که با 
تخریــب مقبره قدیمی باعث از بین رفتن دراویش آن جا 
هم شــده«. بعد از این توضیحات، زندی میدان دارانه با 
نیم نگاهــی به کارگردان جوان حاضــر در جمع مان دوباره 
آقــای رضاپــور را مخاطب قرار داد که از شــما شــروع 
کنیــم و با توضیح این کــه: »کارگردان این مســتند در 
واقع نوعی زیرکی به خرج داده و ســراغ برجســته ترین 
باباطاهر پژوهان عصرحاضر رفته اســت و البته جالب که 
در میان کارشناســان هم در موضوعاتی اختالف نظرهایی 
بود«. و نظر آقای رضاپور را جویا شــد. از ذهنم رد شــد 
اختالف نظرها هرچند از نظرکّمی کم تعداد بود اما بر ســر 
موضوعات مهمی بود که خود برجذابیِت روایت مســتند 
اضافه می کرد. آقای رضاپور شــروع نکــرده بود که آقای 
حســینِی کارگردان توضیحی در مورد مشــکلی فنی داد 
که ناخواســته باعث شــده بود بخشــی از صحبت های 
آقــای رضاپور در حین ضبط مصاحبه  را از دســت بدهند 
و به همین خاطر نتوانســته بودند از بخش بیشــتری از 
صحبت های ایشــان در مســتند اســتفاده کنند. توضیح 
کارگردان جوان آقای حســینی همراه شده بود با رسیدن 
چایی و شیرینی و پذیرایی که فضا و صحبت ها را گرم تر 

می کرد. 
پرده دوم. عصر نوزایِش عرفان جبال �

آقــای رضاپــور عالمانه، متواضــع و بــا طمانینه، از 
حاضریــن اجازه خواســت و شــرح نســبتًا مفصلی در 
راســتای صحبت هایش در مســتند ارائه کرد. البته قبل 
از توضیحاتــش جای آقای دکتر اذکایــی را خالی کرد و 
بعد ادامه داد: »یکی از سخت ترین نوع مستندها همین 
مســتندهای پرتره ای است که در مورد فردی است که آن 
فرد خود در قید حیات نیســت و ما دسترســی درستی 

به جزئیات و صدا و تصویــر و گفته های خودش نداریم 
و حال فرض کنید که ما در مورد شــخصی مثل باباطاهر 
می خواهیم صحبت کنیم که در موردش نه عکسی وجود 
دارد و نــه منابــع دقیقــی و نه اتفاق نظــری، هنر آقای 
حســینی این اســت که توانسته این مســتند که قریب 
50 دقیقــه اســت را ان قدر تحمل پذیر و پرکشــش بکند 
که عاملــش هم همان روش تدوین دیالکتیکی اســت 
که اســتفاده کرده اند. بعد هم اســتفاده از تصاویر بسیار 
نابی مثل همان تصاویری که اولین بار از همدان صدسال 
پیش ثبت و ضبط شــده بــود و در این مســتند به کار 
گرفته شــده بود که من خــودم هم اولین بــار بود این 
تصاویر را می-دیدم. تا قبل از این تصاویر، قدیمی ترین 
تصاویری که از همدان وجود داشــت مربوط می شــد به 

گروه فرانســوی که اوایل دهه ۴0 از موسســه پروفسور 
بالتازار در همدان گرفته بودند. این زیبایی های بصرِی بکر 
و ناب و آن تصویر از همدان صدسال پیش یک سندیت 
و یــک وجه دراماتیک را در کار ایجاد کرده اســت. ما در 
تلویزیون هیچ وقت نمی توانســتیم مستند 50 دقیقه ای 
کارکنیــم، همیشــه در هراس بودیم کــه مخاطب بعد از 
گذشــت نیم ســاعت کار را رها کند و من مایه مباهات و 
تبریک می دانم که شــما می توانیــد 50 دقیقه این چنین 
مخاطب را پای خودتان بکشانید. البته شاید این کار برای 
مردمی که با تاریخ ایران و تاریخ عرفان ایرانی آشنایی و 
عالقه ندارند کشــش موضوعی نداشته باشد، البته شاید 
پخش این مستند در مدیای بزرگتری بتواند جوانی را به 
این موضوعات عالقه مند بکند و شــاید اصال زندگی اش را 

هم متحول بکند«.
آقای رضاپور بخش بعــدی صحبت هایش را پس از 
مکث کوتاهی، که انگار به سبب گشتن به دنبال کلمات و 
مقدمه مناســب ایجاد شده بود، به سمت مباحث اصلی 
و تخصصی طرح شده در مستند »طاهر« کشاند و ادامه 
داد: »بنده همانطور که در فیلم عرض کردم باباطاهر را در 
سیستم یارســانی همدان تحلیل می کنم. چرا؟ چون ما 
وقتی که می بینیم از کلمه ُکرد در این جا استفاده می شود 
برای مثال دقت کنید به بخشــی از مســتند که یک  دو 
بیتی را اســاتید حاضر در مســتند نمی توانند به شــکل 

اصیلش تلفظ کنند.
واقعیت این است که تا کسی ُکرد نباشد و ویژه به دو 
گویش کلهری و لکی که رســوب تاریخی گویش پهلوی 
هســتند تسلط نداشــته باشــد خواندن آن دوبیتی های 
منســوب به باباطاهِر نســخه قونیه اگر هم کسی بتواند 
بخواند فهم آن ها مشکل است. اگر از این منظر به باباطاهر 
نــگاه کنیم، نمی توانیم باباطاهر را از ورای این دیوان های 
کنونی بشناســیم و تا با یارسانیسم آشنا نباشیم متوجه 
مقام و مرتبه باباطاهر نمی شــویم. آقــای پورنامداریان 
یک نکته خیلی مهمی را در این مســتند اشاره می کند با 
این مضمون که در ســده های پنجم و ششم دوره نوزایِی 
عرفان اســت؛ خب این همان دوره ای است که در تاریخ 
رســمی اهل حق داریم ســلطان اسحاق ظاهر می شود و 
برای اولین بار یارسانیســم طبقات و سلسله مراتبی پیدا 
می کند. این هم ناشــی از سرکوب وحشــتناکی بود که 
ترک ها از ســده ســوم تا پنجم بر فرهنگ ایران تحمیل 
کردند. غزنوی ها در دوره ی سلطان محمود غزنوی مشهور 
اســت که زندیق کشی یا دگراندیش کشی رایج بود. برای 
مثال در کتاب سفرنامه ناصرخسرو آمده که: »در نیشابور 
کفشــم پاره شده بود و کسی مشغول تعمیر و پاره دوزی 

بود که ناگهان در ته بازار سروصدا شد.  پینه دوز کار من را 
رها کرد و رفت آن جا. وقتی برگشت بر سردرفش اش یک 
تکه گوشت بود. پرسیدم به چه کار رفتی؟ گفت زندیقی را 
تکه تکه می کردند من نیز محض طاعت خدا ضربتی بر او 
زدم«. بعد هم خب سلجوقیان آمدند که این ها به ضرب 
شمشیر جامعه ایرانی را وادار به تبعیت می کردند. این ها 
کمی که قدرتشــان ضعیف شد و ایرانی ها هویت خود را 
پیــدا کردند و عرفان قدیم که در دوره های قبل ســرکوب 
شده بود دوباره هویدا شد. در این سده ها که کمی راحتی 
حاصل شده بود سلطان اسحاق ظاهر می شود. ناگهان در 
این دوره ها می بینیم که دوباره باباطاهر بعد از دویســت 
ســال غیبت تبدیل به َملک ادواری اهل یارسان در کتاب 
»ســرانجام« می شود. چطور است که بعد از این دویست 
سال در ساختار یارسانیسم تفکر باباطاهر 
احیا می شــود؟ این نکته  بسیار اساسی ای 
بــود که آقای پورنامداریان گفت. در خاتمه 
در اهمیت مقام باباطاهــر باید اضافه کنم 
که ســلطان اسحاق را یا پســر یا نواده یا 
به نوعی منســوب به باباعلی پسر باباطاهر 
می دانند و این پیوند نشــان می دهد برای 
حداقــل دو ســده نوعی تفکــر مخفی و 
ناموجه )حداقل برای حکومت های ترکی( 
در منطقه غربــی ایران که می توانیم به آن 
بگوییــم عرفاِن جبال، در حال ُنضج گرفتن 
بوده که ریشــه هایش مربوط به سده های 
دوم تا پنجم بوده و بعد به دلیل ســرکوب 
به زیرزمین و در الیه های زیرین اجتماعی 
رفته و دراوایل قرن هفتم در هیبت سلطان اسحاق ظاهر 
شده و امروز هم بصورت مکتب یارسانیسم وجود دارد«.

پرده آخر. شام و آخر... �
ســپس آقای زنــدی از کارگردان کار آقای حســینی 
خواســت که نظر خودشــان را بگویند. با طنازی حسینی 
در پاســخ که: »من در حدی نیســتم که در این باره نظر 
بدهم« دوباره خنده ســرگرفت. ســوال بعــدی این بود: 
»نســبت به این کار فعلی دوســت داشتید کارتان چطور 
باشــد؟« آقای حسینی پاســخ داد: »البته در سینمای 
مســتند کم تر و در ســینمای داســتانی بیشــتر، آدم از 
حدی بیشتر نمی تواند به آن ایده آل ذهنی که می خواهد 
برســد و موضوعات و شــخصیت های دیگری هم بودند 
که دوســت داشــتم به آن ها در این کار بپردازم، یا مثال 
در مورد تصویرســازی ها نشــد که خیلی از طرح هایی که 
جا داشــت بهتر بشود، بیشتر از این بر  رویشان کار کرد«. 
صدای بشــقاب و چنگال هایی که در حین صحبت ها آرام 
آرام روی میــز انتهای اتاق در کنار هــم قرار می گرفتند، 
گویندگان را به ســمت سکوت سوق داد. و سکوت نشانه 

پایان اظهارنظرهای ما بود. 
یک ساعتی قبل از فیلم رسیده بودیم و تا جمع بشویم 
تاخیر کرده بودیم و یک ساعتی »طاهر« را دیده بودیم. 
تصاویر ناب، شفاف، از آسمان دهه های گذشته همدان و 
پیش زمینه مقبــره باباطاهر در تصاویر، فیلم های ناب و 
دیده نشــده از همدان سال 1۳00، موسیقی متن جذاب، 
پژوهــش کافی، تدوین حرفه ای و خالق و به جا )حاصل 
زحمــات محدثه گلچین(، صدای محشــر راوی )حاصل 
زحمت ســیامک صفری(، تصویرگری فوق العاده دیدنی 
)حاصل هنر ســیامک پورجبار(، تصویربرداری حرفه ای 
)کار ســید وحید حســینی(، موضوعی شاید به این حد 
کارشناســی را به ســطحی از جذابیت برای همه رسانده 
که بی شــک 50 دقیقه پربار و چگال و البته خسته نکننده 
را در اختیــار همه جور بیننده-ای قــرار می دهد. در زمانه 
اضمحالل و الغرِی فرهنگ جلســه پرباری بود برای ما و 
البته هرکسی که به تماشــای طاهر بنشیند. امیرمسعود 
حســینی کارگــردان »طاهر« خود، پروژه هــا و ایده های 
آتی اش از این مســتند به مراتب مهم تر است. چراکه در 
این ســاختار و با این کیفیت شــاید گران قدرترین ُدّری 
باشــد که در حال حاضر به تاریــخ فرهنگی همدان و در 
امتــدادش ایران می پردازد. حرفه ای کاری که می تواند نه 
فقــط با نخبگان و مخاطبان خاص این حوزه که با عموم 
مردم ارتباط برقرار  کند و آن ها را پای شــناختن تاریخ و 

گنج های فرهنگی خود بنشاند.

وین اعتصامی رگداشت پر برای 25 اسفند؛ بز

شهبانوی ادب و ستم ستیزی او
چرا عمر طاووس و ُدّراج کوته؟!

چرا مار و کرکس زَید در درازی؟!
)ابوطّیب ُمصعبی، قرن چهارم هجری(

بدون شــک از طاووســان ُملک 
ادب و ُدّراجــان قلمــرو ســخن که 
عمری کوتاه و مرگی ناگاه داشتند، 
»پرویــن اعتصامــی« اســت. باد 
ســنگدل اجل به واســطه بیماری 
حصبــه، چــراغ زندگی ایــن بانوی 
فرزانــه را در ۳5ســالگی خامــوش کــرد. همین عامل 
به شــخصیت فرهنگــی و ادبی پروین جلــوه ای خاص 
بخشــیده که در دوران جوانی به حدی از پختگی و کمال 
رســیده که چنان اشــعاری نغز و ماندگار به گلستان ادب 
تقدیم کرده است. محمدتقی بهار)=ملک الشعرا(، شاعر 
و ادب پژوه نامدار معاصر، بر دیوان او مقدمه نوشــته که 

خود نشان دهنده ارزش واالی این اثر است. 
استادی و زبردستی پروین در فن »مناظره« به خوبی 
پیداســت و نام این دو-پروین و مناظــره- همواره کنار 
یکدیگر در ذهن تداعی می شــود؛ مناظراتی مانند: مست 
و هشیار-که خوشبختانه هنوز در کتاب ادبیات دوازدهم 
دبیرســتان باقی است و آموزشی لذت خبش برای معلم 
و دانــش آمــوز دارد-، مور و مار، گوهر و ســنگ، کوه و 
کاه، دزد و قاضی، صــاف و ُدرد، کرباس و الماس، نخ و 

ســوزن و دیده و دل. ســخنانی که طرفین این مناظرات 
بــر زبان می آورند، ژرف نگری و باریک اندیشــی پروین 
را نســبت به اجتماع، حکومت، اخــالق و ماهیت زندگی 
نشــان می دهد؛ به خصوص آن جا که تیــغ تیز انتقاد را 
بــا زبان کنایه به ســمت طبقه حاکــم می گیرد و از زبان 
شــخصیت ها نظرهای سیاسی و اجتماعی خود را آشکار 
می کند. شــاعر هوشمند ما با این کار از خفقان و سانسور 
حکومت هــا در امان می ماَند و همچنین محتوای شــعر 
خــود را از قید زمان و بند مکان آزاد می کند تا اشــعار او 
به مانند دیگر شــاهکارهای ادبی، از مرز سال ها و سده ها 
بگذرد و زبان حال همه خردمندان، ستمدیدگان و آزادگان 
تاریخ باشــد. آیا آن جا که حافظ بــه ریا و تزویر می تازد 
و صداقت و یکرنگی را می نوازد، فقط برای قرن هشــتم 
و جامعه شــیراز است؟! شــعر پروین را هم باید از این 
نوع برشــمرد. یک نمونه از مناظــرات او را با عنوان »دزد 
و قاضی« بررسی می کنیم)دیوان پروین اعتصامی، نشر 

الهام، چاپ سوم، 1۳۸۸، صص15۴-15۳(:
دزدی را بــه محضــر قاضی می برند بــرای محاکمه. 
حاال قاضی که از مهم تریــن مناصب حکومتی و نماینده 
حکومت اســت در مقابل شخصیتی کاماًل متضاد با خود 
قــرار می گیــرد؛ دزدی که ُجرمی را مرتکب شــده و باید 
جوابگوی عملش باشــد تــا کیفر ببیند. امــا این ظاهر 
ماجراســت و ابتــدای آن؛ در ادامه می بینیــم که جای 

شخصیت های سیاه و سپید عوض می شود و پروین، ما 
را به تاملی دوباره و نگرشی نو فرا می خواند.

در همــان ابتدای گفتگو، دزد تندترین پاســخ ها را به 
قاضی می دهد و او را »مردم آزار«، »منافق« و »راهزن« 

خطاب می کند:
گفت قاضی کاین خطاکاری چه بود؟!

دزد گفت: از مردم آزاری چه سود؟!
گفت: هان! برگوی شغل خویشتن
گفت: هستم همچو قاضی راهزن

گفت: آن زرها که ُبردستی کجاست؟!
گفت: در همیان تلبیس شماســت )همیان:کیســه/ 

تلبیس:حیله و فریب و دورویی(
گفت: آن لعل بدخشانی چه شد؟! 

گفت: می دانیم و می دانی چه شد!
گفت: پیش کیست آن روشن نگین؟!

گفت: بیرون آر دست از آستین
حــاال جــای متهم و قاضــی عوض شــده و بدترین 
اتهامات بر شخصی وارد می شود که باید پاک و پرهیزگار 
باشــد تا بتوانــد آلودگان و مجرمــان را بیابد و فرمان به 
مجازاتشــان دهــد. اکنون شــخصیت بی پــروای دزد، 
یکه تاز این میدان می شــود و قهرمانانه بر کوس رسوایی 

باالنشینان می کوبد:
دزدی پنهان و پیدا کار توست 

ماِل دزدی جمله در انبار توست
تو قلم بر حکم داور می بری

من ز دیوار و تو از در می بری )ســرقت من آشکار و 
دزدی تو پنهانی است(

حد به گردن داری و حد می زنی
گر یکی باید زدن، صد می زنی

اکنــون نکته عمیق تری مطرح می شــود: بزرگ ترین 
راهــزن، راهزن عقاید مردم اســت و مــردم باید نهایت 
دانــش و بینــش خود را بــه کار بندند تا ایــن راهزن را 

بشناسند و کمر بشکنند:  
می زنم گر من رِه خلق ای رفیق! 

در ره شرعی تو ُقّطاع الّطریق )قطاع الطریق: راهزنان( 
دست من بستی برای یک گلیم
خود گرفتی خانه از دست یتیم

دزد جاهل، گر یکی ابریق ُبرد )ابریق: آفتابه( 
دزد عــارف، دفتــر تحقیق برد )عــارف: دانا/ تحقیق: 

حقیقت دانی و دانایی(
دیده های عقل، گر بینا شوند

خودفروشان زودتر رسوا شوند
دزد زر بستند و دزد دین رهید

شحنه ما را دید و قاضی را ندید؟!
دیگر ای گندم نمای جوفروش!

با ردای ُعجب، عیب خود مپوش

چیره دستان می ُربایند آن چه هست
می ُبرند آن گه ز دزِد کاه، دست

و در پایان به نتیجه گیری این حکایت می رســیم که 
می توان آن را شاه بیت این مثنوی به حساب آورد:

دزد اگر شب، گرِم یغما کردن است
دزدی ُحّکام، روِز روشن است

بانوی ســخنور و ســخندان ما این گونه طوق رسوایی 
بــر گردن ســتبر زور و تزویر می افکند تــا فرزند فهیمی 
باشــد از تبار فردوسی که فرمود: »زیاِن کسان از پی سود 
خویش/ بجوینــد و دین اندر آرند پیش« یا شــاگردی 
شایسته در مکتب سعدی که سرود: »َترک دنیا به مردم 
آموزند/ خویشتن سیم و َغّله اندوزند«. نامش ماندگار و 

یادش جاودان باد. 

محمدرابطی

محمدسلگی

کوچویی آلبرت
روزنامهنگار

مناسبت
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جیب خالی مردم
کساد نوروز  و بازار 

ده ویـژه
پرون

ونا وز با طعم فقر و کر نور
مردمان حوزه تمدنی ایران هزاران ســال است که نخستین روز بهار را با 

نام نوروز جشن می گیرند.
اعصــار گذشــته وقایع و رویدادهــای عجیــب و روزگاران پر فراز و 
نشــیبی بر این مردمان گذشــته، اما همواره برای بزرگداشت این جشن 

تالش کرده اند.
گذشــته از ریشــه های این جشــن کهن، امروز یکــی از اصلی ترین 
نمادهای همگرایی ســاکنان این حوزه که با عنــوان حوزه فرهنگی نوروز 
می شناســیم، همانا جشن نوروز است. نه جشــن نوروز تنها در بیرون از 
مرز جغرافیایی ایران بلکه در داخل کشــور نیــز نماد اتحاد اقوام مختلف 

ایرانی است.
 اما ظهور بیماری چینی کرونا در ۱۵ ماه گذشــته و شــرایط نابسامان 
معیشــتی و اقتصادی که بخشــی از آن حاصل و نتیجه همین بیماری 
اســت و بخش دیگر به مدیریت کالن کشور برمی گردد، باعث افسردگی 
عمومــی در جامعــه شــده و افــراد و خانواده ها بیــش از پیش از هم 
فاصلــه گرفته اند. در این بین عامل اقتصادی اهمیت و نقش بیشــتری 

است. داشته 
انفعال دولت در مدیریت بازار باعث شده بسیاری از اقالم مورد نیاز مردم 
از جمله میوه و شــرینی و تنقالت از سبد خرید بسیاری از خانواده ها حذف 

شود که این مسئله در خریدهای نوروزی بیشتر مشهود است.
همان طور که گفته شد، ناامیدی و افسردگی حاکم بر جامعه دل و دماغ 
توجه به مناسک و آئین های فرهنگی از جمله جشن نوروز را از مردم گرفته 
اســت.  بنابراین کسی که با شکم گرسنه سر به بالین می گذارد، نمی تواند به 
آئین و فرهنگ فکر کند و آن چه تاکنون از این جشن باشکوه برجای مانده 

نیز کمرنگ تر خواهد شد.
هــر چند با وجود نگرانی از بیماری کرونا دید و بازدیدهای گروهی جایز 

نیست اما فقر جمع های خانوادگی را نیز از هم گسیخته است.
تداوم شرایط فعلی ضربه بزرگی به عناصر و پدیده های آئینی زده است؛ 

در واقع فقر و کروناهمگرایی مردم را نشانه گرفته است.
انتظار می رفت مردم تنها با اضطراب و نگرانی های کرونا دســت و پنجه 
نرم کنند اما سیاســت های دولت فشــار مضاعفی بر جسم و جان مردمان 
این ســرزمین تحمیل کرده به دلیل این که دولت یا نتوانســته یا نخواسته 

بازار را سروسامان دهد.

