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8

نکوداشت عارف در همدان
آئین بزرگداشت عارف قزوینی
بر سر مزارش برگزار شد

در ذهن سالها مجموعه داستانی است نوشته
«اکبر تمسکی» نویسنده همدانی که از سوی نشر
«حکمت کلمه» روانه بازار شده است .طرح جلد این کتاب
نیز کار «مجید برزگر» سینماگر برجسته همدانی است

مراسم هشتاد و هفتمین سالروز درگذشت «عارف
قزوینی» شاعر ملی ،در مزار او واقع در آرامگاه بوعلی سینا،
با حضور تعدادی از هنرمندان ،فعاالن فرهنگی و ادبی ،روز
دوم بهمن  ،۱۳۹۹برگزار شد.
7

همدانیها خواجه رشید همدانی را نمیشناسند
گفتگوی همداننامه با شهروندان همدانی درباره شخصیت خواجه رشید

پرو
ن
د
ه
و
یـژه

اجازه نمیدهیم هر کسی
به الوند تعرض کند
استاندار همدان :جلوگیری از ورود بی حساب و کتاب به دامنههای الوند و
باغات از برنامههای جدی ما در شهر همدان است.
گویا «سید سعید شاهرخی» استاندار همدان دغدغه فعاالن محیط زیست و
میراث فرهنگی استان تحت مدیریتش را درک کرده که در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر از اهمیت حفظ کوهستان الوند صحبت کرد و
گفت« :ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی را مأمور کردهایم برای
دامنه شمالی الوند طرح تهیه کند تا اجازه ندهیم هر کسی به آن تعرض کند و یک
نفر در آن جاده بزند و دیگری در آن پادگان بسازد .نقطه به نقطه و وجب به وجب
کوهستان الوند باید نگهداری شود.

صفحه 6

گزارش

مرگ در سایه سگها

تاریخنگار بزرگ ایران

کیستهای زندگیکش ،دیروز در روستاها
بودند ،امر وز همه جا هستند

فراموشی دردناک تاریخی

ســاعت هفت عصر به بخش ما آمد ،تحت دســتگاه تنفس مصنوعی و

نقش خواجه رشیدالدین در تاریخ و
تاریخنویسی

با حال عمومی بد .چهارده ســاله از عشــایر نهاوند که به همدان اعزام شــده
بود( .عشــایری که این روزها بار سنگین افزایش جمعیت را با پروتکلهای

پیشگیری از بارداری وزارت بهداشت به تنهایی به دوش میکشند) .متاسفانه
ســاعت یک بامداد فوت شــد .علت مرگ« :کیســت هیداتید» .همینقدر
بیرحمانه و دردناک .بیماری که در سایه کرونا و هزاران مشکل آوار شده بر سر

گزیده اشارات برخی از پژوهشگران
غیرایرانی درباره خواجه رشیدالدین

مردم این ســرزمین به فراموشی سپرده میشود و این روزها شاهد افزایش
خاموش معنادار این بیماری در بین عموم مردم روستایی و شهری هستیم.

صفحه  5

یادداشت سردبیر

آشنایان غریب

بیگانه با هویت فرهنگی خویشیم

معماری و شهرسازی خواجه رشیدالدین
فضلاهلل همدانی
تقدیس بیسوادی نکنیم
کارتون :ا کبر ترابپور

صفحه 3 - 2

دادههای پژوهشهای میدانی ،نشان میدهد که ما مردم استان همدان،
خواجه رشــیدالدین فضل هللا همدانی را نمیشناســیم .البته تعداد انگشت
شــماری از شــهروندان بنابر مطالعات ،رشــته تحصیلی یا عالقه ،اطالعات
محدودی از زندگی او دارند اما اینکه بزرگترین نیکوکار جهان اسالم ،مورخ
کبیر ایران ،پزشــک نامدار و وزیر حکیم دوره ایلخانــی که اتفاقا زادگاهش؛
همدان اســت را نمیشناسیم ،پرسش بیپاسخی است .البته ما بسیاری از
مفاخر استان را نمیشناسیم اما جایگاه خواجه رشید همدانی متفاوت است
و به همین دلیل این نشــناختن تعجب آور است .یکی از دالیل ناآشنا بودن
مردم با مفاخر ،بیگانگی مسئوالن با مقوله فرهنگ است ،نهادهای دانشگاهی
و فرهنگی به بازشناسی بزرگان توجهی ندارند و عملکرد مدیران شهری هم در
نامگذاری یک خیابان یا کوچه خالصه میشود.

گزیده اشارات برخی از پژوهشگران غیرایرانی درباره خواجه رشیدالدین
در مســتندی از زندگــی

حاجقربان ،دوتارنواز مشــهور،
در میانــه فیلم ،وی ســخنی

علیاصغر بشیری
پژوهشگر

بدین مضمــون میگوید« :در

کل پاریس و فرانسه ،همه من
را میشناســند؛ امــا در همین

ً
قطعا چیزی از ارزش آن نخواهد کاست.
که

در ایــن میــان برخــی از مقــاالت مربــوط به

پژوهشــگران غیرایرانی است که به برخی از نظرات
همدانی اشــاراتی میشــود برای اینکه تا حدودی

بــا اینکه اصالت خواجــه ،یهودی بــوده ،اما او خود

ایــن افراد دربــاره خواجــه رشــیدالدین فضل هللا

با نــگاه برخی از آنان که خــارج از جغرافیای ایران

مشــهد خودمــان ،از هر صد نفر ،یــک نفر هم من

قربان از ابتدای مطلب حذف شــود و نام شهرها نیز

نیز چنان که باید شــناخته نشده است و الزم است

تغییر کند ،این ســخن درباره شــناخت بسیاری از

مردم شهرهای این مملکت نسبت به مشاهیر شهر
خودشــان قابل استناد و اعتناســت .در بسیاری از

شهرهای ایران مفاخری هستند که مردم آن دیار از
بزرگی آنان در ایــران و جهان آگاهی کمتری دارند.

بسیاری از کسانی هم که در بین عوام و حتی خواص

این افراد نیز معتقدند که خواجه در کشورهای دیگر
لوازم این شناخت بیشتر فراهم شود.

بود» (ص  .)281ســپس نویســنده بیان میکند که

مســلمانی متعصب بوده که به سنتهای ایرانی نیز

دلبســتگی داشته اســت .رابطه او با عالمان اسالمی

فوقالذکر متکی بر یاســای بزرگ چنگیزخان باشــد،

آثار یکــی از مهمترین جنبههای نــوآورد خواجه در

رعایت انصاف در گرفتن مالیات در از جمله موارد مهمی

پیش احساس میشود و دغدغههای اقتصادی مردم

فعالیتهــای علمــی و فرهنگی خــود ،یعنی توجه
او به چینشناســی و آثار او در این رشــته ،به علت
نبودن شــرایط و امکانات الزم پژوهشــی و دانش

چین هم به غیر از برخی مقاالت و و مطالب مندرج
که درباره خواجه رشــیدالدین انجام گرفته ،ترجمه و

چاپ بخش بخش تاریخ مغول از جامعالتواریخ به

شورشیان و کسانی که زندگی مردم را تهدید میکنند و

اســت که« :رشیدالدین بی شــک یکی از بزرگترین

«مجموعــه مقــاالت دربــاره خواجه رشــیدالدین

فضلهللا و ربع رشــیدی» اســت که در دو جلد و به

از رهگذر آثار و خدمات خواجه رشــیدالدین حاصل

شده اســت ،از جمله :ترویج پزشکی چینی ،تربیت

کوشش «رضا رحمانی» در سال  1388منتشر شده

ایرانیان چینیدان و نوشتن کتاب هایی درباره تاریخ

یادداشت و مقاله از پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی

ای.پ .پتروشفســکی نیــز در مقالــهای دیگــر،

اســت .در این دو جلد آقای رحمانــی حدود چهل
را گــردآوری و منتشــر کــرده کــه در پژوهشهای
خواجهرشیدالدینشناســی ،از منابع ضروری است.
برخی از یادداشــتهای ایــن مجموعه نیز نامهها و

گزیدههای آثار خواجه رشیدالدین و یا نوشتارهایی
از مجالت مختلف است .از برخی پژوهشگران مانند
استادان منوچهر مرتضوی یا مجتبی مینوی یا پرویز

اذکایــی و برخی دیگر ،بیش از یــک مقاله در این

مجموعه آمده که نشــان از اهتمام این پژوهشگران
به خواجه رشیدالدین فضل هللا همدانی است .برخی

از اشکاالت چاپی و تایپی هم در این دو جلد هست

و فرهنگ چین (صص .)276-269

معتقد اســت کــه «فعالیــت اجتماعــی وی [یعنی
ً
خواجه رشــیدالدین] تاکنون
مفصال مورد بررسی قرار

جامعالتواریــخ میگویــد« :در آســیا و اروپا ملل

را در اختیــار افراد قرار دهد ،و یا تشــکیل خانواده یک ارزش باشــد ولی

اندازهای به دانش ما در مورد خیزش و گســترش

افراد؛ شرایط مالی مناســب برای تشکیل خانواده را نداشته باشند .جامعه

امپراطــوری مغول کمکــی نمیکند .معهــذا منابع

از اعضایش انتظار دارد تا روزبهروز ازنظر مادی موفقتر شــوند اما در عمل؛

موثــق برای این دوره از تاریخ دو اثر هســت که به

راه پذیرفتهشــدهای پیــش روی آنها قرار ندارد تا از نظر مادی پیشــرفت

ترتیب زبان فارســی و زبان چینی نوشته شدهاند:

کنند .پرسش مرتون آن است که افراد در این وضعیت چه واکنشی از خود

جامعالتواریــخ رشــیدالدین و کتــاب یوان شــیه

نشان میدهند؟
نظریه مرتون «نظریه فشــار یا ّ
تقل» نام دارد .منظور ،فشــاری اســت

( )Yuan shihیعنی تاریخ رسمی یوان یا سلسله

کــه فرد در موقعیتــی نظیر آنچه در مثالهای بــاال گفتیم تجربه میکند

بوبل پس از مقایسه میان دو کتاب جامعالتورایخ

و وظیفه خودش نیز این بــوده که اکثر بخشهای

است« :ترجمه کاملی از جامعالتواریخ کمک زیادی

و همیــن فشــار او را به بیراههها یا میانبرها ســوق میدهــد .انزوا و یا

زیادی با کتاب یوان شــیه دارد .حتی میاوان گفت

کند .به عالوه ،رشــیدالدین و همقطاران وی همانند

میســازد که اهمیت زیاد این اثر فارسی را به عنوان

این وضعیت ،افراد بهتدریــج خود را از جامعه دور میکنند .مرتون معتقد

میدهــد .در بخشــی از مقالــه دربــاره اهمیت نگاه

کمیتــهای از مورخیــن تألیف یافته اســت ،چراکه

کشــاورزان و ایرانیان چنین آمده است« :رشیدالدین

وظایف رسمی خواجه رشیدالدین فرصت کمی برای

ویژۀ سیاسی نوشته نشــده ،بلکه در جاهای مختلف

و مشهور است که وی گروهی از دستاندرکاران را به

مکاتبات وی دیده میشــود ،تمام هم و غم خود را به

اهداف برای افراد امکانپذیر باشــد .مشــکل زمانی بروز میکند که چنین
ً
ارزش مورد قبول
خوب مادی یک
مثال شرایط
امکانی وجود نداشــته باشد.
ِ
ِ
جامعه باشــد اما جامعه نتواند شــغل مناسب برای دسترسی به این هدف

که در مجله آینده منتشر شده است (ص .)517

که این کتاب همانند تواریخ سلسلهای چین ،توسط

که عقاید وی به صورت سیســتماتیک در یک رساله

خانواده یا رسانهها در معرض افراد قرار میدهند.
ً
معموال وضعیت بهنجار در یک جامعه آن است که امکان رسیدن به این

کتابخانه خواجه رشیدالدین زده شده اظهار نظر کرده

نگرفته اســت» ( )277و پــس از آن مقاله خود را به

سیســتماتیک خواجه رشــیدالدین در بهبود اوضاع

به یک هدف مهم در زندگی تبدیل شود .مرتون معتقد
ً
عموما در هر جامعهای اهداف و ارزشهایی
اســت که

برای مثال موفقیت مادی میتواند هدفی باشد که نهادهای اجتماعی مانند

که برای اســتاد افشار فرســتاده درباره مهری که بر

مغولی چین» (ص .)293

وضعیتی طبیعی اســت که مادیات مورد توجه باشد و

حاکــم اســت و از فرد انتظار میرود تا به ســمت آن اهــداف حرکت کند.

در مقالهای دیگر ،فرانسیس ریشارد در مقالهای

و یوان شیه میگوید« :جامعالتورایخ وجوه اشتراک

فعالیتهای اجتماعی خواجه رشیدالدین اختصاص

جامعه شناس

مسالدی ایران به شمار میرود» (ص .)292

«خدمات خواجه رشــیدالدین فضل هللا در گسترش

چین شناســی» به موارد متعددی اشاره میکند که

لیال بهرامی

سیاستمداران قرن ســیزدهم و اوایل قرن چهاردهم

چنــدی وجــود دارند کــه تاریخچههــای آنها تا

همین پژوهشگر چینی در مقالهای دیگر با عنوان

بیش از هر زمان دیگری فزونی یافته است .در چنین

(صص  )291-286و نتیجه نهایی سخن نویسنده این

شهرتی ویژه و مهم برخوردار است ،خواجه رشیدالدین

است .این ترجمه به علت ناآشنایی مترجمان با زبان

بازار کار و اشــتغال ،ضرورت درآمد مناســب بیس از

است که نویسنده مقاله درباره آنها سخن گفته است

جان آندروه بوبل در یک نوشــتار درباره اهمیت

همدانی بیان شــده اســت .مســتند این یادداشت

تقدیس بیسوادی نکنیم

اســام و ســنت حاکمیت ایرانی بوده اســت» (ص

فارســی و استفاده از ترجمه روســی و منابع غربی
ً
طبیعتا کمبود و نارسایی دارد» (ص .)207

اشاره میشود که درباره خواجه رشیدالدین فضلهللا

نقــــــــد

علما هویداســت« .اگر عقاید اولین جریان سیاسی

یکــی از این افــراد کــه در بین دانشــمندان و

این یادداشــت به برخی از دیدگاههای مستشرقانی

w w w . h a m e d a n n a m e h . i r

خــوب بوده و این موضوع از البــه الی نامههای او به

زبان چینی همراه با مقدمهای در سرگذشت خواجه

فضلهللا همدانی است ( 718-648هـ.ق) است .در
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 .)283موضــوع قانونگرایی خواجه و لزوم مواجهه با

تولدشان ،همایشهایی برگزاری میشود و پوشش

متخصصان علوم انســانی در ایران و حتی جهان از

3

ی و اوضاع نابســامان
با تشــدید بحــران اقتصاد 

چینشناســی میگویــد« :متأســفانه در همۀ این

در دانشنامهها و دایرهالمعارفها ،مهمترین پژوهشی

اقبالی هم سهم بسیاری از بزرگان نمیشود.

ویژه
وندهدنو رپ
هپرژیو ه

وانــگ ای دان دربــاره اهمیت آثــار خواجه در

شهرتی نسبی دارند ،به نسبتی وابسته است که آثار
ً
آنان در حوزه فهم مردم اســت؛
مثال برخی شاعران

رسانهای خوبی برایشان ایجاد میشود؛ البته چنین

پر
و
ن
د
ه
ویـژه

ایدئولوژی خواجه رشــیدالدین هم براساس شریعت

چینشناسی مورد بررسی الزم قرار نگرفته است .در

و یا بازیگران و مشــاهیری که در سالروز وفات و یا

هم پاشــیده بود ،و نیز مسئله باال بردن سطح زندگی

رعیت به عنوان مؤدیان اصلی مالیات معطوف داشته

بودهاند /هستند با این شخصیت آشنا شویم .گاهی

را نمیشناســد» (نقــل به مضمــون) .اگر نام حاج

مســائل بهبود اقتصادی ایران که با فتوحات مغول از

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی

او باقی میگذاشــته است که به این نوع کارها برسد
کار گرفتــه بود که مواد این تاریخ را جمعآوری کنند

ان را که حاال به نام وی مشــهور هســتند ،تصحیح

چینیها ،اســناد رسمی را بیرون کشــیده بودهاند،

که یکــی از آنها آلتین دبتر یا کتــاب طالیی بوده
است» (ص  .)295نویسنده سپس از شباهتهای
دیگر جامعالتواریخ و یوان شــیه سخن میگوید و

در برخــی موارد نیز برتری اطالعات جامعالتواریخ را
گوشــزد میکند و در نهایت برآیند ســخن او چنین

در تفســیر آن انجام میدهد .این مسئله ما را قادر

یــک مأخذ و منبع دســت اول دوره مهمی از تاریخ
جهان به خوبی درک کنیم» (ص .)299

(منبــع :مجموعــه مقاالت دربــاره خواجه رشــیدالدین
فضلهللا و ربع رشــیدی تبریز  2-جلد ،)1388( -به اهتمام:
رضا رحمانی ،تهران :نشر مؤلف ،چاپ اول).

شــرایط توأم با فشار است .در
گوشــهگیری یکی از پاسخهای ممکن به
ِ
بــود که این افراد در ابتــدا تالش کردهاند تا با انتظــارات جامعه همراه و

همگام شــوند اما دچار ســرخوردگی ،ناکامی و احساس تحقیر شدهاند و
به همین دالیل انزوا را برگزیدهاند .عالوه بر مشــکل اقتصادی ،کاســتی و

ضعفهای نظام آموزشــی قابل کتمان نیست چنانکه بین اهداف ،برنامه
و دســتاوردهای نظام آموزشی فاصله وجود دارد .به طور مثال سهم مهارت

آموزی در آن بســیار پایین است و فضای دانشگاهی رو به سمت تجاری
و بازاری شدن پیش میرود کمیت مقالهها و پژوهش بر کیفیت آن غلبه
مییابــد .این موارد بحــث جداگانهای میطلبد اما آنچه در این نوشــته
بیشــتر مدنظر اســت یادآوری فراموش کردن ِ الگوهای ذهنی اشــتباهی

آشنایان غریب

فعالیت او در بقیه زمینهها را با تردید مینگریســتند.

تقریبــا هــر روز و گاهــی

مقابل چشــمانش گردن زدند -با شمشیر از وسط

رشــید و عینالقضات و دیگر بزرگان اعصار گذشته

«خواجه رشــید» به گوشمان

«نظام پزشــکی» یاد آن پزشــک حــاذق را زنده

هم نمیشناســند .عکس «شاملو» را نشان بدهید،

توانایی شایســتهای برای حضور در زمینههای دیگــر دارد .ماجرا به اینجا

خورده اســت .معبری منتهی
نویسنده

درس خوانــده را در محیط های علمی و آموزشــی و اداری تعریف کرده و
در نتیجه شــرایطی شــکل گرفته اســت که نه زیرســاختهای جامعه

بیــش از یــک بــار درروز نام

مریم رازانی

اســت که بین درس خواندن و کار کردن تمایز قایل نبودند ،جای انســان

به آرامــگاه بوعلی ســینا و از

قضا شــهره و پر رهگذر .دلیل

شــهرتش اما همه چیز هست

جز نامی کــه از دوره ایلخانی تاکنــون باقی مانده
و بســا تا هزارهها خواهد پائید« .رشیدالدین فضل
هللا همدانــی» وزیــر ،مورخ ،فیلســوف ،پزشــک،

مؤلف
معرفتشناس ،هستیشناس ،انسانشناس،
ِ
اثرمعــروف «جامع التواریخ» و بســیاری تألیفات
ِ
دیگر ،بنیانگذار و واقف شــهرک علمی آموزشــی
«ربع رشیدی» ،همطراز با «نظامیه بغداد».

به دو نیم شــد ،نیســت؟ حتی تابلوی مشــخص
نمیکند .آیا شــرح چرایی «کشــتن خادم» و در
اصل «نخبهکشــی» برای نســلی که دســتکم نام
دو مــاه پیــش روزی در عبور از برابــر آرامگاه

و ذهنــی متفحــص و پویــا چون ذهــن زنده یاد

برخوردم که در مورد کتاب و کتابخوانی گزارش تهیه

رسمش شناختن بود و یکدم از آن غافل نمیماند.

ابن ســینا به چند تن از گزارشــگران رادیو همدان

با چهار دانشــکده در چهار ســوی آن .شــش هزار

دانشجو .مدرسان دانشمند .پزشکان و جراحانی از
هند و مصرو چین و شام ...

«کــوروش رضاپــور» به مــا (مردم) عطــا کند که

اســت .به نظر جای ارزشها و ضد ارزشها در حال دگرگونی است و ما در

میــان آن همه آینــد و روند جزیکی
ایســتاده و از
ِ

بیسوادی ریشــه در مشکالت عدیده اقتصادی

رســانه و آموزش و پرورش موجبــات آن را فراهم

امــر تاکید میکنیم که باســوادها و کتابخوانهایی هســتند که رفتارهای

دوتن اهــل فرهنگ و ادب ،کســی را نیافتهاند که
اصوال کتابخوان باشــد یا بتواند یک بیت شــعری

دقایقی که به ســبب آشــنایی نزد آنها ایســتاده

بسیاریشان از روشنفکرانی که در این جا و آنجای

کردهانــد .محبوبیت ســریالهای مبتــذل ترکی،
فیلمفارســیهای اتوبوسی ،و اســتقبال کمنظیر از

شــاخهای اینستاگرامی از نخســتین نتایج اعمال
«سانســور» اســت .بــا مراجعه بــه تحقیقاتی که

تعریف کنان و با اعتماد به نفس راه میســپردند و

که سانســور تنها یکــی از ابزار آن اســت ،پی برد.

وقتی دوربین ناگهان در برابرشــان سبز میشد ،با

چیزهاســت؛ و پیرمردی که بــا وجود همه خدمات

یــا تصادفــا یکــی ،دو کتاب جیبی و بــه اصطالح

اعتماد»  ...چنین اشخاص نه تنها چیزی از خواجه

بســیاری از ما بار روانی مضاعفی بر دوش افراد تحصیلکرده که بیکار

و فرهنگــی دارد که ناکارآمدیهــا به ویژه در حوزه

در گوگل قابل دسترســی اســت ،میتوان به نتایج

دیده هیچکس پنهان نیســت ،کم نداشت .خندان،

یک فضای معلق به سر میبریم.

خواهد بود.).

گوناگون فرهنگــی ،حقوقی ،صنفی
دنیا به دالیــل
ِ
و ...گــرد هم میآیند و به لطــف فضای مجازی از

پاورقی آن هم در طول
عمر -اغلب از بیســت سال
ِ
خورده.
به باال -به تورشــان
پــوک پر از
«انســان
ِ
ِ

شــکلی  -بعــد از آنکه فرزند هجده ســالهاش را

پرورش انســانهای درون تهی خطری اســت که بیخ گوشمان قرار گرفته

هســتند شــده و آن ها را مصداق خوبی در جهت اثبــات این فکر که با

میداد کــه بیش از زمــان تعیین شــده در آنجا

چرا نمیشناســیم؟ چرا خواجه رشــید بانک و

به دســتور ایلخان «ابوســعید» به ســفاکانهترین

دکتــر «پرویــز اذکایــی» – ســپتیمان -را زیاد،

میکردند .حالت خســته و مســتأصل شان نشان

همان چهره بشــاش میگفتند اصال کتاب نخوانده

اماکن و الکتریکی و شیرینی فروشی و تاالر و این

امروزی مالک قرار گرفته اســت .رواج طنزها و برداشــتهای سطحی در

میسر
نگهداشت اکنون هم به دشواری
که جز این،
ّ
ِ

عمارت رشــدیه را او ساخته و از آن عالیتر عمارتی

آن عمارت دیگر مشــکلتر باشــد» .دانشــگاهی

میگویند او را در «خندوانه» دیدهاند.

مورد اهمیت آموزش و درس خواندن افکار مردم عامه را نشانه گرفته است.

«امیرکبیر» ش را شنیده الزم است؟

بودم ،به رهگــذران نگاه میکــردم .چهره و لباس

نوشــته که همانا ویران کردن این عمارت از ساختن

ختم نمیشــود و به نظر اشتباهات در حال تداوم به شکل دیگری هستند.

(خداوند عمر دانشــمندان معاصــری همچون

دولتشــاه ســمرقندی مینویســد« :خواجــه

در عالــم نشــان نمیدهند که بر کنایــه آن عمارت

نمیداننــد بلکه عارف قزوینی و میرزاده عشــقی را

نگاه تاریخی ،آیندهنگرانه و جامع به مسئله کنار گذاشته شده و تنها شرایط

را کــه گزارشــگر به او میدهد ،بیغلــط بخواند .در

رشــیدالدین که در اصــل همدانی بــوده ،در تبریز

قابلیــت پذیــرش و حمایت را دارند و نــه فرد به لحاظ ذهنــی و مهارتی

توســط جامعهشناســان به عمل آمده و به آسانی

وحشــتبار «تمامیتخواهــی یا توتالیتاریســم»
خاطره اســتاد «نصراله کسراییان»– که البد ایشان

هــم از فضا آمده و کســی او را به جــا نمی آورد–
بــه روشــنترین وجهی نقــش مخــرب تمامیت

خواهی را در حوزه نشــر آشکار میکند ...« :باالخره
با دشــواریهای زیــاد کتابفروشــیمان را افتتاح

کردیــم  ...ســی و هشــت عکــس از دیدنیهای

درس خواندن کجا را فتح خواهیم کرد ،میکنیم؟ به شکل افراطی بر این

مام میهــن در طبقه اصلی آن به دیــوار آویختیم.

شــکل موکت یا پارچه زیر شلواری ...در دوره «پسا

نداریم» .نوشتیم «کتاب آشغال نمیآوریم» .یک

پرســید« :حافظ دارید ؟» قیمت کتاب بیســت و

پشت شیشــه نوشتیم «فتوکپی و سیمی میشود،

مداومــت» کتابفروشــی یک کارگــر افغانی آمد و
ِ

ندارد.

ســالی گذشت .دوســتی گفت« :عمو مردم بیشتر

دو تومــان بود .ده تومان بیشــتر نداشــت .تقریبا

انکار آن کنشی منطقی است؟ آیا وحشتناک نیست که به جای حل مسئله

دنبال کتابهای عشــقی – روانشناسی – چگونه

تخفیف قیمتش همان ده تومان است» .البته بعدا

دنبــال کتابهــای خالطوری(در ِ پیتی) هســتند.

افســردگی خود را درمان کنیم – زنان ونوســی –

مــردان مریخی – چرا مریخ و ونوس با هم برخورد
می کننــد – خانواده موفق – تعبیرخواب  - »...که

یقهاش را گرفتم ،کشــیدمش تــو .گفتم »عزیزم با
به فروشــنده گفتم «نمیدانم چرا همان ده تومان

را هم گرفتم .»...

عبــور بیتفــاوت مــردم از کنار نام
در نهایــت،
ِ

تمامش تصویر یک جامعه افســرده و بالتکلیف و

مشــاهیر مختص همدان نیســت .کمتر کســی از

کتابفروشــیها درآمدشان از چیزهایی غیر از کتاب

تابلوهای خیابانها نشســته ،اطالع دارد .بیتفاوتی

– فرفره – شــمع – النگــو  ...دفترچههایی با جلد

است بر این ادعا.

نا امیــد را به ذهن متبادر میکند  ... « -بیشــتر

اســت .چیزهایی مثل جینگولی مســتون – ماگ

مردم عادی ایــران درباره نامهایی کــه غریبانه بر

بــا نگاهــی بــه تاریــخ

کتب تاریخی چیزی باقی نمانده اســت .اما از آنجا

مییابیــم که ایرانیــان همواره

شهرک متجلی گردیده است ،لذا به بررسی مختصر

زیر تقسیم کرد.

