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شــهر  دارالمؤمنیــن،  دیــار  مــردم 
و  مراســم  اجــرای  بــا  گــرگان، 
خــود  مخصــوص  ســنتی  آئین هــای 
همچــون طــوق بنــدان، دســته چوبــی و 
ــید و  ــه س ــود را ب ــره ارادت خ چهل منب
می دهنــد.  نشــان  شــهیدان  ســاالر 

بازآمــد بــوی مــاه محــرم، صــدای طبــل و ســنج و نــوای 
ــکی.  ــگ مش ــبيه خوانی و رن ــه و ش ــين. تعزي ــا حس ــای ي نوحه ه
ــا  ــده اند، تکاي ــياه آذين ش ــای س ــا پرچم ه ــرگان ب ــای گ مغازه ه
و مســاجد رخــت ســياه بــر تــن کرده انــد، ديگــر خبــری از 
ــه  ــود فاصل ــاه ب ــه کوت ــر نيســت، چ ــد غدي ــای عي ــردازی ه نورپ

ــورا. ــا عاش ــر ت غدي
مــردم ديــار دارالمؤمنيــن هماننــد ســاير هم وطنــان، خــود را آمــاده 
ــد. مراســم عــزاداری امــام  مــاه محــرم، مــاه خــون و قيــام کرده ان
حســين )ع( ســال جــاری در گــرگان بــا نــدای لبيــک يــا حســين 

ــا رســماً آغــاز شــد. )ع( در حســينيه ها و تکاي
ــوق  ــی«، » ط ــد »علم گردان ــمی مانن ــام مراس ــا انج ــا ب گرگانی ه
بنــدان«، »چهل منبــر« و »دســته چوبــی« در مــاه محــرم، به نوبــه 
خــود در راه حفــظ ارزش هــای محــرم و فرهنــگ وفــاداری و 

ــد. ــالش می کنن ــاس )ع( ت ــل العب ــی ابوالفض مردانگ
علی رغــم فراموشــی برخــی آيين هــای ســنتی عاشــورايی، شــيوه 
عــزاداری ســنتی مــردم گــرگان در دهــه اول محــرم منحصــر بــه 
فــرد اســت و برخــی از رســوم اجراشــده محــرم در اســترآباد، تنهــا 
مختــص ايــن ديــار تاريخــی ايــران اســت. برخــی از ايــن رســوم 
ــی رســيده  ــت مل ــه ثب ــوی ب ــراث معن ــوان مي ــز به عن تاريخــی ني
اســت. به عنوان مثــال مراســم »طــوق بنــدان« در اجالســيه 
پيرغالمــان به عنــوان ميــراث معنــوی بــا شــماره 431 در فهرســت 

آثــار ملــی ايــران ثبــت شــد.

lطوق بندان
طــوق بنــدان از مراســم خــاص مــردم گــرگان اســت کــه روزهــای 
ــرب در  ــش از اذان مغ ــاعت پي ــرم و در س ــم مح ــا ده ــارم ت چه
ــرای  ــب اج ــود. ترتي ــزار می ش ــرگان برگ ــی گ ــالت تاريخ مح
ــوق  ــت ط ــه اس ــه اين گون ــرگان ب ــالت گ ــم در مح ــن مراس اي
ــالت  ــدان مح ــوق بن ــارم، ط ــم« روز چه ــه »ميرکري ــدان محل بن
»نعلبنــدان«، »پاســرو« و »ميخچــه گــران« روز پنجــم، محــالت 
ــان« در روز  ــرپير« و »دباغ ــهد«، »س ــبزه مش ــمه«، »س »سرچش
ــعلی« و  ــدان عباس ــالت »مي ــدان مح ــوق بن ــرم، ط ــم مح شش
ــم« در روز  ــازده( قاس ــاهزاده )ش ــنبه ای« و »ش ــو« و»دوش »دربن
ــاغ« در روز  ــل« و »آلوچــه ب ــدان محــالت »مل ــم و طــوق بن هفت

ــود. ــزار می ش ــتم برگ هش
آييــن »علم گردانــی« يــا »علــم گــردش« بــا بيــش از يــک قــرن 
ســابقه طبــق ســنت هرســاله و ديرينــه، همزمــان بــا هفتميــن روز 

ــزار  ــال در روســتای کفشــگيری برگ ــدار کرب ــاد علم ــه ي محــرم ب
می شــود.

lدسته چوبی
ــام حســين )ع( »دســته  ــام شــهادت ام ــر از مراســم اي يکــی ديگ
ــرم  ــاه مح ــم م ــب دوازده ــه ش ــت ک ــرگان اس ــی« در گ چوب
مصــادف بــا روز ســوم شــهادت امــام حســين)ع( برگــزار می شــود و 
مــردم از بعضــی محــالت قديــم گــرگان مانند ســبزه مشــهد، ســر 
ــا دســته چوبــی عــازم محــالت  پيــر، دباغــان و ميخچــه گــران ب

ــوند. ــر می ش ديگ
درواقـع دسـته چوبـی شـبيه دسـته زنجيرزنی اسـت، با ايـن تفاوت 
کـه افراد يـک چوب يـا نی به طـول يک متـر را به شـکل عمودی 
بـه دسـت می گرفتنـد و بـر بـاالی سـر می بردنـد، آن را بـه بـاال و 
پاييـن حرکـت می دادنـد و بـا دسـت ديگـر سـينه می زدند و اشـعار 

خاصـی را در مسـير راه می خواندنـد.
تشــکيل دســته چوبــی بــا روشــن کــردن چنــد مشــعل و به دســت 
گرفتــن چــوب انجــام می شــود، آنــگاه بــا شــعار »مــدد يــا علــی« 
حرکــت عــزاداران بــه ســمت محــالت ديگــر آغــاز می شــود. ايــن 
دســته بــرای عــزاداری در محــالت و حرکــت در مســير راه، اذکار يا 

اشــعاری دارنــد کــه آن را مــدام تکــرار می کننــد.
ــج  ــم راي ــه مراس ــان اينک ــرگان بابي ــع گ ــگاری جام ــدر تاريخ ن پ
ــاوت  ــی، تف ــه مذهب ــتن ريش ــل داش ــه دلي ــتان ب ــرم در گلس مح
چندانــی بــا شــهرهای ديگــر کشــور نــدارد، اظهــار کــرد: 
ــرم  ــزاداری از اول مح ــم ع ــه مراس ــت ک ــادی اس ــای متم دهه ه
ــون  ــت و اکن ــه می ياف ــد از تاســوعا و عاشــورا ادام ــد روز بع ــا چن ت

ــت. ــن اس ــز چني ني
اســداهلل معطوفــی افــزود: دســته های مختلــف ســينه زنی، 
زنجيرزنــی، روضه خوانی هــای مردانــه و زنانــه )آشــوری( و گرمــی 
بــازار تکايــا و ســقاخانه ها از ويژگی هــای بــارز محــرم در اســترآباد 

قديــم و گلســتان فعلــی اســت.
ــته  ــه داد: دس ــخ ادام ــگر تاري ــنده و پژوهش ــق، نويس ــن محق اي
چوبــی محــالت تاريخــی گــرگان يکــی از ايــن رســوم اســت کــه 
ــام حســين )ع( و  ــه می شــود از همــان ســال های شــهادت ام گفت

ــود. ــرا می ش ــار اج ــن دي ــش در اي ياران
وی اضافــه کــرد: افراد دســته چوبــی غالبــاً در ميدانگاهــی محالت 
بــه عــزاداری می پردازنــد و تعــدادی مشــعل گيــر مراســم عــزاداری 
را روشــن نگــه می دارنــد و در برخــی از محــالت اســترآباد نيــز بــه 

همــراه دســته چوبــی »طــوق« يــا »علــم« نيــز حمــل می شــود.
معطوفی افزود: اوج مراسـم دسـته چوبی در گـرگان اواخر دوره قاجار 
و اوايـل دوره رضاشـاه بـوده و چنـد سـالی اسـت به همـت برخی از 
جوانـان محالت مختلف اين سـنت يک بار ديگر احياء شـده اسـت.

 
lچهل منبر

ــی  ــوم قديم ــر از رس ــی ديگ ــری« يک ــا »پامنب ــر« ي »چهل منب
ــروب  ــق آن غ ــه طب ــت ک ــرم گرگانی هاس ــاه مح ــزاداری م ع
ــای  ــه منبره ــد ک ــی می رون ــه درب منازل ــردم ب ــوعا م روز تاس
ــرای  ــای آن هــا ب ــا روشــن کــردن شــمع در پ ــد و ب عــزاداری دارن
ــا  ــه گرگانی ه ــد، چراک ــا می کنن ــود دع ــج خ ــرآورده شــدن حواي ب
اعتقاددارنــد اگــر کســی شــمع روشــن کنــد و بــر روی چهل منبــر 

ــود. ــرآورده می ش ــش ب ــذارد حاجت بگ
ــت و  ــرم اس ــاه مح ــای م ــرگان از آيين ه ــر گ ــم چهل منب مراس
به عنــوان ميــراث معنــوی در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 
رســيده اســت. ايــن اثــر کــه بــا شــماره 550 در فهرســت آثــار ملی 
کشــور بــه ثبت رســيده از مراســم آيينی مــاه محــرم در روز تاســوعا 

اســت کــه تنهــا در محــالت قديمــی گــرگان برگــزار می شــود.
 خانه هـای گرگانـی منبر خود را بيـرون از درب منزل قـرار می دهند، 

تا هرکسـی نذری دارد شـمعی روشـن کند و بر روی آن قـرار دهد.
ــوند و در  ــا می ش ــوعا مهي ــر روز تاس ــزاداری در عص ــته های ع دس
خيابان هــا و کوچه هــا بــه زنجيرزنــی می پردازنــد، ســپس مراســم 

پامنبــری آغــاز می شــود و تــا نمــاز مغــرب و عشــاء ادامــه دارد.
 

lتعزیه و شبیه خوانی
تعزيه خوانـی و شـبيه خوانی ازجملـه آداب مـاه محـرم بـوده اسـت 
کـه متأسـفانه امـروزه بـه فراموشـی سپرده شـده و تعزيه خوانـان 
زبردسـت و مهـار، دار دنيـا را وداع گفته انـد. درهر شـهر گـرگان هم 

تعزيه خوانـی برگـزار می شـود امـا خيلـی کمرنگ تـر از گذشـته.
ــه  ــدان در خان ــه هنرمن ــی تکي ــا برپاي ــم ب ــی ه ــدان گرگان هنرمن
اميرلطيفــی يــا خانــه کبيــر شــهر گــرگان بــا اجــرای برنامه هــای 
ــه، مراســم شــعرخوانی، اجــرای  ــه برگــزاری تعزي متعــددی ازجمل
ــه ســرور و  ــر ب ــب هن ــی و ... ارادت خــود را در قال نمايشــنامه خوان

ــد. ــه می کنن ــهيدان ارائ ــاالر ش س

مونا  
 محمد قاسمی

»طوق بندان« و »دسته چوبی« عزاداری ویژه گرگانی ها در محرم

آیین های عاشـورایی
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»علم گردانی« آئینی به 
قدمت بیش از ۳۵۰ سال

»علــم گردانــی« آئینــی مذهبــی در 
ــه در روز  ــت ک ــاب اس ــتان مین شهرس
پنجــم محــرم و بــا قدمــت بیــش از 
ــور  ــی و حض ــنتی قدیم ــان س ــا هم ــان ب ــال همچن 350 س
صدهــا هــزار عاشــق امــام حســین )ع( برگــزار مــی شــود. 

»علــم گردانــی« آئينــی مذهبــی در شهرســتان مينــاب اســت 
ــال  ــش از 350 س ــت بي ــا قدم ــرم و ب ــم مح ــه در روز پنج ک
ــی شــود  ــزار م ــر گ ــان روشــهای قديمــی ب ــا هم ــان ب همچن
کــه در ايــن روز جمعيــت ميليونــی از جــای جــای کشــور بــرای 
ــد. ــی کنن ــدا م ــن مراســم حضــور پي ــزاداری واي شــرکت درع
آئيــن »علــم گردانــی« در مينــاب کــه بــر گرفتــه  از برافراشــته 
ــری  ــال 63 هج ــول )ص( در س ــرت رس ــم حض ــدن پرچ ش
ــای  ــرای احي ــين)ع(  ب ــام حس ــارک ام ــتان مب ــا دس ــری ب قم
ــا  ــت ه ــا شــور واشــتياق هيئ ــال اســت ب ــن اســالم در کرب دي
ــا  ــاله  ب ــه س ــرم هم ــاه مح ــن روز از م ــزاداران در پنجمي وع

ــود. ــزار می ش ــتر برگ ــه بيش ــکوه هرچ ش
برگــزاری ايــن مراســم کــه خــود دارای ســبک وســياق خاصــی 
ــه هــای آن در روزهــای پيــش از  اســت بيشــتر کارهــا و برنام
برگــزاری مراســم توســط بانــی هــا و برگــزار کننــده هــای آن 

صــورت مــی گيــرد.
براســاس رســم و ســنتی کــه از روزگاران کهــن در شــهر ميناب 
ــا  ــم ه ــه عل ــده اســت، در روز پنجــم محــرم، هم ــای مان برج
ــتا، در  ــف، از شــهر و روس ــای مختل ــه ه ــا و تکي از حســينيه ه
محلــی بــه نــام »ماتــم قلعــه«، در مرکــز شــهر، در کنــار هــم 
قــرار مــی گيرنــد و هيــأت هــای عــزاداری دور هــم جمــع مــی 
شــوند تــا در مراســم »علــم پيامبــر)ص(« کــه همــه ســاله در 

ايــن روز خــاص برگــزار مــی شــود، شــرکت کننــد.
ــه مــکان  ــال آن ب ــی « و انتق ــم گردان ــا کــردن »عل نحــوه برپ
ــم  ــح روز پنج ــه صب ــت ک ــورت اس ــن ص ــه اي ــر ب ــورد نظ م
محــرم، پايــه چوبــی نمــاد علــم پيامبــر)ص(  را کــه طــول آن 
ــار، از درون  ــال انتظ ــک س ــس از ي ــد، پ ــی رس ــر م ــه 6 مت ب
حســينيه بيــرون مــی آورنــد و پــس ازمراحــل شســت و شــو در 
آب رودخانــه شــهر، آن را بــه ســوی »حســينيه ميانــی« بــرده و 
ســپس بــا پارچــه رنگــی تبــرک شــده، خلخــال هــای نقــره ای 
ــد  ــن  و در بع ــده آن را تزئي ــای نخــی تابي ــد و بنده ــره مانن داي
ــروع  ــرای ش ــر ب ــکان موردنظ ــردم در م ــان روز م ــر هم از ظه

مراســم اجتمــاع مــی کننــد.
در ايــن هنــگام مــردم وعــزاداران بــا ســردادن ذکرهــا و نوحــه 
هــای مختلــف محلــی بــا ســبک بومــی، عــزاداری مــی کنند و 
زمانــی کــه ايــن مراســم بــا کثــرت جمعيــت در حــال برگــزاری 
ــج( را از درون  ــان )ع ــب زم ــرت صاح ــم حض ــاد عل ــت، نم اس
حســينيه ماتــم قلعــه )محمــد رســوهلل )ص(( بيــرون آورده و بــه 

اســتقبال ســاير علــم هــا مــی برنــد.
مــردم و بــزرگان ايــن منطقــه بــر ايــن عقيــده انــد کــه چــون  

حضــرت مهــدی )عــج( از ديگــر امامــان و معصومــان کوچــک 
ــر)ص(  ــه آنهــا  و پيامب ــرای ســالم کــردن ب ــد ب ــر اســت باي ت
ــه  ــی را ک ــر امام ــم ه ــيوه عل ــن ش ــه همي ــود. ب ــقدم ش پيش
کوچکتر اســت بــه اســتقبال علــم ديگــر امامــان و پيامبــر)ص( 
ــل  ــد و ســپس عــزاداری در مقاب ــد و ســالم مــی دهن مــی برن

حســينيه ميانــی، تــا غــروب آفتــاب ادامــه پيــدا مــی کنــد.
عبدالعلــی زائــری، رئيــس شــورای شــهر مينــاب در گفت وگــو 
ــردم  ــگ م ــنت وفرهن ــت: س ــان داش ــر بي ــگار مه ــر ن ــا خب ب
ــش از 500 ســاله دارد  ــاب ريشــه در قدمــت بي شهرســتان مين
کــه اگــر قــرار باشــد مراســم و فرهنــگ مــردم مينــاب را ثبــت 
ــی و  ــمات آيين ــگ ومراس ــل فرهن ــه اص ــد ب ــد باي ــی کنن مل

ــژه ای داشــت. ــگاه وي ــی ن قديم
زائــری بــا ادامــه ايــن مطلــب کــه مديــرکل ميــراث 
ــينه  ــزاداری و س ــم ع ــت مراس ــده ثب ــتان وع ــی اس فرهنگ
ــی  ــت: برخ ــان داش ــت بي ــاب را داده اس ــته مين ــی نشس زن
از  شــناختی  هيــچ  واســتانی  مســئوالن شهرســتانی  از 
ــزاری  ــورد برگ ــری در م ــم گي ــد و تصمي ــا  ندارن ــن آئينه اي
مراســمها و يــا بــه ثبــت ملــی رســاندن آنهــا بايــد بــا حضــور 
يــک معتمــد بومــی و محلــی کــه از ايــن آئيــن هــا اطــالع 

ــرد. ــورت بگي ــی دارد ص کاف
ــگ  ــک فرهن ــاب ي ــی« در مين ــم گردان ــت: »عل ــری گف زائ
ــه  اصيــل عــزاداری در شهرســتان و اســتان اســت کــه برگرفت
ــوده و  ــته ب ــان گذش ــزرگان و عالم ــناد ب ــته و اس از دســت نوش

ــت. ــده اس ــدار مان ــروزه پاي ام
ــم  ــن مراس ــت: اي ــوان داش ــاب عن ــهر مين ــورای ش ــس ش رئي
ــی  ــا اســتانهای جنوب ــک مراســم خــاص در اســتان و ي ــه ي ک
کشوراســت در گذشــته بــه شــيوه هــای ســنتی و بومــی اصيــل 
ــا در حــال حاضــر برخــی از شــيوه هــای  برگــزار مــی شــد ام
نويــن که بــا فرهنــگ مــردم ايــن منطقــه همخوانــی نــدارد در 

ــل شــده اســت. ــاب دخي ــردم مين ــزاداری م ع
ــی  ــير قربان ــول مس ــادی در ط ــفندان زي ــم گوس ــن مراس در اي
مــی شــوند همچنيــن در ايــن روز مــردم از جــای جــای اســتان 
ــام  ــرای انج ــود ب ــخ خ ــادات راس ــق اعتق ــر طب ــزگان ب هرم
نــذورات، گوســفندانی را بــرای قربانــی کــردن در جلــوی علــم 

ــد. ــح مــی کنن ــذورات خــود ذب ــی ن ــرای قبول ب

ــفای  ــر ش ــی ب ــی مبن ــادات قبل ــا اعتق ــراد ب ــن اف ــی از اي برخ
بيمــاران و حاجــت گرفتــن در ايــن روز هرســاله در ايــن روز بــه 
ــد  ــراد نيازمن ــن اف ــت آن را در بي ــد و گوش ــی پردازن ــی م قربان

ــد. تقســيم مــی کنن
رئيــس شــورای شــهر مينــاب گفــت: در گذشــته در اين مراســم 
افــرادی کــه گوســفند رابــرای قربانی کــردن مــی آوردنــد بعد از 
قربانــی بــا پخــت غــذا در يــک وعــده بــه مــردم غــذای نــذری 
ميدادنــد امــا امــروزه طبــق اعتقــاد مــردم کــه همــان ريختــن 
خــون اســت بعــد از قربانــی گوســفندان را در اختيــار اوقــاف و يا 
حســينيه هــا و يــا مســاجد بــرای انجــام پخــت غــذای نــذری 

مــی گذارنــد.
آنطــور کــه شــواهد ماجــرا مــی گوينــد اداره اوقــاف بــرای جمع 
آوری ايــن نــذورات و گوســفندان قربانی شــده وارد شــده اســت 
ــرای  ــاران ب ــن بيم ــد. همچني ــی کن ــع آوری م ــا را جم و آنه

گرفتــن حاجــت وشــفا در ايــن مراســم حاضــر مــی شــوند.
ــردم  ــتر م ــرای بيش ــن روز ب ــه در اي ــای ک ــوه ه ــی از جل يک
حائــز اهميــت بــوده حضــور بيمــاران و افــراد معلــول اســت کــه 
بــرای گرفتــن حاجــت و شــفاء از سيدالشــهدا )ع( در حالتــی کــه 
حضورآنهــا در ايــن جمعيــت ســخت اســت حاضــر می شــوند و 
عــالوه بــر شــرکت در مراســم ســينه زنــی طلــب حاجــت مــی 

کننــد.
ــاکان  ــی از ني ــق شــنيده هاي ــه اينکــه  طب ــا اشــاره ب ــری ب زائ
وبــزرگان در گذشــته بيمارانــی در ايــن روز حاجــت گرفتــه انــد 
گفــت: يکــی از ســنت هــای مــردم ايــن منطقــه ايــن اســت که 
بــا اعتقــادی کــه مــردم بــه ائمــه اطهــار دارنــد در ايــام محــرم 
خصوصــا روز پنجــم محــرم بــا رســاندن دســت خــود بــه ايــن 
علــم وعلــم هــای موردنظــر خــود بانيــت قلبــی خــود شــفای 

ــد. ــام می طلبن ــن اي ــان در اي ــاران را از امام بيم
ــودی  ــرای بهب ــی را ب ــردم نذورات ــن روز م ــت: در اي ــری گف زائ
بيمــاران خــود و طلــب آمــرزش بــرای رفتگانشــان توزيــع مــی 

کننــد.
ــی در  ــای مذهب ــن ه ــم وائي ــه مراس ــت: هم ــان داش وی بي
شهرســتان مردمــی برگــزار مــی شــود و نبايــد برخــی از ادارات 
در نحــوه برگــزاری مراســم دخيــل باشــند و يــا در برگــزاری آن 

ــع تراشــی کننــد. مان

حبیب   عیدزاده
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ــاله  ــر س ــد ه ــتان بیرجن ــردم شهرس م
بــا برپایــی مراســم ســنتی علــم بنــدان 
ــاه  ــاز م ــرم، آغ ــاه مح ــل از م در روز قب
عــزا را بــه عاشــقان و دلداگان حســینی 

اعــام مــی کننــد. 
ــا  ــت ه ــش، دس ــرای آرام ــا ب ــب ه قل
بــرای حــک کــردن عشــق بــر روی 
ســینه آمــاده انــد، نفــس هــا بــه شــماره افتــاده، آری 

»محــرم« آمــده . . .

بــاز صــدای نوحــه جانــان از ايــن وادی بــه گــوش مــی رســد و باال 
رفتــن دســتهای حســينيان ناقــوس جانهــا را بــه لــرزه مــی انــدازد، 
ــد از هــزار و چهارصــد  ــن چــه شــور اســت کــه بع ــه راســتی اي ب
ــخ،  ــدازد؟ آری؛ تاري ــرزه مــی ان ــه ل ســال بازهــم يــک جهــان را ب
خــود مبهــوت و شــگفت زده  يــک روز خويــش اســت؛ عاشــورا ...

تيــک تيــک ثانيه هــا آخريــن نفــس هــای مــاه ذی الحجــه و آغاز 
ــداده  ــزاران عاشــق و دل ــد، ه ــی کن ــم را اعــالم م ــزا و مات ــاه ع م
حســينی در حــال آمــاده شــدن بــرای ورود بــه ايــن مــاه هســتند، 
کــم کــم بيــرق هــای عــزا در هــر کــوی و برزنــی علــم مــی شــود 
ــر  ــن ه ــر ت ــه ب ــزای حســين اســت ک ــياه ع ــای س ــن ه و پيراه

عاشــقی پوشــيده مــی شــود.
 

lآغــاز محــرم در بیــن پایتخــت نشــینان دیار شــور 
حسینی

مــردم خراســان جنوبــی نيــز ايــن پايتخــت نشــينان ديــار شــور و 
شــعور حســينی، در ســرزمينی کوچــک بــا دلــی بــزرگ بــه بلندای 
بيــرق حســين همنــوا بــا نالــه آســمان و زميــن، دوشــادوش هــم، 
نــوای يالثــارات الحســين ســر مــی دهنــد و يا حســين گويــان علم 
هــای عــزا را برپــا مــی کننــد، علــم هايــی کــه نســل بــه نســل آن 
را گذشــتگان خــود بــه ارث بــرده انــد و هــر ســال نســلی از ســادات 
ــا گذشــت و  ــرده و ب ــوش ک ــياه پ ــا را س ــل از محــرم آن ه روز قب
گــذار در کوچــه هــای شــهر ورود مــاه عــزا را بــه گــوش عاشــقان 

آن حضــرت مــی رســانند.
مراسـم علم بنـدان يـا بـه گويـش بيرجنـدی »علـم بندو« يکـی از 
مراسـم های سـنتی ويژه عـزاداری مـاه محـرم در خراسـان جنوبی 
اسـت که سـادات بيرجند با برپايی مراسـم علم بنـدان در آخرين روز 
از مـاه ذی الحجـه، آغاز عزاداری سـاالر شـهيدان را اعالم می کنند.  

ــزاداری  ــم ع ــن عالئ ــن و اصلی تري ــم تري ــی از مه ــه يک ــم ک عل
بــوده در بيــن مــردم اســتان از اهميــت و احتــرام خاصــی برخــوردار 
اســت و علم هــا اغلــب بانــی و علــم چــی دارنــد کــه ايــن 
ــه آنهــا منتقــل شــده اســت مردمــان  ــه طــور موروثــی ب شــغل ب
ــه  ــدان را ب ــم بن ــای دور روز عل ــته ه ــی از گذش ــان جنوب خراس
ــا شــيپور زدن  ــو و ي ــی«، اعــالم از بلندگ وســيله »چاووشــی خوان
اطــالع رســانی مــی کردنــد و پــس از جمــع شــدن مــردم، بــزرگان 
ــن و  ــم را تزيي ــا عل ــاس و پارچه ه ــتن لب ــا بس ــل ب ــادات مح و س
تــوغ علــم را می بندنــد و در حيــن ايــن کار نيــز فــردی چاووشــی 

ــتند. ــی فرس ــوات م ــران صل ــد و ديگ می خوان

lعلم، مهمترین و اصلی ترین نماد عزاداری
ــزاداری  ــم ع ــن عالئ ــن و اصلی تري ــم تري ــی از مه ــه يک ــم ک عل
بــوده در بيــن مــردم اســتان از اهميــت و احتــرام خاصــی برخــوردار 
اســت و علم هــا اغلــب بانــی و علــم چــی دارنــد کــه ايــن شــغل 

بــه طــور موروثــی بــه آنهــا منتقــل شــده اســت.
ــاق  ــه اتف ــان، علم هــا را در خانه هايشــان ب  در برخــی مناطــق باني
اقــوام خــود بســته و گروهــی هــم مراســم علم بنــدان را در مســجد 
انجــام می دهنــد و بــرای ايــن کار روز قبــل از مراســم پارچه هــای 

ــويند. ــم را می ش عل
در روسـتای »درخـش«، علـم  بنـدان مراسـمی اسـت کـه در روز 
چهـارم محـرم  الحـرام انجام می شـود، بـه گونـه ای که علـم بندها 
در مسـجد جامـع درخش گـرد هـم می آيند و علم هـا را گرفتـه و تا 

عصـر عاشـورا همـراه عـزاداران در مراسـم حمـل می کنند.  
ــار )ع(  ــه اطه ــی از ائم ــام يک ــه ن ــدام ب ــر ک ــا ه ــم ه ــن عل اي
نامگــذاری و بــه ايــن ترتيــب 12 علــم بــه نــام 12 امــام و دو علــم 
بــه نــام حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و قمــر بنــی  هاشــم حضــرت 
ابالفضــل العبــاس)ع( در مراســم خــاص بــا پارچه هايــی بــه 

رنگ هــای مختلــف پوشــانده می شــود.
 

lعشق های موروثی
مراســم ســنتی علــم بنــدان در روســتای درخــش نســل به نســل از 
پــدر بــه پســر بزرگتــر خانــواده انتقــال يافتــه و هرکــدام از علم هــا 

ــم  ــت دارای عل ــی اس ــی موروث ــه دارای صاحب ــر اينک ــالوه ب ع
 گردانــی موروثــی نيــز هســت.  

در روســتای »مهموئــی« علــم را بــزرگ ده کــه از ســيدان 
ــار باشــد،  ــا ان ــازه ي ــدد و اگــر فصــل ســيب ت روســتا اســت می بن
ــا  ــل آن ه ــر فص ــدد و اگ ــم می بن ــه عل ــاری را ب ــا ان ــيب و ي س
ــار در داخــل يکــی از  ــا ان ــه جــای ســيب و ي نباشــد پارچــه ای را ب

دســتمال های علــم گــره می زننــد.  
در شــهر بيرجنــد نيــز مراســم علــم بنــدان در غــروب آخريــن روز 
مــاه ذی الحجــه برگــزار و علــم گــردان ها بــا خوانــدن اشــعاری در 
کوچــه و بــازار، عــزاداری امــام شــهيد را بــه مردم اعــالم کــرده و از 

نزديــک شــدن روز تاســوعا و عاشــورا خبــر مــی دهنــد.
ــل  ــن شــهر منتق ــورا اي ــه مســجد عاش ــا ب ــم ه ــز عل ــا ني در انته
ــن و  ــنتی حس ــزاداری س ــزاری ع ــی و برگ ــه خوان ــس از روض و پ
حســين، علم هــا را پــای منبــر می بردنــد کــه در اصطــالح بــه آن 

ــود. ــه می ش ــم« گفت ــردن عل ــت ب ــه تخ »ب
ــد در  ــهر بيرجن ــدان در ش ــم علم بن ــز مراس ــر  ني ــال حاض در ح
ــا  ــهر ب ــن ش ــورا اي ــجد عاش ــرا )س( و مس ــان الزه ــت محب هيئ
ــروف  ــم  دار مع ــادات عل ــه س ــه ب ــادات ک ــدادی از س ــور تع حض

هســتند، برگــزار می شــود.  
 

ــراث  ــت می ــدان در فهرس ــم بن ــم عل ــت مراس lثب
ــور ــوی کش معن

ــه  ــان اينک ــا بي ــی ب ــان جنوب ــی خراس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي

اهتزاز علم های عزا   در   بیرجند/ 
نوای یالثارات الحسین به گوش می رسد

عالیه    نخعی
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ــا آئيــن علــم بنــدان آغــاز مــی  مراســم مــاه محــرم در اســتان ب
شــود،  مــی گويــد: مراســم علــم بنــدان يکــی از مراســم ســنتی 
ــماره 627-  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــان جنوب ــزاداری در خراس ع
ــه ثبــت رســيده  ــوی کشــور ب ــراث معن 22.9.91 در فهرســت مي

ــت. اس
 مراســم علــم بنــدان يــا عقــد علــم در برخــی مناطــق در غــروب 
آخريــن روز مــاه ذی الحجــه انجــام مــی شــود کــه نشــانه آغــاز 
مراســم مــاه محــرم اســت حســن رمضانــی بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــم  ــب عل ــه صاح ــد ک ــی دارن ــی و علمچ ــب بان ــا اغل ــم ه عل
محســوب مــی شــوند، عنــوان داشــت: ايــن کار بــه طــور موروثی 

ــواده مــی رســد. ــه پســر بــزرگ تــر خان از پــدر ب
ــی  ــيله چاووش ــه وس ــردم را ب ــدان م ــم بن ــه داد: روز عل وی ادام
ــع  ــس از جم ــازند و پ ــی س ــو آگاه م ــالم از بلندگ ــا اع ــی ي خوان
شــدن مــردم، بــزرگان و ســادات محــل بــا لبــاس هــا، دســتمال، 

ــد. ــم را مــی بندن ــوغ عل پارچــه هــا و ت
 مديــرکل ميــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی بــا بيــان اينکــه 
ــق در  ــی مناط ــم در برخ ــد عل ــا عق ــدان ي ــم بن ــم عل مراس
ــه  ــود ک ــی ش ــام م ــه انج ــاه ذی الحج ــن روز م ــروب آخري غ
نشــانه آغــاز مراســم مــاه محــرم اســت، بيــان کــرد: در برخــی 
ــم  ــم و هفت ــم، شش ــای پنج ــم در روزه ــن مراس ــتاها اي روس
محــرم آغــاز مــی شــود و دليــل آن را ورود اهــل بيــت)ع( بــه 

ــد. ــال ذکــر مــی کنن کرب

l برگــزاری همایــش شــور حســینی همــراه با ســه 
ــنتی عزاداری ــم س مراس

رئيــس شــورای هيئــت هــای مذهبــی خراســان جنوبــی اظهــار 
کــرد: مراســم علــم بنــدان يکــی از آييــن هــای قديمــی مــردم 
ــن  ــه اي ــاه محــرم اســت ک ــه م ــرای ورود ب ــی ب ــان جنوب خراس
مراســم هــر ســاله روز قبــل از آغــاز مــاه محــرم در  محــل هيئــت 
محبــان الزهــرا و فاطميــه بيرجنــد بــا حضــور همــه هيئــت هــای 

مذهبــی برگــزار مــی شــود.
غالمرضــا عباســی مقــدم همچنين مراســم بيــل زنی در خوســف 
و مراســم حســن حســين را يکــی ديگــر از مراســم هــای ســنتی 
عــزاداری در اســتان عنــوان کــرد و گفــت: آييــن هــای عــزاداری 
مــاه محــرم در هــر نقطــه از اســتان رنــگ و بــوی خــاص خــود 
را داشــته کــه نشــان از ارادت مــردم بــه ســيد و ســاالر شــهيدان 

اســت.
وی بــه برنامــه هــای عــزاداری اســتان در ايــن مــاه اشــاره کــرد و 
گفــت: در روز نخســت محــرم همايش شــور حســينی در مســجد 
امــام حســين)ع( بيرجنــد برگــزار مــی شــود کــه در ايــن مراســم 
ســه آييــن ســنت عــزاداری اســتان از جملــه علــم بنــدان، بيــل 

زنــی و حســن و حســين اجــرا خواهــد شــد.
 رئيــس شــورای هيئــت هــای مذهبــی خراســان جنوبــی بــا بيان 
اينکــه برنامــه هــای مشــترک همه هيئــت هــای مذهبی اســتان 
در دهــه اول محــرم برنامــه حرکــت تــوأم بــا مداحی و ســخنرانی 

خواهــد بــود، بيــان کــرد: در شــهر بيرجنــد نيــز حرکــت هيئــت 
هــا از شــب هشــتم محــرم آغــاز و تــا ظهــر روز يازدهــم محــرم 

نيــز ادامــه دارد.
ــيرخوارگان  ــش ش ــزاری هماي ــن از برگ ــدم همچني ــی مق عباس
ــزود:  ــر داد و اف ــد خب ــرم در بيرجن ــم مح ــينی در روز پنج حس
مراســم محــوری اســتان در حســينيه جمــاران خواهــد بود بــا اين 
ــا اجــرا مــی شــود. ــن مراســم در تمــام شهرســتان ه وجــود اي

 
lآغــاز حرکــت 1237 هیئت عــزاداری در خراســان 

بی جنو
وی بــا اشــاره بــه اينکــه برنامــه ويــژه عــزاداری بعــد از ظهــر 
تاســوعا در هيئــت ابوالفضلــی و شــب عاشــورا در هيئــت 
فاطميــه بيرجنــد خواهــد بــود کــه بيشــتر هيئــت هــا در ايــن 
ــوان داشــت: در روز عاشــورا  ــد، عن جلســات شــرکت مــی کنن
ــه  ــده ب ــن ش ــزاداری در مســيرهای تعيي ــای ع ــت ه ــز هيئ ني
ســمت قتلــگاه کــه در ورودی مــزار شــهدا قــرار دارد، حرکــت 

ــد. ــی کنن م
وی ادامــه داد: نمــاز ظهــر عاشــورا نيــز در قتلــگاه اقامــه می شــود 
و هيئــت هايــی کــه نتواننــد تــا موقــع اذان بــه قتلــگاه برســند در 

مســير نمــاز ظهــر عاشــورا را بــه جــا خواهنــد آورد.
ــا  ــی ب ــان جنوب ــی خراس ــای مذهب ــت ه ــورای هيئ ــس ش رئي
ــان  ــام غريب ــم ش ــم مراس ــب يازده ــه در ش ــه اينک ــاره ب اش
ــت  ــز هيئ ــان داشــت: در روز يازدهــم ني ــت هــا اســت، بي هيئ
ــزاداری و  ــه ع ــد ب ــينی بيرجن ــت حس ــور در هيئ ــا حض ــا ب ه

ــد. ــی پردازن ــوگواری م س
ــی  ــت مذهب ــزار و 23۸ هيئ ــک ه ــود ي ــه وج ــدم ب ــی مق عباس
در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: همچنيــن در حــال حاضــر 
ــون  ــه، 37 انجمــن و 125 کان ــه، 16 مهدي 672 حســنيه، 16 تکي

ــود دارد. ــتان وج ــطح اس ــاجد در س ــری مس ــی و هن فرهنگ
نخــل بنــدان، نخــل گردانــی، ســنگ زنــی، بيــل زنــی، مشــعل 
ــن هــای  ــی از ديگــر آيي ــه خوان ــی و تعزي ــی، شــبيه گردان گردان
ــوده کــه مــردم خراســان  ســنتی مــردم اســتان در مــاه محــرم ب
جنوبــی بــا اجــرای ايــن مراســم هــا همنــوا بــا شــهدای دشــت 

ــه ســوگ مــی نشــينند. کربــال محــرم را ب
ــه  ــوازش می دهــد، ثاني ــوی محــرم شــميم جــان را ن ــروز ب ام
ــاه ذی الحجــه و ثانيه هــای  ــم لحظه هــای آخــر م شــمار تقوي
ــوس  ــه ه ــا هم ــی دل ه ــد، گوي ــان می ده ــار را نش ــر انتظ آخ
ــه  ــيدن کاروان حســين )ع( ثاني ــرای رس ــال دارد و ب ــرب و ب ک

شــماری می کننــد.
ــل  ــروز در مح ــاعت 15 ام ــز س ــدان ني ــم بن ــنتی عل ــم س مراس
هيئــت محبــان الزهــرا و فاطميــه شــهر بيرجنــد برگــزار خواهــد 

ــد. ش

آیین های عاشـورایی
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شــیرخوارگان  آئیــن 
ــه میزبانی  حســینی)ع( ب
ــوی  ــدس رض ــتان ق آس
و بــا اهــدای لبــاس ســبز 
بــه شــیرخواران رضوی، 

ــد.  ــزار ش برگ

نخســتين جمعــه مــاه محــرم در سراســر 
ايــران حــال و هــوای ديگــری دارد. در مشــهد 
ــران  ــر اي ــه ديگ ــزار نقط ــه ه ــد س ــز همانن ني
ــن روز  ــادران در اي ــود. م ــا ب ــر پ ــور ب ــن ش اي
ــنايی  ــرای آش ــود را ب ــيرخوار خ ــدان ش فرزن
ــوگ  ــه س ــرده و ب ــا ک ــال مهي ــام کرب ــا پي ب

 . می نشــينند
حــرم مطهــر رضــوی نيــز امــروز ميزبان هــزاران 
ــادران از  ــته م ــود؛ دسته دس ــينی ب ــداده حس دل
گوشــه و کنــار شــهر مشــهد خــود را بــه بــارگاه 
ملکوتــی امــام رضــا )ع( رســانده تــا بــا کــودکان 
شيرخوارشــان در ايــن مصيبــت غم بــار بــه 

ــد.  ــوگواری بپردازن س
ــود  ــی ب ــو از مادران ــوی ممل ــع رض ــن جام صح
ــاس ســبز پوشــانده  ــه شــيرخواران خــود را لب ک
حضــرت  بانــام  مزيــن  پيشــانی بندهايی  و 
علی اصغــر و اباعبــداهلل حســين )ع( بــر ســر 
ــود را روی  ــدان خ ــد و فرزن ــته بودن ــا بس آن ه
ــک  ــهيد کوچ ــت ش ــه در مظلومي ــت گرفت دس

ــتند. ــوگ نشس ــه س ــال ب کرب
ــای  ــرق در زمزمه ه ــوی غ ــر رض ــرم مطه ح
»يــا حســين)ع(« و بــا حضــور هــزاران ســرباز 
ــک  ــرواز مالئ ــگاه پ ــينی جاي ــيرخوار حس ش

ــود.  ــده ب ش

lنذر امام زمان)عج(
ــود و  ــرده ب ــا را پرک ــودکان فض ــه ک آوای گري
ــوم  ــای معص ــن صداه ــی از اي ــت خاص معنوي
ــرای  ــا مرثيه س ــود و ب ــده ب ــم ش ــا حاک ــر فض ب
مداحــان اهل بيــت عطــر عاشــورايی در صحــن 

ــيد.  ــام رس ــه مش ــيد ب ــام خورش ام
تمــام هســتی و دارونــدارش هميــن فرزنــد 
ــا او  ــت ت ــر اس ــالم حاض ــی درراه اس ــت ول اس
ــيرخوار  ــودک ش ــه ک ــادری ک ــی کندم را قربان
ــود و اشــک از  ــه ب ــر روی دســت گرفت خــود را ب
چشــمانش جــاری بــود، پــاره تنــش را نــذر امــام 
ــتی  ــام هس ــت، تم ــرد و می گف ــش می ک زمان
ــی درراه  ــت ول ــد اس ــن فرزن ــدارش همي و دارون
ــد.  ــی کن ــا او را قربان ــت ت ــر اس ــالم حاض اس
مــادر ديگــری کــه بــه فرزنــدش شــير مــی داد، 
ــخن  ــورا س ــان عاش ــه از مجري ــض و کين ــا بغ ب

 . می گفــت
بــا او بــه گفتگــو نشســتم تــا اندکــی از وظيفه ای 
ــد. وی  ــو کن ــان بازگ ــردن دارد برايم ــر گ ــه ب ک
ــن  ــه صح ــود را ب ــه خ ــد هفت ماه ــت: فرزن گف
پرمهــر امــام رضــا )ع( آورده ام تــا از هميــن 
ابتــدای راه، بــا داســتان مظلوميــت خانــدان 

ــود. ــنا ش ــر آش پيامب
ايــن مــادر افــزود: در واقعــه کربــال آب را از 
ــه  ــد و او را ب ــغ کردن ــز دري ــه ني ــودک 6 ماه ک
ــادران  ــا م ــن م ــون اي ــاندند و اکن ــهادت رس ش
ــه  ــا ب ــن حقيقت ه ــن اي ــا آموخت ــه ب ــتيم ک هس
ــم.  ــده نگهداري ــالم را زن ــد اس ــان باي فرزندانم
ــذر امــام زمــان )عــج(  ــد خــود را ن وی کــه فرزن
کــرده بــود گفــت: فرزندانمــان را بايــد بــه نحوی 
ــوان  ــا به عن ــوان از آن ه ــه بت ــم ک ــت کني تربي

ــام بــرد. ســربازان امــام عصــر ن

ــبهه  ــدد ش ــام درص ــمنان اس lدش
ــی افکن

آئيــن جهانــی شــيرخوارگان حســينی 16 مهرماه 
ــدای  ــوی و اه ــدس رض ــتان ق ــی آس ــا ميزبان ب
لبــاس ســبز بــه شــيرخواران رضــوی، از ســاعت 
ــد در  ــات کالم اهلل مجي ــالوت آي ــا ت ــح ب 9 صب
ــا ســه هــزار  صحــن جامــع رضــوی هم زمــان ب

نقطــه ايــران و 41 کشــور جهــان آغــاز شــد.
در ايــن مراســم مداحــان ســعيد حداديــان و اميــر 
ــالم  ــد و حجت االس ــرايی کردن ــارف مرثيه س ع

جعفــر اســالمی فــر بــه ســخنرانی پرداخــت.
ســخنران مراســم حــرم مطهــر رضــوی اظهــار 
کــرد: امــام حســين)ع( در مســير توســعه و 
گســترش ديــن اســالم بــه مبــارزه بــا دشــمنان 

ــت. پرداخ
دشــمن در ايــن مبــارزه بــه هيــچ گروهــی رحــم 
نکــرد و يــک نمونــه آن طفــل شــيرخواره شــش 
ماهــه حضــرت سيدالشــهدا )ع(، حضــرت علــی 
اصغــر )ع( بودجعفــر اســالمی فــر ادامــه داد: 
دشــمن در ايــن مبــارزه بــه هيــچ گروهــی رحــم 
نکــرد و يــک نمونــه آن طفــل شــيرخواره شــش 
ماهــه حضــرت سيدالشــهدا )ع(، حضــرت علــی 
ــا تيــر ســه شــعبه حرملــه  اصغــر )ع( بــود کــه ب

ــه شــهادت رســيد. ب
ــان اينکــه دشــمنان اســالم  ــا بي ــر ب اســالمی ف
درصــدد شــبهه افکنــی در اعتقــادات مســلمانان 
نســبت بــه واقعــه کربــال هســتند، افــزود: 
ــد شــش  ــام حســين)ع( فرزن ــرا ام ــد چ می گوين
ــرار داد. ــر دشــمن ق ــل تي ماهــه خــود را در مقاب
وی عنــوان کــرد: در حالــی کــه اگــر امــام 
حســين)ع( فرزنــدش را بــه لشــکر دشــمن 
ــرد  ــب آب نمی ک ــان طل ــی داد و از آن ــان نم نش

ــرای  ــرت ب ــه آن حض ــد ک ــان می گفتن ياوه گوي
رفــع تشــنگی فرزنــدش تــالش نکــرد در حالــی 
کــه دشــمن بــا شــيرخوارگان ســرجنگ نداشــت.

lهرگــز صــدای اســام خامــوش 
ــد ــد ش نخواه

ــرد:  ــار ک ــوی اظه ــر رض ــرم مطه ــخنران ح  س
ــن دليــل کــه حجــت را  ــه اي امــام حســين)ع( ب
بــر همــه تمــام کنــد و دهــان دشــمنان را ببنــدد 
علــی اصغــر را بــاالی دســت گرفــت و از دشــمن 
ــوی  ــمن گل ــا دش ــرد ام ــب آب ک ــرای وی طل ب

ــت. ــدش را نشــانه گرف فرزن
ــا اســالم و  ــان ب ــه اينکــه يزيدي ــا اشــاره ب وی ب
ــدای  ــتند ص ــد و می خواس ــف بودن ــق مخال ح
اســالم نــاب محمــدی را در تاريــخ محــو 
ــت:  ــت، گف ــل نخواس ــدای عزوج ــا خ ــد ام کنن
امــروز شــيرخوارگان حســينی نشــان دادنــد 
ــز صــدای اســالم  ــد گذاشــت هرگ ــه نخواهن ک

ــود. ــوش ش خام
ــن  ــم اي ــروز ه ــرد: ام ــان ک ــر بي ــالمی ف اس
دشــمنی هــا تمــام نشــده و ادامــه دارد و يزيديان 
ــکا، اســرائيل، انگليــس، داعــش،آل  زمــان )آمري
ســعود و آل خليفــه( اقــدام بــه کشــتار مســلمانان 
ــه هيــچ گروهــی از مســلمانان، حتــی  کــرده و ب
کــودکان رحــم نمی کننــد و آنــان را بــه شــکلی 

ــانند. ــهادت می رس ــه ش ــيانه ب وحش
ــن  ــود در اي ــا حضورخ ــادران ب ــه داد: م وی ادام
گردهمايــی، طفل هــای شــيرخواره خــود را 
ــد  ــد و از خداون ــين)ع( کردن ــام حس ــم ام تقدي
منــان عــزت ســربلندی جوامــع اســالمی و 
ــتار  ــودی دشــمنان اســالم را خواس شکســت ناب

ــدند. ش

آئین شیرخوارگان حسینی در حرم رضوی برگزار شد

مرتضی کهلکی
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از  بســیاری  مقصــد  محــرم  هفتــم 
عــزاداران حســینی از گوشــه و کنــار 
ــت  ــوده و اورطش ــتای کل ــور، روس کش
مازنــدران بــرای شــرکت در آییــن 
ســنتی و مذهبــی بــا قدمــت 300 ســاله 

جامــه پوشــان پیرعلــم اســت. 

آييــن جامــه پوشــان پيرعلــم و نخــل گردانــی اورطشــت قدمــت 
ــن روز آن  ــا هفتمي ــان ب ــرم همزم ــال مح ــاله دارد و هرس 300 س

ــود. ــرا می ش ــی اج ــنتی مذهب ــن س ــک آيي ــق ي طب
کلــوده از روســتاهای بخــش اهلــم رســتاق شهرســتان محمودآبــاد 
بــه شــمار مــی رود کــه بــا آييــن جامــه پوشــان پيرعلــم هرســال 
روز هفتــم محــرم ميزبــان عــزاداران حســينی از مناطــق مختلــف 
کشــور و اســتان اســت و بــا برپايــی آيين هــای عــزاداری در رونــق 

گردشــگری مذهبــی نقــش بســزايی دارد.
ــاد  روســتای کلــوده در 10 کيلومتــری مرکــز شهرســتان محمودآب
ــه  ــنتی جام ــن س ــت و آيي ــتا اس ــت 25 روس ــرار دارد و مرکزي ق
پوشــانی پيــر علــم کلــوده ده هــا ســال اســت در ايــن منطقــه طبق 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــم آيين ــک رس ي
عطــر و دود اســپند در ورودی روســتا بــه مشــام می رســد و اهالــی 
ــا باهــم در  ــد ت ــه اســتقبال زوار می آين ــا اســپند و گالب ب ــه ب محل
ــم کاروان  ــا ه ــد و م ــرکت کنن ــم ش ــان پيرعل ــن سياه پوش آيي
ــم  ــود را پيرعل ــک خ ــای دور و نزدي ــه از راه ه ــويم ک زواری می ش

رســانده اند.
ــه دل  ــت ک ــی اس ــق و ارادت مردمان ــی عش ــان، تجل ــه پوش جام
ــال  ــهيدان، هرس ــاالر ش ــای س ــد و در رث ــت دارن ــرو اهل بي درگ

ــد. ــرا می کنن ــنتی را اج ــن س ــن آيي ــرم، اي ــاه مح ــم م هفت
ــاله  ــد: هرس ــی می گوين ــی اهال ــن برخ ــن آيي ــينه اي ــاره پيش درب
شــمار زيــادی از گوشــه و کنــار کشــور بــه ايــن روســتا می آينــد و 
حاجاتشــان را از پيرعلــم می گيرنــد و ايــن ســنت، رســم عاشــورايی 
ــق و ارادت  ــی عش ــان، تجل ــه پوش ــت و جام ــوده اس ــان کل مردم
مردمانــی اســت کــه دل درگــرو اهل بيــت دارنــد و در رثــای ســاالر 
شــهيدان، هرســال هفتــم مــاه محــرم، ايــن آييــن ســنتی را اجــرا 

می کننــد.
ايــن ســنت حســينی چنديــن نســل در خانــواده جمالــی از اهالــی 
ــم  ــی پيرعل ــواده متول ــن خان ــود و اي ــرا می ش ــوده اج ــتای کل روس

هســتند.

جمالــی متولــی پيــر علم بــا اشــاره بــه قدمــت بيــش از 300 ســاله 
ايــن علــم می گويــد: مــا شــجره خاصــی نداريــم امــا مادربــزرگ 
ــل  ــج نس ــش از پن ــت بي ــرد می گف ــر ک ــال عم ــه 92 س ــن ک م
ــنت  ــن س ــت و اي ــا اس ــواده م ــم در خان ــر عل ــن پي ــه اي ــت ک اس

برگــزار می شــود.
وی در مــورد آغــاز مراســم افــزود: درگذشــته علــم در منــزل بــود 
ــرت  ــت کث ــه عل ــا ب ــی می شــد ام ــزل پذيراي ــان در من و از ميهمان
زوار دو مــاه مانــده بــه محــرم علــم را بــه منــزل می آوريــم وبــرای 
ــه  هرچــه بهتــر برگــزار شــدن مراســم علــم وکتــل از حســينيه ب

ــود. ــزل آورده می ش من
ــه  ــی ک ــزل و جوانان ــی من ــم اهال ــرای آوردن عل ــه داد: ب وی ادام
به صــورت خودجــوش بــه کمــک می آينــد علــم وکتــل را از 
حســينيه بــه ســمت منــزل حرکــت می دهيــم، در روز دوم محــرم 
ــارم روز  ــم، روز چه ــروع می کني ــا را ش ــردن برنج ه ــاک ک کار پ
علــم شــويان اســت کــه در ايــن روز بيشــتر مــادران حضــور دارنــد 
و آن روز بنــام مــادر حضــرت ابوالفضــل ام البنيــن جمــع می شــوند 

ــم. ــگاه مخصوصــی در آن روز داري ــرادران جاي ــرای ب ــه ب البت
جمالــی افــزود: در آن روز بــا ذکــر صلــوات، نوحــه وروضــه خوانــی 

کار را شــروع و در انتهــا بــا گالب علــم شســته می شــود.

جمالــی بــا تأکيــد بــر حفــظ ســنت های قديمــی در طــول مراســم 
ــا  ــود ب ــواد شــوينده شــيميايی نب ــه م ــم ک ــار داشــت: در قدي اظه
ــا تاســی از  خاکســتر وســرکه علــم را می شســتند و امــروزه هــم ب
آن ســنت قديمــی بــا خاکســتر آتــش و ســرکه وترشــی آب نارنــج 

ــم. ــا گالب شستشــو می دهي ــاره ب ــم شســته و دوب عل
جمالــی برگــزاری مراســم را در تمــام ســالهای گذشــته از افتخارات 
ــن در دوران  ــزرگ م ــد: مادرب ــی گوي ــد وم ــود می دان ــواده خ خان
قحطــی رضاشــاهی بــا نــان خشــک وچــای از ميهمانــان پذيرايــی 

کــرد و نگذاشــت ايــن ســنت حســنه دچــار وقفــه شــود.
ــم را  ــن مراس ــای اي ــر ويژگی ه ــم از ديگ ــر عل ــوان پي ــی ج متول
خوانــدن اشــعار ونوحــه هــای حماســی ذکــر و افــزود: طبــق يــک 
ــود را  ــی خ ــت قديم ــا حال ــم نوحه ه ــعی کردي ــی س ــنت قديم س
ــی  ــم حماس ــا ريت ــا ب ــام نوحه ه ــن روز تم ــذا در اي ــد ل ــظ کنن حف

خوانــده می شــود.
وی در ادامــه بــه روز هفتــم محــرم اشــاره وبيــان داشــت: شــب 
ــور خاصــی در اينجــا  ــا ش ــان ب ــم محــرم بســياری از جوان هفت
ــد،  ــاده می کنن ــرم را آم ــم مح ــذای روز هفت ــه وغ ــور يافت حض
ــرای  ــا ب ــد ت ــينيه می خوابن ــب را در حس ــا ش ــياری از آن ه بس
ــی  ــردا آمــاده باشــند و صبــح روز هفتــم از ۸ صبــح نوحه خوان ف
ــت  ــه جمعي ــج ب ــر شــروع وبتدري ــج نف ــی پن ــداد حت ــر تع ــا ه ب
ــر می رســد  ــه حــدود 10 هــزار نف ــا اينکــه ب ــه می شــود ت اضاف
ــد  ــت ش ــو از جمعي ــه ممل ــينيه وتکي ــاط حس ــه حي و پس ازاينک
ــفيدان  ــزل، ريش س ــاط من ــت و در حي ــزل حرک ــمت من ــه س ب
ــد  ــام می دهن ــم را انج ــانی عل ــه پوش ــتا جام ــن روس ومعتمدي

ــم. ــت می کني ــينيه حرک ــمت حس ــه س وب
ــوای  ــن ن ــدار کربالســت و طني ــه علم ــاد توســل ب ــم نم ــر عل پي
مداحــان دوبــاره در فضــا می پيچــد کــه فريــاد از غريبــی حســين 
ــاط  ــم، بس ــن پيرعل ــا آيي ــان ب ــد. هم زم ــر می دهن ــش س و خاندان
نــذری در کلــوده برپــا می شــود تــا بــا آن زائرانــی کــه بــه عشــق 
ــی  ــد، پذيراي ــرکت کرده ان ــم ش ــن مراس ــين )ع( در اي ــام حس ام

شــوند.
ــوده  ــرم در کل ــم مح ــال در هفت ــر س ــوده ه ــم کل ــر عل ــن پي آيي
ــاط  ــی نق ــادی را از اقص ــران زي ــون زائ ــود و تاکن ــزار می ش برگ
کشــور پذيــرا بــوده اســت. ايــن پيــر علــم توســط خانــدان جمالــی 
کــه در روســتای کلــوده از شهرســتان محمودآبــاد زندگــی می کنند 
دست به دســت شــده اســت و ايــن علــم بــا روســری هايی 
ــا  ــانده شــده و ت ــم محــرم پوش ــد در هفت ــذر می کنن ــردم ن ــه م ک
يــک مــاه قبــل از آغــاز محــرم ســال بعــد در تکيــه ايــن روســتا 

می مانــد.

آیینی که قدمت ۳۰۰ ساله دارد/ از علم شویان تا جامه پوشان

غفار داودی
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آیین های عاشـورایی

بزرگترین تکیه   قزوین 
میزبان تعزیه های 

باشکوه   محرم است
قزویــن  اســتان  تکیــه  بزرگتریــن 
میزبــان  آبــاد  یانــس  روســتای  در 
برگــزاری 10 شــب تعزیــه مــاه محــرم 
اســت.  فرارســیدن مــاه محــرم در 
ــوگواری و  ــم س ــزاری مراس ــار برگ کن
ــت  ــینی فرص ــقان حس ــزاداری عاش ع
ــی  ــش دین ــرای اجــرای نمای مناســبی ب

و مذهبــی تعزیــه اســت.

ــه  ــه در آن واقع ــت ک ــی اس ــارف، نمايش ــای متع ــه معن ــه ب تعزي
کربــال بــه دســت افــرادی کــه هريــک نقشــی از شــخصيت های 

ــود. ــان داده می ش ــد، نش ــده دارن ــی را برعه اصل
ــی - شــيعی و  ــی و ســنتی ايران ــر مذهب ــی هن ــش نوع ــن نماي اي
ــل  ــب اه ــی و مصائ ــن عل ــين ب ــدن حس ــاره کشته ش ــتر درب بيش

ــت اســت. بي
تعزيــه »يــا تعزيت« بــه معنــی ســوگواری، برپايــی يادبــود عزيزان 
ــيدن از  ــر و پرس ــه صب ــردن ب ــر ک ــليت، ام ــه، تس ــت رفت از دس
ــران  خويشــان درگذشــته، خرســندی دادن و در برخــی مناطــق اي

ــم اســت. ــس ترحي ــای مجل ــه معن ــد خراســان ب مانن
ــه ای از نمايــش  ــه عنــوان تعزيــه مشــهور اســت گون امــا آنچــه ب
مذهبــی منظــوم اســت کــه در آن عــده ای اهــل ذوق و کار آشــنا 
در جريــان ســوگواری های مــاه محــرم و بــرای نشــان دادن 
ارادت و اخــالص بــه اهــل بيــت، طــی مراســم خاصــی بعضــی از 
داســتان های مربــوط بــه واقعــه کربــال را پيش چشــم تماشــاچيان 

ــد. ــی می کنن بازآفرين
ــه اشــعاربيش از روش  ــدن هنرمندان ــت خوان ــه چــون اهمي درتعزي
ــی  ــا روضــه  خوان ــاس ب ــش واقعه هاســت، آن را در قي ــرا و نماي اج

ــد. ــز گفته ان ــی ني ــه  خوان تعزي

lقزوین مهد هنر تعزیه
هنــر تعزيــه، در طــول زمــان تغييراتــی را بــه خــود ديــده  امــا هنــوز 
ــی و  ــن هنرهــای ايران ــن و پرســابقه  تري ــف اصيل تري هــم در ردي
ــران  ــف اي ــران اســت و در اســتان های مختل ــان اي اســالمی مردم
از شــمالی ترين شــهرهای خراســان و آذربايجــان تــا جنوبی تريــن 
شــهرهای سيســتان و اهــواز از پهنــه کويــر تــا حاشــيه های 
زاگــرس، البــرز و قزويــن از دريــای خــزر تــا خليــج فــارس در ايــام 

ــود. ــزار می ش ــرم، برگ ــاه مح م
شـاخص ترين وجه نمايشـی در اين دوره تعزيه اسـت و شهر قزوين 

يکـی از مهم ترين کانون هـای تعزيه خوانی بوده اسـت.
مشــهورترين ايــن تعزيه خوان هــا مالعبدالکريــم جنــاب قزوينــی، 
يکــی ازمشــهورترين چهره هــای موســيقی دردوره قاجــار و اســتاد 
ــون  ــم چ ــری ه ــای ديگ ــه چهره ه ــت؛ البت ــال آذر اس آواز، اقب
ــن دوره  ــز در اي ــی، ني ــن ثقف ــرزا حس ــال آذر و مي ــن اقب ابوالحس

ــد. ــدی دارن حضــوری ج
نســخه های اشــعار ايــن نمايــش مذهبــی در سراســر ايــران تفاوت 
ــه  ــد و مــردم از اول مــاه محــرم همــه  ســاله ب ــا هــم دارن کمــی ب
ــران،  ــتاهای اي ــهرها و روس ــه، در ش ــن واقع ــالروز اي ــبت س مناس
مســاجد و تکايــا را بــا قالــی و قاليچــه آذيــن می بندنــد و ديوارهــا و 

ــد. ــياه پوش می کنن ــر را س منب
تــا چنــد ســال قبــل، شــبيه خوانی و تعزيه خوانــی از هفتــم محــرم 
ــا در شهرســتان ها  ــاط حســينيه ها و تکاي ــن و صحــن حي در ميادي

ــه  ــم يافت ــن کار تعلي ــرای اي ــه ب ــبيه خوان ها ک ــود و ش ــول ب معم
بودنــد، کار خــود را بــا طبــل، شــيپور و کرنــا در محــل تعيين شــده 

ــد. ــاز می کردن آغ
ــع  ــم جم ــر، کم ک ــوی ديگ ــان از س ــو و زن ــک س ــردان از ي م
ــی  ــبيه خوانی و تعزيه خوان ــم ش ــای مراس ــه تماش ــدند و ب می ش
ــت  ــفيد، مأموري ــد ريش س ــا چن ــک ي ــواًل ي ــتادند و معم می ايس
ــر  ــه را ب ــزاری تعزي ــط برگ ــم محي ــظ نظ ــردم و حف ــی م راهنماي

ــتند.     ــده داش عه
ــا داشــتن تعزيــه خوانانــی  ــا قدمتــی ديريــن ب تعزيــه در قزويــن ب
شــاخص و مطــرح نيازمنــد مکانی شايســته بــرای اجرايی باشــکوه 

و انتقــال پيــام عاشــورا بــه نســل آينــده اســت.
ــوگواری  ــام س ــا اي ــان ب ــرم همزم ــاه مح ــب م ــن ش در پنجمي
اباعبــداهلل الحســين)ع( ويــاران باوفايــش بــا حضــور علــی رحمانی 
فرمانــدار شهرســتان آبيــک و اهالــی روســتای يانــس آبــاد بخــش 
ــلم در  ــالن مس ــه طف ــک تعزي ــتان آبي ــه شهرس ــزی کوهپاي مرک

ــن روســتا برگــزار شــد. ــه صاحــب الزمــان )عــج( اي تکي
ــه  ــم ب ــن مراس ــيه اي ــک در حاش ــدار آبي ــی فرمان ــی رحمان عل
خبرنگارمهــر گفــت: تعزيــه نمايشــی اســت از وقايــع يــک بخــش 
از تاريــخ کــه توســط هنرمنــدان ايــن هنر تصويرکشــيده می شــود 
کــه مــی توانــد مربــوط بــه واقعــه کربــال؛ واقعــه کوفــه و طفــالن 
مســلم و موضــوع کاروان اســرای کربــال بــه کوفــه بــه شــام باشــد 
کــه بــه صــورت نمايــش ونماديــن بــرای مــردم عالقــه منــد بــه 

اهــل بيــت وعصمــت طهــارت )ع( بازگــو مــی شــود.
وی افـزود: ايـن حرکت تاثير بسـزايی درجامعـه دارد چـرا که تعزيه 
خوانـان با نقـش آفرينی نزديک به وقايع وشـبيه خوانی به شـناخت 

جامعه بـه ايـن وقايع مهـم و تاريخی کمـک می کند.
ــن روســتاکه نقــش  ــان اي ــه خوان ــی يکــی ازتعزي ــی ايوب نظــر عل
بســزايی در ســاماندهی ايــن هنــر تاريخــی در روســتا دارد بــا بيــش 
از 50 ســال ســابقه در اجــرای نقــش هــای مخالــف و موافــق خــان 
در ايــن خصــوص مــی گويد: روســتای يانــس آبــاد واقــع در بخش 
مرکزی)کوهپايــه( شهرســتان آبيــک بــا جمعيتــی بيــش از۸00 نفر 
ــا فرهنــگ آداب اســالمی کــه بيــش از 9  ــوار ب ــب 200 خان در قال
شــهيد گرانقــدر و 3 آزاده ســرافراز، 3 جانبــاز تقديــم انقــالب کــرده 
يکــی از مهدهــای مهــم تعزيــه دراســتان بــا بيــش از صــد ســال 
ــه  ــی ک ــط بزرگان ــتا توس ــن روس ــه در اي ــه تعزي ــت ک ــابقه اس س

درحــال حاضــر درجمــع مــا نيســتند بــه يــادگار مانــده اســت.
ــن  ــی دراي ــه شــبيه خوان ــن تکي ــن از ســاخت بزرگتري وی همچني
روســتا بــه مســاحت 1000 متــر مربــع بــا ســکوهای تماشــاگر بــا 
گنجايــش ســه هــزار نفــری در دو طبقــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر600 
ــر  ــت: ه ــرداد و گف ــردم خب ــاری م ــط خودي ــان توس ــون توم ميلي
ــاه  ــهيدان از اول م ــاالر ش ــوگواری س ــام س ــا اي ــادف ب ــاله مص س
ــان بومــی  ــه مــدت 11 شــب تعزيــه توســط شــبيه خوان محــرم ب
بــرای اهالــی محــل و منطقــه بــه نمايــش درمــی آيــد و همچنيــن 

ــکان  ــن م ــارک رمضــان اي ــاه مب ــر و بيســت و يکــم م در2۸ صف
ــرای عالقمنــدان اســت. هــم شــاهد برپايــی نمايــش تعزيــه ب

ــابقه 55  ــه س ــتا ک ــن روس ــوان اي ــه خ ــرج کريمــی ديگــر تعزي اي
ــتا  ــن روس ــه در اي ــم تعزي ــت: مراس ــر دارد گف ــن هن ــاله دراي س
ــن  ــش اي ــژه ای دارد و ازصــد ســال پي ــگاه وي ــردم جاي ــن م در بي
ــه  هنــر توســط مرحــوم حــاج الهيــار بختياری)ناصــح( درروســتا ب
ــه  ــی ب ــی و دين ــن هنرمذهب ــه اي ــه ک ــق يافت ــده و رون ــرا درآم اج
صــورت ســنتی وقايــع تاريخــی کربــال و ديگرحــوادث مختــص به 
مظلوميــت اهــل بيــت وعصمــت طهــارت)ع( را بــه طــور نمادين و 

ــه معــرض نمايــش عمــوم درمــی آورد. شــبيه ســازی ب
کريمــی شــبيه خــوان 60 ســاله روســتای يانــس آبــاد بيــان کــرد: 
ــا  ــراد عاشــق و دوســتدار اهــل بيــت ب ــه اف ــر نمايــش تعزي در هن
ــرای نشــان دادن  ــون آن ب ــراوان و آگاهــی و شــناخت از فن ذوق ف
ــاص از  ــای خ ــش ه ــرای نماي ــا اج ــت ب ــل بي ــه اه ــود ب ارادت خ
داســتان هــای واقعــه مربــوط بــه واقعــه کربــال بــرای مــردم ايــن 
وقايــع را باشــبيه ســازی بــه طــور زنــده و گويــا معرفــی مــی کنند.

ــه  ــر ســنتی و تاريخــی تعزي ــد هن ــاب اهلل شــيخی ديگــر هنرمن ب
ــن  ــه در اي ــش از60 ســال اســت ک ــت: بي ــن روســتا هــم گف دراي
امــر مهــم درحــال خدمــت هســتم کــه هميشــه بــه نســخه خوانی 
ــرای مــردم از ســوی تعزيــه خــوان  ــا اشــعاری ب توجــه کــرده ام ت
گفتــه شــود کــه برگرفتــه از وقايــع مهــم تاريخــی و اهــداف مهــم 

کربــال باشــد تــا تاثيــر مثبــت را برمخاطــب داشــته باشــد.
وی گفــت: تعزيــه بــا فرهنــگ ايــن روســتا عجيــن شــده و مــردم 
ــن  ــی اي ــود در برپاي ــوی خ ــی و معن ــای مال ــک ه ــا کم ــتا ب روس
ــه  ــالوه برعالق ــد و ع ــی دارن ــش مهم ــی نق ــنتی و مذهب هنرس
منــدی بــه تعزيــه اقــدام بــه برگــزاری علــم گردانــی در روســتا می 
ــن روســتا کــه  ــام زاده هــادی)ع( همي ــا ام ــا از روســتا ت ــد و ي کنن
ــی  ــر )ع( اســت طــی م ــن جعغ ــام موســی ب ــوادگان ام يکــی از ن

ــد. کنن
 کمتــر کســی را مــی تــوان يافــت کــه بــه مراســم تعزيــه بيايــد و 
بــدون جــاری شــدن اشــک از چشــمانش و تحولــی روحــی محــل 

اجــرا را تــرک کنــد.
براســتی کــدام هنــر را در ايــران و اقصــی نقــاط جهــان ســراغ مــی 
تــوان گرفــت کــه عــده ای عاشــقانه و خالصانــه وبــا هزينــه کردن 
شــخصی نمايــش را اجــرا کننــد تــا نهضــت و حادثــه ای تاريخــی 
بــرای انتقــال پيامــی دينــی و اخالقــی بــه نســل هــای آينــده بــا 
بهتريــن شــکل و اجرايــی هنرمندانــه در مقابــل چشــمان هــزاران 
بيننــده در فضايــی زنــده و تاثيرگــذار در ســينه هــای تاريــخ بماند و 

يــاد امــام حســين )ع( را زنــده نگــه دارد.
 تعزيــه نمايــش برآمــده از عمق باورهــای دينــی و اعتقــادات دينی 
انســان هايــی خالــص و مومــن اســت کــه نهضــت عاشــور را برای 
ابــد در اذهــان و دلهــای پــاک شــيفتگان حســينی مانــدگار خواهــد 

کــرد.

زینب کلهر
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ــتین  ــا نخس ــان ب همزم
روز از محــرم الحــرام 
آئیــن   ،1438
ســرور  عــزاداری 
شــهیدان، بــا حضــور 
و  متدیــن  مــردم 
خداجــوی شهرســتان 
ــه بغــض  ــاز شــد ک ــی آغ شــاهرود در حال
مــردم در رثــای حســین)ع( شکســت. 

شــامگاه يکشــنبه، تکيــه بــازار شــاهرود ميزبــان 
ــتين  ــه در آن نخس ــود ک ــاله ب ــمی 161س مراس
ــف  ــار مختل ــور اقش ــا حض ــرم ب ــاه مح ــب م ش
مــردم و مســئوالن آغــاز شــد و دســتان خســته 
مــردم شــهر و ديارمــان همــراه بــا فغــان زهــرای 
ــرود  ــينه ف ــر و س ــر س ــدا ب ــه)س( يکص مرضي
مــی آمــد تــا ذکــر ياحســين)ع( بــر پهنــه تکيــه 

ــازار بپيچــد. تاريخــی ب
امشــب گويــی در و ديــوار ايــن بنــای چنــد صــد 
ــد خشــتش از  ــد، بندبن ــی کنن ــدا م ــز ن ــاله ني س
ــوان، زن و  ــر و ج ــه پي ــد ک ــی گوي ــی م روزگاران
مــرد در رثــای ســرور و ســاالر شــهيدان دو عالــم 
گريســتند و اشــک چشــم و راه خاکشــان امــروز 

بنــد بنــد ايــن بنــا را بــه هــم بافتــه اســت.

161l سال تاریخ زیر یک سقف
اباعبــداهلل  بــرای  ســوگواری  161ســال 
ســکوت  روزگاران  در  حتــی  الحســين)ع( 
بــس  هــوا  کــه  روزهايــی  آن  خفقــان،  و 
ــه در اوج  ــروز ک ــا ام ــود، ت ــرد ب ــه س ناجوانمردان
ــا يکصــدا  ــم ت ــده اي ــت و آزادی گردهــم آم امني
نــدای لبيــک يــا حســين)ع( ســر دهيــم و شــايد 
بايــد گفــت، ايــن چــه عشــقی اســت کــه ايــن 
ــل  ــوام دارد؟ نس ــه ق ــن هم ــه دوام دارد، اي هم
هــای پشــت ســر هــم، مــردان و زنــان شــهر و 
ديارمــان کــه روزگاران متعــددی در ايــن مــکان 
گــرد هــم آمــده انــد امــا نــه، جنــس ايــن عشــق 

ــت. ــی نيس زمين
پلــه هــای تنــگ و پرشــيب ورودی تکيــه بــازار 
ــد، خــدام  ــی آب و جــارو شــده ان ــه خوب امــروز ب
تکيــه بــازار کــه از نــوادگان و منصوبــان بــه باقــر 
حــاج علــی اصغــر جاللــی، بانــی ايــن مجلــس 
يکصــد ســاله، بــه تــک تــک مــردم خــوش آمــد 
مــی گوينــد و خــاک راه عــزاداران حســين)ع( را 

توتيــای چشمشــان مــی کننــد.
امــروز اينجــا همــه جمــع انــد از مســئول و غيــر 
ــم و کارگــر و پزشــک و دانشــجو،  مســئول، معل
پيــر و جــوان، همــه و همــه در يــک لبــاس، آن 
ــد  ــدر عزيزن ــين)ع( و چق ــزای حس ــم ردای ع ه
آنهايــی کــه امــروز خدای متعــال فرصــت حضور 
در ايــن مــکان را بــه ايشــان عطــا فرموده اســت 
و ذکــر الهــی شــکر، امــروز اينجــا نــوای همگان 
ــا در  ــم ت ــوان يافت ــز ت ــال ني ــه امس ــت ک اس
نخســتين شــب از ســوگواری حســين)ع( در ايــن 

مــکان مقــدس باشــم.
 

نوحه هایی که مردم را به شور می آورند
ــرم در  ــاه مح ــب م ــتين ش ــنتی نخس ــن س آئي
ايــن تکيــه بــا شــوخوانی آغــاز مــی شــود آنجــا 
کــه پيرغالمــی بــا ردا و عبــای مشــکی حماســه 
ــه  ــد و نوح ــی کن ــاز م ــورا را آغ ــرايی از عاش س

ــوش  ــاالن ...« گ ــان و ن ــان گري ــه فغ ــرا ب »زه
ــين  ــه حس ــه ای ک ــوازد، نوح ــی ن ــار را م حض
ــد: شــايد قدمتــش  ــاره آن مــی گوي ــی درب جالل
ــا  ــد م ــه ج ــرا ک ــد چ ــال برس ــت س ــه دويس ب
حــاج علــی اصغــر، آنــرا از پدربزرگــش بــه 
ــن  ــرن اي ــن 1.5 ق ــام اي ــت و در تم ــادگار داش ي
مراســم حماســه ســرايی انجــام می شــود امــا در 
50ســال گذشــته نوحــه زهــرا بــه فغــان، توســط 

ــود. ــی ش ــرا م ــی، اج ــالم جالل پيرغ
ايـن خـادم حسـين)ع( می گويـد: »زهـرا)س( به 
فغـان« نمـاد آغاز مـاه محرم اسـت که با شـور و 
احسـاس خاصـی خوانده می شـود و پيرغـالم در 
بين مـردم قدم های اسـتواری بـر مـی دارد و آنرا 
بـا لحنی شـور انگيز مـی خواند و خيلی هـا بدون 
ايـن نوحه، حسـن آغـازی بـر محرم در ذهنشـان 

تداعی نمـی کند.
شــايد بهتــر باشــد بگوئيــم شــاهرودی هــا 
محــرم را بــا »زهــرا بــه فغــان« شــب نخســت، 
»يــا عبــاس« شــب پنجــم مــاه محــرم، »مکــن 
ــی  ــوعا و »طوط ــب تاس ــوع« ش ــح طل ای صب
ــن  ــند و اي ــی شناس ــل م ــای نخ ــکرخان« پ ش
ــد. نوحــه هــا در عمــق جــان مــردم ريشــه دارن

lعزاداری به سبک سنتی
ــاهرود  ــرم در ش ــب مح ــتين ش ــزاداری نخس ع
فلســفه هــای بســياری دارد کــه شــنيدن 
هرکدامشــان خالــی از لطــف نيســت از پذيرايــی 
ــا پوشــاندن  قهــوه و روشــن کــردن چلچــراغ، ت
ســقف تکيــه بــا چــادری بــزرگ، همــه و همــه 
يادآورشــبی خــاص بــرای مــردم شــاهرود اســت 
امــا در ايــن بيــن رســمی زيبــا از قديــم رعيــت و 

ــت. ــرد آورده اس ــوان گ ــک خ ــرد ي ــان را گ خ
در ايــن عــزاداری هميشــه مســئوالن شــهر 
ــر  ــک گي ــفه آن نم ــوند و فلس ــی ش ــوت م دع
ــين)ع(  ــداهلل الحس ــا عب ــفره اب ــان در س شدنش
ــر  ــد ب ــان باش ــال يادش ــول س ــا در ط ــت ت اس
ــد و  ــته ان ــور داش ــی حض ــه کس ــفره چ ــر س س
ايــن رســم تــا بــه امــروز بــا ارائــه کارت دعــوت، 
ــن  ــفه آن اي ــود و فلس ــی ش ــرا م ــری و اج پيگي
ــين)ع(  ــفره حس ــان در س ــه م ــه هم ــت ک اس

ــتيم. ــان هس يکس

امــا ديگــر رســم ويــژه ايــن شــب کســب اجــازه 
بــرای عــزاداری از بــزرگان اســت کــه معمــوال با 
ــوی ســپيدانی  ــان و م دســت بوســی از پيرغالم
ــد در  ــای مدي ــال ه ــه س ــود ک ــی ش ــاز م آغ
ــا  ــی ت ــت)ع( از کودک ــل بي ــی اه کســوت خدام
امــروز در ايــن تکيــه قديمــی حاضــر بــوده انــد 
ــه  ــاله ک ــی ۸5س ــين جالل ــل حس ــرادی مث اف
ــد و  ــی شناس ــازار را م ــه ب ــالگی تکي ــج س از پن
ــی در  ــد چــه خاطرات ــن بيــن خــدا مــی دان در اي
ــی کــه  ســينه ايــن مــردان نهفتــه اســت و زمان
شــهر آنچنــان گســتردگی نداشــت، ايــن مراســم 

ــر برگــزار مــی شــد. ــژه ت ــه طــور وي ب
در نهايــت اطعــام مــردم کــه بــوی برنــج و 
ــال  ــن 161س ــترک اي ــل مش ــذری فص ــر ن عط
تاريــخ اســت و حتــی از کهــن ســاالن نقــل مــی 
شــود در ســال هــای خشکســالی و قحطــی نيــز 
ايــن رســم بــا دشــواری، امــا غيــرت مــردم و بــا 
ــرا  ــين)ع( در راه فق ــداهلل الحس ــه اباعب ــق ب عش

ــی شــده اســت. انجــام م
 

lمحــرم فرصتــی بــرای ترویــج 
معرفــت الهــی

ايــن مراســم امــا ميهمانانــی نيــز دارد معمــوال در 
بــاالی مجلــس جــای امــام جمعــه شــهر اســت 
ــور  ــاف و ام ــس اداره اوق ــنتی رئي ــور س ــه ط و ب
ــودن  ــه ب ــه واســطه موقوف ــه شهرســتان ب خيري
ايــن مراســم، ســخن را آغــاز مــی کنــد در ســال 
جــاری نيــز، حجــت االســالم مصطفــی مجيدی 

آغــاز گــر ايــن مراســم ويــژه بــود.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه محــرم مناســب تريــن 
زمــان بــرای ميهمانــی نــور اســت، گفــت: امــام 
صــادق)ع( مــی فرماينــد، هــر کــس دوســت دارد 
بــر ســر ســفره ميهمان باشــد، بــه زيارت حســين 
بــن علــی)ع( بــرود امــا بــا وجــود اينکــه امــروز 
ــالی  ــور در کرب ــق حض ــرا توفي ــا ظاه ــردم م م
معلــی را ندارنــد، امــا امــروز در ايــن مــکان 
ــر تــن  مقــدس لبــاس عــزاداری حســين)ع( را ب
دارنــد و اســامی شــان در بيــن عــزاداران آن 

ــد. ــد ش ــته خواه حضــرت نوش
رئيــس اوقــاف و امــور خيريــه شــاهرود بــا بيــان 
ــارف  ــج مع ــرای تروي ــی ب ــرم فرصت ــه مح اينک

الهــی اســت، ابــراز داشــت: مــاه محــرم بهتريــن 
فرصــت بــرای بصيــرت و فهم مراســم عــزاداری 
ــا  ــه م ــم ب ــن مراس ــرا اي ــت زي ــين)ع( اس حس
يــادآوری مــی کنــد کــه ايــن مــکان هــا فرصتی 
بــرای اقامــه عــزاداری حســين)ع( هســتند و نــه 
ــای  ــرق ه ــن دو ف ــن اي ــوار و بي ــزای آن بزرگ ع

بســياری اســت.

فریاد  معنای  به  حسین  عزای  lاقامه 
زدن ارزش های اسامی است

مجيـدی اقامه عـزاداری حسـين)ع( يعنـی فرياد 
زدن ارزش هـای عاشـورايی، آرمـان هـای قيـام 
حسـين)ع( و عدالـت خواهـی که آن حضـرت در 
راه خـدای متعال جـان خود را فـدا کردند ذکر می 
کنـد و می گويـد: لذا مردم در مراسـم حسـين)ع( 
بـرای عـزا گـرد يکديگـر نمـی آينـد بلکـه برای 
اقامـه عـزاداری سـرور و سـاالر شـهيدانی مـی 
آينـد که بيـرق عدالت خواهـی اش در تمـام عالم 

گسـترانده شـده است.
مجلــس  خروجــی  گفــت:  همچنيــن  وی 
عــزاداری حســين)ع( بايــد بصيــرت افزايــی 
باشــد چــرا کــه پيــام عاشــورا، پيامــی بــر مبنــای 
بصيــرت اســت و همــه در ايــن مراســم بهــره ای 

ــرد. ــد ب ــين)ع( خواهن ــای حس ــان ه از آرم
ــان  ــاهرود بي ــه ش ــور خيري ــاف و ام ــس اوق رئي
داشــت: محفــل عــزای حســين)ع( يــک مراســم 
ــهدا  ــام سيدالش ــه قي ــرا ک ــت چ ــی نيس معمول
اقامــه آرمــان هــا و ارزش هــای دينــی و اســالمی 
ــاه  ــم م ــذا مراس ــت ل ــته اس ــراه داش ــه هم را ب

ــزا اســت. ــرت اف ــا بصي محــرم، ذات
 

lمحرم ماه تحول درونی است
ــاه محــرم  ــزاداری نخســتين شــب از م ــن ع آئي
ــه  ــم نوح ــا مراس ــاهرود ب ــازار ش ــه ب ــا در تکي ام
خوانــی و روضــه اباعبــداهلل)ع( ادامــه مــی يابــد، 
آنجــا کــه مــداح از برپــا شــدن طوفانــی در دريای 
ــر  ــوج ب ــه م ــد ک ــی گوي ــيعيان ســخن م دل ش
ســاحل غــم می زنــد، آنجــا که مــداح از پاشــيدن 
ــی  ــخن م ــيعيان س ــينه ش ــر س ــون ب ــگ خ رن
گويــد کــه بــر زميــن نقشــی از ماتــم مــی زنــد 
ــت و  ــده اس ــز ش ــدگان لبري ــان دي ــه ج و آنجاک

ــاز مــی کنــد. زخــم ســينه هــا زخــم ب
ــم  ــوی غ ــر زان ــه ب ــرها هم ــا س ــب اينج امش
ــای  ــد، امشــب اينجــا بغــض فرشــتگان در رث ان
ــال  ــا ج ــا دل ه ــکند و اينج ــی ش ــان م مواليش
پيــدا مــی کنــد زمانــی کــه نــدای الّســالم َعلــَی 
ــين )ع(  ــن الُحَس ــِی اب ــی َعلِِِّ ــين )ع( وَعل الُحَس
ــی  ــا محبت ــيعيان ب ــه ش ــد آنجــا ک ســرمی دهن
ــوش  ــز فرام ــين)ع( را ني ــدان حس ــاص فرزن خ
نمــی کننــد وَعلــی اْوالِد الُحَســين )ع( مــی 
ــاب  ــی اَصح ــاص َعل ــی خ ــا مودت ــد و ب خوانن

ــد. ــی کنن ــوا م ــين )ع( نج الُحَس
ــه  ــکند، چ ــه نش ــت ک ــی اس ــه کس ــا چ و اينج
کســی اســت کــه متحــول نشــود و چــه کســی 
ــاه  ــام م ــزاداری اي ــرای ع ــود را ب ــه خ ــت ک اس

ــد. ــاده نکن ــرم آم مح

بغضی که در رثای حسین)ع( شکست/ 
بوی محرم در شاهرود پیچید

محمد   حسن 
مقدم نیا
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ــبز و  ــگل س ــون، جن ــدف گ ــمان ص آس
زرد، خش خــش برگ هــای خشــک، 
از  نورســته  گل هــای  و  ســبزه ها 
پاییــزی،  باران هــای  بــارش  شــروع 
گشــت وگذار در تاریــخ چنــد هزارســاله 

ســوادکوه را دلپذیرتــر مــی کنــد. 

همــگام بــا نســيم پاييــزی از ميــان غرفه هــای نمايشــگاه 
ــی  ــگ بوم ــور فرهن ــدام تبل ــه هرک ــی ک ــذری، غرفه هاي می گ
ــرد. ــه کار می گي ــی را ب ــه اســت و همــه حــواس آدم ــن منطق اي

ــان در  ــاره درخت ــر روی چــوب و زندگــی دوب ــر تيشــه ب لمــس اث
ــود  ــرخ و کب ــنتی س ــای س ــوه رنگ ه ــی، جل ــوازم زندگ ــد ل کالب
بــر صــورت پشــمينه جاجيــم، صــدای نعــل کــردن اســب وحمل 
ــی و در  ــای محل ــم غذاه ــه، عطروطع ــه خان ــه ب ــترنج مزرع دس
ــن  ــگ اي ــه فرهن ــراد آگاه ب ــا اف ــگام ب ــا هم ــه اين ه ــار هم کن
ــه  ــردی ک ــی و مج ــگ انتزاع ــيوا، فرهن ــی ش ــه بابيان ــار ک دي
ــر  ــه ه ــد و ب ــات می ريزن ــب کلم ــد را در قال ــم نمی پذيري جس
آنچــه بــا حــواس آدمــی حــس می شــود، جــان و جلــوه ای ديگــر 

می بخشــند.
حاصـل  اينجـا  گرمـای  امـا  می تابـد،  ابرهـا  پشـت  خورشـيد 
جنب وجـوش بـرای تـدارک نمايشـگاهی در دامان طبيعت اسـت، 
نمايشـگاهی برای لمـس همزمان تکنولـوژی، فرهنـگ و محيط 
مـادی و طبيعـی کـه هرکـدام در شـکل گيری ديگـری مؤثرنـد.
آداب ورســوم،  بيانگــر  بومــی  نمايشــگاه های مردم شناســی 
اعتقــادات، زبــان، معيشــت، مســکن، هنرهــا، خــوراک، پوشــاک 

ــت. ــه اس ــک منطق ــردم ي ــی م ــای زندگ ــاير جنبه ه و س
ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــس اداره مي ــش زاده، رئي ــا دان رض
ــای  ــه غرفه ه ــان اينک ــوادکوه بابي ــتان س ــگری شهرس و گردش
ــتان،  ــردم شهرس ــی م ــد زندگ ــا ص ــر از صفرت ــگاه حاض نمايش
ــزود: نمايشــگاه های مردم شناســی  ــژه روســتائيان اســت، اف به وي
بومــی بيانگــر آداب ورســوم، اعتقــادات، زبــان، معيشــت، مســکن، 
ــردم  ــی م ــای زندگ ــاير جنبه ه ــاک و س ــوراک، پوش ــا، خ هنره

يــک منطقــه اســت.
وی در رابطــه بــا نمايــش هنــر مــردم شهرســتان از جاجيــم کــه 
ــرد  ــاد ک ــت، ي ــت اس ــهر آالش ــاخص ش ــتی ش ــزو صنايع دس ج
ــر از  ــن هن ــام اي ــل انج ــی مراح ــه، تمام ــن غرف ــزود: در اي و اف
پشم ريســی، رنگــرزی تــا چگونگــی بافــت آن ديده شــده اســت.

ــک  ــرم ي ــاه مح ــی در م ــه تعزيه خوان ــان اينک ــش زاده بابي دان
ميــراث اعتقــادی شهرســتان اســت، اذعــان کــرد: در ايــن 
ــه  ــک جاذب ــوان ي ــو به عن ــتای ات ــی روس ــگاه، تعزيه خوان نمايش

گردشــگری مذهبــی شهرســتان معرفی شــده اســت.
ــوس  ــای ناملم ــی ميراث ه ــا معرف ــه ب ــن در رابط وی همچني
ــاه 26  ــد م ــن نمايشــگاه، از معرفــی مراســم عي شهرســتان در اي
)عيــد مــردگان( کــه يــک ميــراث ملی- باســتانی اســت خبــر داد.
دانــش زاده از ديگــر غرفه هــای ايــن نمايشــگاه، غرفه هــای 
ــتانی  ــار باس ــی آث ــداری، الک تراشــی، معرف ــی، دام ــذای محل غ
ــای  ــه فرصت ه ــزود: غرف ــمرد و اف ــاورزی را برش ــاد کش و جه
ســرمايه گذاری شهرســتان نيــز بــا توجــه بــه اين کــه نمايشــگاه 
حاضــر، جــزو آيتم هــای همايــش توســعه شهرســتان بــا 
ــده  ــگاه اضافه ش ــن نمايش ــه اي ــوده ب ــگری ب ــت گردش محوري

ــت. اس
ــا  ــدار شهرســتان ســوادکوه ب ــدم، فرمان ــدی مق عبدالجــواد توحي
ــر اينکــه نمايشــگاه حاضــر، نمايشــگاه ســيمای مــردم  ــد ب تأکي
ــاورزی، گردشــگری،  ــون کش ــی چ ــر مختلف ــتان از مناظ شهرس
ــد:  ــان ش ــت، خاطرنش ــت اس ــتی و صنع ــداری، صنايع دس دام
ايــن نمايشــگاه در حاشــيه نخســتين همايش توســعه شهرســتان 
ســوادکوه بــا محوريــت گردشــگری به منظــور معرفــی جاذبه هــا 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــای شهرس و ظرفيت ه
وی بابيــان اينکــه ايــن نمايشــگاه در فضــای بــاز پــارک جــوارم 
مســتقر اســت، افــزود: ايــن نمايشــگاه پــس از همايــش نيــز تــا 
ــود و در صــورت  ــد ب ــر خواه ــوم داي ــد عم ــرای بازدي ــد روز ب چن
ــتر  ــد آن بيش ــان بازدي ــوی مدت زم ــرايط ج ــودن ش ــاعد ب مس

ــد شــد. خواه

بيانگــر  يک ســو،  از  مردم شناســی  نمايشــگاه های  برپايــی 
ــراث  ــودن مي ــرام ب ــمندی و قابل احت ــايی، ارزش ــت شناس اهمي
ــات و  ــر تعلق ــوی، نمايانگ ــر س ــه و از ديگ ــر منطق ــی ه فرهنگ
ــگاه  ــت و نمايش ــم تفاوت هاس ــا علی رغ ــترکات فرهنگ ه مش
ــدان دارد؛  ــه ای دوچن ــوای آزاد جاذب ــتقر در ه ــی مس مردم شناس
چراکــه رخدادهــای فرهنگــی را می تــوان در همــان بســتر 
طبيعــی خــود تجســم بخشــيد کــه موجــب عينيــت يافتــن بهتــر 
ــی  ــس هم نواي ــر ح ــن، ايجادت ــی و همچني ــردم بوم ــی م زندگ
ــد  ــه خواه ــگ و محيط زيســت منطق ــه فرهن ــرام ب ــا احت ــوأم ب ت
ــا اســتفاده از وســايل ســمعی و  ــی ب ــه اطالعــات جنب شــد و ارائ
ــل  ــرای تکمي ــکاری ب ــوع راه ــورهای متن ــا بروش ــری و ي بص

ــه اســت. ــن مجموع ــر اي ــرد بهت عملک
فرهنــگ  معرفــی  به واســطه  ازاين دســت،  نمايشــگاه هايی 
ــم ها،  ــا، رس ــا، ارزش ه ــترده ای از باوره ــوزه گس ــه ح ــه ک منطق
می گيــرد،  دربــر  را  منطقــه  مــردم  مصنوعــات  و  رفتــار 
می تواندهــم محملــی بــرای توســعه گردشــگری منطقــه باشــد، 
هــم منبعــی بــرای مطالعــه مردم شناســان، قوم شناســان و 
ــه  ــد ک ــته ای باش ــرات گذش ــادآور خاط ــم ي ــان، و ه جامعه شناس
صنعتــی شــدن و فشــارهای زندگــی مــدرن آدمــی را از آن هــا دور 
نمــوده اســت و به گونــه ای می توانــد رابــط ميــان زندگــی ســنتی 
و صنعتــی شــود، ازايــن رو، می طلبــد کــه چنيــن نمايشــگاه هايی 
در ســطح شهرســتان نــه در حــد چنــد روز کــه يــک نمايشــگاه 

دائمــی باشــند.

بوم گردی فرهنگی در هزارتوی تاریخ  سوادکوه

سمیه 
اسماعیل زاده
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 در آســتانه مــاه محــرم مراســم ســنتی و 
150 ســاله طشــت گذاری و تمســک بــه 
پرچــم ابوالفضــل )ع( در محلــه تاریخــی 
کلخــوران اردبیــل برگــزار شــد، پرچمی 
کــه گفتــه می شــود از گزنــد آتــش 

ــده اســت.  ــان مان رضاشــاه در ام

ــيد  ــک خورش ــای باري ــر خط ه ــياهی ب ــه س ــدر صفح ــمان ک آس
کشــيده اســت. ابرهــای کوچــک ســياه رنگ هــوای گريــه دارد و در 
يک قدمــی بقعــه شــيخ جبرئيــل پــدر شــيخ صفی الديــن اردبيلــی، 

عــزاداران دور مســجد شــيخ کلخــوران حلقــه زده انــد.
زن هــای چــادر ســياه چــادر را بــه دنــدان گرفتــه و بــا يــک دســت 
ــد. مردهــا  ــگاه می دارن ــک خــود ن ــه نزدي بچه هايشــان را در فاصل
ــی  ــه در ماتم ــی محل ــه اهال ــد. هم ــن کرده ان ــه ت ــزا ب ــاس ع لب
ــا اشــک هايی کــه در ســوز مهرمــاه گرمــی  ــزرگ می گرينــد و ب ب

ــد. ــب مغفــرت دارن ــام خــود طل ــازد از ام ــد لحظــه می ب را در چن
ــرای تعــدادی انــدک تازگــی  دل هــا بی قــرار اتفاقــی اســت کــه ب
دارد. کمــی آن طــرف تــر درب منزلــی مملــو از زنــان چــادر ســياه 
شــده و داخــل حيــاط غلغلــه آدم هــا جــای ســوزن انداختــن باقــی 

نگذاشــته اســت.
دســته ای داخــل اتاقــک پاييــن خانــه ای کــه امروز حســينيه اســت 
ــا چشــمان ســرخ شــده از اشــک و  می شــوند و دســته ای ديگــر ب

ــوند. ــارج می ش ــتغاثه خ اس
 

lپرچمی که رضا شاه هم نتوانست بر زمین زند 
گفتــه می شــود در ايــن حســينيه يــک پرچــم منتســب بــه کربــال 
وجــود دارد کــه همه ســاله در ابتــدای مــاه محــرم بــا حضــور اهالــی 
بــه مســجد شــيخ کلخــوران انتقــال داده می شــود و تــا پايــان مــاه 

ــد. ــی می مان در مســجد باق
زن هايــی کــه بــرای دســت زدن بــه پرچــم و نــذر کــردن آن حــاال 
از هــم ســبقت می گيرنــد بی خــود از حــال و هــوای دنيــای مــادی 
ــال  ــه از کرب ــی اســت ک ــن پرچم ــته اند. اي ــا برداش ــه دع دســت ب
بــه ايــن منطقــه آورده شــده و داســتان جالبــی در بيــن مــردم دارد.

يکــی از اهالــی منطقــه کلخــوران گفــت: زمانــی کــه رضــا شــاه 
تمامــی عاليــم و پرچــم هــای عــزاداری را جمــع آوری و آتــش زد، 
ســربازان وی نتوانســتند بــه ايــن پرچــم دســت يابنــد و برخــالف 

ــه شــد. ــه نســل هــای بعــد هدي ســاير پرچم هــا ب
ــينيه و  ــی در حس ــم يک ــرد: دو پرچ ــه ک ــدی اضاف ــی احم مرتض
ديگــری در مســجد وجــود دارد کــه گفتــه می شــود بيــش از 120 
تــا 150 ســال قدمــت دارد و از کربــال بــه ايــن محلــه آورده شــده 

اســت.
داســتان هايی کــه در خصــوص پرچــم شــکل گرفته و برخــی نيــز 
بــا رنــگ و بــوی خــاص آميختــه اســت موجــب شــده محله شــيخ 
کلخــوران دو روز مانــده بــه مــاه محــرم خيــل عظيــم دردمندانی را 

شــاهد باشــد کــه بــه دنبــال نــذر و نياز هســتند.
دســته دســته زنانــی کــه نــذورات خــود از شــکالت و فطيــر گرفته 
تــا آش و شــکر پنيــر و نبــات پخــش می کننــد حــاال بــا شــنيدن 
صــدای عــزاداری از اطــراف پرچــم کنــار رفتــه و مســير دســته را 
آزاد می کننــد. پرچــم ابوالفضــل )ع( در بيــن اهالــی و کســانی کــه 

ــژه دارد. ــد حرمــت وي ــه آن تمســک کرده ان ب
زمانـی کـه رضـا شـاه تمامـی پرچم هـای عـزاداری را جمـع آوری 
می کـرد، سـربازان وی نتوانسـتند بـه ايـن پرچم دسـت يابنـد و بر 
خـالف سـاير پرچم هـا باقـی ماندصـدای طبل و نـی و شـيپور روح 
هـر اردبيلـی عاشـق ابوالفضـل )ع( و امـام حسـين )ع( را بـه لـرزه 

درمـی آورد. نـوای طبل عـزاداری بـر دل های 
خفتـه می زنـد و دسـته ماتـم گرفتـه از عزای 

حسـين )ع( وارد حسـينيه می شـود.
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد. بــاز 
ــوان،  ــر و ج ــت. پي ــورش اس ــه ش ــن چ اي
کوچــک و بــزرگ بــا پيــام خفتــه در بشــارت 

آشــنايند. عــزاداری  دســته های 
ــت.  ــتن نيس ــل از گريس ــی خج ــا کس اينج
در ســوگ امــام دســته عــزاداری پرچــم 
ــجد  ــا مس ــرده و ت ــد ک ــل)ع( را بلن ابوالفض
ــته  ــير دس ــول مس ــد. در ط ــی می کن همراه
ــذورات  عــزاداری بيــش از 200 گوســفند از ن

ــت. ــده اس ــح ش ــده ذب آورده ش

بــه مــدت 10 روز حســينيه شــيخ کلخــوران بــه هــر فــرد مراجعــه 
ــی گفــت: روزی  ــد. يکــی از اهال ــده آبگوشــت احســان می کن کنن

غــذای چهــار هــزار نفــر در ايــن حســينيه پختــه می شــود.
نيــره رســتم پورکلخــوران با اشــاره بــه مشــارکت عمومــی و اهالی 
ايــن منطقــه در آمــاده ســازی غــذای نــذری افــزود: عــالوه بــر اين 
ــی کــه طــی ســه روز  ــا جاي ــذری مــی آورد. ت ــد ن هــر کــس بتوان
گذشــته 500 هــزار قــرص نــان بــه حســينيه انتقــال يافتــه تــا در 

روزهــای بعــد مصــرف شــود.

lعــزاداری فرصــت بازگشــت بــه آموزه هــای 
ــت ــورا اس عاش

ــر  ــن نزديک ت ــه زمي ــه و ب ــعت گرفت ــر وس ــياه اب ــای س لکه ه
شــده اســت. کودکــی در ارتفــاع حيــرت از آنچــه امــروز می گــذرد 
عکــس می گيــرد. پرچــم ســرخ و ســياه يــا حســين )ع( بــه انتهــای 
آســمان رســيده و حــاال زميــن و زمــان می دانــد کــه اينجــا ماتــم 
حســين )ع( دارد. امامــی کــه دشــمن را بارهــا بــه غفلــت و فســاد 
ــا از  ــش گذشــت ام ــود و ياران ــون خ ــد از خ ــر چن ــدار داد و ه هش

طــی کــردن مســير حــق غافــل نشــد.
هــر ســال عــزاداری بــرای امــام حســين)ع( زنــگ هشــدار اســت 
کــه بــه خــود آييــم و در همــان محــدوده مســئوليت و زندگــی خود 
درســت و آزاده زندگــی کنيم.يکــی از عــزاداران معتقــد اســت هــر 
ســال عــزاداری بــرای امــام حســين)ع( زنــگ هشــدار اســت کــه 
ــی خــود  ــان محــدوده مســئوليت و زندگ ــم و در هم ــه خــود آيي ب

درســت و آزاده زندگــی کنيــم.
ــم  ــزاری مراس ــل برگ ــتان اردبي ــالمی اس ــات اس ــرکل تبليغ مدي
ــورا دانســت و در  ــای عاش ــه آموزه ه ــه ب ــد توج ــزاداری را نيازمن ع
ــژه طــی  ــل بوي ــتان اردبي ــزاداری در اس ــای ع ــن ه خصــوص آئي
ــای  ــوردار از غن ــتان برخ ــن اس ــرد: اي ــد ک ــواز تاکي ــای پيش روزه

ــت. ــزاداری اس ــگ ع ــی در فرهن باالي
حجت االســالم مهــدی ســتوده بــا اذعــان بــه اينکــه در ماه هــای 
ــود،  ــزار می ش ــزاداری برگ ــدد ع ــمات متع ــر مراس ــرم و صف مح
ــم  ــت کني ــزاداری غفل ــل ع ــای اصي ــر از آموزه ه ــرد: اگ ــه ک اضاف

ــم. ــی نبرده اي ــه جاي راه ب
وی خواســتار دوری از نشــر خرافــات در مراســمات عــزاداری شــد و 
تأکيــد کــرد: دشــمن هــر لحظــه رفتــار مــا را در نظــر دارد و نبايــد 

نــام عــزاداری امــام حســين )ع( بــه خرافــات آغشــته شــود.
دســته عــزاداری بــه مســجد شــيخ کلخــوران رســيد. چهره هــای 
ســرخ از اشــک ســر بــه زيــر بــوده و دســت ها رو بــه آســمان. بــاز 
ايــن چــه ماتــم اســت کــه آســمان را نيــز بــه گريه واداشــته اســت.

ــته  ــد. دس ــرخ می پيچ ــم س ــه الی پرچ ــزی در الب ــرد پايي ــاد س ب
عــزاداری طشــت ماتــم خــود را بــه يــاد تشــنگان کربال در مســجد 
گــذارده اســت. زنــان چــادر ســياه فرزنــدان خــود را بــه شــجاعت و 
بزرگــی حســين )ع( می ســپارند. حــاال ديگــر کــودکان نيــز حــال و 

ــد. ــوای محــرم را می فهمن ه

تمسک به پرچم ابوالفضل )ع(/داستان پرچمی که از گزند رضاشاه دور ماند

ونوس   بهنود
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پخش نــوای عــزاداری و ســوگواری در 
ــه گــوش  جــای جــای اســتان تهــران ب
ــژه ای در  ــه هــای وی مــی رســد و برنام
حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( 
از جملــه نصــب پرچــم عــزای حســینی 
بــر فــراز گنبــد اجرایــی شــده اســت. 

ــام ســوگواری ســيد و ســاالر  ــاه محــرم و اي ــاز م ــا آغ ــان ب همزم
ــده و  ــياهپوش ش ــران س ــتان ته ــای اس ــتان ه ــهيدان، شهرس ش
برنامــه هــای ويــژه در اماکــن مذهبــی و نقــاط مختلــف اســتان در 

ــزاری اســت.  حــال برگ
ــار  ــا در کن ــينيه ه ــی و حس ــات مذهب ــرم، هيئ ــب اول مح در ش
مســاجد، شــاهد حضــور پرشــور عاشــقان و دلباختگانــی بــود کــه 
تــالش داشــتند تــا عشــق و ارادت خــود را به سيدوســاالر شــهيدان 

ــد.  ــه معــرض نمايــش بگذارن و شــهدای دشــت کربــال ب
عــزاداران حســينی در شهرســتان هــای اســتان تهــران با پوشــيدن 
ــا درج شــعارهايی نظيــر  پيراهــن هــای مشــکی و عــده ای نيــز ب
ــم  ــره در مراس ــين)ع( و غي ــا حس ــب، ي ــا زين ــک ي ــا عباس کلن

ــدند.  ــام محــرم حاضــر ش ســوگواری اي

ــا  ــان ب ــی همزم ــای صلوات ــتگاه ه ــی ایس lبرپای
ــرم ــاه مح ــب م ــن ش اولی

ــکی در  ــای مش ــن ه ــا پيراه ــان ب ــان و جوان ــور نوجوان حض
ــه ويژگــی هــای  مراســم عــزاداری و ســوگواری محــرم از جمل
ــران  ــای اســتان ته ــرا شــده در شهرســتان ه ــای اج ــه ه برنام
ــه طــوری کــه اکثــر جمعيــت حاضــر در حســينيه هــا و  ــود، ب ب
هيئــات مذهبــی را آينــده ســازان ايــران اســالمی تشــکيل مــی 
ــی دل در  ــود کــه جــوان ايران ــده آن ب ــن نشــان دهن ــد و اي دانن

ــت دارد.  ــل بي ــروی اه گ
پخــش نــوای عــزاداری و ســوگواری در جــای جــای اســتان تهران 
بــه گــوش مــی رســد و برخــی از عاشــقان و دلباختــگان بــه مکتب 
ســرخ حســينی، بــا برپايــی ايســتگاه هــای صلواتــی در ايــام مــاه 

محــرم از عــزاداران حســينی پذيرايــی مــی کننــد. 
عاشــقان و دلباختــگان بــه مکتــب عاشــورا و کربــال با توزيــع چای 
و شــير در شــب اول محــرم از عــزاداران حســينی پذيرايــی کردند و 
بــر رونــق هــر چــه بيشــتر برنامــه هــای ســوگواری ســيد و ســاالر 

ــهيدان افزودند. ش
ــز در شــب اول محــرم  ــم حســنی)ع( ني ــرم حضــرت عبدالعظي ح
ميزبــان جمــع کثيــری از مــردم شــهرری و نقــاط مختلــف اســتان 
ــکان  ــن م ــه اي ــک ب ــاط دور و نزدي ــود کــه خــود را از نق تهــران ب
مقــدس رســانده و در برنامــه عــزاداری و ســوگواری ســيد و ســاالر 

ــد.  شــهيدان شــرکت کردن

ــرت  ــرم حض ــد ح ــض گنب ــن تعوی ــزاری آیی lبرگ
ــنی)ع(  ــم حس عبدالعظی

آييــن تعويــض پرچــم گنبــد حــرم حضــرت عبدالعظيم حســنی)ع( 
ــا حضــور جمــع کثيــری از مــردم متديــن و  نيــز در ايــام محــرم ب
ــداهلل  ــرت اباعب ــم حض ــزار و پرچ ــران برگ ــتان ته ــی اس انقالب

ــی نصــب شــد.  ــن حــرم نوران ــراز اي ــر ف الحســين)ع( ب
بــه گفتــه مســئوالن، قــرار اســت تــا پرچــم حضــرت ابــا عبــداهلل 
ــراز  ــر ف ــاه ب ــدت دو م ــه م ــر و ب ــاه صف ــان م ــا پاي الحســين)ع( ت

ــم حســين)ع( نصــب باشــد.  حــرم حضــرت عبدالعظي
ــژه ای از ســوی  ــای وي ــه ه ــاه محــرم برنام ــام م ــن در اي همچني
آســتان مقــدس حــرم حضــرت عبدالعظيــم حســنی)ع( بــا حضــور 
ســخنرانان و مادحيــن اهــل بيــت عصمــت و طهــارت برگــزار مــی 

شــود. 

lامــام حســین)ع( تأســیس کننــده یــک دانشــگاه 
ابــدی بــود

ــات اســالمی  ــس اداره تبليغ ــی، ريي حجــت االســالم رضــا غالم
ــا حرکــت  ــام حســين)ع( ب ــن اظهــار داشــت: ام شهرســتان ورامي
ــق و  ــير ح ــرای مس ــخص را ب ــزان مش ــک مي ــود، ي ــی خ تاريخ

ــرد.  ــخص ک ــل مش باط
وی بــا اشــاره بــه ايــن نکتــه کــه بايــد همــه مســير و خــط حرکتی 
خــود را مشــخص کننــد، افــزود: نمــی تــوان هــم يزيــدی زندگــی 
ــن راه،  ــه در اي ــد هم ــود و باي ــين)ع( ب ــام حس ــا ام ــم ب ــرد و ه ک

مســير و خــط حرکتــی خــود را روشــن کننــد. 
غالمــی بــا تأکيــد بــر ايــن نکتــه کــه دســتگاه امــام حســين)ع(، 

ــين)ع( در  ــام حس ــه داد: ام ــت، ادام ــرم اس ــش و ک ــتگاه بخش دس
حادثــه عاشــورا يــک دانشــگاه ابــدی تأســيس کــرد کــه همچنــان 

ايــن دانشــگاه زنــده و پويــا اســت. 
ــادآور شــد:  ــن ي ــات اســالمی شهرســتان ورامي ــس اداره تبليغ ريي
شــهدای انقــالب اســالمی و شــهدای دفــاع مقــدس نيــز با تأســی 
ــا و  ــاع از ارزش ه ــرای دف ــينی، ب ــرخ حس ــب س ــروی از مکت و پي

اصــول اســالمی از بهتريــن ســرمايه هــای خــود گذشــتند. 
ــوان  ــه عن ــرم ب ــع ح ــهدای مداف ــز ش ــروز ني ــه داد: ام وی ادام
ــال  ــن شــاگردان مکتــب عاشــورا و کرب ــن و برجســته تري مهمتري
ــه امــام  ــا تقديــم خــون مطهرشــان، ب شــناخته مــی شــوند کــه ب

ــد.  ــدا کردن ــال اقت ــت کرب ــهدای دش ــين)ع( و ش حس

lادامــه دادن راه عاشــورا وظیفــه همــه دوســتداران 
امــام حســین)ع( اســت

حجــت االســالم حســين قدوســی نــژاد، کارشــناس مذهبــی اظهار 
ــد در  ــت دارد، باي ــينی را دوس ــرخ حس ــب س ــت:هرکس مکت داش

مســير عاشــورا و کربــال حرکــت کنــد. 
ــا  ــت ام ــت داش ــين)ع( را دوس ــام حس ــوان ام ــی ت ــزود: نم وی اف
ــزاداری و  ــم ع ــزاری مراس ــرد و برگ ــت ک ــل حرک ــير باط در مس
ــاده  ــام حســين)ع( و پي ــا هــدف شــناخت حرکــت ام ســوگواری ب

ــت.  ــود اس ــی خ ــرت در  زندگ ــيره آن حض ــازی س س
ــوگواری و  ــای س ــه ه ــد برنام ــد: باي ــادآور ش ــژاد ي ــی ن قدوس
عــزاداری ســيد و ســاالر شــهيدان بــا شــور و شــعور برگــزار شــود 
کــه ايــن امــر بــرکات متعــددی را بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه 

ــت. ــد داش خواه

تهران   سیاهپوش شد/تعویض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(
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محرم،  فرارسیدن  با   
استان  مختلف  نقاط 
سیاه پوش  بوشهر 
سنتی  مراسم  و  شده 
بوشهر  استان  عزاداری 
با حضور گسترده مردم 
در حال برگزاری است. 

مــاه محــرم هميشــه بــا شــور و شــعور فراوانــی 
همــراه اســت و در ايــن مــاه مــردم به ويــژه 
ــب و  ــه جن ــا ب ــی هيئت ه ــرای برپاي ــان ب جوان

جــوش می افتنــد.
ــتان  ــر در اس ــرم و صف ــز مح ــاه عزي ــن دو م آئي
بوشــهر بــا ســاير مناطــق کشــور متفــاوت اســت 
چــرا کــه برنامه هــا برگرفتــه از آيين هــای 
ــده و  ــينه آم ــه س ــينه ب ــه س ــت ک ــنتی اس س
بــزرگان اســتان اجــازه فراموشــی آن را نداده انــد، 
ــای  ــاالنه مهمان ه ــه س ــی ک ــنت های زيباي س
زيــادی را بــرای شــرکت در آن بــه اســتان 

بوشــهر می کشــاند.
ــز  ــم مرک ــه قدي ــار محل ــهر، چه ــهر بوش در ش
ــا  ــت و هيئت ه ــنتی اس ــای س ــزاری آيين ه برگ
و حســينيه های شــاخصی دارددر شــهر بوشــهر، 
چهــار محلــه قديــم مرکــز برگــزاری آيين هــای 
و حســينيه های  هيئت هــا  و  اســت  ســنتی 
شــاخصی دارد کــه پيــش از آغــاز محــرم 

فعاليت هــای خــود را آغــاز می کننــد.
سياه پوشـی و آماده سـازی محل برگزاری مراسـم 
اوليـن فعاليت هـای تيـم برگزاری مراسـم اسـت 

که توسـط جوانـان محـل برگزار می شـود.
 

lالالیــی زنــان پــای گهــواره حضرت 
ــر)ع( علی اصغ

ــاه  ــن م ــوان در اي ــژه بان ــای وي ــی از آيين ه يک
ــی  ــرت عل ــن حض ــواره نمادي ــازی گه آماده س
اصغــر )ع( اســت کــه بــا پارچه هــای رنگــی زيبــا 
تزئيــن می شــود و زنــان در روزهــای منتهــی بــه 
ــواره را  ــاب گه ــرت رب ــا حض ــگام ب ــورا هم عاش
تــکان مــی  دهنــد و الاليــی بــرای کوچکتريــن 

ــد. ــال می خوانن ــردار کرب س
ــه  ــفا و بيم ــرای ش ــود را ب ــودکان خ ــادران ک م
ــد و  ــواره می گذارن ــر در گه ــی اصغ ــرت عل حض

ــت. ــراه اس ــزاداران  هم ــای ع ــا دعاه ب
ــی  ــرت عل ــن حض ــواره نمادي ــورا گه روز عاش
ــياه  ــان س ــهادت ايش ــانه ش ــه نش ــر )ع( ب اصغ

ــود. ــی ش ــوش م پ
آيين هــای بســياری ويــژه بانــوان از ابتــدای 
ــه  ــه حجل ــوان ب ــی ت ــه م ــود دارد ک محــرم وج
ــدم   ــر و صبح ــل صغي ــی، طف ــمع زن ــم، ش قاس

ــرد. ــاره ک اش
 

lآیین های محرم درس زندگی است
يکــی از خادميــن مراســم محــرم در گفــت وگــو 
ــر  ــرم و صف ــاه مح ــت: م ــار داش ــر اظه ــا مه ب
ماننــد يــک دوره دو ماهــه خودســازی و تربيــت 

ــه اســت. جامع
ــرم و  ــان مح ــرد: همچن ــوان ک ــه زارع عن فاطم

ــته  ــه داش ــده نگ ــالم را زن ــه اس ــت ک ــر اس صف
ــاه  ــن دو م ــا در اي ــدان م ــه فرزن ــرا ک ــت چ اس
ــر،  ــد صب ــين )ع( می آموزن ــا حس ــم ام ــر پرچ زي
ايســتادگی بــر ارزش هــا، خانــواده داری، انــس بــا 
ائمــه و بســياری از رفتــار هــا و خصايــص خــوب 

ــرد مســلمان . ــک ف ي
ــرق  ــر بي ــا زي ــان م ــه جوان ــان اينک ــا بي وی ب
امــام حســين)ع( تربيــت مــی شــوند و آمــوزش 
ــر  ــالوه ب ــرم ع ــم مح ــت: مراس ــد گف می بينن
ــن )ع(  ــه ائمــه معصومي ــا ب نشــان دادن ارادت م

ــت. ــز اس ــی ني ــبک زندگ ــوزش س آم

lاجرای طرح بصیرت عاشورایی
مديـرکل اوقـاف و امور خيريه اسـتان بوشـهر در 
گفـت وگو با مهـر بيان کـرد: آگاهی سـازی يکی 
از اهداف اين اداره کل اسـت و در اين راسـتا طرح 
بصيرت عاشـورايی در اسـتان بوشـهر در ماه های 

محرم و صفـر برگزار می شـود.
صـرف شـرکت در مراسـم محـرم کافی نيسـت 
بلکـه بايد در خصـوص ابعاد مختلف قيام عاشـورا 
صحبت شـودحجت االسـالم مرتضی محمديان 
خاطـر نشـان کـرد: صـرف شـرکت در مراسـم 
محرم کافی نيسـت بلکـه بايد در خصـوص ابعاد 
مختلـف قيـام عاشـورا صحبـت شـود تـا موجب 

آگاهـی و بصيـرت افزايـی در جامعه شـود.
وی عنــوان کــرد: محــرم يکــی از ماه هــای 
رفتارهــای  و  فرهنگ هــا  ترويــج  ارزشــمند 
ــن  ــه همي ــانی و اســالمی اســت و ب ــوب انس خ
منظــور برگــزار کننــدگان مراســم محــرم  وظيفه 

ــد. ــده دارن ــر عه ــنگينی ب س

l سینه زنی سنتی در بوشهر
مــاه  عزاداری هــای  ويژگی هــای  از  يکــی 
ــنتی  ــينه زنی س ــهر، س ــتان بوش ــرم در اس مح
بوشــهر اســت کــه بــا شــکوهی خــاص و 
ريتمــی جــذاب در نقــاط مختلــف اســتان برگــزار 
می شــود و عالقمنــدان از نقــاط مختلــف اســتان 

دارد.
ــی،  ــت يک رنگ ــی جمعي ــی و هم نواي هم صداي
ــد و  ــو می کن ــع را بازگ ــی جم ــی و يگانگ يک دل
ايــن همــه نشــان دهنــده ارادت، عشــق و عالقه 
ــال و مواليشــان  ــار کرب ــه خونب ــه واقع ايشــان ب

امــام حســين )ع( اســت.
ــابقه ای  ــهر دارای س ــينه زنی بوش ــوع س ــن ن اي
طوالنــی اســت و در طــول ســال ها حفــظ شــده 
اســت و هم اکنــون در ديگــر نقــاط کشــور نيــز از 
ايــن نــوع ســينه زنی الگــو گيــری شــده اســت.

ــی  ــه خوان ــا نوح ــهر ب ــی بوش ــينه زن مراســم س
شــخصی کــه بــه عنــوان پيشــخوان يا ســرخوان 
شــناخته شــده آغــاز می شــود. در ابتــدای مراســم 
خردســاالن، جوانــان و دســت انــدرکاران مســجد 
گــرد پيشــخوان در وســط محــل برگــزاری 
ــی  ــکيل م ــکل تش ــره ش ــه ای داي ــم حلق مراس

ــد. ــی گوين ــر« م ــه آن »بُ ــه ب ــد ک دهن
ســينه زن ها همــراه بــا حرکــت مــوزون پــا، گــرد 
ــرايی در  ــا همس ــد و  ب ــوان می چرخن ــش خ پي
ــی  ــی م ــوان، او را همراه ــه پيش خ ــواب نوح ج
کننــد. معمــوال در هنــگام همخوانــی ســينه زده 

نمی شــود.
ــف  ــج نوحــه مختل ــا پن پــس از اجــرای چهــار ي
ــی و  ــينه زن ــم س ــه ريت ــی ک ــد زمان ــر واح زي

نوحــه هــا بــه اوج مــی رســد نوحــه خــوان پــس 
ــينه  ــه س ــا 12 ضرب ــدود 10 ت ــه ح ــی ک از مکث
زنــی بــه طــول مــی انجامــد بــا گفتــن »واحــد« 
ــی  ــادر م ــا ص ــينه زن ه ــرای س ــتوری را ب دس

ــد.  کن
ــا  ســينه زن هــا کــه پيــش از ايــن همزمــان و ب
ــرای دور خــوردن(  ــا )ب ــردن پاه ــب ب ــو و عق جل
بــر ســينه هــای خــود مــی کوبيدنــد، بــه پيــروی 
از دســتور واحــد فقــط يــک بــار آن هــم بــا جلــو 
آوردن پاهــای راســت بــه ســينه زنــی مــی 
ــه ايــن ترتيــب ضربــه هــای ســينه  پردازنــد و ب

ــد. زنــی بــه نصــف تقليــل مــی ياب
واحــد، اوج هيجــان در مراســم عــزاداری اســت. 
در ايــن زمــان فقــط نوحــه خــوان اســت کــه می 
ــی چيــزی  ــد ول ــد و ســينه زن ســينه می زن خوان
نمی خوانــد همــه در شــور و جذبــه ای فــرو مــی 
ــاک دســت  ــه هــای دردن ــد کــه حتــی ضرب رون
بــر روی ســينه را احســاس نمــی کننــد يــا حتــی 

بــه حالــت غــش و اغمــا مــی افتنــد.

lیزله
ــتان  ــردم اس ــن م ــوم ديري ــی از رس ــه يک يزل
ــه  ــه ب ــام محــرم اســت ک ــژه در اي بوشــهر به وي
شــيوه ای خــاص و شــورانگيز اجــرا می شــوديزله 
ــهر  ــتان بوش ــردم اس ــن م ــوم ديري ــی از رس يک
به ويــژه در ايــام محــرم اســت کــه بــه شــيوه ای 
خــاص و شــورانگيز اجــرا می شــود. ايــن مراســم 

ــود. ــرا می ش ــنتی اج ــی س ــينه زن ــس از س پ
نحــوه انجــام آن بديــن صــورت اســت کــه افــراد 
بــا گرفتــن کمــر فــرد جلــو )ماننــد قطــار بــازی 
ــانی داده و  ــار انس ــک قط ــکيل ي ــا(، تش بچه ه
ــه، بــه نرمــی قــدم  بــا ضــرب آهنــگ شــعر يزل

ــد. ــو می رون ــه جل ــته و ب برداش
در مراســم عــزاداری، گــروه پــس از طــی 
مســافتی ايســتاده و دايــره وار و خميــده بــه 
ســمت مرکــز، بــا ريتــم يزلــه شــروع بــه ســينه 
ــد کــه اشــعار و نوحه هايــی کــه در  ــی می کنن زن
ايــن مراســم مــی خواننــد بســتگی بــه زمــان آن 

مراســم دارد.
ــی  ــم م ــا ه ــه ب ــوعا هم ــب تاس ــاًل در ش  مث
ــک  ــب« و ت ــت امش ــب تاسوعاس ــد »ش خوانن
ــال غوغاســت  ــد: »کرب خــوان در جــواب می گوي
امشــب« حتــی بــه ايــن مراســم در گفتــار 
عاميانــه ( هيامظلــوم ( هــم گفتــه می شــود.

lبوشهر برای محرم سیاه پوش شد
ورزشــی  فرهنگــی  ســازمان  مديرعامــل 
ــازی  ــرد: آماده س ــوان ک ــهر عن ــهرداری بوش ش
محيطــی و محرمــی کــردن چهــره شــهر يکــی 
از وظايــف ايــن ســازمان اســت کــه  امســال بــا 
کمــک هيئــت هــای مذهبــی انجــام می شــود.

ــزاری  ــت: برگ ــه گف ــری زاده در ادام ــه صف فاطم
ديگــر  از  شــهر  در  جمعــی  برنامه هــای 
برنامه هــای ايــن ســازمان در مــاه محــرم اســت.

ــف در شــهر  ــای مختل ــی موکب ه ــه برپاي وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: برنامه هــای مختلــف 
ــور و  ــب ش ــود موج ــف خ ــنين مختل ــرای س ب

ــد. ــد ش ــردم خواه ــن م ــان در بي هيج

حفظ سنت های عزاداری در بوشهر/ از گهواره علی اصغر تا  واحد  و  یزله

نساء کروندی
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شــهر  در  برافراشــته  هــای  خیمــه 
زرقــان فــارس آیینــی کهــن اســت کــه 
قدمــت آن بــه دوره صفویــه مــی رســد 
ــن  و هــر ســاله مــردم ایــن شــهر در ای
ــوگواری  ــه س ــی ب ــای تاریخ ــه ه خیم

ــد.  ــی پردازن ــر م ــرم و صف مح

مــردم زرقــان همــه ســاله همزمــان بــا 27 ذيحجــه کــه بــه روايتی 
ســالروز شــهادت مســلم بــن عقيــل)ع( اســت، بــا حضــور در ســه 
حســينيه شــهر، مراســم برافراشــتن خيمــه هــای عاشــورايی را طی 

ســنتی ديريــن برگــزار مــی کنند.
مراســم ســنتی برافراشــتن خيمــه هــای عاشــورايی در ســه 
حســينيه حيــدر، وليعصــر و امــام ســجاد )ع( زرقــان بنــا بــه ســنتی 
ــا حضــور در  ــه ب ــی هــر محل 400 ســاله برگــزار مــی شــود و اهال
حســينيه محلــه خــود، خيمــه هــای عاشــورايی بلنــد قامتــی را بــر 

حيــاط حســينيه هــا برافراشــته مــی کننــد.
حســينيه هــای زرقــان کــه هــر کــدام قدمتــی بــه تاريــخ حکومت 
صفويــه دارد، هــر ســاله در 27 ذيحجــه از اذان صبــح ميزبــان خيل 
مشــتاقان ســاالر شــهيدان اســت، کــه بعــد از اقامــه نمــاز صبــح و 
قرائــت زيــارت عاشــورا، بــر بــام هر حســينيه ســاز عــزا مــی نوازند 

و مقدمــات برپايــی خيمــه هــای عاشــورايی را فراهــم مــی کنند.
خيمــه هــای عاشــورايی بــه وســعت بيــش از 50  مترمربــع و بــه 
بلنــدای بيــش از 12 متــر اســت کــه بــر 6 ســتون چوبــی محکــم 
ــرای  ــده و ب ــين« ش ــا حس ــرخ »ي ــم س ــه پرچ ــن ب ــتوار و مزي اس
ــاز اســت. ــد ني ــه بيــش از 150 مــرد تنومن برافراشــتن هرکــدام ب

بــرای برپايــی خيمــه هــای عاشــورايی ابتــدا ســتون های چوبــی را 
بــه صــورت 45 درجــه بــر ديــوار حســينيه بــاال مــی کشــند و پايــه 
هــر ســتون را در محــل اســتقرار خــود قــرار داده و خيمه را بــر روی 

ــی کنند. ــن م آن په
ــد و محکــم  ــاب بلن ــش از 12 طن ــه بي ــر خيم ــر طــرف ه ــه ه  ب
آويــزان اســت، کــه مــردان تنومنــد زرقانــی، آنهــا را از ســمت ديگر 
بــام حســينيه بــا فريادهــای »ياحســين«، »يــا علــی« و »يازينب« 
مــی کشــند تــا ســتون هــای خيمــه هــا بــه صــورت عمــودی در 
جــای خــود قــرار گيــرد و در انتهــای طنــاب هــای نگهدارنــده بــه 
بخشــی از ســازه هــای حســينيه گــره خــورده و محکــم می شــوند.
ــهر  ــرق ش ــدر در ش ــينيه حي ــه حس ــق ي ــه متعل ــن خيم بلندتري
زرقــان اســت، کــه بــه ســردار حيــدر از فرماندهــان لطفعلــی خــان 

زنــد منســوب اســت و بــرای بلنــد کــردن آن از جرثقيــل و باالبــر 
اســتفاده مــی کننــد، بــر روی خيمــه هــا نقوشــی وجــود دارد امــا 
کســی اطــالع دقيقــی از ســابقه توليــد آنهــا نــدارد، در عيــن حــال 
آثــار متعــددی از مرمــت و کهنگــی بــر هــر خيمــه قابــل مشــاهده 

اســت.
ايــن خيمــه هــا تــا 13 محــرم برپاســت و صبــح هــا مراســم قرائت 
زيــارت عاشــورا و روضــه خوانــی، ظهرهــا مراســم تعزيه و شــامگاه 
مراســم زنجيــر زنــی و ســينه زنــی در خيمــه هــای عاشــورايی دائر 
مــی شــود و روز 13 محــرم نيــز خيمــه هــای عاشــورايی جمــع می 
شــود. مــردم زرقــان تــا پايــان مــاه صفــر لبــاس ســياه برتــن دارند.
ــراث  ــن مراســم در ســال 1391 توســط ســازمان مي اي
فرهنگــی و گردشــگری بــا شــماره 657 بــه ثبــت ملــی 

رســيده اســت.
ــام شــهروندان  ــن، اطع ــن آئي از ديگــر برنامــه هــای اي
ــع  ــان و توزي ــنتی زرق ــخ آش س ــفند و طب ــح گوس و ذب

ــت. ــذری اس ن
مــردم زرقــان روز هفتــم محــرم را متعلــق بــه ســاحت 
حضــرت ابوالفضــل عليــه الســالم مــی دانندعــالوه بــر 
ــه  ــق ب ــرم را متعل ــم مح ــان روز هفت ــردم زرق ــن م اي
ســاحت حضــرت ابوالفضــل عليــه الســالم مــی داننــد 
ــع آوری  ــم جم ــری مراس ــنتی ديگ ــن س ــی آيي و ط
علــم و پرچــم هــای حســينی از خانــه هــای عــزاداران 
بــا حضــور هيئــت هــای عــزاداری انجــام شــده و علــم 
ــن  ــک از اي ــه هري ــع آوری شــده ب ــای جم و پرچــم ه

حســينيه هــا منتقــل مــی شــود.
همزمــان نيــز برخــی اهالــی بــا ذبــح گوســفند و اهدای 
کلــه قنــد فرزنــد خــود را بــه کســوت خادمــی حســينيه 
محلــه خــود و عــزاداران حســين درآورده و بــه گفته خود 
اهالــی زرقــان بــه کســوت »ســقايی« در مــی آورنــد و 
ــينيه و  ــان حس ــل خادم ــه خي ــان ب ــس فرزندش از آن پ

عــزاداران امــام حســين)ع( مــی پيونــدد.
ــر کل فرهنــگ و ارشــالد اســالمی  ــن مدي پيــش از اي
فــارس در جريــان برپايــی ايــن خيمــه هــا گفتــه بــود 
ــام حســين )ع( در  ــزاداری ام ــم ع ــه مراس ــه سالهاس ک

شــهر زرقــان بــه صــورت مســتمر، باشــکوه و مردمــی برگــزار مــی 
شــود.

ــان  ــهر زرق ــردم ش ــنت م ــن س ــود: اي ــزوده ب ــدی اف ــزاد مري به
فــارس کــه بــه تازگــی در فهرســت آثــار معنــوی کشــورمان نيــز 
ثبــت ملــی شــده اســت ســابقه چنــد صــد ســاله تاريخــی دارد و 
نکتــه مهــم ايــن برنامــه مردمــی بــودن آن اســت بــه طــوری کــه 
تمــام هزينــه هــای ايــن برنامــه را مــردم ايــن شــهر تاميــن مــی 

ــد. کنن
ــا  ــردم دني ــه م ــرای هم ــورا ب ــان عاش ــه جري ــان اينک ــا بي وی ب
ارزشــمند و مانــدگار اســت بيــان کــرد: اين مراســم ســنتی در شــهر 
زرقــان هــر ســاله بــا حضــور بســياری از جوانــان و نوجوانــان ايــن 
خطــه برگــزار مــی شــود کــه ايــن نشــان از زنــده بــودن و پويايــی 

ــه عاشــورا دارد . حادث

lزرقان قلب تعزیه کشور
مريــدی اظهــار داشــت: شــهر زرقــان از ديربــاز قلــب تپنــده تعزيــه 
ــه  ــر برنام ــرم و صف ــاه مح ــال در م ــر س ــه ه ــت ک ــور اس در کش
هــای ويــژه کشــوری در بخــش هنــر تعزيــه در ايــن شــهر برگــزار 

مــی شــود.
جريــان عاشــورا پيــروزی حــق بــر باطــل اســت و امــام حســين)ع( 
نمــاد آزادگــی، ايثــار و مقاومــت اســتوی  اضافــه کــرد: بــه دليــل 
ــان يکــی از هنرهــای  ــارس و شــهر زرق ــه در ف ــر تعزي اينکــه هن
ــر ســوگواره  ــد ســال اخي ــردم اســت در چن ــورد توجــه جــدی م م
ــی در  ــطح مل ــوری در س ــان کش ــه خوان ــور تعزي ــا حض ــه ب تعزي
ــن  ــن برنامــه در اي ــز اي ــان برگــزار مــی شــود کــه امســال ني زرق

شــهر اجــرا خواهــد شــد.
مريــدی ادامــه داد: جريــان عاشــورا پيــروزی حــق بــر باطــل اســت 
و امــام حســين)ع( نمــاد آزادگــی، ايثــار و مقاومــت اســت کــه ايــن 
مفاهيــم مهــم در فرهنــگ عاشــورا و امــام حســين)ع( بايــد بــرای 
نســل امــروز و جــوان تبييــن شــود و ايــام محــرم و صفــر بهتريــن 
ــی و  ــطح دين ــای س ــی و ارتق ــازی دين ــگ س ــرای فرهن ــان ب زم

معنــوی مــردم جامعــه اســت.
شــهر زرقــان از توابــع شهرســتان شــيراز اســت کــه در فاصلــه 25 

کيلومتــری شــهر شــيراز قــرار دارد.

