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نقــش خـانه در
سبک زندگی ایرانی- اسالمی

ــی  ــط جغرافیای ــان ســاختار معمــاری در محی ــد باگذشــت زم همان طــور کــه می دانی
ــر  ــاص ه ــی خ ــاری تاریخ ــبک معم ــه س ــت درصورتی ک ــرده اس ــر ک ــتان ها تغیی اس
اســتان بــر اســاس اقلیــم، مصالــح بومــی، فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم هر اســتان 

ــت.  ــده اس ــی می ش طراح
در ایــن مجموعــه گزارش هــا قصــد داریــم در راســتای تبییــن رویکــرد ســند 
چشــم انداز مبنــی بــر ترویــج ســبک زندگــی و معمــاری ایــران اســامی مفهــوم خانــه 

ــم.  ــا کنی ــانه ای احی ــق کار رس ــی را از طری ــه ایران در جامع
ــه  ــامی« ب ــی- اس ــی ایران ــبک زندگ ــه در س ــش خان ــای »نق ــه گزارش ه در مجموع
ــر  ــردم ه ــی م ــبک زندگ ــی و س ــر، طراح ــت عناص ــا، هوی ــح، المان ه ــه، مصال نقش

اســتان در ایــن خانه هــا پرداخته شــده اســت.
ــای  ــای خانه ه ــریح ویژگی ه ــف و تش ــن توصی ــا ضم ــن گزارش ه ــه ای ــرای تهی ب
تاریخــی و معمــاری ایرانــی- اســامی با مســئوالن مرتبــط، اهل فن، اســاتید دانشــگاه، 

پژوهشــگران حــوزه معمــاری و شهرســازی و معمــاران نیــز صحبــت شــده اســت.
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ــاری  ــور معم ــی تبل ــای تاریخ خانه ه
اصیــل ایرانــی- اســامی و محــل 
اســت؛  زندگــی  ســبک  ظهــور 
»خودبســندگی«  ایرانــی  معمــاری 
دارد کــه تبلــور اقتصــاد مقاومتــی 
ــت  ــاری در خدم ــی معم ــت. یعن اس

رفــع نیازهــای زیســتی اســت. 

در	 به	عنــوان	ظرفيتــی	منحصربه	فــرد	 تاريخــی	 خانه	هــای	
قلــب	بافــت	تاريخــی	و	قديمــی	قزويــن	قرارگرفته	انــد	تــا	
همچنــان	ســاختار	محلــه	هــای	قديمــی	ايــن	شــهر	حفــظ	شــود	
ــره	 ــه	در	چه ــرات	صــورت	گرفت ــه	تغيي ــم	هم ــه	به	رغ به	طوری	ک
شــهرهای	امــروزی	همچنــان	بافــت	قديمــی	و	تاريخــی	حکايــت	

ــد. ــت	می	کن ــالمی	را	رواي ــی-	اس ــاری	ايران ــی	از	معم زيباي
ــهرهای	 ــتر	ش ــی	در	بيش ــای	قديم ــات	خانه	ه ــه	خصوصي ازجمل
ايــران	مســاحت	زيــاد	آن	هاســت	و	در	ســبک	معمــاری	آن	هــا	نيــز	

ــود. ــده	می	ش ــی	دي ــی	و	بيرون دو	قســمت	اندرون
متأثــر	 ســاختمان	ها	 تزيينــات	 در	 به	کاررفتــه	 رنگ	هــای	
اقليــم	گــرم	و	خشــک	بوده	انــد.	مصالــح	 از	ويژگی	هــای	
ــه	 ــه	ب ــازه	ای	و	توج ــای	س ــر	توانايی	ه ــالوه	ب ــاختمان	ها،	ع س
ــح	از	نقــاط	نزديــک،	بهتريــن	 مســائل	اقتصــادی	و	تأميــن	مصال
شــکل	بهره	بــرداری	از	انــرژی	محيــط	را	نشــان	می	دهنــد.
ــکو،	 ــمت	های	س ــی	از	قس ــی	و	تاريخ ــای	قديم ــب	خانه	ه اغل
ســردر	ورودی،	در	ورودی،	هشــتی،	داالن،	ايوان	هــا،	حيــاط	
و	اتاق	هــای	اطــراف	آن،	حــوض،	آشــپزخانه،	ســرويس	ها،	
ســاخت	خانــه	در	جهــت	قبلــه،	گــودال	باغچــه،	بــام،	سرابســتان،	
ــی	 ــاق	کرس ــواب،	ات ــين،	بهارخ ــتان	نش ــين،	تابس ــتان	نش زمس

. ند ه	ا تشکيل	شــد
ــم	 ــن	ک ــتان	قزوي ــا	در	اس ــداد	آن	ه ــه	تع ــی	ک ــای	تاريخ خانه	ه
نيســت،	همــواره	به	عنــوان	يکــی	از	زيباتريــن	عرصه	هــای	تبلــور	
ــافران	و	 ــب	مس ــد	و	اغل ــرح	بوده	ان ــی	مط ــل	ايران ــاری	اصي معم

ــتند. ــای	تاريخــی	هس ــد	از	خانه	ه ــتاق	بازدي ــگران،	مش گردش
خانه	هــای	تاريخــی	قزويــن	بــه	لحــاظ	نــوع	معمــاری	و	
ــم	 ــا	اقلي ــب	ب ــری	متناس ــازه	های	دارای	کارب ــدی	از	س بهره	من
منطقــه	دارای	معمــاری	زيبــا	و	فضايــی	دل	نشــين	هســتند؛	
حوض	هــای	فيــروزه	ای،	اســتفاده	از	خشــت	و	آجــر،	گــچ	
کاری	هــای	منحصربه	فــرد،	اتاق	هــای	ســه	دری	و	پنــج	دری،	
ــالوه	 ــز	ع ــای	فل ــوب	به	ج ــتفاده	از	چ ــی،	اس ــه	های	رنگ شيش
بــر	اينکــه	زيبايــی	قابل	توجهــی	بــه	خانه	هــای	قديمــی	و	
تاريخــی	داده	انــد	در	صــورت	مرمــت	و	بازســازی	می	تواننــد	بــرای	

کاربری	هــای	گردشــگری	مــورد	اســتفاده	قــرار	گيرنــد.
بســياری	از	ايــن	خانه	هــا	از	آنجاکــه	بــه	لحــاظ	معمــاری	از	غنــای	
ــراد	 ــه	اف ــق	ب ــون	متعل ــتند	چ ــوده	و	هس ــوردار	ب ــتری	برخ بيش
ــراث	 ــدند	و	مي ــاخص	ش ــوده،	ش ــهر	ب ــزرگان	ش ــناس	و	ب سرش

ــرده	اســت. ــدام	ک ــا	اق ــی	آن	ه ــت	مل ــرای	ثب فرهنگــی	ب

 180 هکتار بافت تاریخی در قزوین
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی،	صنايع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
قزويــن	بابيــان	اهميــت	صيانــت	از	بافت	هــای	تاريخــی	گفــت:	در	
اســتان	قزويــن	1۸0	هکتــار	بافــت	تاريخــی	داريــم	که	بيشــتر	آن	

در	شــهر	قزويــن	قــرار	دارد.
ــش	از	 ــت	بي ــن	باف ــار	داشــت:	در	اي ــی	اظه ــی	حضرت ــد	عل محم
ــی	وجــود	دارد	 ــا	معمــاری	متفاوت ــه	تاريخــی	هرکــدام	ب 100	خان
ــی	را	 ــردی	بوم ــت	گ ــای	اقام ــد	ويژگی	ه ــی	می	توان ــه	برخ ک
داشــته	باشــد	و	برخــی	در	شــهر	قابليــت	تبديل	شــدن	بــه	هتــل	را	

ــد	مــورد	ارزيابــی	کارشناســی	قــرار	گيــرد.		 ــد	کــه	باي دارن
وی	تصريــح	کــرد:	بيشــتر	ايــن	خانه	هــا	مالــک	خصوصــی	دارنــد	
و	تعــداد	محــدودی	هــم	در	اختيــار	ميــراث	فرهنگــی	اســت	که	در	
ــن	مکان	هــا	 ــرای	اســتفاده	از	اي ــد	شــرايط	الزم	را	ب رويکــرد	جدي
بــا	تغييــر	کاربــری	فراهــم	خواهيــم	کــرد	تــا	ضمــن	ايجــاد	نشــاط	
و	شــادابی	در	محله	هــای	تاريخــی	بــه	رونــق	ايــن	مناطــق	کمــک	

شــود.

ــن	 ــهر	قزوي ــی	در	ش ــه	تاريخ ــدود	50	خان ــت:	ح ــی	گف حضرت
شناسايی	شــده	کــه	می	تواننــد	بــه	هتــل	ســنتی	و	اقامتــی	تبديــل	
شــود	کــه	خانــه	»بهــروزی«	بــا	هميــن	نــگاه	در	اختيــار	بخــش	
ــل	 ــن	هت ــوان	اولي ــازی	به	عن ــا	نوس ــت	و	ب ــرار	گرف خصوصــی	ق

ــيد. ــرداری	رس ــه	بهره	ب ــته	ب ــال	گذش ــوروز	س ــنتی	در	ن س
وی	اضافــه	کــرد:	از	يــک	منظــر	ايــن	حرکــت	فرهنگــی	می	توانــد	
موجــب	حفــظ	و	احيــاء	بناهــای	تاريخــی	شــده	و	در	کنــار	ايجــاد	
اشــتغال	بــه	افزايــش	ارزش	افــزوده	و	تحقــق	يکپارچگــی	در	
ــت	بخشــی	 ــد	و	موجــب	هوي ــم	کمــک	کن ــوار	ه فضــای	هم	ج

مناطــق	مختلــف	شــود.
ــای	 ــاری	خانه	ه ــی	معم ــن	ويژگ ــد:	مهم	تري ــادآور	ش ــی	ي حضرت
ايرانــی	بــه	شــکل	مطلــق	و	در	منطقــه	قزويــن	کــه	از	آن	
ــود	 ــی	ش ــن«	يادم ــای	قزوي ــاری	»مکتب	خانه	ه ــوان	معم به	عن

ــم	اســت. ــا	اقلي ــه	ســازگاری	ب ــد	اصــل	ازجمل ــر	چن ــی	ب مبتن
ــی	 ــاری	مبتن ــان	معم ــان	و	کاش ــزد	و	کرم ــر	در	ي ــزود:	اگ وی	اف
ــت،	 ــاغ	اس ــوان	و	ب ــر	اي ــی	ب ــن	مبتن ــت	در	قزوي ــر	اس ــر	بادگي ب
ــعدی	از	آن	 ــه	س ــت	ک ــزی	اس ــان	چي ــن	هم ــای	قزوي خانه	ه
خانــه	 همــان	 می	کند)ســرا	 يــاد	 »سرابســتان«	 به	عنــوان	
و	بوســتان	يعنــی	بــاغ	کوچــک(	علــت	پيدايــش	خصلــت	
ايرانی	هاســت	و	چــون	ايــران	در	منطقــه	ای	شــکل	گرفته	کــه	پــر	
ــا	شــرايط	 ــاز	خــود	را	ب ــه	از	ديرب ــن	منطق آب	نيســت	ســاکنان	اي
ــرژی	مصــرف	شــود	و	 ــن	ان ــد	کــه	کمتري ــق	می	دادن طبيعــی	وف
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ــد. ــته	باش ــتفاده	را	داش ــترين	اس بيش
حضرتــی	می	گويــد:	ايرانی	هــا	بايــد	بــا	بی	آبــی	و	کم	آبــی	
ــن	 ــم	اي ــاری	ه ــذا	در	معم ــد	ل ــارزه	می	کردن ــی	مب و	بيابان	زاي
ــن	 ــل	خانه	هــای	قزوي ــن	دلي ــه	همي ــا	لحــاظ	می	شــد	ب ويژگی	ه
ــادی	 ــه	زي ــت	و	پل ــرار	می	گرف ــه	ق ــر	از	کوچ ــطح	پايين	ت در	س
ــترس	 ــات	در	دس ــه	قن ــرای	اينک ــد	ب ــه	آب	برس ــا	ب ــورد	ت می	خ

ــد. ــواده	باش خان
بــه	گفتــه	حضرتــی	بخشــی	از	خانــه	و	در	جنــوب	آن	کــه	آفتــاب	
ــادام	و	 ــته،	ب ــرای	خشــک	کردن	پس ــدی	ب ــا	تخته	بن ــت	ب می	گرف
زردآلــو	اســتفاده	می	شــد	و	فضاهايــی	مبتنی	بــر	پذيرندگی	داشــت	
و	يکــی	ديگــر	از	ويژگی	های	معمــاری	قزويــن	تورفتگــی	در	معابر	
ــود	کــه	کارکــرد	آن	به	صــورت	پيرنشــين	و	 ــه	نفــع	رهگــذران	ب ب
هشــتی	ها	و	نيــم	هشــتی	هايی	کــه	امــکان	اســتقرار	رهگــذاران	و	

ــرد. ــم	می	ک ــی	را	فراه ــالمندان	و	شب	نشــينی	محل س
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی	اســتان	بيــان	کــرد:	تفکيــک	اندرونی	
ــود	کــه	امنيــت	و	 ــه	ای	ب ــی	در	معمــاری	و	طراحــی	به	گون از	بيرون
ــان	اگــر	محــرم	 ــه	ايجــاد	شــود	و	ميهمان آرامــش	و	آســايش	خان
ــرم	 ــر	مح ــدند	و	اگ ــی	می	ش ــی	پذيراي ــمت	بيرون ــد	در	قس نبودن

ــد. ــه	می	آمدن ــل	خان ــه	داخ ــد	ب بودن
ــم	 ــرای	مراس ــی	ب ــاص	فضاهاي ــرد:	اختص ــح	ک ــی	تصري حضرت
از	ديگــر	ويژگی	هــای	معمــاری	 عــزاداری	و	روضه	خوانــی	
ــال	 ــه	از	450	س ــود	به	طوری	ک ــن	ب ــی	در	قزوي ــای	تاريخ خانه	ه

ــاج	 ــه	ح ــه	خان ــرای	نمون ــده	و	ب ــا	می	ش ــن	ســنت	ها	برپ ــل	اي قب
ــا	دارای	 ــوی	زادگان	ه ــا،	اخ ــا،	رضوی	ه ــوادی،	امينی	ه ــيد	ج س
ــی	بســاط	 ــاکنان	آن	بان ــتند	و	س ــی	هس ــای	خانوادگ ــينيه	ه حس

ــد. ــظ	می	کردن ــم	حف ــخص	را	ه ــد	و	تش ــر	بودن خي
مصالــح	خانه	هــا	عمــده	خشــت	و	آجــر	بــوده	و	بــا	توجــه	بــه	تــوان	
ــار	 ــا	در	آب	انب ــا	کاه	گل	ي ــوده	ب ــاز	ب ــه	ني ــی	ک ــی	و	بخش	هاي مال
ــار	خانگــی	 ــا	ســاروج	کار	می	شــده	اســتحضرتی	داشــتن	آب	انب ب
ــد	 ــن	ســرزمين	می	دان را	از	ديگــر	ويژگــی	خانه	هــای	تاريخــی	اي
کــه	امــکان	ذخيــره	آب	در	تابســتان	کــم	آب	را	فراهــم	می	کــرد	و	
آب	انبــار	عمومــی	هــم	بــرای	کســانی	که	تــوان	مالــی	نداشــتند	در	

ــد. ــاخته	می	ش ــر	س ــا	و	معاب کوچه	ه
وی	در	خصــوص	مصالــح	بناهــا	می	گويــد:	مصالــح	خانه	هــا	
ــی	و	 ــوان	مال ــه	ت ــه	ب ــا	توج ــوده	و	ب ــر	ب ــت	و	آج ــده	خش عم
بخش	هايــی	کــه	نيــاز	بــوده	بــا	کاه	گل	يــا	در	آب	انبــار	بــا	ســاروج	

کار	می	شــده	اســت.
ــده	در	شــهر	قزويــن	را	حــدود	 حضرتــی	تعــداد	خانه	هــای	باقيمان
ــد	اســت	در	40	ســال	 ــد	و	معتق ــه	تاريخــی	اعــالم	می	کن 60	خان
ــد	 ــرا	ش ــن	اج ــوروش	قزوي ــان	ک ــه	در	خياب ــی	ک ــر	طرح	هاي اخي

ــت. ــرده	اس ــن	ب ــای	تاريخــی	را	از	بي ــی	از	خانه	ه خيل
وی	اضافــه	می	کنــد:	درگذشــته	شــهرها	بــرای	وجودشــان	
ــادی	 ــق	اقتص ــروز	منط ــون	ام ــا	چ ــتند	ام ــتی	داش ــق	زيس منط
حاکــم	شــده	دنبــال	کالن	شــهر	شــدن	هســتيم	و	ديگــر	در	نظــر	

ــاختارهای	شــهری	 ــم	نيســت	و	س ــی	مه ــت	زندگ ــن	کيفي گرفت
بــه	هــم	ريختــه	اســت.	اگــر	در	گذشــته	مســکن	محــل	آســايش	
بــود	امــروز	ايــن	آرامــش	را	نداريــم.	بــه	هميــن	دليــل	در	شــرايط	
ــی	معمــاری	شــهری	 ــی	نيازمنــد	ايــن	هســتيم	کــه	در	مبان کنون

ــم. تجديدنظــر	کني

ــا توســط  ــل احی شناســایی خانه هــای تاریخــی قاب
ــی ــکل های مردم تش

الهــام	حاجــی	ملکــی	کارشــناس	ارشــد	مرمــت	بناهــا	و	
ــای	 ــتداران	يادمان	ه ــن	دوس ــر	انجم ــی	و	دبي ــای	تاريخ بافت	ه
مانــدگار	اظهــار	داشــت:	در	ايــن	انجمــن	از	ســال	94	بــا	تشــکيل	
قزويــن«	 تاريخــی	 خانه	هــای	 »حيات	بخشــی	 کارگــروه	
شناســايی	خانه	هــای	تاريخــی	را	باهــدف	حفــظ	و	نگهــداری	آغــاز	
کرديــم	کــه	در	ايــن	راســتا	تاکنــون	بيــش	از۸0	خانــه	واجــد	ارزش	

تاريخــی	شناسايی	شــده	اســت.
وی	بيــان	کــرد:	خانــه	بــه	معنــای	کوچک	تريــن	واحــد	اجتماعــی	
ــه	 ــا	و	زيبايی	هاســت	همــواره	ب ــه	کــه	سرمنشــأ	خوبی	ه در	جامع
ــا	زندگــی	مــردم	 دليــل	تعــداد،	مالکيت	هــا	و	ارتبــاط	تنگاتنــگ	ب
ــای	 ــتره	خانه	ه ــه	و	گس ــترده	قرارگرفت ــرات	گس ــرض	تغيي در	مع
ارزشــمند	در	قزويــن	در	محــدوده	ای	از	دروازه	دربکوشــک	تــا	
ــاارزش	 ــن	محــدوده	بســيار	ب ــرار	دارد	و	اي ــزاده	حســين)ع(	ق امام

و	تاريخــی	اســت	کــه	بايــد	حفــظ	شــود.
قزويــن	 تاريخــی	 بناهــای	 شــاخص	های	 ملکــی	 حاجــی	
ــد	 ــتان	می	دان ــا	باغس ــگ	ب ــاط	تنگاتن ــا	را	در	ارتب ــژه	خانه	ه به	وي
و	می	گويــد:در	همــه	پالن	هــای	معمــاری	قزويــن	درختــان	
همچــون	باغــی	کوچــک	هســتند	و	در	برخــی	خانه	هــا	به	نــدرت	

ــت. ــده	اس ــم	ديده	ش ــتان	ه نارنجس
وی	می	افزايــد:	داشــتن	آب	انبــار	بــرای	تأميــن	آب	در	زمــان	
ــار	 ــت	و	باافتخ ــن	اس ــای	قزوي ــی	خانه	ه ــر	ويژگ ــی	از	ديگ کم	آب
ــک	 ــه	کوچ ــزرگ	و	چ ــه	ب ــا	چ ــن	خانه	ه ــرد	اي ــان	ک ــد	اذع باي
معمــاری	کاملــی	دارنــد	زيــرا	بــرای	آســايش	صاحب	خانــه	
همه	چيــز	را	پيش	بينــی	کرده	انــد	و	مطبــخ،	حيــاط،	باغچــه،	
انبــاری،	زيرزميــن،	رف	و	ســقف	های	منبــت	کاری	شــده	و	
ــل	 ــی	مح ــم	و	حت ــری	مالي ــرای	نورگي ــی	ب ــای	ارس پنجره	ه
ــتی	 ــه	به	درس ــن	مجموع ــی	در	اي ــای	مذهب ــن	ه ــزاری	آيي برگ

ــت. ــوده	اس ــاکنان	آن	ب ــايش	س ــبب	آس س
حاجــی	ملکــی	می	گويــد:	بســياری	بــه	دليــل	نداشــتن	شــناخت	از	
معمــاری	ايرانــی	متأســفانه	خيــال	می	کننــد	خانه	هــای	قديــم	بــه	
دليــل	جمعيــت	کــم	شــهرها	و	متمــول	بــودن	مالــک	اين	چنيــن	
ــا	نشــان	می	دهــد	 ــا	پژوهــش	م ــه	منصــه	ظهــور	رســيده	اند	ام ب
در	شــهر	قزويــن	همــه	شــهروندان	در	کنــار	يکديگــر	بــا	ســطوح	
اجتماعــی	مختلــف	زندگــی	می	کرده	انــد	و		خانه	هــا	اگرچــه	
نمــود	ظاهــری	ســطح	زندگــی	اســت	امــا	چيــزی	از	ارزش	هــای	

انســان	کــم	نکــرده	اســت.
ــی	حســرت	آميز	از	 ــا	نگاه ــه	ب ــت	ک ــد	مرم ــناس	ارش ــن	کارش اي
ــت	 ــی	صحب ــای	کنون ــان	ه ــا	آپارتم ــا	ب ــن	خانه	ه ــه	اي مقايس
می	کنــد	و	از	تفــاوت	خانه	هــای	تاريخــی	قزويــن	بــا	ســاير	
ــای	 ــد:	خانه	ه ــار	می	کن ــی	دارد	و	اظه ــرده	برم ــم	پ ــق	ه مناط
ــا	در	 ــت،	ام ــق	اس ــام	مناط ــبيه	تم ــر	ش ــه	در	ظاه ــن	اگرچ قزوي
حقيقــت	حتــی	شــبيه	خانه	هــای	واجــد	ارزش	تهــران	هــم	نيســت	
و	ارتبــاط	تنگاتنگــی	بــا	باغســتان،	محيــط	و	فرهنــگ	ايــن	منطقه	

ــت. ــرزمين	اس ــن	س ــردم	اي ــی	م ــکلی	از	زندگ دارد	و	ش
ــد	آنچــه	روح	 ــه	ارزشــمند	وقــت	بگذاري اگــر	ســاعاتی	در	يک	خان
شــمارا	صيقــل	می	دهــد	آرامــش	اســت	و	هيــچ	صدايــی	از	بيــرون	
ــد:	خانه	هــای	 ــه	شــمارا	آزار	نمی	دهــدوی	می	افزاي ديوارهــای	خان
ــت	 ــر	و	امني ــر	و	کوچه	هــا	پايين	ت ــن	از	ســطح	معاب تاريخــی	قزوي
آن	تأميــن		اســت،	ايــن	خانــه	هــا	هــم	از	ســرقت	محفــوظ	بــوده	
ــه	دوراز	چشــم	ديگــران	 ــا	آزادی	کامــل	و	ب ــه	ب ــی	خان و	هــم	اهال
ــه	در	 ــه	ک ــالف	آنچ ــد	برخ ــد	کنن ــه	رفت	وآم ــد	در	خان می	توانن

ــت. ــده	اس ــده	گرفته	ش ــروزی	نادي ــای	ام خانه	ه
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حاجــی	ملکــی	اظهــار	داشــت:	خانه	هــای	تاريخــی	عايــق	صــوت،	
گرمــا	و	ســرمای	منطقــه	قزويــن	اســت	و	صــدای	ســاکنان	خــارج	
نمی	شــود	تــا	همســايگان	را	آزار	دهــد	و	کامــاًل	متناســب	بــا	اقليــم	
ــی	ساخته	شــده	و	هــم	ظــرف	زندگــی	مــردم	اســت.	 ــاز	محل و	ني
اکنــون	نيــز	اگــر	ســاعاتی	در	يک	خانــه	ارزشــمند	وقــت	بگذاريــد	
آنچــه	روح	شــمارا	صيقــل	می	دهــد	آرامــش	اســت	و	هيــچ	

ــد. ــمارا	آزار	نمی	ده ــه	ش ــای	خان ــرون	ديواره ــی	از	بي صداي
وی	می	گويــد:	اگــر	قــرار	بــود	بانــوی	خانــواده	ســاعت	ها	در	خانــه	
وقــت	بگــذارد،	بايــد	محيــط	آرام	و	راحتی	داشــته	باشــد	بــه	همين	
دليــل	معمــار	ايرانــی	باوجــود	باغچــه،	حــوض،	مطبــخ،	درخــت،	
آســمان	بکــر،	حريــم	و	تمــام	عناصر	تزيينــی	و	ســازه	ای	امــن	اين	
فضــا	را	فراهــم	می	کنــد	تــا	ســاعت	ها	بــدون	مزاحمــت	اغيــار	در	
خانــه	فعاليــت	کنــد	و	دراين	بيــن	مصالــح	نيــز	آرام	بخــش	اســت.

بـه	گفتـه	حاجـی	ملکـی،	وقتـی	تناسـب	در	همـه	ابعـاد	معمـاری	
رعايـت	می	شـود	حتـی	مصالـح	و	تزيينـات	نيـز	باهـدف	بـه	کار	
مـی	رود،	آسـمان	در	قـاب	حيـاط	نقش	بسـته	می	شـود	و	اسـتفاده	
از	خشـت	و	آجـر	و	مصالـح	گـرم	بـه	آرامـش	فضا	کمـک	می	کند.

ــردی  ــود کارب ــس می ش ــگاه تدری ــه در دانش آنچ
ــت ــگاه اس ــروزی خواب ــای ام ــت/ خانه ه نیس

حاجــی	ملکــی	در	ادامه	مــی	گويــد:	بايد	معمــاری	گذشــته	را	درک	
ــد	 ــود	نمی	توان ــس	می	ش ــگاه	ها	تدري ــه	در	دانش ــی	آنچ ــم	ول کني
ــجوی	 ــذا	دانش ــت	ل ــردی	نيس ــد	و	کارب ــو	باش ــا	را	جوابگ نيازه
ــرای	 ــد	آموخته	هــای	خــود	ب ــا	نمی	توان معمــاری	و	شهرســازی	م
تأميــن	نيازهــا	بــه	کار	گيــرد	و	همچنــان	رضايــت	عمومــی	جلــب	
ــايش	 ــل	آس ــه	مح ــروزی	به	هيچ	وج ــای	ام ــود	و	خانه	ه نمی	ش

نيســت	بلکــه	تنهــا	خوابــگاه	اســت.
ــار	داشــت:	در	خانه	هــای	تاريخــی	معمــاری	 حاجــی	ملکــی	اظه
ــدف	واال	 ــری	بی	ه ــا	و	عنص ــچ	فض ــه	هي ــت	ک ــه	ای	اس به	گون
ــور	 ــرای	شکســت	ن طراحــی	نشــده،	حتــی	شيشــه	های	رنگــی	ب
ــن	 ــود	و	اي ــی	می	ش ــف	و	طراح ــيد	تعري ــور	خورش ــف	ن و	تلطي
شکســت	نــور	بــه	آرامــش	خانــواده	کمــک	می	کنــد	امــا	امــروز	از	
ايــن	ويژگــی	هــم	بی	بهره	ايــم	و	معمــاران	ما	حتــی	درک	درســتی	
از	عنصــر	کوچــک	و	درعين	حــال	باارزشــی	چــون	پنجــره	ندارنــد.
ــط	 ــروز	فق ــد:	ام ــه	می	کن ــاری	اضاف ــد	معم ــناس	ارش ــن	کارش اي
ســاختمان	می	ســازيم	ولــی	معمــاری	نمی	کنيــم	و	فضــای	
ــاری	 ــد	گم	شــده	و	تناســب	معم ــی	در	خانه	هــای	جدي ــه	ايران خان
ــغ	 ــرای	تبلي ــتا	ب ــن	راس ــت	نشــده	اســت	و	در	اي ــا	رعاي در	خانه	ه
ــی	 ــای	تاريخ ــای	خانه	ه ــر	درب	ه ــاب	س ــته،	کت ــاری	گذش معم
ــه	 ــوان	نمون ــر	درب«	به	عن ــوی	»س ــظ	الگ ــدف	حف ــن	باه قزوي
بــارز	عنصــر	معمــاری	خانــه	در	طراحــی	شــهری،	به	زودی	توســط	

ــود. ــر	می	ش ــا	منتش ــن	يادمان	ه انجم
ــرور	 ــاهير	پ ــا	مش ــه	زمان	ه ــه	در	هم ــن	ک ــون	قزوي ــهری	چ ش
ــه	 ــط	خان ــدام	محي ــا	ک ــروزی	و	ب ــاری	ام ــا	معم ــون	ب اســت	اکن
ــان	 ــد؟وی	بي ــرور	باش ــاهير	پ ــم	مش ــت	بازه ــرار	اس ــی	ق واقع
ــودم	 ــی	کــه	در	دانشــگاه	تهــران	مشــغول	تحصيــل	ب کــرد:	زمان
ــاغ	و	 ــه	ب ــره	ای	رو	ب ــز	پنج ــن	ني ــر	م ــت:	»اگ ــتادی	می	گف اس
درخــت	و	آســمان	آبــی	و	حوضــی	پــر	آب	داشــتم	بی	شــک	شــاعر	
ــه(	 ــردم	محيــط	زندگی)خان ــی	ب ــود	کــه	پ می	شــدم«	همان	جــا	ب
اوليــن	معلــم	انســان	اســت	کــه	روح	انســان	ها	را	پــرورش	
می	دهــد.	شــهری	چــون	قزويــن	کــه	در	همــه	زمان	هــا	مشــاهير	
ــط	 ــدام	محي ــا	ک ــروزی	و	ب ــاری	ام ــا	معم ــون	ب ــت	اکن ــرور	اس پ

ــرور	باشــد؟ ــرار	اســت	بازهــم	مشــاهير	پ ــی	ق ــه	واقع خان
حامـد	مانـی	فـر	کارشـناس	معمـاری	و	شهرسـازی	کـه	هم	اينک	
مسـئوليت	مديرکلـی	راه	و	شهرسـازی	اسـتان	را	بر	عهـده	دارد	در	
خصـوص	معمـاری	خانه	های	تاريخـی	ديدگاه	هـای	خاصـی	دارد.
مانــی	فــر	گفــت:	معمــاری	اســالمی	و	ايرانــی	شــاخص	هايی	دارد	
ــر	ســاختمان	 ــه	اگ ــن	اســت	ک ــگاه	اي ــوع	ن ــه	ســطحی	ترين	ن ک
مــا	دارای	فــرم	نمــای	خاصــی	باشــد	معمــاری	ايرانــی	اســالمی	
دارد	امــا	در	مراتــب	ارزش	گــذاری	ايــن	نــگاه	در	پايين	تريــن	

ــيده	ايم	 ــوا	نرس ــه	محت ــوز	ب ــد	هن ــان	می	ده ــت	و	نش ــطح	اس س
ــم. ــت	کني ــر	را	درس ــم	ظاه و	می	خواهي

ــود	کــه	 وی	معتقــد	اســت	ارزش	معمــاری	مــا	در	گذشــته	ايــن	ب
ــود	 ــردم	ب ــی	م ــای	زندگ ــر	و	روش	ه ــور	تفک ــع	محــل	ظه درواق
ــاوندی	 ــه	خويش ــد	و	رابط ــی	می	کردن ــر	و	زندگ ــور	فک ــر	ج و	ه
داشــتند	و	هــر	اقتصــادی	داشــتند	در	معمــاری	ديده	می	شــد	لــذا	در	
روســتايی	کــه	دارای	اقتصــاد	دامداری	هســت	کاماًل	نــوع	معماری	
آن	بــا	روســتايی	ديگــر	کــه	کشــاورزی	بــود	فــرق	می	کــرد	و	ايــن	

اقتصــاد	مقاومتــی	بــود	کــه	بيشــترين	بهره	منــدی	را	داشــت.
مانــی	فــر	معتقــد	اســت:	ايــن	نــوع	تفکــر	در	اقليم	هــای	مختلــف	
ــی	 ــی	و	محل ــی	و	اقليم ــاخص	های	جغرافياي ــد	و	ش ــده	می	ش دي
ــود	را	در	 ــر	خ ــد	و	تأثي ــاری	می	ش ــاد	معم ــه	اقتص ــم	وارد	مقول ه
ــف	 ــا	در	حوزه	هــای	مختل ــاری	م ــذا	معم ــاری	می	گذاشــت	ل معم
ــی	 ــت،	يک ــاوت	اس ــات	متف ــا	در	جزيي ــدارد	ام ــی	ن ــاوت	کالن تف
ــح	متفــاوت	اســت	کــه	 ــه	و	يکــی	در	مصال ــو	رفت ــات	جل در	تزئين
ــن	 ــوا	و	بط ــه	در	محت ــت	و	هم ــم	اس ــل	و	اقلي ــاوت	در	مح تف

ــد. موضــوع	مشــترک	بودن
ــه	 ــا	ک ــتاد	پيرني ــد:	اس ــان	می	کن ــازی	بي ــرکل	راه	و	شهرس مدي
ــاری	 ــرای	معم ــی	را	ب ــک	ويژگ ــت	ي ــنتی	اس ــاری	س ــدر	معم پ
ايرانــی	تعريــف	می	کنــد	و	می	گويــد	در	معمــاری	ايرانــی	
»خودبســندگی«	وجــود	دارد	کــه	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت	و	خــود	

را	تأميــن	و	مرمــت	می	کنــد.
وی	می	افزايــد:	اگــر	تابــش	آفتــاب	زيــاد	اســت	جلــوی	ســاختمان	
ايوانــی	می	گــذارد	کــه	ســقف	آن	مانــع	نفــوذ	آفتــاب	می	شــود	و	در	
ســاعاتی	کــه	الزم	نــدارد	عمــق	ايــوان	به	گونــه	ای	اســت	کــه	بــا	
زاويــه	تابــش	تغييــر	می	کنــد	و	هــر	جــا	نتوانســت	نــور	را	کنتــرل	
ــزد	 ــه	در	شــهر	ي ــد	ک ــرل	می	کن ــا	شيشــه	رنگی	آن	را	کنت ــد	ب کن

ــر	تبديــل	می	شــود. ــه	بادگي ايــن	خودبســندگی	ب
ــه	و	 ــد	طرف ــاری	چن ــه	معم ــل	ب ــن	تبدي ــندگی	در	قزوي خودبس
ــی	 ــه	جهان ــزی	يک	گون ــاط	مرک ــود،	حي ــزی	می	ش ــاط	مرک حي
اســت	و	در	چهارگوشــه	خانــه	و	در	شــمال	و	جنــوب	و	مرکــز	ديــده	
می	شــودمانی	فــر	اظهــار	داشــت:	خودبســندگی	در	قزويــن	تبديــل	
ــاط	 ــود،	حي ــزی	می	ش ــاط	مرک ــه	و	حي ــد	طرف ــاری	چن ــه	معم ب
ــه	و	در	 ــه	خان ــت	و	در	چهارگوش ــی	اس ــه	جهان ــزی	يک	گون مرک

ــود. ــده	می	ش ــز	دي ــوب	و	مرک ــمال	و	جن ش
وی	می	گويــد:	اســتفاده	از	شيشــه	های	رنگــی	هــم	بــرای	
ــذا	خانه	هــا	 ــور	و	گرمــای	تابســتان	اســت،	ل شکســتن	و	تابــش	ن
ــاوت	 ــرق	دارد	و	تف ــم	ف ــرا	باه ــتان	و	بويين	زه ــوت،	تاکس در	الم
ــم	در	 ــر	را	باعــث	می	شــود،	خودبســندگی	بخشــی	ه ــم	تغيي اقلي
مصالــح	اســت	و	اگــر	محــل	اقامــت	مــردم	در	کوهســتان	اســت	

بــرای	ساخت	وســاز	از	ســنگ	و	چــوب	اســتفاده	می	شــود	و	
ــی	 ــح	ســنگ	و	چــوب	م ــه	ســمت	مصال ــد	ب چــون	خــاک	ندارن
رونــد	و	در	حــوزه	دشــت	اســتفاده	از	ســنگ	کــم	شــده	بــه	خــاک	
اضافــه	می	شــود	چــون	اقتصــاد	از	باغــداری	بــه	کشــاورزی	رفتــه	
و	خانه	هــا	خشــتی	می	شــود	و	اســتفاده	حداقلــی	از	چــوب	در	تيــر	

ــد. ســقف	داري
وی	بيــان	مــی	دارد:	زندگــی	روســتايی	ســاده	اســت	و	در	معمــاری	
روســتايی	تزئينــات	ديــده	نمی	شــود	و	فقــط	در	مســاجد	جامــع	و	
حســينيه	ها	تزئينــات	داريــم	و	خانه	هــا	ســاده	اســت	چــون	مــردم	
تــوان	مالــی	ندارنــد	و	کمبــود	اســتادکار	ماهــر	هــم	بــوده	امــا	در	
شــهر	چــون	درآمد	بيشــتر	اســت	تزئينــات	هســت	و	درمجمــوع	در	
ــری	و	آيينــه	کاری	و	کارهــای	 معمــاری	قزويــن	تزئينــات	در	گچ	ب

ــده	می	شــود. ــی	هــم	دي چوب
ــوان	الگويــی	 ــا	می	ت ــه	ايــن	ســؤال	کــه	آي ــی	فــر	در	پاســخ	ب مان
از	معمــاری	تاريخــی	گرفــت	اظهــار	داشــت:	هــم	می	تــوان	الگــو	
ــی	اســت	 ــتفاده	مفهوم ــم	اس ــر	کني ــر	فک ــه،	اگ ــم	ن ــت	و	ه گرف
چــون	در	معمــاری	گذشــته	محرميــت	و	ارتباطــات	بيــن	محلــه	ای	
ــا	 ــی	از	شــهر	ت و	همســايگی	حفــظ	می	شــد	يــک	سلســله	مراتب
ــود	را	 ــف	خ ــز	شــهر	تعري ــود	داشــت	و	مرک واحــد	مســکونی	وج
ــما	 ــد	ش ــده	می	ش ــت	دي ــم	محرمي ــه	ه ــل	خان ــت	و	در	داخ داش
ــد	 ــاط	واح ــتيم	و	ارتب ــين	داش ــر	نش ــد	و	پي ــايه	را	می	ديدي همس

ــا	بيــرون	برقــرار	بــود. مســکونی	ب
مانـی	فـر	بيان	کـرد:	در	گذشـته	همسـايه	ها	از	هـم	خبر	داشـتند	و	
حديـث	دينی	را	عمـل	می	کردند	و	چون	همسـايه	را	می	شـناخت	و	
ارتباط	داشـت،	کمـک	می	کرد	امـا	آيا	فضـای	کالبدی	امروز	شـهر	
موجـب	می	شـود	که	شـما	ارتبـاط	داشـته	باشـيد؟	از	ايـن	فيلتر	که	

عبـور	می	کرديد	همـه	نيازهـا	تأمين	می	شـد.
واحدهـای	مسـکونی	 در	 امـروز	هـم	می	توانيـم	 وی	می	گويـد:	
آپارتمانـی	فضـای	جمعـی	مشـترک	ايجـاد	کنيـم	جايـی	بـرای	
مالقـات	همسـايه	ها	ماننـد	سـالن	اجتماعـات،	اسـتخر،	سـونا	که	
همديگـر	را	ببيننـد	و	طراحـی	ورودی	خانه	های	ما	هم	بايد	سلسـله	
مرتـب	داشـته	باشـد.	در	گذشـته	يـک	فرورفتگـی	در	ورودی	درب	
منزل	وجود	داشـت	و	امـروز	درب	های	ورودی	کمـی	عقب	می	رود،	
دو	پـالک	در	جوار	هم	هسـتند	و	می	تـوان	جوری	طراحـی	کرد	که	
درب	ورودی	در	کنـار	هـم	باشـد	و	همسـايه	ها	همديگـر	را	ببينند	و	

سـالم	و	احوالپرسـی	کنند.
ــالک	خطــی	در	دو	ســمت	 ــه	پ ــا	50	قطع ــه	ب ــک	کوچ ــی	ي وقت
ــه	 ــی	در	وســط	کوچــه	و	انتهــای	آن	تعبي ــوان	فضاي هســت	می	ت
کنيــم	تــا	زمينــه	ارتبــاط	فراهــم	شــودوی	اضافــه	می	کنــد:	وقتــی	
ــه	پــالک	خطــی	در	دو	ســمت	هســت	 ــا	50	قطع يــک	کوچــه	ب
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ــم	 ــه	کني ــای	آن	تعبي ــه	و	انته ــط	کوچ ــی	در	وس ــوان	فضاي می	ت
ــا	زمينــه	ارتبــاط	فراهــم	شــود	و	به	جــای	دوربرگــردان	در	يــک	 ت

کوچــه	عنــوان	مرکــز	محلــه	تعريــف	کنيــم.
مانــی	فــر	در	خصــوص	اين	کــه	دانشــگاه	ها	چــه	کمکــی	
ــد	 ــت:	باي ــار	داش ــد	اظه ــی	کنن ــاری	ايران ــه	معم ــد	ب می	توانن
ــتاد	 ــی	اس ــد،	وقت ــن	کنن ــت	تبيي ــد	درس ــوزش	می	دهن ــه	آم آنچ
ــاط	 ــم	و	ارتب ــد	»خودبســندگی«	آن	را	تعريــف	کني ــا	می	گوي پيرني
ــی	 ــی	ويژگ ــر	کس ــم	و	اگ ــرار	کني ــف	را	برق ــای	مختل بخش	ه
معمــاری	را	گفــت	از	دانشــجو	بخواهنــد	آن	را	پيــاده	کند،	دانشــجو	
ــد،	 ــاده	کن ــی	پي ــد	و	آن	را	در	طراح ــندگی	را	بفهم ــد	خودبس باي
ــت	و	 ــی	اس ــی،	درون	گراي ــاری	ايران ــای	معم ــی	از	ويژگی	ه يک
موضوعــات	را	در	داخــل	خــود	حــل	می	کــرده	و	ظهــور	و	بــروزش	

ــت. ــوده	اس ــر	ب ــارج	کمت در	خ
وی	بــا	ابــراز	خرســندی	از	فعاليــت	جوانانــی	عالقه	منــد	در	انجمن	
يادمان	هــا	اظهــار	داشــت:	ايــن	انجمــن	به	عنــوان	يــک	تشــکل	
مردمــی	خــوب	کارکــرده	و	اگــر	آن	هــا	را	جــدی	بگيريــم	می	توانــد	

بــه	مســئوالن	و	دلســوزان	ايــن	عرصــه	کمــک	مؤثــری	کند.

ــایش را در  ــش و آس ــی: آرام ــه تاریخ ــک خان مال
یافته ایــم تاریخــی  خانه هــای 

در	ادامــه	گــزارش	خانه	هــای	قزويــن	بــه	ســراغ	يکــی	از	مالــکان	
بنــای	تاريخــی	بــه	نــام	»عبــاس	زرنــگار«	می	رويــم.

وی	مالــک	خانــه		تاريخــی	زرنــگار	در	محلــه	آخوند	يکــی	از	محله	
ــش	از	 ــگار	بي ــن	اســت،	زرن ــم	و	ارزشــمند	شــهر	قزوي هــای	قدي
آن	کــه	خــود	را	مالــک	بنــا	و	خانــه	پــدری	بدانــد،	خــود	را	امانــت	دار	

ــد. ــراث	خانوادگــی	می	دان و	عاشــق	مي
زمانــی	کــه	دليــل	مانــدن	و	زندگــی	کــردن	در	ايــن	خانه		اجــدادی	
ــا	اشــتياق	خاطــرات	کودکــی	خــود	را	بازگــو	 را	از	وی	پرســيديم	ب
می	کنــد	و	از	عالقــه	پــدر	و	مــادر	خــود	بــه	ايــن	بنــای	ارزشــمند	
يــاد	می	کنــد	بــه	هميــن	دليــل	خــود	را	موظــف	بــه	نگهــداری	از	

ــد. ــدری	می	دان ــراث	پ مي
ــد	 ــی	دارن ــی	ويژگی	هاي ــای	قديم ــه	خانه	ه ــت	ک ــد	اس وی	معتق
کــه	ديگــر	هرگــز	نمی	تــوان	آن	را	در	خانه	هــای	امــروزی	يافــت.	
يکــی	از	ويژگی	هــای	اصلــی	ايــن	خانه	هــا	را	آرامــش	داشــتن	آن	
ــد:	 ــد	و	می	گوي ــا	می	دان ــش	را	روح	بن ــن	آرام ــد	و	اي ــان	می	کن بي
در	معمــاری،	تزيينــات،	طراحــی	فضــای	خانــه	و	تمــام	آنچــه	برای	

بناســت،	قابل	لمــس	اســت.
ــه	 ــای	خان ــک	فضاه ــدن	تک	ت ــه	دي ــا	را	ب ــه	م ــگار	باعالق زرن
هدايــت	کــرده	و	از	کاربــرد	و	نقــش	آن	در	تأميــن	نيازها	و	آســايش	
خانــواده	صحبــت	می	کنــد.	وی	می	گويــد:	ســاختمان	يــک	خانــه	

دارای	چنديــن	عملکــرد	جداگانــه	اســت.	عنــوان	زمســتان	نشــين	
و	تابســتان	نشــين	هــم	در	خانــه	دقيقــاً	متناســب	بــا	کاربــری	آن	
نام	گــذاری	شــده	اســت.	زيرزمين	هــا	هــم	عــالوه	بــر	آن	کاربــرد	
ــوان	فضــای	خنــک	 ــد.	چنانچــه	در	تابســتان	به	عن مختلفــی	دارن
خانــه	محــل	نگهــداری	مايحتــاج	زندگــی	اســت.	بــه	هميــن	دليل	
ــا	 ــتند	ت ــوض	هس ــم	دارای	ح ــا	ه ــا	زيرزمين	ه ــی	خانه	ه در	برخ
ــه	ايجــاد	 ــرای	ســاکنين	خان ــری	در	تابســتان	ب فضــای	مطلوب	ت

کننــد.
وی	حيـاط	خانـه	را	قلـب	خانـه	می	دانـد	و	اظهـار	می	کنـد:	اغلـب	
خانه	هـای	قديمـی	دارای	درختـان	ميـوه	همچـون	خرمالو،	سـيب،	
انجيـر	و	...	هسـتند	که	برای	سـاکنان	آن	بسـيار	مورداحترام	اسـت.		
ــرک	 ــه	ت ــا	حاضــر	ب ــه	آي ــن	پرســش	ک ــه	اي ــگار	در	پاســخ	ب زرن
ايــن	خانــه	و	رفتــن	بــه	خانــه	ديگــری	هســت	می	افزايــد:	هرگــز.	
ســال	ها	بــا	کمــک	فرزندانــم	کــه	اکنــون	آن	هــا	هــم	نســبت	بــه	
ايــن	ســرا	بســيار	متعصــب	هســتند	بــرای	مرمــت	و	نگهــداری	از	
ايــن	خانــه	زحمــت	کشــيديم	و	بــا	تمــام	مشــکالت	توانســتيم	آن	
ــد	 ــروزی	مانن ــای	ام ــه	و	بن ــدام	خان ــالوه	ک ــم.	به	ع ــظ	کني را	حف
ــر	 ــن	ه ــد؟	م ــی	بخش ــان	را	تعال ــد	روح	انس ــکان	می	توان ــن	م اي
آنچــه	بــدان	نيــاز	دارم	در	ايــن	خانــه	موجــود	اســت	و	تمام	تالشــم	

نگهــداری	از	ايــن	ملــک	و	ميــراث	پــدری	اســت.

عبــاس	زرنــگار	کــه	خــود	يکــی	از	باغــداران	بنــام	شــهر	قزويــن	
ــای	 ــراث	ه ــر	از	مي ــی	ديگ ــز	يک ــاغ	ني ــه	ب ــد	ک ــت	می	گوي اس
ــد. ــل	ش ــز	ارزش	قائ ــرای	آن	ني ــد	ب ــه	باي ــای	ماســت	ک گران	به
وی	اظهــار	مــی	دارد:	در	نســل	قديــم	خســتگی	معنايــی	نداشــت	و	
کار	بخــش	مهمــی	از	زندگــی	روزانــه	اســت	و	مــن	هــم	از	همــان	
نســلم،	هرچنــد	ايــن	خانه	بــزرگ	و	نگهــداری	از	آن	ســخت	باشــد	
ــل	 ــن	دلي ــه	همي ــت	ب ــش	اس ــن	لذت	بخ ــرای	م ــت	ب ــه	نيس ک

باافتخــار	ايــن	بنــای	ارزشــمند	را	نگهــداری	می	کنــم.
	

معماری اصیل احیا شود
ــاط	 ــل	ارتب ــه	دلي ــاری	ب ــای	معم ــاير	گونه	ه ــان	س ــه	در	مي خان
تنگاتنــگ	بــا	زندگــی	هر	انســانی	جايــگاه	ارزشــمندی	را	داراســت.	
ــا	 ــا	ت ــرد	فضاه ــی	از	ُخ ــوع	در	طراح ــرای	تن ــل	ب ــن	دلي ــه	همي ب
ــی	 ــاد	فضاي ــرای	ايج ــه	ای	ب ــه	عرص ــل	ب ــا	و	تبدي کالن	فضاه
ــوده	اســت.					 ــته	ب ــاران	گذش ــه	معم ــواره	موردتوج ــوب،	هم مطل

قزويــن	هــم	بــا	داشــتن	محــدوده	ای	ارزشــمند	و	تاريخــی	تعــداد	
زيــادی	ازايــن		خانــه	هــای	تاريخــی	را	در	دل	خــود	جای	داده	اســت	
امــا	در	ميــان	طرح	هــا	و	مداخــالت	شــهری	خانه	هــا	مــورد	
ــت.	 ــش	اس ــه	کاه ــا	رو	ب ــداد	آن	ه ــده	اند	و	تع ــری	واقع	ش بی	مه
حــال	اگــر	ايــن	عنصــر	کوچــک	ولــی	بــاارزش	اجتماعــی	از	ميــان	
رود	و	تنهــا	چنــد	نمونــه	معــدود	آن	هــم	بــا	مداخــالت	فراوانــی	که	
در	آن	صــورت	می	گيــرد	باقــی	بمانــد،	قــرار	اســت	ايــن	نمونه	هــا	

ضامــن	بقــای	کــدام	ارزش	هــا	باشــند؟
»خانــه«	نمونــه	بــارز	معمــاری	ايرانی-اســالمی	اســت.	زيــرا	تمام	
تــالش	معمــاران	و	طراحــان	درگذشــته	ايجــاد	فضايــی	مطلــوب	
بــرای	ترويــج	ســبک	زندگــی	ايرانــی	بــوده	اســت	چــون	انســان	
جايــگاه	وااليــی	در	جامعــه	دارد	بــه	هميــن	دليــل	بايــد	خانه	هــای	
ــادی	 ــی،	اقتص ــی،	فرهنگ ــای	زيباي ــه	دارای	ارزش	ه ــی	ک تاريخ
هســتند	شناســايی	و	حفاظــت	شــوند	و	ايــن	نه	بــه	دليــل	حفاظت	
ــگ	 ــنت	و	فرهن ــداوم	س ــرای	ت ــه	ب ــی	بلک ــاختمان	تاريخ از	س

اصيلــی	بــوده	کــه	در	آن	هــا	جــاری	اســت.
ــل	ويژگی	هــای	تاريخــی	و	شهرنشــينی،	چــه	در	 ــه	دلي ــن	ب قزوي
ســطح	معمــاری	و	چــه	در	ســطح	شهرســازی	همــواره	موردتوجــه	
ــه	به	عنــوان	ارزشــمندترين	عنصــر	 ــر	هميــن	اســاس	خان ــوده	ب ب
معمــاری	و	شهرســازی	نيــز	بايــد	موردتوجــه	باشــد	کــه	تاکنــون	

شــهر	قزويــن	نتوانســته	در	ايــن	زمينــه	تأثيرگــذار	باشــد.
شناســايی	و	حفاظــت	از	خانه	هــای	تاريخــی	عــالوه	بــر	نگهــداری	
از	يــک	ميــراث	تاريخــی،	الگويــی	بــرای	معمــاران	و	دانشــجويان	
خواهــد	بــود	تــا	بتواننــد	در	عرصــه	دانشــگاهی	و	اجرايــی	از	الگوی	

خانــه	هــای	ايرانــی	بهره	منــد	شــوند.		

معماری ایرانی- اسلامی
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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 ۲0	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 ــا	را	تحــت	تأثي 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
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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
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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
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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	19۲	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
ــه	دوم	به	صــورت	 ــت	راه	پل ــکل	پش ــی	ش ــده	مثلث فضــای	باقی	مان
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	و	تاريخــی	کار	می	کنن 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 ــه	نتيجه	بخــش	ب 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	
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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

معماری ایرانی- اسلامی
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همــدان  قدیمــی  خانه هــای 
ــای  ــان زیبایی ه ــد می ــگاه پیون تجلی
ــم و  ــه اقلی ــی، توجــه ب معمــاری ایران
ســبک زندگــی اســامی بوده انــد، 
ــده  ــته جامان ــه درگذش ــی ک خانه های
تــا شــاهد تغییــرات جــدی در ســبک 

زندگــی مــردم باشــیم. 

ــاع	دارد	و	در	 ــا	ارتف ــطح	دري ــر	از	س ــزار	و	۸۲0	مت ــدان	ه ــتان	هم اس
ــرب	 ــع	در	غ ــزار	و	547	کيلومترمرب ــاحت	19	ه ــه	مس ــتره	ای	ب گس
ــن	 ــينه	ای	که ــتان	پيش ــن	اس ــز	اي ــت.	مرک ــه	اس ــران	قرارگرفت اي
ــم	 ــز	مه ــک	مرک ــانی	ي ــکانی	و	ساس ــه	در	دوره	اش دارد	به	طوری	ک
اداری-	بازرگانــی	بــوده	و	به	مــرور	بــر	محــور	مســجد	جامــع	و	بــازار	

ــت. ــه	اس ــه	قرارگرفت ــترش	يافته	و	موردتوج گس
شــهر	همــدان	از	ســاختارهای	مذهبــی	همچــون	مســاجد	و	آرامگاه	ها	
ــی	 ــا	بناهاي ــه	ای	ب ــز	محل ــا	و	مراک ــدد	محله	ه ــوده	و	تع ــوردار	ب برخ
ــه	شــمه	ای	 ــوده	ک ــراه	ب ــی	هم همچــون	مســاجد	و	بناهــای	عموم
از	اوضــاع	اجتماعــی	و	ســاختار	معمــاری	محــالت	شــهر	همــدان	را		

ــد. ــان	می	ده نش
و	 محله	هــا	 دارای	 دور	 نه	چنــدان	 درگذشــته	های	 همــدان	
آبادی	هــای	فراوانــی	بــوده	و	نزديــک	بــه	30	کــوی	و	محلــه	داشــته	
کــه	بــه	دو	صــورت	»گــره«	و	حالــت	»مطــول«	يــا	»دراز«	طراحــی	

و	ساخته	شــده	بودنــد.
	

محله قدیمی جوالن همدان
بــرای	مــرور	ســاختار	معمــاری	و	شهرســازی	همــدان	از	محله	هــای	
ايــن	شــهر	شــروع	می	کنيــم	و	ســپس	ســراغ	خانه	هــای	قديمــی	و	
ــای	 تاريخــی	خواهيــم	رفــت؛	خانه	هــا	و	محله	هايــی	کــه	حــاال	ردپ

چندانــی	از	آن	هــا	در	ســطح	شــهر	ديــده	نمی	شــود.

 کمرنگ شدن هویت محله ها
از	30	محلــه	ای	کــه	در	شــهر	همــدان	وجــود	داشــته	اســت	تنهــا	
محلــۀ	بنــه	بــازار،	محلــۀ	بــازار،	محلــۀ	ميــدان	ميرعقيــل،	محلــۀ	
کبابيــان،		محلــۀ	کوالنــج،		محلــۀ	آقاجانــی	بيــک،	محلــه	کلپــا،	
محلــۀ	امامــزاده	يحيــی،	محلــه	حاجــی	و	جــوالن	کم	وبيــش	بــه	
ــر	 ــادی	ازنظ ــرات	زي ــده	و	تغيي ــابق	باقی	مان ــورت	س ــان	ص هم
شــکل	در	آن	هــا	ديــده	نمی	شــود	و	از	مابقــی	فقــط	نامــی	

باقی	مانــده	اســت.
ــی	 ــود	فضاهاي ــدان	وج ــه	ای	هم ــاختار	محل ــل	در	س ــه	قابل	تأم نکت
بــرای	گســترش	مشــارکت	اجتماعــی	و	تقويــت	ســرمايه	اجتماعــی	
ــود	 ــدان	وج ــه	ای	هم ــاختار	محل ــل	در	س ــتنکته	قابل	تأم ــوده	اس ب
فضاهايــی	بــرای	گســترش	مشــارکت	اجتماعــی	و	تقويــت	ســرمايه	
اجتماعــی	بــوده	اســت،	به	طوری	کــه	در	محله	هــای	مختلــف	
ــه	ای	در	 ــه	دارای	ميدانچ ــت	ک ــود	داش ــره	ای	وج ــرد	و	داي ــوی	گ ک

ــد. ــن«	می	گفته	ان ــه	آن	»چم ــوده	و	ب ــط	ب وس
در	وســط	هــر	يــک	از	ايــن	ميدان	هــا	عــالوه	بــر	حــوض	آب،	چــاه،	
چشــمه	و	قنــات،	چمــن	کاری	و	گل	کاری	نيــز	شــده	بــود	و	در	اطــراف	
هــر	يــک	از	ايــن	چمــن	يــا	ميدان	هــا	تأسيســاتی	از	قبيــل	مســجد،	
حّمــام،	نانوايــی،	قصابــی	و	چنــد	دکان	بّقالــی	و	عّطاری	وجود	داشــته	
اســت؛	ايــن	ترکيــب	موجــب	ارتبــاط	بيشــتر	مــردم	بــا	هــم	و	افزايش	
روابــط	اجتماعــی	می	شــد	به	طوری	کــه	بيشــتر	اهــل	محــل	روزانــه	

باهــم	در	ارتبــاط	بودنــد	و	جويــای	احــوال	هــم	می	شــدند.
همين	طــور	وجــود	صنــوف	مختلــف	در	محله	هــای	خــاص	
دسترســی	مــردم	بــه	خدمــات	اقشــار	مختلــف	را	تســهيل	می	کــرده	
ــی	 ــای	قديم ــی	محله	ه ــه	برخ ــی	ب ــر	نگاه ــدول	زي ــت،	در	ج اس

همــدان	و	دليــل	نام	گــذاری	آن	هــا	می	اندازيــم.
ــگ	 ــاهد	کمرن ــا	ش ــت	محله	ه ــن	هوي ــت	رفت ــا	از	دس ــرور	ب به	م
ــه	شــهرها	هســتيم	کــه	ايــن	امــر	 شــدن	تعلق	خاطــر	شــهروندان	ب

ــه	 ــی	ک ــی	را	کاهــش	داده	اســت؛	موضوع ــز	همبســتگی	اجتماع ني
ــًا	 ــود؛	اساس ــد	ب ــی	نخواه ــرمايه	اجتماع ــف	س ــا	تضعي ــاط	ب بی	ارتب
مؤلفــه	ســرمايه	اجتماعــی	به	عنــوان	بســتر	اصلــی	توســعه	در	ابعــاد	
مختلــف	مبتنــی	بــر	دو	رکــن	مشــارکت	اجتماعــی	و	تقويــت	اعتمــاد	
عمومــی	اســت،	موضوعــی	کــه	در	ســاختارهای	محلــه	ای	به	خوبــی	

ــوده	اســت. موردتوجــه	ب

خانه هایی که درگذشته جا ماند
ــاری	و	 ــت	معم ــن	هوي ــت	رفت ــد	از	دس ــه	مشــکالت	در	بع ــا	هم ام
شهرســازی	ايرانــی	-	اســالمی	بــه	ســاختار	محلــه	ای	برنمی	گــردد،	
ــان	 ــز	به	مرورزم ــدان	ني ــکونی	در	هم ــا	مس ــاختار	خانه	ه ــه	س بلک

ــادی	داشــته	اســت. ــرات	زي تغيي
ــی	از	 ــران	و	يک ــت	اي ــتين	پايتخ ــوان	نخس ــدان	به	عن ــهر	هم ش
قديمی	تريــن	شــهرهای	کشــور	دارای	خانه	هــا	و	محله	هايــی	اســت	
ــران	 ــای	اي ــن	محله	ه ــوان	قديمی	تري ــا	به	عن ــی	از	آن	ه ــه	گاه ک
ــتان	 ــن	اس ــی	اي ــای	قديم ــال	حاضــر	از	خانه	ه ــود.	در	ح ــاد	می	ش ي
ــوان	 ــه	می	ت ــرای	نمون ــده	و	ب ــاخص	باقی	مان ــه	ش ــر	از	30	خان کمت
ــراث	 ــازمان	مي ــون	س ــه	هم	اکن ــرد	ک ــاره	ک ــی	اش ــه	تاريخ ــه	خان ب

ــاق	دارد. ــدود	40	ات ــت	و	ح ــتقر	اس ــی	در	آن	مس فرهنگ
ــرای	 ــتری	ب ــدان	بس ــی	هم ــای	تاريخ ــای	خانه	ه ــداد	اتاق	ه تع
دورهــم	بــودم	خانواده	هــای	فاميــل،	حمايــت	از	زوج	هــای	جــوان،	
فعاليت	هــای	دســته	جمعی	و	 انجــام	کارهــا	و	 مشــارکت	در	
ــجام	 ــارکت	و	انس ــد	مش ــی	و	رش ــه	همگراي ــی	و	صدالبت اجتماع

ــت. ــوده	اس ــی	ب اجتماع
ــب«	 ــدان	»نق ــم	هم ــای	قدي ــياری	از	خانه	ه ــن	»بس ــر	اي ــالوه	ب ع
ــه	هــم	 ــه	را	ب داشــتند	به	طوری	کــه	نقــب	از	راه	زيرزمينــی	چنــد	خان
متصــل	می	کــرد	و	به	عــالوه	دارای	کنج	هايــی	بــرای	مخفــی	
ــود	و	برخــالف	امــروز،	 شــدن	و	مخفــی	کــردن	اجنــاس	در	قديــم	ب
خانــه	هرقــدر	داخــل	کوچــه	تنــگ	و	بــا	ديوارهــای	بلنــد	بــود	ِملکــی	
ــت	 ــه	بن	بس ــر	در	کوچ ــد	و	اگ ــاب	می	ش ــر	حس ــر	و	مرغوب	ت بهت

ــود.« ــاز	بزرگــی	ب ــرار	داشــت	دارای	امتي ق
در	حــال	حاضــر	بــا	ازهم	گســيختگی	ايجادشــده	در	ســاختار	خانه	هــا،	
محله	هــا	و	شــهرهای	امــروزی	ميــزان	مشــارکت	اجتماعــی،	اعتمــاد	
ــاهد	 ــده	و	ش ــدی	ش ــرات	ج ــتخوش	تغيي ــی	دس ــجام	اجتماع و	انس
ــه	 ــی	ک ــتيم،	موضوع ــی	هس ــرمايه	اجتماع ــول	س ــه	اف ــد	رو	ب رون
بی	تأثيــر	از	ســبک	زندگــی	و	ســاختار	و	هويــت	خانه	هــا	و	شــهرهای	

پیوندمعماری،اقلیموسبکزندگی؛خانههاییکهدرگذشتهجاماندند

پروین قادری 
دانشمند

مکان کنونیدلیل نام گذاری مبتنی بر شغل ساکناننام محله

	در	گذشته	های	دور،	در	خانه	ها	و	دکان	های	آن	کوچه	قاشق،قاشق تراشان
کمربندی	خواجه	رشيدچمچمه	و	مالقه	چوبی	می	ساختند.

جوالن
محله	ای	که	جوالها	)بافندگان(	در	آنجا	مقيم	بوده،	و	در	اغلب	خانه	هايشان	کارگاه	های	
بافندگی	سنتی	وجود	داشت.	البته	گفته	می	شود	که	قبل	از	آن	سورچی	ها	و	درشکه	

داران	هم	اسب	هايشان	را	در	اين	محل	نگهداری	می	کردند.
انتهای	خيابان	شهدا

	در	بسياری	از	خانه	های	اين	محله	صابون	پزخانه	وجود	داشتهکوچه صابونیا
و	صابون	های	پخته	شده	را	در	پشت	بام	ها	خشک	کرده	و	به	بازار	عرضه	می	کردند.

حوالی	ميدان	آرامگاه	بوعلی،	
کوالنج

اواسط	خيابان	فعلی	باباطاهردر	اين	محله	شهر	همدان	بيشتر	پزشکان	تجربی	و	سنتی	مطب	داشتند.حکیم خانه

انتهای	خيابان	شهدامحله	ای	که	چاپارها	در	آن	مستقر	بودند.َچپَرخانه

معماری ایرانی- اسلامی
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مــا	نيســت.
نگاهی به ساختار خانه های تاریخی همدان

ســرمای	شــديد	و	طاقت	فرســا	در	زمســتان	و	هــوای	معتــدل	و	
مطلــوب	در	تابســتان،	تابــش	شــديد	آفتــاب،	اختــالف	بســيار	زيــاد	
درجــه	حــرارت	شــب	و	روز،	وزش	بادهــای	ســرد	در	زمســتان	و	بارش	
بــرف	ســنگين	از	خصوصيــات	شــهر	همــدان	درگذشــته	بــوده	کــه	
بــر	اســاس	ايــن	اقليــم	عناصــر	معمــاری	خانه	هــای	ســنتی	همــدان	
شــامل	حيــاط	مرکــزی،	تــاالر،	شاه	نشــين،	ســه	دری،	داالن،	ايــوان،	

ــت. ــوده	اس ــه	ب ــيزان	و	حوض	خان س
ــدند	 ــاخته	می	ش ــه	طبقه	س ــا	س ــدان	در	دو	ي ــنتی	هم ــای	س خانه	ه
ــر	 ــک	مت ــا	ي ــم	ت ــدازه	ني ــر	نمونه	هــا	به	ان ــن	در	اکث ــه	زيري کــه	طبق
ــراث	 ــناس	مي ــه	کارش ــن	زمين ــت	در	همي ــرار	می	گرف ــن	ق زيرزمي
ــداول	 ــوی	مت ــته	در	الگ ــه	درگذش ــان	اينک ــدان	بابي ــی	هم فرهنگ
مســکن	در	همــدان،	محــور	اصلــی	شــمالی	جنوبــی	بــوده	کــه	جبهه	
ــور	بيشــتری	را	دريافــت	می	کــرده	 ــا،	در	زمســتان	ن ــه	جنــوب	بن روب
اســت،	گفــت:	خانه	هــای	ســنتی	همــدان	در	دو	يــا	ســه	طبقه	
ــدازه	 ــا	به	ان ــر	نمونه	ه ــن	در	اکث ــه	زيري ــه	طبق ــدند	ک ــاخته	می	ش س

ــت. ــرار	می	گرف ــن	ق ــر	زيرزمي ــک	مت ــا	ي ــم	ت ني
»اميــر	حســينی«	بابيــان	اينکــه	معمــاری	هــر	منطقــه	در	اثر	شــرايط	
اقليمــی	خــاص	منطقــه	شــکل	می	گرفتــه	و	بيانگــر	نوعــی	متفــاوت	
از	طراحــی	اقليمــی	بــوده	اســت،	گفــت:	معمــاری	خانه	هــای	بومــی	
ــوده	 ــوب	ب ــکونی	مطل ــای	مس ــرد	واحده ــوان	عملک ــدان	به	عن هم
ــه	را	 ــن	منطق ــرای	ســاکنين	اي و	ازنظــر	اقليمــی	شــرايط	مناســب	ب

ــت. ــرده	اس ــم	می	ک فراه
وی	ازجملــه	داليــل	مناســب	بــودن	معمــاری	همــدان	و	تطابــق	آن	
بــا	اقليــم	منطقــه	را	جهت	گيــری	مناســب	بنــا	بــا	توجــه	بــه	دريافــت	
حداکثــر	تابــش	آفتــاب	در	زمســتان	و	حفاظــت	آن	در	برابــر	بــاد	ســرد	
و	اســتفاده	از	مصالــح	بــا	ظرفيــت	حرارتــی	زيــاد	ماننــد	کاه	گل	بــرای	
ــتفاده	از	ســنگ	 ــاختمان	و	اس ــته	س ــق	پوس ــرارت	از	طري ــرل	ح کنت

برشــمرد.
ــاری	 ــته	معم ــد	درگذش ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي وی	ب
ــا،	 ــی	بن ــرم	کل ــا	ف ــح	مورداســتفاده	ت ســنتی	شــهر	همــدان	از	مصال
تحــت	تأثيــر	محيــط	پيرامــون	بــوده	اســت،	گفــت:	بــرای	شــناخت	
ايــن	معمــاری	بايــد	تأثيــر	عوامــل	اقليمــی	برســاخت	و	ســاز	ابنيــه	

ــرد. ــرار	گي موردبررســی	ق

ــپرده  ــی س ــه فراموش ــنتی ب ــاری س ــای معم ارزش ه
ــود نش

ــد	ارزش	هــای	معمــاری	ســنتی	 ــر	اينکــه	نباي ــد	ب ــا	تأکي حســينی	ب

ــی	و	شــمايل	 ــات	کل ــه	فراموشــی	ســپرده	شــود،	گفــت:	خصوصي ب
ــه	 ــوده	ک ــه	ای	ب ــته	به	گون ــدان	درگذش ــهری	هم ــت	ش ــی	باف اصل
ــت	 ــور،	باف ــک	و	محص ــهری	کوچ ــای	ش ــت	فضاه ــوان	گف می	ت
ــی	 ــر	اصل ــا	و	معاب ــه	متصل	به	هــم	و	کوچه	ه ــم	و	ابني شــهری	متراک
به	مــوازات	خــط	تــراز	زميــن	و	اغلــب	بــا	عــرض	کــم	از	اصلی	تريــن	

ويژگی	هــای	آن	اســت.
وی	بابيــان	اينکــه	بــا	توجــه	بــه	شــرايط	اقليمــی	ســرد	و	نيز	ســرمای	
شــديد	همــدان	در	بخــش	عمــده	ای	از	ســال،	بافــت	شــهری	متراکم	
ــطح	 ــورت	س ــا	بدين	ص ــدند	ت ــاخته	می	ش ــم	س ــه	متصل	به	ه و	ابني
ــر	 ــط	ســرد	خــارج	کمت ــا	محي تمــاس	فضاهــای	گــرم	مســکونی	ب
ــای	 ــر	از	ايوان	ه ــا	کوچک	ت ــم	ايوان	ه ــن	اقلي ــت:	در	اي ــود،	گف ش
ــرای	حفاظــت	ورودی	هــا	و	 ــوده	و	تنهــا	ب منطقــه	گــرم	و	خشــک	ب

ــدند. ــتفاده	می	ش ــرف	اس ــع	ب ــا	از	تجم پنجره	ه
ــخ	 ــه	مطب ــيزان	ک ــامل	س ــدان	ش ــنتی	هم ــای	س ــاری	خانه	ه معم
ــه	دری	ها،	 ــين،	س ــه،	شاه	نش ــرد،	حوض	خان ــی	گي ــار	را	دربرم و	انب
ــاط	 ــطح	حي ــه	داد:	س ــت	وی	ادام ــوده	اس ــاط	ب ــوان	و	حي داالن،	اي
ــا	 ــای	اتاق	ه ــقف	فضاه ــر	و	س ــا	پايين	ت ــول	از	پياده	روه به	طورمعم
ــاه	 ــر	و	کوت ــا	در	ســطوح	پايين	ت ــرای	حفــظ	گرم ــره	ب و	بازارهــا	و	غي

طراحــی	می	شــدند.
ــدان	 ــنتی	هم ــای	س ــاری	خانه	ه ــی	معم ــت:	به	طورکل ــينی	گف حس

ــه،	 شــامل	ســيزان	کــه	مطبــخ	و	انبــار	را	دربرمــی	گيــرد،	حوض	خان
ــت. ــوده	اس ــاط	ب ــوان	و	حي ــه	دری	ها،	داالن،	اي ــين،	س شاه	نش

ــتی	 ــای	زيس ــيزان	از	فضاه ــت:	س ــيزان«	گف ــح	»س وی	در	توضي
ــته	و	 ــی	داش ــش	مهم ــدان	نق ــکن	هم ــه	در	مس ــوده	ک ــی	ب خدمات
ــم	 ــاه	و	ک ــقف	کوت ــا	س ــار	ب ــخ،	انب ــه،	مطب ــی	از	حوض	خان ترکيب
ــتفاده	 ــين	مورداس ــتان	نش ــورت	زمس ــاً	به	ص ــوده	و	عمدت ــره	ب پنج
ــاط	 ــر	از	ســطح	حي ــا	پايين	ت ــه	و	در	ســطح	همکــف	ي ــرار	می	گرفت ق

ــت. ــته	اس ــرار	داش ق
حســينی	بــه	تبــادل	حرارتــی	کــم	ســيزان	بــا	بيــرون	اشــاره	کــرد	و	
گفــت:	هميــن	امــر	ســبب	حفــظ	گرمــای	درونــی	می	شــده	بنابرايــن	
ــرون	و	در	 ــط	بي ــر	از	محي ــن	دارای	هــوای	گرم	ت در	زمســتان،	زيرزمي
تابســتان	خنک	تــر	بــوده	کــه	ايــن	امــر	وجــود	زيرزميــن	در	خانــه	را	

ــد. ــه	می	کن توجي
ــا	 ــی	ب ــين	اتاق ــت:	شاه	نش ــز	گف ــين«	ني ــح	»شاه	نش وی	در	توضي
ارتفــاع	نســبتاً	بلنــد	بــوده	کــه	معمــواًل	ارتفــاع	آن	۲	برابــر	اتاق	هــای	
ــاع،	 ــن	ارتف ــاالی	اي ــه	می	شــده	و	در	قســمت	ب ديگــر	در	نظــر	گرفت
ــث	 ــاد	باع ــاع	زي ــا	ارتف ــده	ت ــی	می	ش ــدی	طراح ــم	گنب ــقف	ني س

ــاق	شــود. خنــک	شــدن	ات
حســينی	ادامــه	داد:	تــاالر	نيــز	معمــواًل	فضايــی	بــا	تزئينــات	بســيار	
زيبــا	بــوده	کــه	در	کنــار	اتاق	هــای	ســاده	در	خانه	هــای	ســنتی	کامــاًل	
مشــهود	بــوده	چراکــه	تاالرهــا	بــا	گچ	بــری،	آينــه	کاری،	نقاشــی	روی	

ــره	تزئيــن	می	شــدند. گــچ	و	غي

سه دری و ارتباط با حیاط خانه
وی	در	توضيــح	»ســه	دری«	ادامــه	داد:	اصــواًل	ورودی	اتاق	هــا	
ــاط	مرتبــط	 ــا	فضــای	حي ــوده	کــه	آن	هــا	را	ب به	صــورت	ســه	دری	ب
ــاز	شــدن	درهــا	در	تابســتان،	باغچــه،	 ــا	ب می	ســاخته	به	نحوی	کــه	ب
ــورد	و	 ــد	می	خ ــا	پيون ــل	اتاق	ه ــا	داخ ــا،	ب ــوض،	آب	نم ــاط،	ح حي
طبيعــت	را	بــه	داخــل	اتاق	هــا	مــی	آورد	و	در	زمســتان	نيــز	بــا	بســته	

ــد. ــود	می	آم ــه	وج ــرم	ب ــی	گ ــا	فضاي ــدن	دره ش
ــقفی	 ــای	مس ــورت	فض ــز	به	ص ــد:	»داالن«	ني ــادآور	ش ــينی	ي حس
ــوده	و	به	صــورت	 ــاط	ب ــاز	در	ارتب ــا	فضــای	ب اســت	کــه	از	عــرض	ب
فضــای	ورودی	حــد	واســط	کوچــه	و	حيــاط	مدنظــر	قــرار	می	گرفتــه	
ــيده	 ــود	و	پوش ــده	می	ش ــد	از	در	ورودی	دي ــل	و	بع ــه	قب به	طوری	ک
بــودن	معبــر	ورودی	از	ايجــاد	يخبنــدان	در	ســطح	معبــر	جلوگيــری	

ــت. ــرده	اس می	ک
ــقف،	از	 ــاز	مس ــای	نيمه	ب ــورت	فض ــز	به	ص ــوان«	ني ــزود:	»اي وی	اف
طــول	در	کنــار	فضــای	بــاز	قــرار	دارد	و	حــد	واســط	حيــاط	و	فضاهای	
بســته	شــامل	تــاالر	و	سه	دری	هاســت	و	ارتبــاط	ايــوان	بــا	فضاهــای	
بســته	دو	نــوع	اســت،	يا	ايــوان	در	جلــوی	تــاالر	و	ســه	دری	قــرار	دارد	

ــا	در	بيــن	ســه	دری	ها	قرارگرفتــه	اســت. و	ي
حسـينی	در	توضيـح	ويژگـی	حيـاط	خانه	هـای	قديمـی	همـدان	نيـز	
عنوان	کـرد:	فرم	و	تناسـب	حياط	هـا	به	طورکلی	در	خانه	هـای	همدان	

ویژگی ها و بخش های مختلف 
کاربرد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی- اسالمیخانه های تاریخی همدان

دريافت	حداکثر	تابش	آفتاب	در	زمستان	و	حفاظت	آن	در	برابر	باد	سرد)	صرفه	جويی	در	مصرف	جهت	گيری	مناسب	بنا	مبتنی	بر	اقليم
انرژی	و	اصالح	الگوی	مصرف(

استفاده	از	کاه	گل	برای	کنترل	حرارت	از	طريق	پوسته	ساختمان	و	استفاده	از	سنگ	به	عنوان	استفاده	از	مصالح	با	ظرفيت	حرارتی
مصالح	بومی)بوم	آور	بودن	مصالح(

با	توجه	به	شرايط	اقليمی	سرد	و	نيز	سرمای	شديد	همدان	در	بخش	عمده	ای	از	سال	به	وسيله	اين	بافت	شهری	متراکم	و	ابنيه	متصل	به	هم
ساختار	سطح	تماس	فضاهای	گرم	مسکونی	با	محيط	سرد	خارج	کمتر	شود

سطح	حياط	به	طورمعمول	از	پياده	روها	پايين	تر	و	سقف	فضاهای	اتاق	ها	و	بازارها	و	غيره	برای	ساختار	حياط	و	سقف	خانه	ها
حفظ	گرما	در	سطوح	پايين	تر	و	کوتاه	طراحی	می	شدند

سيزان

سيزان	مطبخ	و	انبار	را	دربرمی	گيرد
سيزان	از	فضاهای	زيستی	خدماتی	بوده	که	در	مسکن	همدان	نقش	مهمی	داشته	و	ترکيبی	از	

حوض	خانه،	مطبخ،	انبار	با	سقف	کوتاه	و	سطح	پنجره	کم	بوده	و	عمدتاً	به	صورت	زمستان	نشين	
مورداستفاده	قرار	می	گرفته	و	در	سطح	همکف	يا	پايين	تر	از	سطح	حياط	قرار	داشته	است

همين	امر	سبب	حفظ	گرمای	درونی	می	شده	بنابراين	در	زمستان،	زيرزمين	دارای	هوای	گرم	تر	از	
محيط	بيرون	و	در	تابستان	خنک	تر	بوده	که	اين	امر	وجود	زيرزمين	در	خانه	را	توجيه	می	کند.

معماری ایرانی- اسلامی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 15 | شماره 17 | اسفند 95

کوشـکی	 خانه	هـای	 در	 به	جـز	 بـوده	 کوچـک	
کـه	خانـه	باغـی	هسـتند	و	بنـا	در	بـاغ	وسـيعی	

قرارگرفتـه	اسـت.
ــا	 ــی	ب ــد	از	مصالح ــير	باي ــهرهای	سردس در	ش
ــرای	کنتــرل	حــرارت	 ــاد	ب ــی	زي ظرفيــت	حرارت
از	طريــق	پوســته	ســاختمان	اســتفاده	شــود	
کارشــناس	ميــراث	فرهنگــی	همــدان	همچنين	
در	توضيــح	مصالــح	بــکار	رفتــه	در	بناهــای	
ــان	اينکــه	در	شــهرهای	سردســير	 ــدان	بابي هم
ــاد	 ــی	زي ــت	حرارت ــا	ظرفي ــی	ب ــد	از	مصالح باي
بــرای	کنتــرل	حــرارت	از	طريــق	پوســته	
ســاختمان	اســتفاده	شــود،	گفــت:	مصالــح	
ــه	در	خانه	هــای	همــدان	ســنگ،	آجــر	 به	کاررفت

ــت. ــوده	اس ــوب	ب و	چ
ــاده	ای	 ــی	م ــن	نواح وی	گفــت:	ســنگ	در	اي
ــه	 ــبت	ب ــنگ	نس ــه	س ــوده	و	البت ــترس	ب در	دس
خشــت	و	آجــر	ظرفيــت	حرارتــی	خوبــی	نداشــته	

و	بــا	اضافــه	کــردن	بــه	ضخامــت	ديــوار	ســنگی	ايــن	عيــب	برطرف	
می	شــده	اســت.

ــی	 ــدان	بافت ــنتی	هم ــای	س ــه	خانه	ه ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــينی	ب حس
نســبتاً	متراکــم	دارنــد	و	معمــواًل	در	دوطبقــه	ساخته	شــده	اند،	گفــت:	
فــرم	بنــا	نيــز	ماننــد	بافــت	شــهری	بــر	اســاس	اقليــم	منطقــه	و	برای	
ــه	 ــرا	می	شــده	به	طوری	ک ــا	ســرمای	شــديد	طراحــی	و	اج ــه	ب مقابل
احجــام	متراکــم	نظيــر	مکعــب	مســتطيل	کــه	نســبت	ســطح	بيرونی	
ــير	 ــق	سردس ــرای	مناط ــت	ب ــم	اس ــا	ک ــل	بن ــم	داخ ــا	و	حج آن	ه

مناســب	بــوده	اســت.
وی	همچنيــن	بابيــان	اينکــه	به	منظــور	اســتفاده	از	انــرژی	حرارتــی	
ــگ	 ــه	رن ــی	ب ــطوح	خارج ــش	س ــاب،	پوش ــش	آفت ــل	از	تاب حاص
ــدان	 ــای	ســنتی	هم ــت:	خانه	ه ــره	انتخــاب	می	شــده	اســت،	گف تي
ــا	 ــداث	می	شــده	و	بســياری	از	فضاه ــزی	اح ــاط	مرک به	صــورت	حي
ــای	 ــه	فض ــا	ب ــک	فض ــی	از	ي ــه	دسترس ــوده	به	طوری	ک ــو	ب تودرت
ــرده	و	 ــم	می	ک ــاز	فراه ــور	از	فضــای	ب ــه	عب ــاز	ب ــدون	ني ــر	را	ب ديگ
از	طــرف	ديگــر	ســطح	تمــاس	بــا	خــارج	را	کاهــش	مــی	داده	اســت.	
ــمت	 ــک	س ــاً	از	ي ــدان	عموم ــی	هم ــای	بوم ــز	در	خانه	ه ــا	ني اتاق	ه

ــا	در	فصــول	ســرما،	کــوران	ايجــاد	نشــود. پنجــره	داشــته	ت

مطالعه موردی؛ خانه »نظری« همدان
ــرکاری	 ــا	آج ــی	ب ــرز	زيباي ــه	ط ــاختمان	ب ــاق	ورودی	س ــش	ط پي
خفتــه		و	راســته	تزئيــن	شــده	و	پــس	ازآن	محوطــه	ای	مــدور	موســوم	
بــه	هشــتی	قــرار	دارد		حســينی	در	توضيــح	ويژگی	هــای	ســاختمان	
ــم	در	 ــده	از	دوران	قدي ــای	به	جامان ــه	از	بناه ــدان	ک ــری«	هم »نظ
ايــن	منطقــه	اســت،	گفــت:	پيــش	طــاق	ورودی	ســاختمان	بــه	طــرز	
ــس	ازآن	 ــده	و	پ ــن	ش ــته	تزئي ــه		و	راس ــرکاری	خفت ــا	آج ــی	ب زيباي
محوطــه	ای	مــدور	موســوم	بــه	هشــتی	قــرار	دارد	کــه	ســقف	گنبدی	
آن	بــا	رديف	هــای	منظــم	يکنواخــت	آجــری	پوشــش	يافتــه	اســت.
وی	ادامــه	داد:	در	گوشــه	شــمال	شــرقی	هشــتی	راه	پلــه	ای	مســقف	
بــا	آجــر	ساخته	شــده	کــه	دسترســی	بــه	بــام	هشــتی	را	امکان	پذيــر	
ــاختمان	 ــه	س ــاغ	ب ــه	ب ــد	از	طــی	مســيری	در	محوط ــازد	و	بع می	س
اصلــی	می	رســيم	کــه	ورودی	بنــا	دارای	فضايــی	موســوم	بــه	
»جلوخــان«	اســت	کــه	ســقف	هرمــی	شــکل	شــيروانی	آن	بــر	روی	
ــتون	های	دارای	 ــچ	و	سرس ــا	پوشــش	گ ــی	ب ــد	چوب ــتون	بلن چهارس
گل	وبوتــه	استوارشــده	و	راه	پلــه	ورودی	بنــا	کــه	ارتباط	دهنــده	فضــای	
حيــاط	دوطبقــه	فوقانــی	اســت	از	طريــق	فضــای	جلوخــان	احــداث	

شــده	اســت.
ــی	 ــه	فوقان ــت	و	طبق ــکوب	اس ــا	دارای	دو	اش ــه	بن ــان	اينک وی	بابي
ــی	 ــای	چوب ــا	نرده	ه ــت	ب ــی	اس ــع	دارای	مهتاب ــار	ضل ــه	در	چه ک
ظريــف	و۲4	ســتون	چوبــی	و	بــا	گــچ	پوشــش	يافتــه	اســت،	گفــت:	
سرســتون	ها	دارای	تزئينــات	گل	وبوتــه	بسته	شــده	بــوده	و	ايــن	

ــتند. ــازه	ای	هس ــر	س ــری	بارب ــتون	ها	دارای	کارب س
حسـينی	يـادآور	شـد:	سـقف	بنـا	دارای	پوشـش	شـيروانی	اسـت	و	
در	فضـای	داخلـی	بنـا	تعـدادی	اتـاق	طراحـی	و	سـاخته	شـده	که	
بـرای	دسترسـی	به	آن	هـا	بايد	از	راهـرو	باريکی	عبور	کرد	و	سـقف	
بعضـی	از	اتاق	هـا	لمبه	کوبـی	شـده	و	در	وسـط	راهـرو،	روزنـه	ای	

تعبيه	شـده	کـه	جهـت	نورگيـری	و	تهويـه	ساخته	شـده	اسـت.

نقــش  خانــه  درســبک زندگی  ایرانــی - اســالمی 
نیســت قابل انــکار 

ــرات	 ــدان،	تغيي ــکونی	هم ــای	مس ــر	در	بناه ــته	از	تغيي ــا	گذش ام
ــت	 ــته	اس ــر	گذاش ــز	اث ــردم	ني ــی	م ــوه	زندگ ــر	نح ــده	ب ايجادش
به	طوری	کــه	يــک	کارشــناس	جامعه	شناســی	اســتان	همــدان	
ــالمی	 ــی	-	اس ــبک	زندگی		ايران ــه		درس ــش		خان ــت:	نق ــد	اس معتق

نيســت. قابل	انــکار	
ــروت	 ــرف	ث ــی،	مع ــبک	زندگ ــه	س ــان	اينک ــمند	بابي ــرداد	هوش مه
ــرای	 ــاخصی	ب ــوان	ش ــاً	به	عن ــوده	و	غالب ــی	ب ــت	اجتماع و	موقعي
تعييــن	طبقــه	اجتماعــی	به	کاررفتــه	اســت،	گفــت:	ســبک	زندگــی	
ــت. ــده	اس ــول	ش ــر	متح ــال	های	اخي ــی	در	س ــای	ايران خانواده	ه
ــدون	 ــه	ب ــت	گذاری	ها	در	جامع ــفانه	سياس ــه	متأس ــان	اينک وی	بابي
مطالعــه	و	بررســی	و	فاقــد	يــک	پيوســت	فرهنگــی	اســت،	گفــت:	در	
حــال	حاضــر	برنامه	ريزی	هــا	و	سياســت	گذاری	ها	در	زمينه	هــای	
مختلــف	در	ســطح	جامعــه،	بــدون	بررســی	وضعيــت	موجــود	و	درک	
ــات	و	تصــورات	شــخصی	طــرح	 ــر	ذهني ــا	تکيه	ب ــط	ب شــرايط	و	فق

ــوند. ــرا	می	ش ــزان،	اج ــدگان	و	برنامه	ري دهن

رابطه معماری، اقلیم و سبک زندگی
ايــن	کارشــناس	مســائل	اجتماعــی	بابيــان	اينکــه	معمــاری	گذشــته	
ــا	اعتقــادات	دينــی	و	مذهبــی	مــردم	ســازگاری	دارد	بلکــه	 نه	تنهــا	ب
ســازگاری	بســيار	خوبــی	بــا	اقليم	هــای	مختلــف	ايــران	دارد،	عنــوان	
کــرد:	متأســفانه	امــروزه	رفتارهــای	شــخصی	مثــل	لبــاس	پوشــيدن،	
نــوع	غــذا	خــوردن،	راه	رفتــن	و	غيــره	مــا	هــم	تحــت	تأثيــر	فرهنگ	

غــرب	قرارگرفتــه	اســت.
فنــاوری	امــروز	باعــث	شــده	از	وســايلی	اســتفاده	کنيــم	کــه	راحتــی	
ــای	 ــر	ويژگی	ه ــال	اگ ــا	بااين	ح ــد	ام ــم	می	کن ــتر	فراه ــا	را	بيش م
اقليمــی	را	در	نظــر	بگيريــم	می	توانيــم	بــا	مصــرف	انــرژی	کمتــری	
به	راحتــی	برســيم		وی	گفــت:	فنــاوری	امــروز	باعــث	شــده	از	
وســايلی	اســتفاده	کنيــم	کــه	راحتــی	مــا	را	بيشــتر	فراهــم	می	کنــد	
امــا	بااين	حــال	اگــر	ويژگی	هــای	اقليمــی	را	در	نظــر	بگيريــم	
ــرژی	کمتــری	به	راحتــی	برســيم.	ايــن	در	 ــا	مصــرف	ان ــم	ب می	تواني
حالــی	اســت		کــه	بررســی	دقيــق	نــوع	و	ســبک	زندگــی	خانواده	های	
ايرانــی	و	غربــی	نشــان	می	دهــد	ســبک	زندگــی	و	زيســت	آن	هــا	بــا	

ــرار	دارد. ــل	هــم	ق ــاوت	و	در	مقاب يکديگــر	متف
وی	راه	حـل	اصـالح	شـيوه	و	سـبک	زندگـی	امـروز	ايرانيـان	را	روی	
آوردن	به	سـبک	زندگی	اسـالمی	عنـوان	کرد	و	گفت:	سـبک	زندگی	
اسـالمی	تفاوت	هـای	بـارزی	بـا	سـبک	زندگـی	غربـی	دارد	چراکـه	
اخـالق	و	بخشـی	از	شـريعت	اسـالمی،	سـبک	زندگـی	اسـالمی	را	
تشـکيل	می	دهند	و	بر	اين	اسـاس،	ترويج	اخالق	اسـالمی	و	شـريعت	

اسـالمی	با	ترويج	سـبک	زندگـی	اسـالمی	همخوانـی	دارد.

هیچ ضابطه ای وجود ندارد
يک	کارشـناس	ارشـد	معمـاری	نيز	در	ايـن	خصوص	در	گفـت	و	گو	با	
مهر	بابيـان	اينکه	درگذشـته	معماری	خانه	هـای	بومی	همـدان	دارای	

عملکرد	مناسـبی	در	بعد	مسـکونی	بوده	اسـت،	گفت:	
نحـوه	سـاخت	واحدهـای	مسـکونی	ازنظـر	اقليمـی	
شـرايط	مناسـبی	را	برای	سـاکنان	اين	خانه	ها	فراهم	

اسـت. می	کرده	
»مريــم	طريقتــی«	ازجملــه	داليــل	مناســب	بــودن	
ــا	اقليــم	منطقــه	را	 معمــاری	همــدان	و	تطابــق	آن	ب
اســتفاده	از	مصالــح	بــا	ظرفيــت	حرارتــی	زيــاد	ماننــد	
کاه	گل	بــرای	کنتــرل	گرمــا	و	ســرما	عنــوان	کــرد	و	
گفــت:	متأســفانه	در	حــال	حاضــر	علی	رغــم	وجــود	
ســابقه	تاريخــی	غنــی	و	همچنيــن	معمــاری	بومــی	
بــا	شــاخصه	های	مهندســی،	ولــی	هيــچ	ضابطــه	ای	

ــدارد. در	اســتفاده	از	مصالــح	وجــود	ن
طريقــی	بابيان	اينکه	درگذشــته	اســتفاده	از	ســنگ	در	
پی	ســازی	بــرای	جلوگيــری	از	نفــوذ	رطوبــت	ناشــی	
ــود	 ــت:	وج ــت،	گف ــوده	اس ــتفاده	ب ــرف	مورداس از	ب
ــای	 ــی	از	بناه ــتفاده	فصل ــرای	اس ــزی	ب ــاط	مرک حي
ــوان	و	داالن	 ــد	اي ــی	مانن ــه	و	دارای	فضاهاي ــد	کل چن
به	منظــور	جلوگيــری	از	ريــزش	بــرف	در	ورودی	و	مســيرها	و	وجــود	
بافــت	متراکــم	و	ابنيــه	متصل	به	هــم	بــرای	کاهــش	ســطح	تمــاس	
ــرای	کاهــش	 ــن	خانه	هــا	در	دل	خــاک	ب ــا	محيــط	ســرد	و	فرورفت ب
ــته	اســت	 ــدان	درگذش ــای	هم ــای	بناه ــرارت	از	ويژگی	ه ــادل	ح تب

ــود. ــه	می	ش ــه	آن	توج ــر	ب ــه	کمت ک
وی	بــه	وجــود	پنجره	هــا	در	جبهــه	آفتاب	گيــر	ســاختمان	اشــاره	کــرد	
و	گفــت:	به	واقــع	می	تــوان	گفــت	خانــه	هــای	ســنتی	در	پاســخ	بــه	
مشــکالت	اقليمــی	و	کاهــش	در	هزينه	هــای	مصــرف	انــرژی	بســيار	

ــد. مثبــت	عمــل	می	کردن

سبک های اصیل را یادآوری کنیم
وی	بــا	تأکيــد	بــر	اينکــه	مســئله	اصلــی	در	معمــاری	معاصــر	جهــان	
امــروز،	قطــع	ارتباط	ميــان	معمــاری	بومــی	و	نيازهــای	مدرن	اســت،	
ــه	 ــم	را	به	منزل ــای	قدي ــده	در	دني ــای	استفاده	ش ــد	متده ــت:	باي گف
ــط	 ــا	را	توس ــپس،	آن	ه ــرد	و	س ــادآوری	ک ــا	ي ــمبلی	از	راه	حل	ه س
پيشــرفتهای	فّنــاوری	عصــر	حاضــر	بــا	دنيــای	جديــد	تطبيــق	داد.

ــزوم	 ــل	و	ل ــرد:	دلي ــوان	ک ــاری	عن ــد	معم ــناس	ارش ــن	کارش اي
مــرور	راه	حل	هــای	گذشــته	بــرای	تطبيــق	بــا	شــرايط	ســخت	آب	
ــد	 ــا	حاصــل	فرآين ــاری	آن	روزه ــه	معم ــن	اســت	ک ــی،	اي و	هواي
ــه	نســل	 ــلی	ب ــه	از	نس ــوده	اســت	ک ــی	ب ــاری	محل ــداوم	معم مت
ــگاه	 ــت	و	جاي ــده	اس ــی	منتقل	ش ــی	طوالن ــی	زمان ــر	در	ط ديگ
ــال	 ــا	س ــی	صده ــا	ط ــط	آزمون	وخط ــا	توس ــتگی	آن	ه و	پيوس

ــت. ــده	اس ــش	ش آزماي
طريقتــی	گفــت:	معمــاری	پايــدار	دارای	اصــول	و	قواعــد	مخصــوص	
ــور	 ــای	قط ــردن	ديواره ــه	کار	ب ــال	ب ــا	به	عنوان	مث ــت	ام ــود	اس خ
ــرای	 ــبی	ب ــکار	مناس ــد	راه ــان	حاضــر	نمی	توان ــری	در	زم ــک	مت ي
ــل	 ــا	الاق ــد	و	ي ــرما	باش ــوذ	س ــرارت	و	نف ــال	ح ــری	از	انتق جلوگي
ــاد	 ــه	ب ــبت	ب ــح	نس ــری	صحي ــت	گي ــا	جه ــت	ام ــن	راه	نيس بهتري
مزاحــم	در	معمــاری	گذشــته	می	توانــد	در	هرزمانــی	مناســب	باشــد.
ــای	 ــی	مؤلفه	ه ــت	کم	برخ ــا	دس ــاری	و	ي ــيوه	معم ــن	ش ــای	اي احي
آن	در	ســاختار	کنونــی	نظــام	محلــه	ای	و	شهرســازی	همــدان	
می	توانــد	بــه	احيــای	برخــی	از	ويژگی	هــای	ســبک	زندگــی	گذشــته	
ــای	 ــا	و	المان	ه ــاختار،	فضاه ــه	س ــی	ب ــرروی	نگاه ــک	کندبه	ه کم
ــن	 ــاری	اي ــه	معم ــد	ک ــان	می	ده ــدان	نش ــی	هم ــای	قديم خانه	ه
بناهــا	در	ســبک	زندگــی	گذشــته	مــردم	ايــن	شــهر	در	ابعــاد	مختلف	
مرتبــط	بــا	ســرمايه	اجتماعــی	اعــم	از	مشــارکت،	اعتمــاد،	انســجام	
اجتماعــی	و	احســاس	تعلــق	و	هويت	شــهری	تأثيرگــذار	بوده	اســت.
ــه	 ــم	منطق ــر	اقلي ــی	ب ــح	مبتن ــتفاده	از	مصال ــر	اس ــوی	ديگ از	س
تأثيــر	زيــادی	در	صرفه	جويــی	در	مصــرف	انــرژی	و	احــداث	
ســاختمان	هايی	کــه	امــروزه	از	آن	هــا	بــا	عنــوان	»ســاختمان	ســبز«	

ــت. ــته	اس ــود،	داش ــاد	می	ش ي
احيـای	ايـن	شـيوه	معمـاری	و	يا	دسـت	کم	برخـی	مؤلفه	هـای	آن	در	
سـاختار	کنونـی	نظـام	محلـه	ای	و	شهرسـازی	همـدان	می	توانـد	بـه	
احيـای	برخـی	از	ويژگی	هـای	سـبک	زندگـی	گذشـته	کمـک	کنـد،	
موضوعـی	کـه	نيازمنـد	پژوهـش	متخصصـان،	تـالش	معمـاران	و	

همچنيـن	قانون	گـذاری	و	سياسـت	گذاری	برنامـه	ريـزان	اسـت.
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اســت؛  دور  خانــه  ایــن 
خانه هــای مکعبــی و توخالی 
ــگ و  ــنخیتی بافرهن ــه س ک
ســبک زندگی مردمــان دیار 
شــالیزار نــدارد و صــدای 
آوای بــاران را بــه گــوش 
نمی رســاند.  ســاکنانش 

نـگاه	مـردم	مازنـدران	به	طبيعـت	همـواره	نگاهـی	آکنـده	از	احترام	
بـوده	و	بـا	همگون	سـازی	سـاخته	های	خويـش	بـا	محيـط	پيرامون	

زيباتريـن	ترکيبـات	ممکـن	را	در	دل	طبيعـت	جسـتجو	کرده	اند.
	طبيعـت	هنـوز	خانه	هايـی	را	بـه	يـاد	مـی	آورد	کـه	بـاد	در	باغ	هـای	
اطرافـش	می	پيچيـد	و	طواف	کنـان	از	ايـوان	دورتـادور	خانـه	گـذر	
می	کـرد،	از	سـتون	های	چوبـی	بـاال	می	رفـت	و	از	زيـر	سـقف	های	
شـيروانی	هوهوکنان	می	گذشـت	و	از	روزنی	کوچک	به	زيرشـيروانی	
می	خزيـد	و	جسـت	وخيزکنان	از	نردبـان	بـه	درون	اتاق	هـا	سـرک	
می	کشـيد	و	بـر	زغال	هـای	گداختـه	بخـاری	می	دميـد،	شـعله	ها	به	
بيـرون	زبانـه	می	کشـيدند	و	اتـاق	در	گرگ	وميـش	هـوای	مه	آلـود	

جنگل	هـا	روشـنا	و	گرمـی	می	يافـت.
امــروز	امــا	خانه	هــا	بــه	مکعب	هــای	ســيمانی	بــزرگ	و	توخالــی	ای	

می	ماننــد	کــه	فرقــی	نــدارد	در	کــدام	ســرزمين	ســر	برآورده	انــد.
ــی		 ــزرگ	و	توخال ــيمانی	ب ــای	س ــه	مکعب	ه ــا	ب ــا	خانه	ه ــروز	ام ام
ــد	 ــر	برآورده	ان ــرزمين	س ــدام	س ــدارد	در	ک ــی	ن ــه	فرق ــد	ک می	مانن
ــوش	 ــه	گ ــاران	را	ب ــدای	آواز	ب ــا	ص ــن	خانه	ه ــدران،	اي و	در	مازن
ــهرهای	 ــای	ش ــاط	خانه	ه ــا	از	حي ــانند،	باغ	ه ــاکنانش	نمی	رس س
کوچــک	هــم	پرکشــيده	اند،	ديگــر	ســفره	عصرانــه	ای	در	خنــکای	
ــود	و	 ــترده	نمی	ش ــتان	گس ــار	و	تابس ــم	به ــا	در	موس ــوان	خانه	ه اي
ــا	و	انبارهــای	کوچــک	پشــت	 ــه	بالکن	ه ايوان	هــای	سرتاســری	ب

ــد. ــری	داده	ان ــر	کارب ــا	تغيي اتاق	ه
سرشــت	و	ذائقــه	برون	گــرا	و	ســرزنده	مــردم	مازنــدران	در	پســتوی	
خانه	هــا	و	پشــت	پنجره	هــای	بســته	و	پرده	هــای	ضخيــم	در	
خــود	فرورفتــه	اســت	و	خانه	هــا	ديگــر	نــه	مکانــی	بــرای	آرامــش	و	
ــرای	 ــه	حتــی	آســايش	کــه	همچــون	صحنــه	نمايشی	شــده	اند	ب ن
ــه	روز	 ــرای	ب ــی	ب ــاکنانش،	نمايش ــوه	س ــرف	انب ــان	دادن	مص نش
ــال	 ــودن	و	برگ	وب ــز	ب ــه	متماي ــل	ب ــی	و	تماي ــه	هــر	قيمت ــودن	ب ب

ــدون	داشــتن	ريشــه	ای	در	خــاک. گســتردن	ب

می	تـوان	 مازنـدران	 خانه	هـای	 سـنتی	 و	 قديمـی	 معمـاری	 در	
گچ	بـری،	 کاشـی	کاری،	 چـوب،	 نظيـر	 عناصـری	 از	 بهره	گيـری	
آهک	بـری،	آينه	کاری	و	بندکشـی	را	بـه	نظاره	نشسـت	و	نمونه	های	
اين	نـوع	را	می	تـوان	در	خانـه	نيما	مشـاهده	کرد.	همچنيـن	يکی	از	
مهم	تريـن	اصولی	کـه	در	معماری	سـنتی	ايران	زميـن	باألخص	پس	
از	اسـالم	موردتوجـه	قرارگرفتـه	اسـت،	اصـل	محرميت	)حريـم(	در	
فضـای	خانه	اسـت	که	بـه	بهتريـن	وجـه	در	تمامی	بناهـای	قديمی	

بـه	کار	گرفته	شـده	اسـت.
ــالمی	 ــگاه	آزاد	اس ــاری	دانش ــتاديار	معم ــر«	اس ــی	ف ــام	رجب »بهن
ــدران	 ــی	مازن ــاری	بوم ــول	معم ــن	اص ــهر،	مهم	تري ــد	قائم	ش واح
ــه	ويژگــی	 ــت:	ازجمل ــودن	برشــمرد	و	گف ــه	ای	ب را	شــفافيت	و	الي
ــه	 ــت	ب ــودن	اس ــه	ای	ب ــدران	الي ــکونی	مازن ــی	مس ــاری	بوم معم
ــه	 ــی	و	الي ــا	فضــای	بيرون ــاط	ي ــه	اول،	حي ــه	الي ــن	صــورت	ک اي
ــا	 ــر،	فضــای	بســته	ي ــه	آخ ــاز	و	الي ــا	فضــای	نيمه	ب ــوان	ي دوم،	اي
همــان	اتاق	هــا	بــوده	کــه	در	برخــی	مناطــق	شــهری	ايــن	فضــای	
ــه	شــکل	 ــا	ب ــاز	ايوان	ه ــا	و	فضــای	نيمه	ب ــه	کوچه	ه ــاط	ب ــاز	حي ب

ــت. ــه	اس ــود	يافت ــی	نم ــا	ارس ــزرگ	ي ــای	ب پنجره	ه

شفافیت ساختمانی های بومی با وجود تراس ها
ــی	 ــاختمان	های	بوم ــبک	س ــفافيت	و	س ــت:	ش ــار	داش وی	اظه
ــح	 ــر	مصال ــه	خاط ــم	ب ــت؛	ه ــس	اس ــل	ح ــی	قاب ــز	به	راحت ني
ــه	دليــل	وجــود	تراس	هــا،	 ــد	چــوب	و	خشــت	و	هــم	ب بومــی	مانن
قرارگيــری	اتاق	هــا	در	کنــار	هــم	و	پيلوت	هــای	کوچــک	در	زيربنــا،	
درحالی	کــه	در	مناطــق	کويــری	ســاختمان	ها	درون	گــرا	و	ســنگين	

ــاهده	اســت. ــوار	قابل	مش ــا	دي ــرون	تنه ــه	از	بي ــتند	ک هس
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	از	دوره	پهلــوی	اول	بــا	ورود	شــيوه	زندگــی	
ــزود:	 ــده،	اف ــش	ش ــار	چال ــا	دچ ــازی	م ــاری	و	شهرس ــدرن،	معم م
ــر	 ــردم	اجتناب	ناپذي ــی	م ــيوه	زندگ ــر	در	ش ــن	تغيي ــه	اي باوجودآنک
بــوده	و	ديــر	يــا	زود	بايــد	اتفــاق	می	افتــاد،	امــا	از	آن	زمــان	معمــاری	
ــوس	و	ترکيبــی	ناهمگــون	از	مناطــق	مختلــف	 ــه	شــکل	نامأن ماب
جهــان	شــکل	گرفــت	و	نتيجــه	آن	ســاختمان	های	امــروزی	اســت	
ــا	در	 ــد	بن ــی	در	معمــاری	چن ــد	و	حت ــت	مشــخصی	ندارن کــه	هوي
ــد،	 ــروی	نمی	کنن ــت	پي ــای	ثاب ــز	از	الگوه ــه	ني ــک	کوچ ــل	ي داخ
ــته	 ــراه	داش ــه	هم ــايش	ب ــون	آس ــای	ناهمگ ــن	خانه	ه ــايد	اي ش
باشــند	امــا	هويــت	را	از	ميــان	می	برنــد	و	ايــن	امــر	موجــب	خواهــد	
شــد	نســل	آينــده	تــوان	شــناخت	پيشــينه	تاريخی	شــهری	خــود	را	

نداشــته	باشــد.

الگوهای قدیمی و بومی دچار شوک شده
ــی	در	 ــی	و	بوم ــای	قديم ــه	الگوه ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــی	ف رجب
ــده،	 ــوک	ش ــار	ش ــدرن	دچ ــاری	م ــه	معم ــال	ب ــه	و	انتق مواجه
اظهــار	کــرد:	بخشــی	از	ايــن	امــر	بــه	خاطــر	مصالحــی	بــود	کــه	
ــر	 ــال	های	اخي ــا	در	س ــوده،	ام ــروز	نب ــاری	ام ــه	معم ــال	ب قابل	انتق
توجــه	دوبــاره	ای	بــه	ايــن	امــر	شــده	و	از	مــوادی	ماننــد	آجرهــای	
ــدود	 ــور	مح ــاختمان	به	ط ــای	س ــا	در	نم ــا	و	چوب	ه ــدآب	در	بن ض
استفاده	شــده	تــا	ازلحــاظ	مصالــح	بــه	ســاختمان	های	قديــم	
نزديــک	شــويم.	بااين	حــال،	معمــاری	مــا	هنــوز	در	مرحلــه	تحــول	
ــان	و	 ــد	زم ــت	نيازمن ــرای	تثبي ــت	و	ب ــران	اس ــن	بح ــذار	از	اي و	گ

ــت. ــب	اس ــی	و	اقتصــادی	مناس ــرايط	اجتماع ش
ايــن	اســتاد	دانشــگاه،	راهــکار	برون	رفــت	از	ايــن	شــوک	و	رســيدن	
ــی	 ــه	های	فرهنگ ــانی	ريش ــداری	را	در	بازشناس ــوع	پاي ــک	ن ــه	ي ب
بــه	مــردم،	اصــالح	قوانيــن	اجرايــی،	اســتخراج	الگوهــای	جــذاب	
همــراه	بــا	در	نظــر	گرفتــن	عنصــر	آســايش	از	الگوهــای	معمــاری	

بومــی	برشــمرد.
ــرم	امــروز	ســاختمان	ها	را	زمين	هــای	 ــه	اينکــه،	ف ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	 ــر	هم ــن	ام ــد:	اي ــد،	خاطرنشــان	ش ــهری	مشــخص	می	کنن ش

توهمسبکزندگیمدرنخانههاراتغییرداد/شهرهاکارکردهویتیندارند
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ــا	کشــورهای	 ــرار	داده	ام ــود	ق ــر	خ ــع	شــهری	را	تحــت	تأثي جوام
توســعه	يافته	ســعی	کردنــد	تــا	قوانيــن	جامــع	و	طرح	هــای	
تفصيلــی	خــود	را	بــر	اســاس	الگوهــای	منطقــه	و	معمــاری	بومــی	
تدويــن	کننــد	امــا	در	کشــور	مــا	در	بخــش	طراحــی	شــايد	توجهاتی	
صــورت	گرفتــه	باشــد	امــا	در	بخــش	اجــرا	و	تصميمــات	کوچک	تــر	
توجهــی	بــه	ايــن	امــر	نمی	شــود	و	در	کنــار	آن،	مشــکالت	
ــم	 ــازها	حاک ــر	ساخت	وس ــه	ب ــد	ســودجويانه	ای	ک اقتصــادی	و	رون

شــده	نيــز	تشــديدکننده	ايــن	امــر	اســت.

نماهای ساختمان ها دستخوش عناصر سلیقه ای شده 
رجبــی	فــر	بابيــان	اينکــه	امــروزه	نمــای	ســاختمان	ها	دســتخوش	
ــا	مــد	صــورت	 ــق	ب ــزود:	نماهــا	مطاب عناصــر	ســليقه	ای	شــده،	اف
می	پذيــرد	و	هيــچ	ســنخيتی	بــا	منطقــه	ندارنــد	و	ازلحــاظ	
چشــم	انداز	نيــز	ايــن	درهم	آميختگــی	و	ناهمگونــی	نماهــا	

آزاردهنــده	شــده	اســت	و	متأســفانه	ســاختمان	های	دولتــی	
ــو	 ــد	الگ ــا	باي ــه	آن	ه ــد،	درحالی	ک ــار	می	کنن ــليقه	ای	رفت ــز	س ني
و	هويت	بخــش	منطقــه	باشــند	امــا	خودشــان	دچــار	چالــش	

نــد. هويتی	ا
ــوان	بخــش	دانشــگاهی	 ــن	اســتاد	دانشــگاه	اذعــان	کــرد:	به	عن اي
ــا	 ــه	کار	هســتيم،	ب ــی	کــه	در	ســطح	شــهرها	مشــغول	ب و	طراحان
چالــش	کارفرمايانــی	مواجه	ايــم	کــه	هويــت	معمــاری	بومــی	خــود	
ــذاب	نيســت	 ــی	ج ــاری	بوم ــد	و	برايشــان	معم را	جــدی	نمی	گيرن
ــه	ماســت	چراکــه	 ــوط	ب ــه	هــم	مرب ــن	عــدم	عالق و	بخشــی	از	اي
ــم	و	 ــل	کني ــان	عم ــه	وظيفه	م ــد	ب ــه	باي ــته	ايم	آن	چنان	ک نتوانس

عناصــر	معمــاری	گذشــته	را	بــه	روز	نماييــم.
	وی	از	ديگــر	عوامــل	ســليقه	ای	شــدن	نماهــا،	جامع	ومانــع	نبــودن	
قانــون	و	عــدم	بازدارندگــی	آن	را	برشــمرد	و	افــزود:	عــدم	نظــارت	
ــی	از	 ــت	بوم ــر	ســبک	زندگــی	و	مطــرود	شــدن	هوي ــق،	تغيي دقي
ديگــر	داليــل	ايــن	امــر	اســت	کــه	همــه	اين	هــا	درنهايــت	ناشــی	
ــر	 ــا	تغيي ــا	ب ــن	رو،	تنه ــزی	اســت،	ازاي ــوزش	و	برنامه	ري ــدم	آم از	ع
ــوازات	 ــه	به	م ــر	داد	بلک ــهر	را	تغيي ــره	ش ــوان	چه ــاری	نمی	ت معم
آن	آمــوزش	فرهنگــی	و	برنامــه	مــدون	شــهری	هــم	بايــد	وجــود	

داشــته	باشــد.
ــفافيت	و	 ــت	ش ــکان	کاربس ــان	ام ــاری،	بابي ــرای	معم ــن	دکت اي
ــروزی	 ــاری	ام ــدران	در	معم ــی	مازن ــاری	بوم ــودن	معم ــه	ای	ب الي
اذعــان	نمــود:	ســاختمان	های	امــروزی	را	ديگــر	نمی	تــوان	
ــودن	 ــه	ای	ب ــا	دو	اصــل	شــفافيت	و	الي ــد	گذشــته	ســاخت	ام مانن

ــوع	معمــاری	اســتخراج	و	در	معمــاری	امــروز	 ــوان	از	ايــن	ن را	می	ت
ــروز	را	 ــاری	ام ــوان	معم ــد	نمی	ت ــن،	هرچن ــرد.	همچني ــتفاده	ک اس
همســان	بــا	معمــاری	گذشــته	درآورد	امــا	می	تــوان	وحدتــی	ميــان	
آن	هــا	ايجــاد	کــرد	و	المان	هــای	بومــی	را	بــا	ترجمــان	ديگــری	در	
ــد	 ــاختمان	ها	مانن ــای	س ــل	نم ــا	حداق ــرد	ت ــکار	ب ــاختمان	ها	ب س

ــی	شــود. ــاری	بوم ــای	معم نم

رابطه معماری تاریخی - سنتی 
ــا	 ــدران،	ب »قاســم	حســنی«	اســتاديار	مردم	شناســی	دانشــگاه	مازن
ايجــاد	تمايــز	ميــان	ســه	نــوع	معمــاری	بومــی،	مــدرن	و	تاريخــی-
ســنتی،	اظهار	داشــت:	معمــاری	تاريخی-ســنتی	که	باقــدرت	حاکم	
يــا	ارادات	دينــی	رابطــه	داشــته	و	مــردم	بــه	عنــوان	عنصــر	مؤثــر	
نقشــی	در	خلــق	آن	نداشــته	اند،	ايــن	نــوع	معمــاری،	تنهــا	اصالــت	
تاريخــی	دارد	و	لزومــاً	از	بــوم	توليــد	نمی	شــود،	امــا	معمــاری	بومــی	

ــد	و	در	 ــود	می	آي ــگ	باوج ــت،	فرهن ــان،	محيط	زيس ــل	انس در	تعام
طــول	زمــان،	بــر	اســاس	پيشــينه	محيطــی،	فرهنگــی	و	تکنولوژی	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــدران	ب ــه	در	مازن ــرد	ک ــاز	شــکل	می	گي ــود	و	ني موج
هميــن	امــر	ايــوان،	نپــار،	ســقف	شــيب	دار	را	در	ســاخت	خانه	هــای	
ــرد	 ــک	رويک ــدرن،	ي ــاری	م ــم	و	معم ــاهده	می	کني ــی	مش بوم
پوزيتيويســتی	اســت	کــه	بــا	نيازهــای	افزايــش	جمعيــت	به	پيــش	
ــدرن	در	 ــهر	م ــی	های	ش ــدرن	و	خيابان	کش ــهر	م ــا	ش ــی	رود	و	ب م
ــا	نگاهــی	 ــت	نه	تنه ــه	طبيع ــاری	ب ــوع	معم ــن	ن ــاط	اســت.	اي ارتب
ــت	 ــز	هس ــت	ني ــده	طبيع ــن	برن ــخيرگر	و	از	بي ــه	تس ــدارد،	بلک ن
ــا	آن	 ــود	و	ب ــاخته	می	ش ــت	س ــی	در	دل	طبيع ــاری	بوم ــا	معم ام

دارد. هم	زيســتی	
بـه	بيـان	وی،	فرهنگ	مـدرن	باوجود	آورنده	سـبک	جديـد	زندگی	و	
زاده	تمـدن	مـدرن	اروپايی	اسـت،	ايـن	فرهنگ	جديـد	دارای	بخش	
کالبدی	اسـت	کـه	يکی	از	تجليات	آن	شهرسـازی	و	معمـاری	مدرن	
اسـت،	بـه	هميـن	سـبب،	سـبک	زندگی	مـدرن	بـا	معمـاری	مدرن	
کامـاًل	در	انطباق	اسـت	و	رابطه	دوسـويه	ای	ميـان	آن	ها	وجـود	دارد	

که	هرکـدام	موجـب	تشـديد	ديگری	می	شـود.
ايــن	اســتاد	مردم	شــناس	در	ادامــه	افــزود:	ســبک	زندگــی	جديــد	در	
فرهنــگ	ســنتی	وجــود	نداشــته	چراکــه	گزينه	هــای	انتخابــی	مردم	
ــل،	 ــن	دلي ــه	همي ــوده	و	ب ــان	ب ــاس	زيست	بومش ــر	اس ــته	ب گذش
ــت	بوم،	 ــر	زيس ــت	تأثي ــراد	تح ــاب	اف ــز	انتخ ــی	ني ــاری	بوم معم
فرهنــگ	و	طبيعــت	بــوده	امــا	امــروز	بــه	دليــل	کثــرت	انتخاب	هــا،	
انســان	ها	ســعی	می	کننــد	ســبک	زندگــی	جديــد	را	بــا	تنــوع	زيــاد	

ــت	و	 ــی،	هوي ــبک	زندگ ــن	س ــر	اي ــد	و	تحــت	تأثي ــاب	نماين انتخ
پايبنــدی	مکانــی	افــراد	کاســته	شــده	و	يکــی	از	پيامدهــای	تعلــق	
مکانــی	پاييــن،	عــدم	گرايــش	بــه	معمــاری	بومــی	و	عــدم	دغدغــه	

ــرد	و	حفــظ	آن	اســت. ــرای	کارب ب

معماری التقاطی؛ راهکار درست
ــی	 ــکار	منطق ــک	راه ــته	ي ــه	گذش ــه	بازگشــت	ب ــان	اينک وی	بابي
نيســت،	افــزود:	راهــکار	درســت،	ايجــاد	معمــاری	التقاطــی	اســت،	
ــت	 ــی	نيس ــاری	بوم ــک	معم ــاًل	ي ــد	کام ــه	هرچن ــاری	ای	ک معم
ــه	 ــا	ک ــن	معن ــه	اي ــت،	ب ــز	نيس ــود	ني ــت	بوم	خ ــدا	از	زيس ــا	ج ام
آيتم	هايــی	از	معمــاری	بومــی	را	در	خــود	قــرار	می	دهــد	تــا	بتوانــد	
رنــگ	منطقــه	خــود	را	بيابــد	و	امــکان	هويــت	و	شــناخت	مکانــی	

ــد. ياب
ــر	ذائقــه	بســيار	ســخت	اســت	 ــه	اينکــه	تغيي ــا	اشــاره	ب حســنی	ب
ــد	آن	را	 ــه	باي ــت	ک ــهری	اس ــن	ش ــام	و	قواني ــاختار	نظ ــن	س و	اي
ــزود:	برخــالف	گذشــته	 ــد،	اف ــار	کن ــی	اجب ــال	و	حت ــوزش،	اعم آم
کــه	مــردم	از	رابطــه	خــود	بــا	طبيعــت	بهــره	می	جســتند	و	بناهــا	را	
ايجــاد	می	کردنــد	و	در	ايــن	ميــان	از	نهــادی	دســتور	نمی	گرفتنــد،	
امــروزه	مــردم	تصميم	گيرنــده	نيســتند،	ســبک	زندگــی	بــه	آن	هــا	
ــد.	اول	 ــه	می	دهن ــر	اســاس	همــان،	بازخــورد	ارائ داده	می	شــود	و	ب
ــن	 ــردم	در	اي ــای	رســمی	و	ســپس	م ــد	نهاده ــه،	بع نظــام	مدرنيت
چارچــوب	رفتــار	می	کننــد	و	انتخــاب	می	کننــد،	ازايــن	رو،	تنهــا	راه	
ايــن	اســت	کــه	امــروز	بايــد	بــه	آن	هــا	تعريــف	جديــد	ارائــه	شــود	
ــه	ايــن	تعريــف	از	شــکل	آمــوزش	و	آگاهی	بخشــی	از	اثــرات	 و	ارائ
ــا	 ــت	ت ــت	و	محيط	زيس ــر	هوي ــادت	واره	ب ــوع	ع ــن	ن ــی	اي تخريب

اجبــار	قانونــی	گســترده	اســت.
ــل	 ــه	عل ــاری	ب ــق	و	پژوهشــگر	معم ــری«	محق »محمدرضــا	حائ
نابســامانی	هــای	موجــود	در	ســاخت	و	ســازهای	اســتان	اشــاره	کرد	
و	گفت:کوتاهــی	عمــر	مديريــت	به	ويــژه	مديريت	شــهری	،بخشــی	
نگــری،	منفعــت	طلبــی	ســازمان	ها	و	عــدم	تبعيــت	از	برنامــه	هــای	
ــاخصه	 ــی	از	ش ــع	و	تفصيل ــای	جام ــرح	ه ــژه	ط ــتان	بوي کالن	اس

هــای	عــدم	توســعه	شــهری	اســت.
وی	بــه	ســهم	بانــک	هــا	در	ســاخت	و	ســازها	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	
ــا	 ــک	ه ــتان	تســهيالت	بانکــی	پرداخــت	شــده	توســط	بان در	اس
بيــش	از	۲.5	برابــر	مجمــوع	بودجــه	عمرانــی	اســتان	اســت	و	بانک	

هــا	نقــش	مهمــی	را	در	ســاخت	و	ســازايفا	مــی	کننــد.
حائــری	بــا	اشــاره	بــه	تنــوع	اســتان	از	حيــث	ســرزمين	،	ســکونت	
،	فرهنــگ	و	ســاختار	گفــت:	در	همــه	اينهــا	تنــوع	از	بيــن	رفتــه	و	
ســاخت	و	ســاز	از	ميــراث	طبيعــی،	از	ميــراث	تمدنــی	و	از	ســرمايه	
ــی	 ــرار	م ــتفاد	ق ــورد	اس ــا	را	م ــرد	و	آنه ــی	گي ــره	م ــی	به اجتماع
دهــد	و	چرخــه	هــای	باطلــی	وجــود	دارد	نظيــر	افزايــش	جمعيــت	
،افزايــش	ســکونتگاه	،رشــد	صنعــت	،افزايــش	صنايــع	غيــر	فلــزی	

ــب	ســرزمين. ــا	و	تخري ــگل،	رود	و	دري ــب	جن ،تخري
ــفته	ای	از	 ــه	آش ــود،	ملغم ــده	می	ش ــهرها	دي ــروز	در	ش ــه	ام آنچ
ترکيــب	بناهــای	مختلــف	کــه	نشــان	دهنده	انتخاب	گــری	مــردم	و	
نهادهــا	طــی	ســاليانی	اســت	کــه	در	مواجهــه	بــا	انبــوه	گزينه	هــای	
انتخابــی،	بهتريــن	را	بــه	ذائقــه	و	امــکان	مالــی	خويــش	برگزيده	اند	
ــادآور	داســتان	فــردی	اســت	کــه	در	خيــال	خويــش	 و	ايــن	امــر	ي
به	تمامــی	امکان	هــا	بــرای	راحتــی	خويــش	انديشــيد،	پايــی	چــرخ	
ماننــد	بــرای	حرکــت	ســريع	تر،	چشــمی	در	پشــت	ســر	بــرای	ديــد	
بهتــر،	بالــی	بــرای	پــرواز،	دســتی	قــوی	بــرای	حمــل	بــار	ســنگين	
ــن	 ــه	اي ــود	و	هنگامی	ک ــن	می	نم ــی	بهتري ــه	به	تنهاي ــر	آنچ و	ه
ــه	 ــد	ک ــه	ش ــودی	عجيب	الخلق ــد؛	نتيجــه	موج ــق	ش ــال	محق خي

حتــی	توانايــی	اوليــه	خــود	را	نيــز	ازدســت	داده	بــود.
ــه	در	 ــه	ای	ک ــر	خان ــه	ه ــود،	ک ــه	ش ــروض	گرفت ــر	مف ــی	اگ حت
شــهرهای	امــروزی	وجــود	دارد	به	تنهايــی	بهتريــن	اســت	امــا	بــاز	
ايــن	بهتريــن	بــودن	هنگامی	کــه	در	يــک	اجتمــاع	قــرار	می	گيــرد،	
صــورت	ديگــری	می	يابــد	و	يکــی	از	بی	شــمار	پيامدهــای	آن،	ايــن	
ــود	کــه	شــهرها	يکــی	از	کارکردهــای	مهــم	خــود	کــه	 خواهــد	ب
ــگ	 ــر	زن ــن	ام ــد	داد	و	اي ــت	خواهن ــت	را	از	دس ــی	اس هويت	بخش

خطــری	اســت	کــه	بــه	صــدا	درآمــده	اســت.
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اینجــا یــزد اســت، قدیمی تریــن شــهر 
ــت  ــش خش ــه خانه های ــان ک ــتی جه خش
و  کاه گل  از  پوششــی  بــا  بــر خشــت، 
تزئیناتــی از گــچ و شیشــه، شــهر »خشــت 
و خــاک و خاطــره« را بــر دل کویر نقاشــی 

ــت.  ــرده اس ک

بــرای	تماشــای	يکــی	از	زيباتريــن	خانه	هــای	قديمــی	يــزد	شــال	و	
کاله	می	کنــم	تــا	وســعت	همــه	زيبايی	هايــی	کــه	شــنيده		و	بارهــا	
در	ذهــن	تصويــر	کــرده	ام	را	از	نزديــک	ببينــم	خانــه	ای	کــه	در	دل	
بافــت	تاريخــی	يــزد	جــا	خــوش	کــرده	و	بی	توجــه	بــه	همســايگان	

ســنگی	و	ســيمانی	اش	حيــات	خــود	را	ادامــه	می	دهــد.
ــی	 ــک	کاه	گل ــگ	و	باري ــای	تن ــی	کوچه	ه ــت،	راه ــه	دس آدرس	ب
بافــت	تاريخــی	می	شــوم،	کوچه	هايــی	کــه	مملــو	از	زيبايــی	اســت	
امــا	چهره	هــای	ناآشــنا	بــا	لباس	هايــی	از	ديــاری	ديگــر،	همان	هــا	
ــا	ايــن	 ــده	می	خوانندشــان،	گويــی	تناســبی	ب ــان	ناخوان کــه	مهمان

ــدارد. ــتی	ن ــای	خش خانه	ه
از	پــالک	خبــری	نيســت	امــا	کــد	پســتی	در	کنــار	يــک	در	چوبــی	
قديمــی	امــا	خوش	رنــگ	و	لعــاب	خودنمايــی	می	کنــد،	يــک	تکــه	

فلــز	آبی	رنــگ	در	کنــار	آن	همــه	رنــگ	خاکــی.

ــرداب  ــا س ــزدی از در ورودی ت ــای ی ــاری زیب lمعم
ــن زیرزمی

بــه	دنبــال	زنــگ	می	گــردم	امــا	خبــری	از	زنــگ	نيســت،	فقــط	دو	
کلــون	در	دو	ســمت	در	ديــده	می	شــود،	شــنيده	بــودم	کــه	در	قديــم	
يکــی	از	ايــن	کلون	هــا	را	زنــان	و	ديگــری	را	مــردان	می	نواخته	انــد	
ــد	 ــود،	بفهم ــنيده	می	ش ــه	از	در	ش ــی	ک ــا	صداي ــه	ب ــا	صاحب	خان ت
پشــت	در	زن	اســت	يــا	مــرد،	کلــون	دايــره	ای	شــکل	را	چنديــن	بــار	
بــه	در	کوبيــدم	امــا	خــودم	احســاس	می	کــردم	بااين	همــه	صــدای	
موتــور	و	ماشــين،	بعيــد	اســت	ايــن	صــدا	بــه	داخــل	خالــه	برســد.

مدتــی	کوتــاه	منتظــر	مانــدم	و	در	گشــوده	شــد،	مقابــل	چشــمانم	
فضايــی	تاريــک	بــود،	از	دو	پلــه	کــه	آن	هــا	هم	خشــتی	بــود،	پايين	
ــای	 ــار	وارد	فض ــن	ب ــت	و	اي ــمت	راس ــر	در	س ــه	ديگ ــم،	دو	پل رفت
ــا	 ــری،	ب ــار	پنج	مت ــی	چه ــبيه	اتاقک ــی	ش ــدم،	جاي ــتی«	ش »هش
ــا	 ــی	در	ســقف،	ب ــات	زيباي ــدی	شــکل	و	تزئين ــد	و	گنب ســقفی	بلن
عبــور	از	ايــن	اتاقــک	يــا	همــان	هشــتی	کــه	انــگار	هشــت	ضلعی	

ــدم. ــاط	ش ــيد،	وارد	حي ــر	می	رس ــه	نظ ــز	ب ني
ــی	 ــن	فضاي ــتی	وارد	چني ــن	هش ــردم	بعدازاي ــان	نمی	ک ــاًل	گم اص
شــوم،	يــک	حيــاط	نســبتاً	بــزرگ	کــه	دورتــادور	آن	اتــاق	بــود	بــا	
درهــای	چوبــی	و	شيشــه	های	رنگــی،	روبــروی	يــک	اتــاق	بــدون	
ــود،	يــک	حــوض	کم	عمــق	 ــدا	ب ــراز	آن	پي ــر	ف در	کــه	بادگيــری	ب
بــا	عــرض	شــايد	1.5	متــر	امــا	بــا	طــول	حــدود	5	متــر	وســط	حياط	
ــای	 ــار	و	گل	ه ــج	و	ان ــان	نارن ــز	درخت ــوض	ني ــادور	ح ــود	و	دورت ب

ــمعدانی. ــی	و	ش الله	عباس
ــی	و	ســادگی،	از	 ــت	زيباي ــود،	نهاي ــه	شــنيده	ب ــود	ک ــه	ب همان	گون
ــت	و	 ــاکن	نيس ــا	س ــگار	اينج ــم	ان ــه	او	ه ــه	ک ــرف	صاحب	خان ط
ــه	 ــايد،	ب ــه	را	می	گش ــی	درب	خان ــی	از	مهمان ــرای	ميزبان ــی	ب گاه
تــاالر	هدايــت	شــدم،	همــان	اتاقــی	کــه	در	نداشــت	و	بــر	بااليــش	

بادگيــر	بــود.	اگرچــه	گردوغبــار	همه	جــا	را	فراگرفتــه	امــا	چيــزی	از	
زيبايی	هــای	تــاالری	کــه	ديــوارش	مثــل	ديــوار	حيــاط	کاه	گلــی	و	
بــا	رده	هايــی	از	گــچ	تزئيــن	شــده	بــود	و	بــر	ديــوارش	چهــار	پنــج	
طاقچــه	درآورده	و	از	آن	پارچه	هــای	ترمــه	آويــزان	و	کــف	بــا	زيلــو	و	

ــرد. ــم	نمی	ک ــود،	ک ــيده	ب ــه	پوش ــتی	های	ترم پش
ــن	 ــه	از	اي ــود،	گرچ ــتالژيک	ب ــاًل	نوس ــا	کام ــول	امروزی	ه ــه	ق ب
ــن	 ــی	در	چني ــعادت	زندگ ــز	س ــودم	و	هرگ ــده	ب ــر	دي ــا	کمت خانه	ه
خانه	هايــی	را	نداشــتم	امــا	کامــاًل	می	شــد	انــرژی	نهفتــه	در	
ــاالر	 ــن	ت ــه	در	همي ــفره	هايی	ک ــرد،	س ــس	ک ــا	را	ح ــن	خانه	ه اي
گســترده	می	شــد،	عصرهايــی	کــه	بــا	آب	پاشــی	بــر	روی	کاه	گل	و	
ــا	 ــت	و	ب ــا	را	فرامی	گرف ــاک	همه	ج ــوی	خ ــاط،	ب ــت	های	حي خش
ــم	 ــک	عال ــم	می	آميخــت	و	ي ــج	در	ه عطــر	شــکوفه	های	بهارنارن

ــر. ــزی	ديگ ــی	و	دل	انگي زيباي
خانــم	صاحب	خانــه،	نــوه	مالــک	اصلــی	ايــن	بنــا	بــود	و	پدربزرگش	
کــه	معمــاری	مشــهور	و	چيره	دســت	بــود،	حــدود	100	ســال	پيــش	
ايــن	خانــه	را	خودســاخته	و	تــا	حــدود	هفــت،	هشــت	ســال	پيــش	
ــه	 ــن	خان ــود،	اي ــده	ب ــه	مادربزرگــش	زن ــی	ک ــا	زمان ــی	ت هــم،	يعن

هنــوز	بــوی	زندگــی	مــی	داد	و	مســکونی	بــود.
ــا	 ــد	بن ــيد	محم ــتاد	س ــری	اس ــوه	دخت ــه	ن ــی	ک ــم	صالح خان
ــوده	و	 ــزد	ب ــه	ي ــگ	عام ــود	يکــی	از	پژوهشــگران	فرهن اســت،	خ
سال	هاســت	دربــاره	يــزد	و	فرهنــگ	آن	دســت	به	قلم	اســت.
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 طالی 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	
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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
فلسـفه	شيشـه	های	رنگی	از	زبـان	خانم	صالحـی	نيز	شـنيدنی	بود،	
اوليـن	دليلی	کـه	معماران	يـزدی	از	شيشـه	های	رنگـی	در	قاب	های	
گره	چينـی	شـده	اسـتفاده	کردنـد،	رنـگ	و	نمـا	بخشـيدن	بـه	حياط	
خانه	هـا	بـود	زيـرا	کاه	گل	رنـگ	خاکـی	دارد	و	اگـر	رنگ	هـای	ديگر	
بـه	خانه	هـا	اضافـه	نمی	شـد،	خانه	هـا	دل	مرده	می	شـدند	بـه	همين	
پارچه	هـای	 رنگـی،	 شيشـه	های	 فيـروزه	ای،	 حوض	هـای	 دليـل	
رنگ	به	رنـگ	ترمه	و	دارايـی،	گل	های	الله	عباسـی	و	درختـان	نارنج	
و	انـار	به	خوبـی	توانسـته	بودنـد	روح	زندگـی	را	در	خانه	هـای	ظاهـراً	

بـی	روح	کاه	گلـی	بدمند.
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	

کارکرد فضاهای خانه های قدیمی یزد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی - اسالمی

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
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ــار	و	 ــج	و	ان ــگل		و	خشــت،	نارن 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

مـواردی	کـه	معمـاری	را	يا	متاثـر	از	اقليـم	يـزد	و	کمبـود	آب	و	نبود	
انـرژی	بـه	شـکل	های	امروزی	بوده	اسـت	يـا	برگرفتـه	از	فرهنگ	و	
تديـن	مـردم	اين	ديـار	و	تقريبا	هيچ	عنصـری	بی	اسـتفاده		يا	تجملی	

در	خانه	هـای	قديمـی	يزد	مشـاهده	نمی	شـود.
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
اسـتاد	دانشـکده	هنـر	و	معمـاری	دانشـگاه	يـزد	ادامـه	داد:	در	حـال	
حاضر	متخصصـان	داخلی	و	خارجی	پيشـنهادهای	متنوعی	در	زمينه	
روزآمـدی	و	کارامـدی	تکنولـوژی	بادگيرهـا	ارائـه	کرده	اند،	اسـتفاده	
از	پانل	هـای	مرطـوب	در	تنـوره	بادگيـر،	آب	فشـان	هايی	کـه	بـا	
مصـرف	آب	حداقلی	بـاد	خنک	تر	و	با	رطوبـت	بيشـتری	را	در	اختيار	
می	گذارنـد،	فيلترهايـی	که	گـرد	و	غبار	هـوای	دميده	شـده	از	داخل	
بادگيـر	را	جـذب	می	کننـد	و	ده	ها	پيشـنهاد	ديگـر	اما	ما	کمـاکان	در	

مقابـل	سيسـتم	های	طبيعـی	مقاومـت	می	کنيم.
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.
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 معمــاری بومــی منطقــه گــرگان کــه تنها 
بخش هایــی از آن زنــده مانــده، بــه دلیــل 
تغییــر ســبک زندگــی و فرهنــگ مــردم 
و همچنیــن نبــود ضابطــه، فراموش شــده 
ــی جــای آن را  و معمــاری بی ریشــه غرب

گرفتــه اســت. 

ــار	کل	 ــه	عطرشــان	در	به ــج	ک ــان	نارن ــروزه	ای	و	درخت حــوض	في
ــه	 ــی	رو	ب ــزرگ	و	ايوان ــی	ب ــار	حياط ــرد،	در	کن ــر	می	ک ــه	را	پ کوچ
باغچــه	کــه	محلــی	بــود	بــرای	هم	نشــينی،	صميميــت	و	شــنيدن	
ــی	 ــا	خاطرات ــن	روزه ــا،	اي ــه	اين	ه ــزرگ،	هم ــتان	های	مادرب داس
اســت	کــه	آپارتمان	نشــينان	گــرگان	در	ذهــن	خــود	مــرور	می	کننــد	

و	حســرت	آن	روزهــای	نه	چنــدان	دور	را	می	خورنــد.
زندگــی	امــروز	مردمان	شــهر	مــن	ملغمــه	ای	شــده	از	نداشــته	هايی	
ــی	 ــبکی	از	زندگ ــت؛	س ــده	اس ــرده		ش ــه	ارث	ب ــاد	ب ــه	از	ناکجاآب ک
نامشــخص	کــه	نــه	آرامشــی	بــرای	مردمانــش	بــه	همــراه	مــی	آورد	

ــد. ــن	می	کن ــی	را	تبيي ــی	زندگ ــه	معن و	ن
الگــو	گيــری	اشــتباه	از	معمــاری		غيربومــی	کــه	به	طــور	عمــده	از	
غــرب	وارد	شــده		اســت،	در	حاليســت	که	منطقــه	اســترآباد	و	گرگان	
فعلــی،	ازنظــر	معمــاری	و	ســبک	زندگــی	دارای	خصوصيــات	ويــژه	
ــوده	و	 ــه	ب ــم	منطق ــا	اقلي ــه	ســازگار	ب ــردی	اســت	ک و	منحصربه	ف
تمــام	نيازهــای	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	حتــی	اقتصــادی	ســاکنان	را	

ــرد. ــن	می	ک تأمي

اصالت فراموش شده سبک زندگی در گرگان
ــم	 ــی	می	کني ــه	اآلن	زندگ ــيوه	ای	ک ــد،	ش ــان	می	گوين کارشناس
ــی	 ــای	زندگ ــا	و	توانايی	ه ــأت	گرفته	از	نيازه ــدارد	و	نش ــی	ن اصالت
مــا	نيســت.	يعقــوب	رشــتچيان،	کارشــناس	ارشــد	معمــاری	معتقــد	
ــه	 ــياری	دارد	ک ــی	بس ــرگان	ويژگی	هاي ــی	گ ــاری	بوم اســت:	معم
ــی	 ــت	و	بخش	هاي ــی	ماس ــوی	زندگ ــم	جوابگ ــروز	ه ــی	ام حت
از	مــردم	جامعــه	کــه	زمينــه	فرهنگــی	ســنجيده	تری	دارنــد	
به	راحتــی	می	تواننــد	در	ايــن	نــوع	معمــاری	زندگــی	کننــد	و	

ــود. ــن	ش ــای	آن	تأمي نيازه
ــاری	 ــت	معم ــوان	مزي ــه	رشــتچيان	از	آن	به	عن ــی	ک يکــی	از	نکات
ــبک	 ــن	س ــرژی	اي ــی	ان ــرد،	صرفه	جوي ــام	می	ب ــرگان	ن ــی	گ بوم
معمــاری	اســت،	به	نوعــی	کــه	در	تابســتان	انــرژی	کمتــری	بــرای	
ــش	 ــرای	گرماي ــری	ب ــرژی	کمت ــم	ان ــتان	ه ــرمايش	و	در	زمس س

ــد. ــرف	می	کنن مص
وی	توضيــح	می	دهــد	کــه	معمــاری	بومــی	منطقــه	گــرگان	
نه	تنهــا	دامنــه	آســايش	انســان	را	تأميــن	می	کنــد،	بلکــه	رويکــرد	
اجتماعــی	هــم	دارد،	بــه	ايــن	معنــا	کــه	در	ســاخت	هــر	ســاختمان،	

ــازندگان	 ــده	و	س ــه	می	ش ــم	توج ــاور	ه ــاختمان	های	مج ــه	س ب
ــال	 ــور	مث ــه	به	ط ــد	ک ــداث	می	کردن ــود	را	اح ــای	خ ــوری	بن ط
ســاختمان	مجــاور	ازنظــر	بهره	منــدی	از	بــاد	دچــار	مشــکل	نشــود.
ــد	 ــی	می	کن ــرا	معرف ــران	را	درون	گ ــی	اي ــاری	بوم ــيوه	معم وی	ش
ــه	 ــه	درون	خان ــاختمان	ب ــه	س ــاری،	توج ــن	معم ــد:	در	اي و	می	گوي
اســت	و	بــا	بيــرون	ماننــد	معبــر	و	خيابــان	تعامــل	مســتقيم	نــدارد.	
ــه	 ــود	دارد	ک ــی	وج ــک	حياط ــواًل	ي ــرا	معم ــاری	درون	گ در	معم
ســاختمان	ها	اطــراف	آن	ساخته	شــده	اند	و	فضاهــای	جنبــی	و	

ــتند. ــرار	داش ــاط	ق ــف	حي ــای	مختل ــم	در	جبهه	ه ــی	ه خدمات
ــح	داد،	 ــاره	آن	توضي ــتچيان	درب ــه	رش ــب	ک ــکات	جال ــی	از	ن يک
نحــوه	اســتقرار	ســاختمان	های	بيشــتر	از	يــک	طبقــه	در	محــالت	
مختلــف	اســت.	به	طــور	مثــال	خانــه	تاريخــی	کبيــر	مجموعــه	ای	
ــه	 ــن	مجموع ــی	اي ــمت	جنوب ــه	قس ــت	ک ــاختمان	اس ــد	س از	چن
ســاختمان	های	يــک	طبقــه	کوتــاه	و	در	بخــش	شــمالی	ســاختمان	
ــی،	 ــاری	ســاختمان	جلوي ــن	معم ــرار	دارد.	در	اي ــی	ق ــه	اصل دوطبق
مانــع	وزش	بــاد	بــه	ســاختمان	عقــب	نمی	شــود	و	ســاختمان	عقــب	

ــد. ــر	می	مان ــه	خنک	ت ــم	هميش ه
ــی	 ــاری	بوم ــه	در	معم ــان	اين	ک ــاری	بابي ــناس	معم ــن	کارش اي
گــرگان	اتاق	هــای	اصلــی	پشت	به	پشــت	نيســت	و	در	هــر	دو	
ــه		 ــود،	ادام ــاد	ش ــوا	ايج ــوران	ه ــا	ک ــت	ت ــو	اس ــه	دارای	بازش جبه
می	دهــد:	معمــاری	در	زندگــی	اجتماعــی	و	حتــی	بافــت	شــهر	هــم	

ــم. ــدام	را	نمی	بيني ــروزه	هيچ	ک ــی	ام ــت	ول ــر	اس مؤث

معماری بومی گرگان با اقلیم سازگار بود
معمــاری	مــا	نه	تنهــا	بــا	اعتقــادات	دينــی	و	مذهبــی	مــردم	
ــای	 ــا	اقليم	ه ــی	ب ــيار	خوب ــازگاری	بس ــه	س ــازگاری	دارد	بلک س
ــا	 ــاری	م ــد:	معم ــه	می	کن ــتچيان	اضاف ــران	داردرش ــف	اي مختل
نه	تنهــا	بــا	اعتقــادات	دينــی	و	مذهبــی	مــردم	ســازگاری	دارد	بلکــه	
ــران	دارد. ــف	اي ــای	مختل ــا	اقليم	ه ــی	ب ــيار	خوب ــازگاری	بس س

وی	اشــاره	ای	بــه	تغييــرات	انــدک	در	معمــاری	درون	گــرای	گــرگان	
ــوب	و	 ــوای	مرط ــر	آب	وه ــه	خاط ــد:	ب ــح	می	ده ــد	و	توضي می	کن
ــاری	 ــوی	معم ــن	الگ ــی	در	اي ــرگان	تغييرات ــتانه	گ ــای	تابس گرم
ــه	دوم	 ــه	در	طبق ــا	ک ــن	معن ــه	اي ــت	ب ــده	اس ــرا	داده	ش درون	گ
ــده	 ــرون	پيش	بينی	ش ــه	بي ــوهايی	ب ــه	بازش ــاختمان	های	دوطبق س
ــرا	 ــته	زي ــودن	نداش ــرا	ب ــری	در	درون	گ ــر	تأثي ــن	تغيي ــه	اي و	البت
ــه	را	در	 ــی	درون	خان ــرده	و	از	طرف ــظ	ک ــاری	را	حف ــاختار	معم س

ــد. ــرار	نمی	ده ــد	ق ــرض	دي مع
ــوان	از	ويژگی	هــای	 ــن	کارشــناس	معمــاری	معتقــد	اســت	می	ت اي
ــرد	 ــد	اســتفاده	ک ــه	در	ســاختمان	های	جدي معمــاری	بومــی	منطق
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــام	داد	اي ــوان	انج ــه	می	ت ــم	ک ــل	کاری	ه و	حداق
ــر	 ــور	يکديگ ــاد	و	ن ــوی	ب ــا	جل ــازيم	ت ــوری	بس ــاختمان	ها	را	ط س
را	نگيرنــد	و	از	ويژگی	هــای	اقليمــی	منطقــه	هــم	حداکثــر	اســتفاده	

ــد. را	ببرن
وی	بــا	اذعــان	بــه	اين	کــه	اســتانداردهای	زندگــی	بــا	ســال	های	دور	
بســيار	متفــاوت	شــده	اســت،	اضافــه	می	کنــد:	تکنولــوژی	امــروزه	

محمد چراغعلی

فراموشیمعماریاصیلبومی؛نبودضابطهدرهارارویفرهنگغربیبازکرد

ویژگی های خانه های قدیمی گرگان مبتنی بر سبک زندگی ایرانی - اسالمی

توضیحاتویژگی

معماری	درون	گرا
در	اين	معماری،	توجه	ساختمان	به	درون	خانه	است	و	با	بيرون	مانند	معبر	و	خيابان	تعامل	مستقيم	ندارد.	در	معماری	
درون	گرا	معمواًل	يک	حياطی	وجود	دارد	که	ساختمان	ها	اطراف	آن	ساخته	شده	اند	و	فضاهای	جنبی	و	خدماتی	هم	

در	جبهه	های	مختلف	حياط	قرار	داشتند.

نحوه	استقرار	بنا

نحوه	استقرار	ساختمان	های	بيشتر	از	يک	طبقه	در	محالت	مختلف	است.	به	طور	مثال	خانه	تاريخی	کبير	
مجموعه	ای	از	چند	ساختمان	است	که	قسمت	جنوبی	اين	مجموعه	ساختمان	های	يک	طبقه	کوتاه	و	در	بخش	

شمالی	ساختمان	دوطبقه	اصلی	قرار	دارد.
در	اين	معماری	ساختمان	جلويی،	مانع	وزش	باد	به	ساختمان	عقب	نمی	شود	و	ساختمان	عقب	هم	هميشه	خنک	تر	

می	ماند.

سازگاری	با	اقليم
به	خاطر	آب	وهوای	مرطوب	و	گرمای	تابستانه	گرگان	تغييراتی	در	اين	الگوی	معماری	درون	گرا	داده	شده	است	به	
اين	معنا	که	در	طبقه	دوم	ساختمان	های	دوطبقه	بازشوهايی	به	بيرون	پيش	بينی	شده	و	البته	اين	تغيير	تأثيری	در	
درون	گرا	بودن	نداشته	زيرا	ساختار	معماری	را	حفظ	کرده	و	از	طرفی	درون	خانه	را	در	معرض	ديد	قرار	نمی	دهد.

معماری ایرانی- اسلامی
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ــا	را	 ــی	م ــه	راحت ــم	ک ــتفاده	کني ــايلی	اس ــا	از	وس ــده	م ــث	ش باع
ــی	را	در	 ــای	اقليم ــر	ويژگی	ه ــال	اگ ــد.	بااين	ح ــم	کن ــتر	فراه بيش
ــی	 ــری	به	راحت ــرژی	کمت ــا	مصــرف	ان ــم	ب ــم	می	تواني نظــر	بگيري

برســيم.

مصالح جدید معماری را آشفته کرده است
رشــتچيان	بــه	انتقــاد	از	مصالــح	و	نمــای	بــه	کار	رفتــه	در	معمــاری	
ــری	 ــوع	کمت ــته	تن ــد:	درگذش ــه	می	کن ــردازد	و	اضاف ــد	می	پ جدي
ــا	درعين	حــال	هماهنگــی	در	ســيمای	 ــح	داشــتيم	ام ازنظــر	مصال
شــهری	وجــود	داشــت،	ولــی	امــروزه	تنــوع	مصالــح	باعــث	شــده	
هــر	ســاختمان	از	دامنــه	گســترده	مصالــح	بــه	انتخــاب	خــود	يکــی	
را	اســتفاده	کنــد	بــدون	اين	کــه	بــه	ســاختمان	های	اطــراف	
توجهــی	داشــته	باشــد.	ايــن	مصالــح	متأســفانه	ازنظــر	اقليمــی	هم	

همخوانــی	بــا	منطقــه	ندارنــد.
نقــش	مديريــت	شــهری	و	مهندســان	در	اســتفاده	از	شــاخصه	های	
بومــی	منطقــه	در	معمــاری	بســيار	محرز	اســت.	متأســفانه	يکــی	از	
مســائلی	کــه	در	نفــوذ	ســبک	های	معمــاری		غيربومــی	در	مناطــق	
ــه	و	 ــود	ضابط ــوده،	نب ــل	ب ــرگان	دخي ــه	گ ــف	کشــور	ازجمل مختل
همچنيــن	نداشــتن	نــگاه	تخصصــی	در	مديريــت	شــهری	اســت.
ــد	در	 ــه	باي ــتند	ک ــتگاهی	هس ــی	دو	دس ــهرداری	و	نظام	مهندس ش
ــن	 ــا	در	اي ــذاری	آن	ه ــی	اثرگ ــد	ول ــی	کنن ــه	نقش	آفرين ــن	زمين اي

ــود. ــده	نمی	ش ــئله	دي مس
ــاری	 ــی	و	معم ــی	غن ــابقه	تاريخ ــود	س ــم	وج ــرگان	علی	رغ در	گ
بومــی	هيــچ	ضابطــه	ای	بــرای	معمــاری	بخصــوص	نمــا	نداريــم	و	
بــه	هميــن	دليل	شــاهد	نمايــش	معمــاری	غيــر	اصيــل	وارداتــی	در	

ايــن	شــهر	هســتيم.
ســيد	مجتبــی	موســوی،	رئيس	ســازمان	نظام	مهندســی	ســاختمان	
گلســتان،	ضمــن	قبــول	کوتاهــی	نظام	مهندســی	در	ايــن	مســئله	
ــات	 ــازمان	در	تصميم ــن	س ــش	اي ــفانه	نق ــه	متأس ــد	ک می	گوي
کالن	شــهری	ماننــد	تهيــه	طرح	هــای	جامــع	شــهری	ديــده	نشــده	
ــازه	ورود	داده	 ــک	ســازمان	تخصصــی	اج ــوان	ي ــا	به	عن ــه	آن	ه و	ب

نمی	شــود.
او	معتقــد	اســت	وجــود	يــک	خــالء	قانونــی	باعــث	ناديــده	گرفتــن	
نظام	مهندســی	شــده	و	تــا	ايــن	موضــوع	مطالبــه	عمومــی	ســازمان	

در	کشــور	نشــود،	مؤثــر	نخواهــد	بــود.
وی	نقــش	مهندســان	در	طراحــی	ســاختمان	ها	را	بســيار	کالســيک	
و	ابتدايــی	می	دانــد	و	می	گويــد:	متأســفانه	در	شــهر	گــرگان	
ــاری	 ــن	معم ــی	و	همچني ــی	غن ــابقه	تاريخ ــود	س ــم	وج علی	رغ
ــا	شــاخصه	های	مهندســی،	ولــی	هيــچ	ضابطــه	ای	بــرای	 بومــی	ب
ــاهد	 ــل	ش ــن	دلي ــه	همي ــم	و	ب ــا	نداري ــوص	نم ــاری	بخص معم
ــن	شــهر	هســتيم. ــی	در	اي ــل	واردات ــر	اصي ــاری	غي ــش	معم نماي
موســوی	تأکيــد	می	کنــد	کــه	ايــن	ضابطــه	بايــد	توســط	
شــهرداری	در	طــرح	جامــع	ديــده	شــود	و	توضيــح	می	دهــد:	
ــا	و	 ــن	ضابطه	ه ــی	اي ــازمان	نظام	مهندس ــان	و	س ــرای	مهندس ب

ــت	 ــم	اس ــاری	مه ــائل	معم مس
و	روی	آن	تعصب	دارنــد.	شــايد	
ــت	داشــتند	 اگــر	مهندســان	دخال
اتفــاق	ديگــری	رقــم	می	خــورد	و	
شــاهد	چنيــن	وضعيتــی	نبوديــم.
در	 را	 مالــک	 درخواســت	 وی	
ــای	 ــاری	و	نم ــوع	معم ــن	ن تعيي
ســاختمان	بســيار	مؤثــر	می	دانــد	
و	می	گويــد:	مهنــدس	معمــار	مــا	
ــون	 ــی	چ ــل	باطن ــم	مي علی	رغ
ــور	 ــدارد	مجب ــاب	ن ــدرت	انتخ ق

اســت	بــه	درخواســت	مالــک	توجــه	کنــد	و	حقوق	شــهروندی	بــه	او	
ــد. ــت	کن ــه	ممانع ــد	ک ــازه	نمی	ده اج

بــه	گفتــه	وی،	نمــا	و	معمــاری	بايــد	متناســب	بــا	محيــط،	معمــاری	
ــت	 ــتگاه	ها	را	در	رعاي ــه	دس ــد	و	هم ــه	باش ــم	منطق ــنتی	و	اقلي س

نشــدن	ايــن	الزامــات	دخيــل	هســتند.
ــوان	 ــی	به	عن ــا	نظام	مهندس ــه	آي ــوال	ک ــن		س ــه	اي ــخ	ب وی	در	پاس
يــک	ســازمان	فنــی	اقدامــی	هــم	در	ايــن	رابطــه	کــرده	يــا	خيــر،	
توضيــح	می	دهــد:	در	نظام	مهندســی	دو	نــگاه	جــدی	داريــم.	
ــا	بافــت	تاريخــی	گــرگان	آشــتی	داديــم	 اول	اين	کــه	ســازمان	را	ب
ــزار	 ــد	دوره	و	کارگاه	آموزشــی	برگ ــون	چن ــن	رابطــه	تاکن و	در	همي
کرديــم	و	حتــی	جلســات	خــود	را	در	بافــت	تاريخــی	گــرگان	برگزار	

می	کنيــم.
وی	ادامــه	می	دهــد:	اآلن	هــم	بحــث	خانــه	»گفتمــان	شــهری«	را	

ــرده	 ــول	ک ــن	ضــرورت	را	قب ــره	اي ــم.	هيئت	مدي ــری	می	کني پيگي
کــه	بافــت	اصيــل	معمــاری	هويــت	مــا	اســت	و	نبايــد	گذاشــت	از	

بيــن	بــرود.
ــی	 ــاری	غيربوم ــيب	های	معم ــه	آس ــاد	از	اين	ک ــا	انتق ــوی	ب موس
ــن	 ــد:	يکــی	از	مشــکالت	اي ــان	می	کن ســنجيده	نشــده	اســت،	بي
ــوب،	 ــات	خ ــار	اتفاق ــهری	در	کن ــعه	ش ــوزه	توس ــه	در	ح ــت	ک اس
نظــر	جامعــه	مهندســی	موردتوجــه	قــرار	نمی	گيــرد	و	ايــن	مســئله	

ــرده	اســت. ــان	را	دلســرد	ک کارشناس
او	تشــکيل	کميتــه	ســيما	و	منظر	شــهری	را	يکــی	از	اقدامــات	مؤثر	
ــاره	 ــد:	درب ــد	و	می	گوي ــاری	می	دان ــوزه	معم ــی	در	ح نظام	مهندس
ــای	 ــی	در	خيابان	ه ــهری	حت ــر	ش ــيما	و	منظ ــت	تاريخــی	و	س باف
ــئله	 ــن	مس ــم	اي ــت	و	اميدواري ــه	اس ــال	تهي ــی	در	ح ــی	طرح اصل
به	عنــوان	تکليــف	در	اختيــار	شــهرداری	ها	قــرار	بگيــرد	و	خروجــی	

ايــن	جلســات	عملــی	شــود.
وی	فــروش	ضابطــه	يــا	فــدا	کــردن	مســائل	فنــی	بــرای	درآمــد	را	
ــود	 ــادآور	می	ش ــد	و	ي ــهری	می	دان ــوزه	ش ــکالت	ح ــی	از	مش يک
کــه	اگــر	مديريــت	شــهری	بــر	عهــده	مهندســان	شهرســاز	و	معمار	

ــد. ــن	مســائل	ايســتادگی	می	کنن ــل	اي باشــد	مقاب
ــر	 ــد	تأثيرگذارت ــم	باي ــی	ه ــه	نظام	مهندس ــد	ک ــان	می	کن وی	اذع
ــی،	روی	 ــون	نظام	مهندس ــدم	اول	قان ــرا	در	ق ــد	زي ــخگو	باش و	پاس
ــر	مشــکلی	 ــد	دارد	و	اگ ــی	و	اســالمی	تأکي ــاری	ايران ــئله	معم مس
ــرده	اســت. ــی	ک ــه	کوتاه ــن	زمين ــد	در	اي ــان	می	ده هســت	نش

معمــاری	عــالوه	بــر	منظــر	شــهری،	روی	فرهنــگ	و	رفتــار	
ــا	 ــاط	دوســويه	ای	ب ــر	اســت	و	در	حقيقــت	ارتب اجتماعــی	هــم	مؤث
ايــن	مســئله	دارد.	بــه	عبــارت	دقيق	تــر	معمــاری	هميشــه	از	ســبک	
زندگــی	تبعيــت	می	کنــد	و	بــه	گفتــه	کارشناســان	ارتبــاط	معمــاری	
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و	ســبک	زندگــی	ماننــد	ارتبــاط	بــدن	و	لبــاس	اســت.	کارشناســان	
معمــاری	را	حتــی	لبــاس	دوم	انســان	مــی	داننــد.

ــرايط	 ــتی،	ش ــب	زيس ــه	از	مواه ــات	گرفت ــته	نش ــی	در	گذش زندگ
ــود. ــی	ب ــادات	مذهب ــی	و	اعتق تاريخ

حســين	کتولــی،	دکتــرای	معمــاری	بابيــان	اين	کــه	مــا	درگذشــته	
ســبک	زندگــی	مبتنــی	بــر	چنــد	شــاخص	داشــتيم	و	ايــن	
شــاخص	ها	در	زندگــی	مــردم	جــاری	بــود،	اظهــار	می	کنــد:	
ــات	زيســتی	 ــا	امکان زندگــی	درگذشــته	نشــأت	گرفته	از	مواهــب	ي

ــود. ــه	ب ــای	آن	منطق در	جغرافي
وی	عامــل	دوم	را	شــرايط	تاريخــی	منطقــه	بيــان	می	کنــد	و	
ــا	ســه	هــزار	ســال	پيــش	در	هميــن	 ــد:	گرگانی	هــا	از	دو	ي می	گوي
ــت	و	 ــه	خاصي ــر	چ ــه	آج ــد	ک ــرده	و	آموخته	ان ــی	ک ــم	زندگ اقلي
ــه	 ــوب	چ ــد	چ ــه	آموخته	ان ــه	تجرب ــا	دارد.	ب ــرای	آن	ه ــی	ب مزاياي
ــه	روی	 ــد	ک ــاد	گرفته	ان ــد	و	ي ــرف	می	کن ــا	را	برط ــازی	از	آن	ه ني
ديــوار	غــرب	نبايــد	پنجــره	تعبيــه	کننــد	و	خانــه	را	بــا	يک	فاصلــه	
کرســی	باالتــر	بســازند	چــون	رطوبــت	بــه	بنــا	و	ســاکنين	آســيب	

می	زنــد.
ايــن	کارشــناس	معمــاری	عامــل	ســوم	را	هــم	اعتقــادات	معرفــی	
می	کنــد	و	توضيــح	می	دهــد:	مــردم	منطقــه	از	زمانــی	کــه	شــيعه	
ــد	و	 ــن	عقاي ــدند،	اي ــداهلل	ش ــق	اباعب ــه	عاش ــی	ک ــدند،	از	زمان ش

باورهــا	در	معمــاری	و	ســبک	زندگــی	آن	هــا	تاثيرگــذار	شــد.
ــک	و	 ــه	تکني ــه	ب ــنتی	از	تجرب ــاری	س ــه	معم ــان	اين	ک وی	بابي
ــه	بســيار	 ــد:	نکت ــان	می	کن ــوژی	ســاخت	رســيده	اســت،	بي تکنول
ــی	 ــرای	زندگ ــت	ب ــی	اس ــاری	ظرف ــه	معم ــت	ک ــن	اس ــم	اي مه

ــا. آدم	ه
ــا	 ــيار	ب ــروز	بس ــل	ام ــی	نس ــه	زندگ ــادآوری	اين	ک ــا	ي ــی	ب کتول
ــاره	نام	گــذاری	»معمــاری	 گذشــته	متفــاوت	شــده،	توضيحــی	درب
ــذاری	را	اآلن	 ــن	نام	گ ــد:	اي ــد	و	می	گوي ــالمی«	می	ده ــی	اس ايران
ــود	نداشــت	و	 ــی	وج ــن	نام ــان	چني ــرا	آن	زم ــم	زي ــام	می	دهي انج
بــه	آن	فقــط	معمــاری	می	گفتنــد.	معمــاری	اآلن	مــا،	چــون	هيــچ	

ــم. ــذاری	می	کني ــدارد	نام	گ ــل	ن ــا	قب ــی	ب ارتباط

ــه	ســمت	 ــش	ب ــا	و	گراي ــاری	م ــی	و	معم ــر	ســبک	زندگ وی	تغيي
ــل	دوران	 ــار	و	اواي ــر	دوره	قاج ــه	اواخ ــوط	ب ــی	را	مرب ــی	غرب زندگ
ــوژی،	خــوراک،	 ــد	و	ادامــه	می	دهــد:	تکنول پهلــوی	معرفــی	می	دان
پوشــاک	و	مصالــح	مــا	از	غــرب	رفته	رفتــه	وارد	کشــور	شــد.	
متأســفانه	معمــاری	مــا	هــم	در	دوران	پهلــوی	کاًل	جمــع	و	ســبک	

ــاده	شــد. ــدی	پي جدي

ــی  ــه اجرای ــن نام ــا آئی ــالمی ب ــی اس ــاری ایران معم
ــود ــی ش نم

ــچ	 ــا	هي ــالمی	ب ــی	اس ــاری	ايران ــد	دارد،	معم ــه	تأکي ــی	ک کتول
ــه	 ــتگاهی	ب ــن	دس ــکاری	بي ــچ	هم ــتورالعمل	و	هي ــه،	دس آيين	نام
دســت	نمی	آيــد	و	هيچ	وقــت	قابليــت	ديکتــه	شــدن	نــدارد،	مــردم	
را	مهم	تريــن	بخــش	بــرای	تغييــر	ســبک	معمــاری	می	دانــد	
ــر	ممکــن	اســت،	 ــد	تغيي ــردم	بخواهن ــر	م ــد:	اگ ــح	می	ده و	توضي
آن	هــم	وقتــی	ارزش	هــا	و	ســبک	زندگــی	آن	هــا	بــه	ايــن	ســبک	
ــازی	 ــی	شهرس ــورای	عال ــادی	در	ش ــن	زي ــرا	قواني ــردد،	زي برگ

ــت. ــری	اس ــز	ديگ ــث	چي ــه	و	بح ــی	ريش ــده	ول تصويب	ش
وی	ادامــه	می	دهــد:	وقتــی	کســی	ازنظــر	ســبک	زندگــی	تغييــر	
ــال	 ــور	مث ــرد.	به	ط ــور	ک ــه	او	را	مجب ــا	جريم ــوان	ب ــرده	نمی	ت ک
ــاس	مکانيکــی	را	نمی	پوشــد	و	 ــک	نيســت	لب ــه	مکاني کســی	ک
ــی	در	 ــر	فرهنگ ــد.	ازنظ ــت	می	کن ــد	مقاوم ــورش	کني ــر	مجب اگ
ــه	و	 ــه	از	ريش ــد	ک ــمتی	بردن ــه	س ــا	را	ب ــده	و	م ــنه	جداش از	پاش
ــده	 ــن	مصرف	کنن ــون	بزرگ	تري ــا	اکن ــديم.	م ــدا	ش ــا	ج جغرافي
ــه	 ــرايطی	ک ــتيم	در	ش ــان	هس ــن	و	...	در	جه ــرژی،	آب،	بنزي ان
ــم	و	 ــی	کردي ــرايط	زندگ ــخت	ترين	ش ــال	های	دور	در	س در	س

تمــدن	ســاختيم.
ــر	شــکل	گيری	انقــالب	اســالمی	 کتولــی	در	ادامــه	گــذری	هــم	ب
ــا	 ــالب	م ــد:	انق ــه	می	ده ــد	و	ادام ــاری	می	کن ــش	آن	در	معم و	نق
بــرای	تغييــر	مســير	بــود.	شــعار	مــا	»نــه	شــرقی	نــه	غربــی«	بــود	
ــان	باشــيم.	اين	کــه	 ــر	ســبک	زندگــی	خودم ــی	ب ــد	مبتن ــس	باي پ
می	خواهيــم	مبتنــی	بــر	ارزش	هــای	خودمــان	و	ويژگی	هــای	

ــود. ــه	انقــالب	مــا	ب ســرزمينی	خودمــان	باشــيم	بهان
او	اضافــه	می	کنــد:	متأســفانه	در	جمهــوری	اســالمی	هيچ	شــاخصه	
معمــاری	جــز	مجموعــه	ای	از	هرج	ومــرج	در	ساخت	وســاز	نداريم	در	
حالــی	کــه	دوران	تاريخــی	مــا	هرکــدام	بــا	شــاخصه	های	معمــاری	

خــود	شــناخته	می	شــوند.
ــخ	 ــول	تاري ــه	در	ط ــادآوری	اين	ک ــا	ي ــاری	ب ــرای	معم ــن	دکت اي
همــواره	تغييــرات	داشــته	ايم	و	ايــن	تغييــرات	همــواره	رو	بــه	رشــد	
بــود،	بيــان	می	کنــد:	امــروز	مــا	نه	تنهــا	رشــد	نداريــم،	بلکــه	شــاهد	
ــم	ارزش	هــای	خــود	را	 اضمحــالل	هســتيم.	از	يک	ســو	می	خواهي
ــد	 ــا	و	مانن ــه	دني ــم	رو	ب ــر	می	خواهي ــم	و	از	ســوی	ديگ ــظ	کني حف

آن	هــا	باشــيم.
اگــر	می	خواهيــم	معمــاری	مــا	درســت	شــود	فقــط	بايــد	زندگــی	را	
درســت	کــرد	و	بــه	ميزانــی	کــه	ســبک	زندگــی	را	درســت	کرده	ايــد	
ــوان	 ــد:	نمی	ت ــار	می	کن ــودوی	اظه ــت	می	ش ــم	درس ــاری	ه معم
امــروز	حــد	وســطی	بــرای	معمــاری	در	نظــر	گرفــت	يــا	ايــده	ای	را	
پيشــنهاد	کــرد	کــه	ســبک	معمــاری	ســنتی	را	در	ســاختمان	های	
جديــد	ايجــاد	کنــد.	اگــر	می	خواهيــم	معمــاری	مــا	درســت	شــود	
ــبک	 ــه	س ــی	ک ــه	ميزان ــرد	و	ب ــت	ک ــی	را	درس ــد	زندگ ــط	باي فق

ــود. ــت	می	ش ــم	درس ــاری	ه ــد	معم ــت	کرده	اي ــی	را	درس زندگ
ــه	تبليــغ	 ــی	اســالمی	را	ن ــه	معمــاری	ايران وی	تنهــا	راه	رســيدن	ب
ــد	 ــه	می	دان ــف	جامع ــی	آن	در	ســطوح	مختل ــرای	عمل ــه	اج آن،	بل
ــاری	 ــد	و	راه	اصــالح	معم ــگ	می	آي ــاری	از	فرهن ــد:	معم و	می	گوي

هــم	فرهنــگ	اســت.
ــا	 ــی	م ــاری	بوم ــاخصه	های	معم ــد	ش ــوان	ش ــه	عن ــور	ک همان	ط
ــاط	 ــوده	و	ارتب ــم	و	رفتارهــای	اجتماعــی	منطقــه	ب ــه	از	اقلي برگرفت
مســتقيمی	با	اعتقــادات	ما	داشــته	ايــن	روزهــا	دســتخوش	تغييرات	
فراوانــی	شــده	کــه	هميــن	امــر	احيــای	آن	را	دشــوار	کــرده	اســت.	
بااين	حــال	کارشناســان	معتقدنــد	بــرای	احيــای	ايــن	معمــاری	تنها	
نبايــد	بــه	آئين	نامــه	و	قانــون	اکتفــا	کــرد	زيــرا	تــا	اراده	و	خواســت	
ــه	آن	غيرممکــن	 مــردم	پشــت	ايــن	موضــوع	نباشــد،	دســتيابی	ب

اســت.
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باوجــودی کــه امــروزه اشــکال مختلــف 
معمــاری نویــن خانه هــای مــدرن را 
امــا خانه هــای قدیمــی  شــکل داده، 
بــود؛  آرامــش  تداعی گــر  بیشــتر 
آرامشــی کــه گفتــه می شــود بــا پشــت 
ــل از  ــاری اصی ــول معم ــه اص ــردن ب ک

دســت مــی رود. 