اندیشــههای

ایرانیــان

در

در تفکــر و اندیشــه ســاخت

داوود احمدی

دانشجوی دکتری معماری

جامعــهای نویــن ،آزاد و آباد
بودهانــد .این امــر در تفکرات

و اندیشــههای صاحبنظران سیاســی ،اقتصادی،

اجتماعی و ادیبان ،شــاعران ،حکیمان ،فیلسوفان و

ســردمداران دین و مذهب بــه خوبی قابل پیگیری
اســت .در اندیشــههای ایرانیان ناقد وضع موجود
و امیــدوار بــه آینده ،ســاختن ناکجا آبــاد همواره

وجود داشــته اســت .چراکه این آرزوی همیشگی
انسانهاســت که در بهشــت برین و خوشبختی و

ســعادت زندگی کنند .برابــری و عدالت در جامعه
حاکم باشــد و آرزوها به تحقق برسد .ازاینرو شهر

آرمانــی گاه به صورت یک رســاله ،و گاه به شــکل
اعتراض و گاه به صورت طرحی برای زندگی توســط

اندیشمندی ارائه شده است و گاه با توجه به شرایط

و اوضاع جامعه ،ایده شهرآرمانی در عمل نیز محقق
شده اســت نظیر شــهر آرمانی خواجه رشیدالدین

فضلهللا که در واقع تبلور کالبدی یک تفکر و اندیشه

در زمان و مکان اســت .اما نکته جالب اینجاســت

که به طوری که از متون تاریخی و وقفنامه مربوطه
برمیآید ربع رشیدی هم طرح جامعه مدنی ایده آل
را در انداخته بوده و هم پیشنهادات مشخص کالبدی

داشته و هم چگونگی سازمان اجتماعی ،مدیریت و

نهادهای مدنی مربوطه را به دقت تعیین و مشخص
کرده بوده اســت .به عبارتی جزء معدود شــهرهای

آرمانی نادری اســت که در طول تاریخ شهرســازی
به منصه ظهور پیوســته اســت .هرچند شوربختانه

امروزه از مجموعه بزرگ ربع رشــیدی در تبریز غیر
از توصیفــات مکتوب در وقفنامهها و ســفرنامهها و

که بسیاری از ایدهآلهای خواجه رشیدالدین در این

شهرک ربع رشیدی به عنوان یک شهر آرمانی از دید
خواجه رشیدالدین میپردازیم:

هدف خواجه رشــیدالدین فضل هللا از تأسیس

ربع رشــیدی این بود که مکانی ایجاد کند که در آن

مجمعی از علما و دانشــمندان را مستقر سازد تا هم
باعث توســعه علوم شــوند و هم خود نیز فیضی از

صحبت ایشــان نصیبش شــود .در فرهنگ معین

«ربع» به معنی محله است اما در نامهای که خواجه
رشیدالدین خطاب به فرزندانش مینویسد ،صحبت
از وجود ســیهزار خانه شده که بیانگر این است که

ربع رشــیدی شهرکی بســیار بزرگ بوده است که از
آن به عنوان اولین و بزرگترین شــهرک دانشگاهی

جهان اســام یاد شده اســت .موقعیت مکانی ربع

رشــیدی در قسمت شــمالی شــهر تبریز در دامنه
ولیانکــوه در تپههــای عین علی بــوده که اکنون به

نام محله ششــکالن و باغمشیه در طرف چپ دامنه
کوه سرخاب (شمال شــرقی تبریز) قرار دارد .هیچ
یک از قســمتهای ربع رشیدی در زمان حال قابل

تشخیص نیست و آنچه از همه بیشتر آشکار است،
پایه برجها و خط دیوار استحکامات آن است که بر

روی بزرگترین تپههــای آن ناحیه قرار دارد .بقیه
قســمتهای ربع رشــیدی امروز تبدیــل به اماکن

مسکونی شــده است .تأسیسات ربع رشیدی چنان
دقیق در وقفنامه بیان شــده کــه امروزه میتوان از

روی همان توضیحات نقشــه آن را پیاده کرد .محل
احداث گنبد بزرگ ،محل ســکونت ســه مقام ارشد

ربع رشــیدی ،محل مســاجد دوگانــه و مدارس و
محل کتابخانههای دوگانه ،دارالشفاء ،خانقاه ،محل

سکونت مدرسان و معبدان استادیاران و دانشجویان

الزم است از خود بپرسیم آیا بهرغم همه مشکالت موجود نظام آموزشی،

کمــر به بی اهمیــت جلــوه دادن درس و مطالعه بســتهایم؟ اصالح روند
سیاســتگذاری و زیرساختهای جامعه و از ســوی دیگر اصالح الگوها و
تعریفهای نادرســت میتواند در این خصوص کارآمد باشــد .راه نجات از
این مخمصه دریافتن آبشخور مشکالت و دوری از برداشتهای غیرمعقول

و هیجانی است و تفکیک قایل شدن بین دو مقوله تحصیالت و کار چه در
سطح کالن و چه در سطح فردی از ضروریات است.

معــرفــی

نســبت به تخریب روزافزون آثــار تاریخی گواهی

خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی

معماری و شهرسازی خواجه رشیدالدین فضلهللا همدانی
و غیره را دقیقا تعیین کرده است .بطور خالصه این

نادرســت دارند .یادمان باشــد ســواد کم ،کتاب نخواندن هیچ فضیلتی

خواجه رشیدالدین فضلهللا بن عمادالدوله همدانی

متولد نیمه قرن هفتم هجری (احتماال )618از بزرگان
تاریــخ ایران اســت .از ایــن سیاســتمدار ،مولف،
تاریخنگار و دانشــمند بزرگ آثار مهمی به جای مانده

مجتمع را میتوان به ســه قسمت اساسی به شرح

محمد افشار

  -1ربع رشــیدی -۲ ،شهرستان رشیدی -۳ ،ربض

پژوهشگر

رشیدی

 سیاست

این قســمت اصلیترین قســمت بوده که دیگر

تأسیســات گرد محور آن و به خاطر آن احداث شده

موفقالدولــه همدانــی نیای خواجه کــه پیش از حمله مغــوالن در دژ

اسماعیلیان سکونت داشته از کسانی است که سبب اطاعت اسماعیلیان از

بود .ربع رشــیدی به جز گنبــد که محل مدفن خود

هالکو میشــوند و این خود ســرآغاز ارتباط این خاندان با مغوالن میشود.

خواجه رشــیدالدین فضل هللا قرار داده شده بود ،به

ارتباط خواجه رشــید با قدرت از سطح پزشــک و سفیر تا وزارت است .در

چهار قســمت تقســیم گردیده که عبارتند از :روضه،

سال  677وزارت به او میرسد و همین قدرت سبب میشود تا اثار مهمی

خانقاه ،دارالضیافه و دارالشفاء.

حوض آبی در میان آن بوده که شامل دو مسجد

بوده است .مسجد صیفی (تابستانی که نماز جمعه

و عیدین (فطر و قربان) در آنجا برپا میشــد و در
تابستان درسهای علوم هم در آنجا برگزار میشد و

دیگری مسجد شتوى (زمستانی) که زمستانها در

آنجا نماز گزارده میشد و درسهای علوم و تفسیر
و حدیــث و ماننــد این هم در آنجا ارائه میشــد.

دفترکار متولی ،مشــرف و ناظر (ســه مقام ارشد یا

هیئت مدیره ربع رشــیدی) در قسمتهای مختلف
ربع رشــیدی به ترتیبی تعیین شــده که این ســه

شــخصیت بتواند بر قسمتهای گوناگون آن کنترل

و نظارت مســتقیم داشته باشند .قسمتهای دیگر
روضه شــامل؛ حجرهها و یا اطاقهای ویژه سکونت

مدرســان ،معبدان ،طالب علوم و تأسیسات رفاهی،
مانند حمام ،حوضخانه ،ســقایه (آب آشامیدنی) و
محل کتابخانه نیز در زیر همان گنبد بزرگ و در کنار

آرامگاه خود خواجهرشیدالدین تعیین شده بود.

   -2خانقاه

شــامل مواضع سکونت شیخ و صوفیها با تمام

این شخصیت و اندیشهاش باید در برنامههای ایرانیان

و خصوصا همدانیها جایگاه مهمی داشته باشد.

 ربع رشیدی

 ا -روضه

که بخشی از آن هنوز هم در دسترس است .شناختن

امکانات رفاهی.

  -۳دارالضیافه (مهمانسرا)

بعد از روضه مهمترین قسمت ربع رشیدی است

و بــرای پذیرایی کارکنان ربع رشــیدی بوده و برای
مسافران و مهمانان ،احداث شده بود.

 دارالشفاء (بیمارستان و دانشکده پزشکی)

شــغلی داشته اســت .یکی از معروفترین محالت

شهرستان رشیدی ،محله صالحیه بوده است.
 ربض رشیدی

از او به جا بماند.

 ربع رشیدی

شهرکی است دانشگاهی و علمی واقع در شهر تبریز ،این موقوفه دارای

این قسمت در حقیقت محله اعیاننشین و محل

کتابخانه ،بیمارستان ،مهمانسرا و مدارس است .نسخهای از وقفنامه این

کــه در آن خانواده رشــیدالدین با غالمــان خاص و

این موقوفه در اوایل قرن هشــتم بنا شــده و هدف از ساخت آن گسترش

احداث کاخهای مخصوص ربع رشــیدی بوده اســت

اثر تاریخی هنوز باقی مانده و در حافظه جهانی یونســکو ثبت شــده است.

یــک واحد مجــزا و مجهز در ربع رشــیدی قرار

مسئوالن امنیتی یا به قول رشید الدین «سپهساالران

علم و آموزش بوده و برای اداره امور و رسیدن به اهداف آموزشی درآمدهای

آنجا هر پزشکی عالوه بر مداوای بیماران ،پنج تا ده

مخصوصی که در ســاختمان تأسیسات ربع رشیدی

ســرانجام پس از کشــته شدن خواجه رشــید الدین این موقوفه نیز رو به

داشته که در حکم یک دانشکده پزشکی بود ،زیرا در

دانشجو را تعلیم علم طب میداد.

 شهرستان رشیدی

مجتمع بســیار بزرگ ســاختمانی و متشکل از

و ســرهنگان» ســاکن بودهاند و مهندسان و معماران

نظارت داشــتهاند ،نیز در این مکان سکونت داشتند.
در پایــان باید عنوان کرد که آنچه مســتندات مربوط

به وقفنامه ربع رشــیدی نشــان میدهــد حکایت

محلههای گوناگون ،خیابانها و کوچهها و مکانهای

از اهمیت بســیار باالی فضای شــهری و عرصههای

( ۲۴باب) و کارخانههای کاغذســازی ،پارچه بافی،

مذهبی ،آموزشی ،فرهنگی و خدماتی نظیر دانشکده،

رفاهــی و اقتصــادی مانند حمامها و کاروانســراها

عمومی در ســازمان فضایی شهر دارد که کاربریهای

دارالضرب ،بازار و مانند این بوده اســت .این قسمت

بیمارستان حتی داراالیتام و دارالضیافه وجود تسهیالت

نقشــه پیشبینی شده تأســیس یافته ،و هر محل

در شــهر را بــه راحتی و بــا میزبانی بســیار باالتر از

نیز مانند ســایر قســمتهای ربع رشــیدی از روی

اختصاص به یک طبقــه و یا اختصاص به یک رده

حاصــل از وقفهای دیگری نیز به ربع رشــیدی اختصــاص پیدا میکند.
ویرانی میگذارد.

 جامع التواریخ

جامع التواریخ یا تاریخ رشــیدی مهمترین اثر خواجه رشــیدالدین در

میان انبوه آثار او است .این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ مغوالن نگاشته
شده ،بخش نخست کتاب مربوط به به مغوالن و ترکان است .تاریخ قبایل

آنان ،نیاکان چنگیز و فرمانروایی آنان در بخش نخست کتاب آمده و در دو

و تاسیسات شهری مورد نیاز جمعیت محدود ساکن

جلد دیگر کتاب تاریخ پیامبران ،تاریخ ایران تا پایان ساسانیان وملتهای

سرانههای امروزی شهرسازی تامین میکرده است

بیطرفانه نوشته شدن آن است.

دیگرآورده شــده اســت .نکته مهم در تاریخ اقوام جهان ،به گفته منتقدان

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی
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اجازه نمیدهیم هر کسی به الوند تعرض کند
استاندار همدان :جلوگیری از ورود بی حساب و کتاب به دامنههای الوند و باغات از برنامههای جدی ما در شهر همدان است.

ویژه
پروندهو کار
کسب

گویا «سید سعید شاهرخی»

اســتاندار همدان دغدغه فعاالن
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محیط زیست و میراث فرهنگی

w w w . h a m e d a n n a m e h . i r

خبـــرنامه
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد:

افتتاح و کلنگزنی  169پروژه برق طی دهه
فجر در همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان از افتتــاح  137پروژه و

کلنگزنی  32پروژه برق طی دهه فجر در استان همدان خبر داد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان،

«شیرزاد جمشیدی» در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک دهه
مبــارک فجر ،اظهار کرد 136 :پروژه برق با اعتبار  660میلیارد و  117میلیون

ریال طی دهه مبارک فجر در اســتان به بهرهبرداری میرســد .یک نیروگاه

اســتان تحت مدیریتش را درک

فاطمه کاظمی
روزنامهنگار

کرده که در نشســت خبری خود

بــا اعتبار  194میلیارد و  230میلیون ریال طی دهه مبارک فجر در اســتان
کلنگزنی میشود.

وی در خصوص اقدامات شــاخص عملکردی شرکت توزیع نیروی برق

استان همدان اظهار کرد :در حوزه مشترکین خانگی در سال  98تعداد 612

هزار و  231مشترک برق داشتیم که طی  9ماه گذشته با رشد یک درصدی

به  619هزار و  448مشترک رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد :در بخش

سال پول و ســود آن به صورت قسطی به سرمایهگذار

کوهســتان الوند باید نگهداری شــود .مداخله در دامنه

بازگردانده شود.

شمالی الوند حتما باید با رعایت اصول زیست محیطی

شاهرخی با اشاره به ســفر معاون رئیس جمهور و

رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان در شهریورماه

و با چهارچوبهای علمی باشد و اگر طرح وجود نداشته

امســال بیان کرد :در ســفر نوبخت به همدان دســتور

باشــد ،هیچ کس حق ورود به آن را ندارد .باغات دامنه

ســاخت دو هزار واحد مســکن محرومان به اســتان

شمالی الوند ،گنجنامه ،دره مرادبیک و مناطق دیگر همدان

همدان داده شد که در حال اجراست و تقاضای ساخت

کمتر از باغات قزوین نیســت که ثبت ملی شدهاند .چرا

وی احداث و اصالح  21هزار و  400متر شــبکه فشــار متوسط و  21هزار

چراغ را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب این پروژهها برشمرد.

به بخش خصوصی واگذار شــده و قرار است بعد از دو

در آن پــادگان بســازد .نقطه به نقطــه و وجب به وجب

جهانی این اثر مهم تاریخی ،این اتفاق در توسعه و عمران

جمشــیدی با اشــاره به پروژههای آماده کلنگزنی بیان کرد 32 :پروژه

تویسرکان در این شرایط بی پولی با  ۳۰۰میلیارد تومان

به آن تعــرض کند و یک نفر در آن جاده بزند و دیگری

خودنگهــدار ،احداث  36هــزار و  930متر خــط  20کیلوولت و نصب 223

دســتگاه کنتور تک فاز و ســه فاز معیوب و نصب یک هزار و  282دستگاه

سد نعمت آباد اسدآباد ،سد شنجور رزن و سد خرمرود

شــمالی الوند طرح تهیه کند تا اجازه ندهیم هر کســی

نیز اشاره کرد و تأکید کرد« :طرح ثبت جهانی تپه تاریخی

دستگاه کنتور تک فاز و سه فاز برای مشترک جدید ،تعویض  9هزار و 748

بهرهبرداری رسانده و در حال ساخت داریم به طوریکه

گردشگری و صنایع دستی را مأمور کردهایم برای دامنه

شاهرخی به مهمترین دغدغه حوزه میراث فرهنگی و

و  750متر شــبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی ،نصب حدود  6هزار و 994

وی افــزود :در حوزه سدســازی نیز پنج ســد را به

الوند صحبت کــرد و گفــت« :ادارهکل میراث فرهنگی،

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان گفــت :در قالب

ترانسفورماتور به قدرت  21هزار و  695کیلوولت آمپر انجام شده است.

آن به نیروگاه شهید مفتح اختصاص یافته است.

فجر از اهمیت حفظ کوهســتان

خورشــیدی یک مگاواتی نیز با اعتبار یک میلیون دالر همزمان با دهه فجر

پروژههــای افتتاحی احداث و اصالح  172هزار و  873متر شــبکه با کابل

همدان به پتروشیمی ابن سینا و  ۱۲میلیون مترمکعب

با اصحاب رسانه به مناسبت دهه

باید اجازه دهیم این باغات دستخوش تجاوز ،سودجویی

در همدان افتتاح میشود.

 4/5میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده فاضالب شهر

هزار واحد دیگر کردهایم.

و رفاه یکی ،دو خانواده قرار بگیرند؟».

 سایت بینالمللی گردشگری درکنارغارعلیصدر

استاندار همدان از ایجاد سایت بینالمللی در نزدیکی

گردشگری این روزهای استان یعنی ثبت جهانی هگمتانه

غار علیصدر خبر داد و گفت :در دو هزار و ســیصد هکتار
از اراضی کنار غار علیصدر ســایت بین المللی گردشگری

هگمتانــه در حال نهاییشــدن اســت و در صورت ثبت
استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود».

وی تأکیــد کــرد :به منظــور انسجامبخشــی بین

وی همچنیــن از آمادهشــدن طرح توســعه بارگاه

بخشهــای مختلف تــاش کردیم به صــورت علمی،

میتوانــد حتی زیباتر از آرامگاه شــاهچراغ (ع) در کنار

برای ســه ســال پیش رو ( 98،99و  )1400تکلیف همه

شاهزاده حسین (ع) خبر داد و توضیح داد« :این بارگاه

میدان تاریخی همدان باشد و طبق اصول میراث فرهنگی
عمل خواهد شــد» .اســتاندار همدان همچنین معتقد

اســت« :محوطه میدان آرامگاه بوعلی سینا میتواند به
یک مرکز فرهنگی مهم تبدیل شــود و در تالش هستیم
ادارات اطراف آن به محل دیگری منتقل شود .بنده آماده

تحویل ســاختمان فرمانداری هستم .اگر این مقبره به
همین شکل بماند تا چهار سال دیگر نمیتوان از کنارش
عبور کرد».

عمومی با یک درصد رشد مشترکین ما به  20هزار و  930مشترک رسیده و

برنامهای و حســاب شده در قالب تدوین سند راهبردی
بخشها و ســهم هر شهرستان را مشخص کنیم .توجه

به معیشــت ،حمایت از تولید و ایجاد شــغل شاخصه
اصلی ما در این ســند راهبردی سه ســاله بوده است و

همه ظرفیتهای اســتان را شناســایی کردیم .ما در هر

م به طوریکه
شهرســتان پروژهها را هم مشخص کردهای 
مشــخص شــده چه میزان از باغات انگور در طرح فراز
اصالح شوند.

وی با اشاره به اینکه  ۲۰هزار خیاط در شهر ازندریان

رســیده است .وی ادامه داد :در بخش صنعتی در سال  98مشترکین ما 6

به ارزش حدود  8هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال

و  184مشترک رسیده و در بخش تجاری نیز با چهار درصد رشد امسال به

 ۵۸۳طرح با اعتباری افزون بر  ۲۲۳۴میلیارد تومان در

هســتیم ،بیان کرد :معضلی که در شهرستان درگزین و

در بخش کشــاورزی نیز با دو درصد رشد امسال به  12هزار و  992مشترک

شــاهرخی با اشاره به افتتاح و کلنگزنی  ۶۵۱پروژه

بخش شاهنجرین شهرستان رزن وجود دارد این است

هزار و  217مشترک بود که طی در سال جاری با یک درصد کاهش به  6هزار

در نقاط مختلف این اســتان ،توضیــح داد :در این ایام

این شهرســتانها کار کند .در ضمن  ۳۴روســتای این

 95هزار و  165مشترک افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد :با برقدار

بودن یک هزار و  71روســتا ،تمام روســتاهای باالی  10خانوار در استان از

شاهرخی:
باغــات دامنــه شــمالی الونــد،
گنجنامــه ،دره مرادبیــک و مناطــق
دیگر همــدان کمتر از باغــات قزوین
نیســت کــه ثبــت ملــی شــدهاند.
چــرا بایــد اجــازه دهیــم ایــن باغــات
دستخوش تجاوز ،سودجویی و رفاه
یکی ،دو خانواده قرار بگیرند؟

فعال هســتند و بــه دنبال ســاماندهی ایــن واحدها

  651پروژه برای دهه فجر

استان افتتاح و  ۶۸طرح با  ۵۶۶۸میلیارد تومان اعتبار
نیز کلنگزنی میشود.

گلخانهها اضافه شــود که  ۵۰۰هکتار شهرک و زمین در

که نیروی بیکاری وجود نــدارد تا در واحدهای تولیدی

شهرستان بازسازی و بهسازی شده است.

 ساخت  ۴گاوداری  6هزار رأسی در استان

استاندار همدان گفت :طبق قرارداد با شرکت شستا

چهار واحد گاوداری  6هزار رأســی در اســتان ســاخته

میشــود که یکی از ایــن واحدها در شهرســتان رزن
خواهد بود.

وی با اشــاره به اینکه  ۱۰۷هکتار گلخانه در استان

وجود داشــت ،توضیح داد :براســاس ســند راهبردی

تصویب شــده که هر سال  ۷۰هکتار در سطح استان به

حال آمادهســازی است و  ۱۸۰هکتار گلخانه نیز طی دو
سال گذشته احداث شده است.

 ساخت ایستگاه قطار

اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات

و خدمات دولت تدبیر و امید در اســتان همدان در حوزه

راهداری توجه به حمل و نقل ریلی در بوده اســت ،بیان
کرد :به طوریکه امســال ردیف اتصال خط شــمال به

جنوب (همدان به مالیر) را مســتقل کردهایم و عملیات
ساخت ایستگاه درون شهری همدان در حال انجام است

طراحی شــده ،همچنین  ۲۴۰هکتار از زمینهای حوالی
سد اکباتان به شهرداری داده شده که از شهرداری انتظار
داریم زودتر یک مجتمع تفریحی برای مردم آماده کند.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به احداث نیروگاه

حرارتی مالیر یادآور شد :یک نیروگاه برای غرب کشور

وجود داشــت که با اســتدالل قــوی آن را برای مالیر
گرفتیم که چهارشــنبه هفته جاری عملیات اجرایی آن
آغاز خواهد شد.

 تحقق صد در صدی سند راهبردی استان

مقام ارشــد اســتان همدان بــا تأکید بــر اینکه

صددرصد سند راهبردی استان در زمینه سرمایهگذاری

که یکی از زیباترین ایســتگاههای قطار خواهد بود۳۰۰ .

محقق شده است ،توضیح داد :پنج هزار میلیارد تومان

تن گندم از ایســتگاه باری قطار انتقال داده میشود که

بیش از هفت هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت

کیلومتر در این مدت ریلگذاری شده است و روزانه هزار
تحول بزرگی محسوب میشود.

 تحول در حوزه آب و فاضالب

شــاهرخی با بیان اینکه در حوزه آب و فاضالب هم

تحول جدی صورت گرفته است ،توضیح داد :فاضالبی که

برای مردم تهدید بود ،به فرصت تبدیل شــدبه طوریکه

ســرمایهگذاری برای امســال هدفگذاری شده بود که
گرفته است.

شــاهرخی با تأکید بر اینکه شــهر همدان برای ما

مهم است ،افزود :بگذارید با طرح و برنامه شهر را اداره

کنیــم .حفظ باغات و جلوگیری از ورود بی حســاب و
کتاب به دامنههای الوند و باغات از برنامههای جدی ما
در شهر همدان است.

نعمت برق برخوردار هستند.

وی ادامه داد :یکی از شاخصهای تعیین کننده وضعیت شرکتها محور

تلفات انرژی اســت که شــرکت توزیع برق همدان از  10.18درصد در سال

همدان؛ رتبه نخست کشور
در حوزه سیستم آبیاری نوین

به  39دقیقه برای هر مشــترک و در شــبکه فشار متوسط از  35.31دقیقه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
امسال در بخشهای مختلف  89پروژه با  352میلیارد تومان اعتبار افتتاح میشود

گذشــته به  10.07درصد طی  9ماهه امســال رسیده است که نشان دهنده
کاهش نیم درصدی تلفات استان است.

جمشــیدی با بیان اینکه توانستهایم شــاخصهای مربوط به خاموشی

مشترکین را بهبود بخشیم ،افزود :مدت زمان خاموشیها در شبکههای فشار
ضعیف از  43دقیقه به  36دقیقه برای هر مشترک ،در پستها از  47دقیقه

برای هر مشترک به  27.49دقیقه رسیده است.

وی ادامه داد :در مجموع نرخ خاموشــی در کل تأسیســات توزیع از 1

دقیقه و  69ثانیه برای هر مشــترک در  10ماهه ســال جاری به  1دقیقه و

 31ثانیه کاهش یافته است که جزء بهترین عملکردهای شرکتهای توزیع

تولیدات گلخانهای ،اجــرا طرح فراز انگور،

برق کشور است.

سرشــاخه کاری باغات گردو ،گسترش صنایع

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره به اینکه

تبدیلــی و افزایــش تولیدات لبنــی از جمله

در پیک تابستان امسال خاموشی نداشتیم ،گفت :در پیک بار زمستان نیز

گامهای مهم ســازمان جهاد کشاورزی استان

را داشــتیم و امیدواریم بــا کاهش مصرف  10درصــدی گاز و برق از طرف

اینکه تاکنون بیش از  155هزار هکتار از اراضی

با توجه به کمبود ســوخت نیروگاهها ،با همکاری صنایع کمترین خاموشی

بر اساس ســند راهبردی استان است .ضمن

مشترکین استمرار برق را برای همگان داشته باشیم.

اســتان مجهز به سیستم آبیاری نوین شده و
همدان با توجه به نسبت مساحت اجرای این
عملیات در سطح کشور رتبه اول را دارد .با توجه

به مشکالت آبی که استان دارد ،این اتفاق گام

بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضالب روستای
ارزانفود تا پایان سال جاری

بزرگــی در حل بحران آب در حوزه کشــاورزی
همدان محسوب میشود.

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان همدان

 اشتغالزایی برای  777نفر

از پیشرفت  96درصدی و افتتاح تصفیهخانه فاضالب روستای ارزان فود تا

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان

پایان سال جاری خبر داد.

همدان در نشســت خبری خود به مناســبت

به گزارش روابط عمومی آبفای اســتان همدان« ،فرهاد بختیاری فر» با

دهــه فجر که بــه صورت مجازی برگزار شــد،

اشاره به اینکه در حال حاضر  0.8در صد از جمعیت روستایی همدان تحت

پوشش شبکههای جمع آوری فاضالب قرار دارد ،گفت:این عدد در میانگین

کشوری معادل  0.5درصد جمعیت است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خدمترســانی به مشــترکین روستایی

در اولویــت اقدامات ما قرار دارد ،اظهار کرد :در همین راســتا؛ پروژه احداث

تصفیهخانه و شــبکه جمع آوری فاضالب روستای ارزانفود در حال حاضر با

پیشرفت فیزیکی  96درصد دردست اجراست که انتظار میرود تا پایان سال
جاری این پروژه وارد مدار بهرهبرداری شود.

بختیاریفر با اشاره به اینکه از سال  87پروژه ایجاد تصفیهخانه و شبکه

جمع آوری فاضالب در روستای ارزانفود کلید خورد ،خاطرنشان کرد :تا کنون
 1میلیارد و  900میلیون تومان اعتبار صرف پروژه مذکور شــده و این پروژه

با هزینه کرد  500میلیون تومان اعتبار دیگر وارد مدار بهرهبرداری میشود.

وی افــزود :بــا بهرهبرداری از پروژه مذکور  2هــزارو  406نفر از جمعیت

روستای ارزانفود تحت پوشش تصفیهخانه و شبکه جمع آوری فاضالب قرار

میگیرند .بختیاری فر همچنین با اشــاره به دیگر روستاهای باالدست سد

رضوانی جالل:
در سطح استان بیش 150
هکتار گلخانه داریم و در
دهه فجر نیز  27واحد به
بهرهبرداری میرسد .بیش از
 500هکتار زیرساخت گلخانه
توسط شرکت شهرکهای
کشاورزی و بیش از  50هکتار
نیز در قالب مجتمع توسط
بخش خصوصی در حال
پیگیری است.

با بیان اینکه امســال در بخشهای مختلف

 89پروژه با  352میلیارد تومان اعتبار افتتاح

میشود ،توضیح داد :با افتتاح طرحهای دهه

فجر برای  777نفر اشتغال ایجاد میشود30 .

روستای ورکانه ،شمس آباد و تکمه داش نیز آغاز شده است.

شده در دیگر روستاها گفت :در حال حاضر مطالعات ایجاد شبکه جمع آوری

فاضالب در روســتاهای مهدی آباد و یکن آباد در دســت انجام است که با

اجرای پروژههای مذکور در مجموع  5هزار و  127نفر از جمعیت روســتایی

استان از خدمات شبکه جمعآوری فاضالب برخوردار خواهند شد.

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان همدان

در خصوص روستاهای مهاجران و درگزین نیز توضیح داد :به تازگی قرارداد

مطالعاتــی احداث تصفیهخانه و شــبکه جمع آوری فاضالب در روســتای
مهاجران منعقد شده ضمن اینکه در روستای درگزین نیز مطالعات توجیهی

با پیشــرفت  45درصد در حال انجام است .وی از اجرای مطالعات توجیهی
احداث تصفیهخانه و شبکه جمع آوری فاضالب با پیشرفت در روستای دمق

خبر داد و عنوان کرد :این مطالعات با پیشرفت  30درصد در حال انجام است.
بختیاریفــر همچنین اظهــار کرد :مطالعات احــداث تصفیهخانه در دو

روســتای انصار و سنگستان با پیشرفت  80درصد در حال انجام است که با
بهرهبرداری از پروژه مذکور مجموعا  3هزارو  744نفر از جمعیت روســتایی

اســتان تحت پوشــش خدمات جمع آوری فاضالب قرار میگیرند .وی در

نهایت یادآور شد :اجرای خط انتقال در اللجین نیز در مرحله مطالعاتی است.

در ایــن  124هزار هکتار بــا برنامهریزی تولید

گندم  55هزار تن افزایش یابد.

 مکانیزاسیون اراضی کشاورزی و باغی

رضوانی جالل گفت :طی ســالهای اخیر

 500میلیارد تومان اعتبارات و تســهیالت برای
مکانیزاســیون اراضی کشــاورزی و باغی اعطا

شده و امسال نیز  140میلیارد تومان تسهیالت
برای تأمین کمباین ،تراکتور و ادوات دیگر اعطا

شــده بهطوری ضریب مکانیزاســیون استان
همدان از  2/1دهم به باالی  9/1دهم رســیده

است.