خیمه های برافراشته آیین ۴۰۰ ساله مردم زرقان/ 
شهری که قلب تعزیه شد

هادی فتحی
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بـرای  بیـت)ع(  اهـل  بـرای  عـزاداری 
مسـلمان و بـه خصـوص ایرانیـان از چند 
صد سـال پیش تا کنون با شـور و اشتیاق 
فـراوان ادامـه دارد امـا در ایـن راسـتا 
بزرگتریـن  بایـد  را  عـزای حسـین)ع( 
گردهمایـی مذهبـی دنیا دانسـت زیرا از 
نونهـال در این مراسـم دیده می شـود تا 

سـالخوردگان کـه بـزرگان مجلـس هسـتند.

ــار ديگــر اســتان هــای کشــور ســابقه  ــارس هــم در کن اســتان ف
ــزاداری دارد . ــم ع ــزاری مراس ــی در برگ طوالن

گوشــه و کنــار اســتان فــارس ســنت هــای مختلــف عــزاداری طی 
دهــه اول محــرم را شــاهد هســتيم کــه هرکــدام ســابقه چنــد صــد 

ســاله دارنــد.
ســينه زنــی قطــاری مــردم شــيراز، چــک چکــو و چارچــو گردانــی، 

ــه کشــور در  ــتای دوان، تعزي ــزاداری روس ع
ــای  ــه ه ــا، خيم ــرارود فس ــتای صح روس
ــه  ــا و برنام ــنت ه ــه س ــان و... از جمل زرق

ــت. ــارس اس ــتان ف ــردم اس ــای م ه
امــا در ايــن راســتا آنچــه کــه بيــش از همــه 
ــان  ــد حضــور نوجوان ــی کن ــب توجــه م جل
ــا  ــه ب ــت ک ــم اس ــن مراس ــان در اي و جوان
ــه  ــود ک ــی ش ــزرگان انجــام م ــی ب راهنماي
ــی  ــام ســينه زن ــه ن ــن مهــم در شــيراز ب اي

ــی از  ــا در يک ــروز تنه ــفانه ام ــه متاس ــت ک ــروف اس ــاری مع قط
ــود. ــی ش ــزار م ــيراز برگ ــی ش مســاجد قديم

البتــه در ايــن راســتا ســينه زنــی هــای مختلــف در مقابــل دســته 
ــوع  ــا ن ــب ب ــدام متناس ــه هرک ــود دارد ک ــی وج ــر زن ــای زنجي ه

ــد. ــاق مــی افت ــداح اتف نوحــه ســرايی م
آنچــه شــيراز را از بقيــه کشــور در مراســم عــزاداری محــرم 

جداکــرده اســت وجــود هيئــت هــای عــزاداری مختلــف و محلــی 
اســت در حاليکــه برخــی اســتانهای کشــور در يــک محــل و زمــان 

ــد و مراســم خــود را انجــام مــی دهــد. خــاص تجمــع مــی کنن
ــدی و  ــرم مطهراحم ــم ح ــز پرچ ــته ني ــان روز گذش ــن مي در اي
محمــدی)ع( و حــرم مطهــر ســيدعالءالدين حســين)ع( شــيراز نيز 

ــض شــد. تعوي
برنامه های مختلفی نيز در حرمين برگزار می شود.

سومین حرم اهل بیت)ع( سیاهپوش شد/ 
کاروان سینه زنان راه افتاد

مــاه ذی الحجــه کــه 
بــه پایــان مــی رســد 
شــور و حــال خاصــی 
فضــای شــهر را فــرا 
مــی گیــرد از گوشــه 
نــوای  شــهر  کنــار  و 
ــین  ــا حس ــین ی ــا حس ی
بــه گــوش مــی رســد و 
ــن  ــزاری آیی ــرای برگ ــدارک ب ــه در ت هم

هــای عــزاداری هســتند. 

بــاز عطــر محــرم در هــر کــوی و بــرزن پيچيد و 
دل هــای شــيدا را بــه ادراکــش فراخوانــد. عشــق 
بــه امــام حســين)ع( دليــل و برهــان نمی خواهد، 
ــد،  ــس می زن ــن را پ ــل ظاهربي ــق عق ــن عش اي
ــا  ــين)ع( را ب ــه حس ــت ب ــق و محب ــی عش گوي
ــوج  ــوج م ــته اند، م ــانها سرش ــاک و گل انس خ
ســياهپوش عــزادار، زيــر خيمــه حســين)ع( 

تماشــايی اســت. 
ــگ  ــا رن ــه ج ــود هم ــی ش ــاز م ــه اغ ــرم ک مح
ــرد همــه در  ــه خــود مــی گي ــوی ديگــری ب و ب
تــدارک برگــزاری مراســم عــزاداری در شــان ابــا 

ــد اهلل الحســين )ع( هســتند. عب
اينجــا در بلنــد تريــن نقطــه ايــران زميــن 
ــه و  ــار در تهي ــن بيج ــدار و موم ــردم واليتم م
تــدارک برپايــی خيمــه هــای عــزاداری حســينی 
هسســتند و تمــام خانــه هــا پرچــم هــای ماتــم 
ــه  ــان آويخت ــه هايش ــردرب خان ــر س ــود را ب خ
ــداهلل  ــا عب ــه اب ــود را ب ــق و ارادت خ ــد و عش ان

ــد. ــی دهن ــان م ــين)ع( نش الحس
ــيار  ــگاه بس ــر از ارزش و جاي ــرم و صف ــاه مح م
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــوردار اس ــی برخ باالي
ــه  ــچ گون ــاه در شــهر بيجــار هي ــن دو م طــی اي
ــود و  ــی ش ــزار نم ــادی برگ ــم جشــن و ش مراس
ــه  ــراز خان ــر ف ــياه را ب ــای س ــم ه ــردم پرچ م
ــه  ــد و و ب ــی دارن ــه م ــان نگ ــان همچن هايش

ــان داغ  ــه همچن ــد ک ــی دهن ــان م ــی نش نوع
ــت. ــده اس ــان زن ــد اهلل در دل هايش اباعب

ــای  ــن ه ــاله آيي ــه س ــار هم ــتان بيج در شهرس
محــرم و عاشــورا بــا شــور و حــال معنــوی 
ــادی  ــی شــود و مشــتاقان زي ــزار م خاصــی برگ
از سراســر کشــور بــه ايــن شهرســتان مــی آينــد.
ــتان در  ــن شهرس ــزاداری در اي ــای ع اوج آيين ه
مــاه محــرم و بــه خصــوص دهــه اول ايــن مــاه 
اســت کــه آييــن گل گيــران آن اوج غــم و انــدوه 
ــه  ــه عاشــورا ب ــار را  در غــم واقع ــن دي ــردم اي م
نمايــش مــی گــذارد و دل هر عــزادار حســينی را 
بــه درد مــی آورد آيينــی کــه در آن تنهــا عشــق 
بــه اباعبــداهلل الحســين اســت کــه بــه نمايــش 

در مــی آيــد.
ــوان  ــار از ج ــينی در بيج ــران حس در روز گل گي
و پيــر مــی آينــد تــا بگوينــد غــم از دســت دادن 
حســين ابــن علــی همچنــان زنــده اســت و مردم 
هنــوز حادثــه عظيــم کربــال را از يــاد نبــرده انــد.
ــردم  ــی م ــهر و مکان ــر ش ــورا از ه ــح عاش صب
ــا  ــران ب ــد گل گي ــا ببينن ــوند ت ــی ش ــع م جم
پاهــای برهنــه چگونــه در غــم اربابشــان اشــک 

ــد. ــی ريزن ــم م مات

ــم  ــه در آن مراس ــی ک ــن مذهب ــه اماک از جمل
عزاداری سيدالشــهداء بســيار باشــکوه از گذشــته 
ــوان  ــی ت ــود، م ــی ش ــزار م ــال برگ ــه ح ــا ب ت
ــجد  ــع، مس ــجد جام ــهر، مس ــينيه ش ــه حس ب
ــاره  ــتان اش ــزادگان شهرس ــهداء و امام سيدالش

ــرد. ک

ــاط  ــام نق ــه تم ــغ ب lاعــزام 200 مبل
ــف شهرســتان بیجــار مختل

ــس  ــا رئي ــاری ني ــل مخت ــالم جلي ــت االس حج
ــن  ــار، ضم ــتان بيج ــالمی شهرس ــات اس تبليغ
تســليت بــه مناســبت فــرا رســيدن مــاه محــرم 
ــرم  ــاه مح ــه اول م ــغ در ده ــزام 200 مبل از اع
الحــرام بــه مناطــق مختلف شهرســتان خبــر داد.
وی افــزود: ايــن مبلغيــن بــه تمــام نقــاط 
ــت و  ــای دور دس ــتا ه ــی روس ــتان حت شهرس
کــم جمعيــت نيــز اعــزام مــی شــوندو مراســمات 
ايــن  عزاداريــی حســينی در جــای جــای 
ــی  ــژه و خاص ــال وي ــور و ح ــا ش ــتان ب شهرس

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ــم  ــر فراه ــار ب ــالمی بيج ــات اس ــس تبليغ رئي
ســاختن زمينه هــای و ظرفيت هــای تبليــغ 

ارزش هــای دينــی و مذهبــی در ايــن ايــام 
ــا تــالش خــود  ــد کــرد و گفــت: مبلغيــن ب تأکي
زمينه هــای تبليغــی بيشــتری را فراهــم خواهنــد 

ــاخت. س
ــرد:  ــه ک ــا اضاف ــاری ني ــالم مخت ــت االس حج
همچنيــن 220 هيئــت مذهبــی همزمــان بــا ماه 
محــرم در راســتای توســعه فرهنــگ حســينی و 
اشــاعه ارزش هــای دينــی در جامعــه در طی اين 

مــاه فعالييــت مــی کننــد.
وی گفــت: در طــی مــاه محــرم 200 مــداح نيــز 
در تمــام نقــاط شهرســتان بــه مديحــه ثرايــی در 
ــد اهلل الحســين)ع( و اهــل  ــای حضــرت اباعب رث

بيــت عصمــت و طهــارت)ع( مــی پردازنــد.
وی بــا بيــان اينکــه اولويت هــای تبليغــی، تبليــغ 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باشــد، عنــوان 
کــرد: بعــد از امــر بــه معــروف بنابــر فرمايشــات 
افزايــش جمعيــت  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــوده و  ــن ب ــون و مبلغي ــر روحاني ــد نظ ــد م باي
ســخنرانی های محــوری در ايــن راســتا بــه 

ــد. ــه دهن ــردم ارائ م
حجــت االســالم مختــاری نيــا بــا بيــان ايــن که 
ــی  ــرای رهاي ــدگار ب ــی مان ــام حســينی حرکت قي
ــام  ــوده اســت، گفــت: ايــن قي از ظلــم و ســتم ب
ــه  ــه جامع ــرای هم ــدگار را ب ــی مان ــده درس ارزن
بشــری بــه يــادگار گذاشــته اســت و آن در ايــن 
اســت کــه بايــد در راه مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و 

ــای ارزش هــا تــالش کــرد. احي
وی مــاه محــرم را فرصــت مناســبی بــرای تبيين 
فلســفه قيام عاشــورا و اهــداف امام حســين)ع( در 
جامعــه برشــمرد و افــزود: يکــی از مهــم تريــن و 
بــزرگ تريــن اهــداف قيــام عاشــورا مســئله امــر 
بــه معــروف و ترويــج فرهنــگ نمــاز بوده اســت.

رئيـس اداره تبليغـات اسـالمی شهرسـتان بيجار 
در پايـان يـاد آور شـد: بايد سـعی کنيم بـا اجرای 
برنامـه های مناسـب به تبييـن اهداف عاشـورا و 

شـخصيت حضـرت زينـب کبـری بپردازيم.

طنین نوای یاحسین)ع( در بام ایران/اعزام مبلغ به تمام نقاط شهرستان

هادی فتحی

سمیه رمضان نیا
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میــدان »مطهــری« کــه مــردم خرمشــهر 
ــاور نکــرده و  ــر نامــش را ب ــوز تغیی هن
ــن  ــد، ای ــی کنن ــش م ــه »اهلل« صدای فلک
روزهــا بــه طــور زیبایــی، محرمــی 
شــده اســت. خیلــی چیزهــا ســیاه رنگ 

ــاد.  ــیپور عم ــی ش ــت حت اس

عمــاد پســر 10، 12 ســاله ای اســت که در فلکــه »اهلل« شــيپور می 
فروشــد. عمــاد يــک نفــس در شــيپورش مــی دمــد. صدای شــيپور 
عمــاد، شــبيه صــدای شــيپورهای جنگــی اســت کــه در فيلــم های 

قديمــی بــرای آغــاز جنــگ بــه صــدا درمــی آيد.
امــا شــيپورهای عمــاد،  بــزرگ و طاليــی رنــگ نيســتند بلکــه لوله 
ــا  ــا ب ــا قطعــه هايــی از شــلنگ ســياه رنگــی هســتند )و ي هــا و ي
رنــگ ســياه رنــگ آميــزی شــده( کــه بــه صــورت نيــم دايــره در 
ــوق پالســتکی نصــب  ــر ســر آنهــا يــک ب هــم قــالب شــده و ب
کــرده انــد و حــاال شــده انــد شــيپورهای دســت ســازی کــه عمــاد 

هــر کــدام را 15 هــزار تومــان مــی فروشــد.
ــن شــيپورها را درســت مــی  ــد: خــودم اي ــان مــی کن »عمــاد« بي
ــاد گرفتــم. ــداد. ديــدم و ي ــادم ن کنــم، کســی روش ســاختش را ي

آن طــور کــه عمــاد مــی گويــد چهــار ســال اســت کــه هــر محــرم 
شــيپور درســت مــی کنــد و مــی فروشــد.

وی مــی افزايــد: »بيشــتر، جــوان هــا مــی خرنــد« از او مــی پرســم 
ــد:  ــی کن ــزی م ــده ري ــو؟ خن ــال ت ــن و س ــم س ــای ه ــوان ه ج
»نــه!« و بــه مــردی حــدودا 26 ســاله کــه کنــاری ايســتاده و بــه 
گفــت وگويمــان گــوش مــی دهــد اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد: 

»هــم ســن ايــن آقــا. امــا بزرگترهــا هــم مــی خرنــد«.
ــوم  ــره اش معل ــن دارد و از چه ــر ت ــياه ب ــای س ــاس ه ــاد، لب عم
ــی پرســم  ــع خرمشــهری اســت، م ــردم قان اســت از آن دســت م
کاســبی خــوب اســت؟ راضــی هســتی؟ و بــاز مــی خنــدد: بلــه خدا 
رو شــکر. بــرای شــما 10 هــزار تومــان هــم حســاب مــی کنــم...

lبازار گرم خرید محرم
بــاد، گوشــه پرچــم دستفروشــی که رو بــه روی پاســاژ طــال فروش 
هــا پرچــم و ســياهی بســاط کــرده را تــکان مــی دهــد و او بــا قلوه 
ســنگی کوچــک ثابتــش مــی کنــد. شــايد او جــزو معــدود نفراتــی 
اســت کــه بــرای جلــب مشــتری فريــاد نمــی زنــد امــا همــه ايــن 

روزهــا ســراغش مــی آينــد و قيمــت مــی پرســند.

چنــد قــدم جلوتــر جوانــی ديگــر ســی دی هايــی را بســاط کــرده و 
صــدای نوحــه هايــش فضــا را پــر کــرده اســت. خيلــی نياز نيســت 
جلوتــر بــروی تــا جمعيتــی کــه بــه دنبــال رخــت عزا هســتند ســد 
ــاز  ــه از آغ ــد روزی هســت ک ــگار چن ــه ان ــگار ن ــوند. ان ــت ش راه
مــاه محــرم مــی گــذرد کــه در ارزان ســرای شــهر جــای ســوزن 

انداختــن نيســت.
ــت،  ــکی اس ــوزی مش ــال بل ــه دنب ــود ب ــربچه خ ــرای پس ــی ب زن
ــد  ــا زحمــت يکــی را انتخــاب مــی کن ــار زدن جمعيــت و ب ــا کن ب
ــا حســين« نوشــته شــده  ــا روی آن »ي ــا خطــی ســبز و زيب کــه ب
اســت. پرچــم ســبز کوچکــی کــه در دســت دارد همينطــور کيســه 
ــه  ــبز ب ــاس س ــربند و لب ــک س ــه در آن ي ــفافی ک ــتيکی ش پالس
چشــم مــی خــورد را بــه پســرپنج ســاله اش مــی دهــد تــا بلــوز را 

ــد. ــدازه کن ــر پســر دو ســاله خــود ان ب

lپسر 2 ساله ام حسین)ع( را می شناسد
ــرای  ــياه ب ــاس س ــه لب ــرای چ ــی پرســم ب ــی روم، م ــراغش م س
پســرت مــی خــری، بــا تعجــب نگاهــم می کنــد انــگار کــه حرفی 
کفرآميــز زده باشــم. ســوالم را طــور ديگــری می پرســم. پاســخ می 
ــا آخــر  ــاد بگيــرد ت ــرای اينکــه ي ــرای امــام حســين)ع(، ب دهــد: ب

عمــر هــر محــرم ســياه بپوشــد.
مــی پرســم او حســين را مــی شناســد؟ مــی گويــد: بلــه تــازه زبــان 
بــاز کــرده امــا اســم حســين را درســت مــی گويــد. خــودش اصــرار 

کــرد برايــش پرچــم بخــرم.
ــرای  ــه ب ــان کودکان ــا زب »ام محمــد« اظهــار مــی کنــد: گاهــی ب
ــد و  ــی کن ــف م ــين)ع( تعري ــام حس ــد از ام ــش حام ــر کوچک پس
مــی افزايــد: لبــاس هــای ســياهش را در روضــه هــا مــی پوشــيد 
گاهــی بــا مــن و گاهــی بــا پــدرش بــه مراســم عــزاداری مــی رود 
و بلــد اســت ســينه بزنــد و بــه پســرش مــی گويــد »مامــا حامــد 
الطــم علــی الحســين« )حامــد؛ مــادر، برای حســين ســينه بــزن( و 
کــودک دســت کوچکــش را بلنــد مــی کنــد و بــر ســر ميزنــد و می 
خنــدد و شــروع مــی کنــد بــه پريــدن )تقليــد از يکــی از روش های 

عــزاداری مــردان عــرب خوزســتان(.
او حـاال بـه پسـر بزرگترش محمـد که پنج سـاله اسـت اشـاره می 
کنـد و مـی گويد: ايـن يکی پسـرم هم امسـال در سـاختن تکيه به 
بچـه های محـل کمک کـرد و قـرار اسـت در هئيت خادمـی کند. 

lفروش سیاهی برکت دارد
وارد بــازار روز مــی شــوم-بازاری کــه همــراه بــا هــر فصــل تغييــر 
ماهيــت مــی دهــد. بــا عيــد نــوروز پــر مــی شــود از ســين هــای 
ســفره هفــت ســين، عيــد فطر پــر مــی شــود از آجيــل و شــيرينی، 

و محــرم کــه مــی شــود پــر مــی شــود از ســياهی.
دســتفروش هــا عمدتــا بســاطی از ســياهی پهــن کــرده انــد. لباس 
ــازار هــم، لبــاس  هــای ســياه، روســری و شــال ســياه. از ســقف ب

هــای ســياه آويــزان اســت.
در برخــی بســاط هــا وســايل عــزاداری از جملــه زنجيــر و طبــل، 
ــد و در  ــی رس ــروش م ــه ف ــک ب ــای کوچ ــم ه ــربندها و پرچ س

ــرق و پارچــه هــای ســياه. برخــی ديگــر هــم بي
»داوود« کــه دهــه چهــارم عمــر خــود را ســپری مــی کنــد معتقــد 
ــروش  ــد: ف ــی گوي ــت و م ــودی اس ــارت پرس ــن تج ــت اي اس
ــروش  ــه از ف ــدی ک ــی دارد. درآم ــزاداری برکــت عجيب وســايل ع
ايــن وســايل بدســت مــی آيــد بــا فــروش روزهــای ديگــر قابــل 

مقايســه نيســت.
ــازار ديگــری  ــازار هــم حــاال وهــوای ديگــری دارد و ب بيــرون از ب

ــازار گــرم محــرم . برپاســت. ب
در ايـن بـازار همـه چيـز از خوردنـی و نوشـيدنی عرضـه می شـود. 
بـازاری که بـا نورهـای رنگی هم مشـتری هايش را جلـب می کند 
و عمدتـا فروشـندگان ارادات عرضه مـی کنند و خريداران عاشـقی.

شیپورهای محرم می نوازند/ خرمشهر   یکپارچه به رنگ عشق درآمد

سیده   فاطمه 
هالالت
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»طشـت گـذاری« یـا »طشـت گردانی«با 
بیـش از 600 سـال قدمـت از آئین های 
مختـص اردبیـل اسـت. آئینی کـه برای 
میزبانـی از نمـاد مشـک سـقای کربا و 
آغـازی پرسـوز و رازبـرای ایـام محرم 

برگـزار می شـود. 

ــل  ــرم در اردبي ــاه مح ــزاداری م ــنتی ع ــای س ــن ه ــی از آئي يک
ــا  ــان ب ــن همزم ــن آيي ــذاری اســت، اي مراســم ســنتی طشــت گ
بيســت و هفتــم ذيحجــه و از ســه روز مانــده بــه محــرم در تمــام 
ــازل  ــی من ــا و برخ ــينيه ه ــا، حس ــازاده ه ــالت، ام ــاجد، مح مس
اردبيــل بــا آداب خــاص و همــراه بــا عــزاداری و تعزيــه برگــزار می 

ــود. ش
ــه روی امــام حســين )ع( و  ــرات ب ــال و بســته شــدن ف واقعــه کرب
ــه  ــاندن آب ب ــرای رس ــال ب ــقای کرب ــای س ــان و ايثارگريه يارانش
ــا لبانــی تشــنه، شــهد  تشــنگان و حماســه آفرينــی يارانــی کــه ب
ــگاه واالی آب را  ــت و جاي ــن قداس ــه يقي ــيدند، ب ــهادت را نوش ش
ــاز نيــز  در فرهنــگ شــيعيان و بــه خصــوص ايرانيــان کــه از ديرب
ــعت  ــق و وس ــوده، عم ــوردار ب ــوی برخ ــاص و معن ــگاه خ از جاي
ــا جايــی کــه انعــکاس ايــن امــر را در  بســياری بخشــيده اســت ت
فرهنــگ مــردم و بــه خصــوص در شــکل گيــری آداب و رســوم و 

آئينهــا شــاهد هســتيم.
رســم طشــت گــذاری يــا طشــت گردانــی نيــز از جملــه مراســمی 
ــی کــرد کــه  ــن هــا معرف ــن آيي ــق اي ــوان  طب اســت کــه مــی ت
ــه طــور خــاص و مــردم آذربايجــان  ــه شــهر اردبيــل ب منســوب ب
بــه طــور عــام اســت. در ايــن آئيــن، طشــت نمــاد مشــک ســقای 
ــه روی حســين )ع( و  ــی اســت کــه ب ــال، آب، رود و نمــاد فرات کرب

يارانــش بســته شــد.
در اردبيــل قديــم ايــن رســم از بيســت و هفتــم مــاه ذيحجــه و بــا 
برگــزاری مراســم طشــت گــذاری در مســجد جامــع اين شــهر آغاز 
مــی شــد و از روزهــای بعــد مســاجد ديگــر نيــز بــه نوبــت طشــت 
گــذاری و طشــت گردانــی مــی کردنــد. امــروزه نيــز ايــن مراســم 
بــا انــدک تغييراتــی در چنديــن روز بــا شــور و حــال خاصــی برگزار 

مــی شــود.
عــزاداری ايــام مــاه محــرم در اردبيــل بــا مراســم طشــت گــذاری 

آغــاز و هــر روز در دو محلــه شــهر مراســم طشــت گــذاری برگــزار 
مــی شــود. در روز اول در محــالت »طــوی« و »اونچــی ميــدان«، 
ــن روز از  ــمه« و در آخري ــدکان« و »سرچش ــه »اوچ روز دوم محل
مــاه نيــز مراســم طشــت گــذاری در دو محلــه »پيرعبدالملــک« و 

»عالــی قاپــو« انجــام مــی شــود.
ــی  ــينه زن ــی و س ــای زنجيرزن ــته ه ــه دس ــورت ک ــن ص ــه اي ب
ــای  ــل علمه ــيپور و حم ــل و ش ــن طب ــرايی و نواخت ــه س ــا نوح ب
ــر از آب کــرده و  ــال مشــکی را پ ــاد تشــنگان کرب ــه ي عــزاداری، ب
آن را بــه همــراه طشــتهايی از جنــس برنــز يــا مــس کــه بــه طــور 
معمــول بــر دوش ريــش ســفيدان هــر محلــه حمــل مــی شــود، 
بــه مســجد مــی برنــد و بعــد از طــواف مســجد طشــتها در جــای 
ــا خوانــدن دعــای مخصــوص،  مخصــوص خــود قــرار گرفتــه و ب
طشــت گــذاری پــر از آب مــی شــود. از آب ايــن طشــتها، بيشــتر 
حاضــران و عــزاداران بــه عنــوان تبــرک و جهــت بــرآورده شــدن 

ــد. ــر مــی دارن حاجاتشــان ب
 

lآیین طشت گذاری اردبیل در کشور الگو است 
در فرهنــگ عاشــورا و در توضيــح بيشــتر ايــن ســنت آمــده اســت: 
ــار  ــادآور رفت ــدام ســاالر شــهيدان و ي ــه تاســی از اق ــن ســنت ب اي

جوانمردانــه امــام حســين )ع( در مقابــل ســپاه حــر مــی باشــد کــه 
بــه روايتــی آن حضــرت، در روز 27 ذيحجــه ، آب مشــک هــا را در 
طشــت هــا ريختــه و تمــام لشــکر حــر و اســبان آنهــا را ســيراب  

ــد. نمودن
يکــی از پژوهشــگران و محققــان اســتان اردبيــل در ايــن خصوص 
ــتان  ــن اس ــيعی و حســينی اي ــگاه ارزشــمند ش ــه جاي ــاره ب ــا اش ب
ــدن  ــگ و تم ــالی فرهن ــزايی در اعت ــهم بس ــل س ــت: اردبي گف
ــگاه  ــگاه و پاي ــوی کشــور داشــته و ايــن شــهر از جاي شــيعی و عل
خاصــی در تشــيع و مکتــب علــوی برخــوردار مــی باشــد، چنانچــه 

ــابقه دارد.  ــزاداری س ــال در ع ــش از 600 س ــل بي اردبي
ــای  ــن ه ــا و آيي ــی ه ــه مداح ــان اينک ــا بي ــی ب ــوک جامع بي
حســينی ايــن شــهر همــواره الگــوی ســاير نقــاط کشــور بــوده 
ــا داشــتن ســه خصيصــه در عــزاداری  ــل ب ــزود: اردبي اســت، اف
خــود توانســته اســت فرهنــگ 600 ســاله عــزاداری خــود 
ــم و  ــتن نظ ــالص، داش ــان اخ ــن مي ــه در اي ــد ک ــظ کن را حف
ــن  ــه اي ــرم از جمل ــای مح ــن ه ــودن آيي ــوش ب ــود ج ــز خ ني

ــت. ــص اس خصاي
وی بــا اشــاره بــه اخــالص عــزاداری مــردم آذربايجــان و اردبيــل 
تصريــح کــرد: نظمــی کــه در عــزاداری اردبيــل وجــود دارد بــه طور 
مطلــق در هيــچ جــا تعريــف شــده نيســت و آييــن هــا ايــن منطقه 
نــه تنهــا قابــل تغييــر نيســتند، بلکــه در طــول شــش قرن گذشــته 

بــا کمتريــن تحريــف دنبــال شــده اند.
مهمتريــن پايــه نظــم و ترتيــب عــزاداری هــای اردبيــل، تقســيم 
ــل، از  ــهر اردبي ــه ش ــب ک ــن ترتي ــه اي ــت. ب ــالت اس ــدی مح بن
قديــم بــه شــش محلــه در قالــب ســه محلــه حيــدری و ســه محله 
نعمتــی تقســيم شــده اســت. در بيــن ايــن محــالت، يــک محلــه 
نقــش بزرگتــر و يکی نقــش ميانــه و ديگری نقــش کوچکتــر دارد.

وی اردبيــل را يکــی از پرســابقه تريــن مناطــق ايــران در برگــزاری 
مراســم عــزاداری امــام حســين )ع( مــی دانــد.

lبرگزاری آئین طشت  گذاری در 41 مسجد اردبیل 
محــالت حيــدری عبــارت هســتند از »تــاوار« کــه بــرادر بزرگتــر 
ــرادر  ــک« ب ــر عبدالمل ــط و »پي ــرادر متوس ــت، »اوچ دکان« ب اس
کوچکتــر. در محــالت نعمتــی نيــز، »گازران« بــرادر بزرگتــر اســت 
و »سرچشــمه« بــرادر متوســط و عالــی قاپــو بــرادر کوچکتــر. ديگر 
مســاجد و محــالت شــهر نيــز بــه عنــوان زيــر شــاخه ايــن شــش 
ــته  ــدام دس ــر ک ــوند و ه ــی ش ــدی م ــه بن ــه طبق ــجد و محل مس

ــد. عــزاداری مشــخص و مجــزا دارن
بــه ايــن ترتيــب بــه جــز روز اول و نهــم محــرم و يــک روز جمعــه  

آئین ۶۰۰ ساله در اردبیل؛

طشت گذاری؛ آئین پرسوز مردم اردبیل در تداعی حماسه سقای کربال

محمد   میرزایی 
ناطق
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کــه مــا بيــن ايــن ده روز واقــع مــی شــود، هــر روز دســته يکــی از 
محــالت ششــگانه و شــعبه هايــش بــه بــازار و خيابــان مــی آيند و 

عــزاداری مــی کننــد.
پژوهشــگر و محقــق عــزاداری اردبيــل تاريخچــه طشــت  گــذاری 
در ايــن منطقــه را دارای غنــا و بــر طبق مســتندات تاريخــی عنوان 
ــم  ــزل چهارده ــين )ع(وارد من ــام حس ــی ام ــد: وقت ــر ش و متذک
ــا شــنيدن خبــر شــهادت مســلم  ابــن  عقيــل و قيــص   می شــود ب
ــه  ــی ب ــد آب کاف ــتور می دهن ــود دس ــاران خ ــه ي ــر ب ــن  مظه اب
همــراه داشــته باشــند کــه ايــن روز مبنــای طشــت  گــذاری اهالــی 

ــل اســت. اردبي

ــش  ــل در بي ــذاری در اردبي ــه طشــت  گ ــان اينک ــا بي ــی ب جامع
ــداوم  ــا ت ــح کــرد: ب از 41 مســجد شــهر انجــام می شــود، تصري
ايــن آداب و رســوم اعتقــادی، در حقيقــت اردبيــل ســنت طشــت  
ــرده و آن را  ــظ ک ــاله را حف ــد س ــد ص ــابقه چن ــا س ــذاری ب گ
ــه عنــوان يــک فرهنــگ اصيــل مســتند و قابــل اتــکا  امــروز ب

ــد. معرفــی مــی کن
وی يــادآور شــد: بعــد از طشــت  گــذاری از روز دوم محــرم 
همزمــان بــا ورود کاروان امــام حســين بــه دشــت کربــال 
ــزاداری خــود را  ــب محــالت ششــگانه ع ــل در قال ــی اردبي اهال

ــی  ــام م ــی انج ــای اصل ــود در خيابانه ــعبات خ ــرات ش ــه هم ب
ــی در 41  ــمع  گردان ــا ش ــورا ب ــوعا و عاش ــد و در روز تاس  دهن
مســجد و عــزاداری در ســطح شــهر عشــق و حــرارت حســينی 

بــه اوج می رســد.
ــه و  ــين )ع( از مدين ــام حس ــفر ام ــی س ــد تاريخ ــه رون ــی ب جامع
مکــه به کربــال اشــاره کــرد و بيــان داشــت: 460 کيلومتر مســافتی 
کــه امــام حســين)ع( بــا خانــواده خــود تــا کربــال طــی کــرد دارای 
ــه صــورت منظــم  ــل ب ــی اردبي ــود کــه اهال ــی ب حــوادث گوناگون
ايــن تاريــخ را بــا حــوادث آن گرامــی مــی  دارنــد و بــا بــه پيشــواز 
رفتــن گراميداشــت ايــن مناســبت هــا، عــزاداری دهــه محــرم را با 

شــور و حــرارت برگــزار مــی  کننــد.

lآیین های طشت گذاری در روستاهای استان اردبیل
مراسـم طشـت گـذاری در تمـام روسـتاهای اسـتان اردبيـل نيـز با 
نظـم و ترتيب زمانـی و مکانی خلـل ناپذيـر و البته با آداب و رسـوم 
مخصـوص هر روسـتا کـه در ظاهر شـايد اختـالف بسـيار اندکی با 

هـم داشـته باشـند امـا در محتوا يکـی هسـتند، برگزار می شـود.
در روســتای شــايق نيــز کــه يکــی از بزرگتريــن روســتاهای تابعــه 
ــن  ــم در نزديکتري ــن مراس ــد، اي ــی باش ــرعين م ــتان س شهرس

پنجشــنبه بــه اول مــاه محــرم بعــداز نمــاز ظهــر و عصــر برگــزار 
ــی شــود. م

بــه گفتــه ريش ســفيدان ايــن روســتا يکــی دو روز قبــل از برگزاری 
مراســم طشــت گذاری، طشــت مــورد نظــر را از مســجد برداشــته و 
بعــد از تميــز و معطرکــردن، پارچــه ســياه روی آن مــی کشــند. در 
روز طشــت گــذاری نيــز پــس از نوحــه و روضــه مــردم بــه صــورت 
دســته جــات منظم بــا برداشــتن طشــت عــزاداری از مســجد، آن را 
بــا آييــن خاصــی در دو نطقــه و در منــزل دو نفــر از قديمــی هــای 

روســتا مــی گرداننــد.
در ايــن آئيــن دســته جــات در دو ســتون منظــم کــه بيــرق هــای 
عــزاداری در جلــوی آن قــرار دارد بــه حرکــت درآمــده و هــر کــدام 
ــا زمزمــه »شــابت« يــا ســر دســته ســتون و  از ايــن ســتون هــا ب
بــا صــدای بلنــد، يــک ســتون »حســين« و در جــواب آن ســتون 
ديگــر »مظلــوم« مــی گوينــد و بــه هميــن ترتيــب تــا خانــه حاوی 
طشــت ايــن مســير پيمــوده مــی شــود و در آنجــا بــا ذکــر مصيبت 
ــه ســوی  ــاه، طشــت عــزا برداشــته شــده و از مســير ديگــر ب کوت

مســجد حرکــت مــی کننــد.پ

ــزرگ  ــره ب ــه کنگ ــت گذاری ب ــن طش ــل آئی lتبدی
ــی ــزاداری مل ع

ــزای آن  ــه و در ع ــی بدرق ــط اهال ــت توس ــير، طش ــول مس در ط
طاليــه داران آزادی و مردانگــی، اشــک ريختــه و نــذورات خــود را 
پــس از زيــارت طشــت بــه داخــل آن مــی ريزنــد و يــا بيشــتر مردم 
نــذرات قربانــی خــود را جلــوی طشــت و دســته عــزادار ذبــح کــرده 
و پــس از ذکــر مصيبــت همــه رو به قبلــه ايســتاده و دعای شــفای 
مريــض هــا و بيمــاران و بــر آورده شــدن حاجــات نيازمنــدان دعای 

حاجــت خوانــده مــی شــود.
آئيـن طشـت گـذاری اردبيـل کـه از سـال 91 بـه عنـوان يکـی از 
آئين هـای عـزاداری مختـص اردبيـل در فهرسـت آثار ملی کشـور 
ثبـت شـده، بـی شـک يکـی از آئيـن هـای عـزاداری دارای آداب و 
رسـوم کهـن و فرهنـگ و ويژگـی هـای ممتـاز بـوده و امـروزه به 

کنگـره بـزرگ عـزاداری در سـطح ملـی تبديل شـده اسـت.
چنانچــه مديــرکل تبليغــات اســالمی اســتان اردبيــل بــا اشــاره بــه 
قدمــت چند صــد ســاله ايــن آئيــن در منطقــه اردبيــل و اهميت آن 
در آغــاز آئيــن هــای عــزاداری کشــور و اســتان تاکيــد دارد کــه در 
ســال هــای اخيــر ايــن آئيــن بــا فراگيــری و اســتقبال گســترده ای 
مواجــه بــوده و هــر ســال بــا هماهنگــی بيشــتر بــا شــکوه عالــی 

برگــزار مــی شــود.

ــر از  مراســم برافراشــته شــدن پرچــم متبــرک حــرم حضــرت زينــب)س( و تقدي
ــا برنامــه اســتقبال از محــرم در گنــاوه برگــزار شــد.  مدافعــان حــرم همزمــان ب

ــاوه  ــب)س( شــهر گن ــلين حضــرت زين ــت متوس ــری مســئول هيئ ــد مظف محم
يکشنبه شــب در ايــن آئيــن اظهــار داشــت: ويــژه برنامــه هــای اســتقبال از محــرم 
ــاه محــرم در مســجد و حســينيه  ــن شــب م ــا اولي ــان ب ــا شــور  خاصــی همزم ب
حضــرت زينــب در محلــه عبدامــام شــهر گنــاوه برگــزار شــد و بــا اســتقبال خــوب 

ــرو شــد. مــردم روب
ــور  ــا حض ــت و ب ــل بي ــان اه ــی مداح ــد از مداح ــم بع ــن مراس ــزود: در اي وی اف
ــرت  ــرم حض ــان ح ــن از مدافع ــار ت ــردم از چه ــان و م ــن ايش ــدار و معاوني فرمان
زينــب)س( کــه از اعضــای هيئــت متوســلين زينــب کبــری هســتند تقديــر شــد 
و ســپس بــا مراســمی ويــژه پرچــم متبــرک هديــه شــده از ســوی مدافعــان حــرم 
در ميــان اشــک و شــور حســينی عــزاداران در مقابــل حســينيه حضــرت زينــب بــر 

افراشــته شــد.
در ايــن مراســم کــه بــا حضــور گســترده مــردم و عالقمنــدان اهــل بيــت عصمــت 

و طهــارت برگــزار شــد، هيئــت هــای مختلف شــهر گنــاوه حضــور داشــتند. 
دســته های ســنج دمــام هيئــت حضــرت زينــب و بيــت العبــاس گنــاوه بــه اجرای 
برنامــه پرداختــه و در ادامــه همزمــان بــا افراشــته شــدن پرچــم عــزا دســته موزيک 

مســجد دهدشــتی نيــز بــه اجــرای برنامــه پرداخت.

مراسم استقبال از محرم در گناوه/ پرچم حضرت زینب برافراشته شد

آیین های عاشـورایی
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نــوای کــرب زنــان و نوحــه 21 ضــرب 
شــهیدان  ســاالر  رثــای  در  آنــان 
مازنــدران  مختلــف  مناطــق  در 

شــد.  طنین انــداز 
کــرب زنی از آیین های ســنتی و پرپیشــینه 
ــاه  ــدران اســت کــه ســالیان ســال در م مازن
محــرم و عــزاداری ســاالر شــهیدان به ویــژه 

ــاه محــرم اجــرا می شــود. در دهــه اول م

کــرب تکــه چوبــی اســت تراشــيده شــده، به انــدازه ای کــه در کــف 
دســت جــا می گيــرد و ســطح بيرونــی آن صــاف اســت و در پشــت 
آن بنــدی قــرار دارد کــه بــه پشــت دســت می افتــد. کــرپ در کــف 
ــوند،  ــاظ می ش ــرد آن حف ــتان برگ ــرد و انگش ــرار می گي ــت ق دس
يــک جفــت کــرب را در دســت می گيرنــد و بــه آهنــگ نوحــه ای 
ــان  ــر هــم می کوبنــد و کــرب زن ــده می شــود آن هــا را ب کــه خوان
ضمــن هماهنگــی و همنوايــی باهــم نمــادی از همدلــی و اتحــاد از 
خــود نشــان می دهنــد و نالــه کــرب آنــان بيانگــر نالــه جمــادات و 

ــر حســين )ع( ويارانــش اســت. زميــن و زمان ب
معمــواًل خراطــان، چوب هــای کــرب را تهيــه می کننــد کــه 
ــراد،  ــتفاده اف ــگام اس ــا هن ــود ت ــث می ش ــرد آن باع ــته های گ دس
دســت حالــت راحتــی داشــته باشــد، همچنيــن کــرب دو لبــه صاف 
ــته های  ــذا دس ــود ل ــم زده می ش ــه ه ــنج ب ــد س ــه همانن دارد ک
ــه  ــی ک ــا نخبه هاي ــد ام ــول 21 ضــرب را می زدن ــرد، به طورمعم گ
هنرمندانــه ايــن 21 ضــرب را می زدنــد انــدک بودنــد و کارهايشــان 

بســيار زيبــا بــود.
ــود 21 ضــرب  ــده می ش ــی خوان ــه در مراســم کرب زن ــه ای ک نوح
ــور دو،  ــود و همين ط ــی ش ــروع م ــرب ش ــه از تک ض ــام دارد  ک ن
ــا اينکــه 21 ضــرب کامــل شــود،  ــاال، ت ــه ب ســه و پنــچ ضــرب ب
همچنيــن گــروه نخبــه، وســط دايــره کرب زنــی می ايســتد وقتــی 
مــداح در مراســم کرب زنــی شــروع بــه خوانــدن کــرده و بــه ضرب 
ــرار  ــره ق ــز داي ــه در مرک ــه ک ــروه نخب ــيد، گ ــت ويکم می رس بيس
ــی  ــه گوي ــاال به طوری ک ــه ب ــگ و رو ب ــی هماهن ــا حرکت ــد ب دارن
ــد. ــرب را می زدن ــد، ک ــرواز می کنن ــمان پ ــوی آس ــن به س از زمي

کــرب زنــان ضمــن هماهنگــی و همنوايی باهــم نمــادی از همدلی 
ــه  ــر نال ــرب بيانگ ــه ک ــد و نال ــان می دهن ــود نش ــاد از خ و اتح
ــش اســت. کــرب  ــر حســين )ع( وياران ــن و زمان ب ــادات و زمي جم
ــتان  ــه طبرس ــان منطق ــزاداری مردم ــای ســنتی ع ــی از آيين ه زن
ــياری از  ــود و بس ــرا می ش ــر اج ــن کمت ــن آيي ــروز اي ــوده و ام ب

ــت. ــی چيس ــرب زن ــد ک ــان نمی دانن جوان
ــتفاده  ــينه زنی اس ــای س ــرب به ج ــی، از ک ــرب زن ــم ک در مراس
ــا اســتفاده از دوتکــه چــوب کــه در دســت داشــتند  ــد و ب می کردن
ــعرای  ــط ش ــه توس ــی ک ــد و نوحه هاي ــزاداری می پرداختن ــه ع ب

ــز خــاص  ــدران ســروده می شــد ني ــی مازن محل
ــی در  ــرب زن ــن ک ــون آيي ــی بود.اکن ــرب زن ک
برخی از مناطق روســتايی و شــهری اســتان رواج 
ــد  ــی می کنن ــرب زن ــينه زنی ک ــای س دارد و بج
و مــی تــوان در ايــام عــزاداری ســاالر شــهيدان، 
آييــن کــرب زنــی را در روســتای آقــا ملــک و يــا 

ــل مشــاهده کــرد. شــهر رضــی کال باب
بـا رواج يافتن سـينه زنی، آيين کرب زنـی آرام آرام 
بـه فراموشـی سـپرده شـد و از نيمه قـرن جاری 
نيـز زنجيرزنـی جايگزين کرب زنی شـده اسـت.

ــی  ــرب زن ــن ک ــينه زنی، آيي ــن س ــا رواج يافت ب
ــه  ــد و از نيم ــپرده ش ــی س ــه فراموش آرام آرام ب
ــن کــرب  ــی جايگزي ــز زنجيرزن ــرن جــاری ني ق
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت، اي ــده اس ــی ش زن
زنجيرزنــی در آيين هــای عــزاداری ســابقه 

ــم،  ــن مراس ــه اي ــود چگون ــی ش ــد بررس ــدارد و باي ــی ن طوالن
جايگزيــن آييــن کــرب زنــی شــده اســت و ريشــه اش از کجاســت.

اکنــون شــعرها و نوحه هايــی کــه توســط شــاعران ســروده 
ــت،  ــی اس ــوص زنجيرزن ــد، مخص ــان می خوانن ــود و مداح می ش
يعنــی شــيوه های عــزاداری از کــرب بــه زنجيــر تغييريافتــه اســت.

ــته  ــت دس ــدران حرک ــردم مازن ــای م ــن ه ــر از آيي ــی ديگ يک
ــرم،  ــم مح ــه دوازده ــت ک ــته عرب هاس ــا دس ــد ي ــی اس ــوم بن ق
ــته  ــن دس ــراد اي ــد؛ اف ــه راه می افتن ــام ب ــهادت ام ــومين روز ش س
ــراه  ــگ هم ــل و کلن ــند و بي ــفيد می پوش ــد و س ــای بلن لباس ه
برمی دارنــد و چنيــن می نماياننــد کــه بــرای دفــن شــهيدان 
ــد. نوحه هايــی هــم کــه می خواننــد، از هميــن امــر  کربــال می رون
حکايــت می کنــد. ايــن دســته درواقــع ترکيبــی از دســته گردانی و 

شــبيه خوانی اســت.
ــاکن در  ــراب س ــد از اع ــی اس ــوم بن ــی، ق ــت تاريخ ــر رواي بناب
ســواحل فــرات بودنــد و روز ســوم عاشــورا بــه محــل قتلــگاه رفتند 

ــد. ــن کردن ــهيدان را دف ــاد ش و اجس

lسام علم ها در محرم
در شــب هفتــم محــرم مراســم علــم بنــدان انجــام می گيــرد. مردم 
ــد.  ــاس می کنن ــم را لب ــالح عل ــه و به اصط ــا رفت ــای علم ه به پ
ــه و  ــور يافت ــا حض ــل تکاي ــا داخ ــار علم ه ــردان در کن ــان و م زن
ــا  ــذر ي ــس ن ــر ک ــد. ه ــو می دهن ــت وش ــا را شس ــا گالب آن ه ب

ــدد. ــه آن می بن ــبزی ب ــه س ــی دارد پارچ حاجت
بعــد از انجــام کارهــای اوليــه چند نفــر از جوانــان قوی بــرای حمل 

علــم انتخــاب می شــوند، عــزاداران بــا فرســتادن صلــوات علم هــا و 
ــا علــم  عالمت هــا را حرکــت می دهنــد. زمانــی کــه عالمــت دار ب
هيئــت ديگــر در طــرف مقابــل روبــه رو شــد بــا پاييــن آوردن ســر 

عالمــت بــه آن هــا ســالم می دهــد.
در روزهــای دهــه اول محــرم موضــوع روضه خوانــی هــرروز، 
تقريبــاً مشــخص اســت به ويــژه در روزهــای هفتــم تــا دهــم بــه 
ــم )ع(،  ــر )ع(، حضــرت قاس ــرای حضــرت علی اکب ــی ب مرثيه خوان

ــاص دارد. ــين )ع( اختص ــام حس ــاس و ام ــرت عب حض
ــد.  ــدا می کن ــه پي ــر ادام ــاه صف ــر م ــا آخ ــواًل ت ــی معم روضه خوان
خطيبــان و مرثيه خوانــان ايــن مجالــس، اغلــب روحانيــان و 
ــرای طــرح  ــی ب ــس روضه خوان ــی هســتند. از مجال ــان محل مداح
ــرای  ــتاها ب ــوص در روس ــی و بخص ــکالت اجتماع ــائل و مش مس

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــور عمران ــردم در ام ــاری م ــب همي جل
ــت  ــته گردانی اس ــزاداری دس ــکل ع ــن ش ــن و قديمی تري بارزتري
کــه در تمــام نقــاط مازنــدران رواج دارد. شــيوه ســينه زدن، حــاالت 
و حــرکات بــدن و دســت ها، شــيوه حرکــت دســته، در دو صــف و 
يــا به صــورت جمعــی و در يــک يــا دو گــروه، نحــوه نوحه خوانــان 
و دم )واگيــر( گرفتــن و انــواع و مناســبت و زمــان نوحه هــای 
ــز  ــور و هيجــان آن ني ــا يکســان نيســت؛ ش ــينه زنی، در همه ج س
در نقــاط مختلــف و برحســب زمــان و موقعيــت، متفــاوت اســت و 
توضيــح دقيــق همــه اين هــا و ويژگی هــای هــر محلــه و منطقــه 

ــد. ــه را می طلب ــی جداگان تفصيل
دســته های زنجيــرزن امــروزه در تمــام شــهرها و بســياری از 
عــزاداری  دســته های  منســجم ترين  مازنــدران،  روســتاهای 
ــه  ــبت ب ــدران نس ــی در مازن ــتند. زنجيرزن هس
ــر اســت و  ســاير اشــکال دســته گردانی جديدت
از حــدود 30 ســال پيش معمــول شــده و درواقع 
جايگزيــن قمه زنــی گرديــده اســت. زنجيرزنان 
ــل  ــف مقاب ــند، در دوص ــياه می پوش ــاس س لب

ــد. ــت می کنن ــم حرک ه
ــا  ــی رود ت ــته راه م ــان دس ــوان در مي نوحه خ
ــم  ــان ه ــد. زنجيرزن ــه برس ــه هم ــش ب صداي
ــه را  ــد نوح ــا صــدای ســنج ترجيع بن ــگ ب آهن
ــد  ــر زدن چن ــيله زنجي ــد. وس ــی دهن ــخ م پاس
ــه  ــا ب ــای آن ه ــه انته ــت ک ــر اس ــته زنجي رش
دســته ای چوبــی يــا فلــزی متصل شــده اســت. 
زنجيــر زن دســته زنجيــر را بــه دســت گرفتــه 
ــل و دهــل رشــته های  ــگ ســنج و طب ــا آهن ب

ــد. ــود می کوب ــت خ ــه پش ــر را ب زنجي

طنین نوحه ۲۱ ضرب »کرب زنان« در مازندران به گوش نمی رسد

علیرضا   نوری 
کجوریان
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»قلــک شــکنی« تلفیقــی 
از آییــن عاشــورایی و 
مقــدس  دفــاع  دوران 
بــرای  کــه  اســت 
فرهنــگ  ترویــج 
نوعدوســتی طــی مــاه 
محــرم، در مازنــدران 
شــود.  مــی  برگــزار 

ــرم  ــاه مح ــژه م ــای وي ــکنی از آيين ه ــک ش قل
ــن  ــاز اي ــا آغ ــان ب ــاله هم زم ــه هرس ــت ک اس
مــاه در برخــی شــهرهای اســتان برپــا می شــود. 
ــبز در  ــای س ــردن پارچه ه ــن ک ــا په ــم ب مراس
ــا نشســتن  وســط حســينيه، چيــدن قلک هــا و ب
افــراد بــزرگ و کوچــک دور ايــن پارچــه شــروع 
می شــود کــه در ابتــدای دو قلــک ســفالی 
ــک  ــی قل ــان شکســته و مابق ــر غالم توســط پي
پالســتيکی توســط مــردم پــاره می شــود و 
ــده  ــذورات جمع آوری ش ــمارش ن ــه ش ــروع ب ش

می کننــد.
ــاله از شــب اول  ــن ســنتی هرس ــن آيي ــق اي طب
ــدت 4 روز  ــه م ــينی ب ــن حس ــا اربعي ــرم ت مح
کمک هــای  و  نــذورات  بــرای  قلک هايــی 
و  می شــود  توزيــع  اهالــی  بيــن  مردمــی 
کمک هــای مردمــی صــرف نــذورات خــرج 
ــاری  ــای ج ــاه محــرم و هزينه ه ــم م شــب هفت

. می شــود
هم زمـان بـا محـرم آيين های عـزاداری و سـنتی 
مازندرانی هـا کـه بيانگـر عشـق و ارادتشـان بـه 
ساالر شـهيدان اسـت اوج می گيرد و قلک شکنی 
از آيين هـای ويـژه مـاه محرم اسـت که هرسـاله 
هم زمـان بـا آغـاز ايـن مـاه در برخـی شـهرهای 

اسـتان برپا می شـود.

lقلک شکنی، آیین عاشورایی مازندران
قلــک شــکی از رســوم عاشــورايی اهالــی بربری 
محلــه شهرســتان قائم شــهر بــوده کــه از هشــت 
ــال  ــته و هرس ــون رواج داش ــش تاکن ــال پي س
ــن  ــود و اي ــا می ش ــل برپ ــال قب ــکوه تر از س باش
ــاه  ــا شــب اول م ــان ب ــز هم زم ــن امســال ني آيي
ــان و  ــر غالم ــان، پي ــور مداح ــا حض ــرم ب مح

ــد. ــزار ش ــينی برگ ــزاداران حس ع
مــردم مازنــدران از ديربــاز در دهــه محــرم و 
عاشــورای حســينی بــا توجــه بــه ويژگــی هــای 

اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق مختلــف، با شــيوه 
هــای گوناگــون بــه ســوگواری و عــزاداری مــی 
پردازنــد و يکــی از شــيوه هــای متــداول اجــرای 
ــک  ــر قل ــنتی نظي ــی و س ــای آيين ــه ه برنام

ــی اســت. شــکنی و نخــل گردان

lلزوم ترویج آیین های سنتی عزاداری
ــی  ــان مذهب ــان و مبلغ ــه کارشناس ــد هم تاکي
همزمــان بــا شــروع مــاه محــرم، پرهيــز از 
ــنتی  ــای س ــن ه ــه آيي ــه ب ــا و توج ــت ه بدع
عــزاداری در مــاه محــرم اســت و حجت االســالم 
ناصرشــکريان مديــرکل تبليغــات اســالمی 
ــيدن  ــليت فرارس ــرض تس ــن ع ــدران ضم مازن
مــاه محــرم اظهــار داشــت: مــاه محــرم، و 
عبرت هــای قيــام ســرور و ســاالر شــهيدان 
ــک فرصــت  ــداهلل الحســين)ع( ي حضــرت اباعب
ــی  ــرت افزاي ــرای بصي ــتثنايی ب ــب و اس مناس
دسيســه های  و  توطئه هــا  تبييــن  جامعــه، 
ــت. ــا آن هاس ــه ب ــی مقابل ــمنان و چگونگ دش

حجت االســالم شــکريان در ادامــه تصريــح کرد: 
مبلغــان در ســخنرانی ها و ســاير برنامه هــای 
عــزاداری ســاالر شــهيدان در ايــام مــاه محــرم، 
در محتــوا بخشــی ســخنرانی های خــود اهتمــام 

بيشــتری داشــته باشــند.

ــن  ــه ضم ــوزه و دانشــگاه در ادام ــتاد ح ــن اس اي
تأکيــد بــر اينکــه دنيــای اســالم و جامعــه 
ــا و  ــال ارزش ه ــد انتق ــروز  نيازمن ــالمی ام اس
ــام  ــی ام ــداف متعال ــورا و اه ــاب عاش ــم ن مفاهي
حســين)ع( و يــاران باوفايــش اســت خاطرنشــان 
کــرد: ارائــه و معرفــی الگوهــای صحيــح و نمونه 
فرهنــگ اســالمی و آثار متنــوع فرهنگــی دينی، 
شــيوه های  تبييــن  مذهبــی،  نرم افزارهــای 
صحيــح عــزاداری حضــرت سيدالشــهدا)ع( و 
ــا  ــن برنامه ه ــه مهم تري ــردم جامع روشــنگری م
ــت. ــورايی اس ــای عاش ــن عبرت ه ــرای تبيي ب

ــی  ــده انتظام ــی فرمان ــود ميرفيض ــردار محم س
و  بهتريــن  را  محــرم  مــاه  نيــز  مازنــدران 
آســيب های  کنتــرل  عامــل  مهم تريــن 
اجتماعــی در جامعــه عنــوان کــرد و افــزود: 
ــا  ــه فرهنگ ه ــه ب ــا توج ــی ب ــه تنهاي ــرم ب مح
ــب  ــود موج ــزار می ش ــه برگ ــم هايی ک و مراس
طوريکــه  بــه  می شــود  آســيب ها  کنتــرل 
مشــاهده شــده در ايــن مــاه ورودی پرونده هــای 
جرائــم از قبيــل ســرقت، انــواع نــزاع و ... در 
ــا  ــه اين ه ــت ک ــته اس ــش داش ــم کاه محاک

ــت. ــاه اس ــن م ــرات اي ــی از تاثي همگ
ــا اعــالم  ــدران، ب ــده انتظامــی اســتان مازن فرمان
اينکــه ناجــا همــگام بــا مــردم، هيــات هــا و همه 
کــه می خواهنــد ايــن حماســه باشــکوه را برگــزار 
ــای  ــادآور شــد: حرکت ه ــراه اســت، ي ــد، هم کن
ــار،  ــام؛ ايث ــامل پي ــرم ش ــورا و مح ــنتی عاش س
شــهادت، جهــاد و ترجمــان اســالم نــاب 

ــت. ــدی اس محم
ميرفيضــی، اظهــار کــرد: قيــام امــام حســين )ع( 
نــه بــرای بــی آبــی و نــه اســارت اهــل بيــت بود 
بلکــه بــه خاطــر وضعيــت امــروز مــا بــود و امــام 
ــد  ــا بگوي ــه م ــا ب حســين )ع( از خــود گذشــت ت
کــه اگــر می خواهيــد پيــرو مــا باشــيد چــه کاری 

بايــد انجــام دهيــد.
ــی  ــتان وظايف ــا در اس ــه م ــان اينک ــا بي وی، ب
هيئــات  در  داد:  ادامــه  داريــم  عهــده  بــر 

بــه  حســينی  ســوگواری  مراســم های  و 
ــاف و  ــرم، عف ــگ ن ــون جن ــی همچ موضوعات
حجــاب و ديــن زدايــی در خــالل ذکــر مصيبــت، 
ــه شــود. ــات و... پرداخت ســخنرانی روســای هيئ

lبیــرق هــای عــزا در مازنــدران 
برافراشــته شــد

ــل  ــا ابوالفض ــين )ع( و ي ــا حس ــای ي از پرچم ه
مغازه هــا،  درب  فــراز  بــر  )ع(برافراشــته 
ــق  ــه عش ــوان قص ــاجد و ... می ت ــا و مس تکيه ه
ديرينه شــان را بــه ســاالر دل هــا خوانــد و اينــک 
ــا نامشــان را  ــد ت ــرار داده ان ــه ای ق محــرم را بهان
دوبــاره در ليســت ارادتمنــدان بــه اهل بيــت 

ــد. ــط کنن ــت و ضب ثب
چادرهــا، تکيه هــا و ايســتگاه های صلواتــی 
در گوشــه کنار شــهر بناشــده اســت، مــردم 
جنب وجــوش خاصــی بــه خــود گرفته انــد و 
ــين )ع( سينه به ســينه و  ــق بــه امــام حس عش
نســل بــه نســل بــه آنــان منتقل شــده و اکنــون 

ــقی کهــن شــده اند. ــراث دار عش مي
بچه هــا زنجيــر بــه دســت بــا ســربند يــا حســين 
)ع( و يــا ابوالفضــل )ع( به ســوی مســاجد و 
ــه  ــی ک ــه از زمان ــوند، چراک ــه می ش ــا روان تکاي
چشــم باز کرده انــد هرســاله نــام حســين )ع( 
را بــر زبــان و دل جــاری کرده انــد و الاليــی 
ــدان  ــن خان ــه اي ــق ب ــز عش ــان ني کودکانه ش

ــت. ــوده اس ب
ــار  ــه و کن ــويم، در گوش ــهر می ش ــی وارد ش وقت
شــهر، مــردم بــا خانواده هايشــان به ســوی 
مســاجد و دســته های عــزاداری می رونــد و 
ــد  ــه چشــم می آين ــی ب ــز جوانان ــه ای ني در گوش
ــی  ــد و چاي ــا کرده ان ــه پ ــتگاه هايی ب ــه ايس ک
ــد.  ــع می کنن ــوات توزي ــر صل ــا ذک ــربت ب و ش
ــن چــه شــورش و چــه عــزا و چــه  به راســتی اي
ماتــم اســت، و ايــن  " حســين " کيســت کــه 
ــق و  ــان دل عاش ــک جه ــه ي ــه بلک ــدل ن يک

ــتند. ــيدای او هس ش
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گلستان  در قدیمی ترین 
موقوفه اش  به  استقبال 

از محرم می رود

شهرسـتان  آبـاد  روشـن  امامـزاده 
کردکـوی به عنـوان نخسـتین و قدیمی 
تریـن موقوفـه اسـتان گلسـتان میزبان 
عزادارانـی اسـت کـه در عصـر آخرین 
پنجشـنبه ذی الحجـه به اسـتقبال از ماه 

خـون و قیـام مـی رونـد. 

ــون  ــاه خ ــرم؛ م ــد و مح ــم می گذرن ــی ه ــک از پ ــا يک به ي روزه
و قيــام، مــاه حماســه، شــجاعت، جوانمــردی و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر از راه مــی رســد. شــهر رخــت ســياه برتــن مــی کند 
وحســينيه هــا، مســاجد، امامــزادگان و بقــاع متبرکــه بــه عــزاداری 

ــد. ســيد و ســاالر شــهيدان می پردازن
در اســتان گلســتان برنامــه ای بــا عنــوان اســتقبال از محــرم وجــود 
ــزاده  ــه امام ــدت ســه ســال اســت ک ــه م ــون ب ــا اکن نداشــت، ام
ــزی  ــه ري ــرم برنام ــه مح ــرای ورود ب ــمی ب ــاد مراس ــن آب روش
می کنــد. ايــن برنامــه در عصــر آخريــن پنجشــنبه مــاه ذی الحجــه 
ــای  ــردم و هيئت ه ــار م ــور اقش ــاد باحض ــن آب ــزاده روش در امام

ــود. ــزار می ش ــی برگ مذهب
ــد  ــه ســمت شــهر کردکــوی حرکــت کني از شــهر گــرگان کــه ب
ــام »روشــن  ــه ن ــيد ب ــزاده ای می رس ــه امام ــر ب ــد از 15 کيلومت بع
آبــاد« کــه در ميــان بــاغ و قبرســتانی بــه مســاحت حــدودی هفت 
هکتــار بــه هميــن نــام واقــع شده اســت. نــام قبلــی ايــن امامــزاده 
ــرگان  ــراف گ ــتای اط ــش از 25 روس ــردم بي ــوده و م ــنوا« ب »روش
ــتفاده  ــی اس ــتان عموم ــرای قبرس ــه ب ــوی از آن محوط و کردک

می کننــد.
ــا و  ــای امامــزاده، بســيار قديمــی و از نظــر فنــون معمــاری زيب بن
قابــل توّجــه اســت. پــالن آن هشــت ضلعــی بــا فضــای داخلــی 
مربـّـع شــامل رواق و حــرم چهــار گــوش اســت کــه مصالــح اصلی 

آن  از آجــر، گــچ، خــاک و آهــک تشــکيل شــده اســت.
ســاختمان اصلــی ايــن بنــا يادگارقــرن نهــم هجــری قمری اســت 
ــداهلل از  ــام عب ــه ن ــردی ب ــه ف ــق ب ــزاده متعل ــن امام ــره اي و مقب

ــام موســی کاظــم )ع( اســت. بســتگان ام

درهــای ايــن بنــا از چــوب کاج ســاخته شــده و بــا آيــات قــرآن بــه 
شــکل زيبايــی کنــده کاری شــده بــود امــا در حــال حاضــر اثــری از 

آن هــا نيســت.
ايــن بنــا در نتيجــه تعميــرات دوره هــای بعــد بــه ظاهــر جديــدی 
ــری  ــری قم ــخ ۸75 هج ــد تاري ــدوق روی مرق ــت. صن درآمده اس
ــه  ــاع ب ــه خــط رق ــداهلل ب را نشــان مــی دهــد و اســتاد حاجــی عب

ــت. ــک شده اس ــش ح ــر روي ــازنده ب ــام س ــوان ن عن
بنــای امامــزاده روشــن آبــاد تحــت شــماره 35۸ بــه ثبــت تاريخــی 
ــتان  ــتان گلس ــود در اس ــه موج ــن وقفنام ــت. قديمی تري رسيده اس
ــن  ــداهلل و فضــل اهلل روشــن آباد اســت. اي ــه امامــزاده عب ــق ب متعل
وقــف در مــاه ذيقعــده ســال 900 هجــری قمــری انجــام شــده و 

ــن« اســت. ــيد رضی الدي ــر س ــف آن »امي واق
ــت اهلل  ــره آي ــه مقب ــا »از جمل ــزار علم ــزاده م ــن امام ــار اي  در کن
ــک  ــدر و ي ــهيد گرانق ــش از 140ش ــزار بي ــاقی« و م ــنی يس روش

ــود دارد. ــز وج ــرم ني ــع ح ــهيد مداف ش
ــا و  ــت امن ــو هيئ ــی، عض ــا اصحاب ــالم محمدرض ــت االس حج
مســئول مرکــز فرهنگــی امامــزاده روشــن آبــاد به تشــريح مراســم 
ــن مراســم  اســتقبال از مــاه محــرم پرداخــت و اظهــار کــرد: در اي
ــا  ــيده و ب ــوب کش ــه چ ــن ب ــکل نمادي ــه ش ــياه ب ــم س ــه پرچ س
ــرروی  ــان ب ــا پيرغالم ــود توســط ســادات ي تشــريفات خــاص خ
دســتان حمــل و مــردم نيــز بــا شــور وهيجان شــروع بــه عــزاداری 
می کننــد، مــداح نيــز در جايــگاه اقــدام بــه نوحــه خوانــی ومرثيــه 

ــد. ــرايی می کن س
اصحابــی افــزود: بعــد از يــک يــا دو برنامــه متنــوع از جملــه اجرای 
ــه  ــش برنام ــوازان ارت ــی، رزم ن ــدم گوي ــر مق ســرود، دکلمــه و خي
ــد؛ ســپس دســتور برافراشــتن پرچــم  هــای خــود را اجــرا می کنن

صــادر و بــا نــدای لبيــک يــا حســين حضــار پرچــم را بــه احتــزاز 
در می آورنــد.

وی بــا بيــان اينکــه ايــن مراســم در ايــن دو ســاله مــورد اســتقبال 
قرارگرفتــه اســت، گفــت: اميدداريــم ايــن مراســم بــه عنــوان يــک 

ســنت مانــدگار در اســتان گلســتان اجــرا شــود.
ــه  ــه ب ــاد در ادام ــن آب ــزاده روش ــی امام ــز فرهنگ ــئول مرک مس
تشــريح ديگــر برنامه هــای مــاه محــرم در ايــن امامــزاده پرداخــت 
ــتای نوديجــه  ــت از روس ــد هيئ ــرد: در روز تاســوعا چن ــار ک و اظه
ــا روز  ــد؛ ام ــی کنن ــدا م ــور پي ــزاده حض ــزاداری در امام ــرای ع ب
عاشــورا 12 هيئــت از 12 روســتا از صبــح تــا ظهــر بــه ترتيــب وارد 

امامــزاده می شــوند و عــزاداری می کننــد.
اصحابــی گفــت: در ايــن روز نمــاز ظهــر عاشــورا در مســجد خوانده 
ــود؛  ــت می ش ــذا پخ ــز غ ــر ني ــزار نف ــک ه ــرای ي ــود و ب می ش
ــه  ــز ب ــر ني ــن و 2۸ صف ــای اربعي ــرای روزه ــن مراســم ب ــه اي البت

هميــن منــوال برگــزار مــی شــود.
 وی افــزود: در ايــن امامــزاده برنامه هــای متنــوع فرهنگــی زيــادی 
ــه  ــال ک ــل س ــزاری مراســم تحوي ــه برگ ــود از جمل ــزار می ش برگ
بســيار پرشــور و باشــکوه بــا حضــور ســه هــزار نفــر از مــردم برگزار 

می شــود.
ــن  ــه داد: يکــی ديگــر از مراســم هــای باشــکوه اي ــی ادام اصحاب
امامــزاده برگــزاری مراســم » 14 بــه در« بــا ســابقه تاريخــی 100 
ســاله اســت. در گذشــته مــردم در ايــن روز بــازاری راه می انداختنــد 
و هــر فــردی هرچــه بــرای فــروش داشــت بــه ايــن مــکان مــی 

آورد.
ــه ای از  ــزاده طائف ــراف امام ــتاهای اط ــرد: در روس ــح ک وی تصري
کشــور هنــد مشــهور بــه »گــودار« زندگــی مــی کننــد کــه در ايــن 
ــن  ــا اي ــتان ه ــاير شهرس ــه از س ــتان و چ ــتان گلس ــه از اس روز چ
طائفــه بــرای ديــد و بازديــد خــود را بــه ايــن امامــزاده می رســانند 
و برنامــه هايــی از قبيــل ُکشــتی، پخــت غــذا و ... هــم برگــزار مــی 

کننــد.
ــا برگــزاری  مديــرکل اوقــاف و امــور خيريــه گلســتان در رابطــه ب
مراســم اســتقبال از محــرم در امامــزاده روشــن آبــاد اظهــار کــرد: 
ــل از محــرم فضــای مســاجد  ــد روز قب ــای گذشــته چن در زمان ه
ــه  ــاهديم ک ــال ش ــا ح ــت، ام ــزاداری می گرف ــوی ع ــا ب و محله ه
بعــد از گذشــت يــک هفتــه از محــرم مکان هــا ســياهپوش و بــه 
نوعــی آغــاز محــرم همگانــی می شــود امــا برگــزاری ايــن مراســم 
ــای  ــه روزه ــت ب ــش بازگش ــد بخ ــاد نوي ــن آب ــزاده روش در امام

گذشــته اســت.
ــزاری  ــه برگ ــن ب حجــت االســالم ســيف اهلل ســهرابی همچني
ــزادگان گلســتان  ــا حســين )ع( در امام ــک ي ــزرگ لبي تجمــع ب
ــش از  ــت: در بي ــرد و گف ــاره ک ــورايی اش ــرت عاش ــام بصي ــا ن ب
ــزار خواهــد  ــرت عاشــورايی برگ ــه بصي ــه برنام ــه متبرک 60 بقع
شــد، همچنيــن برنامــه لبيــک يــا حســين )ع( در روز دوم محــرم 
بــا حضــور عــزادارن حســينی در امامــزادگان و مســاجد گلســتان 

برگــزار خواهــد شــد .

مونا  
 محمد قاسمی

آیین های عاشـورایی
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همزمان با پنجمین عصر 
عزاداری  محرم  ماه  از 
مردم شاهرود در رثای 
سرور و ساالر شهیدان با 
سنتی  مراسم  برگزاری 
یا عباس« به  »یا عباس، 
قدمت بیش از یک قرن 

به اوج رسید. 

مــردم شــاهرود عصــر آدينــه و همزمــان بــا 
ــه اهــل  ــان خان ــاه محــرم ميهم ــن روز از م پنجمي
ــام  ــه ن ــوگواره ای ب ــم در س ــد آن ه ــت)ع( بودن بي
»ياعباس-ياعبــاس«، وعــده گاهشــان هــم تکيــه 
بــازار، روايتگــر کهن تريــن خاطــرات عــزاداری 
مــردم ايــن ديــار، کــه امســال نيــز ماننــد ســنوات 
ــقان  ــن از عاش ــزاران ت ــور ه ــاهد حض ــين ش پيش

ــود. ــينی)ع( ب ــت حس نهض
تکيــه بــازار شــاهرود امــروز ميزبــان عاشــقانی بــود 
کــه يکصــدا لبيــک يــا حســين)ع( ســر مــی دادنــد 
ــه  ــش را ب ــه قدمت ــند ک ــمی باش ــر مراس ــا آغازگ ت

بيــش از ده هــا ســال مــی رســد.
بــا جمــع شــدن هيئت هــای مذهبــی، تکيــه بــازار 
ــه خــود  شــاهرود رنــگ و بــوی وصــف ناشــدنی ب
ــوا  ــردم همن ــه م ــرد. کــم کــم صــدای نال مــی گي
ــين  ــداهلل الحس ــالن اباعب ــه طف ــا نال ــود ب ــی ش م
)ع( و صــدای »ای عمــو آب چــه شــد« در صحــن 
تکيــه مــی پيچــد. بــا ورود علــم مســاجد و تکايــای 
محلــه بيدآبــاد شــاهرود مراســم رســميت مــی يابد.
ــه  ــن تکي ــاالی اي ــمت ب ــان در قس ــاز زن ــر ب از دي
مســتقر مــی شــدند و مــردان هــم در ميــان گــودی 
دوار تکيــه کــه انســان را بــه يــاد گــود زورخانــه می 
ــدازد. ســقف تکيــه هــر ســاله در آســتانه محــرم  ان
ــا چــادر پوشــيده  ــوش« ب ــی ســنتی »پ ــق آئين طب
ــزاری  ــرای برگ ــاده ب ــز آم ــه چي ــود و هم ــی ش م

ــی شــود. ــاس« م مراســم »ياعب
ــش  ــتند چرخ ــی ايس ــود دوار م ــان گ ــردان مي م
جمعيــت ســينه زنــان آغــاز مــی شــود و کــم کــم 
ماننــد قطــاری ســرعت مــی گيــرد و ايــن چرخــش 
ــد  ــی ياب ــداوم م ــين)ع( ت ــقان حس ــه عاش عارفان
ــوند  ــده ش ــاس آم ــا عب ــم ي ــرای مراس ــه ب ــا هم ت
مراســمی کــه پــس از بــه هــم پيوســتن جمعيــت 
در بيــرون از تکيــه و در مســير ســنتی نخــل گردانی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاهرود برگ ش

l»یاعبـاس یا عبـاس« در پهنه آسـمان 
شـهر معلمـان دیـن و اخاق مـی پیچد

در ميانــه ايــن ملغمــه عرفانــی از نــور، شــور، نوحه و 
نــوا، دود اســپند و اشــک ماتــم چــه زيبــا مــی تــوان 
ــا  ــب ي ــی کــه زيرل ــردان و زنان ــت م نوشــت از حال
حســين)ع( ســر می دهنــد و خــود را برای عــزاداری 
ــمی  ــد مراس ــی کنن ــاده م ــاس)ع( آم ــرت عب حض
کــه بــه صــورت نماديــن خبــر از حضــور حضــرت 
ابوالفضــل)ع(، قمر بنــی هاشــم در کنار مــوال دارد و 
بــه نوعــی شــاهرودی هــا آن بزرگــوار را بــرای نبرد 

فــردا و روزهــای بعــد، بدرقــه مــی کننــد.
ــاهرود  ــزاداری در ش ــياری اوج ع ــاس« را بس »ياعب
مــی داننــد. نخســتين شــعاع دايــره ســياه پوشــان 
در تکيــه بــازار، آغازگــر مراســمی اســت کــه شــايد 
نظيــرش را کمتــر در مناطــق ديگــر کشــور بتــوان 

ــد. دي

دايــره جمعيــت ســينه زنــان کــم کــم بــه خطــوط 
ــت در  ــس دس ــر ک ــود و ه ــی ش ــدل م ــوازی ب م
ــد  ــی زن ــينه م ــر س ــان ب ــای کوب ــر ديگــری پ کم
ــش  ــر از تن ــی گويد»س ــه م ــداح ک ــخ م و در پاس
ــد...  ــی زنن ــاد م ــدا فري ــه يک ص ــد« هم ــدا ش ج
ــا  ــر »ي ــا ذک ــوا ب ــاس...« و همن ــا عب ــاس، ي »ياعب
ــه امــام  عبــاس« ســياه پوشــان، ســيل عاشــقان ب
حســين)ع( و حضــرت ابوالفضــل)ع( مســير نخــل 

ــد. ــی کنن ــه طــی م ــاالی محل ــا ب ــی را ت گردان
 

lلــرزه زمیــن زیــر پــای عاشــقان 
حســین)ع(

ــن  ــر نحــوه گرفت ــه خاط ــاس را ب ــا عب ــياری ي بس
ــدن آن  ــا و کوبي ــردن پ ــد ک ــخاص و بلن ــر اش کم
بــر زميــن در کشــور منحصــر بــه فــرد مــی داننــد. 
ــت  ــن حرک ــا اي ــزاداران ب ــد ع ــی گوين ــی م برخ
اعــالم مــی کننــد کــه ای دشــمن نــادان، مــا پــای 
کوبــان بــه اســتقبال »شــهادت« مــی آييــم، اينجا، 
امــروز، ياعبــاس گويــان، گــوش فلــک را کــر مــی 
کنيــم چــون عاشــق اباعبــداهلل و يارانــش هســتيم.

کارگــردان فيلــم هــای مســتند اهــل همــدان کــه 
نظــاره گــر شــور و شــوق مــردم اســت در خصــوص 
ــه  ــار اســت ب ــد: ســومين ب ــی گوي ــن مراســم م اي
شــاهرود مــی آيــم. مســتندی مــی ســازم بــه نــام 
ــه  ــه نوح ــاره اش ب ــه اش ــکرخوان، ک ــی ش طوط
ــای نخــل،  ــه پ ــی شــاهرود اســت ک ــروف اهال مع

ــی شــود، ــده م خوان
ــد  ــی کن ــی م ــی معرف وی کــه خــودش را ميرطالب
ــود  ــه خ ــه نوب ــاس ب ــم ياعب ــت مراس ــد اس معتق
ــينه  ــوه س ــه نح ــرا ک ــت چ ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
زنــی آن بــا ســاير شــهرهای ايــران بســيار متفــاوت 

ــت. اس
ميرطالبــی مــی گويــد: زمانــی کــه جمعيت با شــور 
از تکيــه خــارج مــی شــوند ماننــد مــوج خروشــانی 
هســتند کــه هيــچ کــس و هيــچ چيــز جلودارشــان 
نيســت. حتــی در قــاب دوربيــن مــی تــوان لــرزش 
ــرد آن  ــس ک ــردم ح ــن م ــای اي ــر پ ــن را زي زمي
ــد  ــی افت ــش م ــه طپ ــر انســانی ب ــب ه لحظــه قل
»ايــن حســين)ع( کيســت کــه عالــم همــه ديوانــه 
اوســت« و فکــر کنيــد کــه ثبــت ايــن لحظــات در 
اينجــا چــه احســاس خــوب و غــرور آفرينــی دارد.

lاشــک و آه بــر چهــره مــردم شــاهرود 
نقــش مــی بنــدد

حــاج حســين جاللــی از پيرغالمــان محلــه بيدآبــاد 
ــا  ــن »ي ــد: آئي ــن رســم کهــن مــی گوي ــاره اي در ب

عباس-ياعبــاس« از زمــان قاجــار در شــاهرود 
برگــزار مــی شــد امــا در برگــزاری آن چنــد ســالی 
وقفــه افتــاد تــا اينکــه مــردم بازهــم در دوران 
پهلــوی نخســت ايــن مراســم را زنــده کردنــد. امــا 
ــا آن مخالفــت شــد  ــی هــا ب بازهــم از طــرف دولت
ــه 100 ســال  ــب ب ــد گفــت قري ــی ســرجمع باي ول
ــاهرود  ــگ ش ــم در فرهن ــن مراس ــه اي ــت  ک اس
ــرای  ــرد ب ــوان، زن و م ــر و ج ــده و پي ــه دوان ريش
حضــور در آن از گوشــه و کنــار کشــور گردهــم مــی 
آينــد. امــروز اينجــا خانواده هــای شــاهرودی هــای 
مقيــم ديگــر شــهرهای کشــور حضــور دارند کــه از 
عســلويه تــا مشــهد بــرای شــرکت در ايــن مراســم 

ــی رســانند. ــه شــاهرود م خــود را ب
ايــن پيرغــالم توضيــح مــی دهــد: ياعبــاس بــرای 
شــاهرودی هــا از آن رو مهــم اســت کــه اوج 
عــزاداری سيدالشــهدا)ع( محســوب می شــود روزی 
ــود  ــزاداری خ ــا ع ــزاداران اصطالح ــه ع ــت ک اس
ــی دســت در کمــر  ــد. وقت را يــک کاســه مــی کنن
يکديگــر بــه نوحــه مرکــزی و واحــدی پاســخ مــی 
دهنــد، وحــدت بيــن مــردم و محــالت مختلــف را 
تقويــت مــی کننــد لــذا ايــن حفــظ وحــدت کــه بــه 
نظــر مــن يکــی از فلســفه هــای عاشــورا اســت، بــا 

ــداز مــی شــود. ذکــر »يــا عبــاس« طنيــن ان
 

بــرای  ای  بهانــه  عبــاس«  l»یــا 
شــاهرودی ها عظیــم  گردهمایــی 
ــاس  ــا عب ــد: ي ــی گوي ــداهلل)ع( م ــادم اباعب ــن خ اي
همــه را بــه ســوی تکيــه بــازار مــی کشــاند. زمانــی 
ــت داشــت  ــز جمعي ــر ني ــزار نف ــه شــاهرود 20ه ک
تمــام عاشــقان اباعبــداهلل)ع( در ايــن تکيــه کوچک 
ــن  ــروز هــم کــه اي باســتانی جمــع مــی شــدند ام
شــهر بالــغ بــر 150هــزار نفــر جمعيــت دارد بــاز هم 
همــه گــرد هــم زيــر يــک ســقف جمــع می شــوند 
گويــی صاحــب عــزا، خــود عنايتــی ويــژه بــه مردم 

دارد کــه در ايــن بيــن کســی آســيب نمــی بينــد.
جاللــی بيــان مــی کنــد: ســينه زنــی در دســته يــا 
عبــاس فــرم و مــدل خاصــی دارد کــه گمــان نمــی 
کنــم غيــر شــاهرودی هــا بتواننــد در ميانــه ميــدان 
طاقــت بياورنــد، ايــن ريتــم ســينه زنــی بســيار تند، 
بــا حرکــت رو بــه بــاالی پاهــا اســت کــه ســرعتی 
خــارق العــاده دارد و در ايــن ميــان اگــر لحظــه ای 
کمــر شــخص مجــاور را رهــا کنــی ممکــن اســت 

بــر روی زميــن بيفتيــد و آســيب ببينيــد.
ــاس  ــا عب ــه ي ــر اينک ــاد ب ــا اعتق ــن ب وی همچني
ــردم ارادت  ــی آورد و م ــهرمان م ــه ش ــت را ب برک
خاصــی بــه آن دارنــد، تصريــح مــی کنــد: 

ــرت  ــزاداری حض ــدگاری ع ــز مان ــايد رم ــن ش اي
ــان بعــد از يــک  عبــاس)ع( باشــد کــه امــروز جوان
هــزار و 370ســال پــس از واقعــه کربــال همچنــان 

در رثــای آن ناالننــد.

lنذر »یا عباس« دارم
يکــی از شــهروندان شــاهرودی مقيــم تهــران نيــز 
در خــالل آئيــن ســنتی ياعبــاس مــی گويــد: مــن 
ــه در دســته  ــای برهن ــا پ ــا هــر ســال ب ــذر دارم ت ن
ــر  ــه خاط ــذرم ب ــن ن ــم و اي ــرکت کن ــاس ش ياعب
ــام  ــن شــب در اطع ــدم اســت همچني شــفای فرزن
ــه آن افتخــار  ــه ب ــزاداران حســينی نقشــی دارم ک ع
مــی کنــم. امــروز يازدهميــن ســال اســت کــه ايــن 

ــذر را انجــام مــی دهــم. ن
ــی  ــد: وقت ــی گوي ــمی م ــا ميرقاس ــيد محمدرض س
در دســته ياعبــاس هســتی و در تکيــه بــازار و 
ــينه  ــر و س ــر س ــی ب ــان صدوق ــير خياب ــر مس ب
ــين  ــوای دلنش ــا ن ــداح را ب ــخ م ــی و پاس ــی زن م
»ياعباس-يــا عبــاس« مــی دهــی، انــگار از همــه 
ــوی  ــی ش ــبک م ــگار س ــده ای ان ــارغ ش ــز ف چي
ــی،  ــی ياب ــی م ــی رهاي ــات دنياي ــه تعلق و از هم
ــی  ــی م ــد دوش آب ــا مانن ــول همســرم اينج ــه ق ب
ــوی را مــی شــويد آن  ــد کــه چــرک هــای دني مان
ــداهلل  ــا عب ــا اب ــا اشــک خــودت و عنايــت آق هــم ب
الحســين)ع( و مــن خوشــبختم کــه ايــن فرصــت را 

ــم. ــزاداری کن ــن ع ــن چني ــا اي دارم ت
ــم  ــن مراس ــاره اي ــاهرودی درب ــهروند ش ــر ش ديگ
ســنتی مــی گويــد: هرچــه از خــدا عمــر گرفتــه ام 
ــه ايــن مراســم مــی آيــم و نکتــه  ــه لطــف او ب و ب
قابــل توجــه آن برايــم ايــن اســت کــه همه مــردم، 
خودشــان در محلــه و روســتای خــود تکيه، مراســم، 
ــا  ــم ي ــه مراس ــا ب ــد ام ــام دارن ــی و اطع ــينه زن س
عبــاس مــی آينــد تــا يکــی بــه شــکوه اين مراســم 
ــرت  ــاد حض ــا ي ــان را ب ــر، روحش ــد و ديگ بيافزاين

ــد. ــاس)ع( جــال دهن عب
 

lســیل جمعیــت عاشــقان آل اهلل تمامی 
نــدارد

کــم کــم بــه انتهــای مســير دســته يــا عبــاس مــی 
ــر  ــی ب ــان کودک ــه در زم ــه هميش ــا ک ــم آنج رس
دوش پــدر و يــا آغــوش مــادر حرکت بســيار ســريع 

مــردان عــزدار را مــی ديــدم. 
ــاالی محــل عــزاداری  ــه ب ــت ب ــا رســيدن جمعي ب
ســيد الشــهدا)ع( کــم کــم مراســم بــه پايــان خــود 
نزديــک مــی شــود. در راه بازگشــت پاهــای برهنــه 
زخمــی ده هــا نفــر از عاشــقان حســين)ع( اســت که 
ــی  ــد. عزاداران ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ــا  را ب نظره
کــه معتقدنــد مــوال ده هــا زخــم را بــر جــان و روح 
تحمــل کــرد و مــن اگــر نتوانــم درد يــک تــاول بــر 

کــف پايــم را تحمــل کنــم، چــه کســی هســتم؟
ــن  ــا م ــی ب ــهيد ميررحيم ــادر ش ــت م در بازگش
ــد  ــد: فرزن ــی گوي ــود. وی م ــی ش ــدم م ــم ق ه
ــت  ــی داش ــن ارادت خاص ــن آئي ــه اي ــهيدم ب ش
ــت  ــور داش ــه حض ــی ک ــرم زمان ــات مح در عملي
ــی آوردم و  ــب م ــر ل ــش را ب ــه نام ــه لحظ لحظ
ــال از  ــروز ســی س ــم ام ــی گفت ــاس)ع( م ــا عب ي
ــای  ــان ج ــن همچن ــذرد و م ــی گ ــخ م آن تاري
خالــی او را در دســته ياعبــاس حــس نمــی کنــم 
ــی  ــم شــهيدم را م ــی گردان ــا ســر م چــون هرج
ــام  ــهيد ام ــام ش ــروز ن ــا ام ــه اينج ــرا ک ــم چ بين

ــود. ــی ش ــرده م ــين)ع( ب حس
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ــورای  ــت عاش ــی روای ــوام ایران ــرم و اق ــت مح حکای
ــت؛ دور  ــف اس ــای مختل ــان و لهجه ه ــا زب ــینی ب حس
و نزدیــک و شــهر و روســتا نــدارد، حــرف و کام 
یکــی اســت، ازاینجــا تــا کربــا تنهــا یــک »یــا حســین« 

ــت.  ــه اس فاصل

ــت  ــتاده اند، جمعي ــان ايس ــم« زنج ــينيه اعظ ــه »حس گوش
ــا  ــته جمعی اينج ــال دس ــود، هرس ــه می ش ــه اضاف هرلحظ
قرارشــان را مــدار می کننــد. بعضی هــا از اســتان های 
ديگــر راهــی شــده انــد، در عــزاداری امســال دنبــال حاجــت 
هســتند و می داننــد هيــچ جــا مثــل اينجــا نبايــد چشــم به راه 

ــد. حاجــت روا شــدن مان
ــه اوج  ــينيه را ب ــود و حس ــد می ش ــوان بلن ــدای نوحه خ ص
ــينين  ــاز حس ــار / ياتم ــن يات ــار طوفات ــل يات ــرد: »ي می ب
پرچمــی«؛ و به راســتی همــه بادهــا و طوفان هــا می خوابنــد 
ــخ  ــه تاري ــا هميش ــه ت ــت ک ــين اس ــم حس ــن پرچ ــی اي ول

ــد. ــد مان ــته خواه برافراش
عزاداری حسـينيه زنجان روايتی از هشـتم ماه محـرم و »يوم 
العبـاس« اسـت تـا دهـم و يازدهم محـرم که زينبيـه زنجان 
هـم ميزبـان عـزاداران می شـود، اجتماعـی کـه عـالوه بـر 
هـزاران زنجانی مردم عزادار ايران اسـالمی و حتی مشـتاقان 
ايـن مراسـم را از جای جـای جهان بـه اين محل می کشـاند.
راهــی غــرب ايــران می شــويم، اينجــا دامنــه فلــک 
ــزاداران  ــورت ع ــای »ِگل« روی ص ــت، دانه ه ــالک اس االف
ــد، دســت ها  ــم می گيرن ــی نَ ــا باران ــار ب خشک شــده و هــر ب
کــه بــاال مــی رود و پاييــن می آيــد غبــاری از انــدوه هيئــت را 
ــان شــهر می شــود.  ــی مهم ــوای غريب ــرد و ه ــه اوج می ب ب
ــد  ــدا می کنن اشــک ها راه خــود را روی صــورت عــزاداران پي
ــب  ــِی زين ــوای غريب ــگاه راهــی می شــوند؛ ن ــاب و بي و بی ت
ــِب  ــرار زين ــرار ب ــود: ب ــزاداران می ش ــان ع ــار ِورد زب ــن ب اي
نالــو ميکــه/ گريــوه وه حــال يتيمــو ميکــه اشــک ها راه خــود 
را روی صــورت عــزاداران پيــدا می کننــد و بی تــاب و بيــگاه 
ــان  ــار ِورد زب راهــی می شــوند؛ نــوای غريبــِی زينــب ايــن ب
ــو ميکــه/ گريــوه  ــرار زينــِب نال ــرار ب عــزاداران می شــود: »ب

وه حــال يتيمــو ميکــه«. 
اينجــا کلمــات ســوگوارند، ســوگوار يتيمــی و اســيری 
فرزنــدان دردانــه زهــرا، و امــان از دل بی تــاب زينــب 

کبری...امــان...
لرسـتانی ها هـم هرسـاله بـا فرارسـيدن دهـم محـرم، بـا 
درسـت کـردن حوضچه هـای ِگل و ِگل مالـی کـردن خـود، 
عـزادار بـودن و اوج اندوه خود را برای سـيد و سـرور شـهيدان 
ابـراز می کننـد. آيينـی کـه فقـط در لرسـتان اجرا می شـود و 
می تـوان آن را خاکی تريـن آئيـن عاشـورايی جهان دانسـت.

اينهــا تنهــا روايــت کوتاهــی از آئين هــای عاشــورايی اقــوام 
ــوع  ــی اســت، آئين هــای عاشــورايی کــه هرکــدام در ن ايران
ــوده و تاکنــون تعــدادی از آئين هــا در  خــود منحصربه فــرد ب
فهرســت ميــراث معنــوی ايــران نيــز بــه ثبت رســيده اســت.
همچنيـن عـزاداری و سـوگواری هيئت هـای مذهبـی در 
امـام رضـا)ع(،  ازجملـه حـرم مطهـر  حرم هـای اهل بيـت 
حرم مطهـر حضـرت معصومـه)س(، حرم حضـرت احمد بن 
موسـی، حرم عبدالعظيم حسنی، مسـجد مقدس جمکران و... 
نيـز امسـال نيز بـه ماننـد هرسـاله پرشـور برگزار می شـود. 

در جـدول زيـر تعـدادی از آئين های عاشـورايی هـر منطقه از 
ايـران اسـالمی  آمده اسـت، هرچند کـه تنوع آئين هـا در اين 
بخش به وسـعت همه روسـتاها و شهرهای کشـورمان است 

و در اينجـا جـای بسـياری از آيين ها خالی اسـت. 

محرم در میان اقوام ایرانی؛از اینجا تا کربال یک »یا حسین«فاصله است

آیین های عاشـورایی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 | شماره 16 | آبان 95

توضیحاتمحل برگزارینام آئین

سياه پوش شدن بزرگ ترين بازار 
آيين عزاداری ويژه بازار تبريز به يکی از زيباترين و قديمی ترين مراسم های عزاداری در کل کشور تبديل شده که از هشتم تا 12 محرم آذربايجان شرقی - بازار تبريزمسقف ايران

برگزار می شود.

آذربايجان شرقی- ايلخچیشال باغالماق
مراسم پخت و پخش احسان يکی از آيين های محرمی مردم شهر ايلخچی آذربايجان شرقی است. پخت نان به صورت سنتی يکی از 

مهم ترين بخش های اين آئين است که خادمان مساجد احسان را به در منزل آن ها تحويل  می دهند تا مريضان نيز از اين سفره متبرک 
بی نصيب نمانند.

صبح اول محرم آغازگر مراسم »تخته زنی« است، که با درآوردن صدای دوتکه چوب هم شکل در موقع صبح اعالن شروع عزای حضرت آذربايجان شرقی- ايلخچیتخته چاالنار
امام حسين )ع( و شهدای کربال محسوب می شود.

آذربايجان غربیطشت گذاری
در اين آيين طشت های آب به نشانه آب فرات بر دوش ريش سفيدان هر محله به مسجد حمل و بعد از طواف مسجد، طشت ها در جای 
مخصوص خود قرارگرفته و با خواندن دعای مخصوص طشت گذاری، پر از آب می شود که از اين طشت ها بيشتر عزاداران، مقداری آب 

به عنوان تبرک و برای برآورده شدن حاجتشان برمی دارند.

اصفهان – نطنزآيين 900 ساله نخل گردانی
آيين نخل  گردانی در دو مرحله طی تاسوعا و عاشورا انجام می شود. در شب عاشورا پيرمردان نخل را با پارچه های مشکی و  عبارات يا 

اباعبداهلل و ثاراهلل تزئين می کنند و ظهر عاشورا که مردم در ميدان امام حسين اين شهر جمع می شوند نخل وارد ميدان شده و همگی بر 
مصائب اباعبداهلل حسين )ع( اشک ماتم می ريزند. 

اصفهان - کاشانچاووش خوانی
يکی از رسوم عزاداری در کاشان حرکت هيئت های مختلف از مرکز هيئت تا بازار و برپايی مراسم عزاداری در اين مکان است. نخستين 

دسته عزاداری که به بازار می رود، به نام چاووش عزا است که در آخرين روز ذی الحجه يعنی يک روز قبل از شروع ماه محرم به بازار شهر 
می آيد و مردم را از فرارسيدن ماه محرم مطلع می کند. 

مراسم شبيه خوانی و تعزيه داری روستای بافران نايين در نوع خود بی نظير و ديدنی است؛ اين مراسم در روز عاشورا برگزار می شود.اصفهان - نايينشبيه خوانی

اردبيلشمع گردانی
اين آئين بيش از هزار سال در اردبيل قدمت داشته و در زبان ترکی و محلی به نام “شمع  پايالما” معروف است. عزاداران حسينی بعد از 

هشت روز عزاداری در مساجد و خيابان ها و محالت اردبيل در روزی که منتسب به علمدار رشيد کربال، حضرت ابوالفضل )ع( است اقدام به 
روشن کردن شمع می کنند و در سوگ آن علمدار رشيد بر سر و سينه می زنند.

ر وستای بَرغان را همگان با اجرای تعزيه با قدمتی بيش از 500 سال می شناسند به طوری که تعزيه در اين روستا به ميراثی پايدار تبديل شده البرز - برغانتعزيه خوانی
است.

در اين مراسم آهنگ عزا به وسيله سرنا و دهل نواخته می شود و نوحه خوانان به زبان محلی به خواندن و سرايش اشعار و آوازهايی به ذکر ايالمچمر
دالوری ها سپاه امام حسين)ع( می پردازند.

در ماه محرم مردم به سينه زنی و عزاداری می پردازند و سينه زن ها به صورت دايره درمی آيند و نوحه خوان ها نوحه می خوانند و همراه با آن بوشهرسنج و دمام زنی
طبل و سنج و شيپور هم می زنند که معروف ترين آن »دمام« است.

حرکت کاروان نمادين اسرای 
حرکت کاروان نمادين اسرای کربال همزمان با دوازدهم ماه محرم ازجمله برنامه هايی است که طی سال های اخير با حضور پرشور مردم در تهران - ورامينکربال

شهرستان ورامين برگزار و به ثبت ملی نيز رسيده است.

برپايی خيمه و آتش زدن آن در ايام ماه محرم و بازسازی روز عاشورا ازجمله آئين های اين منطقه از ايران است.چهارمحال و بختياریخيمه سوزانی

مشعل گردانی، سنگ زنی، هفت 
تاکنون 30 مورد از آثار معنوی استان در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسيده که از اين تعداد 10 مورد مربوط به محرم و فرهنگ عاشورا خراسان جنوبیمنبر

است.

در اين مراسم  تمامی  خدمه و حفاظ آستان قدس رضوی، جمع می شوند و شمع به دست می گيرند و مراسم خاصی در صحن انقالب با خراسان رضویخطبه خوانی
حضور مردم و دسته های عزاداری برگزار می کنند.

مراسم سنتی صالت که سابقه 300 ساله در حرم مطهر رضوی دارد به معنای دعوت به عزاداری و آواز دادن برای شروع عزاهای عمومی خراسان رضویصالت
است که همه ساله در ابتدای ماه محرم بر گلدسته های حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

در دهه نخست ماه محرم شبيه خوانی هايی که در اين استان برگزار می شد غالباً مربوط به وقايع عاشورا و روزهای نخست واقعه محرم سال خراسان شمالیشبيه خوانی
61 هجری است.

روز هشتم محرم يوم العباس روزی که اجتماع باشکوه و غرورآفرين شيعيان در عزای امام حسين )ع( برپا می شود اجتماعی که باشکوه ترين زنجانمراسم حسينه اعظم زنجان
اجتماع حسينيان جهان محسوب می شود.

نحوه سينه زنی منحصربه فرد مردم شاهرود در آئين سنتی »يا عباس يا عباس«، باعث مطرح شدن آن در سراسر کشور شده است چراکه سمنان - شاهرودآئين سنتی »ياعباس ياعباس«
اين گونه حرکات پا، دست و کمرگيری از عزادار، در کمتر جايی سابقه دارد.

مردم سيستان از گذشته در نخستين روز آغاز ماه محرم با پوشيدن جامه سياه و برافروختن مشعل، چراغ و يا گلدسته با برگزاری مراسمی سيستان و بلوچستانسقاخوانی و گلدسته گردانی
بانام »گلدسته گردانی« به عنوان آغاز قيام امام حسين)ع(   به استقبال اين ماه می روند.

تعزيه های شهرستان های بوئين زهرا، تاکستان، البرز و قزوين با برخورداری از نسخه هايی اصيل، تسلط تعزيه خوانان و بانيان آن بر اجرای قزوينتعزيه
اين هنرنمايشی و آيينی متمايزتر از ساير نواحی اين استان و کشور هستند.

گل گيران مراسمی است که به گفته افراد محلی از گذشته های دور تاکنون و هرسال باشکوه خاصی در شهر بيجار برگزار می شود و کردستان - بيجارگل گيران
عزاداران حسينی در اين روز با گذاشتن گل بر سر غربت اهل بيت امام حسين )ع( وياران باوفايش را در صحرای کربال روايت می کنند.

برخی از آئین های عاشورایی اقوام ایرانی

آیین های عاشـورایی

http://mehrnews.com


صفحه 28 | شماره 16 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

توضیحاتمحل برگزارینام آئین

مردم در روز عاشورا اعتقاددارند با روشن کردن چهل شمع در چهل محل حاجت روا می شوند.کرمانچهل منبران

کسانی در نقش سقا با مشک های آب )ُکنه( به ياد شهدای کربال در بين عزاداران و هيئات حرکت کرده و به عزاداران  حسينی آب می دهندکرمانشاهسنت فقايت

آيين تعزيه خوانی سنتی سوق که سابقه 100 ساله در شهر سوق از توابع شهرستان کهگيلويه دارد در سال 90 در فهرست ميراث معنوی کهگيلويه و بويراحمدآيين تعزيه خوانی سنتی سوق
کشور ثبت شد.

گلستانطوق بندان
طوق بندان که عنوان اصلی آن، پاطوقی است از دو بخش طوق شوران و طوق بندان تشکيل شده که به پاطوقی ختم می شود. طوق ها 

علم های يک شاخه عمودی هستند که از قطعات مختلفی مانند چوب پنج متری و يک سری قطعات برنجی و فلزی که آيات مختلف بر 
روی آن حکاکی شده است، تشکيل شده اند.

در اين مراسم که سحرگاه عاشورا اجرا می شود، زنان و دختران به دنبال نوحه خوانی و ذکر مصيبت اباعبداهلل )ع( به همدردی با فرزندان و گيالنزاره زاره
زنان کاروان کربال پرداخته و ياد رنج های آنان را در سحرگاه دهم محرم زنده نگاه می دارند.

لرستانی ها هرساله با فرارسيدن دهم محرم، با درست کردن حوضچه های ِگل و ِگل مالی کردن خود، عزادار بودن و اوج اندوه خود را برای لرستانِگل مالی
سيد و سرور شهيدان ابراز می کنند. آيينی که فقط در لرستان اجرا می شود.

مازندرانپيرعلم
پير علم نماد توسل به علمدار کربالست و طنين نوای مداحان دوباره در فضا می پيچد که فرياد از غريبی حسين و خاندانش سر می دهند. 

هم زمان با آيين پيرعلم، بساط نذری در کلوده برپا می شود تا با آن زائرانی که به عشق امام حسين )ع( در اين مراسم شرکت کرده اند، 
پذيرايی شوند.

آيين مذهبی علم گردانی توسط هيئت سادات روستای هزاوه اجرا می شود و اين مراسم با بيرون آوردن علم از محل نگهداری آن در امامزاده مرکزیعلم گردانی
احمد)ع( روستای هزاوه در شب اول ماه محرم آغاز می شود.

آيين سنتی »علم شمشيری« بيش از 900 سال در قشم سابقه دارد و علمی که خاص اين مراسم در نظر گرفته شده، هم زمان با هفتم محرم هرمزگان - قشمعلم شمشيری
به طرف روستای »حميری« در هفت کيلومتری قشم به حرکت درمی آيد.

همدانآيين سقايی
از مراسم های شاخص عزاداری سرور و ساالر شهيدان در استان همدان برگزاری آيين سقايی است که هنوز هم در تاسوعا و عاشورای 

حسينی پابرجاست و مردانی سياه پوش و جام به دست پای برهنه و با چشمی گريان و گل اندود با ذکری حزين به عزاداری در خيابان 
می پردازند.

جوش زنی )جوش دور(، َشًده بندی 
هيئت های عزاداری ابرکوه هرکدام هيئت زنجيرزنی مجزا دارند که در مقابل هيئت های عزاداری آن محله همراه بانوای موسيقی سنتی يزد - ابرکوهو َشًده گردانی، زنجيرزنی )جفتی(

محرم ابرکوه که قبل از اين به ثبت آثار معنوی رسيده است، حرکت می کنند.
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ــران«  ــینیه ای ــزد که»حس ــاده ی دارالعب
و  اســتان  ایــن  بــر  زیبنــده  نامــی 
ــای  ــت، مهی ــدار آن اس ــان دینم مردم
مراســم   باشــکوه ترین  برپایــی 
نخســتین  در  و  اســت  عــزاداری 
روزهــای محــرم، نخل هــای ایــن شــهر 

شــدند.  ســپاه پوش  نیــز 

ــه  ــاه ک ــن م ــه اول اي ــژه ده ــه وي ــرم ب ــاه مح ــای م عزاداری ه
ــن  ــود و از عظيم تري ــزار می ش ــی برگ ــکوه خاص ــا ش ــزد ب در ي
ــزد را شــهره خــاص  ــه شــمار مــی رود، ي مراســم های عــزاداری ب

ــت. ــرده اس ــام ک و ع
ــبت،  ــبت و بی مناس ــا مناس ــال، ب ــام س ــه اي ــه در هم ــزد ک در ي
مراســم های روضه خوانــی اباعبــداهلل الحســين )ع( برپاســت و 
ــرای دعــوت  ــی، پرچمــی ب هفتــه ای نيســت کــه در کــوی و برزن
مــردم بــه مراســم روضه خوانــی نصــب نشــده باشــد، در ايــام مــاه 

ــی ديگــر برپاســت. محــرم شــور و نواي
هــر ســال بالفاصلــه بعــد از عيــد غديرخــم، حســينيه ها و مســاجد 
ــوان  ــر و ج ــرد و پي ــوند و زن و م ــاده می ش ــرم آم ــاه مح ــرای م ب
ــای  ــاجد محله ه ــينيه ها و مس ــا حس ــوند ت ــع می ش ــم جم گرده
ــر در و  ــزا ب ــياه ع ــم س ــد، پرچ ــت کنن ــی و نظاف ــود را غبارروب خ
ديــوار آن بياويزنــد و شــرايط را بــرای برگــزاری مراســم های 
ــت )ع(  ــل بي ــزاداران اه ــی از ع ــزاداری و پذيراي ــی و ع روضه خوان

ــد. ــا کنن ــژه امــام حســين )ع( مهي ــه وي ب
نــه تنهــا حســينيه ها و مســاجد بلکــه بــازار و کوچــه و خيابان هــای 
ــزاری  ــای برگ ــردم مهي ــز ســياه پوش می شــوند و همــه م ــزد ني ي

ــوند. ــزاداری می ش ــم های ع ــکوه ترين مراس باش

lنخل 200 ساله امیرچخماق سیاه پوش شد
نخل هايــی کــه در طــول ســال اســتوار و پابرجــا در مقابــل 
حســينيه ها و مســاجد و گاه در مياديــن شــهر ايســتاده اند، در 
ــوعا و  ــای تاس ــرداری روزه ــرای نخل ب ــپاه پوش و ب ــام س ــن اي اي

عاشــورا آمــاده می شــوند.
ــوان  ــه عن ــا ب ــردن نخل ه ــپاه پوش ک ــا، س ــياری از محله ه در بس
ــا  ــل از تاســوعا انجــام می شــود ام ــزد، دو روز قب نمــاد عــزاداری ي
ــاه محــرم  ــای نخســتين م ــر در روزه ــای قديمی ت برخــی نخل ه

ســياه پوش می شــوند.
يکــی از قديمی تريــن نخل هــای اســتان کــه قدمتــی 200 ســاله 
ــردم  ــور م ــا حض ــه ب ــت ک ــاق اس ــدان اميرچخم ــل مي دارد، نخ
ــمی در  ــورت رس ــه ص ــهر ب ــزاداری در ش ــا ع ــد ت ــياه پوش ش س

ــود. ــالم ش ــزد اع ــدان ي ــن مي اصلی تري
ــه برخــی  ــد ک ــاه دارن ــن م ــا آداب و رســوم بســياری در اي يزدی ه
از آنهــا ايــن روزهــا هنــوز هــم اجــرا می شــود و برخــی ديگــر بــه 

دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت.
طبـخ غـذای نـذری يکـی از اصلی تريـن برنامه هـای عزاداری های 
يـزد اسـت و عمده نذورات يـزد، آش گندم اسـت که يزدی هـا از آن 

به عنـوان آش امام حسـين )ع( يـاد می کنند.

ــذورات  ــع آوری ن ــا در جم ــی یزدی ه ــنت قدیم lس
ــذری غــذای ن

ــذری در  ــخ آش ن ــردم در طب ــه م ــه هم ــرای اينک ــته ب در گذش
ــردی  ــر ف ــد و اگ ــارکت کنن ــرم مش ــاه مح ــف م ــب های مختل ش
نــذری دارد، نــذر خــود را ادا کنــد، بــر ســر هــر کــوی و محلــه ای 
ــب  ــذورات خــود را اغل ــردم ن ــزرگ گذاشــته می شــد و م ديگــی ب
شــامل گنــدم و حبوبــات بــود در آن می گذاشــتند و متولــی نــذری 
ــاط آش  ــری ها، بس ــم و کس ــد ک ــذورات و خري ــاماندهی ن ــا س ب
امــام حســين )ع( را در يکــی از روزهــای مــاه محــرم برپــا می کــرد.

البتــه ايــن روزهــا ايــن ســنت بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
ــوز نشــانی از آن باشــد  و شــايد در برخــی محله هــای قديمــی هن

زيــرا شــيوه های طبــخ نــذری ديگــر ماننــد گذشــته نيســت.
از اول محـرم همه مسـاجد و حسـينيه ها و تکايای يزد بدون اسـتثنا 
مراسـم روضه خوانـی دارنـد و تقريبـا همـه اين مراسـم ها هر شـب 
بـا توزيـع نذری همـراه اسـت اما اکنـون هر فـردی که نـذری دارد، 
غـذای خـود را يـا در آشـپزخانه حسـينيه و مسـجد و يـا در مـکان 

ديگـری طبـخ کـرده و بيـن عـزاداران توزيـع می کند.
هيئت هــای عــزاداری نيــز از چنــدی پيــش بــا برگــزاری جلســات 
ــای  ــا در ديداره ــن هيئت ه ــای اي ــده اند و روس ــاده ش ــف آم مختل
خــود بــا ائمــه جمعــه و مســئوالن ادارات تبليغــات اســالمی، مــوارد 

مهــم را مديريــت خواهنــد کــرد.

ــزاری  ــرای برگ ــزاداری ب ــای ع ــی هیئت ه lآمادگ
مراســم های دهــه اول محــرم

از آنجــا کــه مراســم های يزدی هــا از ســنتی ترين مراســم ها 
اســت، اغلــب مســئوالن ايــن اســتان بــه ويــژه امــام جمعــه يــزد 

ــد. ــد کرده ان ــم ها تاکي ــن مراس ــودن اي ــنتی ب ــظ س ــر حف ب
ــا  ــدار خــود ب ــز در دي ــزد ني ــات اســالمی اســتان ي ــرکل تبليغ مدي
روســای هيئت هــای مذهبــی، شــعرای آيينــی و مداحــان اســتان 
ــرده و  ــد ک ــزاداری تاکي ــم های ع ــأن مراس ــظ ش ــر حف ــزد ب ي
مــوارد مهــم را بارهــا در جلســات متعــدد بــه دســت انــدرکاران امــر 

ــرده اســت. گوشــزد ک
ــزد اظهــار داشــت: روضــه  ــات اســالمی اســتان ي ــرکل تبليغ مدي
خوانی هــا و مجالــس عــزاداری يزدی هــا بــه خاطــر ســنتی 
ــردم  ــی م ــس و همخوان ــر مجال ــاط حاکــم ب ــودن، نظــم و انضب ب
بــا مداحــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و حتــی چنــد ســال پيــش 
رهبــر معظــم انقــالب نيز نســبت بــه هيئت هــای عــزاداری يــزد و 

ــتند. ــدی داش ــا تفق ــای آنه برنامه ه
حجــت االســالم ســيدمحمد شــريف حســينی کوهســتانی بيــان 
ــد  ــالش کنن ــد ت ــا باي ــای آنه ــژه روس ــه وي ــا ب ــرد: هيئت ه ک
ســنتی بــودن ايــن مراســم را حفــظ کننــد و بــه ســراغ برنامه هــا و 
ــد و زيباتريــن و ســنتی ترين شــيوه عــزاداری  ــد نرون ابزارهــای زائ

ــد. ــظ کنن ــت را حف ــينه زنی اس ــان س ــه هم ک
ــوا و دارای  ــا محت ــد اشــعار ب ــز تــالش کنن وی افــزود: مداحــان ني
ســنديت تاريخــی را از منابــع قابــل قبــول اســتخراج کــرده و از آنها 

اســتفاده کننــد.

lاز تصاویر شهدا در حسینیه ها و مساجد استفاده شود
از  اســتفاده  از  را  حســينی کوهســتانی همچنيــن هيئت هــا 
تصاويــری کــه منتســب بــه ائمــه اطهــار )ع( به ويــژه امام حســين 
ــزود:  ــع کــرد و اف ــاس )ع( اســت من )ع( و حضــرت ابوالفضــل العب
ايــن تصاويــر مســتند نيســت و ســاخته و پرداختــه ذهــن ديگــران 
ــای  ــر از تمثال ه ــن تصاوي ــای اي ــه ج ــت ب ــته اس ــت و شايس اس

شــهدا اســتفاده شــود.
گفــت:  يــزد  اســتان  مذهبــی  هيئــات  شــورای  رئيــس 
برنامه ريزی هــای الزم بــرای برگــزاری مراســم باشــکوه در 
ــا  ــا ب ــز هيئت ه ــال ني ــود امس ــالش می ش ــده و ت ــام ش ــزد انج ي
هماهنگــی و نظــم مثال زدنــی خــود، مراســمی باشــکوه در ســطح 

ــد. ــزار کنن ــتان برگ اس
ــار  ــتين ب ــرای نخس ــال ب ــرد: امس ــوان ک ــه زاده عن ــيدعلی فقي س
هيئت هــای مذهبــی اســتان يــزد در روز ســوم محــرم يــک 
گردهمايــی بــزرگ بــا عنــوان »حســينيه ايــران« خواهنــد داشــت 
ــد  ــه واح ــک برنام ــداح و ي ــک م ــا ي ــم ب ــا ه ــا ب ــه هيئت ه و هم
ــد. ــرداری می کنن ــينه زنی و نخل ب ــزاداری، س ــام ع ــان قي در خياب

ــرای برگــزاری مراســم های عــزاداری در  lتــاش ب
شــأن ائمــه اطهــار )ع( 

وی از مداحــان خواســت: بــا رعايــت مــوارد توصيــه شــده بــه آنهــا، 
شــأن و جايــگاه مراســم های عــزاداری را رعايــت کننــد.

فقيــه زاده از روســای هيئت هــای مذهبــی اســتان يــزد نيــز 
ــا  ــت در هيئت ه ــاز اول وق ــه نم ــه اقام ــه ب ــن توج خواســت: ضم
در صــورت همزمانــی برنامه هــا بــا اقامــه اذان، از ســخنرانان اثرگذار 
ــا  اســتفاده کــرده و زمــان برنام هــای هيئت هــا را محــدود کننــد ت
عــالوه بــر جلوگيــری از ايجــاد مزاحمت برای همســايگان مســاجد 
و حســينيه ها، شــرکت کنندگان در مراســم ها نيــز بتواننــد بــا 

ــد. ــرکت کنن ــم ها ش ــزی در مراس برنامه ري

نخل ها سیاه پوش شدند/ »حسینیه ایران« مهیای عزاداری اباعبداهلل
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اینجا »شمر« هم 
عزادار حسین )ع( است

بَرغــان  روســتای  باالمحلــه  تکیــه 
اســت  حســینی  عــزاداران  میزبــان 
تعزیــه خوانــی ســال هــای زیــادی 
ــی  ــام م ــتا انج ــن روس ــه در ای ــت ک اس
ــرای  ــز ب ــقیاخوانان نی ــا اش ــود اینج ش

عزادارنــد.  حســین)ع(  امــام 

ــکی  ــا مش ــا پ ــر ت ــه س ــی ک ــده در حال ــدی خمي ــا ق ــرد ب پيرم
پوشــيده در حــال آب دادن بــه کســانی اســت که شــايد مســيری 
ــه حســينيه اعظــم بَرغــان برســانند  ــا خــود را ب دور را پيمــوده ت
ــی  ــه« م ــه باالمحل ــه آن »تکي ــا ب ــه محلی ه ــينيه ای ک حس
گوينــد و يکــی از تکيــه هــای مشــهور ايــران لقــب گرفته اســت.

پيرمــرد کيســه ای پــر از ليــوان هــای يــک بــار مصــرف دور کمر 
خــود بســته در دســتش ُتنــگ آبــی بــزرگ اســت بــه آرامــی در 
حســينه قــدم مــی زنــد و بــا محبــت بــه ميهمانــان آب تعــارف 

مــی کنــد.
حــاج آقــا رمضانعلــی واحــدی ســقای حســينيه اعظــم روســتای 
بَرغــان ، ۸0 ســال ســن دارد و بيــش از 50 ســال مــی شــود کــه 

ســقای ايــن حســينيه اســت.
ــرد  ــای پيرم ــک ه ــا اش ــينيه ب ــوای حس ــال و ه ــف از ح تعري
ــزد از حاجــت  ــی ري همــراه مــی شــود همانطــور کــه اشــک م
ــی  ــا رمضانعل ــاج آق ــد ح ــی گوي ــردم م ــياری از م ــدن بس روا ش

خاطــرات خوبــی از حســينيه اعظــم بَرغــان دارد خاطراتــی کــه 
ــه دارد. ــدی ديرين ــينی پيون ــران حس ــور زائ ــا حض ب

l اعزام سقای حسینیه اعظم بَرغان به کربا
ــه در  ــد ک ــی کن ــاره م ــه روزی اش ــه ب ــی در ادام ــاج رمضانعل ح
حســينيه بــرای اعــزام چنــد نفــر بــه کربــال قرعــه کشــی شــده 
ــد  ــی گوي ــت م ــته اس ــش را بس ــض راه گلوي ــه بغ ــی ک در حال
ــه  ــه اعزامــم ب ــوط ب دختــرم يکــی از خاطــرات خــوب مــن مرب
کربالســت آن روز کــه نامــم ميــان اســامی اعزامــی بــه کربــال 

ــم. ــی کن ــوش نم ــود را فرام ب
وی در حالــی کــه بــا مــا صحبــت مــی کنــد بــه کار ســقايی هــم 
ادامــه مــی دهــد هــر کســی کــه از آن نزديکــی عبــور مــی کنــد 
بــا چهــره پــر مهــر و محبــت حــاج آقــا رمضانعلــی مواجــه مــی 

شــود و لحظــه ای بــرای خــوردن يــک ليــوان آب مــی ايســتد.
پيرمــرد ســقا مــی گويــد: از کار ســقايی راضــی ام از خدا خواســته 

ــم. ــقا باش ام که س
در هميــن حيــن جمعيــت زيــادی در حــال 
ورود بــه حســينيه هســتند از مــا مــی خواهد 
ــرود  ــازه وارد ب ــران ت ــتقبال زائ ــه اس ــه ب ک
ــع  ــان جم ــه مي ــد و ب ــی کن خداحافظــی م

ــی رود. م
 

lصـدای شمشـیرها در حسـینیه 
اعظـم بَرغـان مـی پیچـد

امــروز دهــم محــرم ســال يک هــزار و 
چهارصــد و ســی هشــت هجــری قمــری 
ــع در  ــان واق ــتای بَرغ ــا روس ــت اينج اس
شهرســتان ســاوجبالغ اســت، حســينيه 
ــه  ــه دارد دو طبق ــه طبق ــان س ــم بَرغ اعظ
بــاال مختــص بانــوان اســت و طبقــه پاييــن 
ــود  ــی ش ــزار م ــا برگ ــه در آنج ــه تعزي ک
ــواره  ــوان از پشــت دي ــان، بان ــص آقاي مخت
هــای مشــبک چوبــی تعزيــه را مــی بيننــد، 
اوليــا و اشــقيا خوانــان در حــال آمــاده شــدن 
بــرای اجــرای تعزيــه هســتند بــی تابــی در 
چهــره حضــار نمايــان اســت صــدای بهــم 
خــوردن شمشــيرها شــنيده مــی شــود 
ــاز  ــه آغ ــل تعزي ــدای طب ــا ص ــان ب همزم

ــود. ــی ش م
ــاال  شمشــير بــاالی ســر طفــالن مســلم ب
ــر کشــيدن  ــه تصوي ــی رود، لحظــه ای ب م

شــهادت ايــن دو طفــل همــراه بــا نالــه هــای عــزاداران حســينی 
ــه حســينيه برغــان مــی دهــد لحظــه ای کــه  شــوری ديگــر ب
اشــقيای ســرخ پــوش طفــالن مســلم را کشــان کشــان بــه کنار 
ــه  ــی کننــد صــدای زجــه هــای مــردم ب ــا قربان ــرد ت آب مــی ب

ــی رود. آســمان م
ــی  ــره م ــدان نع ــان مي ــه دســت در مي ــی شــمر شمشــير ب وقت
ــوان  ــر و ج ــرد پي ــود زن و م ــی ش ــد م ــا بلن ــد آه از نهان ه کش
ــد گويــی صحنــه عاشــورا پيــش چشمانشــان  اشــک مــی ريزن
زنــده شــده اســت اشــقيا و اوليــا بــه نوبــت اجــرا مــی کنند اشــقيا 
خــوان نقــش شــمر پاييــن صحنــه نشســته اســت و اوليــا خوانان 
ــا وی گــپ و گفتــی  در حــال اجــرای نقــش، در ايــن فرصــت ب

کوتــاه مــی کنيــم.
 

lاجرای تعزیه در نیویورک
ــت  ــال اس ــن دارد و 30 س ــال س ــی 49 س ــن برکت ــاج حس ح
کــه تعزيــه اجــرا مــی کنــد اشــقيا خــوان اســت روی صحنــه 
ــه  ــر جمــالت را ب ــا شــقاوت هــر چــه تمــام ت کــه مــی رود ب
زبــان مــی رانــد در ايــن حيــن توهيــن هــم مــی شــنود ولــی 
معتقــد اســت بايــد نقــش شــمر بــا شــقاوت اجــرا شــود زيــرا 
ــد نقــش مثبــت  ــه اگــر نقــش منفــی قــوی نباي در هنــر تعزي

ديــده نمــی شــود.
ــه  ــه گفت ــی رود ب ــگاه م ــه قتل ــه ب ــد ک ــی گوي ــی م از لحظات
ــک  ــک ت ــی ت ــود ول ــی ش ــاز م ــدی ب ــه تن ــش ب ــودش زبان خ
ــت دارد  ــد دوس ــی گوين ــين م ــا حس ــودش ي ــای وج ــلول ه س
عــزاداری کنــد ولــی اشــقيا خوانــی بــه وی اجــازه نمــی دهــد در 

ــد. ــزاداری کن ــه ع ــرای تعزي ــن اج حي
برکتــی که نقــش شــمر تعزيــه حســينيه اعظــم روســتای بَرغان 
ــکا،  ــورهای آمري ــه در کش ــرای تعزي ــه اج ــد ب ــی کن ــرا م را اج
انگليــس، ايتاليــا و فرانســه اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد: بعــد 
ــا  ــکا ب ــه آمري ــلمانان ب ــه ورود مس ــپتامبر ک ــازده س ــه ي از حادث
ــهرداری  ــط ش ــه توس ــنواره ای ک ــود در جش ــه ب ــکل مواج مش
ــرا  ــه اج ــا تعزي ــرده و در آنج ــرکت ک ــد ش ــرا ش ــورک اج نيوي

ــم. کردي
ــد  ــی کن ــاره م ــه اش ــه در فرانس ــرای 20 روزه تعزي ــه اج وی ب
و مــی گويــد: بنــا بــود در فرانســه اجــرای 20 روزه داشــته 
ــه  ــفر ک ــن س ــيد در اي ــه 50 روز رس ــرا ب ــن اج ــی اي ــيم ول باش
مرحــوم عبــاس کيارســتمی نيــز حضــور داشــت مــا بــه گمانمان 
کيارســتمی را می شــناختيم ايــن در حالی بــود که وی را در ســفر 
بــه فرانســه شــناختيم چــرا کــه مــی ديديــم خارجــی هــا چگونه 
بــه هنــر ايــران عالقــه نشــان مــی دهنــد و هنرمنــد ايرانــی را 

مــی شناســند.

ساره  نوری

آیین های عاشـورایی
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l وقتــی نــام حســین )ع( در روزنامــه هــای 
فرانســوی نوشــته مــی شــود

شــمر تعزيــه حســينيه اعظــم بَرغــان بــه حضــور بانــوی 
فرانســوی اشــاره مــی کنــد کــه هــر روز بــه ديــدن تعزيــه مــی 
آمــده اســت، مــی گويــد از مترجــم پرســيديم ايــن بانــو هــر روز 
بــه ديــدن تعزيــه مــی آيــد و گريــه مــی کنــد پــس از پــرس و 
جــو متوجــه شــديم کــه ايــن بانــوی فرانســوی تاريــخ اســالم را 

ــه کــرده اســت. مطالع
ــه مــا گفــت؛ حســين )ع( پســر دختــر  ايــن بانــوی فرانســوی ب
ــر چنيــن  ــا پســر پيغمب ــر اســالم اســت ايــن قــوم چــرا ب پيغمب
کــرده انــد طفــل شــش ماهــه و زنــان و کــودکان بيگنــاه بــوده 
ــت؛  ــا گف ــه م ــوی ب ــوی فرانس ــن بان ــد: اي ــی گوي ــی م اندبرکت
ــر اســالم اســت ايــن قــوم چــرا  ــر پيغمب حســين )ع( پســر دخت
بــا پســر پيغمبــر چنيــن کــرده انــد طفــل شــش ماهــه و زنــان و 

ــد. ــوده ان ــاه ب ــودکان بيگن ک
وی در ادامــه مــی گويــد: فــردای روزی کــه آن بانــوی فرانســوی 
از تعزيــه ديــدن کــرد روزنامــه »لمونــد« فرانســه يک صفحــه را 
بــه تعزيــه اختصــاص داد و در تيتــری بــزرگ نوشــت »حســين 
کيســت« هميــن بــرای مــا کافــی بــود کــه نــام حســين )ع( در 

قلــب اروپــا طنيــن انــداز شــود.
شــمر تعزيــه حســينيه اعظــم بَرغــان بــه فرهنــگ ســازی واقعه 
عاشــورا در جامعــه تاکيــد مــی کنــد و مــی گويــد: از بچــه هــای 
ــرای  کوچــک روســتای بَرغــان اگــر بپرســيد مســلم کيســت ب
شــما توضيــح مــی دهنــد کــه مســلم ســفير امــام حســين )ع( 
ــان  ــا کوفي ــا وی بيعــت کــرد ام ــی ب ــد و هان ــه آم ــه کوف ــود ب ب
ــرای  ــش را ب ــروه جان ــن ع ــی اب ــد هان ــت نکردن از وی حماي

ــش داد. مهمان
 

lشلیک گلوله به سوی شمر
بــه گفتــه برکتــی تعزيــه يــک هنــر ســمعی و بصــری اســت و 
ــه امــام حســين )ع( باعــث مــی شــود مــردم بيــش از  عشــق ب
چهــار ســاعت بنشــينند و تعزيــه ببيننــد بــی آنکه خســته شــوند.

ــردم  ــای م ــن ه ــان از توهي ــم بَرغ ــينيه اعظ ــه حس ــمر تعزي ش
بــه شــمر مــی گويــد از 1۸ ســال پيــش حکايتــی تعريــف مــی 
کنــد روزی کــه در شــهرکرد بــه دليــل ازدحــام جمعيــت مجبــور 
مــی شــوند تعزيــه را در فضــای بــاز اجــرا کننــد روزی کــه يکــی 
ــی و تفنگــی دو  ــاس محل ــا اســب و لب ــن شــهرکردی ب از خواني
لــول بــر دوش بــرای اجــرای تعزيــه مــی آيــد و پــس از ديــدن 
شــقاوت شــمر بــی اختيــار تفنــگ را بــه ســمت شــمر نشــانه می 

گيــرد و گلولــه ای شــليک مــی کنــد.
برکتــی مــی گويــد: در حــال اجــرای واقعــه شــهادت دوطفــالن 

ــودم ســر اوليــن طفــل را کــه بريــدم ناگهــان صــدای  مســلم ب
ــر دســت  ــردم زي ــه ای کــه اگــر م ــه شــنيدم گلول شــليک گلول
ــت  ــی گرف ــای م ــينه ام ج ــد در س ــی زن ــهرکردی نم ــان ش خ
ــا را  ــد م ــه ديدنمــان آم ــد از اجــرا آن خــان ب ــد بع وی مــی گوي
ــرا  ــوب اج ــمر را خ ــش ش ــدر نق ــت آنق ــيد و گف ــوش کش در آغ
کــردی کــه بــرای لحظــه ای از خــود بــی خــود شــدم و دســت 

ــردم. ــه اســلحه ب ب
وی ســخنان خــود را بــا ذکــر خاطــره ای از المپيــک تعزيــه ايران 
ــا دقايقــی ديگــر نوبتــش مــی  ــان مــی رســاند چــون ت ــه پاي ب
شــود و بايــد روی صحنــه بــرود مــی گويــد: در المپيــک تعزيــه 
ــر لــب هــای  ايــران شــرکت کــرده بوديــم زمانــی کــه شــمر ب
ــه مــن  امــام حســين)ع( چــوب مــی زد مــردی قــوی هيــکل ب

حملــه کــرد مامــوران نيــروی انتظامــی وی را کنتــرل کردنــد.
 

lاجرای مراسم سیاه کوبی در روستای بَرغان
نوبتــش مــی شــود و بــه روی صحنــه بــاز مــی گــردد لبــاس 
ــر ســر،  ــی ب ــن دارد و کالهــی آهن ــه ت ــز رنگــی ب هــای قرم
شمشــير را در هــوا مــی چرخانــد و ديالــوگ هــای شــمر را بــه 
ــان از  ــد صــدای زن ــی کن ــاری م ــوا ج ــا در ه صــدای رعدآس
ــی رســد  ــوش م ــه گ ــی ب ــای مشــبک چوب ــواره ه پشــت دي
ــود را روی  ــياه خ ــادر س ــی چ ــه آرام ــد و ب ــی ريزن ــک م اش

ســر مــی کشــند.
ــای  ــت امن ــای هيئ ــی از اعض ــينيه يک ــای حس ــرون از فض بي
حســينيه اعظــم بَرغــان در ميــان جمعــی کــه مشــخص اســت 
ــه  ــد، ب ــی کن ــه م ــی ارائ دانشــجو هســتند ايســتاده و توضيحات
جمعشــان محلــق مــی شــويم، از رســومی مــی گويــد کــه در ماه 
محــرم در ايــن روســتا اجــرا می شــود مراســم هــای مختلفــی از 
قبيــل چــادر زنــی، فــرش کوبــی و ســياه کوبــی، مــی گويــد: در 
گذشــته، چــادری بــه مســاحت يــک هــزار متــر مربــع روی ديوار 
حســينه اعظــم پهــن مــی شــد کــه عــزاداران بــه دور از بــرف و 
بــاران بــه عــزاداری بپردازنــد ولــی بــا قــرار گرفتــن چتــر بــاالی 

حســينيه ديگــر مراســم چــادر زنــی برگــزار نمــی شــود.
ــی يکــی از  ــرش کوب ــه محمدرضــا رحيمــی مراســم ف ــه گفت ب
اقدامــات مــردم بــرای اســتقبال از مــاه محــرم اســت بــه طــوری 
کــه در ســال هــای گذشــته مــردم از يــک مــاه قبــل از شــروع 
محــرم در مراســم فــرش کوبــی شــرکت مــی کردنــد ولــی ايــن 

مراســم ديگــر اجــرا نمــی شــود.
وی مــی گويــد: در حــال حاضــر مراســم ســياه کوبــان در روســتا 
ــای  ــه ه ــا پارچ ــواده ه ــم خان ــن مراس ــود در اي ــی ش ــرا م اج
ســياهی را تهيــه مــی کننــد و بــر در و ديــوار روســتا می زننــد، در 
گذشــته نوشــته هــای روی پارچــه ها را بــا ابريشــم مــی بافتند و 
وقتــی پارچــه هــا بــر در و ديــوار روســتا نصــب مــی شــد خبــر از 

فــرا رســيدن مــاه محــرم مــی داد.
بــه گفتــه وی بــه لحــاظ پايــداری چــادر زنــی در حال فراموشــی 
اســت و ســياه کوبــی کامــال زنــده اســت و هــر ســاله مــردم بــا 

شــور حســينی ايــن مراســم را برگــزار مــی کننــد.
ــع در  ــان واق ــر، حســينيه اعظــم بَرغ ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
شهرســتان ســاوجبالغ بــه تکيــه محلــه بــاال مشــهور اســت در 
ضلــع شــمالی ميــدان )مــزار قديمــی( برغــان قــرار گرفتــه کــه 
دارای ســه طبقــه اســت، طبقــه همکــف يــا اول، دارای 10 حجره 
و مخصــوص عــزاداران آقــا اســت. شــاه نشــين )ضلــع شــمالی 
بنــا نقطــه مقابــل در( فضــای ورودی مردانــه و زنانــه، اتــاق تعزيه 
خــوان هــا، رخــت کــن، انبــار، راه پلــه هــا، تخــت تعزيــه خــوان 
ــای  ــن بن ــز از ديگــر فضاهــای موجــود در اي ــا ني ــا و کــف بن ه
تاريخــی اســت، طبقــه اول ويــژه مــردان اســت و همچنيــن در 
طبقــه دوم و ســوم معجرهــا و راهروهايی وجــود دارد کــه زنان در 
آن مــکان هــا به مراســم مذهبی مــی پردازند ســاختمان حســينه 
از تيرچوبــی و ديوارهــا همــه از خشــت خــام و کاهــگل هســتند و 
ايــن مــکان در ســال 13۸2 بــا شــماره 10۸24 در فهرســت آثــار 

ملــی بــه ثبــت رســيد.

آیین های عاشـورایی
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بقعــه امامــزاده ســید ســلطان علــی 
ســیاهپوش معــروف بــه »آقــا رودبنــد« 
پایــگاه وحــدت بخــش آییــن هــای 
دزفــول  در  محــرم  مــاه  عــزاداری 

اســت. 