یادداشت سردبیر

وز در متون کهن نور
در اوستا نامی از نوروز به میان نیامده است.

بندهشن �
زرتشــت سه بار با هوو نزدیک شد و هر بار نطفه ای 
از او بــر زمین افتاد و این ســه نطفه در تحت مراقبت 
ایزد اناهیته )ناهید - فرشــته آب( در دریاچه کاسوه 
نهاده شــده. در آن جا کوهی اســت به نام »کوه خدا« 
که جایگاه گروهی از پارسایان است. هر سال در نوروز 
و مهــرگان این مــردم دختران خود را بــرای آب تنی 
در دریاچه مزبور می فرســتند زیرا زرتشت بدانان گفته 
اســت که از دختران ایشان اوشیدر و اوشیدر ماه و سوشیان )موعودان سه 

گانه مزدیسنا( به وجود خواهند آمد.
 
شاهنامه فردوسی �

در پادشاهی جمشید ابیاتی در بنیادنهادن جشن نوروز آمده است:
همه کردنی ها چوآمد بجای/ ز جای مهی برتر آورد پای

به فر کیانی کی تخت ساخت /چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی/ ز هامون به گردون بر افراشتی

چو خورشید تابان میان/ هوا نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بران تخت اوی/ شگفتی فرومانده از بخت اوی

به جمشید بر، گوهر افشاندند/ مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو، هرمز فوردین/ بر آسود از رنج تن، دل ز کین

بزرگان بشادی بیاراستند/ می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار/ به  ما ماند از آن خسروان یادگار

 
آثار الباقیه ابوریحان بیرونی �

... و نیز گفته اند: جم در شهرها می گردید و چون خواست به آذربایجان 
اندر شود بر تختی از زر نشست و مردم وی را بدوش می بردند و چون فروغ 
خورشــید بر او تابید و مردم او را بدیدند، وی را بزرگ داشــته بدان شادی 

کردند و آن روز را جشن گرفتند.
... و نیــز گفته اند: چون اهریمن برکت را از روی زمین زایل کرد و باد را 
از وزش انداخت تا درختان خشــک شدند و نزدیک بود که عالم کون دچار 
فســاد شود، پس جمشید به امر خداوند و ارشاد او به ناحیه جنوبی رفت و 
قصــد مقام ابلیس و یاران وی کــرد، در آن جا مدنی بماند تا این غائله رفع 
شــد. پس مردم به اعتدال و برکت و فراوانی برگشتند و از بال نجات یافتند 
و در ایــن هنگام جم به دنیا بازگشــت و در این روز مانند آفتاب طلوع کرد 
و نور از او ســاطع شــد چه او مثل خورشید نورانی بوده است و از این روی 
مردم از دو آفتاب تعجب کردند و آن چه چوب خشــک بود ســبز شد پس 

مردم گفتند: روز نو
 
فارسنامه ابن بلخی �

پس ]جمشــید[ بفرمود تا جمله ملوک و اصحاب اطراف و مردم جهان 
به اصطخر حاضر شــوند، چه جمشید در سرای نو بر تخت خواهد نشستن 
و جشــن ســاختن. و همگان بر این میعاد آن جا حاضر شدند؛ و طالع نگاه 
داشــت و آن ســاعت که شــمس به درجه اعتدال ربیعی رسید وقت سال 
گردش، در آن سرای به تخت نشست و تاج بر سر نهاد و همه بزرگان جهان 
در پیش او بایســتادند و جمشید گفت بر سبیل خطبه که: ایزد تعالی ورج 
و بهــاء ما تمام گردانید و تأیید ارزانی داشــت و در مقابله این نعمت ها بر 
خویشــتن واجب گردانیدیم که با رعایا عــدل و نیکوئی فرمائیم. چون این 
ســخنان بگفت همگان او را دعای خیر گفتند و شــادی ها کردند و آن روز 
جشن ساخت و نوروز نام نهاد و آن سال باز نوروز آئین شد و آن روز هرمز 
از ماه فروردین بود و در آن روز بســیار خیرات فرمود و یک هفته متواتر به 

نشاط و خرمی مشغول بودند.
 
نوروزنامه منسوب به خیام �

آمــدن موبد موبدان و نوروزی آوردن، آئین ملوک عجم از گاه کیخســرو 
تا به روزگاه یزدجرد شــهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده اســت که 
روز نوروز نخســت کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با 
جام زرین پر می و انگشــتری و درمی و دیناری خســروانی، و یک دسته 
خوید]جوانه گیاه[ ســبز رســته و شمشــیری و تیر وکمان و دوات و قلم و 
اســپی و غالمی خوبروی و ســتایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان 
پارسی به عبارت ایشان، چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی، پس بزرگان 

دولت در آمدندی و خدمت ها پیش آوردندی.

تاریخچه

ونده ویـژه پر

امسال برخالف پارسال کرونا آن قدر برای مردم جدی نیست که از خانه بیرون نیایند و به این پیش فرض که در نوروز 
دید و بازدید نخواهند داشت، قید خرید اسفند ماهی را بزنند اما قیمت های سرسام آور که همه قواعد علم ریاضی را به 
هم ریخته اند و همه تحلیل های اقتصاددانان را به سخره گرفته اند و در کنار آن جیب های خالی از پول، قدرت خرید را از 

مردم گرفته تا یکی از معدود دل خوشی های آن ها یعنی نوروز هم از آن ها گرفته شود.

سال 1400؛ سال شکفتن، سال طبیعت
وزی پاک یستی برای نور توصیه های محیط ز

نوروز پاک �
چند ســالی اســت کــه فعــاالن محیط 
زیســت یک شــعار و یــا توصیه جــدی به 
اســتفاده کنندگان از طبیعت، منابع طبیعی و 
محیط زیســتی دارند که این توصیه به یک 

شعار تبدیل شده است که عبارت از:
»هنــگام ورود و اســتفاده از طبیعــت و 
محیط زیست نباید از خود هیچ چیزی به جا 
بگذاریم جز رد پا و هنگام خروج از طبیعت و محیط زیســت نیز 

نباید چیزی با خود همراه بیاوریم جز عکس های گرفته شده«.
در نــوروز ۱400 نیــز با توجه به مشــروط بودن ســفرها، هنوز 
مشــخص نیســت که میزان  ســفرهای درون و برون شــهری به 
چــه کمیت و کیفیتی برگذار خواهد شــد. البته بــا توجه به وقوع 
ویروس های چینی و انگلیســی، اگر سفرها حداقل باشد، طبیعت 
فرصت بیشــتری برای خودپاالیی و برگشتن به نقطه تعادل خود 
می یابــد. در ادامه به توصیه های بــرای حفظ هر چه بهتر طبیعت، 

پیش و در هنگامه عید باستانی اشاره می کنیم. 
توصیه هایی برای خانه تکانی

در ایام نوروز که طبق سنت دیرینه خانواده های ایرانی به خانه 
تکانی مشــغولیم و با زدودن خاک و غبار از خانه و کاشــانه خود 
به اســتقبال بهار رفته و در تعطیات نوروزی به دامان طبیعت پناه 
می بریم، بر ماست که در راستای حفظ و حراست از محیط زیست 
و طبیعت کوشا باشیم تا برای تفریح و آرامش و یا رفع آلودگی از 

محیط زندگیمان، محیط زیست را آلوده و تخریب نکنیم.
با توجه به وضعیت کم آبی و خشکسالی، آب این مایه حیات 
که همه سرسبزی و شــادابی بهار با وجود بی مانندش گره خورده 
اســت؛ را هدر ندهیم. در این میان وظیفه تک تک شهروندان در 
خانه تکانی های شــب عید، رعایت الگوی مصــرف بهینه آب می 
باشد چراکه هر فردی می تواند به سهم خود با مصرف کمتر روزانه 

چند لیتر آب، نیاز خود و نسل های آتی را تأمین کند.
اســتفاده بی رویه از محصوالت شــوینده و پاک کننده، یکی از 
عوامل مهم خطرســاز برای محیط زیست و به خصوص منابع آب 
در شهرهاســت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالمت افراد 
را در معرض خطر قــرار می دهند. یکی دیگر از پرکاربردترین مواد 

در روزهای خانه تکانی، مواد شــوینده، ســفیدکننده و ضدعفونی 
کننده هاســت که همه برای شستشو و نظافت وسایل به آن ها نیاز 
دارنــد، اما این مواد با توجه بــه ترکیباتی که دارند، اگر در مصرف 
آن ها مالحظات خاصی انجام نشــود به همــان اندازه که به ظاهر 
پاکیزگی به ارمغان می آورند، می توانند برای فرد و محیط زیســت 
مضر و مخرب باشند. پیشــنهاد می شود که از شوینده های با پایه 
گیاهی و طبیعی اســتفاده شــود و یا میزان مصرف شوینده های 
شیمیایی کمتر مورد استفاده قرار گیرند تا حداقل زیان به طبیعت 

وارد شود.

توصیه های محیط زیســتی برای ســفرهای  نوروزی )درون و  �
برون شهری(

 به درختان آســیب نرســانید و به کودکان خــود بیاموزید که 
گیاهــان را نوازش کنند و هرگز به شــاخه ها و تن آن ها آســیب 
نرســانند؛ قطع درختان جهت تهیه ســوخت موجب تشدید خطر 

فرسایش خاک و از بین رفتن زیبایی منطقه می شود.
 از صابون ها و مواد پاک کننده قابل تجزیه در محیط زیســت 
اســتفاده شــود و همچنین از رها کردن زباله ها و پســمانده مواد 

غذایی مورد استفاده در سفر در محیط خودداری کنید.
 هنگامی که در کنار رودها و دشــت ها زیرانداز و ســفره پهن 

می کنید، مراقب ُرستنی های زیرپای خود باشید.
 از بلند کردن صدای بلندگوهای پخش کننده هایی که ســبب 

آلودگی صوتی می شوند بپرهیزید.
 الزم است همیشه یک کیســه هممراه خود داشته باشیم و 
زباله های تجزیه نشــدنی)مواد پالستیکی، نایلون، شیشه، قوطی( 

را در آن بریزیم و به محلهای جمع آوری زباله در شهر برسانیم.
 زباله های تجزیه شــدنی را مانند پس مانده غذایی، پوست 
میوه هــا اگر در مســیرهای عمومی اســت، دفن کنیــم و اگر در 
مســیرهای کم رفت و آمد اســت دور ازچشم دیگران در دسترس 

پرندگان و چرندگان قرار دهیم.
 ســعی کنید برای گرم کردن غــذا و تهیه چای از گاز کوچک 
سفری اســتفاده کنید و اگر ملزم به روشن کردن آتش شدید در 
مکانهای جدید و نو آتش روشــن نکنید زیرا پوشــش گیاهی آن 

قسمت از بین می رود.

 از بیراهه رفتن و میانبرزدن در مســیرهای عمومی خودداری 
کنید تا کمترین آسیب به دامنه وارد شود.

 از نوشــتن یادگاری روی ســنگها و دیوار پناهگاه ها و نازیبا 
کردن کوهستان خودداری کنید.

 در روز طبیعــت، تــا حد امکان از غذاهای آمــاده که نیازمند 
پخت مجدد نیست به همراه داشته باشید. در صورت نیاز به آتش، 
حتی االمکان از ذغال آماده اســتفاده کنید حتمًا خاکستر آتش را 

نیز با آب و خاک خاموش کنید.
 در صورت مواجه شــدن با هر گونه حریق در جنگل نسبت به 
خاموش کردن آن اقدام و یا با مراکز آتش نشــانی، محیط زیست 

و منابع طبیعی تماس گرفته و موضوع را گزارش کنند.
 شماره ۱۵04 را به یاد داشته باشید در صورت هرگونه تخریب 
در عرصه های منابع طبیعی مامــوران یگان حفاظت منابع طبیعی 

را خبر کنید.
 به هیچ عنوان وارد مناطق حفاظت شــده نشوید این مناطق 

از نظر تنوع زیستی آسیب پذیری بیشتری دارند.
 ماهی هــای قرمز را در آب های جاری رها نکنید این ماهی ها 

گونه های بومی کشور را از بین می برند.
 از جایگاه هــای مخصــوص اســکان مســافران که توســط 

شهرداری ها تهیه شده است، استفاده کنید.
 هر مکانی را به گونه ای ترک کنید که گویی هرگز به آن منطقه 

نرفته اید.
 دیده بان طبیعت ســرزمین خود باشیم و برای حفظ محیط 
زیســت ســرزمین پهناور ایران، احســاس مســوولیت کنیم و به 

متخلفان تذکر دهیم.

سال 1400؛ سال طبیعت �
چندی پیش تعدادی از کوهنوردان همدانی در نامه به »مسعود 
ســلطانی فر« وزیر ورزش و جوانان از وی درخواست کردند استان 
همدان و در راس آن کوهستان الوند در تقویم  سال ۱400 به عنوان 
پایتخت کوهنوردی کشــور نامگذاری شود. امید است این مهم، به 
وقوع بپیوند. این اتفاق می تواند در کنار بسیاری اقدامات نمادین، 
علمی و عملی ســال ۱400 را به ســالی برای حفاظت هر چه بهتر 

طبیعت همدان بدیل کند.

وزی در باِب آداِب نور
 برای کودکان

آن وقت ها، عطر شــکوفه های سیب و 
گل هــای یاس در پیاده روها، جیک جیک 
پرندگان، تخم مــرغ رنگی های مادربزرگ، 
رفتــن به خانه پــدر بــزرگ و مادربزرگ، 
اســکناس های تازه الی کتــابِ  حافظ و 
قرآن روی طاقچه کنارِ هفت سین،  خبر از 
یک اتفاق تازه بود. آدابِ  دلنشینی که رنگ نو و حالِ  خوب 
را به زندگی کودکان می داد. این شکل رسوم نه تنها خاطره ای 
خوش در حافظه کودکان برجا می گذارد، بلکه در رشد عاطفی 

و اجتماعی او نقش بسیار دارد.
هر کشــور و هر فرهنگ آداب و رســوم و ســنت هایی با 
قدمت تاریخی دارد که از نســلی به نسل دیگر انتقال یافته 
اســت. این آداب و سنن بســیار معنا دارند و به بیانی وجه 
مشترک افراد یک مرز و بوم را تشکیل می دهند. بخشی از 
این ســنت ها هویت ملی یک قومند و به وسیله آن در دنیا 

شناخته می شوند.
بسیاری از جشن های ملی و مذهبی ما با آداب و رسوم 
خاصی برگزار می شــوند. هر کدام از این مراســم و رفتارها 
مرتبــط با آن فلســفه متمایز دارند و برپایی این ســنت ها 
با تشــریفات، جشــن ها و آئین هــای مربوط بــه کودکان 
لذت بخش و خاطره ساز است. چراکه در کنار خانواده تجربه 
باهم بودن های همراه با شادی را تجربه می کنند و از طرفی 
مهارت های ارتباطی و شناختی کودک گسترده می شود. هر 
چند با توجه به شــرایط پاندمی کویید ۱9 نمی شــود خیلی 
کودکان را به دید و بازدیدهای جشــن نوروز تشــویق کرد. 
اما می توان در قالب داســتان فلسفه نوروز را برای کودکان 
روایت کرد. از آنان کمک خواســت تا در خانه تکانی به مادر 
و پدر خود کمک کنند، سبزه بریزند و یا سفره هفت سین را 
به سلیقه خود بچینند، کارت پستال های دستی را با دست 
خِط  خود برای شاد باش نوروزی دوستانشان آماده کنند و 
بسیاری از نکات آموزشی و تربیتی  دیگر را به همین شکل 
به صورت غیرمستقیم و به طور عملی با کودکان تجربه کنند 

و به اشتراک بگذارند.

تاریخ بلند چهارشنبه سوری
آئین ها و مراســمی که از زمان های گذشته به ما 
ارث رســیده در کنــار این که 
بیانگــر قدمــت و پیشــینه 
تاریخــی کشــورمان اســت 
گویای هویت فرهنگی ما نیز 
هست. به ســخن دیگر این 
شناسنامه ای  همانند  آئین ها 
هســتند که مشــخصات ایرانی بودن بر صفحات آن 

حک شده است.
در رفتارهای نمادین وابســته به آئین های نوروز 
مفاهیم رمز گونه ای نهفته اند که پیوند تمثیلی آن ها را 
با دور کیهانی و گردش سال و اسطوره های آفرینش 
انســان و نور و روشــنایی و اســطوره فروپاشی نظم 
زندگی نشان می دهند. بسیاری از این رفتارها با حفظ 
معنا و نقش فعال و ســودمند کهن خود در الگوهای 
رفتــاری مردم جامعــه نهادینه شــده و در مجموعه 
ارزش های فرهنگی آنان درآمده اند. نهادینه شدن این 
دسته از رفتارهای آئینی نوروزی در فرهنگ و زندگی 
اجتماعــی مردم زمینه کهــن تاریخی دارد و جاذبه و 
ارزش اعتبار آن ها از دیرباز نــزد فرهنگوران نیرومند 
است )بلوکباشــی، ۱392: ۵0(. بســیاری از رفتارها 
و آئین هــای نمادین قبــل از نوروز همانند مراســم 
چهارشنبه ســوری از دسته رفتارهای فرهنگی هستند 
که برخی از آن ها هنوز در جامعه کنونی ایران بازمانده 
و کم و بیش کارکرد و نقش کار آمد و ســودمند خود 

را میان گروه هایی از مردم حفظ کرده اند.
یک رشــته از جشــن های آریایــی، از اقوام هند 
و ایرانی و هند و اروپایی، جشــن های آتش اســت. 
منظور از جشن های آتشــی، جشن هایی است که با 
افروختن آتش برای ســور و سرور و شادمانی آغاز و 
اعالم می شــود و در ایران از جمله جشن های آتش 
که باقی مانده، جشن سوری در پایان سال یا همان 

چهارشنبه سوری حالیه است )رضی ،۱380 :٢٣١(.
در ایران باستان ســال دوازده ماه بود و ماه سی 
روز اســت و سال ٣٦٠ روز داشــت و هر سال ٥ روز 
اندی کمتر از یک سال خورشیدی کامل این پنج روز 
در پایان سال افزوده می شد و اندی پس از گذشتن 

هر یک از صد و بیســت سال، به صورت یک ماه در 
آخر دوازده ماه ســال، یعنی پس از هر صد و بیست 
ســال یک بار، سال ســیزده ماه داشــت، پنج روز: 
اندرگاه یا هیجک و یا »گاه« خوانده می شــد و بعد 
در فارســی به »پنجه دزدیده« و در عربی به »خمسه 
مســترقه« معروف شد. هر ماه ایرانی نامی از ایزد و 
فرشتگان داشت و هر روز از ماه هم نامی ویژه خود. 
فروردین و اردیبهشــت و مانند این نام ماه ها بوده اند 
و هرمــز و مهین و مانند این بــه ترتیب نام روزها و 
بخــش کردن ماه ها به چهار هفتــه در ایران، پس از 
ظهور اسالم است و شنبه و یکشنیه و دوشنبه و مانند 
این نامیدن روزهای هفته، از زمان رواج آن روز شمار 

کنونی بر اثر ورود اعراب به ایران باب شد.
هنــوز در زیان و ادبیات فارســی و برخی گویش 
ایرانی به معنای »جشــن« و »مهمانی ســرخ« به 
کار رفته اســت. هنگام اجرای جشــن ســوری در 
پایان ســال چهارشــنبه نبوده و چون در تقویم روز 
شــمار ایرانی شنبه و چهارشــنبه و مانند این وجود 
نداشــته و این جشن ســوری در یکی از چند شب  
آخر سال بر پا شده است. شب چهارشنبه آخر سال 

ایرانیان جشــن می گیرند و شــادی سرور می کنند 
و آتش می افروزند و و با شــعله های ســرخ آتش 
دل تاریک شــب را سرخ و روشن می کنند. می توان 
شــب چهارشنبه سوری را جشن شــب چهارشنبه یا 
شــب چهارشنبه ســرخگون و ســرخ خام دانست 

)بلوکباشی،۱380 : ۵3و٥٤(.
آتــش افروختــن،  فال گوشــی، قاشــق زنی و 
کوزه شــکنی برخــی از رســم های معمول در شــب 
چهارشنبه ســوری اســت. آداب و آئین ها و سنت ها، 
اشــعار و باورها که در چهارشنبه ســوری رایج اســت 
نمادی از همبســتگی فرهنگی، دورکردن پلیدی ها و 
زشــتی ها به منظور زایش دوباره زمین است. مراسم 
چهارشنبه ســوری نماد امید، نشاط و شادمانی است. 
همچنیــن دارای کارکرد اقتصــادی و گردش چرخه 
تولید اســت. هر کدام از آئین هایی که در پایان سال 
انجام می شــود همه از جمله ســنت هایی هستند که 
دارای کارکردهایــی برآمده از اجتماع، خواســت ها و 
نیازهای مردم هستند. شادی، نشاط آفرینی و امید، 
جزئی از پدیده های اجتماعی هستند که در بازسازی 

این آئین همه ساله تولید می شوند.