وی افزود :ایران در اوایل انقالب واردکننده

محصــوالت لبنی بــود و امــروز بــه یکی از

قطبهــای صــادرات تبدیلشــده و میتواند
صادرکننــده محصوالت لبنی باشــد .برخی از

واحدهای تولیدات لبنی به دالیل مختلف نظیر

تبدیلی کشــاورزی اســت و  27مورد در حوزه

حوزه تولیدات دامی و  19مورد در حوزه صنایع
تولیدات گیاهی به بهرهبرداری میرسد.

«منصور رضوانی جالل» ادامه داد :اســتان

فعالیت خود را ادامه دهند اما امروز واحدهای
بازار رقابتی کار کنند و داخل و خارج از کشــور

بازارهایی خوبی داشته باشند.

فجر نیز  27واحد به بهرهبرداری میرسد .بیش
از  500هکتار زیرســاخت گلخانه توسط شرکت
شهرکهای کشاورزی و بیش از  50هکتار نیز

در قالب مجتمع توســط بخش خصوصی در

حال پیگیری است.

 کشت دانههای روغنی

وی با اشــاره بــه اینکه شهرســتانهای

جنوبی اســتان اســتعداد خوبی برای کشــت

دانههای روغنــی دارند ،تأکید کرد هر ســاله

قیمت تضمینی برای خریــد دانههای روغنی
در نظر گرفته میشــود .کشت دانههای روغنی

کشــتهای رقیبی هــم دارد و برخی مواقع با
بهتر شــدن بازار کشــتهای رقیب ،سطح زیر

کشت دانههای روغنی دچار نوسان میشود .در
سال گذشــته در نهاوند ،گشنیز رقیب دانههای

روغنی بود که قیمت آن بهشدت افزایش پیدا

همــدان در حوزه تولید محصــوالت گلخانهای

رضوانی جالل تأکید کرد :شــیر مواد اولیه

کرد بنابراین سطح زیر کشت دانههای روغنی

 27طرح گلخانهای در دهه فجر برای  328نفر

واحدهای بزرگ دامداری ظرفیت تولید شــیر

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان

موفقیتهای زیادی کســب کــرده و با افتتاح
اشتغال ایجاد میشود.

وی افزود :در حوزه ســند راهبردی استان

شــاخصهایی مختلفــی بــرای بخشهای

وی در ادامه از پیشــرفت  60درصدی پروژه احداث تصفیهخانه و شبکه

وی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن اشاره به سایر اقدامات انجام

طرح بهعنوان پایلوت انتخابشده که قرار است

خــوب و فعالی داریم که توانســتند در عرصه

طرح فراز انگور ،سرشــاخه کاری باغات گردو و

خبــر داد و بیان کرد :مطالعات توجیهی ایجاد تصفیهخانه فاضالب در ســه

که همدان نیز جز آنها است برای اجرای این

مورد از پروژهها در حوزه آبوخاک 11 ،مورد در

اکباتان و پیشرفتی  42درصدی پروژه تصفیهخانه روستای ابرو عنوان کرد:

جمع آوری فاضالب در روستای یلفان و بهرهبرداری از آن در سال پیش رو

میزان کشــت گندم افزایش یابد .چهار استان

بازار و وابســتگی به شــیر یارانهای نتوانستند

مختلف نظیر کشــاورزی در نظر گرفتهشــده

این پروژه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

تفاهمنامهای با ستاد فرمان حضرت امام (ره)

اســت که در این ســند به تولیدات گلخانهای،

واحدهای لبنی اســت کــه با بهرهبــرداری از

استان به بیش از  350هزار تن میرسد.

 توجه به کشت گلخانهای

دیم اســتان که زیر کشت گندم است با انعقاد

استان بیش  150هکتار گلخانه داریم و در دهه

هکتار از اراضی استان مجهز به سیستم آبیاری
نوین شده و با توجه به نسبت مساحت اجرای
این عملیات در سطح کشور اول هستیم.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان

همدان گفت :در ســطح اســتان بیش از 220
هزار تن ســردخانه در حال بهرهبرداری و 215

هزار تن نیز در حال ســاخت اســت و ظرفیت

نگهداری  50درصد از ســیبزمینی اســتان را
داریم.

 صنایع تبدیلی

کشاورزی کاهش وابستگی کشور به دانههای
ســال اخیر وابســتگی دانههای روغنی از 93

درصد به  85درصد کاهش پیدا کرده است.

اتفاق افتاد.

از طرفــی همدان یکــی از قطبهای مهم

کشــمش بهخصوص کشمش صادراتی است.
همدان در ســال استعداد صادرات  40هزار تن

کشــمش را دارد امــا بعضی مواقــع این آمار
بیشتر یا کمتر میشود.

وی با تأکید بر اینکه در استان همدان در

خیلی از محصوالت صنایع تبدیلی وجود دارد و

حتی در بخشهایی مازاد هم است ،افزود :در

بخش صنایع لبنی تولید شــیر در استان 350
هزار تن اســت در حالیکه ظرفیت صنایع در

این زمینه  450هزار تن است.

رضوانــی جالل به خــا اســتان در حوزه

صنایع تبدیلی و فرآوری ســیبزمینی ،سیر و

وی با اشاره به پیشرفت صنایع تبدیلی در

گردو اشــاره کرد و گفت :این خأل باید با جذب

چند مورد شــرکت صنایع تبدیلی سیبزمینی

ســیبزمینی و ســیر در قالب شوری و ترشی

حوزه ســیبزمینی  ،توضیح داد :خوشبختانه
با پیشرفتهای  50الی  60درصد در حال اجرا

است.

قیمت تضمینی دانههای روغنی قابلرقابت با

روغنی و ترغیب کشــاورزان برای کشــت باید

واحدهای تعطیل عالقمند به بازگشت به عرصه

مانند این توجه شــده اســت .در حوزه جهش

نوین اســت ،گفت :تاکنون بیش از  155هزار

همدان خبر داد و گفت :ســیر اســتان همدان

روغنی خارج بوده است که خوشبختانه در چند

این واحدها هســتیم ،توضیح داد :در ســطح

یکی از استان پیشــرو در اجرای طرح آبیاری

همدان ادامه داد :برای توجه به کشت دانههای

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان

همــدان با بیان اینکه در اســتان همدان اگر

رضوانی جالل با اشــاره بــه اینکه همدان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان

محصوالت دیگر باشــد .سیاست وزارت جهاد

تولید باشــند آماده ارائه تسهیالت و کمک به

تولید مقرر شــده در  124هزار هکتار از اراضی

در نهاوند کاهش پیدا کرد.

 پیشرو در آبیاری نوین

تولید نهال گردو برای اولین بار در سطح کشور

همدان از پیگیری راهاندازی شــهرک سیر در
برند کشــوری و جهانی دارد کــه باید بتوانیم

متناســب با این برند زیرساختهای مناسبی
برای فرآوری ،بستهبندی ،نگهداری و صادرات
ایــن محصول ایجاد کنیم.گردوی تویســرکان

نیز یکی از برندهای کشــوری اســت که شهره

جهانی دارد .در تویسرکان بهترین زنجیرههای

سرمایهگذار برطرف شود .چند کارخانه فرآوری
داریم اما فــرآوری دانشبنیان همراه باارزش
افزوده نداریم که امیدواریم با اجرای شــهرک

سیر این خأل برطرف شود.

 اجرای طرح فراز

رضوانیجالل از طرح «فراز» به عنوان یکی

از طرحهای مهم در حوزه باغات انگور یاد کرد و

ادامه داد :ســال گذشته در  85هکتار و امسال
نیــز در  40هکتــار از باغات مالیر اجراشــده و

تسهیالت  217هکتار از باغات نیز برای اجرای
طرح نهایی شده است.

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی

هفتهنامه فرهنگی  ،اجتماعی همــداننامـه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید ملکیان
سردبیر :حسین زندی
دبیر تحریریه :فاطمه کاظمی
نشانی :همدان ،محله حاجی ،کوچه آقای آخوند ،کوچه شهید شیردل ،پال ک 67
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کیش شخصیت در هنر
موسیقی ایران

گفتگو با «آریا قاسمی» خواننده آهنگهای گویش همدانی

هنر موســیقی ایران که در

هفت دستگاه موسیقی ایران

علیپاشا رجبلو
مدرس موسیقی

(ردیف) متبلور شــده است،

اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی بر اساس نیازهای

«آریــا قاســمی» آهنگســاز و

وارد کنسرواتوار موســیقی شدم و سال 94انصراف دادم

که سعی میکنم از اینها استفاده کنم.

اجراهــای او بــه گویــش همدانی

بود که آن موقع داشــتم و نمیتوانستم ادامه بدهم چون

که گویش همدانی در حال کنار رفتن اســت،کار شــما چه

خواننــده همدانی االصل اســت که

مجموعــهای بینظیــر به نام

هزار ســاله ،متاثر از تحوالت

چنــد وقتی در فضــای مجازی گل

حسین زندی
روزنامهنگار

کــرده و ایــن آهنگهــا در صفحه

اینستاگرام و تلگرام همداننامه نیز
بازنشر میشود .دی ماه به مناسبت

مادی و معنوی مردم ایران ،به تدریج شکل گرفته

شــب چله با این هنرمند همدانی گفتگوی اینستاگرامی

اندیشمندان موسیقی با مطالعه و پژوهش در ابعاد

 از خودت بگو

و به تکامل رســیده است .در این میان استادان و
مختلف نظری و عملی موسیقی ،توانستهاند نقش
مهمی در شــکلگیری ،حفظ و اشــاعه آن داشته
باشند .این تحوالت گاهی کند و گاه سریعتر صورت

گرفته است اما همواره روندی تکاملی خود را حفظ
کرده که نقش و حضور اســتادان و اندیشــمندان

موسیقی در این میان غیر قابل انکار است ،اما این
بدان معنا نیســت که این تحوالت به صورت «خلق
الســاعه» و توســط فرد خاصی ،بدون داشتهها و

پیشینه ای که از گذشتگان ما وجود داشته و شکل
گرفته ،به وجود آمده باشند.

پدیــده کیش شــخصیت کــه با اســتفاده از

تبلیغات چند وجهی بــرای بزرگنمایی فرد خاص

در عرصه سیاســت و هنر ،شــکل میگیرد ،تفکر

خطرناک و زیان آوری اســت کــه معموال به جای
یک نگاه عمیق اندیشــه سیاســی و یا اندیشــه

داشتیم که مشروح آن در ادامه میآید.

بدانم و در همدان خویشــان و دوســتان بســیاری

ما نمیدانیم که این داشــته هــای امروز ما را ،چه

افرادی آفریدهاند.

همدانی سرای معاصر است یا دیگران .هیچ وقت

برنامهای داشــتهاید که یــک کار گروهی مهمتر و
خیلی بحث خوبی اســت کــه مطرح کردید.

باشــد اما من خیلی به تحصیالت آکادمیک اعتقاد

شــرکت دالیس هم همکاری داشــتم که نتیجه
شد و من به شخصه امیدوارم همدانیهای عزیز
بشنوند و آن را دوســت داشته باشند .من البته

با کانون ترانهســرایان همدان در ارتباط هستم و

حتــی از برخی از ترانهســراهای جوان که از من
هم جوانتر هستند ،ترانه میگیرم و کار میکنم.

جمع اجرا بکنم اما بعدا در کنسرواتوار دیدم که میتوانم

من موجود اســت ،نشان میدهد که همیشه میکروفونی

میشود گفت موسیقی رسمی است .حال که شما گویش
همدانــی را بر روی کارهــای تان میگذارید ،می شــود

انجمنها درارتباط هستید؟

گفت موســیقی همدان؟ چه تعریفی از این کاری که اجرا

در ســال  87به طور رسمی وارد عرصه موسیقی شدم

باید روی موســیقی محلی همدان مطالعه بشــود .مثال

جمهــوری برایم خرید و گفــت« :این را میخرم اما قول

همــدان خیلی کار کرده اســت مطالعه شــود .تنها کاری

بده درســت را میخوانی» و خود آموز گیتار یاد گرفتم و

در ســال 87به طور نیمه حرفهای شــروع کردم و در یک

ســوال خیلی خوبی بود .میشــود گفت که نه .خیلی

باید کارهای آقای «علی اصغر بهاری» که برای موســیقی

که کردهام این اســت که روی موســیقی تلفیقی معمول
گویش همدانی کار کردهام .یکی از دوســتانم میگفت:

همانطور که بناهای تاریخی در معماری ایرانی

گروه محلی کارهایی انجام میدادیم .در بازه زمانی  84تا

«دمت گرم ،ما یادمان میرود که اصالتمان مال کجاست

بسیاری از ســازندگان و استادانی چون طراح ها،

طور غیرحرفهای هم اشاعه داشت ،از یک گروه زیرزمینی

و این کار یادآوری اصطالحات و لغات جذابی است که ما

را فرد خاصی به وجود نیاورده اســت و حاصل کار
بناهــا ،کچ کارها ،کاشــی کارها ،ظریــف کارها بر
اساس داشــتههای قبلی از گذشــتگان خود بوده

 90که همه عاشــق کارهای پاپ شده بودند و متاسفانه به
شــروع کردیم که اسم عجق وجقی هم داشت .سال 92

به بسترســازی موسیقیایی ما که چرا صرفا جوانان فقط

 این نوع موسیقی شماکه یک موسیقی معمول است،

من متولد ششم اردیبهشت ماه  1368هستم.

و یادم هست که سال 85پدرم اولین گیتارم را از خیابان

راجع به آشــتی هم صحبت کردید که برمیگردد

کاری که صرفا با گیتار است را گوش میدهند.

میکنید ،دارید؟

 چه شدکه شما وارد موسیقی شدید؟

و همه چیزمان را قایم میکنیم ،گویشمان را ،لهجهمان را
داریم» .ما یک عالم لغات فولکلور زیبای همدانی داریم

 سه تا انجمن ترانهسرایی در همدان داریم .شما با این
بله با اعضای آنها در ارتباط هســتم .از ســوی خود

تکامل و ماندگاری آن نقش داشته باشیم.

ایــن طرز نگــرش که بخواهیم با بتســازی و

عوامل اینگونه ،فرد خاصی را به شــهرت برسانیم،

اگرچه در کوتاهمدت ،باعث دیده شدن و اشتهار آن
شخص خواهد شــد اما هیچگاه نمیتواند باعث

ماندگاری و یا حتی تاثیرگذاری مثبتی از وی شود،
بلکه بیشتر تاثیر منفی و مخربی را به همراه خواهد
داشت .شــکلگیری آثار موســیقایی کم ارزش و

عامه پسند ،انزوا و گمنام ماندن استادان زحمتکش
عرصه موســیقی ،شــکلگیری یک نظام مافیایی
موسیقی ،کمرنگ شــدن عرصه پژوهش ،تحقیق

و تجزیه تحلیل ،ســرخوردگی بسیاری از هنرمندان
جوان به علت حمایت و دیده نشــدن و گمنامی ،از
تاثیرات مخرب و منفی نگاه مطلقگرایانهای اســت

میخواهم خودم و هنرم را نمایش بدهم و این چیزی
اســت کــه از کودکی با من بــوده و هم اگــر بخواهم

که حاصــل بیتوجهی به ماهیت هنر موســیقی و
اشاعه و ترویج بزرگ نمایی کاذب ،است.

در هنرهای مشرق زمین و به ویژه هنر موسیقی

ایران ،همه اســتادان هرکدام جایگاه خاصی دارند
و مقایســه هنرمنــدان با یکدیگر معمــوال کار عوام

اســت و از ســویی دلبســتگی و عالقه به اســتاد
خاص که بر اســاس ســلیقهها و حسن انتخاب و
دانش و دانستههای فردی ما ،به وجود میآید ،نیز

اشــکالی ندارد اما نکته باریکتر از مو اینجاســت
که نباید تصور کنیم که باقی ماندن هنر موســیقی
ایران به خاطر حضور و حیات اســتاد خاصی بوده
و یا با مرگ یک اســتاد ،تــداوم و ماندگاری هنر

موســیقی به خطر خواهد افتــاد .همانطوریکه در

وســیلهای مــی خواهم بــرای بیان مســائل فردی و

اجتماعی که فقط در نوع عشــق و این چیزهانباشــد و
بتوانم صدای اطرافیانم باشم.

پیرامونــی .با کوچه پــس کوچههای

ذات یک داســتان و روایت ادبی است که در قالب فیلمنامه

تنــگ و تاریک ،خانههای تو ســری

نگاشته شــده .کم و بیش تمثیلی .روایتی بیرونی و روایت

خورده ،تیر برق و روشنایی های رنگ

درونی .نمونه روشــن آن بازی شاه و وزیر و دزد در قهوهخانه

پریده ،با قهوهخان ه فکســنی و حمام کهن ه خرابه و اجتماعی

است .یک اتفاق و رخداد عادی و روزمره ،بی قصد و غرض،

از مردمــان ســاده و فقیر و گاه مهجور که بیــرون از طبقه و

البته بدون درنظر گرفتن ،شیطنت دو جوانک هنگام بازی .اما

صنــف ،انگار بیرون از تاریخ و بیبهــره از چرخ آهن و فواید

همین بازی در روایت درونی توسط دانای کل استبداد جمعی

آن در الیههای پنهان ،روزگار میگذرانند .نوعی از ابهام تعلیق

و محاکــم آن را بــه ذهن متبادر میکند .کــه فرد و فردیت

در فضای داســتان ســایه انداخته ،نگاه و برداشتی همذات

پیشرونــده را برنمیتابد و او را به تهمت واهی محکوم و به

پندارانه که از ســادگی به پیچیدگی میرود و در سایه روشن

زیر تازیانه میکشاند .آری ،در این روایت تاریخی ،میرنصیر

ذهن معنای دیگرگونه به خــود میگیرد .جوانکی بیخبر از

انواع دشــواریها و تحقیرها و بیدادگاه قهوهخانه را از ســر

همه جا و فقیر ،که تنها مالک دو دانگ صدای فلوت اســت

میگذرانــد و از معبر تن و قال و مقال آن فراتر میرود تا به

و بس ،تصادفی با دخترکی برخورد میکند که جذب صدای

صدای راســتین برسد و میرسد .البته با هزینه کردن جان و

فلوت او شده و بعد از میرنصیر میخواهد برایش آواز بخواند.

این صدا از مرد دراز گیسو مکمل میرنصیر است

تاریخ معاصر موســیقی چند دهه گذشــته ایران

در عرصه موســیقی ،اســتادان بزرگی چون میرزا

دو دانگ صدای خوب میشــود .برای خواست نرگس به هر

میرنصیر اما هر دشواری را انجام میدهد و از سر میگذراند

دری میزند .با چشــم ســر اما دختر هیچ چیز شــاخصی،

و به دنبال تالشهای بی جواب ،عشــق ساده وارد پیچیدگی

 نرگس مست تو چه بالها دارد نرگس

اکبر تمسکی نویسندهای اســت که زبان دارد .نثر پاکیزه

چیــز مثبتی ندارد .جز آنکه به قول پیرزنهای محل و در و

میشود و داستان دو وجهی .آنچه در متن اتفاق میافتد و

و پاکیزه نویســی او بیانگر آن اســت که در روزگاران شــب و

همسایه ،اجنه و از ما بهتران ،عاشق او شده .داخل حمام به

با چشــم سر قابل مشاهده است .واقعیت کاذب یا واقعیت

شباب عمر کاغذها ســیاه کرده و در مزبله ایام ریخته .قدر و

زور میخواهند او را توی خزینه یا حوض بکشــند و او غش

نابه دلخواهی اســت که نباید باشد و هست و حقیقت ندارد.

قیمت واژهها را میفهمد .قناعت در کالم و به هنر ایجاز واقف

میکند و دست و پا میزند .شگفتا این عشق ،ویژگی دیگر

رخدادی که با تقویم روز چیزی دیگری اســت .دختری چل

است .اگر داستان و نوشتههایش را منتشر کند .بیش از اینها

عشقها را ندارد .چه او با بر و روی میرنصیر یا مال او کاریش

و غشی که کارش به جنون میکشد .اما در روایات دانای کل

میشــود و جای آن هست که راجع به آثار او نوشت .حیف و

نیست .تنها از او میخواهد برایش آواز بخواند .چیزی که در

و از نگاه او چیزی غیر متعارف و غیر ایستا خبر از رنگ و بو

دریغا که آوار فقر فرهنگی ایام مباشران فرهنگ راستین را (به

مخیل ه جمع نمیگنجد .بی سود و پر زیان .جوان برای صدای

و نشــان دیگر دارد .از عشق ،از طلب ،از محال و از تقابل فرد

خر خر) انداخته .ویلچرنشین و گوشهنشین خانه و قهوهخانه

خوب یا دوا درمان آن ،از هر کی پرس و جو مینماید و نشان

با جمع قابل اشــاره است که شخصیت و فردیت میرنصیر و

کرده و یا به سرزمین آلزایمر تبعید کرده است .تا به حال همه

میطلبد .اما همه بر سبیل عادات جاری ،شانه باال میاندازند

نرگسان نارس و پرداخت ناشده میماند.

هوش و حواس و چشمداشت ،رو به مرکز ،تهران بوده .شاید

و او را پی حمام و شــبنم باقال و نخود ســیاه میفرســتند.

خاصه از نظر فقــدان دیالوگ .ما چیز زیادی از چگونگی

صبا ،حبیب ســماعی ،درویش خان ،سید حسین
طاهرزاده ،نورعلی خان برومند ،قمرالملوک وزیری،

در ذهن سا لها منتشر شد

عبدالنقی وزیــری ،روح هللا خالقی ،تاج اصفهانی،

عرصــه در خاک خفتــه اند ،اما همچنــان این راه
با اســتادان و پژوهشــگران دیگر این عرصه ادامه
داشته و همچنان ادامه خواهد یافت .

تاریخ پر افت و خیز هنر موســیقی ایران نشان

داده حتی حضور انواع موســیقیهای غیر هنری و

مردم پســند ،ورود انواع موسیقی های وارداتی و
شکلگیری موســیقیهای ترکیبی و تلفیقی ،هم
نتوانســته از ماندگاری هنر جدی موســیقی ایرانی

جلوگیری کند چراکــه ماهیت همه هنرهای جدی

به ســمت رشــد و تکامل اســت و عوامل منفی و
مثبت اجتماعی تاریخی و انسانی ،فقط میتواند در
تسریع و یا تعویق تحوالت آن ،موثر باشند .عبدهللا
دوامی استاد بزرگ موسیقی ایران میگوید :ممکن

اســت هنر موســیقی ایران به اندازه تار مویی شود
ولی این تار مو هیچگاه بریده نخواهد شد.

در پژوهشکده فرهنگ ایران ادامه داد.

که به تشــویق «محسن ابوالقاســمی» رییس گروه
انســانی دانشــگاه تهــران در آزمــون ورودی دکتری
دفــاع از پایاننامه دکتری خود تحــت عنوان «رمز و

حاال نوبت شهرها و نقاط پیرامونی است که خاکبرداری شود.

این خبــر ،توضیــح داد« :کلید

فرهنگ در اســتان داشتیم ،متوجه

انتشــارات «آوامتن» بــا اعالم
خورشــید را بزن ،خوابم میآید»

مجموعــهای از اشــعار کوتــاه
«قاســم امیری» شاعر همدانی

اســت که به زودی روانــه بازار
خواهــد شــد .پیــش از ایــن
مجموعه شــعر «عمــر ،ماهور،
ارغوان» از این شاعر چاپ شده

بــود و این بــار دومین مجموعه
این شــاعر همدانی چاپ خواهد

شد.

احمــدی بــا بیــان اینکه ایــن کتــاب در قالب

«مجموعه کتابهای همداننامه» زیر نظر «حســین
زندی» منتشــر میشــود ،افزود :این مجموعه تالش

دارد افزون بر انتشار آثاری که با همدانشناسی مرتبط

است ،کتابهای نویســندگان ،شاعران و پژوهشگران
همدانــی را نیز منتشــر کند و کتاب قاســم امیری از
کتابهای با ارزشی است که آماده انتشار است.

دومیــن

شــماره کتــاب

«مادستان» ،مجموعه گفتارهای
همدانشناســی بــا موضــوع
همدانشناســی به زودی منتشر

میشود.

این کتاب کوشــش «حسین

زندی» گردآوری و تدوین شــده

است .در این کتاب مجموعهای از

گفتارها و مقالهها گردآوری شده
است.

شناســی ،ســال  1395منتشر شــد و دومین شماره
مادســتان پس از یک تاخیر طوالنی به زودی از سوی

انتشارات «آوامتن» منتشر میشود.

این پژوهشــگر همدانی افزود :طوالنی شدن روند

برزگر» سینماگر برجسته همدانی است.

قصهگو ،خوشخوان و کمی تلخ.

صورت فردی امری دشوار است .اما تالش شده شماره

خبر گفت :در ذهن ســالها پیش از آنکه وامدار داســتان

ناصری گفت :در روند چاپ و شکلگیری این کتاب یک
ً
واقعا
همگرایی دلچسب بین دوستان همدانی خود دیدم که

دوم مادستان را با یک قالب ،یعنی به صورت مجموعه
گفتار در دسترس عالقمندان قرار گیرد .در این شماره و

عنوان فرعی کتاب آورده است ،وامدار سنت قصهگویی است.

برایــم مغتنم بود .زحمات و پیگیریهای «کاظم ســبزی»

شمارههای پیشرو به مقاالتی با موضوع همدانشناسی

پرشها ،حرکتها ،لحن روایت همه و همه مجابت میکنند

در نمونهخوانی متن« ،حســین زندی» در پیگیری روند کار،

در پای قصهها بنشینی.

«مجید بزرگر» در طراحی جلد کتاب با عکســی از خودش،

تلفیقی از تکنیکهای قصه و داستان را ارائه میدهد.

از طریق پخشهای معتبری چون ققنوس و ...شده است.

انتشــارات آشــنایی ندارند و برخی

آثار نیز مربوط به درگذشتگان است
و خانوادههــا تالشــی بــرای چاپ
نکردهانــد و تعــداد زیــادی از آثار

نویسندگان و شــاعران همدانی نیز
پس از درگذشت ،از بین رفته است.
بنابراین ،اگر امروز پدیدآورندگان

چنیــن آثاری برای انتشــار و قرار دادن در دســترس

مخاطب تالش نکنند ،مشخص نیست چه سرنوشتی
در انتظار آثــار آنان خواهد بود .ایــن مجموعه تالش

خواهد کرد با انتخاب و انتشــار برخــی از این آثار در

قالــب «مجموعه کتابهــای همداننامــه» اهمیت
توجــه به پژوهشها و تولیــدات محلی را بر انگیزد و
برجستهسازی کند.

مقاالت توجه کنیم بــه محتوای آثار
توجه کردهایم در واقع این گفتارها در

آینده میتوانند منبعی برای نوشــتن

مقاالت علمی از ســوی دانشگاهیان
باشد.

«مسعود احمدی» مدیر انتشارات

آوامتن با اعــام این خبر گفت :این

کتــاب در قالب «مجموعه کتابهای
همداننامــه» منتشــر خواهد شــد.

انتشــار این مجموعه گامی در جهت

مجموعــه گفتارهــای همــدان

بدهم که با چه کتاب و چه فضایی قرار اســت روبرو بشوند:

کمااینکه گویی در چرخشهای رواییاش خواسته و ناخواسته

هــا خاک میخــورد .برخی با حوزه

نمیتوان به طــور کامل به این هدف

پژوهشــی دنبال میکنند و رســیدن بــه این هدف به

کتاب نیمه اول بهمن ماه وارد چرخه پخش عمومی کتاب

در گوشــه کتابخانههای هماستانی

زنــدی با اعــام ایــن خبر

روانه بازار شــده اســت .طرح جلد این کتاب نیز کار «مجید

بهتمامــی ،به امکانات داستاننویســی مدرن بیاعتنا باشــد

شــدیم ،دهها کتاب آماده انتشــار

آشــتی دادن اهالی قلم با عالقمندان

دیگران است .بلکه مدخل کوتاهی خواستم به دست دوستان

کلمه و خلق بود.

در گفتوگوهایــی کــه بــا اهالــی

«مادستان» آماده انتشار

تمسکی» نویسنده همدانی که از سوی نشر «حکمت کلمه»

ناصــری افزود :هرچند اینطور هم نیســت که نویســنده

منتشر شده است.

«مســعود احمــدی» مدیر

ی است و کار
ســاحت بررسی کتاب بشــوم که این کار دیگر 

همــه و همه برای مــن لطف گرد آمدن بــه بهانهی کتاب و

شــاملو و نیما یوشیج توســط دکتر تقی پورنامداریان

این ناشــر افزود :ســال گذشته

در ذهن ســالها مجموعه داســتانی است نوشته «اکبر

در معنای مدرن آن باشــد ،همانطور که نویســنده خود در

مولوی ،عطار نیشابوری ،بوعلی سینا ،سهروردی ،احمد

«کلید خورشید را بزن ،خوابم میآید» منتشر میشود

او ادامــه داد :به هر روی قصد من این نیســت که وارد

«فریاد ناصری» مدیر انتشارات حکمت کلمه با اعالم این

کدکنی» فارغالتحصیل شد.