ــا	شيشــه	های	رنگــی	نشســته	و	 ــد	ب ــل	پنجــره	ای	بلن زن	در	مقاب
ــی	و	 ــو	رنگ	هــای	ســبز	و	آب ــه	و	تالل ــدوزی	را	در	دســت	گرفت گل
قرمــز	روی	دامــن	گل	دار	او	نشســته	اســت.	بــا	نگاهــی	آرام	ســوزن	
را	در	بافــت	پارچــه	فروبــرده	و	نخ	هــای	رنگــی	را	در	تاروپــود	

ــد. ــه	می	لغزان پارچ
ــمان	 ــت	آس ــای	دانه	درش ــل	او	و	برف	ه ــی	حائ ــی	مطبوع گرم
ــده	ذره	ای	از	 ــث	نش ــم	باع ــی	ه ــاالر	ارس ــد	ت ــقف	بلن ــت.	س اس

ــد. ــه	برس ــل	خان ــه	داخ ــرف	ب ــوز	ب ــتخوان	س ــرمای	اس س
ــاط	 ــرف	حي ــد.	ب ــدی	می	ده ــالم	بلن ــد	و	س ــرد	از	راه	می	رس م
ــتان	 ــای	از	دس ــتکان	چ ــک	اس ــر	ي ــاال	منتظ ــرده	و	ح ــارو	ک را	پ
ــا	لبخنــد	و	خســته	نباشــيد	 پرمهــری	اســت	کــه	بــه	ســالمش	ب

ــت. ــه	اس ــخ	گفت پاس
ــه	 ــد	ک ــدس	می	زن ــرد	ح ــه	م ــدای	کوب ــد.	از	ص ــی	در	می	زن کس
ــاگرد	 ــفارش	داده	را	از	ش ــه	س ــی	ک ــه	مايحتاج ــر	کوچ ــی	س بقال
مغــازه	فرســتاده	اســت.	خــودش	از	تــاالر	خــارج	می	شــود.	
ــه	را	 ــی	خان ــتی	در	خروج ــد	از	هش ــد	و	بع ــی	می	کن ــاط	را	ط حي
ــن	 ــه	زيرزمي ــه	را	آورده	ب ــر	آنچ ــازه	ه ــاگرد	مغ ــد.	ش ــاز	می	کن ب
منتقــل	می	کنــد.	نــه	نيــازی	بــه	يخچــال	اســت	و	نــه	پيــدا	کردن	
ســوراخ	ســنبه	خنکــی	کــه	بتــوان	برنــج	و	حبوبــات	را	نگــه	داری	

ــرد. ک
ــه،	 ــای	خان ــه	فض ــد	و	ب ــاب	می	کن ــازه	حس ــاگرد	مغ ــا	ش ــرد	ب م
ــش	 ــرگ	آن	در	آرام ــک	گلب ــه	ي ــی	ک ــرم	و	گلدوزی	هاي ــای	گ چ

ــردد. ــده	بازمی	گ ــل	ش ــی	تکمي ــد	رنگ ــه	های	بلن شيش
ــی	آرامشــی	 ــل	همگــی	تداع ــده	اردبي ــای	تاريخــی	بازمان خانه	ه
ــر	از	 ــدرن	و	پ ــالح	م ــه	اصط ــی	ب ــروز	در	زندگ ــه	ام ــتند	ک هس
ــا	هرقــدر	 ــات	اردبيــل	گــم	شــده	و	رنــگ	و	بــوی	خــود	را	ب امکان
لوســتر	و	مجســمه	و	گلــدان	کريســتال	کــه	بخــری	بازنمی	يابنــد.
خانه	هايــی	کــه	بــه	عقيــده	محققــان	و	کارشناســان	بــر	
اســاس	تناســب	بــا	فرهنــگ	و	اقليــم	منطقــه	بنــا	شــده	اســت	و	
می	توانســت	نيــاز	ســاکنان	را	بــه	عنــوان	يــک	چهارديــواری	امــن	

ــد. ــن	کن تأمي

زمانی که آرامش از دست رفت
ــی	بدشــکل	و	بی	حســاب	وکتاب	در	 ــر	آپارتمان کمــی	آن	طــرف	ت
ــی	 ــه	رخ	می	کشــد.	از	وقت ــد	درازش	را	ب ــی	ق ــار	خانه	هــای	افق کن
ــرای	 ــدند	و	ب ــوار	ش ــم	س ــا	روی	ه ــد	خانه	ه ــران	ش ــا	گ زمين	ه
جبــران	همــه	ناراحتی	هايــی	کــه	خانه	هــای	ايــن	چنينــی	داشــت	

ــد. ــع	کردن ــود	جم ــی	را	دور	خ ــای	تزئين ــا	خرت	وپرت	ه آدم	ه
زن	در	آپارتمــان	مقابــل	تلويزيــون	نشســته	و	منتظر	اســت	همســر	

بــا	غــذای	آمــاده	ای	از	راه	برســد.
ــا	عجلــه	 کســی	زنــگ	در	را	بــه	صــدا	درمــی	آورد.	بی	حســاب	و	ب
ــرای	اينکــه	 ــده	ب ــان	ناخوان ــی	دارد.	مهم ــز	برم ــل	در	خي ــه	مقاب ب
ديــده	نشــود	از	ســوراخ	روی	در	فاصلــه	گرفتــه	و	چهــره	اش	

ــود. ــاز	می	ش ــر	در	ب ــت.	ناگزي ــخص	نيس مش
همســايه	ديــوار	بــه	ديــوار	بــاز	بــا	چهــره		آشــفته	در	چارچــوب	در	
ــل	آمــدن	را	می	پرســد.	همســايه	از	 خشــک	شــده	اســت.	زن	دلي

ــا	همســرش	و	از	صــدای	 صــدای	حــرف	زدن	هــای	طوالنــی	او	ب
طوالنــی	تلويزيــون	بــه	هــم	ريختــه	و	زن	را	تهديــد	می	کنــد	کــه	

شــکايت	خواهــد	کــرد.
ــدم	 ــر	ق ــه	خاط ــته	ب ــال	گذش ــن	س ــه	همي ــدازد	ک ــادش	می	ان ي
ــاال	از	وی	شــکايت	کــرده	 زدن	هــای	طوالنــی	همســايه	طبقــه	ب

ــدارد. ــا	همســرش	را	ن ــای	او	ب ــرف	زدن	ه و	اعصــاب	ح
ــد	 ــاد	می	زن ــه	فري ــی	ک ــدد	در	حال ــی	می	بن ــا	ناراحت زن	در	را	ب
ــرد	 ــته	م ــايه	گذش ــدن	همس ــی	از	آم ــاری.	مدت ــواری	اختي چاردي
ــی	در	 ــرای	ناتوان ــای	زن	ب ــر	زدن	ه ــه	غ ــاال	ک ــد.	ح از	راه	می	رس
خريــد	خانــه	مناســب	بــاال	گرفتــه	پيتــزا	ســرد	می	شــود	و	از	دهــن	
می	افتــد	و	در	نهايــت	نخــورده	بــه	ســطل	آشــغال	ُســر	می	خــورد	

ــرد. ــاه	می	ب ــاق	کارش	پن ــه	ات ــرد	ب و	م
بــه	عقيــده	اســتاديار	دانشــگاه	محقــق	اردبيلــی	معمــاری	تاريخی	
ــورد	 ــروز	م ــه	ام ــی	دارد	ک ــی	فرهنگ ــرد	اصل ــه	کارک ــل	س اردبي
ــرای	 ــی	را	ب ــکالت	اساس ــت	مش ــن	غفل ــت	و	همي ــت	اس غفل

ــته	اســت. ــال	داش ــه	دنب ــاکنان	ب س
ــک	 ــی	و	نزدي ــرم	و	صميم ــد	گ ــا	و	کالب ــا	نم ــه	خانه	ه ــن	ک همي
بــه	هــم	داشــت	و	مانــع	از	فخــر	فروشــی	می	شــد	و	هميــن	کــه	
مصــرف	کننــده	مصالــح	را	از	محــل	بومــی	خــود	تهيــه	می	کــرد	
موجــب	می	شــد	معمــاری	مــردم	وار	و	در	خدمــت	انســان	باشــد.	
ــردی	دارد	در	 ــم	س ــه	اقلي ــل	ک ــت:	در	اردبي ــری	گف ــد	وزي وحي
معمــاری	بــه	ســه	اصــل	افقــی	بــودن،	شــفافيت	و	شــادی	توجــه	
شــده	اســت.	معمــاری	افقــی	بــه	ايــن	معنــی	بــود	کــه	بــا	وجــود	
برخــورداری	از	زميــن	معمــاران	و	مالــکان	بــه	ارتفــاع	ســازی	فکــر	
نمی	کردنــد	و	بــه	نــدرت	حتــی	در	معمــاری	تاريخــی	ايرانــی	نيــز	

ــود. ــاهده	می	ش ــازی	مش ــاع	س ارتف
ــوده	 ــای	ت ــه	ج ــه	ب ــد	ک ــری	می	دان ــل	ديگ ــفافيت	را	اص وی	ش
ــارهای	 ــد	و	فش ــام	می	ش ــازی	انج ــاری	فضاس ــازی	در	معم س
روانــی	وارده	بــه	مصــرف	کننــده	در	ايــن	نوع	معمــاری	بــه	حداقل	
می	رســد؛	در	عيــن	حــال	شــادی	مفهومــی	بــود	کــه	بســيار	بــه	آن	

توجــه	شــده	اســت.
ــرم	و	 ــد	گ ــا	و	کالب ــا	نم ــه	خانه	ه ــن	ک ــری	همي ــه	وزي ــه	گفت ب

ــی	 ــر	فروش ــع	از	فخ ــت	و	مان ــم	داش ــه	ه ــک	ب ــی	و	نزدي صميم
می	شــد	و	هميــن	کــه	مصــرف	کننــده	مصالــح	را	از	محــل	بومــی	
ــردم	وار	و	در	 ــاری	م ــد	معم ــب	می	ش ــرد	موج ــه	می	ک ــود	تهي خ

خدمــت	انســان	باشــد.

مفهوم محرمیت رنگ باخته است
ــد	 ــتان	معتق ــازی	اس ــر	راه	و	شهرس ــيما	و	منظ ــه	س ــو	کميت عض
ــی	اســت	کــه	 اســت	خانه	هــای	تاريخــی	برخــوردار	از	ويژگی	هاي

ــد. ــی	می	کن ــاکنان	تداع ــرای	س ــش	را	ب آرام
وی	افــزود:	بــه	عنــوان	مثــال	خانه	هــا	همــه	بی	تفــاوت	بــه	فقيــر	و	
غنــی	بــودن	بــه	يــک	شــکل	احــداث	می	شــد،	اندرونــی	و	بيرونــی	
تعريــف	می	شــد	و	کوبه	هــای	متفــاوت	بــرای	مــرد	و	زن	مهمــان	

ــد. ــدارک	می	ديدن ت
وزيــری	بــا	بيــان	اينکــه	حتــی	در	کوچک	تريــن	خانه	هــای	
ــی	توجــه	شــده	 ــی	-	بيرون ــه	موضــوع	اندرون ــل	ب تاريخــی	اردبي
اســت،	اضافــه	کــرد:	در	واقــع	در	بخــش	بيرونــی	مهمــان		پذيرش	
می	شــد	و	بــه	دليــل	اينکــه	شــعار	»مهمــان	حبيــب	خــدا	اســت«	
ــر	 ــش	مهمان	پذي ــا	بخ ــه	خانه	ه ــت	هم ــژه	ای	داش ــگاه	وي جاي

داشــتند.
ــه	 ــز	ب ــل	ني ــتان	اردبي ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	مي ــويی	مدي از	س
لحــاظ	فرهنگــی	اصــل	اول	خانه	ســازی	در	گذشــته	را	محرميــت	

ــوان	کــرد. عن
ــا	اواســط	 ــل	ت ــح	کــرد:	خانه	هــای	اردبي ــم	حاجــی	زاده	تصري کري
دوره	پهلــوی	برخــوردار	از	هويــت	اســت.	در	حــال	حاضــر	اغلــب	
ــه	 ــار	اســت	ک ــه	دوره	قاج ــق	ب ــل	متعل ــای	تاريخــی	اردبي خانه	ه

ــد. ــگ	می	ش ــم	هماهن ــگ	و	اقلي ــا	فرهن ــاری	ب معم
وی	افــزود:	از	دوره	پهلــوی	کــه	بــه	اصطــالح	مدرنيتــه	وارد	زندگی	
مــردم	می	شــود،	در	واقــع	معمــاری	نيــز	تغييــر	می	يابــد	و	ايــن	در	
حالــی	اســت	کــه	در	خانه	هــای	تاريخــی	بــه	جــا	مانــده	می	تــوان	
منطــق	طراحــی	و	دقــت	رياضــی	قابل	توجهــی	را	مشــاهده	کــرد.
به	گفتـه	حاجی	زاده	پـالن	بندی	سـاختمان	های	قديمی	در	کشـور	
طـوری	اسـت	کـه	اگر	فـردی	می	خواهـد	وارد	خانـه	شـود	از	کوچه	
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وارد	هشـتی	خواهد	شـد.	هشـتی	به	معنـی	بيرون	زدگی	به	شـکل	
هشـت	ضلعی	خود	تأکيـد	نـدارد	بلکه	بـه	نوعی	رعايـت	محرميت	

خانه	را	از	سـوی	مهمان	توقـع	دارد.
ــب	خانه	هــای	 ــزود:	در	اغل ــراث	فرهنگــی	اســتان	اف ــرکل	مي مدي
اردبيــل	در	مقابــل	هشــتی	ديــوار	مســدود	ديــده	می	شــود	و	فــرد	
بــا	زاويــه	1۸0	درجــه	وارد	حيــاط	می	شــود؛	در	حالــی	کــه	حيــاط	
در	مرکــز	ســاختمان	نيســت	کــه	فــرد	غريبــه	بتوانــد	ســاختمان	را	
تجســس	کنــد	و	بيــن	حيــاط	و	ســاختمان	اختــالف	ســطح	وجــود	

دارد.
حاجــی	زاده	متذکــر	شــد:	در	تمامــی	خانه	هــای	تاريخــی	الزامــات	
ــواًل	دو	 ــی	معم ــای	ارباب ــی	خانه	ه ــده	و	حت ــت	ش ــی	رعاي فرهنگ
بخــش	اندرونــی	و	بيرونــی	دارد	کــه	در	بخــش	بيرونــی	مراجعــات	

ــت. ــورت	می	گرف کاری	ص
وی	افــزود:	در	عيــن	حــال	در	دق	البــاب	نيــز	دو	کوبــه	يکــی	بــرای	
زنــان	و	ديگــری	بــرای	مــردان	انتخــاب	می	شــد	و	هــر	جنســيتی	
ــد	مــرد	 ــه	بدان ــا	صاحب	خان ــه	صــدا	درمــی	آورد	ت ــه	خــود	را	ب کوب

يــا	زن	پشــت	در	اســت.

قرارگیری ساختمان ها همسو با خورشید
نــه	تنهــا	در	مباحــث	فرهنگــی	بلکــه	در	اقليــم	نيــز	تأميــن	نيــاز	و	

ــد. ــور	می	ش ــا	منظ ــاکنان	در	خانه	ه ــاه	س رف
گذشــته	 در	 مــا	 گفــت:	 اردبيلــی	 کهن	ســاالن	 از	 يکــی	
ــه	 ــی	ک ــا	جاي ــتيم؛	ت ــردتری	داش ــب	س ــه	مرات ــتان	های	ب زمس
ارتفــاع	بــرف	تــا	کمــر	آدم	می	رســيد	و	بــرای	اينکــه	بتوانيــم	تــردد	

کنيــم	در	داخــل	بــرف	تونــل	می	ســاختيم.
ــاری	 ــه	بخ ــی	ن ــای	قديم ــرد:	خانه	ه ــح	ک ــی	تصري ــی	رفعت عل
گازی	داشــت	و	نــه	شــوفاژ	امــا	بــا	همــان	کرســی	گــرم	می	شــد	و	
خــود	مــردم	هــم	زمســتان	کــه	می	شــد	بــرای	تاميــن	پوشــاک	و	

ــد. ــه	همــت	می	کردن گــرم	نگــه	داشــتن	خان
ــه	عقيــده	اســتاديار	دانشــگاه	محقــق	اردبيلــی	دليــل	تعارضــی	 ب
ــده	 ــدرن	دي ــی	و	م ــای	قديم ــش	خانه	ه ــروز	در	گرماي ــه	ام ک

می	شــود	بازهــم	بخشــی	از	آن	بــه	معمــاری	بازمی	گــردد.
ــرم	 ــق	گ ــران	در	مناط ــی	اي ــاری	تاريخ ــزود:	در	معم ــری	اف وزي
ــد؛	در	 ــه	می	ش ــين	تعبي ــتان	نش ــرد	زمس ــم	س ــا	و	در	اقلي بادگيره
روســتاها	محــل	نگــه	داری	حيوانــات	را	مشــرف	بــه	اتــاق	نشــيمن	
ــاختند. ــيمن	می	س ــک	نش ــور	را	نزدي ــوره	و	تن ــد	و	ک می	کردن

ــل	 ــل		دلي ــاری	اردبي ــوزه	معم ــال	در	ح ــتاد	دانشــگاه	فع ــن	اس اي
اينکــه	کرســی	های	قديمــی	بيشــتر	گرمابخــش	بــوده	را	بخشــی	
بــه	فرهنــگ	حاکــم	در	بيــن	ســاکنان	مرتبــط	می	دانــد	و	معتقــد	
ــعله	 ــيم	و	ش ــازک	بپوش ــاس	ن ــتان	لب ــا	در	زمس ــه	م ــت	اينک اس
ــل	 ــته	تحم ــت؛	در	گذش ــول	نيس ــم	قابل	قب ــاد	کني ــاری	را	زي بخ
شــخصی	آدم	هــا	باالتــر	بــود	و	نــه	تنهــا	ســاختمان	بلکه	ســاکنان	
ــد. ــق	می	دان ــا	شــرايط	اقليمــی	تطبي ــز	خــود	را	ب ســاختمان	ني

بــه	گفتــه	اســتاد	دانشــگاه	های	اردبيــل	در	واقــع	زيرزميــن	
ــرد	داشــت	 ــه	عنــوان	زمســتان	نشــين	کارب خانه	هــای	قديمــی	ب

ــد. ــژه	می	ش ــه	وي ــه	توج ــش	خان ــظ	گرماي ــه	حف ــه	مقول و	ب
در	عيــن	حــال	عضــو	نظام	مهندســی	ســاختمان	اســتان	اردبيــل	
نيــز	معتقــد	اســت	يکــی	از	داليلــی	کــه	موجــب	می	شــد	
ــد،	 ــرژی	باش ــظ	ان ــی	حاف ــکل	مطلوب ــه	ش ــی	ب ــای	قديم خانه	ه

ــت. ــا	اس ــت	خانه	ه ــای	کلف ديواره
ــن	و	دکوراســيون	صــرف	 ــرای	تزئي ــی	ب ــروز	هزينه	هــای	گزاف ام
ــه	 ــوار	ب ــايه	دي ــما	را	همس ــاده	ش ــرف	زدن	س ــا	ح ــود	ام می	ش
ديــوار	می	توانــد	بشــوند.	ناصــر	شــاهبازی	متذکــر	شــد:	ديوارهــای	
ــه	 ــود	ب ــرا	می	شــد	خ ــا	دور	ســاختمان	اج ــه	در	دورت ضخيمــی	ک

ــرد. ــل	می	ک ــا	عم ــرما	و	گرم ــل	س ــوان	حائ عن
وی	بــا	ابــراز	تأســف	از	ســهل	انگاری	معمــاران	و	مالــکان	
ســاختمان	ها	ادامــه	داد:	امــروز	هزينه	هــای	گزافــی	بــرای	تزئيــن	
ــما	را	 ــاده	ش ــرف	زدن	س ــا	ح ــود	ام ــرف	می	ش ــيون	ص و	دکوراس

ــوند. ــد	بش ــوار	می	توان ــه	دي ــوار	ب ــايه	دي همس
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی	اســتان	نيــز	شــکل	و	فــرم	قرارگيــری	
ــبات	و	 ــته	در	محاس ــاران	گذش ــی	معم ــت	رياض ــا	را	دق پنجره	ه

ــد. ــور	خورشــيد	می	دان ــری	ن ــرای	جــذب	حداکث طراحــی	ب
ــای	 ــب	تاالره ــرد:	اغل ــد	ک ــوص	تأکي ــن	خص ــی	زاده	در	اي حاج
ــا	 ــرم	پنجره	ه ــت	و	ف ــی	اس ــل	جنوب ــی	اردبي ــای	تاريخ خانه	ه
مســتطيل	های	طولــی	ايســتاده	اســت	کــه	در	طــول	روز	
ــد. ــذب	کن ــيد	را	ج ــور	خورش ــزان	ن ــترين	مي ــد	بيش می	توان

ــه	 ــی	ک ــح	بوم ــا	و	مصال ــی	ديواره ــر	کلفت ــالوه	ب وی	افزود:ع
اســتفاده	می	کردنــد	بــرای	حفاظــت	از	انــرژی	پشــت	پنجره	هــای	
ــرما	 ــان	س ــه	در	زم ــد	ک ــرا	می	ش ــی	اج ــای	چوب ــه	ای	دره شيش

ــود. ــرژی	ب ــالف	ان ــع	از	ات بســته	شــده	و	مان
ــی	 ــق	بخش	هاي ــی	دقي ــک	مهندس ــا	ي ــی	زاده	ب ــه	حاج ــه	گفت ب
کــه	حــرارت	مصنوعــی	دارد	ماننــد	آشــپزخانه	را	پشــت	تــاالر	قرار	

ــد. ــل	حرارتــی	عمــل	کن ــوان	حائ ــه	عن ــا	ب ــد	ت می	دان
وی	متذکــر	شــد:	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	اردبيل	يک	دشــت	رســوبی	
اســت،	در	گذشــته	بــرای	احــداث	ســاختمان	کمــی	حفــاری	کــرده	
ــاری	 ــاک	حف ــود	خ ــيده	و	از	خ ــاک	رس ــفت	خ ــای	س ــه	ه و	الي

ــد. ــتفاده	می	کردن ــاز	اس ــرای	ساخت	وس ب
ــقف	های	 ــتفاده	از	س ــه	اس ــتان	ب ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	مي مدي
دوپوشــی	کــه	می	شــد	بيــن	آن	دو	حرکــت	کــرد	نيــز	اشــاره	کــرد	
ــا	هــدف	حفاظــت	تزئينــات	ســقف	 و	گفــت:	ايــن	مهــم	حتــی	ب

ــد. ــام	می	ش انج
ــوان	 ــه	عن ــاختمان	ب ــه	و	س ــن	کوچ ــه	بي ــرد:	فاصل ــد	ک وی	تأکي
ــم	 ــاری	و	ه ــرد	انب ــم	کارک ــه	ه ــد	ک ــتفاده	می	ش ــن	اس زيرزمي

ــت. ــرما	را	داش ــا	و	س ــی	و	گرم ــل	رطوبت حائ

خانه فرهنگ ساکنان را تداعی می کند
در	آشــفته	بــازار	امــروز	خانه	هــای	مســکونی	بســياری	از	نيازهــای	

ضــروری	ســاکنان	مــورد	غفلــت	معمــاران	قــرار	می	گيــرد.
ــت،	در	 ــوبی	اس ــت	رس ــک	دش ــل	ي ــه	اردبي ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ب
ــرای	احــداث	ســاختمان	کمــی	حفــاری	کــرده	و	اليــه	 گذشــته	ب

ــرای	 ــاری	ب ــاک	حف ــود	خ ــيده	و	از	خ ــاک	رس ــفت	خ ــای	س ه
ــه	ســيما	و	منظــر	 ــد.	عضــو	کميت ساخت	وســاز	اســتفاده	می	کردن
راه	و	شهرســازی	اســتان	البتــه	موافــق	ايــن	ادعــا	نيســت	و	اعتقــاد	
ــت	 ــه	رعاي ــه	ای	ب ــه	عالق ــتند	ک ــکان	هس ــود	مال ــن	خ دارد	اي

ــد. ــاری	ندارن ــق	معم ــياری	از	اصــول	موف بس
وزيــری	تأکيــد	کــرد:	بی	شــک	بــا	تغييــر	ســبک	زندگــی	
نمی	تــوان	تمامــی	قالــب	معمــاری	گذشــته	را	تکــرار	کــرد	و	ايــن	
ــوان	بســياری	از	اصــول	معتبــر	 تکــرار	صحيــح	نيســت	امــا	می	ت

ــاخت. ــاده	س ــروزی	پي ــدرن	ام ــای	م آن	را	در	خانه	ه
وی	عمــده	نکتــه	قابل	توجــه	را	ســيما	و	نمــای	خانه	هــا	و	اســتفاده	
از	المان	هــای	بومــی	و	متناســب	بــا	فرهنــگ	دانســت	و	افــزود:	بــه	
ــبک	های	 ــای	مش ــه	طرح	ه ــرادی	دارد	ک ــه	اي ــال	چ ــوان	مث عن
ــا	 ــد	م ــازل	جدي ــای	من ــات	نم ــن	در	تزئين ــيخ	صفی	الدي ــه	ش بقع

اســتفاده	شــود.
ــته	 ــد:	در	گذش ــر	ش ــی	متذک ــق	اردبيل ــگاه	محق ــتاديار	دانش اس
خانه	هــا	در	قالــب	محــالت	تعريــف	می	شــد	و	هــر	محلــه	بــرای	
خــود	قهوه	خانــه،	مســجد	و	حمــام	داشــت	و	مفهــوم	»شــهر	مــا،	

ــد. ــع	مشــاهده	می	ش ــه	واق ــا«	ب ــه	م خان
ــح	 ــه	مصال ــت	ب ــهری	بازگش ــر	ش ــر	منظ ــالوه	ب ــزود:	ع وی	اف
ــه	 ــود	ب ــد	خ ــادی	می	توان ــه	اقتص ــر	صرف ــالوه	ب ــز	ع ــی	ني بوم

ــود. ــل	ش ــتان	تبدي ــاری	اس ــت	معم قابلي
ــازات	 ــکا	يکــی	از	امتي ــه	وزيــری	در	قوانيــن	کشــور	آمري ــه	گفت ب
ــت	 ــی	اس ــح	بوم ــتفاده	از	مصال ــزان	اس ــکونی	مي ــای	مس خانه	ه
ــی	 ــح	بوم ــتان	مصال ــود	اس ــه	در	خ ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال و	اي

قابل	توجهــی	وجــود	دارد	و	می	توانــد	اســتفاده	شــود.
وی	تأکيــد	کــرد:	بهره	گيــری	صحيــح	از	معمــاری	گذشــته	بايــد	
آمــوزش	داده	شــود	و	حتــی	می	تــوان	فرهنگ	ســازی	را	از	ســنين	

پاييــن	آغــاز	کــرد.
در	عيــن	حــال	شــهردار	اردبيــل	بخشــی	از	برنامه	هــای	فرهنگــی	
ــی	و	 ــانه	های	فرهنگ ــه	نش ــه	ب ــه	را	توج ــن	مجموع ــدت	اي بلندم

بومــی	در	معمــاری	شــهری	عنــوان	کــرد.
حميــد	لطف	اللهيــان	گفــت:	هــر	شــهری	بايــد	تداعی	گــر	
ــل	 ــگ	و	داشــته	های	تاريخــی	آن	باشــد	و	شــهرداری	اردبي فرهن
رعايــت	الزامــات	فرهنگــی	بــه	ويــژه	در	معمــاری	بناهــا	را	مــورد	

ــد	دارد. تأکي
وی	افــزود:	از	جملــه	اينکــه	در	تــالش	هســتيم	تــا	حــد	
ساخت	وســازها	 در	 فرهنگــی	 مؤلفه	هــای	 رعايــت	 امــکان	
ــی	 فرهنگ	ســازی	شــود	و	خــود	شــهرداری	در	پروژه	هــای	عمران

ــه	دارد. ــوع	توج ــن	موض ــه	اي ب
هـر	چنـد	هنوز	طـرح	و	برنامـه	عملياتـی	به	منظـور	دسـت	يابی	به	
ايـن	مهـم	در	اردبيـل	اجـرا	نمی	شـود،	امـا	بـه	تعبيـر	کارشناسـان	
معمـاری	حتی	يـک	خانه	مسـکونی	منظر	شـهر	را	متأثر	می	سـازد	
و	ميـزان	بهره	گيـری	از	داشـته	های	فرهنگـی	و	بومـی	يـک	خانـه	
مسـکونی	می	توانـد	خـود	بـه	بازآفرينـی	هويـت	منجـر	شـده	و	يا	

ناخواسـته	هويـت	موجـود	را	از	بيـن	ببرد.

»سقف دو پوش دبیرستان صفوی اردبیل« »شیشه های رنگی خانه وکیل«  
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ــا  خانه هــای ســنتی نقــش ارتباط گــری ب
ــان  ــد؛ چنانکــه جری ــی دارن جامعــه ایران
پویــای اجتماعــی از خانــه، کوچــه و محله 
ــت  ــت اس ــن جه ــرد از ای ــکل می گی ش
ــتخوش  ــز دس ــی نی ــاری ایران ــه معم ک

تهاجــم فرهنگــی شــده اســت. 

هنـوز	هـم	ماهـی	هـای	قرمـز	در	حـوض	هشـتی	ميانـه	خانـه	های	
تاريخـی	شـهر	کرمان	بـاال	و	پايين	می	رونـد	و	بـاد	در	بادگيرهای	اين	
شـهر	زمزمه	زندگی	سـر	می	دهد،	کـودکان	در	حياط	بـزرگ	اين	خانه	
هـا	در	پـی	هم	مـی	دوند	و	پشـت	سـتون	ها	و	هشـت	دری	هـا	با	گچ	

بـری	ها	و	کاشـی	هـای	فيـروزه	ای	پنهان	می	شـوند.
ــاق	هــای	 ــور	پنجــره	هــای	رنگــی	ات ظهــر	کــه	از	راه	مــی	رســد	ن
ــه	پهــن	مــی	شــود.	روزهــای	پايانــی	پاييــز	 ــا	ميــان	خان نشــيمن	ت
ــد.	 ــار	شــب	يلــدا	شــده	ان ــه	و	ان ــان	هندوان اســت.	ســرداب	هــا	ميزب
شــب	يلــدا	کــه	بيايــد	اهالــی	کرمــان	بزرگتريــن	دورهمــی	خانوادگی	

شــان	را	جشــن	مــی	گيرنــد.
قاليچــه	هــای	کرمانــی	دســت	بــاف	يکــی	يکــی	پهــن	می	شــوند	و	
پشــتی	هــای	پتــه	بــر	ديوارهــا	تکيــه	مــی	دهنــد،	روبــرو	ايــوان	خانه	
حيــاط	و	باغچــه	بــا	برگهــای	چنــار	کهنســال	فــرش	شــده	اســت	و	
صــدای	گنجشــک	هــا	در	گرمــای	آفتــاب	پاييــزی	فضــای	خانــه	را	

پــر	کــرده	اســت.
ميانــه	حيــات	يــک	حــوض	هشــتی	قــرار	دارد	و	گلــدان	هــا	اطــراف	
حــوض	چيــده	شــده	انــد.	اينجــا	کرمــان	اســت.	هنــوز	حــال	مردمش	

بــه	لطــف	کويــر	خــوب	اســت.
اتــاق	هــای	خانــه	دور	تــا	دور	حيــاط	پراکنــده	هســتند	در	هــر	اتــاق	
يکــی	از	اعضــای	خانــواده	اصلــی	بــه	همــراه	همســر	و	فرزندانشــان	
زندگــی	مــی	کننــد	و	پــدر	و	مــادر	در	اتــاق	هايــی	بــا	پنجــره	هــای	

ــد. ــه	ســاکن	شــده	ان مشــبک	مشــرف	برحيــاط	خان
خانــه	هــای	قديمــی	کرمــان	چينشــی	متفــاوت	دارد.	اتاق	هــای	خانه	
دور	تــا	دور	حيــاط	معمــاری	شــده	انــد	در	هــر	اتــاق	يکــی	از	اعضــای	
اصلــی	خانــواده	بــه	همــراه	همســر	و	فرزندانشــان	زندگــی	مــی	کنند	
ــای	مشــبک	مشــرف	 ــا	پنجــره	ه ــی	ب ــاق	هاي ــادر	در	ات ــدر	و	م و	پ
برحيــاط	خانــه	ســاکن	شــده	انــد	و	زندگــی	در	ايــن	خانــواده	در	کنــار	
پــدر	بــزرگ	و	مــادر	بــزرگ	پــدر	و	مــادر	و	نــوه	هــا	شــکلی	ســنتی	به	

خــود	گرفتــه	اســت.
اينهــا	روايتــی	از	يــک	مجموعــه	تلويزيونــی	تاريخــی	و	يــا	خــواب	و	

خيــال	نيســت	اگــر	ســری	بــه	محلــه	هــای	قديمــی	شــهر	کرمــان	
بزنيــد	هنــوز	هــم	هســتند	محلــه	هايــی	کــه	مردمانــش	در	چنيــن	

خانــه	هايــی	زندگــی	مــی	کننــد.
در	شــهر	کرمــان	محله	هــا	برمبنــای	اعتقــادات،	باورهــا	و	ديــن	مردم	
بنــا	شــده	انــد	کــه	مــی	تــوان	بــه	محلــه	باالســری،	پاييــن	ســری،	
يهــودی	و	زرتشــتی	اشــاره	کــرد	و	گاه	بناهــا	بــه	اقتضــای	حرفــه	هــا	
شــکل	گرفتــه	انــد	ماننــد	محلــه	هــا	قاليبافــان،	خشــت	مــال	هــا،	

چوپــان	محلــه،	کشــتکاران	و	زرگــران.
از	محلــه	هــای	قديــم	کرمــان	کــه	هنــوز	پــا	برجــا	هســتند	و	خانــه	
هــای	قديمــی	در	آن	هــا	وجــود	دارنــد	مــی	تــوان	بــه	محلــه	هــای	
خواجــه	خضــر،	محلــه	بــازار	شــاه،	بــازار	عزيــز،	بــاغ	نشــاط،	پامنــار،	
توکل	آبــاد،	جانی	آبــاد،	دولت	خانــه،	دوازده	امــام،	زرتشــتيان،	سلســبيل،	
شــاه	عادل،	فيــروز	آبــاد،	باديــزی	هــا	و	...	اشــاره	کــرد	برخــی	از	ايــن	
محلــه	هــا	از	مهاجــران	يــک	روســتا	کــه	ســال	هــا	قبــل	بــه	شــهر	
مهاجــرت	کــرده	انــد	تشــکيل	شــده	اســت،	مثــال	در	محلــه	فيــروز	
ــه	 ــا	ک ــرودی	ه ــام	چت ــه	ن ــود	دارد	ب ــک	وج ــه	ای	کوچ ــاد	محل آب
همگــی	ســاکنانش،	نياکانشــان	اهالــی	روســتای	چتــرود	در	نزديکــی	

شــهر	کرمــان	هســتند.
	

محله هایی که نقش خاطره می زنند
ــه	هــای	کرمــان	از	ارکان	مختلفــی	تشــکيل	مــی	شــدند	کــه	 محل
ــت	و	 ــوده	اس ــی	ب ــدان	اصل ــا	و	مي ــه	ه ــا،	بازارچ ــه	ه ــامل	کوچ ش
گرداگــرد	ايــن	محلــه	هــا		مســجد،	تکيــه،	حمــام،	زورخانــه،	آب	انبار،	
بازارچــه	و...	وجــود	داشــته	اســت	کــه	هنــوز	هــم	پــا	برجــا	هســتند	
کــه	از	جملــه	ايــن	محلــه	هــا	مــی	تــوان	بــه	محلــه	تــه	بــاغ	لــه	لــه	
و	يــا	خواجــه	خضــر	اشــاره	کــرد،	امــا	اکثــرا	بــه	دليــل	رواج	احــداث	
ســاختمان	هــای	مــدرن	شــکل	ايــن	محلــه	هــا	تغييــر	يافتــه	و	هــر	
کــدام	از	اجــزا	محلــه	هــای	قديمــی	در	بخشــی	از	محله	هــای	کنونی	

قــرار	گرفتــه	اســت.
ــاد	اســت	کــه	چنديــن	 ــه	هــا	آنقــدر	زي قدمــت	برخــی	از	ايــن	محل
ــه	 ــال	قدمــت	مســجد	محل ــد	مث نســل	در	آن	هــا	زندگــی	کــرده	ان

ــاز	مــی	گــردد. ــه	قــرن	هــا	قبــل	ب خواجــه	خضــر	کــه	ب
ايــن	مســجد	پــس	از	گذشــت	قــرن	هــا	همچنــان	در	کنــاره	ميدانــی	
ــردم	 ــم	م ــياری	از	مراس ــود	دارد	و	بس ــه	وج ــن	محل ــز	همي در	مرک

کرمــان	در	ايــن	مســجد	برگــزار	مــی	شــود.
ــا	 ــه	آق ــای	حمل ــتان	ه ــردم	داس ــان	م ــار	همچن ــا	من ــه	پ در	محل
محمدخــان	قاجــار	را	بــرای	هــم	تعريــف	مــی	کننــد	و	نام	ايــن	محله	
بــه	ايــن	دليــل	پــا	منار	گذاشــته	شــده	اســت	کــه	آقــا	محمد	خــان	در	

هميــن	محلــه	از	ســر	مــردم	کرمــان	منــاره	درســت	کــرد.
برخـی	از	محلـه	هـای	کرمان	نيـز	بنا	به	وقايـع	تاريخی	شـکل	گرفته	
انـد.	مثـال	در	محله	پـا	منـار	همچنان	مـردم	داسـتان	های	حملـه	آقا	
محمدخـان	قاجـار	را	بـرای	هم	تعريـف	می	کننـد	و	نام	ايـن	محله	به	
ايـن	دليل	پامنار	گذاشـته	شـده	اسـت	کـه	آقا	محمـد	خـان	در	همين	

محله	از	سـر	مـردم	کرمان	منـاره	درسـت	کرد.
هــم	اکنــون	پــس	از	ســال	هــا	از	3۲	محلــه	کهــن	کرمــان	برخــی	
از	محلــه	هــا	همچنــان	پــا	برجــا	هســتند،	ســاختار	ايــن	محلــه	هــا	
ــاًل	کوچــه	 ــق	برنيازهــای	اجتماعــی	مــردم	اســت؛	مث ــاًل	منطب کام
هايــی	در	ايــن	محلــه	هــا	وجــود	دارد	بــه	نــام	آشــتی	کنــان؛	مــردم	
در	گذشــته	دو	نفــر	را	کــه	بــا	هــم	قهــر	بــوده	انــد	از	دو	ســوی	کوچــه	
گــذر	مــی	دادنــد	و	وقتــی	ايــن	دو	بــه	هــم	مــی	رســيدند	بــه	دليــل	
عــرض	بســيار	کــم	کوچــه	هــا	مجبــور	بودنــد	از	کنــار	هــم	بگذرنــد	

و	بــه	هــم	ســالم	کننــد.
امــا	بــدون	شــک	هســته	مرکــزی	شــهر	کرمــان	بــازار	کهــن	ايــن	
شــهر	اســت،	ســراها،	ســراچه	هــا	و	راســته	بازارهــای	متعــددی	کــه	
ــاختار	 ــوده	و	س ــان	ب ــی	شــهر	کرم ــی	اصل ــون	اجتماع روزگاری	کان
ــق	 ــوز	هــم	مطاب ــازار	هن ــن	ب ــردم	شــهر	در	اي اجتماعــی	زندگــی	م
قديــم	حفــظ	شــده	اســت،	مــردم	بــا	لهجــه	غليــظ	کرمانــی	بــا	هــم	
ســخن	مــی	گوينــد	و	بنــا	بــه	طبــع	کرمانــی	هنــوز	هــم	در	ســخن	

هايشــان	شــوخ	طبعــی	جزيــی	جــدا	نشــدنی	اســت.
ــه	هــای	قديمــی	وجــود	دارد	 ــان	هــای	شــهر	خان در	برخــی	از	خياب
کــه	هــر	يــک	مــی	توانــد	بخشــی	از	يــک	محلــه	باشــند	که	بيشــتر	

شــامل	خانــه	بــاغ	هــای	زرتشــتيان	کرمــان	اســت.
»آالشــت«	يکــی	از	ايــن		خيابــان	هاســت	ايــن	عمــارت	هــا	شــامل	
ســاختمان	هــای	مرکــزی	هســتند	کــه	بــر	فــراز	آنهــا	بادگيرهــای	
بــزرگ	نصــب	شــده	اســت،	وجــود	بــاغ	هــای	بزرگــی	کــه	درختــان	
کهــن	چنــار	درون	آن	هــا	خودنمايــی	مــی	کنــد	هنــوز	هــم	چشــم	
نــواز	اســت	و	ده	هــا	تلمبــه	بــادی	کــه	بــا	ورزش	بــاد	پــره	هايشــان	
بــه	گــردش	در	مــی	آيــد	و	مــردم	کرمــان	بــا	صــدای	چرخــش	پــره	

هايشــان	خاطــره	بــازی	مــی	کننــد.
اينجــا	کرمــان	اســت	شــهری	کــه	قدمــت	قديمــی	تريــن	آثــار	بــه	
جــای	مانــده	در	آن	مشــخص	نشــده	اســت	امــا	مردمانــش	هنــوز	هم	
در	کوچــه	پــس	کوچــه	هــای	ايــن	شــهر	بــه	معنــای	واقعــی	زندگــی	

مــی	کننــد.
	

ــل  ــن اص ــواده مهمتری ــنتی خان ــاختار س ــظ س حف
ــا ــی ه کرمان

»ماشـااهلل	ايرانمنـش«	پيرمردی	90	سـاله	اسـت	با	لهجـه	کرمانی	و	
قـدی	خميـده	اما	همچنـان	در	کنار	همسـر	۸0	سـاله	اش	حاجه	خانم	

مومنـی	در	يکـی	از	همين	خانـه	های	تاريخـی	زندگی	مـی	کند.
ايرانمنش	که	سـابقا	معلم	بـوده	از	خاطراتش	و	زندگی	سـنتی	مردم	در	

گذشـته	سـخن	می	گويد	و	ياد	قديـم	ها	را	زنـده	می	کند.
اينکــه	روزگاری	کــه	بــرق،	گاز	و	آب	لولــه	کشــی	نبــوده	چگونــه	خانه	
هــا	بــه	گونــه	ای	بنــا	مــی	شــدند	کــه	نيازهــای	مــردم	را	بــرآورده	می	
کردنــد	از	زمســتان	نشــين	و	تابســتان	نشــين	تــا	اتــاق	بهــاره	و	مطبخ	
هايــی	کــه	جــز	زنــان	خانــه	کســی	حــق	ورود	بــه	آن	هــا	را	نداشــته	

اســت.
اتــاق	هــای	اندرونــی	کــه	کامــاًل	از	بخــش	مهمانخانــه	جــدا	بــوده	
انــد	و	البتــه	مهمانخانــه	هــا	بنــا	بــه	خصلــت	مهمــان	نــوازی	مــردم	

کرمــان	در	بهتريــن	جــای	خانــه	قــرار	مــی	گرفتــه	انــد.
پيــر	مــرد	کرمانــی	مــی	گويــد:	در	محلــه	مــا	بســياری	از	جوانــان	بــه	
ســمت	تجــدد	گرايــی	ســوق	پيــدا	کــرده	انــد	در	صورتيکه	ايــن	همه	
طــالق	و	جدايــی	کــه	در	شــهر	وجــود	دارد	بــه	دليــل	نبــود	ســايه	پدر	
و	مــادر	بــاالی	ســر	زوج	هــای	جــوان	اســت،	تعجــب	می	کنــم	وقتی	
بــه	خانــه	هــای	کنونــی	وارد	مــی	شــوم	آشــپزخانه	هــا	ديــوار	ندارنــد	
در	صورتيکــه	اگــر	بــه	مطبــخ	خانــه	مــا	ســر	بزنيــد	کامــال	از	بخــش	
داخلــی	خانــه	جداســت	و	ما	حتــی	تنــور	و	اجــاق	خانــه	را	دســت	نزده	

اسما محمودی
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ايــم.
ــا	 ــه	م ــوز	در	خان ــان	هن ــواده	هايش ــا	خان ــم	ب ــر	از	فرزندان ــار	نف چه
زندگــی	مــی	کننــد	و	اتــاق	هــا	را	بيــن	همديگــر	تقســيم	کــرده	ايم	و	
از	مطبــخ	بــه	صــورت	مشــترک	اســتفاده	مــی	کنيــم،	بچــه	هــا	هــم	
بــا	يکديگــر	و	زيــر	نظــر	پــدر	مــادر	و	عمــه	و	عمــو	بــزرگ	می	شــوند	

ــد. و	درس	زندگــی	مــی	آموزن
وی	مــی	افزايــد:	چهــار	نفــر	از	فرزندانــم	بــا	خانــواده	هايشــان	هنــوز	
در	خانــه	مــا	زندگــی	مــی	کننــد	و	اتــاق	هــا	را	بيــن	همديگر	تقســيم	
کــرده	ايــم	و	از	مطبــخ	بــه	صــورت	مشــترک	اســتفاده	مــی	کنيــم،	
ــا	يکديگــر	و	زيــر	نظــر	پــدر	مــادر	و	عمــه	و	عمــو	 بچــه	هــا	هــم	ب

بــزرگ	مــی	شــوند	و	درس	زندگــی	مــی	آموزنــد.
پيرمـرد	يـادی	از	گذشـته	هـا	می	کنـد	و	آهی	می	کشـد	و	مـی	گويد:	
بسـياری	از	مـردم	از	ايـن	محله	ها	رفتـه	اند	امـا	اينجا	هنـوز	به	برکت	

وجود	خانه	»سـيد	خـوش	رو«	بافت	سـنتی	خـود	را	دارد.
وی	بــا	افتخــار	مــی	گويــد:	عــزاداری	عاشــورايی	مــردم	هنوز	هــم	در	
خانــه	خوشــرو	بــا	همــان	شــکل	و	شــمايل	قديمــی	اش	برگــزار	مــی	
شــود	و	مــردم	هميــن	کوچه	هــای	مســقف	را	فــرش	و	عــزاداری	می	

کننــد،	چــون	اينجــا	بــوی	زندگــی	مــی	دهد.
هنــوز	هــم	برخــی	از	خانــواده	هــای	کرمانــی	در	خانــه	هــای	تاريخی	
زندگــی	مــی	کننــد،	بــا	ايــن	وجــود	بســياری	از	مــردم	ترجيــح	مــی	
ــا	معمــاری	مــدرن	اوقــات	خــود	را	ســپری	 ــه	هايــی	ب دهنــد	در	خان
ــد	در	آن	 ــه	هــای	قديمــی	کــه	ســاخت	و	ســاز	جدي ــد	و	در	محل کنن
هــا	در	حــال	انجــام	اســت	مــردم	ســعی	مــی	کننــد	خانــه	هــای	خود	
را	کنــار	هــم	بســازند	و	در	واقــع	خانــه	هــای	يــک	خانــواده	بــزرگ	در	

نزديکــی	هــم	شــکل	گرفتــه	انــد.
امــا	در	محلــه	هــای	تــازه	ســاز	بــه	خصــوص	در	غــرب	شــهر	کرمان	

ديگــر	نشــانی	از	ايــن	نحــوه	از	زندگــی	ديــده	نمی	شــود.
شــهر	کرمــان	يکــی	از	ســاختارهای	کاماًل	ســنتی	در	ايران	محســوب	
مــی	شــود	کــه	در	کنــار	شــکل	خانــه	هــا	همچنــان	خانــواده	هايــی	
هســتند	کــه	مطابــق	بــا	ســاختار	ســنتی	خانــواده	زندگــی	مــی	کنند	
و	براســاس	تحقيقــات	ميــزان	مشــکالت	اجتماعــی	و	آســيب	هــا	در	

ايــن	نــوع	خانــواده	هــا	کمتــر	اســت.
کنــار	هــم	زندگــی	کــردن	خانــواده	هــا،	تصميــم	گيــری	جمعــی	بــا	
مديريــت	بزرگتريــن	فــرد	خانــواده،	رعايــت	اصــول	و	ســنت	هــا،	نوع	
زندگــی	و	وســايل	زندگــی،	کســب	و	کارهــای	خانوادگــی	موروثــی	
از	جملــه	نمادهــای	ايــن	ســبک	زندگــی	هســتند	کــه	هنــوز	هــم	در	
برخــی	از	محلــه	هــا	و	خانــه	هــای	قديمــی	کرمــان	ديــده	می	شــود.
ــاق	شــامل	 ــن	ات ــه	هــا	بســيار	وســيع	و	متشــکل		از	چندي ــن	خان اي
زمســتان	نشــين،	تابســتان	نشــين،	ســرای	بــزرگ	بــرای	مهمانــان،	
حــوزه	های	هشــتی	زيــر	ســقف	و	بادگيرهــای	بــزرگ،	حــوض	های	
هشــتی	در	حيــاط	و	درختــان	و	باغچــه	هــای	وســيع	،	ســراچه	هــا،	

بهارخــواب،	اتــاق	بادگيــر،	بــام	گنبــدی	شــکل	و	مطبــخ	بــوده	انــد.
ــر	 ــف	ه ــا	اعضــای	مختل ــه	ه ــن	خان ــون	اي ــای	گوناگ ــاق	ه 	در	ات
ــواده	 ــد	و	خان ــواده	زندگــی	مــی	کردن ــس	از	تشــکيل	خان ــواده	پ خان

ــدند. ــی	ش ــاد	م ــی	ايج ــواده	اصل ــی	در	دل	خان ــای	فرع ه
	

نگاهی به مصالح خانه های سنتی کرمان
مهمتريــن	مصالــح	بــه	کار	رفتــه	در	ايــن	خانه	هــا	خشــت	و	گل	بوده	
اســت	امــا	نمــای	بيرونــی	ايــن	خانه	هــا	با	گــچ	بــری	،	کاشــی	کاری	

و	مصالــح	ديگــر	تزئيــن	مــی	شــده		و	درب	خانــه	هــا	چوبی	اســت.
بــا	وجــود	اينکــه	هنــوز	محلــه	هــای	قديمــی	شــهر	پــا	برجــا	مانــده	
انــد	امــا	بــه	دليــل	عــدم	بازســازی	خانــه	هــا	و	تجددگرايــی	مــردم	
در	حــال	حاضــر	اکثــر	مــردم	کرمــان	ايــن	بخــش	از	شــهر	را	تــرک	
کــرده	انــد	و	بــه	جــز	خانــه	هايی	کــه	قابــل	ســکونت	هســتند	برخی	

از	ايــن	خانــه	هــا	تبديــل	بــه	انبــار	و	يــا	متروکــه	شــده	انــد.
ــه	هــا	موجــب	شــده	برخــی	قســمت	هــای	بافــت	 رهــا	شــدن	خان
تاريخــی	کرمــان	بــه	ويرانــه	تبديــل	شــود	و	حيــات	ايــن	بخــش	از	

شــهر	بــه	خطــر	افتــاده	اســت.
ــی	ايــن	 ــه	تخريــب	شــبانه	و	ناگهان ــدام	ب ــز	اق ــکان	ني برخــی	از	مال
خانــه	مــی	کننــد	و	در	زمــان	انــدک	آپارتمــان	و	بــرج	هــا	جــای	ايــن	

خانــه	هــا	را	مــی	گيرنــد.
مرکــز	و	شــرق	شــهر	کرمــان	بــه	عنــوان	قلــب	بافــت	تاريخــی،	بــه	
دليــل	مهاجــرت	مــردم	بــه	ســمت	شــمال	و	غــرب	شــهر	از	تراکــم	

بســيار	پاييــن	جمعيتــی	برخــوردار	اســت	و	زيرســاخت	های	شــهری	
رهــا	شــده	و	در	مقابــل	وضعيــت	خدمــات	شــهری	در	ســاير	قســمت	

هــای	شــهر	بــا	چالــش	عمــده	مواجــه	شــده	اســت.
در	حاليکــه	قبــل	از	اين	در	ســاختار	خانوادگــی	کرمان	حمايــت	خانواده	
در	اوج	خــود	قــرار	داشــت	امــا	هــم	اکنــون	آپارتمــان	نشــينی	و	دوری	
اعضــای	خانــواده	هــا	از	يکديگــر	آســيب	هــا	و	مشــکالت	اجتماعــی	

را	افزايــش	داده	اســت.
طــی	مــاه	هــای	اخيــر	بــا	همــکاری	شــهرداری	و	ميــراث	فرهنگــی	
اســتان	کرمــان	رونــد	مرمــت	آثــار	تاريخــی	کرمــان	بســيار	پــر	رنگ	
دنبــال	مــی	شــود	بطوريکــه	بســياری	از	ايــن	خانــه	هــای	تاريخــی	

تملــک	و	بازســازی	شــده	و	يــا	در	حــال	بازســازی	هســتند.
ــای	 ــتگاه	ه ــط	دس ــور	توس ــواده	مح ــی	خان ــای	فرهنگ ــرح	ه ط
فرهنگی،	ســمن	هــا	و	گــروه	هــای	مردمی	در	کرمــان	افزايــش	يافته	
اســت	و	همچنيــن	آپارتمــان	نشــينی	دســته	جمعــی	در	کرمــان	رو	به	
افزايــش	اســت،	بطوريکــه	اعضای	يــک	خانــواده	مجتمع	مســکونی	

را	خريــداری	و	در	آن	زندگــی	مــی	کننــد.
ــی	در	 ــورت	عين ــه	ص ــنتی	ب ــاری	س ــای	معم ــه	ه ــد	مولف ــر	چن ه
ــوس	 ــه	صــورت	ملم ــا	ب ــرده	اســت	ام ــد	رســوخ	نک ــاری	جدي معم
ــمت	 ــه	س ــان	ب ــای	شــخصی	در	کرم ــع	ه ــی	از	مجتم ــای	برخ نم
ــن	 ــد	اي ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــده	و	ب ــل	ش ــنتی	متماي ــای	س ــن	ه تزئي

ــد. ــان	باش ــاری	کرم ــد	در	معم ــری	جدي ــرای	عص ــرآغازی	ب س
ــان	 ــه	ای	در	کرم ــی	خان ــر	حت ــزاری	مه ــای	خبرگ ــی	ه در	بررس
يافــت	شــد	کــه	کامــال	مطابــق	بــا	معمــاری	ســنتی	و	بــا	اســتفاده	
ــن	 ــات	اي ــت	و	در	حي ــداث	اس ــال	اح ــای	روز	در	ح ــوژی	ه از	تکنول
خانــه	مقاطــع	تاريخــی	مختلــف	شــهر	در	قالــب	نقاشــی	و	مجســمه	
ــرای	 ــر	ب ــه	از	بادگي ــده	ک ــعی	ش ــيده	و	س ــر	کش ــه	تصوي ــازی	ب س
سيســتم	تهويــه	خانــه	اســتفاده	شــود	امــا	معمــار	و	مالــک	ايــن	خانه	
ــه	ای	 ــن	خان ــداث	چني ــزه	اش	از	اح ــوص	انگي ــه	در	خص از	مصاحب

ــرد. ــودداری	ک خ
ايــن	نشــان	مــی	دهد	هنــوز	فرهنــگ	اســتفاده	از	معمــاری	ســنتی	در	
کرمــان	نهادينــه	نشــده	اســت	و	اگــر	هــم	معــدود	افــرادی	بــه	ايــن	
ســمت	ســوق	پيــدا	مــی	کننــد	بــرای	مقاصــدی	جــز	گرايــش	بــه	

فرهنــگ	و	معمــاری	اصيــل	اســت.
	

نگاهی به تکنیک و کاربری معماری سنتی در کرمان
ــدرک	 ــه	م ــت	ک ــی	اس ــاران	کرمان ــه	معم ــی	از	جمل ــار	صادق مهي
ــه	اش	را	در	خصــوص	 ــان	نام کارشناســی	ارشــد	معمــاری	دارد	و	پاي
ــه	 ــی	ب ــد:	وقت ــی	گوي ــت	م ــده	اس ــان	گذران ــنتی	کرم ــاری	س معم
معمــاری	ســنتی	شــهر	کرمــان	نــگاه	مــی	کنيــم	بــه	ايــن	نتيجــه	
مــی	رســيم	کــه	خانــه	برمبنــای	آســايش	و	اعتقــادات	و	رســوم	مردم	
ســاخته	مــی	شــده	اســت	در	واقــع	هــر	بخــش	از	خانــه	يــا	نيــازی	را	
بــرآورده	مــی	کــرده	و	يــا	بنــا	به	اقليــم	منطقــه	مــردم	را	در	بيشــترين	

معماری ایرانی- اسلامی

http://mehrnews.com


صفحه 28 | شماره 17 | اسفند 95 MEHR NEWSAGENCY

ــرار	مــی	داده	اســت. آســايش	و	آرامــش	ممکــن	ق
وی	مــی	گويــد:	در	کرمــان	بــا	توجــه	بــه	اقليم	خشــک	منطقه	ســعی	
مــی	کردنــد	خانــه	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	رطوبــت	را	به	خــود	جذب	
کنــد	و	در	مســير	خانــه	حتمــا	قنات	گــذر	مــی	کــرده،	اکثرخانــه	های	
ــع	 ــد	در	واق ــاب	دارن ــردابه	و	پاي ــن	و	س ــر	زمي ــان	زي ــی	کرم تاريخ
کرمانــی	هــا	بــه	راهــی	کــه	بــه	ســمت	قنــات	مــی	رود	پايــاب	مــی	
گوينــد	امــا	بــه	ايــن	بســنده	نمی	کردنــد	بلکــه	منبعــی	از	ســاروج	می	
ســاختند	و	بــه	اســتفاده	از	لولــه	هايــی	کــه	از	هميــن	مواد	ســاخته	می	
شــود	آب	را	بــه	ســمت	حــوض	و	حتــی	مطبــخ	هدايــت	مــی	کردنــد.
وی	در	خصــوص	ســاختار	معمــاری	خانــه	هــای	کرمانــی	مــی	گويد:	
در	معمــاری	اصيــل	کرمانــی	خانــه	هــا	بــا	ديوارهــای	بلنــد	محصــور	
ــه	 ــن	ســمت	وجــود	پنجــره	ب ــه	اي ــان	قاجــار	ب ــا	از	زم ــد	ام ــوده	ان ب

ســمت	کوچــه	در	خانــه	نيــز	متــداول	مــی	شــود.
صادقــی	مــی	گويــد:	اگــر	هميــن	االن	هــم	در	خانــه	هــای	قديمــی	
را	مشــاهده	کنيــد	دو	کــوالن	مــی	بينيــد	در	واقــع	يــک	کــوالن	زنانه	
ــب	 ــوده	اســت	و	صاح ــردان	ب ــوالن	مخصــوص	م ــک	ک ــوده	و	ي ب
ــا	 ــی	متوجــه	مــی	شــده	يــک	زن	و	ي ــه	مســائل	مذهب ــا	ب ــه	بن خان
يــک	مــرد	پشــت	خانــه	اش	اســت	و	در	ورودی	خانــه	ســردر	و	مکانی	
بــرای	نشســتن	بــوده	کــه	بــه	آن	پيــر	نشــين	مــی	گفتند	کــه	موجب	

آســايش	کســی	بــوده	کــه	بــه	خانــه	مراجعــه	مــی	کــرده	اســت.
وی	مــی	افزايــد:	بعــد	از	بــاز	شــدن	در	خانــه	فرد	نمــی	توانســته	داخل	
خانــه	را	ببينيــد	بلکــه	وارد	يــک	فضــای	هشــتی	مــی	شــده	اســت	و	

ــه	اندرونــی	 ــا	دو	ســالن	مواجــه	مــی	شــده	کــه	يکــی	ب درنهايــت	ب
خانــه	راه	داشــته	و	ديگــری	بــه	بيرونــی	ختــم	مــی	شــده	اســت	کــه	
اندرونــی	مخصــوص	اعضــای	خانــواده	کــه	محــرم	بــوده	انــد	مــی	
ــه	 ــته	ک ــرار	داش ــه	ق ــان	خان ــز	ميهم ــی	ني ــده	و	در	بخــش	بيرون ش

شــامل	تــاالر	و	يــک	حيــاط	جــدا	بــوده	اســت.
ــرا	 ــا	حــوض	و	اکث ــه	ه ــاط	خان ــد:	در	حي ــی	گوي ــن	کارشــناس	م اي
چهــار	نــوع	باغچــه	بنــا	بــه	چهــار	فصــل	وجــود	طراحــی	مــی	شــده	
اســت	امــا	درختــان	اصلــی	بــه	گونــه	ای	انتخــاب	مــی	شــده	انــد	که	
در	تابســتان	ســايه	داشــته	باشــند	و	در	زمســتان	بــدون	بــرگ	باشــند	

کــه	آفتــاب	وارد	حيــاط	شــود.
ــه	 ــا	ب ــه	بن ــک	از	ارکان	خان ــاد	هــر	ي ــه	مــی	دهــد:	ابع ــی	ادام صادق
تــوان	مالــی	خانــواده	بــوده	اســت	امــا	زيــر	همــه	اتــاق	هــا	زيــر	زمين	

قــرار	داشــته	و	اتــاق	هــا	باالتــر	بنــا	مــی	شــدند.
وی	مــی	گويــد:	اتــاق	هــا	بنــا	بــه	درهايــی	کــه	داشــته	انــد	کاربــری	
شــان	تعريــف	مــی	شــده	اســت	و	نامگــذاری	مــی	شــدند	مثــاًل	اتاق	
ــه	معمــواًل	 ــا	وجــود	داشــته	اســت	ک ــه	ه ــا	9	دری	در	خان دو	دری	ت
اتــاق	هــای	هشــت	دری	و	9	دری	بــرای	مهمــان	هــا	بــوده	اســت	و	
بــه	آن	هــا	شــاه	نشــين	هــم	مــی	گفتنــد	کــه	ايــن	اتــاق	هــا	دور	تــا	

دور	خانــه	قــرار	داشــته	انــد	و	بنــا	بــه	فصــل	از	آن	هــا	اســتفاده	مــی	
شــده	اســت.

صادقـی	ادامـه	مـی	دهـد:	بادگير	خانـه	ها	نيـز	معمـوال	در	کنار	شـاه	
نشـين	و	تـاالر	بوده	اسـت	و	زيـرآن	نيز	حوضـی	وجود	داشـته	که	بعد	
از	ورود	بـاد	بـه	درون	اتاق	کوران	می	شـده	و	بـاد	از	داالن	هـا	وارد	اتاق	
هـای	تابسـتانی	می	شـده	اسـت.	اما	اتـاق	های	زمسـتانه	کـم	پنجره	

بـوده	اند	و	بيشترشـان	با	کرسـی	گـرم	می	شـده	اند.
وی	دليــل	وجــود	زيــر	زميــن	در	ايــن	خانــه	هــا	را	نيــز	بــه	وجــود	رمز	
معمــاری	زيــر	ســطح	زميــن	مــی	دانــد	و	اينگونــه	مــی	گويد	کــه	اگر	
بنايــی	زيــر	زميــن	ســاخته	شــود	دمــای	ايــن	اتــاق	در	واقــع	هميشــه	
ــا	باالســت	و	عمــال	موجــب	 ــت	هــم	در	آن	ه ــت	اســت	و	رطوب ثاب
تثبيــت	دمايــی	معــادل	۲1	درجــه	در	تمــام	فصــول	می	شــده	اســت.

	
سقف گنبه ای رمز معتدل بودن هوا 

وی	بــه	ســقف	گنبــه	ای	خانــه	هــای	قديمــی	در	کرمــان	اشــاره	کرد	
مــی	کنــد	و	مــی	افزايــد	ايــن	نــوع	ســقف	هنــوز	هــم	در	روســتاها	و	
برخــی	از	خانــه	هــای	شــهر	کرمــان	وجــود	دارد	و	دليــل	وجــود	ايــن	
نــوع	ســقف	هــم	ايــن	بــود	کــه	از	تابــش	مســتقيم	آفتــاب	بــه	خانــه	
جلوگيــری	کننــد	و	در	هــر	زمــان	از	روز	بخشــی	از	ســقف	زيرآفتــاب	
بــوده	امــا	بخــش	ديگــر	بــه	دليــل	دايــره	بــودن	ســقف	ســايه	بــوده	و	

دمــا	را	ثابــت	نگــه	مــی	داشــته	اســت.
ــرای	 ــاران	ب ــه	معم ــار	مهندســی	خاصــی	ک ــد:		در	کن ــی	گوي وی	م

ســاخت	ارکان	خانــه	داشــته	انــد	اما	تزئيــن	خانــه	يکــی	از	ارکان	مهم	
بــوده	چــون	خانــه	بايــد	فضايــی	زيبــا	و	مفــرح	بــه	خصــوص	بــرای	
بخــش	اندرونــی	کــه	زنــان	در	آن	زندگی	مــی	کردنــد	برخودار	باشــد.	
اســتفاده	از	تصويرگــری،	کاشــيکاری،	گــچ	بــری	و	آجرهــای	حکاکی	
شــده	و	فــرم	دهــی	در	هميــن	راســتا	در	خانــه	هــا	انجــام	مــی	شــده	

اســت.
ــبک	 ــش	س ــد:	در	بين ــی	گوي ــی	م ــان	شناس ــز	کرم ــس	مرک رئي
معمــاری	ســنتی	و	آميــزه	آن	بــا	ســبک	معمــاری	اســالمی	هميشــه	
بهتريــن	هــا	بــرای	ســکونت	گاه	هــای	خــاص	در	نظــر	گرفتــه	مــی	

ــد. ش
ــر	 ــردن	در	کوي ــد:	زندگــی	ک ــی	افزاي ــی	گالب	زاده«	م »محمــد	عل
و	بهــره	گيــری	از	امکانــات	کويــری	هميشــه	بهتريــن	شــيوه	بــرای	

ــوده	اســت. زندگــی	ب
محمــد	معمــار	يــزدی	معمــار	مجموعــه	گنجعلــی	خــان	بــدون	وضو	
کار	خــود	را	شــروع	نمــی	کــرد.	هميــن	امــر	هــم	باعــث	شــده	ايــن	
مجموعــه	بعــد	از400	ســال	ســرپا	باقــی	بمانــد	و	مايــه	افتخار	باشــد.
ــيوه	 ــن	ش ــدی	بهتري ــقف	گنب ــتفاده	از	س ــد:	اس ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــر	 ــژه	ه ــح	وي ــتفاده	از	مصال ــت	و	اس ــق	اس ــن	مناط ــاری	در	اي معم

ــه	 ــوای	آن	منطق ــرايط	آب	و	ه ــتفاده	از	ش ــر	اس ــاف	ب ــه	مض منطق
ــی	 ــر	ايران ــا	دســت	و	فک ــته	اســت	و	ب ــود	را	داش ــی	خــاص	خ زيباي

ــت. ــده	اس ــی	ش ــام	م انج
ــاص	 ــت	خ ــت	و	معرف ــا	ني ــاران	ب ــه	معم ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
اســالمی	خــود	کار	مــی	کردنــد،	اظهــار	کــرد:	محمــد	معمــار	يــزدی	
معمــار	مجموعــه	گنجعلــی	خــان	بــدون	وضــو	کار	خــود	را	شــروع	
نمــی	کــرد،	هميــن	امــر	هــم	باعث	شــده	ايــن	مجموعــه	بعــد	از400	

ســال	ســرپا	باقــی	بمانــد	و	مايــه	افتخــار	باشــد.
ــال	تاســف	زشــت	 ــا	کم ــال	حاضــر	ب ــد:	در	ح ــی	کن ــوان	م وی	عن
ــه	 ــاری	را	در	جامع ــوع	معم ــن	ن ــی	انديشــه	تري ــن	و	ب ــن،	بدتري تري

ــاهد	هســتيم. ش
وی	بــا	اشــاره	بــه	معمــاری	غلــط		بــر	گرفتــه	از	ســبک	هــای	خارجی	
در	مناطــق	کويــری،	می	گويد:	اســتفاده	از	ســقف	شــيروانی	و	شيشــه	
بــرای	معمــاری	در	مناطــق	کويــری	بــا	وجــود	خورشــيد	تابــان	کــه	
يــک	نعمــت	بــی	نظيــر	بــرای	اســتفاده	از	انــرژی	هــای	پــاک	اســت	

ــتباهی	است. کاری	اش
ــاری	 ــه	از	معم ــر	گرفت ــط	ب ــاری	غل ــد:	معم ــی	کن ــح	م وی	تصري
خارجــی	باعــث	صــرف	هزينــه	هــای	زيــادی	در	خصــوص	خنــک	
نگــه	داشــتن	خانه	هــا	می	شــود	در	گذشــته	منقــل	آتــش	خانــه	را	در	
فصــل	زمســتان	گــرم	نگــه	مــی	داشــت	امــا	امــروزه	بــا	ايــن	ســبک	

معمــاری	انــرژی	بــرق	زيــادی	بايــد	مصــرف	شــود.
	

راه انــدازی اتــاق فکــر احیــای ســبک زندگــی ایرانــی 
در کرمــان

وی	از	راه	انــدازی	اتــاق	فکــر	بــا	حمايــت	اســتاندار	کرمــان	خبــر	مــی	
دهــد	و	مــی	گويــد:	افــراد	متخصــص	يــک	روز	در	طــول	هفتــه	دور	
هــم	جمــع	می	شــوند	تــا	در	خصــوص	برجــا	مانــدن	ســبک	معماری	

ســنتی	اســالمی	در	کرمــان	راه	حلــی	بيانديشــند.
ــا	 ــری	ب ــش	ارتباط	گ ــای	ســنتی	نق ــده	کارشناســان	خانه	ه ــه	عقي ب
ــه،	 ــای	اجتماعــی	از	خان ــان	پوي ــد؛	چنانکــه	جري ــی	دارن جامعــه	ايران
کوچــه	و	محلــه	شــکل	می	گيــرد	از	ايــن	جهــت	اســت	کــه	معمــاری	
ايرانــی	نيــز	دســتخوش	تهاجــم	فرهنگــی	شــده	اســت	و	امــروزه	بايد	
مصاديــق	دســت	انــدازی	غــرب	در	فرهنــگ	ايرانــی	را	در	معمــاری	

هــم	دنبــال	کــرد.
ــاری	 ــبک	معم ــردن	س ــا	وارد	ک ــی	ب ــان	شناس ــز	کرم ــس	مرک رئي
خارجــی	مخالفــت	و	معتقــد	اســت:	همانطــور	کــه	کشــورهای	ديگــر	
از	ورود	معمــاری	خشــت	و	گل	جلوگيــری	مــی	کننــد	مــا	هــم	اجــازه	

ايــن	کار	را	بــه	آن	هــا	نمــی	دهيــم.
وی	بــا	بيــان	اينکــه	هــر	کســی	بــا	هــر	تفکــری	و	فرهنگــی	نمــی	
توانــد	الگــوی	معمــاری	خــود	را	بــه	ما	تحميــل	کند،	مــی	گويــد:	اين	
الگــو	عــالوه	بــر	اينکــه	ظاهــر	شــهر	را		تحــت	تاثيــر	قــرار	مــی	دهد،	

بــر	روی	فرهنــگ	مــردم	آن	شــهر	هــم	موثــر	اســت.
ــی	 ــنتی	ايران ــاری	س ــالم،	معم ــا	ورود	اس ــد:	ب ــی	افزاي گالب	زاده	م
تحــول	پيــدا	کــرد	و	تکامــل	يافــت؛	ارزشــمندترين	تاثيــر	معمــاری	
ســنتی	بــر	جامعــه	مــا	ايــن	بــود	کــه	زمينــه	انــس	و	الفــت	را	فراهــم	

مــی	کــرد.
وی	ادامـه	مـی	دهـد:	خانه	هـای	قديمی	در	چهار	سـمت	و	سويشـان	

اتـاق	بود	کـه	اعضـای	خانـواده	با	هـم	زندگی	مـی	کردند.
گالب	زاده	توضيــح	مــی	دهــد:	در	طــول	تاريــخ،	خانــه	هــا	و	کوچــه	
ــا	جامعــه	ايرانــی	 هــای	ســنتی	شــهر	توانســته	انــد	ارتبــاط	قــوی	ب

ايجــاد	کننــد.
شــهر	کرمــان	با	وجــود	تمــام	فــراز	و	نشــيب	هايــی	کــه	در	خصوص	
حفــظ	و	مرمــت	بناهــای	تاريخــی	طــی	کــرده	امــا	هنــوز	هــم	يکــی	
از	مهمتريــن	شــهرهايی	اســت	کــه	بافــت	ســنتی	خــود	را	تــا	حــدود	

بســيار	زيــادی	حفــظ	کــرده	اســت.
مــردم	همچنــان	در	خانــه	هــای	تاريخــی	دور	هــم	جمــع	مــی	شــوند	
ــای	 ــينی	ه ــی	و	دور	س ــای	کرمان ــه	ه ــا	روی	قاليچ ــوان	ه روی	اي
قهــوه	قوتــو	و	کلمپــه	کرمانــی	مــی	نشــينند	و	درحالــی	کــه	مــردان	
از	خاطراتشــان	ســخن	مــی	گوينــد	زنــان	و	دختــران	بــر	پتــه	هــای	
دســت	بافــت	کرمانــی	ســوزن	مــی	زننــد	و	اميدوارنــد	ايــن	ســبک	

زندگــی	بــرای	نســل	هــای	بعــد	نيــز	ادامــه	يابــد.

معماری ایرانی- اسلامی
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خانه هــای قدیمــی بوشــهر و معمــاری 
خــاص آن رو بــه فراموشــی اســت 
ایــن  از  دیگــر خبــری  امــروزه  و 
ــه  ــای ســاخت و ســاز نیســت و جــای خــود را ب روش ه
آپارتمان هایــی داده اســت کــه هــر روز در گوشــه ای از 

شــهر می روینــد. 

دور	تــا	دور	بوشــهر	را	کــه	می	گــردی	ديگــر	خبــری	از	ســبک	های	
ــار	 ــاری	دچ ــت؛	معم ــهر	نيس ــن	ش ــازی	در	اي ــی	خانه	س قديم
ــر	 ــه	روز	کوچک	ت ــا	روز	ب ــت	و	خانه	ه ــده	اس ــم	ش ــی	عظي تحول
و	حيــاط	خانه	هــا	تنگ	تــر	می	شــود	و	خانه	هــای	پــر	از	در	و	

ــد. ــی	می	دهن ــای	آپارتمان ــه	واحده ــود	را	ب ــای	خ ــره	ج پنج
ــز	در	 ــی	ني ــبک	زندگ ــا،	س ــن	معماری	ه ــر	اي ــا	تغيي ــان	ب همزم
گــذر	زمــان	ذره	ذره	تغييــر	می	کنــد،	رســوم	قديمــی	کــم	کــم	بــه	
دســت	فراموشــی	ســپرده	می	شــوند	و	ســبک	جديــد	جای	ســبک	
ــوژی،	 ــا	پيشــرفت	و	ارتقــای	تکنول کهــن	می	نشــيند.	همزمــان	ب
انســان	ها	بــا	مدرنيتــه	همــراه	شــدند	و	در	مســير	پيوســتن	بــه	اين	
مــوج	هــر	ســبک	و	رســمی	را	متناســب	بــا	زمــان	خــود	دگرگــون	

ــد. کردن
کوچه	هــا	و	گذرهــا	کــم	کــم	فرســوده	شــدند،	درختــان	مرکبــات،	
گل	کاغــذی،	گياهــان	فصلــی	و...	کــه	نمــای	زيبــا	و	دل	انگيــزی	
ــدند	و	 ــد	ش ــب	ناپدي ــد،	اغل ــيرها	می	دادن ــا	و	شناش ــه	کوچه	ه ب

آنهايــی	هــم	کــه	مانده	انــد	نيــز	زيــاد	اميــدی	بــه	بقــا	ندارنــد.
ــم	جــای	 ــازار	قدي ــر	طــاق	ب ــا	زي صــدای	آهنگــران	و	دوره	گرده
خــود	را	بــه	هياهــوی	مردمــان	جديــد	داده	اســت؛	درخــت	
ــس	از	 ــد	و	پ ــی	ش ــی	ناآگاه ــم،	قربان ــازار	قدي ــان	ب ــال	مي کهنس
عمــری	دراز	کــه	ســايه	بان	مــردم	بــازار	بــود،	قطــع	و	نابــود	شــد.	
آری	شــايد	بتــوان	گفــت	رفــاه	و	راحتــی	در	مقايســه	با	عهــد	قديم	
بيشــتر	شــده	اســت	امــا	نمادهــا	و	رســومات	نيــز	تغييــر	کــرده	و	

امــروزی	شــده	اند.
خانــه	ای	قديمی	واقــع	در	محله	دهدشــتی،	پرابهــت	و	زيبــا،	يادگار	
گذشــته؛	چشــمانت	را	کــه	ببنــدی	می	توانــی،	زنــان	مينــار	پــوش	
خانــه	را	تصــور	کنــی	کــه	ماهی	هــای	صبــور	آمــاده	طبــخ	را	بــه	
ــير	 ــاز	و	س ــنيز	و	پي ــر	از	گش ــان	را	پ ــا	شکمش ــد	ت ــخ	می	برن مطب

تفــت	داده	شــده	کننــد.
ــت	 ــاخه	درخ ــکی	از	ش ــود،	گنجش ــد	می	ش ــه	بلن ــير	ک ــوی	س ب
نارنــج	وســط	حيــاط	می	پــرد،	صــدای	گفت	وگــو	از	طبقــه	
ــل	 ــم	وص ــه	ه ــا	را	ب ــه	اتاق	ه ــی	ک ــای	چوب ــد،	دره ــاال	می	آي ب

می	کننــد،	همــه	نيمــه	بــاز	و	يــا	بازنــد	تــا	هــوای	مطبــوع	اواخــر	
ــه	بدهــد. ــه	خان ــازه	ب ــی	ت اســفند	جان

آفتــاب	زيبــای	زمســتانی	از	پشــت	پنجــره	بــه	داخــل	روی	فــرش	
دســتباف	تبريــز	می	نشــيند،	شيشــه	های	زنگــی	پنجــره،	رنگيــن	
کمــان	می	ســازد	و	رقــص	رنگ	هــا	و	نســيم	خنــک	مجموعــه	ای	

شــاعرانه	را	مهيــا	مــی	کنــد.
ــد،	از	دور	 ــی	خورن ــاحل	م ــه	س ــه	ب ــا	ک ــای	دري ــوج	ه صــدای	م

ــد... ــی	آي ــت	م دس
چشــمانت	را	کــه	بــاز	کنــی	رويــا	تمــام	می	شــود	و	چنــد	دهــه	بــه	
ــدر	هــم	گــوش	دهــی	 ــون	هــر	چق ــاب	می	شــوی؛	اکن ــو	پرت جل
ــين	ها	و	 ــوق	ماش ــدای	ب ــان	ص ــا	را	از	مي ــدای	دري ــی	ص نمی	توان
ســرو	صــدای	شــهر	بشنويچشــمانت	را	کــه	بــاز	کنــی	رويــا	تمــام	
ــون	هــر	 ــاب	می	شــوی؛	اکن ــو	پرت ــه	جل ــد	دهــه	ب می	شــود	و	چن
ــان	 ــا	را	از	مي ــدای	دري ــی	ص ــی	نمی	توان ــوش	ده ــم	گ ــدر	ه چق
ســرو	 و	 ماشــين	ها	 بــوق	 صــدای	

صــدای	شــهر	بشــنوی.
حــاال	ديگــر	از	ســبک	معماری	گذشــته	
خانه	هــای	 همــان	 فقــط	 بوشــهر	
ــن	 ــد	و	اي ــادگار	مانده	ان ــه	ي ــی	ب تاريخ
روزهــا	هــر	خانــه	ای	کــه	ســاخته	
ــی	 ــد	و	گاه ــه	ســبک	جدي ــود،	ب می	ش
ســبک	های	 از	 الهام	گيــری	 بــا	
ــوند. ــاخته	می	ش ــی	س ــاری	غرب معم
هنــوز	می	تــوان	از	معمــاری	خــاص	
ــان	 ــا	هم ــت	و	ب ــام	گرف ــهر	اله بوش
نمادهــا	خانــه	هــای	زيبــا	ســاخت.	
ــزان	 ــگاه	و	مي ــوع	ن ــه	ن ــن	ب ــايد	اي ش
تطبيــق	پذيــری	افــراد	بــر	مــی	گــردد.
خــود	 قديمــی	 هــای	 عمــارت	
می	تواننــد	محلــی	بــرای	توليــد	و	ارائــه	
ــند؛	 ــهر	باش ــک	ش ــت	ي ــخ	و	هوي تاري
ــد،	حــس	 ــان	می	توان ــر	دو	زم ــد	ه پيون
ــد	 ــان	جدي ــه	انس ــودن	را	ب ــق	و	ب تعل
ــه	 ــن	ک ــين	و	ف ــر	ماش ــد.	در	عص بده
ــه		دور	 آدم	هــا	به	شــدت	از	احساســات		ب

ــد	راهــی	 ــی	می	توان ــای	کل ــودن	مشــترک	و	م ــن	ب می	شــوند.	اي
ــد. ــه	باش ــراد	جامع ــده	اف ــت	پنهان	ش ــن	عطوف ــرای	برانگيخت ب
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شــرايط	اقليمــی،	مســائل	فرهنگــی	و	به	ويــژه	مذهــب	در	
ــت؛	 ــوده	اس ــر	ب ــهر	مؤث ــا	در	بوش ــاخت	خانه	ه ــکل	گيری	و	س ش
آب	و	هــوای	گــرم	و	مرطــوب	مهمتريــن	ويژگــی	در	شــکل	گيری	
خانه	هــا	در	بوشــهر	قديــم	اســت.	بناهــای	قديمــی	بوشــهر	دارای	
خصوصيــات	زيبــا	و	منحصــر	بــه	فــردی	هســتند	کــه	بعضــی	از	
ايــن	خصوصيــات	در	هيــچ	جــای	ديگــر	ايــران	ديــده	نمــی	شــود.
خانــه	هــای	بوشــهر	در	ارتفــاع	گســترش	يافتــه	انــد	کــه	دارای	دو	
تــا	چهــار	طبقــه	هســتند،	بناهــای	بوشــهر	در	عيــن	درون	گرايــی	
دارای	نوعــی	حالــت	برون	گرايــی	نيــز	هســتند،	خانه	هــای	بافــت	
دارای	حيــاط	مرکــزی	و	اتاق	هــای	اطــراف	آن	هســتند؛	آب	انبــار	و	

باغچــه	و	چــاه	آب	نيــز	از	عناصــر	آن	محســوب	می	شــود.
ــاط	 ــه	داخــل	حي ــا	ب در	بناهــای	قديمــی	بوشــهر،	بعضــی	اتاق	ه
بازشــو	و	ديــد	دارنــد	ولــی	بيشــتر	اتاق	هــا	بــه	بيــرون	نيــز	بازشــو	
دارنــد	کــه	گاهــی	تعــداد	بازشــوها	از	دو	طــرف	و	کناره	هــا	بــه	1۲	

ــد. ــدد	می	رس ع
وجــود	شيشــه	های	رنگــی	و	ارســی	های	گــره	چينــی	شــده	
و	طاق	هــای	هاللــی	زيبائــی	خاصــی	بــه	بناهــا	بخشــيده	
ــده	 ــی	ش ــره	چين ــی	های	گ ــی	و	ارس ــه	های	رنگ ــتوجود	شيش اس
و	طاق	هــای	هاللــی	زيبائــی	خاصــی	بــه	بناهــا	بخشــيده	اســت.	
يــک	بنــا	از	اجــزای	مختلفــی	تشــکيل	شــده	کــه	بعضــی	از	ايــن	
عناصــر	نقــش	عملکــردی	و	برخــی	ديگــر	نقــش	تزئينــی	دارنــد.
ــش	 ــک	چرخ ــا	ي ــواًل	ورودی	ب ــهر	معم ــاختمان	های	بوش در	س
فضــای	بيرونــی	را	بــه	داخــل	خانــه	ارتبــاط	می	دهــد	و	در	نتيجــه	
ديــد	بصــری	خــارج	بــه	داخــل	خانــه	قطــع	می	شــود	ورودی	بــه	
ــه	 ــی	دو	لنگ ــروف	اســت	و	دارای	درب	چوب ــا	دروازه	مع هشــتی	ي

ــه	اســت. ــای	برنجــی	و	کوب ــا	نقــش	گل	ميخ	ه ــزرگ	ب ب
يکــی	از	خصوصيــات	ورودی	در	بناهــای	قديمــی	بوشــهر	وجــود	

ــور	و	هــوا	اســت. ــرای	عبــور	ن ــاالی	آن	ب ــه	ای	در	ب روزن
بيشــتر	خانــه	هــا	دارای	سيســتم	حيــاط	مرکزی	هســتند	کــه	ابعاد	
ايــن	حياط	هــا	بــزرگ	نيســت	و	دليــل	ايــن	امــر	ايجــاد	حداکثــر	
ــزی	 ــاط	مرک ــا	دور	حي ــواًل	دور	ت ــاً	معم ــت،	ثاني ــايه	در	آن	اس س
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ــا	اســت.	باغچــه،	 ــاط	و	بن ــن	حي ــرار	دارد	کــه	وســط	اي ــی	ق رواق
ــاط	هســتند. حــوض	آب	و	چــاه	از	عناصــر	حي

يکــی	از	عناصــر	مهــم	بناهــای	بوشــهر	تــراس	اســت؛	تــراس	يــا	
ــا	 ــن	تراس	ه ــت،	اي ــوای	آزاد	اس ــری	از	ه ــرای	بهره	گي ــه	ب طارم
ــا	ســايه	بان	ها	خــود	مانــع	تابــش	مســتقيم		نــور	خورشــيد	مــی	 ب

شــوند.
ــد؛	»شناشــيل«	 ــرار	دارن ــی	ق بعضــی	طارمه	هــا	در	قســمت	بيرون
ــه	 ــا	در	طبق ــوی	اتاق	ه ــه	جل ــت	ک ــی	اس ــراس	چوب ــی	ت نوع
ــا	 ــده	فضاه ــاط	دهن ــر	و	ارتب ــرای	معب ــده	و	ب ــی	نصــب	ش فوقان
ــرون	نصــب	 ــز	در	بي اســتفاده	می	شــود.	بعضــی	از	شناشــيل	ها	ني
شــده	و	بــا	کرکــره	چوبــی	بســته	می	شــود	و	دارای	ســقف	هســتند.

	
نقش آب و هوا در معماری

ــک	و	دارای	 ــر	بســيار	باري ــوا	معاب ــت	ه ــردن	رطوب ــم	ک ــرای	ک ب
ــوع	اســتقرار	ســاخته	شــده	اســت	و	ســاختمان	های	دو	طــرف	 تن
معبــر	دارای	ارتفــاع	زياد	هســتندمنطقه	ای	کــه	بوشــهر	در	آن	واقع	
شــده	دارای	آب	و	هــوای	گــرم	اســت؛	از	مشــخصات	ايــن	نــوع	آب	
و	هــوا	بــاال	بــودن	رطوبــت	هــوا	و	گرمــای	شــديد	و	طاقت	فرســا	

ــر	بســيار	باريــک	و	 ــرای	کــم	کــردن	رطوبــت	هــوا	معاب اســت.	ب
ــاختمان	های	دو	 ــت	و	س ــده	اس ــاخته	ش ــتقرار	س ــوع	اس دارای	تن
ــر	 ــت	معاب ــن	حال ــتند،	اي ــاد	هس ــاع	زي ــر	دارای	ارتف ــرف	معب ط
ــور	 ــش	مســتقيم	ن ــع	تاب ــا	ســايه	اندازی،	مان ــر	اينکــه	ب عــالوه	ب
ــر	کــوران	هــوا	ايجــاد	 ــر	ديوارهــا	مــی	شــود،	در	معاب خورشــيد	ب

کــرده	و	باعــث	پاييــن	آمــدن	رطوبــت	مــی	شــود.
ــر،	 ــت	معاب ــن	آوردن	رطوب ــر	پايي ــالوه	ب ــوا	ع ــوران	ه ــن	ک اي
ــد.	 ــز	جــذب	می	کن ــای	دو	طــرف	کوچــه	را	ني ــت	ديواره رطوب
بــا	خشــک	شــدن	ايــن	ديوارهــا	بــه	دليــل	اســتفاده	از	مصالــح	
ســاختمانی	مناســب	کــه	همــان	ســنگ	های	متخلخــل	
دريايــی	و	مــالت	اســت،	رطوبــت	فضــای	داخلــی	نيــز	جــذب	

می	شــود.
ــل	توجــه	ديگــری	 رنــگ	ســطوح	در	بافــت	تاريخــی	مســأله	قاب
ــود	و	 ــتفاده	ش ــن	اس ــای	روش ــده	از	رنگ	ه ــعی	ش ــه	س ــت	ک اس
ــه	رنــگ	ســفيد	درآينــد.	ايــن	انتخــاب	 در	حــد	امــکان	ســطوح	ب
رنــگ	بــرای	عــدم	جــذب	گرمــای	حاصــل	از	تابــش	نور	خورشــيد	

ــت. اس
ــی	 ــاحل	درياي ــار	س ــری	در	کن ــت	قرارگي ــم	به	عل ــهر	قدي بوش
خليــج	فــارس	و	مــراوده	بــا	کشــورهای	خارجــی	نظيــر	هنــد،	اروپا،	
آفريقــا،	تحــت	تأثيــر	فرهنــگ	ايــن	ملت	هــا	قــرار	گرفتــه	و	دارای	
ــه	 ــه	خــود	گرفت ــی	ب ــه	بوم ــی	اســت	کــه	جنب ســبک	های	تلفيق

اســت	مــردم	بوشــهر	تمامــی	فرهنگهــای	ملــت	بيگانــه	را	در	خود	
جــذب	کــرده	و	جامــه	نوينــی	بــه	آن	پوشــانده	اســت	کــه	از	جملــه	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــيقی	محل ــزاداری	و	موس ــم	ع ــا	مراس ــن	آئينه اي

تحــت	تأثيــر	فرهنــگ	آفريقــا	قــرار	گرفتــه	اســت.
	

تفاوت معماری قدیم و خانه های امروزی
ــا	 ــهر	ب ــی	بوش ــالت	قديم ــای	مح ــه	ه ــس	کوچ ــه	و	پ کوچ
ديوارهــای	بلنــد	خانه	هــا،	شناشــيل	ها،	درختــان	مرکبــات	و	
گل	هــای	صورتــی	و	خوش	رنــگ	گل	کاغــذی	و...	همــه	کدهايی	
ــه	می	انديشــده	اند	و	 ــه	چگون ــی	گذشــتگانمان	هســتند	ک از	زندگ

ــد. ــت	کرده	ان ــور	زيس چط
ــار	 ــر	در	کن ــت	دو	نف ــه	زحم ــک	و	ب ــور	ي ــرای	عب ــا	ب کوچه	ه
ــد،	ديوارهــا	بلنــد	و	ســاختمان	ها	چنــد	 هــم	ســاخته	شــده	بودن
ــر	از	 ــزل،	خب ــل	من ــه	داخ ــی	ب ــا	دسترس ــد	ي ــدون	دي ــه	ب طبق
ــد	 ــه	باي ــته	اســت،	ک ــزل	داش ــل	من ــه	اه ــردم	ب ــگاه	م ــوع	ن ن
ــرای	 ــا	ب ــيده	بمانندکوچه	ه ــان	پوش ــگاه	نامحرم ــظ	و	از	ن حف
عبــور	يــک	و	بــه	زحمــت	دو	نفــر	در	کنــار	هــم	ســاخته	شــده	
ــد	 ــدون	دي ــد	و	ســاختمان	ها	چنــد	طبقــه	ب ــد،	ديوارهــا	بلن بودن

يــا	دسترســی	بــه	داخــل	منــزل،	خبــر	از	نــوع	نــگاه	مــردم	بــه	
اهــل	منزل	داشــته	اســت،	کــه	بايــد	حفــظ	و	از	نــگاه	نامحرمان	

ــد. ــيده	بمانن پوش
ــم	 ــاوت	اســت؛	اگــر	در	قدي ــا	گذشــته	متف ــا	وضعيــت	ب امــروز	ام
ــا	اتاق	هــای	 ــه	بــزرگ	ب ــواده	در	کنــار	هــم	در	يــک	خان چنــد	خان
ــد	 ــک	واح ــواده	در	ي ــر	خان ــروز	ه ــد،	ام ــی	می	کردن ــدد	زندگ متع
ــای	 ــم	خانه	ه ــروز	ه ــد	ام ــد؛	هرچن ــی	می	کن ــی	زندگ آپارتمان
ــی	تعدادشــان	کــم	اســت	و	ســبک	 ــزرگ	ســاخته	می	شــوند	ول ب

ــدارد. ســاخت	آنهــا	هــم	شــباهتی	بــه	گذشــته	ن
ــتن	 ــم	نداش ــم	ک ــده	اند	و	ک ــر	ش ــک	و	کوچک	ت ــا	کوچ خانه	ه
حيــاط	در	خانــه	تبديــل	بــه	يــک	عــادت	و	رســم	می	شــود	و	همــه	
بــا	ايــن	وضعيــت	کنــار	می	آينــد؛	شــايد	حياط	هــا	ديگــر	کاربــردی	

هــم	ندارنــد.
ــره	 ــروز	ديگــر	در	خانه	هــا	شيشــه	های	رنگــی	و	ارســی	های	گ ام
ــنگ	های	 ــت	و	س ــا	نيس ــی	زيب ــای	هالل ــده	و	طاق	ه ــی	ش چين
تزئينــی	و	پنجره	هــای	دوجــداره	و	درب	هــای	ضــد	ســرقت	جــای	

آنهــا	را	گرفتــه	اســت.
ــومينه	 ــت	و	ش ــری	نيس ــی	خب ــای	نفت ــر	از	بخاری	ه ــاال	ديگ ح
و	بخــاری	گازی	جايگزيــن	آن	شــده؛	کولــر	گازی	و	چيلــر	و	
پکيج	هــای	مــدرن،	جزئــی	از	نيازهــای	اساســی	خانه	ســازی	

ــت. ــده	اس ش

سبک زندگی جدید و افزایش فاصله مردم از هم
بــا	تغييراتــی	کــه	در	معمــاری	خانه	هــا	و	گذرهــا	صــورت	
گرفتــه	اســت،	ســبک	زندگی	هــا	و	نحــوه	ارتبــاط	مــردم	بــا	هــم	
ــم	 ــردم	از	ه ــه	م ــد	فاصل ــر	می	رس ــه	نظ ــرده	اســت	و	ب ــر	ک تغيي
بيشــتر	شــده	اســت.	گذرهــای	تنــگ	کــه	محــل	رفــت	و	آمــد	و	
ــض	و	 ــای	عري ــه	خيابان	ه ــل	ب ــود،	تبدي ــردم	ب ــد	م ــد	و	بازدي دي
بلوارهــای	پهــن	شــده	اســت	و	باعــث	شــده	تــا	هم	محله	ای	هــا	و	

ــد. ــور	کنن ــم	عب ــتری	از	ه ــه	بيش ــا	فاصل ــايه	ها	ب همس
ــه	فضــا	را	 ــد	ک ــدد	بودن ــای	متع ــا	دارای	اتاق	ه در	گذشــته	خانه	ه
ــا	و	 ــا	و	مادره ــا،	پدره ــا	و	مادربزرگ	ه ــی	پدربزرگ	ه ــرای	زندگ ب
فرزنــدان	در	کنــار	هــم	فراهــم	کــرده	بــود	ولــی	امــروزه	هــر	يــک	

ــد. ــواده	در	گوشــه	ای	از	شــهر	زندگــی	می	کن از	اعضــای	خان
شــايد	در	گذشــته	شب	نشــينی	ها	يکــی	از	اجــزای	غيرقابــل	
ــينی	ها	 ــن	شب	نش ــروز	اي ــی	ام ــود	ول ــردم	ب ــی	م ــر	در	زندگ تغيي
ــازی	داده	 ــای	مج ــای	فض ــور	در	گروه	ه ــه	حض ــود	را	ب ــای	خ ج
اســت	و	آن	هــم	نــه	بــرای	گرفتــن	حــال	و	احــوال	از	هــم	بلکــه	

ــوک	و	.... ــار	و	ج ــتراک	اخب ــرای	اش ب
ــا	 ــراه	ب ــده	اند	و	هم ــره	ش ــه	خاط ــل	ب ــی	تبدي ــای	قديم خانه	ه

آن،	رفــت	و	آمدهــای	صميمانــه،	شب	نشــينی	های	مســتمر	
و	برنامه	هــای	دورهمــی	برچيــده	شــده	اندخانه	های	قديمــی	
ــای	 ــت	و	آمده ــا	آن،	رف ــراه	ب ــده	اند	و	هم ــره	ش ــه	خاط ــل	ب تبدي
ــی	 ــای	دورهم ــتمر	و	برنامه	ه ــينی	های	مس ــه،	شب	نش صميمان

ــت. ــا	نيس ــری	از	آنه ــده	اند	و	خب ــده	ش برچي

استفاده از سبک معماری قدیم سخت شده
ســاخت	خانه	هــای	قديمــی	بــه	بوتــه	فراموشــی	ســپرده	
ــتفاده	از	 ــرای	اس ــی	ب ــب	و	کاف ــن	مناس ــود	زمي ــت؛	نب ــده	اس ش
ســبک	های	قديمــی،	هزينه	هــای	بــاالی	ســاخت،	افزايــش	
اقبــال	بــه	ســبک	های	جديــد	و	مــدرن،	اســتفاده	از	سيســتم	های	
نويــن	سرمايشــی	و	گرمايشــی	و	.	.	.	باعــث	شــده	تــا	ســبک	های	

ــد. ــر	کن ــاری	تغيي معم
قيمــت	زميــن	روز	بــه	روز	بيشــتر	می	شــود	و	ايــن	موضــوع	باعــث	
ــرود	و	 ــزرگ	ن ــای	ب ــاخت	خانه	ه ــه	طــرف	س ــا	کســی	ب ــده	ت ش
ــا	 ــاع	آنه ــه	ارتف ــه	روز	ب ــا	هســتيم	و	روز	ب ــع	خانه	ه شــاهد	تجمي

ــود. ــه	می	ش اضاف
ــاری	 ــبک	های	معم ــی	از	س ــوان	بخش ــم	می	ت ــوز	ه ــه	هن البت
قديــم	را	در	ســبک	های	جديــد	معمــاری	اســتفاده	کــرد؛	اســتفاده	
ــد	 ــه	می	توان ــی	اســت	ک از	شيشــه	های	رنگــی	يکــی	از	المان	هاي

ــم	معمــاری	بوشــهر	باشــد. بيانگــر	گوشــه	ای	از	ســبک	قدي
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محلــه هــای قدیمــی شــهرهای مختلــف 
اســتان خراســان شــمالی هنــوز هــم 
ســبک  بــوی  و  رنــگ  کم وبیــش 
ــی و اســامی را در خــود  معمــاری ایران
حفــظ کــرده اســت، امــا بــه دالیــل 
متعــددی ایــن ســبک رو بــه نابــودی و 

فراموشــی اســت. 

بجنــورد	مرکــز	اســتان	خراســان	شــمالی	از	جمله	شــهرهايی	اســت	
کــه	امــروز	بــا	جمعيــت	بالــغ		بــر	۲10هــزار	نفــر،	وســعت	بيــش	از	
ــد	 ــم	رش ــرن،	به	رغ ــه	ق ــش	از	س ــت	بي ــع	و	قدم ــر	مرب 36	کيلومت
ساخت	وســازهای	جديــد	پــس	از	انقــالب	اســالمی،	به	ويــژه	پــس	
از	تبديــل	شــدن	بــه	مرکــز	اســتان	در	ســال	13۸3،	هنــوز	آثــاری	از	

ــده	می	شــود. ــی	در	آن	دي ــاری	ايران معم
ــم،	 ــدم	می	زني ــورد	ق ــی	بجن ــای	قديم ــان	کوچه	ه ــی	در	مي وقت
ــادی	را	 ــای	قديمــی	خاطــرات	زي ــه	ای	شــايد	يــک	بن در	هــر	محل
ــپری	 ــالی	را	س ــن	و	س ــه	س ــی	ک ــا	و	آن	هاي ــان	بزرگ	تره در	اذه

کرده	انــد،	زنــده	می	کنــد.
ســاخت	خانه	هايــی	کــه	بــا	فرهنــگ	ايرانــی	و	اســالمی	همخوانــی	
داشــت؛	خانه	هايــی	کــه	حريــم	داشــت،	ســاده	و	بی	پيرايــه	
ــان	 ــرش	روح	و	ج ــود،	ظاه ــر	ب ــا	آج ــام	ي و	مصالحــش	خشــت	خ
ــود؛	 ــواز	ب ــين	و	روح	ن ــش	دل	نش ــی	داد،	فضاي ــش	م ــان	را	آرام انس
ديوارهايــش	بلنــد،	درهايــش	چوبــی،	پشــت	بامش	کاه	گل	و	از	همــه	
ــر	ســاکنانش	از	زندگــی	کــردن	در	چنيــن	اماکنــی	راحــت	و	 مهم	ت

ــد. آســوده	بودن
هنــوز	هــم	بــوی	کاه	گل	آب	خــورده	از	برخــی	کوچه	هــای	قديمــی	
ــدا	 ــاران	آن	از	ابت ــه	معم ــی	ک ــد؛	خانه	هاي ــام	می	رس ــه	مش ــهر	ب ش
تــا	پايــان	ســاخت	بنــا	بــا	دقــت،	ظرافــت،	مهــارت،	مهندســی	و	بــا	
بــاور	و	ايمــان	بــه	خلــق	چنيــن	بناهايــی	اقــدام	می	کردندبه	راســتی	
هنــوز	هــم	بــوی	کاه	گل	آب	خــورده	از	برخــی	کوچه	هــای	قديمــی	
شــهر	بــه	مشــام	می	رســد؛	خانه	هايــی	کــه	معمــاران	آن	از	ابتــدا	تــا	
پايــان	ســاخت	بنــا	بــا	دقــت،	ظرافــت،	مهــارت،	مهندســی	و	بــا	باور	
و	ايمــان	بــه	ســاخت	چنيــن	بناهايــی	اقــدام	می	کردنــد؛	خانه	هــای	
ــی	 ــی	و	نقشه	کش ــروزی	در	طراح ــات	ام ــود	امکان ــم	نب ــه	به	رغ ک
ــود؛	 ــت	ب ــزش	درس ــرده	و	...	همه	چي ــاران	تحصيل	ک ــود	معم و	وج
اســتحکام،	گرمــی	در	فصــل	ســرما	و	خنکــی	در	فصــل	تابســتان	

بــدون	امکانــات	سرمايشــی	و	گرمايشــی	امــروز.

قدم زدن در کوچه های قدیمی شهر
از	ميــان	کوچه	هــای	قديمــی	ايــن	شــهر	عبــور	می	کنيــم،	از	
ــه	 ــا،	شاخه	هايشــان	ب ــه	در	برخــی	از	خانه	ه ــدی	ک ــان	تنومن درخت
ســمت	کوچــه	مايــل	شــده	و	نمــای	ديوارهــای	لــوزی	شــکل	آنان،	

ــه	 ــن	منطق ــگ	اي ــاری	و	فرهن ــوع	معم ــوان	ن می	ت
را	تشــخيص	داد؛	معمــاری	کــه	بــر	اســاس	عوامــل	
مختلفــی	همچــون	معيشــت،	روحيــه،	اعتقــاد،	
فرهنــگ	و	اقليــم	مــردم	به	صــورت	کامــال	متفــاوت	

بناشــده	اســت.
ــی	 ــهر	به	تنهاي ــن	ش ــروز	در	اي ــاری		ام ــه	معم البت
ــر	 ــه	ه ــه	ب ــت؛	بلک ــده	اس ــر	نش ــتخوش	تغيي دس
ــگ	 ــن	رن ــمان	همي ــم	آس ــا	بگذاري ــران	پ ــای	اي ج
ــران	 ــای	اي ــه	ج ــاری	در	هم ــبک	معم ــت؛	س اس
تغييــر	کــرده	و	خانه	هايــی	کــه	بــا	ســبک	معمــاری	
ايرانــی-	اســالمی	و	ســنتی		ساخته	شــده	بــود،	
ــا	 ــه	آپارتمان	ه ــود	را	ب ــای	خ ــب	و	ج ــراً	تخري اکث
ــبک	 ــه	از	س ــتر	برگرفت ــه	بيش ــی	داده	ک و	برج	هاي

ــت. ــی	اس غرب
امــروزه	به	رغــم	پيشــرفت	علــم	و	تخصصــی	

ــازها،	 ــم	مناســب	در	ساخت	وس ــود	حري ــاهد	نب ــاری	ش شــدن	معم
بی	روحــی	و	اســتحکام	نداشــتن	بناهايــی	هســتيم	کــه	محصــول	

کار	معمــاران	کم	تجربــه	اســت.
کوچــک	شــدن	خانه	هــا،	تغييــر	جنــس	در	و	پنجــره،	نــازک	شــدن	
ــط	آن	 ــه	وس ــی	ک ــذف	حياط	هاي ــه	ح ــر	از	هم ــا	و	مهم	ت ديواره
ــروز	 ــود	و	ام حوض	هــای	قديمــی،	شــمعدانی،	باغچــه	و	درخــت	ب
ــده	 ــاری	ش ــا	انب ــودرو	و	ي ــگ	خ ــه	پارکين ــل	ب ــا	تبدي ــه	آن	ه هم

ــی	آزارد. ــی	را	م ــت،	روح	آدم اس
ــد	 ــوان	در	آلبوم	هــا	دي ــن	ســبک	معمــاری		را	فقــط	می	ت ــون	اي اکن
ــا	 ــرد؛	ام ــف	ک ــرات	را	تعري ــان	داد	و	خاط ــد	نش ــل	جدي ــه	نس و	ب
ــی	 ــرور	کن ــا	م ــرات	را	در	عکس	ه ــی	و	خاط ــف	کن ــدر	تعري هرچق

ــت. ــه	آن	دوران	بازگش ــوان	ب ــر	نمی	ت ديگ
ــا	 ــی	ب ــای	قديم ــب	بناه ــتيم،	تخري ــاهد	آن	هس ــروز	ش ــه	ام آنچ
معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	بــه	دســت	ســازمان	ها	و	دســتگاه	های	
اســت	کــه	بايــد	حافــظ	ايــن	آثــار	و	بناهــا	باشــنداما	هنــوز	می	تــوان	
ــان	 ــا	هم ــت	و	ب ــو	گرف ــمالی	الگ ــان	ش ــاص	خراس ــاری	خ از	معم
شــيوه	ها	خاطــرات	را	بــرای	نســل	امــروز	زنــده	کــرد.	البتــه	ايــن	بــه	
نــوع	نــگاه	و	عاليــق	افــراد	بســتگی	دارد	و	اينکــه	ســبک	معمــاری	

اســتان	تــا	چــه	انــدازه	بــرای	آنــان	ارزشــمند	اســت.
ــای	 ــب	بناه ــتيم،	تخري ــاهد	آن	هس ــروز	ش ــه	ام ــفانه	آنچ متأس
ــه	دســت	ســازمان	ها	و	 ــی	و	اســالمی	ب ــا	معمــاری	ايران قديمــی	ب
ــا	باشــند. ــار	و	بناه ــن	آث ــظ	اي ــد	حاف ــه	باي دســتگاه	هايی	اســت	ک
ــا،	 ــن	بناه ــای	اي ــت	و	احي ــظ،	مرم ــرای	حف ــا	ب ــرورت	دارد	ت ض

ــد	و	 ــب	برس ــه	تصوي ــالمی	ب ــورای	اس ــس	ش ــی	در	مجل قوانين
در	اســتان	ها	ســازمان	ها	و	نهادهايــی	اجــرای	ايــن	مســئوليت	
ــی	 ــا	ترتيب ــن	بناه ــت	از	اي ــا	حماي ــند	و	ب ــته	باش ــده	داش ــر	عه را	ب
اتخــاذ	کننــد	تــا	بناهــای	تاريخــی	بــا	معمــاری		ايرانــی	و	اســالمی	
ــی	 ــر	دليل ــه	ه ــب	آن	ب ــظ	و	از	تخري ــان	آن	حف ــت	صاحب ــه	دس ب

ــد. ــری	کنن جلوگي

 گذری به خانه های قدیمی بجنورد
ــل	 ــاس	عوام ــر	اس ــمالی	ب ــان	ش ــای	خراس ــاری	خانه	ه ــوع	معم ن
ــاوت	 ــردم	متف ــم	م ــگ	و	اقلي ــی	همچــون	معيشــت،	فرهن مختلف
بــوده	اســت.	آب	وهــوای	ســرد	اصلی	تريــن	مولفــه	در	شــکل	دادن	

ــوده	اســت. ــه	ب ــن	منطق ــا	در	اي ــاری	خانه	ه ــوع	معم ــه	ن ب
ــرک،	 ــج،	ت ــارس،	کرمان ــف	ف ــوام	مختل ــه	اق ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ب
ترکمــن	و	تــات	اکثريــت	ســاکنان	بجنــورد	را	تشــکيل	می	دهنــد،	
ــت؛	 ــوده	اس ــاوت	ب ــهر	متف ــن	ش ــاری	در	اي ــی	و	معم ــوع	زندگ ن
ــا	 ــود	را	بن ــه	خ ــوم	خان ــاس	آداب	ورس ــر	اس ــوم	ب ــر	ق ــع	ه درواق

می	کــرده	اســت.
ــه	 ــی	کــه	ب ــد،	زمان ــه	دليــل	اينکــه	بيابان	نشــين	بودن ترکمن	هــا	ب
ــود	 ــای	خ ــاری	خانه	ه ــد،	در	معم ــينی	روی	آوردن ــمت	شهرنش س
ــای	 ــب	خانه	ه ــد.	قال ــاده	کردن ــی	بيابان	نشــينی	را	پي الگــوی	زندگ
ــاق	در	دو	 ــه	۲	ات ــوده	به	طوری	ک ــوم	ترکمــن	مســتطيل	شــکل	ب ق
ــن	اتاق	هــا	وجــود	داشــته	 ــوی	اي ــز	جل ــوان	ني طــرف	کــه	يــک	اي

اســت.
همچنيــن	فارس	هــای	بومــی	)تات	هــا(	مردمــان	
ــورد	 ــی	شــهر	بجن ــز	در	بافــت	ميان ــورد	ني بومــی	بجن
و	محلــه	هــای	جنــوب	شــهر	بجنــورد	زندگــی	
نيــز	 بجنــورد	 قديمــی	 خانه	هــای	 می	کردنــد.	
ــراً	 ــاری	اکث ــاظ	معم ــوده	و	ازلح ــاط	ب ــرف	به	حي مش
بــه	ايــوان	ورودی	مجهــز	بــوده	اســت،	امــا	در	
ساخت	وســازهای	جديــد	به	ويــژه	در	يــک	دهــه	
از	آن	حياط	هــا	خبــری	نيســت	و	فقــط	 اخيــر،	
ــازل	 ــراس	من ــبزه	کاری	و	در	ت ــا	س ــا	در	بام	ه برخی	ه
در	 خانه	هــا	 ورودی	 پيــش	 و	 می	گذارنــد	 گلــدان	
ــود. ــم	نمی	ش ــاز	خت ــای	ب ــه	فض ــز	ب ــان	ني آپارتم
به	طورکلــی	پــس	از	ســال	ها	الگــوی	معمــاری	
ــه	يک	شــکل	 ــف	خراســان	شــمالی	ب قوم	هــای	مختل
شــد	و	اکثــر	خانه	هــای	قديمــی	بــزرگ	و	قشــر	
ــم	 ــه	ه ــر	مرف ــدند	و	قش ــب	ش ــم	ترکي ــط	باه متوس
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ــده	 ــه	می	ش ــا	اضاف ــا	و	فض ــداد	اتاق	ه ــط	تع ــوده	فق ــور	ب همين	ط
ــت. اس

ــت	 ــن	باف ــت	شهرنشــينی	و	همچني ــش	جمعي ــا	افزاي ــن	ب همچني
ــب	 ــتان،	موج ــز	اس ــن	در	مرک ــت	زمي ــودن	قيم ــاال	ب ــته	و	ب پيوس
ــع	 ــا	و	برج	هــای	مرتف ــه	آپارتمان	ه ــی	ب ــا	خانه	هــای	ويالي شــده	ت
ــه	اقتصــادی	 ــل	صرف ــه	دلي ــی	ب ــای	قديم ــر	خانه	ه ــل	و	اکث تبدي

ــب	شــوند. تخري
ســاير	 و	 اســتان	 مرکــز	 در	 جديــد	 خانه	هــای	 احــداث	
ــودن	 ــت	و	محصــور	ب ــمالی	محدودي ــان	ش ــتان	های	خراس شهرس

در	حداقــل	فضــا	را	بــه	ارمغــان	آورده	اســت.

نقش آب وهوا بر معماری بجنورد
بجنورد	دارای	آب	وهوای	سـرد	و	کوهسـتانی	اسـت	به	همين	سـبب	
بيشـتر	خانه	هـا	خشـتی	و	گلـی	يـا	دارای	سـقف	چوبـی	گلـی	بـوده	
اسـت؛	طـی	يـک	دوره	محـدودی	سـقف	های	خانه	های	بجنـورد	به	

علـت	بارندگـی	زيـاد	شـيب	دار	)شـيروانی(	بوده	اند.
ــه	 ــد	ب ــه	می	ش ــيروانی	گفت ــقف	ها	ش ــن	س ــه	اي ــه	ب ــت	اينک عل
ــيه،	 ــيروان	در	روس ــام	ش ــه	ن ــی	ب ــه	در	محل ــود	ک ــن	ب ــر	اي خاط
ســقف	های	منــازل	شــيروانی	بــوده	و	از	آن	الگــو	گرفتنــد؛	امــا	طــی	
60	ســال	اخيــر	بــه	دليــل	کــم	شــدن	بارندگــی	ديگــر	از	ايــن	نــوع	
ســقف	ها	در	بجنــورد	اســتفاده	نمــی	شــود	و	ســقف	منــازل	مســطح	

شــده	اســت	تــا	در	زمــان	بــرف	هماننــد	عايــق	عمــل	کنــد.
ــورد	مرکــز	اســتان	خراســان	شــمالی	در	 ــازل	مســکونی	در	بجن من
ــا	زيرزميــن	 گذشــته	به	صــورت	يــک	طبقــه،	وياليــی	و	معمــواًل	ب
ــن	 ــل	ســرما	بي ــه	دلي ــاخته		می	شــدند	و	ب ــاال	س و	مســاحت	های	ب
زميــن	و	کــف	خانــه	فاصلــه	40	تــا	50	ســانتی	خالــی	می	گذاشــتند	
کــه	در	کــوران	رطوبــت	را	از	بيــن	می	بــرد	و	بــه	»گربــه	رو«	

ــوده	اســت. ــروف	ب مع

تأثیر معیشت بر معماری خراسان شمالی
ــا	 ــاغ	دار	و	ي ــا	ب ــر	آن	ه ــه	اکث ــمالی	ک ــان	ش ــتائيان	خراس روس

ــود	 ــغل	خ ــاس	ش ــر	اس ــود	را	ب ــای	خ ــوع	خانه	ه ــد	ن دام	دار	بودن
. ختند می	ســا

باغدارهــا	در	داخــل	منــزل	محيطــی	را	بــرای	انبــار	کــردن	
محصــوالت	خــود	و	دامــداران	محيطــی	را	بــرای	گرمــای	حيوانــات	
در	نظــر	می	گرفتنــد	تــا	در	زمــان	ســرما	از	آن	هــا	محافظــت	کننــد،	
حتــی	برخــی	از	افــراد	اتاقــی	را	بــرای	حيوانــات	در	نظــر	می	گرفتنــد.
همچنيــن	روســتاييان	در	گذشــته	خانه	هــای	خــود	را	بــا	کاه	و	گل	و	
مصالــح	»بــوم	آورد«	می	ســاختند؛	درواقــع	از	مصالحــی	کــه	در	آن	

منطقــه	وجــود	داشــته	اســتفاده	می	کردنــد.

دوری از معماری ایرانی اسالمی
ــروز	از	 ــد:	ام ــالم	می	گوي ــد	از	اس ــران	بع ــخ	اي ــتاد	تاري ــک	اس ي
معمــاری	کــه	منطبــق	بــا	معيارهــای	اســالمی	و	ايرانی	و	متناســب	
ــری	 ــد	خب ــا	باش ــاروح	و	روان	م ــازگار	ب ــی	و	س ــت	فرهنگ ــا	هوي ب
نيســت؛	بــه	هميــن	دليــل	بناهــای	امــروزی	در	کوتاه	تريــن	
ــی	و	 ــی،	افســردگی،	بی	حوصلگ ــاکنان	آن	دل	زدگ ــرای	س ــان	ب زم

بی	رغبتــی	مــی	آورد.
ــک	 ــر	اســاس	ي ــروزی	ب ــردم	ام ــد:	م ــار	می	کن ــری	اظه ــر	اکب امي
ضــرورت	اجتماعــی	و	نيــاز	شــديد	اقتصــادی	و	اجتماعــی	به	ســبک	
ــه	 ــد	ک ــد،	هرچن ــينی	روی	می	آورن ــد	و	آپارتمان	نش ــاری	جدي معم
ــی	 ــای	قديم ــا	خانه	ه ــان	ب ــی	آن ــش	درون ــه	و	آرام ــوز	روحي هن

ــازگاری	دارد. ــی	و	س همخوان
مــردم	امــروزی	بــر	اســاس	يــک	ضــرورت	اجتماعــی	و	نيــاز	شــديد	
اقتصــادی	و	اجتماعــی	به	ســبک	معماری	جديــد	و	آپارتمان	نشــينی	
ــی	 ــش	درون ــه	و	آرام ــوز	روحي ــه	هن ــد	ک ــد،	هرچن روی	می	آورن
ــری	 ــازگاری	دارداکب ــی	و	س ــی	همخوان ــای	قديم ــا	خانه	ه ــان	ب آن
می	افزايــد:	بــه	هميــن	دليــل	اســت	کــه	وقتــی	بــه	خانــه	
ــاط	 ــک	نش ــودآگاه	ي ــم،	ناخ ــا	می	روي ــا	و	مادربزرگ	ه پدربزرگ	ه
ــتر	 ــل	آن	بيش ــه	دلي ــود	ک ــاد	می	ش ــا	ايج ــی	در	م ــه	عال و	روحي
ــی	و	 ــبک	ايران ــا	س ــی	ب ــاختمان	قديم ــای	س ــات	گرفته	از	بن نش

ــت. ــالمی	اس اس

وی	تصريــح	می	کنــد:	بناهــای	امــروزی	در	قالــب	آپارتمان	نشــينی	
ــه	 ــا	ب ــده	ايم	ت ــور	ش ــط	مجب ــد،	فق ــع	کن ــا	را	قان ــد	م نمی	توان

پذيرفتــن	آن	تــن	داده	و	تحمل	کنيــم.
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	بيــان	می	کنــد:	بــه	هميــن	دليــل	اســت	کــه	
ــد	و	 ــا	روی	می	آورن ــه	باغ	ه ــوی	خان ــروز	به	س ــراد	ام ــياری	از	اف بس
ــازند	 ــم	می	س ــبک	قدي ــه	س ــی	ب ــا	خانه	هاي ــود	در	باغ	ه ــرای	خ ب
تــا	خأهــای	روحــی	و	روانــی	خــود	را	رفــع	و	روزی	از	هفتــه	را	اگــر	

ميســر	شــود،	در	آن	بــه	آســايش	و	نفــس	کشــيدن	بپردازنــد.
اکبــری	تأکيــد	می	کنــد:	مــردم	گرچــه	رغبتــی	بــرای	باقــی	مانــدن	
ــر	 ــم	اگ ــنهاد	می	کن ــا	پيش ــد،	ام ــته	ندارن ــاری	گذش ــبک	معم س
ــد؛	 ــب	نکنن ــی	را	تخري ــای	قديم ــد،	خانه	ه ــی	ندارن ــاز	و	ضرورت ني
به	خصــوص	بناهايــی	کــه	بــا	ســبک	خاصــی	ساخته	شــده	و	
ــد،	 ــور	می	کنن ــار	آن	عب وجــود	آن	در	روح	و	روان	مردمــی	کــه	از	کن

ــذار	اســت. تأثيرگ
وی	بابيــان	اينکــه	معمــاری	ايرانــی	اســالمی،	بســيار	غنــی،	پايــدار	
ــناس	و	 ــراد	سرش ــد:	اف ــد	می	کن ــت،	تأکي ــوده	اس ــزوراز	ب و	پررم
افــرادی	کــه	توانايــی	مالــی	دارنــد	بــرای	از	بيــن	نرفتــن	خاطــرات	
و	مانــدگاری	ســبک	معمــاری	قديمــی،	بناهــای	قديمــی	و	موروثــی	
ــان	دارد. را	خــراب	نکننــد؛	چراکــه	در	آن	هــا	روح	و	ســرزندگی	جري

تراکم سازی تغییر سبک معماری ایرانی
ــت	 ــش	جمعي ــد:	افزاي ــخ	می	گوي ــق	تاري ــگر	و	محق ــن	پژوهش اي
و	نيــاز	فــوری	متأســفانه	ســبب	شــده	تــا	ســبک	معمــاری	اصيــل	
ــرات	جــدی	شــود	و	تراکــم	ســازی	را	در	مناطــق	 دســتخوش	تغيي

ــم. ــازی	کني ــهر	پياده	س ــف	ش مختل
ــی	اســالمی	را	 ــد:	سياســت	ســبک	معمــاری	ايران اکبــری	می	افزاي
بــه	خاطــر	مشــکالت	مختلفــی	کــه	در	نظــام	شهرســازی	داشــتيم	
ــترش	 ــهر	را	گس ــتيم	ش ــه	می	توانس ــم	اينک ــم	عليرغ ــدا	نکردي پي
ــز	و	 ــم	و	به	جــای	متمرک ــزرگ	کني ــای	شــهر	را	ب ــم	و	حومه	ه دهي
متراکــم	کــردن،	آن	هــا	را	در	چنــد	خيابــان	اصلــی	بياوريــم	و	دســت	
ــل	 ــه	داخ ــد	ب ــرای	رفت	وآم ــم	و	ب ــهر	نزني ــی	ش ــت	قديم ــه	باف ب
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ــم. ــتفاده	کني ــرو	و...	اس ــی،	مت ــل	ريل ــايل	حمل	ونق ــهر	از	وس ش
وی	تصريــح	می	کنــد:	ايــن	اقــدام	بــرای	مانــدگاری	ســبک	
ــام	 ــه	تم ــا	اينک ــود	ت ــر	ب ــی	بهت ــالمی	خيل ــی	اس ــاری	ايران معم

ــم. ــم	بزني ــهر	را	بره ــک	ش ــاخت	ي س
اکبــری	می	گويــد:	قاعدتــاً	بايــد	زيرســاخت	های	فرهنگــی	
ــالمی	 ــی	اس ــاری	ايران ــت	معم ــه	اهمي ــم،	چراک ــالح	کني را	اص
به	عنــوان	ريشــه	و	هويــت	مــا	هنــوز	خيلــی	روشــن	نشــده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بســترهای	پژوهشــی،	آموزشــی	و	اجرايــی	بــرای	
ــگ	 ــر	فرهن ــد:	اگ ــالمی	می	گوي ــی-	اس ــاری	ايران ــای	معم احي
ــه	 ــه	جامع ــگران	ب ــط	پژوهش ــالمی	توس ــاری	اس ــداری	معم نگه
آمــوزش	داده	شــود	به	طورقطــع	آنــان	خــود	وظيفــه	حفــظ	و	

ــت. ــد	گرف ــده	خواهن ــر	عه ــا	را	ب ــوع	بناه ــن	ن ــداری	اي نگه
ــاری	 ــت	معم ــمتی	از	هوي ــع	قس ــور	قط ــد:	به	ط ــری	می	افزاي اکب
ــوع	بناهــا	 ــن	ن ــران	اســالمی	در	حفــظ،	مرمــت	و	نگهداشــت	اي اي
اســت	و	قاعدتــاً	کارهــای	علمــی	و	پژوهشــی	در	دانشــگاه	ها	توســط	
محققــان	بســياری	از	ايــن	رمــز	و	رازهــا	را	بــه	جامعــه	معرفــی	مــی	

کنــد.

از معماران قدیم درس بگیریم
وی	تصريــح	می	کنــد:	متأســفانه	امــروز	باوجودايــن	همــه	
فارغ	التحصيــل	معمــاری،	آموختــه	هــای	بســياری	از	آن	هــا،	فاصلــه	
ــی	-	 ــل	ايران ــاری	اصي ــی	معم ــبک	زندگ ــول	و	س ــا	اص ــادی	ب زي

ــد. ــالمی	دارن اس
ــرای	احيــای	ايــن	ســبک	 ايــن	اســتاد	دانشــگاه	تأکيــد	می	کنــد:	ب
ــی	 ــت،	معماران ــم	درس	گرف ــاران	قدي ــوان	از	معم ــاری	می	ت معم
ــاختند	 ــداری	می	س ــای	پاي ــد	و	بناه ــار	بودن ــا	معم ــه	به	تمام	معن ک

ــد. ــدگار	بودن ــا	مان ــا	قرن	ه ــا	ت ــن	بناه ــه	اي به	طوری	ک
بــرای	معمــاری	می	تــوان	از	معمــاران	قديــم	درس	گرفــت،	
ــی	می	ســاختند	 ــد	و	بناهاي ــار	بودن ــا	معم ــه	به	تمام	معن ــی	ک معماران
پايــدار	به	طوری	کــه	تــا	قرن	هــا	مانــدگار	بود.ايــن	محقــق	و	
پژوهشــگر	تاريــخ	ادامــه	می	دهد:	معمــاران	امــروزی	واقف	هســتند	
بنايــی	کــه	مــی	ســازند	تــا	چنــد	ســال	آينــده	کلنگــی	شــده	و	تمام	
ــا	 ــه	بن ــدار	ب ــگاه	پاي ــک	ن ــه	ي ــرا	ک ــی	رود	چ ــن	م ــا	از	بي هزينه	ه

ــد. ندارن
ــگاه	ها	 ــاری	در	دانش ــتادان	معم ــگران	و	اس ــد:	پژوهش وی	می	گوي
ــالمی	را	در	 ــی	اس ــاری	ايران ــف	معم ــای	مختل ــد	از	زواي می	توانن

ــدگاری،	 ــزوراز	مان ــی،	رم ــی،	مهندس ــون	هويت ــی	همچ قالب	هاي
ــد	اقليمــی	 ــی	بع ــا	و	حت ــا	انديشــه	ها،	آيين	ه ــاط	و	ســنخيت	ب ارتب

ــد. ــرار	دهن موردبررســی	ق
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	تصريــح	می	کنــد:	اگــر	شــناخت	عميق	تــر	در	
حــوزه	معمــاری	پيــدا	کنيــم	می	بينيــم	چقــدر	بــا	معمــاری	گذشــته	

فاصله	داريــم.
وی	می	گويــد:	دانشــگاه	ها	وظيفه	دارنــد	تــا	تأثيــرات	علمــی	
ــی	-	 ــاری	ايران ــی	معم ــی	مهندس ــی	و	حت ــردی	و	اجتماع و	کارب

ــانند. ــته	بشناس ــن	رش ــجويان	اي ــه	دانش ــالمی	را	ب اس
ــجويان	 ــن	دانش ــروزه	در	بي ــد:	ام ــگاه	می	افزاي ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــود	 ــاس	می	ش ــا	احس ــی	بناه ــأ	درس	آسيب	شناس ــاری	خ معم
کــه	می	تــوان	بــا	ايــن	درس	از	آســيب	های	بناهــا	و	انــواع	آن	

ــرد. ــری	ک جلوگي
ــا	از	 ــرای	ســاخت	بن ــم	ب ــن	در	قدي ــح	کــرد:	همچني ــری	تصري اکب
ــروزی	 ــاری	ام ــا	در	معم ــد	ام ــی	کردن ــه	اســتفاده	م ــح	منطق مصال
ــيار	 ــه	بس ــن	نکت ــه	اي ــد	ک ــورها	می	آورن ــر	کش ــح	را	از	ديگ مصال

ــود. ــه	ش ــد	توج جــدی	اســت	و	باي
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	می	گويــد:	همــکاری	بيــن	دســتگاهی	بــرای	
ــرد	 ــد	صــورت	بگي حفــظ	هويــت	معمــاری	و	بناهــای	قديمــی	باي
چراکــه	ميــراث	فرهنگــی	به	تنهايــی	نمی	توانــد	از	ايــن	نــوع	بناهــا	

نگهــداری	و	مرمــت	کنــد.
وی	اظهــار	مــی	دارد:	ميــراث	فرهنگــی	ســازمان	قدرتمندی	نيســت	
و	قاعدتــاً	يــک	مالــک	بــه	خاطــر	اينکــه	تملک	يــک	بنــای	قديمی	
را	دارد،	بــدون	اينکــه	از	ميــراث	فرهنگــی	کمــک	بگيــرد،	دســت	به	

ــد. تخريــب	بنــا	می	زن
اکبــری	می	افزايــد:	اســتانداری	به	عنــوان	سرپرســت	اســتان	و	
فرمانــداری	کــه	از	شــهر	محافظــت	می	کنــد	بايــد	بــرای	محافظــت	
از	بناهــا	بــا	ســازمان	ميــراث	فرهنگــی	همــکاری	داشــته	باشــد.

تقلیــد کورکورانــه در تغییــر الگــوی ســبک معمــاری 
ــورد اســالمی بجن

ــد:	 نايب	رئيــس	ســازمان	نظام	مهندســی	خراســان	شــمالی	می	گوي
امــروزه	يــک	نــوع	تقليــد	کورکورانــه	از	معمــاری	غربــی	جايگزيــن	

ــی	-	اسالمی	شــده	اســت. معمــاری	ايران
»محمــد	قلــی	پــور«	اظهــار	مــی	دارد:	خانه	هــای	قديمــی	بجنــورد	
ــوان	 ــه	اي ــراً	ب ــاری	اکث ــاظ	معم ــوده	و	ازلح ــاط	ب ــه	حي ــرف		ب مش

ورودی	مجهــز	بــوده	اســت،	امــا	در	ساخت	وســازهای	جديــد	
ــت	و	 ــری	نيس ــا	خب ــر،	از	آن	حياط	ه ــه	اخي ــک	ده ــژه	در	ي به	وي
ــدان	 ــازل	گل فقــط	برخی	هــا	در	بام	هــا	ســبزه	کاری	و	در	تــراس	من
ــاز	 ــای	ب ــه	فض ــز	ب ــان	ني ــا	در	آپارتم ــد	و	ورودی	خانه	ه می	گذارن

ختــم	نمی	شــود.
وی	می	گويــد:	نمــای	اصلــی	منــازل	بجنــورد،	آجــر	بــوده	و	چينــش	
ــا	معمــواًل	 ــن	خانه	ه ــی	اي ــوده	و	نمــای	بيرون ــی	ب آن	خشــت	و	گل
ــوده	 ــث	ب ــوزی	و	مثل ــه	شــکل	ل ــالک	شکســته	ب از	ســنگ	های	پ
اســت.	درگذشــته	بــر	اســاس	اقليــم	می	توانســتيم	ســبک	خانه	هــا	

ــوان	حــدس	زد. ــا	اآلن	نمی	ت ــم	ام را	تشــخيص	دهي
ــی	دارد:	 ــار	م ــورد	اظه ــگاه	آزاد	بجن ــاری	در	دانش ــتاد	معم ــن	اس اي
ــا	 ــای	خانه	ه ــام	ديواره ــودن	تم ــرد	ب ــل	س ــه	دلي ــورد	ب در	بجن
درگذشــته	60	تــا	70	ســانتی	بــوده	اســت	امــا	اآلن	همه	10	ســانتی	
ــاری	 ــه	وارد	معم ــت	ک ــی	اس ــوی	غلط ــع	الگ ــت،	درواق ــده	اس ش
بجنــورد	شــده	اســت.	درواقــع	ســبک	خانه	هــا	و	نماهــای	کنونــی	

ــد	اســت. ــر	اســاس	م ب
بــه	گفتــه	وی	طراحــان	مــا	ناچــار	هســتند	بــر	اســاس	ســبک	غربی	
ــا	الگــوی	 ــرای	ســبک	خانه	هــا	ب طراحــی	کننــد،	چراکــه	تقاضــا	ب
ــود	 ــردن	آن	وج ــن	ک ــرای	جايگزي ــی	ب ــود	دارد	و	الگوي ــی	وج غرب

ــدارد. ن
شــمالی	 خراســان	 نظام	مهندســی	 ســازمان	 نايب	رئيــس	
ــه	 ــتند	ک ــتی«	داش ــا	»هش ــتر	خانه	ه ــته	بيش ــد:	درگذش می	افزاي
اآلن	حذف	شــده	و	احيــای	آن	فقــط	خانه	هــای	وياليــی	را	

. می	طلبــد
	معمــاری	ايرانــی	بســياری	از	مــوارد	بــه	فراموشــی	ســپرده	شــدن	
و	اکنــون	غربی	هــا	مجــدد	بــه	اســم	خودشــان	بــه	مــا	داده	اندقلــی	
پــور	می	گويــد:	متأســفانه	در	معمــاری	ايرانــی	بســياری	از	مــوارد	بــه	
ــه	 فراموشــی	ســپرده	شــده	و	اکنــون	غربی	هــا	همــان	الگوهــا	را	ب

اســم	خودشــان	بــه	مــا	داده	انــد.
وی	اظهــار	می	کنــد:	شــومينه	و	پاســيو	کــه	نــام	اصلــی	ايرانــی	آن	
)پاديــاو(	دو	عنصــر	کامــاًل	ايرانــی	و	از	اختراع	هــای	معمــاران	ايرانــی	

بــوده	اآلن	ديگــر	کامــاًل	بــه	فراموشــی	سپرده	شــده	اســت.
ايــن	اســتاد	معمــاری	می	افزايــد:	اگــر	هويــت	معمــاری	اســالمی	در	
جامعــه	نهادينــه	شــود	امــکان	برگشــت	بــه	معمــاری	اصيــل	ايرانی	
ــه	 ــاختمانی	ب ــای	س ــد	در	آئين	نامه	ه ــت	و	باي ــد	داش ــود	خواه وج

ايــن	موضــوع	توجــه	شــود.

معماری ایرانی- اسلامی
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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	
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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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ســبک و ســیاق زندگــی گذشــته و 
امــروز و تغییــر معمــاری خانه هــا در 
اســتان قــم آن چنــان دارای تفــاوت 
ــا در  ــن تفاوت ه ــه ای ــده ک ــی ش فاحش
همــه زمینه هــا حتــی در ســبک و ســیاق 
ــت.  ــاهده اس ــم قابل مش ــا ه عزاداری ه

ــور	 ــدار	و	پرش ــدای	ميان ــنگين	از	ص ــه	س ــاط	خان ــای	حي فض
ــاط	 ــای	حي ــا	ميانه	ه ــده	و	ت ــرد	ش ــه	گ ــت	ک ــی	اس از	جمعيت
اندرونــی	را	پــر	کرده	انــد،	صــدای	گريــه	زنــان	از	پنــج	
ــود،	 ــنيده	می	ش ــاط	راه	دارد	ش ــه	حي ــه	ب ــته	ک ــای	بس دری	ه
پارچــه	نوشــته	های	محتشــم	نــواز	دور	تــا	دور	حيــاط	را	
ــل	 ــد	روز	قب ــه	از	چن ــردم	محل ــت،	م ــرده	اس ــياه	پوش	ک س
ــاده	محــرم	و	عــزای	حســين)ع(	و	 ــه	را	آم ــی	محل ــه	اعيان خان

ــد. ــر	کردن ــاه	صف ــر	م ــه	آخ ــا	ده ي
ــس	از	 ــی	پ ــل	يک ــای	مح ــای	خانه	ه ــرم	فرش	ه ــل	از	مح قب
ديگــری	جمــع	و	در	حيــاط	خانــه	اعيانــی	پهــن	می	شــد	و	مــردم	
ــيله	های	 ــود	وس ــه	خ ــات	از	خان ــدن	حاج ــرآورده	ش ــت	ب ــه	ني ب
مختلــف	را	بــرای	عــزای	حســين)ع(	فراهــم	می	کردنــد	و	امــروز	
روز	عزاســت	و	فضــای	حيــاط	ســنگين	از	َدم	روضــه	خــوان.	آن	
ــده	در	 ــب	ش ــای	نص ــون	و	بلندگوه ــری	از	ميکروف ــا	خب روزه
ــری	 ــروز	خب ــه	ام ــد	آنچــه	ک ــود؛	مانن ــس	نب ــار	طــرف	مجل چه

ــدارد. ــته	ن از	گذش
ــن	 ــی	اي ــرد	زندگ ــور	نمی	ک ــی	تص ــايد	کس ــم	ش ــا	ه آن	روزه
ــای	 ــر	شــايد	عزاداری	ه ــرود	کــه	ديگ ــمتی	ب ــا	بــه	س روزه
حســين)ع(	هماننــد	گذشــته	نباشــد،	روزهايــی	کــه	ديگــر	
خبــری	از	جمــع	شــدن	اهالــی	محــل	بــرای	ســياه	پوش	کــردن	
ــازار	بــرای	محــرم	 خانــه	اعيانــی	محــل	و	يــا	بــزرگ	کوچــه	و	ب
نيســت،	روزهايــی	کــه	مــردم	حاجــت	خــود	را	بــا	خــوردن	يــک	
ــد	 ــی	قن ــتند	و	چاي ــين)ع(	می	خواس ــزای	حس ــد	از	ع ــه	قن حب

ــود. ــا	ب ــب	عزاداری	ه ــوت	غال ــا	ق ــو	تنه پهل
نــه	ريخــت	و	پــاش	امــروز	و	تجمــالت	در	پختــن	نــذری	
ــود،	 ــه	حتــی	از	شــام	های	آن	چنانــی	خبــری	ب وجــود	داشــت	و	ن
ــه	 ــان	دوِر	دور	شــده	ک ــدان	دور«	آن	چن ــه	چن ــگار	»گذشــته	ن ان
بــه	رؤيايــی	بــرای	امــروزی	هــا	تبديــل	شــده	اســت،	روزهايــی	
ــر	 ــه	حــوض	خانه	هــای	ســاخته	شــده	از	ســاروج	و	ســيمان	پ ک
از	ميــوه	و	رنــگ	بــوی	آبــی	زندگــی	بــود،	روزهايــی	کــه	مــردم	

در	ســرداب	های	خانــه	پله	هــای	زندگــی	را	يکــی	در	ميــان	
ــی	 ــه	ارباب ــی	کــه	»شــاه	نشــين«	خان ــد	و	روزهاي طــی	می	کردن

ــود. ــردم	ب ــای	م ــرای	مويه	ه ــی	ب محل
روزهايــی	کــه	مادربــزرگ	و	پدربــزرگ	و	عمــو	و	عمه	هــا	
شــب	ها	در	زيــر	يــک	کرســی	قصه	هــای	»هــزار	و	يــک	
ــران	در	 ــد	و	دخت ــودکان	می	کردن ــی	گــوش	ک شــب«	را	الالي
ــی	 ــفيد	را	تداع ــب	س ــر	اس ــوار	ب ــاهزاده	های	س ــان	ش خيالش
ــه	ســر	و	صــدای	 ــود	و	ن ــل	ب ــری	از	اتومبي ــه	خب ــد؛	ن می	کردن
گــوش	خــراش	شــهر	نشــينی،	زندگــی	بــوی	کاه	گل	آب	
پاشــی	شــده	توســط	مادربــزرگ	را	مــی	داد	بويــی	کــه	امــروز	
ــام	 ــه	مش ــا	ب ــازار	دني ــلوغ	ب ــن	ش ــای	اي ــچ	کج ــر	در	هي ديگ

. نمی	رســد
وقــت	عزاداری	هــای	محــرم	کــه	صميميت	هــا	در	دل	هــای	
بــه	رحــم	آمــده	در	روضــه	حســين)ع(	دو	چنــدان	می	شــد	
ــم	 ــرف	و	گلي ــرش	و	ظ ــردم	ف ــت	و	م ــار	می	رف ــا	کن کدورت	ه
ــه	حرمــت	عــزاداری	 ــا	شــايد	ب ــد	ت ــه	يکديگــر	قــرض	می	دادن ب
کــه	خــاک	پايــش	در	فرش	هايشــان	تــه	نشــين	شــده	شــفاعت	
ــه	 ــا	َدم	روض ــن	تنه ــد	و	اي ــب	کنن ــود	را	طل ــرت	خ ــا	و	آخ دني

ــه	خبــری	از	 ــود	کــه	در	حيــاط	می	پيچيــد	وقتــی	کــه	ن خــوان	ب
ــی. ــه	ميکروفون ــود	و	ن ــو	ب بلندگ

تفاوت در خانه های اربابی و مردم عادی
ــت،	 ــم	اس ــم	روزگار	در	ق ــردان	قدي ــی	از	م ــن	گرام ابوالحس
وی	روزهايــی	از	پنــج	ســالگی	بــه	بعــد	را	بــه	يــاد	دارد	
کــه	حــاال	6۲	ســال	از	آن	می	گــذرد،	او	کــه	ســاليان	دراز	
ــده	از	 ــار	ش ــژوه	قه ــم	پ ــک	ق ــروز	ي ــوده	و	ام ــخ	ب ــم	تاري معل
ــش	 ــال	پي ــدی	س ــم	در	60	و	ان ــه	ق ــد	ک ــال	هايی	می	گوي س
تجربــه	کــرده	اســت،	از	معمــاری		خانه	هايــی	کــه	در	آن	
ــه	بــزرگ	در	کنــار	هــم	 فاميل	هــای	درجــه	يــک	در	يــک	خان

می	کردنــد. زندگــی	
ــه	شــاه	نشــين	معــروف	اســت	در	 ــه	کــه	ب قســمت	شــمالی	خان

ــود. ــزرگ	ب ــای	ب ــگاه	اتاق	ه ــم	جاي ق
ــی	 ــه	اينکــه	در	قــم	خانه	هــای	ارباب ــا	اشــاره	ب ــژوه	ب ايــن	قــم	پ
و	مــردم	عــادی	تفــاوت	بســيار	زيــادی	داشــت	کــه	عمــده	ايــن	
ــی«	 ــه	»گرام ــه	گفت ــه	ب ــی	ک ــود.	متراژهاي ــراژ	ب ــاوت	در	مت تف
کمتــر	از	هــزار	متــر	نبــود	و	کامــاًل	بــا	خانه	هــای	معمولــی	فــرق	
داشــت	و	پــدر	و	پســر	و	عــروس	و	پدربــزرگ	و	مــادر	بــزرگ	در	
ــيدگی	 ــه	رس ــی	ک ــر	و	کلفت	هاي ــد	و	نوک ــی	می	کردن آن	زندگ
بــه	امــور	خانــه	را	برعهــده	داشــتند؛	البتــه	در	خانه	هــای	
ــزرگ	در	 ــادر	ب ــدر	و	م ــور	پ ــی	حض ــز	روال	زندگ ــی	ني معمول

ــت. ــود	داش ــدان	وج ــر	فرزن ــاالی	س ب
ــين	 ــاه	نش ــه	ش ــه	ب ــه	ک ــمالی	خان ــمت	ش ــد	قس وی	می	گوي
معــروف	اســت	در	قــم	جايــگاه	اتاق	هــای	بــزرگ	بــود	و	
ــد	و	 ــی	ش ــاب	م ــرای	آن	انتخ ــی	ب ــنگی	زيباي ــتون	های	س س
قســمت	پائيــن	بــرای	اتاق	هــای	کوچــک	و	اقامــت	افــراد	

ــر. ديگ
گرامــی	از	محلــی	در	خانه	هــا	می	گويــد	کــه	مطبــخ	نــام	
داشــته،	محلــی	بــه	شــکل	»چهــار	صفــه«	کــه	در	گويــش	قمــی	
ــا	 ــز	خانه	ه ــت	و	پ ــز	پخ ــت	و	مرک ــهور	اس ــام	مش ــن	ن ــا	همي ب
بــوده	اســت	و	بهاربنــد	کوچکــی	کــه	در	آن	گاو	و	گوســفند	

می	کردنــد. نگــه	داری	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــد،	بادگيرهاي ــا	می	گوي ــه	از	بادگيره ــی	در	ادام گرام
دليــل	بافــت	کويــری	قــم	در	معمــاری	گذشــته	خانــه	هــای	ايــن	
ديــار	تأثيــر	بســزايی	داشــته	اســت	و	البتــه	آن	چنــان	در	تابســتان	
ــک	 ــوای	خن ــل	ه ــاب	تحم ــه	ت ــرده	ک ــک	می	ک ــوا	را	خن ه

ــت. ــوده	اس ــه	نب ــتر	از	ده	دقيق ــا	بيش ــن	خانه	ه زيرزمي
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ــداری	 ــه	و	نگه ــل	آذوق ــه	مح ــا	ک ــتان	زيرزمين	ه ــا	داس و	ام
گنــدم	و	جــو	بــرای	کشــت	ســال	های	بعــد	بــوده	اســت،	در	ايــن	
ــرای	مصــرف	 ــه	گرامــی	گوســفندی	کــه	ب ــه	گفت زيرزمين	هــا	ب
خانــواده	در	تابســتان	ذبــح	شــده	بــود	در	پوســت	گوســفندان	بــه	
ــيد	و	 ــاالنه	می	رس ــرف	س ــه	مص ــد	و	ب ــه	در	می	آم ــکل	قورم ش

بــه	عبارتــی	يخچــال	خانــه	بــود.

درکوب های متفاوت در خانه های قدیم قم
ــا	 ــه	ه ــد:	خان ــم	می	گوي ــه	ه ــای	خان ــاره	درکوب	ه ــی	درب گرام
ــان	 ــا	و	آقاي ــرای	خانم	ه ــان	ب ــنتی	آن	زم ــت	س ــاس	باف ــر	اس ب
درب	کوب	هايــی	جــدا	داشــت،	صــدای	زيــری	کــه	نشــانه	
بــودن	زنــی	پشــت	در	و	صــدای	بمــی	کــه	نشــانه	بــودن	مــردی	

ــود. پشــِت	در	ب
روضه	هــا	فقــط	در	خانــه	بــزرگان	شــهر	برگــزار	می	شــد	و	
ــه	 ــدام	ده	دقيق ــر	ک ــم	ه ــر	ه ــوان	پشــت	س ــن	روضــه	خ چندي

می	خواندنــد. روضــه	
ــای	 ــا	در	خانه	ه ــی	عزاداری	ه ــه	از	برپاي ــی	در	ادام ــا	گرام و	ام
ــط	 ــا	فق ــان	روضه	ه ــه	در	آن	زم ــد	اينک ــخن	می	گوي ــی	س قديم
در	خانــه	بــزرگان	شــهر	برگــزار	می	شــد	و	چنديــن	روضــه	
خــوان	پشــت	ســر	هــم	هــر	کــدام	ده	دقيقــه	روضــه	می	خواندنــد	

ــه	 ــروز	ک ــالف	ام ــه	برخ ــی	ک ــه	روضه	هاي ــد	و	البت و	می	رفتن
ــا	و	در	 ــود	صبح	ه ــزار	می	ش ــل	برگ ــام	مفص ــا	ش ــب	ها	ب در	ش

ــد. ــزار	می	ش ــای	برگ ــير	و	چ ــوان	ش ــک	لي ــا	ي ــت	ب نهاي
وی	ســنت	نهــار	و	شــام	را	تنهــا	معطــوف	بــه	روز	عاشــورا	
ــت	 ــد	و	نهاي ــول	بودن ــه	متم ــی	ک ــم	در	خانه	هاي ــد،	آن	ه می	دان

ــد. ــذر	می	کردن ــردم	ن ــرای	م ــتی	را	ب ــورا	آبگوش ــر	عاش ظه
محمــد	رشــيد	زاده	از	ديگــر	افــرادی	اســت	بــه	روضــه	
خوانی	هــا	اشــاره	می	کنــد.	وی	ســابقه	برگــزاری	50	ســال	
ــه	 ــش	ب ــه	از	پدربزرگ ــی	ک ــود	دارد؛	ميراث ــه	خ ــه	را	در	خان روض
آن	هــا	رســيده	و	وی	بخشــی	از	امــوال	خــود	را	وقــف	برگــزاری	

ــت. ــرده	اس ــه	ک روض

برگزاری مراسم روضه خوانی در پستوها
ــزاری	 ــه	برگ ــوی	ک ــان	پهل ــه	رشــيد	زاده	در	دوران	خفق ــه	گفت ب
روضــه	ممکــن	نبــود	خانــه	هــا	محل	هايــی	بــه	عنــوان	
ــه	 ــتوی	خان ــا	در	پس ــت	بام	ه ــردم	از	پش ــت	و	م ــتو«	داش »پس
ــی	 ــی	ســر	و	صــدا	روضــه	خوان ــی	جمــع	شــده	و	ب يکــی	از	اهال

می	کردنــد.
وی	بــه	تغييــر	آنچــه	کــه	مــا	بــه	آن	»ســبک	زندگــی«	
می	گوييــم	اشــاره	کــرده	و	می	گويــد	در	آن	زمــان	حيــاط	

اندرونــی	خانــه	بــزرگ	محلــه	از	چنــد	روز	قبــِل	محــرم	بــا	کمک	
می	شــد. ســياه	پوش	 محــل	 اهالــی	

رشــيد	زاده	از	برگــزاری	روضــه	در	تابســتان	می	گويــد	کــه	
ــردم	در	 ــد	و	م ــادر	زده	می	ش ــه	چ ــتان	ک ــود	و	زمس ــاط	ب در	حي
ــزاداری	 ــرد	ع ــور	می	ک ــا	عب ــه	از	درزه ــا	و	در	ســرمايی	ک چادره

می	کردنــد.
ــا	 ــبک	روضه	ه ــه	س ــد	ک ــاره	می	کن ــب	اش ــن	مطل ــه	اي وی	ب
ــس	در	 ــر	ک ــر	ه ــرم	و	صف ــروز	در	مح ــت،	ام ــرده	اس ــر	ک تغيي
ــه	 ــته	ب ــم	در	گذش ــن	رس ــا	اي ــذارد	ام ــود	روضــه	می	گ ــه	خ خان
ــروز	 ــکل	ام ــه	ش ــی	ب ــای	خانگ ــود	و	روضه	ه ــروز	نب ــيوه	ام ش

رواج	نداشــت.
امــروز	تغييــر	ســبک	و	ســياق	ها	باعــث	شــده	تــا	ســاليان	
ــورد. ــاک	بخ ــا	خ ــار	خانه	ه ــی	در	انب ــای	وقف ــادی	فرش	ه متم
ــی	 ــی	از	ارادت	هاي ــد	و	حت ــردم	می	گوي ــت	م ــا	و	صميمي از	صف
ــای	 ــت.	از	چ ــده	اس ــر	ش ــروز	کمرنگ	ت ــر	وی	ام ــه	نظ ــه	ب ک
ــام	و	 ــت	ش ــه	ني ــی	ب ــه	کس ــه	و	اينک ــای	روض ــد	پهلوه قن
ــن	 ــان	چني ــه	آن	زم ــت	و	البت ــه	نمی	رف ــه	روض ــار	ب ــا	ناه ي
ــوت	 ــج	ق ــود،	برن ــم	نب ــروز	رس ــتردگی	ام ــه	گس ــی	ب چيزهاي
ــب	های	 ــب	از	ش ــک	ش ــايد	ي ــت	ش ــود	و	در	نهاي ــب	نب غال
عــزاداری	آبگوشــتی	بــه	مــردم	داده	می	شــد	و	اين	گونــه	

نبــود	کــه	ماننــد	امــروز	هــر	فاميلــی	جداگانــه	بــرای	
ــوب	 ــزاداری	را	در	چارچ ــس	ع ــر	ک ــد	و	ه ــذری	بده ــود	ن خ

ــد. ــس	کن ــه	اش	حب خان
ــين)ع(	 ــزاداری	حس ــف	ع ــه	وق ــد	ک ــی	می	گوي وی	از	فرش	هاي
ــن	 ــه	اي ــد	و	البت ــن	می	ش ــزرگ	په ــاط	ب ــا	حي ــی	ب و	در	خانه	هاي
ــث	 ــياق	ها	باع ــبک	و	س ــر	س ــروز	تغيي ــه	ام ــد	ک ــم	می	گوي را	ه
ــا	ســاليان	متمــادی	فرش	هــای	وقفــی	در	انبــار	خانه	هــا	 شــده	ت
خــاک	بخــورد	و	کســی	ديگــر	ســراغ	برگــزاری	روضه	هايــی	بــا	
ــاط	 ــردن	حي ــرش	ک ــه	ف ــد	ب ــه	نيازمن ــرارت	و	البت ــور	و	ح آن	ش

ــرود. ــه	اش	ن خان

زندگی در آپارتمان ها محبوس شده است
ســيد	محســن	محســنی،	اســتاد	دانشــگاه	و	عالقمنــد	بــه	تاريــخ	
ــو	 ــه	گفتگ ــر	ب ــا	مه ــه	ب ــت	ک ــرادی	اس ــر	اف ــز	از	ديگ ــم	ني ق
ــه	 ــود	ب ــه	می	ش ــا	ک ــت	از	بهاربنده ــت.	وی	صحب ــه	اس پرداخت
نکتــه	جالبــی	در	ايــن	زمينــه	اشــاره	می	کنــد،	اينکــه	نگهــداری	
ــه	 ــی	ب ــای	اضاف ــا	غذاه ــد	ت ــث	می	ش ــته	باع ــات	در	گذش حيوان
ــائل	 ــر	مس ــالوه	ب ــن	کار	ع ــه	اي ــود	و	البت ــده	ش ــات	خوران حيوان
ــر	 ــت	ب ــر	مثب ــه	تأثي ــه	و	البت ــد	زبال ــش	تولي ــر	کاه اقتصــادی	ب

ــت. ــته	اس ــش	داش ــط	زيســت	نق روی	محي

وی	در	ايــن	گفتگــو	بــا	گريــزی	بــه	گذشــته	از	زندگــی	امــروز	بــه	
ــا	 ــه	در	آپارتمان	ه ــی	ک ــد؛	زندگ ــاد	می	کن ــی	«ي ــوان	»زندگ عن
محبــوس	شــده	اســت.	وی	کــه	ســبک	زندگــی	امــروز	را	اصــاًل	
ــه	 ــده	ب ــم	آم ــر	ســر	ســبک	زندگــی	قدي نمی	پســندد	از	آنچــه	ب

شــدت	ناراحــت	اســت.
ــد،	 ــودکان	در	اتاقشــان	می	گوي ــی	ک محســنی	از	روزهــای	تنهاي
اينکــه	کــودکان	امــروز	بــر	خــالف	گذشــته	کــه	در	وســط	حيــاط	
ــروز	در	 ــد	ام ــازی	می	کردن ــد	و	ب ــر	می	دويدن ــال	يکديگ ــه	دنب ب
ــی	 ــر	چندان ــادر	خب ــدر	و	م ــتند	و	پ ــوس	هس ــان	محب اتاق	هايش

ــذرد. ــرف	در	می	گ ــه	در	آن	ط ــد	از	آنچ ندارن
ــرادی	 ــه	اف ــگاه	و	از	جمل ــاتيد	دانش ــت	از	اس ــاک	سرش ــی	پ عل
ــار	 ــری	دارد	و	آث ــزار	مت ــراژ	ه ــه	مت ــه	ای	ک ــه	در	خان ــت	ک اس
ــد	در	 ــی	می	کن ــوار	آن	خودنماي ــر	در	و	دي ــته	ب ــاری	گذش معم

ــت. ــی	اس ــال	زندگ ح

قوانیــن دســت و پاگیــر مانــع احیــای ســبک 
معمــاری گذشــته

ــه	ای	 ــه	معمــاری	گذشــته	اســت	به	گون ــد	ب ــه	شــدت	پايبن وی	ب
کــه	گرچــه	بــه	نظــر	وی	ساخت	وســاز	خانــه	بــا	ســبک	و	ســياق	
ــاره	 ــه	دوب ــت	ک ــتاق	اس ــی	مش ــوده	ول ــه	ب ــر	هزين ــته	پ گذش

چنيــن	خانــه	ای	را	در	نقطــه	ديگــری	از	شــهر	بــا	همــان	ســبک	
و	ســياق	بســازد.

ــای	 ــع	از	احي ــر	را	مان ــت	و	پاگي ــن	دس ــی	قواني ــه	برخ وی	گرچ
ــز	 ــه	ني ــن	نکت ــر	اي ــا	ب ــد	ام ــته	می	دان ــاری	گذش ــبک	معم س
اذعــان	دارد	کــه	بــا	توجــه	بــه	رشــد	شــهر	نشــينی	زنــده	کــردن	

ــد. ــال«	باش ــايد	»مح ــم	ش ــت	قدي باف
ــد	 ــته	مانن ــاری	گذش ــبک	های	معم ــی	از	س ــت	برخ ــاک	سرش پ
آينــه	کاری	و	گچ	بــری	را	معرفــی	می	کنــد	کــه	می	توانــد	
ــاری	 ــًا	بخشــی	از	معم ــود	و	قطع ــق	ش ــروز	تلفي ــاری	ام ــا	معم ب
ــوع	ساخت	وســازها	 ــده	کنــد	معمــاری	کــه	در	آن	ن گذشــته	را	زن
بــه	ســمتی	رفتــه	بــود	کــه	خانواده	هــا	در	اوج	احتــرام	و	
ــری	از	 ــد	و	خب ــی	می	کردن ــر	زندگ ــار	يکديگ ــت	در	کن صميمي

ــود. ــروز	نب ــزوای	ام ــی	و	ان تنهاي
ــدار	در	فضــا	 ــوای	ميان ــوز	ن ــا	می	رســد،	هن ــه	انته ــه	ب روضــه	ک
ــی	 ــه	ای،	ورود	مجمع ــک	دقيق ــکوت	ي ــود،	س ــاس	می	ش احس
ــک	 ــه	جمــع	و	صــدای	اســتکان	های	کمــر	باري ــه	ميان ــزرگ	ب ب
ــت	 ــان	جمعي ــو	در	مي ــد	پهل ــد،	چــای	قن ــف	می	کن فضــا	را	تلطي
گردانــده	می	شــود	و	مــردم	بــه	اميــد	شــفا	و	بخشــش	و	حاجــت	
ــر	 ــه	عط ــوند	ک ــی	می	ش ــپار	خانه	هاي ــند	و	رهس آن	را	می	نوش

ــت. ــان	اس ــا	در	جري ــوی	بچه	ه ــا	هياه ــا	ب ــی	در	آن	ه زندگ
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دیگــر نــه از قوس هــا و قزاقی هــا 
خبــری اســت نــه از آجرهــای ۳ 
ســانتی، بــرای نســل امــروز معماری 
ایرانــی بــه قهوه خانه هــای ســنتی 

اســت.  خاصه شــده 

ــت	 ــه	پايتخ ــا	ب ــتان	ه ــن	شهرس ــک	تري ــی	از	نزدي ــدس	يک ق
محســوب	مــی	شــود،	منطقــه	ای	کــه	بــا	400هــزار	نفــر	جمعيت	
ــران	)از	 ــتان	ته ــرب	اس ــای	غ ــتان	ه ــن	شهرس ــک	تري از	کوچ

ــی	رود. ــه	شــمار	م ــث	وســعت	و	مســاحت(	ب حي
ــن	وســعت	محــدود	و	 ــن	اي ــا	در	نظــر	گرفت ــی	ب ــه	طــور	طبيع ب
جمعيــت	متکثــر	و	انبــوه	ســاکن	در	آن،	منطقــه	مذکــور	از	متراکم	
تريــن	شهرســتان	هــا	در	مقايســه	بــا	شــهريار	و	مــالرد	بــه	شــمار	

ــی	رود. م
شــهر	قــدس	تــا	قريــب	بــه	يــک	دهــه	پيــش،	يکــی	از	بخــش	
هــای	تابعــه	شــهريار	محســوب	مــی	شــد	کــه	در	زمــان	دولــت	
وقــت	بــه	شهرســتانی	مســتقل	در	ســاختار	تقســيمات	کشــوری	

تبديــل	شــد.

تاریخچه شهرستان قدس
ــا	پيــش	از	راه	 ــر	اســاس	اطالعــات	موجــود،	منطقــه	مذکــور	ت ب
انــدازی	وآغــاز	بــه	فعاليــت	رســمِی	شــهرداری،	بــه	قلعــه	حســن	
خــان	شــهره	بــود	و	هنــوز	نيــز	برخــی	از	ســاکنان	ايــن	منطقــه	
ــوان	 ــا	عن و	شهرســتان	هــای	همجــوار،	از	شهرســتان	مذکــور	ب

اشــاره	شــده	يــاد	مــی	کننــد.
قلعــه	حســن	خــان	در	ادوار	گذشــته	در	زمــره	روســتاهای	کوچکی	
بــه	شــمار	مــی	رفــت	کــه	در	حاشــيه	جنــوب	غربــی	تهــران	واقع	

شــده	بــود.
ــخ	در	 ــته	تاري ــگر	رش ــناس	و	پژوهش ــا«	کارش ــد	ني ــيوا	موح »ش
خصــوص	پيشــينه	تاريخــی	ايــن	شهرســتان	اظهــار	داشــت:	در	
ــوی،	 ــان	پهل ــلطنت	رضاخ ــل	س ــه	و	اواي ــله	قاجاري ــر	سلس اواخ
يکــی	از	سردســته	هــای	شــکارچيان	دربــار	در	آن	دوران،	معــروف	

ــن	خطــه	را	متصــرف	شــد. ــان(	اراضــی	اي به)اميرتوم
وی	افزود:همجــواری	ايــن	منطقــه	در	ميــان	دو	شهرســتان	تهران	
ــه	ايــن	محــدوده	بخشــيد	 و	کــرج،	اهميــت	ويــژه	و	خاصــی	را	ب
و	کســانی	کــه	از	تهــران	بــه	ســمت	کــرج	تــردد	مــی	کردنــد	از	
منطقــه	مذکــور	بــه	عنــوان	اقامتگاهــی	موقــت	بهــره	مــی	بردند.
موحـد	نيـا	عنـوان	کرد:بر	اسـاس	گـزارش	هـای	تاريخی	منتشـر	
شـده	و	برخـی	روايات	شـفاهی	که	سـينه	به	سـينه	نقـل	و	منتقل	
شـده،	عده	ای	از	شـکارچيان	درباری	بـه	تدريج	با	دعـوت	از	برخی	
گـروه	هـای	مردمـی	و	قومـی،	زمين	هـای	بايـر	اين	منطقـه	را	به	
اراضـی	زراعـی	و	کشـاورزی	تبديل	کردنـد	و	به	تدريـج	باغداری	و	

زراعـت	در	ايـن	محـدوده	رونـق	و	رواج	گرفت.
وی	افزود:قلعــه	حســن	خــان،	منتســب	بــه	فرزنــد	اميــر	تومــان	
بــوده	و	بــر	اســاس	دو	قلعــه	اربابــی	کــه	در	ايــن	منطقــه	بنــا	شــد،	

نامگــذاری	مذکــور	نيــز	ســر	زبــان	هــا	افتــاد.
موحــد	نيــا	گفــت:	روايــات	شــفاهی	مويــد	ايــن	واقعيــت	اســت	
کــه	پيــش	از	اطــالق	عنــوان	قلعــه	حســن	خــان	بــه	ايــن	منطقه،	

محــدوده	اشــاره	شــده	بــه	»ســبزه	المــاس«	شــهره	بــود.
ــورد	 ــرد:	آب	م ــوان	ک ــخ	عن کارشــناس	و	پژوهشــگر	رشــته	تاري
نيــاز	اراضــی	قلعــه	حســن	خــان،	بــه	واســطه	ســه	قنــات	بــزرگ	
تأميــن	و	مبــدأ	يکــی	از	قنــات	هــا،	رودخانــه	ای	بــه	نــام	»قروق«	

بــود	کــه	از	رودخانــه	بــزرگ	کــرج	مُنَشــِعب	مــی	شــد.
ــب	و	کار	 ــوع	کس ــت	و	ن ــن	معيش ــوه	تأمي ــوص	نح وی	در	خص
ــوان	 ــی	عن ــای	دور	تاريخ ــته	ه ــه	در	گذش ــن	منطق ــاکنان	اي س
ــی	 ــغل	اصل ــه	ش ــروری	س ــاورزی	و	دامپ ــداری،	کش ــرد:	باغ ک
ســاکنان	ايــن	محــدوده	بــوده	اســت	کــه	مشــاغل	اشــاره	شــده	
در	دو	شهرســتان	فعلــی	و	همجــوار	ايــن	خطــه،	مــالرد	و	شــهريار	

ــود. نيــز	شــايع	ب
ــات	و	 ــد	کارخانج ــا	رش ــج	ب ــه	تدري ــرد:	ب ــوان	ک ــا	عن ــد	ني موح
ــران	و	مســير	ارتباطــی	 ــدی	در	شــهر	ته ــی	و	تولي ــز	صنعت مراک
ميــان	ايــن	دو	شهرســتان،	منطقــه	مذکــور	بــه	عنــوان	يکــی	از	
مراکــز	صنعتــی	و	توليــدی	شــاخص	و	برجســته	در	اســتان	تهران	

شــهره	شــد.
ــای	 ــت	ه ــت:	فعالي ــخ	گف ــته	تاري ــگر	رش ــناس	و	پژوهش کارش
صنعتــی	بــر	بافــت	جمعيتــی	ايــن	شهرســتان	نيــز	تأثير	گذاشــت	
ــوزه	 ــاالن	ح ــدوده	از	فع ــن	مح ــاکن	در	اي ــت	س ــده	جمعي و	عم
کارگــری	هســتند	و	هميــن	ســير	تدريجــی	تاريخــی	باعــث	شــد،	
ــنتی	 ــه	س ــينه	و	عقب ــدس	از	آن	پيش ــتان	ق ــه	شهرس ــه	رفت رفت
خــاص	خــود	نيــز	فاصلــه	بگيــرد	کــه	ايــن	تحــوالت	در	عرصــه	
معمــاری	مســاکن	و	منــازل	ايــن	منطقــه	نيــز	مشــهود	و	ملموس	

ــه	نظــر	مــی	رســد. ب
وی	افـزود:	فراموشـی	سـبک	معمـاری	ايرانی-اسـالمی	در	ايـن	
شهرسـتان	همچـون	بسـياری	از	ديگر	مناطق	کشـور،	باعث	شـد	
تـا	معماری	هـا	و	طراحـی	هـای	منـازل	و	عرصه	شهرسـازی	اين	
منطقـه	بـه	اسـلوب	و	سـبک	هـای	نوظهـوری	تبديل	شـود	که	با	
عنايت	بـه	همجواری	آن	با	کالنشـهر	پايتخت،	فرآينـد	تغييرات	با	

تأثيرپذيـری	بسـيار	بااليی	همراه	شـد.