1400 با نوروزی متفاوت
بازار امسال نسبت به سال 
قبل شلوغ تر است اما خیلی ها 
تماشــاگرند و به جای خرید، 
جدول قیمــت می گیرند تا بر 
تشویش هایشان اضافه شود و 
شرمنده از روی خانواده به خانه 
برگردند. امســال خیلی خبری 
از ســبزه های خوشرنگ که کنار خیابان یا پیاده روها 
چیده می شــدند، نیســت، صدای سمنوفروشان به 
گوش نمی رســد و ماهی های ســفره هفت ســین 
)اگرچه جزو فرهنگ نوروز نیستند( خیلی به چشم 
نمی آیند. تنها چیزی که شــنیده می شــود، پچ پچ 
زن و شوهرها و پدرها و مادرهاست که »وای چقدر 

گران! واقعا توان خریدش را ندارم«.
برای من که همیشه بازار شلوغ شب عید کالفه ام 
می کرد و همه تالشــم را می کردم که در ساعت های 
شلوغ در خیابان نباشم، دیدن بازار خلوت و چهره های 
نگران شهروندان، کالفه کننده تر است. با این اوصاف 
الزم نیســت استاندار اطالعیه بدهد که »بازار همدان 
تعطیل نیســت«، آقای اســتاندار اتفاقا بازار همدان 
خیلی هم تعطیل است! سری به سایت اتاق اصناف 
می زنم تا جدولی از قیمت کاالهای اساسی تهیه کنم 

و به گزارشم اضافه کنم، لینک غیرفعال است! یعنی 
مســئوالن هم رویشان نمی شــود قیمت های سر به 

فلک کشیده را در سایت هایشان درج کنند.
قیمت های عجیب و غریب �

خانــم کلهری برای خرید مواد شــوینده به بازار 
آمده و می گوید: اصال باورم نمی شــود، قیمت مواد 
شــوینده سه برابر شــده و توان خرید آن ها را برای 

انجام سنت خانه تکانی ندارم.
از او می پرسم با توجه به شیوع کرونا مگر امسال 
دید و بازدید دارید که پاســخ می دهد: دید و بازدید 
هــم که نباشــد آدم دلش نمی خواهند گــرد و غبار 
امســال را به نوروز سال بعد ببرد. ما ایرانی ها عادت 
کرده ایم که هر ســال دم عیــد خانه تکانی کنیم اما 
با این قیمت های سرســام آور مواد شــوینده که من 
می بینم انگار باید این سنت زیبا را هم تعطیل کرد.

حذف آجیل از سفره عید �
آقایی جلوی مغازه خشکبارفروشــی دست زیر 
چانــه زده و قیمت ها را نگاه می کند و با چهره مات 
و مبهــوت می گوید: قیمت هــر کیلو آجیل معمولی 
چیزی حدود 300 هزار تومان است و من اگر بخواهم 
ســه کیلو آجیل بخرم باید حدود یک میلیون تومان 
بدهم در حالی که کل عیدی بازنشستگانی مثل من 

یک و نیم میلیون تومان بوده است. به نظر شما این 
یک و نیم میلیون تومان را چطور تقسیم کنم که یک 

سفره آبرومند عید برای فرزندانم باز کنم؟
وی ادامه می دهد: با این تفاســیر باید آجیل را 
هم از ســفره عید حذف کنیم و با چند کیلو شکالت 
نوروز را از سر بگذرانیم که البته قیمت آن هم سر به 

فلک کشیده و کم از آجیل ندارد.
صف طویل روغن �

بانویــی که دســت خالی از صــف طویل روغن 
برگشــته هم می گویــد: باور کنید چنــد قلم کاالی 
اساســی مانند برنــج و قند و شــکر و این چیزها 
خریــده ام و جمعــا یک میلیون و صــد تومان پول 
داده ام حاال گوشــت و این چیزهــا مانده که با این 
قیمت هــا اصال نمی توانم طــرف قصابی ها بروم چه 

برسد به این که به فکر خرید باشم.
این خانم خانه دار می افزاید: نایاب شــدن روغن 
هــم که قوز باال قوز شــده و از این صف به آن صف 
برای پیداکردن روغن می رویم. مسئوالن که معتقدند 
ما باید صرفه جویی کنیم، بگویند کدام غذا را می توان 

بدون روغن پخت تا ما هم آن غذا را بپزیم.
تماشاگران صحنه �

به مغــازه داری که از محســنات یک لباس برای 

مشتری خود صحبت می کند، می گویم: »گویا امسال 
بازار شــلوغ تر از سال قبل است« که می گوید: بله اما 
بیشترشان تماشــاگرند و توان خرید ندارند. ما هم 
وقتی جنســی را می فروشــیم دوباره باید مثل آن را 
بــه دو برابر قیمت بخریم، بــه خاطر همین از خرید 

جنس های جدید ناتوانیم و مغازه خالی است.
پالن آخر �

غمگین و خســته از این همه عجزی که در چهره 

همشهری هایم می بینم، به خانه برمی گردم و هرچه 
اینور و آنور را نگاه می کنم، خبری از ظروف رنگارنگی 
که مادر هر ســال در آن ها سبزه می ریخت و به چند 
همســایه اینور و چند همســایه آنور می داد و سهم 
بچه ها هم که محفوظ بود، نیست. می پرسم: »مادر 
چرا امسال سبزه نریخته ای ؟« که می گوید: »سبزه؟ 
مگر امســال عید داریم؟ دلت خوش اســت مادر! 

همه عزادارند، عید کجا بود؟«.

میترا سیفی

محمد افشار
فعال فرهنگی

کباز یلدا خا
کودکان تسهیلگر 

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 
محیط زیست

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

جشن نوروز؛ آئینی کهن در ستایش ستودنی ها
واژه جشــن که فارسی دری است از »یسن« 
به معنی »ســتایش« گرفته 
شده است. یسن در اوستایی 
yasna- اسم است از ریشه 

yaz- به معنی »ستودن«.
نوروز را جشــن می نامیم 
چــون بــا ســتایش همراه 
کهــن  ادبیــات  در  اســت. 
منســوب به زرتشــتیان آمده اســت که خداوند 
جان و ِخرد، گیتی را در شــش هنگام یا شــش 
چهــره )گاهنبار( آفرید و هر چهــره، پنج روز به 
طول انجامید. به این ترتیب که نخست آسمان، 
ســپس آب، زمین، گیاهان، جانوران و در پایان 
چهره ششــم که پنج روز آخر هر ســال اســت 
انسان آفریده شــد و با پیدایش انسان، تکامل 
در آفرینــش بــه مرحله تازه ای رســید. پس به 
پاس ارج نهادن به پیدایش انســان، کامل ترین 

آفریده اهورامزدا جشن بزرگ 
نوروز را با شــکوهی فراگیر بر 

پا داشتند. 
زرتشتیان برابر نوشته های 
اوســتایی باور دارنــد که ده 
روز مانــده به آغــاز فروردین 
ماه هر ســال، فَرَوهرهای در 
فرود  زمیــن  به  گذشــتگان 
خواهند آمد، مدت ده شــبانه 
و  فرزنــدان  میهمــان  روز 
نوادگان خــود خواهند بود و 
در سپیده دم نخستین روز از 

ماه فروردین )آغاز نوروز( به جایگاه مینوی خود 
باز خواهند گشــت. پس برای شادی فَرَوهرهای 

درگذشتگان آمادة استقبال از آنان خواهند شد.
نوروز همچنین زمان نو گشــتن سال و زمان 
باززائی و تجدید حیات طبیعت اســت. گیاهان 
رویــش دوباره را آغاز می کننــد، حیوانات حیات 
جنسی خود را برای زایشی دیگر از سر می گیرند، 
مردگان زنده می شــوند و روان هایشان از جهان 

مردگان به جهان زندگان باز می گردند. زندگان نیز 
با نو شدن سال به ساحت دیگر از حیات طبیعی 

و اجتماعی گام می نهند.
پس جشــن نوروز که با پاک کردن پلشتی ها 
آغاز می شــود و بــا دور انداختن کهنگی ها و دود 
کــردن اســفند و ُکندر و افشــاندن بوی خوش، 
گســتردن خوان نوروزی، ســبزه ریختن و مانند 
این ادامه می یابد. ایرانیان با کنار گذاشــتن کار 
و کاســبی، تمام اعضای خانــواده دور هم جمع 
می شــوند و با گرامیداشت و رستاخیز مردگان و 
بازگشت روان آن ها و پیوستن به زندگان و با هم 

زیستن را جشن می گیرند.
ســرانجام مرحله پایانی جشن گذار و انتقال 
و بازگشت و پیوســتن مردم به جامعه و حیات 
اجتماعی و اقتصادی روزانه فرا می رسد. سیزده 
نــوروز و آئین های آن و رهایــی از هر قید و بند 
اجتماعی نشانه هایی از پایان گرفتن دوره گذار و 

سرآغاز زندگی اجتماعی دوباره است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
۱- بلوکباشــی، علی، ۱379، »آئین های نوروزی، رمز 
رســتاخیز و تجدیــد حیات آفرینــش، مجموعه مقاالت 
نخســتین همایش نوروز، صص76-73، سازمان میراث 

فرهنگی.
2- نیکنام، کوروش، ۱382، از نوروز تا نوروز، آئین ها 
و مراسم سنتی زرتشتیان ایران، تهران: انتشارات َفَروهر.   

ویدا نداف
نویسنده و پژوهشگر
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تشکیل دفتر یونسکو در همدان؛ فرصتی برای 
جذب فرصت های گردشگری

بــا توجه به فرهنگ اصیل ایرانی اســالمی باید از هر 
فرصتی برای ترویج و اشاعه آموزه های اخالقی و باورهای 
اجتماعی و مذهبی بهره جست. تشکیل دفتر یونسکو در 
همــدان به عنوان پایتخت تاریــخ و تمدن ایران فرصت 
مغتنمی اســت که می توان از آن برای جذب فرصت های 
گردشگری در راستای ایجاد تعامل در چهارچوب باورها و 

سیاست های کالن کشور استفاده کرد.
نــوع برنامه ریزی و مهارت در برقراری ارتباط فرهنگی در ســطح بین المللی 
در شــرایط حاکم سیاسی و وجود تحریم ها، می تواند چهره واقعی و توانمندی 
کشــور را به جوامع بین المللی معرفی کنــد. توانایی و مهارت ما در این ارتباط، 
میزان تاثیرگذاری و اشــاعه فرهنگ ایرانی اســالمی را به جهانیان مشــخص 
می کند. پیشگامان مدیریت و سیاست گذاران، آن دسته از جوامعی هستند که 
با استفاده از داشته ها و ظرفیت های خود، تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنند.
اگر باور به عمق آموزه های مذهبی و فرهنگ اصیل ایرانی اســالمی داشــته 
باشــیم بیمــه تاثیرپذیری، جایی بــرای موضع گیری و عقب نشــینی نخواهد 
داشــت. الگوی جامعه ایرانی اســالمی ائمه دینی و بزرگان تاریخی ما هستند 
کــه در رویارویی با گروه معاند از هر فرصتی برای معرفی حقانیت و درســتی 
باورهای خود اســتفاده کرده و با معرفی فرهنگ و باورهای صحیح خود نه تنها 
تأثیر منفی نپذیرفته اند بلکه در بزنگاه های تاریخی تاثیرات شــگرفی بر اوضاع 
حاکم داشــته اند. نوع مدیریــت و برنامه ریزی ما بهره مندی از تشــکیل دفتر 
یونســکو در همدان را مشخص خواهد کرد بنابراین استفاده از این فرصت هنر 

ماست که نباید از آن غافل بود.

مسئوالنه

گشت و گذار
آئین افتتــاح 7 پروژه میراث 
فرهنگی استان به دست »حسن 
روحانی« رئیس جمهور، با حضور 
معاون  طالبیان«  »محمدحســن 
میراث  وزارت  فرهنگــی  میــراث 
صنایع  و  فرهنگــی، گردشــگری 
دســتی کشور، استاندار همدان، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولین استان 

در موزه سایت باستانی هگمتانه برگزار شد.

نقش مردم و مسئولیت اجتماعی �
طی افتتاحیه پروژه های میراث فرهنگی استان همدان، 
طالبیان، با ارائه گزارشــی از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در حفظ و مرمت بناهای تاریخی 
کشــور و اســتان همدان به رئیس جمهور، بیان کرد: امروز 
طراحی راهبردی این وزارتخانه به سوی تصمیماتی است که 
نقش مردم و مســئولیت اجتماعی آنان را برجسته کند. در 
حال حاضر بالغ بر 2 هزار کارگاه در حوزه مرمت بنا در سراسر 
کشور فعال است که با بهره برداری از این بناها بیش از 2۵ هزار 
شغل در این حوزه ایجاد خواهد شد. همچنین مرمت حدود 
6۱ هزار شی با اهمیت موزه ای و راه اندازی ۱۵8 موزه که تعداد 
زیــادی از آن نیز با کمک و حمایت بخش خصوصی صورت 
گرفته است و پیشرفت قابل توجه موزه های منطقه ای نظیر 
موزه های همدان، خوزستان، یزد و شیراز نشان از توجه و عزم 

راسخ این وزارتخانه به موزه و اشیای موزه ای دارد.

سرمایه گذاری 61 میلیارد تومان �
وی افــزود: در پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان، 
که قدمت سکونت در آن به دوره مس و سنگ می رسد و 
مادها نخستین پایتخت ایران را در آن پایه ریزی کردند، 
پس از حدود صد ســال کاوش باستان شناسی، اشیای 
بی نظیر و بی همتایی یافت شــده است که نیازمند حفظ 
و نگهداری مناســب هســتند. در این راســتا امروز یکی 
از مخازن مهم و اســتاندارد کشــور با کارکرد منطقه غرب 
کشور برای حفاظت از این گنجینه تاریخی افتتاح خواهد 

شد. همچنین افتتاح تعدادی از پروژه های مهم مرمتی 
اســتان از میان پروژه هــای متعدد این حــوزه با حجم 
ســرمایه گذاری 6۱ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۱7 نفر، 

به افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.

ثبت جهانی هگمتانه �
طالبیان همچنین ضمن اشاره به پرونده ثبت جهانی 
هگمتانه خاطرنشــان کــرد: در ابتدا قصد داشــتیم تنها 
پرونده سایت هگمتانه که در فهرست ثبت موقت یونسکو 
قرار دارد تکمیل و ارسال کنیم اما از آن جایی که هر سال 
ما تنها یک ســهمیه برای ثبت در یونســکو داریم و سال 
گذشته نیز به دلیل پاندمی کرونا این اجالس برگزار نشد، 
امســال پرونده دیگری در اجــالس داریم و این پرونده 
را به ســال بعد موکول کردیم و در این راســتا نیز یکی از 
بهترین اســتراتژی ها برای طرح این پرونده بررسی سیر 
تاریخی هگمتانه تا همدان اســت. یعنی بررســی مسیر 
تحولی که این منطقه از اســتقرار پایتخت مادها تا دوران 
معاصر داشــته اســت و بخش زیادی از شــهر را شامل 
می شــود. خوشبختانه با توجه به جایگاهی که همدان در 
سطح جهان دارد بخش مهمی از مدارک آماده شده است 
و بخش دیگر که تهیه نقشه هاســت با سرعت خوبی در 
حال انجام اســت. موانع کوچکی نیز در این مسیر وجود 
دارد که امروز طی جلسه ای با استاندار همدان این موانع 
مطرح و برای رفع آن برنامه ریزی خواهد شــد تا اصالت 
و یکپارچگی منطقه که مدنظر یونســکو است فراهم شده 
و پرونده برای این هدف آماده و به یونسکو ارسال شود.

اهمیت حفظ آثار تاریخی همدان �
حســن روحانی؛ رئیس جمهور کشــور نیز که از طریق 
ویدیوکنفرانــس در این مراســم حضور داشــت با تاکید بر 
اهمیت این آثار فرهنگی اظهار کرد: امروز شاهد تکمیل احیا و 
مرمت و افتتاح 7 اثر تاریخی مهم استان همدان هستیم که 
جای خرسندی دارد، زیرا استان همدان مرکز بسیار مهمی با 
جاذبه های طبیعی و تاریخی با اهمیت است و هرگونه اقدام 
در جهت حفاظت و مرمت آثار تاریخی این اســتان می تواند 

به جاذبه های آن برای حضور گردشــگران داخلی و خارجی 
کمک کند. در ادامه رئیس جمهور این 7 پروژه میراث فرهنگی 

استان همدان را برای بهره برداری، افتتاح کرد.

موانع ثبت جهانی هگمتانه �
در حاشیه این افتتاحیه نیز »سید سعید شاهرخی« 
اســتاندار همدان، توضیحاتی در خصوص موانع راه ثبت 
جهانــی هگمتانه ارائه کرد و گفــت: در زمینه پرونده ثبت 
جهانی هگمتانه روند به شــکل مطلوبی پیگیری می شود 
و موانــع جزئی نیز در رابطه با بازار آهن فروشــان و جابه 
جایی این بازار و تغییراتی در طرح جامع شهری همدان 
اســت که به موازات تکمیل پرونده این موانع نیز برطرف 
خواهند شد و امیدواریم در سال ۱400 شاهد ثبت جهانی 
تپه هگمتانه با همت مسئوالن دولت تدبیر و امید باشیم.

مخزن امن هگمتانه �
همچنیــن »علی مالمیر« مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همدان در زمینه 

افتتــاح 7 پــروژه میراث فرهنگــی همدان بیــان کرد: 
از میان مجمــوع 320 پروژه که امروز با دســتور رئیس 
جمهور افتتاح شــدند، 7 پــروژه مهم میــراث فرهنگی 
همدان با اعتبار حدود 6۱ میلیارد تومان و اشــتغال زایی 
بــرای ۱۱7 نفر، از بین پروژه های متعددی که در اســتان 
داشــتیم برای این افتتاحیه انتخاب شــدند که مرمت و 
احیای ایوان و نم خانه مسجد جامع همدان، مرمت خانه 
اقتداری تویسرکان، حمام گلشن نهاوند، کارونسرای حاج 
صفرخان، ساماندهی آرامگاه بوعلی سینا و افتتاح مخزن 

امن موزه هگمتانه همدان را شامل می شود. 
مالمیر با اشاره به اهمیت مخزن امن هگمتانه گفت: 
یکی از مهم تریــن پروژه های ما که کارکرد منطقه ای دارد 
و جزو مهم ترین پروژه های ملی نیز محســوب می شود، 
پروژه مخزن امن است که با توجه به این که در وهله اول 
استان همدان دارای حدود 23 هزار شی موزه ای است که 
باید از آن ها به نحو صحیح مراقبت شود و در درجه بعدی 
موقعیت اســتان در منطقه غرب کشور، موقعیت مرکزی 
محســوب می شود، نیاز بود مخزن امنی با استانداردهای 

بین المللی در اســتان داشته باشــیم که بتواند در منطقه 
خدمــات حفاظتی ارائه کنــد. امیدواریم در آینده نزدیک 

شاهد افتتاح موزه منطقه ای نیز باشیم.

اهمیت مشارکت بخش خصوصی �
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان همدان تاکیــد کرد: از آن جایی کــه تعدد بناهای 
تاریخی در استان همدان بسیار زیاد است مسلما نگهداری 
و مرمت این بناها پرهزینه اســت بنابراین در گام نخست 
این راه، نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و در گام 
بعدی براساس قانون دستگاه های متولی و مالکین بناهای 
تاریخی موظفند پیش بینی درســتی از اعتبار مرمت بناها 
داشته باشند و در گام نهایی نیزمیراث فرهنگی باید سهم 
بیشتری از بودجه عمرانی داشته باشد تا در راستای مرمت 
بناهای تاریخی قدم بردارد در این راستا ما هرساله تمامی 
بودجه ای که برای این منظور به ما اختصاص داده شده بود 
برای حفظ و مرمت اماکن تاریخی استان جذب کردیم و 

برگشت بودجه نداشته ایم.