کافه کتاب

گفت :نخستین شماره مادستان

عبدهللا ،حســینقلی خان ،عبدهللا دوامی ،ابوالحسن

اقبال آذر و بســیاری از بــزرگان و تاثیرگذاران این

او تحصیالت خود را در تهران و دوره کارشناســی ارشد

درســتتر عنوان بکنم این اســت که من از موســیقی

بــه جغرافیای تــک افتــاد ه بومی و

اما او که صدای خوبی ندارد ،با شــش دانگ وجود به دنبال

دیپلم گرفت و سپس به عنوان معلم مشغول کار شد.

ســوال سخت و آســانی اســت .صریح بگویم هم

ذهن یک طرح کلی اســت .شــاید نگاه نرگسان از اول و در

شاعر

ابتدایی شــروع کرد و در رشــته ریاضی در زادگاهش

دانشــگاه تهــران شــرکت کــرد و در ســال  ۱۳۵۸با

میخواهید؟

مردمــان آن برگرفته و دوخته اســت

فرهنگی هنری ،اســتفاده از شــبکههای مجازی و

پورنامداریــان تحصیــات خود را از کالس ســوم

 اما یک ســوال کوتاه بپرسم :از موســیقی چه چیزی

تمسکی نظر از شــهر و صنعت ،و

قاسم امیری

همدانی» را برای خودش برگزیده بود.

فرهنگ و ادبیات باســتانی دانشــکده ادبیات و علوم

از آنها ترانه هم گرفتهام و کار هم کردهام.

میماند تا انســان زنده .با ویژگیهای خــودش .اما در آینه

و در اختیــار قــرار دادن امکانات فنــی و فضاهای

اســت .پدرش «رضا پورنامداریان» در شــغل قنادی

فعالیت میکرد و شعر هم میسرود و تخلص «ذوقی

بیش از  ٣٠کتابو مقاله شــامل پژوهش در آثار

انجمنها صحبتی نداشتم اما با اعضا شان ارتباط دارم و

شــخصیت این دو نمیدانیم .وجود دختر بیشتر یک سایه

بزرگنمایی و با استفاده از مافیای قدرت موسیقی

ادبیات فارســی متولد ســال  ۱۳۲۰در شــهر همدان

پورنامداریــان اولین دانشــجوی پژوهشــکده بود

خاکستر یک نگاه؛ فیلمنامه یا داستان

میتوانیم همچون گذشتگان خود ،در حفظ و رشد و

«تقی پورنامداریان» شــاعر ،پژوهشــگر و استاد

داستانهای رمزی» به راهنمایی «محمدرضا شفیعی

اســت ،هنر موســیقی نیــز ،دســتاوردی تاریخی
اســت که شــکلگیری آن فردی نیست و البته ما

تقی پورنامداریان

ایــن همکاری احتماال در ایام عید پخش خواهد

دوستش داشتند.

 چه سالی متولد شدهاید؟

بزرگان همدان

اوال که با دوســتانی در همدان همکاری دارم .با

نداشتم و خودم را وارد عرصه صدا و تصویر کردم و

دستم بوده و مشغول خواندن بودم.

محبوبه پورجهان

جدیتری با هنرمندان همدانی اجرا کنید؟

و شــاید عدهای فکر کنند که این نوعی ادا و اصول

در جلــوی جمع هم اجراکنم .اما فیلمهایی که از کودکی

برخی از دوستان صمیمی من هم تکیهکالمها و

«امینهللا رضایی» دارد که یکی از بهترین شعرای

هیچ وقت هیچ رشــته تحصیلی را به پایان نبردهام

و اعتماد به نفســم هم کم بود کــه بخواهم جلوی

جوری است .شــاید باور نکنید من راحتتر روی گویش

مدلی آشتی داد .مثال ترانهها و شعرهای خوبی که

موســیقی تهران و انصرافی رشــته عمران هستم.

از اســتادان خاص ،به دنبال بتســازی و مقدس

که امروزه به امانت به ما ســپرده شــده و به واقع

این گویش روبرو شوند .گویش همدانی پر از لطافتهای

چطور می شود جوانان امروز را با کارهای این

تهران مهاجرت میکنند .من انصرافی کســنروآتوار

روی ناآگاهی ،در بزرگنمایــی و تعریف و تمجید

و اندیشمندان ایرانی در روند تاریخی آن بوده است

بگذارید ،این کار باعث میشــود که آدمهای بیشتری با

اصطالحات همدانی را یاد گرفتهاند.

و پایین شــیر سنگی بزرگ شــده اما خیلی زود به

اهل موسیقی و ساز بودهاند.

دستاورد و ثمره کار مشترک تاریخی همه استادان

کردم چیزهایی که از بچگی شنیده بودم و در ذهنم ملکه

خیابان شورین (خیابان شــهدا فعلی) متولد شده

ابتدای امر سراغ خوانندگی رفتم .با ترس و لرز

آثار هنری و به ویژه موســیقایی در مشــرق زمین،

کردم اولین کار را به گویش همدانی منتشــر کنم به اسم

قدیمی شــالبافان متولد و بزرگ شــده و مادرم در

اخیر تاریخ معاصر ایران ،عــدهای آگاهانه و گاه از

ایران ،وارد کرده اســت .در صورتی که بســیاری از

تهران الف را تشکیل دادیم و در همان سال بود که نیت

دارم .پدر و مادرم همدانی هســتند .پدرم در محله

میپردازد .در هنر موسیقی به خصوص در چند دهه

جبرانناپذیــری به ســاختار و ماهیت موســیقی

اســم «مثل تو» منتشــر کردم ،نوروز  95گروه موسیقی

همیشه میگویم پستهای ایسنتاگرام من را به اشتراک

شــدهام اما اینطور نیســت که خــودم را از همدان جدا

زیادی به روی من داشــت .خانواده ما به طور کلی

ســاالری» و «نوازنده ســاالری» شده که خسارات

بــود را بیایم و اجرا کنم .ســال  94اولین تک آهنگ به

اگر دست به دست هم بدهیم این اتفاق میافتد .من

شــده بود را تبدیل به یک آهنگ کنم که البته خداروشکر

گاه رویاپردازانــه و احساســی و غیرمتعارف آنها

اشکالی از هنرهای ساختگی و مضر چون «خواننده

بیرون و سعی کردم آنچه ذات من بود و عالقه به صحنه

کمکی به گویش ،به بازیابی و زنده شدن آن میکند؟

همدانــی ملودی میگذارم .جالب اســت بگویم که حتی

اســت که مــن از پدر و مــادر همدانی در تهــران متولد

در جوانی خواندن و اجرا بود و میتوانم بگویم تاثیر

نقد و تجزیه تحلیل میشــود و باعث شکلگیری

پیانــو بود در حالی که نمیتوانســتم پیانــو بخرم .آمدم

می بینیم که کار شما خیلی مخاطب دارد .آیا این کار شما

قبل از صحبت در اینباره باید عرض کنم که درســت

هنــری افراد ،بــه تعریف و تمجید غیــر واقعی و

دنبال یک تفکر یک ســویه بودهاند که مانع هرگونه

هزینهاش را باید خودم تامین میکردم .ساز تخصصیام

چیزی دارد که این همــه مخاطب جذب می کند.چون ما

«خطا خورده» که از تیکهکالمهای پدربزرگم بود .ســعی
ِ

عمدهای که میتوانم نام ببرم این است که کار پدرم

القاب کاذب به هنرمند و یا هنرمندان این عرصه ،به

که دلیل عمدهاش هم با شهامت میگویم مشکالت مالی

 با وجود اینکه برخالف دیگر گویشها مانند اصفهانی

موســیقیایی اســت .از نظر آکســانگذاری چیز جمع و

میخواســتم کار را تجربی یاد بگیرم .یکی از دالیل

کردن یک فرد (کیش شــخصیت) ،با استفاده از

بوم و رنگ

باید روی موسیقی محلی همدان مطالعه کنیم

مضراب

در یــک رونــد طوالنــی چند
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بیدل دهلوی

انتشــار این مجموعه و مشکالتی که دارد امری ناگزیر

اســت ،به دلیل اینکه معمــوال چنین اهدافی را مراکز

روی آوردهایم و امیدواریم اهالی فرهنگ و پژوهشگران

همدانی همراهی کنند تا پربارتر از گذشته به داشتههای

فرهنگی و تاریخی استان بپردازیم.

وی افزود :مخاطب اصلی این مجموعه در درجه اول

مردم استان همدان است ،سپس عالقمندان به استان

و اهالــی فرهنگ .بنابراین پیش از آنکه به ســاختار

به همدانشناســی اســت .هر چند

دســت پیدا کرد اما انتشــارات «آوامتن» تا حد توان

میکوشد در این مسیر گام بردارد.

احمــدی افزود :اســتان همدان افــزون بر تاریخ

دیرپا در زمینــه فرهنگ نیز از ریشــهدارترین مناطق
کشــور اســت .اما بدون شــک در زمینه بازشناسی و

معرفی این فرهنگ کار چندانی صورت نگرفته اســت
و به نظر میرســد آنچه تاکنون منتشــر شده ،شاید

بخش اندکی از آنچه نوشته شده ،است .این مجموعه
تالش خواهــد کرد با انتخاب و انتشــار برخی از این

آثار در قالب «مجموعه کتابهای همداننامه» اهمیت

توجــه به پژوهشها و تولیــدات محلی را بر انگیزد و
برجستهسازی کند.

وی گفت« :مجموعه کتابهای همداننامه» زیر نظر

«حسین زندی» منتشر میشود و این مجموعه تالش

دارد ،افزون بر انتشار آثاری که با همدانشناسی مرتبط

است ،کتابهای نویسندگان ،شــاعران و پژوهشگران
همدانی را نیز منتشر کند.

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی
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ویژه
پرونده ویـژه

همدانیها خواجه رشید همدانی
را نمیشناسند
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یادداشت سردبیر

همدان ،خواجه رشیدالدین فضل هللا همدانی را نمیشناسیم .البته تعداد
انگشت شماری از شــهروندان بنابر مطالعات ،رشــته تحصیلی یا عالقه،
اطالعــات محدودی از زندگی او دارند اما اینکه بزرگترین نیکوکار جهان

اســام ،مورخ کبیر ایران ،پزشــک نامدار و وزیر حکیــم دوره ایلخانی که

اتفاقا زادگاهش؛ همدان است را نمیشناسیم ،پرسش بیپاسخی است.

البته ما بسیاری از مفاخر استان را نمیشناسیم اما جایگاه خواجه رشید

همدانی متفاوت اســت و به همین دلیل این نشناختن تعجب آور است.
یکی از دالیل ناآشــنا بودن مردم با مفاخر ،بیگانگی مسئوالن با مقوله

فرهنگ اســت ،نهادهــای دانشــگاهی و فرهنگی به بازشناســی بزرگان
توجهــی ندارند و عملکرد مدیران شــهری هــم در نامگذاری یک خیابان

یا کوچه خالصه میشــود .به طور مثال اســتان همدان چندین دانشگاه
بزرگ از جمله دانشــگاه بوعلی و آزاد را با چندین هزار دانشــجو در خود

همایش و کنگره و نشســت برای شناخت این حکیم دانشمند در استان
برگزار شده یا چه تعداد از کتابهای او در زادگاه خود منتشر شده است؟

بنابراین خوراکی به مردم داده نشــده که از آنان انتظار داشــته باشیم .به
جرات میتوانم ادعا کنم بســیاری از مدیران فرهنگی و دانشگاهی استان
نه تنها از کارنامه پربار این دانشــمند نامی خبر ندارند ،بلکه نمیدانند چه

آثاری از خواجه رشــید به ثبت جهانی رسیده است.

امــا با این حال نقش مــردم را نمیتوان نادیــده گرفت .فرض کنیم

اســتان همدان مســئولی ندارد و یک اســتان بیمدیر است و هیچ نهاد
فرهنگی نیز در آن وجود ندارد .آیا ما شــهروندان و باشندگان این استان

باید دســت روی دســت بگذاریم؟ نقش ما در بازشناسی هویت تاریخی

و فرهنگی چیست؟

در مجامع توسعهیافته و گاهی کشورهای در حال توسعه ،بحث هویت

ســاعت پنج عصر اســت و تردد در این بخش شهر به اوج خود رسیده اســت .ترافیک بلوار خواجه رشید را قفل

کرده و خودروها به دنبال راه فرار از این گره کور هستند؛ گرهی که با ساخت پل چهارراه شریعتی هم باز نشد ،اساسا
پلسازی هیچوقت نتوانسته درد ترافیک همدان را درمان کند.

در حال تردد هســتند ،عبوس
بودند ،شــرایط اقتصادی فعلی

فاطمه کاظمی

عبوسترشــان هم کرده است،

حاال خوب که ماســک به چهره

دارند وگرنه شرایط سختتر میشود .به هر رهگذری

ســام میدهم و خودم را به عنوان خبرنگار معرفی

میکنم اما خیلیها حتی جواب سالمم را نمیدهند،
بعضیها اصال سرشــان را بلند نمیکنند ،نسل جوان
هم که هر کدام یک هندزفری در گوششان گذاشتهاند

و صدای گوشخراش خوانندگان دوزاری را به هیاهوی

محوطه میدان آرامگاه بوعلی ســینا ترجیح دادهاند.
از خودم میپرسم «چرا همدانیها انقدر سردند؟».

خواجه رشید همدانی کیست اما میدانم که همدانی

است» .چه نکته مهم و جالبی!

 نمیدانم خواجه رشید کیست اما خزعبالت ساسی
مانکن را از حفظم

یک راننده تاکســی هم با تائیــد اینکه خواجه

رشید را نمیشناســد ،توضیح میدهد« :قبال کتاب

میخواندیم ،درباره بزرگان شهر و کشورمان اطالعات
جمع میکردیم ،آنهــا را الگوی خود قرار میدادیم

اما حاال که گوشــیهای هوشــمند دستمان است و

به راحتی میتوانیم هر چیزی را در گوگل جســتجو
کنیم هم این کار را نمیکنیم .شــاید دلیل مهم آن

مشــکالت اقتصادی و دغدغههای مختلفی اســت
که برای مردم ســاختهاند که مردم دیگر دل و دماغ
پیگیــری این چیزها را ندارنــد» .با خودم میگویم

برخی ثانیهای میایستند و با تلخی تمام جوابم

پس چطور مردمی که در مشــکالت اقتصادی غرق

حاال اصراری به مصاحبه نیســت ،حداقل میتوانند

هفتــه گذشــته نهار را با چه کســی صــرف کرده و

را میدهند ،برخی دعوا دارند ،برخی پوزخند میزنند.
محترمانه پیشــنهاد مصاحبه را رد کنند یا حتی شده

لبخندی زورکی به من تحویل دهند اما نمیدانم چرا
انقدر همدانیها عبوس هستند؟

مصاحبهشوندگانم را از ســنین مختلف انتخاب

میکنم و ســعی میکنم در بیــن آنها هم خانمها
و هم آقایان حضور داشــته باشند ،اما نتیجه تأسف

آور اینکه هیچکدامشــان خواجه رشــید همدانی را

نمیشناسند و حتی یک بار به ذهنشان خطور نکرده

که اصال این شخصیت کیست و چه خدماتی به این
شــهر کرده که یکی از معابر مهم همدان را به نامش
زدهاند؟ مگر نه اینکه نام بزرگان و فرهیختگان یک

شهر را بر معابرش میگذارند ،چطور برای شهروندان

همدانی ســوال نشده که این شــخصیت کیست؟
حتی یکی از شــهروندان میگویــد« :من نمیدانم

هستند کامال در جریان هستند که «ساسی مانکن»
خزعبالتی که میخواند را از حفظ هستند اما وقت و

ذهنشان به شناخت بزرگان این شهر نمیرسد؟ پس
همه چیز مشکالت اقتصادی نیست.

عکس  :ساره شرفی

جای داده است و اداره کلی به نام فرهنگ و ارشاد دارد .باید پرسید چند

آنچه دیدم

شهروندان همدانی با عجله

روزنامهنگار

دادههــای پژوهشهای میدانی ،نشــان میدهد که ما مردم اســتان

آن تردد میکنند و یکی از معابر مهم همدان به شمار میآید؛ به خصوص که کنار آرامگاه بوعلی سینا قرار گرفته است.

گفتگوی همداننامه با شهروندان همدانی درباره شخصیت خواجه رشید
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بیگانه با هویت فرهنگی خویشیم

کنار تابلوی ورودی بلوار خواجه رشید میایستم؛ بلواری که بیشتر همدانیها هر روز و حتی برخی چند بار در روز در

پر
و
ن
د
ه
ویـژه

 بارقه امید

همین کــه دارم میکروفن را جمع میکنم آقایی

از کنارم عبور میکند و فرصت را غنیمت میشــمارم

و میپرســم« :آقا شــما خواجه رشــید همدانی را

میشناســید؟» .با آرامش میگویــد« :بله .خواجه
رشیدالدین فضلهللا همدانی از مورخین ،نویسندگان

و وزرای بــزرگ دوره مغول بوده که خدمات بســیار
ارزندهای برای احیای فرهنگ ایرانی و تسلط مردم
ایران به امور اداری کشور داشته است .این شخصیت

ضمن اینکه وزیر بســیار مقتــدر و توانمندی بوده،

کتاب بسیار ارزشمند جامعالتواریخ را تألیف کرده و

دو رساله مهم دیگر هم دارد» .ماسکش را که پایین

میآورد میبینم دکتر مومن؛ از اعضای هیئت علمی
دانشگاه همدان است.

 پالن آخر

این شــخصیت است .به نظر میرسد اینجا باید به
کوتاهیهای مدیران شــهر اشاره کرد که نتوانستهاند

یا شــاید نخواســتهاند این شــخصیت بزرگ را به
شهروندانشان معرفی کنند ،پیشنهاد ساخت یادمان

خیلی از شــهروندان همدانی شــخصیتی به نام

خواجه رشــید نیز فعــا در معاونتهــای مختلف

نشــده که چرا یکی از معابر اصلی این شــهر به نام

به نتیجه و تصویب برســد .در شرایطی که تبریز در

خواجه رشــید را نمیشناسند و حتی برایشان سوال

مدیریت شــهری دست به دســت میشود تا شاید

تدارک برگزاری یک کنگــره بینالمللی برای خواجه

رشــید همدانی اســت ،کمترین کاری که مدیریت
شــهری همدان میتواند بکند ،نصــب یک تابلوی
حاوی زندگینامه این شخصیت بزرگ در کنار تابلوی

ورودی بلوار خواجه رشــید باشد ،شــاید رهگذری،
شــهروندی آن را بخواند و کمی با شخصیت خواجه

رشید همدانی آشنا شود.

تاریخی و جغرافیایی از مهمترین مباحث اســت .بــه همین دلیل افراد

تالش میکنند از زادگاه و خاســتگاه خود جنبــه مثبتی ارائه کنند و پس

تاریخنگار بزرگ ایران

از تثبیــت مثبتبودن این زادگاه ،خود را به آن منتســب کنند و با افتخار

از ریشــههای خود ســخن بگویند .در واقع احســاس تعلق به گذشته و
عناصری که او را به ریشــههای تاریخی و فرهنگی پیوند میدهد ،تقویت

کند .اســتان همدان این ریشهها را دارد اما ما نتوانسته و نخواستهایم با
ســکونتگاه خود نداریم .مســلما اگر شــهروندی بداند با خواجه رشید و

دوست نداشته باشد.

است که توسط بنیاد موقوفات

علوم مختلف به خصوص طب که پیشــه خانوادگی

کتابی از دکتــر «پرویز اذکایی

آن پیونــد برقرار کنیم .به همین دلیل احســاس تعلق چندانی به زادگاه

میرزاده عشــقی و بوعلی و باباطاهر همشهری است نمیتواند شهرش را

«تاریخنگاران ایران» عنوان

در ســال  645قمری1247/میــادی ،در همدان به

ماهان زندی

بله ما مردم اســتان همدان خواجه رشید را نمیشناسیم اما چه باید

دکتر محمود افشــار و در سال

 1373به طبع رســیده است.
در این کتاب نویســنده ،تاریخ

آنها بود ،پرداخت .او تا ســی ســالگی که به عنوان

آبادی شهری و روستایی گنجانده شده بود .فهرست

طبیب به دربار ایلخان اباقان ( )680_663پیوست،
بر کیش پــدران یهودی خویش بــود ،اما مقارن با

کرد؟ در روزگاری که مولوی ،نظامی ،نسیمی ،ابن سینا و خیام را دیگران
دایر و عرفانهای سرخپوســتی شــدهاند چه باید کرد؟ وقتی مســئوالن

این اثر در چهار بخش معرفی شــده ،بخش اول

الدین» پیدا کرد .دوره بیســت ســاله وزارت خواجه

کاتب ،بخش ســوم شــرح حــال ادیــب ابیوردی،

امور مالی و اداری ،عمران و آبادی کشور ،امن و رفاه

مصــادره میکننــد و مردم نیز جذب پائولو کوئیلو ،الیف شــافاک و وین
نیز شــناخت چندانی از فرهنگ بومی ندارند و فرزندانشــان در ینگه دنیا

شــرح حال ابن فقیه ،بخش دوم مربوط به ابوعلی

به نظر میرســد هر کسی و هر نهاد دلسوز و دغدغهمندی در حد توان

ابن همدانی ،ابن شــادی ،نجیب همدانی ،طوســی

شناســایی و معرفی مفاخر فرهنگی و آثار تاریخی میتوانند حساســیت

بخش چهــارم کتاب مربوط به خواجه رشــید،

به نظر میرســد بهترین راه ،نگاه محلی به بحث هویت است .به طور

جغرافیــای والیات عراق عجم) اســت .به نظر ایرج

خــود وارد گود شــوند و بزرگانــی که به این اســتان مربوط هســتند را

از تدوین این کتاب سرگذشــت خواجه رشید با این

کنند و با رویدادسازی و ایجاد تقویم فرهنگی استان به معرفی بهتر آنان

یادداشت نیز به معرفی خواجه رشید از دیدگاه دکتر

میزیند چگونه میتوان از هویت فرهنگی ســخن گفت؟

میتواند به این مســئله بپردازد .فعاالن مدنی در قالب نهادهای مدنی با
بخشــی از جامعه را به این موضوع بر انگیزند.

همدانی ،نجمالدین قمی و ابوبکر راوندی است.

حافــظ ابرو و دو دفتــر (مفصل تحریــر دفتری و

مثال اگر فعاالن فرهنگی و پژوهشــگران همدانی با تکیه بر داشــتههای

افشار که در یادداشت کتاب نوشته شده است ،قبل

شناســایی کنند و از طریق رســانهها نقاط قوت و مثبت آنان را بازنمایی

وســعت و دامنه در دســترس نبوده اســت .در این

بپردازند .در این صورت بدون شــک مردم ترغیب خواهند شد.

با همین رویکرد و نگاه از چندســال گذشته پیگیر خواجه رشید بودم

پرویــز اذکایی میپردازم« :فضــل هللا بن ابوالخیر،

قنوات ،ارتقای اقتصادی و توسعه بازرگانی ،عمران و

او دربــاره وقفنامــه خواجه رشــید مینویســد:

دنیــا آمد ،دوران جوانی او در این شــهر به تحصیل

و زراعــی ،ســاماندهی امور ارضــی و زراعی ،ایجاد

نگارانی را معرفی کرده که از خطه همدان برخاستهاند
و یا به این شهر ،آمد و شدی داشتهاند.

چون اصالح نظام زمینداری ،تنظیم مناسبات مالک

و بیمارســتانها ،مقرری برای پزشکان و دارو گران،

اتصال به دســتگاه ایلخانی به تاسی از پدر و عموی

خود به دین اســام گروید و لقب اســامی «رشید
رشــید ( )718_697در تاریخ ایران به خاطر اصالح

عمومی ،رواج علم و آداب ،از ادوار گذشــته متمایز

است؛ وی که با ســه پادشاه بزرگ ایلخانی (غازان،
اولجایتو و ابوســعید) پیوستگی داشت ،تا واپسین

دم ،از اصالح امور دولت و ترفیه حال ملت ،دســت
برنداشت.

عمارات رشیدی که به امر و نظارت او در بالد مختلف
ایجاد و یا تجدید بنا شــده ،بیشتر از آن است که در
این مقال بگنجد.

«بزرگترین بنیاد خیــر در ایران» در توصیف آن و

تحلیل محتوای متن ،نوشت (نامه دینشاه همدانی)

خواجه برای فرزندش نوشــته ،آمار ابنیه و ســکنه

موضوعــی دینی ،علمی ،ادبــی و تاریخی رده بندی

حدود ســال  700قمری بنا شــده و طبق نامهای که

شــهرک آن را چنیــن بیان میکند24 :کاروانســرا،

1500دکان 30000،خانه به عالوه گرمابهها ،بســتانها،

آسیابها ،نخریسی ،کاغذسازی ،رنگرزی ،ضرابخانه،
بیمارســتان ،مدرسه ،کتابخانه و دفتر سرپرستی .در

واقع ربع رشیدی یک شهرک دانشگاهی بوده که تنها
در کوی دانشــجویان آن ،شش هزار طلبه از ممالک

عربی ،عبری ،مغولی ،ترکی و چینی او را یاری کرده

همدان مینویســد :زادگاه خواجه رشــید که همواره

طرحریزی کرد و تا حد مقدری هم اجرا کرد ،مواردی

شناخته شد ،مرحوم محمود عرفان گفتاری به عنوان

امــا مهمترین آنهــا عبارتند از :ربع رشــیدی:

دکتر اذکایی مینویســد :باید گفت در فراگیری

اســت .در برنامه اصالحات کشوری که خواجه رشید

حدود نیم قرن پیش که نســخه وقفنامه رشــیدی

دکتــر اذکایی در بخش تالیفات خواجه رشــید،

مختلف اسالمی ساکن و مشغول به تحصیل بودند.

معارف گوناگون ،شــناخت کامل زبانهای فارســی،

خانقاه و آشخانه ،داروخانه و مانند این بوده است.

دکتــر اذکایــی در معرفی آثار خواجه رشــید در

در تالیفــات و مواضع ذکر اســم خویش ،اصرار دارد

نســبت زادگاهی خود را یاد کند شــامل درمانگاهها

آثار خواجه را شــامل پانزده عنوان و به چهار قســم
کرده و درباره هر یک توضیحی کوتاه آورده است.

او دربــاره قتل خواجه رشــید مینویســد :پس

از درگذشــت ســلطان اولجایتو ( 28رمضان ،)716
ســلطان ابوســعید بهادرخان که دوازده سال بیشتر
نداشــت و یکســره تحت نفوذ اتابکانی بــود که با

خواجه رشید میانه نداشتند ،به تخت نشست.

وحشــت دشمنان او شد و آنها ضمن اتهام یهودی

گری که همیشــه در آســتین داشــتند ،این بار نزد
سلطان ابوســعید ،خواجه رشــید را متهم کردند که
ســلطان اولجایتو را به دســت پســرش (عزالدین

تحریــکات اصحاب توطئه موجــب عزل خواجه

ابراهیم) شــربت دار ایلخان ماضی ،شربت مسموم

 )717و او برای استراحت از سلطانیه به تبریز رفت.
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رشــید از وزارت دولت ایلخانی شد (پایان ماه رجب
پس از مدتی چون پیشــنهاد بازگشــت به وزارت به
او شــد ،ناســنجیده قبول کرد و همین امر موجب

خورانده اســت و آن طفل خردسال به خشم آمده و
جمادی االول سال  718قمری در دهکده (خشکدر)
تبریز اجرا شد.

و طرحی با این موضوع به شــورای شــهر ارائه کردم که پس از طرح در

کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برای بررسی و اجرا به سازمان

فراموشی دردناک تاریخی

زیباســازی شــهرداری ارجاع شــد اما هنوز خبــری از واکنش مدیریت

شهری نیست.

ما همدانیها خواجه رشــید همدانی را نمیشناسیم .ما مردم همدان

خواجه رشــید الدین فضــل هللا همدانی،

و مســئوالن اســتان باید بدانیم برای شناساندن و شناختن خواجه رشید

تولد۶۴۸قمری۶۲۹ /خورشــیدی در همدان،

باید بوستانی به نام او داشته باشیم ،باید برای او بنای یادمانی بسازیم،

وفات ۲۸دی ۶۹۶خورشیدی

در تقویم کشــور روزی به نام خواجه رشــید ثبت کنیم ،ســالی را به نام
او نامگــذاری کنیم و برایش کنگره ســالیانه برگزار کنیم .در طرحی که به
شــهرداری ارائه کردم به همه اینها تاکید کردهام.

خواجــه رشــید در زادگاه خــود همدان نیــز بناهای زیــادی از جمله

مدرســه و بیمارستان میســازد که در دوره خود بینظیر بوده اما با تغییر

حکومتها این بناها نابود شــده و از بین میرود .همانطور که گفته شد
خواجه رشید در همدان مظلوم مانده و هیچ بنا و اثری از او در این شهر

و اســتان باقی نمانده اســت اما بر مردم همدان و مدیران ارشــد استان
اســت که دین خود را بر او ادا کنند و امروز میتوان با اختصاص بوستان
بزرگی به نام او در کنار ســایر مشاهیر یاد او را زنده نگهداشت.

دکتر پرویز اذکایی معتقد اســت« :همدان خاســتگاه نیکوکاری است

و خواجه رشــید همدانــی عنوان بزرگتریــن نیکوکار جهــان را به خود
اختصــاص داده اســت .بزرگتریــن موقوفه عالم که تاکنــون پدید آمده
موقومه ربع رشــیدی خواجه رشــیدالدین همدانی بوده است ».بنابراین

امــروز نیکوکاران همدانی میتوانند بنای یادمانی به نام او بســازند و یاد
او را زنده نگهدارند...