ــان  ــن خ ــه حس ــکونی درقلع ــه مس ــاری ابنی معم
ــدس(  ــتان ق )شهرس

»منيــژه	خاونــدی«	دانــش	آموختــه	رشــته	معمــاری	در	خصوص	
ــه	 ــن	منطق ــکونی	در	اي ــای	مس ــاری	بناه ــی	و	معم ــوع	طراح ن
گفــت:	منــازل	مســکونی	خطــه	مذکــور،	تفــاوت	چندانــی	بــا	ابنيه	
ــا	 ــه	تنه ــهريار	نداشــت	و	ن ــتان	ش ــای	شهرس ــکونت	گاه	ه و	س
ــاد	 ــه	عنــوان	غــرب	اســتان	تهــران	ي در	ايــن	خطــه	کــه	از	آن	ب

مــی	شــود،	بلکــه	در	بســياری	ديگــر	از	نواحــی	ايــن	پهنــه	وســيع	
جغرافيايــی	کــه	امــروزه	بــه	اســتان	تهــران	شــهره	اســت،	نحــوه	
طراحــی	منــازل	از	اشــکال	ســنتی	مشــخص	و		واحــدی		پيــروی	

مــی	کــرد.
وی	افــزود:	خشــت،	گل،	چــوب	و	شــاخ	و	بــرگ	درختــان	و	خــاک	
آغشــته	بــه	شــن	بــرای	اســتحکام	بنــا	و	بخصــوص	بــام	و	ســقف	
منــازل،	از	شــيوه	هــای	مرســوم	ســاختمان	ســازی	در	ايــن	منطقه	

بــه	شــمار	مــی	رفــت.
ــازل	از	 ــای	من ــت:	درب	ه ــاری	گف ــته	معم ــه	رش ــش	آموخت دان
جنــس	چوب)درختــان	تبريــزی(	بــوده	اســت	کــه	برخــی	از	آن	ها	
بــه	واســطه	زبانــه	ای	بــه	چارچــوب	بــاالی	درب،	قفــل	و	متصــل	

مــی	شــد.
ــتانی	و	 ــورت	زمس ــو	بص ــای	تودرت ــاق	ه ــداث	ات وی	افزود:اح
تابســتانی	از	ديگــر	شــيوه	مرســومی	بــود	کــه	در	طراحــی	منــازل	

ــه	حســن	خــان	اســتفاده	مــی	شــده	اســت. قلع
ــدی	شــکل	و	قــوس	دار	از	 ــوان	کــرد:	طراحــی	گنب ــدی	عن خاون
ــود	کــه	در	ســاختمان	ســازی	آن	دوران	 ديگــر	تکنيــک	هايــی	ب
اســتفاده	مــی	شــد	و	بــه	نوعــی	مــی	تــوان	آن	را	در	قالــب	ســبک	

معمــاری	ايرانی-اســالمی	معنــا	کــرد.
وی	افــزود:	البتــه	نبايــد	از	نظــر	دور	داشــت،	پــاره	ای	از	ســاختمان	
هــای	فعلــی	کــه	در	برخــی	از	شــهرهای	ايــران	بــه	عنــوان	نمونه	
ــاد	 ــاری	ايرانی-اســالمی(	ي ــه	)معم ای	برجســته	از	طراحــی	خان
ــدان	رشــته	 ــه	ای	از	هنرمن ــالش	مجموع ــی	شــود،	حاصــل	ت م
هــای	مختلــف	و	متعــدد	بــوده	اســت	کــه	بــه	هــر	حــال	لحــاظ	
ــردم	آن	دوران	 ــی	م ــرای	تمام ــی	ب ــت	هاي ــن	ظراف ــردن	چني ک

امــکان	پذيــر	نبــود.
دانــش	آموختــه	رشــته	معمــاری	گفــت:	آنچه	کــه	از	آن	بــه	عنوان	
ــن	 ــکونی	اي ــازل	مس ــوم	آن	دوران	در	من ــنتی	مرس ــاری	س معم
منطقــه	)شهرســتان	قــدس(	و	يــا	ديگــر	شــهرهای	کشــور	يــاد	
مــی	شــود،	تنهــا	بخــش	کوچکــی	از	معمــاری	ايرانی-اســالمِی	

ــی	شــده	اســت. ــرآوازه	آن	دوران	محســوب	م باشــکوه	و	پ
وی	افزود:بــه	تعبيــری	و	بــا	لحــاظ	کــردن	وســواس	کمتــری	می	
تــوان	گفــت	کــه	نحــوه	طراحــی	ســقف،	احــداث	ديوارهــا،	جنس	
درب	منــازل،	نــوع	معمــاری	اندورنــی	و	بيرونــی	منــازل	و	حجابی	
کــه	بــرای	آن	لحــاظ	مــی	شــده،	از	يــک	رويــه	و	مدل	مشــخصی	
پيــروی	مــی	کــرد	کــه	امــروزه	نــام	و	نشــانی	از	آن	يافــت	نشــده	
ــرداری	از	 ــا	الگوب و	در	حــال	حاضــر	تمامــی	بناهــای	مســکونی	ب

شــيوه	هــای	غربــی	احــداث	مــی	شــوند.
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ــه	طراحــان	و	 ــی	جــدی	در	ذائف ــروز	تغييرات ــان	ب ــا	بي ــدی	ب خاون
معمــاران	جامعــه	ايرانــی	عنــوان	کــرد:	همســان	بــا	بــروز	تفــاوت	
هــای	جــدی	در	ســبک	هــای	معمــاری	معاصــر	بــا	دهــه	هــای	
و	ســده	هــای	گذشــته،	رفتارهــا	و	کنــش	هــا	و	واکنــش	هــای	
اجتماعــی	نيــز	)در	مقايســه	بــا	گذشــته(	دچــار	تغييراتــی	جــدی	
شــده	کــه	بررســی	دقيــق	تــر	آن	مســتلزم	واکاوی	هــا	و	بررســی	

هــای	عميــق	جامعــه	شــناختی	و	روانشــناختی	اســت.

ــی را  ــای اجتماع ــی رفتاره ــاری غرب ــی معم وقت
ــد ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی تح

برخــی	کارشناســان	معتقدنــد	ســبک	معمــاری	غربی	بــا	آنچه	که	
از	آن	بــه	عنــوان	ارزش	هــای	فرهنگــی	جامعــه	ايرانــی	يا	ســبک	
زندگــی	ايــران	-	اســالمی	يــاد	مــی	شــود	ســازگار	نيســت	و	ايــن	

دو	هــم	راســتا	و	همســو	بــا	يکديگــر	گام	بــر	نمــی	دارنــد.
»رويــا	شــفاعتی«	جامعــه	شــناس	و	پژوهشــگر	حــوزه	اجتماعــی	
بــا	اشــاره	بــه	نقــش	فضــا	و	محيــط	در	مناســبات	رفتــاری	انســان	
ــی	 عنــوان	کــرد:	در	ابتــدا	خشــت	و	آهــن	و	ســازه	هــا	اجــزای	ب
ــه	ای	از	 ــی	مجموع ــب	و	طراح ــا	ترکي ــه	ب ــتند	ک ــی	هس روح
ــه	 ــد	ک ــی	کنن ــی	را	فراهــم	م ــح	ســاختمانی،	بســتر	و	قالب مصال

ظــرف	مکانــی	مذکــور،	رفتارهــا	و	انديشــه	های	انســان	را	شــکل	
مــی	دهــد.

ــه	 ــردی	ک ــوع	و	کارک ــای	ن ــر	مبن ــاختمانی	ب ــر	س وی	افزود:ه
بــرای	آن	تعريــف	مــی	شــود،	طراحــی	و	احــداث	شــده	و	چنيــن	
قاعــده	ای	مويــد	نقــش	دو	ســويه	نــوع	و	کيفيــت	معمــاری	هــا	با	
رفتارهايــی	اســت	کــه	در	چنيــن	بســتر	و	چارچوبــی	ظهــور	و	بروز	

پيــدا	مــی	کنــد.
شــفاعتی	گفــت:	بــه	عنــوان	نمونــه،	طراحــی	ابنيــه	ورزشــی	بــا	
ســاختمان	هايــی	کــه	بــا	کارکــرد	رفاهــی	يــا	ســکونتی	بنــا	مــی	
ــده	 ــت	نشــان	دهن ــن	واقعي ــوده	و	اي ــز	ب ــاوت	و	متماي شــود،	متف
کنــش	و	واکنــش		هــای	محيطــی	بــا	رفتارهــای	افــراد	و	گــروه	

ــای	اجتماعــی	اســت. ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	نحــوه	معمــارِی	ابنيــه	هــا	و	ســاختمان	هــای	
بومــِی	ســنتی	و	نمودهای	بيرونــِی	مرتبط	بــا	رفتارهــای	اجتماعی	
گــروه	هــا	و	طيــف	هــای	جامعــه	ايرانــی	عنــوان	کــرد:	يکــی	از	
ــخ	و	فرهنــگ	ســنتی	 شــاخصه	هــای	اماکــن	مســکونی	در	تاري
ــعت	و	 ــا	وس ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــاغ	ويالهاي ــا	ب ــا	ي ــه	ه ــران،	خان اي

ــاال	احــداث	مــی	شــد. مســاحت	ب
وی	افزود:تفکيــک	اندرونــی	و	بيرونــی،	اتــاق	هــای	بــزرگ	بــرای	

گردهمايــی	همســايگان،	بســتگان	و	اعضــای	خانــواده	کــه	اغلب	
پــر	جمعيــت	نيــز	بودنــد،	ايــوان،	ســرداب،	باغچــه،	حيــاط،	بادگير،	
حــوض	و...	از	شــاخصه	هــای	معمــاری	ســنتی	ايــران	زميــن	بــه	
ــات	و	 شــمار	مــی	رفــت	کــه	هــر	کــدام	ريشــه	در	نيازهــا،	خلقي

الزامــات	زندگــی	ايرانــی	داشــت.
ــت	و	 ــه	وضعي ــی	ب ــی	اجمال ــا	نگاه ــرد:	ب ــوان	ک ــفاعتی	عن ش
ــه	روشــنی	در	 ســيمای	ســاختمان	هــا	و	واحدهــای	مســکونی	ب
مــی	يابيــم	کــه	آن	پهنــه	وســيع	طولــی	و	عرضی،	جــای	خــود	را	
بــه	ســاختمان	ســازی	عمــودی	و	بلنــد	مرتبــه	ســازی	داده	اســت.
کارشــناس	مســائل	اجتماعــی	افــزود:	يکــی	از	اصلــی	تريــن	علل	
بنــای	واحدهــای	مســکونی	بــه	شــيوه	کنونــی،	تراکــم	جمعيتــی	
ــه	دليــل	حجــم	انبــوه	ســاخت	و	ســازها	و	 شــهرها	اســت	کــه	ب
ــاظ	 ــا	از	لح ــاختمان	ه ــتر	س ــه	بيش ــر	چ ــی	ه ــه	جانماي ــاز	ب ني
ــای	 ــکونتگاه	ه ــن	س ــودی	جايگزي ــيوه	عم ــدد،	ش ــرت	و	تع کث
وياليــی	شــد	که	وســعت	ســطح	اِشــغال	آن	بســيار	بيشــتر	اســت.
وی	افــزود:در	واحدهــای	مســکونی	امــروزی،	ديگــر	امکان	شــب	
ــرادر	 ــدارد،	زي ــی	وجــود	ن ــا	و	دورهمــی	هــای	جمعيت نشــينی	ه
ــينی	 ــرای	همنش ــرايط	ب ــری	ش ــد	100،	70،	50	مت ــک	واح ي
ــدارد	 ــرت	گذشــته	وجــود	ن ــداد	و	کث ــه	تع آشــنايان	و	بســتگان	ب

ــل	اســت. ــن	امــر	دخي ــز	در	اي کــه	شــرايط	اقتصــادی	ني
شــفاعتی	عنــوان	کــرد:	اگــر	در	گذشــته	برگــزاری	مراســم	عــزا،	
ــه	 ــان	خان ــا	در	هم ــی	ه ــاد	و	عروس ــادمانی،	اعي ــوگواری،	ش س
هــای	ســنتی	و	بــزرگ	انجــام	مــی	شــد،	امــروز	برگــزاری	چنيــن	

ــی	مــی	شــود. ــاغ	تاالرهــا	اجراي مراســمی	در	تاالرهــا	و	ب
وی	افــزود:	پرداختــن	بــه	جزئيــات	ايــن	تحــوالت	در	ايــن	مجــال	
ــروار	 ــه	خ ــور	مشــتی	نمون ــای	مذک ــال	ه ــا	مث نمــی	گنجــد،	ام
اســت	کــه	هــر	آنچــه	در	آن	دقيــق	تــر	شــويم	بــه	همــان	ميــزان	
تحــوالت	عميــق	تــری	از	تغييــر	رفتارهــا	و	ســنت	هــای	قديمی،	
مشــهود	و	بــارز	مــی	شــود	کــه	بــه	مــرور	رنــگ	باختــه	و	زندگــی	
شهرنشــينی	بــا	قالــب	هــای	جديــد	تجــدد	غربــی	جايگزيــن	آن	

شــده	اســت.

پیامدهــای مخــرب معمــاری غربــی بــر رفتارهــای 
اجتماعــی

ــای	 ــری	ه ــش	تعارضــات	و	درگي ــه	افزاي ــاره	ب ــا	اش ــفاعتی	ب ش
ميــان	ســکنه	واحدهــای	مســکونی	و	آپارتمــان	هــا	عنــوان	کــرد:	
ــينی	 ــر	نش ــری	و	مهاج ــا	مهاجرپذي ــهرها	ب ــعه	ش ــد	و	توس رش
همــراه	اســت	و	در	چنيــن	فضايــی،	خــرده	فرهنــگ	هــای	متعــدد	

ــات	 ــد	کــه	اختالف ــار	يکديگــر	زيســت	مــی	کنن ــوع	در	کن و	متن
ــان	آن	هــا	ايجــاد	مــی	شــود. ــل	توجهــی	مي فرهنگــی	قاب

وی	افــزود:	آنچــه	باعــث	تفکيــک	ميــان	اعضــای	ســاکن	در	يک		
آپارتمــان	از	يکديگــر	شــده	تنهــا	يــک	ديــوار	اســت،	امــا	در	مقــام	
عمــل،	رفتارهــا	و	طــرز	تفکــر	افــراد،	بازخــوردی	فراتــر	از	چنيــن	
تفکيــک	هايــی	دارد	و	عــدم	تناســخ	رفتارهــا،	تلقــی	ها،	برداشــت	
هــا	و	شــيوه	هــای	زندگــی	ميــان	افــراد،	باعــث	بــروز	مشــکالتی	
مــی	شــود	کــه	مويــد	تفــاوت	در	ذائقــه	هــای	فکــری	اســت	کــه	
بــه	مــرور	بــه	دليــل	نبــود	آمــوزش	صحيــح	ايــن	تفــاوت	هــا	را	

بــه	تقابــل	مبــدل	مــی	ســازد.
جامعــه	شــناس	و	پژوهشــگر	مســائل	اجتماعــی	گفــت:	امــروزه	
بخشــی	از	درگيــری	هــا	و	پرونــده	هــای	تشــکيل	شــده	در	دادگاه	
هــا	ناشــی	از	اختالفاتــی	اســت	کــه	متأثــر	از	تعارضــات	فرهنگــی	
ميــان	ســکنه	آپارتمــان	هــای	مســکونی	ظهــور	و	بــروز	پيــدا	می	
کنــد	و	گاه	رفــع	و	رســيدگی	بــه	چنيــن	تقابــل	هايــی،	بــه	دادگاه	

هــا	و	محاکــم	قضايــی	کشــيده	مــی	شــود.
وی	افزود:محيــط	هايــی	کــه	بــا	فلســفه	و	ماهيــت	تأميــن	حفــظ	
آرامــش	و	بازتوانــی	روحــی	و	جســمی	بنــا	شــده	انــد،			گاهــی	بــه	
اماکنــی	مبدل	می	شــوند	کــه	در	آن	روح	و	روان،	اســير	فرســايش	
و	تنــش	هــای	مســتمر	مــی	شــود	و	ايــن	از	تبعــات	زندگــی	مدرن	
شــهر	نشــينی	در	جوامــع	در	حــال	توســعه	اســت	کــه	بــا	وجــود	
برخــی	محاســن،	بــا	پيامــد	هــا	و	عــوارض	اينچنينــی	نيــز	همــراه	

مــی	شــود	کــه	بخشــی	از	آن	نيــز	غيــر	قابــل	اجتنــاب	اســت.
شــفاعتی	عنــاون	کرد:بــا	چنيــن	اوصافــی	بــرون	رفــت	از	وضعيت	
موجــود،	مســتلزم	حصــول	شــناختی	دقيــق	از	عوامــل	تأثيــر	گذار	
ــی	و	اســالمی	 ــاری	ايران ــه	فراموشــی	ســپردن	ســبک	معم در	ب

اســت.
وی	افــزود:	داليــل	ُمتَِرتـِـب	بــر	ظهــور	چنيــن	پديــده	و	تغييراتــی	
در	بســياری	از	پهنــه	هــا	و	نقــاط	جفرافيايــی	کشــور	صادق	اســت	
ــی	 ــيِر	دگرگون ــده	و	ِس ــن	قاع ــز	از	اي ــدس	ني ــتان	ق ــه	شهرس ک

مســتثنی	نيســتند.
در	ادامــه	ايــن	گــزارش	در	گفــت	و	گــو	بــا	کارشناســان	و	مديــران	
شــهری	و	شهرســتانی	ايــن	منطقــه،	داليــل	و	عوامــل	موثــر	در	
بــه	فراموشــی	ســپرده	شــدن	معمــاری	ايرانی-اســالمی	در	منازِل	
ايــن	منطقــه	و	راهکارهــای	موثــر	بــرای	احيــای	مجــدد	آن	مــورد	

بحــث	و	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.

ــاری  ــیمای معم ــر س ــت ب ــای کامپوزی ــه نماه غلب
ایرانی-اســالمی

»خدابخــش	محمــد	زاده	پودينــه«	عضو	شــورای	اســالمی	شــهر	
قــدس	در	خصــوص	علــت	فاصلــه	گرفتــن	از	معمــاری	ايرانــی-
اســالمی	در	شــهر	قــدس	گفت:عوامــل	و	داليــل	زيــادی	در	ايــن	
ــد	 ــز	مانن ــدس	ني ــد	کــه	در	شــهر	ق ــوده	ان ــذار	ب موضــوع	تأثيرگ
بســياری	از	ديگــر	نقــاط	کشــور	ايــن	پديــده	و	تحــوالت	ايجــاد	

شــده،	مصــداق	دارد.
وی	افزود:بــه	نظــر	بنــده،	معمــاری	يــک	هنــر	اســت	کــه	بايــد	به	
صورتــی	روشــن	و	شــفاف	تعريــف	شــود	و	بررســی	ايــن	موضــوِع	
ــی- ــاری	ايران ــبک	معم ــه	س ــرايطی	ک ــرا	در	ش ــه	چ ــر	ک خطي
اســالمی	در	گذشــته	بــه	عنــوان	يکــی	از	هنرهــای	شــاخص	اين	
مــرز	و	بــوم	مطــرح	بــوده	و	بــه	نوعــی	شــهره	و	زبانــزِد	خــاص	و	
عــام	بــود،	بــه	وضعيتــی	دچــار	شــده	کــه	در	شــرايط	فعلــی	ايــن	

هنــر	اصيــل	و	باشــکوه	بــه	فراموشــی	ســپرده	شــده	اســت.
پودينــه	عنــوان	کــرد:	متأســفانه	در	شــرايطی	قــرار	گرفتــه	ايــم	
ــه	 ــوه	خان ــه	قه ــاری	ايرانی-اســالمی	ب ــروز	معم ــود	و	ب ــه	نِم ک
هــای	ســنتی	خالصــه	شــده	و	ايــن	وضعيــت	بــا	آنچــه	کــه	از	آن	
بــه	عنــوان	کارکردهــای	معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	مطــرح	می	

شــود،	فاصلــه	بســياری	دارد.
ــياری	از	آداب،	 ــه	بس ــا،	بلک ــاری	م ــا	معم ــه	تنه ــه	گفت:ن پودين
ــم	 ــه	تحکي ــا	ک ــنتی	م ــل	و	س ــی،	اصي ــوم	ارزش ــادات	و	رس ع
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ــی	و	 ــرات	اجتماع ــر	تغيي ــوده،	در	اث ــواده	ب ــان	خان ــش	بني بخ
ــوص	 ــت	در	خص ــن	وضعي ــه	اي ــده	ک ــف	ش ــی	تضعي فرهنگ
معمــاری	نيــز	صــادق	اســت	کــه	بايــد	بــه	مــوازات	آن	بــه	برخــی	
ــز	 ــی	و	پژوهشــی	ني ــای	مطالعات ــوزه	ه ــا	در	ح ــی	ه ــم	توجه ک

ــت. ــژه	ای	داش ــد	وي تأکي
ــی	و	 ــاری	ايران ــبک	معم ــرای	س ــازی	و	اج ــاده	س وی	افزود:پي
اســالمی	در	گام	نخســت،	نيازمنــد	تجديــد	نظــر	در	باورهــا	و	رويه	
هايــی	اســت	کــه	در	ذائقه	ها،	ســليقه	هــا	و	گرايشــات	افــراد	تأثير	
گــذار	اســت	و	در	چنيــن	شــرايطی،	فرهنــگ	ســازی،	آمــوزش	و	
ــه	 ــد،	ب ــترده	و	کارآم ــق،	گس ــی	عمي ــات	پژوهش ــام	تحقيق انج
حصــول	توفيقــات	ســازنده	در	ايــن	بخــش	منتهــی	خواهــد	شــد.
ــال	 ــرد:	در	ح ــوان	ک ــدس	عن ــهر	ق ــالمی	ش ــورای	اس عضــو	ش
حاضــر،	قــوس	هــای	ايرانی-اســالمی،	آجرهــای	ســه	ســانتی	يــا	
قزاقــی	و	در	يــک	کالم	مصالــح	ســاختمانی	ايرانی-اســالمی	بــه	
فراموشــی	ســپرده	شــده	و	ايــن	ســبک	هــای	معماری	کالســيک	
و	غربــی	بــا	نماهــای	کامپوزيــت	هســتند	کــه	در	طراحــی	هــا	و	
احــداث	بنــا	شــايع	و	مرســوم	شــده	کــه	ايــن	وضعيــت،	ســنخيت	

چندانــی	بــا	پيشــينه	تاريخــی	و	فرهنگــی	مــا	نــدارد.
وی	افــزود:در	صــورت	اســتمرار	کيفيــِت	فعلــِی	معمــاری،	نســل	
بعــدی	بــه	شــدت	بــا	ســبک	معمــاری	ايرانی-اســالمی	بيگانــه	
خواهــد	بــود	و	مــی	طلبــد	بــرای	احيــای	ايــن	ســبک	اصيــل،	بــا	
فوريــت	و	جديــِت	تمــام	از	ســوی	تمامــی	دســتگاه	های	مســئول	

اقــدام	شــود.
ــدت	 ــاه	م ــری	در	کوت ــن	ام ــق	چني ــرد:	تحق ــوان	ک ــه	عن پودين
ميســر	نخواهــد	شــد	و	پيــاده	ســازی	معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	
ــمندانه	و	 ــدات	هوش ــاذ	تمهي ــتلزم	اتخ ــود،	مس ــرايط	موج در	ش
ــا	اراده	ای	 ــد	ب ــه	باي ــی	اســت	ک ــد	و	اصول ــزی	هدفمن ــه	ري برنام

راســخ	مــد	نظــر	باشــد.

ــی  ــد عزم ــالمی نیازمن ــاری ایرانی-اس ــای معم احی
ــت ــی اس همگان

ــای	 ــج	و	احي ــر	در	تروي ــای	موث ــوص	راهکاره ــه	در	خص پودين
ــن	 ــت:	در	حصــول	چني ــی	و	اســالمی	گف ــاری	ايران ســبک	معم
ــود	 ــد	ب ــر	خواهن ــا	و	نهادهــای	بســياری	موث ــری،	دســتگاه	ه ام
کــه	از	نمونــه	هــای	آن	مــی	تــوان	بــه	مراکــز	پژوهشــی،	متوليان	
ــاری	و	 ــورای	معم ــهری،	ش ــت	ش ــاختمان،	مديري ــت	س صنع
شهرســازی،	حــوزه	معاونــت	معمــاری	و	شهرســازی	شــهرداری	
هــا،	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	اســتان	هــا	و	زيــر	مجموعــه	هــای	

فعــال	در	شهرســتان	هــا،	شــورای	عالــی	معماری	و	شــهر	ســازی،	
ــس	و...اشــاره	داشــت. ــی	وزارت	کشــور،	مجل ــت	عمران معاون

عضــو	شــورای	اســالمی	شــهر	قــدس	عنــوان	کــرد:	در	صــورت	
همســويی	و	هدفگــذاری	دســتگاه	هــای	اشــاره	شــده	و	لحــاظ	
شــدن	عزمــی	همگانــی،	مــی	تــوان	نســبت	بــه	احيــای	ســبک	

ــدواری	بســياری	داشــت. معمــاری	ايرانی-اســالمی	امي
ــش	 ــی	دانشــجويان	و	دان ــان	نقــش	آفرين ــن	مي ــزود:در	اي وی	اف
ــزه	الزم	 ــاد	انگي ــرای	ايج ــی	ب ــوق	هاي ــف	مش ــان	و	تعري پژوه
بــرای	پرداختــن	بــه	ابعــاد	و	زوايــای	پيــدا	و	پنهــان	ســبک	اشــاره	
ــر	 ــا	از	ديگ ــه	ه ــان	نام ــاالت،	رســاالت	و	پاي ــب	مق شــده	در	قال
الزاماتــی	اســت	کــه	تأثيــِر	بســزايی	در	ترويــج	ســبک	معمــاری	

مذکــور	ايفــا	خواهــد	کــرد.

ــکالتی  ــع و مش ــا موان ــرا ب ــارت و اج ــوزه نظ در ح
ــتیم ــرو هس روب

ــِع	 ــوص	موان ــدس	در	خص ــهر	ق ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش عض
ــاده	ســازی	ســبک	معمــاری	ايرانــی	 ــرای	پي قانونــی	پيــش	رو	ب
ــی	در	 ــع	اصل ــش	و	مان ــار	داشــت:به	نظــرم،	چال و	اســالمی	اظه
ــکل	 ــا	مش ــون	ب ــث	قان ــت	واز	حي ــرا	اس ــارت	و	اج ــش	نظ بخ

ــتيم. ــرو	نيس ــی	روب چندان
وی	افــزود:	ضمانــت	اجرايــی	قانــون،	موضــوع	اصلــی	اســت	زيرا	
بــه	ُمَجــَرِد	تعريــف	و	تصويــب	قانــون	راه	بــه	جايــی	نخواهــد	برد.
پودينــه	گفت:بــه	بيــان	ديگــر	در	صــورت	پيگيــری	و	در	اولويــت	
ــی	 ــوی	تمام ــالمی	از	س ــی	و	اس ــاری	ايران ــن	معم ــرار	گرفت ق
دســتگاه	هــای	مســئول،	شــاهد	حصــوِل	وحــدت	رويــه	و	
ــن	 ــود	و	در	چني ــم	ب ــوزه	خواهي ــن	ح ــری	در	اي ــی	موث يکپارچگ
ــی	از	 ــوان	يک ــه	عن ــالمی	ب ــی	و	اس ــاری	ايران ــرايطی،	معم ش
رقبــای	جــدی	ديگــر	ســبک	هــای	معمــاری	مطــرح	خواهد	شــد.

ــی- ــاری ایران ــبک معم ــه س ــن ب ــدم پرداخت ع
اســالمی در دوره چهــارم شــورا یــک ضعــف بــزرگ 

ــت اس
ــهر	 ــالمی	ش ــورای	اس ــتورکارهای	ش ــوص	دس ــه	در	خص پودين
ــاری	 ــبک	معم ــازی	س ــاده	س ــرای	پي ــارم	ب ــدس	در	دوره	چه ق
ايرانی-اســالمی	در	ايــن	منطقــه	عنــوان	کــرد:	متأســفانه	در	ايــن	
دوره،	بــه	ايــن	موضــوع	پرداختــه	نشــده	و	مصوبــه	ای	تحــت	اين	

عنــوان	در	شــورای	شــهر	چهــارم	نداشــته	ايــم.
وی	افــزود:	اليحــه	ای	نيــز	از	ســوی	شــهرداری	در	ايــن	خصوص	

ارســال	يــا	مطــرح	نشــده	و	ايــن	امــر	نقيصــه	ای	بــزرگ	به	شــمار	
مــی	رود	کــه	بايــد	بــرای	رفــع	آن	تالش	شــود.

ــهر	 ــورای	ش ــی	از	اعضــای	ش ــوان	يک ــه	عن ــده	ب ــزود:	بن وی	اف
چهــارم،	در	آينــده	ای	بســيار	نزديــک	بــه	ســهم	خــود،	موضــوع	
اشــاره	شــده	را	در	نطــق	پيــش	از	دســتور	مطــرح	خواهــم	کــرد	
ــاع	 ــوب،	مســتلزم	اجم ــج	شايســته	و	مطل ــه	نتاي ــيدن	ب ــه	رس ک
حداکثــری	ديگــر	اعضــا	و	همــکاران	مــا	در	شــورای	شــهر	اســت.

لحــاظ کــردن تبصــره هــای تخفیفــی بــرای پیــاده 
ســازی ســبک معمــاری ایرانی-اســالمی

عضــو	شــورای	اســالمی	شــهر	قــدس	بــا	بيــان	نقــش	
ــاده	 ــويقی	در	پي ــای	تش ــره	ه ــا	و	تبص ــته	ه ــذار	بس تأثيرگ
ســازی	ســبک	معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	در	ســاخت	و	
ــدون	 ــت:	ب ــه	گف ــن	منطق ــای	مســکونی	اي ــه	ه ســازها	و	ابني
ــه	 ــر	چ ــزه	ه ــی،	انگي ــه	هاي ــن	مولف ــف	چني ــا	تعري ــد	ب تردي
بيشــتری	بــرای	حصــول	ايــن	امر)معمــاری	ايرانی-اســالمی(	

ــد. ــد	ش ــاد	خواه ايج
محمــدزاده	پودينــه	در	خصــوص	ميــزان	موفقيــت	معمــاری	های	
مبتنــی	بــر	ســبک	ايرانــی	و	اســالمی	در	مديريــت	بهينــه	انــرژی	
ــرژی	در	اماکنــی	 ــی	ان ــد،	صرفــه	جوي ــدون	تردي ــوان	کــرد:	ب عن
ــود	و	 ــی	ش ــداث	م ــاز	اح ــورت	ب ــای	آن	بص ــپزخانه	ه ــه	آش ک
ــوارتر	از	 ــت،	دش ــس	و...اس ــی	آن	دوبلک ــه	طراح ــه	ای	ک ــا	ابني ي
بناهــای	قديمــی	يــا	معمــاری	هايــی	خواهــد	بــود	کــه	در	قالــب	

ــی	باشــند. ــی	و	اســالمی	مطــرح	م ايران
ــِک	از	 ــا	ُمنَف ــاق	ه ــالمی	ات ــاری	ايرانی-اس ــزود:	در	معم وی	اف
ــی	در	 ــه	جوي ــن	ويژگــی،	صرف ــی	شــدند	و	همي ــا	م يکديگــر	بن
ــی	شــدن	 ــد	بااجراي ــدون	تردي ــرد	و	ب ــی	ک ــرژی	را	تســهيل	م ان
ــز	گام	 ــرژی	ني ــه	ان ــت	بهين ــوزه	مديري ــور،	در	ح ــاری	مذک معم

ــد. ــد	ش ــته	خواه ــری	برداش ــده	ت ــای	ارزن ه
پودينــه	گفــت:	مجمــوع	کارکردهــای	معمــاری	ايرانی	و	اســالمی	
ايــن	ضــرورت	را	بــه	ذهــن	متبــادر	مــی	کنــد	کــه	بايد	نســبت	به	
تحقــق	چنيــن	ســبک	هايــی	در	ابنيــه	جديــد	التأســيس،	تــالش	
بســياری	شــود	و	در	ايــن	عرصــه،	نقــش	دانشــگاهيان	و	محققان	

بســيار	موثــر	و	برجســته	بــه	نظــر	مــی	رســد.
ــاده	 ــرد:	پي ــوان	ک ــدس	عن ــهر	ق ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش عض
ــه	از	 ــت	ک ــی	اس ــالمی،	ضرورت ــی	و	اس ــاری	ايران ــازی	معم س
ابعــاد	گوناگــون	فرهنگــی،	ارزشــی،	اجتماعــی،	تاريخــی،	اصولی،	
ــواده	 ــه	و	خان ــرای	جامع ــازنده	ای	ب ــرات	س ــاوی	ثم ــنتی،	ح س
ــی	 ــزوم	اجراي ــج	اســت	کــه	ل ــن	نتاي ــود	و	همي ــی	خواهــد	ب ايران

ــد. ــی	کن ــدان	م ــدن	آن	را	دو	چن ش

ــف  ــا ضع ــرب ت ــی غ ــی و تبلیغات ــه فرهنگ از هجم
ــی ــی و پژوهش ــای تحقیقات ه

محمــد	محمــودی	شــاه	نشــين	نماينــده	مــردم	شــهريار،	قــدس	
و	مــالرد	در	ايــن	خصوص)داليــل	فراموشــی	معمــاری	ايرانــی-
اســالمی(	عنــوان	کــرد:	هجمــه	تبليغاتــی	و	فرهنگی	غــرب	عليه	
فرهنــگ	ايرانــی	و	اســالمی	يکــی	از	عوامــل	بســيار	موثــر	در	بــه	

فراموشــی	ســپردن	ايــن	ســبک	از	معمــاری	اســت.
ــز	 ــت	مراک ــد	از	غفل ــوع،	نباي ــن	موض ــار	اي ــزود:	در	کن وی	اف
ــا	عنايــت	 ــه	ســادگی	گذشــت	و	ب ــز	ب تحقيقاتــی	و	پژوهشــی	ني
ــوژی	هــای	 ــاوری	هــا	و	تکنول ــن	واقعيــت	کــه	عمــده	فن ــه	اي ب
روز	دنيــا	مشــمول	مطالعــات	غربــی	هــا	اســت،	ايــن	موضــوع	در	
نحــوه	طراحــی	مســکن،	منــازل	و	ابنيــه	هــا	نيــز	مصــداق	دارد.
ــورای	 ــس	ش ــالرد	در	مجل ــدس	و	م ــهريار،	ق ــردم	ش ــده	م نماين
اســالمی	عنــوان	کــرد:	در	طــول	ســاليان	و	دهــه	هــای	گذشــته،	
مراکــز	علمــِی	ايــران	آنچنــان	کــه	بايــد	در	حــوزه	تلفيــق	آمــوزه	
هــای	دينــی	و	ســبک	معمــاری	و	احيــای	تکنيــک	هــا	و	اصولــی	
کــه	در	قواعــد	ســاختمان	ســازی	ســبک	ايرانی-اســالمی	لحــاظ	
ــه	و	شــکاف	باعــث	 ــن	فاصل ــد	و	همي مــی	شــد،	ورود	نکــرده	ان
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کمرنــگ	شــدن	ايــن	هنــر	اصيــل	و	باشــکوه	شــده	اســت.
ــده	 ــل	نادي ــر	عوام ــادی	از	ديگ ــای	اقتص ــه	ه ــزود:	مولف وی	اف
گرفتــه	شــدن	معمــاری	اشــاره	شــده	محســوب	مــی	شــود،	زيــرا	
بــدون	ترديــد،	پيــاده	ســازی	فنــون	ســاختمان	ســازی	و	طراحــی	
هــای	قديمــی	مبتنــی	بــر	ارزش	هــای	ايرانی-اســالمی	در	دوران	
فعلــی	هزينــه	ســاز	اســت	و	آنچــه	کــه	در	گذشــته	نيــز	اجرايــی	و	
پيــاده	ســازی	مــی	شــده،	متأثــر	از	نيــازی	بــود	کــه	در	آن	دوران	

احســاس	مــی	شــد.
ــروز	از	آن	 ــه	ام ــه	ک ــرد:	آنچ ــوان	ک ــين	عن ــاه	نش ــودی	ش محم
ــاد	مــی	شــود،	 ــب	بتنــی	و	اســکلت	ســازی	ي ــوان	قال تحــت	عن
حاصــل	تحقيقــات	و	پژوهــش	هــای	غربــی	هــا	اســت	و	عــالوه	
ــوب	و	 ــز	رس ــا	ني ــاری	بن ــری	در	معم ــن	تأثيرپذي ــازه،	اي ــر	س ب

ــت. ــرده	اس ــوخ	ک رس
وی	افزود:متأســفانه	منطــق	و	انگيــزه	کافــی	بــرای	پيــاده	ســازی	
ــای	 ــع	ه ــاع	و	مجتم ــالمی	در	ارتف ــاری	ايرانی-اس ــبک	معم س
ــور	 ــداث	و	ظه ــث	اح ــر	باع ــن	ام ــد	و	همي ــده	نش ــکونی	دي مس
بــروز	طراحــی	هايــی	شــده	کــه	ســنخيت	چندانــی	بــا	ارزش	ها	و	

ــدارد. ــی	و	اســالمی	ن فرهنــگ	ايران
ــی	 ــوان	کرد:برخ ــالرد	عن ــدس	و	م ــهريار،	ق ــردم	ش ــده	م نماين
ــد	 ــه	گنب ــط	ب ــاری	ايرانی-اســالمی	فق ــد	معم ــی	کنن ــان	م گم
يــا	طــاق	نصــرت	هــا	مختصــر	و	منتهــی	مــی	شــود،	امــا	آنچــه	
ــه	عنــوان	کارکــرد	اصلــی	ايــن	ســبک	از	معمــاری	قابــل	 کــه	ب
توجــه	اســت،	معطــوف	بــه	مجموعــه	ای	از	بايــد	هــا	و	نبايدهــای	
فرهنگــی	ايرانی-اســالمی	و	حفــظ	حرمــت	و	حريــم	خصوصــی	

مــی	شــود.
ــت	در	 ــت	از	درخ ــت	و	حفاظ ــه،	کاش ــوان	نمون ــه	عن وی	افزود:ب
شــريعت	اســالمی،	امری	پســنديده	به	شــمار	مــی	رود،	در	حاليکه	
در	بنــای	ســاختمان	هــا		و	ابنيــه	مســکونی	در	طــول	ســال	هــا	و	
دهــه	هــای	اخيــر،	قطــع	درختان	بــه	امــری	عــادی	در	ســاختمان	
ســازی	تبديــل	شــده	کــه	برخــالف	ارزش	هــا	و	باورهــای	

اســالمی	بــه	نظــر	مــی	رســد.
ــم	 ــده،	قصــور	وک ــه	نظــر	بن ــاه	نشــين«	گفت:ب ــودی	ش »محم
کاری	اصلــی،	متوجــه	مراکــز	پژوهشــی	و	تحقيقاتــی	مــی	شــود	
ــوب	و	مناســبی	را	 ــارات	و	بودجــه	مطل ــت	اعتب ــد	دول و	مــی	طلب
بــرای	پيــاده	ســازی	و	پيگيری	ســبک	معمــاری	ايرانی-اســالمی	

مــد	نظــر	قــرار	دهــد.

لزوم حصول مدیریت یکپارچه شهری
نماينــده	مــردم	شــهريار،	قــدس	و	مــالرد	در	خصــوص	
ــاری	 ــت	از	معم ــرون	رف ــرای	ب ــر	و	مقتضــی	ب ــای	مؤث راهکاره
ــاظ	 ــازها	لح ــاخت	و	س ــوزه	س ــه	در	ح ــی	ک ــه	فعل ــاِی	بيگان ه
مــی	شــود،	گفــت:	وزارت	راه	و	شهرســازی	و	دانشــگاه	هــای	مــا	
بايــد	بــا	تــالش	و	دقــت	نظــر	هــر	چــه	بيشــتر،	ترويــج	و	احيــای	

ــد. ــرار	دهن ــتور	کار	ق ــت	در	دس ــا	جدي ــور	را	ب ــاری	مذک معم
وی	افــزود:	حفــظ	حريــم	خانــواده،	بهداشــت،	حجاب	و	عفــاف	در	
ابنيــه،	از	ضرورياتــی	اســت	کــه	بايــد	بــه	نحــوی	عميــق،	بنيادی	
و	کالبــدی	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	و	در	صــورت	تحقــق	مولفــه	
ــا	معمــاری	ايرانی-اســالمی،	آرامــش	روحــی	و	 ــط	ب هــای	مرتب
روانــی	مضاعــف	و	مطلــوب	تــری	در	منــازل	و	خانــه	هــا	ايجــاد	

خواهــد	شــد.
محمــودی	شــاه	نشــين	گفــت:	گام	ســازنده	بعــدی	بــرای	تحقــق	
ايــن	امــر	خطيــر،	بــه	پيــاده	ســازی	مديريــت	يکپارچــه	شــهری	
معطــوف	مــی	شــود	و	تــا	زمانــی	کــه	شــاهد	مديريــت	جزيــره	ای	
و	برخــی	عملکردهــای	غيــر	همســو	در	حــوزه	شــهری	يــا	شــهر	
ــی- ــاری	ايران ــبک	معم ــته	س ــتيم،	حصــول	شايس ــازی	هس س

اســالمی	غيــر	ممکــن	خواهــد	بود.
ــه	در	 ــده	اســت	ک ــک	موجــود	زن ــه	ي ــه	مثاب ــزود:	شــهر	ب وی	اف
ــات	 ــات	و	ضروري ــات	و	الزام ــک،	عکــس	العمــل،	حي ــار	فيزي کن
ــه	در	 ــو	و	يکپارچ ــورت	همس ــه	ص ــا	ب ــد	ت ــی	طلب ــی	را	م خاص

ــد،	طــی	 ــی	و	هدفمن ــدون،	اصول ــی	مشــخص،	م مســير	و	کانال
ــد. ــق	کن طري

ــوان	 ــس	عن ــالرد	در	مجل ــدس	و	م ــهريار،	ق ــردم	ش ــده	م نماين
کــرد:	فعاليــت	هــای	مــوازی	و	غيــر	هماهنــگ،	از	آفــات	مديريت	
شــهری	محســوب	مــی	شــود	و	نتيجــه	و	تبعــات	چنين	رويــه	ای،	

ناهمگونــی	و	بــروز	معضــالت	جــدی	و	عميــق	خواهــد	بــود.
محمــودی	شــاه	نشــين	گفــت:	متأســفانه	مــوازی	کاری	باعــث	
ــع	مــی	شــود	کــه	در	صــورت	 ــرژی	و	مناب هــدر	رفــت	زمــان،	ان
همســويی	هــر	چــه	بيشــتر،	از	صــرف	بســياری	از	هزينــه	کردهــا	

صرفــه	جويــی	خواهــد	شــد.
ــه	 ــک	ب ــر	ي ــرات	و...	ه ــرق،	مخاب ــا،	اداره	گاز،	ب ــزود:	آبف وی	اف
نحــوی	درصــدد	پيــاده	ســازی	و	اعمــال	مديريــت	و	طــرح	هــای	
مــورد	نظــر	ســازمانی	خــود	بــوده	و	در	چنيــن	شــرايطی،	امــکان	
حصــول	توفيقــات	موثــر	و	کارآمــد	دشــوار	بــه	نظــر	مــی	رســد.
نماينــده	مــردم	شــهريار،	قــدس	و	مــالرد	عنــوان	کــرد:	متأســفانه	
در	شــرايطی	از	معمــاری	ايرانی-اســالمی	فاصلــه	گرفتــه	ايــم	که	
ــا	 ــا	در	حــال	توســعه،	ب ــه	ي بســياری	از	کشــورهای	توســعه	يافت
ــه	 ــوم	ب ــرز	و	ب ــن	م ــل	و	تاريخــی	اي ــرداری	از	ســبک	اصي الگوب
ــد	و	جــذب	گردشــگر	 ــای	بســياری	در	کســب	درآم ــت	ه موفقي

نائــل	شــده	انــد.
محمــودی	شــاه	نشــين	گفــت:	بادگيرهــای	يــزد	در	شــيخ	نشــين	
دوبــی	از	مصاديــق	چنيــن	ادعايــی	اســت	و	ايــن	امر	در	شــرايطی	
پيــش	آمــده	کــه	مــا	بــه	عنــوان	صاحبــان	و	داعيــه	داران	اصلــی	
ــی	 ــه	فراموش ــه	بوت ــی،	آن	را	ب ــبک	هاي ــا	و	س ــرح	ه ــن	ط چني

ــم. ســپرده	اي

آمایــش ســرزمینی حلقــه مفقــوده مدیریــت 
و معمــاری  شــهری 

ــرای	 ــف	و	اج ــالرد،	تعري ــدس	و	م ــهريار،	ق ــردم	ش ــده	م نماين
دقيــق	و	کارشناســی	شــده	آمايــش	ســرزمينی	را	از	ديگــر	
ــالمی(	 ــاری	ايرانی-اس ــای	معم ــه	مذکور)احي ــات	عرص ضروري

ــد. ــی	کن ــوان	م عن
وی	گفــت:	جديــت	در	پرداختــن	بــه	چنيــن	مطالعاتــی	در	حــوزه	
هــای	گوناگــون	اعــم	از	احــداث	و	ســاخت	منــازل،	شــهرک	های	
مســکونی	و	شهرســازی	از	مــوارد	حائــز	اهميتــی	اســت	کــه	بايــد	

بــا	جديــت	در	دســتور	کار	باشــد.
محمودی	شــاه	نشــين	گفــت:	بايــد	موسســات	پژوهشــی	تحقيق	
کننــد،	الگــو	دهنــد	و	الگــوی	ارائــه	شــده	بــه	قانــون	تبديل	شــود	
و	در	چنيــن	شــرايطی	مــی	تــوان	از	بســياری	انســدادها	و	موانــع	

عبــور	کــرد.

اسیر روزمرگی شده ایم
ــی	 ــاد	از	برخ ــا	انتق ــالرد	ب ــدس	و	م ــهريار،	ق ــردم	ش ــده	م نماين
روزمرگــی	هــا	گفــت:	متأســفانه	دچــار	عارضــه	روزمرگــی	شــده	
ايــم	و	تــا	زمانــی	کــه	از	چنيــن	وضعيتــی	خــارج	نشــويم،	شــاهد	

ــود. ــم	ب ــز	و	درشــت	خواهي ــدد	و	ري انباشــت	مشــکالت	متع
وی	افـزود:	در	مقطعـی	دولتی	می	آيـد	و	پروژه	مهـر	را	تعريف	می	
کند	کـه	در	آن	حجم	انبوهی	از	واحدهای	مسـکونی	بـدون	در	نظر	
گرفتـن	زيرسـاخت	هـای	الزم،	احداث	يـا	کلنگ	زنی	می	شـود	و	

دولـت	بعـدی	آن	را	به	طـور	کلی	محکـوم	می	کند.
ــکن	 ــده	مس ــی	اي ــد	از	مدت ــت:	بع ــين	گف ــاه	نش ــودی	ش محم
اجتماعــی	مطــرح	مــی	شــود	کــه	به	عقيــده	بنــده	بــه	دليــل	عدم	
تأميــن	پيــش	نيازهــا	و	کــم	توجهــی	و	دور	انديشــی	الزم،	طــرح	
مذکــور	نيــز	بــه	سرنوشــت	مســکن	مهــر	دچــار	خواهــد	شــد.

ــر	 ــرد:	تغيي ــوان	ک ــالرد	عن ــدس	و	م ــردم	شــهريار،	ق ــده	م نماين
ــح	و	 ــا،	ناصحي ــت	ه ــوی	دول ــدت	از	س ــد	م ــای	بلن ــه	ه برنام
ــه	 ــود	ک ــف	ش ــاز	وکاری	تعري ــد	س ــت	و	باي ــه	اس ــر	معقوالن غي
هدفگــذاری	هــا	و	برنامــه	هــای	بلنــد	مــدت	بــه	صــورِت	اصــل	
و	قاعــده	ای	تعريــف	شــود	تــا	هــر	از	چندگاهــی	شــاهد	تغييــرات	

ــا	نباشــيم. ــه	ه ــی	در	برنام اينچنين
وی	افــزود:	بايــد	سياســتمداران	بــه	سياســت،	اقتصــاد	دانــان	بــه	
ــت	 ــه	صنع ــران	ب ــد	گ ــگ	و	تولي ــه	فرهن ــان	ب اقتصــاد،	فرهنگي
بپردازنــد	و	از	ورود	بــه	حــوزه	هــای	غيــر	مرتبــط	و	غيــر	تخصصی	
ــی	 ــک	تخصص ــاهد	تفکي ــه	ش ــی	ک ــا	زمان ــد	و	ت ــز	کنن پرهي
ــروز	 ــور	و	ب ــيم،	ظه ــوزه	نباش ــن	ح ــده	در	اي ــی	ش و	کارشناس

ــت. ــد	داش ــتمرار	خواه ــکالت	اس مش
ــس	 ــای	مجل ــه	ه ــوص	برنام ــين	در	خص ــاه	نش ــودی	ش محم
ــن	مشــکالتی	 ــن	از	چني ــه	گرفت ــرای	فاصل ــورای	اســالمی	ب ش
ــاری	ايرانی-اســالمی	 ــاده	ســازِی	معم ــق	و	پي ــن	تحق و	همچني
ــف	اليحــه	 ــه	تعري ــس	ب ــه	مجل ــت:	هشــت	ســال	اســت	ک گف
مديريــت	شــهری	از	ســوی	دولــت	اصرار	مــی	ورزد	و	خوشــبختانه	
بعــد	از	گذشــت	مــدت	هــا،			تيمــی	در	مجلــس	تشــکيل	شــده	و	
طرحــی	را	در	قالــب	۲50	صفحــه	تنظيــم	کــرده	کــه	اميدواريــم	
ــالمی	در	 ــوراهای	اس ــوری	و	ش ــت	جمه ــات	رياس ــد	از	انتخاب بع

ــه	رأی	گذاشــته	شــود. صحــن	علنــی	ب
ــد	در	صــورت	تصويــب	 ــدون	تردي ــادآور	شــد	:	ب وی	در	خاتمــه	ي
ــا	و	 ــايی	ه ــياری	از	نارس ــهری،	بس ــت	ش ــع	مديري ــرح	جام ط
ــد	شــد. ــع	خواه ــرای	هميشــه	رف ــای	اشــاره	شــده	ب ــش	ه چال
ــی	و	اســالمی	 ــه	معمــاری	ايران ــه	هــر	ترتيــب	امــروز	توجــه	ب ب
ضرورتــی	اســت	کــه	بايــد	بــا	مديريــت	واحــد،	اتحــاد	و	همدلــی	

مســئوالن	محقــق	شــود.
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آثــاری  ایرانــی  اصیــل  خانه هــای 
معمــاران  از  جــذاب  و  مانــدگار 
خــوش ذوق اســت کــه ســازه، معمــاری 
ــا  ــب ب ــح آن متناس ــوع مصال ــی ن و حت
فرهنــگ و اقلیــم هــر منطقــه بــوده امــا 
امــروز ایــن معمــاری در مســیر نابودی 

اســت. 

ــی	 ــه	ای	قديم ــال	خان ــه	دنب ــری	ب ــس	از	ديگ ــی	پ ــا	را	يک کوچه	ه
ــمان	هم	 ــت	و	آس ــرد	اس ــدت	س ــوا	به	ش ــم.	ه ــت	وجو	می	کن جس
ــم	را	 ــال	و	کاله ــت.	ش ــرده	اس ــن	ک ــه	ت ــری	اش	را	ب ــادر	اب چ
ــرف	17	 ــزاری	به	ط ــم	ن ــای	حکي ــم	و	از	کوچه	ه ــر	می	کن محکم	ت
ــتان	 ــای	باس ــوان	رد	پ ــد	می	ت ــم.	می	گوين ــه	راه	می	افت ــهريور	ب ش

ــت. ــا	ياف را	در	آنج
تمامــی	خانه	هــای	کاهگلــی	قديمــی	جايشــان	را	بــا	نمــای	ســنگی	
و	آجــری	عــوض	کرده	انــد.	ديگــر	از	آن	ايــوان	قديمــی	چيــزی	بــه	
چشــم	نمی	خــورد.	در	هــر	خانــه	کــه	اندکــی	رنــگ	و	بــوی	قديمــی	
ــم.	گويــی	زمــان	رنــگ	عــوض	کــرده	و	مردمانــش	 دارد	را	می	کوب
نيــز	از	نســلی	به	نســل	ديگــر	تغيير	کــرده	انــد.	چراکــه	در	هــر	خانه	

و	»ســرا«	کســی	از	ايــوان	و	بادگيــر	چيــزی	نمی	دانــد.
ــهريور	در	 ــان	17	ش ــک	خياب ــگ	و	باري ــای	تن ــی	در	کوچه	ه 	پيرزن
حــال	عبــور	اســت.	به	طرفــش	مــی	روم	و	بــا	ســالم	و	احوال	پرســی	
ــر	آن	 ــتان	ب ــتان	باس ــه	دس ــرم	ک ــی	می	گي ــراغی	از	خانه	هاي س

نقــش	بســته	اســت.
ــراغی	 ــاس«	س ــاج	عب ــام	»ح ــه	ن ــه	ای	ب ــمت	خان ــه	س ــرا	ب م
می	دهــد.	بنــا	بــه	گفته	هــای	پيــرزن	بــه	دنبــال	خانــه	ای	
ــز	 ــش	ني ــی	دارد	و	ديواره	هاي ــگ	و	چوب ــه	دری	آبی	رن ــردم	ک می	گ

بــه	قــاب	و	نگارهــای	قديمــی	آراسته	شــده	اســت.
بعــد	از	10	دقيقــه	ای	پرس	وجــو،	خانــه	را	در	دل	کوچــه	ای	طويــل	و	
تاريــک،	بــا	شــيبی	ماليــم	می	يابــم.	اطــراف	کوچــه	را	خانه	هايــی	
ــای	 ــوز	رد	پ ــا	هن ــد	محاصــره	کــرده	اســت.	گوي ــا	ديوارهــای	بلن ب

تاريــخ	در	اينجــا	حضــور	دارد.
	

کلون هایی که بی صدا شدند
ــر	داده	 ــگ	و	لعابــش	را	تغيي ــاس«	اندکــی	رن ــه	»حــاج	عب ــا	خان ام
اســت.	تمــام	مشــخصات	مــورد	اشــاره	پيــرزن	را	دارد.	امــا	از	کلون	و	
يــا	در	کوبــی	حلقــه	ای	اثــری	بــه	چشــم	نمی	آيــد.	ســمت	چــپ	در،	
ــا	 ــم	و	ي ــه	در	را	می	کوب ــر	چ ــت.	ه ــده	اس ــفيدی	تعبيه	ش ــگ	س زن

زنــگ	را	می	فشــارم	کســی	پاســخگو	نيســت.
شــنيده	بــودم	خانه	هــای	قديمــی	از	چنديــن	در	بــه	بيــرون	راه	دارد.	
ــه	 ــردم.	کوچ ــه	می	گ ــه	خان ــرای	ورود	ب ــری	ب ــراغ	در	ديگ ــه	س ب
ــه	رو	 ــفيدرنگ	روب ــا	دری	س ــم	و	ب ــتم	دور	می	زن ــمت	راس ــه	س را	ب
ــوری	از	پنجره	هــا	ديــده	 ــان	اســت	و	ن ــه	نماي می	شــوم.	نمــای	خان
ــد.	 ــررم	را	نمی	ده ــای	مک ــواب	در	زدن	ه ــی	ج ــا	کس ــود.	ام می	ش

ــد. ــم	در	کار	باش ــومی	ه ــد	در	س بی	شــک	باي
ــمت	 ــه	س ــک	را	ب ــگ	و	باري ــه	تن ــردم	و	کوچ ــه	ام	را	برمی	گ راه	رفت
ــه	در	 ــتی	خان ــی	و	خش ــای	خاک ــی	روم.	ديواره ــان	م ــاال	قدم	زن ب
هــوای	نمنــاک	زمســتانی	فضايــی	دل	نشــين	را	ايجــاد	کرده	اســت.
در	ســمت	چــپ،	در	بزرگــی	بــا	اندکــی	فرورفتگــی	در	ديــوار	
خودنمايــی	می	کنــد.	دری	چوبــی،	کهنــه،	دولنگــه	و	قديمــی	همراه	
ــا	 ــد	ب ــک	و	تردي ــا	ش ــی.	ب ــی	آهن ــه	ای	و	کلون ــی	حلق ــا	در	کوب ب
ــار	 صــدای	در	کــوب	ســکوت	کوچــه	را	در	هــم	می	شــکنم.	ايــن	ب

ــد. ــوش	می	رس ــه	گ ــت	در	ب ــوان	از	پش ــی	ج ــدای	زن ص
بافاصلــه		چندثانيــه	ای،	خانمــی	جــوان	در	قــاب	آبی	رنــگ	در	ظاهــر	
ــا	ســالم	و	خوشــامدگويی	 می	شــود.	خــودم	را	معرفــی	می	کنــم	و	ب

ــاس«	می	گــذارم. ــه	»حــاج	عب ــاط	قديمــی	خان ــدم	در	داالن	حي ق

زیبایی خفته در بنایی 100 ساله
همه	جــا	را	به	خوبــی	ورانــداز	می	کنــم.	حياطــی	بــزرگ	بــا	
ــه	 ــه	ای	ک ــد.	خان ــی	را	دارن ــترين	خودنماي ــدّور	بيش ــای	م اتاق	ه
ــرف	 ــر	ط ــرار	دارد	و	از	ه ــکل	ق ــی	بيضی	ش ــان	کالهک	هاي در	مي
ــه	حيــاط	متصــل	می	شــود.	حــوض	آبی	رنــگ	 ــا	پله	هايــی	ب نيــز	ب
هــم	در	ميــان	باغچه	هــای	شــش	ضلعی	و	کوچــک	محاصره	شــده	
اســت.	درخت	هــای	کوتاه	قــد	زيبايــی	خاصــی	بــه	حيــاط	قديمــی	

ــه	داده	اســت. ــاس«	هدي ــه	»حــاج	عب خان
ــد:	بســياری	 ــه	می	گوي ــوش	می	رســد	ک ــه	گ ــوان	ب صــدای	زن	ج
ــان	 ــت	زم ــه	گذش ــده	چراک ــر	ش ــا	تعمي ــد	پنجره	ه ــا	مانن از	نماه

ــود. ــب		آن	شــده	ب موجــب	تخري
ســعی	دارد	برايــم	از	تغييــرات	ســخن	بگويــد	امــا	پيرمــرد	
ــد	و	 ــع	می	کن ــت	او	را	من ــته	اس ــا	نشس ــر	پله	ه ــه	آرام	ب درحالی	ک

می	گويــد:	بگــذار	ايــن	خبرنــگار	جــوان	بــه	کارش	برســد.
حيــاط	کامــاًل	ســنگ	فرش	اســت	و	در	قســمتی	از	آن	نيــز	
ــم	 ــر	ه ــرف	ت ــت.	آن	ط ــده	اس ــا	ش ــيس	بن ــازه	تأس ــی	ت خانه	هاي
ــه	چشــم	 ــر	خانه	هــا،	فرورفتگــی	ب ــوار،	درســت	در	زي در	داخــل	دي

می	خــورد.
از	پنجره	هــای	چوبــی	خبــری	نيســت	و	قــاب	هــای	آهنــی	مربــع	
شــکل	در	وســط	خانه	هــای	بيضــی	ماننــد	خودنمايــی	می	کننــد	امــا	
از	ظاهرشــان	پيداســت	کــه	دو	يــا	ســه	ســال	بيشــتر	از	عمــر	ايــن	

اتــاق	هــا	نگذشــته	اســت.
ــی	دارد.	 ــای	زيباي ــت	و	نقش	ه ــکل	اس ــی	ش ــه	هالل ورودی	خان
ــد	و	 ــی	کن ــر	منظــره	عطــش	کنجــکاوی	ام	را	بيشــتر	م ــدن	ه دي
ــش	 ــرای	پرس ــرا	ب ــا	م ــه	دور	از	خانه	ه ــی	ب ــود	اتاقک ــره	وج باالخ

به	طــرف	»حــاج	عبــاس«	می	کشــاند.

روایتیازجریانزندگیدرخانههایقدیمی/هنریکهبهتاریخپیوست

رقیه رحمتی راد
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غربت سبک اسالمی در معماری های کنونی
ايــن	پيرمــرد	9۸	ســاله	می	گويــد:	از		بچگــی	ام	در	ايــن	خانــه	بزرگ	

شــده	ام	و	جشــن	دامــادی	را	هــم	در	هميــن	خانــه	برپا	کــرده	ام.
ــال	 ــه	سال	به	س ــای	خان ــه	نم ــان	اينک ــوری	بابي ــاس	صف ــاج	عب ح
عــوض	می	شــود،	افــزود:	تــا	دو	ســال	پيــش	پنجره	هــای	
ــا	نقــش	و	نگارهــای	زيبــا	داشــت	امــا	بــه	دليــل	حضــور	 چوبــی	ب
موريانه	هــا	و	خــراب	شــدن	الياف	هــای	چــوب	مجبــور	شــدم	

ــم. ــوض	کن ــا	را	ع آن	ه
ــن	 ــد:	اي ــه	می	گوي ــام	خان ــاالی	ب ــه	بادگيرهــای	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــل	 ــه	در	فص ــردن	خان ــرد	ک ــرای	س ــاد	و	ب ــت	ب ــا	در	جه بادگيره

ــرده	شــده	اســت. ــه	کار	ب تابســتان	ب
از	اتاق	هايــی	دور	تــا	دور	حيــاط		می	پرســم.	لبخنــدی	می	زنــد	
ــن	 ــه	نک ــد:	»عجل ــی	می	گوي ــيرين	و	به	يادماندن ــی	ش ــا	لحن و	ب

ــم«. ــح	می	ده ــک	توضي ــه	ي ــک	ب ــه	را	ي ــر!	هم دخت
ــش	 ــش	نق ــر	ذهن ــا	ب ــی	خاطره	ه ــد.	گوي ــکوت	می	کن ــی	س اندک

و	 می	کنــد	 تــازه	 نفســی	 بســته	اند.	
می	گويــد:	شــيوه	زندگــی	در	گذشــته	
کامــاًل	متفــاوت	بــا	شــرايط	امــروزی	بــود.
حتــی	 درگذشــته	 اينکــه	 بابيــان	 وی	
معمــاری	خانه	هــا	هــم	اســالمی	بــود،	
می	افزايــد:	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	
در	معمــاری		امــروزی	ســبک	اســالمی	
بــه	فراموشــی	سپرده	شــده	و	غربــت	و	
ــر	خانه	هــا	ورود	پيداکــرده	 تشــويش	در	اکث

اســت.
حــال	ديگــر	هــم	صفــا	رفتــه	وهــم	
محبت	هــا	قديمــی	شــده	چراکــه	نــه	
ــه	 ــده	و	ن ــزی	مان ــواده	چي ــای	خان ــردن	اعض ــش	ک از	خوش	وب
ــاره	 ــز	ورودی	اش ــه	دهلي ــاس	ب ــاج	عب ــی	ح ــای	قديم از	خانه	ه
می	کنــد	و	می	گويــد:	ايــن	داالن	را	بــرای	جلوگيــری	از	نــگاه	

ديگــران	بــه	حيــاط	خانــه	ســاخته	ايم.
ــه	 ــواده	در	يک	خان ــی	اعضــای	خان ــته	تمام ــد:	درگذش وی	می	افزاي
زندگــی	می	کردنــد	و	هرکــدام	بعــد	از	ازدواج	در	اتاقکــی	جــدا	کــه	در	

دورتــادور	حيــاط	وجــود	دارد،	زندگــی	مــی	کرديــم.

پخت وپز در »پَستو«
ايــن	پيرمــرد	خوش	صحبــت	ادامــه	می	دهــد:	حــال	ديگــر	
ــه	از	 ــه	ن ــده	چراک ــی	ش ــا	قديم ــم	محبت	ه ــه	وه ــا	رفت ــم	صف ه
ــه	از	 ــده	و	ن ــزی	مان ــواده	چي ــای	خان ــردن	اعض ــش	ک خوش	وب

قديمــی. خانه	هــای	
ــی	 ــدن	بی	تاب ــرای	دي ــد.	ب ــوت	می	کن ــه	دع ــل	خان ــه	داخ ــرا	ب م

ــا	 ــا	ب ــی	روم.	اتاق	ه ــل	م ــه	داخ ــرش	آرام		ب ــت	س ــم.	پش می	کن
معمــاری	دايــره	ای	و	ســقف	های	گنبــدی	در	قــاب	نگاهــم	پديــدار	
ــه	اتاقــی	ديگــر	وصــل	می	شــود	و	آن	اتاقــک	 ــاق	ب می	شــود.هر	ات
ــود	 ــه	خ ــد	ب ــی	جدي ــی	نماي ــای	اصل ــر.	در	ه ــی	ديگ ــه	اتاق ــز	ب ني
ــی	 ــی	و	چوب ــوز	قديم ــا	هن ــاق	ه ــن	ات ــای	بي ــا	دره ــد	ام گرفته	ان

هســتند.
بــا	اجــازه	پيرمــرد	بــه	داخــل	ســومين	اتــاق	کــه	بــه	گفتــه	خــودش	
»پَســتو«	نــام	دارد،	مــی	روم.	بــوی	کهنــه	ای	بــه	مشــام	می	خــورد.	
ــی	در	 ــده	و	اجاقک ــاده	ش ــه	ای	نه ــی	در	گوش ــياه	بزرگ ــگ	س دي
گوشــه	ای	ديگــر.	صــدای	حــاج	عبــاس	رشــته	افــکار	را	پــاره	مــی	

ــد. کن
	

ــردم و  ــی می ک ــه زندگ ــن خان ــالگی  در ای »از هفت س
خاطــرات زیــادی دارم«

فضــای	اتاق	هــا	کوچــک	امــا	مملــو	از	مهربانــی	و	عطوفــت	اســت.	
ــرات	 ــی	خاط ــته	و	گوي ــش	بس ــرد	نق ــورت	پيرم ــر	ص ــد	ب لبخن
کودکــی	اش	را	مــرور	مــی	کنــد.	»چــای	آمــاده	اســت«	ايــن	را	دختر	
ــج	 ــتم	و	پن ــل	مشــهد	هس ــن	اه ــد:	م ــد	و	می	افزاي ــوان	می	گوي ج

ــده	ام. ــه	آم ــن	خان ــه	اي ــروس	ب ــوان	ع ــه	به	عن ــالی	اســت	ک س
ــرات	 ــا	خاط ــادی	را	ب ــب	های	زي ــد:	ش ــدا	زاده	می	گوي ــا	کدخ مين
ــن	 ــر	اي ــل	و	عناص ــی	عوام ــم	و	تمام ــپری	می	کني ــوهرم	س پدرش

ــت. ــال	داده	اس ــان	را	ج ــه،	زندگی	م خان
ــت	 ــينی	را	دوس ــت	آپارتمان	نش ــش	پيداس ــه	از	صحبت	هاي وی	ک
نــدارد،	می	گويــد:	هنــوز	هــم	ماننــد	گذشــته	شــادی	در	ايــن	خانــه	
حضــور	دارد	و	اعضــای	خانــواده	بــرای	صــرف	وعده	هــای	غذايــی	

بــر	ســر	يــک	ســفره	مــی	نشــينند.

حفظ حریم خانه در معماری  قدیم
ــای	 ــوای	خانه	ه ــال	و	ه ــد:	ح ــم	می	گوي ــی	ه ــار	قديم ــک	معم ي

ــود. ــتنی	ب ــذاب	و	دوست	داش ــيار	ج ــی	بس قديم
محمدولــی	فياضــی	نســب	کــه	بنــا	بــه	گفتــه	خــودش	90	ســال	
ــه	 ــاده	اســت،	ادام ــه	را	در	19	ســالگی	بنانه ــن	خان ســن	دارد	و	اولي
می	دهــد:	پــدرم	هــم	در	کار	معمــاری	و	بنايــی	بــود	و	از	بچگــی	در	

ــرده	ام. ــارش	شــاگردی	ک کن
وی	ادامــه	می	دهــد:	درگذشــته	بــرای	حريــم	خانه	هــا	و	نگهــداری	
ــد	و	 ــای	بلن ــا	ديواره ــی	ب ــرم،	خانه	هاي ــگاه	نامح ــه	از	ن زن	و	بچ

ــد. ــاخته	می	ش ــتحکم	س مس
ــی،	 ــته	داالن	ارتباط ــی	درگذش ــار	قديم ــن	معم ــه	اي ــه	گفت ــا	ب بن
ــای	 ــا	و	اتاق	ه ــرا،	ايوان	ه ــزی،	ميانس ــاط	مرک ــتو،	حي ــوان،	پَس اي

ــود. ــه	ب ــر	خان ــه	ســاخت	ه ــدد	الزم متع
ــد:	 ــی	می	گوي ــای	قديم ــز	ورودی	خانه	ه ــه	دهلي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
در	معماری	هــای	قديمــی	بــه	زندگــی	و	ســبک		معمــاری	اســالمی	

ــد. ــادی	می	ش ــه	زي توج
ــری	از	 ــرای	جلوگي ــن	دهليزهــا	ب ــان	اينکــه	اي فياضــی	نســب	بابي
نــگاه	ديگــران	بــه	داخــل	خانــه	ســاخته	می	شــد،	افــزود:	در	معماری		

کاربرد آن در سبک معماری ایرانی- اسالمینوع معماری
راهرويی	مابين	درب	ورودی	و	حياط	خانه	به	طول	حداقل	ده	متر	برای	جلوگيری	فضای	خانه	از	نگاه	افراد	بيرونیدهليز	)داالن	ارتباطی(

برای	نگهداری	گندم	و	جو	در	برابر	آفات/	ساخت	از	گل	مخصوص	آغشته	به	مو	و	کاهگلينه	)کندوک(
بادگيرها	در	جهت	باد	برای	سرد	کرد	خانه	در	فصل	سرما	از	نعمت	های	طبيعی	و	صرفه	جويی	در	مصرف	انرژیبادگير

پوششی	بين	دو	اتاق	برای	حفاظت	از	کفش	ها	در	مقابل	باد	و	باران	و	يا	اتاق	کاریسيفه
مکان	هايی	در	داخل	ديوار	برای	نگهداری	از	اجناس	قيمتی	و	طالپَرخو	)دربند(
در	کنار	درب	ورود	و	ساختن	با	چوب	خزه	ای	توسط	خراط	برای	امنيت	خانه	و	قفل	کردنکليددان
در	داخل	خانه	نشيمن	برای	پخت	وپز	غذا	و	سوختن	آتش	برای	کرسیاجاق

اين	درها	را	کوتاه	قامت	می	ساختند	تا	افراد	باحالت	تعظيم	وارد	خانه	شوند	که	اين	نشان	از	احترام	گذاشتن	به	درب	های	کوتاه	قامت
صاحب	خانه	بود.

کلون	های	زنانه	مردانه	با	
شکل	های	متفاوت

کلون	های	مردانه	را	حلقه	ای	شک	و	کلون	های	زنانه	را	ساده	تعبيه	کرده	اند	تا	افرادی	که	در	داخل	خانه	هستند	از	
جنسيت	افراد	پشت	در	مطلع	شوند.

محلی	برای	پختن	نان	دارای	تنور	خاکی	و	تختی	برای	خمير	و	چانه	آردمطبخ
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ــد. ــوان	دي ــا	داخــل	آشــپزخانه	را	می	ت ــاط	ت ــی،	از	در	حي کنون
	

معماری  جدید به سمت الگوهای غیربومی رفته است
ايــن	معمــار	بابيــان	اينکــه	معماری	هــای	جديــد	برگرفتــه	از	
الگوهــای	غيربومــی	اســت،	می	افزايــد:	هــر	ســازه،	اتــاق	و	آجــر	در	

ــد. ــاده	می	ش ــی	نه ــوم	و	علت ــا	مفه ــته	ب ــای	گذش معماری	ه
ــک	 ــا	را	کوچ ــته	در	خانه	ه ــه	درگذش ــان	اينک ــب	بابي ــی	نس فياض
و	کوتاه	قامــت	می	ســاختيم،	می	افزايــد:	دليــل	ايــن	امــر	هــم	
ــوند	و	 ــه	وارد	ش ــه	خان ــم	ب ــت	تعظي ــراد	باحال ــه	اف ــت	ک ــن	اس اي

نشــان	دهنده	حرمــت	و	احتــرام	صاحب	خانــه	بــود.
ــی	 ــای	قديم ــه	در	معماری	ه ــح	به	کاررفت ــه	مصال ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بيــان	می	کنــد:	درگذشــته	از	امکانــات	ســاده	امــا	مســتحکم	

اســتفاده	می	شــد.
کاهــگل	 بــا	 را	 خانه	هــا	 بــام	 می	افزايــد:	 نســب	 فياضــی	
می	پوشــاندند	تــا	در	زمســتان	محافــظ	خوبــی	در	برابــر	بــاران	و	ورود	

ــد. ــه	باش ــل	خان ــه	داخ آب	ب
درگذشــته	درب	خانه	هــا	را	کوچــک	و	کوتاه	قامــت	می	ســاختم،	
ــه	 ــت	تعظيــم	ب دليــل	ايــن	امــر	هــم	ايــن	اســت	کــه	افــراد	باحال
ــه	 ــرام	صاحب	خان ــت	و	احت ــان	دهنده	حرم ــوند	و	نش ــه	وارد	ش خان
بــود	ايــن	معمــار	قديمــی	می	گويــد:	همچنيــن	در	ســاخت	حــوض،	
خــاک،	مــو	و	کاه	را	باهــم	مخلــوط	کــرده	و	درنهايــت	نيــز	تخم	مرغ	
بــه	آن	اضافــه	می	کردنــد	تــا	محکــم	شــود	و	بتوانــد	آب	را	در	خــود	

نگهــداری	کنــد.
ــم	از	 ــا	ه ــالت	و	آذوقه	ه ــداری	از	غ ــرای	نگه ــه	ب ــان	اينک وی	بابي
ــت:	 ــد،	گف ــتفاده	می	ش ــه«	اس ــام	»گلين ــه	ن ــی	ب ــای	گل خمره	ه
ــه	از	 ــردن	خان ــرد	ک ــرژی	و	س ــرف	ان ــی	در	مص ــرای	صرفه	جوي ب
ــد. ــتفاده	می	ش ــاق	گاز	اس ــز	از	اج ــذا	ني ــرای	پخــت	غ ــر	و	ب بادگي

سبک اسالمی در معماری  جدید ناپیداست
ــا	 ــاخت	خانه	ه ــن	در	س ــد:	همچني ــه	می	ده ــب	ادام ــی	نس فياض
ــه	 ــا	ب ــد	و	هزينه	ه ــتفاده	می	ش ــنگ	و	گل	اس ــت،	س ــا	از	خش تنه

ــود. ــی	نب ــام	باالي ــروز	اعــداد	و	ارق نســبت	ام
وی	بابيــان	اينکــه	چهــره	اســالمی	معمــاری	در	عصــر	کنونــی	در	
ــک	 ــا	دارای	ي ــد:	بســياری	از	خانه	ه ــودی	اســت،	می	افزاي حــال	ناب

اتــاق	بــوده	و	فضــای	آن	هــم	کامــاًل	قابل	مشــاهده	بــرای	هرکســی	
اســت.

فياضــی	نســب	خواســتار	زنــده	کــرده	معماری	هــای	قديمــی	شــده	
و	می	افزايــد:	بايــد	مســئوالن	و	نهادهــای	مربوطــه	نســبت	بــه	ايــن	

امــر	همــت	و	توجه	داشــته	باشــند.
ايــن	معمــار	90	ســاله	می	افزايــد:	همچنيــن	رســانه	ها	بايــد	نســبت	
بــه	بازگــو	کــردن	زيبايی	هــا	و	کاربردهــای	موثــر	معمــاری	قديــم	
ــالمی-	 ــاری	اس ــبک	های	معم ــه	س ــردم	را	ب ــه	م ــالش	و	توج ت

ايرانــی	جلــب	کننــد.

خانه های امروز حکم خوابگاه را دارد
يــک	کارشــناس	مهندســی	معمــاری	بيــان	کــرد:	تحــوالت	صورت	
گرفتــه	در	حــوزه	مســکن	را	می	تــوان	بــه	دو	بخش	تحوالت	ناشــی	
از	تغييــر	نيازمندی	هــا	و	ارتقــای	ســطح	تکنولــوژی	تقســيم	کــرد.

مهــدی	حســين	پــور	ادامــه	داد:	عمــده	ايــن	تحــوالت	برگرفتــه	از	
الگوهــای	غيربومــی	بــوده	و	پيامدهــای	منفــی	دارد.

ــرد:	در	 ــان	ک ــا	بي ــی	خانه	ه ــاری	قديم ــه	معم ــاره	ب ــا	اش وی	ب
خانه	هــای	قديمــی	بــه	دليــل	تفکيــک	اندرونــی	از	محيــط	بيرونــی،	

ــد. ــم	می	ش ــه	فراه ــاکنان	خان ــرای	س ــی	آرام	ب فضاي
حســين	پــور	ادامــه	داد:	نــوع	معمــاری	ســازگار	بــا	محيــط	طبيعــی	
ــرض	 ــر	در	مع ــاکنان	کمت ــا	س ــد	ت ــث	می	ش ــا	باع ــن	خانه	ه در	اي

ــد. ــرار	گيرن ــی	ق ــای	اقليم تنش	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	معمــاری	جديــد	خانه	هــا	بيــان	کــرد:	در	
ــط	 ــی	از	محي ــای	اندرون ــک	فض ــود	تفکي ــد	نب ــای	جدي خانه	ه
ــی	باعــث	شــده	مســکن	بســياری	از	کارکردهــای	خــود	را	از	 بيرون
ــد. ــش	کن ــای	نق ــگاه	ايف ــب	خواب ــا	در	قال ــد	و	تنه ــت	بده دس

حســين	پــور	بابيــان	اينکــه	ســاکنان	ايــن	خانه	هــا	ســاعات	
ــاری		 ــرد:	در	معم ــان	ک ــد،	بي ــپری	می	کنن ــه	س ــری	را	در	خان کمت
قديمــی	تناســب	اجــزاء	بــا	محيــط	فرهنگــی،	فضــای	خانــه	را	برای	

ــرد. ــش	می	ک ــاکنان	آرام	بخ س
ــکن	 ــود	فضــای	مس ــرد:	کمب ــان	ک ــاری	بي ــناس	معم ــن	کارش اي
در	معمــاری		جديــد	ســرگرمی	های	بی	تحــرک	را	جايگزيــن	
ــای	 ــه	پيامده ــرده	ک ــه	ک ــودکان	در	خان ــی	ک ــای	بدن فعاليت	ه

روحــی	حاصــل	از	آن	نســل	آينــده	را	تهديــد	می	کنــد.
وی	ادامــه	داد:	همچنيــن	حــذف	برخــی	
حريم	هــای	شــخصی	و	کاهــش	فاصلــه		
ــه	 ــی	ازجمل ــی	و	بيرون ــای	درون ــان	فض مي
ــد	 ــکل	جدي ــی	ش ــی	فرهنگ ــای	منف پيامده
ــمار	 ــه	ش ــکونی	ب ــازهای	مس ــاخت	و	س س

مــی	رود.

ــم در  ــاری قدی ــای معم ــزوم احی ل
ــه جامع

مديــرکل	تبليغــات	اســالمی	خراســان	جنوبی	
هــم	انفــکاک	فضــای	درونــی	از	محيــط	
بيرونــی	را	از	مهم	تريــن	شــاخص	هــای	

ــت. ــی	دانس ــل	ايران ــاری	اصي معم
ــاختمان	های	 ــی	در	س ــل	ايران ــاری	اصي ــای	معم ــتفاده	از	نماده اس
ــه	 ــد	ب ــی	می	توان ــن	مذهب ــی	و	اماک ــای	تفريح ــی،	فضاه عموم
معرفــی	معمــاری	اصيــل	ايرانــی	کمــک	کندحجت	االســالم	کاظم	
ــای	 ــه	معن ــه	ب ــود	خان ــث	می	ش ــر	باع ــن	ام ــه	داد:	اي ــان	ادام لطفي

ــواده	باشــد. ــرای	ســکون	و	آرامــش	خان واقعــی	محلــی	ب
ــم	 ــش	تراک ــل	افزاي ــه	دلي ــروزی	ب ــرايط	ام ــرد:	در	ش ــان	ک وی	بي
ــن،	نيازمندی	هــای	خانواده	هــا	 ــن	قيمــت	زمي ــاال	رفت ــت	و	ب جمعي
ــزی	 ــا	برنامه	ري ــوان	ب ــا	می	ت ــت	ام ــه	رو	اس ــکالتی	روب ــا	مش ب

ــرد. ــا	ک ــم	را	احي ــاری	قدي ــی	از	معم ــمت	قابل	توجه قس
ــی	 ــل	ايران ــاری	اصي ــرد:	معم ــان	ک ــان	بي ــالم	لطفي حجت	االس
ــه	 ــی	اســت	کــه	هرگون اســالمی	دارای	ظرافت	هــا	و	پيچيدگی	هاي
اظهارنظــر	در	ايــن	خصــوص	نيازمنــد	تخصــص	و	تجربــه	در	ايــن	

ــت. ــوزه	اس ح
ــی	در	 ــان	کــرد:	اســتفاده	از	نمادهــای	معمــاری	اصيــل	ايران وی	بي
ــی	 ــن	مذهب ــی	و	اماک ــای	تفريح ــی،	فضاه ــاختمان	های	عموم س

ــد. ــی	کمــک	کن ــل	ايران ــاری	اصي ــی	معم ــه	معرف ــد	ب می	توان
	

معماری اسالمی- ایرانی در روستاها احیا می شود
ــاد	مســکن	 ــور	هماهنگــی	اســتان	های	بني ــاون	پشــتيبانی	و	ام مع
انقــالب	اســالمی	هــم	بيــان	کــرد:	تــالش	می	کنيــم	در	
ساخت	وســازهای	روســتايی،	معمــاری	بومــی	روســتاها	را	حفــظ	و	

ــم. ــاء	کني احي
ــاد	مســکن	 ــه	اجــرای	طرح	هــای	بني ــا	اشــاره	ب هــادی	درفشــی	ب
ــاور	 ــا	دو	مش ــک	ي ــتان	ي ــر	اس ــرای	ه ــرد:	ب ــان	ک ــتاها	بي در	روس
ــتايی	 ــای	روس ــاری		و	طرح	ه ــوع	معم ــه	ن ارشــد	انتخــاب	شــده	ک

ــد. را	بررســی	کنن
ــد،	 ــی	دارن ــی	تاريخ ــتاها	ويژگ ــی	از	روس ــه	برخ ــان	اينک وی	بابي
ــای	 ــر	مبن ــه	بيشــتر	ب ــد	معمــاری	قديمــی	روســتاها	ک ــزود:	باي اف

ــود. ــا	ش ــوده،	احي ــالمی-ايرانی	ب اس
درفشــی	ادامــه	داد:	برخــی	از	روســتاييان	متأثــر	از	ســبک	معمــاری	
ــد	 ــه	امي ــد	ک ــه	ســمت	ساخت	وســازهای	شــهری	می	رون ــد	ب جدي
ــر	داده	و	 ــگ	را	تغيي ــن	فرهن ــم	اي ــردم	بتواني ــرش	م ــا	پذي اســت	ب
آن	هــا	را	بــه	ســمت	ســاخت	و	ســازهايی	بــا	نــوع	معمــاری		قديمــی	

ســوق	دهيــم.
وی	بابيــان	اينکــه	فضــای	روســتايی	را	بايــد	خــاص	روســتا	بدانيــم،	
گفــت:	تــالش	مــا	مبنــی	بــر	ايــن	اســت	کــه	روســتاهايی	مــدرن	
بــا	امکانــات	خــوب	بســازيم	مشــروط	بــر	اينکــه	معمــاری	ايرانــی-	

اســالمی	آن	حفــظ	شــود.
ــالمی	از	 ــی-	اس ــاری	ايران ــخ	و	معم ــت	تاري ــه	پيداس ــه	ک اين	گون
کوچه	هــای	بيرجنــد	رخــت	بربســته	و	از	بافــت	خانه	هــای	قديمــی	
ــف	 ــده	ضع ــان	دهن ــن	نش ــده	و	اي ــادگار	نمان ــه	ي ــزی	ب ــم	چي ه
مديريتــی	برخــی	دســتگاه	ها	و	نهادهــای	ذی	ربــط	اســت.	چراکــه	
ــی	 ــه	مکان	هاي ــته	ب ــی	داش ــه	ارزش	تاريخ ــا	ک ــی	از	خانه	ه برخ
ــد	در	 ــه	می	توانن ــا	قشــر	خاصــی	از	جامع خــاص	تبديل	شــده	و	تنه

ــد. ــور	يابن ــا	حض آن	مکان	ه
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ــبک  ــر س ــی ب ــار فراموش ــتن غب نشس
غنــی معمــاری ایرانی-اســامی در ابنیه 
ــه ای اســت کــه دیگــر  مســکونی به گون
ــاری  ــانه ای از معم ــام و نش ــوان ن نمی ت
اصیــل ادوار گذشــته در بناهــای فعلــی 

مشــاهده کــرد. 

»معمــاری	ايرانی-اســالمی«	عنــوان	و	واژه	غريبــی	در	تاريــخ	اين	
مرزوبــوم	بــه	شــمار	نمــی	رود	و	همچنــان	نشــانه	هايی	از	شــکوه،	
ــوان	 ــاری	را	می	ت ــن	ســبک	خــاص	از	معم عظمــت	و	جــالل	اي
در	آثــار	و	ابنيــه		به	جــای	مانــده	از	دوران	گذشــته	در	برخــی	نقــاط	

کشــور	مشــاهده	کــرد.
آثــار	و	ابنيــه	متعــدد،	متکثــر	و	متنــوع	معمــاری	ايرانی-اســالمی	
ــدی	برجســته	 ــوش	و	توانمن ــد	تبحــر،	ه ــوم،	مؤي ــن	مرزوب در	اي
و	منحصربه	فــرد	معمارانــی	اســت	کــه	بــا	درآميختــن	فــن	
ساختمان	ســازی	و	الهــام	گرفتــن	از	ارزش	هــا	و	مفاهيــم	ايرانــی-
ــه	 ــد	ک ــادرت	ورزيده	ان ــه	ای	مب ــار	و	ابني ــق	آث ــه	خل ــالمی	ب اس
ــکوه	و	 ــان	ش ــا،	همچن ــت	قرن	ه ــد	از	گذش ــا	بع ــی	از	آن	ه برخ

ــد. ــظ	کرده	ان ــود	را	حف ــاص	خ ــت	خ عظم
بــا	تََوُرقــی	در	کتــب	تاريخــی،	بــه	مطالــب	ارزشــمندی	از	مورخان	
ــاری	 ــکوه	معم ــه	ش ــويم	ک ــه	می	ش ــام	مواج ــزرگ	و	صاحب	ن ب
ــند،	 ــر	می	کش ــه	تصوي ــارات	ب ــب	واژگان	و	عب آن	دوران	را	در	قال
تصويــری	کــه	نمونه	هــای	عينــی	آن	در	برخــی	از	شــهرها	
و	مناطــق	ايران	زميــن	خودنمايــی	می	کنــد،	امــا	به	نــدرت	
فعلــی،	 دوران	 نويــن	 معمــاری	 ســبک	های	 در	 می	تــوان	
ميــل	و	رغبتــی	ازلحــاظ	کــردن	شــيوه	ها	و	طراحی	هــای	
و	 کــرد	 يافــت	 دوران	 آن	 معمــاری	 يــا	 ساختمان	ســازی	

آنچــه	امــروز	در	شــيوه	های	معمــاری	و	ساخت	وســاز	بناهــا	
ــا،	 ــياق	طرح	ه ــبک	و	س ــرو	س ــرد،	پي ــرار	می	گي ــتفاده	ق مورداس

الگوهــا	و	معماری	هــای	بيگانــه	و	غربــی	اســت.
ــا،	 ــر	رفتاره ــزايی	ب ــش	بس ــی	نق ــر	محيط ــد	عناص ــدون	تردي ب
کنش	هــا	و	واکنش	هــای	انســان	ايفــا	می	کننــد	و	از	ايــن	
رهگــذر	ســبک	زندگــی	عمــوم	مــردم	نيــز	تحت	الشــعاع	
معماری	هــای	مرســومی	قــرار	می	گيــرد	کــه	باارزش	هــا،	
ــازگاری	 ــنخيت	و	س ــالمی	س ــی	ايرانی-اس ــا	و	جهان	بين باوره

ــدارد. ــی	ن چندان
ــراد	و	 ــی	اف ــيوه	زندگ ــا	و	ش ــر	رفتاره ــاری	ب ــر	معم ــروزه	تأثي ام
ــاری	 ــوذ	معم ــت	و	نف ــکار	اس ــی	غيرقابل	ان ــای	اجتماع گروه	ه
ــاز	 ــوزه	ساخت	وس ــاالن	ح ــان	و	فع ــی	در	انديشــه	های	طراح غرب
ــق	 ــج	و	تحق ــی	جــدی	را	در	مســير	تروي ــه	مســکونی،	موانع ابني
ســبک	زندگــی	اســالمی	ايجــاد	خواهــد	کــرد	و	هميــن	امــر	لزوم	
ــازد. ــر	می	س ــالمی	را	اجتناب	ناپذي ــاری	ايرانی-اس ــای	معم احي
ــراد	و	 ــی	اف ــيوه	زندگ ــا	و	ش ــر	رفتاره ــاری	ب ــر	معم ــروزه	تأثي ام
گــروه	هــای	اجتماعــی	غيــر	قابــل	انــکار	اســت.	واکاوی	فرآينــد	
ــاری	 ــای	رفت ــر	الگوه ــاری	ب ــری	معم ــذاری	و	تأثيرپذي تأثيرگ
ــه	 ــن	ب ــکان	پرداخت ــه	ام ــده	ای		اســت	ک ــه	موضــوع	پيچي جامع
ــای	 ــله	گزارش	ه ــم	نيســت	و	در	سلس ــزارش	فراه ــن	گ آن	در	اي
بعــدی	به	صــورت	مفصل	تــری	بــه	آن	پرداختــه	خواهــد	
شــد،	لــذا	در	ايــن	گــزارش	تــالش	می	شــود	نشــانه	ها	و	
ــای	 ــا	و	فروده ــاری	ايرانی-اســالمی	و	فرازه ــاخصه	های	معم ش
ايــن	ســبک	خــاص	از	معمــاری	بــا	تکيــه	و	تمرکــز	بــر		منــازل	
و	ســکونتگاه	ها)خانه(	در	شهرســتان	شــهريار	موردبحــث	و	
بررســی	قرارگرفتــه	و	در	ادامــه،	کنــکاش	و	واکاوی	در	خصوص	دو	
شهرســتان	مــالرد	و	قــدس	نيــز	مدنظــر	قــرار	دارد	کــه	بــه	زودی	

ــد. ــد	ش ــر	خواه ــزا	منتش ــای	مج ــزارش	ه ــب	گ در	قال

داليــل	و	عوامــل	مؤثــر	در	فراموش	شــدن	ايــن	ســبک	از	
ــای	 ــرای	احي ــزارش	ب ــن	گ ــای	الزم	در	اي ــاری	و	راهکاره معم
ــد	 ــرار	خواه ــی	ق ــث	و	بررس ــالمی	موردبح ــاری	ايرانی-اس معم
ــت	 ــدا	الزم	اس ــوع	ابت ــر	موض ــی	دقيق	ت ــرای	بررس ــت.	ب گرف
واژه	معمــاری	تعريــف	شــود	و	در	گام	بعــد	بــه	مختصــات	و	
نشــانه	هايی	از	معمــاری	ايرانــی-	اســالمی	اشــاره	خواهــد	شــد.
منيــژه	خاونــدی	دانش	آموختــه	رشــته	معمــاری	و	در	تعريــف	واژه	
معمــاری	عنــوان	کــرد:	معمــاری	هنــر	و	دانــش	طراحــی	بناهــا	و	
ــر	و	 ــف	جامع	ت ــه	در	تعري ــت	ک ــدی	اس ــاختارهای	کالب ــاير	س س
ــای	 ــی	محيط	ه ــی	تمام ــر	طراح ــت،	هن ــد	گف ــر	آن	باي کامل	ت
ــی	 ــی	طراح ــاختمانی	و	حت ــرد،	س ــهری،	ُخ ــم	از	ش ــوع	اع مصن

ــا	می	شــود. ــاری	معن ــوان	معم ــان	شــهری	تحــت	عن مبلم
ــه	و	 ــتفاده	خالقان ــل،	اس ــاری	در	اص ــی	معم ــزود:	طراح وی	اف
ــه	 ــح	ب ــايه،	مصال ــور،	س ــت،	ن ــوده،	باف ــا،	ت ــمندانه	از	فض هوش
ــر	 ــم	ب ــگ	حاک ــی	و	فرهن ــی،	جغرافياي ــت	طبيع ــور	موقعي فراخ
ــردن	 ــا	لحــاظ	ک ــه	ای	مشــخص	ب ــا	محــدوده	و	منطق ــه	ي جامع
ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــات	ب ــی	و	رياضي ــی	و	مهندس ــد	علم قواع

ــاری	را	 ــار	معم ــرد:	آث ــوان	ک ــاری	عن ــته	معم ــه	رش دانش	آموخت
ــک	 ــی	ي ــی	و	فرهنگ ــی،	سياس ــای	اجتماع ــه	نماده ــوان	ب می	ت
کشــور	يــا	جامعــه	تعبير	کــرد	کــه	به	نوعــی	محصولــی	از	شــرايط	
و	باورهــای	فرهنگــی	و	اجتماعــی	جامعــه	محســوب	می	شــوند.

ویژگی های معماری ایرانی-اسالمی
	خاوندی	در	تشـريح	ويژگی	های	معماری	ايرانی	-	اسـالمی	اظهار	
داشـت:	در	اين	سـبک	از	معماری	فضای	مقدِس	عبـادت	و	بندگی	

خـدا	از	مؤلفه	های	برجسـته	هنر	مذکور	محسـوب	می	شـود.
ايــن	دانش	آموختــه	رشــته	معمــاری	گفــت:	در	تلفيــق	معمــاری	
ايرانــی	بــا	اســالمی	نيــز	ايــن	وجــه	و	القــای	ذهنــی	بــه	مخاطبان	

غربتمعماریغنیایرانی-اسالمی؛سبکهایاصیلازیادرفت

ناصر رمضانی
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متبــادر	می	شــود،	زيــرا	ايرانيــان	از	ديربــاز	به	عنــوان	ملتــی	
ــد. ــروردگار	شــهره	و	مطــرح	بوده	ان ــه	پ ــد	ب خداپرســت	و	معتق

وی	افــزود:	ايــن	ذهنيــت	و	احســاس	معنــوی	در	بناهــای	
و... امامــزادگان،	مســاجد	 و	مذهبــی	همچــون	 مقــدس	
متجلــی	می	شــود	و	در	منــازل	مســکونی	نمی	تــوان	بــا	
ــه	 ــا	ب ــود،	ام ــن	احســاس	ب ــان	برجســتگی	شــاهد	نفــوذ	اي چن
ــه	 ــاص	در	ابني ــاری	خ ــن	معم ــی	از	اي ــب	رگه	هاي ــر	ترتي ه
مســکونی	نيــز	لحــاظ	شــده	کــه	مؤيــد	نــگاه	انســان	و	نگــرش	

ــت. ــروردگار	اس ــی	پ ــی	و	بندگ ــه	زندگ او	ب
تزئيناتــی	همچــون	آيينــه	کاری،	آجــرکاری،	کاشــی	کاری،	
ــره	ای	 ــری،	نقاشــی	و...چــون	زنجي ــت	کاری،	گچ	ب حجــاری،	منب
ــروردگار	 ــان	و	پ ــن	انس ــاط	بي ــده	ارتب ــته،	تقويت	کنن به	هم	پيوس
بــوده	اســتخاوندی	گفــت:	هنرهــای	واالی	اســالمی	از	هنرهــای	
ــی،	 ــای	مذهب ــن	بناه ــا	احــداث	بزرگ	تري ــردی	ت ــی	و	کارب تزئين
اهميــت	و	اعتبــار	ويــژه	ای	دارد	و	تزئيناتــی	همچــون	آيينــه	کاری،	
آجــرکاری،	کاشــی	کاری،	حجــاری،	منبــت	کاری،	گچ	بــری،	
نقاشــی	و...چــون	زنجيــره	ای	به	هم	پيوســته،	تقويت	کننــده	
ارتبــاط	بيــن	انســان	و	پــروردگار	بــوده	و	ســير	حرکتــی	از	کثــرت	
ــی- ــاری	دوران	ايران ــارز	معم ــی	ب ــن	ويژگ ــدت	مهم	تري ــه	وح ب

ــالمی	است. اس
ــرد:	ســاخت	محــراب	 ــوان	ک ــاری	عن ــته	معم ــه	رش دانش	آموخت
بــرای	عبــادت	پــروردگار	يکــی	از	شــاخصه	های	معمــاری	ايرانــی	
ــاط	و	 ــن	حي ــر	گرفت ــا	در	نظ ــی	رود	و		ب ــمار	م ــه	ش ــالمی	ب اس
ــم	کــه	 ــی	می	بري ــن	واقعيــت	پ ــه	اي ــه	ب فضــای	سرســبز	در	ابني
ــات	و	 ــری	از	مختص ــش	ديگ ــت	بخ ــا	طبيع ــان	ب ــاط	انس ارتب

ــود. ــوب	می	ش ــور	محس ــاری	مذک ــی	معم ويژگ
وی	افــزود:	معمــاری	مذکــور،	تأمين	کننــده	مجموعــه	ای	از	
ــرای	 ــدام	ب ــت	و	هيچ	ک ــان	ها	اس ــی	انس ــادی	و	روح ــای	م نيازه
ديگــری	ناديــده	گرفتــه	نشــده	اند،	زيــرا	در	مبانــی	اســالمی	نيــز	
دنيــا	پلــی	ارتباطــی	اســت	بــرای	آخــرت	کــه	کيفيت	و	سرنوشــت	
ــرد	وی	در	 ــوه	عملک ــادی	و	نح ــای	م ــذر	دني ــان	در	آن	از	گ انس

ــد. ــور	می	کن ــادی	عب ــه	م عرص
ــری	آن	در	 ــيوه	به	کارگي ــح	و	ش ــش	مصال ــان	نق ــدی	بابي خاون
گســترش	احســاس	معنــوی،	الهــی	و	مقــدس	بــه	انســان	گفــت:	
آجرهــای	مربعــی	شــکل،	گــچ	به	عنــوان	عنصــری	تأثيرگــذار	در	
ــگ	 ــزی	فيروزه	ای	رن ــی	و	رنگ	آمي ــه،	کاش ــی	ابني ــيما	و	زيباي س
آن	به	عنــوان	رنگــی	الهــی	و	معنــوی	از	ديگــر	شــاخصه	و	
ــه	 ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــاری	ب ــبک	از	معم ــن	س ــانه	های	اي نش
ــه	 ــود	ک ــراه	می	ش ــی	هم ــا	تغييرات ــالمی	ب ــج	در	ادوار	اس به	تدري
ــی،	 ــوی،	ايلخان ــلجوقی،	صف ــاری	دوران	س ــر	در	معم ــن	ام اي

تيمــوری	و...قابل	فهــم	و	درک	اســت.

نمایشگاهی از هنرهای ایرانی-اسالمی
ــول	 ــح	معم ــی	از	مصال ــوان	يک ــه	خشــت	به	عن ــاره	ب ــا	اش وی	ب
و	شــايع	به	کاررفتــه	در	بناهــای	احداث	شــده	در	چارچــوب	
معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	عنــوان	کــرد:	بــا	عنايت	بــه	مقاومت	
ــای	 ــاران،	بناه ــرف	و	ب ــاد،	ب ــر	ب ــدان	مســتحکم	آن	در	براب نه	چن
ــت	و	 ــده	اس ــی	نمان ــته	باق ــی	از	روزگاران	گذش ــتی	چندان خش
بخــش	قابل	توجهــی	از	آن	هــا	دچــار	تخريــب،	ريــزش	و	نابــودی	

شــده	اند.
دانش	آموختــه	رشــته	معمــاری	عنــوان	کــرد:	اســتفاده	از	
ســنگ	آهک،	ســنگ	مرمــر،	چــوب	درختــان	ســپيدار،	چنــار،	کاج،	
گــردو	و	شيشــه	از	ديگــر	مصالــح	معمولــی	اســت	کــه	در	آثــار	و	
ــه	اســت. ــرار	می	گرفت ــتفاده	ق ــی	و	اســالمی	مورداس ــه		ايران ابني
ــفالگری،	 ــا	س ــور	ب ــح	مذک ــدن	مصال ــه	ش ــزود:	آميخت وی	اف
پــردازی،	 پرتــو	 تذهيــب،	 نگارگــری،	 خوشنويســی،	
محوطه	ســازی،	فضــا	آرايــی،	ابنيــه	و	معمــاری	ايرانی-اســالمی	
را	بــه	نمايشــگاهی	از	هنرهــای	ايرانی-اســالمی	تبديــل	می	کرد،	
ــر	 ــروزی	کمت ــن	ام ــای	نوي ــفانه	در	معماری	ه ــه	متأس ــری	ک ام
نشــانه	ای	از	آن	شــکوه	و	عظمــت	ادوار	گذشــته	را	شــاهد	هســتيم	
ــوان	گفــت	آن	ســبک	و	ســياق	معمــاری	دوران	 و	به	نوعــی	می	ت

ــت. ــده	اس ــخ	سپرده	ش ــی	تاري ــه	بايگان ــته	ب گذش
ــران	و	 ــتان	ته ــن	فراموشــی	تاريخــی،	اس ــی	در	اي ــور	طبيع به	ط
ــار	فراموشــی	 غــرب	ايــن	خطه)شــهريار،	مــالرد	و	قــدس(	از	غب
ــا	 ــه	ب ــده	ک ــون	نمان ــکوه	آن	دوران	مص ــل	و	باش ــاری	اصي معم
تشــريح	بخشــی	از	ســير	تاريخــی	ايــن	مناطــق،	بــه	واقعيــت	تلخ	

مذکــور	پــی	خواهيــم	بــرد.
	در	ذيــل	ايــن	گــزارش	بــه	شهرســتان	شــهريار	پرداختــه	
می	شــود	و	ســپس	شهرســتان	های	مــالرد	و	قــدس	موردبحــث	

ــت. ــد	گرف ــرار	خواه ــی	ق و	بررس

نگاهی به شهرسازی در شهریار
ــخ،	 ــته	تاري ــان	رش ــان	و	کارشناس ــارات	مورخ ــاس	اظه ــر	اس ب
شــهريار	در	حــدود	دو	قــرن	پيــش	از	60	روســتای	آبــاد	برخــوردار	
ــاج	 ــط	ح ــه	توس ــی	ک ــياحه	)کتاب ــتان	الس ــت.	در	بس ــوده	اس ب
زين	العابديــن	شــيروانی	در	دوران	قاجــار	تأليــف	شــد(	از	ايــن	خطه	
چنيــن	يادشــده	اســت:	»شــهريار	بلوکــی	اســت	فرخنــده،	آثــار	از	
ــه	شــصت	 ــرب	ب ــی	آن	اســت،	ق ــران	و	در	يک	منزل ــوکات	ته بل
پارچــه	قريــه	معمــوره	در	اوســت،	آبــش	فــراوان	و	هوايش	مختلف	
و	خاکــش	نيکوســت،	باغــات	فــراوان	و	غــالت	ارزان	دارد،	فواکــه	
ــاد	 ــت	و	ب ــاز	اس ــه	امتي ــورش	ب ــيما	انگ ــاز،	س ــيرش	ممت سردس
ــرد،	 ــه	از	ک ــروه	مختلف ــش	گ ــت،	مردم ــداز	اس ــهريار	جان	گ ش

ــای	فارســی(	و	همگــی	شــيعی.« ــه	معن ــرک	و	تاجيک)ب ت

ــا	 منطقــه	شــهريار	بــه	دليــل	نزديکــی	بــه	پايتخــت	به	تدريــج	ب
ــه	 ــی	ب ــت	و	نزديک ــن	قراب ــراه	و	همي ــی	هم ــی	قابل	توجه آبادان
پايتخــت	ايــران	باعــث	شــد	تــا	تعــداد	نقــاط	آبــاد	ايــن	خطــه	تــا	

ــد. ــش	ياب ــتا	افزاي ۲00	روس
بــر	اســاس	قانــون	تقســيمات	کشــوری	مصــوب	در	ســال	1316	
هجــری	شمســی،	ناحيــه	شــهريار	به	عنــوان	يکــی	از	بخش	هــای	
ــا	 ــه	ای	ب ــز	منطق ــت	آن	ني ــف	و	مرکزي ــران	تعري ــتان	ته شهرس
ــی	شــاه	عــوض«	تعييــن	شــد	و	ســپس	در	بهمــن	 ــوان	»عل عن
ســال	1333	ناحيــه	شــهريار	از	تابعيــت	تهــران	خارج	و	بــه	تابعيت	
ــاه	 ــی	ش ــن	محدوده)عل ــت	اي ــد	و	مرکزي ــرج	درآم ــتان	ک شهرس

ــن	شــد. ــوان	شــهری	مســتقل	معي ــز	به	عن عــوض(	ني
ــه	ای	از	 ــه	خط ــاره		ب ــهريار	دوب ــال،	ش ــا	س ــت	ده	ه ــد	از	گذش بع
ــوان	 ــز	به	عن ــالرد	ني ــدس	و	م ــد	و	ق ــل	ش ــران	تبدي ــتان	ته اس

ــدند. ــک	ش ــهريار	منف ــتقل	از	ش ــتان	هايی	مس شهرس
شــيوا	موحد	نيــا	کارشــناس	و	پژوهشــگر	رشــته	تاريخ	در	تشــريح	
ــری	 ــه	تعبي ــت:	ب ــار	داش ــه	اظه ــن	منطق ــخ	اي ــی	تاري و	بررس
می	تــوان	گفــت	ســاختار	ايــن	منطقــه	از	ابتــدا	به	صــورت	
ــه	مجموعــه	ای	 ــود	و	علــی	شــاه	عــوض	ب ــا	نشــده	ب شــهری	بن
ــا	 ــه	بعده ــد	ک ــالق	می	ش ــته	و...اط ــون	کرش ــتاها	همچ از	روس
ــار	و	 ــی	از	اقش ــز	برخ ــوز	ني ــه	هن ــام	داد	ک ــر	ن ــهريار	تغيي ــه	ش ب
ــد.		 ــاد	می	کنن ــوان	از	آن	ي ــن	عن ــا	همي ــنتی	ب ــای	س گروه	ه

وی	افــزود:	امــروزه	شهرســتان	شــهريار	به	عنــوان	يکــی	از	
ــن	مناطــق	اســتان	تهــران	مطــرح	اســت	و	هم	جــواری	 مهم	تري
آن	بــا	اســتان	البــرز،	شــهر	تهــران،	مــالرد،	قــدس،	رباط	کريــم	و	
اسالمشــهر	موقعيــت	خاصــی	را	بــه	ايــن	منطقه	بخشــيده	اســت.
کارشــناس	و	پژوهشــگر	رشــته	تاريــخ	گفــت:	در	بررســی	
ــر	 ــا	ديگ ــاداری	ب ــدی	و	معن ــاوت	ج ــه،	تف ــن	منطق ــی	اي تاريخ
شهرســتان	های	غــرب	اســتان	تهــران	همچــون	مــالرد	و	
قــدس	مشــاهده	نمی	شــود،	زيــرا	درگذشــته	نه	چنــدان	دور	
محدوده	هــای	مذکــور	همگــی	در	قالــب	يــک	شهرســتان	واحــد	

ــتند. ــرار	داش ــهريار(	ق ــت	عنوان)ش تح
موحــد	نيــا	عنــوان	کــرد:	از	منظــر	تاريخی،	محــدوده	مــالرد	از	
قدمــت	بيشــتری	برخــوردار	اســت	امــا	ايــن	بــه	معنــای	فاصلــه	
ــای	 ــی	معماری	ه ــبک	و	طراح ــه	و	س ــار،	ابني ــان	آث ــدی	مي ج
بــه	کار	گرفته	شــده	در	ايــن	منطقــه	نيســت،	زيــرا	تأثيرپذيــری	
ــان	مناطــق	مذکــور	در	کنــش	و	 و	تأثيرگــذاری	تنگاتنگــی	مي
ــته	 ــود	داش ــی	و	تاريخــی	وج ــی،	فرهنگ ــای	اجتماع واکنش	ه
کــه	بــا	بررســی	دقيق	تــر	می	تــوان	عنــوان	کــرد	کــه	
ــال	ها	 ــول	س ــالرد	در	ط ــدس	و	م ــتان	های	ق ــی	شهرس به	نوع
و	دهه	هــای	گذشــته	در	ســايه	شــهريار	قــرار	داشــته	اند	
ــا	 ــی	حوزه	ه ــوق	در	برخ ــن	تف ــی	اي ــز	به	نوع ــوز	ني ــه	هن ک

احســاس	می	شــود.
در	خصــوص	ســبک	معمــاری	بناهــای	مســکونی	در	ايــن	خطــه،	
ــود	وی	 ــاهده	نمی	ش ــی	مش ــل	چندان ــع	و	کام ــات	جام تحقيق
افــزود:	از	حيــث	تاريخــی،	آثــار	مکشــوفه	از	ايــن	شهرســتان	بــه	
ــده	از	 ــار	به	جــای	مان چهــار	هــزار	ســال	پيــش	بازمی	گــردد	و		آث
ــس	از	اســالم(		شــامل	 شــهريار	)در	دو	دوره	پيــش	از	اســالم	و	پ
ــود. ــزادگان	و	...	می	ش ــا،	امام ــا،	تپه	ه ــی،	قلعه	ه ــه		تاريخ ابني

ــرد:	در	 ــوان	ک ــخ	عن ــته	تاري ــگر	رش ــناس	و	پژوهش ــن	کارش اي
ــن	خطــه،	 ــای	مســکونی	در	اي ــاری	بناه خصــوص	ســبک	معم
تحقيقــات	جامــع	و	کامــل	چندانــی	مشــاهده	نمی	شــود	و	در	حال	
ــکونی	 ــه	مس ــه	ابني ــخص	ب ــورت	مش ــوان	به	ص ــر	نمی	ت حاض
اشــاره	داشــت	کــه	شــاخصه	ها،	زيبايــی،	جــالل	و	شــکوه	
معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی)به	کيفيــت	تعريف	شــده	از	ســبک	و	
ســياق	احــداث	و	بنــای	منــزل	در	آن	دوران(	را	بــه	تصويــر	بِِکَشــد.
	وی	افــزود:	در	صــورت	عــدم	تمرکــز	بــه	منــزل	مســکونی	و	فراخ	
ــن	خطــه،	 ــار	تاريخــی	اي ــه	بررســی	آث ــودن	دامن و	گســترده	تر	ب
امــکاِن	بررســِی	ابنيــه	و	آثــار	هــر	چــه	بيشــتری	ُمَيَســر	و	فراهــم	

می	شــد.

معماری ایرانی- اسلامی
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معماری ابنیه مسکونی در شهریار
احمــد	وردی	نــژاد	دانش	آموختــه	رشــته	معمــاری	هــم	و	در	
تشــريح	ســبک	معمــاری	منــازل	مســکونی	در	شــهريار	عنــوان	
کــرد:	ســبک	معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	دارای	مجموعــه	ای	از	
ــی	 ــال	تمام ــکان	اِعم ــه	ام ــاخصه	هايی	اســت	ک ــا	و	ش ويژگی	ه
ــده	 ــور	عم ــت	و	به	ط ــود	نداش ــکونی	وج ــازل	مس ــا	در	من آن	ه
معمــاری	باشــکوه	و	خيره	کننــده	آن	دوران	در	برخــی	ابنيــه	و	
ــم	 ــکان	تعمي ــه	ام ــد	ک ــاظ	می	ش ــی	لح ــاختمان	های	سفارش س
آن	به	تمامــی	ابنيــه	ميســر	نبــود	و	چنيــن	انتظــاری	نيــز	چنــدان	

ــد. ــر	نمی	رس ــه	نظ ــی	ب منطق
ــه	 ــيوه	های	ب ــده	در	ش ــور	عم ــت	به	ط ــوان	گف ــزود:	می	ت وی	اف
کار	گرفته	شــده	در	طراحــی	منــازل	مســکونِی	عمــوِم	مردم)فــارغ	
از	آن	نقــش	و	نگارهــا،	خوشنويســی	ها،	تذهيــب	و...(،	مالحظــات	
ــکونی	 ــای	مس ــی	در	بناه ــادی	و	دين ــای	اعتق ــی،	باوره فرهنگ
ــی	 ــی	در	طراح ــاد	چندان ــه	تض ــل	اينک ــده	و	حداق ــت	ش رعاي
ــه)از	 ــاری	در	جامع ــاری	و	س ــای	ج ــای	مســکونی	باارزش	ه بناه
ــوص	 ــر	در	خص ــن	ام ــه	اي ــد	ک ــده	نمی	ش ــادی(	دي ــر	اعتق منظ
ــهريار،	 ــی	ش ــده	در	ادوار	دور	و	تاريخ ــکونی	احداث	ش ــازل	مس من

همچــون	ديگــر	مناطــق	کشــور	مصــداق	دارد.
	وردی	نــژاد	در	خصــوص		مصالحــی	کــه	بــرای	ســاخت	و	احداث	
منــازل	مســکونی	در	شهرســتان	شــهريار	بــه	کار	گرفتــه	می	شــد،	
عنــوان	کــرد:	خشــت	و	چــوب،	کاه	گل	و	شــن	عناصــر	و	مصالــح	
ــمار	 ــه	ش ــه	ب ــن	منطق ــازی	اي ــوم		در	ساختمان	س ــِی	مرس اصل

می	رفــت.
وی	افــزود:	اتاق	هــای	گنبــدی	و	ســقف	های	چوبی)موســوم	
ــه	تنــه	درختــان	تبريــزی(	از	ديگــر	ويژگــی	معمــاری	بناهــای	 ب
ــدان	 ــوان	آن	را	چن ــه	نمی	ت ــه	کــه	البت ــه	شــمار	می	رفت مذکــور	ب
در	قالــب	ســبک	معمــاری	ايرانی-اســالمی	تعريــف	کــرد	و	
ــی	 ــی	و	بوم ــای	محل ــاس	معياره ــر	اس ــا	ب ــده	بناه ــور	عم به	ط
ايــن	خطــه	جغرافيايــی	احــداث	می	شــده	کــه	نمونه	هــای	آن	در	
ــوده	 بســياری	از	روســتاها	و	محــالت	ديگــر	کشــور	نيــز	رايــج	ب

ــت. اس
ــی	 ــکان	و	محل ــازل،	م ــی	من ــقف	چوب ــت:	س ــژاد	گف وردی	ن
مناســب	بــرای	نگهــداری	برخــی	خوراکی	هــا	محســوب	
ــطه	 ــقف	به	واس ــا	از	س ــردن	خوراکی	ه ــزان	ک ــا	آوي ــده	و	ب می	ش
طنــاب	يــا	ريســمان،	آن	را	از	گزنــد	مــوش،	گربــه	و...محافظــت	

می	کردنــد.
ــا	 ــرد:	مســاحت	اتاق	ه ــوان	ک ــاری	عن ــه	رشــته	معم دانش	آموخت
ــتفاده	از	خشــت	 ــا	اس ــز	ب ــا	ني ــوده	و	ديواره ــری	ب ــاً	1۲	مت عمدت
ــت	 ــای	درخ ــن	تنه	ه ــرار	گرفت ــا	ق ــقف	آن	ب ــده	و	س ــا	می	ش بن
ــا	 ــان	و	ي ــت،	گياه ــاخه	های	ريزودرش ــرار	دادن	ش ــزی	و	ق تبري
ــا	 ــاره	را	ب ــقف	مورداش ــی	س ــده	و	برخ ــانده	می	ش ــر	پوش حصي
ــتحکم	 ــتر	مس ــن(	و	خاکس ــه	ش ــته	ب ــاک	آغش ــفت	ريزی)خ ش

می	ســاختند.
ــت	آِب	 ــرای	هداي ــی	ب ــای	حلب ــتفاده	از	ناودان	ه ــزود:	اس وی	اف
ــوم	در	 ــيوه	های	مرس ــر	ش ــا	از	ديگ ــه	کوچه	ه ــاران	ب ــرف	و	ب ب
ــت. ــه	اس ــمار	می	رفت ــه	ش ــکونی	ب ــازل	مس ــقِف	من ــداِث	س اح
وردی	نــژاد	گفــت:	آشــپزخانه	و	يــا	مطبــخ	خانه	هــای	منــازل	نيــز	
بــه	دوراز	اتاق	هــای	نشــيمن	طراحــی	می	شــد	و	بــا	قــرار	دادن	دو	
ــرای	پخــت	غــذا	اســتفاده	 پنجــره،	دود	ناشــی	از	هيزمــی	کــه	ب

ــد. ــه	ســوق	می	دادن ــخ	خان ــرون	از	مطب ــه	بي می	شــده	را	ب
ــاط،	 ــداث	حي ــرد:	اح ــوان	ک ــاری	عن ــته	معم ــه	رش دانش	آموخت
تعبيــه	حــوض	و	آب	انبــار،	بنــای	طويلــه	و	حفــر	چــاه	آب	در	برخی	
ــخصه	های	 ــر	مش ــاز	از	ديگ ــن	آب	موردني ــرای	تأمي ــا	ب از	خانه	ه
منــازل	مســکونی	در	ايــن	خطــه	محســوب	می	شــده	کــه	مؤيــد	

شــيوه	زندگــی	و	نحــوه	تأميــن	معيشــت	آن	دوران	اســت.
وی	يــادآور	شــد:	حيــاط	خانــه	در	منــازل	مســکونی	ايــن	منطقــه	
ــی	 ــه	زندگ ــل	ب ــی	و	مي ــای	خانوادگ ــان	دهنده	گردهمايی	ه نش
جمعــی	و	تــالش	بــرای	حفــظ	آن	بــوده	کــه	بــه	دليــل	موقعيــت	

ــده	از	 ــور	عم ــه،	به	ط ــن	ناحي ــی	اي ــی	و	اقليم ــاص	جغرافياي خ
ــان،	 ــن	درخت ــاه	پوشــيده	می	شــد	و	اي ــوه	و	گل	و	گي ــان	مي درخت
ــاز	 ــوه	ممت ــوردار	از	مي ــی	برخ ــه	باغچه	هاي ــازل	را	ب ــاط	من حي

تبديــل	می	کــرد.
در	بخــش	دوم	ايــن	گــزارش	عوامــل	مؤثــر	در	فاصلــه	گرفتــن	از	
معمــاری	اصيــل	ايرانی-اســالمی	و	راهکارهــای	مقتضــی	بــرای	

احيــای	آن	موردبحــث	و	بررســی	قــرار	خواهــد	گرفــت.

 معمــاری ایرانی-اســالمی تحت الشــعاع مشــکالت 
ــهری ــر و متعدد ش متکث

عليرضــا	رضايــت	عضــو	شــورای	اســالمی	شــهريار	در	خصــوص	
ــن	منطقــه	 ــج	معمــاری	ايرانی-اســالمی	در	اي ــت	عــدم	تروي عل
عنــوان	کــرد:	مشــکالت	متعــدد،	متکثــر	و	انبــوه	شــهری	
و	دغدغه	هــای	روزمــره	باعــث	شــده	در	طــول	ســاليان	و	
دهه	هــای	گذشــته،	مديريــت	شــهری	مجــال	کمتــری	را	بــرای	

ــد. ــدا	کن ــالمی	پي ــاری	ايرانی-اس ــرای	معم ــق	و	اج تحق
ــف	 ــه	تعري ــد	ب ــدا	باي ــر،	ابت ــن	ام ــول	اي ــرای	حص ــزود:	ب وی	اف
ــم	و	 ــالمی	بپردازي ــاری	ايرانی-اس ــخصی	از	معم ــدون	و	مش م
ترديــدی	وجــود	نــدارد	کــه	بســياری	از	قانون	گــذاران	نيــز	در	ايــن	

ــوردار	نيســتند. ــی	برخ ــناخت	و	آگاهــی	کاف خصــوص	از	ش

ــه	معمــاری	ايرانی-اســالمی	 رضايــت	عنــوان	کــرد:	پرداختــن	ب
ــتور	 ــپس	دس ــل	و	س ــع	و	کام ــات	جام ــام	تحقيق ــتلزم	انج مس

ــت. ــدی	اس ــجم	و	ج ــد،	منس ــی	هدفمن کارهاي
بســياری	از	منــازل	و	واحدهــای	مســکونی	موجــود	در	شــهريار	از	
معيارهــا	و	مــالک	هــای	نزديــک	بــه	معمــاری	ايرانی-اســالمی	

برخــوردار	نيســتند
ــياری	از	 ــرد:	بس ــوان	ک ــهريار	عن ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش عض
ــازل	و	واحدهــای	مســکونی	موجــود	در	شــهريار	از	معيارهــا	و	 من
ــوردار	 ــالمی	برخ ــاری	ايرانی-اس ــه	معم ــک	ب ــای	نزدي مالک	ه

نيســتند.
ــده	 ــد	ش ــالمی	تأکي ــات	اس ــال	در	رواي ــزود:	به	عنوان	مث وی	اف
کــه	مســاحت	خانــه	بايــد	وســيع	باشــد	و	يــا		تفکيــک	محيــط	و	
اندرونــِی	اختصاصــی	منــزل	از	محل	هايــی	کــه	عمــوم	مهمانــان	
ــفانه	در	 ــه	متأس ــی	اســت	ک ــوند	از	ضروريات در	آن	مســتقر	می	ش
بســياری	از	بناهــا	و	منــازل	مســکونی	لحــاظ	نشــده	و	نمی	شــود.
رضايــت	گفــت:	در	شــرايطی	کــه	مســاحت	برخــی	از	واحدهــای	
ــرآورد	می	شــود،	به	طــور	 ــر	ب مســکونی	در	شــهر	شــهريار	30	مت
طبيعــی	امــکان	حصول	ســبک	معمــاری	ايرانی-اســالمی	بســيار	

دشــوار	و	ســخت	خواهــد	بــود.

برخــی از قوانیــن طــرح تفصیلــی برخــالف معماری 
ایرانی-اســالمی است

ــش	 ــوص	نق ــهريار	در	خص ــهر	ش ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش عض
ــی- ــررات	در	اجــرای	ســبک	معمــاری	مذکور)ايران ــن	و	مق قواني
ــن	و	 ــف،	تدوي ــی	تعري ــور	طبيع ــرد:	به	ط ــوان	ک ــالمی(	عن اس
ــد	 ــر	نخواه ــن	خصــوص	بی	تأثي ــه	در	اي ــن	مربوط ــرای	قواني اج
ــر	 ــاره	مؤث ــاری	مورداش ــرای	معم ــد	اج ــريع	فرآين ــود	و	در	تس ب

ــت. اس
ــز	 ــود	ني ــن	موج ــی	از	قواني ــاف	برخ ــن	اوص ــا	اي ــزود:	ب وی	اف
نه	تنهــا	کمکــی	بــه		اجــرای	ســبک	مذکــور	نمی	کنــد،	بلکــه	در	

ــرار	دارد. ــز	ق ــل	آن	ني نقطــه	مقاب
ــراف	 ــدم	اش ــال	حجــاب	و	ع ــرد:	به	عنوان	مث ــوان	ک ــت	عن رضاي
بصــری	بــه	منــازل	همســايه،	يکــی	از	ضروريــات	حائــز	اهميــت	
در	ايــن	ســبک	از	معماری)ايرانی-اســالمی(	به	شــمار	مــی	رود،	اما	
شــاهد	هســتيم	در	قوانيــن	لحاظ	شــده	موجــود	در	طــرح	تفصيلی،	
فاصلــه	ميــان	بلــوک	بســيار	انــدک	و	محــدود	قيــد	و	تعريف	شــده	
ــاری	 ــاخص	های	معم ــا	و	ش ــالف	معياره ــر	برخ ــن	ام ــه	اي ک

ــد. ــه	نظــر	می	رس ايرانی-اســالمی	ب
ــن	موضــوع	 ــت:	اي عضــو	شــورای	اســالمی	شــهر	شــهريار	گف
ــوان	 ــه	می	ت ــت	ک ــائلی	اس ــوارد	و	مس ــک	از	م ــه	ای	کوچ نمون

ــبک	 ــش	رو	در	حصــول	س ــع	پي ــل	و	موان ــه	مقاب ــوان	نقط به	عن
ــرد. ــرح	ک ــالمی	مط ــی	و	اس ــاری	ايران معم

ــويقی،	 ــته	های	تش ــن	بس ــر	گرفت ــف	و	در	نظ ــورت	تعري در	ص
انگيــزش	بيشــتری	بــرای	پرداختــن	بــه	معيارهــا	و	شــاخص	های	
معمــاری	ايرانی-اســالمی	ايجــاد	خواهــد	شــد	وی	در	خصــوص	
ميــزان	نظــارت	مديريــت	شــهری	شــهريار	بــرای	اعمــال	
ــرژی	در	اماکــن	 ــر	در	راســتای	مصــرف	بهينــه	ان طرح	هــای	مؤث
و	منــازل	مســکونی	و	بهره	گيــری	از	برخــی	شــاخص	ها	و	
روش	هــای	احــداث	معمــاری	بنــا	در	گذشــته	گفــت:	متأســفانه	در	
ــد	 ــوان	در	بُع ــدام	خاصــی	انجام	نشــده	کــه	بت ــن	خصــوص،	اق اي

ــرد. ــه	ک ــر	روی	آن	تکي ــت	ب ــا	جدي ــی	ب ــی	و	اجراي عمليات
ــهری	در	 ــت	ش ــه	مديري ــرايطی	ک ــرد:	در	ش ــوان	ک ــت	عن رضاي
برخــورداری	از	مهنــدس	و	کارشــناس	حــوزه	کنتــرل	تأسيســات	با	
کاســتی	ها	و	کمبودهايــی	مواجــه	اســت،	به	طــور	طبيعــی	امــکان	
ــد	 ــر	نيازمن ــن	ام ــدارد	و	اي ــود	ن ــز	وج ــری	ني ــن	ام حصــول	چني

نظــارت	و	کارشناســِی	متخصصــان	اســت.
وی	در	ارتبــاط	بــا	نقــش	بســته	های	تشــويقی،	در	هدايــت	
ــا	و	 ــکان	زمين	ه ــا	مال ــا	ي ــازندگان	بن ــرای	س ــزه	ب ــاد	انگي و	ايج
ــاری	 ــبک	معم ــت	س ــداث	و	رعاي ــرای	اح ــکونی	ب ــازل	مس من
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ــف	و	 ــد	در	صــورت	تعري ــدون	تردي ــت:	ب ــالمی	گف ــی	و	اس ايران
در	نظــر	گرفتــن	بســته	های	تشــويقی،	انگيــزش	بيشــتری	بــرای	
پرداختــن	بــه	معيارهــا	و	شــاخص	های	معمــاری	ايرانی-اســالمی	
ــاع	 ــر،	اجم ــن	ام ــول	اي ــه	حص ــه	الزم ــد	ک ــد	ش ــاد	خواه ايج
ــی	و	فرادســتی	 ــد	نهادهــای	نظارت اعضــای	شــورای	شــهر،	تأيي

ــت. ــتانداری	اس ــداری	و	اس ــون	فرمان همچ
ــت	شــهری	شــهريار	 ــات	مديري ــر	و	اقدام وی	در	خصــوص	تدابي
ــالمی	 ــاری	ايرانی-اس ــبک	معم ــج	س ــازی	و	تروي ــرای	پياده	س ب
عنــوان	کــرد:	اقــدام	جــدی	و	تعيين	کننــده	عملياتــی	را	در	
ــن	 ــی	در	اي ــه	تالش	هاي ــم،	البت ــاهد	نبوده	اي ــوص	ش ــن	خص اي
خصــوص	انجام	شــده،	امــا	بــه	نتيجــه	و	توفيــق	شــايان	و	

قابل	توجهــی	نائــل	نشــده	ايم.
ــی	و	 ــاری	ايران ــرای	معم ــازی	و	اج ــاده	س ــت:	پي ــت	گف رضاي
ــد	 ــای	جدي ــهرک	ه ــا	ش ــهرها	ي ــداث	ش ــد	در	اح ــالمی	باي اس
ــرا	بســياری	از	نقــاط	شــهری	و	ســکونتگاه	هــا	 لحــاظ	شــود،	زي
ــد	و	امــکان	ايجــاد	 ــا	شــده	ان در	شــهريار	از	گذشــته	احــداث	و	بن
تغييــرات	ســاختاری		در	حجــم	انبوهــی	از	منــازل	و	ســکونتگاه	ها	

ــده	و	ناممکــن	اســت. بســيار	دشــوار،	پيچي
ــران	 ــتان	ته ــرب	اس ــی،	در	غ ــن	اصل ــه	چني ــودن	ب ــل	ب ــا	قائ ب
ــا	 ــه	بن ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــی	ب ــه	از	مناطق ــد	انديش ــهر	جدي ش
بــر	اظهــارات	برخــی	از	مديــران	ايــن	منطقــه،	تــالش	شــده	بــا	
تــالش	و	اهتمــام	وزرت	راه	و	شهرســازی	و	مديريــت	شــهرهای	
ــی- ــاری	ايران ــبک	معم ــازی	س ــن	مسير)پياده	س ــد،	در	اي جدي

ــر	و	ثمربخشــی	برداشــته	شــود. اســالمی(	گام	هــای	مؤث
ــاری	 ــبک	معم ــق	س ــا	و	مصادي ــاخص	ها	و	مؤلفه	ه ــی	ش تجل
ايرانــی	و	اســالمی	را	می	تــوان	در	مجموعــه	بــازار	ايرانــی	و	

ــرد. ــاهده	ک ــالمی	مش اس
	ايــن	نشــانه	ها	در	بافــت	مســکونی	شــهر	جديــد	انديشــه	
ــه	 ــه	نظــر	نمی	رســد	ک ــد	مشــهود	و	برجســته	ب ــه	باي آن	چنان	ک
البتــه	بــا	عنايــت	بــه	فراموشــی	و	خــأ	عميــق	معمــاری	مذکــور	
ــه	 ــه	نقط ــده	به	مثاب ــه	اشاره	ش ــران،	نمون ــتان	ته ــرب	اس در	غ
عطفــی	در	پياده	ســازی	ايــن	ســبک	از	معمــاری	در	چنيــن	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــی	ب ــی	و	تاريخ ــق	ذهن ــی	عمي فراموش
ــازار	 ــاری	ب ــری	از	معم ــرداری	و	تأثيرپذي ــا	الگوب ــد	ب ــدون	تردي ب
ــت	و	 ــا	رعاي ــر	)ب ــج	مطلوب	ت ــول	نتاي ــالمی،	حص ــی-	اس ايران
تأميــن	ديگــر	الزامــات	نرم	افــزاری	و	نظــری	کــه		بــه	آن	پرداختــه	
خواهــد	شــد(	در	عرصــه	ساخت	وســاز	و	شهرســازی	دور	از	ذهــن	

نخواهــد	بــود.
در	ذيــل	ايــن	گــزارش	در	گفت	وگــو	بــا	محمــد	آيينــی	
ــران	 ــه	عم ــر	مجموع ــازی	و	مدي ــته	شهرس ــه	رش دانش	آموخت
شــهر	جديــد	انديشــه،	داليــل	و	عوامــل	تأثيرگــذار	در	فراموشــی	
ــای	 ــالمی	و	راهکاره ــاری	ايرانی-اس ــدن	از	معم ــول	مان و	مغف
مؤثــر	در	احيــا	و	پياده	ســازی	آن	موردبحــث	و	بررســی	قرارگرفتــه	

ــت. اس

غلبه معماری غربی بر ایرانی-اسالمی
آيينــی	در	تشــريح	عوامــل	مؤثــر	در	فاصلــه	گرفتــن	از	معمــاری	
ــم	 ــرادات	مه ــکاالت	و	اي ــی	از	اش ــت:	يک ــی-	اســالمی	گف ايران
ــن	اساســِی	معمــاری	 ــه	عــدم	شناســايی	و	تبيي ــن	حــوزه	ب در	اي
مذکــور	معطــوف	می	شــود	و	به	واقــع	تــا	شــناخت	کافــی	از	ايــن	
ســبک	از	معمــاری	حاصــل	نشــود،	نمی	تــوان	تحقــق	و	اجــرای	

آن	را	انتظــار	داشــت.
و	 شهرســازی	 حــوزه	 فعــاالن	 از	 بســياری	 افــزود:	 وی	
ــا	مفاهيــم	و	شــاخصه	های	معمــاری	ايرانــی- ساختمان	ســازی	ب
اســالمی	ناآشــنا	هســتند	و	آگاهــی	و	شــناخت	عميقــی	از	ايــن	امر	

ــدارد. ــود	ن وج
ــت:	از	ســوی	ديگــر	رشــد	 ــه	رشــته	شهرســازی	گف دانش	آموخت
ــون	و	 ــن	کان ــه	اصلی	تري ــه	ای	ک ــوان	عرص ــينی	به	عن شهرنش
تجلــی	گاه	ســبک	های	معمــاری	بــه	شــمار	مــی	رود،	باعــث	شــده	

تــا	از	دهــه	30	بــه	بعــد،	پديــده	شهرنشــينی	بــا	ســرعت	و	شــتاب	
محســوس	و	قابل	توجهــی	رشــد	و	تســری	يابــد	و	ايــن	گســترش	
ــالمی	 ــی	ايرانی-اس ــم	و	جهان	بين ــا	مفاهي ــد	ب ــه	باي آن	چنان	ک

ــد. ــگام	نش ــين	و	هم هم	نش
بســياری	از	فعــاالن	حــوزه	شهرســازی	و	ساختمان	ســازی	
ايرانی-اســالمی	 معمــاری	 شــاخصه	های	 و	 مفاهيــم	 بــا	
ــر	 ــن	ام ــی	از	اي ــناخت	عميق ــی	و	ش ــتند	و	آگاه ــنا	هس ناآش
ــن	تهــران	 ــرار	گرفت ــه	الگــو	ق ــا	اشــاره	ب ــی	ب وجــود	نداردآيين
به	عنــوان	مرکزيــت	و	پايتخــت	کشــور	ايــران	در	عرصــه	
ــياری	 ــرآغاز	بس ــله	و	س ــرد:	سرسلس ــوان	ک ــاز	عن ساخت	وس
از	تغييــرات،	از	ايــن	نقطه)تهــران(	کليــد	خــورد	و	به	طــور	
ــد	 ــی	از	رون ــناختی	کاف ــه	ش ــدن	ب ــل	ش ــرای	نائ ــی	ب طبيع
تحــوالت	شــکل	گرفته	در	حــوزه	معمــاری	ايــران،	بايــد	
تغييــرات	و	فــراز	و	نشــيب	های	تهــران	بــا	دقــت	نظــر	

مضاعــف	بررســی	و	واکاوی	شــود.
ــه	 ــل	ب ــی	و	مي ــای	نفت ــه	درآمده ــش	قابل	توج ــزود:	افزاي وی	اف
مصرف	گرايــی	از	يکســو	و	نقش	آفرينــی	سياســت	مداران	و	
صاحبــان	ســرمايه	از	دهــه30	بــه	بعــد،	باعــث	بــروز	پديده	هــای	
ــی- ــاری	ايران ــد	و	معم ــی	ش ــه	ايران ــی	جامع ــور	در	زندگ نوظه

اســالمی	نيــز	از	ايــن	فرآينــد	تأثيــر	گرفــت.
وی	افــزود:	ارتــزاق	انديشــه	های	افــراد	و	گروه	هــای	دســت	انــدر	
کار	از	تفکــرات	غربــی	باعــث		شــد	تــا	مســير	پيمايــش	پديده	هــا	
ــگام	 ــه	هم ــه	های	فردگرايان ــگ	و	انديش ــات	و	فرهن ــا	اقتضائ ب
ــل	 ــی	اصي ــل	جهان	بين ــه	مقاب ــن	موضــوع	در	نقط ــه	اي ــود	ک ش
ايرانی-اســالمی	)مبتنــی	بــر	جامعيــت	و	روش	و	مکتــب	هيئتی	و	

جمعــی(	قــرار	داشــت.
ــگ	 ــانه	های	فرهن ــی	از	مختصــات	و	نش ــی	در	تشــريح	برخ آيين
غربــی	عنــوان	کــرد:	َمنَيــت،	فخرفروشــی	و	تفاخــر	از	اصلی	ترين	
ــبک	 ــود	و	در	س ــوب	می	ش ــور	محس ــگ	مذک ــای	فرهن مؤلفه	ه
معمــاری	نيز،	ايــن	مفاهيــم	بر	ســبک	معمــاری	ايرانی-اســالمی	
غلبــه	کــرد	و	احتــرام،	تواضــع	و	ترجيــح	ديگــران	بــر	خــود،	مفقود	

يــا	کمرنــگ	شــد.

ــتی های  ــا و کاس ــا خأله ــی ت ــای نظارت از ضعف ه
ــی پژوهش

مديــر	مجموعــه	عمــران	انديشــه	در	تشــريح	ديگــر	عوامــل	مؤثر	
در	شــيوع	معمــاری	غربــی	بابيــان	عــدم	اعمــال	نظــارت	کيفــی	و	
ــی،	 ــه	انديشــه	های	غرب ــا	غلب ــی	در	ساخت	وســازها	گفــت:	ب کاف
ــد	و	 ــگ	ش ــز	کمرن ــی	ني ــم	ارزش ــات	و	مفاهي ــی	از	ضروري برخ
ــدا	کــرد	 ــز	تســری	پي ــه	نظارت	هــای	کيفــی	ني ــن	موضــوع	ب اي
ــا	به	نوعــی	حساســيت	ها	در	خصــوص	 و	بســتری	فراهــم	شــد	ت
برخــی	از	الزامــات	و	بايدهــای	ضــروری	در	نحــوه	و	ســبک	

معمــاری	تضعيــف	و	کمرنــگ	شــود.
ــن	شــرايطی،	عــدم	اشــراف	 ــزود:	به	طــور	طبيعــی	در	چني وی	اف
ــد	 ــه	باي ــا	آن	چنان	ک ــت	حريم	ه ــازل	همســايه	و	رعاي ــه	من ــا	ب بن
جــدی	گرفتــه	نشــد	و	نظارت	هــا	بــه	ســمت	مؤلفه	هــای	کمــی،	
ــه	 ــن	ب ــه	اي ــدا	کــرد	کــه	البت ــا	ســوق	پي همچــون	اســتحکام	بن
معنــای	بی	اهميــت	بــودن	اســتحکام	بنــا	در	ابنيــه	نيســت،	بلکــه	
آنچــه	در	ايــن	فرآينــد	به	عنــوان	يــک	ضعــف	مطــرح	اســت،	بــه	
ناديــده	گرفتــه	شــدن	مفاهيــم	ارزشــی	اشاره	شــده	در	کنــار	ابعــاد	

ــه	معطــوف	می	شــود. کمــی	ســاخت	ابني
ــرار	 ــت	ق ــوداگرانه	و	در	اولوي ــرش	س ــری	نگ ــت:	برت ــی	گف آيين
ــدم	 ــی	و	ع ــالمی	و	ارزش ــی	اس ــالف	جهان	بين ــن	آن	برخ گرفت
همفکــری	و	هم	نوايــی	و	همســويی	ميــان	نهادهــای	دانشــگاهی	
و	نهادهــای	اجرايــی	در	حوزه	هــای	معمــاری	و	ســاختمانی	
ــای	 ــول	دهه	ه ــه	در	ط ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــی	ب ــر	عوامل از	ديگ
ــاری	 ــبک	معم ــرای	س ــال	و	اج ــر،	اِعم ــته	و	دوران	معاص گذش

ــاخت. ــدی	س ــای	ج ــار	چالش	ه ــالمی	را	دچ ايرانی-اس
ــم	 ــل	کرده	اي ــعاری	عم ــاری	ايرانی-اســالمی	ش در	عرصــه	معم
ــن	خصــوص	مطرح	شــده	مقطعــی	و	گــذرا	 ــی	کــه	در	اي و	مباحث
ــرد:	در	 ــوان	ک ــازی	عن ــته	شهرس ــتدانش	آموخته	رش ــوده	اس ب
ــم	و	 ــل	کرده	اي ــعاری	عم ــالمی	ش ــاری	ايرانی-اس ــه	معم عرص
ــذرا	 ــی	و	گ ــده	مقطع ــوص	مطرح	ش ــن	خص ــه	در	اي ــی	ک مباحث

ــوده	اســت. ب
وی	افــزود:	به	عنــوان	نمونــه	در	ســال	75،	مباحثــی	در	خصــوص	
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ــت	 ــد	از	گذش ــا	بع ــد	ام ــرح	ش ــالمی	مط ــاری	ايرانی-اس معم
قريــب	بــه	۲0ســال،	همچنــان	ضوابــط	مرتبــط	بــا	ايــن	موضــوع	

ــت. ــده	اس ــع	عرضــه	نش ــل	و	جام به	صــورت	کام
آيينــی	گفــت:	در	مقاطعــی	شــورای	عالی	معمــاری	در	ايــن	قضيه	
ورود	کــرد	و	بــه	ايــن	امــر	خطيــر	اشــاراتی	داشــته	اســت	امــا	بعــد	
از	مدتــی	موضوعــات	مطروحــه	دچار	ســردی	و	فراموشــی	شــد.

چه باید کرد
ايــن	دانش	آموختــه	رشــته	شهرســازی	در	خصــوص	راهکارهــای	
ــت:	در	 ــود	گف ــت	موج ــت	از	وضعي ــرای	برون	رف ــنهادی	ب پيش
نظــر	گرفتــن	اصــول	اســالمی	و	مبانــی	فرهنگــی	ايــن	مرزوبــوم	
ــی	 ــی	و	اقليم ــی،	جغرافياي ــت	طبيع ــوِر	موقعي ــب	و	فراخ به	تناس
کشــور	ايــران	و	شهرســتان	ها	و	اســتان	های	تعريف	شــده	
ــوزش	 ــازی	و	آم ــوری	و	فرهنگ	س ــيمات	کش ــاختار	تقس در	س
ــن	 ــه	حصــول	اي ــت	ک ــی	اس ــاط،	از	ضروريات ــح	دراين	ارتب صحي

ــرد. ــد	ک ــر	را	تســهيل	و	تســريع	خواه ام
آيينــی	عنــوان	کــرد:	بــا	قائــل	بــودن	بــه	ايــن	اصــل	کــه	پايــه	و	

ريشــه	اصلــی	تمامــی	اقدامــات	مــا،	منشــعب	از	
انديشــه	و	مبانــی	فکــری	و	اعتقــادی	مــا	خواهــد	
بــود،	ايــن	واقعيــت	محــرز	می	شــود	کــه	تحقــق	
هرگونــه	تغييــر	و	تحولــی	در	ســبک	معمــاری	و	
ــازی	 ــوزه	ساختمان	س ــه	در	ح ــی	ک تکنيک	هاي
مســتلزم	 می	شــود،	 اعمــال	 شهرســازی	 و	
ــی	اســت	و	بايــد	 فرهنگ	ســازی	عميــق	و	اصول
ايــن	روش،	منــش	و	انديشــه	ها	بــرای	معمــاران	
ــن	و	واکاوی	 ــز	تبيي ــور	ني ــازان	کش ــهر	س و	ش

ــود. ش
ــز	 ــش	مراک ــن	عرصــه	ای	نق ــزود:	در	چني وی	اف
ــذ	و	 علمــی،	دانشــگاهی	و	پژوهشــی	بســيار	ناف

ــذار	اســت. تأثيرگ
مديــر	مجموعــه	عمــران	شــهر	جديــد	انديشــه	
ــی	 ــت	در	جهان	بين ــل	عدال ــرد:	فص ــوان	ک عن

ــی	رود	و	 ــه	شــمار	م ــب	ب ــن	مکت اســالمی	يکــی	از	فرازهــای	اي
چنيــن	مؤلفــه	ای	بايــد	در	معمــاری	و	شهرســازی	مــا	نيــز	لحــاظ	
ــن	 ــه	ای	در	اي ــازمان	دهی	عادالن ــه	س ــر	ب ــن	منظ ــا	از	اي ــود	ت ش
عرصــه	نائــل	شــويم	کــه	پاســخگوی	نيازهــای	مــادی	و	معنــوی	

مــا	باشــد.
وی	افــزود:	بــا	حصــول	چنيــن	امــری،	عــدم	اِختِــالِط	نامناســب	
ميــان	نامحرمــان	در	ســبک	معمــاری	نيــز	لحــاظ	می	شــود	و	در	
غيــر	ايــن	صــورت	بــا	غلبــه	اختــالط	گرايــی	و	ناديــده	انگاشــتن	
چارچوب	هــای	تعريــف	و	تعيين	شــده	در	عرصــه	عفــاف	يــا	
ــاری	ايرانی-اســالمی	 ــل	و	ارزشــی	معم حجــاب،	از	ســبک	اصي

نيــز	فاصلــه	خواهيــم	گرفــت.
آيينــی	عنــوان	کــرد:	ظهــور	و	بــروز	مفاهيــم	و	مبانــی	اســالمی	
در	معمــاری	ايرانی-اســالمی،	ضرورتــی	حائــز	اهميــت	بــه	شــمار	
مــی	رود	و	فقــط	بــا	احــداث	يــا	تعبيــه	نشــانه	های	صِرف	از	ســبک	
ــج	شايســته	ای	در	 ــه	نتاي ــوان	ب ــاری	ايرانی-اســالمی	نمی	ت معم
ايــن	خصــوص	نائــل	شــد،	زيــرا	هــدف	از	پياده	ســازی	معمــاری	
ــت	 ــر	نيس ــن	هن ــض	از	اي ــری	مح ــا	ظاه ــالمی	تنه ايرانی-اس
ــای	معمــاری	ايرانی-اســالمی،	 ــزوم	احي بلکــه	منظــور	نظــر	از	ل
ــردی	و	نتايجــی	اســت	کــه	در	ســبک	و		شــيوه	 جنبه	هــای	کارب

ــود. ــز	حاصــل	می	ش ــی	ني زندگ
ــده	 ــری	نکوهي ــراف	در	اســالم	ام ــال،	اس ــزود:	به	عنوان	مث وی	اف
ــوان	در	پســوند	معمــاری،	واژه	 ــی	می	ت ــه	شــمار	مــی	رود	و	زمان ب
ــه	در	 ــرد	ک ــال	و	لحــاظ	ک ــی	اعم ــای	حقيق ــه	معن اســالمی	را	ب
مصالــح	ســاختمانی	و	شــيوه	ســاخت	نيــز	چارچــوب	اشاره	شــده،	

لحــاظ	شــود.
دانش	آموخته	رشــته	شهرســازی	گفــت:	معمــاری	ايرانی-اســالمی،	
ــزات	 ــه	تماي ــل	ب ــرد	و	قائ ــه	ای	را	می	پذي ــی	و	قبيل تفاوت	هــای	قوم

ميــان	اقــوام،	گروه	هــا	و	طوايــف	اســت	و	در	هنــر	معمــاری	
ايرانی-اســالمی،	دوقطبــی	محلــی	از	اعــراب	نــدارد	و	بــدون	ترديــد	
احــداث	محــراب	يــا	نمازخانــه	در	بنــای	ايرانی-اســالمی	ضرورتــی	

غيرقابل	انــکار	و	غيرقابل	اجتنــاب	محســوب	می	شــود.
آيينــی	در	خصــوص	خأهــای	قانونــی	موجــود	در	حــوزه	ترويــج	
ــکل	 ــده	مش ــر	بن ــه	نظ ــت:	ب ــالمی	گف ــی	و	اس ــاری	ايران معم
قوانيــن	در	ايــن	عرصــه	چنــدان	جــدی	نيســت	و	ضــرورِت	اصلی	
ــش	 ــئول	در	بخ ــای	مس ــراد	و	گروه	ه ــر	اف ــه	و	تفک ــه	انديش ب

ــود. ــوف	می	ش ــاری	معط معم
وی	افــزود:	آنچــه	قابل	توجــه	اســت،	ناظــر	بــر	ايــن	امــر	
ــش	 ــی	پي ــاری	ايرانی-اســالمی،	واژه	ايران ــه	در	معم ــود	ک می	ش
ــگ	 ــه	فرهن ــت	ک ــا	اس ــدان	معن ــن	ب ــده	و	اي ــالمی	قيدش از	اس
ايرانــی	منافاتــی	بــا	اســالم	نداشــته،	زيــرا	ايرانيــان	از	ابتــدا	موحــد	
ــی	 ــد	در	صــورت	نقش	آفرين ــدون	تردي ــد	و	ب و	خداپرســت	بوده	ان
ــی- ــه	های	ايران ــی	و	انديش ــه	مبان ــنا	ب ــای	آش ــراد	و	گروه	ه اف
اســالمی	و	لحــاظ	کــردن	آن	در	معمــاری	مربوطه،	بســتر	و	زمينه	

ــرای	اجــرای	ايــن	امــر	فراهــم	خواهــد	شــد. مناســبی	ب

ــی  ــران اصل ــرمایه بازیگ ــان س ــان و صاحب طراح
ــالمی ــی و اس ــاری ایران ــج معم تروی

گروه	هــا،	 در	خصــوص	 شهرســازی	 رشــته	 دانش	آموختــه	
دســتگاه	ها	و	نهادهــای	اثرگــذار	در	ترويــج	و	پياده	ســازی	
معمــاری	ايرانی-اســالمی	گفــت:	ســه	قشــر	طراحــان،	مجريــان	
ــيوه	و	ســبک	از	 ــن	ش ــی	اي ــران	اصل ــان	ســرمايه،	بازيگ و	صاحب
معمــاری	هســتند	و	بــدون	ترديــد	باتربيــت	و	آمــوزش	افراد	آشــنا	
بــه	انديشــه	های	ايرانی-اســالمی	و	توجــه	بــه	مفاهيــم	نهــان	و	
ــب،	بناهــای	مســکونی	و	فضاهــای	فيزيکــی	 ــن	مکت آشــکار	اي
ــد. ــد	ش ــداث	خواهن ــده،	اح ــاری	اشاره	ش ــب	معم ــهر	در	قال ش

عرضــه	سياســت	های	تشــويقی	به	عنــوان	مؤلفه	هــای	انگيزشــی	
از	ديگــر	عوامــل	تأثيرگــذار	در	ترويــج	معمــاری	ايرانی-اســالمی	
محســوب	می	شــود	کــه	به	عنــوان	عوامــل	ثانويــه	مؤثــر	و	
ــزود:	عرضــه	سياســت	های	 ــه	نظــر	می	رســدوی	اف قابل	توجــه	ب
تشــويقی	به	عنــوان	مؤلفه	هــای	انگيزشــی	از	ديگــر	عوامــل	
تأثيرگــذار	در	ترويــج	معمــاری	ايرانی-اســالمی	محســوب	
ــه	 ــر	و	قابل	توجــه	ب ــه	مؤث ــل	ثانوي ــوان	عوام ــه	به	عن می	شــود	ک

نظــر	می	رســد.
آيينــی	گفــت:	ايــن	سياســت	ها	زمانــی	کارآمــد	خواهــد	بــود	کــه	
پايــه	فکــری	و	فرهنگــی	الزم	ســاخته	و	ايجــاد	شــود	و	در	چنيــن	
ــی،	 ــويقی	و	ماليات ــته	های	تش ــردن	بس ــاظ	ک ــا	لح ــرايطی	ب ش
ــی- ــاری	ايران ــبک	معم ــج	س ــق	و	تروي ــول،	تحق ــد	حص فرآين

اســالمی	نيــز	تســريع	خواهــد	شــد.
آيينــی	بــا	اشــاره	بــه	نقــش	نمــا	و	ســيمای	بصــری	ســاختمان	ها	
ــت:	 ــان	گف ــی	انس ــت	ذهن ــر	هداي ــذاری	آن	ب ــه	و	تأثيرگ و	ابني
ــد،	به	نوعــی	 ــه	ميــان	می	آي وقتــی	ســخن	از	نمــای	ســاختمان	ب
ــه	 ــوان	آن	را	به	مثاب ــه	می	ت ــويم	ک ــهری	می	ش ــای	ش وارد	فض

دعــوت	ذهنــی	انســان	بــه	موضوعــی	خــاص	قلمــداد	کــرد.
ــرد:	 ــوان	ک ــه	عن ــد	انديش ــهر	جدي ــران	ش ــه	عم ــر	مجموع مدي
به	عنــوان	نمونــه،	قــرار	گرفتــن	انســان	در	برابــر	فضــای	گنبــدی	
ــبت	 ــی	را	نس ــاس	متفاوت ــروزه	ای	احس ــای	في ــجد	زيب ــا	مس ي
ــد	در	پــی	خواهــد	داشــت. ــا	ســاختمانی	بلن به	مواجهــه	انســان	ب
گنبــدی	 مقابــل	 در	 انســان	 گرفتــن	 قــرار	 افــزود:	 وی	
فيروزه	ای	رنــگ،	او	را	از	عالــم	مــادی	خــارج	می	کنــد	و	بــه	
ــه	 ــا	مواجه ــد	ام ــوق	می	ده ــت	س ــا	و	معنوي ــم	معن ــمت	عال س
ــه	انســان	 ــر	ســاختمانی	بلنــد،	حــس	حقــارت	را	ب انســان	در	براب
القــا	می	کنــد	و	ايــن	دو	برداشــِت	ذهنــِی	متفــاوت	اســت	کــه	در	
ــا	 پــی	تأثيرپذيــری	از	ســيمای	بصــری	محيــط	در	ذهــن	فــرد	ي

مخاطــب	تداعــی	و	پديــدار	می	شــود.
آيينــی	افــزود:	ايــن	امــر	در	خصــوص	ابنيــه	مســکونی	و	يــا	نمای	
منــازل	نيــز	صــادق	اســت	و	تأثيرگــذاری	و	تأثيرپذيــری	مذکــور	
ــت	 ــاختمان	در	برداش ــيمای	س ــا	و	س ــت	نم ــان	دهنده	اهمي نش

ذهنــی	و	احســاس	مخاطــب	يــا	انســان	اســت.
ــاری	 ــج	معم ــت:	در	تروي ــازی	گف ــته	شهرس ــه	رش دانش	آموخت
ايرانی-اســالمی،	نمــا	هــم	از	حيــِث	نمــوِد	
ــوان	 ــه	نمی	ت ــت	و	اگرچ ــذار	اس ــی	تأثيرگ بيرون
تأثيرگــذاری	100درصــدی	بــرای	آن	قائــل	
بــود،	امــا	از	زاويــه	نقــش	آن	در	ترويــج	معمــاری	
از	 مجموعــه	ای	 کنــار	 در	 ايرانی-اســالمی	
به	هم	پيوســته،	 زنجيــره	 يــک	 حلقه	هــای	
اثرگــذاری	قابل	توجهــی	را	بــرای	 می	تــوان	

ــت. ــر	گرف ــه	ای	در	نظ ــن	مؤلف چني

بــازار ایرانی-اســالمی از مصادیــق 
تــالش بــرای حرکــت در مســیر 
اســت ایرانی-اســالمی  معمــاری 

ــد	انديشــه	 ــر	مجموعــه	عمــران	شــهر	جدي مدي
ــرای	 ــده	ب ــالش	انجام	ش ــزان	ت در	خصــوص	مي
تحقــق	معمــاری	ايرانی-اســالمی	در	اين	منطقه	
)شــهر	جديــد	انديشــه(	گفــت:	آنچــه	در	ســبک	معمــاری	ايرانــی	
و	اســالمی	بســيار	حائــز	اهميــت	بــه	شــمار	مــی	رود،	جنبه	هــای	
ــط	کار،	 ــد	محي ــی	نباي ــن	نگاه ــا	چني ــت	و	ب ــردی	آن	اس کارک
ــا	 ــذف	ي ــره	وی	ح ــی	روزم ــان	از	زندگ ــح	و...	انس ــادت،	تفري عب
ــتی	 ــای	زيس ــی	جنبه	ه ــد	به	تمام ــده	و	می	طلب ــده	گرفته	ش نادي

انســان	در	کنــار	خانــه	يــا	منزلــگاه	او	توجــه	شــود.
ــازار	ايرانــی	اســالمی	 ــا	چنيــن	نگاهــی	ب آيينــی	عنــوان	کــرد:	ب
شــهر	انديشــه	را	می	تــوان	به	عنــوان	يکــی	از	دســتاوردهای	

ــرد.						 ــرح	ک ــالمی	مط ــل	ايرانی-اس ــاری	اصي ــته	معم برجس
وی	افزود:	شـهر	جديد	انديشـه	انسـان	گرا	است،	مسـاجد	زيبا	دارد،	
دعوت	کنندگـی	آن	بـه	سـمت	معنويـت	اسـت	و	تالش	ما	بـر	اين	

امر	اسـتوار	بـوده	تا	حتی	المقـدور	در	ايـن	راسـتا	گام	برداريم.
آيينــی	عنــوان	کــرد:	به	واقــع	منطقــه	مذکور)شــهر	جديــد	
ــالش	 ــه	ت ــود	ک ــوب	می	ش ــهری	محس ــتين	ش ــه(	نخس انديش
ــازار	موســوم	 شــده	ارزش	هــای	معمــاری	ايرانــی	و	اســالمی	در	ب

ــود. ــا	ش ــالمی(	احي ــن	نام)ايرانی-اس ــه	همي ب
در	 آب	 گفــت:	حرکــت	 رشــته	شهرســازی	 دانش	آموختــه	
ســاختمان،	تلفيــق	ســاختمان	ايرانــی	بــا	آب	همچــون	بــاغ	فيــن	
کاشــان،	تــالش	بــرای	ســوق	دادن	انســان	بــه	ســمت	معنويــت	
ــادی	و	 ــی	م ــه	زندگ ــه	ب ــر(	و	توج ــا	يکديگ ــان	ب و	تجارت)توأم
اخــروی	انســان	از	مؤلفه	هــای	حائــز	اهميتــی	بــه	شــمار	مــی	رود	

ــود. ــازار	ايرانی-اســالمی	لحــاظ	ش ــده	در	ب ــه	ســعی	ش ک
وی	يــادآور	شــد:	شــهر	جديــد	انديشــه	نمونــه	ای	موفــق	از	حرکت	
ــا	 ــاری	ايرانی-اســالمی	اســت	ام ــج	معم ــا	و	تروي ــير	احي در	مس
ــدی	 ــق100	درص ــه	توفي ــن	عرص ــه	در	اي ــم	ک ــا	نمی	کني ادع
حاصل	شــده،	لــذا	تــالش	شــده	نــوک	پيــکان	و	جهــت	حرکــت	

در	ايــن	مســير	طــی	شــود.
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ــتان  ــتان و بلوچس ــی سیس ــاری غن معم
قدمتــی بــه درازای تاریــخ ۵ هزارســاله 
منطقــه دارد کــه متأســفانه مغفــول 
مانــده و معمــاری بی هویــت غربــی 

ــت.  ــه اس ــای آن را گرفت ج

از	قديم	االيــام	مســکن	به	عنــوان	يکــی	از	مهم	تريــن	و	شــايد	
اوليــن	نيازهــای	بشــر	مطــرح	بــوده	اســت	و	طبــق	تعريــف	
می	دهــد،	 تشــکيل	 را	 ســکونتگاه	ها	 عنصــر	 کوچک	تريــن	
ــای	 ــی	از	پديده	ه ــاز	انســان	ها	و	يک ــن	ني ــده	مهم	تري مســکن	زائي

ــت. ــه	اس ــر	منطق ــی	ه جغرافياي
اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان	در	جنــوب	شــرق	ايــران	بــا	وســعتی	
حــدود	1۸7	هــزار	و	57۸	کيلومترمربــع،	معــادل	11.4	درصــد	از	کل	
مســاحت	کشــور	را	تشــکيل	داده	و	يکــی	از	وســيع	ترين	اســتان	های	
کشــور	اســت	کــه	تنــوع	اقليمــی	و	بافتــی	متفاوتــی	دارد،	ايــن	تنوع	
اقليمــی	ســبب	تنــوع	شــکلی	و	ســاختاری	در	مســاکن	ايــن	اســتان	
شــده	اســت	زيــرا	طبــق	رويــه	اکثــر	مناطق	کشــور	اســاس	انديشــه	
ســاخت	مســکن	در	ايــن	منطقــه	هــم	کاهــش	هزينه	هــای	مربــوط	
بــه	ســاختمان	و	پرهيــز	از	حمل	ونقــل	بی	جــا	و	اســتفاده	از	مصالــح	

بومــی	اســت.
ــور	 ــی	و	کش ــان	جنوب ــتان	خراس ــا	اس ــمال	ب ــتان	از	ش ــن	اس اي
ــا	 ــا	مــرز	خاکــی	حــدود	1۲60	کيلومتــری	ب افغانســتان،	از	شــرق	ب
ــی	300	 ــرز	آب ــا	م ــوب	ب کشــورهای	پاکســتان	و	افغانســتان،	از	جن
کيلومتــری	بــه	آب	هــای	آزاد	دريــای	عمــان	و	باالخــره	از	غــرب	بــا	
اســتان	های	کرمــان	و	هرمــزگان	هم	مــرز	اســت،	به	طورکلــی	ايــن	
اســتان	بــه	لحــاظ	طبيعــی	بــه	دو	ناحيــه	جغرافيايــی	سيســتان	در	

ــت. ــک	اس ــوب	قابل	تفکي ــتان	در	جن ــمال	و	بلوچس ش
بــه	هميــن	ســبب	بــا	توجــه	بــه	تفــاوت	اقليــم	و	پهنــاور	بــودن	اين	
اســتان	نــوع	مســکن	نيــز	در	آن	متفــاوت	اســت	به	گونــه	ای	کــه	در	
شــمال	اســتان	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	درگذشــته	رودخانــه	هيرمنــد	در	
آن	جــاری	بــوده	و	بزرگ	تريــن	درياچــه	آب	شــيرين	ايــران	)درياچــه	
ــن	 ــردم	اي ــی	م ــغل	اصل ــت،	ش ــای	داده	اس ــود	ج ــون(	را	در	خ هام
ــوده	و	ســبک	زندگــی	آن	هــا	يکجانشــينی	و	 منطقــه	کشــاورزی	ب
ســاخت	خانه	هــای	گنبــدی	و	گلــی	در	ايــن	منطقــه	مرســوم	بــوده	
اســت	و	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	دشــت	سيســتان	قدمــت	زيــادی	دارد	

بناهــای	خشــت	و	گلــی	باســابقه	طوالنــی	در	آن	يافــت	می	شــود.
ــم	 ــپ	اقلي ازنظــر	اقليمــی	در	حــال	حاضــر	دشــت	سيســتان	در	تي
خشــک	بيابانــی	قــرار	دارد	و	متوســط	بارندگــی	ســاليانه	آن	کمتــر	از	
65	ميلی	متــر	اســت،	درعين	حــال	ميــزان	تبخيــر	در	آن	قريــب	بــه	
ــه	خشک	ســالی	های	 ــا	توجــه	ب ــر	در	ســال	اســت،	ب 5000	ميلی	مت
دو	دهــه	اخيــر	و	کاهــش	آب	ورودی	هيرمنــد	و	يــا	خشــکی	رودخانه	
ــوع	 ــه	وق ــی	در	آن	ب ــالی	های	مخرب ــل	آب،	خشک	س ــع	کام و	قط

پيوســته	اســت.
ــا		 ــار		ت ــر	به ــتان	از	اواخ ــای1۲0	روزه	سيس ــن	وزش	باده همچني
اواخــر		تابســتان		در	تشــديد		نيــاز	آبــی		منطقــه		مؤثــر	بــوده	و	بــر	

ــش	دارد. ــط		نق خشــکی		محي
ــی	 ــر	ســبک	زندگ ــوارد	ب ــن	م ــه	اي ــه	هم ــر	اســت	ک ــه	ذک الزم	ب
ــت	 ــته	اس ــی	گذاش ــر	فراوان ــم	تأثي ــه	ه ــردم	منطق ــاری	م و	معم
به	گونــه	ای	کــه	عنصــر	بــاد	در	جهــت	معمــاری	خانه	هــا	و	همچنين	
شــکل	ســاخت	ايــن	خانه	هــا	مؤثــر	بــوده	اســت	و	عــالوه	بــر	همــه	
اين	هــا	اســتفاده	از	بادگيرهــا	نيــز	جايــگاه	ويــژه	ای	در	معمــاری	ايــن	

ــه	دارد. منطق
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــز	ب ــتان	ني ــه	بلوچس ــتان	و	در	منطق ــوب	اس در	جن
خصوصيــات	زندگــی	قبيلــه	ای	و	اتــکا	بــر	دامــداری	تنوع	در	شــکل	
و	ســاختار	مســکن	ديــده	می	شــود	کــه	البتــه	بــا	توجــه	بــه	وســعت	
فــراوان	منطقــه	بلوچســتان	کــه	از	مناطــق	کوهســتانی	خــاش	تــا	
ــت	 ــوان	گف ــوع	می	ت ــه	دارد	درمجم ــان	ادام ــای	عم ــواحل	دري س
ــه	 ــی	کوهســتانی	و	خشــک	اســت،	البت ــه	دارای	طبيعت ــن	منطق اي
نواحــی	جنوبــی	اســتان	بــا	توجــه	بــه	مجــاورت	بــا	دريــای	عمــان	و	
متأثــر	شــدن	از	بادهــا	و	باران	هــای	موســمی	اقيانــوس	هنــد،	دارای	

اقليــم	متفاوتــی	اســت.
ــا	و	 ــن	دم ــودن	ميانگي ــاال	ب ــت	ب ــوان	گف ــی	می	ت ــورت	کل به	ص
پاييــن	بــودن	نوســانات	آن	ازجملــه	مشــخصه	های	اساســی	اقليــم	
ــوب	بلوچســتان	 ــه	بلوچســتان	اســت	کــه	بااين	وجــود	در	جن منطق
شــاهد	شــرايط	آب	وهــوای	گــرم	و	مرطــوب،	در	مرکــز	خشــک	و	در	

شــمال	معتــدل	و	خشــک	هســتيم.
وجــود	مخــروط	آتشفشــانی	تفتــان	بــا	ارتفــاع	3941	متر	در	شــمال	
ــه	 ــن	منطق ــای	را	در	اي ــل	يافته بلوچســتان	شــرايط	اقليمــی	تعدي

بوجــود	آورده	اســت.
البتــه	بــا	توجــه	بــه	پاييــن	بــودن	نــزوالت	جــوی	)متوســط	کمتــر	
ــر	 ــرف	کوهســتانی،	اکث ــع	ب ــود	مناب ــدم	وج ــر(	و	ع از	115	ميلی	مت

جريانــات	رودخانهــای	در	ايــن	منطقــه	به	صــورت	موقتــی	و	فصلــی	
اســت	و	درنتيجــه	منابــع	آب	زيرزمينــی	نيــز	بــا	محدوديــت	مواجــه	

اســت.
نکتــه	قابل	ذکــر	ديگــر	اينکــه	وجــود	مخــروط	آتش	فشــانی	
تفتــان	بــا	ارتفــاع	3941	متــر	در	شــمال	بلوچســتان	شــرايط	اقليمی	

ــت. ــود	آورده	اس ــه	وج ــه	ب ــن	منطق ــه	ای	را	در	اي تعديل	يافت
بررســی	گذشــته	و	پيشــينه	اســتان	نشــان	می	دهد	کــه	روســتاها	در	
ايــن	اســتان	مجتمع	هــای	پويايــی	بوده	انــد	کــه	ضمــن	خودگردانی	
ــره	بســياری	 ــف	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	غي ــای	مختل ــه	ه درزمين
ــا	اســتفاده	از	امکانــات	و	منابــع	 از	نيازهــای	فضايــی	خــود	را	نيــز	ب

ــد. ــم	می	کرده	ان ــط	فراه ــود	در	محي موج
ــوم	 ديرزمانــی	اســت	کــه	ارزش	هــای	کهــن	معمــاری	ايــن	مرزوب
ــا	روســتاهايی	 ــی	دســتخوش	فراموشــی	شــده	اســت،	ام به	طورکل
کــه	نمونــه	غنــی	از	فرهنــگ	معمــاری	گذشــته	اســت	و	شــيوه	های	
معيشــت	و	ســنت	ســکونت	و	هنــر	بومــی	را	حفــظ	کرده	انــد	هنــوز	
يافــت	می	شــود	کــه	می	تواننــد	در	برنامه	ريــزی	و	ســاماندهی	
معمــاری	شــهرها	و	روســتاهای	امــروزی	راهنمــای	طراحان	باشــد،	
لــذا	از	هميــن	رو	از	عليرضــا	خســروی	کارشــناس	ميــراث	فرهنگــی	
اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان،	خصوصيــات	معمــاری	ايــن	اســتان	

را	جويــا	شــديم.