»محمدحســین یزدانی راد« با 
کارنامه علمی دکترای تاریخ بیشتر 
در حوزه ضبــط و جمع آوری تاریخ 
شفاهی معاصر فعالیتدارد و در حال 
حاضر کارشــناس مسئول بخش 
تاریخ شفاهی در ســازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایــران )مدیریت 
غرب کشور( است. کتاب های »در پرتگاه حادثه« با روایت 
زندگی نامه اکبر اعتماد، »فرهنگ عامیانه همدان به روایت 
میرزا علی اکبر«، »گردشگر تصویر سینما به روایت مسعود 
جعفری جوزانی«، درآمدی بر شهرسازی معاصر همدان با 
همکاری عادل شــریفی و تاریخ اقتصادی همدان از جمله 
آثار منتشر شده به نویسندگی و پژوهش یزدانی راد در بازار 

نشر دیده می شود.
اســتفاده از آرای تاریخی برای تصویرســازی مشاهیر 
همدان توسط سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری همدان به عنوان میزبان برگزارکننده سمپوزیوم 
ملی مجسمه سازی در این شهر موجب شد تا بخش های 
پژوهشــی این رویداد فرهنگی و هنری بر عهده یزدانی راد 
گذاشــته شود. با او درباره کارهای انجام شده و دیدگاهش 
نسبت به ساخت سردیس مشاهیر کهن شهر همدان گفتگو 

کردیم.
پیشنهاد شکل گیری موزه مشاهیر �

نویســنده کتاب »فرهنگ عامیانه همدان« با پیشنهاد 

ســاخت موزه مشــاهیر همدان می گوید: تــداوم برگزاری 
ســمپوزیوم ملــی مجسمه ســازی همــدان می تواند به 
شــکل گیری موزه مشاهیر شــهر نیز منجر شود که بسیار 

نتیجه بخش است.
یزدانــی راد با توجه به پژوهش های تاریخی و فرهنگی 
خود معتقد اســت: می توان گفت شــهر همدان به نسبت 
جمعیت آن یکی از شــهرهای پرتعداد چهره های فرهنگی 
و تاریخی اســت. در کنار نصب و ســاخت سردیس  چهره 
فرهنگی شــهر بــرای تکمیــل کار، می توان برای انتشــار 
زندگی نامه و آثــار او برنامه ریزی کرد تا بتوان به مخاطبان 
بیشتری از شهروندان در سطوح مختلف سنی آگاهی بخشی 

کرد.
دانش آموخته و پژوهشگر تاریخ به ویژه تاریخ همدان 
درباره ســاخت تندیس مشاهیر شهر معتقد است: حداقل 
کاری که می توان برای یادآوری نام و زندگی مشــاهیر یک 
شهر می توان انجام داد نصب تندیس ایشان در نقاط درست 
و بالطبع پربازدید شــهروندان است. چراکه اکنون بسیاری 
از این شــخصیت ها شناخته شــده نیستند و می توانیم با 
نمایــش چهره و زندگی نامه ای مختصر ایشــان را از محاق 

فراموشی بیرون بیاوریم. بسیاری از شخصیت ها که فاصله 
زمانی طوالنی نســبت به زمان حال دارند در غبار گمنامی و 
فراموشــی قرار گرفته اند و بسیاری از جوانان نسل امروز با 
اسامی ایشان هم آشــنایی ندارند. پس چه بهتر با نصب 
تندیس مشاهیر در مراکز فرهنگی، گردشگری و یا آموزشی 
و رفت و آمد روزانه به شناخت بیشتر ایشان برای نسل آتی 

مملکت کمک کنیم.
همکاری هنرمندان مجسمه ساز با اهالی تاریخ �

یزدانی راد درباره اســتفاده از تصویرســازی و چگونگی 
جلوه گری ســردیس توسط هنرمند مجسمه ساز می گوید: 
اوال در بحث خلق سردیس های مشاهیر باید توجه داشت 
تصویری مشخص و آشکار از ایشان موجود نیست و فقط از 
طریق آثار ایشان و دوره تاریخی زندگی می توان شخصیت 
او را بازســازی کنیم. این مهم مستلزم همکاری هنرمندان 
مجسمه ســاز با اهالی تاریخ اســت. کاری که خوشبختانه 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان پیش 
از برگزاری این سمپوزیوم به آن توجه کرده است و با توجه 
این ســازمان ارتباط خوبی با هنرمندان مجسمه ساز شکل 
گرفت. از طرفی با مقایسه وجوه متمایز زندگی در دوره های 

تاریخی مختلف به عنوان مثال دوران سلجوقیان و آل بویه 
بخش هایی مانند شاخصه های فرهنگی و یا شکل پوشش 

آشکار می شود.
نصب سردیس ها در فضاهای مناسب  �

یزدانی راد بر اهمیت وجود سردیس های مشاهیر تاکید 
کرده و می گوید: نصب ســردیس ها در فضاهای مناســب 
شهری باعث رشد و اعتالی فرهنگی شهروندان خواهد شد 
چراکه مشاهیر هر شهر بخشــی از میراث ماندگار تاریخی 
ما هســتند و الزم اســت ما به عنوان یک ایرانی با گذشته 
تاریخی خودمان آشنا شویم. با نصب سردیس ها می توان 
برای نسل جوان کشور نسبت به مطالعه آثار مشاهیر شهر 

ایجاد کنجکاوی کرد.
کارشناس تاریخ توجه شهروندان را به سابقه تاریخی 
محله های کهن شهر جلب کرده و می گوید: برای بازنمایی 
هویــت تاریخی یک شــهر در کنار نصب ســردیس های 
مشاهیر می توان کتیبه هایی با توضیح تاریخچه محله در 
مکان مورد نظر نصب کــرد. این رویداد می تواند با وجود 

محله های قدیمی در شهر همدان نیز رخ بدهد.
یزدانی راد برای جانمایی درست سردیس ها و کتیبه های 

گفته شده استفاده از گفته های کارشناسی شده متخصصان 
معمار، شهرساز و جامعه شناس را الزم دانسته و معابر مهم 
شهر، مراکز فرهنگی و علمی مانند دانشگاه ها را از جمله موارد 

قابل پیشنهاد می داند.
پژوهشگر کتاب »در پرتگاه حادثه« که روایت زندگی نامه 
اکبر اعتماد نخستین رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان و 
سازمان انرژیی اتمی ایران است،  می گوید: درباره شناسایی 
ویژگی های فرهنگی و تاریخی همدان در کنار روند طوالنی و 

پرفراز و نشیب شهر، کمتر کاری انجام شده است.
عالوه بر نصب ســردیس و نمایش چهره های مشاهیر 
معــروف، می توان از ظرفیت های رســانه های تصویری در 
گستره ملی برای بیشتر کردن مخاطبان با ساخت نماهنگ 

و یا تهیه عکس بهره برد.

آرامگاه؛ منشأ اثر هنری
کوشــش  مقالــه  ایــن  در 
می کنم بــه آرامــگاه و آفرینش 
اندیشــه در  بیاندیشــم.  هنری 
بــاب آفرینــش هنــری همانند 
آرامگاه بوعلی ســینا حتی در پی 
ایده های معماری هم هست. در 
ایــن ماجراجویی به آرامگاه بوعلی ســینا به عنوان یک 
هنر نگریســته می شود. به نظر می رسد تنها از طریق بنا 
نهادن آرامگاه به آرامش می رســیم. آرامش یافتن هدف 
آرامگاه را نشــان می دهد. این را سرشــت اثر هنری به 
مــا می گوید اما اگــر آن را تنها به عنــوان جایی که ابن 
ســینا در آن  دفن شده است نگاه کنیم هیچ کمکی به 
ما نمی کند که سرشــت آرامگاه را بفهمیم. وقتی به بنای 
آرامگاهی می اندیشــیم بیان کننده این است که ماهیت 

آرامش چیست.
حال باید پرســید که بوعلی به آرامش رسیده است 
به چه معنی اســت؟ اما آن چه پنهان شده این است که 
آرامش به عنوان تجربه بوعلی ســینا اندیشه نمی شود و 
او به آرامگاه کشانده شده است اما آن را نمی پذیرد. اگر 
به آرامگاه بیندیشیم سه چیز را می فهمیم؛ یکی، آرامگاه 
به معنای محــل آرامش، دوم، آرامــش یافتن یکی از 
حالت های انســان فانی است، ســوم، آرامگاه به معنای 
محل آرامش نوعی ساختن است که انسان های زنده در 
آن جا به آرامش می رســند. ما چون اثری می آفرینیم به 
آرامش می رســیم. حال می پرسیم چرا آفرینش آرامگاه 

به آرامش یافتن بســتگی دارد؟ این جا بنایی 
نظیر آرامگاه بوعلی ســینا به کمک اندیشه ما 
می آیــد. بنا با برجش و با آن فضاهای خالی 
که مابین ســتون هایش قرار دارد قطعاتی از 
آســمان را برش زده و دیده ما آســمان را در 
حال فرود آمدن به پایین و صعود بنا را به باال 
درک می کند. قابل ذکر است این نوع ویژگی 
حرکت مختص سبک باروک است. در همین 
حال اســت که بازدیدکننده خود را هم عروج 
می دهــد. پیش از برپایی این برج، برج گنبد 
قابوس، مورد اقتباس آرامگاه بوعلی هم وجود 
داشــته اســت. پیش از عروج برج آرامگاه، 
قصیده عینیه ابن ســینا با این مطلع: هبطت 

الیــک من المحل االرفع/ ورقــاء ذات تعزز و تمنع ، در 
باب عروج وجود داشــته است که اکنون بر روی قطعات 
ســنگ های حول قبر بوعلی حکاکی شده اند. آرامگاه به 
گونه ای خاص آســمان، زمین، زندگان و مردگان را یکجا 

گرد آورده است.
پیش از آن که آرامگاه بوعلی سینا برپا شود، بناهای 
آرامگاهی در عهد باســتان وجود داشته که مرده را برای 
دفن از دو محل عبور می دادند، اکنون این سنت به صورت 
نمادین در طبقه زیرین و مابین ستون های فرو رفته در 
زمین و در طبقه فوقانی مابین ستون های در حال صعود 
به آســمان به عینیت در آمده اســت. آن چه این روابط 
گذشــته و اکنون فراهم می آورد امکان اتحاد کثرت ها را 
در یک فضای آرامگاهی فراهم ساخته است. به گونه ای 
که می توان گفت سازنده این بنا استعداد مشاهده زمان 
در مکان برای تبیین تحول فرهنگی داشته است و بنای 

جدید آرامگاه بوعلی در توازی بناها و اندیشــه های کهن 
آفریده شــده اســت. در بنای جدید طرح های معماری 
ســنتی دوباره تفسیر شده اند و به گفته های بوعلی سینا 
تعین تازه ای بخشــیده شده است. نشــان دادن بافت 
معماری آرامگاه بوعلی ســینا در زمان حال بدون ارتباط 
با گذشته و آینده امری ناممکن است. چراکه جنبه های 
مجــزای زمان و مکان – که در مرحله تاریخی خاصی از 
رشد بشری موجود بوده اند – در این بافت تاریخی ادغام 
شده اند. بنابراین پیوستگی زمانی و مکانی یکی از عناصر 

ساختاری این بافت تاریخی است.
اکنــون ما در این قضا و بافت قرار داریم که فضاهای 
همزمان و در زمان را احضار کرده است. فرق اساسی در 
این نیســت که در بافت های مختلف چه چیزی عرضه 
می شود، بلکه در این است که چگونه عرضه می شود. در 
واقع وقتی یک بافــت را به بافت دیگر تبدیل می کنیم 
مقتضیات بافت جدید بافت قدیمی را به صورت محتوای 
بافت بعدی در مــی آورد. حال اگر در آرامگاهی که در آن 
قرار داریم به برهان »انســان معلق در فضا«ی ابن سینا 
بیندیشــیم که می گوید: »توهم کــن که اندام های تو بر 
وضعی و هیئتی باشــد که به هم پیوند ندارد، بلکه از هم 
جدا بود و در هوایی باشــد که از آن متأثر نشود و معلق 
ایســتاده بود. او را بینی که از همــه چیز غافل بود مگر 
از ثبوت هســتی خویش«. در می یابیــم که آرامگاه هم 
چیزی اســت از این بافت. بنا با سامان دادن به اجزایی 
از مکان هــا و زمان های مختلف با یکپارچگی آن ها را به 

ثبوت می رساند و با استقرار روشنایی بر باالی قبر بوعلی 
ســایه های ســتون ها قصیده عینیه را به اجزای جدا از 
هم پدیدار می کند. پیشــتر ابن سینا گفته بود »ادراکات 
مختلف و متمایز مســتلزم حقایــق مختلف و متمایز 

است«. این همان ادراک با واسطه است.
بر پایــه آن چه گفته شــد بنا نهادن آرامــگاه فراهم 
ســاختن زمینه آرامش است. ابن ســینا می گوید: این 
حقیقت که منشــأ و مصدر ادراکات و احساسات انسان 

است، نفس نام دارد که تنها خاصیت آن تفکر است.
او برهان انســان معلق در فضــا را برای بقای نفس 
مــی آورد و بر صندوقچه برنزی زیــر برج فوقانی آرامگاه 
می گوید بزرگترین خوفی که به انســان می رســد خوف 
از مرگ اســت و علت آن جهل اســت امــا نفس قابل 
فســاد نیســت. این جوهر وقتی از بدن مفارقت کرد به 

سعادت نامه ای می رسد که راهی به فنا نخواهد داشت.

با فرمان رئیس جمهور دولت دوازدهم:

7 پروژه میراث فرهنگی استان 
همدان افتتاح شد

دومین واحد صنعتی استان همدان صاحب 
وانه نشان »حالل« شد پر

مدیرکل استاندارد استان همدان از صدور پروانه نشان حالل برای یک واحد 
کشــتارگاه طیور در اســتان خبر داد و گفت: پیش از این هم یک کارخانه لبنی 

صاحب این نشان ارزشمند شده بود.
به گزارش ایرنا »محمد مددی« اظهار کرد: گوشت مرغ منجمد و گوشت تازه 
طیور 2 محصول کشــتارگاه تعاونی ســبز ایرانیان است که از این پس با نشان 

حالل توزیع می شود.
وی با اشــاره به فرآیند دقیق و کارشناســی برای صدور این نشان ارزشمند 
گفت: در این کشــتارگاه محیط کشتار، ذبح شــرعی، ارزیابی بهداشتی کارکنان 

دخیل در حلیت موشکافانه بررسی می شود.
مدیرکل اســتاندارد اســتان همدان خاطرنشــان کرد: پیش از این هم سه 

محصول کارخانه »شیر پگاه« صاحب این نشان شدند.
مددی افزود: واحدهایی که موفق به اخذ این نشــان می شــوند، می توانند 
در زمینه صادرات غذای حالل به کشــورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان 

فعالیت خود را توسعه دهند.
او تصریح کرد: براســاس قانون، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها 
مرجع رسمی اعطای نشان حالل است و این پروانه را برای برخی از واحدهای 

تولید کننده متقاضی که شرایط الزم را داشته باشند، صادر می کند.
به گفته وی استان همدان دارای بیشترین محصوالت حالل در کشور است 
و اطالع رسانی مستمر به واحدهای تولیدی و صنعتی برای بهره مندی از پروانه 

نشان حالل انجام می شود.
»حالل« نام مجموعه ای از عالئم تجاری است که بر روی محصوالت غذایی 
قید می شود. این نام برگرفته از معنی غذای حالل است که در دین اسالم آمده 
و به عنوان یک نشــان جهانی از طرف کشورهای اسالمی مطرح شده و بر روی 

موادی از جمله غذا، دارو، مواد بهداشتی و مواد آرایشی درج می شود.

خبـــــــــــر

ینش وز، تحول پذیری، آفر نور
اســفند ماه که می رســد، زمانی که آفتاب می درخشد 
وگرمــا می بخشــد و دیگر برف بــر زمین دوامــی ندارد، 
می گویند زمین نفس می کشد، زمانی که درختان از خواب 
بیدار می شوند و نهال های تازه پوست خود را می شکافند و 

سرسبزی می آورند نوید بهار است و نوروز... 
طبیعتی را که در حال تغییر و تحول اســت، می بینیم 
و شگفت زده از حرکتی که آغاز می شود، این همان چرخه 
زیبای تکامل اســت. نوروز این رســم ایرانی که سال هاســت نوید سالی تازه را 
می دهد با نزدیک شدنش همه مردم را به تکاپو می اندازد. اما تغییر و تحول در 
انســان ها باید در درون هم اتفاق بیفتد، همراه با یک شادی بی پایان که زندگی 
را نشاط وگرما ببخشد. از خانه تکانی و زدودن آلودگی ها تا خریدهای نوروزی و 
کاشــتن سبزه که کهن ترین و بارزترین نمادی است که بر سر سفره هفت سین 

قرار می دهیم که نشانه زندگی و طراوت و سبزی است.
در قدیم مردم برای نشــان دادن مرگ تمثیلی زمستان و آمدن فصل بهار و 
نوزایی طبیعت نمایش »کوسه گلین« راه می انداختند؛ کوسه گلین بر تاریخ کهن 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران نقش بســته است و در زمان ساسانیان در همدان 
و مالیر اجرا می شــد و پیام آور شــادی و زندگی دوباره دیار الوند شــده و پایان 
سردی را آواز می دهد، کوسه و کوسه زن وارد شهر می شدند و با ساز ودهل به هر 
خانه ای که وارد می شدند، با خود شادی می آوردند، با رقص و پایکوبی شان خنده 
بر لب می نشاندند و مردم شهر با بخشیدن پول و شیرینی به آن ها، نوروزخوان ها 
و کوســه گلین را خوش یمن می دانســتند و اعتقاد داشــتند خیر و برکت را به 
خانه هایشان می آوردند. کوسه گلین با لباس های جالبشان که تعدادی منگوله از 
آن آویزان بود و چوب بلندی که در دست داشتند که یک سرش برجسته بود و به 
آن »قورچنگ« می گفتند، ظاهر می شدند و زن کوسه هم روی لباس نمدی اش 
یــک دامــن کوتاه چیت گلدار می پوشــید که به آن »تنبان قــری« می گفتند و 
شعرهایی با مضمون طلب سالمتی، خیر وبرکت می خواندند. اما امروزه در میان 

فرهنگ مدرنیته رنگ باخته است و به چند روستا محدود شده است.
و آئین »تکم گردانی« که یادگاری کهن برای اســتقبال از نوروز اســت؛ تکه 
یــا تکــم در زبان آذری به معنای بز نر اســت، تکم چی ها با اســتفاده از چوب، 
عروســکی به شکل بز درســت می کردند و به راه می افتادند و با شعرخوانی نوید 

بهار را می دادند.
چهارشنبه ســوری که می آید با بازی های متنوعش شــور وهیجان می آورد، 
قاشق زنی، بخت گشایی، کوزه شکستن، فال گرفتن و در نهایت برپاکردن آتش بر 
سر بام خانه ها که تعبیر آن این بوده است تا درگذشتگان با آتش برافروخته، خانه 
خود را پیدا کنند و برایشان در کنار دودکش ها آذوقه یا دانه گندم می گذاشتند. 

در بعضی روســتاها نیز نان گرده می پزند و سکه ای داخلش قرار می دهند و 
در روز ســیزدهم فروردین در بین اقوام تقسیم می کنند و تا نوروز بعد به نشانه 

برکت و دشت سال نگه می دارند.
با خمیر نان عروسک های کوچی نیز درست می کنند و در ظرف نگهداری آرد 

می اندازند و معتقدند برکت و روزی را زیاد می کند.
و »ســمنو پزان« که سرشــار از اعتقادات معنوی و مذهبی است و سبدهای 

تخم مرغ های رنگ شده با پوست پیاز...
حضور آئین هایی که شــادی مبتنی بر اندیشــه و پاسداشــت زندگی را نوید 
می دهند، برای شــادمانی و زنده ماندن جامعه انسانی الزم است. پس نوروز به 
ایرانی ها گوشــزد می کند که حقیقت در حرکت و تغییر است نه در سکون، یعنی 
به کمال رســیدن خود و پیوسته آفریدن و دیگر شدن و تحول پذیری، به همین 
دلیل در طول تاریخ برای تمام اقوام ایرانی مهم و قابل احترام بوده اســت و به 

بهترین شکل برگزار شده است.