وزیر روشــنفکر ،پزشــک ،مورخ و واقف

عاطفه کلهری

بیبدیــل تاریخ ایــران .از خانــوادهای عطار
پیشه ،یهودی که بعدها مسلمان شد.

اس ـتـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدان

ســرزمینهای غربی از جمله بیزانس اطالعات و آگاهی به دست
آورد و با عالمان و دانشــمندان آنجا مکاتبه داشــت و کتب طب

طاهره عسگری
مدرس دانشگاه

اســت .کتاب جامع التواریخ رشیدی به دالیل

متعدد که بیان میشــود ،نه تنها یکی از منابع

وآمد ،اما چه تعداد از ما او را میشناسد ،چه تعداد از ما از خود یا

بلکه با ادیان مختلف داشــت ،در آثارش خبری از تعصب دینی که

شــروع کرد و بنابراین پس از پایان جلــد اول آن را به نام ایلخان

اطرافیان در موردش پرسوجو کرده است؟ خواجه رشید کیست؟

او را بــه عنوان برجســتهترین چهــره ایــران در دوران مغول

میشناسند .اصالحات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را انجام داد و
روح امید به زندگی را در کالبد جامعه ایران دمید.

حال آنکه برخی نیز او را عزیز نمیشمارند و همسوی علیشاه

گیالنــی وزیر کشــور دوره ایلخانی که بــرای نبودنش نیرنگ کرد،

میاندیشند و خوش نمیگویند.

او جایگاه انســان را در جامعه بســیار مهم و اســاس اجتماع

میدانست و اجتماع را عرصهای میدید که انسان باید توانمندیها

داشت و پزشکی ایران را با چین و اروپا پیوند داد.

مبنای مدارا و همزیســتی مسالمت آمیز نه تنها با مذاهب اسالمی
یکــی از آفتهای تمدن و فرهنگ ایران بود را نمیتوان پیدا کرد و
با عالمان آن زمان چون خواجه نصیر الدین طوســی و عالمه حلی
مراوده داشــت و برنامههای اصالحی خود را بدون گرفتار شدن در
دام تعصبات مذهبی و قومی به انجام رساند.

حــس غارتگرانه مغــول را مهار کند و آنها را بــا فرهنگ و تمدن

ایرانی آشــنا کند ،او دریافته بود که با مهار مغولها و هدایت آنها

ربع رشیدی.

پیدا میشوند.

دارالقران ،مســجد و مانند این بــود ،ویژگی مهم آن گرد هم آمدن
دسیســه قتل خواجه از رونق افتاد اما نقش مهم خود را در حفظ
و احیــای فرهنگ و تمدن ایرانی ایفا کرد ،خواجه فضل هللا در اثر

دسیســهها و توطئههایی که در دربار وجود داشــت و او را سد راه

رســیدن خود به مقام و منصب میدیدند متهم به مســموم کردن
سلطان محمد شد و...

در همان یادگار پر از افتخارش یعنی ربع رشــیدی دفن شد اما

پس از ۱۰۰سال میران شاه پسر تیمور به استخوانهایش هم رحم

شــد و فرهنگ و تمدن ایران آنها را در کام خود خواهد کشــید و
خواجه رشید الدین برای ثبت یادگاری از تاریخ و اعمال وحشیانه

خودش و فرزندان و ایلخانان مغول تا غازان اســت .جلد دوم خود

و شــرح و بسط حوادث زمان ایلخانی او و باب دوم در ذکر تواریخ

و قوم یهود و فرنگ و اقوام مختلف اســت .جلد سوم که متاسفانه
از گزنــد حوادث زمانه به دور نمانده و امروزه آن را در اختیار نداریم،

نوعی کتاب جغرافیا و یا مسالک و ممالک بوده است.

کتاب جامع التواریخ رشیدی با مقدمه ای در ضرورت پرداختن

به تاریخ شــروع گشــته و در این مقدمه ســعی بر این اســت تا

ضمن برشــمردن خصوصیات متفاوتی از تاریخ مغول نســبت به
ادوار گذشته ،ضرورت نگارش چنین تاریخی بیان شود .خواجه در
تدوین این کتاب به منابع مختلف کتبی و شفاهی و اسناد دیوانی

دسترســی داشته اما مهمترین منبع نگارش او در خصوص تاریخ

قبایل مغولستان و اجداد چنگیز ،مجموعهای مکتوب به نام «آلتن

نکرد و به اتهام مســلمان نبودن از خاک بیرون آورد و در گورستان

دبتر» بوده که حکم تاریخچه رســمی مغوالن را داشــته است .از

اســت وقفنامه ربع رشیدی اســت در حدود  ۴۰۰صفحه که تمام

همچون «بوالد چینگ ســینک» و همچنیــن اثر با ارزش جوینی

قبایــل ترک و مغول ،تاریخ پیامبــران و تاریخ ایران تا پایان دوره

که بر ایرانیان پیــدا کرده بودند ناچار در عنصر ایرانی محو خواهند

زیر بر این کتاب افزوده شــد :جلــد اول که به تاریخ مبارک غازانی

احوال انبیا و خلفا و پادشاهان قدیم ایران و ملوک و سالطین اسالم

اموال و امالکش را وقف آنجا کرده است و به چاپ رسیده است،

ساسانی است.

زمان خودش امتداد دهد .به همین لحاظ مجلدات دیگری به شرح

ســبک نگارش دارای ویژگیهای خاص اســت به این مفهوم که

آکســفورد در اروپا مقایسه میکنند که آنها نیز بعد از ربع رشیدی

جامــع التواریخ یکی از شــاهکارهای تاریخی زبان فارســی و

احتماال غازان خان میدانسته است که مغوالن با وجود قدرتی

خواجه موظف شد تا قسمتهای دیگری بر کتاب بیفزاید و آن را تا

محققــان اروپایــی در حوزه علمــی آن را با مجموعــه کمبریج و

یهودیــان دفن کرد .یکی از مهمتریــن مدارکی که درباره او موجود

تاریخ جهان اســت ،درباره تاریخ ،اسطورهها ،باورها و فرهنگهای

«تاریــخ غازانی» نامید .در دوران ایلخانی الجایتو بنا به دســتور او

شــامل دو قسمت است .یک باب آن شامل تاریخ سلطنت الجایتو

مغول بر ایران حاکم شد و فرهنگ و تمدن ایرانی در معرض تهدید

ارتباط گرفت و تاثیرگذاری خود را آغاز کرد و توانســت تا حدودی

خواجه رشــیدالدین تالیف این کتاب را بنا به درخواست غازان خان

خالصه و تیتر وار به ویژگیهای این کتاب اشاره کنیم باید گفت:

و عظیمتریــن کارهــای او بود ،در اواخر قــرن  ۷هجری در تبریز،

دانشمندان شرق وغرب بود و مراودات و تبادل اطالعات که بعد از

قرار گرفت ،اما خواجه رشــید الدین به عنوان یک پزشک با مغول

مغول و جهان اســت .این کتاب یک تاریخ عمومی است که فاصله

بناهــای فراوانی ســاخت ،اما «ربــع رشــیدی» ماندگارترین

در زمانــهای زندگی میکرد که ایران دچار مصیبتی به نام حمله

مغول شــده بود و موجی از کشتار و ویرانی ایران را فراگرفته بود،

مهم مطالعه تاریخ ایــران ،بلکه از مهمترین منابع مطالعاتی تاریخ

مشهور میباشد ،درباره قبایل ترک و مغول و تاریخ اجداد چنگیز و

ربع رشــیدی محل تولید کتاب ،دانشــکده پزشــکی ،خانقاه،

دستور غازان خان به تحریر درآورد و بناهای فراوانی ساخت چون

 ۰۲۰۳۷۵۹۱۹۰۰۰۸بانک ملی

ایرانــی را با پزشــکی چینــی در هم آمیخت واز تجــارب طب در

اســام در زمینه تاریخ نــگاری به وجود آمده

یکی از ویژگیهای او در تفســیر قرآن و شخصیتی است که بر

در مسیر مناسب میتواند تمدن و فرهنگ ایرانی را بازسازی کند.

 ۱۵۱۵بانک رسالت

وکتبی تاریخ ملل است.

زمانی آن از آغاز خلقت انسان تا اواخر دوره ایلخانی را در بر میگیرد.

بر زبان ماســت ،خیابان خواجه رشــید محل گذر ،خرید و پر رفت

او در تاریــخ ایران تاثیر گذار بوده اســت ،جامع التواریخ را به

شماره حساب برای کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان

در حوزه پزشــکی هم خدمات گســتردهای انجام داد ،پزشکی

و بزرگترین آثاری اســت که در ایران بعد از

خواجه در خصــوص تاریخ ،یکی از مهمترین

در مجاور آرامگاه بوعلی ســینا خیابانی سالهاســت به نامش

او صاحب جامع التواریخ است؛ نخستین تاریخ جهان.

بیمــاران کلیوی

کــه در اختیار کس دیگری نبوده اســت و همان منابع شــفاهی

به جرائــت میتوان گفت کــه اثر گرانقدر

چینی را به فارسی ترجمه کرد و نقش بینالمللی در حوزه پزشکی

و استعدادهای فطری خود را در آن آشکار کند.

انجمــن خیر یــه حمایــت از

نقش خواجه رشیدالدین در تاریخ و تاریخنویسی

او با ســازشگری همه جریانها و گروهها توانست چراغ فرهنگ
و تمدن ایران را به ســهم خود روشــن نگه دارد ،امید که احوال و

افکار و اعمال او که الگوی مناســبی است در تمام دوران برای امور

سیاسی و فرهنگی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

دیگر منابع مورد استفاده او میتوان به نظرات عالمان تاریخ مغول
تحت عنوان «تاریخ جهانگشــای جوینی» اشــاره نمود(.عاشوری
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 -2این اولین کتابی اســت که بعد از اسالم ،به زبان فارسی با

روش نوین تحقیق و تتبع و مراجعه به انواع اسناد کتبی و شفاهی

نوشته شده است.

 -3نفوذ سیاســی فوق العاده خواجه در نزد ایلخانان و ثروت

سرشار او باعث شده بود تا به راحتی بتواند مواد vالزم برای تالیف
چنین اثر بزرگی را فراهم کند.

 -4آشنایی خواجه به رشتههای مختلف علم از جمله پزشکی

و آشــنایی او با زبانهای مختلف از جمله فارسی ،مغولی ،ترکی و

عربی و معاشــرت او با دانشمندان مختلف ،از او انسانی فرهیخته
ســاخته بود که به جرائت میتوان گفت کتاب او را به نوعی دایره
المعارف تاریخی و جغرافیایی ملل آسیا تبدیل کرده بود.

اما به عنوان نکته پایانی آنچه را که باید همواره در نظر داشت

که در اختیار داشــت ،گروه زیادی از دانشــمندان ،نویســندگان و

رشیدالدین به خاطر نفوذ فوق العاده سیاسی و منابع سرشار مالی

جامــع التواریــخ نخســتین دوره کامــل تاریــخ و جغرافیای

است و از روشــنفکری و دور اندیشی خواجه رشیدالدین حکایت

و مغولی اســت که با استفاده از وسایل ومنابعی ترتیب داده شده

اندیشه تمدن ساز ایرانی را بر بدویان تازه از راه رسیده تحمیل کند.

آسیاست که نثری ساده وروشن دارد و به همراه ۲۰هزار واژه ترکی

پرهیز شده است.

بنــگارد اما از این نکته مهم نباید غافل شــد کــه خواجه به مدت

نگارش کتاب بهره میبرده است .چنانکه بعدها برخی از آنان مانند

دارد که توانسته اســت دوره جدیدی را در تاریخ ایران رقم بزند و

روشن است و از آرایه ای ادبی و لفاظیهای بیمورد تا حد ممکن

در خصوص نحوه نگارش این کتاب به نظر میرســد که خواجه

پیدایــش تفکر اصالحات و آبادگــری پس از یک دوره طوالنی

مغول به زبان فارسی بهترین فرد بود.

زبــان این کتاب در عین روان و دلنشــین بودن بســیار صریح و

این اســت که گرچه کتاب خواجه واجد همه این شــرایط بوده و

پژوهشــگران را در دیوانخانه خود برای جمع آوری و تحریر جامع

ویرانگری و تخریب و ســتم ،پدیده ارزشمند و قابل توجهی بوده

 -1جامــع التواریخ یکی از معدود کتابهایی اســت که از نظر

التواریخ فراهم آورده و از توان علمی و قدرت نویسندگی آنها برای
القاشــانی ادعا کرد که کتاب را او نوشــته و خواجه به نام خودش

منتشــر کرده اســت( .جهانبگلو ،ص  (13اگر بخواهیم به صورت

نویســنده ســعی کرده تا حد ممکن تاریخــی نزدیک به حقیقت
بیســت سال در دستگاه ســاطین مغول دارای منصب وزارت بود

و محدودیتهای ناشــی از چنین شــغل خطیری ،ممکن اســت
احتیاطهایی را در بر داشته و گاه گاه نویسنده را مجبور کرده باشد
تا چشم بر روی برخی از واقعیتها بسته و یا حوادثی را به فراخور
زمانه پر رنگتر و یا گاهی کمرنگتر از آنچه بوده ،جلوه دهد.

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی

پایگاههای روستایی همدان؛ میراثی برای جذب گردشگر
آیدا شا کر

4

ویژه
پروندهو گذار
گشت

به تازگی همدان به عنوان استان پایلوت در زمینه ثبت پایگاههای روستایی در کشور معرفی شده است

روزنامهنگار

گسترش شهرنشینی در قرن حاضر باعث

بیگانگی نسل جدید با زندگی روستایی شده
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اســت .این موضوع سبب شده در سالهای

به «گرشــگری روســتایی» رونــق بگیرد.

 همدان و پایگاه پژوهشی

w w w . h a m e d a n n a m e h . i r

میراث فرهنگی

گردشــگری روســتایی لزوم توجه به بافت

است و در ســالهای گذشته با توسعه

شــهر و در ســایه ندانم کاری مسئوالن

ساختار آن به هم ریخته است.

یکــی از با ارزشترین آثار این محله تاریخی حمام چاله بوده که قدمت

آن بیش از ششــصد ســال اســت .متاســفانه حمام این محله در حوالی
ســالهای  ۱۳۶۰در زیر خاک مدفون شده اســت و از آن سالها مسئوالن

شــهری اقدامی برای بازســازی حمام چاله نکردهاند .دو دانگ این حمام
متعلق به دولت است و مابقی در اختیار بخش خصوصی است.

احیا این حمام و مرکز محله می تواند تاثیر بسزایی در رونق گردشگری

و اقتصادی این محله داشــته باشد .وقت آن رســیده که مدیران شهر این

گنجینه را از زیر خاک بیرون آورده و به یکی از جاذبه های استان بدل کنند.

بیمــــــه

زمینههای پیدایش بیمه و جبران خسارت

سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار

اســت :اول ،نفع شــخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافــع خود در نظر

میگیرد؛ دوم ،احســاس خیرخواهی و نوع دوســتی؛ و ســوم ،احســاس

اخیــر بودهانــد و از این میان دو روســتای

ورکانه و سیمین نیز به ثبت ملی رسیدهاند.
در راستای حفظ این سرمایههای تاریخی و

فرهنگــی به تازگی همدان به عنوان اســتان
پایلوت در زمینه ثبت پایگاههای روســتایی
در کشــور معرفی شده اســت« .پایگاههای

روســتایی» پنجمین پایگاه میراث فرهنگی
اســتان به دنبال پایگاههای محوطه تاریخی

هگمتانه ،محوطه تاریخی نوشــیجان ،بافت
تاریخــی همــدان و دســتکندهای ارزانفود

داشــته اســت .ســرخدم

معصومهمحمدیسیف

کارشناس ارشد جامعهشناسی،
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ اقوام

ســیمین که به ثبت ملی رسیدهاند و فعالیت

میآوریــم زمینــه را برای ثبــت جهانی آن

تاریخی نوشــیجان ،بافت تاریخــی همدان،

مناطق ،با توجه به ظرفیت ارزشهای نهفته
در اثــر ،فراهم خواهیم کرد .در این زمینه ما

دستکندهای ارزانفود و ثامن و در نهایت پایگاه

مجموعه روســتای علیصدر را نیز در استان

های روســتایی ورکانه ،ســیمین و خاکو ،را

داراست .همانطور که اشاره شد ،دو روستای

داریم کــه امیدواریم در ســالهای آینده به

ورکانه و ســیمین به ثبت ملی رســیدهاند و

عنوان پایگاه روستایی مطرح و ثبت کنیم.

روســتای خاکو نیز به عنوان روســتای هدف
رسیدهاند.

 مزایا

 برنامههایی برای آینده

صحیح و مناسبی از مجموعه داشته باشیم.

بررسی خواهد شد.

مختاری موسوی ابراز امیدواری میکند:

در پایگاههــای روســتایی نیز مــا به کمک

بتوانیم شــرایطی را فراهــم کنیم که از علم

تا تمامــی فعالیتها نظیر صــدور مجوز و

به یاری خدا امیدواریم در ســالهای آینده
و دانش متخصصین داخل و خارج کشــور
بهره ببریم و با برگزاری ســمینارها و ســایر

فعالیتهای این چنینی فضا مناسبی برای

و محافظــت و توجــه قرار میگیــرد از آثار

رویدادها و میراث ناملموس منطقهای که به
عنوان پایگاه ثبت شــده است ،زیر نظر قرار

ســایر ارگانها در حفــظ پایگاههای میراث

فرهنگی شــامل مجموعهای از آثار ملموس
و غیرملموس هســتند و برای عملکرد بهتر،

میــراث فرهنگی نیازمند یــاری و همکاری
ارگانهای مختلف است .به عنوان مثال در

بیمه ،در حقیقت روشــی برای جبران خســارت است؛ یعنی با پرداخت

به انســانهایی که ممکن است دچار آسیب و خســارت در شغل ،تجارت،

نقشــمایه بر روی ســفالها تاحدودی جنبهی آیینی

نماد بوده و به شکل نمادین اجرا میشده است .حضور

مبالغ جزئی ،اما در سطح گســترده و وسیع ،صندوقی برای اطمینان دادن
سرمایهگذاری ،مسافرت ،آتش سوزی و امثال آن شوند ،فراهم میآید؛ زیرا

زندگی روزمره ما ،همواره همراه با خطر است و حوادث ،هر لحظه زیان مالی
و جانی به بار می آورند .از این رو ،روشــی که این نااطمینانی را به اطمینان
تبدیل کند ،اهمیت دارد و در این مورد ،بیمه تنها روش موجود است؛ روشی

که در واقع ،جبران خســارت و تقسیم خطر است و مکانیزم توزیع خسارت
بین افراد به شــمار میآید که وظیفه برنامهریزی مالی خطر یا خطرپذیری

را انجام میدهد و به مفهوم عام خود ،آیندهنگری است.

خبــــــــــــرنامه

اسدآباد؛ میزبان جشنواره موسیقی سنتی
استان همدان
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از

برگزاری بیست و دومین جشنواره موسیقی سنتی استان در  ۱۵بهمن خبر
داد و گفت :اسدآباد میزبان این رویداد است.

نیز داشته اســت .برای مثال« ،در کاوشهای دامغان،

عناصر نمادین در هنر اسالمی به نحوی دلپذیر و عمیق،

و چنین معلوم شــد کــه در دورهی اول تپه حصار تا

راهبر میشود؛ زیرا آثار هنری تمدن اسالمی چیزی جز

دکتر «اشمیت» ،احصائیه منظمی از مردگان تهیه کرد

اوایل دوره دوم ،مردگان را به جانب مشــرق ،یعنی به

بیان هنری و زیباشناسانه متون عرفانی آن و بنیادهای

همچنین در حدود ســه هزار و ششــصد تا ســه هزار

ظاهری و مادی ،خورشــید از دیرباز به دالیل گوناگون

طرفی که خورشــید از آن جا طلوع میکند خواباندهاند.

ســال پیش از میالد ،یعنی مقارن با دوره اول شوش

در زمرهی بزرگترین خدایان به شمار میرفت ،تقریبأ در

داشته و این انعکاس ،تأکیدی بر جایگاه واال و تقدس

یا دوره سوم سیلک که در تمامی فالت ایران خورشید

تمامی فالت ایران نقش خورشید بر روی سفالها قابل
مشاهده است».

«نقش خورشید که نمونههای آن بر روی سفالینه

بهوفور یافت میشود ،ما را متوجه اهمیت و اعتبار این

نقش میکند کــه در روزگاری نهتنها در ایران ،بلکه در

جهان ،خورشــید ب هعنوان خدای بلنــد مرتبه و خدای
روشــنی ،همهنگر و منبع حاصلخیــزی و حیات ،مورد
پرستش بوده است .همچنین به سبب غروب و طلوع

«ســید محمدرضا جوادی» اظهار کــرد :هنرمندان تا پنجم بهمن فرصت

 ۲۳اثر در بخش گروه نوازی و  ۳۰اثر هم در بخش نغمه عشق به دبیرخانه

دستی یزد نمودی چشــمگیر داشته و دارد و با اندکی

جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جشــنواره موسیقی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای

متافیزیکی آن نیست»« .اما بهرغم تعاریف ارائه شده
مورد ستایش و احترام قرار گرفته است ،به گونهای که

خود ،نماد مرگ و رستاخیز به شمار میآمد» .به عنوان

داشــتند آثار خود را ارســال کنند که در مجموع  ۱۸۲اثر در بخش تکنوازی،

ما را به سرچشــمههای غنی حکمت و معرفت عرفان،

مثال ،نقشمای ه خورشید در تزیینات معماری و صنایع

تأمــل ،میتــوان کیفیات تصویری متنوعــی را از این

نگارهی آن ،در آثار بدوی ،تاکنون انعکاســی چشمگیر
آن است».

سها و ارتباطات سیاســی و اجتماعی به
و در اثر تما 
یونان و روم راه یافت و در عیسویت نفوذ کرد» .نقشمایه

خورشید به گونهای تجریدی و تزئینی به شکل پرخونی
مشعشع تصویر شده درحالیکه درونش با رخساره زنی

مپیوســته و لبانی
با گیســوان از میان باز ،ابروان در ه 
کوچک ،مزین شده است .بهعبارت یدیگر ،نگاره مذکور
از تلفیق دو عنصر خورشید و مادینه گرد هم آمده است

و این امر ســبب اطالق اصطالح خورشید خانم به این

نگاره در هنرهای تصویری و یا ادبیات شــده اســت».

در واقــع« ،ارتباط نزدیک و عنایت و توجه به فرهنگ و

ظرف فلزی دوره اشــکانی )مأخذ( :بشاه پروری،

سنتهای کهن ایران زمین و از طرفی ،ابتکار و نوآوری

ساسانی ،مهر مسطح

ایرانی اسالمی ایفا کرد .بهطوری که بسیاری از نقوش،

تقسیم شرکت کنندگان در گروه سنی هنرمندان زیر  ۲۰سال و باالی  ۲۰سال
از ویژگی این دوره از جشنواره است.

براساس نگرش مردم در هر دوره ،تحول یافته ،پاالیش

مرز و بوم نورافشانی میکرده است ،و در اعتقادات مردم

میان نقوش به دســت آمده از میان دورهها ،نقشمای ه

بر این خورشید نباشد و گرد خاموشی بر نقوش ایرانی

شده ،و سینه به سینه ثبت ،ضبط و منتقل شدهاند .در

همواره زنده و پابرجاست ،را پاس بداریم تا هرگز غروبی

خزایی ،در بخش ســهتار وحید منطقی ،جواد مرادیان و سجاد تهذیبی و در

دندان تیم پاس را در اوج نگه

با 14امتیاز در رده دوم ایستاده پاس با  7امتیاز از

مدعی مس نوین در حالی که تا اواخر بازی با تک

ظاهر شــد .این تیم در دیدار

تیم روز سهشــنبه  14بهمن در یک دیدار حساس

را داوری میکنند.

جوادی افــزود :در بخش تنبک نیز حمیدرضا زارعــی ،هادی ذبیحی و

فرزاد مباشــری ،در بخــش دف وحید ربیع پور ،حامــد مردانیان و کامران

قادری ،در بخش ســنتور فرهاد کریمی ،حبیب احمدی و علی کالهچیان و

در بخش ویولن عرفان احمدی ،ســیامک اختری و رضا قدسی داوری آثار
را به عهده دارند.

وی یادآوری کرد :آثار شــرکتکنندگان در بخش تنبور نیز توسط محمد

ولی محمدی ،مهرداد وارسته و شهرام میرزایی و در بخش آواز توسط حسن

زندی ،کاظم مرادی و اشکان شریفی قضاوت میشوند.

به گفته جوادی رضا عباسی ،محمدرضا اسدی ،علی آقامحمدی و راستین

هستی پرست هم داوران بخش گروه نوازی این رویداد موسیقایی هستند.

رضامحمودیشجاع

تهیهکنندهونویسنده
برنامههای ورزشی صدا و سیما

پلی اف با اختالف یک پنالتی
از صعود به لیگ یک بازماند

تا پرونده احمد جمشــیدیان با بدرقهای نه چندان

شایسته بسته شود.

مسئولین برای ساختن تیمی که اکثر بازیکنان

شــاخص خود را از دســت داد به سراغ یک چهره

امتیاز از  6بازی در صدر قرار دارد و مس شهر بابک
 6بازی در رده هشــتم جدول جا خوش کرده این

در همدان به مصاف تیم باالنشین و مدعی شهدای

در سومین بازی اولین پیروزی خود را در گچساران

بابلسر رفت.

دشت کردند و با دو گل پیروز شدند تا صدرنشینی

شــهرداری در فصل قبل خوب بســته شــد و

«رسول مقصودی» عنوان بهترین دروازبان لیگ دو

تازه وارد اسپاد تهران قرار گرفت و به نتیجه مساوی

بازیکنــان خوبی را به لیــگ دو و یک معرفی کرد.
را به خود اختصــاص داد و چند بازیکن دیگر این

کارنامــه دارد ،رفتند .با وعدههــای حمایت کامل.

خصوص در دیدار با اســتقالل مالثانی و ضعف در

برگزار شد و چند دیدار تدارکاتی خوب نیز تیم پاس

یافت کردند و چهار امتیازی شدند .شهرداریچیها

را بــرای اولیــن بار بعد از چند فصــل تجربه کنند.

شناختهشــده و کارکشته به نام «مهدی پاشازاده»

اردوی تیم پــاس به صورت نصفه و نیمه در تهران

تیم فجر سپاســی پیوستند اما چند بد شانسی به
خط دفاعی مانع از صعود این تیم شد .

شهرداری در چهارمین دیدار در مقابل تیم مدعی و
رضایت داد.

دیدار بعد شهرداری در بوشهر در مقابل ایرانجوان

با تک گل «حســین کاظمی» از روی نقطه پنالتی

بازهم با نتیجه مساوی و تقسیم امتیاز بین دو تیم
به پایان رسید .در آخرین بازی که هفته گذشته در

مدیران شــهرداری امســال عزم خــود را برای

همدان برگزار شد شاگردان طالیی منش با تک گل

لیگ و اســمهای نام آشنا لیگ دو با پاس قرارداد

قدم ســراغ مربــی باتجربه و بومــی رفتند به نام

بدرقه کردند تا با کســب 12امتیاز از  6بازی بعد از

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان مالیر با تأکید بر

شروع شد که مهمترین آن بدهی سالهای گذشته

و یــک را با تیم پاس نوین و الوند در کارنامه خود

شــود ،گفت ۲۳۳ :حلقه چاه عمیق در استان مرکزی در کنار تاالب با عمق ۱۸۰

بازیهــای این تیــم نیز تاثیرگذار بود .پاس ســه

به گزارش ایسنا« ،عظیم باویسی» با بیان اینکه تاالب آق گل دارای قدمت

شــهرداری بم و سردار بوکان به تساوی رسید و در

با تیمهــای مطرح برگزار کــرد ،بازیکنان با تجربه

آقگل در خطر است
اینکه تاالب آق گل جزو  ۲۰تاالب در معرض خطر است و باید احیا و بازسازی
متر حفاری شده است.
 ۴۰هزار ســاله بوده و از منبع چون رودخانه قره چای اســتان مرکزی سرچشمه
میگیرد ،اظهار کرد :طی  ۲۰سال گذشته در استان مرکزی افرادی سودجو بهعلت
برداشت از بستر رودخانه باعث ایجاد عمق  ۶تا  ۶.۵متری در رودخانه قره چای

بســتند .فصل با حاشــیههای فراوان برای پاس

پاس و مشــکالت مالی بود کــه البته روی نتیجه
بازی اول خود را در برابر تیمهای ته جدولی عقاب،
برابــر میالد مهر اولین باخت فصل خود را در تهران

با نتیجه دو بر یک چشــید تا با استعفای پاشازاده
حاشیهها به اوج برسد و مدیران تیم

شدهاند و همین امر باعث شده آب وارد تاالب نشود .بنابراین انتظار داریم مدیران

تلنگری بخورند و بــا تزریق بودجه و

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان مالیر تصریح کرد:

تزریق کننــد .پاس در چهارمین بازی

حوزه مرکزی نسبت به نگهداری رودخانه جدیت تمام داشته باشند.
براســاس قانون مســدود کردن ورودی آب به تاالب جرم محسوب میشود و
باید از طریق مقامهای قضایی ،دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی پیگیری
شود ،بنابراین باید مسیر رودخانه قره چای به تاالب بازگشایی شود.
باویســی با بیان اینکه انتظار داریم دید کارشناســی نسبت به این موضوع
باشــد ،مطرح کرد :در جلسه شــماره  ۱۸۰کمیسیون آب وزارت نیرو دو میلیون
مترمکعــب آب بــه تــاالب آق گل اختصاص یافت .در حالیکــه این تاالب به
۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار مترمکعب آب نیاز دارد که  ۵۰۰هزار مترمکعب از آن را از
دو روستای اسالمشهر و تجر علوی تأمین میکنیم.