الگوهــا از نــوع پوشــش مــردم گرفتــه تــا معمــاری از 
خــارج مرزهــا واردشــده اســت

ــه	تاريــخ	اســتان	 ــا	مراجعــه	ب عليرضــا	خســروی	اظهــار	داشــت:	ب
ــد	 ــوان	دي ــی	را	می	ت ــتاوردهای	مختلف ــتان	دس ــتان	و	بلوچس سيس
ــه	 ــق	ب ــوخته	متعل ــهر	س ــای	ش ــت	-آورده ــال	دس به	عنوان	مث

ــل	اســت. 5هــزار	ســال	قب
ــاری	 ــخ	و	معم ــزار	ســال	پيشــينه	تاري ــی	5ه ــن	يعن ــزود:	اي وی	اف
در	ايــن	منطقــه	وجــود	دارد	و	طبيعتــاً	تمــدن	بســيار	بزرگــی	مثــل	
حوضــه	رود	هيرمنــد	بايــد	آفرينش	هــای	فرهنگــی	و	هنــری	

ــد. ــته	باش ــود	را	داش ــاص	خ خ
وی	گفــت:	امــا	ســؤال	اينجاســت	کــه	آيــا	در	حــال	حاضــر	حمايتی	

بــرای	راه	انــدازی	دوبــاره	ايــن	تمــدن	و	معمــاری	وجــود	دارد.
ايــن	کارشــناس	ميــراث	فرهنگــی	سيســتان	و	بلوچســتان	تصريــح	
کــرد:	در	حوضــه	ميــراث	فرهنگــی	مــا	از	پيشــينه	ای	کــه	داشــته	ايم	
ــم	و	 ــت	کني ــکات	را	برداش ــات	و	ن ــری	تجربي ــک	س ــم	ي می	تواني
ــی	 ــکل	آنجاي ــا	مش ــود	ام ــره	ش ــه	ذخي ــان	و	تجرب ــوان	يادم به	عن
ــد	 ــه	ده ــير	را	ادام ــن	مس ــد	اي ــه	می	خواه ــه	ای	ک ــه	حلق اســت	ک

ــدارد. وجــود	ن
ايرانــی		هــا	در	طــول	تاريــخ	هميشــه	عالقمنــد	بــوده	انــد	کــه	بــا	
دنيــا	ارتبــاط	داشــته	باشــند	امــا	بــا	تمــام	ارتبــاط	و	پيوندهايــی	کــه	

ــد. ــد،	فرهنــگ	خودشــان	را	حفــظ	کــرده	ان داشــته	ان
وی	افــزود:	همــان	طــور	کــه	مشــاهده	می	کنيــد	در	حــال	حاضــر	
ــا	 ــه	ت ــردم	گرفت ــوع	پوشــش	م ــرده	از	ن ــر	ک ــی	تغيي ــا	به	کل الگوه
معمــاری	و	الگوهــای	جديــدی	کــه	از	خــارج	مرزهــا	واردشــده	جای	

ــه	اســت. آن	را	گرفت
ايــن	کارشــناس	ميــراث	فرهنگــی	سيســتان	و	بلوچســتان	گفــت:	
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــد	بوده	ان ــه	عالقه	من ــخ	هميش ــول	تاري ــا	در	ط ايرانی	ه
دنيــا	ارتبــاط	داشــته	باشــند	امــا	بــا	تمــام	ارتبــاط	و	پيوندهايــی	کــه	
ــاًل	وقتی	کــه	 ــد،	مث داشــته	اند،	فرهنــگ	خودشــان	را	حفــظ	کرده	ان
اعــراب	بــه	ايــران	می	آينــد	مقاومتــی	نمی	کننــد	و	زبــان	و	پوشــش	

ــد. ــت	می	دهن ــود	را	از	دس خ
ــش،	 ــان،	پوش ــی	زب ــم	ول ــالم	را	پذيرفتي ــا	اس ــزود:	م ــروی	اف خس
غــذا	و	معمــاری	خــود	را	حفــظ	کرديــم	چــون	اراده	بســيار	بزرگــی	
وجــود	داشــت	اآلن	هــم	همــان	اســت	اگــر	خودمــان	اراده	بــزرگ	
را	بــرای	حفــظ	و	نگهــداری	شــاخص	های	معمــاری	داشــته	باشــيم	
ايــن	امکان	پذيــر	اســت	امــا	اگــر	اراده	سســت	باشــد	اينجــا	دچــار	

ــويم. ــکل	می	ش مش
ــراث	فرهنگــی	هســتم	و	در	 ــده	از	ســال1374	در	مي ــت:	بن وی	گف
ايــن	۲0ســال	اراده	ای	نديــده	ام	بــه	دنبــال	ايــن	باشــد	کــه	معمــاری	

نويــن	را	بــا	معمــاری	ســنتی	تلفيــق	کنــد.
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وی	خاطرنشــان	کــرد:	همــه	می	داننــد	دقيقــاً	نمی	شــود	از	
ــه	 ــل	اينک ــه	دلي ــرد	ب ــتفاده	ک ــته	اس ــال	گذش ــاری	۲00س معم
ــا	70	 ــان	60	ي ــای	آن	زم ــان	ديواره ــات	زم ــه	مقتضي ــه	ب ــا	توج ب
ــن	 ــی	از	اي ــا	خيل ــوده	ام ــدی	ب ــقف	گنب ــا	س ــوده	و	ي ــانتی	متر	ب س
ــق	 ــازی	و	تلفي ــد	پياده	س ــاری	جدي ــد	در	معم ــاخصه	ها	می	توانن ش

ــوند. ش
کارشــناس	ميــراث	فرهنگــی	سيســتان	و	بلوچســتان	افــزود:	
ــم	 ــه	اقلي ــه	ب ــا	توج ــته	ب ــاری	گذش ــات	معم ــياری	از	خصوصي بس
ــن	از	آن	 ــو	احس ــه	نح ــوان	ب ــس	می	ت ــوده	پ ــان	ب ــرايط	زم و	ش
اســتفاده	کــرد	به	شــرط	اينکــه	اراده	آن	وجــود	داشــته	باشــد.
البتــه	معمــاری	اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان	درگذشــته	بــا	توجــه	
بــه	اقليــم	و	شــرايط	آن	از	خصوصيــات	منحصربه	فــردی	همچــون	
ــوده	 ــورد	ب ــره	برخ ــا	و	غي ــه	ه ــدی،	خارخان ــقف	گنب ــا،	س بادگيره
ــد	 ــم	نيازمن ــا	بپردازي ــه	آن	ه ــه	هم ــم	ب ــر	بخواهي ــه	اگ ــت	ک اس
ــن	گــزارش	 ســال	ها	تحقيــق	و	پژوهــش	اســت	از	هميــن	رو	در	اي
ــر	 ــاری	را	ب ــوع	معم ــن	ن ــش	اي ــا	نق ــده	اســت	ت ــعی	ش ــتر	س بيش
ســبک	زندگــی	و	شــايد	هــم	برعکــس	يعنــی	تأثيــر	ســبک	زندگی	

ــر	معمــاری	بررســی	شــود. ب

تغییــرات جغرافیایــی عامــل تنــوع گســترده در 
ــت ــتان اس ــتان و بلوچس ــاری سیس ــای معم گونه ه
ــردم	 ــر	م ــغل	اکث ــتان	ش ــه	بلوچس ــه	در	منطق ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ب
ــی	 ــه	زندگ ــه	ب ــا	توج ــر	آن	ب ــالوه	ب ــوده	و	ع ــداری	ب ــه	دام منطق
قبيلــه	ای	در	ايــن	مناطــق،	ايــن	ســبک	زندگــی	در	معمــاری	آن	هــا	
ــا	 ــه	ب ــف	منطق ــه	در	مناطــق	مختل ــه	ای	ک ــوده	به	گون ــذار	ب تأثيرگ
ــی	 ــی	حت ــه	گاه ــاری	ک ــواع	معم ــود	ان ــح	موج ــه	مصال ــه	ب توج
به	عنــوان	ســکونت	گاه	های	موقتــی	اســتفاده	می	شــود،	وجــود	
ــروه	 ــی	گ ــو	هيئت	علم ــر	عض ــه	دادگ ــا	فرزان ــن	رو	ب دارد	از	همي
معمــاری	دانشــگاه	سيســتان	و	بلوچســتان	مصاحبــه	ای	انجــام	شــد	
ــه	آشــنا	شــويم. ــن	منطق ــات	معمــاری	اي ــا	خصوصي ــا	بيشــتر	ب ت
ــاخت	 ــوه	س ــرم	و	نح ــح،	ف ــت:	مصال ــار	داش ــر	اظه ــه	دادگ فرزان
مســکن	ســنتی	اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان	بــه	اقليــم	و	شــرايط	
ــان	بســتگی	 زيســت	محيطی،	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	معيشــتی	آن
ــا	 ــه	تغييــرات	جغرافيــای	اســتان	از	شــمال	ت ــا	توجــه	ب ــرا	ب دارد	زي
جنــوب	اســتان	شــاهد	تنــوع	گســترده	ای	از	گونه	هــای	معمــاری	در	

ايــن	منطقــه	هســتيم.
ــتان	 ــمال	بلوچس ــع	در	ش ــتانی	واق ــق	کوهس ــزود:	در	مناط وی	اف
ــتغال	 ــداری	اش ــه	دام ــينان	ب ــت	روستانش ــه	اکثري ــل	آن	ک ــه	دلي ب
دارنــد،	ضــرورت	ســهولت	در	جابجايــی	مســکن	ســبب	رواج	گــدام	
Gedam )ســياه چادر( شــد، گــدام نوعــی ســازه چــادری اســت 
ــده	 ــازه	نگه	دارن ــه	می	شــود	و	س ــز	بافت ــوی	ب ــه	پوشــش	آن	از	م ک
ــی	 ــتون	های	چوب ــر	و	س ــر	تي ــاری	نظي ــزای	فش ــی	از	اج آن	ترکيب
ــق	 ــور	عاي ــت،	پوشــش	مزب ــاب	اس ــد	طن ــی	مانن ــزای	کشش و	اج

ــل	 ــای	داخ ــش	فض ــه	گرماي ــره	آن	ب ــگ	تي ــت	و	رن ــت	اس رطوب
کمــک	می	کنــد.

	عضــو	هيئت	علمــی	دانشــگاه	سيســتان	و	بلوچســتان	خاطرنشــان	
ــز	 ــه	ني ــان	منطق ــاورز	هم ــين	و	کش ــردم	يکجانش ــرای	م ــرد:	ب ک
ــه	از	 ــت	ک ــنگ	هايی	اس ــا،	س ــاخت	بن ــرای	س ــده	ب ــح	عم مصال
ــاير	 ــد	س ــر	مانن ــی	ديگ ــه	بيان ــد،	ب ــع	آوری	می	کنن ــراف	جم اط
ــوم	آورد«	و	 ــح	»ب ــتفاده	از	مصال ــتايی	اس ــی	روس ــای	قديم بافت	ه

«خودبســندگی«	حــرف	اول	را	می	زنــد.
ــرای	 ــه	ســمت	جنــوب	اســتان	کــه	حرکــت	کنيــم	ب وی	افــزود:	ب
هميــن	قشــر	از	مــردم،	خشــت	و	خــاک	جــای	ســنگ	را	می	گيــرد	
ــان	 ــک	چيدم ــه	کم ــاختمان	ها	ب ــای	س ــای	نم ــات	زيب ــه	تزيين ک
متفــاوت	خشــت	و	ســايه	اندازی	آن	هــا	روی	يکديگــر	چشــم	نوازی	

می	کنــد.
وی	گفــت:	تغييــر	اقليــم	منطقــه	از	ســرد	و	خشــک	در	شــمال	بــه	
ــه	 ــا	را	ب ــان	خرم ــای	درخت ــتان	پ ــوب	اس ــک	در	جن ــرم	و	خش گ
ميــان	مــی	آورد	و	بــه	جــرات	می	تــوان	گفــت	کــه	در	کنــار	آب	کــه	
ــت	 ــی	و	هوي ــل	در	زندگ ــش	نخ ــوده،	نق ــات	ب ــه	حي ــواره	ماي هم

ــت. ــر	اس ــتان	ترديدناپذي بلوچس
ــع	همــه	جــا	مــی	 ــوچ	اســت،	و	در	واق ــوم	بل ــع	الهــام	ق نخــل	منب
تــوان	ردپــای	آن	را	ديــد	از	کارهــای	هنــری	ماننــد	طراحــی	
ــا	هندســه	ای	کــه	در	برخــی	نقــوش	ســوزن	 ــه	ت ــورآالت	گرفت زي
دوزی	بــکار	رفتــه	وســينه	بــه	ســينه	و	نســل	بــه	نســل	حفــظ	شــده	

ــت. اس
خانــم	دادگــر	تصريــح	کــرد:	نکتــه	مثبــت	آن	کــه	اســتفاده	

همه	جانبــه	و	هميشــگی	از	درخــت	نخــل	کــه	در	گويــش	محلــی	به 
آن ُمــک ) mok( يــا َمــچ )mach( گفتــه می شــود تــا بــه امروز	

ــداوم	دارد. ــش	ت ــم	کم	وبي ه
ــوچ	اســت،	 ــوم	بل ــام	ق ــع	اله ــه	نخــل	منب ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــای	 ــد	از	کاره ــای	آن	را	دي ــوان	ردپ ــا	می	ت ــع	همه	ج ــت:	درواق گف
ــه	در	 ــا	هندســه	ای	ک ــه	ت ــورآالت	گرفت ــد	طراحــی	زي ــری	مانن هن
ــه	و	سينه	به	ســينه	و	نســل	 ــکار	رفت ــوش	ســوزن	دوزی	ب برخــی	نق

ــت. ــده	اس ــل	حفظ	ش ــه	نس ب
وی	افــزود:	يکــی	از	مهم	تريــن	صنايع	دســتی	منطقــه	انــواع	و	
اقســام	وســايلی	اســت	کــه	بــا	برگ	هــای	درخــت	نخــل	يــا	همــان	

»پيش	هــا«	ســاخته	می	شــود.
وی	بيــان	کــرد:	کودکــی	قــوم	بلــوچ	بــا	اســباب	بازی	هايی	
ــه	ای	 ــد،	مجموع ــاخته	بودن ــان	س ــک	برايش ــه	از	ُم ــده	ک سپری	ش
انتزاعــی	از	حيوانــات	و	وســايل	دور	و	اطــراف،	فرفــره	و	غيــره	کــه	
ــود. ــده	می	ش ــی	دي ــا	به	خوب ــت	خرم ــش	درخ ــا	نق ــه	آن	ه در	هم
ــح	 ــتان	تصري ــتان	و	بلوچس ــگاه	سيس ــی	دانش ــو	هيئت	علم عض
کــرد:	درزمينــه	معمــاری	نيــز	بســياری	از	گونه	هــای	ســاختمانی	بــه	
ــه	 ــده	اســت	ک ــود	آم ــه	وج ــا	ب ــرگ	خرم ــاخ	و	ب ــه	و	ش کمــک	تن
توضيــح	همــه	آن	هــا	از	حوصلــه	ايــن	بحــث	خــارج	اســت	لــذا	يکی	
از	مهم	تريــن	ايــن	نــوع	بناهــا	»کپــر«	اســت	کــه	قدمتــی	برابــر	بــا	

تاريــخ	معمــاری	يکجانشــينی	بشــر	دارد.
وی	افــزود:	ايــن	نــوع	معمــاری	يــا	ســاخت	ســکونت	گاه	در	
ــود	دارد	 ــاوت	وج ــش	متف ــکال	کم	وبي ــه	اش ــان	ب ــای	جه جای	ج
ــاده	 ــالن	س ــار«	دارای	پ ــا	»کاپ ــر«	ي ــز	»َکَپ ــتان	ني و	در	بلوچس
مســتطيل	و	يــا	دايــره	شــکل	اســت	کــه	جداره	هــای	آن	بــا	

شــاخه	های	درخــت	خرمــا	پوشــانده	می	شــود.

ــکان  ــته ام ــر در گذش ــت کپ ــل محبوبی ــی از عل یک
ــت ــوده اس ــازی آن ب خنک س

ــاخه  ــا ش ــرز )karz( ي ــر، َک ــکيل دهنده کپ ــزا تش ــت: اج وی گف
  )chilok( چيُلــک ،)( يا )حصيــرtagerd( درخــت خرمــا، تَِگــرد
ــب  ــه اغل ــت ک ــا( اس ــان خرم ــرگ درخت ــده از ب ــاب بافته ش )طن
ــبتًا  ــدت نس ــه م ــف ب ــه طواي ــينی هايی ک ــتاها و يکجانش در روس

طوالنی در آنجا ســکونت دارند احداث می شــود.
وی اذعــان کــرد: از ديگــر داليــل عمــده محبوبيــت کپر درگذشــته 
امکان خنک ســازی آن بوده به نحوی که با پاشيدن مکرر آب بر سطح 
بيرونــی آن، تگردها مرطوب می شــد و عبور نســيم بــه کاهش دمای 

درون کپــر کمــک شــايانی می کنــد.
ــز  ــه در عصــر حاضــر ني ــر ک ــر کپ ــای ديگ ــزود: از مزاي ــر اف دادگ
ــرای ســاختمان های مــدرن امــروزی محســوب می شــود  ــاز ب امتي
ــا به عبارتی ديگــر ضــد  ــودن ســازه و ي ــواردی از قبيــل ســبک ب م
زلزلــه بــودن آن، ســاخت ســريع، اســتفاده از مصالــح قابــل بازيافت 
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و کــم انــرژی )low energy(  بــودن بنــا اســت کــه همــه ايــن 
ــدار  ــار هــم باعــث می شــود در مبحــث معمــاری پاي ــوارد در کن م

نيــز	کپــر	جايــگاه	قابــل	قبولــی	داشــته	باشــد.
اگرچــه	امــروزه	بــا	گســترش	ارتباطــات	و	ســهولت	دسترســی	بــه	
ــه	زندگــی	 ــال	کمتــری	ب ــح	نويــن	و	وســايل	سرمايشــی	اقب مصال
در	کپــر	وجــود	دارد	ولــی	وجــود	کپــر	هميشــه	نشــانه	فقــر	ســاکنان	
و	زاغــه	نشــينی	نيســت،	چــرا	کــه	ويژگــی	هــای	مثبــت	آن	ســبب	
مــی	شــود	در	کنــار	ســاختمان	هــای	مــدرن	امــروزی	بــاز	هــم	در	

گوشــه	ای	از	حيــاط	حضــور	داشــته	باشــد.
وی	گفــت:	البتــه	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	نيــز	اشــاره	کــرد	کــه	اگرچــه	
امــروزه	بــا	گســترش	ارتباطــات	و	ســهولت	دسترســی	بــه	مصالــح	
ــر	 ــه	زندگــی	در	کپ ــری	ب ــال	کمت ــن	و	وســايل	سرمايشــی	اقب نوي
ــاکنان	و	 ــر	س ــانه	فق ــه	نش ــر	هميش ــود	کپ ــی	وج ــود	دارد	ول وج
زاغه	نشــينی	نيســت،	چراکــه	ويژگی	هــای	مثبــت	آن	ســبب	
می	شــود	در	کنــار	ســاختمان	های	مــدرن	امــروزی	بازهــم	در	

ــد. ــته	باش ــاط	حضورداش ــه	ای	از	حي گوش
وی	افــزود:	ايــن	قضيــه	ازنظــر	مــن	خاســتگاه	فرهنگــی	هــم	دارد	
و	مربــوط	بــه	خاطــرات	جمعــی	مــردم	می	شــود	و	نشــانی	از	پيونــد	

آن	هــا	بــا	گذشــته	اســت.
عضــو	هيئت	علمــی	دانشــگاه	سيســتان	و	بلوچســتان	تصريــح	کرد:	
ــود	 ــه	خ ــاز	ک ــای	نيمه	ب ــک	فض ــش	ي ــد	نق ــازه	می	توان ــن	س اي
برگرفتــه	از	طبيعــت	اســت	را	نيــز	به	خوبــی	ايفــا	کنــد	و	همچنيــن	
ــی	 ــرای	گردهماي ــی	ب ــد	مکان ــر	می	توان ــز	کپ ــی	ني ــد	اجتماع از	بع

درمجمــوع	 و	 شــود	 تلقــی	 نزديــکان	
می	تــوان	گفــت:	جمــع	ســايه	و	نســيم	
خنــک،	کپــر	را	تبديــل	بــه	فضايــی	مطلوب	

در	حياط	هــای	اقليــم	گــرم	می	کنــد.
از	هميــن	رو	بــا	توجــه	به	اينکــه	خصوصيات	
ــاری	 ــر	در	معم ــاری	کمت ــوع	معم ــن	ن اي
جديــد	اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان	ديــده	
ــئولين	 ــدادی	از	مس ــراغ	تع ــه	س ــود	ب می	ش
ــن	 ــا	را	در	اي ــر	آن	ه ــا	نظ ــم	ت ــتان	رفتي اس

ــويم. ــا	ش ــوص	جوي خص
در	ابتــدا	بــا	رئيــس	ســازمان	نظام	مهندســی	
ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــتان	سيس ــاختمان	اس س
چنديــن	بــار	تمــاس	گرفتــه	شــد	کــه	
ــا	دفتــر	 ايشــان	پاســخگو	نبودنــد	و	حتــی	ب
ايــن	ســازمان	در	زاهــدان	نيــز	تمــاس	
ــه	اينکــه	 ــه	ب ــا	توج ــی	ب ــه	شــد	و	حت گرفت
ــفانه	 ــا	متأس ــد	ام ــکاری	داده	ش ــول	هم ق

بازهــم	پاســخگو	نبودنــد	از	هميــن	رو	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	معماری	
کپــری	بيشــتر	در	جنــوب	اســتان	رواج	دارد	مصاحبــه	ای	بــا	شــهردار	

ــد. ــار	انجــام	ش ــدر	چابه بن
ــار	 ــر،	اظه ــا	خبرنگارمه ــو	ب ــوچ	در	گفتگ ــم	بل ــدس	دادکري مهن
داشــت:	تأکيــد	بيشــتر	بــر	معمــاری	کپــری	در	ايــن	خطــه	از	کشــور	
به	اين	علــت	اســت	کــه	معمــاری	بلوچســتان	بــر	بــوم	آوری	اســتوار	
ــی	 ــه	در	تمام ــی	ک ــان	نخــل	و	نخــل	وحش ــود	درخت ــت	و	وج اس
ــی	از	 ــد،	يک ــد	می	کن ــودرو	رش ــورت	خ ــتان	به	ص ــق	بلوچس مناط

ــه	اســت. ــن	منطق ــوع	مســکن	در	اي ــن	ن ــل	رواج	اي دالي
وی	افــزود:	مردمــان	بلــوچ	از	ديربــاز	بــرای	ســقف	خانــه	يــا	بناهايی	
کــه	می	ســاختند	از	چــوب	درختــان	نخــل	و	شــاخ	و	بــرگ	آن	بــرای	
پوشــش	ســقف	اســتفاده	می	کردنــد	کــه	در	هــر	منطقــه	به	شــکلی	

متفــاوت	استفاده	شــده	اســت.
وی	گفــت:	عــالوه	بــر	ســهل	الوصول	بــودن	و	در	دســترس	بــودن	
ــن	 ــودن	اي ــر	ب ــا	و	نخــل	وحشــی	شــايد	انعطاف	پذي ــان	خرم درخت
ــتان	 ــه	در	تابس ــال	ک ــف	س ــای	مختل ــاری	در	فصل	ه ــوع	معم ن
ــی	 ــکلت	بندی	اصل ــان	داز	از	اس ــرگ	درخت ــاخ	و	ب ــتن	ش ــا	برداش ب
ــا	 ــان	ب ــوب	درخت ــا	چ ــبک	ب ــورت	مش ــازه	به	ص ــدی	س ــر	و	بن کپ
ــه	فضــای	داخــل	 ــد	باعــث	تهوي ــی	شــبکه	مانن ايجــاد	پنجره	هاي
ــرگ	 ــاخ	و	ب ــا	ش ــش	ب ــا	پوش ــتان	ب ــز	و	زمس ــد	و	در	پايي آن	می	ش
ــا	را	 ــان	نخــل	وحشــی	بن ــرگ	درخت ــده	از	ب ــای	بافته	ش و	حصيره
ــوع	 ــن	ن ــتفاده	از	اي ــل	اس ــر	دالي ــد	از	ديگ ــدی	می	کردن عايق	بن

ــاری	اســت. معم

شــهردار	بنــدر	چابهــار	افــزود:	اين	معمــاری	در	سرتاســر	بلوچســتان	
ــد،	 ــد	می	کن ــی	رش ــل	وحش ــت	نخ ــه	درخ ــی	ک ــژه	مناطق و	به	وي

ــت. ــتفاده	اس قابل	اس

تلفیــق معمــاری کپــری و جدیــد می توانــد بــر 
مســائل کالن شهرســازی تأثیــر بگــذارد

وی	اشــاره	کــرد:	در	چابهــار	و	منطقــه	دشــتياری	بــه	علــت	کمبــود	
ــل	 ــان	نخ ــه	درخت ــی	ب ــدم	دسترس ــته	و	ع ــی	درگذش ــع	آب مناب
ــت	 ــترس	اس ــر	در	دس ــار	کمت ــتياری	و	چابه ــه	در	دش ــی	ک وحش

کم	تــر	از	ايــن	معمــاری	استفاده	شــده	اســت.
وی	تأکيــد	کــرد:	قطعــاً	توجــه	بــه	اين	نــوع	معمــاری	و	تلفيــق	آن	با	
معمــاری	جديــد	عــالوه	بــر	اثری	کــه	بــر	زيباســازی	منظر	شــهری	
دارد	می	توانــد	در	مســائل	کالن	شهرســازی	نيــز	تأثيرگــذار	باشــد.

تقريبــاً	همــه	کارشناســان	و	مســئوالن	بــر	ايــن	عقيــده	هســتند	که	
اســتفاده	از	معمــاری	بومــی	و	تلفيــق	آن	بــا	معمــاری	نويــن	بســيار	
ــی	 ــت	به	خوب ــن	ظرفي ــد	از	اي ــت	و	باي ــت	اس ــز	اهمي ــم	و	حائ مه
ــن	کار	انجــام	نمی	شــود	ســؤال	 ــا	اينکــه	چــرا	اي اســتفاده	شــود	ام

ــه	هيچ	کــس	پاســخگوی	آن	نيســت. ــی	اســت	ک بزرگ
البتــه	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	نيــز	اشــاره	کــرد	کــه	هنــوز	در	مناطقــی	
ــوان	 ــه	به	عن ــتاها	ک ــی	از	روس ــاً	در	برخ ــتان	خصوص ــن	اس از	اي
مقصــد	گردشــگری	نيــز	انتخاب	شــده	اند	معمــاری	ســنتی	اســتان	
قابل	مشــاهده	اســت	به	عنوان	مثــال	می	تــوان	بــه	روســتای	
قلعه	نــو	در	شــمال	اســتان	و	يــا	برخــی	مناطــق	در	جنــوب	اســتان	

سيســتان	و	بلوچســتان	اشــاره	کــرد.
در	برخـی	مناطق	حاشـيه	ای	شـهر	چابهار	هـم	در	کنار	منطقـه	آزاد	
مجلـل	چابهـار	هنـوز	نشـانه	هايـی	از	نـوع	زندگی	حاشـيه	نشـينی	
ديـده	مـی	شـود	که	صـد	البتـه	نمـی	تـوان	بـه	آن	معمـاری	کپری	
گفت	اگـر	در	جنوب	بلوچسـتان	بـه	برخی	از	روسـتاها	مراجعه	شـود	
هنـوز	معمـاری	کپـری	مشـاهده	و	از	اين	ظرفيـت	به	خوبی	اسـتفاده	
می	شـود	که	قطعـاً	دليل	آن	نـوع	زندگی	مـردم	در	اين	مناطق	اسـت	

کـه	هنـوز	ايـن	نـوع	معمـاری	را	می	طلبد.
البتــه	متأســفانه	در	برخــی	مناطــق	حاشــيه	ای	شــهر	چابهــار	هم	در	
کنــار	منطقــه	آزاد	مجلــل	چابهــار	هنــوز	نشــانه	هايی	از	نــوع	زندگی	
ــه	آن	 ــوان	ب ــه	نمی	ت ــه	صدالبت ــود	ک ــده	می	ش ــينی	دي حاشيه	نش
معمــاری	کپــری	گفــت	کــه	البتــه	متأســفانه	اشــتباهاً	گاهی	بــا	اين	

ــه	آن	اشــاره	می	شــود. ــام	ب ن
اگــر	از	همــه	ايــن	مســائل	بگذريــم	نکتــه	ای	کــه	بيشــتر	از	همــه	
ــتان	 ــی	اس ــاری	بوم ــه	معم ــت	ک ــن	اس ــت	اي ــده	اس ناراحت	کنن
سيســتان	و	بلوچســتان	بااين	همــه	فرصــت	و	ظرفيــت	واقعــًا	

ــت. ــده	اس ــه	ش ــه	آن	توج ــر	ب ــت	و	کمت ــده	اس ــول	مان مغف
دليــل	ايــن	مدعــا	هــم	ايــن	اســت	کــه	بــرای	تهيــه	ايــن	گــزارش	
ــتان	و	 ــگاه	سيس ــی	دانش ــای	هيئت	علم ــه	اعض ــا	هم ــاً	ب تقريب
بلوچســتان	و	مســئوالن	ذی	ربــط	تمــاس	گرفتــه	شــد	اما	متأســفانه	
ــا	پاســخگويی	را	به	وقــت	ديگــری	 ــد	و	ي ــا	پاســخگو	نبودن ــراً	ي اکث
ــت	 ــی	اس ــن	در	حال ــد	و	اي ــول	کردن موک
ــتان	 ــگاه	سيس ــاتيد	دانش ــی	از	اس ــه	برخ ک
و	بلوچســتان	رتبه	هــای	مهــم	و	حائــز	
اهميتــی	در	بحــث	معمــاری	نويــن	در	
کشــورهای	خارجــی	کســب	کرده	انــد.

ــه	اينکــه	 ــا	توجــه	ب ــه	آخــر	اينکــه	ب و	نکت
ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــتان	سيس ــال	96	اس س
به	عنــوان	مقصــد	گردشــگری	ايرانيــان	
ايــن	 بــه	 اگــر	 اســت	 انتخاب	شــده	
ــی	 ــا	توجــه	شــود	و	ســبک	زندگ ظرفيت	ه
ــه	 ــالمی	ب ــران	اس ــه	از	اي ــن	خط ــردم	اي م
ــًا	 ــی	شــد	قطع ــی	معرف گردشــگران	به	خوب
باعــث	جــذب	بيشــتر	گردشــگران	خواهــد	
شــد،	زيــرا	صنايع	دســتی،	معمــاری،	ســبک	
زندگــی	و	حتــی	غذاهــای	بومــی	ايــن	
ــی	 ــت	عظيم ــاً	ظرفي ــور	واقع ــه	از	کش خط

ــت. ــده	اس ــول	مان ــه	مغف ــت	ک اس
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همه چیــز یک دفعــه اتفــاق افتــاد، خوزســتانی ها تــا بــه خودشــان آمدنــد نــه آب 
داشــتند، نــه بــرق و نــه می توانســتند از تلفن هایشــان اســتفاده کننــد؛ البتــه ایــن ماجــرا 
بــرای مســئوالن خوزســتان دیگــر نــه »اتفــاق« اســت و نــه »یک دفعــه« رخ داده، بارهاســت 

ــد. ــر می کن ــتان را غافلگی ــن اس ــئوالن ای ــکل مس ــن مش ــه ای ک

درحالــی کــه برخــی شــهرها در حســرت داشــتن کمربنــد ســبز گیاهــی مانده انــد، قریــب 
بــه 100 درخــت ســبز شــاهرود بــرای اجــرای دســتور شــورای ترافیــک شهرســتان در 

محــدوده میــدان هفــت تیــر در حــال ریشــه کنــی هســتند.

آتش ســوزی در ســاختمان پاســکوی تهــران زنــگ هشــداری بــرای بــازار همــدان اســت 
چراکــه بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی همــدان 9۵ درصــد مراکــز دولتــی، 

عمومــی و تجــاری ایــن شــهر اســتانداردهای ایمنــی را ندارنــد.

ازدواج بــا اتبــاع خارجــی مشــمول قوانیــن و مقرراتــی اســت که در صــورت نادیــده گرفته 
شــدن مشــکات زیــادی را بــه همــراه دارد؛ »کــودکان بی هویــت و شناســنامه« تنهــا یکــی 

از مصائــب داشــتن شــوهر خارجــی اســت.

جامعـه ایـــران
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محمد حسین 
عابدی

در  شــهرها  برخــی  کــه  درحالــی 
حســرت داشــتن کمربنــد ســبز گیاهی 
مانده انــد، قریــب بــه 100 درخــت 
ــتور  ــرای دس ــرای اج ــاهرود ب ــبز ش س
در  شهرســتان  ترافیــک  شــورای 
ــال  ــر در ح ــت تی ــدان هف ــدوده می مح

ریشــه کنــی هســتند. 

جامعلله ایلللران

پرکشیدندرختانشاهرودبربالبیتدبیری/اینجادرختارزاناست

نخســتين	روزهــای	بهمــن	مــاه	جــاری	بــود	کــه	شــورای	ترافيــک	
شــاهرود	بــه	بهانــه	اصــالح	هندســی	ميــدان	هفــت	تيــر،	قطــع	يــا	
جابجايــی	حــدود	100	اصلــه	درخــت	را	در	حالــی	مصــوب	کــرد	که	

از	همــان	ابتــدا	ايــن	امــر	بــا	واکنــش	مــردم	روبــرو	شــد.
ــر	در	 ــال	اخي ــه	س ــی	س ــد	ط ــر	چن ــت	ه ــم	درخ ــن	حج ــع	اي قط
شــاهرود	بــی	ســابقه	نيســت	امــا	در	دورانــی	کــه	رفــع	آلودگــی	هوا	
و	مســائل	محيــط	زيســتی	همــواره	در	اولويــت	هــای	دولــت	قــرار	

گرفتــه	کمــی	نامانــوس	بــه	نظــر	مــی	رســد.
ــات	 ــز	تحقيق ــر	در	مرک ــت	مثم ــع	100درخ ــره	قط ــوز	خاط هن
کشــاورزی	و	70درخــت	کاج	در	يکــی	از	دانشــگاه	هــای	شــاهرود	از	
اذهــان	مــردم	پــاک	نشــده	بــود	که	ايــن	بــار	مســئوالن	شــهرداری	
در	ســکوت	خــواب	گونــه	برخــی	مســئوالن	کمــر	بــه	خشــکاندن	

ــد. 10۲	درخــت	ســبز	بســته	ان
همزمــان	بــا	اجرايــی	شــدن	ايــن	طــرح	در	ظهــر	شــنبه	عــده	ای	
ــا	تشــکيل	 ــار	ب ــن	ب ــرای	دومي ــط	زيســت	ب ــتداران	محي از	دوس
زنجيــره	انســانی	در	ميــدان	هفــت	تيــر	شــاهرود	در	حــال	
ممانعــت	از	اجرايــی	شــدن	ايــن	تصميــم	مســئوالن	هســتند	امــا	
ــا	وجــود	تبعــات	اجتماعــی	و	 ــن	طــرح	ب ــه	نظــر	مــی	رســد	اي ب
ــی	 ــچ	عزم ــرا	اســت	و	هي ــود	در	دســت	اج ــاص	خ ــی	خ فرهنگ

ــت. ــری	از	آن	نيس ــرای	جلوگي ب
شــورای	ترافيــک	شهرســتان	شــاهرود	در	تاريــخ	نهــم	بهمــن	مــاه	
ــات	قطــع	 ــی	از	تبع ــار	نگران ــدون	اظه ــه	ای	ب ــاری	طــی	مصوب ج
ــجار	 ــع	اش ــيون	قط ــده	کميس ــر	عه ــم	را	ب ــن	تصمي ــان،	اي درخت
شــهرداری	شــاهرود	قــرار	داد	امــا	ايــن	کميســيون	کــه	پيــش	از	اين	
پــای	مصوبــه	اجــرای	اصــالح	هندســی	ميــدان	هفــت	تيــر	را	امضا	
ــع	دغدغــه	 ــول	مســاعد	در	راســتای	رف ــی	رغــم	ق ــود،	عل کــرده	ب
مــردم	بــرای	حفــظ	درختــان،	جابجــای	آنهــا	را	بــه	تصويب	رســاند.
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	ســيد	حســن	ميرفانــی	شــهردار	شــاهرود	
ــول	 ــرح	ق ــن	ط ــرای	اي ــش	از	اج ــگاران	پي ــا	خبرن ــتی	ب در	نشس
ــه	از	همــان	 ــود	ک ــی	داده	ب ــر	را	در	حال ــری	ام ــرای	پيگي مســاعد	ب
ــه	اجــرای	مصوبــه	شــورای	ترافيــک	مــی	 ابتــدا	خــود	را	مجبــور	ب

ــت. دانس
ــالل	 ــاهرود	در	خ ــتان	ش ــر	شهرس ــای	موث ــره	ه ــی	از	چه يک
ــت:	 ــان	گف ــع	درخت ــدم	قط ــرای	ع ــانی	ب ــره	انس تشــکيل	زنجي
ــرا	 ــدارد	چ ــی	ن ــی	و	دقيق ــح	علم ــچ	توجي ــان	هي ــع	درخت قط
ــا	 ــز	ب ــراغ	قرم ــک	چ ــا	نصــب	ي ــد	ب ــی	توان ــرح	م ــن	ط ــه	اي ک
ــا	درختــان	قــرار	 اعتبــار	۲0ميليــون	تومــان	رفــع	شــود	امــا	گوي
ــهر	و	 ــورای	ش ــی	اعضــای	ش ــری	برخ ــی	تدبي ــی	ب اســت	قربان

ــوند. ــهرداری	ش ش
ــا	 ــه	م ــان	داشــت:	شــهرداری	خطــاب	ب ــان	بي ــی	رحيمي محمدعل
ــد	و	 ــی	کن ــا	م ــا	جابج ــان	را	تنه ــن	درخت ــه	اي ــت	ک ــالم	داش اع
قــرار	نيســت	درختــی	قطــع	شــود	حــال	آنکــه	در	مــکان	مــد	نظــر	
شــهرداری	بــر	طبــق	رويــت	بنــده	اصــال	گودالــی	بــرای	ايــن	امــر	

ــر	نشــده	اســت. حف
وی	افزود:حتــی	اگــر	شــهرداری	بخواهــد	درختــان	را	منتقــل	کنــد	
قطــع	بــه	يقيــن	بايــد	گفــت	ايــن	تصميــم	غيــر	کارشناســی	اســت	
ــر	در	شــاهرود	موجــود	 ــن	ام چــون	دســتگاه	هــای	مخصــوص	اي

نيســتند.
ــای	 ــم	ه ــان	در	فيل ــت:	آقاي ــز	گف ــط	زيســت	ني ــال	محي ــک	فع ي

خارجــی	مقولــه	ای	دربــاره	انتقــال	درختــان	ديــده	انــد	حــال	آنکــه	
ــک	 ــی	اســت	کــه	در	فواصــل	نزدي ــاره	درختان ــم	هــا	درب ــن	فيل اي
ــا	 ــکل	دوار	ب ــه	ش ــت	ب ــدارد	و	درخ ــود	ن ــی	وج ــچ	مانع ــا	هي آنه
ــه	در	 ــود	ن ــی	ش ــارج	م ــرفته	خ ــای	پيش ــتگاه	ه ــتفاده	از	دس اس
شــاهرودی	کــه	ريشــه	ايــن	درختــان	در	هــر	جهتی	گســترده	شــده	
ــت	 ــده	اس ــور	ش ــن	محص ــن	و	آه ــدول،	بت ــفالت،	ج ــر	آس و	در	زي

ــی	نيســت. ــح	عقالن ــن	توجي ــس	اي پ
الهــام	طبســی	کــه	دانــش	آموختــه	رشــته	محيــط	زيســت	اســت،	
ــچ	 ــم	هي ــی	کن ــا	م ــن	ادع ــن	م ــه	يقي ــع	ب ــد:	قط ــی	ده ــه	م ادام
ــرای	ريشــه	کــن	کــردن	درخــت	در	اســتان	ســمنان	 ــوژی	ب تکنول
وجــود	نــدارد	چــرا	کــه	دســتگاه	هــای	موســوم	بــه	تــری	کچــر	بالغ	
بــر	700ميليــون	تومــان	اعتبــار	نيــاز	دارنــد	حــال	آنکــه	شــهرداری	

ــان	را	از	ريشــه	درآورد. ــا	بيــل	و	کلنــگ	قصــد	دارد	درخت ب
وی	افــزود:	مــن	شــاهد	بــودم	کــه	کارگــران	شــهرداری	هــر	جــا	
ــد	و	 ــی	کردن ــع	م ــه	را	قط ــد	ريش ــی	خوردن ــر	م ــکلی	ب ــه	مش ب
هميــن	خطــای	غيــر	اصولــی	باعــث	خشــک	شــدن	درخــت	مــی	

شــود.
ــن	فعــال	محيــط	زيســت	گفــت:	مــن	در	مطلبــی	کــه	يکــی	 اي
از	ســايت	هــا	بــه	آن	پرداختــه	بــود	خوانــدم	کــه	شــهردار	گفتــه	
ــال	 ــس	از	انتق ــان	پ ــه	درخت ــم	ک ــی	کن ــن	م ــن	تضمي ــود	م ب
ــم	 ــی	توان ــس	از	آن	را	نم ــا	پ ــد	ام ــد	مان ــده	خواهن ــال	زن دو	س
ــوی	 ــتم	از	س ــر	نيس ــن	ام ــص	اي ــون	متخص ــم	چ ــن	کن تضمي
ديگــر	شــهردار	شــاهرود	دربرابــر	طــرح	فعــاالن	محيــط	زيســت	
ــر	ايشــان	 ــی	نيســت	اگ ــد	عمل ــی	گوي ــد	و	م ــی	کن ــت	م مقاوم
مــی	گويــد	متخصــص	نيســتم	چــرا	مشــورت	نمــی	گيــرد	اگــر	
مــی	گويــد	متخصــص	هســتم	چــرا	کار	را	تضميــن	نمــی	کنــد	
لــذا	از	مســئوالن	مــی	خواهيــم	بــه	ايــن	پرســش	منطقــی	پاســخ	

ــد. دهن
شــورای	ترافيــک	شــاهرود	معتقــد	اســت	محــور	منتهــی	بــه	ميدان	
هفــت	تيــر	حادثــه	ســاز	اســت	حــال	آنکــه	اســتعالم	خبرنــگار	مهر	
دربــاره	ايــن	ادعــا	بــه	ايــن	نتيجــه	منتفــی	شــد	کــه	طبــق	اعــالن	
ناجــا	در	۲5ســال	اخيــر	کســی	در	حدفاصــل	ژاندارمــری	تــا	هفــت	
ــا	دو	 ــداده	و	تنه ــت	ن ــود	را	از	دس ــان	خ ــادف	ج ــر	تص ــر	اث ــر	ب تي
مــورد	حادثــه	منجــر	بــه	فــوت	در	ميــزان	هفتــم	تيــر	رخ	داده	کــه	
يکــی	بــر	اثــر	ســقوط	يــک	دانشــجوی	دختــر	از	روی	نــرده	هــای	
بيــن	فضــای	ســبز	بــوده	و	ديگــری	بــر	اثــر	برخــورد	بــا	خــودروی	
ــی	 ــا	ادعــای	مســئوالن	مبن ــن	ب ــه	اســت	و	اي ســواری	جــان	باخت
ــور	 ــن	مح ــهری	در	اي ــن	همش ــاالنه	چندي ــدن	س ــته	ش ــر	کش ب

ــدارد. ــی	ن همخوان
ــا	 ــو	ب ــته	در	گفتگ ــای	گذش ــی	روزه ــز	ط ــاهرود	ني ــهردار	ش ش
خبرنــگاران	ضمــن	بيــان	اينکــه	از	مــدت	هــا	قبــل	بحــث	وقــوع	
ــر	و	 ــت	تي ــدان	هف ــوت	در	مي ــه	ف ــر	ب ــی	و	منج ــات	جرح تصادف
ــراز	 ــت،	اب ــوده	اس ــرح	ب ــدان	مط ــی	مي ــالح	هندس ــرورت	اص ض
ــدت	 ــن	م ــی	اي ــه	ط ــاله	دارد	ک ــابقه	15س ــر	س ــن	ام ــت:	اي داش
اصالحــات	بســياری	در	دوره	هــای	مختلــف	از	قبيــل	تغييــر	شــکل	
ميــدان	صــورت	گرفــت	امــا	آمــار	تصادفــات	گــواه	ايــن	اســت	کــه	
ايــن	ميــدان	بــاز	هــم	نيــاز	بــه	اصــالح	هندســی	دارد	کــه	شــورای	
ترافيــک	بــه	ايــن	بحــث	ورود	کــرده	و	طــرح	جديــد	ارائــه	شــد	ولی	
ــرح	 ــرای	ط ــا	اج ــه	ب ــد	ک ــن	ده ــد	تضمي ــی	توان ــس	نم ــچ	ک هي

ــد	داد. ــه	ای	رخ	نخواه ــچ	حادث ــز	هي ــد	ني جدي
ميرفانــی	بــه	طــرح	هايــی	همچــون	احــداث	زيرگــذر	و	روگــذر	نيــز	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــز	ب ــا	ني ــرح	ه ــن	ط ــح	داد:	اي ــاره	داشــت	و	توضي اش
ــه	داخــل	ميــدان	وجــود	دارد	چنــدان	 اينکــه	چنــد	مســير	ورودی	ب
ميســر	نيســت	و	بــرای	اينکــه	ايــن	مشــکل	بــه	صــورت	مقطعــی	
برطــرف	و	ترافيــک	کنتــرل	شــود	گزينــه	اصــالح	هندســی	مطــرح	
و	تنهــا	راهــکار	روی	ميــز	بــود	کــه	متاســفانه	قطــع	تعــدادی	درخت	

ــر	خواهــد	داشــت. را	در	ب
وی	گفــت:	در	طــرح	جديــد	ميــدان	هفــت	تيــر	کمتــر	از	100	درخت	
قطــع	خواهــد	شــد	کــه	اميدواريــم	بــا	طرحــی	پيشــنهادی	مبنــی	
بــر	جابــه	جايــی	درختــان	بتوانيــم	جلــوی	خســارت	هــای	بيشــتر	

را	بگيريــم.
ــر	ايــن	اســت	کــه	 ــا	بيــان	اينکــه	اســتاندارد	ب شــهردار	شــاهرود	ب
هــر	هکتــار	بايــد	400درخــت	داشــته	باشــد،	گفــت:	متاســفانه	طــی	
ــر	 ــر	اث ــز	در	شــهر	ب ــزار	و	۸0درخــت	ني ــک	ه دو	ســال	گذشــته	ي

ــد. آفــت	و	...	خشــک	شــده	ان
ــر	اينکــه	چــرا	 ــگاران	مبنــی	ب ــه	ســوال	خبرن ميرفانــی	در	پاســخ	ب
ــع	نمــی	 ــا	رف ــراغ	راهنم ــا	نصــب	چ ــن	مشــکل	را	ب شــهرداری	اي
ــرای	 کنــد،	افــزود:	نصــب	هــر	چــراغ	حــدود	۲5ميليــون	تومــان	ب
ــا	توجــه	بــه	شــرايطی	 شــهرداری	هزينــه	در	بــر	دارد	و	معتقديــم	ب
کــه	ايــن	ميــدان	دارد	کــه	نمونــه	کوچــک	آن	در	ميــدان	امــام	ايــن	
شــهر	کامــال	مشــهود	اســت	اجــرای	آن	در	دراز	مــدت	بازدهــی	الزم	

ــد	داشــت. را	نخواه
ــی	 ــرح	اصــالح	هندس ــئوالن،	ط ــمی	مس ــر	رس ــالم	غي ــق	اع طب
ــر	 ــه	در	ب ــان	هزين ــون	توم ــر	شــاهرود	700	ميلي ــم	تي ــدان	هفت مي
دارد	امــا	نصــب	يــک	چــراغ	قرمــز	در	آن	ميــدان	کمتــر	از	30ميليون	

تومــان	بودجــه	مــی	خواهــد.
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جامعلله ایلللران

جنــگل زیبــای گلوبــردکان جــم در 
ــه اســت و  ــرار گرفت ــودی ق مســیر ناب
انتظــار مــی رود کــه متولیــان امــر عاوه 
ــب  ــد تخری ــاختن رون ــف س ــر متوق ب
ــگل  ــن جن ــای ای ــرای احی ــودی، ب و ناب

ــند.  ــاره ای بیندیش چ

جنــگل	زيبــای	گلوبــردکان	در	حالــی	اين	روزهــا	حال	و	روز	خوشــی	
نــدارد	کــه	تخريب	گــران	روی	آن	چنبــره	زده	و	هــر	روز	به	شــيوه	ای	
ــوزی،	 ــا	آتش	س ــک	روز	ب ــد؛	ي ــدام	می	کنن ــودی	آن	اق ــرای	ناب ب

ــه	دام. ــان	و	روز	ديگــر	چــرای	بی	روي يــک	روز	قطــع	درخت
ــتان	 ــه	دس ــز	ب ــردکان«	ري ــتانی	گلوب ــگل	باس ــم	های	»جن چش
ــا	 ــده	ت ــه	ش ــور	دوخت ــت	کش ــط	زيس ــازمان	محي ــر	س حمايت	گ
شــايد	قســمتی	از	دردی	کــه	ســال	ها	بــر	پيکــره	رنــج	کشــيده	ايــن	
جنــگل	وارد	آمــده	تســکين	يابــد	و	دســت	نــوازش	طبيعت	دوســتان	
ــر	ســر	درختــان	آن	 ــا	و	حفاظــت	از	ايــن	جنــگل	باســتانی	ب در	احي

کشــيده	شــود.
جنــگل	گلوبــردکان	روزگاری	منظره	هــای	بديــع	از	زيبايــی	
ــد	مــی	آورد	 ــر	پدي ــی	از	اب ــان	در	درياي ــر	غــرق	شــدن	درخت بی	نظي
ــده	ای	را	مســحور	می	کــرد	و	قلــب	هــر	خــدا	 کــه	چشــم	هــر	بينن
شناســی	را	بــه	ســجده	در	مقابــل	ايــن	قــدرت	عظيــم	وا	می	داشــت.
ــان	و	پوشــش	گياهــی	 ــا	درخت ــز	ب ــردکان	ري ــای	گلوب ــگل	زيب جن
ــز	را	شــکل	 ــه	فــرد	خــود	مناظــر	چشــم	نواز	منطقــه	ري منحصــر	ب
ــود	ولــی	متاســفانه	جنگلــی	کــه	در	ســال	های	نه	چنــدان	دور	در	 داده	ب
مســير	خــود	رودخانه	هــا	و	چشــمه	های	خنــک	و	زيبايــی	داشــت،	در	
چنــد	ســاليان	اخيــر	بــا	کاهــش	نــزوالت	آســمانی	و	برداشــت	بی	رويه	
از	ســفره	های	زيــر	زمينــی	روبــه	رو	شــده	اســت	و	ديگــر	نشــانی	از	آن	

ــر	آب	نيســت. ــروش	و	چشــمه	های	پ ــه	پرخ رودخان
خالی	شــدن	 طبيعــت،	 غارت	گــران	 توســط	 درختــان	 قطــع	
ــظ	و	 ــه	حف ــئوالن	ب ــه	مس ــدم	توج ــی،	ع ــر	زمين ــفره	های	زي س
ــم	 ــه	حري ــاوز	ب ــگل،	تج ــوزی	های	جن ــگل،	آتش	س ــای	جن احي
جنــگل	دســت	بــه	دســت	هــم	داده	اســت	تــا	نابــودی	جنــگل	هــر	

ــورد. ــم	خ ــر	رق ــه	زودت چ
	

نابودی جنگل در سایه غفلت مسئوالن
رئيــس	شــورای	اســالمی	شهرســتان	جــم	بيــان	داشــت:	جنــگل	
ــتان	 ــی	اس ــبز	و	ديدن ــق	سرس ــز	از	مناط ــش	ري ــردکان	بخ گلوب

ــی	ايــن	بخــش	در	منطقــه	 بوشــهر	اســت	کــه	در	منتهی	اليــه	غرب
ــع	شــده	اســت. ــز	واق ــردکان	ري ــا	گلوب ــی	ي گل

حســين	محدثــی	گفــت:	از	ويژگی	هــای	ايــن	جنــگل	می	تــوان	بــه	
داشــتن	درختــان	متعــدد،	پوشــش	گياهــی	منحصــر	بــه	فــرد،	وجود	
ــوع	و	 ــر(،	هــوای	مطب ــه	دائمــی	)خشــکيده	در	ســاليان	اخي رودخان

هم	جــواری	کــوه	،	آب	و	درخــت	اشــاره	کــرد.
ــردکان	از	معــدود	محيط	هــای	 وی	خاطرنشــان	کــرد:	جنــگل	گلوب
ــتان	 ــر	اس ــم	و	کم	نظي ــتان	ج ــگری	شهرس ــی	گردش ــا	و	طبيع زيب
ــردم	و	مســئوالن	در	حــال	 ــت	م بوشــهر	اســت	کــه	در	ســايه	غفل

ــودی	اســت. ناب
محدثــی	تاکيــد	کــرد:	آتش	ســوزی	های	عمــدی	و	ســهوی،	
تخريــب	توســط	انســان	ها،	دخالت	هــای	ناســنجيده	انســان	
ــن	 ــن	دســت	اي ــم	از	باالدســت	و	پايي ــز	اع ــت	بخــش	ري در	طبيع
جنــگل،	قطــع	درختــان	و	تغييــر	کاربــری	و	تبديــل	جنــگل	بــه	بــاغ	
ــه	 ــن	منطق ــده	در	اي ــاد	ش ــای	ايج ــاورزی،	آلودگی	ه ــن	کش و	زمي
ــگل	اســت. ــن	جن ــی	اي ــدات	اصل ــی	از	تهدي و	خشکســالی	و	کم	آب
ايــن	عضــو	شــورای	اســالمی	شــهر	ريــز	گفــت:	عــالوه	بــر	نقــش	
مــردم	در	نگهــداری	جنــگل،	بايــد	ادارات	مســئول	نيــز	در	حفاظت	و	

همچنيــن	احيــا	ايــن	منطقــه	نــاب	گردشــگری	تــالش	کنند.
	

نبود فعالیت های نظارتی و پیشگیرانه
وی	بــا	بيــان	اينکه	جنــگل	گلوبــردکان	از	جملــه	مناطقی	اســت	که	
در	تعطيــالت	بــه	خصــوص	ايــام	نــوروز	شــلوغ	و	مهمان	پذير	اســت	
و	تعــداد	زيــادی	از	مســافران	و	مردم	شهرســتان،	اســتان	و	کشــور	در	

تعطيــالت	از	محيــط	زيبــای	آن	بهــره	می	برنــد.
ــرو	 ــدی	روب ــدات	ج ــا	تهدي ــگل	ب ــد:	جن ــادآور	ش ــئول	ي ــن	مس اي
اســت	و	در	صــورت	ادامــه	ايــن	رونــد	و	نبــود	فعاليت	هــای	نظارتــی	
و	پيش	گيرانــه	متاســفانه	همچــون	چشــمه	ها،	قنــات	هــا	و	
رودخانــه	ايــن	منطقــه	بــرای	هميشــه	از	بيــن	مــی	رود	و	جايگزينی	

ــود. ــد	ب ــرای	آن	نخواه ب
رئيــس	شــورای	اســالمی	شهرســتان	جــم	گفــت:	در	زمينــه	
حفاظــت	و	صيانــت	از	جنــگل	مــردم	و	مســئوالن	خصوصــًا	
ــم	و	اداره	 ــه	داري ــه	وظيف ــز	هم ــاد	بخــش	ري تشــکل	های	مردم	نه

ــتری	دارد. ــئوليت	بيش ــه	مس ــن	زمين ــی	در	اي ــع	طبيع مناب
	

بی مهری به جنگل گلوبردکان
عضــو	شــورای	اســالمی	بخــش	مرکــزی	جــم	بيــان	کــرد:	
ــم	 ــر	مه ــی	و	عناص ــع	طبيع ــی	از	مناب ــوان	بخش ــا	به	عن جنگل	ه
زيســت	محيطــی	می	تواننــد	نقــش	اساســی	در	ارتقــاء	هــوای	پــاک	
و	کاهــش	آلودگــی	هــوا	و	همچنيــن	اقتصــاد	کشــور	داشــته	و	زمينه	

ــدار	را	فراهــم	کننــد.. ــه	اهــداف	توســعه	پاي دســتيابی	ب
مصطفــی	نصيــری	تصريــح	کــرد:	اگــر	بخواهيــم	در	آينــده	جامعــه	
پايــداری	داشــته	باشــيم،	بايســتی	در	راســتای	احيــا	و	توســعه	ايــن	
ــا	و	 ــودی	جنگل	ه ــيم.	ناب ــش	بکوش ــش	از	پي ــمند	بي ــع	ارزش مناب
مراتــع،	تصويــری	تاريــک	تــوأم	بــا	فقــر،	گرســنگی	و	آلودگی	هــای	

ــد. ــده	ترســيم	می	کن زيســت	محيطــی	را	از	آين
ــی	 ــراث	گران	بهاي ــی	و	مي ــروت	مل ــا	ث ــرد:	جنگل	ه ــد	ک وی	تاکي
اســت	کــه	بــه	نســل	مــا	تعلــق	نــدارد	بلکــه	ايــن	ميــراث	ارزشــمند	
ــا	 ــا	ب ــد،	جنگل	ه ــوظ	بمان ــز	محف ــدگان	ني ــرای	آين ــت	ب می	بايس
توجــه	بــه	تاثيــر	بر	کاهــش	آلودگــی	هــوا	و	جلوگيــری	از	فرســايش	
خــاک	و	جلوگيــری	از	بــروز	ســيل	های	مخــرب	و...	تفرجــگاه	هايی	
بــا	نشــاط	بــرای	انســان	هــا	فراهــم	مــی	آورنــد	ضمــن	اينکــه	بــه	

تغذيــه	منابــع	آب	زيرزمينــی	نيــز	بســيار	موثــر	هســتند.
نصيــری	خاطــر	نشــان	کــرد:	جنــگل	گلوبــردکان	بــه	عنــوان	يکی	
از	ايــن	منابــع	مهــم	و	موثــر	زيســت	محيطی	شهرســتان	جم	اســت	

مرگتدریجیگلوبردکان/نابودیجنگلدرسایهغفلتمسئوالن

ابراهیم  قیصری
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ــورد	بی	مهــری	و	موجــب	 ــر	م کــه	متاســفانه	طــی	ســال	های	اخي
نگرانــی	هايــی	شــده	اســت.	افزايــش	و	رشــد	چشــمگير	جمعيــت،	
توســعه	تکنولــوژی	و	صنعــت	و	مهمتــر	از	همــه	بــی	تفاوتی	انســان	
هــا	رونــد	روز	افــزون	تغييــرات	و	انهــدام	اکوسيســتم	هــا،	تعــرض	
بــه	جنــگل	هــا	و	منابــع	طبيعــی	و	مراتــع	و	پوشــش	هــای	گياهــی	

ايــن	منطقــه	را	ســرعت	بخشــيده	اســت.
	

لــزوم تقویــت و کاهــش آســیب بــه جنــگل 
گلوبــردکان

ايــن	مســئول	همچيــن	تاکيــد	کــرد:	علــت	ايــن	بحــران	زيســت	
ــعه	 ــه	توس ــددی	از	جمل ــای	متع ــزه	ه ــد	انگي ــی	توان ــی	م محيط
صنعــت،	ســود	جويــی	و	تجــارت،	تاميــن	ســوخت	و...	باشــد،	امــا	
بــا	توجــه	بــه	شــرايط	فــوق	بحــران	آب	و	تهديــدات	جــدی	زيســت	
محيطــی	بــه	نظــر	می	رســد	مــردم	و	مســئوالن	بــه	منظــور	تقويت	
و	کاهــش	آســيب	بــه	جنــگل	بــزرگ	گلوبــردکان	ضمــن	فرهنــگ	
ــم	 ــه	مه ــد	نکت ــه	چن ــتمر	ب ــگيرانه	و	مس ــات	پيش ــازی	و	اقدام س

توجــه	کننــد.
نصيــری	افــزود:	توســعه	جنــگل	کاری	مصنوعــی	و	تقويــت	
و	احيــای	جنگل	هــای	طبيعــی،	جايگزينــی	ســوخت	فســيلی	
بــه	جــای	چــوب،	ســاماندهی	دامــداران	و	جنگل	نشــينان	در	
ــت	 ــای	زيس ــا	در	طرح	ه ــارکت	آنه ــی	و	مش ــای	جنگل عرصه	ه
محيطــی،	آمــوزش	علمــی	و	عملــی	و	فرهنگ	ســازی	حفاظــت	از	
جنــگل	و	مراتــع	و	جلوگيــری	از	تغييــر	کاربــری	جنگل	هــا	و	مراتــع	

ــی	و... ــاری،	صنعت ــکونی،	تج ــری	مس ــه	کارب ب
ــرای	 ــا	و	دســت	ها	ب ــام	نگاه	ه ــه	تم ــد	روزی	ک ــه	امي ــت:	ب وی	گف
ــدام	و	 ــا	اق ــده	و	ب ــم	ش ــم	قس ــمند	ه ــراث	ارزش ــن	مي ــای	اي احي
ــز	 ــم	و	ري ــر	ج ــت	بک ــه	طبيع ــدواری	را	ب ــنبل	امي ــان	س عملش
ــد. ــوظ	بمان ــز	محف ــدگان	ني ــرای	آين ــت	ب ــد	و	می	بايس برگردانن

	
گلوبردکان با تهدیدات جدی روبرو است

ــت:	 ــار	داش ــم	اظه ــتان	ج ــالمی	شهرس ــورای	اس ــخنگوی	ش س
جنــگل	گلوبــردکان	دارای	ويژگی	هــای	منحصــر	بــه	فــردی	اســت	
کــه	موجــب	شــده	اســت	مناظــر	طبيعــی	و	چشــم	اندازهای	بســيار	
زيبايــی	از	ترکيــب	ســه	عنصــر	جنــگل،	کوهســتان	و	رودخانــه	در	

برابــر	ديــدگان	گردشــگران	بــه	وجــود	بيايــد.
علــی	پريشــان	گفــت:	جنــگل	گلوبــردکان	از	جملــه	مناطقی	اســت	
کــه	در	تعطيــالت	بســيار	پــر	تــردد	و	مهمان	پذيــر	اســت	و	بــه	دليل	
وســعت	نســبتاً	زيــاد،	تعــداد	زيــادی	از	مســافران	و	مردم	شهرســتان	

در	تعطيــالت	می	تواننــد	از	محيــط	مفــرح	آن	بهــره	گيرنــد.
ــرو	 ــدی	روب ــدات	ج ــا	تهدي ــگل	ب ــن	جن ــرد:	اي وی	خاطرنشــان	ک
اســت	و	در	صــورت	ادامــه	ايــن	رونــد	و	نبــود	فعاليت	هــای	نظارتــی	
و	پيشــگيرانه	متاســفانه	ريه	هــای	شهرســتان	جــم	و	اســتان	بوشــهر	

بــرای	هميشــه	از	بيــن	مــی	رود	و	جايگزينــی	بــرای	آن	نيســت.

کارگروه حفاظت از جنگل شکل گیرد
عضــو	شــورای	اســالمی	شــهر	جــم	بــا	بيــان	اينکــه	در	

ــدن	 ــگل	دي ــر	از	جن ــزار	نف ــش	از	۲0	ه ــوروز	بي ــالت	ن تعطي
ــر	دو	 ــردم	و	مســئوالن	ه ــگل	م ــه	جن ــت:	در	زمين ــد	گف می	کنن
وظيفــه	دارنــد	و	بايــد	کارگــروه	حفاظــت	از	جنــگل	شــکل	گيــرد	
و	اقدامــات	عملــی	بــرای	احيــا	و	حتــی	توســعه	آن	در	دســتور	کار	

ــود. ــه	ش ــرار	گرفت ق
ــان	 ــادی	و	درخت ــه	آوازه	آب،	آب ــگل	ک ــن	جن ــت:	اي ــان	گف پريش
ــدارد	و	 ــان	ن ــه	اکثــر	شــهرها	رســيده	اســت،	جنــگل	ب دلربايــش	ب
ــم	 ــوزی	های	بی	رح ــه	آتش	س ــی	از	آن	طعم ــتان	بخش ــر	تابس ه
ــدگان	 ــاب	پرن ــای	کمي ــواع	گونه	ه ــتگاه	ان ــا	زيس ــود	و	اينج می	ش

ــراض	هســتند. ــه	در	حــال	انق اســت	ک
ــينی	 ــنگ	ها	عقب	نش ــگل،	فرس ــی	جن ــه	دائم ــزود:	رودخان وی	اف
ــگام	 ــته،	در	هن ــد	افراش ــتر	و	ق ــان	سايه	گس ــت	و	درخت ــرده	اس ک
يــورش	عظيــم	ســيالب	های	زمســتان،	نقــش	بــر	زميــن	

می	شــوند.
	

گزینه مرگ روی میز جنگل
ــددی	 ــداران	متع ــداران	و	بخش ــرد:	فرمان ــد	ک ــئول	تاکي ــن	مس اي
بــر	کرســی	تصميم	گيــری	در	شهرســتان	و	بخــش	نشســتند	
ــد	از	 ــه	بع ــد	و	ن ــی	کردن ــای	فصل ــرای	آب	ه ــاره	ای	ب ــه	چ ــی	ن ول
ــی	 ــه	تصميم ــتند	و	ن ــی	گماش ــد،	جنگل	بان ــان	فقي ــوت	جنگل	ب ف
ــای	 ــگل	زيب ــن	جن ــا	بزرگ	تري ــظ	و	احي ــرای	حف ــاز	ب سرنوشت	س

ــد. ــهر	گرفتن ــتان	بوش ــوب	اس جن
ــرای	 ــه	ای	ب ــچ	گزين ــی	هي ــح	کــرد:	مســئوالن	حت پريشــان	تصري
بهبــود	شــرايط	جنــگل	روی	ميــز	نگذاشــتند	تــا	اينکــه	خــود	جنگل	

زبــان	بســته،	گزينــه	مــرگ	روی	ميــز	بگــذارد!
ــرکت	 ــت:	ش ــم		گف ــتان	ج ــالمی	شهرس ــورای	اس ــخنگوی	ش س
ــاه	 ــت	چ ــگل،	هف ــری	جن ــت	کيلومت ــر	در	هف ــش	گاز	فج پاالي
عميــق	بــه	عمــق	90	متــر	حفــر	کــرده	اســت	و	بيــش	از	دو	دهــه	
ــی،	 ــر	زمين ــفره	های	زي ــب	آب	س ــزاران	مترمکع ــه	ه ــت	روزان اس
ــن	 ــزود:	اي ــد	اف ــی	می	کن ــينان	نفت ــت	و	شهرک	نش ــه	صنع روان
ــر	زمينــی،	محکم	تريــن	 برداشــت	آب	و	خالی	شــدن	ســفره	های	زي
ســيلی	ممکــن	بــر	گونه	هــای	ســبز	جنــگل	نيمه	جــان	گلوبــردکان	

ــز	اســت. ري
پريشــان،	جنــگل	گلوبــردکان	را	يک	اکوسيســتم	خــاص	و	منحصر	
ــرای	 ــا	ب ــنهادات	م ــزود:	پيش ــت	و	اف ــور	دانس ــرد	در	کش ــه	ف ب
ــع	 ســازمان	حفاظــت	محيــط	زيســت	و	ســازمان	جنــگل	هــا	مرات
ــه	گونه	هــای	خــاص	موجــود	در	 ــا	توجــه	ب ــزداری	کشــور	ب و	آبخي
ــک	 ــره	گاه	ژنتي ــوان	ذخي ــه	عن ــه	ب ــن	منطق ــا	اي ــگل،	ارتق ــن	جن اي

ــت. اس
ــراری	 ــريالی	تک ــه	س ــز	ب ــردکان	ري ــگل	گلوب ــودی	جن ــه	ناب قص
ــردم	و	مســئوالن	 ــش	م ــم		و	بي ــاله	ک ــا	هرس ــده	اســت	ت تبديل	ش
بــا	ايــن	معضــل	درگيــر	باشــند	و	تدابير	انديشــيده	شــده	تنهــا	نقش	

ــد. ــازی	کنن ُمســکن	را	ب
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جامعلله ایلللران

در  آتش ســوزی 
پاســکوی  ســاختمان 
تهــران زنگ هشــداری 
همــدان  بــازار  بــرای 
اســت چراکــه بــه گفته 
ســازمان  مدیرعامــل 
آتش نشــانی همــدان 
مراکــز  درصــد   9۵
دولتــی، عمومــی و تجــاری ایــن شــهر 

ندارنــد.  را  ایمنــی  اســتانداردهای 

يکــی	از	بازارهــای	مهــم	ازنظــر	تاريخــی،	
اقتصــادی،	اجتماعــی	و	همچنيــن	ايمنــی،	بــازار	
همــدان	اســت	کــه	طراحــی	غيراصولــی	اماکــن	
ــاالی	 ــادی	ب ــراه	ارزش	اقتص ــه	هم ــر	ب و	معاب
کاالهــای	موجــود	در	ايــن	بــازار	باعــث	شــده	بــه	
نمونــه	ای	از	حوزه	هــای	پراهميــت	ازنظــر	ايمنــی	

ــل	شــود. تبدي
ــهر	در	 ــی	ش ــاس	طراح ــر	اس ــدان	ب ــازار	هم ب
ــالمی	 ــت	اس ــه	و	از	باف ــهر	قرارگرفت ــز	ش مرک
ــت	 ــوردار	اس ــه	برخ ــه	دوران	قاجاري ــوط	ب مرب
و	 داالن	هــا	 ســاختمان	ها،	 از	 بســياری	 	 و	
ــی	 ــار	مل ــازار	در	فهرســت	آث ــن	ب ــای	اي کوچه	ه
ــراث	 ــازمان	مي ــارت	س ــت	نظ ــده	و	تح ثبت	ش

فرهنگــی	قــرار	دارد.
ــازار	 ــی	ب ــی	و	فرهنگ ــت	تاريخ ــود	اهمي باوج
همــدان	در	کنــار	تأميــن	شــغل	بــرای	هــزاران	
ــاج	 ــه	مايحت ــکان	تهي ــم	آوردن	ام ــر	و	فراه نف
زندگــی	به	صــورت	متمرکــز،	سال	هاســت	
و	 بی	توجهــی	 دوران	 بــازار	 ايــن	 کــه	
از	 بيــش	 و	 می	کنــد	 طــی	 را	 فرســودگی	
ــگ	 ــخ	و	فرهن ــوان	بخشــی	از	تاري ــه	به	عن آنک
همــدان	ســنديت	داشــته	باشــد	بــا	تبديــل	بــه	
ــده	 ــض	تپن ــاری	و	نب ــای	تج ــور	فعاليت	ه مح
اقتصــاد	همــدان	و	غفلــت	از	توجــه	بــه	اصــول	
ــز	 ــن	در	مرک ــته	ای	خطرآفري ــه	هس ــی،	ب ايمن

ــت. ــته	اس ــدل	گش ــهر	مب ش
ــازار،	 ــرداری	بيــش	از	ظرفيــت	از	ب امــروزه	بهره	ب
ــواد	 ــود	م ــا،	وج ــود	در	انباره ــواد	موج ــوع	م تن
ــاک	و	قابــل	اشــتعال،	طراحــی	 شــيميايی	خطرن
نامناســب	سيســتم	های	بــرق	و	گاز،	عــدم	رعايت	
اصــول	علمــی	در	ســاخت	و	نگهــداری	بناهــا	بــه	
همــراه	عــدم	پيش	بينی	تجهيــزات	و	تســهيالت	
ايمنــی	مناســب،	باعــث	شــده	کــه	بــازار	همــدان	
ــزاران	 ــرای	ه ــره	زا	ب ــط	مخاط ــک	محي ــه	ي ب
ــاکنين	 ــر	و	س ــرد	عاب ــزار	ف ــا	ه ــاغل	و	ده	ه ش

ــود.	 ــل	ش ــراف	آن	تبدي اط
ــت	 ــدی	اس ــا	ح ــدان	ن ــازار	هم ــودن	ب ــن	نب ايم
ــن	 ــدد	اي ــات	متع ــکيل	جلس ــا	تش ــا	ب ــه	باره ک
موضــوع	مــورد	تأکيــد	قرارگرفتــه	و	در	جلســه	ای	
ــوزی	 ــس	از	آتش	س ــال	پ ــهريورماه	پارس ــه	ش ک
قســمتی	از	بــازار	همــدان	در	فرمانــداری	همــدان	
ــازی	ضــرب	العجــل	 ــر	ايمن	س ــد	ب تشــکيل	ش

ــد	شــد. آن	تأکي
معــاون	ســابق	فرمانــدار	همــدان	در	ايــن	جلســه	
ــدان	 ــازار	هم ــی	ب ــه	ايمن ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي ب

مطلــوب	نيســت،	گفــت:	حادثــه	در	بــازار،	بحران	
شــهری	بزرگــی	بــرای	همــدان	ايجــاد	می	کنــد.

وضعیــت بــازار همــدان ازنظــر ایمنــی 
مطلــوب نیســت

حســين	افشــاری	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	وضعيــت	
ــوب	نيســت،	 ــی	مطل ــازار	همــدان	ازنظــر	ايمن ب
ــه	 ــدار	را	داد	ک ــن	هش ــد	اي ــت:	باي ــار	داش اظه
ايمنــی	بــازار	در	شــرايط	مطلوبی	قــرار	نداشــته	و	
تغييــر	ايــن	وضعيــت	نيازمنــد	همــکاری	و	تعامل	
ــاف	و	شــرکت	های	خدمــات	رســان	اســت. اصن
ــازار	همــدان	 وی	افــزود:	عمــده	خطراتــی	کــه	ب
ــرق	 ــبب	تأسيســات	ب ــه	س ــد	ب ــد	می	کن را	تهدي
داخــل	مغازه	هــا	و	واحدهــای	صنفــی	اســت	
ــا	همــکاری	اصنــاف	و	شــرکت	های	 کــه	بايــد	ب

ــد. ــر	ياب خدمــات	رســان	تغيي
ــازار	 ــرق	ب ــت	ب ــه	اينکــه	وضعي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
همــدان	از	گذشــته	نامطلــوب	بــوده	اســت،	
عنــوان	کــرد:	جرقــه	ای	کوچــک	در	شــهر	
ــوزی	 ــروز	آتش	س ــبب	ب ــد	س ــدان	می	توان هم
شــده	و	بحــران	شــهری	بزرگــی	را	بــرای	
همــدان	ايجــاد		کنــد	کــه	باوجــود	معابــر	
کم	عــرض	در	بــازار	همــدان	امدادرســانی	و	اطفــا	

می	گيــرد. صــورت	 به	کنــدی	 حريــق	
ــن	جلســه	و	گذشــت	ســه	 ــزاری	اي ــس	از	برگ پ
مــاه	از	بيــان	ســخنانی	در	اين	نشســت	جلســه	ای	
در	بهمن	مــاه	پارســال	برگــزار	و	مــدت	ســه	مــاه	
ــور	 ــدان	به	ط ــازار	هم ــا	ب ــد	ت ــت	داده	ش فرص
100	درصــدی	ايمــن	شــود	کــه	متأســفانه	ايــن	

موضــوع	نيــز	محقــق	نشــده	اســت.
در	ايــن	جلســه	حســين	افشــاری	بابيــان	اينکــه	
حــوادث	آتش	ســوزی	در	بــازار	همــدان	بــه	
دليــل	نبــود	ايمنــی	در	تجهيــزات	برقــی	اســت،	
ــه	مســئوالن	3مــاه	فرصــت	داده	شــده	 گفــت:	ب
تــا	تأسيســات	100	درصــد	ســالم	و	ايمــن	بــازار	

ــد. ــل	دهن را	تحوي
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی،	صنايع	دســتی	و	

گردشــگری	اســتان	همــدان	نيــز	گفــت:	مرمــت	
و	بازســازی	بــازار	همــدان	نبايــد	تهديــدی	بــرای	
ــن	 ــم	اي ــد	درترمي ــراث	فرهنگــی	باشــد	و	باي مي

ــراث	را	لحــاظ	کــرد. بازارهــا	قوانيــن	مي
و	 ترميـم	 اگـر	 اينکـه	 بابيـان	 مالميـر	 علـی	
بـه	 رسـاندن	 آسـيب	 موجـب	 بـازار	 بازسـازی	
بافت	هـای	تاريخـی	شـود	خسـارتی	جبران	ناپذير	
می	شـود،	 وارد	 اسـتان	 ايـن	 سـرمايه	های	 بـه	
عنـوان	کـرد:	بافت	هـای	تاريخـی	سـرمايه	های	

ايـن	اسـتان	هسـتند. بـرای	 ارزشـمندی	
ــه	 ــس	از	واقع ــا	پ ــن	صحبت	ه ــام	اي ــا	تم ــا	ب ام
آتش	ســوزی	ســاختمان	پالســکوی	تهــران	
ــه	 ــدان	ب ــانی	هم ــازمان	آتش	نش ــل	س مديرعام
ــدان	 ــازار	هم ــودن	ب ــن	ب ــد	ناايم ــان	و	تأکي بي
ــزی	و	 ــت	مرک ــه	باف ــان	اينک ــرد	و	بابي ــاره	ک اش
بــازار	همــدان	غيــر	ايمــن	اســت،	عنــوان	کــرد:	
ــت	 ــدان	در	باف ــازار	هم ــه	ب ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ب
مرکــزی	همــدان	قــرار	دارد	محــل	تجمع	بيشــتر	
کســبه	و	شــهروندان	اســت	کــه	متأســفانه	ايــن	

ــر	ايمــن	هســتند. ــز	غي مراک
محمدرضـا	بياناتـی	بـا	اشـاره	بـه	اينکـه	در	حال	
بـازار	 در	 صنفـی	 واحدهـای	 انبارهـای	 حاضـر	
همـدان	و	مرکـز	شـهر	قـرار	دارد،	عنـوان	کـرد:	
فرسـودگی	بافـت	بـازار	را	می	تـوان	بـا	تمهيدات	
الزم	و	حفـظ	شـاکله	ميـراث	فرهنگـی	در	برابـر	
حوادث	طبيعـی	و	غيرطبيعـی	مقاوم	سـازی	کرد.
ــا	 ــدان	ب ــانی	هم ــازمان	آتش	نش ــل	س مديرعام
تأکيــد	بــر	اينکــه	بايــد	در	ايــن	زمينه	پيشــگيری	
کــرد،	عنــوان	کــرد:	مکاتباتــی	بــا	اتــاق	اصنــاف	
ــازار	 ــی	ب ــا	ايمن ــرای	ارتق ــدان	ب ــدار	هم و	فرمان
ــای	الزم	 ــدارها	و	اخطاره ــام	و	هش ــدان	انج هم
ــی	در	 ــدام	عمل ــفانه	اق ــه	متأس ــده	ک ــز	داده	ش ني

ــه	اســت. ــه	صــورت	نگرفت ــن	زمين اي
ــط	 ــی	توس ــنامه	ايمن ــه	شناس ــاره	تهي وی	درب
ــر	 ــت:	ب ــز	گف ــدان	ني ــی	هم ــای	صنف واحده
ــی	کســبه	 ــون	نظــام	صنف ــاده	17	قان اســاس	م
ــور	را	 ــاری	کش ــن	ج ــا	قواني ــتند	ت ــف	هس مکل

رعايــت	کننــد	و	تأميــن	ايمنــی	واحدهــای	
ــرار	 ــه	ق ــد	موردتوج ــه	باي ــن	زمين ــی	در	اي صنف

ــرد. گي
بياناتــی	اظهــار	داشــت:	در	دو	ســال	گذشــته	اتاق	
ــد	از	 ــی	باي ــه	صنف ــدور	پروان ــرای	ص ــاف	ب اصن
ــر	 ــن	ام ــه	اي ــد	ک ــتعالم	می	کردن ــهرداری	اس ش
ــوارد	 ــانی	م ــازمان	آتش	نش ــد	س ــبب	می	ش س
ايمنــی	را	بــرای	واحدهــای	صنفــی	لحــاظ	کنــد	
ولــی	متأســفانه	از	دو	ســال	گذشــته	اصنــاف	بــر	
اســاس	رأی	ديــوان	بــرای	صــدور	پروانــه	کســب	
از	شــهرداری	اســتعالمی	دريافــت	نمی	کننــد	
و	هميــن	امــر	ســبب	شــده	تــا	ســازمان	
آتش	نشــانی	اهــرم	اجرايــی	در	ايــن	زمينــه	

ــد. ــته	باش نداش

بارهــا بــه اصنــاف بــرای ایمن ســازی 
واحدهــا هشــدار داده شــده اســت 

ــرای	 ــه	اصنــاف	ب ــا	اعــالم	اينکــه	بارهــا	ب وی	ب
ــت	 ــده	اس ــدار	داده	ش ــا	هش ــازی	واحده ايمن	س
ــد،	 ــه	ندارن ــدارها	توج ــه	هش ــفانه	ب ــی	متأس ول
ــوان	کــرد:	همــکاری	و	هماهنگــی	از	ســوی	 عن
اصنــاف	بــرای	ايمن	ســازی	واحدهــا	وجــود	
نــدارد	ولــی	انتظــار	مــی	رود	بــا	توجــه	بــه	
ــود	 ــئوليت	خ ــه	مس ــاف	ب ــات	رخ	داده	اصن اتفاق
ــی	 ــای	صنف ــازی	واحده ــازی	و	نوس در	ايمن	س

ــد. ــدام	کنن اق
بابيــان	اينکــه	ايمن	ســازی	يــک	 بياناتــی	
واحدهــای	صنفــی	درنهايــت	دو	ميليــون	تومــان	
هزينــه	دارد	تصريــح	کــرد:	ســازمان	آتش	نشــانی	
ــای	 ــی	از	واحده ــف	و	غيرمعقول ــته	مضاع خواس
صنفــی	نــدارد	بلکــه	هــدف	افزايــش	حفاظــت	و	
ايمنــی	واحدهــای	صنفــی	و	ســرمايه	آن	هاســت.
وی	بــا	تأکيــد	بــر	اينکــه	اصنــاف	بــا	توجــه	بــه	
ــازی	 ــتای	ايمن	س ــد	در	راس ــرورت	باي ــن	ض اي
واحدهــای	خــود	اقــدام	کننــد،	بيــان	کــرد:	
ــاس	پرخطــر	در	 ــازار	همــدان	اجن متأســفانه	در	ب
کنــار	هــم	قرارگرفتــه	کــه	کوچک	تريــن	حادثــه	
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ــم	 ــرای	شــهر	رق ــد	معضــل	بزرگــی	را	ب می	توان
ــد. بزن

95 درصــد مراکــز مــوارد ایمنــی و 
رعایــت  را  آتش نشــانی  مقــررات 

ــد  ــرده بودن نک
ــی،	 ــز	دولت ــال	160	مرک ــرد:	امس ــوان	ک وی	عن
شــهرداری	ها،	هتل	هــا،	بيمارســتان	های	بــا	
ــه	 ــت	ک ــرار	گرف ــد	ق ــورد	بازدي ــاال	م ريســک	ب
ــوارد	 ــز	م ــن	مراک ــد	اي ــه	95	درص ــک	ب نزدي
ايمنــی	و	مقــررات	آتش	نشــانی	را	رعايــت	
ــن	اســت	کــه	 ــد	و	جــای	تأســف	اي نکــرده	بودن
ــوارد	 ــز	م ــداث	ني ــاختمان	هايی	جديداالح در	س

ــود. ــت	نمی	ش ــی	رعاي ــی	ايمن قانون
ــر	 ــدان	ب ــانی	هم ــازمان	آتش	نش ــل	س مديرعام
مشــارکت	مــردم	بــا	نيروهــای	آتش	نشــان	
ــه	 ــت:	حادث ــرد	و	گف ــد	ک ــه	تأکي ــع	حادث در	مواق
ناگــوار	ســاختمان	پالســکو	در	تهــران	درس	های	
بســياری	بــرای	همــه	داشــت	کــه	رفتــار	برخــی	
ــد	 ــه	می	توان ــن	حادث ــان	اي از	شــهروندان	در	جري

ــع	باشــد. ــرای	ســاير	مواق ــی	ب درس	عبرت
ــه	 ــوع	حادث ــان	وق ــرد:	در	زم ــان	ک ــی	بي بيانات
مأمــوران	 به	ويــژه	 امــدادی	 نيروهــای	

زمــان	 کوتاه	تريــن	 در	 بايــد	 آتش	نشــانی	
خــود	را	بــه	محــل	حادثــه	برســانند	کــه	انتظــار	
مــی	رود	وقتــی	مــردم	صــدای	آژيــر	خودروهــای	
ــد	 ــاز	کنن ــير	را	ب ــنوند	مس ــانی	را	می	ش آتش	نش
نــه	اينکــه	از	ايــن	موقعيــت	بــرای	عبــور	خــود	از	

ــد. ــتفاده	کنن ــک	اس ترافي
ــه	 ــد	ک ــان	می	ده ــده	نش ــی	های	انجام	ش بررس
ــددی	از	 ــف	متع ــاط	ضع ــدان	دارای	نق ــازار	هم ب
ــواع	 ــی	اســت	کــه	آن	را	مســتعد	ان ــدگاه	ايمن دي

حــوادث	کــرده	اســت.
بــر	اســاس	آمــار	به	دســت	آمده	35	درصــد	
ســاختمان	های	بــازار	عمــری	بيــش	از	50	ســال	
دارنــد	و	عمــر	54	درصــد	آن	هــا	بيــن	۲5	تــا	50	
ــات	 ــب،	محتوي ــواد	غال ــر	م ــال	اســت	و	ازنظ س
ــه	 ــال	ب ــاالی	50	س ــر	ب ــا	عم ــن	ب ــتر	اماک بيش

ــه	اختصــاص	دارد. ــواد	اولي ــرش	و	م ف

جلســه ای بــرای اتمام حجــت بــا 
واحدهــای صنفــی برگــزار خواهــد 

ــد ش
در	هميــن	زمينــه	رئيــس	اتــاق	اصنــاف	همــدان	
ــه	 ــر	حادث ــه	خب ــی	ک ــه		زمان ــان	اينک ــز	بابي ني
ســاختمان	پالســکو	را	شــنيديم	بــه	مراکــز	

ــی	 ــای	خودروي ــته	بازار	و	مجتمع	ه ــد،	راس خري
نامــه	زديــم،	اظهــار	داشــت:	طــی	هفتــه	جــاری	
جلســه	ای	در	راســتای	ايــن	موضــوع	بــرای	
اتمام	حجــت	بــا	واحدهــای	صنفــی	برگــزار	

ــد. ــد	ش خواه
ــازار	 ــی	ب ــه	ايمن ــد	ب ــايی	وحي ــا	فرس حميدرض
ــوع	از	 ــن	موض ــا	اي ــرد:	باره ــوان	ک ــاره	و	عن اش
ــا	و	 ــا	روس ــدد	ب ــات	متع ــه	و	جلس ــق	مکاتب طري
نماينــدگان	هيئت	امنــای	مراکــز	خريــد	در	ميــان	

گذاشته	شــده	اســت.
رئيــس	اتــاق	اصنــاف	اســتان	همــدان	بــا	اشــاره	
ــی	 ــای	متول ــوی	نهاده ــا	از	س ــه	باره ــه	اينک ب
ــت	 ــرق،	گاز	و	بهداش ــات،	ب ــش	خدم ــد	بخ مانن
ــت	 ــی	وضعي ــرای	بررس ــترک	ب ــای	مش گروه	ه
بــازار	برنامه	هايــی	اجراشــده	اســت،	افــزود:	
ــه	 ــازار	همــدان	ب ســال	گذشــته	واحدهايــی	در	ب
ــی	 ــتانداردهای	ايمن ــت	اس ــدم	رعاي خاطــر	ع

ــدند. ــب	ش پلم
ــرای	 ــه	ب ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي ــد	ب ــايی	وحي فرس
برخــورد	بــا	مراکــز	خريــدی	کــه	اصــول	ايمنــی	
ــتانی	 ــم	دادس ــد	حک ــد	باي ــت	نمی	کنن را	رعاي
ــد	 ــتر	باي ــوزه	بيش ــن	ح ــه	داد:	در	اي داشــت،	ادام
ــد. ــری	کنن ــی	پيگي ــی	و	دولت نهادهــای	حکومت

وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	پاســاژ	قــدس	همــدان	
ــز	 ــوده	و	يکــی	از	مراک ــه	شــهرداری	ب ــق	ب متعل
خريــد	ناايمــن	اســت	کــه	اصــول	ايمنــی	
به	هيچ	عنــوان	در	آن	رعايــت	نشــده	اســت،	
در	رابطــه	باوجــود	بــازار	همــدان	در	بافــت	
تاريخــی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	بارهــا	در	خصوص	
تذکــر	 امــام)ره(	 ميــدان	 دور	 ايمن	ســازی	
داده	ايــم،	بيــان	کــرد:	ســازمان	ميــراث	فرهنگــی	
ــی	در	 ــت	اســتانداردهای	ايمن ــرای	بحــث	رعاي ب
ــد. ــی	ندارن ــارات	مال ــازار	اعتب ــت	تاريخــی	ب باف
ــرای	 ــه	ب ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــد	ب ــايی	وحي فرس
رعايــت	 بــازار،	 کــرده	 مســقف	 موضــوع	
و	 مداربســته	 دوربيــن	 نصــب	 سيم	کشــی،	
ــد	 ــا	ح ــاف	ت ــود	اصن ــازار	خ ــی	ب ــول	ايمن اص
زيــادی	هزينــه	کرده	انــد،	عنــوان	کــرد:	باوجــود	
همــکاری	اصنــاف	امــا	از	ســوی	نهادهــای	
مربوطــه	همــکاری	ديــده	نشــد	چراکه	اعتبــارات	
بــرای	ايــن	موضــوع	زيــاد	نيســت	و	نمی	تواننــد	

ــد. ــخگو	باش پاس
بــر	اســاس	بررســی	ها	يکــی	از	مشــکالت	
ــاالی	 ــی،	قدمــت	ب ــدگاه	ايمن ــازار	از	دي عمــده	ب
ــودگی	 ــاالی	فرس ــه	ب ــاختمان	های	آن	و	درج س
اماکــن	موجــود	اســت	کــه	ايــن	امــر	بــا	در	نظــر	
داشــتن	ســاير	عوامــل	دخيــل	در	بــروز	حــوادث	
ــی	 ــدم	دسترس ــن،	ع ــی	اماک ــقف	چوب ــر	س نظي
بيــش	از	نيمــی	از	راســته	ها	بــه	آب	کافــی،	
ــتم	 ــی	سيس ــتره	پوشش ــودن	گس ــه	ب قابل	توج
ــی	 ــات	کاف ــود	امکان ــو	و	نب ــانی	از	يک	س گازرس
و	مناســب	ايمنــی	از	ســوی	ديگــر،	بــازار	همــدان	
ــرده	 ــل	ک ــن	تبدي ــون	خطرآفري ــک	کان ــه	ي را	ب

ــت.	 اس
بــه	هميــن	دليــل	اصــالح	ســاختاری	تأسيســات	
زيربنايــی	ماننــد	دســتگاه	های	آب	رســانی،	بــرق،	
گاز،	فاضــالب	و	غيــره	در	راســتای	افزايــش	
ايمنــی	ســازه	ها	در	مقابــل	حــوادث	امــری	

اجتناب	ناپذيــر	اســت.
ــود	 ــر	موج ــن	بررســی	مشــخصات	معاب همچني
ــر	 ــال	حاض ــه	در	ح ــد	ک ــان	می	ده ــازار	نش در	ب
امــکان	دسترســی	ســريع	و	آســان	سيســتم	امداد	
و	اطفــای	شــهری	بــه	حــدود	50درصــد	اماکــن	
ــر	 ــی	امکان	پذي ــدی	کنون ــرايط	کالب ــا	ش ــازار	ب ب
نيســت	و	بــرای	مقابلــه	بــا	ايــن	مشــکل،	تجهيز	
ــتم	های	 ــه	سيس ــازار	ب ــف	ب ــای	مختل بخش	ه
ــراه	 ــه	هم ــق	ب ــای	حري ــرک	اطف ــت	و	متح ثاب
ارائــه	آموزش	هــای	تئــوری	و	عملــی	بــرای	

ــازار	ضــروری	اســت. شــاغلين	ب
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غبــار و مه شــبکه آب، بــرق و مخابــرات خوزســتان را قطع 
ــه  ــردم دغدغ ــه م ــرای اینک ــد ب ــتاندار می گوی ــرده؛ اس ک
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــل ش ــند کل روز تعطی ــته باش نداش
ایــن هــم یــک نــوع مدیریــت بحــران اســت:هرچه پیــش 

آیــد خــوش آیــد! 

همه	چيــز	يک	دفعــه	اتفــاق	افتــاد،	خوزســتانی	ها	تــا	بــه	
ــه	می	توانســتند	 ــرق	و	ن ــه	ب ــه	آب	داشــتند،	ن ــد	ن خودشــان	آمدن
از	تلفن	هايشــان	اســتفاده	کننــد؛	البتــه	ايــن	ماجــرا	بــرای	
مســئوالن	خوزســتان	ديگــر	نــه	»اتفــاق«	اســت	و	نــه	
ــئوالن	 ــکل	مس ــن	مش ــه	اي ــت	ک ــه«	رخ	داده،	بارهاس »يک	دفع

ايــن	اســتان	را	غافلگيــر	می	کنــد.	
ــابقه	ای	 ــای	بی	س ــا،	پديده	ه ــن	پديده	ه ــد	»اي ــرو	می	گوي ــر	ني وزي
ــت«،	 ــرده	اس ــاد	ک ــا	ايج ــرای	م ــدی	را	ب ــرايط	جدي ــه	ش ــوده	ک ب
اســتاندار	هــم	در	حرف	هايــش	تکــرار	می	کنــد:	»هيچ	وقــت«	

ــم.	 ــه	نکــرده	بودي ــزان	گردوخــاک	را	تجرب ــن		مي اي
ــر	 ــئوالن	فک ــه	مس ــدری	ک ــردم	آن	ق ــی	م ــه	عموم ــا	حافظ ام
ــاه	 ــن	بهمن	م ــم،	همي ــی	دور	نروي ــف	نيســت،	خيل ــد	ضعي می	کنن
ــاره	 ــواز	دوب ــاری	آســمان	اه ــاه	ج ــم،	هشــتم	بهمن	م ــرور	کني را	م
ــا	چشــم	 ــر	باره ــه	طــی	ســال	های	اخي شــکالتی	شــد،	رنگــی	ک
ــاً	در	 ــت.	دقيق ــده	اس ــال	آن	روشن	ش ــه	جم ــتان	ب ــردم	خوزس م
هميــن	بحبوحــه	بــود	کــه	بــرق	70	درصــد	اهــواز	قطــع	شــد،	پــس	
ــوده	 ــار	اهــواز	بی	ســابقه	ب ــه	مشــکل	گردوغب ــه	نظــر	می	رســد	ن ب
و	نــه	قطعــی	بــرق	در	ايــن	اســتان	بــرای	اوليــن	بــار	اســت	کــه	رخ	

می	دهــد.	
ــرد	 ــع	ک ــواز	را	قط ــرق	اه ــار	ب ــه	گردوغب ــری	ک ــار	آخ ــه	ب البت
اســتاندار	مســافر	لهســتان	بــود	و	گويــا	از	مشــکالت	مــردم	در	آن	

ــابقه	 ــروز	را	بی	س ــه	مشــکالت	ام ــنيده	اســت	ک ــزی	نش روز	چي
ــش	 ــه	پي ــر	از	دو	هفت ــه	کمت ــکار	ک ــه	ابت ــا	معصوم ــد	ام می	دان
اهــواز	بــود	هــم	ريــز	گردهــا	را	نديــده	اســت؟	البتــه	بــار	آخــری	
ــافر	 ــتاندار	مس ــرد	اس ــع	ک ــواز	را	قط ــرق	اه ــار	ب ــه	گردوغب ک
ــزی	 ــردم	در	آن	روز	چي ــکالت	م ــا	از	مش ــود	و	گوي ــتان	ب لهس
ــد	 ــابقه	می	دان ــروز	را	بی	س ــکالت	ام ــه	مش ــت	ک ــنيده	اس نش
ــواز	 ــش	اه ــه	پي ــر	از	دو	هفت ــه	کمت ــکار	ک ــه	ابت ــا	معصوم ام
ــاون	 ــه	مع ــد	ک ــت؟	هرچن ــده	اس ــا	را	ندي ــز	گرده ــم	ري ــود	ه ب
ــازمان	 ــت	س ــاری	در	ردای	رياس ــد	ب ــون	چن ــور	تاکن رئيس	جمه
ــد	 ــر	قضــا	چن ــرده	و	دســت	ب ــزم	خوزســتان	ک محيط	زيســت	ع
ــار	شــده	اســت.	 ــا	ورود	گردوغب ــاری	هــم	حضــورش	مقــارن	ب ب
ــئوالن	 ــا	مس ــه	ت ــتاندار	گرفت ــردان	از	اس ــا	دولتم ــا	گوي ــن	روزه اي
ارشــد	ملــی	خــود	را	بــه	نديــدن	زده	انــد	و	بــا	الفــاظ	»کم	ســابقه«	و	
»بی	ســابقه«	می	خواهنــد	از	بــار	فشــار	افــکار	عمومــی	بکاهنــد	امــا	
ــردم	از	 ــد	و	م ــا«	دارن ــارات	»خاطره	ه ــن	اظه ــرار	اي ــانه	ها	از	تک رس

ــا«!	 ــده	»رنج	ه ــکالت	حل	نش مش

مسئوالن همیشه غافلگیر
گردوغبــار	مهمــان	تازه	رســيده	ديــروز	و	امــروز	اهــواز	و	شــهرهای	
جنوبــی	و	غربــی	کشــور	نيســت،	قــرار	نيســت	ديگــر	بــا	ديدنــش	
غافلگيــر	شــويم	و	کاســه	»چــه	کنــم«	دســت	بگيريــم،	کاســه	ای	
بــه	 حــاال	 و	 می	چرخــد	 دست	به	دســت	 سال	هاســت	 کــه	
ــای	 ــش	از	اولويت	ه ــه	هاي ــه	در	برنام ــيده	ک ــی	رس ــت	دولت دس
ــت.	 ــار	می	گف ــکل	گردوغب ــع	مش ــری	رف ــت	محيطی	و	پيگي زيس
امــروز	اســتاندار	در	حالــی	می	گويــد	کــه	»بــرای	رفــع	دغدغه	هــای	
مــردم	کل	روز	را	تعطيــل	کرديــم«	کــه	يــا	نمی	دانــد	دغدغــه	مــردم	
ــرای	رفــع	دغدغــه	اصلــی	مــردم	کاری	 ــد	ب ــا	نمی	توان چيســت	و	ي
از	پيــش	ببــرد؛	البتــه	ايــن	هــم	ســبک	جديــدی	از	مديريــت	بحران	

اســت؛	»هرچــه	پيــش	آيــد	خــوش	آيــد«.
گويــا	ديگــر	زمــاِن	ضرب	المثل	هايــی	مثــل	»عــالج	واقعــه	
ــرو	 ــر	ني ــی	وزي ــت،	وقت ــته	اس ــرد«	گذش ــد	ک ــوع	باي ــش	از	وق پي
ــرای	ايمن	ســازی	شــبکه	و	تأسيســات	 ــدات	ب ــازه	از	اتخــاذ	تمهي ت
ــان	 ــی	در	زم ــع	مشــکل	قطع ــرای	رف ــار	ب ــرق	و	اختصــاص	اعتب ب
گردوغبــار	می	گويــد،	آن	هــم	در	روزی	کــه	توليــد	نفــت	ايــران	700	
هــزار	بشــکه	کاهــش	پيداکــرده	اســت،	آن	هــم	بــه	خاطــر	حادثه	ای	
کــه	می	شــد	پيــش	از	وقــوع	بــرای	آن	»تدبيــری«	انديشــيد	و	بــه	

ــه	ننشســت. ــد«	روز	واقع »امي
هنــوز	بخش	هايــی	از	اهــواز	در	خاموشــی	بــه	ســر	می	بــرد	و	
ــردم	11	شــهر	خوزســتان	يکــی	از	ســخت	ترين	روزهــای	خــود	 م
را	تجربــه	کرده	انــد،	هنــوز	تعــدادی	از	مــردم	در	دســترس	نيســتند	و	
آب	بــه	شــبکه	های	شــهر	نيامــده	اســت.	روی	خــط	اخبــار	وضعيــت	

ــم.	 ــرور	می	کني ۲4	ســاعت	گذشــته	خوزســتان	را	م

تکرار یک بحران در فاصله کمتر از سه هفته
ــز	 ــروز	ني ــاد،	ام ــاه	افت ــنبه	9	بهمن	م ــه	در	روز	ش ــی	ک ــد	از	اتفاق بع
دوبــاره	اول	هفتــه	اهالی	شــهرهای	اهــواز،	حميديــه،	بــاوی،	کارون،	
ــزه	و	 ــادان،	خرمشــهر،	ماهشــهر،	دشــت	آزادگان،	شــادگان،	هوي آب

هنديجــان	بــا	اتفاقــات	تکــراری	همــراه	شــد.	
مردمــی	کــه	از	صبــح	امــروز	شــاهد	قطعــی	بــرق	بودنــد	به	تبــع	آن	
آب	خانه	هايشــان	قطــع	شــد	و	بعــد	هــم	مديريــت	بحــران	در	اولين	
اقــدام	ادارات	و	مــدارس	را	تعطيــل	کــرد؛	هرچنــد	کــه	پيــش	از	اقدام	

مســئوالن	زندگــی	در	خوزســتان	تعطيل	شــده	بــود!	
در	 تأخيــر	 مــورد	 در	 قبــل	 هفتــه	 چنــد	 انتقــادات	 از	 بعــد	
ــده	 ــر	ش ــی	چابک	ت ــران	کم ــت	بح ــاال	مديري ــانی	ها	ح اطالع	رس
ــح	 ــا	6	صب ــار	ت ــاعت	چه ــار	از	س ــن	ب ــانی	را	اي ــود	و	اطالع	رس ب
انجــام	داد	امــا	مــردم	نــه	برقــی	داشــتند	کــه	زيرنويــس	تلويزيــون	

بحراندرخوزستان؛مدیریتبهسبک»هرچهپیشآیدخوشآید«
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را	ببيننــد	و	نــه	آنتــن	موبايلــی	کــه	قــادر	بــه	دريافــت	پيامک	هــای	
ــند.	 ــدارس	باش ــی	ادارات	و	م تعطيل

در	بهمن	مــاه	ايــن	بــار	دوم	اســت	کــه	اهــواز	شــاهد	چنيــن	
وضعيتــی	اســت،	و	طبــق	معمــول	اوليــن	نســخه	»جلســه	درمانی«	
اســت،	جلســه	ســاعت	هشــت	و	30	دقيقــه	ترويــج	فرهنــگ	ايثــار	
ــود.	 ــن	آن	می	ش ــران	جايگزي ــتاد	بح ــه	س ــو	و	جلس ــهادت	لغ و	ش
ــا	 ــگاران	برگــزار	شــد	ت ــدون	حضــور	خبرن امــا	ايــن	جلســه	هــم	ب
ــا	 ــو	ب ــرای	گفتگ ــه	را	ب ــد	از	جلس ــاه	بع ــت	کوت ــگاران	فرص خبرن

ــند.	 ــته	باش ــتاندار	داش اس
ــوان	 ــرو	به	عن ــر	ني ــتان	وزي ــران	رخ	داده	در	خوزس ــال	بح ــه	دنب ب
نماينــده	دولــت	راهــی	اهــواز	می	شــود،	جلســه	دوم	ســتاد	بحــران	
قــرار	بــود	کــه	ســاعت	13	برگــزار	شــود	امــا	بــرای	ايــن	جلســه	هم	

ــد.	 ــوت	نش ــتان	دع ــانه	های	اس از	رس
ــا	و	 ــت،	نانوايی	ه ــده	اس ــتان	قفل	ش ــهرهای	خوزس ــياری	از	ش بس
ــتند،	 ــال	نيس ــا	فع ــتند،	پمپ	بنزين	ه ــل	هس ــا	تعطي ــان	فانتزی	ه ن
داروخانه	هــا	هــم	بــرق	ندارنــد.	خودپردازهــا	قطــع	هســتند	و	مــردم	

بــرای	تأميــن	مايحتــاج	اوليــه	خــود	دچــار	مشــکل	شــده	اند.	
پــس	از	گذشــت	ســاعت	ها	از	قطعــی	بــرق	و	آب	هنــوز	هــم	

مشــکل	در	11	شــهر	بــزرگ	خوزســتان	پابرجاســت،	طبــق	گفتــه	
ــا	و	 ــز	گرده ــاک	و	ري ــی	از	خ ــوب	ِگل	ناش ــتان	رس ــئوالن	اس مس
ــه	قطعــی	خطــوط	انتقــال	 ــت	ناشــی	از	مــه	شــديد	منجــر	ب رطوب
ــازار	ايــن	شــهرها	 ــر	کســبه	و	مغازه	هــای	ب ــرق	شــده	اســت.	اکث ب
ــت. ــن	اس ــا	پايي ــره	مغازه	ه ــد	و	کرک ــل	کرده	ان ــز	کار	را	تعطي ني
بــا	تــردد	در	ســطح	شــهرها	مشــاهده	می	شــود	کــه	در	حــال	حاضــر	
مــردم	بــه	دليــل	قطعــی	آب	بــا	چالــش	جــدی	مواجــه	و	بــه	خريــد	
ــود	 ــد	بااين	وج ــهر	روی	آورده	ان ــای	ســطح	ش ــی	از	مغازه	ه آب	معدن
ــا	 ــرای	تأميــن	آب	مايحتــاج	اوليــه	هــم	ب ســاکنان	ايــن	شــهرها	ب

ــد. ــکل	مواجه	ان مش
ــی	ادارات	و	 ــار	تعطيل ــراه	در	کن ــن	هم ــرق	و	تلف ــود	آب	و	ب در	نب
ــره	را	 ــز	کرک ــاری	ني ــای	تج ــب	واحده ــا،	اغل ــدارس	و	بانک	ه م

پائيــن	کشــيده	اند.
و	 شــده	اند	 خامــوش	 شــهر	 در	 راهنمــا	 چراغ	هــای	 اغلــب	
راننده	هــای	خودروهــا	کــه	عــادت	بــه	وجــود	چراغ	هــای	اخطــار	در	
ــا	ســردرگمی	 ــد	به	نوعــی	ب ــر	شــهرها	دارن برخــی	ميدان	هــا	و	معاب

مواجــه	شــده	اند.

مه گرفتگی و قطع برق
مديــرکل	مديريــت	بحــران	اســتانداری	خوزســتان	در	ايــن	
ــه	گرفتگــی	و	قطــع	خطــوط	و	 ــت	م ــه	عل ــد:	ب خصــوص	می	گوي
ــده	اســت. ــز	قطع	ش ــرق	13۲	و	۲30	و	400		آب	ني ــتگاه	های	ب ايس

ــرای	 ــالش	تيم	هــای	اعزام	شــده	ب ــه	ت ــا	اشــاره	ب ــدی	ب هاشــم	بال
ــی	 ــکالت	تمام ــش	مش ــرای	کاه ــزود:	ب ــرق	اف ــکل	ب ــع	مش رف
ــی	در	نوبــت	صبــح	شــنبه	و	ادارات	 مــدارس	و	مراکــز	آمــوزش	عال

ــتند. ــل	هس ــهرها	تعطي ــن	ش ــا	در	اي و	بانک	ه
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	عــدم	اطالع	رســانی	به	موقــع	در	
ــروز	مشــکالت	 ــه	ب خصــوص	تعطيلــی	مــدارس	و	ادارات	منجــر	ب
بيشــتری	ازجملــه	ترافيــک	در	برخــی	از	نقاط	شــهرهای	خوزســتان	

ــت. ــده	اس ش

اطالعیه آبفای خوزستان
قطعــی	بــرق	در	اســتان	تصفيه	خانــه	آب	ايــن	شــهرها	را	نيــز	دچــار	
مشــکل	و	از	شــبکه	خــارج	کــرده	اســت.	شــرکت	آبفــای	اســتان	نيز	
ــای	آب	 ــه		تصفيه	خانه	ه ــت	ک ــرده	اس ــالم	ک ــه	ای	اع در	اطالعي
شــماره	يــک	و	دو	اهــواز	بــه	دليــل	قطعی	بــرق	از	مــدار	خــارج	و	آب	
ــت.	 ــده	اس ــا	قطع	ش ــن	تصفيه	خانه	ه ــش	اي ــت	پوش ــق	تح مناط

ــد. ــن	می	کن ــواز	را	تأمي ــد	آب	اه ــا	90	درص ــن	تصفيه	خانه	ه اي
ــه	از	 ــرق	و	آب	ک ــی	ب ــودن	مشــکل	قطع ــه	دار	ب ــه	ادام ــا	توجــه	ب ب
صبــح	شــنبه	در	برخــی	از	شــهرهای	اســتان	خوزســتان	رخ	داده	بــود	

ــه	ای	 ــدور	اطالعي ــا	ص ــتان		ب ــتانداری	خوزس ــی	اس ــط	عموم رواب
ــهر،	 ــه،	ماهش ــاوی،	کارون،	حميدي ــواز،	ب ــهر	اه ــدارس	11	ش م
ــادان،	خرمشــهر	و	شــادگان	 هنديجــان،	هويــزه،	دشــت	آزادگان،	آب
شهرســتان	ايــن	اســتان	در	پــی	قطعــی	آب	و	بــرق	در	نوبــت	عصــر	

ــل	اعــالم	کــرد. تعطي
اســتاندار	خوزســتان	هــم	صبــح	امــروز	در	حاشــيه	ســتاد	بحــران	در	
جمــع	خبرنــگاران	اظهــار	کــرد:	بــه	دليــل	بــروز	پديــده	ريزگردهــا	
طــی	روزهــای	اخيــر	شــاهد	افزايــش	خــاک	گرفتگــی	بوديــم	و	مــه	

بــر	آن	ســوار	شــده	و	مشــکالتی	ايجــاد	کــرده	اســت.
ــن	توانســتيم	يــک	 ــل	از	اي ــان	اينکــه		قب غالمرضــا	شــريعتی	بابي
ســری	از	پســت	های	فــوق	توزيــع	را	شستشــو	داده	ولــی		بــا	توجــه	
ــوده	موفــق	 ــرق	35	هــزار	کيلومتــر	ب ــه	اينکــه	خطــوط	انتقــال	ب ب
ــن	 ــزود:		همچني ــديم،	اف ــت	ها	نش ــی	پس ــوی	مابق ــه	شستش ب
ايســتگاه	های	توزيــع	عــادی	و	همچنيــن	بــاالی	34	هــزار	در	

ــم. ــازی	کني ــل	پاک	س ــور	کام ــتيم		به	ط ــتان	را	نتوانس اس

استاندار؛ چشم به راه باران
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	بــارش	بــاران	می	توانــد	منجــر	بــه	کاهش	
مشــکالت	شــود،	گفــت:	وضعيــت	مــه	امــروز	پيش	بينی	شــده	بــود	
ــارج	می	شــود	 ــدار	خ ــدادی	از	ايســتگاه	ها	از	م ــه	تع ــی	اينکــه	چ ول

قابــل	پيش	بينــی	نبــود.
بــارش	بــاران	می	توانــد	منجــر	بــه	کاهــش	مشــکالت	شوداســتاندار	

خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	ميــزان	رطوبــت	در	اهــواز	بــه	باالی	
ــاً	ديشــب	از	ســاعت	 ــان	کــرد:	تقريب 97	درصــد	رســيده	اســت،	بي
ــز	 ــون	ني ــه	و	تاکن ــن	مشــکل	مواج ــا	اي ــف	ب 1۲	در	مناطــق	مختل

ــه	دارد. ادام
ــا	دچــار	مشــکل	 ــت	م ــه	اينکــه	خــط	400	کيلوول ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــاره	 ــره	پ ــوط	از	روی	مق ــی	از	خط ــرد:	يک ــوان	ک ــت،	عن ــده	اس ش
ــاده	و	آن	مســير	را	هــم	 ــام	افت ــدر	ام 	بن شــده	و	روی	آزادراه	اهــوازـ	

ــت. ــده	اس ــدود	و	راه	بسته	ش مس
ــه	از	 ــن	زمين ــات	الزم	در	اي ــرد:	اقدام ــار	ک ــه	اظه ــريعتی	در	ادام ش
ــای	 ــد	از	نيروگاه	ه ــد	واح ــون	چن ــده	و	اکن ــوع	شروع	ش ــان	وق زم
آبــادان	و	خرمشــهر	وارد	مــدار	و	بــه	ايســتگاه	ها	منتقل	شــده	اســت.
وی	گفــت:	آب	پخش	هايــی	را	بــرای	نقــاط	حســاس	مثــل	
بيمارســتان	آمــاده	کــرده	و	درعين	حــال	آب	پخش	هــای	شــهرهای	
بــدون	مشــکل	بــه	شــهرهای	مشــکل	دار	بــرای	کمــک	بــه	توزيــع	

آب	فراخوانــده	شــده	اند.

تأخیر و لغو  پروازها
بــا	توجــه	بــه	مــه	و	گردوغبــار	و	کاهــش	ديــد	مديــرکل	
ــه	 	اهــواز	ب ــرواز	تهــرانـ	 فرودگاه	هــای	خوزســتان	گفــت:	چهــار	پ
ــد.	 ــام	ش ــر	انج ــا	تأخي ــم	ب ــد	ک ــعاع	دي ــظ	و	ش ــه	غلي ــل	م دلي

ــرواز	از	مقصــد	 ــار	پ ــروز	چه ــرد:	ام ــار	ک ــی	اظه ــا	رضاي محمدرض
تهــران	بــه	فــرودگاه	اهــواز	بــه	دليــل	مــه	غليــظ	تأخيــر	داشــتند.
ــتان	 ــرودگاه	اس ــد	ف ــه	مقص ــران	ب ــرواز	از	ته ــار	پ ــزود:	چه وی	اف
ــی	ســاعت	9	کــه	 ــه	دليــل	ديــد	کــم	انجــام	نشــد	ول خوزســتان	ب

ــا	شــديم. ــاره	پروازه ــاده	انجــام	دوب ــد	آم ــوب	ش ــد	خ دي
ــرکت	 ــه	ش ــرد:	البت ــح	ک ــتان	تصري ــی	خوزس ــرکل	هواپيماي مدي
ــود. هواپيمايــی	ماهــان	مســيرهای	ديگــر	را	نيــز	تعطيــل	کــرده	ب
ــای	 ــت	در	فرودگاه	ه ــون	وضعي ــت:	هم	اکن ــه	گف ــی	در	ادام رضاي

ــه	دارد. ــانی	ادام ــت	و	خدمات	رس ــادی	اس ــتان	ع اس

اظهارات استاندار در ظهر شنبه
ــروز	مشــکل	در	خطــوط	انتقــال	 بعــد	از	گذشــت	چنــد	ســاعت	از	ب
ــتان	 ــتاندار	خوزس ــنبه	اس ــر	ش ــتان	ظه ــتان	خوزس ــرق	و	آب	اس ب
گفــت:		پســت	اصلــی	بــرق	نيــروگاه	راميــن	وصــل	و	مناطــق	تحت	
ــدار	 ــرق	و	آب	پاي ــده	از	ب ــا	دو	ســاعت	آين ــروگاه	ت ــن	ني پوشــش	اي

می	شــوند. بهره	منــد	
ــواز	 ــرق	اه ــی	آب	و	ب ــکل	قطع ــت:	مش ــريعتی	گف ــا	ش غالمرض
ــن	 ــرب	اي ــمال	غ ــتگاه	ش ــت	و	ايس ــی	اس ــی	فن ــال	بررس در	ح
ــاد	 ــه	کيان	آب ــرق	منطق ــن	ب ــده	و	همچني ــرق	دار	ش ــتان	ب شهرس

ــت. ــده	اس ــل	ش ــل	وص ــور	کام به	ط
ــرد:	 ــح	ک ــتان	ها	تصري ــر	شهرس ــت	ديگ ــه	وضعي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــج	ايســتگاه	وارد	 ــج	ايســتگاه	خرمشــهر	از	پن ــار	ايســتگاه	از	پن چه
ــن	 ــل	و	اي ــکالت	ح ــد	مش ــز	50	درص ــادان	ني ــده	و	در	آب ــدار	ش م
در	حالــی	اســت	کــه	مشــکل	قطعــی	آب	و	بــرق	شــادگان	به	طــور	
کامــل	برطــرف	و	ايســتگاه	اصلــی	ماهشــهر	نيــز	وصــل	و	

ــت. ــی	اس ــال	بررس ــی	در	ح ــتگاه	های	فرع ايس

برق تصفیه خانه وصل شد
بعــد	از	گذشــت	چنديــن	ســاعت	از	قطعــی	بــرق	و	آب	مديرعامــل	
ــه	شــماره	 ــرق	تصفيه	خان ــت:	ب ــواز	گف شــرکت	آب	و	فاضــالب	اه

يــک	و	دو	اهــواز	وصــل	و	وارد	مــدار	شــدند.
ــرق	 ــروز	ب ــر	ام ــاعت	1۲	ظه ــرد:	از	س ــار	ک ــی	اظه غالمرضــا	برات

ــد. ــدار	ش ــده	و	وارد	م ــل	ش ــماره	دو	وص ــه	ش تصفيه	خان
ــان	 ــا	زم ــاط	ب ــواز	در	ارتب ــالب	اه ــرکت	آب	و	فاض ــل	ش مديرعام
ــبکه	 ــون	ش ــت:	چ ــواز	گف ــف	اه ــق	مختل ــدن	آب	مناط وصــل	ش
خالــی	بــوده	چندســاعتی	يعنــی	حــدود	پنــج	ســاعت	بعــد	آبگيــری	
ــدن	 ــرق	دار	ش ــد	از	ب ــاعت	بع ــج	س ــن	پن ــود.	بنابراي ــام	می	ش انج

تصفيه	خانه	هــا	آب	مناطــق	نيــز	وصــل	می	شــود.

700 هزار بشکه نفت ضرر
قطعــی	بــرق	نه	تنهــا	بــرای	مــردم	ايجــاد	مشــکل	کــرده	بلکــه	بــه	
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گفتــه	مديرعامــل	شــرکت	ملــی	مناطــق	نفت	خيــز	جنــوب،	قطعی	
شــبکه	برق	در	ســاعات	گذشــته،	موجب	شــد	بخشــی	از	تأسيســات	
فراورشــی	ايــن	شــرکت	در	منطقــه	اهــواز	از	مــدار	عمليــات	خــارج	
و	توليــد	ايــن	شــرکت	حــدود	700	هــزار	بشــکه	کاهــش	داده	شــود.
بيــژن	عالــی	پــور	تصريــح	کــرد:	بخشــی	از	ايــن	کاهــش	به	منظــور	
ايجــاد	ظرفيــت	بــرای	دريافــت	نفــت	خــام	مياديــن	غــرب	کارون	

بــه	ميــزان	300	هــزار	بشــکه	بــوده	اســت.	
وی	افــزود:	بااتصــال	دوبــاره	بــرق	و	راه	انــدازی	تدريجــی	تأسيســات	
ــش	 ــده	و	کاه ــر	گرفته	ش ــه	از	س ــق	برنام ــد	مطاب ــی	تولي فراورش

ســاعات	گذشــته	نيــز	تــا	حــد	ممکــن	جبــران	خواهــد	شــد.

شبکه مخابرات پر
ــب	۲4	ســاعت	گذشــته	 ــرات	از	ديگــر	مصائ ــی	شــبکه	مخاب قطع
خوزســتان	بود،	حســين	فــالح	جوشــقانی،	معــاون	نظــارت	و	اعمال	
مقــررات	ســازمان	تنظيــم	مقــررات	و	ارتباطــات	راديويــی	در	ايــن	
رابطــه	گفــت:	از	ســاعت	۲	بامــداد،	بــه	دليــل	رطوبــت	شــديد	و	مــه	
گرفتگــی،	سيســتم	بــرق	در	اســتان	خوزســتان	دچــار	اختــالل	شــد	
ــرق	 ــتم	ب ــز	از	سيس ــراه	ني ــن	هم ــايت	های	تلف ــه	س و	ازآنجايی	ک
اســتفاده	می	کننــد،	ايــن	قطعــی	بــرق	روی	دســتگاه	های	ارتباطــی	

تأثيــر	گذاشــت.
وی	بابيــان	اينکــه	در	پــی	بــروز	ايــن	مشــکل،	اپراتورهــای	تلفــن	
ــد،  ــتفاده کرده ان ــراری )UPS ( اس ــرق اضط ــتم ب ــراه از سيس هم
ــا	4	 ــتر	از	3	ت ــز	بيش ــراری	ني ــرق	اضط ــری	ب ــا	بات ــه	داد:	ام ادام
ــا،	از	 ــن	باتری	ه ــام	اي ــال	اتم ــه	دنب ــد	و	ب ــل	نمی	کن ــاعت	عم س
ــراه	در	 ــن	هم ــايت	های	تلف ــروز،	س ــح	ام ــدود	7	صب ــاعت	ح س

ــد.	 ــارج	ش ــدار	خ ــتان،	از	م ــن	اس ــهر	اي ــدود	10	ش ح
فــالح	جوشــقانی	بــا	تأکيــد	بااينکــه	تــا	زمانــی	کــه	مشــکل	قطعی	
ــدار	 ــه	م ــايت	را	ب ــداد	س ــن	تع ــوان	اي ــود	نمی	ت ــع	نش ــرق	رف ب
بازگردانــد،	افــزود:	مشــکل	بــه	وجــود	آمــده	ســبب	قطــع	بيــش	از	
نيمــی	از	شــبکه	تلفــن	همــراه	در	اســتان	خوزســتان	شــده	اســت.	
ــل	 ــايت	های	موباي ــه	س ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــوری	ب ــاون	رگوالت مع
ــرار	 ــان	برق ــور	همچن ــزل	ژنرات ــری	دي ــل	به	کارگي ــه	دلي ــی	ب اصل
اســت،	تأکيــد	کــرد:	قطــع	ارتبــاط	مربــوط	بــه	ســايت	های	
ــی	 ــت	بام	برخ ــهر	و	روی	پش ــطح	ش ــه	در	س ــت	ک ــی	اس عموم

منــازل،	نصب	شــده	اســت.	
ــوخت	 ــی	س ــان،	حت ــن	مدت	زم ــی	اي ــه	ط ــد	براينک ــا	تأکي وی	ب
ديــزل	ژنراتورهــا	نيــز	بــه	اتمــام	رســيده	اســت،	گفــت:	بــا	تمهيدات	
صــورت	گرفتــه	سوخت	رســانی	مجــدد	بــه	ايــن	ســايت	ها	

انجام	شــده	اســت.	
فــالح	جوشــقانی	بابيــان	اينکــه	نيمــی	از	خطــوط	موبايــل	مربــوط	
بــه ســايت های BTS عمومــی در پی بحران بــه وجود آمــده، از	مدار	
ــوط	 ــاط	خط ــراری	ارتب ــزود:	مشــکلی	در	برق ــده	اســت،	اف خارج	ش

ــت	در	ايــن	اســتان	گــزارش	نشــده	اســت.	 تلفــن	ثاب

ــرای	 ــتان	ب ــتان	خوزس ــردم	اس ــی	از	م ــالم	عذرخواه ــا	اع وی	ب
مشــکل	بــه	وجــود	آمــده،	تأکيــد	کــرد	کــه	تــا	زمانــی	کــه	سيســتم	
ــوط	را	متصــل	 ــن	خط ــاط	اي ــوان	ارتب ــود،	نمی	ت ــال	نش ــرق	نرم ب

ــرد.	 ک
ــرد:	مســئوالن	در	وزارت	ارتباطــات	 ــد	ک ــوری	تأکي ــاون	رگوالت مع
ــود	 ــه	وج ــع	مشــکل	ب ــرای	رف ــالش	ب ــا	در	ت ــاير	وزارتخانه	ه و	س

آمــده	هســتند.	

وزیر نیرو چه گفت؟
وزيــر	نيــرو	هــم	کــه	پيــش	از	ظهــر	امــروز	بــرای	بررســی	مشــکل	
ــران	در	 ــت	بح ــتاد	مديري ــه	س ــد	از	جلس ــده	بع ــتان	ش وارد	خوزس
گفتگــو	بــا	رســانه	ها	ضمــن	عذرخواهــی	از	بــروز	مشــکالت	بــرای	
مــردم	خوزســتان،	در	مــورد	دليــل	مشــکالت	رخ	داده	توضيــح	داد.
ــز	 ــنگين	ني ــای	س ــگام	بارش	ه ــه	در	هن ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	فعاليــت	خــود	ادامــه	داده	اســت،	افــزود:	وجــود	 ــرق	ب صنعــت	ب
ــد	بلکــه	 ــد	ايجــاد	مشــکل	کن ــی	نمی	توان ــار	هــم	به	تنهاي گردوغب
بــر	روی	تأسيســات،	خطــوط	و	پســت	های	بــرق	نشســته	و	

ــد. ــاد	نمی	کن ــکلی	ايج ــده	و	مش ــرف	ش برط
ــد	 ــروز	می	کن ــی	ب ــکل	زمان ــرد:	مش ــان	ک ــرو	خاطرنش ــر	ني وزي
ــا	اضافــه	شــدن	رطوبــت	 ــوده	و	ب ــار	دارای	امالحــی	ب کــه	گردوغب
ــرده	 ــرق	را	حســاس	ک ــت	ب ــی	صنع تأسيســات	و	رله	هــای	حفاظت
ــوده	به	صــورت	 ــق	ب ــد	به	صــورت	کامــل	عاي ــی	کــه	باي و	تجهيزات

هــادی	درمی	آينــد.
ــا	 ــه	اينکــه	تمامــی	تأسيســات	متناســب	ب ــا	اشــاره	ب وزيــر	نيــرو	ب
ــن	 ــرد:	اي ــار	ک ــت،	اظه ــده	اس ــتانداردها	ساخته	ش ــن	اس باالتري
ــدی	 ــرايط	جدي ــه	ش ــوده	ک ــابقه	ای	ب ــای	بی	س ــا،	پديده	ه پديده	ه

ــرده	اســت. ــا	ايجــاد	ک ــرای	م را	ب

1400 مگاوات خاموشی
ــی	 ــگاوات	خاموش ــزار	و	400	م ــک	ه ــدود	ي ــه	ح ــان	اينک وی	بابي
ــتان	رخ	داده	 ــتان	خوزس ــرقی	اس ــوب	ش ــوب	و	در	جن ــواز،	جن در	اه
ــروگاه	اعــم	از	نيروگاه	هــای	راميــن،	زرگان،	 ــج	ني ــزود:	پن اســت،	اف
ــت. ــده	اس ــد	خارج	ش ــدار	تولي ــهر	از	م ــادان	و	ماهش ــهر،	آب خرمش
چيــت	چيــان	بابيــان	اينکــه	از	طلــوع	آفتــاب	و	بــا	کاهــش	رطوبــت	
ــدار	 ــج	پســت	ها	وارد	م ــه	به	تدري ــده	ک ــود	آم ــه	وج ــکان	ب ــن	ام اي
ــد	 ــده	و	تولي ــدار	ش ــروگاه	وارد	م ــار	ني ــون	چه ــت:	تاکن ــوند،	گف ش

بــرق	در	حــال	انجــام	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	تنهــا	نيــروگاه	»راميــن«	وارد	مــدار	نشــده	
اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	ايــن	نيــروگاه	نيــز	طــی	يکــی	دو	ســاعت	

آينــده	وارد	مــدار	خواهــد	شــد.
ــر	نيــرو		بابيــان	اينکــه	تمــام	پســت	های	انتقــال	۲30	ولــت	و	 وزي
400	کيلوولــت	وارد	مــدار	شــده	اند،	تصريــح	کــرد:	در	حــال	حاضــر	
بيــش	از	90	درصــد	از	کل	مشــترکان	اســتان	خوزســتان	دارای	بــرق	

. هستند
ــواز	 ــهر	اه ــرق	در	ش ــود	ب ــه	نب ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــان	اينک وی	بابي
نمی	توانســت	 هــم	 آب	 پمپــاژ	 ايســتگاه	های	 و	 تصفيه	خانــه	
فعاليــت	کنــد،	يــادآور	شــد:	در	ســاعت	1۲	بــا	يــک	خــط	توانســتيم	
ــاعت	13:15	 ــانده	و	در	س ــماره	دو	رس ــه	ش ــه	تصفيه	خان ــرق	را	ب ب
هــم	تصفيه	خانــه	شــماره	دو	بــه	مــدار	وارد	شــد	و	در	حــال	حاضــر	
همــه	تصفيه	خانه	هــا	و	ايســتگاه	های	پمپــاژ	بــا	صــد	درصــد	

ــتند. ــت	هس ــال	فعالي ــت	در	ح ظرفي
چيــت	چيــان	خاطرنشــان	کــرد:	بيــش	از	دو	ســاعت	طــول	خواهــد	
ــه	و	 ــدون	دغدغ ــردم	ب ــر	و	م ــده	ُپ ــای	خالی	ش ــا	لوله	ه ــيد	ت کش

مشــکل	از	آب	برخــوردار	شــوند.

اعتبار رفع مشکل بعد از وقوع حادثه
ــدت	در	 ــرای	درازم ــه	اتخــاذ	تصميمــات	جــدی	ب ــا	اشــاره	ب وی		ب
ــرد:	 ــح	ک ــی،	تصري ــن	حوادث ــوع	چني ــگيری	از	وق ــوص	پيش خص
ــام	 ــرات	تم ــرات	و	تغيي ــرای	تعمي ــار	ب ــان	اعتب ــارد	توم 100	ميلي
ــتان	 ــت	های	اس ــال	و	پس ــوط	انتق ــا،	خط ــره	ه ــای	مق زنجيره	ه

ــد. ــاص	داده	ش ــتان	اختص خوزس
ــش	های	 ــرای	دادن	پوش ــارات	ب ــن	اعتب ــه	داد:	اي ــرو	ادام ــر	ني وزي
عايــق	به	تمامــی	پســت	ها	و	خريــداری	15	دســتگاه	»مقــره	
ــار	 ــتان	دچ ــه	اس ــواردی	ک ــام	م ــا	در	تم ــه	ت ــور«	اختصاص	يافت ش
ــريعاً	شستشــو	داده	و	 ــا	را	س ــم	آن	ه ــد	بتواني ــد	ش ــار	خواه گردوغب

ــد ــتانی	رخ	نده ــهروندان	خوزس ــرای	ش ــکلی	ب مش
اســماعيل	ارزانــی	بيرگانــی	فرمانــدار	اهــواز	هــم	علــت	قطــع	بــرق	
ــرده	 ــوان	ک ــوا	عن ــت	96	درصــدی	ه ــاک	و	رطوب ــواز	را	گردوخ اه
ــل	 ــواز	وص ــاط	اه ــتر	نق ــرق	بيش ــر	ب ــال	حاض ــد:	در	ح و	می	گوي
شــده	اســت	و	نقــاط	ديگــر	شــهر	نيــز	تــا	ســاعات	آينــده	متصــل	

می	شــوند.
ــاعات	 ــی	س ــود	ط ــرايط	موج ــه	ش ــان	اينک ــی	بابي ــی	بيرگان ارزان
آينــده	بــه	حالــت	عــادی	برمی	گــردد،	بيــان	کــرد:	پــس	از	بازديــد	
ــواز	 ــرق	اه ــتگاه	های	ب ــی	از	ايس ــماره	دو	و	يک ــه	ش از	تصفيه	خان
ــع	شــد. ــرق	رف ــس	از	وصــل	شــدن	ب ــن	مناطــق	پ مشــکالت	اي
بنابرايــن	گــزارش	بيــش	از	13	ســال	اســت	کــه	خوزســتانی	هــا	در	
حــال	خــوردن	غبــار	و	مدفــون	شــدن	زيــر	خروارهــا	خاکنــد	و	ايــن	
ــار	هســتند،	 ــردم	شــاهد	روی	ديگــر	ســکه	گردوغب روزهــا	هــم	م
ــردم	را	 ــی	م ــه	زندگ ــا	شــهر	و	اســتان	ک ــا	نه	تنه ــز	گرده ــاال	ري ح

ــد. ــل	کرده	ان تعطي
اينجــا	خوزســتان	اســت	و	تکــرار	روزهــای	غبارآلــود	و	مصائــب	آن	
شــهرها	و	مردمانــش	را	از	تــک	و	تــا	انداختــه	اســت،	ناقــوس	مــرگ	
در	اهــواز	نواختــه	شــده	و	مردمــی	کــه	ســال	های	جنــگ	آن	هــا	را	از	

ــه	اســت	حــاال	خســته	تر	از	هميشــه	اند.	 ــا	نينداخت پ
راسـتی	بـرای	آن	ها	که	حـاِل	امـروز	اهـواز	را	»بی	سـابقه«	می	دانند:	

درماندگـی	مردم	ايـن	ديار	»واقعاً«	بی	سـابقه	اسـت...
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طبیعتبکرمازندران
اسیرزباله/عیاربخشی
طالیکثیفدرتنکابن

طبیعــت بکــر مازنــدران ســال هاســت 
از معضــل زبالــه رنــج مــی بــرد و اســیر 

ایــن طــای کثیــف شــده اســت. 
ــت محیطی  ــای زیس ــه و آالیندگی ه زبال
آن یکــی از موضوعاتــی اســت کــه برای 
فــراوری ایــن طــای کثیــف و بهره منــد 
شــدن از مزایــا و درآمدهای پایــدار آن از 

تکنولــوژی روز دنیــا اســتفاده کنند.

شهرســتان	های	تنکابــن،	رامســر	و	عباس	آبــاد	کــه	ازلحــاظ	
جاذبه	هــای	گردشــگری	بی	نظيــر	هســتند،	ســالهای	مديــدی	
ــای	 ــر	و	دري ــت	بک ــرده	و	طبيع ــه	رنج	ب ــل	زبال ــه	از	معض ــت	ک اس

ــت. ــده	اس ــيرابه	هايش	ش ــه	و	ش ــير	زبال ــان	اس زيبايش
هرچنــد	مســئوالن	مناطــق	مختلــف	تــالش	هــای	زيــادی	بــرای	
بهره منــدی از توانمندی هــا و ظرفيــت خالقانــه	بخــش خصوصــی	
ــرژی	 ــه	ان ــل	آن	ب ــه	و	تبدي ــت	زبال ــه	بازياف ــاخت	کارخان ــرای	س ب
منتهــی	شــده	انــد	امــا	همچنــان	طــالی	کثيــف	در	مازنــدران	بــی	

ــده	اســت. ــار	مان عي
ــا	اشــاره	بــه	معضــل	 ــدار	ويــژه	تنکابــن	ب معــاون	اســتاندار	و	فرمان
زبالــه	در	شهرســتان	بــه	انعقــاد	تفاهمنامــه	بــرای	ســاخت	کارخانــه	
بازيافــت	در	شهرســتان	اشــاره	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد:	امضــای	اين	
تفاهم	نامــه	بــه	معنــای	اعــالم	نيــاز	اســتان	مازنــدران	و	شهرســتان	
ــری	از	 ــا	به	کارگي ــد	ب ــای	جدي ــاخت	پروژه	ه ــت	س ــن	جه تنکاب

دانــش	روز	دنياســت.
ــئوالن	 ــای	مس ــا	پيگيری	ه ــزود:	ب ــو	اف ــينی	ج ــر	حس ــيد	امي س
ــن،	 ــتان	های	تنکاب ــردم	شهرس ــده	م ــتانی،	شــهری	و	نماين شهرس
رامســر	و	عباس	آبــاد	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	و	تأکيــد	
اســتاندار	مازنــدران	مبنــی	برجــذب	ســرمايه	گذار	بخــش	خصوصــی	
جهــت	احــداث	کارخانــه	بازيافــت	زبالــه	بــه	انــرژی	بــا	تکنولــوژی	
ــرکت	 ــراه	ش ــه	هم ــی	ب ــرمايه	گذار	خارج ــرکت	س ــان،	ش روز	جه
ــا	 ــاوری	روز	دني ــن	فن ــا	آخري ــد	ت ــی	قــول	دادن مجــری	طــرح	ايران
را	در	ســاخت	ايــن	کارخانــه	در	شهرســتان	تنکابــن	بــکار	بگيرنــد.
وی	بابيــان	اينکــه	ايــن	امــر	بــا	اســتقبال	مديــران	محلــی	مواجــه	
شــده	اســت،	اضافــه	کــرد:	از	همــه	مســئوالن	اســتان	مازنــدران	و	
شهرســتان	های	تنکابــن،	رامســر	و	عباس	آبــاد	انتظــار	مــی	رود	کــه	
نســبت	بــه	رفــع	مشــکل	زبالــه	اهتمــام	جــدی	داشــته	باشــند	زيــرا	

پســماند،	مشــکل	اساســی	مناطــق	گردشــگری	اســت.
پروفسـور	کريسـتين	کخ	سـرمايه	گذار	خارجـی	و	مختـرع	و	صاحب 
تکنولـوژی آلمانـی kdv هـم گفـت: ايـده مـا بـرای سـاخت	ايـن	
کارخانـه	برگرفتـه	از	فرايند	بدن	انسـان	بـوده	و	ما	بر	اسـاس	تجزيه	

مـواد	غذايـی	در	بـدن	انسـان	ايـن	کارخانـه	را	طراحـی	کرده	ايم.
وی	افـزود:	بـا	سـاخت	ايـن	کارخانـه،	ديگـر	از	آلودگی	زبالـه	خبری	
نيسـت	بلکـه	از	آن	می	توان	مواد	ارزشـمندی	چـون	ديزل،	بـرق	و	از	
شـيرابه	آن	نيـز	آب	شـرب	و	آب	غنی	جهـت	مصارف	کشـاورزی	به	
دسـت	آورد	وبرنامه	ما	اين	اسـت	کـه	از	زباله	های	دورريـز	و	بی	ارزش	
اسـتفاده	بهينه	کـرده	و	محيط	زيسـت	تخريب	شـده	را	احيـاء	کنيم.

پروفســور	کــخ	بابيــان	اينکــه	ظرفيــت	کارخانــه	بازيافــت	زبالــه	بــه	
ــتگی	دارد،	 ــود	بس ــه	وارد	آن	می	ش ــه	ای	ک ــزان	زبال ــه	مي ــرژی	ب ان
ــه	 ــن	کارخان ــه	اي ــه	در	روزب ــن	زبال ــا	ورود	500	ت ــرد:	ب ــح	ک تصري
ــرد	ه	و	 ــد	ک ــزل	تولي ــاعت	دي ــر	در	س ــزار	ليت ــار	ه ــوان	چه می	ت

ــه	دســت	آورد. ــرق	ب ــت	ب ــا	16	مگاباي ــادل	15	ت ــی	مع نيروگاه
وی	اســتان	مازنــدران	را	منطقــه	ای	بکــر	و	گردشــگر	پذيــر	در	

ــن	 ــران	توصيــف	کــرد	و	گفــت:	حفاظــت	از	محيط	زيســت	در	اي اي
منطقــه	آن	طــور	کــه	بايــد	توســعه	يافته	نبــوده	و	حمايت	مســئوالن	
ــوژی	و	تســهيل	در	 ــن	تکنول ــريع	تر	اي ــه	س ــد	هرچ ــهری	و	تأيي ش
ــاندن	 ــيب	رس ــتر	آس ــد	از	بيش ــی	آن	می	توان ــات	اجراي ــاز	عملي آغ
بــه	طبيعــت	جلوگيــری	کنــد	و	از	درآمــد	حاصــل	از	کارخانــه	

محيط	زيســت	تخريب	شــده	را	احيــاء	کــرد.
ــی	 ــوع	آلودگ ــچ	ن ــه	هي ــن	کارخان ــه	اي ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي وی	ب
ــزل	 ــوخت	دي ــزود:	از	س ــد،	اف ــاد	نمی	کن ــت	ايج ــرای	محيط	زيس ب
ــا،	 ــا،	ســوخت	ورودی	کارخانه	ه ــرای	مصــارف	خودروه ــوان	ب می	ت

ــرد. ــتفاده	ک ــت	و	...	اس ــا	و	ج ــوخت	هواپيم س
رئيس	شـورای	اسـالمی	شـهر	تنکابن	هم	ضمـن	ابراز	خرسـندی از 
انعقاد تفاهم نامـه )mou ( گفت: اين کارخانه بـا	آخرين	تکنولوژی	
روز	دنيـا	برای	نخسـتين	بـار	در	ايران،	در	شهرسـتان	تنکابن	سـاخته	
می	شـود	و	با	توجـه	به	اينکه	بيشـتر	نقـاط	کشـورمان	درگير	معضل	
زبالـه	هسـتند،	اميد	مـی	رود	کـه	بهره	گيـری	از	اين	فنـاوری	مهم	در	

سطح	کشـور	بسـط	داده	شود.
ــا	همــکاری	شــهروند	دلســوز	تنکابنــی	و	 ــزود:	ب تقــی	پزشــکی	اف
شــرکت	مجــری	ســازا	دژ،	زمينــه	حضــور	ســرمايه	گذاران	خارجــی	
بخــش	خصوصــی	در	تنکابــن	فراهــم	شــد	و	ايــن	شــرکت	درزمينه	
فــراوری	زبالــه	در	جهــان	و	تبديــل	آن	بــه	ســوخت	بــاارزش	حــرف	
بــرای	گفتــن	داشــته	و	ازنظــر	اســتانداردهای	بين	المللــی	در	

ــرار	دارد. ــه	ق ــن	رتب باالتري
ــن	 ــل	اي ــه	عوام ــا	و	بررســی	هايی	ک ــا	بازديده ــرد:	ب ــه	ک وی	اضاف
ــام	 ــن	انج ــر	تنکاب ــرده	س ــه	پ ــايت	زبال ــی	در	س ــرکت	خارج ش
ــا	هزينــه	 ــرژی	ب ــه	ان ــه	ب ــه	بازيافــت	زبال ــد،	قــرار	شــد	کارخان دادن
ــهرداری	 ــده	و	ش ــايت	احداث	ش ــن	س ــی	در	اي ــرمايه	گذار	خارج س

ــذارد. ــان	بگ ــن	را	در	اختيارش ــط	زمي ــن	فق تنکاب
ــن	 ــان	در	اي ــوژی	جه ــن	تکنول ــه	باالتري ــان	اينک ــکی	بابي پزش
ــت:	 ــار	داش ــت،	اظه ــده	اس ــازندگانش	ديده	ش ــط	س ــه	توس کارخان
تفاهم	نامــه	اوليــه	امضــا	و	آمادگــی	شهرســتان	های	تنکابــن،	
ــن	 ــداث	اي ــرای	اح ــان	ب ــزم	آن ــزم	ج ــاد	و	ع ــر	و	عباس	آب رامس

کارخانــه	در	تنکابــن	اعالم	شــده	اســت.
رئيس	شـورای	اسـالمی	شـهر	تنکابن	با	تأکيد	بر	اينکه	اين	کارخانه	
حتی	به	انـدازه	دودکش	بخـاری	خانگی	هـم	آلودگی	نـدارد،	افزود:	با	
سـاخت	اين	کارخانـه،	زباله	هـای	منطقه	به	بـرق	و	سـوخت	باارزش	
ديـزل	و	شـيرابه	های	آن	بـه	آب	شـرب	تبديـل	می	شـوند	که	ضمن	
رفع	آلودگی	زيسـت	محيطی	و	احيای	محيط	زيسـت،	درآمـدی	پايدار	

هـم	بـرای	منطقه	ايجاد	می	شـود.
پزشــکی	گفــت:	خوشــبختانه	بــا	توجــه	بــه	تأکيــد	دولــت	
ــازمان	 ــس	س ــت،	رئي ــت	از	محيط	زيس ــر	حفاظ ــد	ب ــر	و	امي تدبي
ــا	 محيط	زيســت	کشــور	طــی	نشســتی	کــه	ايــن	ســرمايه	گذاران	ب

ــد. ــه	تأکيددارن ــوع	کارخان ــن	ن ــداث	اي ــر	اح ــتند،	ب وی	داش
ــران	مرتبــط	 ــا	مســئوالن	امــر	و	مدي ــزود:	انتظــار	مــی	رود	ت وی	اف
اســتان	بــه	رونــد	ســاخت	ايــن	کارخانــه	کمــک	کــرده	و	کارهــای	

اداری	مربــوط	بــه	آن	را	تســهيل	کننــد	تــا	مــردم	غــرب	مازنــدران	از	
ايــن	معضــل	رهايــی	يابنــد.

پزشــکی	بــا	اشــاره	بــه	اســتفاده	کشــورهای	پيشــرفته	دنيــا	از	ايــن	
تکنولــوژی	نظيــر	کشــورهای	اروپايــی،	کانــادا،	آمريــکا،	آمريــکای	
ــت	و	 ــن	و	رش ــز	قزوي ــران	ني ــه	داد:	در	اي ــه	و	...	ادام ــن،	ترکي التي
شــهرهای	ديگــر	و	...پيگيــر	ســاخت	ايــن	کارخانــه	و	بهره	گيــری	از	

ــوژی	در	شــهرهای	خــود	هســتند. ايــن	تکنول

وضعیت موجود زباله شرم آور است
ــن	 ــه	اي ــالم	اينک ــا	اع ــن	ب ــورای	اســالمی	شــهر	تنکاب ــس	ش رئي
ــاخته	 ــتان	س ــن	شهرس ــاله	در	اي ــم	انداز	۲0	س ــا	چش ــه	ب کارخان
ــه	در	تنکابــن	و	 می	شــود،	خاطرنشــان	کــرد:	وضعيــت	موجــود	زبال
ــردم	 ــرمنده	م ــا	ش ــوده	و	م ــرم	آور	ب ــوار	ش ــهرهای	هم	ج ــر	ش ديگ
هســتيم	امــا	در	تمــام	ايــن	ســال	ها	تــالش	خــود	را	در	جهــت	رفــع	
ايــن	معضــل	کــرده	و	اکنــون	اميدواريــم	بــا	تســريع	در	ســاخت	اين	
کارخانــه	توســط	متوليــان	امــر،	از	ايــن	معضــل	نجــات	پيداکــرده	و	

ــم. ــا	کني ــود	را	احي محيط	زيســت	خ
پزشـکی	دربـاره	زباله	هـای	عفونـی	تنکابن	هـم	گفت:	بـا	همکاری	
بخـش	خصوصـی	کـه	از	سـوی	شـبکه	بهداشـت	و	درمـان	تنکابن	
معرفـی	شـد،	دسـتگاه	زباله	سـوز	عفونـی	در	سـايت	زبالـه	پرده	سـر	
تنکابن	مستقرشـده	و	تمامـی	زباله	های	عفونـی	تنکابن	به	وسـيله	اين	
دسـتگاه	امحـاء	می	شـود	و	بـر	اسـاس	آمـار	شـبکه	بهداشـت	و	درمان	
تنکابن،	هيـچ	آلودگی	زيسـت	محيطی	بـرای	طبيعت	ايجـاد	نمی	کند.
ياسـر	گليج	رئيس	شـورای	اسـالمی	شهرسـتان	تنکابن	نيز	با	تأکيد	
بـر	اهميت	طالی	کثيـف	در	جوامع	پيشـرفته	گفت:	سـالهای	زيادی	
اسـت	کـه	جهـان	از	طـالی	کثيـف	به	عنـوان	منبعـی	مهـم	جهت	
درآمـدی	پايـدار	در	حـال	بهره	بـرداری	اسـت،		اگرچـه	ما	بسـيار	دير	
قرار	اسـت	از	ايـن	صنعت	پاکوبی	ضرر	برای	محيط	زيسـت	اسـتفاده	

کنيـم	اما	قـدم	برداشـتن	بهتـر	از	نظاره	گر	بودن	اسـت.
ــن	 ــهر	تنکاب ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش ــت	کار	عض ــا	فالح 	عليرض
نيــز	از	ســاخت	ايــن	کارخانــه	به	عنــوان	بزرگ	تريــن	اتفــاق	
ــور	 ــدران،	کش ــتان	مازن ــن،	اس ــتان	تنکاب ــت	محيطی	شهرس زيس
به	کارگيــری	 گفــت:	 و	 يادکــرد	 خاورميانــه	 حتــی	 و	 ايــران	
ــد	 ــه	پســماند	و	تولي ــت	بهين ــن	جهــت	مديري ــای	نوي تکنولوژی	ه
انــرژی	نهايــت	آرزوی	مــردم	يــک	جامعــه	بــرای	داشــتن	محيطــی	

ســالم	تر	و	پاک	تــر	اســت.
ــت	 ــود	اس ــر	موج ــن	ام ــرای	اي ــی	ب ــی	متفاوت ــروزه	تکنيک	هاي ام
امــا باالترين تکنيک برای توليد پســماند به انرژی در اختيار شــرکت 
)ALPHAKAT( آلمــان اســت و تکنيــک KDV توانســته اســت 
عالوه بر توليد برق و ســوخت ديزل اوليــن کارخانه بی بو، بی صدا، بی 

شــيرابه و بی آلودگی در جهان باشد.
شايد الزم باشد بگويم ديگر نبايد برای توليد محصوالت نفتی منتظر 
 KDV .گذشــت چند ميليون ســاله عمر زمين و انواع کانی ها باشــيم
بــه ما اجــازه می دهــد تا در شــهرمان يــک	چاه	نفت	داشــته	باشــيم.

هرامی
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گیــاه مهاجــم »ســنبل آبــی« که بنــا بر 
جدیدتریــن اظهارنظرکارشناســان، 
یکــی از مظاهــر »بیوتروریســم« در 
حــوزه محیط زیســت اســت، ایــن 
ــی  ــان، تمام ــر گی ــاوه ب ــا ع روزه
منابــع آب شــیرین در کشــور را 

تهدیــد می کنــد. 

»ســنبل	آبــی«؛	نامــش	زيباســت	و	شــمايلش	دل	فريــب	و	اغواگــر	
امــا	در	پــس	ايــن	زيبايــی،	اهريمنــی	نهفتــه	کــه	وجــودش،	يکــی	
در	 شناخته	شــده	 زيســت	محيطی	 تهديــدات	 بزرگ	تريــن	 از	

جهــان	اســت.
ــان  ــا هم ــی ي ــنبل آب ــال 1۸۸4 س ــار و در س ــتين ب ــی نخس وقت
 Eichhornia( علمــی  نــام  بــا  کــه  ســبز  اهريمــن 
crassipes( شــناخته شــده و از علف هــای هــرز حــوزه آمــازون 
ــد،  ــده ش ــا دي ــاه لوئيزيان ــی گل و گي ــگاه جهان ــت، در نمايش اس
زيبايــی مبهــوت کننــده آن حتــی بــرای لحظــه ای ايــن ذهنيــت 
ــن  ــروج اي ــه خ ــرد ک ــادر نک ــدگان متب ــد کنن ــن بازدي را در ذه
ــی از معضــالت  ــه يک ــده ب ــد در آين ــود می توان ــاه از زادگاه خ گي

ــت محيطی دنيا تبديل شود. زيس
ســنبل آبی کــه قــدرت تکثيــر فوق العــاده بااليــی دارد، در طبيعت 
آمازون به دليل وجود دشــمنان طبيعی هيچ گاه نتوانست به وسعتی 
بيش از حد مجاز دســت يابد امــا، در فاصله بين ســال های 1۸۸4 تا 
1۸96 رشــد و گســترش آن در رودخانــه فلوريــدا بــه حــدی رســيد 
ــارزه  ــاره مب ــه وضــع قانونــی درب ــور ب ــکا مجب کــه مجلــس آمري
بــا ايــن علــف هــرز شــد و تــا ســال 1959، مبــارزه بــا ايــن گيــاه 

مهاجــم بــه ارتــش آمريــکا واگذار شــد.
اتحاديــه جهانــی حفاظــت از طبيعــت )IUCN( اين گيــاه را يکی 

ــای  ــن علف ه ــناخته و انجم ــا ش ــم دني ــرز مهاج ــف ه از 10 عل
ــف  ــن عل ــوان مهم تري ــی به عن ــنبل آب ــز از س ــزی ني ــرز آب ه
ــال حاضــر سراســر  ــه در ح ــرده اســت ک ــی يادک ــع آب ــرز مناب ه
ــال،  ــورهای پرتغ ــی از کش ــيه و بخش هاي ــا و اقيانوس ــاره آفريق ق
ــی،  ــپانيا، رومان ــد، اس ــتان، هلن ــک، مجارس ــه، چ ــک، فرانس بلژي
چيــن، هندوســتان، مالــزی، بنــگالدش، مکزيک و ديگر کشــورها 
با وجود، رشــد و گســترش اين گياه روبرو بوده و منابع آب شيرين در 

آن هــا، با خطــر جــدی نابــودی مواجه هســتند.
بنا بــر نظــر کارشناســان، انتقــال ســنبل آبــی از آمريــکا بــه آفريقا 
ــی از  ــش اعظم ــودی بخ ــث ناب ــا باع ــران، نه تنه ــط کارگ توس
ــی  ــه حت ــده ک ــاره ش ــن ق ــی اي ــع آب مناب
ــه  ــا را ب ــم در آفريق ــر و تروريس ــه فق ريش
دليــل از بيــن رفتــن صنعــت کشــاورزی در 
آن، از طريــق رشــد و گســترش ايــن گيــاه 

می داننــد.
ــری  ــر دو براب ــدرت تکثي ــا ق ــی ب ســنبل آب
در کمتــر از يــک هفتــه، به طــور قطــع 
ــرای  يکــی از مخاطــرات جــدی طبيعــی ب
ــی  ــازه زمان ــه در ب ــت ک ــت اس محيط زيس
کمتــر از 50 ســال قــادر اســت تمامــی 
منابــع آبــی يــک کشــور و به تبــع آن 
کشــاورزی و امنيــت پايــدار آن را بــه 

ــدازد. ــره ان مخاط
 

رؤیت سنبل آبی در ایران
ــرای  ــی ب ــنبل آب ــت س ــز رؤي ــران ني در اي
نخســتين بــار توســط دکتــر يعقوبی اســتاد 
دانشــگاه گيالن و در مجله رستنی ها ISI در 
ــهری	 ــاالب	ش ــدوده	ت ــال	1390	در	مح س
عينــک	واقــع	در	رشــت	مرکــز	اســتان	

ــد. ــزارش	ش ــالن	گ گي
در	آن	ســال	مســاحت	درگيــر	تــاالب	
ــزی	در	حــدود	 ــی	چي ــا	ســنبل	آب عينــک	ب
يــک	هکتــار	بود	کــه	تنهــا	بعــد	از	گذشــت	
4	ســال	از	نخســتين	گــزارش،	تاالب	هــای	
انزلــی،	عينــک	در	رشــت،	مــال	ســرا	و	
ــرود،	 ــه	لنگ ــا	کالي ــفت،	کي ــدان	در	ش آبن

ــع	آب	 ــای	وســيعی	از	مناب ــر	صومعه	ســرا	و	پهنه	ه ــه	بهمب رودخان
شــيرين	اســتان	بــا	خطــر	جــدی	گســترش	روزافــزون	ســنبل	آبی	
مواجــه	شــده	و	مســاحتی	قريــب	بــه	600	هکتــار	از	ايــن	پهنــه	را	

ــرد. ــر	ک درگي
نبــود	اطالعــات	کافــی	در	مقابلــه	بــا	ايــن	گيــاه	مهاجــم	در	بيــن	
ــوان	 ــروش	آن	به	عن ــا	خريدوف ــد	ت ــبب	ش ــئوالن	س ــردم	و	مس م
ــگ	 ــش	داده	و	زن ــترش	آن	را	افزاي ــرعت	گس ــی،	س ــی	زينت گل

ــدا	درآورد. ــه	ص ــالن	ب ــران	را	در	گي بح
ــاره	 ــالن	درب ــتی	در	گي ــط	زيس ــمن	های	محي ــيت	های	س حساس
ــرات	 ــی	خط ــرای	معرف ــا	ب ــالش	آن	ه ــاه	و	ت ــن	گي ــترش	اي گس
ســنبل	آبــی	بــه	مــردم	و	مســئوالن	ســبب	شــد	تــا	طــی	حرکتــی	
خودجــوش،	مســاحت	قابل	توجهــی	از	پهنه	هــای	درگيــر	بــا	ايــن	
گيــاه،	توســط	نيروهــای	مردمــی	و	همــکاری	برخی	دســتگاه	های	
اجرايــی	از	جملــه	ادارات	کل	محيط	زيســت،	امــور	زندان	هــا،	
ــت	پاک	ســازی	 ــی	به	طــور	موق شــهرداری	و...از	وجــود	ســنبل	آب
شــود	به	طوری	کــه	مديــرکل	محيط	زيســت	گيــالن	از	مهــار	

ــد. ــر	می	ده ــاه	در	ســطح	اســتان	خب ــن	گي شــدن	اي
قربانعلــی	محمــد	پــور	می	گويد:	خوشــبختانه	مســاحت	وســيعی	از	
پهنه	هــای	آبــی	گيــالن	در	مناطــق	تاالب	هــای	انزلــی،	مالســرا	
ــت	 ــه	حال ــی	ب ــت	ســنبل	آب و	عينــک	پاک	ســازی	شــده	و	وضعي

مهــار	شــده	در	آمــده	اســت.
ــاره	 ــاه	اش ــن	گي ــا	اي ــارزه	ب ــالن	در	مب ــودن	گي ــه	پيشــرو	ب وی	ب
کــرده	و	می	افزايــد:	به	رغــم	اينکــه	اســتان	های	مازنــدران	و	
ــا	 ــف	هــرز	مواجــه	شــده	اند	ام ــن	عل ــا	هجــوم	اي ــز	ب گلســتان	ني
در	گيــالن	بــا	اســتفاده	از	ظرفيــت	نيروهــای	مردمی،	رشــد	ســنبل	

آبــی	مهــار	شــده	اســت.
ــع	 ــرح	جام ــدن	ط ــاده	ش ــالن	از	آم ــت	گي ــرکل	محيط	زيس مدي
ــر	 ــور	خب ــه	وزارت	کش ــه	ب ــرای	ارائ ــی	ب ــنبل	آب ــا	س ــارزه	ب مب
ــد	 ــی	نيازمن ــنبل	آب ــا	س ــه	ب ــد:	مقابل ــح	می	کن ــد	و	تصري می	ده
همــکاری	همه	جانبــه	دســتگاه	ها	و	همچنيــن	تخصيــص	بودجــه	

ــت. ــش	اس ــازی	و	پاي ــرای	پاک	س ــی	ب کاف
	

	درگیــری پهنه هــای آبــی مختلــف گیــالن بــا ســنبل 
آبــی

ــال	 ــم	خوش	خط	وخ ــن	مهاج ــار	اي ــور	از	مه ــد	پ ــه	محم اگرچ
ــريع	 ــر	س ــی	در	تکثي ــنبل	آب ــت	س ــا،	خاصي ــد	ام ــخن	می	گوي س
ــس	از	 ــا	پ ــده	ت ــث	ش ــت	باع ــن	خاصي ــت	و	همي ــيع	اس و	وس

»سنبلآبی«منابعآبشیرینایرانراتهدیدمیکند
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ــی	در	مســاحتی	يــک	 ــار	ســنبل	آب ــن	ب ــاد	شــده،	اي پهنه	هــای	ي
ــده	 ــن	دي ــان	فوم ــه	آلي ــياهرود	در	منطق ــتخر	س ــاری	از	اس هکت

ــود. ش
می	گويــد:	 فومــن	 محيط	زيســت	 از	 حفاظــت	 اداره	 رئيــس	
ــه	از	مضــرات	 ــهروندان	منطق ــی	از	ش ــی	يک ــفانه	بی	اطالع متأس
ــای	اســتخر	 ــار	از	آب	ه ــک	هکت ــا	ي ــی	ســبب	شــده	ت ــنبل	آب س
ســياهرود	منطقــه	آليــان	شهرســتان	فومــن	درگيــر	گونــه	مهاجــم	

ــی	شــود. ســنبل	آب
ــاره	مضــرات	 ــی	درب ــود	آگاه ــد:	نب ــعدی	می	افزاي ــداله	س اس
ــرای	 ــرات	آن	ب ــريع	و	خط ــر	س ــاه	و	تکثي ــن	گي ــرورش	اي پ
ــال	آن	 ــبب	انتق ــهروند	س ــک	ش ــوی	ي ــت	از	س محيط	زيس
به	عنــوان	گيــاه	زيبــا	و	تزئينــی	بــه	ايــن	منطقــه	شــده	

ــت. اس
ــه	دليــل	ســرعت	 ــی	ب ــاه	ســنبل	آب ــد:	گي وی	خاطرنشــان	می	کن
ــاره	در	طــی	10	 ــکان	نشــر	دوب ــن	ام ــر	و	رشــد	و	همچني در	تکثي
ــده،	يکــی	از	مخرب	تريــن	و	خطرناک	تريــن	گونه	هــای	 ســال	آين
گياهــی	بــوده	کــه	بی	توجهــی	نســبت	بــه	جمــع	آوری	آن	
ــز	 ــتان	را	ني ــای	شهرس ــا	و	رودخانه	ه ــاير	آب	بنده ــد	س می	توان

ــد. ــر	کن درگي

	پایش؛ گام مهم در مقابله با سنبل آبی
در	ايــن	شــرايط	اســت	کــه	مديرعامل	ســمن	»ســرزمين	ايــده	آل	
مــا«	کــه	يکــی	از	مجريــان	حرکــت	خودجــوش	جمع	آوری	ســنبل	
ــن	گام	 ــوده،	از	مهم	تري ــالن	ب ــيرين	گي ــای	آب	ش ــی	از	پهنه	ه آب

در	مقابلــه	بــا	ايــن	گيــاه	مهاجــم	ســخن	می	گويــد.
پاک	ســازی	 تنهــا	 کــه	 اســت	 معتقــد	 بازديــدی	 پيمــان	
ــداوم	 ــد	و	پايــش	م ــر	مشــکلی	را	حــل	نمی	کن عرصه	هــای	درگي
در	عرصه	هــای	پاک	ســازی	شــده،	گام	مهــم	در	مقابلــه	بــا	ســنبل	

ــت. ــی	اس آب
ــری	از	 ــرای	جلوگي ــی	ب ــای	آب ــش	پهنه	ه ــزوم	پاي ــاره	ل وی	درب
ظهــور	دوبــاره	ايــن	گيــاه	می	گويــد:	رشــد	و	تکثيــر	ســريع	ســنبل	
ــای	 ــش	مســتمر	پهنه	ه ــزوم	پاي ــط،	ل ــی	آن	در	محي ــی	و	ماناي آب

آبــی	پاک	سازی	شــده	را	می	طلبــد.
ــترش	 ــرات	گس ــی	از	مخاط ــزوم	آگاه ــر	ل ــد	ب ــا	تأکي ــدی	ب بازدي
ايــن	گيــاه	در	پهنه	هــای	آبــی	کشــور،	تصريــح	می	کنــد:	هرچنــد	
ســنبل	آبــی	در	گيــالن	تقريبــاً	مهــار	شــده	امــا	گزارش	هايــی	کــه	
از	خريدوفــروش	ايــن	گيــاه	در	ســاير	اســتان	ها	جمــع	آوری	شــده،	

از	اتفاقــی	خطرنــاک	بــرای	منابــع	آبــی	کشــور	خبــر	می	دهــد.
ــی	 ايــن	گفتــه	مديرعامــل	ســمن	»ســرزمين	ايــده	آل	مــا«	زمان

قــوت	بيشــتری	می	گيــرد	کــه	مديــرکل	پدافنــد	غيرعامــل	
گيــالن	نيــز	از	اعــالم	وضعيــت	خطــر	دربــاره	گســترش	ايــن	گياه	

ــر	دهــد. مهاجــم	در	سراســر	کشــور	خب
	

خطر در کمین پهنه های آبی کشور
مديــرکل	پدافنــد	غيرعامل	گيــالن	درباره	اعــالم	ايــن	وضعيت	در	
کشــور	می	گويــد:	متأســفانه	شــرايط	مســاعد	رشــد	ســنبل	آبــی	در	
ــه	ای	اســت	کــه	 ــه	گون کشــور	به	ويــژه	در	مناطــق	گرمســيری،	ب
ــد.	از	 ــد	می	کن ــوب	کشــور	تهدي ــژه	در	جن ــی	را	به	وي پهنه	هــای	آب
ايــن	رو	در	بررســی	هايی	کــه	صــورت	گرفتــه	و	بــر	اســاس	نظــر	
کارشناســان،	به	صــورت	محرمانــه	بــه	وزارت	کشــور	اعــالم	شــد	
ــت	 ــاره	وضعي ــراری	درب ــزاری	جلســه	ای	اضط ــه	برگ ــاز	ب ــه	ني ک

گســترش	گيــاه	ســنبل	آبــی	در	گيــالن	وجــود	دارد.
اميــر	مــرادی	می	افزايــد:	ايــن	جلســه	بــه	دليــل	اهميــت	موضــوع	
ــد	غيرعامــل	کشــور	 ــرارگاه	زيســتی	ســازمان	پدافن ــا	حضــور	ق ب
برگــزار	شــد	و	ماحصــل	آن،	نــگاه	ملــی	بــه	موضــوع	ســنبل	آبــی	
و	اعــالم	وضعيــت	خطــر	در	سراســر	کشــور	نســبت	بــه	گســترش	

ــود. ــی	ب ايــن	علــف	هــرز	در	پهنه	هــای	آب
مديــرکل	پدافنــد	غيرعامــل	گيــالن	بــه	شــرايط	مناســب	
ــه	 ــاره	کرده	و	ادام ــور	اش ــوب	کش ــاه	در	جن ــن	گي ــريع	اي ــد	س رش
می	دهــد:	متأســفانه	وزيــر	محيط	زيســت	عــراق	از	درگيــری	110	
ــه	 ــر	داده	کــه	ب ــاه	خب ــن	گي ــه	توســط	اي ــه	دجل ــار	از	رودخان هکت
دليــل	هم	جــواری	ايــن	رودخانــه	بــا	تــاالب	هورالعظيــم،	احتمــال	
ــل	 ــه	دلي ــوده	و	ب ــاال	ب ــاالب	ب ــن	ت ــی	در	اي ــنبل	آب ــاهده	س مش
شــرايط	مســاعدی	کــه	بــرای	رشــد	ســريع	ايــن	گيــاه	در	مناطــق	
ــی	 ــه	ســريع	تر	تمهيدات ــا	هرچ ــود	دارد،	الزم	اســت	ت ــی	وج جنوب

ــا	آن	انديشــيده	شــود. ــه	ب ــرای	مقابل ب
مــرادی	می	افزايــد:	خوشــبختانه	اســتان	گيــالن	بــه	دليــل	
پيشــگامی	در	مبــارزه	بــا	ايــن	گيــاه،	بــه	تجربيــات	موفقــی	دســت	
ــران	 ــب	مدي ــه	از	جان ــی	ک ــی	دعوت ــت	ط ــرار	اس ــه	ق ــه	ک يافت
ــتان	و	 ــن	اس ــا	حضــور	در	اي ــده،	ب ــه	عمل	آم ــتان	ب ــتان	خوزس اس
بررســی	وضعيت	گســترش	ســنبل	آبــی	در	منابــع	آب	شــيرين	آن،	
راهکارهــای	مقابلــه	ای	در	اختيــار	مديــران	خوزســتان	قــرار	گيــرد.

	
سنبل آبی، یکی از مظاهر بیوتروریسم

ــن	 ــد	اي ــا	تأيي ــن	ب ــالن	همچني ــل	گي ــد	غيرعام ــرکل	پدافن مدي
فرضيــه	کــه	ســنبل	آبــی	از	مظاهــر	بيوتروريســم	اســت،	می	گويد:	
بــر	اســاس	بررســی	های	کارشناســی	و	مســتنداتی	کــه	در	
ــرات	 ــوارد	مخاط ــره	م ــی	در	زم ــنبل	آب ــد،	س ــه	ش ــاره	ارائ ــن	ب اي
ــت	 ــه	و	دخال ــرار	گرفت ــا	همــان	بيوتروريســم	ق زيســت	محيطی	ي
ــه	کشــور	محــرز	شــده	و	 ــاه	ب ــن	گي ــروی	انســانی	در	آوردن	اي ني
ــران	 ــه	مدي ــا	آن،	ب ــريع	ب ــه	س ــتور	مقابل ــل	دس ــن	دلي ــه	همي ب

ــت. ــده	اس ــالغ	ش ــر	اب ــتان	های	درگي اس
ــی	 ــای	آب ــی	در	پهنه	ه ــنبل	آب ــاهده	س ــه	مش ــن	ب وی	همچني
ــد:	 ــح	می	کن ــاره	و	تصري ــدران	اش ــتان	و	مازن ــتان	های	گلس اس
خوشــبختانه	اســتان	گيــالن	در	ســه	اســتان	شــمالی	چــه	در	زمينه	
شناســاندن	و	چــه	مبــارزه	بــا	ايــن	علــف	هــرز	آبــی،	پيشــگام	بوده	
و	بــا	بهره	گيــری	از	ظرفيــت	ســمن	ها	و	اعتبــارات	اســتانی،	
ــی	 ــنبل	آب ــای	س ــع	آوری	کلونی	ه ــاره	جم ــی	درب ــات	خوب اقدام
ــا	 ــه	ب ــرای	مقابل ــه	ب ــص	بودج ــم	تخصي ــه	رغ ــا	ب ــام	داده	ام انج
ســنبل	آبــی	در	ديگــر	اســتان	های	شــمالی،	متأســفانه	ايــن	مقابله	

ــوز	در	دو	اســتان	ديگــر	آغــاز	نشــده	اســت. هن
هرچنــد	در	حــال	حاضــر	ســنبل	آبــی	در	بســياری	از	کشــورهايی	
کــه	بــا	ايــن	مهاجــم	خــوش	خط	وخــال	درگيــر	هســتند	
به	عنــوان	يــک	مخاطــره	طبيعــی	شــناخته	شــده	و	عــزم	جــدی	
ــوز	 ــت،	هن ــه	پيداس ــا	آنچ ــود	دارد	ام ــا	آن	وج ــارزه	ب ــرای	مب ب
آگاهــی	کافــی	دربــاره	مخاطــرات	ايــن	گيــاه	مهاجــم	بيــن	مــردم	
و	مســئوالن	وجــود	نداشــته	و	بيشــتر	از	آنچــه	ســنبل	آبــی	يــک	
ــی	 ــوان	گياه ــود،	از	آن	به	عن ــناخته	ش ــن	ش ــم	خطرآفري مهاج

ــود. ــتفاده	می	ش ــه	اس ــه	ای	از	خان ــی	در	گوش زينت
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از آذرمــاه ســالجاری 
بیمــاری  شــیوع  بــا 
مرغــی  آنفلوآنــزای 
پرنــدگان  ســوغات 
مهاجــر، صنعــت مــرغ 
و طیــور منطقــه غــرب 
ــران  ــار بح ــور دچ کش
شــده، امــا جــای امیــدواری اینکــه بیمــاری 
هــم اکنــون تحــت کنتــرل درآمــده اســت. 