خبـــــــــــر

کر آیدا شا
روزنامه نگار

رضوان سلماسی
رئیس مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای شهر همدان

فرزاد سپهر
مدرس معماری و روزنامه نگار

محمد فامیلی

مجتمع فرهنگی خواجه نصیر و دغدغه  حِل مسئله
همدان نامه: »ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد 
که در برنامه آموزشی مدارس کمتر جالب توجه همگان 
باشد. معّلمان آینده از مدارس عبور می کنند برای آن که 
از ریاضیات بیزار شوند و سپس به مدارس باز  می گردند 
تا به نســل تازه ای نفــرت از ریاضیات را تعلیم دهند.« 
زمانی که این جمالت را از جورج پولیا –همان که بیشتر 
عمر علمی خود را به آموزش حِل مسئله به دانش آموزان 
و دانشجویان گذراند- می خواندم دانشجوی نوزده ساله  
بلند پروازی بودم مشتاق دست یافتن به مقداری فهم 
در ریاضیات. به واســطه  اساتید و استفاده از کتاب های 
مختلف با روش های حل مســائل آشــنا می شدم، اما 
همواره مطلبی مایه ی پریشــان خاطــری ام بود. هر بار 
که با راه حل یک مسئله مواجه می شدم ذهنم مشغول 
چگونگی دست یافتن به چنین کشف هایی بود. دائمًا از 
خود سؤال  می  کردم که چگونه می توان چنین واقعیتی 
را بدون تقلید و تعمیم روش های دیگران کشف کرد؟ در 
واقع آن چه که در مدارس و حّتی دانشــگاه آزارم می داد 
بی توجهی به آموزش حل مســئله بــود. بعدها متوجه 
شــدم که حل هر مسئله گام های مشابهی دارد که فقط 
کافی اســت به طور منّظم آن را دنبال کرده و سپس از 
دانسته های پیشین خود کمک گرفته و با کمی خالقّیت 
مســیر حل آن مسئله را طی کرد. گام هایی که می توان 
آن هــا را به صورت زیر و بر اســاس اولویِت انجاِم آن ها 

شماره گذاری کرد:
۱- فهم مســئله،  2- یافتــن ارتباط میان داده ها و 
مجهول ها،   3- اســتفاده ی هرازگاهی از مســئله های 
کمکی،  4- طراحی یک نقشــه برای حل مسئله،   ۵- 
اجرای نقشــه،  6- امتحاِن جواب به دست آمده یا به 

عبارتی نگاه به عقب.
بی تردید اجــرای صحیح هر گام در هر مســئله ای 
اعم از مسائل علمی مانند یک مسئله فیزیک و مسائل 
سرگرم کننده نظیر جداول متقاطع نیاز به ممارست خواهد 
داشــت. ممکن اســت هر کدام از این مســائل چندان 

پیچیده نباشــند، اما کافی است تا کنجکاوی هر کدام از 
مــا را برانگیزند و آن وقت اســت که ملکه های اختراع و 
اکتشاِف ذهن مان به کار می افتد و اگر هر کدام از ما آن 
را با وســایل و تدابیر خود حل کنیم، بی گمان از تنش و 

شادمانی حاصل از این پیروزی شاد خواهیم شد. 
چندی اســت دانش آموزان دوره  اول متوســطه ی 
مجتمع فرهنگی خواجه  نصیر با همراهی معّلمان خود 
انجمنی تحت عنوان کابوس ریاضی تشــکیل داده اند و 
به همراه هم تمریِن حل مســئله می کنند و چه اتفاقی 
از ایــن مبارک تر در همدان مــان. در این انجمن قرار بر 
این اســت که دانش آموزان هر هفته با چالشی مواجه 
شوند. در این راستا هر کدام از همکاران با طرح مسائلی 
متناسب با دانش و شناخت دانش آموزان، فرصتی برای 
حل مســئله در اختیار ایشان قرار می دهند. امید است 
که با اســتمرار این همراهی، ذوق و شــوق و وسیله ای 
برای اندیشــیدن مستقل در وجود هر یک از آن ها پدید 
آید. چراکه ریاضیــات عالوه بر اینکه گذرگاهی ضروری 
برای فعالیت های مهندســی و دست یافتن به شناخت 
علمی است، قابلّیت این را دارد که مایه ی شادی و لّذت 
باشــد و چشم اندازی برای فعالیت عقلی از درجه ی باال 

را به وجود آورد. 
در این راستا گزارشــی از چالش دوم– مسئله  برج  
هانوی- را از زبان ســه تن از دانش آموزان این مجتمع 
-آقایان ســام گروســی، ســینا بکار و طاهــا ظفری- 

می خوانیم:
مســئله  برج هانوی را در چالــش دوم جناب آقای 
مردانی دبیر محترم ریاضی مان مطرح کردند. این مسئله  
ریشه  تاریخی دارد و لوکا ریاضی دانی فرانسوی در سال 
۱883 آن را تنظیم کرده است. بنا بر یک افسانه، در یک 
معبد هندی سه میله از جنس الماس وجود داشت. در 
یکی از میله ها 64 دیســک قرار داشت به طوری که از 
آن ها یک مخروط ناقص درست شده بود. کاهنان معبد، 
که به طور شبانه روزی و شیفتی کار می کردند، به صورت 

پی در پی دیسک های طال را به کمک میله ی دوم، از میله  
اول به میله ی سوم منتقل می کردند. کاهنان برای انجام 

این کار از دو قانون زیر پیروی می کردند:
۱- هر بار بیش از یک دیسک را نمی توان جابه جا 

کرد.
2- دیســکی که جابه جا می شــود باید روی میله  
خالی یا روی دیسک بزرگ تر قرار گیرد، و هرگز دیسک 

بزرگ تر روی دیسک کوچک تر قرار نمی گیرد.
آن ها بر این باور بودند که اگر بتوان همه  دیســک ها 
را به میله ی ســوم منتقل کرد، عمر دنیا به پایان خواهد 
رســید. از طرفی مسئله  برج هانوی یکی از قدیمی ترین 
مســائل دنیای برنامه نویســی کامپیوتر است. یکی از 
روش هایی که برای حل این مســئله مورد استفاده قرار 
می گیرد روش بازگشتی است. معمواًل مسائلی را می توان 
از ایــن روش حــل کرد کــه قابلّیت خرد شــدن به زیر  
مسئله هایی از همان نوع مسئله ی اصلی را داشته باشند. 
در این موارد دنباله ای بازگشــتی تشکیل خواهیم داد و 

سپس با استفاده از آن، مسئله قابل حل خواهد بود.
مسئله  برج هانوی در زندگی روزمره هم کاربردهایی 
دارد. اختــالل اِم.اِس یا گرفتگــی بافت های گوناگون، 
یک بیماری التهابی اســت که در آن غالف های میلین 
ســلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند. این 
آسیب دیدگی می تواند در توانایی بخش هایی از سیستم 
عصبی که مســئول ارتباط هســتند اختالل ایجاد کند. 
یکــی از کنش های اجرایی مهم در افــراد مبتال به این 
اختالل دچار آسیب می شوْد کنِش اجرایی برنامه ریزی 
و سازماندهی است که یکی از فعالیت های مهم و عالی 
مغز به شــمار می رود و به وسیله ی آزمون هایی که یکی 
از آن ها آزمون برج هانوی است، اندازه گیری می شود. به 
نوعی می توان گفت در این افراد مغز فرمان دهی الزم را 

انجام نمی دهد. ]۱[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[. اختریان، ســید محمود، اطالعات عمومی پیام، 
تهران: عالمگیر، ۱38۵.

طب روحانی رازی 
»از آفت های خودبینی این که، 
چــون در کاری روی دهد به کم و 
کاســتی آن فرجامد؛ زیرا که آدم 
خودبین بیــش و فزونی چیزی 
را-که از بابت آن به خویشتن خودبین است-نخواهد، و 

قصد فراستانی و برگرفتن از جز آن هم ندارد.
زیرا که )مثال( خودبین به اسب خویش، نمی خواهد 
کــه آن را با زیبا ترش عوض کند، چون اســبی زیباتر از 
آن خود نمی بیند؛ و خودبین به کار خویش، آن را فزونی 
نمی بخشــد، زیرا که در آن بیــش افزودگی نمی بیند؛ و 
کسی که نخواهد بر چیزی بیفزاید، ناچار از آن می کاهد، 
و از پایه همانندان و همگنان خود پس می ماند. زیرا که 
اینان اگر خودبین نباشند، همچنان خواهند که بیفزایند و 
پیوسته از آن فرا یازند و باز فرا فزایند؛ پس دیری نپاید 
که از خودبین فرا گذرند، و هم به زودی خودبین از ایشان 

باز ایستد و پس ماند«.
 متن فوق، بخشی از باب ششم کتاب »طب روحانی 
یا رســاله در روانشناسی اخالق« نوشته حکیم محمد بن 
زکریای رازی اســت که درباره دفع خودبینی نوشته شده 
اســت. این کتاب در ســال ۱38۱ با ترجمه دکتر »پرویز 
اذکائی« توســط موسسه فرهنگی اهل قلم منتشر شده 
اســت. حکیــم رازی که امروزه بیشــتر بــه لحاظ جنبه 
پزشکی خود شناخته می شود؛ اما این کتاب را در حیطه 
روان شناســی اخالق درباره هوی نفس و کمک به مهار و 
کنتــرل  آن، در 20 باب به تحریر در آورده اســت. از نقاط 
قــوت ترجمه این کتــاب نزدیک بودن متــن ترجمه به 
متن اصلی کتاب اســت که باعث آشنایی بیشتر خواننده 
با متون کهن ایرانی اســت. به هــر روی طب روحانی در 
مفهوم معاصرانه خود همان روان شناسی اخالقی است، یا 
از حیث حکمی، خود اخالق فلسفی یا فلسفه اخالقی در 

برابر طب جســدانی و آن چنان که گوید اقناع با حجت ها 
و برهان ها در تعدیل افعال نفس های ســه گانه ) ناطقه، 

غضبی، شهوانی( است.

کلهری عاطفه 

یخ: تاکید یکی از کارشناسان تار

نمایش تاریخ همدان با جلوه مشاهیر به شکل سردیس

ماهان زندی 
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ن بودن... به حکم ز
به عادت مالوف ابتدای شیفت با همکاران در حال 
گفتگو و تحویل دادن بیماران به یکدیگر بودیم؛ ضمن 
عبــور از اتاق یک چشــمم به بیمــار جدیدمان افتاد؛ 
برخالف ســایر بیمــاران که بدحال و تحت دســتگاه 
تنفس مصنوعی بودند و غبار پیری و نزاری بر رویشان 
نشســته، این بار دختر جوانی با چشــم های درشــت 
مشــکی تخت یک را به خود اختصاص داده بود، اما 
ناگهــان کوتاهی غیرقابل توجیه قامتش برجــا میخکوبم کرد. فقط باالتنه 
بــود! یعنی دو دســت، یک ســر و تنه! برای این صــورت بدون چروک و 
موهای تماما مشــکی نداشــتن پا در اثر بیماری بســیار دور از ذهن بود. 
مشــکلش را از همکاران جویا شدم. آمپوتاســیون )قطع( هر دو پا از زیر 
مفصل ران در اثر نزاع. همســری که عموزاده دختر بیســت و یک ســاله 
مغمــوم تخــت یک بود. ازدواجــی زودهنگام در میانــه نوجوانی که هنوز 
شــخصیتی شکل نگرفته تا ســره را از ناســره تمیز دهد و اوج هیجانات 
دختران تازه بالغ شــده ای اســت که با خیال لباس عروس و جشــن و 
نقل های رنگی با کفش هایی پاشنه دار که به پایشان بزرگ است به زندگی 
وارد می شــوند که هیچ ذهنیتی از چگونگی کنش مشترک زناشویی اش 
ندارند. دخترانی که از بدو تولد و در بســتر غلط باورهای عرفی و فرهنگی 
جامعه، با ماهیت جنس دوم بودن بزرگ می شوند و چه بسا هرگز خود را 

به عنوان یک انسان صاحب اختیار و تام نشناسند.
 دخترانی که اهمیتشان از پسران خانواده و طایفه کمتر است و ابزاری 
هستند صرفا برای سر به راه کردن همسرانشان و افزایش بی رویه جمعیت؛ 
نظیــر »زن دختری نکــرده« تخت یک ما، با ازدواج در پانزده ســالگی و 
تجربه مادری یکســال بعدش، از چاله بی پایان و پر چالش همســری که 
با کتک و لگدهای همیشــگی همراه بوده به چاه ژرف مادری افتاده بود  و 
هم حال چند هفته ای است که پسرک خردسالش ضمن نداشتن مادر به 
علت بســتری  بودن، پدرش را نیز به خاطر فرار از ســانحه جرم ندیده بود. 
جرمی که به دنبال یک دعوای خانوادگی به شکستن هر دو دست دختر و 
تیراندازی به هر دو پایش می انجامد و به دنبال اهمال در رساندن به موقع 
بــه مراکز مجهز درمانی، الجرم به قطــع هر دو پا انجامیده بود. تراژدی که 
یک بندش برای تامل در وضعیت زنان این مرز و بوم کافی است؛ چه رسد 
به این مثنوی چند بند از مصائب توامان. مصائبی که در الیه الیه جامعه و 
خانواده ایرانی رســوخ کرده و در بزنگاه های حساس نتایج غیرقابل جبران 
به بار می آورد. نظام فشــل آموزشــی که طی دوازده سال تحصیل صرفا به 
محفوظــات فرزندان ایران می افزاید و عمــال در ایجاد و افزایش بینش و 
دانش زندگی برایشــان ناکارآمد اســت. البته دختر تخت یک ما حتی از 
محفوظات دوازده ســاله نیز بی بهره بوده و با ترک تحصیل به بهانه ازدواج 
طعم تلخ بی ســوادی را در قرن  بیست و یک نیز چشیده بود. تلخی که با 
این حجم از مشــکالت بزرگ و عمیق حس نمی شد اما ریشه بسیاری از 
این معضالت اجتماعی را سبب می شود. در سوی دیگر ماجرا پسران نابالغ 
ســبیل داری را می بینیم که صرف جنسیت نرینگی از بدو  تولد مشمول هر 

گونه لطف بی حصر خانواده هایشان می شوند.
لطفــی که در آینده بدل به توقع حق به جانب بودن و توهم کامل بودن 
 می شود. توهمی که سبب می شود مرد با هر نگرش و ذهنیتی همواره حق 
را به خود بدهد و صرف عالقه و خواسته اش به بودن با کسی، دختر را ملزم 
به تــدوام رابطه یک طرفه بکند. رابطه ای که با ســلب آزادی های فردی و 
تحقیر همراه بوده و به رغم درخواست مکرر دختر مبنی بر جدایی نهایتا به 

گرفتن  دو پای وی انجامیده است.
 در چنین وانفسای دهشــتناکی از بی مباالتی های خانوادگی، آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی با مجموعه قوانینی روبرو هستیم که توسط مردان برای 
زنان نوشته شده است. قوانینی که در صدرش وظیفه و هویت یک زن را در 
ابتدا همســری تمکین وار و سپس مادری پتروس وار لحاظ کرده و در خالل 
بندهــا و تبصره هایش راه را برای پایان دادن به این بی مباالتی های جمعی 
برای زنان می بنــدد. برای زنانی که از هتک حرمت ولو در قالب کالم گزنده 
و افترایی بی اســاس در رنجند و چون مردشان نانشان را می دهد پس حق 
اعتــراض ندارند؛ و یا زنانی کــه برخالف دختر تخت یک ما دو پا در کفش 
آهنی برای احقاق حقشــان از دادگاه های مردانه دارند اما گرفت و گیرهای 
قانونی پایشان را می بندد و از ادامه مسیر منع و متوقفشان می کند و حقیقتا 

چقدر سخت است جوانه زدن به روی زخم بر تن زنان این میهن...

روزمرگی های یک پرستار

الوند جاده نمی خواهد
این اتفاقی نیســت که بعــد از فراغت از هر نیایش 
صبحگاهی باید به طرف راســت متمایل شوی و اولین 

سالمت را به قله سرفراز الوند بدهی.
سالم ای الوند استوار

سالم ای مظهر صالبت
سالم ای اسوه مقاومت

سالم ای مادر پر استقامت......
ســال های زیادی از آن ایام نمی گذرد که در هر جای شهر سرت را می 
 چرخانــدی الوند کوه در افق نگاهت بود اما ایــن همه صالبت مثل خیلی 
از داشــته هایمان پشــت غباری از دود و جنگلی از آهن وسیمان به محاق 
رفته. کوه الوند موجود بی جانی که از ســنگ و خاک تشــکیل شده باشد 
نیست، الوند زنده، پویا و با احساس است . این موضوع را داریوش فرزند 
خلف کوروش کبیر هزاران ســال پیش خــوب درک کرده بود که بعد از آن 
همه جنگ و گریز و  قتل و کشــتار وقتی در دامن این مادر مهربان آســود 
دلنوشــته های خود را بر پیکر مهربانش به عنوان کتیبه حک کرد تا برســم 

امانت برای آیندگان از آن حفظ و حراست کند.
اگر چه الوند چشــم انداز زیبای مردم این شهر و دیار بوده و هست اما 

یک بار دیگر با نگاهی عمیق به آن
بنگریــد، خواهید دیــد که چون مادری مهربان دامــن گلدار خود را در 
دشــت همدان پهــن کرده و دو دســتش را از طرفین به هــم گره زده تا 

مهربانانه فرزندان خویش را زیر پر و بال گیرد.
الونــد مهربان مادری اســت که هم به زوزه گرگ ها دل بســته هم به 
ســکوت بره ها ، هم در دامن مهربانش آالله های سرخ و واژگون را پروانده 
هم گلهای وحشی را، هم به پرندگان خود عشق ورزیده هم به چرندگانش.

الوند مادر مهربانی اســت که در برابر طوفان و گرما و ســرما با صالبت 
ایســتاده تا آب گوارایش را در ســینه حفظ کند و در مواقع لزوم در رگ ها 

جاری و زندگی را برای فرزندانش به ارمغان آورد.
اما این مادر پیر وخســته اگرچه صالبت خود را حفظ کرده اما روحش 
خســته و زخمی است. این مادر پیر میلیون ها سال است که هم آرام بوده 
هم آرامش را برای فرزندانش به ارمغان آورده، ریه های این مهربان تحمل 
دود و غبار ناشــی از تمدن خود ساخته بشر امروزی را ندارد، گوش هایش 
نمی تواند هر صدایی جز صدای آبشــارها و ترنم زیبای طبیعت را بشــنود، 
او از صدای گوشــخراش تکتولوژی و ماشــین آالت امــروزی که آرامش 
ساکنینش را به هم می زند بیزار است. او به راه هایی که در گذر ایام توسط 
فرزندانش به طور طبیعی ایجاد شــده بیشتر عالقه مند است تا جاده های 
پهن و آســفالت شده توســط غول های آهنی و بی احساس. او این روزها 

نگران از دست دادن بکارت خود است.
الونــد را در یابیم. نگذاریم ســکوت و آرامــش و زیبائی اش زیر چکمه 

بی تدبیری و ندانم کاری عده ای نابود و له شود.
اما شــما ای مسئولین و صاحبان قدرت به هرجا که می خواهید دست 
انــدازی کنیــد و هر کجا را دلتــان می خواهد خراب کنید اما التماســتان 

می کنم ما را با این مادر پیر و دلشکسته تنها بگذارید.

نوشتـــه دل 

شطرنج و زندگی
چنــد دقیقــه ای از بــازی 
گذشــته بود. هــر دو متفکرانه 
به صفحه شــطرنج روبرویمان 
و مهره های ســفید و سیاهش، 
نگاه می کردیم تا بتوانیم بهترین 
مهره را حرکــت بدهیم تا برنده 

این بازی شویم.
شــیدا، بعــد از چنــد ثانیه 
مکث، دستش را روی مهره فیلش گذاشت تا آن را حرکت 
دهــد. لحظه یا مکث کــرد و دســتش را از روی فیلش 
برداشــت و حرکتش نداد. انگار، از حرکتی که می خواست 
برود، پشــیمان شــده بود. ناگهان، یادش افتاد که بازی 
دست به مهره اســت و به همین دلیل، مجبور شد همان 

مهره اش را، حرکت بدهد.
قبــل از این که من چیزی را حرکت بدهم، چایی را که 

کنارِ دستش بود برداشت و کمی از آن را نوشید .
 بعد نفسی عمیق کشید و رو به من کرد و گفت: »من  
تنها یه ســاله که انتخاب رشــته کردم و حاال که می خوام 
رشته مو عوض کنم؛ نمی فهمم چرا انقدر دردسر داره. کاش 
بتونم زودتر رشــته مو عوض کنم و دنبــال عالقه ام برم«. 
نگاهم را از صفحه شطرنج، به صورتش انتقال دادم و گفتم: 
»تو، همین چند ثانیه پیش، وقتی که دستت رو روی مهره 
فیلت گذاشتی تا حرکتش بدی و بعد که پشیمون شدی، 
نتونستی انتخابتو عوض کنی چون خوب می دونستی که 
بازی دســت به مهره ست و دست به هر مهره ای که بزنی، 
همونو باید حرکت بدی«. با تعجب پرسید: »خب، این چه 

ربطی به حرف من داره؟«.
چایی خودم را که تقریبا نصفش مانده بود، تا آخر سر 
کشــیدم و گفتم: »همین قانون، در زندگی هم وجود داره. 
وقتــی که تو یه تصمیمی می گیــری و چیزی رو انتخاب 
می کنــی، دیگه نمی تونــی پا پس بکشــی و بخوای که 

تصمیمت رو عوض کنی«.
البتــه نمی تونم بگم که همیشــه هــم همینطوره اما 
بیشتر اوقات خیلیامون تصمیماتی می گیریم و بعدش که 
پشیمون میشیم، میخوایم به عقب برگردیم یا تصمیممون 
رو عوض کنیــم اما نمیتونیم چون زندگــی این اجازه رو 
بهمون نمیده. قانونی که تــو زندگی وجود داره میگه: »تو 
قبــل از تصمیم گرفتن، وقــت داری که خوب فکر کنی تا 
بتونی بهترین تصمیم رو بگیری اما بعد از اینکه تصمیمتو 
گرفتــی و راهی رو انتخاب کردی، دیگه عواقبش دســت 

خودت نیست و باید نتایج تصمیمت رو بپذیری«. 
 فیلــش را زدم و ادامــه دادم:  »گاهــی اوقات هم، 

انتخابای اشتباهمون بدجور به ضررمون تموم میشه«.
 شــیدا، همانطور که داشت به حرف هایم فکر می کرد، 
گفت: »آره. درست میگی.  قبل از حرکت دادن فیلم بهش 
فکر نکردم. به خاطر همین باعث شدم که از دستش بدم«.