برخی جابجاییها روح تازهای به تیم
تیم مدعی شــاهین بندر عامری را با

صعــود به لیگ یک جزم کردهانــد .آنها در اولین
«رضــا طالییمنش» که ســابقه صعود به لیگ دو
دارد و در دومیــن قدم با حفــظ بازیکنان بومی و

تاثیرگــذار فصل قبل مثل «مهدی خلج»« ،عباس

تبــار»« ،پیمان حشــمتی» و بهکارگیری بازیکنان
بومــی باتجربه از تیمهای دیگر بــهدور از هیاهو و

در ســکوت خبری تیم را بستند و راهی مسابقات
شدند .شهرداریچیها در اولین گام در بندر عباس

«امیرحسین سوری» محتشم تبریز را با شکست

امیــد گناوه که با 14امتیاز در صــدر گروه اول قرار
دارد در رده دوم جــدول به امیــد روزهای اینده به

انتظار بنشیند.

شــهرداری در هفته هفتم میهمــان تیم فوالد

نوین اســت .هنوز برای قضاوت در مورد سرنوشت

و تشدید تجلی صفات و مفاهیم نمادین نقش خورشید

خانم در قالی میگردد و بهگونهای ناخودآگاه بر جالل و

نقش خورشــید خانم در ترنج فرش ،فراهان ،ربع

(ژوله .) 354 ، 1390 ،؛ شــاه پروری ،میرزاامینی،

.60 :1395

فرش هوشنگ شاه ،نقش خورشید خانم در پس

هوشنگ شاه ،کرمان 1283 ،ه .ش207×135 ،
مأخذ :شاه پروری ،میرزاامینی62 :1395 ،

«خورشــید در دست ساختههای ایران باستان ،گاه

همراه با مظاهر خود همچون اســب ،بز ،پرنده ،حلقه،

باشــد مانند همان نقشــی که فصل
گذشــته «حســن اشــجاری» و
«داریــوش هرمزی» در شــهرداری

آســتارا و استقالل مالثانی داشتند و
این دو با کمترین امکانات و بودجه

خارج شود.

شک اگر طالیی منش حمایت شود

پــاس در آخرین بــازی خود در

دچار حاشــیه نشود ،میتواند بعد از

و حاشــیههای فــراوان برگزار شــد،

فوتبال همدان را صاحب نمایندهای

سالها کام هواداران را شیرین کند و
در لیگ یک کند.
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ســعید

شــهالپور

از

اعضــای هیــات انتخــاب و
داوری نخســتین ســمپوزیوم

مجسمهســازی همدان گفت:

فرزاد سپهر

مدرس معماری و روزنامهنگار

در کنــار اهمیــت ســاختن

مجســمههایی بــا بیشــترین

خالقیــت ،توجــه بــه حافظه

جمعی مردم بســیار مهم است و بر آن تاکید دارم.
چرا که مجســمهای در ذهــن شــهروندان ماندگار
میشود که بتواند چهره و نام خود را در ذهن و زبان

مــردم نگاه دارد و این ماندگاری به خالقیت هنرمند
مجسمهساز بستگی دارد.

تداوم این گردهمایی هنری گفت :اوال تمامی اسامی

به گزارش دبیرخانه نخســتین ســمپوزیوم ملی

مدنظر فرصت برای ســاخته شــدن در یک مرحله را

پیشکســوت هنر مجسمهســازی ایران با استقبال از

همــدان به ویژه در بخــش تاریخ معاصــر به تداوم

شــهرداری همدان برای اجرا و نصب ســردیسهای

از مصالح ماندگار و سخت استفاده بشود تا سردیسها

مجسمهســازی همدان ،سعید شــهالپور از چهرههای
فکر خوب ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

مشــاهیر این شــهر گفت :با ساختن ســردیسها،

چهرههای برجســته کهنشــهر همدان از دوران پیش

از اســام تا دوران معاصر برای مردم بیش از گذشته

شناخته میشوند و میتواند به ارتقای فرهنگ عمومی
شهر و دانش تاریخی مردم کمک بسزایی کند.

شــهالپور با تشــکر از هنرمندان متقاضی شرکت

میتواند در لیگ دو بســیار تعییــن کننده و مهم

حضــور یک مربی کار بلد و ســالم به لحاظ کاری

اثــر هنری و عکس از :مهدی یــزدی زاده ،هنرمند

خالقیت هنرمند ،راز ماندگاری سردیس

مرحله نخست برای بسیاری از

و تیــم با ســهمخواهیهای بیمورد

چهارمین تساوی فصل خود را کسب

به اهداف و نقطه مقدس به شمار میآید ،سبب افزایش

شــهرداری در این فصل زود به نظر میرســد اما

ســه گل «مقداد اکبرخواه» در همدان

شــهر یزد که بــا اشــتباهات داوری

آنهم در مرکز فرش که برترین نقطه قالی در جهت نیل

در ســمپوزیوم مجسمهســازی همدان گفت :نکته

به لیگ یــک صعود کردنــد .بدون

بدرقه کرد تا به طــور موقت از بحران

الوهیت ،رحمت و جمــال ذات حقتعالی داللت دارد،

دشــت کردند .در دومین دیدار در در مصاف با تیم

گل طالیــی منش برنده بودند ،گل مســاوی را در

تیــم نظیر «محمد کاظمی» و «امین نســایی» به

که ســابقه صعــود با چند تیم به لیــگ یک را در

«لذا کاربرد نقشمایه خورشید خانم که خود بر مفاهیم

و آیینهای آنها داشتهاند .نقوشی که به مرور زمان و

معاون امور هنری و ســینمایی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان

بخش نی رضا عباســی ،منصور زندی و بهروز بیگی آثار ارسالی به جشنواره

واقعیت مطلق و نقطهی تالقی جهان صحه میگذارد».

خورشیدی که سالیان دراز بر دست رنج هنرمندان این

لوازم روزمره زندگی مردم یافت که ریشــه در اعتقادات

طــی دو فصل گذشــته

داشت و در قامت یک مدعی

همه هســتی ،عامل بالقوه ،فضای قدسی ،محور دنیا،

«در ایــن بین ،میتوان نمادها و نشــانههایی را در

کــرد .در جدول گروه دوم تیم نفــت امیدیه با 16

خاطرنشــان کــرد :در بخش تــار مرتضی فطری ،فرهمند اخوان و فرشــاد

همانند ورای بهشــت زمینی ،کثرت در وحدت ،منشــأ

داشــتند ،در دوران اســامی نیز بر هنر این دورهان راه

یافته و تأثیر بســزایی بر آن گذاردند و شایســته است

نهانی آنان به آیین دیرینه مهر و مقام واالی خورشــید

انتزاعی و نمادین به شــمار میآید و بر معانی بسیاری

مأخذ :دادور 113 :1385 ،؛ بهداد و جاللی و جعفری،

.30 :1392

اســت و اشــاره به اعتقادات ناخودآگاه و گرایشهای

هنرهای دستی

دیگر در ترنج قالی اســت .ترنجی که در قالی نقطهای

چون خورشید که از دیرباز در باورها ،اعتقادات ،خرافات

و هنرهای مردم ایران در تمام دورههای تاریخی وجود

خاقانــی ،عطار ،موالنا و حافظ به تعداد کثیر قابلتأمل

جایگاهها ،حضور نگاره خورشید خانم در مرکز و بهعبارت

پایانی دوره قاجار211×137 ،

سه امتیاز شــیرین را با گل «رامین طالییمنش»

«احمد جمشیدیان» با چنگ

گوناگونی را به خود اختصاص داده اســت .یکی از این

مهر ،هوشــیدر و خــور در ابیات شــاعران بزرگی چون

در نظر آنان دارد».

هنرمندان مسلمان ،نقش مهمی را در شکلگیری هنر

پاس در گیر حاشیه ،شهرداری در جمع باالنشینان

رقابت سازنده و کشــف و هدایت استعدادهای جوان برگزار میشود ،گفت:

نگاره موردبحث در قالیهای ایرانی بنا بر نوع طرح

جمال الهی اشاره میکند».

میرزاامینی.5 :1395 ،

روستایی موفق و بهتر عمل کنیم.

توجه و الینفک در ادبیــات ایرانی دارد و واژگانی نظیر


با توجه به تعدد
نقشمایه خورشید در سفالهای ایران

باســتان ،میتوان به این نتیجه رســید کــه ظهور این

باشــیم ،قادر هستیم در زمینه حفظ میراث

معرفی میکند» .عالوه بر ادیان ،خورشید جایگاه قابل

ســاختار اندیشه و تفکر بشر محسوب میشود و تمام

آئینهای عبادی و نیایشهای انسان بدوی آمیخته با

که ما مشارکت ارگانهای مربوطه را داشته

مانندی نشســته و خادم ،رابط پرستش کننده را به او

میشود .خورشــید و نقوش وابســته به آن همچون
آیینی که از ایران به بین النهرین و آســیای صغیر رفت

نیز آســیبی نخواهد رسید .بنابراین هنگامی

خدای عدالت و قضاوت با بال راه راه ،بر تخت چهارپایه

و نقــش در قالیهای تصویری و ســنتی جایگاههای

چلیپا ،ریشــه در آیین مهرپرستی (میترائیسم) دارد.

عالوه بر آنکه مردم در آن زندگی راحتتری

از شوش ،خدای خورشید در پیکرهی انسانی ،بهعنوان

نقشــمایه در تزیینات بهکار رفته در صنایع دستی این

سرنوشت مشترک که میتوان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر کرد.

باشــد .در این صورت شکلگیری و احیا و

در قالب انســان نمودار میشود« .برای مثال در مهری

(بخش دوم)

تاریخی ایران بهکرات در فرآوردههای دستی مشاهده

این حوزه هماهنگ بوده و مغایرت نداشــته

با حواشــی که نشان دهنده تشعشعات آن است و گاه

خورشــید از جایگاه ویژهای برخوردار اســت و در ازمنه

که نقشــمایه خورشید در آنها به کرات دیده میشود.

باشــد که با ضابطههای میراث فرهنگی در

چرخ و چلیپا ،گاه با قرص کامل به صورت منفرد ،همراه

نقش خورشید در هنرهای دستی زنان ایران زمین

شهر ،مشاهده کرد» .از این رو« ،نماد و نمادپردازی جزو

و معبر داخل روســتاهای هــدف به نحوی

فرهنگی ،تاکیــد میکند :پایگاههای میراث

فراهم سازیم.

آن ننشیند».

تپه یحیی و شــهداد در کرمان ،همه از مراکزی هستند

پروانه ســاخت و ساز ،احداث راه و یا کوچه

خواهند داشــت به بافت و میراث سنتی آن

میگوید :هنگامی که یــک منطقه به عنوان

کاشان ،تپه حصار دامغان ،تپه

دهیاریها و بنیاد مســکن محتاج هستیم

همــدان اظهــار میکنــد :هنگامــی که یک

ثبتــی و غیر ثبتی ،منقــول و غیر منقول تا

شــمال غرب شوش ،سیلک

مانند این به مــا کمک خواهد کرد حفاظت

وی در انتها با اشاره به اهمیت مشارکت

موســوی در خصــوص مزایــای ثبــت

اعتبارات مجزایی بــرای پژوهش و حفظ و

مجموعــه میراث فرهنگــی کوچک لحاظ و

برق ،گاز ،مدیریت شــهری و شهرداریها و

ارتقای آن روستا نیز به نحوی خواهد بود که

همــه بخشهای آن مجموعه مورد پژوهش

پایگاه میراث فرهنگی به ثبت میرسد شامل

دستگاههای خدماترسان مانند ادارات آب،

معاون میراث فرهنگــی ادارهکل میراث

مجموعه را به عنوان پایگاه در نظر میگیرند

روســتاها به عنــوان پایگاههای روســتایی

و اتحادیههــا در پیشــبرد اهــداف مرمتی

ارتقــا پایگاههــای میراث فرهنگی اســتان

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان

گردشگری در پایگاه روستایی استان به ثبت

لرســتان ،تپه موســیان در

گیان نهاوند ،تل در مرودشت ،شهر سوخته در سیستان،

میشــود ما این مســیر را ارتقا دهیم و این

و محافظتهایــی کــه از پایگاههــا به عمل

همدان در حال حاضر 5پایگاه پژوهشی شامل

داخــل مجموعه ،مــوزه و رویدادهایی که در

مجموعــه نیازمندیم .همچنین مشــارکت

ایــن مجموعه رخ داده اســت در قالب یک

یعنــی در حقیقت با عملیــات و مراقبتها

بازار ســنتی شــهر را داریم که در راســتای

پایــگاه محوطه تاریخی هگمتانه تمامی آثار

ن ثبت مجموعه
وی میافزاید :عالوه برای 

مناطق را به سمت ثبت جهانی پیش ببریم.

وزارتخانه اعالم و به تازگی از ســوی وزارتخانه

روی آن پایــگاه کار میشــود .برای مثال در

پایگاه بافت تاریخی شهر همدان ما مجموعه
حفــظ آن بــه مشــارکت مردمــی ،اصناف

از جمله ســایت باستان شناســی ،بناهای

به عنــوان پایگاه و تمرکز روی آنها ســبب

مثبت استان در زمینه گردشگری روستایی به

خواهد گرفت و از تمامی زوایای پژوهشــی

دستانی که با خورشید میدرخشد

تمدنی ایران باســتان حضور

حوادث را بر پیکر برخی همنوعان احساس میکرد و برای درمان آن ،در پی

اجتماعی است.

و میزبان گردشگران بســیاری در سالهای

تالش میشود.

روستایی همدان با وجود دو روستای ورکانه و

علیصــدر و مانند اینها از جمله دیدنیترین

ن همدان
روســتاهای هدف گردشگری استا 

کارشناســان جداگانه ،برای ارتقا و حفظ آن

استان بیان میکند :درخواست ثبت پایگاههای

پایگاههای محوطه تاریخی هگمتانه ،محوطه

اشتران ،قلعه جوق ،ملهمدره ،مانیزان ،اکنلو،

پایگاه به ثبت میرسد تمرکز بیشتری روی

به عنــوان پنجمین پایگاه میــراث فرهنگی

روســتاهای ســیمین ،ورکانــه ،خاکــو،

کموبیش در تمامــی مراکز

فراوانی بوده اســت .بیکاری ،بیمــاری ،نقص عضو و

وجود ســه عامــل ،زمینه پیدایش بیمه را در دنیــا و تاریخ فراهم آورده

آبادیها را زیسته و تجربه کردهاند.

فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی استان

میراث فرهنگی کشور تایید شده است و استان

«نقشــمای ه خورشــید،

شوند .از دیرباز ،بشر شاهد محرومیتها و کمبودهای

راههای مســتقل و محترمانهای بود که یکی از بهترین آنها ،بیمه و تأمین

بومگردی این روســتاها زندگــی اهالی این

گردشــگری اســتان به عنــوان پایگاههای

افراد ،ایجاب میکند که زندگی همه انســانها در یک

حاتم شکری

زندگی روستایی ،با سکونت در اقامتگاههای

و ثامــن هســتند .ثبت روســتاهای هدف

چگونگی نظامهای حاکم بر اجتماعات و استعدادهای

«مریم مختاری موســوی» سرپرســت

همدان با داشــتن گنجینهای از روســتاهای
گردشــگران بســیاری از سرتاسر کشور بوده

اختــاف شــرایط ،امکانات ،ویژگیهــای طبیعی،

توجه بیشتر به میراث آن منطقه خواهد بود.

همدان با اشــاره به ثبت پایگاههای روستایی

کتاب اسکندرنامه مربوط به قرن پنجم

مســجد ،حسینیه ،حمام و بازارچه بوده

لحاظ خواهد شد و این فرصت مناسبی برای

آن بــه وجود آمده و با اختصاص مدیریت و

اســت .گردشــگرانی که تنها برای آشنایی با

هجری قمری آمده است.

داشت.

همچنین هنگامی که یک مجموعه در قالب

محله ُبن بــازار یکــی از کهنترین

از دیرباز مرکــز محله بن بازار دارای

مالی جداگانه از ســوی وزارتخانه و مدیریت

دفتــر پایگاههای ملــی و جهانی برای آنها

ســنتی روستاها و آداب و رسوم و آیینهای

هدف گردشگری ،طی سالهای اخیر میزبان

مختاری موسوی:
هنگامی که یک مجموعه
را به عنوان پایگاه در نظر
میگیرند همه بخشهای
آن مجموعه مورد پژوهش
و محافظت و توجه قرار
میگیرد از آثار ثبتی و غیر
ثبتی ،منقول و غیر منقول
تا رویدادها و میراث
ناملموس منطقهای که به
عنوان پایگاه ثبت شده
است ،زیر نظر قرار خواهد
گرفت و از تمامی زوایای
پژوهشی روی آن پایگاه
کار میشود.

بر اعتبارات اســتانی و ملی ،یک سهم اعتبار

معاونــت میــراث فرهنگــی ادارهکل میراث

اهالی آن را پررنگ ســاخته اســت .استان

محالت همدان است ،نام این محله در

و توجه به بافت تاریخی و فرهنگی روستاها
و آداب و رســوم زندگی اهالی آنها خواهد

اخیر گونهای جدید از گردشــگری ،موســوم

حمام چاله را نجات دهید

روستایی مزیتهای بسیاری در جهت حفظ

نگهداری در آن پایگاه خواهد شد .یعنی عالوه

مهــم وجود عملکــرد خالقانــه هنرمند اســت .در

ندارند و طبعا برای تکمیل اسامی چهرههای شاخص
برگزاری سمپوزیوم نیاز است .دوما حتما برای ساخت
در مکانهای تعبیه شده با کمترین آسیب و تغییر در
برابر شرایط اقلیمی شهر محفوظ بمانند.

شهالپور پیشــنهاد داد در کنار نصب سردیس در

باغ مشاهیر همدان بتوان با تعبیه مکانهای دیگری

در شهر نسخههای ساخته شده را نصب کرد تا توجه

همه شهروندان به این چهرهها جلب شود.

مجسمهســاز پیشکســوت ایران در پایان گفت:

برخی از چهرههای تاریخی نزد مردم شــناخته شده
هستند اما درباره مشاهیر کمتر

مشــاهیر مدّنظر هیچگونه سند

اســم برده شــده ،صرفا منابع

ایشان نداشتیم اما اسناد ،آثار

زندگی او مانند نقاشیها و آثار

بصری برای رســیدن به چهره

بصــری و متون قابــل ارجاعی

بــرای شــناخت دوران زندگی
او وجــود دارد کــه امیــدوارم

هنرمندان مجسمهســاز در این

مرحلــه به آنها توجــه کنند تا
بتوانند شــخصیت مورد نظر را

خالقانه بسازند.

داور پیشکســوت سمپوزیم

مجسمهســازی همــدان درباره

و اســناد بصری دربــاره دوران
مکتوب در دســترس است .به
همین دلیل نقش رفتار خالقانه

هنرمند بســیار اهمیت دارد تا
ســردیس و مجســمهای که از

چهره مانــدگار تاریخ و فرهنگ
همدان ســاخته میشود مورد

پذیرش و دوستداشتهشــدن
توســط همه شــهروندان قرار

بگیرد.

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی

مرگ در سایه سگها

جامعــــــــوـهرپ
هژیو هدن

کیستهای زندگیکش ،دیر وز در روستاها بودند ،امر وز همه جا هستند
ساعت هفت عصر به بخش

امــا نکتهای که وجــود دارد یک بــار ابتال و درمان

مصنوعی و بــا حال عمومی بد.

که این بازگشــت بیماری بــه منزله مواجهه مکرر و

ما آمد ،تحت دســتگاه تنفس
چهارده ســاله از عشــایر نهاوند

کــــرد که به همدان اعزام شــده بود.
زهرا ُ
پرستار (عشــایری کــه ایــن روزها بار
ســنگین افزایش جمعیت را با

پروتکلهای پیشــگیری از بارداری وزارت بهداشت

به تنهایی به دوش میکشــند) .متاســفانه ساعت

یــک بامــداد فوت شــد .علــت مرگ« :کیســت
هیداتید» .همینقــدر بیرحمانه و دردناک .بیماری

که در ســایه کرونا و هزاران مشکل آوار شده بر سر
مردم این ســرزمین به فراموشــی سپرده میشود
و این روزها شــاهد افزایــش خاموش معنادار این

بیمــاری در بین عموم مردم روســتایی و شــهری
هستیم.

بیماری و دوره کمون طوالنی آن ،نقش پیشــگیری
را بســیار مهم دانســته و این مهم را به سه بخش
به مردم شــهر و روستا از طریق رسانههای جمعی،

با چهار گونه مختلف است که فراوانترین نوع آن در

ایران که سبب این بیماری میشود «اکینوکوکوس
گرانولوزوس» است .از نظر اپیدمیولوژی در مناطق

روســتایی و عشایرنشین که با دام ارتباط مستقیم
دارند ،بیشــتر دیده میشــود ،به گونهای که در اثر

دفع غیر بهداشــتی و یا رها کردن امعا و احشــای
دام در خارج از روســتا و تغدیه سگهای ولگرد از

این مواد آلوده به انگل ،شاهد تداوم این چرخه در

بدن ســگ و نهایتا انتقالش به انســان هستیم .از
نظر فراوانی و شیوع این بیماری ،سازمان بهداشت
جهانــی ایران را جــز مناطق اندمیک قــرار داده و

درصد شیوع را بین پنج تا  49درصد بسته به محل
زندگی در ایران در نظر گرفته اســت که بیشــترین
فراوانی در نوار شمالی و غربی کشور است.

 عالیم و راههای انتقال

دکتر اتفاقی عالیم این بیماری را با توجه به ارگان

درگیر به دو دسته عالیم فشاری و عالیم ناشی از پاره

شــدن کیست تقسیم و عنوان میکند :به طور کلی با
توجــه به دوره نهفتگی طوالنی و بعضا چندین ســاله

این بیماری ،عالیم اولیه مشــخص ندارد اما به مرور
در اثر بزرگ شــدن کیست و متناسب با ارگان درگیر،

عالیم فشــاری نظیر درد در سمت راست شکم ،تنگی

نفس و اختالل در دفع مدفوع دیده میشود و ممکن

است کیست بزرگ شده در اثر شرایطی نظیر تروما و
یا به صورت ناگهانی پاره شود و با انتشار محتویاتش

کــه عموما مواد انگلی و آلرژن هســتند بیمار را دچار

شــوک کشــنده آنافیالکتیک کند .انســان به عنوان

میوههای پر شــیار نظیر توت فرنگی و ســبزیجات

پیش از مصرف (چراکه شستشــو با آب به تنهایی

آلوده ســگ بیشتر شده و شــاهد افزایش شیوع
بیمــاری در جوامــع شــهری نیز هســتیم و الزم

اســت این ســگهای آلوده به انگل شناســایی و
درمان شــوند .همچنین

میگیرند ،زندهگیــری و نگهداری آنها در مراکزی

انســانی بــرای مواردی هســتیم که اگــر درایت و

جوامع غربی در مواجهه با ســگهای ولگرد پیش

به عنوان شــلتر یا پناهگاه اســت که در آنجا پس
از معاینه توســط دامپزشک و بررسیهای ویروسی
و انگلــی ،حیــوان در

ســگهای ولگــرد در

نشــود ،بــا روشهــای

کاهــش آلودگی صیفی

بــدون درد ،بــه مــرگ

جات به تخم انگل بسیار

شیرین دچار میشود و

موثر است.

بخش ســوم کنترل

اینگونه است که خرید

کشــتارگاههای محلی و

ســگهای نــژاد دار_

و فروش ســگ_ به جز

و نظــارت بیشــتر بــر

مرســوم نیســت؛ پیاده

واکسیناســیون دامها علیــه بیماریهای انگلی در

کنترل و کاهش این بیماری نقش بســزایی دارد،
چراکه در اینصــورت چرخه انگل در بدن دام قطع

شــده و به سگ و نهایتا انسان نیز منتقل نمیشود
که با این روش در کشــور قبرس با درصد شــیوع

باالی کیســت هیداتید ،بیماری تقریبا ریشــهکن
شده است.

دختــر هجده ســاله ســاکن همــدان ،مهمان

چندین روزه بخش مراقبتهای ویژه با تشــخیص

کیست هیداتید است که تحت عمل جراحی قفسه
ســینه جهت خروج کیست از ریه قرار گرفته و این

روزها در حال گذران جوانی تازه به بار نشســته ا در
تخت بیمارستان است.

  رهاورد سگهای ولگرد

کــردن چنین اتوپیایی در کشــور ما اگر ناشــدنی

دکتــر ُ
«منــا اتفاقــی» بــورد تخصصــی
بیمار یهــای عفونــی راجــع بــه ایــن
بیمــاری چنیــن شــرح میدهــد :بیماری
کیســت هیداتیــد یــا هیداتیدوزیــس،
بیمــاری انگلــی مشــترک بین انســان و
حیوان اســت که انســان میزبان واسط
تصادفــی ایــن چرخــه انگلی محســوب
میشود؛ این انگل متعلق به خانواده
اکینوکوکــوس بــا چهــار گونــه مختلــف
اســت کــه فراوانتریــن نــوع آن در
ایــران که ســبب ایــن بیماری میشــود
«اکینوکوکوس گرانولوزوس» است.

دکتر «حســین صالحــی» دامپزشــک چرایی

شهری اینگونه شــرح میدهد :در گذشته فراوانی

به چشــم میخورد و حال نیز بــا آموزشهایی که

به انگل را شناسایی و در موارد مهم حتی الشه دام
را معدوم میکنند؛ در کشتارگاهها نیز با نظارتهای

پیــش و پس از کشــتار تا حد قابــل توجهی و نه
میشــوند ،اما متاسفانه امروزه شاهد افزایش این
علت آن فراوانی «ســگهای ولگرد» است .این در

حالی اســت که مقوله الینحل سگهای ولگرد هم

اکنون نهادهای مختلفی اعم از شــهرداری ،سازمان

محیط زیست ،ســازمان دامپزشکی و انجمنهای
حمایــت از حیوانــات را درگیــر کرده و متاســفانه

نباشد ،بسیار دور از انتظار است.
  مزه کیست!

باجگرکیهــای لوکســی مرتبــط دانســت که در

شــهرهای مختلف گسترش چشمگیری داشتهاند،
جگرکیهایی که شــاید هفتهای یک یا دوبار طعم

نظارت ســازمان دامپزشــکی را بچشــند و شاهد
پایش مســتمر و کارشناســانه نهاد ذیربط نباشند،

این موضــوع در کنار افزایش مصرف مشــروبات

الکی و اســتفاده فــراوان از جگــر بعنوان خوراک
همراه با مشــروبات میتوانــد به بروز این بیماری
ندارد ســبب شود ،چراکه انگل این بیماری در کبد

بیماری کیست هیداتید در جوامع شهری است .این

چندانی در کنترل ســگهای ولگرد نــدارد و صرفا

جریحهدار کردن احساســات عموم اســت ،برنامه

خاصــی برای کاهش و ریشــهکنی میزبان نهایی و
مهم این بیماری ندارد و پروژه عقیمسازی سگهای
ولگــرد نیز به علت تعدد این حیوانات و نبود نیروی

کافی و بودجه الزم عمال در کشــور ما انجام شــدنی

نیســت .از طرفی امروزه ســازمان محیط زیست و
فعاالن این حوزه نیز به آســیبهای جبرانناپذیری
که سگهای ولگرد به گونههای مختلف و در معرض

علت سوم در گســترش کیست هیداتید تغییر

ســبک زندگی مردم و گرایش به نگهداری ســگ

بدون ضابطه و بررســیهای کارشناســانه اســت،
چراکه نگهداری یک سگ در منزل نیازمند معاینات

ادواری ســه ماهه انگل شناســی ،واکسیناسیون،

معاینه ســگ تحت نظر دامپزشکان و طب داخلی
حیوانات است و الزمه این روند حضور دامپزشکان



بــا توجه به اینکه ایــن بیماری دارای دوره

نهفتگی طوالنی است و فاقد ضایعه درگیر و
نشــانه از ابتالی ارگانهاست .عمال نوک قله

بیماری به منصه شناسایی و درمان میرسد
یعنی مادامی که بیماری عالمتدار شــده و
فرد به عنوان بیماری با نشانههای مشخص
بــرای درمان مراجعه میکنــد ،بنابراین آمار
دقیقی از فراوانی در ســطح جامعه و ابتالی

و مــوارد پنهان قابل گزارش نیســتند؛ اما بر

هیداتیــد که به جراحی جهــت درمان منجر
شــده اســت چنین آماری در دست است:

ســال  96تعــداد 26مورد ،ســال  97تعداد

25مورد ،ســال  98تعداد شــش مورد و در
جراحی کیست هیداتید گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی

اســتان همــدان اقدامــات و برنامههــای
وزارت متبــوع جهــت کنتــرل و پیشــگیری
از هیداتیدوزیــس را چنین عنــوان میکند:

آموزش نکات بهداشــت فردی و شستشوی
ی بهداشت،
دســت توســط بهورزان و خانهها 

صورت گرفته که هم حــال اطالعات خاصی
مرکز بهداشت محیط کار ارجاع دادند.