هشــدار	بيمــاری	آنفلوآنــزای	فــوق	حــاد	پرندگان	
از	آذرمــاه	ســال	جــاری	تاکنــون	از	ســوی	
دامپزشــکی	بــه	مراکز	صنعتی	و	ســنتی	پــرورش	
مــرغ	و	طيــور،	داده	شــد	و	باوجــود	همــه	دلگرمی	
ــاری	و	 ــن	بيم ــرل	اي ــر	کنت ــی	ب ــئوالن	مبن مس
ــرای	 ــی	ب ــودن	آن	در	شــرايط	کنون ــاک	نب خطرن
ــدازه	ای	 ــه	ان ــاری	ب ــن	بيم ــد	اي ــان	ها،	رش انس
ــاه	11	 ــدت	دو	م ــه	ظــرف	م ــت	ک گســترش	ياف
ــر	خــود	 ــه	طــور	کامــل	درگي اســتان	کشــور	را	ب

ــرد. ک
شــيوع	آنفلوآنــزای	فــوق	حــاد	تــا	کنــون	موجــب	
تخم	گــذار	 مرغداری	هــای	 از	 برخــی	 شــده	
ــرقی	 ــان	ش ــرز،	آذربايج ــران،	الب ــتان	های	ته اس
و	قــم	بــه	ايــن	ويــروس	آلــوده	شــوند.	همچنيــن	
ــران،	 ــتان	های	ته ــون	در	اس ــاری	تاکن ــن	بيم اي
البــرز،	آذربايجــان	شــرقی،	کرمانشــاه،	قــم،	
مرکــزی	و	مازنــدران	در	زيســتگاه	پرنــدگان	
ــورد	 ــی	م ــای	صنعت ــا	واحده ــتا	ي وحشــی،	روس
ــرار	گرفتنــد. ــد	آزمايشــگاهی	ق شناســايی	و	تأيي
افزايــش	و	گاهــی	کاهــش	قيمــت	مــرغ	و	
ــه	 ــزان	صــادرات	از	جمل ــرغ	و	کاهــش	مي تخم	م
ــر	 ــاه	تحــت	تأثي ــن	م ــه	در	اي ــی	اســت	ک اتفاقات
ــا	 ــه	اســت،	ام ــرار	گرفت ــروس	ق ــن	وي ــيوع	اي ش
خوشــبختانه	تاکنــون	هيچ	گونــه	گزارشــی	در	
ــه	 ــدگان	ب ــاری	از	پرن ــن	بيم ــرايت	اي ــه	س زمين

ــت. ــده	اس ــالم	نش ــران	اع ــان	در	اي انس
ــمالغرب	 ــمال	و	ش ــتانهای	ش ــن	اس ــرار	گرفت ق
کشــور	در	کريــدور	پرنــدگان	مهاجــر	و	هــم	
مــرزی	بــا	کشــورهای	درگيــر	بــا	بيمــاری	
آنفلوآنــزای	فــوق	حاد	پرنــدگان	موجبــات	نگرانی	
از	شــيوع	و	گســترش	ايــن	بيمــاری	را	بــه	قــوت	
خــود	باقــی	نگــه	داشــته	اســت	نگرانــی	کــه	در	
صــورت	بــی	توجهــی	می	توانــد	عواقــب	جبــران	

ــد. ــته	باش ــی	داش ــری	در	پ ناپذي
آنفلوانــزای	پرنــدگان	بــه	رغــم	اينکــه	شــيوع	آن	
ــن	 ــانی	در	بي ــزای	انس ــيوع	آنفلوان ــدت	ش ــه	ش ب
ــه	 ــده	ب انســان	ها	نيســت	و	خيلــی	ســخت	از	پرن
انســان	منتقــل	می	شــود،	امــا	در	صــورت	انتقــال	
درصــد	تلفــات	و	کشــندگی	آن	بــاال	اســت	و	بــه	
هميــن	دليــل،	مجامــع	بيــن	المللــی	روی	کنترل	

ايــن	بيمــاری	خيلــی	تاکيــد	دارنــد.
فصل	زمســتان	مصــادف	اســت	بــا	ورود	پرندگان	
ــران،	ايــن	 ــه	اي مهاجــر	ســرزمين	های	شــمالی	ب
مهاجــرت	کــه	صحنه	هــای	زيبايــی	را	می	آفريند،	
در	ســال	های	اخيــر	بــدون	دغدغــه	نبــوده	اســت.	
ــر	و	 ــدگان	مهاج ــه	پرن ــکار	بی	روي ــی	ش از	طرف
ــای	 ــی	بيماری	ه ــال	برخ ــر،	انتق ــرف	ديگ از	ط

ــران	 ــه	اي ــه	ب ــی	ک ــق	پرندگان ــاک	از	طري خطرن
مهاجــرت	می	کننــد،	نگرانی	هايــی	را	ايجــاد	

ــرده	اســت. ک
هــر	چنــد	بــه	جــز	اســتان	آذربايجــان	شــرقی	و	
ــرب	 ــتانهای	غ ــزادر	اس ــيوع	آنفلوآن کرمانشــاه	ش
ــان	 ــل،	آذربايج ــان،	اردبي ــه	زنج ــور	از	جمل کش
غربــی	و	حتــی	کردســتان	و	ايــالم	رد	شــده	امــا	
ــن	 ــه	اي ــدگان	ب ــرت	پرن ــودن	و	مهاج ــرزی	ب م
منطقــه	در	کنار	احتمــال	شــيوع	آن	در	بيــن	طيور	
ــد	 ــوده	و	نيازمن ــی	ب ــود	باق ــوت	خ ــه	ق ــی	ب بوم
رعايت	نــکات	ايمنــی	و	هوشــياری	تمامــی	مردم	

ــه	اســت. ــن	منطق اي
	

آنفلوآنــزای  بــه  انســانی  ابتــالی 
ــده  ــاهده نش ــل مش ــدگان در اردبی پرن

اســت
بــا	وجــود	اينکــه	گزارشــهای	مشــکوکی	از	تلفات	
پرنــدگان	وحشــی	آبــزی	در	اســتان	اردبيــل	
گــزارش	شــد	امــا	بــا	نمونــه	برداری	هــای	
ــات	 ــن	تلف ــد	اي ــخص	ش ــه	مش ــورت	گرفت ص
ناشــی	از	آنفلوآنــزای	فــوق	حــاد	پرنــدگان	نبــوده	
ــد	 ــه	نباي ــت	ک ــا	نيس ــن	معن ــه	اي ــن	ب ــا	اي ام
ــرار	 ــی	ق ــی	توجه ــورد	ب ــات	پيشــگيرانه	م اقدام

ــرد. گي
رئيــس	اداره	بيماری	هــای	واگيــر	علــوم	پزشــکی	
ــت	 ــن	وضعي ــل	در	خصــوص	آخري ــتان	اردبي اس
ــون	 ــت:	تاکن ــتان	گف ــن	اس ــاری	در	اي ــن	بيم اي

مــوردی	از	ابتــالی	انســانی	بــه	آنفوالنــزای	
ــده	 ــاهده	نش ــتان	مش ــور	در	اس ــدگان	و	طي پرن

ــت. اس
داريــوش	امــدادی	تصريــح	کــرد:	در	پی	مشــاهده	
اســتان	ها	 برخــی	 در	 پرنــدگان	 آنفلوآنــزای	
اقدامــات	محافظتــی	و	بهداشــتی	جهــت	کنتــرل	
ــتان	 ــروز	آن	در	اس ــت	از	ب ــاری	و	ممانع ــن	بيم اي

ــاز	شــده	اســت. آغ
وی	افــزود:	بهداشــت	اســتان	در	ايــن	حــوزه	
ــه	 ــرد	و	از	آن	جمل ــش	می	ب ــود	را	پي ــات	خ اقدام
گــزارش	تلفــات	مشــکوک	پرنــدگان	و	طيــور	بــا	
حساســيت	ويــژه	از	ســطح	محيطــی	تــا	ســتادی	

پيگيــری	می	شــود.
رئيــس	اداره	بيماری	هــای	واگيــر	علــوم	پزشــکی	
اســتان	تأکيــد	کــرد:	هــر	گونــه	تلفات	مشــکوک	
ــا	گــزارش	تلفنــی	هــم	بــه	دامپزشــکی	و	هــم	 ب
ــود،	در	 ــانی	ش ــتانی	اطالع	رس ــتادهای	شهرس س

کوتاه	تريــن	زمــان	رســيدگی	می	شــود.
ــر	در	 ــروه	پرخط ــرد:	دو	گ ــح	ک ــدادی	تصري ام
ابتــال	بــه	آنفلوآنــزای	پرنــدگان	داريــم	که	شــامل	
کارگــران	مرغداری	هــا	و	شــکارچيان	اســت	کــه	
بــرای	هــر	دو	گــروه	آمــوزش	و	اطالع	رســانی	در	

دســتور	کار	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــن	 ــا	اي ــه	م ــال	توصي ــن	ح ــزود:	در	عي وی	اف
اســت	کــه	در	وضعيــت	فعلــی	از	شــکار	پرنــدگان	
ــری	 ــم	ظاه ــه	عالئ ــرا	ک ــود،	چ ــودداری	ش خ
ابتــالی	يــک	پرنــده	کبــودی	تــاج	و	پاهــا	اســت	

ــق	آن	از	ســوی	دامپزشــکی	 ــا	تشــخيص	دقي ام
ــود. ــام	ش ــد	انج می	توان

رئيــس	اداره	بيماری	هــای	واگيــر	علــوم	پزشــکی	
اســتان	متذکــر	شــد:	عالئــم	ابتال	بــه	آنفلوآنــزا	در	
انســان	تــب،	ســرفه	و	تنگــی	نفــس	و	همچنيــن	

ســابقه	تمــاس	بــا	پرنــدگان	و	طيــور	اســت.
بــه	گفتــه	امــدادی	نظــارت	و	بازرســی	بهداشــت	
از	هســته	های	در	معــرض	خطــر	بيمــاری	ادامــه	
ــه	اينکــه	در	ســال	۸4	ابتــالی	 ــا	توجــه	ب دارد	و	ب
ــه	 ــد	و	ب ــاهده	ش ــل	مش ــاری	در	اردبي ــن	بيم اي
صــورت	وســيع	معدوم	ســازی	پرنــدگان	را	تجربــه	
ــرل	 ــژه	کنت ــيت	وي ــا	حساس ــال	ب ــم،	امس کردي

ــود. ــال	می	ش ــاری	دنب بيم
وی	افــزود:	شــهروندان	می	تواننــد	هرگونــه	
ــدگان	 ــزای	پرن ــه	آنفلوآن ــکوک	ب ــالی	مش ابت
ــماره	 ــا	ش ــر	را	ب ــر	ديگ ــاری	واگي ــر	بيم ــا	ه و	ي

کننــد. اطالع	رســانی	 	045335۲1700
	

اردبیــل  در  پرنــدگان  آنفلوآنــزای 
اســت نشــده  مشــاهده 

ــز	در	 ــل	ني ــتان	اردبي ــکی	اس ــرکل	دامپزش مدي
ــاری	در	 ــن	بيم ــت	اي ــن	وضعي ــوص	آخري خص
اســتان	گفــت:	هيــچ	مــوردی	از	آنفلوآنــزای	
پرنــدگان	کــه	قابليــت	انتقــال	بــه	انســان	دارد	در	

ــت. ــده	اس ــاهده	نش ــتان	مش ــن	اس اي
صــادق	صالحــی	تصريــح	کــرد:	در	پی	اعــالم	دو	
مــورد	گــزارش	از	تلفــات	پرنــدگان	وحشــی	آبزی	
ــه	 ــه	در	نتيج ــد	ک ــام	ش ــی	های	الزم	انج بررس
نمونه	برداری	هــا	مشــخص	شــد	تلفــات	بــه	

دليــل	آنفوالنــزای	پرنــدگان	نيســت.
ــدگان	 ــاری	از	پرن ــن	بيم ــال	اي ــزود:	انتق وی	اف
آبــزی	بيــش	از	ســاير	گونه	هــای	پرنــدگان	انجــام	
ــا	 ــون	تاالب	ه ــکونتگاه	های	پيرام ــود	و	س می	ش

و	آبگيرهــا	بيشــتر	در	معــرض	تهديــد	اســت.
ــدگان	 ــاری	از	پرن ــال	بيم ــه	انتق ــن	ب وی	همچني
ــال	 ــی	و	انتق ــال	فيزيک ــق	انتق ــا	از	طري ــی	ي اهل
انســان	بــه	انســان	اشــاره	کــرد	و	گفت:	بــه	منظور	
بررســی	دقيــق	احتمــال	شــيوع	بيماری	جلســات	
متعددی	بــا	اتحاديــه	مرغــداران	در	اســتان	برگزار	

شــده	اســت.
وی	تأکيــد	کــرد:	دســتورات	ايمنــی	به	مرغــداران	
ابــالغ	شــده	و	هرگونــه	مــورد	مشــکوک	در	
ــن	 ــا	اي ــود،	ب ــی	می	ش ــان	بررس ــن	زم کوتاه	تري
وجــود	تاکنــون	مــوردی	از	ابتــال	بــه	آنفوالنــزای	

ــدگان	در	اســتان	مشــاهده	نشــده	اســت. پرن
	

ــرغ و تخــم مرغ هــای تحــت  تمــام م
نظــارت دامپزشــکی ســالم هســتند/6 

کانــون بیمــاری شناســایی شــد
هــر	چنــد	بيمــاری	آنفلوآنــزای	مرغــی	در	اســتان	
ــد	 ــز	تأيي ــه	خصــوص	تبري آذربايجــان	شــرقی	ب
شــد	امــا	بالفاصلــه	بــا	امحــا	ســازی	مــوارد	آلوده	
ايــن	بيمــاری	بــه	صــورت	کامــل	تحــت	کنتــرل	

درآمــده	اســت.
مديــر	کل	دامپزشــکی	آذربايجــان	شــرقی	در	
ــم	 ــرغ	و	تخ ــی	م ــت:	تمام ــوص	گف ــن	خص اي
مرغ	هــای	کــه	تحــت	نظــارت	دامپزشــکی	
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ــالم	و	 ــود	س ــرف	می	ش ــه	مص ــتان	وارد	چرخ اس
ــت. ــی	اس ــی	احتمال ــه	آلودگ ــر	گون ــاری	از	ه ع
ــه	 ــته	در	جلس ــه	گذش ــداد	هفت ــين	به اميرحس
کميســيون	کشــاورزی	و	صنايــع	غذايــی	تصريح	
کــرد:	اداره	کل	دامپزشــکی	اســتان	هرگونــه	
شــيوع	بيماری	هــای	تنفســی	پرنــدگان	و	طيــور	
ــات	 ــا	اقدام ــته	و	ب ــتان	را	تحــت	نظــر	داش در	اس
پيشــگيرانه	و	مقابلــه	ای	نســبت	بــه	ايمن	ســازی	
ــت. ــرده	اس ــدام	ک ــکوک	اق ــای	مش کانون	ه

ــه	اطــالع	رســانی	های	صــورت	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
گرفتــه	بــه	تمامــی	واحدهــای	توليــدی	و	ســنتی	
مــرغ	اســتان	در	خصــوص	احتمــال	شــيوع	
ــی	 ــت:	ط ــدگان	گف ــی	پرن ــای	تنفس بيماری	ه
ــای	 ــازی	ه ــن	س ــانی	ها	ايم ــالع	رس ــن	اط اي
واحدهــای	توليــدی	مــرغ	و	تخــم	مــرغ	بــا	
ــت. ــام	گرف ــکی	انج ــکاری	اداره	کل	دامپزش هم
بهــداد	تعــداد	کانون	هــای	مشــکوک	بــه	بيمــاری	
آنفلوآنــزای	پرنــدگان	در	اســتان	را	6	کانــون	اعالم	
ــا	 ــا	ب ــن	کانون	ه ــی	اي ــت:	تمام ــار	داش و	اظه
اقدامــات	پيشــگيرانه	و	نيــز	امحــا	ســازی	مــوارد	

ــده	اند. ــازی	ش ــن	س ــوده	ايم آل
مديــر	کل	دامپزشــکی	اســتان	ضمــن	رد	هرگونه	
ــزای	 ــاری	آنفلوآن ــيوع	بيم ــا	در	خصــوص	ش ادع
پرنــدگان	و	بــه	طبــع	آن	آلودگــی	مــرغ	و	
ــان	اداره	 ــزود:	کارشناس ــی	اف ــای	مرغ فرآورده	ه
کل	دامپزشــکی	اســتان	بــا	اشــراف	کامــل	تمامی	
واحدهــای	توليــدی	و	ارائــه	محصــوالت	مرغی	را	
رصــد	کــرده	و	از	ورود	مــوارد	مشــکوک	بــه	بــازار	

ــد. ــت	می	کنن ممانع
	

آنفلوآنــزای  بــه  ابتــال  از  مــوردی 
ــد ــزارش نش ــان گ ــدگان در زنج پرن
ــزای	مرغــی	 ــر	بحــث	آنفلوآن طــی	ماه	هــای	اخي
ــل	و	 ــث	روز	تبدي ــن	مباح ــی	از	مهم	تري ــه	يک ب
راهکارهــای	مقابلــه	بــا	آن	طراحــی	شــده	اســت	
ــن	 ــود	اي ــون	گزارشــی	از	وج ــه	تاکن ــی	ک در	حال

ــه	نشــده	اســت. بيمــاری	در	زنجــان	ارائ
ــوص	 ــاری	مخص ــن	بيم ــه	اي ــود	اينک ــا	وج ب
ماکيــان	اســت،	امــا	در	ســالهای	اخيــر	ظاهــراً	اين	
ــز	 ــداران	ني ــر	جان ــای	ديگ ــه	گونه	ه ــروس	ب وي
ــه	 ــان	ها	ب ــالی	انس ــب	ابت ــده	و	موج ــل	ش منتق

ــده	اســت. ــاری	ش ــن	بيم اي
تعــدادی	از	اســتانهای	نزديــک	بــه	زنجان	شــاهد	
ــزای	 مــرگ	پرنــدگان	وحشــی	از	بيمــاری	آنفلوان
ــود	 ــا	وج ــال	ب ــر	ح ــه	ه ــد	و	ب ــدگان	بوده	ان پرن

کنترل	هــا	و	مراقبت	هــای	گســترده	صــورت	
ــت	و	 ــه	مراقب ــبت	ب ــد	نس ــم	باي ــاز	ه ــه	ب گرفت
ــاط	 ــور	در	مرغداری	هــا	و	برخــی	نق پااليــش	طي

ــود. ــژه	ش ــه	وي ــتايی	توج روس
ــکی	 ــر	کل	دامپزش ــی	مدي ــيد	کرم ــد	رش محم
اســتان	زنجــان	دربــاره	احتمــال	شــيوع	بيمــاری	
ــش	 ــت:	پاي ــتان	گف ــدگان	در	اس ــزای	پرن آنفلوآن
هــای	مــداوم	مراقبــت	و	کنتــرل	توســط	ســازمان	
دامپزشــکی	اســتان	زنجــان	انجــام	شــده	اســت.
وی	اظهــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	مــوردی	
از	بيمــاری	آنفلوآنــزای	پرنــدگان	در	اســتان	
ــاک	اســت،	 زنجــان	مشــاهده	نشــده	و	اســتان	پ
مراقبت	هــای	الزم	در	ســطح	مرغداری	هــا	و	
واحدهــای	طيــور	بومــی	و	تاالب	هــا	در	روســتاها	
انجــام	شــده	و	ايــن	مراقبت	هــا	در	اســتان	تــداوم	

دارد.
ــت:	 ــان	گف ــتان	زنج ــکی	اس ــر	کل	دامپزش مدي
مراقبت	هــای	الزم	در	ســطح	مرغداری	هــا	و	
واحدهــای	طيــور	بومــی	و	تاالب	هــا	در	روســتاها	
انجــام	شــده	و	ايــن	مراقبت	هــا	در	اســتان	تــداوم	

دارد.
کرمــی	بــا	بيــان	اينکــه	واحدهــای	مرغداری	هــا	
و	طيــور	قرنطينــه	شــده	اند،	گفــت:	جلوگيــری	از	
تــردد	به	ســالن	ها	و	محــل	دام	و	طيــور،	جلوگيری	
از	ورود	پرنــدگان	مهاجــر	پذير	وممانعــت	از	ورود	و	

خــروج	طيــور	انجــام	شــده	اســت.
وی	تصريــح	کــرد:	آنفلوانــزای	پرنــدگان	بيمــاری	
مشــترک	بيــن	انســان	و	طيــور	و	پرنــدگان	اســت	
و	توجــه	بــه	موازيــن	بهداشــتی	ضــروری	اســت.
مديــر	کل	دامپزشــکی	اســتان	زنجــان	بــا	اشــاره	

ــزود:	 ــی	اف ــور	خانگ ــرغ	و	طي ــداری	م ــه	نگه ب
ــوند	 ــداری	می	ش ــازل	نگه ــه	در	من ــوری	ک طي
بايــد	در	محيــط	بســته	باشــند	چــرا	کــه	نبايــد	بــا	
پرنــدگان	مهاجــر	و	بومــی	در	تمــاس	باشــند	و	در	

ــور	خانگــی	باشــند. جايــی	محصــور	طي
ــداری	 ــط	نگه ــد	محي ــه	باي ــان	اينک ــی	بابي کرم
طيــور	از	آلودگــی	مبــرا	و	ضــد	عفونــی	شــود،	ابراز	
کــرد:	بايــد	از	تمــاس	کــودکان	و	افــراد	حســاس	
بــا	پرنــدگان	خــودداری	شــود	و	بــه	مــردم	توصيه	
می	شــود	از	خريــد	طيــور،	اردک،	مــرغ	و	پرنــدگان	

ــد. ــود	داری	کنن ــا	خ از	بازارچه	ه
ــا	بيــان	 مديــر	کل	دامپزشــکی	اســتان	زنجــان	ب
ــا	 ــددی	ب ــات	متع ــالجاری	جلس ــی	س ــه	ط اينک
ــتاد	 ــروه	ســالمت	و	س ــا	جلســه	کار	گ ــوان	ت عن

ــت. ــده	اس ــام	ش ــات	انج ــزای	و	مکاتب آنفلوآن
	

تاکنــون هیــچ مــوردی از بیمــاری 
اســتان  در  پرنــدگان  آنفلوآنــزای 
زنجــان مشــاهده نشــده اســت

ــر	 ــد	ب ــا	تاکي ــان	ب ــکی	زنج ــر	کل	دامپزش مدي
اينکــه	از	ابتــدای	ســالجاری	تاکنــون	هيــچ	
مــوردی	از	بيمــاری	آنفلوآنــزای	پرنــدگان	در	
ــت:	 اســتان	زنجــان	مشــاهده	نشــده	اســت،	گف
همزمــان	بــا	نمونــه	بــرداری	از	مرغداری	هــا	
ــان،	 ــدگان	در	زنج ــت	پرن ــق	زيس ــز	مناط و	ني
ــالمت	 ــر	س ــتان	ب ــکی	اس ــای	دامپزش گروه	ه
ــدگان	کشــتار	شــده	هــم	نظــارت	 ــا	و	پرن مرغ	ه

. می	کننــد
ــزار	 ــش	از	3	ه ــون	بي ــالجاری	تاکن ــدای	س از	ابت
و	500	نمونــه	گيــری	بيمــاری	آنفوالنــزا	از	

واحدهــای	مرغــداری	اســتان	انجــام	شــده	
و	بيــش	از	5	هــزار	و	300	موردآزمايــش	از	

مرغداری	هــا	انجــام	شــده	اســت
کرمــی	ابــراز	کــرد:	از	ابتــدای	ســالجاری	تاکنــون	
ــری	بيمــاری	 ــه	گي ــش	از	3	هــزار	و	500	نمون بي
آنفوالنــزا	از	واحدهــای	مرغــداری	اســتان	انجــام	
ــش	از	 ــزار	و	300	موردآزماي ــش	از	5	ه ــده	و	بي ش

ــت. ــده	اس ــام	ش ــا	انج مرغداری	ه
ــرای	 ــت:	اج ــان	گف ــکی	زنج ــر	کل	دامپزش مدي
کــردن	 روز	 بــه	 آنفوالنــزا،	 پايــش	 طــرح	
دســتورالعمل	های	دامپزشــکی	در	خصــوص	ايــن	
ــه	از	واحدهــای	 بيمــاری،	دريافــت	گــزارش	روزان
صنعتــی	در	خصــوص	تلفــات	در	مرغداری	هــا	از	
ديگــر	برنامه	هــای	انجــام	شــده	بــرای	جلوگيری	
ــتان	اســت. ــن	اس ــدگان	در	اي ــزای	پرن از	آنفلون

علــی	اســدی	رئيــس	اداره	حفاظــت	محيــط	
ــيوع	 ــه	ش ــز	ب ــان	ني ــتان	زنج ــت	شهرس زيس
آنفلوآنــزا	فــوق	حــاد	پرنــدگان	در	برخــی	از	
ــزا	 ــن	آنفوالن ــزود:	اي ــرد	و	اف ــاره	ک ــتان	ها	اش اس
بيــن	انســان	و	حيــوان	مشــترک	بــوده	و	طعمــه	

آن	پرنــدگان	هســتند.
ــزای	 ــوع	آنفلوآن ــه	موض ــر	اينک ــد	ب ــا	تاکي وی	ب
پرنــدگان	بايــد	جــدی	گرفته	شــود،	تصريــح	کرد:	
دهيــاران	در	صــورت	مشــاهده	مورد	مشــکوکی	از	
مــرگ	پرنــدگان،	بايــد	گــزارش	کننــد	چــرا	کــه	
ايــن	بيمــاری	بيشــتر	در	روســتاها	و	دامپــروری	ها	

ــود. ــده	می	ش دي
اســدی	افــزود:	آنفلوانــزای	پرنــدگان	حــدود	100	
ســال	قبــل	در	بين	پرنــدگان	ايتاليا	مشــاهده	شــد	
و	ســپس	بــه	ســاير	نقــاط	جهــان	منتشــر	شــده	

اســت.
رئيــس	اداره	حفاظــت	محيط	زيســت	شهرســتان	
زنجــان	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	بازرســی	های	
صــورت	گرفتــه	توســط	دامپزشــکی	اســتان	
زنجــان	تاکنــون	مــوردی	از	آنفلوآنــزای	پرنــدگان	
در	زنجــان	مشــاهده	نشــده	و	مرغداری	هــای	
ــت. ــدگان	اس ــزای	پرن ــاری	از	آنفلوآن ــان	ع زنج
رئيــس	اداره	حفاظــت	محيط	زيســت	شهرســتان	
ــزا	در	 ــش	آنفلوآن ــرح	پاي ــرای	ط ــر	اج ــان	ب زنج
ــد	کــرد	و	يادآورشــد:	اجــرای	طــرح	 اســتان	تاکي
پايــش	آنفوالنــزا،	بــروز	کــردن	دســتورالعمل	های	
دامپزشــکی	در	خصــوص	ايــن	بيمــاری،	دريافــت	
در	 واحدهــای	صنعتــی	 از	 روزانــه	 گــزارش	
خصــوص	تلفــات	در	مرغداريهــا	بــرای	جلوگيری	

ــدگان	در	اســتان	اســت. ــزای	پرن از	آنفلون
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ــده معضــل جــدی در  عرضــه مــرغ زن
ــدگان در  ــزای پرن ــا آنفلوآن ــاط ب ارتب

ــتان کردس
در	عيــن	حــال	مديــرکل	دامپزشــکی	کردســتان	
ــش	 ــج	و	پاي ــن	نتاي ــاس	آخري ــت:	براس ــز	گف ني
ــون	 ــده	تاکن ــتان	ش ــه	در	اس ــرداری	ک ــه	ب نمون
ــدگان	در	 ــاد	پرن ــوق	ح ــزای	ف ــوردی	از	آنفلوان م

ــت. ــده	اس ــاهده	نش ــتان	مش اس
ــن	 ــه	اي ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــی	ورمقان مجتب
بيمــاری	در	11	اســتان	کشــورگزارش	و	مشــاهده	
شــده	اســت،	عنــوان	کــرد:	بــه	محــض	مشــاهده	
ايــن	نــوع	بيماری	در	ســاير	اســتان	ها	و	اعــالم	آن	
درسراســر	کشــور،	بــه	مرغــداران	اســتان	از	طريق	
رســانه	هــا	بــه	ويــژه	صداوســيمای	مرکز	اســتان	
ــت		 ــی	بايس ــه	م ــواردی	ک ــانی	و	م ــالع	رس اط

رعايــت	کننــد	را	بــه	آنهــا	اعــالم	کرديــم.
وی	يکــی	از	معضــالت	جــدی	در	ارتبــاط	بــا	ايــن	
نــوع	بيمــاری	را	مربــوط	بــه	عرضــه	مــرغ	زنــده	
ذکــر	کــرد	و	افــزود:	در	شهرســتان	هــای	ســقز،	
ــرغ	 ــه	م ــز	عرض ــداد	مراک ــه	تع ــدره	و	بان ديوان
زنــده	بيشترســت	بــه	هميــن	دليــل	اکيــپ	هــای	
برخــورد	بــا	ايــن	مراکــز	ايجــاد	و	چنديــن	پرونــده	

هــم	در	ايــن	راســتا	تشــکيل	شــده	اســت.
ــه	 ــا	اشــاره	ب ــرکل	دامپزشــکی	کردســتان	ب مدي
ــبانه	روزی	 ــورت	ش ــه	ص ــا	ب ــارت	ه ــه	نظ اينک
ــی	شــود،	 و	مســتمر	در	ســطح	اســتان	انجــام	م
ــه	 ــور	از	جمل ــای	طي ــرد:	کشــتارگاه	ه ــه	ک اضاف
ــکان	 ــه	ام ــت	ک ــی	اس ــکان	هاي ــن	م مهمتري
ــزا	در	آن	وجــود	دارد	کــه	 ــروس	آنفلوان انتشــار	وي
مســئوالن	فنــی	و	ناظرين	بهداشــتی	دامپزشــکی	
در	تمامــی	کشــتارگاه	هــای	اســتان	مســتقر	بوده	
و	کنتــرل	کامــل	بر	نحــوه	فعاليــت	در	ايــن	مکان	

ــد. ــا	را	دارن ه
ــا	بيــان	اينکــه	عامــل	بيمــاری	آنفلوانــزای	 وی	ب
ــار	 ــت،	اظه ــروس	اس ــدگان	وي ــاد	پرن ــوق	ح ف
ــی	دارد	و	 ــواع	مختلف ــروس	ان ــن	وي ــت:	اي داش
ــده  ــاهده ش ــران مش ــال در اي ــه امس ــی ک نوع
H5 و N۸ اســت کــه از طريــق پرنــدگان مهاجــر 

ــی	شــوند. ــل م منتق
ــا	 ــم	ب ــتان	ه ــت	کردس ــط	زيس ــرکل	محي مدي
اعــالم	اينکــه	تاکنــون	مــواردی	از	وجــود	بيماری	
آنفوالنــزای	فــوق	حــاد	پرنــدگان	در	ميــان	
ــع	 ــا	و	مناب ــاالب	ه ــی	ت ــر	و	بوم ــدگان	مهاج پرن
ــت:	از	 ــت،	گف ــده	اس ــاهده	نش ــتان	مش ــی	اس آب
آنجا	کــه	اين	نــوع	بيمــاری	در	تعــدادی	از	اســتان	
هــای	کشــور	بــه	ويــژه	اســتان	هــای	همجــوار	ما	
هــم	شــيوع	پيــدا	کــرده	اســت	اقــدام	بــه	باطــل	
ــدگان	 ــکار	پرن ــای	ش ــی	مجوزه ــردن	تمام ک

ــم. ــرده	اي ــتان	ک دراس
ــاالب	هــا	و	 ــه	اينکــه	ت ــا	اشــاره	ب ــر	ب رياضــی	ف
ــوچ	شــمال	 ــتان	در	مســير	ک ــی	کردس ــع	آب مناب
ــوان	 ــر	هســتند،	عن ــدگان	مهاج ــوب	پرن ــه	جن ب
کــرد:	همــه	ســاله	در	ايــن	فصــل	تــاالب	هــای	
اســتان	پذيــرای	تعــداد	زيــادی	از	پرنــدگان	مهاجر	

هســتند.
	

هیــچ مــوردی از آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
پرنــدگان در ایــالم وجــود نــدارد

مديــرکل	دامپزشــکی	اســتان	ايــالم	نيــز	در	
خصــوص	شــيوع	بيمــاری	آنفلوآنــزای	مرغــی	در	

ايــن	اســتان	گفــت:	هيــچ	مــوردی	از	آنفلوآنــزای	
ــدارد. ــود	ن ــالم	وج ــدگان	در	اي ــاد	پرن ــوق	ح ف

ــالم	 ــتان	اي ــت:	اس ــار	داش ــی	اظه ــاب	پيران وه
يکــی	از	قطب	هــای	اصلــی	توليــد	گوشــت	
مــرغ	در	کشــور	اســت	بــه	طــوری	کــه	بيــش	از	
50	هــزار	تــن	از	ايــن	نــوع	گوشــت	بــه	صــورت	

ــود. ــد	می	ش ــتان	تولي ــن	اس ــاالنه	در	اي س
ــوق	 ــزای	ف ــاری	آنفلوآن ــان	اينکــه	بيم ــا	بي وی	ب
اســتان	های	 از	 برخــی	 در	 پرنــدگان	 حــاد	
ــالم	 ــايه	اي ــتان	های	همس ــی	از	اس ــور	و	يک کش
ــای	الزم	 ــش	ه ــزود:	پاي ــت،	اف ــده	اس گزارش	ش
صــورت	گرفتــه	و	هرگونــه	تلفــات	غيرعــادی	در	
ــرغ	و	 ــرورش	م ــنتی	پ ــی	و	س ــای	صنعت واحده

طيــور	رصــد	می	شــود.
مديــرکل	دامپزشــکی	اســتان	ايــالم	گفــت:	
تاکنــون	هيــچ	مــورد	مثبتــی	از	آنفلوآنــزای	فــوق	
حــاد	پرنــدگان	در	اســتان	ايــالم	مشــاهده	نشــده	

ــت. اس
ــتی	را	در	 ــکات	بهداش ــد	ن ــردم	باي ــزود:	م وی	اف

خصــوص	تمــاس	بــا	پرنــدگان	وحشــی	رعايــت	
کــرده	و	از	خريــد	گوشــت	مــرغ	زنــده	خــودداری	
کننــد	و	گوشــت	مــرغ	موردنيــاز	خــود	را	از	مراکــز	
ــه	در	 ــای	بهداشــتی	ک مجــاز	و	دربســته	بندی	ه
مراکــز	تحــت	نظــارت	کشــتار	شــده	اســت	تهيه	

کننــد.
ــاد	 ــوق	ح ــزای	ف ــرد:	آنفلوآن ــح	ک ــی	تصري پيران
پرنــدگان	يــک	بيمــاری	مشــترک	بيــن	انســان	و	
دام	اســت	و	ايــن	نــوع	آنفلوآنــزا	بســيار	خطرنــاک	
اســت	و	احتمــال	انتقــال	آن	بــه	انســان	از	طريــق	
ــت	 ــرف	گوش ــا	مص ــدگان	و	ي ــا	پرن ــاس	ب تم
ــه	مــرگ	انســان	 ــوده	وجــود	دارد	و	ب ــدگان	آل پرن

ــود. ــم	می	ش ــم	خت ه
	

کاهــش صــادرات مــرغ و تخم مــرغ از 
مــرز مهــران

کشــور	عــراق	بزرگتريــن	مشــتری	محصــوالت	
کشــاورزی	بويــژه	مــرغ	و	تخــم	مــرغ	کشــورمان	
بــه	شــمار	مــی	رود،	بــه	دليــل	شــيوع	آنفلوآنــزای	
ــادرات	 ــر	راه	ص ــر	س ــکالتی	ب ــون	مش ــم	اکن ه

ــف	 ــای	مختل ــورمان	در	مرزه ــم	کش ــرغ،	تخ م
ــده	 ــراق	ايجــاد	ش ــه	ع ــران	ب ــرز	مه ــه	م از	جمل

ــت. اس
مديــر	جهــاد	کشــاورزی	مهــران	گفت:	صــادرات	
ــل	 ــه	دلي ــران	ب ــرز	مه ــرغ	از	م ــرغ	و	تخم	م م
ــزای	مرغــی	در	کشــور	طــی	ســه	 شــيوع	آنفلوآن
ــه	 ماهــه	ســوم	امســال	50	درصــد	کاهــش	يافت

ــت. اس
حجــت	عــارف	افــزود:	در	ايــن	مــدت	10	هــزار	و	
ــی	 ــن	الملل ــرز	بي ــرغ	از	م ــرغ	و	تخم	م ــن	م 53	ت

مهــران	بــه	عــراق	صــادر	شــده	اســت.
وی	افــزود:	ايــن	ميــزان	صــادرات	در	مقايســه	بــا	
مــدت	ســال	قبــل	کاهــش	50	درصدی	را	نشــان	

می	دهــد.
ــد:	 ــادآور	ش ــران	ي ــاورزی	مه ــاد	کش ــر	جه مدي
علــت	کاهــش	صــادرات	مــرغ	و	تخــم	مــرغ	بــه	
کشــور	عراق	شــيوع	آنفلوآنــزای	مرغی	در	کشــور	
و	افزايــش	نــرخ	تعرفــه	گمرکــی	از	ســوی	دولــت	

عــراق	بــوده	اســت.

شناســایی 2 کانــون روســتایی بیماری 
ــدگان در  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن

ــاه کرمانش
امــا	در	همســايگی	اســتان	ايــالم	مديــرکل	
ــون	 دامپزشــکی	اســتان	کرمانشــاه	گفــت:	۲	کان
روســتايی	بيمــاری	آنفلوآنــزای	فــوق	حــاد	
ــايی	و	 ــاه	شناس ــتان	کرمانش ــدگان	در	شهرس پرن
معــدوم	شــد	و	هم	اکنــون	بيمــاری	تحــت	کنترل	

ــت. اس
ــن	 ــرل	اي ــر	کنت ــد	ب ــا	تاکي ــرور	ب ــادر	پ ــر	ن دکت
ــت:	در	 ــار	داش ــتان،	اظه ــطح	اس ــاری	در	س بيم
اواســط	آذرمــاه	جــاری	بــر	اســاس	برنامــه	هــای	
مراقبــت	و	پايــش	بيمــاری	آنفلوآنــزای	فــوق	حاد	
پرنــدگان	در	ســطح	اســتان		همچنيــن	بر	اســاس	
گزارشــات	رســيده	بــه	دامپزشــکی	اســتان،		پــس	
ــوع	 ــات	الزم	وق ــا	و	آزمايش ــی	ه ــام	بررس از	انج
ــتايی	در	ســطح	 ــون	روس ــاری	در	۲	کان ــن	بيم اي

شهرســتان	کرمانشــاه	تائيــد	شــد.
ايــن	مقــام	مســئول	افــزود:	پــس	از	اخــذ	نمونــه	
و	انجــام	آزمايشــات	ملکولــی	توســط	آزمايشــگاه	

اداره	کل	ســريعا	بــا	هماهنگــی	و	همــکاری	
مســئوالن	اســتان	و	دســتگاه	هــای	مرتبــط	
همچــون	فرمانــداری،	ســازمان	جهاد	کشــاورزی	
ــدوم	 ــه	مع ــوم	پزشــکی	نســبت	ب و	دانشــگاه	عل
ســازی	و	امحــاء	بهداشــتی	ايــن	۲	کانــون	اقــدام	

ــد. ش
ــد	 ــرکل	دامپزشــکی	اســتان	کرمانشــاه	تاکي مدي
ــاری	در	 ــال	حاضــر	بيم ــرد:	خوشــبختانه	در	ح ک
ســطح	اســتان	تحــت	کنتــرل	اســت	و	مــردم	از	
ايــن	جهــت	نگــران	نباشــند،	زيــرا	طيــور	صنعتی	

اســتان	درگيــر	ايــن	بيمــاری	نشــده	انــد.
دکتــر	پــرور	بــا	تصريــح	اينکــه	آلودگــی	از	
ــل	شــده	اســت،	 ــدگان	مهاجــر	منتق ــق	پرن طري
ــتان	 ــی	اس ــور	صنعت ــام	طي ــت:	تم ــان	داش بي
ــتار	 ــرعی	کش ــتی	و	ش ــارت	بهداش ــت	نظ تح
مــی	شــوند	کــه	نظــارت	کاملــی	بــر	آنهــا	داريــم	
ــت	 ــال	راح ــا	خي ــد	ب ــی	توانن ــردم	م ــوم	م و	عم
از	محصــوالت	اســتحصالی	از	کشــتارگاه	هــا	

ــد. ــتفاده	کنن اس

	آذربایجــان غربــی عــاری از آنفلوآنزای 
ــدید  ــه ای تش ــط قرنطین مرغی/ضواب

شــد
ــن	در	 ــرار	گرفت ــود	ق ــا	وج ــی	ب ــان	غرب آذربايج
کريــدور	پرنــدگان	مهاجــر	و	هــم	مــرزی	بــا	ســه	
ــزای	 ــا	بيمــاری	آنفلوآن ــر	ب کشــور	خارجــی	درگي
مرغــی،	عــاری	از	شــيوع	و	ابتــال	بــه	ايــن	بيماری	

اســت.
تاکنــون	بيــش	از	يــک	هــزار	مــورد	نمونــه	
بــرداری	و	آزمايــش	در	واحدهــای	مرغــداری	
ــل	 ــه	دلي ــد	ب ــت	و	باي ــده	اس ــرا	ش ــتان	اج اس
احتمــال	انتقــال	ايــن	بيمــاری	از	پرنــدگان	مهاجر	
تــا	ارديبهشــت	ســال	آينــده	اقدامــات	پيشــگيرانه	

ــود. ــرا	ش ــتان	اج ــت	در	اس ــه	دق ب
ــز	در	 ــی	ني ــر	جغرافياي ــی	از	نظ ــان	غرب آذربايج
ــت	 ــری	اس ــدگان	مهاج ــرت	پرن ــير	مهاج مس
ــز	و	آغــاز	 ــا	شــروع	فصــل	پايي کــه	هــر	ســاله	ب
ــه	 ــن	ب ــره	زمي ــمالی	ک ــای	ش ــرما	از	عرض	ه س
عرض	هــای	جنوبی	تــر	مهاجــرت	می	کننــد	
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	يکــی	از	منبــع	بيمــاری	
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ــتند. ــر	هس ــدگان	مهاج ــی	پرن ــزای	مرغ آنفوالن
ــان	 ــاورزی	آذربايج ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئي
ــق	 ــون	طب ــا	کن ــه	گفــت:	ت ــن	زمين ــی	در	اي غرب
مســتمر	 گيری	هــای	 نمونــه	 و	 بررســی	ها	
انجــام	شــده،	مــورد	مثبــت	آنفلوانــزای	فــوق	حاد	

ــت. ــده	اس ــاهده	نش ــتان	مش ــدگان	در	اس پرن
ــرح	 ــه	ط ــان	اينک ــا	بي ــم	زاده	ب ــمعيل	کري اس
تشــديد	ضوابــط	قرنطينــه	ای	بــرای	کنتــرل	
ــدگان	در	 ــاد	پرن ــوق	ح ــزای	ف ــاری	آنفلوآن بيم
اســتان	اجــرا	می	شــود	افــزود:	مصــرف	کننــدگان	
گوشــت	مــرغ	و	تخــم	مــرغ	در	آذربايجــان	غربی	
نگــران	بيمــاری	آنفلوآنــزای	فــوق	حــاد	پرنــدگان	

ــند. نباش
وی	بــا	قدردانــی	از	خدمــات	و	اهتمــام	جــدی	اداره	
کل	دامپزشــکی	اســتان	در	خصــوص	اقدام	هــای	
ــوق	 ــزای	ف ــاری	آنفلوآن ــروز	بيم پيشــگيرانه	در	ب
حــاد	پرنــدگان	گفــت:	ســتاد	پيشــگيری	از	
ــع	و	 ــه	موق ــری	ب ــا	پيگي ــتان	ب ــزای	اس آنفوالن
ــات	دســتگاههای	اجرايــی	 بســيج	تمامــی	امکان

ــت. ــده	اس تشــکيل	ش
ــان	 ــاورزی	آذربايج ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئي
غربــی	ادامــه	داد:	هــم	اکنــون	برنامه	هــای	
پيشــگيری	و	اطــالع	رســانی	در	ايــن	راســتا	
تدويــن	شــده	اســت	و	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــات	 ــه	امکان ــا	بســيج	هم ــی	الزم	را	ب ــز	آمادگ ني
جهــت	هــر	نــوع	همــکاری	در	ايــن	زمينــه	دارد.
کريــم	زاده،	برنامــه	ريــزی،	پايــش	و	مراقبت	قبل	
ــی	از	 ــور	را	يک ــای	دام	و	طي ــيوع	بيماری	ه از	ش
اولويت	هــای	ســازمان	دامپزشــکی	عنــوان	کرد	و	
گفــت:	بــرای	جلوگيــری	از	ورود	ايــن	بيمــاری	و	
حفــظ	ســالمت	توليــدات	و	فرآورده	هــای	طيــور	
ــن	 ــارکت	بي ــتگی	و	مش ــد	همبس ــتان	باي در	اس
عوامــل	اجرايــی	بــرای	مهــار	ايــن	بيمــاری	بيش	

از	پيــش	افزايــش	يابــد.
وی	مهاجــرت	پرنــدگان	مهاجــر	بــه	تاالب	هــای	
ســطح	کشــور	را	عامــل	اصلــی	بــروز	آنفلوآنــزای	
ــرد:	 ــح	ک ــدگان	دانســت	و	تصري ــاد	پرن ــوق	ح ف
ــا	و	زيســتگاههای	 ــه	وســعت	تاالبه ــا	توجــه	ب ب

طبيعــی	در	اســتان	ضــرورت	دارد	اطــالع	رســانی	
ــا	 ــردم	در	عرصه	ه ــارکت	م ــرای	مش ــبی	ب مناس
و	مناطــق	روســتايی	صــورت	گيــرد	تــا	بــا	توجــه	
بــه	اهميــت	موضــوع،	توليــد	کننــدگان	و	مــردم	
ــه	تلفــات	غيرعــادی	 ــا	هرگون ــی	کــه	ب در	صورت
ــه	اداره	 ــب	را	ب ــوند	مرات ــه	می	ش ــدگان	مواج پرن
دامپزشــکی	اســتان	و	شهرســتانها	اطــالع	دهنــد.

	
پایش بیماری هـای طیـور در مرغ بومی 

در آذربایجـان غربی اجرا می شـود
ــزود:	 ــز	اف ــتان	ني ــر	کل	اداره	دامپزشــکی	اس مدي
ــتيابی	 ــرای	دس ــتان	ب ــکی	اس اداره	کل	دامپزش
بــه	گزارش	هــای	دقيــق	و	قابــل	اســتناد	در	
ايــن	زمينــه،	چنديــن	مــورد	بازديــد	و	بررســی	از	
طيــور	صنعتــی،	روســتاهای	حاشــيه	تاالب	هــا	و	
زيســتگاه	های	حيــات	وحــش	انجــام	داده	اســت.
کاميــار	داهيــم	اضافــه	کــرد:	همزمــان	بــا	
و	 مرغداری	هــا	 مــزارع،	 از	 بــرداری	 نمونــه	
مناطــق	زيســت	پرنــدگان	در	آذربايجــان	غربــی،	
ــای	دامپزشــکی	اســتان	در	کشــتارگاه	ها	 اکيپ	ه
ــا	و	 ــالمت	مرغ	ه ــر	س ــته	و	ب ــور	داش ــز	حض ني
پرنــدگان	کشــتار	شــده	نظــارت	مســتقيم	دارنــد.
وی	اظهار	داشـت:	برگزاری	کارگاه	های	آموزشـی،	
خبرگيـری	و	بازديدهای	روزانه	و	کسـب	اطالعات	
توصيفـی	از	مـزارع	پرورش	طيور	صنعتـی	و	بومی	
نيـز	از	جمله	اقدامات	انجام	شـده	در	ايـن	زمينه	در	

اين	راسـتا	بوده	اسـت.
ــه	 ــی	ادام ــرکل	دامپزشــکی	آذربايجــان	غرب مدي
داد:	پايــش	در	زمينــه	بيماری	هــای	طيــور	در	
مــرغ	بومــی	در	ســطح	وســيعی	انجــام	می	شــود	
چــرا	کــه	ايــن	مرغ	هــا	می	تواننــد	منشــأ	مهمــی	

ــزا	باشــند. ــاری	آنفلوان ــرای	بيم ب
داهيـم	تاکيد	کرد:	با	توجـه	به	اينکه	اسـتان	دارای	
مـازاد	توليـد	در	گوشـت	مـرغ	و	جوجـه	يکـروزه	
اسـت،	هيـچ	گونـه	نيـازی	بـه	ورود	فرآورده	هـای	

طيـور	از	سـاير	اسـتانهای	وجود	نـدارد.
ــده	 ــرغ	زن ــد	م ــردم	از	خري ــاب	م ــر	اجتن وی	ب
ــر	 ــالوه	ب ــدام	ع ــن	اق ــرد:	اي ــان	ک ــد	و	بي تاکي

اينکــه	بهداشــت	عمومــی	جامعــه	را	تهديــد	
می	کنــد،	بلکــه	زمينــه	ای	بــرای	گســترش	انــواع	
ــل	انتقــال	 ــور	و	بيماريهــای	قاب بيماری	هــای	طي

ــد. ــد	ش ــبب	خواه ــز	س ــان	را	ني ــه	انس ب
مديــرکل	دامپزشــکی	آذربايجــان	غربــی	اضافــه	
ــوق	 ــزای	ف ــاری	آنفلوآن ــش	بيم ــرح	پاي ــرد:	ط ک
ــال	 ــاه	س ــان	م ــتان	از	آب ــدگان	در	اس ــاد	پرن ح
جــاری	آغــاز	و	تــا	ازديبهشــت	مــاه	ســال	آينــده	

ــت. ــد	داش ــه	خواه ادام
دوســویه بیمــاری آنفوالنــزای پرندگان 

در کشــور مشــاهده شــده است
رئيــس	اداره	نظــارت	بــر	حيــات	وحــش	اداره	کل	
ــی	 ــان	غرب ــت	آذربايج ــط	زيس ــت	محي حفاظ
ــاری	 ــورد	مشــکوکی	از	بيم ــچ	م ــت:	هي ــز	گف ني
آنفوالنــزای	پرنــدگان	در	آذربايجــان	غربــی	

ــت. ــده	اس ــاهده	نش مش
اميــد	يوســفی	بــا	بيــان	اينکــه	بــا	وجــود	اينکــه	
6	الــی	7	اســتان	کشــور	بــه	خصــوص	اســتانهای	
همجــوار	درگيــر	بيمــاری	آنفوالنــزای	فــوق	حــاد	
پرنــدگان	هســتند	عنــوان	کــرد:	مورد	مشــکوکی	

از	بيمــاری	تاکنــون	مشــاهده	نشــده	اســت.
وی	از	پايــش	۲4	ســاعته	تاالب	هــای	اســتان	
توســط	کارشناســان	محيط	زيســت	و	نيــز	اجرای	

طــرح	نظــارت	و	بازديدهای	مســتمر	بــا	همکاری	
کارشناســان	دامپزشــکی	اســتان	خبــر	داد	و	
گفــت:	هــر	هفتــه	بــه	طــور	متوســط	ســه	بــار	از	
ــرد. ــورت	می	گي ــد	ص ــتان	بازدي ــای	اس تاالب	ه
يوســفی	بــا	توصيــه	اکيــد	بــه	مــردم	در	خصوص	
عــدم	تمــاس	بــا	هــر	گونــه	عاليــم	بيمــاری	در	
ــتان	 ــای	اس ــه	خصــوص	در	تاالب	ه ــدگان	ب پرن
اظهارداشــت:	اگــر	مــردم	هــر	مــورد	مشــکوکی	
مبنــی	بــر	مشــاهده	عاليــم	بيمــاری	در	پرندگان	
متوجــه	شــدند	بــه	ادارات	حفاظــت	محيــط	

ــد. زيســت	اســتان	اطــالع	دهن
ــش	اداره	 ــات	وح ــر	حي ــارت	ب ــس	اداره	نظ رئي
کل	حفاظــت	محيــط	زيســت	آذربايجــان	غربــی	
بــا	ابــراز	تأســف	از	اينکــه	امســال	بيمــاری	
ــويه	 ــک	س ــور	ي ــدگان	در	کش ــزای	پرن آنفوالن
نيســت	و	دوســويه	آن	مثبــت	و	تأييد	شــده	اســت،	
افــزود:	قــدرت	مانــدگاری	ايــن	ســويه	بــاال	بــوده	
ــات	 ــه	انســانی	تلف ــه	جامع ــوذ	ب و	در	صــورت	نف
بااليــی	خواهــد	داشــت	در	ايــن	راســتا	توجــه	بــه	

ــت. ــی	ضــروری	اس ــکات	ايمن ن
ــه	آمادگــی	ايــن	اداره	کل	 ــا	اشــاره	ب يوســفی	ب
ــی	 ــاری	دام ــوع	بيم ــر	ن ــا	ه ــه	ب ــرای	مقابل ب
ــل	 ــه	دلي ــرد:	ب ــه	ک ــتان	اضاف ــور	در	اس و	طي
ــد	 ــرض	تهدي ــان	در	مع ــودن	همچن ــرزی	ب م
بيمــاری	آنفوالنــزای	پرنــدگان	هســتيم	و	
آمادگــی	کامــل	در	ايــن	اداره	کل	بــرای	مقابلــه	

ــود	دارد. ــاری	وج ــن	بيم ــا	اي ب
ــری	 ــده	گي ــه	جــد	از	زن ــد	ب ــراد	باي ــزود:	اف وی	اف
ــز	 ــی	پرهي ــر	وحش ــدگان	مهاج ــکار	پرن ــا	ش و	ي
نماينــد	و	در	صــورت	مشــاهده	تلفــات	غيرعــادی	
پرنــدگان	و	ســاير	گونه	هــای	جانــوری	از	هرگونــه	
ــب	 ــرده	و	مرات ــودداری	ک ــت	خ ــا	دس ــاس	ب تم
را	در	ســريعترين	زمــان	ممکــن	بــه	اداره	کل	
دامپزشــکی	يــا	اداره	کل	حفاظــت	محيط	زيســت	

ــد. اســتان	اطــالع	دهن
ــور	 ــتان	کش ــفانه	11	اس ــال	حاضــر	متاس در	ح
ــزای	مرغــی	دســت	 ــا	شــيوع	بيمــاری	آنفلوآن ب
و	پنجــه	نــرم	مــی	کننــد	و	هنــوز	خطــر	ابتــال	
ــه	 ــور	ب ــتانهای	کش ــی	از	اس ــوش	برخ ــخ	گ بي
ــه	 ــور	ب ــمالغرب	کش ــتانهای	ش ــوص	اس خص
جهــت	پذيرايــی	از	پرنــدگان	مهاجــر	و	مــرزی	
ــالع	 ــتا	اط ــن	راس ــرده،	در	اي ــن	ک ــودن	کمي ب
ــکات	 ــت	ن ــراه	رعاي ــه	هم ــی	ب ــانی	کاف رس
پيشــگيرانه	بــرای	عبــور	از	ايــن	بحــران	

ــد. ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــروری	ب ض
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جامعلله ایلللران

پدیــده تغییــر رفتــار نســلی، ریشــه 
فرزندانمــان  تربیــت  شــکل  در 
دارد. تربیتــی کــه نــه ایرانــی اســت 
ایجــاد  نتیجــه اش  اســامی،  نــه  و 
اســت  فرزندانمــان  امپراتوری هــای 
ــی.  ــه منطق ــت و ن ــول اس ــه معق ــه ن ک

ــل	 ــی	خــود	تبدي ــا	نســل	فعل ــل	ب ــاری	نســل	هــای	قب ــر	رفت تغيي
بــه	چالــش	و	محــل	بحــث	شــده	اســت	يکــی	از	ايــن	تفاوتهــا	در	
ــان	امــروزی	اســت	کــه	 ــان	و	جوان نحــوه	احتــرام	و	تکريــم	نوجوان
ــدون	 ــل	دارد؛	آری!	ب ــای	قب ــل	ه ــرام	نس ــا	احت ــادی	ب ــه	زي فاصل
ــان	 ــی	فرزندانش ــای	تربيت ــه	الگوه ــاس	و	ريش ــن	اس ــک	والدي ش
هســتند.	فرزنــدی	کــه	بــه	والديــن	خــود	بــی	احترامــی	مــی		کنــد،	
در	واقــع	خــود	را	بــی	ارزش،	و	بنيــان	اخالقــی	خــود	را	ُسســت	کرده	
اســت.	در	برخــی	روايــات	از	بــزرگان	ديــن	مــان	آمــده	اســت	کــه	
بــی	احترامــی	بــه	والديــن،	عمــر	را	کوتــاه،	و	روزی	مــاّدی	و	معنوی	
را	کــم	مــی	کنــد.	اگــر	کســی	از	روی	خشــم	بــه	والديــن	خــود	نگاه	

ــد	او	را	از	رحمــت	خــود	دور	مــی	کنــد. کنــد،	خداون
پيامبــر	اکــرم	)ص(	نيــز	چنــد	نمونــه	از	گناهــان	را	گناهــان	کبيــره	
ــد«،	 ــه	خداون ــرک	ب ــامل	»ش ــان	ش ــن	گناه ــه	اي ــد	ک ــی	دانن م
ــه	آن	گناهــان	 ــن«	از	جمل »کشــتن	يــک	مؤمــن«	و	»عــاّق	والدي
ــن	 اســت،	در	روايــت	ديگــری	آمــده	اســت	کــه	اگــر	کســی	والدي

ــن	شــده	اســت.		 ــاق	والدي ــد،	ع ــود	را	محــزون	کن خ
امــام	صــادق)ع(	در	روايتــی	می	فرماينــد:	»هــر	کســی	کــه	بــه	پــدر	
ــه	پــدر	و	مــادر	نــگاه	 و	مــادر	خــود	بی	احترامــی	کنــد	و	نگاهــش	ب
غضب	آلــود	باشــد،	هــر	چنــد	کــه	آن	هــا	بــه	او	ظلــم	کــرده	باشــند،	
ــرآن	 ــد«.	ق ــول	نمی	کن ــش	را	قب ــدام	از	نمازهاي ــچ	ک ــد	هي خداون
کريــم	نيــز	در	ســوره	های	بقــره،	نســاء،	لقمــان،	انعــام	و	اســراء	بــه	

اهميــت	ايــن	موضــوع	اشــاره	دارد.
	

ــی در  ــع تربیت ــن منب ــی تری ــن و اساس ــواده اولی خان
ــت ــه اس جامع

مــدرس	دانشــگاه	شــهيد	مدنــی	آذربايجــان	شــرقی	بــا	بيــان	اينکه	
ــه	اســت	 ــی	در	جامع ــع	تربيت ــن	منب ــن	و	اساســی	تري ــواده	اولي خان
ــه	 ــا	وجــود	زن	و	شــوهر	شــکل	گرفتــه	و	ريشــه	هــای	آن	ب کــه	ب
نســل	هــای	گذشــته	و	خانــواده	هــای	قبلــی	برمــی	گــردد،	اظهــار	
داشــت:	بنابرايــن	ارتبــاط	تنگاتنــگ	خانــواده	هــا	بــه	صــورت	طولی	
بايــد	مشــهود	باشــد	و	گسســت	بيــن	آنهــا	ممنــوع	اســت،	زيــرا	نوع	
جهــان	بينــی،	فرهنــگ،	باورهــای	پــدر	و	مــادر،	تغذيــه	و	بهداشــت	
حــاالت	روحــی	و	روانــی	پــدر	و	مــادر	در	فرزنــدان	مــی	توانــد	کامال	

اثرگــذار	باشــد.
ــن	در	 ــان	اينکــه	کوتاهــی	والدي ــا	بي ــح	اهلل	زاده	ب ــر	محمــد	فت دکت
ــزود:	 ــل	پذيــرش	نيســت،	اف ــه	هيــچ	وجــه	قاب ــدان	ب تربيــت	فرزن
در	ديــن	مبيــن	اســالم	آيــات	و	روايــات	متعــددی	نــکات	کليــدی	
تربيــت	را	مطــرح	کــرده	و	پــدر	و	مــادر	را	مســئول	شــناخته	اســت	
تربيــت	خانوادگــی	چنــان	بايــد	باشــد	کــه	تاثيــرات	ثانويــه	محيطی	
تحــت	تاثيــر	آن	قــرار	بگيرد،	اگــر	نطفــه	تربيــت	در	خانواده	درســت	
شــکل	بگيــرد	فرزنــدان	را	در	برابر	خطــرات	و	طوفانهای	ســهمگين	
ــن	را	آســوده	 ــته	و	والدي ــه	داش ــه	مصــون	نگ ــن	جامع ــاد	برک و	بني

خاطــر	مــی	کنــد.

مقوله تربیت با گذر زمان پیچیده تر می شود
ــط	 ــدان	در	محي ــوص	فرزن ــدر	در	خص ــه	ق ــر	چ ــه	داد:	ه وی	ادام
ــم	 ــذاری	کني ــرمايه	گ ــا	س ــد	آنه ــل	از	تول ــی	قب ــا	حت ــواده	و	ي خان
برداشــت	خوبــی	بعــد	از	رشــد	و	بلــوغ	آنهــا	خواهيــم	داشــت،		مقوله	
تربيــت	بــا	گــذر	زمــان	و	متناســب	بــا	آن	پيچيــده	تــر	شــده	اســت	

ــات	 ــا	از	موضوع ــواده	ه ــودن	و	آگاهــی	خان ــه	روز	ب ــن	مســاله	ب اي
ــات	 ــن	در	موضوع ــد	والدي ــی	نماي ــروری	م ــه	را	ض ــد	جامع جدي

ــدان	خــود	باشــند. ــر	از	فرزن ــک	گام	جلوت ــد	ي ــه	باي مبتالب
ــه	فرمايشــات	اميرالمومنيــن	)ع(،	گفــت:	 ــا	اشــاره	ب فتــح	اهلل	زاده	ب
حضــرت	علــی	)ع(	مــی	فرماينــد:	فرزنــد	زمانــه	خويــش	بــاش	و	يــا	
فرزنــدان	خــود	را	برمبنــای	عصــر	و	زمانــه	خــود	تربيــت	کنيــد	بــر	
اســاس	رهنمودهــای	حکيمانــه	پيشــوايان	ديــن	مــا	اصولــی	ماننــد	
احتــرام	و	تکريــم	و	ادب،	آمــوزش	نيکــی	بــه	فرزنــدان،	وفــای	بــه	
عهــد،	نــام	گــذاری	نيکــو	و	هديــه	دادن،	پرهيــز	از	اهانــت	و	تحقيــر	
ــدان	و	 ــاد	دادن	مقــررات	اســالمی،	رعايــت	حقــوق	طبيعــی	فرزن ي
ــاد	 ــه	ابع ــا	توجــه	ب ــراط	و	تفريــط	ب ــه	اف باالخــره	دوری	از	هــر	گون
مختلــف	تربيتــی	بايــد	در	تربيــت	فرزنــدان	مــورد	توجــه	جــدی	قرار	
بگيــرد	تــا	ثمــره	شــيرين	آن	در	زندگــی	ديــده	شــود،	يادمــان	نــرود	
رعايــت	اصــول	مذکــور	توســط	پــدر	و	مــادر	بــه	خــودی	خــود	يــک	
ــار	 الگــوی	عملــی	تربيتــی		مطلــوب	اســت	کــه	بهتــر	از	صدهــا	ب
گفتــن	و	عمــل	نکــردن	تأثيــر	مــی	گــذارد	و	بــا	توجــه	بــه	مطالــب	
مذکــور	چنيــن	فرزنــدی،	فرزنــد	صالــح	و	گلــی	از	گل	های	بهشــت	

خواهــد	بــود.
	

اســاس و ریشــه عــدم احتــرام فرزنــدان بــه والدیــن 
؟ چیست

ــه	 ــه	ريش ــر	اينک ــد	ب ــا	تاکي ــگاه	ب ــانی	دانش ــوم	انس ــدرس	عل م
معضــالت	را	در	خودمــان	بايــد	جســتجو	کنيــم،	افــزود:	بــا	
برخوردهــای	ناصحيــح،	فرزنــدان	خويــش	را	بيــش	از	پيــش	

ســردرگم،	نافرمــان	و	عقــده	ای	بــار	نياوريــم.
اســاس	و	ريشــه	عــدم	احتــرام	فرزنــدان	بــه	والديــن	بــه	تربيــت	
ــن	 ــود	بي ــط	موج ــای	غل ــه	از	رفتاره ــردد	ک ــی	گ ــح	برم ناصحي
ــط	 ــدان	در	محي ــا	فرزن ــن	ب ــه	والدي ــن،	برخــورد	غيرعاقالن والدي
ــبک	 ــا	ورود	س ــی	ب ــای	غرب ــدن	هنجاره ــم	ش ــواده	و	حاک خان
زندگــی	غيــر	اســالمی	بــه	خانــواده	هــا		تاثيــر	پذيرفتــه	اســتوی	
ــه	 ــدان	ب ــرام	فرزن ــدم	احت ــه	ع ــاس	و	ريش ــرد:	اس ــح	ک تصري
ــه	تربيــت	ناصحيــح	غيــر	دينــی	برمــی	گــردد	کــه	از	 والديــن	ب
جامعيــت	الزم	برخــوردار	نمــی	باشــد،	صفــات	ناپســند	اخالقــی	
ــه	 ــن،	برخــورد	غيرعاقالن ــن	والدي ــط	موجــود	بي ،	رفتارهــای	غل
والديــن	بــا	فرزنــدان	در	محيــط	خانــواده	و	حاکــم	شــدن	
ــه	 ــر	اســالمی	ب ــا	ورود	ســبک	زندگــی	غي ــی	ب هنجارهــای	غرب
خانــواده	هــا	از	طريــق	ماهــواره	هــا،	فضاهــای	مجــازی	حاکــم	
ــور	 ــاب	حض ــان	ناب ــتان	و	مربي ــا،	دوس ــواده	ه ــط	خان ــر	محي ب

ــه	در	 ــه	و	هم ــازی	هم ــی	و	مج ــالم	حقيق ــای	ناس ــط	ه در	محي
رفتــار	فرزنــدان	تاثيــر	گــذار	اســت،	بنابرايــن	آگاهــی	والديــن	از	
اصــول	تربيتــی،	شــناخت	کامــل	از	روحيــات	فرزنــدان	و	برخــورد	
ــن	در	 ــه	والدي ــای	درســت	و	صادقان ــح	و	رفتاره متناســب	صحي
ــر	 ــی	اث ــالت	تربيت ــع	معض ــد	در	رف ــی	توان ــواده	م ــط	خان محي

ــد. ــته	باش ــگرفی	داش ش

ضرورت آموزش خانواده ها
ــا	 ــرقی	ب ــان	ش ــتی	آذربايج ــی	اداره	کل	بهزيس ــناس	تربيت کارش
اشــاره	بــه	موضــوع	احتــرام	فرزنــدان	بــه	والديــن،	اظهــار	داشــت:	
ــری	 ــذاری	و	فراگي ــزان	اثرگ ــه	مي ــد	ک ــی		ده ــات	نشــان	م تحقيق
آمــوزش	خانــواده	بــه	مراتــب	بيــش	از	تنظيــم	و	تصويــب	قوانيــن	
دارای	تاثيــرات	پايــدار	و	اساســی	در	ايجــاد	نگرش	مثبــت	و	تغيير	در	
طــرز	تلقــی	افــراد	اســت	و	بــه	هميــن	خاطــر	آمــوزش	خانــواده	بــه	
مثابــه	حقــی	از	حقــوق	خانــواده		هــا	در	نظــر	ٌگرفتــه	مــی		شــود	کــه	
بــرای	دســت	يابی	بــه	آن	و	تحقــق	هــر	چــه	بيشــتر	رشــد	فرهنگــی	

هــر	کشــوری	الزم	اســت.
ــتی	در	 ــات	اداره	کل	بهزيس ــه	اقدام ــاره	ب ــا	اش ــانی	ب ــداهلل	آس ي
راســتای	فرهنگســازی	بــرای	خانواده	هــا،	افــزود:	برگــزاری	کالس	
هــای	آمــوزش	خانــواده	هــدف	برنامــه		ريــزی	شــده		ای	اســت	کــه	
ــی	و	در	 ــی	و	آموزش ــای	تربيت ــردن	روش	ه ــک	ک ــال	نزدي ــه	دنب ب

ــواده	اســت. ــر	در	رفتارهــای	خان نهايــت	تغيي
وی	بــا	بيــان	اينکــه	کالس	هــای	آمــوزش	خانــواده	بــه	عنــوان	ابزار	
تغييــر	در	نظــر	گرفتــه	مــی		شــود،	گفــت:	برنامــه	آمــوزش	خانــواده	
ــای	 ــک	ه ــاوره،	کليني ــای	مش ــک	ه ــودک،	کليني ــای	ک در	مهده
مــددکاری،		مجتمــع	هــای	خدمــات	بهزيســتی	بــر	طبــق	برنامــه	
	ريــزی	ســازمان	بهزيســتی	بــه	اقشــار	مختلف	مــردم	چندين	ســال	
اســت	کــه	انجــام	مــی	گيــرد	و	بــر	اســاس	نظرســنجی	هــای	انجام	

شــده	بازخــورد	قابــل	قبولــی	داشــته	اســت.
آســانی	بــا	بيــان	اينکــه	از	جملــه	مــوارد	آمــوزش	خانــواده	کنتــرل	
خشــم	و	اســترس	و	مهــارت	تصميــم	گيــری	اســت،	اظهار	داشــت:	
در	چنــد	ســال	اخيــر	ايــن	موضــوع	توجــه	روان	شناســان	را	بــه	خود	
جلــب	کــرده	اســت	و	بــا	ارايــه	آمــوزش	هــای	وســيع	در	ايــن	زمينه	

روابــط	بيــن	فــردی	اعضــای	خانــواده	هــا	رو	بــه	بهبــود	اســت.
وی	تصريــح	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	جمعيــت	کالن	شــهر	تبريــز	بــه	
نظــر	مــی	رســد	ســرمايه	گــذاری	وســيع	تــری	نيــاز	اســت	تــا	تعداد	
ــرار	 ــداوم	ق ــای	م ــوزش	ه ــش	آم ــت	پوش ــردم	تح ــتری	از	م بيش

ــد. گيرن

 اسد   بابایی

زهرا   ناصران 
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جزئیاتوضعیتراهها،
برودتهواوخسارات
برف/۳نفرکشتهشدند

»بــرف« بازهــم ایران گــردی کــرد، پدیــده ای کــه ایــن بــار 
ــا  ــدن راه ه ــدود ش ــب مس ــت، موج ــان گرف ــی ج در آبعل
شــد و ضمــن افزایــش مصــرف گاز، بــرق برخــی شــهرها 
ــی  ــارت جان ــم خس ــرف ه ــارش ب ــاال ب ــرد؛ ح ــع ک را قط

ــی.  ــم مال دارد، ه

ــه	 ــم	اينک ــه	رغ ــور	ب ــف	کش ــتان	های	مختل ــرف	در	اس ــارش	ب ب
موجــب	خوشــحالی	مــردم	شــد،	امــا	مشــکالتی	هــم	ايجــاد	کــرد؛	
ــار	شــدن	مســافران	در	محورهــای	 ــرق	در	گيــالن،	گرفت قطعــی	ب
هــراز	و	فيروزکــوه،	افزايــش	مصــرف	گاز	در	گلســتان	و	آذربايجــان	
ــی	و	هشــدار	درزمينــه	مصــرف؛	تصادفــات	رانندگــی،	انســداد	 غرب
راه	هــای	روســتايی	و	...	تنهــا	بخشــی	از	مشــکالت	بــه	وجــود	آمــده	

ــارش	بــرف	طــی	۲4	ســاعت	گذشــته	اســت.	 ــه	دنبــال	ب ب
ــا	15	 ــور	از	1۲	ت ــات	کش ــداد	و	نج ــازمان	ام ــالم	س ــق	اع مطاب
بهمــن	95	تــا	ســاعت	1۲:30	کار	امدادرســانی	در	۲7	اســتان	کشــور	
انجام	شــده	اســت؛	يعنــی	همــه	اســتان	ها	به	جــز	سيســتان	و	
بلوچســتان،	همــدان،	خراســان	جنوبــی	و	هرمــزگان	از	ايــن	موضوع	
متأثــر	شــده	اند	و	در	حــال	حاضــر	مناطــق	امدادرســانی	شــامل	17۲	

ــود.	 ــر	می	ش ــور	برف	گي ــتا	و	مح ــهر،	روس ش
امــا	بــرف	آخــر	هفتــه	در	کشــور	موجــب	وقــوع	بهمــن	در	برخــی	
محورهــای	مواصالتــی	ازجملــه	فيروزکــوه	و	هــراز	شــد	کــه	ايــن	

امــر	چنــد	کشــته	نيــز	بــه	همــراه	داشــت.	
ــتقرار	۸	 ــه	از	اس ــن	رابط ــور	در	اي ــس	کش ــز	اورژان ــت	مرک سرپرس
ــر	داد	و	 ــوه	خب ــزار	و	فيروزک ــای	ه ــس	در	محوره ــتگاه	آمبوالن دس
ــد	کــه	 ــر	جــان	باختن ــی	ســه	نف ــوع	بهمــن	آبعل ــر	وق گفــت:	در	اث
ــک	 ــن	ي ــی	اســت.	همچني ــداری	آبعل ــس	راه ــا	رئي ــی	از	آن	ه يک

ــل	شــد.	 ــران	منتق ــه	ته ــس	ب مصــدوم	هــم	توســط	آمبوالن
مرتضــی	ســليمی	رئيــس	ســازمان	امــداد	و	نجــات	ضمــن	اعــالم	
ــتان	 ــرق	اس ــوالک	ش ــرف	و	ک ــانی	در	ب ــار	امدادرس ــن	آم آخري
ــروز	 ــح	ام ــاعت	11	صب ــا	س ــمنان(	ت تهران)مازندران-تهران-س
ــانی	 ــزار	و	900	امدادرس ــه	10	ه ــون	ب ــه	تاکن ــن	حادث ــت:	در	اي گف

ــده	اند.	 ــکان	داده	ش ــر	اس ــزار	و	79۸	نف ــده	و	5	ه ش
ــای	 ــوی	و	ترافيکــی	محوره ــت	ج ــا	وضعي ــه	ب ــن	در	رابط همچني
ــس	راه	 ــن	پلي ــه	15	بهم ــاعت	1۸	جمع ــور	در	س ــی	کش مواصالت
ــای	 ــر	محوره ــوی	اکث ــت	ج ــرد:	وضعي ــالم	ک ــا	اع ــور	ناج راه
ــوی	 ــان	رض ــان	و	خراس ــی،	کرم ــان	جنوب ــای	خراس ــتان	ه اس
)محورهــای	مشــهد-کالت،	خاف-تايبــاد،	بجســتان-گناباد،	تربــت	
جام-تايبــاد(،	هرمــزگان	)محــور	حاجی	آباد-ســيرجان(	و	سيســتان	
و	بلوچســتان)محور	زاهدان-خــاش(	بــارش	بــرف	و	در	اکثــر	
ــاران	 ــارش	ب ــاهد	ب ــتان	ش ــتان	و	بلوچس ــتان	سيس ــای	اس محوره

ــت. اس
همچنيــن	ترافيــک	در	بانــد	جنوبــی	آزادراه	تهران-کــرج	)محــدوده	
پــل	فرديــس	تــا	پــل	کالک(	و	بانــد	جنوبــی	آزادراه	کــرج	
ــراز	 ــور	ه ــس(	و	مح ــل	فردي ــا	پ ــهر	ت ــدوده		مهرش قزوين)مح
ــت. ــده	اس ــزارش	ش ــنگين	گ ــه	س ــی	نيم ــت	آبعل ــدوده	پيس مح
اکثــر	محورهــای	خراســان	جنوبــی	و	خراســان	رضــوی	)محورهای	
ــتان	 ــات	شــرق	اس ــاد(	و	ارتفاع ــت	جام-تايب سبزوار-کاشــمر	و	ترب
تهــران	و	گلســتان	شــاهد	يــخ	زدگــی	و	تــردد	بــا	زنجيرچــرخ	امکان	

پذيــر	اســت.
ــزد	و	 ــوب	و	ي ــارس	جن ــر	محورهــای	اســتان	هــای	گيــالن،	ف اکث

ــاير	 ــت.	س ــده	اس ــالم	ش ــده	اع ــتان	لغزن ــتان	گلس ــات	اس ارتفاع
محورهــای	مواصالتــی	کشــور	جــوی	آرام	و	ترافيکــی	روان	دارنــد.

راه هــای  برخــی  انســداد  آذربایجــان شــرقی، 
روســتایی

آذربايجــان	شــرقی	طی	۲4	ســاعت	گذشــته	شــاهد	بــرف	و	کوالک	
در	برخــی	محورهــا	بــوده	اســت.	رئيــس	مرکــز	مديريــت	راه	هــای	
آذربايجــان	شــرقی	در	آخريــن	اظهارنظــر	طــی	شــب	گذشــته	بــه	
ــرف	و	کــوالک	۲4	ســاعت	گذشــته	 ــه	اســت	کــه	ب رســانه	ها	گفت

يــک	هــزار	و	330	روســتای	ايــن	اســتان	را	مســدود	کــرد.	
ــاط	 ــی	نق ــرف	در	اقص ــر	ب ــی،	دو	روز	اخي ــارش	يک ــن	ب همچني
ــال	کشــور	 ــر	فوتب ــگ	برت ــه	بيســتم	لي ــای	هفت کشــور	در	بازی	ه
ــازی	و	 ــازی	ماشين	س ــس	از	ب ــت	و	پ ــته	اس ــتقيم	گذاش ــر	مس تأثي
اســتقالل	در	چمــن	ســفيدپوش	ورزشــگاه	يــادگار	امــام	)ره(	تبريــز،	
حــاال	بــازی	دو	تيــم	ســياه	جامگان	و	گســترش	فــوالد	هــم	تعويــق	

ــاده	اســت.	 افت

آذربایجان غربی، برف بی سابقه
بــر	اســاس	اعــالم	کارشناســان	بــارش	بــرف	اروميــه	در	۲0	ســال	
ــی	 ــه	ط ــنگين	ک ــرف	س ــتبارش	ب ــوده	اس ــابقه	ب ــته	بی	س گذش
روزهــای	آخــر	هفتــه	جــاری	در	برخــی	از	مناطــق	آذربايجــان	غربی	
ــدن	 ــدود	ش ــنگين	و	مس ــوالک	س ــوع	ک ــب	وق ــده،	موج آغازش
ــر	اســاس	اعــالم	کارشناســان	 ــتايی	شــده	اســت.	ب ــای	روس راه	ه
بــارش	بــرف	اروميــه	در	۲0	ســال	گذشــته	بی	ســابقه	بــوده	اســت.	
معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
آذربايجــان	غربــی	در	خصــوص	آخريــن	وضعيــت	راه	هــای	اســتان	
بــه	دليــل	بــارش	بــرف	گفــت:	راه	740	روســتا	در	شهرســتان	های	
مختلــف	اســتان	به	ويــژه	در	شهرســتان	های	شــمالی	مســدود	

ــه	دارد.	 ــوان	ادام ــه	ت ــا	هم ــا	ب اســت	و	کار	بازگشــايی	آن	ه
ــز	 ــی	ني ــر	اســتان	آذربايجــان	غرب ــت	هالل	احم ــل	جمعي مديرعام
ــارش	 ــل	ب ــه	دلي ــت	ب ــن	جمعي ــانی	اي ــوص	خدمات	رس در	خص
ــر	شهرســتان	های	 ــرف	و	کــوالک	در	اســتان	اظهــار	داشــت:	اکث ب
ســطح	اســتان	درگيــر	بــرف	و	کــوالک	هســتند،	خدمات	رســانی	و	

ــال	انجــام	اســت.	 ــا	ســرعت	بيشــتر	در	ح امدادرســانی	ب
جانشــين	رئيــس	شــورای	هماهنگــی	مديريــت	بحــران	آذربايجــان	
غربــی	هــم	از	مــردم	خواســت	بــرای	جلوگيــری	از	قطعــی	گاز	طــی	

هفتــه	جــاری	در	مصــرف	آن	صرفه	جويــی	کننــد.	

اصفهان، لغو پروازها
ــای	 ــی	پروازه ــو	برخ ــه	لغ ــم	منجــر	ب ــرف	در	مشــهد	ه ــارش	ب ب
اصفهــان	شــد	به	طوری	کــه	مديــر	روابــط	عمومــی	اداره	کل	

فرودگاه	هــای	اصفهــان	گفــت:	پروازهــای	7446	کيــش	ايــر،	
ــه	 ــان	410۸-4109	زاگــرس،	مســير	مشــهد	اصفهــان	ب 633۸	تاب

ــد.	 ــوی	مشــهد	باطــل	ش ــاعد	ج ــرايط	نامس ــل	ش دلي
رضــا	معمــار	اظهــار	داشــت:	پــرواز	943	ايــران	ايرتور	مســير	مشــهد	
-	اصفهــان	بــه	علــت	شــرايط	نامســاعد	جــوی	مشــهد	)ديــد	کــم،	

برفــی(	تــا	اطــالع	ثانــوی	دارای	تأخيــر	اســت.	
وی	بيــان	داشــت:	همچنيــن	پروازهــای	7446	کيــش	ايــر،	633۸	
تابــان	410۸-4109	زاگــرس،	مســير	مشــهد-	اصفهــان	بــه	دليــل	

شــرايط	نامســاعد	جــوی	مشــهد	باطــل	شــد.	
مديــر	روابــط	عمومــی	اداره	کل	فرودگاه	هــای	اصفهــان	ادامــه	داد:	
پــرواز	هواپيمايــی	ترکيــش	اســتانبول-	مشــهد	بــه	ســبب	شــرايط	
نامســاعد	جــوی	مشــهد،	در	فــرودگاه	بين	المللــی	شــهيد	بهشــتی	

اصفهــان	بــه	زميــن	نشســت.	
ســميرم	 جــاده	ای	 حمل	ونقــل	 و	 راهــداری	 اداره	 سرپرســت	
ــی	در	 ــی	و	جرح ــه	فوت ــته	حادث ــاعت	گذش ــت:	در	۲4	س ــم	گف ه
محورهــای	شهرســتان	اتفــاق	نيفتــاده	و	تنهــا	يــک	مــورد	واژگونی	

ــت.	 ــده	اس ــوج	گزارش	ش ــور	ياس ــودرو	در	مح خ
ــه	ســميرم،	 ــک	ب ــاده	ون ــا	در	ج ــده	بارش	ه ــان	داشــت:	عم وی	بي
ــمال	 ــت	در	ش ــش	وردش ــتاهای	بخ ــهرضا	و	روس ــه	ش ــميرم	ب س
ســميرم	بــوده	امــا	در	شــرق	شهرســتان	وضعيــت	کامــاًل	متفــاوت	

ــداده	اســت.	 ــی	رخ	ن ــارش	چندان ــوده	و	ب ب

اردبیل؛ سردترین نقطه کشور
پــس	از	دو	روز	بــارش	بــرف	در	اکثــر	شــهرهای	اردبيل،	يخبنــدان	و	
افــت	شــديد	دمــا	در	اســتان	آغــاز	شــد،	چنانچــه	بــا	ثبــت	۲4	درجه	
زيــر	صفــر	شــهروندان	دو	شــهر	اردبيــل	و	خلخال	ســردترين	شــب	

ســال	را	تجربــه	کردنــد.	
بــه	گــزارش	خبرنــگار	مهــر،	ســه	نقطه	اردبيــل	ديشــب	رکــورددار	
ســردی	هــوا	در	کشــور	بــود،	خلخــال	و	اردبيــل	يخ	تريــن	
ــا	۲6.۲	درجــه	 ــز	ب ــل	ني ــرودگاه	اردبي ــد	و	ف شــهرهای	کشــور	بودن

ــود.	 ــال	ب ــی	امس ــور	ط ــه	کش ــردترين	نقط ــر	س ــر	صف زي
مديــرکل	هواشناســی	اســتان	اردبيــل	در	ايــن	خصــوص	تصريــح	
ــت	 ــر	اف ــای	اخي ــی	روزه ــارش	ط ــامانه	ب ــت	س ــا	فعالي ــرد:	ب ک

محســوس	دمــا	و	يخبنــدان	پيش	بينی	شــده	بــود.	
علــی	دولتــی	مهــر	افــزود:	برايــن	اســاس	طــی	ديشــب	و	بامــداد	
جمعــه	کمتريــن	دمــا	در	اغلــب	مناطق	اســتان	ثبــت	شــد	بطوريکه	
ــور	 ــه	کش ــردترين	نقط ــر	س ــر	صف ــا	۲6.۲	زي ــل	ب ــرودگاه	اردبي ف

اعــالم		شــد.
ــز	 ــرودگاه	مرک ــد	از	ف ــتان	بع ــی	اس ــرکل	هواشناس ــه	مدي ــه	گفت ب
ــال	 ــر	و	خلخ ــر	صف ــه	زي ــا	۲4	درج ــل	ب ــهرهای	اردبي ــتان،	ش اس
بــا	۲4.1	زيــر	صفــر	ســردترين	شــهرهای	اســتان	بــوده	و	کمتريــن	
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ــد. ــه	کردن ــود	را	تجرب ــای	خ دم
ــردترين	 ــوان	س ــهر	به	عن ــن	دو	ش ــه	اي ــان	اينک ــر	بابي ــی	مه دولت
شــهرهای	کشــور	در	۲4	ســاعت	گذشــته	نيــز	اعــالم	شــدند،	ادامــه	
ــر	 ــر	صف ــا	۲0.7	درجــه	زي ــر	ب ــاد	کوث ــن	فيروزآب ــر	اي داد:	عــالوه	ب
ــت. ــده	اس ــور	اعالم	ش ــهرهای	کش ــردترين	ش ــر	از	س ــی	ديگ يک

ــم	از	 ــل	ه ــتان	اردبي ــاده	ای	اس ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق ــاون	راه مع
انســداد	راه	ارتباطــی	150	روســتای	ايــن	اســتان	بــه	دليــل	بــارش	

بــرف	و	يخبنــدان	شــديد	خبــر	داد.
ــوص	 ــتان	در	خص ــاده	ای	اس ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق ــاون	راه مع
وضعيــت	محورهــای	اصلــی	متذکــر	شــد:	شــب	گذشــته	در	
ــوالک	شــديد	 ــژه	محــور	ســرچم	شــاهد	ک ــا	به	وي برخــی	محوره
ــوس	 ــا	اعــزام	اکيپ	هــای	مختلــف	۲0	دســتگاه	اتوب ــم	کــه	ب بودي

ــد. ــازی	ش رهاس
ــرف	 ــار	در	ب ــودرو		گرفت ــه		500	خ ــه	ب ــان	اينک ــف	زاده	بابي يوس
ــت	 ــرد:	در	وضعي ــه	ک ــده،	اضاف ــانی	ش ــز	امدادرس ــاده	ني ــن	ج اي
ــای	 ــردد	در	محوره ــده	و	ت ــع	ش ــا	مرتف ــوالک	در	جاده	ه ــی	ک فعل

ــت. ــان	اس ــی	در	جري مواصالت
ــاد	 ــف	ايج ــتان	های	مختل ــرف	در	اس ــه	ب ــکالتی	ک ــم	مش به	رغ
ــت	 ــته	اس ــراه	داش ــه	هم ــز	ب ــی	را	ني ــاط	عموم ــام	نش ــرده	ام ک
ــور	 ــا	حض ــی	ب ــاخت	آدم	برف ــنواره	س ــومين	جش ــه	س به	طوری	ک
پرشــور	شــهروندان	اردبيلــی	در	ورودی	منطقــه	نمونــه	گردشــگری	

ــد. ــزار	ش ــورابيل	برگ ش

البرز، کاهش دمای هوا
ــی	 ــامانه	بارش ــا	ورود	س ــرز	ب ــی	الب ــن	اداره	کل	هواشناس همچني
جديــد	و	شــدت	بــارش	بــرف	در	پايــان	هفتــه	کاهــش	11	درجه	ای	

ــرد.	 ــی	ک ــتان	پيش	بين ــرای	اس ــا	را	ب دم
ــار	 ــتان،	اظه ــوی	اس ــت	ج ــالم	وضعي ــا	اع ــان	ب ــور	رحماني 	منص
کــرد:		طــی	۲4	ســاعت	آينــده	آســمان	اســتان	ابــری	و	مه	آلــود،	در	

ــود. ــی	می	ش ــرف	پيش	بين ــارش	ب ــاعات	ب ــی	س بعض
ــا	ورود	 ــه،	ب ــح	جمع ــا	صب ــنبه	ت ــت:	از	روز	پنجش ــان	گف رحماني
جريانــات	جنوبــی	بــر	شــدت	بارش	هــا	افزوده	شــده،	بــارش	بــرف،	
در	پــاره	ای	نقــاط	رعدوبــرق	و	بــارش	تگــرگ	وزش	بــاد	شــديد	و	در	
ــده	کــوالک	و	متعاقــب	آن	رخــداد	بهمــن	 ارتفاعــات	احتمــال	پدي

مــورد	انتظــار	اســت.
ــل	 ــه	دلي ــه	کــرد	ب ــرز	توصي ــرکل	اداره	هواشناســی	اســتان	الب مدي
ــی	در	جاده	هــای	 ــد	افق ــه	آلودگــی	و	کاهــش	دي ــرف	و	م ــارش	ب ب
کوهســتانی	اســتان	تمهيــدات	الزم	بــرای	جلوگيــری	از	اختــالل	در	

تــردد	جــاه	ای	بــکار	گرفتــه	شــود.
مديــر	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	اســتان	
ــوس،	 ــور	چال ــرف	در	مح ــنگين	ب ــارش	س ــه	ب ــاره	ب ــا	اش ــرز	ب الب

گفــت:	طــی	۲4	ســاعت	گذشــته	500	تــن	شــن	و	ماســه	اســتفاده	
شــد.	

ایالم، تعطیلی فرودگاه به هفته رسید
ــهدای	 ــرودگاه	ش ــاه	ف ــه	15بهمن	م ــروز	جمع ــح	ام ــای	صب پروازه
ــی	 ــت	يخ	زدگ ــه	عل ــس	ب ــالم	و	بالعک ــران	-	اي ــدأ	ته ــالم	از	مب اي

ــد	فــرودگاه	ايــالم	لغــو	شــد.	 بان
طــی	يــک	هفتــه	اخيــر	اکثــر	پروازهــای	فــرودگاه	ايــالم	بــه	دليــل	
بــرف،	بــاران	و	گردوغبــار	لغــو	شــده	اســت،	امــروز	نيــز	بــه	دليــل	
يخ	زدگــی	بانــد	فــرودگاه	پروازهــای	فــرودگاه	شــهدای	ايــالم	لغــو	

شــده	اســت.	
ــالم،	 ــاران	در	اي ــرف	و	ب ــی	ب ــامان	بارش ــروج	س ــا	خ ــون	ب هم	اکن

ــت.	 ــه	اس ــتان	را	فراگرفت ــرما	اس ــی	از	س موج
ــرف	و	 ــارش	ب ــه	ب ــاره	ب ــا	اش ــالم	ب ــتان	اي ــس	راه	اس ــس	پلي رئي
ــدون	 ــت	ب ــدگان	خواس ــا	از	رانن ــال	حاضــر	در	جاده	ه ــدان	ح يخبن

ــد.	 ــاده	نزنن ــه	ج ــرخ	ب ــر	چ ــتفاده	از	زنجي اس
همچنيــن	بــارش	بــرف	در	شهرســتان	گرمســيری	دهلــران	بــرای	
اوليــن	بــار	در	تاريــخ	شهرســتان	موجــی	از	خوشــحالی	را	بيــن	مردم	

ايــن	شــهر	بــه	راه	انداخــت.	
ــوان	 ــی	به	عن ــالم	در	حال ــوب	اســتان	اي ــران	در	جن شهرســتان	دهل
يکــی	گرم	تريــن	شــهرهای	کشــور	شــناخته	می	شــود	و	در	
تابســتان	ســال	جــاری	شــاهد	ثبــت	رکــورد	53	درجــه	در	کشــور	

بــوده	اســت	کــه	امــروز	بــرای	اوليــن	بــار	شــاهد	بــرف	زمســتانی	
ــن	شهرســتان	ســابقه	نداشــته	اســت.	 ــه	در	اي ــوده	ک ب

ــدارس	 ــرد:	م ــالم	ک ــم	اع ــالم	ه ــتانداری	اي ــرکل	بحــران	اس مدي
ــل	نيســت.	 ــنبه	تعطي ــالم	در	روز	ش اي

بوشهر، استان گرمسیر سفید پوشید
ــوب	 ــابقه	محس ــده	ای	بی	س ــهر	پدي ــتان	بوش ــرف	در	اس ــارش	ب ب
ــا	کاهــش	دمــای	هــوا،	نقــاط	مختلــف	 می	شــود	و	صبــح	امــروز	ب
ــود	و	ارتفاعــات	اســتان	و	برخــی	 ــرو	ب ــارش	بــرف	روب ــا	ب اســتان	ب

ــد.	 ــفيدپوش	ش ــتايی	س ــهری	و	روس ــاط	ش نق
در	پانزدهميــن	روز	از	بهمــن	مــردم	بردخــون	شــاهد	بــارش	بــرف	
ــه	پانزدهــم		بهمــن	پــس	از	 ــح	روز	امــروز	جمع ــل	صب ــد؛	اواي بودن
ــت	و	 ــش	رف ــه	پي ــر	درج ــک	صف ــا	نزدي ــوا	ت ــه	ه ــح	درج اذان	صب
باالخــره	ســاعت	هفــت	صبــح	قطــرات		کوچــک	بــرف	شــروع	بــه	

ــارش	کــرد.	 ب
مــردم	بردخــون	کــه	از	ايــن	وضعيــت		شــادمان	و	متعجــب	شــده	
ــه		درگاه	 ــا	حضــور	در	خيابان	هــا،	ضمــن	شــکر	گــذاری	ب ــد	ب بودن
خداونــد	بــه	همديگــر	تبريــک	می	گفتنــد	و	از	بــارش	بــرف	اظهــار	

ــد.	 شــادی	کردن
ــای	ارم	و	 ــژه	بخش	ه ــتان	به	وي ــتان	دشتس ــف	شهرس ــاط	مختل نق
بوشــکان	هــم	از	بامــداد	امــروز	شــاهد	بــارش	برف	بــود	و	بســياری	ا	
نقــاط	شــهری	و	به	ويــژه	کوه	هــای	ايــن	مناطــق	ســفيدپوش	شــد.	
بــارش	بــرف	عــالوه	بــر	اينکــه	مــردم	ايــن	مناطــق	را	خوشــحال	
کــرده	اســت،	نگرانی	هايــی	را	نيــز	بــرای	کشــاورزان	ايجــاد	کــرده	
ــه	محصــوالت	 ــاراتی	را	ب ــرما	خس ــه	س اســت	و	ممکــن	اســت	ک

کشــاورزی	وارد	کنــد.	
بارش	برف	در	شهرستان	دشتستان	کم	سابقه	و	نادر	است.	

ــارش	 ــاهد	ب ــار	ش ــن	ب ــرای	اولي ــم	ب ــتی	ه ــتان	دش ــردم	شهرس م
بــرف	بودنــد	کــه	خوشــحالی	مــردم	در	پــی	داشــت	و	آن	هــا	از	ايــن	

ــد.	 ــد	را	شــاکر	بودن نعمــت	خداون

تهران، بهمن و کوالک
بــارش	شــديد	بــرف	و	کــوالک،	محورهــای	فيروزکــوه	و	دماونــد	را	
مســدود	کــرد	و	بــه	هميــن	خاطــر	صدهــا	مســافر	در	راه	ماندنــد	که	

توســط	نيروهــای	امــدادی	اســکان	موقــت	شــدند.	
بــارش	ســنگين	بــرف	و	کــوالک	در	شــرق	اســتان	تهــران	
در	 را	 انتظامــی	 و	 امــدادی	 نيروهــای	 و	 شــده	 حادثه	آفريــن	
محورهــای	مواصالتــی	ايــن	مناطــق	مســتقر	کــرده	اســت.	بــارش	
ســنگين	بــرف،	کــوالک	و	ســرمای	ســخت	در	محورهــای	شــرق	
ــده	 ــه	ش ــای	منطق ــبب	مســدود	شــدن	جاده	ه ــران،	س ــتان	ته اس

ــت.	 اس
بــر	هميــن	اســاس	محورهايــی	نظيــر	فيروزکوه	کــه	در	روز	گذشــته	
چنديــن	بــار	مســدود	و	بازگشــايی	شــد،	هم	اکنــون	مســدود	اســت.	
ــادی	 ــر	ع ــه	ام ــته	ب ــراز	از	روز	گذش ــور	ه ــن	در	مح ــزش	بهم ري
ــون،	 ــه	در	۲4	ســاعت	گذشــته	تاکن تبديل	شــده	اســت،	به	طوری	ک
چهــار	بــار	ريــزش	بهمــن	در	ايــن	محــور	ثبــت	شــدبارش	شــديد	
ــد،	 ــر	دماون ــی	نظي ــدن	محورهاي ــدود	ش ــوالک	و	مس ــرف	و	ک ب
فيروزکــوه	و	رودهــن،	ســبب	شــد	تــا	صدهــا	نفــر	در	راه	بماننــد	و	به	
هميــن	خاطــر	نيروهــای	امــدادی	و	انتظامــی،	بــرای	نجــات	ايــن	

ــد.	 ــالش	کردن ــراد	ت اف
ــادی	 ــر	ع ــه	ام ــته	ب ــراز	از	روز	گذش ــور	ه ــن	در	مح ــزش	بهم ري
ــون،	 ــه	در	۲4	ســاعت	گذشــته	تاکن تبديل	شــده	اســت،	به	طوری	ک

ــار	ريــزش	بهمــن	در	ايــن	محــور	ثبــت	شــد.	 چهــار	ب
عليرغــم	تــالش	نيروهــای	امــدادی،	ريــزش	بهمــن	در	محــور	هراز	

ســه	نفــر	را	بــه	کام	مرگ	کشــانده	اســت.

چهارمحال و بختیاری، یخ زدگی معابر
ــب	 ــاری	موج ــال	و	بختي ــرد	در	چهارمح ــوای	س ــوده	ه ــتقرار	ت اس
ــای	 ــف	در	بخش	ه ــکالت	مختل ــاد	مش ــر	و	ايج ــی	معاب يخ	زدگ

ــت.	 ــده	اس ــاورزی	ش ــهری	و	بخــش	کش ــی	ش ــف	زندگ مختل
دمــای	هــوا	از	روز	گذشــته	در	ايــن	اســتان	کاهش	شــديدی	داشــته	
اســت	و	در	بيشــتر	نقــاط	اســتان	بــه	زيــر	منفــی	16	درجــه	رســيده	
اســت.	دمــا	در	شهرســتان	کوهرنــگ	بــه	منفــی	۲3	درجــه	رســيده	
ــيده	 ــانتی	گراد	رس ــه	س ــی	1۸	درج ــه	منف ــهرکرد	ب ــت	و	در	ش اس

اســت.	
ــکالت	 ــه	مش ــت	ک ــده	اس ــرد	ش ــتان	س ــن	اس ــدر	در	اي ــا	آن	ق دم
ــب	 ــی	روز	و	ش ــتان	ط ــن	اس ــردم	اي ــرای	م ــادی	ب ــياری	زي بس
گذشــته	ايجــاد	کــرده	اســت.	پياده	روهــای	ســطح	شــهر	شــهرکرد	
در	عصــر	روز	گذشــته	بــه	خاطــر	شــدت	ســرما	به	ســرعت	خالــی	از	
رفت	وآمــد	شــد	و	کســبه	ســطح	شــهر	نيــز	به	ســرعت	مغازه	هــای	

ــد.	 خــود	را	تعطيــل	کردن
يخ	زدگــی	خودروهــای	راننــدگان	ايــن	اســتان	کــه	خودروهــای	خود	
را	در	بيــرون	از	خانــه	پــارک	کــرده	بودنــد	از	مهم	تريــن	مشــکالتی	
بــوده	اســت	بــه	تعــداد	زيــاد	در	شــهرکرد	در	حــال	حاضــر	مشــاهده	

می	شــود.	
مديــرکل	هواشناســی	چهارمحــال	و	بختيــاری	نيــز	اظهــار	داشــت:	
ــديدی	 ــت	ش ــاری	اف ــال	و	بختي ــتان	چهارمح ــوا	در	اس ــای	ه دم
داشــته	اســت	به	طوری	کــه	شهرســتان	کوهرنــگ	ايــن	اســتان	بــا	
دمــای	منفــی	۲3	درجــه	ســردترين	نقطــه	چهارمحــال	و	بختيــاری	
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گزارش	شــده	اســت.	

خراسان جنوبی؛ لغو پرواز فرودگاه بیرجند
مديــرکل	فرودگاه	هــای	خراســان	جنوبــی	از	لغــو	پروازهــای	
فــرودگاه	بيرجنــد	بــه	دليــل	شــرايط	جــوی	نامناســب	اســتان	خبــر	

داد.	
ــرواز	تهــران	-بيرجنــد	کــه	قــرار	 هــادی	ســالمی	عنــوان	کــرد:	پ
ــرودگاه	 ــه	در	ف ــروز	جمع ــح	ام ــه	صب ــاعت	۸	و	40	دقيق ــود	س ب
بيرجنــد	بــه	زمين	بنشــيند	بــه	دليــل	شــرايط	جــوی	در	ســاعت	9	و	
7	دقيقــه		و	پــس	از	دو	بــار	تــالش	خلبــان	موفــق	بــه	نشســتن	در	

فــرودگاه	بيرجنــد	نشــد.
وی	بيــان	کــرد:	تــالش	خلبــان	بــود	تــا	پــرواز	در	فــرودگاه	يــزد	بــه	
ــه	 ــه	دليــل	شــرايط	جــوی	موفــق	ب زميــن	بنشــيند	کــه	بازهــم	ب

فــرود	در	اســتان	يــزد	نيــز	نشــد.
	وی	ادامــه	داد:	ايــن	پــرواز	مجــدد	به	ســوی	تهــران	بازگشــت	و	در	

فــرودگاه	مهرآبــاد	بــه	زميــن	نشســت.
ــرواز	 ــرد:	پ ــح	ک ــی	تصري ــان	جنوب ــای	خراس ــرکل	فرودگاه	ه مدي
بيرجنــد	بــه	تهــران	نيــز	بــه	دليــل	شــرايط	جــوی	نامناســب	و	مــه	

غليــظ	امــروز	لغــو	شــده	اســت.
ــوع	 ــوص	وق ــی	در	خص ــان	جنوب ــی	خراس ــناس	هواشناس کارش
ــت:	 ــتان	هشــدار	داد	و	گف ــدان	و	تشــديد	آن	از	امشــب	در	اس يخبن
ــی	دارد.	 ــيار	محسوس ــش	بس ــردا	کاه ــتان	از	ف ــوای	اس ــای	ه دم
زارعــی	افــزود:	در	۲4	ســاعت	گذشــته	ميــزان	بارندگــی	در	
طبــس	4.5	ميلی	متــر،	فــردوس	1.۸،	قايــن	1.7،	بيرجنــد	
ــرويه	 ــاد	5.۸،	بش ــرايان	10.6،	حاجی	آب ــدان	۲6.5،	س 6.۲،	نهبن
13.9،	سربيشــه	۲0.4،	خوســف	5.1	و	درميــان	3.7	ميلی	متــر	

اســت. گزارش	شــده	
ــدن	 ــن	از	مســدود	ش ــی	همچني ــان	جنوب ــس	راه	خراس ــس	پلي رئي
ــر	داد. ــرف	خب ــارش	ب ــت	ب ــه	عل ــدان	ب ــه	نهبن محــور	سربيشــه	ب
ــای	 ــره	تصــادف	در	محوره ــک	فق ــوع	ي ــن	از	وق ــی	همچني رضاي
ــر	 ــک	بعدازظه ــاعت	ي ــت:	س ــر	داد	و	گف ــتان	خب ــی	اس مواصالت
ــاد	 ــه	ســمت	گناب امــروز	يــک	دســتگاه	خــودرو	در	محــور	قايــن	ب
دچــار	تصــادف	شــد	کــه	در	ايــن	حادثــه	يــک	نفــر	جــان	خــود	را	

از	دســت	داد.
مديــرکل	آمــوزش	و	پــرورش	خراســان	جنوبــی	از	تعطيلــی	مدارس	
تمامــی	مقاطــع	تحصيلــی	در	چهــار	شهرســتان	اســتان	بــه	علــت	

بــارش	بــرف	و	بــرودت	هــوا	در	روز	شــنبه	خبــر	داد.

خراسان رضوی؛ لغو بازی فوتبال
ــال	 ــر	فوتب ــگ	برت ــای	لي ــدی	بازی	ه ــدول	زمان	بن ــاس	ج ــر	اس ب
قــرار	بــود	کــه	دو	تيــم	ســياه	جامگان	و	گســترش	فــوالد	
امروز)جمعــه(	ســاعت	15	در	ورزشــگاه	ثامــن	مشــهد	بــه	مصــاف	
يکديگــر	برونــد	امــا	بــه	علــت	تــداوم	بــارش	بــرف	و	بــرودت	هــوا	

ــد.	 ــول	ش ــنبه(	موک ــه	فردا)ش ــازی	ب ــن	ب اي

رئيــس	مرکــز	مديريــت	راه	هــای	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	
جــاده	ای	خراســان	رضــوی	هــم	گفــت:	جــاده	بردســکن	-	ســبزوار	
ــود	 ــدود	ب ــوالک	مس ــرف	و	ک ــنگين	ب ــارش	س ــل	ب ــه	دلي ــه	ب ک

ــد.	 ــايی	ش ــاره	بازگش دوب
ــهيد	 ــی	ش ــرودگاه	بين	الملل ــافربری	در	ف ــای	مس ــرواز	هواپيماه پ
ــرايط	 ــر	ش ــه	خاط ــروز	ب ــداد	ام ــه	بام ــهد	ک ــژاد	مش ــمی	ن هاش
نامســاعد	جــوی	متوقف	شــده	بــود	پيــش	از	ظهــر	جمعــه	بــا	فــرود	
هواپيمــای	شــرکت	فــالی	دبــی	امــارات	دوبــاره	از	ســر	گرفته	شــد.	
فعاليــت	پــروازی	فــرودگاه	مشــهد	طــی	دو	روز	گذشــته	بــه	دليــل	

شــدت	بــارش	بــرف	و	کاهــش	ديــد	دو	بــار	متوقــف	شــد.	
رئيــس	جمعيــت	هــالل	احمــر	تربــت	حيدريــه	هــم	از	امدادرســانی	
بــه	690	نفــر	ازدر	راه	مانــدگان	ناشــی	از	بــرف	و	کــوالک	در	محــور	

دو	طرفــه	مشــهد	بــه	تربــت	حيدريــه	خبــر	داد.

ــای  ــه خودروه ــانی ب ــمالی؛ امدادرس ــان ش خراس
ــار گرفت

ــس	راه،	 ــل	پلي ــت:	عوام ــمالی	گف ــان	ش ــس	راه	خراس ــس	پلي ريي
ــه	300	دســتگاه	خــودرو	 ــر	پنجشنبه	شــب	ب راهــداری	و	هالل	احم
در	محورهــای	اســتان	کــه	بــه	علــت	شــرايط	لغزندگــی	جــاده	دچار	

مشــکل	شــده	بودنــد	امدادرســانی	کردنــد.	
ــه	اســفراين	در	 ــورد	ب ــردد	در	محورهــای	بجن ــون	ت ــزود:	اکن وی	اف
گردنــه	اســدلی،	بجنــورد	بــه	آشــخانه	در	گردنــه	اميــن	اهلل،	بجنــورد	
بــه	راز	و	بجنــورد	بــه	گيفــان	بــدون	زنجيــر	چــرخ	ميســر	نيســت.	
ــش	 ــی،	کاه ــی	و	برف	روب ــن	و	نمک	پاش ــود	ش ــزود:	باوج وی	اف
ــردد	 ــازه	ت ــد	و	اج ــاده	ش ــطح	ج ــی	س ــبب	يخ	زدگ ــوا	س ــای	ه دم

ــود.	 ــور	داده	نمی	ش ــای	مزب ــرخ	در	محوره ــر	چ ــدون	زنجي ب
وی	گفــت:	اکنــون	گردنــه	شــيخ	حســن	در	محــور	شــيروان	ينگــه	

قلعــه	بســته	اســت.	
حســين	زاده	گفــت:	گزارشــی	از	مســدود	شــدن	محورهــای	
ــن	 ــی	از	اي ــدن	برخ ــدود	ش ــا	مس ــت	ام ــيده	اس ــتايی	نرس روس

محورهــا	طــی	ديشــب	محتمــل	اســت.	

خوزستان؛ تجربه روزهای سرد 
ــروز	خوزســتان	يکــی	 ــرکل	هواشناســی	خوزســتان	گفــت:	ام مدي
از	روزهــای	ســرد	خــود	را	پشــت	ســر	گذاشــته	و	دهــدز	بــا	دمــای	
ــتان	 ــن	اس ــانتی	گراد	ســردترين	شــهر	اي ــه	س ــی	هشــت	درج منف

ــود.	 ب
کــوروش	بهــادری	اظهــار	کــرد:	امــروز	صبــح	خوزســتان	يکــی	از	
ســردترين	روزهــای	خــود	را	پشــت	ســر	گذاشــته	و	اکثــر	شــهرهای	

خوزســتان	دمــای	هوايــی	زيــر	صفــر	درجــه	داشــته	اند.
ــی	 ــذه،	منف ــتان	اي ــدز	در	شهرس ــوای	ده ــای	ه ــزود:	دم وی	اف
هشــت،	شهرســتان	ايــذه	منفــی	پنــج،	شــهرهای	اللــی،	
مسجدســليمان،	شــوش،	دزفــول	و	شوشــتر	منفــی	يک،	شــهرهای	
ــادان	و	 ــر	درجــه،	شــهرهای	آب ــه	و	آغاجــاری	صف ماهشــهر،	اميدي

ــد. ــه	بوده	ان ــی	دو	درج ــز	منف ــان	ني بهبه
مديــرکل	هواشناســی	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	دمــای	هــوای	منفی	
يــک	درجــه	در	اهــواز	گفــت:	حداکثــر	دمــای	امــروز	اهــواز	منفــی	
ــه	10	درجــه	 ــا	فــردا	ب يــک	درجــه	و	حداقــل	دمــای	ايــن	شــهر	ت

ســانتی	گراد	می	رســد.
ــردی	را	 ــتان	روز	س ــهرهای	خوزس ــه	ش ــرد:	هم ــان	ک ــادری	بي به
ــز	در	 ــرف	را	ني ــارش	ب ــانتی	متر	ب ــد	و	دو	س ــر	می	گذارن ــت	س پش

ــتيم. ــدز	داش ده
وی	عنــوان	کــرد:	ايــن	وضعيــت	تا	فــردا	بــه	پايــان	رســيده	و	ظرف	

ســه	روز	آينــده	رونــد	افزايشــی	دمــا	داشــته	را	خواهيم	داشــت.

زنجان، تردد با زنجیر چرخ
ســئول	مرکــز	مديريــت	راه	هــای	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	اســتان	
زنجــان	گفــت:	تــردد	در	آزادراه	هــای	زنجــان	تنهــا	بــا	زنجيــر	چــرخ	

ــت.	 ــر	اس امکان	پذي
ــان	 ــای	زنج ــردد	در	آزادراه	ه ــه	ت ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب محمدامين
تنهــا	بــا	زنجيــر	چــرخ	امکان	پذيــر	اســت،	افــزود:		در	حــال	حاضــر	
ــن،	 ــت	زنجان-قزوي ــن،	ترانزي ــای	آزادراه	زنجان-قزوي در	محوره
زنجان-بيجــار،	ســلطانيه-خدابنده،	زنجان-طــارم،	زنجان-تهــم-
چــورزق	و	زنجان-دنــدی،			تخــت	ســليمان	کــوالک	حاکــم	اســت.	
ــزات	 ــتن	تجهي ــراه	داش ــن،	هم ــردد	ايم ــت	ت ــه	داد:	جه وی	ادام
ــو،	 ــداردهنده،	پت ــم	هش ــرخ،	عالئ ــر	چ ــی	و	گرمايشــی	)زنجي ايمن
ــی	 ــتان؛	الزام ــای	اس ــی	و	...(	در	جاده	ه ــره		غذاي ــرم،	جي ــاس	گ لب

ــت.	 اس
امينــی	از	مــردم	خواســت	از	ســفرهای	غيرضــروری	در	طــول	شــب	

خــودداری		کننــد.	
ــا،	 ــديد	دم ــت	ش ــم	از	اف ــان	ه ــتان	زنج ــی	اس ــرکل	هواشناس مدي
وقــوع	يخبنــدان	و	کــوالک	شــديد	در	اســتان	زنجــان	طــی	چنــد	

ــر	داد.	 ــده	خب روز	آين

سمنان؛ امدادرسانی به مسافران گرفتار
معــاون	امــداد	و	نجــات	هالل	احمــر	اســتان	ســمنان	از	اعــزام	پنــج	
اکيــپ	امــدادی	بــرای	کمــک	بــه	3۸0هم	وطــن	گرفتــار	در	بــرف	

محــور	ســمنان-فيروزکوه	طــی	15ســاعت	اخيــر	خبــر	داد.	
علــی	يحيايــی	ضمــن	بيــان	اينکــه	اکيپ	هــای	امــدادی	از	ســاعت	
۲0شــب	گذشــته	تاکنــون	در	حــال	امدادرســانی	بــه	گرفتار	شــدگان	
ــر	 ــات	برف	گي ــاير	ارتفاع ــمنان-فيروزکوه	و	س ــور	س ــرف	مح در	ب
ماننــد	رشــم،	فــوالد	محلــه،	آهــوان	و	خــوش	ييــالق	هســتند،	ابراز	
ــداری	 ــو،	مق ــه	پت ــان،	65تخت ــراه	ن ــه	هم ــرو	ب ــت:	150	کنس داش
ــرف	 ــار	شــدگان	ب ــی	در	بيــن	گرفت ــر	آب	معدن بيســکوئيت	و	60ليت
محــور	ســمنان-فيروزکوه	در	محدوده	اســتحفاظی	اســتان	ســمنان،	

توزيــع	شــد.
ــز	 ــران	ني ــتان	ته ــر	اس ــوران	هالل	احم ــه	مأم ــان	اينک وی	بابي
ــراز	 ــن	محــور	در	حــال	امدادرســانی	هســتند،	اب از	ســوی	ديگــر	اي
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داشــت:	بــرف	و	کــوالک	شــديد	از	شــامگاه	گذشــته	باعــث	
زمين	گيــر	شــدگان	مقــدار	قابل	توجهــی	خــودرو	در	ايــن	محــدوده	
شــد	کــه	بــا	همراهــی	راهــداری،	پليــس	راه	و	هالل	احمــر	

ــد. ــاز	ش ــور	ب ــانی	و	مح ــردم	امدادرس ــه	م ــبختانه	ب خوش
معــاون	امــداد	و	نجــات	هالل	احمــر	اســتان	ســمنان	بابيــان	اينکــه	
محــور	فيروزکوه-ســمنان	شــامگاه	گذشــته	کامــاًل	مســدود	شــده	
ــتگاه	 ــن	دس ــف	چندي ــار	توق ــر	در	کن ــن	ام ــت:	اي ــراز	داش ــود،	اب ب
خــودرو	باعــث	شــد	تــا	امدادرســانی	بــه	گرفتــار	شــدگان	در	بــرف	با	
ســرعت	انجــام	شــود	تــا	شــاهد	بــروز	مشــکالت	بــرای	هم	وطنــان	

نباشــيم.
ــودرو	 ــه	60	خ ــر	ب ــاعت	اخي ــی	15	س ــه	ط ــان	اينک ــی	بابي يحياي
ــا	 ــا	ب ــی	م ــای	عمليات ــت:	گروه	ه ــت،	گف ــده	اس ــانی	ش امدادرس
ــاط	اســتان	 ــه	اقصــی	نق ــزام	ب ــرای	اع ــزات	فصــل	ســرما	ب تجهي

ســمنان	در	آماده	بــاش	کامــل	بــه	ســر	می	برنــد.
گفتنــی	اســت	تــردد	در	ارتفاعــات	اســتان	ســمنان	بــا	زنجيــر	چــرخ	

ــت. ــر	اس امکان	پذي
س	پليــس	راه	اســتان	ســمنان	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	محور	ســمنان-
فيروزکــوه	بــه	دليــل	بــرف	و	کــوالک	مســدود	شــده	بــود،	گفــت:	
ــايی	 ــداری	بازگش ــوران	راه ــس	و	مأم ــالش	پلي ــا	ت ــن	محــور	ب اي

شــد.	

سیستان، همچنان سیالب
ــارش	زا	جديــدی	کــه	از	شــب	گذشــته	فعاليــت	 ــا	ورود	ســامانه	ب ب
خــود	را	در	اســتان	سيســتان	و	بلوچســتان	آغــاز	کــرده	بارش	هــای	
ــده	 ــتان	شروع	ش ــی	اس ــی	غرب ــز	و	نواح ــمال،	مرک ــاری	در	ش رگب

اســت.	
ايــن	بارش	هــا	کــه	به	صــورت	رگبــار	و	رعدوبــرق	در	ايــن	مناطــق	
ــن	 ــيالب	و	همچني ــدن	روان	آب	و	س ــاری	ش ــب	ج ــوده،	موج ب
ــا	توجــه	 ــر	آن	ب ــر	وجــود	شــده	اســت.	عــالوه	ب آب	گرفتگــی	معاب
بــه	اينکــه	بارش	هــا	همچنــان	ادامــه	دارد	موجــب	طغيــان	برخــی	
ــی	 ــی	و	مســدود	شــدن	مســيرهای	مواصالت از	رودخانه	هــای	فصل

ــت.	 ــده	اس ــتان	ش ــتان	های	اس ــی	از	شهرس برخ
ــر	 ــت	هالل	احم ــاون	جمعي ــوکار	مع ــش	نيک ــن	رو	خدابخ از	همي
شهرســتان	دلــگان	اظهــار	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	شــروع	بارندگی	ها	
از	شــب	گذشــته	و	وقــوع	ســيالب	در	حــال	حاضــر	تمــام	محورهای	

مواصالتــی	شهرســتان	دلــگان	مســدود	شــده	اســت.	
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	در	حــال	حاضــر	ارتبــاط	زمينی	شهرســتان	
ــزود:	 ــاط	قطع	شــده	اســت،	اف ــا	ديگــر	نق ــل	ب ــگان	به	طــور	کام دل
متأســفانه	بــه	دليــل	بســته	شــدن	مســيرهای	مواصالتــی	امــکان	
ــران	در	برخــی	از	محــالت	و	روســتاهای	ســيل	زده	 حضــور	امدادگ

ايــن	شهرســتان	وجــود	نــدارد.	
گفتنــی	اســت	نزديــک	بــه	دو	هفتــه	قبــل	براثــر	چنــد	روز	بارندگــی	
ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــتان	سيس ــوب	اس ــيل	در	جن ــوع	س ــداوم	و	وق م
ــه	بخــش	کشــاورزی	و	 ــر	خســارت	های	قابل	توجهــی	ک عــالوه	ب
زيرســاخت	های	منطقــه	وارد	شــد،	تعــدادی	از	واحدهــای	مســکونی	

مــردم	منطقــه	نيــز	دچــار	آســيب	ديدگی	شــد.	
ــا	 ــر	ب ــال	حاض ــی	در	ح ــای	مردم ــق	گزارش	ه ــر	طب ــن	ب همچني
ــگان	 ــه	بســته	شــدن	مســيرهای	ارتباطــی	شهرســتان	دل توجــه	ب
عمليــات	امدادرســانی	بــه	مــردم	ايــن	شهرســتان	بســيار	کند	اســت	
کــه	از	هميــن	رو	نيروهــای	مردمــی	و	بســيج	جهــت	امدادرســانی	

ــده	اند.	 ــل	ش وارد	عم
ــه	 رئيــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	سيســتان	و	بلوچســتان	گفت
ــارد	 ــه	قبــل	بيــش	از	750	ميلي اســت	کــه	بارندگــی	هــای	دو	هفت
ــرده	 ــارت	وارد	ک ــتان	خس ــن	اس ــاورزی	اي ــش	کش ــه	بخ ــال	ب ري

ــت. اس
کارشــناس	هواشناســی	سيســتان	و	بلوچســتان	هــم	گفــت:	باتوجــه	
ــاط	 ــی	رود	در	نق ــار	م ــتان	انتظ ــطح	اس ــا	در	س ــش	دم ــه	کاه ب
سردســير	و	ارتفاعــات	مرکــزی	بــارش	هــا	بــه	شــکل	بــرف	باشــد.

فارس؛ مردم ذوق زده شدند
ــرد	 ــتان	الم ــی	شهرس ــار،	اهال ــتين	ب ــرای	نخس ــرف	ب ــارش	ب ب

را	به	عنــوان	گرم	تريــن	شــهر	فــارس	غافلگيــر	کــرد.	افــت	
ــتان	های	 ــرف	در	شهرس ــارش	ب ــع	آن	ب ــا	و	به	تب ــه	دم قابل	مالحظ
ــه	 ــته	به	نحوی	ک ــراه	داش ــه	هم ــحالی	را	ب ــی	از	خوش ــارس	موج ف
مــردم	جنوبی	تريــن	شــهر	اســتان	کــه	روزهــای	گــرم	را	در	
ــره	 ــدن	چه ــا	دي ــد	ب ــه	می	کنن ــال	تجرب ــف	س ــای	مختل فصل	ه
ــر	ســنگ	فرش	کوچــه	و	خيابان	هــا	ذوق	زده	شــدند. ــرف	ب ســفيد	ب
ــرای	 ــز	ب ــا	ني ــا	و	الری	ه ــرد،	مهری	ه ــتان	الم ــر	شهرس ــالوه	ب ع
نخســتين	بــار	شــاهد	بــارش	بــرف		بودنــد.	همچنين	بــارش	خفيف	
ــر	و	ســيمکان	 ــرم،	خف ــم،	بي ــراش،	اوز،	جوي ــرف	در	شــهرهای	گ ب

نيــز	ســبب	خوشــحالی	مــردم	شــده	اســت.
دمــای	هــوا	در	شــيراز	روز	جمعــه	بــه	زيــر	صفــر	رســيده	و	
ــی	1۲	 ــه	ای	منف ــز	کمين ــد	ني ــت	و	اقلي ــتان	های	ايزدخواس شهرس

دارد.	 درجــه	ای	
ــام	 ــودن	تم ــاز	ب ــارس	از	ب ــتان	ف ــمال	اس ــس	راه	ش ــس	پلي رئي

محورهــای	اســتان	فــارس	خبــر	داد.	
بر	اســاس	گــزارش	خبرنــگاران	خبرگــزاری	مهــر	در	اســتان	فارس،	
تــا	ايــن	لحظــه	مــردم	شــهرهای	گرمســيری	جهــرم،	کازرون،	کوار	

و	فيروزآبــاد	شــاهد	بــارش	بــرف	در	شــهر	خــود	بوده	انــد.

ــتایی  ــای روس ــایی راه ه ــات بازگش ــن؛ عملی قزوی
ادامــه دارد

	جـواد	حق	لطفـی	اظهار	داشـت:	در	اثر	بارش	برف	که	از	روز	گذشـته	
در	محورهای	مواصالتی	اسـتان	آغازشـده	بود	برخی	مسيرها	ازجمله	
قزويـن	به	رشـت	و	قزوين	به	زنجان	شـب	گذشـته	مسـدود	شـد	که	
بـا	تالش	نيروهـای	راهداری	در	حـال	حاضر	همه	مسـيرهای	اصلی	

باز	اسـت	و	تردد	در	آن	ها	جريـان	دارد.	
معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	اســتان	
قزويــن	بيــان	کــرد:	از	روز	گذشــته	راه	ارتباطی	۸0	روســتای	اســتان	
قزويــن	بــه	دليــل	بــارش	بــرف	مســدود	شــده	بــود	کــه	بــا	تــالش	

راهــداران	تاکنــون	مســير	۲6	روســتا	بازگشايی	شــده	اســت.	
حــق	لطفــی	تصريــح	کــرد:	بــا	اعــزام	دو	دســتگاه	لــودر	در	
مســيرهای	يادشــده	پــس	از	عمليــات	برف	روبــی	و	بازگشــايی	ايــن	
ــای	 ــز	فوريت	ه ــدادی	مرک ــای	ام ــکاری	نيروه ــا	هم ــير	ب دو	مس
پزشــکی	در	آوج	و	جمعيــت	هالل	احمــر	در	المــوت	غربــی	بــه	ايــن	

ــد.	 ــانی	ش ــار	امدادرس دو	بيم

کردستان، برودت شدید هوا در محورها
محمــد	راشــد	مــدرس	گرجــی	مديــر	راهــداری	اداره	کل	

راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	کردســتان	هــم	در	مــورد	
در	 تــردد	 افــزود:	 کردســتان	 جاده	هــای	 جــوی	 وضعيــت	
گردنه	هــا	بــه	دليــل	بــرودت	شــديد	و	وجــود	کــوالک	بــا	
زنجيــر	چــرخ	امکان	پذيــر	اســت	و	انتظــار	مــی	رود	تمامــی	
ــر	چــرخ	همــراه	 ــن	گردنه	هــا	زنجي ــردد	در	اي ــرای	ت ــدگان	ب رانن

ــد.	 ــته	باش داش
بــه	گفتــه	وی	تــردد	در	محــور	ســقز	مريــوان	که	بــه	دليــل	کوالک	
شــديد،	شــب	گذشــته	بسته	شــده	بــود	از	ســاعت	10	صبــح	امــروز	

بعــد	از	برف	روبــی	کامــل	بــاز	شــد.	
مديــر	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــارش	 ــر	ب ــز	براث ــتا	ني ــدود	90	روس ــه	داد:	راه	ح ــتان	ادام کردس
ــرف	و	کــوالک	بســته	اســت	کــه	راهــداران	هم	اکنــون	در	حــال	 ب

ــتند.	 ــيرها	هس ــن	مس ــايی	اي بازگش
ــوالک	 ــرف	و	ک ــار	در	ب ــافر	گرفت ــکان	30	مس ــه	وی،	اس ــه	گفت ب

ــات	 ــر	اقدام ــه	از	ديگ ــيله	نقلي ــتگاه	وس ــه	30	دس ــانی	ب و	امدادرس
عوامــل	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	

ــت.	 ــته	اس ــاعت	گذش ــتان	در	۲4	س اس
وی	افــزود:	راننــدگان	و	مــردم	بــا	توجــه	به	تــداوم	شــرايط	يخبندان	
از	ســفر	غيرضــروری	خــودداری	کــرده	و	در	صــورت	ضــرورت	حتمًا	
ــتفاده	 ــتان	اس ــل	زمس ــروری	فص ــات	ض ــرخ	و	امکان ــر	چ از	زنجي

کننــد.	

کرمان، محورها باز است
جانشــين	فرمانــده	پليــس	راه	اســتان	کرمــان	بــا	اشــاره	بــه	بــارش	
ــی	اســتان	گفــت:	در	حــال	 ــاران	در	محورهــای	مواصالت ــرف	و	ب ب

ــان	دارد.	 ــان	جري ــای	کرم ــردد	در	جاده	ه ــر	ت حاض
ســرهنگ	علــی	رضايــی	بــا	اشــاره	بــه	فعاليــت	ســامانه	بارشــی	در	
اســتان	کرمــان	اظهــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	شــاهد	بــارش	بــرف	و	

بــاران	در	محورهــای	اســتان	هســتيم.
وی	از	بــارش	بــرف	خفيــف	در	گردنه	هــای	کفنوئيــه	و	خانــه	ســرخ	
خبــر	داد	و	افــزود:	تــردد	در	تمامــی	جاده	هــای	منطقــه	امکان	پذيــر	

اســت.
ســرهنگ	رضايــی	ادامــه	داد:	بــا	توجــه	بــه	شــرايط	جــوی	
ــفرهای	 ــام	س ــراد	از	انج ــود	اف ــه	می	ش ــتان	توصي ــر	اس ــم	ب حاک

ــد. ــز	کنن ــروری	پرهي غيرض
فرمانــدار	بــم	هــم	از	آغــاز	بــارش	بــرف	از	دو	ســاعت	گذشــته	در	بم	
خبــر	داد	و	گفــت:	در	حــال	حاضــر	تمامــی	محورهــای	مواصالتــی	
ــگار	 ــا	خبرن ــاز	اســت.	رضــا	اشــک	در	گفتگــو	ب ايــن	شهرســتان	ب
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مهــر	اظهــار	کــرد:	بــارش	رحمــت	الهــی	بــم	را	ســفيد	پــوش	کرده	
اســت.

ــوش  ــرخ فرام ــر چ ــد؛ زنجی ــه و بویراحم کهگیلوی
ــود نش

رئيــس	مرکــز	مديريــت	راه	هــای	کهگيلويــه	و	بويراحمــد	هم	گفت	
ــل	 ــه	دلي ــتان	ب ــن	اس ــای	اي ــه	در	گردنه	ه ــايل	نقلي ــردد	وس ــه	ت ک
بــارش	بــرف	و	وجــود	کــوالک	تنهــا	بــا	زنجيــر	چــرخ	امکان	پذيــر	

اســت.	

گلســتان، تعطیلــی مــدارس در روز شــنبه بــه خاطــر 
مشــکل گاز

همزمــان	بــا	آغــاز	بــارش	بــرف	در	شــهرهای	گلســتان	و	کاهــش	
ــت	 ــتان	وضعي ــرورش	گلس ــوزش	پ ــتان،	آم ــا	در	اس ــمگير	دم چش
مــدارس	تمــام	مقاطــع	تحصيلــی	گلســتان	را	در	روز	شــنبه	تعطيــل	

ــرد.	 ــالم	ک اع
البتــه	پايــگاه	اينترنتــی	اداره	کل	آموزش	وپــرورش	گلســتان	
ــرار	 ــود	ق ــی	خ ــه	روی	خروج ــن	رابط ــی	در	اي ــال	توضيح تابه	ح
نــداده،	بااين	حــال	اداره	کل	مديريــت	بحــران	گلســتان	دليــل	ايــن	
ــت	فشــار	گاز	در	 ــری	از	اف ــت	مصــرف	گاز	و	جلوگي ــدام	را	مديري اق

ــرد.	 ــوان	ک ــوار	عن ــتان	های	هم	ج ــتان	و	اس ــل	اس داخ
از	ابتــدای	هفتــه	جــاری	گاز	جايگاه	هــای	»ســی	ان	جــی«	گلســتان	
قطع	شــده	و	شــرکت	گاز	گلســتان	امــروز	هــم	اعــالم	کــرد	کــه	گاز	
ادارات	هــم	تــا	روز	شــنبه	قطــع	می	شــود	تــا	دچــار	افــت	فشــار	گاز	

در	بخــش	خانگی	نشــويم.	
هواشناســی	گلســتان	هــم	اعــالم	کــرده	بــود	از	بامــداد	روز	
پنجشــنبه	بــا	تشــديد	جريانــات	ســرد	و	مرطــوب	در	ســطح	زميــن،	
ــاران	در	 ــارش	ب ــا،	ب ــاد،	مــواج	و	طوفانــی	شــدن	دري وزش	شــديد	ب
سراســر	اســتان	و	مناطــق	کوهپايــه	ای	و	کوهســتانی	بــارش	بــرف	

می	شــود.	 پيش	بينــی	
در	هميــن	اداره	کل	راهــداری	گلســتان	از	لغزندگــی	جاده	هــای	
ــای	 ــت	کاهــش	دم ــه	عل ــه	ب ــرد	ک ــر	داد	و	اعــالم	ک گلســتان	خب
هــوای	اســتان	گلســتان	شــاهد	بــارش	بــرف	در	جنــگل	گلســتان،	
ســايت	شــلمی	در	مــرواه	تپــه،	محــور	خوش	ييــالق،	توسکســتان	و	
دوزيــن	مينودشــت	هســتيم	و	نيــاز	اســت	راننــدگان	بــرای	تــردد	در	

ايــن	محورهــا	بــه	نــکات	ايمنــی	توجــه	داشــته	باشــند.	
امــا	ســرما	و	بــارش	بــرف	باعــث	تأخيــر	در	مســير	هوايــی	هم	شــد	
و	بــه	هميــن	دليــل	پروازهــای	فــرودگاه	گــرگان	هــم	شــاهد	تأخيــر	

بــود.	
ــرايط	 ــن	ش ــرگان	اي ــی	گ ــرودگاه	بين	الملل ــالم	ف ــاس	اع ــر	اس ب
هوايــی	موجــب	شــده	کــه	پروازهــای	مســير	گــرگان	بــه	زاهــدان	و	
بالعکــس	و	پروازهــای	گــرگان	بــه	تهــران	تــا	اطــالع	ثانــوی	تأخير	

داشــته	باشــد.	

گیالن؛ قطعی برق
ســتاد	مديريــت	بحــران	اســتان	گيــالن	کــه	شــامگاه	گذشــته	بــه	

رياســت	اســتاندار	تشــکيل	جلســه	داده	بــود،	با	توجــه	بــه	يخبندان،	
شــدت	بــرودت	هــوا	و	صرفه	جويــی	در	مصــرف	گاز	تمــام	مقاطــع	
ــل	 ــنبه	تعطي ــرای	روز	ش ــالن	را	ب ــر	گي ــدارس	سراس ــی	م تحصيل

اعــالم	کــرد.	
در	ايــن	جلســه	عنــوان	شــد	روز	پنج	شــنبه	در	گيــالن	۲۲	ميليــون	
ــتگاه	های	 ــی	دس ــن	تمام ــد.	همچني ــرف	ش ــب	گاز	مص مترمکع
ــرف	در	 ــنگين	ب ــارش	س ــداوم	ب ــل	ت ــه	دلي ــدادی	ب ــی	وام خدمات

ــد.	 ــر	می	برن ــه	س ــل	ب ــاش	کام ــالن	در	آماده	ب ــتان	گي اس
ــتاندار	 ــی	اس ــاون	عمران ــه	مع ــوده	ک ــی	ب ــه	صورت ــارش	ب ــن	ب اي
گيــالن	اظهــار	کــرد:	بــه	دليــل	بــارش	ســنگين	بــرف	و	شکســته	
شــدن	شــاخ	و	بــرگ	درختــان	در	برخــی	از	مناطــق	اســتان	و	افتادن	
ــی،	ســبب	 ــرق	و	ايجــاد	پارگ ــع	ب ــر	روی	ســيم	های	شــبکه	توزي ب

ــوار	اســتان	شــده	اســت.	 قطعــی	بــرق	70	هــزار	خان
همچنيــن	بــارش	بــرف	ســنگين	در	شهرســتان	رشــت	بــه	حــدی	
ــر	 ــه	درخــت	شــده	و	ب ــه	ســبب	شکســته	شــدن	63	اصل ــوده	ک ب
ــن	 ــی	رود	اي ــار	م ــا	انتظ ــداوم	بارش	ه ــا	و	ت ــاس	پيش	بينی	ه اس

ــد.	 ــداد	افزايــش	ياب تع
همچنيــن	بــا	توجــه	به	شــدت	بــارش	محمدعلــی	نجفــی	اســتاندار	
گيــالن	نيــز	از	برخــی	مناطــق	شــهر	بازديــد	و	بــا	بررســی	وضعيــت	
از	نزديــک	دســتورات	الزم	بــرای	رفــع	مشــکالت	را	صــادر	کــرد.	

ــاش	 ــدادی	در	آماده	ب ــی	و	ام ــام	ادارات	خدمات ــر	تم ــال	حاض در	ح
ــا	در	 ــی	بارش	ه ــه	قطع ــه	ب ــا	توج ــن	ب ــتند	و	همچني ــل	هس کام
برخــی	از	نقــاط	اســتان	تاکنــون	مشــکل	اساســی	و	خاصــی	گزارش	

نشــده	اســت.	
ــردار	 ــرودگاه	س ــای	ف ــی	پروازه ــه	تمام ــت	ک ــر	اس ــه	ذک الزم	ب

ــت.	 ــده	اس ــو	ش ــت	لغ ــگل	رش جن

لرستان؛ باز و بسته شدن آزادراه خرم زال
ــل	زال	 ــت	بحــران	لرســتان	از	بازگشــايی	آزادراه	پ ــرکل	مديري مدي
ــره	ای	 ــادف	زنجي ــرف	و	تص ــارش	ب ــل	ب ــه	دلي ــه	ب ــاد	ک -	خرم	آب

ــر	داد.	 ــود	خب مســدود	شــده	ب
ــل	 ــر	آزادراه	پ ــال	حاض ــه	در	ح ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي ــی	ب ــا	آرياي رض
ــرد	 ــردد	در	آن	صــورت	می	گي ــوده	و	ت ــاز	ب ــاًل	ب ــاد	کام زال	-	خرم	آب
گفــت:	در	حــال	حاضــر	تــردد	در	همــه	محورهــای	اســتان	بــه	دليل	

ــرخ	ميســر	اســت.	 ــر	چ ــا	زنجي ــا	ب ــا	تنه ــی	جاده	ه يخ	زدگ
ــن	 ــودرو	در	اي ــن	خ ــره	ای	چندي ــورد	زنجي ــر	برخ ــزود:	در	اث وی	اف
محــور	از	روســتای	قلعــه	نصيــر	پلدختــر	تــا	خرم	آبــاد	اليــن	رفــت	
آزادراه	پــل	زال	-	خرم	آبــاد	روز	گذشــته	از	ســاعت	19	تاکنــون	

بسته	شــده	اســت.	
همچنيــن	فرمانــدار	پلدختــر	از	نجــات	راهــدار	پلدختــری	از	مــرگ	
حتمــی	کــه	در	بــرف	گرفتــار	و	دچــار	مصدوميــت	شــديد	شــده	بــود	

بــا	اعــزام	بالگــرد	خبــر	داده	اســت.	
مطابــق	اطالعيــه	هواشناســی	لرســتان	طــی	شــب	گذشــته	کاهش	
محســوس	دماهــای	شــبانه	بيــن	7	تــا	15	درجــه	ســانتی	گراد	برای	
ــتانی	ها	 ــه	لرس ــم،	به	طوری	ک ــاهد	بودي ــتان	را	ش ــاط	اس ــه	نق هم

يکــی	از	ســردترين	شــبه	ای	ســال	را	تجربــه	کردنــد.	

مازندران؛ امدادرسانی به مسافران
مديرعامــل	جمعيــت	هالل	احمــر	مازنــدران	هــم	از	امدادرســانی	بــه	
ــوه	در	۲4	 ــراز	و	فيروزک ــای	ه ــافر	در	محوره ــزار	مس ــدود	10	ه ح

ســاعت	گذشــته	خبــر	داد.	
مجتبــی	اکبــری	بابيــان	اينکــه	بــه	بيــش	از	9	هــزار	و	۸00	مســافر	
در	محورهــای	ارتباطــی	هــراز	و	فيروزکوه	امدادرســانی	شــده	اســت	
اظهــار	داشــت:بيش	از	پنــج	هــزار	و	3۲0	مســافر	درراه	مانــده	محــور	
هــراز	و	فيروزکــوه	از	شــب	گذشــته	تاکنون	اســکان	اضطــراری	داده	

شــدند.	
وی	تصريــح	کــرد:	امدادرســانی	بــه	بيــش	از	9	هــزار	و	۸00	مســافر	
در	ايــن	محــدوده	و	اســکان	بيــش	از	پنــج	هــزار	نفــر	از	ايــن	تعــداد	
در	مکان	هــای	تعيين	شــده	ازجملــه	اقدامــات	هالل	احمــر	در	

ــوده	اســت.	 ــه	بــرف	و	کــوالک	ب حادث
اکبــری	بــا	اشــاره	بــه	مصدوميــت	دو	نفــر	از	مســافران	درراه	مانــده	
و	انتقــال	بــه	مراکــز	درمانــی	منطقــه	افــزود:	همچنيــن	نيروهــای	
ــده	را	 ــافران	مصــدوم	درراه	مان ــتقر	در	محــل	۲7	مس ــدادی	مس ام

ــد.	 ــداوا	کردن ــرپايی	م ــورت	س به	ص

هرمزگان؛ بارش باران
ــتان	 ــزگان	شهرس ــی	هرم ــالم	اداره	کل	هواشناس ــاس	اع ــر	اس ب
ــا	۲9	و	6	دهــم	ميلی	متــر	بارندگــی	بيشــترين	ميــزان	 ــاد	ب حاجی	آب
بارش	هــای	۲4	ســاعت	گذشــته	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.	
ــر،	 ــم	ميلی	مت ــا	۲3	و	۸	ده ــک	ب ــتان	های	جاس ــن،	شهرس همچني
ــا	15	و	۲	دهــم	 ــر	و	بندرعبــاس	ب ــا	16	و	۲	دهــم	ميلی	مت ــاب	ب مين
ميلی	متــر	در	رده	هــای	بعــدی	بيشــترين	ميــزان	بارندگــی	۲4	

ــد.	 ــرار	دارن ــزگان	ق ســاعت	گذشــته	در	هرم
همچنيــن	ميــزان	بــارش	در	سردشــت	بشــاگرد	13	و	۸	دهــم	
ميلی	متــر،	رودان	ميلی	متــر،	بســتک	5	و	يک	دهــم	ميلی	متــر،	
الوان	3	ميلی	متــر،	بنــدر	خميــر	۲	و	9	دهــم	ميلی	متــر،	کيــش	۲	و	

يک	دهــم	ميلی	متــر	گزارش	شــده	اســت.	

ــای  ــی محوره ــرف در برخ ــارش ب ــداوم ب ــزد؛ ت ی
کوهســتانی

ــرف	در	 ــارش	ب ــه	ب ــاره	ب ــا	اش ــزد	ب ــتان	ي ــس	راه	اس ــس	پلي رئي
محورهــای	کوهســتانی	اســتان	يــزد	گفــت:	بارش	هــا	در	ســاعاتی	
ــن	توجــه	بيشــتر	 ــاز	شــده	بنابراي ــاره	آغ ــا	دوب از	روز	قطــع	شــد	ام

ــت. ــروری	اس ــاده		ض ــدگان	در	ج رانن
ــار	 ــر	اظه ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــری	در	گفتگ ــد	مظف ــرهنگ	احم س
ــتان	در	 ــای	اس ــاده	ه ــس	در	ج ــداری	و	پلي ــوران	راه ــت:	مام داش
ــات	الزم	 ــد	و	اقدام ــی	برن ــر	م ــه	س ــل	ب ــاش	کام ــاده	ب ــت	آم حال

ــت. ــام	اس ــال	انج ــردم	در	ح ــرور	م ــور	و	م ــهيل	عب ــرای	تس ب
ــه	 ــه	مســدود	شــدن	برخــی	راه	هــای	روســتايی	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ويــژه	در	مناطــق	کوهســتانی	بيــان	کــرد:	برخــی	از	ايــن	مســيرها	
بــاز	شــده	امــا	تــردد	بــدون	زنجيــر	چــرخ	در	ايــن	محورهــا	امــکان	

ــر	نيســت. پذي
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ــودن	همــه	جــاده	هــای	اســتان	 ــده	ب ــه	لغزن ــا	اشــاره	ب مظفــری	ب
ــزد	هــم	در	مناطــق	کوهســتانی	و	هــم	ديگــر	جــاده	هــا	افــزود:	 ي
ــردد	 ــر	و	ترمــز	خــودرو	در	محورهــا	ت ــان	از	تاي ــا	اطمين راننــدگان	ب

کننــد	و	حتمــا	زنجيرچــرخ	نيــز	بــه	همــراه	داشــته	باشــند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بــرودت	شــديد	هــوا	و	وزش	بــاد	شــديد	در	جــاده	
ــرد:	 ــوان	ک ــتانی	عن ــق	کوهس ــژه	در	مناط ــه	وي ــتان	ب ــای	اس ه
ــان	 ــز	اطمين ــود	ني ــودروی	خ ــی	خ ــتم	گرمايش ــدگان	از	سيس رانن
ــردد	در	محورهــای	 ــرای	ت ــی	داشــته	و	در	صــورت	ضــرورت	ب کاف
اســتان	يــزد،	ســوخت	کافــی	و	مــواد	خوراکــی	بــه	همــراه	داشــته	

ــند. باش
ــا	 ــدگان	ب ــزد	خواســتار	همــکاری	رانن ــس	راه	اســتان	ي ــس	پلي رئي
ــش	 ــرای	کاه ــرد:	ب ــان	ک ــد	و	بي ــداری	ش ــس	و	راه ــوران	پلي مام
خطــرات	تــرد	در	محورهــای	کوهســتانی	راننــدگان	حتمــا	توصيــه	
هــای	راهــداران	و	مامــوران	پليــس	در	جــاده	هــا	را	جــدی	بگيرنــد.

اطالعیه وزارت کشور
ــرف	و	مشــکالت	رخ	داده	وزارت	کشــور	 ــارش	ب ــال	ب ــه	دنب و	امــا	ب
ــت	 ــاعات	نخس ــه	س ــرو	اطالعي ــرد:	پي ــوان	ک ــه	ای	عن در	اطالعي
ــر	 ــارش	فراگي ــای	ب ــريح	پيامده ــوص	تش ــروز	در	خص ــداد	ام بام
زمســتانی	در	1۸	اســتان	کشــور	و	از	جمله	مشــکالت	ايجاد	شــده	در	
برخــی	راه	هــای	مواصالتــی	مرکــز	و	شــمال	کشــور	و	بــا	توجــه	به	
حساســيت	هــای	شايســته	تقديــر	افــکار	عمومی	بــه	ايــن	موضوع،	
ــه	خصــوص	در	 ــروز	ب ــداد	ام ــته	و	بام ــب	گذش ــات	ش ــد	اقدام رون
ــران	 ــريف	اي ــت	ش ــر	مل ــه	محض ــور،	ب ــمالی	کش ــای	ش محوره

گــزارش	مــی	شــود.
ــترده	 ــارش	گس ــوص	ب ــی	در	خص ــدارهای	قبل ــم	هش 1-	عليرغ
ــتانی،	در	 ــای	کوهس ــوالک	در	محوره ــوع	ک ــال	وق ــرف	و	احتم ب
ســاعت	هــای	پايانــی	روز	گذشــته	تعــدادی	از	هموطنــان	ارجمنــد،	
احتمــااًل	بنــا	بــه	برخــی	ضــرورت	هــا،	عازم	ســفر	شــده	و	متأســفانه	
در	مــواردی	حتــی	بــدون	تجهيــز	وســايل	نقليــه	خــود	بــه	وســائل	
اوليــه	ای	مثــل	زنجيــر	چــرخ،	وارد	مســيرهای	کوهســتانی	و	بــرف	

گيــر	شــدند	کــه	متأســفانه	عليرغــم	همــه	تــالش	هــا	و	اقدامــات	
بعمــل	آمــده،	در	برخــی	محــدوده	هايــی	کــه	اصــواًل	بــا	توجــه	بــه	
شــرايط	طبيعــی	مســتعد	ســقوط	بهمــن	يــا	وقــوع	کــوالک	شــديد	
ــد	و	 ــت	بازماندن ــه	حرک ــده	و	از	ادام ــف	ش ــه	توق ــار	ب ــت،	ناچ اس
بــرودت	فزاينــده	هــوا	در	ايــن	محــدوده	هــا،	دشــواری	هــای	هرچه	
ــر؛	 ــال	تأســف	و	تأث ــا	کم ــزود	و	ب ــرايط	اف ــن	ش ــر	اي بيشــتری	را	ب
منجــر	بــه	فــوت	و	از	دســت	رفتــن	چنــد	نفــر	از	هموطنــان	عزيــز	

شــد.
ــه	کنتــرل	هوشــمند	جــاده	 ــا	توجــه	ب ۲-	در	۲4	ســاعت	گذشــته	ب
هــا	و	همچنيــن	اســتقرار	زمســتانی	عوامــل	تالشــگر	راهــداری	و	
ــيرهای	 ــات	در	مس ــداد	و	نج ــات	ام ــيرها،	عملي ــس	راه	در	مس پلي
دچــار	انســداد،	همرمــان	بــا	شــروع	هــر	مشــکل	آغــاز	شــده	اســت،	
امــا	شــرايط	عمومــی	آب	و	هوائــی	در	مناطق	گســترده	ای	از	کشــور	
و	بــه	طــور	خــاص	شــرايط	طبيعــی	حــادث	شــده	در	۲	محــور	مهــم	
ــنگين	 ــيار	س ــارش	بس ــامل	ب ــوه	ش ــير	فيروزک ــراز	و	مس ــاده	ه ج
ــرودت	 ــن،	ب ــقوط	بهم ــواردی	از	س ــديد	و	م ــوالک	ش ــرف،	ک ب
فزاينــده	تــا	نزديــک	بــه	۲0	درجــه	زيــر	صفــر	و	بعــالوه	محدوديت	
ــا	 ــداد	و	نجــات	را	ب ــد	ام ــدادی،	رون ــائل	ام ــرای	وس ــی	ب ــردد	حت ت
دشــواری	هــای	مضاعفــی	همــراه	ســاخت	کــه	اگــر	نبــود؛	تــالش	
ــی	 ــدادی،	م ــی	و	ام ــل	اجرائ ــه	عوام ــای	هم ــوان	فرس ــای	ت ه
ــان	 ــادی	از	هموطن ــن	شــمار	زي ــه	از	دســت	رفت توانســت	منجــر	ب
ــيار	گســترده	 ــای	بس ــن	خســارت	ه ــده	و	همچني ــِز	در	راه	مان عزي

ــادی	شــود. م
3-	بــا	توجــه	بــه	اشــراف	نســبی	دســتگاه	هــای	مختلــف	اجرائی	به	
شــرايط	و	بــاز	ســاماندهی	رونــد	ارائــه	خدمــت	متناســب	بــا	شــرايط	
بحرانــی	و	بــا	پيگيــری	هــای	مســتقيم	و	بــی	وقفــه	شــخص	وزيــر	
ــی	 ــان	عمران ــت	مســتقيم	اســتاندار	و	معاون ــرم	کشــور	و	دخال محت
اســتانداری	هــای	تهــران	و	مازنــدران	و	مشــخصاً	تحرِک	بــی	وقفِه	
مســتقيِم	ميدانــی	و	عملياتــِی	فرمانــداران	پــر	تــالش	فيروزکــوه	و	
ــه	 ــات	الزم	و	البت ــه	اقدام ــط،	هم ــاير	مســؤوالن	مرتب ــد	و	س دماون
ممکــن	درمواجهــه	بــا	شــرايط	بحرانــی	توصيــف	شــده	انجام	شــد.

	4-	ايــن	اقدامــات	شــامل؛	اســتمرار	بــرف	روبــی،	شــن	و	نمــک	
ــا	در	 ــاده	ه ــده	در	ج ــاد	ش ــدوِد	ايج ــِع	مح ــِع	موان ــی	و	رف پاش
ــه	 ــه	و	تغذي ــات	اولي ــع	امکان ــر،	توزي ــرف	گي ــه	مســيرهای	ب کلي
بيــن	سرنشــينان	اتوموبيــل	هــای	متوقــف،	بازگردانــدن	وســائل	
نقليــه	از	مســيرهای	منتهــی	بــه	نقــاط	مســدود	شــده	و	اســکان	
سرنشــينان	ايــن	وســايل	در	مــکان	هــای	امــن	و	مناســب	
ــرای	رهاســازی	 ــالش	ب ــر،	ت ــزار	نف ــن	ه ــش	از	چندي شــامل	بي
اتوموبيــل	هــای	گرفتــار	بــا	اســتفاده	از	همــکاری	عوامــل	امــداد	
ــرای	 ــان	مردمــی،	اطــالع	رســانی	ب ــه	داوطلب و	نجــات	و	از	جمل
ــافرين	 ــفر	مس ــه	س ــالح	برنام ــرايط	و	اص ــردم	از	ش ــی	م آگاه
ــر	آن	در	طــول	شــب	گذشــته	از	 ــت	و	نظائ ــی	اطــالع	از	وضعي ب
ســوی	همــکاران	ســخت	کــوش	راهــداری،	پليــس	راه،	پليــس	
ــگان	هــای	 ــی	و	رانندگــی،	هــالل	احمــر،	اورژانــس	و	ي راهنمائ
ديگــری	از	ناجــا،	ســپاه	و	ارتــش	بــا	همراهــی	ميدانــی	اعضــای	
ســتادهای	مديريــت	بحــران	و	دهيــاران،	شــهرداران،	بخشــداران	

ــه	شــده	اســت. ــداران	ارائ و	فرمان
ــر	و	تأســف	عميــق	از	فقــدان	 5-	وزارت	کشــور	ضمــن	اعــالم	تأث
ــواده	و	 ــا	خان ــدردی	ب ــراز	هم ــن	و	اب ــزان	هموط ــن	از	عزي ــد	ت چن
ــر	ضــرورت	توجــه	 ــداً	ب ــزان،	مجــدداً	و	مؤک ــن	عزي ــدگان	اي بازمان
ــه	هــای	 ــه	هشــدارها	و	توصي ــان	ب ــل	همــه	هموطن جــدی	و	کام
ــروری	 ــر	ض ــفرهای	غي ــدی	از	س ــاب	ج ــداری،	اجتن ــس	و	راه پلي
ــه	 ــه	هم ــه	ب ــائل	نقلي ــز	وس ــتانی	و	تجهي ــرايط	زمس ــان	ش ــا	پاي ت
امکانــات	ضــروری	ســفر	در	زمســتان	اصــرار	و	تأکيــد	مــی	نمايــد.
در	پايــان	بــا	تقديــر	و	تشــکر	از	زحمــات	و	تــالش	هــای	
ــه	در	 ــران	ک ــت	بح ــل	مديري ــه	عوام ــه	هم ــه	و	مجدان خالصان
ــد	آن	 ــل	و	بع ــای	قب ــاعت	ه ــته	و	س ــب	گذش ــول	ش ــام	ط تم
ــوری	و	 ــن	صب ــد،	و	همچني ــوده	ان ــت	مشــغول	ب ــه	خدم ــه	ارائ ب
متانــت	و	حوصلــه	و	تحمــل	هموطنــان	عزيــزی	کــه	از	شــرايط	
ــالع	 ــد،	از	اط ــده	ان ــقت	ش ــل	مش ــده	متحم ــادث	ش ــی	ح طبيع
رســانی	و	آگاهــی	بخشــی	رســانه	هــا	و	پيگيــری	هــای	اصحــاب	

ــود. ــی	ش ــگزاری	م ــانه	سپاس رس
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مشــمول  خارجــی  اتبــاع  بــا  ازدواج 
در  کــه  اســت  مقرراتــی  و  قوانیــن 
شــدن  گرفتــه  نادیــده  صــورت 
ــراه دارد؛  ــه هم ــادی را ب ــکات زی مش
شناســنامه«  و  بی هویــت  »کــودکان 
ــب داشــتن شــوهر  ــا یکــی از مصائ تنه

اســت.  خارجــی 

ايــران	کشــوری	مهاجرپذيــر	بــا	مهاجرانــی	از	کشــورهای	مختلــف	
دنياســت	کــه	بــه	داليــل	متفــاوت	مهاجــرت	کــرده	و	يــا	غالبــاً	از	
فقــر	اقتصــادی	و	ناامنــی	کشــور	خــود	فــراری	شــده	و	در	پــی	بــه	
دســت	آوردن	زندگــی	آرام	و	اشــتغال	بــه	ايــران	پنــاه	آورده	انــد؛	امــا	
بخــش	عمــده	آنــان	حاضــر	بــه	بازگشــت	بــه	کشــور	خــود	نيســتند	

ــوند. ــدگار	می	ش و	مان
يکــی	از	علــل	ايــن	مانــدگاری	به	ويــژه	در	ميــان	اتبــاع	مــرد	غيــر	
ــی	اســت،	ازدواجــی	کــه	ابعــاد	 ــان	ايران ــا	زن ــان	ب ــی،	ازدواج	آن ايران
ــرای	آن	 ــوان	ب اقتصــادی،	سياســی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	را	می	ت

قائــل	بــود	کــه	نيازمنــد	بررســی	و	واشــکافی	اســت.
ازدواجــی	کــه	ابعــاد	اقتصــادی،	سياســی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	را	
ــد	بررســی	و	واشــکافی	 ــود	کــه	نيازمن ــل	ب ــرای	آن	قائ ــوان	ب می	ت
ــا	اتبــاع	خارجــی	جنبه	هــای	مختلــف	و	 ــان	ايرانــی	ب اســتازدواج	زن
ــده	می	شــود	کــه	برخــی	از	 ــا	در	برخــی	مــوارد	دي ــی	دارد	ام متفاوت
اتبــاع	خارجــی	بــرای	مانــدن	در	ايــران	تــن	بــه	ازدواج	مصلحتــی	با	
ــرای	زن	 ــی	را	ب ــار	نامطلوب ــر	آث ــن	ام ــد	و	اي ــی	می	دهن ــان	ايران زن
ــراه	 ــه	هم ــدت	ب ــدت	و	بلندم ــه	در	کوتاه	م ــواده	و	جامع ــی،	خان ايران

دارد.
هرچنــد	تفاوت	هايــی	بيــن	آمــار	اعالم	شــده	و	آمــار	واقعــی	تعــداد	
ــر	کار،	 ــی	وزي ــی	ربيع ــا	عل ــود	دارد	ام ــران	وج ــاع	خارجــی	در	اي اتب
ــه	۲	 ــک	ب ــه	نزدي ــه	اســت	ک ــراً	گفت ــاه	اجتماعــی	اخي ــاون	و	رف تع

ــود. ــا	اداره	می	ش ــط	خارجی	ه ــی	توس ــغل	ايران ــون	ش ميلي
ايــن	آمــار	تنهــا	مربــوط	بــه	حــوزه	کار	و	اشــتغال	اســت،	حتــی	در	
حــوزه	آمــوزش	و	ســالمت	نيــز	بــا	توجــه	بــه	دغدغه	هــای	موجــود	
ــاع	 ــل	اتب ــر	تحصي ــالوه	ب ــور	ع ــت	گذاران	کش ــان	سياس در	مي
خارجــی	در	مــدارس،	طــرح	پوشــش	بيمــه	ای	15	هزار	تبعــه	خارجی	
کليــد	خــورده	و	قــرارداد	پوشــش	بيمــه	ســالمت	اتبــاع	خارجــی	بــا	
ــازمان	 ــد،	س ــل	متح ــازمان	مل ــی	س ــاريای	عال ــکاری	کميس هم
بيمــه	ســالمت	ايــران	و	اداره	کل	امــور	اتبــاع	و	مهاجريــن	خارجــی	

منعقدشــده	اســت.
ــا	توجــه	بــه	رونــد	رو		 ــا	اتبــاع	خارجــی	ب امــا	ازدواج	زنــان	ايرانــی	ب
بــه	رشــد	اشــتغال	و	رفــاه	بــرای	مهاجــران	در	ايــران	جــای	بررســی	
دارد،	در	ايــن	گــزارش	ابتــدا	نگاهــی	به	ابعــاد	حقوقــی	ايــن	ازدواج	از	

نــگاه	سيســتم	حقوقــی	و	قضايــی	کشــورمان	می	اندازيــم.

ــگاه  ــی از ن ــاع خارج ــا اتب ــی ب ــان ایران ازدواج زن
ــن قوانی

مطابــق	قانونــی	زنــان	ايرانــی	کــه	قصــد	ازدواج	بــا	مــردان	خارجــی	
ــوز	 ــاً	مج ــد	حتم ــی،	باي ــون	مدن ــاده	1060	قان ــق	م ــد،	طب را	دارن
دولــت	را	کســب	کننــد.	قانون	گــذار	مدنــی	در	ايــن	مــاده	تصريــح	
ــا	تبعــه	خارجــه	در	مــواردی	هــم	 می	کنــد	کــه	ازدواج	زن	ايرانــی	ب
کــه	مانــع	قانونــی	نــدارد،	موکــول	بــه	اجــازه	مخصــوص	از	طــرف	

ــت	اســت. دول
ايــن	زنــان	پيــش	از	ازدواج	مطابــق	نــص	صريح	قانــون	بايــد	مجوز	
الزم	را	دريافــت	کننــد	تــا	ازدواجشــان،	قانونــی	شــود.	در	غيــر	ايــن	
صــورت،	فرزنــدان	حاصــل	از	چنيــن	ازدواج	هايــی،	فاقــد	شناســنامه	
بــوده	و	از	حــق	تحصيــل	در	مــدارس	ايرانــی	و	تســهيالتی	هماننــد	

دريافــت	يارانــه	محــروم	هســتند.
دکتــر	ســيد	علــی	کاظمــی،	رئيــس	اداره	تنقيــح	قوانيــن	و	مقــررات	
ــت	و	 ــن	در	گف ــه	پيش	ازاي ــوه	قضايي ــی	ق ــاون	حقوق ــاور	مع و	مش
ــاع	 ــا	اتب ــی	ب ــان	ايران ــوص	ازدواج	زن ــانه	ها	در	خص ــا	رس ــی	ب گوي
بيگانــه	گفتــه	بــود:	نخســتين	شــرط	ازدواج	زنــان	ايرانــی	با	مــردان	
خارجــی،	اخــذ	مجــوز	از	وزارت	کشــور	اســت،	گاهــی	ممکــن	اســت	

پــدری	بــه	فرزنــد	دختــرش،	وکالت	نامــه	داده	يــا	اقرارنامــه		بنويســد	
ــد.	 ــت،	ازدواج	کن ــی	اس ــه	خارج ــه	تبع ــردی	ک ــا	ف ــد	ب ــا	او	بتوان ت
ــر	 ــه،	دخت ــا	اقرارنام ــه	ي ــن	وکالت	نام ــتن	اي ــرف	داش ــه	به	ص البت
نمی	توانــد	چنيــن	اقدامــی	را	انجــام	دهــد	و	بــه	ايــن	منظــور	بايــد	
ــن	 ــوع	چني ــا	در	صــورت	وق ــد	ام ــذ	کن مجــوز	وزارت	کشــور	را	اخ
ــه	 ــياری	مواج ــکالت	بس ــا	مش ــده	ب ــع	در	آين ــی،	به	طورقط ازدواج

خواهــد	شــد.
امــا	مشــکالتی	کــه	ايــن	مســئول	در	دســتگاه	قضايــی	بــه	آن	هــا	
اشــاره	می	کنــد	چيســت؟	بــا	مــرور	اظهــارات	ســيد	علــی	کاظمــی	
می	تــوان	مــوارد	مختلــف	از	ايــن	مســائل	را	برشــمرد.	هنگامی	کــه	
ــد،	 ــه	درمی	آي ــاع	بيگان ــردی	از	اتب ــد	ازدواج	م ــه	عق ــی	ب زن	ايران
ــل	 ــت	را	تحمي ــوع	شــوهر،	تابعي ــون	کشــور	متب ــه	قان درصورتی	ک
کنــد،	زن	نيــز	بــه	تابعيــت	آن	کشــور	درخواهــد	آمــد	و	در	غيــر	ايــن	

صــورت،	تابعيــت	او	تغييــری	نخواهــد	کــرد.
ــای	 ــه	نداشــتن	آگاهی	ه ــر	و	البت ــل	فق ــه	دلي ــراد	ب ــن	اف بيشــتر	اي
حقوقــی،	بــه	چنيــن	ازدواجــی	مبــادرت	کرده	اندبــه	نظــر	می	رســد	
ــب	مشــاهده	می	شــود	ناشــی	 ــوزه	اغل ــن	ح ــه	در	اي مشــکالتی	ک
ــاون	 ــن	بخــش	اســت،	مشــاور	مع ــن	اي ــه	قواني ــم	توجهــی	ب از	ک
حقوقــی	قــوه	قضاييــه،	در	خصــوص	مشــکالت	زنــان	ايرانــی	کــه	
ــه	 ــاع	بيگان ــا	اتب ــور	ب ــی	از	وزارت	کش ــوز	قانون ــدون	کســب	مج ب
ازدواج	کرده	انــد،	معتقــد	اســت:	بيشــتر	ايــن	افــراد	بــه	دليــل	فقــر	و	
البتــه	نداشــتن	آگاهی	هــای	حقوقــی،	بــه	چنيــن	ازدواجــی	مبــادرت	

کرده	انــد.
مشــکالت	موجــود	درزمينــه	تابعيــت	فرزنــدان	حاصــل	ايــن	ازدواج	
ــراً	 ــه	اخي ــت	ک ــه	ای	اس ــا	به	گون ــرای	آن	ه ــنامه	ب ــدور	شناس و	ص
ــت:	 ــه	اس ــواده	گفت ــان	و	خان ــور	زن ــور	در	ام ــاون	رئيس	جمه مع
ــه	 ــا	1۸	ســال	ب ــرای	افــراد	يــک	ت اليحــه	صــدور	کارت	هويــت	ب
مجلــس	ارائه	شــده	اســت.	بــر	اســاس	ايــن	اليحــه،	افــرادی	کــه	در	
ايــن	ســنين	نتوانســتند	تابعيــت	خــود	را	ثبــت	و	يــا	تمديــد	کننــد	بــا	
ــد	 ــا	حــل	می	شــود	و	می	توانن ــت	مشــکل	آن	ه داشــتن	کارت	هوي

تحصيــل	کننــد	و	اشــتغال	داشــته	باشــند.
	امــا	رفــع	اساســی	ايــن	مشــکل	نيازمنــد	فرهنگ	ســازی	و	آمــوزش	
و	اطالع	رســانی	در	حــوزه	قوانيــن	حاکــم	بــر	ازدواج	زنــان	ايرانــی	بــا	
ــرادی	کــه	وارد	ايــن	ماجــرا	می	شــوند	 ــا	اف ــاع	خارجــی	اســت	ت اتب
ــی	موجــود	مســير	را	به	پيــش	 بااطــالع	کامــل	از	فرآيندهــای	قانون

برونــد.

مشکالت معیشتی و فرزندانی که رها می شوند
بــه	نظــر	می	رســد	ازدواج	زنــان	ايرانــی	بــا	اتبــاع	خارجــی	ازجملــه	
مســائلی	اســت	کــه	طــی	ســال	های	گذشــته	مشــکالت	بســياری	
ــی	و	فرزندانشــان	ايجــاد	کــرده	اســت	 ــان	ايران ــرای	برخــی	زن را	ب
ــان	 ــد	خراس ــرزی	مانن ــتان	های	م ــی	اس ــود	آن	را	در	برخ ــه	نم ک
ــم. ــم	مشــاهده	کني ــن	می	تواني ــد	قزوي ــرزی	مانن رضــوی	و	غيرم
ــد	 ــد	فرزن ــا	چن ــان	آن	هــا	را	ب ــن	زن ــوارد	همســران	اي ــاره	ای	م در	پ
ــن	 ــد.	در	اي ــود	برمی	گردن ــور	و	زادگاه	خ ــه	کش ــته	و	ب ــا	گذاش تنه
ــد	و	 ــت	می	مان ــدون	سرپرس ــد	ب ــد	فرزن ــا	چن ــی	ب ــوارد	زن	ايران م
بايــد	چتــر	حمايتــی	نهادهــای	دولتــی	و	غيردولتــی	مانــع	از	آســيب	

ــرای	آن	هــا	شــود. مضاعــف	ب
فاطمــه	رهبــر	در	واکنــش	بــه	اينکــه	گفتــه	می	شــود	کميتــه	امــداد	
ــد	 ــت	نمی	کن ــد	حماي ــی	دارن ــر	خارج ــه	همس ــی	ک ــان	ايران از	زن

تأکيــد	کــرد	کــه	ايــن	مســئله	صحيــح	نيســت.
وی	يــادآوری	می	کنــد:	البتــه	حمايــت	کميتــه	امــداد	از	ايــن	افــراد	
ــه	دليــل	اينکــه	 ــان	و	فرزندانشــان	ب دائمــی	نيســت	بلکــه	ايــن	زن
ــور	 ــوند،	به	ط ــوب	می	ش ــت	محس ــد	سرپرس ــا	ب ــت	ي بی	سرپرس
ــوند	و	 ــد	می	ش ــداد	بهره	من ــه	ام ــات	کميت ــی	خدم ــت	از	برخ موق
خدمــات	مــوردی،	تــک	خدمتــی	و	چنــد	خدمتــی	در	حــال	حاضــر	

ــود. ــه	می	ش ــان	ارائ ــروه	از	زن ــن	گ ــه	اي ب
وی	خدمــات	کمک	معيشــت	و	درمــان	را	ازجملــه	فعاليت	هــای	
کميتــه	امــداد	بــرای	زنــان	دارای	همســر	اتبــاع	خارجــی	دانســت	و	
گفــت:	تنهــا	خدمتــی	کــه	کميتــه	امــداد	امــکان	ارائــه	آن	بــه	زنــان	
ــه	 ــه	ب ــدارد،	خدمــت	مســکن	اســت	ک ــاع	خارجــی	را	ن ــی	اتب ايران

ــم	نيســت. ــه	آن	فراه ــودن،	شــرايط	ارائ ــل	گران	قيمــت	ب دلي
در	تأييــد	ايــن	اظهــارات	معــاون	کميتــه	امــداد	کشــور	می	تــوان	بــه	
برخــی	آمارهــا	در	مــورد	فرزندان	بــدون	شناســنامه	حاصــل	از	ازدواج	
ــاع	خارجــی	اشــاره	کــرد	کــه	ســال	ها	پيــش	 ــا	اتب ــی	ب ــان	ايران زن
ــم	 ــان	رق ــا	همچن ــد	ام ــالم	ش ــرای	آن	اع ــری	ب ــار	3۲	هزارنف آم
دقيــق	و	مســتندی	طــی	ســال	های	اخيــر	در	ايــن	رابطــه	رســانه	ای	

نشــده	اســت.
عمــده	ايــن	فرزنــدان	حاصــل	ازدواج	زنــان	ايرانــی	بــا	اتبــاع	افغــان	
اســت؛	هرچنــد	در	ايــن	موضــوع	نيــز	دو	نکتــه	وجــود	دارد،	يکــی	
ازدواج	بــا	اتبــاع	مجــاز	و	ديگــری	غيرمجــاز	کــه	خــود	مشــکالت	را	

ــر	کــرده	اســت. ــن	بخــش	پيچيده	ت در	اي
امــا	بــرای	بررســی	جزئی	تــر	مشــکالت	در	ايــن	بخــش	بــه	ســراغ	
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ــاد	 ــا	بخشــی	از	ابع ــم	ت ــن	رفته	اي ــه	مــوردی	در	اســتان	قزوي مطالع
پيــدا	و	پنهــان	ايــن	مشــکل	مطــرح	شــود.