 انتخاب رشته بدون فکر و تحقیقم هم باعث شده که، 
پشیمون بشــم و االن بفهمم راه رو اشتباه اومدم و دنبال 
عالقه ام نرفتم«. با گفتن »بی خیال« دیگر به بحث در این 
مورد ادامه نــداد و مهره قلعه اش )ُرخش( را حرکت داد. 
مهــره ای را که حرکت داده بود، به جای اولش برگرداندم و 

گفتم« خوب فکر کن و یه حرکت دیگه برو«.

گفت:  »چرا؟ مگه حرکت قبلم چه مشکلی داشت؟«.
گفتم: »با حرکت قبلی ای که تو رفتی، من می تونستم 
بــا وزیرم قلعه ات رو بزنم و در این صورت شــاهت دیگه 
جایی برای رفتن نداشت و مات می شدی. ولی چون بازِی 
قشنیگه، دلم نمی خواد که زود تموم بشه. پس یه فرصت 

دیگه بهت میدم،  تا بتونی یه حرکت دیگه بری«.
شیدا با دقت به مهره ها نگاه کرد و بعد از مدت کوتاهی، 
خندید و وزیرم را با اســبش زد. همان طور که مشــغول 
خندیدن بود، گفــت: »آخ جون وزیرتو زدم. با ارزش ترین 
مهره ات رو از دســت دادی. هــووووراااااا  قطعا من برنده 
ی این بازی میشــم«. با لبخند نگاهی به صورتش کردم 
و گفتم: » اواًل، در این دنیا هیچ چیز صد در صد نیســت. 

دومًا، جوجه رو آخر پاییز میشمرن«.
بعــد یه نگاه کوتاهی به قلعه ام کردم و با همان لبخند 
روی لبم ادامه دادم: »میدونی چیه شیدا... گاهی اوقات، 
تو زندگی باید بعضی چیزهارو از دســت بدی تا چیز بهتر 
و بزرگ تری رو به دست بیاری. باید از انجام دادن بعضی 

کارها چشم پوشی کنی تا به هدف بزرگ تری برسی«.
حرفــم را قطع کــرد و گفت: »درســت منظــورت رو 

نفهمیدم. واضح تر بگو«.
ادامه دادم: »مثال کســی که دوســت داره توی کنکور 
رتبه خوبی بیاره، باید از بعضی چیزا بگذره یا حتی بعضی 
چیزارو کال از دســت بده تا بتونه رتبه ای رو که دوست داره 
به دست بیاره وگرنه موفق به این کار نمیشه. این فرد، باید 
از تفریحاتش، از خوابش، از خوشــگذرونی هاش و خیلی 
چیزای دیگه بگذره اما در عوض چیز بزرگتری رو به دست 
میاره. بازی شــطرنج هم همینه. هــدف اصلی توی این 
بازی، مات کردنه، نه زدِن مهره های حریف و برای رسیدن 
به این هدف، گاهی اوقات باید بعضی مهره هات رو قربانی 

کنی و از دستشون بدی«.
قلعه ام را چند خانه جلوتر بردم و گفتم: »مات شدی. 
تا وقتی که اســبت جای قبلیش بود، من نمی تونســتم 
کاری کنم چون اگه قلعه ام رو حرکت می دادم، با اســبت 
می زدیش. اما تو با حرکت دادن اسبت )که برای زدن وزیر 
من حرکتش دادی( راه رو برای من باز کردی و تونســتم 

ماتت کنم و برنده بشم«.
با ناباوری، نگاهی به صفحه ای شــطرنج کرد و بعد از 
کشــیدن آهی، گفت: »درســته، من هدف اصلی بازی رو 
که همون مات کردن شــاه میشــه رو فراموش کردم و به 
فکر زدن مهره هات بودم. برعکس من، تو با توجه به هدف 
اصلــی و مات کردن شــاهم، در اصل بقیه مهره ها رو هم 

بی ارزش کردی«.
گفتــم: »زندگــی واقعی هم همینــه. وقتی به هدف 
اصلی ای که توی زندگیت داری می رسی، بقیه چیزها هم 
خودشون جور میشن. چیزایی مثل: درآمد، آرامش،عزت، 

اعتماد به نفس و خیلی چیزای دیگه«.
شیدا خندید و گفت: »خیلی خب. اینار هم تو بردی اما 

دفعه بعد که بازی کنیم، حتما من برنده میشم«.
منم مثل خودش خندیــدم و گفتم: »تو که هر دفعه 
داری همینو میگی. میگی میبرمت اما میبازی. چون هیچ 
تالشی برای بهتر شدن بازیت نمیکنی. اگه بخوای نتیجه 
متفاوتی بگیری، باید کاری رو بکنی که تا االن نمی کردی«.

۱۵0 کیلومتر آن ورتر بعد از شهر 
مالیر، تابلوی به شهر بروجرد خوش 
آمدیــد را می بینید. این شــهر در 
محدوده استحفاظی استان لرستان 
مستقر شــده است و دارای قدمت 
تاریخی و پیشــینه شهرســازی و 
معماری با ارزشی است که مانند تمامی شهرهای دیگر ایران 
فراموش شده است و در سیل بکوب و بسازها در حال غرق 
شدن است. از این درد و دل ها که بگذریم، چند ماهی است 
که در این شــهر، جوانه  زیبایی رشد کرده است؛ نه زیر نظر 

مدیریت شهری و بودجه های باالدست.
یک جورهایی لطف یک عزیز به شهر پدری اش است، 
قابل قیاس با همان وقف هایی که در قرن ها پیش توسط 
اعیان و تجار و مالکین و یا معتمدین و بازاریان و کســبه، 
یک حمام و یا مسجد یا یخچال و یا راسته بازاری و مانند 
این به شهر و آیندگان هدیه می شد. هر چند که این پروژه 
در رده  وقفی ها محســوب نمی شود اما در این زمانه ای که 
سوداگری زمین بیداد می کند و سرمایه گذاران به هر نحو 
به دنبال سودهای حداکثری هستند، خواسته یا ناخواسته 

می توان این پروژه را هدیه ای به شهر به شمار آورد.
این پــروژه با نام مجتمع تجــاری دیپلمات در بلوار 
تختی که منتهی می شــود به تپه تفریحی چغا، مستقر 
شده است. حال چرا در همدان نامه، یک پروژه تجاری در 
شــهر بروجرد معرفی می شود؟! پروژه دیپلمات به عنوان 
یک نمونه موفق می تواند مقایســه شود با پروژه اسکای 
مال در پیچ زندان همدان، که خوب است در چندین راستا 

دو پروژه را با هم قیاس کنیم. 
در اولیــن گام، محل اســتقرا این پــروژه قابل بحث 
اســت، اسکای مال در ســایتی تاریخی واقع شده است 
که زمین آن حتی در نقشه های 200 ساله هم محصور در 
یک قلعه تاریخی به نام قلعه کهنه بوده، دیپلمات در بلوار 
تختی واقع شــده که این بلوار، یک خیابان معاصر در 40 
سال اخیر است و پیشینه ای تاریخی در عرصه معماری و 
شهرسازی ندارد جز این که از زمین های زراعی اطراف شهر 
بوده و درنتیجه توســعه شــهر به محدوده  شهری الحاق 
شده اســت. پس این پروژه از نظر نو بودن و سِن زمین 
پروژه، می تواند با بســتر و زمین های اطرافش همخوانی 
داشته باشــد و هم عصر آن ها قلمداد شود نه اینکه چون 
اســکای مال، حافظــه  تاریخی را کاًل فرامــوش کند و به 

حریم معماری چند صد ساله تجاوز کند.
در دومین گام، نحوه ی اســتفاده از زمین و بررســِی 
تراکــم پروژه اســت. در این راســتا ارتفاعی کــه پروژه 
دیپلمات دارد در 6 طبقه تعریف شده است که با بررسی 
مجوزهای شــهرداری، به نظر می رســد که بنای پروژه با 
توجه به قرارگیری در نبش یک چهارراه و محاط شــدن 
آن با دو خیابان اصلی، می توانســته ارتفاع بیشتری هم 
داشته باشــد اما به 6 طبقه روی زمین اکتفا کرده است، 
که تقریبًا با آپارتمان های مســکونی اطرفش در یک تراز 
ارتفاعی قرار دارد. بلوار تختی نســبت به خیابان میرزاده 
عشقی از عرض بیشتری هم برخوردار است، پس با این 
حال می توان اســتنباط کرد به هر دلیلی، مالک از ســود 
زایدالوصف در ســاختن مجاز تراکم شهری، چشم پوشی 

کرده اســت. همین مسئله در اســکای مال، با ۱3 طبقه 
تعریف شده که به بیمارستان و ساختمان های مسکونی 
اطراف خودش تعرض داشــته و همچنین دید به الوند را 

به شدت محدود کرده است.
از ایــن روی ذهــن به ســمتی هدایت می شــود که 
ســرمایه گذاران پروژه ی اســکای مال، منفعت شخصی 
را در اولویــت قرارداده اند. می توان پیش بینی کرد اگر در 
این پروژه مثاًل ۱000 شــغل ایجاد شــود، در طوالنی مدت 
اثرات ســویی در محدوده خود و از دست دادن شغل های 
دیگر را در پی خواهد داشــت. در گام ســوم می توان به 
کاربری هایــی کــه در این پروژه تعریف شــده پرداخت. 

در پروژه دیپلمات، در طبقات باالیی شــهربازی و ســالن 
بیلیارد و فود کورت و سینما و مانند این تعبیه شده است. 
استقرار این نوع کاربری ها در این پروژه آن جایی مطلوب 
به نظر می رسد که شهر بروجرد، هیچ گونه فضای مدرنی با 
وسایل بازی برای کودکان و جوانان و همچنین فضاهایی 
بــا چنین خدمات تفریحی و ســرگرمی برای مردمانش 
ندارد. پس در این منطقه   نوِی شــهری، تعریف این نوع 
کاربری ها معقول به نظر می رسد. اما در پروژه اسکای مال 
وقتی، مرکز تفریحی با چنان وســعتی در سطح استانی 
در بلــوار ارم وجود دارد کــه آن مرکز تفریحی هم به غلط 
تعریف شــد و در  کمربند سبز شــهری قرار گرفت، چرا 

دوباره به اشــتباه، اجرای این چنیــن پروژه هایی را تکرار 
می کنیــد؟!  اجراِی کاربری هایی را در بافت تاریخی و در 
یک زون شــهری که واقعًا جایی برای تحمل فشــردگِی 
ناشــی از فعالیت های بیمارستانی، مدرسه و تداخل این 

همه با ترافیک شهری را ندارد.
به نظر می رســد بزرگترین نقــدی که می توان به این 
پروژه نســبت به پروژه  دیپلمات در شــهر بروجرد گرفت، 
مکان یابی اشتباه پروژه است. این پروژ ه با این مقیاس 
و با این حجم از کاربری و تنوع خدمات می باید در منطقه 
دور از شهر و در محدوده   نوساز شهری واقع می شد نه در 

دل قلعه کهنه همدان...

ولگردی؛ آغاز بزهکاری های جوانان
وز پدیده ولگردی در میان جوانان علل بر

»فکــر کــردی از مــا چی 
درمیــاد؟ یــک دکتــر یا یک 
مهنــدس؟ نه آقا جــون! ما از 
بچگــی توی خیابــان ول بودیم؛ این هــم نتیجه اش، ته 
تهش یا دزدیم، یا معتاد« )یکی از دستگیرشــدگان طرح 
دستگیری ارازل و اوباش(. این ها جمالتی است که پسر 
۱۵ ساله ای به زبان خود، در توصیف شخصیتش می گوید. 
پسری که به قول خودش، کاری جز ولگردی ندارد و تمام 
روز خود را در کوچه و خیابان با دوستانش سپری می کند، 
خسته می شود، به خانه برمی گردد، کمی استراحت می کند 
و دوباره کار خود را از سر گرفته، به دوستانش زنگ می زند 
و همگی طبق قرار همیشگی همدیگر را در مکانی مشخص 
می بینند، با هم تفریح می کنند، قدم می زنند و می خندند، 
خوراکی می خورند و باز می خندند. رهگذران را به ســخره 
می گیرند و می خندند و به همین ترتیب به دنبال ولگردی 
وقت خود را می گذرانند تا آخر شب. این تمام اتفاقات یک 

روز جوانان ولگرد است. 
در بیــن آســیب های اجتماعــی، ولگردی به شــکل 
معناداری بیشــتر از دیگر بزه ها بوده و در میان گروه سنی 
نیز نوجوانان و جوانان بیشــترین گروه ســنی را در میان 
دیگران دارنــد. ولگردی در جامعه  ایران از حساســیت و 
اهمیت بیشتری برخوردار اســت. بروز این پدیده موجب 
مشــکالت فراوانی برای جوانان ولگرد و خانواده های آنان 
شــده اســت. اگرچه این معضل، پدیده ای جدید نیست، 
امــا آمار و ارقام و شــدتی که این پدیــده در جامعه دارد، 
آن را تبدیل به یک آســیب اجتماعــی مهم و جدی کرده 
اســت. ولگردی، پیامدهای فراوانی هــم برای فرد ولگرد 
و هــم برای جامعــه در پی دارد و جوانان را با مســائل و 
بحران های مختلفی روبه رو می سازد. در واقع، بحران هایی 
که گریبانگیر افراد بی خانمان است، جوانان ولگرد را نیز به 
چالش می کشــد. بحران  هایی از قبیل سوء تغذیه، ابتال به 
بیماری های مقاربتی و بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت، 

ناهنجاری های روان شــناختی از قبیل افسردگی، کاهش 
عزت نفس، اعتیاد و ســوء مصرف مواد مخدر و رفتارهای 
ضداجتماعی از جمله این آســیب ها هستند. براستی چه 
عواملــی در بــروز این معضل بزرگ نقــش دارد و چگونه 

می توان از بروز آن جلوگیری کرد؟  
ولگرد کیست؟ �

ولگرد کســی است که مســکن و مأوای مخصوص یا 
وســیله  معاش معلوم و یا شــغل یا حرفه معینی ندارد، 
مگر این که سن او از پانزده سال  تجاوز نکرده باشد. از بدو 
تشکیل مجلس شــورای ملی، قوانینی به تصویب رسید 
که به نوبه  خــود مایه  مباهات میهن بوده و به برخی امور 
به ظاهر ســاده نیز توجهی شایســته شده است. توصیف 
افراد ولگرد از نظر آسیب شــناختی با تأکید بر ابعاد خرده 
فرهنگی مســئله تا حدی مورد مخالفت قرار گرفته است. 
شــیوه  زندگی ولگردان از دید خــود آن ها حاکی از الگوی 
پیچیده ای از ارزش ها و خط مشی های حفظ بقا در پاسخ 
به نابرابری های مربوط به محرومیت، ظلم و فقر است. از 
این چشم انداز، معنایی که ولگردان به شیوه ی زندگی خود 
می دهند تا حد بسیار زیادی به وسیله ی نوع دخالت نظری 
و عملی دولت و نهادهای کنترل اجتماعی شکل می گیرد. 

عوامل محیطی در بروز پدیده ی ولگردی در میان جوانان �
1( نداشتن اقامتگاه مشخص و معلوم �

به این معنا که مرتکب آن لزوما محل اقامت و زندگی 
ثابتی ندارد و به کانون خانواده وابسته نیست و فاقد موقعیت 

اجتماعی است و اغلب به صورت گمنام زندگی می کند.
مقصود از اقامتگاه محلی است که شخص به طور عادی 
در آن به ســر می برد خواه اقامتگاه دائمی او باشد خواه به 
طور اتفاق و غیردائم در آن ســاکن شــود. در حالت قانون 
منصــرف از اقامتگاه قانونی و عملی اســت بلکه منحصرا 
محل واقعی و معینی که شخص در آن به سر می برد منظور 
نظر است. برخالف هر گونه محلی را هم نمی توان اقامتگاه 
معرفی نمــود مثأل خانه هایی که محل عیش و عشــرت 

بوده یا برای دفع هوســرانی اشــخاص و مورد اغماض و 
چشم چوشی باشد نمی توان اقامتگاه دانست. هم چنین به 
سر بردن در اطاق یا محلی با جمعی از اوباش و یا آن ها که 
سوابق جزایی دارند به داشتن اقامتگاه تعبیر نخواهد شد. 
از طرف دیگر عمده اثبات در داشتن محل اقامت با شخص 
متهم اما همین قدر که وی ثابت کرد دارای زندگی حسابی 
و عادی بوده و به اصطالح معروف »المکان« نیســت باید 
پذیرفته شود مثأل مکاری ها و غالمان پست و یا پیله وران 
که دائمأ در حرکت بوده  و اقامتگاه معینی ندارند نمی توان 
گفت به کلی فاقد آن نیز هستند چه این قبیل اشخاص از 
نظر اقتضای شغل محل معلوم و ثابتی ندارند اما در عین 
حال المکان نیســتند و با فرض آن که آن ها را شامل این 
صفت بدانیم صفات  و شرایط الزم دیگر برای ولگردی در 

آن ها وجود ندارد.
2( نداشتن شغل یا کار و وسایل تأمین معاش �

شرط الزم دیگر برای ولگردی آن است که شخص »به 
طور عادت« بیکار بگردد شــغل حقیقی و واقعی نداشــته 
باشــد. مخصوصا صفت عادی بودن بر روی شغل و پیشه 
شرط اصلی است چه ممکن است کسی کار ثابت و عادی 
داشته اما به طور موقت آن را ترک کرده باشد در این مورد 
هم مانند سایر شرایط دادگاه اختیار وسیع در تعبیر حاالت 
و صفات شخصیه و شرایط الزم در شخص ولگرد دارد مثأل 
کسی که تازه از زندان خالص و هنوز مهلت کافی برای پیدا 

کردن کار و شغلی نداشته نمی تواند تحت تعقیب درآید. 
در واقع، »شــخص ولگرد، آواره و فاقد اقامتگاه، دارای 
شــغل یا وســیله ای برای امرار معاش و گذراندن زندگی 
روزمره خود نیست. بنابراین هر گاه کسی به طور روزانه یا 
هفتگی یا ماهانه از یک ســازمان یا مؤسسه یا از ناحیه ی 
اشــخاصی چون والدین وجهی را به طور مستمر دریافت 
کند، ولگرد محسوب نخواهد شد. همین طور فروشندگان 
دوره گرد که محــل اقامت و درآمد ثابتی دارند را نمی توان 
ولگرد نامید. کیفر جرم ولگردی نیز در حال حاضر به عنوان 

یکی از مصادیق جــرم قابل تعزیر، مانند تکدی بوده و از 
یک تا ســه سال حبس اســت؛ اما در صورتی که شخص 
ولگرد بــرای امرار معاش خود مرتکب تکدی یا ســرقت 
تعزیری شود، مجازات او تشــدید خواهد شد« )ولیدی، 

.)333-334 :۱380
»از نظر آسیب شناســی، عواملی مانند جنگ، بیکاری، 
تورم و اشغال کشورها، در نوع و میزان ولگردی اثر مستقیم 
دارد. وجــود خیل عظیم ولگردان بعد از جنگ جهانی دوم 
در اروپا و هجمه و افزایش آن ها در سال های بعد از جنگ 
اخیر ایران و عراق به شهرهای بزرگ از جمله تهران بهترین 
گواه این مدعا اســت. ولگردان با گریز از قانون و انضباط و 
گــذر از حیثیت و آبروی فردی و اجتماعی مولد انحرافات 
و مســتعد ارتکاب جرایم دیگر خواهند بود. بســیاری از 
مجرمان به ویژه معتادان، سارقان و قوادها ابتدا با ولگردی 
و گدایــی آغاز کرده اند. ناگفتــه نماند که ولگردی و گدایی 
منحصرا به صورت اصطالحی آن یعنی نداشــتن مسکن 
و مــأوای و یا فقدان امرار معــاش و خیابان گردی و اعانه 
خواســتن نیست؛ بلکه عمده  کســانی که به عنوان رمال، 
فال گیر، درویش و دست فروش در خیابان ها و چهارراه ها 
فعالیت می کنند، تحت عناوین ولگردی و تکدی گری قابل 

مطالعه و بررسی هستند« )کاوه، ۱39۱: ۱۱70:ج2(.
برخــی تحقیقات رابطه ی مســتقیم بین تکرار جرم و 

ولگردی را تأیید کرده اند. به عنوان نمونه، تحقیقات باتاویا 
نشان داد که 80 درصد از بزهکارانی که مرتکب جرم شده اند 

ابتدا از ولگردی شروع کرده اند )شکاری، ۱383: ۱02(.
3( نداشتن وسیله  معلوم برای زندگی �

منظور از وسایل معلوم برای زندگی، عبارت از راه روشن 
و ســالم برای تحصیل معیشت است پس داشتن عوائد 
شــخصی یا پول نقد به اندازه ی کافــی یا نفقه و تقاعد و 
باالخــره هر گونــه ماهانه ای که ولو از مجرای مؤسســات 
خیریه به کسی برسد در حکم وسایل عادی و سالم برای 
تحصیل معیشت اســت. برعکس وجوه حاصله از فحشا 
یــا گدایی یا امــور خالف اخالق و عفت خــارج از تعریف 
فوق و تحصیل کنندگان در صورت دارا بودن شــرایط دیگر، 
ولگرد محسوب می شوند. هم  چنین داشتن وجهی جزئی 
با وجود شــرایط الزم دیگر برای ولگردی خود بیشتر مؤید 
ارتکاب این گناه است چه شخص بیکار و فاقد مسکن اگر 
پولی داشــت موجبات سوء ظن بر منشأ تحصیل آن پول 

فراهم تر است.
4( شهرنشینی  �

کسانی که در دهات و مزارع زندگانی می کنند اطفالشان 
کمتر خانه و زندگی را رها کرده ولگرد می شــوند. برعکس 
ســاکنین شهرها مخصوصأ محالت خارج از شهر استعداد 

زیادی به ولگردی نشان می دهند.