میرسیم .دوست مشترکمان در میآید که« :راستی
میگویــم« :چــه خوب! خــب تعریف کــن که چه
کردهای؟»

میگوید «:یک کفش ســه فصــل با فالن مارک

محیط زیست

در سکوت به دوستان ازدسترفته فکر میکنم.

 فقره دوم:

در پناهگاه با دوســتی نشستهایم -به از هر دری

شــرایط مالی مردم بهتر شده  -تا وسایل گرانقیمت

مهرداد نهاوندچی

نگرش و رفتار هستند که با طی مراحل تئوری و عملی

میتواند تاثیرات جبران ناپذیری در ایجاد ذهنیتهای

کارشناسیارشدمدیریت
محیطزیست

محیط زیســت یعنــی :دانش،

آن میتوان مفاهیم اساســی حفاظت از زیست بوم را

جا انداخت .با توجه به اهمیت باالی محیط زیســت
و امر خطیــر حفاظــت از آن و نهادینه کردن فرهنگ
اســتفاده صحیح از منابع طبیعی در کشــور ما وجود

غیرمتخصص نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت ،بلکه

دهه چهل و پنجاه و شــصت بــود و همچنان با این
ً
احتماال تعداد
شیوه غلط به کوهنوردی پرداخته میشد

کرد .زورم آمد ســام کنم همینطوری دنگم گرفته بود غد باشم و من هم

میخواهــم بگویــم وســیله مــارکدار در کوه،

آقای امینیصدایــش را انداخت ته گلویش و گفت :لطف کنید اگه کالس

گواهینامه را دارد .شــاید رانندگی بلد باشیم ،اما اگر

اینجوری درصد مبتلهامونم کم میشــه در اصل .ضمن از نمره انضباط شما

کشتهها در کوه بیش از کشتههای جنگ جهانی بود.

(دوره دوم متوسطه) همه رشتههای دبیرستان تدوین

با عنوان «انسان و محیط زیست» را برای پایه یازدهم
کرده است .با توجه به خالیی که در این زمینه از سالها
پیش وجود داشت این امر ،اقدام پسندیده و تحسین

برانگیز اســت .اما مســئلهای که این وسط به وجود

سدســازی (صفحات  10و  )11اثربخشی مورد نظر را
نخواهد داشت .در کشــور ایران طبق آمار غیر رسمی،

چیزی حــدود  60هزار فارغ التحصیل در گرایشها و

آمــد آن بود که این وزرات خانــه تدریس این کتاب

مقاطع مختلف محیط زیست وجود دارد .از طرفی بنابر

زمین شناسی و مانند این واگذار کرد .کتابی که توسط

محیط زیســت برای نسل آینده اســت .بنابراین این

را به فارغ التحصیالن رشته جغرافیا ،زیست شناسی،
افراد متخصص حوزه محیط زیســت تدوین شــده

سخن بزرگان رشته محیط زیست ،آموزش ،کلید حفظ
لزوم وجود دارد که با تعامل ادارههای محیط زیست و

و )...نیز میتواند راهگشا باشد .امید است اگر حتی،

کــه در آموزش وجــود دارد ،لــزوم بازبینی محتوا در
کتاب انســان و محیط زیســت وجود دارد که با رفع

مدرســان این کتــاب و همچنیــن کالسهای فوق

این رشــته به منظور برگزاری دورههای ضمن خدمت
برنامه و عملی دانش آموزان بهره گرفته شــود .این

در اختیــار دانش آموزان قــرار داد .در این بین صرف

مهــم میتواند راندمــان و اثربخشــی را تا حد قابل

را جــا بیندازد که این مهم نیاز به کارهای عملی ،اردو و

که ســاز و کار مــدارس طبیعت نیز فرآهم شــود تا

مثال به عنوان طرحی در یک طول تحصیلی در غالب

مدارس طبیعت چند ســالی در شــهرهای مختلف

مسائل تئوری نمیتواند مفاهیم اساسی محیط زیست

برخــورد و لمس از نزدیک برخی مــوارد را دارد .برای

و چــه چهی راه انداخته بود .حمید دســتش را تــوی دماغش کرد و

میچســباند و به ســینا میگفــت :بابا اینقدر ازین فیس فیســا نزن به

از سویی سواد رســانهای و استفاده از آموزش از

فارغ التحصیالن این رشته مقدور نشد ،از متخصصان

برخی اشــکاالت میتوان بســته آموزشی مناسبی را

و تا به کالس برســم تمام شده و یا....اگر مرا دیده باشد چه؟چند دقیقه

میخندید .صابر با دســتهای چرک آلودش ساندویچ میخورد و به به

حوزه انرژی ،با نصب کانتر (شمارشگر) ،میزان مصرف

ش هســتند و همچنین حساســیتهای باالیی
آموز 

نگیریــم ،این کتاب بجز چند تصویر زیبا و ســتایش

کســر میشه .دهانم نچرخید حرفی بزنم .مثال بگویم برای آبخوردن آمدم

امید ،مصطفی ماســکه مجید را مســخره میکــرد و و میگفت و هرهر

مدارس توســط دانش آموزان صورت گیرد یا مثال در

امکان تدریس درس انســان و محیط زیست توسط

بهتریــن نحو حفاظت کنند؛ که اگر این موارد را در نظر

درس براتون سنگینه دیگه مدرسه نیایید که معلمارو درگیر خودتون کنید،

و انــگار نه انــگار که کرونایی وجود دارد ،پاشــایی پرید روی مامان دوزه

مدارس ســبز ،مواردی همچون تفکیک پســماند در

ایجاد دید و تفکر محیط زیستی در دانش آموزان است

این حوزه امر خطیری اســت .نقاط مثبت زیادی در

چنــد ثانیه ای توی صورتش مکث کردم و خواســتم راهم را کج کنم که

کنم زنگ تفریح را زدند و همه داشــتند به سوی حیاط هجوم می آوردند

بــه منظور آمــوزش محیط زیســت به خصوص

دارد ،وزارت آموزش و پروش چند سالی است ،کتابی

به چشــمانم زل زده بود و ســرش را چپ و راســت کرد و دوباره نگاهم

و همانطور که با خودش حرف میزد و میرفت .تا برای خودم کمی تفریح

طریق فضای مجازی (کلیپ ،اینفوگرافی ،موشنگرافی

جنگل ،مرتع ،دریا و سایر عرصه های کشور خویش به

ســرم را که باال آوردم آقای امینی بود؛ ناظم مدرسه ،مردی مسن بود که

قدر کالسهای درس و امکاناتی که براشون فراهم کردیم رو نمیدونن

نادرســت در دانش آموزان به وجود آورد .آنچه که در

که بتوانند در آینده از منابع طبیعی ،انرژی ،آب و خاک،

که همیشــه کالس درس را میپیچانده .نســیم خنکی وزید و احساس

داد :متاسفم برای دانش آموزانی که

سازی در حوزه محیط زیست را اصولی در ذهن جوانان

در قشــر کــودک و نوجوان که جامعه بســیار مهم در

پنج دقیقه باشــد .فکر میکنم کســی که این کار را کرده حتما آدمی بوده

ای شــد که عین بز نگاهش کردم .با شرمندگی که ته صدایش بود ادامه

ماهیانه آب محاسبه و سعی در کاهش مصرف شود.

تدریس کتاب «انسان و محیط زیست» ضرورت دارد،

دقیقهای تمام میشــد .نمیدانم چه کســی گفت کالسهای درس سیو

بلنــد حرف مــیزد و به راحتی امر و نهی میکرد و برو و بیایی داشــت.

نمیرســید آنچه به ما آموختــه بودند این نکته مهم

آینده سرزمینمان نهادینه شود.

فقط به کرونا که ســهله اگه بدترشــم که بیاد تو باید برای خاطر مادرم که

زمان اســت ،اما میدانم اگر شرایط جوی مثل همان

زمستان هم میشود با کفش تابستانی کوه رفت! -یا

فرآهم آید که هدف اصلــی این کتاب یعنی فرهنگ

و مدرسه خرابش کردند .دلم نمیخواست اصل به مدرسه بروم و آن هم

فیلم میتوانند با وسایل خوب راحت کوهنوردی کنند!

تصادف کنیم تا آخر عمر باید تاوانش را بدهیم.

درس مهم را توســط فارغ التحصیالن محیط زیست

دست در کار خدا کردند .دقیقا لحظات خوش تابستان که آن هم با کرونا

سرما کردم و لرزیدم .از آن لرزشهای مطبوعی که آدم خوشش میآید.

راز ژینایی زیست بوم

ســه ضلع مثلــث آموزش

شــاید اینکه مدارس غیر انتفاعی دخالت کردند که نکند بیپول بمانند و

بود که تا به حال داشتم.

ارتقای سواد محیط زیستی
است .به نظر میرسد ،تدریس این کتاب توسط افراد

تقلید کرد و اسمش را گذاشت یک مهر .شاید مسئولین دخالت کردند و

اگــر فقط چند دقیقه دیگر توی حیاط میچرخیدم کالس ســیو پنج

آن زمان کــه کل جمعیت کوهنــوردی همدان در

ادارات آموزش و پرورش استانها ،زمینه تدریس این

گرفته بود.معلوم بود از آن دســته آدمهایی است که به

مدرســه تا قرنهای بعد و پیش پیچاند نه کالس ریاضی بهترین حسی

مارک بودند و نه تعداد کشتهها و زخمیها اینقدر بود.

تابســتان پانصد نفر بود و در زمســتان به پنجاه نفر

آشــپزخانه بیرون میآمد .ماســکش فقــط دهانش را

چندین بار و هزاران حرف دیگر و از سختیهای زمان خودش میگفت ».

بدون آموزش حکم خرید ماشــین مدلباالی بدون

نمیدانــم بهخاطــر گرمای کره زمین اســت -که

مدرســه داشت با سه اســتکان چای وســط سینی از

میگفت اکو میشد .و این حرفش را آنقدر محکم میگفت که در گوشم

-نه

فالنــی هم کوهنوردی را تازه شــروع کرده اســت».

پاورچیــن پاورچیــن از پلههــا پایین رفتــم .بابای

جهــت ورود به این مقوله پاســخ میدهد:

 فقره سوم:

تاناکورای خودمان خریده میشد .نه در قیدوبند فالن

اول مهر پانزده شهریور ماه شد

انتقال به انســان و برنامه معاونت بهداشتی

میشــود و به کــوه و کوهنوردی

کوهستان گذراندهای؟

دانشآموز

هر ســاله یک مهر شروع میشــد از پانزدهم شروع شده باشد .پانزدهم

-دورهای  ،کالســی ،درباره کوهنوردی و زندگی در

سکوت میکند!

همکاری ،پذیرش و نیاز به چاره جویی را بهبود میبخشد.

حضوری که فقط ســیو پنج دقیقه باشد و مخصوصا اینکه مدرسهای که

وسیله فرع ماجرا است آدم نباید خودش «فیک» باشد».

و همنوردانش) .وسیلهها هم اغلب از همین سر گذر و

نــام بــرد که هریک از ایــن تکنیکها یادگیری نظم در گــوش فرا دادن،

بــه عنوان میزبان نهایی این بیماری و عامل

مهدی عربعلی همســایه دوســتی از همنوردان
نماینده کمیته فرهنگی هیئت اســت ،همدیگر را طــی اتفاقی

میشد ،دلیلش هم مشخص بود( :امنیت جانی فرد

نمایش ،داســتانگویی ،صندوق پیشنهادها و یا تبادل دیدگاه بین کودکان

وی در پاســخ به نقش سگهای ولگرد

میدان میشان ،کالغ النه  ،تخت نادر ،خانه ییالقیها،

کوهنوردی و صعودهای
ورزشی استان همدان

روشهــای باالبردن کیفیت محیــط یادگیری میتوان بــه بارش فکری،

درس را بپیچانــم .نه مجازی درس میفهمیدم و نه حضوری و نه کالس

«خــب ،از کــوه بگو ،کجاها رفتــهای؟ » میگوید «:

میبینیــم و ســر صحبــت باز

شامل انتخاب موضوع و تغییر در «سمتوسوی گفتگوها » باشد .از دیگر

چقدر مدرســه با وجود کرونا مزخرف بود و مجبور بودم به دروغکی کلسه

درسته! کل وسیلههاش اورجیناله و یک وسیله غیر

یخچال» .میپرسم زمستانی؟ میگوید نه تابستان!

یکــی از راههای تقویــت آزادی بیان ،گفتگوی آزاد اســت که میتواند

کردن میوه وسبزیجات پیش از مصرف.

طوری نگاه می-شــد کــه به آدم بیشناســنامه! نه

میگویم «:فالنی! در کــوه – و البته در زندگی هم-

حدودی ،متفاوت کرده است محیط آموزش خانواده و رسانه پیریزی میکند.

از کناره دفتر مدیر نگاهی به داخل انداختم و آرام آرام

 -یا ســطح آدرنالین در خونشان باالتر از آدمهای آن

و دره مرادبیک برود و ن ه ب هراحتی در گروهها پذیرفته

اســت با تعریف جدیدتر به واســطه پاندمی کرونا که تعاریف و نقشها را تا

روســتایی و آموزش پیرامون لزوم ضدعفونی

بیستودو سهســاله به نظر

مارک ندارد!».

معنایی ندارد .بنیان آزادی بیان را رشد گفتگو و مشارکت ،در مدرسه و یا بهتر

به ســمت حیاط مدرسه رفتم .ماســکم را پایین و نفس عمیقی کشیدم.

از کشــتارهای غیراصولــی در جوامع محلی و

فالن حجم با مارک فالن خریدهام و » ...و حدود ده

میتوانست برنامهای خارج از محوطه میدان میشان

بیمعناســت و آزادی بیان بدون وجود فــرد آزادی که این حق را به کار گیرد

آموزش لزوم انجام ذبح بهداشتی و جلوگیری

کالمی و خوشوبشی و ...از ما جدا میشود ،میگویم

میآیــد ،بلندبــاال و پرانــرژی،

تشویق میکند الزم به دانستن است که آزادی بیان بدون فرصت سخن گفتن

مینا مرادیان زور ماسک را زده و آن هم به قول خودش با تاکیدهای
پایه یازدهم ،عضو
پژوهشسرای وزارت بهداشت.
پروفسور حسابی

ســخنی! ، -آقای ...از در وارد میشــود ،ســامی و

دقیقه درباره مارک وسایلش حرف میزند .میپرسم:

در گســترش راهبردهایی کــه دانش آموزان را به آزادی بیان و اندیشــه

نه ماهه نخســت سال  99تنها هفت مورد از

بود که یاد بگیریم و زیــر نظر مربی کوهنوردی کنیم.
ً
اساســا طبق یک قانــون نانوشــته در بین جماعت

مرد خوبی اســت ،میگوید« :بابــا این خیلی کارش

همین مسئله بر کیفیت محیط یادگیری مطلوب تاثیر میگذارد.

علوم پزشــکی همدان چنین شرح میدهد:

خب متاســفانه شاهد درمان های بدون کارشناسی

کوهنورد ،به کســی که بدون مربی و گروه کوه میآمد

از منطقه و موقعیت جغرافیایی به موقعیت جغرافیایی دیگر ،متفاوت است و

هیداتید در مراکز بهداشــتی درمانی دانشگاه

را ب هراحتی بخرند و فکر کنند مثل کوهنوردهای داخل



آنان را هدایت کند .هر چند در این بین منابع و زیرساختهای محیط آموزشی

پاســخ به وضعیت فراوانی بیماری کیســت

من وسیله (مارک) دارم ،پس کوهنوردم!
خریــدهام ،و یک گرتکس با مارک بهمان و یک کوله

شخصی شــود .آموزگار باید با توجه به پیشرفت دانش آموزان ،فعالیتهای

دانشــگاه علوم پزشکی اســتان همدان در

جهت ارائه در دســترس نیســت و به واحد

و کافی اســت یک ســگ آلوده به یــک خانه وارد

فعالیتهای گوناگونی به کودکان امکان آزادی بیان میدهد و باید منجر به

دکتر «منوچهر کرمی» معاون بهداشــتی

آکادمیــک و نه تجربــی در مراکز مجهــز و تحت

توســط افراد فاقد صالحیت در این حوزه هســتیم

آموزش به کار گرفته میشــود ،به ترویج آزادی بیان

نگاهی به آمار

مکاتباتی با شــهرداری پیرامون مسئله فوق

نظارت و پایش مداوم سازمانهای ذیربط است که

کارشناس ارشد مردمشناسی

گوناگــون گفتگو به ویــژه تکنیکهایی کــه با هدف

سالمت جامعه به همراه داشت.

فراوانی این بیماری در جوامع شــهری را میتوان

عمومــی در ادامــه عنــوان میکنــد :علــت دوم

 سبکی به کام بیماری

آزموده این حوزه به جز «سگکشی» که البته تاثیر

قطعا نتیجه دیرپا و ارزشــمندی را برای ارتقا سطح

اســاس اطالعــات موجود و موارد کیســت

غذادهی به آنها راه را بر راهکارهای منطقی و نتیجه

این ســازمانها دارد و از طرفی نبود کارشناسهای

هزینه بســیار کمتر پیشــگیری صــورت میگرفت،

کارشــناس ارشــد مدیریــت عالی بهداشــت

و ریه دامها بیشتر دیده میشود.

در حالی اســت که شــهرداری به علت چالشی که با

اســت که همواره شــاهد برون رفتهزینه و نیروی

بیماری در ســطوح اولیه در دســت نیست

در جامعهای که ارتباط مســتقیم با ســگ و دام را

بخش مسدود کردهاند و نتیجه ،افزایش روند شیوع

بخش هزینه بر و مقطعی درمان اســت و به بخش

دکتــر صالحــی ادامــه میدهد :راهــکاری که

ســال به مــردم واگذار

رسمی اســت .همچنین

بــرای افرادی کــه با آن خانه ارتبــاط دارند راه می

هســت توجه کافی و الزم صورت نگرفته و اینگونه

و جلوگیــری از ورود

کوهنورد

فقره اول:

مواجهه با پدیده ســگهای ولگــرد و ترویج الگوی

 جهان با سگهایش چه میکند؟

شــده و اگر طــی پنج

بر عکسبرداری ،سی تی اسکن و سونوگرافی است

بسته به اندازه کیست و ارگان درگیر متفاوت است.

بــا ناآگاهی و بعضــا اختالط عقل و احســاس در

بهداشــت که شاکله و زیر ســاخت جامعهای سالم

پیشرفتی روشن در ارتباط های گفتاری و بیان آزادانهتر نگرشها و دیدگاههای

زمینهــای کشــاورزی

بیماری در جامعه شــهری هســتیم کــه مهمترین

باز و تخلیه کیســت اســت که انتخــاب هر روش

طرفی امروزه سازمانهای مردمنهاد حامی حیوانات

را دارد.

افتد .متاســفانه تمام بار ســامت جامعه بر دوش

و اندیشه کمک میکند.

ســگ ولگرد توان آسیب به  200گونه حیات وحش

واکســینه و انگل زدایی

به گفته دکتر اتفاقی روشهای تشــخیصی با

هیداتید شامل ســه روش درمان دارویی ،جراحی

نیروی حاذق در ســازمان مذکــور قلمداد میکند؛ از

انقراض وارد ساخته واکنش نشان دادهاند چراکه هر

شــود ،چه چرخه مهیبــی از ابتال به ایــن بیماری

محصورکــردن بــاغ و

ایده آل دامهای آلوده شناســایی و از چرخه حذف

تشــخیص بیماری محرز میشــود .درمان کیست

ولگرد علیه هاری و بیماریهای انگلی اســت سخن

کاربرد شــکلها و تکنیکهــای رایج در وضعیتهای

یلدا خا کباز

صورت نداشتن بیماری

به جریان خون و نهایتا به اندامهای مختلف و عمدتا

و با تســتهای آزمایشگاهی نظیر تست سرولوژی

وی از غیبت ســازمان دامپزشکی در ایفای یکی

چراکه این روزها با افزایش تعداد ســگها امکان

صــورت گرفته مردم محلی به راحتی دامهای آلوده

توجه به شرح حال و محل زندگی فرد بیشتر مبتنی

سازماندهی آنها صورت نگرفته است.

به میان آورده و ریشــه ایــن اهمال را نبود بودجه و

میخورد و در روده طی فعل و انفعاالت هضمی دیواره

 تشخیص و درمان بیماری

هیــچ اقدام مناســب و اجرایــی در جهت کنترل و

بخــش دوم کنترل ســگهای ولگرد در جوامع

این بیماری بیشــتر در جوامع روســتایی و عشایر

کبد و ریه منتقل میشود و در آنجا باقی میماند.

آموزان از آزادی بیان و اندیشــه ،رابطه مستقیم دارد.

از وظایف محوله که همان ایمنســازی ســگهای

میزبان واسط تصادفی در اثر مصرف میوه وسبزیجات

تخم از بین رفته و از طریق دیوارههای دستگاه گوارش

محســوب میشــود که با میزان برخــورداری دانش

فردی و شستشــوی دستها پیش از غذا خوردن،

شــیوع گســترده این بیمــاری را در بیــن جامعه

ضدعفونی نشده و یا دستهای نشسته تخم انگل را

کیفیت محیــط یادگیری از جملــه حقوق کودک

مدارس و خانههای بهداشت است .رعایت بهداشت

بیماری کیست هیداتید یا هیداتیدوزیس ،بیماری

میشــود؛ این انگل متعلق به خانواده اکینوکوکوس

بخش چهارم

تقسیم میکند :بخش اول آموزش و آگاهیبخشی

آلودگی مزارع ،درختها و محیط زیست به مدفوع

میزبان واســط تصادفی این چرخه انگلی محسوب

کیفیت یادگیری
حقوق کودک
پیش شرط
ِ

دکتــر اتفاقــی با توجــه به بی عالمــت بودن

دکتر «مُ نا اتفاقــی» بورد تخصصی بیماریهای

انگلی مشترک بین انسان و حیوان است که انسان

کودک

 کنترل و پیشگیری

شهری و روستایی واجتناب از تماس با آنهاست؛

عفونی راجع به این بیماری چنین شــرح میدهد:

w w w . h a m e d a n n a m e h . i r

رعایتنکردن بهداشت است.

سبب از بین رفتن تخم انگل نمیشود).

 ماهیت و فراوانی بیماری
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ســبب ایمنینشده و امکان عود بیماری وجود دارد

شستشــو و ضدعفونی کردن میوههــا به خصوص

5

قبولی افزایش دهد .همچنین از ســوئی امید است
شــاهد بازگشــایی مجدد این مدارس نیز باشــیم،

خودت هرچه قدر سختتر بگیری بدتر میگیری.

بین این همه سروصدا نگاهم چرخید روی علی که افتاد زمین ،آنقدر

از جملــه همدان ،فعالیتهای مســتمر و موثری در

دورش شلوغ شد که نفهمیدم کی

مدتی اســت به دلیل نداشــتن متولی مشخص ،از

چون وضعش خیلی خراب بود و ترســیدم ناقل شوم .نمیدانم اصل کار

آموزش کلید حل مشــکالت محیط زیست است و با

و قصه بافتم که نمیدانم کی زنگ مدرسه خورد .اصل حال خودم را درک

اهمیــت و نگا ه به ایــن حوزه در سیاســتگذاریها،

هم نیســتم اما دلم گرفته .نمیدانم به چه چیز یا کســی فکر کنم تا آرام

حوزه آموزش محیط زیســت به کودکان داشتند ،که

آمبوالنــس آمــد و کی رفت .راســتش را بخواهید ترســیدم برم جلو

فعالیت بازایستادهاند .همانطور که در باال نیز ذکر شد،

درســتی کردم که به مدرسه رفتم؟ انقدر توی ذهن خودم داستان گفتم

تولید محتوای متناســب و بازنگری در آن ،افزایش

نمیکنم .در حالت خنثی به ســر میبرم.نه خوشحالم نه ناراحت .افسرده

استفاده از فضای مجازی ،مدارس طبیعت ،اردوهای

شــوم .حتی نمیتوانم حالم را توضیح دهم،خنثی هستم اما به اندازه کل

طبیعتگردی و کارهــای عملی و مانند این میتوان
شــاهد تربیت نسلی باشــیم که آینده زیست بوم و
ژینایی این خاک و بوم را تضمین کنند.

دنیا فکرم مشــغول اســت و من حال این روزهایم را اصل دوست ندارم.

شــاید به خاطر این است چند وقتی است صبحانه و نهار ،شام افسوس

خوردم و سیر هستم.

هفتهنامــه اجتماعـــی  ،فرهنگــی

نکوداشت عارف در همدان
آئین بزرگداشت عارف قز وینی بر سر مزارش برگزار شد
مراسم هشــتاد و هفتمین

باشــیم عارف با مشــروطه خواهان همراه میشود

قزوینی» شــاعر ملی ،در مزار

بیاید اما نتیجه چیز دیگری میشود .دوستان مبارز

ســالروز درگذشــت «عــارف
او واقع در آرامگاه بوعلی سینا،
با حضور تعدادی از هنرمندان،

محمد رابطی

فعــاالن فرهنگــی و ادبی ،روز

دوم بهمن  ،۱۳۹۹برگزار شد.

آئین نکوداشت عارف قزوینی شاعر ،آزادیخواه

و تصنیف ساز معاصر روز پنجشنبه با حضور جمعی
از اصحــاب فرهنگ و هنر در در کنــار آرامگاه او در
محوطه آرامگاه بوعلی سینا برگزار شد.

و مبــارزه میکنــد تا حکومت ایدهآل او بر ســر کار

خوان درجه یکی اســت اما در سالهای پایانی عمر
او شــاعری بود که برای مبارزه شــعر میگفت برای

پس از احداث آرامگاه بوعلی ســینا ،مقبره عارف را

جابهجا کرد و در این مکان قرار داد.

حق داشت که سرخورده شود.

من کسی هستم که آرزو میکنم در خاکستر تون حمام بخوابم ولی ملت شریف
و بزرگوار و مملکتم آباد باشــد .من اگر عالقه به خودم داشــتم ،کارم به اینجا
نمیکشــید که با سه تا سگ و یک زن بدبخت که کارهای داخلی و خارجی مرا

ملی نامگذاری کنند.

تنها او بایستی اداره کند در یک گوشه همدان به سختترین وضع روزگار بگذرانم.

وی در بخشی از سخناناش با اشاره به میزبانان

عارف در همدان از جملــه خانواده دکتر بدیعالحکما

و خانواده اقبالی گفت :عارف اگر چه با مردم شــهر

به سختی میگذراند .بر اســاس آنچه از نامههای
به دلیل اینکه شرایط و فضای موجود ناساز بوده.

من یک ایرانی پاک و بی آالیش هستم که به هیچ چیز جز وطنم عالقهای ندارم.

در تقویم اســتان همدان روزی را به نام این شــاعر

دوستانی مانند اکبر وطنی و گوهری ،خراسانی رسم

ایــن فعــال فرهنگی ادامــه داد :توجه داشــته

یکی از دوســتانش آقای «محمدرضا هزار» نوشته است« :آقای محمدرضا خان

به وطن خود و وطن پرستیاش تاکید نکرده باشد.

وی افزود :عارف شــاعری شوریده اما افسرده و

عارف بر میآید او روزگار دشواری را میگذرانده است

این نامه را عارف قزوینی در اواخر عمر که زندگی را به سختی میگذرانید برای

زندی در ادمه گفت :زندهیاد عارف به واقع وطن

رابطه خوبی نداشــت ،اما خانوادههای بســیاری از

ســرخورده بود و ســالهای پایانی عمر را در همدان

نامهای از عارف

مبارزه اما دیگر مبارزه رنگ خود را باخته بود بنابراین

کرد .زندی با اشــاره محل دفن عارف قزوینی گفت:

فاصله داشــته اســت اما زندهیاد هوشنگ سیحون

تاریخ

حنجرهاش را بــه دلیل بیماری از دســت میدهد.

سال گذشته در همین روز پیشنهاد دادیم که حداقل

عارف در مــکان فعلی نبوده و اندکــی با این مکان

w w w . h a m e d a n n a m e h . i r

میشــوند و او احســاس تنهایی میکند .عارف آواز

در این مراســم «حســین زندی» روزنامهنگار و

پیــش از احداث بنای جدید آرامــگاه بوعلی ،مقبره
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و مشــروطه خواه او از جمله کلنل پســیان شــهید

پرســت بود و کمتر نامهای از او میتوان پیدا کرد که

فعــال فرهنگی مطالبی را دربــاره زندگی عارف بیان

صفحهدنو رپ
هژیو ه
هفت

جمله خانوادههای اقبالی ،بدیع الحما ،منصورلشکر و
میزبانی را به جا آوردند.

زندی همچنین خاطراتی را از معزالدین مهدوی،

شرفالدین خراســانی ،ابراهیم صفایی ،قمرالملوک

7

من یک آدم عاجز و بی دســت و پایی نبودم که نتوانم برای خود یک زندگانی

وزیری ،امیرشــهاب رضویان به نقل از کتاب یادنامه

مراســمی بــرای عــارف قزوینــی برگزار میشــود

 ۱۳۱۲در همدان اســت و دوم بهمن ،یادآور سالروز

مــرادی» هنرمنــد موســیقی آوازی همــدان چند

تصنیفساز و موســیقیدان نامدار ایرانی بود که در

ایرانــی بود که تصنیفهای ماندگاری چون «از خون

عــارف برای حاضرات گفت و در خالل برنامه «کاظم
تصنیف از عارف قزوینی اجرا کرد و «محمد افشار»
مسئول انجمن شاهنامهخوانی چکاد و «ندا فتحی»
نیز اشعاری از عارف برای حاضران خواندند.