حضــور حــدود 33 هــزار تبعــه خارجــی غیرمجــاز در 
ــمی ــت 600 ازدواج رس قزوین/ثب

ــن	 ــاع	و	مهاجري ــور	اتب ــرکل	ام ــايری،	مدي ــن	عش ــه	بهم ــه	گفت ب
ــاز	در	 ــی	غيرمج ــاع	خارج ــداد	اتب ــن	تع ــتانداری	قزوي ــی	اس خارج
ــر	می	رســد	 ــزار	نف ــش	از	33	ه ــه	بي ــا	ب ــق	پيش	بينی	ه اســتان	طب
ــر	آن	 ــان	هســتند	و	عــالوه	ب ــاع	افغ کــه	بخــش	عمــده	آن	هــا	اتب
ــش	و	 ــان	دارای	کارت	آماي ــه	افغ ــر	تبع ــزار	و	۸00	نف ــداد	16	ه تع
هشــت	هــزار	و	600	نفــر	تبعــه	افغــان	دارای	گذرنامــه	بــه	اســتناد	

ــد. ــی	می	کنن ــتان	زندگ ــن	اس ــيون	1951	در	اي کنوانس
چنانکــه	عشــايری	بــه	مهــر	می	گويــد؛	تاکنــون	حــدود	600	ازدواج	
ــا	ايرانــی	در	اســتان	قزويــن	ثبــت	 رســمی	ميــان	اتبــاع	خارجــی	ب

شــده	کــه	آمــار	غيررســمی	بســيار	باالتــر	از	ايــن	رقــم	اســت.
ــن	از	 ــتان	قزوي ــی	اس ــاع	خارج ــده	اتب ــه	عم ــان	اينک ــا	بي وی	ب
ــد:	 ــوان	می	کن ــتند،	عن ــن	هس ــراق	و	چي افغانســتان،	پاکســتان،	ع
ــا	زن	 ــی	ب ــه	خارج ــی	ازدواج	تبع ــون	مدن ــاده	1060	قان ــق	م طب
ــر	 ــذ	مجــوز	از	وزارت	کشــور	اســت	و	در	غي ــه	اخ ــوط	ب ــی	من ايران
اين	صــورت	ايــن	وصلــت	غيرقانونــی	و	مســتوجب	عقوبــت	خواهد	
بــود؛	بــه	گونــه	ای	کــه	بنــا	بــه	مــاده	17	قانــون	ازدواج	و	مــاده	51	
قانــون	حمايــت	از	خانــواده،	ازدواج	هــای	غيرقانونــی	اتبــاع	غيرمجاز	
ــال	 ــه	س ــا	س ــک	ت ــود	و	ي ــی	می	ش ــرم	تلق ــی	ج ــان	ايران ــا	زن ب

ــی	دارد. ــس	در	پ حب

علل و پیامدهای روحی ازدواج با بیگانگان
مديــرکل	امــور	اتبــاع	و	مهاجريــن	خارجــی	اســتانداری	قزويــن	بــا	
بيــان	اينکــه	بيشــتر	ايــن	قبيــل	ازدواج	هــا	در	مناطــق	روســتايی	و	
کمتــر	توســعه	يافتــه	رقــم	می	خــورد،	ادامــه	می	دهــد:	از	آنجــا	کــه	
در	جامعــه	مــا	از	يــک	ســو	بــا	ســپری	شــدن	ســن	خاصــی	بــرای	
دختــران،	خانواده	هــا	نگــران	ازدواج	ديرهنــگام	آنــان	می	شــوند	و	از	
ســوی	ديگــر	جوانــان	مناطق	روســتايی	بــرای	اشــتغال،	روســتاها	را	
بــه	مقصــد	شــهر	تــرک	می	کننــد،	دختــران	بــه	نخســتين	فــردی	
ــا	 ــی	ي ــد	و	ايران ــت	می	دهن ــخ	مثب ــد	پاس ــای	ازدواج	کن ــه	تقاض ک

غيرايرانــی	بــودن	مــرد،	تفاوتــی	بــرای	آنــان	نــدارد.
عشــايری	بخــش	عمــده	ايــن	ازدواج	هــا	را	ناشــی	از	فقــر	فرهنگی	و	
ناآگاهــی	می	دانــد	ودربــاره	تبعــات	آن	خاطرنشــان	می	کنــد:	عمــده	
ايــن	اتبــاع	پــس	از	ازدواج	بــا	زنــان	ايرانــی	و	تولــد	فرزنــدان،	خانواده	
را	رهــا	می	کننــد	و	ايــن	امــر	ســبب	بحــران	روحــی	در	زن	ايرانــی	
ــا،	 ــن	ازدواج	ه ــل	از	اي ــدان	حاص ــه	فرزن ــن	اينک ــود؛	ضم می	ش
بی	هويــت	و	فاقــد	هــر	گونــه	مــدرک	شناســايی	و	اقامتــی	هســتند	

کــه	مشــکالت	عديــده	ای	را	بــرای	آنــان	بــه	دنبــال	دارد.
ــده،	بحــران	 ــات	انجــام	ش ــار	و	تحقيق ــق	آم ــرد:	طب ــد	ک وی	تأکي
ــکالت	 ــا	و	مش ــل	ازدواج	ه ــن	قبي ــه	اي ــدان	نتيج ــت	در	فرزن هوي
ــی	دارد	و	 ــکاری	اجتماع ــا	بزه ــاداری	ب ــاط	معن ــل	از	آن،	ارتب حاص
ــه	طــور	معمــول	شــهروندانی	خــوب	و	دارای	 ــر	ب ــراد	اجتماع	پذي اف
ثبــات	شــخصيتی	هســتند؛	امــا	در	فرزنــدان	حاصــل	از	ازدواج	

غيرقانونــی	اتبــاع	غيرمجــاز	بــا	زنــان	ايرانــی،	شــخصيت	کــودک	
ــت	و	 ــدان	هوي ــل	فق ــه	دلي ــرد	و	ب ــه	طــور	کامــل	شــکل	نمی	گي ب
ــدان	 ــن	فرزن ــری	اي ــان،	جامعه	پذي ــه	آن ــه	ب ــب	جامع ــگاه	نامناس ن

ــود. ــکل	می	ش ــار	مش ــم	دچ ه
ــن	 ــتانداری	قزوي ــی	اس ــن	خارج ــاع	و	مهاجري ــور	اتب ــرکل	ام مدي
ــع	تحصيــل،	اشــتغال	 تصريــح	می	کنــد:	همچنيــن	بی	هويتــی	مان
ــه	 ــا	ک ــود؛	از	آنج ــان	می	ش ــی	آن ــور	زندگ ــر	از	ام ــياری	ديگ و	بس
ــی	 ــب	قانون ــا	در	قال ــن	ازدواج	ه ــل	از	اي ــت	حاص ــدان	بی	هوي فرزن
قــادر	بــه	اشــتغال	و	زندگــی	نيســتند،	بــه	بزهــکاری	روی	می	آورنــد	

ــوند. ــوب	می	ش ــور	محس ــرای	کش ــدی	ب و	تهدي

زن ایرانی ضربه می خورد
ــن	 ــوص	اي ــه	در	خص ــری	ک ــوع	ديگ ــد:	موض ــه	می	کن وی	اضاف
ازدواج	هــا	بايــد	مــد	نظــر	قــرار	گيــرد	آن	اســت	کــه	مــردان	تبعــه	
ــت،	 ــرايط	اقام ــدت	و	ش ــن	م ــان	يافت ــا	پاي ــی	ب ــورهای	خارج کش
ــت	از	 ــه	تبعي ــز	ب ــی	ني ــد	و	زن	ايران ــود	بازگردن ــه	کشــور	خ ــد	ب باي
همســرخود	ملــزم	بــه	مهاجــرت	بــه	کشــور	متبــوع	همســر	خــود	
ــواده	 ــی	و	خان ــی،	زن	ايران ــی	های	ميدان ــق	بررس ــه	طب ــت	ک اس
ــه	 ــده	مواج ــکالت	عدي ــا	مش ــا	ب ــن	مهاجرت	ه ــان	اي وی	در	جري

می	شــود.
مديــرکل	امــور	اتبــاع	و	مهاجريــن	خارجــی	ادامــه	می	هــد:	عــالوه	
ــی	 ــه	شــد،	در	صــورت	طــی	نشــدن	مراحــل	قانون ــر	آنچــه	گفت ب
ازدواج،	زن	ايرانــی	در	کنــار	آســيب	های	روحــی،	ضربه	هــای	
ــری	 ــه	پيگي ــادر	ب ــه	ق ــن	ک ــه	اي ــد؛	از	جمل ــز	می	بين ــری	ني ديگ
حقــوق	خــود	در	چارچــوب	قانــون	نيســت	و	حــق	خــود	را	از	دســت	

می	دهــد.
ــون	 ــاده	9۸7	قان ــره	۲	م ــق	تبص ــد:	طب ــه	می	کن ــايری	اضاف عش
مدنــی،	زن	ايرانــی	پــس	از	ازدواج	بــا	تبعــه	خارجــی	محدوديت	های	
مالــی	خواهــد	داشــت	و	مالکيــت	امــوال	غيرمنقــول	جــز	آنچــه	در	

ــر	نيســت. ــرای	وی	امکان	پذي ــته	ب ــان	ازدواج	داش زم

برخورد قانونی و آگاه سازی الزامی است
ــه	 ــه	ب ــه	می	شــود	ک ــی	توصي ــان	ايران ــه	زن ــد:	ب ــه	می	ده وی	ادام
هيــچ	وجــه	بــدون	مجــوز	قانونــی	بــا	اتبــاع	غيرمجــاز	ازدواج	نکننــد	
ــود	 ــوق	خ ــع	حق ــری	از	تضيي ــرای	جلوگي ــزوم	ب ــورت	ل و	در	ص
ــی	 ــان	حقوق ــاوره	کارشناس ــن	اداره	کل	از	مش ــه	اي ــه	ب ــا	مراجع ب

بهره	منــد	شــوند.
عشــايری	عنــوان	می	کنــد:	بــه	منظــور	اطالع	رســانی	آثــار	
ازدواج	بــا	اتبــاع	غيرمجــاز	خارجــی،	عــالوه	بــر	برگــزاری	
ــزرگان	 ــا،	ب ــا	شــوراهای	اســالمی	روســتاها،	دهياری	ه جلســاتی	ب
ــن	 ــی	از	اي ــائل	ناش ــن	مس ــق	و	تبيي ــن	مناط ــفيدان	اي و	ريش	س
ــه	مناطــق	آســيب	پذير	ارســال	 ــه	و	ب ــی	تهي ــا،	تراکت	هاي ازدواج	ه
ــز	 ــن	اداره	کل	ني ــانی	اي ــگاه	اطالع	رس ــه	پاي ــن	اينک ــود؛	ضم می	ش

بــه	اطالع	رســانی	مســائل	مربــوط	بــه	آن	می	پــردازد.
وی	عنـوان	می	کنـد:	در	اين	زمينه	بايـد	مانع	قانون	گريزی	شـد؛	چرا	
کـه	وقتـی	قانون	گريزی	به	اين	شـکل	تجلـی	می	يابـد،	موجب	لوث	

شـدن	قانون	و	لطمه	بـه	اقتدار	دولت	می	شـود.

درد فرهنگی، دوای فرهنگی
مديــرکل	امــور	بانــوان	و	خانــواده	اســتانداری	قزويــن	نيــز	
می	گويــد:	از	آنجــا	کــه	مســائل	فرهنگــی	عامــل	بســياری	از	ايــن	
ازدواج	هاســت،	بايــد	بــرای	حــل	ايــن	مشــکل	نيــز	از	ابــزار	فرهنگی	
ــی	در	 ــات	فرهنگ ــام	قدام ــازی	و	انج ــت	و	راه	آن	آگاه	س ــره	گرف به
ــر	مجــاز	 ــاع	غي ــا	اتب ــل	ازدواج	هــا	ب ــن	قبي مناطقــی	اســت	کــه	اي

بيشــتر	در	آن	رخ	می	دهــد.
مريــم	بيدخــام	بيــان	می	کنــد:	گرچــه	ازدواج	زنــان	ايرانــی	بااتبــاع	
ــه	و	برخــی	مناطــق	 خارجــی	بيشــتر	در	مناطــق	کمترتوســعه	يافت
جنوبــی	شــهرها	بــه	وقــوع	می	پيونــدد؛	امــا		گاهــی	هــم	مشــاهده	
می	شــود	خــود	بانــوان	پيگيــر	و	مشــتاق	بــه	انجــام	ايــن	ازدواج	هــا	
ــرده	و	برخــوردار	از	معيارهــای	 ــی	تحصيل	ک ــی	بانوان هســتند	و	حت
يــک	دختــر	برازنــده	در	فرهنــگ	جامعــه	مــا،	تمايــل	بــه	ازدواج	های	

ــد. ــی	دارن اين	چنين
ــی	 ــای	قانون ــا	اهرم	ه ــد	ب ــن	رو	باي ــد:	از	همي ــوان	می	کن وی	عن
ــا	 ــای	ازدواج	ب ــه	پيامده ــوان	نســبت	ب ــران	و	بان ــازی	دخت و	آگاه	س
اتبــاع	خارجــی	از	وقــوع	و	تکــرار	ايــن	قبيــل	ازدواج	هــا	جلوگيــری	
کــرد	زيــرا	تبعــات	آن	محــدود	بــه	مدتــی	کوتــاه	نيســت؛	بلکــه	در	
بلندمــدت	آثــار	ســوئی	را	بــه	دنبــال	دارد	و	بــر	نســل	های	آتــی	نيــز	

اثرگــذار	اســت.

تکلیف فرزندان ازدواج های رسمی چیست؟ 
عشــايری،	مديــرکل	امــور	اتبــاع	و	مهاجريــن	خارجــی	
ــد:	 ــش	می	گوي ــن	پرس ــه	اي ــخ	ب ــن	در	پاس ــتانداری	قزوي اس
ــا	 ــان	ب ــه	ازدواج	آن ــی	ک ــردان	خارج ــته	از	م ــدان	آن	دس فرزن
زنــان	ايرانــی	ثبــت	شــده	باشــد،	بــه	تبــع	پــدر	خــود	مــدرک	
اقامتــی	دريافــت	می	کننــد	و	بــه	اســتناد	مــاده	واحــده	
ــا	 ــورای	اســالمی	ب ــس	ش ــال	13۸5مجل ــاه	س مصــوب	مهرم
ــالگی	 ــن	19	س ــش	از	س ــالگی	و	پي ــن	1۸	س ــه	س ــيدن	ب رس
ــت	 ــای	تابعي ــران	تقاض ــالمی	اي ــوری	اس ــد	از	جمه می	توانن

ــد. کنن
ــی	 ــوم	سياس ــک	مفه ــت	ي ــه	تابعي ــا	ک ــد:	از	آنج ــه	می	ه وی	ادام
اســت	و	جــزو	حقــوق	عمومــی	قلمــداد	می	شــود،	دولــت	در	

ــت. ــار	اس ــان	مخت ــت	آن ــت	تابعي ــا	رد	درخواس ــرش	ي پذي
بــر	پايــه	ايــن	گــزارش؛	چنانکــه	گفتــه	شــد،	حضــور	اتبــاع	خارجــی	
بــرای	هــر	کشــور	هزينه	هــای	زيــادی	در	حــوزه	مــادی	و	معنــوی	
ــن	 ــاع	غيرمجــاز	اي ــا	اتب ــی	ب ــوع	ازدواج	هــای	غيرقانون دارد	کــه	وق
هزينه	هــا	را	دوچنــدان	می	کنــد	و	در	ايــن	ميــان	کســی	کــه	
بيشــترين	آســيب	را	می	بينــد،	زن	ايرانــی	اســت	کــه	گاه	در	صــورت	
ــب	آن	 ــه	تحمــل	عواق ــن	ســال	ها	ناچــار	ب ــه	قواني ــی	توجهــی	ب ب

اســت.
ــا	 ــن	ازدواج	ه ــتر	اي ــوع	بيش ــه	وق ــه	ب ــا	توج ــت	ب ــی	اس بديه
ــدک	 ــی	ان ــه	و	دسترس ــعه	يافت ــر	توس ــق	کمت ــتر	در	مناط بيش
ــه	ابزارهــای	 ــن	مناطــق	ب ــران	اي ــان	و	دخت ــژه	زن ــه	وي ــردم	ب م
و	 اطالع	رســانی	 بــرای	 مناســبی	 راه	هــای	 اطالع	رســانی،	
ــان	تعريــف	و	تدابيــر	قانونــی	و	فرهنگــی	بهتــری	 آگاه	ســازی	آن

ــود. ــاذ	ش ــه	اتخ ــن	زمين در	اي
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و  زورآبــاد  و  نجف آبــاد  بی ســیم، 
چهــار محلــه دیگــر ســکونتگاه های 
ــی  ــتند، مناطق ــان هس ــمی زنج غیررس
کــه سال هاســت محــل کش وقــوس 
مــردم  اســت.  مــردم  و  مســئوالن 
ــئوالن  ــت، مس ــری نیس ــد خب می گوین

کنیــد.  صبــر  می گوینــد 

ســاکنين	بــی	ســيم،	نجــف	آبــاد	و	زور	آبــاد	بــه	عنــوان	ســکونتگاه	
هــای	غيــر	رســمی	طمــع	تلــخ	محروميــت	را	چشــيده	انــد	و	ايــن	

محروميــت	تــا	زيــر	پوستشــان	خزيــده	اســت.
شــايد	بــه	جــرات	بتــوان	گفــت	بــی	ســيم	و	اســالم	آبــاد	دو	منطقــه	
همــزاد	هســتند	کــه	هــر	دو	هنــوز	از	ديــدگاه	مســئوالن	راه	درازی	
ــر	 ــه	زي ــی	ک ــی	هاي ــد،	تلخ ــتگاری	دارن ــه	رس ــيدن	ب ــرای	رس ب
ــم	در	 ــی	آن	ه ــر	از	چندگاه ــد	و	ه ــی	کن ــی	م پوستشــان	خودنماي
ــا	 ــس	ي ــات	مجل ــزاری	انتخاب ــد	برگ ــاص	همانن ــای	خ ــان	ه زم
شــوراها	رســيدگی	بــه	ايــن	مناطــق	حربــه	تبليغاتــی	کانديداهــا	می	
شــود	تــا	شــايد	بــا	مــوج	ســواری	بــر	صــدق	و	صفــای	قلبــی	اهالی	
ــد	 ــن	بتوانن ــای	دروغي ــده	ه ــار	وع ــق	و	در	غب ــن	مناط محــروم	اي

ــات	شــوند. ــده	انتخاب برن

آســیب هــای اجتماعــی، تراکــم جمعیتــی بــاال 
وضعیــت نامناســب عمــران شــهری

ــی	 ــت	عين ــامل	موقعي ــی	آنچــه	ش ــی	يعن ــايل	اجتماع ــی	مس وقت
ــکار	 ــی	ان ــگاه	امنيت ــه	ن ــا	غلب ــی	از	اجتمــاع	اســت	ب و	تفســير	ذهن
شــده	يــا	پــرده	پوشــی	مــی	شــود،	خــراش	هايــی	بــر	پيکــر	جامعــه	
ــرای	 ــه	ب ــوند	ک ــی	ش ــن	م ــی	چرکي ــاول	هاي ــا	ت ــورده	و	همانه خ

ــماری	داد. ــی	ش ــی	ب ــد	قربان ــی	از	آن	باي رهاي
بيــکاری،	اعتيــاد،	طــالق،	بزهــکاری	و...	هــر	يــک	نمونــه	هايــی	از	
آســيب	هــای	اجتماعــی	مبتــال	بــه	در	جامعــه	ماســت	کــه	هرکــدام	
بــرای	پيشــگيری	و	يــا	درمــان	مرهمــی	خــاص	مــی	طلبــد.	ايــن	
ــوان	 ــه	تحــت	عن ــا	ک ــه	ه ــق	و	محل ــی	مناط ــا	در	برخ ــيب	ه آس
مناطــق	آســيب	خيــز	و	آســيب	پذيــر	از	آن	هــا	يــاد	مــی	شــود،	نمود	

بيشــتری	دارد	و	نيازمنــد	مراقبــت	هــای	بيشــتر	اســت.
مناطــق	آســيب	پذيــر	همــواره	آبســتن	مشــکالت	و	چالــش	
هــای	اجتماعــی	فــراوان	هســتند،	در	ايــن	بافــت	اجتماعــی	اغلــب	
مهاجرانــی	کــه	بــه	اميــد	تحصيــل	و	اشــتغال	روانــه	شــهر	يــا	مراکز	
اســتان	شــده	انــد	ســاکن	انــد.	جمعيتــی	انبــوه	کــه	بــه	دليــل	ارزانی	
مســکن	روانــه	حاشــيه	هــای	شــهر	شــده	و	چهارديــواری	هايــی	به	

پــا	کــرده	انــد	غيــر	اســتاندارد.
ســطح	معيشــت	و	تحصيــل	بــه	دليــل	ســاختار	فرهنگــی	اجتماعی	
ــاغل	 ــز	مش ــهر	اســت	و	ني ــر	از	کل	ش ــن	ت ــه	اقتصــادی	پايي و	بني
کاذب	بيشــتر	مشــاهده	مــی	شــود.	تراکــم	جمعيــت	بــاال	و	
امکانــات	خدماتــی	و	رفاهــی	نســبت	بــه	ســاير	مناطــق	شــهر	پايين	
اســت.	ســطح	معيشــت	و	تحصيــل	بــه	دليــل	ســاختار	فرهنگــی	و	
ــت	 ــر	اســت	و	تراکــم	جمعي ــن	ت ــه	اقتصــادی	پايي اجتماعــی	و	بني
بــاال	و	امکانــات	خدماتــی	و	رفاهــی	نســبت	بــه	ســاير	مناطق	شــهر	

ــن. پايي
عوامــل	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	بســتر	ســاز	آســيب	در	بی	
ــاد	زنجــان	معيــوب	و	ناکارآمــد	اســت	 ــاد	و	زور	آب ســيم	و	نجــف	آب
و	در	نتيجــه	مشــکالت	کــه	بــه	ســرعت	تبديــل	بــه	بحــران	مــی	
شــوند	شــديدتر	و	خانمــان	ســوزتر	اســتعوامل	اقتصــادی،	اجتماعــی	
و	فرهنگــی	بســتر	ســاز	آســيب	در	ايــن	مناطــق	معيــوب	و	ناکارآمــد	
اســت	و	در	نتيجــه	مشــکالت	کــه	بــه	ســرعت	تبديــل	بــه	بحــران	

مــی	شــوند	شــديدتر	و	خانمــان	ســوزتر	اســت.
رهــاورد	بيــکاری	اعتيــاد	مــی	شــود	و	ايــن	دو	دســت	بــه	دســت	هم	
داده	طــالق	را	رقــم	مــی	زننــد.	زن	بدسرپرســت	يــا	بی	سرپرســت	با	

فرزنــدان	طــالق	بــه	مشــاغل	کاذبــی	چــون	دستفروشــی	و	تکــدی	
گــری	روی	مــی	آورنــد	و	سرپرســت	پيشــين	خانــواده	کــه		اکنــون	،	

معتــادی	بيــش	نيســت	قاچــاق	را	پيشــه	خــود	مــی	کند.
همســر	معتــاد	و	بيــکار	و	زن	تنهــا	و	نــدار	هــر	يــک	در	دنيايــی	مجزا	
ســير	مــی	کننــد،	انيــس	تنهايــی	زن	و	فرزنــد	ماهــواره	ايســت	کــه	
ــن	 ــت،	تلف ــده	اس ــب	ش ــتيجاری	نص ــری	اس ــل	مت ــه	چه در	خان
ــده	 ــداری	ش ــه	خري ــگاه	زنان ــی	در	آرايش ــه	از	راه	دالل ــی	ک همراه
بــا	شــبکه	هــای	ارتباطــی	فراوانــش	ارتباطــات	دختــر	جــوان	را	کــه	
پــدرش	بــه	دليــل	قتــل	در	زنــدان		بــه	ســر	مــی	بــرد	بــا	افــرادی	

ســودجو	شــکل	داده	اســت.
ــيه		 ــان	حاش ــب	هم ــه	اغل ــر	ک ــيب	پذي ــق	آس مشــکالت	در	مناط
شــهرها	يــا	ســکونت	گاه	هــای	رســمی	و	شــايد	بــه	اجبــار	رســمی	
ــادی،	 ــی،	اقتص ــد	عمران ــه	در	بع ــر	اينک ــالوه	ب ــتند	ع ــده	هس ش
ــود	 ــی	نم ــی	اجتماع ــوزه	فرهنگ ــت	در	ح ــی	اس ــی	و	آموزش رفاه
بيشــتری	دارد.	شــرايط	اقتصــادی	نامناســب،	مشــاغل	کاذب،	
ســاختمان	هــای	غيــر	اســتاندارد،	کمبــود	ســرانه	هــای	فرهنگــی	

ــت. ــر	اس ــان	ت ــق	عي ــن	مناط ــی	در	اي ــی	و	رفاه آموزش
گرچــه	ســتاد	ســاماندهی	ســکونت	گاه	هــای	غيررســمی	بــا	
عضويــت	فرمانــداری	،	اداره	کل	راه	و	شهرســازی،	بهزيســتی	و	
ــن	مناطــق	شــکل	 ــاماندهی	اوضــاع	اي ــرای	س ــوم	پزشــکی		ب عل
گرفتــه	امــا	اينکــه	جــز	برخــی	اقدامــات	بهزيســتی	و	نيــز	راه	اندازی	
پايــگاه	هــای	ســالمت	از	ســوی	علــوم	پزشــکی	خروجــی	ديگــری	
داشــته	يــا	نــه	؟	پاســخ	مســئوالنی	را	مــی	طلبــد	کــه	اغلــب	بــرای	

ــد. ســخن	گفتــن	از	آســيب	هــای	اجتماعــی	طفــره	مــی	رون
حــدود	۲0	درصــد	از	جمعيــت	400	هــزار	نفــری	شهرســتان	زنجــان		
در	ســکونت	گاه	هــای	غيــر	رســمی		اســکان	دارنــد	در	نتيجــه		کــم	
توجهــی	و	بــی	توجهــی	بــه	ايــن	جمعيــت	مــی	توانــد	تبعــات	منفی	
بــرای	همــه	افــراد	جامعــه		کــه	همچــون	ســلول	هــای	پيوســته	در	

يــک	کالبــد	هســتند،	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.
ــه	پرســش	 ــی	از	پاســخگويی	ب ــه	مســئوالن	دولت 	در	شــرايطی	ک
ــيب	 ــق	آس ــرای	مناط ــه	ب ــورت	گرفت ــات	ص ــه		اقدام ــا	در	زمين ه
خيــز	طفــره	مــی	رونــد	و	ســخن	گفتــن	در	ايــن	بــاره	را		برچســب	
زدن	بــه	ايــن	مناطــق	مــی	داننــد		گفــت	و	گويــی	بــا	مديــر	عامــل	
ــه		ســال	هاســت	در	حــوزه	 ــم	ک ــاد	داري ــردم	نه ــک	موسســه	م ي
ــردازد. ــه	فعاليــت	مــی	پ پيشــگيری	از	آُســيب	هــای	اجتماعــی	ب

مديــر	عامــل	موسســه	مــردم	نهــاد	بازتــاب	کــه	از	ســال	هــا	پيــش	
ــر	 ــيب	پذي ــق	آس ــی	از	مناط ــی	را	در	يک ــای	اجتماع ــت	ه فعالي
زنجــان	انجــام	مــی	دهــد	در	خصــوص	وضعيــت	ايــن	محلــه	هــا	

مــی	گويــد:	اعتيــاد،	پاييــن	بــودن	ســن	اعتيــاد،	شــيوع	اعتيــاد	بيــن	
ــيب	 ــن	آس ــی	اي ــل	اصل ــا	عام ــه	گوي ــکاری	ک ــان،	طــالق	و	بي زن

ــه	هــا	نمــود	بيشــتری	دارد. ــن	محل هاســت	در	اي
ــی	 ــای	اجتماع ــت	ه ــوص	فعالي ــی«	در	خص ــهيال	پرچگان 	»س
ســازمان	مــردم	نهاد)ســمن)	متبوعــش	خاطــر	نشــان	مــی	کنــد:	از	
هشــت	ســال	پيش	بــا	هــدف	پيشــگيری	از	آســيب	هــای	اجتماعی	
در	يکــی	از	محلــه	هــای	آســيب	خيــز	زنجــان	کــه	جمعيتــی	بالــغ	

ــر	۲0	هــزار	نفــر	دارد،	آمــوزش	را	آغــاز	کــرده	ايــم. ب
ــياری	از	 ــاد	و	بس ــم	واکســن	اعتي ــا	معتقدي ــه	م ــان	اينک ــا	بي وی	ب
آســيب	هــا،	آمــوزش	اســت،	ابــراز	مــی	کنــد:	در	ايــن	راســتا	بــرای	
ــا	اعتيــاد	 گــروه	هــای	مختلــف	ســنی	آمــوزش	هايــی	در	رابطــه	ب
و	مضــرات	آن	در		مهدهــای	کــودک،	مســاجد	و	جلســات	خانگــی	
ارايــه	مــی	دهيــم.	همچنيــن		بــرای	جوانــان	مهــارت	هــای	زندگی	

ــم. و	معيارهــای	ازدواج	را	تشــريح	مــی	کني
ــد:	نمايشــگاه	هــا	و	ســمينارهای	 ايــن	فعــال	اجتماعــی	مــی	افزاي
ــوزش	 ــتای	آم ــی	در	راس ــی	و	نقاش ــابقات	کتابخوان ــف	و	مس مختل
مهــارت	هــای	زندگــی	در	ســطح	ايــن	محلــه	آســيب	پذيــر	برگــزار	

ــم. کــرده	اي
ــردم	نهــاد	خــود	را،	اجتمــاع	 ــت	هــای	موسســه	م ــی	فعالي پرچگان
ــوزش	در	مناطــق	 ــروع	آم ــد:	ش ــی	کن ــار	م ــی	و	اظه محــور	معرف
آســيب	پذيــر	بســيار	دشــوار	بــود	در	بــدو	کار	ناگزيــر	بوديــم	بــه	تک	
تــک	منــازل	ســر	بزنيــم	و	آن	هــا	را	مجــاب	کنيــم	در	وهلــه	بعــد	
از	معتمديــن	محــل،	روحانيــون	و	فراماندهــان	پايــگاه	هــای	بســيج	
کمــک	گرفتيــم	آمــوزش	هــای	مســتمر	تــا	جايــی	ادامــه	يافــت	که	
اکنــون	مــردم	خــود	احســاس	نيــاز	کــرده	و	طلــب	آمــوزش	دارنــد.
بــه	گفتــه	وی	در	حــال	حاضــر	بــه	دليــل	اســتمرار	در	آمــوزش	اغلب	
خانــواده	هــا	در	ايــن	محلــه	آســيب	خيــز	خواســتار	ارايــه	آمــوزش	
هــای	روان	شناســی	و	مشــاوره	بــرای	کــودکان،	نوجوانــان	و	جوانان	
خــود	هســتند	و	ايــن	موفقيــت	بزرگــی	در	برنامــه	هــای	پيشــگيرانه	

محســوب	مــی	شــود.
ايــن	کارشــناس	ارشــد	روان	شناســی	چالــش	هــای	روابــط	زوجيــن	
و	آســيب	هــای	نوظهــور	را	از	ديگــر	تهديــدات	محلــه	هــای	آســيب	
ــور	 ــای	اجتماعــی	نوظه ــد:	آســيب	ه ــی	گوي ــر	برشــمرده	و	م پذي
ــط	 ــی	و	رواب ــای	اجتماع ــبکه	ه ــتفاده	نادرســت	از	ش همچــون	اس
فرازوجيــن	همچنــان	کــه	گريبــان	جوامــع	را	گرفتــه	در	ايــن	محلــه	

هــا	نيــز	آثــار	ســويی	داشــته	اســت.
ــا	در	 ــد	ارزش	ه ــا	و	ض ــر	ارزش	ه ــه	تغيي ــاره	ب ــا	اش ــی	ب پرچگان
ــا	 ــل	ن ــه	دلي ــد:	بخشــی	از	مشــکالت	ب ــی	کن ــح	م ــه	تصري جامع
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ــد	و	 ــتمر،	مفي ــوزش	مس ــدن	آن	آم ــع	ش ــت	و	راه	رف ــی	اس آگاه
ــت. ــد	اس هدفمن

	بــه	گفتــه	وی	طــی	يــک	ســال	اخيــر	تشــکل	مــردم	نهــاد	مذکــور	
بــا	همــکاری	ســپاه	و	بســيج	در	رابطــه	بــا	آســيب	هــای	نوظهــور	
و	شــبکه	هــای	اجتماعــی	آمــوزش	هايــی	را	در	ســطح	شــهر	ارايــه	

کــرده	اســت.
ــی	و	 ــرايط	اجتماع ــود	ش ــرای	بهب ــد:	ب ــی	کن ــد	م ــی	تاکي پرچگان
پيشــگيری	از	آســيب	ها	نيازمنــد	فعاليت	هــای	فرهنگی	گســترده	و	
همــکاری	همــه	ارگان	هــا	هســتيم.بايد	الگوهای	مناســب	بــه	افراد	

جامعــه	ارائــه	شــود.
ــی	 ــاد	م ــردم	نه ــذاری	تشــکل	هــای	م ــر	گ وی	در	خصــوص	تاثي
گويــد:	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	ايــن	تشــکل	هــا	از	بطــن	مــردم	شــکل	
گرفتــه	حــس	همــزاد	پنــداری	بيشــتری	دارنــد	و	مــردم	آن	هــا	را	بــا	
خــود	همفکــر	و	همــراه	مــی	داننــد	در	نتيجــه		پذيــرش	بيشــتری	

نســبت	بــه	آن	هــا		دارنــد.
ايــن	فعــال	اجتماعــی	حمايت	از	تشــکل	هــای	مــردم	نهــاد	را	ناچيز	
ــد	 ــر	رون ــادآور	مــی	شــود:	طــی	ســال	هــای	اخي ــا	ي ــد	ام مــی	دان
حمايــت	هــای	معنــوی	از	ســوی	بهزيســتی	و	شــورای	هماهنگــی	
ــوده	و	بهزيســتی	فعاليــت	 ــود	ب ــه	بهب ــا	مــواد	مخــدر	روب ــارزه	ب مب
هــای	چشــمگيری	در	راســتای	تقويــت	ايــن	تشــکل	هــا	در	حــوزه	

هــای	مختلــف	داشــته	اســت.
ــر	اقتصــادی	در	شــکل	 ــد:	گرچــه	فق ــح		مــی	کن ــی	تصري پرچگان
گيــری	آســيب	هــای	اجتماعــی	بســيار	تاثيــر	گــذار	اســت	امــا	نبايد	
از	فقــر	و	ضعــف	فرهنگــی	چشــم	پوشــيد	چــرا	کــه	بــا	تقويــت	بنيه	
ــرای	پيشــگيری	از	 ــل	ب ــه	و	تحلي ــدرت	تعقــل	و	تجزي فرهنگــی	ق

بــروز	مشــکالت	اجتماعــی	در	جامعــه	ارتقــا	مــی	يابــد.

ــاماندهی  ــات و س ــا خدم ــرای ارتق ــی ب ــه باالی هزین
ــاز اســت ــی ســیم نی ــه ب محل

ــد	 ــا	تايي ــز	ب ــان	ني ــهر	زنج ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش ــک	عض ي
ــد:	از	 ــی	گوي ــيم		م ــی	س ــه	ب ــود	در		محل ــای	موج ــامانی	ه نابس
نخســتين	روزهــای	آغــاز	بــه	کار	شــورای	چهــارم	توجــه	بــه	مناطق	
ــه	 ــی	آن	در	بودج ــت	و	در	پ ــورا	هس ــه	کاری	ش ــروم	در	برنام مح
ــه	ايــن	مناطــق	توجــه	ويــژه	ای	معطــوف	 امســال	و	ســال	آتــی	ب

ــت. ــده	اس ش
»عبــاس	راشــاد«	خاطــر	نشــان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	هزينــه	
ــيم	 ــی	س ــه	ب ــاماندهی	محل ــات	و	س ــا	خدم ــرای	ارتق ــی	ب باالي
نيــاز	هســت	بــا	بنيــاد	مســتضعفان	مکاتباتــی	شــده	تــا	زميــن	1۸	
هکتــاری	جنــوب	غربــی	ميــدان	وليعصــر	را	تعييــن	تکليــف	کنــد	
ــبز	از	 ــای	فضــای	س ــرانه	ه ــت	س ــری	آن	و	رعاي ــر	کارب ــا	تغيي و	ب
طريــق	تهاتــر	يــا	فــروش	بخشــی	از	اراضــی	متعلــق	به	شــهرداری	
ــان	جمهــوری	 ــی	ســيم	و	خياب ــه	ب ــاز	محل ــه	هــای	مــورد	ني هزين

ــن	شــود. تامي
وی	تصريــح	کــرد:	در	بودجــه	95	رســيدگی	بــه	مشــکالت	خيابــان	
جمهــوری	و	تعييــن	تکليــف	زميــن	پيشــنهادی	مــد	نظــر	خواهــد	

ــود. ب
ــش	 ــر	افزاي ــال	اخي ــه	س ــای	س ــه	ه ــرد:	در	بودج ــار	ک ــاد	اظه راش
ــوده	 ــد	نظــر	ب ــای	محــروم	م ــه	ه ــای	شــهروندان	محل ســرانه	ه
ــه	 ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ــد.	ب ــد	ش ــاظ	خواه ــز	لح ــه	95	ني و	در	بودج

شــکاف	محلــه	ای	در	شــهر	زنجــان	مشــهود	اســت	در	بودجــه	های	
ســه	ســال	اخيــر	افزايــش	ســرانه	هــای	شــهروندان	محلــه	هــای	
محــروم	مــد	نظــر	بــوده	و	در	بودجــه	95	نيــز	لحــاظ	خواهــد	شــد.
همچنيــن	رييــس	اداره	عمــران	بهســازی	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	
ــری	ســکونت	گاه	 ــی	شــکل	گي ــا	تشــريح	چراي ــتان	زنجــان	ب اس
ــا	تقويــت	شــبکه	راه	هــا،	 هــای	غيــر	رســمی	در	زنجــان	گفــت:	ب
تحــوالت	ايجــاد	شــده	موجــب	شــد	مــردم	بــه	فکــر	جابجايــی	از	
ــه	 ــا	ب ــدا	مهاجــرت	ه ــن	مســير	ابت ــه	شــهر	باشــند	در	اي روســتا	ب
ــف	 ــه	ضع ــه	ب ــا	توج ــد	و	ب ــام	ش ــه	ای	انج ــی	و	قبيل صــورت	قوم
ــر	رســمی	در	اراضــی	 ــی	روســتاييان	ســاخت	و	ســاز	هــای	غي مال

ــت. ــت	گســترش	ياف ارزان	قيم
»صمــد	هاشــملو«	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	ضعــف	مديريــت	شــهری،	
در	گذشــته	تــوان	مديريــت	ســاخت	و	ســازهای	غيــر	رســمی	وجود	
نداشــت	در	نتيجــه	پــس	از	مدتــی	بــرای	پيشــگيری	از	آســيب	های	
اجتماعــی	بعــدی،	ناگزيــر	خدماتــی	بــه	ســاکنان	ايــن	محلــه	هــا	

ارايــه	شــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	وضعيــت	محلــه	بــی	ســيم	و	شــش	محلــه	ديگــر	
ــر	رســمی	در	زنجــان	 ــای	غي ــوان	ســکونت	گاه	ه ــه	تحــت	عن ک
شــکل	گرفتــه	انــد،	گفــت:	غيــر	اســتاندارد	بــودن	ســاخت	و	ســاز	
ــی،	 ــای	آموزش ــرانه	ه ــود	س ــند	و	کمب ــود	س ــق،	نب ــن	مناط در	اي

ــه	هاســت. ــن	محل بهداشــتی	و	رفاهــی	از	مشــکالت	اي

اصولــی نبــودن ســاخت و ســاز در محلــه بــی ســیم و 
ــا نیاز ســاکنان خدمــات نامتناســب ب

هاشــملو	خاطــر	نشــان	کرد:	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	بخشــی	از	اراضی	
ســکونت	گاه	هــای	غيــر	رســمی	ماننــد	محلــه	بــی	ســيم	متعلــق	
بــه	اوقــاف،	ســازمان	ملــی	زميــن،	بنيــاد	مســتضعفان	و	شــهرداری	
اســت	و	ســند	ندارنــد	در	نتيجــه	بــرای	هرگونــه	اقدامــی	رد	راســتای	

اخــذ	پروانــه	و...	نيــاز	بــه	ســند	اســت.
ــی	 ــه	هاي ــودن	ســاخت	و	ســاز	در	محل ــی	نب ــرد:	اصول ــراز	ک وی	اب
ماننــد	بــی	ســيم	موجــب	شــده	خدمــات	متناســب	با	نيــاز	ســاکنان	

پيــش	بينــی	نشــود.
بــه	گفته	رئيــس	اداره	عمــران	و	بهســازی	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	
اســتان	زنجــان	در	ســتادهای	شهرســتانی	و	اســتانی	کــه	بــه	منظور	
ســاماندهی	ســکونت	گاه	هــای	غيــر	رســمی	موجــود	شــکل	گرفته	
ــن	 ــف	در	اي ــای	مختل ــرانه	ه ــا	س ــرای	ارتق ــی	ب ــرح	هاي اســت	ط
محلــه	هــا	پيــش	بينــی	شــده	و	دســتگاه	هــا	مکلــف	بــه	اجرايــی	

کــردن	آن	شــده	انــد.
ــوان	 ــه	عن ــازی	ب ــه	اداره	کل	راه	و	شهرس ــان	اينک ــا	بي ــملو	ب هاش
ــال	 ــمی		فع ــر	رس ــای	غي ــکونت	گاه	ه ــاماندهی	س ــه	س دبيرخان
اســت،	اظهــار	کــرد:	در	هفــت	محلــه	مشــاوران	مطالعاتــی	داشــته	
محــدوده	شناســايی	و	طــرح	بــرای	اجرايــی	شــدن	توســط	دســتگاه	

ــه	شــده	اســت. هــا	اراي
ــتان	 ــازی	اس ــازی	اداره	کل	راه	و	شهرس ــران	بهس ــس	اداره	عم ريي
زنجــان	تصريــح	کــرد:	بايــد	هــر	يــک	از	دســتگاه	هــا	اعــم	از	علوم	
ــای	 ــه	ه ــا	برنام ــرورش	و...	ب ــوزش	و	پ ــهرداری،	آم ــِکی،	ش پزش
کوتــاه	مــدت،	ميــان	مــدت	و	بلنــد	مــدت	و	پيــش	بينــی	اعتبــارات	
ــن	 ــرای	تامي ــده	ب ــه	ش ــای	ارائ ــرح	ه ــرای	ط ــه	اج الزم	نســبت	ب

ســرانه	هــا	اقــدام	کننــد.

ــای	 ــت	ه ــا	سياس ــرح	ه ــن	ط ــه	اي ــد:	در	تهي ــادآور	ش ــملو	ي هاش
ــه	هــا	در	 ــن	محل ــرای	افزايــش	همــکاری	ســاکنان	اي تشــويقی	ب
نوســازی	بافــت،	عقــب	نشــينی،	تعريــض	و...	پيــش	بينــی	شــده	

ــت. اس
ــکونت	گاه	 ــاماندهی		س ــرح	س ــرای	ط ــملو	در	اج ــه	هاش ــه	گفت 	ب
هــای	غيــر	رســمی	مديريــت	يکپارچــه	شــهری	بــه	صــورت	تيمی	

اجرايــی	مــی	شــود.
ــه	اينکــه	رويکــرد	 ــا	توجــه	ب وی	همچنيــن	خاطــر	نشــان	کــرد:	ب
دولــت	تدبيــر	و	اميــد	ارتقــا	ســطح	بهداشــت	و	درمــان	اســت	علــوم	
ــا	 ــمی	ب ــر	رس ــای	غي ــکونت	گاه	ه ــتا	در	س ــن	راس ــکی	در	اي پزش
ايجــاد	پايــگاه	هــای	ســالمت	در	ايفــای	نقــش	خــود	پيشــتاز	بــوده	

اســت.
همچنيــن	يــک	کارشــناس	معمــاری	در	خصــوص	ســاختار	منطقــه	
ــه	 ــی	و	ب ــاظ	تاريخ ــه	لح ــيم	ب ــه	بيس ــت:	منطق ــيم	گف ــی	س ب
دليــل	مهاجــرت	روســتاييان	بــه	شــهر	بعــد	از	انقــالب	بــه	شــکل	
حاشــيه	نشــينی	شــکل	گرفــت	و	تدابيــر	مســئوالن	نيــز	نتوانســت	
مشــکالت	آن	را	بــه	لحــاظ	شهرنشــينی	حــل	کنــد.	فــارغ	از	داليل	
ــن	 ــی	در	اي ــای	اجتماع ــيبب	شناســی	ه ــا	و	آس ــرت	ه ــن	مهاج اي
خصــوص	بايــد	گفــت	ايــن	منطقــه	جــزو	مناطــق	ويــژه	اجتماعی	و	

ــی	نيســت. ــاری	اصول دارای	معم
اســدی	افــزود:	اصــوال	بــرای	ســاخت	شــهرک	هــای	جديــد	و	برای	
توســعه	شــهر	مطابــق	بــا	طــرح	جامــع	و	تفصيلــی	تصميــم	گرفتــه	
ــه	دليــل	شــرايط	خــاص	اجتماعــی	در	 مــی	شــود.	ايــن	منطقــه	ب
زمــان	شــکل	گيــری	بــه	صــورت	اضطــراری	و	بــدون	رعايــت	هيچ	
ضابطــه	و	اصولی	ســاخته	شــده	اســت.	از	ايــن	رو	اين	مناطــق	دارای	
ضوابــط	معمــاری	و	شهرســازی	نيســت	و	معيارهــا	و	اســتانداردهای	

ــدارد. الزم	را	ن
وی	ادامــه	داد:	ايــن	منطقــه	البتــه	بــه	دليــل	اســتقرار	يــک	طبقــه	
اجتماعــی	خــاص	دارای	فرهنــگ	و	شــرايط	اجتماعــی	ويــژه	خــود	
ــتائيان	 ــتقرار	روس ــل	اس ــه	دلي ــه	ب ــن	منطق ــت.	اي ــوده	اس ــز	ب ني
ــود	را	دارد	و	 ــژه	خ ــی	وي ــرايط	فرهنگ ــه	ش ــف	جامع ــار	ضعي و	اقش
ــئوالن	 ــط	مس ــی	توس ــای	اجتماع ــی	ه ــن	بررس ــق	آخري مطاب

ــت. ــی	اس ــژه	اجتماع ــق	وي ــزو	مناط ــتانی	ج اس
اســدی	گفــت:	ايــن	منطقــه	دارای	معابــر	باريــک	و	ســاختمان	های	
ــدون	رعايــت	اصــول	ســازه	ای	و	معمــاری	 ــح	ســنتی	و	ب ــا	مصال ب
اســت.	خانــه	هــای	بــا	مقيــاس	کوچــک،	بــدون	ســازه	اســتاندارد،	
بــدون	رعايــت	مصالــح	مناســب	ســاخت	مســکن	ســاخته	شــده	اند	
ــتايی	 ــت	روس ــر	و	باف ــد	و	معاب ــوده	و	ناکارآم ــه	فرس ــت	و	بدن و	باف
اســت.	در	ايــن	مناطــق	کــه	بافــت	فرســوده	دارنــد	امدادرســانی	در	

مواقــع	اضطــراری	نيــز	دشــوار	اســت.
ايــن	کارشــناس	معمــاری	افــزود:	ســاماندهی	ايــن	بافــت	فرســوده	
مــی	توانــد	دارای	راهکارهــای	مختلــف	باشــد.	يکــی	از	روش	هايی	
ــوز	در	شــهر	زنجــان	رواج	دارد	 ــا	هن ــد	شــده	ام ــروز	ناکارآم ــه	ام ک
ــرای	تســهيل	ترافيــک	 ــر	در	بافــت	هــا	قديمــی	ب بازگشــايی	معاب
ــع	در	 ــالک	واق ــک	ام ــا	تمل ــراه	ب ــا	هم ــن	بازگشــايی	ه اســت.	اي

ــوده	و	بســيار	پرهزينــه	اســت. طــرح	ب
ــت	 ــرای	مديري ــز	ب ــه	بيســيم	ني ــاماندهی	منطق ــزود:	س اســدی	اف
ــای	 ــه	ه ــا	هزين ــت	ام ــروری	اس ــر	ض ــک	ام ــان	ي ــهری	زنج ش
ــم	 ــق	مه ــزو	مناط ــه	ج ــن	منطق ــود.	اي ــد	ب ــاد	خواه ــيار	زي آن	بس
ــل	توجهــی	هــم	دارد.	امــروز	 ــوده	و	وســعت	قاب شــهری	زنجــان	ب
بــرای	تملــک	و	بازگشــايی	معابــر،	مديريت	شــهری	زنجــان	هزينه	
ــد	و	اگــر	اســتراتژی	تملــک	و	 ــی	را	پرداخــت	مــی	کن هــای	فرآوان
بازگشــايی	در	ايــن	منطقــه	در	پيــش	گرفتــه	شــود	قطعــا	خــارج	از	

ــی	شــهرداری	زنجــان	اســت. ــارات	عمران ــوان	اعتب ت
ــت	در	پيــش	 ــه	يکــی	از	اقدامــات	مهمــی	کــه	دول وی	گفــت:	البت
گرفتــه	نوســازی	بافت	هــای	فرســوده	اســت.	ايــن	روش	مــی	تواند	
در	برخــی	نقــاط	عملياتــی	شــده	و	بدنــه	شــهری	منطقــه	را	ارتقــاء	
ــژه	 ــزی	وي ــه	ري ــد	برنام ــاط	نيازمن ــار	آن	برخــی	نق ببخشــد.	در	کن
هســتند	و	شــايد	بــدون	رويکــرد	بازگشــايی	و	راهــکار	جديــد	بــرای	
آن	قابــل	تصــور	نباشــد	امــا	بــا	ايــن	حــال	بايــد	بــرای	آن	اجماعــی	

ــرد. گروهــی	صــورت	گي

جامعلله ایلللران
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ــر ایران فرهنگ و هن

مراســم ششــمین پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومــت بــه همــراه رونمایــی از تقریظ هــای 
رهبــر معظــم انقــاب بــر ۴ کتــاب حــوزه  ادبیــات دفــاع مقــدس در همــدان برگزار شــد.

ردپــای فّنــاوری بازهــای رایانــه ای بــر روح، روان و جســم کــودکان امــروز کامــاً 
هویداســت و گرچــه آنهــا هــوش و ذکاوت بیشــتری نســبت بــه نســل قبــل خــود دارنــد 

امــا زندگی شــان گرفتــار بازی هــای رایانــه ای شــده اســت.

ــد  ــی اســت کــه کلی ــان بازمانده هــا و هنرمندان ــی کهــن میزب ــا پیشــینه تمدن ــدران ب مازن
ــان اســت و اگرچــه هنــر ســیاه بازی و نمایش هــای  هنــر ســیاه بازی کشــور در دســت آن
ســنتی روزهــای ناخوشــی را ســپری می کنــد امــا برپایــی ســومین جشــنواره ملــی 
ســیاه بازی، روزنــه امیــدی فراســوی پویایــی و رونــق دوبــاره ایــن هنــر روبــه فراموشــی 

ــد. ــاز می کن ب

شــبنم قلی خانــی بازیگــر ســینما و تلویزیــون از ســریال مریــم مقــدس بــه عنــوان مــادر 
کارهایــش یــاد مــی کنــد و دوســت دارد نقــش منفــی هــم بــازی کنــد.
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سرپرست پر طرفدار ترین گروه موسیقی 
سنتی در گلستان، توجه صدا و سیما به 
هنرمندان را راهی برای پیشرفت جامعه 
هنر به خصوص موسیقی سنتی و آشنایی 

مردم با اصالت این هنر می داند. 

موسـيقی	سـنتی	ايران	هويـت	اصيل	کشـور	بـوده	و	امروزه	بسـياری	
معتقدنـد	در	صورتـی	کـه	بتـوان	از	اين	ظرفيـت	در	جامعه	به	درسـتی	
اسـتفاده	کـرده،	نه	تنها	سـدی	مقابـل	موسـيقی	مبتذل	غربـی	که	در	
ميـان	جوانان	مـا	رواج	يافتـه	خواهد	بود،	بلکـه	با	ايجاد	فضای	نشـاط	

بـه	سـالمت	و	پويايی	جامعـه	کمک	خواهـد	کرد.
گرايــش	جامعــه	بخصــوص	نســل	جوان	به	موســيقی	ســنتی	کشــور	
ايــن	روزهــا	علــی	رغم	تــالش	غرب	بــرای	تحــت	شــعاع	قــرار	دادن	
موســيقی	و	هنــر	مــا	بيشــتر	شــده	و	در	عيــن	حــال	شــاهد	هســتيم	
کــه	ايــن	موســيقی	جــای	خــود	را	حتــی	در	همايــش	و	برنامــه	هــای	

ملــی	هــم	بــاز	کــرده	اســت.
در	گلســتان	هــم	گــروه	موســيقی	»مهــرگان«	ســر	زبــان	هــا	افتــاده	
ــی	 ــتيم.	گروه ــوان	هس ــروه	ج ــن	گ ــای	اي ــرای	اعض ــاهد	اج و	ش
ــات	را	 ــت	حي ــوان	گف ــی	ت ــه	م ــوان	ک ــر	ج ــده	از	قش ــکيل	ش تش
ــد	 ــد	دي ــالش	می	کن ــده	و	ت ــه	موســيقی	ســنتی	گلســتان	برگردان ب
افــرادی	کــه	هميشــه	از	موســيقی	ســنتی	بــه	نــام	موســيقی	غمناک	

ــد. ــوض	کن ــرد	را	ع ــام	می	ب ن
ــب	 ــت	خــود	را	در	قال ــه	شــکل	جــدی	فعالي مهــرگان	از	ســال	۸۸	ب
يــک	گــروه	دانشــجويی	آغــاز	می	کنــد	و	پــس	از	طــی	کــردن	فــراز	
ــته	 ــه	گذش ــی	10	ماه ــه	ط ــد	ک ــی	می	رس ــه	جاي ــيب	هايی	ب و	نش

بيــش	از	130	اجــرا	در	اســتان	گلســتان	داشــته	اســت.
ــش	 ــه	در	نق ــت	ک ــاله	ای	اس ــوان	۲7	س ــرام	زاده«	ج ــب	به »ادي
آوازخــوان	سرپرســتی	ايــن	گــروه	موســيقی	را	برعهــده	دارد.	بهــرام	
زاده	متولــد	تهــران	و	بــزرگ	شــده	شــهر	گــرگان	اســت	و	تحصيالت	
خــود	را	در	مقطــع	کارشناســی	رشــته	کشــاورزی	ادامــه	داده	اســت.

		.
* کار آوازخوانی را از چه زمانی شروع کردید؟

ماجــرای	آواز	خوانــدن	مــن	بــه	دوران	ابتدايــی	در	مدرســه	برمی	گردد.	
ــاس	 ــر	اس ــودم	و	در	آن	زمان	ب ــی	ب ــوم	ابتداي ــه	کالس	س ــی	ک زمان
ــروه	ســرود	 ــود	تک	خــوان	گ ــک	رســم	نوشته	نشــده	ای	مرســوم	ب ي
ــا	 ــت	دادم	و	ب ــن	تس ــود	م ــاب	ش ــم	انتخ ــه	از	کالس	پنج مدرس
ــاب	 ــروه	انتخ ــوان	گ ــوان	تک	خ ــا	به	عن ــت	کالس	پنجمی	ه مخالف
شــدم.	طــی	ســه	ســالی	کــه	مــن	به	عنــوان	تک	خــوان	گــروه	بــودم	

گــروه	ســرودمان	در	اســتان	هميشــه	اول	بــود.
کار	آواز	را	در	دوران	راهنمايــی	بــه	دليــل	اختــالف	بــا	معلــم	پرورشــی	
کنــار	گذاشــتم،	امــا	در	دوران	دبيرســتان	بــه	شــکل	جدی	تــر	ادامــه	
ــن	 ــود	تمري ــده	ب ــرای	مــن	خري ــدرم	ب ــی	کــه	پ ــا	ميکروفون دادم	و	ب
ــدون	هماهنگــی	 ــان	ســال	ها	از	طــرف	مدرســه	ب ــردم.	در	هم می	ک
بــا	مــن	نامــم	را	بــرای	مســابقه	ســازوآواز	ارســال	کردنــد	کــه	حائــز	
ــکل	 ــه	ش ــه	ب ــرادی	ک ــا	اف ــن	ب ــنايی	م ــه	آش ــدم	و	زمين ــه	ش رتب
تخصصــی	موســيقی	کار	می	کردنــد	فراهــم	شــد.	در	ســال	دوم	
ــه	 ــم	و	ب ــو	رفت ــه	تار	و	پيان ــری	س ــراغ	يادگي ــه	س ــم	ب ــگاه	ه دانش

ــتم. ــی	گذاش ــدم	در	راه	آوازخوان ــدی	ق ــاًل	ج ــکل	کام ش

* روند تشکیل مهرگان را توضیح دهید.
ــاتيد	 ــور	اس ــا	حض ــی	ب ــره	ای	بين	الملل ــود	کنگ ــن	ب ــر	اي ــرار	ب ق
خاک	شناســی	از	برخــی	کشــورهای	اروپايــی	و	آســيايی	در	دانشــگاه	
منابــع	طبيعــی	گــرگان	برگــزار	شــود،	در	آن	زمــان	اطالعيــه	ای	صادر	
شــد	کــه	هــر	دانشــجويی	فــن	يــا	هنــر	خاصــی		دارد	خــود	را	معرفی	
کنــد،	مــن	هــم	بــدون	اينکــه	گروهــی	داشــته	باشــم	خــود	را	صاحب	
يــک	گــروه	موســيقی	معرفــی	کــردم	و	بــه	مــن	گفتــه	شــد	چهــار	
مــاه	فرصــت	دارم	نمونــه	کار	بــرای	اجــرای	در	ايــن	کنگــره	معرفــی	
ــيقی	 ــی	موس ــتانم	گروه ــدادی	از	دوس ــا	تع ــی	ب ــد	از	مدت ــم.	بع کن

ــان	نامــش	را	»سرخوشــان«	گذاشــتيم	 ــه	در	آن	زم تشــکيل	دادم	ک
و	درنهايــت	توانســتيم	در	ايــن	مراســم	بــه	اجــرا	بپردازيــم.

بعــد	از	چنديــن	اجــرا	تعــدادی	از	اعضــای	سرخوشــان	از	گــروه	جــدا	
ــا	اعضــای	جديــد	تأســيس	 شــدند	و	اواخــر	تابســتان	۸۸	مهــرگان	ب
شــد	و	بعــد	از	ثبــت	در	انجمــن	موســيقی	تاکنــون	بــا	اعضايــی	چــون	
پويــا	خوش	بيــن،	عرفــان	حســينی،	مازيــار	باقــری	مفيــدی،	ايمــان	
حســينی،	علی	رضــا	آهنگــری،	علــی	طاهــری	و	علــی	ســلمانی	بــه	

ــد. ــه	می	ده ــود	ادام ــت	خ فعالي

*روند استقبال از گروه مهرگان در استان چگونه است؟
خيلــی	خــوب	اســت.	مهــرگان	در	ســال	گذشــته	1۲5	اجرا	در	مراســم	
و		همايش	هــای	اســتانی	و	کشــوری	در	ســطح	گلســتان	داشــت	کــه	
ايــن	آمــار	در	10	ماهــه	نخســت	ســال	جــاری	بــه	بيــش	از	130	اجــرا	
رســيده	اســت	و	ايــن	نشــان	دهنده	ســرعت	رشــد	مهــرگان	در	طــول	
ــی	 ــد	از	رســانه	مل ــرای	شــناخته	شــدن	باي ــد	ب ســال	اســت.	هنرمن
ديــده	شــود	تــا	جوانــان	بــا	چهــره	و	آثــارش	آشــنا	شــوند	و	آن	ســوی	
مرزهــا	رســانه	های	غربــی	ايــن	کار	را	بــرای	خواننــدگان	خــود	بــا	بــه	

راه	انداختــه	انــد	و	کــوران	تبليغــات	انجــام	می	دهنــد

* استقبال مردم از موسیقی سنتی را چطور می بینید؟
افـرادی	که	به	سـالن	ها	بـرای	تماشـای	موسـيقی	و	يا	کنسـرت	های	
سـنتی	می	آيند	اکثـر	جوان	هسـتند	و	خاطـره	ای	از	خوانندگان	سـنتی	
ندارنـد.	بـه	همين	دليـل	در	ايـن	زمينـه	گروه	هايی	موفق	هسـتند	که	

نمايـش	هـم	در	کنار	موسـيقی	خـود	اجـرا	می	کنند.
مـن	معتقدم	موسـيقی	سـنتی	زنـده	از	جذابيت	خـاص	خود	برخـوردار	
اسـت	منتهـی	بايـد	بتوانيـم	مخاطـب	را	جـذب	کنيـم	تا	حاضر	شـود	

بـرای	شـنيدن	اين	سـبک	موسـيقی		بـه	سـالن	ها	بيايد.

* بــه نظــر شــما دلیــل اســتقبال کــم از کنســرت های 
ســنتی نســبت بــه پــاپ چیســت؟

برخــی	از	شــعر	و	ترانه	هــا	از	کلمــات	ســاده	ای	تشکيل	شــده	اند،	
راحــت	خوانــده	می	شــوند	و	راحــت	هــم	درک	می	شــوند	و	
ــعر	 ــا	در	ش ــرد	ام ــاط	می	گي ــا	آن	ارتب ــی	ب ــنونده	به	راحت درنتيجــه	ش
موســيقی	ســنتی	فهــم	و	درک	اشــعار	و	ارتباط	گيــری	بــرای	شــنونده	

ســخت	تر	اســت.

* اجــرا در فضاهایــی ماننــد رســتوران و ... چــه تأثیری 
در پیشــرفت گروه هــای موســیقی جــوان دارد؟ 

مــن	و	گروهــم	در	ابتــدای	شــروع	بــه	کار	در	رســتوران	ترديد	داشــتيم	
امــا	بعــد	از	شــروع	بــه	کار	بازخــورد	خوبــی	از	ايــن	اجراها	در	رســتوران	
گرفتيــم،	متوجــه	شــديم	مــردم	بــرای	شــنيدن	هــر	آهنگی	وســواس	
ــن	را	 ــد؛	اي ــه	هــر	آهنگــی	گــوش	نمی	دهن ــد	و	ب ــه	خــرج	می	دهن ب

بــا	عکــس	و	فيلــم	گرفتــن	و	تشــويق	های	خــود	بــروز	می	دهنــد.
حتـی	در	برخـی	مواقع	بـه	مـا	مراجعـه	می	کننـد	در	رابطه	با	سـازها	و	
فرقشـان	با	سـازهای	غربی		از	ماسـوال	می	پرسـند،	برخـی	هنرجوی	
نوازنده	هـای	گـروه	می	شـوند	و	بـه	شـکل	کلـی	بايـد	گفـت	جـذب	

مخاطـب	در	اين	چنيـن	صحنه	هايـی	سـخت	تر	اسـت.
ــره	 ــا	آن	خاط ــه	ب ــنوند	ک ــی	را	بش ــد	آهنگ	هاي ــت	دارن مردم	دوس

ــد. ــی	کنن ــدن	همراه ــمارا	در	خوان ــد	و	ش دارن

* برنامه های آینده مهرگان چیست؟
ــب	شــور،	 ــه	ای	در	قال ــه	آلبومــی	هفــت	قطع ــط	و	تهي در	حــال	ضب
ــن	 ــعر	اي ــر	ش ــتيم	و	بيش	ت ــان،	هس ــتی	و	اصفه ــرک،	دش ــات	ت بي
ــدادی	هــم	توســط	 ــوده	و	تع ــظ	ب ــوی	و	حاف آهنگ	هــا	از	اشــعار	مول
مازيــار	باقــری	مفيــدی	يکــی	از	اعضــای	گــروه	ســروده	شــده	اســت.

* تا به حال از خوانندگی دل زده شدید؟
گاهــی	پيــش	آمــده	کــه	از	کار	زيــاد	خســته	شــده	باشــم،	امــا	اينکــه	

بخواهــم	آواز	خوانــدن	را	کنــار	بگــذارم	بايــد	بگويــم	خيــر.
	

ــیقی  ــه موس ــان ب ــه جوان ــاهد توج ــا ش ــن روزه * ای
ــای  ــر خواننده ه ــه اکث ــه ای ک ــتیم، به گون ــی هس غرب
غربــی و آثارشــان را می شناســند امــا ایــن شــناخت را 
نســبت بــه خواننده هــای کشــوری و اســتانی ندارنــد، 

بــه نظــر شــما علــت آن چیســت؟
ــد	از	 ــرای	چشــناخته	شــدن	باي ــد	ب حقيقــت	ايــن	اســت	کــه	هنرمن
رســانه	ملــی	ديــده	شــود	تــا	جوانــان	بــا	چهــره	و	آثارش	آشــنا	شــوند	
و	آن	ســوی	مرزهــا	رســانه	های	غربــی	ايــن	کار	را	بــرای	خواننــدگان	
خــود	بــا	بــه	راه	انداختــه	انــد	و	کــوران	تبليغــات	انجــام	می	دهنــد.

ــا	 از	ســوی	ديگــر	ممکــن	اســت	يکــی	از	داليــل	قهــر	نســل	مــا	ب
ــنتی	 ــيقی	س ــن	موس ــه	غمگي ــان	دادن	وجه ــنتی	نش ــيقی	س موس
ــن	رابطــه	نقــش	 ــی	فرهنــگ	هــم	در	اي ــان	باشــد.	از	طرف ــه	جوان ب
ــا	بــه	گــردن	انداختــن	 مهمــی	ايفــا	می	کنــد	مــا	شــاهديم	برخــی	ب
يــک	گردنبنــد	ادعــای	فرهنــگ	ايرانــی	دارنــد	امــا	بــه	آداب	ورســوم،	

ــد. ــی	نمی	کنن ــی	توجه ــل	ايران ــر	اصي ــيقی	و	هن موس
ــاد	 ــا	همــه	ايــن	مــوارد،	تاکيــد	دارم	نقــش	رســانه	ملــی	بســيار	زي ب
اســت.	امــا	مهــم	ايــن	اســت	کــه	در	موســيقی	بايــد	درســت	حرکــت	

کــرد	تــا	مانــدگار	شــد.

* نظرتــان در رابطــه بــا موســیقی زیرزمینــی چیســت 
ــرعت  ــی به س ــدگان زیرزمین ــی از خوانن ــرا برخ و چ

معــروف می شــوند؟
بخشــی	از	آهنگ	هايــی	کــه	بــه	شــکل	زيرزمينــی	ســاخته	می	شــوند	
ــه	هميــن	دليــل	موردتوجــه	مــردم	 حــرف	دل	مــردم	را	می	زننــد	و	ب

ــد. ــد	و	مســير	شــهرت	را	در	پيــش	می	گيرن قــرار	می	گيرن

* آیــا از فضــای مجــازی بــرای تبلیــغ گروهتــان بهــره 
هــم بردیــد؟

بله	فضــای	اينســتگرام	و	تلگــرام	فرصــت	خوبــی	را	برای	شناســاندن	
کارهــای	هنــری	فراهــم	کــرده	اســت	و	مــا	هــم	بــرای	تبليــغ	از	ايــن	

فضــا	اســتفاده	می	کنيــم.

ــه  ــت و چ ــما اس ــش روی کار ش ــکالتی پی ــه مش * چ
ــد؟ ــده داری ــری از آین تصوی

نداشــتن	حامــی	مالــی	و	همچنيــن	محلــی	بــرای	ارائــه	کار	ازجملــه	
مشــکالتی	هســتند	کــه	در	مســير	مــا	وجــود	دارد.	دوســت	دارم	روزی	
بــه	درجــه	ای	از	توانايــی	برســم	کــه	خواننــده	ارکســت	ملــی	ايــران	

شــوم،	هماننــد	عليرضــا	قربانــی.

* حرف آخر شما؟
ــون	 ــم	چ ــل	می	کن ــادی	را	دخي ــاس	زي ــم	احس ــه	در	اجراهاي هميش
ــذاری	روی	 ــر	تأثيرگ ــالوه	ب ــه	ع ــم	ک ــوری	بخوان ــت	دارم	ط دوس
ــد	 ــم	باي ــر	ه ــذارد.	در	آخ ــر	بگ ــم	تأثي ــران	ه ــر	روی	ديگ ــودم،	ب خ
ــور	 ــا	مجب ــود	ت ــم	نش ــی	فراه ــت	موقعيت ــدوارم	هيچ	وق ــم	امي بگوي

ــم. ــر	کن ــز	موســيقی	فک ــه	کار	ديگــری	ج شــوم	ب
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ســال	139۲	بعــد	از	دهه	هــا	ســينما	در	اردبيــل	رنــگ	و	بــو	گرفــت.	
ــران	 ــر	اک ــدس	منتظ ــينما	ق ــالن	س ــی	در	س ــهروندان	اردبيل ش
فيلم	هــای	جشــنواره	فجــر	می	نشســتند	و	در	فاصلــه	کوتــاه	مابيــن	
ــع	 ــن	صناي ــی	از	مفرح	تري ــدات	يک ــی	از	تولي ــپ	و	گفت ــا	گ فيلم	ه

ــد. ــدل	می	ش ــان	ردوب جه
ســينماهای	جمعيــت	نديــده،	رنــگ	و	رويــی	بــه	خــود	گرفته	بــود	و	
می	رفــت	تــا	گذشــته	يــک	صدســاله	درخشــان	خــود	را	بــاز	يابــد.

ــر	 ــم	فج ــنواره	فيل ــری	از	جش ــيد	و	خب ــه	93	و	94	رس ــال	9۲	ب س
ــرای	 ــتان	ب ــينما	دوس ــه	می	شــد	س ــاه	ک ــل	نشــد.	بهمن	م در	اردبي
ــزرگ	 ــهر	ب ــد	ش ــا	و	چن ــهم	تهرانی	ه ــه	س ــی	ک ــدن	فيلم	هاي دي
ديگــر	بــود،	می	نشســتند	امــا	آن	شــور	و	حــال	تــا	دو	ســال	ديگــر	

ــه	پاســخگويی	نديــد. تکــرار	نشــد	و	هيــچ	مســئولی	نيــازی	ب
امســال	امــا	جشــنواره	فيلــم	فجــر	در	ســينمای	نونــوار	انقالب	شــور	
و	اشــتياق	فيلــم	دوســتان	را	پاســخ	گفــت.	فيلم	ســازان،	کارگردانان،	
بازيگــران،	هنرمنــدان	و	عالقه	منــدان	بــه	فيلــم	بــه	مــدت	هشــت	
روز	آمدنــد	و	رفتنــد	و	گوشــه	ای	از	فيلم	هــای	جشــنواره	فيلــم	فجــر	

را	به	تماشــا	نشســتند.
صندلی	هــای	نونــوار	امــا	ايــن	بــار	نيــز	آن	شــور	و	اشــتياقی	
ــر	 ــد	اگ ــی	معتقدن ــرد.	برخ ــب	نک ــت	را	کس ــار	می	رف ــه	انتظ ک
ــوب	 ــت	نامطل ــا	وضعي ــود	ب ــينما«	نب ــم	س ــا	ه ــه	ب ــن	»هم کمپي
ــان	 ــک	و	کارکن ــرای	مال ــط	ب ــر	فق ــای	فج ــانی،	فيلم	ه اطالع	رس

ســينما	اکــران	می	شــد.
بــا	وجــود	اينکــه	مشــکالت	فقــر	مشــتری	ســينما	در	ســال	9۲	بــه	
ــليقه	 ــد،	س ــان	می	ده ــی	نش ــی	اجمال ــا	نگاه ــيد	ام ــال	95	نرس س
ــود	 ــال	ها	بهب ــن	س ــا	در	اي ــه	تنه ــی	ن ــران	اردبيل ــينمايی	مدي س
ــل	 ــه	دلي ــود	را	ب ــزار	خ ــال	ن ــل	ح ــينما	در	اردبي ــه	س ــته	بلک نداش

بدســليقگی	ها	تجربــه	می	کنــد.
برخــی	ســينما	دوســتان	وقتــی	می	خواهنــد	تصويــری	از	ســينمای	
اردبيــل	ارائــه	دهنــد	بــه	ســاختمان	مخروبــه	ســينما	ايــران	اشــاره	
ــرای	 ــانه	ها	ب ــت	رس ــی	پرداخ ــت	حت ــال	ها	اس ــه	س ــد	ک می	کنن

ــد. ــی	نمی	رس ــه	جاي ــازی	آن	ب بازس
ــع	 ــا	و	موان ــا	هــدف	بررســی	مشــکالت،	چالش	ه ــر	ب ــرد	مه ميزگ
ــر	 ــم	فج ــنواره	فيل ــت	جش ــا	محوري ــل	ب ــينمای	اردبي ــعه	س توس
درســت	در	آخريــن	روز	از	برگــزاری	ايــن	جشــنواره	تشــکيل	شــد.
در	ايـن	ميزگرد	معاون	هنری	ارشـاد	اسـالمی	اسـتان	اردبيل	مهدی	

حميـدی	طوايـی،	مديـر	سـينما	انقـالب	اردبيل	
بهنام	شـهبازی،	نمايندگان	سـازمان	سـينمايی	و	
امـور	سـمعی	و	بصـری	در	اردبيـل	آقايـان	نوراهلل	
مزينانـی	و	محمدحسـين	ململـی،	فيلم	سـاز	-	
اردبيلـی	حسـين	 کارگـردان	 و	 فيلم	نامه	نويـس	
درازی	و	موسـوی	مسـئول	کمپين	»همـه	با	هم	

سـينما«	بـه	سـؤاالت	مهـر	پاسـخ	گفته	اند.

ــه کیفیــت  *نگاهــی داشــته باشــیم ب
بــه  فجــر؛  جشــنواره  فیلم هــای 
ــا چــه حــد فیلم هــای  ــده شــما ت عقی
نــگاه  بــا  فیلــم  و  مردم پســند 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــه ای در جش حرف

مشــاهده شــد؟ 
مزينانــی:	بــه	عقيــده	مــن	به	نســبت	ســال	های	

گذشــته	کيفيــت	فيلم	هــای	فجــر	بــا	افــت	مواجــه	اســت.	در	واقــع	
بخشــی	از	کاهــش	اســتقبال	از	فيلم	هــا	بــه	موضــوع	کيفيــت	فيلــم	
ــتيم	 ــا	داش ــان	فيلم	ه ــا	مخاطب ــه	ب ــی	ک ــردد.	ارتباط ــی	گ ــر	م ب
ــم	 ــته	ه ــا	توانس ــدودی	از	فيلم	ه ــداد	مح ــه	تع ــد	ک ــان	می	ده نش
بــه	لحــاظ	عامه	پســندی	و	هــم	نــگاه	حرفــه	ای	مــورد	توجــه	قــرار	

گيــرد.
متأســفانه	خطــی	کــه	اغلــب	فيلم	هــا	دنبــال	کرده	انــد	يــک	کالف	
ــدان	 ــب	منتق ــی	اغل ــدارد.	حت ــا	ن ــدا	و	انته ــت	و	ابت ــردرگم	اس س
ــده	 ــاخته	ش ــا	س ــی	فيلم	ه ــد	برخ ــز	معتقدن ــتان	ني ــينما	دوس و	س
کــه	صرفــاً	فيلمــی	توليــد	شــود.	هــر	چنــد	برخــی	فيلم	هــا	ماننــد	
ــر	ســقف	دودی	از	 ــواب،	تابســتان	داغ	و	زي ــه	ماهــی،	رگ	خ درياچ

ــژه	برخــوردار	اســت. ــت	وي جذابي
ــده	 ــران	ش ــل	اک ــا	در	اردبي ــی	از	فيلم	ه ــد	بخش ــر	چن درازی:	ه
ــی	نتوانســته	انتظــار	 ــه	لحــاظ	کيف ــل	توجهــی	ب ــداد	قاب ــا	تع ام
مخاطــب	را	تأميــن	کنــد.	برخــی	فيلم	هــا	هــم	در	تهــران	و	هــم	
ــد	 ــتقبال	ش ــب	مناطــق	کشــور	اس ــع	در	اغل ــل	و	در	واق در	اردبي
ــر	از	حــد	انتظــار	 ــی	داشــتيم	کــه	پايين	ت ــل	فيلم	هاي ــا	در	مقاب ام

توليــد	شــده	بــود.
ــای	 ــه	ه ــه	فيلمنام ــا	ب ــف	فيلم	ه ــده	ضع ــده	عم ــده	بن ــه	عقي ب
ــر	 ــده	زي ــده	بن ــه	عقي ــال	ب ــوان	مث ــه	عن ــردد.	ب ــتی	برمی	گ دم	دس
ســقف	دودی	بيشــتر	مناســب	ســريال	بــود	تــا	ســينمايی.	هــر	چنــد	
برخــی	فيلم	هــا	کارگردانــی	قــوی	داشــتند	امــا	ضعــف	فيلمنامــه	در	

ــد. ــاهده	می	ش ــياری	مش بس

*بــه عقیــده شــما آیــا تمرکــز بــر بازیگــران 
گیشــه ای بــه ضعــف فیلم هــا افــزوده اســت؟ 
مزينانــی:	در	برخــی	فيلم	هــا	کارگــردان	روی	سوپراســتار	متمرکــز	
شــده	امــا	نتوانســته	بــازی	بکشــد.	در	واقــع	حتــی	بازيگــر	نيــز	خــط	
ــده	برخــی	 ــف	عم ــال	نکــرده	و	نتيجــه	ضع ــی	دنب فکــری	مطلوب

ــت. ــا	اس فيلم	ه
درازی:	ببينيــد	در	فيلــم	مــا	بــه	دنبــال	يــک	خط	داســتانی	هســتيم.	
ــی	 ــد.	برخ ــاده	کن ــتانی	را	پي ــط	داس ــن	خ ــد	اي ــد	بتوان ــر	باي بازيگ
فيلم	هــا	از	بازيگــران	حرفــه	ای	اســتفاده	کــرده	بودنــد	امــا	موفقيــت	
کســب	نکردنــد	و	در	مقابــل	برخــی	بــا	بازيگــران		عــادی	توانســتند	

موفــق	عمــل	کننــد.

ــل در حــوزه  ــد اردبی ــا می کنن *مســئوالن اســتانی ادع
فیلم ســازی وضعیــت قابــل توجهــی دارد. دلیــل اینکــه 
نمی توانیــم بــه ســهم مطلوبــی در جشــنواره ای ماننــد 

فجــر دســت یابیــم را بیــان کنیــد؟ 
ــر	 ــواره	منتظ ــی	هم ــازان	اردبيل ــده	فيلم	س ــده	بن ــه	عقي درازی:	ب
کمــک	مــادی	از	ســوی	نهادهــای	دولتــی	هســتند	کــه	بــا	

کمبودهــای	موجــود	ايــن	انتظــار	پاســخ	داده	نمی	شــود.
ــا	تهيه	کنندگــی	خــود	يــک	 ــز	فيلمــی	ب ــال	در	تبري ــوان	مث ــه	عن ب
ــود	 ــی	وج ــت	مال ــه	حماي ــازی	ب ــود	و	ني ــد	می	ش ــردان	تولي کارگ
نــدارد.	امــا	آنچــه	ضعــف	عمــده	اســت	حمايــت	معنــوی	مســئوالن	
اســت.	اگــر	همــان	مــورد	تبريــز	را	مثــال	
ــد	 ــه	رون ــم	اســتانداری	و	ارشــاد	اســالمی	ب بزني

فيلم	ســازی	کمــک	می	کننــد.
در	اســتان	اردبيــل	متأســفانه	از	رونــد	توليــد	فيلم	
ــود.	در	 ــت	نمی	ش ــز	حماي ــد	ني ــهيل	تولي و	تس
ــتان	ها	 ــاير	اس ــدازه	س ــه	ان ــدان	ب نتيجــه	هنرمن

ــد. ــت	نمی	بينن حماي
ــل	 ــرای	مــن	در	اســتان	اردبي ــی:	آنچــه	ب مزينان
ــن	 ــه	در	اي ــود	ک ــن	ب ــت	اي ــب	داش ــای	تعج ج
ــئوالن	 ــن	مس ــری	بي ــی	فک ــتان	هم	انديش اس
فرهنگــی	وجــود	نــدارد.	ايــن	يــک	آفــت	اســت.	
ــم	 ــنواره	فيل ــا	در	جش ــف	را	م ــن	ضع ــه	اي نتيج

ــم. ــر	ديدي فج
ــی	 ــه	حت ــدون	اينک ــتان	ب ــن	جشــنواره	در	اس اي
ــود،	 ــکيل	ش ــرای	آن	تش ــر	ب ــاق	فک ــک	ات ي
برگــزار	شــد	و	متأســفانه	بنــده	شــاهد	بــودم	کــه	

 ونوس   بهنود

فریادسکوتدراتاقفکرسینمایاردبیل/جشنوارهفجربابیمهریگذشت
عــد از دو ســال صبــوری همــراه بــا 
ــنواره  ــینما، جش ــتداران س ــاد دوس انتق
فیلــم فجــر امســال بــه اردبیــل رســید. 
ســهمی کــه بــا بی تدبیــری متولیــان 
ــری  ــه بی مه ــا تجرب ــه و ب ــینما مواج س

ــد.  ــه ش ــده بدرق ــکوتی کرکنن در س

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 83 | شماره 17 | اسفند 95

فرهنللگ و هنللر ایللران

مــردم	اســتان	از	ســينما	قهــر	نبودنــد	بلکــه	مســئوالن	از	مــردم	قهر	
هســتند.

فرهنگ ســازی  دوســتان  فیلــم  عقیــده  *بــه 
ــل  ــده در اردبی ــف عم ــا ضع ــینمایی ب ــای س رویداده
مواجــه اســت. موافــق تجربــه ایــن ضعــف در 

ــتید؟  ــر هس ــم فج ــنواره فیل جش
ــر	در	 ــم	فج ــنواره	فيل ــال	9۲	جش ــه	در	س ــد	از	اينک ــهبازی:	بع ش
ســينما	قــدس	برگــزار	شــد،	مســئوالن	اســتان	اعــالم	کردنــد	کــه	
نوبــت	بعــدی	برگــزاری	جشــنواره	ســينما	انقــالب	اســت.	البتــه	بعد	
هــا	طــرح	نوســازی	ســينماها	را	مطــرح	کردنــد	و	حتــی	ايــن	وعــده	
ــه	 ــورد	توج ــرای	جشــنواره	فجــر	م ــالب	ب ــينما	انق ــی	س در	ميزبان

قــرار	نگرفــت.
ــه	 ــداد	فرهنگــی	ب ــن	روي ــا	انتظــار	داشــتيم	اي ــی	بازســازی	م در	پ
ــی	اســت	کــه	 ــن	در	حال ــی	اطالع	رســانی	شــود	و	اي شــکل	مطلوب
ــينما	 ــا	س ــتان	ب ــاد	اســالمی	اس ــن	لحظــه	اداره	کل	ارش ــه	اي ــا	ب ت
انقــالب	قــراردادی	منعقــد	نکــرده	و	نــه	تنهــا	شــهرداری	حاضــر	به	
کوچک	تريــن	تبليغــی	در	ســطح	شــهر	نشــد،	بلکــه	صداوســيما	نيز	
بــه	بهانــه	اينکــه	ســينما	بخــش	خصوصــی	اســت	حاضر	نشــد	اين	

رويــداد	فرهنگــی	را	تحــت	پوشــش	قــرار	دهــد.
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	ســينما	انقــالب	تنهــا	بــه	عنــوان	ســالن	
نمايــش	هشــت	روز	در	اختيــار	جشــنواره	فيلــم	فجــر	بــود	و	بنــده	به	
حــدی	از	بابــت	پوشــش	خبــری	ايــن	جشــنواره	بی	مهــری	ديــدم	
کــه	چنــدان	راغــب	بــه	پذيــرش	ميزبانــی	در	ســال	آينــده	نيســتم.

حميـدی	طوايـی:	بـا	توجه	بـه	اينکه	بـرای	اکـران	فيلم	ها	بازسـازی	
سـينماها	مـالک	تشـخيص	بـود	و	سـينما	انقـالب	زودتر	از	سـينما	
قـدس	نسـبت	بـه	بازسـازی	اقـدام	کـرد،	در	نهايـت	ميزبانـی	بـه	
سـينما	انقـالب	رسـيد.	مـا	در	دقيقـه	90	و	در	هشـت	بهمن	مـاه	بـه	
سـتاد	برگزاری	جشـنواره	دعوت	شـديم	و	حتـی	يکبار	يک	نفـر	با	ما	
تمـاس	نگرفت	که	بـرای	نحـوه	برگزاری	جشـنواره	نظـری	دريافت	
شـود.	از	سـويی	برای	اداره	کل	ارشـاد	اسـالمی	اسـتان	جهت	دبيری	
جشـنواره	حکمـی	صـادر	نشـده	و	بـه	تبـع	ايـن	اداره	کل	به	سـينما	

انقـالب	نيز	حکمـی	صـادر	نکرد.
آنچــه	بــرای	مــن	در	اســتان	اردبيــل	جــای	تعجــب	داشــت	ايــن	بود	
کــه	در	ايــن	اســتان	هم	انديشــی	فکــری	بيــن	مســئوالن	فرهنگــی	
وجــود	نــدارد.	ايــن	يــک	آفــت	اســت.	نتيجــه	ايــن	ضعــف	را	مــا	در	
جشــنواره	فيلــم	فجــر	ديديممزينانــی:	بنــده	زمانــی	کــه	وضعيــت	
ــرای	 ــدم	از	شــهرداری	خواهــش	کــردم	ب ــات	جشــنواره	را	دي تبليغ
ــه	 ــت	بودج ــا	محدودي ــد	ب ــه	گفتن ــد	ک ــدام	کن ــغ	جشــنواره	اق تبلي
ــه	روز	 ــدت	س ــه	م ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــتيم.	اي ــه	هس مواج
نورافشــانی	خيابان	هــا	آن	هــم	بــرای	يــک	شــب	بــا	هزينــه	قابــل	

ــد. ــام	می	ش ــه	انج توج
ــی	 ــور	فرهنگ ــر	ام ــه	دفت ــم	ب ــخ	نگرفت ــهرداری	پاس ــی	از	ش 	وقت
اســتانداری	اردبيــل	مراجعــه	کــردم	کــه	مديريــت	دفتــر	نيــز	اينطور	
اذعــان	کــرد	کــه	شــهرداری	پاســخی	در	ايــن	خصــوص	نمی	دهــد.
ــار	 ــت	و	انتظ ــينمايی	اس ــد	س ــک	برن ــر	ي ــم	فج ــنواره	فيل جش

ــداد	 ــن	روي ــه	اي ــتری	ب ــه	بيش ــتانی	توج ــئوالن	اس ــت	مس می	رف
ــند. ــته	باش داش

*بخشــی از قهــر مــردم از ســینماها بــه نظــر 
می رســد بــا کمپیــن »همــه بــا هــم ســینما« 
ــا چــه حــد در  ــداد ت ــن روی ــل شــده اســت. ای تعدی
ــر عمــل  ــا ســینما مؤث ــل ب ارتباط گیــری مــردم اردبی

ــرد؟  ک
شــهبازی:	مــا	از	فعاليــت	ســازمان	های	مردم	نهــاد	اســتقبال	
می	کنيــم.	در	جشــنواره	فيلــم	فجــر	اردبيــل	16	فيلــم	اکــران	و	550	
بليــط	بــه	فــروش	رســيد.	هــر	چنــد	ايــن	ميــزان	بــه	مراتــب	کمتــر	
از	انتظــار	بــود	امــا	نمی	تــوان	از	نقــش	کمپيــن	مردمــی	غافــل	شــد.
خالــی	 اخيــر	 در	ســال	های	 اردبيــل	 موســوی:	ســينماهای	
ــا	10	نفــر	اجــرا	 ــا	پنــج	ي از	تماشــاگر	شــده	اســت.	هــر	ســئانس	ب
می	شــود	کــه	بــه	واقــع	مقــدار	اندکــی	اســت.	موسســه	مطالعــات	
ــم	 ــا	فيل ــی	را	ب ــن	مشــکل	کمپين ــع	اي ــرای	رف عصــر	پژوهــش	ب
ســيانور	از	ســينما	قــدس	آغــاز	کــرد	و	70	نفــر	بــه	ســينما	آمدنــد.
در	ادامـه	فيلم	هـای	سـالم	بمبئـی	150	نفـر،	الک	قرمـز	300	نفر	و	
در	ادامـه	جشـنواره	فيلـم	فجـر	در	ايـن	کمپين	مشـارکت	داده	شـد.	
بطوريکـه	در	هـر	سـئانس	توانسـتيم	60	الـی	70	نفـر	را	بـه	سـينما	
بياوريـم.	ايـن	کمپين	يک	مسـير	مسـتمر	اسـت	و	در	نظـر	داريم	دو	

سـاعت	سـينما	در	هفتـه	را	بـرای	هر	شـهروند	نهادينـه	کنيم.
ــدان	و	 ــرای	هنرمن ــگان	ب ــط	راي شــهبازی:	در	طــول	جشــنواره	بلي
بليــط	نيم	بهــا	بــرای	مــردم	تــدارک	ديــده	شــد	و	قــرار	شــد	ادارات	

ــد. ــا	مشــارکت	کنن ــط	نيم	به ــن	بلي در	تأمي
حميـدی	طوايـی:	مشـارکت	بخـش	خصوصـی	در	ايـن	جشـنواره	
مطلـوب	بـود	و	در	واقع	نشـان	داد	کـه	بايد	اين	مسـير	بـرای	تحقق	

اهـداف	منطقـه	ای	جشـنواره	فيلـم	فجر	اسـتمرار	داشـته	باشـد.

ــد در  ــه ح ــا چ ــتان ت ــی اس ــتگاه های اجرای *دس
فرهنگ ســازی ســینما مؤثــر عمــل می کننــد؟ 
ــف	اطالع	رســانی		بســياری	از	 ــل	ضع ــه	دلي ــی:	متأســفانه	ب مزينان
مســئوالن	و	مديــران	حتــی	از	برگــزاری	جشــنواره	مطلــع	نبودنــد.	
از	اســتانداری،	شــهرداری	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	و	حتــی	خــود	

ــگاران	اطــالع	چندانــی	از	جشــنواره	نداشــتند. خبرن
ــداد	 ــن	روي ــی	از	اي ــچ	پوشش ــل	هي ــتان	اردبي ــيما	در	اس صداوس
ــتانی	 ــبکه	های	اس ــتان	ها	ش ــاير	اس ــه	در	س ــی	ک ــت.	در	حال نداش
ــی	دوربين	هــا	 ــری	داشــته	و	حت ــه	صــورت	مســتمر	پوشــش	خب ب

وارد	ســالن	های	ســينما	می	شــود.
ــالمی	 ــاد	اس ــه	ادارات	کل	ارش ــات	را	ب ــينمايی	تبليغ ــازمان	س س
اســتان	ها	تفويــض	کــرده	و	متأســفانه	مــا	شــاهد	بوديــم	کــه	مــردم	
اردبيــل	بــا	ســينما	قهــر	نيســتند	بلکــه	مســئوالن	بــا	ســينما	قهرند.
ــا	هــم	ســينما«	قابل	تقديــر	اســت	 درازی:	اقــدام	کمپيــن	»همــه	ب
ــا	در	ســاير	شــهرها	 ــد.	ام ــداوم	ياب ــن	طــرح	ت ــی	رود	اي و	انتظــار	م
ــينما	 ــه	س ــود	ب ــواده	خ ــا	خان ــازی	ب ــت	فرهنگ	س ــئوالن	جه مس
ــاهده	 ــئولی	را	مش ــدرت	مس ــه	ن ــل	ب ــود	اردبي ــا	در	خ ــد	ام می	آين

کرديــم.	آشــتی	مســئوالن	با	ســينما	بايــد	اتفــاق	بيفتد	و	الزم	اســت	
ــه	ســينما	را	تغييــر	دهنــد. ــگاه	خــود	ب مســئوالن	ن

شــهبازی:	مــا	از	حضــور	مســئوالن	اســتقبال	می	کنيــم.	امــا	تعــداد	
ــتيم	 ــار	داش ــود	و	انتظ ــدود	ب ــداد	مح ــه	تع ــئوالن	ب ــور	مس حض

ــد. ــا	بگيرن ــت	م ــی	از	دس ــتگاه	های	اجراي دس
حميـدی	طوايـی:	به	عقيـده	بنده	مديـران	بخشـی	از	مردم	هسـتند	
و	قـرار	نيسـت	در	اسـتانی	اسـتاندار	بـه	سـينما	بـرود	تا	مـردم	هم	به	
دنبـال	وی	راهی	سـينما	شـوند.	ما	نيازمند	فرهنگ	سـازی	گسـترده	

هسـتيم	و	ايـن	فرهنگ	سـازی	زمان	بـر	اسـت.
ــر	روی	نســل	های	بعــدی	 ــد	ب بخــش	عمــده	از	فرهنگ	ســازی	باي
ــوز	و	 ــرای	دانش	آم ــينما	ب ــوزش	س ــد	از	آم ــود	و	نباي ــز	ش متمرک
دانشــجو	غافــل	شــد	امــا	بايــد	پرســيد	در	هميــن	جشــنواره	فيلــم	
ــرده	اســت. ــا	ک ــش	ايف ــد	نق ــه	ح ــا	چ ــرورش	ت فجــر	آموزش	وپ

ــه	 ــا	ب ــدارد	ام ــی	ن ــد	تازگ ــر	چن ــم	فجــر	ه ــی:	جشــنواره	فيل ململ
تازگــی	در	اردبيــل	تجربــه	می	شــود.	بنــده	اميــدوار	بــه	بهبــود	ايــن	
ــر	از	 ــئوالن	بهت ــردم	و	مس ــد	م ــال	های	بع ــتم	و	در	س ــد	هس رون

ــرد. ــد	ک ــل	خواهن ــی	عم ــت	فعل وضعي

*بخــش عمــده ای از قهــر مــردم اردبیــل بــا ســینما  
ــده  ــه عقی ــود. ب ــوان می ش ــاخت ها عن ــود زیرس کمب
ــران  ــپس اک ــالب و س ــینما انق ــازی س ــما بازس ش

ــد؟  ــات کن ــه را اثب ــن نظری ــته ای ــا توانس فیلم ه
شــهبازی:	مــا	از	اداره	کل	ارشــاد	اســالمی	اســتان	بــرای	بازســازی	
ســينما	درخواســت	کمــک	کرديــم	کــه	گفتــه	شــد	بــه	دليــل	اينکه	
ــد	 ــت	نمی	توان ــن	درخواس ــت	اي ــی	اس ــش	خصوص ــينما	بخ س
عملياتــی	شــود	و	حتــی	بعدهــا	نامــه	ای	بــه	اســتانداری	نوشــته	شــد	
و	اســتانداری	اردبيــل	نيــز	حاضــر	بــه	پرداخــت	کمــک	بــه	مــا	نبود.
ــرده	 ــالم	ک ــهر	اع ــينما	ش ــه	س ــه	موسس ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال اي
بــود	کــه	در	صورتــی	کــه	نيمــی	از	هزينــه	از	اســتان	تأميــن	شــود،	
مابقــی	را	تأميــن	خواهــد	کــرد.	متأســفانه	زمانــی	کــه	عدم	حمايــت	
ــا	هزينــه	شــخصی	و	پرداخــت	75	ميليــون	 مســئوالن	را	ديديــم	ب

تومــان	از	ســوی	موسســه	ســينما	شــهر	ســينما	بازســازی	شــد.
کل	هزينــه	بــرآورد	شــده	نيــز	170	ميليــون	تومــان	بــود	امــا	بعدهــا	
بــرای	جشــنواره	فيلــم	فجــر	نيــز	40ميليــون	تومــان	بــرای	نصــب	
ــه	جــد	 ــده	از	وضعيــت	ســابق	ســينما	ب ــه	شــد.	بن ــور	هزين پروژکت
خجالــت	زده	بــودم	و	بهســازی	ســينما	را	حــق	مــردم	می	دانســتم.	
بعــد	از	بهبــود	ســينما	نيــز	تعــداد	مخاطبــان	آن	افزايــش	يافــت	امــا	
ــات	بيشــتر	 ــرای	تبليغ ــم	فجــر	ب انتظــار	داشــتيم	در	جشــنواره	فيل

ــا	باشــند. ــی	کمــک	دســت	م دســتگاه	های	اجراي
هــر	چنــد	هزينــه	فيلم	ها	بــه	عهده	ســازمان	ســينمايی	اســت	امــا	از	
بابــت	جشــنواره	فيلــم	فجــر	به	دليــل	اينکه	ارشــاد	اســالمی	اســتان	
حتــی	يــک	قــرارداد	بــا	مــا	منعقــد	نکــرده	حتــی	زيــان	مالــی	ديديم	
و	ايــن	رفتــار	بــا	ســينما	داران	کــه	بــه	دنبــال	حرکــت	فرهنگــی	در	

جامعــه	هســتند	صحيح	نيســت.
ــر	در	 ــنواره	فج ــای	جش ــران	فيلم	ه ــت	اک ــی:	از	باب ــدی	طواي حمي
ــی	 اردبيــل	۲40	ميليــون	تومــان	هزينــه	شــده	اســت.	ايــن	در	حال
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اســت	کــه	بــه	عقيــده	بنــده	هيــچ	ضرورتــی	بــرای	اکــران	
هم	زمــان	فيلم	هــا	وجــود	نــدارد	و	بهتــر	بــود	ايــن	
ــود	 ــرای	بهب ــا	ب ــد	ت ــتان	ها	داده	می	ش ــه	اس ــا	ب هزينه	ه

ــود. ــينما	صــرف	ش س
موســوی:	يکــی	از	داليــل	راه	انــدازی	کمپيــن	آشــتی	دادن	
مــردم	بــا	ســينماهای	نونــوار	شــده	بــود	کــه	در	نظــر	داريــم	
ــال	 ــن	دنب ــای	کمپي ــالب	برنامه	ه ــدس	و	انق ــينما	ق در	س
شــود.	بهبــود	وضعيــت	ســينماها	تأثيــر	قابــل	توجهــی	در	

افزايــش	مخاطبــان	آن	هــا	داشــته	اســت.

ــت  ــروز می بایس ــن ام ــی از همی ــه اقدام *چ
بــرای بهبــود وضعیــت ســینمای اردبیــل 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــا در جش ــرد ت ــورت گی ص
ــده  ــع ش ــی رف ــکالت فعل ــیاری از مش 96 بس

ــد؟  باش
ــر	 ــم	فج ــنواره	فيل ــه	در	جش ــرادی	ک ــی	اف ــوی:	برخ موس
ــن	 ــه	اولي ــد	ک ــا	می	کردن ــد	ادع ــدن	آمدن ــم	دي ــرای	فيل ب
ــار	اســت	ســينما	می	آينــد.	مــا	در	نظــر	داريــم	نيروهــای	 ب
مردمــی	را	بســيج	کنيــم	و	هــدف	کمپيــن	کــه	دو	ســاعت	
ســينما	در	هفتــه	بــرای	هــر	شــهروند	اســت	نهادينــه	شــود.	

ــد. ــان	کنن ــئوالن	همراهی	م ــم	مس اميدواري
ــت.	 ــه	اس ــينما	دوطرف ــا	س ــل	ب ــی:	تعام ــدی	طواي حمي
اينکــه	بنشــينيم	انتظــار	بکشــيم	دولــت	يــا	مــردم	حــالل	
ايــن	مشــکل	باشــند	امکان	پذيــر	نيســت.	ســينمای	
اردبيــل	نيازمنــد	جريــان	ســازی	اســت.	بــه	عنــوان	مثــال	
ــده	 ــای	آين ــرای	دهه	ه ــون	ب ــرورش	از	هم	اکن آموزش	وپ

برنامه	ريــزی	کنــد.
برخــی	افــرادی	کــه	در	جشــنواره	فيلــم	فجــر	بــرای	فيلــم	
ــت	 ــار	اس ــن	ب ــه	اولي ــد	ک ــا	می	کردن ــد	ادع ــدن	آمدن دي
ــی	 ــای	مردم ــم	نيروه ــر	داري ــا	در	نظ ــد.	م ــينما	می	آين س
ــن	کــه	دو	ســاعت	ســينما	 ــم	و	هــدف	کمپي را	بســيج	کني
ــه	شــودبرخی	 ــرای	هــر	شــهروند	اســت	نهادين ــه	ب در	هفت
ــد	هســتند	 ــای	ســه	روزه	عالقه	من ــه	برنامه	ه ــردان	ب دولتم
ــه	 ــد	ن ــت	و	باي ــر	اس ــازی	زمان	ب ــه	فرهنگ	س ــی	ک در	حال
تنهــا	تربيــت	نســل	فعلــی	بلکــه	تربيــت	نســل	های	آينــده	

مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد.
شـهر	شـامل	سـينما،	آمفی	تئاتر،	پارک	بازی	و	بيمارسـتان	و	
اجتماعـات	مردمی	اسـت	اما	در	خـود	اردبيـل	در	تمامی	اين	

اجتماعات	با	مشـکل	مواجه	هسـتيم.
ململــی:	بايــد	بيــن	نهادهــای	مســئول	همدلــی	بــه	وجــود	
ــرد.	 ــرار	گي ــد.	حتــی	آمــوزش	کــودکان	در	دســتور	کار	ق آي
در	واقــع	در	بطــن	جريانــی	کــه	آقــای	حميــدی	طوايــی	بــه	
آن	تأکيــد	دارنــد	جشــنواره	فيلــم	فجــر	نيــز	قــرار	می	گيــرد.
ــن	 ــاخت	ها	در	اي ــود	زيرس ــه	بهب ــد	ب ــده	معتق ــی:	بن مزينان
اســتان	هســتم.	مــردم	بايــد	بــا	بهبــود	وضعيــت	ســينماها	
ــزار	 ــی	10	ه ــهروند	اردبيل ــچ	ش ــه	هي ــوند	وگرن ــنا	ش آش
تومــان	پــول	بليــط	را	بــرای	صندلــی	کــه	لبــاس	وی	را	پاره	

ــرد.	 ــد	ک ــت	نخواه ــد	پرداخ می	کن
تجهيـز	سـينماهای	فعلـی	اردبيـل	تـا	سـال	آينده	بی	شـک	

نتايـج	مؤثـری	در	جشـنواره	سـال	بعـد	خواهد	داشـت.	
ــروری	و	 ــی	ض ــران	فرهنگ ــن	مدي ــل	بي ــويی	تعام از	س
ــدون	 ــی	ب ــداد	بين	الملل ــک	روي ــور	ي ــت.	چط ــی	اس الزام
حتی	يــک	جلســه	همفکــری	در	اســتانی	برگــزار	می	شــود.	
ــد.	 ــود	ياب ــد	بهب ــالت	باي ــد	تعام ــان	می	ده ــا	نش اين	ه

شــهبازی:	در	جشــنواره	فيلــم	فجــر	95	بــه	مــا	بی	مهــری	
ــل	 ــوی	را	متحم ــادی	و	معن ــان	م ــه	زي ــی	ک ــا	جاي ــد.	ت ش
ــی	 ــتگاه	های	اجراي ــتگيری	از	دس ــار	دس ــا	انتظ ــديم.	م ش
ــه	 ــو	ب ــی	ن ــران	و	نگاه ــت	مدي ــا	حماي ــار	م ــتيم.	انتظ داش
ــک	 ــن	ي ــينماها	در	اي ــه	س ــان	ک ــت.	همچن ــينماها	اس س
ســال	بــا	وجــود	کمبودهــا	تــالش	کردنــد	نونــوار	شــده	در	

ــوند.	 ــهروندان	حاضــر	ش ــت	ش خدم

ــریال  ــون از س ــینما و تلویزی ــر س ــی بازیگ ــبنم قلی خان ش
مریــم مقــدس بــه عنــوان مــادر کارهایــش یــاد مــی کنــد و 

دوســت دارد نقــش منفــی هــم بــازی کنــد. 

ــت	 ــد،	فعالي ــد	ش ــران	متول ــان		در	ته ــی	در	19	آب ــبنم	قلی	خان ش
ــه	در	تئاتــر	 ــازی	در	تئاتــر	آنتيگون ــا	ب بازيگــری	را	در	ســال	1376	ب
شــهر	تهــران	آغــاز	کــرد	و	مــورد	توجــه	شــهريار	بحرانــی	
قرارگرفــت	و	در	فيلــم	ســينمايی	مريــم	مقــدس	بــه	کارگردانی	وی	

ــيد. درخش
او	نقــش	مريــم،	مــادر	عيســی	مســيح	را	در	ايــن	فيلــم	ســينمايی	
ايفاکــرد.او		هــم	چنيــن		در	نخســتين	مجموعــه	تلويزيونــی	خــود	
بــه	نــام	اوليــن	شــب	آرامــش	بــه	کارگردانــی	احمــد	امينــی	مــورد	

توجــه	قــرار	گرفــت.
قلــی	خانــی	در	ســال	۲005،	نخســتين	اثــر	خــود	بــه	نــام	
ــود،	 ــم	مســتند	ب ــک	فيل ــه	ي ــک	دســت	فروش«	را	ک ــت	ي »حقيق
کارگردانی	کــرد	.	او	تاکنــون	چنديــن	فيلــم	مســتند	و	کوتــاه	و	يــک	
ــم	 ــدود	16	فيل ــت	و			در	ح ــی	کرده	اس ــم	انيميشــن	را	کارگردان فيل
ــش	 ــای	نق ــه	ايف ــی	ب ــه	ی	تلويزيون ــت	مجموع ــينمايی	و	هش س

ــت. ــه	اس پرداخت
در	ادامه	گفتگوی	مهر	با	اين	بازيگر	را	می	خوانيد.

*از نظــر شــبنم قلــی خانــی تفــاوت بیــن بازیگــرِی  
ــت؟عالقه ی  ــینما در چیس ــون و س ــر  و تلویزی تئات

ــت؟ ــوزه هس ــدام ح ــه ک ــتر ب ــما بیش ش
ــما	کاری	را	روی	 ــی	ش ــه	وقت ــت	ک ــن	اس ــی	آن	اي ــاوت	اساس تف
صحنــه	تئاتــر	انجــام	می	دهيــد	فقــط	خودتان	هســتيد	و	تماشــاچی	
،شــما	را	از	نزديــک	و	بــدون	هيــچ	واســطه	ای	مــی	بينــد	و	از	شــروع	
تــا	پايــان	نقــش	شــما	را	می	ســنجد	و	بــه	نظــر	مــن	بــازی	در	تئاتر	
بســيار	ســخت	تــر	اســت	،در	ســينما	و	تلويزيــون	کارگــردان	مــی	
توانــد	لحظــه	بــه	لحظــه	کات	بدهــد	و	بــازی	شــما	را	بــا	اســتفاده	
از		نورپــردازی	و	زاويــه	هــای	مختلــف	تصويربرداری،گريــم	و	لباس	
،تدويــن	و	تمــام	ايــن	مــوارد	درســت	تــر	کنــد	و	هميــن	باعــث	مــی	
شــود	کــه	بــازی	شــما	در	ســينما	و	تلويزيــون	خيلــی	بهتــر	جلــوه	
داده	شــود	و	خيلــی	از	ايرادهــای	کار	شــما	ديــده	نشــود	،امــا	در	تئاتر	
ايــن	مــوارد	وجــود	نــدارد	،در	تئاتــر	فقــط	بازيگــر	هســت	و	صحنه	و	

تماشــاچِی	امــروزه	کــه	بســيار	باهــوش	و	فهيــم	هســت	و	بســياری	
از	تماشــاگران	ســينما	و	تئاتــر	بــا	فيلــم	هــای	روز	دنيــا	درارتباطنــد	
ــد	را	 ــازی	خــوب	از	ب ــد	ب ــی	توانن ــی	م ــه	خوب ــل	ب ــن	دلي ــه	همي ب

تشــخيص	دهنــد.
ــه	در	چــه	ســالنی	 ــن	هــم	بســتگی	دارد	ک ــه	اي ــر	ب بازيگــری	تئات
ــی	 ــد	و	بعض ــا	کوچکترن ــالن	ه ــی	از	س ــد	،بعض ــی	کني ــازی	م ب
ــن	 ســالن	هــا	بزرگتــر	و	بازيگــر	مجبــور	هســت	کــه	در	بــازی	و	ُت
صدايــش	تمرکــز	و	اغــراق	بيشــتری	داشــته	باشــد،	تــا	افــرادی	کــه	
ــد	 ــازِی	بازيگــر	را	ببين ــی	ب ــه	خوب در	آخــر	ســالن	نشســتند	هــم	ب
ــازی	در	تصويــر	ايــن	طــور	 و	صدايــش	را	بــه	خوبــی	بشــنوند،اما	ب
نيســت	يــک	مقــدار	کار	ظريــف	تــر	هســت	،بخصــوص	ســينما	که	
قــرار	هســت	تصويرشــان	روی	پــرده	بزرگــی	پخــش	شــود	خيلی	با	
ــده	مــی	شــود	و	کوچکتريــن	 ــازِی	بازيگــر	دي ظرافــت	بيشــتری	ب
نــگاه	،پلــک	زدن	و	حتــی	نفــس	کشــيدن	بازيگــر	خيلــی	ديــده	می	
شــود	و	بــازِی	بازيگــر	بايــد	خيلــی	عالــی	و	بــدون	خطــا	باشــد	تــا	با	
ــه	تماشــاچی	نشــان	داده	شــود	همــان	 ظرايــف	خــاص	خــودش	ب
طــور	کــه	گفتــم	عالقــه	ی	مــن	بيشــتر	بــه	بــازی	در	تئاتــر	اســت	
و	علتــش	ايــن	هســت	کــه	احســاس	مــی	کنــم	روی	صحنــه	يــک	

مقــداری	رهاتــر	هســتم	تــا	بــازی	در	تصويــر.

*تئاتــر داســتان یــک عذرخواهــی از آقــای امانوئــل  
ــن کار  ــد چندمی ــی کنی ــازی م ــه در حــال حاضــر ب ک

تئاتــر شــما هســت ؟ 
مــن	اوليــن	بــاری	کــه	در	تئاتــر	بــازی	کــردم	ســال	76	بود	،قبــل	از	
فيلمبــرداری	مريــم	مقدس،مــن	تئاتــر	آنتيگونــه	را	کار	کــردم	و	يک	
ســال	هــم	در	تمريــن	همــان	کار	بــودم	و	چــون	رشــته	دانشــگاهی	
ــر	داشــتم	 ــی	کار	تئات ــه	حــال	خيل ــا	ب ــر	هســت	ت خــودم	هــم	تئات
،و	ايــن	تئاتــر		جديد،پنجميــن	يــا	ششــمين	کار	تئاتــر	مــن	هســت	
،قبــل	از	آن	هــم	تئاتــر	پوســت	انداختــن	را	در	ســالن	ارغنون	داشــتم	
و	تئاتــر	جديــد	هــم	کــه	در	ســالن	پاليــز	اجــرا	مــی	شــود	و	تــا	اوايل	

بهمــن	هــم	اجــرای	آن	ادامــه	دارد

*در مــورد ایــن تئاتــر بیشــتر بگوییــد .بازیگرانــی که 
بــا شــما همبــازی هســتند و درون مایه و قصــه آن.

ايــن	تئاتــر	يــک	کار	فانتــزی	هســت	داســتان	عذرخواهــی	از	آقــای	
امانوئــل		کــه	از	روی	يــک	متــن	خارجــی	هســت	و	ايــن	کار	يــک	
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مقــدار	طنــز	هســت	و	نقــش	مــن	هــم	نقش	
متفاوتی	هســت.

خانــم	 تئاتــر	 ايــن	 ديگــر	 بازيگــران	
ــودم	 ــان	،خ ــام	قريبي ــيماتيرانداز،آقای	س س
،خانــم	مــارال	فرجــاد	،آقــای	ناصر	عاشــوری	
ــری	از	 ــک	س ــپهری	و	ي ــس	س ــای	قي ،آق
بازيگــران	جوانــی	کــه	در	صحنــه	هســتند	،	
درونمايــه	ايــن	کار	يــک	کار	فانتــزی	و	يــک	
ــی	 ــت	و	در	جاهاي ــز	هس ــم	طن ــداری	ه مق
موزيــکال	مــی	شــود	کــه	بــرای	تماشــاچی	
ــی	 ــر	م ــت	و	فک ــی	اس ــذاب	و			جالب کار	ج
کنــم	کــه	در	کارهــای	تئاتــری	کار	جديــدی	

ــت	. اس

ــراه  ــه هم ــد ب ــد داری ــا قص * آی
ــر  ــن تئات ــرای ای ــرای اج ــروه ب گ
ــیراز  ــون ش ــهرهایی همچ ــه ش ب

ــد؟ بیایی
خيلــی	دوســت	داريــم	ايــن	اتفــاق	بيفتــد	اتفاقــا	تهيــه	کننــده	مــا	
ــان		 ــيراز	و	اصفه ــر	در	ش ــن	تئات ــه	اي ــت	دارد	ک ــيار	دوس ــم	بس ه
ــد	بســيار	موجــب	 ــاق	بيفت ــن	اتف ــر	اي ــه	اگ ــرود	،ک ــه	ب روی	صحن

ــود. ــی	ش ــا	م ــحالی	م خوش

*کــدام از کارهــای خودتــان  را بیشــتر از همــه 
ــان  ــدام کارت ــان ک ــر خودت ــه نظ ــد و ب ــت داری دوس

ــت ؟ ــر شماس ــای دیگ ــادر کاره م
مــن	فيلــم	و	ســريال	مريــم	مقــدس	را	مــادر	تمــام	کارهايــم	مــی	
ــت	 ــن	عل ــه	اي ــت	دارم	ب ــتر	دوس ــه	بيش ــن		کار	را	از	هم ــم	و	اي دان
کــه	شــروع	کارم	بــا	ايــن	نقــش	بــود	و	نقشــی	هســت	کــه	هميشــه	
بــرای	مــن	قابــل	احتــرام	و	بســيار	ارزشــمند	هســت	،مريــم	مقدس		
را	مــادر	همــه	کارهــای	خــودم	مــی	دانــم	و	خيلــی	خوشــحالم	کــه	

بــا	ايــن	کار	شــروع	کــردم.

*کار در تلویزیــون را بیشــتر مــی پســندید یــا ســینما 
و تئاتــر  را؟ 

بــرای	مــن	خيلــی	فــرق	نمــی	کنــد	مــن	مــی	گويــم	نقــش	بايــد	
در	يــک	کار	خــوب		و	تأثيرگــذار	باشــد	،مثــال	هميــن	نقشــی	کــه	
در	ســريال	هشــت	و	نيــم	دقيقــه	بــازی	کــردم	و	اخيــرا	پخــش	شــد	
و	مــن	خيلــی	خوشــحال	بــودم	کــه	نقشــی	را	در	ايــن	ســريال	بازی	
کــردم	کــه	بــرای	خيلــی	هــا	الگــو	بــود	و	بعــد	از	اينکــه	اين	ســريال	
پخــش	شــد	خيلــی	از	خانــم	هــا	بــرای	من	پيــام	مــی	ذاشــتن	و	می	
گفتــن	کــه	مــا	خيلــی	از	نقــش	يکتــا	در	ايــن	ســريال	يــاد	گرفتيم	و	
ايــن	موضــوع	بــرای	خــود	مــن	هــم	خيلــی	مهــم	بــود	،کــه	نقشــی	
ــش	 ــه	مخاطبان ــد	ب ــر		ذره	ای	بتوان ــی	اگ ــم	حت ــی	کن ــازی	م را	ب
ــده	 ــن	بســيار	خوشــحال	کنن ــرای	م ــن	ب ــوزد	و	اي ــواردی	را	بيام م
ــم	دقيقــه		 ــا	در	ســريال	هشــت	و	ني ــودو	خوشــبختانه	نقــش	يکت ب

همچيــن	حالتــی	را	داشــت.

*تــا حــاال دوســت داشــته ایــد بــا کــدام از بازیگران 
همبــازی شــوید کــه هنوز ایــن اتفــاق نیفتــاده؟

مــن	دوســت	داشــتم	بــا	تمــام	بزرگانــی	کــه	در	عرصــه	بازيگــری	
ــا	 ــازی	شــوم	،کــه	خــدا	را	شــکر	ب پيشکســوت	مــن	هســتند	همب
خيلــی	از	ايــن	بــزرگان	همبــازی	بــودم	و	بــا	بعضــی	از	ايــن	عزيزان	
ــا	 هــم	هنــوز	نشــده	کــه	همبــازی	شــوم	،مثــال	دوســت	داشــتم	ب
اســتاد	انتظامــی	و	جنــاب	رضــا	کيانيــان		و	آقــای	پرويــز	پرســتويی	

همبــازی	شــوم	امــا	هنــوز	نشــده	اســت.
	در	بيــن	خانــم	هــا	دوســت	داشــتم	بــا	خانــم	معتمدآريــا	همبــازی	
شــوم	کــه	ايــن	اتفــاق	چنــد	ســال	پيــش	افتــاد	امــا	متأســفانه	ايــن	
ــان	 ــا	تيموري ــم	رؤي ــا	خان ــتم	ب ــت	داش ــد		،دوس ــف	ش ــم	توقي فيل
همبــازی	باشــم	که	خوشــبختانه	ايــن	اتفــاق	در	اوليــن	کارم	مريــم	
مقــدس	پيــش	آمــد	و	بــا	خيلــی	از	پيشکســوتان	دوســت	دارم	کــه	

ــم. ــازی	شــوم	و	کار	کن همب

ــه  ــد ک ــازی کنی *کــدام نقــش را دوســت داشــتید ب
ــد؟ ــازی کنی ــوز پیــش نیامــده کــه آن نقــش را ب هن
ــا	بيشــتر	 ــم	ام ــازی	کن ــی	از	نقــش	هــا	را	دوســت	دارم	ب مــن	خيل
دوســت	دارم	در	تاريــخ	معاصــر	خودمــان	و	شــخصيت	هايــی	کــه	
در	تاريــخ	معاصــر	کشــورمان	هســتند	بــازی	کنــم	،مثــال	اوليــن	زن	
وکيلــی	کــه	در	ايــران	وجود	داشــته	،اوليــن	زن	وزيــری	کــه	در	ايران	
بــوده	،خيلــی	دوســت	دارم	،	ايــن	دســته	از	نقــش	هــا	را	بــازی	کنــم	
و	يکــی	از	نقــش	هايــی	کــه	هميشــه	دوســت	داشــتم	آنــرا	بــازی	
کنــم	،نقــش	فــروغ	فرخــزاد	هســت	چــون	ايشــان	از	زنــان	شــاعر	

معاصــر	کشــور	مــا	هســتند.

*شــبنم قلــی خانــی بیشــتر دوســت دارد نقــش های 
مثبــت را بــازی کنــد ؟قبــول داریــد کــه نقــش منفــی 
یــا حتــی خاکســتری بــه چهــره معصــوم و مهربــان 

شــما خیلــی نمــی آیــد؟
مــن	اصــال	دوســت	نــدارم	بيشــتر	در	نقــش	مثبــت	بــازی	کنــم	و	
قبــول	نــدارم	کــه	اگــر	چهــره	مثبتــی	دارم	فقــط	بايــد	نقــش	مثبت	
بــازی	کنــم	و	دوســت	دارم	بــه	عنــوان	بازيگــر	هــر	نقشــی	را	بــازی	
کنــم	،چــه	نقــش	مثبــت	و	چــه	نقــش	منفــی	،تــا	بتوانــم	ايــن	طور	
ــان	 ــاوت	نش ــف	و	متف ــای	مختل ــش	ه ــودم	را	در	نق ــری	خ بازيگ
دهــم	و	شــايد	خيلــی	از		کارگــردان	هــا	چنيــن	ريســکی	نکننــد	و	
کســی	کــه	چهــره	مثبتــی	دارد	معمــوال	بــه	او	نقــش	منفــی	نمــی	
دهنــد	،ولــی	مــن	بــرای	شــخص	خــودم	خيلــی	دوســت	دارم	کــه	
ــت	 ــم	،آن	وق ــازی	کن ــم	ب ــی	ه ــش	منف ــد	و	نق ــاق	بيفت ــن	اتف اي
هســت	کــه	مــردم	مــی	تواننــد	در	مــورد	بازيگــری	مــن	قضــاوت	
ــش	 ــتم،چون	در	نق ــه	هس ــی	چگون ــش	منف ــن	درنق ــه	م ــد	ک کنن
مثبــت	کــه	چهــره	ام	بــه	مــن	کمــک	مــی	کنــد	و	شــايد	در	ايفــای	

نقــش	مثبــت	کار	زيــاد	عجيبــی	نمــی	کنــم.

ــت  ــش و معصومی ــن آرام ــی ای ــی خان ــبنم قل *ش
چهــره و رفتــار و اخالقــش را از کجــا دارد ؟

آرامشــی	کــه	در	چهــره	ی	مــن	وجــود	دارد	و	البتــه	شــما	بــه	مــن	
لطــف	داشــتيد	کــه	ايــن	ســوال	را	پرســيديد	يــک	چيــز	خــدادادی	
هســت	و	اميــدوارم	کــه	ايــن	آرامــش	و	هديــه	ای	کــه	خداونــد	بــه	
مــن	داده	را	بتوانــم	حفــظ	کنــم	و	آرامشــم	را	از	دســت	ندهــم	،چــه	
آرامــش	چهــره	و	چــه	آرامــش	اخالقــی	خــودم	را	هميشــه	حفــظ	
کنــم	ولــی	بــه	هــر	حــال	مــن	هــم	مثــل	خيلــی	از	آدم	هــا	مواقعــی	
عصبانــی	مــی	شــوم	و	آرامــش	خــودم	را	از	دســت	مــی	دهــم	امــا	
ــرل	 ــم	را	کنت ــی	و	عصبانيت ــه	ناراحت ــم	ک ــی	کن هميشــه	ســعی	م

ــم. کن
*چقــدر بازیگــری در زندگــی شــما برایتــان  در 

اولویــت قــرار دارد؟

بعــد	از	خانــواده	ام	و	بعــد	از	همســرم	و	
ــت	و	 ــن	هس ــغل	م ــری	ش ــدم	بازيگ فرزن
ــواده	برايــم	در	اولويــت	قــرار	دارد	 بعــد	از	خان
،بازيگــری	برايــم	مهــم	اســت	امــا	بــه	خاطر	
آن	دســت	بــه	هــر	کار	و	هــر	تصميمــی	
نمی	زنــم	،مــن	اول	از	هــر	چيــز	آرامــش	
خــودم	و	خانــواده	ام	را	در	اولويــت	قــرار	مــی	

دهــم	و	بعــد	از	آن	کارم	را.

ــی کــه  ــه اینکــه زمان ــا توجــه ب *ب
شــما در فیلــم مریــم مقــدس 
بــازی کردیــد ســن کمــی داشــتید 
ــه از  ــد چگون ــاله بودی ــوزده س و ن
پــس بــازی چنیــن نقــش بــزرگ و 

ــد؟ ــنگینی برآمدی س
ــم	 ــن	فيل ــردان	اي ــت	کارگ ــک	و	هداي کم
جــزو	 کــه	 بحرانــی	 شــهريار	 آقــای	
کارگردانــان	بســيار	خوبــی	هســتند	امــا	
متاســفانه	در	ســالهای	اخيــر	بســيار	کــم	کار	کردنــد	،خيلــی	تاثيــر	
ــودم	و	 ــه	ب ــع	در	بازيگــری	کــم	تجرب ــادی	داشــت	مــن	آن	موق زي
ــا	آن	زمــان	کار	تصويــر	نداشــتم	و	 دانشــجوی	تئاتــر	بــودم	ولــی	ت
فقــط	قبــل	از	فيلــم	مريــم	مقــدس	يــک	مرتبــه	تئاتــر	کار	کــرده	
بــودم	و	کمــک	و	هدايــت	آقــای	بحرانــی	کمــک	بســزايی	در	بــازی	
مــن	داشــت	،تــا	بتوانــم	ايــن	نقــش	را	بــه	خوبــی	بــازی	کنــم	و	از	
ايــن	بابــت	بســيار	خوشــحالم	کــه	ايــن	نقــش	مانــدگار	شــد	و	بعــد	
از	15،16	ســال	هنــوز	تلويزيــون	ايــن	فيلــم	را	پخــش	مــی	کنــد	و	
مــردم	آن	را	تماشــا	مــی	کننــد	و	فيلــم	مريــم	مقــدس	را	همچنــان	

ــد. ــت	دارن دوس
ــه	ای		 ــريال	دارد	مجموع ــا	س ــم	ي ــک	فيل ــر	در	ي ــه	بازيگ ــازی	ک ب
ــم	 ــل	آن	فيل ــام	عوام ــای	تم ــل	کاره ــف	و	حاص ــوارد	مختل از	م
و	ســريال	هســت	،کارگــردان	،طــراح	صحنــه	،طــراح	لبــاس	
،فيلمنامــه	ای	کــه	وجــود	دارد	،موســيقی	فيلــم	و	هميــن	اواخــر	کــه	
ايــن	فيلــم	دوبــاره	پخــش	ميشــد	مــن	بيشــتر	توجــه	بــه	موســيقی	
فيلــم	مريــم	مقــدس		کــردم	و	ديــدم	کــه	چقــدر	موســيقی	فيلــم	
تأثيرگــذار	هســت	و	کمتــر	در	ايــن	ســالها	شــاهد	چنيــن	موســيقی	
هــای	مؤثــری	در	ســينما	و	تلويزيــون	بوديــم		همــه	ی	اينهــا	وقتــی	
خــوب	باشــد	مســلما	کار	بازيگــر	هــم	ديــده	مــی	شــود	ولــی	اگــر	
ــان	خــوب	 ــا	در	کارش ــوند	ي ــار	مشــکل	ش ــا	دچ ــدام	از	اينه ــر	ک 	ه
نباشــند	کار	بازيگــر	هــم	کمرنــگ	مــی	شــود	و	ديده	نمــی	شــود	و	من	
بســيار	خوشــحالم	کــه	کارم	را	از	مريــم	مقدس	شــروع	کــردم،و	بــا	اين	
نقــش	توانســتم	در	ذهــن	مخاطــب	ســينما	و	تلويزيــون	ماندگار	شــوم	
و	هنــوز	هــم	خيلــی	از	مــردم	وقتــی	مــرا	در	خيابــان	و	کوچــه	و	بازار	

مــی	بيننــد	هنــوز	مــرا	بــه	اســم	مريــم	مقــدس	مــی	شناســند.

*بعــد از اینکــه مریــم مقــدس پخــش شــد عکــس 
العمــل و اســتقبال مــردم و بــه خصــوص مســیحیان 

در مــورد ایــن فیلــم چگونــه بــود ؟
همــان	ســال	کــه	فيلــم	و	ســريال	مريــم	مقــدس	پخــش	شــد	از	
ــان	دعــوت	 ــه	کشــور	لبن ــم	ب ــن	فيل ــق	برنامــه	ای	عوامــل	اي طري
ــی	 ــان	خيل شــديم	،	هــم	مســيحيان	و	هــم	مســلمانان	کشــور	لبن
ايــن	کار	را	دوســت	داشــتند	،در	ايــران	هــم	مســيحيان	عزيز	بســيار	
ــد	از	 ــم	بع ــن	فيل ــر	دارم		اي ــه	خاط ــتند	و	ب ــن	کار	را	دوســت	داش اي
ــا	 ــف	دني ــور	مختل ــن	کش ــد	در	چندي ــران	ش ــران	اک ــه	در	اي اينک

ــد. ــش	داده	ش ــران	و	نماي اک
قصــه	مريــم	مقــدس	يــک	قصــه	جهانــی	اســت	و	تمــام	اديــان	
ــا	 ــی	ب ــد	،وقت ــت	دارن ــم	)س(	را	دوس ــرت	مري ــخصيت	حض ،ش
ــم	)س(	 ــرت	مري ــورد	حض ــان	در	م ــه	در	جه ــی	ک ــم	هاي فيل
ســاخته	شــده	فيلــم	مريــم	مقــدس	را	مقايســه	مــی	کنيــم	مــی	
ــی	ممکــن	هســت	 ــدارد	و	حت ــزی	کــم		ن ــم	کــه	از	آنهــا	چي بيني
ــن	 ــا	اي ــا	ب ــاير	فيلم	ه ــر	از	س ــم	باالت ــه	ه ــک	پل ــواردی	ي درم

ــد. ــوع	باش ــون	و	موض مضم
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امســال دســتان اصفهان از دســتاوردهای 
رونــق  بــه منظــور  جشــنواره فجــر 
ــن  ــرد ای ــینماهای س ــه س ــیدن ب بخش
روزهــای کشــور تهــی بــود و ایــن امــر 
حاصــل اختافــات مســئوالن در ارتبــاط 
ــت.  ــنواره اس ــن جش ــزاری ای ــا برگ ب

ــينمايی	 ــی	س ــياری	از	فيلم	هاي ــن	بس ــت	پايي ــه	کيفي ــه	ب ــا	توج ب
توليــد	شــده	در	کشــور	در	طــول	ســال	،	بــه	طــور	معمــول	جشــنواره	
ــيار	 ــد	بس ــت	می	توان ــن	وضعي ــه	اي ــيدن	ب ــامان	بخش ــر	در	س فج
کمــک		کننــده	باشــد	چراکــه	از	ســويی	کارگردانــان	ســعی	می	کنند	
بهتريــن	فيلم	هــای	خــود	را	بــرای	اکــران	در	ايــن	جشــنواره	آمــاده	
ــزاری	 ــز	شــور	و	نشــاط	حاصــل	از	برگ ــر	ني ــد	و	از	ســوی	ديگ کنن
ايــن	جشــنواره	ســالن	های	ســينمايی	را	بــه	ويــژه	در	شهرســتان	ها	

ــد. ــرم	می	کن ــنواره	گ ــزاری	جش ــای		برگ ــول	روزه در	ط
ــن	 ــتان،	همچني ــر	شهرس ــردر	ه ــنواره	فج ــل	از	جش ــق	حاص رون
ــيار	 ــز	بس ــال	ني ــول	س ــينمايی	در	ط ــای	س ــتقبال	از	فيلم	ه در	اس
تاثيرگــذار	اســت؛	درواقــع	بــه	عقيــده	کارشناســان	اســتقبال	مردمی	
ــرف	و	 ــدای	از	ح ــتان	ها	ج ــِم	جشــنواره	فجــر	در	شهرس ــر	فيل از	ه
ــا	قــوت	و	ضعــف	فيلــم،	در	گــرم	 حديث	هــای	جانبــی	در	ارتبــاط	ب
کــردن	ســينماهای	کشــور	تاثيــر	دارد	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	
جشــنواره	فجــر	اصفهــان	در	ســال	جــاری	بــه	جــز	يکــی	دو	مــورد،	

ــم. ــاهد	نبودي ــی	را	ش ــای	خوب ــران	فيلم	ه اک
ــون	 ــاط	شــيما	اســداللهی،	کارشــناس	ســينما	وتلويزي ــن	ارتب در	اي
ــی	کــه	در	جشــنواره	فجــر	در	 ــم	خوب ــد:	هــر	فيل ــه	مهــر	می	گوي ب
ــتقبال	 ــورد	اس ــز	م ــال	ني ــول	س ــود	در	ط ــران	ش ــتان	ها	اک شهرس
ــم	در	 ــت	فيل ــدای	از	معروفي ــتقبال	ج ــن	اس ــرد	و	اي ــی	گي ــرار	م ق

ــور	اســت. کش

ــت  ــرای دریاف ــی ب ــکان رایزن ــئوالن ام ــالف  مس اخت
ــرد ــلب ک ــان س ــوب را از اصفه ــای خ فیلم ه

ــا	بيــان	اينکــه	امســال	فيلم	هــای	خوبــی	در	جشــنواره	فجــر	 وی	ب
ــای	 ــع	اختالف	ه ــزود:	در	واق ــد،	اف ــش	درنيام ــه	نماي ــان	ب اصفه
ــه	 ــم	ادام ــزاری	مراس ــش	از	برگ ــک	روز	پي ــا	ي ــه	ت ــئوالن	ک مس
ــوب	را	از	 ــای	خ ــت	فيلم	ه ــرای	درياف ــی	ب ــکان	رايزن ــت	ام داش

ــرد. ــلب	ک ــان	س اصفه
ــب	 ــه	اغل ــان	اينک ــا	بي ــون	ب ــينما	و	تلويزي ــناس	س ــن	کارش اي
ــت،	 ــخ	داش ــی	تل ــان	پايان ــر	در	اصفه ــنواره	فج ــای	جش فيلم	ه
ــودن	 ــد	ب ــای	ب ــه	معن ــم	ب ــک	فيل ــخ	ي ــان	تل ــرد:	پاي ــح	ک تصري
ســاختار	و	يــا	محتــوای	فيلــم	نيســت	امــا	دو	نکتــه	را	در	خــود	نهفته	

دارد.
وی	اضافــه	کــرد:	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	اشــاره	کنيــم	کــه	در	دهــه	
ــت	 ــج	داش ــی	تروي ــردان	ايران ــان	کارگ ــی	در	مي 60	و	70	ديدگاه
ــخ	و	 ــی	تل ــه	پايان ــت	ک ــاهکار	دانس ــوان	ش ــی	را	می	ت ــه	فيلم ک

ــد. ــته	باش ــه	داش غافلگيران
ــه	های	 ــه	انديش ــدگاه	ب ــن	دي ــه	اي ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــداللهی	ب اس
ــراز	 ــردد،	اب ــا	برمی	گ ــل	دني ــه	قب ــش	ده ــا	ش ــج	ي ــی	در	پن غرب
داشــت:	اکنــون	ايــن	ديــدگاه	در	دنيــا	بــه	نوعــی	دچــار	تحول	شــده	
اســت	کــه	کارگــردان	در	فيلمــی	بســيار	تراژيــک	و	تلــخ	کــه	در	تمــام	
مــدت	پخــش	موجب	گريــه	مخاطــب	باشــد	همــواره	روزنــه	ای	از	اميد	
را	باقــی	مــی	گــذارد	بــه	گونــه	ای	کــه	پــس	از	پايــان	يــک	فيلــم	
ــی	دارد. ــه،	مخاطــب	در	درون	خــود	احســاس	خوب بســيار	غمگينان

ــا  ــاط ب ــصتی در ارتب ــه ش ــای ده ــدگاه ه ــوز دی هن
ــق دارد ــور رون ــا در کش ــخ فیلم ه ــان تل پای

وی	اضافــه	کــرد:	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	هنــوز	کــه	هنــوز	اســت	
ــد	و	 ــوج	می	زن ــا	م ــينمايی	م ــای	س ــه	60	در	فيلم	ه ــدگاه	ده دي

ــه	 ــند	ک ــان	می	رس ــه	پاي ــا	تلخــی	ب ــی	ب ــه	نوع ــا	ب ــی	فيلم	ه برخ
ــچ	راه	 ــام	می	رســد	و	وی	هي ــه	اتم ــم	ب ــرای	شــخصيت	فيل ــا	ب دني

ــدارد. ــزی	در	زندگــی	ن گري
ايــن	کارشــناس	ســينما	و	تلويزيــون	با	اشــاره	بــه	اينکه	ايــن	مطلب	
در	ديــن	و	آييــن	مــا	رد	شــده	اســت،	تاکيــد	کــرد:	جــای	اين	ســوال	
از	کارگردانــان	وجــود	دارد	کــه	چــرا	بــه	جــای	اينکــه	فيلم	هــای	مــا	
مــروج	ايــن	مطلــب	باشــند	کــه	تــا	زمانــی	کــه	اميــد	بــه	خداونــد	
هســت	راهــی	بــرای	زندگــی	وجــود	دارد	فيلم	هــای	غربــی	مــروج	

ــب	شــده	اند. ــن	مطل اي
ــود	 ــی	کــه	ســهم	اصفهــان	ب ــه	کــرد:	در	بســته	فيلم	هاي وی	اضاف
چنــد	فيلــم	از	جملــه	يــک	روز	بخصــوص،	فصــل	نرگــس	و	دعوت	
ــا	وجــود	مضمــون	 ــد	اعضــا	را	داشــتند	کــه	ب ــه	مضمــون	پيون نام

ــد. غمگيــن	دارای	ســاختار	و	مضــوع	خوبــی	بودن

ــای دو روز  ــی از فیلم ه ــان اصفهان ــتقبال مخاطب اس
ــنواره ــی جش پایان

گرچــه	تــا	روز	ششــم	برگــزاری	جشــنواره	فجــر	در	اصفهــان،	حتــی	
ــم	 ــا		فيل ــود	ام ــده	ب ــز	پرنش ــينما	ني ــای	س ــوم	صندلی	ه ــک	س ي
ــود	در	 ــردان	خ ــت	کارگ ــه	معروفي ــه	ب ــا	توج ــم	روز	ب ــرای	ني ماج
ســاخت	فيلم	هــای	مطرحــی	همچــون	ايســتاده	در	غبــار	توانســت	
ســينماهای	اصفهــان	را	انباشــته	از	جمعيــت	ســازد	بــه	نوعــی	کــه	
ــينما	 ــرف	س ــر	از	دوط	ط ــا	مت ــا	ده	ه ــينما	ت ــور	در	س ــف	حض ص
ســاحل	ادامــه	داشــت؛	ايــن	رونــد	گرچــه	بــا		اســتقبالی	کمتــر	برای	
فيلم	هــای	»خــوب،	بــد،	جلــف«	و	آيــدا	و	ســارا	نيــز	بــا	تکــرار	شــد	
امــا	ايــن	اســتقبال	بــرای	دو	فيلــم	مذکــور	دليــل	ديگــری	داشــت.

مزه تلخ فیلم های جشنواره 35 در اصفهان
ــر	 ــنواره	فج ــای	جش ــان	فيلم	ه ــی	از	مخاطب ــوی	يک ــرا	موس زه
کــه	دو	روز	پــس	از	جشــنواره	فجــر	بــرای	مشــاهده	فيلــم	»چهــار	
ــه	مهــر	 ــه	ســينما	ســپاهان	آمــده	اســت	ب ــداد«	ب ــی	در	بغ اصفهان
می	گويــد:	امــروز	بــا	خانــواده	بــرای	ديــدن	فيلــم	چهــار	اصفهانــی	
ــر	از	 ــنواره	فج ــای	جش ــخ	فيلم	ه ــزه	تل ــايد	م ــدم	ش ــداد	آم در	بغ

ــود. ــارج	ش ــودم	خ وج
وی	بــا	بيــان	اينکــه	از	کودکــی	عالقــه	بســياری	بــه	فيلــم	وســينما	
داشــته	اســت	هر	ســاله		بــرای	تماشــای	اغلــب	فيلم	های	جشــنواره	
ــا	هفــت	ســال	 ــه	ســينما	مــی	رود،	گفــت:	حــدود	شــش	ي فجــر	ب
پيــش	کــه	جشــنواره	بــه	اصفهــان	آمــد	بيــش	از	30	تــا	چهــل	فيلم	
بــه	نمايــش	درمــی	آمــد	و	افتتاحيــه	و	اختتاميــه	بــرای	جشــنواره	را	

ــر	رونــق	جشــنواره	می	افــزود. شــاهد	بوديــم	کــه	ب

ــد	کــرد:	 ــی	مخاطــب	جشــنواره	فجــر	تاکي ــن	شــهروند	اصفهان اي
ــت	دادم	 ــنواره	را	از	دس ــای	دو	روز	اول	جش ــم	ه ــن	فيل ــال	م امس
چراکــه	مســئوالن	تکليــف	خــود	را	نميدانســتند	و	تــا	لحظــه	آخــِر	

ــالف	داشــتند. ــا	يکديگــر	اخت ــی	ب ــزاری	جشــنواره	گوي برگ
وی	بــا	انتقــاد	از	تعــداد	فيلم	هــای	اکــران	شــده	در	اصفهــان	گفــت:	
شــهرهای	کوچــک	مجــاور	اصفهــان	کــه	روزی	جــزو	اســتان	مــا	
بودنــد	امســال	۲4	فيلــم	بــر	پــرده	اکــران	داشــتند	در	حاليکــه	رونــد	
اکــران	جشــنواره	اصفهــان	آن	هــم	بــا	کلــی	منــت	مســئوالن	بــه	

جايــی	رســيد	کــه	تنهــا	16	فيلــم	در	ســينماهای	اکــران	شــد.
موســوی	تاکيــد	کــرد:	از	ســويی	فيلــم	هــای	بــه	نمايــش	درآمــده	
ــد	 ــم	خــوب	ب ــا	اينکــه	اصفهانی	هــا	از	فيل ــود	و	ب بســيار	ضعيــف	ب
جلــف	اســتقبال	کردنــد	امــا	بــه	نظــر	مــن	ايــن	فيلــم	حرفــی	برای	
ــه	در	 ــری	اســت	ک ــی	مخاطــب	ديگ ــن	نداشــت.نيما	مازندران گفت

ــار	ســينما	حضــور	دارد. کن

ســینماهای اصفهــان در ایــام جشــنواره فجــر خالــی 
از جمعیــت بــود

وی	کــه	هشــت	فيلــم	از	جشــنواره	فجــر	را	مشــاهده	کــرده	اســت	
بــه	مهــر	مــی	گويــد:	ســينماهای	اصفهــان	در	ايــام	جشــنواره	فجــر	
ــای	 ــه	فيلم	ه ــی	ک ــا		در	دو	روزپايان ــود	و	تنه ــت	ب ــی	از	جمعي خال
ماجــرای	نيــم	روز	و	خــوب	بــد	جلــف	بــه	نمايــش	درآمــد	صندلــی	

خالــی	در	ســينما	باقــی	نمانــد.

احســاس پــوچ مخاطبــان پــس از فیلــم »خــوب، بد، 
جلــف«

وی	افــزود:	مــن	فيلــم	ارزشــی	ماننــد	ماجــرای	نيــم	روز	را	از	خــوب،	
بــد	جلــف	جــدا	مــی	دانــم	چراکــه	فيلــم	مهدويــان	از	نظــر	ســاخت،	
فيلمنامــه	بســيار	زيبــا	و	طراحــی	لبــاس	ايــن	فيلــم	بــه	نظــر	مــن	
ــال	60	را	 ــای	س ــوب	فض ــيار	خ ــگفت	انگيز	و	بس ــی	ش ــه	نوع ب

تداعــی	مــی	کــرد.
»خــوب،	بــد،	جلــف«	فيلمــی	بــود	کــه	در	تمــام	مــدت	مخاطــب	
را	مــی	خندانــد	امــا	در	نهايــت	هيــچ	چيــز	بــرای	تماشــاگران	باقــی	
نمــی	گــذارد	و		مخاطــب	بــا	احســاس	پوچــی	ســينما	را	تــرک	مــی	

کنــد.
ــنواره	 ــم	در	جش ــه	فيل ــد:	س ــی	گوي ــاط	م ــن	ارتب ــداللهی	در	اي اس
فجــر	امســال	مــورد	اســتقبال	مخاطبــان	قــرار	گرفــت	کــه	شــامل	
ــان،	»خــوب،	 ــی	مهدوي ــه	کارگردان ــم	روز	ب فيلم	هــای	ماجــرای	ني
بــد،	جلــف«	بــه	کارگردانــی	پيمــان	قاســم	خانــی	و	ســارا	و	آيــدا	بــه	

کارگردانــی	مازيــار	ميــری	اســت.

دستاناصفهانازدستاوردهایجشنوارهفجرتهیماند/خاموشیچراغسینما

فاطمه کازرونی
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فیلــم مهدویــان پایانــی تلــخ دارد امــا 
ــینما را  ــعف س ــاس ش ــا احس ــب ب مخاط

ــد ــی کن ــرک  م ت
در	ايــن	ميــان	فيلــم	مهدويــان	از	جمله	فيلم	هايی	اســت	
کــه	گرچــه	پايــان	تلخــی	دارد	امــا	مخاطــب	با	احســاس	
شــعف	و	شــور	ســينما	را	تــرک		مــی	کنــد	چراکــه	فيلــم	
ــا	مفهــوم	اميــد	را	در	 ــر	ســاختار	مناســب	همان عــالوه	ب
خــود	دارد	ضمــن	اينکــه	به	خوبــی	اتقاقــات	ســال	60	را	

بــه	تصويــر	کشــيده	اســت.
ــا	 ــف«	تنه ــد،	جل ــوب،	ب ــم	»خ ــتقبال	از	فيل ــل	اس دلي
ــه	نوعــی	 ــودن	آن	خالصــه	مــی	شــود	ب در	خنــده	دار	ب
کــه	مخاطبــان	خســته	از	فيلــم	هــای	تلــخ	جشــنواره	به	
ســينما	مــی	آينــد	تــا	ســاعتی	شــاد	باشــند	گرچــه	شــايد	
بــا	همــان	احســاس	خــوب	ماجــرای	نيــم	روز	ســينما	را	

ــد. ــرک	نکنن ت
ــنواره	 ــه	در	جش ــت	ک ــی	اس ــن	فيلم ــارا	آخري ــدا	و	س آي
فجــر	بــه	نمايــش	درآمــد	از	ايــن	رو	مخاطبــان	اصفهانی	
ــه	دليــل	تبليغــات	نامناســب	در	روزهــای	پايانــی	 کــه	ب
جشــنواره	متوجــه	برگــزاری	جشــنواره	فجــر	در	اصفهان	
ــه	 ــا	جشــنواره	را	ب ــد	ت ــی	آين ــينما	م ــه	س ــد	ب نشــده	ان
طــور	کامــل	از	دســت	ندهنــد	درحاليکــه	ايــن	فيلــم	نيــز	

ــدارد. ــو	را	در	برن داســتانی	ن
ــر	 ــدان	ب ــروزی	وج ــی	پي ــه	نوع ــه	ب ــارا	گرچ ــدا	و	س آي
منافــع		شــخصی	را	حتــی	بــا	وجــود	ايجــاد	ســخت	ترين	
شــرايط	بــه	نمايــش	می	گــذارد	امــا	ششــخصيت	اصلــی	
ــن	کار	همــه	داشــته	های	خــود	را	از	دســت	 ــا	اي ــم	ب فيل
ــی	 ــردم	جاي ــه	م ــون	و	ن ــوی	قان ــه	از	س ــد	و	ن می	ده
ــدای	 ــود	را	ف ــاد	خ ــی	ش ــه	زندگ ــرد	ک ــن	ف ــرای	اي ب
ــه	 ــه	البت ــد	ک ــی		کن ــت	نم ــرده	اســت	درياف ــدان	ک وج
ــود	 ــوب	می	ش ــا	محس ــرد	م ــوع	عملک ــری	در	ن تلنگ
ــب	 ــرخوردگی	مخاط ــاس	س ــب	احس ــم	موج ــا	فيل ام

می	شــود.

ــی  ــکان درآمدزای ــئوالن ام ــات مس اختالف
ــان  ــی جه ــت فرهنگ ــینمایی را از پایتخ س

ــت ــالم گرف اس
ــای	 ــود	فيلم	ه ــت	کمب ــر	نتوانس ــنواره	فج ــال	جش امس
پرمخاطــب	در	طــول	ســال	گذشــته	را	بــرای	ســينمای	

اصفهــان	جبــران	کنــد.
در	واقــع	ســينماهای	اصفهــان	در	طــول	ســال	گذشــته	
و	 جشــنواره	ای	 فيلم	هــای	 از	 اســتقبالی	 چنــدان	
ــروف	 ــای	مع ــی	فيلم	ه غيرجشــنواره	ای	نداشــت	و	برخ
ــر	 ــه	ب ــک	هفت ــا	ي ــس	تنه ــت	ماهگــی	و	نف ــد	هف مانن

ــد. ــی	بودن ــينما	باق ــرده	س پ
گرچــه	مســئوالن	ايــن	امــر	را	ناشــی	از	کمبــود	ســينما	
در	اصفهــان	و	تــالش	بــرای	اکــران	تمــام	فيلــم	هــا	می	
داننــد	امــا	اســتقبال	چندانــی	نيــز	از		ســوی	مخاطبــان	از	

ايــن	فيلــم	هــا	شــاهد	نبوديــم.
اميــد	مــی	رود	در	طــول	ســال	آينــده	بــا	اکــران	
ــن	جشــنواره	فجــر	 فيلم	هــای	شــاخص	ســی	و	پنجمي
کــه	در	روزهــای	بهمن	مــاه	95	جالــی	خالــی	آن	هــا	در	
ــينماهای	 ــق	س ــاهد	رون ــود،	ش ــوس	ب ــان	محس اصفه
اصفهــان	باشــيم	گرچــه	هيــچ	گاه	اکــران	ايــن	
ــن	زمــان	 ــر	رونق	تري ــی	آنهــا	را	در	پ فيلم	هــا	جــای	خال

ــرد. ــد	ک ــر	نخواه ــان	پ ــينماهای	اصفه س
در	واقــع	اختالفــات	مســئوالن	بــرای	برگزاری	جشــنواره	
فجــر	در	اصفهــان	کــه	تــا	لحظــه	آخــر	و	حتــی	در	زمان	
اکــران	فيلم	هــای	جشــنواره	فجــر	بــا	کنايه	هــای	
مختلــف	بــه	يکديگــر	ادامــه	داشــت	گريبــان	خــود	آنهــا	
و	امــکان	درآمدزايــی	ســينمايی	را	از	پايتخــت	فرهنگــی	

جهــان	اســالم	را	گرفــت.

لباس هــای محلــی آذربایجان شــرقی در 
حالــی بــه دســت فراموشــی ســپرده مــی 
ــی  ــای فرهنگ ــی از نماده ــه یک ــوند ک ش
منطقــه بــوده و حتــی مــی تواننــد بــه 
عنــوان یکــی از ظرفیــت هــای ویــژه 
ــد.  گردشــگری مــورد توجــه قــرار گیرن

کافــی	اســت	يکــی	دو	ســاعت	در	خيابــان	هــای	تبريــز	قــدم	بزنــی	
تــا	تمــام	طــرح	هــا	و	مــدل	هــای	لبــاس	را	بــرای	چنــد	بــار	مــرور	
کنــی،	طراحــی	و	مــدل	هايــی	کــه	همــه	از	نوعــی	ابتــال	بــه	تکــرار	
ــگ	هــای	 ــه	از	فرهن ــت	گرفت ــا	عاري ــد	و	بيشــتر	آنه ــی	برن ــج	م رن
غربــی	و	غيــر	بومــی	هســتند	و	در	خوشــبينانه	تريــن	حالــت	تقليدی	

داخلــی	از	مدهــا	و	طراحــی	هــای	خارجــی	هســتند.
ــای	 ــش	ه ــاس	و	پوش ــاز	لب ــه	از	ديرب ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال اي
آذری	بويــژه	در	مناطــق	روســتايی	و	محلــی،	بــه	دليــل	تنــوع	در	
رنــگ	و	طــرح	بــه	عنــوان	يــک	مشــخصه	فرهنگــی	ايــن	منطقــه	
ــد	پرســيد	چــه	اتفاقــی	رخ	داده	 محســوب	مــی	شــده	و	حــال	باي
کــه	ايــن	تنــوع	و	غنــای	طــرح	و	رنــگ	در	البســه	محلــی	جــای	
خــود	را	بــه	مانتوهــای	جلــو	بــاز	و	شــلوارهای	جين	پــاره	پــاره	ای	
داده	کــه	بنــام	اجنــاس	تــرک	و	امثــال	آن	در	کارگا	هــا	و	خياطــی	
هــای	گوشــه	کنــار	شــهر	توليــد	و	در	ويتريــن	هــای	شــيک	مراکز	
تجــاری	عرضــه	مــی	شــوند.	ويتريــن	هايــی	کــه	در	آنهــا	جايــی	
بــرای	لبــاس	هــای	رنگيــن	و	شــاد	و	البتــه	متناســب	بــا	فرهنــگ	
مــردم	ايــن	خطــه	وجــود	نــدارد	و	در	ايــن	ميــان	بــی	تمايلــی	بــه	
توليــد	لبــاس	هــای	محلــی	و	کــم	توجهــی	رســانه	هــا	بــه	تبليــغ	
و	اشــاعه	ايــن	نــوع	از	البســه	همــه	از	مــواردی	هســتند	کــه	ذهــن	
را	بــه	ســمت	يــک	ســئوال	ســوق	مــی	دهنــد:	بــه	راســتی	گــره	
کار	کجاســت	کــه	ايــن	المــان	هــای	فرهنگــی	مســير	نســيان	را	

در	پيــش	گرفتــه	انــد.

لباس های محلی از قافله مد عقب مانده اند
ايــن	ســئوالی	اســت	کــه	در	وهلــه	اول	پاســخ	آن	را	از	يکــی	از	توليــد	
کننــدگان	و	فروشــندگان	لبــاس	در	تبريــز	جويــا	مــی	شــويم	و	وی	
اشــباع	بــازار	با	طرح	هــای	خارجــی	و	البتــه	تبليغــات	گســترده	پيدا	و	

پنهــان	را	مهمتريــن	دليــل	آن	عنــوان	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد:	وقتی	
ــی	 ــا	طــرح	هــا	و	مدهاي ــازار	ب ــدار	در	ب ــوان	يــک	خري ــه	عن شــما	ب
ــود	 ــه	خ ــن	را	ب ــش	ويتري ــن	بخ ــه	مهمتري ــوی	ک ــی	ش ــرو	م روب
اختصــاص	داده	انــد	و	از	ســوی	ديگــر	هميــن	طــرح	هــا	و	مدهــا	را	
بــر	تــن	افــراد	مشــهور	و	کســانی	کــه	در	رســانه	هــا	حضــور	دارنــد،	
مــی	بينيــد،	بالطبــع	بدنبــال	خريــد	چنين	لبــاس	هايــی	خواهيــد	بود	
تــا	لبــاس	هــای	مربــوط	بــه	چنــد	دهــه	قبــل،	حتــی	اگــر	طــرح	هــا	

و	جلــوه	هــای	بهتــری	داشــته	باشــند.
ــری	 ــت	گي ــرد	و	جه ــه	را	در	رويک ــن	مولف ــی	زاده	همي ــدی	تق مه
توليــد	کننــدگان	و	فروشــندگان	لبــاس	نيــز	موثــر	مــی	دانــد	و	مــی	
ــال	ســود	بيشــتر	 ــه	دنب ــه	اول	ب ــز	در	وهل ــد:	مــن	فروشــنده	ني افزاي
هســتم	و	کامــاًل	طبيعــی	اســت	جنســی	را	در	معــرض	ديد	مشــتری	
ــه	 ــز	ب ــی	ني ــه	عموم ــروش	بيشــتری	دارد	و	ذائق ــه	ف ــرار	دهــم	ک ق
اســتفاده	از	آن	گرايــش	دارد،	ذائقــه	ای	کــه	اکنــون	از	طريــق	تبليغات	
ــی	 ــازی	و	حت ــی	و	فضــای	مج ــای	اجتماع ــبکه	ه ــواره	ای،	ش ماه
رســانه	هــای	داخلــی	بــرای	اســتفاده	از	يــک	نــوع	پوشــش	خــاص	

تحريــک	مــی	شــود.
ــاس	 ــندگان	لب ــدگان	و	فروش ــد	کنن ــت	تولي ــورد	رغب وی	در	م
ــفانه	 ــد	اســت:	متاس ــز	معتق ــی	ني ــای	محل ــه	عرضــه	البســه	ه ب
ــر	 ــد	و	اگ ــده	ان ــب	مان ــد	عق ــه	م ــا	از	قافل ــاس	ه ــوع	از	لب ــن	ن اي
ــد	 ــرای	خري ــًا	ب ــت،	مطمئن ــتفاده	از	آنهاس ــال	اس ــه	دنب ــی	ب کس
آنهــا	در	مراکــز	تجــاری	و	فــروش	لبــاس	مرکــزی	و	بنــام	شــهر	
ــد	 ــنتی	بتوان ــای	س ــايد	در	بازاره ــت	و	ش ــد	داش ــی	نخواه توفيق
تــک	و	تــوک	لباســی	از	ايــن	دســت	بيابــد	کــه	بيشــتر	در	ميــان	
ــر	 ــی	روســتاها	و	مناطــق	حاشــيه	ای	و	عشــاير	رواج	دارد.	ه اهال
ــن	 ــن	اي ــاس	هــا	در	بي ــن	لب ــج	اســتفاده	از	اي ــه	تدري ــد	کــه	ب چن
افــراد	نيــز	در	حــال	کاهــش	اســت	و	هميــن	مــوارد	کافــی	اســت	
تــا	عرضــه	چنيــن	لبــاس	هايــی	بــرای	توليــد	کننــده	و	فروشــنده	

ــی	نداشــته	باشــد. ــز	جذابيت ني

ــان  ــا همونوع ــت ب ــوان رقاب ــی ت ــای محل ــاس ه لب
ــد ــی را ندارن واردات

ــی	در	 ــرات	متفاوت ــز	نظ ــاس	ني ــداران	لب ــن	خري ــن	بي ــه	در	اي البت
ــی	 ــه	يک ــوری	ک ــه	ط ــد	ب ــی	دارن ــای	محل ــاس	ه ــوص	لب خص
ــه	 ــبت	ب ــی	نس ــی	عموم ــی	رغبت ــر	ب ــی	ب ــزی	مبن ــوان	تبري از	بان

البسهمحلی؛نمادهاییازفرهنگآذربایجانکه
نیازمندبهروزرسانیاند

حسن عبدالهی
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فرهنللگ و هنللر ایللران

ــد	انتظــار	داشــته	 ــد:	نباي ــی	گوي ــوع	پوشــش	م ــن	ن ــتفاده	از	اي اس
ــا	گــروه	 ــا	پســر	جــوان	امــروزی	کــه	مــدام	ب ــر	ي باشــيد	کــه	دخت
ــر	اســت	و	هــر	 ــن	فضاهــا	درگي هــای	اجتماعــی	و	محتواهــای	اي
ــتفاده	 ــه	اس ــد،	نســبت	ب ــی	بين ــد	را	م ــرح	جدي ــد	و	ط ــک	م روز	ي
از	لبــاس	هايــی	کــه	مربــط	بــه	ســال	هــا	قبــل	اســت،	عالقــه	ای	

ــد. ــان	ده نش
وی	در	ادامــه	مــی	افزايــد:	در	ايــن	ميــان	عــده	کثيــری	از	
ــدون	در	 ــی	ب ــای	غيربوم ــرح	ه ــام	از	ط ــا	اله ــز	ب ــان	ني طراح
ــه	 ــر	منطق ــه	ه ــوط	ب ــوش	مرب ــا	و	نق ــرح	ه ــن	ط ــر	گرفت نظ
ــتفاده	 ــا	اس ــد	و	ب ــی	دارن ــگ	غرب ــه	ســعی	در	رواج	فرهن ناآگاهان
ــواع	لبــاس	 ــودن	برخــی	ان ــزار	تبليغــات	و	همچنيــن	ارزان	ب از	اب
هــا	ماننــد	مانتوهــای	مــد	شــده	امــروزی	بيــن	دختــران	جــوان،	
ــی	 ــای	محل ــاس	ه ــت	لب ــه	و	دوخ ــه	پارچ ــا	هزين ــه	ب در	مقايس
ارزان	قيمــت	مــردم	را	ترغيــب	بــه	خريــد	لبــاس	هــای	وارداتــی	

ــد. ــی	کن ــی	م کيلوي
ايــن	زن	جــوان	تاکيــد	مــی	کنــد:	بــی	توجهــی	رســانه	هايــی	چون	
صــدا	و	ســيما	بــه	تبليــغ	لبــاس	هــای	محلــی	و	جــای	خالــی	ايــن	
نــوع	پوشــش	هــا	در	برنامــه	هــای	تلوزيــون،	تغييــر	مولفــه	هــای	
ــود	و	 ــت	س ــی،	اولوي ــای	غرب ــرح	ه ــه	ط ــان	ب ــل	جوان ــد،	تماي م
نفــع	مالــی	در	مقابــل	طــرح	و	تنــوع	البســه	بــرای	توليــد	کننــدگان	
ــی	ارزان	 ــی	و	ترک ــای	چين ــاس	ه ــدن	لب ــندگان	و	وارد	ش و	فروش
قيمــت	همــه	دســت	بــه	دســت	هــم	مــی	دهنــد	تــا	شــما	کمتــر	

اثــری	از	لبــاس	هــای	محلــی	در	زندگــی	امــروز	ببينيــد.
	

لبــاس هــای محلــی و اســتفاده از طــرح هــای 
تکــراری کــه محکــوم بــه زوال هســتند

وقتــی	از	ايــن	بانــوی	تبريــزی	در	مــورد	رغبــت	خــود	برای	اســتفاده	
از	لبــاس	هــای	محلــی	متناســب	با	مــد	روز	مــی	پرســيم،	وی	کاماًل	
ــک	کار	و	 ــد	باتي ــه	هنرمن ــی	ک ــد،	موضوع ــی	کن ــتقبال	م از	آن	اس
طــراح	لبــاس	تبريزی	نيــز	بــر	آن	تاکيــد	دارد	و	مــی	گويــد:	ظرفيت	
ــای	 ــاس	ه ــتفاده	از	لب ــرش	و	اس ــرای	پذي ــی	ب ــاده	باالي ــوق	الع ف
محلــی	بيــن	مــردم	آذربايجــان	شــرقی	و	حتــی	ســاير	نقــاط	کشــور	
نيــز	وجــود	دارد	البتــه	اگــر	بتوانيــم	نمادهــا	و	المــان	هــای	تاريخی	و	
فرهنگــی	خــود	را	بــه	روز	و	متناســب	بــا	شــرايط	فعلــی	ارائــه	کنيــم	
زيــرا	ســال	هاســت	همــان	طــرح	و	کارهــای	تکــراری	کــه	بــا	زمان	
ــی	 ــن	طــرح	هاي ــه	مــی	شــوند	و	چني ــدارد،	ارائ خــود	همســويی	ن

محکــوم	بــه	زوال	هســتند.
ــه	مــی	شــود	کــه	برندهــای	 ــد:	چگون ــوری	زاده	مــی	افزاي ــی	ن عل
ــی	 ــرداری	م ــز	الگــو	ب ــران	و	تبري ــام	از	طــرح	هــای	مســاجد	اي بن
کننــد	و	بــا	بهــره	گيــری	از	آنهــا	توليــدات	جديــد	ارائــه	مــی	کننــد	و	
مــا	نمــی	توانيــم	بــا	رعايــت	همــان	المــان	هــا	و	الگوهــای	پذيرفته	
شــده	بــا	زندگــی	مــدرن	و	شــهری	لباس	هــای	محلــی	خــود	را	ارائه	
کنيــم	و	در	ايــن	بيــن	دســتاويز	کــردن	بهانــه	هايــی	چــون	تهرانيزه	
ــا	را	 ــرح	ه ــرر	ط ــی	در	تک ــانه	مل ــر	رس ــا	و	تاثي ــش	ه ــدن	پوش ش
نيــز	نمــی	پذيــرم	و	معتقــدم	متاســفانه	طراحــان	ايرانــی	در	نوعــی	

توهــم	بــه	ســر	مــی	برنــد	بــه	ايــن	معنی	کــه	بــرای	مثــال	در	ســال	
ــه	ايــران	همــه	افتخــار	مــی	 هــای	ابتدايــی	ورود	هنــر	گرافيــک	ب
ــاری	 ــچ	اســلوب	و	معي ــر	باشــند	و	هي ــد	کــه	گرافيــک	ديزاين کردن
ــا	اعطــای	چنيــن	جايــگاه	و	عنوانــی	نيــز	 در	خصــوص	تعييــن	و	ي

ــدارد. وجــود	ن
وی	کــه	تحصيــالت	عاليــه	در	حــوزه	طراحــی	لبــاس	را	گذرانــده	و	
در	حــوزه	طراحــی	و	توليــد	لبــاس	نيــز	برنــدی	بــا	عنــوان	»ژينــور«	
ــه	ثبــت	رســانده،	در	تشــريح	ايــن	نظــر	مــی	گويــد:	کــم	 را	نيــز	ب
لطفــی	خــود	طراحــان	نيــز	در	ايــن	موضــوع	دخيــل	اســت	و	نمونــه	
آن	را	در	لبــاس	هــای	فــرم	المپيــک	شــاهد	بوديــم	کــه	ابتدا	لباســی	
بــا	ايــرادات	فــراوان	رونمايــی	شــد	و	ســپس	در	مدتــی	کوتــاه	پــس	
از	کنــار	گذاشــتن	طــرح	اوليــه،			بالفاصلــه	طرحــی	ديگــر	ارائه	شــد	

کــه	در	هيــچ	جــای	دنيــا	چنيــن	چيــزی	ممکــن	نيســت.
نــوری	زاده	نمــود	بــی	ســر	و	ســامانی	حــوزه	طراحــی	لبــاس	را	در	
خصــوص	البســه	محلــی	بيشــتر	می	دانــد	و	مــی	افزايــد:	متاســفانه	
بســياری	از	افــراد	بــدون	علــم	و	آگاهــی	وارد	ايــن	حــوزه	شــده	انــد	
و	از	ســوی	ديگــر	در	ايــران	توليــد	کننــده	هــا	و	فروشــنده	هــا	نيــز	
بطــور	کلــی	بدليــل	عــدم	اعتمــاد	بــه	نفــس	و	نبــود	روحيه	ريســک	
ــه	توليــد	و	عرضــه	لبــاس	هــای	محلــی	اقبــال	 پذيــری	چنــدان	ب
ندارنــد	و	بــه	هميــن	دليــل	حتــی	مــن	بــه	عنــوان	يــک	توليدکننده	
و	فروشــنده	لبــاس	ترجيــح	خواهــم	داد	طــرح	هــای	پذيرفتــه	شــده	
ــوآوری	در	 ــداع	و	ن ــال	اب ــه	دنب ــا	ب ــم	ت ــو	خارجــی	را	اســتفاده	کن ول

لبــاس	هــای	محلــی	باشــم.
وی	افزايــش	تعــداد	مــزون	هــای	لبــاس	را	نيــز	نيمــه	پــر	ليــوان	در	
ايــن	حــوزه	مــی	دانــد	و	معتقــد	اســت	کــه	ايــن	امــر	مــی	توانــد	در	

بلنــد	مــدت	موجــب	پيشــرفت	هنــر	صنعــت	لبــاس	هــای	محلــی	
شــود	و	خاطــر	نشــان	مــی	کنــد:	البتــه	نکتــه	مهــم	اينجاســت	کــه	
تحقــق	چنيــن	مهمــی	نيازمنــد	ايجــاد	فرهنــگ	و	نــگاه	هنــری	در	
بيــن	مــردم	و	توليدکننــدگان	و	فعــاالن	و	دســت	انــدرکاران	حــوزه	

لبــاس	هــای	محلــی	اســت.
ايــن	هنرمنــد	باتيــک	کار	تبريــزی	در	پايــان	مــی	گويــد:	متاســفانه	
در	رســانه	هايــی	چــون	صــدا	و	ســيما	نيــز	چنــدان	بــه	ايــن	موضوع	
پرداختــه	نمــی	شــود	و	از	ســويی	نيــز	برخــی	مفاهيــم	در	گــذر	زمان	
ــه	در	دو	نســل	 ــه	ک ــال	همــان	گون ــرای	مث ــد	و	ب ــی	رون ــن	م از	بي
بعــد،	واژه	عمــه	و	عمــو	چنــدان	قابــل	لمــس	نخواهــد	بــود،	در	مورد	
لبــاس	هــای	محلــی	نيــز	اگــر	حرکــت	و	رونــد	فعلــی	ادامــه	داشــته	
باشــد،	هميــن	موضــوع	مــی	توانــد	رخ	دهــد	و	فرهنــگ	نهــان	در	
ــوان	يکــی	از	المــان	هــای	فرهنــگ	 ــه	عن ــز	ب ــاس	هــا	ني ــن	لب اي

بومــی	محکــوم	بــه	نابــودی	خواهــد	بــود.
در	پايــان	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	اشــاره	کــرد	کــه	تبريــز	در	ســال	
۲01۸	پايتخــت	گردشــگری	جهــان	اســالم	خواهــد	بــود	و	
ــا	 ــرای	احي ــوه	ب ــی	بالق ــد	ظرفيت ــی	توانن ــی	م ــن	رويدادهاي چني
و	بازمعرفــی	المــان	هايــی	فرهنگــی	چــون	لبــاس	هــای	محلــی	
باشــند،	موضوعــی	کــه	بالفعــل	شــدن	آن	نيازمنــد	برنامــه	ريــزی	
ــدن	 ــای	کار	آم ــدرکاران،	پ ــت	ان ــوی	دس ــی	از	س ــای	اساس ه
ــرف	و	 ــگ	مص ــاد	فرهن ــز	ايج ــاک	و	ني ــت	پوش ــاالن	صنع فع
اســتفاده	البســه	هــای	محلــی	اســت.	مــواردی	کــه	همــه	آنهــا	
ــاز	 ــورد	ني ــی	م ــرد	مقاومت ــی	از	رويک ــه	هاي ــوان	نمون ــی	ت را	م
جامعــه	در	حــوزه	هــای	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	البتــه	اقتصــادی	

ــرد. ــداد	ک قلم
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دیگــر  ســیاه بازی  نمایشــی  هنــر 
رونــق گذشــته را نــدارد و مبــارک  
حال وروزشــان  نیــز  شمشــادخان  و 

نیســت.  خــوش 
مازنــدران بــا پیشــینه تمدنــی کهــن 
هنرمندانــی  و  بازمانده هــا  میزبــان 
ســیاه بازی  هنــر  کلیــد  کــه  اســت 
کشــور در دســت آنــان اســت و اگرچــه 
ــر ســیاه بازی و نمایش هــای ســنتی روزهــای ناخوشــی  هن
ــی  ــنواره مل ــومین جش ــی س ــا برپای ــد ام ــپری می کن را س
ســیاه بازی، روزنــه امیــدی فراســوی پویایــی و رونــق 

ــد. ــاز می کن ــی ب ــر روبــه فراموش ــن هن ــاره ای دوب

ــا	 ــل	و	ب ــال	قب ــت	س ــياه	بازی	هش ــر	س ــنواره	هن ــن	جش اولي
ــان	 ــر	ســياه	بازی	کشــور	ســعدی	افشــار	و	محمــد	جوني ــدد	پي م
ــل	و	 ــن	جشــنواره	ســال	قب ــود،	دومي ــدران	برگزارشــده	ب در	مازن
اکنــون	دوبــاره	پيشکســوتان	ايــن	هنــر	دورهــم	جمــع	شــدند	تــا	

ــد. ــياه	بازی	را	برافروزن ــر	س ــی	هن ــه	خاموش ــمع	روب ش
ــتان،	 ــامل	گلس ــور	ش ــتان	کش ــی	از	6	اس ــروه	نمايش ــت	گ هف
همــدان،	يــزد،	زنجــان،	ســمنان	و	تهــران	بــرای	حضــور	در	ايــن	
جشــنواره	ملــی	معرفــی	شــدند	کــه	طــی	مــدت	4	روزبــه	رقابــت	
خواهنــد	پرداخــت	و	منتخبيــن	ايــن	جشــنواره	هــم	بــه	جشــنواره	
ــور	 ــنتی	کش ــی	و	س ــای	آئين ــی	نمايش	ه ــری	و	بين	الملل سراس
کــه	در	تهــران	برگــزار	می	شــوند	از	ســوی	ايــن	دبيرخانــه	معرفــی	

خواهنــد	شــد.
ــور	کــه	بيــش	از	60	ســال	در	حــوزه	کارهــای	 ــه	صفرپ عطــاء	ال
نمايشــی	فعاليــت	دارد	و	در	ســومين	جشــنواره	سراســری	
ــت	 ــرده	اس ــرکت	ک ــان	ش ــات	و	روب ــش	نب ــا	نماي ــياه	بازی	ب س
ــه	کار	 ــی	ام	را	ب ــابقه	نمايش ــال	س ــال	از	6۲	س ــد:	50	س می	گوي
ــعدی	 ــفی	و	س ــوم	يوس ــا	مرح ــوده	ام	و	ب ــغول	ب ــياه	بازی	مش س

ــته	ام. ــکاری	داش ــز	هم ــار	ني افش
ــا	 ــياه	ب ــان	اينکــه	س ــارک	بابي ــش	شمشــادخان	و	مب ــر	نق بازيگ
ــد	 ــرح	می	کن ــه	را	مط ــکالت	جامع ــائل	و	مش ــز	مس ــان	طن زب
ــه	را	درک	 ــر	مســائل	جامع ــز	بهت ــان	طن ــا	زب ــردم	ب ــد:	م می	گوي
ــه	 ــم	اســت	ک ــع	شــخصی	عال ــش	درواق ــياه	نماي ــد	و	س می	کنن
ــود	 ــم،	ســياه	تنهــا	کســی	ب ــد	و	در	دوران	قدي ــز	را	می	دان همه	چي
ــرد. ــل	می	ک ــردم	را	منتق ــای	م ــه	حرف	ه ــش	و	کناي ــا	ني ــه	ب ک

دنبال خنده نیستیم
صفرپــور	بــا	گاليــه	از	ايــن	نمايش	هــای	ســياه	بازی	رواج	و	
ــن	 ــه	اي ــرد:	بخشــی	از	آن	ب ــوان	ک ــدارد،	عن ــته	را	ن ــق	گذش رون

دليــل	اســت	کــه	مــا	همــواره	دنبــال	گريــه	بوده	ايــم	درحالی	کــه	
ــرح	 ــائل	را	مط ــز	مس ــان	طن ــا	زب ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــياه«	آدم »س
می	کنــد	و	بــرای	رونــق	اين	گونــه	آثــار	بايــد	مســئوالن	حمايــت	

ــد. ــدام	کنن ــه	برگــزاری	کالس	هــای	آموزشــی	اق و	نســبت	ب
ــای	 ــبب	احي ــنتی	را	س ــای	س ــنواره	نمايش	ه ــزاری	جش وی	برگ
ــياه	بازی	 ــر	س ــال	حاض ــت:	در	ح ــت	و	گف ــياه	بازی	دانس ــر	س هن
ــی	 ــير	نمايش ــک	س ــه	از	ي ــده،	درحالی	ک ــگ	ش ــه	ُجن ــل	ب تبدي

ــت. ــوردار	اس برخ
محمــود	حکمتــی	اطهــر	سرپرســت	و	کارگــردان	نمايشــی	
ــياه	بازی	 ــنواره	س ــومين	دوره	جش ــه	در	س ــدان	ک ــياه	بازی	هم س
از	 يکــی	 ســياه	بازی	 می	گويــد:	 اســت	 کــرده	 شــرکت	
ســبک	های	قديمــی	و	ســنتی	نمايــش	در	ايــران	اســت	و	
متأســفانه	بــا	باوجــود	آمــدن	ســبک	های	جديــد	نمايشــی	
ــای	 ــور،	کاره ــه	کش ــوذ	آن	ب ــا	و	نف ــرب	و	اروپ ــورهای	غ در	کش

ســياه	بازی	مهجــور	شــده	و	از	رونــق	افتــاده	اســت.
و	 شايســته	 اقــدام	 را	 ســياه	بازی	 برگــزاری	جشــنواره	 وی	
ــنتی	 ــای	س ــه	کاره ــه	ب ــبب	توج ــه	س ــت	ک ــندهای	دانس پس
می	شــود	و	گفــت:	ارســال	47	اثــر	از	سراســر	کشــور	بــه	جشــنواره	
ســياه	بازی	نشــان	دهنده	آن	اســت	کــه	کارهــای	ســنتی	و	آيينــی	

ــه	اســت. ــگ	جامع ــه	فرهن ــال	بازگشــت	ب ــز	در	ح ني
ايــن	کارگــردان	تئاتــر	بــا	عنــوان	اينکــه	قبــاًل	بودجــه	ای	بــرای	
کارهــای	نمايشــی	اختصــاص	داده	می	شــد،	افــزود:	اکنــون	
بيشــترين	مشــکل	اقتصــادی	اســت	و	نه	تنهــا	کمــک	نمی	شــود	
ــت. ــه	اس ــز	افزايش	يافت ــش	ني ــد	نماي ــای	تولي ــه	هزينه	ه بلک

ــک	 ــا	کم ــت	و	نه	تنه ــادی	اس ــکل	اقتص ــترين	مش ــون	بيش اکن

ــه	 ــز	افزايش	يافت ــش	ني ــد	نماي نمی	شــود	بلکــه	هزينه	هــای	تولي
اســت.