دیپلمات؛ یک نمونه موفق
وژه اسکای مال همدان وجرد با پر مقایسه ساختمان دیپلمات بر

رد کــــُ زهرا 
پرستار

حسن اخالصی

معصومه  محمدی سیف
جامعه شناس، دانشجوی دکتری 
سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه 
آزاد تهران شمال

نرگس خدابنده لویی
کالس نهم مدرسه 
شهید مفتح

منا بشیری
دانشجوی دکترای معماری

ساخت جاده برگشت گنجنامه؛ غیرکارشناسی و آسیب زا
کر آیدا شا
روزنامه نگار

»غالمحسین مجذوبی« معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه بوعلی ســینا همدان در نشست هم اندیشی 
بررسی تاثیرات دست ســازه های انسانی در کوهستان 
الونــد ضمــن تاکید بر آســیب های محیط زیســتی 
ســاخت جاده برگشــت گنجنامه همدان ایــن اقدام 
را غیرکارشناســی خوانــد و ابراز امیــدواری کرد خبر 
فراهم ســازی مقدمات و اعتبارات برای ســاخت این 

جاده در حد شایعه باشد.
ششمین نشســت هم اندیشــی مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اســالمی شهر همدان با موضوع 
ســتانده ها و داده های طبیعت همدان برای بررســی 
تاثیرات دست ســازه های انسانی در کوهستان الوند با 
حضور برخی مســئوالن شهری و اساتید و کارشناسان 

این حوزه برگزار شد.
آسیب هایی که به دره گنجنامه رسید �

طی این نشست »رضوان سلماسی« رئیس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 
با تاکید بر اهمیت منطقه دره گنجنامه بر اقلیم و آب و 
هوای همدان بیان کرد: منطقه دره گنجنامه که باالترین 
پل ارتفاعی مشــرف بر شهر همدان به حساب می آید 
نقش مهمی در تعیین اقلیم و آب و هوای این شــهر 
کهن دارد و هر اقدامی که در راســتای آســیب به این 
منطقه اتفاق بیفتد به طور مستقیم بر شهر تاثیر خواهد 
گذاشــت. برای مثال اقدامات ســال های اخیر در این 
منطقه ســبب شده است دمای شــهر حدود 7 الی 8 
درجه افزایش پیدا کند و این موضوع اهمیت توجه به 

حفاظت از این منطقه را نشان می دهد.
سلماســی اظهار کرد: این نشست به منظور توجه 
به تاثیرات اقداماتی که طی ســال های اخیر در منطقه 
گنجنامه صورت گرفته است، برگزار شد تا بررسی کنیم 
این ساخت و ســازها چه تاثیرات زیست محیطی بر 
این منطقه داشــته است و درحال حاضر منطقه در چه 
شــرایطی اســت و آیا فرصتی بــرای اقدامات آتی در 

منطقه دره گنجنامه وجود دارد یا خیر.
وی افــزود: گنجنامه همدان یکــی از عوامل مهم 
معرفی همدان به گردشــگران داخلــی و خارجی بوده 
است و عالوه بر طبیعت زیبا و مثال زدنی آن، وجود آثار 
تاریخی در این منطقه نشــانگر قدمت تاریخی همدان 
نیز بوده است. در حقیقت این منطقه دو عنصر تاریخ و 
طبیعت همدان را در کنار همدیگر فراهم آورده اســت و 
از دیدگاه جذب گردشگر و معرفی شهر همدان به کشور 

نیز حائز اهمیت است.
رئیــس مرکز مطالعــات و پژوهش های شــورای 

اسالمی شــهر همدان خاطرنشــان کرد: یکی از ارکان 
مهم توســعه پایدار حفظ محیط زیست و سرمایه های 
طبیعی اســت که بدون آن ها ما میراثی برای آیندگان 
خود نخواهیم داشت اما متاسفانه ساخت و سازهایی 
که در دامنه این کوهســتان طی ســال ها انجام شده 
سبب ایجاد مشکالتی در بدنه این کوهستان زیبا شده 
است بنابراین بررسی در این خصوص و تصمیم گیری 
صحیح و کارشناسی برای حفظ این منطقه بسیار مهم 

است.
اقدام غیرکارشناسی و آسیب زا �

در ادامــه این نشســت »غالمحســین مجذوبی« 
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه بوعلی سینا ضمن 
برشــمردن زیبایی هــای طبیعــت همدان بیــان کرد: 
طبیعت همدان و »دره رود« های بی شماری که در این 
منطقه وجود دارد در کمتر نقطه دنیا دیده می شــود که 
متاسفانه قدر دانسته نمی شوند البته اخیرا تالش هایی 
به منظور هم فکری و مشورت و ارتباط بخش پژوهشی 
دانشگاه با شهرداری و مســئوالن شهری اتفاق افتاده 
که خوب اســت اما کافی نیست و در این زمینه بسیار 

مهم است که اگر انجام کاری بر مبنای پژوهش دقیق 
کارشناسی و علمی باشد مسئوالن بدون درنظر گرفتن 
منافع شخصی به نتایج این پژوهش ها احترام بگذارند 

و عمل کنند.
مجذوبی افزود: در خصوص ساخت جاده برگشت 
گنجنامــه مدتی قبل با دانشــگاه و مرکــز پژوهش و 
فناوری صحبت هایی شــد و این اقدام غیرکارشناسی 
و آســیب زا برآیند شــد اما اخیرا خبرهایی شنیده ایم 
که برای ســاخت این جاده اعتبار درنظر گرفته شــده 
و مصمم هســتند اگرچه امیدوارم این خبرها صحیح 

نباشند و در حد شایعه بمانند.
مخالفت اساتید دانشگاه �

»حسن ســجادزاده« دکترای شهرسازی و طراحی 
شهری نیز در این راستا، ساخت جاده برگشت گنجنامه 
را اقدامی غیرعلمی دانســت و گفــت: متخصصین و 
اساتید دانشگاه با طرح ساخت جاده برگشت مخالفت 
کردند و پیشــنهادی که از ســوی دانشــگاه برای رفع 
معضل ترافیک به جای ســاخت جاده برگشــت ارائه 
شــد، احداث حمل و نقل ســبز و عمومــی، ایجاد تور 
دوچرخه و سایر راهکارهای اینچنینی به منظور رفع این 

معضل بود. 
در این نشســت »رضا بهراملو« عضو هیئت علمی 
مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
اســتان همدان و »حسن فرخی« رئیس گروه پدافند 
غیرعامل بســیج، نیــز در خصوص اهمیــت توجه به 
محیط زیســت و طبیعت زیبای شــهر و جلوگیری از 
ساخت و ســازهای آسیب رســان، در طبیعت همدان 

مطالبی ارائه کردند. 

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
بوعلی سینا همدان:

امیدواریم خبر فراهم سازی مقدمات 
برگشــت«  »جــاده  ســاخت  بــرای 

گنجنامه »شایعه« باشد.
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ابوالحسن هجران همدانی

هجران از زبان خودش �
اسم من ابوالحســن و اسم پدرم قنبر است و تاریخ تولدم در شناسنامه 
۱30۵ و بــه قول پدرم ۱303 در شــهر همدان به دنیــا آمده ام. تحصیالتم در 
حد ابتدایی اســت و اگر مختصر اطالعاتــی دارم در اثر مطالعه فراوان دیوان 

شعرای ارجمند است.
در سال ۱320 در روز دوم خرداد ۱320 در روز دوم خرداد که جوانی هفده 
ساله بودم پی به توانایی خود در سرودن شعر بردم. چون در وجود خود عالقه 
شدیدی به سرودن شعر حس کردم، با راهنمایی دوستان نزدیکم به محضر 
مرحوم استاد آزاد همدانی راه یافتم و از اطالعات آن مرد بزرگ استفاده کردم. 
فرامــوش نمی کنم که مرحوم آزاد به حقیر گفت: »ببنم بچه جان می خواهی 
چیــزی یاد بگیری؟ یا این که می خواهی جای ما را تنگ کنی؟! من با کمال 
ادب و فروتنی عرض کردم: »استاد می خواهم در خدمت شما باشم و کفش 

شما را جفت کنم«. مرحوم آزاد تبسمی کرد و گفت: »این شد یه حرفی«.
بعــد از فوت آزاد مدتی انجمن زیر نظر مرحوم »میرزا یعقوب الســتی« 
با تخلص »ناهید« بود و بعد از ایشــان زیر نظر »کیوان ســمیعی«، »مایل 
تویسرکانی«، »احمد ساجدی«، جعفر پیدا و اکبر شریفی امینا بودند که من 
از همه این اســاتید کســب فیض کردم. باید عرض کنم بحر شعر که ستون 
فقرات شعر است را از مرحوم »جعفر پیدا« یاد گرفتم. در همین ایام خدمت 
عــارف بزرگ موالنا مفتون همدانی رســیدم و مکــررا از محضر موالنا مفتون 
همدانی رحمت هللا علیه کســب فیض کردم و همین تخلص هجران را موالنا 

مفتون برایم انتخاب کردند و این برای من افتخار بزرگی است.
از دیوان شــعرا بیشــتر از همه به شیخ اجل ســعدی شاعر بزرگ حافظ 

عالقه مندم  و سعی می کنم از حافظ پیروی کنم.

شاعر فروتن �
28 اسفند ماه درگذشت شاعر غزل سرا ابوالحسن قنبری نصب متخلص 
به هجران اســت. از این شاعر توانا ســه کتاب به نام های فجر الوند، حجاب 
و رباعیات به چاپ رســیده و اشــعار بســیاری در ۱3 جلد هنوز چاپ نشده 
اســت. غزل های هجران همدانی محتوای عرفانی، شــیوا و دلنشین و بدون 
تکرار قافیه دارد. از مشخصه های غزلیات هجران همدانی رعایت اوزان و بحر 
شعر است که به قول خودش ستون فقرات شعر بحر آن محسوب می شود.

از شــاعرانی که زبان به مدح شــهان و تملق کرده اند انتقــاد و این کار را 
مردود و ظلم بر مردم می داند. با خرافات و افســانه مخالفت می کند و ریشه 
همه این ها را در سیاســت می داند و آن هــا را نکوهش می کند و مانع ترقی 

مسلمانان و ایران می داند.
هجران همدانی خودش را مسلمان و جعفری مذهب می داند و به حضرت 
ابا عبدهللا و ائمه معصومین )ع( عشق می ورزد و آن ها را در روز محشر شفیع 
خود می داند. تا آخرین روزهای عمر شــریفش با همسر مهربانش در کمال 
سادگی در منزل قدیمی خود در محله جوالن همدان زندگی کرد و هر جمعه 

بعد ظهر پذیرای عرفا، شعرا و ادب دوستان بود.
28  اســفندماه سال ۱389 در روز بارانی در سن 86 سالگی جان به جان 
آفرین تسلیم کرد و در سکوت رسانه ها و به دور از حضور شعرا و ادب دوستان 

در بقعه شعرای همدان آرمید.
شعر سنگ قبر استاد هجران

دلی از خود مرجان تا که بعد از مردنت هجران
مسلمان گوید از ما بود و ترسا گوید از ما بود
اگر با هر گروهی در حقیقت  مهربان باشی
یهود از خود بداند اهل سنت گوید از ما بود

ز جرم خویش می ترسی  ولی در روز رستاخیز
محمد گوید از ما بود و موسی گوید از ما بود

ل غز
من آن مردم که هستی دلی پردرد می خواهم

دلی پردرد و قلبی خسته، رنگی زرد می خواهم
چو آتش در درون قلب پر خونم فروزان شد

از این آتش فشان پیوسته آهی سرد می خواهم
ندارم هم زبانی تا که با وی درد دل گویم

رفیقی، همچو مجنون، بیابان گرد می خواهم
وفا داری ندیدم از بشر، دیگر چه می پرسی؟

چرا خار مغیالن را به جای ورد می خواهم
)نمی خواهم پس از مرگم کسی از من نشان گیرد

که سنگ قبر خود را دائما پر گرد، می خواهم(
من آن )هجران( محزونم که فرجاد و فتوت را

ز نامردان نمی خواهم ولی از مرد می خواهم
)یادگاری از هفتاد و هشتمین سال زندگی سراسر رنج و پر فراز و نشیبم 81/9/24(

د یـــــــــا

ن، خوابم می آید« »کلید خورشید را بز
 منتشر شد

کتــاب »کلیــد خورشــید را بزن، 
خوابم می آید« مجموعه ای از اشــعار 
از  »قاســم امیری« شــاعر همدانی 
سوی انتشــارات »آوا متن« منتشر و 

روانه بازار کتاب شد. 
»مسعود احمدی« مدیر انتشارات 
»آوامتن« بــا اعالم این خبر، توضیح 
داد: »کلید خورشــید را بــزن، خوابم 
می آیــد« مجموعه ای از اشــعار کوتاه 
»قاســم امیری« شاعر همدانی است 
که روانه بازار شد. این کتاب با طراحی 

جلد »سعید شــهبازی« و مقدمه »حسین زندی« منتشر شده است. این 
کتاب دومین مجموعه این شاعر همدانی است و پیش از این کتاب »عمر، 

ماهور، ارغوان« در دهه هشتاد از این شاعر همدانی منتشر شده بود.
احمــدی بــا بیــان این که این کتــاب در قالــب »مجموعــه کتاب های 
همدان نامه« زیر نظر »حســین زندی« منتشــر شــده، افزود: این کتاب در 
همدان در کتابفروشــی های »مهدی« و »شهر کتاب« توزیع شده و در نوروز 
۱400در شهر کتاب های شهرهای سنندج و کرمانشاه و برخی کتابفروشی های 

تهران در دسترس عالقمندان خواهد بود.

کتاب کافه 

آقای دکتــر از خودتان  �
شــروع می کنیم که چه سالی و 
در چه محله ای به دنیا آمدید، در 
ارتباط با تحصیالتتان هم صحبت 

کنید.
من در ســال ۱344 به دنیا 
آمده ام که البته در شناسنامه ام سال۱34۵ زده شده 
است. سالروز تولدم البته دقیقا مصادف با کریسمس 
اســت. در واقع 24 دسامبر که در آن سال 23 یا 24 
دی ماه می شد. در کرمانشاه متولد شده ام در خیابان 
نواب. کودکــی و نوجوانی را از هفت ســالگی پیش 
پدرم که خشکبارفروشــی بود، کار می کردم و یکی از 
عالقــه ام این بود که بعــد از کار که به منزل می رفتم 
از کتابفروشی شهرداری کتاب می گرفتم و با شوق و 

ذوق می رفتم خانه.
این عالقه به کتابخوانی را از کسی الگو گرفته بودید؟  �

دلیل شکل گیری عالقه تان به کتاب چه چیزی بود؟
نه! شــاید بی تفریحی یعنی مثــال در مغازه چون 
خیلــی ســاعات یکنواختــی داشــتم مخصوصا در 
تابســتان ها که کســادترین حالت بازار بود من وقت 
زیــادی داشــتم و روزی ۱۵0 یا حتــی 200 صفحه 
کتاب می خواندم. نوبتــی هم می خواندم مثال صبح 
تــا ظهر یک کتاب و عصر و شــب هم کتاب دیگری 
می خواندم. ســال۱364 دیپلم گرفتم در اوج جنگ! 
و همان ســال دانشــگاه تهران قبول شدم و تاریخ را 
برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. این مطالعه قبلی 
برایم خیلی کمک بود تقریبا خیلی از مباحثی که در 

کالس ها مطرح می شد برایم تکراری بود.

در آن ســال ها مخصوصــا این که بعــد از انقالب  �
فرهنگی و این هــا بود فضای دانشــگاه چطور بود و 

اساتید چه کسانی بود؟
اساتید بنامی داشتیم مثل: محمدابراهیم باستانی 
پاریزی، احسان اشراقی، شــیرین بیانی، اسماعیل 
دولتشــاهی، منصوره اتحادیه، هللا یار خلعتبری، علی 
اصغر مصدق دشــتی و افرادی از این دست. در سال 
۱368 من لیسانس را که گرفتم همان سال هم ارشد 
شرکت کردم و قبول هم شدم اما متاسفانه برای من 
کوپون دانشگاه بهشتی زده بودند و بعدا متوجه شدم 
که دانشــگاه تهران را می رساندم اما ظاهرا کسانی را 
به جای ما جاســازی کرده بودند. همان ســال چند 
ماه زودتر از شروع ارشد چون که نیمه دوم هم قبول 
شــده بودم از 3۱ شــهریور   ۱368  به عنوان کارمند 
در قســمت گنجینه نسخه های خطی دانشگاه تهران 
اســتخدام شــدم و آن جا بود که با مشاهیری چون 
محمدتقــی دانش پژوه ، ایرج افشــار، عباس زریاب 
خویی، هوشــنگ ابتهاج، علی نقــی منزوی و احمد 
منزوی و همین طور ورجاوند و از جمله دکتر سیدجواد 
طباطبایی در درس تاریخ اندیشــه سیاسی در ایران، 
دکتر عبدالکریم ســروش در درس فلســفه تاریخ، 
دکتر محمد دبیر ســیاقی، دکتر فتح هللا مجتبایی و 
دکتر رضا شــعبانی، آشنا شدم و از دوره کارشناسی تا 

دکتری افتخار شاگردیشان را داشته ام. 
و ســال ۱37۱ در اســفند ماه دفاع کردم و همان 
ســال و همان روزها هم دانشگاه تهران را ترک کردم 
به خاطر اختالفی که با مجموعه پیداکرده بودم به رغم 
اصرار رئیس دانشــگاه تهران کــه می گفتند بمان و 
پستت را به هیئت علمی تغییر می دهیم، بدون هدف 
خاصی آن جا را رها کردم و برگشــتم کرمانشاه و بعد 
از ســه ماه خانه نشــینی همدان را از بین شهرهایی 
که متقاضی ام بودند، انتخاب کردم.پژوهشــگاه علوم 
انســانی مرا می خواســت. خانم دکتر مشایخ اصرار 
داشتند که من بروم پژوهشگاه اما به خاطر وضعیت 
مالی که نمی توانســتم پول پیش خانــه در تهران را 

بدهم و شرایط راحت تر خانواده و این ها آمدم همدان 
و از ســال ۱372 تا ۱399 که موعد بازنشســتگی ام 

رسید در همدان بودم.

دکتری را در کجا گرفتید؟ �
وضعیت دکتری مســئله اش فرق می کند. از نظر 
استخدامی پیمانی بودم و دانشگاه به گونه ای هست 
که اول باید رســمی آزمایشی بشــوید و بعد بتوانی 
بروی در دکتری شــرکت بکنید. به خاطر همین بین 
ارشــد و دکتری وقفه افتاد. ســال 78 حکم رسمی 
آزمایشــی ام آمد و همان ســال هم درخواست اعزام 
بــه خارج دادم که ســهمیه بندی بود در دانشــگاه و 
برای هر دانشــگاه دو عدد ســهمیه وجود داشت که 
در دانشگاه ما هم 20 متقاضی وجود داشت. من نفر 
اول دانشــکده بودم و از نظر امتیاز سنم هم می خورد 
متاسفانه رئیس وقت دانشگاه که االن وزیر علوم هم 
هست با اعزام بنده مخالفت کرد و دو نفر از نزدیکان 
و وابستگان خودش را فرستاد و بعدا هم که اعتراض 

کردم گفت من هر کســی که دلم بخواهد 
را می فرستم.