ــای  ــاه ارزش ه ــت. م ــت اس ــار و مظلومي ــادآور ايث ــرم ي ــاه مح م
ــداکاری  ــتگی  و ف ــه درس از خودگذش ــی ک ــانيت، ماه واالی انس
ــا آغــاز يــک  ــاد داد. ماهــی کــه گوي را در مدرســه عشــق ورزی ي
دانشــگاه بــرای بــه بــار آوردن دانشــجويانی سراســر علــم و آگاهی 
اســت، دانشــگاهی کــه اســاتيد آن کــه همانــا اباعبداهلل حســين)ع( 
ــی،  ــی، سياس ــای فرهنگ ــه ه ــام زمين ــتند، در تم ــش هس و ياران

ــد. ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــری حرف اجتماعــی و هن
بــی آبــی و عطــش، شــهادت و لــب تشــنگی، کربــال و 
ــت،  ــق و والي ــا عش ــک دني ــش و ي ــين و ياران ــت، حس مظلومي
واژه هايــی هســتند کــه محــرم را بــه مــاه عاشــقان بــدل کــرده 
و حــال، در ايــن روزهــای غــم، دزفــول يکدســت ســياه پــوش 

ــت. ــده اس ش
ــگاه  ــخ، ن ــا تل ــا درد دارد، لبخنده ــده ه ــاه خن ــک م ــا ي ــا، ت اينج
ــا  ــار و دل هــا داغــدار بزرگــواری اســت کــه رفــت ت هــا اشــک ب

ــد... ــه بدوان ــد و ريش ــجاعت بمان ــاداری و ش ــانيت، وف انس
در دزفــول، تــا يــک مــاه خنــده هــا درد دارد، لبخندهــا تلــخ، نــگاه 
هــا اشــک بــار و دل هــا داغــدار اســتدر شهرســتان دزفــول همانند 
ــای  ــن ه ــرم، آيي ــام مح ــرای اي ــور ب ــهرهای کش ــياری از ش بس
عــزاداری ويــژه ای وجــود دارد کــه هــر ســاله باشــکوه تــر از ســال 
ــخ  ــاکان و تاري ــن ني ــتن آيي ــه داش ــده نگ ــتای زن ــته در راس گذش

برگــزار مــی شــوند .

lحفظ آیین ها مصداق خودباوری است
ــول  ــتان دزف ــگران شهرس ــتداران و پژوهش ــن دوس ــو انجم عض
ــا و ســنت هــای  ــن ه ــظ آئي ــد: حف ــی کن ــار م ــاره اظه ــن ب در اي
عاشــورايی از مصاديــق خودبــاوری و اعتقــاد قلبــی مــردم دزفــول 
ــه  ــتياق ب ــور و اش ــا ش ــاله ب ــر س ــه ه ــت ک ــار اس ــه اطه ــه ائم ب

ــد. ــی رون ــاه محــرم م ــتقبال م اس
ــن  ــرم در آئي ــاه مح ــه م ــان اينک ــا بي ــوری« ب ــورث ن ــه م »نجم
مــردم ايــران، جايــگاه وااليــی دارد و هــر منطقــه و اقليــم از کشــور 
براســاس باورهــا و اعتقــادات و برخاســته از فرهنــگ محلــی خــود 
ــد: برگــزاری مراســم   ــد، مــی افزاي ــن را برگــزار مــی کنن ــن آئي اي
تاســوعا و عاشــورای حســينی در دزفــول نيــز ديدنــی، پرشــور و کم 

نظيــر اســت.
ــدت و  ــاد وح ــول نم ــورا در دزف ــوعا و عاش ــزاداری تاس ــن ع آئي
ــن عــزاداری تاســوعا و  ــه اينکــه آئي ــا اشــاره ب ــی اســتوی ب همدل
ــد:  ــی گوي ــت، م ــی اس ــدت و همدل ــاد وح ــول نم ــورا در دزف عاش
آييــن هــای مذهبــی ايــام محــرم بــر اســاس يــک ســنت تاريخی 
از چنــد دهــه گذشــته تــا بــه حــال در ايــن شــهر برگــزار می شــود. 
مراســم عــزاداری مــاه محــرم در دزفــول يــک ســنت ديرينــه در 
اعتقــادات مــردم اســت و بــر اســاس ايــن ســنت قديمــی در دزفول 
ــزاداری  ــورا ع ــوعا و عاش ــای تاس ــزاداری در روزه ــات ع ــته ج دس

مــی کننــد.
ــوری ادامــه مــی دهــد: در ابتــدای مــاه محــرم در شــهر  مــورث ن
دزفــول در هــر کــوی و بــرزن شــاهد نصــب پرچــم و کتيبــه هــای 
ســياه و مراســم آذيــن بنــدی علــم هــا و تکايــا بــا حضــور پيــر و 
جــوان هســتيم و هرکــس بــه تناســب تــوان خــود خدمتــی انجــام 

مــی دهــد .
ــورا در  ــوعا و عاش ــزاداری تاس ــم ع ــد: مراس ــی کن ــوان م وی عن
دزفــول بــر اســاس يــک ســنت کهــن بــرای وحــدت بخشــی بين 

ــه در جنــوب و شــمال  ــه و نعمــت خان ــام حيدرخان ــه ن ــه ب دو محل
دزفــول بــوده اســت. حــدود 53 ســال پيــش مســير عــزاداری بــه 
ايــن صــورت تعييــن شــده کــه در عصــر تاســوعا و عاشــورا هيئات 
عــزاداری از جنــوب دزفــول ماننــد محله هــای صحرابــدر مغربــی و 
مشــرقی، محلــه قلعــه و محلــه مســجد بــه ســمت شــمال بيايند و 
مــردم محلــه حيدرخانــه کــه بزرگتريــن محلــه در دزفــول اســت به 
ــان و خرمــا،  ــا ن ــد و از دســته جــات عــزاداری ب آن مســير می آمدن
ــرام  ــد و مــورد احت ــی می کردن ــوا، آب، شــربت و کلوچــه پذيراي حل

آنهــا بودنــد.

lآیین های عصر تاسوعا
عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزفــول بــا 
ــن  ــردم از آخري ــزاداری م ــات ع ــوعا هيئ ــر تاس ــه عص ــان اينک بي
ــد و  ــت می کردن ــوب حرک ــول در جن ــت تاريخــی دزف ــان باف خياب
از محلــه های »کرناســيان«، »کتکتان«، »ســاکيان« و »ســرميدان 
ــد: در  ــی کن ــه م ــوب برمی گشــتند، اضاف ــه ســمت جن ــزرگ« ب ب
ــی  ــام خمين ــان ام ــوب از خياب ــات جن ــن هيئ ــورا همي ــح عاش صب
ــا  ــوم »آق ــزد مرح ــد ن ــه رودبن ــه محل ــير ب ــد و از آن مس می آمدن
ــه »آقــا رودبنــد« در  ســيد ســلطان علــی ســياهپوش« معــروف ب
ــن  ــش آيي ــدت بخ ــاد وح ــادگاه و نم ــه ميع ــه دز ک ــوار رودخان ج
عــزاداری محــرم دزفــول اســت می رســيدند و ضمــن عــزاداری و 
پذيرايــی از هيئــات ســينه زن و زنجيــر زن بــه ايشــان ادای احتــرام 

می کردنــد.
مــورث نــوری بيــان مــی کنــد: ايــن هيئــات علم هــای خــود را کــه 
شــامل يــک قطعــه چــوب درخــت اســت بــا چنديــن شــال ســياه 
و شــال رنگــی در بــاال و يــک نشــان فلــزی معــروف بــه علمکــی 
ــه 12  آذيــن بنــدی مــی کننــد. طــول بعضــی از ايــن علــم هــا ب
متــر و يــا بيشــتر می رســد کــه عــزاداران آنهــا را بــه ديــواره بقعــه 

ــتند. ــرک می جس ــد و تب ــال می دادن ــد اتص ــا رودبن آق
ــراد خــاص  ــم هــا اف ــن عل ــد کــردن اي ــد: بلن ــد مــی کن وی تاکي
ــيان،  ــد، کرناس ــه رودبن ــپس از محل ــد. س ــی کن ــب م ــود را طل خ
ــه ســمت جنــوب برمی گشــتند. ــان، ســاکيان و ســرميدان ب کتکت

شهرســتان  پژوهشــگران  و  دوســتداران  انجمــن  عضــو 
دزفــول در ادامــه مــی گويــد: در عصــر عاشــورا نيــز هيئــات 
ــود؛  ــه ب ــه حيدرخان ــامل محل ــتر ش ــه بيش ــول ک ــمال دزف ش
ــت  ــه هيئ ــوده ک ــان ب ــه سياهپوش ــا، محل ــی از آنه ــه يک )ک
ــت(  ــر اس ــالت ديگ ــت مح ــدازه 20 هيئ ــه ان ــزاداری آن ب ع

از  برخــی  و  شــمالی  خمينــی  امــام  خيابــان  از  برخــی 
ــجد  ــار مس ــيان کن ــان و کرناس ــالت کتکت ــای مح کوچه ه
ــی  ــب زمان ــه ترتي ــدند و ب ــان می ش ــدق وارد خياب ــب خن ل
ــام  ــدان ام ــا مي ــمالی را ت ــی ش ــام خمين ــان ام ــير خياب مس
طــی می کردنــد و از آنجــا وارد خيابــان امــام خمينــی جنــوب 
ــهيد  ــان ش ــمت خياب ــه س ــث ب ــدان مثل ــا مي ــدند و ت می ش
ــه  ــا از محل ــان ج ــم و از هم ــل قدي ــمت پ ــه س ــری ب منتظ
ــی  ــان طالقان ــتند و از خياب ــور برمی گش ــد ک ــه احم ــروف ب مع
ــه  غربــی وارد محلــه تاريخــی قلعــه می شــدند و هــر کــدام ب

ــد. ــت می کردن ــود حرک ــه خ ــمت محل س

lبقعه »رودبند«  ظرفیت مذهبی تاریخی دزفول
مــورث نــوری يــادآور مــی شــود: بقعــه متبرکــه امامــزاده رودبنــد 
از بناهــای مذهبــی و تاريخــی شــهر دزفــول اســت کــه نســب وی 
بــه امــام موســی کاظــم )ع( مــی رســد. نــام اصلــی ايــن امامــزاده 
ســيد ســلطان علــی ســياهپوش اســت کــه در همــه ايــام ســال به 
احتــرام جدشــان امــام حســين)ع( لبــاس مشــکی بــر تــن داشــته و 

از ايــن جهــت بــه ســياهپوش معــروف بــوده انــد.
وی تاکيــد مــی کنــد: وجــود چنيــن بقعــه ای کــه يــادآور احتــرام 
تاريخــی مــردم دزفــول بــه امــام حســين)ع( اســت، ظرفيتــی غنی 
ــام  ــول اســت کــه هــر ســال در اي و هويــت بخــش در شــهر دزف

ــرده مــی شــود. ــی از آن بهــره ب ــه خوب محــرم ب

lمداحی به گویش دزفولی
مــورث نــوری در ادامــه مــی افزايــد: يکــی از نــکات قابل توجــه در 
آييــن هــای عــزاداری دزفــول ايــن اســت کــه در برخــی محــالت 
دزفــول مداحــان بــه گويــش محلــی بــه مداحــی می پردازنــد کــه 
نقــش مهمــی در حفــظ هويــت بومــی شــهر دارد. عــالوه بــر آن، 
از ويژگی هــای اختصاصــی محــرم دزفــول نــوای »مــار رضويــی« 

ــت. ــا اس در عزاداری ه
ايــن عضــو انجمــن دز پــارس در پايــان عنــوان مــی کنــد: شــور 
ــای  ــياری از دزفولی ه ــرم بس ــام مح ــول در اي ــدنی دزف وصف ناش
ســاکن نقــاط مختلــف کشــور و خــارج از کشــور را بــه ايــن شــهر 
می کشــاند، همچنيــن ايــن تنــوع و مراســم خــاص دزفــول عــالوه 
ــتمايه  ــد دس ــه دارد می توان ــادی ک ــی و اعتق ــای مذهب ــر جنبه ه ب
ــن شــهر  ــه اي ــرای  جــذب گردشــگران ب فرهنگــی ارزشــمندی ب

تاريخــی باشــد.

بقعه »آقا رودبند« پایگاه وحدت بخش عزاداری های محرم در دزفول

رویا رجبی

آیین های عاشـورایی
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ــابقه ای  ــم دارای س ــی در ج تعزیه خوان
خاصــی  ویژگی هــای  بــا  طوالنــی، 
اســت و نســخه های تعزیــه  جــم از 
ــا  ــه ت ــود ک ــی ش ــوب م ــور محس ــا در کش ــن ه قدیمی تری

کنــون ســبک و ســیاق آن حفــظ شــده اســت. 

تعزيــه بــه عنــوان رســاترين نــوای ســوزناک عــزاداری در طــول 
تاريــخ، بــا فريــاد رســا، پــرده جهــل و ظلمــت را کنــار زده و زبــان 
ــه  ــام نهضــت عاشــورا ب ــال پي ــرای انتق ــان ب ــای حــق طلب گوي
ويــژه در دوران ســلطه حاکمــان ظالــم و فاســد تاريــخ بوده اســت.
ايــن هنــر بی بديل کــه بــا حماســه عاشــورا پيونــدی ناگسســتنی 
ــت  ــی اس ــش ايران ــيوه نماي ــن ش ــن و اثرگذارتري دارد، مهم تري
کــه در طــول دوران اختنــاق تاريــخ و در ميانــه آواهــای جاهالنــه 
ــت و  ــوای مظلومي ــود، ن ــای خ ــا و رس ــان گوي ــا زب ــان ب ظالم
حقانيــت سيدالشــهدا بــرای زنــده نگــه داشــتن ديــن خداونــد را 

ــاد زده اســت. فري
تعزيــه از ديــدگاه اعتقــادی، دينــی و تاريخــی ارزش فراوانــی دارد 
و در دوران صفويــه و قاجــار رونــق گرفــت تــا بــه شــکل کنونــی 

درآمــد.
نــوای مانــدگار تعزيــه از دوران اوج خــود در زمــان صفويــه تاکنون 
ــه  ــان رعش ــتکبران جه ــل مس ــم و جه ــره ظل ــر پيک ــا ب قرن ه
ــوی  ــت را در گل ــن حقيق ــدگار آن، اي ــت و آوای مان ــده اس افکن
تاريــخ فريــاد می کنــد کــه حقيقــت  جويــی و حق خواهــی 

ــد داشــت. ــداد خواه ــان امت ــخ جه ــه تاري ــورا در پهن عاش
 

lتاریخچه تعزیه در جم
در همــان زمانــی کــه تعزيــه در اوج عظمــت و رونــق خــود بــود، 
ــا  ــال های 12۸0 ت ــدود س ــی در اواســط دوران ناصــری در ح يعن
ــی خــان  ــه »محمــد عل 12۸5 هجــری قمــری در مســافرتی ک
جمــی« متوفــی 1299 ه. ق. بــه شــيراز داشــت بــا مراســم تعزيــه 

از نزديــک آشــنا شــد.
محمــد علــی خــان بســيار مايــل بــود کــه ايــن مراســم را بــا تمام 
جزئياتــش در جــم بــه اجــرا در آورد و ايــن شــد کــه در ســال بعــد 
ــه جــم دعــوت کــرد و ايــن گــروه  نســخه خوان هايی از شــيراز ب
شــيرازی چنديــن ســال باهزينــه وی در جــم بــه اجــرای مراســم 

ــی پرداختند. ــه خوان تعزي
ــه  ــد؛ ب ــرو ش ــم روب ــردم ج ــاد م ــتقبال زي ــا اس ــم ب ــن مراس اي
طــوری کــه بعــد از آشــنايی مــردم جــم بــا ايــن مراســم، خــود به 

ــد. ــه پرداختن ــای تعزي ــای نقش ه ايف
 

lویژگی های آیین تعزیه خوانی جم 
ــه  ــم ب ــی ج ــه خوان ــت تعزي ــت هيئ ــان سرپرس ــی پريش عل
ويژگی هــای آييــن تعزيه خوانــی جــم پرداخــت و گفــت: 
ويژگــی ايــن مراســم کــه بــه آن، عظمــت و جلــوه ای خــاص داده 
ــر خــالف بيشــتر نقــاط کشــور کــه  ــی اســت، ب برگــزاری ميدان
ــر روی ســن اجــرا می شــود، ايــن  ــا ســالن و ب تعزيــه در تکيــه ي

ــد. ــرا در می آي ــه اج ــيع ب ــی وس ــم، در ميدان ــن در ج آئي
وی اضافــه کــرد: در ابتــدا امــام و اهــل بيــت ســوار بــر اســب وارد 
صحنــه می شــوند و ســپس اشــقيا نيــز بــه همان صــورت ســواره 
ــوار  ــا س ــه، تعزيه خوان ه ــمت هايی از تعزي ــوند، در قس وارد می ش
ــرد  ــی از نب ــد و صحنه هاي ــاز می پردازن ــت و ت ــه تاخ ــر اســب ب ب

عاشــورا را در ذهــن تماشــاگر تداعــی می کننــد.
پريشــان بيــان داشــت: بيشــتر نســخ تعزيــه  جــم را محمــد علــی 
ــرده  ــع آوری ک ــيراز جم ــم از ش ــی ه ــت و بعض ــان از مرودش خ

ــت. اس
 

lاستفاده از قدیمی ترین نسخه های تعزیه  کشور
وی افــزود: بــه تحقيــق، نســخه های تعزيــه  جــم از قديمی تريــن 

نســخه های تعزيــه  کشــور اســت کــه تاکنــون بــه همــان ســبک 
و ســياق قديــم باقــی مانــده و هيچ گونــه تغييــری درآن بــه وجــود 

نيامده اســت.
سرپرســت هيئــت تعزيــه خوانــی جــم خاطرنشــان کــرد: اگــر چه 
عقيــده بــر اين اســت کــه در مراســم تعزيــه جــم و نســخ آن هيچ 
گونــه دخــل و تصرفــی صــورت نگرفتــه امــا بنابــر آنچــه مرحــوم 
حســين يوســفی متوفــی 1367 ه. ش. در دست نوشــته های 
خــود نقــل کــرده اســت، بــزرگان جــم کــه اغلــب صاحــب ذوق 
و آشــنا بــه آرايه هــای بديــع ادبــی بــوده انــد، بســياری از اشــعار 
تعزيــه را از شــکل عاميانــه و ســاده بــه صــورت اشــعاری و ادبــی 

ــد. در آورده ان
ــزرگان مرحــوم حــاج حســين خــان  ــن ب ــه اي وی گفــت: از جمل
جمــی متوفــی 1326 ه. ق اســت کــه بــا حفــظ اصــل موضــوع، 
اشــعار تعزيــه را از صنايــع بديــع ادبی سرشــار کــرده و بديــن گونه 

باعــث اســتحکام ادبــی آن هــا شــده اســت.
ايــن مســئول گفــت: در زمــان محمــد علــی خــان و علــی اکبــر 
خــان و حــاج حســين خــان حــدود 72 مجلــس تعزيــه در جــم بــه 
ــادی بســياری از ايــن  ــه علــل زي اجــرا در می آمــده اســت کــه ب

ــه اســت. ــن رفت ــس و نســخه های آن از بي مجال
بــه علــت  از نســخه ها  پريشــان يــادآور شــد: بســياری 
ــن در ســال 1340  ــد و پوســيد و هم چني ــر آوار مان بی توجهــی زي
ه. ق کــه ناصــر خــان قشــقايی بــه جــم حملــه کــرد بســياری از 
ــی رود. ــارت م ــه غ ــز ب ــه ني ــخه های تعزي ــايل و ادوات و نس وس

وی بيــان کــرد: ايــن عوامــل موجــب شــد کــه از ميــان بيــش از 
70 مجلــس قديــم تعزيــه، فقــط 13 مجلــس باقــی بمانــد کــه از 
جملــه آن هــا می تــوان بــه تعزيــه دهــه اول محــرم و تعزيــه ورود 
اهــل بيــت بــه کوفــه و نيــز تعزيــه شــهادت موســی بــن جعفــر 

)ع( اشــاره کــرد.
 

lویژگی لباس تعزیه خوان ها
ــم  ــه ج ــاس تعزي ــه لب ــم ب ــی ج ــه خوان ــت تعزي سرپرســت هيئ
اشــاره کــرد و گفــت: در تعزيــه جــم لباس هــا برگرفتــه از 
ــه  ــام ک ــاس ام ــوده اســت؛ لب ــه ب ــن منطق ــم اي ــای قدي لباس ه
بــر اســاس روايــات، »خــز مصــری« بــوده، زرد، عمامــه و شــال 

ــی شــود. اهــل  ــا پوشــيده م ــاس عب ــر روی لب ايشــان ســبز و ب
ــواًل لباســی  ــه  ســبز می پوشــند. شــمر معم ــت، شــال و عمام بي
قرمــز رنــگ و ابــن ســعد فرمانــده لشــکر بــا لبــاس فاخــر عربــی 

ــوند. ــر می ش ــه ظاه در صحن
ــان  ــه بي ــم در ادام ــهر ج ــی ش ــه خوان ــت تعزي ــت هيئ سرپرس
ــه را بنيان گــذاری  داشــت: از روزی کــه محمــد علــی خــان تعزي
ــات  ــه از راه موقوف ــل مخــارج تعزي ــا حــدود 40 ســال قب ــرد ت ک

ــت. ــده اس ــن می ش ــان تأمي خ
وی يکـی از ويژگی هـای بسـيار جـذاب در تعزيه جم را اسـتفاده از 
سـاز سـرنا دانسـت و گفت: اين سـاز با آهنگ و نوايـی منحصر به 

فـرد در ابتـدا و انتها و نيـز در فواصـل تعزيه نواخته می شـود.
 

lسابقه طوالنی تعزیه خوانی در شهر جم
علــی بابايــی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی تعزيــه در جــم گفــت: 
از زمانــی کــه در ايــن شــهر تاريخــی مکتب خانــه وجــود داشــته، 

تعزيــه خوانــی نيــز برگــزار شــده اســت.
ــرم  ــام مح ــاله در اي ــون هرس ــا کن ــان ت ــه داد: از آن زم وی ادام
مراســم ســنتی تعزيــه خوانــی در شــهر جــم برگــزار مــی شــود 
کــه در ســالهای اخيــر گردشــگران داخلــی بســياری را بــه خــود 

ــرده اســت. ــب ک جل
ايــن مســئول فرهنگــی و مذهبــی جــم افــزود: در ايــام دهــه اول 
محــرم مراســم تعزيــه خوانــی در ايــن شــهر همــه روزه از ســاعت 
ــوعا  ــود و در روز تاس ــزار می ش ــن پريشــان برگ ــا 17 در زمي 14 ت
نيــز در نوبــت صبــح و در روز عاشــورا )از ســاعت 9 تــا 12 ( برگزار 

می شــود.
وی  تصريــح کــرد: معمــوال در روزهــای تاســوعا و عاشــورا کــه 
ــرای  ــگران ب ــری از گردش ــت کثي ــت، جمعي ــم هس ــل ه تعطي
ــد. ــه شــهر جــم می آين ــی ســنتی ب ــه خوان ــدن مراســم تعزي دي

 بابايــی خاطرنشــان کــرد: تماشــاچيان ايــن مراســم در روزهــای 
تاســوعا و عاشــورا بــه بيــش از پنــج هــزار نفــر هــم می رســند و 
هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل باشــکوه تــر و منظــم تــر برگزار 

می شــود.
وی اظهارکــرد: بازيگــران هنــر ســنتی تعزيــه همگــی از اهالــی 

شــهر جــم هســتند.

تاریخچه و ویژگی های تعزیه در جم/ 
خوانش قدیمی ترین نسخه های تعزیه 

علی حسینی 

آیین های عاشـورایی
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حلقـه هـای سـینه زنـی 
در  روزهـا  ایـن  کـه 
مسـجد جامع خرمشهر 
را  شـود  مـی  تشـکیل 
در  رزمنـدگان  روزی 
طـول جنـگ در همیـن 
مـی  تشـکیل  مسـجد 
دادنـد تـا در رثـای امام 

کننـد.  عـزاداری  حسـین)ع( 

مســجد جامــع خرمشــهر گــرم اســت، همــه جا 
تاريــک. اينجــا همگی معنــای تشــنگی و رزم را 
مــی فهمنــد و معنــای شــهادت و معنــای جمله 
»احلــی مــن العســل« را. مردانــی که از سراســر 
ايــران بــه خرمشــهر آمدنــد و حــاال بــه ســبک 
ــد، دســت  خرمشــهری هــا عــزاداری مــی کنن
در کمــر هــم مــی اندازنــد، »حســين فخــری« 

نوحــه مــی خوانــد و بقيــه ســينه مــی زننــد.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــزاداری، حلق ــبک ع ــن س اي
مــی چرخــد، حلقــه ای از لبــاس هــای خاکــی. 
ــی  ــد م ــی بلن ــين« هماهنگ ــا حس ــدای »ي ص
شــود، صدايــی کــه صــدای هــر خمپــاره ای را 
ــا را در  ــزاداری ه ــن ع ــرده و اي ــه ک ــا خف در ج

ــد. ــی کن ــه م ــخ جاودان تاري

lعزاداری در خرمشهر
ــدن  ــامل خوان ــی ش ــه خوان ــبک نوح ــن س اي
ــه از  ــت ک ــی اس ــی و فارس ــای عرب ــه ه نوح
ســينه زنــان بــا نوحــه هــای قديمــی و مرســوم 
»آه و واويــال عــزا و ماتــم شــد« و »وای غريبــم 
ــی شــود.  ــی م ــه ســينه زن حســين« دعــوت ب
ــه اصطــالح مجلــس گــرم  چنــد دقيقــه کــه ب
ــورت دو  ــه ص ــری ب ــای ديگ ــه ه ــد، نوح ش
ضــرب و بــا جــواب خوانــده مــی شــوند، بعــد از 
دو، ســه نوحــه، ســينه زنــی دو ضرب، بعــد نوحه 
واحــد خوانــده مــی شــود. فرقــی نــدارد فارســی 
ــی  ــينه زن ــبيه س ــا ش ــی، تقريب ــا عرب ــد ي باش
بوشــهری هاســت. اين هــا را »شــاهين خزلی« 
يکــی از مداحــان خرمشــهری در معرفــی 
ســبک عــزاداری مــردم خرمشــهر مــی گويــد؛ 
ســبکی کــه در ميــان مــردم محلــی بــه ســبک 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــهری ش خرمش
ــزاداری  ــبک ع ــی س ــهری نوع ــبک خرمش س
اول همــان ســبک  نــگاه  در  کــه  اســت 
ــا  ــی شــده ام ــوده کــه ثبــت مل »بوشــهری« ب
ــبک  ــن دو س ــان اي ــی مي ــای جزئ ــاوت ه تف

وجــود دارد.

سـبک  بـه  جنـگ  در  lرزمنـدگان 
خرمشـهری هـا عـزاداری مـی کردند

جنــگ بــه عــزاداری بــه ســبک خرمشــهری ها 
تقدس بخشــيده اســت مســئول کانــون مداحان 
ــه  ــزاداری ب ــهر ، ع ــی خرمش ــاعران آيين و ش
ســبک خرمشــهری هــا در ايــن شــهر را دارای 
پيشــينه ای طوالنــی مــی دانــد کــه جنــگ بــه 

ــدس بخشــيده اســت. آن تق

ــد:  ــی کن ــار م ــی« اظه ــی خليل ــيد مرتض »س
عــزاداری هــا در دوران پيــش از انقــالب، دوران 
ــای دوران  ــری ه ــی در اوج درگي ــالب و حت انق
ــی شــد  ــزار م ــدس در خرمشــهر برگ ــاع مق دف
ــا  ــان ه ــر زب ــزاداری خرمشــهر را س و آنچــه ع
ــدگان در دوران  ــه رزمن ــود ک ــن ب ــت، اي انداخ
ــهر  ــع خرمش ــجد جام ــدس در مس ــاع مق دف
ــه  ــهری ک ــزاداری خرمش ــه ع ــده ب ــع ش جم
ــه  ــل ب ــی خرمشــهری متماي ــينه زن ــامل س ش
ســينه زنــی بوشــهری بــود مــی پرداختنــد، بــه 
هميــن علــت بــرای تمــام مــردم ايران شــناخته 

ــت. ــده اس ش
وی در ادامــه مــی گويــد: در حســينيه بوشــهری 
ــز  ــهر( ني ــای خرمش ــينيه ه ــی از حس ــا )يک ه
نوعــی ســينه زنــی تلفيقــی ســبک بوشــهری و 
خرمشــهری اجــرا مــی شــود. نمــی تــوان نــگاه 
کلــی بــه خرمشــهر داشــت چــون در اين شــهر 
همــه اقــوام حضــور دارند و به ســبک خودشــان 
عــزاداری مــی کننــد امــا همــه آنهــا تمايلــی به 
ــاج  ــه ح ــهر ک ــوص خرمش ــی مخص ــينه زن س
ــرح  ــان مط ــری از مداح ــين فخ ــن و حس حس

ــد. ــن ســبک هســتند، دارن اي

lاز کودکی ذاکر بودم
دســتگاه  پيرغــالم  داری«  گلــه  »محمــد 
ــر  ــه ه ــهری ک ــک خرمش ــت، ي ــداهلل اس اباعب
ــا  ــت ام ــهر نيس ــن ش ــاکن اي ــاال س ــد ح چن
طبــق گفتــه خــودش هيــچ وقــت خرمشــهر را 
تــرک نکــرده، نــه در دوران دفــاع مقــدس، نــه 
در زمــان بازســازی و نــه حتــی در زمانــی کــه با 

ــت. ــته اس ــکاری داش ــن هم ــاد مهاجري بني
وی که حــاال 62 ســال دارد و بازنشســته اســت، 
بچگــی هايــش را بــه خاطــر مــی آورد. زمانــی 
ــه الی  ــش الب ــی هاي ــه کودک ــا هم ــه ب را ک
نخــل هــا نوحــه مــی خوانــد. همــان زمــان کــه 
ــرای  ــرگ هــای نخــل ب ــا ب کــودکان محــل ب
خودشــان هيئــت درســت مــی کردنــد و او مــی 

شــد مــداح و دوســتانش شــنونده .
گلــه داری تعريــف مــی کنــد: خانــه مــا فلکــه 
دروازه بــود، آن زمــان هــر وقــت در حــوزه 
علميــه خرمشــهر بــرای تبليــغ مــی آمدنــد مــا 
هــم مــی رفتيــم و بــا عــزاداری هــا گريــه مــی 

ــورت  ــه ص ــنيدن و ب ــا ش ــم ب ــن ه ــم. م کردي
ــان  ــی زب ــم و از بچگ ــاد گرفت ــی کار را ي تجرب

ــدم. ــی خوان ــکينه را م ــال س ح
ــوان  ــه خ ــتر روض ــد: بيش ــی کن ــه م وی اضاف
هســتم تــا نوحــه خــوان؛ ســبک هــای ســنتی 
ــا بيشــتر ســبک هــای حــد  ــده ام ام هــم خوان

ــم. ــی ده ــح م وســط را ترجي

lشیوه عزاداری جنوبی
ــه  ــه ب ــين)ع( در ادام ــام حس ــالم ام ــن پيرغ اي
ســبک هــای جنوبــی عــزاداری اشــاره مــی کند 
ــوب  ــزاداری جن ــای ع ــد: ســبک ه ــی گوي و م
ــد از ســنج و  ــی اســت کــه بع بيشــتر ســينه زن
دمــام کــه اعــالم خبــر اســت، اجــرا مــی شــود.

در گذشــته نواختــن ســنج و دمــام خبــر از آغــاز 
ــی  ــح م ــه داری توضي ــزاداری بودگل ــم ع مراس
ــر  ــام خب ــن ســنج و دم دهــد: در گذشــته نواخت
از آغــاز مراســم عــزاداری بــود. بعــد از منبــر اگر 
روضــه خوانــی نداشــته باشــند هــم دمــام مــی 
زننــد و جمعيــت بــه شــکل دايــره ای کــه ذاکــر 
و مــداح در مرکــز قــرار مــی گيــرد، به عــزاداری 

مــی پردازنــد.
ــهر را  ــردم خرمش ــی م ــينه زن ــبک س وی، س
برگرفتــه از ســبک بوشــهری، دشــتی و فايــض 
کــه از نوحــه هــای ســنتی اســت مــی دانــد کــه 
ــز عــزاداری خــود را  عــرب هــای خوزســتان ني
ــه  ــاال ب ــد و ح ــی کنن ــاز م ــبک آغ ــن س ــا اي ب

ــل شــده اســت. ســبکی سراســری تبدي
ايــن ذاکــر ادامــه مــی دهــد: مراســم بــا نوحــه 
هــای آرام کــه بــه صــورت ســينه زنــی دســته 
ــه  ــی ک ــود و وقت ــی ش ــاز م ــت آغ ــی اس جمع
جمــع گــرم شــد، ســينه زنــی دو ضــرب شــروع 
مــی شــود و بعــد از آن ســينه زنــی يــک ضــرب 

کــه بــه آن واحــد مــی گوينــد.
ــای ســبک  ــاوت ه ــن پيرغــالم، يکــی از تف اي
ســينه زنــی خرمشــهری و بوشــهری را در 
شــيوه جانمايــی افــراد مــی دانــد و توضيــح می 
دهــد: در ســبک ســنتی دســته ای، حلقــوی می 
ــان نوحــه خــوان  ــال تحــت فرم ايســتند و کام
هســتند ايــن در حالــی اســت کــه در عــزاداری 
ــوف ســينه  ــد )صف ــی کنن ــاز م ــاده ب ســنتی ج

ــد(. ــرار مــی گيرن ــل هــم ق ــان در مقاب زن

ــای  ــزاداری ه ــان از ع ــه جوان lفاصل
ــنتی س

گلــه داری معتقــد اســت ســبک ســنتی از 
خلــوص بيشــتری برخــوردار اســت و جــزو آواها 

ــت. ــی اس ــل مردم ــای اصي و نواه
ــر  ــد: در ســبک ســنتی کمت ــی کن ــان م وی بي
ــاص  ــبک خ ــگ و س ــون آهن ــائلی همچ مس
ــا و دل  ــه ه ــا دل گفت ــتر ب ــت، بيش ــرح اس مط
ــه از دل  ــخنی ک ــد و »س ــا کار دارن ــته ه نوش

ــيند«. ــر دل نش ــرم ب ــد الج برآي
ــل  ــه نس ــد ک ــی کن ــا م ــالم ادع ــر غ ــن پي اي
ــاط  ــنتی ارتب ــای س ــه ه ــا نوح ــر ب ــوان ديگ ج
ســابق را برقــرار نمــی کنــد و اعتقــاد دارد جــوان 

ــد. ــده ان ــوراک ش ــا بدخ ه
در سـبک های جديد از تعابيـر جديدی همچون 
چشـم و ابـرو و خال و... اسـتفاده می شـود و اين 
در حالی اسـت که سـروده هـای شـاعران قديم 
بيشـتر بـه احاديـث و آيـات قـرآن نزديـک بوده 
و زبـان گويـای منابع اسـالمی اسـت گلـه داری 
عنوان می کند: نسـل جـوان بدخوراک بـار آمده 
انـد. توليـد آهنگ هـای مختلف سـبک جديد را 
وارد عـزاداری هـا کرده و متاسـفانه نسـل جوان 
بـه سـبکی کـه نزديک موسـيقی اسـت بيشـتر 

توجـه مـی کند.
وی ادامــه مــی دهــد: در ســبک هــای جديــد از 
تعابيــر جديــدی همچــون چشــم و ابــرو و خــال 
ــی اســت  ــن در حال و... اســتفاده مــی شــود و اي
ــه  کــه ســروده هــای شــاعران قديــم بيشــتر ب
ــان  ــوده و زب ــرآن نزديــک ب ــات ق ــث و آي احادي

گويــای منابــع اســالمی اســت.
ايـن ذاکـر، دربـاره بـه آينـده سـبک سـنتی در 
کشـور نگاهـی خـوش بينانـه دارد و مـی گويد: 
جوانـان مسـتعد عالقـه منـد بـه سـبک هـای 
سـنتی بسـياری وجود دارند، هر چند اين سـبک 
ها در شـهرهايی کـه اصالت خود را حفـظ کرده، 
بيشـتر اسـت و در شـهرهايی همچون خرمشهر 
زيـاد بـودن اقـوام، برخـی شـيوه های سـنتی را 
خدشـه دار مـی کنـد اما نمی تـوان پايانـی برای 

ايـن سـبک تصـور کرد.
ــت  ــهر اس ــا خرمش ــر، اينج ــزارش مه ــه گ ب
شــهری کــه در آن مراســم عــزاداری هــا 
هــم متفــاوت برگــزار مــی شــده اســت. 
ــاعران  ــان و  ش ــون مداح ــئول کان ــی مس حت
آيينــی خرمشــهر در توضيــح ســبک عــزاداری 
ــه  ــد ک ــد بگوي ــی کن ــوش نم ــهر فرام خرمش
»خرمشــهری هــا بــه ســبک هــای ديگــر هــم 
ــی  ــی کربالي ــينه زن ــد و س ــی کنن ــزاداری م ع
ديگــر ســبک عــزاداری پرطرفــدار مــردم 

خرمشــهر اســت « .
ــی در رســای  ــا زبان ــی، هرکــس ب در نجــف ثان
ــد.  ــی کن ــا م ــر پ ــم ب ــس مات ــش مجل موالي
ــر  ــی زنجي ــد، برخ ــی زنن ــينه م ــر س ــی ب برخ
مــی زننــد، برخــی هرولــه مــی کننــد امــا آنچــه 
مانــدگار مــی مانــد طنيــن بلنــد يــک صداســت 
کــه از ايــن شــهر پرحماســه، در پــی مشــکالت 
و ويرانــی هايــش بــه گــوش مــی رســد؛ طنيــن 

ــا حســين«. »لبيــک ي

سبک های سینه زنی در خرمشهر/ جنگ به عزاداری جنوب تقدس بخشید 
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عــزاداری در اردبیــل بــا اجــرای صدهــا 
آئیــن شــبیه خوانی در ظهــر عاشــورا 
بــه اوج می رســد،آئینی کــه از آن بــه 
آمادگــی  اعــام  و  رزمایــش شــیعه 
بــرای مبــارزه بــا ظلــم تعبیــر می شــود 

و در اردبیــل قرن هــا قدمــت دارد. 

ــرم  ــل شــاخصه ها و ف ــتان اردبي ــاه محــرم در اس ــای م عزاداری ه
متفــاوت و در برخــی مواقــع کم نظيــری داشــته و بخــش مهمــی از 
آن بــا موضــوع تعزيــه و شــبيه خوانــی در روز عاشــورا گــرده خورده 
ــورا در  ــه عاش ــرای واقع ــا ب ــزاداری اردبيلی ه ــه ع ــت، چنانچ اس
ســطح ملــی و جهانــی شــهرت پيــدا کــرده و حتــی مکتــب تعزيــه 

اردبيــل بــه اســتان های مجــاور نيــز انتقــال يافتــه اســت.
برگــزاری برخــی از آئين هــای اصيــل عــزاداری در اردبيــل 
ــت  ــا اس ــن آئين ه ــی از اي ــبيه خوانی يک ــت دارد، ش ــا قدم قرن ه
کــه از صبــح عاشــورا در بســياری از شــهرها و روســتاها برگــزار و تا 

ــد. بعــد از ظهــر ادامــه مــی ياب
ــن اســتان از گذشــته های دور  ــز اي ــژه مرک ــه وي ــل ب اســتان اردبي
ــد  ــن چن ــژه در آئي ــام محــرم بوي ــزاداری اي ــی باشــکوه ع در برپاي
ــور  ــن منظ ــه همي ــته و ب ــهرت داش ــی ش ــبيه خوان ــاله ش صدس
ــدان از سرتاســر کشــور و حتــی از کشــورهای  بســياری از عالقمن
همســايه بــرای شــرکت در ايــن عــزاداری هــا بــه شــهر اردبيــل 

مســافرت می کننــد.
از جملــه آئيــن هــای کهــن و مانــدگار عــزاداری در اردبيــل، شــبيه 
خوانــی اســت کــه همزمــان بــا عاشــورای حســينی توســط گــروه 
هــای کثيــری از عاشــقان اهــل بيــت )ع( در نقــاط مختلــف ايــن 
اســتان بويــژه در مرکــز اســتان و روســتاهای حاشــيه آن برپــا مــی 
ــرای دلســوختگان آن  ــار دشــت کربــال را ب ــا فجايــع خونب شــود ت

حضــرت ترســيم  کننــد.
آييــن چنــد صــد ســاله شــبيه خوانــی روز عاشــورا کــه بــا 
ــين )ع(  ــام حس ــهادت ام ــوا و ش ــت نين ــه دش ــازی واقع تصويرس
ــور  ــق و ش ــی عش ــر تجل ــالوه ب ــود، ع ــی ش ــرا م ــش اج و ياران
حســينی، عاملــی بــرای مانــدگاری و نقــل ســينه به ســينه عاشــورا 
ــزاداران  ــری ع ــنتی و هن ــن س ــن آئي ــوده اســت. در اي ــخ ب در تاري
و عاشــقان اهــل بيــت )ع( در نقــاط مختلــف اســتان اردبيــل و در 
مناطــق شــهری و روســتايی واقعــه دشــت نينــوا بــه نمايــش مــی 

ــد. گذارن
تعزيــه يــا شــبيه خوانی در اصــل نمايشــی اســت برپايــه قصه هــا و 

روايــات مربــوط بــه زندگــی و مصائــب خانــدان پيامبــر اســالم و به 
خصــوص وقايــع مــاه محــرم ســال 61 هجــری در کربــال بــرای 
ــه  ــون ســينه ب ــش کــه از گذشــته تاکن ــام حســين )ع( و خاندان ام

ســينه نقــل شــده و همچنــان زنــده و پويــا اجــرا مــی شــود.

ــا  ــد بیعــت ب lشــبیه خوانی اعــام آمادگــی و تجدی
شــهید کربــا اســت

رئيــس حــوزه هنــری اســتان اردبيــل در خصــوص شــبيه خوانــی 
ــه در  ــای قابل توج ــی از جنبه ه ــت: يک ــد اس ــه معتق ــر تعزي و هن
ــه  ــرم به منزل ــث در ف ــژه در بح ــرم بوي ــاه مح ــای م عزاداری ه
رزمايــش شــيعيان اســت و به نوعــی واگويــی بعــد رزمــی و 
ــام حســين )ع(  ــربازان ام ــود را س ــه خ ــيعه ک ــی ش ــی نظام آمادگ

می داننــد.
اميــر رجبــی ادامــه داد: بــه دليــل اينکــه واقعــه عاشــورا رويارويــی 
ــه  ــن مقول ــه اي ــان ب ــخ همچن ــود و در طــول تاري حــق و باطــل ب
ــده  ــزاداری استفاده ش ــه در ع ــی ک ــت، نمادهاي ــده اس ــد ش تأکي
ــب ها  ــبيه خوانی، اس ــاس ش ــم، لب ــير، پرچ ــم، شمش ــه عل ازجمل
و حتــی فــرم عــزاداری شــامل زنجيــر و ســينه زنی به نوعــی 

ــد. ــی می کن ــی را تداع ــی نظام آمادگ
ــل  ــه اردبي ــه در تعزي ــای بصــری ک ــب المان ه ــه وی اغل ــه گفت ب

مشــاهده می شــود به نوعــی تمثيلــی از ايــن آمادگــی اســت. 
به عنوان مثــال علــم و پرچــم درگذشــته در مقابــل لشــکر حرکــت 
داده می شــد تــا خبــر آمادگــی لشــکر بــرای جنــگ را بيــان کنــد 
و مــا امــروز شــاهديم کــه ايــن موضــوع در عزاداری هــای اردبيــل 
نيــز بــه کــررات مشــاهده می شــود و به نوعــی بــه يکــی از 
ــت. ــده اس ــزاداری تبديل ش ــر در ادوات ع ــای انکارناپذي مؤلفه ه

ــن  ــک چني ــد: بی ش ــر ش ــتان متذک ــری اس ــوزه هن ــس ح رئي
ــا  ــت ب ــد بيع ــی و تجدي ــالم آمادگ ــه اع ــود به منزل ــزاداری خ ع
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــان اي ــی بي ــت و به نوع ــال اس ــهيد کرب ش
ــد. ــين(ع( می دانن ــام حس ــربازان ام ــود را س ــيعيان خ ــروز ش ام

آيين هــای ســنتی شــبيه خوانــی روز عاشــورا در اردبيــل در مياديــن 
ــت ســپيده دم، ظهــر و شــامگاه  ــل مســاجد در ســه نوب ــا مقاب و ي

ــا شــکوه خاصــی اجــرا می شــود. عاشــورا ب
آييــن شــبيه خوانــی واقعــه کربــال کــه در اســتان اردبيــل ســابقه 
ــای نمايشــی شــبيه  ــن گروهه ــا تمري ــه ســاله ب ــه دارد هم ديرين
ــه روز عاشــورا شــروع و در روز عاشــورا  ــده ب ــد روز مان ــی چن خوان

ــی مــی شــود. ــن شــبيه خوان ــال را بصــورت نمادي ــه کرب واقع
ــالت  ــه مح ــتاها و در هم ــتر روس ــورا در بيش ــن روز عاش ــن آئي اي
شــهرهای اســتان اردبيــل بــه اجــرا در مــی آيــد و هــر محلــه بــر 
اســاس ســبک و ســياق مخصــوص خــود ايــن آييــن مذهبــی را با 

همــت و همــکاری جوانــان محلــه اجــرا مــی کنــد.
ــه هــر  ــوط ب ــع مرب ــان در ايــن آييــن احــواالت و وقاي شــبيه خوان
کــدام از شــخصيت هــای برجســته واقعــه کربــال از جملــه حضرت 
امــام حســين )ع(، حضــرت امــام ســجاد )ع(، حضــرت زينــب )س(، 
ــرت  ــه، حض ــرت رقي ــل، حض ــرت ابوالفض ــم، حض ــرت قاس حض
علــی اصغــر، حضــرت علــی اکبــر و حــر ابــن يزيــد رياحــی و نيــز 
شــخصيت ســپاهيان يزيــد از جملــه شــمر، ابــن زيــاد و عمر ســعد 
را بــا ديالوگهايــی خاصــی که از ســالهای گذشــته بــه يــادگار مانده 

اســت، اجــرا مــی کننــد.
ــوان  ــبيه خ ــوان و ش ــه خ ــته های تعزي ــدا دس ــن ابت ــن آيي در اي
ــر زدن و  ــينه زدن، زنجي ــا س ــد و ب ــی گذرن ــر تماشــاچيان م از براب
کوبيــدن ســنج و حمــل نشــانه ها و علمهــا و نيــز نوحــه ســرايی، 

ــد. ــی کنن ــادآوری م ــردم ي ــه م ــال را ب ماجــرای کرب
از ســالها پيــش در برگــزاری تعزيــه؛ آوازهــا کمتــر بــوده و نشــانه ها 
ــنج و  ــرده و س ــل ک ــال را نق ــرای کرب ــان ماج ــتر و واقعه خوان بيش
طبــل و نوجــه آنهــا را همراهــی و تعــدادی از نقــاالن نيــز ملبــس 
بــه لباســهای خانــدان امــام حســين )ع( و ســپاه عمرســعد ملعــون 

ــد. ــال را شــبيه  ســازی می کردن ــه کرب واقع
امــا در آخريــن نيــم قــرن دوره صفويــه، تعزيــه تحــول نهائــی خود 
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را طــی کــرده و بــه شــکلی کــه امــروزه برگــزار مــی شــود، درآمده 
و بــه دليــل حفــظ حرمــت، فقــط مــردان در ايــن دســته ها حضــور 

می يابنــد و نقــش زنــان را جوانــان کــم ســال بــازی مــی کننــد.
در شــبيه خوانــی روز عاشــورا گروههــای شــبيه خوانی ســيار ســوار 
ــال را  ــای کرب ــهر صحنه ه ــای ش ــور از خيابانه ــا عب ــب ب ــر اس ب
ــز  ــد. در برخــی از شــهرها و روســتاهای اســتان ني ــت می کنن رواي
ميدانــی بــزرگ بــه عنــوان نمــادی از ميــدان جنــگ مهيــا شــده و 
يــاران و اهــل بيــت امــام حســين )ع( در يــک گوشــه و لشــکريان 
ــا ورود  ــد و ب ــرار می گيرن ــر ق ــه ای ديگ ــون در گوش ــعد ملع عمرس
اصحــاب امــام بــه کارزار حماســه کربــال و در نهايــت بــا شــهادت 
امــام حســين )ع( و آتــش زدن خيمه هــا شــبيه خوانــی بــه انجــام 

می رســد.
ــا  ــد و ب ــزاداران معتق ــده ای از ع ــی معمــوال توســط ع شــبيه  خوان
ــه دو دســته موافــق خــوان  اســتعداد اجــرا شــده و بازيگــران آن ب
ــش  ــوال نق ــان، معم ــق خوان ــوند. مواف ــيم می ش ــف تقس و مخال
ــرا  ــين )ع( را اج ــداهلل الحس ــا عب ــاب اب ــوم و اصح ــان معص امام
می کننــد کــه گويــش آنهــا ادبــی بــوده و بــه صــورت نظم ســخن 
می گوينــد و مطالــب خــود را بــه صــورت آهنگيــن روی دســتگاه 

ماهــور و گوشــه های آن ادا می کننــد.
مخالــف خوانهــا دســته ديگــر بــوده کــه نقــش عمرســعد، شــمر 
ــوال  ــود را معم ــب خ ــد و مطال ــازی می کنن ــد را ب و لشــکريان يزي
بصــورت نثــر و بــا صــدای بلنــد، خشــن و خوفنــاک ادا می کننــد. 

ــا  ــبيه خوانها و تعزيه گردانه ــتفاده ش ــورد اس ــه م ــی ک ــخه  هاي نس
ــته  ــه از گذش ــت ک ــی اس ــا و نظمهاي ــا نثره ــرد تمام ــرار می گي ق

ــل شــده اند. ــه ســينه منتق ــه دســت و ســينه ب دســت ب
شــبيه خوانــی از جملــه هنرهــای نمايشــی و تعزيــه خوانــی 
ــد طبــل و شــيپور نقــش  ــی مانن ــژه ابزارهاي ــوده و بوي موســيقی ب

ــی دارد. ــبيه  خوان ــان در ش ــور و هيج ــاد ش ــی در ايج اساس
ــه  ــوده ک ــره ب ــه شــکل داي ــی ب ــز محل ــه ني ــرای تعزي محــل اج
در بعضــی مناطــق بــه وســيلة ميلــه و طنــاب کشــی و در بيشــتر 
جاهــا نيــز بــه وســيله عــزاداران کــه بــه صــورت دايــراه گــرد آمده 
انــد، ايجــاد مــی شــود. در دو طــرف ميــدان دو محــل بــرای شــبيه 
خوانــان اصحــاب امــام و افــراد يزيــد تــدارک ديــده می شــود کــه 

شــامل چــادر صحرائــی و تکايــا اســت.
خيمه هــای کوچکــی در اطــراف چــادر امــام  خوانهــا ايجــاد 
ــوده و در  ــاران امــام حســين )ع( ب می شــود کــه نشــان از خيمــة ي
وســط ميــدان يــک راه بــرای ورود و خــروج تعزيــه  خوانــان جهــت 
ــک  ــوال در نزدي ــم معم ــون مراس ــود دارد و چ ــم وج ــر گري تغيي
ــم قســمتی از مســجد  ــر گري ــرای تغيي ــرا می شــود، ب مســاجد اج

ــود. ــاص داده می ش ــن کار اختص ــرای اي ب

ــد ارزش هــای عاشــورایی  lآئین هــای عــزاداری بای
را بــه تصویــر بکشــد

آييــن شــبيه خوانــی و تعزيــه بــا ورود امــام حســين )ع( بــه ميــدان 

و شــهادت وی و افتادنــش از روی اســب و نيــز آتــش زدن خيمــه 
ــزاداران تشــديد  ــدوه را در ع ــه حــزن و ان ــاران حســين ک ــای ي ه

مــی کنــد، بــه پايــان مــی رســد.
ــز در خصــوص  ــل ني ــات اســالمی اســتان اردبي ــرکل تبليغ مدي
ايــن آئيــن در اردبيــل عنــوان کــرد: آنچــه در موضــوع 
ــه  ــود در مرحل ــد می ش ــه آن تأکي ــرم ب ــاه مح ــای م عزاداری ه
ــه ارزش هــا اســت. مــا هــر عــزاداری داريــم بايــد  اول توجــه ب
ــيده و آن را  ــر کش ــه تصوي ــورايی را ب ــای عاش ــد ارزش ه بتوان

ــازد. ــل س منتق
حجــت االســالم مهــدی ســتوده بــا آســيب شناســی آئيــن شــبيه 
خوانــی در اردبيــل افــزود: واقعــه و اتفاقــی کــه در معــرض نمايــش 
ــد  ــی ســازگار شــده و بتوان ــی و مکان ــا شــرايط زمان ــد ب اســت باي

ابزارهــای هنــری را بــرای بيــان ارزش هــا بــه کار گيــرد.
ــبيه خوان  ــاس ش ــی لب ــبيه خوانی وقت ــه در ش ــان اينک ــا بي وی ب
ــارض  ــی عــزاداری در تع ــع باهــدف اصل مناســب نيســت درواق
ــژه دارد  ــت وي ــق اهمي ــزاداری تطبي ــد: در ع ــادآور ش ــت، ي اس
چراکــه شــبيه خوان از احــواالت افــرادی ديگــر در يــک تاريــخ 
ــژه  ــت وي ــراد اهمي ــس اف ــوع تلب ــد و ن ــخن می گوي ــر س ديگ

دارد.
در  شــد:  متذکــر  اســتان  اســالمی  تبليغــات  مديــرکل 
ــه  ــود ب ــب می ش ــوع موج ــن موض ــت از اي ــبيه خوانی ها غفل ش

اصــل عــزاداری ضربــه بزنــد.

روز  تاســوعا  امــروز 
دلدادگــی بــه حضــرت 
و  سیدالشــهدا)ع( 
عاشــقانه  مویه هــای 
قرن هــا  نجــوای  و 
ــدار  سرســپردگی به علم
کربا اســت، مردم اردبیل 
ایــن روز را با آئین ســنتی 
ــد.  ــت می کنن ــمع گردانی روای ــاله ش و هزارس

اردبيــل بــه عنــوان خاســتگاه تشــيع، در 
ــی عشــق و عاشــقی و وابســتگی کامــل  حال
ــداهلل الحســين )ع(  ــدان اباعب ــه خان خــود را ب
ــه  ــاس )ع( ب ــل العب ــرت ابوالفض ــژه حض بوي
ــاه  ــی در م ــن دلدادگ ــه اي ــانده ک ــات رس اثب
ــه  ــی ک ــن هاي ــزاری آئي ــا برگ ــرم و ب مح
ــود  ــه اوج خ ــق دارد، ب ــه تعل ــن منطق ــه اي ب
مــی رســد، آئيــن هايــی کــه هــزاران ســال 
ــال  ــزاران س ــت از ه ــته و حکاي ــت داش قدم

ــت. ــپردگی اس سرس
اردبيــل مملــو از آئيــن هايی در شــور و عشــق 
ــورايی  ــگ عاش ــراث دار فرهن ــينی و مي حس
اســت و مــردم آن از گذشــته تــا کنــون ارادتی 
خالصانــه بــه ســاالر شــهيدان حضــرت امــام 
حســين )ع(، حضــرت ابوالفضــل )ع( و خاندان 
پــاک سيدالشــهدا دارنــد، بــه طــوری کــه در 
طــول تاريــخ ايــن شــهر و منطقــه بــه شــهر 

حســينی شــهرت داشــته اســت.
تمــام ايــن ارادت و سرســپردگی بــا برگــزاری 
آئيــن هايــی نمــود پيــدا مــی کنــد کــه صدها 
و هــزاران ســال قدمــت داشــته و از نســل هــا 
ــود،  ــی ش ــل م ــر منتق ــای ديگ ــه نســل ه ب
ــردم  ــل و م ــص اردبي ــه مخت ــی ک ــن هاي آئي
ايــن ديــار بــوده و يــا از ايــن منطقــه به ســاير 

کشــور منتقــل شــده اســت.
ــق و  ــاير مناط ــد س ــه مانن ــل ب ــردم اردبي م
ــور، دارای آداب و  ــف کش ــای مختل فرهنگه
رســوم و ســنن خاصــی در برگــزاری مراســم 
عــزاداری و ســوگواری بــوده، امــا برخــی 
ــذاری،  ــت گ ــه طش ــم از جمل ــن مراس از اي
ــی، برپايــی دســتجات محــالت  شــمع گردان

ــه در  ــور بلک ــا در کش ــه تنه ــگانه و... ن شش
سراســر دنيــا بــی نظيــر و متعلــق بــه منطقــه 
اردبيــل اســت و هميشــه در بررســی آيينهای 
عاشــورايی مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت. 
ــل را  ــرم در اردبي ــاه مح ــم م ــه مراس چنانچ
سرشــار از نشــانه هــا و نمادهــا کــرده اســت.
شــمع گردانــی يکــی از ايــن آييــن هــا اســت 

کــه در اردبيــل تجلــی و بــه نمــادی از عشــق 
و ارادت مبــدل شــده استشــمع گردانــی يکــی 
از ايــن آييــن هــا اســت کــه در اردبيــل تجلی 
ــدل شــده  ــه نمــادی از عشــق و ارادت مب و ب
ــوعای  ــا تاس ــان ب ــن همزم ــن آئي ــت. اي اس
حســينی روز اقتــدا بــه علمــدار نينــوا برگــزار 
شــده و مــردم اســتان اردبيــل بــا اجــرای آئين 

شمع گردانی روایت هزار سال سرسپردگی است/
مویه های عاشقانه در ۴۱مسجد

محمد   میرزایی 
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آیین های عاشـورایی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 37 | شماره 16 | آبان 95

ســنتی شــمع گردانی، عشــق و ارادت بــه 
علمــدار کربــال حضــرت ابوالفضل )ع( نشــان 

مــی دهنــد.

ــزاداری  lتاســوعا و عاشــورا اوج ع
مــردم اردبیــل

 يکــی از پژوهشــگران تاريخــی و دينــی 
اســتان اردبيــل اظهــار داشــت: در روز تاســوعا 
دســتجات عــزاداری اقــدام بــه شــمع گردانی 
ــم  ــن مراس ــزاری اي ــا برگ ــه ب ــد ک ــی کنن م
ســنتی، عشــق و ارادت بــه خانــدان عصمــت 
ــود  ــه اوج خ ــه نقط ــن روز ب ــارت در اي و طه

ــی رســد. م
بيــوک جامعــی اضافــه کــرد: در ايــن آئين که 
از ظهــر تاســوعا در شــهرها و نقــاط مختلــف 

اســتان اردبيــل آغــاز شــده و تــا غــروب ادامه 
مــی يابــد، عــزاداران بــا دســته های شــمع بــه 
مســاجد مختلــف محــالت رفتــه و با روشــن 
ــا  ــذری آنه ــت ن ــه در حقيق ــمع ک ــردن ش ک
ــود را  ــق و ارادت خ ــود، عش ــوب می ش محس
بــه حضــرت ابوالفضــل )ع( نشــان می دهنــد.
وی بــا بيــان اينکــه ايــن آئيــن ســنتی 
بيــش از هــزار ســال در اردبيــل قدمــت 
ــی و  ــان ترک ــم در زب ــن مراس ــزود: اي دارد، اف
ــروف  ــا« مع ــمع  پايالم ــام »ش ــه ن ــی ب محل
بــوده و عــزاداران حســينی بعــد از هشــت روز 
عــزاداری در مســاجد و خيابــان هــا و محالت 
ــدار  ــه علم ــب ب ــه منتس ــل در روزی ک اردبي
رشــيد کربــال، حضــرت ابوالفضل العبــاس 
ــمع  ــردن ش ــن ک ــه روش ــدام ب ــت اق )ع( اس
ــر  ــدار رشــيد ب ــد و در ســوگ آن علم می کنن

ــد. ــينه می زنن ــر و س س
ــردم  ــزاداری م ــی اوج ع ــن پژوهشــگر دين اي
ــوان  ــورا عن ــوعا و عاش ــل را در روز تاس اردبي
کــرد و بيــان داســت: در تاســوعای حســينی 

همــه دســته های عــزاداری شــامل محــالت 
ــه  ــزادار ب ــردم ع ــعبات آن و م ــش گانه، ش ش
ــن  ــزاداری آيي ــن ع ــد و ضم ــی آين ــازار م ب
شــمع گردانی را نيــز بــا شــکوه خــاص و 

ــد. ــی  کنن ــزار م ــر برگ ــام  ت ــه تم هرچ

میزبــان  اردبیــل  مســجد   41l
گردانــان شــمع 

ــا اذان  آييــن شــمع گردانــی در روز تاســوعا ت
ــه  ــزاداران گاه ب ــد و ع ــه می ياب ــرب ادام مغ
صــورت گروهــی و گاه در قالــب دســته  هــای 
عــزاداری و اغلــب نيــز بــا پــای پيــاده بــه 41 
مســجد قديمــی شــهر اردبيــل مــی رونــدوی 
در تشــريح برگــزاری ايــن مراســم در اردبيــل 
ــی در روز  ــمع گردان ــن ش ــرد: آيي ــح ک تصري

تاســوعا تــا اذان مغــرب ادامــه می يابــد و 
ــی و گاه در  ــورت گروه ــه ص ــزاداران گاه ب ع
ــز  ــب ني ــزاداری و اغل ــای ع ــته  ه ــب دس قال
بــا پــای پيــاده بــه 41 مســجد قديمــی شــهر 
اردبيــل رفتــه و بــا نيتــی خالــص و بــا هــدف 
بــرآورده شــدن حاجاتشــان شــمع را روشــن و 
بــرای شــهدای کربــال نيــز فاتحــه و صلــوات 

مــی  خواننــد.
ــه تنهــا در  جامعــی ادامــه داد: ايــن مراســم ن
ــا  ــهرها و امامزاده ه ــاير ش ــه س ــل بلک اردبي
ــزاداری  ــای ع ــته ها و گروه ه ــور دس ــا حض ب
ــکل  ــژه در ش ــاص بوي ــوای خ ــال و ه ــا ح ب
ــود و  ــی  ش ــزار م ــکوه برگ ــوای باش و محت
ــوان در امامــزاده ســليمان  ــر آن را مــی ت نظي
فخرآبــاد مشــگين  شــهر، ســيد دانيــال 
خلخــال، مســجد غريــب بيلــه  ســوار و ديگــر 
اماکــن مذهبــی و مــورد احتــرام مردم اســتان 

ــرد. ــاهده ک مش
ــا  ــروه ي ــص گ ــی مخت ــمع  گردان ــن ش آيي
ــزاری  ــه برگ ــت چنانچ ــی نيس ــنين خاص س

ايــن آئيــن در بيــن جوانــان و نوجوانــان 
و بويــژه بانــوان از حــال و هــوای خــاص 
برخــوردار اســت، بطوريکــه بانــوان در حالــی 
کــه چــادر و لبــاس ســياه بــر تــن کرده انــد در 
ســقاخانه ابوالفضــل  العبــاس )ع( اردبيل جمع 
ــزاداری  ــدای ع ــر دادن ن ــن س ــده و ضم ش
ــا روشــن کــردن شــمع  ــه شــکل خــاص ب ب
خواســتار  تکه پارچه هايــی  زدن  گــره  و 
بــرآورده شــدن حاجــات خــود و خانــواده مــی 

ــوند. ش

lآیین هــای عــزاداری اصیــل در 
اردبیــل احیــاء می شــود

ــرکل تبليغــات اســالمی اســتان اردبيــل  مدي
ــای  ــگ ه ــا و فرهن ــن ه ــه آيي ــاره ب ــا اش ب

غنــی ايــن منطقــه در زمينــه فلســفه عاشــورا 
ــرمايه  ــن س ــه اي ــدی ب ــه ج ــتار توج خواس
ــد  ــل ش ــی در اردبي ــوی و مذهب ــای معن ه
آيين هــای  ايــن خصــوص  و گفــت: در 
ــاء می شــود. عــزاداری اصيــل در اردبيــل احي
ــد  ــا تاکي حجــت االســالم مهــدی ســتوده ب
ــن  ــی آيي ــيب شناس ــا آس ــد ب ــه باي ــر اينک ب
ــا و رشــد  ــاه محــرم در راســتای احي هــای م
ــرد،  ــالش ک ــا ت ــنت ه ــی س ــی برخ و پوياي
افــزود: در ايــن راســتا امســال برای ششــمين 
ــاع  ــزاداری و اجتم ــم ع ــی مراس ــال متوال س
عظيــم تاســوعای حســينی بــا حضــور 
هــزاران نفــر از ســوگواران و حســينيان در 

ــود. ــی ش ــزار م ــل برگ اردبي
وی بــا بيــان اينکــه تجمــع بــزرگ و عظيــم 
عاشــورايی نيــز فــردا در اردبيــل برگــزار 
خواهــد شــد، تاکيــد کــرد کــه برگــزاری ايــن 
ــی  ــری از برخ ــر جلوگي ــالوه ب ــات ع تجمع
حرکــت هــای غيرمتعــارف ســبب مــی شــود 
اردبيــل بيــش از پيــش بــا شناســنامه عــزای 

حســينی شــناخته شــود.
مديــرکل تبليغــات اســالمی اســتان برگزاری 
ــا  ــی ب ــل را تداخل تجمــع تاســوعايی در اردبي
ــی  ــن هــزار ســاله شــمع گردان ــزاری آئي برگ
ندانســت و تاکيــد کــرد: ايــن آئيــن هــا 
نشــانگر دلدادگــی و ارادت مــردم ايــن منطقه 
ــزاداری  ــزاری ع ــا برگ ــال ب ــدار کرب ــه علم ب

ــت. ــی اس ــل و ارزش اصي
ــزاری منظــم و  ــه وی در جهــت برگ ــه گفت ب
بــا شــکوه ايــن مراســم و ســاير مراســم ملی، 
در ســال هــای اخيــر تــالش شــده ســنت هــا 
و آييــن هــای عــزاداری پرشــورتر از گذشــته 

برگــزار شــود.

lعــزاداری روز تاســوعا؛ آییــن 
منحصــر و قدیمــی اردبیــل

شــمع گردانــی آيينــی مختــص اردبيل اســت 
و از ســال هــای گذشــته تاکنــون همــه ســاله 
ــا  ــود، ام ــی ش ــزار م ــی برگ ــکوه خاص ــا ش ب
ايــن آئيــن طــی ســال هــای اخيــر در اســتان 
ــای  ــتان ه ــژه اس ــور بوي ــر کش ــای ديگ ه
ــه و  ــل رواج يافت ــوار اردبي ــمالغرب و همج ش
مــردم ايــن مناطــق نيــز آئيــن شــمع گردانی 
را بــه عنــوان آئينــی بــرای عــرض ارادت بــه 
ــد. ــدان سيدالشــهدا )ع( برگــزار مــی کنن خان
در روز تاســوعا مــردم اردبيــل بــا روشــن 
کــردن 41 شــمع نــذری در 41 مســجد؛ 
حاجــات خــود را طلــب می کننديک شــهروند 
اردبيلــی مراســم و آيين عــزاداری روز تاســوعا 
ــی  ــر و قديم ــای منحص ــن ه ــی از آيي را يک
ــد دارد کــه در ايــن  ــد و تاکي اردبيــل مــی دان
روز مــردم اردبيــل بــا روشــن کــردن 41 
ــوص  ــای مخص ــرف ه ــذری در ظ ــمع ن ش
ــود را  ــات خ ــجد؛ حاج ــوز در 41 مس شمع س

طلــب می کننــد.
معتمــدی بــا بيــان اينکــه ايــن مراســماز ظهر 
ــد،  ــه می ياب ــب ادام ــی از ش ــا پاس ــوعا ت تاس
ــل  ــزادار اردبي ــردم ع ــد م ــی کن ــه م اضاف
ــتجات  ــب دس ــی و در قال ــورت گروه ــه ص ب
عــزاداری از يــک مســجد بــه مســجد ديگــر 
و از محلــه ای بــه محلــه ديگــر رفتــه و اقــدام 

ــد. ــمع می کنن ــردن ش ــن ک ــه روش ب
ايــن شــهروند بــا اشــاره بــه علــت نامگــذاری 
ــی  ــمع گردان ــرای ش ــجد ب ــن 41 مس و تعيي
ــا  ــته و ي ــالهای گذش ــه در س ــاد دارد ک اعتق
آغــاز ايــن آييــن مانــدگار در اســتان اردبيــل، 
فقــط 41 مســجد در ســطح شــهر فعــال بوده 
و از هميــن رو تــا کنــون ايــن آييــن همچنان 
دســت نخــورده مانــده و در بيــن 41 مســجد 

بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.
ــل در  ــاعاتی قب ــی از س ــمع گردان ــن ش آئي
ــتان  ــن اس ــردم اي ــده و م ــاز ش ــل آغ اردبي
ــه  ــود ب ــت خ ــی و محب ــات دلدادگ ــرای اثب ب
حضــرت سيدالشــهدا )ع( بويــژه علمــدار 
کربــال کــه روز تاســوعا منتســب بــه اوســت، 
عشــق خــود را با شــوری معنــوی در مســاجد 

ــد . ــی کنن ــه م موي

آیین های عاشـورایی
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ــا  ــر ب ــورا در ضیاب ــه عاش ــه واقع تعزی
ــی  ــهرتی مل ــاله، از ش ــی 300 س قدمت
برخــوردار بــوده و نــوای »هــل مــن 
ناصــر ینصرنــی« عــزاداران، برپایی این 
ــی دهــد.  ــی را فراخــوان م ــن مذهب آئی

ــه  ــی« ب ــوای »هــل مــن ناصــر ينصرن ــن ن ظهــر عاشــورا و طني
گــوش مــی رســد، مــردم تمامــی روســتاهای شهرســتان صومعــه 
ــا  ــالن و کشــور ب ــاير شــهرهای اســتان گي ــد س ــز همانن ســرا ني
برپايــی دســته جــات و هيئــت هــای عــزدارای ارادت و عشــق خود 
را بــه ســرور و ســاالر شــهيدان امــام حســين)ع( بــه نمايــش مــی 

ــد. گذارن
ــاله  ــد صدس ــت چن ــا از قدم ــی از آنه ــه برخ ــی ک ــم هاي مراس
برخــوردار بــوده و بــرای برپايــی آن مــردم از سراســر اســتان و حتی 
ــه  ــورای حســينی ب ــژه عاش ــه وي ــوعا و ب ــای تاس کشــور در روزه

ــد. ــی کنن ــه ســرا ســفر م شهرســتان صومع

lمراسم معنوی »صبح عزا« 
يکــی از مهــم تريــن مراســماتی کــه مخصــوص صبــح عاشــورا 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــرای آن نس ــون اج ــفانه اکن ــی متاس ــوده ول ب
ــط در  ــه فق ــت ک ــزا« اس ــح ع ــم »صب ــده مراس ــر ش ــگ ت کمرن
برخــی از روســتاهای صومعــه ســرا بــه ويــژه در دهســتان ضيابــر 
ــان و مــردان  برگــزار مــی شــود. برنامــه ای معنــوی کــه در آن زن
بعــداز اقامــه نمــاز صبــح دســته دســته در کــوی و بــرزن و خانــه به 
خانــه  بــه حرکــت درآمــده و بــا ســوز و گــذار مــی خواننــد »بگرييد 
ای عــزاداران، بـُـود صبــح عــزاداری« و صاحــب خانــه نيــز کــه بــه 
دليــل پخــت غذايــی نــذری روز عاشــورا تــا صبــح بيــدار بــوده بــا 

ــد. ــی می کن ــان پذيراي ــا از مهمان ــير و خرم ش
ــم  ــن مراس ــر اي ــتان ضياب ــی دهس ــياری از اهال ــه بس ــه گفت ب
پيــش زمينــه ای بــرای برگــزاری مراســم عظيــم تعزيــه خوانــی 
ــينی )ع(  ــورا حس ــر روز عاش ــاح در ظه ــأت ذوالجن ــط هي توس
ــدار و  ــم بي ــن مراس ــور در اي ــرای حض ــردم را ب ــه م ــت ک اس

ــد. ــی کن ــاده م آم

lتعزیه ای با بیش از 300 سال سابقه
امــا يکــی از مهــم تريــن و خــاص تريــن مراســمات عــزاداری کــه 
ــی  ــزار م ــر برگ ــتان ضياب ــرا و در دهس ــه س ــتان صومع در شهرس
ــم  ــت، مراس ــوردار اس ــال برخ ــش از 300 س ــت بي ــود و ازقدم ش
ــاه  ــخ ششــم دی م ــماره 461 در تاري ــا ش ــه ب ــه ای اســت ک تعزي
ــاله  ــده و هرس ــت ش ــور ثب ــوی کش ــار معن ــت آث 1390 در فهرس
هــزاران نفــر از اطــراف و اکنــاف را در ظهــر روز عاشــورا بــه ايــن 

دهســتان مــی کشــاند.
ايــن شــبيه خوانــی توســط »هيــأت ذوالجنــاح« برگــزار مــی شــود 
ــوگواری  ــی و س ــن مذهب ــن آيي ــه دارتري ــن و ريش ــی تري و قديم
بــرای شــهادت ســرور وســاالر شــهيدان امــام حســين)ع( بــوده و 

ــی برخــوردار اســت. از شــهرت مل
ــفر  ــر س ــه ضياب ــينی ب ــورای حس ــه عاش ــده ب ــد روز مان ــر چن اگ
کنيــد خواهيــد ديــد کــه جنــب و جوشــی عجيــب و شــور و حالــی 
باورنکردنــی در ميــان پيــرو جــوان، زن و مــرد، کــودک و نوجوانــان 
ايــن منطقــه ديــده مــی شــود. همــه در تــالش هســتند تــا نقشــی 
هرچنــد کوچــک در برپايــی نمايشــی عظيــم و باشــکوه از واقعــه 
ــوی  ــورا از س ــه در روز عاش ــی ک ــند. وقايع ــته باش ــورا داش عاش
ــود،  ــی ش ــته م ــش گذاش ــه نماي ــر ب ــاح« ضياب ــأت ذوالجن »هي

ــه از نســخ قديمــی اســت. برگرفت
ظهــر عاشــورا قبــل ازحرکــت کاروان، ســپاهی از ســربازان »ابــن 
زيــاد« در کوچــه هــای و خيابــان هــای ضيابــر بــه تاخت مــی روند 
و از مــردم مــی خواهــد کــه از ســر راه »ابــن زيــاد« کنــار رونــد در 
ادامــه، حرکــت کاروان امــام حســين)ع( از مدينــه بــه مکــه و کربال 
و حرکــت اســرا از کربــال بــه شــام توســط »هيــأت ذوالجنــاح« بــه 
نمايــش گذاشــته مــی شــود و کجــاوه هــا و خيمــه هــا يــک بــه 

يــک بــه حرکــت در مــی آينــد.
يکــی ديگــر از بخــش هــای تعزيــه ايــن هيــأت، حرکــت خيمــه 
هــای امــام حســين)ع(، حضــرت ابوالفضــل عبــاس )ع(، حضــرت 
زينــب کبــری)س(، حضــرت علــی اکبــر)ع(، و خيمــه هــای قاســم 
ــد حضــرت  ــن جعفــر)ع( )فزرن ــن الحســن)ع(، حضــرت عــون ب ب
ــگ  ــا رن ــر ب ــر)ع( از حســينيه ضياب ــی اصغ ــب( و حضــرت عل زين

هــای متفــاوت و تزئينــات متنــوع و زيبــا اســت.
ــون شــش  ــه خ ــرق ب ــه غ ــر قنداق ــه س ــی ک ــز تابوت ــه ني در ادام
ماهــه امــام حســين)ع( بــه نمايــش گذاشــته مــی شــود و در ايــن 

ميــان ســپاهيان قرمزپــوش بــا صــورت هــا و شمشــيرهای خونين 
بــه اســرا حملــه مــی کندکــه همزمــان بــا نمايــش ايــن صحنــه از 
ــه آســمان  ــان و مــردان ب ــه و شــيون زن ــاری نال هــر گوشــه و کن

بلنــد مــی شــود.
حرکــت 14 بيــرق بــه نشــانه 14 معصــوم، ســرهای بريده شــهدای 
ــت  ــاح« قدم ــأت ذوالجن ــای »هي ــه اعض ــه گفت ــه ب ــال ک کرب
بســياری از آنهــا بــه بيــش از صــد ســاله رســيده و تعــدادی از آنهــا 
ــای  ــش ه ــر بخ ــت از ديگ ــه اس ــرقت رفت ــه س ــده و ب ــراب ش خ
ــان کاروان کودکــی  ــر اســت. در مي ــر عاشــورای ضياب ــه ظه تعزي
ــد و  ــی گوي ــير اذان م ــول مس ــين )ع( در ط ــام حس ــوت ام ــر تاب ب
ايــن يــادآور اهميــت نمــاز از نظــر آن حضــرت اســت کــه حتــی در 
ظهــر عاشــورا، در حــال جنــگ و در ســخت تريــن شــرايط نيــز اين 

ــه جــا آورد. فريضــه الهــی را ب
صحنــه جنــگ عاشــورا نيــز در ميــدان ضيابــر و نزديــک مســجد 
ــود.  ــی ش ــته م ــش گذاش ــه نماي ــران ب ــوگواران و حاض ــرای س ب
ــک  ــين)ع( ت ــام حس ــاب ام ــاران و اصح ــه در آن ي ــه ای ک صحن
بــه تــک از اســب پيــاده و در جنــگ حــق و باطــل شــرکت کــرده و 

يــک بــه يــک نيــز بــه شــهادت مــی رســند.
ــر روی صــورت  ــا را ب ــه اشــک ه ــا و ســوزناک ک ــه ای زيب صحن
ــه،  ــال، حضــرت رقي ــام ســجاد)ع( بيمــار کرب ــا ام روان و دلهــا را ب
ــاالر و  ــرور و س ــراق س ــراه و در ف ــری)س( هم ــب کب ــاب و زين رب
شــهيدان ســوگوار و عــزادار مــی کنــد. آتــش زدن خيمــه هــا نيــز 
صحنــه هــای پايانــی شــبيه خوانــی تعزيــه ظهــر عاشــورا اســت.
ــه هميــن جــا ختــم نمــی شــود و در ادامــه   البتــه ايــن مراســم ب
ــزل مرحــوم  ــه رضــوی )من ــاط خان ــی در حي مراســم، جنــگ پايان
ــمر  ــه ش ــداز اينک ــيده و بع ــر کش ــه تصوي ــری( ب ــت ا... ضياب آي
جنــگ و چگونگــی کشــته شــدن شــهيدان کربــال را بــه ابــن زيــاد 

ــان مــی رســد. ــه پاي ــد، ب ــی دريافــت مــی کن گــزارش و خلعت

lشام غریبانی متفاوت برای شهیدان کربا
شــام غريبــان در ضيابــر نيــز متفــاوت از ديگــر شــهرها برگــزار می 
شــود. مــردان و زنــان از مســجد ضيابــر حرکــت کــرده و هــر کدام 
ــد: ای  ــی خوانن ــد و م ــی زنن ــود م ــر خ ــر س ــته ای از کاه ب ــا دس ب
شــيعيان امشــب شــام غريبــان اســت، نعــش حســين امشــب انــدر 

بيابــان اســت.
عــزدارای بــا پايــان عاشــورا در ضيابــر بــه پايــان نمــی رســد بلکــه 
ســه شــب ديگــه نيــز مــردم ايــن دهســتان شــاهد برگــزاری تعزيه  
هســتند کــه شــب اول آن مربــوط بــه جــدل و جمــال، کــه يکــی 
انگشــتری و ديگــری کمربنــد امــام حســين )ع( را بــه ســرقت مــی 

برنــد، بــه نمايــش گذاشــته مــی شــود.
تعــداد بســياری از مــردم در خانــه رضــوی جمــع مــی شــوند تــا از 
نزديــک شــاهد اجــرای ايــن تعزيــه شــوند. در ادامــه تعزيــه، جمــع 
آوری پيکــر شــهدا و دفــن آن از ســوی امــام ســجاد )ع( و قــوم بنی 
اســد بــرای حاضــران اجــرا مــی شــود .در شــب پايانــی هــم تعزيــه 
ــا  حضــرت رقيــه )س( و حضــرت زينــب )س( در مجلــس يزيــد ب
ــش گذاشــته  ــه نماي ــه رضــوی ب ــردم در خان ــی از م حضــور جمع

مــی شــود.
ظهــر عاشــورا نزديــک اســت و مــردم عــزادار از سراســر کشــور بــه 
ضيابــر آمــده انــد تــا شــاهد برگــزاری ايــن آئيــن قديمــی باشــند. 
ــر  ــی« در سراس ــر ينصرن ــن ناص ــل م ــوای »ه ــز ن ــار ني ــن ب اي
دهســتان پيچيــده و چشــم هــا در غــم ســرور و ســاالر شــهيدان 

اشــکبار اســت.

شهرت ملی عاشورای »ضیابر«/
نوای »هل من ناصر ینصرنی« به گوش می رسد

مریم   اصغری

آیین های عاشـورایی
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حســین )ع( امامــی اســت کــه آوازه 
تنهــا  نــه  وی  آزادمــردی  و  آزادی 
را کــه حتــی  مســلمانان و شــیعیان 
پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب را نیــز 
ــازد.  ــی س ــود م ــذوب خ ــیفته و مج ش

حســين )ع( و واقعــه کربــال رويــدادی مربــوط بــه 14 قــرن پيــش 
ــن  ــی بي ــه ای از جنــس خــون و شمشــير، صــف آراي اســت، واقع
ــن انســان روی  ــاک تري حــق و باطــل، حقــی از جنــس ســالله پ
ــا و  ــی ه ــام ناپاک ــاش تم ــی از قم ــاء و باطل ــم االنبي ــن و خات زمي

پليــدی هــا.
حســين )ع( همــان گونــه کــه خــود فرمــوده، بــرای بقــای دينــی 
بــه پــا خاســت کــه اکمــال الديــن بــوده و پيــام آور آن نيــز خاتــم 
ــوم را عاشــورا و  ــن ويژگــی اســت کــه کل ي ــاء )ص( و همي االنبي
کل ارض را کربــال کــرده و اکنــون پــس از قــرن هــا از ســرخگونی 
زميــن و آســمان کربــال  بــه روز عاشــورا، هنــوز هــم آزادمــردان و 
آزادزنــان عالــم پيــام حســين )ع( را در مــی يابنــد کــه فرمــود »اگــر 

آزاد نيســتيد، آزادمــرد باشــيد«.
آری، امــروز مــی تــوان پاســخ بــه نــوای هــل مــن ناصــر ينصرنــی 
ســردار کربــال را آنجــا ديد کــه غيرمســلمانان نيز عــالوه بــر اذعان 
ــه هــای حــق  ــا و صحن ــال، در برهــه ه ــت شــهيد کرب ــه حقاني ب
طلبــی دوشــادوش مســلمانان در مقابــل ســتمکاران و اشــقياء زمان 
مــی ايســتند و نمونــه هــای آن را عــالوه بــر دوران دفــاع مقــدس، 
ــدگان  ــا رزمن ــلمانان ب ــی غيرمس ــوان در همراه ــی ت ــروزه م ام
مقاومــت و مدافعــان حريــم و حــرم واليــت و ائمــه )ع( در ســوريه 

ــد. و عــراق دي
ــن  ــوان در همي ــايد بت ــا را ش ــه ه ــن نمون ــر از اي ــوس ت ــا ملم ام
ايــام و روزهــای عــزاداری محــرم و در حاشــيه مراســم ســوگواری 
ــی چــون  ــت هــای مذهب ــه اقلي ــت، آنجــا ک سيدالشــهداء )ع( ياف
ارامنــه در ايــن مراســم حاضــر مــی شــوند و حتــی هيــات هــای 
ــرور و  ــه س ــود را ب ــد و ارادت خ ــز دارن ــود را ني ــژه خ ــزاداری وي ع

ــد. ــی دهن ــان م ــم نش ــاالر آزادگان عال س
تبريــز نيز بــه عنــوان يکــی از شــهرهای ميزبــان تعــدادی از ارامنه 
ــا  ــن روزه ــور اي ــن مناطــق کش ــت مدارتري ــی از والي ــه يک و البت
شــاهد خلــق صحنــه هايــی پرشــکوه از دلدادگــی آزادی خواهــان 
ــان گاه  ــن مي ــوان در اي ــی ت و آزادی دوســتان حســينی اســت و م
جلــوه هايــی را از حضــور اقليــت هــای مذهبــی چــون ارامنــه ديد و 
نشســتن پــای صحبــت تنــی چنــد از آنــان خالــی از لطــف نيســت.

اين حسين کيست که عالم...
آنجايـی اين صحنه ها دلنشـين تر می شـود که سـخنان افـرادی از 
هميـن اقليت های غيرمسـلمان رنگ و حسـی شـيعی بـه خود می 

گيـرد، مانند سـخنان مارتين وارتانيـان که وقتـی از وی در خصوص 
نـگاه و تلقـی ارامنـه از واقعه عاشـورا و قيـام کربال می پرسـم، می 
گويـد: از کودکـی کـه گاه با پـدر و مـادرم در ايـام محـرم در خيابان 
هـای تبريـز تردد مـی کرديم و دسـته جـات خيابانـی را مـی ديدم، 
ايـن سـئوال در ذهنم ايجاد می شـد که مـردم برای چه کسـی اين 

چنين بر سـر و سـينه مـی زنند.
از کودکـی کـه گاه بـا پـدر و مـادرم در ايام محـرم در خيابـان های 
تبريـز تـردد مـی کرديـم و دسـته جـات خيابانی را مـی ديـدم، اين 
سـئوال در ذهنـم ايجـاد مـی شـد کـه مـردم بـرای چه کسـی اين 
چنين بر سـر و سـينه می زنندبا شـنيدن اين جمله ياد شـعر معروف 
»اين حسـين کيسـت کـه عالم...« از محتشـم کاشـانی مـی افتم و 
مـی پرسـم جوابی هـم برای ايـن سـئوال خـود يافتی و پاسـخ می 
دهـد: بعدها کـه بزرگتر شـدم و دانسـته هـا و اطالعاتم از اسـالم و 
تشـيع کمی بيشـتر شـد، فهميدم که حسـين )ع( يعنی قلـب تپنده 
و هميشـه بيدار مسـلمانان شـيعه و فـارغ از اين تعاريف کلـی که از 
سـوی مسـلمانان بيـان مـی شـود، در تفکـرات من حسـين نهايت 

حقانيـت و آزادگی نوع بشـر اسـت.
آنچـه ايـن شـهروند ارمنـی تبريـزی در ادامه مـی گويـد، توجهم را 
بيـش از پيـش جلب مـی کنـد: حکايت سـومين رهبـر شـيعيان از 
جنـس مظلوميـت عيسـی ابـن مريم اسـت و البتـه مظلوميـت اين 
نـواده آخريـن پيامبـر الهی سـراپا آميخته با سـرافرازی، شـجاعت و 
حقانيـت اسـت و زنـده بودن يـاد و نام حسـين پـس از قـرن ها بعد 
واقعـه عاشـورا و مشـاهده جلـوه های ايـن جاودانگـی در عـزاداری 
هـای محـرم در ايـران و عـراق شـيعه نشـين و حتـی کشـورهای 

اروپايـی و آمريـکا کمتريـن گـواه ايـن موضوع اسـت.
ــی در  ــه وقت ــن اســت ک ــز از همراهــان مارتي ــان ني ــا وارتاني ماريان
خصــوص برداشــت آنهــا از عــزاداری هــای ايــام محــرم جويــا می 
شــوم، در پاســخ دادن از مارتيــن پيشــی مــی گيــرد و مــی گويــد: 
هــر چنــد بــه دليــل تقيدهــای دينــی چنــدان در ايــن گونه مراســم 
ــای  ــن برخورده ــا در همي ــويم ام ــی ش ــر نم ــا حاض ــه ه و برنام
گــذری و هــر از گاه نيــز حســی از جنــس شــور البتــه آميختــه بــا 
ــن عــزاداری هــا در ذهــن آدم ايجــاد مــی  اندوهــی ســنگين از اي

شــود کــه وصــف آن بســيار دشــوار اســت.
ــی  ــه م ــام محــرم ک ــذورات اي ــوی ن ــه ســمت و س ــت را ب صحب
کشــانم، ماريانــا بــا تبســمی پاســخ مــی دهــد: شــايد برخــی هــا در 
ايــن روزهــا تنهــا بــه هــوای دريافــت غذايــی نــذری ميهمــان اين 
عــزاداری هــا باشــند امــا حتی برخــی خانــواده هــای مســيحی و از 
ســاير اديــان را نيــز ســراغ دارم کــه بــا ايمــان قلبــی و اعتقــاد بــه 
متبــرک و پــاک بــودن چنيــن نذوراتــی آنهــا را بــرای اســتفاده در 

طــول ســال نگــه مــی دارنــد و تلقــی بيــش از يــک نــذری ســاده 
ــد. از آن دارن

دوســت دارم ديــدگاه ايــن آقــا و خانــم ارمنی نســبت به شــخصيت 
هــای واقعــه کربــال پايــان بخــش ايــن گفــت و گــوی بــی تکلــف 
باشــد و مارتيــن در ايــن خصــوص مــی گويــد: بــر اســاس آنچه که 
در طــول ســاليان از محتــوای مراســم محــرم و البتــه معاشــرت بــا 
شــهروندان و همســايگان مســلمان درک کــرده ام، آزادگی حســين 
ــل )ع(،  ــدم ابوالفض ــات ق ــاداری و ثب ــت، وف ــن مظلومي )ع( در عي
صبــر و شــکيبايی بــی پايــان زينــب )س( و اوج معصوميــت رقيــه 

و علــی اصغــر اســت.

lعاشــورا بســتر ظهــور شــخصیت هایــی از جنــس 
اســاطیر افســانه ای

امــا تصــور ماريانــا رنــگ ديگــری دارد و معتقــد اســت: بدون شــک 
بــا نــگاه و ادراک زمينــی نمــی تــوان در مورد شــخصيت هــای اين 
قائلــه ســخن گفــت زيــرا بــه نظــر مــن ايــن شــخصيت ها بيشــتر 
ماننــد اســاطير افســانه ای هســتند کــه ملــت هــا و اقــوام مختلــف 
ــی  ــاهکارهای ادب ــاوت در ش ــای متف ــد در دوره ه ــرده ان ــعی ک س

خــود نمونــه هايــی هماننــد آنهــا را خلــق و تصويــر کننــد.
وی تصريــح مــی کنــد: در نــگاه شــخصی مــن آنجــا کــه حســين 
)ع( طفــل صغيــر خــود را بــه اميــد بيــدار کــردن وجــدان بــه خواب 
رفتــه دشــمنان بــاالی دســت مــی گيــرد و گلــوی آن نــوزاد بــا تير 
کينــه و جهالــت دريــده مــی شــود، نهايــت مظلوميــت و صــد البته 
ــزی  ــن چي ــت و اي ــد اس ــت خداون ــر خواس ــودن در براب ــليم ب تس
ــه  ــه خاطــر آن، بايــد ب ــار عــزاداری ب اســت کــه مســلمانان در کن

داشــتن چنيــن رهبــر و امامانــی بــه خــود ببالنــد.
آری حســين )ع( چــراغ هدايــت و کشــتی نجــات اســت و شــنيدن 
ــم از  ــی، آن ه ــان و آزادگ ــه از ايم ــن مرتب ــد اي ــخنانی در تائي س
غيرمســلمانان بــه واســطه آشــکار شــدن بيــش از پيــش حقانيــت 
و جاودانگــی فرهنــگ عاشــورا و قهرمانــان کربــال شــيرين اســت، 
آزادمــردان و شــيرزنانی کــه حتــی پيــروان ســاير مذاهــب و اديــان 

نيــز بــه حضــور آنهــا در تاريــخ مــی بالنــد.
ــت و  ــش، حقيق ــش و خاندان ــدای خوي ــا ف ــا ب ــی ه ــام مظلوم ام
پيامــی را بــرای هميشــه زنــده نــگاه داشــت کــه جبهــه ناحــق بــه 
خيــال خــام خــود بــرای خامــوش کــردن چــراغ فروزانــش تمــام 
شــقاوت و کينــه تــوزی هايــش را در دشــت کربــال با شمشــيرهای 
جهــل بــر پيکــر اســالم و شــيعه آل علــی )ع( فــرود آوردنــد، غافل 
ــت و  ــان اس ــدگار و درخش ــه مان ــق هميش ــيد ح ــه خورش از آن ک

باطــل محکــوم بــه فنــا و روســياهی.

عاشورا و دلدادگی ارامنه تبریز/حسین مایه فخر عالمیان است
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ــب  ــن در ش ــردم نائی م
محــرم   13 و   12
معــروف بــه شــب »بنی 
عــزاداری  بــه  اســد« 
ــام حســین)ع(  ــرای ام ب
اســیران  کاروان  و 
می پردازنــد  کربــا 
ــوم  ــه رس ــز از جمل ــه نی ــزاری تعزی و برگ

شب هاســت.  ایــن 

مراســم عــزاداری نايينی هــا بــرای ســيد و 
ســاالر شــهيدان بــه پايــان دهــه نخســت محرم 
ــه  ــرض ارادت ب ــن ع ــه اي ــود بلک ــم نمی ش خت
ــان  ــا پاي ــال ت ــهيدان کرب ــين )ع( و ش ــام حس ام

ــه دارد. ــر ادام ــاه صف م
ــی از  ــنت قديم ــک س ــر ي ــا ب ــب بن ــن ترتي بدي
ــا پايــان مــاه صفــر جوانــان  ابتــدای ايــن مــاه ت
محلــه نيــم ســاعت پيــش از آغــاز مراســم 
ــع  ــينيه جم ــی حس ــدان بيرون ــزاداری، در مي ع
شــده و بــه کوبيــدن دهــل بــرای دعــوت مــردم 

ــد. ــکان می پردازن ــن م ــه  اي ب

مهم تریــن  از  »جــوش«  lآییــن 
ــرم ــاه مح ــن در م ــردم نائی ــوم م رس
ــن رســوم  برگــزاری آييــن »جــوش« از مهم تري
مــردم نائيــن در مــاه محــرم اســت، بديــن ترتيب 
کــه از شــب ششــم محــرم، در زمانــی خــاص از 
عــزاداری، مــردم دايــره وار ايســتاده و بــه دو گروه 
تقســيم مــی شــوند و بــا فريــاد يــا حســين)ع( بر 

ــد. ســر و ســينه می زنن
ــر  ــرايی دو نف ــه س ــن نوح ــان گرفت ــس از پاي پ
ــا يکديگــر بــه خوانــدن دوازده بنــد  هــم صــدا ب
ــه  ــی ک ــد در حال ــانی می پردازن ــم کاش محتش
ــزاداران  ــل ع ــان خي ــر از مي ــا يکديگ ــگام ب هم

ــد. ــی کنن ــور م عب

در  »بنی اســد«  شــب  lعــزاداری 
هیئــت چهــل دختــران و کلــوان

ــه شــب  ــه  ب ــاه محــرم ک ــيزدهم م در شــب س
ــه  ــت محل ــت هيئ ــروف اس ــد« مع ــی اس »بن
چهــل دختــران در امامــزاده ســلطان ســيد 
ــزاده  ــوان در امام ــه کل ــت محل ــی)ع( و هيئ عل
ــزاری عــزاداری  ــه برگ ــه )س( ب ســلطان موصلي
ــز  ــردم ني ــام م ــد و تم ــی پردازن ــينه زنی م و س
در ايــن دو هيئــت بــرای ســوگواری شــب ســوم 
شــهادت امــام حســين )ع( و غريبــی کاروان امام 
حســين )ع( و شــهادت امــام ســجاد )ع( حضــور 

پيــدا می کننــد.
در ايــن ميــان عــزاداری خــاص و ســنتی هفــت 
ــام محــرم شــهرت  ــن در اي ــت  قديمــی نائي هيئ
بســيار دارد و ايــن عزاداری هــا پــس از اجــرا 
ــن هفــت  ــه شــيوه خــاص در حســينيه های اي ب
هيئــت در امامــزاده ســلطان ســيد علــی )ع( ادامه 

ــد. ــدا می کن پي
در شــب های 12 و 13 مــاه محــرم در برخــی 
ــه  ــم تعزي ــتان مراس ــن شهرس ــای اي هيئت ه

ــود. ــی ش ــزار م ــز برگ ــی ني خوان

عــزاداری ســنتی هفــت هيئــت  قديمی نائيــن در 
شــب و روزهــای پايانــی دهــه نخســت محــرم از 
شــهرت خاصــی برخــوردار اســت؛ اين مراســم در 
شــب تاســوعا بديــن ترتيــب اســت کــه از اوايــل 
ــن  ــی نائي ــی قديم ــای مذهب ــت ه ــب هيئ ش
ــه ترتيــب  ــه شــهر هســتند ب کــه از هفــت محل
ــرف  ــه ط ــن ب ــم نائي ــازار قدي ــی از راه ب خاص
ــن  ــد و در اي ــی رون ــران م ــل دخت ــقاخانه چه س
ــه  ــل)ع( ب ــرت ابوالفض ــرام حض ــه احت ــکان ب م
عــزاداری می پردازنــد و ســپس همگــی وارد 
ــه  ــده و ب ــی )ع( ش ــيد عل ــلطان س ــزاده س امام

ــد. ــه می دهن ــکان ادام ــن م ــزاداری در اي ع

ــی در  ــت قدیم ــت هیئ ــزاداری هف lع
ــه نخســت محــرم ده

احمــد جبلــی نائينــی رئيــس اداره اوقــاف و امــور 
ــت  ــن هف ــزاداری اي ــاره ع ــن درب ــه نائي خيري
هيئــت قديمــی بــه مهــر می گويــد: در روز 
تاســوعا ايــن هيئت هــا شــامل هيئــت حســينيه 
ــو،  ــرای ن ــوان، س ــينيه چل ــجد، حس ــاب المس ب
ــت  ــران و در نهاي ــل دخت ــه، چه ــاد، پنجاه نوآب
کــوی ســنگ در هرکــدام از ايــن حســينيه ها بــه 
همــان ترتيــب بيــان شــده حاضــر و به عــزاداری 
بــرای حضــرت ابوالفضــل )ع( می پردازنــد و 
پــس از رســيدن بــه هيئــت چهل دختــران 
ــه  ــا ب ــه و آنج ــن رفت ــزاده نائي ــه امام ــی ب همگ

عــزاداری ادامــه می دهنــد.
در طــول دهــه اول محــرم تــا شــب بنــی اســد 
ــزاداری  ــرای ع ــت ب ــت هيئ ــن هف ــی اي تمام
ــدوی  ــی رون ــران م ــل دخت ــينيه چه ــه حس ب
ادامــه داد: در روز عاشــورا نيــز دو هيئــت 
مذهبــی از ايــن هفــت هيئــت قديمــی از 
ــلطان  ــزاده س ــه امام ــم ب ــت قدي ــير باف مس
موصليــه مــی  رونــد و پنــج هيئــت ديگــر نيــز 
ــه طــرف امامــزاده ســلطان  ــرای عــزاداری ب ب

ــد. ــی  آين ــی م عل
رئيــس اداره اوقــاف و امــور خيريــه نائيــن تاکيــد 
کــرد: در طــول دهــه اول محــرم تــا شــب 
ــرای  ــت ب ــت هيئ ــن هف ــی اي ــد تمام ــی اس بن
عــزاداری بــه حســينيه چهــل دختــران مــی روند 
ــت  ــرم در هيئ ــاه مح ــا 12 و 13 م ــان ب و همزم
ــه  ــران مراســم تعزي ــوان و چهــل دخت هــای چل

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ خوان

شــام  مراســم  خــاص  lســبک 
ناییــن در  غریبــان 

وی بــا بيــان اينکــه مراســم شــام غريبــان امــام 
حســين)ع( در نائيــن بــه ســبک خاصــی برگــزار 
ــردم  ــب م ــل ش ــرد: اواي ــه ک ــود، اضاف ــی ش م
ــته  ــه دو دس ــی ک ــنگ در حال ــوی س ــه ک محل
شــده و شــمعی بــه دســت گرفتــه انــد بــه طرف 
مســجد حضــرت ســجاد )ع( بــرای عــرض 

ــد و  ــت می کنن ــن حرک ــه زين العابدي ــليت ب تس
ــاد نوحــه ای خــاص و ســنتی  ــه فري ــا ب در آن ج

ــد. ــی پردازن ــزاداری م ــه ع ب
جبلــی نايينــی بــا بيــان اينکــه ســاعتی پــس از 
ايــن مراســم عــزاداران هيئــت حســينيه چلــوان 
ــه دســت  ــمعی ب ــان ش ــر زن ــر س ــز دســت ب ني
ــش  ــه ش ــب ب ــای ش ــا انته ــدا ت ــه و از ابت گرفت
ــد،  ــی رون ــزاداری م ــرای ع ــر ب ــينيه ديگ حس
گفــت: ايــن گــروه در حالــی کــه بــرق حســينيه 
خامــوش شــده اســت نوحــه ای بــا مضمونــی در 
ــد. ــاد می کنن ــروه نخســت فري ــه گ ــواب نوح ج

ــا  ــزاداری نایینی ه ــوم ع ــر رس lدیگ
ــر ــرم و صف در مح

تعزيــه و شــبيه گردانــی يکــی از رســوم 
ــوعا و  ــای تاس ــه در روزه ــت ک ــزاداری اس ع
ــی  ــزار م ــان برگ ــتای باغس ــورا در روس عاش
شــودوی بــا اشــاره بــه برخــی از ديگــر رســوم 
عزاداری هــا در نائيــن تصريــح کــرد: روزهــای 
ديگــر محــرم و صفــر از قبيــل شــب اول مــاه 
صفــر، اربعيــن و 2۸ صفــر هــم مراســم هــای 
ــه طــور  عــزاداری خاصــی برگــزار می شــود؛ ب
ــوان در  ــه کل ــر در محل ــال در شــب 2۸ صف مث
مقابــل امامــزاده حيــدر )ع( ديگ هــای آش 
ــزاداری از  ــت ع ــب هيئ ــن ش ــده و در اي برپاش
ــوان  ــه حســينيه کل ــاب المســجد ب ــينيه ب حس
ــه  ــل ديگ هــای آش ب ــده و ســپس در مقاب آم

ــد. ــی پردازن ــزاداری م ع
رئيــس اداره اوقــاف و امــور خيريــه نائيــن اضافــه 
کــرد: همچنيــن تعزيــه و شــبيه گردانــی يکــی از 
رســوم عــزاداری اســت کــه در روزهــای تاســوعا 
ــی  ــزار م ــان برگ ــتای باغس ــورا در روس و عاش

شــود.

ــی در  ــه خوان ــی و تعزی ــبیه خوان lش
ــن ــران نائی ــتای باف روس

ــم  ــه مراس ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی نايين جبل
ــتای  ــی در روس ــه خوان ــی و تعزي ــبيه خوان ش
بافــران نائيــن در نــوع خــود بــی نظيــر و ديدنی 
اســت، گفــت: ايــن مراســم کــه در روز عاشــورا 
ــز اســت  برگــزار مــی شــود بســيار حــزن انگي
و مردمــی کــه وســيله نقليــه دارنــد در روز 
عاشــورا از شــهرها و روســتاهای اطــراف بــرای 
ــه  ــود را ب ــکوه خ ــم باش ــن مراس ــاهده اي مش

ــانند. ــی رس ــران م باف
مراســم »چــق چقــی زنــی« يکــی از آييــن های 
ــا  ــرد نايينيه ــه ف ــر ب ــذاب، و منحص ــی ج قديم
اســت که در طــول مــاه هــای عــزاداری حضرت 
ــوی  ــت ک ــط هيئ ــين )ع( توس ــداهلل الحس اباعب
ســنگ و محمديــه در امامزاده ســلطان ســيدعلی 

ايــن شهرســتان برگــزار مــی شــود.
در ايــن مراســم دو نفــر در حالــی کــه دو 
قطعــه چــوب بــه نــام »چــق چقــی« در 
دســت می گيرنــد، روبــروی هــم ايســتاده و بــا 
ــا  ــوب ه ــن چ ــوان اي ــاص نوحه خ ــگ خ آهن
ــه  ــن شــيوه ب ــه اي ــد و ب ــی زنن ــه هــم م را ب
ــين  ــداهلل حس ــرت اباعب ــرای حض ــزاداری ب ع

ــد. ــی  پردازن )ع( م

عزاداری نایینی ها   در شب »بنی اسد«/برگزاری تعزیه خوانی ۱۲ محرم

فاطمه کازرونی
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را  مرزهــا  حســین)ع(  بــه  عشــق 
درنوردیــده و اتبــاع مســلمان جمهوری 
آذربایجــان و گرجســتان را در کنــار 
مــردم شهرســتان آســتارا جمــع کــرده 
ــهیدان،  ــاالر ش ــهادت س ــم ش ــا در غ ت
ــد.  ــاری کنن ــه ج ــر گون ــزا ب ــک ع اش

ــدر  ــرزی بن ــتان م ــرم در شهرس ــاه مح ــزاداری م ــای ع ــن ه آيي
آســتارا دوســتداران زيــادی در ميــان مــردم مناطــق جنوبــی کشــور 
مســلمان جمهــوری آذربايجــان داشــته و هــر ســاله تعــداد زيــادی 
از دوســتداران اهــل بيــت)ع( را بــه ايــن شهرســتان مرزنشــين مــی 

کشــاند.
عشــق بــه حســين )ع( هرســاله خيــل عظيــم ايــن عاشــقان را بــه 
حــرم مطهــر امــام زادگان ابراهيــم و قاســم )ع( آســتارا، مســاجد و 
تکايــا کشــانده و مســلمانان آذری در تاســوعا و عاشــورای حســينی 

بــه عــزای ســرور و ســاالر شــهيدان مــی نشــينند.
ــتارا، مســاجد  ــم و قاســم )ع( آس ــام زادگان ابراهي ــر ام ــرم مطه ح
ــه  ــتارا از جمل ــع آس ــجد جام ــا و مس ــر، غرب ــک ل ــيه، گيل عباس
ــا  ــی در آنه ــلمان آذری و گرج ــاع مس ــه اتب ــت ک ــاجدی اس مس
ــه   ــی، ب ــينه و زنجيرزن ــزاداری، س ــر ع ــالوه ب ــه و ع ــور يافت حض
اقامــه نمــاز پرداختــه و بــرای شــفای بيمــاران خــود دعا مــی کنند.
ــران جمهــوری آذربايجــان در مراســمات مذهبــی مــاه محــرم  زائ
ــرور و  ــهيد پ ــردم ش ــد م ــينی همانن ــورای حس ــوعا و عاش و تاس
ــار  ــن کــرده و در کن ــاس ســياه برت ــه آســتارا لب هميشــه در صحن
روحانيــون، مســئوالن و شــيفتگان ســرور و ســاالر شــهيدان امــام 

ــد. ــی پردازن ــزاداری م ــه ع حســين )ع( ب
تمــام مداحــی هــا در مســاجد شهرســتان مــرزی آســتارا بــه زبــان 
آذری اجــرا مــی شــود و مداحــان آســتارايی در روزهــای تاســوعا و 
ــای  ــی را در رث ــن اشــعار مذهب عاشــورای حســينی، ســوزناک تري
ــی  ــت م ــب )س( قرائ ــرت زين ــب حض ــهدا )ع( و مصائ ــيد الش س

ــران آذری مــی شــود. ــدوه زائ کننــد کــه موجــب حــزن و ان
امســال نيــز بــه رغــم بــارش شــديد بــاران در شهرســتان مــرزی 
آســتارا، توجــه ويــژه اتبــاع آذری بــه ســخنرانی روحانيــان مســتقر 
در مســاجد دربــاره قيــام امــام حســين )ع( و يــاران باوفــای 
ايشــان، گفتگــو بــا روحانيــان مســاجد، اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر 
عاشــورا بــه يــاد آخريــن نمــاز ظهــر امــام حســين )ع( و حضــور در 
مراســمات شــبيه خوانــی و تعزيه مســاجد و تکايــای از نــکات قابل 
ــتان  ــتان در شهرس ــان و گرجس ــوری  آذربايج ــاع جمه ــه اتب توج

مــرزی آســتارا اســت.

lحیات اسام مرهون عاشورا است
سرپرســت يکــی ازکاروان هــای زائــران آذربايجانــی که اهل شــهر 
باکــو بــوده و از طريــق شــهر مــرزی آســتارای جمهــوری اســالمی 
ايــران عــازم کربــالی معلــی اســت، بــا بيــان اينکــه  ايرانــی هــا و 
مــردم آســتارا بســيار مهمان نــواز هســتند، می گويــد: مناســبات دو 

ملــت مســلمان ايــران و آذربايجــان ناشــی از احتــرام بــه عاليــق 
ديرينــه و پيونــد هــای مســتحکم اســت.

ــوران و مســئوالن  ــه مام ــه اينک ــاره ب ــا اش ــر حســين اف ب ماه
ــا  ــه ای ب ــران همــکاری صميمان مــرزی جمهــوری اســالمی اي
زائــران آذری عــازم کربــالی معلــی دارنــد، توضيــح مــی دهــد: 
ــای دو  ــام ه ــن مق ــل بي ــای کام ــی ه ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ب
ــران آذری،  ــای زائ ــرای تســهيل در حرکــت کاروان ه کشــور ب
هيــچ مشــکلی بــرای کاروان هــا در کشــور ايــران پيــش نيامــده 
و مــا از مســئوالن گمرکــی ايــران و مــردم مهمــان نــواز آســتارا 

ــم. ــی داري تشــکر و قدردان
ــينی در  ــورای حس ــزاداری عاش ــه ع ــاره ب ــا اش ــه آذری ب ــن تبع اي
شهرســتان آســتارا مــی افزايــد: مســئله محــرم و عاشــورا از بنيادی 
ــوده کــه حيــات  تريــن و اصلــی تريــن مســائل مکتــب تشــييع ب

اســالم مرهــون آن اســت.
حســين اف فرهنــگ عاشــورا را سرمشــقی روشــن و کارســاز بــرای 
تمــام ملــت هــای آزاده جهــان دانســته و تصريــح مــی کنــد: امــام 
حســين )ع( بــه مــا درس آزادگــی آموخــت کــه هرگــز نبايد تســليم 

ظلــم بــود.
يکــی ديگــر از اتبــاع مســلمان جمهــوری آذربايجــان کــه 
ــان  ــه پاي ــم ب ــه ق ــوزه علمي ــود را در ح ــوزوی خ ــالت ح تحصي
رســانده، بــا بيــان اينکــه قيــام امــام حســين)ع( ايســتادگی در برابر 
متجــاوزان، بــا هــدف احيــای ديــن، اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف 
ــت،  ــوده اس ــالم ب ــن اس ــاز در دي ــداری نم ــر و پاي ــی از منک و نه
اظهــار مــی کنــد: امــام حســين)ع( در واقعــه عاشــورا درس ايثــار، 
شــهامت و فــداکاری را بــه بشــريت آموخــت و بــرای هميشــه زنده 

ــوش نمــی شــود. ــز فرام ــوده و هرگ ــد ب و جاوي
 

ــیعیان  ــن ش ــرم در بی ــاه مح ــت م ــت و اهمی lحرم
ــان آذربایج

ــا اشــاره بــه اينکــه مــاه محــرم در نــزد مــردم  علــی محمــد اف ب
ــترين   ــتند و بيش ــيعه هس ــا ش ــه عمدت ــان ک ــوری آذربايج جمه
ــی  ــت خاص ــت و اهمي ــا دارد، از حرم ــاره اروپ ــلمانان را در ق مس
ــاه محــرم در  ــنتی م ــزاداری س ــای ع ــن ه ــوردار اســت و آيي برخ
اغلــب مناطــق ايــن کشــور برگــزار مــی شــود، ادامــه مــی دهــد: 
در روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســينی مــردم جمهــوری 
آذربايجــان بــه مــوازات برگــزاری آييــن هــای عــزاداری اقــدام بــه 
توزيــع نــذورات کــرده و ســفره های احســان امــام حســين )ع( را در 

ــد. ــی پهــن مــی کنن ــکان هــای مقــدس مذهب مســاجد و م
وی مداحــی مداحــان ايرانــی در وصــف ســيد الشــهدا )ع( و 
ــای  ــم ه ــد: مراس ــی گوي ــتايد و م ــی س ــال را م ــدگان کرب بازمان
عــزاداری دهــه محــرم در شــهرهای آســتارا، اردبيــل و زنجــان در 
بيــن مــردم جمهــوری آذربايجــان از محبوبيــت خاصــی برخــوردار 
اســت و در ايــن ايــام اتبــاع آذری بــه قصــد شــرکت در مراســمات 
ــه کشــور  ــاه محــرم و تاســوعا و عاشــورای حســينی ب ــی م مذهب
ــفر  ــران س ــوری اســالمی اي دوســت، همســايه و مســلمان  جمه

ــد. مــی کنن

ــرز  ــتان از م ــان و گرجس ــاع آذربایج ــت اتب lعزیم
ــی ــای معل ــه کرب ــتارا ب ــی آس زمین

ــا بيــان اينکــه  همــه ســاله در مــاه  مديــر پايانــه مــرزی آســتارا ب
ــه  ــتارا ب ــی آس ــرز زمين ــی از م ــای خارج ــزام کاروان ه ــرم اع مح
ــح  ــود، توضي ــی ش ــام م ــين )ع( انج ــرت حس ــر حض ــد مطه مرق
ــس از  ــی جمهــوری آذربايجــان پ ــی دهــد:  کاروان هــای زيارت م
ورود بــه ايــران از طريــق مــرز زمينی آســتارا و زيــارت امــام زادگان  
ابراهيــم و قاســم)ع( راهــی مشــهد مقــدس و حــرم مطهــر امــام 
رضــا )ع( شــده و پــس از چنــد روز اقامــت بــه ســمت کشــور عراق 

و کربــالی معلــی راهــی مــی شــوند.
ــران آذری و  ــردد زائ ــش ت ــه افزاي ــاره ب ــا اش ــايی ب ــالل ديانس ج
گرجســتان در مهــر مــاه ســال جــاری بــه مقصــد کربــالی معلــی  
ــق  ــی و از طري ــورت کاروان ــه ص ــران ب ــی از زائ ــد: برخ ــی افزاي م
اتوبــوس هــای ويــژه مســافرتی و برخــی ديگــر نيــز بــه صــورت  
شــخصی راهــی حــرم هــای پــاک و منــور حضــرت امــام 
حســين)ع( و حضــرت ابوالفضــل )ع( درکربــالی معلــی و همچنين 

ــوند. ــی ش ــدس م ــهد مق ــا )ع( در مش ــام رض ــرت ام حض
ــر  ــال حاض ــد: درح ــی ده ــه م ــتارا ادام ــرزی آس ــه م ــر پايان مدي
بيــش از 100 نفــر از اتبــاع جمهــوری آذربايجــان و گرجســتان  بــا 
اســتفاده از مســير زمينــی ايــران بــه کربــالی معلی مشــرف شــده 
انــد و ايــن ســفرهای زيارتــی همچنــان ادامــه دارد و آمــار فــوق بــا 

نزديــک شــدن بــه اربعيــن حســينی  افزايــش خواهــد يافــت.
ــا کربــال چقــدر  ــه ات ت ــا باشــی و فاصل ــدارد کجــای دني فرقــی ن
باشــد. مهــم ايــن اســت کــه عشــق بــه حســين )ع( مرزهــا را در 
ــا حســين  ــک ي ــا لبي ــه جــای دني ــده و عاشــقان وی در هم نوردي
گويــان تاســوعا و عاشــورای ســرور و ســاالر شــهيدان را به ســوگ 

مــی نشــينند.

عشق به حسین )ع( حد و مرز نمی شناسد
مهدی 

حسین نژادی
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محلــی  مراســم  و  هــا  ســوگواره 
شــرقی  آذربایجــان  در  عــزاداری 
بــدون شــک جــز خودجوش تریــن 
حرکت هــای مردمــی اســت کــه در 
ایــام محــرم بــه اوج شــور و شــعور 

می رســد.  خــود 

ــرقی را  ــان ش ــزاداری در آذربايج ــی ع ــم محل ــوگواره ها و مراس س
ــن  ــدون کمتري ــه ب ــت ک ــی دانس ــن ظرفيت هاي ــد مردمی تري باي
ــتر  ــوش در بس ــورت خودج ــه ص ــال ب ــی و کام ــارات دولت اعتب
عزاداری هــای مــاه محــرم شــکل می گيرنــد و می تواننــد 
ــد. ــورايی باش ــگ عاش ــام فرهن ــال پي ــرای انتق ــير ب ــن مس بهتري
ــيد و  ــوگواری س ــام س ــاز اي ــيدن محــرم الحــرام و آغ ــرا رس ــا ف ب
ــد  ــرقی همانن ــان ش ــری آذربايج ــيمای ظاه ــهيدان س ــاالر ش س
ــن  ــر ت ــينی را ب ــزای حس ــياه ع ــت س ــور رخ ــاط کش ــاير نق س
ــود  ــی ش ــو م ــی ممل ــتان والي ــن اس ــار اي ــه و کن ــد گوش می کن
ــای  ــوگواره ه ــا و س ــه ه ــرای برنام ــورايی و اج ــای عاش از نواه
ــت و  ــه حماي ــدون هيچگون ــوارد ب ــياری از م ــه در بس ــی ک محل
ــی  ــطه ارادت و دلدادگ ــه واس ــا ب ــی و تنه ــتگيری های دولت دس

توده هــای مردمــی شــکل می گيــرد.

lعمــری کــه بــا شــور و دلدادگــی در ســوگواره های 
ــذرد ــی می گ محل

ــت  ــزی اس ــوان تبري ــان ج ــه مداح ــدان از جمل ــا خن محمدرض
ــن  ــفيدان و س ــش س ــی ري ــن و حت ــالن م ــم نس ــد: ه می گوي
ــام  ــد، اي ــاد می آورن ــه ي ــه ب ــی ک ــز از زمان ــز ني ــتگان تبري گذش
ــی  ــوگواره های محل ــا و س ــن برنامه ه ــرم را در همي ــزای مح ع

ســپری کرده انــد.
وی ادامــه می دهــد: مراســمی چــون ســينه زنــی  در دســته 
ــازار  ــزاداری ب ــی در مراســم ســنتی ع ــا زنجيرزن ــی ت جــات خيابان
ــی( روز  ــه خوان ــن در شــبه )تعزي ــا اشــک ريخت ــز ي ــه تبري مظفري
تاســوعا و عاشــورا در دامنــه کــوه عــون بــن علــی همــه تجربيــات 
ــای  ــز از روزه ــژه تبري ــه وي ــتان ب ــردم اس ــف م ــل های مختل نس

ــهيدان هســتند. ــاالر ش ــيد و س ــزای س ع
ايــن مــداح تبريــزی خاطــر نشــان می کنــد: بــه جــرات می تــوان 
گفــت هميــن ســوگواره ها و مراســم عــزاداری محلــی مهمتريــن 

عامــل انتقــال ســينه بــه ســينه مفاهيــم و محتــوای عزاداری هــای 
ــی چــون شــعرها و  ــام عاشــورا در قالب هاي محــرم و در نتيجــه پي
نواهــای عاشــورايی، شــعرهای مذهبــی و مداحــی هــا مادحــان و 
ــده  ــخ ش ــدگار تاري ــه مان ــه هميش ــن واقع ــان اي ــای راوي روايت ه
اســت و اکنــون مــا وارثــان ايــن ميــراث ادبــی، فرهنگــی و مذهبی 

عظيــم هســتيم.

lمــردم رکــن اصلــی ســوگواره هــای محلــی 
آذربایجــان شــرقی هســتند

ــات  ــی اداره کل تبليغ ــات مذهب مســئول شــورای هماهنگــی هيئ
ــی  ــوگواره های محل ــد: س ــرقی می گوي ــان ش ــالمی آذربايج اس
ــود در  ــن وج ــا اي ــا ب ــد ام ــی دارن ــت مردم ــاًل حال ــتان کام اس
ســال های گذشــته بســيار تــالش شــده تــا ايــن حــوزه ســاماندهی 

ــد. ــت کنن ــد فعالي ــدون مجــوز نمــی توانن ــون ب شــود و اکن
فتــح اهلل زاده بــا بيــان اينکــه ايــن اقــدام بــا ايــن هــدف صــورت 
مــی گيــرد تــا از ورورد انحرافــات، بدعــت هــا و خرافــات بــه ايــن 
ــی  ــا نم ــد: ام ــود، می افزاي ــری ش ــی جلوگي ــاًل مردم ــتر کام بس
ــار  ــر ب ــا از زي ــن ســوگواره ه ــودن اي ــی ب ــوان صــرف روح مردم ت
ــی  ــانه خال ــا ش ــوی آنه ــادی و معن ــای م ــزی و حمايت ه برنامه ري
کــرد و بايــد گفــت در خصــوص حمايت هــای دولتــی و زيرســاخت 

هــای قانونــی ايــن حــوزه خــالء هايــی وجــود دارد.
دبيــر ســتاد ســاماندهی شــئون فرهنگــی در مناســبت های مذهبی 
ــث ورود  ــر باع ــن ام ــد: همي ــح می کن ــرقی تصري ــان ش آذربايج
برخــی ســوء اســتفاده کننــدگان و البتــه کســانی مــی شــود کــه به 
دنبــال القــاء انحرافــات و شــبهات هســتند زيــرا متاســفانه برخــی 
تــالش می کننــد مراســم دينــی و مذهبــی را از مســاجد و هيئــات 
بــه خيابان هــا و صرفــاً دســته هــای شــاه حســين گويــی محــدود 
کننــد کــه متاســفانه گاه حتــی ايــن مراســم نيــز ســوری هســتند 
و تخلفاتــی ماننــد تعــدی بــه حقــوق شــهروندی و بی توجهــی بــه 
موضــوع حجــاب و عفــاف نيــز در آنهــا رخ مــی دهــد کــه بــا روح 

واقعــی ســوگواره هــای ســنتی و محلــی در تعــارض اســت.

lلزوم بازنگری فلسـفه مراسـمی چون عزاداری های 
خیابانی

ــات  ــی اداره کل تبليغ ــات مذهب مســئول شــورای هماهنگــی هيئ
اســالمی آذربايجــان شــرقی وجــود بيــش از 250 شــاعر مذهبــی 
و بيــش از پنــج هــزار مــداح را از مهمتريــن ظرفيــت هايــی مــی 

دانــد کــه در ايــن ســوگواره ها حضــور و ظهــور می يابنــد و معتقــد 
اســت: مداحان و شــعرا نقــش محــوری و بســيار اثرگذار در مراســم 
مذهبــی اســتان بــه ويــژه ســوگواره های محــرم دارنــد کــه البتــه 
ــت  ــتند و در جه ــی هس ــت و منف ــرات مثب ــا اث ــه ب ــی دولب چاقوي
مثبــت نيــز کــه همــان نشــر و ترويــج پيــام و فرهنــگ عاشــورايی 
ــن  ــر همي ــده و ب ــه نش ــه کار گرفت ــل ب ــورت کام ــه ص ــت، ب اس
اســاس مدتی اســت کــه تدويــن و ابــالغ دســتورالعمل ســاماندهی 

مداحــان و شــعرای مذهبــی در دســت اقــدام اســت.
فتــح اهلل زاده عزاداری هــای خيابانــی را نيــز از جملــه ظرفيــت های 
ســوگواره هــای محــرم می دانــد و می گويــد: اگــر ايــن برنامــه هــا 
هــم بــه لحــاظ کيفــی و هــم بــه لحــاظ کمــی بــا رعايــت اصــول 
ــد يــک حرکــت  ــی برگــزار شــود، مــی توان و حــدود دينــی و عقل
تبليغــی عظيــم باشــد امــا بايــد فلســفه آن بايــد بازنگــری شــود و 
شــکل مطلــوب اين اســت کــه هيــات و دســته جــات مراســم خود 
را در مســاجد بــا برگــزاری نمــاز و ســخنرانی های دينــی آغــاز کنند 
ــه صــورت محــدود در خيابان هــا عــزاداری شــود کــه  و ســپس ب
ــرای جــذب حداکثــری  ــا هــدف ايجــاد فضايــی ب ــد ب آن هــم باي
مــردم بــه ديــن صــورت گيــرد و نــه ابــزاری بــرای ســوء اســتفاده 

بدخواهــان و تضييــع کننــدگان حقــوق شــهروندی و اجتماعــی.

ــوای  ــش محت ــش از پی ــج بی ــن و تروی ــزوم تبیی lل
دینــی و کام و پیــام ائمــه )ع( در ســوگواره های 

ــی محل
از  نيــز  تبريــز  اســالمی شهرســتان  تبليغــات  اداره  رئيــس 
ــرای  ــه عنــوان فرصــت بزرگــی ب ســوگواره های محلــی محــرم ب
ــگ  ــارف اهــل و فرهن ــژه مع ــه وي ــن ب ــارف دي ــغ و نشــر مع تبلي
ــام راحــل )ره(  ــر ام ــه تعبي ــد: ب ــد و می گوي ــاد می کن عاشــورايی ي
ــا توجــه  ــده نگــه داشــته و ب ــر اســالم را زن ــن محــرم و صف همي
بــه ايــن اهميــت، همــواره مطمــع نظــر دشــمنان در برهــه هــای 

ــت. ــوده اس ــف ب مختل
حبيــب طاهــری خاطــر نشــان می کنــد: بــه هميــن دليــل 
دشــمنان از طــرق مختلــف چــون تــالش بــرای ايجــاد خــالء در 
ــوب از آن، وارد  ــای نامطل ــوه ه ــاد جل ــز ايج ــورا و ني ــی عاش معرف
ــزا در  ــس ع ــازی مجال ــبيه س ــات، ش ــا و خراف ــت ه ــردن بدع ک
ــرار  ــه ق ــورد هجم ــرم را م ــاب مح ــگ ن ــف فرهن ــطوح مختل س
ــن  ــزار اي ــار تاثيرگ ــن و اقش ــی مبلغي ــن رو آگاه ــد و از اي می دهن
ــز  ــيار حائ ــزاداری بس ــم ع ــوگواره ها و مراس ــی س ــوزه در برپاي ح

ــت. ــت اس اهمي
وی بــا اشــاره به ظرفيــت های بالقــوه ای که در مراســم و ســوگواره 
هــای آئينــی و عاشــورايی نهفتــه اســت، تاکيــد می کنــد: برگــزاری 
ــات  ــزاری هيئ ــرا، برگ مراســم شــبه، مداحی هــای دل نشــين و گي
مذهبــی و دســته هــای شــاه حســين گوی همگــی کامــال وجهــه 
ــازی های  ــه در فضاس ــی ک ــد و در صورت ــی دارن ــت مردم و ماهي
ــی و  ــت دولت ــار و حماي ــچ اعتب ــا هي ــه ب ــا ک ــرای آنه ــی ب تبليغ
حکومتــی قابــل اجــرا نيســتند، محتــوای دينــی معــرف کالم و پيام 
ــوگواره ها و  ــن س ــی را از اي ــن خروج ــود، بهتري ــده ش ــه گنجان ائم

مراســم عــزاداری محلــی و مردمــی خواهيــم داشــت.

عمری که با شور و دلدادگی می گذرد/ 
سوگواره های محلی مردم آذربایجان

حسن   عبدالهی

آیین های عاشـورایی
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آداب  خوانسـار  مـردم 
عـزاداری  رسـوم  و 
و  غیـرت  بـا  را  خـود 
پایـداری بـر سـر حفـظ 
از  دیریـن  سـنت های 
هجمه تحریـف در امان 
نگه داشـتند و با بسـتن 
شـال سـبز سـادات برکمـر همـت، رسـوم 

سـنتی خـود را حفـظ کردنـد. 

خوانسـار شـهری اسـت که سـابقه آن به پيش از 
اسـالم برمی گـردد امـا قرن ها سـابقه ديـن داری 
پرافتخـار  پيشانی نوشـت  بـر  را  واليـت داری  و 
تاريـخ خـود دارد؛ کهن شـهری که آداب و رسـوم 
عـزاداری خـود را با شمشـير غيرت و پايـداری بر 
سـر حفظ سـنت های ديرين از هجمه تحريف در 
امان نگه داشـته اسـت و نـوای تعزيه سـوگواری 
ايـن بـاغ شـهر ايرانـی آوازه جهانـی و بين المللی 

دارد.
سرتاسـر  محـرم  از  پيـش  خوانسـاری ها 
و  حسـينيه ها  مسـاجد،  خيابـان،  کوچه باغ هـا، 
تکايـای شـهر را بـا يـاد مظلوميـت امام حسـين 
)ع( و يـاران وفـادارش سـياه پوش می کننـد و بـر 
سـر هـر مسـجد، حسـينيه و تکايـای اين شـهر 

می تـوان نـام يـک هيئـت عـزاداری را ديـد.
از روز ششـم محرم شـهر خوانسـار حالـت عزای 
کـه  بـه شـکلی  بـه خـود می گيـرد،  عمومـی 
فعاليت هـای اقتصـادی و تجـاری نيز از ايـن روز 

می شـود. کمرنـگ 
از روز ششـم کار مدارس و ادارات نيز تحت الشعاع 
محـرم قـرار می گيـرد بـه گونـه ای کـه برخـی 
ادارات نيمه وقت هسـتند و يا کارکنـان آن در اين 

ايـام مرخصی مـی گيرند.
مراسـم عـزاداری در خوانسـار تـا روز دوازدهم ماه 
محـرم ادامـه دارد و پـس از آن نيـز در ادامـه مـاه 
محرم  وصفـر عزاداری ها در داخـل تکايا متمرکز 

می شـود.
از  محـرم  اول  دهـه  در  عـزاداری  برنامه هـای 
صبـح، بعدازظهـر و از غـروب تـا پاسـی از شـب 
ادامـه دارد و مـردم سـوگوار بـا حضور در مسـاجد 
و تکايـا به عزاداری برای سـيد و سـاالر شـهيدان 

می پردازنـد.
سـادات خوانسـاری در شـب ها و روزهـای مـاه 
محـرم بـا انداختـن شـال سـبز هنـگام ورود بـه 
ايـن  بـه  خاصـی  جلـوه  عـزاداری   هيئت هـای 

می دهنـد. مراسـم 

lتعزیه قودجان، پذیرای تعزیه گردانانی 
از سراسر کشور 

برپايـی تعزيـه نيـز از مهم ترين آيين های سـنتی 
خوانسـار اسـت کـه قدمـت آن بـه سـال هايی 
دور می رسـد؛ تعزيـه قودجـان شـهرتی جهانـی 
پذيـرای  ايـام  ايـن  در  و  دارد  بين المللـی  و 

اسـت. کشـور  سراسـر  از  تعزيه گردانانـی 
همچنيـن چنديـن تعزيه فعـال در خوانسـار، طی 
مـاه محـرم بعـد از ظهرهـا بـه اجـرای مراسـم 

می پردازنـد.

رضاعلی رضايی نويسنده و پژوهشگر خوانساری، 
در ارتبـاط بـا رسـوم عـزاداری مـاه محـرم در 
خوانسـار همـواره  ايـن شـهر می گويـد: شـهر 
مرکـزی برای توسـعه تشـيع بـوده اسـت و هنوز 
حسـينيه های قديمـی بـا حـال وهـوای سـنتی 
وجـود دارد کـه در ايـام محـرم و صفـر مراسـم 
عـزاداری اباعبـداهلل حسـين )ع( در آنهـا برگـزار 

می شـود.
نوحه خوانی خوانسـار دارای سـبک ويژه ای اسـت 
که اهالی شـهر در طول سـاليان سـال اين سبک 
را بـه خوبـی حفـظ کرده انـد و تجـدد گرايـی راه 
و  امـروزی  نوحه خوانی هـای  برخـی  در  يافتـه 
اسـتفاده از آهنگ هـای ترانـه که در برخـی نقاط 
بـه اسـم جـذب جوانـان رواج يافتـه اسـت در 

مداحی هـای خوانسـار جايـی نـدارد.
وی بـا بيـان اينکـه عـزاداری خوانسـاری ها بـه 
می شـود،  برگـزار  قديـم  سـنتی  شـيوه  همـان 
افـزود: چاووشـی خوانی پيـش از آغاز مـاه محرم 
همچنـان در خوانسـار رواج دارد و مردم اين شـهر 
پيـش از آغـاز مـاه محرم  بـا اين رسـم قديمی در 
کوچه خيابان های شـهر، فرارسـيدن ماه عزاداری 

سيدالشـهدا را اعـالم و يـادآوری می کننـد.
اين نويسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری با اشاره به 
اينکـه در هفته پيـش از آغـاز ماه محـرم جوانانی 
از هيئت هـای مختلـف شـهر بـا نصـب پارچـه، 
پرچـم و علم هـای عـزاداری، شـهر خوانسـار را 
به طـور کامل سـياه پوش می کننـد، ابراز داشـت: 
سـينه زنی در ايـن شـهر بـه همان شـيوه سـنتی 
و بـا مداحی هـای سـوزناک و اشـعار پرمعنـای 
سـوگوارانه انجـام می شـود و گذر زمان نتوانسـته 

بر ايـن آييـن قديمـی اثر بگـذرد.

lتجددگرایی در مداحی های خوانسـار 
جایـی ندارد

نوحه خوانـی  آييـن  واقـع  در  کـرد:  تاکيـد  وی 
خوانسـار دارای سـبک ويـژه ای اسـت کـه اهالی 
شـهر در طـول سـاليان سـال ايـن سـبک را بـه 
خوبـی حفـظ کرده انـد و تجـدد گرايـی راه يافتـه 
در برخـی نوحه خوانی هـای امـروزی و اسـتفاده از 
ترانه که در برخی نقاط به اسـم جذب جوانـان رواج 
يافته اسـت در مداحی های خوانسـار جايـی ندارد.