ــژه	 ــش	به	وي ــب	از	نماي ــم	مخاط ــل	ک ــه	تماي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
نمايــش	ســنتی	اظهــار	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	گســترش	
ســبک	های	هنــری	و	نفــوذ	ســبک	های	غربــی	در	کشــور،	
ــا	 ــد	ام ــرار	می	گيرن ــر	ق ــت	تأثي ــنتی	تح ــته	و	س ــای	گذش کاره
وزارت	ارشــاد	و	مرکــز	هنرهــای	نمايشــی	نيــز	تاکنــون	توجــه	ای	

ــت. ــته	اس ــی	نداش ــی	آيين ــای	نمايش ــه	کاره ب
محمــد	جونيــان	دبيــر	جشــنواره	سراســری	نمايش	هــای	
ــت	 ــی	مثب ــنواره	را	اقدام ــزاری	جش ــز	برگ ــور	ني ــياه	بازی	کش س
ــاره	داليــل	عــدم	 ــرای	احيــای	هنــر	ســياه	بازی	برشــمرد	و	درب ب
ــت:	 ــنواره	گف ــن	جش ــتان	در	اي ــار	اس ــدان	و	آث ــور	هنرمن حض
ــوان	ميهمــان	 ــدران	انتخــاب	نشــدند	به	عن کارهايــی	کــه	از	مازن
جشــنواره	دعــوت	شــدند	تــا	کارهــای	برگزيــده	را	تماشــا	کننــد	و	

ــد. ــرکت	کنن ــای	ش در	کالس	ه
وی	اظهار	داشـت:	يکـی	از	کارهای	مثبت	اين	اسـت	که	منتخبان	
جشـنواره	را	بـه	جشـنواره	بين	المللـی	نمايشـی	آيينـی	سـنتی	در	

کشـور	معرفی	می	کنيـم	کـه	از	امتيازات	جشـنواره	اسـت.
عليرضــا	مويــدی	کارگــردان	نمايــش	عروســک	ها	هــم	عاشــق	
می	شــوند	از	ســمنان	نيــز	دربــاره	مهجوريــت	نمايش	هــای	
ســياه	بازی	يــادآور	شــد:	باوجــود	اينترنــت	و	پيشــرفت	رســانه	ها،	
مــردم	از	هنــر	ســياه	بازی	دور	شــده	اند	درحالی	کــه	ســياه	از	
ــه	دغدغه	هــای	 جنــس	مــردم	اســت	و	در	کارهــای	ســياه	بازی	ب

ــود. ــه	می	ش ــردم	پرداخت م
وی	خواســتار	حمايــت	مســئوالن	امــر	از	هنــر	ســياه	بازی	و	

ــد. ــته	ش ــن	رش ــدان	اي هنرمن
نمايــش	عروســک	ها	عاشــق	می	شــوند	بــه	نويســندگی	حســين	
ــمنان،	 ــتان	س ــدی	از	اس ــا	موي ــی	عليرض ــان	و	کارگردان ناظمي
ــی	و	 ــی	طالب ــندگی	مجتب ــه	نويس ــان	ب ــات	و	روي ــش	نب نماي
کارگردانــی	عطــاءاهلل	صفــر	پــور	از	گلســتان،	نمايــش	گل	
خنــدون	و	علــی	مــردان	خــان	بــه	نويســندگی	نيــاز	اســماعيل	پور	
و	کارگردانــی	محمــود	اطهــر	از	همــدان،	نمايــش	افاده	هــا	
ــی	 ــی	بيگــی	و	کارگردان ــه	نويســندگی	داود	فتحعل ــق	ب طبق	طب
علی	اکبــر	زارع	از	زنجــان	و	نمايــش	نعيــم	و	نعــم	بــه	نويســندگی	
ــان،	 ــاری	از	زنج ــم	به ــی	مري ــی	و	کارگردان ــی	بيگ داود	فتحعل
ــی	 ــر	و	کارگردان ــی	از	مولي ــاری	اقتباس ــب	اجب ــای	طبي نمايش	ه
ســعيد	شــهريار	از	يــزد	و	کل	عنايــت	بــه	نويســندگی	و	کارگردانی	
ــه	 ــه	روی	صحن ــنواره	ب ــن	جش ــران	در	اي ــی	از	ته ــواد	انصاف ج

می	رونــد.
در	ايــن	جشــنواره	کــه	بيــش	از	150	هنرمنــد	جوان	و	پيشکســوت	
از	اســتان	های	مختلــف	و	کارگردانــان	و	بازيگــران	جــوان	حضــور	
دارنــد،	47	اثــر	نمايشــی	از	۲0	اســتان	و	۲7	شهرســتان	کشــور	بــه	

دبيرخانــه	دائمــی	جشــنواره	در	مازندران	ارســال	شــد.

فرهنللگ و هنللر ایللران

علیرضا   نوری 
کجوریان

روزگارسیاه»مبارک«و»شمشادخان«
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ــش از  ــش بی ــر نمای هن
ــل  ــرن در اردبی ــک ق ی
ــار  ــا آث ــت دارد.ام قدم
مزه هــای  جدیــدی 
را  تولــد  نخســتین 
می چشــد کــه بــه تعبیــر 
ــتان  ــر اس ــدان، تئات منتق
ــان  ــق زب ــد و خل ــت اندازی جدی ــه پوس را ب

گفتــاری متفــاوت رســانده اســت. 

صحنــه	مملــو	از	کتاب	هايــی	اســت	کــه	کاربــری	
ــز	مشــاجره		 ــه	پايه	هــای	مي خــود	را	از	خوانــش	ب
تبديــل	کــرده	اســت.	آدم	هــا	حــرکات	شــتاب	زده	

ــد. در	پيرامــون	ســتون	کتاب	هــا	دارن
کتاب	هايــی	کــه	تــا	هميــن	ديــروز	ذهــن	آن	هــا	
ــد	تحرکــی	 ــروز	اجســام	فاق را	شــکل	مــی	داد	ام
اســت	کــه	چگونگــی	و	ســايه	های	فکــری	ايــن	

آدم	هــا	را	بــه	نظــاره	نشســته	اســت.
زوج	داســتان	نــه	خوشــبخت	هســتند	و	نــه	
ــوگند	 ــم	س ــد	و	ه ــم	دروغ	می	گوين ــت.	ه بدبخ
راســتگويی	بــه	زبــان	می	آوردنــد.	لحظاتــی	
ــده	 ــد	ش ــا	منجم ــق	خنده	ه ــدد	و	در	عم می	خن

بــه	نقطــه	دوری	وا	می	ماننــد.
دوســت	مشــترک	بــر	روی	ويلچــر	خــود	در	
ــر	 ــت	مقص ــد	اس ــه	معتق ــکالتی	ک ــالق	مش بات
هيــچ	يــک	نيســت	نشســته	اســت.	در	روياهايش	
حتــی	قــدم	زدنــی	کوتــاه	از	ايــن	ســر	تــا	آن	ســر	
ــع	 ــه	قط ــا	از	روزی	ک ــد.	ام ــزه	می	کن ــاق	را	م ات
نخــاع	شــده	نــه	تمنــای	زيســتن	دارد	و	نــه	
ــد.	 ــخوار	می	کن ــه	ای	را	نش ــم	جمل ــدن.	دائ مان
ــدن« ــن	و	مان ــن	رفت ــد	بي ــی	آدم	می	مان »گاه
ــه	 ــت	ک ــاری	اس ــی«	از	آث ــن	گرفت ــو	را	از	م »ت
ــت.	 ــده	اس ــود	را	دي ــابه	خ ــل	مش ــر	در	اردبي کمت
اثــری	کــه	بــه	تعبيــر	يکــی	از	نمايشنامه	نويســان	
نــه	نقطــه	پايــان	دارد	و	نــه	آغــاز.	بيــان	و	واگويی	
واماندگــی	اخالقــی	نســلی	نــو	اســت	کــه	ديگــر	
ــده	و	 ــتوه	آم ــه	س ــر	ب ــيک	تئات ــان	کالس از	زب
ــا	 ــری	ب ــدی	از	ارتباط	گي ــب	جدي ــد	قال می	خواه

ــد. مخاطــب	را	طــرح	کن

متــن  نیازمنــد  متالطــم  جامعــه 
اســت پرتحــرک 

	طــی	ســال	های	اخيــر	بــا	تحــرک	برخــی	
ــوان	 گروه	هــای	نمايــش	در	اســتان	اردبيــل	می	ت
ــتانی	 ــش	را	در	اس ــر	نماي ــدی	از	هن حضــور	جدي
ــرن	 ــک	ق ــش	از	ي ــه	بي ــر	آن	ب ــت	تئات ــه	قدم ک

ــرد. ــاهده	ک ــد	مش می	رس
تــا	هميــن	چنــد	ســال	پيــش	اجراهــای	محــدود	
و	کليشــه	ای	بــه	رقابت	هــای	مقطعــی	در	برخــی	
ــر	 ــد	مؤث ــا	نق ــود	ام جشــنواره	ها	محــدود	شــده	ب
رســانه	بــه	همــراه	همــت	گروهــی	از	هنرمنــدان	
موجــب	شــده	اســت،	رنــگ	و	رويــی	بــه	چهــره	
تئاتــر	اردبيــل	بنشــيند	و	آثــاری	کــه	ايــن	روزهــا	
ــود،	روی	 ــاد	می	ش ــر	ي ــوان	فاخ ــت	عن از	آن	تح

صحنــه	بــرود.
از	ابتــدای	ســال	جــاری	آثــار	متعــددی	در	
ــالن	 ــدام	س ــع	هيچ	ک ــه	واق ــه	ب ــالن	هايی	ک س

ــل	 ــر	اردبي ــکاه	تئات ــه	درد	جان ــت	و	ب ــر	نيس تئات
تبديــل	شــده	اســت	روی	صحنــه	رفتــه	و	
ــردن	 ــت	ک ــا	پش ــد	ب ــالش	کرده	ان ــدان	ت هنرمن
ــل	 ــر	اردبي ــه	مشــکالت،	صــدای	ســکون	تئات ب
را	فريــاد	بزننــد.	فريادهايــی	کــه	تعــداد	جمعيــت	
ســال	ها	 ايــن	 در	 را	 تئاتــر	 بــه	 عالقه	منــد	
افزايــش	داده	و	ايــن	روزهــا	هســتند	کســانی	کــه	
ــک	 ــی	ي ــام	تبليغات ــا	پي ــد	ت ــز	کرده	ان ــوش	تي گ
ــا	 ــت	و	پ ــالن	های	دس ــه	س ــنوند	و	ب ــرا	را	بش اج
شکســته	و	البتــه	اجراهــای	خــوب	قــدم	بگذارنــد.
نمايــش	»تــو	را	از	مــن	گرفتــی«	کاری	از	گــروه	
تئاتــر	باربــد	بيلــه	ســوار	بــا	همــکاری	گــروه	تئاتر	
ــه	روی	 ــت	ک ــت	مدرنی	اس ــار	پس ــوان	از	آث عن

خــط	اخبــار	تئاتــری	اردبيــل	رفتــه	اســت.
ــان	 ــران	را	از	زب ــر	اي ــو	تئات ــگاه	ن نمايشــی	کــه	ن
هنرمنــدان	اردبيلــی	بــه	روی	صحنــه	بــرد	و	
گردوخاکــی	از	ديــد	ســنتی	و	کالســيک	بــه	

ــد. ــازی	آن	تکان ــتار	و	ب ــر،	نوش تئات
و	 دســت	اندرکاران	 زعــم	 بــه	 کــه	 اثــری	
تماشــاگران	نشــان	می	دهــد	جهش	هايــی	در	
تئاتــر	اردبيــل	قابــل	لمــس	اســت.	جهشــی	کــه	
ــد	و	 ــر	نمان ــر	فج ــم	داوران	تئات ــه	دور	از	چش البت
ــل	 ــتان	اردبي ــده	اس ــوان	نماين ــه	عن ــر	ب ــن	اث اي
ــی	فجــر	 ــن	دوره	جشــنواره	بين	الملل ــه		35	امي ب

راه	يافــت.
يکــی	از	فعــاالن	عرصــه	تئاتــر	معتقــد	اســت	اين	
اثــر	از	جملــه	نمايش	هايــی	اســت	کــه	می	تــوان	
ــرد.	 ــد	ک ــش	تاکي ــر	معاصــر	بودن ــتی	ب ــه	درس ب
ــات	نمايشــنامه		و	هــم	در	 ــر	هــم	در	ادبي ــن	اث اي
ــاخصه	معاصــر	 ــته	اســت	ش ــرا	توانس ــه	اج حيط
ــه	 ــيده	و	ب ــه	دوش	کش ــی	ب ــه	خوب ــودن	را	ب ب

ــاند. ــرانجام	برس س
	محمدباقــر	نباتــی	تصريــح	کــرد:	نــگاه	مــدرن	و	
ــه	مســئله	اخــالق	و	امــر	اخالقــی	در	 امــروزی	ب
ــف	در	 ــکالت	مختل ــر	مش ــه	درگي ــگاه	جامع بزن

ايــن	نمايــش	شــکل		مناســبی	يافتــه	اســت.
ــاخت	 ــی«	در	س ــن	گرفت ــو	را	از	م ــزود:	»ت وی	اف
متــن	بــا	ادبياتــی	امــروزی	و	بــا	تکيــه	بــر	زاويــه	
ــات	داســتانی	 ــدرن	ادبي ــار	م ــد	و	منبعــث	از	آث دي
ــی	 ــش	زبان ــی	از	کن ــات	ناب ــک	لحظ و	دراماتي
ــت	 ــت	موقعي ــان	در	خدم ــد؛	زب ــق	می	کن را	خل
ــا	 ــش	ب ــخصيت	های	نماي ــت	و	ش ــش	اس نماي
ايــن	زبــان	اســت	کــه	می	تواننــد	خــود	را	معرفــی	

ــش	شــوند. ــر	نماي ــرده	و	ســپس	درگي ک
نباتــی	معتقــد	اســت	کشــمکش	دراماتيــک	ايــن	
ــردد؛	 ــی	می	گ ــر	اخالق ــه	ام ــون	بن	ماي ــر	پيرام اث
اخالقــی	کــه	در	زمانــه	امروزيــن	علی	رغــم	
تعارف	هــای	لســانی	و	عرفــی	در	برخــورد	بــا	
مشــکالت	درونــی	و	نگرش	هــای	مختلــف	
بــه	حضيــض	هــم	کشــيده	می	شــود	و	بــا	
خواســته	های	منفعــت	طلبانــه	بشــری	همراهــی	

می	کنــد.
ــر	 ــت	تئات ــود	موق ــل	رک ــدان	دلي ــی	منتق برخ
اردبيــل	را	نبــود	نمايشــنامه	های	قــوی	می	داننــد	
ــنامه	های	 ــا	از	نمايش ــف	حمايت	ه ــی	ضع و	برخ
پــر	قدرتــی	کــه	می	توانــد	تماشــاگر	را	ميخکــوب	

ــد. کن
بــا	ايــن	وجــود	بازيگــر	نقــش	مهــران	در	نمايــش	
»تــو	را	از	مــن	گرفتــی«	معتقــد	اســت	ايــن	روزها	
ــر	جــان	گرفتــه	و	 ــازار	تئات متن	هــای	خــوب	در	ب
يکــی	از	داليــل	موفقيــت	ايــن	نمايــش	نيــز	متن	

قــوی،	منســجم	و	جديــد	آن	اســت.
ــورت	 ــه	ص ــرد:	ب ــح	ک ــی	تصري ــادق	موالي ص
معمــول	در	شــرايط	فعلــی	جامعــه	دســته	ای	
ــراه	 ــال	هم ــازی	رئ ــا	ب ــه	ب ــی	ک از	نمايش	هاي
ــتری	دارد. ــب	بيش ــب	مخاط ــه	مرات ــود	ب می	ش
توجــه	 ضــرورت	 بــه	 تأکيــد	 بــا	 وی	
جامعــه	 روز	 ســليقه	 بــه	 نمايشنامه	نويســان	
ــن	دســت	 ــی	از	اي ــع	نمايش	هاي ــه	داد:	در	واق ادام
بيشــتر	وجهــه	ساختارشــکنی	دارنــد	و	می	تواننــد	

موردپســند	ســليقه	روز	جامعــه	باشــند.
ــن	 ــو	را	از	م ــش	»ت ــو	در	نماي ــش	مين بازيگــر	نق
گرفتــی«	نيــز	متــن	قــوی	نمايشــنامه	را	يکــی	از	
علت	هــای	موفقيــت	يــک	اثــر	دانســت	و	افــزود:	
بــه	عقيــده	بنــده		در	چنيــن	فضايــی	الزم	اســت	
ــت	 ــورد	حماي ــتر	م ــان	زن	بيش نمايشنامه	نويس

ــد. قــرار	گيرن
ــه	گذشــته		 ــور	گفــت:	نســبت	ب ــاس	پ ســايه	عب
ــوس	 ــا	افس ــده	ام ــر	ش ــر	بهت ــتقبال	از	تئات اس
بســياری	از	دختــران	اردبيلــی	بــه	هنرهــای	
ــی	يــک	رشــته	بازيگــری	در	 ــود	حت نمايشــی	نب

اســت. اردبيــل	 دانشــگاه	های	
از	 يکــی	 موضــوع	 هميــن	 افــزود:	 وی	
ــه	فعاليــت	 ــد	ب ــوان	عالقه	من محدوديت	هــای	بان
ــزان	 ــای	نمايشــی	شــده	و	در	مي ــوزه	هنره در	ح
ــت. ــته	اس ــی	گذاش ــر	منف ــا	تأثي ــدات	آن	ه تولي

نمایــش حــرف مقابــل صحنــه در روی 
صحنــه

ــته	 ــر	خــالف	گذش ــرد:	ب ــد	ک ــور	تأکي ــاس	پ عب
ــتان	 ــود	اس ــای	خ ــوان	در	نمايش	ه ــور	بان حض
اردبيــل	بهبــود	يافتــه	و	عمــاًل	بازيگــران	نشــان	
داده	انــد	کــه	پتانســيل	های	قابل	توجهــی	در	

ــود	دارد. ــوان	وج ــن	بان بي
وی	بــه	يــاد	دارد	کــه	زمانــی	در	يکــی	از	
ــش	 ــر	زن،	نق ــود	بازيگ ــل	نب ــه	دلي ــا	ب نمايش	ه
وی	بــه	يــک	بازيگــر	مــرد	داده	شــده	بــود.
ايــن	بازيگــر	تئاتــر	تأکيــد	کــرد:	امــروز	بــا	فعاليت	
برخــی	گروه	هــای	نمايــش	از	جملــه	گــروه	تئاتــر	
عنــوان	بازيگــران	زن	بســياری	روی	صحنــه	

ــد. ــات	کرده	ان ــود	را	اثب ــدی	خ توانمن
بــه	گفتــه	عبــاس	پــور	چــه	در	جمــع	تماشــاگران	
ــوان	در	 و	چــه	در	جمــع	مســئوالن	از	فعاليــت	بان
ــن	 ــت	اي ــا	الزم	اس ــود	ام ــت	می	ش ــر	حماي تئات

ــد. ــود	ياب ــا	بهب حمايت	ه
بــه	تعبيــر	ايــن	بازيگــر	در	واقــع	در	صحنه	هــای	
نمايــش	می	تــوان	دغدغه	هــا،	مشــکالت	و	
ضرورت	هــا	را	طــرح	کــرد	و	زمانــی	کــه	نســبت	
برابــری	بــرای	زنــان	و	مــردان	روی	صحنــه	
ــر	 ــبت	براب ــه	نس ــز	ب ــا	ني ــود	دارد،	دغدغه	ه وج

طــرح	می	شــود.
ــور	در	 ــاس	پ ــازی	عب ــوان	از	ب ــا	را	می	ت ــن	ادع اي
ــل	 ــاب	ح ــدام	در	الته ــه	م ــی	ک ــو،	زن ــش	مين نق
مشــکالتی	کــه	خــود	مقصر	آن	نيســت	مشــاهده	

کــرد.
مينــو	در	طــول	و	عــرض	صحنــه	مــی	رود	و	
برمی	گــردد	و	در	آمــدن	و	رفتن	هــا	ســعی	در	
پاســخ	دادن	بــه	ســؤاالت	بی	پاســخ	خــود	و	

دارد. واقعيت	هــا	 دريافــت	
ــچ	کمکــی	در	پاســخ	 ــو	هي مهــران،	همســر	مين
ــد	و	 ــه	تردي ــتر	او	را	ب ــدارد.	بيش ــؤاالت	ن ــه	س ب
ــود	 ــر	خ ــد.	دروغ	را	ب ــوق	می	ده ــی	س گمانه	زن
مجــاز	می	کنــد	تــا	از	مشــکالتی	کــه	مقصــر	آن	

ــد. ــود	را	برهان ــت	خ نيس
عليرضــا،	دوســت	مهــران	نيــز	هــر	چنــد	گمــان	
ــات	و	 ــه	ثب ــا	دســت	خط	هــا	خــود	را	ب ــد	ب می	کن
آرامــش	نســبی	رســانده	امــا	بيــش	از	دو	هم	خانــه	
ديگــر	در	التهــاب	پاســخ	بــه	ســؤاالت	بی	پاســخ	

اســت.
دســت	 از	 و	 می	گيــرد	 شــکل	 عشــق	هايی	
مــی	رود.	نفرت	هايــی	خلــق	می	شــود	و	بــا	
ــد	 ــه	می	توان ــاگر	در	45	دقيق ــد.	تماش ــا	می	مان ج
عميق	تريــن	احساســات	آدمــی	را	در	حالــی	
ــا	در	 ــود	را	تنه ــاگران	خ ــوه	تماش ــان	انب ــه	مي ک
محاصــره	بــازی	زندگــی	احســاس	کــرده	لمــس	

ــد. کن
اســت	 معتقــد	 اردبيلــی	 نمايشــنامه	نويس	
ــز	 ــر	ني ــود	اث ــه	در	خ ــش	ک شــخصيت	های	نماي
ــوند	 ــق	می	ش ــته	و	خل ــاره	نگاش ــه	ب ــاره	و	س دوب
در	تکاپــو	هســتند	تــا	شــايد	هــر	يــک	بتواننــد	به	
آنچــه	کــه	حــس	می	کننــد	خــوب	اســت	برســند	
ــد	 ــدی	خواه ــا	ح ــر	ت ــن	ام ــه	اي ــارغ	از	اينک ف
ــت	آورد؛	 ــه	دس ــری	را	ب ــت	ديگ ــت	رضاي توانس
ــد	و	 ــری	را	برنمی	تاب ــدی	ديگ ــه	رضايتمن گرچ
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آنچــه	بــر	جــا	می	مانــد	واماندگــی	و	تعلــل	اســت.
ــر	 ــوم	و	غي ــای	نامحت ــی	پايان	ه ــه	نبات ــه	گفت ب
ــر	اســت	 ــن	اث ــکات	قــوت	متــن	اي ــاری	از	ن اعتب
ــا	 ــه	ب کــه	در	صحنــه	اجرايــی	نيــز	تماشــاگر	را	ن
يــک	پايــان	و	نتيجه	گيــری	منفــرد	کــه	بــا	نتايــج	
منحصربه	فــرد	بــه	تــک	تــک	تماشــاگران	راهــی	

دنيــای	واقعی	تــر	می	کنــد.
وی	متذکــر	شــد:	شــايد	جذابيــت	اصلی	»تــو	را	از	
مــن	گرفتــی«	هميــن	ناپايــداری	و	غافل	گيــری	
ــپس	 ــن	و	س ــی	مت ــنده	اصل ــه	نويس ــت	ک اس
ــد	و	در	 ــق	می	کن ــن	آن	را	خل ــنده	درون	مت نويس
ــتان. ــر	داس ــذارد	ب ــان	نمی	گ ــه	پاي ــان	نقط پاي

ــه	 ــت	ک ــگاه	اس ــن	ن ــرد:	اي ــح	ک ــی	تصري نبات
می	توانــد	امــر	اخالقــی	موردبحــث	در	درون	متــن	
را	بارورتــر	ســاخته	و	بــه	مــا	امــکان	مشــارکت	در	
ــد.	 ــم	کن ــان	را	فراه ــاخته	خودم ــای	برس دنياه
ــای	 ــس	از	تماش ــتی	پ ــه	راس ــه	ب ــی	ک دنياهاي
نمايــش	از	آن	خــود	ماســت	و	اينــک	ايــن	مــای	
ــای	 ــم	پايان	ه ــه	می	تواني ــتيم	ک ــاگر	هس تماش
متعــدد	ديگــری	بســازيم	بــر	اســاس	تجربه	هــای	

ــان. ــاهدات	اجتماعی	م ــا	مش ــخصی	ب ش
ــو	را	 ــی	»ت ــنامه	نويس	اردبيل ــده	نمايش ــه	عقي ب
از	مــن	گرفتــی«	در	حيطــه	اجرايــی	نيــز	هميــن	
ويژگــی	را	مــی	پروارنــد	و	بــا	کارگردانی	متناســب	
ــای	 ــذب	دني ــاگر	را	ج ــد	تماش ــن	می	توان ــا	مت ب

ــد. ــی	خــود	کن درون

ــر  ــدی در تئات ــان جدی ــد زب ــا نیازمن م
ــتیم  هس

نباتــی	افــزود:	شــايد	بتــوان	گفــت	کارگردانــی	اثر	
يــک	قــدم	پيشــتر	از	متــن	می	گــذارد	تــا	مفاهيــم		
متــن	برجســته	تر	و	نمادين	تــر	خلــق	شــوند؛	
طراحــی	صحنــه	موجــز	و	کاربــردی	نيز	توانســته	
اســت	»تــو	را	از	مــن	گرفتــی«	را	اثــری	مــدرن	و	
معاصــر	بــه	چشــم	آورد	و	تماشــاگر	اردبيلــی	را	بــا	
ــن	 ــردی	و	نمادي ــازه	ای	از	طراحــی	کارب شــکل	ت
مواجــه	کنــد.	همــه	اينهــا	البتــه	در	قــدرت	بــازی	
بازيگــران	نمايــش	ارج	و	قــدری	بيشــتر	می	يابــد.
ــر	روی	صحنــه	زندگــی	 زمانــی	کــه	بازيگــران	ب
ــن	 ــع	اي ــد	در	واق ــب	برمی	گردانن ــه	عق ــود	را	ب خ
تماشــاگر	اســت	کــه	بارهــا	و	بارهــا	افــکار	خــود	و	

ــد. ــرور	می	کن ــته	اش	را	م گذش
ــيال	 ــی«	س ــن	گرفت ــو	را	از	م ــر	»ت ــان	در	اث زم
ــان	 ــده	همزم ــا	در	گذشــته،	حــال	و	آين اســت.	م
ــا	را	 ــال	و	غم	ه ــا	و	آم ــم.	اميده ــی	می	کني زندگ
روی	ميزهايــی	کــه	پايه	هــای	آن	دانــش	گذشــته	

ــان	را	 ــری	افکارم ــه	تعبي ــم	و	ب ــت	می	ريزي ماس
ــی	بخــورد	شــايد	 ــم	هواي می	شــوريم	و	می	گذاري
نمناکــی	آن	بگــذرد.	دريــغ	از	اينکه	افکار	بخشــی	
از	مــا	اســت	و	تــا	از	اســاس	تغييــر	نيافتــه	چيــزی	

حاصــل	نخواهــد	شــد.
ــن	 ــو	را	از	م ــش	»ت ــنده	نماي ــردان	و	نويس کارگ
گرفتــی«	گفــت:	مــن	در	آثــار	توليــدی	بــه	دنبال	
ــتم. ــا	هس ــش	دغدغه	ه ــدی	از	گوي ــان	جدي زب

ــران	در	 ــر	اي ــرد:	تئات ــح	ک ــی	تصري ــر	صادق اکب
ــکل	 ــير	از	ش ــر	مس ــت	اندازی	و	تغيي ــال	پوس ح
کالســيک	بــه	پســت	مدرن	اســت؛	نســل	
جديــد	هنرمنــدان	تئاتــر	تحصيــل	کــرده	بــوده	و	
ــد. ــه	آميخته	ان ــا	تجرب ــود	را	ب ــالت	خ تحصي

ــن	 ــا	در	ذه ــر	ام ــف	تئات ــت	تعري ــد	اس وی	معتق
ــف	 ــن	تعاري ــده	و	همي ــالح	نش ــئوالن	اص مس
ــر	 اصــالح	نشــده	موجــب	شــده	اســت	کــه	تئات
بــه	گــروه	نخبــگان	و	افــراد	خــاص	محدود	شــود	
در	حالــی	کــه	جامعــه	بــدون	تئاتــر	جامعــه	رشــد	

ــه	نيســت. يافت
وی	متذکــر	شــد:	نــگاه	ناعادالنــه	و	ناآگاهانــه	بــه	
ــر	نمايــش	موجــب	شــده	گسســتی	 کارکــرد	هن
بيــن	عمــوم	مــردم	و	تئاتــر	شــکل	بگيــرد	و	ايــن	
ــت	 ــن	جمعي ــی	در	آت ــه	زمان ــت	ک ــی	اس در	حال
ــا	 ــالن	ب ــک	س ــود	و	ي ــر	ب ــزار	نف ــهر	30	ه ش
ــد. ــرده	بودن ــر	ک ــری	داي ــزار	نف ــت	35	ه ظرفي

بــه	عقيــده	صادقــی	نمی	تــوان	بــه	زبــان	گذشــته	
ــت	 ــت	و	الزم	اس ــخن	گف ــد	س ــل	جدي ــا	نس ب
ــار	ايجــاد	کــرد. ــد	آث تغييراتــی	در	ســاختار	تولي

ــت  ــرد تربی ــئوالن از کارک ــت مس غفل
ــر   ــی تئات اخالق

جايــگاه	نمايــش	در	ذهــن	برنامــه	ريــزان	
ــر	 ــش	هن ــا	نماي چيســت؟	در	پشــت	ميکروفن	ه
ــود	 ــی	می	ش ــردم	تلق ــرای	م ــروری	ب ــا	و	ض پوي
ــنواره	فجــر	 ــه	جش ــه	ب ــری	ک ــردان	اث ــا	کارگ ام
ــه	ايــن	 راه	يافتــه	جايــگاه	و	تعامــل	متوليــان	را	ب
جملــه	نماديــن	محــدود	می	کنــد.	»بــه	نــام	خــدا.	

ــچ« هي
»تــو	را	از	مــن	گرفتــی«	در	وضعيتــی	بــه	اجــرای	
ــالق	 ــه	اخ ــرح	دغدغ ــه	در	ط ــت	ک ــی	رف عموم
ــر	روی	 ــدات	تئات ــاير	تولي ــد	س ــه	مانن ــه	ب جامع

ــد. ــه	خــود	ندي ــک	ســالن	تخصصــی	را	ب ي
بــه	گفتــه	کارگــردان	ايــن	اثــر	بــا	وجــود	اينکــه	
ــراه	 ــدان	هم ــرک	هنرمن ــا	تح ــل	ب ــر	اردبي تئات
ــود	يــک	 ــوز	از	کمبــود	ســالن	و	نب اســت	امــا	هن

ــرد. ــج	می	ب ــتاندارد	رن ــالن	اس س
صادقــی	تصريــح	کــرد:	ســالن	تئاتــر	فــدک	کــه	
ــی	رود	 ــه	م ــه	روی	صحن ــا	در	آن	ب ــب	اجراه اغل
بــه	لحــاظ	اســتاندارد	ســالن	تئاتــر	نيســت	و	مــا	
در	اجــرای	نمايــش	»تــو	را	از	مــن	گرفتــی«	
حتــی	بــا	نبــود	بلــک	باکــس	مواجــه	شــديم	کــه	
ــت. ــر	می	گذاش ــرا	اث ــت	اج ــک	در	کيفي بی	ش

پالتــو	مجموعــه	 در	خصــوص	ســالن	 وی	
ــو	 ــالن	پالت ــرد:	س ــه	ک ــدک	اضاف ــی	ف فرهنگ
ــالن	 ــه	س ــاری	ب ــک	انب ــل	ي ــز	در	اصــل	تبدي ني
بــود	و	ســالن	اســتانداردی	نيســت	و	کمبــود	نــور	

و	تهويــه	هــوا	دارد.
ــز	 ــی	ني ــا	اردبيل ــالن	بيض ــی	س ــه	صادق ــه	گفت ب
مدتــی	اســت	در	اختيــار	گروه	هــای	نمايــش	
ــرد	و	از	ســوی	فرهنگســرای	ســوم	 ــرار	نمی	گي ق
ــده	 ــتفاده	ش ــل	اس ــاًل	غيرقاب ــز	عم ــرداد	ني خ

ــت. اس
کارگــردان	تئاتــر	معتقــد	اســت	در	چنيــن	
وضعيتــی	بســياری	از	آثــار	فاخــر	توليــد	می	شــود	
امــا	عمــاًل	نمی	توانــد	متناســب	بــا	طــرح	

کارگــردان	اجــرا	شــود.
مديــرکل	امــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	
اردبيــل	کــه	خــود	از	مديرانــی	اســت	کــه	
ــدان	را	تنهــا	 حداقــل	در	حمايــت	معنــوی	هنرمن
ــد	در	ســبد	 ــش	باي ــد	اســت	نماي ــته	معتق نگذاش
فرهنگــی	خانــوار	قــرار	گيــرد	و	حداقــل	بخشــی	
نمايــش	 بــه	 غيرضــروری	 هزينه	هــای	 از	

ــد. ــاص	ياب اختص
شــفيع	شــفيعی	گفــت:	دســت	دولــت	بــه	
لحــاظ	رکــود	اقتصــادی	خالــی	اســت	امــا	
ــی	 ــی	حمايت	هاي ــر	از	گاه ــود	ه ــالش	می	ش ت
توســعه	 در	 و	 گيــرد	 صــورت	 گروه	هــا	 از	

شــود. اقــدام	 زيرســاخت	ها	
ايــن	اظهــارات	در	حالــی	اســت	کــه	تــاالر	شــهر	
اردبيــل	بــه	عنــوان	يکــی	از	مجموعه	هــای	
ــر	از	ســه	 ــتاندارد	تئات ــالن	های	اس ــوردار	از	س برخ
ــرعت	 ــا	س ــده	و	ب ــی	ش ــگ	زن ــل	کلن ــال	قب س
ــيده	 ــرداری	نرس ــه	بهره	ب ــوز	ب ــتی	هن الک	پش

ــت. اس
از	ســويی	وضعيــت	ســاير	ســالن	های	فرهنگــی	
نيــز	مطلــوب	نيســت	و	حتــی	پرديس	هــای	
فرهنگــی	قولــی	محقــق	نشــده	از	ســوی	بخــش	

ــود. ــوب	می	ش ــی	محس دولت
ــخت	افزاری	و	 ــکالت	س ــی	مش ــود	تمام ــا	وج ب
نرم	افــزاری	تئاتــر	هنرمنــدان	حمايــت	و	همدلــی	
ــای	 ــت	هنره ــی	موفقي ــن	اصل ــئوالن	را	رک مس

ــد. ــی	می	دانن نمايش
ــت	 ــت	حماي ــد	اس ــی	معتق ــر	موالي ــر	تئات بازيگ
ــار	بوروکراســی	 ــر	نمايــش	در	اردبيــل	گرفت از	هن
ــات	 ــی	در	تخصيــص	مناســب	امکان اســت	و	حت

موجــود	نيــز	بی	توجهــی	می	شــود.
شــهرهايی	کــه	شــهروندان	تئاتــر	پســند	تربيــت	
ــی	اخالقــی	 ــه	مراتــب	در	رشــد	و	تعال ــد	ب کرده	ان
ــی	 ــن	در	حال ــد	و	اي ــر	بوده	ان ــی	موفق	ت و	فرهنگ
اســت	کــه	رشــد	آســيب	های	اجتماعــی	در	خــود	
اردبيــل	بــه	دغدغــه	جــدی	تبديــل	شــده	و	هنــوز	
ــه	 ــئوالن	ب ــب	مس ــگاه	اغل ــت	ن ــوز	اس ــه	هن ک
ــا	 ــش	خــم	نشــده	اســت	ت ــه	نماي ســمت	صحن
توانمنــدی	آن	را	در	تربيــت	اخالقــی	جامعــه	بــاور	

ــد. کن
ــی	از	 ــع	بخش ــه	واق ــی«	ب ــن	گرفت ــورا	از	م »ت
ــذارد.	 ــه	نمايــش	می	گ ــز	ب ــر	را	ني واماندگــی	تئات
و	 اخالقيــات	 واماندگــی	 هنــر.	 واماندگــی	
هجــوم	 ميانــه	 در	 بشــر	 ذهــن	 واماندگــی	
ــه	 ــدام	نيســت.	ب ــه	مقصــر	هيچ	ک مشــکالتی	ک
ــش	 ــه	آرام ــو	را،	مجموع ــی	ت ــه	کس ــتی	چ راس
ــای	 ــری،	آدم	ه ــاه	فک ــش	ژرف،	رف ــه،	دان انديش
تأثيرگــذار	و	تصوراتــی	کــه	گمــان	می	شــد	
حقيقــت	محــض	اســت	را	از	مــن		و	از	تــو	گرفتــه	

ــت؟ اس
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ششــمین  مراســم 
پاسداشــت ادبیــات جهاد 
و مقاومــت بــه همــراه 
ــای  ــی از تقریظ ه رونمای
رهبــر معظــم انقــاب بر 
ــات  ــوزه  ادبی ــاب ح ۴ کت
ــاع مقــدس در همدان  دف

ــد.  ــزار ش برگ

در	ايـن	برنامـه	کـه	از	سـوی	دفتر	حفظ	و	نشـر	
آثـار	حضـرت	آيـت	اهلل	خامنـه	ای	برگزار	شـد،	از	
4	تقريـظ	رهبر	انقالب	اسـالمی	بـر	کتاب	های	
»دختـر	شـينا«،	»وقتـی	مهتـاب	گـم	شـد«،	
»گلسـتان	يازدهـم«	و	»آب	هرگـز	نمی	ميـرد«	

شـد. رونمايی	
در	ابتـدای	ايـن	مراسـم	تقريـظ	رهبـر	معظـم	
انقـالب	بـر	کتـاب	»دختـر	شـينا«	کـه	شـامل	
خاطـرات	قدم	خيـر	محّمدی	کنعـان	از	همسـر	
شـهيدش،	سـردار	حـاج	سـتار	ابراهيمـی	هژير	
اسـت	و	بـه	قلم	بهنـاز	ضرابی	زاده	نوشـته	شـده	

مـورد	رونمايـی	قـرار	گرفـت.
	

ــر  ــالب ب ــر انق ــظ رهب ــن تقری مت
کتــاب »دختــر شــینا« 

بسمه	تعالی
رحمــت	خــدا	بــر	ايــن	بانــوی	صبــور	و	باايمان؛	
و	بــر	آن	جــوان	مجاهــد	و	مخلــص	و	فــداکاری	
کــه	ايــن	رنجهــای	توانفرســای	همســر	
محبوبــش	نتوانســت	او	را	از	ادامــه	ی	جهــاد	

ــاز	دارد.	 ــوارش	ب دش
ــز	 ــان	واال	ني ــن	دو	انس ــدان	اي ــا	دارد	از	فرزن ج

ــود. ــی	ش قدردان
ــان	 ــد	مي ــرای	چن ــه	و	اج ــن	برنام ــس	از	اي پ
برنامــه	و	ســخنرانی	فرمانــده	ســپاه	پاســداران،	
ــاب	 ــر	کت ــری	ب ــم	رهب ــام	معظ ــظ	مق از	تقري
»وقتــی	مهتــاب	گــم	شــد«	کــه	روايتــی	
ــی	 ــرافراز	عل ــاز	س ــرات	جانب ــی	از	خاط عاطف
ــليان	 ــد	متوس ــاج	احم ــم	رزم	ح ــظ،	ه خوش	لف
بــه	قلــم	حميــد	حســام	اســت،	رونمايــی	شــد.

	
ــر  ــالب ب ــر انق ــظ رهب ــن تقری مت
ــد«  ــم ش ــاب گ ــی مهت ــاب »وقت کت

بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحيم
ــا	و	عشــق	 ــای	صف ــدان؛	بّچه	ه ــای	هم بّچه	ه
ــاران	 ــا؛	ي ــزرگ	و	بی	اّدع ــردان	ب ــالص؛	م و	اخ
ــدا	...	 ــن	خ ــاوران	دي ــالم(؛	ي ــين	)عليه	الّس حس
و	آنــگاه	مــادران؛	مردآفرينــان	شــجاع	و	صبــور	
...	و	آنــگاه	فضــای	معنوّيــت	و	معرفــت؛	دلهــای	
روشــن،	هّمتهــا	و	عزمهــای	راســخ؛	بصيرتهــا	و	
ديدهــای	ماورائــی	...	اينهــا	و	بســی	جويبارهای	
ــمه	ی	 ــر	از	سرچش ــگوار	ديگ ــيرين	و	خوش ش
ــتادانه،	 ــگارش	اس ــه	و	ن ــت	صادقان ــن	رواي اي
کام	دل	مشــتاق	را	غــرق	لــّذت	ميکنــد	و	آتــش	

ــازد. ــرکش	تر	ميس ــوق	را	در	آن	س ش
ــِن	 ــت.	ت ــده	اس ــهيد	زن ــک	ش ــود	ي راوی،	خ
بشــّدت	آزرده	ی	او	نتوانســته	از	ســرزندگی	
و	بيــداری	دل	او	بکاهــد،	و	الحمــدهلل	رّب	
العالميــن.	نويســنده	نيــز	خــود	از	خيــل	هميــن	
ــر	 ــر	او	و	ب ــدادگان	و	تجربه	ديــدگان	اســت.	ب دل
همــه	ی	آنــان	گــوارا	بــاد	فيــض	رضــای	الهــی؛	

ان	شــاء	اهلل.
ــتم	 ــه	نوش ــاب،	آنچ ــن	کت ــگارش	اي ــاره		ن درب
کــم	اســت؛	لطــف	ايــن	نــگارش	بيــش	از	اينها	

اســت.	مقّدمــه	ی	کتــاب	يــک	غــزل	بــه	تمــام	
ــی	اســت.	1۸/10/95 معن

پــس	از	برگــزاری	ايــن	رونمايــی	نيــز	از	تقريــظ	
ــتان	 ــاب	»گلس ــر	کت ــالب	ب ــم	انق ــر	معظ رهب
ــی	روا	از	 ــرا	پناه ــرات	زه ــه	خاط ــم«	ک يازده
همســر	شــهيدش	ســردار	علــی	چيت	ســازيان	
ــی	 ــت	رونماي ــی	زاده	اس ــاز	ضراب ــم	بهن ــه	قل ب

ــد. ش
	

ــر  ــالب ب ــر انق ــظ رهب ــن تقری مت
کتــاب »گلســتان یازدهــم« 

بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحيم
ايــن	روايتــی	شــورانگيز	اســت	از	زندگــی	
سراســر	جهــاد	و	اخــالِص	مــردی	کــه	در	
عنفــوان	جوانــی	بــه	مقــام	مــردان	الهــی	بزرگ	
ــأ	 ــم	در	م ــن	و	ه ــم	در	زمي ــد،	و	ه ــل	آم نائ

ــه. ــاً	ل ــيد	...	هنيئ ــّزت	رس ــه	ع ــی	ب اعل
راوی	-شــريک	زندگــی	کوتــاه	او-	نيــز	صــدق	
ــه	ی	 ــت	معصومان ــا	و	اخــالص	را	در	رواي و	صف

خــود	بروشــنی	نشــان	داده	اســت.
در	ايــن	ميــان،	قلــم	هنرمنــد	و	نــگارش	آکنــده	
ــه	ايــن	 از	ذوق	و	لطــف	نويســنده	اســت	کــه	ب
ــر	دو	 ــر	ه ــن	ب ــت.	آفري ــان	داده	اس ــه،	ج هم

ــاب. ــنده	ی	کت ــو؛	راوی	و	نويس بان
ــر	 ــان	ايــن	مراســم	نيــز	از	تقريــظ	رهب در	پاي
ــرد«	 ــز	نمی	مي ــاب	»آب	هرگ ــر	کت ــالب	ب انق
ــردار	 ــاز	س ــور	جانب ــت	دوران	حض ــه	رواي ک
ميرزامحمــد	ُســلگی	در	دوران	دفــاع	مقــدس	
در	کســوت	فرماندهــی	گــردان	15۲	حضــرت	
)ع(	 انصارالحســين	 لشــکر	 در	 اباالفضــل	
ــت	 ــام	اس ــد	حس ــم	حمي ــه	قل ــدان	و	ب هم

ــد. ــی	ش رونماي

ــر  ــالب ب ــر انق ــظ رهب ــن تقری 	مت
کتــاب »آب هرگــز نمــی میــرد« 

بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحيم
ســالم	بــر	يــاران	حســين	)عليه	الّســالم(	و	
ــدان؛	و	 ــين	هم ــگر	انصارالحس ــر	لش ــالم	ب س
ســالم	بــر	شــهيدان،	دالوران،	فدائيان،	شــيران	
روز	و	عابــدان	شــب؛	و	ســالم	بــر	شــهيد	زنــده	
ــان	 ــر	باايم ــر	همس ــلگی	و	ب ــد	ُس ــرزا	محم مي
ــه	 ــام	ک ــد	حس ــر	حمي ــالم	ب ــور	او؛	و	س و	صب
دردانه	هايــی	چــون	ُســلگی	و	خوش	لفــظ	را	
بــه	مــا	شناســاند.	ســاعتهای	خــوش	و	باصفائی	
را	بــا	ايــن	کتــاب	گذرانــدم	و	بارهــا	بــا	دريــغ	و	

ــم: حســرت	گفت
درنگــی	کــرده	بــودم	کاش	در	بــزم	جنــون	
مــن	هــم	/	لبــی	تــر	کــرده	زان	صهبــای	جــام	

ــم ــن	ه ــون	م پرفس
هــزاران	کام	در	راه	اســت	و	دل	مشــتاق	و	مــن	
حيــران	/	کــه	ره	چــون	ميتوانــم	يافتــن	ســوی	

درون	مــن	هــم	...
ــن،	 ــگ،	اي ــرات	جن ــای	خاط ــان	کتابه در	مي
ــگارش	درســت	و	 يکــی	از	بهترين	هــا	اســت.	ن
قــوی،	ذوق	سرشــار،	ســليقه	و	حوصلــه،	هّمــت	
بلنــد،	همــه	بــا	هــم	دســت	بــه	کار	توليــد	ايــن	
ــرح	 ــی	در	ش ــم	ضّراب ــاب	خان ــده	اند.	کت ــر	ش اث
ــازيان	 ــی	چيت	س ــام	عل ــهيد	عالی	مق ــال	ش ح
ــن	 ــت.	اي ــتگی	ها	اس ــن	برجس ــز	دارای	همي ني

دو	نفــر	از	ســتارگان	اقبــال	همداننــد.
ــظ	 ــی	از	تفري ــم	رونماي ــت	مراس ــی	اس گفتن
ــته	 ــاب	نوش ــر	4	کت ــالب	ب ــر	معظــم	انق رهب
شــده	توســط	نويســندگان	همدانــی	بــا	
واليتمــدار	 مــردم	 چشــمگير	 اســتقبال	

همــدان	برگــزار	شــد.

فرهنللگ و هنللر ایللران

رونماییازتقریظهایرهبرانقالببر۴کتابدفاعمقدس

پروین قادری 
دانشمند
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بلیــت  تومانــی  هــزار   70 قیمــت 
جشــنواره موســیقی فجر شــیراز بیشــتر 
اینکــه عمــوم مــردم را در شــهر  از 
هنــر بــه موســیقی و فرهنــگ پیونــد 
ــد  ــمگیری عای ــی چش ــود مال ــد، س ده
ــدگان برنامــه خواهــد کــرد.  برگزارکنن

ســيزدهمين	جشــنواره	موســيقی	فجــر	اســتان	فــارس	در	حالــی	
ــنواره	را	 ــام	جش ــا	ن ــه	تنه ــود	ک ــاز	می	ش ــيراز	آغ ــردا	در	ش از	ف
ــدارد. ــت	ن ــرخ	بلي ــری	در	ن ــه	تأثي ــد	و	هيچ	گون ــدک	می	کش ي
ــه	ايــن	معنــی	اســت	 برگــزاری	جشــنواره	در	سراســر	جهــان	ب
کــه	اکثــر	مــردم	جامعــه	از	ايــن	فرصــت	اســتفاده	و	بتواننــد	از	
هنرهــای	دلخــواه	ازجملــه	فيلــم،	موســيقی،	تئاتــر	و...	اســتفاده	

ــد. کنن
ــور	 ــا	حض ــارس	ب ــر	ف ــيقی	فج ــنواره	موس ــيزدهمين	جش س
خواننــدگان	پــاپ،	ســنتی	و	گروه	هــای	خارجــی	و	بومــی	
ــرخ	 ــش	ن ــار	کاه ــردم	در	انتظ ــه	م ــود	درحالی	ک ــزار	می	ش برگ
بليــت	خواننده	هــای	پــاپ	بودنــد	ايــن	اتفــاق	روی	نــداد	و	نــرخ	
ــدارد. ــی	ن ــچ	تفاوت ــرت	های	آزاد	هي ــا	کنس ــنواره	ب ــت	جش بلي

بلیت جشنواره موسیقی فجر 70 هزار تومان
بــه	گفتــه	يکــی	از	تهيه	کننــدگان	ايــن	جشــنواره	کــه	دو	
برنامــه	را	بــرای	جشــنواره	آمــاده	کــرده	اســت،	قــرار	نبــوده	نرخ	
بليــت	تغييــر	کنــد	زيــرا	طــی	يــک	ســال	گذشــته	هميــن	رقــم	

ــوده	اســت. ب
ــيقی	 ــن	موس ــا	انجم ــه	ب ــه	ای	ک ــی	تفاهم	نام ــه	داد:	ط او	ادام
ــالم	 ــود	را	اع ــای	خ ــا	و	نرخ	ه ــم	برنامه	ه ــارس	داري ــاد	ف ارش

می	کنيــم.
وی	تصريــح	کــرد:	هزينه	هــای	ســالن،	هزينه	هــای	آوردن	
گروه	هــا	از	تهــران	بــه	شــيراز	را	بايــد	پرداخــت	کنيــم		بنابرايــن	

ــم. ــرای	بليت	هــا	در	نظــر	بگيري ــرخ	مناســبی	را	ب ــد	ن باي
ــا	 ــرخ	بليت	ه ــت:	ن ــيراز،	گف ــرت	در	ش ــده	کنس ــن	تهيه	کنن اي
ــزار	 ــا	70ه ــان	ت ــزار	توم ــر	از	45ه ــيقی	فج ــنواره	موس در	جش
ــوط	 ــان	مرب ــا	45	هــزار	توم ــان	اســت	کــه	نرخ	هــای	40	ت توم

ــظ	اســت. ــاالر	حاف ــه	دوم	ت ــه	طبق ب
او	در	پاســخ	بــه	ايــن	ســؤال	کــه	بــه	چــه	دليــل	جشــنواره	فجــر	
ــای	 ــالن	و	هزينه	ه ــن	س ــه	گرفت ــت:	هزين ــدارد،	گف ــف	ن تخفي
دريافتــی	گروه	هــای	موســيقی	بــرای	انجــام	برنامــه	در	
ــرخ	 ــم	در	ن ــا	بخواهي ــه	م ــدارد	ک ــف	ن ــر	تخفي ــنواره	فج جش

بليت	هــا	تخفيــف	دهيــم.
وی	در	پاســخ	بــه	ايــن	ســؤال	کــه	اداره	ارشــاد	بابــت	يک	شــب	
اجــاره	ســالن	چــه	رقمــی	را	دريافــت	می	کنــد،	گفــت:	
ــم	 ــن	نمی	توان ــت	و	م ــه	اس ــام	محرمان ــداد	و	ارق ــه	اع اين	گون

ــم. ــرار	ده ــما	ق ــار	ش ــا	در	اختي آن	ه

جشنواره به معنی تخفیف در نرخ بلیت است
ــه	 ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــرت	،	ب ــدن	کنس ــان	دي ــی	از	متقاضي يک
نــام	جشــنواره	بايــد	از	موســيقی	شــيراز	برداشــته	شــود،	گفــت:	
در	طــول	ســال	کنســرت	های	مختلفــی	در	شــيراز	برگــزار	
ــم	از	 ــت	نمی	تواني ــاالی	بلي ــرخ	ب ــل	ن ــه	دلي ــه	ب ــود	ک می	ش
ــز	 ــنواره	ني ــت	جش ــرخ	بلي ــروز	ن ــا	ام ــم	ام ــتفاده	کني ــا	اس آن	ه

ــدارد. ــاوت	ن ــادی	تف ــان	ع بازم
ــرت	ها	در	 ــت	کنس ــرخ	بلي ــرد:	ن ــد	ک ــان	تأکي ــاد	رحيمي فرش
ــنواره	 ــروز	در	جش ــت	و	ام ــان	اس ــزار	توم ــادی	70	ه ــان	ع زم
موســيقی	فجــر	نيــز	نــرخ	هميــن	رقــم	اســت	درحالی	کــه	بايــد	

ــند. ــف	باش ــاهد	تخفي ــردم	ش ــنواره	م ــان	جش در	زم
ــرای	اســتفاده	 ــی	ب ــی	زمان ــه	معن ــادآور	شــد:	جشــنواره	ب وی	ي
همــگان	اســت	امــا	در	جشــنواره	موســيقی	فجــر	شــيراز	بازهــم	
ــز	 ــد	اســتفاده	کنندگان	کــه	در	طــول	ســال	ني کســانی	می	توانن

ــد. ــرت	می	رون ــه	کنس ب
ــت	40	 ــرخ	بلي ــه	اينکــه	ن ــا	اشــاره	ب ــن	شــهروند	شــيرازی	ب اي
ــدا	 ــه	ص ــه	ن ــت	ک ــی	اس ــه	صندلی	هاي ــوط	ب ــی	مرب هزارتومان
ــن	 ــت:	باالتري ــم،	گف ــب	داري ــر	مناس ــه	تصوي ــنويم	و	ن می	ش
ــه	 ــان	ب ــزار	توم ــرخ	40	ه ــا	ن ــظ	ب ــاالر	حاف ــای	ت صندلی	ه
ــدارد. ــوان	ارزش	ن ــفانه	به	هيچ	عن ــه	متأس ــد	ک ــروش	می	رس ف
امــا	رئيــس	انجمــن	موســيقی	فــارس	در	گفت	وگــو	بــا	
ــرکت	ها	 ــه	ش ــی	ک ــه	هزينه	هاي ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــر،	گف مه
و	مؤسســات	تهيه	کننــده	کنســرت	بــر	عهــده	می	گيرنــد	
قيمت	گــذاری	بليــت	تابــع	ايــن	هزينه	هــا	اســت	امــا	
ســقفی	کــه	بــرای	بليــت	تهيه	شــده	نــرخ	از	30	هــزار	

ــت. ــان	اس ــزار	توم ــا	70	ه ــان	ت توم
در	 کــه	 نــدارم	 اطالعــی	 داد:	 ادامــه	 رضايــی	 هدايــت	
ــر	 ــا	خي ــود	دارد	ي ــت	وج ــف	بلي ــر	تخفي ــنواره	های	ديگ جش
ــی	 ــری	از	انحصــار	طلب ــل	جلوگي ــه	دلي ــاری	ب ــا	در	ســال	ج ام
ــت	 ــازه	ورود	و	فعالي ــرکت	اج ــه	7	ش ــنواره	ب ــزاری	جش در	برگ

داده	شــده	اســت.
ــه	برگــزاری	 ــه	نظــر	مــی	رســد	ايــن	گون ــه	گــزارش	مهــر،	ب ب
جشــنواره	هــا	بيشــتر	بر	روی	اقشــار	پــر	درآمــد	و	متمــول	جامعه	
متمرکــز	شــده	کــه	بتواننــد	بــا	هزينــه	هــای	گــزاف	از	موســيقی	
بهــره	برنــد	و	بــرای	خانــواده	هــای	بــا	درامــد	متوســط	و	پاييــن	

تــر	چنيــن	برنامــه	ای	تعريــف	نشــده	اســت.
بــا		بليــت	70	هــزار	تومانــی	شــايد	نتــوان	بــرای		شــهر	شــيراز	

واژه	شــهر	هنــر	و	فرهنــگ	را	اســتفاده	کــرد.

جشنوارهموسیقیفجرشیرازبهکامتهیهکنندگان/بلیت۷۰هزارتومانی
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المانهایشهری

از تزئینــات مســاجد و عمارت هــا تــا 
ــعار  ــی و اش ــتان های حماس ــه داس مطالع
شــعرا، همــه و همــه امــروز بــه نحــوی در 
قالــب همنشــینی ســنت و مدرنیتــه، موضــوع اثــر بســیاری از 
هنرمنــدان ایرانــی اســت کــه گاه شــهرت و اعتبــار جهانی به 

ــت. ــراه آورده اس هم

شــيوه	کاری	ايــن	هنرمنــدان	غالبــاً	بــا	تکيــه	بــر	ابزارهــای	جديــد	
و	محتــوای	بومــی	و	فرهنــگ	محــور	اســت.	امــروز	هنرمنــدان	مــا	
بــا	اســتفاده	از	ابــزار	تجربــه	و	بــا	پشــتوانه	فرهنگــی	بــه	دنبــال	پيدا	
کــردن	و	يــا	ســاخت	يــک	هويــت	جديــد	هســتند	کــه	ايــن	بســيار	

کار	ارزشــمندی	اســت.
محســن	آهــی	انــدی،	متولــد	ســال	1364	در	بابــل	و	فــارغ	
ــر	)تهــران(	 ــی	از	دانشــگاه	هن التحصيــل	در	رشــته	طراحــی	صنعت
اســت.	وی	عضــو	دائــم	انجمــن	هنرمنــدان	مجســمه	ســاز	ايــران	
ــدن	 ــده	-	لن ــرای	آين ــی	ب ــاالنه	طراح ــابقات	س ــت	مس و	فيناليس
۲010	و	برگزيــده	دوميــن	دوره	جشــنواره	ملــی	نمادهــای	شــهری	
رضــوی	در	شــهر	قــم	اســت	کــه	بــا	وی	در	حــوزه	آســيب	شناســی	
هنرهــای	تجســمی	و	معمــاری	بــا	رويکــرد	دينــی،	بويــژه	در	مــورد	

ــتيم. ــو	نشس ــه	گفت	وگ ــهری	ب ــای	ش المان	ه

ــا توجــه  ــه ب ــد ک ــن ســئوال بفرمایی ــوان اولی ــه عن ب
ــه  ــاز ب ــری نی ــمی و بص ــای تجس ــه هنره ــه اینک ب
ــی  ــای مفهوم ــه هنره ــد و در جرگ ــم دارن درک و فه
بــه حســاب می آینــد، نظــر جنابعالــی در مــورد خلــق 
ــا رویکــرد دینــی و فهــم  آثــار تجســمی در کشــور ب

ــا چــه حــد اســت؟ مخاطــب ت
مــن	اعتقــاد	دارم	خلــق	يــک	اثــر	هنــری	از	بســياری	جهــات	کيفی،	
شــباهت	بــه	حــل	يــک	مســئله	رياضــی	توســط	يــک	رياضيــدان	
ــد	 ــده	و	نيازمن ــد	پيچي ــئله	می	توان ــک	مس ــی	ي ــه	گاه دارد.	چنانچ
ــه	زمــان	خاصــی	 ــاز	ب زمــان	بســيار	و	گاهــی	هــم	ســاده	و	بــی	ني
ــم	 ــری	ه ــر	هن ــک	اث ــری	ي ــق	و	شــکل	گي ــد	خل ــد.	در	فرآين باش
ــت	 ــن	اس ــری	ممک ــواد	بص ــم	و	س ــی	از	فه ــای	متفاوت کيفيت	ه

ــل	شــود. دخي
گاهــی	يــک	اثــر	آنقــدر	ســاده	و	بــه	دور	از	مفاهيــم	عميــق	ايجــاد	
ــد	 ــدا	نمی	کنن ــه	آن	پي ــی	ب ــم	رغبت ــردم	ه ــه	م ــه	عام ــود	ک می	ش
ــی	 ــفی،	عرفان ــق	فلس ــم	عمي ــدر	وام	دار	مفاهي ــم	آنق ــی	ه و	گاه
ــر	 ــت.	در	ه ــه	اس ــل	ريزبينان ــد	تحلي ــه	نيازمن ــت	ک ــی	اس و	اخالق
حــال	بطــور	مســلم،	هــر	اثــری	کــه	عنــوان	هنــری	بــودن	و	بويــژه	
ــر	و	 ــی	از	تفک ــد	خال ــال	دارد،	نمی	توان ــه	دنب ــی	را	ب ــای	دين هنره

ــت. ــا	اس ــا	در	کيفيت	ه ــاوت	تنه ــد	و	تف ادراک	باش

ــور  ــود در کش ــی موج ــری دین ــار هن ــورد آث ــا در م آی
ــرد؟ ــراز ک ــر را اب ــن نظ ــوان همی می ت

بلــه.	ايــن	موضــوع	در	رابطــه	بــا	آثــاری	هنــری	و	تجســمی	بويــژه	
هنــر	معمــاری	موجــود	در	کشــور	نيــز	صــدق	می	کنــد.

منتهــی	بايــد	دقــت	شــود	کــه	تفــاوت	در	کيفيــت	و	ســواد	بصــری	
هنرمنــدان،	نــه	تنهــا	در	مرحلــه	ايده	دهــی	و	خلــق	اثــر	هنری	شــان	

ــر	 ــز	تأثي ــر	ني ــب	اث ــت	مخاط ــه	در	برداش ــت	بلک ــذار	اس ــر	گ تأثي
ــی	 ــت	های	متفاوت ــی	برداش ــل	گاه ــن	دلي ــه	همي ــذارد	و	ب می	گ
ــت	 ــک	مزي ــد	ي ــم	می	توان ــه	ه ــرد	ک ــر	صــورت	می	گي ــک	اث از	ي

باشــد	و	هــم	يــک	مشــکل.

آیا راهکاری برای این مسئله می بینید؟
در	واقــع	ايــن	يــک	ويژگــی	اســت.	هنــر	بويــژه	در	پــس	از	انقــالب	
اســالمی	رشــد	و	توســعه	چشــمگيری	داشــته	اســت.	خصوصــاً	در	
حــوزه	هنرهــای	دينــی	مــا	شــاهد	شــرايط	متفاوتــی	هســتيم؛	امــا	
بــه	نظــرم	تنهــا	بايــد	بــه	ســمت	آشناســازی	مــردم	بــا	ايــن	هنرهــا	
حرکــت	کــرد	و	بــا	آشــنا	ســاختن	هــر	چــه	بيشــتر	مخاطبــان	آثــار	
هنــری	و	عــادت	دادن	چشمانشــان	بــه	ديــدن	اينگونــه	آثــار،	نــگاه	
مخاطــب	را	بــا	زبــان	هنرمنــد	و	شــايد	بالعکــس	همســو	ســاخت.

ــار	 ــا	آث ــه	ب ــی	جامع ــه	و	روياروي ــر	مواجه ــتره	و	تکث ــه	گس هرچ
هنــری	و	بويــژه	هنرهــای	تجســمی	بيشــتر	باشــد،	قطعــًا	
همســويی	و	تجانــس	بيشــتری	در	برداشــت	و	درک	آثــار	صــورت	

می	گيــرد.

ــری  ــای بص ــب هنره ــی از معای ــود یک ــه می ش گفت
ــو  ــب مح ــات مخاط ــی اوق ــه بعض ــت ک ــن اس ای
شــکل و خطــوط و رنــگ می شــود و از مطلــب اصلــی 
ــب  ــه مخاط ــود ب ــر خ ــد در اث ــد می خواه ــه هنرمن ک
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی نشــان دهــد دور می شــود. ب
اتفــاق در حــوزه آثــار شــهری کــه مفاهیــم عرفانــی و 
مذهبــی را بیــان کنــد چــه کاری بایــد صــورت بگیرد؟
ــتفاده	 ــطه	اس ــه	واس ــه	ب ــد	اســت	ک ــن	هنرمن ــاً	اي ــد،	مطمئن ببيني
ــد	ســليقه	و	برداشــت	 ــه	جــا	از	عناصــر	بصــری	در	کارش	می	توان ب
ــه	 ــق	ب ــری	در	خل ــر	هن ــک	اث ــر	ي ــد.	اگ ــت	ده ــب	را	جه مخاط
شــيوه	ای	هنرمندانــه	کار	شــده	باشــد،	يعنــی	همــه	اجــزای	بصــری	
ــيوه	ای	 ــه	ش ــا	و	...	ب ــا،	رنگ	ه ــکال،	فرم	ه ــوط،	اش ــون:	خط همچ
ــن	 ــند،	اي ــده	باش ــرارداده	ش ــم	ق ــار	ه ــب	در	کن ــت	و	متناس درس
احتمــال	کــه	مخاطــب،	از	مفهــوم	و	نظــر	هنرمند،	برداشــت	اشــتباه	
پيــدا	کنــد	و	يــا	اصــاًل	درک	نکنــد،	بــه	شــکل	قابــل	مالحظــه	ای	

کــم	می	شــود.
ــز	 ــد	ني ــه	هنرمن ــرد	ک ــوش	ک ــد	فرام ــوع	را	نباي ــن	موض ــه	اي البت
ــب	را	 ــی	مخاط ــای	ذهن ــش	فرض	ه ــدودی	پي ــا	ح ــه	دارد	ت وظيف
قبــل	از	ايده	پــردازی	در	نظــر	بگيــرد	و	در	خصــوص	نشــانه	شناســی	
ــه	 ــاً	در	مقول ــن	موضــوع	خصوص ــد.	اي ــرده	باش ــم	کار	ک ــی	ه دين
طراحــی	آثــار	حجمــی	و	المان	هــای	شــهری،	اهميتــی	دو	چنــدان	

ــد. ــدا	می	کن پي
ــا	 ــهر	ب ــک	ش ــه	در	ي ــهری	ک ــان	ش ــری	الم ــاخصه	های	بص ش

ــا	شــهری	 ــرار	اســت	نصــب	شــود	ب ــد	قــم،	ق بســتر	مذهبــی	مانن
کــه	صرفــاً	توريســتی	اســت	ماننــد	رامســر،	کامــاًل	متفــاوت	اســت.
هنرمنــد	بايســتی	حداقــل	اطالعــات	و	شــناخت	از	بســتر	فرهنگــی،	
بومــی	و	اعتقــادی	مخاطبــی	کــه	ناظــر	هــر	روزه	اثر	اوســت	داشــته	
ــه	 ــان	شــهری	ک ــه،	شــاخصه	های	بصــری	الم ــرای	نمون باشــد.	ب
ــا	بســتر	مذهبــی	ماننــد	قــم،	قــرار	اســت	نصــب	 در	يــک	شــهر	ب
شــود	بــا	شــهری	کــه	صرفــاً	توريســتی	اســت	ماننــد	رامســر،	کاماًل	

متفــاوت	اســت.
ــد	موضــوع،	 ــن	هــدف،	باي ــا	اي ــن	و	ب ــری	اينچي ــرای	طراحــی	اث ب
ــده	اصلــی	 ــه	شــکلی	باشــد	کــه	مخاطــب،	اي عناصــر	و	اشــکال	ب
دينــی-	مذهبــی	بــودن	اثــر	را	بــا	ديدنــش	دريافــت	کنــد؛	بنابرايــن	
موضــوع	توجــه	بــه	بســتر	بومــی	مــکان	نصــب	مجســمه	يــا	المان	
شــهری	بــرای	يــک	هنرمنــد	بايــد	در	اولويــت	قــرار	بگيــرد،	چــرا	
کــه	احجــام	شــهری	برخــالف	آثــار	نمايشــگاهی،	در	معــرض	ديــد	
افــراد	يــا	بازديدکننــدگان	خــاص	قــرار	نمی	گيرنــد،	بلکــه	بــا	عمــوم	
مــردم	ســروکار	دارنــد	پــس	بايــد	رسالتشــان	ايــن	باشــد	کــه	بتوانند	
ــته	 ــی	داش ــم	عموم ــت	فه ــی	و	قابلي ــليقه	عموم ــخگوی	س پاس

باشــند.

نقــاط ضعــف و قــوت هنرهــای تجســمی کشــور بــا 
ــور  ــد و بط ــتر می بینی ــا بیش ــی را در کج ــرد دین رویک
ــت را  ــان وضعی ــالن خودت ــم نس ــن ه ــاص در بی خ

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
ــاط	 ــم	و	از	نق ــروع	کني ــوان	ش ــر	لي ــه	پ ــدا	از	نيم ــد	ابت ــازه	بدهي اج
قــوت	هنرمــان	صحبــت	کنيــم.	بــه	نظــرم	هنرمنــدان	ايرانــی	ايــن	
ــرورش	 شــانس	را	داشــته	اند	کــه	در	بســتر	يــک	فرهنــگ	غنــی	پ
پيــدا	کننــد.	فرهنگــی	کــه	عمومــاً	در	آثــار	هنــری	دوره	خــود،	تبلور	
پيــدا	کــرده	و	دســت	بــه	دســت	در	اختيــار	هنرمنــدان	نســل	امــروز	
قــرار	گرفتــه	اســت.	هنــری	کــه	خصوصــاً	در	دوره	هــای	مختلــف	

اســالمی	بــه	اوج	شــکوفايی	و	اســتقالل	بيــان	رســيده	اســت.
عــدم	اشــراف	کامــل	يــک	هنرمنــد	بــر	نــوع	کار،	نــه	تنهــا	بــرای	
ــال	ســاخت	آن	اســت	 ــه	دنب ــه	ب ــی	ک ــرای	هويت خــودش	بلکــه	ب
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	موضوع ــد	و	اي ــن	باش ــره	آفري ــد	مخاط می	توان
ــاهده	 ــلم	مش ــم	نس ــدان	ه ــگاه	های	هنرمن ــياری	از	نمايش در	بس

می	کنــم.
ــر	 ــل	ب ــراف	کام ــناخت	و	اش ــدم	ش ــل	ع ــه	دلي ــات،	ب ــی	اوق گاه
ــه	 ــه	دور	از	ژرف	نگــری	ارائ ــاًل	ســطحی	و	ب ــاری	کام موضــوع،	آث
ــی	 ــری	و	معناگراي ــای	بص ــه	کيفيت	ه ــار	ک ــه	آث ــود.	اينگون می	ش
در	آن	هــا	بــدون	تأمــل	و	تفکــر	اســتفاده	می	شــود،	نــه	تنهــا	قدمــی	
ــب	 ــه	موح ــت	بلک ــور	نيس ــر	در	کش ــد	هن ــت	رش ــت	در	جه مثب

ــردد. ــز	می	گ ــدن	آن	ني ــه	دار	ش خدش
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ــور  ــر، چط ــوزه هن ــور را در ح ــی کش ــام آموزش نظ
ــن  ــدر در ای ــما چق ــر ش ــه نظ ــد و ب ــی می کنی ارزیاب

ــت؟ ــذار اس ــوزه تاثیرگ ح
اهميــت	نظــام	آموزشــی	در	انتقــال	ارزش	هــای	هنــری	غيــر	قابــل	
انــکار	اســت.	همانطــور	کــه	بــرای	ســاخت	يــک	ســاختمان	مرتفــع	
بــه	پــی	ريــزی	مطمئنــی	نيــاز	اســت،	بــرای	تربيــت	يــک	نســل	
هنرمنــد	تأثيرگــذار	هــم	نيــاز	بــه	يــک	آمــوزش	صحيــح	مبتنــی	بر	

ــد. ــه	نظــر	می	رس ــد	ضــروری	ب ــی	و	اصــول	نظام	من مبان
بــرای	ارزيابــی	نظــام	آموزشــی	کشــور	در	حــوزه	هنــر،	الزم	
می	بينــم	دو	دوره	مجــزا	تعريــف	کنــم.	نظــام	آموزشــی	قبــل	از	ورود	
بــه	فضــای	دانشــگاهی	و	نظــام	آموزشــی	بعــد	از	ورود	بــه	دانشــگاه.	
بنــا	بــر	تجربــه	معتقــدم	کــه	نظــام	آموزشــی	و	تربيتــی	موجــود	در	

هنــر	بســيار	ضعيــف	اســت.
ــور	 ــی	کش ــام	آموزش ــردی	در	نظ ــه	کارک ــچ	برنام ــه	هي ــن	ک همي
بــرای	هنــر	و	شــکوفايی	اســتعدادهای	هنــری	دانش	آمــوزان	
ــت	 ــر	کفاي ــن	نظ ــت	اي ــر	دالل ــت	ب ــده	اس ــی	نش ــون	اجراي تاکن
می	کنــد	و	عمومــاً	نــگاه	بــه	هنــر	در	ايــن	دوره	تحصيلــی	از	ســوی	
ــت. ــی	اس ــرد	و	منف ــاًل	س ــا،	کام ــی	خانواده	ه ــگاه	ها	و	حت آموزش
در	فضــای	دانشــگاهی	هــم	اگــر	چــه	واحدهــای	آموزشــی	

دانشــجويان،	بــه	ظاهــر	کاربــردی	و	نظام	مندنــد	امــا	چــون	عمومــًا	
يــک	نســخه	برداری	ســطحی	از	شــيوه	های	آمــوزش	هنــر	در	
ــا	 ــوری	ب ــای	کش ــه	نيازه ــخگويی	ب ــوان	پاس ــد،	ت ــرب	می	باش غ

ــد. ــری	را	ندارن ــی	و	هن ــينه	فرهنگ ــن	پيش اي
بــه	نظــرم	آنچــه	کــه	مهــم	اســت،	ارتقــای	ســطح	آمــوزش	کشــور	
ــه	 ــان	اســت	ک ــش	و	پتانســيل	موجــود	در	هنرجوي ــای	دان ــر	مبن ب
می	توانــد	آينــده	روشــنی	را	بــرای	هنــر	بــه	طــور	کلــی	و	هنرهــای	

تجســمی	بــه	طــور	خــاص	رقــم	بزنــد.

بــه نظــر شــما موفق تریــن دوره در هنرهــای 
تجســمی در قالــب المــان شــهری، بویــژه بــا مفاهیم 
ــدام  ــوزه ک ــن ح ــوده و در ای ــه دوره ای ب ــی چ دین

مناطــق کشــور موفق تــر بوده انــد؟
بطــور	کلــی	هنرهــای	محيطــی	و	شــهری	در	قالــب	حجــم	و	المان	
موضوعــی،	هنــر	نــو	و	جديــدی	اســت.	در	ايــران	هــم	چنــد	ســالی	
ــه	 ــرای	زيباســازی	شــهر	ب ــه	واســطه	شــهرداری	ها	ب اســت	کــه	ب
طــور	جــدی	بــه	آن	پرداختــه	می	شــود؛	بنابرايــن	اگــر	بخواهــم	بــه	
دوره	ای	موفــق	يــا	ناموفــق	از	ايــن	نــوع	هنــر	در	جامعــه	اشــاره	ای	

ــه	نظــر	می	رســد. ــم،	کمــی	زود	ب کن

ــورت	 ــه	ص ــور	ب ــهرهای	کش ــازی	کالن	ش ــازمان	های	زيباس س
ــی	 ــرمايه	گذاری	خوب ــده	اند	و	س ــال	ش ــوزه	فع ــن	ح ــدی	در	اي ج

ــد. ــورت	داده	ان ص
امــا	آنچــه	کــه	مشــهود	اســت،	ايــن	اســت	کــه	جريانــی	از	هنرهای	
محيطــی	و	المــان	شــهری	در	حــال	شــکل	گيــری	در	کشــور	اســت	

کــه	بســياری	از	هنرمنــدان	عالقمنــد	را	بــه	خــود	جذب	کــرده.
بعــداز	انقــالب	اســالمی	و	در	ســال	های	نخســت	اســتقرار	
جمهــوری	اســالمی،	آثــار	بلنــد	و	شــاخصی	در	ايــران	ارائــه	گرديــد	
ــوآوری	و	شــکوفايی	يــک	نســل	در	ايــن	 کــه	تمامــاً	خالقيــت	و	ن
حــوزه	را	بــه	منصــه	ظهــور	رســاند؛	امــا	بعدهــا	کمــی	عقب	نشــينی	

ــم. ــاهد	بودي ــم	کاری	را	ش و	ک
ــازی	 ــازمان	های	زيباس ــاز	س ــر	ب ــال	های	اخي ــبختانه	در	س خوش
کالن	شــهرهای	کشــور	بــه	صــورت	جــدی	در	ايــن	حــوزه	فعــال	
شــده	اند	و	ســرمايه	گذاری	خوبــی	صــورت	داده	انــد؛	ماننــد	ســازمان	
زيباســازی	شــهرداری	تهــران	کــه	هــر	ســاله	در	تقويــم	برنامه	های	
خــود،	فراخوان	هــای	متعــددی	را	بــرای	ارتقــای	ســطح	هنــر	

ــد. ــاص	می	ده ــهری	اختص ش
ــل	 ــد	قاب ــهرها	می	توان ــازی	کالن	ش ــوی	زيباس ــم	الگ ــور	حت بط

پياده	ســازی	در	شــهرهای	کوچک	تــر	نيــز	باشــد.

ردپــای فّنــاوری بازهــای رایانــه ای بــر 
امــروز  کــودکان  جســم  و  روان  روح، 
ــوش  ــا ه ــه آنه ــت و گرچ ــاً هویداس کام
و ذکاوت بیشــتری نســبت بــه نســل قبــل 
ــار  ــان گرفت ــا زندگی ش ــد ام ــود دارن خ

بازی هــای رایانــه ای شــده اســت. 

دو	چشــم	بهــت	زده	و	چــال	افتــاده،	گردنــی	کــه	بــه	شــدت	تيــک	
ــه	ســمت	چــپ	 ــه	ای	ب ــار	حرکتــی	پل ــه	يک	ب ــد	ثاني دارد	و	هــر	چن
ــای	 ــن،	ويژگی	ه ــه	ای	خش ــاق	و	روحي ــی	چ ــب	دارد،	اندام و	عق
کودکــی	اســت	کــه	در	يکــی	از	مراکــز	مشــاوره	و	در	بخــش	
ــر	 ــادرش	غ ــوش	م ــم	در	گ ــه	دائ ــی	ک ــزد	در	حال ــی	ي بازی	درمان

می	زنــد،	توجهــم	را	جلــب	می	کنــد.
ــد	و	مــادر	فقــط	 ــار	چيــزی	در	گــوش	مــادرش	نجــوا	می	کن هــر	ب
ــار	بعــد	از	ايــن	 ســر	را	بــه	نشــانه	»نــه«	بــاال	می	انــدازد	و	او	هــر	ب
ــای	 ــه	پ ــد	مشــت	ب ــا	دســت	های	کوچکــش	چن ــادر،	ب حرکــت	م
مــادر	می	کوبــد،	روی	صندلــی	خــودش	را	پهــن	و	جمــع	می	کنــد	و	

دوبــاره	از	نــو	نجوايــی	در	گــوش	مــادر	و	....
ــزد	 ــد	ن ــزار	ترفن ــا	ه ــا	ب ــی	و	او	تنه ــد،	اميرعل منشــی	صــدا	می	کن

ــد. ــت	او	می	مان ــر	بازگش ــادرش	منتظ ــی	رود	و	م ــاور	م مش
ســر	صحبــت	را	بــا	گفتــن	ايــن	جملــه	کــه	بچــه	داری	کار	ســختی	

ــه	 ــدش	ب ــای	فرزن ــگار	از	رفتاره ــه	ان ــم	و	او	ک ــاز	می	کن ــت،	ب اس
ــد. ــد	می	کن ــم	را	تايي ــده،	حرف ــتوه	آم س

ــای	 ــی	از	تيک	ه ــد.	نگران ــز	می	گوي ــن	مرک ــت	حضــور	در	اي از	عل
مــدام	فرزنــدش	کالفــه	اش	کــرده	و	می	گويــد	تيک	هايــش	
ــه	هــم	 ــب	ب ــی	چشــمهايش	را	مرت هــر	روز	بيشــتر	می	شــود،	مدت
ــون	 ــود	و	اکن ــه	ب ــب	گرفت ــه	ل ــد	تيکــی	در	ناحي ــی	بع ــی	زد،	مدت م

ــی	دارد. ــديد	گردن ــای	ش ــه	تيک	ه ــت	ک ــاه	اس ــک	م ي

وقتی گوشی تلفن همراه اعتیادآور می شود
ــن	 ــا	اي ــرده	ام	و	آنه ــه	ک ــر	مراجع ــه	دکت ــد:	ب ــی	گوي ــادر	م ــن	م اي
ــج	جلســه	اســت	 ــون	پن ــد	و	اکن ــی	کرده	ان ــز	مشــاوره	را	معرف مرک
کــه	می	آيــم	و	مــی	روم	امــا	هنــوز	مشــکالتش	حــل	نشــده	اســت.
او	از	اعتيـاد	فرزنـدش	می	گويـد،	اعتيـاد	بـه	گوشـی	تلفـن	همـراه	و	
اينکـه	سـاعتی	بدون	گوشـی	کالفـه	می	شـود	و	مـدام	غـر	می	زند.
ــد:	مــن	خياطــی	 علــت	ايــن	همــه	وابســتگی	را	پرســيدم،	می	گوي
می	کنــم	و	در	پارکينــگ	خانــه	يــک	مــزون	دارم،	اميرعلــی	از	دوران	
ــن	 ــود	در	اي ــوز	ســه	چهــار	ماهــه	ب شــيرخوارگی	يعنــی	وقتــی	هن

خياطــی	کنــار	مــن	بــود.
ــه	 ــدام	گري ــرار	و	م ــود	بی	ق ــی	ب ــود	و	او	هــم	کودک ســرم	شــلوغ	ب
می	کــرد.	بــرای	اينکــه	آرامــش	کنــم	بــه	هــر	وســيله	ای	متوســل	
می	شــدم،	وقتــی	کم	کــم	توانســت	چيــزی	در	دســت	بگيــرد	
ــه	 ــود	را	ب ــراه	خ ــن	هم ــی	تلف ــد،	گوش ــا	را	تشــخيص	ده و	صداه

ــا	صداهايــی	کــه	از	گوشــی	بلنــد	می	شــد	 دســتش	مــی	دادم	و	او	ب
و	نــوری	کــه	در	صفحــه	مانيتــور	طراحــی	کــرده	بــودم،	ســاعت	ها	
ســرگرم	بــود	و	تــا	گرســنه	نمی	شــد،	صدايــی	از	او	بلنــد	نمی	شــد.
ــوی	گوشــی	می	شــد،	 ــر	شــد،	خــودش	وارد	من ــه	بزرگت کم	کــم	ک
آهنــگ	می	گذاشــت،	عکــس		صفحــه	را	عــوض	می	کــرد،	شــماره	

می	گرفــت	و	...
هــر	چــه	بزرگتــر	می	شــد	بــه	گوشــی	بيشــتر	وابســته	می	شــد	تــا	
جايــی	کــه	وقتــی	روزهــای	تعطيــل	کنــار	پــدرش	می	گذاشــتمش	
ــدرش	 ــزد	پ ــع	ن ــک	رب ــط	ي ــم،	فق ــگ	می	رفت ــه	پارکين ــود	ب و	خ
می	مانــد	و	بــه	خاطــر	گوشــی	ســريع	خــودش	را	بــه	مــن	

می	رســاند.
ديگــر	خــودش	بــازی	دانلــود	می	کــرد	و	وقتــی	يــک	کــودک	پنــج	
ســاله	بــود،	از	همــه	چيــز	گوشــی	ســر	در	مــی	آورد	و	ســاعت	ها	بــا	

ــازی	می	کــرد. ــود	و	ب گوشــی	مشــغول	ب
می	گفــت:	اميرعلــی	اکنــون	شــش	ســاله	اســت،	ابتــدا	فقــط	نگران	
تيک	هايــش	بــودم	و	بــه	هميــن	دليــل	بــه	پزشــک	مراجعــه	کــردم	
امــا	بــا	صحبت	هــای	مــددکار	و	پزشــک	متوجــه	شــدم	کــه	او	تنهــا	
مشــکل	تيک	نــدارد،	کــج		خلقی	هايــی	دارد	کــه	از	نگاه	روانپزشــک	
غيرعــادی	اســت،	وزنــش	از	حــد	نرمــال	باالتر	اســت،	چشــم	هايش	
ضعيــف	شــده	و	پرخاشــگری	در	روحيــه	او	بســيار	ديــده	می	شــود.

حــدود	40	دقيقــه	ای	از	نبــود	اميرعلــی	گذشــته	بــود	و	مــادرش	بعــد	
ــی	در	 ــيرين	کاری	های	اميرعل ــاال	از	ش ــی	ح ــای	طوالن از	درد	دل	ه
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ــت. ــازی	می	گف ــای	مج دني
بعــد	از	اميرعلــی	نوبــت	مــن	بــود	کــه	حــاال	مصاحبــه	خــود	را	بــا	

روانشــناس	ايــن	مرکــز	مشــاوره	تکميــل	کنــم.
ــاوره	 ــز	مش ــان	مرک ــی	از	روانشناس ــادی،	يک ــان	منش ــم	دهق مري
ــرای	 ــه	ب ــه	ای	و	مشــکالتی	ک ــای	رايان ــورد	بازی	ه ــودکان	در	م ک
کــودکان	ايجــاد	مــی	کننــد	می	گويــد:	بازی	هــای	رايانــه	ای	
ــن	 ــزوی	و	در	عي ــتند	را	من ــر	آن	هس ــه	درگي ــی	ک ــب	بچه	هاي اغل
حــال	پرخاشــگر	می	کنــد	زيــرا	آنهــا	در	شــلوغی	آن	ســوی	تصويــر،	
دنيــای	خلــوت	و	بی	هياهــو	در	ايــن	ســوی	تصويــر	را	بــرای	خــود	

ــد. ــم	زده	ان رق
ــای	 ــا	بازی	ه ــا	ب ــری	آنه ــزان	درگي ــه	مي ــی	ک ــزود:	بچه	هاي وی	اف
يارانــه	ای	باالســت،	در	دوران	مدرســه	حتــی	از	نظــر	تحصيلــی	نيــز	
ــم	 ــه	رغ ــرا	ب ــد	زي ــا	دارن ــه	بچه	ه ــه	بقي ــت	بيشــتری	نســبت	ب اف
ــز	 ــتند،	تمرک ــد	هس ــب	از	آن	بهره	من ــه	اغل ــاری	ک ــوش	سرش ه
ــد	و	نداشــتن	تمرکــز	يکــی	از	ويژگی	هــای	بچه	هايــی	اســت	 ندارن

ــتند. ــه	ای	هس ــای	رايان ــر	بازی	ه ــه	درگي ک

بازی های رایانه ای خالقیت را از کودکان سلب می کند
دهقــان	منشــادی	در	مــورد	نبــوغ	و	خالقيــت	در	ايــن	بچه	هــا	نيــز	
بيــان	می	کنــد:	اينهــا	اغلــب	کــودکان	خالقــی	نيســتند	و	در	دنيای	
واقعــی	بســيار	ضعيــف	هســتند	و	در	مواجهــه	بــا	مشــکالت	بســيار	
بی	حوصلــه	و	منفعــل	عمــل	می	کننــد	و	مــدام	بــا	گريــه	و	نــق	زدن	

از	والديــن	خــود	درخواســت	کمــک	دارنــد.
وی	عنــوان	مــی	کنــد:	اغلــب	کودکانــی	کــه	وقــت	زيــادی	بــرای	
بازی	هــای	رايانــه	ای	می	گذارنــد،	از	نظــر	آداب	اجتماعــی	از	جايــگاه	
خوبــی	برخــوردار	نيســتند	و	حتــی	گاهــی	رفتارهــای	دور	از	نزاکــت	
ــت؛	 ــج	آور	اس ــا	رن ــای	آنه ــرای	خانواده	ه ــه	ب ــد	ک ــام	می	دهن انج
ضمــن	اينکــه	بســياری	از	کــودکان	نيــز	در	دنيــای	ديگــری	ســير	
ــا	 ــود	ب ــا	می	ش ــه	از	آنه ــئوال	هايی	ک ــه	س ــخ	ب ــد	و	در	پاس می	کنن
ــد. ــط	و	نامفهــوم	پاســخ	می	دهن ــرت	و	بی	رب جمــالت	و	کلمــات	پ
ــت	و	 ــا	نيس ــه	بچه	ه ــر	ب ــی	منحص ــن	ويژگ ــه	اي ــزود:	البت وی	اف
حتــی	اعتيــاد	بــه	بازی	هــای	رايانــه	ای	در	بســياری	از	بزرگترهــا	نيــز	
وجــود	دارد	کــه	البتــه	بحــث	بازی	هــا	جــدا	از	اعتيــادی	اســت	کــه	
ــی	آورد. ــی	م ــبکه	های	اجتماع ــا	و	ش ــازی	و	گروه	ه ــای	مج فض

دهقــان	منشــادی	بيــان	مــی	کنــد:	در	کــودکان	افــت	تحصيلــی،	
ــگری،	 ــالق،	پرخاش ــه	خ ــتن	روحي ــی،	نداش ــزوا	طلب ــی،	ان چاق
ــه	 ــه	اضاف ــائل	ب ــن	مس ــه	اي ــا	هم ــونت	و	....	و	در	بزرگتره خش
ــه	ای	 ــه	بازی	هــای	رايان ــاد	ب درگيری	هــای	خانوادگــی،	عامــل	اعتي

ــت. اس
وی	افــزود:	حتــی	اگــر	اســتفاده	از	ايــن	بازی	هــا،	اعتيادگونــه	هــم	
ــی	را	 ــای	فيزيک ــادابی	بازی	ه ــرک	و	ش ــه	تح ــا	ک ــد،	از	آنج نباش
ــی	دوران	 ــرا	کودک ــت	زي ــاز	اس ــا	مشکل	س ــرای	بچه	ه ــدارد،	ب ن

جنــب	و	جــوش	و	فعاليــت	اســت	امــا	اکنــون	کمتــر	شــاهد	
ــتيم. ــودکان	هس ــان	ک ــردی	در	مي ــی	و	ف ــای	جمع بازی	ه

ــودکان	را	راهــی	مطــب	 ــه	ک ــی	اســت	ک ــايع	ترين	عامل ــک،	ش تي
ــد ــکان	می	کن پزش

دهقــان	منشــادی	تصريــح	مــی	کنــد:	يکــی	از	شــايع	ترين	عللــی	
ــزد	پزشــک	 ــروز	آن	ن ــل	ب ــه	دلي ــود	را	ب ــدان	خ ــن	فرزن ــه	والدي ک
می	آورنــد،	تيک	هــای	شــديد	در	کــودکان	اســت	يعنــی	بســياری	از	
والديــن	تــا	زمانی	کــه	عالئــم	ظاهــری	آزار	دهنــده	در	فرزندانشــان	
بــروز	نکنــد،	نســبت	بــه	ايــن	موضــوع	واکنشــی	نشــان	نمی	دهنــد.
وی	ادامـه	مـی	دهـد:	از	آنجا	که	بازی	هـای	رايانه	ای	هيجـان	بااليی	
دارد	و	امـکان	تخليـه	اين	هيجان	در	فضـای	واقعی	وجود	نـدارد،	اين	

موضوع	بـه	تدريـج	در	اندام	بچه	هـا	بروز	پيـدا	می	کند.
ــه	 ــی	ک ــن	تيک ــد:	عادی	تري ــی	کن ــح	م ــادی	تصري ــان	منش دهق
ــم	 ــه	ه ــوند،	ب ــر	آن	می	ش ــا	درگي ــی	بزرگتره ــا	حت ــا	و	ي بچه	ه
ــه	ســمت	چشــم،	 ــب	ب ــا،	کــج	شــدن	گوشــه	ل ــدام	پلک	ه زدن	م
ــا	و	...	اســت	کــه	 حرکت	هــای	مختلــف	گــردن،	پــرش	دســت	و	پ
ــا	 ــر	در	بچه	ه ــان	عم ــا	پاي ــت	ت ــن	اس ــوند،	ممک ــان	نش ــر	درم اگ

ــد. ــی	بمان باق
ــددی	دارد،	 ــی	متع ــل	روان ــک	دالي ــه	تي ــه	البت ــان	اينک ــا	بي وی	ب
ــان	 ــن	مشــکل	در	مي ــری	اي ــد	براب ــيوع	چن ــد:	ش ــی	کن ــوان	م عن
ــه	ای	اســت. ــل	رواج	بازی	هــای	رايان ــه	دلي ــان	ب کــودکان	و	نوجوان
خانواده	هــای	بی	حوصلــه	ای	کــه	بــه	ســرعت	می	خواهنــد	از	گريــه،	

ــوند،	بيشــترين	 ــا	خــالص	ش ــر	و	صــدای	بچه	ه ــری	و	س بهانه	گي
ــه	ای	و	 ــای	رايان ــا	در	بازی	ه ــدان	آنه ــه	فرزن ــتند	ک ــرادی	هس اف

ــوند ــدی	می	ش ــکالت	ج ــار	مش ــتفاده	از	آن	دچ ــراط	اس اف
ــه	 ــه	ای	ک ــای	بی	حوصل ــد:	خانواده	ه ــی	افزاي ــادی	م ــان	منش دهق
ــدای	 ــر	و	ص ــری	و	س ــه،	بهانه	گي ــد	از	گري ــرعت	می	خواهن ــه	س ب
بچه	هــا	خــالص	شــوند،	بيشــترين	افــرادی	هســتند	کــه	فرزنــدان	
آنهــا	در	بازی	هــای	رايانــه	ای	و	افــراط	اســتفاده	از	آن	دچــار	

ــوند. ــدی	می	ش ــکالت	ج مش
اغلــب	خانواده	هــا	عالئــم	ظاهــری	را	مــورد	توجــه	قــرار	می	دهنــد	
بــه	عنــوان	مثــال	تيــک	يــا	ضعيــف	شــدن	چشــم	امــا	کســی	بــه	
انــزوا،	پرخاشــگری	و	منفعــل	بــودن	ايــن	بچه	هــا	توجهــی	نــدارد.
ــهر	 ــای	ش ــی	در	کوچه	ه ــه	زمان ــی	ک ــی	و	جمع ــای	فيزيک بازی	ه
ــت	و	...	را	در	 ــتگی،	خالقي ــل،	همبس ــه	تعام ــد،	روحي ــام	می	ش انج
ــراری	 ــت	يابی	و	برق ــا	در	دوس ــب	آنه ــرد	و	اغل ــده	می	ک ــا	زن بچه	ه
روابــط	اجتماعــی	انســان	های	موفقــی	بودنــد	امــا	کــودکان	امــروز	
در	دنيايــی	قــدم	می	زننــد	کــه	تنهــا	همبــازی	آنهــا	يــک	دســتگاه	
ــا	چنــد	دکمــه	اســت	و	ايــن	امــر	مشــکالت	عديــده	ای	در	دوران	 ب

ــد. ــا	ايجــاد	می	کن ــی	آنه ــی	و	جوان نوجوان
اينکــه	اغلــب	کــودکان	در	دوران	پيش	دبســتانی	و	مدرســه	بــا	
ــا	 ــواردی	ماه	ه ــا	و	در	م ــتند	و	روزه ــه	هس ــور	مواج ــکل	حض مش
والديــن	خــود	را	معطــل	مدرســه	رفتــن	خــود	می	کننــد،	ريشــه	در	

هميــن	انزواطلبی	هــا	دارد.
ــودکان	 ــک	ک ــره،	روح	و	روان	و	فيزي ــر	چه ــوژی	ب ــای	تکنول ردپ
يــک	دهــه	اخيــر	کامــال	هويداســت	و	گرچــه	آنهــا	هــوش	و	ذکاوت	
بيشــتری	نســبت	بــه	نســل	قبــل	خــود	دارنــد	امــا	از	آن	بــه	خوبــی	
ــال	 ــی	کام ــا	ويژگی	هاي ــی	ب ــا	کودکان ــب	آنه اســتفاده	نشــده	و	اغل

ــد. ــار	آمده	ان ــود	ب ــاوت	از	نســل	خ متف
بــه	طــور	قطــع	بی	حوصلگــی	و	پرمشــغله	بــودن	والديــن	و	تســليم	
ــای	 ــج	بازی	ه ــز	در	تروي ــان	ني ــل	فرزندانش ــا	در	مقاب ــريع	آنه س

ــت. ــوده	اس ــر	نب ــودکان	بی	تاثي ــان	ک ــه	ای	در	مي رايان

حاصــل پیونــد تکنولــوژی و والدیــن پرمشــغله، 
کــودکان منــزوی و پرخاشــگر اســت

ــل	 ــزوی،	حاص ــگر	و	من ــودکان	پرخاش ــو	و	ک ــای	بی	هياه کوچه	ه
پيونــد	دنيــای	تکنولــوژی	بــا	والديــن	نــاآگاه	و	بی	حوصلــه	و	
ــد	اصــالح	 ــه	نظــر	می	رســد	اگــر	ايــن	رون پرمشــغله	اســت	کــه	ب
ــر	 ــردا	درگي ــه	ف ــه	جامع ــردا	بلک ــای	ف ــا	خانواده	ه ــه	تنه ــود،	ن نش

ــود. ــد	ب ــياری	خواه ــکالت	بس مش
ــودن	 ــا	نب ــودن	ي ــب	ب ــر	از	مناس ــرف		نظ ــائل	ص ــن	مس ــه	اي هم
ــف	 ــای	مختل ــودکان	در	رده	بندی	ه ــرای	ک ــود	ب ــای	موج بازی	ه
ســنی	اســت	که	ايــن	موضــوع	خــود	جــای	پرداختــن	بســياری	دارد.

فرهنللگ و هنللر ایللران
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تراکتورهــا در چنــد قدمــی آتشــکده تاریخــی کازرون مشــغول شــخم زمیــن هــای 
ــز  ــد و آتشــکده نی ــا را محاصــره کــرده ان زراعــی هســتند، اراضــی کشــاورزی بن

هــر روز از نظرهــا دورتــر مــی شــود.

خانــه حــاج آقــا علــی زعیــم اهلل بــه عنــوان بزرگتریــن خانــه خشــتی جهــان ایــن 
روزهــا دســت جــان بخــش اســتادکاران را بــر در و دیــوارش احســاس مــی کنــد و 

قــرار اســت ایــن خانــه بــه هتلــی چهــار ســتاره تبدیــل شــود.

ــفیات در  ــدی از کش ــات جدی ــبز جزئی ــه چیاس ــت کاوش محوط ــت هیئ سرپرس
ــن  ــزرگ ســتون داری در ای ــاالر ب چیاســبز را تشــریح کــرد و از احتمــال وجــود ت

ــود. ــا می ش ــدی راز آن برم ــه در کاوش بع ــر داد ک ــه خب محوط

ــک  ــای ی ــروا از راز زیب ــید بی پ ــش خورش ــد تاب ــر می زن ــه س ــح ک ــپیده صب  س
ــرده  ــخ پ ــه تاری ــوش آوازه در عرص ــهر خ ــک ش ــه ای از ی ــی در گوش ــل قدیم پ
ــاره  ــه نظ ــم ها را ب ــاله چش ــزاران س ــت های ه ــر خش ــدن ب ــا تابی ــی دارد و ب ــر م ب
جواهــری بی همتــا دعــوت می کنــد، نمــای زیبــای پــل، آدمــی را سرمســت 
ــده  ــده کنن ــه زن ــری ک ــردن از اث ــذت ب ــا ل ــوام ب ــا ت ــت از تماش ــد، سرمس می کن

ــت. ــخ اس تاری

میــرٍاث ایــــران
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از معماری هــای اصیــل دوره صفــوی 
ــه،  ــان آمیخت ــن دودم ــد ای ــا عقای ــه ب ک
صفی الدیــن  شــیخ  بقعــه  مجموعــه 
ــده  ــه عقی ــه ب ــی ک ــی اســت. بنای اردبیل
کارشناســان تأثیــرات فرهنگــی آن 

ــت.  ــده اس ــع ش ــت واق ــورد غفل م

شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	يکــی	از	عرفــای	نامــدار	جهــان	اســالم	
ــی	 ــای	اجتماع ــان	کارکرده ــی	محقق ــده	برخ ــه	عقي ــه	ب اســت	ک
عرفــان	وی	چنــدان	مــورد	بحــث	و	بررســی	قــرار	نگرفتــه	اســت؛	
ــد	 ــول	چن ــه	در	ط ــن	وی	ک ــی	مدف ــای	اجتماع چنانچــه	کارکرده
ــی	 ــخ	عرفان ــرات	تاري ــی	از	تغيي ــرات	آن	مصداق ــال	تغيي ــد	س ص

ــت	اســت. ــورد	غفل ــل	اســت،	م اردبي
معمــاری	کم	نظيــر	بنــای	بقعــه	شــيخ	بــا	وجــود	اينکــه	
ــن	 ــيخ	صفی	الدي ــرگ	ش ــد	از	م ــه	آن	بع ــل	توج ــای	قاب بخش	ه
ــال	و	 ــا	ح ــب	ب ــت	متناس ــود	گرف ــه	خ ــروزی	را	ب ــاختارهای	ام س
هــوای	عرفــان	و	تفکــری	بــود	کــه	شــيخ	صفی	الديــن	از	خــود	بــه	
يــادگار	گذاشــت.	معمــاری	کــه	می	تــوان	رد	تأثيــرات	فرهنگــی	آن	

ــرد. ــتجو	ک ــل	جس ــهر	اردبي را	در	ش
ــی	باباصفــری	 ــخ	محقــق	اردبيل ــاب	اردبيــل	در	گــذرگاه	تاري در	کت
ــن	را	 ــيخ	صفی	الدي ــه	ش ــته	اند	ک ــان	نوش ــه	»مورخ ــت	ک آورده	اس
در	خانــه	خــود	کــه	بيــرون	دروازه	اســفريس	بــوده	اســت،	بــه	خــاک	
ــری	 ــرم	735	هج ــنبه	1۲	مح ــيخ	روز	دوش ــازه	ش ــپرده	اند.	جن س
ــد	و	درخــت	بيــدی	کــه	 قمــری	وقــت	ظهــر	در	آنجــا	دفــن	گردي
ــايه	افکن	 ــد	س ــايه	می	افکن ــه	او	س ــاط	خان ــر	حي ــی	ب ــام	زندگ در	اي

ــزار	وی	شــد.« م
مــرگ	شــيخ	صفی	الديــن	مقدمــه	ای	بــه	احــداث	مجموعــه	
تاريخــی	می	شــود	کــه	بخش	هايــی	از	آن	چلــه	خانــه	شــيخ،	
ــيخ	 ــان	ش ــر	دارد.	روح	عرف ــن	وی	را	در	ب ــل	مدف ــه	و	مح حرم	خان
ــه	 ــن	بقع ــا	در	اي ــار	و	قرن	ه ــول	عص ــی	در	ط ــن	اردبيل صفی	الدي
ــه	 ــکوه	آن	ب ــی	و	ش ــوای	زيباي ــه	ن ــی	ک ــا	جاي ــد	ت ــی	می	مان باق

ــد. ــز	می	رس ــل	ني ــازمان	مل س

هفت در مقدس برای رسیدن به حریم شیخ 
ــاد	 ــی	مطالعــات	خــود	متوجــه	ابع ــی	در	پ ــان	اردبيل يکــی	از	محقق
جديــدی	از	منــش	و	طريقــت	زندگــی	و	عرفــان	شــيخ	صفی	الديــن	
ــوان	»زندگــی	 ــا	عن ــی	ب ــگارش	کتاب ــه	ن ــه	زمين شــده	کــه	در	ادام
ــرده	اســت. ــم	ک ــی«	را	فراه ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ــت	ش و	طريق
ــان	 ــيخ	در	عرف ــت	ش ــش	و	اهمي ــت	نق ــد	اس ــی	معتق ــر	رجب امي
اســالمی		قابــل	توجــه	بــوده،	امــا	ســايه	سياســی	حکومــت	صفوی	

ــناخت	درســت	آن	اســت. ــع	از	ش مان
	وی	گفــت:	ويژگــی	شــاخص	عرفــان	شــيخ	در	کارکــرد	اجتماعــی	
ــهروردی	 ــت	س ــاب	طريق ــود	انتص ــا	وج ــه	ب ــت	بطوريک آن	اس
بــه	شــيخ	صفی	الديــن	می	تــوان	زمينه	هــای	ترکيــب	آن	بــا	

ــرد. ــاهده	ک ــی	را	مش ــی	و	مردم ــای	اجتماع کارکرده

بــه	گفتــه	مديــرکل	حــوزه	هنــری	اســتان	يکــی	از	ايــرادات	وارد	بــه	
تصــوف،	خاصيــت	فردگرايــی،	انزواطلبــی	و	ضداجتماعی	بــودن	آن	
اســت	و	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	ايــن	موضــوع	در	منــش	شــيخ	

ــود. ــون	می	ش ــاًل	واژگ کام
ــب	چــاپ	شــده	در	خصــوص	 ــد	اســت	متأســفانه	کت ــی	معتق رجب
ــدک	اســت	و	تنهــا	 ــا	ان ــه	نســبت	ســاير	عرف ــن	ب شــيخ	صفی	الدي
ــوده،	 ــع	هــم	ب ــگارش	ســاير	مناب منبــع	دســت	اول	کــه	دســتاويز	ن
ــالهای	 ــی	در	س ــزاز	اردبيل ــن	ب ــته	اب ــه	الصــف«	نوش ــاب	»صف کت
۸5۸	يــا	۸59	هجــری	اســت	کــه	خــود	از	مريــدان	شــيخ	بــود	و	بــه	
دســتور	پســر	شــيخ	صدرالديــن	موســی	ايــن	کتــاب	را	تحريــر	کــرد
بــه	گفتــه	مديــرکل	ميــراث	فرهنگی	اســتان	اردبيــل	معمــاری	بقعه	
ــکوهمند	 ــای	ش ــی	از	معماری	ه ــی	يک ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ش
تاريــخ	صفويــه	اســت	کــه	هنــوز	ابعــاد	ناشــناخته	بســياری	دارد	کــه	
مــی	توانــد	گوشــه	هايــی	از	عقايد	و	شــخصيت	شــيخ	صفــی	الدين	

را	بشناســاند.
کريــم	حاجــی	زاده	تصريــح	کــرد:	هــر	کــدام	از	بخش	هــای	
ــود	 ــری	در	خ ــاری	کم	نظي ــری	و	معم ــار	هن ــا	آث ــن	بن ــف	اي مختل
جــای	داده	کــه	برخــی	نمونــه	اعــالی	هنــر	دوره	صفوی	محســوب	
ــق	 ــان	خل ــام	زم ــاران	بن ــدان	و	معم ــط	هنرمن ــه	توس ــود	ک می	ش

ــده	اســت. ش
ــا	 ــراث	فرهنگــی	در	پاسداشــت	تنه ــه	رســالت	مي ــا	اشــاره	ب وی	ب
مجموعــه	ثبــت	جهانــی	شــده	اردبيــل،	افــزود:	بنــای	بقعــه	شــيخ	
صفی	الديــن	اردبيلــی	حيــات	خــود	را	در	طــول	تاريــخ	حفــظ	کــرده	
و	امــروز	تــالش	می	شــود	بــا	وجــود	محدوديت	هــای	مالــی	
ــا	 ــاختمان	بن ــات	و	س ــی	کاری،	تزئين ــف	کاش ــای	مختل بخش	ه

ــود. حفاظــت	ش
ــری	 ــری	قم ــال	735	هج ــه	در	س ــد	از	اينک بع
ــيخ	 ــد	ش ــی	فرزن ــن	موس ــت	صدرالدي ــه	دس ب
صفی	الديــن	اردبيلــی	گنبــد	اهلل	اهلل	احــداث	
ــه	 ــی	ک ــاس	ارادت ــه	پ ــوی	ب ــاهان	صف ــد،	ش ش
بــه	شــيخ	داشــتند	الحاقــات	مختلفــی	را	بــر	بنــا	

ــد. ــه	کردن اضاف
حتـی	در	زمـان	قاجـار	نيـز	برخـی	تغييـرات	و	
تعميـرات	بـه	ثبـت	رسـيده	اسـت	بطوريکـه	در	
کاشـی	کاری	های	در	ورودی	حيـاط	بـاغ	تعميرات	
قاجـار	در	مقابـل	کاشـی	کاری	های	قبلـی	بقعـه	

می	شـود. مشـاهده	
ــو	 ــوز	مگ ــی	از	رم ــاری	يک ــن	معم ــه	در	اي آنچ

ــيخ	 ــن	ش ــل	دف ــه	مح ــيدن	ب ــرای	رس ــت	در	ب ــی	هف ــت،	ط اس
صفی	الديــن	اردبيلــی	در	بقعــه	اســت.

الزم	بــه	ذکــر	اســت	درگاه	اصلــی	ايــن	بقعــه	بــه	گفتــه	مديــرکل	
ــده	و	 ــب	ش ــاه	تخري ــان	رضاش ــتان	در	زم ــی	اس ــراث	فرهنگ مي
ــد. ــا	کن ــی	را	احي ــن	درگاه	اصل ــر	دارد	اي ــی	در	نظ ــراث	فرهنگ مي
در	کتــاب	اردبيــل	در	گــذرگاه	تاريــخ	مطــرح	شــده	اســت	کــه	يکــی	
ــو	 ــام	عالی	قاپ ــه	ن ــن	منطقــه	از	شــهر	ب از	علت	هــای	نام	گــذاری	اي

بــه	دليــل	وجــود	هميــن	درگاه	اصلــی	اســت.
ــی	 ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ــدی	ش ــگاه	اب ــه	آرام ــه	ب ــت	دری	ک هف
ــی	از	 ــر	نام	گــذاری	بخش	هاي ــه	تغيي رســيده	اســت	حتــی	منجــر	ب

ــان	پابرجاســت. ــذاری	همچن ــن	نام	گ شــهر	شــده	و	اي
	

ساختار بنا متناسب با عقاید اجتماعی و فرهنگی
نکتــه	ديگــر	ســاختاری	بنــای	مجموعــه	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	
اردبيلــی	اســت.	محققــان	معتقدنــد	تصويرگــری	در	زمــان	صفويــه	
چنــدان	رواج	نداشــته؛	همچنــان	کــه	در	خــود	بقعــه	شــيخ	
ــا	 ــی	کاری	و	ي ــات	کاش ــب	تزئين ــز	اغل ــی	ني ــن	اردبيل صفی	الدي
ــت	 ــامی	اهل	بي ــرآن	و	اس ــات	ق ــليمی،	آي ــرگ،	اس ــی	گل	و	ب نقاش

ــت. )ع(	اس
بنــا	از	حرميــت	خاصــی	برخــوردار	اســت	و	بعــد	از	طــی	حيــاط	بــاغ	
ــه،	 ــه	بقع ــد	چهارراهــی	بخشــی	ب ــه	مانن ــاط	کوچکــی	کــه	ب و	حي
ــه	راه	دارد،	 ــه	خان ــه	چل ــيخ	و	بخشــی	ب ــپزخانه	ش ــه	آش بخشــی	ب

ــود. ــاهده	می	ش ــی	مش ــاط	فرع حي
پيرامــون	بقعــه	محوطــه	ای	اســت	کــه	امــروز	ســنگ	قبر	گروهــی	از	
ســرداران	و	حاکمــان	را	کــه	در	گوشــه	ای	از	تاريــخ	گذشــته	اردبيــل	

ــد	در	خــود	جمــع	کــرده	اســت. ــی	کرده	ان نقش	آفرين
در	بخـش	ورودی	بقعـه	قنديـل	خانـه	واقـع	شـده	اسـت.	محلی	که	
روزگاری	فـرش	تاريخـی	اردبيـل	در	کـف	آن	خودنمايـی	می	کـرد	و	

نقـش	فـرش	در	سـقف	قنديـل	خانه	نقاشـی	شـده	بود.
ــاالر	را	 ــقف	ت ــف	و	س ــدند	ک ــکان	می	ش ــن	م ــه	وارد	اي ــرادی	ک اف
ــان	 ــده	ذهنيــت	عارف ــد	کــه	تداعــی	کنن ــه	يــک	نقــش	می	ديدن ب
دوران	صفويــه	مبنــی	بــر	وحــدت	وجــود	يعنــی	از	فــرش	تــا	عــرش	
بــه	يــک	نقــش	اســت.		طــرح	ايــن	فــرش	کــه	گفتــه	می	شــود	در	
ســقف	تــاالر	نقــش	شــده	کامــاًل	از	بيــن	رفتــه	و	بــه	جــای	مرمــت	
در	واقــع	ســفيدکاری	شــده	اســت.	در	حــال	حاضــر	فــرش	اردبيل	در	

ــا	و	آلبــرت	لنــدن	نگهــداری	می	شــود. مــوزه	ويکتوري
بعــد	از	قنديــل	خانــه	در	روبــه	روی	فــردی	کــه	بــه	بقعــه	مراجعــه	
ــماعيل	 ــاه	اس ــی	و	ش ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ــگاه	ش ــرده	آرام ک
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ــا	 ــز	ب ــی	ني ــود؛	دری	چوب ــاهده	می	ش اول	مش
ارتفاعــی	کوتــاه	مخاطبــان	را	بــه	پشــت	آرامگاه	
کــه	حرم	خانــه	و	محــل	دفــن	تعــدادی	از	زنــان	
ــت	 ــت	هداي ــوی	اس ــاهان	صف ــران	ش و	دخت

می	کنــد.
ــی	 ــاه	درهــای	چوب ــاع	کوت ــه	می	شــود	ارتف گفت
بــه	واســطه	آمــوزش	احتــرام	و	تواضــع	بــوده	و	
بــه	فــرد	حفــظ	حرمــت		خانــه	ای	کــه	در	آن	پای	
ــه	 ــی	ک ــوزد.	موضوع ــت	را	می	آم ــته	اس گذاش
ــز	 ــل	ني ــی	اردبي ــای	تاريخ ــاری	خانه	ه در	معم

ــود. ــاهده	می	ش ــابه	آن	مش مش
ايــن	بخــش	از	بنــا	در	واقــع	بخش	هايــی	اســت	
ــب	 ــه	مرات ــت	ب ــد	قدم ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ک
بيشــتری	بــه	لحــاظ	تاريخــی	داشــته	و	مفاهيــم	
ــا	 اجتماعــی	حفــظ	حــرم،	تواضــع	در	برخــورد	ب
ــل	 ــر	و	کرنــش	در	مقاب ــر	و	عالی	ت مقــام	بزرگ	ت

ــد. ــل	نشــيب	آن	را	تداعــی	می	کن ــراز	زندگــی	و	تحمــل	در	مقاب ف
	

چینی خانه یادگار ارادتی تاریخی 
ــت.	 ــه	اس ــا	چينی	خان ــر	بن ــه	ديگ ــل	توج ــای	قاب ــی	از	بخش	ه يک
چنانچــه	کــه	ذکــر	آن	رفــت	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	در	
طــول	تاريــخ	تکميــل	شــده	و	تغييــر	يافتــه	اســت.	ايــن	بنــا	از	محل	
دفــن	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	بــه	يکــی	از	معماری	هــای	

نــادر	عرفانــی	ايــران	اســالمی	تبديــل	شــده	اســت.
رئيــس	پايــگاه	ميــراث	جهانــی	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	
ــی	 ــه	در	فرهنــگ	ايران ــه	لحــاظ	تأثيرگــذاری	ن ــا	ب ــن	بن گفــت:	اي
اســالمی	بلکــه	در	تمــدن	جهانــی	بــه	ثبــت	جهانــی	رســيده	اســت.
عبدالرحمــان	وهــاب	زاده	متذکــر	شــد:	بــه	پــاس	ارادت	پادشــاهان،	
حــکام	و	واليــان	بــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	ايــن	بنــا	در	طــول	
ــا	و	 ــان	جنگ	ه ــی	در	زم ــته	و	حت ــژه	ای	داش ــت	وي ــخ	قداس تاري

ــت. ــوده	اس ــرام	ب ــت	و	احت ــل	حرم ــا	مح درگيری	ه
وی	افــزود:	بــه	عنــوان	مثــال	چينی	خانــه	کــه	بعدهــا	و	400	ســال	
قبــل	توســط	شــيخ	بهايــی	طراحــی	شــد	محــل	نگــه	داری	ظــروف	
اهدايــی	بــه	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	و	پادشــاهان	صفوی	

اســت.
بــه	گفتــه	وهــاب	زاده	ايــن	مجموعــه	در	حــال	حاضــر	يکــی	از	آثــار	
ــه	 ــود	ک ــوب	می	ش ــالمی	محس ــی	-	اس ــاری	ايران ــر	معم کم	نظي
حتــی	نگــه	داری	و	مراقبــت	از	آن	دقــت	و	ظرافــت	ويــژه	می	طلبــد.
ــزار	و	۲56	 ــه	ه ــه	چينی	خان ــده	ک ــوان	ش ــی	عن ــب	تاريخ در	کت
ــور	 ــی	امپرات ــای	اهداي ــا	چينی	ه ــه	آن	ه ــه	در	هم ــه	دارد	ک محفظ
ــم	و	 ــاده	ابريش ــای	ج ــبت	احي ــه	مناس ــاه	عباس	ب ــه	ش ــن	ب چي
چينی	هايــی	کــه	از	طــرف	دولــت	ايــران	بــه	کشــور	چيــن	ســفارش	

ــرار	داشــته	اســت. ــود،	ق شــده	ب
ــر	 ــای	ديگ ــه	موزه	ه ــه	ب ــن	مجموع ــای	اي ــياری	از	چينی	ه بس
منتقــل	شــده	يــا	گرفتــار	بدســليقگی	های	تاريخــی	بــوده	امــا	آنچه	
ــی	 ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ــی	ش ــام	عرفان ــت،	مق ــه	اس ــل	توج قاب

اســت	کــه	ســيل	عالقه	منــدان	را	پشــت	درهــای	بقعــه	بــه	صــف	
ــه	 ــه	ای	قفســه	ای	و	جايگاهــی	در	بقع ــا	اهــدای	هدي ــا	ب کشــيده	ت

ــد. ــی	کســب	کنن ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ش
در	عين	حال	نبايد	از	زيبايی	هايی	مسـجد	جنت	سـرا	با	مشـبک	های	
چوبی	آن	گذشـت.	در	سـمت	چپ	سرسـرای	ورودی،	مسـجد	جنت	
سـرا	قرار	گرفته	اسـت	کـه	به	صـورت	فضای	هشـت	ضلعی	طراحی	
شـده	و	فاقـد	محـراب	اسـت.	چنيـن	بـه	نظـر	می	رسـد	کـه	فضای	
جنت	سـرا	بيش	تـر	برای	انجـام	مراسـم	صوفيانه	و	گرفتـن	مجالس	

سـماع	عارفانه	بوده	اسـت.
مســجد	جنــت	ســرا	در	گذشــته	دور	دارای	ســقف	گنبــدی	بــوده	که	
ــی	و	مســطح	 ــه،	ســقفی	چوب ــرو	ريختــن	در	دوره	قاجاري پــس	از	ف
روی	آن	ايجــاد	شــد	کــه	بــر	16	ســتون	چوبــی	اســتوار	شــده	اســت.

	
حتی گناهکاران به شیخ پناه می بردند

بخــش	قابــل	توجــه	ديگــر	چلــه	خانــه	اســت	کــه	در	ميانــه	مســير	
اتصــال	حيــاط	بــاغ	و	حيــاط	کوچــک	مقابــل	بنــای	اصلــی	اســت.
رئيــس	پايــگاه	ميــراث	جهانــی	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	تصريــح	
کــرد:	ايــن	مجموعــه	شــامل	چهــل	اتاقــک	جهــت	بســط	نشــينی	
و	عبــادت	اســت	و	بــه	هميــن	دليــل	چلــه	خانــه	نــام	گرفتــه	اســت.
وهــاب	زاده	تأکيــد	کــر:	تعــدادی	از	ايــن	اتاق	هــا	قدمــت	بــه	مراتــب	
ــری	و	 ــرد	فک ــر	کارک ــادگی	آن	تداعی	گ ــا	س ــته	ام ــتری	داش بيش

ــی	اســت. ــن	اردبيل ــی	شــيخ	صفی	الدي عرفان
گفتــه	می	شــود	پادشــاهان	صفــوی	بــرای	عــرض	ارادت	بــه	
ــد.	شــيخ	 ــه	می	آمدن ــارت	بقع ــه	زي ــاده	ب ــای	پي ــا	پ ــارگاه	شــيخ	ب ب
ــرای	 ــرف	ب ــا	ح ــه	در	نظريه	ه ــش	از	آنک ــی	بي ــن	اردبيل صفی	الدي
گفتــن	داشــته	باشــد،	کارکــرد	اجتماعــی	بــه	عرفــان	خــود	افــزوده	
ــل	 ــن	وی	مح ــل	دف ــا	مح ــد	بعده ــب	ش ــگاه	او	موج ــود.	جاي ب
بســط	گناهــکاران	و	افــرادی	کــه	مرتکــب	خطــا	شــده	و	بخشــش	

می	طلبنــد	باشــد.
باباصفــری	در	کتــاب	اردبيــل	در	گــذرگاه	تاريــخ	آورده	اســت:	
ــن	 ــيخ	صفی	الدي ــر	ش ــه	ب ــی	ک ــر	عقيدت ــر	اث ــور	ب ــر	تيم »امي

ــرار	 ــان	ق ــل	را	داراالم ــت،	اردبي ــی	داش اردبيل
داد.	شــاه	عباس	بــزرگ	در	اواخــر	شــعبان	1014	
ــادر	 ــوص	ص ــان	مخص ــری	فرم ــری	قم هج
کــرد	کــه	چــون	اردبيــل	از	زمــان	اميــر	تيمــور	
گــورکان	داراالمــان	بــوده،	همچنــان	بايــد	
کــه	هيچکــس	مزاحــم	ديگــری	نشــود	مگــر	
ــزد	وی	داشــته	باشــد	و	 اينکــه	حــق	شــرعی	ن
در	اينصــورت	نيــز	بايــد	کــه	بــا	مــدارا	و	ســازش	

ــد.« ــق	کن ــاق	ح احق
ــدام	 ــن	اق ــه	اي ــی	ب ــت	کاف ــه	پرداخ ــی	آنک ب
پادشــاهان	صفــوی	صــورت	گرفتــه	باشــد،	بايد	
تاکيدداشــت	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	
پيــام	آور	صلــح	و	دوســتی	و	رعايــت	حــال	
ــام	 ــخ	ن ــول	تاري ــت.	در	ط ــوده	اس ــری	ب ديگ
داراالمــان	و	داراالرشــاد	همچنــان	ضميمــه	نام	
اردبيــل	بــوده	و	حتــی	افــرادی	کــه	گنــاه	کــرده	
ــن	 ــيخ	صفی	الدي ــام	ش ــه	مق ــتند	ب ــه	و	بخشــش	داش ــب	توب و	طل

ــدند. ــده	می	ش ــی	پناهن اردبيل
ــتوانه	 ــه	پش ــيعی	را	ب ــت	ش ــماعيل	حکوم ــاه	اس ــه	ش ــد	از	اينک بع
فداســت	و	شــکوه	انديشــه	های	دودمــان	صفــوی	بــه	عنــوان	نظــام	
سياســی	مذهبــی	رســمی	ايــران	قــرار	دارد،	تأثيــرات	انديشــه	های	
ــه	ســطح	 ــی	ب ــا	جهــش	قابل	توجه ــی	ب ــن	اردبيل ــيخ	صفی	الدي ش

کشــور	و	حتــی	جهــان	رســيد.
ــهر	 ــز	ش ــی	در	مرک ــورت	تقريب ــه	ص ــن	ب ــيخ	صفی	الدي ــه	ش بقع
اردبيــل	واقــع	شــده	و	چــه	بســيار	بناهايــی	کــه	وقــف	بقعــه	شــده	
و	از	محــل	درآمــد	و	عايــدات	آن	بــه	نيازمنــدان	و	پناهنــدگان	

رســيدگی	می	شــده	اســت.
ــيخ	 ــه	ش ــالم	در	بقع ــن	اس ــی	دي ــای	اجتماع ــياری	از	آموزه	ه بس
صفی	الديــن	اردبيلــی	نمــود	عينــی	دارد.	هــر	چنــد	امــروز	ايــن	بقعه	
بيشــتر	بــه	ماننــد	مــوزه	ای	جهــت	بازديــد	عالقه	منــدان	اســت	امــا	
رمــوز	معمــاری	آن	همچنــان	نيازمنــد	بررســی	و	تحليــل	هــر	چــه	

بيشــتر	اســت.
بــه	گفتــه	رئيــس	پايــگاه	جهانــی	بقعــه	شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	
يکــی	از	مهم	تريــن	بخش	هــای	ايــن	بقعــه	کــه	بــه	رمزگشــايی	آن	
و	حتــی	حکومــت	صفــوی	و	تاريــخ	ايــران	می	توانــد	کمــک	کنــد،	

کتابخانــه	کم	نظيــر	بقعــه	اســت.
ــی	 ــه	در	يک ــن	مجموع ــب	اي ــياری	از	کت ــزود:	بس ــاب	زاده	اف وه
ــل	 ــی	رود	حداق ــار	م ــه	و	انتظ ــال	يافت ــيه	انتق ــه	روس ــا	ب از	جنگ	ه
ــالمی	 ــوری	اس ــور	جمه ــار	کش ــی	در	اختي ــه	تاريخ ــت	مطالع جه

ــرد. ــرار	گي ــران	ق اي
ضعــف	مطالعــه	در	کارکردهــای	فرهنگــی	و	اجتماعــی	بنــای	بقعــه	
شــيخ	صفی	الديــن	اردبيلــی	موجــب	شــده	ايــن	مجموعــه	بيشــتر	
بــه	عنــوان	يــک	بنــای	تاريخــی	مــورد	اســتقبال	قــرار	گيــرد.	غافل	
ــق	 ــرات	عمي ــا	تأثي ــن	بن ــد	صــد	ســال	گذشــته	اي از	اينکــه	در	چن
ــی	در	 ــراف	آن	و	حت ــهرهای	اط ــل	و	ش ــهر	اردبي ــی	در	ش فرهنگ

تاريــخ	کشــور	رقــم	زده	اســت.
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ــکده  ــی آتش ــد قدم ــا در چن تراکتوره
شــخم  مشــغول  کازرون  تاریخــی 
ــی  ــتند، اراض ــی هس ــای زراع ــن ه زمی
کشــاورزی بنــا را محاصــره کــرده انــد 
و آتشــکده نیــز هــر روز از نظرهــا 

ــود.  ــی ش ــر م دورت

آتشــکده	کازرون	بــا	شــماره	331	در	ســال	131۸	در	فهرســت	
ــران	 ــی	اي ــراث	مل ــه	ثبــت	رســيده	و	جــزو	مي ــی	کشــور	ب ــار	مل آث
محســوب	می	شــود.	»ماکســيم	ســيرو«	از	جمله	باســتان	شناســان	
برجســته	ای	بــود	کــه	از	اين	بنــا	بازديــد	و	در	ســال	193۸	گزارشــی	

از	وضعيــت	آن	را	منتشــر	کــرد.
ــه	 ــکده	کازرون	س ــان	از	آتش ــزارش	در	آن	زم ــن	گ ــاس	اي ــر	اس ب
ســتون	و	دو	طــاق	باقيمانــده	بــود،	کــه	در	حــال	حاضــر	از	ايــن	بنــا	
دو	ســتون	و	يــک	طــاق	باقــی	مانــده	و	بقايــای	دو	ســتون	ديگــر	نيز	

ديــده	مــی	شــود.
در	ايــن	خصــوص	عضــو	شــورای	مرکــزی	انجمــن	هــم	انديشــان	
جــوان	شهرســتان	کازرون	گفــت	:يکــی	از	انگشــت	شــمار	آتشــکده	
ــت	 ــطه		قدم ــه	واس ــه	ب ــتان	کازرون	ک ــود	در	شهرس ــای	موج ه
ــی	از	 ــوان	يک ــه	عن ــد	ب ــی	توان ــی	اش	م ــی	مکان تاريخــی	و	ويژگ
ــرد،	 ــرار	گي ــرداری	ق ــره	ب ــورد	به مقاصــد	گردشــگرپذير	کازرون	م
آنچنــان	بــه	دســت	فراموشــی	ســپرده	شــده	کــه	نــه	تنهــا	کمتــر	
گردشــگری	خبــر	از	وجــود	آن	دارد،	بلکــه	اکنــون	تمامــی	محوطــه		
ــورد	 ــف	م ــای	مختل ــيوه	ه ــه	ش ــورده	و	ب ــخم	خ ــی	آن	ش پيرامون

ــع	شــده	اســت. ــرداری	کشــاورزی	واق بهــره	ب
ــتقرار	 ــای	اس ــه	ج ــر	ب ــال	حاض ــزود:	در	ح ــپور	اف ــن	عباس محس
امکانــات	گردشــگری	در	منطقــه،	در	تمامــی	محوطــه	هــای	
پيرامونــی	آتشــکده	کازرون	اراضــی	کشــاورزی	قــرار	گرفتــه	اند	که	
مســئله	باعــث	شــده	هــم	ســالمت	بنــا	مــورد	تهديــد	قــرار	گيــرد	و	
هــم	ســاير	آثــار	احتمالــی	واقــع	در	محوطــه	هــای	پيرامونــی	آن	بــه	

ــرود. ــی	تخريــب	شــده	و	از	بيــن	ب کل
وی	ادامــه	داد:	گســتره		فعاليــت	کشــاورزی	در	اطــراف	ايــن	بنــای	
ساســانی	بــه	حــدی	اســت	کــه	تــا	فاصلــه	هشــت	متــری	ايــن	بنــا	
بــا	تراکتــور	شــخم	زده	شــده	و	حتــی	بــه	تازگــی	يــک	گلخانــه	نيــز	
در	فاصلــه	ای	حــدودا	30	متــری	از	ايــن	آتشــکده	ايجــاد	شــده	کــه	
ــز	مخــدوش	 ــی	را	ني ــر	ثبــت	شــده	در	فهرســت	مل ــن	اث منظــر	اي

کــرده	اســت.
ــطه		 ــه	واس ــرد:	ب ــار	ک ــی	اظه ــراث	فرهنگ ــتدار		مي ــن	دوس اي
تمايــل	و	گرايــش	هــای	محلــی	کــه	نســبت	بــه	آثــار	تاريخــی	
ــد	در	 ــی	ش ــوان	مدع ــی	ت ــود	دارد	م ــتان	کازرون	وج در	شهرس
صورتــی	کــه	بســترهای	الزم	بــرای	تبديــل	اراضــی	کشــاورزی	
بــه	ســايت	گردشــگری	فراهــم	شــود،	کشــاورزهايی	کــه	
اطــراف	ايــن	ســايت	تاريخــی	مشــغول	کشــت	هســتند	اقتصــاد	
گردشــگری	را	جايگزيــن	اقتصــاد	پرريســک	و	در	پــاره	ای	

ــد. ــاورزی	کنن ــده	کش ــع	زيان مواق
ــا	 ــن	بن ــای	مناســب	اي ــی	ه ــه	داد:	يکــی	از	ويژگ عباســپور	ادام
بــرای	تبديــل	شــدنش	بــه	يــک	ســايت	گردشــگری	دسترســی	
مناســب	آن	بــه	جــاده	ارتباطــی	کازرون	شــيراز	اســت	بــه	گونــه	
ــهر	 ــرق	ش ــری	ش ــج	کيلومت ــه	پن ــا	در	فاصل ــن	بن ــه	اي ای	ک
کازرون	و	در	فاصلــه	ای	300متــری	از	جــاده		اصلــی	قــرار	
گرفتــه	و	بنابرايــن	دسترســی	گردشــگران	بــه	آن	مــی	توانــد	بــا	

ــرد. ــام	پذي ــهولت	انج س
عضــو	شــورای	مرکــزی	انجمــن	هــم	انديشــان	جــوان	شهرســتان	
کازرون	گفــت:	متأســفانه	اداره	کل	ميــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	
و	صنايــع	دســتی	فــارس	هيچگونــه	اقــدام	عملــی	بــرای	حفاظــت	
اصولــی	از	ايــن	آتشــکده	در	دســتور	کار	خــود	قــرار	نــداده	و	حتــی	

اطــراف	آن	نيــز	فنــس	کشــی	نشــده	و	هيچگونــه	تابلويــی	نيــز	که	
معــرف	بنــا	باشــد	در	پيرامــون	آن	نصــب	نشــده	اســت،	چــه	برســد	
ــن	 ــل	شــدن	اي ــاز	تبدي ــد	بسترس ــن	اداره	کل	بخواه ــه	اي ــه	اينک ب

آتشــکده	بــه	ســايتی	گردشــگرپذير	بشــود.
وی	بيــان	کــرد:	چنديــن	پايــه		ســيمانی	انتقــال	بــرق	نيــز	در	فاصله	
ــر	 ــن	اث ــد	کــه	هــر	منظــر	اي ــه	ان ــرار	گرفت ــا	ق بســيار	اندکــی	از	بن
ــرای	آن	 ــوه	ب ــدی	بالق ــم	تهدي ــم	ه ــد	و	ه ــرده	ان ــدوش	ک را	مخ

محســوب	مــی	شــوند.
عباســپور	ادامــه	داد:		آتشــکده	کازرون،	تــک	بنــای	باقــی	مانــده	
از	يــک	محوطــه	تاريخــی	اســت	کــه	بنــا	بــر	مســتندات	موجــود	
يکــی	از	آتشــکده	هــای	تأســيس	شــده	توســط	مهــر	نارســه	در	
ــئله	 ــن	مس ــت	و	همي ــانيان	اس ــاهپور	در	دوره	ی	ساس ــوره	ش ک
يــک	وجــه	متفــاوت	تاريخــی	بــه	آن	مــی	دهــد	کــه	مــی	توانــد	
ــران	 ــژه	در	اي ــی	وي ــک	دوره	تاريخ ــا	از	ي ــک	بن ــوان	ي ــه	عن ب

ــد. ــت	کن حکاي
وی	گفــت:		ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	گــزارش	هــای	
ــوان	 ــی	ت ــود	دارد،	م ــکده	وج ــن	آتش ــه	از	اي ــی	ک ــف	تاريخ مختل

ــای	 ــا،	بق ــن	بن ــی	اي ــای	پيرامون ــه	ه ــه	در	محوط ــد	ک متصــور	ش
ــه	دوره	 ــوط	ب ــر	مرب ــی	ديگ ــار	تاريخ ــا	و	آث ــواره	ه ــری	از	دي ديگ
ساســانيان	نيــز	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	در	حــال	حاضــر	متأســفانه	
تمامــی	ايــن	محوطــه	هــا	شــخم	خــورده	انــد	و	بــه	عنــوان	اراضــی	

ــد. ــی	گيرن ــرار	م ــرداری	ق ــره	ب کشــاورزی	موردبه
ــن	 ــه	گرفت ــرد:	فاصل ــار	ک ــی	اظه ــراث	فرهنگ ــتدار	مي ــن	دوس اي
اداره	کل	ميــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنايــع	دســتی	فــارس	
از	مــردم	و	تقليــل	نقــش	ايــن	اداره	کل	بــه	ماشــين	امضايــی	بــرای	
ــا	معــارض	هــا	و	مراجعيــن،	باعــث	شــده	 موافقــت	يــا	مخالفــت	ب
کــه	زمينــه	الزم	بــرای	شــدت	گرفتــن	انــواع	تخريــب	در	بناهايــی	

ــد	آتشــکده	کازرون	فراهــم	شــود. مانن
ــری	در	 ــال	ت ــش	فع ــن	اداره	کل	نق ــه	اي ــرد:	چنانچ ــد	ک وی	تاکي
ــد،	 ــته	باش ــه	داش ــاورزان	منطق ــی	و	کش ــردم	محل ــا	م ــاط	ب ارتب
ــرارزش	 ــرای	تبديــل	ايــن	بنــای	پ ــد	بســترهای	الزم	را	ب مــی	توان
ــه	ای	 ــه	گون ــه	يــک	ســايت	گردشــگری	فراهــم	آورد	ب تاريخــی	ب
کــه	هــم	بــه	اقتصــاد	محلــی	مــردم	منطقــه	کمــک	شــده	باشــد	و	

ــظ	و	حراســت	شــود. ــای	تاريخــی	حف ــن	بن ــم	اي ه
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کنگره تاریــخ معماری و 
شهرســازی امســال پس 
ــر در  ــه تاخی ــک ده از ی
سراســر کشــور برگــزار 
خواهــد شــد. برگــزاری 
ــتان  ــره در اس ــن کنگ ای
ــه حــال و هــوای  ــاه البت ــم در ســی ام دی م ق
متفاوتــی بــا دیگــر شــهرها خواهــد داشــت. 
ــینه  ــم پیش ــد ق ــهری مانن ــر ش ــاید کمت ش
قــوی و قابــل توجهــی داشــته باشــد کــه تــا 
ایــن حــد بــه آن بی توجهــی شــده باشــد یــا 

ــد. ــراوان باش ــناخته در آن ف ــاط ناش نق

ــره	 ــه	کنگ ــای	دبيرخان ــان	فعاليت	ه ــن	مي در	اي
معمــاری	و	شهرســازی	در	قــم	ايــن	روزها	نســبتا	
قابــل	توجــه	اســت	و	می	توانــد	قدمــی	در	مســير	
ــود. ــوب	ش ــا	محس ــن	ناآگاهی	ه ــردن	از	اي کم	ک
ــره	در	 ــن	کنگ ــی	اي ــر	علم ــی،	دبي ــبنم	فاطم ش
ــه	اش	را	در	برگــزاری	 ــم	ســومين	تجرب اســتان	ق
و	 معمــاری	 موضــوع	 بــا	 همايش	هايــی	
ــهر	 ــم؛	آرمانش ــس	از	»ق ــم	پ ــازی	در	ق شهرس
شــيعی«	....	»قــم؛	شــهر	موجــود	شــهر	مطلوب«	
ــازی«	در	 ــاری	و	شهرس ــخ	معم ــره	»تاري در	کنگ
ســی	ام	دی	مــاه	امســال	می	گذارنــد.	بــا	وی	
دربــاره	اثرگــذاری	ايــن	کنگــره	و	ملزوماتــش	بــه	

نشســته	ايم. گفت	وگــو	

و  معمــاری  تاریــخ  مطالعــه  چــرا 
ــم  ــد ق ــهری مانن ــازی در ش شهرس

مهــم اســت؟
ــم،	 ــد	می	کني ــه	رص ــانه	ها	را	ک ــات	و	رس مطبوع
معمــوال	صحبــت	از	نقــص	زيرســاخت	ها	در	
شــهر	قــم	بســيار	پيــش	می	آيــد.	شــبکه	حمــل	
ــواردی	 ــه	از	م ــرق	و	...	هميش ــل،	آب،	گاز،	ب و	نق
اســت	کــه	در	ضعــف	زيرســاخت	ها	بــه	آن	اشــاره	
ــی	از	 ــن	يک ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــی	ک ــود	درحال می	ش
مهم	تريــن	زيرســاخت	های	شــهری	کــه	در	
ــه	مرمــت	و	بازســازی	دارد،	 ــاز	ب ــم	ني کشــور	و	ق
زيرســاخت	های	علمــی	شــهر	اســت.	اينهــا	بايــد	
ــای	آن،	شــهر	 ــر	مبن ــا	ب ــا	شــود	ت ــت	و	احي تقوي
ســاخته	شــود.	اگــر	ايــن	کار	را	نکنيــم،	همانطــور	
کــه	تــا	کنــون	اتفــاق	افتــاده	کارهــای	عمرانــی	
را	انجــام	می	دهيــم	امــا	پاســخی	دريافــت	

نمی	کنيــم.
اســاتيد	مختلــف	بــا	اعتقــادات	و	نگاه	هــای	
ــتند	و	 ــاط	داش ــداد	ارتب ــن	دو	روي ــا	اي ــف	ب مختل
ــود	 ــه	می	ش ــه	چ ــود	ک ــن	ب ــئوال	اي ــه	س هميش
ــود.	در	 ــت	ش ــی	تقوي ــتر	علم ــن	بس ــا	اي ــرد	ت ک
ــه	ايــن	جمــع	بنــدی	رســيديم	کــه	دو		 نهايــت	ب
ــرون	 ــا	راه	ب ــرد	ت ــد	شــکل	بگي ــه	حتمــا	باي مقول
رفتــی	از	بحران	هــا	نمايــان	شــود.	يکــی	داشــتن	
ــل	از	 ــتن	تحلي ــری	داش ــی	و	ديگ ــگاه	تاريخ ن

ــم. ــخ	ق تاري
ــاز	 ــرای	هــر	کاری	ني واقعيــت	ايــن	اســت	کــه	ب
ــائل	 ــم.	در	مس ــوب	داري ــوی	خ ــک	الگ ــه	ي ب
عمرانــی	و	معمــاری	االن	هيــچ	معيــار	و	الگويــی	
در	دســتمان	نيســت.	وقتــی	می	گوييــم	ايــن	

خانــه	خــوب	اســت	يــا	ايــن	شــهر	مطلوب	اســت	
ــته	 ــناخت	گذش ــت؟	ش ــان	چيس ــا	منظورم دقيق
ــدام	 ــوب	ک ــم	الگــوی	خ ــود	بداني موجــب	می	ش

ــت. اس

کنگــره تاریــخ معمــاری و شهرســازی 
چــه کمکــی در ایــن زمینــه بــه شــهر 

قــم خواهــد کــرد؟
ــره	 ــه	کنگ ــی	ک ــوع	مهم ــان	موض ــن	مي در	اي
قــرار	اســت	پيگيــری	کــرده	و	بــه	جامعــه	تزريــق	
ــهر	 ــای	تاريخــی	ش ــه	بناه ــت	ک ــن	اس ــد	اي کن
ــهر	 ــن	ش ــخ	اي ــگ	و	تاري ــی	از	فرهن ــم،	بخش ق
هســتند	و	بــرای	آينــده	ای	بهتــر	بايــد	از	گذشــته	
حراســت	کــرد.	خيلی	هــا	ســئوال	می	پرســند	
کــه	چــرا	بايــد	ايــن	بناهــا	حفــظ	شــود؟	پاســخی	
ــد	 ــن	کالب ــه	اي ــت	ک ــن	اس ــم	اي ــه	می	دهي ک
ــا	 ــد	اينه ــد.	باي ــک	اســتاد	عمــل	می	کن ــد	ي مانن
ــا	در	 ــم	ت ــظ	کني ــوان	اســاتيد	خــود	حف ــه	عن را	ب
طــول	زمــان	بتوانــد	محــل	مراجعــه	عالقمنــدان	
شهرســازی	 و	 معمــاری	 دســت	اندرکاران	 و	
ــاتيد	 ــا	اس ــن	بناه ــد.	اي ــی	باش ــبک	زندگ و	س
خاموشــی	هســتند	کــه	بــرای	حرکــت	در	مســير	
ــاز	 ــان	ني ــار	خودم ــا	کن ــه	وجــود	آنه پيشــرفت	ب

ــم. داري
کنگــره	تاريــخ	معمــاری	و	شهرســازی	قرار	اســت	
بــه	مــا	بگويــد	کــه	حفــظ	ميــراث	فرهنگــی	تنها	
ــت	 ــی	نيس ــگر	و	درآمدزاي ــذب	گردش ــرای	ج ب
ــرای	 ــا	ب ــی	حرکت	ه ــای	برخ ــود	مبن ــه	خ بلک
فراگيــری	اســت.	از	مطالعــه	ايــن	بناهــا	می	توانيم	
ــا	 ــناخت	آنه ــرده	و	از	ش ــه	ک ــازندگان	را	مطالع س
جامعــه	را	در	گذشــته	شــناخته	و	بعــد	الگوســازی	
کنيــم.	از	آثــار	تاريخــی	شــهر	قــم	چنــدان	چيزی	
ــوان	 ــه	عن ــا	ب ــه	م ــده	و	وظيف ــی	نمان ــم	باق ه
نســلی	کــه	در	دوره	گــذار	قــرار	دارد،	حفــظ	ايــن	

ــدگان	اســت. ــرای	آين ــار	ب آث

معمــوال برگــزاری کنگره هــا یــک 
ــن  ــور ای ــت. چط ــی اس ــاق مقطع اتف
کنگــره می توانــد بــه تمــام ایــن 
ســواالت در طــول زمــان پاســخ دهــد؟
ــوع	 ــدف	دو	موض ــن	ه ــه	اي ــيدن	ب ــرای	رس ب
حتمــا	بايــد	دنبــال	شــود	يکــی	دانشــنامه	تاريــخ	

قــم	اســت.	االن	اگــر	بخواهيــم	شــهر	را	مطالعــه	
کنيــم	هيــچ	مرجــع	در	دسترســی	بــرای	مراجعــه	
ــا	 ــد؛	اتفاق ــده	باش ــه	کار	نش ــه	اينک ــم.	ن نداري
ــا	 ــت	ام ــه	اس ــورت	گرفت ــادی	ص ــای	زي کاره
ــل	 ــد	و	قاب ــترس	باش ــه	در	دس کار	منســجمی	ک
ــدان	باشــد	اتفــاق	 ــرای	همــه	عالقمن اســتفاده	ب
ــن	کار	را	 ــاده	اســت.	علمــا	و	مراجــع	هــم	اي نيفت
ــه	 ــکل	گرفت ــی	ش ــد.	صحبت	هاي ــد	کرده	ان تأيي
ــه	صــورت	جــدی	شــروع	 ــه	ب ــن	دانش	نام ــا	اي ت

ــود. ــری	ش ــده	و	پيگي ش
موضــوع	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	از	ايــن	اطالعات	
تاريخــی	کــه	وجــود	دارد	چطــور	اســتفاده	کنيــم.	
چطــور	بــا	اســتفاده	از	هميــن	اطالعــات	وضعيت	
ــات	 ــرده	و	از	تصميم ــد	ک ــا	را	رص ــهر	و	نيازه ش
ــکار	 ــد	آش ــال	ها	بع ــان	آن	س ــه	زي ــی	ک ناگهان

ــم. ــری	کني ــود	جلوگي می	ش
و	 معمــاری	 مطالعــات	 مرکــز	 راه	انــدازی	
ــاز	 ــن	ني ــه	اي ــخی	ب ــد	پاس ــازی	می	توان شهرس
باشــد.	ايــن	مرکــز	می	توانــد	ماننــد	يــک	
ــز	را	رصــد	 ــه	چي ــهر،	هم اتمســفر	باالدســت	ش
کنــد	و	بــا	توجــه	بــه	نقشــی	کــه	برايــش	تعريــف	
شــده	می	توانــد	بخش	هــای	متنوعــی	را	در	
خــود	جــای	داده	کــه	کارهــای	مطالعاتــی	انجــام	
داده	و	بــازوی	علمــی	بخــش	اجرايــی	شــهر	

ــود. ــوب	ش محس
ــه	 ــد	ک ــن	ش ــر	اي ــم	ب ــره	تصمي ــن	کنگ در	اي
جلســه	ای	بــا	مديــران	اجرايــی	و	مديــران	گــروه	
بخــش	علمــی	در	حــوزه	معمــاری	و	شهرســازی	
ــوع	 ــی	از	ن ــه	حت ــن	جلس ــيم.	در	اي ــته	باش داش
نشســتن	افــراد	مشــخص	بــود	کــه	بيــن	بخــش	
علمــی	و	اجرايــی	در	شــهر	چــه	فاصلــه	ای	وجــود	
دارد	کــه	ايــن	مرکــز	مطالعــات	قــرار	اســت	ايــن	

ــد. ــر	کن ــه	را	پ فاصل

چــه ابــزاری در اختیــار داریــد تــا 
مدیرانــی را کــه در شــهر قــم می آینــد 
ــن  ــه ای ــه ب ــه توج ــزم ب ــد مل و می رون
ــات  ــز مطالع ــن مرک ــتاوردها و ای دس

ــد؟ کنی
ــه	 ــود	دارد.	نکت ــت	وج ــه	دو	واقعي ــن	زمين در	اي
ــر	اســت.	موضــوع	 ــان	ب ــن	کار	زم ــه	اي اول	اينک
ــت	 ــن	اس ــرد	اي ــول	ک ــد	قب ــه	باي ــری	ک ديگ

ــات	نظــرات	 ــه	عمــل	بســياری	اوق کــه	در	مرحل
ــود	و	 ــته	می	ش ــار	گذاش ــه	کل	کن ــی	ب کارشناس
روابــط	مديريتــی	و	کاری	حاکــم	می	شــود.	در	
ايــن	زمينــه	چــاره	ای	نداريــم	جــز	اينکــه	بــر	وجه	
ــری	 ــی	مدي ــم.	وقت ــه	کني ــا	تکي ــانی	آدم	ه انس
ــال	 ــت،	احتم ــد	اس ــی	مفي ــه	موضوع ــد	ک ببين

ــد. ــتفاده	کن ــه	از	آن	اس ــود	دارد	ک ــوی	وج ق

اســتقبال از کنگــره چطــور بــوده 
اســت؟

در	بخــش	علمــی	نزديــک	بــه	60	مقالــه	را	
ــاالت	 ــن	مق ــه	بخشــی	از	اي ــم	ک ــت	کردي درياف
ــار	 ــن	آم ــتند.	اي ــا	ارزش	هس ــه	و	ب ــل	توج قاب
ــهر	 ــد	ش ــان	می	ده ــت	و	نش ــی	اس ــيار	خوب بس
قــم	شــهری	طالــب	علــم	و	محقــق	اســت.	يــک	
ــم	 ــده	ه ــرای	آين ــد	ب ــاالت	می	توان ــری	مق س

برنامه	هايــی	داشــته	باشــد.
قشــر	دانشــجو	و	جــوان	مــا	نســبت	بــه	مقــوالت	
ــه	هميــن	 معمــاری	در	گذشــته	آشــنا	نيســتند.	ب
دليــل	در	کنــار	کنگــره	يــک	کارگاه	آموزشــی	بــه	
عنــوان	ايــده	تــا	عمــل	برپــا	می	شــود	تــا	ســاخت	
ــی	از	 ــی	توســط	يک ــاری	قديم ــازه	معم ــک	س ي

اســتاد	کارهــا	داشــته	باشــيم.
ايــن	مباحــث	را	در	کارهايمــان	اصــال	نداريــم	که	
ــک	 ــاخت	ي ــوژی	س ــدل	و	تکنول ــا	م ــجو	ب دانش
بنــای	قديمــی	آشــنا	باشــد.	ايــن	کارگاه	از	۲3	دی	
ــی	می	شــود.	 ــاه	رونماي شــروع	شــده	و	30	دی	م
ــان	 ــتان	پاکب ــرده	در	بوس ــول	ک ــهرداری	قب ش
فضايــی	بــه	ايــن	موضــوع	اختصــاص	دهــد	کــه	

اميدواريــم	ايــن	موضــوع	مانــدگار	باشــد.
کارگاه	تاريــخ	شــفاهی	قــم	هــم	در	کنــار	ايــن	
صحبت	هــای	 می	شــود.	 برگــزار	 کنگــره	
پيشکســوتان	در	ايــن	کارگاه	ثبــت	و	ضبــط	
نگهــداری	 دبيرخانــه	 آرشــيوه	 در	 و	 شــده	
کل	 اداره	 توســط	 نمايشــگاهی	 می	شــود.	
کــه	 می	شــود	 برپــا	 فرهنگــی	 ميــراث	
عکس	هــای	جالبــی	از	قــم	قديــم	در	ايــن	

نمايشــگاه	بــه	نمايــش	در	ميآيــد.

ــه  ــد ب ــره می توان ــن کنگ ــور ای چط
ــردم  ــر در م ــق خاط ــس تعل ــاد ح ایج
نســبت بــه تاریخشــان موفــق باشــد؟
ــر	و	 ــان	ب ــک	کار	زم ــن	هــدف	ي ــه	اي رســيدن	ب
ــت	 ــن	صحب ــی	همي ــت.	ول ــدت	اس ــی	م طوالن
کردن	هــا	و	مــردم	را	بــه	مشــارکت	گرفتــن	
ــر	باشــد.	اينکــه	در	تمــام	حوزه	هــا	 ــد	موث می	توان
ــکی	 ــچ	ش ــم	هي ــن	موضــوع	مشــکل	داري در	اي
ــاد	 ــه	ايج ــن	زمين ــی	در	اي ــد	جريان ــت	و	باي نيس

ــم.	 کني
ــام	 ــه	انج ــن	زمين ــد	در	اي ــه	باي ــن	کاری	ک اولي
ــد	 ــت	را	باي ــگاه	مزاحم ــه	ن ــت	ک ــن	اس ــود	اي ش
از	بافــت	تاريخــی	برداريــم.	خيلی	هــا	گمــان	
ــت	 ــم	اس ــک	مزاح ــی	ي ــت	تاريخ ــد	باف می	کنن
کــه	زودتــر	بايــد	آن	را	خــراب	کــرد.	بــرای	
ــت	و	 ــی	اس ــتباهات	راه	طوالن ــن	اش ــالح	اي اص
ــوزه	 ــن	ح ــرد	در	اي ــد	ک ــه	باي بيشــترين	کاری	ک

ــت. ــازی	اس فرهنگس
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خانــه حــاج آقا علــی زعیــم اهلل بــه عنوان 
ــن  ــان ای ــتی جه ــه خش ــن خان بزرگتری
روزهــا دســت جــان بخــش اســتادکاران 
را بــر در و دیــوارش احســاس مــی کنــد 
و قــرار اســت ایــن خانــه بــه هتلــی چهــار 

ســتاره تبدیــل شــود. 

اســتان	کرمــان	در	کنــار	بزرگتريــن	بنــای	خشــتی	جهــان	و	يکی	از	
بزرگتريــن	بافــت	هــای	تاريخــی	بکــر	در	کشــور،	بزرگتريــن	خانــه	
خشــتی	جهــان	را	نيــز	در	خــود	جای	داده	اســت	ايــن	خانه	در	مســير	
کاروان	هايــی	کــه	از	کرمــان	به	ســمت	رفســنجان	و	از	آنجــا	به	يزد	
و	يــا	بندرعبــاس	مــی	رفتنــد	قــرار	گرفتــه	اســت.	حکايــت	ســاخت	
ــه	دليــل	قــرار	گرفتــن	کرمــان	در	 ــه	از	آنجــا	آغــاز	شــد	کــه	ب خان
مســير	جــاده	ادويــه	هــزاران	کاروانســرا	در	سراســر	کرمــان	ســاخته	
ــرای	کاروان	 ــزرگ	ب ــار	ب ــی	از	تج ــان	برخ ــن	مي ــد	و	در	اي ــی	ش م

هــای	خــود	کاروانســرای	مجــزا	مــی	ســاختند.
حــاج	آقــا	علــی	زعيــم	اهلل	نيــز	کــه	يکــی	از	تجــار	بــزرگ	کشــور	
بــود	در	ان	زمــان	ده	هــا	کاروانســرا	و	محل	اســتراحت	بــرای	کاروان	
ــی	 ــزرگ	را	در	نزديک ــه	ای	ب ــه،	خان ــاخت	و	از	آن	جمل ــش	س هاي
رفســنجان	بنــا	کــرد	و	هدفش	نيــز	پذيرايــی	از	تاجــران	برجســته	از	
کشــورهای	مختلــف	از	جملــه	هنــد،	عــرب	و	چيــن	و	مغــرب	زمين	
بــود	و	حــاال	ايــن	خانــه	بــه	بزرگتريــن	خانــه	خشــتی	جهــان	لقــب	

گرفتــه	اســت.
زعيــم	اهلل	هــر	چنــد	يکــی	از	ثروتمندتريــن	افــراد	زمــان	خــود	بــود	
ــح	 ــل	عــدم	واگــذاری	صحي ــه	دلي ــان	عمــر	ب ــا	در	روزهــای	پاي ام
امالکــش	خــود	بــه	فــردی	عــادی	تبديــل	شــد	امــا	آثــار	بــه	جــای	
مانــده	و	زيــر	ســاخت	هايــی	کــه	وی	در	مناطــق	مختلــف	اســتان	
احــداث	کــرده	هنــوز	هــم	بــه	نــام	خــود	خــود	او	شــناخته	می	شــود.
هفتــه	گذشــته	بــود	کــه	کار	مرمــت	کاروانســرای	حــاج	آقــا	علــی	
ــاج	 ــه	ح ــت	خان ــت	مرم ــا	مدتهاس ــد	ام ــاز	ش ــان	آغ ــازار	کرم در	ب
آقــا	علــی	در	رفســنجان	بــا	ســرمايه	گــذاری	بخــش	خصوصــی	و	

ــاز	شــده	اســت. ــاف	آغ همــکاری	اوق
ــع	و	معمــاری	بــی	 ــر	بنــای	هفــت	هــزار	مترمرب ــا	زي ــه	ب ايــن	خان
ــی	از	 ــه	يک ــل	شــدن	ب ــال	تبدي ــاال	در	ح ــی	ح ــال	زدن ــر	و	مث نظي

قطــب	هــای	گردشــگری	در	کشــور	اســت	و	قــرار	اســت	ايــن	خانه	
بــه	هتلــی	چهــار	ســتاره	تبديــل	شــود.

ــاز	دوم	 ــيده	و	ف ــام	رس ــه	اتم ــا	ب ــن	بن ــت	اي ــی	مرم ــل	ابتداي مراح
ــای	 ــل	ه ــن	هت ــه	زودی	يکــی	از	بزرگتري ــده	و	ب ــاز	ش ــت	آغ مرم
ــدازی	مــی	شــود. ــران	در	ايــن	مجموعــه	تاريخــی	راه	ان ســنتی	اي
نخســتين	خشــت	هــای	ايــن	خانــه	در	ســال	1136	خورشــيدی	در	
نزديکــی	رفســنجان	و	در	منطقــه	ای	بــه	نــام	قاســم	آبــاد	بــه	روی	

هــم	گذاشــته	شــد
ايــن	خانــه	کــه	در	گذشــته	نــام	خانــه	وقفــی	را	نيــز	بــر	خود	داشــته	
ــاق	شــامل	هفــت	دری،	پنــج	دری،	ســه	دری	و	 اســت	دارای	۸6	ات

پســتو	اســت.
چهـار	بخـش	اصلـی	سـاختمان	حوضخانـه،	شـاه	نشـين،	پاييزی	و	
زمسـتان	نشـين	اسـت	و	آشـپزخانه	و	انبار	از	اين	مجموعه	جدا	است.
چهــار	حيــاط،	راهروهــای	سرپوشــيده	و	روبــاز	و	ســه	هشــتی	نيــز	
ارتبــاط	قســمت	هــای	مختلــف	ايــن	خانــه	را	بــه	عهــده	داشــته	اند.

نمایی از بزرگترین خانه خشتی ایران
ــای	 ــيعترين	فض ــه	وس ــه	ک ــاالر	حوضخان ــود؛	ت ــی	ش ــه	م گفت
سرپوشــيده	خانــه	اســت	يکــی	از	شــاخص	تريــن	قســمت	هــای	بنا	
اســت	ســقف	آن	در	ارتفــاع	طبقــه	دوم	بــا	گنبــدی	عظيــم	پوشــانده	
شــده	اســت.	در	زمينــه	مســتطيل	کار	بنــدی	شــده	و	در	مرکــز	آن	
ــه	را	 ــور	فضــای	حوضخان ــه	اســت	کــه	ن ــرار	گرفت کاله	فرنگــی	ق

تاميــن	مــی	کنــد.
در	وســط	حوضخانــه	حــوض	مســتطيل	شــکلی	قــرار	دارد	کــه	در	
ــوده	 ــاط	ب ــی	در	ارتب ــای	جانب ــای	حيات	ه ــا	حوض	ه ــته	ب گذش
اســت	و	آب	آن	از	طريــق	قنــات	تأميــن	مــی	شــده	اســت	حوضخانه	
در	دو	طبقــه	ســاخته	شــده	کــه	در	طبقــه	بــاالی	آن	تعــدادی	اتاق	و	

دو	تــاالر	در	ضلــع	شــمالی	و	جنوبــی	قــرار	گرفتــه	اســت.
نمــای	داخلــی	حوضخانــه	بــا	انــدود	گــچ	و	گــچ	بری	هــای	

برجســته	بــا	طرح	هــای	اســليمی	تزييــن	شــده	اســت.
تــاالر	شــاه	نشــين	يــا	بهــاره	نيــز	چشــم	هــر	بيننــده	ای	را	خيــره	
مــی	کنــد،	در	مرکــز	ضلــع	جنوبــی	ايوانــی	نســبتاً	رفيــع	قــرار	دارد	
ــارن	دو	راهــرو	دسترســی	ايجــاد	 ــظ	تق ــا	حف ــن	آن	ب کــه	در	طرفي
ــی	و	 ــزی	و	زمســتانی	در	اضــالع	غرب شــده	اســت.	تاالرهــای	پايي
ــاالر	شــاه	نشــين	و	 ــه	ت ــد	و	نســبت	ب ــه	ان ــرار	گرفت ــا	ق شــمالی	بن

ــد. ــر	اجــرا	شــده	ان ــه	کمــی	ســاده	ت حوضخان
ايــن	خانــه	هنــوز	هــم	ماننــد	گذشــته	شــکوه	خــود	را	حفــظ	کــرده	
اســت	و	جــزو	يکــی	از	هويتهــای	اصلــی	اســتان	کرمــان	محســوب	

مــی	شــود.
حــاج	آقــا	علی	يکــی	مالــکان	اصلــی	زميــن	در	کرمان	و	رفســنجان	
بــوده	اســت	و	هنــوز	هــم	آثــار	باقيمانــده	از	وی	بــا	مهــرش	در	قالب	
ظــروف	مختلــف	در	دســترس	مــردم	قــرار	دارد	و	گفتــه	مــی	شــود	
امــالک	وی	بــه	حــدی	بــوده	کــه	مــی	توانســته	از	کرمــان	تــا	يــزد	

بــر	روی	امــالک	خــود	راه	بــرود.
	وی	امــا	در	روزهــای	پايانــی	عمــر	اکثــر	امــالک	خــود	را	وقف	شــد	

و	حــاال	ايــن	بناهــا	در	مالکيــت	اوقاف	اســتان	کرمــان	قــرار	دارد.
گفتــه	مــی	شــود	در	گذشــته	در	مســيرهای	مختلــف	کاروان	هــای	
حــاج	آقــا	علــی	وجــود	داشــته	مثــال	از	کرمــان	تــا	بندرعبــاس	هــر	
ــل	 ــل	و	نق ــته	و	کار	حم ــود	داش ــرا	وج ــک	کاروانس ــر	ي 40	کيلومت
کاروان	هــا	در	ايــن	بناهــا	انجــام	مــی	شــده	اســت	کــه	هنــوز	هــم	

آثــاری	از	ايــن	بناهــا	وجــود	دارد.

فاز دوم مرمت خانه تاریخی به زودی آغاز می شود
ــت:	 ــان	اظهارداش ــتان	کرم ــه	اس ــور	خيري ــاف	و	ام ــرکل	اوق مدي
اوقــاف	در	راســتای	بازســازی	بناهــای	تاريخــی	از	جملــه	بــاغ	فتــح	
آبــاد،	حمــام	ظهيــر	الدولــه	و	کاورانســرای	حــاج	آقــا	علــی	و	خانــه	
حــاج	آقــا	علــی	در	کنــار	همــکاری	کــه	بــا	ميــراث	فرهنگــی	انجام	

خانهحاجآقاعلیرونقمیگیرد/
بزرگترینخانهخشتیجهانهتلمیشود

اسما محمودی
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داده	ســرمايه	گــذاری	هــای	خوبــی	هــم	کــرده	اســت	و	اميدواريــم	
ــعه	 ــروت	و	توس ــق	ث ــتای	خل ــا	در	راس ــذاری	ه ــرمايه	گ ــن	س اي

ــر	باشــد. صنعــت	گردشــگری	در	اســتان	موث
محمــد	قاســمی	زاده	افــزود:	خانــه	حــاج	اقــا	علــی	هــم	قــرار	اســت	
بعــد	از	مرمــت	بــه	مرکــز	اقامتــی	تبديــل	شــود	و	هــم	اکنــون	فــاز	
نخســت	مرمــت	مجموعــه	بــه	اتمــام	رســيده	اســت	و	مرحلــه	دوم	
نيــز	بــه	زودی	آغــاز	مــی	شــود	و	در	نهايــت	کار	تجهيــز	هتــل	انجام	

خواهــد	شــد.
وی	گفــت:	سياســت	مــا	توســعه	زيــر	ســاخت	هــای	اســتان	کرمان	
اســت	و	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	بســياری	از	ايــن	بناهــای	تاريخــی	و	
ــرای	بازســازی	و	وارد	 ــاده	همــکاری	ب دســت	نخــورده	هســتند	آم
ــن	مســير	 ــه	چرخــه	گردشــگری	هســتيم	و	در	اي کــردن	آن	هــا	ب

همــکاری	الزم	را	انجــام	مــی	دهيــم.
ــگری	 ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صناي ــراث	فرهنگ ــرکل	اداره	مي مدي
اســتان	کرمــان	نيــز	اظهارداشــت:	در	مرمــت	اين	بنــا	از	اســتادکاران	
برجســته	اســتفاده	شــد	و	بخــش	قابــل	توجهــی	از	کار	انجام	شــده	و	

پيشــرفت	فيزيکــی	خوبــی	را	نيــز	مشــاهده	مــی	کنيــم.