هرچند که بعدها در روزگاری که پست 
نداشــت از من عذرخواهی کرد. آن موقع 
که نتوانستم اعزام بشوم قید خارج را زدم 
و آمدم در آزمون دکتری شــرکت کردم و 
آن سال در دانشــگاه بهشتی قبول شدم 
که باز هم متوجه شــدم کسی را به جای 
من جاســاز کرده بودند، اعتراض کردم و 
این شــد که در ســال 79 ورود کردم به 
دانشــگاه و ســال 8۵ تمام کردم. وقتی 
هم که آمدم همدان گفتم که ما که تاریخ 
نداریم و رفتم پیــش دکتر پیری معاون 
وقت آموزشــی دانشــگاه و تا گفتم من 
نسخه های خطی بلدم از جایش بلند شد 
و گفت واقعا بلدی؟! ما کســی را احتیاج 
داریم که نسخه های خطی بلد باشد. بعدا 
فهمیدم از قضای روزگار همان روز قرار داد 
آقــای پرویز اذکایی با دانشــگاه که طبق 
آن قرار بود نســخه های خطی دانشگاه را 
فهرست بندی کند باطل کرده بودند و این 
ورود من مصادف شــده بود با همان روز 
و بعــدا آقای دکتر اذکایی تصور می کردند 
که من کاری انجام دادم در این وسط. در 
حالی که من از همه جا بی خبر بوده ام. به 
هر حال وقتی آمدم دانشگاه بوعلی لطف 

کردند دکتر باستانی پاریزی و ایرج افشار توصیه نامه 
دادند که وقتی توصیه نامه ها را به دکتر پیری نشــان 
دادم گفتند که مشــکلی نیست و شــما را استخدام 

می کنیم.
مشــکل این را داشتم که کدام گروه جذب بشوم 
و آخر هم شــد کــه در علوم اجتماعی جذب شــدم 
که مدتــی هم چالش داشــتم در آن جا و اســاتید 
علــوم اجتماعی من را از خودشــان نمی دانســتند و 
فکــر می کردند من نفوذی هســتم حتی بارها چک 
می کردنــد و مدیران گروه ها ســفارش می کردند به 
دانشجوها که ارزیابی این استاد را دقیق بزنید ببینیم 
که نتیجه اش چه می شود. و البته مدت ها بعد الفتی 
بین ما ایجاد شد و خوشبختانه  من سال ها بهترین 
نمره ارزیابی را می آوردم و حتی چند بار هم به عنوان 
پژوهشــگر برتر گروه انتخاب شدم. در سال72 تازه 
برای نسخه های خطی یک اتاقی در نظر گرفتند و من 
برای این اتاق ویترین آوردم دستور خرید قفسه های 
در بســته دادم و آن جــا را از صفر مرزی با روشــی 
متفاوت از دکتر اذکایی به این شــکل که نسخه ها را 
از قطعشــان کنار هم چیدم و شروع کردیم به خرید 

نسخه های خطی.

درباره آماری از نسخه هایی که آن جا وجود داشت  �
و موضوعاتشان چه چیزی بود کمی توضیح بدهید:

نسخه های خطی که من تحویل گرفتم 36۵ جلد 
بود و اما از ایرج افشار مستند شنیدم که در دانشگاه 
بوعلی سینا نزدیک 900 نســخه خطی وجود داشت 
و فقط 36۵ نســخه به دست ما رســید و از این جا 
بــود که من هم حدود 80 نســخه خریداری کردم یا 
از افراد مختلف هدیه گرفتم و 44۵ نســخه شدد و 
عالوه بر این چندصدتا هم نسخه های چاپ سنگی را 
خریداری کردیم یا هدیه گرفتیم یا از داخل مخزن ها 
کــه نباید آن جاها نگهداری می شــد، بیرون آوردیم. 
بنابراین 44۵ نســخه خطی در گنجینه وجود دارد و 
حدود۵۵0 نســخه چاپ ســنگی در آن جا وجود دارد 
و حدود نود و اندی کتاب های چاپ ســربی کهن که 
این ها کتاب هایی هســت که عمدتا در قسطنطنیه یا 
همان اســتانبول امروز پایتخت عثمانی یا در قاهره 

چاپ شــده اســت و این ها هم از لحاظ اعتبار کمتر 
از نســخه های خطــی نیســت چون نمونــه اش در 
کتابخانه های دیگر نیست. عمده اش از صالح الدین 
عثمان هاشم سفیر اسبق سودان در ایران خریداری 
شده که نویسنده مشهوری بود اما متاسفانه اثر چاپی 

خیلی کم داشته.

دانشگاه بوعلی در کارهای خطی کاری که منحصر  �
به فرد باشــد و جاهای دیگری آن را نداشــته باشند، 

چیزی دارد؟
چندین نمونه دارد. موضوعات مختلفی در گنجینه 
نســخه های خطی دانشــگاه بوعلی وجــود دارد اوال 
ایــن را هم بگویم که دانشــگاه بوعلــی از این لحاظ 
که نســخه های خطی دارد ممتاز است االن دانشگاه 
تهــران حدود 20 هزار نســخه خطــی دارد و پس از 
آن دانشــگاه اصفهان و دانشــگاه بوعلی و کمی هم 
دانشــگاه تبریز، بنابراین از این لحاظ دانشگاه بوعلی 
در غرب ایران ممتاز اســت اما متاسفانه هیچکدام از 
مســئوالن وقت به این موضوع بها ندادند مثال وقتی 
که من در دانشــگاه تهران بودم هر وقت برای رئیس 

دانشــگاه مهمان ویــژه ای می  آمد اولیــن جایی که 
بازدید می کردند مثال رئیس دانشگاه ییل وزیر علوم 
پاکســتان یا دیگران این گنجینه نسخه های خطی را 
بازدید می کردند که متاسفانه نمی شناختند و توجهی 

نمی کردند.
من در این سالیان شروع کردم به فهرست کردن 
و چاپ هم شــده اســت. به اســم گنجینه همدان 
فهرست تفصیلی نســخه های خطی دانشگاه بوعلی 
سینا و چاپ شده است و فهرست نسخه های سنگی 
هم آماده چاپ شده اســت که البته به دانشگاه هم 
پیشــنهاد داده ام که آنالین باشــد که دسترسی هم 
آســان باشد و هم اعتباری برای دانشگاه 
باشــد. مثال آن مستشرقی که در فرانسه 
انگلســتان یا هر جایی که کار می کند این 
طوری می تواند به این ها دسترسی داشته 

باشد.

چقدر کار بر روی این نسخه های خطی  �
انجام شــده اســت؟ و عمده موضوعات 

چیست؟
دقــت بفرماییــد موضوعاتــی که در 
گنجینه نســخه های خطی موجود هست 
بیشــتر زمینه هــای پزشــکی دارد چون 
مرحوم مکارچیان عالقه پزشــکی داشته 
و برخــی از این کتاب ها یادداشــت های 
عبری در کنارش داشته است. این نشان 
می دهد کــه صاحب آن نســخه یهودی 
بوده اما نسخه عربی یا فارسی است اما 
ممکن اســت صاحب آن یــا نگارش آن 
یک همدانی یهودی بوده باشــد. بعد از 
پزشکی هم بیشترین موضوع موضوعات 
فقه شیعی است بعدش فقه سنی و بعد 
هم ادبیات نجــوم منطق و جغرافیا و از 
میان این ها قدیمی ترین نســخه موجود 
هم یک نســخه از ذخیره خوارزمشاهی 
هســت که اواخر ســده شش هجری بر 
روی کاغــذ خان بالغ بخشــی از ذخیره 
خوارزمشــاهی اســت که قدیمی ترین نسخه جهان 
از ذخیره خوازرمشــاهی اســت.مرحوم علی اصغر 
مهدوی که بنده به ایشان ارادت داشتم برای ارزیابی 
خانه ایشان می رفتیم. ایشان نوه امین الضرب سام 
هســت و برادر یحیی مهدوی که ایشــان هم انسان 
بزرگــواری بود و رایــگان در دانشــگاه تهران درس 
مــی داد. در آمریکا زندگی می کــرد، دو هفته یکبار 
ســوار هوپیما می شــد با هزینه خودش می آمد و 
درس می داد و می رفت و فقط می خواست رابطه اش 
را حفــظ کند با ایران. مــا برای ارزیابــی آن موقع 
که دانشــگاه تهران بودیم، وقتی نســخه ها کم بود 
می رفتیم  خانه علی اصغر مهدوی. وقتی نســخه ها 
بیشــتر می شد با مرحوم ایرج افشــار می آمدند  و 

جلسه می گذاشتیم برای ارزیابی.
البتــه این را  در وســط این بحــث بگویم که در 
بین این نســخه های خطی مثل نسخه میرزا طبیب 
کاشــانی هســت به خط خودش که جزو پزشــکان 
تربیت شــده مدرســه دارالفنون است، نسخه چندم 
عالم آرای عباسی آن جا هست و نسخه های دیگری 
هــم داریم که از لحاظ هنری قابل توجه هســتند. و 

نســخه »اصول الفصول فی حصــول االصول« که از 
رضاقلی خان هدایت که خط خودش است.

روی این نسخه ها کار شده است. مثال برای تصحیح  �
آن ها؟

ببینید برای تصحیح بحث فرق می کند، شما باید 
نســخه های یک کتاب را نگاه کنیــد، ببینید مثال 20 
عدد نســخه وجود دارد و از این ها 4 نسخه را مالک 
تصحیح قرار می دهید اما بقیه قابل اعتنا نیســت و 
می دانید زمانی که در دانشــگاه تهــران بودم مرحوم 
دانش پژوه با وجود آن مقام علمی ممتاز هیچگاه در 
ارزیابی دخالت نمی کرد اما در دانشگاه بوعلی مجبور 
بودم آچار فرانسه بشــوم و همه این کارها را تنهایی 
انجام بدهم. البته چون در جلســات دکتر مهدوی و 
افشار شــرکت کرده بودم تا حدودی با ارزیابی آشنا 
شده بودم. یکبار در خانه دکتر مهدوی دو عدد نسخه 
داشــتم وقتی به ایشان دادم گفتم استاد این نسخه 
متعلق اواســط سده هفت اســت و این دیگری هم 
متعلق به اواخر ســده نه است. ایشان گفت شما به 
چه اطمینانی می گویی که مربوط به سده نه یا هفت 
اســت و این ها رفت و از گاوصندوقش نســخه ای از 
اخوان الصفا و شاهنامه آورد و من دقیقا سده هایشان 
را گفتــم و بعد هم آخر نســخه را نشــان بنده دادند 
که همه دیدند تشــخیص سده نسخه صحیح است. 
تنها کســی هم که در جهان تاریخ نســخه ها را دقیقا 
مشــخص کرده است که مربوط به چه سده ای است، 
بنده هستم و البته کاغذشان را هم مشخص کرده ام 
فهرست نویســان معموال شــش نوع کاغذ را بیشتر 
نمی شناسند که بنده حدود ده نوع کاغذ را تشخیص 
می دهم که البته سالیان طول کشیده است و بابتش 

اجری از دانشگاه دریافت نکرده ام.
- از کارهــای خودتان هم بگویید. در همدان غیر 

از دانشگاه بوعلی گنجینه دیگری هم سراغ دارید؟
مجموعه مدرسه آخوند که معروف است که حدود 
هزار نســخه خطی دارد که البته در شرایط بسیار بدی 
نگهداری می شود. دیگر این که مجموعه های شخصی 
است که معموال هم می ترسند معرفی کنند و به خاطر 

همین اطالع دقیقی ندارم.

از کتاب های خودتان هم بگویید. �
خدمت شما عرض کنم که در زمینه های مختلفی 
کار کــرده ام کــه از جملــه »جنبش بابــک« که در 
انتشــارات دانشگاه بهشتی چاپ کرده یا  خاطرات و 
اسناد محمدعلی غفاری به انضمام کتابچه ...حشمت 
الدوله در نشــر تاریــخ ایران چاپ کردم. فهرســت 
نســخه های خطی میراث فرهنگی کردستان را دارم 
و البتــه دو کار دیگر هــم دارم که یکی از آن ها همان 
فهرست نسخه های چاپ سنگی دانشگاه بوعلی است 
و کتابی به اســم بر کران کوهســتان در مورد تاریخ 
سیاســی اجتماعی کردستان از مشــروطه تا جنگ 
جهانی اول و مقاالت هم بیشتر در حوزه کردشناسی 
و تاریخ معاصر ایــران و کنفرانس های بین المللی و 
...چاپ کرده ام. ســه دوره هــم فرصت مطالعاتی در 
انیستیتو تاریخ بین المللی آمستردام به دعوت تورج 
اتابکی رفتم در دانشگاه هامبورگ و در دانشکده تمدن 
ها و زبان های خاور نزدیک دانشگاه هاروارد به مدت 

شش ماه شرکت جسته ام.

کتاب عمر، ماهور، ارغوان مروری بر 
بــا مالحظه شــعر قاســم 
امیری و نمونه های دیگری در 
این نوع زبــان و بیان می توان 
منتظر بود که از این پس شــعری به نام شــاملویی 
در ادبیات ما جای شعر نیمایی را بگیرد یا در کنار و 
ســایه به سایه آن عرض وجود کند. اگر چنین بشود 
شعر شــاملویی نیز همان مسیر را خواهد پیمود که 
شعر نیمایی طی کرده است و از ظهور هزاران شاگرد 
وفادار و شیفته شاملو در جامعه ادبی ما آغاز خواهد 
شــد و جای هیچ تردیدی نیست که این شاگردان 
وفادار نیز راهی را خواهند رفت که شــاملو در مسیر 

شیفتگی به نیما رفته است.
گروهــی در نیمه راه متوقف می شــوند، گروهی 
نیم قــرن به دنبــال نیما خواهند رفت و همیشــه 
شــاگرد و شــیفته باقی خواهند ماند و اندکی چون 
شاملو پس از چند ســالی شاگردی روی پای خود 
خواهند ایســتاد و با حفظ احترام به اســتاد، زبان 
و بیــان و از همــه مهمتر نگاه مســتقل و خالقیت 

خودجوش خود را نشان می دهند.
 در واژه واژه شــعر امیری شــیفتگی به شــاملو 
آن چنان نمایان اســت کــه از دید آن ها که فقط یک 
کتاب شاملو را خوانده باشــند، پنهان نمی ماند این 
شیفتگی کاماًل طبیعی است و چیزی از ارزش شعر 
امیری کــم نمی کند برعکــس دارای این خصیصه 
اســت که در این شــعرها، شــاملو عمیقًا و تا ژرفا 
درک شده اســت همین درک است که شاملو را در 
رگ های شــعر امیری جاری کرده اســت، درکی که 
نه تنها چگونه ســرودن که چگونــه دیدن و چگونه 
اندیشــیدن را به امیری آموخته است. امیری ابزار 
دیدن، شــنیدن و اندیشیدن را از شاملو وام گرفته و 
پیرامون خودش را می بیند. در پیرامون او چیزهایی 

است که شاید هرگز در پیرامون و در منظر دید شاملو 
قرار نداشته است.

ابزاری که شــامل ابــداع و اختراع کرده اســت 
هماننــد ابزاری که حافظ، ســعدی، موالنا و از میان 
معاصران نیما، سپهری، فروغ، اخوان و دیگران ادعا 
کرده اند، دیگر متعلق به خودشــان نیست، برعکس 
چون ســرمایه ای عــام و ملی از آن مردم اســت و 
هرکس می تواند از آن ها اســتفاده کند، تا چه ببینند 

و چه بشــنود و چه بیندیشد؟ شاملو در جمع، کلیت 
انسان را می بیند و مصائبی که بر او تحمیل می شود 
اما از هزار زاویه می شود به انسان نگاه کرد بی این که 

تناقض و تعارضی با نگاه شاملو پیدا کند.
نتیجه این که با این ابزار باید در پی اکتشاف بود، 
اکتشاف آنچه که تاکنون دیده و شنیده و اندیشیده 
نشــده است، نه به وسیله نیما، نه شاملو و نه حافظ 
رگه های چنین توفیقی در شــعر امیــری با همین 

کتاب کوچک ۵9 صفحه ای کم نیست.
 و امــا امیری خــودش یک ماکســیم گورکی 
اســت. به مدرســه نرفته، یا بیشــتر از چند سالی 
انگشــت شــما رنــگ دبســتان را ندیده اســت. 
دست هایش پر از پینه های پیر است، کنار پیاده رو 
کتــاب می فروشــد، پیش از آن انــواع کارگری را 
تجربــه کرده، بلیــط فروش خط واحــد بوده، در 
آلونک های ســر کوره ها خوابیده اســت، هیچ وقت 

قباله یک وجب خاک و ســقف نداشــته است و 
همانگونه که گورکی نوشــته اســت همیشــه »در 
اعماق« زیســته اســت و هیچکس کلمه ای به او 
نیاموخته است، آموخته های او سراپا دریافت های 
شخصی و انفرادی خود اوســت. اکنون در روستا 
زندگــی می کنــد با کوچه هــای پــر از گل والی و 
چنیــن آدمی شــعر می گوید، نقد می کند، شــعر 
می شناسد و بر ســر مباحث هنری با فرهیختگان 

و دانش آموختــگان ســر و کله می زنــد و این جز 
ستایش، احساس دیگری بر نمی انگیزد.

 تردیدی نیســت کــه در آینده دوران شــیرین 
شــیفتگی را پشت ســر خواهد گذاشت و زبان نگاه 
خــودش را پیــدا خواهد کــرد که برای نوشــتن و 
ســرودن آستین اش از همه ما پر تر است. در کتاب 
کوچــک »عمر، ماهور، ارغوان« با طرح جلد کودکانه 
و اشــتباهات چاپی، شعرهای سرکشی هم هستند 
که خود را از زیر دســت و بازوی شاملو رها کرده اند، 
دســت باال این که زبان شاملویی است وگرنه آن چه 
امیــری بــه آن پرداخته حاصل جســتجوی ذهن 
مســتقل خود اوســت. در این زبان نه فرسودگی و 
کهنگی دیده می شود و نه »زبان بازی« های متداول. 
زبانی است نرم و بســیار صادقانه چراکه خودش و 
شــعرش صادقند و طبیعی است که صداقت را جز 

صادقانه نمی شود سرود. 
شــعری است انســانی و بیانگر و تصویرپرداز 
زندگــی دردناک انســان. اما تصاویــر و مفاهیم 
معترض، صراحت و خشــونت شــاملو را ندارند و 
مالیم تر و پوشــیده ترند و به گمان من، شعرهای 
معتــرض شــاعرانه تر ســروده شــده اند. ناچارم 
عقیده صرفا شــخصی خــودم را هم بیــان کنم؛ 
که شــعر از دیدگاهی می تواند »شاعرپســند« یا 

باشد. پسند«  »مردم 
بســیاری استدالل می کند که شــعر مردم پسند 
جز با ســقوط ارزش های شــعری نمی تواند رضایت 
مردم را کســب کند و در واقع باید به ســمت ابتذال 
حرکت کند. از ســویی شــعر شاعرپسند هم جز در 
حوزه روشنفکری و جز در بین شاعران و عالقمندان 
شعرخوان و شعرشناس نمی تواند قدمی فراتر برود 

حال این مشکل چگونه باید حل شود؟ 

من معتقدم در شرایطی که داریم باید راه میانه را 
برگزید به این معنی که زبان را به زبان مردم نزدیک 
کرد همانگونه که شــاملو نیمــی از عمرش را صرف 
»کتاب کوچه« کرد در عوض محتوای شعر را در حد 
فرهیخته ترین قشــر جامعه باال برد. در واقع نقش 
معلمــی را برعهده گرفت کــه پیچیده ترین مباحث 
ریاضــی، فیزیک و علوم دیگر را به زبان ســاده به 
دانش آموزان یاد می دهد بدیــن ترتیب می توان از 
ســقوط از پرتگاه ابتذال و عامیانه سرایی پرهیز کرد 
در عین حال مردم را وادار به حرکت و پیشــروی به 

سمت باال کرد. 
من شــعر امیــری را به  رغم توجــه غریبی که به 
انسان گرایی دارد از نظر زبانی از نوع شعر شاعرپسند 
می دانــم اما تردیــد ندارم که چنیــن نخواهد ماند. 
توانمندی او در شــعر در این کتاب کوچک محبوس 
نخواهــد ماند. نمی ماند و در شــاعری او جای هیچ 
تردیــدی نیســت و از جهات بســیاری شایســته 

ستایش است.

گنـج نهـان بوعلـی
ز« از نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا می گوید ور دکتر »عباس زارعی مهر

بیگی قاسم امیـــریزنده یاد احمد حیدر

احمد حیدربیگی
شاعـــر

حسین زندی 
روزنامه نگار

یکی از گنجینه های مهم نســخ خطی و چاپ ســنگی کشور در دانشگاه بوعلی نگهداری می شــود. این مجموعه با ارزش از سرمایه های ملی است و اعتبار و  
امتیازی برای این دانشگاه است، اما مسئوالن این دانشگاه هیچوقت به درستی از این امتیاز بهره نگرفته اند. برای ساماندهی این آثار ابتدا دکتر »پرویز اذکائی« 

و سپس دکتر »عباس زارعی مهرورز« بسیار تالش کرده اند و فهرست این نسخه ها توسط دکتر زارعی چاپ شده است. در این باره با او به گفتگو نشسته ایم.
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