مداحی هـای  سـبک  اينکـه  بيـان  بـا  رضايـی 
خوانسـار را می توان در دسـتگاه حسـينی توصيف 
کـرد، ابـراز داشـت: در واقع پير غالمان اين شـهر 

مداحی هـا را بـه صـورت سـوزناک و دلنشـين 
گذشـته اجـرا و سـبکی را انتخـاب می کننـد کـه 

سـازگار بـا صحنه هـای کربـال باشـد.
وی بـا بيان اينکه با توجه به حفظ سـبک سـنتی 
در عزاداری هـای خوانسـار بدعت هـای عـزاداری 
کمتـر در آيين هـای سـنتی خوانسـار راه يافتـه 
اسـت، تاکيـد کـرد: نمی تـوان از نقـش روحانيت 
در هدايـت هيئت هـای مذهبـی غافـل شـد بـه 
ويـژه اينکـه مردم خوانسـار نيـز گوش بـه فرمان 
هدايـت علما دارنـد و حتـی قمه زنی نيز بـه دليل 

فتـوای علما در اين شـهر منسـوخ شـده اسـت.

علمـا،  راهنمایـی  از  lتبعیـت 
عزاداری هـای خوانسـار را از تحریف در 

اسـت داشـته  نگـه  امـان 
وی ابراز داشت: خوانسار تاکنون علمای زيادی از 
جمله  آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری،آيت اهلل 
سيد احمد خوانساری، آيت اهلل نجفی خوانساری، 
آيت اهلل العظمی علوی و آيت اهلل حاج سيد هادی 
غضنفری خوانساری به جهان تشيع معرفی کرده 
سنت های  حفظ  سرمنشأ  افراد  همين  که  است 

عزاداری در اين شهر هستند.
عضـو هيئـت علمـی دانشـگاه خوانسـار اظهـار 
داشـت: همه مردم خوانسـار از هر قشـر و شـغلی 
در ايام عـزاداری امام حسـين )ع( خدمت می کنند 
به گونـه ای کـه از نيمه محرم کوچـه خيابان های 
ايـن شـهر حالت نيمـه تعطيل بـر خـود می گيرد.

در واقـع تعزيـه از دوره صفويـه به خاطر تاسـيس 
حـوزه علميـه مريـم بيگـم صفـوی در خوانسـار 
رشـد پيدا کـرد که ايـن حوزه هنـوز نيز هر سـاله 
شـاگردان زيـادی را تربيـت می کندرضايـی بـا 
اشـاره به اينکه خوانسـار دارای هيئت های بسـيار 
زيادی اسـت کـه هرکـدام نـام يکـی از اهل بيت 
)ع( را بـرای خـود انتخـاب کرده اند، بيان داشـت: 
خوانسـاری ها بـرای سـادات احترام ويـژه ای قائل 
هسـتند و از قديم االيـام، سـادات ايـن شـهر در 
مـاه محرم بـا انداحتن شـال سـبز بـه هيئت های 
عـزاداری وارد می شـوند و اين نوع پوشـش شـور 

خاصی بـه عـزاداری می بخشـد.
وی تعزيـه خوانی را از سـنت های مهم عـزاداری 
خوانسـار توصيـف کـرد که اغلـب بعـد از ظهرها 
برپا می شـود و بيان داشـت: در واقع تعزيـه از دوره 
صفويـه بـه خاطـر تاسـيس حـوزه علميـه مريم 
بيگـم صفـوی در خوانسـار رشـد پيـدا کـرد کـه 

ايـن حـوزه هنـوز نيز هـر سـاله شـاگردان زيادی 
را تربيـت می کنـد.

اين نويسنده و پژوهشگر خوانساری با بيان اينکه 
روستايی  در  امروزه  خوانسار  رسمی  تعزيه خوانی 
تعزيه  بيان داشت:  اجرا می شود،  نام قودجان  به 
قودجان که بيشتر در دهه آخر صفر انجام می شود 
از پرشورترين مراسم مذهبی خوانسار است و بسيار 

گسترده برگزار می شود.

lحرکــت دســته های شترســوار و 
اسب ســوار  بــه یــاد عبــور کاروان 

اهل بیــِت امــام حســین )ع( 
وی اضافـه کـرد: حرکـت دسـته های عـزاداری 
در قالـب هيئت هـای سـينه زنی يـا زنجيرزنـی 
راه انـدازی سـفره های نـذری کـه از عـزاداران 
پـس از هـر برنامـه و گاه در هـر سـه نوبـت 
عـزاداری  رسـوم  ديگـر  از  می شـود  پذيرايـی 

نساری هاسـت. خوا
رضايـی تصريـح کـرد: حرکـت دادن دسـته های 
شترسـوار و اسب سـوار کـه يـادآور عبـور کاروان 
اهل بيـت امام حسـين )ع( اسـت و صدای شـيپور 
جنـگ و نقـاره در البـه الی حرکـت کاروان نيـز 
تداعـی صحنه هـای رزم و مبـارزه ی آن زمـان 
اسـت از ديگـر رسـوم سـنتی خوانسـار اسـت که 
در  عزاداری اباعبداهلل الحسـن )ع( برگزار ميشـود.

وی بـا اشـاره بـه حفـظ حسـينه های قديمـی 
خوانسـار کـه عـزاداری سـنتی در آنهـا قدمـت 
ويـژه دارد، ابـراز داشـت: بـه طـور مثال حسـينيه 
حبيبی هـا اسـت در سـال 66 بر اثر سـيل تخريب 
شـد اما اکنون بـه همان شـيوه قديمی بازسـازی 

است. شـده 
ايـن پژوهشـگر خوانسـاری دربـاره معمـاری اين 
حسـينيه قديمی گفـت: دور تـا دور اين حسـينيه 
دارای حجـره اسـت و در وسـط آن نيـز حوضـی 
وجـود دارد که روی آن با تخته پوشـيده می شـده 
و بـر روی آن بـه اجـرای تعزيـه می پرداخته انـد.

ايـن نويسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری  با اشـاره 
بـه برنامه های تکايای عـزاداری در خوانسـار ابراز 
داشـت: به طـور مثال تکيـه آيـت اهلل نـور رضا از 
يکـی تکيه هايی اسـت کـه برنامه هايـش از اذان 

صبـح شـروع و تا مغـرب ادامـه دارد.
وی اضافـه کرد: برنامه های اين حسـينيه شـامل 
قرائـت زيـارت عاشـورا، زيـارت ناحيـه مقدسـه، 
سـخنرانی وعاظ مشـهور و مداحی بـوده و پذيرايی 
از عـزاداران نيـز در بيـرون از هيئت انجام می شـود.

lجمعیــت 5 برابــری خوانســار در 
ــرم ــام مح ای

امـروز کوچه و خيابانی در خوانسـار نيسـت که در 
آن حسـينيه هايی و يـا تکيه هايی مذهبی سـاخته 
نشـده باشـد و حسـينيه های جديد همگـی دارای 
فضـای گسـترده و زيبايـی بـا معمارهای سـنتی 

هسـتند که در خـور توجه اسـت.
عقيده  خود  شهر  در  عزاداری  به  خوانسار  مردم 
خاصی دارند و بر اين اساس از هرکجای ايران 
برای ايام عزاداری سيدالشهدا خود را به اين شهر 
می رسانند و بدين شکل جمعيت خوانسار در اين 

ايام چندين برابر ماه های ديگر سال می رسد.

غیرت خوانساری ها تحریف عزاداری را گردن زد/حفظ رسوم سنتی 

فاطمه  کازرونی 

آیین های عاشـورایی
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بهانــه ای  و  گاب  و  متبــرک  خــاک 
بــرای عاشــقانه ای دیگــر؛ ایــن روایــت 
آئیــن  خالصانه تریــن  و  خاکی تریــن 
عاشــورایی اســت کــه لرســتانی ها هــر 
جــای دنیــا کــه باشــند بــرای به جــا 

بی قرارنــد.  آوردنــش 

بــار ديگــر محــرم از راه رســيده، دروديــوار شــهر غــرق در ماتــم و 
انــدوه اســت بــه هرکجــای شــهر ســرک می کشــی ردی از پارچــه 
نوشــته های مشــکی می بينــی، ســر هــر خيابــان خيمه هــای عــزا 
ــع  ــا جم ــرد آن ه ــماری گ ــان بی ش ــان و نوجوان ــده و جوان برپاش
ــق و  ــته عش ــال های گذش ــون س ــز همچ ــال ني ــا امس ــده اند ت ش

ارادت خــود بــه ســرور و ســاالر شــهيدان را نشــان دهنــد.

lآئین گل مالی در لرستان
ــا آييــن و ســنن خاصــی  ــار ب دهــه اول محــرم در هــر شــهر و دي
برگــزار می شــود آيينــی کــه موجــب می شــود تــا مــردم هــر ديــار 
در هرکجــای دنيــا هم کــه باشــند در ايــام محرم خــود را بــه زادگاه 
خويــش رســانده و فــارغ از همــه هياهوهــا و مشــغله های زندگــی 
بــا يــاد مظلــوم دشــت کربــال و عشــق بازی بــا امــام خوبــان روح 

خــود را صيقــل داده و چنــد روزی تنهــا بــرای خودشــان باشــند.
ــم  ــق عال ــه در خل ــت ک ــورش اس ــه ش ــن چ ــاز اي ــتی ب ــه راس ب
اســت... مــن نيــز در ايــن روزهــا بــودن در زادگاه خويــش را بــا هيچ 
ــته ها  ــرای دس ــيده ب ــر کش ــم پ ــه دل ــم چراک ــوض نمی کن ــا ع ج
زنجيرزنــی و ســينه زنی شــهر، بــرای خيمه هــای ســياه پوش، 
بــرای مداحــی الاليــی علی اصغــر، بــرای تعزيــه غمنــاک ســقای 

ــوعا و ... ــن در روز تاس ــر رفت ــرای چهل منب ــال، ب ــت کرب دش
ــور در  ــرای حض ــی ب ــرف دل تنگ ــا يک ط ــن دل تنگی ه ــه اي هم
ــردم  ــه م ــی ک ــرف، آيين ــورا يک ط ــی روز عاش ــم گل مال مراس
لرســتان هرســاله بــه يــاد ســروصورت گل آلــود زينــب داغــدار در 
ــورش  ــه ش ــن چ ــاز اي ــتی ب ــد، به راس ــا می کنن ــورا برپ روز عاش

ــم اســت...  ــق عال ــه در خل اســت ک

lعشقی که از آب و ِگل درآمد
ــی روز عاشــورا در بســياری از شــهرهای لرســتان و  ــن گل مال آيي
ــرای اجــرای آن در روز  ــه برگــزار می شــود کــه ب طــی چنــد مرحل
تاســوعا و در کنــار هرکــدام از خيمه هــای اباعبــداهلل الحســين )ع( 
ــود. ــاخته می ش ــورا س ــع آوری گل عاش ــرای جم ــی ب حوضچه هاي

ــام  ــی بن ــرم و مخصوص ــاک ن ــينی خ ــزاداران حس ــوعا ع روز تاس

ــه در  ــی ک ــرده و در حوضچه هاي ــه )گل رس( تهيه ک ــاغ چال گل ب
کنــار هــر خيمــه بــا آجــر چيــده شــده اند می ريزنــد ســپس در روز 
ــاً از محــل  ــه عموم ــری ک ــا گالب معط ــاک را ب ــن خ ــورا اي عاش
ــذورات مــردم جمع آوری شــده اســت مخلــوط می کننــد و بديــن  ن

ــود. ــاده می ش ــورا آم ــب گل روز عاش ترتي
غـروب روز تاسـوعا بزرگ ترهـای هر هيئت گـرد هم آمـده و برای 
جمـع آوری هيـزم روز عاشـورا راهـی جنگل هـای اطـراف شـهر 
می شـوند تـا از چـوب خشـک درختان شکسـته هيـزم تهيـه کنند 
کـه از ايـن هيزم هـا در روز عاشـورا و پس ازاينکـه عـزاداران خود را 
در گل می اندازند آتشـی برافروخته شـده تـا به اين وسـيله افراد گل 
خود را با آن خشـک کننـد، مردم لرسـتان به اين گل اعتقـاد زيادی 
داشـته و آن را متبرک و شـفابخش دانسـته و از آن برای گرفتن شفا 

بـر قسـمت های رنجـور خـود می مالند.

lصبح عاشورا و نوای سوزناک »چمرونه«
ــزاداری  ــم ع ــا از مراس ــه هيئتی ه ــه هم ــورا درحالی ک ــب عاش ش
ــا  برگشــته اند دور حوضچه هــای پرشــده از خــاک جمــع شــده و ب
خوانــدن زيــارت عاشــورا، دعــای توســل و ... شــب را تــا صبــح در 
کنــار خيمه هــا بيــدار می ماننــد و در ايــن شــب زنده داری عاشــقانه 
ــا يــاد شــب زنده داری امــام حســين )ع( در شــب عاشــورا آرام آرام  ب
اشــک می ريزنــد و به اين ترتيــب شــب عاشــورا بــا ســکوتی 

ــود. ــپری می ش ــار س غمب
صبــح روز عاشــورا بــا صــدای ســاز و دهــل و نــوای ســوزناکی کــه 
بــه نــوای »چمرونــه« کــه يــک نــوع موســيقی لــری اســت و در 
ســوگ بــزرگان نواختــه می شــود آغــاز می شــود، ايــن لحظــه دل 
ــاق  ــب به اتف ــر قري ــاب اســت اکث همــه عاشــقان حســين)ع( بی ت
مــردم خرم آبــاد صبــح زود از خــواب بيــدار شــده و خــود را 
ــده در  ــع ش ــا از گل جم ــانند ت ــزا می رس ــای ع ــای خيمه ه به پ
ــر  ــودن ب ــه نشــان عــزادار ب ــن خيمه هــا ب ــار اي حوضچه هــای کن

لبــاس خــود بمالنــد.
ــود  ــت خ ــی و به نوب ــز يکی يک ــينه زنی ني ــای س ــاء هيئت ه اعض
را داخــل ايــن حوضچه هــای گلــی انداختــه ســپس مقابــل آتــش 
برافروختــه از هيزم هــای کوپــه شــده کنــار خيمه هــا خــود را گــرم 
می کننــد و بــا تشــکيل رديف هــای منظــم کــه بزرگ ترهــا 
جلــودار آن هســتند خــود را آمــاده عــزاداری و حرکــت بــه ســمت 

ــد. ــهر می کنن ــز ش ــده در مرک ــزاداری ايجادش ــای ع جايگاه ه
ــا آوردن نذوراتــی همچــون  در ايــن ميــان هســتند افــرادی کــه ب
حليــم، شــله زرد، شــير و خرمــا و ... بــه کنــار خيمه هــا از عــزاداران 
حســينی پذيرايــی می کننــد، خالصــه اينکــه در روز عاشــورا 
ــاالر  ــرور و س ــه س ــقش را ب ــود عش ــدازه ارادت خ ــس به ان ــر ک ه

ــد. ــان می ده ــهيدان نش ش

l»این بدن از کیست که سر ندارد«...
ــن  ــز زهراســت کف ــدارد/ عزي ــر ن ــه س ــدن از کيســت ک ــن ب »اي
نــدارد« در ميــان ايــن شــلوغی ها امــا بــازار شــهر کــه بــا 
ــوده و در ســکوتی  پرچم هــای ســياه آذين شــده سراســر تعطيــل ب
عميــق فرورفتــه اســت ديگــر مغازه هــای موجــود در ســطح شــهر 
نيــز تعطيــل هســتند چراکــه در ايــن روز هيچ کــس دل ودمــاغ کار 
کــردن نداشــته و عــالوه بــر ايــن مــردم اعتقاددارنــد کار کــردن در 

ــت دارد. ــن روز کراه اي
ــور و  ــر کش ــادی از سراس ــگاران زي ــان و خبرن ــورا عکاس روز عاش
ــاد  ــه خرم آب ــود را ب ــورها خ ــر کش ــت از ديگ ــوان گف ــی می ت حت
ــی از  ــر زيباي ــا تصاوي ــانند ت ــتان می رس ــهرهای لرس ــر ش و ديگ
مراســم »گل مالــی« و عــزاداری مــردم تهيــه کننــد، گردوغبــاری 
ــود  ــد می ش ــان بن ــينه زنان و زنجيرزن ــای س ــاک لباس ه ــه از خ ک
تصاويــر زيبايــی بــه وجــود مــی آورد کــه می توانــد خــوراک خوبــی 

ــرای عکاســان باشــد. ب
ــر  ــردم از پي ــرار، م ــا بی ق ــت و دل ه ــاک اس ــم ها نمن ــا چش  اينج
گرفتــه تــا جــوان، از زن گرفتــه تــا مــرد بــر ســر و ســينه می زننــد 
و نــوای »ايــن بــدن از کيســت کــه ســر نــدارد/ عزيــز زهراســت 

لرستان غرِق »ِگل«در ماتم حسین)ع(/روایتی ازخاکی ترین آئین عاشورایی
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کفــن نــدارد« ســر می دهنــد، هســتند کســانی کــه در ايــن به ســر 
ــاگاه از هــوش  ــه ن ــان غــرق می شــوند کــه ب و ســينه زدن هــا چن

ــه حســين... ــد و ايــن اســت معنــای عشــق ب می رون
ــود،  ــک بارترمی ش ــم ها اش ــد و چش ــر از راه می رس ــم ظه کم ک
نوحه خوان هــای هيئت هــای ســينه زنی و زنجيرزنــی به نوبــت 
ــده اند  ــه در ســطح شــهر تعبيه ش ــزی ک ــای مرک ــاالی جايگاه ه ب
ــر  ــی س ــاعات پايان ــود را در س ــای خ ــن نوحه ه ــه و ويژه تري رفت
ــه نمــاز ظهــر  ــاده اقام ــد، ظهــر کــه می شــود همگــی آم می دهن

ــوند. ــورا می ش عاش

lمراسم »گل مالی« اوج غم و اندوه مردم لرستان
معــاون فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبليغات اســالمی 
لرســتان بــا اشــاره بــه اينکــه مــن به عنــوان يــک طلبــه بــا عشــق 
ــت:  ــار داش ــاددارم، اظه ــی« اعتق ــنت »گل مال ــه س ــه ب و عالق
ــان  ــيعه در زم ــم ش ــن عال ــوان تنهاتري ــردی به عن ــت اهلل بروج آي
خــود بــر آئيــن گل مالــی صحــه گذاشــته اند به طوری کــه زمانــی 
ــد  ــور می کردن ــان عب ــزل ايش ــينی از درب من ــزاداران حس ــه ع ک
خاک پــای آن هــا را بــر چشــم ماليــده و ديگــر تــا آخــر عمرشــان 

چشــم درد نداشــتند.
ــد گل  ــان اينکــه برخــی تصــور نکنن حجت االســالم غالمــی بابي
مراســم »گل مالــی« ازنظــر بهداشــتی مشــکل دارد، عنــوان کــرد: 
ــه  ــوده به طوری ک ــا ب ــده به تمام معن ــوع پاک کنن ــک ن ــاک ي خ

هــر چيــزی آلــوده باشــد به وســيله خــاک پــاک می شــود و مــردم 
بــرای تهيــه گل روز عاشــورا از بهتريــن خــاک اســتفاده می کننــد و 
ســپس آن را بــا گالب مخلــوط کــرده و »گل« درســت می کننــد.

وی افــزود: عــزاداران اباعبــداهلل الحســين )ع( »گل« روز عاشــورا را 
به عنــوان تبــرک بــه ســروصورت و لبــاس خــود می مالنــد تــا خــود 
ــا ايــن  ــر همــه بيماری هــا و گرفتاری هــا بيمــه کننــد و ب را در براب
حرکــت به نوعــی اعتقــاد خــود را بــه ايــن آييــن اعــالم می کننــد.

 معــاون فرهنگی، آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبليغات اســالمی 
لرســتان با اشــاره بــه اينکــه »گل« ماليــدن افــراد اوج عــزای آن ها 
ــت:  ــان داش ــد، بي ــان می ده ــان را نش ــرگ عزيزانش ــگام م در هن
ــه  ــتان برگرفت ــردم لرس ــط م ــورا توس ــدن »گل« در روز عاش مالي
ــاد حضــرت زينــب )س( کــه در عــزای  ــه ي ــی و ب ــه درون از عاطف
ــوده اســت  ــد، ب ــر ســروصورت خــود خــاک مالي سيدالشــهدا )ع( ب
ــه  ــه خــود را ب ــاد و عالق ــد اعتق ــق می خواهن ــن طري و مــردم از اي

امــام حســين )ع( نشــان دهنــد.

lمعرفــی عــزاداری مــردم خرم آبــاد به عنــوان 
پدیــده عزاداری هــا در کشــور

ــران  ــا در اي ــده عزاداری ه ــوان پدي ــاد به عن ــردم خرم آب ــزاداری م ع
اســالمی مطــرح شــد حجت االســالم غالمــی بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــی« و ايــن نحــوه  ــده ام کــه مراســم »گل مال در هيــچ جايــی ندي
عــزاداری در روز عاشــورا نهــی شــده باشــد، بيــان داشــت: در ســال 

ــا  ــده عزاداری ه ــوان پدي ــاد به عن ــردم خرم آب ــزاداری م ــته ع گذش
در ايــران اســالمی مطــرح شــد لــذا ايــن نحــوه عــزاداری ســنتی 
را بايــد بــه مــردم ديــن دار و واليــت مــدار لرســتان تبريــک گفــت.
وی بــا تأکيــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ســنتی برگــزار 
کــردن عزاداری هــای اباعبــداهلل الحســين )ع( اشــاره کــرد و افــزود: 
ــاع  ــا اجتم ــه در آن ه ــج اســتان وجــود داشــته ک در کل کشــور پن
بــزرگ عــزاداری به صــورت ســنتی وجــود دارد کــه مــردم لرســتان 

نيــز از ايــن عــزاداران هســتند.
معــاون فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبليغــات 
ــر  ــی« در اکث ــم »گل مال ــه مراس ــان اينک ــتان بابي ــالمی لرس اس
ــن »گل  ــه داد: آئي ــود، ادام ــزار می ش ــتان برگ ــتان های اس شهرس
ــز در شــهرهای  ــل از انقــالب ني ــی« در لرســتان از ســال ها قب مال

ــت. ــوده اس ــزار ب ــتان برگ ــف اس مختل
حجت االســالم غالمــی بابيــان اينکــه بــرای گرفتــن پيام عاشــورا 
و انتقــال آن بايــد از قــرآن بهــره گرفــت، تصريــح کــرد: عــزاداری 
امســال مــردم لرســتان قــرآن محــور و ســخنرانی گــرا بــوده کــه 

به صــورت ســنتی برگــزار خواهــد شــد.
ــزاداری  ــل ع ــه تکمي ــاز ظهــر عاشــورا ک ــه نم ــزوم اقام ــر ل وی ب
عــزاداران حســينی اســت، تأکيــد کــرد و گفــت: بــه همــه جوانــان 
و نوجوانــان توصيــه می شــود بــه نمــاز اهميــت دهنــد زيــرا همــه 
ايــن عزاداری هــا درگــرو پذيــرش نمــاز اســت و اگــر نمــاز آن هــا 

رد شــود عــزاداری آن هــا ارزشــی نخواهــد داشــت.

»تعزیــه« همراهــی اقــوام ایرانــی در غــم اهل بیــت حســین 
اســت، آیینــی کــه از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا 
ــوعا  ــت و تاس ــرده اس ــرض ارادت ک ــه ع ــرب را صحن غ
ــرم  ــه ح ــم ب ــو عموی ــر می دهد:گ ــن س ــوان چنی تعزیه خ

برگــردد. 

ــع  ــزادار، جم ــرد ع ــزادار گ ــد، ع ــت می آي ــت روی جمعي جمعي
ــه  ــود ک ــد می ش ــوان بلن ــدای تعزيه خ ــود ص ــع می ش ــه جم ک
از مصيبــت زينــب می گويــد و اســارت اهل بيــت حســين)ع(؛ 
ــی کــه  ــدارد و از زن ــاد ن ــه ي ــد آن را ب ــخ مانن از مصيبتــی کــه تاري
چنيــن بــار گرانــی را بــه دوش کشــيده اســت. جمعيــت فريــاد ســر 

می دهــد: »وای زينــب، وای زينــب وای ...«
مطلـع تعزيـه باغـم زينـب و اشـک زنـان بـر بانـوی درد شـروع 
می شـود تا اندوه جمـع بغض تعزيه خـوان را بترکاند، گريـان و ناالن 
در مصيبـت بانـوی صبر و عطـش می گويـد: »خوش بـه آن روزی 
کـه اکبر داشـتی/ عون و عباس و اصغر داشـتی...« و حـاال کنار ذکر 

وای زينـب، صـدای »يا عبـاس« سـکوت جمع را می شـکند.
شــمرخوان تعزيــه روی صحنــه می آيــد و بــا چهــره ای شرمســار از 
ــد بعــدش ســرش  ــه ای کــه می گوي ــد، هــر جمل خــودش می گوي
ــده اش را  ــمان سرخ ش ــتانش چش ــا انگش ــدازد و ب ــن می ان را پايي
ــا  ــه پلک ه ــا ک ــت و بی مهاب ــدر داغ اس ــک ها آن ق ــد، اش می مال

جلودارشــان نيســت.

lبه زیر بار گنه رنگ زرد آمده ام
بغضــش را می خــورد و کالمــش را بــا تک بيتــی شــروع 
می کنــد: »بــه زيــر بــار گنــه رنــگ زرد آمــده ام...«؛ جمعيــت غوغــا 
می شــود؛ شــمرخوان تعزيــه کــه از فغــان جمعيــت بــه فغــان آمــده 
ــن  ــه اي ــال و ن ــا کرب ــه اينج ــمرم، ن ــن ش ــه م ــد: ن اســت می گوي

لشــکر اشــقياء!
ــه  ــده شــود و شــمرخوان تعزي ــه »عبــاس« خوان ــرار اســت تعزي ق
شــروع بــه روايــت می کنــد، از کربــال و علقمــه و عبــاس و ديگــر 
ــز  ــا بغــض جمعيــت بترکــد، همه چي ــاز نيســت ت هيــچ حرفــی ني

تــام و تمــام اســت بــرای يــک دل ســير گريــه!
ــده و تــن خونيــن صــدا  ــا دســت های بري ــه ب عبــاس خــوان تعزي
ــو حســين جــان؛ خــود را  ــی ت ــه کجاي ــرا ب ــد: » ای زاده زه می زن

برســان زود بــه باليــن بــرادر...«
» کجايــی ای بــرادرم پشــت پنــاه لشــگرم؛ نــور دو چشــمان تــرم 
ــت را  ــن بي ــض اي ــا بغ ــه ب ــوان تعزي ــين خ ــرادرم« حس ــرادرم ب ب
ــتادن  ــوان ايس ــت ت ــود؛ جمعي ــه می ش ــی صحن ــد و راه می خوان
ــدارد و حــاال بيشترشــان نشســته صحنــه را می پاينــد، مردهــا را  ن
ــوی چشــم ها  ــان را جل ــه دست هايش ــی مردان ــداز می کن ــه وران ک
ــدوه  ــدای آه و ان ــی ص ــد، ول ــان گرفته ان ــايد اشک هايش ــا ش و ي

ــرده اســت. ــل ک ــاس را کام ــان عــزای عب زن
ــذارد و  ــه می گ ــاس خــوان ســرش را روی دامــن حســيِن تعزي عب
حــاال نوبــت عبــاس اســت کــه انــدوه جمعيــت را مضاعــف کنــد: 
»مــرا بــه خيمــه مبــر تــا کــه حالتــی دارم؛ کــه مــن ز روی ســکينه 

خجالتــی دارم...« 

»دختـرم بر تو فرسـتاده سـالم، اين چنين بهـر تو داده پيام، گر نشـد 
آب ميسـر گردد...گو عمويـم به حرم برگردد...« حسـين خوان تعزيه 
وقتـی »برگـردد« را تکـرار می کنـد وسـط صـدای لرزانـش فقـط 
می شـود يک عالمـه بغض و اشـک را ديـد و حاال جمعيت بر سـر و 
سـينه می زنـد و فريـاد »گو عمويم بـه حرم برگـردد« ماجـرای اين 

تعزيه غمبـار را تکميـل می کند.
مـادران حاضـر در مراسـم کـودکان خردسـال و نـوزادان خـود را به 
تبـرک روی صحنه تعزيـه می برند تا حسـين خوان و عبـاس خوان 
تعزيـه بـه تبرک دسـتی بر سـر و روی آن ها بکشـد. مـردم نذرهای 

خـود را در ميانـه ميدان بـرای گـروه تعزيه جمـع می کنند.
ــه در  ــنتی تعزي ــی و س ــم قديم ــزاری مراس ــی از برگ ــن روايت اي
ــتان  ــتان لرس ــتان دورود در اس ــع شهرس ــا« از تواب ــتای »ازن روس

هم نوا با تعزیه خوانان ایران در تاسوعا؛ 
»گو عمویم به حرم برگردد«

آیین های عاشـورایی
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ــران  ــای اي ــی از جای ج ــور عزاداران ــا حض ــال ب ــه هرس ــت ک اس
برگــزار می شــود.

lتعزیه رساترین نوا
ــوزناک  ــوای س ــاترين ن ــوان رس ــه به عن ــزارش تعزي ــن گ بنابراي
ــا فريــاد رســای خــود پــرده جهــل و  عــزاداری در طــول تاريــخ، ب
ــام  ــرای انتقــال پي ــان گويــای حق طلبــان ب ظلمــت را دريــده و زب
نهضــت عاشــورا به ويــژه در دوران ســلطه حاکمــان ظالــم و فاســد 

ــوده اســت. تاريــخ ب
اين هنـر بی بديل که با حماسـه عاشـورا پيونـدی ناگسسـتنی دارد، 
مهم تريـن و اثرگذارتريـن شـيوه نمايـش ايرانی اسـت کـه در طول 
دوران اختنـاق تاريـخ و در ميانـه آواهـای جاهالنـه ظالمان بـا زبان 
گويـا و رسـای خود، نـوای مظلوميـت و حقانيـت سيدالشـهدا برای 

زنـده نگه داشـتن ديـن خداونـد را فرياد زده اسـت.
هنـر تعزيـه، در طول زمـان تغييراتـی را به خـود ديده  امـا هنوز هم 
در رديـف اصيل تريـن و پر سـابقه  تريـن هنرهای ايرانی و اسـالمی 
مردمـان ايـران اسـت هنـر تعزيـه، در طـول زمـان تغييراتـی را بـه 
خـود ديـده  امـا هنـوز هـم در رديـف اصيل ترين و پـر سـابقه  ترين 
هنرهـای ايرانـی و اسـالمی مردمـان ايران اسـت و در اسـتان های 
مختلـف ايـران از شـمالی ترين شـهرهای خراسـان و آذربايجـان 
تـا جنوبی تريـن شـهرهای سيسـتان و اهـواز از پهنـه کويـر تـا 
حاشـيه های زاگـرس، البـرز و قزويـن از دريـای خزر تـا خليج فارس 

در ايـام مـاه محـرم، برگـزار می شـود.

lبزرگ ترین شیوه نمایشی خاص ایران
منصــور قربانــی کارگــردان تئاتــر، کارشــناس تعزيــه و از 
تعزيه گردانــان اصفهانــی در ايــن رابطــه تأکيــد می کنــد کــه هنــر 
ــه  ــود نهفت ــی را در دل خ ــان تاريخ ــيار درخش ــابقه بس ــه س تعزي
ــران  ــاص اي ــی خ ــيوه نمايش ــن ش ــه بزرگ تري ــی ک دارد به نوع

می شــود. محســوب 
ــزا،  ــکل ع ــبيهخوانی ش ــه ش ــی ک ــع زمان ــد: درواق وی می گوي
ــه  ــکل تعزي ــه ش ــرد ب ــود بگي ــه خ ــدوه را ب ــزن و ان ــوگ و ح س
ــای  ــات مبن ــش و ادبي ــيقی، نماي ــر موس ــه عنص ــد و س درمی آي

هنــری آن را شــکل می دهــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــر نمايش ــن هن ــد: اي ــادآوری می کن ــی ي قربان
قاعده منــدی خــود از ارزش ويــژه ای برخــوردار اســت چراکــه دارای 

ــت. ــده اس ــش تعيين ش ــن از پي ــا و قواني معياره
ــدگاه  ــه از دي ــه تعزي ــت ک ــد اس ــه معتق ــناس تعزي ــن کارش اي
ــر  ــی دارد و در اواخ ــز ارزش فراوان ــی ني ــی و تاريخ ــادی، دين اعتق
دوران صفويــه و قاجــار رونــق فراوانــی گرفتــه و بــه شــکل کنونــی 

ــت. ــده اس درآم

ايـن هنـر اصيـل بـه دليـل عـدم آموزش هـای دانشـگاهی، نبـود 
پژوهش هـای صحيـح و بـا توجـه بـه شـيوه انتقال نسـل به نسـل 
در طـول سـاليان دچـار آسـيب ها و تحريف هايـی شـده اسـتوی 
تأکيـد می کنـد: اجـرای برخـی تعزيه ها مانند داسـتان شـهادت امام 
حسـين)ع( و حضرت ابوالفضل )ع( در تعزيه خوانی مرسـوم هستند و 
برخـی مانند تعزيه هـای پيامبـران و برخی امامان معصوم، سـوغاتی 
آوردن شـمر و مـوارد ديگر که تعزيـه قريب خوانده می شـوند، کمتر 

در ميـان تعزيه خوانـان متداول انـد.
وی البتــه نگرانی هايــی هــم درزمينــه تحريــف ايــن آئيــن قديمــی 
دارد و می گويــد: گرچــه شــيوه و اســلوب هنــر تعزيــه درگــذر زمــان 
تغييــر چندانــی نکــرده اســت امــا ايــن هنــر اصيــل بــه دليــل عدم 
آموزش هــای دانشــگاهی، نبــود پژوهش هــای صحيــح و بــا 
توجــه بــه  شــيوه انتقــال نســل بــه نســل در طــول ســاليان دچــار 
ــن  ــن اي ــه از مهم تري ــت ک ــده اس ــی ش ــيب ها و تحريف هاي آس
مــوارد ترويــج متــون غيــر مســتند به ويــژه در تعزيه هــای مرســوم 
ــتباهات  ــت اش ــر نيس ــوان حاض ــه تعزيه خ ــکلی ک ــه ش ــت ب اس
ــنيده  ــود ش ــر خ ــه از بزرگ ت ــتباهی ک ــای اش ــا نقل ه ــون ي مت

ــر دهــد. اســت، را تغيي
ــد اجــرای تعزيــه در اســتان های  در ايــن گــزارش نگاهــی بــه رون
مختلــف کشــور خواهيــم داشــت از اصفهــان و لرســتان تــا قزويــن 

و خراســان و البــرز و يــزد و کرمــان.

lقزوین از مهم ترین کانون های تعزیه خوانی 
شـاخص ترين وجه نمايشـی در اسـتان قزوين تعزيه و شـهر قزوين 

يکـی از مهم تريـن کانون هـای تعزيه خوانی بوده اسـت.
مشــهورترين ايــن تعزيه خوان هــا مالعبدالکريــم جنــاب قزوينــی، 
ــال  ــار و اســتاد آواز، اقب ــای موســيقی در دوره قاج يکــی از چهره ه
آذر اســت؛ البتــه چهره هــای ديگــری هــم چــون ابوالحســن اقبــال 
آذر و ميــرزا حســن ثقفــی، نيــز در ايــن دوره حضــوری جــدی دارند.
تــا چنــد ســال قبــل، شــبيه خوانی و تعزيه خوانــی از هفتــم 
محــرم در ميدان هــا و صحــن حيــاط حســينيه ها و تکايــا در 
ــن کار  ــرای اي ــه ب ــبيه خوان ها ک ــود و ش ــول ب ــتان ها معم شهرس
تعليم يافتــه بودنــد، کار خــود را بــا طبــل، شــيپور و کرنــا در محــل 

تعيين شــده آغــاز می کردنــد.
ــا بيــش از 50  نظــر علــی ايوبــی يکــی از تعزيه خوانــان قزوينــی ب
ــان در  ــق خ ــف و مواف ــای مخال ــرای نقش ه ــابقه در اج ــال س س
ــع در بخــش  ــاد واق ــس آب ــد: روســتای يان ــن خصــوص می گوي اي
مرکزی)کوهپايــه( شهرســتان آبيــک بــا جمعيتــی بيــش از۸00 نفر 
ــا بيــش از صدســال  ــه در اســتان ب يکــی از مهدهــای مهــم تعزي
ســابقه اســت کــه تعزيــه در ايــن روســتا توســط بزرگانــی کــه در 

حــال حاضــر در جمــع مــا نيســتند بــه يــادگار مانــده اســت.

lثبت تعزیه خراسان شمالی
معـاون ميـراث فرهنگـی، صنايع دسـتی و گردشـگری خراسـان 
شـمالی می گويـد: معاونـت ميـراث فرهنگـی بـا توجـه بـه وظايف 
خـود درزمينـه ثبـت ميـراث ناملمـوس )معنـوی( و بـر اسـاس 
دسـتورالعمل های ثبـت، اقـدام به ثبـت ملـی آيين های عاشـورايی 

در قالـب هشـت پرونـده ميـراث ناملمـوس کـرده اسـت.
علی اکبـر وحدتـی اظهـار می کنـد: عاشـورا در فرهنـگ مذهبـی 
مسـلمانان همـواره جايـگاه خـاص و برجسـته ای دارد و زمينه سـاز 
مجموعـه ای از سـنت ها و مراسـمی اسـت کـه در طـول تاريـخ 
به عنـوان ميراثـی معنـوی از نسـلی به نسـل ديگر منتقل می شـود.

وی تعزيــه ترک هــای شــمال خراســان ، تعزيــه کردهــای شــمال 
ــی  ــه هشــت آيين ــورد را ازجمل ــی بجن ــر تعزيه خوان خراســان و هن

ــه ثبــت ملــی رســيده اســت. برمی شــمارد کــه ب
ــاکِن  ــار س ــوام ترک تب ــمالی بخشــی از اق ــان ش ــای خراس ُترک ه
خراســان هســتند کــه بــه زبــان ترکــی خراســانی تکلــم می کننــد 
و ازلحــاظ جمعيتــی يکــی از گروهــای قومــی در اســتان های 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــان ب خراس
ــه  ــان در منطق ــای خراس ــان و ترک ه ــای خراس ــن کرده همچني
ــد و ازلحــاظ  ــی می کنن وســيعی از نواحــی شــمال خراســان زندگ
ــه  جمعيتــی يکــی از گروه هــای قومــی در اســتان های خراســان ب

شــمار می رونــد.
بيشــترين تعزيــه ای کــه در اســتان خراســان شــمالی اجرا می شــود 
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ــر  ــه حضــرت علی اکب ــدازآن تعزي ــاس)ع( و بع ــه حضــرت عب تعزي
اســت تعزيــه ايــن دو قــوم اصيــل بــا چهارچوبــی خــاص ويکــی از 
ــی، داســتان های  ــع مذهب ــاه محــرم اســت کــه وقاي جلوه هــای م

ــد. ــه را بازگــو می کن تاريخــی، اســاطير و قصه هــای عاميان
تعزيــه بنــی اســد يکــی از رســوم ديريــن مــردم خراســان شــمالی 
ــن روز محــرم  ــاه محــرم و در دوازدهمي اســت کــه در عــزاداری م

ــود. ــزار می ش برگ
بيشــترين تعزيــه ای کــه در اســتان خراســان شــمالی اجــرا 
ــه حضــرت  ــدازآن تعزي ــاس)ع( و بع ــه حضــرت عب ــود تعزي می ش
علی اکبــر اســت. تعزيــه در ايــن اســتان به صــورت يــک ســنت و 

ــت. ــده اس ــگ درآم فرهن

lتعزیه مردم زرقان در استان فارس
ــه ســاحت حضــرت  ــق ب ــم محــرم را متعل ــان روز هفت ــردم زرق م
ــری  ــنتی ديگ ــن س ــی آيي ــد و ط ــالم می دانن ــل عليه الس ابوالفض
مراســم جمــع آوری علــم و پرچم هــای حســينی از خانه هــای 
ــم  ــده و عل ــزاداری انجام ش ــای ع ــور هيئت ه ــا حض ــزاداران ب ع
و پرچم هــای جمع آوری شــده بــه هريــک از ايــن حســينيه ها 

منتقــل می شــود.
شــهر زرقــان از ديربــاز قلــب تپنــده تعزيــه در کشــور بــوده اســت 
کــه هرســال در مــاه محــرم و صفــر برنامه هــای ويــژه کشــوری در 

بخــش هنــر تعزيــه در ايــن شــهر برگــزار می شــود.
ــان يکــی از  ــارس و شــهر زرق ــه در ف ــر تعزي ــل اينکــه هن ــه دلي ب
ــر  ــال اخي ــد س ــت در چن ــردم اس ــدی م ــه ج ــای موردتوج هنره
ســوگواره تعزيــه بــا حضــور تعزيه خوانــان کشــوری در ســطح ملــی 
در زرقــان برگــزار می شــود کــه امســال نيــز ايــن برنامــه در ايــن 

شــهر اجــرا خواهــد شــد.

lتاریخچه تعزیه در جم استان بوشهر
ــود،  ــه در اوج عظمــت و رونــق خــود ب ــی کــه تعزي در همــان زمان
ــا  ــال های 12۸0 ت ــدود س ــری در ح ــط دوران ناص ــی در اواس يعن
12۸5 هجــری قمــری در مســافرتی کــه »محمدعلی خــان جمی« 
متوفــی 1299 ه. ق. بــه شــيراز داشــت بــا مراســم تعزيــه از نزديک 

آشــنا شــد.
ــا تمــام  ــن مراســم را ب ــود کــه اي ــل ب محمدعلی خــان بســيار ماي

جزئياتــش در جــم بــه اجــرا درآورد و ايــن شــد کــه در ســال بعــد 
نســخه خوان هايــی از شــيراز بــه جــم دعــوت کــرد و ايــن گــروه 
شــيرازی چنديــن ســال بــا هزينــه وی در جــم بــه اجــرای مراســم 

ــد. ــی پرداختن تعزيه خوان
ايــن مراســم بــا اســتقبال زيــاد مــردم جــم روبــرو شــد؛ 
ــود  ــن مراســم، خ ــا اي ــم ب ــردم ج ــنايی م ــد از آش ــه بع به طوری ک

بــه ايفــای نقش هــای تعزيــه پرداختنــد.
علــی پريشــان سرپرســت هيئــت تعزيه خوانــی جــم بــه 
ــی جــم پرداخــت و گفــت: ويژگــی  ــن تعزيه خوان ويژگی هــای آيي
ايــن مراســم کــه بــه آن، عظمــت و جلــوه ای خــاص داده برگــزاری 
ميدانــی اســت، برخــالف بيشــتر نقــاط کشــور کــه تعزيــه در تکيــه 
ــن آئيــن در جــم، در  ــر روی ســن اجــرا می شــود، اي ــا ســالن و ب ي

ــد. ــرا درمی آي ــه اج ــيع ب ــی وس ميدان
lتعزیه تکیه ارمغانخانه زنجان

ــم  ــينی اعظ ــه حس ــای تکي ــس هيئت امن ــتمی رئي ــيروس رس س
ارمغانخانــه زنجــان هــم در ايــن رابطــه می گويــد: مراســم 
ــه زنجــان يکــی از  ــه حســينی اعظــم ارمغانخان ــی تکي تعزيه خوان
ــا 14  ــاله از اول ت ــه همه س ــت ک ــا اس ــهورترين تعزيه خوانی ه مش

ــود. ــا می ش ــرم برپ مح
رسـتمی بـا اشـاره بـه اينکه تکيـه حسـينی تاريخـی ارمغانخانـه از 
قديمی تريـن تکيه های شـمال غرب کشـور اسـت، اضافـه می کند: 
قدمـت اين مراسـم 400 سـاله بـوده و اجـرای آن از سـال 13۸9 در 

ميـراث معنـوی ايران بـه ثبت ملی رسـيده اسـت.
ــان  ــه زنج ــم ارمغانخان ــينی اعظ ــه حس ــای تکي ــس هيئت امن رئي
بــا اشــاره بــه اينکــه هرســال اســتقبال مــردم از برگــزاری مراســم 
تعزيــه تکيــه ارمغانخانــه مطلــوب اســت، يــادآور می شــود: هــدف 
از اجــرای ايــن مراســم، احيــای فرهنــگ عاشــورايی و بزرگداشــت 

ايــام شــهادت امــام حســين )ع( اســت.

lتعزیه روستای توت یزد
ــتان اردکان  ــرق شهرس ــری ش ــه در 60 کيلومت ــوت ک ــتای ت روس
قــرار دارد از مهم تريــن مناطــق برپايــی آييــن ســنتی تعزيــه اســت 
ــود  ــمت خ ــه س ــادی را ب ــقان زي ــزاداران و عاش ــال ع ــه هرس ک
ــتا در  ــن روس ــوان در اي ــروه تعزيه خ ــش از 20 گ ــاند و بي می کش

ــد. ــت می کنن ــه فعالي ــک هفت ــول ي ط
ــيم و  ــزاداری در ترس ــنت های ع ــی از س ــه يک ــر تعزي ــرای هن اج
ــه در  ــت ک ــورا اس ــن عاش ــت خوني ــاد نهض ــان ابع ــازی و بي بازس
روســتای تــوت ســابقه ای بــه قدمــت دوره حکومــت قاجاريــه دارد 
کــه طــی ســاليان متمــادی جايــگاه خــود را در فرهنــگ ايــن مردم 

حفــظ کــرده اســت.
هرســال بــا فرارســيدن مــاه محــرم و صفــر مــردم متدين روســتای 
تــوت ميزبــان عــزاداری ســيد و ســرور شــهيدان هســتند و در هفته 
آخــر مــاه صفــر به رســم ديرينــه و ســنت پيشــينيان خــود، ميزبــان 
ــازی  ــه بازس ــتند ک ــبيه خوانی هس ــه و ش ــری تعزي ــای هن گروه ه
وقايــع صحــرای نينــوا و مظلوميــت امــام حســين )ع( و اصحــاب 

ــد. ــه نمايــش می گذارن ايشــان را ب
باوجوداينکــه در ايــام عــادی ســال، جمعيــت ايــن روســتا کمتــر از 
20 نفــر اســت امــا در ايــن روزهــا جمعيت ايــن روســتا از مــرز 120 
ــام عــادی ســال،  ــور می کندباوجوداينکــه در اي هــزار نفــر هــم عب
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ــام  ــن اي ــا در اي ــت ام ــر اس ــر از 20 نف ــتا کمت ــن روس ــت اي جمعي
ــداهلل  ــرت اباعب ــزاداران حض ــر، ع ــاه صف ــر از م ــه آخ ــژه هفت به وي
)ع( از اقصــی نقــاط اســتان و حتــی اســتان های هم جــوار 
ازجملــه اصفهــان، فــارس و کرمــان نيــز خــود را بــه ايــن روســتا 
ــد  ــرکت کنن ــتا ش ــن روس ــاص اي ــزاداری خ ــا در ع ــانند ت می رس
ــرز 120  ــتا از م ــن روس ــت اي ــا جمعي ــن روزه ــه در اي به طوری ک

ــد. ــور می کن ــم عب ــر ه ــزار نف ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــق و پژوهشــگر دين ــی محق ــری اردکان ــادر پي ن
ــوت  ــتای ت ــی روس ــينيه تاريخ ــاله حس ــش از 150 س ــت بي قدم
می گويــد: اجــرای تعزيــه در روســتای تــوت از اصيل تريــن 
ــتيم  ــزاری آن هس ــاهد برگ ــور ش ــه در کش ــت ک ــی اس تعزيه هاي
ــد روز اســت، شــور  ــه چن ــزاری آن منحصــر ب و باوجوداينکــه برگ
ــرای برگــزاری ايــن مراســم هرســال بيــش از  و هيجــان مــردم ب

ســال های قبــل می شــود.

lکرمان و سابقه دیرین تعزیه
شــبيه خوانی شــخصيت های مذهبــی و اســالمی در قالــب 
ــاز در  ــه از ديرب ــی تعزي ــالم، يعن ــان اس ــی جه ــر مذهب ــا هن تنه
ــتن  ــوگ نشس ــای در س ــی از روش ه ــوان يک ــم به عن ــان ه کرم
مصيبت هــای وارده بــر اهل بيــت عصمــت و طهــارت )س( 
به ويــژه حضــرت سيدالشــهدا )ع( از اســتقبال عمومــی باشــکوهی 

ــت. ــوده اس ــوردار ب برخ
ــر )ع(  ــرت علی اکب ــه حض ــروه تعزي ــئول گ ــی، مس ــاس عطاي عب
شــهر چتــرود بــا اشــاره بــه اينکــه از ســال 1365 فعاليت خــود را در 
ــد: در حــال حاضــر دو پســر و  ــه آغــاز کــردم می گوي عرصــه تعزي

ــد. ــبيه خوانی می کنن ــه ش ــم در تعزي ــوه ام ه ن
وی کــه ســن 60 ســالگی را ســپری می کنــد در مــورد اعتقاداتــش 
بــه حضــرت اباعبــداهلل الحســين)ع( و عــزاداری بــه شــيوه 
شــبيه خوانی می گويــد: آن قــدر خوبــی از آقــا ديــدم کــه هرچقــدر 
ــوش  ــين )ع( را فرام ــام حس ــه ام ــت ب ــرم خدم ــدا بگي ــر از خ عم
ــمی  ــاظ جس ــه لح ــه را ب ــرای تعزي ــوان اج ــه ت ــم و اگرچ نمی کن
ــا  ــويم و ي ــه را بش ــای تعزي ــل لباس ه ــم حداق ــا می توان ــدارم ام ن

چکمه هــای شــبيه خوانان را واکــس بزنــم.

lمراسم تعزیه در »ضیابر« استان گیان
»تعزيــه« ازجملــه آيين هــای گيالنيــان اســت کــه ســاليان ســال 
ــام حســين )ع( و  ــام شــهادت ام ــا سراســر کشــور در اي ــگام ب هم
يارانــش در شــهرها و روســتاهای ايــن اســتان بــه اجــرا درمی آيــد.
آييــن پرمخاطــب تعزيــه در بســياری از شــهرهای اســتان، در ظهر 
ــام  ــهادت ام ــومين روز از ش ــر در س ــی ديگ ــورا و در برخ روز عاش
ــه تصويــر  برگــزار می شــود و وقايــع مختلــف حماســه کربــال را ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــای تعزيه ه ــن اجراه ــه از مهم تري ــد ک می کش
ــن اشــرف )ع( در شهرســتان  ــا ســيد جالل الدي ــه در حــرم آق تعزي

ــرد. ــاره ک ــر اش ــه در ضياب ــرفيه و تعزي آستانه اش
 گروه هــای تعزيــه ماننــد گــروه »مســلم بــن عقيــل« بــه 
سرپرســتی اســتاد »محمدحســين صمصــام«، گــروه »حر شــهيد« 
ــه  ــم« ب ــاهزاده ابراهي ــروه »ش ــان، گ ــتاد دهق ــتی اس ــه سرپرس ب
ــه  ــم )ع(« ب ــرت قاس ــروه »حض ــا و گ ــرادران اورس ــتی ب سرپرس
ــه در  ــال تعزي ــای فع ــه گروه ه ــاح ازجمل ــتاد مفت ــتی اس سرپرس
گيــالن هســتند کــه ســاليان ســال نســل در نســل بــا هنرمنــدی 

ــد. ــال بوده ان ــه کرب ــتين حماس ــده راس ــود بازگوکنن خ
مراسـم تعزيـه در »ضيابـر« کـه در 45 کيلومتـری شـهر رشـت 
واقع شـده، نيـز هرسـاله باشـکوه خاصـی در ايام محـرم به خصوص 
در دو روز تاسـوعا و عاشـورا برگزار می شـود که مراسـم شبيه خوانی 
عاشـورا در اين منطقه از پيشـينه ای چند صدسـاله برخـوردار بوده و 

در فهرسـت آثـار ملـی به ثبت رسـيده اسـت.

lتعزیه روستای برغان در البرز
در اســتان البــرز هــم روايــت هميــن اســت، روز نهــم محــرم قصــد 
کرده ايــم بــرای ديــدن تعزيــه بــه روســتای بَرغــان برويــم مقصــد 
ــا آن را  ــه محلی ه ــت ک ــان اس ــم برغ ــينيه اعظ ــا حس ــی م نهاي

ــد. ــه می نامن ــاال محل ــه ب تکي
ــال  ــدر ح ــياه پوش اســت و آن ق ــم س ــا چشــم برمی گرداني ــر ج ه
و هــوای حســينيه پرشــور و حــال اســت کــه هرکســی را بــه وجــد 
ــه را  ــا هم ــوای تعزيه خوان ه ــل، ن ــيپور و طب ــدای ش ــی آورد. ص م

ــدازد. ــال می ان ــاد کرب ــه ي ب
ــد: مــن  ــدار آمــده اســت می گوي ــی جــوان کــه از روســتای چن زن
ــام  ــه ام ــق ب ــم عش ــان می آي ــه برغ ــدن تعزي ــه دي ــال ب هرس
ــودن در  ــاند. ب ــا می کش ــه اينج ــردم را ب ــت م ــين)ع( و اهل بي حس

ــد. ــون می کن ــان را دگرگ ــا حالم ــن فض اي
وی اضافــه می کنــد: در حســينيه اعظــم برغــان حــدود 500 ســال 
اســت کــه شــبيه خوانی اجــرا می شــود. بنــای حســينيه متعلــق بــه 

ســال 931 قمــری اســت.
ــزار  ــس برگ ــش از 100 مجل ــرم بي ــه اول مح ــد: ده وی می گوي
می شــوند هرســاله بيــش از 5 هــزار نفــر بــرای عــزاداری و ديــدن 
تعزيــه موســی ابــن جعفــر، جوانمــرد قصــاب، دو طفــالن مســلم، 
مســلم ابــن عقيــل، علی اکبــر)ع(، حضــرت عبــاس)ع( و روز 

ــد. ــتا می آين ــن روس ــه اي ــورا ب عاش

پذیــرای  اصفهــان،  قودجــان  lتعزیــه 
ایــران سراســر  از  تعزیه گردانانــی 

ــت  ــار اس ــنتی خوانس ــای س ــن آيين ه ــه از مهم تري ــی تعزي برپاي
ــان  ــه قودج ــد؛ تعزي ــال هايی دور می رس ــه س ــت آن ب ــه قدم ک
شــهرتی جهانــی و بين المللــی دارد و در ايــن ايــام پذيــرای 

تعزيه گردانانــی از سراســر کشــور اســت.
همچنيــن چنديــن تعزيــه فعــال در خوانســار، طــی مــاه محــرم بعد 

از ظهرهــا بــه اجــرای مراســم می پردازنــد.
رضاعلـی رضايـی نويسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری، در ارتبـاط با 
رسـوم عزاداری ماه محرم می گويد: شـهر خوانسـار همـواره مرکزی 

برای توسـعه تشـيع بوده اسـت و هنوز حسـينيه های قديمی با حال 
وهوای سـنتی وجـود دارد که در ايـام محرم و صفر مراسـم عزاداری 

اباعبـداهلل حسـين )ع( در آنها برگزار می شـود.
وی تعزيــه خوانــی را از ســنت های مهــم عــزاداری خوانســار 
ــان  ــا می شــود و بي ــد از ظهرهــا برپ ــب بع توصيــف کــرد کــه اغل
داشــت: در واقــع تعزيــه از دوره صفويــه بــه خاطــر تاســيس حــوزه 
علميــه مريــم بيگــم صفــوی در خوانســار رشــد پيــدا کــرد کــه اين 
حــوزه هنــوز نيــز هــر ســاله شــاگردان زيــادی را تربيــت می کنــد.
ايــن نويســنده و پژوهشــگر خوانســاری بــا بيــان اينکــه 
ــام  ــه ن ــتايی ب ــروزه در روس ــار ام ــمی خوانس ــی رس تعزيه خوان
ــه  ــان ک ــه قودج ــت: تعزي ــان داش ــود، بي ــرا می ش ــان اج قودج
ــورترين  ــود از پرش ــام می ش ــر انج ــر صف ــه آخ ــتر در ده بيش
ــزار  ــترده برگ ــيار گس ــت و بس ــار اس ــی خوانس ــم مذهب مراس

. د می شــو

lتعزیه خوانی شیوه  عزاداری در سرخه سمنان
مراســم تعزيه خوانــی در شهرســتان ســرخه و به ويــژه در روســتای 
افتــر و شــهر ســرخه نيــز قدمتــی ديرينــه و بــاالی 200 ســال دارد 

کــه در حقيقــت نمايــش مذهبــی و اصيــل ايرانــی اســت.
پيامبــر  خانــدان  جان ســوز  مصيبت هــای  آئيــن  ايــن  در 
اکــرم)ص( به ويــژه واقعــه عاشــورا و صحــرای کربــال از 
ــکل  ــه ش ــين)ع( ب ــام حس ــهادت ام ــا ش ــن ت ــای آغازي روزه
نوحــه، روضه خوانــی، شبيه ســازی همــراه بــا آوای دهــل، 
ســرنا، شــيپور، ســنج، نــی و طبــل از روز اول محــرم در تکايــا و 
مســاجد روســتای افتــر و شــهر ســرخه بــرای عــزاداران حســينی 

بــه نمايــش درمی آيــد.

lآئین تعزیه خوانی سیار اراک
ــه  ــتا ب ــا روس ــه ت ــهر گرفت ــف از ش ــتان های مختل ــه در اس تعزي
شــيوه های مختلــف برگــزار می شــود کــه در ايــن گــزارش 
ــه در تعــداد معــدودی  ــه برخــی مراســم های تعزي تنهــا نگاهــی ب

از اســتان ها شــده اســت.
ــازار اراک  ــه در ب ــم تعزي ــه مراس ــز ب ــزارش ني ــی گ ــم ابتداي فيل
ــال 1342  ــا س ــيار اراک ت ــی س ــن تعزيه خوان ــاص دارد، آئي اختص
هرســال بــدون وقفــه برگــزار می شــد امــا در ســال 42 بــه علــت 
ممنوعيــت عــزاداری متوقــف شــد و حــاال مجــدد احياشــده اســت.

ايــن آئيــن مذهبــی و تاريخــی چنديــن ســال اســت کــه احيا شــده 
ــای  ــل از روزه ــرم قب ــه اول مح ــی ده ــون، ط ــال 92 تاکن و از س
تاســوعا و عاشــورا بــا حضــور گــروه هــای متعــدد تعزيــه خــوان و 

هيئــت هــای مذهبــی در اراک برگــزار مــی شــود.
آئيــن تعزيه خوانــی ســيار اراک و 11 آئيــن عــزاداری ديگــر اســتان 
ــده  ــی ش ــت مل ــورايی ثب ــای عاش ــت آئين ه ــزی، در فهرس مرک

کشــور قــرار دارنــد.

پيتــر چلکوفســکی تعزيــه شــناس اروپايــی در کتــاب تعزيــه هنــر 
بومــی پيشــرو دربــاره تعزيــه چنيــن می گويــد: اگــر درجــه مهــارت 
ــه  ــراژدی ب ــر تماشــاگر بدانيــم هيــچ ت نمايــش نويــس را تأثيــر ب

ــد. ــه نمی رس ــت تعزي عظم
تعزيــه؛ هنــری اســت کــه بــا حماســه عاشــورا پيوندی ناگسســتنی 
دارد و بــر ايــن اســاس بديهــی اســت تــا زمانــی کــه شــور عظيــم 
حادثــه عاشــورا در جهــان برپاســت تعزيــه نيــز بــرای بــه تصويــر 
ــادی  ــام حســين )ع(، فري ــی و آزادگــی ام ــوای حق طلب کشــيدن ن

بــس عظيــم و تأثيرگــذار در گلــوی تاريــخ خواهــد داشــت.
ــا  ــاس، ي ــا عب ــنتی »ي ــم س ــی از مراس ــا فيلم ــزارش را ب ــن گ اي
عبــاس« در شــاهرود اســتان ســمنان تمــام می کنيــم، تــا تاســوعا 
ــد؛  ــال باش ــدار دشــت کرب ــه علم ــرض ارادت ب ــرای ع ــه ای ب بهان
همــراه آئين هــای عاشــورايی اقــوام ايرانــی ذکــر می گيريــم: »ای 

اهــل حــرم ميــر و علمــدار نيامــد...

آیین های عاشـورایی
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کمتــر کســی اســت کــه فیلم هــای شــلیک گلولــه در مراســم عروســی و کشــته شــدن آدم هــای بی گنــاه 
را در فضــای مجــازی ندیــده باشــد، فیلم هایــی واقعــی کــه اتفاقــی در دوربیــن کوچــک تلفــن همراهــی 
ــی  ــم عروس ــک مراس ــردم در ی ــی م ــه ای از سرخوش ــط گوش ــد ضب ــه به قص ــی ک ــده، دوربین ضبط ش
روشن شــده امــا به ناچــار و ناخواســته در کمــال تأســف صحنــه غم انگیــز کشــته شــدن یــک نفــر و گاه 
ــه  ــه ای را ب ــا عــروس دم حجل ــد ام ــه خواســته اند ِکل شــادمانی بزنن ــی ک ــاد شــده اســت، تفنگ های دام

ــانده اند. ــزا نش ــیاه ع ــاک س خ

 دیگــر بــوی کاهــگل بــه مشــام نمی خــورد. از حــاج ولــی، بی بــی ســیادت، کربایــی حســن و ننــه ُگلــی 
ــر  دیگــر خبــری نیســت. بــوی اســپند در کوچه هــا دالویــز نمی شــود، دیگــر تصویــر زیبــای غــروب ب
بــام خانه هــای روســتایی مجســم نمی شــود و دیگــر هیــچ گلــه ای شــبانگاهان از ورودی روســتایی ســر 

بــه بیابــان نمی نهــد. حــاال ســکوت اســت کــه بــر تــن خســته روســتا فریــاد می زنــد.

ــه گــوش می رســد و  ــب جســم نیمه جــان دشــت های شهرســتان جــم ب ــن تپش هــای قل صــدای آخری
می طلبــد، قبــل از آنکــه دیــر شــود، تدابیــری اصولــی و کارشناســی بــرای احیــای ایــن دشــت ها اتخــاذ 

شــود و حیاتــی دوبــاره گیرنــد. 

ــاید  ــتا ش ــاکنان روس ــی س ــه و حت ــا، مدرس ــدن خانه ه ــد، دی ــاد می زن ــت را فری ــتا محرومی ــره روس چه
بیشــتر از تابلویــی کــه بــر ســر دِر روســتا نبــود؛ نــام »ســیاه دره« را در ذهنمــان تداعــی کنــد، اینجــا »فقر« 
در قــاب تصویــر روســتا کنــار هــر خانــه و صاحب خانــه ای ایســتاده اســت و خبــر از نــداری مردمانــش 

می دهــد.

جامعـه ایـــران
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حسین   بحیرایی

»ســیاه دره« از روســتاهای دورافتــاده 
بخــش خــزل بــا 24 خانــوار اســت کــه 
حــدود نیمــی از ایــن خانوارهــا روزگار 
را بــا فقــر ســپری می کننــد و حتــی 
ــی  ــتا از امکانات ــای روس ــی خانه ه برخ

ــتند.  ــره هس ــام بی به ــد حم مانن

جامعــه ایـــران

آژیر قرمز فقر در »سیاه دره«؛ اهالی روستا محرومیت به ارث می برند

ــروزان از  ــهر في ــری ش ــتايی در 30 کيلومت ــياه دره« روس »س
توابــع شهرســتان نهاونــد بــا جمعيــت تقريبــی ۸0 نفــر اســت 
کــه شــايد نامــش از همــان ابتــدا ســياهی را بــر حــال و احــوال 

ــب کــرده اســت. ايــن روســتا غال
دنبــال تابلــوی نــام روســتا در ورودی آن می گــردم تــا مطمئــن 
شــوم درســت رفتــه ام، امــا خبــری نيســت، روســتا نــه تابلويــی 

دارد و نــه نــام و نشــانی.
ــا،  ــدن خانه ه ــد، دي ــاد می زن ــت را فري ــتا محرومي ــره روس چه
مدرســه و حتــی ســاکنان روســتا شــايد بيشــتر از تابلويــی کــه 
بــر ســر درِ روســتا نبــود؛ نــام »ســياه دره« را در ذهنمــان تداعی 
ــه  کنــد، اينجــا »فقــر« در قــاب تصويــر روســتا کنــار هــر خان
ــش  ــداری مردمان ــر از ن ــه ای ايســتاده اســت و خب و صاحب خان

می دهــد.
بــا قــدم زدن در کوچه پس کوچه هــای روســتا بــا برخــی از 

ــينيم. ــو می نش ــه گفتگ ــياه دره« ب ــاکنان »س س
ــن  ــی در تامي ــت ناتوان ــه عل ــتا ب ــن روس ــی اي ــی از اهال يک
معــاش روزانــه خانــواده خــود، مدتــی بــه کــرج مهاجــرت کرده 
اســت»جليل خزايــی« يکــی از اهالــی ايــن روســتا اســت کــه 
ــود،  ــواده خ ــه خان ــاش روزان ــن مع ــی در تامي ــت ناتوان ــه عل ب
مدتــی بــه کــرج مهاجــرت کــرده و بــه گفتــه خــودش در کــرج 

ــوده اســت. ــه بنايــی ســاختمان مشــغول ب ب
وی بابيــان اينکــه چنــدی پيــش پــدرم از دنيــا رفــت و مــن کــه 
بــه ديــار خــود و هويتــم علقــه ای خــاص داشــتم نتوانســتم در 
کــرج دوام بيــاورم و نهايــت راهــی ســياه دره شــدم، گفــت: ايــن 

روســتا از حداقــل امکانــات هــم بــی بهــره اســت.
خزايــی ادامــه داد: مــدت زيــادی از ســکونت مجــددم در روســتا 
ــرار شــده مســئوالن شهرســتان  ــود کــه شــنيدم ق نگذشــته ب
ــه  ــروزان ب ــراه بخشــدار و مســئوالن شــهر في ــه هم ــد ب نهاون
ــد و  ــد و می رون ــم می آين ــا ه ــا اين ه ــد ام ــا بياين ــتای م روس

ــد. ــد مان ــی خواه ــش باق ــياه تر از پي ــياه دره س س
وی بابيــان اينکــه البتــه اقدامــات اندکــی از ســوی مســئوالن 
ــرای ايــن روســتا انجــام شــده اســت کــه نبايــد آنهــا را نيــز  ب
ناديــده گرفــت، گفــت: پــس از حضــور مســئوالن در روســتای 
ــرداری  ــه بهره ب ــاز ب ــر س ــزل خي ــتگاه من ــک دس ــياه دره ي س

ــاخت اســت. ــال س ــز در ح ــر ني ــتگاه ديگ ــيد و 3 دس رس
ــد در روســتا  ــرای ســاخت و ســاز خانه هــای جدي ــزود: ب وی اف
اداره منابــع طبيعــی شهرســتان بخشــی از اراضــی تحــت 
پوشــش خــودش را آزادکــرده و در اختيــار اهالی روســتا گذاشــته 

ــت. اس
ــت:  ــز گف ــتان ني ــن روس ــاکنان اي ــر س ــی از ديگ ــد خزاي احم
»ســياه دره« دارای 10 دانش آمــوز ابتدايــی در پايه هــای 
ــت و در  ــب نيس ــتا مناس ــه  روس ــا مدرس ــت ام ــف اس مختل

زمســتان مشــکالت زيــادی دارد.
خزايــی بــا بيــان اينکــه تغييراتــی در روســتا انجــام شــده اســت 
امــا هنــوز کارهــای بســياری روی زميــن مانــده اســت، ادامــه 
داد: به جــز جــاده اصلــی کــه ســياه دره را بــه روســتاهای 
فارســبان و اطــراف متصــل می کــرد جــاده ای مناســب در 

روســتا نبــود امــا اکنــون وضعيــت تاحــدودی بهتر شــده اســت.
وی بــا بيــان اينکــه ســاکنان ايــن روســتا بــه اميــد بهتــر شــدن 
اوضــاع زندگــی روســتا را رهــا نکــرده انــد، گفــت: در هرکــدام از 
روســتاييان حــس اميــدی مــی بينيــم کــه شــايد وضعيت ســياه 

دره روشــن شــود.
در هميــن زمينــه بخشــدار بخــش خــزل در گفت وگــو بــا مهر از 
بســيج امکانــات و توانمنــدی خيريــن در اين روســتا بــرای پاک 
کــردن غبــار فقــر خبــر داد و گفــت: تقريبــاً در اوايــل مهرمــاه 
ــای  ــن و مســئوالن نهاده ــی متشــکل از خيري ــه هيئت ــود ک ب

حمايتــی و عمرانــی بــه بخــش خــزل دعــوت شــدند.
ــرای ديــدار و بازديــد از ســياه دره  فرهــاد جهانيــان ادامــه داد: ب
راهــی ايــن روســتا شــديم و جلســه ای برای بررســی مشــکالت 
روســتا در منــزل يکــی از اهالــی ترتيــب داديــم کــه انصافــاً در 

ــود. ــابقه ب ــه ها بی س ــه جلس ــزل اين گون ــش خ بخ
خبرنــگاران پيگيــر اقدامات انجام شــده توســط ادارات در »ســياه 
دره« شوندبخشــدار بخــش خــزل گفــت: در آن روز نماينــدگان 
ــد  ــرر کردن ــتا مق ــروزان در روس ــداد في ــه ام ــتی و کميت بهزيس
طــی 15 روز آينــده نســبت بــه شناســايی جوامــع هــدف خــود 
اقــدام کننــد و خدماتــی را کــه بــه ســايرين می دهنــد بــه آن هــا 

نيــز ارائــه کننــد.
وی بابيــان اينکه شــما خــود پيگيــر اقدامات انجام شــده توســط 
ايــن ادارات شــويد، گفــت: تاکنــون اقدامــات خوبــی انجام شــده 
ــا در  ــده ي ــرداری ش ــاز بهره ب ــر س ــزل خي ــتگاه من ــار دس و چه

حــال ســاخت اســت.
جهانيــان از اجــرای طــرح بهســازی و نوســازی بخــش خــزل 
ــتان  ــاد مســکن شهرس ــه بني ــد ک ــرر ش ــت: مق ــر داد و گف خب
ــی و  ــام جدول کش ــده و انج ــکيل پرون ــرای تش ــز ب ــد ني نهاون

ــی انجــام دهــد. ــن روســتا اقدامات ــر اي آســفالت معاب

lوجود 61 روستا در بخش خزل 
ــت:  ــر داد و گف ــزل خب ــش خ ــتا در بخ ــود 61 روس وی از وج
تقريبــاً 10 روســتای ديگــر در بخــش خــزل وضعيتــی مشــابه 
ــار 2  ــص اعتب ــا تخصي ــم ب ــه اميدواري ــد ک ــياه دره« دارن »س
درصــد نفــت و گاز در ســال های آينــده شــاهد تحــول در ايــن 

ــيم. ــتاها باش روس
بخشــدار خــزل تأکيد کــرد: اگــر خدمات رفاهــی در روســتاهايی 

چــون ســايه دره، شــطزل، تاريــک دره، دارســيبه و غيــره ارائــه 
ــه شــهرها موجــب  ــر جلوگيــری از مهاجــرت ب شــود عــالوه ب
ــواده  ــه خان ــان ک ــود؛ همچن ــز می ش ــوس ني ــرت معک مهاج

ــته اند. ــياه دره بازگش ــه س ــی ب ــل خزاي جلي
ــکن  ــاد مس ــرکل بني ــی مدي ــون تومان ــک 2 ميلي ــه کم وی ب
اســتان عــالوه بــر وام 1۸ تــا 20 ميليــون تومانــی و تســهيالت 
ــم ســعيدی از  ــت: خان ــرد و گف ــا اشــاره ک ــن وام ه ــه اي ضميم
ــور  ــل ام ــتا از مح ــازی روس ــرای بهس ــتان ب ــن شهرس خيري
خيريــه 20 ميليــون تومــان در نظــر گرفتــه کــه تــا قبــل از فــرا 
ــی انجام شــده و در حــال  ــات خوب رســيدن فصــل ســرما اقدام
ــر  ــطيح معاب ــرای تس ــازی ب ــين آالت راه س ــز ماش ــر ني حاض

ــد. ــتا رفته ان ــن روس ــه اي ــی ب داخل
جهانيــان از ارائــه تســهيالت بالعــوض بــه خانواده هــای 
ــت:  ــر داد و گف ــداد خب ــه ام تحــت پوشــش بهزيســتی و کميت
اداره بهزيســتی نيــز بــه خانــواده تــک معلولــی مبلــغ 6 ميليــون 
تومــان و بــه خانواده هــای دو معلــول 1۸ ميليــون تومــان 

ــد. ــی کن ــه م ــوض ارائ ــهيالت بالع تس
در ادامــه رئيــس بنيــاد مســکن شهرســتان نهاونــد در خصوص 
مســکن  بنيــاد  توســط  انجام شــده  اقدامــات  خصــوص 
شهرســتان نهاونــد بــرای اهالــی ايــن روســتا بــه مهــر گفــت: 
ــياه دره،  ــطزل، س ــتاهای ش ــده در روس ــره پرون ــدود 60 فق ح

کوتــاه دره و تاريــک دره تشکيل شــده اســت.
ــی  ــن اهال ــاه اي ــن رف ــتای تامي ــه داد: درراس ــوری ادام داوود س
ــان  ــريع تر کارشناس ــدی و س ــورت ج ــات به ص ــام اقدام و انج
ــا تجهيــزات الزم بــه ايــن روســتا  بنيــاد مســکن شهرســتان ب

ــد. ــده اقــدام کردن ــه تشــکيل پرون راهــی شــدند و نســبت ب
ســوری بــا اشــاره بــه اينکــه تســهيالتی کــه بــه ايــن 
روســتاييان ارائــه می شــود به صــورت ضامــن زنجيــره ای 
اســت، گفــت: بــا توجــه به تخصيــص اعتبــار اســتانی اعتبــارات 
ــه  ــز و ب ــاری واري ــه ج ــاً در هفت ــز نهايت ــتان ني ــهم شهرس س

بانک هــا ابــالغ شــود.

ــرای  ــرای اج ــکن ب ــاد مس ــی بنی ــام آمادگ lاع
ــتا ــادی روس ــرح ه ط

وی افــزود: بنيــاد مســکن آمادگــی انجــام عمليــات و اقدامــات 
مربــوط بــه بهســازی و نوســازی منــازل روســتايی و همچنيــن 
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اجــرای طــرح هــادی در روســتاها را دارد امــا نيازمنــد متقاضی و 
پيگيــری مالــکان و اهالــی روســتاها اســت.

ــات  ــوص اقدام ــز در خص ــد ني ــتی نهاون ــس اداره بهزيس رئي
انجام شــده در رابطــه وظايــف محولــه خــود در راســتای 
ــت:  ــود، گف ــدف خ ــع ه ــری جوام ــی و در برگي محروميت زداي
ــتان در  ــان اداره بهزيســتی شهرس ــه کارشناس ــون 7 مرحل تاکن
ــه  ــره ب ــدی، توان بخشــی و غي حوزه هــای مشــارکت ها، توانمن

ايــن روســتا اعزام شــده اند.
ــن  ــی حضــور کارشناســان در اي ــت: در پ ــوش ســلگی گف داري
روســتا 5 معلــول شــامل 3 معلــول ذهنــی، يک معلول جســمی 
ــه  ــی اولي ــرای ارزياب ــه ب ــا شناسايی شــده ک ــورد نابين ــک م و ي
در کميســيون شهرســتان بــرای صــدور کارت معلوليــت و ارائــه 

ــده اند. ــرکت داده ش ــات ش خدم
ــوص  ــت: در خص ــار داش ــد اظه ــتی نهاون ــس اداره بهزيس رئي
بهبوديافتــگان اعتيــاد نيــز 2 نفــر معرفــی شــدند کــه تــا اواخــر 

ــه آن هــا تســهيالت پرداخــت خواهــد شــد. مهرمــاه ب
ســلگی از تشــکيل يــک شــرکت تعاونــی بــا همــکاری بســيج 
ســازندگی در ايــن روســتا خبــر داد و گفــت: در خصــوص 
ــرای  ــد پيشــگيری ب ــی واح ــيب های اجتماع پيشــگيری از آس

ــده اند. ــتا اعزام ش ــه روس ــه ب ــک مرحل ــاوره ي ــه مش ارائ
وی افــزود: بــا توجــه بــه آغــاز ســال تحصيلــی نيــز 10 بســته 
انــواع اقــالم آموزشــی و حمايتــی بــه ارزش 10 ميليــون ريــال 

نيــز بــه دانــش آمــوزان ايــن روســتا داده شــده اســت.
بــا تمــام اين تفاســير آنچــه در روســتای ســياه دره ديديم نشــان 

می دهــد کــه رفــع محروميــت در ايــن روســتا نيازمنــد اقدامــی 
جهــادی از ســوی مســئوالن به صــورت مســتمر و مــداوم 
ــه حــدی  اســت چراکــه عمــق محروميــت در ايــن روســتاها ب
ــه از حمــام عمومــی برخــوردار  اســت کــه برخــی خانواده هــا ن

ــه از حمــام شــخصی! هســتند و ن
به هــرروی توجــه بــه روســتاها در اجــرای برنامه هــا و 
طرح هــای »فقرزدايــی و رفــع محروميــت« ضــروری بــه 
نظــر می رســد و بــر هميــن اســاس انتظــار مــی رود مســئوالن 
امــر در ســطح اســتان همــدان و شهرســتان نهاونــد رســيدگی 
جــدی بــه وضعيــت روســتاها را در دســتور کار خــود قــرار دهند، 
چراکــه اســتمرار کم توجهــی بــه روســتاها منجــر بــه افزايــش 

ــد. ــد ش ــکنه خواه ــتاها از س ــدن روس ــی ش ــرت و خال مهاج

احــداث  عملیــات 
 160 بیمارســتان 
قــدس  تختخوابــی 
پروژه هــای  از  کــه 
مصــوب ســفر ریاســت 
ایــن  بــه  جمهــوری 
شــمار  بــه  منطقــه 
و  رکــود  در  اســت  مدت هــا  مــی رود، 

می بــرد.  ســر  بــه  تعطیلــی 

:تأميــن ســرانه های بهداشــتی و درمانــی و 
توســعه زيرســاخت های مرتبــط، متناســب بــا 
جمعيــت مســتقر در شــهرها ضرورتــی اســت 
کــه در فقــدان آن، بــروز مشــکالت، معضالت 
ــود  ــد ب ــی خواه ــيار، قطع ــواری های بس و دش
ــی،  ــن امکانات ــود چني ــد در نب ــدون تردي و ب
ــی و جانــی  تحميــل هزينه هــای ســنگين مال
بــه افــراد نيازمنــد و متقاضــی دريافــت خدمات 

ــار نيســت. ــی، دور از انتظ درمان
بــر  آنچــه  هــر  اوصافــی،  چنيــن  بــا 
افزايــش  شــود،  افــزوده  جمعيتــی  بــار 
امکانــات مرتبــط بــا ايــن عرصــه نيــز 
ضــروری خواهــد بــود، بــا اين وجــود در 
ــوع  ــدس و مالرد)درمجم ــتان های ق شهرس
ــت  ــت(، يک تخ ــر جمعي ــزار نف ــا ۸00 ه ب
ــوب  ــی مطل ــز و تخصص ــتانی مجه بيمارس

وجــود نــدارد.
شهرســتان شــهريار نيــز بــا 750 هــزار 
ايــن  بــا کمبودهايــی در  نفــر جمعيــت 
ــا  ــه ب ــا در مقايس ــوده، ام ــه ب ــه مواج عرص
اشاره شــده،  هم جــوار  شهرســتان های 
ــری  ــت و شــرايط مطلوب ت ــب از وضعي به مرات

برخــوردار اســت.
اگرچــه بيمارســتان 313 تختخوابــی امــام 
خمينــی)ره(، پــس از 20 ســال همچنــان 
در حــال احــداث اســت و تنهــا در طــول 
دو ســال اخيــر شــاهد حصــول توفيقــات 
ــر  ــم کــه بناب ــن عرصــه بوده اي ــی در اي مطلوب
ــا و  ــا رايزنی ه ــئوالن ب ــی مس ــارات برخ اظه
پيگيری هــای مســتمر، 30 درصــد از پيشــرفت 

فيزيکــی ايــن پــروژه حاصل شــده، امــا بــه هر 
ــی و  ــن اجتماع ــتان های تأمي ــب بيمارس ترتي
امــام ســجاد)ع( در کنــار بيمارســتان تخصصی 
ــاز  ــات موردني ــا و الزام ــی از نيازه ــور، بخش ن
ايــن حــوزه را تأميــن می کنــد و از ايــن حيــث، 
ــی  ــتان های غرب ــن شهرس ــی از مهم تري يک
اســتان تهــران از لحــاظ امکانــات درمانــی و در 
ــا شهرســتان های هم جوار)قــدس و  مقايســه ب
مــالرد( به مراتــب در شــرايط مطلوب تــری 

ــرار دارد. ق

دریافــت  متقاضیــان  lمراجعــه 
خدمــات درمانــی قــدس و مــارد بــه 

شــهریار بیمارســتان های 
منيــژه مزروعــی يکــی از ســاکنان شهرســتان 
شــهريار بــا اشــاره بــه لــزوم تقويــت و توســعه 
ــه  ــن خط ــی در اي ــتی و درمان ــات بهداش خدم
از غــرب اســتان تهــران اظهــار داشــت:اگرچه 
در ظاهــر شــهريار ازلحــاظ ســرانه تخــت 

ــالرد  ــدس و م ــا ق ــه ب ــتانی در مقايس بيمارس
از شــرايط مطلوب تــری برخــوردار اســت، امــا 
ســرريز متقاضيــان دريافــت خدمــات درمانــی 
را  شــرايطی  هم جــوار،  شهرســتان های  از 
ايجــاد کــرده کــه عمــاًل امــکان خدمات دهــی 
را دشــوار  متقاضيــان  به تمامــی  مناســب 

ــاخته اســت. س
وی افزود:بــر اســاس آنچــه در رســانه های 
در  و  درمجمــوع  عنوان شــده،  محلــی 
ــالرد  ــدس و م ــهريار، ق ــتان ش ــه شهرس س
يک ميليــون و 500 هــزار نفــر جمعيــت 
اســتقرار دارد و بــدون ترديــد ارائــه خدمــات به 
متقاضيــان برخــورداری از تخــت بيمارســتانی 
ــر  ــت امکان پذي ــی از جمعي ــن حجم ــا چني ب

ــود. ــد ب نخواه
مزروعــی گفت:اخيــراً افتتــاح بيمارســتان 
ــردم  ــرای م ــدی ب ــه امي ــهريار، روزن ــور ش ن
ــن  ــد اي ــا نباي ــرده، ام ــاد ک ــه ايج ــن خط اي
ــت  ــت را ازنظــر دور داشــت کــه اکثري واقعي

مــردم ســاکن در ايــن شهرســتان ها، امــکان 
برخــورداری از خدمــات درمانــی بيمارســتان 
نــور را کــه به صــورت خصوصــی ارائــه 
خدمــات می کنــد را  نخواهنــد داشــت، 
زيــرا تأميــن و پرداخــت هزينه هــا در چنيــن 
از مــردم  بســياری  بــرای  مجموعــه ای، 

نيســت. امکان پذيــر 
ــتانی،  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــد مس می طلب
نــگاه ويــژه ای را بــه ايــن منطقــه لحــاظ کنند 
تــا در صــورت اضطــرار و در مواقــع اورژانســی، 
ــوِد  ــی کمب ــردم، قربان ــات م ــالمت و حي س

ــن عرصــه نشــود. ــات در اي امکان
ايــن شــهروند ســاکن شــهريار عنــوان 
و  اســتانی  مســئوالن  کرد:می طلبــد 
شهرســتانی، نــگاه ويــژه ای را بــه ايــن منطقــه 
لحــاظ کننــد تــا در صــورت اضطــرار و در 
ــردم،  ــات م ــع اورژانســی، ســالمت و حي مواق
قربانــی کمبــوِد امکانــات در ايــن عرصــه 

نشــود.
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ــاح  ــرای افتت ــار ب ــال انتظ 20l س
بیمارســتان امــام خمینــی)ره( زیبنده 

ــت ــئوالن نیس مس
ــش  ــدان بخ ــی از کارمن ــزی يک ــر مهري ناص
خصوصــی و ســاکن در منطقه اميريه شــهريار 
ــهر  ــت ش ــتان از هف ــن شهرس ــوان کرد:اي عن
ــزی،  ــش مرک ــز در بخ ــه ج ــده ک تشکيل ش
هيچ گونــه امکانــات مناســبی بــرای ارائــه 
ــه نشــده اســت. ــی در آن تعبي ــات درمان خدم
ــئوالن،  ــارات مس ــاس اظه ــر اس وی افزود:ب
ــع در بخــش  ــی واق بيمارســتان 313 تختخواب
ــش  ــال پي ــه 21 س ــب ب ــز قري ــزی ني مرک
ــد از  ــان بع ــه همچن ــده ک ــی ش ــگ زن کلن
ــه  ــداث آن ب ــات اح ــه، عملي ــت دو ده گذش

ــت. ــيده اس ــام نرس اتم
ايــن شــهروند شــهريارِی ســاکِن اميريــه 
عنــوان کــرد: زيبنــده مســئوالن نيســت کــه 
بعــد از گذشــت 20 ســال، نتوانســته اند چنيــن 

ــانند. ــام برس ــه اتم ــروژه ای را ب پ
مهريــزی عنــوان کرد:بســياری از متقاضيــان 
ــی، عطــای حضــور  ــات درمان ــت خدم درياف
ــش  ــه لقاي ــهريار را ب ــی ش ــز درمان در مراک
ــی  ــا حضــور در مراکــز درمان می بخشــند و ب
کــرج و تهــران، پيگيــر رونــد درمانــی خــود 
ــدس  ــی از ق ــرا حضــور بيماران می شــوند، زي
و مــالرد، امــکان ارائــه خدمــات بــه ســاکنان 
ــی  ــا محدوديت هاي ــهريار را ب ــتان ش شهرس

جــدی مواجــه ســاخته اســت.
 

l بیمارســتان40 تختخوابــی قــدس 
فاقــد امکانــات مناســب اســت

شهرســتان قــدس بــا 400 هــزار نفــر جمعيت، 
از حيــث  از متراکم تريــن مناطــق  يکــی 
ــم  ــا عليرغ ــود ام ــوب می ش ــی محس جمعيت
چنيــن جمعيــت انبوهــی، تنهــا مرکــز درمانــی 
تعبيه شــده در آن، بــه بيمارســتان تأميــن 
ــر  ــا ب ــه بن ــود ک ــوف می ش ــی معط اجتماع
اظهــارات ســاکنان ايــن خطــه، فاقــد هرگونــه 

ــت. ــبی اس ــات مناس امکان
ــم شــرفی دانشــجوی کارشناســی ارشــِد  مري
رشــته حقــوق و ســاکن در شهرســتان قــدس 
ــوان  ــالق عن ــده اِط ــر بن ــه نظ ــوان کرد:ب عن
بيمارســتان بــه ايــن مجموعــه تنهــا بــر روی 
ــل  ــام عم ــت و در مق ــر اس ــذ امکان پذي کاغ
شــاهد ارائــه خدمــات مناســبی در  ايــن قالــب 

نيســتيم.
اِطــالق عنــوان بيمارســتان بــه ايــن مجموعه 
ــت و در  ــر اس ــذ امکان پذي ــر روی کاغ ــا ب تنه
مقــام عمــل شــاهد ارائــه خدمــات مناســبی در  

ايــن قالــب نيســتيم.
ــتان 160  ــداث بيمارس ــات اح وی افزود:عملي
ــی قــدس کــه ظاهــراً از پروژه هــای  تختخواب
ــن  ــه اي ــوری ب ــت جمه ــفر رياس ــوب س مص
منطقــه بــه شــمار مــی رود نيــز مدت هــا 
ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب ــود و تعطيل اســت در رک
شــرفی عنــوان کرد:جــای تأســف اســت کــه 
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــت م ــده وق نماين
اســالمی و برخــی مســئوالن پيشــين، ســال 

ــن  ــاح اي ــر از افتت ــت خب ــا قاطعي ــته ب گذش
پــروژه در ســال 95 می دادنــد، امــا عمــاًل 
شــاهد پيشــرفت قابل توجهــی در ايــن پــروژه 
نيســتيم و بعيــد بــه نظــر می رســد بــا چنيــن 
رونــدی و در آســتانه فصــل ســرما و بارندگــی، 
ــل  ــروژه حاص ــن پ ــی در اي ــرفت خاص پيش

ــود. ش
از  مســئوالن  مــی رود  گفت:انتظــار  وی  
کننــد،  پرهيــز  بی ثمــر  وعده هــای  دادن 
ــاد  ــه اعتم ــی ب ــف وعده هاي ــن ُخل ــرا چني زي
عمومــی مــردم به عنــوان مهم تريــن ســرمايه 

اجتماعــی آســيب می رســاند.

ــتان  ــرداری از بیمارس ــدم بهره ب lع
ــان  ــدس در زم ــی ق 160 تختخواب

ــود ــی ب ــل پیش بین ــرر قاب مق
خدابخــش محمــد زاده پودينــه عضــو شــورای 
اســالمی شــهر قدس از نخســتين مســئوالنی 
بــود کــه ســال گذشــته طــی مصاحبه هايــی، 
از رونــد احــداث بيمارســتان قــدس ابــراز 

ــی کــرد. نگران
ــود  ــه رک ــاره ب ــن اش ــته ضم ــال گذش وی س
ايــن پــروژه و عــدم تأميــن اعتبــارات موردنياز، 
عنــوان کرد:عليرغــم برخــی اظهــارات در 
بودجــه  تخصيــص  و  تزريــق  خصــوص 
موردنيــاز، ســرعت و شــتاب مناســبی در 
ــه نظــر  اجــرای طــرح مشــاهده نمی شــود و ب
ــرداری از  ــی، بهره ب ــن اوصاف ــا چني می رســد ب
ــده  ــدی تعريف ش ــق زمان بن ــروژه طب ــن پ اي

ــود. ــد ب ــر نخواه ميس
عضــو شــورای اســالمی شــهر قــدس در 
يــادآوری  ضمــن  مجــدد  گفت وگــوی 
اظهــارات ســال گذشــته گفــت: وضعيــت 
ــدس  ــی ق ــتان 160 تختخواب ــی بيمارس فعل
ــاهد آن  ــته ش ــه از ســال گذش ــی ک ــا اوصاف ب

بوديــم، قابــل پيش بينــی بــود.

وی افزود:عليرغــم گــزارش  و اخبــار َمِســَرت 
بخشــی کــه بعــد از ســفر رئيس جمهــور 
در ارتبــاط بــا ايــن پــروژه بــه گــوش 
می رســيد، امــا بعــد از مدتــی ايــن طــرح بــا 
ــواهد  ــد و ش ــه ش ــدی مواج ــدادهايی ج انس
ــه  ــود ک ــت ب ــن واقعي ــد اي ــن، مؤي و قرائ
ــن  ــت  اي ــاز نخس ــرداری از ف ــکان بهره ب ام
تعيين شــده)آذرماه  زمان بنــدی  در  پــروژه 

ــدارد. ــود ن 1395(وج
ــِت  ــه از انباش ــی ک ــه گفت:گزارش هاي پودين
پی درپــی مطالبــات پيمانــکار در ســال گذشــته 
ــود  ــش نب ــد، نويدبخ ــل می ش ــا واِص ــه م ب
ــد  ــه بع ــتيم ک ــاهد هس ــر ش ــال حاض و در ح
ــدی از  ــک ســال و ان ــه ي ــب ب از گذشــت قري
ــرح  ــوِک ط ــکلت و بل ــا اس ــروژه، تنه ــن پ اي
تعبيه شــده و همچنــان پــروژه در تعطيلــی بــه 

ســر می بــرد.
ــای  ــق وعده ه ــرای تحق ــت ب ــازمان مديري س

دولــت تــالش کنــد
محمــد زاده پودينــه بــا بيــان پيشــرفت 
قريــب بــه 15 درصــدی پــروژه عنــوان 
تحقــق  بــرای  مديريــت  کرد:ســازمان 
وعده هــای دولــت تــالش هــر چــه بيشــتری 
ــديد  ــای ش ــا محروميت ه ــد ت ــاظ کن را لح
در عرصــه امکانــات درمانــِی شهرســتان 
قــدس کــه عمــده ســاکنان آن کارگــر 

هســتند، مرتفــع شــود.
تأميــن  از  باالتــر  افزود:نيــازی  وی 
ــن  ــالمت در اي ــی و س ــاخت های درمان زيرس
خطــه از غــرب اســتان تهــران وجــود نــدارد و 
در شــرايطی کــه حــوزه ســالمت از جدی ترين 
دغدغه هــای ايــن منطقــه بــه شــمار مــی رود، 
اميدواريــم دســتگاه های مســئول و وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تــالش 
هــر چــه بيشــتری را در ايــن خصــوص لحــاظ 

ــد. کنن

احــداث  عملیــات  lتســریع 
ــداری  ــت فرمان ــتان در اولوی بیمارس

دارد قــرار  قــدس 
بــا  قــدس  فرمانــدار  ضرغــام  محســن 
اشــاره بــه نقــش برخــی محدوديت هــای 
ــات  ــد عملي ــدِی رون ــاری در ُکن ــی و اعتب مال
قــدس  بيمارســتان  پيشــرفت  و  اجرايــی 
عنــوان کرد:چنــدی پيــش طــی بازديــد 
ــی  ــه متول ــازی ک ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــت و  ــرح اس ــن ط ــای اي ــاخت بن ــی س اصل
پيگيری هــای اســتاندار تهــران و معــاون  
عمرانــی ايــن مجموعــه، بخشــی از اعتبــارات 
تخصيص يافتــه پرداخــت شــد و در حــال 
حاضــر پيمانــکار درصــدد تجهيــز کارگاه بــوده 
تــا فعاليــت عمرانــی ايــن پــروژه از ســر گرفته 

ــود. ش
ــه ای  ــزاری جلس ــتانه برگ ــزود:در آس وی اف
ــور  ــه ط ــتيم و ب ــتانداری هس ــم در اس مه
طــرح،  ايــن  خصــوص  در  مشــخص 
مذاکــرات و رايزنی هــای الزم در دســتور 

کار قــرار دارد.
 ضرغــام گفت:تســريع عمليــات اجرايــی 
پــروژه و بهره بــرداری از ايــن طــرح، از 
ــداری  ــِی فرمان ــدی و اساس ــای ج اولويت ه
ــق  ــرای تحق ــود و ب ــدس محســوب می ش ق
و حصــول توفيقــات هــر چــه بيشــتر در 
ــه را لحــاظ  ــن خصــوص، تالشــی ُمِجدان اي

ــرد. ــم ک خواهي
ــدس  ــتان ق ــردم شهرس ــب م ــر ترتي ــه ه  ب
ــر  ــان منتظ ــران همچن ــتان ته ــرب اس در غ
عمــل مســئوالن بــه وعــده هــای داده 
ــتی  ــرانه بهداش ــای س ــتند و ارتق ــده هس ش
و درمانــی را يکــی از مطالبــات جــدی 
ــرای  ــد روزی ب ــد و اميدوارن ــی دانن ــود م خ
ــق  ــه مناط ــود ب ــی خ ــور درمان ــری ام پيگي

ــد. ــه نکنن ــراف مراجع اط
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جامعــه ایـــران

مکمل هــای  مصــرف 
میــان  در  غذایــی 
گرچــه  ورزشــکاران 
ضــرورت  یــک 
گاهــی  امــا  اســت 
ناآگاهانــه  اســتفاده 
ــی و  ــدات تقلب از تولی
قاچــاق پایــان عمــر 
ــد.  ــم می زن ــان را رق ــک قهرم ــی ی ورزش

رواج مصـرف مکمل هـای ورزشـی غيرمجـاز در 
بسـياری از باشـگاه های ورزشی مشـکل و آسيب 
جـدی برای ورزشـکاران اسـتان کرمانشـاه ايجاد 
کـرده و متاسـفانه باوجـود توصيه هـا همچنـان 
تقاضـا برای مصـرف مکمل در ميان ورزشـکاران 

باالست. کرمانشـاهی 
آنچــه در ايــن زمينــه خطرآفريــن و مشکل ســاز 
شــده بازارگرمــی ســودجويان و سوءاســتفاده آنان 
از ورزشــکاران اســت کــه تــالش می کننــد 
ــات  ــا تبليغ ــی و دست ســاز را ب ــای تقلب مکمل ه

ســوء بــه ورزشــکار تحميــل کننــد.
متاســفانه گرايــش بــه مصــرف مکمل هــا و 
ــگاه های  ــاز در باش ــای غيرمج ــژه مکمل ه به وي
باشــگاه های  ويــژه  بــه  اســتان  ورزشــی 
بدنســازی بــه دليــل تصــورات غلــط رايــج اســت 
و ايــن مســئله ســالمت ورزشــکاران را بــه خطــر 

ــت. ــه اس انداخت
ــی  ــه ورزش ــی تغذي ــن تخصص ــئول انجم مس
ــت:  ــار داش ــی، اظه ــکی ورزش ــيون پزش فدراس
ــرف  ــاهی در مص ــکاران کرمانش ــتقبال ورزش اس
ــه  ــم ک ــا معتقدي ــا م ــت ام ــاد اس ــا زي مکمل ه
مکمــل تکميــل کننــده اســت و يــک فــرد بايــد 
ــام  ــرای انج ــی ب ــوان ژنتيک ــيل و ت دارای پتانس
ــال از  ــن ح ــد و درعي ــی باش ــای ورزش فعاليت ه
برنامــه تمرينــی خوبــی تحــت نظــر مربــی ِخبره 
تبعيــت کنــد و در نهايــت بــا اســتفاده از مکمــل 
کــه در برنامــه غذايــی ورزشــکار چيــده می شــود 

ــه هــدف نهايــی برســد.   ب
محمد حضـوری افزود: متاسـفانه در آغـاز ورزش 
و خيلـی زودتـر از زمـان الزم، مکمـل را بـرای 
ورزشـکار تجويـز می کننـد و اينجا منافعـی وجود 

دارد کـه بـه ايـن بحـث دامـن می زنند.
وی بـا توصيـه بـه ورزشـکاران بـرای مصـرف 
مکمل هـای ورزشـی گفـت: قبـل از اقـدام برای 
دريافـت و مصـرف مکمل ها حتما ارزيابی داشـته 
باشـند و در مـورد برنامـه غذايـی خـود بـا يـک 
تخصص تغذيه ورزشـی مشـورت کننـد و اگر نياز 

بـود مکمـل تجويز شـود.
حضــوری پاســخ دهی مکمــل و حصــول نتيجــه 
دلخــواه را منــوط داشــتن برنامــه اصولــی غذايی 
از ســوی ورزشــکار دانســت و اظهــار کــرد: 
مکمــل معجــزه نمی کنــد و بــدون برنامــه 
ــت. ــل داش ــاری از مکم ــوان انتظ ــذای نمی ت غ
ــای  ــرف مکمل ه ــه رواج مص ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــر گف ــاليان اخي ــی س ــازار ط ــی در ب ورزش
متاســفانه شــاهد ورود مکمل هــای تقلبــی 
غيراســتاندارد و غيراصولــی هســتيم و بايــد گفت 

مکمــل مجــاز تحــت نظــارت وزارت بهداشــت 
وارد توزيــع می شــود.

آلودگــی  غیرمجــاز  lمکمل هــای 
دوپینگــی دارنــد

کــه  مکمل هــای  کــرد:  بيــان  حضــوری 
وارد می شــود غيرمجــاز  قاچــاق  به صــورت 
هســتند و شــرايط نگهــداری در مــورد آنهــا 
رعايــت نشــده و ازنظــر ســالمتی آســيب زا 
ــی  ــای تقلب ــر مکمل ه ــوی ديگ ــتند. از س هس
ــده و در  ــاد ش ــد زي ــل ندارن ــات اص ــه ترکيب ک
بســياری از مواقــع آلــوده بــه ترکيبــات غيرمجــاز 
ــالمت  ــه س ــتند ک ــا هس ــون هورمون ه همچ

ورزشــکار را بــه خطــر می انــدازد.
از  يکــی  پيــش  چنــدی  کــرد:  بيــان  وی 
ورزشــکاران رزمــی کــه خــود را بــرای مســابقات 
آمــاده می کــرد بــه دليــل تســت دوپينگــی 
کــه در اثــر مصــرف يــک مکمــل بســيار ســاده 
پيش آمــده بــود از مســابقات محــروم شــد 
بــه طوری کــه تصــور می کــرد بــا مصــرف 
پروتئيــن می توانــد بافــت بهتــری بســازد و 
ــد  ــته باش ــابقات داش ــری در مس ــرد بهت عملک
ــود و  در حاليکــه آن مکمــل مجــاز و مناســب نب

ــت. ــگ داش ــی دوپين آلودگ
ــن  ــزود: اي ــات اف ــه توضيح ــا ادام ــوری  ب حض
مســئله يــک آســيب ورزشــی بــود و ايــن 
ورزشــکار بــه دليــل مصــرف مکمــل غيرمجــاز 
ــد در  ــر بمان ــد منتظ ــد و باي ــابقات دور ش از مس
ــرای  ــت ب ــدت محرومي ــه م ــی چ ــده قضاي پرون

می شــود. درج  وی 
ــه  ــن اســت ک ــا اي ــادآور شــد: تقاضــای م وی ي
ورزشــکاران تحــت هيــچ شــرايطی فريــب افــراد 
ســودجو را نخورنــد و بــرای انتخــاب مکمل های 
ــی  ــه ورزش ــان تغذي ــا متخصص ــا ب ــود حتم خ

ــد. ــورت کنن مش

lورزشــکاران از خریــد و مصــرف 
مکمل هــای تقلبــی اجتنــاب کننــد
حضوری با اشاره به اقدامات فدراسيون پزشکی 
مکمل های  عرضه  با  مقابله  راستای  در  ورزشی 
نهاد مدافع  به عنوان  غيرمجاز گفت: فدراسيون 
بحث  در  ورزشکاران  سالمت  حامی  و  حافظ  و 
مکمل ها بارها با نهادهای متولی همچون معاونت 
غذا و داروی وزارت بهداشت، تربيت بدنی و دانشگاه 

علوم پزشکی جلسه داشتيم و اخيراً در نشستی با 
معاونت غذا و دارو بر ساماندهی وضعيت عرضه 

مکمل ها بحث و به نتايجی رسيديم.
وی بازرسـی از باشـگاه ها و اماکـن ورزشـی را از 
برنامه هـای فدراسـيون پزشـکی ورزشـی بـرای 
مکمل هـای  عرضـه  از  جلوگيـری  و  کنتـرل 
غيرمجـاز عنـوان کـرد و گفـت: بسـيار دقيـق 
عرضـه  از  تـا  می کنيـم  تـالش  موشـکافانه  و 
مکمل هـای غيرمجـاز در باشـگاه ها جلوگيـری 
شـود.  حضوری افـزود: قبـاًل در باشـگاه ها بحث 
خريـد و فـروش مکمل هـا رواج داشـت امـا طی 
ايـن سـال ها تـالش کرديـم تـا خريـد و فـروش 
مخفـی و پنهانـی مکمل هـا سـاماندهی شـود.

ــرف  ــوص مص ــکاران در خص ــزود: ورزش وی اف
ــاله  ــا هرس ــد. م ــار کنن ــق رفت ــا دقي مکمل ه
از شــرکت هايی کــه مکمــل مجــاز و ســالم 
ــن  ــه کار در اي ــد ب ــد و عالقه من ــد می کنن تولي
ــرده  ــش ک ــی را آزماي ــتند نمونه هاي ــا هس فض
ــه  ــد ب ــته باش ــی نداش ــل آلودگ ــر آن مکم و اگ

می کنيــم. معرفــی  فدراســيون های 
بيشــتر  ارتبــاط  خواســتار  مســئول  ايــن 
ــی  ــکی ورزش ــای پزش ــا هيئت ه ــکاران ب ورزش
در اســتان ها شــد و افــزود: هيئــت پزشــکی 
ورزشــی کرمانشــاه از بهترين هــای کشــور اســت 
ــه ورزشــکاران در بحــث  ــده ای ب ــات ارزن و خدم

مکمــل و مشــاوره ارائــه می دهــد.
باشــند و  افــزود: ورزشــکاران مواظــب  وی 
اعتمادشــان بــه نهادهــای نظارتــی بيشــتر شــود 
و اســير تبليغــات ســوء نشــوند و فريــب نخورنــد.

در  مکمل هــا  lبیشــترین مصــرف 
ــازی رواج دارد ــته های بدنس ــان رش می
يــک مربــی کاراتــه در کرمانشــاه ، اظهار داشــت: 
بيشــترين مصــرف مکمل هــا بيــن ورزش هــای 

 پــرورش انــدام و بدنســازی رواج دارد.
نبــی فتحــی بيــان کــرد: مصــرف مکمــل بــرای 
ورزشــکار يــک ضــرورت اســت امــا بايــد اصــول 
ــای  ــرف  مکمل ه ــرد و از مص ــت ک الزم را رعاي

غيرمجــاز و تقلبــی دوری شــود.
وی کربوهيــدرات، کراتيــن، پروتئيــن و گلوتامين 
را از انــواع مکمل هــای رايــج عنــوان کــرد و 
ــه ای  ــد زيرنظــر مشــاور تغذي گفــت: مکمــل باي
ــص الزم در  ــه تخص ــص ک ــی متخص ــا مرب و ي

ــود. ــی را دارد مصــرف ش ــه ورزش بحــث تغذي

فتحـی بيـان کـرد: متاسـفانه خريـد و فـروش 
مکمل هـای غيرمجـاز البتـه به صـورت مخفيانه 
و دور از چشـم ناظـران در باشـگاه ها رواج دارد و 
بـا توجـه بـه گرايـش ورزشـکاران بـرای مصرف 
مسـئول  نهادهـای  می شـود  پيشـنهاد  مکمـل 
همچـون ورزش و جوانان نظارت ها را بيشـتر کند 

و چـاره ای اساسـی در پيـش گيرنـد.
وی بحـث قاچاق مکمل هـای ورزشـی را از ديگر 
مشـکالت اين حـوزه دانسـت و افـزود: نهادهای 
نظارتـی و مسـئوالن بايد توجه بيشـتری داشـته 
و کنتـرل و نظارت خود را بيشـتر کننـد و از خريد 
و فـروش مکمـل غيرمجـاز و تقلبی و قاچـاق در 

داخـل جلوگيری شـود.

lاهمیـت بحـث مکمل هـای غیرمجاز 
به انـدازه مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـت

فتحــی بيــان کــرد: همانطــور کــه دولــت تالش 
ــد  ــا مــواد مخــدر دارد باي ــه ب ــرای مقابل جــدی ب
بــه بحــث ســاماندهی خريــد و فــروش مکمــل و 
مقابلــه بــا عرضــه مکمل هــای ورزشــی غيرمجاز 
توجــه بيشــتری داشــته باشــد و بــه اعتقــاد مــن 
اهميــت مســئله مکمل هــای غيرمجــاز بــه 

ــا مــواد مخــدر اســت. ــارزه ب ــدازه بحــث مب ان
از  را  درآمدهــا  کســب  و  ســودجويی  وی 
ــای  ــروش مکمل ه ــانی ف ــای غيرانس انگيزه ه
تقلبــی و قاچــاق دانســت و گفــت: فــروش 
در  متاســفانه  کــه  غيرمجــاز  مکمل هــای 
ــرای  ــدی ب ــع درآم ــز رواج دارد منب ــاه ني کرمانش

ســودجويان شــده اســت.
ــرف  ــث مص ــه در بح ــه ک ــزود: آنچ ــی اف فتح
ــا  مکمــل رواج دارد بيشــتر پروتئين هــا اســت ام
ــاد  ــم زي ــول ه ــق آمپ ــه ســمت تزري ــش ب گراي
شــده چراکــه فــرد فکــر می کنــد تاثيــر تزريــق 

ــت. ــريع اس ــيار س ــول بس آمپ

ــه پزشــکی در  lدوره تخصصــی تغذی
ــود ــزار می ش ــاه برگ کرمانش

مســئول کميتــه آمــوزش هيئــت پزشــکی 
ــت: در  ــار داش ــاه، اظه ــتان کرمانش ــی اس ورزش
ــی و  ــای ورزش ــا مکمل ه ــنايی ب ــتای آش راس
برنامه هــای غذايــی ورزشــکاران يــک دوره 
ــار  ــن ب ــرای اولي ــک ب ــه ورزشــی ســطح ي تغذي
ــکی  ــيون پزش ــکاری فدراس ــا هم ــتان ب در اس

ــم. ــزار کردي ــی برگ ورزش
 100 حضـور  بـه  اشـاره  بـا  نازئـی  نسـرين 
مشـهد،  تهـران،  اسـتان های  از  شـرکت کننده 
اصفهان و... در اين دوره گفت: متاسـفانه اسـتفاده 
غيراصولـی از مکمل هـای ورزشـی آسـيب های 
جبـران ناپذيری به ورزشـکار وارد می کنـد و الزم 

اسـت کـه در ايـن زمينـه ورود پيـدا کنيـم.
بــه هــر حــال همــه صاحــب نظــران از عواقــب 
ــای  ــاز و زيان ه ــای غيرمج ــوء رواج مکمل ه س
جبــران ناپذير بــرای مصــرف کننده آگاه هســتند 
امــا نظارت هــا کافــی نبــوده و مســئوالن بيشــتر 

بايــد در ايــن زمينــه ورود پيــدا کننــد.
مقابلـه بـا معضـل خريـد و فـروش مکمل هـای 
غيرمجـاز در اسـتان کرمانشـاه نيازمنـد اطـالع 
رسـانی و همت جمعی دستگاه های مسـئول است.

مسلم   معین

امیدبه سحرمعجونها برای قهرمان شدن/رویاهایی که وارونه تعبیرمی شوند
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جامعــه ایـــران

قلــب  تپش هــای  آخریــن  صــدای 
دشــت های  نیمه جــان  جســم 
ــد  ــوش می رس ــه گ ــم ب ــتان ج شهرس
ــی  ــری اصول ــود، تدابی ــر ش ــه دی ــل از آنک ــد، قب و می طلب
ــن دشــت ها اتخــاذ شــود و  ــای ای ــرای احی و کارشناســی ب

حیاتــی دوبــاره گیرنــد. 

در ســاليان گذشــته بــه صــورت غيراصولــی بــار زيــادی از اشــتغال 
بــر دوش کشــاورزی انداختــه شــد و بــا چشــم پوشــی هايــی کــه 
صــورت گرفــت، چاه هــای غيرمجــاز زيــادی ســربرآورد، ايــن رونــد 
ــاط  ــن در نق ــت زمي ــان داده، از نشس ــش را نش ــه روز خطرات روز ب
مختلــف تــا توقــف فعاليــت قانونــی کشــاورزان بــه دليــل نبــود آب 
در چاه هــای مجازشــان؛ از ايــن رو دولــت تدبيــر و اميــد بــه خوبــی 
بــه زيان هــای ايــن وضعيــت آگاه اســت و تکاليفــی را بــه اســتان 

هــا ابــالغ کــرده اســت.
ــگ ارم در دشتســتان  ــز در شهرســتان جــم و دشــت تن دشــت ري
بحرانی تريــن دشــت های اســتان بــه لحــاظ کمــی و افــت ســطح 
ــاظ  ــز از لح ــر ني ــتان دي ــدان در شهرس ــت آب ــتابی آب و دش ايس
ــود. ــوب می ش ــتان محس ــرايط در اس ــن ش ــت، بحرانی تري کيفي

 طبــق بررســی کارشناســان مربوطــه رونــد برداشــت آب در 
ــار اســت؛ دشــت ريــز بــه علــت  دشــت های جــم و ريــز فاجعــه ب
ــن آب شــرب، صنعــت و کشــاورزی محســوب  ــع تامي اينکــه منب
می شــوند بــه همــراه دشــت آبــدان بــه عنــوان دشــت های 
پايلــوت کشــوری در طــرح احيــا و تعــادل بخشــی قــرار گرفته انــد.
گــزارش بحــران آب در دشــت های جــم و ريــز بــه ســريالی 
تکــراری تبديل شــده اســت تــا هرســاله کم وبيــش مــردم و 
مســئوالن بــا ايــن معضــل درگيــر باشــند و تدابيــر انديشــيده شــده 

ــد. ــازی کنن ــش ُمســکن را ب ــا نق تنه
دشــت جــم و دشــت ريــز ســاليان گذشــته بــه عنــوان دشــت های 
ــع آب شــيرين محســوب می شــد  ــا مناب ــر آب اســتان بوشــهر ب پ
ــی و  ــم آب ــار ک ــه روزگاری دچ ــد ک ــی نمی گنجي ــاور کس و در ب

خشکســالی شــود.

lبرداشت بی رویه عامل تخریب دشت ریز
رئيــس شــورای اســالمی شهرســتان جــم بيــان داشــت: 
ــه  ــع از جمل ــط صناي ــی توس ــه و غيراصول ــت های بی روي برداش
شــرکت پااليــش گاز فجــر جــم، منطقــه عملياتــی نــار و کنــگان، 

ــه و  ــه سنگ شــکن ها در مســير و بســتر رودخان ــش قارچ گون افزاي
همچنيــن کشــاورزی بی رويــه و غيــر اصولــی و افزايــش مصــرف 
ــه  ــل ب ــه عوام ــتان از جمل ــت شهرس ــش جمعي ــا افزاي ــی ب خانگ

ــت. ــم اس ــتان ج ــی در شهرس ــکل کم آب ــدن مش ــود آم وج
ــابقه  ــالی های بی س ــی و خشکس ــم بارش ــن ک ــزود: همچني وی اف
ــفره های  ــدن س ــد خشک ش ــه رون ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س اخي
ــر  ــون خط ــم اکن ــه ه ــدی ک ــا ح ــود ت ــدان ش ــی دو چن زيرزمين

ــد. ــد می کن ــم را تهدي ــتان ج ــن شهرس ــت زمي نشس
 

lآبی که مستقیم راهی دریا می شود
حســين محدثــی خاطرنشــان کــرد: در زمــان بارندگــی بــا توجــه به 
باران هــای ســيل آســا در شهرســتان جــم، ايــن آب هــا بــا جــاری 
شــدن بــر ســطح زميــن بــه تبعيــت از شــيب زميــن از دشــت جــم 
بــه دشــت ريــز و ســپس باغــان بــا ســرعت هــر چــه تمام تــر بــه 
ــفره های  ــه س ــث تغذي ــر باع ــده و کمت ــرازير ش ــارس س ــج ف خلي

ــود . ــی می ش ــر زمين زي
ــزداری در  ــای آبخي ــر طرح ه ــاليان اخي ــه در س ــر چ ــت: اگ وی گف
برخــی نقــاط شهرســتان ايجــاد شــده اســت ولی چنــدان نتوانســته 
ــی  ــفره های آب زيرزمين ــه س ــت و تغذي ــن برداش ــوازن بي ــدم ت ع

شهرســتان را جبــران کنــد.
رئيــس شــورای اســالمی شهرســتان جــم گفــت: طــی حــدود 40 
ســال گذشــته به دليــل عدم نظــارت کافــی بــر برداشــت منابــع آب 
ــاد  ــع، ايج ــط صناي ــی توس ــه و غيراصول ــت های بی روي و برداش
ــه  ــه و کشــاورزی بی روي سنگ شــکن ها در مســير و بســتر رودخان
و افزايــش جمعيــت، ايــن ســفره زيــر زمينــی دچــار افــت شــديد 

ســطح ايســتابی شــده اســت.
وی بــا بيــان اينکــه ســفره آب زيرزمينــی در برخــی نقــاط 
شهرســتان کامــال خشــکيده اســت و در برخــی مناطــق حــدود 40 
تــا 50 متــر افــت داشــته، افــزود: متاســفانه برخــورد عملــی نســبت 
ــه و  ــورت نگرفت ــی ص ــر قانون ــت های غي ــری از برداش ــه جلوگي ب
ــه  ــدر رفت ــی ه ــترهای تبليغات ــر و پوس ــدادی بن ــه تع ــا هزين تنه

ــت. اس

lآخرین تپش های قلب دشت های جم و ریز
ــه  ــوط ب ــده، مرب ــره ش ــع آب ذخي ــرد: مناب ــح ک ــی تصري محدث
ــی  ــداری و گاه ــاک نگه ــه در دل خ ــت ک ــال اس ــا س ميليون ه

ــل برداشــت های شــديد و  ــه دلي ــی ب ــاد شــده اســت ول ــم و زي ک
ــت ســطح ايســتايی  ــن شــدت اف ــا اي ــدد ب خشک ســالی های متع
ــه  ــل ک ــن دلي ــه اي ــت. ب ــت نيس ــل بازگش ــوان قاب ــچ عن ــه هي ب
ــاک،  ــدد خ ــای متع ــت ســنگينی اليه ه ــه عل ــا اســتخراج آب، ب ب
لــرزش و زلزله هــای خفيــف، اليــه هــای بااليــی زميــن نشســت 
کــرده اســت و منافــذ خــاک پــر می شــود بــه طــوری کــه آنچــه 
مــا طــی ايــن ســی ســال شــاهد آن هســتيم فقــط پاييــن رفتــن 

ــوده اســت. ســطح ايســتايی آب ب
ــن  ــدای آخري ــئوالن ص ــاورزان و مس ــژه کش ــردم به وي ــه م هم
ــف  ــنوند و وظاي ــز را بش ــم و ري ــت های ج ــب دش ــای قل تپش ه
خــود در زمينــه حراســت و حفاظــت از انــدک آب مانــده در ســفره 
هــای زيرزمينــی دشــت های جــم و ريــز انجــام دهنــدوی بــا تاکيد 
اينکــه در اغلــب نقــاط ايــن ســفره بــه گفتــه کشــاورزان و بهــره 
بــرداران آب، بــا کف شــکنی و فــرو رفتــن در دل خــاک ديگــر آبــی 
ــر  ــه حف ــدام ب ــرداران آب اق موجــود نيســت بطــوری کــه بهــره ب
ــری آب دار  ــه مختص ــی ک ــای باالي ــی در اليه ه ــای صليب تونل ه
ــع آب  ــه کارشناســان مناب ــه گفت ــرد: ب ــوان ک ــد، عن اســت می کنن
ايــن ديگــر آب نيســت بلکــه خــون زميــن اســت کــه از رگ هــای 

ــراود. ــن می ت ــان زمي ــه ج جســم نيم
محدثــی گفــت: بايــد همــه مــردم به ويــژه کشــاورزان و مســئوالن 
صــدای آخريــن تپش هــای قلــب دشــت های جــم و ريــز را 
بشــنوند و وظايــف خــود در زمينــه حراســت و حفاظت از انــدک آب 
مانــده در ســفره هــای زيرزمينــی دشــت هــای جــم و ريــز را انجام 

ــد. دهن

lبرخورد با کشاورزان متخلف
ــت 4  ــه برداش ــه اضاف ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــم بي ــدار ج فرمان
ميليــون متــر مکعبــی چــاه هــای مجــاز بــه نســبت برداشــت يک 
ميليــون متــر مکعبــی چــاه هــای غيــر مجــاز در دشــت ريــز، الزم 
ــاز  ــای مج ــاه ه ــت چ ــه برداش ــه اضاف ــژه ای ب ــه وي ــت توج اس
صــورت گيــرد تــا شــاهد کاهــش برداشــت در دشــت ريــز باشــيم.
ــه  ــه وضعيــت بحرانــی آب شهرســتان جــم ب ــوروزی ب فتــح اهلل ن
خصــوص دشــت ريــز اشــاره کــرد و گفــت: الزم اســت بــا اتخــاذ 
ــتای  ــا در راس ــی راهکاره ــرا، تمام ــل اج ــی و قاب ــر عمليات تدابي

ــی شــود. ــگ اجراي ــه صــورت هماهن ــز ب ــای دشــت ري احي
رئيــس شــورای حفاظــت منابــع آب شهرســتان جم بــا بيــان اينکه 
بايــد ســاز و کاری بــرای برخــورد بــا متخلفــان در حوزه کشــاورزی 

جسم نیمه جان دشت های جم و ریز/ صدای آخرین تپش ها به گوش می رسد
علی حسینی
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ــت 300  ــت کش ــته محدودي ــال گذش ــت: در س ــود گف ــف ش تعري
هکتــاری بــرای شهرســتان تعريــف شــد و تعــدادی از کشــاورزان با 
جهــاد کشــاورزی تفاهــم نامــه امضــا کردنــد امــا برخــی نيــز بدون 
نظــارت و تفاهــم نامــه اقــدام بــه کشــت کردنــد کــه ســاز و کاری 

بــرای مقابلــه بــا ايــن موضــوع تعريــف نشــده بــود.
ــرار اســت کشــت فضــای  ــروز در شــرايطی ق ــزود: ام ــوروزی اف ن
بــاز در شهرســتان محــدود شــود کــه در گذشــته بــه گوجــه کاران 
تســهيالت اعطــا شــده و حتــی مــورد تشــويق قــرار گرفتــه انــد لذا 
بايــد تصميمــات و اقدامــات در خصــوص موضــوع کامــال دقيــق و 

بــا لحــاظ همــه جوانــب انجــام شــود.

lمردم برای بهبود وضعیت آب همکاری کنند
وی خاطــر نشــان کــرد: امــروز مــردم بهتريــن حافظان آب هســتند 

و بايــد از ظرفيــت ســمن ها در کنــار اقدامــات قانونــی بهــره بــرد.
فرمانــدار جــم لــزوم کنتــور گــذاری چاه هــا را مــورد تاکيــد قــرار داد 
و افــزود: الزم اســت اطالعــات دقيــق حــوزه کشــاورزی از ســوی 
جهــاد کشــاورزی احصــا شــود تــا بتــوان بــر مبنــای آن در بحــث 

محدوديــت کشــت تصميــم گيــری کــرد.
کلنگ زنــی  از  خــود  هــای  صحبــت  ادامــه  در  نــوروزی 
ــا حضــور  ــم ب ــه ج ــيراف ب ــال آب س ــط انتق آبشــيرين کن های خ
وزيــر نيــرو خبــر داد و گفــت: تــرک تشــريفات تکميــل خــط انتقال 
ــه  ــت ب ــوی وزارت نف ــار از س ــی از اعتب ــده و بخش ــام ش ــز انج ني

ــت. ــده اس ــت ش ــکار پرداخ پيمان

ــته  ــام گذش ــار و ارق ــم از آم ــی ج ــت بحران lوضعی
ــت اس

شــاپور رجايــی مديرعامــل آب منطقــه ای اســتان بوشــهر  تاکيــد 
ــت  ــدی اس ــم در ح ــتان ج ــی آب شهرس ــت بحران ــرد: وضعي ک
ــز  ــت ري ــدارد و دش ــام ن ــار و ارق ــه آم ــه ارائ ــازی ب ــر ني ــه ديگ ک
بحرانی تريــن دشــت اســتان از لحــاظ افــت ســفره های زيــر 

ــت. ــی اس زمين
وی افــزود : دشــت ريــز در شــش ماهــه اول ســال جــاری بــا حدود 

2 متــر افــت ســطح ايســتايی آب مواجه شــده اســت.
ــزی  ــز برنامه ري ــت ري ــای دش ــرای احي ــی ب ــای مختلف برنامه ه
ــا، 14  ــن برنامه ه ــه اي ــق هم ــورت تحق ــه در ص ــت ک ــده اس ش
تــا 17 ســال ديگــر می توانيــم دشــت را احيــا کنيممديرعامــل آب 
منطقــه ای اســتان بوشــهر بــا بيــان اينکــه دشــت ريــز بــه عنــوان 
دشــت پايلــوت کشــوری انتخــاب شــده اســت گفــت: برنامــه های 
ــه در  ــت ک ــده اس ــزی ش ــه ري ــای آن برنام ــرای احي ــی ب مختلف
صــورت تحقــق همــه ايــن برنامــه هــا، 14 تــا 17 ســال ديگــر می 

توانيــم دشــت را احيــا کنيــم.

ــر  ــرض خط ــز در مع ــت ري ــدار داد: دش ــئول هش ــام مس ــن مق اي
ــش  ــا کاهــش ســفره ها و افزاي ــی ب ــد کنون ــه رون ــا ادام اســت و ب
ــور  ــه ط ــز ب ــفره دشــت ري ــده، س ــال آين ــد س ــا چن برداشــت ها ت

ــد شــد. ــل خشــک خواه کام
 

lاحیای دشت جم و ریز
ــالت  ــر از معض ــی ديگ ــت ها را يک ــه برداش ــن اضاف وی همچني
دشــت جــم و ريــز عنــوان کــرد و افــزود: ميــزان برداشــت 
ــب و  ــر مکع ــون مت ــز 1.3 ميلي ــت ري ــاز در دش ــای غيرمج چاه ه
ــر  ــزان برداشــت اضافــه چاه هــای مجــاز، حــدود 4 ميليــون مت مي
مکعــب اســت کــه بايــد هــر دو مــورد در راســتای بهبــود وضعيــت 

ــود. ــالح ش ــز اص ــفره های ري س
رجايــی از احيــای دشــت جــم و ريــز طی چنــد ســال آينده خبــر داد 
و افــزود: بــرای احيــای ايــن دو دشــت راهکارهايــی طی چند ســال 
ــوان  ــه ايــن طرح هــا می ت ــده تعريــف شــده اســت کــه از جمل آين
بــه حــذف برداشــت آب چاه هــای شــرکت پااليــش گاز فجــر جــم 

بــا تکميــل پــروژه آب جــم بــه ســيراف در ســال 97 نــام بــرد.
ــا ســال 97 نيــز  وی ادامــه داد: شــرکت پااليــش گاز فجــر جــم ت
بايــد بــه صــورت تدريجــی برداشــت خــود از دشــت ريــز را کاهش 

دهــد.

lحذف برداشت آب شرب و صنعت از دشت ریز
ــا  ــز ب ــت از دشــت ري ــی، حــذف برداشــت آب شــرب و صنع رجاي
ــرداری از ســد باغــان در ســال 99 را از ديگــر راهکارهــای  بهــره ب
ــوان کــرد و گفــت: اجــرا و تکميــل  ــز عن ــود دشــت جــم و ري بهب
ــه  ــرح تغذي ــرای ط ــز، اج ــت ري ــزداری در دش ــای آبخي طرح ه
آبخــوان و پســاب آب هــای انتقالــی خــارج از حــوزه، حــذف اضافــه 
ــای  ــامان دهی چاه ه ــز، س ــت ري ــاز دش ــای مج ــت چاه ه برداش
ــل از ســال ۸5، حــذف چــاه هــای غيرمجــاز بعــد  ــر مجــاز قب غي
ــتور کار  ــز در دس ــاز ني ــای مج ــه چاه ه ــالح پروان ــال ۸5، اص از س

ــرار خواهــد گرفــت. ق
ــاليانه  ــی س ــزان بارندگ ــات مي ــات و ثب ــن اقدام ــا اي ــزود: ب  وی اف

ــيم. ــز باش ــت ري ــای دش ــاهد احي ــال، ش ــوان در 17 س می ت
مديــر عامــل آب منطقــه ای اســتان بوشــهر از اخذ مجــوز فاينانس 
ســد باغان توســط دولــت خبــر داد و افــزود: مجــوز فاينانــس صادر 

شــد و در چنــد مــاه آينــده فاينانــس اجرايــی مــی شــود.

lضرورت اجرای پروژه سد باغان
ســکينه الماســی  نماينــده دير، کنــگان، جــم و عســلويه در مجلس 
شــورای اســالمی نيــز بحــران آب در جــم را از اولويت هــای اصلــی 
ايــن شهرســتان برشــمرد و گفــت: بــا اجــرای  چنــد طــرح بــزرگ 

شــامل آبخيــزداری و آبخــوان داری، ســد باغــان، خــط انتقــال آب 
ــن آب  ــکل تامي ــن مش ــيرين ک ــداث آبش ــم  و اح ــيراف - ج س

مصرفــی جــم بــه طــور کامــل حــل خواهــد شــد. 
ــده  ــه عقي ــت و ب ــی اس ــز بحران ــم و ري ــت های ج ــت دش وضعي
کارشناســان بــه فــرض تاميــن ســريع آب از منابــع ديگر بازگشــت 
ــد  ــر خواه ــادی زمان ب ــرايط ع ــه ش ــت ها ب ــن دش ــت اي وضعي
بودعضــو کميســيون انــرژی مجلــس خاطرنشــان کــرد: هم اکنون 
تمــام آب مصرفــی شهرســتان جــم در بخــش کشــاورزی، صنعــت 
ــت  ــود. وضعي ــن می ش ــی تامي ــفره های زيرزمين ــی از س و خانگ
ــه عقيــده کارشناســان  دشــت های جــم و ريــز بحرانــی اســت و ب
ــع ديگــر بازگشــت وضعيــت  ــه فــرض تاميــن ســريع آب از مناب ب

ــود.  ــد ب ــر خواه ــادی زمان ب ــرايط ع ــه ش ــت ها ب ــن دش اي
ــان، ســاخت  ــروژه ســد باغ ــه ضــرورت اجــرای پ ــا اشــاره ب وی ب
ــع  ــز و صناي ــش ري ــی بخ ــن آب مصرف ــرای تامي ــد را ب ــن س اي
ــن ســد از  ــت: اي ــد و گف موجــود در شهرســتان بســيار مهــم خوان
ــريع تر  ــه س ــد هرچ ــت و باي ــرو اس ــی وزارت ني ــای اصل اولويت ه

ــود.  ــاخته ش س
الماســی افــزود: تاميــن اعتبــار ايــن ســد از محــل فاينانس ســال ها 
پيــش بــه تائيــد رســيده اســت امــا بــه دليــل وجــود تحريم هــا و 
بســته بــودن خطــوط اعتبــاری تاکنــون موفــق بــه جــذب اعتبــار 

ــم.  ــی نبوده اي خارج

lلزوم اصاح آبیاری کشاورزی
نماينــده جنــوب اســتان ادامــه داد: از ســال 93 فاينانــس ايــن طرح 
ــه تصويــب دولــت رســيده اســت و اميدواريــم پــس از توافقــات  ب
ــيدن  ــه رس ــه نتيج ــاهد ب ــام ش ــاء برج ــران و امض ــی اي بين الملل

فاينانــس ايــن پــروژه و تاميــن اعتبــار آن باشــيم. 
ــدی و  ــا کن ــی ب ــروژه مهــم در مقاطع ــن پ ــان اينکــه اي ــا بي وی ب
حتــی تعطيلــی مواجــه شــده اســت تاکيــد کــرد: خــط انتقــال آب 
بــه جــم بايــد بــا ســرعت انجــام شــود و در صورتــی کــه بــا کمبود 

ــم.  ــن می کني ــار مواجــه شــود از هــر طريقــی آن را تامي اعتب
الماســی در پايــان  بــر لــزوم اصــالح الگــوی مصــرف بــه ويــژه در 
بخــش کشــاورزی تاکيــد کــرد گفــت: در بخــش مصــارف صنعــت 
نيــز، وزارت نفــت بايــد بــه برداشــت خــود از ســفره های زيرزمينــی 

پايــان دهــد.
حــال و روز ســفره های زيرزميــن دشــت جــم و ريــز خــوب نيســت 
و صــدای آخريــن تپش هــای جســم نيمه جــان ايــن دشــت 
ــد  ــوش می رس ــه گ ــهر ب ــتان بوش ــت های اس ــر دش ــه ديگ و البت
ــی  ــرای آن شــود. شــايد االن هــم خيل ــد چــاره ای اساســی ب و باي
ديــر باشــد ولــی راهکارهــای اساســی بايــد اتخــاذ شــده و اجرايی و 

عملياتــی شــود؛ نــه اينکــه فقــط تصويــب شــود.
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حریم حیات وحش 
زیر چکمه  قاتالن/ 

جاده های مرگ در 
کمین  وحوش

ــم حیات وحــش  ــا کــه حری ــن روزه ای
بارهــا زیــر چکمه هــای شــکارچیان 
درهــم شکســته، گویــی جاده هــای 
مــرگ نیــز هم نــوا بــا متخلفــان شــکار، 
ســاز مــرگ را بــرای حیوانــات بیگنــاه 

کــوک می کننــد. 

اســتان اصفهــان به علــت اســتقرار در فــالت مرکــزی ايــران، تنوع 
آب و هوايــی، توپوگرافــی ويــژه و نيــز هم جــواری بــا زاينــده رود از 
تنــوع گياهــی و جانــوری برخــوردار اســت و بــر ايــن اســاس دارای 
ــق  ــهورترين مناط ــت، مش ــددی اس ــده متع ــت ش ــق حفاظ مناط
ــات  ــگاه حي ــی و پناه ــارک مل ــان شــامل پ حفاظــت شــده اصفه
وحــش قميشــلو، پناهــگاه حيات وحــش موتــه، پــارک ملــی کاله 

قاضــی و منطقــه شــکار ممنــوع کالتــه اســت.
حريــم ايــن مناطــق در طــول ســال بارهــا و بارهــا در زيــر گام های 
ــه  ــود ب ــال می ش ــکار لگدم ــد و ش ــان صي ــکارچيان و متخلف ش
ــه ای  ــکار، هفت ــای ش ــول در ماه ه ــور معم ــه ط ــه ب ــه ای ک گون
ســه تــا چهــار مــورد متخلــف شــکار در ايــن مناطــق دســتگير می 

شــوند.
يــگان حفاظــت محيــط زيســت اســتان در ايــن مناطــق به شــکل 
ــيديان  ــه جمش ــه گفت ــت و ب ــت اس ــال فعالي ــبانه روزی در ح ش
ــان  ــياری از متخلف ــت بس ــط زيس ــت محي ــگان حفاظ ــده ي فرمان

ــوند. ــتگير می ش ــبانه دس ــکار ش ش
ــان  ــاده ای را در مي ــات ج ــه« بيشــترين تلف ــاری »موت در ســال ج
مناطــق حفاظــت شــده اصفهــان داشــته اســت بــه گونــه ای کــه 
ــک گــرگ و  ــار، ي ــل ســه کفت ــون حداق ــدای ســال 94 تاکن از ابت
تعــداد زيــادی آهــو بــر اثــر برخــورد بــا خودروهــای عبــوری تلــف 
ــکارچيان  ــا ش ــز ب ــرگ ني ــای م ــان جاده ه ــن مي ــدنداما در اي ش
هم نــوا شــده و خودروهــای عبــوری ســاز مــرگ را بــرای حيوانــات 

ــد. ــوک می کنن ــده ک ــاه مناطــق حفاظــت ش بيگن
ــد روز  ــه چن ــوط ب ــاط مرب ــن ارتب ــزارش در اي ــورد گ ــن م آخري
ــاب از  گذشــته اســت کــه يــک کاراکال )يکــی از گونه هــای کمي
هشــت گربــه ســان وحشــی ايــران( بــر اثــر برخــورد بــا خودروهای 
عبــوری در بــادرود از توابــع نطنــز در اســتان اصفهــان ازبيــن رفت.