این دومین ســالی اســت که به صورت رسمی

«ابوالقاســم عــارف قزوینــی» شــاعر ،ترانهســرا،

مبارزه ملت ایران برای تحقق مشروطیت با استفاده
از ترانههای سیاسی و اجتماعی خود نقش مهمی را

در آگاهی و بیداری افکار عمومی ایفا کرد.

وی متولــد  ۱۲۵۹قزوین و در گذشــته  ۲بهمن

درگذشــت این شاعر ،موســیقیدان و تصنیفساز
جوانــان وطن الله دمیده» و «دیدم صنمی ،ســرو
قدی روی چو ماهی» را از خود به یادگار گذاشــت؛

تصنیفهایــی که تاکنون خوانندگان ایرانی اجراهای

متفاوتی از آنها داشتهاند.

بهتر از این تدارک کنم .ممکن بود با پول دو ســه نمایش ،یک ده ییالقی برای
امروز خود خریده ،محتاج کسی نباشم....
مبادا خدانکرده همچون تصور کنید دلتنگی من از این است که چرا مانند همه
وطن خواهان یک زندگانی مرتب و آبرومندی برای خودم فراهم نکردم یا اینکه
چرا پول و ملک و باغ و خانه و زن خوشــگل ندارم .یا اقال برای خاتمه دادن به
خانه به دوشی خود چرا در تمام این کشور پهناور یک اتاق گلی برای یک چنین
روز بدبختی خود تدارک ندیدم .خیر .از هیچ یک از اینها کدر و دلتنگ نیستم
چون همیشــه روزگار با روی خوش و آغوش باز بهطرف من آمد و من همیشــه
پشت پا به او زده ،روی خوش به او ننموده ،به سختترین زندگانی ساخته و به

یادنامه عارف منتشر شد
یادنام ه عارف قزوینی با عنوان «ســرایند ه رهایی ایران»

شده است .البته با کسب اجازه از نویسندگان مقاالت.

بهخیال» نویسنده و پژوهشگر همدانی توسط انتشارات

و بخشی دیگر برای طبع در مجموع ه حاضر توسط مؤلفان

ل و پنج صفحه ،بــ ه اهتمام «مهدی
در هفتصــد و چه 
نگاه منتشر شد.

سرایندهی رهایی ایران (یادنامهی عارف قزوینی)

به اهتمام :مهدی بهخیال
انتشارات نگاه

چاپ اول۱۳۹۹ :

قطع وزیری ۷۴۵ :صفحه

از جمله عیان شــدن آنچه به مخاصم ه او و ایرجمیرزا

قیمت ۱۴۵۰۰۰ :تومان

کشــید ،خاطراتی از مشاهیر که با او دوستی ،مکاتبه یا

از مقدمه مؤلف

حشر و نشر داشتهاند ،سرنوشت چاپ آثار عارف در دوران

درباره تاریخ مشــروطیت تاکنون پژوهشهای بســیار

حیات و پس از مرگ ،سوگســرودههایی برای عارف و

همچنان عرصهای فراخ و نکاویده اســت و آنچه در باب

عارفـ برجای مانده است.

و ارزشــمندی انجام گرفته؛ اما تاریخ ادبیات مشــروطه
ســرآمدان شــعر و ادب آن روزگار مانند ملکالشعرای
بهــار ،میرزادهی عشــقی ،ایــرج میرزا ،فرخــی یزدی،

نســیم شمال ،علیاکبر دهخدا ،الهوتی و ...به قلم آمده
انگشتشــمار بوده است .عارف قزوینی شاعر محبوب و

مردمی عصر مشــروطه نیز از این جریان برکنار نبوده و

همین امر ضرورت تحقیق و اندیشه در این حوزه را ناگزیر
کرده است.

حتــی تنها گفتار مکتوبی که از جیران ـخدمتکار با وفای

کتابهای دههی  20هجری شمســی برگزیده شــده و

عالوه بر غلطهای چاپی ،رســمالخطی متفاوت با آنچه

تا واپســین لحظات زندگی ،وطنپرستی صادق و بیریا

سال زندگی ،راههای بسیار پیمود شعر ساخت ،تصنیف

سرود و آواز خواند ،و حتی خوشنویسی کرد و سرانجام
موسیقیشناس و تصنیفسازی برجسته شد؛ تا آنجا

که حتی مخالفان او چون بدین اقلیم میرســیدند سپر
انداخته و بیچون و چند ،او را تصنیفســازی درخشان
میشمردند.

گرفته شده که این امر هم به پیشنهاد دکتر «محمدرضا
***

  سیری در زندگی و آثار

عارف در گذرگاه تاریخ /محمدعلی سپانلو
عارف شاعر ّ
ملی ایران /دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی
ِ
عارف از همه برای من عزیزتر است /دکتر محمدابراهیم
باستانیپاریزی

توگذاری در آثار و زندگی عارف /یحیی آرینپور
گش 
ترانهی ّ
ملی /دکتر غالمحسین یوسفی

سخن گفته شده و تکرار آن در این مجال بایسته نیست.

ماشاءهللا آجودانی

و تحقیق درباره عارف اســت انتخابی اســت از مقاالت،

همایونکاتوزیان

گفتارهــا و گفتگوهایی که درباره زندگی و ســرودههای
«یگانه شاعر ّ
ملی ایران» طی  80سال گذشته در کتابها

و نشریات مختلف ـاز دوران حیات عارف تاکنون منتشر

روابط ملکالشعرا بهار و عارف قزوینی /احمد نیکوهمت

عارف محافظهکار نبود /محمدرضا َهزار

یادگار عارف /دکتر غالمعلی رعدیآدرخشی

دانشفرهمدانی و دغدغه صحیح نویسی شعر
در خوشنویسی

شکایت از عارف به آقای دینشاه /ملکالشعرا بهار

 سفری پرحاشیه

شــادروان حســن دانشــفر همدانی( )1301-1384را
میتــوان جزء معدود هنرمندانی دانســت که نســبت به

بهادر

جریان خوشنویســی ایران و آثار خلق شــده توسط برخی

آشتی وحید و عارف /بدیع همدانی

وحید دستگردی و عارف قزوینی /ابراهیم صفایی

گلگون

عارف شاعر سنگر و سرودهای میهنی /حسینعلی مالح

عارف و عارفنام ه ایرج میرزا /دکتر محمدجعفر محجوب

تنها مونس عارف /گفتوگوی قاسم برنا با جیران

صدای عارف دو دانگ بود /گفتگو با علیاکبر شهنازی

توهیــن ایرج میرزا عارف را پیر کرد /ســید مهدی فرخ

همدانی

بیمهــری نابخشــودنی ایرج در حق عــارف /نصرتهللا

طالع همدانی از دیدارش با عارف میگوید /علی جهانپور

پیرامون عارفنام ه ایرج میرزا /غالمرضا ریاضی

 مرگ صدای مشروطه

عارف روزش بهتر از شبش بود /گفتگو با علینقی وزیری

دردسرهای تصنیف عارف /دکتر ساسان سپنتا

دوامی
ُدردانهی انقالب مشروطه /صدیق تعریف

به یاد تصنیفسرا و شاعر انقالبی معاصر ایران /محمدرضا

لطفی

کنسرت من با عارف /حبیبهللا مشیرهمایون (شهردار)

همایونکاتوزیان

علت اختالف ایرج و عارف /سید علی آذری

(معتصمالسلطنه)

فتحی

منتقدین عارفنامه /نصرتهللا فتحی

 سرنوشت چاپ آثار

چاپ آثار عارف در بمبئی /عبدالحسینسپنتا

عارف در آرامگاه بوعلی /فرزاد سپهر

جعفری

عارف در ترکیه قفقاز و بینالنهرین /علی جواهرکالم

 در رثای عارف به یاد شاعر

عزاده
من شیخ ابوالقاسم قزوینی هستم /سید جواد بدی 

سفری که به غرب کردیم /احمد کسروی

برای عارف و گریه را به مستی بهانه /احمد حیدربیگی

رمانتیسم عارف /دکتر مسعود جعفری

تأثیر حرفهای عارف و شــوخی او با ســردار شــجاع/
عــارف قزوینــی و ملکالشــعرا بهار /یحیــی ریحان

عارف ،ظلی ،دانشفر و عموجان /امیرشهاب رضویان

انتقادات و نظرات خود را در رابطه با آثار خلق شــده در زمینه خوشنویسی نشان
دهــد .وی در کتــاب مذکور کــه آن را با خط تحریری خویــش و با حوصله ای
محتوا نامیده میشــود ،با مراجعه به آثار موجود در زمینه خوشنویســی در کتب
و مرقعات ،این آثار را از نظر محتوایی مورد بررســی قرار داده و با نشــان دادن

شــعر و متن و انتقال پیام و معنا
اســت زیرپا گذاشــته و در واقع
به گونهای شــعر را فــدای زیبایی
ترکیبــات خوشنویســی کردهاند.
مرحوم دانشــفر ،علــت اصلی و
انگیزه نگارش کتاب پشــت پرده
و اتخــاذ رویکرد انتقــادی به آثار
خوشنویســان را برخورد با جمله

راحه الصدور علی راوندی ( 599ه

بنشــین بهیادم شــبی (بهیاد عارف) /هوشنگ ابتهاج

سهروز در خدمت عارف قزوینی /ابراهیم صفایی

از آثار خوشنویســان ایران از دوره صفویه تا عصر حاضر (زمان زیست نویسنده)

کردهاند که در حین مطالعه کتاب

پدرم بــا عارف در همدان تبعید بود /دکتر شــرفالدین

عارف قزوینی و ناسیونالیسم رمانتیک /دکتر محمدعلی

(نگاهی گذرا به آراء نستعلق نویسان ایران) سعی کرده است با آوردن نمونههایی

«خط بیشــتر با جهــل بود» بیان

نثار روان عارف /عبدالعلی ادیب برومند

خاطرات رســام ارژنگــی از عارف قزوینی /اســماعیل

نظامالسلطنه مافی

دوست روحانی ما عارف /دکتر صادق رضازادهشفق

عارف قزوینی و سرنوشت چاپ آثارش /مهدی بهخیال

خراسانی

جمشیدی

خبر درگذشت عارف /روزنامهی عصر آزادی /مدیرزاده

در رثای عارف قزوینی /ملکالشعرا بهار

 آخرین سفر

خاطرات سیاسی ،ادبی ،جوانی /سعید نفیسی

خبر درگذشت عارف قزوینی /روزنامهی شفق سرخ

ســیفآزاد ،نام مرا از روی کتاب عارف برداشــت /سید

شعر و حکمت /محمدحسین شهریار

اســام و ادبیات فارسی بوده با تالیف کتاب «پشت پرده»

و جدید ،رســالت اصلی هنر خوشنویســی را که به عقیده ایشان ،درستنویسی

عارف زند ه جاوید است /رحیم نامور

انتشارات امیرکبیر دیوان عارف را منتشر کرد /عبدالرحیم

خوشنویس و عضو انجمن
خوشنویسانایران

خوشنویسان وفادار به شیوه قدما و شیفته فرهنگ ایران و

غلط های نگارشــی موجود به مخاطب ثابت کند که برخی از خوشنویسان قدیم

سرگذشــت اســفانگیز چاپ دیــوان عــارف قزوینی/

صدای مشروطیت ناکام ایران /سید علیرضا میرعلینقی

گفتگوی بنان و مهرتاش

به دیدار عارف رفتم /سید معزالدین مهدوی

مردی یکرنگ از جهان رفت /سید احمد کسروی

هادی حائری (کورش)

سعید دوستی

خوشنویســان انتقاداتی را وارد کرده اســت .او که خود از

مثال زدنی نگاشــته ،تالش کرده است با اتکا به روشی که امروزه به نام تحلیل

مزاده
اولین چــاپ دیوان عارف در برلین /حســین کاظ 

عارف موســیقیدانی حســاس و میهنپرســت /غوغا

عارف بر اساس پیشامدهای کشور تصنیف میساخت/

آخرین روزهــای تأثرانگیز زندگی عارف /ربیع مشــفق

عارف قزوینی درگذشت /روزنامهی اطالعات

عبدالرحمان سیفآزاد

سرگذشت موسیقی ایران /روحهللا خالقی

اولین کنسرت من و عارف در همدان /قمرالملوک وزیری

مناقشه در دفن عارف /دکتر حسن فاتح

ایرانشهر

خلعتبری

عارف در جشن مدرس ه آمریکایی (همدان) /فریدالدوله

اعالمی ه درگذشت عارف /میرزا مهدیخان بدیعالحکما

درونمایههای شــعر مشروطه (ناسیونالیسم و تجدد)/

کریمیحکاک

منبع :نشریه بوعلی

هنرمند

 خاطرات و یادها

یک غــزل میهنی« :پیــام آزادی» عــارف /دکتر احمد

که یک عمر پی درپی در او خون بریزی مگر تا کی دوام خواهد کرد...

 شازد ه قاجار و شاعر ّ
ملی
وانیــات عارفنامــ ه ایــرج /دکتــر محمدعلــی
ا ِْخ
ِ

سهچهره از عارف /داوود پیرنیا

در مــورد زندگی و آثــار عارف در زمینههــای اجتماعی،

مجموعــ ه حاضر که حاصل قریب  10ســال جســتجو

تصنیــف عــارف را در بغــداد هــم میخواندند /ســید

صادق رضازادهشفق
یادی از عارف /دکتر
ِ

سرایند ه رهایی ایران /دکتر محمدعلی اسالمیندوشن

سیاســی ،هنری و ادبی بهتفصیــل در مقاالت پیشرو

 از تصنیفسازی تا برپایی کنسرت

نگاهی به تصنیفهای عارف /ارشد تهماسبی

درویشخان در کنسرت عارف /روحهللا خالقی

پیشگفتار /مهدی بهخیال

دکتر با دوست من چنین حس نمودم که کار قلبم خیلی خرابست ...بلی قلبی را

کینهی عارف از قوامالسلطنه /عباس خلیلی

نگاهی به تصنیفهای عارف /دکتر هدایتهللا نیرسینا

مروری بر فهرست مقاالت یادنام ه عارف قزوینی:

عشق قرن بیستم /جمشید صداقتنژاد
شورانگیزترین
ِ

من شاهد قتل کلنل محمدتقیخان بودم /اسماعیلخان

متفاوتی در مقاالت آمده که ناگزیر آنها را به همان شکل
«ســرایند ه رهایی ایران» که عنــوان یادنامه بدان مُ زین

همقدمان که همه چیز را برای خود خواســته و میخواهند ...از مذاکره محرمانه

عارف و قیام خراسان /سید علی آذری

خواهش عارف برای تصنیف شوســتر /گفتگو با عبدهللا

شفیعیکدکنی» صورت گرفت.

به تکهای از تاریخ مشــروطه بدل شــد .او در طول 54

چهره رنجدید ه انقالب /جواد مجابی

خاطرهای از عارف قزوینی /عبدالحسین سپنتا

ادبیات خواسته یا ناخواسته برای او رخ داد از او شاعری
ّ
یکه و تنها ســاخت و با آنکه بســیار مورد طعن و انکار

مشــروطهخواهی به خــرج داد و مصائبی که دید ،خود

محمدجعفرمحجوب

آواز گمشده (سرودخوان آزادی) /رکنالدین خسروی

شدن
امروز متعارف اســت دارد و ازینرو برای یکدست
ِ
نوشتاری معیار درآمده؛ دیگر آنکه
متن کتاب ،بهصورت
ِ

اســت از نام مقال ه دکتر «محمدعلی اسالمیندوشــن»

مظفرالدینشــاه گذرانــد و با جهدی کــه در راه آزادی و

پیشبینــی ملکالشــعرا بهــار در مورد عــارف /دکتر

تاریخی رعایت شــود .تعدادی از مقاالت از نشــریات و

بلندیهایی که از محیط خانوادگی تا عرص ه سیاســت و

باقیماند.

متین

محمدعلی جمالزاده

زندگانی شاعر در چند بخش به تفکیک و برحسب توالی

آوردیم...

عــارف دوره نوجوانــی و جوانــی خــود را در دوران

نیمرخ عارف /محمد قائد

عارف ُعرفشکن /فریبرز ساکیمهر

در ترتیب مقاالت ســعی بر آن بوده تا حد مقدور ســیر

عارف قزوینی در عمر کوتاهی که داشــت پیشآمدهای

سیاســیون عافیتجو و ادیبان سنتی بود؛ اما همواره و

عارف شــاعر مردم /گ .گ .گامین /ترجم ه غالمحسین

مقاالتی که مای ه اختالف بهار و عارف شد /کاظم پزشکی

تاریخ نمایشهای عارف /محمد گلبن

بعضــی تصنیفها و شــعرهای عارف بــه صورت-های

مختلفی را از ســر گذراند و با تمام ماجراها و پســت و

شاعران برجست ه دوره مشــروطه /مادام وراکوبیچکووا/

گرامی بازنگریسته شده و پارهای دیگر برای نخستینبار

عارف با معاصران و دوســتیها و دشمنیهای متقابل و

که من تنها کســی بودم که خودم را برای مملکتم خواســتم .نه مثل بعضی از

با عارف در سفر به اصفهان /شاپور لواء مختاری

ترجم ه یعقوب آژند

جایگاه عارف در شــعر و ادب عصر مشروطه ،مناسبات

هر وقت مملکتم آباد شــد همهاش از آن منست .وجدان خودم را گواه میگیرم

قصهی پرغصه یا رُمان حقیقی /شاهرخ مسکوب

بخشی از مقاالت که پیشتر به چاپ رسیده بدون تغییر

گفتارها شامل بررسی زندگی ،شعر و تصنیفهای عارف،

باشم .از وقتیکه پا به دایره آزادیخواهی گذاشتم تمام خیالم متوجه این بود که

(سمیعیان)

آوارهی آزادی /سعید پورعظیمی

اســت که در این یادنامه به طبع ســپرده میشود .این

هیچ قانع بودم .یعنی هیچوقت اینقدرها کوته نظر نبودم که در اینگونه خیالها

ساز و آواز بعد از عارف /عبدالحسینسپنتا
ُ
تند باد اجل از باغ ادب برد گلی /زنددخت شیرازی

.ق) با آن مواجه شدهاند که ایشان
را سخت متأثر کرده و این معنی
را در ذهنشــان متبادر کرده است که خطاطان جاهلند و این دریافت را با زحمت
مشق و تمرینی که در راه طوالنی کسب هنر خوشنویسی ،روندگان این طریق باید

به روان عارف /رسام ارژنگی
(ﻫ.ا .سایه)

طی کنند در منافات دیدهاند.
ایشــان همچنین با مشــاهده مقالهای تحت عنوان «امالی فارسی» به قلم
دکتر «احمد بهمنیار» که در آن اتقاداتی تند و گزنده به طرز تحریر خوشنویسان
وجــود داشــته به ایــن نتیجه رســیدهاند که علــت همراه بودن جهــل با خط
(خوشنویسی) تصرفات خودسرانه خوشنویسان در نگارش و امالی کلمات است.
ایشان مصادیق تصرفات مذکور را با شاره به مقاله فوق به طور کلی شامل :سرهم

دامن الوند
در
سیمرغ
َ

خاقانی شــروانی ،شاعر نامدار

قرن ششــم هجــری ،در شــمار

مهمترین و تاثیرگذارترین شاعران

محمد سلگی

ادب پارســی قرار میگیــرد .او را

و شــرحهای متعددی بر اشعارش نوشتهاند .غزلیات و
ً
خصوصا قصایدش که در «دیوان» ســترگ او گرد آمده،
نــام و یادش را در فرهنگ ایران زمین جاودانه کرده؛ چه

اینکه چکامههای خاقانی آمیخته با اشــارات تاریخی،

اسطورهای ،دینی ،اخترشناسی و حتی پزشکی است که
تالش برای اکتشاف این اشارات و تلمیحات ،دیوانش را

محل پژوهشهای گوناگون ساخته است.

خاقانــی به جز دیــوان ،اثر منظوم دیگــری دارد به

نام «تحفة العراق َـــین» به معنی ارمغان دو عراق ،عراق

عرب و عراق پارس(=عجم) .این مثنوی در بیش از سه

هزار بیت ،ســفرنامه نخستین حج سخن سرای شروان
را روایــت میکنــد .وی در تحفــه العراقین ،به توصیف
اشــخاص مختلف و ســرزمینهایی همچون :شروان،

قهستان ،همدان ،نجف ،شام ،مصر ،موصل ،مدینه و مکه

خضراش مثال کعبه دانی

(همان)90:

اروندش بوقبیس خوانی

کوهی ،حجرش جواهر پاک

میخ زمی و ستون افالک

ســپس میگوید که قله اش را باید باالتر از ســتاره

ســماک و ریشــهاش را پایین تر از ســمک(=ماهی)
جستجو کنی؛ زیرا گذشتگان معتقد بودند زمین بر شاخ

گاو و گاو بر پشت ماهی است:
تیغش به فراز برده خرگاه

میگرداند تا شریک سرمستی و سرخوشی اش شود.

نخســت همدان را بــه همان صفت مکه در ســوره

تین ،یعنی ســرزمین امن و آرام ،میخواند« :هذا البلدِ

االمین» .سپس الوند(=اروند) را بجای کوه ابوقبیس در
ً
اوتادا»(نبا)7/
مکه مینشــاند و مصداق آیات «والجبال
و «خلق الســماوات بغیر عمدٍ ترونها» (لقمان )10/را در
الوند سرفراز میبیند:

راه همدان به دیده پویی

هذا البلد االمینش گویی

ســاختن خط و رساندن آن به کمال زیبایی استفاده میشود ،دانسته و در ادامه

حاال خاقانی وارد عالم پررمزو رازتمثیل و افسانه میشود

بعد از تحفه العراقین می بَرد و در وادی هفتم منطق الطیر
شهریارشان بودند ،سی پرنده باقی ماندند و زالل و صاف به

کوه قاف(=منزلگاه سیمرغ/عنقا) رسیدند و تجلی سیمرغ را
درخود دیدند .اکنون الوند به منزلهکوه قاف افسانه ای دربرابر

دیدگان نکته سنج خاقانی جلوهگرشده است:
سیمرغ به دامنش فرودید

ذیل گاو گــردون) .در این دو بیت میگوید آســمان به

عسل همدان و سرسبزی
لطیف همچون
آب
ِ
به تمجید از ِ
ِ
وگیاهان(=خضر) این سرزمین میگشاید:

قافی به دهان گرفته هریک

بپردازد تا چیزی نصیبش شــود ،باز به کشــت زعفران در

کار همدان چه دست باالست
ّال به وجود او قوی نیست

پشت همدان که روی دنیی(=دنیا)ست

شاعرانهای دارد که آسمان باید به غربال کردن خاک بازارش

همدان برمیگردد؛ حتی میگوید اگر کشاورز در این خاک
درَمنه(=علف جارو) بکارد ،از آن زعفران به عمل می آید:
گر برزگرش درَمنه کارد

خاکش همه زعفران برآرد

خوشنویســان و موضوع آموزش
خوشنویســی اســت .به نظر وی
هم شام و سحر دو عید بینی
(خاقانی)91:

برخاسته و حتی به شهرهای دیگر هم فرستاده می شده:

شعری که خاقانی درباره همدان گفته است:

«لها مروج(=ج مرج،چمن ها) و ثمار(ج ثمر ،میوه ها)

خود کل عراق مهد جان هاست

و زروع(ج زرع ،کشتزارها) و یرتفع بها من الزعفران شیء

حلوای مزعفر از نعیمش

به میان میآیــد ،آن را رها نمیکند و ادامه میدهد .پس

و مطرح میکند :مســئله تربیت

«روذراور» میخوانیــم که زعفران بســیار از این شــهر

عراق» میخواند .شایســته است که این تعبیر دلپذیر و

همین که از زعفران و حلوای زعفرانی(=مزعفر) سخن

این کتاب بر آن انگشــت گذاشته

اســت و بــا خاقانی فاصلــه چندانی نــدارد ،در مدخل

بادش ز نشاط ،زعفران بار

(خاقانی)90:

دیگری که این هنرمند دلسوز در

کارند و بدین سبب آن زمین را زعفرانی خوانند».

کثیر یجهز الی البالد» .ســرانجام در پایان ،ادیب شروان

پس ساخته خضر در حریمش

بــه چشــم میخــورد .موضوع

از این که «رودآور» را از قصبات توی وسرکان میخواند،

در معجــم البُ لدان که از کتب نیمــه اول قرن هفتم

است که باعث حاصلخیزی زمینها شده .سپس دهان

کالم و نگرانیشــان به این مسئله

میشود نعمتکده ای شادی آور.

گاو گــردون منظور برج ثور اســت؛ برج دوم از بروج
ِ

سی مرغ دگر چو خود بر او دید

َ
کاروند قرارگاه عنقاست

موضوع صحیح نویســی شــعر و

روذآور همان رودآور-در تویســرکان امروز -است که

آن را چنیــن معرفی میکند« :در آن جا زعفران بســیار

آبش به لطافت انگبین وار

وســواس مرحــوم دانشــفر به

نعمتکده ای ست شادی آور

گاو گردون چو گاوگردون
ِ

از ســه بیت که از بــازار پررونق همدان میگویــد و اغراق

صدساله بلند رفته هریک

زآن است که مرز روذآور

در جــای جــای ایــن کتاب

در نزهه القلوب حمدهللا مستوفی ،قرن هشتم ،پس

نعمت در وی ز ج ّنت افزون

زانسوی سمک هزار فرسنگ
(همان)89:

هست نشان دهد.

دهقان فلک به کشت ورزش
ِ

کشاورزی در خاک همدان برخاسته؛ منظور بارش باران

بیخش به نشیب کرده آهنگ

کمال و زیبایی ســخن مکتوب را به این میدانند که ســخن ملفوظ را چنانکه

مشهور بوده به کشت زعفران .زعفران را هم که به شادی
ً
طبیعتا رودآور
آوری و نشاط بخشی می شناسند .پس

زانسوی سماک سال ها راه

همدان هم رخ مینماید و همچون معشوقی فتانه از شاعر

هگمتانه کهنســال ،مخاطب را هم نفس و هم قدم خود

شهری بینی بهشت مرزش

فلکــی .گاوگردون یعنی گاوی که بــر ارابه بندند(دهخدا:

عطار می اندازد؛ جایی که از هزاران پرنده که خواســتار دیدار

ســخن به جای می آورد و با تصویرســازیهایی دلربا از

دندانهها و ســهل انگاری در نقطهگذاری که توســط خوشنویسان و با هدف زیبا

(همان)90:

(همان)90:

میپردازد .بنا به نوشته استاد بدیع الزمان فروزانفر ،اولین
ً
احتماال همین کتاب باشد.
سفرنامه منظوم ادبیات ما،

شروانی دلبریها میکند .سخنور چیره دست ما هم حق

و حاال در تعریف شهر همدان:

(خاقانی)89: 1357،

و سیمرغ را یاد میکند .ابیاتی میسراید که ما را به سالها

آنجا که خاقانــی به وصف عراق پــارس میپردازد،

و پیش و پس کردن آنها بر خالف ترتیبی که در جمله و عبارت دارد ،ننوشــتن

همدان در تحفه العراقین خاقانی

بــا خیالپردازیهــای رنگیــن و

تصویرآفرینیهای ویژه میشناسند

نوشــتن کلماتی که باید از هم جدا باشند روی هم یا درشکم هم نوشتن کلمات

اما همدان عروس آن هاست

اکناف عراق باغ دنیاست

به توصیفی درخشان از همدان میرسد و آن را «عروس

چون در همدان مقر گرفتی

چهار بیت زیر در جایی نمایان از شــهر همدان نوشته و

نصب شود تا ساکنان و مســافران از حضور در کهنشهر

هگمتانه ،لذت و بهره ای دوچندان ببرند:
خود ّ
کل عراق مهد جان هاست

اما همدان عروس آن هاست

اکناف عراق باغ دنیی است

اما همدان بهار معنی است

چون در همدان مقر گرفتی

ّ
حظ همه دان که بر گرفتی

هم طالع دین ،سعید بینی

هم طالع دین ،سعید بینی

اما همدان بهار معناست
ّ
حظ همه دان که برگرفتی

این نــوع کارهــا و ابداعــات در
خوشنویسی مبتدیان را بد آموز
کرده و آنان بدیــن گمان که این
طرز نوشــتن نوآوری اســت از این روش غلط پیــروی میکنند .امروز پس از
گذشته سالها از نگارش کتاب پشت پرده ،با نگاهی به انبوه آثار تولید شده در
زمینه خوشنویسی میتوان دریافت که دغدغه مرحوم دانشفر تا چه پایه درست
و منطقی بوده اســت .جدایی روز افزون خوشنویســی از مخاطبان اصلی خود
که در واقع همان عموم مردم و عالقمندان هستند و کشیده شدن خوشنویسی
به سمت مخاطبان خاص ،تنها گوشهای از آسیبی است که غالب شدن جریان
زیباییشناسانه به خوشنویســی با بهکارگیری ترکیبات عجیب و قربانی کردن
شــعر به قصد جذب مخاطب جهانی ،به این فن شــریف وارد کرده و حالوت،
سادگی و بی پیرایه بودن این هنر عزیز را که در آثار خوشنویسان متقدم درک و

هم شام و سحر دو عید بینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت میشود ،سخت تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که امروزه طعن

 -حموی ،یاقوت( ،)1977معجم البلدان ،ج .3دارصادر بیروت.

و تحقیر راوندی که «خط بیشــتر با جهل بود» را میتوان در مالحظه آثار برخی
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