ــات جــاده ای  ــه« بيشــترين تلف ــی »موت ــا در ســال جــاری گوي ام

ــه  ــت ب ــته اس ــان داش ــده اصفه ــت ش ــق حفاظ ــان مناط را در مي
گونــه ای کــه از ابتــدای ســال 94 تاکنــون حداقل ســه کفتــار راه راه 
)دو مــورد در طــول ســه مــاه گذشــته(، يــک گــرگ و تعــداد زيادی 
آهــو و بچــه آهــو بــر اثــر برخــورد بــا خودروهــای عبــوری در ايــن 

محــور تلــف شــده انــد.

ــران  ــی ای ــای طبیع ــن عرصه ه ــه از غنی تری lموت
بــه لحــاظ تنــوع زیســتی اســت

ــاط،  ــن ارتب ــش در اي ــات وح ــناس حي ــيرازی کارش ــرو ش خس
ــن  ــه غنی تري ــه از جمل ــش موت ــات وح ــگاه حي ــد: پناه می گوي
ــوع زيســتی محســوب  ــه لحــاظ تن ــران ب عرصه هــای طبيعــی اي

می شــود.
وی افــزود: در ايــن منطقــه انــواع گياهــان متنــوع رشــد می کنــد و 
تاکنــون بيــش از 300 گونــه گياهــی مرتعــی کــه ارزش علوفــه ای، 

دارويــی و صنعتــی دارنــد شناســايی شــده اســت.
ــای  ــه گونه ه ــه اينک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زيس ــناس محي کارش
ــد  ــتند، تاکي ــاب هس ــيار کمي ــه بس ــن منطق ــوری در اي جان
ــا  ــا در دشــت ه ــرای آهوه ــرد: شــرايط مســاعد زيســتی ب ک
ــه زندگــی را  ــا حفاظــت، ادام ــوام ب ــه ت و شــوره زارهای منطق
ــه  ــه عنــوان گون ــرای ايــن حيــوان زيبــا همــوار ســاخته و ب ب

ــود. ــاد می ش ــه از آن ي ــاخص منطق ــوری ش جان
ــای  ــت ه ــا و دش ــا، تل ه ــه ماهوره ــود تپ ــرد: وج ــه ک وی اضاف
کوهســتانی در موتــه امــکان زندگــی را بــرای گونــه قــوچ و ميــش 
فراهــم ســاخته و صخره هــا و ارتفاعــات صعــب العبــور، زيســتگاه 

ــز پديــد آورده اســت. ــرای ادامــه حيــات کل و ب خوبــی را ب
ــاده،  ــه ج ــات ب ــرای ورود حيوان ــع ب ــاد مان ــا ايج ــوان ب می ت
ــن  ــون در اي ــا تاکن ــرد ام ــذر ک ــور از روگ ــه عب ــا را واردار ب آنه
ــدار  ــای هش ــب تابلوه ــوص نص ــن در خص ــاط و همچني ارتب
ــده  ــور ش ــاده قص ــات در ج ــور حيوان عب
ــه  ــن منطق ــرد: اي ــح ک ــيرازی تصري استش
ايــران  در  آهــو  زيســتگاه  بهتريــن 
محســوب می شــود کــه بــرای رشــد، 
تکثيــر و جلوگيــری از انقــراض آهوهــا 
ــفانه  ــا متاس ــت ام ــه  اس ــاص يافت اختص
ــن  ــه اي ــاده در ميان ــاخت ج ــل س ــه دلي ب
پناهــگاه بــدون انجــام کارهــای پژوهشــی 
ــگاه  ــه قتل ــون ب ــه اکن ــی موت و کارشناس
آهــوان و حيــات وحــش مبــدل شــده 

ــت. اس
ــاده از  ــن ج ــه ســاخت اي ــان اينک ــا بي وی ب
ابتــدا اشــتباه بــوده اســت، بيــان داشــت: در 

کشــورهای ديگــر گاه چنيــن جاده هايــی مســدود و تــردد از طريــق 
ســاخت جاده هــای جديــد انجــام می شــود امــا احتمــاال بــه دليــل 

ــت. ــر نيس ــران امکان پذي ــر در اي ــن ام ــاد اي ــای زي هزينه ه
وی تاکيــد کــرد: رفــع ايــن مشــکل راهکارهــای مختلفــی دارد 
از جملــه اينکــه می تــوان بــا ايجــاد مانــع بــرای ورود حيوانــات 
بــه جــاده، آنهــا را واردار بــه عبــور از روگــذر کــرد امــا تاکنــون 
قصــور زيــادی در ايــن ارتبــاط و همچنيــن بــرای نصــب 
ــن جــاده شــده اســت. ــات در اي ــور حيوان تابلوهــای هشــدار عب

lیــک جــاده آســفالته بــدون عائــم هشــدار؛ قاتــل 
حیــات وحــش »موتــه«

ايــن کارشــناس محيــط زيســت اضافــه کــرد: برخــی گونه هــای 
ــد  ــات وحــش کــه در مناطــق حفاظــت شــده زندگــی می کنن حي
بســيار کميــاب و نــادر هســتند و مــرگ حتــی يکــی حيــوان نيــز 

ــط زيســت کشــور اســت. ــرای محي خســرانی ب
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــاد مناط ــفه ايج ــع فلس ــه داد: در واق وی ادام
ــداد  ــاد تع ــات و ازدي ــن حيوان ــی اي ــرگ غيرطبيع ــری از م جلوگي
ــار  ــاس انتظ ــن اس ــر اي ــت؛ ب ــراض اس ــال انق ــای در ح گونه ه
نداريــم مدام شــاهد مــرگ حيــات وحــش در جــاده پناهــگاه حيات 
وحــش موتــه باشــيم در حاليکــه اقــدام عملــی بــرای جلوگيــری از 

ــود.   ــام نمی ش ــز انج ــه ني ــن منطق ــاه اي ــات بيگن ــرگ حيوان م
بــه گفتــه کارشناســان مهم تريــن دليلــی کــه حيــات وحــش را از 
ايــن مناطــق  زيســتی حفاظــت شــده بيابانــی يــا کوهســتانی بــه 
ــا مناطــق مســکونی مــی کشــاند و در خطــر  ســمت جاده هــا و ي
ــا در  ــت ام ــذا اس ــت وجوی غ ــد جس ــرار می ده ــرگ ق ــکار و م ش
مــورد پناهــگاه حيــات وحــش موتــه عبــور يــک جــاده آســفالته از 
ميــان ايــن پناهــگاه مــرگ ايــن حيــات وحــش بــی گنــاه را رقــم 

ــت. زده اس
ــت  ــط زيس ــت محي ــگان حفاظ ــده ي ــيديان فرمان ــی جمش مرتض
ــدا  ــر، در ابت ــا مه ــو ب ــاط در گفت وگ ــن ارتب ــان در اي اســتان اصفه
بــه ارزش هــای زيســتی منطقــه موتــه اشــاره و بيــان داشــت: ايــن 
پناهــگاه حيــات وحــش با وســعت 220 هــزار هکتــار از کوهســتان، 
دشــت و تپه ماهورهــای متعــددی تشــکيل شــده و يکــی از 
ــران محســوب می شــود  ــن مناطــق حفاظــت شــده اي باارزش تري
ــه فــرد پوشــيده شــده و  ــرا ايــن منطقــه از گياهــان منحصــر ب زي

ــه شــمار مــی رود. زيســتگاه آهــو ب
برخــورد حيوانــات بــه ويــژه آهــوان بــا خودروهــای عبــوری کــه 
غالبــا بــا ســرعت بســيار بــاال در  ايــن جــاده در تــردد هســتند، 
ــی  ــه برخ ــز اينک ــف انگي ــد و تاس ــم می زن ــا را رق ــرگ آنه م
ــدوی  ــادف می کنن ــات تص ــا حيوان ــد ب ــه عم ــا ب ــين  ه ماش
ــتاندار،  ــه پس ــه از 25 گون ــن منطق ــوری اي ــش جان ــزود: پوش اف
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۸۸ گونــه پرنــده و 25 گونــه خزنــده از جملــه کل و بــز، 
ــاه،  ــار، روب ــگ، کفت ــرگ، پلن ــه وحشــی، گ ــش، گرب ــوچ و مي ق
ــا،  ــا، مرغابی ه ــواع غازه ــکان، ان ــو، پلي ــو، فالمينگ ــغال، آه ش
کاکايی هــا،  لک لــک،  درنــا،  کشــيم ها،  حواصيل هــا، 
پرســتوهای دريايــی، هوبــره، بلدرچيــن، کبــک، چلچلــه، 
دارکــوب، انــواع گنجشک ســانان، عقاب هــا، دال، بحــری، 

ــت. ــده اس ــکيل ش ــه تش ــاهين و دليج ــان، ش باالب
ــان در  ــتان اصفه ــت اس ــط زيس ــت محي ــگان حفاظ ــده ي فرمان
ارتبــاط بــا مــرگ حيــات وحــش در ايــن منطقــه ابــراز داشــت: 
ــتگاه  ــن زيس ــه اي ــت موت ــان دش ــفالته از مي ــاده آس ــور ج عب
ارزشــمند را بــه دو قســمت تقســيم و ارتبــاط اکولوژيــک مابيــن 

ــادی قطــع نمــوده اســت. ــا حــد زي دو ســمت جــاده را ت

ــه؛  ــت موت ــان دش ــفالته در می ــاده آس ــاخت ج lس
ــدنی  ــران نش ــوری جب قص

ــه  ــوان منطق ــه عن ــال 46 ب ــه از س ــه موت ــان اينک ــا بي وی ب
ــن اســاس ســاخت جــاده  ــر اي حفاظــت شــده اعــالم شــده و ب
ــت،  ــوده اس ــتباه ب ــدا اش ــه از ابت ــت موت ــان دش ــفالته در مي آس
بيــان داشــت: بــا توجــه بــه اينکــه ايــن جــاده پناهــگاه حيــات 
وحــش موتــه را بــه دو قســمت تقســيم کــرده اســت و حيوانــات 
هنــگام تــردد و مهاجــرت از ميانــه ايــن جــاده عبــور و بــه ويــژه 

ــند. ــی هراس ــين ها م ــور ماش ــب ها از ن ش
جمشــيديان ابــراز داشــت: بديــن ترتيــب برخــورد حيوانــات بيگنــاه 
ــا ســرعت  ــا ب ــا خودروهــای عبــوری کــه غالب ــژه آهــوان ب ــه وي ب
ــاال در  ايــن جــاده در تــردد هســتند، مــرگ آنهــا را رقــم  بســيار ب
می زنــد و نکتــه تاســف انگيــز اينکــه برخــی ماشــين های 

ــد. ــادف می کنن ــات تص ــا حيوان ــد ب ــه عم ــز ب ــوری ني عب
ــم جــاده ای  ــد عالي ــه نيازمن ــن منطق ــان اينکــه در اي ــا بي وی ب

بيشــتر و ســرعت گيرهای مناســب، اعــالم محدوديــت ســرعت 
ــت:  ــراز داش ــتيم، اب ــن هس ــک دوربي ــه کم ــات ب ــت تخلف و ثب
ــالع  ــتان اط ــازی اس ــه راه وشهرس ــه ب ــن منطق ــکالت اي مش
داده شــده اســت امــا بــا وجــود قول هــای متعــدد بــرای نصــب 
دوربيــن و ايجــاد تمهيــدات الزم هنــوز شــاهد اقــدام عملــی در 

ــم. ــاط نبوده اي ــن ارتب اي

ــات،  ــرای حفاظــت از جــان حیوان ــار ب ــود اعتب lکمب
ــده کــردن جــاده مــرگ  ــرای دوبان ــاری ب اعتب

ــان  ــتان اصفه ــت اس ــط زيس ــت محي ــگان حفاظ ــده ي فرمان
ــه  ــا اعــالم شــده اســت ک ــه م ــب ب ــن مطل ــراز داشــت: اي اب
ــارات و بودجــه اقدامــات الزم انجــام  ــن اعتب در صــورت تامي
می شــود امــا در شــرايط خطرنــاک کنونــی بــرای ايــن 
ــن نصــب  ــم هشــداردهنده اي ــچ عالي ــا هي ــه تنه ــات ن حيوان

ــت. ــده اس ــده ش ــز دو بان ــاده  ني ــه ج ــده بلک نش
وی در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه آيا نصــب عاليــم هشــداردهنده 
و يــا ســرعت گيــر مانعــی جــدی بــرای جلوگيــری از مــرگ ايــن 
حيوانــات محســوب می شــود، گفــت: نمی تــوان از مهاجــرت 
ــری کــرد چراکــه  ــرای يافتــن غــذا جلوگي ــات ب ــردد حيوان ــا ت و ي
ايــن منطقــه محــل زندگــی طبيعــی ايــن حيوانــات و محلــی برای 

حفاظــت از جــان و زندگــی آنهاســت.
ــن  ــکار ممک ــن راه ــاس برتري ــن اس ــر اي ــت: ب ــيديان گف جمش
کشــيدن فنــس در کنــاره جــاده و ايجــاد جــاده روگــذر بــرای عبــور 
ــی  ــام م ــا انج ــام دني ــه در تم ــيوه ای ک ــات اســت؛ ش ــن حيوان اي
شــود امــا ايــن جــاده 40 کيلومتــر وســعت دارد و بــر ايــن اســاس 
ــرای ايجــاد  ــود بودجــه مانعــی ب ــه نظــر می رســد موضــوع کمب ب
ايــن راهــکار باشــد؛ همانگونــه کــه به گفتــه مســئوالن در شــرايط 

کنونــی ايــن امــر امــکان پذيــر نيســت.

ــب  ــه قل ــکارچیان را ب ــی ش ــرگ دسترس ــاده م lج
ــد ــان می کن ــه آس موت

ــز  ــری ني ــکالت ديگ ــاده مش ــن ج ــه اي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای حيــات وحــش بــه جــز تصــادف ايجــاد کــرده اســت، گفــت 
وجــود ايــن جــاده دسترســی متخلفيــن بــه قلــب منطقــه بــه ويــژه 
زيســتگاه های آهــو را آســان و کنتــرل و حفاظــت را بــرای محيــط 

بانــان ســخت کــرده اســت.
ــراز  ــگان حفاظــت محيــط زيســت اســتان اصفهــان اب ــده ي فرمان
داشــت: ايــن جــاده تــا پيــش از پيــروزی انقــالب تنهــا يک مســير 
ــوده اســت  ــه ب ــان منطق ــرای دسترســی بومي خاکــی و ناهمــوار ب
و بــا موافقــت مديــران وقــت ســازمان محيــط زيســت حــدود 30 

ســال قبــل در ايــن منطقــه احــداث شــده اســت.
ــات وحــش  ــرگ حي ــاده م ــه ج ــه« ب ــی »موت ــان گوي ــن مي در اي
ــوط  ــاده مرب ــن ج ــات اي ــورد تلف ــن م ــت؛ آخري ــده اس ــل ش تبدي
ــاده  ــار را ه راه در ج ــک کفت ــه ي ــه شــهريورماه امســال اســت ک ب
ــت  ــن رف ــان از بي ــه اصفه ــات وحــش موت ــگاه حي ــذر پناه ميانگ
ــا  ــورد ب ــر برخ ــر اث ــاده ب ــوی م ــک آه ــز ي ــال ني ــاه امس و تيرم

ــد. ــته ش ــاده کش ــن ج ــوری در اي ــای عب خودروه
از ســويی بــه گفتــه کارشناســان، تصادفــات جــاده ای، بزرگ تريــن 
عامــل مــرگ گربه ســانان بــزرگ ايــران اســت امــا تــا کنــون هيچ 
ــای کشــور  ــات وحــش از جاده ه ــور حي ــرای عب ــی ب ــذرگاه امن گ

ايجــاد نشــده اســت.
ــود  ــا وج ــران ب ــرای کشــور اي ــی ب ــال بزرگ ــن موضــوع خ اي
ــت و  ــش اس ــات وح ــر حي ــی نظي ــدد و ب ــای متع پناهگاه ه
ــاب  ــات کمي ــی حيوان ــه زندگ ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــن بودج ــر گرفت ــد در نظ ــق نيازمن ــن مناط ــتی در اي زيس
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــن در مناط ــای ام ــاد گذرگاه ه ــرای ايج ب

ــتيم. هس

ــه دام  ــناخته ای ک ــوان ناش ــات حی حم
هــای مــردم شــهر تاریخــی شــهداد را 
ــر  ــد و جگ ــی ده ــرار م ــه ق ــورد حمل م
آنهــا را می خــورد همچنــان ادامــه دارد 
و بــازار شــایعات در خصــوص ایــن 

ــت.  ــوان داغ اس حی

حــدود يــک مــاه قبــل بــود کــه مــردم شــهر تاريخــی شــهداد 
بــا يکــی از عجيــب تريــن رويدادهــای ســال هــای اخيــر ايــن 

شــهر تاريخــی مواجــه شــده انــد.
هــر چنــد شــهر شــهداد داســتان هــای عجيــب و ســر بــه مهــر 
فراوانــی از جملــه شــهر کوتولــه هــا را در کارنامــه خــود دارد امــا 
مــردم ايــن منطقــه از مــاه پايانــی تابســتان گذشــته تــا بــه حال 
ــا  ــه صده ــد ک ــده ان ــه ش ــی مواج ــدد حيوان ــالت متع ــا حم ب
ــه  ــر دام بقي ــوردن جگ ــس از خ ــای درآورده و پ راس دام را از پ

قســمتهای شــکارش را رهــا مــی کنــد.
ــرای نجــات دام هايشــان از  ــی ب ــردم محل ــا وجــود اينکــه م ب
ــی و  ــای محل ــت ه ــه گش ــدام ب ــوز اق ــوان مرم ــن حي ــر اي ش
نصــب تلــه هــای متعــدد کــرده انــد امــا تــا کنــون هيــچ مــورد 
ــن  ــادن اي ــه دام افت ــا ب ــاهده و ي ــوص مش ــتندی در خص مس

ــت. ــده اس ــزارش نش ــوز گ ــوان مرم حي
ــکار دام  ــد ش ــته رون ــای گذش ــه ه ــی هفت ــد ط ــر چن ه
ــای  ــی روزه ــا ط ــود ام ــه ب ــش يافت ــی کاه ــای محل ه
ــزاری  ــا خبرگ ــاس ب ــا تم ــدد ب ــهداد مج ــردم ش ــر م اخي
ــن  ــط اي ــان توس ــدن دام هايش ــف ش ــه تل ــر از ادام مه

ــد. ــی دهن ــر م ــوان خب حي

lحیوان ناشناخته شکار دوربین ها هم نشد
ايــن در حالــی اســت کــه حــدود ســه هفته قبــل محيط زيســت 
اســتان کرمــان بــرای شناســايی ايــن حيــوان اقــدام بــه نصــب 
چنديــن دوربيــن تلــه ای در ســطح بخــش شــهداد کــرده اســت 
بــا ايــن وجــود هيــچ نشــانی از حيوانــی کــه مــردم ادعــا مــی 
ــن دوربينهــا  ــر اي ــد در تصاوي ــد دام هــا را شــکار مــی کن کردن
ــرکل محيــط زيســت اســتان  مشــاهده نشــد و در نهايــت مدي
ــوان  ــه حي ــر گون ــه ه ــا رد حمل ــری ب ــار نظ ــان در اظه کرم
محافظــت شــده بــه شــهداد اينگونــه گفــت کــه ايــن حمــالت 

بــه احتمــال زيــاد توســط ســگ هــای ولگــرد انجــام می شــود.
ــل شــايعات و نظــر مــردم محلــی  ايــن اظهارنظــر امــا در مقاب
ــد  ــا دارن ــردم ادع ــياری از م ــه بس ــه ای ک ــه گون ــرار داد، ب ق
حمــالت توســط حيوانــی انجــام مــی شــود کــه توســط محيــط 
ــز  ــا ني ــن ادع ــه اي ــت؛ البت ــده اس ــا ش ــه ره ــت در منطق زيس

ــت. ــده اس ــا رد ش ــت قوي ــط زيس ــازمان محي ــط س توس
در صــورت قبــول اينکــه حيــوان مهاجــم ســگ بــدون صاحــب 
باشــد در ايــن صــورت غرامتــی بابــت دامهــای تلــف شــده بــه 

دامــداران پرداخــت نخواهــد شــد.

راز حمالت حیوان جگرخوار به شهداد/ نصب دوربین های تله ای در شهر

اسما   محمودی
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جامعــه ایـــران

ــتان  ــت اس ــط زيس ــت محي ــرکل حفاظ ــر روی مدي ــه ه ب
ــرای  ــد: ب ــی گوي ــر م ــه مه ــوص ب ــن خص ــان در اي کرم
شناســايی حيوانــی کــه بــه دام هــا حملــه مــی کنــد اقدامــات 
زيــادی انجــام شــده و کارشناســان بــه منطقــه اعــزام شــده 

ــد. ان
محمــود صفــرزاده گفــت: تصميــم گرفتــه شــد کــه بــرای رصد 
منطقــه پايــش هــای الزم انجــام شــود ضمــن اينکه تلــه های 

زنــده گيــری و دوربيــن نيــز در منطقــه نصب شــده اســت.
ــده شــده اســت ســگ هــا  ــی کــه در دوربينهــا دي تنهــا حيوان
ــی  ــد م ــت و آم ــه رف ــه در منطق ــتند ک ــی هس ــدون صاحب ب
ــات  ــن حيوان ــز توســط اي ــد و گمــان مــی رود حمــالت ني کنن
انجــام شــده اســتوی افــزود: تنهــا حيوانــی کــه در دوربيــن هــا 
ديــده شــده اســت ســگ هــای بــدون صاحبــی هســتند کــه در 
منطقــه رفــت و آمــد مــی کننــد و گمــان مــی رود حمــالت نيز 

توســط ايــن حيوانــات انجــام شــده اســت.
صفــرزاده در خصــوص اينکــه چــرا حيــوان شــکارچی اعضــای 
ــی دامهــا را مــی خــورد نيــز عقيــده دارد کــه ايــن اقــدام  درون
کامــال طبيعــی اســت و شــکارچی ابتــدا ايــن قســمت از دام را 
مــی درد و نمــی تــوان از ايــن طريــق بــه نتيجــه گيــری خاصی 

رســيد.
حميــد هرنــدی رئيــس روابــط عمومــی محيــط زيســت اســتان 
کرمــان اظهارداشــت: معمــوال در صــورت بــروز حمــالت 
حيوانــات وحشــی بــه مناطــق مختلــف شــايعه ســازی هــا زياد 
مــی شــود و در چنيــن مواقعــی بايــد جــو روانــی را ســالم نگــه 
داشــت و نتيجــه نهايــی را بــه تحقيقــات علمــی و کارشناســی 

موکــول کــرد.
وی افــزود: اگــر ثابــت شــود ايــن حملــه هــا توســط حيوانانــی 
کــه در ليســت حيوانــات حفاظــت شــده قــرار دارد انجــام شــده 

خســارت دامــداران پرداخــت مــی شــود.
هرنــدی ادامــه داد: در ســطح منطقــه و در مناطقــی کــه گمــان 
مــی رفــت محــل رفــت و آمــد حيــوان مهاجــم باشــد دوربيــن 
نصــب شــده اســت امــا هيــچ حيــوان حفاظــت شــده ای در اين 

تصاويــر ديــده نشــده اســت.

lهرگونــه رهاســازی حیــوان در معــرض انقــراض 
در منطقــه کــذب اســت

ــراض در  ــرض انق ــی در مع ــه حيوان ــن شــايعه ک ــت: اي وی گف
ــا  ــت ب ــده اس ــازی ش ــا س ــهداد ره ــراف ش ــای اط ــان ه بياب

ــدارد. ــت ن ــود و صح ــی ش ــب م ــت تکذي قاطعي
بــا وجــود صحبــت هــای مســئوالن محيــط زيســت امــا طبــق 
گفتــه مــردم محلــی همچنــان حملــه حيــوان مهاجــم بــه دام 

هــای مــردم بــه خصــوص در روســتاها ادامــه دارد.
ــد:  ــی گوي ــت م ــه اس ــن منطق ــاکنان اي ــی از س ــد يک محم
طــی شــب هــای گذشــته ايــن حيــوان بــه محــل نگهــداری 
ــود  ــی ش ــه م ــه گفت ــا اينک ــرد ام ــه ک ــده حمل ــای بن دام ه
ــون  ــدارم چ ــول ن ــت را قب ــرد اس ــگ ولگ ــوان س ــن حي اي
ــر  ــن مت ــن چندي ــای م ــداری دام ه ــل نگه ــای مح ديواره
ارتفــاع دارد و هيــچ ســگ ســانی نمــی توانــد از ايــن 

ــرود. ــاال ب ــا ب ديواره
وی افــزود: مثــل دفعــات قبــل قســمت هــای درونــی دام کامال 
ــده  ــالم مان ــای دام س ــمت ه ــه قس ــت و بقي ــده اس ــده ش دري

اســت.
ــده  ــوان را ندي ــن حي ــچ شــخصی اي ــون هي ــا کن ــت: ت وی گف
ــوان  ــن حي ــای اي ــه ه ــوه حمل ــايعاتی از نح ــط ش ــت و فق اس

ــکا هــم نيســتند. ــل ات ــب قاب ــه اغل ــی شــود ک شــنيده م
ايــن دامــدار ادامــه داد: اگــر ايــن شــايعات را کنــار بگذاريــم امــا 
حملــه ايــن حيــوان درنــده بــه دام هــا صحــت دارد و بايــد نــوع 
حيــوان دقيــق مشــخص شــود چــون يــک ســگ نمــی توانــد 

ايــن تعــداد دام را تلــف کنــد و ديــده هــم نشــود.
بــا اعــالم اينکــه ايــن حيــوان ســگ اســت عمــال دامــداران 
هــم هيــچ خســارتی دريافــت نمــی کننــد و صــورت مســئله 
ــدت  ــه ش ــوان ب ــن حي ــه اي ــود در صورتيک ــی ش ــاک م پ
ــت  ــهداد اس ــتاييان ش ــر از روس ــی ديگ ــتعلی يک ــرک اس زي
ــت  ــگ اس ــوان س ــن حي ــه اي ــالم اينک ــا اع ــد: ب ــی گوي م
عمــال دامــداران هــم هيــچ خســارتی دريافــت نمــی کننــد و 
صــورت مســئله پــاک مــی شــود در صورتيکــه ايــن حيــوان 
ــد  ــت چن ــد از گذش ــه بع ــت، بطوريک ــرک اس ــدت زي ــه ش ب
ــا راس دام آن  ــدن صده ــف ش ــالت و تل ــاز حم ــاه از آغ م
ــه دام  ــرای ب هــم در حاليکــه گــروه هــای مختلــف مــردم ب
انداختــن ايــن حيــوان درنــده بســيج شــده انــد امــا تاکنــون 

ــد. ــوان نشــده ان ــدن حي ــه دي ــق ب ــی موف حت
ايــن دامــدار افزود: ســگ هــا هميشــه در روســتاها وجود داشــته 
انــد و ايــن ســوال را مــی پرســم کــه چــرا تاکنــون ســگ هــا 
بــه دام هــا حملــه نکــرده انــد و چــرا حتــی يــک نمونــه آن را 

نديــده ايــم.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد ســگ هــای ولگــرد افــزود: مســلم 

ــوند  ــی ش ــده م ــا دي ــگ ه ــا س ــن ه ــه در دوربي ــت ک اس
ــا وجــود مراقبــت  ــوان آنقــدر هوشــيار اســت کــه ب ــن حي اي
ــن نشــان  ــاده اســت و اي ــه نيفت ــه تل ــوز هــم ب دامــداران هن
ــا حيوانــی باهــوش مواجــه هســتيم و نمــی  مــی دهــد مــا ب
ــد قــالده ســگ  ــه چن ــه ســادگی ايــن حمــالت را ب ــوان ب ت

ــط دانســت. ــرد مرتب ولگ
وی گفــت: ســگ ســانان مثــل گــرگ، اگــر بــه دام حملــه کنند 
ــالت  ــام حم ــا در تم ــد ام ــی کنن ــه م ــفند را خف ــن گوس چندي
فقــط يــک دام کشــته مــی شــود، پــس بهتــر اســت مســئوالن 

بــه فکــر پيــدا کــردن حيــوان مهاجــم باشــند.

lطــی روزهــای اخیــر ده هــا راس دام در شــهداد 
تلــف شــده اســت

وی ادامــه داد: طــی روزهــای اخيــر ده هــا دام از مــردم در 
محــالت مختلــف دريــده شــده اســت و ايــن رونــد همچنــان 

ــه دارد. ادام
ايــن دامــدار افــزود: همچنيــن چندشــب قبــل تلــه ای در منــزل 
ــی وارد آن شــده  يکــی از روســتاييان کار گذاشــته شــد وحيوان
ــزان شــده درب  ــه محــض کشــيدن گوشــت آوي ــه ب اســت ک
تلــه بســته مــی شــود امــا حيــوان بــا پــاره کــردن فنــس تلــه 

فــرار مــی کنــد و کســی آن را نمــی بينــد.
درحــال همــکاری با يکــی از  اســاتيد جانورشــناس هســتيم که 
از روی شــواهد حيــوان وحشــی در شــهداد شناســايی شــوديکی 
ــردم  ــای م ديگــر از شــهروندان شــهداد در خصــوص پيگيريه
ــا يکــی  ــرای حــل ايــن مشــکل گفــت: درحــال همــکاری ب ب
ــوان  ــواهد حي ــه از روی ش ــتيم ک ــناس هس ــاتيد جانورش از  اس

وحشــی در شــهداد شناســايی شــود.
وی افــزود: تاکنــون عکــس گوســفندان دريــده شــده در 
اختيــار ايشــان قــرار گرفتــه شــده اســت امــا بــرای شناســايی 
از روی شــواهد نيــاز بــه تصاويــر و مســتندات بيشــتری 
ــات  ــه، مختص ــل حمل ــی مح ــت مکان ــد وضعي ــت. مانن اس
ــه،  ــاال رفت ــوان از آن  ب ــواری کــه حي ــاع دي ــه، ارتف محــل حمل
ميــزان فرورفتگــی دنــدان هــا، طــرز خفــه کــردن طعمــه کــه 
اميدواريــم بــا ارائــه ايــن مســتندات بتوانيــم حيوان را تشــخيص 

ــم. ــی کني ــاره انديش ــم و چ دهي

lنمایی از حیوان ناشناخته 
ــهداد  ــه شــهر ش ــه ب ــده ای ک ــوان درن ــای حي ــد معم ــر چن ه
حملــه کــرده اســت هنــوز حــل نشــده امــا اگــر پــای صحبــت 
ــی  ــی م ــايعات مختلف ــينيم ش ــهر بنش ــن ش ــردم اي ــای م ه
ــايعات حــل نشــدن  ــن ش ــروز اي ــی ب ــل اصل ــه دلي ــنويم ک ش

ــی اســت. ــع علم ــرا توســط مراج ــن ماج ــای اي معم
مــردم مــی گوينــد ايــن ســر حيــوان شــکلی هماننــد شــير بــا 
ــگ  ــک س ــد ي ــی مانن ــوان بدن ــن حي ــرد دارد، اي ــوش گ دو گ
امــا کمــی کشــيده تــر دارد و پنجــه هايــش 2 تــا 2.5 ســانتيمتر 

اســت.
رنـگ پوسـت ايـن حيـوان  زرد و کـرم گـزارش شـده و قـدرت 
جانـور چند برابر سـگ عنوان شـده اسـت بـه گونه ای کـه قادر 

اسـت تلـه هايـی کـه در آن گيـر می کنـد را تخريـب کند.
ــا  ــوان بيــن ســاعت 3 ت ــن حي ــه مــی شــود حمــالت اي گفت
6 صبــح روی مــی دهــد همچنيــن گفتــه شــده فاصلــه بيــن 
ــورت  ــت و در ص ــب اس ــوان دو ش ــن حي ــکار اي ــار ش ــر ب ه
ــوان را  ــک حي ــط ي ــا فق ــداری دام ه ــل نگه ــه مح ورود ب
تلــف مــی کنــد  و در نهايــت دل، جگــر و کليــه هــای شــکار 

ــی خــورد. را م
ــه اســت کــه ابتــدا  طريــق شــکار حيــوان مهاجــم نيــز اينگون
ــد و بيشــترين مــوارد  شــکار را از انتهــی گــردن خفــه مــی کن

ــوده اســت. ــز ب ــه گوســفند و ب حملــه نيــز ب
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ــد  ــان معتقدن کارشناس
از  کــه  شــترهایی 
دیگــر  اســتان های 
ــد  ــه قزویــن آمــده ان ب
ایــن  غبــار  و  گــرد 
افزایــش  را  اســتان 
داده انــد از ایــن رو 
از  صحــرا  ســفینه 

شــود.  مــی  اخــراج  اســتان 

چنــدی پيــش اســحاق جهانگيــری، معــاون اول 
ــفر  ــن س ــه قزوي ــرد ب ــا بالگ ــور ب ــس جمه رئي
کــرد تــا چنانکــه اســتانداری اعــالم کــرده 
ــود، از کانــون بحــران مناطــق بيابانــی اســتان  ب
ــد  ــتاندار معتق ــه اس ــد؛ چ ــد کن ــک بازدي از نزدي
اســت مديريــت کانــون بحــران بيابانــی بــه ويژه 
ــد و  ــی را مــی طلب درجنــوب آبيــک حمايــت مل
ــد از  ايــن را فرورديــن مــاه امســال هــم در بازدي

ــود. ــه ب ــه گفت ــن منطق اي
ســياوش شمســی پور، مديــرکل حفاظــت محيط 
زيســت قزويــن نيــز همــان ايام بــه مناســبت روز 
زميــن پــاک در مصاحبــه ای پديــده گــرد و غبــار 
ــم  ــد مه ــی از دو تهدي ــماندها يک ــار پس را در کن
ــان  ــته و بي ــتان دانس ــن اس ــتی اي ــط زيس محي
ــوان  ــه عن ــن ب ــی قزوي ــود: دشــت جنوب کــرده ب
کانــون اصلــی ريزگردهــای ايــن اســتان در حال 

بيابانــی شــدن اســت.
جالــب اســت ايــن کارشــناس و مســئول محيــط 
زيســتی، عــالوه بــر برداشــت بــی رويــه از منابــع 
ــتی  ــط زيس ــه محي ــدن حقاب ــت نش آب و رعاي
ــد  ــن تهدي ــل اي ــام شــتر را از دالي ــه ن ــی ب عامل
عنــوان و بيــان کــرده بــود: از بيــن رفتــن 
ــا وجــود يــک هــزار  پوشــش گياهــی منطقــه ب
و 500 نفــر شــتر و چــرای آنهــا بــه بيابانی شــدن 
کانــون اصلــی ريزگردهــای اســتان کمــک مــی 

ــد. کن
ــی و  ــع طبيع ــرکل مناب ــس از آن مدي ــی پ مدت
ــک  ــرای ي ــت چ ــن از ممنوعي ــزداری قزوي آبخي
ــال  ــی س ــتان ط ــتر در اس ــر ش ــزار و 200 نف ه
ــای  ــن ج ــود: قزوي ــه ب ــر داده و گفت ــته خب گذش

ــت. ــتر نيس ــرای ش ــرای چ ــبی ب مناس
اکبــر اســداللهی بــا اشــاره بــه ورود شــترهايی از 
قــم، البــرز و مرکــزی بــه قزويــن اضافــه کــرده 
ــک  ــرا و آبي ــن زه ــترها در بويي ــرای ش ــود: چ ب
ــتان  ــن اس ــرای اي ــتی ب ــط زيس ــد محي تهدي

ــت. اس
بــه گفتــه وی قــرار شــده بــود شــترهای اســتان 
ــک  ــع آوری در ي ــس از جم ــوار پ ــای همج ه
مــکان مشــخص، بــه اســتان هــای خــود 
ــه  ــترها ب ــاره ش ــوند و از ورود دوب ــده ش بازگردان

ــود. ــری ش ــتان جلوگي اس
 

lهمکاری تا اخراج کامل شترها
ــزداری  ــی و آبخي ــع طبيع ــرکل مناب ــک مدي اين
ــه در  ــد: گرچ ــی گوي ــورد م ــن م ــن در اي قزوي
ــه  حــال حاضــر تعــداد شــترها در ايــن اســتان ب
علــت برخوردهــای قانونــی کاهــش پيــدا کــرده 

ــه  ــد از منطق ــز باي ــداد کــم ني ــن تع اســت، همي
ــود. ــارج ش خ

وی اضافــه مــی کنــد: رونــد تغييــرات در وضعيت 
پوشــش گياهــی بخــش هــای وســيعی از زميــن 
ــت،  ــی از دش ــت بخش ــتان، فرونشس ــای اس ه
رهــا شــدن زميــن هــای کشــاورزی بــر اثــر کــم 
ــی  ــع آب ــه از مناب ــی روي ــی، برداشــت هــای ب آب
زيرزمينــی و همچنيــن خشکســالی هــای پی در 
پــی، وقــوع پديــده گــرد و غبــار شــديد بــه ويــژه 
در فصــل دوم ســال عالئــم نگــران کننــده ای از 

رونــد بيابــان زايــی در اســتان قزويــن اســت.  
ــمال  ــع در ش ــی واق ــی از اراض ــش هاي وی بخ
شــرق و غــرب شهرســتان بوئيــن زهــرا و جنوب 
ــش  ــر پوش ــل فق ــه دلي ــک را ب ــتان آبي شهرس
گياهــی بيشــتر در معــرض بيابانــی شــدن مــی 
دانــد و مــی افزايــد: بــی شــک يکــی از داليــل 
ــه  ــی روي ــد بيابانــی شــدن چــرای ب تشــديد رون
ــت  ــتر اس ــر ش ــنگين نظي ــژه دام س ــه وي دام ب
ــه مناطــق  ــر، ورود دام ب کــه در ســال هــای اخي
حســاس و در معــرض بيابانــی شــدن ايــن رونــد 
ــچ مجــوزی  ــی کــه هي را تشــديد کــرده؛ در حال
بــرای چــرای دام ســنگين در ايــن مناطــق صادر 

نشــده اســت.
مديــرکل منابع طبيعــی قزويــن در خصــوص راه 
هــای مقابلــه بــا آن بيــان مــی کنــد: بايــد ورود 
ــه مناطــق  ــام طــول ســال ب دام ســنگين در تم
ــی در  ــه دام ــچ گون ــوع شــود و هي حســاس ممن

ايــن مناطــق اجــازه چــرا نداشــته باشــد.
ــد  ــا باي ــن دام ه ــه مــی دهــد: اي اســداللهی ادام
در هــر شــرايطی اخــراج شــوند و حتــی در مــورد 
ــه  دام ســبک هــم بايــد دوره قيــد شــده در پروان

رعايــت شــود.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــات صــورت گرفت وی اقدام

ــد و  ــی ده ــرار م ــه ق ــورد توج ــترها را م ــن ش اي
عنــوان مــی کنــد: طــی امســال و ســال گذشــته 
ــرای  ــان چ ــرای متخلف ــده ب ــکيل پرون ــا تش ب
شــترها، بــا آنــان برخــورد قانونــی صــورت گرفته 
اســت؛ بــه طــوری کــه قضــات شهرســتان های 
ــای  ــه خطره ــم ب ــا عل ــرا ب ــن زه ــک و بوئي آبي
اســتان،  و  منطقــه  بــرای  شــترها  چــرای 
ــان  ــا متخلف ــورد ب ــرای برخ ــی ب ــکاری خوب هم
ــا اخــراج  ــد ت ــات باي ــه اقدام ــن گون داشــتند و اي

ــد. ــه ياب ــاز ادام ــای غيرمج ــل دام ه کام

ــر  ــر از 8 نف ــن کمت ــترهای قزوی lش
ــت ــوده اس ب

مظفــری، معــاون نظــارت و پايــش اداره کل 
ــداد  ــم تع ــن ه ــت قزوي ــط زيس ــت محي حفاظ
ــی  ــوان م ــر عن ــش از 500 نف ــترها را بي ــن ش اي
ــره  ــزان به ــد: مي ــی گوي ــر م ــه مه ــد و ب کن
ــوان  ــر ت ــی ب ــد مبتن ــتم باي ــرداری از اکوسيس ب
اکولوژيکــی آن باشــد؛ حــال آنکــه محــدوده ای 
ــوان  ــد، ت ــن شــترها در آن چــرا مــی کنن کــه اي

الزم را نــدارد.
ــه  ــن منطق ــال حاضــر اي ــد: در ح ــی افزاي وی م
ــدارد  ــی ن ــع آب ــم خــود را از مناب آورده هــای قدي
و عواملــی چــون تغييــر الگــوی بــارش، موجــب 
ــز در  ــترها ني ــه ش ــده ک ــه ش ــکنندگی منطق ش
ايــن ميــان اثرگــذار بــوده و چــرای آنهــا بــه روند 
ــی  ــی باق ــش گياه ــدک پوش ــن ان ــن رفت از بي

ــت. ــرده اس ــک ک ــده کم مان
معــاون نظــارت و پايــش اداره کل حفاظــت 
ــت  ــر اهمي ــد ب ــا تاکي ــن ب ــط زيســت قزوي محي
تهديــد بيابانی شــدن منطقــه ادامــه می دهــد: از 
دســت دادن پوشــش گياهــی موجــب فرســايش 
آبــی و بــادی منطقــه و در نتيجــه وقــوع و 

ــن  ــی شــود از اي ــار م ــرد و غب ــده گ تشــديد پدي
رو، جلوگيــری از چــرای شــترها مــی توانــد مانــع 
تــداوم رونــد بيابانــی شــدن، وقوع گــرد و عبــار و 

ــود. ــات آن ش تبع
مظفــری بيــان مــی کنــد: در گذشــته شــايد تنها 
ــود  ــن وج ــتر در قزوي ــر ش ــا هشــت نف ــت ي هف
داشــته و بعدهــا از اســتان هــای ديگــر وارد 

ــت. ــده اس ــن ش قزوي
ــوری  ــه جان ــی گون ــه معرف ــان اينک ــا بي وی ب
ــر  ــه ديگ ــه منطق ــه ب ــک منطق ــه ي ــق ب متعل
نادرســت اســت، اضافــه مــی کنــد: از آنجــا کــه 
شــتر، متعلــق بــه مناطــق کويــری و يــک گونــه 
معرفــی شــده بــه قزويــن اســت، بــرای حفاظــت 
از محيــط زيســت قزويــن از يــک ســو و حفــظ 
زندگــی ايــن حيوانــات از ســوی ديگــر، اصــل بر 
ايــن اســت کــه آنهــا بــه زيســتگاه اصلــی خــود 

ــده شــوند. برگردان
معــاون نظــارت و پايــش اداره کل حفاظت محيط 
ــور  ــه منظ ــد: ب ــی کن ــان م ــن بي ــت قزوي زيس
کاهــش تبعــات چــرای شــترها در اســتان قزوين 
ــوزه ادارات  ــده در ح ــام ش ــای انج ــری ه پيگي
ــی  ــع طبيع ــط زيســت و مناب کل حفاظــت محي
ــه زيســتگاه  ــی شــترها ب ــرای بازگردان ــن ب قزوي
ــکنندگی  ــا ش ــد ت ــی ياب ــه م ــا ادام ــی آنه اصل

ــود. ــم ش ــه ترمي منطق
ــت  ــد: چنانچــه مديري ــوان مــی کن مظفــری عن
ــه صــورت  درســت و حفاظــت مناســب از منطق
ــود را  ــد خ ــی توان ــده م ــاد ش ــه ي ــرد، منطق گي
ترميــم و احيــا کنــد کــه مــدت زمــان الزم بــرای 
ــط زيســتی،  ــه محي ــن حقاب ــه تامي ــم آن ب ترمي
ــای  ــه ه ــرای برنام ــئوالن و اج ــت مس مديري
ــه  ــی بســتگی دارد و ب ــان زداي ــری از بياب جلوگي
ــتانداری  ــران اس ــت بح ــی اداره کل مديري تازگ

ــت. ــده اس ــل ش ــز وارد عم ني
رئيــس اداره منابــع طبيعــی و آبخيــزداری آبيــک 
ــاره  ــا اش ــی، ب ــش در گفتگوي ــاه پي ــد م هــم چن
ــه ممنوعيــت تعليــف و چــرای شــترها در پــی  ب
ــور  ــی ش ــتر در اراض ــف ش ــه تعلي ــال پروان ابط
ــتان  ــتان و شهرس ــن شهرس ــوب اي و دشــت جن
ــه  ــه ب ــا توج ــود: ب ــرده ب ــان ک ــرا بي ــن زه بويي
ــه ســمت دشــت بوييــن زهــرا  اينکــه شــترها ب
ــی در  ــع قضاي ــد مراج ــوند، باي ــی ش ــه م روان
ــک  ــترها از آبي ــروج ش ــرای خ ــتان ب آن شهرس

ــد. ــی کنن همراه
حميدرضـا رضانـژاد ايـن را هـم گفتـه بـود کـه 
اگـر شـتری در ايـن شهرسـتان ديـده شـود، بـه 
کشـتارگاه انتقال مـی يابد؛ چرا که سـالمت مردم 

قابـل معاملـه بـا سـودجويان دامدارنما نيسـت.

lهر که رود خانه خود
در شـرايطی که پديـده ريزگردها و گـرد و غبار به 
يکـی از معضـالت منطقـه و ايران تبديل شـده و 
سـالمت مردم بخش های مختلـف را تهديد می 
کنـد، جا دارد از هر آنچه موجب تشـديد و تسـريع 
وقـوع ايـن پديده مـی شـود، جلوگيری بـه عمل 

آيد؛ حتی اگر شـترها باشـند.
ــفينه  ــرای س ــی ب ــد ميهمان ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــد. ــده باش ــام ش ــرا تم صح

شترها عامل گرد و غبار قزوین/ سفینه صحرا  از استان اخراج می شود

میترا   بهرامی
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جامعــه ایـــران

اسما   محمودی

ــرمای  ــل س ــروع فص ــا ش ــاله ب ــر س ه
ــم  ــزا ه ــز آنفلوآن ــاز پایی ــوا و در آغ ه
ــه ای کــه  ــه دلیــل تجرب مــی آیــد امــا ب
ــردم  ــود، م ــراه ب ــی هم ــات جان ــا تلف ب
کرمــان امســال بیــش از هــر ســال باید 

ــند.  ــگیری باش ــر پیش ــه فک ب

ــزا مواجــه شــد  ــی آنفلوان ــا اپيدم ــان ســال گذشــته ب اســتان کرم
ــی چهــره  ــل شــد و حت ــدارس تعطي ــد روز م ــرای چن بطوريکــه ب

ــر شــد. ــن بيمــاری متاث شــهر از اي
اينکــه شــرايط جــوی کرمــان بــا ايــن پديــده مرتبــط باشــد کامــال 
ــاع  ــور اتب ــه حض ــای از جمل ــی فاکتوره ــا برخ ــت ام ــده اس رد ش
بيگانــه غيــر مجــاز، عــدم پيشــگيری و مســافرت هــای خــارج از 
اســتان بــه مراکــز شــيوع آنفلوانــزا، از مهمتريــن داليــل بــروز ايــن 

بيمــاری بــود.
ــه  ــن بيمــاری کــه همــان ســرماخوردگی عاميان ســال گذشــته اي
ــروس  ــف در وي ــای مختل ــش ه ــر و جه ــل تغيي ــه دلي ــت ب اس

ــد. ــان ش ــر در کرم ــرگ 33 نف ــب م موج
امــا همــه ايــن افــراد دارای بيماريهــای زمينــه ای مختلــف بودنــد 
کــه شــامل بيماريهــای نقــص ايمنــی، تنگی نفــس، عارضــه های 

قلبــی می شــد.
ــت  ــا رعاي ــی ب ــه راحت ــزا H1N1 ب ــود آنفلوان ــی ب ــن در حال اي
برخــی از نــکات پيشــگيرانه بــه ســادگی مهــار شــد و تــب و تــاب 

شــيوع ايــن بيمــاری در بيــن مــردم کامــال از بيــن رفــت.
در ســال جــاری امــا مســئوالن بهداشــتی اســتان کرمــان تدابيــر 
ــان  ــای کرم ــه ه ــر داروخان ــد و در اکث ــه ان ــر گرفت الزم را در نظ

ــت. ــترس اس ــادگی در دس ــه س ــاری ب ــن بيم ــن اي واکس
در ســال جــاری امــا مســئوالن بهداشــتی اســتان کرمــان تدابيــر 
ــان  ــای کرم ــه ه ــر داروخان ــد و در اکث ــه ان ــر گرفت الزم را در نظ
واکســن ايــن بيمــاری بــه ســادگی در دســترس اســت و هــر چنــد 
کــه گفتــه مــی شــود تزريــق واکســن بيمــاری بــه هيــچ عنــوان 
بــرای همــه افــراد جامعــه توصيــه نمــی شــود امــا از افــرادی کــه 
دچــار بيمــاری خــاص و زمينــه ای هســتند خواســته شــده واکســن 

ــد. ــه و تزريــق کنن را تهي
مهمتريــن عامــل پيشــگيری از بيمــاری در صــورت شــيوع، رعايت 
نــکات بســيار ســاده اســت، در معــرض تمــاس با افــرادی کــه دچار 
ــد  ــت ندهي ــر دس ــا يکديگ ــد، ب ــرار نگيري ــوند ق ــی ش ــزا م آنفلوان
ــا  ــت ب ــاس دس ــويد و از تم ــت بش ــا دق ــون ب ــا صاب ــتها را ب و دس
مکانهايــی کــه احتمــال مــی دهيــد امــکان آلودگــی دارد جلوگيری 

کنيــد.
ــد و در  ــتفاده کني ــتمال اس ــرفه زدن از دس ــگام عطســه و س در هن

صــورت بــروز عالئــم از خوددرمانــی جلوگيــری کــرده و بالفاصلــه 
بــه پزشــک مراجعــه کنيــد.

lرعایــت نــکات اولیــه بهداشــتی مهمتریــن عامــل 
کنتــرل بیمــاری اســت

ــه شــدت  ــان در ســال جــاری ب ــه نظــر مــی رســد اســتان کرم ب
ــت  ــا رعاي ــد ام ــد ش ــه نخواه ــی مواج ــن اپيدم ــا اي ــل ب ــال قب س
ــا  ــال ب ــر س ــزا ه ــرا آنفلوان ــم اســت زي ــيار مه ــی بس ــکات ايمن ن
ــر و جهــش ويــروس در کشــورهای مختلــف جهــان تلفــات  تغيي

ــرد. ــی گي م
ــا بيماريهــای دانشــگاه علــوم  مديــر گــروه پيشــگيری و مبــارزه ب
پزشــکی کرمــان اظهارداشــت: در ســال جــاری بــا اقدامــات انجــام 
ــترس  ــه و در دس ــی تهي ــزان کاف ــه مي ــزا ب ــن آنفلوان ــده واکس ش
مــردم قــرار گرفتــه اســت امــا تاکيــد مــی کنيــم بــه هيــچ عنــوان 

نيــاز نيســت کــه همــه مــردم از ايــن واکســن اســتفاده کننــد.
ــرای  ــه هــدف ب ــک جامع ــا ي ــع م ــت: در واق مهــدی شــفيعی گف
ايــن واکســنها داريــم کــه شــامل ســالمندان، زنــان بــاردار، پيونــد 
عضــو، نقــص ايمنــی و افــراد دارای برخــی بيماريهــای زمينــه ای 
ــه  ــاری زمين ــل بيم ــه دلي ــی رود ب ــان م ــع گم ــی باشــند در واق م
ای در صــورت بيمــار شــدن بــه ويــروس آنفلوانــزا درگيــر فرمهــای 

شــديدتر بيمــاری مــی شــوند.
ــاری در  ــد بيم ــای جدي ــره ه ــرای چه ــال ب ــر س ــن واکســن ه اي
همــان ســال توليــد مــی شــود پــس بايــد واکســن حتمــا مربــوط 
بــه ســال ميــالدی جــاری باشدشــفيعی عنــوان کــرد: بــرای برخی 
از اقشــار جامعــه ماننــد کادرهــای درمانــی بيمارســتانها نيــز تزريق 

ايــن واکســن توصيــه مــی شــود.
وی تاکيــد کــرد کــه هــم اکنــون ايــن واکســن در همــه داروخانــه 
هــای اســتان کرمــان وجــود دارد و در ايــن خصــوص پيــش بينــی 

هــای الزم انجــام شــده اســت.
ــی  ــن واکســنها دارد و م ــان اي ــه متقاضي ــه ب ــک توصي ــا ي وی ام
گويــد: ايــن واکســن هــر ســال بــرای چهــره هــای جديــد بيماری 
در همــان ســال توليــد مــی شــود پــس بايــد واکســن حتمــا مربوط 

بــه ســال ميــالدی جــاری باشــد.
رييــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان نيــز در ادامــه مــی گويــد: 
از مــردم مــی خواهيــم فقــط نــکات ابتدايــی بهداشــتی را رعايــت 
ــا انجــام کارهــای اوليــه بهداشــتی امــکان شــيوع ايــن  کننــد و ب

بيمــاری را کاهــش مــی دهيــم.
علــی اکبــر حــق دوســت گفــت: ايــن نــوع اپيدمــی هــا معمــوال 

هــر ســال تکــرار نمــی شــود و هــر چنــد ســال يــک بــار روی مــی 
دهنــد و بــه هميــن دليــل انتظــار بــروز اپيدمــی ســال گذشــته را 
نداريــم امــا اقدامــات پيشــگيرانه را انجــام داده ايــم و دارو و اقــالم 

مــورد نيــاز بــرای مقابلــه بــا اپيدمــی فراهــم شــده اســت.
ــود  ــن وج ــوص واکس ــی در خص ــچ نگران ــرد: هي ــح ک وی تصري
ــتان  ــون در اس ــم اکن ــان ه ــرای درم ــای الزم ب ــدارد و داروه ن
ــی را  ــکات ايمن ــت ن ــر روی رعاي ــه ه ــا ب ــود دارد ام ــان وج کرم
بــه همــه توصيــه مــی کنيــم و پيشــگيری از ايــن بيمــاری بســيار 
راحــت تــر و کــم هزينــه تــر از مقابلــه بــا اپيدمــی و درمــان اســت.

lگروه های در معرض خطر واکسن تزریق کنند
حــق دوســت هــم تنهــا بــه گروههــای در معــرض خطــر توصيــه 

مــی کنــد از واکســن اســتفاده کننــد.
ــا ايــن  وی تاکيــد مــی کنــد اصــال جــای نگرانــی وجــود نــدارد ب
ــه  ــم ب ــظ کني ــود را حف ــی خ ــم آمادگ ــح داده اي ــا ترجي ــود م وج
ــالم  ــن، اق ــن دارو، واکس ــد تامي ــای مانن ــل طرحه ــن دلي همي
ــت. ــده اس ــام ش ــف انج ــای مختل ــوزش کادره ــتی و آم بهداش

ــتان  ــوم پزشــکی اس ــه دانشــگاه عل ــی ک ــام اقدامات ــود تم ــا وج ب
کرمــان انجــام داده اســت بايــد يــادآوری کنيــم کــه هــر ســال اين 
بيمــاری در ايــران 5 تــا 10 درصــد مــردم را مبتــال مــی کنــد و در 

برخــی مــوارد تلفــات جانــی مــی گيــرد.
ــاک اســت جهــش  ــاری خطرن ــن بيم ــه در خصــوص اي آنچــه ک
هــای ســاالنه ايــن ويــروس اســت و هــر ســال بــا چهــره جديــدی 
نمايــان مــی شــود و بــه هميــن دليــل نيــز خســارات جانــی بااليی 
ــاک  ــاری خطرن ــن بيم ــه در خصــوص اي ــی کندآنچــه ک را وارد م
ــال  ــر س ــت و ه ــروس اس ــن وي ــاالنه اي ــای س ــش ه ــت جه اس
ــز  ــل ني ــن دلي ــه همي ــی شــود و ب ــان م ــدی نماي ــره جدي ــا چه ب

ــد. ــی را وارد مــی کن ــی باالي خســارات جان
مــردم کرمــان بــه يــاد دارنــد کــه ســال گذشــته در ايام ســرد ســال 
اکثــر مــردم تــا ماههــا بــا ماســک در جامعــه حاضــر مــی شــدند و 

ســعی مــی کردنــد کمتــر در مراکــز جمعيتــی حضــور يابند.
ــی کننــده  ــرای ماســک، واکســن و ژل هــای ضــد عفون تقاضــا ب
ــرای تهيــه ايــن  ــود کــه مــردم کرمــان ب آنقــدر افزايــش يافتــه ب

ــود. ــا مشــکالتی مقطعــی مواجــه ب اقــالم ب
امــا در ســال جــاری مســئوالن اســتان کرمــان بــا برنامــه ريــزی و 
آگاه ســازی مــردم بــرای اجــرای اقدامــات پيشــگيرانه بــه اســتقبال 
ــری از  ــردم در جلوگي ــکاری م ــی رود و هم ــال م ــرد س ــل س فص

شــيوع بيمــاری مــی توانــد نقــش کليــدی داشــته باشــد.

صدای پای آنفلوآنزا در کرمان به گوش می رسد

http://mehrnews.com
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جامعــه ایـــران

مهاجــرت از اســتان های 
به خصــوص  و  شــرقی 
مــرزی  روســتاهای 
چنــد ســالی اســت بــه 
جــدی  مشــکل  یــک 
تبدیــل شــده و اگــر بــرای ایــن معضــل 
شــدن  خالــی  بــا  نشــود  چاره اندیشــی 
روســتاها امنیــت کشــور در معــرض تهدیــد 

می گیــرد.  قــرار 

ــه مشــام نمی خــورد. از  ــوی کاهــگل ب ديگــر ب
ــی ســيادت، کرباليــی حســن  ــی، بی ب حــاج ول
و ننــه ُگلــی ديگــر خبــری نيســت. بــوی اســپند 
ــر  ــر تصوي ــود، ديگ ــز نمی ش ــا دالوي در کوچه ه
ــتايی  ــای روس ــام خانه ه ــر ب ــروب ب ــای غ زيب
مجســم نمی شــود و ديگــر هيــچ گلــه ای 
شــبانگاهان از ورودی روســتايی ســر بــه بيابــان 
ــن  ــر ت ــه ب ــت ک ــکوت اس ــاال س ــد. ح نمی نه

ــد. ــاد می زن ــتا فري ــته روس خس
جنوبــی  خراســان  در  زيــادی  روســتاهای 
خامــوش  و  ســرد  اســکلت هايی،  هماننــد 
خنــده  صــدای  نــه  می گذراننــد.  روزگار 
کودکــی را بــر خــود حــس می کننــد و نــه نالــه 
ــای روزگار  ــدری را. تازيانه ه ــبانه پ ــای ش درده
زخم هايــی کهــن را بــر ايــن روســتاها بــه 
ــس  ــی از جن ــادگار گذاشــته اســت. تازيانه هاي ي
بی آبــی، خشک ســالی، کمبــود علوفــه دام، 
خشــک شــدن قنــوات و درختــان و زخم هايــی 

ــتايی. ــا روس ــرت صده ــد مهاج مانن
ايــن روســتاها زمانــی هماننــد نگينی درخشــان 
ــا  ــيده اند ام ــی درخش ــان جنوب ــاج خراس ــر ت ب
هم اکنــون از آن همــه درخشــش چيــزی در 
اذهــان نمانــده اســت. قــدم بــه ايــن حوالــی که 

ــان. ــان اســت و بياب بگــذاری فقــط بياب
درختانــی بــا تنه هــای قــوی و امــا توخالــی کــه 
خشک ســالی آن هــا را بــه بســتری بــرای انــواع 
ــل کــرده و شــاخه های بی جانشــان  ــات تبدي آف
بــه اميــد نــزول قطــره ای بــاران دســت بــه دعــا 

گشــوده اند.
ديرزمانــی نگذشــته کــه مردمــان اين روســتاها 
از ايــن منــزل بــه آن منــزل می رفتنــد و 
تک تــک لحظــات زندگــی را بــا همســايه 
ســپری  خوشــی  بــه  کناردستی شــان 
می کردنــد امــا هم اکنــون زندگــی در ايــن 
مکان هــا رنــگ غربــت بــه خــود گرفتــه اســت.

مســيرش فاصلــه زيــادی از شــهر نــدارد چيــزی 
ــاده  ــد ج ــه ای را باي ــه، 10 دقيق ــدود 45 دقيق ح
ــازی  ــا ب ــی ت ــه خــاک نشســته ای را طــی کن ب

ــی. ــم تماشــا کن روزگار را در روســتای قدي
 

l»غامعلی« بی هم نشین شد
از دور رديــف کنــار هــم چيــده   خانه هــا 
شــده اند. يکــی در ميــان نيــز مخروبــه و 
برخــی هــم از بيــن رفته انــد. درختــان خشــک، 
نمايــی ناخوشــايند را در قــاب نگاهــت بــه 
تصويــر می کشــند. اســتخر بی جانــی هــم 
ــده و لب هــای  ــاب ســوزان آرمي ــر آفت آرام در زي
ترک خــورده اش را بــه نمايــش گذاشــته اســت. 
ــع بخــش  ــی« از تواب اينجــا روســتای »غالمعل

ــت. ــی اس ــان جنوب ــزی خراس مرک
ايــن روســتا جمعيــت زيــادی را در هميــن 
خانه هــای مخروبــه بــه خــود ديــده امــا 
هم اکنــون کامــاًل خالــی از ســکنه شــده 
ــه  ــه گفت ــی ايــن روســتا کــه ب اســتيکی از اهال
ــرت  ــتی مهاج ــتای باالدس ــه روس ــودش ب خ
ــت  ــن روســتا جمعي ــد: اي کــرده اســت، می گوي
ــه  ــه ب ــای مخروب ــن خانه ه ــادی را در همي زي
ــی از  ــاًل خال ــون کام ــا هم اکن ــده ام ــود دي خ

ــت. ــده اس ــکنه ش س
ــالی  ــه خشک س ــان اينک ــی بابي ــر برات غضنف
و خشــک شــدن تدريجــی قنــات، ســبب 
ــد:  ــت، می گوي ــده اس ــتاييان ش ــرت روس مهاج
مــن نيــز بــه دليــل شــغل دامــداری به تنهايــی 

در ايــن روســتا زندگــی می کــردم.
وی ادامــه داد: آب شــرب گوســفندان و همچنين 
خانــواده را بــا اســتفاده از تانکــر تهيــه  می کرديم 
امــا در اواخــر ســال 1394، مجبــور بــه مهاجرت 

شــدم.
ــی  ــت: تمام ــاد از مســئوالن، گف ــا انتق ــی ب برات
ــتاها و  ــدن روس ــی ش ــر خال ــئوالن در براب مس
ــئول  ــهرها مس ــه ش ــتاييان ب ــرت روس مهاج
هســتند چراکــه مــا نيــز بخشــی از جامعه ايــم و 
بايــد بــا مــا هــم، ماننــد ديگــر هموطنــان رفتار 

ــود. ش
گوش خــراش  ســکوت  در  را  غالمعلــی 
ويرانه هايــش را رهــا کــرده و بــه ســمت 
ــت  ــی دس ــی روم گوي ــش م ــوض« پي »چاح
ــايه  ــز س ــا ني ــر اينج ــت ب ــان سرنوش نامهرب
افکنــده و وضعيتــی بهتــر از روســتای غالمعلــی 

نــدارد.
کاهــش 70 درصــدی جمعيت روســتا نخســتين 
چيــزی اســت کــه دهيــار روســتا بــرای نشــان 

ــد. ــه بازگــو می کن دادن عمــق فاجع
 

روســتای  شــوم  lسرنوشــت 
چاحــوض انتظــار  در  غامعلــی 

ــن  ــد: اي ــوض ، می گوي ــتای چاح ــار روس دهي
ــت  ــر جمعي ــد نف ــش از ص ــدا بي ــتا در ابت روس
ــا  ــر از آن ه ــر از 30 نف ــروز کمت ــه ام ــته ک داش

نــد. نده ا باقی ما
»علــی کرامتــی نيــا«، نبــود شــغل را مهم تريــن 
ــرد  ــوان ک ــتا عن ــی روس ــرت اهال ــل مهاج دلي
ــه  ــان را ب ــياری از جوان ــکاری، بس ــزود: بي و اف

ــرده اســت. ــه ک ســمت شــهرها روان
وی کمبــود آب و خشــک شــدن درختــان را 
مشــکلی بــزرگ در ايــن روســتا دانســت و 
ــر 15 روز از  ــردم ه ــن م ــرب اي ــت: آب ش گف
طريــق تانکــر تهيه شــده کــه پاســخگوی 

ــت. ــا نيس ــرف آن ه مص
ــان اينکــه ادامــه يافتــن ايــن  ــا بابي کرامتــی ني
ــتاييان  ــرت روس ــش مهاج ــبب افزاي ــد س رون
ــده  ــال آين ــد س ــا چن ــرد: ت ــار ک ــود، اظه می ش
ــتاها  ــياری از روس ــد بس ــز مانن ــتا ني ــن روس اي
خالــی از ســکنه خواهــد شــد کــه بايــد 

ــرد. ــرار گي ــه ق موردتوج

lدهنه تنگل خالی از سکنه شد
»دهنــه تنــگل« هــم يکــی از روســتاهای 
شهرســتان سربيشــه اســت کــه در بخــش درح 
ــرق و  ــت ب ــتن نعم ــود داش ــا وج ــده و ب واقع ش
مدرســه در روســتا امــا چنــد ســالی اســت کــه 

ــت. ــده اس ــکنه ش ــی از س خال
 درگذشــته بيــش از 150 خانــوار در ايــن روســتا 
و  خشک ســالی  کــه  می کرده انــد  زندگــی 
بحــران آب در يــک دهــه اخيــر مــردم روســتا را 
مجبــور بــه مهاجــرت کــرده اســت و هيــچ گونه 
آثــار زندگــی اکنــون در ايــن روســتا بــه چشــم 

نمی خــورد.

ــی  ــان جنوب ــتای خراس 1700l روس
ــی از ســکنه شــد خال

شــوراهای  و  روســتايی  دفتــر  مديــرکل 
اســتانداری خراســان جنوبــی چنــدی پيــش در 
ــتان  ــود: اس ــه ب ــگاران گفت ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــادی طبــق  ــی 3 هــزار و 555 آب خراســان جنوب

سرشــماری ســال 1390 دارد.
 محمــد شــفيعی اعــالم کــرد: بــر اســاس ايــن 
سرشــماری يــک هــزار و ۸52 آبــادی دارای 
ســکنه و يــک هــزار و 703 روســتا فاقــد ســکنه 

اســت.
اســتان خراســان جنوبــی 3 هــزار و 555 آبــادی 
طبــق سرشــماری ســال 1390 دارد کــه هــزار و 
ــزار و 703  ــک ه ــکنه و ي ــادی دارای س ۸52 آب
روســتا فاقــد ســکنه شــده اســت.وی بيــان کرد:  
ــود شــغل از  ــدم وج ــی و ع ــالی،  کم آب خشک س
مهم تريــن داليــل مهاجــرت مــردم روســتا بــه 
شــهرها بــوده اســت و مهاجــرت از روســتاهای 
خراســان جنوبــی بســيار شــديدتر از ســاير 

اســتان هــای کشــور اســت.

lامنیت شرق در معرض خطر
ــومين  ــوان س ــی به عن ــان جنوب ــتان خراس اس
ــر  ــت بالغ ب ــا جمعي ــور و ب ــاور کش ــتان پهن اس
ــرز  ــر م ــش از 460 کيلومت ــر بي ــزار نف 790 ه
مشــترک بــا کشــور افغانســتان دارد کــه خالــی 
شــدن روســتاها به خصــوص در مناطــق مــرزی 
تهديــدی بــرای امنيت شــرق کشــور محســوب 

می شــود.
ــرروز  ــتان ه ــن اس ــران آب در اي ــکل بح مش
امــر  ايــن  و  شــده  ســنگين تر  ســايه اش 
مهم تريــن عامــل تخليــه روســتاها عنــوان 

. د می شــو
نماينــده مــردم »زيرکــوه« و »قايــن« در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه خالــی 
شــدن روزبــه روز روســتاها طــی ســال های 
ــی  ــل اصل گذشــته، اظهــار کــرد: يکــی از دالي
بيــن  از  و  ايــن مهاجرت هــا خشک ســالی 

ــت. ــتاييان اس ــتغال روس ــن اش رفت
ــزوالت  ــود ن ــه داد: کمب ــی ادام ــاد فالحت فره
ــش  ــوات و کاه ــدن قن ــک ش ــمانی، خش آس
از   برخــی  در  زيرزمينــی  آب  ســفره های 
ــديد در  ــکالت ش ــاد مش ــبب ايج ــا س حوزه ه
ــه  ــتان ب ــروری اس ــاورزی و دام پ ــش کش بخ
خصــوص در مناطــق مــرزی شــده اســت.

 
تعــداد  روزبــه روز  lافزایــش 

ســکنه از  خالــی  روســتاهای 
ــه اينکــه مــردم اســتان حــدود  ــا اشــاره ب وی ب
1۸ ســال اســت کــه بــا خشک ســالی و 

کوچ غریبانه مرزنشینان/ 
زنگ انقراض روستاها به صدا درآمد

فاطمه  زیراچی
عالیه     نخعی

رقیه رحمتی راد
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جامعــه ایـــران

نــرم می کننــد،  آن دســت وپنجه  مصائــب 
بيــان کــرد: ايــن رونــد در مناطــق روســتايی که 
اقتصــاد آن هــا بــر پايــه کشــاورزی و دام پــروری 
اســت، ســبب ايجــاد مشــکالت فراوانــی شــده 
و تعــداد روســتاهای خالــی از ســکنه هــرروز در 

ــت. ــش اس ــال افزاي ح
وی بابيــان اينکــه از طرفــی خشک ســالی 
ســبب هجــوم آفــات بــه روســتاها شــده اســت، 
شهرســتان  به عنوان مثــال  کــررد:  عنــوان 
ــتان  ــک اس ــد زرش ــب تولي ــه قط ــوه ک زيرک
ــا هجــوم آفاتــی  اســت در ســال های گذشــته ب
روبــه رو بــوده کــه قبــاًل ســابقه نداشــته اســت.
ــا  ــه ب ــال اســت ک ــدود 1۸ س ــتان ح ــردم اس م
ــرم  ــب آن دســت وپنجه ن ــالی و مصائ خشک س
می کننــد کــه ايــن رونــد در مناطــق روســتايی 
کــه اقتصــاد آن هــا بــر پايــه کشــاورزی و 
ــی  ــکالت فراوان ــبب مش ــت، س ــروری اس دام پ
شــده و تعــداد روســتاهای خالــی از ســکنه 
ــردم  ــش اســت.نماينده م هــرروز در حــال افزاي
زيرکــوه و قايــن در مجلــس شــورای اســالمی 
ــه اينکــه همچنيــن کاهــش آب در  ــا اشــاره ب ب
مناطــق روســتايی ســبب خشــک شــدن قنوات 
شــده اســت، گفــت: در حــال حاضــر آب شــرب 
ــن  ــتان های قاي ــتا در شهرس ــش از 50 روس بي
ــن  ــيار تأمي ــانی س ــر آب رس ــا تانک ــوه ب و زيرک

می شــود.
اين هــا  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  فالحتــی 
محله هــای عشــايری نيــز سال هاســت بــا 
ــد  ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــی دس ــکل بی آب مش
ــا به صــورت محســوس  ــت آن ه ــاال جمعي و ح

اســت. کاهش يافتــه 

lبــا اســتفاده مانــدن زیرســاخت ها 
در صــورت نبــود آب

ــن  ــای اي ــا گوي ــه اين ه ــرد: هم ــد ک وی تأکي
ــتاها  ــن روس ــرای اي ــر ب ــه اگ ــب اســت ک مطل
فکــر جــدی نشــود شــاهد خالــی شــدن ديگــر 
روســتاها نيــز بايــد باشــيم و بــه دنبــال ايــن امر 
اقتصــاد خانوارهــا از اتــکا بــه بخــش کشــاورزی 

ــود. ــارج می ش خ
ــس  ــن در مجل ــوه و قاي ــردم زيرک ــده م نماين
ــی  ــر اينکــه خال ــد ب ــا تأکي شــورای اســالمی ب
ــی  ــی فراوان ــکالت امنيت ــتاها مش ــدن روس ش
در پی خواهــد داشــت، بيــان کــرد: هرچنــد 
بعــد از انقــالب در حــوزه زيرســاخت ها کار 
زيــادی در روســتاها انجام شــده امــا همــه ايــن 
ــکلی را  ــود آب مش ــورت نب ــاخت ها در ص زيرس

ــرد. ــد ک ــل نخواه ح
ــی  ــرد: در حــال حاضــر حت ــه ک ــی اضاف فالحت
لوله کشــی  شــبکه  روســتاها  از  بســياری 
آماده شــده و امکانــات زيرســاختی فراوانــی نيــز 
مهيــا شــده اما بــه دليــل کمبــود آب بســياری از 

ــده اســت. ــکنه ش ــی از س ــا خال آن ه

lمردم چاره ای جز مهاجرت ندارند
ــی  ــان جنوب ــالمی خراس ــوراهای اس ــس ش رئي
نيــز يکــی از داليــل اصلــی خالــی شــدن 
ــد:  ــد و می گوي ــغل می دان ــود ش ــتاها را نب روس
تــا زمانــی کــه کار در روســتا نباشــد مــردم ناچار 
خواهنــد بــود کــه بــه حاشــيه شــهرها مهاجرت 

ــر از معضــالت  ــن مهاجــرت غي ــه اي کــرده و ب
حاشيه نشــينی، تبعــات امنيتــی زيــادی بــه 

ــد داشــت. ــال خواه دنب
»محمدرضــا قرائــی« بابيــان اينکــه شــغل 
بيشــتر روســتائيان کشــاورزی و دام پــروری 
اســت، ادامــه داد: زمانــی کــه آب به عنــوان 
مهم تريــن نيــاز کشــاورزی و دام پــروری در 
ــت  ــی اس ــد طبيع ــته باش ــود نداش ــتا وج روس
کــه مــردم ديگــر کاری در روســتا ندارنــد و بايــد 
بــرای ايجاد شــغل جايگزيــن در روســتاها کاری 

ــود. ــام ش انج
ــه اينکــه در 20 ســال گذشــته  ــا اشــاره ب وی ب
يک ســوم  بــه  اســتان  قنــوات  آبدهــی 
کاهش يافتــه اســت، عنــوان کــرد: امســال 
ميــزان بارندگــی در اســتان زيــر 100 ميلی متــر 
ــر  ــتان ها زي ــی از شهرس ــی در برخ ــوده و حت ب

اســت. گزارش شــده  ميلی متــر   16
ــد به جــای  ــی شــود باي ــن روســتاها خال اگــر اي
هــر روســتايی يــک ســرباز بگذاريــم تــا بتوانيم 
از امنيــت کشــور دفــاع کنيمــوی، هــر روســتا را 
ــر  ــزود: اگ ــت و اف ــادگان دانس ــک پ ــد ي همانن
ــد به جــای هــر  ــی شــود باي ــن روســتاها خال اي
ــم از  ــا بتواني ــم ت روســتايی يــک ســرباز بگذاري

ــم. ــاع کني امنيــت کشــور دف
ــی  ــان جنوب ــالمی خراس ــوراهای اس ــس ش رئي
بابيــان اينکــه در مرزهــای اســتان شــغل و 
ــاد  ــد ايج ــت: هرچن ــوان داش ــت، عن کار نيس
ــی در  ــدام خوب ســهميه ســوخت مرزنشــينی اق
حــوزه اشــتغال مرزنشــينان بــود امــا راه انــدازی 
ــی  ــوارد مهم ــی از م ــرزی يک ــای م بازارچه ه
اســت کــه می توانــد نقــش بســزايی در اشــتغال 

ــد. ــته باش ــينان داش مرزنش
قرائــی ادامــه داد: در حــال حاضــر تنهــا 10 
درصــد از فرصــت مــرز بــرای بهــره وری 
ــرز  ــدات م ــتر تهدي ــت و بيش ــده اس استفاده ش
ــوان  ــه می ت ــت درحالی ک ــتان اس ــه اس متوج
ــرد. ــل ک ــت تبدي ــه فرص ــدات را ب ــن تهدي اي

ــن آب  ــرای تامی ــس ب ــه مجل lمصوب
ــی شــود روســتاها اجرای

و  »درميــان«  »بيرجنــد«،  مــردم  نماينــده 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــف« در مجل »خوس
بيــان اينکــه دولــت بايــد در نگهــداری جمعيــت 
ــت  ــت: هش ــود، گف ــل ش ــتاها وارد عم در روس
ــن آب  ــتای تأمي ــه ای در راس ــش مصوب ــاه پي م
ــه  ــس ب ــی در مجل ــان جنوب ــتاهای خراس روس

ــانديم. ــب رس تصوي
عبــادی  محمدباقــر  ســيد  حجت االســالم 
ادامــه داد: طبــق ايــن مصوبــه، دولــت موظــف 
اســت حداکثــر ظــرف مــدت ســه ســال آينــده 
تمامــی روســتاهای بــاالی 10 خانواده خراســان 
جنوبــی را از آب آشــاميدنی ســالم بی نيــاز کنــد.

ــد  ــان اينکــه امي ــا بي ــادی ب حجت االســالم عب
ــی شــود، گفــت: آب  ــه اجراي اســت ايــن مصوب
آشــاميدنی کفايــت نيــاز روســتاييان را نمی کنــد 
و بايــد چــاره ای ديگــر در دولــت انديشــيده 

ــود. ش
ــان و خوســف در  ــد، درمي نماينــده مــردم بيرجن
مجلــس شــورای اســالمی بيــان کرد: متأســفانه 
ــرده و  ــری نک ــا آينده نگ ــور م ــا در کش دولت ه
ــه فکــر حــل  ــد، ب ــی نيفت ــی کــه اتفاق ــا زمان ت

ــد. ــکل نمی افتن مش

lدولـت هیچ طـرح و برنامـه ای برای 
روسـتاهای خراسـان جنوبی ندارد

در شــرايط کنونــی طــرح جامعــی بــرای نجــات 
و  نمی بينــم  فعلــی  دولــت  در  روســتاييان 
تاکنــون در راســتای رفع مشــکالت روســتاييان 
ــيد.وی  ــی نرس ــه جاي ــا ب ــم ام ــاد زدي ــاد فري زي
ــا بيــان ايــن پرســش کــه »آقــای نوبخــت و  ب
ــتند  ــت هس ــتوانه های دول ــه اس ــری ک جهانگي
چــه طــرح و برنامــه ای بــرای روســتاييان 
دارنــد؟«، اظهــار کــرد: تاکنــون هيــچ طرحی در 

ــه نشــده اســت. ــتا ارائ ــن راس اي
ــه  ــد ب ــه داد: باي ــادی ادام ــالم عب حجت االس
ــای  ــوق ه ــه حق ــانی ک ــه کس ــه ب ــای توج ج
ــاورزان و  ــاد کش ــه فري ــد، ب ــی می گيرن نجوم

ــيم. ــداران برس دام
ــی طــرح  ــان اينکــه در شــرايط کنون ــا بي وی ب
ــت  ــتاييان در دول ــات روس ــرای نج ــی ب جامع
ــتای  ــون در راس ــزود: تاکن ــم، اف ــی نمی بين فعل
رفــع مشــکالت روســتاييان زيــاد فريــاد زديــم 

ــی نرســيد. ــه جاي ــا ب ام
ــف  ــان و خوس ــد، درمي ــردم بيرجن ــده م نماين
ــه داد: از 10  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش در مجل
ســال گذشــته تاکنــون قريــب بــه 50 درصــد از 
ــا  ــرز ب ــی حاشــيه م روســتاهای خراســان جنوب

ــد. ــه بوده ان ــمگيری مواج ــرت چش مهاج
از  اجبــاری  مهاجــرت  ســخت  دومينــوی 
روســتاها بــه دليــل خشک ســالی موجــب شــده 
تــا روســتائيان در غربــت بــا مشــکالت زندگــی 
شــهری و حاشيه نشــينی دســت وپنجه نــرم 

ــد. کنن
بحــران آب و مهاجــرت مــردم از روســتاها 
ســبب شــد تا مســئوالن و نماينــدگان خراســان 
جنوبــی در جريــان ســفر مســئوالن ارشــد 
کشــور از جملــه رئيس جمهــور، معــاون اول 
رئيس جمهــور و رئيــس ســازمان مديريــت 
و برنامه ريــزی دولــت موضــوع تاميــن آب و 
ــه اســتان  ــال آب ب ــه  انتق ــف برنام ــن تکلي تعيي
ــچ  ــفانه هي ــا متأس ــد ام ــرح کنن ــا مط را باره
مصوبــه ای بــه تصويــب نرســيد تــا بارقه اميــد را 
در ميــان روســتائيان و مرزنشــينان ايــن اســتان 

ــد. ــده کن زن
در اسـتانی کـه اقتصـاد 35 درصـد مـردم آن بـر 
پايـه کشـاورزی اسـت خشک سـالی و از بيـن 
رفتـن زمينه هـای اشـتغال به عنـوان مهم تريـن 
عامـل خالی شـدن روسـتاها مطرح اسـت و اگر 
بخواهيـم مانـع ايـن رونـد رو بـه رشـد شـويم 
چاره ای جز ايجاد اشـتغال جايگزيـن و انتقال آب 

بـرای روسـتاييان وجود نـدارد.
مرزنشــينان ايــن اســتان می خواهنــد تــا 
ــرای  ــا را بشــنود و ب ــور صــدای آنه رئيس جمه
ــايه  ــه س ــل از اينک ــه قب ــن خط ــکالت اي مش
ــود  ــه ش ــرق انداخت ــت ش ــر امني ــش ب تهديدات
ــدن  ــی ش ــه خال ــرا ک ــد چ ــی کن چاره انديش
روســتاها در خراســان جنوبــی به عنــوان اســتانی 
مــرزی تهديــدی اســت کــه نه تنهــا ايــن خطه 
ــان  ــه گريب ــد بلک ــرار می ده ــعاع ق را تحت الش
ــع  ــود و رف ــور می ش ــرق کش ــت ش ــر امني گي
ــه  ــن مشــکل از عهــده مســئوالن اســتانی ب اي
ــی  ــی خــارج اســت و عــزم مســئوالن مل تنهاي

می طلبــد. را 
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تیرانــدازی  در مراســم های عروســی 
ــراض  ــدای اعت ــتان ها ص ــی اس در برخ
ــت  ــرده اس ــد ک ــردم را بلن ــاد م و انتق
و هــراس آن مــی رود ایــن موضــوع 
ــیب  ــی و آس ــگ عموم ــک فرهن ــه ی ب

ــود.  ــل ش ــی تبدی اجتماع

ــم  ــه در مراس ــليک گلول ــای ش ــه فيلم ه ــت ک ــی اس ــر کس کمت
عروســی و کشــته شــدن آدم هــای بی گنــاه را در فضــای 
مجــازی نديــده باشــد، فيلم هايــی واقعــی کــه اتفاقــی در دوربيــن 
ــد  ــه به قص ــی ک ــده، دوربين ــی ضبط ش ــن همراه ــک تلف کوچ
ــی  ــم عروس ــک مراس ــردم در ي ــی م ــه ای از سرخوش ــط گوش ضب
ــه  ــف صحن ــال تأس ــته در کم ــار و ناخواس ــا به ناچ ــده ام روشن ش
ــت،  ــده اس ــاد ش ــر و گاه دام ــک نف ــدن ي ــته ش ــز کش غم انگي
تفنگ هايــی کــه خواســته اند ِکل شــادمانی بزننــد امــا عــروس دم 

ــانده اند. ــزا نش ــياه ع ــاک س ــه خ ــه ای را ب حجل

lتیراندازی هایی که کام عروسی ها را تلخ می کند
ــان  ــاه سينه ش ــا را از چ ــا آه بيننده ه ــا و باره ــا باره ــن فيلم ه اي
بيــرون کشــيده تــا خــط ســياه انتقــادی باشــد بــر ايــن 
تيراندازی هــای بيخــود سرخوشــی! موضوعــی کــه تنهــا مختــص 
بــه يــک اســتان نيســت و در برخــی از روســتاها و شــهرها شــاهد 

ــتيم. ــل هس ــن معض اي
ــای  ــای تاالره ــه فض ــراً ب ــادمانی اخي ــليک های ش ــن ش ــا اي ام
عروســی کشــيده شــده و آن چنــان داغ شــده اســت کــه اگــر غيض 
قانونــی مقابلشــان ســد نشــود طولــی نمی کشــد کــه بــه فرهنــگ 

ــل می شــوند. ــی تاالرهــای عروســی تبدي عموم
گاه مــردم وســط تــاالر عروســی در حــال پای کوبــی هســتند کــه 
ــد يــک اســلحه از بيــخ گــوش دل خوشی شــان  ــار تن صــدای رگب
می گــذرد تــا ورود ماشــين عــروس را اعــالم کنــدگاه مــردم وســط 
ــار  ــه صــدای رگب ــتند ک ــی هس ــال پای کوب ــی در ح ــاالر عروس ت
تنــد يــک اســلحه از بيــخ گــوش دل خوشی شــان می گــذرد 
ــالم  ــن اع ــدای اي ــد، ص ــالم کن ــروس را اع ــين ع ــا ورود ماش ت
ــاالر  ــلوغ ت ــای ش ــتی در فض ــب و وحش ــان رع ــراش چن گوش خ
ــرس زن و بچــه  ــاد ت ــغ و فري ــا صــدای جي ــد کــه ب ايجــاد می کن
مــردم درهم آميختــه و فضايــی هراس انگيزتــر بــه وجــود 

ــی آورد. م
بارهــا ديده شــده زن هــا و کــودکان در آغــوش هــم مچالــه 
ــر  ــان زه ــه کامش ــی را ب ــاعت عروس ــد س ــادی چن ــده اند و ش ش
ــا از ســوی کســانی اســت  ــن تيراندازی ه ــرده اســت، بيشــتر اي ک
کــه تفنــگ بــدون مجــوز را با يکدســت گرفتــه و ســينه آســمان را 
نشــانه می گيرنــد امــا تمــام تــرس مــردم از ايــن اســت کــه مبــادا 
دســت تيرانــداز يک لحظــه پاييــن بيايــد و مــرگ چنــد نفــر را رقــم 

ــد. بزن

lتیراندازی هــا عواقــب ناهنجــاری بــر دامــان 
برجــای می گذارنــد فرهنــگ 

ــود  ــد خ ــت زن و دو فرزن ــه دس ــال درحالی ک ــرد ميان س ــک م ي
ــن  ــد: اي ــد، می گوي ــرک می کن ــاالر را ت ــرعت ت ــه و به س را گرفت
تيراندازی هــا چــه معنــی دارد؟ زن و بچــه ام را آورده ام شــادی کننــد 
ــا  ــتر زن و بچه ه ــوند، بيش ــرک ش ــرس زهره ت ــه از ت ــه اين ک ن
هــم محوطــه را رهــا کــرده و بــه ميزهــای غذاخــوری تــاالر پنــاه 

برده انــد.
ــه و  ــداز گرفت ــه ســمت تيران ــاً مســنی هــم  دســتش را ب زن تقريب
ــا اآلن باعــث زخمــی  ــس اســت آق ــد: ب ــد می گوي ــا صــدای بلن ب
ــان  ــرد جــوان همچن ــا م ــاه می شــوی... ام ــد آدم بی گن شــدن چن

ــد. ــليک می کن ــه و ش ــا يکدســت باالگرفت ــگ را ب تفن

گذشــته از شــليک های مــداوم و مکــرر تاالرهــای عروســی، 
ــردم  گاهــی شــليک های شــبانه عروســی های خانگــی گــوش م
را آزار می دهــد، به گونــه ای کــه منجــر بــه اعتــراض همــه 

می شــود.
ــه  ــرده و ب ــادت ک ــا ع ــن صداه ــه اي ــر ب ــردم ديگ ــد م هرچن
ــن  ــا همي ــت، ام ــی اس ــت عروس ــزی نيس ــد چي ــم می گوين ه
ــش  ــگ و آرام ــان فرهن ــر دام ــب ناهنجــاری ب ــا عواق تيراندازی ه

مــردم برجــای خواهــد گذاشــت.
در برخــی مــوارد تفنگــی از پنجــره ماشــين همــراه عــروس بيــرون 
ــهر  ــش ش ــوش آرام ــه گ ــی اش ب ــای پی درپ ــا گلوله ه ــده ت آم
شــليک شــود،   کاری کــه خوشــايند هيچ کــس نيســت و هميشــه 

ــه رو می شــود. ــاد رهگــذران روب ــا انگشــت انتق هــم ب

lمجازات حبس برای استفاده از اسلحه غیرمجاز
بحــث تيراندازی متأســفانه بيشــتر ريشــه فرهنگــی دارد و بــا توجه 
بــه ســوابقی کــه وجــود دارد ايــن امــر فرهنــگ غلطــی بــوده کــه 
در برخــی اســتان ها وجــود داردالهيــار ملکشــاهی رئيس کميســيون 
حقوقــی و قضايــی مجلــس شــورای اســالمی در اين رابطــه گفت: 
بحــث تيراندازی متأســفانه بيشــتر ريشــه فرهنگــی دارد و بــا توجه 
بــه ســوابقی کــه وجــود دارد ايــن امــر فرهنــگ غلطــی بــوده کــه 

ــود دارد. ــتان ها وج ــی اس در برخ
وی بابيــان اينکــه ايــن فرهنــگ به خصــوص در عروســی ها 
و مراســم های شــادی وجــود دارد عنــوان کــرد: گاهــی نيــز 
بی جهــت و بــدون هيچ گونــه مناســبتی شــاهد تيرانــدازی در 

ــتيم. ــتاها هس ــهرها و روس ــی ش ــطح برخ س
رئيــس کميســيون حقوقــی و قضايــی مجلــس شــورای اســالمی 
بابيــان اينکــه متأســفانه ايــن امــر نيز منتهــی به حــوادث ناگــواری 
در لرســتان می شــود تصريــح کــرد: در ايــن تيراندازی هــا 
ــی شــديد  ــاده و جراحت هــای خيل ــاق افت ــل اتف ديده شــده کــه قت

ــت. رخ داده اس
ملکشــاهی بــا تأکيــد بــر اينکــه ايــن تيراندازی هــا ازنظــر فرهنگی 
کار ناپســندی اســت تصريــح کــرد: همچنيــن ازنظــر قانونــی نيــز 
ــلحه  ــتفاده اس ــرای اس ــذار ب ــد قانون گ ــاز نباش ــالح مج ــر س اگ

ــی کــرده اســت. ــا 10 ســال حبــس پيش بين ــن دو ت جنگــی بي
نيــروی انتظامــی و دســتگاه قضايــی ســخت گيری بيشــتری 

ــند ــته باش داش
ــذار  ــز  قانون گ ــر اســلحه شــکاری باشــد ني ــه اگ ــان اينک وی بابي
بــرای آن نيــز شــش مــاه تــا ســه ســال حبــس پيش بينــی کــرده 

ــاد  ــد، ايج ــاز باش ــتفاده مج ــلحه مورداس ــر اس ــت: اگ ــت گف اس
هياهوهــای غيرمتعــارف نيــز بی نظمــی بــوده و در قانــون مجــازات 

ــود. ــوب می ش ــرم محس ــز ج ــر ني ــن ام ــالمی اي اس
رئيــس کميســيون حقوقــی و قضايــی مجلــس شــورای اســالمی 
در ادامــه ســخنان بابيــان اينکــه تيرانــدازی خــود به تنهايــی جــرم 
محســوب می شــود ادامــه داد: ازنظــر قانونــی منعــی بــرای برخــورد 
بــا افــرادی کــه ســالح اســتفاده می کننــد وجــود نــدارد و دســتگاه 
ــدا  ــه ورود پي ــن زمين ــد در اي ــی می توان ــروی انتظام ــی و ني قضاي

کنــد.
ــی  ــی و قضاي ــراً در کميســيون حقوق ــرد: اخي ــان ک ملکشــاهی بي
ــم کــه  ــب کردي ــز تصوي ــا اســتفاده از ســالح ســرد ني در رابطــه ب
ــير،  ــو، کارد، شمش ــد چاق ــرد مانن ــالح س ــداری س ــه نگه هرگون
قمــه، ســاطور و ... جــرم بــوده و مجــازات نســبتاً ســنگينی بــرای 

آن تعييــن کرده ايــم.
وی بــا تأکيــد بــر اينکــه ســالح ســرد امنيــت جامعــه را بــه خطــر 
می انــدازد گفــت: دســتگاه قضايــی و نيــروی انتظامــی بايــد راجــع 

بــه بحــث تيراندازی هــا ســختگيری بيشــتری داشــته باشــند.

lطرح موضوع در شورای تأمین
ســردار محمــد قنبــری فرمانــده انتظامــی اســتان لرســتان نيــز بــا 
ــورای  ــی ها در ش ــدازی در عروس ــوع تيران ــه موض ــه اينک ــاره ب اش
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــث ش ــرح و روی آن بح ــتان مط ــن اس تأمي
ــوع  ــن موض ــر اي ــژه پيگي ــورت وي ــز به ص ــتان ني ــتاندار لرس اس

ــتند. هس
وی يــادآور شــد: روز گذشــته مصوبــه ای را بــه همــه شهرســتان ها 
ــدازی شــود  ــر عروســی تيران ــس در ه ــه ازاين پ ــم ک ــالغ کردي اب
صاحــب آن عروســی بيايــد بــه نيــروی انتظامی و پاســخگو باشــد.
اگــر در عروســی ها به واســطه تيرانــدازی قتــل و جــرح نيــز 
ــل و  ــت در قت ــوان معاون ــد به عن ــی باي ــب عروس ــد صاح رخ ده
جــرح پاســخگو باشــدفرمانده انتظامــی اســتان لرســتان بــا تأکيــد 
ــروی  ــی ها در ني ــدازی در عروس ــوع تيران ــرای موض ــه ب ــر اينک ب
ــر در عروســی ها  ــزود: اگ ــم، اف ــده تشــکيل می دهي ــی پرون انتظام
به واســطه تيرانــدازی قتــل و جــرح نيــز رخ دهــد صاحــب عروســی 

ــد. ــرح پاســخگو باش ــل و ج ــت در قت ــوان معاون ــد به عن باي
ســردار قنبــری بــا اشــاره بــه اينکــه فعــاًل مــاه محــرم و صفــر بــه 
داد مــا رســيده و عروســی نخواهيــم داشــت، گفــت: ايــن رســم ها 
بايــد برداشــته شــود و در ايــن زمينــه فرهنگ ســازی شــود چراکــه 
ــدازی در عروســی باعــث کشــته  ــک تيران ــا ي ــراد ب بســياری از اف

 فاطمه حسینی

جامعــه ایـــران

گلوله باران به جای گل باران؛ وقتی وحشت جای شادی عروسی را می گیرد

 فاطمه حسینی

http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 16 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــواده، دوســت و آشــنای خــود می شــوند. ــل، خان شــدن فامي

lکشته و یا زخمی شدن افراد
ســرهنگ عبــاس نظــری رئيــس پليــس آگاهــی اســتان لرســتان 
ــتفاده غيرمجــاز از  ــه اس ــه اينک ــاره ب ــا اش ــن رابطــه ، ب ــم در اي ه
ــته و  ــث کش ــاله باع ــی همه س ــم عروس ــرم در مراس ــالح گ س
ــا  ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــراد می ش ــدادی از اف ــدن تع ــی ش زخم
ــورت  ــی ص ــع و قانون ــورد قاط ــرم برخ ــالح های گ ــدگان س دارن

ــت. ــد گرف خواه
ــد  ــوذ کالم دارن ــه نف ــرادی ک ــتا اف ــن راس ــان داشــت: در اي وی بي
ــه  ــد اين گون ــازه ندهن ــتند اج ــن تر هس ــه مس ــرادی ک ــا اف و ي

تيراندازی هــای در مراســم ها صــورت گيــرد.
فرمانـده پليـس آگاهـی لرسـتان بابيـان اينکه مـا به عنـوان نيروی 

انتظامـی بـا دارندگان سـالح های گـرم برخـورد کرده ايـم، گفت: ما 
در آينـده نيـز بـا اين گونه افـراد برخـورد خواهيـم کرد.

ــدگان ســالح  ــرد: دارن ــه ک ــتان اضاف ــی لرس ــس آگاه ــس پلي رئي
گــرم بداننــد کــه حتــی اگــر بــا ســالح مجــوز دار تيرانــدازی کننــد 
بــه دليــل غيرمجــاز و غيرقانونــی بــودن ايــن تيراندازی هــا بــا ايــن 

افــراد برابــر قانــون برخــورد خواهيــم کــرد.
ــدگان ســالح گرمــی  ــرای دارن ــان اينکــه ب ســرهنگ نظــری بابي
ــم داد،  ــده خواهي ــد تشــکيل پرون ــی دارن ــدازی غيرقانون ــه تيران ک
ــار  ــون در اختي ــر قان ــدگان ســالح گــرم را براب ــده دارن ــزود: پرون اف

ــم. ــرار می دهي ــی ق ــع قضاي مراج
ــا  ــه تيراندازی ه ــگيری ازاين گون ــه پيش ــر اينک ــد ب ــا تأکي وی ب
امــری مهــم اســت، عنــوان کــرد: اميدواريــم مــردم کمــک کننــد 

ــده شــود. ــط در اســتان لرســتان برچي کــه ايــن رســم غل

lخطر در گوشه  تاالرهای عروسی
رئيــس کميســيون قضايــی مجلــس شــورای اســالمی در بخــش 
ــازی در  ــگ س ــزوم فرهن ــر ل ــد ب ــا تاکي ــخنانش ب ــری از س ديگ
ــاس  ــردم احس ــت م ــن اس ــود: ممک ــی ش ــادآور م ــه ي ــن زمين اي
ــا توجــه بــه اينکــه  می کننــد کــه ايــن موضــوع جــرم نيســت و ب
ــی گاهــی ممکــن اســت مســئوالن  ــاد شــده حت تيراندازی هــا زي
ــان  ــوع برايش ــن موض ــودن اي ــادی ب ــز ع ــم ني ــا جرائ ــارزه ب مب

ــود. ــتبه ش مش
ملکشــاهی بابيــان اينکــه در خيلــی از اســتان های کشــور درزمينــه 
تيرانــدازی خيلــی ســخت گيری می کننــد گفــت: در برخــی 
ــی دارد از  ــر فراوان ــن ام ــه اي ــه اينک ــه ب ــا توج ــم ب ــتان ها ه اس
ــور  ــه به ط ــم ک ــی می خواهي ــروی انتظام ــی و ني ــتگاه قضاي دس

ــند. ــته باش ــه ورود داش ــن زمين ــم در اي حت

پــس از موافقــت ســازمان جنگل هــا 
محــور  در  تله کابیــن  احــداث  بــا 
نهارخــوران، اماواگرهــا و مخالفت هــای 
بســیاری از ســوی کارشناســان مطــرح 
ــان  ــهری همچن ــت ش ــا مدیری ــد ام ش

اصــرار بــر اجــرای آن دارد. 

بيشــتر از يــک دهــه قبــل بــود کــه طــرح »گــرگان + 14« مطــرح 
ــه تله کابيــن، المــان  ــی ازجمل ــروژه عمران شــد. طرحــی کــه 14 پ
ميــدان بســيج، پارکينــگ طبقاتــی و ... را در دل خــود جــای داده بود 
ــز  ــعه در مرک ــاز تحــول و توس ــان آن زمينه س ــول طراح ــه ق ــا ب ت

اســتان باشــد.
ــای  ــا اماواگره ــی ب ــروژه عمران ــام 14 پ ــاً تم ــدت تقريب ــن م در اي
بســياری روبــرو بودنــد امــا مديريــت شــهری گــرگان تــالش کــرد 

تــا از موضــع خــود بــرای اجــرای آن هــا کوتــاه نيايــد.
ــرار  ــی ق ــروژه عمران ــن 14 پ ــز در ليســت اي ــن گــرگان ني تله کابي
ــم  ــکار ه ــاب پيمان ــاره و انتخ ــی چندب ــگ زن ــا کلن ــت و ب داش
نتوانســت وارد فــاز اجرايــی شــود تــا اينکــه اواخــر خردادماه امســال 
شــهردار گــرگان از اجــرای تله کابيــن و شــهربازی مــدرن در 

ــر داد. ــرگان خب گ
در فاصلــه کمتــر از 50 روز پايــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
گــرگان آغــاز فــاز اجرايــی تله کابيــن نهارخــوران را منتشــر کــرد و 
در بنرهــای نصب شــده در ســطح شــهر حکايــت از آغــاز عمليــات 
اجرايــی پــروژه تله کابينــی مــی داد کــه 10 ســال بــود بــه مقصــد 

نرســيده بــود.
 

lشورا و شهرداری گرگان پاسخگو نبود
ــان  ــت و همچن ــته اس ــر گذش ــن خب ــار اي ــاه از انتش ــاال دو م ح
ــاز  ــرا و آغ ــات بســياری در خصــوص محــل اج ــا و ابهام اماواگره
عمليــات اجرايــی و ... تله کابيــن گــرگان وجــود دارد. شــورا 
و شــهرداری گــرگان به عنــوان متولــی اصلــی ايــن پــروژه 
می توانســتند ابهامــات مطرح شــده را پاســخ دهنــد. تــالش 
ــورای  ــس ش ــهردار و رئي ــودن ش ــخگو نب ــا پاس ــر ب ــگار مه خبرن
ــوت  ــه ق ــان ب ــات همچن ــا ابهام ــد ت شــهر گــرگان بی نتيجــه مان

ــد. ــی باش ــود باق خ
شــايد مديــرکل منابــع طبيعــی پــس از مديريــت شــهری 
مناســب ترين گزينــه ای بــود کــه می توانســت پاســخگوی 
ابهامــات در خصــوص اجــرای تله کابيــن گــرگان باشــد. ابوطالــب 
قزلســفلو بــه پاســخ کوتــاه بســنده کــرد وگفــت: ســازمان 
ــت. ــرده اس ــت ک ــرگان موافق ــن گ ــرای تله کابي ــا اج ــا ب جنگل ه
افــزود:  گلســتان  آبخيــزداری  و  طبيعــی  منابــع  مديــرکل 

ــاير  ــط س ــت ضواب ــا رعاي ــد ب ــواب ده ــی ج ــات فن ــر مطالع اگ
دســتگاه های اجرايــی، ســازمان جنگل هــا بــا اجــرای ايــن پــروژه 

در گــرگان موافــق اســت.
خبــر منتشــره از ســوی مديريــت شــهری )شــهرداری گــرگان( در 
ــخ  ــا پاس ــرگان ب ــن گ ــی تله کابي ــات اجراي ــاز عملي ــوص آغ خص
ــر  ــاًل زي ــی اســتان کام ــع طبيع ــرکل مناب ــح مدي ــا صري ــاه ام کوت
ســؤال رفــت چراکــه نشــان مــی داد ايــن پــروژه پــس از گذشــت 
ــتگاه های  ــاير دس ــوز الزم از س ــی و مج ــات فن ــال مطالع 10 س

ــدارد. ــی را ن اجراي
 

lتله کابین به درد نهارخوران نمی خورد
سـازمان حفاظـت از محيط زيسـت يکـی از دسـتگاه های اجرايـی 
اسـتان اسـت که در صورت مناسـب بـودن مطالعات فنـی تله کابين 
گـرگان بايد نظر نهايی خـود را اعالم کند، در شـرايطی که مطالعات 
فنی اين پروژه تمام نشـده رفتن به سـراغ مسـئوالن محيط زيسـت 
گلسـتان کمـی زودهنـگام بود ازايـن رو نظر کارشناسـان ايـن حوزه 
را جويـا شـديم و يـک دکتـری محيط زيسـت دراين بـاره گفـت: 
نهارخـوران تنهـا تفرجـگاه شـهر گـرگان نيسـت و بايد فشـارها از 

دوش آن برداشـته شود.
ــگری از دوش  ــار گردش ــد ب ــرد: باي ــد ک ــی تأکي ــزدک دربيک م
ــه  ــا فراهــم شــدن زيرســاخت ها ب نهارخــوران برداشــته شــود و ب

ــود. ــوق داده ش ــدره س ــچ و النگ ــزار پي ــمت ه س
ايــن اســتاد دانشــگاه افــزود: مطالعــات 10 ســال قبــل گويــای اين 

موضــوع اســت که ســالمت اکوسيســتم پــارک جنگلــی نهارخوران 
ــه  ــرده تبديل شــده ک ــارک شــهری م ــک پ ــه ي ــه و ب ــن رفت از بي

قابليــت احيــاء نــدارد.
وی بابيــان اينکــه تمــام برنامه هــای فرهنگــی، هنــری و 
نمايشــگاهی گــرگان بــه ســمت نهارخــوران ســوق داده می شــود، 
ــا  ــن ب ــدارم م ــرگان کاری ن ــن گ ــب تله کابي ــا تخري ــه داد: ب ادام

ــم. ــوران مخالف ــن در نهارخ ــل و تله کابي ــرای هت ــفه اج فلس
ــيه ای  ــث حاش ــن بح ــروژه تله کابي ــم پ ــالم می کن ــت اع به صراح
اســت و فکــر می کنــم تله کابيــن و پروژه هــای به اصطــالح 
گردشــگری در مناطقــی ماننــد نهارخــوران برنامه ای بــرای تصرف 
زمين هــای ملــی اســتاين پژوهشــگر حــوزه محيط زيســت 
ــورد،  ــوران نمی خ ــه درد نهارخ ــن ب ــه تله کابي ــر اينک ــد ب ــا تأکي ب
ــوران  ــرد: نهارخ ــح ک ــاره و تصري ــود اش ــت خ ــل مخالف ــه دالي ب
ــالوه اينکــه  ــدارد به ع ــرمايه گذاری را ن ــش اين همــه س گنجاي
در مقصدهــای گردشــگری و مناطــق طبيعــی و تاريخی، ســالمت 
ــت  ــز اهمي ــی حائ ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــر محيط ــد ازنظ مقص
اســت. ســؤال اينجاســت گردشــگر قــرار اســت چــه تجربــه ای را 

ــد؟ ــب کن ــن کس در تله کابي
وی خاطرنشــان کــرد: به صراحــت اعــالم می کنــم پــروژه 
ــن  ــم تله کابي ــر می کن ــت و فک ــيه ای اس ــث حاش ــن بح تله کابي
ماننــد  مناطقــی  در  گردشــگری  به اصطــالح  پروژه هــای  و 
ــت. ــی اس ــای مل ــرف زمين ه ــرای تص ــه ای ب ــوران برنام نهارخ
و  گذشــته  پنج ســاله  برنامه هــای  کــرد:  اضافــه  دربيکــی 
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جامعــه ایـــران

تجربه هــای مــا نشــان می دهــد وقتــی مجــوزی صــادر می شــود 
ــدارد  ــی وجــود ن ــی توســط دســتگاه های دولت چــون نظــارت کاف

ــود. ــر می ش ــی منج ــای مل ــرف زمين ه ــه تص ــت ب درنهاي
ــه  ــم ب ــث نمی کن ــرح بح ــات ط ــر روی جزيي ــد: ب ــر ش وی متذک
ــا  ــده و دقيق ــن دي ــاوت از تله کابي ــه ســه طــرح متف ــل ک ــن دلي اي
هــم نمی دانــم کدام يــک قــرار اســت اجــرا شــود امــا اگــر 
ــا  ــد ب ــته باش ــم داش ــارت راه ــن خس ــرگان کمتري ــن گ تله کابي
ــج  ــل پن ــن و هم ســاخت هت ــا تله کابي اجــرای آن مخالفــم؛ هــم ب

ــوران. ــتاره در نهارخ س
درحالی کــه ايــن اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر محيط زيســت 
ــی در  ــی مل ــرف اراض ــرای تص ــه ای ب ــن را بهان ــرای تله کابي اج
ــف  ــرای آن مخال ــا اج ــت ب ــا صراح ــد و ب ــوران می دان ــار خ ناه

ــم دارد. ــی ه ــروژه موافقان ــن پ ــرای اي ــا اج ــت ام اس

lخســارت ســنگین گردشــگری بی برنامــه بــه 
نهارخــوران

مشــاور طــرح پــارک جنگلــی نهارخــوران کــه از موافقــان اجــرای 
ايــن پــروژه اســت، اظهــار کــرد: در ســند آمايــش اســتان، 
محورهــای توســعه گلســتان بــر کشــاورزی، صنعت و گردشــگری 
تعريف شــده اســت؛ اگــر قــرار اســت گردشــگری را توســعه دهيــم 

ــم. ــعه دهي ــاخت ها توس ــد زيرس باي
صفرعلــی خواجــه کــه ســابقه مديرکلــی منابــع طبيعــی گلســتان 
را هــم دارد، افــزود: گلســتان دارای پتانســيل های بســياری در 
ــل  ــه دالي ــت ب ــه طبيع ــردم ب ــرد م ــت و رويک ــگری اس گردش
ــق  ــه مناط ــش قابل توج ــم و گرماي ــر اقلي ــه تغيي ــف ازجمل مختل

ــت. ــش اس ــال افزاي ــبی در ح ــاه نس ــه ای و رف جلگ
وی بابيـان اينکه نمی توانيم اين خواسـته مردمی را رهـا کنيم، ادامه 
داد: گردشـگری غيررسـمی و بی برنامـه خسـارت های زيـادی را به 

نهارخـوران و ديگـر مناطق جنگلی اسـتان وارد کرده اسـت.
ــه  ــتان اضاف ــزداری گلس ــی و آبخي ــع طبيع ــبق مناب ــرکل اس مدي
کــرد: نهارخــوران هم اکنــون بــا يــک فشــار ســنگين گردشــگری 
ــی  ــوان متول ــا به عن ــازمان جنگل ه ــت و س ــه اس ــترده مواج گس

ــئوليت دارد. ــوزه مس ــن ح ــی در اي ــای جنگل ــداث پارک ه اح
ــگری  ــنگين گردش ــارت س ــل خس ــه دلي ــرد: ب ــح ک وی تصري
بی برنامــه بــه ســراغ ســاماندهی پــارک جنگلــی نهارخــوران رفتــه 
و بــرای 600 هکتــار از جنــگل نهارخــوران طــرح تهيــه شــد کــه 

ــت. ــی اس ــل نهاي ــون در مراح هم اکن
خواجــه بابيــان اينکــه 400 هکتــار از ايــن طــرح حفاظتــی اســت، 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــن يک ــرد: تله کابي ــان ک خاطرنش
در زون گردشــگری 54 هکتــاری پــارک جنگــی نهارخــوران 

ديده شــده اســت.
ــر طبيعــت  ــا ايــن طــرح قــرار اســت فشــار ب وی بابيــان اينکــه ب

ــن  ــا 12 درصــد از اي ــت: تنه ــم، گف نهارخــوران را ســاماندهی کني
ــا حفاظــت نهارخــوران اســت. ــت ب طــرح تفرجــی اســت و اصال

ــر مــا در ايــن اســت کــه از طبيعــت  ــر اينکــه هن ــد ب ــا تأکي وی ب
در حــد تحمــل آن اســتفاده کنيــم، بيــان کــرد: اجــرای تله کابيــن 
ــت  ــوزنی برگ و دس ــان س ــود درخت ــل وج ــه دلي ــچ ب ــزار پي در ه
ــر در  ــوی ديگ ــت، از س ــرا نيس ــودن آن قابل اج ــرم ب ــت و گ کاش
ــوران  ــار از نهارخ ــج هکت ــر روی پن ــی ب ــار اصل ــر فش ــال حاض ح
ــاخت ها در زون  ــردن زيرس ــم ک ــا فراه ــم ب ــالش داري ــت و ت اس

ــم. ــدار آن کمــک کني ــه توســعه پاي تفرجــی ب
خواجـه ادامـه داد: تله کابيـن گـرگان درگذشـته طـرح مطالعاتـی و 
مجـوز الزم از سـازمان جنگل هـا را نداشـت و سـازمان جنگل هـا 
به عنـوان متولـی در بازديد و بررسـی نهايـی تله کابين را در راسـتای 

اهـداف و کتابچـه طـرح دانسـت و بـا اجـرای آن موافقـت کرد.
ــيرهای  ــرد: مس ــح ک ــاره و تصري ــز اش ــات آن ني ــه جزيي وی ب
ــب  ــد مناس ــودن مقص ــن ب ــل پائي ــه دلي ــی ب ــده قبل پيش بينی ش
نبــود و در جانمايــی جديــد در ارتفــاع يــک هــزار متــری و 
ــم و  ــی ک ــش گياه ــه دارای پوش ــهدا ک ــه نورالش ــوازات تپ به م

ــود. ــرا می ش ــروژه اج ــن پ ــت، اي ــی اس ــارت حداقل خس
وی متذکــر شــد: بــرای ريشــه کن کــردن فقــر و بيــکاری 
ــه  ــدار ک ــعه پاي ــم توس ــعه و آن ه ــمت توس ــه س ــم ب وظيفه داري
ــی  ــت و ... زندگ ــت، طبيع ــاد، معيش ــه اقتص ــت ب ــگاه درس ــا ن ب
ــی از  ــن يک ــم و تله کابي ــت کني ــد حرک ــود ببخش ــردم را بهب م
ــن  ــا را در اي ــد م ــه می توان ــت ک ــگری اس ــاخت های گردش زيرس

ــد. ــرار ده ــعه ق ــير توس مس

lچالش بزرگ نگاه سنتی به گردشگری گلستان
ــارت  ــه خس ــگری بی برنام ــت گردش ــد اس ــناس معتق ــن کارش اي
ــا از  ــرده ام ــتان وارد ک ــی گلس ــای طبيع ــر عرصه ه ــادی را ب زي
تله کابيــن به عنــوان زيرســاختی بــرای توســعه گردشــگری 
ــراث  ــوزه مي ــان ح ــگاه کارشناس ــا ن ــه ب ــی ک ــرد، نگاه ــام می ب ن

ــت. ــو نيس ــگری همس ــی و گردش فرهنگ
ــاره گفــت: متأســفانه  يــک کارشــناس حــوزه گردشــگری دراين ب
جــو گردشــگری اســتان بر يــک نگــرش ســنتی بــا الگوبــرداری از 
اســتان های مجــاور اســتوار اســت کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان 

چالشــی بــزرگ نــام بــرد.
ــا  ــک نگــرش ســنتی ب ــر ي ــو گردشــگری اســتان ب متأســفانه ج
ــوان  ــرداری از اســتان های مجــاور اســتوار اســت کــه مــی ت الگوب
ــزود:  ــام بردمهــدی ســقايی اف ــزرگ ن ــوان چالشــی ب ــه عن از آن ب
الگوبرداری هــای ســنتی گلســتان باعــث شــده هميشــه بــه دنبــال 
پروژه هــای حجيــم و بــزرگ باشــيم و هــرگاه صحبــت از توســعه 
ــرح  ــن را مط ــداث تله کابي ــده اح ــده اي ــان آم ــه مي ــگری ب گردش
کنيــم و ايــن موضــوع تنهــا مختــص گــرگان نيســت بلکــه بــا اين 

ــاد هــم  ــد بندرگــز و علی آب ــگاه در ســاير شــهرهای اســتان مانن ن
مواجــه هســتيم.

وی ادامــه داد: مــا در جــذب گردشــگر و ضريــب مانــدگاری 
ــا چالش هــای جــدی مواجــه هســتيم و اگــر بــه کليــت  مســافر ب
گردشــگری اســتان نــگاه کنيــم همچنان بــا ارائــه آمارهــای کالن 

ــتيم. ــه هس ــته مواج ــگر درگذش ــذب گردش ج
بــه گفتــه وی در آمارهــای ارائه شــده تعــداد گردشــگران گلســتانی 
ــتان  ــگران اس ــف گردش ــادل نص ــاً مع ــر و تقريب ــون نف 10 ميلي
ــی در اســتان  ــر و تحول ــا تغيي ــه م ــدران اعالم شــده درحالی ک مازن

در ايــن حــوزه شــاهد نيســتيم.
ــی  ــگران داخل ــن گردش ــدف تله کابي ــازار ه ــه ب ــان اينک وی بابي
ــاز  ــن ني ــه تله کابي ــی ب ــگری داخل ــرد: گردش ــح ک ــت، تصري اس
نــدارد بلکــه بــه يــک جذابيــت خــاص نيــاز دارد تــا بتوانــد ضريــب 

ــد. ــش ده ــتان را افزاي ــافر در اس ــدگاری مس مان
ســقايی تأکيــد کــرد: مرکــز اســتان همچنــان بــه گردشــگری انبوه 
ــزرگ  ــد و خواســتار اجــرای تله کابيــن و پروژه هــای ب فکــر می کن
ماننــد هتــل پنــج ســتاره و ... اســت درحالی کــه دنيــا خيلــی وقــت 
ــک  ــب وکارهای کوچ ــه کس ــرده و ب ــور ک ــگاه عب ــن ن ــل از اي قب

رســيده اســت.
وی بابيان اينکه متأسـفانه هنوز نگاه درسـتی به گردشـگری استان 
نداريـم، خاطرنشـان کرد: ايـن نگاه حاصل يک شـرايط ويژه اسـت 
چراکـه نه مـردم جامعه می خواهند گردشـگری اسـتان توسـعه پيدا 

کند و نه مسـئوالن به گردشـگری اعتنايـی دارند.
ايــن کارشــناس حــوزه گردشــگری بــا تأکيــد بــر اينکــه تله کابيــن 
نمی توانــد عامــل توســعه گردشــگری مرکــز اســتان باشــد، بيــان 
کــرد: تله کابيــن يــک جاذبــه مکمــل اســت و تنهــا زمانــی 
ــا کارکــرد  ــی م ــه اصل ــر باشــد کــه جاذب ــد در توســعه مؤث می توان
درســتی داشــته باشــد. به عنوان مثــال مشــهد دارای جاذبــه اصلــی 
گردشــگری )زيــارت و مذهبــی( اســت و در کنــار آن جاذبــه مکمل 

ــاخته می شــود. ــاس شــرق و.( س ــزرگ )الم ــای ب بازاره
ســقايی بــا تأکيــد بــر اينکــه الگوهــای گردشــگری مرکــز اســتان 
ضعيــف اســت، گفــت: واقعيــت ايــن اســت کــه بــرای گردشــگری 
ــت  ــک ظرفي ــوز ي ــل نيســتيم و هن گلســتان ارزش اقتصــادی قائ
ــرگان نداشــته ايم  ســنجی مناســب از قابليت هــای گردشــگری گ
ــن رو  ــزی داشــته باشــيم ازاي ــای آن برنامه ري ــر مبن ــم ب کــه بتواني
ــز  ــن در مرک ــاخت تله کابي ــا و س ــت ترين ايده ه ــراغ دم دس ــه س ب

ــم. ــتان می روي اس
نگاه هــای کارشناســانه و فنــی بــه تله کابيــن گــرگان اماواگرهــای 
ــز  ــهری مرک ــت ش ــئوالن و مديري ــا مس ــم زده ام ــياری را رق بس
اســتان پــس از يــک دهــه همچنــان بــر اجــرای آن اصــرار دارنــد 
ــگری  ــه گردش ــنتی ب ــای س ــر نگاه ه ــد تغيي ــر می رس ــه نظ و ب
و انجــام مطالعــات ظرفيــت ســنجی از محورهــا و مقاصــد 
ــعه  ــرای توس ــبی ب ــکار مناس ــد راه ــرگان می توان ــگری گ گردش

ــد. ــگری آن باش ــت گردش صنع
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ــران اقتصاد ایـ

خبــر تلــخ بــود؛ خانــواده شــاهرودی بــی خانمــان بــرای گــذران 
شــب در چــادری بــه پــارک تفريحــی آبشــار منتقل شــده انــد آن 
هــم در ســرمای منجمــد کننــده شــب های پائيــزی ايــن شــهر 
ــی  ــد وقت ــروع ش ــس ش ــک عک ــز از ي ــه چي ــه ای ... هم کوهپاي
عبدالمحمــد رضائيــان خبرنــگار و همــکار مــا بــا اطــالع يافتــن از 
وضعيــت ايــن خانــواده شــريف شــاهرودی توســط مديــر مدرســه 
فرزنــد خانــواده خــود را بــه پــارک آبشــار مــی رســاند، آنجــا کــه 
ايــن روزهــا مامنــی بــرای اميرحســين 10 ســاله و هســتی هفــت 

ســاله اســت.

lخوان اول سرما
پــارک آبشــار شــاهرود از روز ســوم مهرمــاه جــاری مامــن خانواده 
ــت  ــد سرپرس ــد کب ــل پيون ــل عم ــه دلي ــه ب ــت ک ــده اس ای ش
خانــوار و عــدم توانايــی پرداخــت رهــن و اجــاره منــزل، در چادری 
ســه متــر مربعــی زندگــی مــی کننــد و در ايــن شــب هــای ســرد 
ــب های  ــمان ش ــا و آس ــان آنه ــل مي ــه ای حائ ــه پارچ ــال تک س

شــاهرود اســت.
دو قدمــی مانــده بــه ســرويس هــای بهداشــتی مجموعــه آبشــار 
شــاهرود، چــادری آبــی و قرمــز توجــه را جلــب مــی کنــد کمــی 
نزديــک تــر کــه مــی روی بنــد رختــی کــه از ســرما از آن بخــار 
بلنــد مــی شــود، گــواه جريــان داشــتن زندگــی در زيــر ايــن چادر 
نــازک مــی دهــد آن هــم بــی پنــاه، بــی سرپرســت، آن هــم در 
شــب هايی کــه بعضــا بــه چهــار درجــه بــاالی صفــر مــی رســد 
ــا مســئوالن شهرســتانی و اســتانی در خــواب  ــن ام ــن بي و در اي

هســتند.
ــد  ــرون مــی آي ــواده بي ــادر خان ــه چــادر، م ــده ب ــری مان ــد مت چن
زنــی ســی و چنــد ســاله کــه بــا فشــار عضــالت کتــف، دو ســر 
شــانه اش را بــه بــاال مــی کشــد شــايد بــرای ايــن اســت لــرزه 
افتــاده بــر تنــش نمايــان نشــود لرزشــی از ســرمای نيمــه شــب 
ــواده  شــاهرود آن هــم در شــبی کــه همــه در آغــوش گــرم خان
ميهمــان بخــاری و شــوفاژ هســتند و بســياری در ســفره اطعــام 
شــب پنجــم محــرم، ميهمــان ... امــا اينجــا ميهمانــی از جنــس 

ديگــری اســت.
بــا همــان حــال بــه مــا خــوش آمــد مــی گويــد دو کودکــش در 
چــادر خوابنــد و بــرای فــردای مدرســه خــود را آمــاده مــی کننــد 
پســرک در ابتــدا ســری نشــان مــی دهد امــا شــرم امانــش را می 
بــرد و بــه کنــار خواهــر مــی رود تــا شــايد مــا کمتــر او را ببينيــم 
ــا صــدای دو رگــه و جــوش  ــی کــه ت ــوان نونهال آن هــم در عنف

غــرور جوانــی چنــد ســالی فرصــت دارد.

lخوان دوم ترس
بــا ايــن بانــوی شــاهرودی کــم کــم ســرگفتگو را بــاز مــی کنيــم 
مــی گويــد تــرس هــای فراوانــی دارم نخســتين آنهــا ايــن اســت 
ــه تازگــی مــورد  ــد او را ب کــه شــوهرم خدايــی نکــرده فــوت کن
عمــل پيونــد کبــد قــرار داده ايــم، پيونــدی کــه از جســد فــردی 
صــورت گرفــت و تمــام هزينــه هايــش را مجبــور شــديم پرداخت 
کنيــم شــوهرم هپاتيــت هــم دارد او زمانــی کــه تصــادف کــرد و 
ــه برونشــيت  ــه خــون داشــت هپاتيــت گرفــت اينهــا را ب ــاز ب ني

ريــه و پروســتات هــم بيافزائيــد تا کلکســيون تــرس هايــم کامل 
شــود آن وقــت ببينيــد مــن حــق دارم بترســم يــا خيــر...

دوميــن ترســم امــا اينجاســت در ايــن چــادر ســه متــری کوچــک 
کــه از يــک ســو محافــظ خوبــی بــرای گرمــای گاز پيــک نيکــی 
نيســت ازســوی ديگــر کافــی اســت لحظــه ای بــا روشــن بــودن 
ايــن گاز بــه خــواب فــرو برويــم و ديگــر همــه چيــز تمــام شــود 
ــا  ــودک تنه ــا دو ک ــا ب ــن ج ــه اي ــن اســت ک ــرس دوم م ــن ت اي
هســتم ســرپناهم هميــن چــادر اســت و بــس، اگــر بــاران بيايــد 
نمــی دانــم بايــد چــه کنــم شــب ها هــم از ســرما نمــی توانيــم 
ــردن گاز، يکــی از درزهــای  ــرای روشــن ک ــورم ب ــم مجب بخوابي
چــادر را بــاز بگــذارم امــا ســرما آنقــدر پــر زور اســت کــه بــر گرما 

غلبــه مــی کنــد.
تــرس ديگــرم از آتــش ســوزی ايــن چــادر اســت امــا از ناامنــی 
ــت و از آن  ــن اس ــی ام ــا مکان ــم در کل اينج ــی ترس ــی نم خيل
لحــاظ اطمينانــی دارم هرچنــد شــايد ايــن اطمينــان کاذب باشــد 
ــان  ــده و مراقبم ــزرگ ش ــر ب ــا شــب ها پســرم هســت او ديگ ام
ــب او باشــد  ــد از جان ــا بيشــترين ترســم هــم مــی توان اســت ام
چــرا کــه يکبــار مــی گفــت »مــادر بيــا گاز را بــاز کنيــم و بخوابيم 
ــن از حرفــش مــی ترســم هــر  ــز تمــام...« م ــح همــه چي و صب
شــب بــا تــرس بــه خــواب مــی روم در هــر حــال نونهــال اســت 

ــرور دارد. و غ
 

lخوان سوم بیماری
کمـی صحبت به درازا می کشـد و ايـن بانوی شـاهرودی با آوردن 
مدارک پزشـکی خود و همسـرش کلکسـيونی از بيماری را جلوی 
چشـمانمان قطـار مـی کند شـوهرش عـالوه بـر پيوند کبـد دچار 
بيمـاری کليـوی، تنفسـی و پروسـتات نيز اسـت و خـودش هم با 
بيماری دسـت و پنجه نـرم می کند که در سـرما اوج مـی گيرد اما 
بـا صبـوری می گويـد: اگر بـه من فقـط يک خانـه بدهنـد، خودم 

کار مـی کنـم و خرجم را در مـی آورم.
مــن بارهــا گفتــه ام پــول نمــی خواهــم مــن فقــط منزلــی مــی 
ــرج  ــم و خ ــی کن ــودم کار م ــم خ ــی کن ــا در آن زندگ ــم ت خواه
زندگــی ام را مــی دهــم مگــر مــدت هــا زندگی مــان بــر هميــن 
منــوال نبــود؟ در خانــه ای کرايــه ای زندگــی مــی کــردم شــوهرم 
ــرای  ــردم کار ميکــردم و ب ــه م ــود و مــن در خان يخچــال ســاز ب
هــر روز 25 تــا 30هــزار تومــان درآمــد داشــتم امــا صاحــب خانــه 
بــرای تعميــر منزلــش بــه يکبــاره خواســتار رهــن ســنگينی شــد 

کــه در توانــم نبــود آنــرا پرداخــت کنــم.
متاســفانه شــوهرم بــه علــت بيمــاری بــا مشــکالت عديــده ای 
ــه  ــورد ک ــی خ ــی م ــد، قرص هاي ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
ــزار  ــته آن 400ه ــر بس ــد، ه ــرده ان ــفيد ک ــش را س ــام موهاي تم
تومــان هزينــه دارنــد و هنــگام راه رفتــن از مجــاری اداری خــون 
دفــع مــی کنــد، ايــن وضعيتــی اســت کــه او را زميــن گيــر کــرده 
اســت و مــن مانــده ام اگــر مــن را تنهــا بگــذارد و بــرود، تکليفــم 
ــزل  ــرگان بســتری اســت، من ــا در گ ــن روزه ــی شــود اي چــه م
پــدرم، چــون مــن اهــل آنجــا هســتم و اگــر مدرســه و درس بچه 
هــا و همچنيــن کار رو زندگــی مــان درشــاهرود نبــود، امــروز بــه 
آنجــا مــی رفتــم امــا اينجــا ريشــه خانــواده مــن دوانيــده شــده، 
کجــا بگــذارم و بــروم؟ فرزندانــم اينجــا درس مــی خواننــد نمــی 

توانــم بــه ايــن راحتــی بــروم.

lخوان چهارم مسئوالن در خواب
ــت چــه  ــون براي ــا کن ــی پرســم مســئوالن شهرســتانی ت از او م
کــرده انــد و بــا دلــی پــر و مسلســل وار مــی گويــد: هيــچ ... اولين 
مســئولی کــه بــه اينجــا آمــد شــخص فرمانــدار بــود ايشــان بــا 
ابــراز همــدردی بــا محبت برخــورد کردنــد و شــبانه به بهزيســتی 
ــس بهزيســتی حاضــر نشــد از شــبش  ــا رئي ــد ام ــاس گرفتن تم
ــت  ــد و در نهاي ــرا ببين ــت م ــد و وضعي ــا بياي ــه اينج ــذرد و ب بگ

ــول همــکاری داد و رفــت. ــدار ق فرمان
صبحــش از بهزيســتی آمدنــد آن هــم وقتــی کــه خــوب آفتــاب، 
ــن  ــد اي ــد و گفتن ــم را ديدن ــود وضعيت همــه جــا را گــرم کــرده ب
ــازار  ــکاری در ب ــم بده ــداری ه ــر مق ــان را بگي ــزار توم 100ه
داری کــه آن را هــم مــی دهيــم امــا چــون تحــت پوشــش کميته 
امداد هســتی ديگــر کاری نمــی توانيــم برايتــان انجام دهيــم و ... 
رفتنــد از آنهــا تشــکر مــی کنــم امــا بــه واقــع نمــی دانــم بــا ايــن 
100هــزار تومــان بايــد چــکار کنــم؟ در ايــن بيــن امــا مــددکارم 
بــه مــن پيشــنهاد جمــع کــردن وســايل و رفتــن بــه گــرگان را 
مــی دهــد کــه آن هــم نــه برايــم عملــی اســت و نــه مــی توانــم 
بــا ايــن 100هــزار تومــان آنــرا عملــی کنــم مــن هــم زنــم، غرور 
دارم چــرا بايــد بــا ســری افتــاده بعــد از ايــن همــه ســال بــه خانه 
پــدرم بازگــردم و ســربار شــوم. شــوهرم آنجــا ســربار اســت و مــن 

ديگــر نمــی خواهــم اضافــه شــوم.
مســئوالن کميتــه امــداد کــه ديگــر هيــچ... چــرا کــه پيشــنهاد 
ــان  ــون توم ــود و 10ميلي ــدون س ــان وام ب ــون توم ــج ميلي پن

چادری که تمام زندگی یک خانواده شد/ جدال با  سرما  در  بی خانمانی
چــادری کوچــک کنــار یــک پــارک 
تمــام زندگــی خانــواده ای اســت که در 
ــر  ــانند و ه ــح برس ــه صب ــب را ب آن ش
ــه  ــه چ ــند ک ــن باش ــر ای ــه فک ــه ب لحظ
ــه  ــنگی ب ــت از گرس ــرار اس ــی ق زمان
خــط پایــان برســند یــا ســرما امانشــان 

ــد.  نده
 محمدحسین 

عابدی
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ــران اقتصاد ایـ

تســهيالت بــا ســود 1۸درصــد شــان را نپذيرفتــم آن هــم بــه اين 
ــا  ــو ب ــه مــن گفــت »ت دليــل کــه در بانــک يکــی از کارکنــان ب
ايــن وضعيــت چگونــه مــی خواهــی از پــس ماهانــه 500 هــزار 
تومــان قســط و 1۸درصــد ســود برآيــی« و هــر چــه فکــر کــردم 
ديــدم درســت مــی گويــد و آنــرا نپذيرفتــم چــرا کــه نمــی توانــم 

ــم. ــن کار را صــورت ده اي

lخوان پنجم گرسنگی
ــا  ــت آنه ــه غذاس ــواده اش تهي ــو و خان ــن بان ــکل اي ــر مش ديگ
هيــچ چيــز در چادرشــان ندارنــد جــز يــک گاز پيــک نيــک و يک 
قابلمــه خالــی از او دربــاره غــذا مــی پرســم و در نخســتين واکنش 
مــی گويــد، خــدا مــی رســاند امــا بايــد بگويــم کــه گرســنگی از 
ــود خوشــبختانه  ــدا بدجــور ذهنــم را مشــغول کــرده ب همــان ابت
مــردم خيلــی بــه مــن کمــک مــی کننــد ديــروز خانمــی خبرنگار 
ــر نقاشــی و ... آورد  ــوز، مدادرنگــی، دفت ــرغ، م ــم گوشــت، م براي
روزی ديگــر غذايــی نــذری خــوردم و بــا هرلقمــه آن اشــک مــی 
ريختــم امــا در نهايــت از امــام حســين)ع( مــی خواهــم کــه بچــه 

هايــم ســر گرســنه زميــن نگذارنــد.
بــرای ايــن موضــوع بــه فرمانــداری رفتــم موضــوع را به يکــی از 
کارکنــان گفتــم و او گفــت بــه بهزيســتی و کميتــه امــداد زنــگ 
ــاده از  ــذا پي ــرای غ ــد يکــروز ب ــذا بياورن ــت غ ــا براي ــم ت ــی زن م
ــه  ــی ک ــم آن هــم در حال ــداد شــاهرود رفت ــه ام ــا کميت اينجــا ت
ــافت  ــدم ام )مس ــته ش ــت خس ــی گف ــن م ــه م ــدام ب ــر م دخت
تقريبــی هفــت کيلومتــر( و از آنجــا وقتــی بــه مــن گفتنــد تــورا 
بــه خيريــه ای معرفــی مــی کنيــم مســافت بســيار زيــادی را تــا 
آن خيريــه رفتــم امــا ديــدم کــه ايــن خيريــه مــاه هاســت تعطيل 
شــده و آن کارمنــد عزيــز حتــی ايــن موضــوع را نمــی دانــد يکبار 
ــام  ــتيم و در آن روز تم ــاده بازگش ــرم پي ــه دخت ــا مدرس ــر ت ديگ
پاهــای دختــرم درد مــی کردنــد چــرا کــه بــه دليــل بيمــاری نمی 
توانــم او را در آغــوش بگيــرم درســت يــادم هســت از فرمانــداری 
تــا بهارســتان را پيــاده رفتــم )مســافتی برابر شــش کليومتــر( و در 

نهايــت آن روز بــدون غــذا بــه ســر نقطــه اول بازگشــتم.
کارمنــد شــريف فرمانــداری مــرا بــه بهزيســتی پــاس داد و قــرار 
ــم کــه  ــا منتظــر غــذا بودي ــارود م ــردی برايمــان غــذا بي شــد ف
ــا عصبانيــت گفــت اينجــا  ديديــم خودرويــی ايســتاد و فــردی ب
چــه کار مــی کنــی؟ انــگار همــه را بــه زحمــت انداختــه ام مــن 
ــان گفتگــو  ــا پاي ــا ت ــان آوردم ام ــان ن هــم ترســيدم گفــت برايت
نــان را هــم بــه مــا نــداد و دســت آخــر 10هــزار تومــان بمــن داد 
و گفــت بــا آن پنيــر بخريــد و بخوريــد آن هــم وقتــی کــه کارمند 
فرمانــداری بــه مــن قــول داده بــود عــالوه بر غــذای گــرم مبلغی 

هــم بــه مــن کمــک مــی شــود.

lخوان ششم خانه
خانــه مهمتريــن مشــکل ايــن بانوســت همانطــور کــه خــودش 
مــی گويــد: مــن فقــط مــی خواهــم مشــکل منزلــم رفــع شــود 
مــن پــول نمــی خواهــم کــه برخــی مســئوالن مــی گوينــد پــول 
مفــت بــه دهــان بعضــی هــا مــزه مــی کنــد مــن در صورتــی که 
فرزندانــم ســرپناه داشــته باشــند کار مــی کنــم حتــی حاضــرم وام 
کــم بهــره بــه مــن بدهنــد و دربرابــر ســفته مــی دهــم مــن حتی 
حاضــرم کار کنــم امــا فقيــر نيســتم کــه محتــاج پــول باشــم خدا 

مــردم را نگــه دارد بســيار بــه مــن لطــف دارنــد.
مســئوالن امــا دربــاره خانــه مــرا بســياری آزار مــی دهنــد بهترين 
ــون  ــا 10ميلي ــه بي ــود ک ــن ب ــد اي ــن ش ــه م ــه ب ــنهادی ک پيش
تومــان در بانــک بگــذار تــا برايــت تســهيالت تقاضــا کنيــم و در 
روســتايی حوالــی شــاهرود زمينــی مســکونی را بســاز ... آخــر من 
اگــر 10ميليــون تومــان داشــتم کــه پــول پيــش منــزل و يــا رهن 
يــک آلونــک مــی دادم ديگــر منــت مســئوالن را نمــی کشــيدم.

مــن توقــع از مــردم نــدارم امــا از مســئوالن دارم کــه برايــم کاری 
صــورت دهنــد، اصــال بــرای مــن نــه بــرای فرزنــدم کاری انجــام 
دهنــد پســرم امــروز بــه مــن مــی گويــد: »شــما پــدر و مــادر بدی 

برايمــان هســتيد چراکــه مــا امــروز در ايــن حــال و روز ســر مــی 
کنيــم« شــرم در صورتــم دويــد وقتــی ايــن را گفــت بــه او گفتــم 
مامــان جــان مريضــی اســت و آدم، يکــروز بــه ســراغت مــی آيــد 
نبايــد ناشــکر باشــيم اينها امتحــان الهی اســت امــا حرفــش را زد 
ــرو نيــاوردم  ــه اب ــا تــه آن را گــوش کــردم و خــم ب و مــن هــم ت
چــرا کــه راســت مــی گويــد مــن مــادر بــدی هســتم چــرا کــه تا 
صبــح لرزيــدن دختر هفــت ســاله ام در ســرما را مــی بينــم و تنها 

اشــک مــی ريــزم هميــن و بــس...

l خوان هفتم جامعه
ــه  ــا جامع ــاهرودی ب ــوی ش ــن بان ــری اي ــان درگي ــن خ هفتمي
اســت بلــه هميــن جامعــه ای کــه از ميانــش دســتانی پــر مهــر 
بيــرون مــی آيــد مــی توانــد مشــکالت عديــده ای را نيــز پديــد 
ــرات  ــار نظ ــر اســت از اظه ــا فضــای مجــازی پ ــن روزه آورد اي
مختلــف بــرای ايــن بانــو و خانــواده اش برخــی مــی گوينــد، اگــر 
پــول نمــی خواهــد چــرا بــه گــرگان نمــی رود برخــی مــی گويند، 
بــرای پــول ايــن کار را کــرده و حاضــر اســت فرزندانــش را ســرما 
دهــد و از ايــن قبيــل اظهــار نظرهــا امــا خــودش چيــز ديگــری 

مــی گويــد.
ــد  ايــن روزهــا يــک کــودک و نونهــال در منــزل دارم نمــی داني
چقــدر ســخت اســت صبــح هــا کــه اميرحســين بــه مدرســه می 
ــان  ــش پنه ــاگردی هاي ــان را از همش ــد وضعيتم ــدام باي رود و م
کنــد تــا مبــادا آنهــا بفهمنــد در چــه وضعيتــی زندگــی مــی کنــد 
بارهــا بــه مــن مــی گويــد از آبشــار برويــم چــون ســرد اســت امــا 
مــن مــی دانــم دليلــش ايــن اســت کــه نمــی خواهد همکالســی 

هايــش يکــروز تصادفــی او را ببيننــد.
آنقــدر مــن را دعــوا مــی کنــد کــه نــرو بيــرون بيــا داخــل چــادر 
بنشــين، تــکان نخــور ... و تمــام اينهــا بــه دليــل قضــاوت هايــی 
ــک زن  ــن، ي ــرای م ــم ب ــد آن ه ــم دارن ــه براي ــه جامع اســت ک
تنهــا بــدون سرپرســت امــا در نهايــت اميــدم بــه خداونــد اســت 
ــام هــای  ــدر پي ــد آنق ــه مــن لطــف دارن و مردمــی کــه بســيار ب
محبــت آميــز بــه مــن منتقــل مــی شــود کــه مــی خواهم دســت 

همــه شــان را بفشــارم.

lتهدید جای یاری رسانی را گرفت
نکتــه ديگــری کــه در پايــان بــا آن روبــرو مــی شــويم را محمــد 
ــع  ــن ســوژه مطل ــار از اي ــگاری کــه نخســتين ب ــان، خبرن رضائي
ــواده  ــن خان ــی داســتان اي ــد، گوي ــاد آوری مــی کن مــی شــود، ي
ــه تلفــن همــراه مــن  ــام ب ــد: ســيل پي ــدارد، مــی گوي ــی ن تمام
ــواده بســيار جالــب اســت يکــی از دوســتان مــا  ــاره ايــن خان درب

ــن داســتان  ــه اي ــن شــبی ک ــه و گفــت م ــد تمــاس گرفت از گنب
را فهميــدم تــا صبــح نخوابيــدم و منتظــر بــودم صبــح شــود تــا 
خــودم بــه تلفــن برســانم و نحــوه يــاری رســانی بــه اين خانــواده 

ــم. را بپرس
 امــا مســئوالن مــا در هميــن شــهر هنــوز خــواب هســتند و قصد 
ــرای  ــد امــروز ســيل کمــک هــای مردمــی ب ــدار شــدن ندارن بي
ايــن خانــواده جــاری مــی شــود امــا ســيل مخالفــت هــا از ســوی 
مســئوالنی کــه قصــد دارنــد صــورت مســئله را پــاک کننــد همه 

را آزار مــی دهــد.
آخريـن غافـل گيـری توسـط يکـی ديگـر از مسـئوالن رقـم می 
خـورد که بـا تهديد ايـن خانـواده به آنهـا گفته بـود با خبرنـگاران 
سـخن نگوئيـد اينها به دنبال بـازار گرمی هسـتند، برويـد از اينجا، 
فـردا شـما را نبينيـم ... خودمـان به شـما کمـک می کنيـم اينجا 
نمانيـد ... گويی اين مسـئول عزيز می خواسـته به هـر نوع صورت 
مسـئله پاک شـود و ايـن خانـواده ديگر اينجا نباشـد، دم دسـت ... 
جلـوی چشـم مردم...تابداننـد کـه اينجـا همـه چيز تحـت کنترل 

اسـت و هيچ مشـکلی وجود نـدارد.

lهوا هنوز سرد است
صحبــت هــا کــه تمــام مــی شــود کــم کــم فرزندانــش بــه مــا 
ــا  ــم اينج ــی گوي ــين م ــه اميرحس ــی ب ــد وقت ــی کنن ــاد م اعتم
زندگــی چقــدر ســخت اســت مــی گويــد خيلــی ... مــادرش هــم 
مــی گويــد: خيلــی عصبانــی اســت از دســت همــه، حتــی مــی 
ــا داد و  ــرم آنج ــداد بب ــه ام ــد کميت ــی مانن ــه ادارات ــم او را ب ترس
بيــداد راه نينــدازد باالخــره در آســتانه نوجوانــی اســت و غــرور دارد 
و آن روز کــه آن آقــای رئيــس ... مــرا از اتاقــش بيــرون کــرد اگــر 

مــی بــود خــدا مــی دانــد چــه مــی شــد.
ــک  ــن محــرم ي ــا ترســت چيســت و در اي ــم تنه ــی پرس از او م
ــی  ــه آســمان م ــا نگاهــی ب ــام حســين)ع( بگــو ب ــه ام ــه ب جمل
ــد  ــد و بگوين ــگ بزنن ــه زن ــت ک ــن اس ــم اي ــا ترس ــد: تنه گوي
شــوهرت ُمرد...هميــن ... و مــی خواهــم از امــام حســين)ع( 
ــان  ــه دادم ــا در شــب شــهادت حضــرت قاســم)ع( ب ــم ت بخواه

ــم. ــرون آئي ــه بي ــن مهلک ــا از اي ــد ت برس
مهلکــه ای کــه ايــن بانــوی شــاهرودی از آن ســخن مــی گويــد 
ــواب،  ــاری، مســئوالن در خ ــاری، گرفت ــرما، بيم ــه ای از س ملغم
مــردم مهربــان و چــادری پالســتيکی اســت کــه تنهــا حائــل بين 
ــواده ســه نفــره و آســمان شــب اســت ... آســمانی کــه  ايــن خان
ــه ســرمايش افــزوده مــی شــود  هوايــش هنــوز ســرد اســت و ب
و آخريــن ســکانس ايــن داســتان هفــت خــان خداحافظــی ايــن 

بانــوی شــريف بــا خبرنــگاران مهــر اســت.
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــا  ــه کم ــپ و ب ــدا پلم ــان ابت ــهر در هم ــاالر ش ــروژه ت ــه پ ــه البت ــد ک ــپری ش ــان س ــال زم ــار س  چه
رفــت، امــا در نهایــت اجــرای خــود را از ســر گرفــت. ایــن تــاالر کــه ویژگی هــای منحصربه فــردی 
ــا  ــه ب ــروژه ای ک ــود، پ ــوب می ش ــل محس ــی اردبی ــاخص فرهنگ ــای ش ــی از پروژه ه ــت یک داش
تاخیــر غیرقابــل توجیــه مواجــه شــده کــه البتــه علــت اصلــی تأخیــر در اجــرای این پــروژه از ســوی 

مدیــرکل ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل کمبــود مالــی عنــوان مــی شــود.

 کتابخانــه حافظیــه در داشــتن نســخ بســیاری در حــوزه ادبیــات کاســیک ایــران بــا رویکــرد حافــظ 
ــن  ــگ در ای ــه و فرهن ــل اندیش ــه اه ــرده ک ــم ک ــکان را فراه ــن ام ــی ای ــای ادب ــوزه ه ــر ح و دیگ

ــا گوشــه هــا و زوایــای ادبیــات ایــران آشــنا شــوند. ــه ب کتابخان

 اکثــر تماشــاچی های ایــن تئاترهــا اهالــی فرهنــگ و هنــر و شــرکت کنندگان در جشــنواره 
ــد. یکــی از نــکات جالــب ایــن دوره از جشــنواره نظــم و ترتیــب در برگــزاری اجــرای  تئاتــر بودن
ــی کــه درب ســالن بســته می شــد و نمایــش شــروع می شــد  ــه ای کــه زمان ــه گون ــود ب نمایش هــا ب

ــد. ــالن داده نمی ش ــه س ــردی ب ــازه ورود ف ــر اج دیگ

 ایــن روایتــی از محله هــای قدیمــی شــهر کهــن خرم آبــاد اســت، شــهری کــه در گرداگــرد اثــری 
شــگرف و ارزشــمند چــون فلک االفــاک شــکل  گرفتــه و در حاشــیه »گال« بــه دره ای خــرم و آبــاد 

ــت. ــده اس تبدیل ش
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بــاز مــاه مهــر آمــد و دارا و ســارای 
امــروزی نــه تنهــا انــار ندارنــد بلکــه در 
حســرت نقــش بســتن تصاویرشــان بر 
ــه  ــوزان، خان ــش آم ــزار دان ــت اف نوش

ــد.  نشــین شــده ان

ــن  ــد و بزرگ تري ــروع ش ــر ش ــاه مه ــاگردی ها در م ــن همش جش
غايــب کالس درسشــان، نوشــت افزار و کيف هــای ايرانــی و 
ــان اســت  ــر دارا و ســارای خاطــرات کودکــی م ــا تصاوي ــی ب محل
کــه هميشــه خــدا، انــار در دستانشــان نقــش بســته بــود، گويــا هــر 

ــد. ــده ان ــل بازمان ــوزه شــده  و از تحصي دو رف
ــورد  ــد خ ــهريورماه کلي ــا جشــن شــکوفه ها در 31 ش ــر ب ــاه مه م
و اغلــب نوآموزانــی کــه درراه مدرســه های مازنــدران بودنــد، 
ــن  ــتند و اين چني ــر دوش داش ــی ب ــر خارج ــا تصاوي ــی ب کيف هاي
ــد و  ــده ان ــه آم ــاراهای زمان ــا و س ــا داراه ــرد ب ــه نب ــا ب ــن تن ه ب
ــوی مدرســه، گوشــی  ــا جل ــه رغــم ســن کوچکشــان، ت برخــی ب

ــد. ــی کردن ــازی م ــود و ب ــان ب ــادر در دستانش ــدر و م پ

lسارا موبایل دارد
ــا در  ــود ام ــان ب ــتان کوچکش ــار در دس ــروز ان ــاراهای دي دارا و س
دســتان دارا و ســاراهای امــروز، تبلــت و موبايل قــرار دارد کــه دور از 
چشــم معلمــان در کيــف برخــی از آنــان قرارگرفتــه و آســيب های 

جديــدی را برايشــان بــه صــدا درآورده اســت.
اسـتفاده برخـی از دانش آمـوزان و کـودکان از تلفن همـراه و تبلت، 
در حالی اسـت که هـر رهگـذری به سـادگی می تواند درراه مدرسـه 
تا خانه در دسـت دانـش آموزان از دبسـتانی تا دبيرسـتانی برندهای 
مختلـف دسـتگاه های تلفـن همـراه را ببينـد کـه در حـال ارسـال 

عکس هـای مختلـف يا بلوتـوث و ... هسـتند.
ــود برايشــان ســتاد ويــژه تشــکيل شــود و  دارا و ســارا کــه قــرار ب
ــد،  ــدارس باش ــودکان در م ــت افزارهای ک ــان روی نوش تصويرش
ــن  ــه مــردان عنکبوتــی و زروهــا و ب ــرای هميشــه ب جايشــان را ب

ــد. ــن هــای خارجــی دادن ت
ــای  ــر روی کيف ه ــه ب ــدران ک ــای مازن ــی از کالس اولی ه  برخ
مدرسه شــان تصاويــر شــخصيت های خارجــی نقــش بســته 
اســت در پاســخ بــه ايــن ســؤال کــه ايــن عکــس چــه شــخصيت 
ــد  ــح می دانن ــور و ذوق خاصــی توضي ــا ش ــی اســت آن را ب کارتون
کــه ايــن تصويــر متعلــق بــه انيميشــن های خارجــی اســت کــه از 

ــود. ــش می ش ــيما پخ س
حتـی  کـه  اسـت  حالـی  در  خارجـی  برندهـای  شاخ وشـانه 
شـخصيت های کارتون های ايرانی ازجمله شکرسـتان نيز نتوانسـته 
جذابيت الزم را در روح و احسـاس کـودک حک کند، بطوريکه حتی 
نـام ايـن شـخصيت ها به سـختی در ذهـن کـودکان باقـی می ماند 
امـا توليـدات والـت ديزنـی و شـرکت های فيلم سـازی معتبـر دنيـا 
به سـادگی توانسـته اسـت ذهـن کـودکان ايرانـی را معطـوف بـه 

شـخصيت های خلق شـده خـود سـازد.

از نمادهــای فرهنگــی روی نوشــت  lحمایــت 
تحصیلــی افزارهــای 

ــی  ــای فرهنگ ــش نهاده ــه نق ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس اي
ــی اســتان  ــی و بوم ــا نمادهــای محل ــد نوشــت افزارهايی ب در تولي
ــت. از  ــده اس ــت ش ــون غفل ــم تاکن ــن مه ــرا از اي ــت و چ چيس
چنــدی پيــش کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجوانــان 
ــود در  ــای موج ــا و نماده ــری طرح ه ــدف به کارگي ــدران باه مازن
فرهنــگ مازنــدران بــر روی نوشــت افزار دانــش آمــوزان، حمايــت 
از هرگونــه طــرح و نمــادی کــه قابليــت چــاپ روی لوازم التحريــر 
ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــند را در دس ــته باش ــت افزار را داش و نوش
ــری  ــرورش فک ــون پ ــرکل کان ــی مدي ــز زاده گرج ــم عزي قاس
مازنــدران در ايــن زمينــه می گويــد: ايــن طراحی هــا بايــد 
باســليقه، عالقــه و نيازهــای دانش آمــوزان و دانشــجويان صــورت 
ــد. ــت کن ــازار رقاب ــود در ب ــای موج ــا نمونه ه ــد ب ــرد و بتوان گي

ــا شــرکت در  ــد ب گرجــی اظهــار داشــت: همــه طراحــان می توانن
ايــن مســابقه و به کارگيــری ذوق و خالقيــت خــود ايــن نمادهــای 
ــودکان و  ــت افزار ک ــر و نوش ــرای دفت ــر را ب ــا معاص ــی ي تاريخ
نوجوانــان و حتــی دانشــجويان ايرانــی طراحی کننــد. آثارباســتانی، 
آيين هــا،  حماســی،  و  فرهنگــی  تاريخــی،  شــخصيت های 
ــگ و  ــه نمايانگــر فرهن ــی عناصــری ک ــا و تمام ــا، لباس ه ترانه ه
هويــت اصيــل مازندرانــی باشــد، می توانــد دســت مايه خلــق ايــن 

ــار قــرار گيــرد. آث
ــويق  ــوان تش ــن فراخ ــزاری اي ــدف از برگ ــه داد: ه ــی ادام گرج
خانواده هــای مازنــی بــه اســتفاده از توليــدات ملــی و خريــد 
ــر روی آن به جــای نمادهــای خارجــی،  ــی اســت کــه ب محصوالت
تصاويــر و نمادهايــی مازندرانــی و  ايرانــی حک شــده باشــد و پــس 
از جمــع آوری و انتخــاب طرح هــای برگزيــده، بــا تقديــر از طراحــان 
برگزيــده، دســت بــه توليــد دفتــر و نوشــت افزار بــا اســتفاده از ايــن 

ــم زد. ــر خواهي تصاوي
ــياری از  ــزود: بس ــدران اف ــری مازن ــرورش فک ــون پ ــرکل کان مدي
مفاهيــم ارزشــمند  فرهنگــی، دينــی و آيينــی از ايــن راه در معرض 
ديــد دانش آمــوزان و دانشــجويان مازندرانــی قــرار خواهــد گرفــت.
گرجـی گفـت: در بخـش طراحـی دفتـر، تصويرسـازی روی جلـد، 
صفحه هـای داخلی و سـاختار و فرم کلـی دفتـر و در بخش طراحی 
نوشـت افزار، طراحـی فرمی انواع نوشـت افزار و طراحی سـاختاری و 

کاربـردی ايـن محصـوالت مـورد ارزيابی قـرار می گيرد.
بيشــتر  لوازم التحريــر  فروشــگاه های  در  حاضــر  حــال  در 
ــم  ــت ه ــن عل ــه همي ــاس خارجــی اســت و ب محصــوالت از اجن
ــا  ــت ام ــر اس ــی باالت ــابه ايران ــوالت مش ــا از محص ــت آن ه قيم
ــرار  ــا ق ــتقبال خانواده ه ــورد اس ــد م ــری دارن ــت بهت ــون کيفي چ
ــی  ــر ايران ــد، شــايد هــم بعضــی از خانواده هــا لوازم التحري می گيرن

ــد. ــح دهن ــی ترجي ــه خارج را ب
يــک مــادر ســاروی کــه بــه همــراه فرزنــدش در جشــن 
ــد: دفترچه هــا  شــکوفه های ســاری شــرکت کــرده اســت می گوي
ــر  ــود ازنظ ــده می ش ــی دي ــر ايران ــه روی آن تصاوي ــی ک و اجناس
ــر هســتند درحالی کــه  ــه مشــابه خارجــی گران ت قيمــت نســبت ب

ــد. ــت الزم را ندارن کيفي
ــه،  ــف مدرس ــت افزار و کي ــد نوش ــرد: در خري ــوان ک ــی عن جمال
بيــش از همــه قيمــت و کيفيــت آن برايمــان مهــم بــود و چنــدان 

ــم. ــی نکرده اي ــته روی آن دقت ــش بس ــر نق ــه تصاوي ب
صديقــه جعفــری مــادر نوآمــوز ســاروی نيــز معتقــد اســت: برايــم 
ــه اش اســتفاده  ــر موردعالق ــرم از لوازم تحري مهــم اســت کــه دخت
ــای  ــا الگوه ــود ام ــری بيشــتر ش ــرای يادگي ــزه او ب ــا انگي ــد ت کن

شــخصيت خارجــی کــه بــر روی جلــد ايــن ابــزار اســت بــر تربيت 
ــر ســر دوراهــی قــرار  ــر منفــی دارد و ايــن امــر مــرا ب کــودکان اث

ــت. داده اس
ــه  ــود ک ــی ب ــا تبلت ــازی ب ــال ب ــاروی درح ــوی س ــن بان ــد اي فرزن
ــا  ــام شــب و روز ب ــه داد: تم ــادر ادام ــرار داشــت و م در دســتش ق
گوشــی و تبلــت مشــغول بــازی اســت و اميــدوارم مدرســه ســبب 

ــد. ــرک کن ــن کار را ت ــا اي شــود ت

lشخصیت های خشن همکاس دانش آموزان
ــونت بار روی  ــی خش ــخصيت های کارتون ــای ش ــی طرح ه در حال
اغلــب لوازم التحريرهــا و کيف هــای دانــش آمــوزان نقــش بســته 
کــه بــه اعتقــاد کارشناســان، نمادهــای فرهنگــی و محلــی ايــران، 
بيانگــر احساســات لطيــف و مهــرورزی هســتند و بايــد تصاويــر و 

ــر روی نوشــت افزار نقــش بنــدد. نمادهــای بومــی ب
جعفر حسـينی يک کارشـناس ارشـد روانشناسی و مشـاوره خانواده 
دربـاره نقـش مهـم لوازم التحريـر در شـکل گيری ذهنيـت کودکان 
و نوجوانـان می گويـد: بـا توجـه بـه اينکـه مخاطبـان نوشـت افزار 
بچه هـا هسـتند و بيشـترين اوقـات دانش آمـوزان در طـول روزبـه 
مدرسـه اختصـاص دارد ما بايـد بـرای تأثيرگذاری مطلـوب بر ذهن 
دانش آمـوزان از نمادهـا و تصاويـری اسـتفاده کنيـم کـه همـراه بـا 

آموزه هـای دينـی و ملـی ما باشـد.
ــادی  ــه زي ــب توج ــرح مناس ــگ و ط ــه رن ــد ب ــه داد: باي وی ادام
ــا توجــه بــه عاليــق شــخصی  نشــان داد؛ چراکــه دانش آمــوزان ب
ــاد و  ــای ش ــواه بارنگ ه ــول دلخ ــاب محص ــعی در انتخ ــود س خ

ــد. ــذاب دارن ج
وجــود اجنــاس نامرغــوب قاچــاق، کاالهــای خارجــی، بــاال بــودن 
قيمــت برخــی لــوازم موردنيــاز و وجــود الگوهــای خارجــی بــر روی 
لوازم التحريــر ازجملــه نگرانی هــای خانواده هــا و کارشناســان 

مســائل آموزشــی و تربيتــی اســت.
ــه  ــون دفترچ ــاً 500 ميلي ــور تقريب ــده در کش ــار اعالم ش ــر آم براب
ــرای يک ســاله تحصيلــی  ــاال ب ــا گــردش مالــی بســيار ب مشــق ب
ــش  ــال بخ ــود و درعين ح ــرف می ش ــف مص ــای مختل در اندازه ه
ــه و  ــن، ترکي ــورهای چي ــور از کش ــر کش ــاپ و نش ــيعی از چ وس
ــذ در  ــدگان کاغ ــا توليدکنن ــه م ــود درحالی ک ــد می ش ــارات تولي ام

ــم. کشــور داري
اســتفاده از نوشــت افزار بومــی و داخلــی عــالوه بــر صرفــه 
اقتصــادی توجــه بــه توليــد داخلــی در نوشــت افزار، ترويــج 
فرهنــگ بومــی و نهادينــه کــردن آن و مبــارزه بافرهنــگ مهاجــم 

ــت. ــی اس ــد داخل ــق تولي ــای رون ــز از مزاي ــی ني غرب
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــوازی  ــنواره سراســری دف ن ششــمين دوره جش
ــته در  ــح روز گذش ــت« از صب ــوای رحم »دف ن
ــه کار  ــاز ب ــنندج آغ ــن س ــينما بهم ــس س پردي
کــرد و رقابــت شــرکت کننــدگان و راه يافته گان 

ــه شــروع شــد. ــد از افتتاحي ــن دوره بع ــه اي ب
در روز نخســت ايــن جشــنواره براســاس برنامــه 
زمانبنــدی شــده در رده ســنی 13 الــی 19 ســال 
بانــوان و آقايــان در بخــش تــک نــوازی برنامــه 
خــود را اجــرا کردنــد و آثــار آنهــا از ســوی 
اعضــای هيــات داوران مــورد ارزيابــی قــرار 

ــت. گرف
در ايــن روز گــروه هــای هيــژا از ســنندج، 
ــروش  ــزد، خ ــرج، آراس از ي ــوان از ک ــار بان دوچ
ــدان،  ــا از زاه ــنندج، ره ــار از س ــان، ژي از اصفه
ــز، آفرينــش  ــژ از تبري ــان از گــرگان، تاوري اهوراي
از کرمــان و کاريــن از ســنندج باهــم بــه رقابــت 

ــد. پرداختن
ــم  ــت ه ــای روز نخس ــه ه ــش برنام ــان بخ پاي
ــود، در  ــوان بزرگســال ب ــوازی بان اجــرای تــک ن
ــروه  ــم گ ــنواره ه ــن جش ــن روز اي ــح دومي صب
هــای ريژنــه از ســنندج، آوای دف از تهــران، دک 
ــين از  ــاک نش ــدان، خ ــفيران از زاه ــواز، س از اه

ــد. ــرا کردن ــيرازبرنامه اج ــار از ش ــنندج، دوچ س
ــه از  ــورت گرفت ــزی ص ــه ري ــاس برنام ــر اس ب

ســوی مســئوالن برگــزاری ايــن جشــنواره، 
ــی  ــه م ــابقه ادام ــز بخــش مس ــروز عصــر ني ام
ــی هــم  ــه در بخــش جنب ــرار اســت ک ــد و ق ياب

ــود. ــرا ش ــددی اج ــای متع ــه ه برنام
ولــی آنچــه حائــز اهميــت و بســيار قابــل توجــه 
بــود، حضــور پرشــور و گســترده مــردم دربخــش 
هــای مســابقه ای ايــن جشــنواره بــود بــه 
ــه ای کــه ســالن 570 نفــری پرديــس هــم  گون
ــو  ــن روز از آن ممل ــم دومي ــت و ه در روز نخس
از جمعيــت بــود و حتــی تعــدادی از عالقمنــدان 
بــه صــورت ايســتاده نظــاره گــر رقابــت شــرکت 

ــد. ــن جشــنوار بودن ــدگان در اي کنن
ــن  ــه اي ــواره روال ب ــا هم ــنواره ه ــر جش در اکث
ــا  ــه آن ب ــه و اختتامي ــه  افتتاحي ــت ک ــه اس گون
حضــور و شــرکت اقشــاری از مــردم همــراه مــی 
ــر  ــوازی عــالوه ب ــی در جشــنواره دف ن شــود ول
افتتاحيــه آن در تايــم هــای برگــزاری  مســابقات 
ــی  ــول م ــه ط ــب ب ــی از ش ــا پاس ــه ت ــم ک ه
ــرک  ــا را ت ــی ه ــا صندل ــنندجی ه ــد س انجامي
ــه  ــود را ب ــق خ ــه ارادت و عش ــد و اينگون نکردن
ــش  ــه نماي ــر ب ــار ديگ ــيقی ب ــوع از موس ــن ن اي

ــتند. گذاش
ــوزه  ــس ح ــنواره و رئي ــر جش ــرادی دبي ــن م امي
ــتان  ــتان کردس ــالمی اس ــالب اس ــری انق هن

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــتقبال ه ــه اس ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــنندج، گف ــنواره در س ــن جش ــزاری اي از برگ
ششــمين جشــنواره دف نــوازی دف نــوای 
رحمــت بــا حضــور 21 اســتان کشــور و در 

ســنندج در حالــی برگــزاری اســت.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه هــم هنرمنــدان 
ــتقبال  ــنندج اس ــت س ــر دوس ــردم هن ــم م و ه
بــی نظيــری از برگــزاری ايــن اتفــاق فرهنگــی 
ــن مهــم باعــث  ــل اي ــن دلي ــه همي داشــتند و ب
شــد تــا تمامــی همــکاران مــن در حــوزه هنــری 
بــا تــالش و جديــت بيشــتری برنامــه هــای اين 

ــد. ــال کنن ــنواره را دنب دوره از جش
ــاتيد  ــی از اس ــور جمع ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ــن دوره  ــوری در اي ــته کش ــدان برجس و هنرمن
از جشــنواره دف نــوای رحمــت در اســتان 
کردســتان، افــزود : هيــأت داوران ايــن جشــنواره 
ــژن کامــکار، ســيد عــالء ياســينی،  ــان بي را آقاي
ــکيل  ــدی تش ــدی احم ــی و مه ــکراهلل حيات ش
مــی دهنــد کــه در مــدت دو روز آثــار هنرمنــدان 
ــرار  ــی ق ــورد ارزياب ــواز را م ــروه ن ــواز و گ ــک ن ت

ــد . ــی دهن م
ــری اســتان  ــه اينکــه حــوزه هن ــا اشــاره ب وی ب
در چهارميــن دوره ايــن جشــنواره از هنرمنــد 
شــاخص کشــوری اســتاد بيــژن کامــکار تجليــل 

کــرد، اظهارداشــت: در ايــن دوره از جشــنواره هم 
از حميدرضــا اردالن موزيســين برتــر کــه صاحب 
آثــار هنــری و موســيقی فراوانــی اســت تجليــل 

مــی کنيــم.
ــوای  ــر ششــمين جشــنواره سراســری دف ن دبي
ــی ودف  ــوتان مداح ــزود: از پيشکس ــت اف رحم
اســتان ســيدبهاالدين حســينی و زاهــد ابراهيمــی 
ــه ايــن جشــنواره مــورد تجليــل  هــم در اختتامي

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
ــن روز از  ــر دومي ــرد: در عص ــالم ک ــرادی  اع م
ــا  ــری ب ــروه هزارنف ــنواره گ ــن جش ــزاری اي برگ
ــا در  ــوازی دني ــروه دف ن ــن گ ــوان بزرگتري عن
ــه اجــرای برنامــه  عمــارت خســروآباد ســنندج ب

ــد ــی پردازن م
ــه  ــتان ب ــتان کردس ــری اس ــوزه هن ــس ح رئي
اســامی اســتانهای شــرکت کننــده در جشــنواره 
ششــم دف نــوای رحمــت اشــاره کــرد و گفــت: 
ششــمين جشــنواره دف نــوای رحمــت بــا حضور 
ــی،  ــی از اســتان هــای آذربايجــان غرب هنرمندان
ــان،  ــتان، زنج ــارس، لرس ــوی، ف ــان رض خراس
اصفهــان، کرمانشــاه، فــارس، کرمــان، سيســتان 
و بلوچســتان، تهــران، گلســتان، يــزد، مرکــزی، 
ــتان،  ــاری، گلس ــال وبختي ــتان، چهارمح خوزس
ــی شــود. ــزار م ــالن و کردســتان برگ ــرز، گي الب

آرمان نصرالهی

استقبال بی نظیر از دف نوای رحمت/
سنندجی ها   سنگ  تمام گذاشتند

ــتان  ــت در کردس ــوای رحم ــری دف ن ــنواره سراس ــزاری جش برگ
ــان اجــرای گــروه هــا و  ــه دارد و کــه در زم ــان ادام ــی همچن در حال
افــراد، ســالن شــماره یــک پردیــس ســینمایی بهمــن ســنندج مملــو 

ــت مشــتاق مــی شــود.  از جمعی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 71 | شماره 16 | آبان 95

فرهنــگ و هنــر ایــران

شــدند؛  خاطــره  کــه  خانه هایــی 
نارنــج  و  حــوض  و  مهتابی خانــه  از 
سلســله مراتب  و  حریم بنــدی  تــا 
دیگــر  امــروز  دسترســی،خانه های 
رنگــی از هویــت و فرهنــگ غنــی ایرانی 
نــدارد؛ یک مشــت سنگ،ســیمان، آهــن 

و دیگــر هیــچ! 

ــهرند.  ــک ش ــی ي ــه تاريخ ــی از حافظ ــی بخش ــای قديم خانه ه
آن وقت هــا کــه هنــوز مردمــان شــهر در آهــن و شيشــه محصــور 
ــا خــاک و ســنگ، آب و آفتــاب در بســتر آگاهــی  ــد، ب نشــده بودن
ــروزه  ــه ام ــد ک ــامان دادن ــی را س ــن، فضاهاي ــای ديري و تجربه ه
ــدگان ســرزمين  ــا و آين ــراث فرهنگــی م ــزو مي ــای آن ج يادگاره

ــت. اس
ــه  ــی می رســيم ک ــه خانه هاي ــم ب ــه بگذري ــا ک ــن آن ه از کهن تري
ــهر  ــک ش ــم ي ــه باه ــی ک ــدند و محله هاي ــه ش ــار هم محل در کن
ــاق و  ــواده يــک ات ــاط، هــر خان ــواده در يــک حي ــد خان شــدند. چن
گاه تنهــا پيوندشــان همســايگی بــود. هــر فضايــی از خانــه و حياط 
ــره  ــردی روزم ــود و کارب ــوده نب ــی بيه ــچ فضاي ــی داشــت. هي نام

داشــت.
ــه  ــوه و نتيجــه کــه گاهــی ب ــدان، ن ــزرگ؛ فرزن ــزرگ و مادرب پدرب
ــتند.  ــفره می نشس ــک س ــر ي ــر س ــه ب ــيدند، هم ــر می رس 20 نف
آن هايــی کــه از دوردســت ها آمــده بودنــد باآنکــه باورهــای 
متفاوتــی داشــتند، خيلــی زود بــا ســاکنان قديمــی محلــه همســايه 
ــدام  ــناختند، هيچ ک ــر را می ش ــال ها يکديگ ــه س ــگار ک ــدند، ان ش
نســبت بــه هــم احســاس غريبــی نمی کردنــد. خيلــی دور نيســت 
روزهايــی کــه همســايگان عزيزتريــن و نزديک تريــن کســان هــم 

ــد. بودن

lمحله بخشی از هویت آدم های یک شهر
ــی آورد،  ــايه م ــر همس ــی اگ ــا خوراک ــذری ي ــرف آش ن ــک ظ ي
ــن آداب کاســه همســا )کاسمســا(  ــی می شــد و اي ــش تالف به جاي
ســفره های  از  نمی مانــد،  گرســنه  هيچ کــس  داشــت.  نــام 
ــود  ــر ب ــتند. دردی اگ ــهمی داش ــم س ــايه ها ه ــر همس همديگ
شــريک درد هــم بودنــد، غمــی اگــر بــود تــا فراموشــی غــم کســی 

تنهــا نمی مانــد. 
و  ســالم  محلــه،  باريــک  کوچه پس کوچه هــای  از  عبــور 
ــا  ــی آن ه ــنا و همراه ــذران آش ــت رهگ ــپ و گف ــی، گ احوال پرس
ــازار  ــته بازار، از ب ــا راس ــه ت ــداز خان ــاه می کردن ــم کوت ــر ه راه را ب
ــی  ــود، راه ــی ب ــه زندگ ــاز روزان ــه ني ــی ک ــجد و هرجاي ــا مس ت
ــالم و  ــه، س ــک محل ــای باري ــور از کوچه پس کوچه ه ــود. عب نب
ــا  ــی آن ه ــنا و همراه ــذران آش ــت رهگ ــپ و گف ــی، گ احوال پرس
راه را بــر هــم کوتــاه می کردنــد و اينگونه»محلــه بخشــی از هويت 

ــود«. ــهر ب ــک ش ــای ي آدم ه
ايــن روايتــی از محله هــای قديمــی شــهر کهــن خرم آبــاد 
اســت، شــهری کــه در گرداگــرد اثــری شــگرف و ارزشــمند چــون 
ــه دره ای  ــيه »گالل« ب ــه و در حاش ــکل  گرفت ــالک ش فلک االف

ــت. ــده اس ــاد تبديل ش ــرم و آب خ

lنقش خانه در سبک زندگی ایرانی
»خانــه مکانــی اســت کــه در آن فــرد، ضمــن حفاظــت از خــود در 
برابــر عوامــل آب و هوايــی، می توانــد از فشــارها و محدوديت هــای 
جامعــه بــه دور باشــد. خانــه مکانــی اســت بــرای اســتراحت آدمــی 
ــروز  ــد ام ــه دررون ــت ک ــی اس ــن موضوع ــن«. اي ــش ذه و آرام

ــت. ــده اس ــت ش ــد از آن غفل ــر می رس ــه نظ ــازی ب ساختمان س
مطابــق ايــن تعريــف خانــه از ابعــاد مختلــف فرهنگــی، اخالقــی و 
ــز  ــی ني ــدگاه قرآن ــه از دي ــت به طوری ک ــانی دارای ارزش اس انس

ــی و ســکون انســان  ــل، تعال ــرای تکام ــی ب ــوان محل ــه به عن خان
يادشــده اســت.

در فرهنــگ غنــی ايرانــی- اســالمی خانــه جــزو ميــراث معمــاری 
ــی محســوب شــده و دارای ويژگی هــای خاصــی اســت کــه  ايران
ــود  ــاکنان خ ــادی س ــای م ــم نيازه ــوی و ه ــای معن ــم نيازه ه
ــالمی  ــی- اس ــی ايران ــگ غن ــتدر فرهن ــرده اس ــن می ک را تأمي
ــده و دارای  ــوب ش ــی محس ــاری ايران ــراث معم ــزو مي ــه ج خان
ــم  ــوی و ه ــای معن ــم نيازه ــه ه ــت ک ــی اس ــای خاص ويژگی ه

ــت. ــرده اس ــن می ک ــود را تأمي ــاکنان خ ــادی س ــای م نيازه
ــی-  ــی ايران ــن از ســبک زندگ ــه گرفت ــروزه بافاصل ــود ام بااين وج
ــی  ــاختمان های ايران ــازه س ــاری و س ــر معم ــاهد تغيي اســالمی ش
ــای  ــه در فض ــری ک ــفتگی بص ــه آش ــتيم، به طوری ک ــز هس ني
ــی  ــبک زندگ ــز س ــود ني ــود دارد خ ــا وج ــهرهای م ــروزی ش ام
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــرار داده اس ــر ق ــت تأثي ــا را تح خانواده ه
ــه  ــی و خان ــن ســبک زندگ ــل دوســويه ای بي ــه تعام ــن زمين در اي

ــود دارد. ــی وج ايران
ــتگان  ــازی گذش ــاری و ساختمان س ــبک معم ــه س ــی ب ــا نگاه ب
ــای  ــکل گيری خانه ه ــه در ش ــد ک ــوان فهمي ــی می ت ــا به راحت م
ســنتی عوامــل زيــادی نقــش داشــته اند کــه يکــی از ايــن عوامــل 
مهــم فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم يــک منطقــه بــوده اســت. 
فرهنــگ خــود متأثــر از مجموعــه ای از باورهــا و اعتقــادات، 
روش هــای زندگــی، ســاختار خانــواده، روابــط اجتماعــی، آئين هــای 
ــازی  ــه روش خانه س ــی ک ــت، موضوع ــی و ... اس ــی و محل بوم
ــاد را  ــهر خرم آب ــتان و ش ــه لرس ــران ازجمل ــای اي ــردم در جای ج م

تحــت تأثيــر قــرار داده اســت.
ــی  ــای تاريخ ــت محله ه ــه هوي ــی درزمين ــار چندان ــال آث بااين ح
ــت و  ــده اس ــد و تدوين نش ــهر تولي ــن ش ــی اي ــای قديم و خانه ه
ــاری و شهرســازی شــهر  ــه نظــر می رســد بررســی ســازه، معم ب
ــکل گيری  ــوه ش ــذار در نح ــی تاثيرگ ــر فرهنگ ــاد و عناص خرم آب
شــهرها و بناهــا نيازمنــد تدويــن پژوهش هــای عميــق و 

اســت. گران ســنگ 
ــراث فرهنگــی  در کتابچــه ای کــه به تازگــی از ســوی اداره کل مي
ــدی  ــد محم ــن« و »محم ــا فرزي ــت »عليرض ــه هم ــتان ب لرس
اصــل« در رابطــه بــا ســه خانــه قديمــی خرم آباد)شــامل 
ــات  ــده اطالع ــفی( منتشرش ــد و کش ــی، چاغرون ــای قاض خانه ه
و تصاويــر جالبــی در مــورد هويــت معمــاری و شهرســازی بافــت 
قديمــی و تاريخــی ايــن شــهر آمــده اســت کــه بخش هايــی از آن 

ــود. ــی می ش ــزارش بازخوان ــن گ در اي

lگشتی در محله درب باباطاهر
محلــه درب باباطاهــر که در زبــان محلی بــا عنــوان »دربوطاهر« از 
آن يــاد می شــود يکــی از محله هــای کهــن شــهر خرم آبــاد اســت 
ــی مجموعــه کهــن دژ و ارگ تاريخــی  ــع جنــوب غرب کــه در ضل

قلعــه فلــک االفــالک واقع شــده اســت.
بــر اســاس يافته هــای باستان شناســی کــه گاه به صــورت 
ــه  ــه ب ــن محل ــکونت در اي ــده، س ــف و مشاهده ش ــی کش تصادف

ــد. ــری می رس ــری قم ــم هج ــرن پنج ــدود ق ح
از بناهــای شــاخص آن می تــوان بــه آرامــگاه منســوب بــه 
ــه  ــلجوقی(، کنيس ــر) دوره س ــران باباطاه ــلک اي ــاعر عارف مس ش
تخريب شــده يهوديــان)دوره صفويــه( و خانه هــای مســکونی 

ــرد. ــاره ک ــوی اش ــار و پهل ــددی از روزگار قاج متع
ــی  ــه تاريخ ــازه دو خان ــاری و س ــه معم ــی ب ــه نگاه ــن محل از اي
ــرور  ــذر م ــا از رهگ ــت ت ــم داش ــفی« خواهي ــی« و »کش »قاض
ــی  ــه رهيافت ــی ب ــای تاريخ ــن خانه ه ــای اي ــا و المان ه کارکرده
ــه  ــد ک ــت؛ باش ــروز دســت  ياف ــدرن و ام ــاختمان های م ــرای س ب
فرصتــی بــرای احيــای فــرم و معنــای معمــاری بومــی خرم آبــاد در 

ــد باشــد. ــازی جدي شهرس

lمقصد: گذر بابا طاهر؛ خانه قاضی
ــزرگ  ــه نســبت ب ــا و ب ــر تاريخــی يکــی از خانه هــای زيب ــن اث اي
ــی  ــه قاض ــت. خان ــاد اس ــهر خرم آب ــم ش ــت قدي ــود در باف موج
ــه  ــروف آن کوچ ــذر مع ــار( و گ ــر ) دربوط ــه درب باباطاه در محل

ــرار دارد.  ــر ق باباطاه
تاريــخ ســاخت آن مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار و اوايــل پهلــوی 
ــه »شــيخ ابوطالــب قاضــی« معــروف  ــه متعلــق ب اول اســت. خان
بــه »آخونــد ابوطالــب« )آخونــد ابــو( اســت. قاضی هــای خرم آبــاد 
ــل  ــه از اواي ــای قديمــی شــهر محســوب می شــوند ک از خاندان ه

ــار در لرســتان منصــب قضــاوت داشــته اند.  دوره قاج
خانــه معــروف بــه قاضــی در دو جبهــه مســکونی شــمالی و جنوبی 
ــه  ــت. جبه ــده اس ــع ساخته ش ــی 730 مترمرب ــاحت تقريب ــه مس ب
شــمالی )جبهــه اصلــی بنــا( در دوطبقــه احــداث و فضاهــای اصلی 

خانــه را در خــود جــای داده اســت.
تــو رفتگــی نســبتاً بــزرگ جلــوی بنــا بــه تنــوع و زيبايی نمــای آن 
افــزوده و باعــث گســترش ســطح نورگيــری فضاهــا شــده اســت. 
جبهــه جنوبــی شــامل چنــد اتــاق، مطبــخ، راهرو، ســردر و هشــتی 
زيبــای خانــه اســت. ايــن بخــش از خانــه در يــک طبقــه )کوتاه تــر 
ــور  ــش ن ــث تاب ــر باع ــن ام ــده؛ اي ــا( احداث ش ــی بن ــه اصل از جبه

این خانه ها خاطره شدند؛ از شاه نشین و مهتابی خانه تا حوض و نارنج

 فاطمه حسینی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــال( و جبهــه  ــا ِق ــوش ي ــان ســرا )ُح ــه مي خورشــيد در زمســتان ب
ــود.  ــی می ش جنوب

پشــت بام بخــش جنوبــی بنــا، فضــای مهتابــی دل نشــينی را پديــد 
ــتان  ــب های تابس ــژه ش ــال به وي ــرم س ــای گ ــه در ماه ه آورده ک
فضــای مناســبی بــرای هم نشــينی و خــواب افــراد خانــواده بــوده 
ــی  ــای مهتاب ــا، فض ــی بن ــش جنوب ــت بام بخ ــتهمچنين پش اس
ــژه  ــال به وي ــرم س ــای گ ــه در ماه ه ــد آورده ک ــينی را پدي دل نش
ــرای هم نشــينی و خــواب  شــب های تابســتان فضــای مناســبی ب

ــوده اســت.  ــواده ب ــراد خان اف
ــرب دارای  ــاده و قســمت غ ــوار س ــک دي ــا به صــورت ي شــرق بن
چنــد طاق نمــا اســت. درگذشــته از ايــن طاق نماهــای بــه نســبت 
کوچــک بــرای فضاهايــی نظيــر انبــار هيــزم )هيمــه ُدو(، فضــای 
ــان )مطبــخ( در اوقــات گــرم ســال اســتفاده می شــده  ــز ن پخت وپ

اســت.
گويــا درگذشــته )عــالوه بــر ميــان ســرای موجــود( در ضلع شــرقی 
ــود داشــته  ــوه وج ــان مي ــک باغچــه کوچــک از درخت ــم ي ــا ه بن
اســت. آب مصرفــی خانــه و باغچــه مذکــور از طريــق نهــر گــرداب 
ــده  ــن می ش ــذرد تأمي ــا می گ ــرقی بن ــع ش ــه از ضل ــرداو( ک )ِگ

اســت.
ــد و  ــای بلن ــف دو فض ــه همک ــا در طبق ــی بن ــه اصل ــا در جبه ام
ــا  ــه( وجــود دارد در اينجــا معمــار بن ــی ) تََنبي ــام تنب ــه ن کشــيده ب
بــرای کاهــش اثــر کشــيدگی ايــن فضاهــا آن هــا را بــه دو قســمت 
تقســيم کــرده اســت. در مرکــز ايــن جبهــه خانــه اتــاق پنــج دری و 
فضــای پشــتی متصــل بــه آن قــرار دارد کــه در گويــش محلــی به 

ــه( اطــالق می شــود.  ــه )ِدمــا ُحون ايــن فضــا پســتو خان
در فضــای مابيــن تنبی هــا و پنــج دری دو اتــاق بــه نســبت کشــيده 
ــد  ــه اول همانن ــود. در طبق ــده می ش ــتو نامي ــه پس ــه ک قرارگرفت
ــج دری  ــک پن ــی کشــيده در دو طــرف و ي ــه همکــف دو تنب طبق
در مرکــز جبهــه وجــود دارد. در اينجــا و در پشــت پنــج دری فضــای 
ــرار دارد.  ــاالر ق ــا ت ــين ي ــام شاه نش ــه ن ــری ب ــته و بزرگ ت پيوس

از ايــن دو فضــای به هم پيوســته - پنــج دری و شاه نشــين يــا 
ــت. در  ــده اس ــتفاده می ش ــان اس ــی و مهم ــرای پذيراي ــاالر-  ب ت
جبهــه جنوبــی بنــا نيــز دو اتــاق کوچــک دو دری بــا راهرويــی در 

ــود دارد. ــه وج ــی چندگان ــا کارکردهاي ــان و ب مي
ــخ  ــر دودری، مطب ــی نظي ــای عموم ــتر فضاه ــب بيش ــن ترتي بدي
ــف  ــه همک ــواده در طبق ــره خان ــتفاده روزم ــای مورداس و فضاه
و فضاهــای مربــوط بــه پذيرايــی از ميهمــان و نشــيمن در طبقــه 

ــت.  ــوده اس ــا ب ــت بن نخس
خانــه قاضــی درمجمــوع دارای 15 اتــاق کوچــک و بــزرگ 
ــخ،  ــتی، ورودی، مطب ــی و ...( و داالن، هش ــه دری، تنب )دودری، س
ــه،  ــنگ الش ــه از س ــی خان ــت. پ ــار و... اس ــار آو(، انب آبريزگاه)کن

ــت.  ــر اس ــت و آج ــا از خش ديواره
ــه طــاق  ــروف ب ــا )ســقف( از طــالق آجــری ) مع آســمانه های بن
ســيس در گويــش محلــی( در بخشــی از آســمانه همکــف و 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــه اول ساخته ش ــی در طبق ــای چوب تيرپوش ه

کاربرد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی- اسامیبخش های مختلف خانه تاریخی قاضی

ورودی اصلی

در بيشتر خانه های سنتی، درهای ورودی دو لنگه و چوبی هستند و هر لنگه کوبه ای 
نيز دارد. زن ها حلقه ای که صدای زيری داشت را به صدا درمی آوردند و مردها کوبه 

چکشی شکل را که صدای بمی داشت.
با به صدا درآمدن هر يک از اين کوبه ها صاحب خانه مطلع می شد که آيا زن پشت 
در است يا مرد. اگر زن بود، زن می رفت در را باز کند و اگر مرد بود، مرد می رفت و 

اين چنين مهمان آزرده نمی شد.

طاق های چهاربخشی و عرق چين هشتی

هشتی ها اغلب به شکل هشت ضلعی يا نيمه هشت ضلعی و يا بيشتر مواقع 
چهارگوش است. هشتی دارای سقفی کوتاه و يک منفذ کوچک نور در سقف 

گنبدی شکل آن است و عموماّ سکوهايی برای نشستن در آن طراحی شده است.
پذيرايی موقت از مراجعه کننده ای که به اتاق پذيرايی دعوت نشده است از 

کارکردهای اين فضا است. ميهمانان غريبه و نامحرم بعد از پذيرايی اوليه در اين 
فضا در صورت تمايل، دعوت به بخش بيرونی با حفظ حريم اندرونی می شدند.

حوض آب

آِب آن از نهر تأمين و برای  کاستن گرما و تأمين رطوبت هوا، وضو ساختن، 
شستشو و ذخيره آب و آبياری ساخته می شده است.

حوض دارای مفاهيم نمادين نيز هست، چنان که گاهی آن را منعکس کننده تصوير 
آسمان و پيونددهنده فضای زمينی و آسمانی دانسته اند.

دو دری و سه دری و محل دسترسی به مهتابی خانه

بهارخواب همان مهتابی است. اين فضای بدون سقف در مجاورت حياط و در 
طبقات باالتر از اول ساخته می شده و شب های تابستان در آن می خوابيدند و بسته 

به محل استقرار آن، در ساعاتی که ديوارهای اطراف بر آن سايه مناسب می انداخته 
از آن استفاده می شده. در بهار و پاييز در تمام ساعات روز و در تابستان شب ها 

قابل استفاده بوده است.

اتاق تنبی
اتاق هايی بودند که نسبت به تاالر اهميت کمتری داشتند و از اتاق های ساده مهم تر 

بودند. نشيمن، محل تجمع افراد خانواده و مهمان های بسيار نزديک به حساب 
می آمد اين عناصر ازنظر تزئينات بسيار ساده بودند.

اتاق پنج دری شاه نشين)مهمان خانه(

شاه نشين ها به عنوان مهم ترين اتاق خانه با تزئينات خاصی همراه و محل پذيرايی 
مهمانان بوده است. 

ازجمله موارد تطابق معماری خانه بافرهنگ اسالمی را می توان در اهميت معماری 
اتاق پذيرايی مشاهده کرد، زيرا بهترين فضای خانه و زيباترين جای آن به اين اتاق 
اختصاص يافته است تا به دستور اسالم در تکريم مهمان و اختصاص بهترين مکان 

خانه به او عمل شود.

حياط

در خانه های قديمی مرکز و قلب ساختمان بوده است. حياط مرکزی همراه با ايوان 
در هر سمت، ويژگی بود که از گذشته های دور در معماری ايرانی به چشم می آمد.
حياط محلی برای برگزاری مراسم مختلف نظير مراسم مذهبی، عروسی و تجمع 

اقوام بود.

فضای سبز محوطه حياط با درختان نارنج

حياط و باغچه پيوند فرخنده زيبايی و سودمندی است.
در يک حياط به عبارتی در يک نگاره تجسم و بعد يافته، آب، گياه، خورشيد، و باد، 

هريک به نحوی، از طريق فن شناسی سنتی به کار گرفته می شوند، و مجموعه ای 
هماهنگ از کاربری های زيست محيطی را فراهم می آورند.

برخی کارکردهای فضاهای داخلی خانه تاریخی قاضی

* به تنوع و زيبايی نماافزوده استتورفتگی نسبتاً بزرگ جلوی بنا
* باعث گسترش سطح نورگيری فضاها شده است

جبهه جنوبی شامل چند اتاق، مطبخ، راهرو، سردر و هشتی زيبای خانه است. 
اين بخش از خانه در يک طبقه)کوتاه تر از جبهه اصلی بنا( احداث شده است.

* اين امر باعث تابش نور خورشيد در زمستان به ميان سرا 
)حوش يا قال( و جبهه جنوبی می شود

*در ماه های گرم سال به ويژه شب های تابستان فضای پشت بام بخش جنوبی بنا، فضای مهتابی دل نشينی را پديد آورده است.
مناسبی برای هم نشينی و خواب افراد خانواده بوده است

شرق بنا به صورت يک ديوار ساده و قسمت غرب دارای چند طاق نما است.
* درگذشته از اين طاق نماهای به نسبت کوچک برای 

فضاهايی نظير انبار هيزم )هيمه دو(، فضای پخت وپز نان 
)مطبخ( در اوقات گرم سال استفاده می شده است

نمای داخلی بيشتر از آرايه های گچ بری ساده و ارسی ها دارای اشکال هندسی 
* زيبايی بنابديعی است که در ترکيب با شيشه های رنگی نمای زيبايی را پديد آورده است.

گويا درگذشته )عالوه بر ميان سرای موجود( در ضلع شرقی بنا هم يک باغچه 
کوچک از درختان ميوه وجود داشته است.

* فضای سبز، تامين ميوه، استفاده از سايه، خنکی و تامين 
اکسيژن

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 73 | شماره 16 | آبان 95

فرهنــگ و هنــر ایــران

اســتحکام و حفــظ يکپارچگــی بيشــتر در داخــل و نمــای بيرونــی 
ــد.  ــت ديوارهــا اســتفاده کرده ان ــرای تقوي ــی ب از کــش هــای چوب
ــت.  ــی اس ــر و زيباي ــی موق ــای تزيين ــی دارای آرايه ه ــه قاض خان
نمــای بنــا به تمامــی از آجــر ساخته شــده اســت. تزيينــات آجــری 
ــته  ــته برجس ــاده و خفته وراس ــته س ــورت خفته وراس ــتر به ص بيش

اســت. 
 در رخ بــام بنــا از آرايه هــای آجــری موســوم بــه »زبان گنجشــکی« 
و در ســقف فضاهــای طبقــه همکــف از تزيينــات »خفته وراســته« 
ــای  ــتر از آرايه ه ــی بيش ــای داخل ــت. نم ــده اس ــری استفاده ش آج
گچ بــری ســاده و ارســی ها دارای اشــکال هندســی بديعــی اســت 
کــه در ترکيــب بــا شيشــه های رنگــی نمــای زيبايــی را پديــد آورده 

اســت.
اغلــب ســاکنين ايــن خانــه کــه عمــر ســکونت آن هــا بــه حــدود 
ســه نســل می رســد از يــک تبــار بــوده و تمامــی فضاهــا در اختيــار 

خودشــان بــوده اســت.
ــودن ســبک دوره معمــاری قاجــار  ــه لحــاظ دارا ب ــه قاضــی ب خان
ــت.  ــاد اس ــهر خرم آب ــن دوره در ش ــارز اي ــای ب ــی از نمونه ه يک
ــن  ــاران اي ــی معم ــان محل ــفيدان و آگاه ــت ريش س ــه رواي ــا ب بن
خانه هــا اکثــراً بومــی بوده انــد. آن هــا بــا الهــام از ســبک و ســياق 
ــه  ــازگار، اين گون ــی س ــح بوم ــتفاده از مصال ــار و اس ــاری قاج معم

ــادگار گذاشــتند. ــه ي بناهــا را ب

lخانه کشفی؛ یادگاری ارزشمند
خانــه کشــفی در محلــه حکيم آبــاد و در کوچــه ای بــه نــام کشــفی، 
ــود(  ــا محم ــفی)بِناری آق ــه کش ــه کوچ ــروف ب ــيبی مع در سراش
قرارگرفتــه و يــادگاری ارزشــمند از خانه هــای تاريخــی دوره قاجــار 
ــيد  ــام س ــه ن ــخصی ب ــه ش ــق ب ــه متعل ــت.اين خان ــاد اس خرم آب

محمــود کشــفی اســت.
خانه کشــفی بــه مســاحت تقريبــی 192 مترمربــع و زيربنــای 10۸ 
مترمربــع، در يــک جبهــه اصلــی در دوطبقــه بــا محوريــت شــرقی 
ــمال و  ــی از ش ــای تاريخ ــن بن ــت. اي ــده اس ــی ساخته ش - غرب
شــرق بــه خانه هــای موجــود در بافــت قديــم محلــه و از دو جهــت 
ديگــر متصــل بــه گــذر اســت.ورودی بنا نيــز در جبهــه جنوبــی بنا 

ــت. ــده اس واقع ش
ابعــاد خانــه در جهــات چهارگانــه باهــم برابــر نيســت و کشــيدگی 
ــه درآورده اســت.  ــک ذوزنق ــن را به صــورت ي ــمالی، زمي ــع ش ضل
ــت. در  ــده اس ــه حل ش ــکونی خان ــه مس ــی در جبه ــن ناهمگون اي
طبقــه همکــف مجموعــه پلــه و فضــای پيوســته زيــر آن در مرکــز 
ــن مجموعــه را  ــده فضاهــای اي ــه کــه نقــش ارتباط دهن قرارگرفت

ــه عهــده دارد. ب
ــی  ــاع پله هــا مکان ياب ــر آن چهــار روزن کوچــک در ارتف ــزون ب اف
شــده کــه نــور کمــی بــه فضــای زيــر پلــه کــه راهــروی ارتباطــی 
بيــن دو اتــاق اســت، می تابانــد. در جنــوب ايــن جبهــه يــک اتــاق 
ــز از  ــمالی ني ــش ش ــرار دارد. بخ ــک ق ــاری کوچ ــه دری و انب س
ســه دری بــه انضمــام فضايــی در پشــت ايــن اتــاق و يــک انبــاری 

ــت. ــده اس ــک تبديل ش کوچ
ــی راهــرو  ــه فضاي ــد از گــذر از پله هــای ورودی ب ــه اول بع در طبق
ــرار دارد  ــه ديگــری ق ــن راهــرو پل ــد می رســيم. در انتهــای اي مانن
ــپ  ــمت چ ــود. در س ــی می ش ــه منته ــاق ميهمان خان ــه ات ــه ب ک

فضــای راهــرو يــک اتــاق ســه دری قرارگرفتــه اســت.
نمــای خانــه ترکيبــی اســت از آرايه هــای آجــری »خفته وراســته« و 
»زبان گنجشــکی« کــه در ترکيــب بــا پنجره هــای چوبی و ارســی، 
ــردی را  ــا و منحصربه ف ــای زيب ــی نم ــه های رنگ ــوش و شيش نق
ــن،  ــودن زمي ــه ب ــت ذوزنق ــه جه ــا ب ــتدر اينج ــرده اس ــاد ک ايج
ــورت  ــه دوم به ص ــت راه پل ــکل پش ــی ش ــده مثلث ــای باقی مان فض
ــه اتــاق  ــه ب ــا تمهيــدات معماران يــک فضــای انبــاری درآمــده و ب
ســه دری ايــن بخــش متصل شــده و در ســمت راســت راهــرو، اتاق 
ســه دری کشــيده ای قرارگرفتــه کــه در انتهــای خــود يــک فضــای 
ــش  ــور کاه ــت. به منظ ــده اس ــدان ضميمه ش ــک ب ــاری کوچ انب
اثــر روانــی کشــيدگی طولی اتــاق، ســتونی در ميانــه و نيم ســتونی 

ــرار دارد. ــن آن ق در طرفي

ــا نقــوش  ــوع گچــی دارای سرســتون های زيبايــی ب ســتون ها از ن
گياهــی گل و بــرگ هســتند. نهــر مشــهور بــه گــرداب )گــرداو( از 
ــه عبــور می کنــد. به رغــم اينکــه )در حــال حاضــر(  ــر ايــن خان زي
شــواهدی مبنــی بــر تمهيــدات معمــاری خــاص بــرای دسترســی 
مســتقيم بــه آب نهــر در ايــن خانــه بــه چشــم نمی خــورد، گمــان 
مــی رود کــه در اينجــا هــم چــون خانه هــای قرارگرفتــه در مســير 
نهــر )خانــه چاغرونــد، خانه مرحــوم ســيف اهلل خــان والــی زاده و...( 

ســازوکارهای بديــن منظــور ايجــاد کــرده باشــند.
آســمانه خانــه در طبقــه همکــف از نــوع طــاق گهــواره ای )ســيس 
در گويــش محلــی( و در طبقــات اول و دوم از نــوع تيرپــوش چوبــی 
ــت،  ــد از خش ــا عبارت ان ــه در بن ــده به کاررفت ــح عم ــت و مصال اس

گل و آجــر.
نمــای خانــه ترکيبــی اســت از آرايه هــای آجــری »خفته وراســته« و 
»زبان گنجشــکی« کــه در ترکيــب بــا پنجره هــای چوبی و ارســی، 
ــردی را  ــا و منحصربه ف ــای زيب ــی نم ــه های رنگ ــوش و شيش نق

ايجــاد کــرده اســت.
ــه روزگاری  ــن خان ــای اي ــری پنجره ه ــاص قرارگي ــت خ موقعي
ــه  ــای رو ب ــهر، کوه ه ــوب ش ــات جن ــه باغ ــی ب ــم انداز بديع چش
ــالک  ــک االف ــه فل ــی قلع ــه تاريخ ــن مجموع روی آن و همچني
داشــته اســت. اکنــون نيــز می تــوان از البــه الی ســازه های 

ــود. ــم گش ــم اندازها چش ــن چش ــه هايی از اي ــه گوش ــد ب جدي

lمطالعات زیادی انجام نشده است
ــه  ــن رابط ــران در اي ــرای عم ــدی نســب دکت ــدون امي ــر فري دکت
ــا و  ــی از المان ه ــال بعض ــا و انتق ــکان احي ــه ام ــت ک ــد اس معتق
ــر  ــاص ه ــازی خ ــبک ساختمان س ــه س ــوط ب ــای مرب کارکرده
ــد  ــه تأکي ــود دارد و البت ــدرن وج ــاختمان های م ــه س ــه ب منطق

ــود دارد. ــی وج ــر موانع ــن ام ــق اي ــر راه تحق ــر س ــد ب می کن
وی بــا يــادآوری اينکــه متأســفانه مطالعــات زيــادی در ايــن زمينــه 
انجام نشــده اســت، می گويــد: بامطالعــه و تطبيــق می تــوان 
ــه احيــا و انتقــال ســبک معمــاری و شهرســازی ايرانــی  نســبت ب

ــدام کــرد. اق
متأســفانه افــرادی کــه درزمينــه ســاختمان های ســنتی، قديمــی و 
تاريخــی کار می کننــد بيشــتر از ديــدگاه تاريخــی تحقيــق انجــام 
می دهنــد و به طــور عمــده معمــار و باستان شــناس هســتنداميدی 
نســب يــادآور می شــود: متأســفانه افــرادی کــه درزمينــه 
ــتر  ــد بيش ــی کار می کنن ــی و تاريخ ــنتی، قديم ــاختمان های س س
ــده  ــور عم ــد و به ط ــام می دهن ــق انج ــی تحقي ــدگاه تاريخ از دي

ــتند. ــناس هس ــار و باستان ش معم
وی بــر لــزوم انجــام کار علمــی و تطبيقی در حــوزه »ســازه« تأکيد 
کــرده و می گويــد: متأســفانه مطالعــات و پژوهــش تطبيقــی بــرای 
ــاختمان های  ــا س ــی ب ــنتی و بوم ــای س ــاختار خانه ه ــاق س انطب

ــروزی انجام نشــده اســت. ــدرن و ام م
اميــدی نســب ايــن موضــوع را از ضعف هــای پژوهشــگران حــوزه 
علــوم فنــی و مهندســی می دانــد و معتقد اســت کــه در رشــته های 
ــام  ــبی انج ــی مناس ــی تطبيق ــای پژوهش ــانی کاره ــوم انس عل

می شــود.
ــار و  ــدس معم ــر مهن ــد: اگ ــه می ده ــران ادام ــرای عم ــن دکت اي
ســازه بــا ايــن ديــد کــه چــه الگوهايــی از گذشــته می تــوان گرفت 
و در ســاختمان های امــروزی اســتفاده کــرد وارد ميــدان می شــدند 
ــه  ــن زمين ــا در اي ــودن فعاليت ه ــش ب ــه نتيجه بخ ــتيم ب می توانس

اميــدوار باشــيم.

lتوفیقی نداشته ایم
ــای فضــای خانه هــای  ــع پيــش روی احي ــک مان ــه ي ــه ب وی البت
قديمــی در ســاختمان های مــدرن هــم اشــاره می کنــد و 
ــه  ــاز ب ــته ني ــازی گذش ــاری و ساختمان س ــبک معم ــد: س می گوي
زميــن بيشــتری دارد درصورتی کــه در حــال حاضــر اکثــر مــردم در 
فضاهــای کوچکــی مثــل آپارتمــان زندگــی می کننــد کــه امــکان 

ــدارد. ــا را ن ــه فضاه ــاد اين گون ايج
ــای  ــال و احي ــه انتق ــه درزمين ــد: البت ــه می ده ــدی نســب ادام امي
ــری از  ــتفاده حداکث ــد اس ــی مانن ــای قديم ــای خانه ه کارکرده
ــاد  ــيد، ب ــرژی خورش ــد ان ــر مانن ــد پذي ــاک و تجدي ــای پ انرژی ه
ــد  ــری در ســاختارهای جدي ــری نورگي ــا کارب ــه فضاهــای ب و تعبي

می تــوان قدم هــای خوبــی برداشــت. 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــار ب ــن اعتب ــر گرفت ــق و در نظ وی تحقي
پژوهشــی خــوب و کاربــردی را ضــرورت تحقــق ســند چشــم انداز 
درزمينــه احيــای ســبک معمــاری و شهرســازی ايرانــی- اســالمی 
ــه بعــد وضــع قوانيــن، مقــررات  ــادآور می شــود: مرحل ــد و ي می دان
ــپس  ــت؛ س ــده اس ــای انجام ش ــاس پژوهش ه ــر اس ــط  ب و ضواب

ــوند. ــل ش ــد وارد عم ــط می توانن ــی مرتب ــتگاه های اجراي دس
ــهرهای  ــت ش ــی هوي ــت کنون ــورد وضعي ــب در م ــدی نس امي
مختلــف کشــور معتقــد اســت کــه در تحقــق معمــاری و 

نداشــته ايم. توفيقــی  اســالمی  ايرانــی -  شهرســازی 
ــون  ــر چ ــرف ديگ ــود: از ط ــادآور می ش ــازه ي ــرای س ــن دکت اي
ــن  ــتند اي ــا ارگان هس ــاد ي ــد نه ــاز چن ــوزه ساخت وس ــان ح متولي
امــر موجــب فعاليــت جزيــره ای در ايــن بخــش شــده و فعاليت هــا 
ــا  ــه ي ــاد يکپارچ ــر يک نه ــايد اگ ــت، ش ــارت نيس ــل نظ ــم قاب ه
ــه مســئول باشــد بهتــر و بيشــتر می شــود  ــا وزارت خان ســازمان ي

ــرد. ــری ک ــره ای جلوگي ــت جزي نظــارت و از فعالي

lحرکتی از پوسته تا معنا
فاطمــه رســتمی اســتاد دانشــگاه و کارشــناس ارشــد معمــاری در 
مــورد احيــای کارکردهــا، ســاختمان ها و المان هــای مربــوط 

http://mehrnews.com


صفحه 74 | شماره 16 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــدرن و  ــازی م ــته در ساختمان س ــازی گذش ــاری و شهرس ــه معم ب
ــی دارد. ــل و مهم ــکات قابل تأم ــروزی ن ام

وی معتقــد اســت کــه به جــای پرداختــن بــه »پوســته« 
ــاری و  ــبک معم ــن س ــای« اي ــه »معن ــد ب ــی باي ــاری ايران معم
ــب  ــا در قال ــای معن ــه احي ــبت ب ــت و نس ــازی پرداخ ساختمان س

ساخت وســازهای امــروزی اقــدام کــرد.
ــا  ــاد ب ــه ای خرم آب ــی و حرف ــگاه فن ــی دانش ــو هيئت علم عض
ــاری،  ــرف معم ــد مع ــروزی باي ــای ام ــه خانه ه ــر اينک ــد ب تأکي
اصالــت و شــخصيت بومــی و ملــی ســاکنان آن باشــند، 
ــی  ــه مهم ــا نکت ــدی« خانه ه ــم بن ــوع »حري ــد: موض می گوي
اســت کــه در معمــاری و فضــای خانه هــای قديمــی و 
ــر  ــروزه کمت ــی ام ــه آن توجــه جــدی می شــده ول ــا ب ســنتی م

موردتوجــه قــرار می گيــرد.
ــی  ــن موضوع ــم« اي ــی بگيري ــاری قديم ــا را از معم ــد معناه »باي
ــد اســت:  ــد دارد و معتق ــه رســتمی روی آن تأکي ــه فاطم اســت ک
»سلســله مراتب دسترســی« در خانه هــای قديمــی و »تعييــن 

ــود. ــا ش ــز احي ــروزی ني ــاختمان های ام ــد در س ــم« باي حراي
ــان  ــای مهم ــی ج ــای قديم ــه در خانه ه ــادآوری اينک ــا ي وی ب
ــدام  ــرد هرک ــز زن و م ــرای در زدن ني ــی ب ــود و حت ــخص ب مش
کوبــه ای بــا صــدای خــاص خــود را داشــتند، می گويــد: فرامــوش 
نکنيــم هرچقــدر کــه مــا مــدرن شــويم شــخصيت ايرانــی و هويت 
اســالمی مــا تغييــر نکــرده اســت و بايــد ايــن هويــت و شــخصيت 

ــم. ــا کني ــم احي ــان ه را در خانه هايم
ــای  ــد: انتقــال معن ــد می کن ايــن پژوهشــگر حــوزه معمــاری تأکي
معمــاری ايرانــی بــه ايــن معنــی نيســت کــه پوســته يعنی طــاق و 
قوس هــا را منتقــل کنيــم، قوســی کــه در ســاختمان های قديمــی 
ــرای  ــری ب ــک ديگ ــه تکني ــت ک ــل اس ــن دلي ــه اي ــود دارد ب وج
دهانه هــای وســيع وجــود نداشــته، بلکــه بايــد معنــای ايــن نــوع 

معمــاری را بگيريــم و منتقــل کنيــم.

lاقلیم، اقلیم و اقلیم
ــوع  ــم موض ــز دارد و آن ه ــری ني ــل ديگ ــه قابل تأم ــتمی نکت رس
»بــوم آور« بــودن مصالــح در معمــاری گذشــتگان ماســت. در ايــن 
ــندگی،  ــودن، خودبس ــوم آور ب ــث ب ــد: بح ــح می ده ــورد توضي م
ــه  ــت ک ــاخصی اس ــار ش ــی چه ــز از بيهودگ ــردم واری و پرهي م
ــمارند. ــا برمی ش ــته م ــاری گذش ــرای معم ــوزه ب ــن ح ــاتيد اي اس

ــر  ــدرن را منج ــب م ــنتی و قال ــاری س ــای معم ــق معن وی تلفي
ــت  ــر هوي ــق ب ــت مدرن منطب ــاری پس ــکل گيری معم ــه ش ب
ــادآور  ــد و ي ــر منطقــه می دان ــی ه ــی و مل ــخصيت بوم و ش

می شــود: مــا می توانيــم خصوصيــات مــدرن را در کنــار 
ــته  ــروز داش ــاری ام ــی در معم ــی و هويت ــای فرهنگ ويژگی ه

ــيم. باش
ايــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه ســخنان خــود بــه معمــاری خــاص 
و بومــی خرم آبــاد هــم می پــردازد و می گويــد: مهم تريــن 
ــا  ــب ب ــداث آن متناس ــاد اح ــی خرم آب ــاختمان های قديم ــن س رک
اقليــم خــاص ايــن شــهر به منظــور اســتفاده حداکثــری از انــرژی 

ــوده اســت. ــور خورشــيد ب گرمايشــی و ن
ســاختمان های شــمالی در محله هــای قديمــی خرم آبــاد در 
ــی در يــک طبقــه احــداث می شــده  دوطبقــه و خانه هــای جنوب
ــاختمان های  ــم س ــت کني ــر دق ــد: اگ ــه می ده ــتمی ادام استرس
و  دوطبقــه  در  خرم آبــاد  قديمــی  محله هــای  در  شــمالی 
خانه هــای جنوبــی در يــک طبقــه احــداث می شــده اســت کــه 
ايــن تصميــم کامــاًل بــه خاطــر اقليــم خــاص ايــن شــهر بــوده 

اســت.
ايــن محقــق و پژوهشــگر بحــث ســايه اندازی ها و نوردهــی 
ــه  ــه خان ــی ازجمل ــای قديم ــه در خانه ه ــد ک ــی می دان را از ارکان
قاضــی بــه آن توجــه شــده اســت و يــادآور می شــود: از ايــن مــوارد 
ــر شــرايط اقليمــی را  بايــد درس شــيوه ساختمان ســازی مبتنــی ب

ــم. بگيري
»تاريــخ بهتريــن تجربه هــا و درس هــا را بــه مــا می دهــد«، 
ــن  ــرای اي ــد دارد و ب ــه رســتمی روی آن تأکي ــه فاطم ــه ای ک نکت
ــد: در بررســی کــه روی  موضــوع شــاهد مثــال مــی آورد و می گوي
ــته ام  ــاد داش ــی خرم آب ــی قاض ــه تاريخ ــای خان ــع ديواره مقاط
ــه  ــده اند ک ــه ای ساخته ش ــا به گون ــن ديواره ــه اي ــدم ک ــه ش متوج
کامــاًل مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان در بحــث بهــره وری 
ــم در  ــه اقلي ــه ب ــش توج ــن نق ــد. اي ــخگو بوده ان ــرژی را پاس ان
ــم  ــا ه ــاختمان های م ــا س ــد ت ــان می ده ــازی را نش ساختمان س
در تابســتان و هــم در زمســتان بتواننــد بهتريــن کارکــرد عايــق را 

داشــته باشــند.

lمشکل همیشگی خأل قانونی 
فاطمــه رســتمی کــه پايه يــک معمــاری دارد در ادامــه حرف هايش 
تلنگــری بــه ضعف هــای موجــود در حــوزه شهرســازی امــروزی ما 
ــن  ــم حاصــل قواني ــه اآلن می بيني ــزی ک ــد: چي ــد و می گوي می زن
ــاد حاکــم  ــر شــهرهای مــا ازجملــه خرم آب نامناســبی اســت کــه ب

اســت.
ــهری را  ــع ش ــای جام ــه طرح ه ــاورانی ک ــت مش ــد اس وی معتق
ــات  ــگاه و مطالع ــه روی ن ــی ک ــم تأکيدات ــد به رغ ــن می کنن تدوي

ــه  ــد و ادام ــن موضــوع رجــوع نکرده ان ــه اي تاريخــی وجــود دارد ب
می دهــد: خــأ قانونــی امــروز مــا را بــرای احيــای معنــا و 
ــن آســيب زا  ــی آزار می دهــد و اي فرم هــای معمــاری بومــی و ايران

ــت. اس
ــای  ــن احي ــر م ــه نظ ــد: ب ــد می کن ــگاه تأکي ــتاد دانش ــن اس اي
معمــاری ايرانــی- اســالمی بــر اســاس تأکيــدات ســند چشــم انداز 
توســعه کشــور تعامــل هوشــمندانه بيــن قوانيــن و مقــررات از يک 
ــد  ــرا می خواه ــوزه اج ــئوالن در ح ــان و مس ــد مهندس ــو و پيون س
ــش  ــن دو بخ ــد اي ــرای پيون ــف ب ــای مختل ــر از تخصص ه و اگ

ــرد. ــم ب ــی نخواهي ــود راه به جاي ــتفاده نش اس
رســتمی ادامــه می دهــد: امــروز شــاهد هســتيم کــه بيــن طراحــی 
و اجــرای ســاختمان ها فاصلــه افتــاده، طــرح پيشــنهادی از ســوی 
ــائل  ــن مس ــع اي ــود و جمي ــرا نمی ش ــی اج ــار گاه ــراح و معم ط
ــی و  ــهل انگارانه طراح ــی س ــای عمران ــه پروژه ه ــده ک ــث ش باع

اجــرا شــوند.
ــی  ــت اجراي ــا ضمان ــفاف و ب ــون ش ــا قان ــذاران م ــر قانون گ اگ
تدويــن کننــد می تــوان بــه احيــای معمــاری ايرانــی- اســالمی 
ــتيم  ــاهد هس ــوارد ش ــی م ــروز در برخ ــه ام ــود چراک ــدوار ب امي
ــودوی  ــی نمی ش ــا عمليات ــرده و ي ــکوت ک ــون س ــا قان ــه ي ک
عمــده نقــدش را بــه ســمت خأهــای قانونــی می بــرد و 
ــا  ــفاف و ب ــون ش ــا قان ــذاران م ــر قانون گ ــه اگ ــد اســت ک معتق
ــه احيــای معمــاری  ضمانــت اجرايــی تدويــن کننــد می تــوان ب
ايرانــی- اســالمی اميــدوار بــود چراکــه امــروز در برخــی مــوارد 
ــی  ــا عمليات ــرده و ي ــون ســکوت ک ــا قان ــه ي شــاهد هســتيم ک

نمی شــود.
ايــن کارشــناس ارشــد معمــاری بــا يــادآوری اينکــه فاصلــه تدوين 
ــد:  ــد می کن ــت، تأکي ــاد اس ــوزه زي ــن ح ــات در اي ــا عملي ــند ت س
امــروز بايــد رجــوع کنيــم بــه تجربه هــای تاريخــی خــود و ببينيــم 
در خرم آبــاد چــه امکاناتــی داريــم کــه می توانــد وارد فرآينــد 

طراحــی و اجــرا در حــوزه معمــاری و شهرســازی شــود.
رســتمی »منظــر شــهری« خرم آبــاد را از ديگــر موضوعــات قابــل 
نقــد می دانــد و تأکيــد می کنــد کــه متأســفانه تعامــل جــدی ميــان 
ــی  ــه حت ــدارد به طوری ک ــان وجــود ن مشــاوران، طراحــان و مجري
ــا  ــی المان ه ــاری و طراح ــيم و در معم ــدی باش ــار متعه ــر معم اگ
و طراحــی فضاهــا منطبــق بــا ســبک معمــاری بومــی و فرهنــگ 
ــی  ــاهد تغييرات ــرا ش ــفانه در اج ــم متأس ــی کني ــالمی طراح اس

ــد. ــر می مان ــا ابت ــاًل کاره هســتيم و عم
می بنــدد:  اين گونــه  را  دانشــگاه حرف هايــش  اســتاد  ايــن 
انتظــار مــی رود متوليــان رونــد ســاخت و ســازها را رصــد کننــد و 
ــا نظــارت جدی تــر در حــوزه منظــر شــهری، کنتــرل شــود کــه  ب
ــه  ــذ و نقش ــا روی کاغ ــود ي ــرا می ش ــی اج ــا به خوب ــا طراحی ه آي

ــد.  ــی می مان باق
و شــايد بيشــتر طراحی هــا روی نقشــه ها بــه فراموشــی 
ســپرده می شــوند، ماننــد خاطــره خانه هــای تاريخــی کــه 
ــوران  ــف آن در ک ــای مختل ــرد فضاه ــه و کارک ــاال غبارگرفت ح
ساختمان ســازی مــدرن تنهــا در آلبــوم آثــار تاريخــی و ميــراث 
ــاز  ــدی ني ــت جدي ــت، حرک ــرده اس ــوش ک ــا خ ــی ج فرهنگ
اســت، بايــد طرحــی نــو درانداخــت، طرحــی شايســته و بايســته 

ــالمی. ــی - اس ــی ايران ــگ غن فرهن

کارکردهای قابل احیای معماری گذشته در 
ساختمان سازی مدرن

لزوم حريم بندی خانه ها متناسب با فرهنگ ايرانی – اسالمی

ايجاد سلسله مراتب دسترسی به فضاها و بخش های مختلف خانه

بوم آور بودن مصالح متناسب با اقليم منطقه

پرهيز از بيهودگی در طراحی و اجرای فضاها

احداث بنا متناسب با اقليم به منظور استفاده حداکثری از انرژی 
گرمايشی و نور خورشيد و بهره وری انرژی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

جشــنواره  دو  بررســی 
در  برگزارشــده  تئاتــر 
گلســتان بــا ســابقه 27 
ــر  ســال از ضعف هــای هن
هفتــم در ایــن اســتان 
ــر  ــت و فق ــرده برداش پ
ــنامه ها از  محتوای نمایش
ــه  ــاچی ها ب ــوی تماش س
ــد.  ــی ش ــف معرف ــن ضع ــوان اصلی تری عن

چنــد روزی از بســته شــدن دفتــر شــانزدهمين 
ــتان و  ــر گلس ــوان تئات ــای ج ــنواره اميده جش
ــر  ــتانی تئات ــنواره اس ــن جش ــت و هفتمي بيس
گلســتان می گــذرد. جشــنواره ای کــه بنــا 
ــد هــر  ــده همانن ــه مســئوالن اجراکنن ــه گفت ب
جشــنواره ديگــری کــم و کاســتی های خودش 
ــه  ــت ب ــديم از فرص ــر آن ش ــذا ب ــت. ل را داش
دســت آمــده بــرای بررســی وضعيــت تئاتــر در 

ــم. ــره ببري ــتان به ــتان گلس ســطح اس

ــای  ــوا در رأس ضعف ه ــر محت lفق
ــر گلســتان جشــنواره تئات

ابتــدا بــه بررســی کيفيــت کارهــای بــه 
ــم. در  ــنواره می پردازي ــده در جش ــش درآم نماي
بخــش اميدهــای جــوان 6 نمايــش و در بخش 
ــه  ــر اســتانی هشــت نمايــش انتخــاب و ب تئات
ــد. در ايــن دوره از جشــنواره  ــه رفتن روی صحن
ــا  ــوان و ب ــرکت کننده ج ــای ش ــر گروه ه اکث
ــال  ــت س ــا هف ــه ت ــن س ــی بي ــابقه فعاليت س
شــرکت کردنــد. افــرادی کــه ايــن نمايش هــا 
را بــه نظــاره نشســته اند معتقدنــد بيــش از هــر 
ضعــف ديگــری؛ فقــر محتــوای نمايشــنامه ها 

ــود. ــن دوره مشــهود ب در اي
اکثــر تماشــاچی های ايــن تئاترهــا اهالــی 
در  شــرکت کنندگان  و  هنــر  و  فرهنــگ 
جشــنواره تئاتــر بودنــد. يکــی از نــکات جالــب 
ايــن دوره از جشــنواره نظــم و ترتيــب در 
برگــزاری اجــرای نمايش هــا بــود بــه گونــه ای 
ــد  ــته می ش ــالن بس ــه درب س ــی ک ــه زمان ک
ــازه ورود  ــر اج ــد ديگ ــروع می ش ــش ش و نماي

فــردی بــه ســالن داده نمی شــد.
کــه  نمايش هايــی  تماشــاچی ها،  ديــد  از 
ــرگان  ــز گ ــه ج ــتان ب ــهرهای اس ــاير ش از س
مخصوصــاً بندرگــز شــرکت کــرده بودنــد 

ــت. ــوده اس ــند ب ــورد پس ــتر م بيش
يکــی از نمايــش هايــی کــه از جشــنواره 
ــته  ــان نشس ــه دل مخاطب ــوان ب ــای ج اميده
برانگيخــت،  بــود و تحســين همــگان را 
ــی و  ــندگی، کارگران ــه نويس ــتان« ب »هيچس
بازيگــری فاطمــه نصيــری بــود. ايــن نمايــش 
کــه بــه يکــی از آســيب های اجتماعــی 
پرداختــه بــود در مراســم اختتاميــه ســه جايــزه 
ــن بازيگــر  ــر دوم بهتري ــزه نف ــب جاي ــه ترتي ب
ــن  ــه دوم بهتري ــده و رتب ــنده برگزي زن، نويس

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــی را ب کارگردان

ــی  ــته کارگردان ــجوی رش ــادر زاده دانش ــا ن آتن
ــراه  ــه هم ــه ب ــود ک ــرادی ب ــی از اف ــر يک تئات
دوســتانش تمامــی نمايش هــای جشــنواره 
تئاتــر اميــد جــوان را بــه نظــاره نشســته بــود.

ــت  متأســفانه انتظــار مــن و دوســتانم کــه وق
نــگاه  را  نمايش هــا  ايــن  و  گذاشــته ايم 
کرده ايــم از لحــاظ محتوايــی راضی کننــده 
نبــوده و ســطح توقــع مــا بيشــتر از ايــن بــود.

نــادر زاده اظهــار کــرد: متأســفانه انتظــار 
مــن و دوســتانم کــه وقــت گذاشــته ايم و 
ــاظ  ــم از لح ــگاه کرده اي ــا را ن ــن نمايش ه اي
محتوايــی راضی کننــده نبــوده و ســطح توقــع 

ــود. ــن ب ــتر از اي ــا بيش م
درحالی کــه برخــی دليــل اجــرای ضعيــف 
ــن  ــد، اي ــوان می کنن ــات را عن ــود امکان را نب
ــان  ــوع بي ــن موض ــا رد اي ــر ب ــجوی تئات دانش
ــا  ــات و تنه ــدون امکان ــدم ب ــن معتق ــرد: م ک
ــور در  ــوی و حض ــنامه ای ق ــتن نمايش ــا داش ب
صحنــه می تــوان نمايــش خوبــی ارائــه داد بــه 
شــرطی کــه هنرپيشــه ای کــه بــه روی صحنه 

ــد. ــوردار باش ــی الزم برخ ــی رود از تواناي م

ــرفت  ــرای پیش ــی ب ــرگان جای lگ
ــت ــر نیس تئات

ــه  ــده ب ــاه آين ــن از م ــه داد: م ــادر زاده ادام ن
ــوم  ــر می ش ــه تئات ــه ای وارد حرف ــکل حرف ش
امــا بــرای ايــن کار تهــران را بــه جای گــرگان 
انتخــاب کــرده ام چــرا کــه معتقــدم فضــا برای 
پيشــرفت در گــرگان وجــود نــدارد و مــن اگــر 
ــد از  ــم باي ــی برس ــه جاي ــم در کارم ب می خواه

ــزرگ کار خــود را آغــاز کنــم. شــهرهای ب
ــا  ــم انتقاده ــتانی ه ــنواره اس ــش جش در بخ
بيشــتر بــه محتــوای نمايش هــا وارد بــود. 

ــه  ــاله ای ک ــوان 21 س ــک کاوش« ج »پورني
ــه  ــه روزی ک ــوان »وای ب ــه عن ــا نمايشــی ب ب
ــتانی  ــر اس ــش تئات ــروس« در بخ ــرد خ بمي
شــرکت کــرده بــود، قبــل از برگــزاری مراســم 
ــته  ــای گذش ــن در دوره ه ــت: م ــه گف اختتامي
ــزی را  جشــنواره هــم شــرکت کــرده ام و جواي
ــن دوره از  ــا مــن در اي هــم کســب کــرده ام ام
ــدا  ــود حضــور پي ــن کار خ ــا بهتري جشــنواره ب
ــن  ــا مطمئ ــدن اجراه ــد از دي ــی بع ــردم ول نک
هســتم ايــن اجــرای ضعيــف مــن جــزو 

بهترين هــا خواهــد بــود.
ــه  ــود ک ــته ب ــو نگذش ــن گفتگ ــاعاتی از اي س
گفتــه ايــن جــوان 21 ســاله بــه حقيقــت 
بميــرد  کــه  روزی  بــه  »وای  و  پيوســت 
خــروس« در بخش هــای طراحــی لبــاس، 
ــده،  ــر زن برگزي ــه، بازيگ ــيقی، صداپيش موس
رتبــه اول بهتريــن بازيگــر نقــش زن، اســتعداد 
جــوان بازيگــر مــرد، بازيگــر نقــش دوم 
ــه اول  ــنامه، رتب ــن نمايش ــه اول مت ــرد، رتب م
ــر  ــور در تئات ــوز حض ــده و مج ــی برن کارگردان
ــق  ــک کاوش و گروهــش تعل ــه پورني فجــر ب

گرفــت.
 

گلســتان  تئاتــر  lمشــکات 
اســت ریشــه ای 

ــن  ــت: م ــه گف ــم اختتامي ــد از مراس کاوش بع
تمايــل زيــادی داشــتم در جشــنواره قدرتمندی 
بــه رقابــت بپــردازم کــه کارهــای قــوی در آن 
ارائــه شــود و از ديــدن کارهــای رقبــا نکتــه ای 
ــر  ــکالت تئات ــفانه مش ــا متأس ــرم. ام ــاد بگي ي
ماآنقــدر بــزرگ و ريشــه ای اســت کــه انجمــن 
ــکالت  ــن مش ــدرت وارد اي ــد باق ــی باي نمايش

شــود و آن هــا را حــل کنــد.

ــکل  ــا مش ــی م ــای نمايش ــزود: گروه ه وی اف
ــکل  ــن مش ــه اي ــد ک ــی دارن نمايشنامه نويس
ــا حضــور اســاتيد  ــی ب ــا برگــزاری کارگاه هاي ب
برجســته مرتفــع می شــود. امــا متأســفانه 
ــا  ــاپ ه ــاد ورکش ــه اداره کل ارش ــاهديم ک ش
ــد  ــزار می کن ــه اش برگ ــا بودج ــب ب را متناس
ــک کارگاه  ــش ي ــدی پي ــه چن ــوری ک ــه ط ب
ــدان  ــرای هنرمن ــی ب ــزار شــد ول ــَدن« برگ »بَ

ــت. ــی نداش ــر جذابيت تئات
ــه  ــوان ب ــه می ت ــی ک يکــی ديگــر از انتقادهاي
متــن برخــی از نمايشــنامه وارد آورد اســتفاده از 
عبــارات نامتناســب و خــارج از عــرف در تئاتــر 
ــه ای  ــرای لحظ ــارات ب ــن عب ــايد اي ــود. ش ب
خنــده بــه لــب تماشــاچی بيــاورد امــا آيــا ايــن 
ــرای ســرپوش گذاشــتن  درســت اســت کــه ب
ــًا  ــنامه و صرف ــف نمايش ــوای ضعي روی محت
ــی  ــت و عبارت ــر لغ ــاچی از ه ــدن تماش خندان
ــذ  ــرروی کاغ ــه حتی شــان نوشــته شــدن ب ک

ــد، اســتفاده شــود؟ را هــم ندارن
معــاون فرهنگــی اداره کل ارشــاد گلســتان در 
واکنــش بــه ايــن انتقــاد گفــت: در جشــنواره ها 
ــت  ــد و هيئ ــات رخ می ده ــن اتفاق ــواًل اي معم
ــام  ــی را انج ــه کار بازبين ــی ک ــا زمان داوران م
می دهــد در برخــی مواقــع کار تکميل شــده 
ــا در  ــود و ي ــل داده نمی ش ــا تحوي ــه داوره ب
برخــی مواقــع در فيلم نامه هــا رفــرش بــه 

وجــود می آيــد.
قاســم قندهــاری افــزود: قطعــاً اين گونــه 
واژه هــا و مــوارد، مــورد تأييــد اداره کل و 
شــورای نظــارت بــر متــون مــا هــم نيســت اما 
در جشــنواره بــه دليــل تراکــم کار خســتگی ها 
ــت  ــن اس ــنواره ها ممک ــی جش ــان طوالن و زم

اين گونــه غفلت هــا رخ دهــد.

تئاتر گلستان اسیر فقر محتوا/فضای پیشرفت هنرمندان فراهم نیست

مونا  
محمد  قاسمی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

lبرگزاری جشنواره نمایشنامه نویسی 
باهدف تقویـت محتوای تئاترها

وی در رابطــه بــا انتقــاد تماشــاچی ها در رابطــه 
ــن  ــت: م ــنامه ها گف ــوای نمايش ــر محت ــا فق ب
ايــن انتقــاد تماشــاچی ها را وارد می دانــم؛ 
ــی  ــا در بخــش نمايشنامه نويســی ضعف هاي م
داريــم و بــه هميــن دليــل بــرای ســال جــاری 
باهــدف کيفــی ســازی محصــوالت نمايشــی؛ 
نخســتين دوره جشــنواره نمايشنامه نويســی 
را بــرای زمســتان 95 پيش بينــی کرديــم 
اســتعدادهای  کشــف  بــه  بتوانيــم  تــا 

بپردازيــم. نمايشنامه نويســی 
معــاون فرهنگــی اداره کل ارشــاد گلســتان 
اظهــار کــرد: مــا تصميــم داريــم بــا برگــزاری 
ــندگان  ــت نويس ــه تقوي ــنواره زمين ــن جش اي
جــوان مهيــا شــود تــا بــرای ســال های آينــده 
از نظــر محتــوای متــن و کيفيــت توليــدات آثار 
مطلــوب تــری در زمينــه تئاتــر داشــته باشــيم.

ــر در  ــن تئات ــه انجم ــان اينک ــا بي ــاری ب قنده
ســال های اخيــر يــک برنامــه مکتــوب و 
ــا  ــرار داده ت ــتور کارش ق ــخص را در دس مش
سياســت های در نظــر گرفته شــده بــرای 
ــر  ــزود: از نظ ــد، اف ــد باش ــری مفي ــه هن جامع
مــن در تئاتــر اســتان بــا ايــن ظرفيت و ســابقه 
درخشــان گذشــته، جــای منتقــدان آگاه و 

ــت. ــی اس ــوز خال دلس
وی اظهــار کــرد: اگــر نقــد بــه همــراه 
ــور  ــه ط ــد و ب ــنهادی باش ــای پيش راهکاره
جــدی بــه آن  پرداختــه شــود می توانــد منشــأ 

ــد. ــور باش ــود ام ــت و بهب تقوي

در  زیرســاخت ها  بــه  lتوجــه 
اســت کار  دســتور 

قندهــاری ادامــه داد: در ســالی که ســپری شــد 
ــه زيرســاخت های  ــه ب ــود ک ــن ب ــر اي ســعی ب
ــم  ــون معتقدي ــود چ ــه ش ــر پرداخت ــوزه هن ح
ــته ای  ــر رش ــاخت های ه ــه زيرس ــی ک مادام
محکــم نباشــد اساســاً انتظــار برنامه مشــخص 
نتيجه بخــش  و  هدفمنــد  توليــدات  يــا 

نمی تــوان داشــت.
نکته قابل تأمـل ديگر در رابطه با نمايشـنامه ها 
گرايش نويسـندگان به سـمت فرهنگ غربی و 

نمايشـنامه های خارجی است.

lنبــود پژوهــش میدانــی دلیلــی بــر 
ــنامه ها ــف نمایش ضع

محمــد عــارف يکــی از داوران بيســت و 
ــتان  ــتانی گلس ــر اس ــنواره تئات ــن جش هفتمي
ــور  ــفانه در کش ــت: متأس ــه گف ــن رابط در اي
ــوزه  ــی در ح ــی و پژوهشــی ميدان ــا کار علم م
ــی  ــن خروج ــود؛ بنابراي ــام نمی ش ــر انج تئات
خوبــی نــدارد و ناگزيــر همــه ســعی می کننــد 
داســتان های  و  رمان هــا  نمايشــنامه ها،  از 

ــد. ــی وام بگيرن غرب
بــه دليــل نبــود کار پژوهشــی ميدانــی در حوزه 
ــد  ــی کنن ــعی م ــدان س ــران، هنرمن ــر اي تئات
ــی در  ــای غرب ــتان ه ــا و داس ــنامه ه از نمايش

ــد. کارهــای خــود الگــو بگيرن

ــران  ــزود: اي ــه اف ــتاد دانشــگاه در ادام ــن اس اي
بــه لحــاظ قومــی، بومــی، دينــی و ملــی دارای 
متريالهــای گوناگــون آيينــی و نمايشــی اســت 
کــه می توانــد بــن مايه هــای فــراوان و بديعــی 
در عرصــه هنرهــای دراماتيــک قــرار گيــرد؛ به 
ــز  ــتان ني ــن گلس ــتان که ــبت اس ــن نس همي
ــد  ــی فرهنگــی می توان ــل پيشــينه غن ــه دلي ب
ــد.  ــتاز باش ــران پيش ــی اي ــای نمايش در هنره
ــان  ــه کارگردان ــم ب ــنهاد می کن ــن پيش بنابراي
ــل از  ــه قب ــی ک ــندگان بوم ــا نويس ــف ي مؤل
ــای  ــد و الگوه ــش بپردازن ــه پژوه ــگارش ب ن

ــد. ــه کنن ــه ای ارائ جاودان
ــک  ــد ي ــه باي ــه ک ــن نکت ــان اي ــا بي ــارف ب ع
انقــالب در تئاتــر صــورت بگيــرد، گفــت: 
انقالب گــر ايــن اتفــاق بايــد ادبيــات نمايشــی 
باشــد و از آنجايــی کــه ادبيــات نمايشــی، 
ــد  ــکل می ده ــش را ش ــوزه نماي ــاری ح معم
تغييــرات در حــوزه نمايشنامه نويســی يــک 

ــد. ــمار می آي ــه ش ــی ب ــرورت اساس ض
در ادامــه اميــر کاوش يکــی از اعضــای انجمن 
نمايشــی در رابطــه بــا برگــزاری دو جشــنواره و 
ســطح آن هــا گفــت: مــا بــا کمتريــن بضاعــت 
ايــن جشــنواره را برگــزار کرديــم و نبايــد انتظار 
ــرا  ــت چ ــنواره را داش ــن از جش ــتری از اي بيش
کــه نيروهــای شــرکت کننده در ايــن جشــنواره 
همگــی جــوان هســتند و تقريبــاً افــرادی 
هســتند کــه در چنــد ســال اخيــر پــا بــه عرصه 

ــته اند. ــش گذاش نماي
ــتان  ــر اس ــزرگ تئات ــالت ب ــی از معض وی يک

ــن  ــرای تمري ــب ب ــای مناس ــود مکان ه را نب
تئاتــر عنــوان کــرد و افــزود: افــرادی کــه برای 
تمريــن بــه تــاالر فخرالديــن می آينــد فرصــت 
ــود  ــن کمب ــد و اي ــن ندارن ــرای تمري ــی ب کاف
اســتان  ســطح  در  فرهنگــی  مکان هــای 
گلســتان معضــل بزرگــی بــرای هنرمنــدان مــا 

ــد. ــه می زن ــت کار ضرب ــه کيفي ــه ب ــت ک اس

از  خواســته  بــر  lنویســندگی 
اســت احســاس 

کاوش در رابطــه بــا ضعــف نمايشــنامه گفــت: 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــزی نيس ــندگی چي نويس
يــک اصــول رياضــی قابــل بــه دســت آوردن 
باشــد بلکــه يــک احســاس اســت و تقويــت در 
ــش  ــته و افزاي ــای پيوس ــد کالس ه آن نيازمن

ــت. ــه اس ــن زمين ــه در اي مطالع
ــه  ــه ب ــش در ادام ــن نماي ــو انجم ــن عض اي
پرداخــت  نمايشــی  انجمــن  فعاليت هــای 
ــن  ــه انجم ــت ک ــی اس ــد ماه ــزود: چن و اف
ــه ای  ــده و برنام ــد روی کار آم ــی جدي نمايش
هفتگــی تحــت عنــوان چهارشــنبه ها بــا تئاتــر 
ــن روز  ــدان در اي ــه هنرمن ــد ک ــزار می کن برگ
ــد؛  ــی می پردازن ــنامه خوان ــود و نمايش ــه ات ب
اگــر ايــن کار در تمــام شهرســتان ها اجــرا 
شــود و اســاتيد برجســته هــم در ايــن کالس ها 
شــرکت کننــد فرصــت مناســبی بــرای رشــد و 

ــد. ــود می آي ــه وج ــان ب ــی هنرجوي تعال

ــر دل  ــان ب ــرا همچن lداغ فرهنگ س
فرهنــگ دوســتان

رابطــه  در  کاوش  اميــر  صحبت هــای 
بــا کمبــود مکان هــای فرهنگــی برايــم 
کــه  شــد  فرهنگ ســرايی  تداعی کننــده 
امــروز تبديــل بــه هايپــر مارکــت شــده اســت 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــت. ب ــاح اس ــر افتت و منتظ
جمعيــت و عالقــه روزافــزون جوانــان بــه هنــر 
بی شــک کمبــود مکان هــای فرهنگــی بــرای 
شــهر هنردوســت گــرگان بيــش از بيــش خود 

را نشــان می دهــد.
اســتان  تئاتــر  ضعف هــای  و  مشــکالت 
گلســتان امــری نيســت کــه بــا يــک گــزارش 
بــه آن پرداختــه شــود، مــواردی همچــون 
شــرکت نکــردن گروه هــای مطــرح تئاتــر 
در بخــش اســتانی ايــن جشــنواره نيــز بحثــی 
اســت کــه در گزارش هــای بعــدی از وضعيــت 

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــتان ب ــر گلس تئات
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ــه  ــه روز ب ــدران روزب ــر مازن چــراغ تئات
ــال  ــی رود و هرس ــش م ــویی پی ــم س ک

دریــغ از پارســال می شــود. 
را  اســتان  هــر  تئاتــر  جشــنواره 
می تــوان، بهــار نمایــش آن اســتان نــام 
نهــاد و پایــش آثــار راه یافتــه به بیســت 
و هشــتمین جشــنواره تئاتــر مازنــدران، 
از وضعیــت  را  افســوس و حســرت 

ــی دارد. ــتان در پ ــر اس ــر تئات ــول هن ــه اف روب

ــوع  ــه درمجم ــی دارد ک ــده نمايش ــروه ثبت ش ــدران 37 گ مازن
ــا از  ــتند ام ــال هس ــتان فع ــر اس ــه تئات ــر در عرص ــزار نف دو ه
ــت و  ــه بيس ــه دبيرخان ــروه ب ــا 14 گ ــا، تنه ــداد گروه ه ــن تع اي
هشــتمين جشــنواره اســتان اثــر نمايشــی ارســال کردنــد و ايــن 
نشــان دهنده آن اســت کــه حــدود 23 گــروه بــه داليــل مختلــف 

ــد. ــتقبال نکرده ان ــری اس ــداد هن ــن روي ــرکت در اي از ش
ــا  ــی ب ــدران در حال ــر مازن ــنواره تئات ــتمين جش ــت و هش بيس
معرفــی گروه هــای برتــر بــه کار خــود پايــان داد کــه بــه اعتقــاد 
ــنواره دارای  ــن دوره از جش ــش، اي ــر نماي ــاالن هن ــی از فع برخ

ــت. ــوده اس ــی ب ــف و قوت هاي ضع
ــه  ــد و ب ــر می کن ــه 20 ســال کار تئات ــژاد ک ــی ن عســگری وفاي
گفتــه خــودش ۸0 درصــد نمايش هــای بيســت و هشــتمين دوره 
جشــنواره تئاتــر اســتان را تماشــا کــرده اســت، می گويــد: از بيــن 
کارهايــی کــه ديــدم، نمايــش روی زميــن از هنرمنــدان آمــل کار 

خوبــی بــوده اســت و از آن لــذت بــردم.

ــال  ــه پارس ــبت ب ــنواره نس ــی جش ــطح کیف lس
ــت ــوده اس ــن ب پایی

ــه  ــان اينکــه ســطح کيفــی کارهــای امســال نســبت ب وی بابي
ســال گذشــته پايين تــر بــوده اســت، ادامــه داد: دوســت داشــتم 
ــت  ــه جشــنواره راه می يافــت و فرصــت رقاب ــادی ب کارهــای زي

ــد. ــم می ش ــز فراه ــران ني ــرای ديگ ب
وفايــی نــژاد، مســائل مالــی را از مشــکالت هنــر تئاتــر بيــان کرد 
و گفــت: قطعــاً اگــر وضــع مالــی بهتــر بــود گروه هــای بيشــتری 
شــرکت می کردنــد و بيشــترين معضــل در حــال حاضــر حمايــت 

نشــدن مالــی از هنرمندان اســت.
ــمرد و  ــروری برش ــر را ض ــر تئات ــت از هن ــات و حماي وی تبليغ
گفــت: ضعــف تبليغــات از ديگــر مشــکالتی اســت کــه گريبــان 
هنــر تئاتــر را گرفتــه و هنرمنــدان ازنظــر مــادی ومعنــوی چندان 

ــوند. ــت نمی ش حماي
محســن فرجــی هنرمنــد تئاتــر بهشــهری کــه بــا نمايــش گل 
ــر  ــنواره تئات ــی در جش ــار هزارجريب ــی مهي ــه کارگردان ــون ب خ
ــتمين  ــت و هش ــطح بيس ــت، س ــرده اس ــرکت ک ــدران ش مازن
ــال  ــرد و درعين ح ــف ک ــر اســتان را خــوب توصي جشــنواره تئات
گفــت: از مجمــوع پنــج گــروه شــرکت کننده، دو تــا ســه گــروه 
ــطح  ــتند در س ــه نتوانس ــتند و بقي ــری داش ــی بهت ــطح کيف س

ــوند. ــر ش ــتانی ظاه ــنواره اس جش
ــای  ــی از گروه ه ــت خيل ــی اس ــن در حال ــت: اي ــار داش وی اظه
ــتند و می توانســتند  ــری داش ــت بهت ــه صالحي ــدند ک ــه رد ش ک
در جشــنواره شــرکت کننــد و تعــداد پنــج گــروه بــرای جشــنواره 

کــم بــود.
ــنواره  ــه در جش ــدی ک ــر هنرمن ــور ديگ ــن پ ــی محس ــيد عل س
تئاتــر مازنــدران شــرکت کــرده اســت، ضعــف در قصه پــردازی و 
متــون نمايشــی از مشــکالت تئاتر اســتان بيــان کرد و گفــت: در 
نمايــش گل خــون ســعی شــده تــا حماســه عاشــورا بــا شــيوه نو 

و بهره گيــری از فــرم بــه نمايــش درآيــد کــه در جــذب مخاطــب 
مؤثــر بــوده اســت.

اغلــب کارهــای نمايشــی توليدشــده در اســتان بــه دليل نداشــتن 
قصــه مناســب نمی تواننــد بــا نســل جديــد ارتبــاط برقــرار کننــد 

و ايــن ازجملــه ضعف هــای هنــر نمايــش بــه شــمار مــی رود
وی يــادآور شــد: اغلــب کارهــای نمايشــی توليدشــده در اســتان 
ــا نســل جديــد  ــه دليــل نداشــتن قصــه مناســب نمی تواننــد ب ب
ارتبــاط برقــرار کننــد و ايــن ازجملــه ضعف هــای هنــر نمايــش 

بــه شــمار مــی رود.
کميــل اندرزگــو هنرمنــد ســاروی نيــز کــه نمايش هــای بيســت 
ــت  ــرده اس ــا ک ــتان را تماش ــر اس ــنواره تئات ــتمين جش و هش
ــل  ــر از ســال قب ــر امســال پايين ت ــد: ســطح کيفــی تئات می گوي

ــود. ــر ب ــا قوی ت ــل کاره ــال های قب ــود و س ب
ــل  ــهر و آم ــه از بهش ــای راه يافت ــد: نمايش ه ــه می ده وی ادام
بــه جشــنواره تئاتــر خــوب بــود امــا نمی دانــم پشــت پــرده چــه 
چيــزی اســت کــه ديگــر آثــار خــوب توليدشــده بــه جشــنواره راه 

ــد. ــدا نکرده ان پي
ايــن هنرمنــد تئاتــر، کمبــود امکانــات و بودجــه را از چالش هــای 
ــک گــروه  ــد: ي ــد و می گوي ــان می کن ــر بي ــر تئات هميشــگی هن
ــات و ســالن مناســب داشــته  ــد امکان ــد باي ــرای تولي نمايشــی ب

باشــد.
ــه راه يابــی ايــن  وی کــه عضــو گــروه نمايــش چکمــه اســت ب
ــد  ــوان اشــاره می کن ــر مري ــی تئات ــه جشــنواره بين الملل گــروه ب
ــرای حضــور در  ــل نداشــتن بودجــه ب ــه دلي ــه می دهــد: ب و ادام
ايــن جشــنواره دودل هســتيم کــه آيــا می توانيــم برويــم يــا نــه.

وی از مســئوالن خواســت تــا بــرای تئاتــر دل بســوزانند زيــرا اين 
هنــر و هنرمنــدان نيازمنــد حمايــت آنان اســت.

ــچ  ــتر هي ــی پوس ــش طراح ــت داوران، در بخ ــق آرای هيئ  طب
اثــری شايســتگی انتخــاب را نداشــت. در بخــش موســيقی هــم 
ــدرام شــکری« و  ــی نداشــت. امــا »پ هيئــت داوران هيــچ انتخاب
»آرميــن اســماعيل نيا« بــرای موســيقی نمايــش »زنــان مهتابی 
ــرای نمايــش »روی  و مــرد آفتابــی« و »محمدجــواد ايــزدی« ب
زميــن« بهره منــدی درســت و دراماتيــک از موســيقی بــا اهــداء 

لــوح تقديــر و جايــزه نقــدی تقديــر شــدند.
در بخــش طراحــی صحنــه هيئــت داوران بــا اهــداء لــوح تقديــر 
ــی  ــان مهتاب ــش »زن ــه نماي ــان صحن ــژه از طراح ــزه وي و جاي
و مــرد آفتابــی« خانم هــا »فرشــته پياده روحــی« و »فــروغ 
ــه  ــی صحن ــده طراح ــزه برگزي ــرد. جاي ــر ک ــی« تقدي پياده روح

ــزه  ــر و جاي ــوح تقدي ــس جشــنواره، ل ــز شــامل تندي ــش ني نماي
نقــدی بــه »مرتضــی صادقيــان« بــرای طراحــی صحنــه نمايش 

ــد. ــدا ش ــن« اه »روی زمي
هيئــت داوران جايزه هــای اول، دوم و ســوم بخــش بازيگــری زن 
را بــه ترتيــب بــه خانم هــا »مريــم شــاهنوری« بــرای بــازی در 
نمايــش »روی زميــن« از آمــل، »ســارا يزدانــی« بــرای نمايــش 
»ِگل خــون« از بهشــهر و »نــگار فالحتــی آملــی« بــرای بــازی 

در نمايــش »روی زميــن« اهــدا کــرد.
در بخــش بازيگــری مــرد هيئــت داوران بــا اهــداء لــوح 
تقديــر و جايــزه نقــدی از »علــی کشــاورزيان« بازيگــر 
ــور«  ــورا گل عموپ ــرد. »اه ــر ک ــون« تقدي ــش »گل خ نماي
ــل و  ــی« از باب ــرد آفتاب ــی و م ــان مهتاب ــش »زن ــر نماي بازيگ
ــل  ــن« از آم ــش »روی زمي ــر نماي ــاه« بازيگ ــن حق پن »آيدي
به طــور مشــترک ســوم شــدند. »ســينا عليپــور« بــرای 
بــازی در نمايــش »اگزيســتنس« و »اميــر گيــل« بــرای 
بــازی در نمايــش »روی زميــن« مشــترکًا دوم شــدند و 
ــوح  ــنواره، ل ــس جش ــامل تندي ــرد ش ــر م ــر برت ــزه بازيگ جاي
ــر  ــعيديان« بازيگ ــی س ــه »عل ــز ب ــدی ني ــزه نق ــر و جاي تقدي
نمايــش »اگزيســتنس« اهــدا شــد. هيئــت داوران جايــزه متــن 
نمايشــی را نيــز بــه دليــل رويکــردی نــو بــه نمايــش مذهبــی 

ــرد. ــدا ک ــون« اه ــنامه »گل خ ــنده نمايش ــه نويس ب
ــجام در کار  ــل انس ــه دلي ــت داوران ب ــی هيئ ــش کارگردان در بخ
گروهــی و تــالش بــرای اجــرای يــک پرفورمنــس بــا اهــداء لوح 
تقديــر و جايــزه نقــدی از »فاطمــه زنــدی« کارگــردان نمايــش 
»گم شــدنم تقريبــاً قطعــی اســت« تقديــر کــرد. در ايــن بخــش 
»مرتضــی صادقيــان« بــرای کارگردانــی نمايــش »روی زميــن« 
ــر نخســت  ــدی نف ــزه نق ــر و جاي ــوح تقدي ــس جشــنواره، ل تندي
را بــه خــود اختصــاص داد و »ســينا عليپــور« بــرای کارگردانــی 
ــه  ــز ب ــی ني ــوم کارگردان ــزه س ــد. جاي ــتنس« دوم ش »اگزيس
»مهيــار هزارجريبــی« بــرای کارگردانــی نمايــش »ِگل خــون« 

تعلــق گرفــت.
از  نمايشــی،  هنرهــای  مرکــز  شــيوه نامه  اســاس  بــر 
جشــنواره های اســتانی کــه در مرحلــه نهايــی آن هــا کمتــر از ۸ 
اثــر حضورداشــته باشــد، فقــط يــک اثــر بــه دبيرخانــه جشــنواره 
فجــر معرفــی می شــود کــه هيئــت داوران نمايــش »روی 
ــر  ــروه تئات ــان« از گ ــی صادقي ــی »مرتض ــه کارگردان ــن« ب زمي
ــاب  ــنواره انتخ ــده جش ــر برگزي ــوان اث ــل را به عن ــهر آم ايرانش

ــرد. ک

تئاتر مازندران؛ هرسال دریغ از پارسال

فرهنــگ و هنــر ایــران
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کتابخانــه عمومــی آرامــگاه 
حافــظ پــس از گذشــت 
بیــش از 75 ســال، در زمره 
ــی  ــای تخصص ــه ه کتابخان
شــیراز قــرار دارد تــا لســان 
الغیــب روزانــه میزبــان 
حافــظ  و  پژوهشــگران 
ــد.  ــدد باش ــان متع پژوه

در ضلــع شــمالی آرامــگاه حافــظ فضايــی قــرار 
گرفتــه که محــل رجوع بســياری از پژوهشــگران 
و محققــان اســت. کتابخانــه حافظيــه بــا ده هــا 
عنــوان کتــاب فضايــی ايجــاد کــرده کــه در يک 
ــق و پژوهــش در  ــه تحقي ــاب ب ــی ن ــط ادب محي

منابــع بپردازنــد.
کتابخانــه عمومــی حافظيــه )معــروف بــه مقبــره 
ــگاه  ــع در آرام ــيراز( واق ــی ش ــان وال ــم خ قاس
حافــظ نخســتين بــار در ســال 1329 بــا اهــدای 
کتــاب از ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره 
ــدای  ــا اه ــت. ب ــرورش شــکل گرف ــوزش و پ آم
ــق  ــه رون ــخصی  کتابخان ــب ش ــه کت مجموع
ــال  ــه از س ــه ای ک ــه گون ــت ب ــتری گرف بيش
ــعدی شناســی و  ــز پژوهشــی س ــه مرک 1375 ب
حافــظ شناســی تبديــل شــد. اکنــون بيــش از 17 
هــزار نســخه کتــاب موجــودی کتابخانــه اســت.
ــه تاريخچــه ای  ــا توجــه ب ــه ب ــه حافظي کتابخان
ــی و  ــه مل ــی از کتابخان ــال کتب ــا انتق ــی ب طوالن
ــراد اهــل  ــای شــخصی اف ــه ه اهــدای مجموع

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــل و ادب ش فض
ــگاه  ــع در آرام ــه واق ــی حافظي ــه عموم کتابخان
حافــظ نخســتين بــار در ســال 1329 بــا اهــدای 
کتــاب از ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره 
ــه  ــت کتابخان ــکل گرف ــرورش ش ــوزش و پ آم
عمومــی حافظيــه واقــع در آرامــگاه حافــظ 
نخســتين بــار در ســال 1329 بــا اهدای کتــاب از 
ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره آمــوزش 
و پــرورش شــکل گرفــت کتابخانــه ای در ضلــع 
شــمالی آرامــگاه حافــظ کــه ســال 1316 
خورشــيدی همزمــان بــا عمليــات مرمــت و 
نوســازی حافظيــه احــداث شــد امــا فعاليــت خود 
را آغــاز نکــرد و بــه فاصلــه 13 ســال بعــد فعاليت 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ رســمی خ
زيربنـای 314  بـا  کتابخانـه عمومـی حافظيـه 
مترمربـع و با کسـب درجه هفت در شـهر شـيراز 
فعاليـت می کند. ورودی اين کتابخانـه با در چوبی 
و شيشـه های رنگارنـگ مزين شـده با چهـار پله 
از جنـس ديوارهـای کاه گلی حياط آرامگاه اسـت. 
حجـم گسـترده ای از کتاب های کوچـک و بزرگ 
در فضـای داخلی کتابخانه ای که اگرچه مسـاحت 
زيادی نـدارد، پذيرای عالقمندان به لسـان الغيب 

و حافـظ پژوهان اسـت،
ــظ  ــادروز حاف ــا ي ــادف ب ــاه مص ــر م ــتم مه بيس
بهانــه ای شــد تــا ايــن کتابخانــه فاخــر فرهنگی 

ــرای حافــظ دوســتان معرفــی شــود. ب

lکتابخانه ای با جاذبه توریستی
در پيونــد بــا ايــن کتابخانــه مديــرکل کتابخانــه 

ــن  ــای اي ــداد اعض ــارس، تع ــی ف ــای عموم ه
مجموعــه را 600 نفــر اعــالم کــرد و گفــت: بــه 
دليــل جاذبــه توريســتی و مجــاورت بــا آرامــگاه 
حافــظ ايــن کتابخانــه پذيــرای محققــان و اهالی 

شــعر و ادب بســياری اســت.
ســعيده ابراهيمــی کــه تاکيــد بســياری بــر 
ــراز  ــی دارد، اب ــای تخصص ــه ه ــز کتابخان تجهي
ــه دســت کــم 16 هــزار و  کــرد: در ايــن کتابخان
ــر از  ــه 600 نف ــرار دارد و ب ــاب ق ۸64 نســخه کت
اعضــای ايــن کتابخانــه خدمــات ارائــه می شــود.
ــر  ــدود 200 نف ــه ح ــه روزان ــان  اين ک ــا بي وی ب
ــان  ــد، بي ــه می کنن ــه مراجع ــن کتابخان ــه اي ب
ــه  ــد اينجــا کتابخان ــز نمی دانن ــده ای ني ــرد: ع ک
اســت و فکــر می کننــد کــه کتابفروشــی اســت 
امــا کمــی بعــد متوجــه می شــوند کــه اشــتباهی 
آمده انــد، چــون دقيقــا يــک کتابفروشــی نيــز در 

ــرار دارد. ــه ق ــه حافظي مجــاورت کتابخان
او از تعميــر و بهســازی ايــن کتابخانــه بــا اعتبــار 
400 ميليــون ريالــی نيز خبــر داد و تصريــح کرد: 
بــا اتفاقاتــی کــه ســال جــاری قــرار اســت بيفتــد 
ــداد  ــد تع ــا رش ــز ب ــه ني ــن کتابخان ــت اي وضعي

اعضــا و کتــاب نيــز همــراه مــی شــود.
کتابخانـه حافظيـه در داشـتن نسـخ بسـياری در 
حوزه ادبيات کالسـيک ايـران با رويکـرد حافظ و 
ديگـر حوزه های ادبـی اين امـکان را فراهم کرده 
کـه اهـل انديشـه و فرهنـگ در ايـن کتابخانه با 

گوشـه ها و زوايـای ادبيات ايران آشـنا شـوند.
در عين حال مدير کتابخانه های عمومی فارس 
امکانات اين کتابخانه برای گردشگران خارجی را 

مورد اشاره قرار داد و گفت: در کتابخانه حافظيه 
افزون بر نسخ انگليسی، آثاری به زبان های روسی، 
فرانسوی، اسپانيولی، ايتاليايی و عربی قرار دارد که 
می تواند کمک شايانی در شناخت حافظ به اين 

گردشگران در پی داشته باشد.
در کتابخانــه حافظيــه افــزون بر نســخ انگليســی 
ــوی،  ــی، فرانس ــای روس ــان ه ــه زب ــاری ب آث
ــه  ــرار دارد ک ــی ق ــی و عرب ــپانيولی، ايتالياي اس
ــظ  ــد کمــک شــايانی در شــناخت حاف ــی توان م
بــه ايــن گردشــگران در پــی داشــته باشــد 
ــط آرام و  ــب از محي ــه اغل ــن کتابخان اعضــای اي
ــه  ــرای مطالع ــه ب ــه حافظي ــه کتابخان بی دغدغ
بهــره می جوينــد. فعاليــت ايــن کتابخانــه 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــان می رس ــه پاي ــاعت 19 ب س
بســياری مايلنــد تــا ســاعت 21  در ايــن مــکان 

ــند. ــته باش ــور داش حض
در کتابخانـه حافظيـه افـزون بر نسـخ انگليسـی 
آثاری به زبان های روسـی، فرانسـوی، اسپانيولی، 
ايتاليايـی و عربـی قـرار دارد که مـی تواند کمک 
شـايانی در شـناخت حافظ به گردشـگران داشـته 
باشـد. اکنـون برخـی کتابخانه هـا سـه شـيفته  
فعاليـت می کننـد. بديـن منظـور اگـر شـرايطی 
ايجـاد شـود کـه بتـوان از فضـای ايـن کتابخانه 
بـرای زمـان بيشـتری اسـتفاده کـرد خواسـته 
بسـياری از عالقمنـدان نسـخ ديريـن نيـز فراهم 
می شـود. زيـرا، کتابخانه هايـی کـه از منابع غنی 
و ارزشـمند برخـوردار باشـند، بايـد زمان بيشـتر و 
مناسـب تری را در اختيـار اعضـا بـرای اسـتفاده 

بهتـر و مناسـب تر قـرار دهنـد.

ــدود  ــی از مع ــه يک ــی حافظي ــه عموم کتابخان
ــا  ــه دليــل مجــاورت ب مکان هايــی اســت کــه ب
ــتی  ــگری و توريس ــای گردش ــی از مکان ه يک
شــهر شــيراز دارای بازديدکننده هــای »غيــر 
عضــو« اســت، گردشــگرانی از کشــورهای 
اروپايــی و آســيايی کــه پــس از بازديــد از آرامگاه، 
ــتار  ــد و خواس ــه می زنن ــه کتابخان ــم ب ــری ه س
منابــع تخصصــی و ارزشــمند دربــاره شــيراز 
می شــوند.اين کتابخانــه بــا بهره منــدی از دو 
ــه  ــود را ب ــات خ ــع، خدم بخــش مخــزن و مرج

ــد. ــه می ده ــود ارائ ــای خ اعض

lتشــریح دالیــل نبــود بخــش کودک 
کتابخانه  در 

مديــر کتابخانــه هــای عمومــی فــارس در 
پاســخ بــه گاليــه بعضــی از اعضــا دربــاره نبــود 
ــه، توضيــح داد:  بخــش کــودک در ايــن کتابخان
ايــن کتابخانــه، مکانــی ادبــی اســت و کــودکان 
ــع،  ــد. در واق ــکان نمی آين ــن م ــه اي ــادی ب زي
ــراد  ــز اف ــا ني ــای م ــگران و اعض ــب پژوهش اغل
بزرگســالند کــه بــرای مطالعــه، تحقيــق و 
پژوهــش بــه کتابخانــه می آينــد. از ســويی 
ــن اجــازه  ــز اي ــای آرامــگاه حافــظ ني ســاختار بن
را نمــی دهــد کــه بخشــی بــرای کــودکان 

ــود. ــده ش ــا گنجان ــن بن ــت در اي کتابدوس
ابراهيمــی خاطرنشــان کــرد: در ايــن ميــان، 
ــاس  ــودک احس ــش ک ــاد بخ ــه ايج ــازی ب ني
نکرده ايــم امــا اگــر برخــی اعضــا از ايــن 
موضــوع گاليــه دارنــد، می توانيــم دربــاره 
ظرفيــت و امــکان ايجــاد ايــن بخــش تعامــل و 

ــيم. ــته باش ــی داش رايزن
وی دربـاره افزايش سـاعت کار ايـن کتابخانه نيز، 
تاکيـد کرد: به دليـل محدوديت های بسـياری که 
وجـود دارد، امـکان افزايش سـاعت کار کتابخانه 
فراهم نيسـت و مـا می توانيـم خدمات خـود را در 
دو سـالن مطالعـه آقايـان و بانـوان و بـه صـورت 
قفسـه بـاز هـر روز از سـاعت ۸ تـا 19 )بـه غير از 

جمعه هـا( به اعضـا ارائـه دهيم.
ــنگی  ــی و س ــاپ خط ــس چ ــای نفي ــخه ه نس
ديــوان حافــظ در کتابخانــه حافظيــه شــيراز کــم 
ــاپ  ــای چ ــخه ه ــع و نس ــه مناب ــت. گرچ نيس
ــی  ــای عموم ــه ه ــی در کتابخان ــنگی و خط س
ــت. ــن اس ــل ف ــان اه ــه متخصص ــد توج نيازمن

در کتابخانــه حافظيه بيــش از 100 نســخه کتاب 
حافــظ  کپــی، چــاپ خطــی و ســنگی و تعــدادی 
ــعدی  ــتان س ــتان و بوس ــی از گلس ــب قديم کت
نگهــداری مــی شــود کــه مــورد توجــه محققين 
و گردشــگران اســت. گرچــه ايــن نســخه هــای 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد صحاف ــمند م ارزش
ولــی جايــز اســت ايــن منابــع نايــاب و ارزشــمند، 
بــه صــورت کارشناســانه مــورد بررســی و آســيب 
ــا امــکان دوام و مانــدگاری   زدايــی قــرار گيــرد ت

بيشــتر آنهــا فراهــم شــود.
در کنـار ايـن امکانـات، کتابخانـه آرامـگاه حافظ 
همـواره از سـوی دوسـتداران لسـان الغيـب برای 
اهـدای نسـخه هـا و آثـار هنـری جای مناسـبی 
اسـت که هر از چندی هنرمندان و فرهيختگان آثاری 

در ايـن زمينـه بـه ايـن مـکان اهدا مـی کنند.

۷۵ سال امانتداری لسان الغیب/ کتابخانه ای به نام حافظ

محمد حسین 
نیکوپور

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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کمبــود ســالن های تخصصــی فرهنگــی 
دغدغــه  بــه  حالــی  در  اردبیــل،  در 
جــدی تبدیــل شــده کــه چهــار پــروژه 
ــی- فرهنگــی آن نیمــه  شــاخص عمران
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــت، طرح های ــام اس تم
تکمیــل  بــرای  دلســوزی  می رســد 

آنهاوجــود نــدارد. 

گفتــه می شــود اولويــت برنامه ريــزی می بايســت بــا توجــه بــه 
مهم تريــن نيــاز شــهروندان يــک شــهر صــورت گيــرد. بيــش 
ــک ســو و کارشناســان  ــه رســانه ها از ي ــک دهــه اســت ک از ي
از ســوی ديگــر اولويــت بخــش فرهنگــی اردبيــل را زيرســاخت 
ســاختمان و فضــا عنــوان می کننــد و هــر چنــد پروژه هايــی بــه 
پــاس ايــن تأکيــدات آغــاز شــده، امــا در عمــل همگــی رنــگ و 
بــوی بی توجهــی بــه خــود گرفتــه و بــه حــال خــود رهــا شــده 

اســت.
ــزی  ــت برنامه ري ــگ را اولوي ــروز فرهن ــا دي ــه ت ــئوالنی ک مس
خــود می دانســتند، امــروز در مقابــل پروژه هــای فرهنگــی 
ــه  ــف ک ــای مختل ــه بهانه ه ــد و ب ــن ندارن ــرای گفت ــی ب حرف
ــه  ــا را ب ــل پروژه ه ــت، تکمي ــار اس ــود اعتب ــن آن کمب مهم تري

تأخيــر می اندازنــد.
ــن  ــک از اي ــر ي ــر در خصــوص ه ــزاری مه ــا بررســی خبرگ ام
ــورد  ــی م ــای عمليات ــد راهکاره ــان می ده ــروژه نش ــار پ چه
ــای  ــار ايده ه ــدی دچ ــه ح ــی ب ــران متول ــت و مدي ــت اس غفل
ــان  ــا نش ــن راهکاره ــه اي ــی ب ــه توجه ــتند ک ــره هس روزم

نمی دهــد.
ــرور  ــل را م ــی اردبي ــاخص فرهنگ ــروژه ش ــار پ ــم چه ــا ه ب

. می کنيــم

lتاالر شهر اردبیل مظهر تدابیر شعارزده
ــوان  ــه عن ــل ب ــهر اردبي ــی ش ــبت های فرهنگ ــی مناس تمام
مرکــز اســتان بــا نزديــک بــه 600 هــزار نفــر جمعيــت در ســه 
ــع  ــود. مجتم ــزار می ش ــی برگ ــی و غيرتخصص ــالن تخصص س
فرهنگــی هنــری فــدک بــا ظرفيــت تقريبــی 500 نفــر، ســالن 
واليــت بــا ظرفيــت تقريبــی 400 نفر و ســالن ورزشــی رضــازاده 
کــه صرفــا فضــای ورزشــی بــوده و کاربــری فرهنگــی نــدارد اما 
ــرای اجــرای  از ســر ناچــاری و در حالــی کــه امکانــات الزم را ب
ــژه  ــه وي ــا ب ــان برنامه ه ــدارد ميزب ــی را ن ــای فرهنگ ــه ه برنام

ــت. ــنواره ها اس ــزرگ و جش ــای ب همايش ه
ايـن کمبود موجب شـده از چند سـال قبـل زمزمه هـای ضرورت 

احداث سـالن های بـا ظرفيـت بزرگ تر مطرح شـود.
ــد پروژه هــای نيمه تمامــی کــه ذکــر آن خواهــد رفــت   هــر چن
ــؤال  ــت س ــود و عالم ــداث می ش ــابه اح ــای مش در ظرفيت ه
بزرگــی در مقابــل تدبيــر مســئوالن گــذارده اســت، امــا وضعيت 

هميــن پــروژه هــای نيمه تمــام نيــز چنــدان مطلــوب نيســت.
ــه  ــوان مصوب ــه عن ــل ب ــاالر شــهر اردبي ــگ ت در ســال 90 کلن
ــی  ــگاه دائم ــب نمايش ــی در جن ــای مال ــا فرازوفروده ــت ب دول
ــل  ــود از مح ــرار ب ــروژه ق ــن پ ــد. اي ــن زده ش ــه زمي ــل ب اردبي

ــود. ــل ش ــتانی تکمي ــی و اس ــارات مل اعتب
ــاالر  ــروژه ت ــه پ ــه البت ــد ک ــپری ش ــان س ــال زم ــار س چه
شــهر در همــان ابتــدا پلمــپ و بــه کمــا رفــت، امــا در نهايــت 
ــای  ــه ويژگی ه ــاالر ک ــن ت ــت. اي ــر گرف ــود را از س ــرای خ اج
شــاخص  پروژه هــای  از  يکــی  داشــت  منحصربه فــردی 
فرهنگــی اردبيــل محســوب می شــود، پــروژه ای کــه بــا تاخيــر 
غيرقابــل توجيــه مواجــه شــده کــه البتــه علت اصلــی تأخيــر در 
اجــرای ايــن پــروژه از ســوی مديــرکل ارشــاد اســالمی اســتان 

ــی شــود. ــوان م ــی عن ــود مال ــل کمب اردبي
ــته  ــال گذش ــه در س ــده ک ــرح ش ــی مط ــارات در حال ــن اظه اي

جــذب 100 درصــدی اعتبــارات عمرانــی اردبيــل فرقی بــه حال 
تــاالر شــهر نداشــت و بــه نظر می رســد بــرای جــذب اعتبــارات 
ملــی نيــز حتــی ســفر وزيــر ارشــاد اســالمی و بازديــد شــخص 

وی در عمــل رقمــی عايــد تــاالر شــهر نکــرده اســت.
ــی  ــارات عمران ــدی اعتب ــذب 100 درص ــته ج ــال گذش در س
اردبيــل فرقــی بــه حــال تــاالر شــهر نداشــتبطوريکه مســئوالن 
ــترده  ــفر و پوشــش گس ــک س ــدازی ي ــا راه ان ــاً ب ــتانی صرف اس
خبــری پوشــه های عملکــردی خــود را پربارتــر کردنــد و 
ــر  ــر روی آج ــی آج ــه صــورت قطره چکان ــوز ب ــهر هن ــاالر ش ت

می گــذارد.
ــه  ــرآورد اولي ســيد ناصــر اســحاقی در ايــن خصــوص گفــت: ب
اعتبــاری بــرای تکميــل ايــن پــروژه کــه در 13 هــزار مترمربــع 
ــت 500  ــر و ظرفي ــيقی و تئات ــالن موس ــه س ــداث و دارای س اح
ــا  ــا تأخيره ــود ام ــال ب ــارد ري ــدا 1۸0 ميلي ــت، در ابت ــری اس نف

ــال برســد. ــارد ري ــه 300 ميلي موجــب شــد ايــن رقــم ب
هــر چنــد در مقطعــی بــه تکــرار ظرفيــت ســالن های فرهنگــی 
ــاالر  ــه ت ــا نقش ــد، ام ــاد ش ــروژه انتق ــن پ ــل در اي ــری اردبي هن
شــهر تغييــر نيافت و ســفر وزيــر ارشــاد در حــد وعــده حمايت از 

ــده اســت. ــه جــای خــود باقی مان ــاالر ب ت
ــا  در ايــن ســفر وزيــر ارشــاد از واگــذاری پروژه هــای عمرانــی ب
ــر داد. در واقــع  ــه بخــش خصوصــی خب پيشــرفت 20 درصــد ب
توپ بــازی ســهم زميــن بخــش خصوصــی شــد و دســت تــاالر 

شــهر بــه بهانــه کمبودهــای مالــی دولــت خالــی مانــد.
امــا ســؤال اينجــا اســت کــه بــرای تکميــل ايــن پــروژه تاکنون 
ــت. در  ــده اس ــره ش ــر مذاک ــا خي ــرمايه گذار و ي ــد س ــا چن ب
ــوان شــد  ــه مســئوالن وزارت ارشــاد عن ــی ب ــای ميدان بازديده
ــروژه  ــن پ ــرمايه گذاری در اي ــه س ــب ب ــرمايه گذار راغ ــه س ک

ــود دارد. ــی وج ــت و موانع نيس
ــزی و  ــازمان برنامه ري ــايقی س ــس داود ش ــال رئي ــن ح در عي
ــی  ــع مال ــن مناب ــوص تأمي ــل در خص ــتان اردبي ــت اس مديري
ايــن پــروژه  گفــت: البتــه ايــن پــروژه 90 ميليــارد ريــال اعتبــار 
دارد امــا اعتبــار اصلــی آن ملــی اســت و بايــد از اعتبــارات ملــی 

ــی شــود. ــن مال تأمي

lســالن حــوزه هنــری پیــش از تولــد تخریــب را 
آغــاز کــرد

پــروژه ديگــری کــه بــه سرنوشــت بدتــر از تــاالر شــهر گرفتــار 
ــل اســت.  ــری اســتان اردبي ــوزه هن ــات ح ــالن اجتماع شــد، س
ــر  ــا تأخي ــختی و ب ــه س ــود ب ــه خ ــری ک ــوزه هن ــاختمان ح س
ــه  ــد، در محوط ــل ش ــدد تکمي ــی متع ــکاالت فن ــی و اش زمان
پشــتی خــود خروارهــا تيرآهــن و ميلگــرد رهــا شــده دارد کــه 
ــی  ــای فرهنگ ــرم برنامه ه ــل گ ــه محف ــی ب ــود زمان ــرار ب ق

ــود. ــل ش تبدي
ايــن ســالن کــه در ســال ۸2 بــه همــراه ســاختمان حــوزه هنری 
ــر  ــت 550 نف ــار ديگــر روی ظرفي ــی شــد ب ــگ زن ــل کلن اردبي
متوقــف مانــد و بــه تعبير مديــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبيل 
ــی  ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــری ب ــت فراخ ت ــت فرص می توانس

اردبيــل فراهــم ســازد.
دولــت تدبيــر و اميــد در ابتــدای آغــاز بــه کار خــود وعده هايــی 
ــا ســال ها ســپری  ــرد ام ــن ســالن مطــرح ک ــل اي ــرای تکمي ب

شــد و بــه نتيجــه نرســيد.
مديــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبيــل در ايــن خصــوص گفت: 
ايــن پــروژه تنهــا بــه 10 ميليــارد ريــال اعتبــار در ســال گذشــته 
نيــاز داشــت و تکميــل آن 20 ميليــارد ريــال اعتبــار نيــاز دارد اما 

ــن نکردند. تأمي
ــه  ــی ک ــی مصالح ــون تمام ــرد: تاکن ــح ک ــی تصري ــر رجب امي
ــده و  ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــده ب ــداری ش ــروژه خري ــرای پ ب
دچــار فرســايش تدريجــی اســت بطوريکــه ايــن پــروژه تاکنــون 

ــرد. ــی بب ــه جاي نتوانســته راه ب
ــت  ــزی و مديري ــازمان برنامه ري ــس س ــرايطی رئي ــن ش در چني
ــت  ــی در دول ــای عمران ــل پروژه ه ــت اول تکمي ــتان اولوي اس
ــا بيــش از ۸0 درصــد پيشــرفت و در  ــی ب يازدهــم را طــرح هاي

ــت. ــتغال زا دانس ــای اش ــت دوم پروژه ه اولوي
بــا تعبيــر شــايقی می تــوان بــه واقــع مشــاهده کــرد 
ــه  ــدارد بلک ــت ن ــا اولوي ــه تنه ــری ن ــوزه هن ــالن ح ــه س ک
سرنوشــت مبهمــی را نيــز متحمــل شــده و مشــخص نيســت 
ــی  ــگ زن ــرای کلن ــال ب ــه از بيت الم ــه ای ک ــف هزين تکلي
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ــد. ــد ش ــه خواه ــده، چ ــرف ش ــروژه ص ــن پ اي

ــعه  ــز و توس ــهرداری در تجهی ــی ش ــت  خال lدس
ــراها فرهنگس

ــری نشــده  ــری پيگي ــوزه هن ــالن ح ــی س ــار مل ــا اعتب ــه تنه ن
ــوده بلکــه  ــه مشــارکت در ســاخت نب ــری حاضــر ب ــچ خي و هي
وضعيــت مالــی حــوزه هنــری موجــب شــده اســت کــه بــرای 

ــد. ــدد بجوي ــل م ــهرداری اردبي ــل از ش تکمي
ايــن در حالــی اســت کــه حميــد لطــف اللهيــان شــهردار اردبيل 
ــق شــده و  ــی محق ــر از پيش بين ــا بســيار کمت ــد م ــت: درآم گف
ــای  ــه کمبوده ــم ب ــروژه داري ــک پ ــرای ي ــری در اج ــر تأخي اگ

ــردد. ــی برمی گ ــا مشــکالت فن ــی و ي مال
ــی  ــل يک ــرا در اردبي ــت فرهنگس ــداث هف ــن اح ــر اي ــالوه ب ع
ــای  ــی ماه ه ــل ط ــهر اردبي ــورای ش ــی ش ــای تبليغ از تيتره
ــده  ــرح ش ــی ط ــورا در حال ــر ش ــی عم ــال پايان ــر و در س اخي
کــه شــهرداری اردبيــل هنــوز در بهســازی فرهنگســرای ســوم 

ــت. ــداده اس ــب ن ــی ترتي ــل توجه ــدام قاب ــرداد اق خ
ــک  ــه ي ــر منطق ــه مدي ــه گفت ــرداد ب ــوم خ ــرای س فرهنگس
شــهرداری اردبيــل بيــش از 50 ســال قدمــت دارد و ســاختمان 

ــت. ــده اس ــيس ش ــی در 1377 تأس فعل
ساســان ابيــش ونــد تصريــح کــرد: بــه دليــل محدوديت هــای 
مالــی پروژه هــای عمرانــی مهــم اولويت بنــدی شــده و در ايــن 
ميــان تخريــب و بازســازی فرهنگســرای ســوم خــرداد نيــز در 

اولويــت قــرار گرفتــه اســت.
اين فرهنگسـرا کـه يکی از سـالن های فرهنگی با سـابقه شـهر 

اردبيل محسـوب می شـود به دليل مسـائلی کـه شـهردار اردبيل 
آن را فنـی تعبيـر کرد، بـا تأخير در آغـاز عمليات بهسـازی همراه 
بـوده و طـی ماه هـای اخيـر بـه يکـی از گله مندی هـای اعضای 

شـورای شـهر تبديل شـده است.
بطوريکــه از جملــه ســؤاالت اعضــای شــورای شــهر و تذکــرات 
ــه  ــود ک ــالن ب ــن س ــازی اي ــر در بهس ــوع تأخي ــه وی موض ب
شــهردار اردبيــل ضــرورت تعريــض پيرامــون آن را دليــل تأخيــر 

ــوان کــرد. عن
ــی  ــل خال ــهرداری اردبي ــت ش ــه دس ــی ک ــويی در وضعيت از س
ــه از  ــر منطق ــرا در ه ــک فرهنگس ــل ي ــداث حداق ــت اح اس

ــت. ــورده اس ــد نخ ــوز کلي ــل هن ــهرداری اردبي ش
ــی  ــی مل ــتانی و مابق ــی اس ــارات عمران ــا 10 درصــد از اعتب تنه
اســت و الزم اســت مديــران اســتانی بــرای جــذب اعتبــار ملــی 
پروژه هــا اقــدام کننــد. رئيــس ســازمان برنامه ريــزی و مديريــت 
اســتان اردبيــل در ايــن زمينــه نيــز تأکيــد کــرد: هــر چنــد بــر 
اســاس قانــون می تــوان بــرای تکميــل فرهنگســراها از اســتان 

اعتبــار اختصــاص داد امــا دســت مــا خالــی اســت.
ــی  ــارات عمران ــا 10 درصــد از اعتب ــرد: تنه ــح ک ــايقی تصري ش
ــتانی  ــران اس ــت مدي ــت و الزم اس ــی اس ــی مل ــتانی و مابق اس

ــد. ــدام کنن ــا اق ــی پروژه ه ــار مل ــذب اعتب ــرای ج ب
ــات  ــود خدم ــد خ ــا درآم ــهرداری ب ــه ش ــی ک ــا در وضعيت ام
ــه نظــر می رســد  ــد، ب ــرا می کن ــروژه اج ــه داده و پ شــهری ارائ
ــی از  ــش دولت ــت بخ ــی حماي ــای قانون ــت ظرفيت ه الزم اس
ــتان  ــهرداری های اس ــاير ش ــل و س ــهرداری اردبي ــه ش مجموع

ــر باشــد. ــق ت ــر رون کمــی پ

ــی  ــت مال ــود محدودي ــا وج ــا ب ــد م ــی گوي ــل م ــهردار اردبي ش
بيــش از درآمــد پــروژه اجــرا می کنيــم و تــا حــد امــکان اجــازه 

ــروژه ای متوقــف شــود. ــم پ ندادي
ــن  ــل خيري ــهر اردبي ــود ش ــرد: در خ ــح ک ــان تصري لطف اللهي
ــرای توســعه فرهنــگ  ــد کــه ب ــه متعــددی دارن اقدامــات خيري
ــد  ــا می توان ــی از کمک ه ــده بخش ــه ش ــم ک ــل ه ــهر اردبي ش

ــود. ــرف ش ــی ص ــای فرهنگ ــل پروژه ه ــرای تکمي ب

lکتابخانه مرکزی و تجربه سالنی پادرهوا
يکــی ديگــر از پروژه هــای فرهنگــی نيمه تمــام در اســتان 
ــت. ــل اس ــزی اردبي ــه مرک ــات کتابخان ــالن اجتماع ــل س اردبي
ــزی  ــه مرک ــل کتابخان ــال 13۸7 اردبي ــار در س ــن ب ــرای اولي ب
خــود را در 10 هــزار مترمربــع تجربــه کــرد. مجموعــه ای کــه به 
لحــاظ مؤلفه هــای عمرانــی قــرار بــود در حــوزه فرهنگ ســازی 
اردبيــل تحــوالت شــاخصی را بــر جــای بگــذارد. ايــن مجموعه 
بــا وجــود تمامــی تنگناهــای مالــی کــه گويــی دم دســتی ترين 
ــام  ــه فرج ــت ب ــل اس ــی اردبي ــای عمران ــر پروژه ه ــت تأخي عل

نســبی رســيد.
ســالن اجتماعــات ايــن مجموعــه ســال ها اســت تکميــل نشــده 
و مديــرکل امــور کتابخانه هــای عمومــی اســتان ميــزان اعتبــار 
ــال  ــارد ري ــل را فقــط و فقــط 10 ميلي ــاز جهــت تکمي ــورد ني م

عنــوان کــرده اســت.
ربــاب عزيزخوانــی تصريــح کــرد: ايــن ســالن ظرفيــت نزديــک 
بــه 500 نفــر را دارا اســت و بــه دليل کمبــود فضاهــای فرهنگی 

ــد داريم. ــل آن را تأکي تکمي
ــازمان  ــس س ــرده و رئي ــی نب ــه جاي ــه راه ب ــدات البت ــن تأکي اي
ــل  ــد از مح ــد: باي ــر ش ــتان متذک ــت اس ــزی و مديري برنامه ري

ــود. ــذب ش ــار ج ــروژه اعتب ــن پ ــرای اي ــی ب ــارات مل اعتب
ــاب و  ــر کت ــا ام ــط ب ــه مرتب ــای خيري ــال انجمن ه ــن ح در عي
ــن را در  ــت خيري ــته اند دس ــون نتوانس ــز تاکن ــی ني کتاب خوان

تکميــل ايــن ســالن بنــد کننــد.
پژوهش های متعـددی از داليل بروز آسـيب های رفتـاری فردی 
و اجتماعـی در اسـتان اردبيل انجام شـده که اکثـر اين تحقيقات 
دو علـت اصلی را بـرای آن بازگو کرده اند. بيکاری و عدم توسـعه 
مطلـوب فرهنگـی دو دليلی که نه تنهـا در تحقيقات انجام شـده 
بلکـه در تعبيرات مسـئوالن قضايی و بهزيسـتی اسـتان نيز بارها 

به آن تاکيد شـده اسـت.
ــز در  ــه ناچي ــرايط هزين ــن ش ــه در اي ــرد ک ــوش ک ــد فرام نباي
ــر افزايــش،  ــا چنــد 10 براب توســعه زيرســاخت های فرهنگــی ب
ــی اســت  ــن در حال ــود. اي ــيب ها صــرف می ش ــت آس در مديري
کــه گاهــی تأثيــر يــک موســيقی فاخــر و يــک نمايــش کيفــی 
ــازد  ــک انســان را متحــول س ــدگاه ي ــد سرنوشــت و دي می توان
و چــه بســا وی را از بســياری از رفتارهــای آســيب هازا و 

هنجارشــکنی ها بــه دور نــگاه دارد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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جشــنواره تئاتــر اســتان 
خوزســتان امســال هــم 
بــا شــرایطی آغــاز بــه 
ــار دیگــر امیــد هنرمنــدان  کار کــرد کــه ب
بــه  نســبت  را  اســتان  هنردوســتان  و 
برگــزاری بهتــر آن نســبت بــه ســال هــای 

ــرد.  ــرآب ک ــش ب ــته نق گذش

ــتان و  ــش اس ــن نماي ــت انجم ــر مديري تغيي
ــل  ــاه قب ــد م ــواز چن ــتان اه ــن شهرس همچني
از برگــزاری بيســت و هشــتمين جشــنواره 
تئاتــر اســتانی خوزســتان، ايــن اميــد را در 
ــود  ــرده ب ــای اســتان روشــن ک ــری ه دل تئات
ــه  ــا ارائ ــد ب ــه شــايد جشــنواره امســال بتوان ک
شــرايط کمــی و کيفــی بهتــر، بــار ديگــر رونق 
ــد و  ــاز ياب و کيفيــت ســال هــای دور خــود را ب
حتــی بهتــر از هميشــه و گذشــته خــود برگــزار 
ــا نگاهــی اجمالــی از روز  شــود امــا متاســفانه ب
اول تــا به امــروز برگــزاری جشــنواره و بررســی 
شــرايط و شــنيدن صحبــت هــای هنرمنــدان و 
تماشــاگران چيــزی غيــر از آنچــه تصــور مــی 

ــد. ــت، مشــاهده ش رف

lارائه کارهای تکراری
»بهمــن تقــی پــور« يکــی از بازيگــران و 
ــرايط  ــوص ش ــواز در خص ــای اه ــردان ه کارگ
ــد:  کيفــی و کمــی جشــنواره امســال مــی گوي
جشــنواره امســال بــا توجــه بــه موقعيــت زمانی 
ــا کارهــای فاخــری  ــود ت آن، وقــت مناســبی ب
را در آن شــاهد باشــيم امــا متاســفانه کارهــای 
ارائــه شــده بــه لحــاظ کيفيت در ســطح بســيار 
بســيار پاييــن و غيرقابــل تحملــی قرار داشــتند 
ــش  ــر نماي ــدن ه ــد از دي ــه بع ــوری ک ــه ط ب
احســاس مــی کرديــم کاری دانــش آمــوزی را 
ــه تنهــا نظــر  ــن ن ــه اي ــم کــه البت شــاهد بودي
بنــده بلکــه نظــر بســياری از تماشــاگرانی بــود 
کــه ســاعتها وقــت خــود را بــه تماشــای کارهــا 

ــد. ــاص داده بودن اختص
وی مــی افزايــد: متاســفانه طبــق برنامــه 
ريــزی انجــام شــده در جــدول زمانــی و مکانــی 
ــرا  ــاعت اج ــر س ــا س ــتر کاره ــنواره، بيش جش
نمــی شــد و يــا اينکــه بــا تغييــر مــکان اجراهــا 
ــتان  ــی از دوس ــه خيل ــديم ک ــی ش ــرو م روب
ــه  ــن امــر ب ــد کــه اي نتوانســتند کارهــا را ببينن
ــی  ــنواره برم ــئوالن جش ــی مس ــود هماهنگ نب

ــردد. گ
ــد:  ــی کن ــار م ــد خوزســتانی اظه ــن هنرمن اي
ــورد  ــی دو م ــت در يک ــد گف ــف باي ــا تاس ب
از کارهــا مشــاهده کرديــم کارهايــی بــه 
جشــنواره راه پيــدا کــرده کــه در ديگــر 
ــف شــرکت  ــن مختل ــا عناوي ــا ب جشــنواره ه
ــه  ــر يافت ــر تغيي ــام اث ــط ن ــد و فق ــته ان داش
ــا  ــش ه ــی از نماي ــال يک ــور مث ــه ط ــود ب ب
ــا 95( در جشــنواره  در گذشــته )از ســال ۸۸ ت
هــای مختلفــی ماننــد جشــنواره نمايــش 

کوتــاه رامهرمــز، طنــز آغاجــاری و جشــنواره 
تئاتــر دانشــجويی شــرکت کــرده بــود و 
ــنواره  ــد در جش ــی جدي ــا نام ــز ب ــال ني امس
ــه ای کاش  ــود ک ــه ب ــور يافت ــتانی حض اس
ــاله  ــن مس ــر اي ــن ب ــت بازبي ــتان هيئ دوس

ــد. ــف بودن ــتر واق بيش
ــاهده  ــد: بعضــا مش ــی ده ــه م ــور ادام ــی پ تق
شــد کارهايــی کــه مــورد بازبينــی قــرار گرفتــه 
بودنــد کارهــای بــه نســبت قــوی تــر بودنــد و 
ــه چــه  ــد ک ــی آي ــش م ــن ســوال پي اينجــا اي
ــن  ــن چني ــی اي ــه کارهاي ــد ک ــث ش ــز باع چي
ضعيــف در جشــنواره پذيرفتــه شــوند. بــا همــه 
ــای  ــش ه ــه نماي ــم ک ــير اميدواري ــن تفاس اي
اهــوازی راه يافتــه بــه جشــنواره کارهــای فاخر 
و قــوی ای باشــند و خروجــی ايــن جشــنواره از 

ــد. ــواز باش ــای اه کاره
بايــد گفــت تــا زمانــی کــه شــرايطی غيرحرفــه 
ــر  ــی تئات ــت اجراي ــر مديري ــی ب ای و غيراصول
ــت  ــا حاکمي ــنواره ه ــزاری جش ــتان و برگ اس
داشــته باشــد بــه هيــچ وجــه نمــی توان شــاهد 
پيشــرفتی در رونــد کيفــی و کمــی برگــزاری و 
شــرايط اجرايــی چنيــن جشــنواره هــا و حتــی 

ــود. ــر در اســتان ب اجراهــای عمــوم تئات
ــای  ــنواره ه ــی جش ــت اجراي ــار مديري انحص
اســتان در دســت عــده ای خــاص، نبــودن 
ــی  ــان فرهنگ ــوی متولي ــی از س ــارت کاف نظ
ــتانی  ــد اس ــران ارش ــی مدي ــی تفاوت ــتان، ب اس
همچــون اســتانداری نســبت بــه اجــرای 
ــزاری  ــری و برگ ــای فرهنگــی و هن ــه ه برنام
جشــنواره هايــی ماننــد جشــنواره اســتانی تئاتر 
خوزســتان، نداشــتن برنامــه ريــزی صحيــح از 
ســوی مديــران تئاتــری اســتان و مرکز اســتان 
ــق  ــح و دقي ــه ای صحي ــا برنام ــد ب ــه بتوانن ک
نظــارت و کنتــرل ريزبينانــه بــر تمامــی مراحل 
ــزاری جشــنواره داشــته باشــند و بســياری  برگ
شــرايط ديگــر همــه و همــه ســبب مــی شــود 
تــا جشــنواره هــای تئاتــر اســتان هــر ســال بی 
ــر از  ــوا ت ــی محت ــر و ب ــف ت ــر، ضعي ــت ت کيفي

ــرا شــوند. ــای گذشــته اج ســال ه

lجـای خالی کارگردانـان و گروه های 
تئاتر قدر 

يکــی از بانــوان هنرمنــد و بازيگــران بــا 

تجربــه تئاتــر اهــواز نيــز در خصــوص کيفيــت 
ــی  ــان م ــنواره بي ــه جش ــه ب ــای راه يافت کاره
کنــد: کارهــای اجــرا شــده از نظــر نقــد و 
بررســی هــای انجــام شــده و نظــر تماشــاگران 
ــه جــز يکــی دو کار  ــوده ب کارهــای ضعيفــی ب
کــه آن هــم مــی تــوان گفــت نســبت بــه ديگر 
نمايــش هــای اجــرا شــده در جشــنواره نســبتا 

ــد. ــوب بودن خ
رابطــه  در  بابــادی« همچنيــن  »خديجــه 
ــد:  ــی گوي ــنواره م ــی جش ــت اجراي ــا کيفي ب
جشــنواره نســبت بــه ســال گذشــته کــه 
جشــنواره تئاتــر اســتانی بــه شــکل غيرمتمرکز 
برگــزار شــد، بهتــر بــوده امــا در کل از کيفيــت 
اجرايــی ضعيفــی برخــوردار اســت. بــه جــرات 
مــی تــوان گفــت هيچگونــه پيشــرفتی در 
ــاس  ــده و احس ــتان دي ــر خوزس ــت تئات وضعي

ــت. ــده اس نش
وی، يکــی از داليــل ضعيــف بــودن جشــنواره 
هــای اخيــر و بــه خصــوص امســال را حضــور 
ــردان  ــه و کارگ ــای باتجرب ــروه ه ــتن گ نداش
ــوان  ــت عن ــدان رقاب ــتان در مي ــدر اس ــای ق ه
کــرد کــه بــه علــت اينکــه از ســوی مديريــت 
ــا در دوره  ــر اســتان و جشــنواره ه ــی تئات اجراي
هــای گذشــته مــورد بــی مهــری قــرار گرفتند، 
ديگــر تمايلی بــرای شــرکت در جشــنواره های 
ــوم  ــرای عم ــه اج ــتر ب ــته و بيش ــتان نداش اس

ــد. ــرده ان ــدا ک ســوق پي
ــروع  ــا، ش ــان اجراه ــکان و زم ــی م ــه جاي جاب
بــا تاخيــر حتــی بيــش از يــک ســاعته نمايــش 
هــا، ورود بــی نظــم و غيرحرفــه ای تماشــاگران 
بــه خصــوص در اجراهــای پالتويــی کــه 
ــا و  ــردان ه ــل از شــروع کارگ ــم ســاعت قب ني
ــود  ــاص خ ــاگران خ ــی تماش ــئوالن اجراي مس
ــد و  ــی کردن ــی وارد م ــر از در اصل را از دری غي
ــد  ــی کردن ــش اعــالم م ــان شــروع نماي در زم
ظرفيــت تکميــل شــده و جايــی بــرای آن همه 
ــت  ــای طاق ــاعتها در گرم ــه س ــاگری ک تماش
فرســای اهــواز در صــف در انتظار ورود ايســتاده 
بــوده انــد، نيســت و ايرادهايــی ديگــر همــه از 
ــه  ــزاری جشــنواره اســت ک ــف برگ ــاط ضع نق
نــه تنهــا امســال بلکــه هــر ســاله جــزو دغدغه 
هــای هنرمنــدان و هنردوســتان اســتان بــوده و 

ــت. هس

ــر در  ــب تئات ــالن مناس ــود س lکمب
ــواز اه

قائــم مقــام دبيــر بيســت و هشــتمين جشــنواره 
تئاتــر خوزســتان در خصــوص تاخيرهــای يــک 
ــا  ــش ه ــرای نماي ــتر در اج ــاعته و گاه بيش س
توضيــح مــی دهــد: تــا زمانــی کــه کارگــردان 
نمايــش اجــازه ورود تماشــاگران را ندهــد ســتاد 
ــدول  ــق ج ــد برطب ــی توانن ــز نم ــی ني اجراي
زمانبنــدی عمــل کننــد که ايــن تاخير از ســوی 
کارگــردان هــا و گــروه هــای نمايشــی نيــز بــه 
ــرال  ــدی و اجــرای جن ــان و شــرايط دکوربن زم

ــا بســتگی دارد. ــروه ه گ
»حســين محمــدی« ادامــه مــی دهــد: در 
ــد  ــا باي ــکان اجراه ــی م ــه جاي ــوص جاب خص
ــه  ــاالر آيين ــال اجــرای نمايــش از ت گفــت انتق
بــه آفتــاب بــه دليــل بعــد مســافت تــاالر آينــه 
و بــه منظــور آســايش و رفــاه حــال تماشــاگران 
صــورت گرفــت و همچنيــن دليــل جابــه جايی 
ــاب در روز  ــاالر آفت ــالن ت ــو و س ــرای پالت اج
اول هــم بــه دليــل کثــرت جمعيتــی بــود کــه 
ــر  ــتند و اگ ــور داش ــه حض ــم افتتاحي در مراس
ــکان  ــد ام ــی ش ــرا م ــو اول اج ــش پالت نماي
ــن  ــت پايي ــاگران در ظرفي ــه تماش ــور هم حض
ــد  ــم باي ــاز ه ــه ب ــی شــد ک ــم نم ــو فراه پالت
گفــت يکــی از داليــل اصلــی مشــکالت ايــن 
جشــنواره و جشــنواره هــای ديگــر به کمبــود و 
ــر مناســب و  ــود ســالن هــای تئات ــی نب ــا حت ي
ــا  امکانــات اجرايــی ديگــر ماننــد پالتوهايــی ب

ــردد. ــی گ ــواز برم ــاال در اه ــت ب ظرفي
بــه نظــر مــی رســد تئاتــر اســتان خوزســتان 
ــی دارد  ــو گام برم ــه جل ــتر ب ــه بيش ــر چ ه
بيشــتر بــه مديريتــی اصولــی و حرفــه 
ــول  ــايد اص ــا ش ــد ت ــی کن ــدا م ــاز پي ای ني
حرفــه ای جــای خــود را بــه باندبــازی و 
ــر در  ــا ديگ ــد ت ــی بده ــی گروه انحصارطلب
زمــان برگــزاری جشــنواره هــا شــاهد برخــی 
رفتارهــای غيرحرفــه ای از ســوی گــروه 
هــای اجرايــی و متوليــان برگــزاری جشــنواره 

ــيم. ــا نباش ه
همچنيــن بايــد بــه دنبــال جــواب ايــن ســوال 
بــود کــه چــه چيــز و چــه شــرايطی باعــث می 
شــود کــه کســانی کــه ســال هــا خــاک صحنه 
ــی از  ــس از مدت ــد پ ــورده ان ــتان را خ ــر اس تئات
ــا در  ــه تنه ــد و ن ــی رون ــار م ــر کن ــه تئات صحن
ــچ  ــر در هي ــا ديگ ــه گاه ــا بلک ــنواره ه جش
عرصــه ای از تئاتــر اســتان ديــده نمــی شــوند، 
ــنواره  ــه در جش ــی ک ــروه هاي ــان و گ کارگردان
ــه در  ــتان بلک ــا در اس ــه تنه ــته ن ــای گذش ه
ــی  ســطح منطقــه ای و فجــر هــم حــرف هاي
ــز  ــی را ني ــام هاي ــتند و مق ــن داش ــرای گفت ب

ــد. ــرده بودن کســب ک
ــوتانی  ــی پيشکس ــای خال ــه ج ــر اينک و ديگ
اســت کــه ســالها بــرای اعتــالی تئاتــر اســتان 
زحمــت کشــيدند و شــايد اســتفاده از تجربيــات 
ــر  ــن هن ــرای اي ــرفت را ب ــد راه پيش ــا بتوان آنه

ــد. ــاز کن ــی درجــازده اســتان ب ــا ول پوي

کیفیت جشنواره تئاتر خوزستان هر سال دریغ از پارسال
ثائره حیاتی 
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ــر  ــه ه ــه ای ک ــه گون ــری دارد ب ــی جدایی ناپذی ــر آمیختگ ــا هن ــان ب  روح اصفه
ــی  ــدان اصفهان ــتان هنرمن ــش سرانگش ــانی از نق ــن، نش ــار که ــن دی ــه از ای گوش

می تــوان یافــت .

هنــوز زیبایــی هــای ایــن عمــارت چشــمگیر اســت. بنــای اصلــی از آجــر ســاخته 
شــده و دارای دو اشــکوبه اســت، گــچ بــری هــای نفیــس روی دیوارها، گــره چینی 
هــای بــکار رفتــه در ارســی هــا و درب هــای طاقــی شــکل و شیشــه هــای رنگــی، 
تزیینــات سرســتونها و سرشــیرها و جــان پنــاه ایــوان، نقاشــی هــای دیــواری کــه 
زیــر پوشــش گچــی خودنمایــی مــی کنــد و شــومینه ای کــه بــه ســردی گراییــده 

اســت.

مدتــی کوتــاه منتظــر مانــدم و در گشــوده شــد، مقابــل چشــمانم فضایــی تاریــک 
ــر در  ــه دیگ ــم، دو پل ــن رفت ــود، پایی ــتی ب ــم خش ــا ه ــه آن ه ــه ک ــود، از دو پل ب
ــی  ــبیه اتاقک ــی ش ــدم، جای ــتی« ش ــای »هش ــار وارد فض ــن ب ــت و ای ــمت راس س
چهــار پنج متــری، بــا ســقفی بلنــد و گنبــدی شــکل و تزئینــات زیبایــی در ســقف، 
ــه نظــر  ــگار هشــت ضلعی نیــز ب ــا همــان هشــتی کــه ان ــا عبــور از ایــن اتاقــک ی ب

می رســید، وارد حیــاط شــدم.

 کشــف »دســتکند میــکال« ســازه ای منتســب بــه دوران اشــکانی، برگ جدیــدی از 
تاریــخ منطقــه ســیاهکل و روســتای میــکال گشــوده و افقــی نــو در باســتان شناســی 

پیــش روی پژوهشــگران ایــن حــوزه گذاشــته اســت. 

میــرٍاث ایــــران
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»ميــکال« دهــی از دهســتان ميــکال بخــش ســياهکل اســت کــه 
ــت  ــا قدم ــتکندی ب ــف دس ــطه کش ــه واس ــش ب ــا نام ــن روزه اي
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــر ه ــط خب ــر خ ــکانيان، س ــه دوره اش ــب ب منتس
ــه  ــن منطق ــاکنان اي ــا، س ــه ه ــاس گفت ــر اس ــد ب ــر چن اســت. ه
ــد و  ــته ان ــر داش ــيدی خب ــه 40 خورش ــل از ده ــن تون ــود اي از وج
ــه در  ــی ک ــی هاي ــان بررس ــال 13۸3 در زم ــم در س ــار ه ــک ب ي
منطقــه ســياهکل انجــام مــی شــده، ايــن دســتکند کشــف شــده 
امــا مســدود بــودن دهانــه آن تــا بــه امــروز باعــث شــده بــود کــه 
باســتان شناســان از وجــود چنيــن دســتکندی اطالعــات کافــی و 
محکمــی نداشــته باشــند. در نهايــت طــی هفتــه هــای گذشــته، 
ريــزش حفــره ورودی ايــن تونــل، خبــر از کشــف ســازه ای  مربوط 
بــه دوره اشــکانيان داد و بــرگ جديــدی از تاريــخ منطقه ســياهکل 

ــکال گشــود. و روســتای مي
ــی  ــر تاريخ ــه اث ــا س ــن ب ــش از اي ــا پي ــه ت ــکال ک ــتای مي روس
ــر«  ــون ک ــای باســتانی »گ ــت رســيده گورســتان ه ــه ثب ــی ب مل
ــق  ــت 21543 و 21544 )متعل ــماره ثب ــا ش ــرا« ب ــن صح و »قزوي
ــان«  ــنگ س ــتان »س ــالد( و گورس ــل از مي ــک قب ــزاری ي ــه ه ب
بــا شــماره ثبــت 20610 متعلــق بــه دوره اشــکانی يکــی از مناطق 
باســتانی در شــرق گيــالن محســوب مــی شــد، حــاال بــا کشــف 
ــراث دار  ــده و مي ــل ش ــژه تبدي ــه ای وي ــه منطق ــتکند ب ــن دس اي

ــت. ــن اس تاريخــی که

lسازه ای منحصر به فرد مربوط به دوره اشکانی
ــتکند  ــن دس ــف اي ــر کش ــار خب ــته انتش ــای گذش ــه ه ــی هفت ط
ــر کشــف عتيقــه و  در رســانه هــا، اخبــار ضــد و نقيضــی مبنــی ب
ــه  ــکال را ب ــم روســتای مي ــن ســازه و حري گورســتان در داخــل اي
دنبــال داشــت امــا رئيــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل ميــراث 
فرهنگــی گيــالن  توضيــح مــی دهــد:  هيــأت باســتان شناســی 
گيــالن بــه منظــور ثبــت ايــن تونــل دســتکند در فهرســت بناهای 
ــرداری 2 روز   ــه ب ــازی و نقش ــتند س ــرای مس ــور و ب ــی کش ميراث

ــل را بررســی کــرده اســت. ــن تون داخــل اي
ولــی جهانــی مــی افزايــد: ايــن کاوش اوليــه بــه منظــور مســتند 
ــدی از  ــتان شناســی بع ــای باس ــاری ه ــذ مجــوز حف ــازی و اخ س
ــه و در صــورت  ــراث فرهنگــی کشــور صــورت گرفت ــازمان مي س
ارائــه مجــوز، ميــراث فرهنگــی گيــالن مــی توانــد بــه طــور جدی 
ــاری و  ــه حف ــوی، کار ادام ــی ق ــتان شناس ــأت باس ــک هي ــا ي و ب

ــد. ــال کن مطالعــات پژوهشــی در ايــن دســتکند را دنب
ــح  ــتکند توضي ــن دس ــت اي ــاره قدم وی درب
مــی دهــد: ايــن تونــل دســتکند در کل گيالن 
منحصــر بــه فــرد بــوده و از روی شــواهد 
موجــود مــی تــوان فهميــد کــه متعلق بــه دوره 
اشــکانی اســت و البتــه در دوره اســالمی هــم 

ــرد داشــته اســت. کارب
ــاری  ــد: از روی معم ــی ده ــه م ــی ادام جهان
ــه  ــر گمان ــواهد ديگ ــی ش ــد و برخ ــاق مانن ط
زنــی در ايــن بــاره کــه دســتکند ميــکال 
ــی  ــل بررس ــوده؛ قاب ــرا ب ــن ميت ــه آيي مهراب

ــت. اس
ايــن باســتان شــناس بــه حفــاری هــای 
غيرمجــازی کــه در ســال هــای گذشــته 
موجــب مســدود شــدن دهانــه ايــن دســتکند 
شــده اشــاره کــرده و مــی افزايــد: ســال هــای 
بســيار دور و بــر اثــر حفــاری هــای غيــر مجاز، 
ــگاه دســتکند بســته شــده  ــن مخفي ــه اي دهان
بــود امــا ريــزش ورودی تونــل باعــث شــد کــه 

ــا شــود. ــای باســتان شناســی مهي ــه ه ــکان جســتجو در يافت ام
ــتانی  ــتکند، گورس ــن دس ــاالی اي ــد: ب ــی کن ــح م ــی تصري جهان
باســتانی متعلــق بــه عصــر آهــن بــوده کــه در حفــاری هــای غيــر 

ــه اســت. ــار آن از بيــن رفت مجــاز قبــل از انقــالب، عمــده آث
 

lاطاع ساکنان منطقه از وجود تونل
 امــا رئيــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل ميــراث فرهنگــی 
گيــالن بــا اشــاره بــه ابعــاد ايــن تونــل دســت ســاز کــه هنــوز 
ــل دســتکند  ــد: تون انتهــای آن کشــف نشــده اســت، مــی افزاي
ميــکال در حــال حاضــر 150 متــر طــول و چهــار متــر عــرض 
و ســه متــر و 20ســانتی متــر ارتفــاع دارد و بــا توجــه بــه 
ــاالی  ــاع ب ــه در ارتف ــاد آن ک ــاد زي ــان و ابع ــوژی آن زم تکنول
ــت  ــده، دارای اهمي ــده ش ــا کن ــطح دري ــر از س ــزار و 700 مت ه

ــت. ــادی اس زي
ــای  ــه ه ــار تمبوش ــق آب، آث ــای عمي ــاه ه ــود چ ــی از وج جهان
ــن روشــنايی و  ــه منظــور تامي ــه ســوزها ب ســفالی، دودکــش و پي
امــکان زندگــی در تونــل نــام بــرده و تصريــح مــی کنــد: ايــن آثــار 
نشــان مــی دهــد ايــن تونــل عميــق بــه عنــوان يــک مخفيــگاه 
بــزرگ در زمــان خطــر و يــا محــل زندگــی هــم در دوره اشــکانی و 

ــرد داشــته اســت. هــم در دوره اســالمی کارب
ايــن باســتان شــناس بــا اشــاره بــه فاصلــه 300 متــری ايــن تونــل 
ــد:  ــی گوي ــکال م ــا دســتکند ديگــری در روســتای مي دســتکند ب
ــل  ــای تون ــاخه ه ــی از ش ــاخه دارد؛ يک ــور دو ش ــگاه مذک مخفي
درســت در زيــر خانــه هــای روســتای ميــکال عبــور کــرده اســت.
ــی  ــدم و از نزديک ــزارع گن ــل دوم از م ــد: تون ــی افزاي ــی م جهان
ــه  ــه غــرب ب ــداد شــرق ب ــور کــرده و در امت ــکال عب روســتای مي

ــود. ــی ش ــی م ــتا منته ــارج روس خ
وی تأکيــد مــی کنــد: کاربــرد قطعــی ايــن تونــل هنــوز بــرای مــا 
ــدی  ــتان شناســی ج ــای باس ــد کاوش ه روشــن نيســت و نيازمن
ــل  ــر دو تون ــال اتصــال ه ــه احتم ــه ب ــا توج ــی ب ــری اســت ول ت
ــاه آب،  ــود چ ــن وج ــکال و همچني ــا روســتای مي و خروجــی آن ب
دودکــش و پيــه ســوز، مــی توانســته بــه عنــوان مخفيــگاه طوالنی 

مــدت مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
رئيــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل ميــراث فرهنگــی گيــالن 
بــا اشــاره بــه يادداشــت هــای »منوچهــر ســتوده« در جلــد 
ــد: از  ــی کن ــر نشــان م ــترآباد« خاط ــا اس ــتارا ت ــاب »از آس دوم کت
يادداشــت هــای ايــن محقــق برمــی آيــد کــه خــود شــخصا تونــل 
ــی بســنده کــرده اســت  ــه روايــت هــای محل ــده اســت و ب را ندي
ــی از  ــد اهال ــی ده ــان م ــا نش ــت ه ــن رواي اي

ــد. ــوده ان ــر ب ــی باخب ــن تونل وجــود چني
ــه  ــی ک ــا زمان ــد: ت ــی کن ــد م ــی تاکي جهان
ــتای  ــی در روس ــتانی شناس ــای باس کاوش ه
ــورت  ــر ص ــری اخي ــتکند 15 مت ــکال و دس مي
نگيــرد،  نمــی تــوان در مورد کشــفيات باســتان 
ــه داد و بــه شــنيده  شناســی نظــر مســتدل ارائ

ــرد. ــان ک ــا اطمين ه
هنــوز مشــخص نيســت کــه عمــق دســتکند 
بــه جــا مانــده از دوران اشــکانی بــه کجــا ختــم 
شــود و مديــران ميــراث فرهنگــی اســتان برای 
حفــظ و حراســت و البتــه ثبــت ميراثــی آن چــه 
ــی  ــه ب ــا آنچ ــند ام ــته باش ــی داش ــه هاي برنام
ــت اســت اينکــه، دســتکند  ــد دارای اهمي تردي
ــه  ــی در کارنام ــرگ زرين ــکال، ب ــتای مي روس
باستان شناســی اســتان گيــالن محســوب 
شــده و بايــد بــه عنــوان ميراثــی گرانبهــا از آن 

ــرد. بهــره ب

میـراث ایــران

کشــف »دســتکند میــکال« ســازه ای 
منتســب بــه دوران اشــکانی، بــرگ 
ــیاهکل و  ــه س ــخ منطق ــدی از تاری جدی
روســتای میــکال گشــوده و افقــی نــو در 
باستان شناســی پیش روی پژوهشگران 

ــت.  ــته اس ــوزه گذاش ــن ح ای
مهری 

شیرمحمدی
مریم قاضی زاده

»دستکند میکال«برگ جدیدی از تاریخ 
سیاهکل/عمق تونل اشکانی مشخص نیست
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میـراث ایــران

حمامــی که پــدر حــاج احمــد ســاخت و روزگاری 
ــگل  ــش جن ــای جنب ــک ه ــتفاده چري ــورد اس م
ــی  ــال خوش ــا ح ــن روزه ــت؛ اي ــی گرف ــرار م ق
ــای  ــال ه ــر از مســاحت آن در س ــدارد. 115مت ن
اخيــر در اثــر تعريــض جــاده کســما از بيــن رفــت 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــه س ــود آنک ــا وج و ب
ــار  ــت آث ــام را در فهرس ــن حم ــال 13۸2 اي از س
بناهــای ميراثــی کشــور بــه ثبــت رســانده؛ 
ــت،  ــار مرم ــی اعتب ــره چکان ــق قط ــی ترزي ول
ــام  ــه حم ــن کهن ــر ت ــا ب ــت احي ــون رخ تاکن
کســما نپوشــانده اســت و بــه رغــم وعــده هــای 
فرمانــدار صومعــه ســرا و مديــر ميــراث فرهنگی 
ايــن شهرســتان مبنــی بــر تغييــر کاربــری ايــن 
حمــام بــه عنــوان مــوزه اســناد جنبــش جنــگل، 
امســال همايــش جنبــش جنــگل بــا محوريــت 
ــکالت  ــود و مش ــی ش ــزار م ــما برگ ــش کس نق
ــا،  ــن بن ــری اي ــر کارب ــای تغيي ــی پيــش پ حقوق
ــر  ــر راه تغيي ــر س ــزرگ ب ــی ب ــان مانع همچن

ــت. ــری آن اس کارب
 

lتعریــض جــاده و تخریــب نیمــی از 
حمــام تاریخــی کســما

ــه در  ــما ک ــح کس ــاج صال ــوادگان ح ــی از ن يک
حــال حاضــر مســئوليت حمــام را در اختيــار دارد 
مــی گويــد: حمــام در حــال حاضــر 200 متــر زير 
ــود  ــی در اصــل وســعت آن بيشــتر ب ــا دارد ول بن
ــض  ــرای تعري ــته اداره راه ب ــای گذش ــال ه و س

ــرد. ــب ک ــر آن را تخري ــاده، 115 مت ج
»صمــد صالحــی« ادامــه مــی دهــد:  جــد بزرگ 
ــن حمــام اســت.  ــی اي ــح« بان مــن، »حــاج صال
ــدر حــاج احمــد و حــاج محمــود  ــح پ حــاج صال
ــدون  ــود. حــاج محمــود ســال 1320 ب کســما ب
ــد  ــی کن ــف م ــام را وق ــان، حم نظــر ديگــر وارث
ــه  ــت و ب ــی اس ــام اوقاف ــر حم ــال حاض و در ح

ــده اســت. ــاره بن ــاله در اج صــورت 99 س

ــض  ــرای تعري ــته اداره راه ب ــای گذش ــال ه س
ــب  ــام را تخري ــر از مســاحت حم ــاده، 115 مت ج
کردايــن بازمانــده از خانــدان حــاج صالــح، 
ــبت  ــش نس ــال پي ــه 300س ــام را ب ــت حم قدم
ــه از  ــه ک ــد: آنگون ــی کن ــان م ــد و بي ــی ده م
بــزرگان شــنيده ام، معمــار حمــام يــک اصفهانی 
و يــا کاشــانی اســت ولــی بانــی آن حــاج صالــح 
بــوده کــه زمينــش را بــرای ســاخت يــک مــکان 
ــار قــرار داده و آنطــور کــه  عــام المنفعــه در اختي
شــنيده ام، حمــام در اواخــر دوره قاجــار يــک بــار 

ــت. ــده اس ــازی ش بازس

lاعتبارهــای قطــره چکانــی و آســیب 
بــه حمــام کســما

ــی و  ــه مرمــت هــای جزي ــا اشــاره ب صالحــی ب
ناقــص حمــام توســط ســازمان ميــراث فرهنگی 
ادامــه مــی دهــد: از ســال ۸2 کــه حمــام کســما 
ــراث طــی دو  ــود مي ــرار ب ــی شــد، ق ــت ميراث ثب
ــد.  ــت کن ــام را مرم ــل حم ــور کام ــه ط ــال ب س
ــا  ــت بن ــه مرم ــدام ب ــم اق ــار ه ــه ب ــون س تاکن
کــرده ولــی هنــوز مرمــت تکميل نشــده اســت و 
يــک بــار در ســال 13۸۸، يــک بــار چهــار ســال 
ــی  ــت هاي ــال مرم ــن پارس ــته و همچني گذش

ــی انجــام شــده اســت. جزئ
وی ضمــن انتقــاد از نحــوه مرمــت ميــراث، ادعــا 
دارد کــه ايــن ســازمان بــه جــای مرمــت، بــه بنا 

آســيب زده اســت.
ــراث  ــازمان مي ــد: س ــی کن ــه م ــی اضاف صالح
فرهنگــی بخــش هايــی از پــی و ديوارهــا را 
ــارات  ــب کــرده ضمــن اينکــه چــون اعتب تخري
ميــراث در ســال هــای يــاد شــده ناکافــی بــوده، 
عــدم مرمــت کامــل بنــا موجــب شــده در بــرف 
ــا  ــه بن ــته، ب ــای گذش ــال ه ــنگين س ــای س ه
آســيب هــای جــدی وارد شــود. بــه عنــوان نمونه 
ميــراث فرهنگــی يــک ســقف کاذب روی حمــام 

زده بــود کــه در بــرف ســنگين ســه ســال پيــش، 
ــد. ــراب ش ــاره خ ســقف دوب

ــی  ــای زينت ــی کاری ه ــه کاش ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــد: در مرم ــی کن ــح م ــام تصري ــل حم داخ
هــای ميــراث بخــش هايــی از کاشــی کاری هــا 

ــه اســت. ــن رفت ــم از بي ه
 

در  کســما  حمــام  ملــی  lثبــت 
1382 شــهریور 

کارشــناس مســئول ثبــت بناهــای ميراثــی 
ــه  ــما را ب ــی کس ــام تاريخ ــت حم ــالن، قدم گي
اواســط قاجــار مــی رســاند توضيــح مــی دهــد: 
متأســفانه ورودی و ســربينه حمــام در ســال های 
ــه  ــن رفت ــاده از بي ــض ج ــر تعري ــته در اث گذش

ــت. اس
ســيد مهــدی ميرصالحــی مــی افزايــد: بــا توجــه 
ــن  ــه اي ــر چ ــه کوچکــی دهســتان کســما، اگ ب
ــن  ــا اي ــی بناســت ب ــات داخل ــد تزيين حمــام فاق
وجــود، ســازمان ميــراث فرهنگــی توانســت ايــن 
اثــر ميراثــی را  در 11شــهريور 13۸2 و به شــماره 
ــه  ــی کشــور ب 9941 در فهرســت بناهــای ميراث

ثبــت برســاند.

ــت  ــرای مرم ــار ب ــون اعتب 100lمیلی
ــت ــاز اس ــما نی ــام کس حم

ــه  ــتان صومع ــی شهرس ــراث فرهنگ ــر مي مدي
ــد  ــی دان ــام را نم ــق حم ــت دقي ــز  قدم ــرا ني س
ــا  ــما ت ــام کس ــه حم ــد ک ــی کن ــد م ــی تايي ول
کنــون در ســه مرحلــه توســط ســازمان ميــراث 
فرهنگــی مرمــت شــده امــا بــه دليــل تخصيص 
اعتبارهــای محــدود، هنــوز مرمــت بنــا تکميــل 

ــت. ــده اس نش
ــل  ــرای تکمي ــد: ب ــی گوي ــرگان م ــا مه عليرض
نهايــی بــه منظــور تغييــر کاربــری حمام کســما، 
ســازمان ميــراث فرهنگــی نيازمنــد 100 ميليون 
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــت و ب ــار اس ــان اعتب توم
اعتبارهــای ميــراث فرهنگــی، بــا فرمانــدار 
صومعــه ســرا و نماينــده ايــن شهرســتان در 
ــم  ــس شــورای اســالمی مذاکــره کــرده اي مجل
ــع  ــام را از مناب ــار مرمــت حم ــا بخشــی از اعتب ت
شهرســتان تاميــن کــرده و پــس از مرمــت، 

مديريــت و تغييــر کاربــری حمــام تحويــل 
ــود. ــما داده ش ــاری کس دهي

وی وعــده مــی دهــد حمــام کســما بــه عنــوان 
ــی  ــری م ــر کارب ــگل تغيي ــش جن ــوزه جنب م
ــی  ــه يک ــن رابط ــد: در همي ــی افزاي ــد و م ده
ــرده،  ــی ک ــالم آمادگ ــما اع ــان کس از فرهنگي
اســنادی را کــه در مــورد نقــش کســما در جنبش 
جنــگل جمــع آوری کــرده اســت؛ در ايــن حمــام 
ــش  ــه نماي ــا ب ــن بن ــوار اي ــازه ای در ج ــا س و ي

درآورد.
بــرای تکميــل نهايــی بــه منظــور تغييــر کاربری 
حمــام کســما، ســازمان ميــراث فرهنگــی 
نيازمنــد 100 ميليــون تومــان اعتبــار اســت و بــا 
توجــه بــه کمبــود اعتبارهــای ميــراث فرهنگــی، 
بــا فرمانــدار صومعــه ســرا و نماينــده ايــن 
شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی مذاکره 
ــار مرمــت حمــام  ــا بخشــی از اعتب کــرده ايــم ت
ــس از  ــرده و پ ــن ک ــتان تامي ــع شهرس را از مناب
مرمــت، مديريــت و تغييــر کاربــری حمــام 

ــود. ــما داده ش ــاری کس ــل دهي تحوي

ــی،  ــع حقوق ــع موان ــورت رف lدرص
حمــام بــه دهیــاری واگــذار مــی شــود

ــی  ــک فعل ــی« - مال ــد صالح ــد »صم ــر چن ه
ــدار  ــا فرمان ــود ب ــر خ ــت اخي ــام- از نشس حم
ــراث  ــت مي ــرا و مديري ــه س ــتان صومع شهرس
ــد و  ــی ده ــر م ــتان خب ــن شهرس ــی اي فرهنگ
اذعــان مــی دارد کــه فرمانــدار بــه منظــور 
ــری حمــام وعــده  تکميــل نهايــی و تغييــر کارب
هــای خوبــی بــه وی داده  ولــی فرمانــدار 
شهرســتان صومعــه ســرا مــی گويــد: تــا 
ــود،  ــل نش ــام ح ــن حم ــی اي ــکالت حقوق مش
ــری آن بودجــه ای  ــرای تغييرکارب ــوان ب نمــی ت

داد. تخصيــص 
ــی  ــع حقوق ــور« از موان ــماعيل پ ــين اس »حس
ــر داده  ــام خب ــری حم ــر کارب ــر راه تغيي ــر س ب
ــر  ــال حاض ــام در ح ــد: حم ــی ده ــح م و توضي
ــرد ديگــری اســت.  ــی اســت و در اجــاره ف اوقاف
ــا،  ــام کس ــری حم ــر کارب ــت و تغيي ــرای مرم ب
فرمانــداری آمادگــی دارد تــا بخشــی از اعتبــارات 
ــی  ــد ول ــه کن ــن منظــور هزين شهرســتان را بدي

مهری 
شیرمحمدی

حمــام تاریخــی »کســما« یکــی از بناهــای یــادگار مانــده از جنبــش جنــگل، 
چشــم انتظــار رخــت احیــاء و مرمــت بــر قامــت خســته و فرتــوت خویش 

اســت. 
در دهســتان کســمای شهرســتان صومعــه ســرا، حمامــی تاریخــی وجــود 
دارد کــه یادگارهایــی از جنبــش جنــگل را در دل خــود جــا داده اســت. 
ــان از  ــک خ ــرزا کوچ ــری می ــه رهب ــگل ب ــش جن ــن جنب ــه آغازی نقط
ــت،  ــای نخس ــال ه ــمایی« در س ــد کس ــاج احم ــد و »ح ــاز ش ــما« آغ »کس

ــرد. ــه ک ــش آزادی خواهان ــن جنب ــف ای ــود را وق ــوی خ ــادی و معن ــای م ــام نیروه تم

تن کهنه حمام »کسما« چشم انتظار 
رخت احیاء است
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میـراث ایــران

ــی آن  ــع حقوق ــد موان ــی باي در گام نخســت م
ــود. ــرف ش برط

ــتی  ــه نشس ــن زمين ــد: در همي ــی افزاي وی م
ــار کســما، فــردی کــه حمــام  ــا حضــور دهي ب
را در اجــاره دارد و مديــر ميــراث فرهنگــی 
ــم و در  ــته اي ــرا داش ــه س ــتان صومع شهرس
ــود،  ــرف ش ــع برط ــن موان ــه اي ــی ک صورت
ــرای  ــرا ب ــه س ــتان صومع ــداری شهرس فرمان

ــی دارد. ــت آمادگ ــار مرم ــص اعتب تخصي
ــود:  ــی ش ــادآور م ــرا ي ــه س ــدار صومع فرمان
يــک ســرمايه گــذار بخــش خصوصــی 
ــرده  ــی ک ــالم آمادگ ــه اع ــن زمين ــم در اي ه
و طرحــی بــه منظــور تغييــر کاربــری حمــام 
ــروش  ــه و ف ــه ســفره خان تاريخــی کســما ب
صنايــع دســتی و بومــی محلــی گيــالن 

ــت. ــه داده اس ارائ
 

lتغییر کاربری در صورت توافق
ــی  ــه زمين ــی وقفنام ــد صالح ــه صم ــا اينک ب
ــاخته  ــده، برس ــاخته ش ــام در آن س ــه حم را ک
وراث مــی دانــد ولــی دهيار کســما عقيــده دارد 
عرصــه حمــام توســط حــاج صالــح کســمايی 

ــت. ــده اس ــف ش وق
ــی  ــينه تاريخ ــاره پيش ــنی« درب ــون حس »دام
ــه نقــل از ســالخوردگان محــل  ايــن حمــام، ب
ــی از  ــنيده ام، يک ــه ش ــه ک ــد: آنگون ــی گوي م
ــن  ــور از اي ــگام عب ــری، هن ــاهزادگان قج ش
ــه »قصــاب  ــوم ب ــه ای موس ــه در منطق منطق
ــد و متوجــه مــی شــود  ــراق مــی کن ســرا« اُت
کــه اهالــی ايــن منطقــه فاقــد حمــام عمومــی 
هســتند و بــرای اســتحمام در منازل شــخصی 
در مضيقــه انــد. بــه هميــن دليــل دســتور مــی 
ــن  ــح زمي ــاج صال ــی بســازند و ح ــد حمام ده

ــد. ــی کن ــف م ــن منظــور وق خــود را بدي
وی مــی افزايــد: مــا بــا اداره اوقــاف شهرســتان 
صومعــه ســرا مذاکــره کــرده ايــم و بــه نتايــج 
خوبــی هــم رســيده ايــم و پــس از آنکــه 
فرمانــداری قبــول کــرد اداره حمــام بــا دهياری 
باشــد؛ مــی توانيــم بــرای تغييــر کاربــری اقدام 

ــم. کني
ــری  ــر کارب ــه تغيي ــما  ب ــار کس ــد دهي هرچن
زودهنــگام حمــام کســما اميــدوار اســت بــا ين 
حــال اجــاره دار حمــام معتقــد اســت ســازمان 
ميــراث فرهنگــی بــه ملــک آســيب زده و 
ــا دهيــار منــوط بــه کســب رضايــت  توافــق ب

وی اســت.
ــويم،  ــی ش ــک م ــاه نزدي ــه آذرم ــدر ب هرچق
خاطــره جنبــش جنــگل کــه بــذرش در جنگل 
هــای تولــم پاشــيده شــد؛ بيشــتر تداعــی مــی 
ــرد متمکــن کســمايی کــه  شــود و خاطــره م
ــود را از  ــوی خ ــادی و معن ــای م ــت ه حماي
جنبــش دريــغ نکــرد و اواخــر عمــر را در فقــر 
و تبعيــد بســر بــرد، پــر رنــگ تــر مــی شــود.
حمــام تاريخــی کســما مــی توانســت آذرمــاه 
ــما در  ــش کس ــناد نق ــی از اس ــال، بخش امس
جنبــش جنــگل را بــه مــردم نشــان دهــد ولی 
ــار اوقــاف  ــع حقوقــی ملکــی کــه در اختي موان
اســت از يــک ســو و فقــدان اعتبــارات ميــراث 
فرهنگــی بــرای مرمــت بنــا، از ســويی ديگــر، 
ــپرده  ــه فراموشــی س ــه بوت ــام کســما را ب حم

اســت.

اینجــا یــزد اســت، قدیمی تریــن شــهر خشــتی 
ــت،  ــر خش ــت ب ــش خش ــه خانه های ــان ک جه
بــا پوششــی از کاه گل و تزئیناتــی از گــچ و 
ــره« را  ــاک و خاط ــت و خ ــهر »خش ــه، ش شیش

ــت.  ــرده اس ــی ک ــر نقاش ــر دل کوی ب

ــال و  ــزد ش ــی ي ــای قديم ــن خانه ه ــی از زيباتري ــای يک ــرای تماش ب
ــا در  ــنيده  و باره ــه ش ــی ک ــه زيبايی هاي ــا وســعت هم ــم ت کاله می کن
ــه ای کــه در دل بافــت  ــر کــرده ام را از نزديــک ببينــم خان ذهــن تصوي
تاريخــی يــزد جــا خــوش کــرده و بی توجــه بــه همســايگان ســنگی و 

ــد. ــه می ده ــود را ادام ــات خ ــيمانی اش حي س
ــی بافــت  ــه دســت، راهــی کوچه هــای تنــگ و باريــک کاه گل آدرس ب
تاريخــی می شــوم، کوچه هايــی کــه مملــو از زيبايــی اســت امــا 
ــه  ــا ک ــر، همان ه ــاری ديگ ــی از دي ــا لباس هاي ــنا ب ــای ناآش چهره ه
مهمانــان ناخوانــده می خوانندشــان، گويــی تناســبی بــا ايــن خانه هــای 

ــدارد. خشــتی ن
ــی  ــک در چوب ــار ي ــتی در کن ــد پس ــا ک ــت ام ــری نيس ــالک خب از پ
قديمــی امــا خوش رنــگ و لعــاب خودنمايــی می کنــد، يــک تکــه فلــز 

ــی. ــگ خاک ــه رن ــار آن هم ــگ در کن آبی رن

lمعمــاری زیبــای یــزدی از در ورودی تــا ســرداب 
زیرزمیــن

ــط دو  ــت، فق ــگ نيس ــری از زن ــا خب ــردم ام ــگ می گ ــال زن ــه دنب ب
ــم  ــه در قدي ــودم ک ــنيده ب ــود، ش ــده می ش ــمت در دي ــون در دو س کل
ــا  ــد ت ــردان می نواخته ان ــان و ديگــری را م ــا را زن ــن کلون ه يکــی از اي
ــا صدايــی کــه از در شــنيده می شــود، بفهمــد پشــت در  ــه ب صاحب خان
زن اســت يــا مــرد، کلــون دايــره ای شــکل را چنديــن بــار بــه در کوبيدم 
ــين،  ــور و ماش ــه صــدای موت ــردم بااين هم ــودم احســاس می ک ــا خ ام

بعيــد اســت ايــن صــدا بــه داخــل خالــه برســد.
مدتــی کوتــاه منتظر مانــدم و در گشــوده شــد، مقابــل چشــمانم فضايی 
تاريــک بــود، از دو پلــه کــه آن هــا هــم خشــتی بــود، پاييــن رفتــم، دو 

پلــه ديگــر در ســمت راســت و ايــن بــار وارد فضــای »هشــتی« شــدم، 
ــدی  ــد و گنب ــقفی بلن ــا س ــری، ب ــار پنج مت ــی چه ــبيه اتاقک ــی ش جاي
شــکل و تزئينــات زيبايــی در ســقف، بــا عبــور از ايــن اتاقــک يــا همــان 
ــاط  ــه نظــر می رســيد، وارد حي ــز ب ــگار هشــت ضلعی ني هشــتی کــه ان

شــدم.
اصــاًل گمــان نمی کــردم بعدازايــن هشــتی وارد چنيــن فضايــی شــوم، 
ــای  ــا دره ــود ب ــاق ب ــادور آن ات ــه دورت ــزرگ ک ــبتاً ب ــاط نس ــک حي ي
ــه  ــدون در ک ــاق ب ــک ات ــروی ي ــی، روب ــه های رنگ ــی و شيش چوب
ــا عــرض  ــک حــوض کم عمــق ب ــود، ي ــدا ب ــراز آن پي ــر ف ــری ب بادگي
شــايد 1.5 متــر امــا بــا طــول حــدود 5 متر وســط حيــاط بــود و دورتــادور 
حــوض نيــز درختــان نارنــج و انــار و گل هــای الله عباســی و شــمعدانی.

همان گونــه بــود کــه شــنيده بــود، نهايــت زيبايــی و ســادگی، از طــرف 
ــرای  ــگار اينجــا ســاکن نيســت و گاهــی ب ــه کــه او هــم ان صاحب خان
ميزبانــی از مهمانــی درب خانــه را می گشــايد، بــه تــاالر هدايــت شــدم، 
ــه  ــود. اگرچ ــر ب ــش بادگي ــر باالي ــت و ب ــه در نداش ــی ک ــان اتاق هم
گردوغبــار همه جــا را فراگرفتــه امــا چيــزی از زيبايی هــای تــاالری کــه 
ديــوارش مثــل ديــوار حيــاط کاه گلــی و بــا رده هايــی از گــچ تزئين شــده 
ــای  ــه درآورده و از آن پارچه ه ــج طاقچ ــار پن ــوارش چه ــر دي ــود و ب ب
ترمــه آويــزان و کــف بــا زيلــو و پشــتی های ترمــه پوشــيده بــود، کــم 

نمی کــرد.
ــود، گرچــه از ايــن خانه هــا  ــه قــول امروزی هــا کامــاًل نوســتالژيک ب ب
ــی را  ــن خانه هاي ــی در چني ــعادت زندگ ــز س ــودم و هرگ ــده ب ــر دي کمت
ــا را حــس  ــن خانه ه ــه در اي ــرژی نهفت ــاًل می شــد ان ــا کام ــتم ام نداش
کــرد، ســفره هايی کــه در هميــن تــاالر گســترده می شــد، عصرهايــی 
ــوی خــاک  ــاط، ب ــر روی کاه گل و خشــت های حي ــا آب پاشــی ب ــه ب ک
ــم  ــج در ه ــکوفه های بهارنارن ــر ش ــا عط ــت و ب ــا را فرامی گرف همه ج

ــر. ــزی ديگ ــی و دل انگي ــم زيباي ــک عال می آميخــت و ي
ــش  ــود و پدربزرگ ــا ب ــن بن ــی اي ــک اصل ــوه مال ــه، ن ــم صاحب خان خان
کــه معمــاری مشــهور و چيره دســت بــود، حــدود 100 ســال پيــش ايــن 
خانــه را خودســاخته و تــا حــدود هفــت، هشــت ســال پيــش هــم، يعنی 
تــا زمانــی کــه مادربزرگــش زنــده بــود، ايــن خانــه هنــوز بــوی زندگــی 

مــی داد و مســکونی بــود.
خانــم صالحــی کــه نــوه دختــری اســتاد ســيد محمــد بنــا اســت، خــود 
يکــی از پژوهشــگران فرهنــگ عامــه يــزد بــوده و سال هاســت دربــاره 

خانه هایی در شهر»خشت و خاک و خاطره«/
دل ها هنوز برای بادگیر می تپد
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ــت. ــت به قلم اس ــگ آن دس ــزد و فرهن ي
ــود  ــر موج ــک عناص ــم، تک ت ــه می خواه ــت چ ــگار می دانس ان
ــه  ــرد، از اين هم ــان ک ــف و فلســفه ايجــاد آن را بي ــا را توصي در بن

ــودم. ــزدی شــگفت زده شــده ب ــت معمــاران ي هــوش و دراي

ــان از  ــی نش ــای قدیم ــی روی دره ــای طای lقپه ه
ــه دارد ــن صاحبان دی

از همــان در ورودی شــروع کــرد، می گفــت: در قديــم همــه درهــا 
ــرده  ــرای درهــا به کارب ــاً تزئينــات يکســانی ب ــوده و تقريب چوبــی ب
ــر روی درهــای  ــب ب می شــد، آن قپه هــای طاليی رنگــی کــه اغل
قهوه ای رنــگ خودنمايــی می کنــد، بســته بــه کوچــک يــا بــزرگ 
بــودن در، پنج تايــی، دوازده تايــی يــا چهارده تايــی اســت کــه ايــن 
قپه هــا نشــان از مســلمان بــودن صاحب خانــه و اعتقــاد آن هــا بــه 
پنج تــن آل عبــا، دوازده امــام يــا چهــارده معصــوم دارد و ازآنجاکــه 
زرتشــتی ها و مســلمانان و تعــدادی از خانوارهــای يهــودی در يــزد 
ــه  ــان هايی ک ــا و نش ــته اند، دره ــم می زيس ــار ه ــال ها در کن س
ــه  ــن صاحب خان ــان از دي ــواًل نش ــتند معم ــا می گذاش روی آن ه

داشــت.
از کلون هــا هــم می گويــد، همان هايــی بــود کــه مــن هــم 
شــنيده بــودم، کلــون گــرد صــدای ظريف تــری دارد و به اصطــالح 
صــدای زيــر دارد کــه زنــان آن را می نواخته انــد و کلــون 
ــد  ــردان آن را می نواخته ان ــم دارد و م ــی ب ــکل صداي ــتطيل ش مس
و ايــن کلون هــا دقيقــاً کاربــرد آيفــون تصويــری امــروز را دارد، بــا 
توجــه بــه اعتقاداتــی کــه مــردم آن زمــان داشــتند، اگر زنی پشــت 
ــه  ــردن در مراجع ــاز ک ــرای ب ــه ب ــکان زن خان ــد ام ــا ح ــود، ت در ب
می کــرد و اگــر مــرد بــود، مــردان مراجعــه می کردنــد يــا زن خانــه 
باحجــاب کامــل بــر آســتانه در ظاهــر می شــد.برعکس حــاال کــه 
بــا بــاز شــدن درب خانــه، تــا تــه آشــپزخانه و گاهــی اتاق خــواب و 
... پيداســت، آن موقع هــا حتــی بــرای حيــاط خانه هــا هــم حرمــت 
قائــل بودنــد و هشــتی در واقــع حــد فاصــل ميــان فضای بيــرون و 

فضــای درون خانــه بــود.
هشــتی ها هــم کاربــردی برآمــده از فرهنــگ مــردم يــزد 
ــد: برعکــس  ــورد هشــتی می گوي ــم صالحــی در م داشــته اند. خان

ــه آشــپزخانه و گاهــی  ــا ت ــه، ت ــاز شــدن درب خان ــا ب حــاال کــه ب
اتاق خــواب و ... پيداســت، آن موقع هــا حتــی بــرای حيــاط 
ــع حدفاصــل  ــد و هشــتی درواق ــل بودن ــت قائ ــم حرم ــا ه خانه ه
ميــان فضــای بيــرون و فضــای درون خانــه بــود کــه هميــن فضــا 

را در برخــی شــهرها به جــای هشــتی، بيرونــی می خواننــد.
ــوده، در  ــازی ب ــرای خانه س ــا ب ــت يزدی ه ــم اوج دراي کاه گل ه
ــح ســاختمانی  ــه مصال ــر از بقي ــد: کاه گل زودت ــورد می گوي ــن م اي
خنــک می شــود و ايــن قابليــت را دارد کــه خنکــی را تــا ســاعتی در 
خــود ذخيــره کنــد دقيقــاً مثــل کــوزه کــه می توانــد آب درون خــود 
را گــوارا نــگاه دارد، ازآنجاکــه يــزد اقليمــی گــرم داشــته، کاه گل  در 
ــر بســزايی داشــته ضمــن اينکــه هميــن  خنــک نگاه داشــتن تأثي

ــه خــود جــذب  ــر ب ــور خورشــيد را زودت کاه گل، در هــوای ســرد، ن
می کنــد و در زمســتان های ســوزان و خشــک کويــر، ســبب 

ــت. ــده اس ــا می ش ــدن فض ــر ش گرم ت
مريــم صالحــی در مــورد اتاق هــای ســه دری و پنــج دری 
نيــز دانســته هايش بــا دنيايــی از خاطــرات شــيرين زندگــی 
بــا مادربــزرگ و پدربــزرگ و خاله هايــش آميختــه می شــود، 
می گويــد: در قديــم بچه هــا به ويــژه پســرها بعــد از ازدواج 
ــا  ــالی ب ــل 10 س ــواًل حداق ــدند و معم ــتقل نمی ش ــه مس بالفاصل

پــدر و مــادر خــود در ايــن خانه هــا زندگــی می کردنــد.

lسرداب هایی که یخچال مردمان قدیم بود
ــج دری از لحــاظ رفــت و آمــد، اتاق هــای  اتاق هــای ســه دری و پن
کامــال مســتقلی هســتند و گرچــه همــه دورتــادور حيــاط ســاخته 
ــد امــا ورودی همــه آنهــا  ــه حــوض دارن شــده و پنجره هايــی رو ب
ــد،  ــا فرزندانشــان زندگــی می کردن مســتقل اســت، آنهايــی کــه ب
ايــن اتاق هــا را در اختيــار آنهــا قــرار می دادنــد و هميشــه بهتريــن 
اتــاق بــرای نوعروس هــا بــود و مطبــخ يــا همــان آشــپزخانه نيــز 
ــود  ــی وج ــه يخچال ــم ک ــرا در قدي ــود زي ــن ب ــوال در زيرزمي معم
ــال  ــوان يخچ ــه عن ــا ب ــرداب خانه ه ــن و س ــت، از زيرزمي نداش

ــد. ــتفاده می ش اس
امــا بادگيــر يکــی از بی نظيرتريــن ســازه های ســاختمان های 
ــر روی تاالرهــا، همــان  ــزد اســت، بادگيرهــا معمــواًل ب قديمــی ي
ــا در  ــن اتاق ه ــدند و اي ــاخته می ش ــزرگ س ــی در ب ــای ب اتاق ه
تابســتان محــل اســتراحت و نشست وبرخاســت اهالــی خانــه بــود 

ــد. ــام می دادن ــر را انج ــاً کار کول ــازه ها دقيق ــن س ــرا اي زي
خانــم صالحــی می گويــد: تاالرهــا دقيقــاً مقابــل حــوض و 
ــاخته  ــوض س ــر از ح ــر باالت ــا دو مت ــک ت ــدود ي ــی ح در ارتفاع
ــه  ــاالر ب ــاالر می شــد، از ت ــر وارد ت ــادی کــه از بادگي می شــدند و ب
ــه  ــای خان ــه فضاه ــب بقي روی آب حــوض می رســيد و به اين ترتي
نيــز اندکــی خنک تــر می شــد و بــه ايــن دليــل بــود کــه گرمــای 
ــود. ــل ب ــزد، قابل تحم ــم ي ــتان قدي ــرم تابس ــای گ ــوا در روزه ه

وی می افزايــد: روزهايــی کــه هــوا خيلــی گــرم بــود، در اتاق هايــی 
کــه معمــواًل کنــار ســرداب در زيرزميــن ســاخته می شــد، اقامــت 
ــی بســيار  ــن در حــوض ســرداب، فضاي ــا آب ريخت ــد و ب می کردن
ــی  ــای قديم ــن خانه ه ــک در زيرزمي ــين و خن ــوع و دل نش مطب
ــه اوج  ــا ب ــاه کــه گرم فراهــم می شــد و معمــواًل روزهــای مردادم
ــد  ــر می بردن ــه س ــرداب ب ــب در س ــه اغل ــی خان ــيد، اهال می رس

ــز ســرداب نداشــتند. ــا ني ــه برخــی خانه ه البت
فلســفه شيشــه های رنگــی از زبــان خانــم صالحــی نيــز شــنيدنی 

کارکرد فضاهای خانه های قدیمی یزد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی - اسامی

کارکردنام فضا یا المان

در ورودی

در قديم همه درها چوبی بوده و تقريباً تزئينات يکسانی برای درها به کاربرده می شد، آن قپه های طاليی رنگی که 
اغلب بر روی درهای قهوه ای رنگ خودنمايی می کند، بسته به کوچک يا بزرگ بودن در، پنج تايی، دوازده تايی يا 
چهارده تايی است که اين قپه ها نشان از مسلمان بودن صاحب خانه و اعتقاد آن ها به پنج تن آل عبا، دوازده امام يا 

چهارده معصوم دارد

کلون ها

کلون گرد صدای ظريف تری دارد و به اصطالح صدای زير دارد که زنان آن را می نواخته اند و کلون مستطيل شکل 
صدايی بم دارد و مردان آن را می نواخته اند و اين کلون ها دقيقاً کاربرد آيفون تصويری امروز را دارد، با توجه به 

اعتقاداتی که مردم آن زمان داشتند، اگر زنی پشت در بود، تا حد امکان زن خانه برای باز کردن در مراجعه می کرد و 
اگر مرد بود، مردان مراجعه می کردند يا زن خانه باحجاب کامل بر آستانه در ظاهر می شد

هشتی درواقع حدفاصل ميان فضای بيرون و فضای درون خانه بود که همين فضا را در برخی شهرها به جای هشتی 
هشتی، بيرونی می خوانند

اتاق های سه دری و 
پنج دری

اتاق های سه دری و پنج دری ازلحاظ رفت وآمد، اتاق های کاماًل مستقلی هستند و گرچه همه دورتادور حياط 
ساخته شده و پنجره هايی رو به حوض دارند اما ورودی همه آن ها مستقل است، آن هايی که با فرزندانشان زندگی 

می کردند، اين اتاق ها را در اختيار آن ها قرار می دادند و هميشه بهترين اتاق برای نوعروس ها بود

بادگيرها معمواًل بر روی تاالرها، همان اتاق های بی در بزرگ ساخته می شدند و اين اتاق ها در تابستان محل بادگير
استراحت و نشست وبرخاست اهالی خانه بود زيرا اين سازه ها دقيقاً کار کولر را انجام می دادند

شيشه های رنگی

اولين دليلی که معماران يزدی از شيشه های رنگی در قاب های گره چينی شده استفاده کردند، رنگ و نما بخشيدن 
به حياط خانه ها بود زيرا کاه گل رنگ خاکی دارد و اگر رنگ های ديگر به خانه ها اضافه نمی شد، خانه ها دل مرده 

می شدند
شيشه های رنگی در ديد حشرات به خاطر ساختار چشم آن ها اختالل ايجاد می کند و مانع ورود حشرات می شود و 

ازآنجا يزد به عنوان يک منطقه گرمسير، حشرات بسياری داشت، به تدريج استفاده از شيشه های رنگی در خانه ها باب 
شد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 87 | شماره 16 | آبان 95

میـراث ایــران

ــی  ــه های رنگ ــزدی از شيش ــاران ي ــه معم ــی ک ــن دليل ــود، اولي ب
ــا  ــگ و نم ــد، رن ــتفاده کردن ــده اس ــی ش ــای گره چين در قاب ه
بخشــيدن بــه حيــاط خانه هــا بــود زيــرا کاه گل رنــگ خاکــی دارد 
ــا  ــد، خانه ه ــه نمی ش ــا اضاف ــه خانه ه ــر ب ــای ديگ ــر رنگ ه و اگ
ــروزه ای،  ــای في ــل حوض ه ــن دلي ــه همي ــدند ب ــرده می ش دل م
ــی،  ــه و داراي ــگ ترم ــای رنگ به رن ــی، پارچه ه ــه های رنگ شيش
ــی توانســته  ــار به خوب ــج و ان ــان نارن گل هــای الله عباســی و درخت
بودنــد روح زندگــی را در خانه هــای ظاهــراً بــی روح کاه گلــی 

ــد. بدمن
ــه ايــن کشــف رســيدند کــه شيشــه های  وی می گويــد: کم کــم ب
رنگــی در ديــد حشــرات بــه خاطــر ســاختار چشــم آنهــا اختــالل 
ايجــاد می کنــد و مانــع ورود حشــرات می شــود و از آنجــا کــه يــزد 
بــه عنــوان يــک منطقــه گرمســير، حشــرات بســياری داشــت، بــه 

ــاب شــد. ــا ب ــتفاده از شيشــه های رنگــی در خانه ه ــج اس تدري
همــه عناصــر موجــود در ايــن خانه هــا از ديــدگاه ايــن پژوهشــگر 
فرهنــگ عامــه يــزد از بادگيــر، هشــتی، حــوض، درب هــای چوبی، 
ــه  ــای س ــی، اتاق ه ــه های رنگ ــاالر، شيش ــرداب، ت ــن، س زيرزمي
دری و پنــج دری، ســقف های گنبــدی شــکل، گچبری هــا و 
ــار و  ــج و ان ــت، نارن ــگل  و خش ــه، کاه ــه کاری های هنرمندان شيش
مــو و صدهــا عنصــر ديگــر هــر يــک فلســفه ای بی نظيــر داشــت.

ــردی در خانه هــای  ــی و بی کارب lهیــچ عنصــر تجمل
ــزد نبود ــم ی قدی

ــود آب و  ــزد و کمب ــم ي ــر از اقلي ــا متاث ــاری را ي ــه معم ــواردی ک م
ــه  ــا برگرفت ــوده اســت ي ــروزی ب ــه شــکل های ام ــرژی ب ــود ان نب
ــری  ــچ عنص ــا هي ــار و تقريب ــن دي ــردم اي ــن م ــگ و تدي از فرهن
ــاهده  ــزد مش ــی ي ــای قديم ــی در خانه ه ــا تجمل ــتفاده  ي بی اس

نمی شــود.
امــا اينکــه امــروز نيــز می تــوان از ايــن عناصــر خــاص و 
ــود کــه در تمــام  ــا خيــر، ســئوالی ب شــگفت انگيز اســتفاده کــرد ي

ــود. ــرده ب ــود ک ــغول خ ــم را مش ــت ذهن ــير بازگش ــول مس ط
ــرق و گاز  ــای آب و ب ــی در انرژی ه ــت، صرفه جوي ــش، معنوي آرام
ــر  ــود کــه کمت ــواردی ب ــی، همــه و همــه از م ــا و مهربان و ...، صف
می شــد در خانه هــای ســنگ و ســيمانی کــه در مســير بازگشــت، 
کمــی آن ســوتر از بافــت تاريخــی يــزد، صف آرايــی کــرده بودنــد، 
ــی در انرژی هــای آب  ــت، صرفه جوي مشــاهده کرد.آرامــش، معنوي
و بــرق و گاز و ...، صفــا و مهربانــی، همــه و همــه از مــواردی بــود 
کــه کمتــر می شــد در خانه هــای ســنگ و ســيمانی کــه در مســير 
ــی  ــزد، صف آراي ــی ي ــت تاريخ ــوتر از باف ــی آن س ــت، کم بازگش

کــرده بودنــد، مشــاهده کــرد.
يکــی از اســاتيد دانشــکده هنــر و معمــاری يــزد معتقــد اســت هنوز 
هــم می تــوان از عناصــری ماننــد بادگيــر، شيشــه های رنگــی و ... 

ــه راحتــی اســتفاده کرد. ب
محســن عباســی در مقابــل ايــن ســئوال کــه پرســيدم آيــا امــروز 
هــم می تــوان از بادگيــر و ديگــر عناصــر معمــاری قديــم اســتفاده 

کــرد، گفــت: مــن در مقابــل ايــن ســئوال، پرســش ديگری از شــما 
دارم، چــرا فکــر می کنيــد نمی شــود از بادگيــر اســتفاده کــرد، چــرا 
مــا بــه کيفيتــی از شــناخت از معمــاری بومــی خــود رســيده ايم که 
اســتفاده از بادگيــر را در شــرايط کنونــی نشــدنی می پنداريــم و چــرا 
جريــان معمــاری مــا به ســمت و ســويی رفتــه کــه ايــن ترديدها و 
تشــکيک ها در ذهــن مــردم شــکل می گيــرد کــه آيــا می شــود از 
عنصــری کارآمد، ســبز، دوســتدار محيــط زيســت، ســالم و ارزان در 

معمــاری امــروز اســتفاده کــرد يــا خير؟
ــر  ــرد و اگ ــتفاده ک ــود اس ــه می ش ــن، بل ــر م ــه نظ ــزود: ب وی اف
ــاری  ــا از معم ــناخت م ــکل در ش ــود مش ــتفاده نمی ش ــروز اس ام
بــه طــور عــام و شــناخت مــا از معمــاری گذشــته بــه طــور خــاص 
ــم  ــروم و بگوي ــر ب ــم پيش ت ــن ه ــم از اي ــی می خواه ــت و حت اس

ــم و زندگــی اســت. ــه عال ــا ب ــگاه م ــوع ن مشــکل در ن
ــه اســتفاده از  ــای توســعه يافت ــان کــرد: امــروزه در دني عباســی بي
ــا  ــه آنه ــه ب ــوار ک ــش انرژی خ ــرمايش و گرماي ــتم های س سيس
سيســتم های فعــال گفتــه می شــود در حــال کاهــش اســت 
ــدون  ــه ب ــر ک ــون بادگي ــی چ ــتم های خودپاي ــل سيس و در مقاب
ــا  ــه آنه ــد و ب ــر کار می کنن ــت ناپذي ــای بازگش ــه انرژی ه ــاز ب ني
ــون  ــدت در کان ــه ش ــود ب ــه می ش ــال گفت ــتم های غيرفع سيس
ــع  ــن جوام ــان در اي ــردم و متخصص ــرا م ــه زي ــرار گرفت ــه ق توج
ــدت  ــه ش ــرژی ب ــع ان ــروز مناب ــه ام ــد ک ــاور کرده ان ــد و ب می دانن
تحليــل رفتــه، محيــط زيســت در معــرض نابــودی اســت و حتــی 
ــتفاده از  ــگام اس ــران در هن ــت کارب ــمی و بهداش ــالمت جس س

ــت. ــر اس ــرض خط ــال در مع ــتم های فع سيس
اســتاد دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه يــزد ادامــه داد: در حــال 
حاضــر متخصصــان داخلــی و خارجــی پيشــنهادهای متنوعــی در 
زمينــه روزآمــدی و کارامــدی تکنولــوژی بادگيرهــا ارائــه کرده انــد، 
اســتفاده از پانل هــای مرطــوب در تنــوره بادگيــر، آب فشــان هايی 
کــه بــا مصــرف آب حداقلــی بــاد خنک تــر و بــا رطوبــت بيشــتری 
ــوای  ــار ه ــرد و غب ــه گ ــی ک ــد، فيلترهاي ــار می گذارن را در اختي
دميــده شــده از داخــل بادگيــر را جــذب می کننــد و ده هــا پيشــنهاد 
ديگــر امــا مــا کمــاکان در مقابــل سيســتم های طبيعــی مقاومــت 

می کنيــم.
ــه  ــر نيســت ب ــح کــرد: مســئله اساســاً اســتفاده از بادگي وی تصري
نظــر بنــده بيشــتر از اينکــه ايــن مشــکل در حــوزه معمــاری مطرح 
باشــد مشــکلی فرهنگــی، مديريتــی و اقتصــادی اســت، زيــرا برای 
جامعــه امــروز الگــوی ســکونت ديگــری ترويــج می شــود و جامعه 

ــندد. ــز می پس ني
ــه  ــت آن ب ــبت جمعي ــه نس ــا ک ــزد م ــرد: در ي ــوان ک ــی عن عباس
ــن اســت زندگــی آپارتمــان نشــينی شــکل  مســاحت شــهر، پايي
ــتفاده از  ــوب و اس ــر گازی را مطل ــتفاده از کول ــردم اس ــه، م گرفت
ــه  ــد، ن ــی دانن ــی م ــاً غيرعمل ــود و اساس ــأن خ ــر را دون ش بادگي
ــه  ــرده، ن ــازی ک ــگ س ــرای فرهن ــی ب ــهری تالش ــت ش مديري
دانشــگاه ها و مراکــز تحقيقاتــی فرصتــی يافته انــد و تشــويق 
ــاوری و  ــن فن ــودن اي ــی ب ــکان عمل ــه ام ــه ارائ ــا ب ــده اند ت ش

کم وکيــف آن بپردازند.مســئله اساســاً اســتفاده از بادگيــر نيســت به 
نظــر بنــده بيشــتر از اينکــه ايــن مشــکل در حــوزه معمــاری مطرح 
باشــد مشــکلی فرهنگــی، مديريتــی و اقتصــادی اســت، زيــرا برای 
جامعــه امــروز الگــوی ســکونت ديگــری ترويــج می شــود و جامعه 

نيــز می پســندد.
ــع  ــا مناف ــط ب ــکل مرتب ــن مش ــر اي ــوی ديگ ــه داد: از س وی ادام
عــده ای قليــل اســت کــه در پشــت واردات ميليــون دالری 
ــه  ــدی ک ــد، در آم ــی برن ــودهای کالن م ــی س ــای خارج برنده
ــرش  ــرای پذي ــزی از آن صــرف فرهنگ ســازی ب اگــر کســر ناچي
عمومــی بادگيــر می شــد يــا در اختيــار دانشــگاه ها و مراکــز 
تحقيقاتــی گذاشــته می شــد در معمــاری امــروز، مــا بادگيرهايــی 

ــد. ــه می دادن ــروزی ارائ ــوب و ام ــی مطل ــه خدمات ــتيم ک داش
ــالم  ــت اع ــا قاطعي ــاس ب ــن اس ــر اي ــرد: ب ــح ک ــی تصري عباس
می کنــم کــه بلــه می شــود از بادگيــر در معمــاری امــروز اســتفاده 
کــرد و حتــی می خواهــم از ايــن پاســخ فراتــر رفتــه و بگويــم هنوز 
هــم بادگيــر بهتريــن گزينــه بــرای ســرد و مرطــوب کــردن فضاها 
در ايــن اقليــم اســت مشــروط بــه آنکــه مســئوالن، کارشناســان و 
ــاور  ــد ب ــد و روزآم ــاوری کارآم ــک فن ــوان ي ــر را به عن ــردم بادگي م
کننــد و بــرای ترويــج و اســتفاده از آن هــر کــس بــه ســهم خــود 
فعاليــت فرهنگــی، علمــی و مبــارزه بــا مافيــای اقتصــادی مخالف 
آن را ســرلوحه کارهــای خويــش قــرار دهــد و ايــن امــر کار 
دشــواری نيســت در چارچــوب يــک برنامــه هدفمنــد و مشــارکت 
ــده  ــد بن ــت هرچن ــر اس ــوذ امکان پذي ــع و ذی نف ــای ذی نف نهاده
فکــر می کنــم تــا زمانــی کــه درآمــد حاصــل از نفــت وجــود دارد، 

مــا ايــن کار را نخواهيــم کــرد.
ــتم های  ــتفاده از سيس ــل اس ــدوارم در عم ــه داد: امي ــی ادام عباس
ســرمايش و گرمايــش طبيعــی و ســبز در آينــده ای نزديــک محقق 
شــود کمــا اينکــه در جهــان پيشــرفته ايــن مســير بــا ســرعت در 

حــال طــی شــدن اســت.

http://mehrnews.com


صفحه 88 | شماره 16 | آبان 95 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

قبرســتان ججیــن اردبیــل بــا بیــش 
ــیاری  ــوز بس ــت رم ــرن قدم ــک ق از ی
در دل پنهــان دارد، رمــوزی کــه بــه 
ــور  ــر قب ــه در قع ــف و مطالع ــای کش ج

ــت.  ــان اس ــی پنه تاریخ

ــن  ــتان ججي ــه گورس ــحر ب ــر روز از کله س ــليمان ه ــهدی س مش
مــی رود. گورســتانی کــه گفتــه می شــود در خيابان کشــی و 
توســعه شــهر بــه دو قســمت تقســيم شــده اســت. البتــه گروهــی 
ــی از  ــن يک ــا ججي ــتند. ام ــا نيس ــن مدع ــت اي ــه صح ــد ب معتق
لکه هــای قديمــی روســتای داشکســن اســت کــه زمانــی از 
روســتاهای اطــراف اردبيــل محســوب می شــد و بــا توســعه شــهر 
ــر  ــهر تغيي ــل ش ــتان داخ ــه قبرس ــتايی ب ــتان روس ــک قبرس از ي

ــير داد. مس
ــد ســنگ اســت  ــی تولي ــی تداع ــه نوع ــتا ب ــن روس ــام اي ــی ن حت
ــتا  ــن روس ــته در اي ــاالن در گذش ــی کهن س ــده برخ ــه عقي ــه ب ک

ســنگ قبر توليــد می شــد.
ــوان  ــه عن ــط ب ــدی متوس ــا ق ــرد آرام ب ــليمان پيرم ــهدی س مش
نگهبــان گورســتان گشــتی در البــه الی گورهــا می زنــد و از 
ــن شــد گوشــه دنجــی  ــه مطمئ ــز ک صحــت و ســالمت همه چي

ــذارد. ــش می گ ــه روي ــو را رو ب ــای قندپهل چ
ــه ســنگ قبری قديمــی گره خــورده اســت کــه  مســير نگاهــش ب
ــا آهــی ســنگين و کــش دار  بيــش از ســن خــود او قدمــت دارد. ب
ســری تــکان می دهــد و بــه حــال زنده هــا و نــه مرده هــا 
را ســخت  زندگــی  آدم هــا  می گويــد:  می خــورد.  افســوس 
ــوش  ــار گ ــا در کن ــن ج ــرگ همي ــه م ــل از اينک چســبيده اند. غاف

ــت. ــرت آموخ ــی عب ــد از زندگ ــت و باي آدم اس
بيــش از ۸0 ســال ســن دارد و گورســتان ججيــن پيــش از تولــد او 
بــوده و بــه قــول خــودش شــايد 200 ســال بيشــتر قدمــت داشــته 

باشــد.
بــرای اثبــات مدعايــش بــه ســنگ قبرهای قديمــی اشــاره 
می کنــد کــه تزئينــات آن ســال ها اســت تکــرار نمی شــود.

 
lثبت زمان فوت به تاریخ قمری

ســنگ قبرهای قديمــی در ججيــن بيــش از ســاير آرامســتان 
ــی  ــی ميدان ــر و در بررس ــل در ظاه ــت. حداق ــل اس ــای اردبي ه

می تــوان بــه ايــن نتيجه گيــری دســت يافــت. در ايــن آرامســتان 
ــراف آن  ــی در اط ــا حکاک ــنگی ب ــنگ قبرهای س ــررات س ــه ک ب

مشــاهده می شــود.
ــرد  ــات ف ــد و وف ــان تول ــرآن و زم ــات ق ــه، آي ــش گل و بته جق نق
ــل توجــه  ــا آنچــه قاب ــت خاصــی حــک شــده اســت. ام ــا ظراف ب
اســت ثبــت زمــان فــوت بــه تاريــخ قمــری اســت کــه در برخــی 

ــود. ــاهده می ش ــر مش ــی ت ــنگ های قديم س
يکــی از شــهروندان اردبيلــی معتقــد اســت تعــدادی از ســنگ قبرها 
از روســيه بــه ايــن قبرســتان و ســاير قبــور اردبيــل انتقــال يافتــه 
اســت. موضوعــی کــه البتــه کريــم حاجــی زاده مديــرکل ميــراث 
ــدام از  ــت هيچ ک ــد اس ــرد و معتق ــتان آن را نمی پذي ــی اس فرهنگ
ســنگ قبرها وارداتــی نيســت و هميــن جــا در خــود اردبيــل توليــد 

شــده اســت.
مشــابه ســنگ قبرهای حکاکــی شــده در بســياری از قبرســتان های 
قديمــی اردبيــل از جملــه بقعــه شــيخ صفی الديــن اردبيلــی و بقعــه 
شــيخ جبرئيــل وجــود دارد؛ امــا آنچه جــای تأســف اســت مطالعات 
حداقلــی در خصــوص ســنگ قبرها اســت و بــه درســتی مشــخص 

نيســت کــه قدمــت ســنگ قبرها بــه چــه تاريخــی بازمی گــردد.
ــه  ــخ« ب ــذرگاه تاري ــل در گ ــود »اردبي ــاب خ ــری در کت ــا صف باب
ــت:  ــته اس ــرده و نوش ــاره ک ــده اش ــی ش ــنگ قبرهای حکاک س
»ســنگ هايی کــه در قديــم روی قبرهــا می گذاشــتند بســيار 
ــر  ــد نق ــرآن مجي ــی از ق ــر دور آن آيات ــواًل ب ــود. معم ــی ب ديدن
می کردنــد و در ســنگ قبر بــزرگان نــام صاحــب قبــر را نيــز 
می نوشــتند. در بعضــی از ســنگ ها چالــه کوچکــی بــرای ريختــن 
آب بــه وجــود می آوردنــد. در ســنگ هايی کــه از چنــد قــرن 
پيــش تــا ايــن اواخــر باقــی بــود، نقش هايــی هــم از تيــر و کمــان 

ــيد.« ــر می رس ــه نظ ــره ب ــروف و غي ــکل ظ ــا ش و ي
نکتــه ظريفــی کــه بابــا صفــری از نظــر گذرانــده حکاکــی نــام فرد 
در صورتــی کــه شــخصيت اجتماعــی، سياســی و مذهبی شــناخته 

شــده ای بــود بــر روی ســنگ قبرها اســت.
ــتان های  ــام در قبرس ــنگ قبرهای بی ن ــوح س ــه وض ــه ب بطوريک
ــه  ــنگ قبرها ب ــی س ــل برخ ــود و در مقاب ــاهده می ش ــل مش اردبي
ــای  ــگاه و اتاقک ه ــوردار از آرام ــه برخ ــده اند ک ــته ش ــدی آراس ح
ــر روی خــود هســتند. بطوريکــه  ــا طاق هــای آجــری ب فلــزی و ي
ــی در  ــخاص حت ــگاه اش ــت و جاي ــن منزل ــالف بي ــکلی از اخت ش

ــد. ــی می ش ــز تداع ــتان ني گورس

lقدمت ججین به دوره قاجار بازمی گردد
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان اردبيــل تصريــح کــرد: برخــی 
ــه  ــال يافت ــل انتق ــه اردبي ــيه ب ــنگ قبرهايی از روس ــه س ــا ک مدع
ــز  ــن ني ــح نيســت. بررســی ســنگ قبرهای قبرســتان ججي صحي
نشــان می دهــد قبــور قديمــی بــه دور قاجــار و دوره پهلــوی اول و 

ــردد. ــاه بازمی گ ــان رضاش زم
کريــم حاجــی زاده متذکــر شــد: در حــدود ســال 1360 منطقــه بين 
راه ســرعين و قبرســتان داشکســن روســتای بزرگــی بــود و در واقع 
ــا فاصلــه  ججيــن در محــدوده شــهری قــرار نمی گرفــت. بلکــه ب
ــا توســعه شــهر  ــا بعدهــا ب ــرار داشــت. ام قابل توجهــی از شــهر ق

وارد محــدوده شــهری شــد.
وی افــزود: يــک تعــداد از قبــور بيــش از 100 ســال قدمــت دارد و 

ــه دوره رضاشــاه بازمی گــردد. ــد ب تعــدادی کــه آرامــگاه دارن
بــه گفتــه مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان در آرامــگاه ججيــن 
دو قبرســتان قديمــی وجــود دارد و مابقــی در دوره هــای بعــد و دوره 

پهلــوی دوم ســاخته شــده اســت.
ــن  ــور اي ــنتی در قب ــگاری س ــی و تاريخ ن ــه حکاک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــا س ــنگ ها ب ــن س ــن اي ــه س ــرد: اينک ــه ک ــتان اضاف قبرس
ســنگ های موجــود در بقعــه شــيخ صفی الديــن يــا شــيخ 

کلخــوران برابــری می کنــد، نيازمنــد مطالعــه اســت.
ــه  ــن دو مجموع ــر خــالف اي ــع ب ــر شــد: در واق حاجــی زاده متذک
ــن  ــک دف ــوده و بی ش ــی نب ــتان مقدس ــن قبرس ــی ججي تاريخ
اشــخاص تأثيرگــذار تاريخــی مشــابه آنچــه در بقعــه شــيخ 
ــورد  ــود، م ــاهده می ش ــوران مش ــيخ کلخ ــا ش ــن و ي صفی الدي

ــت. ــار نيس انتظ
وی تأکيــد کــرد: تنهــا شــخصيت تاريخــی دفــن شــده در ججيــن 
روحانــی مبــارز دوره دمکــرات اســت کــه در زمــان منازعــه 
ــن  ــن قبرســتان دف ــر مرحــوم کشــته شــده و در اي ــی اکب ميرزاعل

ــد. ــازی ش ــل بازس ــال قب ــر وی 22 س ــود؛ قب می ش
 

lقبرستان های مقدس نیازمند مطالعه است
ــح شــده  ــا صفــری تصري ــخ باب ــل در گــذرگاه تاري ــاب اردبي در کت
اســت: »ايــن ســنگ ها کــه در  قبرســتان های اردبيــل زيــاد بــود در 
موقــع احــداث ســربازخانه شــهر جمــع آوری گرديــد و بــه صــورت 

ــت« ــه کار رف ــا ب ــی بناه ــده و در پ الشه ســنگ درآم
متأســفانه بارهــا شکســتن ســنگ قبرها بــا ايــن تصــور کــه ممکن 

رموز تاریخی که با سنگ قبرهای اردبیل دفن شد/مفاخر گمنام ماندند
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ــه همــراه جســد دفــن  ــر شــی ء ارزشــمندی ب اســت در داخــل قب
ــری  ــا صف ــای باب ــالف ادع ــودبر خ ــاهده می ش ــد، مش ــده باش ش
هنــوز تعــدادی از ســنگ قبرهای حکاکــی شــده باقی مانــده اســت 
کــه ممکــن اســت از نظــر ايــن محقــق بــه دور مانــده باشــد. امــا 
اســتفاده از ســنگ قبرها در پــی ســاختمان ها امــر مرســومی بــوده 
و هم اينــک نيــز مســئوالن ميــراث فرهنگــی يکــی از مهم تريــن 
ــون  ــتباه پيرام ــای اش ــنگ قبرها را فرهنگ ه ــه داری س ــع نگ موان

آن می داننــد.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان بــا تأکيــد بــه ضــرورت مطالعه 
ســنگ قبرهای قديمــی اردبيــل، اضافــه کــرد: هــر شــی ء تاريخــی 
بايــد در محــل خــود مطالعــه شــود و جــدا کــردن و مطالعــه آن در 

محــل ديگــر بــه منزلــه جــدا کــردن آن از هويــت خــود اســت.
حاجــی زاده در خصــوص ســاماندهی ســنگ قبرهای قديمــی کــه 
ــه  ــن ب ــه شــيخ صفی الدي ــل و بقع ــه شــيخ جبرئي در محوطــه بقع
حــال خــود رهــا شــده اســت، تصريــح کــرد: ميــراث فرهنگــی تنها 
ــر  ــل ديگ ــه مح ــنگ قبر را ب ــی س ــات بخش ــات نج ــرای اقدام ب

ــد. ــال می ده انتق
وی افــزود: متأســفانه بارهــا شکســتن ســنگ قبرها بــا ايــن تصــور 
ــه همــراه  ــر شــی ء ارزشــمندی ب کــه ممکــن اســت در داخــل قب
ــه  ــن معضــل ب ــن شــده باشــد، مشــاهده می شــود و اي جســد دف
ــل شــده اســت. يکــی از مشــکالت نگــه داری ســنگ قبرها تبدي

ــرای حفاظــت  مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان تأکيــد کــرد: ب
ــع آوری و  ــی جم ــتان های تاريخ ــی قبرس ــنگ قبرها در برخ از س
احصــا ســنگ قبرهای قديمــی را در دســتور کار قــرار داديــم و ايــن 

طــرح هم اکنــون در مشــگين شــهر و برخــی روســتاهای خالــی از 
ــر انجــام می شــود. ســکنه ني

بــه گفتــه حاجــی زاده ايــن طرح بــه تازگــی آغاز شــده و الزم اســت 
در قبرســتان های قديمــی بــه ويــژه گروهــی کــه از قدمــت بااليی 

برخوردارنــد و وجــه مقدســی داشــته اند اجرايــی شــود.

lسردابه های پنهان در دل قبرستان ها
وی تأکيـد کرد: در گذشـته افراد با ايـن آرزو که در آخـرت از بزرگان 
شـفاعت بگيرند تمايل داشـتند در کنار شـخصيت های بـزرگ دفن 
شـوند؛ چنانکـه امـروز نيز وصيت بـرای به خاک سـپاری در مشـهد 

مقـدس، قـم و کربال بر همين اسـاس اسـت.
حاجــی زاده بــا اذعــان بــه اينکــه مجموعــه تاريــخ قبــور 
ــل  ــه دلي ــرد: ب ــه ک ــه جــدی اســت، اضاف ــد مطالع ــل نيازمن اردبي
محدوديت هــای مالــی مــا ناگزيــر هســتيم مطالعــات را فازبنــدی 

ــم. ــی کني ــج اجراي ــه تدري و ب
ــت:  ــته اس ــی نوش ــذرگاه تاريخ ــل در گ ــری در اردبي ــا صف باب
ــن  ــواًل زمي ــتانی داشــت و معم ــود قبرس ــرای خ ــه ب ــر محل »ه
قبرســتان از طــرف مــردم خيــر اهــدا می شــد و يــا بــا 
جمــع آوری پــول از مــردم خريــداری می گشــت. جنــازه بعضــی 
ــات  ــات عالي ــه عتب ــا ب ــتند ت ــت می گذاش ــن را امان از متمکني
ــور در  ــن منظ ــد و بدي ــن کنن ــرف دف ــف اش ــل و در نج منتق
ــاختند و  ــن می س ــر زمي ــی در زي ــرداب بزرگ ــتانی س ــر قبرس ه
ــرار  ــا ق ــته در آنج ــه ای گذاش ــی تخت ــت را در قوط ــاد امان اجس
ــود او را در  ــهر ب ــر ش ــم و اکاب ــرده از اعاظ ــر م ــد و اگ می دادن

ــا قبــری در امامــزاده  ــن ي ســردابه هــای بقعــه شــيخ صفی الدي
صالــح جــای می دادنــد.«

ــور دســته جمعی 9 زن در خلخــال کــه در محــل  ــراً کشــف گ اخي
ــی  ــات مدعاي ــه داری می شــد اثب ــت نگ ــه صــورت موق ســردابه ب
ــه  ــر آن صح ــری ب ــا صف ــل باب ــرن قب ــش از نيم ق ــه بي ــت ک اس
گذاشــته اســتاين اظهــارات در حالــی اســت کــه تاکنــون مطالعــه 
جامعــی از ســردابه هــای قبرســتان های اردبيــل صــورت نگرفتــه 
و بــا تغييــر چهــره شــهر محــل ايــن ســردابه هــا گم وگــور شــده 

اســت.
ــور دســته جمعی 9 زن در خلخــال کــه در محــل  ــراً کشــف گ اخي
ــی  ــات مدعاي ــه داری می شــد اثب ــت نگ ــه صــورت موق ســردابه ب
ــه  ــر آن صح ــری ب ــا صف ــل باب ــرن قب ــش از نيم ق ــه بي ــت ک اس

گذاشــته اســت.
ــی  ــل يک ــی اردبي ــور قديم ــی از قب ــيا تاريخ ــف اش ــوی کش از س
از مهم تريــن ابزارهــای مطالعــه تاريــخ، ســنت ها، فرهنــگ و 

ــت. ــه اس ــک منطق ــردم ي ــوم م آداب ورس
ــت  ــی پابرجاس ــل در وضعيت ــی اردبي ــور قديم ــه قب ــأ مطالع خ
ــا  ــتان ه ــازی آرامس ــطح س ــرح هم س ــل ط ــهرداری اردبي ــه ش ک
ــچ  ــرح هي ــن ط ــد. در اي ــرا می کن ــری اج ــس از ديگ ــی پ را يک
ــا  ــی ب ــد و همگ ــی نمی مان ــی باق ــنگ قبرهای قديم ــری از س اث

ســنگ های جديــد و يــک شــکل تعويــض می شــود.
ــل از کشــف در دســت  ــوز تاريخــی پنهــان در ســنگ قبرها قب رم
ــوص  ــن خص ــل در اي ــدام عاج ــت اق ــت و الزم اس ــودی اس ناب

ــرد. ــورت گي ص

ریشــه های باســتانی البــرز کــه یــادگاری 
ــر  ــا اث ــه صده ــت ب ــا اس از دوران ماده
ــردن  ــپری ک ــردد، س ــی بازمی گ تاریخ
اشــتهارد  کویــر  در  پرســتاره  شــبی 
از  دیزیــن  در  بــرف  روی  اســکی  و 

جاذبه هــای ایــن ســرزمین اســت. 

ســرزمين کهــن البــرز کــه تاريــخ، ســنت ها و آداب ورســوم 
ديرپايــش همــواره گويــای جاودانگــی و قــدرت فرهنگی ريشــه دار 

ــز و راز دارد. ــزاران رم ــود ه ــت در خ ــوده اس آن ب
ــد  ــا می دانن ــرزمين ماده ــم و س ــارس قدي ــه ای از پ ــرز را تک الب
ــی  ــخ فرهنگ ــدای تاري ــه بلن ــی ب ــگ، قدمت ــايی فرهن ــه در رس ک

دارد. ايران زميــن 
دامنــه سلســله جبــال البــرز کــه طبيعتــی خيره کننــده، آب و هوايی 
مطبــوع، چشــم اندازهــای بديــع، رودهايــی پــرآب و درياچه هــای 
آب شــيرين دارد، ديــاری ســر ســاييده بــه آســمان و پــای محکــم 
ــت  ــيع اس ــت های وس ــا دش ــتوار ت ــای اس ــه الی کوه ه ــرده الب ک
کــه مردمانــی بافرهنگ هــای غنــی کــه همگــی از اقــوام ايرانــی 

هســتند را در دل خــود جــای داده اســت.  
 اســتان البــرز کــه نــام آن در زبــان باســتان »هربــرز« )»هــر« بــه 
معنــای کــوه بلنــد و »بــرز« بــه معنــای بلنــدی( بــوده اســت دارای 
شــش شهرســتان کــرج، ســاوجبالغ، نظرآبــاد، اشــتهارد، فرديــس 
ــدران، از  ــه اســتان مازن ــن اســتان از شــمال ب ــان اســت، اي و طالق
ــران و  ــتان های ته ــه اس ــوب ب ــران، از جن ــتان ته ــه اس ــرق ب ش

ــود. ــل می ش ــن متص ــتان های قزوي ــه اس ــرب ب ــزی از غ مرک
شـمالی ترين منطقـه اسـتان شـامل ارتفاعـات شـمال طالقـان، 
شـرقی ترين منطقه آن شـامل ارتفاعات شـرقی ديزين، جنوبی ترين 
منطقـه آن شـامل منطقـه مابيـن شـهريار و رباط کريـم )کوه هـای 
جنـوب اشـتهارد يا منطقـه کوهسـتانی رامنـد( و غربی ترين منطقه 
آن شـامل عشـرت آباد واقع در غرب اشـتهارد و سـه راهی زيـاران و 

طالقـان بعد از شـهر آبيک اسـت.
ــر«  ــرز« )»ه ــتان »هرب ــان باس ــام آن در زب ــه ن ــرز ک ــتان الب اس
بــه معنــای کــوه بلنــد و »بــرز« بــه معنــای بلنــدی( بــوده اســت 
ــس  ــج شهرســتان کرج،ساوجبالغ،نظرآباد،اشــتهارد، فردي دارای پن
و طالقــان اســتجاذبه های گردشــگری فــراوان تاريخــی، باســتانی 
ــف،  ــی مختل ــده از ادوار تاريخ ــادگار مان ــه ي ــای ب ــی، بناه و طبيع
ــرز،   ــای الب ــوا در جای ج ــوش آب وه ــا و خ ــتاهای زيب ــود روس وج
ــی از  ــرای ميزبان ــراوان را ب ــگری ف ــای گردش ــه جاذبه ه مجموع

ــرده اســت. ــم ک گردشــگران فراه

lکاروانسرای شاه عباسی کرج یادگاری از دوره صفوی
ــک  ــران کوچ ــه اي ــه ب ــرج ک ــی ک ــتانی و تاريخ ــه های باس ريش

ــگاه ها،  ــد، پرستش ــون معاب ــر همچ ــا اث ــه صده ــت ب ــهره اس ش
پل هــا،  قلعه هــا،  زيارتگاه هــا،  گورســتان ها،  آتشــکده ها، 
ــی، تپه هــای باســتانی، کاروان ســراهای  حمام هــا، دژهــای ديده بان

ــردد. ــی برمی گ ــی و مذهب ــن زيارت ــی و اماک تاريخ
دوره  يادگارهــای  از  يکــی  کــرج  شاه عباســی  کاروانســرای 
ــه ديگــر  ــن شــهر اســت کــه معمــاری آن شــبيه ب ــه در اي صفوي
کاروانســراهای ايــن دوره اســت مســاحت کل بنــا ســه هــزار و 600 
ــت. ــع اس ــزی آن 900 مترمرب ــاط مرک ــاحت حي ــع و مس مترمرب

ايــن کاروانســرا احتمــااًل در دوره پادشــاهی شــاه ســليمان صفــوی 
بيــن ســال های 107۸ تــا 1109 هجــری قمری بناشــده اســت و در 
ابتــدا به عنــوان پناهگاهــی بــرای اســتراحت کاروانيــان بــوده کــه 
در اواخــر دوره قاجاريــه تعميــرات جزئــی در بنــا ايجادشــده و از آن 

سفر به ایران کوچک؛ از شب های پرستاره کویر تا اسکی روی برف
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میـراث ایــران

ــتفاده می شــده اســت. ــران اس ــه برزگ ــوان مدرس به عن
کاروانســرای شاه عباســی، در ســمت جنــوب شــرقی ميــدان توحيد 
ــان  ــرج در خياب ــدس ک ــراب و ق ــهدای مح ــان ش ــع خياب و تقاط
ــروف واقع شــده اســت،  ــدان شاه عباســی مع ــا همــان مي ــدس ي ق
چهارفصــل ســال و هــرروز هفتــه بــرای بازديــد از ايــن مجموعــه 

ــد. ــد انتخــاب کني ــا و باشــکوه را می تواني زيب
قابل توجــه اســت کــه کاروانســرای تاريخــی و گردشــگری 
رســتوران،  پذيرايــی،  تاالرهــای  داشــتن  بــا  شاه عباســی 
ــا ارائــه  ســفره خانه، چايخانــه، شــربت خانــه و قهوه خانــه ســنتی ب
غذاهــای اصيــل ايرانــی و فرنگــی در محيطــی ســنتی همــراه بــا 
بازارچــه صنايع دســتی و ســوغات محــالت مختلــف ميزبــان 

شــهروندان و گردشــگران اســت.

lسرزمین کهن خشت جهان
وجــود تپــه اُزبکــی در شهرســتان نظرآبــاد، کــه کهن تريــن خشــت 
ــگران  ــای گردش ــد پ ــت می توان ــده اس ــت ش ــا ياف ــان در آنج جه
ــه ســرزمين  ــرا ســفر ب ــرز بکشــاند زي ــه ســرزمين الب ــادی را ب زي
کهــن خشــت جهــان و مشــاهده تپه هــای تاريخــی کــه بيانگــر 
قدمــت چنــد هزارســاله اســت، جذابيتــی بی نظيــر را نصيــب هــر 

ــد. ــگری می کن گردش
معمــاری تقريبــا ســالمی بــر روی تپــه اُزبکــی اســت کــه از مهــم 
ــر دارای  ــن اث ــوده اي ــزی ب ــالت مرک ــاد در ف ــار دوره م ــن آث تري
ويژگــی هــای اصيلــی از معمــاری نخســتين فرمانروايــان آريايــی 
در ايــران اســت محوطــه اُزبکــی در 50 کيلومتری غرب شهرســتان 
ــتان  ــع دهس ــی از تواب ــتای اُزبک ــرق روس ــمال ش ــرج و در ش ک
ــرار  ــاد ق ــتان نظرآب ــزی شهرس ــش مرک ــدق از بخ ــاد مص احمدآب
ــزار و 1۸۸  ــا ه ــطح دري ــراف آن از س ــای اط ــاع زمين ه دارد، ارتف

ــر اســت. مت
محوطــه اُزبکــی شــامل تپــه مخروطــی شــکل بزرگــی بــه قطــر 
150 و ارتفــاع 26 متــر کــه در اطــراف آن 9 تپــه قرارگرفتــه اســت.

معمــاری تقريبــاً ســالمی بــر روی تپــه مرتفع مرکــزی اســت که از 
مهم تريــن آثــار دوره مــاد در فــالت مرکــزی بــوده ايــن اثــر دارای 

ويژگی هــای اصيلــی از معمــاری نخســتين فرمانروايــان آريايــی در 
ــن  ــه از مهم تري ــاری اســت ک ــده فضــای معم ــران و  دارای هف اي
آن هــا می تــوان از بــاروی پيرامــون دژ، حيــاط بــزرگ شــرقی، انبــار 
جنوبــی، تــاالر بــزرگ جنوبــی، تــاالر شــمالی در ميانــه غــرب دژ، 
اتــاق بــزرگ ســکو دار، تــاالر معبــد، اتــاق نگهبانــان، صندوقخانــه، 

تأسيســات آشــپزخانه ای و دروازه ورود بــه دژ نــام بــرد.
 

lسفر به سرزمین بلندی ها
ــبب  ــان س ــه دره طالق ــردد ب ــوار ت ــير دش ــد و مس ــای بلن کوه ه
ــمال  ــق ش ــن مناط ــی از بکرتري ــه يک ــن ناحي ــت اي ــده اس ش
ــن شــرايط درعين حــال موجــب تراکــم  ــران باشــد. اي مرکــزی اي
ــده  ــخ ش ــه در دوران پيش ازتاري ــن منطق ــی اي ــايت های تاريخ س

اســت، ايــن منطقــه در عصــر آهــن موردتوجــه مردمــان ســاکن در 
ــت. ــرار گرف ــاوجبالغ ق ــت س دش

ــرز  ــته کوه های الب ــن در رش ــرار گرفت ــاظ ق ــه لح ــهر ب ــن ش اي
ــل  ــن دلي ــه همي ــی دارد و ب ــوای کوهســتانی ييالق ــی آب وه ميان
دارای جمعيــت فصلــی بــوده و در تابســتان جمعيــت آن بــه بيش از 

ــد. ــر می رس ــزار نف 12 ه
ايــن در حالــی اســت کــه جمعيــت ثابــت شــهر طالقــان حــدود 5 

هــزار نفــر اســت.
از مهمتريــن جاذبــه هــای گردشــگری ايــن شهرســتان مــی تــوان 
ــود از  ــه خ ــتای»گليرد« ک ــی در روس ــت اهلل طالقان ــزل آي ــه من ب
ــه  ــت، قلع ــرز اس ــتان الب ــگری در اس ــدف گردش ــتاهای ه روس
کيقبــاد و منصــور، غارهــای تاريخی بادامســتان و اســنابن، محوطه 

ــگ اشــاره کــرد. ــه ارژن باســتانی قــالدوش و قلع
 

lسفری با چاشنی بستنی و آلو ترش
روســتای برغــان واقع در شهرســتان ســاوجبالغ بــه نگينــی در دل 
صــدف معــروف بــوده به طوری کــه ايــن روســتا بــا دو واژه قدمــت 

و تاريــخ عجين شــده اســت.
جاذبه هــای گردشــگری فــراوان ايــن روســتا، در فصل هــای 

ــاند،  ــا می کش ــه اينج ــادی را ب ــگران زي ــال، گردش ــف س مختل
شــهرت آلــوی برغــان و بســتنی »گلــه« عــالوه بــر زيبايی هــای 
طبيعــی، مجموعــه ای خاطره انگيــز و البتــه خوشــمزه بــرای 
ــتا را  ــن روس ــدن از اي ــه دي ــت ک ــرده اس ــم ک ــگران فراه گردش

برايشــان زيباتــر می کنــد.
ــد و  ــان« هــم می گوين ــان »گوجــه برغ ــوی برغ ــه آل ــا ب محلی ه
درواقــع يــک محصــول پيونــدی اســت کــه طعــم و مــزه خاصــی 
دارد، طبــق گفتــه محلی هــا آلــوی برغــان از پيونــد آلــوی معمولــی 

ــه دســت می آيــد. ــا آلــوی بخــارا ب ب
برغــان از مناطــق بســيار زيبــای اســتان البــرز محســوب 
ــن  ــرج - قزوي ــان ک ــه اتوب ــی ب ــل نزديک ــه دلي ــود و ب می ش
ــد  ــود باش ــگران در خ ــداد گردش ــش تع ــاهد افزاي ــد ش می توان
ــافران  ــياری از مس ــه بس ــت ک ــن اس ــز اي ــر ني ــن ام ــل اي دلي
و گردشــگران در کشــور بــرای رســيدن بــه اســتان های 
موردنظــر خــود، از اتوبــان کــرج - قزويــن می گذرنــد و برغــان 
ــح و  ــاب و تفري ــدد اعص ــرای تم ــی ب ــی خوب ــد محل می توان

گشــت وگذار آن هــا باشــد.
برغــان از مناطــق بســيار زيبــای اســتان البــرز محســوب می شــود 
و بــه دليــل نزديکــی بــه اتوبــان کــرج- قزويــن مــی توانــد شــاهد 
افزايــش تعــداد گردشــگران باشــدچهارمين جــاده زيبــای جهــان از 

ــذرد. ــرز می گ الب
ــل  ــه مح ــاره کنيم ک ــرز اش ــودن الب ــاهراه ب ــه ش ــد ب ــه باي در ادام
گــذر 14 اســتان کشــور اســت، وجــود محــور توريســتی و بی نظيــر 
ــخت  ــای س ــطه گردنه ه ــا آن را به واس ــه قديمی تره ــوس ک چال
ــده  ــث ش ــند، باع ــم« می شناس ــزار چ ــام »ه ــه ن ــش ب و خطرناک
ــی و  ــهرت مل ــور دارای ش ــن مح ــع در اي ــتای واق ــت 56 روس اس

جهانــی باشــند.
ــان کهن ســال و  ــی هزارســاله، باغ هــا، درخت ــا قدمت روســتاهايی ب
ابنيــه ی تاريخــی، رســتوران ها و مراکــز اقامتــی در چهارميــن جاده 
زيبــای جهــان )چالــوس( دست به دســت هــم داده تــا معجونــی از 

ــان عرضــه شــود. ــه هم وطن جاذبه هــای گردشــگری ب
 

lروستای سیجان
ــس  ــت و پ ــده اس ــه واقع ش ــه ارنگ ــيجان در منطق ــتای س روس
از عبــور از روســتاهای ســرزيارت و گــوراب بــه ايــن روســتا 
ــا طبيعــت بِکــر پذيــرای گردشــگران در  می رســيم. ايــن روســتا ب

ــت. ــال اس ــول س ــی فص تمام
ــوس اســت  ــاده چال ــای ج ــان در پيچ وخم ه ســيجان بهشــت  پنه
البتــه ايــن تکــه از بهشــت تنهــا بخــش اندکــی از جاذبه هــای ايــن 

محــور اســت.
گردشــگران بــرای لــذت بــردن از ايــن جاذبه هــا بايــد نــگاه خــود 
را بــه چالــوس به عنــوان محــوری عبــوری و مســيری کــه صرفــًا 
آن هــا را بــه شــمال کشــور می رســاند تغييــر دهنــد و ماشــين خــود 
را بــرای ســاعتی هــم کــه شــده از مســير اصلــی ايــن جــاده خــارج 

کــرده و بــه ســمت حواشــی ايــن جــاده رانندگــی کننــد.
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میـراث ایــران

 lروستای گچسر
گچســر روســتای زيبايــی اســت کــه در انتهــای بخــش آســارا قرار 
گرفتــه، قدمــت ايــن روســتا بــه دوره صفــوی برمی گردد و گچســر 
ــن  ــه اي ــت ب ــچ اس ــی گ ــادن غن ــه دارای مع ــل اين ک ــه دلي را ب
ــد، آب و هــوای گچســر در همــه فصل هــای ســال  اســم ناميده ان

معتــدل و خنــک اســت.
ــه  ــتا ب ــن روس ــای اي ــاهی از ديدنی ه ــنگی و کاخ رضــا ش ــل س پ
ــراوان  ــای ف ــا و جاذبه ه ــام ديدنی ه ــار تم ــد، در کن ــمار می آي ش
گچســر، پيســت ديزيــن نيــز بــر زيبايی هــای ايــن روســتا افــزوده 
اســت، کاخ روســتای گچســر و کوره هــای گچ پــزی از ديگــر 

ــتند. ــتا هس ــن روس ــگری اي ــای گردش جاذبه ه
ــار  ــل به ــه در فص ــتا ک ــن روس ــای اي ــر از جاذبه ه ــی ديگ يک
ــاغ الله هاســت  ــه خــود جــذب می کنــد ب ــادی را ب گردشــگران زي
ــاغ  ــن ب ــه اســت، اي ــرار گرفت کــه در روســتای گرمــاب گچســر ق
ــه  ــاز الل ــون پي ــک ميلي ــه و ي ــه گل الل ــش از 30 واريت دارای بي

ــت. اس
يکــی از جاذبه هايــی کــه در فصــل بهــار گردشــگران زيــادی را بــه 
ــاب  ــه در روســتای گرم ــاغ الله هاســت ک ــد ب خــود جــذب می کن

گچســر قرار گرفتــه استروســتای شهرســتانک
ــرار  ــوس ق ــه در دل جــاده چال ــا ک يکــی ديگــر از مکان هــای زيب
گرفتــه، روســتای شهرســتانک بــا عمــارت ناصــری اســت کــه بــه 

يکــی از مقاصــد گردشــگری اســتان البــرز تبديــل شــده اســت.
لــورا در 63 کيلومتــری  توابــع دهســتان  از  ايــن روســتا 
شــمال غربی کــرج و جــاده  چالــوس قــرار گرفتــه اســت. مــردم 
ايــن روســتا عمومــا زندگــی خــود را از طريــق کشــت غــالت، 
گــردو و ميــوه، پــرورش زنبورعســل، توليــد لبنيــات، دامــداری و 

جاجيــم و شــالبافی می گذراننــد.
ــت  ــردن ازطبيع ــذت ب ــر ل ــالوه ب ــتا ع ــن روس ــه اي ــفر ب ــا س ب
ــنايان  ــتان و آش ــرای دوس ــمزه، ب ــوغاتی هايی خوش ــوان س می ت

ــا داد. ــه آنه ــه ب ــوان هدي ــه عن ــد و ب خري
 

lلذت اسکی روی برف در دیزین
ــاب  ــود انتخ ــی خ ــد نهاي ــرز را مقص ــه الب ــگرانی ک ــا گردش ام
می کننــد در يــک روز هــم می تواننــد از سرســبزی جــاده چالــوس 
بهره منــد شــوند و هــم می تواننــد در کويــر اشــتهارد شــبی 

ــد. ــپری کنن ــتاره را س پرس
امــا برخــی کــه بــه ورزش هــای زمســتانی عالقه منــد هســتند بــا 
ــذت اســکی روی  ــد ل ــن می توانن حضــور در پيســت اســکی ديزي
ــوان ادعــا کــرد اســتان البــرز  ــه کننــد درواقــع می ت ــرف را تجرب ب

اســتانی چهارفصــل اســت.
پيســت اســکی ديزيــن در 123 کيلومتــری شهرســتان کــرج و 70 
کيلومتــری روســتای زيبــای واليــت رود واقع شــده اســت. وجــود 
ــا باعــث شــده اســت  ــا و دشــت های زيب ــن و کوه ه پيســت ديزي
کــه روســتای واليــت رود يکــی از روســتاهای هــدف گردشــگری 

اســتان البــرز باشــد.
پيســت ديزين در ســال 134۸ تأســيس شــد و در شــمار پيست های 
معــروف جهــان قــرار دارد ديزيــن اوليــن پيســت در ايران اســت که 
از طــرف فدراســيون جهانــی اســکی مــورد تأييــد بــرای برگــزاری 
ــی  ــت بين الملل ــوان پيس ــت و به عن ــرار گرف ــمی ق ــابقات رس مس

شــناخته شــد.
پيســت ديزيــن دارای 3 مســير تله کابيــن، 2 تلــه ســيژ، 23 پيســت 
ــت  ــی و پيس ــکی چکش ــقابی و تله اس ــکی بش ــکی و 7 تله اس اس

چمــن اســت کــه در فصــول مختلــف ســال پذيــرای عالقه منــدان 
بــه اســکی و ســاير ورزش هــای تابســتانی و زمســتانی اســت.

ــراث فرهنگــی  ــاون گردشــگری اداره کل مي احمــد ترکاشــوند مع
البــرز پيش ازايــن گفتــه بــود: محــور کــرج - چالــوس دارای 
ــياری  ــه بس ــت به طوری ک ــی اس ــگری باالي ــای گردش ظرفيت ه
ــده از  ــه ش ــم ک ــار ه ــرای يک ب ــال ب ــول س ــان در ط از هم وطن

ــد. ــدن می کنن ــاده دي ــن ج اي
گردشــگرانی کــه البــرز را مقصــد نهايــی خــود انتخــاب مــی کننــد 
ــوس بهــره  ــد از سرســبزی جــاده چال ــک روز هــم مــی توانن در ي
ــپری  ــتاره را س ــر س ــبی پ ــتهارد ش ــر اش ــا در کوي ــوند و ي ــد ش من
گردشــگری  ظرفيت هــای  از  يکــی  افــزود:  کنندترکاشــوند 
ايــن محــور وجــود روســتاهای بــا قدمــت هزارســاله اســت 
به طوری کــه بســياری از پايتخت نشــينان و همچنيــن شــهروندان 
ــتاهای  ــای روس ــود را در وياله ــه خ ــر هفت ــالت آخ کرجــی تعطي

محــور چالــوس می گذراننــد.
ــياری از  ــه بس ــده ک ــث ش ــگران باع ــد گردش ــت: بازدي وی گف
روستانشــينان هــوای مهاجــرت نداشــته باشــند و ترجيــح دهند که 

ــد. ــاورزی بپردازن ــروری و کش ــه کار دام پ ــد و ب ــتا بمانن در روس
وی بازديــد گردشــگران و طبيعــت گــردان در روســتاهای محــور 
ــتاها  ــن روس ــان اي ــی بومي ــعه فرهنگ ــث توس ــوس را باع چال
ــرای  دانســت و گفــت: گردشــگری روســتايی راهــی مناســب ب
ــد  ــع درآم ــش مناب ــتان و افزاي ــتاهای اس ــاد روس ــت اقتص تقوي

ــت. ــينان اس روستانش
وی به رابطه دوسـويه گردشـگر و روستانشـينان اشـاره کرد و افزود: 
از يک سـو گردشـگری به مـردم بومی سـود می رسـاند و از سـويی 

ديگـر نيـز، بوميان در توسـعه گردشـگری نقش ايفـا می کنند.
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در معمــاری خانه هــای 
اصفهــان بیــش از هرچیز 
جنبه هــای  بــه  توجــه 
ختی  یی شــنا یبا ز
هنــر  از  اســتفاده  و 
سرانگشــتان هنرمنــدان 
ــیند  ــال می نش در باورخی
و ســبک زندگــی هنرمندانــه اصفهانی هــا 

می دهــد.  نــوازش  را  چشــم ها 

آميختگــی  هنــر  بــا  اصفهــان  روح 
جدايی ناپذيــری دارد بــه گونــه ای کــه هــر 
ــش  ــانی از نق ــن، نش ــار که ــن دي ــه از اي گوش
ــوان  ــی می ت ــدان اصفهان ــتان هنرمن سرانگش
ــال ها  ــل س ــه حاص ــاری ک ــه در آث ــت چ ياف
ــی اســت و  ــا ذوق اصفهان ــدان ب ــالش هنرمن ت
چــه در وســايل اوليــه زندگــی کــه هيــچ گاه در 
ــده  ــب نمان ــر بی نصي ــش هن ــان از نق ــذر زم گ

اســت.
ــی  ــای قديم ــاری خانه ه ــان معم ــن مي در اي
اصفهــان جــدا از نقشــی کــه در ايجــاد امنيــت، 
ــی  ــا فرهنگ ــی دارد ب ــهولت زندگ ــش و س آرام
ــورده  ــره خ ــا گ ــی اصفهانی ه ــاص در زندگ خ
اســت، فرهنــگ هنردوســتی و ارزش نهــادن به 
هنــر در هــر اثــری کــه دســت بشــر در آفرينش 
آن دخيــل اســت و شــايد ايــن روحيــه اهميت به 
زيبايی هــای بصــری  از حــس زيبايی شناســی و 
توجــه اصفهانی هــا بــه آفريده هــای خالــق 

هســتی سرچشــمه گرفتــه اســت.
ــی  ــای قديم ــاری خانه ه ــب معم ــن ترتي بدي
اصفهــان جــدا از هــر نــوع نقــش و ويژگــی بــا 
هنــر آميختــه شــده اســت؛ موضوعــی کــه حتی 
در زمــان کنونــی نيــز بــا وجــود برجهايــی کــه 
ســر بــر آســتان فلــک کشــيده اند هنــوز بــرای 
اصفهانيهــا دارای ارزش اســت و هــر اصفهانــی 
يــا بخــش کوچکــی از خانــه خــود را بــه شــيوه 
خانه هــای ســنتی تزئيــن ميکنــد و يــا در 
ــر را  ــن تفک ــش اي ــای خوي ــده آرزوه ــق آين اف
ــه  ــه خــود را ب پــرورش می دهــد کــه روزی خان
ــی  ــه دوران کودک ــز خان ــای خيال انگي نقش ه

ــد. ــود برگردان خ
تـورج اسـالمی کارشـناس و اسـتاد معمـاری 
کـه خانـه سـنتی پـدر و مـادر خـود را بـرای 
نشسـت های خانوادگـی بازسـازی و حفـظ کرده  
اسـت، ويژگی هـای معمـاری خـاص و سـنتی 
اصفهـان را مـورد اشـاره قـرار می دهـد و به مهر 
می گويـد: از گذشـته های دور توجـه بـه اقليـم 
در سـاخت خانه هـای اسـتان اصفهـان بـه ويژه 
شـهرهايی بـا آب و هـوای بسـيار گـرم ماننـد 

کاشـان مـورد توجـه بـوده اسـت.

lنقــش غالــب هنــر در معمــاری 
اصفهــان خانه هــای 

ــرار  ــود ق ــا وج ــان ب ــهر اصفه ــزود: ش وی اف
دليــل  بــه  کويــری  منطقــه  در  داشــتن 
هم جــواری بــا زايندهــرود بــه طــور معمــول آب 

ــتان ها  ــت و تابس ــته اس ــادل داش ــی متع و هواي
دارای گرمــای معمــول و پاييــز و زمســتان دارای 

بارش هــای متعــادل بــوده اســت.
ــد  ــالمی تاکي ــی اس ــاری ايران ــناس معم کارش
کــرد: بديــن ترتيــب در شــرايطی کــه در 
شــهرهايی ماننــد کاشــان اســتفاده از روش های 
خــاص بــرای کاهــش گرمــا در معمــاری 
ــت  ــوده اس ــادی ب ــت زي ــای دارای اهمي خانه ه
ــتر  ــری بيش ــای هن ــان جنبه ه ــهر اصفه در ش
از ديگــر موضوعــات، در ســاخت خانــه و ايجــاد 
ــت. ــوده اس ــرح ب ــش مط ــاه و آرام ــايل رف وس

وی تاکيــد کــرد: ايــن مســئله موضوعــی اســت 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ک
چراکــه با توجــه به خشــکی کنونــی زاينــده رود، 
اصفهــان بــه جــای شــرايط متعــادل قبلــی بــه 
واقــع شــرايط گرمــای بی حــد و ســرمای انــدک 
در زمســتان را تجربــه می کنــد و ايــن موضــوع 
شــايد باعــث شــده تــا توجــه عمومــی از نقــش 
ــان  ــای اصفه ــر در ســاخت خانه ه نخســت هن

ــود. دور ش
ايجــاد  امــروزی کــه  برخــالف معمــاری 
ــث  ــی باع ــيوه غرب ــه ش ــاز ب ــپزخانه های ب آش
ايجــاد مشــقت و ناراحتــی بــرای بانــوی خانواده 
ــه  ــادن ب ــا ارج نه ــاران قديمــی  ب می شــود معم
ــا ايجــاد  حــس ذاتــی حيــا در وجــود ايرانيــان ب
ــی و بيرونــی حــس امنيــت و آرامــش در  اندرون

ــتند. ــر داش ــواده را مدنظ خان
اســالمی ادامــه داد: بايــد يــادآوری کنــم توجــه 
بــه هنــر در خانه هــای ديگــر شــهرهای اســتان 
ــت  ــگاه نخس ــه در ن ــت ک ــی اس ــز موضوع ني
هــر چشــمی را خيــره می کنــد امــا شــايد ايــن 
موضــوع بــه عنــوان نخســتين ويژگــی  مهــم در 

نــگاه بــه معمــاری ايــن بناهــا مطــرح نباشــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از هنــر ايرانــی 
اســالمی در خانه هــای قديمــی اصفهــان گفت: 
ــه  ــف ديرين ــای مختل ــا از هنره ــن خانه ه در اي
ــی  ــت و کاش ــری، منب ــد گچ ب ــار مانن ــن دي اي
اســتفاده  شــده و کمــک بــه زندگــی آســان تر در 

ــاص  ــناختی خ ــای زيبايی ش ــن جنبه ه ــار اي کن
ــوده اســت. ــرح ب مط

کارشــناس معمــاری بــا بيــان اينکــه بســته بــه 
ــب  ــا، اغل ــواده و وســعت بن ــت خان ــزان مکن مي
ــوده اســت،  ــی ب ــی و بيرون ــا داری اندرون خانه ه
گفــت: برخــالف معمــاری امــروزی کــه ايجــاد 
ــث  ــی باع ــيوه غرب ــه ش ــاز ب ــپزخانه های ب آش
ايجــاد مشــقت و ناراحتــی بــرای بانــوی خانواده 
ــه  ــادن ب ــا ارج نه ــاران قديمــی  ب می شــود معم
ــا ايجــاد  حــس ذاتــی حيــا در وجــود ايرانيــان ب
ــی و بيرونــی حــس امنيــت و آرامــش در  اندرون

ــواده را مدنظــر داشــتند. خان
ــا  ــا اتاق ه ــزرگ ب ــاط ب ــرد: حي ــد ک وی تاکي
و نشــيمنهای پيرامونــی کــه دورتــادور آن را 
نيزانــواع درختــان فراگرفته انــد بــه همــراه يــک 
ــای  ــن فضاه ــدام از اي ــوض در هرک ــا دو ح ي
بخش هــای  از  يکــی  بيرونــی  و  اندرونــی 
ــه عــالوه  ــوده اســت ک ــازل ب ــر من جدايی ناپذي
بــر نقــش موثــر در ايجــاد نشــاط روحــی پــس 
از يــک روز کاری، مکانــی وســيع بــرای جنــب 
و جــوش و افزايــش هــوش هيجانــی کــودکان 

ــت. ــوده اس ب
اســالمی افــزود: بــه طــور کلــی خانه هــای مجهز 
ــه اندرونــی و بيرونــی دارای بخش هايــی ماننــد  ب
ــه  ــتقيم ب ــرای ورود غيرمس ــتی ب ــا هش داالن ي
خانــه، هشــتی ورودی، راه رو ورودی، ايــوان، حيــاط 
و اتاق هــای اطــراف آن، حــوض، زيرزميــن، 
فضاهــای خدماتــی و ســرويس ها و بهــار خــواب 

ــوده اســت. ب
ــای  ــب خانه ه ــن اغل ــرد: همچني ــد ک وی تاکي
اصفهــان دارای ايوانــی وســيع در طبقــه دوم بــه 
عنــوان يکــی از نشــيمن های خانــه بودنــد کــه 
بــه حيــاط بــزرگ خانــه اشــراف داشــته اســت.

ايــن پژوهش گــر معمــاری ايرانــی اســالمی بــا 

نقِش خیال انگیز »هنر« بر خشت وگل خانه های سنتی اصفهان

فاطمه کازرونی
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ــش  ــر بخ ــا در ه ــن خانه ه ــه در اي ــان اينک بي
گاه چنديــن تــاالر وجــود داشــته اســت، گفــت: 
مهمان خانــه دارای تزيينــات بســيار زيبــا ماننــد 
گچ بــری، آيينــه کاری، نقاشــی روی گــچ و 
ــياری از  ــت و بس ــوده اس ــس ب ــوب و مقرن چ
ــا  ــره ي ــا پنج ــز ب ــه ني ــای مهمان خان تاالره
درب هــای چوبــی مشــبک و دارای شيشــه های 
رنگــی بــه نــام اُُرســی بــه حيــاط خانــه مربــوط 

می شــد.

lتاثیر معماری در پرورش روح
وی اضافــه کــرد: از نمونه هــای بســيار شــاخص 
ايــن خانه هــا بــا ويژگی هــای بيــان شــده 
خانــه موســوم بــه پــدر بانــوی مجتهــده اميــن 
و خانــه شيخ االســالم اســت کــه توســط 
ميراث فرهنگــی اصفهــان مــورد بازســازی 
ــو  ــه بان ــی از خان ــه بخش ــد گرچ ــرار گرفته ان ق
مجتهــده اميــن در اثــر غفلــت و در مســير 

خيابان ســازی از ميــان رفتــه اســت.
تأثيــر معمــاری خانه هــا بــر هــوش، شــخصيت 
و پــرورش روح موضوعــی اســت کــه بــا توجــه 
ــه  ــت ب ــای بازگش ــی روي ــواهد تاريخ ــه ش ب
خانه هــای ســنتی اصفهــان را در ذهــن تقويــت 

می کنــد.
بررســی خانــه  شــيخ بهايــی بــه عنــوان يکــی 
از بزرگتريــن دانشــمندان جهــان اســالم و خانــه 
ــاخص  ــای ش ــوان نمونه ه ــه عن ــن ب ــو امي بان
معمــاری و زيبايی شناســی بصــری نشــان 
ــق جامعــی  ــون تحقي می دهــد کــه شــايد تاکن
در ايــن ارتبــاط انجــام نشــده امــا گويــی فضای 
معمــاری جــدای از شــيوه تربيــت در ايــن امــر 

ــت. ــوده اس ــر نب بی تاثي
در ايــن ارتبــاط کــوروش محمــدی روانشــناس 
ــی  ــانی ناش ــای انس ــد: رفتاره ــر ميگوي ــه مه ب
از شــکل گيری ارزش هــا و باورهايــی اســت 
ــه انســانها خــط ســير زندگــی را منتقــل  کــه ب

می کنــد.
وی افــزود: قــرار گرفتــن آدمــی در هــر موقعيت 
فيزيکــی و محيطــی می توانــد بخشــی از 
بديــن  و  داده  شــکل  را  فــرد  جهان بينــی 
ترتيــب در رفتــار، شــخصيت و منــش انســان ها 

ــد. ــذار باش تاثيرگ
ــمندان  ــی و دانش ــی بزرگان ــی زندگ ــا بررس ب
ــا  ــوان ردپ ــی می ت ــيخ بهاي ــد ش ــی مانن ايران
ــت  ــوش و دراي ــاری در ه ــل معم ــر متقاب و تاثي
فــردی، زيرکــی و ذکاوت و توانمندی هــای 
ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــاهده و م ــردی را مش ف

ايــن روانشــناس اجتماعــی بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــردم آن  ــگ م ــه از فرهن ــر منطق ــاری ه معم
تاثيرپذيــر اســت، گفــت: بديــن ترتيــب معماری 
ــکل  ــا را ش ــد باوره ــگ می توان ــر از فرهن متاث
دهــد و بــه زندگــی رفتــاری انســان معنــا 

ــد. ببخش
ــول  ــاری محص ــه معم ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــود اســت، اف ــون خ ــان از پيرام ادراک انس
نگرش هــا، عاليــق، انگيــزه و باورهــای درونــی 
ــاری  ــه و معم ــود يافت ــاری نم ــانها در معم انس
ــه نوعــی تلقيــن و نشــاندن  ــا ايــن کارکــرد ب ب
هميــن باورهــا را در نســل جديــد دنبــال 

می کنــد.

ــوش و  ــاری در ه ــر معم ــاره تاثي ــدی درب محم
ــا  ــت: ب ــری گف ــلهای بش ــازی نس شخصيت س
بررســی زندگــی بــزرگان و دانشــمندان ايرانــی 
ــر  ــا و تاثي ــوان ردپ ــی می ت ــيخ بهاي ــد ش مانن
ــردی،  ــت ف ــاری در هــوش و دراي ــل معم متقاب
زيرکــی و ذکاوت و توانمندی هــای فــردی را 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــاهده و م مش
رئيــس انجمــن آسيب شناســی اجتماعــی ايــران 
ــاری  ــر معم ــون تاثي ــرد: شــايد تاکن ــح ک تصري
بــر هــوش بــزرگان مــورد بررســی جــدی قــرار 
ــاری  ــخ معم ــواهد تاري ــا ش ــد ام ــه باش نگرفت
ــاط  ــی در ارتب ــای روانشناس ــور و ديدگاه ه کش
ــر شــکل گيری  ــاری ب ــط و معم ــر محي ــا تاثي ب
ــر  ــن ام ــر اي ــی ب ــان ها گواه ــخصيت انس ش

ــت. اس
از  ناشــی  آســيب های  بــه  ادامــه  در  وی 
دور شــدن از فرهنــگ ايرانــی اســالمی در 
معمــاری کنونــی جوامــع اشــاره کــرد و گفــت: 
امــروزه معمــاری ســاختمان های مــا تــا 
ــی  ــی و مذهب ــای فرهنگ ــدودی از ارزش ه ح
ــه  ــت ک ــه اس ــه گرفت ــه فاصل ــب جامع غال
ــه از  ــن راه يافت ــپزخانه اُپ ــارز آن آش ــه ب نمون
فرهنــگ غربــی اســت کــه نتوانســته ارتبــاط 
محتوايــی و ارزشــی بــا فرهنــگ جامعــه 

ــد. ــدا کن ــالمی پي ــی اس ايران
ــکاف  ــی و ش ــاری غرب ــی معم ــگ واردات فرهن
عميــق ميــان نســل جــوان و فرهنــگ ايرانــی

محمــدی بــا بيــان اينکــه دور شــدن از معماری 
ايرانــی اســالمی باعــث فاصلــه گرفتــن نســل 

ــی ميشــود،  ــای ســنتی و بوم ــوان از ارزش ه ج
بيــان داشــت: چنيــن شــرايطی جامعــه را دچــار 
تعــارض می کنــد و ايــن فرهنــگ وارداتــی بــه 
ويــژه در معمــاری فاصلــه نســل های جديــد بــا 

ــد. ــر می کن ــی را عميقت ــگ ايران فرهن
وی بــا بيــان اينکــه بــه يقيــن فرهنــگ آســيب 
ديــده معمــاری امــروز مــا در آينــده نــه چنــدان 
ــی  ــی ايران ــای بوم ــراف از ارزش ه دور در انح
کــرد:  تاکيــد  باشــد،  تاثيرگــذار  می توانــد 
بخشــی از آســيب های اجتماعــی، اعتقــادی 
و ايدئولوژيــک را می تــوان در ايــن تضــاد 
فرهنگــی نفــوذ کــرده بــه معمــاری جســت وجو 

ــرد. ک
اهميــت بازگشــت بــه شــيوه های ســنتی 
معمــاری  ايرانــی بــر کســی پوشــيده نيســت اما 
ــی  ــرار دادن زيباي ــا ق ــد ب ــه نخســت باي در وهل
ــش  ــا در پي ــن خانهه ــاص اي ــای خ و ويژگی ه
چشــم ايرانيــان بــه نوعــی تقاضــای آن را ايجاد 
کنيــم چراکــه بــه نظــر می رســد روحيــه توجــه 
ــائل  ــر مس ــش از ديگ ــی بي ــاری غرب ــه معم ب
ــالمی  ــاری اس ــای معم ــر راه احي ــی برس مانع

ــی اســت. ايران
ــاری  ــای معم ــه احي ــی جامع ــرايط کنون در ش
ــا  ــت ام ــده اس ــدود ش ــالمی مس ــی اس ايران
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ــم ک ــده داري عقي

بايــد در ايــن ارتبــاط پيش قــدم شــود.
در ايــن ارتبــاط اکبــر ربانــی فــرد عضــو 
هيئــت مديــره ســازمان نظــام مهندســی 
ــه  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــان ب ــاختمان اصفه س

بــرای اســتفاده از هرکــدام از شــيوه های 
قديمــی معمــاری اصفهــان محدوديــت قانونی 
ــه مهــر می گويــد: در فضــای  ــدارد، ب وجــود ن
ــل و  ــه در داخ ــی چ ــاری غرب ــی، معم کنون
چــه نمــای ســاختمان های جديــد نفــوذ 
ــه  ــه روحي ــه اينک ــه ب ــا توج ــرده اســت و ب ک
دســته جمعی زندگــی کــردن خانواده هــای 
ــدل و  ــی مب ــتقالل خانوادگ ــه اس ــی ب قديم
زندگی هــای افــراد از حالــت درون گرايــی 
ــی از  ــت، بخش ــده اس ــی گروي ــه برون گراي ب
ــران ديگــر  ــا اي معمــاری قديمــی اصفهــان ي

نيســت. قابل دسترســی 
ربانــی فــرد در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه آيــا 
ــن  ــه اي ــرای بازگشــت ب ــا پژوهشــی ب طــرح  ي
نــوع از معمــاری وجــود دارد، بيــان داشــت: 
ــه ای  ــن مقول ــر چني ــال حاض ــفانه در ح متأس
ــی  ــه نوع ــت ب ــوان گف ــده و می ت ــرح نش مط
ــای  ــای احي ــه راه ه ــی جامع ــرايط کنون در ش
معمــاری ايرانــی اســالمی مســدود شــده اســت 
امــا عقيــده داريــم کــه ســازمان نظام مهندســی 

ــود. ــدم ش ــاط پيش ق ــن ارتب ــد در اي باي
ــی و  ــز علم ــن راه مراک ــرد: در اي ــه ک وی اضاف
ــا تربيــت نيروهــای متخصــص و  دانشــگاهی ب
ــا توجــه دادن خانواده هــا  نهادهــای فرهنگــی ب
بــه ارزشــهای معمــاری ايرانــی بــه يقيــن 
می تواننــد در ايــن زمينــه بســيار کمــک کننــد.

ايــن کارشــناس بــا اشــاره بــه اينکــه بــا وجــود 
ــوز  ــاختمان هن ــی در س ــی فعل ــازه های بتون س
ــد آجــر،  ميتــوان از مصالــح ســنتی قديمــی مان
ــت:  ــرد، گف ــتفاده ک ــره اس ــه و غي ــی، آيين کاش
ــه  ــان را ب ــم اصفه ــاری قدي ــوان معم ــايد نت ش
دليــل تعــدد جمعيــت، کوچــک شــدن خانه هــا 
و تبديــل آنهــا بــه آپارتمــان بــه شــکل کامــل 
ــا  ــن خانه ه ــم در همي ــوز ه ــا هن ــرد ام ــا ک احي
معمــاری  ســنتی  شــيوه های  از  می تــوان 
ــد اســتفاده از هنرهــای مختلــف  اصفهــان مانن

ــت. ــره گرف به

ــگ  ــازی فرهن ــرورت نهادینه س lض
ــنتی  ــای س ــاخت خانه ه س

وی بــا تاکيــد بــر اهميــت نهادينه ســازی 
فرهنــگ ســاخت خانه هــای ســنتی در جامعــه 
ــد از خواســت  ــان نباي ــن مي ــرد: در اي ــه ک اضاف
جامعــه غافــل باشــيم چراکــه بــدون درخواســت 
ــح  ــه مصال ــنتی ن ــای س ــاخت خانه ه ــرای س ب
ــه وفــور قابــل دسترســی خواهــد  قديمــی آن ب
بــود و نــه نيــروی کار بــا مهــارت ســاخت 

ــت. ــد داش ــود خواه ــنتی وج ــای س خانه ه
ــدن  ــر ش ــل ُمه ــه دلي ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــدام  ــتفاده از هرک ــه ازای اس ــنتی« ب ــام »س ن
از شــيوه های قديمــی مطــرح در معمــاری 
ــن  ــه اي ــه ب ــه ســاخت خان ــل ب ــان، تماي اصفه
ــت  ــی اس ــای گزاف ــد هزينه ه ــيوه ها نيازمن ش

ــد. ــی برنميآي ــر کس ــس ه ــه از پ ک
ــی  ــع قانون ــود موان ــه نب ــه ب ــا توج ــن ب همچني
در اســتفاده از معمــاری ســنتی اصفهــان شــايد 
بازگشــت بــه معمــاری قديــم بيــش از هــر چيز 
نيازمنــد پيرايــش روح از جنبــه دغدغه هــای 
دنيــوی و ارزش زدايــی از طرح هــای غربــی 

ــت. ــه اس ــاری در جامع معم
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آوادیس«رشــت  عمارت»خواجــه 
یــادگاری از دوره ناصــری کــه عــاوه بــر 
ــخ و  ــی از تاری ــر، بخش ــی نظی ــاری ب معم
هویــت ایــن شــهر محســوب مــی شــود، 
ــی،  ــت مل ــال از ثب ــت ۹س ــس از گذش پ
ــح  ــه طــور صحی ــه ب ــه مرمــت شــده و ن ن

ــود.  ــی ش ــت م حفاظ

ــه جــا  ــن بناهــای ب عمــارت »خواجــه آواديــس« يکــی از زيباتري
مانــده از دوره ناصــری در رشــت، اگــر چــه در ســال ۸6 و بــا قيــد 
ــی  ــه ثبــت مل ــب ب ــری از تخري ــرای جلوگي فوريــت و ضــرورت ب
رســيد امــا ايــن روزهــا رنــج نامهربانــی هــای مســئوالن بــر پيکره 
ــتگان را در  ــده از گذش ــا مان ــه ج ــج ب ــه زده و گن ــا زخم ــن بن اي

ــرار داده اســت. ــودی ق ــب و ناب ــرض تخري مع

lداستان عمارت میراثی، پارکینگ و ارشاد
ــش  ــال پي ــک س ــه ي ــس« ک ــه آوادي ــارت »خواج ــی از عم نيم
ــه  ــال 13۸6 ب ــده، در س ــاخته ش ــاه س ــن ش ــرور ناصرالدي از ت
ــب  منظــور ســاخت پارکينــگ توســط اداره ارشــاد رشــت تخري
شــد. هرچنــد ســازمان ميــراث فرهنگــی بــا ثبــت بنــا در اواخــر 
همــان ســال از تخريــب کامــل بنــا ممانعــت ايجــاد کــرد ولــی 
امــروز و بعــد از گذشــت 9 ســال، باقــی مانــده عمــارت نــه تنهــا 
ــت روز  ــاران و نفوذرطوب ــرف و ب ــزش ب مرمــت نشــده بلکــه ري
ــرده و  ــر ک ــا را سســت ت ــارت زيب ــن عم ــای اي ــه ه ــه روز پاي ب
غــم انگيــز تــر آنکــه بــه دليــل بــی توجهــی بــه حفاظــت از آن، 
مــورد ســوء اســتفاده برخــی افــراد ســودجو قــرار گرفته و ســوراخ 
هايــی کــه بــه اميــد دســت پيــدا کــردن بــه گنــج هــا احتمالــی 
ــج  ــر رن ــده، ب ــاد ش ــای آن ايج ــا در ديواره ــن بن ــود در اي موج

ايــن عمــارت تاريخــی افــزوده اســت.
ــه  ســال 13۸6 اداره ارشــاد رشــت، عمــارت »آواديــس« را در محل
ــا  ــل بن ــب کام ــا تخري ــا ب ــداری و قصــد داشــت ت استادســرا خري
پارکينــگ بســازد. غافــل از اينکــه ايــن عمــارت بــه جــز آنکــه بــه 
لحــاظ معمــاری بــی نظيــر اســت، شــخصيت هــای تاريــخ ســازی 

را نيــز در خــود پرورانــده اســت.
بــا انتقــاد برخــی رســانه هــا، ســازمان ميــراث فرهنگــی گيــالن به 
داد عمــارت آواديــس رســيد و در حالــی کــه نيمــی از آن بــه طــور 
کامــل تخريــب شــده بــود، بــه منظــور ثبــت اضطــراری، پرونــده 
ــرد. در  ــال ک ــران ارس ــه ته ــفند13۸6 ب ــه اس ــاختمان را در  نيم س
ــماره 22237 در  ــه ش ــفند ۸6 و ب ــارت در26 اس ــن عم ــت اي نهاي

فهرســت بناهــای ميراثــی کشــور بــه ثبــت رســيد
 

lگچبری های نفیس و پنجره های ارسی
ــد  ــه را بع ــق فاجع ــس« عم ــه آوادي ــراث »خواج ــتی در مي گش
ــی از  ــاد بخش ــه اداره ارش ــی ک ــد. زمان ــی ده ــان م ــال  نش از 9س
ــن عمــارت را تخريــب کــرد، تعــدادی از درهــا و پنجــره هــای  اي
ــوار جــدا و در گوشــه حيــاط گذاشــت. همــان  ــه دي ارســی را از پاي
زمــان ميــراث فرهنگــی طــی نامــه ای از ارشــاد خواســته بــود تــا 
ــه  ــرای جلوگيــری از نفــوذ رطوبــت، درهــای نفيــس را ب الاقــل ب
مــکان ســر بســته منتقــل کنــد امــا حــاال نــه تنهــا درهــا بــه جای 
اصلــی خــود برنگشــته کــه حتــی در فضــای عمــارت نيــز ديــده 

نمــی شــود.
ــگ  ــوان پارکين ــه عن ــان ب ــی، همچن ــارت ميراث ــن عم ــم اي حري
اداره ارشــاد رشــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد و آب حاصلــه از 
فعاليــت کولرهــای اســپيلت ايــن اداره، بــر پيکــر بــی جــان ميــراث 
ــن  ــن رفت ــه از بي ــه ب ــا توج ــزد و ب ــی ري ــس« م ــه آوادي »خواج
پوشــش ســفالی بخشــی از بنــا، عمــق تخريــب ناشــی از رطوبــت 
ــاران 9 ســاله بــه پــی و بنــای عمــارت نيمــه مخروبــه کامــال  و ب

مشــهود اســت.

ــارت چشــمگير  ــن عم ــای اي ــی ه ــوز زيباي ــود، هن ــن وج ــا اي ب
ــی از آجــر ســاخته شــده و دارای دو اشــکوبه  ــای اصل اســت. بن
ــی  ــره چين ــا، گ ــس روی ديواره ــای نفي ــری ه ــچ ب ــت، گ اس
ــه در ارســی هــا و درب هــای طاقــی شــکل و  ــکار رفت هــای ب
شيشــه هــای رنگــی، تزيينــات سرســتونها و سرشــيرها و جــان 
ــر پوشــش گچــی  ــه زي ــواری ک ــوان، نقاشــی هــای دي ــاه اي پن
ــده  ــه ســردی گرايي ــه ب ــد و شــومينه ای ک ــی کن ــی م خودنماي

ــت. اس

lتاجر ابریشمی که اموالش را وقف کرد
»خواجــه آواديــس« بخشــی از هويــت تاريخــی رشــت اســت. تاجر 
ابريشــمی کــه بعــد از حملــه مهاجمــان تــرک بــه ارامنــه، )در زمان 
نهضــت جنــگل( خانــه اش پناهــگاه آســيب ديــدگان بــود و بعدهــا 
از ســالن نمايــش مدرســه ای کــه وی ســاخته بــود، تئاتــردر رشــت 

و گيــالن رواج يافــت.
ــی  ــا م ــن بن ــک اي ــن مال ــاره اولي ــت درب ــخ رش ــگر تاري پژوهش
ــه  ــه ب ــود ک ــان ب ــه اصفه ــا از ارامن ــس اصالت ــه آودي ــد: خواج گوي
رشــت مهاجــرت کــرده و در ايــن شــهر مشــغول تجــارت ابريشــم 
و نوغــان بــود. وی در ســال 1۸95ميــالدی يعنــی يــک ســال قبل 

ــن عمــارت را ســاخت. ــن شــاه اي ــرور ناصرالدي از ت
روبــرت واهانيــان تبريــز ادامــه مــی دهــد: ملــک بــزرگ خواجــه 
آواديــس تقريبــا قســمت اعظــم دو طــرف خيابــان ســعدی فعلــی 
را در برمــی گرفــت. 10 روز بعــد از خــروج ميــرزا کوچــک خــان از 
رشــت و کودتــای بلوشــيک هــا )تابســتان 1299ش(،   بازار رشــت 
بــه آتــش کشــيده شــد و کل بــازار، مدرســه و کليســای ارامنــه - 

کــه در بــازار بود-ســوخت.
ــس  ــه آوادي ــه خواج ــود ک ــرايط ب ــن ش ــد: در اي ــی افزاي وی م
بالفاصلــه در زميــن خــودش و بــه يــاد پســرش »مگرديــچ« - که 
ــس  ــه آوادي ــاخت. خواج ــدی س ــه جدي ــود- مدرس ــده ب ــوت ش ف
ــه  ــز ب ــرش ني ــالک ديگ ــه ام ــود ک ــرده ب ــت ک ــن وصي همچني
ــس، وراث  ــه آوادي ــوت خواج ــا ف ــی ب ــد. ول ــه برس ــورای مدرس ش
ــه »آوانــس آوانســيان«  ــه فعلــی را در ســال 1905 ميــالدی ب خان

ــند. ــی فروش م
 

lعمارتی که به آوانسیان معروف شد
ايــن پژوهشــگر تاريــخ رشــت تصريــح مــی کنــد: »آوانــس« پــدر 
ــگل  ــه نهضــت جن ــی ب ــه در جوان ــود ک »آرتاشــس آوانســيان« ب
پيوســت و بعدهــا از اعضــای اصلــی گــروه 53 نفــر شــد. »آوانس« 
ــن رشــت و تهــران و ديگــر  ــود و بي ــی ب صاحــب شــرکت ارابه ران
ــه  ــارت ب ــن عم ــا اي ــرد. بعده ــی می ک ــران ارابه ران ــهرهای اي ش

ــره داغ ارســباران  ــوک آوانســيان«، از مهاجــران ق »طاطــاووس ين
ــه  ــک را ب ــن مل ــاووس اي ــود. طاط ــه می ش ــت فروخت ــه رش ب
ــام آرتــدوش،  ــه ن اســم دو پســر خــود می کنــد. يکــی از پســرها ب
همــراه مرحــوم آرســن ميناســيان از خيــران معــروف رشــت بودنــد. 
»آرتــوش آوانســيان« آخريــن فــرد مالــک ايــن خانــه بــود کــه در 

ــه اداره ارشــاد رشــت مــی فروشــد. ــه را ب ســال 13۸5 خان

lبنایی با معماری ایرانی - اروپایی
ــارت  ــاره ويژگــی هــای معمــاری عم ــار، درب ــدس معم ــک مهن ي
خواجــه آواديــس مــی گويــد: کمتــر خانــه ای در گيــالن بــا چنيــن 
ــد  قدمــت و معمــاری يافــت می شــود و چــون محــل زندگــی چن

ــوده، حفــظ آن ضــروری اســت. چهــره تاريخــی ب
ــارت  ــن عم ــاری اي ــای معم ــی ه ــاره ويژگ ــی درب ــعود حقان مس
ــه خانه هــای شــهری رشــت  ــح مــی دهــد: در بررســی اولي توضي
می تــوان ترکيــب ســه گانه ای را بــه صــورت يــک بخــش اصلــی 
ــرد.  ــاهده ک ــا مش ــی پالن ه ــی در تمام ــال جانب ــط و دو ب در وس
ــه دری و در  ــا س ــاالر ي ــی، ت ــمت ميان ــه در قس ــب ک ــن ترتي بدي

ــه اســت. ــرار گرفت ــوان ق ــواردی اي م
ــی از  ــون بعض ــه همچ ــن خان ــت اي ــد: در حقيق ــی افزاي  وی م
خانه هــای بومــی دارای دو اليــه متفــاوت، شــامل اليــه سرتاســری 
ايــوان و اليــه اطاق هــا اســت. چيــزی کــه بــه نــدرت در معمــاری 

ــود. ــده می ش ــق دي ــاير مناط ــهری س ش
ــش  ــقف و پوش ــت س ــاختمان، حال ــن س ــر اي ــارز ديگ ــکات ب از ن
ــا  ــده تمــام حجــم بن ــا شــيروانی اســت کــه در برگيرن ســفالی و ي
اســت. پيــش آمدگــی ســقف نيــز ســبب شــده تــا ايــن اتصــال بــا 
جزئيــات بيشــتری مطــرح شــود. عمــارت بنــا بر کتيبــه موجــود در 

ــه،   در ســال 1۸95 ميــالدی ســاخته شــده اســت.  خان
حقانــی در تشــريح مشــخصات پــالن توضيح مــی دهد: ســاختمان 
در دو طبقــه احــداث شــده، طبقــه همکــف کــه ماننــد زيــر زميــن 
اســت، بــه عنــوان محــل پــرورش نوغــان مــورد اســتفاده قــرار می 
گرفتــه و طبقــه بعــدی بــه وســيله چنــد پله بــه ايــوان بــاال متصل 
شــده و محــل اســتقرار ســاکنان خانــه بــوده اســت. ايــن طبقــه نيز 
بــا ســه پلــه، ســه اتــاق را در نيــم طبقــه ای قــرار می دهــد. پــالن 
دارای طــرح هندســی منظــم و بــه صــورت گســترده و بــاز و طويل 
و باريــک طراحــی شــده تــا حداکثــر اســتفاده از وزش بــاد در ايجــاد 

تهويــه طبيعــی و دفــع رطوبــت صــورت گيرد.
ــل  ــه دلي ــا ب ــن بن ــر اي ــی ب ــاری اروپاي ــرات معم ــر تأثي وی ب
تبــادالت تجــاری رشــت بــا اروپــا تأکيــد داشــته و مــی 
ــی  ــاری بوم ــی از معم ــس تلفيق ــارت آوادي ــاری عم ــد: معم گوي
ــوهای  ــتفاده از بازش ــت. اس ــهری اس ــای ش ــی در بناه و اروپاي

عمارت »خواجه آوادیس« رشت پارکینگ شد/ خبری از مرمت نیست
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ــه ويــژه  فــراوان در نمــا، اســتفاده از شيشــه بندها در ايوان هــا، ب
در ســمتی کــه باران خــور اســت، درنظــر گرفتــن اصــل تقــارن 
ــن و  ــای معي ــرار ريتم ه ــه آن و تک ــد ب ــور و تأکي ــح مح و ترجي
ــن  ــای اي ــی ه ــن ويژگ ــای سراســری از مهمتري ــود ايوان ه وج

ــر اســت. ــای فاخ بن
ــادآور مــی  ــا ي ايــن مهنــدس معمــار درمــورد تزيينــات داخلــی بن
ــری هــای فــراوان آراســته شــده و  ــا گــچ ب ــه ب شــود: بيشــتر خان
ــاالر  ــت. ت ــی اس ــدگان تزيين ــدان و پرن ــی از گل و گل دارای نقوش
ــا شيشــه های  شاه نشــين، دارای يــک شــومينه و پنجــره ارســی ب
ــد.  ــه می ده ــاری خان ــه معم ــی ب ــمای خاص ــت و ش ــی اس رنگ
تمامــی کفپــوش آن تختــه کوبــی و در قســمت ايــوان دارای نــرده 
ــه شــيری  ــه کل ــی اســت. انتهــای ســتون ها ب و ســتون هايی چوب
متصــل شــده اند کــه همگــی بــه زيبايــی بــا رنــگ آبــی طراحــی 

گشــته اند.
ــا دارای هفــت تيــپ در و ســه تيــپ  ــی ادامــه مــی دهــد: بن حقان
ــی  ــاالی همگ ــه ب ــی دارد ک ــا طاقچه هاي ــت. اتاق ه ــره اس پنج
ــز  ــاختمان ني ــقف س ــرده و س ــی ک ــری  خودنماي ــات گچب تزيين
ســفالپوش بــه رنــگ قرمــز اســت. ايــن بنــا نيــز ماننــد بســياری 
ــا، دارای  ــن ديواره ه ــمت پايي ــالن، در قس ــای گي ــاری ه از معم
ــر  ــات متأث ــز دارای تزيين ــن گربه روهــا خــود ني ــوده و اي ــه رو ب گرب

از کل گچبری هــای ســاختمان اســت.

lبنایی میراثی بدون محدوده حریم
 9 ســال از ثبــت ايــن بنــای دوره ناصــری مــی گــذرد و اداره ارشــاد 
بــه عنــوان مالــک و اداره ميــراث بــه عنــوان متولــی حفــظ بناهای 
ــر  ــا را مرمــت کــرده و تغيي ــن بن ــد اي ــوز نتوانســته ان ــی، هن ميراث

کاربــری دهنــد.
ــا  ــظ بن ــه در حف ــد دارد ک ــاد تاکي ــه اداره ارش ــا اينک ــن ب همچني
کوتاهــی نکــرده امــا، يــگان حفاظــت ســازمان ميــراث فرهنگــی 
ادعــا دارد، بخــش هايــی از عمــارت در ســال هــای اخيــر توســط 
برخــی افــراد ســود جــو بــه قصــد يافتــن گنجينــه از خانــه يــک 

ــده اس.  ــوراخ ش ــر ابريشــم س تاج
بازديــد از خانــه آوانســيان بــدون هماهنگــی با حراســت اداره ارشــاد 
امــکان پذيــر نيســت ولــی بــه نظــر مــی رســد بنــای ميراثــی کــه 
ــف  ــرای آن تعري ــی ب ــدوده حريم ــراث، مح ــد مي ــود تاکي ــا وج ب
ــده  ــت ش ــم حفاظ ــی ه ــی دارد، خيل ــری پارکينگ ــده و کارب نش
نيســت. آن هــم  پارکينگــی کــه درب آن بــه محلــه استادســرا بــاز 

مــی شــود، نــه محــور ســعدی.
افــزون بــر آن، درب فرعــی ســالن آمفــی تئاتــر ارشــاد - کــه بــه 
حيــاط خواجــه آواديس بــاز می شــود- امــکان تــردد غيــر کارکنان 
و افــراد خــارج از هماهنگــی بــا حراســت را هــم در زمــان اجــرای 

برنامــه هــای ســالن، فراهــم مــی کنــد.
 

lاداره ارشاد در حفاظت از بنا کوتاهی نکرده است
مديــر ارشــاد شهرســتان رشــت، دربــاره حفاظــت از ايــن بنــای 
ــت را در حفاظــت  ــت دق ــد: اداره ارشــاد نهاي تاريخــی مــی گوي
ــورد  ــواره م ــر هم ــای فاخ ــن بن ــی دارد. اي ــای ميراث ــن بن از اي
توجــه دانشــجويان معمــاری بــوده و مرتــب از دانشــگاه گيــالن 
ــا مجــوز  بــرای بازديــد بنــا مــی آينــد ولــی تمامــی بازديدهــا ب
کتبــی و حضــور يکــی از نيروهــای حراســت ايــن اداره صــورت 

مــی گيــرد.
ــا،  ــی بن ــش ميراث ــد: در بخ ــی کن ــد م ــور تاکي ــن پ ــد حس محم

دوربيــن حفاظتــی نصــب شــده و  امــکان نــدارد تخريبی  از ســوی 
افــراد ســود جــو صــورت گرفتــه باشــد.

بــا اينکــه عمــارت خواجــه آواديــس، در تملــک اداره ارشــاد 
اســت ولــی، مســئوالن ارشــاد مرمــت ايــن بنــا را وظيفــه ميــراث 
فرهنگــی مــی داننــد و بنــا بــه گفته پــاک نيــا، معاونــت فنــی اداره 
کل ارشــاد، وظيفــه تاميــن اعتبــار و مرمــت يــک بنــای ثبت شــده، 

وظيفــه ســازمان ميــراث فرهنگــی اســت.
بــا ايــن حــال رئيــس اداره ارشــاد شهرســتان رشــت، نظــر ديگــری 
ــی  ــک ارگان ــی مل ــی بناي ــه وقت ــد ک ــی کن ــد م ــته و تايي داش
ــد  ــز باي ــری را ني ــر کارب ــت و تغيي ــه مرم ــت، بودج ــخص اس مش

ــد. ــن کن تأمي
ــوی  ــب از س ــخ مناس ــت پاس ــرای درياف ــالش ب ــال ت ــن ح ــا اي ب
معاونــت اداری- مالــی اداره کل ارشــاد مبنــی بــر تخصيــص اعتبار 

مرمــت تــا زمــان نــگارش ايــن گــزارش بــی نتيجــه مانــد.

ــراث  ــار می ــا اعتب ــا ب ــی از بن ــش های ــت بخ lمرم
ــی فرهنگ

معــاون ميــراث فرهنگــی اداره کل ميــراث فرهنگــی گيــالن درباره 
ــی  ــراث فرهنگ ــبختانه مي ــد: خوش ــی گوي ــس م ــارت آوادي عم
ــل  ــب کام ــل از تخري ــس را قب ــه آوادي ــارت خواج ــت عم توانس
ــی  ــه صــورت فــوری در فهرســت بناهــای ميراث توســط ارشــاد، ب

ــه ثبــت برســاند. کشــور ب
محمدرضــا باقريــان مــی افزايــد: هرچنــد پــالن اصلــی ايــن بنــا 
ــرد  ــب ک ــی از آن را تخري ــاد بخش ــود و اداره ارش ــکل L ب ــه ش ب
ولــی خوشــبختانه توانســتيم  مانــع تخريــب کامــل اين بنا شــويم.

ــراث فرهنگــی  ــازمان مي ــارات محــدود س ــه اعتب ــاره ب ــا اش وی ب
مــی افزايــد: بــا وجــود تعــدد بناهايــی کــه نيــاز بــه مرمــت دارنــد، 
ــت  ــرای مرم ــاری را ب ــش اعتب ــال پي ــد س ــت چن ــراث توانس مي

ــد. ــص ده ــا تخصي بخشــی از بن
ــه سرشــيرها  ــه مــی دهــد: مرمــت ســربندی و دامن ــان ادام باقري
انجــام شــده و همچنيــن توانســتيم بخشــی از تختــه پــوش هــای 
کــف بنــا را هــم تعويــض کنيــم ولــی بــرای داخــل فضــا اعتبــاری 
نداشــتيم و مرمــت کــف و پنجــره هــا و گــچ بــری هــا همچنــان 

نيازمنــد تأميــن اعتبــار اســت.
معــاون ميــراث فرهنگــی گيــالن تاکيــد مــی کنــد: اگرچــه ايــن 
عمــارت بــه لحــاظ معمــاری از نادرتريــن بناهــای شــهری گيــالن 
ــه  ــاد ب ــا اداره کل ارش ــترکی ب ــت مش ــون نشس ــی تاکن ــت ول اس
منظــور تاميــن اعتبــار و همــکاری دو جانبــه بــرای مرمت از ســوی  

ــه اســت. ــراث صــورت نگرفت مي
ــا  ــنامه م ــت و شناس ــی هوي ــار تاريخ ــد: آث ــی کن ــح م وی تصري
ــع  ــم و مان ــت دهي ــه دس ــت ب ــد دس ــه باي ــن هم ــتند بنابراي هس

ــويم. ــا ش ــب آنه تخري
بنايــی کــه خواجــه آواديــس وقــف کــرد، سرنوشــت تلخــی يافــت. 
ــه  ــی ک ــای مل ــا اعتباره ــان فرهنگــی ب ــر  از ســوی متولي ــا اگ ام
ــوان بخشــی از  ــه عن ــد ب ــا مــی توان ــن بن ــی باشــد؛ اي ــد همت دارن

ــد. تاريــخ رشــت باقــی بمان
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ــران ــاد ایــ اقتص

برخــورد بــا پدیــده قاچــاق حــال بــه هــر شــکل آن، نیازمنــد تاشــی مضاعف اســت 
چراکــه بایــد از واردات کاالی قاچــاق بی کیفیــت از مبــادی مــرزی جلوگیــری 
ــه اینکــه پــس از توزیــع کاالهــا در فروشــگاه ها و مراکــز عرضــه تــازه بــه  شــود ن
فکــر برخــورد افتــاده و فضــای بــازار را متشــنج کــرد چــرا کــه ایــن امــر نارضایتــی 

مردمــی را نیــز در پــی دارد.

ــار  ــت  چه ــت و برداش ــت، داش ــه کاش ــی در زمین ــان جنوب ــای خراس ــدی ه توانمن
محصــول اســتراتژیک ایــن اســتان در ســطح کشــور از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
بــوده و ایجــاد ظرفیــت فــراوری و بســته بندی می توانــد  گامــی مؤثــر در 

ــد. ــتغال باش ــه و اش ــاورزی منطق ــش کش رونق بخ

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ بیــکاری در کشــور، اســتان 
کرمانشــاه همچنــان بــدون رقیــب در صــدر بیکارتریــن اســتان های کشــور قــرار 

دارد.

ــدارک  ــا آوردن م ــوی شــاهرودی ب ــن بان ــی کشــد و ای ــه درازا م ــت ب  کمــی صحب
پزشــکی خــود و همســرش کلکســیونی از بیمــاری را جلــوی چشــمانمان قطــار مــی 
کنــد شــوهرش عــاوه بــر پیونــد کبــد دچــار بیمــاری کلیــوی، تنفســی و پروســتات 
نیــز اســت و خــودش هــم بــا بیمــاری دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد کــه در ســرما 

اوج مــی گیــرد.
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صــادرات  وضعیــت  بــودن  نامشــخص 
و پاییــن بــودن تــوان مالــی باغــداران و 
همچنیــن ریزش هــای قبــل از برداشــت 
ــا  ــازار قطــب ســیب کشــور را ب محصــول، ب
ــت.  ــرده اس ــه ک ــی مواج ــکات اساس مش

آذربايجــان غربــی ســاالنه بــا توليــد افــزون بــر 
يــک ميليــون و 300 هــزار تــن ســيب ســهم 35 
ــب اول  ــدی و قط ــيب تولي ــدی س ــا 45 درص ت
ــش  ــن افزاي ــا اي ــرده ام ــود ک ــور را از آن خ کش
توليــد بــا وجــود کيفيــت بــاال نــه تنهــا ســودی 
ــتان  ــداران اس ــاورزی و باغ ــاد کش ــرای اقتص ب
نداشــته بلکــه بــه يکــی از دغدغــه هــای اصلــی 

ــل شــده اســت. مســئوالن تبدي
پايين بـودن قيمـت فـروش محصول نسـبت به 
هزينه های توليد آن، نامشـخص بـودن وضعيت 
صـادرات و پاييـن بـودن تـوان مالـی باغـداران و 
همچنيـن ريزش های قبـل از برداشـت محصول 
باغـداران  مشـکالت  بزرگتريـن  از  سـال  هـر 

آذربايجـان غربـی به شـمار مـی رود.
اشـتغال بيش از ۸0 هزار خانوار اسـتان به  صورت 
مسـتقيم از طريق توليد محصـوالت باغی تامين 
می شـود امـا ايـن افزايـش چنـد سـالی اسـت به 
چالـش نبـود مشـتری و بـازار مناسـب، متضـرر 
شـدن اقتصـاد کشـاورزی و باغداران اسـتان بدل 
شـده چالشـی که امسـال نيز بـا توجه بـه فراهم 
نبودن زيرسـاخت هـای صادراتی همچـون زخم 

کهنـه ای سـرباز کرده اسـت.
نبـود برنامه ريـزی بـرای حمايت از توليـد، عقب 
مانـدن در رقابـت بـا محصـول خارجـی، بسـته 
نبـودن  منطقـی  محصـول،  نامناسـب   بنـدی 
قيمت هـا بـا توجـه بـه هزينـه توليـد و در برخی 
مـوارد همسـان نبـودن کيفيـت سـيب داخلـی با 
نمونه هـای خارجـی از جملـه دل  مشـغولی های 
موجـود در بحث بازار سـيب يکـی از محصوالت 
اسـتراتژيک اسـتان و کشـور بـه شـمار مـی رود.

 
lنبود زیرساخت ها سنگ بزرگ پیش 

پای صادرات محصوالت کشاورزی
وجـود مشـکالت حمـل و نقل بـه همـراه صرف 
زمـان طوالنـی برای طـی رويـه هـای صادراتی 
از جملـه تخليـه و بارگيری مجـدد در پايانـه ها و 
بازارچـه های مـرزی، افـت و تلفـات محصوالت 
بـرای  اضافـی  هزينـه  تحميـل  و  کشـاورزی 
صادرکنندگان نيز از ديگر مسـايلی اسـت که اين 

مشـکل را تشـديد مـی کند.
ــيب  ــروش س ــت ف ــداران از باب ــه باغ ــی ک پول
ــاف  ــوارد کف ــب م ــد در اغل ــه دســت مــی آورن ب
يــک ســال زحمــت و خرجــی کــه بــرای 
توليــد ايــن محصــول کــرده اســت را هــم 
نمی دهدامــا امــروز آنچــه بيشــتر از همــه 
ــد قيمــت خريــد  روســتايی باغــدار را مــی رنجان
ناعادالنــه محصــوالت مرغــوب و تفــاوت قيمت 
ــت  ــع قيم ــت، در واق ــرف اس ــازار مص آن در ب
ــن محصــول  ــروش اي ــازار ف ــر ب هــای حاکــم ب
ــه  ــی ک ــت و پول ــی نيس ــه منطق ــچ وج ــه هي ب
باغــداران منطقــه از بابــت فــروش محصــوالت 
ــد در اغلــب مــوارد  کفــاف  ــه دســت مــی آورن ب
يــک ســال زحمــت و خرجــی کــه بــرای توليــد 
ــد. ــم نمی ده ــرده اســت را ه ــن محصــول ک اي
نبـود قيمـت خريـد مناسـب و مشـخص، وجـود 

دالالن و واسـطه ها در کنـار وجـود کارخانجـات 
صنايـع تبديلـی در شـهرهای مجاورکـه نهايـت 
محصـوالت  ارزان  خريـد  بـرای  را  تـالش 
کشـاورزی از جملـه سـيب می کننـد متاسـفانه از 
مشـکالتی اسـت کـه کشـاورز رنجـور را بيش از 

پيـش مـی رنجانـد.
عـدم وجود سـردخانه باعث شـده تـا محصوالت 
بـه دسـت دالالن بيفتـد و دسـترنج باغـداران 
توسـط آنها تاراج شـود و بـه دليل نبـود بنيه مالی 
باغـداران همـه چشـم انتظـار انـد کـه نهادهای 
ذيربـط درجهـت سـاخت و راه انـدازی حداقـل 
يک واحد سـردخانه بـرای ذخيره سـازی ميوه گام 

بردارنـد تـا باغـداران کمتـر متضرر شـوند.
 

lامسـال  688 هزار تن انواع سـیب از 
باغات اسـتان برداشـت می شود

ــان  ــاورزی آذربايج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئي
ــت ســيب و  ــن وضعي ــی در خصــوص آخري غرب
بــازار ايــن محصــول در اســتان گفــت: بــا توجــه 
بــا آغــاز فصــل برداشــت ســيب درختــی از 
باغــات اســتان، پيــش بينــی مــی شــود در حدود 
66۸هــزار تــن ســيب درختــی در ســال زراعــی 

ــد شــود. ــاری در اســتان تولي ج
اسـتان  اينکـه  بيـان  بـا  زاده  کريـم  اسـمعيل 
آذربايجـان غربـی از لحاظ مقـدار کشـت و توليد 
سـيب درختی، رتبه نخسـت کشـور را دارد افزود: 
آذربايجـان غربـی بـا 67 هـزار هکتـار سـطح 
زيرکشـت باغ سـيب رتبه نخست کشـور در توليد 

ايـن محصـول را داراسـت.
وی سـطح کشـت باغهـای بـارور سـيب در ايـن 
اسـتان را در حـدود 54 هـزار و 500 هکتـار و 
سـطح کشـت باغهای غيـر بـاور آن بيـش از 13 
هـزار هکتار برشـمرد و اظهارداشـت: هـم اکنون 
ميانگيـن توليـد ايـن محصـول در اسـتان  23تن 

در هکتـار اسـت
کريــم زاده ادامــه داد: پراکندگــی باغهــای ســيب 
بــه وســعت شــهرهای آذربايجــان غربی اســت و 
شهرســتان اروميه بــا دارابــودن 59 درصــد از اين 
ــد ســيب آذربايجــان  ــه نخســت تولي ــا رتب باغه
ــلماس،  ــتانهای س ــت و شهرس ــی را داراس غرب

ــه  ــدوآب در رتب ــده و ميان ــنويه، نق ــاد، اش مهاب
ــد. ــرار دارن هــای بعــدی ق

 
lکاهـش 599 هـزار تنی تولید سـیب 

در آذربایجـان غربی
وی بـا بيـان اينکه درسـال گذشـته بيـش ازيک 
ميليـون و 200هـزار تـن سـيب از سـطح باغـات 
اسـتان برداشـت شـد اضافه کرد: امسـال با وجود 
سـرمازدگی بهـاره و سـال آوری ژنتيکـی ايـن 
محصول بـرآورد مـی کنيم شـاهد کاهـش 599 
هـزار تنـی توليد سـيب نسـبت به سـال گذشـته 
در اسـتان باشـيم و در حـال حاضـر 10 درصـد 
محصـول از باغات اسـتان برداشـت شـده اسـت.
در  ســيب  آوری  جمــع  و  دپــو  از  امســال 
ــا  ــد ت ــد ش ــری خواه ــا جلوگي ــاده ه ــار ج کن
ــتی از  ــه صــورت مســتقيم و بهداش محصــول ب
ــی  ــع تبديل ــات صناي ــوی کارخانج ــه س ــاغ ب ب
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــودرئيس س ــل ش حم
ــازار پــس از توليــد  آذربايجــان غربــی مشــکل ب
را چالــش بــزرگ بخــش کشــاورزی آذربايجــان 
غربــی عنــوان کــرد: متاســفانه بــا وجــود ظرفيت 
بــاالی اســتان در زمينــه توليــد ســيب مرغــوب و 
بــا کيفيــت بــا همــه ســاله بــا فــرا رســيدن فصل 
برداشــت محصــوالت از جملــه ســيب شــاهد آن 

ــتيم. هس
کريـم زاده خاطـر نشـان کرد: بـرای سـاماندهی 
وضعيـت سـيب درختـی صنعتـی کنـار جـاده ها 
امسـال از دپـو و جمـع آوری سـيب در کنـار جاده 
هـا بـا همـکاری دسـتگاههای اجرايـی ذيربـط، 
توسـط نيـروی انتظامـی جلوگيری خواهد شـد تا 
محصـول به صـورت مسـتقيم و بهداشـتی از باغ 
به سـوی کارخانجـات صنايع تبديلی حمل شـود.

ــودن قيمــت فــروش  وی اعــالم کــرد: پاييــن ب
ــد آن،  ــای تولي ــه ه ــه هزين محصــول نســبت ب
ــن  ــت صــادرات و پايي ــودن وضعي نامشــخص ب
بــودن تــوان مالــی باغــداران و همچنيــن 
محصــول  برداشــت  از  قبــل  ريزش هــای 
ــداران  ــکالت باغ ــن مش ــال از بزرگتري ــر س ه

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــان غرب آذربايج
آذربايجـان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئيـس 

غربـی راه انـدازی پايانـه صادراتـی، ايجـاد غرفه 
هـای عرضـه مسـتقيم محصـوالت کشـاورزی، 
حضـور  تقويـت  و  ای  منطقـه  بـورس  ايجـاد 
تشـکلهای بخش کشـاورزی در افزايش صادرات 
حلهـای  راه  جملـه  از  کشـاورزی  محصـوالت 
اساسـی و برنامـه هـا و اولويتهای سـازمان جهاد 
کشـاورزی برای حل مشـکالت موجود برشـمرد.

 
l لـزوم توجـه بـه زیرسـاخت هـای 
محصـوالت  بازاریابـی  و  صادراتـی 

کشـاورزی
وی بـا بيـان اينکـه راه انـداری، توسـعه و تجهيز 
واحدهـای فـرآوری و صنايـع تبديلـی مخصوصا 
بسته بندی و سـورتينگ ميوه در اسـتان ضرورت 
دارد افـزود: سـاالنه نزديـک بـه 650 هزارتـن از 
محصـول بـه صـورت تـازه خـوری مصـرف و يا 
در سـردخانه های اسـتان ذخيره سـازی می شود 
کـه برای فـروش روانـه بازارهای مصـرف داخلی 
و خارجـی مـی گـردد و بقيـه جـذب کارخانجات 

صنايـع تبديلی می شـود.
کريــم زاده گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
اينکــه ســاالنه 30 تــا 35 درصــد محصول ســيب 
توليــدی اســتان در کارخانجــات صنايــع تبديلی و 
کنســانتره مصــرف مــی شــود بايــد ســاماندهی 
وضعيــت ســيبهای صنعتــی را در اولويــت کاری 
ــورت  ــه ص ــول ب ــا محص ــم ت ــرار دهي ــود ق خ
بهداشــتی بعــد از بســته بنــدی صنايــع تبديلــی 

بــه دســت مصــرف کننــده برســد.
وی تصريــح کــرد: بــر اســاس مصوبات جلســات 
قبلــی کميتــه ســيب اســتان در صــورت تقاضای 
ــه هــا و عــدم تحويــل  بيــش از ظرفيــت کارخان
ــورت  ــه ص ــيب ب ــا س ــوی آنه ــول از س محص
ــره ســازی خواهــد  ــی در ســردخانه هــا ذخي امان
شــد، ظرفيــت ســردخانه هــای اســتان بيــش از 

ــن اســت. 700 هــزار ت
کريــم زاده وی بــا بيــان اينکه بيشــتر مشــکالت 
موجــود بعــد از توليــد و در مرحلــه فــروش 
ــه  ــد و مشــکالت موجــود در مرحل بوجــود می آي
ــروش  ــاً از عــدم ف ــز عموم داشــت محصــول ني
ــزود:  ــود، اف ــی می ش ــب ناش ــی مناس و بازارياب
افزايــش ميــزان مصــرف ســرانه کشــور نســبت 
ــاال  ــا ب ــه ســاير کشــورهای در حــال توســعه ب ب
رفتــن تــوان خريــد مــردم و بــه کارگيــری 
ــيب  ــع س ــل توزي ــی از قبي ــت های حمايت سياس
ــز  ــا، مراک ــدارس، پادگان ه ــی م ــبد توزيع در س
آموزشــی و درمانــی و افزايــش آگاهی هــای 
عمومــی در خصــوص مزايــای مصــرف ســيب از 
ــن  ــد در اي ــی می توان ــانه های جمع ــق رس طري

ــد. ــا باش ــوص راهگش خص
خصـوص  بـه  کشـاورزی  محصـوالت  امـروز 
سـيب با مشـکالت متعـددی از جملـه بازاريابی، 
و  دالالن  وجـود  تبديلـی،  صنايـع  صـادرات، 
واسـطه ها، متضـرر شـدن کشـاورز به جای سـود 
آوری و… مواجـه اسـت که ضـرورت توجه ويژه 

مسـئوالن را دو چنـدان مـی کنـد.

ــران اقتصاد ایـ

سکینه اسمی

پای صادرات سیب آذربایجان غربی  می لنگد/
زخمی که امسال هم سر باز کرد
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»ملــکان« بــه قطــب  تولیــد انگــور در 
کشــور شــهره اســت ولــی طــی ســال های 
شهرســتان  ایــن  تاکــداران  اخیــر 
ــرده  ــه ک ــددی را تجرب ــای متع چالش ه
ــام  ــه ن ــی ب ــا آفت ــن آنه ــه مهمتری ــد ک ان

دالل ســود جــو اســت. 

شهرســتان ملــکان يکــی از قطب هــای اصلــی توليــد انگور کشــور 
به حســاب می آيــد کــه بــه شــهر خوشــه های طاليــی ايــران نيــز 
شــهرت دارد. ايــن شهرســتان در جنــوب غربــی آذربايجان شــرقی 
قرارگرفتــه کــه از شــمال بــه شهرســتان بنــاب، از شــرق بــه مراغه، 
ــاهين دژ  ــدوآب و ش ــه ميان ــوب ب ــدوآب و از جن ــه ميان ــرب ب از غ

محــدود اســت.
ملــکان بــا جمعيــت 150 هزارنفــری يکی از ســه شهرســتان اصلی 
توليدکننــده انگــور کشــور بــه شــمار مــی رود ولــی در چنــد ســال 
ــز کاهــش صــادرات محصــوالت انگــور و  ــر ورود دالالن و ني اخي
افزايــش توليــد باعــث شــده تــا باغــداران چنــدان ســودی از توليــد 
ــطه ها و  ــی را واس ــود اصل ــند و س ــته باش ــور نداش ــول انگ محص

ــد. ــب بزنن ــه جي فروشــنده های عمــده ب
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــات انگ ــار باغ ــزار هکت ــور 290 ه در کل کش
ــا 7.6  ــت ب ــر کش ــطح زي ــاظ س ــرقی ازلح ــان ش ــتان آذربايج اس
ــوم   ــه س ــور رتب ــول انگ ــد محص ــارم و در تولي ــام چه ــد مق درص
کشــوری را دارد، در آذربايجــان شــرقی نيــز مقــدار 24 هــزار هکتــار 
باغــات انگــور وجــود دارد کــه شهرســتان ملــکان بــا داشــتن بيش 

ــام نخســت اســتان را دارد. ــار باغــات انگــور مق از 11 هــزار هکت

ــاغ؛ 1000  ــکان در ب ــک مل ــور درجه ی ــت انگ lقیم
ــان توم

ــال  ــد: امس ــکان می گوي ــتان مل ــور شهرس ــداران انگ ــی از باغ يک
برخــالف ســال های گذشــته قيمــت پايين تــر از آن چيــزی اســت 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــک اي ــور درجه ي ــم و انگ ــور می کردي ــه تص ک

ــروش می رســد. ــه ف ــان ب قيمــت يــک هــزار توم
اســماعيل ترابــی فــرد بــا تأکيــد بــر اينکــه ســود اصلــی 
ــازار  ــت ب ــد: وضعي ــه می ده ــد، ادام ــوالت را دالالن می برن محص
ــادی را  ــداران ضــرر زي ــا باغ ــی نداشــت و م ــور امســال تعريف انگ
ــد. ــت کن ــا حماي ــا از م ــم ت ــت می خواه ــديم و از دول ــل ش متحم
وی ســپس بــا تأکيــد بــر اينکــه امســال همچنيــن ســرما و آفــت 
خســارات زيــادی بــه مــا وارد کــرد، می گويــد: بيمــه کشــاورزی تــا 

ايــن لحظــه ريالــی از مطالبــات مــا پرداخــت نکــرده اســت.
ــال  ــد س ــد: در چن ــه می ده ــکان ادام ــتان مل ــدار شهرس ــن باغ اي
ــت  ــر کش ــکان زي ــتان مل ــات شهرس ــادی از باغ ــداد زي ــر تع اخي
انگــور رفتــه اســت و شــاهد افزايــش چنــد برابــری توليــد انگــور 
هســتيم کــه ايــن موضــوع خــود بــه نفــع باغــداران قديمــی نبــوده 
اســت و افزايــش ميــزان توليــدات باعــث شــده تــا تمــام محصــول 

ــه فــروش نرســد. ب

lقیمت انگور ملکان در بازار تبریز؛ 4000 تومان
بررســی ميدانــی حاکــی از آن اســت کــه قيمــت انگــور درجه يــک 
ملــکان در شــهر تبريــز بــه بيــش از چهــار هــزار تومــان می رســد، 
ــکان در شــهر  ــک مل ــور درجه ي ــت انگ ــار قيم ــاوت چه ــی تف يعن
ــاوت  ــی تف ــان می رســد، يعن ــه بيــش از چهــار هــزار توم ــز ب تبري
چهــار برابــری قيمــت خريدوفــروش کــه رقــم بااليــی اســتبرابری 

قيمــت خريدوفــروش کــه رقــم بااليــی اســت.
رضــا ايمانــی يکــی از ميوه فروشــان قديمــی بــازار تبريــز در 
خصــوص تفــاوت زيــاد قيمــت انگــور در ملــکان و تبريــز می گويد: 
ميــوه وقتــی از بــاغ خريــداری می شــود و تــا وقتی کــه بــه دســت 
مشــتری برســد توســط چنــد دالل دست به دســت می شــود، 

وقتــی هرکــدام از آن هــا ســودی بــر قيمــت قبلــی بگذارنــد قيمــت 
ــان می رســد. ــه چهــار هــزار توم ــی هــم ب نهاي

ــزرگ  ــی را دالالن ب ــه ســود اصل ــه می دهــد: البت وی ســپس ادام
ــداران  ــل باغ ــرد مث ــنده های خ ــا فروش ــرای م ــد و ب ــازار می برن ب

ــود. ــد نمی ش ــزی عاي چي
ــک  ــور درجه ي ــوالت انگ ــه محص ــاره ب ــا اش ــپس ب ــی س ايمان
ــن شهرســتان قطــب انگــور کشــور اســت،  ــد: اي ــکان می گوي مل
مــن مشــتری هايی دارم کــه از شــهرهای ديگــر اســتان و کشــور 
می آينــد و انگــور زيــادی خريــداری می کننــد و ســپس از آن 

ــد. ــت می کنن ــاب درس دوش
 

lملکان باکیفیت ترین انگور کشور را تولید می کند
نماينــده مــردم ملــکان در مجلــس و رئيــس کميســيون اجتماعــی 
مجلــس در خصــوص انگــور شهرســتان ملــکان می گويــد: ملــکان 
ــکان  ــد انگــور و کشــمش مل ــن انگــور کشــور را تولي باکيفيت تري
ــور  ــدات انگ ــوری را دارد و تولي ــه اول کش ــت رتب ــاظ کيفي ازلح
شهرســتان نيــز شــهرت جهانــی داردمی کنــد. ايــن شهرســتان در 
شــمال غــرب کشــور رتبــه نخســت توليــد انگــور ازنظــر کميــت و 

ــار دارد. کيفيــت در اختي
ــور  ــکان در کش ــتان مل ــه شهرس ــان اينک ــدادادی بابي ــلمان خ س
ــد:  ــه می ده ــور را دارد، ادام ــد انگ ــزان تولي ــوم مي ــه س ــز رتب ني
ولــی ازلحــاظ کيفيــت انگــور و کشــمش ملــکان ايــن شهرســتان 
ــز  ــدات ني ــه اول کشــوری را دارد و قطــب انگــور اســت و تولي رتب

ــوری دارد. ــی و کش ــهرت جهان ــتان ش شهرس
ــکان  ــار تاکســتان در مل ــان اينکــه 11 هــزار هکت وی ســپس بابي
ــه  ــکان جــزو شــهرهايی اســت کــه درزمين ــد: مل ــم، می افزاي داري
انگــور حرفــی بــرای گفتــن دارد ولــی متأســفانه مشــکالت زيــادی 

نيــز متوجــه باغــداران انگــور و توليدکننــدگان اســت.

lبازار فروش انگور تعریف چندانی ندارد
ايــن نماينــده مجلــس بابيــان اينکــه بــازار فــروش انگــور تعريــف 
چندانــی در ملــکان نــدارد، می گويــد: عمده تريــن چالــش در توليــد 
ــد  ــش در تولي ــن چال ــه عمده تري ــت ک ــروش اس ــث ف ــور بح انگ
ــا توجــه  ــون ب انگــور بحــث فــروش اســت کــه متأســفانه هم اکن
بــه حجــم بــاالی توليــد وضعيــت خوبــی نداردمتأســفانه هم اکنون 
ــازار وضعيــت خوبــی  ــا توجــه بــه ميــزان بــاالی توليــد انگــور ب ب
نــدارد  و کشــش اين همــه انگــور را نــدارد پــس بنابرايــن مقــداری 
از انگــور توليــدی نيــز در دســت باغــدار می مانــد و يــا بــه قيمــت 

ــد. ــروش نمی رس ــه ف ــی ب خوب
ــه  ــرد و ادام ــاره ک ــز اش ــادرات ني ــت ص ــه محدودي ــدادادی ب خ
می دهــد: در زمينــه صــادرات انگــور بــا محدوديــت مواجه هســتيم، 
ــن  ــر همي ــه خاط ــت و ب ــه رو اس ــم روب ــش تحري ــا چال ــور ب کش

مشــکالت بازارهــای جهانــی انگــور را ازدســت داده ايم.
ــدگان  ــور و صادرکنن ــده انگ ــداران عم ــد: خري ــه می ده وی ادام
بــه خاطــر محدوديت هــای صــادرات انگــور نمی تواننــد بــه 
ــن موضــوع  ــد و اي ــد کنن ــداران خري ــور از باغ ــادی انگ نســبت زي

می شــود. مشکل ســاز 
ــد  ــدم خري ــاد از ع ــا انتق ــس ب ــی مجل ــس کميســيون اجتماع رئي
تضمينــی انگــور توســط دولــت نيــز می گويــد: در قانــون آمــده کــه 
دولــت بايــد در مســئله انگــور خريــد تضمينــی داشــته باشــد ولــی 

ــت انجــام نمی شــود. ــن موضــوع از طــرف دول اي
ــد:  ــرد  و می افزاي ــاره ک ــز اش ــداران ني ــر مشــکل باغ ــه ديگ وی ب
عــدم پرداخــت خســارت توســط بيمــه صنــدوق کشــاورزی يکــی 
ديگــر از چالش هــا اســت و بــه باغــداران بيمــه ســرمازدگی، 

آفت زدگــی و تگــرگ زدگــی پرداخــت نمی شــود.
نماينــده مــردم ملــکان در مجلــس بــا اشــاره به اينکــه بايــد صنايع 
ــد:  ــود، می گوي ــاد ش ــور ايج ــرای انگ ــکان ب ــز در مل ــی ني تبديل
ــه  ــه زودی ب ــم ب ــتيم و اميدواري ــرمايه گذاران داش ــا س ــی ب مذاکرات

نتيجــه برســد و صنايــع تبديلــی جديــد ايجــاد شــود.

lضــرورت ایجــاد صنایــع تبدیلــی محصــول انگــور 
در شهرســتان ملــکان

معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربايجــان شــرقی بر ضــرورت 
ــکان  ــتان مل ــور در شهرس ــول انگ ــی محص ــع تبديل ــاد صناي ايج
تأکيــد می کنــد و می گويــد: صنايــع تبديلــی در شهرســتان 
ــت. ــتان اس ــاورزی اس ــاد کش ــای جه ــی از اولويت ه ــکان يک مل

ايــوب ايرانــی فــام بــا تأکيــد بــر اينکــه بايــد صنــدوق کشــاورزی 
نيــز از باغــداران حمايــت کنــد، می افزايــد: صنــدوق توســعه بخش 
ــدوق  ــن صن ــعبات اي ــعه  ش ــا توس ــز در نظــر دارد ب کشــاورزی ني
ــاورزان انجــام  ــداران و کش ــت الزم را از باغ ــتان ها حماي در شهرس

دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه شهرســتان ملــکان ظرفيت هــا و 
ــد  ــه انگــور دارد، ادامــه می دهــد: باي پتانســيل های بااليــی درزمين

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــعه منطق ــت توس ــدی در جه ــن توانمن از اي
معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربايجان شــرقی بابيــان اينکه 
ملــکان قطــب توليــد انگــور کشــور بــه شــمار می آيــد، می گويــد: 
ــاز  ــی از ني ــش عظيم ــن بخ ــر تأمي ــالوه ب ــتان ع ــن شهرس در اي
ــه کشــورهای  ــب کشــمش و مشــتقات آن ب ــی انگــور در قال داخل

ــود. ــادر می ش ــز ص ــوار ني هم ج
بــا ايــن اوصــاف و وجــود اين همــه توانمنــدی و ظرفيــت اميدواريم 
تــا باهمــت مســئوالن و ورود ســرمايه گذاران شــاهد ايجــاد صنايــع 
تبديلــی انگــور در شهرســتان ملــکان باشــيم و دولــت نيــز بــا خريد 
تضمينــی انگــور زمينــه افزايــش قيمــت ايــن محصــول را فراهــم 

کنــد.

خوشه های طالیی بر دست کشاورزان باد کرد/تاک وتاک دار اسیر دست دالل 

 اسد  بابایی
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ــران  ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــن گ تازه تری
از بیــکاری در کشــور نشــان می دهــد کــه 
اســتان کرمانشــاه در بدتریــن شــرایط 

نســبت بــه ســایر مناطــق قــرار دارد. 

ــکاری در  ــرخ بي ــران از ن ــار اي ــز آم ــزارش مرک ــاس گ ــر اس ب
ــدر  ــب در ص ــدون رقي ــان ب ــاه همچن ــتان کرمانش ــور، اس کش

بيکارتريــن اســتان های کشــور قــرار دارد.
ــد  ــدد 17.6 درص ــا ع ــال 94 ب ــان س ــه در پاي ــتان ک ــن اس اي
بيکارتريــن اســتان ايــران لقــب گرفــت در پايــان بهــار ســال 95 

ــرار دارد. ــکاری 19.2 درصــدی در صــدر ق ــرخ بي ــا ن ــز ب ني
مقايسـه نـرخ بيـکاری 19.2 درصـدی کرمانشـاه در بهـار 95 بـا 
زمان مشـابه سـال گذشـته در بهـار 94 کـه رقمی معـادل 13.7 

درصـد بـوده اسـت نيـز رشـد 5.5 درصـدی را نشـان می دهـد.
همچنيــن مقايســه ميانگيــن ســاالنه آمار بيــکاری در کرمانشــاه 
ــه  ــد ب ــودی را نشــان می ده ــد صع ــز رون ــا 94 ني از ســال 92 ت
ــب  ــه ترتي ــال ها ب ــن س ــاه در اي ــکاری کرمانش ــه بي ــوری ک ط

ــزارش شــده اســت. 14.6، 15.7 و 17.6 درصــد گ
ــد هســتند در کرمانشــاه طــی ســه ســال گذشــته کشــمکش های سياســی و  کارشناســان معتق
انتصابــات مبتنــی بــر روابــط حزبــی بــر اقدامــات ريشــه ای بــرای حــل معضــالت اســتان اولويــت 
ــتاندار و  ــاه از اس ــی کرمانش ــام پســت های مديريت ــا در تم ــه تقريب ــه ای ک ــه  گون ــته اســت ب داش

ــاده اســت. ــاق افت ــرر اتف ــرات مک ــا و بخشــداری ها تغيي ــا فرمانداری ه ــتاندار ت ــن اس معاونيي
ســفر هيئــات دولت بــه کرمانشــاه نيز بــه عنــوان بيکارتريــن نقطــه کشــور برخــالف روال معمول 
تنهــا يــک روزه بــود و هنــوز گــزارش روشــنی از تصميمــات اتخاذشــده در ايــن ســفر بــه مــردم 

ارائــه نشــده اســت.

طا و 

ــران اقتصاد ایـ

رشد سریع بیکاری کرمانشاه در ۳ سال اخیر/ شهر پیشتاز در بی شغلی

مسلم   معین

این نقشه اینفوگراف نشان می دهد که کرمانشاه بیکار ترین استان کشور است

مقايسه نقطه به نقطه آمار بيکاری استان کرمانشاه )بهار 95 نسبت به بهار 94( 
رشد 5.5 درصدی را نشان می دهد مقايسه ميانگين آمار بيکاری کرمانشاه طی سه سال گذشته و روند رو به رشد آن

کرمانشاه از نظر بيکاری نسبت به ساير استانهای همجوار در غرب کشور در شرايط بدتری قرار دارد
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ــران اقتصاد ایـ

یاقــوت ســرخ خراســان 
جنوبــی کــه ســال های 
ــزوده آن  ــال ارزش اف س
ــارج  ــب دالالن خ ــه جی ب
اســتان مــی رفــت بــا 
ــون  ــد« اکن دریافــت »برن
با حمایــت مســئوالن می 
ــرای  ــاهراهی ب ــد ش توان
ــد.  ــتان باش ــعه اس توس

ــت  ــت، داش ــه کاش ــی در زمين ــان جنوب ــای خراس ــدی ه توانمن
ــن اســتان در ســطح  ــار محصــول اســتراتژيک اي و برداشــت  چه
ــت  ــاد ظرفي ــوده و ايج ــوردار ب ــژه ای برخ ــگاه وي ــور از جاي کش
ــش  ــر در رونق بخ ــی مؤث ــد  گام ــته بندی می توان ــراوری و بس ف

ــد. ــتغال باش ــه و اش ــاورزی منطق کش
ــی  ــان جنوب ــی در خراس ــای متوال ــالی ه ــه خشک س ــه ب ــا توج ب
ــه  ــش از جمل ــن بخ ــدات اي ــاورزی و تولي ــش کش ــت از بخ حماي
ــه دارد همــت  ــت منطق ــا وضعي ــران و ســازگاری ب زرشــک و زعف

ــد. ــق را می طلب ــرای رون ــتانی ب ــران اس ــالش مدي و ت
ــی راه  ــش خصوص ــذران بخ ــرمايه گ ــان و س ــه کارشناس ــه گفت ب
نجات بخــش کشــاورزی از مشــکالت  حمايــت از صــادرات 
محصــوالت اســتراتژيکی اســتان اســت کــه ايــن جــز برنامه ريزی 
ــراوری و  ــای ف ــت ه ــاد ظرفي ــده، ايج ــرای توليدکنن ــح ب صحي
ــق  ــش محق ــن بخ ــرمايه گذار در اي ــت از س ــته بندی و حماي بس

ــد. ــد ش نخواه
کميســيون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، 
صنايــع، معــادن و کشــاورزی بيرجنــد امــروز 
ــه برنامه هــا  ــا محوريــت برنامه ريــزی و ارائ ب
در حمايــت از دو محصــول اســتراتژيک 
زرشــک و زعفــران و ســوق دادن کشــاورزی 
منطقــه بــه ســمت توليــد محصــوالت 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــان جنوب ــک خراس ارگاني
 

lتنهــا راه نگهداشــت روســتاییان 
بــاال بــردن ســود محصــوالت 

کشــاورزی اســت
ــيون  ــس کميس ــه رئي ــين خيري ــيد حس س
ــن  ــد در اي ــی بيرجن ــاق بازرگان کشــاورزی ات
ــالی  ــه خشک س ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف جلس
هــای چندســاله و کمبــود آب، تنهــا راه 
ــود  ــردن س ــاال ب ــتاييان ب ــت روس نگهداش

محصــوالت کشــاورزی اســت.

وی بــا بيــان اينکــه بايــد در راســتای ارگانيــک کــردن محصوالت 
ــی  ــم محصوالت ــر بتواني ــه داد: اگ ــم، ادام ــالش کني ــاورزی ت کش
ــمگيری  ــور چش ــز به ط ــا ني ــت آن ه ــم، قيم ــه دهي ــک ارائ ارگاني

تغييــر خواهــد کــرد.
خيريــه بــا اشــاره بــه محصــوالت اســتراتژيک خراســان جنوبــی، 
ــيار  ــت بس ــران اهمي ــال حاضــر زرشــک و زعف ــرد: در ح ــان ک بي

ــی دارد. باالي
وی خواســتار حمايــت از توليدکننــدگان زرشــک و زعفــران شــد و 
ــن محصــوالت  ــع آوری اي ــتای جم ــته در راس ــزود: ســال گذش اف
ــه  ــد ک ــته ش ــتايی بس ــاون روس ــازمان تع ــا س ــه ای ب تفاهم نام

ــت بخشــی نداشــت. نتيجــه رضاي
رئيــس کميســيون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنايــع، معــادن و 
کشــاورزی بيرجنــد ادامــه داد: بايــد جلســه ای بــا زرشــک کاران و 
زعفــران کاران تشــکيل و قيمتــی نهايــی بــرای ايــن محصــوالت 

تعييــن شــود.
ــه  ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــت باي ــن قيم ــه اي ــان اينک ــا بي وی ب
متقاضــی نيــز ضــرر نکنــد، گفــت: شــرکت تعاونی هــا هــم بايــد 

ــد. ــد بدهن ــوالت تعه ــن محص ــد اي ــتای خري در راس
ــوالت  ــده محص ــی تعيين ش ــت نهاي ــرد: قيم ــد ک ــه تاکي خيري
زرشــک و زعفــران بايــد از طريــق رســانه ها اعــم از راديــو و 

مصاحبــه تلويزيونــی بــه کشــاورزان اطالع رســانی شــود.
وی اظهــار کــرد: هــدف مــا از تعييــن قيمــت ايــن محصــوالت باال 

بــردن ســود کشــاورزان و کوتــاه کردن دســت دالالن اســت.
خيريـه بـا بيـان اينکـه بايـد شـرايطی فراهـم شـود کـه سـود 
محصـوالت کشـاورزی افزايـش يابـد، افـزود: همچنيـن بايـد در 
صـادرات محصـوالت بـه ديگر کشـورها به طـور دقيق عمل شـود.

رئيــس کميســيون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنايــع، معــادن و 
کشــاورزی بيرجنــد ادامــه داد: اگــر محصولــی با شــرايط بهداشــتی 
ــز افزايــش  خشــک و بســته بندی و صــادر شــود، ســوددهی آن ني

می يابــد.
ــرد: در  ــان ک ــی کشــاورزان، بي ــه مشــکالت کنون ــا اشــاره ب وی ب

ــد. ــع نمی کن ــکالت را رف ــن مش ــای وام اي ــر اعط ــال حاض ح
ــه ای  ــاورزی به گون ــوالت کش ــد محص ــرد: باي ــد ک ــه تاکي خيري
فــرآوری شــود کــه امــکان صــدور آن بــه ديگــر کشــورها 

فراهم شــده و ســوددهی نيــز افزايــش يابــد.

ــان  ــران خراس ــت از زعف ــدوق حمای ــیس صن lتأس
ــی  جنوب

محمدحســين آذری مديرعامــل اتحاديــه زرشــک کاران، باغــداران 
و زعفــران کاران خراســان جنوبــی از تأســيس صنــدوق حمايــت از 

زعفــران در اســتان خبــر داد.
ــيس  ــای تأس ــد از برنامه ه ــون 75 درص ــه تاکن ــان اينک ــا بي وی ب
ــاه  ــا دو م ــد اســت ت ــزود: امي ــدوق انجام شــده اســت، اف ــن صن اي
ــت  ــه ثب ــی ب ــان جنوب ــران خراس ــت از زعف ــدوق حماي ــده صن آين

ــد. ــه آن اختصــاص ياب ــز ب ــف بودجــه ای ني رســيده و ردي
اميــد اســت تــا دو مــاه آينــده صنــدوق حمايــت از زعفران خراســان 
جنوبــی بــه ثبــت رســيده و رديــف بودجــه ای نيــز بــه آن اختصاص 
ــران  ــت از زعف ــدوق حماي ــيس صن ــرد: تأس ــار ک ــدآذری اظه ياب
ــب  ــه تصوي ــه ب ــاه 94 در وزارت خان ــی در 29 تيرم ــان جنوب خراس

رســيده اســت.
وی زعفــران را محصولــی بســيار ارزشــمند دانســت و گفــت: 
خراســان جنوبــی در توليــد ايــن محصــول رتبــه دوم و در کيفيــت 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــز رتب ني
 

ــراوری زرشــک در خراســان  lاحــداث 7 شــرکت ف
ــی  جنوب

ــم در  ــی ه ــان جنوب ــتايی خراس ــاون روس ــازمان تع ــناس س کارش
ايــن جلســه از احــداث هفــت شــرکت فــرآوری زرشــک در اســتان 
خبــر داد و گفــت: اميــد اســت عمليــات ســاخت ايــن شــرکت ها تــا 

ســال آينــده بــه اتمــام برســد.
ــن  ــرداری اي ــداث و بهره ب ــا اح ــرد: ب ــار ک ــن اظه ــدی روش مه
ــم داشــت. ــرآوری زرشــک را خواهي ــی از ف ــط کامل شــرکت ها خ
وی بــا اشــاره بــه محصــوالت اســتراتژيک خراســان جنوبــی بيــان 
ــی دارد و  ــادپذيری باالي ــک فس ــاورزی زرش ــول کش ــرد: محص ک

بايــد در فــرآوری و نگهــداری موردتوجــه قــرار گيــرد.
کارشــناس ســازمان تعــاون روســتايی خراســان جنوبــی ادامــه داد: 
ــتان  ــک اس ــت زرش ــدوق حماي ــدازی صن ــرای راه ان ــن ب همچني

تــالش می کنيــم.

lردیــف تســهیات خــاص بــرای محصــوالت 
اســتراتژیک لحــاظ شــود

روشــن کشــاورزان را ســربازانی بــرای ايجــاد 
ــراد  ــن اف ــر اي ــزود: اگ ــت و اف ــت دانس امني
ــه هنگفتــی  ــد، هزين ــه کنن روســتاها را تخلي

ــود. ــت می ش ــل دول متحم
وی ادامــه داد: بنابرايــن بايــد گامــی بــزرگ و 
عملی بــرای حمايــت از کشــاورزان خراســان 
جنوبــی به خصــوص در مناطــق مــرزی 

برداشــته شــود.
روشــن بــا بيــان اينکــه بايــد رديــف 
تســهيالت خاصــی بــرای محصــوالت 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــتراتژيک اس اس
گفت: همچنيــن نماينــدگان بايــد در مجلس 

از ايــن محصــوالت حمايــت کننــد.
وی خواســتار حضــور مســئوالن اســتانی اعم 
از اســتاندار و نماينــدگان در کميســيون هــای 
ــد و  ــد ش ــی بيرجن ــاق بازرگان ــاورزی ات کش

رقیه رحمتی رادفاطمه   زیراچی

رویایی که رنگ واقعیت 
گرفت/ برنددارشدن طال و 

یاقوت سرخ خراسان جنوبی
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افــزود: ايجــاد تحــول در وضعيــت کنونــی زرشــک نيازمنــد حمايت 
ايــن مســئوالن اســت.

lمســئوالن در حمایــت از کشــاورزان خراســان 
ــد ــوازی کاری نکنن ــی م جنوب

مديرعامــل شــرکت کشــت صنعــت پيونــد خــاوران بيرجنــد هــم 
ــت از  ــوازی کاری مســئوالن در حماي ــت: م ــن جلســه  گف در اي
ــز  ــر پرهي ــن ام ــد از اي ــدارد و باي ــی ن ــج مطلوب ــاورزان نتاي کش

ــد. کنن
ســينا ســرحدی اظهــار کــرد: دســتگاه های اجرايــی بــرای حمايــت 

از کشــاورزان برنامه هــای جديــدی را ارائــه دهنــد.
وی ادامــه داد: مــوازی کاری مســئوالن در حمايــت از محصــوالت 
کشــاورزی خراســان جنوبــی باعث اتــالف زمــان و ســرمايه گذاری 

می شــود.
ســرحدی بــا تاکيــد بــر اينکــه بايــد برنامه ريــزی دقيــق و 
ــه ای  ــات پاي ــن مطالع ــزود: همچني ــرد، اف ــورت گي ــجمی ص منس
محصــوالت خراســان جنوبــی نيــز بســيار حائــز اهميــت بــوده کــه 

ــرد. ــرار گي ــد نظــر ق ــد م باي
ايــن ســرمايه گذار بخــش خصوصــی  ادامــه داد: مطالعــات پايــه ای 
شــامل برنــد، قيمت گــذاری، ظرفيــت بخشــی منطقــه ای و 

ــت. ــاورزی اس ــوالت کش ــدن محص ــانه ای ش رس
ــوالت  ــروش محص ــش دالالن در خريدوف ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــد ب ــود و باي ــذف نمی ش ــراد ح ــن اف ــرد: اي ــان ک ــاورزی، بي کش

ــوند. ــت ش ــزی مديري برنامه ري

lسود منطقی به کشاورزان داده شود
ســرحدی بــا بيــان اينکــه بايــد بــرای جلوگيــری از زيــان 
کشــاورزان، ســودی منطقی بــه آن هــا داده شــود، افــزود: همچنين 
بايــد مؤلفــه و شــرايط بازارهــا در ميــزان تعرفــه خريــد محصوالت 

ــود. ــايی ش ــی شناس ــاورزی به خوب کش
وی بـا تاکيـد بر اينکه سـوددهی به کشـاورزان و خريـد محصوالت 
بايـد بر اسـاس آيتم های موجـود در بازار انجام شـود، افـزود: بايد در 

زمينـه کوتاه کردن دسـت دالالن تالش شـود.
ســرحدی بــا اشــاره بــه فــرا رســيدن فصــل برداشــت 
ــی  ــای کارشناس ــام کاره ــون انج ــرد: تاکن ــان ک ــران، بي زعف
نشــده و وجــود دالالن ضررهــای زيــادی را عايــد کشــاورزان 

ــت. ــرده اس ک
رئيــس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی منابــع طبيعــی 
خراســان جنوبــی هــم در ايــن جلســه بــا اشــاره بــه نقــش دالالن 
در قاچــاق پيــاز زعفــران، بيــان کــرد: بايــد قيمــت ايــن محصــول 

ــم. ــش دهي را افزاي
ــی  ــان جنوب ــاورزان خراس ــه داد: کش ــری ادام ــين اکب  محمدحس
ــت  ــد دس ــا باي ــند ام ــران باش ــاز زعف ــده پي ــد توليدکنن می توانن

دالالن را کوتــاه کنيــم.
l برند سازی طا و یاقوت سرخ خراسان جنوبی 

ــاب  ــرآوری زرشــک و عن ــط و ف ــال تخصصــی ضب ــس ترمين رئي
خراســان جنوبــی گفــت: زرشــک و زعفــران اســتان برنــد ســازی 

می شــود.
احســان بيکــی اظهــار کــرد: برنــد زرشــک  و زعفــران در پروتــکل 
ســوئيس بــه ثبــت رســيده و تــا 45 روز آينــده وارد خراســان جنوبی 

می شــود.
ــاورزی  ــوالت کش ــوص محص ــد مخص ــن برن ــه داد: اي وی ادام
زرشــک و زعفــران خراســان جنوبــی و فرآورده هــای جانبــی 

ــت. ــا اس ــه آن ه ــوط ب مرب
بيکــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 50 تــن زرشــک پفکــی بــرای 
ــا برنــد آن هــا دريافــت نشــود، نمی توانيــم  صــادرات داريــم کــه ت

صــادرات را انجــام دهيــم.
ــی از  ــد، برخ ــود برن ــل نب ــه دلي ــن ب ــرد: همچني ــار ک وی اظه
ــان  ــد خراس ــام و برن ــتان ها بان ــر اس ــوب ديگ ــوالت نامرغ محص

جنوبــی در بازارهــا عرضــه می شــود.
بيکــی بــا بيــان اينکــه خراســان جنوبــی نخســتين ترمينــال ضبط 
ــد  ــرای خري ــت الزم را ب ــزود: ظرفي ــت، اف ــور اس ــک در کش زرش
بخشــی از محصــوالت کشــاورزان و کوتــاه کــردن دســت دالالن 

ــم. را داري
برنــد زرشــک  و زعفــران در پروتــکل ســوئيس بــه ثبــت 
ــی می شــودوی  ــده وارد خراســان جنوب ــا 45 روز آين ــيده و ت رس
ــا  ــز ب ــه ارگانيــک محصــوالت کشــاورزی ني ادامــه داد: در زمين

دانشــگاه علــوم پزشــکی گفت وگوهايــی انجام شــده تــا در 
مــزارع پياده ســازی شــود.

ــت  ــتای حماي ــده در راس ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب بيک
ــه ای  ــته تفاهم نام ــال گذش ــرد: س ــار ک ــتان، اظه از کشــاورزان اس
بــرای خريــد زرشــک بــا ســازمان تعــاون روســتايی اســتان امضــا 

شــد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس ايــن تفاهم نامــه ســازمان تعــاون 
ــی  ــاق بازرگان ــه کارشناســان ات ــا تأييدي روســتايی موظــف شــد ب

ــد. ــداری کن ــاورزان را خري ــک کش ــول زرش ــد، محص بيرجن
ــای  ــکل ه ــه تش ــن تفاهم نام ــه در اي ــان اينک ــا بي ــی ب بيک
ــل  ــدان عم ــدی وارد مي ــوی و ج ــور ق ــی به ط ــازمان تعاون س
نشــدند، افــزود: امــا  ايــن امــر تــا حــدی دســت دالالن را کوتــاه 

ــرد. ک
وی بــا انتقــاد از شــرايط کارگاه هــای زرشــک پاک کنــی در اســتان، 
بيــان کــرد: در ايــن کارگاه هــا کارشــناس نظارتــی وجــود نداشــته و 

محصــول باکيفيــت پايينــی بســته بندی می شــود.
 

ــوالت  ــش روی محص ــار پی ــود اعتب ــش کمب lچال
ــاورزی ــک کش ارگانی

ــرد:  ــان ک ــم بي ــی ه ــان جنوب ــک خراس ــن ارگاني ــس انجم رئي
ارگانيــک اســتان همــواره بــا چالــش کمبــود اعتبــار رو بــه رو بــوده 

ــت. اس
محمدرضــا منصــف ادامــه داد: بــدون پــول و ســرمايه گذاری 
ــز  ــات ني ــن جلس ــزاری اي ــرد و برگ ــش ب ــوان کاری از پي نمی ت

ــت. ــد داش ــی نخواه ــه مطلوب نتيج
وی ادامــه داد:  بــرای حمايت از محصــوالت ارگانيک دســتورالعمل 
ــز از آن  ــط ني ــئوالن ذی رب ــه مس ــت ک ــه اس ــی در وزارت خان هاي

ــتند. ــالع هس بی اط
ــر اينکــه ارگانيــک در زمينــه اعتبــار مغفــول  ــا تاکيــد ب منصــف ب
مانــده اســت، گفــت: بايــد ايــن امــر موردتوجــه مســئوالن مربوطه 

قــرار گيــرد.
باوجــود همــه شــرايط ســختی کــه خشک ســالی ها بــرای 
کشــاورزان اســتان ايجــاد کــرده اســت امــا هنــوز هــم در برخــی 
از محصــوالت کشــاورزی ايــن اســتان حــرف بــرای گفتــن دارنــد 
ــه گذشــته  ــگاه بهتــری نســبت ب علی رغــم همــه مشــکالت جاي
پيداکرده انــد چــرا کــه هنــوز کيفيــت آنهــا در ســطح کشــور زبانــزد 

اســت.
اگرچـه تـا کنون بسـياری از محصـوالت بـاارزش اسـتان به صورت 
فلـه ای از اسـتان خـارج می شـد و سـود آن را کشـورهای خارجی از 
جملـه ايتاليايی هـا می برنـد امـا دريافـت برنـد بـرای دو محصـول 
اسـتراتژيک اسـتان نويدی اسـت که اين روند متوقف خواهد شـد و 
محصوالت اسـتان به نام خراسـان جنوبی  صـادر و ارزش افزوده آن 

نصيب اسـتان خواهد شـد.
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صنعــت ســنگ کشــور 
طــی چنــد ســال اخیــر 
ــازار و  ــود ب ــل رک ــه دلی ب
ــش  ــت از بخ ــدم حمای ع
لبــه  در  خصوصــی، 
گرفتــه  قــرار  پرتــگاه 
ــادرات  ــه ص ــی ک ــا جای ت
ســاالنه ایــن صنعــت از 12 میلیــون دالر بــه 
800 هــزار دالر ســقوط کــرده اســت. 

نهمين نمايشــگاه بين المللی ســنگ ســاختمانی 
ايــران ايــن روزهــا در شــهر نيــم ور محــالت در 
اســتان مرکــزی، در حــال برگــزاری اســت و بــه 
عنــوان مهمتريــن رويــداد اقتصــادی ايــن منطقه 

محســوب مــی شــود.
ــن  ــا در اي ــت ديرپ ــک صنع ــنگ ي ــت س صنع
منطقــه بــه شــمار مــی رود و معــدن کاران 
ــده  ــناخته ش ــور ش ــالت در کش ــتان مح شهرس

ــتند. هس
از ســويی ديگــر درصــد بااليــی از مــردم منطقــه 
ــن  ــتقيم در اي ــتقيم و غيرمس ــورت مس ــه ص ب
صنعــت مشــغول بــه فعاليــت هســتند کــه طبق 

آمــار 10 هــزار نفــر را شــامل مــی شــود.
ــال و 2۸0  ــدن ســنگ فع وجــود بيــش از 70 مع
واحد فــرآوری ســنگ بــه عنــوان پتانســيل قوی 
ايــن منطقــه محســوب مــی شــود تــا جايــی که 
شــهر نيــم ور را پايتخــت ســنگ ايــران ناميــده 
ــه دليــل رکــود  ــد، امــا در ســال هــای اخيــر ب ان
بــازار و کاهــش فعاليــت هــای عمرانی و ســاخت 
ــا مشــکل جــدی  و ســاز، صنعــت ســنگ نيــز ب
ــود را از دســت  ــق گذشــته خ مواجــه شــد و رون
ــت  ــن صنع ــه بررســی مشــکالت اي ــر ب داد. مه

ــردازد. مــی پ
 

ــاز  ــنگ نی ــرآوری س ــات ف lکارخانج
ــد ــازی دارن ــازی و نوس ــه بازس ب

عزيــز ميرزائيــان، مشــاور ارشــد اتــاق بازرگانــی 
ــن  ــان داشــت: بزرگتري ــن رابطــه بي ــران در اي اي
ــازار مصــرف  ــور، ب ــنگ کش ــت س ــد صنع تهدي
ــت  ــد فعالي ــه بع ــال 1392 ب ــون از س ــت چ اس
هــای عمرانــی کاهــش يافتــه و در بازار ســنگ و 

ــح ســاختمانی مشــکل وجــود دارد. مصال
ــه  ــزود: حــدود شــش هــزار و 700 کارخان وی اف
فــرآوری ســنگ در کشــور وجــود دارد، ولــی 95 

درصــد آن هــا نيــاز بــه بازســازی دارنــد.
ــح  ــران تصري ــی اي ــاق بازرگان ــد ات ــاور ارش مش
کــرد: در دنيــا از هــر يــک تــن ســنگ، 1۸ متــر 
ــی در  ــد مــی شــود ول ــده تولي ــع ســنگ بري مرب
95 درصــد کارخانجــات کشــور بــه دليــل وجــود 
ــت  ــه هف ــدار ب ــن مق ــوده اي ــين آالت فرس ماش
متــر مربــع مــی رســد و حــدود 60 درصــد 

ــود. ــی ش ــد م ــات تولي ضايع
ــن  ــون ت ــار ميلي ــش از چه ــر بي ــال حاض در ح
ســنگ خــام و کــوپ در کشــور وجــود دارد 
و انبارهــا و کارخانجــات ســنگ پــر هســتند 
ــان  ــود نداردميرزائي ــا وج ــرای آن ه ــازار ب ــا ب ام
ــش  ــا، دان ــم ه ــود تحري ــل وج ــه دلي ــزود: ب اف

فنــی صنايــع ســنگ کشــور ارتقــا پيــدا نکــرده و 
تکنولــوژی روز دنيــا به کشــور وارد نشــده اســت.

وی ادامــه داد: بــرای توســعه صــادرات بايــد 
ــود و  ــکيل ش ــی تش ــای صادرات ــيوم ه کنسرس
ــا کار کارشناســی مشــکالت بخــش صــادرات  ب
ــع  ــت مســئوالن رف ــا حماي ــايی شــده و ب شناس

ــود. ش
رييــس کميســيون انجمــن هــای معــدن ايــران 
خاطرنشــان کــرد: صنــدوق بيمــه ســرمايه 
گــذاری فعاليــت هــای معدنــی کــه در مــاده 31 
قانــون معــادن پيــش بينــی شــده، مــی توانــد بــا 
ــه  ــت نام ــی و صــدور ضمان ــع مال ــن مناب تضمي
هــای الزم، کنسرســيوم هــای صادراتــی را 

ــد. پشــتيبانی کن
بــر  مبنــی  نظردولــت  افــزود:  ميرزائيــان 
ــه  ــد ب ــت و باي ــی اس ــام فروش ــری از خ جلوگي
ــادرات ارزش  ــه در ص ــم ک ــت کني ــمتی حرک س

افــزوده ايجــاد شــود.
وی بــا بيــان اينکــه در شــرايط کنونــی وضعيــت 
ــرای ايجــاد ارزش افــزوده در صــادرات فراهــم  ب
نيســت، افــزود: در حــال حاضــر بيــش از چهــار 
ــود  ــوپ در کشــور وج ــنگ و ک ــن س ــون ت ميلي
دارد و انبارهــا و کارخانجــات ســنگ پــر هســتند 

ــدارد. ــرای آن هــا وجــود ن ــازار ب امــا ب
 

ــنگ  ــی س ــام فروش ــه خ ــار ب lناچ
ــتیم هس

ــح  ــران تصري ــی اي ــاق بازرگان ــد ات ــاور ارش مش
ــا پيــش بينــی يــک برنامــه  ــوان ب کــرد: مــی ت
ــرای  ــد، شــرايط را ب ــت از تولي ــا حماي مناســب ب
ــرای  ــی ب ــرد ول ــم ک ــزوده فراه ــاد ارزش اف ايج
جلوگيــری از هــدر رفــت ذخايــر ســنگ، ناچاريم 
خــام فروشــی را ادامــه داده و در کنــار آن بــه کار 

ــم. ــی بپردازي کارشناس
ــگاه  ــزاری نمايش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ميرزائي
ــل مشــکالت  ــه دلي ــزود: ب ــم ور اف ســنگ در ني
ــم  ــور حج ــکان حض ــاده ای، ام ــی و ج ترافيک
از ماشــين آالت ســنگين معدنــی،  زيــادی 
تجهيــزات کارخانجــات فــرآوری و ســنگ هــای 
کــوپ در نمايشــگاه هايــی کــه در کالنشــهرها 
برگــزار مــی شــود، فراهــم نيســت و جمــع آوری 
ــهر  ــنگ ش ــگاه س ــوارد در نمايش ــن م ــام اي تم
نيــم ور يــک نقطــه قــوت بــرای ايــن نمايشــگاه 

ــود. ــی ش ــوب م محس

مــی تــوان بــا حمايــت از توليــد، شــرايط را 
ــی  ــرد ول ــم ک ــزوده فراه ــاد ارزش اف ــرای ايج ب
ــر ســنگ،  ــری از هــدر رفــت ذخاي ــرای جلوگي ب
ناچاريــم خــام فروشــی را ادامــه دهيمــوی بيــان 
داشــت: نمايشــگاه ســنگ نيــم ور توســط بخش 
ــن دوره نســبت  خصوصــی برگــزار شــده و در اي
ــعه آن  ــکان توس ــته و ام ــد داش ــته رش ــه گذش ب

ــود دارد. ــز وج ني
مشـاور ارشـد اتاق بازرگانی ايـران نزديکی مکان 
اين نمايشـگاه بـه شـهرهای پرجمعيت کشـور و 
حضـور در کنـار معادن عظيم سـنگ شهرسـتان 
محـالت را از مزيـت های نمايشـگاه سـنگ نيم 
ور برشـمرد و افـزود: اعضای صنعت سـنگ ايران 
بايـد شـرايطی را فراهـم کننـد تـا بـا همفکـری 
يکديگـر و حمايـت بخـش دولتـی بتواننـد بـه 
توسـعه صادرات و افزايش سـرمايه گذاری در اين 

بپردازند. حـوزه 

lمعــادن بــرای تهیــه تجهیــزات 
ــتند ــه هس ــکل مواج ــا مش ــد ب جدی
ــگاه  ــن نمايش ــل نهمي ــر، مديرعام ــام نيکف بهن
بيــن المللــی ســنگ ايــران و رئيــس کميســيون 
ــز  ــزی ني ــتان مرک ــی اس ــاق بازرگان ــدن ات مع
ــود  ــته نب ــای گذش ــال ه ــت: در س ــار داش اظه
تکنولــوژی در صنايــع معدنــی و فــرآوری ســنگ 
همــواره يکــی از مشــکالت جــدی در ايــن حوزه 
بــوده و اکنــون بــا ورود تکنولــوژی و دانــش فنی 
ــن مشــکالت کاهــش  ــه کشــور بخشــی از اي ب

ــه اســت. يافت
در صورتــی کــه ماشــين آالت معدنــی نوســازی 
شــوند امــکان صرفــه جويــی در ســوخت تــا 70 
ــر کاهــش  درصــد وجــود خواهــد داشــت کــه ب
ــت  ــط زيس ــظ محي ــد و حف ــای تولي ــه ه هزين
ــادن ســنگ  ــزود: در مع ــر اســتوی اف بســيار موث
ايــران ماشــين آالت معدنــی قديمــی و بــا بهــره 
ــه  ــتند و تهي ــه کار هس ــغول ب ــن مش وری پايي
قطعــات يدکــی بــه دليــل قاچــاق بــودن آن هــا 
بســيار مشــکل اســت و دالالن ايــن قطعــات را 
ــش  ــاالن بخ ــه فع ــی ب ــيار باالي ــت بس ــا قيم ب

ــد. ــی دهن ــه م ــدن ارائ مع
نيکفــر تصريــح کــرد: همچنيــن بــه دليــل نبــود 
فاکتــور خريــد بــرای ايــن قبيــل قطعــات، امکان 
ــادن  ــرای مع ــات ب ــزوده و مالي ــران ارزش اف جب

درجــه دو بســيار مشــکل اســت.

ــين آالت  ــه ماش ــی ک ــرد: در صورت ــان ک وی بي
ــهيالت  ــت تس ــوند و دول ــازی ش ــی نوس معدن
نوســازی بــه معــادن واگــذار کنــد، امــکان صرفه 
جويــی در ســوخت تــا 70 درصــد وجــود خواهــد 
ــد و  ــه هــای تولي ــر کاهــش هزين داشــت کــه ب

ــر اســت. حفــظ محيــط زيســت بســيار موث
نايــب رئيــس کانــون ســنگ ايــران تاکيــد کــرد: 
ــی  ــای بانک ــم ه ــته تحري ــال گذش ــد س در چن
ضربه شــديدی بــه صــادرات ســنگ کشــور وارد 
ــت شــرايط کمــی  ــر دول ــا تدبي ــون ب کــرد و اکن
بهتــر شــده ولــی هنــوز زمينــه صادراتــی بــرای 

توليــد کننــده فراهــم نشــده اســت.
 

l وضــع عــوارض صادراتــی، میــزان 
صــادرات را کاهــش داد

ــای  ــم ه ــع تحري ــش از وض ــت: پي ــر گف نيکف
اقتصــادی، شــرايط صــادرات ســنگ کــوپ 
کشــور بســيار خــوب بــود ولــی بــا وضــع 
عــوارض صادراتــی بــر روی ســنگ کــوپ، 
صــادرات متوقــف شــد و حضور ســنگ ايــران در 
بازارهــا و نمايشــگاه هــای جهــان کمرنــگ شــد 
ــادرات در  ــون دالر ص ــه از 12 ميلي ــی ک ــا جاي ت

ــيد. ــزار دالر رس ــه ۸00 ه ــال ب س
ــنگ  ــر روی س ــی ب ــوارض صادرات ــع ع ــا وض ب
کــوپ، صــادرات متوقــف شــد و حضــور ســنگ 
ايــران در بازارهــا و نمايشــگاه هــای جهــان 
کمرنــگ شــد تــا جايــی کــه از 12 ميليــون دالر 
صــادرات در ســال بــه ۸00 هــزار دالر رســيدوی 
ــور  ــای حض ــی از راهکاره ــه يک ــان اينک ــا بي ب
ــور در  ــزاری و حض ــی، برگ ــای صادرات در بازاره
ــی اســت،  ــن الملل ــف بي نمايشــگاه هــای مختل
ــه  ــنگ، نســبت ب ــم س ــزود: در نمايشــگاه نه اف
دوره قبــل 25 درصــد افزايــش شــرکت کننــده را 
شــاهد بوديــم و حجــم ســنگ کــوپ ارائــه شــده 
ــش  ــد افزاي ــگاه 70 درص ــن دوره از نمايش در اي

ــت. داش
مديرعامـل نهمين نمايشـگاه بين المللی سـنگ 
ايـران افزود: در نمايشـگاه امسـال برای سـومين 
سـال پياپـی بـزرگ تريـن سـالن سـنگ کـوپ 
خاورميانـه بـه نمايـش درآمـده و ايـن ظرفيـت 
وجـود دارد کـه نمايشـگاه نيم ور به عنـوان قطب 

سـنگ کوپ کشـور شـناخته شـود.
ــرای نمايشــگاه ســنگ نيــم  نيکفــر ادامــه داد: ب
ور يــک برنامــه ريــزی 10 ســاله صــورت گرفتــه 
تــا ايــن نمايشــگاه بــه يــک پايــگاه بيــن المللــی 
ســنگ تبديــل شــده و بتوانــد بــا نمايشــگاه های 

تــراز اول دنيــا رقابــت کنــد.
بــا توجــه بــه تاکيــد دولــت بــر کوچــک ســازی 
بدنــه خــود و اصــل 44 قانــون اساســی مبنــی بر 
ــون  ــه بخــش خصوصــی، اکن ــور ب ــذاری ام واگ
نمايشــگاه ســنگ ســاختمانی ايران در شــهر نيم 
ــن  ــا ســرمايه گــذاری بخــش خصوصــی اي ور ب
ــادی  ــق اقتص ــا در رون ــم آورده ت ــکان را فراه ام
منطقــه و ارزآوری و توســعه صــادرات غيــر نفتــی 
گام بلنــدی برداشــته شــود و در ايــن زمينــه قطعا 
حمايــت هــای دولــت نقــش موثــری در افزايش 
ــق  ــی و رون ــش خصوص ــذاری بخ ــرمايه گ س

صــادرات ســنگ کشــور خواهــد داشــت.

ثمین  مامقانی 
نژاد

صنعت سنگ کشور در لبه پرتگاه/تولیدکنندگان ناچار به خام فروشی هستند
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حسین   بحیرایی

ــطح  ــاق کاال در س ــا قاچ ــورد ب ــرح برخ ط
ــود از ابتــدای مهرمــاه در  عرضــه مقــرر ب
ــن  ــون ای ــا تاکن ــود ام ــی ش ــد اجرای نهاون
ــت  ــیده اس ــرا نرس ــه اج ــه مرحل ــرح ب ط
تــا همچنــان شــاهد عرض انــدام کاالی 

ــیم.  ــازار باش ــاق در ب قاچ

اجــرای طــرح مبــارزه بــا کاالی قاچــاق در نهاونــد نيازمنــد عــزم 
ــه  ــوده ک ــده ب ــن پدي ــا اي دســتگاه هــای مســئول در برخــورد ب
اقتصــاد و توليــد کشــور را تحــت تأثيــر خــود قــرار داده اســت.

ــد  ــکل آن، نيازمن ــر ش ــه ه ــال ب ــاق ح ــده قاچ ــا پدي ــورد ب برخ
ــاق  ــد از واردات کاالی قاچ ــه باي تالشــی مضاعــف اســت چراک
ــه اينکــه پــس  بی کيفيــت از مبــادی مــرزی جلوگيــری شــود ن
از توزيــع کاالهــا در فروشــگاه ها و مراکــز عرضــه تــازه بــه فکــر 
برخــورد افتــاده و فضــای بــازار را متشــنج کــرد چــرا کــه ايــن امر 

نارضايتــی مردمــی را نيــز در پــی دارد.
ــادی  ــيار زي ــم بس ــور حج ــه در کش ــت؛ روزان ــلم اس ــه مس آنچ
کاالی قاچــاق در تمامــی حــوزه توزيــع می شــود و حتــی برخــی 
ــه  ــوند ک ــوله های پســتی جابجــا می ش ــيله مرس ــا به وس از آن ه
نمونــه بــارز آن  لــوازم بهداشــتی و دارويــی غيرمجــازی اســت که 
متقاضيــان از طريــق ماهــواره و يــا اينترنــت ســفارش می دهنــد 

ــه آن هــا می رســد. و  توســط پســت ب
حــال آنچــه در ايــن گــزارش مــورد پيگيــری قرارگرفتــه عملکرد 
دســتگاه های متولــی در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و نظــرات 
فروشــندگان و مــردم پيرامــون ايــن پديــده اســت کــه در ادامــه 

بــه آن خواهيــم پرداخــت.

ــاق را  ــوی قاچ ــور جل ــادی ورودی کش ــد از مب lبای
ــت گرف

ــورد  ــرح برخ ــت: ط ــنده لوازم خانگــی گف ــيفی فروش مســعود س
ــدارد و  ــردم ن ــرای م ــچ ســودی ب ــوازم خانگــی قاچــاق هي ــا ل ب
موجــب نارضايتــی مــردم و فروشــندگان لوازم خانگــی می شــود.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر محصــوالت خارجــی بــا اختــالف 
ــی  ــابه ايران ــه کاالی مش ــبت ب ــی نس ــل 300 هزارتومان حداق
ــدار  ــه خري ــت ک ــروش اس ــال خريدوف ــر در ح ــت کم ت باکيفي
ترجيــح می دهــد از کاالی خارجــی اســتفاده کنــد چراکــه 
حداقــل تــا چنديــن ســال نيــازی بــه تعميــر و يــا تعويض نــدارد.

باتوجــه بــه اطالع رســانی انجام شــده در خصــوص اجــرای 
ــا و  ــر مغازه ه ــی اکث ــوازم خانگ ــاق ل ــا قاچ ــورد ب ــرح برخ ط
ــع آوری و در  ــود را جم ــاق خ ــی قاچ ــگاه ها کاالی خارج فروش

انبارهــا نگهــداری کــرده و می فروشــند.وی بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــه در  ــت ن ــوی قاچــاق را گرف ــادی ورودی کشــور جل ــد از مب باي
شهرســتان ها، گفــت: باتوجــه بــه اطالع رســانی انجام شــده 
ــوازم خانگــی  ــا قاچــاق ل در خصــوص اجــرای طــرح برخــورد ب
ــود را  ــاق خ ــی قاچ ــگاه ها کاالی خارج ــا و فروش ــر مغازه ه اکث
جمــع آوری و در انبارهــا نگهــداری کــرده و می فروشــند بنابرايــن 

ــود. ــن طــرح موفــق نخواهــد ب اي
ايــن فروشــنده بــا اظهــار بــه اينکــه از مرزهــا تــا مراکــز فــروش 
اســتان های همــدان، مرکــزی، تهــران و غيــره کيلومترهــا 
فاصلــه اســت، عنــوان کــرد: ســئوال اســت چــرا در حيــن ورود، 

ــود. ــری نمی ش ــور جلوگي ــه کش ــا ب ــن کااله از ورود اي
ســيفی اظهــار کــرد: مســئوالن بــرای مقابلــه بايــد بــا 
ــا  ــه ب ــد ن ــورد کنن ــتند برخ ــده هس ــه واردکنن ــاخه ها ک سرش

! فروشــنده ها
ــازار نهاونــد ، گفــت:  رضــا شــهبازی از فعــاالن و قديمی هــای ب
ــرزی  ــق م ــت مناط ــت محرومي ــه عل ــته ب ــا درگذش دولت ه
ــه  ــد ک ــراد مرزنشــين دادن ــه اف ــر واردات کاال ب ــی نظي امتيازهاي
متأســفانه ايــن امــر امــروز موجــب اختــالل در نظــام اقتصــادی 

ــد کشــور شــده اســت. و تولي
ــه و  ــرزی در بان ــای م ــياری از بازارچه ه ــروز بس ــه داد: ام وی ادام
مريــوان نيــاز اســتان های کشــور را ازلحــاظ تمامــی لوازم خانگــی، 

بهداشــتی و هــر آنچــه فکــر کنيــد تأميــن می کنــد.

lرکود کارخانه ها را تعطیل کرد
شــهبازی تاکيــد کــرد: رهبــر معظــم انقــالب سال هاســت کــه 
بحــث اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح کــرده و از مســئوالن مطالبــه 
ــا فراهم ســازی زمينه هــای خودکفايــی وظيفــه  ــد امــا آي می کنن

مســئوالن دولتــی نيســت.
وی اظهــار داشــت: کارخانه هايــی در کشــور فعاليــت می کردنــد 
کــه امــروز بــه ســبب رکــود موجــود از چرخــه توليــد بازمانده انــد.

ايــن فروشــنده ادامــه داد: مــا از اجــرای ايــن طــرح خوشــحاليم و 
ــد ســليقگی های  ــه چن ــا توجــه ب ــا ب ــم ام ــز می کني اســتقبال ني
ــل  ــه ای از آن حاص ــدت نتيج ــت در کوتاه م ــد اس ــود بعي موج

شــود.
فــروش  از  پــس  و خدمــات  نداشــتن ســرويس دهی  وی 
ــردم از  ــتقبال م ــدم اس ــل ع ــر عوام ــی را از ديگ ــای داخل کااله
کاالهــای داخلــی عنــوان کــرد و گفــت: بنــده مدتــی پيــش يک 
تلويزيــون توليــد داخــل را بــه خريــدار ارائــه کــردم کــه بــه دليل 
ــه  ــروز ک ــس آورد و ام ــون را پ ــی تلويزي ــد از مدت مشــکالتی بع
ــه می گــذرد  ــه نمايندگــی و کارخان شــش مــاه از تحويــل کاال ب

ــون برنگشــته اســت. ــوز تلويزي هن
شــهبازی افــزود: هميــن بدقولی هــا و بی کيفيتــی عاملــی 
بــرای نخريــدن محصــوالت ايرانــی از ســوی خريــدار اســت کــه 
ــوی  ــی از س ــای دين ــن آموزه ه ــر گرفت ــت و در نظ ــد دق نيازمن
ــر  ــود را کم ت ــود خ ــهم س ــر س ــه اگ ــت چراک ــا اس توليدکننده ه

عرض اندام کاالی قاچاق در بازار نهاوند؛ طرح مقابله منتظر اجرا است
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ــم  ــل داده و ه ــتری تحوي ــه مش ــوب ب ــم کاالی مرغ ــد ه کنن
ــد. ــش می دهن ــود را افزاي ــار خ ــت و اعتب محبوبي

lافزایش کشفیات کاالی قاچاق
ــوری  ــرح کش ــوص ط ــز در خص ــد ني ــی نهاون ــده انتظام فرمان
ــه  ــاره ب ــا اش ــازار ب ــود در ب ــاق موج ــای قاچ ــا کااله ــورد ب برخ
ــارزه  ــتای مب ــتان در راس ــی شهرس ــی انتظام ــات فرمانده اقدام
ــس  ــداف پلي ــن اه ــی از مهم تري ــت: يک ــاق، گف ــا کاالی قاچ ب
ــا قاچــاق کاال  در ســطح کشــور و به تبــع آن در نهاونــد مقابلــه ب
ــکيل و  ــددی تش ــات متع ــورد جلس ــن م ــه در اي ــوده ک و ارز ب
طرح هــای عملياتــی و انتظامــی منســجمی بــا تکيه بــر اقدامــات 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس اطالعات
ــفيات  ــوزه کش ــاه در ح ــان تيرم ــا پاي ــاری ت ــال ج ــدای س از ابت
کاالی قاچــاق در شهرســتان نهاونــد شــاهد افزايــش 50 
ــدای  ــه از ابت ــان اينک ــان بابي ــتيم  محســن اقبالي درصــدی هس
ســال جــاری تــا پايــان تيرمــاه در حــوزه کشــفيات کاالی 
ــتيم،  ــدی هس ــش 50 درص ــاهد افزاي ــتان ش ــاق در شهرس قاچ
گفــت: اميدواريــم بــا توجــه بــه تأثيــر منفــی کاالی قاچــاق بــر 
اقتصــاد کشــور و همچنيــن تأکيــدات فرماندهــی معظــم کل قوا 
در خصــوص مبــارزه و انهــدام باندهــای کاالی قاچــاق در آينــده 

ــيم. ــق باش ــه موف ــن زمين ــش در اي بيش ازپي
ــای  ــا کااله ــورد ب ــد در خصــوص برخ ــی نهاون ــده انتظام فرمان
ــن  ــه اي ــوط ب ــای مرب ــت: ابالغ ه ــت گف ــدون اصال ــی ب واردات
طــرح از مراجــع ذی ربــط رســيده و بــا هماهنگــی صــورت گرفته 

ــود. ــی می ش ــده اجراي ــای آين ــرح در روزه ــن ط اي

lاباغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
رئيــس اداره تعزيــرات حکومتــی نهاونــد نيــز در خصــوص ايــن 
طــرح ، گفــت: بــا توجــه بــه دســتورات رســيده از دو هفتــه قبــل 
ــداری  ــط و فرمان ــه ادارات ذی رب بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها ب

ــت. ــده اس ــتان ارسال ش شهرس
بهــزاد کاکاونــدی بــا اشــاره بــه اينکــه بخشــنامه بــه اتحاديه هــا، 
ــتان  ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــاف و اداره صنع ــاق اصن ات
ــدن و  ــت و مع ــده اداره صنع ــت: مقررش ــت، گف ــده اس ارسال ش
ــانی  ــه اطالع رس ــندگان مربوط ــوف و فروش ــه صن ــا ب اتحاديه ه

کننــد.
رئيــس اداره تعزيــرات حکومتــی نهاونــد بــا اشــاره بــه اينکــه اين 
ــت: علی رغــم  ــی می شــود، گف ــد اجراي طــرح يکشــنبه در نهاون
ارســال بخشــنامه ها هنــوز کاالی قاچاقــی در نهاونــد شناســايی، 

کشــف و ضبــط نشــده اســت.
در  قاچــاق  کاالهــای  وضعيــت  اينکــه  بابيــان  وی 
نشــده  مشــخص  نهاونــد  عرضه کننــده  فروشــگاه های 
گفــت: در ايــن طــرح آمــده کــه فروشــگاه های عرضه کننــده 
ــه اول و آرايشــی بهداشــتی در مراحــل  لوازم خانگــی در مرحل
ــه تعييــن تکليــف کاالی  ــد نســبت ب بعــد از ابتــدای مهــر باي
ــر  ــه اگ ــد ک ــدام کنن ــود اق ــگاه خ ــود در فروش ــاق موج قاچ
غيرازايــن باشــد ضمــن ضبــط کاالهــا در حــق دولــت 

مشــمول جريمــه نيــز می شــوند.
ــع  ــر توزي ــی ب ــار مبن ــی اخب ــوص برخ ــدی در خص کاکاون
برخــی لوازم خانگــی و آرايشــی بهداشــتی قاچــاق کــه 
ــا شــئون نظــام جمهــوری اســالمی هســتند  ــر ب گاهــی مغاي

ــا  ــی در ماهواره ه ــماره های تبليغ ــا ش ــاس ب ــق تم و از طري
ــا  ــوع تنه ــن موض ــت: اي ــود، گف ــع می ش ــت توزي ــط پس توس
ــه اداره  ــری اســت چراک ــی قابل پيگي ــام قضاي ــاه دســتور مق ب
ــت  ــوله ها حفاظ ــی مرس ــت دار از تمام ــوان امان ــت به عن پس

. می کنــد
وی افــزود: اگــر در ايــن خصــوص افــراد مــواردی مشــاهده کنند 
ــن موضــوع در مرســوله ها  ــه اي ــا اينکــه مســئوالن پســت ب و ي
مشــکوک شــوند بايــد مقامــات امنيتــی و انتظامــی را بــرای ورود 
ــا توجــه بــه  بــه مســئله در جريــان بگذارنــد چراکــه تعزيــرات ب
ــد ورود پيــدا  رســالت اداره پســت و چهارچــوب وظايــف نمی توان

کننــد.

23l پرونده قاچاق کاال تشکیل  شد
رئيــس اداره تعزيــرات حکومتــی نهاونــد بابيــان اينکــه از ابتــدای 
ــاق کاال در  ــده قاچ ــهريورماه 23 پرون ــا 15 ش ــاری ت ــال ج س
ــک  ــا ي ــداد تنه ــن تع ــه از اي ــت ک ــده اس ــد تشکيل ش نهاون
ــی  ــت: ارزش ريال ــت، گف ــری اس ــت پيگي ــده در دس ــره پرون فق
محکوميــت ايــن تعــداد پرونــده يــک ميليــارد و 452 ميليــون و 

ــت. ــوده اس ــال ب ــزار ري 940 ه
رئيــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت نهاونــد نيــز در خصــوص 
کاالی قاچــاق و عملکــرد اداره صنعــت، معــدن و تجــارت نهاوند، 
گفــت: در بحــث اجــرای طــرح برخــورد و جمــع آوری کاالهــای 
ــد اطالع رســانی های  قاچــاق در فروشــگاه های شهرســتان نهاون
ــف  ــی ها و کش ــد از بازرس ــذری بع ــچ ع ــده و هي الزم انجام ش

کاالی قاچــاق از فروشــندگان پذيرفتــه نيســت.
مجتبــی رضايــی بابيــان اينکــه چنديــن اداره در ايــن حــوزه بايــد 
باهــم ورود پيــدا کننــد، گفــت: ايــن طــرح طــی هماهنگی هــای 
ــس  ــا هماهنگــی و حضــور رئي ــاه ب ــم مهرم ــده روز ده انجام ش
اداره تعزيــرات، نماينــده اداره صنعــت، معــدن و تجــارت نهاونــد، 
رئيــس پليــس آگاهــی و کاالی قاچــاق نهاونــد در ســطح شــهر 

ــود. ــی می ش ــرزده اجراي ــورت س به ص
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــارت نهاون ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئي
ــا کاالی  ــارزه ب ــی و مب ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های ابالغ سياس
ــاق، گفــت: ايــن طــرح در صــورت اســتمرار در کشــور  قاچ

ــود. ــع ش ــد واق ــد مفي می توان
وی ادامــه داد: بــا اجــرای ايــن طــرح و حمايــت از توليدکننــدگان 
می تــوان رونــق اقتصــادی را بــه کشــور و توليــد داخلــی 
بازگردانيــم و همچنيــن به فرمــان و دغدغــه رهبــر معظــم 

ــانيم. ــل بپوش ــه عم ــوص جامع ــن خص ــالب در اي انق
باايــن تفاســير آنچــه در اين راســتا مهــم اســت اينکه در اســتمرار 
ايــن طــرح به صــورت جــدی از ســوی نهادهــای ذی ربــط بــدون 
هيچ گونــه مالحظــه ای بايــد مــورد توجــه باشــد چراکــه اقتصــاد 
ــی  ــاق خارج ــای قاچ ــوب کااله ــش مغل ــا پي ــور از مدت ه کش

شــده اســت.
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ارزش ســاالنه تولیــدات فرآورده هــای 
دامــی در اســتان ایــام بیــش از 800 
میلیــارد تومــان اســت امــا ایــن ظرفیــت 
بی توجهــی  مــورد  متأســفانه  بــزرگ 
در  هــم  ســهمی  حتــی  و  قرارگرفتــه 

صــادرات از مــرز مهــران نــدارد. 

اســتان ايــالم در غربی تريــن نقطــه ايــران يکــی از مناطــق 
ــای  ــود کوه ه ــه وج ــی رود ک ــه شــمار م کوهســتانی کشــورمان ب
ــا 640 هــزار جنــگل باعــث شــده ايــن اســتان درزمينــه  متعــدد ب
کشــاورزی و دامــداری ظرفيت هــای بســيار بزرگــی داشــته باشــد.

ــای  ــن خانواره ــون در بي ــته تاکن ــداری از گذش ــاورزی و دام کش
ايــالم رواج داشــته و نزديــک بــه 60 درصــد مــردم اســتان از طريق 
ــی و  ــی ييالق ــد، آب و هواي ــاش می کنن ــش امرارمع ــن دو بخ اي
قشــالقی در اســتان باعث شــده دامــداری در اســتان رواج بيشــتری 

داشــته باشــد.
ــی  ــد دام ــون رأس واح ــه ميلي ــالم دارای س ــتان اي ــون اس هم اکن
اســت کــه بيــش از دو ونيــم برابــر ظرفيــت مصــرف مــردم اســتان 
ــزرگ  ــت ب ــن ظرفي ــد، اي ــد می کنن ــفيد تولي ــز و س ــت قرم گوش
ــه  ــن زمين ــتان در اي ــتغال اس ــی از اش ــش مهم ــده بخ ــث ش باع

ــرد. ــکل بگي ش
ــکاری مواجــه  ــا مشــکل بي ــری ب ــه اســتان 550 هزارنف درحالی ک
ــرای ايجــاد اشــتغال و  اســت متأســفانه از ظرفيــت ايــن بخــش ب

ــود. ــتفاده می ش ــر اس ــتان کمت ــد در اس ــق تولي رون

lارزش تولیــدات دامــی اســتان ایــام ســاالنه 800 
میلیــارد تومــان

وهــاب پيرانــی مديــرکل دامپزشــکی اســتان ايــالم اظهــار داشــت: 
ــاظ  ــه لح ــور ب ــق کش ــن مناط ــی از مهم تري ــالم يک ــتان اي اس
ــوار  ــان اســت به طوری کــه 25 هــزار خان ــرورش آبزي دامــداری و پ

ــد. ــاش می کنن ــش امرارمع ــن بخ ــتان در اي اس
ــالم  ــتان اي ــداری در اس ــای دام ــود ظرفيت ه ــزود: وج وی اف
ــت  ــم از گوش ــده اع ــوالت توليدش ــت محص ــده کيفي ــث ش باع
قرمــز و ديگــر فرآورده هــای خــام دامــی در اســتان بســيار بــاال 

ــد. باش
ــرمايه  ــده ارزش س ــی های انجام ش ــق بررس ــرد: طب ــوان ک وی عن
دامــی در اســتان يــک هــزار و 200 ميليــارد تومان اســت و ســاالنه 
حــدود170 هــزار تــن انــواع محصــوالت دامــی بــه ارزش بيــش از 

۸00 ميليــارد تومــان در اســتان توليــد می شــود.
 مــرز مهــران بهتريــن فرصــت بــرای صــادرات محصــوالت دامــی 
ــتفاده  ــاد اس ــت زي ــن ظرفي ــون از اي ــی هم اکن ــت ول ــتان اس اس
ــران  ــرز مه ــی از م ــور به خوب ــتان های کش ــر اس ــود و ديگ نمی ش
ــرکل  ــادر می کنندمدي ــراق ص ــه ع ــی ب ــام دام ــای خ فرآورده ه

دامپزشــکی اســتان ايــالم بيــان داشــت: مــرز 
ــادرات  ــرای ص ــت ب ــن فرص ــران بهتري مه
محصــوالت دامــی اســتان اســت ولــی 
ــتفاده  ــاد اس ــت زي ــن ظرفي ــون از اي هم اکن
کشــور  اســتان های  ديگــر  و  نمی شــود 
ــام  ــای خ ــران فرآورده ه ــرز مه ــی از م به خوب

ــد. ــادر می کنن ــراق ص ــه ع ــی ب دام
ــتان  ــدک اس ــهم ان ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب پيران
ايــالم در صــادرات فرآورده هــای دامــی از 
ــال  ــت: در س ــراق، گف ــه ع ــران ب ــرز مه م
ــای  ــواع فرآورده ه ــن ان ــزار ت ــته 4۸ ه گذش
خــام دامــی از مــرز مهــران بــه کشــور عــراق 
صادرشــده کــه ســهم بســيار ناچيــزی متعلق 

ــوده اســت. ــالم ب ــتان اي ــه اس ب

ــل  ــی کام ــالم از آمادگ ــتان اي ــکی اس ــرد: دامپزش ــح ک وی تصري
ــق  ــرای رون ــی ب ــتگاه های اجراي ــر دس ــا ديگ ــکاری ب ــرای هم ب

ــت. ــوردار اس ــتان برخ ــی در اس ــای دام ــادرات فرآورده ه ص
مديــرکل دامپزشــکی اســتان ايــالم بيــان داشــت: عالوه بــر بحث 
ــا اســتفاده از صنايــع تبديلــی از ظرفيــت  صــادرات محصــوالت، ب
اســتان در بخــش دامــداری و دام پــروری اســتفاده بيشــتری کــرد.

ــن  ــزار ت ــز و 50 ه ــت قرم ــن گوش ــزار ت l24 ه
گوشــت ســفید در ایــام تولیــد می شــود

محمدتــراپ ميــری رئيــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ايــالم نيــز 
اظهــار داشــت: اســتان ايــالم در بحــث توليــد محصــوالت دامــی 
يکــی از اســتان های مســتعد کشــور اســت و ايــن مهــم بــه دليــل 

شــرايط آب و هوايــی و وجــود مراتــع اســت.
ــی  ــت دام ــد جمعي ــش از دو درص ــتن بي ــا داش ــالم ب ــتان اي اس
کشــور و توليــد حــدود 70 هــزار تــن گوشــت قرمــز و ســفيد يکــی 
ــان  ــتوی بي ــی اس ــدات دام ــه تولي ــرو درزمين ــتان های پيش از اس
ــای  ــد فرآورده ه ــه تولي ــالم درزمين ــتان اي ــون اس ــت: هم اکن داش
ــه گوشــت مــرغ و قرمــز يکــی از اســتان های مهــم  دامــی ازجمل
ــن  ــزار ت ــاالنه 50 ه ــه س ــود به طوری ک ــوب می ش ــور محس کش
گوشــت مــرغ و 25 هــزار تــن گوشــت قرمــز طــی ســال در ايــن 

ــود. ــد می ش ــتان تولي اس
وی ادامــه داد: اســتان ايــالم بــا داشــتن بيــش از دو درصــد جمعيت 
دامــی کشــور و توليــد حــدود 70 هــزار تــن گوشــت قرمــز و ســفيد 
ــت   ــی اس ــدات دام ــه ی تولي ــرو درزمين ــتان های پيش ــی از اس يک

کــه ســالمت دام در ايــن اســتان بســيار ضــروری اســت.
رئيــس جهــاد کشــاورزی ايــالم بيــان داشــت: يکــی از مهم تريــن 
مشــکالت در حــوزه دام و طيــور تکميــل زنجيــره توليــد در اســتان 
اســت کــه بايــد واحدهــای کشــتارگاهی در مناطق مختلف بيشــتر 

شــود.

lسهم اندک استان ایام از صادرات مرز مهران
شــعبان فروتــن رئيــس اتــاق بازرگانــی اســتان ايــالم هــم اظهــار 
ــن  ــی از بزرگ تري ــوان يک ــران به عن ــرز مه ــه م داشــت: درحالی ک
ظرفيت هــای اقتصــادی اســتان بــه شــمار مــی رود، اســتان ســهم 

بســيار اندکــی از صــادرات در ايــن مــرز دارد.
وی عنــوان کــرد: باوجوداينکــه اســتان ايــالم دارای ظرفيت هــای 
ــوالت  ــدات محص ــداری، تولي ــاورزی، دام ــش کش ــادی در بخ زي
دامــی اســت ولــی متأســفانه ســهم اندکــی در بخــش صــادرات از 

ــرز مهــران دارد. م

ــور  ــای کش ــته بندی و نیازه ــه بس ــه ب ــزوم توج lل
ــادرات ــث ص ــراق در بح ع

عليرضــا رمضانــی از کارشناســان مســائل اقتصــادی اســتان ايــالم 
ــای  ــد واحده ــادرات باي ــث ص ــت: در بح ــاط گف ــز دراين ارتب ني
ــور  ــای کش ــی و نيازه ــته بندی، بازارياب ــه بس ــتان ب ــدی اس تولي

ــته باشــند. ــه داش ــراق توج ع
ايجــاد صنايــع تبديلــی  بيــان داشــت: متأســفانه در  وی 
در بخــش دامــداری اســتان بــه بحــث صــادرات و نــوع 
ــت،  ــده اس ــه نش ــوالت توج ــته بندی محص بس
ــده در  ــز توليدش ــت قرم ــن گوش ــی همي در حال
ايــالم در اســتان های ديگــر بــا بســته بندی 

مناســب صــادر می شــود.
ــد  ــوان کــرد: بحــث صــادرات نيازمن ــی عن رمضان
ــه  ــت ک ــازی اس ــد س ــب و برن ــزی مناس برنامه ري
ــر  ــتان کمت ــدی اس ــای تولي ــم در واحده ــن مه اي
توجــه شــده و البتــه نيازمنــد ســرمايه گذاری 

ــت. اس
ــای  ــه ظرفيت ه ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
توليــد محصــوالت دامــی در اســتان ايــالم 
و راه انــدازی واحدهــای تبديلــی راه صــادرات 
فرآورده هــای دامــی اســتان کــه از کيفيــت 
ــود ــر ش ــتند، هموارت ــوردار هس ــم برخ ــی ه باالي

ــران اقتصاد ایـ

غفلت از ظرفیت دامداری در ایالم/ زنجیره تولیدات دامی تکمیل نیست
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