ــراث  ــتانداردهای می ــا اس ــق ب ــل مطاب ــام مراح تم
ــی رود ــش م ــی پی فرهنگ

ــه	 ــا	ب ــه	نخســت	تقريب ــت	مرحل ــزود:	کار	مرم ــی	اف ــود	وفاي محم
پايــان	رســيده	و	اميدواريــم	خــرده	کارهــا	نيــز	تــا	نــوروز	بــه	اتمــام	

ــم. ــد	بزني ــه	دوم	را	کلي ــه	زودی	مرحل برســد	و	عمــال	ب
وی	ادامــه	داد:	تمــام	مراحــل	مرمــت	مطابــق	بــا	اصــل	معمــاری	بنا	
ــح	بومــی	در	حــال	انجــام	اســت	و	کارشناســان	ميــراث	 ــا	مصال و	ب

فرهنگــی	بــر	تمــام	مراحــل	کار	نظــارت	جــدی	دارنــد.
وفايــی	تصريــح	کــرد:	ايــن	خانــه	در	حقيقــت	يکــی	از	بزرگتريــن	
بناهــای	تاريخــی	اســتان	کرمــان	اســت	و	تنهــا	۸6	اتــاق	دارد	کــه	
بــه	ســادگی	زمينــه	تغييــر	کاربــری	بــه	مرکــز	اقامتــی	را	مهيــا	مــی	

کنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اســتقبال	ميــراث	فرهنگــی	از	ســرمايه	گــذاران	
ــت	 ــی	را	مرم ــای	تاريخ ــد	بناه ــی	خواهن ــه	م ــی	ک و	متوليان
کننــد	گفــت:	کارشناســان	مــا	در	تمــام	اســتان	آمــاده	همــکاری	

ــتند. هس
وی	ادامــه	داد:	مهمتريــن	هــدف	مــا	بازســازی	بناهــای	تاريخــی	و	

تغييــر	کاربــری	و	رونــق	گردشــگری	در	اســتان	کرمــان	اســت	کــه	
در	ايــن	زمينــه	بــا	دســتور	اســتاندار	کرمــان	و	همــکاری	شــهرداری	
کرمــان	و	اوقــاف	کارهــای	خوبــی	انجــام	شــده	اســت	و	بســياری	از	

بناهــای	تاريخــی	کرمــان	در	حــال	مرمــت	هســتند.
وفايــی	گفــت:	مهمتريــن	اولويــت	در	مرمــت	ايــن	بناهــا	کيفيــت	
و	اجــرای	طــرح	هايــی	مطابــق	بــا	اصالــت	بناهــا	اســت	و	قبــل	از	

شــروع	مرمــت	مطالعــات	دقيقــی	انجــام	مــی	شــود.
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی	اســتان	کرمــان	افــزود:	قســمت	هايــی	
ماننــد	ســالن	هــای	پذيرايــی،	خانــه	مرضيــه	خانــم	و	حيــاط	هــای	
چهارفصــل	خانــه	در	ســال	جــاری	مرمــت	و	در	اختيــار	گردشــگران	

خواهــد	بــود.
وی	گفــت:	در	مرحلــه	نخســت	اعتبــاری	معــادل	15	ميليــارد	تومان	
ــد	 ــز	باي ــاز	دوم	ني ــه	ف ــد	شــد	و	هزين ــه	خواه ــروژه	هزين ــن	پ در	اي

ــرآورد	شــود. ب
بــه	نظــر	مــی	رســد	کرمــان	پــس	از	مرمــت	ده	هــا	بنايــی	که	ســال	
هــا	بــه	حــال	خــود	رهــا	شــده	بودنــد	در	حــال	نزديــک	شــدن	بــه	

جايــگاه	واقعــی	خــود	در	صنعــت	گردشــگری	اســت.
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بــه  قزویــن  سعدالســلطنه  ســرای 
ــر  ــرای س ــن کاروانس ــوان بزرگتری عن
ــی  ــان مکان ــهری جه ــیده درون ش پوش
بازدیــد گردشــگران و  بــرای  زیبــا 
بازگشــت بــه اعمــاق تاریــخ اســت. 

قزويــن	نامــی	آشــنا	بــرای	عــده	زيــادی	از	ايرانيــان	اســت،	افــرادی	
کــه	در	طــول	زندگــی	خــود	بارهــا	و	بارهــا	از	قزويــن	عبــور	کــرده	اند	

امــا	هرگــز	بــه	تماشــای	تاريــخ	شــهر	ننشســته	انــد.
ــه	هــر	حــال	 ــا	شــايد	کاســپين	ب ــا	ي ــا،	اُردپ قســوين،	آرســاس،	راژي
ــر	از	ســال	هــا	 ــه	چشــم	مــی	خــورد	فرات ــن	ب ــروز	از	قزوي آنچــه	ام
ــن	 ــد	امــروز	تماشــاگران	واقعــی	قزوي ــخ	و	تمــدن	اســت	هرچن تاري

ــن	شــهر	اســت. ــر	از	گردشــگران	اي کمت
در	فاصلــه	150	کيلومتــری	بــا	پايتخــت	ايران،	شــهر	تاريخــی	قزوين	
ــه	از	 ــد	برافراشــته،	شــهری	ک ــرز	ق ــوه	الب ــه	هــای	رشــته	ک در	دامن
ــدگار	در	ســرزمين	آريايــی	ايــران	داشــته	 ابتــدای	تاريــخ	نقشــی	مان

اســت.
در	نوشــته	هــای	قديمــی	اروپائيــان	ايــن	شــهر	باســتانی	»آرســاس«	
ــا«	مــی	 ــه	اســم	»اُردپ ناميــده	شــده	اســت،	تاريــخ	اشــکانی	آن	را	ب
ــه	 ــهری	ک ــد،	ش ــی	خواندن ــا«	م ــان	آن	را	»راژي ــد	و	يوناني شناس
ســرزمين	قــوم	کاســيت	شــد	و	زان	پــس	»کاســپين«	نــام	گرفــت.
»کشــوين«	همــان	قزويــن	دوره	ساســانيان	اســت،	ســرزمينی	آبــاد	
و	پرجمعيــت	کــه	آن	را	»قســوين«	يــا	شــهر	مردمــان	پرصالبــت	و	

اســتوار	مــی	دانســتند.
	

ــر  ــا یــک هــزار و 300 اث قزوین)کشــوین( شــهری ب
ثبــت شــده ملــی

بــه	هــر	حــال	قزويــن	امــروز،	شــهری	کــه	بيــش	از	يــک	هــزار	اثــر	
ثبــت	شــده	تاريخــی	را	در	خــود	جــای	داده	هنــوز	از	نگاه	گردشــگران	

واقعــی	مغفــول	مانــده	اســت.
مديــرکل	ميــراث	فرهنگــی،	صنايــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
ــداد	 ــن	تع ــان	ســال	گذشــته	در	اســتان	قزوي ــا	پاي ــن	گفــت:	ت قزوي
1311	اثــر	تاريخــی	در	فهرســت	آثــار	ملــی	کشــور	بــه	ثبــت	رســيده	

اســت.
محمــد	علــی	حضرتــی	از	ثبــت	7	اثــر	در	شــهريور	مــاه	ســال	جــاری		
هــم	خبــر	داد	و	بيــان	کــرد:	بــا	ثبــت	ايــن	هفــت	اثــر	غيــر	منقــول	
تعــداد	آثــار	ثبتــی	اســتان	بــه	131۸	اثــر	افزايــش	يافت	کــه	با	تــداوم	
ايــن	رونــد	اميدواريــم	بتوانيم	گام	هــای	موثــری	در	راســتای	حفاظت	

و	صيانــت	از	آثــار	تاريخــی	ارزشــمند	اســتان	برداريــم.

گردشگرانی که از قزوین عبور می کنند
اگرچــه	شــهر	نــام	آشــنای	قزويــن	ايــن	روزهــا	مســير	گذر	بســياری	
از	گردشــگران	سراســر	ايــران	اســت	امــا	گردشــگری	واقعــی	در	ايــن	
شــهر	هنوز	تحقــق	نيافتــه	چــرا	کــه	بســياری	از	گردشــگران،	قزوين	
ــوان	شــهری	عبــوری	مــی	شناســند،	شــايد	حتــی	شــبی	 ــه	عن را	ب
را	در	ايــن	شــهر	بگذراننــد	ولــی	خبــری	از	جاذبــه	هــای	تاريخــی	و	

گردشــگری	آن	ندارنــد.
نماينـده	مـردم	قزويـن	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	تعداد	مسـافران	
عبـوری	از	شـهر	قزوين	در	نوروز	گذشـته	را	نزديک	بـه	۲5	ميليون	نفر	
دانسـت	و	بيان	کرد:	در	10	روز	نخسـت	امسـال	نزديک	به	۲5	ميليون	

تـردد	از	مسـيرهای	ورودی	و	خروجی	شـهر	اتفاق	افتاده	اسـت.
ــه	طــور	کامــل	 داود	محمــدی	در	ايــن	زمينــه	اظهارداشــت:	البتــه	ب
نمــی	تــوان	گفــت	چــه	تعــداد	از	ايــن	گردشــگران	از	شــهر	قزويــن	

ــد. بازديــد	کــرده	ان
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	گردشــگری	در	قزويــن	و	آثــار	تاريخــی	اين	

شــهر	فراتــر	از	چنــد	مجموعــه	شــاخص	و	معرفــی	شــده	در	اذهــان	
عمومــی	اســت.

	
ــاق  ــه اعم ــت ب ــلطنه، بازگش ــرای سعدالس کاروان س

ــخ تاری
کمــی	کــه	ازمرکــز	شــهر	فاصلــه	مــی	گيــری،	جايــی	نزديــک	بــازار	
قزويــن،	کاروانســرای	سعدالســلطنه	را	مــی	بينــی،	کاروان	ســرايی	که	
ــا	 ــده	و	ب ــازی	ش ــازی	و	زيباس ــی	بازس ــهرداری	بخوب ــت	ش ــه	هم ب
ــار	 برگــزاری	همايــش	و	مراســم	مختلــف	ايــن	روزهــا	در	رديــف	آث

تاريخــی	شــناخته	شــده	قزويــن	قــرار	دارد.
ايــن	جــا	بــه	معنــای	واقعی	کلمــه	بازگشــت	بــه	اعمــاق	تاريــخ	اتفاق	
افتــاده	اســت،	از	درب	ورودی	کاروانســرا	کــه	وارد	مــی	شــوی،	خــود	
ــی،	حجــره	هــای	 ــن	ســرزمين	مــی	ياب ــخ	و	تمــدن	اي را	در	دل	تاري
مرتــب	و	مرمــت	شــده،	ســنگ	فــرش	زيبايــی	کــه	بــا	زيبايــی	تمــام	

ايــن	راه	پــر	پيــچ	و	خــم	را	بــا	شــما	همراهــی	مــی	کنــد.
ســردرها،	طــاق	قوســی	شــکل	و	آجرنماهــای	چنــد	صــد	ســاله	امروز	

بــا	هنرمنــدی	تمــام	بــرای	بازديــد	مــردم	آماده	شــده	اســت.
راهــرو	هــای	اصلــی	پــس	از	هرپيــچ	و	خــم	بــه	دری	بــزرگ	منتهــی	
مــی	شــود	کــه	راه	ورود	بــه	حيــاط	هــای	متعــدد	و	سرســبز	و	معروف	

اين	کاروانسراســت.
ايــن	کاروانســرا	دارای	محوطــه	تاريخــی	بســيار	زيبايــی	اســت	کــه	
در	حــال	حاضــر	بــزرگ	ترين	مجموعــه	کاروانســرايی	درون	شــهری	
ــان	 ــار	و	در	زم ــد	قاج ــه	در	عه ــود	ک ــی	ش ــوب	م ــن	محس قزوي
ناصرالديــن	شــاه	توســط	سعدالســلطنه،	فرمانــدار	وقــت	قزويــن	بنــا	

شــده	اســت.
ــيده	 ــر	پوش ــرای	س ــن	کاروانس ــلطنه	بزرگتري ــرای	سعدالس کاروانس
ــران	و	 ــهری	اي ــرای	درون	ش ــن	کاروانس ــان	و	بزرگتري ــهری	جه ش
ــن	حمــام،	 ــران	اســت	کــه	چندي ــدود	کاروانســراهای	اي يکــی	از	مع
ســرا،	تيمچه،	شــترخان،	راســته،	چهارســوق،	مســجد	و	چايخانه	دارد.
نقــش	ايــن	کاروانســرا	در	گذشــته	بــه	عنــوان	يــک	ســرای	بازرگانی	
بــوده	و	بــه	دســتور	محمــد	باقرخــان	سعدالســلطنه	اصفهانــی	حاکــم	
شــهر	قزويــن	در	زمينــی	بــه	مســاحت	7/۲	هکتــار	و	در400	حجــره	
ســاخته	شــد	که	باهمــت	دو	معمــار	اصفهانــی	و	دو	معمــار	قزوينی	در	

ســال	131۲	هجــری	قمــری	بــه	بهــره	بــرداری	رســيد.
ــز	 ــی	اول،	مرک ــگ	جهان ــل	از	جن ــا	قب کاروانســرای	سعدالســلطنه	ت
تجــارت	و	فعاليــت	بازرگانــی	شــهر	محســوب	مــی	شــد	کــه	بعــد	از	
تغييــرات	سياســی	حکومــت	روســيه،	موقعيــت	خــود	را	بــه	عنــوان	

ــات	 ــيا	از	دســت	داد	و	حي ــا	و	آس ــن	اروپ ــی	بي ــل	ارتباطــی،	بازرگان پ
ــال	ادامــه	داد. ــه	صــورت	نيمــه	فع اقتصــادی	خــود	را	ب

برخــی	از	حجــره	هــای	کاروانســرای	سعدالســلطنه	به	صــورت	غرفه	
هــای	تجــاری	مســتقل	اداره	مــی	شــد	و	برخــی	نيز	بــه	صــورت	انبار	
ــه	آرد	 ــه	کارخان ــل	ب ــلطنه	تبدي ــرای	سعدالس وقســمتی	از	کاروان	س
ســالمت	و	کارخانــه	توليــد	کشــمش	شــد	و	قســمت	هــای	ديگــر	به	
عنــوان	کارگاه	هــای	توليــدی	کفــش،	فرشــبافی،	چــوب	بــری	مــورد	
اســتفاده	قــرار	گرفــت	و	ايــن	باعــث	شــد	ايــن	اواخــر	مــردم	آنجــا	را	

»بــازار	چــوب«	بنامنــد.
ايـن	کاروان	سـرا	اکنـون	نزديک	به	7	حيـاط	دارد	که	وسـعتی	نزديک	

بـه	6/	۲	دهم	هکتار	مسـاحت	را	به	خـود	اختصاص	داده	اسـت.
ارزشــمندترين	قســمت	ايــن	بنــا،	چهار	ســوق	آن	اســت	کــه	از	تقاطع	
قائــم	دو	راســته	ايجــاد	شــده	و	بــر	فــراز	آن	گنبــد	بــزرگ	کاشــيکاری	
شــده	ای	قــرار	دارد.	ســقف	آن	نورگيــر	نــدارد	و	بــه	صــورت	عرقچيــن	
ســاخته	شــده	اســت	و	خيابــان	را	بــه	حيــاط	اصلــی	ســرای	

سعدالســلطنه	متصــل	مــی	ســازد.
ــر	 ــا	رســمی	بندی	و	نورگي ــد	ب ــد	را،	چهــار	نيم	گنب چهــار	طــرف	گنب
ــه	 ــا	ک ــد،	هشــتی		بن ــر	نشــان	می	ده ــه	فضــا	را	بزرگت ــه		ک فراگرفت
پــس	از	درِ	ورودی	قــرار	دارد،	بــا	آجــر	و	کاشــی	تزئيــن	شــده	و	ســقف	

يزدی	بنــدی	شــده	دارد.
ــق	 ــه	از	طري ــب	تفاهم	نام ــه	در	قال ــن	مجموع ــت	اي ــات	مرم عملي
صنــدوق	احيــا	و	بهره	بــرداری	ازاماکــن	تاريخــی	و	فرهنگی	ســازمان	
ــهرداری	 ــازی	ش ــازی	و	نوس ــازمان	بهس ــه	س ــی	ب ــراث		فرهنگ مي
ــا	اجرايــی	 قزويــن	واگــذار	شــد	و	عمليــات	اجرايــی	مرمــت	ايــن	بن
شــده	و	اکنــون	چند	ســالی	اســت	کــه	همايــش	هــا	و	جشــنواره	های	
متعــددی	بــرای	شناســايی	و	معرفــی	ايــن	کاروانســرا	در	آن	برگــزار	

مــی	شــود.
ــن	 ــود	در	اي ــای	موج ــره	ه ــا	و	حج ــه	ه ــی	از	غرف ــون	بخش اکن
کاروانســرا	بــرای	مصــارف	تجــاری،	رســتوران،	عــکاس	خانه	ســنتی	
و	ســوغات	فروشــی	هــای	شــهر	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــت	 ــماره	ثب ــا	ش ــخ	17/9/1316	ب ــدا	در	تاري ــی	ابت ــر	تاريخ ــن	اث اي
10۲1	در	زيــر	مجموعــه	بــازار	قزويــن	ثبــت	شــد،	ســپس	در	
ــام	 ــه	ن ــزا	ب ــه	صــورت	مج ــماره	۲0۸9	ب ــا	ش ــورخ	11/5/1377	ب م

ــد. ــت	ش ــلطنه	ثب ــرای	سعدالس کاروانس
بازديــد	از	ايــن	بنــای	زيبــای	باســتانی	مــی	توانــد	تماشــاگران	را	بــه	
ــرای	 ــی	را	ب ــرح	بخش ــات	ف ــرده	و	لحظ ــته	ب ــخ	گذش ــاق	تاري اعم

ــد. ــم	کن ــگران	فراه گردش
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زمســتان اســت و شــهر بــدره و دره 
شــهر از توابــع اســتان ایــام بــا زیبایــی 
جملــه  از  فــرد  بــه  منحصــر  هــای 
ــوه هــای  ــار ک ــه ســیمره در کن رودخان
ــردان  ــت گ ــه راه طبیع ــم ب ــا چش زیب

زمســتانی هســتند. 

بــا	ســفر	بــه	شــهرهای	اســتان	ايــالم	مــی	تــوان	هــم	شــاهد	
تاريــخ	10	هــزار	ســاله	اســتان	بــود،	هــم	زيبايــی	هــای	
خــدادادی	را	ديــد	کــه	اســتان	را	بــه	حــق	»عــروس	زاگــرس«	

ــد. نامي
ــا	 در	جنــوب	اســتان	ايــالم	شهرســتان	هــای	بــدره	و	دره	شــهر	ب
آثــار	تاريخــی	و	طبيعــی	متعــددی	ميزبــان	گردشــگران	زمســتانی	
هســتند،	از	رودخانــه	ســيمره	و	تنگــه	ای	بــه	اســم	»تنگــه	
کافريــن«	راه	دسترســی	از	مســير	ايالم-بــدره	در	روســتای	جابــر	

ــل	مشــاهده	اســت. قاب
تنگــه	کافريــن	امــروزه	بــه	يــک	مــکان	کامــال	توريســتی	تبديــل	
شــده	واز	همــه	اقصــی	نقــاط	اســتان	بــه	ايــن	منطقــه	ســفر	مــی	
ــرای	 ــی	ب ــق	هاي ــه	قاي ــن	منطق ــان	در	اي ــد،	بســياری	از	جوان کنن
ــح	در	 ــذت	تفري ــد	و	ل ــرده	ان ــه	ک ــگران	تهي ــافران	وگردش مس

ــرده	اســت. ــدان	ک ــن	را	دوچن کافري
ــا	 ــوان	ب ــی	ت ــيمره	م ــه	س ــواری	در	رودخان ــق	س ــر	قاي ــالوه	ب ع
ــه	 ــزود،	البت ــح	و	نشــاط	خــود	اف ــر	تفري ــه	ب ــری	از	رودخان ماهيگي
صحنــه	هــای	چشــم	نــواز	عبــور	رودخانــه	بيــن	تنگــه	چشــم	هــر	

ــد. ــی	کن ــره	م ــگری	را	خي گردش
گردشــگری	در	جنــوب	اســتان	ايــالم	را	مــی	تــوان	بعــد	از	تنگــه	
ــروزه	 ــه	ام ــيد	ک ــم	رس ــيمره	ه ــد	س ــه	س ــه	داد	و	ب ــن	ادام کافري
دارای	صحنــه	هــای	بــی	نظيــری	بــرای	طبيعــت	گــردان	اســت.
بعــد	از	تماشــای	ســد	ســيمره	مــی	تــوان	بــه	روســتاهای	
ــا	 ــدره	هــم	ســری	زد،	از	تنگــه	زرانگــوش	گرفتــه	ت شهرســتان	ب
ــت	 ــدام	دارای	جذابي ــر	ک ــد،	ه ــتای	زي ــی	روس ــای	تاريخ انباره

ــت. ــگران	اس ــرای	گردش ــی	ب ــای	خاص ه
ــی	هســتند	را	 ــه	بيشــتر	طبيع ــدره	ک ــتان	ب ــای	شهرس ــه	ه جاذب
مــی	تــوان	بــا	عــروس	روســتاهای	اســتان	ايــالم	يعنــی	روســتای	
کلــم	بــه	پايــان	بــرد،	روســتای	کلــم	بــه	دليــل	چشــم	اندازهــای	
زمســتانی	اش	بــرای	گردشــگران	فصــل	زمســتان	بســيار	چشــم	

ــواز	اســت. ن

سفر به شهرستان دره شهر
بعــد	از	ســير	وســفر	در	شهرســتان	بــدره	ادامــه	ســفر	بــه	
ــف	 ــی	از	لط ــدره	خال ــری	ب ــهر	در	45	کيلومت ــتان	دره	ش شهرس
نيســت،	شهرســتانی	کــه	بــه	عنــوان	پايتخت	ساســانيان	شــهرت	
دارد	و	تاريــخ	وکهــن	ايــن	منطقــه	زبــان	زد	عــام	وخــاص	اســت.
ــتان	 ــی	اس ــای	تاريخ ــه	ه ــهر	قلع ــه	ش ــهر	ب ــتان	دره	ش شهرس
مشــهور	اســت،	ميرغــالم،	ميرمــکان	از	قلعــه	هــای	معــروف	در	
ــار	مناظــر	 ــوان	در	کن ــی	ت ــه	م ــتاهای	دره	شــهر	هســتند	ک روس

ــود. ــم	ب ــن	ه ــخ	که ــن	تاري ــر	اي ــاره	گ ــی	نظ طبيع
اوج	زيبايــی	هــای	شهرســتان	دره	شــهر	در	تنگــه	بهــرام	چوبيــن	
شــاه	ساســانی	نهفتــه	اســت،	جايــی	کــه	تاريــخ	و	طبيعيــت	باهــم	
تلفيــق	شــده	و	ايــن	اثــر	معــروف	را	بــه	وجــود	آورده	اســت،	ايــن	
اثــر	تاريخــی	طبيعــی	کــه	ثبــت	ملــی	هــم	شــده	دارای	بيشــترين	

بازديــد	گردشــگران	در	طــول	ســال	اســت.

ــتان	 ــد	از	ســمت	شهرس ــن	باي ــرام	چوبي ــه	به ــدن	تنگ ــرای	دي ب
ــر	پيکــره	 ــه	پلدختــر	حرکــت	کــرد،	دژ	بلنــدی	کــه	ب دره	شــهر	ب
کبيرکــوه	نقــش	بســته	و	لحظاتــی	شــگفت	انگيــر	بــرای	

ــت. ــرده	اس ــم	ک ــگران	فراه گردش
تاريـخ	شهرسـتان	دره	شـهر	بـه	آسـانی	قابل	عبـور	کردن	نيسـت	
چراکـه	زيبايـی	های	رودخانه	سـيمره	در	اين	شهرسـتان	نيـز	ادامه	
پيـدا	کرده	و	پل	تاريخی	گاوميشـان	در	مسـير	رودخانه	سـيمره	مرز	

اسـتان	ايالم	و	اسـتان	لرسـتان	قرار	گرفته	اسـت.
ــت	 ــر	اس ــی	نظي ــاری	ب ــبک	معم ــه	در	س ــی	ک ــر	تاريخ ــن	اث اي
بســياری	از	گردشــگران	را	بــه	خــود	جــذب	کــرده	اســت	چــرا	کــه	
هــم	نظــاره	گــر	رودخانــه	ســيمره	هســتند	و	هــم	بخشــی	از	تاريخ	
بــه	جامانــده	از	دوران	ساســانيان	را	در	ســيمره	نظــاره	گــر	هســتند.
ــهر	تاريخــی	 ــن	ش ــوان	بزرگتري ــه	عن ــيمره	ب ــهر	تاريخــی	س ش
غــرب	کشــور	هــم	در	شهرســتان	دره	شــهر	واقــع	شــده	کــه	يکی	
از	آثــار	مهــم	بــا	9	فصــل	کاوش	در	انتظــار	ثبــت	جهانــی	اســت،	
ــر	 ــن	اث ــان	از	اي ــتان	شناس ــگران	و	باس ــياری	از	گردش ــروز	بس ام

مهــم	بازديــد	مــی	کننــد.
دره	شــهر	دربحــث	گردشــگری	حــرف	هــای	زيــادی	بــرای	گفتن	
دارد،	آن	قــدر	حــرف	کــه	بســياری	از	ناگفتــه	هــای	تاريــخ	کهــن	
ــع	در	 ــالم	واق ــوزه	باســتان	شناســی	اي ــا	م ــن	ســرزمين	در	تنه اي

ايــن	شهرســتان	قــرار	گرفتــه	اســت.
بيشــتر	آثــار	تاريخــی	مــوزه	باســتان	شناســی	مربــوط	بــه	شــهر	
تاريخــی	ســيمره	اســت،	ســفال	هايــی	در	ايــن	مــوزه	قــرار	گرفتــه	
کــه	نشــان	از	قدمــت	بــاالی	شهرســازی	در	ايــن	منطقــه	دارد.

ــا	 ــوان	ب ــی	ت ــهر	م ــدره	و	دره	ش ــتان	ب ــير	شهرس ــول	مس در		ط
ــوط	 ــان	بل ــيده	و	درخت ــک	کش ــربه	فل ــای	س ــوه	ه ــای	ک تماش
اســتان	هــم	انــس	گرفــت،	در	تمامــی	اســتان	ايــالم	جنــگل	های	

ــوی	چشــم	گردشــگران	اســت. ــوط	جل بل
مهمــان	نــوازی	مــردم	اســتان	ايــالم	کــه	از	گذشــته	تاکنــون	زبان	
ــی	 ــن	دو	شهرســتان	م ــه	اي ــوده	را	در	ســفر	ب ــام	و	خــاص	ب زد	ع
ــا	 ــان	ســفر	را	ب ــوان	پاي ــی	مشــاهده	کــرد،	مــی	ت ــه	خوب ــوان	ب ت
خريــد	ســوغاتی	نظيــر	بــژی	برســاق،	نــان	ســاجی،	ماهــی	قــزل	

ــه	اتمــام	رســاند. آالی	کلــم،	برنــج	محلــی	دره	شــهر	ب

گشتوگذاراز»بدره«تا»درهشهر«/آتشونانساجیوبرف

رمضان نوری

http://mehrnews.com


صفحه 106 | شماره 17 | اسفند 95 MEHR NEWSAGENCY

میلراث ایللران

ارس«  آزاد  »منطقــه 
خاصــی  زیبایی هــای 
جغرافیایــی  نظــر  از 
و  دارد  تاریخــی  و 
فرصــت  می توانــد 
آخــر  گردشــگری 
هفتــه را فراهــم آورد 
از  بســیاری  مقصــد  جلفــا«  »منطقــه  و 

اســت.  زمســتانی  مســافران 

منطقــه	آزاد	ارس	بــا	مرکزيــت	جلفــا	در	اســتان	
ــری	 ــه	137	کيلومت آذربايجــان	شــرقی	در	فاصل
تبريــز	و	761	کيلــو	متــری	تهــران	در	شــمالغرب	
ــای	ارس	 ــر	آب	و	زيب ــيه	رود	پ ــور	و	در	حاش کش
واقــع	شــده	اســت	و	اگــر	قصــد	ســفر	بــه	ايــن	
ــاده	 ــد	از	ج ــی	تواني ــتيد	م ــا	را	داش ــه	زيب منطق
هــای	متعــدد	ماننــد	تبريز-مرند-جلفا		يــا	خوی	
ــه	 ــيه	رود	ارس	ب ــير	حاش ــا	از	مس ــا	و	ي ــه	جلف ب

منطقــه	جلفــا	برســيم.
منطقــه	آزاد	ارس	منطقــه	ای	بــا	وســعت	51	هزار	
هکتار	در	اســـتان	آذربايجان	شرقی	و	در	شـــمال	
غــرب	کشـــور	ايــران	شـامـــل	بخش	هايــی	از	
شهرســتان	های	جلفــا	و	کليبــر	اســت.	ژئــو	
پــارک	ارس	بــا	دارا	بــودن	جاذبــه	هــای	متنــوع	
ــع	 ــی،	صناي ــی،	طبيع ــن	شناس ــی،	زمي تاريخ
ــی	 ــود	ب ــوع	خ ــه	در	ن ــگری	ک ــتی	و	گردش دس
نظيرنــد،	همــه	ســاله	پذيــرای	گردشــگران	
ــودن	 ــرز	ب ــم	م ــت.	ه ــی	اس ــی	و	خارج داخل
و	 آذربايجــان	 ارمنســتان،	 کشــورهای	 بــا	
ــه	 ــن	منطق ــار	نخجــوان	اي ــوری	خودمخت جمه
ــل	 ــادل	فرهنــگ	تبدي ــرای	تب ــه	مرکــزی	ب را	ب
ــود	در	 ــی	موج ــای	اله ــت	ه ــت.	نعم ــرده	اس ک
ــرز	 ــاش	)م ــی	ب ــروف	ال ــايت	مع ــه،	ژئوس منطق
پرموتريــاس(،	اوچ	تپــه	)گئچــی	قاالســی(،	
آبشــار	آســياب	خرابــه،	واقــع	در	محيط	کارســتی	
و	آبشــارهای	ماهــاران	و	کــوه	کيامکی	پتانســيل	

ــت. ــگر	داراس ــذب	گردش ــت	ج الزم	را	جه
	

ــگل هــای زمســتانی  قــدم زدن در جن
ــباران ارس

جنــگل	ارســباران	در	دل	طبيعــت	بکــر	و	دســت	
ــرار	دارد.	 نخــورده	اســتان	آذربايجــان	شــرقی	ق
جنــگل	ارســباران	بــا	وســعت	بيــش	از	70	
هــزار	هکتــار	ســرزمين	پهنــاوری	اســت	کــه	از	
ــه	مشــگين	 ــه	رود	ارس	و	از	مشــرق	ب شــمال	ب

شــهر	و	مغــان	و	از	جنــوب	بــه	ســراب	و	اوجــان	
و	از	مغــرب	بــه	مرنــد	و	تبريــز	محــدود	اســت	و	
ــدون	 ــرد.	ب ــی	گي ــر	م ــر	را	در	ب ــتان	اه شهرس
شــک	جنــگل	ارســباران	از	مــکان	هــای	ديدنــی	
و	تفريحــی	آذربايجــان	شــرقی	و	همچنيــن	

ــت. ــران	اس اي
ــه	 ــباران	در	ناحي ــده	ارس ــت	ش ــه	حفاظ منطق
شــمال	غربــی	شهرســتان	کليبــر	واقــع	گرديــده	
اســت.	ايــن	منطقــه	پوشــيده	از	جنگل	،	اســتيپ	

و	ســاير	پوشــش	هــای	گياهــی	اســت.
منطقــه	حفاظــت	شــده	ارســباران	با	وســعت	7۲	
هــزار	هکتــار	در	کنــاره	هــای	جنوبــی	رود	ارس	
ــوان	 ــه	عن ــع	شــده	وب ــر	واق در	شهرســتان	کليب
مــکان	ذخيرهــی	بيوســفر	در	يونســکو	بــه	ثبــت	
رســيده	اســت	و	از	ارزش	هــای	خــاص	گياهــی	
و	جانــوری	برخــوردار	بــوده	و	جاذبه	گردشــگری	
ــژه	ای	داردو	 ــی	وي ــی،	تفريحــی		و	آموزش طبيع
گشــت	و	گــذار	پاييــزی	در	ايــن	جنــگل	حــال	و	

هــوای	ديگــری	دارد.
ارســبار	يــا	آرازبــار	و	قــره	داغ	يــا	قراچــه	داغ	نــام	

ــباران	در	دوران	 ــگل	ارس ــه	جن ــد	ک ــی	بودن هاي
هــای	مختلــف	بــه	آنهــا	معــروف	بــوده	اســت.
از	ويژگــی	هــای	منطقــه	ارســباران	شــامل	کــوه	
هــای	بلنــد	و	درختــان	گوناگون	اســت	کــه	نگاه	
ــش	 ــران	خوي ــده	ای	را	مجــذوب	و	حي ــر			بينن ه
ــی	 ــتگاه	حيوانات ــن	زيس ــازد	و	همچني ــی	س م
ــی،	 ــوک			وحش ــوه	ای،	خ ــرس	قه ــه:	خ از	جمل
روبــاه،	شــغال،	گــرگ،	ســياه	گــوش	و	....	،			
	پرندگانــی	از	قبيــل	:کبــک،	کبــک	چيــل،	جــی	
ــدگان	شــکاری	 ــز			و			پرن ــوک	قرم جــاق،	کالغ	ن
چــون	عقــاب	طاليــی،	شــاهين	و	...	همچنيــن	
ــای		 ــه	ه ــی	دارای	گون ــش	گياه ــظ	پوش از	لح
ــرد	ســرخدار،	 ــه	ف ــف	گياهــی	منحصــر	ب 	مختل
ممــرز،	بلــوط،	فنــدق،	گــردو	و	ســماق	و						غيــره	
مــی	باشــد			کــه	گاه		از	نظــر	تنــوع	در	جهــان	بــی	

ــر	اســت. نظي

ــورد  ــتاپونوس م ــنت اس ــیای س کلس
احتــرام ارامنــه و گردشــگران داخلــی
نــام	ايــن	کليســا	بــر	گرفتــه	از	اســتپانوس	

ــن	 ــی	از	اولي ــخص	يک ــن	ش ــت	اي ــدس	اس مق
ــان	راســخ	 ــر	ايم ــه	خاط ــه	ب ــوده	ک ــی	ب مومنان
ــتپانوس	 ــيده	اســت.	اس ــهادت	رس ــه	ش ــود	ب خ
در	ميــان	مســيحيان	ســمبل	ايمــان	راســخ	بوده	
ــا	 ــتيفان	ي ــد،	اس ــکا	داده	ان ــب	ناخوت ــه	او	لق و	ب
اســتپاتوس	اوليــن	کســی	بــوده	کــه	بــه	واســطه	
تعصــب	و	خشــم	يهوديــان	ســنگ	ســار	شــده	و	
ــه	در۲6	 ــه	شــهادت	رســيده	اســت،	ايــن	حادث ب
دســامبر	ســال37	ميــالدی	در	اورشــليم	اتفــاق	
افتــاد	و	از	آن	تاريــخ	بــه	بعــد	مســيحيان	جهــان	
همــه	ســاله	در	روز	مزبــور	مراســمی	بــه	نــام	وی	

بــر	پــا	مــی	کننــد.
ــری	 ــتپانوس	در۲6	کيلومت ــنت	اس ــای	س کليس
ــه	 ــام	قري ــه	ن ــی	ب ــای	ارس	در	محل ــرب	جلف غ
قــزل	وانگ)صومعــه	قرمــز(	در	نزديکتريــن	
ــابقا	 ــت،	س ــده	اس ــع	ش ــام	واق ــتای	دره	ش روس
راه	کوهســتانی	مالرو	داشــت	و	از	ســال1350	راه	
ــوار	آن	ســاخته	شــده	و	چــون	در	 ماشــين	و	هم
دامنــه	رشــته	کــوه	هــای	ماقــارات	قــرار	گرفتــه	
بــه	آن	عبــارت	ماقــارات	ســنت	اســتپانوس	نيــز	

گشتوگذاردرارس،زمستانگردیدرجلفا
 اسد بابایی
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ــی	شــود. اطــالق	م
ــتوار	 ــدس	در	دژی	اس ــتپانوس	مق ــای	اس کليس
ــود	 ــای	موج ــه	بناه ــه	مجموع ــده	و	ب ــع	ش واق
در	ايــن	دژ	وانــگ	اســتپانوس	مقــدس	يــا	
وانــگ	ماقــارات	مــی	گوينــد،	ايــن	وانــگ	
ماننــد	ســاير	وانگهــای	ارمنيــان	محــل	اجتمــاع	
ــب	 ــان	وتذهي ــان	و	خوشنويس ــالب،	خطاط طل
کاران،	نويســندگان،	فالســفه	و	مورخيــن	و	
دانشــمندان	بــوده،	وانــگ	اســتپانوس	از	دو	نظــر	
بــرای	ارمنيــان	حائــز	اهميــت	اســت،	کليســا	بــه	
ــا	و	جنبــه	فرهنگــی	از	مراکــز	 خاطــر	ســبک	بن
مشــهور	دينــی	و	فرهنگــی	ارمنيــان	اســت	
ــن	 ــداد	بســياری	خوشــنويس	و	خطــاط	در	اي تع
ــی	 ــب	م ــگارش	کت ــه	ن ــده	و	ب ــرد	آم ــگ	گ وان
ــر	 ــا	هن ــب	کاران	ب ــان	و	تهذي ــد،	نقاش پرداختن
خــود	بــر	زيبايــی	کتابهــا	مــی	افزودنــد	و	بــه	اين	
ــوان	 ــه	عن ــدس	ب ــگ	اســتپانوس	مق ســبب	وان
ــهرت	 ــی	ش ــان	ارمن ــز	خوشنويس ــی	از	مراک يک
دارد	و	هــم	اکنــون	تعــداد	زيــادی	کتــاب	در	ايــن	
وانــگ	نوشــته	شــده	اســت	و	در	کتابخانــه	هــای	
ــی	 ــا	نگهــداری	م جمهــوری	ارمنســتان	و	ايتالي

ــود. ش

ــاق  ــفر در اعم ــان س ــای چوپ کلیس
ــخ تاری

کليســای	چوپــان	درغــرب	شــهر	مــرزی	جلفــا،	
در	ســاحل	رود	ارس	و	در	محــدوده	اســتان	
ــا	 ــن	کليس ــت.	اي ــع	اس ــرقی	واق ــان	ش آذربايج
ــده	و	در	 ــاخته	ش ــالدی	س ــرن	16	مي ــه	در	ق ک
ــده	 ــی	ش ــازی	کل ــالدی	بازس ــال	1۸36	مي س
اســت،	طبــق	رواياتــی	محــل	عبــادت	چوپانــان	
ــام	 ــراف	دره	ش ــتاهای	اط ــاکن	روس ــی	س ارمن
ــی	 ــارج	مربع ــا	از	خ ــالن	کليس ــت.	پ ــوده	اس ب
ــل	 ــر	و	از	داخ ــاد	7.7	در	5.7	مت ــه	ابع ــکل	ب ش
ــی	کليســای	 ــوده	و	بطــور	کل ــی	شــکل	ب صليب
کوچکــی	محســوب	مــی	شــود.	ورودی	اصلــی	
ــا	قــرار	داشــته	و	محــراب	 ــی	بن در	قســمت	غرب

ــت. ــرق	بناس ــمت	ش آن	در	س
ــنگ	 ــاختمان	آن	س ــه	در	س ــکار	رفت ــح	ب مصال
و	مــالت	اســت	و	ســطح	ديوارهــای	داخلــی	بــا	
گــچ	پوشــانده	شــده	اســت.	بنــا	فاقــد	هــر	گونــه	
حجــاری	اســت	.	ايــن	کليســا	دارای	گنبــد	
کوچکــی	بــا	پــالن	دايــره	شــکل	اســت	کــه	بــر	
ــه	 ــر	در	چهــار	جهــت	تعبي روی	آن	چهــار	نورگي

ــت. ــده	اس ش
ــای	 ــای	بن ــار	و	بقاي در	ســمت	غــرب	کليســا	آث
ــاال	 ــه	احتم ــت	ک ــود	اس ــده	ای	موج ــران	ش وي
بخشــی	ازکليســا	را	تشــکيل	داده	اســت.	در	
محوطــه	اطراف	کليســا	ســنگ	صليبهايــی	بوده	
ــه	 ــدادی	ب ــا	تع ــظ	آنه ــت	حف ــه	جه ــت	ک اس
تبريــز	منتقــل	گرديده	اســت.	در	تابســتان	ســال	
13۸5	ميــالدی	قســمتهايی	از	کليســا	تخريــب	
ــازمان	 ــط	س ــر	توس ــال	حاض ــه	در	ح ــد	ک ش

ــت. ــده	اس ــت	ش ــی	مرم ــراث	فرهنگ مي

جاذبــه  کردشــت  کهــن  حمــام 
نظیــر بــی  تاریخــی 

ــای	 ــام	ه ــن	حم ــی	از	زيباتري ــام	يک ــن	حم اي
ــل	 ــاری	اصي ــا	معم ــه	ب ــت	ک ــان	اس آذربايج
ــا	و	 ــع	جلف ــتای	کردشــت	از	تواب ــنتی	در	روس س

در	کنــار	رود	ارس	قــرار	دارد.
ايــن	حمــام	در	ميــان	بــاغ	بزرگی	ســاخته	شــده،	
دارای	يــک	هشــتی	بــه	صــورت	هشــت	ضلعــی	
بــه	ابعــاد3/5	در3/5	و	بــه	ارتفــاع4/3	متــر	اســت	
کــه	يکــی	از	اضــالع،	درب	ورودی	و	يکــی	ديگر	

راه	ورود	بــه	رختکــن	يا	ســربينه	اســت.
ســربينه	حمــام	نيــز	هشــت	ضلعــی	بــه	
ــت	و	 ــر	اس ــاع۸/5	مت ــر	و	ارتف ــالع3/5	مت اض
ــت	 ــا	و	هش ــر	روی	جوزه ــزرگ	آن	ب ــد	ب گنب
ســتون	ســنگی	هشــت	پر،	اســتوار	شــده	اســت،	
همــه	ســتون	هــا	دارای	سرســتون	های	ســنگی	
مقرنــس	هســتند	کــه	بــه	وســيله	مــالت	ســرب	
مــذاب	بــه	ســتون	هــا	وصــل	شــده	انــد.	گنبــد	
ــه	 ــن	ب ــب	مزي ــای	جال ــربينه	دارای	کاربنده س
ــا	اســت،	ســکوهای	رخــت	 آهــک	بريهــای	زيب
ــر	آن	 ــيده	و	در	زي ــی	پوش ــاق	ضرب ــا	ط ــن	ب ک

ــده	اســت. ــه	ش ــی	تعبي ــن	هاي ــش	ک کف
گرمــا	خانــه	فضايــی	اســت	کــه	از	چهــار	
ســتون	ســنگی	هشــت	بــر	و	دو	حــوض	بــزرگ	
مســتطيل	شــکل	و	اتاقــی	بــا	گنبــد	قيــر	انــدود	
ــربينه	و	 ــل	س ــور	داخ ــت.	ن ــده	اس ــکيل	ش تش
ــوک	 ــه	در	ن ــی	ک ــيله	روزن ــه	وس ــه	ب ــا	خان گرم
ــر	 ــا	ب ــن	مــی	شــود	و	گوي ــرار	دارد	تأمي ــد	ق گنب
ــازک	 ــر	ن ــای	مرم ــنگ	ه ــا	س روی	آن	روزن	ه
ــاب	از	آن	 ــور	آفت ــه	ن ــود	ک ــب	ب ــی	نص و	ظريف
ــور	 ــه	ط ــام	را	ب ــل	حم ــرد،	و	داخ ــی	ک ــوذ	م نف
يکنواخــت	روشــن	مــی	کــرده	و	شســت	وشــو	
ــی	 ــظ	م ــان	حف ــگاه	نامحرم ــدگان	را	از	ن کنن

ــت. ــرده	اس ک
حمــام	کردشــت	بخش	هــای	ديگــری	نيــز	دارد،	
کــه	بســيار	ديدنــی	و	قابــل	مطالعــه	اســت،	ايــن	
حمــام	در	زمــان	عبــاس	ميــرزا	نائــب	الســلطنۀ	
فتحعلی	شــاه	هنــگام	جنــگ	دوم	ايــران	و	روس	
ســاخته	شــد	ولــی	شــيوه	معمــاری	آن	شــباهت	

ــوی	دارد. ــه	حمام	هــای	دوره	صف بســياری	ب

ــاز  ــیاب خرابه،اعج ــای آس ــار زیب آبش
ــه منطق

آســياب	خرابــه	)خارابــا	دييرمــان(	يکــی	از	
ــرقی	 ــی	آذربايجــان	ش ــن	مناطــق	ديدن زيباتري

ــه	 ــود	ويران ــت	وج ــه	عل ــار	ب ــن	آبش ــت.	اي اس
ــه	 ــياب	خراب ــه	آس ــی	ب ــياب	آب ــک	آس ــای	ي ه

ــت. ــروف	اس مع
بــرای	رســيدن	بــه	ايــن	مــکان	بســيار	دل	
انگيــز	بايــد	از	جــاده	مرند-جلفــا	بــه	هاديشــهر	
ــک	 ــور	از	ي ــا	عب ــد	و	ب ــر(	وارد	ش )علمدارگرگ
جــاده	خاکــی	در	نــوار	مــرزی	ايــران	و	جمهوری	
ــی،	 ــاده	فرع ــک	ج ــتن	از	ي ــان	و	گذش آذربايج
ــياب	 ــل	آس ــه	مح ــيد	ک ــا	رس ــه	دره	ای	باصف ب
ــا	 ــا	جــاده	فرعــی	جلف ــز	ت ــه	اســت.	از	تبري خراب
بــه	هاديشــهر	106	کيلومتر	بــوده	و	از	هاديشــهر	

ــه	دارد. ــر	فاصل ۲7	کيلومت
ايــن	منطقــه	چشــمه	ای	دارد	کــه	آب	آن	از	کــوه	
کيامکــی	تاميــن	مــی	شــود.	در	مظهــر	چشــمه،	
درختــان	انجيــر	روييــده	انــد،	آب	پــس	از	تبديــل	
ــک	 ــه	ي ــه	دره	ب ــا،	ت ــيار	زيب ــاری	بس ــه	آبش ب
رشــته	جويبــار	مــی	پيونــدد	و	بــه	ســوی	شــمال	
دره	جريــان	مــی	يابــد.	در	ســمت	راســت	تــه	دره	
ــت.	 ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــی	ب ــارهای	فراوان آبش
ــزه	و	 ــيده	از	خ ــا	پوش ــواره	ه ــطح	دي ــام	س تم
گياهــان	آبــزی	اســت.	صدهــا	آبشــار	کوچــک	و	
بــزرگ	و	صــدای	يکنواخــت	ريــزش	آب،	چشــم	
ــای	 ــه	ه ــک،	از	جاذب ــوای	خن ــع	و	ه ــداز	بدي ان

ــر	آن	اســت. دلپذي
ارتفــاع	آبشــار	اصلــی	آســياب	خرابــه	حــدود	10	
ــع	 ــه	آن	۲00	مترمرب ــاحت	محوط ــر	و.	مس مت

ــت. اس

اشتبین ماسوله آذربایجان
ــه	 ــوط	ب ــه	مرب ــتبين	ک ــی	اش ــتای	تاريخ 	روس
دوره	ی	صفــوی	اســت	در	شهرســتان	جلفــا	
ــه		 ــار	رودخان ــه	در	کن ــتا	ک ــن	روس ــرار	دارد.	اي ق
مــرزی	ارس	واقــع	شــده	اســت،	بــه	ماســوله	ی	
ــا	معمــاری	 آذربايجــان	شــهرت	دارد.	اشــتبين	ب
ــی	 ــار	تاريخ ــرد		و	آث ــه	ف ــر	ب ــاص	و	منحص خ
متعــدد	يکــی	از	جاذبه	هــای	گردشــگری	اســتان	

ــت. ــرقی	اس ــان	ش آذربايج
روســتای	پلکانــی	اشــتبين	بــا	ارتفــاع	3۲60	متر	
مربــع	از	ســطح	دريــا،	از	توابــع	بخــش	ســيه	رود	
و	دهســتان	نوجه	مهــر	شهرســتان	جلفــا	در	

ــوده	و	متشــکل	از	 اســتان	آذربايجــان	شــرقی	ب
ــان	 ــراس،	سياوش ــای	ه ــه	نام	ه ــادی	ب ــه	آب س
ــيار	دور،	 ــای	بس ــت.	در	زمان	ه ــاد	اس و	جعفرآب
ــی	 ــته	و	دسترس ــد	داش ــی	قلعه	مانن ــتا	حالت روس

ــود. ــه	آن	بســيار	ســخت	ب ب
ــا،	 ــور	از	جلف ــس	از	عب ــد	پ ــافران	می	توانن مس
ــه	 ــوردوز	و	کردشــت	از	س ــيه	رود،	ن ــتای	س روس
راهــی	آبــادی	هــراس	وارد	اشــتبين	شــوند	
ــق	 ــا	مناط ــتا	ب ــن	روس ــی	اي ــا	راه	ارتباط و	تنه
ــوردوز	و	 ــرز	ن ــه	از	م ــت	ک ــاده	ای	اس ــر،	ج ديگ
ــه	روســتا	کشــيده	شــده	اســت.	رود	 کردشــت	ب
ارس	در	ســمت	شــمال	ايــن	روســتا	قــرار	دارد	و	
ــد.	 ــور	می	کن ــری	آن	عب ــه	ی	14	کيلومت از	فاصل
ــتبين	 ــرقی	اش ــمت	ش ــز	در	س ــراس	ني رود	ه

ــت. ــده	اس ــع	ش واق
ايــن	 مجــاور	 کوه	هــای	 مهم	تريــن	 از	
ــا	و	 ــی،	دوسته	ش ــه	کيامک ــوان	ب ــتا	می	ت روس
ــی	 ــات	و	اراض ــرد.	ارتفاع ــاره	ک ــی	اش قازان	داغ
اطــراف	آن	پوشــيده	از	جنگل	هــا	و	مراتــع	
اســت.	آب	و	هــوای	اشــتبين	تابــع	آب	و	هــوای	
منطقــه	ی	ارســباران	اســت	کــه	در	مناطــق	
ــرد	و	در	 ــوای	س ــتانی،	آب	و	ه ــی	کوهس جنوب
حوالــی	دره		ارس،	هوايــی	گــرم،	معتــدل	و	
ــتان	 ــتبين	در	زمس ــتای	اش ــوب	دارد.	روس مرط
ــرف	اســت	و	دارای	 بســيار	ســرد	و	پوشــيده	از	ب
ــت. ــی	اس ــتان	های	طوالن ــرد	و	زمس ــم	س اقلي

	
ــه آزاد  ــد منطق ــی و خری ــز اقامت مراک

ارس
خوشــبختانه	بعــد	از	شــروع	بــه	کار	منطقــه	
آزاد	مراکــز	اقامتــی	هماننــد	هتــل	هــا	در	جلفــا	
زيادشــده	اســت	و	هــم	اکنــون	بيــش	از	1۲	
ــام	 ــافران	در	تم ــی	از	مس ــاده	پذيراي ــل	آم هت
فصــول	ســال	هســتند	ولــی	نقطــه	جالــب	ازدياد	
ــاره	مراکــز	خريــد	اســت.	چــون	 و	افزايــش	يکب
قبــال	جلفــا	تنهــا	يــک	بــازار	ســنتی	کــه	بــه	نام	
ــی	االن	 ــت	ول ــود	داش ــهور	ب ــازاری	مش روس	ب
مراکــز	خريــد	مــدرن	کــه	بالــغ	بــر15	مجتمــع	
اســت	زمينــه	الزم	را	بــرای	يــک	خريــد	دلپذيــر	

ــرده	اســت. ــا	ک مهي
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استان شــناس مطــرح کشــورمان بــا 
ــخ در  ــا تاری ــک دنی ــه اینکــه ی اشــاره ب
ــرار دارد،  ــی اصفهــان ق ــر شــهر فعل زی
گفــت: تونــل مکشــوفه در شبســتان 
مســجد امــام اصفهــان بــه احتمــال قــوی 

ــت.  ــا اس ــن بن ــاختار ای ــی از س بخش

ــای	 ــم	درفض ــيار	مه ــری	بس ــته	خب ــد	روز	گذش ــول	چن در	ط
ــه	 ــر	اينک ــی	ب ــد	مبن ــر	ش ــور	منتش ــانه	های	کش ــازی	و	رس مج
ــان	 ــام	اصفه ــجد	ام ــرقی	مس ــتان	ش ــتانی	در	شبس ــی	باس تونل

ــت. ــده	اس ــف	ش کش
»علمــدار	عليــان«	از	باستان	شــناس	کشــورمان	تنهــا	چنــد	دقيقــه	
ــا	 ــو	ب ــکوف	در	گفت	وگ ــازه	مش ــل	ت ــن	تون ــد	از	اي ــس	از	بازدي پ
مهــر	اعــالم	کــرد	کــه	ايــن	تونــِل	طــاق	چشــمه	ای	باســتانی	در	
پــی	تعميــرات	مســجد	امــام	خمينــی	)ره(	کشــف	شــده	اســت.

در	طــول	ايــن	چنــد	روز	گمانه	زنی	هــای	مختلفــی	دربــاره	
کاربــری	ايــن	تونــل	توســط	کارشناســان	ميراث	فرهنگــی	
ــب	 ــن	مطل ــن	نظريه	هــا	اي ــب	اي ــا	در	اغل مطــرح	شــده	اســت	ام
عنــوان	شــده	اســت	کــه	بــه	احتمــال	قــوی	ايــن	تونــل	می	توانــد	

ــد. ــه	باش ــد	آبراه ــود	مســجد	مانن ــا	خ ــط	ب ــاختاری	مرتب س
پيــش	از	ايــن	»عليرضــا	جعفــری	زنــد«	باســتان	شــناس	مطــرح	
ــت	 ــز	فعالي ــه	اشــرف	اصفهــان	ني کشــور	کــه	در	کاوش	هــای	تپ
ــا	 ــود	کــه	ب ــا	مهــر	اعــالم	کــرده	ب داشــته	اســت،	در	گفت	وگــو	ب
ــی	بســياری	در	 ــای	زيرزمين ــه	شــواهد	تاريخــی،	تونل	ه ــه	ب توج
اصفهــان	وجــود	دارد	کــه	از	آن	جملــه	گذرگاهــی	مابيــن	کاخ	عالی	
قاپــو	و	مســجد	شــيخ	لطــف	اهلل	اســت	گرچــه	ميــراث	فرهنگــی	
اعتقــاد	چندانــی	به	وجــود	ايــن	گــذرگاه	مخصــوص	بانوان	نــدارد.
ــف	 ــاالت	مختل ــان	و	احتم ــی	اصفه ــت	تاريخ ــا	باف ــاط	ب در	ارتب
دربــاره	تونــل	زيرزمينــی	کشــف	شــده	در	مســجد	امــام	اصفهــان	
نظــر	عليرضــا	جعفــری	زنــد	باســتان	شــناس	مطــرح	اصفهــان	و	
کشــور	را	جويــا	شــديم	کــه	در	ادامــه	از	نظــر	مخاطبــان	می	گــذرد.

	
آقــای جعفری زنــد! بــا توجــه بــه عکس هــای 
امــام  تونــل مکشــوف در شبســتان مســجد 
ــری  ــا کارب ــاط ب ــی در ارتب ــه احتماالت ــان، چ اصفه

ــت؟ ــرح اس ــر مط ــا معب ــل ی ــن تون ای
ــی	مشــخص	 ــه	خوب ــا	ب ــل	در	عکس	ه ــن	تون ــاع	اي ــد	ارتف ببيني
نيســت	امــا	چــون	ايــن	معبــر	بــه	کــف	شبســتان	نزديــک	اســت	
ــن	 ــره	اي ــی	از	پيک ــه	جزئ ــت	ک ــن	اس ــکان	اي ــن	ام محتمل	تري

ــای	تاريخــی	باشــد. بن
بــه	عنــوان	يــک	نکتــه	مشــخص	می	توانــم	ايــن	مطلــب	را	بيــان	

کنــم	کــه	از	ديــدگاه	مــن	ايــن	ســاختار	
مربــوط	بــه	دوره	تاريخــی	پيــش	از	
ــد	باشــد	چراکــه	اگــر	 ــه	نمی	توان صفوي
ايــن	گونــه	بــود،	صفويــان	در	هنــگام	ســاخت	مســجد	بــه	يقيــن	
ــه	 ــن	نظري ــاس	اي ــن	اس ــر	اي ــد	و	ب ــر	می	کردن ــير	را	پ ــن	مس اي
ــر	رخ	 ــت	قوی	ت ــجد	اس ــاختار	مس ــی	از	س ــل	جزئ ــن	تون ــه	اي ک

می	نمايــد.
ــدارد	 ــتقيم	ن ــن	راه	مس ــه	يقي ــب	ب ــال	قري ــه	احتم ــل		ب ــن	تون اي
ــا	 ــد	مســير	را	کــور	کــرده	اســت	و	ب چراکــه	ســاخت	و	ســاز	جدي
ــد	 ــاختمان	های	جدي ــجد	س ــا	دور	مس ــه	دور	ت ــه	اينک ــه	ب توج
پی	ريــزی	شــده	اســت	احتمــاال	بخشــی	از	مســير	تونــل	مذکــور	

ــت. ــه	اس ــان	رفت از	مي
ــل	در	شبســتان	شــرقی	 ــن	تون ــه	اينکــه	اي ــا	توجــه	ب از	ســويی	ب
ــرار	 ــتی	ق ــرويس	های	بهداش ــت	س ــام	)ره(	و	در	پش ــجد	ام مس
ــه	 ــوان	سيســتم	تخلي ــه	عن ــل	ب ــن	تون ــری	اي ــال	کارب دارد	احتم
فاضــالب	در	دوران	صفويــه	و	پــس	از	آن	می	توانــد	مطــرح	باشــد	
ــا	تخليــه	فاضــالب	 ــا	شــيوه	های	آبرســانی	ي چراکــه	در	ارتبــاط	ب
ــود	دارد. ــی	وج ــن	ويژگی	هاي ــا	چني ــی	ب ــه،	آبراه	هاي دوره	صفوي
بــه	هــر	حــال	بايــد	پيگيری	هــا	و	بررســی	های	الزم	در	ارتبــاط	بــا	
ادامــه	مســير	ايــن	تونــل	و	راه	هــای	ارتباطــی	آن	انجــام	شــود	تــا	

بــه	نتيجــه	قطعــی	دربــاره	آن	برســيم.
	

در کشــف مســیر و کاربــری ایــن تونــل چــه نکاتــی 
بایــد مــورد توجــه باشــد؟

ــه	 ــل		ب ــن	تون ــه	اي ــم	ک ــئوالن	بده ــه	مس ــد	ب ــر	را	باي ــن	تذک اي
احتمــال	قريــب	بــه	يقيــن	راه	مســتقيم	نــدارد	چراکــه	ســاخت	و	
ــه	اينکــه	 ــا	توجــه	ب ــد	مســير	را	کــور	کــرده	اســت	و	ب ســاز	جدي
دور	تــا	دور	مســجد	ســاختمان	های	جديــد	پی	ريــزی	شــده	اســت	
ــه	اســت. ــان	رفت ــل	مذکــور	از	مي احتمــاال	بخشــی	از	مســير	تون
ــا	هوشــمندی	مســير	را	 ــه	و	ب ــد	از	ديدگاهــی	تيزبينان ــع	باي در	واق
دنبــال	کنيــم	و	بــر	ايــن	اســاس	اســتفاده	از	باســتان	شناســان	بــا	
ــه	در	زمينــه	تشــخيص	کاربــری	و	مســير	تونــل	مکشــوف	 تجرب

ــد. ــده	باش ــک	کنن ــد	کم می	توان

ــن  ــه یکــی از عجیب تری ــل ب ــن تون ــدا شــدن ای پی
ــد؛  ــدل ش ــاری مب ــه ج ــای هفت ــن خبره و مهم تری
ــی در  ــای تاریخ ــن معبره ــف چنی ــال کش ــا احتم آی

ــوده اســت؟ ــد ب اصفهــان بعی
مــن	پيــش	از	ايــن	بارهــا	در	مصاحبه	هــای	مختلــف	ايــن	مطلــب	
را	عنــوان	کــرده	ام	کــه	تمــام	گذشــته	تاريخــی	اصفهــان	قديــم	در	

زيــر	شــهری	اســت	کــه	امــروز	بــر	آن	راه	می	رويــم.
ــده	 ــدا	ش ــی	پي ــی	زيرزمين ــی	راه	هاي ــی	عصــر	فعل ــان	ول در	خياب
ــته	ايم	 ــدد	داش ــای	متع ــان	قلعه	ه ــا	در	اصفه ــويی	م ــت،	از	س اس

ــوده	اســت. ــا	يکديگــر	مرتبــط	ب کــه	بســياری	از	آنهــا	ب
ــته	 ــر	گذاش ــت	س ــی	را	پش ــای	مختلف ــان	دوران	ه ــهر	اصفه ش
امــا	هيــچ	گاه	در	طــول	تاريــخ	جــا	بــه	جــا	نشــده	اســت؛	بــر	ايــن	
اســاس	در	زيــر	ايــن	شــهر	يــک	گنجينــه	از	تاريــخ	و	فرهنــگ	اين	

ســرزمين	نهفتــه	اســت.
بــه	هميــن	دليــل	اســت	کــه	مــن	بــه	شــخصه	از	پيــدا	شــدن	اين	
ســاختار	تعجــب	نمی	کنــم	و	بارهــا	و	بارهــا	بــه	گــذر	تونــل	متــرو	
ــه	 ــان	بلک ــا	اصفه ــه	تنه ــای	ن ــن	خيابان	ه ــی	از	قديمی	تري از	يک
کشــور	و	ايجــاد	زيرگذرهــای	مســجد	عتيــق	در	خيابــان	مجلســی	

معتــرض	بــودم.

ــای  ــف تونل ه ــا کش ــود ی ــه وج ــخ ب ــا در تاری آی
ــت؟ ــده اس ــاره ش ــان اش ــابه در اصفه مش

ــب	 ــن	مطل ــه	اي ــه	ب ــا	يکــی	از	مورخــان	اواخــر	قاجاري ــه؛	اتفاق بل
ــی	 ــج(	فعل ــر	)ع ــی	عص ــان	ول ــه	در	خياب ــد	ک ــی	کن ــاره	م اش
راه	هايــی	زيرزمينــی	پيــدا	شــده	اســت،	از	ســويی	مــا	در	اصفهــان	
ــر	 ــا	يکديگ ــا	ب ــه	بســياری	از	آنه ــته	ايم	ک ــدد	داش ــای	متع قلعه	ه
مرتبــط	بــوده	اســت	کــه	از	ايــن	جملــه	قلعــه	تبــرک	اســت	کــه	
ــت. ــوده	اس ــراف	ب ــای	اط ــه	خانه	ه ــی	ب ــای	زيرزمين دارای	راه	ه

	
ــر  ــی در دیگ ــن معبرهای ــود چنی ــال وج ــس احتم پ

ــود دارد؟ ــز وج ــان نی ــاط اصفه نق
ــوع	 ــن	ن ــم	کــه	شــبکه	ای	از	اي ــب	اشــاره	کن ــن	مطل ــه	اي ــد	ب باي
معابــر	در	اصفهــان	بســيار	گــزارش	شــده	اســت،	بــه	طــور	مثــال	
ــل	 ــرای	هت ــر	در	کاروانس ــک	معب ــود	ي ــيرو	از	وج ــيم	س ماکس
ــرزاق	 ــان	عبدال ــت	و	خياب ــد	و	در	دروازه	دول ــر	می	ده ــی	خب عباس

ــت. ــده	اس ــاهده	ش ــی	مش ــا	گذرگاه	هاي ــل		ي ــن	تون ــم	چني ه
اصفهــان	يــک	شــهر	تاريخــی	هماننــد	رم	اســت	امــا	در	آنجــا	
ــتان	 ــروه	باس ــک	گ ــورد	ي ــن		می	خ ــر	زمي ــه	ب ــی	ک ــر	کلنگ ه
ــد	 ــا	بتوانن ــد	ت شــناس	مســئوالن	شــهری	را	همراهــی	می	کنن
ــب	 ــات	الزم	را	کس ــی	اطالع ــواهد	تاريخ ــودی	ش ــل	از	ناب قب

گنجینهتاریخوفرهنگایراندرزیرشهرکنونیاصفهاننهفتهاست
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ــد. کنن
ــار	باســتانی	هميشــه	 ــا	آث ــی	اســت	کــه	در	کشــور	م ــن	در	حال اي
ــد	آنچــه	در	ســاخت	 ــر	همانن ــی	کشــف	مــی	شــود	و	گاه	ني اتفاق
زيرگــذر	عبدالــرزاق	شــاهد	بوديــم	پنهان	کاری	هــا	بــرای	توســعه	

ــار	مــی	شــود. شــهری	باعــث	از	ميــان	رفتــن	ايــن	آث
نقل	قول	هايــی	از	وجــود	گــذرگاه	در	ميــان	عالــی	قاپــو	و	مســجد	
شــيخ	لطــف	اهلل	نقــل	شــده	اســت	شــواهدی	نيــز	در	ايــن	ارتبــاط	
ــه	 ــوض	ميان ــه	ح ــال	1310	ک ــه	در	س ــه	اينک ــود	دارد	از	جمل وج
ــی	 ــن	راه	زيرزمين ــده،	اي ــداث	ش ــی	)ره(	اح ــام	خمين ــدان	ام مي

مشــاهده	شــده	اســت.
ــه	ايــن	مطلــب	اعتــراض	کرديــم	 در	ســال	های	گذشــته	بارهــا	ب
کــه	بســياری	از	آثــار	و	شــواهد	تاريخــی	در	کانــال	متــرو،	زيرگــذر	
ــرود	 ــان	ب ــت	از	مي ــن	اس ــی	ممک ــان	مجلس ــرزاق	و	خياب عبدال
امــا	مســئوالن	گــوش	شــنوايی	بــرای	اهميــت	بــه	ايــن	مطلــب	

نداشــتند.
شــما	در	مصاحبه	هــای	گذشــته	خــود	بــا	خبرگــزاری	مهــر،	عنوان	
داشــتيد	کــه	در	اصفهــان	تونل	هــای	زيــادی	وجــود	داشــته	اســت	
و	وجــود	تونلــی	رابــط	ميــان	عالــی	قاپــو	و	مســجد	شــيخ		لطف	اهلل	
را	تاييــد	کرديــد،	موضوعــی	کــه	ميــراث	فرهنگــی	از	آن	اســتقبال	

چندانــی	نکرد.
در	بســياری	از	مواقــع	پيــش	از	کشــف	آثــار	باســتانی	شــواهدی	از	
وجــود	آنهــا	در	تاريــخ	شــفاهی	ايــن	ســرزمين	به	شــکل	ســينه	به	

ســينه	نقــل		شــده	اســت.
بــر	ايــن	اســاس	ضمــن	اينکــه	نقل	قول	هايــی	از	وجــود	

گــذرگاه	در	ميــان	عالــی	قاپــو	و	
مســجد	شــيخ	لطــف	اهلل	نقــل	شــده	
اســت	شــواهدی	نيــز	در	ايــن	ارتبــاط	
وجــود	دارد	از	جملــه	اينکــه	در	ســال	
1310	کــه	حــوض	ميانــه	ميــدان	
امــام	خمينــی	)ره(	احــداث	شــده،	
ــده	 ــاهده	ش ــی	مش ــن	راه	زيرزمين اي

ــت. اس
در	 پيــش	 از	ســويی	چنــد	ســال	
ــع	جنــوب	شــرقی	ميــدان	 گوشــه	ضل
نقش	جهــان	رطوبــت	بــه	طبقــات	باال		
نفــوذ	کــرد	کــه	پــس	از	پيگيــری	برای	
اينکــه	آيــا	ايــن	امــر	ناشــی	از	رطوبــت	
آب	حــوض	اســت	يــا	خيــر	شــواهدی	

ــد. ــت	آم ــه	دس ــی	ب ــن	راه	زيرزمين ــود	اي از	وج
در	واقــع	پــس	از	پيگيــری	مشــخص	شــد	کــه	آب	در	ايــن	تونــل	
يــا	کانــال	جمــع	می	شــده	اســت	و	در	نتيجــه	رطوبــت	دفــع	نشــده	
و	بــه	قســمت	هــای	بــاالی	ضلــع	جنــوب	شــرقی	ميــدام	نقــش	

جهــان	نفــوذ	کــرده	اســت.
ــود	دارد	و	 ــل	وج ــن	تون ــود	اي ــی	وج ــات	قطع ــرای	اثب ــی	ب راه

ــد. ــل	دهي ــن	تون ــرد	اي ــا	کارب ــاط	ب ــز	در	ارتب ــی	ني توضيح
ثابــت	کــردن	ايــن	مســئله	بســيار	راحــت	اســت	چراکــه	در	ورودی	

ايــن	تونــل	در	مســجد	شــيخ	لطــف	اهلل	قــرار	دارد.
جايــگاه	در	ورودی	هــم	مشــخص	اســت	و	از	پلــه	پاييــن	

ــروی	 ــن	راه ــرار	دارد.	اي ــتی	ق ــرِد	هش ــپ	پاگ ــمت	چ ــه		س ب
زيرزمينــی	بــرای	عبــور	و	مــرور	زنــان	و	خانــواده	شــاه	بــه	ايــن	
مســجد	بــرای	عبــادت	بــوده	و	مشــهور	اســت	کــه	شــيخ	لطــف	
اهلل	مســايل	شــرعی	را	بــه	زنــان	صفــوی	در	ايــن	مســجد	يــاد	

ــی	داد. م
بــه	طــور	معمــول	در	قديــم	ايــن	مســاجد	در	نزديکــی	خانه	هــای	
ــک	 ــی	ي ــر	شــخصيت	سياســی	و	مذهب ــرار	داشــت	و	ه ــا	ق علم

ــه	خــود	داشــت. مســجد	در	مجــاورت	خان
	

ــه درب  ــد ک ــوان کرده ان ــب را عن ــن مطل ــی ای برخ
ــع درب  ــی در واق ــروی زیرزمین ــن راه ــهور ای مش

ــت؟ ــف اهلل اس ــیخ لط ــین ش ــه نش ورودی چل
ــری	 ــه	صوفی	گ ــت	چراک ــن	اس ــيار	دور	از	ذه ــزی	بس ــن	چي چني
ــوده	اســت	 ــوم	ب ــيار	مذم ــاس	بس ــاه	عب ــزد	ش و	چله	نشــينی	در	ن
و	وی	بــا	قزلباش	هــا	نيــز	بــه	هميــن	دليــل	مبــارزه	کــرد	ضمــن	
ــا	ايــن	همــه	تزئينــات	زيبــا	 اينکــه	در	يــک	مســجد	ســلجوقی	ب
ــده	دار	اســت	و	در	 ــام	چله	نشــين	خن ــا	ن ــی	ب درنظــر	گرفتــن	مکان
هيــچ	منبــع	تاريخــی	چنيــن	مطلبــی	دربــاره	شــيخ	لطــف	اهلل	ذکر	

نشــده	اســت.
نامگــذاری	ايــن	مســجد	بــه	نــام	شــيخ	نيــز	بــه	دليــل	آن	اســت	

کــه	ايــن	مــکان	محــل	تدريــس	شــيخ	بــوده	اســت.
	

و سخن آخر:
مــا	هميشــه	منتقــد	ايــن	امــر	هســتيم	کــه	در	هــر	گودبــرداری	
ــم	 ــورد	کني ــتانی	و	تاريخــی		برخ ــار	باس ــه	آث ــت	ب ــن	اس ممک
ــهری	در	 ــدام	ش ــوع	اق ــر	ن ــه	ه ــم	ک ــد	می	کني ــه	تاکي و	هميش
اصفهــان	بايــد	بــا	هماهنگــی	باســتان	شناســان	باشــد.	بــر	ايــن	
ــه		 ــم	ک ــد	می	کن ــردم	تاکي ــه	مســئوالن	و	م اســاس	هميشــه	ب
ــايد	 ــيد،	ش ــود	باش ــای	خ ــب	زيرپ ــا	مراق ــگام	گودبرداری	ه هن
ــما	 ــای	ش ــر	گام	ه ــرزمين	در	زي ــن	س ــگ	اي ــی	از	فرهن بخش

ــد. ــه	باش نهفت
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پــل باســتانی و 1700 ســاله دزفــول بــه 
ــان در  ــای متولی ــی ه ــی توجه ــل ب دلی
وضعیــت بســیار نامطلوبــی قرارگرفتــه 
در چنــد  از آن  قســمتی  تخریــب  و 
روز گذشــته دل دوســتداران میــراث 

فرهنگــی را بــه درد آورده اســت. 

ــروا	از	راز	 ــيد	بی	پ ــش	خورش ــد	تاب ــر	می	زن ــه	س ــح	ک ــپيده	صب س
زيبــای	يــک	پــل	قديمــی	در	گوشــه	ای	از	يــک	شــهر	خــوش	آوازه	
در	عرصــه	تاريــخ	پــرده	بــر	مــی	دارد	و	بــا	تابيــدن	بــر	خشــت	های	
ــا	دعــوت	 ــه	نظــاره	جواهــری	بی	همت هــزاران	ســاله	چشــم	ها	را	ب
می	کنــد،	نمــای	زيبــای	پــل،	آدمــی	را	سرمســت	می	کنــد،	
سرمســت	از	تماشــا	تــوام	بــا	لــذت	بــردن	از	اثــری	کــه	زنــده	کننده	

ــخ	اســت. تاري
پايه	هــای	بلنــد	و	اســتوار	پــل	همچــون	ســروی	باشــکوه	بــر	روی	
زميــن	جــا	خــوش	کرده	انــد،	گويــی	می	خواهنــد	اقتــدار	پــل	را	بــه	
رخ	جهانيــان	بکشــند،	روز	را	کــه	بــه	پايــان	برســانی	و	تاريکی	شــب	
را	در	کنــار	پــل	بگذرانــی	صــدای	گوشــنواز	رودخانــه	دز	کــه	آرام	و	
ــا	در	زيــر	پــل	جــاری		اســت	و	دلنــوازی	نــور	مهتــاب	کــه	 بی	محاب
ــاب	 پــل	را	همچــون	کرمــی	شــب	تاب	نمايــان	می	کنــد،	حســی	ن
ــتادن	 ــد	ايس ــی	مانن ــد،	حس ــاد	می	کن ــر	در	درون	آدم	ايج و	بی	نظي

در	فراســوی	تاريــخ...
	

پل باستانی در قاب تاریخ
پــل	باســتانی	دزفــول	مهمتريــن	و	ممتازتريــن	اثــر	تاريخــی	ايــن	
شــهر	اســت	که	در	ســال	۲63	ميــالدی	بــر	روی	رود	جــاری	و	زالل	
دز	بنــا	شــده	و	در	طــول	تاريــخ	همــواره	کانــون	تحــوالت	مهــم	از	

ــوده	اســت. ــا	ب ــور	تمدن	ه ــا	و	ظه ــه	جنگ	ه جمل
ــا	در	 ــراث	گرانبهــا	باعــث	شــد	ت ــن	مي ــه	اي ــزوم	توجــه	بيشــتر	ب ل
دوره	هــای	مختلــف	همــواره	مــورد	مرمــت	و	بازســازی	قــرار	گيــرد،	
ايــن	پــل	370	متــری	در	15	فروردين	مــاه	1310	بــه	شــماره	۸4	در	
رديــف	آثــار	ملــی	ايــران	بــه	ثبــت	رســيد	و	ملــی	شــدن	آن	باعــث	
شــد	تــا	در	روزگاری	تصويــر	پــل	روی	پــول	ملــی	نيــز	چــاپ	شــود	
ــران	 ــزی	اي ــک	مرک ــوزه	بان ــر	در	م ــال	حاض ــه	آن	در	ح ــه	نمون ک
نگهــداری	می	شــود،	پــل	باســتانی	هــم	اکنــون	در	مرکــز	دزفــول	
ــد	و	 ــم	متصــل	می	کن ــه	ه ــهر	را	ب ــرب	ش ــرق	و	غ ــرار	دارد	و	ش ق
ــا	چنــد	ســال	پيــش	راه	عبــور	شــهرهای	شوشــتر،	انديمشــک	و	 ت
ــر	تاريخــی	 ــن	اث ــه	اي ــا	ضــرورت	توجــه	بيشــتر	ب ــود	ام ــول	ب دزف
ــل	 ــاده	تبدي ــه	پي ــت	ســواره	ب ــل	از	حال ــری	پ ــا	کارب ســبب	شــد	ت
شــود	تــا	مبــادا	هجــوم	خودروهــای	پرشــمار	در	طــول	شــبانه	روز،	

ــر	پيکــر	ارزشــمند	پــل. آواری	باشــد	ب
ــه	طــور	دقيــق	1775	 ــه	دو	هــزار	ســال	و	ب اکنــون	کــه	نزديــک	ب
ســال	از	ســاخت	پــل	می	گــذرد	ايــن	اثــر	بــه	عنــوان	يــادگار	اعصــار	
ــد	و	در	راس	 ــه	می	ده ــود	ادام ــات	خ ــه	حي ــم	ب ــوز	ه ــی	هن تاريخ
کانــون	توجهــات	گردشــگرانی	اســت	کــه	دزفــول	را	مقصــد	ســير	و	

ــد. ســفر	خــود	انتخــاب	می	کنن
	

پل تاریخی دزفول، نمادی ملی
پــل	تاريخــی	دزفــول	کــه	در	گذشــته	از	نام	هايــی	همچــون	جنــدی	
شــاپور،	ديــز،	رونــاش،	شــادروان	و	اندامــش	برخــوردار	بــوده،	ايــن	
ظرفيــت	را	دارد	تــا	بــه	عنــوان	يکــی	از	مهمتريــن	نمادهــای	ملــی	
مطــرح	شــود	تــا	هــر	ايرانی	بــه	داشــتن	چنيــن	گذشــته	ای	بــر	خود	
ــد	ضمــن	اينکــه	پــل	باســتانی	دزفــول	يکــی	از	باشــکوه	ترين	 ببال
ــن	 ــه	اي ــا	توجــه	ب ــه	ب ــران	و	خوزســتان	اســت	ک ــار	تاريخــی	اي آث
ــت	 ــز	ثب ــی	ني ــن	الملل ــطح	بي ــد	در	س ــه	دارد	می	توان ــی	ک عظمت

شــود.
ــا	 ــاورت	آن	ب ــول،	مج ــی	دزف ــت	تاريخ ــا	باف ــل	ب ــواری	پ همج
بقعــه	امامــزاده	علــی	مالــک	و	نزديکــی	بــه	مــزار	شــهدای	گمنــام	
در	مســجد	کجبافــان،	مجموعــه	منحصربه	فــرد	فرهنگــی	و	
ــهر	 ــوب	ش ــی	در	جن ــالمی	و	ايران ــت	اس ــا	هوي ــگری	را	ب گردش

ــوان	 ــهری	می	ت ــر	ش ــر	آن	را	در	کمت ــه	نظي ــکل	داده	ک ــول	ش دزف
ــت. ياف

ریزش و تخریب قسمت هایی از پل
ــری	و	 ــی	مه ــورد	ب ــدر	م ــالها	آنق ــن	س ــام	اي ــل	در	تم ــن	پ ــا	اي ام
بــی	توجهــی	قــرار	گرفــت	کــه	کــم	کــم	تبعــات	منفــی	ايــن	بــی	
ــد	روز	گذشــته	 ــان	شــدن	اســت.	در	چن توجهــی	هــا	در	حــال	نماي
ــزش	 ــب	و	ري ــر	تخري ــه	نمايانگ ــل	ک ــن	پ ــری	از	اي انتشــار	تصاوي
قســمت	هايــی	ازايــن	اثــر	اســت	دل	دوســتداران	ميــراث	فرهنگــی	
را	بــه	درد	آورده	اســت	کــه	در	ايــن	بيــن	عــده	ای	بــا	ايجــاد	کمپيــن	
هــای	حمايتــی	در		فضــای	مجــازی	و	عــده	ای	بــا	نوشــتن	مطالــب	
انتقــادی	بــه	پاســداری	از	ايــن	ميــراث	پرداختــه	انــد.	نکتــه	جالــب	
ــا	روز	پانزدهــم	دی	 توجــه	ايــن	اســت	کــه	ايــن	تخريــب	دقيقــا	ب
کــه	بــه	عنــوان	روز	پــل	باســتانی	دزفــول	توســط	فعــاالن	ميــراث	
فرهنگــی	در	ايــن	شهرســتان	انتخــاب	شــده	بــود	مقــارن	شــد	کــه	
ــه	ای	 ــه	گون ــر	حساســيت	هــای	موجــود	افــزود	ب ــز	ب ايــن	امــر	ني
ــه	شــکل	هــای	گوناگــون	و	 کــه	گــروه	هــای	مختلــف	مردمــی	ب
خودجــوش	در	کنــار	ايــن	پــل	حضــور	يافتــه	و	بــا	گراميداشــت	آن	
و	انتشــار	تصاويــری	در	فضــای	مجــازی	خواســتار	توجه	مســئوالن	
شــهری،	اســتانی	و	کشــوری	نســبت	بــه	حفــظ	ايــن	بنای	باشــکوه	

شــدند.
ــه	 ــت	ک ــدروزی	اس ــون	چن ــه	اکن ــت	ک ــوان	گف ــی	ت ــع	م در	واق
وضعيــت	نابســامان	پــل	تاريخــی	دزفــول	کــه	بــا	ريــزش	و	تخريب	
ــتان	و	 ــل	شهرس ــل	محاف ــه	نق ــت	ب ــه	آن	اوج	گرف قســمتی	از	بدن
ــات	 ــا	و	مطالب ــه	ه ــی	از	دغدغ ــازی	و		يک ــای	مج ــوژه	داغ	فض س

ــل	شــده	اســت. ــول	تبدي ــردم	دزف ــی	م اصل
	

قدیمی ترین پل استوار جهان
در	هميــن	رابطــه	عضــو	انجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	
ــا	 ــول	ب ــانی	دزف ــل	ساس ــد:	پ ــی	کن ــار	م ــول	اظه ــتان	دزف شهرس
بيــش	از	17	قــرن	قدمــت،	يکــی	از	قديمی	تريــن	پل	هــای	اســتوار	
جهــان	اســت	کــه	بــه	دســتور	شــاپور	اول	پــس	از	پيــروزی	درجنگ	

ــا	بکارگيــری	اســرای	رومــی	ســاخته	شــده	اســت. و	ب
ســامان	پورفالطــون	مــی	افزايــد:	پــل	باســتانی	دزفــول	از	معــدود	
ــا	داشــتن	قدمتــی	بيــش	از	17	ســده،	 پل	هايــی	در	دنياســت	کــه	ب
تــا	چنــد	ســال	پيــش	عبــور	و	مــرور	خودروهــا	بــر	روی	آن	انجــام	

ــت. ــده	اس می	ش
وی	تصريــح	مــی	کنــد:		ايــن	ترددهــا	بــه	تخريــب	و	سســت	کردن	
پايه	هــا	و	نابــود	شــدن	پــل	بــه	صــورت	تدريجــی	می	انجاميــد	کــه	
ســرانجام	در	ســال	۸9	ايــن	موضــوع	بــا	پيگيــری	مردم	شهرســتان	
ــل	باســتانی	 ــن	پ ــا	از	روی	اي ــردد	خودروه ــه	شــد	و	ت جــدی	گرفت

متوقــف	و	ممنــوع	شــد	کــه	گامــی	بــزرگ	در	مســير	ثبــت	جهانــی	
ايــن	پــل	ارزشــمند	نيــز	بــود.

ــا	 ــذر	ب ــروزه		گ ــه	ام ــان	اينک ــی	بابي ــراث	فرهنگ ــال	مي ــن	فع اي
پــای	پيــاده	از	روی	ايــن	پــل	بــه	يکــی	از	تفريحــات	لــذت	بخــش	
ــل	 ــن	پ ــد:	اي ــی	گوي ــل	شــده	اســت،	م ــی	تبدي شــهروندان	دزفول
کــه	مــورد	توجــه	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	اســت	و	تاثيــر	بــه	
ســزايی	در	حــوزه	گردشــگری	منطقــه	دارد،	دارای	14	دهانــه	اســت	
ــم	دزفــول	از	 ــل	قدي ــد.	پ ــور	می	کن ــر	آن	عب ــه	دز	از	زي و	آب	رودخان
ســنگ،	ســاروج	و	آهــک	بنــا	شــده	و	در	دوران	حکومــت	عضدالدوله	
ديلمــی،	صفويــان	و	پهلوی	اول	بازســازی	اساســی	شــده	ولــی	بدنه	

اصلــی	پــل	از	دوران	ساســانی	بــه	يــادگار	مانــده	اســت.
	

سایه بی مهری ها بر سر پل تاریخی
پورفالطــون	يــادآور	مــی	شــود:	ايــن	پــل	کــه	پــدر	معنــوی	شــهر	
دزفــول	نيــز	هســت	در	دوران	هشــت	ســال	دفــاع	مقــدس	خدمــات	
بزرگــی	را	بــه	ايــن	ديــار	کــرده	و	از	حمــالت	موشــکی	رژيــم	بعــث	
عــراق	نيــز	جــان	ســالم	بــه	در	بــرده	اســت؛	همچنيــن	در	تمــام	اين	
ــيالب	ها	 ــس	س ــی	از	پ ــد	ول ــيب	هايی	دي ــه	آس ــا	اينک ــال	ها	ب س
ــربلند	 ــتان	س ــمال	خوزس ــتناک	رود	دز	در	ش ــای	وحش و	طغيان	ه
بيــرون	آمــد	و	همچــون	صدهــا	ســال	گذشــته	اســتوار	مانده	اســت.
وی	هشــدار	مــی	دهــد:	متاســفانه	امــروزه	ايــن	اثــر	باشــکوه	بــا	گذر	
از	تمــام	ايــن	فــراز	و	نشــيب	ها	در	طــول	عمــر	خــود،	در	ســايه	بــی	
مهــری	مســئوالن	کشــوری	و	ســازمان	ميــراث	فرهنگــی،	شــاهد	
ــت	و	در	 ــود	اس ــای	خ ــواره		ه ــا	و	دي ــی	از	پايه	ه ــزش	بخش	هاي ري
ــان	هيــچ	يــک	از	نهادهــای	مســئول	اقدامــی	اساســی	در	 ايــن	مي
راســتای	تعميــر	و	نگــه	داری	ايــن	پــل	بــه	عنــوان	يکــی	از	نمادهــا	
ــداده		اســت	. و	نشــانه	های	تمــدن	و	تاريــخ	ايــران	زميــن	انجــام	ن

عضــو	انجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	شهرســتان	دزفــول	بيان	
مــی	کنــد:	پــل	تاريخــی	دزفــول،	اثــری	اســت	کــه	هويــت	و	اقتدار	
ــت	و	 ــای	داده	اس ــود	ج ــران	را	در	دل	خ ــاور	اي ــور	پهن ــت	و	کش مل
ــت	 ــای	مل ــت	از	ارزش	ه ــر	حراس ــت	آن	جلوه	گ ــظ	و	نگهداش حف
شــهيدپرور	ميهــن	اســالمی	ماســت	و	نگهداشــت	آثــار	تاريخــی	نه	
ــر	 ــه	ذوق	و	هن ــخ،	بلکــه	از	زاوي ــاران	تاري ــادآوری	جب ــوان	ي ــه	عن ب
ــه	 ــرای	يــک	ملــت	ماي ــار	در	روزگار	خيلــی	دور	ب مردمــان	ايــن	دي

افتخــار	و	بالندگــی	اســت.
پورفالطــون	در	ادامــه	عنــوان	مــی	کنــد:	تاريخ	و	پيشــينه	هــر	ملت	
و	قومــی	نمــاد	تمــدن	و	قدمــت	و	اصالــت	آن	اســت	و	بســی	جــای	
تاســف	اســت	کــه	چــرا	در	حالــی	کــه	بســياری	از	کشــورهای	جهان	
و	حتــی	همســايگان	ديــوار	بــه	ديــوار	کشــورمان	بــا	جعــل	تاريــخ	
ــگاه	 ــرای	کشــورهای	خــود	هســتند،	آن ــال	هويت	ســازی	ب ــه	دنب ب
ــده	 ــار	و	اســناد	زن ــو	از	آث ــه	جای	جــای	آن	ممل ــا	در	ســرزمينی	ک م
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ملتــی	بــا	فرهنــگ	و	تمدنــی	اصيــل	و	چنــد	هــزار	ســاله	اســت،	بــا	
ــار	می	زنيــم. ــه	ريشــه		ايــن	تاريــخ	پرب بی	توجهــی	خــود	تيشــه	ب

	
تخصیص اعتبار 500 میلیون تومانی برای پل

سرپرســت	اداره	ميــراث	فرهنگــی	و	صنايــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــاری	 ــال	ج ــد:	درس ــی	کن ــار	م ــه	اظه ــن	رابط ــز	در	اي ــول	ني دزف
ــرای	مرمــت	پــل	باســتانی	دزفــول	 500	ميليــون	تومــان	اعتبــار	ب
ــرای	 ــار	ب ــن	اعتب ــورت	دوره	ای	اي ــه	ص ــه	ب ــه	ک ــص	يافت تخصي

ــی	شــود. ــه	م ــل	هزين ــت	پ مرم
ــون	 ــون	300	ميلي ــه	تاکن ــان	اينک ــا	بي ــا	ب ــی	ني ــه	آرياي حجــت	ال
تومــان	از	ايــن	اعتبــار	جــذب	شــده	اســت،	مــی	افزايــد:	مطالعــات	
مرمــت	پــل	ساســانی	دزفــول	انجــام	شــده	و	در	تــالش	هســتيم	بــا	
کمــک	اداره	نوســازی	شــهرداری	دزفــول	عمليــات	ســبک	ســازی،	
برداشــتن	آســفالت،	برداشــتن	پيــاده	روی	الحاقــی،	آجر	فــرش	ويژه	
عابــر	پيــاده	،مرمــت	طــاق	هــا	و	پايــه	هــای	پــل	را	انجــام	دهيــم.	

لزوم مشارکت تمام مسئوالن برای مرمت
وی	مــی	گويــد:	بــا	صــرف	ايــن	اعتبــار	حــدود	30	درصــد	از	مرمــت	
پــل	باســتانی	دزفــول	انجــام	خواهــد	شــد	ولــی	مرمــت	جامــع	پــل	

باســتانی	نيــاز	بــه	مشــارکت	ســاير	اداره	هــا	و	دســتگاه	هــا	دارد.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــراث	فرهنگــی،	صناي سرپرســت	اداره	مي
ــی	و	تجمــع	آبهــای	 ــاده	روی	الحاق ــد:	پي ــی	کن ــوان	م ــول	عن دزف
ــل	آســيب	جــدی	وارد	 ــن	پ ــه	برخــی	بخــش	هــای	اي ســطحی	ب
کــرده	و	پايــه	هــای	پــل	1700	ســاله	از	ايــن	موضــوع	آســيب	ديــده	
انــد	کــه	بايــد	تمــام	دســتگاه	هــای	مرتبــط	بــه	ايــن	موضــوع	ورود	
کننــد	چراکــه	اهميــت	و	لــزوم	صيانــت	از	ايــن	اثــر	ارزشــمند	متوجه	

تمــام	شهرســتان	و	حتــی	اســتان	اســت.

لزوم توجه نسبت به حفظ ظاهر پل قدیم 
ــای	 ــی	از	نماده ــوان	يک ــه	عن ــه	از	آن	ب ــول	ک ــتانی	دزف ــل	باس پ
ــر	بی	توجهــی	 ــر	اث ــن	روزهــا	ب ــاد	می	شــود	اي ــای	خوزســتان	ي زيب
کســانی	کــه	متولــی	اصلــی	نگهــداری	آن	هســتند	در	حــال	نابودی	
ــل	 ــمتی	از	پ ــزش	قس ــر	ري ــالوه	ب ــت.	ع ــی	اس ــای	واقع ــه	معن ب
ــدا	رخ	داده،	در	تمــام	ايــن	ســالها	عــدم	نظافــت	مناســب	 کــه	جدي

ورودی	هــای	پــل	و	محوطــه	آن،	عــدم	روشــنايی	مناســب	و	نيمــه	
ــرای	ايــن	 ــادی	را	ب ــروژه	مرمــت	نيــز	مشــکالت	زي ــدن	پ کاره	مان
ــا	کــردن	 ــس	اکتف ــار	آورده،	مشــکالتی	کــه	شــايد	در	پ ــه	ب ــل	ب پ
ــای	 ــط	ارگان	ه ــمند	توس ــر	ارزش ــن	اث ــی	اي ــت	تاريخ ــه	عظم ب
ــه	داشــته	باشــد	و	 ــه	ادام ــن	گون ــر	همي ــی	پنهــان	شــده	و	اگ متول
وعــده	هــای	هميشــگی	رنــگ	تحقــق	بــه	خــود	نگيرنــد	پايه	هــای	
پرشــکوه	ايــن	گنجينــه	تاريخــی	را	سســت	می	کننــد	و	ايــن	شــکوه	

ــرای	هميشــه	ازبيــن	مــی	رود. ــا	عظمــت	تاريخــی	ب ب
ــول	 ــانی	دزف ــل	ساس ــه	پ ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت	ک ــی	اس بديه
ــز	 ــش	از	هــر	چي ــون	توجهــات	گردشــگران	اســت	بي درصــدر	کان
بايــد	بــه	فکــر	حفــظ	ظاهــر	زيبــای	ايــن	بنــا	بــود،	ظاهــری	کــه	
اگــر	قرار	باشــد	اينگونــه	قربانی	غفلــت	مســئوالن	شــود	در	آينده	ای	
ــر	تاريخــی	 ــک	اث ــوان	ي ــه	عن ــا	ب ــه	تنه ــدان	دور،	ديگــر	ن ــه	چن ن
شــناخته	نمی	شــود	بلکــه	بــه	يــک	تابلــوی	نقاشــی	تبديــل	شــده	
کــه	هرکســی	بخواهــد،	می	توانــد	بــر	روی	آن	يــک	جملــه	

ــرود. ــد	و	ب ــادگاری	بنويس ي
نکتــه	ديگــر	کــه	در	راســتای	اهميــت	جايــگاه	پــل	اســت،	پلــی	که	
ــا	وجــود	ســابقه	درخشــانش	هنــوز	هــم	در	حــدی	کــه	شايســته	 ب
ــا	 ــا	ب ــه	قطع ــی	ک ــی	نشــده،	در	حال اســت	در	ســطح	کشــور	معرف
ــو	 ــه	نح ــوان	ب ــی،	می	ت ــر	تاريخ ــن	اث ــای	اي ــه	ظرفيت	ه ــه	ب توج
ــی	 ــئوالن	متول ــس	مس ــرار	داد،	پ ــتفاده	ق ــورد	اس ــدی	آن	را	م مفي
بايــد	ايــن	مهــم	را	نيــز	در	نظــر	داشــته	باشــند	و	بداننــد	کــه	منفعت	
ميــراث	تاريخــی	و	گردشــگری	دزفــول،	احيــای	گنجينه	هايــی	اين	
چنينــی	اســت	کــه	بــا	توجــه	کــردن	بــه	آنهــا،	عــالوه	بــر	کســب	
درآمــد،	بتــوان	ابهــت	تاريخــی	شــهر	را	نيــز	حفــظ	کــرد،	چــرا	کــه	
اگــر	ايــن	کم	توجهی	هــا	ادامــه	داشــته	باشــد	مــرگ	ميــراث	يــک	
شــهر	تاريخــی	را	رقــم	خواهنــد	زد	و	مــرگ	ميــراث	يــک	شــهر	نيز	

برابــر	اســت	بــا	مــرگ	آن	شــهر.

کم مهری های میراث فرهنگی خوزستان 
ــراث	 ــز	مي ــر	برانگي ــت	تاث ــه	وضعي ــت	ک ــن	اس ــم	امااي ــه	مه نکت
تاريخــی	و	فرهنگــی	شهرســتان	دزفــول	قطعــا	نشــان	دهنــده	کــم	
مهــری	هــای	ميــراث	فرهنگــی	اســتان	اســت،	در	صورتــی	کــه	اگر	
ــار	تاريخــی	 ــن	همــه	آث ــول	از	اي ــد	دزف هــر	شــهر	ديگــری	همانن
ــی	برخــوردار	 ــن	قدمــت	و	ظرفيــت	هاي ــا	چني ــی	شــده	ب ــت	مل ثب
بــود	بــرای	حفاظــت	از		آن	يــک	بودجــه	اختصاصــی	در	نظــر	گرفته	
مــی	شــد	چــرا	کــه	بازخــورد	مثبــت	رســيدگی	بــه	اينگونــه	بناهــا	
نــه	تنهــا	عايــد	شــهر	بلکــه	نصيــب	تمــام	اســتان	نيــز	خواهــد	شــد	
و	تمــام	اســتان	را	بــه	يــک	الگــو	و	منطقــه	گردشــگر	پذيــر		تبديــل	
خواهــد	کــرد	کــه	ايــن	امــر	بــا	ورود	ســرمايه	هــای	فــراوان	و	اجرای	
پــروژه	هــای	عظيــم	و	اشــتغالزايی	در	زمينــه	هــای	مختلــف	رابطــه	
مســتقيمی	خواهــد	داشــت	امــا	متاســفانه	ميــراث	فرهنگــی	دزفول	

از	چنيــن	شانســی	بهــره	نبــرده	اســت.
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هیئــت  سرپرســت 
ــبز  کاوش محوطه چیاس
از  جدیــدی  جزئیــات 
کشــفیات در چیاســبز 
از  و  کــرد  تشــریح  را 
احتمــال وجــود تــاالر 
ــتون داری در  ــزرگ س ب
ایــن محوطــه خبــر داد کــه در کاوش بعــدی 

می شــود.  برمــا  آن  راز 

ــه	اينکــه	آخريــن	 ــا	اشــاره	ب ــور	ب عطــا	حســن	پ
روزهــای	کاوش	در	محوطــه	چياســبز	منجــر	بــه	
ــار	 ــود،	اظه ــادر	ب ــيار	ن ــه	بس ــد	ک ــفياتی	ش کش
داشــت:	بــا	انجــام	ايــن	کاوش	هــا	برگــی	ديگــر	

ــورد. ــا	ورق	خ ــرای	م ــخ	ب از	تاري

کشف گور کودکان در »چیاسبز«
ــاری	 ــا	آث ــن	کاوش	ه ــه	در	اي ــان	اينک ــا	بي وی	ب
از	دوره	ساســانيان،	اشــکانيان	و	هخامنشــيان	بــه	
دســت	آمــد،	تصريــح	کــرد:	آثــار	بــه	دســت	آمده	
از	دوره	ساســانيان	از	نظــر	فراوانــی	بيشــتر	بــود.

ــا	 ــبز	ب ــه	چياس ــت	کاوش	منطق ــت	هيئ سرپرس
ــه	اينکــه	۸	گــور	دوره	ساســانی	مربــوط	 اشــاره	ب
بــه	کــودکان	و	نوجوانــان	و	يــک	گــور	بزرگســال	
ــد،	 ــف	ش ــه	کش ــن	محوط ــانيان	در	اي دوره	ساس
افــزود:	همــه	گورهــا	بــرای	تعييــن	ســن،	جنــس	
ــوری	 ــر	ان ــم	دکت و	جمعيــت	منطقــه	توســط	خان
ــتخوان	 ــه	اس ــورد	مطالع ــران	م ــگاه	ته از	دانش
شناســی	و	انســان	شناســی	قــرار	گرفتــه	اســت.
حســن	پــور	بــا	بيــان	اينکــه	مطالعاتــی	در	مــورد	
يافتــه	های	بســيار	ريــز	آهنــی،	مفرغی	و	شيشــه	
ــک	 ــح	کــرد:	ي ای	در	حــال	انجــام	اســت،	تصري
يافتــه	معمــاری	فاخــر	در	ايــن	منطقــه	بــه	همراه	

ســتون	و	پايــه	ســتون	کشــف	شــده	اســت.

خمره های آذوفه در »چیاسبز«
وی	بــا	تاکيــد	بر	اينکــه	تاکنــون	در	هيچ	کاوشــی	
در	لرســتان	ســتون	و	پايــه	ســتون	کشــف	نشــده	
بــود،	ادامــه	داد:	احتمــال	مــی	دهيــم	ايــن	ســتون	
هــا	از	دوره	ساســانی	نيــز	قديمــی	تــر	باشــند	کــه	
ايــن	امــر	در	آزمايــش	هــا	مشــخص	خواهد	شــد.
ــا	 ــبز	ب ــه	چياس ــت	کاوش	منطق ــت	هيئ سرپرس
اشــاره	بــه	اينکــه	دو	فضــای	معمــاری	به	وســعت	
۲0	متــر	مربــع	و	در	ابعــاد	4	در	5	متــر	کــه	يــک	
ســتون	در	وســط	آن	قــرار	دارد	بــه	همــراه	تاقچــه	
ــار	 ــت،	اظه ــده	اس ــف	ش ــی	کش ــکان	گچ و	پل
ــن	محوطــه	يــک	 ــی	اي داشــت:	در	قســمت	غرب
ــد	کشــف	 ــاری	مانن ــا	انب ــد	ي ــک	پســتو	مانن اتاق
شــده	کــه	دو	خمــره	بــزرگ	محــل	ذخيــره	آذوقه	

ــود	دارد. ــفالی	در	آن	وج ــرف	س و	دو	ظ
حســن	پــور	بــا	بيــان	اينکــه	درب	يکــی	از	خمــره	
هــا	بــه	وســيله	گــچ	پلمــب	شــده	بــود،	تصريــح	
ــدن	 ــخص	ش ــرای	مش ــره	را	ب ــن	خم ــرد:	اي ک
محتويــات	آن	بــه	آزمايشــگاه	ارســال	کــرده	ايــم.
ــد	 ــای	پســتو	مانن ــان	اينکــه	عمــق	بن ــا	بي وی	ب
نســبت	بــه	ســاير	ســطوح	پاييــن	تــر	بــوده	و	بــه	
وســيله	يــک	پلــه	بــه	ديگــر	ســطوح	ارتبــاط	دارد،	

تصريح	کــرد:	در	قســمت	شــمال	غربــی	محوطه	
ــا	 ــتون	1.5	ت ــا	دو	س ــتون	دار	ب ــای	س ــک	فض ي
۲	متــر	وجــود	دارد	کــه	تمــام	ســتون	بــه	وســيله	
ــا	 ســنگ	و	گــچ	ســاخته	شــده	و	روی	گــچ	هــا	ب
ــده	مــی	شــود. ــات	زيگزاگــی	دي انگشــت	تزئين

احتمــال کشــف یــک تــاالر ســتون دار 
ــزرگ ب

ــا	 ــبز	ب ــه	چياس ــت	کاوش	منطق ــت	هيئ سرپرس
ــای	 ــفيات	در	روزه ــن	کش ــه	اي ــه	اينک ــاره	ب اش
پايانــی	مجــوز	و	اعتبــار	کاوش	صــورت	گرفتــه	و	
پــس	از	آن	کاوش	هــا	را	بســتيم،	گفــت:	احتمــال	
مــی	دهيــم	ايــن	بنــای	معمــاری		بــه	يــک	تــاالر	
ــاز	 ــه	در	ف ــود	ک ــل	ش ــزرگ	متص ــتون	دار	ب س
اول	کاوش	هــا	امــکان	بازگشــايی	و	خاکبــرداری	
ــه	 ــا	ب ــق	ه ــن	بخــش	از	تحقي ــود	و	اي ميســر	نب
فــاز	دوم	يــا	فصــل	دوم	کاوش	هــا	موکــول	مــی	

ــود. ش
حســن	پــور	بــا	بيــان	اينکــه	در	کنــار	ســفال	های	
ــکانی	و	هخامنشــی	 ــای	اش ــفال	ه ــانی،	س ساس
نيــز	کشــف	شــده	اســت،	تصريــح	کــرد:	در	هيــچ	
کاوشــی	در	لرســتان	آثــار	دوره	هخامنشــی	را	
نداشــتيم	و	ايــن	اوليــن	بــار	اســت	کــه	ايــن	آثــار	

کشــف	مــی	شــود.

کاوش هــای بــی نظیــر در مــورد 
طبقــات پاییــن جامعــه

ــه	 ــانی	ک ــه	دوره	ساس ــر	اينک ــد	ب ــا	تاکي وی	ب
بيشــترين	گورهــا	و	بناهــای	معمــاری	مربــوط	به	
آن	را	داريــم	امــا	هنــوز	دوره	ساســانی	يــک	دوره	
کــم	تــر	شــناخته	شــده	در	کشــور	اســت،	افــزود:	
ــه	 ــوط	ب ــده	مرب ــه	کاوش	ش ــن	دوره	هرچ در	اي
پادشــاهان،	بناهــای	حکومتــی،	نيايشــی	و	آيينــی	
ــاص	و	 ــه	خ ــه	طبق ــق	ب ــع	متعل ــت	و	درواق اس

ــوده	اســت. ــه	ب اشــراف	جامع
ــا	 ــبز	ب ــه	چياس ــت	کاوش	منطق ــت	هيئ سرپرس
اشــاره	بــه	اينکــه	کاوش	هــای	اخيــر	در	منطقــه	
ــات	 ــيمره	اطالع ــه	س ــاره	رودخان ــبز	در	کن چياس
خوبــی	از	طبقــه	پاييــن	جامعــه	را	مــی	دهــد	کــه	

ــر	اســت. ــی	نظي ب
ــفالينه	 ــش	روی	س ــه	داد:	آزماي ــور	ادام ــن	پ حس
ــد	انجــام	 ــا	باي ــه	ه ــره	هــا	و	ســاير	يافت ــا،	حف ه
ــود. ــا	مشــخص	ش ــق	آنه ــخ	دقي ــا	تاري ــود	ت ش

وی	افـزود:	اين	محوطـه	يک	هکتار	بـوده	که	ظرف	
45	روز	450	مترمربـع	از	آن	را	کاوش	کرده	ايم.

نخسـتین دوره حیـات فرهنگی محوطه 
بـه دوره هخامنشـیان باز مـی گردد

عطــا	حســن	پــور	بــا	اشــاره	بــه	جزئيــات	ديگری	
از	ايــن	کاوش	هــا	اظهــار	داشــت:	روزهــای	
پايانــی	کاوش	در	محوطــه	»چيــا	ســبز«	در	
ــوزه	 ــع	در	ح ــی«	واق ــد	عل ــم	نق ــتای	»چ روس
آبگير	ســد	ســيمره	بــه	کشــفيات	جديــدی	از	دوره	

ــد. ــر	ش ــيان	منج هخامنش
ــه	 ــه	يافت ــس	از	مطالع ــه	پ ــان	اينک ــا	بي وی	ب
هــای	ســفالی	و	معمــاری	محوطــه	»چيــا	ســبز«	
ــتانی	در	 ــه	باس ــن	محوط ــه	اي مشــخص	شــد	ک
ســه	دوره	اســتقراری	مــورد	اســتفاده	جوامــع	
بشــری	قــرار	گرفتــه	اســت	گفت:	شــواهد	نشــان	
ــن	محوطــه	در	دو	دوره	معمــاری	و	 مــی	دهــد	اي
يــک	دوره	گورســتان	در	دو	فــاز	مختلــف	فعاليــت	

ــته	اســت. داش
کــرد:	 خاطرنشــان	 شــناس	 باســتان	 ايــن	
ــن	محوطــه	 ــات	فرهنگــی	اي نخســتين	دوره	حي

بــه	دوره	هخامنشــيان	بــاز	مــی	گــردد.
حســن	پور	ســفالينه	های	شــاخص	هخامنشــيان	
ــای	 ــه	ه ــد،	پيال همچــون	ظــروف	بشــقاب	مانن
ســفالين،	بشــقاب	ماهــی،	ظــروف	منقــوش	
ــه	 ــری	و	دســت	افزارهــای	ســنگی	را	از	جمل دالب
شــواهد	جديــد	بــه	دســت	آمــده	از	محوطــه	چيــا	

ســبز	اعــالم	کــرد.
ــای	 ــفالينه	ه ــار	س ــه	در	کن ــان	اينک ــا	بي وی	ب
ــاخص	 ــفال	ش ــه	س ــن	قطع ــی	چندي هخامنش
دوره	اشــکانيان	معــروف	بــه	»جلينگــی«	از	ايــن	
ــا	 ــرد:	ب ــح	ک ــد	تصري ــت	آم ــه	دس ــه	ب محوط
احتســاب	زمــان	ســکونت،	دوره	اشــکانيان	در	
ــه	 ــور	و	ســکونت	بشــر	ب ــد	تت ــن	محوطــه	رون اي
ــه	هــم	از	دوران	 ــه	هــای	متصــل	ب صــورت	حلق
هخامنشــيان،	اشــکانيان	و	ساســانيان	مشــخص	

ــود. ــی	ش م
ايـن	باسـتان	شـناس	بـا	اشـاره	بـه	آثـار	معماری	
کشـف	شـده	در	ايـن	محوطه	باسـتانی	گفـت:	در	
روزهـای	پايانـی	کاوش	يـک	اتاقـک	انبـاری	در	
قسـمت	غربی	محوطه	کشـف	شـد	کـه	دو	خمره	
بـزرگ	ذخيـره	آذوقـه	در	آن	وجـود	داشـت	و	در	
يکـی	از	خمـره	هـا	بـا	گچ	پوشـانده	شـده	بـود	.

حســن	پــور	افــزود:	خــاک	و	محتويــات	درون	اين	
خمــره	ها	بــه	منظــور	آگاهــی	از	محتويــات	درون	

آنهــا	بــه	آزمايشــگاه	فرســتاده	خواهد	شــد.

کشــف گــور فــردی بزرگســال بــا قــد 
بلنــد در »چیاســبز«

ــه	 ــتون	و	پاي ــا	س ــی	ب ــه	فضاي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــف	 ــن	کاوش	کش ــان	اي ــه	در	جري ــتون	ک س
ــا	دو	 ــر	ب ــی	ديگ ــف	فضاي ــود	از	کش ــده	ب ش
ســتون	بــدون	پايــه	ســتون	خبــر	داد	کــه	
ســتون	هــا	مــدور	بــوده	و	روی	کــف	گچــی	بنــا	
شــده	انــد	تصريــح	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	فاصلــه	
زيــاد	ايــن	ســتون	هــا	از	ديــوار	هــا	و	پيگــردی	
فضــای	ارگانيــک	فضــا	احتمــال	مــی	رود	
ــتون	 ــاالر	س ــک	ت ــی	از	ي ــا	بخش ــن	بن ــه	اي ک
ــا	 ــکونی،	اداری	ي ــری	مس ــه	کارب ــد	ک دار	باش

ــت. ــخص	نيس ــوز	مش ــی	آن	هن مذهب
ايـن	باسـتان	شـناس	در	ادامـه	با	اشـاره	بـه	اينکه	
گروه	باسـتان	شـناس	در	بخش	جنوبی	و	قسمتی	
هايـی	 تدفيـن	 بـه	 کاوش	 محوطـه	 شـمال	 از	
برخورديـم	گفـت:	در	قسـمت	شـمالی	محوطـه	
تدفيـن	فـردی	بزرگسـال	بـا	قد	بلند	کشـف	شـد	
که	بـه	شـيوه	دراز	کش	بـه	پهلو	در	جهت	شـمال	

غربـی	جنـوب	شـرقی	خوابيـده	بود.
حســن	پــور	افــزود:	پــالن	معمــاری	ايــن	گــور	به	
شــکل	چهــار	چينــه	ســنگی	اســت	کــه	روی	آن	
ــزرگ	پوشــانده	شــده	 ــه	ســنگ	هــای	ب ــا	تخت ب

اســت.
وی	طــول	ســاختار	ايــن	گــور	را	دو	متر	45ســانتی	
متــر	اعــالم	کــرد	کــه	فــرد	دفــن	شــده	در	آن	نيز	

قــدی	بيــش	از	دو	متر	داشــته	اســت.
سرپرســت	هيــت	کاوش	محوطــه	»چيــا	ســبز«	
لرســتان	اظهــار	داشــت:	قســمت	جنوبــی	
محوطــه	گورســتان	متعلــق	بــه	نوجوانــان	و	
کــودکان	بــوده	اســت	کــه	در	آن	نيــز	تدفينــی	از	
يــک	کــودک	کشــف	شــد	کــه	بــه	همــان	شــيوه	

ــود. ــده	ب ــن	ش ــی	دف قبل

کمــک »چیاســبز« بــرای شــناخت 
دوران تاریــک هخامنشــی در لرســتان
حسـن	پـور	يـادآور	شـد:	در	کنـار	ايـن	تدفيـن	ها	
سـفالينه	هـای	ساسـانی	بـه	وفور	کشـف	شـد	اما	
تشـخيص	نهايـی	دوره	اين	اسـکلت	هـا	را	نتيجه	

آزمايـش	کربـن	14	نشـان	مـی	دهد.
سرپرســت	هيــت	کاوش	محوطــه	»چيــا	ســبز«	
لرســتان	بــا	بيــان	اينکــه	بــا	ايــن	کشــفيات	برگ	
ديگــری	از	تاريخ	دوران	هخامنشــيان	در	لرســتان	
ورق	خــورد	گفــت:	طبــق	بررســی	هــای	انجــام	
شــده	و	کاوش	هــای	باســتان	شناســی	پيــش	از	
ــه	بيانگــر	حضــور	 ــر	شــاخصی	ک ــچ	اث ــن		هي اي
هخامنشــيان	در	لرســتان	باشــد	بــه	دســت	نيامده	

اســت.
ــفالين	 ــای	س ــه	ه ــذا	يافت ــزود:	ل ــور	اف ــن	پ حس
ايــن	کاوش	بــا	مطالعــات	انســان	شناســی	و	
ــده	 ــت	آم ــه	دس ــاری	ب ــای	معم ــل	فضاه تحلي
مــی	توانــد	در	شناســايی	هــر	چــه	بيشــتر	دوران	
ــان	در	 ــک	هخامنش ــده	و	تاري ــناخته	ش ــم	ش ک

ــد. ــر	باش ــتان	موث لرس

همهچیزدرمورد»چیاسبز«؛رازتاالربزرگستونداربرمالمیشود؟

فاطمه  حسینی
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ــران ــاد ایــ اقتص

کولــه فقــر، بیــکاری، بــی توجهــی مســئوالن بــه معیشــت و نبــود ســرمایه گــذاری 
ــان  ــوص در آذربایج ــه خص ــین ب ــران مرزنش ــر دوش کولب ــت ب ــب سالهاس مناس

ــد. ــنگینی می کن ــی س غرب

خراســان جنوبــی بــه واســطه وجــود مرزنشــینان غیــور و میهــن دوســت امن تریــن 
مرزهــای کشــور را دارا اســت. امــا چند ســالی اســت کــه ایــن دلیرمردان مشــکاتی 
ــرای برخــی از مســئوالن  ــد کــه گویــی حتــی تحمــل درد آن ب ــه جــان می خرن را ب
دشــوار اســت. چــرا کــه علــی رغــم فریادهایشــان، گوشــی بــرای شــنیدن یافــت 

ــد. ــام نمی کن ــا قی ــرای حــل آن ه ــی ب ــا قامت نمی شــود و ی

پاالیشــگاه کرمانشــاه، نامــی اســت کــه ایــن روزهــا بیشــتر از قبــل شــنیده می شــود 
شــنیده هایی کــه خبــر از واگــذاری آن دارد و نگاه هــا بــه ســرانجام ایــن پاالیشــگاه 

9۴ ســاله اســتان دوخته شــده اســت.

در حالــی 16 مــاه از ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان همــدان و تصویــب ۴۴ طــرح 
بــرای پیشــرفت و توســعه ایــن اســتان می گــذرد کــه از ایــن تعــداد تنهــا 10 طــرح 

تکمیل شــده و ۳۴ طــرح همچنــان در انتظــار جــذب اعتبــار هســتند.
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در حالــی 16 مــاه از ســفر رئیس جمهــور بــه 
اســتان همــدان و تصویــب ۴۴ طــرح بــرای 
ــه  ــذرد ک ــتان می گ ــن اس ــعه ای ــرفت و توس پیش
از ایــن تعــداد تنهــا 10 طــرح تکمیل شــده و ۳۴ 
طــرح همچنــان در انتظــار جــذب اعتبار هســتند. 

ــه	بســترها	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــتان	هايی	اســت	ک ــدان	يکــی	از	اس هم
ــرای	 ــتی	ب ــد	بهش ــرمايه	گذاری	می	توان ــف	س ــای	مختل و	زمينه	ه

ــد. ــی	باش ــش	خصوص ــرمايه	گذاران	بخ س
ــدان	بخــش	 ــتان	هم ــه	مســاعد	ســرمايه	گذاری	در	اس ــا	زمين باره
ــتان	 ــرمايه	گذاری	اس ــای	س ــا	زمينه	ه ــده	ام ــگری	معرفی	ش گردش
ــن	 ــود	و	اي ــگری	خالصــه	نمی	ش ــا	در	بخــش	گردش ــدان	تنه هم
ــی	و	زمين	هــای	مســاعد	 ــه	موقعيــت	جغرافياي ــا	توجــه	ب اســتان	ب
بــرای	کشــاورزی	يکــی	از	مهم	تريــن	مناطقــی	اســت	کــه	
ــاده	 ــی	را	پي ــف	کشــاورزی	صنعت ــوان	در	آن	طرح	هــای	مختل می	ت

ــرد. ک
از	ســويی	تقويــت	بخــش	صنعتــی	ايــن	اســتان	نيــز	بارهــا	مــورد	
تأکيــد	بــوده	اســت	تــا	آنجــا	کــه	پارســال	حجت	االســالم	
حســن	روحانــی	رئيس	جمهــور	و	تعــدادی	از	وزرای	دولــت	در	
ــفری	 ــهريورماه	س ــود،	ش ــتانی	خ ــفر	اس ــب	بيســت	ويکمين	س قال
ــتاوردهايی	در	 ــفر	دس ــن	س ــه	اي ــتند	ک ــدان	داش ــتان	هم ــه	اس ب

بخش	هــای	مختلــف	بــرای	همــدان	داشــت.

ــار 857  ــی بااعتب ــروژه عمران ــرح و پ ــرای 44ط اج
ــان ــارد توم میلی

در	پايــان	ايــن	ســفر	يــک	روزه	کــه	ســوم	شــهريورماه	برگــزار	شــد،	
رئيس	جمهــور	در	جمــع	خبرنــگاران	اســتان	بــه	تشــريح	مصوبــات	
و	دســتاوردهای	نخســتين	ســفر	دولــت	تدبيــر	و	اميــد	بــه	همــدان	
ــار	۸57	 ــی	بااعتب ــروژه	عمران ــرح	و	پ ــرای	44	ط ــت	و	از	اج پرداخ
ميليــارد	تومــان	بــرای	همــدان	در	بخش	هــای	حمل	ونقــل،	
ــت	و	 ــگاهی،	بهداش ــات	دانش ــالب،	تأسيس ــازی،	آب	و	فاض سدس

ــر	داد. ــدن	خب ــگری	و	مع ــالمت،	گردش س
ــه	 ــال	94	و	95	ب ــا	در	س ــن	پروژه	ه ــه	اي ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي وی	ب
ــار	۲71	 اتمــام	می	رســد،	از	اتمــام	راه	آهــن	همــدان-	تهــران	بااعتب
ــام	آزادراه	ســاوه-	همــدان،	اتمــام	طرح	هــای	 ــان،	اتم ــارد	توم ميلي
ــتانی	و	 ــت	بيمارس ــدود	900	تخ ــدن	ح ــه	ش ــتانی	و	اضاف بيمارس
ــای	 ــوان	طرح	ه ــدهای	کالن	به	عن ــرداری	از	س ــن	بهره	ب همچني
ــرفت	در	 ــعه	و	پيش ــتغال	و	توس ــاد	اش ــرای	ايج ــم	ب ــت	يازده دول
اســتان	نــام	بــرد	و	ابــراز	اميــدواری	کــرد	کــه	ايــن	ســفر	و	اجــرای	
ــردم	 ــاه	م ــه	رف ــاد	و	زمين ــتان	ايج ــی	در	اس ــد	تحول ــا	بتوان پروژه	ه

ــم	شــود. فراه
ــای	اقتصــادی،	 ــور	در	بخش	ه ــذاری	ام ــر	واگ ــفر	ب ــن	س وی	در	اي
کشــاورزی،	صنعــت،	خدمــات	و	امــور	اجتماعــی	بــه	مــردم	تأکيــد	
ــن	 ــاد	در	اي ــازمان	های	مردم	نه ــدن	س ــال	ش ــتار	فع ــرد	و	خواس ک

ــد. ــا	ش زمينه	ه
امــا	اکنــون	باگذشــت	بيــش	از	يــک	ســال	از	ســفر	هيئــت	دولــت	

ــيده	و	 ــرانجام	نرس ــه	س ــا	ب ــوز	پروژه	ه ــدان	هن ــتان	هم ــه	اس ب
ــس	از	 ــای	پ ــدان	در	روزه ــتاندار	هم ــه	اس ــی	اســت	ک ــن	در	حال اي
برگــزاری	ســفر	رئيس	جمهــور	بــه	اســتان	همــدان	تأکيــد	داشــت	
تمــام	پروژه	هــای	مصــوب	ســفر	رئيس	جمهــور	بايــد	تــا	ســال	95	
در	اســتان	اجرايــی	شــود	کــه	بــا	ايــن	وعــده	انتظــار	مــی	رود	در	دو	
مــاه	و	نيــم	باقــی	مانــده	تــا	پايــان	ســال	95	تمــام	ايــن	4۲	طــرح	

ــی	شــود! اجراي
محمدناصــر	نيکبخــت	بابيــان	اينکــه	ســفر	پــر	خيروبرکــت	کاروان	
ــی	 ــيار	بزرگ ــتاوردهای	بس ــدان	دس ــتان	هم ــه	اس ــد	ب ــر	و	امي تدبي
بــرای	مــردم	بــه	همــراه	داشــته	اســت،	عنــوان	کــرد:	دســتاورد	اين	

ســفر	بيــش	از	۲900	ميليــارد	تومــان	بــوده	اســت.
وی	بابيــان	اينکــه	مديــران	اســتان	بايــد	پيگيری	هــای	الزم	را	برای	
عملياتــی	شــدن	مصوبــات	انجــام	دهنــد	تــا	بتــوان	بــه	وعده	هــای	
ــی	کــه	 داده	شــده	عمــل	کــرد،	گفــت:	تمامــی	وعدههــا	و	مصوبات
ــدت	 ــد	در	م ــده	باي ــدان	انجام	ش ــه	هم ــور	ب ــفر	رئيس	جمه در	س

ــود. ــی	ش ــت	اجراي ــده	دول باقی	مان
نيکبخــت	افــزود:	در	ايــن	ســفر	مصــوب	شــد	کــه	بــرای	44طــرح	
و	پــروژه	عمرانــی،	خدماتــی	و	توليــدی	اســتان	همــدان	۸57	ميليارد	
تومــان	اعتبــار	بــه	اســتان	واگــذار	شــود	و	بانک	هــای	اســتان،	1۲00	
ــه	واحدهــای	توليــدی	و	بنگاههــای	 ــارد	تومــان	تســهيالت	ب ميلي

اقتصــادی	پرداخــت	کننــد.

در	هميــن	زمينــه	مشــاور	اســتاندار	و	دبيــر	ســتاد	اســتانی	پيگيــری	
ــان	 ــز	بابي ــدان	ني ــتان	هم ــت	در	اس ــت	دول ــفر	هيئ ــات	س مصوب
ــتان	 ــه	اس ــت	ب ــت	دول ــفر	هيئ ــی	از	س ــروژه	عمران ــه	44	پ اينک
ــا	 ــن	پروژه	ه ــارات	اي ــوع	اعتب ــت:	مجم ــت،	گف ــده	اس تصويب	ش
ــان	 ــارد	توم ــون	۸33	ميلي ــه	تاکن ــوده	ک ــان	ب ــارد	توم ۸57	ميلي

ــت. ــده	اس ــت	ش درياف
خســرو	ســامری	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	1۲	آبــان	ســال	گذشــته	اعتبار	
ــار	 ــد،	اظه ــالغ	ش ــتان	اب ــه	اس ــمی	ب ــور	رس ــا	به	ط ــن	پروژه	ه اي
ــروژه	۸57	 ــداد	پ ــن	تع ــرای	اي ــار	ابالغ	شــده	ب ــزان	اعتب داشــت:	مي
ميليــارد	تومــان	بــود	کــه	در	ســال	گذشــته	و	امســال	۸33	ميليــارد	
تومــان	اعتبــار	به	صــورت	نقــدی،	اوراق	مشــارکت	و	اســناد	ابــالغ	و	

ــت. ــه	اس تخصيص	يافت

ــان  ــتان اکبات ــدان و بیمارس ــران- هم ــن ته راه آه
ــد ــت کردن ــود را دریاف ــارات خ اعتب

وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	برخــی	پروژه	هــا	ماننــد	راه	آهــن	تهــران-	
ــت	 ــود	را	درياف ــارات	خ ــان	اعتب ــتان	اکبات ــا	بيمارس ــدان	و	ي هم
ــا	 ــن	و	ي ــد	راه	آه ــا	مانن ــی	پروژه	ه ــرد:	برخ ــوان	ک ــد،	عن کرده	ان
ــر	 ــد	پيگي ــد	باي ــی	دارن ــارات	مل ــه	اعتب ــاوری	ک ــم	و	فن ــارک	عل پ

ــند. ــار	باش ــذب	اعتب ج
از	44	پــروژه	در	اســتان	همــدان،	10	پــروژه	دارای	پيشــرفت	

اقتصاد ایلللران

پروین قادری 
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فيزيکــی	100	درصــدی	و	۸	پــروژه	پيشــرفت	فيزيکــی	بــاالی	70	
درصــد	دارندســامری	بابيــان	اينکــه	از	44	پــروژه	در	اســتان	همدان،	
ــروژه	 ــدی	و	۸	پ ــی	100	درص ــرفت	فيزيک ــروژه	دارای	پيش 10	پ
ــروژه	 ــزود:	15	پ ــد،	اف ــد	دارن ــاالی	70	درص ــی	ب ــرفت	فيزيک پيش
داری	پيشــرفت	فيزيکــی	بيــن	50	تــا	70	درصــد	و	بقيه	کمتــر	از	50	
ــن	پروژه	هــا	 ــارات	اي ــا	جــذب	اعتب ــم	ب درصــد	اســت	کــه	اميدواري

نيــز	پيشــرفت	کننــد.
ــر	و	 ــه	مالي ــد	تصفيه	خان ــا	مانن ــی	پروژه	ه ــه	برخ ــان	اينک وی	بابي
تويســرکان	بــه	بخــش	خصوصــی	واگذارشــده	اســت،	عنــوان	کرد:	
ــه	 ــان	و	تصفيه	خان ــارد	توم ــار	43	ميلي ــر	بااعتب ــه	مالي تصفيه	خان
ــه	بخــش	 ــاز	ب ــار	موردني ــان	اعتب ــارد	توم ــا	30	ميلي ــرکان	ب تويس
ــی	 ــش	خصوص ــه	بخ ــورت	ک ــد	بدين	ص ــذار	ش ــی	واگ خصوص
ــت	 ــه	دول ــه	را	ب ــده	از	تصفيه	خان ــام	کار،	آب	توليدش ــس	از	انج پ

می	فروشــد.
ــات	ســفر	 مشــاور	اســتاندار	و	دبيــر	ســتاد	اســتانی	پيگيــری	مصوب
ــدان	 ــار	شــهر	هم ــوه	و	تره	ب ــدان	مي ــروژه	مي ــه	پ ــت	ب ــت	دول هيئ
ــداز	 ــد	باران ــروژه	می	توان ــن	پ ــه	اي ــان	اينک ــرد	و	بابي ــاره	ک ــز	اش ني
غــرب	کشــور	باشــد،	عنــوان	کــرد:	کارهــای	اجرايــی	ايــن	پــروژه	
نيــز	بــا	مشــارکت	شــهرداری	همــدان	و	شــورای	اســالمی	شــهر	و	
بــا	بــرآورد	هزينــه	اوليــه	170	ميليــارد	تومــان	توســط	بنيــاد	تعــاون	

ــران	آغازشــده	اســت. ارتــش	جمهــوری	اســالمی	اي

200 میلیــارد تومــان بــرای راه آهــن تهران-همــدان 
ــد ــر گرفته ش در نظ

ــارد	 ــان	اينکــه	۲00	ميلي وی	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنانش	بابي
تومــان	اعتبــار	بــرای	راه	آهــن	تهــران-	همــدان	در	نظر	گرفته	شــده	
ــده	 ــذاری	ش ــر	آن	ريل	گ ــون	176	کيلومت ــرد:	تاکن ــان	ک اســت،	بي

اســت	کــه	بــا	تخصيــص	ايــن	اعتبــار	90	کيلومتــر	باقی	مانــده	نيــز	
ــه	 ــه	زودی	ب ــروژه	ب ــن	پ ــا	اي ــود	ت ــذاری	می	ش ــرف	ريل	گ از	دو	ط

اتمــام	برســد.
ــدان	 ــتان	هم ــم	اس ــای	مه ــن	را	از	پروژه	ه ــروژه	راه	آه ــامری	پ س
معرفــی	کــرد	و	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	زيرســازی	پــروژه	9۸	درصــد	
پيشــرفت	فيزيکــی	دارد،	گفــت:	ايســتگاه	اصلــی	ايــن	پــروژه	نيــز	
ــتگاه	 ــار	ايس ــص	اعتب ــا	تخصي ــا	ب ــود	ت ــری	ش ــريع	پيگي ــد	س باي

ــود. ــدازی	ش ــدان	راه	ان ــن	هم راه	آه
ــی	 ــای	آب ــتای	پروژه	ه ــی	در	راس ــات	خوب ــه	اقدام ــان	اينک وی	بابي
صــورت	گرفتــه	اســت،	بيــان	کــرد:	40	ميليــارد	تومــان	اعتبــار	برای	
ــالم	 ــتان	از	آب	س ــتايی	اس ــت	روس ــد	جمعي ــورداری۲5	درص برخ

هزينــه	شــده	اســت.
ــس	شــورای	اســالمی	 ــن	در	مجل ــردم	همــدان	و	فامني ــده	م نماين
نيــز	ايجــاد	زمينــه	ســرمايه	گــذاری	در	اســتان	را	وظيفــه	مســئوالن	
دانســت	و	بــا	تاکيــد	براينکــه	زيرســاخت	هــا	برای	ســرمايه	گــذاری	
در	همــدان	فراهــم	اســت	اظهــار	داشــت:	وحــدت	و	همدلــی	
مســئوالن	زمينــه	حضــور	ســرمايه	گــذاران	را	فراهــم	مــی	کنــد	و	
جــذب	آنــان	موجــب	کاهــش	آمــار	بيــکاری	در	اســتان	خواهد	شــد.
اميــر	خجســته	باتاکيــد	بــر	اينکــه	افــق	اســتان	را	در	بخش	ســرمايه	
گــذاری	روشــن	مــی	بينــم	و	بــا	همدلــی	مــی	تــوان	زمينــه	حضــور	
ســرمايه	گــذاران	داخلــی	و	خارجــی	را	فراهــم	کــرد،	گفــت:	رئيــس	
جمهــور	قــول	تکميــل	راه	آهن	تهــران	-	همــدان	را	تــا	پايــان	دوره	

دولــت	تدبيــر	و	اميــد	داده	اســت.
ــس	 ــدگان	اســتان	در	مجل ــر	اينکــه	مجمــع	نماين ــد	ب ــا	تاکي وی	ب
شــورای	اســالمی	پيگيــری	جــدی	دربــاره	مطالبــه	هــا	از	مصوبــات	
هيئــت	دولــت	دارد،	گفــت:	هــم	اکنــون	در	بخــش	صنعــت	
ــرای	ســاخت	 ــری	ب ــز	پيگي ــم	و	در	گردشــگری	ني مشــکالتی	داري

ــم. ــرار	داده	اي ــتور	کار	ق ــل	در	دس 10	هت
خجســته	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	همگرايــی	مســئوالن	موجــب	شــده	
تــا	اســتان	همــدان	نســبت	بــه	ســاير	اســتان	هــا	پويايــی	بهتــری	
را	داشــته	باشــد،	گفــت:	پيگيــر	تمامــی	مصوبــه	هــا	و	طــرح	هــای	

اجرايــی	در	اســتان	هســتيم.
بــه	رغــم	اينکــه	اقداماتــی	بــرای	اجرايــی	شــدن	طرح	هــا	و	
ــه	اســتان	همــدان	انجــام	شــده	 ــت	ب ــت	دول ــات	ســفر	هيئ مصوب
ــای	 ــدان	در	زمينه	ه ــتان	هم ــد	اس ــه	ش ــه	گفت ــه	ک ــا	همان	گون ام
مختلــف	توانايــی	جــذب	ســرمايه	گــذار	دارد	امــا	وجــود	پــاره	ای	از	
ــک	 ــاهد	ي ــتان	ش ــن	اس ــه	در	اي ــده	ک ــب	ش ــا	موج کم	توجهی	ه
توســعه	نامتــوازن	باشــيم	کمــا	اينکــه	اســتان	همــدان	ماننــد	ديگــر	
اســتان	های	کشــور	درگيــر	طرح	هــای	نيمه	تمــام	دولت	هــای	

ــی	اســت. قبل
ــی	در	 ــت	جغرافياي ــاظ	موقعي ــدان	ازلح ــتان	هم ــه	اس باوجودآنک
ــذرد	 ــور	از	آن	می	گ ــتان	کش ــرار	دارد	و	راه	۸	اس ــژه	ای	ق ــه	وي منطق
ولــی	حمل	ونقــل	ريلــی	بــرای	مــردم	آن	بــه	يــک	رؤيــا	
ــنندج	 ــدان-	س ــران-	هم ــن	ته ــرح	راه	آه ــت.	ط ــده	اس تبديل	ش
يکــی	از	مهم	تريــن	طرح	هايــی	اســت	کــه	در	دولت	هــای	
مختلــف	همــواره	نويــد	راه	انــدازی	آن	داده	شــده	امــا	عملــی	نشــده	

ــت. اس
اســتان	همــدان	کــه	ازلحــاظ	جمعيــت،	چهاردهميــن	و	ازلحــاظ	
مســاحت،	بيســت	و	ســومين	اســتان	کشــور	محســوب	می	شــود	
ــی	 ــن	يک ــدن	ايران	زمي ــخ	و	تم ــت	تاري ــه	قدم ــينه	ای	ب ــا	پيش ب
در	 کــه	 اســت	 ســرمايه	گذاری	 کانون	هــای	 مهم	تريــن	 از	
صــورت	تحقــق	ايــن	مهــم	می	توانــد	پذيــرای	ســيل	مهاجــران	
ــتان	ها	 ــر	اس ــازاد	کار	ديگ ــای	م ــوار	و	نيروه ــتان	های	هم	ج اس

ــد. ــم	باش ه

مرزنشــینان خراســان جنوبــی در کنــار 
ــوان  ــه عن ــرود ب ــرزی ماهی ــه م بازارچ
شــرقی  جنــوب  اقتصــادی  گلــوگاه 
ــی  ــردش مال ــان از گ ــهم ش ــور س کش
صــادرات کاالی ایــن بازارچــه تنهــا 

رنــج، درد و بیــکاری بــوده اســت. 

ــور	و	ميهــن	 ــه	واســطه	وجــود	مرزنشــينان	غي ــی	ب خراســان	جنوب
دوســت	امن	تريــن	مرزهــای	کشــور	را	دارا	اســت.	امــا	چنــد	ســالی	
اســت	کــه	ايــن	دليرمــردان	مشــکالتی	را	بــه	جــان	می	خرنــد	کــه	
ــوار	 ــئوالن	دش ــی	از	مس ــرای	برخ ــل	درد	آن	ب ــی	تحم ــی	حت گوي
اســت.	چــرا	کــه	علــی	رغــم	فريادهايشــان،	گوشــی	بــرای	شــنيدن	
ــد. ــام	نمی	کن ــرای	حــل	آن	هــا	قي ــا	قامتــی	ب يافــت	نمی	شــود	و	ي
ــالی	در	 ــت	و	خشکس ــر،	محرومي ــه	فق ــت	ک ــالی	اس ــد	س آری	چن
مرزهــای	خراســان	جنوبــی	بيــداد	می	کنــد	و	مرزنشــينان	چشــم	بــه	
دســتان	بســته	مســئوالن	بســته	اند	شــايد	فرجــی	باشــد	و	گــره	ای	

بــه	دســت	مديــری	دلســوز	از	کارشــان	بــاز	شــود.
در	ايــن	ميــان	بازديدهــای	مســئوالن	از	مرزهــای	اســتان	نــه	تنهــا	
ــا	در	 ــده	و	وعيده ــی	از	وع ــه	برخ ــد	بلک ــان	نمی	کن دردی	را	درم
ــی	 ــم	می	شــود	و	حت ــز	اســتان	گ ــا	مرک ــرز	ت ــی	م ــای	خاک جاده	ه

بــر	روی	ميــز	مســئوالن	نيــز	نقــش	نمــی	بننــد.
شــايد	ايــن	مســئوالن	هنــوز	نمی	داننــد	کــه	مــرز	ماهيــرود	در	کنــار	
ــادی	را	 ــه	در	صــادرات	دارد،	زخم	هــای	زي ــام	درخشــش	هايی	ک تم
بــر	خــود	حــس	می	کنــد	و	شــايد	تاکنــون	کســی	برايشــان	نگفتــه	
اســت	کــه	ســاکنان	مــرز	اعــم	از	کســبه،	راننده	هــا	و	تجــار	بــرای	
تهيــه	آب	مصرفــی	روزانه	شــان	بايــد	صدهــا	ســراب	را	پشــت	ســر	
بگذارنــد	چــرا	کــه	بــه	گفتــه	برخــی	ســاکنان	آبرســانی	بــا	تانکــر	

هــم	دردی	را	درمــان	نکــرده	اســت.

ــازه	داران	و	 ــه	مغ ــد	ک ــوز	نمی	دانن ــئوالن	هن ــی	از	مس ــايد	برخ ش
ــت	 ــرای	دس ــان	را	ب ــام	سرمايه	ش ــرز	تم ــاکن	در	م ــبه	های	س کس
ــی	از	 ــال	در	مرداب ــد	و	ح ــری	فروخته	ان ــی	14	مت ــردن	ُدکان ــا	ک و	پ

ــد. ــرو	رفته	ان ــکالت	ف مش
	

ساعتی پای درد دل مرزنشینان
ــره	 ــن	خي ــر	م ــادی	ب ــای	زي ــذارم.	نگاه	ه ــه	می	گ ــدم	در	بازارچ ق
ــی	 ــا	نگاه ــه	ب ــی،	هم ــبه	ايران ــا	کس ــی	ت ــده	افغان ــده...	از	رانن ش
ــی	 ــای	بس ــد.	ج ــم	دوخته	ان ــم	چش ــر	و	قلم ــه	دفت ــگرانه	ب پرسش

تعجــب	اســت	کــه	صحبــت	کــردن	در	مــورد	مشکالتشــان	
ــه	 ــکل	ب ــل	مش ــخن	از	ح ــی	س ــدارد	و	وقت ــی	ن ــان	تازگ برايش
ميــان	می	آيــد،	لبخنــدی	می	زننــد	و	مــی	گوينــد:	»بارهــا	در	
ــر	از	پيــش	 ــه	شــده	و	اوضاعــی	بهت ــورد	مشــکالت	ســخن	گفت م

نمی	يابيــم«. را	
امــا	برخــی	ديگر	کــه	گويی	مشــکالت،	محاسنشــان	را	ســپيد	رنگ	
کــرده	اســت،	از	مشــکالت	کهنــه	ای	ســخن	مــی	گوينــد.	يکــی	از	
ضررهــای	ميليونــی	اش	حــرف	مــی	زنــد	و	ديگــری		از	مشــکالت	

ــينان. ــای	مرزنش ــود	در	تعاونی	ه موج
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ــات	 ــود	امکان ــرق،	نب ــد	ب ــکالتی	مانن ــم	از	مش ــر	ه ــی	ديگ برخ
پزشــکی	و	کمبــود	آب	شــرب	مصرفــی	صحبــت	می	کننــد.

مغازه داران مرزی تنها ضرر به جیب می زنند
ــان	کــرد:	در	 ــرود	بي ــرزی	ماهي ــازه	داران	در	بازارچــه	م ــده	مغ نماين
حــال	حاضــر	15	مغــازه	در	ايــن	بازارچــه	خــرده	فروشــی	می	کننــد.
حميــد	خســروی	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	پيــش	روی	مغــازه	داران،	
ــراد	تمــام	ســرمايه	خــود	را	اعــم	از	گوســفند	و	 ــن	اف اظهارکــرد:	اي
ــرمايه	 ــه	س ــن	بازارچ ــا	در	اي ــد	ت ــاورزی	فروخته	ان ــای	کش زمين	ه

گــذاری	کننــد.
عــدم	توجــه	بــه	مشــکالت	مرزنشــينان	عواقبــی	را	ايجــاد	خواهــد	
کــرد	چــرا	کــه	بــرای	تاميــن	مخــارج	زندگــی	مجبــور	خواهنــد	بــود	
ــد	وی	 ــر	روشــی	اســتفاده	کنن ــد	و	از	ه ــر	کاری	دســت	بزنن ــه	ه ب
بــا	بيــان	اينکــه	مشــکالت	زيــادی	پيــش	روی	مغــازه	داران	اســت،	
افزود:همچنيــن	ايــن	افــراد	بــه	جــای	ســود،	تنهــا	ضــرر	مــی	کنند.
ــاق	14	متــری	اســت	کــه	 خســروی	ادامــه	داد:	مغــازه	مــا	يــک	ات
علــی	رغــم	درآمــد	پاييــن،	ماهانــه	بايــد	300	هزارتومــان	را	بابــت	

ــم. اجــاره	بپردازي
وی	بــا	بيــان	اينکــه	هــر	مغــازه	دار	در	مــاه	به	طــور	متوســط	۲0	روز	
فعاليــت	مفيــد	دارد،	گفــت:	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	روزانــه	قريب	
بــه	10	هــزار	تومــان	بــرای	رفــت	و	برگشــت	هزينــه	مــی	کنيم	.	

خســروی	اظهــار	کــرد:	بــه	دليــل	برخــی	مشــکالت	ماننــد	بســته	
بــودن	مــرز	در	برخــی	اوقــات	و	بــه	فــروش	نرســيدن	مــواد	
خوراکــی،	بــا	فاســد	شــدن	برخــی	اقــالم	مواجــه	مــی	شــويم	کــه	

ــد. ــی	کن ــا	وارد	م ــه	م ــادی	ب ــای	زي ــز	ضرره ــود	ني ــن	خ اي
وی	بيـان	کرد:	عدم	توجه	به	مشـکالت	مرزنشـينان	عواقبی	را	ايجاد	
خواهـد	کرد	چـرا	که	برای	تامين	مخـارج	زندگی	مجبـور	خواهند	بود	

به	هر	کاری	دسـت	بزنند	و	از	هر	روشـی	اسـتفاده	کنند.
	

ــی مرزنشــینان  ــه تعاون ــرود ب ــرز ماهی ســاماندهی م
ــود ــذار ش واگ

مديرعامــل	شــرکت	تعاونــی	مرزنشــينان	درح	بــا	اشــاره	بــه	
ــد	 ــرد:	باي ــان	ک ــای	مرزنشــين	بي ــش	روی	تعاونی	ه مشــکالت	پي

ــد. ــرار	گيرن ــژه	ق ــت	وي ــا	موردحماي ــن	تعاونی	ه اي
ــين	 ــای	مرزنش ــت	تعاونی	ه ــه	داد:	حماي ــان	ادام ــی	معذي مرتض
می	توانــد	در	مانــدگاری	جمعيــت	روســتايی	مــرزی	نقــش	

ــد. ــته	باش ــته	ای	داش شايس
وی	بــا	اشــاره	بــه	تعاونــی	مرزنشــينان	روســتای	درح	اظهــار	کــرد:	

ايــن	تعاونــی	دارای	بيــش	از	11	هــزار	و	500	عضــو	اســت.
معذيــان	خواســتار	واگــذاری	ســاماندهی	بازارچــه	مــرزی	ماهيــرود	
بــه	تعاونــی	مرزنشــينان	درح	شــد	و	افــزود:	در	حــال	حاضــر	
ســاماندهی	ايــن	بازارچــه	بــه	تشــکل	هايی	خــارج	از	منطقــه	مــرزی	

ــت. ــده	اس داده	ش
درآمد	حاصل	از	بازارچه	بر	سر	سفره	تعاونی	مرزنشينان	برود

مديرعامــل	شــرکت	تعاونــی	مرزنشــينان	درح	بــا	اشــاره	بــه	فــروش	
ــوخت	 ــد	از	س ــرد:	40	درص ــار	ک ــرزی	اظه ــوخت	م ــادرات	س و	ص

حاصــل	از	ايــن	امــر	بــه	تعاونــی	مرزنشــينان	درح	واگــذار	شــود.
خوشــبختانه	بازارچــه	مــرزی	ماهــی	رود	از	رشــد	مطلوبی	برخــوردار	
ــا	 ــد	وی	ب ــردم	و		مرزنشــينان	از	آن	ســهمی	نمــی	برن ــا	م ــوده	ام ب
تاکيــد	بــر	اينکــه	بايــد	درآمــد	حاصــل	از	بازارچــه	بــه	ســفره	تعاونی	
ــرود،	گفــت:	درح	در	منطقــه	ای	محــروم	از	خراســان	 مرزنشــينان	ب

جنوبــی	واقــع	شــده	و	بايــد	مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد.
معذيـان	بـا	اشـاره	بـه	کارت	الکترونيـک	مرزنشـينان	بيـان	کـرد:	
متاسـفانه	با	توجه	بـه	قوانيـن	دريافت	ايـن	کارت،	دو	سـوم	جمعيت	
تعاونـی	مرزنشـينان	درح	از	ايـن	ظرفيـت	بهـره	منـد	نمی	شـوند.

ــد	 ــی	رود	از	رش ــرزی	ماه ــه	م ــبختانه	بازارچ ــه	داد:	خوش وی	ادام
ــوده	امــا	مــردم	و		مرزنشــينان	از	آن	ســهمی	 ــی	برخــوردار	ب مطلوب

ــد.	 نمــی	برن
	

ــی  ــه تعاون ــرود ب ــرزی ماهی ــه م ــاماندهی بازارچ س
مرزنشــینان درح داده شــود

نماينــده	مــردم	نهبنــدان	و	سربيشــه	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
گفــت:	بايــد	بــرای	فراهــم	آوردن	زيرســاخت	هــای	بازارچــه	مــرزی	

ماهــی	رود	تــالش	شــود.
ــه	محروميــت	خراســان	جنوبــی	اظهــار	 ــا	اشــاره	ب نظــر	افضلــی	ب
کــرد:	باتوجــه	بــه	خشکســالی	هــای	چنــد	ســاله	بايــد	بــه	ســمت	

اقتصــاد	صنعتــی	برويــم.
ــا	بيــان	اينکــه	بايــد	در	برنامــه	ريــزی	هــا	افــق	بلنــدی	 افضلــی	ب
داشــته	باشــيم،	افــزود:	همچنيــن	بايــد	زيرســاخت	هــای	الزم	برای	

اجــرای	برنامــه	هــا	فراهــم	شــود.
ــی	رود	 ــرزی	ماه ــه	م ــای	بازارچ ــت	ه ــه	ظرفي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــور	 ــه	ط ــه	را	ب ــن	بازارچ ــد	اي ــرد:	باي ــار	ک ــی	اظه ــان	جنوب خراس

ــم. ــت	کني ــی	مديري مطلوب
نماينــده	مــردم	نهبنــدان	و	سربيشــه	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
ادامــه	داد:	بازارچــه	مــرزی	ماهيــرود	مــی	توانــد	بســتری	مناســب	

بــرای	ايجــاد	اشــتغال	جمعــی	از	مــردم	باشــد.
ــان	 ــی	مرزنشــينان	درح	بي ــای	تعاون ــت	ه ــه	فعالي ــاره	ب ــا	اش وی	ب

ــده	شــود. ــر	دي ــگ	ت ــد	پررن ــی	باي ــن	تعاون کــرد:	ســهم	اي
افضلــی	ادامــه	داد:	در	صــورت	امــکان،	
ــرود	 ســاماندهی	بازارچــه	مــرزی	ماهي
بــه	تعاونی	مرزنشــينان	درح	داده	شــود.

ايجاد	درمانگاه	در	مرز	ماهيرود
سربيشــه	 فرمانــداری	 سرپرســت	
ــت	 ــر	ضــرورت	تقوي ــد	ب ــا	تاکي هــم	ب
تعاونــی	هــای	مرزنشــينان	گفــت:	
ــد	در	بازارچــه	مــرزی	ماهــی	رود	از	 باي
ــود. ــری	ش ــی	بکارگي ــای	بوم نيروه
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــواد	فالحــی	ب ــد	ج محم
ــی	 ــان	جنوب ــای	خراس ــعت	مرزه وس
اظهــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	ســومين	
مــرز	وســيع		بيــن	الملــی	صــادرات	در	

ــتيم. کشورهس

فالحــی	بــا	بيــان	اينکــه	باتوجــه	بــه	محروميــت	خراســان	جنوبــی،	
ــد	 ــت:	باي ــت،	گف ــوب	اس ــرود	مطل ــرزی	ماهي ــه	م ــد	بازارچ درآم

ــه	برگــردد. ــه	خزان ــن	بازارچــه	ب ــد	اي بخشــی	از	درآم
ــه	 ــود	در	بازارچ ــات	موج ــا	و	امکان ــت	ه ــه	ظرفي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــن	 ــی	در	اي ــه	زودی	درمانگاه ــرد:	ب ــار	ک ــرود،	اظه ــرزی	ماهي م

ــود. ــی	ش ــاد	م ــه	ايج بازارچ
ــار	هــم	 ــد	واردات	و	صــادرات	را	در	کن ــان	اينکــه	باي ــا	بي فالحــی	ب
داشــته	باشــيم،	افــزود:	وضعيــت	کنونــی	دولــت	بــه	دليــل	شــرايط	

حاکميتــی		مــا	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	منطقه	ويــژه	اقتصــادی	بيــان	کــرد:	تنهــا	بازارچه	
ــه	 ــن	منطق ــی		در	اي ــش	خصوص ــردم	و	بخ ــه	م ــتيم	ک ای	هس

ــد. مشــارکت	دارن
ــای	 ــی	ه ــه	تعاون ــان	اينک ــا	بي ــه	ب ــداری	سربيش ــت	فرمان سرپرس
ــرای	 ــد	تقويــت	شــوند،	افــزود:	تاکنــون	ب مرزنشــين	در	اســتان	باي
ــادی	انجــام	شــده	اســت. ــات	زي ــا	اقدام ــی	ه ــن	تعاون ــت	اي تقوي
ــتاهای	 ــينان	در	روس ــزايی	مرزنش ــش	بس ــه	نق ــاره	ب ــا	اش وی	ب
مــرزی،	اظهــار	کــرد:	بايــد	بــا	حمايــت	ايــن	افــراد،	از	مهاجــرت	آن	

ــم. ــری	کني ــا	جلوگي ه
ــه	 ــد	در	بازارچ ــرد:	باي ــار	ک ــه		اظه ــداری	سربيش ــت	فرمان سرپرس

ــود	. ــری	ش ــی	بکارگي ــای	بوم ــی	رود	از	نيروه ــرزی	ماه م

ــارد  ــد 4 میلی ــرود نیازمن ــازاد ماهی ــرق م ــن ب تامی
ــرزی  ــه م ــار بازارچ ــان اعتب توم

ــرق	 ــع	نيــروی	ب معــاون	برنامــه	ريــزی	و	مهندســی	شــرکت	توزي
ــرزی	 ــه	م ــازاد	بازارچ ــرق	م ــن	ب ــت:	تامي ــی	گف ــان	جنوب خراس

ــت. ــار	اس ــان	اعتب ــارد	توم ــد	4	ميلي ــرود	نيازمن ماهي
مهــدی	دادگــر	بــا	بيــان	اينکــه	در	ابتــدای	امــر،	بــرق	رســانی	بــرای	
ايســتگاه	هــا	و	بــرج	هــای	ايــن	بازارچــه	تعريــف	شــده	بــود،	افــزود:	
ــر	 ــرک	و	ديگ ــه	مســافربری،	گم ــز	پايان ــان	ني ــد	از	گذشــت	زم بع

تاسيســات	بــه	کاربــری	اضافــه	شــده	اســت.
ــز	 ــرايط	ني ــن	ش ــود	اي ــا	وج ــه	ب ــب	ک ــن	مطل ــان	اي ــا	بي ــر	ب دادگ
بــرق	رســانی	بــه	ايــن	دســتگاه	هــا	انجــام	مــی	شــود،	گفــت:	اگــر	
متقاضــی	نيازمنــد	بــرق	مــازاد	باشــد،	احــداث	شــبکه	و	زيرســاخت	

ــه	عهــده	خــودش	اســت. هــا	ب
ــرق	 ــع	نيــروی	ب معــاون	برنامــه	ريــزی	و	مهندســی	شــرکت	توزي
خراســان	جنوبــی	بيــان	کــرد:	بــرق	رســانی	در	خــارج	از	محــدوده	

شــهری	بايــد	از	نزديــک	تريــن	محــل	ممکــن	انجــام	شــود.
ــه	 ــازاد	بازارچ ــرق	م ــن	ب ــرای	تامي ــتا	ب ــن	راس ــه	داد:	در	اي وی	ادام
بايــد	50	کيلومتــر	از	درح	تــا	ماهيــرود	احــداث	شــبکه	شــود	کــه	اين	

امــر	نيازمنــد	چهــار	ميليــارد	تومــان	اعتبــار	اســت.
ــی	 ــه	روز	فزون ــينان	روز	ب ــه	مرزنش ــت	دغدغ ــه	پيداس ــه	ک اينگون
مــی	يابــد	و	بنــا	بــه	گفتــه	برخــی	از	آن	هــا	عــدم	توجــه	مســئوالن،	
مرزنشــينان	را	از	کار	در	مــرز	جــدا	کــرده	و	بــه	ســمت	اعتيــاد	خواهد	

کشــاند.
	کاش	حمايــت	از	مرزنشــينان	تنهــا	در	ســخنرانی	و	شــعار	خالصــه	
ــرای	حــل	 ــی	ريشــه	ای	ب ــز	اقدام ــر	شــدن	ني ــل	از	دي نشــود	و	قب

مشکالتشــان	انجــام	دهيــم.
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ــروش  ــاده ف ــتبافت آم ــرش دس ــر ف ه
حاصــل مشــقت و رنــج بســیاری از 
دختــران و زنــان چهارمحالــی اســت اما 
ــان  ــی نصیبش ــیار کم ــد بس ــط درآم فق
ــد.  ــد ش ــد دالالن خواه ــودهای کان عای ــود و س ــی ش م

ــبب	 ــه	س ــاری	ب ــال	و	بختي ــتان	چهارمح ــتبافت	اس ــرش	دس ف
اســتفاده	مــواد	اوليــه	100	درصــد	گياهــی	و	ســبک	هــای	متنــوع	از	
مرغوبيــت،	کيفيــت	و	زيبايــی	خاصــی	برخــوردار	اســت	و	همچنين	
ــدون	اينکــه	از	کيفيــت	فــرش	کاســته	 ــودن	ب ــه	ســبب	مقــاوم	ب ب
ــرد. ــرار	بگي ــتفاده	ق ــورد	اس ــال	م ــال	های	س ــد	س ــود	می	توان ش

ــده	وجــود	دارد	 ــزار	بافن ــاری	100	ه در	اســتان	چهارمحــال	و	بختي
کــه	35	درصــد	از	بافنــدگان	مشــغول	بــه	کار	هســتند	و	65	درصــد	
آنهــا	بــه	صــورت	فصلــی	يــا	مقطعــی	فــرش	می	بافنــد	و	همچنيــن	

هشــت	تعــاون	فــرش	در	ايــن	اســتان	فعاليــت	مــی	کنــد.			
ــه،	 ــن	طــرح	و	نقــش	از	جمل ــن	اســتان	چندي ــرش	دســتبافت	اي ف
گبــه،	يلمــه،	چالشــتر،	بختيــاری	و	نائينــی	دارد	کــه	هنــر	قاليبافــی	
ــر	 ــا	ذوق	و	هن ــان	هــا	اســت	کــه	ب ــر	ســر	زب ــی	ب ــان	چهارمحال زن
ــر	 ــه	تصوي خــود	ســبک	هــای	فــرش	دســتبافت	ايــن	اســتان	را	ب
ــت	و	 ــا	زحم ــراه	ب ــان	هم ــن	زن ــی	اي ــر	بافندگ ــا	هن ــند،	ام می	کش
رنــج	و	همچنيــن	درآمــد	بســيار	ناچيــز	اســت.	هــر	فرش	دســتبافت	
آمــاده	فــروش	حاصــل	مشــقت	و	رنــج	بســياری	از	دختــران	و	زنــان	
چهارمحالــی	اســت	کــه	فقــط	درآمــد	بســيار	کمــی	نصيبشــان	می	

ــد	شــد. ــد	دالالن	خواه شــود	و	ســودهای	کالن	عاي
ــا	 ــر	و	ي ــکاری،	فق ــبب	بي ــه	س ــتان	ب ــن	اس ــران	اي ــان	و	دخت زن
ــه	 ــرش	روزان ــد	ف ــای	تولي ــودن	در	کارگاه	ه ــوار	ب ــت	خان سرپرس
ســاعت	هــای	طوالنــی	مشــغول	فــرش	بافــی	هســتند	کــه	ممکن	
اســت	بــه	دليــل	فشــار	کار	زيــاد	دچــار	بيمــاری	هــای	عضالنــی،	

ــی	شــوند. ــی،	جســمی	و	عصب بيناي
رئيــس	اتحاديــه	فــرش	دســتبافت	چهارمحــال	و	بختيــاری	گفــت:	
ــتان	اردل	و	 ــان	شهرس ــج	زن ــت	رن ــتر	از	دس ــرش	بيش دالالن	ف
کوهرنــگ	ســوء	اســتفاده	مــی	کننــد	و	ســفره	هايشــان	را	در	ايــن	

ــد. ــرده	ان ــن	ک ــا	په ــتان	ه شهرس
اســکندر	ملــک	پــور	عنــوان	کــرد:	مســئوالن	مربوطــه	بايــد	در	اين	
خصــوص	نظــارت	کافــی	را	داشــته	باشــند	و	از	کارگاه	هــای	فــرش	
اســتان	بازديــد	و	بــا	بافنــدگان	ديــدار	چهــره	به	چهره	داشــته	باشــند	
ــه	درد	و	دلشــان	 چراکــه	از	خواســته	آنهــا	اطــالع	از	مشــکالت	و	ب
گــوش	کــردن	اســت	و	مســئوالن	بايــد	درصــدد	حــل	مشــکالت	

آنهــا	تــالش	کننــد	و	وارد	ميــدان	عمــل	شــوند.
وی	گفت:	بيشـتر	دالالن	سـود	جو	در	حوزه	فرش	دسـتبافت	از	ديگر	
اسـتان	هـا	از	جمله	شـيراز	و	اصفهان	هسـتند	که	از	دسـت	رنج	زنان	
زحمت	کش	اسـتان	بـرای	به	جيـب	زدن	سـودهای	کالن	اسـتفاده	

می	کننـد	و	آنطـور	که	بايـد،	قدردان	زحمـات	اين	زنان	نيسـتند.

دالالن فــرش بیشــتر از دســت رنــج زنــان شهرســتان 
اردل و کوهرنــگ ایــن اســتان ســوء اســتفاده مــی کنند 
ــن  ــا په ــتان ه ــن شهرس ــان را در ای ــفره هایش و س

کــرده انــد
وی	تاکيــد	کــرد:	بافنــدگان	بــه	ســبب	مشــکالت	مالــی	مجبــور	به	

فعاليــت	در	ايــن	کارگاه	ها	هســتند.
ملــک	پــور	افــزود:	در	يکــی	از	کارگاه	هــای	توليــدی	فــرش	
ــه،	 ــری	گب ــرش	دو	مت ــدگان	ف ــتمزد	بافن ــتان	دس ــتبافت	اس دس
1۸0	هــزار	تومــان	اســت	کــه	بافــت	ايــن	فــرش	بايــد	طــی	دو	مــاه	
بــه	اتمــام	برســد	در	نتيجــه	بافنــدگان	فــرش	اســتان	بــرای	اينکــه	
حاصــل	زحمــت	خــود	را	بــه	دســت	آورنــد	بايــد	بــه	اتحاديــه	فــرش	
ــرای	 ــد	و	ب ــت	کنن ــه	صــورت	وام	درياف ــه	را	ب ــواد	اولي ــه	و	م مراجع

ــد. ــز	کار	کنن خــود	ني
ــازی	 ــير	آگاه	س ــد	در	مس ــگاران	باي ــيما	و	خبرن ــزود:	صداوس وی	اف
افــراد	جامعــه	از	ســختی	کار	بافنــدگان	فــرش	دســتبافت	همــکاری	
کننــد	و	مســئوالن	مربوطه	بايــد	از	ايــن	بافنــدگان	توانمنــد	حمايت	

کننــد	کــه	از	دســت	رنــج	و	هنــر	زنــان	اســتان	سوءاســتفاده	نشــود.
ــان	اينکــه	40	درصــد	از	بيمــه	شــدگان	بخــش	 ــا	بي ــور	ب ــک	پ مل
بافنــدگان	فــرش	در	ايــن	اســتان	واقعــی	نيســتند،	تصريــح	کــرد:	
ــه	از	 ــن	اجتماعــی	هســتند	ک ــه	تامي ــر	بيم ــزار	نف در	اســتان	۲1	ه
مهرمــاه	ســال	93	بــه	ســبب	مشــکالت	مالــی	دولــت،	بيمــه	قالــی	

بافــی	تعــداد	بســياری	قطــع	شــده	اســت.
وی	تصريــح	کــرد:	کســانی	کــه	قبــل	از	ســال	93	بيمــه	شــده	انــد	
همچنــان	بيمــه	هســتند	امــا	بافنــدگان	جديد	بيمــه	نخواهند	شــد	و	
همچنيــن	بيمــه	شــدگان	تنهــا	ســه	مــاه	فرصــت	دارنــد	کــه	بيمــه	
ــد	و	در	صــورت	عــدم	پرداخــت،	بيمــه	آنهــا	 خــود	را	پرداخــت	کنن

قطــع	خواهــد	شــد.
	

بیــش از 100 هــزار بافنــده در چهارمحــال و بختیاری 
ــی کنند ــت م فعالی

ــاری	 ــال	و	بختي ــارت	چهارمح ــدن	و	تج ــت،	مع ــر	کل	صنع مدي
ــتبافت	در	 ــرش	دس ــع	ف ــر	مرب ــزار	مت ــاالنه	۲00	ه ــت:	س ــز	گف ني

ــود. ــی	ش ــد	م ــاری	تولي ــال	و	بختي چهارمح
نعيــم	امامــی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	ســاالنه	۲00	هــزار	متــر	فــرش	
ــار	 ــود،	اظه ــی	ش ــد	م ــاری	تولي ــال	و	بختي ــتبافت	در	چهارمح دس
ــاری	 ــال	و	بختي ــده	در	چهارمح ــزار	بافن ــش	از	100	ه ــت:	بي داش

ــد. فعاليــت	مــی	کنن
ــی	از	 ــتان	يک ــدی	اس ــتبافت	تولي ــرش	دس ــرد:	ف ــوان	ک وی	عن
مشــهور	تريــن	انــواع	فــرش	هــای	دســتبافت	کشــور	اســت	کــه	به	

کشــور	هــای	مختلــف	جهــان	صــادر	مــی	شــود.
مديــر	کل	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	چهارمحــال	و	بختيــاری	ادامه	
داد:	فــرش	هــای	دســتبافت	توليــدی	ايــن	اســتان	بيشــتر	به	کشــور	

هــای	اروپايــی	از	جملــه	آلمــان	صــادر	می	شــوند.
بايــد	زمينــه	در	دســترس	قــرار	گرفتــن	فــرش	از	توليــد	کننــده	بــه	
دســت	مصــرف	بــدون	واســطه	فراهــم	شــود	و	تــالش	شــود	کــه	
بيشــترين	ســود	توليــد	فــرش	عايــد	بافنــده	فــرش	شــود	و	دالالن	

ــد	از	ايــن	چرخــه	حــذف	شــوند. باي
ــران	 ــات	جب ــدت	صدم ــی	م ــد	در	طوالن ــی	توان ــود	دالالن	م وج
ناپذيــری	بــه	صنعــت	فــرش	دســتبافت	ايــن	اســتان	وارد	کنــد.	بــا	
حــذف	دالالن	مــی	تــوان	زمينــه	توســعه	بيشــتر	ايــن	صنعــت	را	در	

اســتان	چهارمحــال	و	بختيــاری	فراهــم	کــرد.

سودفرشبافیزنانبختیاریدرجیبدالالن/
بافندگانجدیدبیمهنمیشوند
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اقتصاد ایلللران

بــی توجهــی  بیــکاری،  فقــر،  کولــه 
مســئوالن بــه معیشــت و نبــود ســرمایه 
ــر دوش  ــت ب ــب سالهاس ــذاری مناس گ
ــوص در  ــه خص ــین ب ــران مرزنش کولب
ــد.  ــنگینی می کن ــی س ــان غرب آذربایج

ــی	 ــه	ال ــا	س ــه	ب ــوده	ک ــتان	کشــور	ب ــا	اس ــی	تنه آذربايجــان	غرب
چهــار	کشــور	بيــش	از	۸91	کيلومتــر	مــرز	مشــترک	دارد،	مرزهايــی	
ــی	 ــدات	فراوان ــدد	تهدي ــار	فرصت	هــای	متع کــه	سالهاســت	در	کن

نيــز	بــه	همــراه	داشــته	اســت.
ــد	 ــرز	باش ــا	م ــزاد	ب ــم	هم ــدر	ه ــر	چق ــه	ه ــدات	ک ــی	از	تهدي يک
ــای	 ــون	هزينه	ه ــه	تاکن ــده	ای	ک ــت	پدي ــاق	اس ــوم	قاچ ــده	ش پدي
زيــادی	را	بــه	کشــور	و	حتــی	اهالــی	ايــن	منطقــه	تحميــل	کــرده،	
ــت	 ــاق	و	معيش ــن	قاچ ــخصی	بي ــرز	مش ــف	و	م ــوز	تعري ــا	هن ام

ــت. ــده	اس ــه	نش ــينان)کولبری(	ارائ مرزنش
نبــود	ســرمايه	گــذاری	مناســب،	واحدهــای	توليــدی	و	صنعتــی	در	
ــرای	 ــردم	ب ــرزی	موجــب	شــده	م ــت	در	مناطــق	م ــار	محرومي کن
امــرار	معــاش	دســت	بــه	فعاليتهايــی	قانونــی	و	غيرقانونــی	از	جمله	
ــرزی	 ــای	م ــق	بازارچه	ه ــتد	از	طري ــه	وری	وداد	و	س ــری،	پيل کولب

ــد. بزنن
امــا	هميــن	فعاليت	هــا	نيــز	بــه	دليــل	درآمدهــای	انــدک	تاکنــون	
نتوانســته	بــاری	از	دوش	مــردم	مناطــق	مــرزی	بــردارد	موضوعــی	
ــن	 ــتغال	در	اي ــت	و	اش ــه	معيش ــئوالن	ب ــی	مس ــی	توجه ــه	ب ک

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــی	تبدي ــی	اساس ــه	معضل ــق	را	ب مناط
هــر	چنــد	ايــن	تمــام	ماجــرا	نيســت	و	مشــکالت	معيشــت	مــردم	
مرزنشــين	قصــه	امــروز	و	فــردا	نبــوده	بلکــه	سالهاســت	بــه	گونــه		
ــه	ريــزش	بهمــن	و	فــوت	 ای	متفــاوت	روايــت	می	شــود	امــا	حادث
ــزوم	 ــار	ديگــر	ل ــران	در	شهرســتان	سردشــت	ب ــر	از	کولب چهــار	نف

ــه	ايــن	موضــوع	را	دوچنــدان	کــرد. توجــه	ب
ــدادی	از	 ــدن	تع ــار	ش ــن	و	گرفت ــوادث	بهم ــر	ح ــای	اخي در	روزه
ــوت	 ــهر	و	ف ــت	و	پيرانش ــرزی	سردش ــتان	های	م ــران	شهرس کولب
ــا	دامــن	 ــا	ســکوت	خبــری	مواجــه	شــد	امــا	ب ــدا	ب چهارنفــر	در	ابت
زدن	بــه	آن	در	فضــای	مجــازی	و	حاشــيه	ســازی	آن	مســئوالن	را	

ــرد. ــدد	ک ــای	متع ــه	واکنش	ه وادار	ب
	

فعالیت بیش از 10 هزار کولبر در آذربایجان غربی
ــل	 ــه	ح ــه	ب ــی	توج ــم	ب ــاز	ه ــان	داد	ب ــه	نش ــی	ک واکنش	هاي
ــرزی	 ــق	م ــردم	مناط ــت	م ــتغال	و	معيش ــکل	اش ــه	ای	مش ريش

ــرد	 ــدام	و	عملک ــه	اق ــال	توجي ــه	دنب ــئوالن	ب ــک	از	مس ــر	ي ه
خــود	هســتند،	در	ايــن	ميــان	عــده	ای	از	نماينــدگان	مــردم	اســتان	
در	مجلــس	نيــز	بــا	اظهارنظرهــای	تنــد	مبنــی	بــر	وجــود	مافيــای	
ســازمان	يافتــه	قاچــاق	در	مرزهــا	بــر	طبــل	مظلــوم	نمايــی	مــردم	
مــرزی	و	کولبــران	کوبيدنــد	غافــل	از	اينکــه	بگوينــد	تاکنــون	هيــچ	

ــد. ــته	ان ــن	مشــکالت	برنداش ــل	اي ــرای	ح ــی	ب ــدام	مثبت اق
ــی	10	 ــون	نزديــک	هشــت	ال ــر	اســاس	اظهــار	نظرهــا	هــم	اکن ب
هــزار	کولبــر	در	مناطــق	مــرزی	آذربايجــان	غربــی	مشــغول	فعاليت	
هســتند	فعاليتــی	کــه	طبــق	تعاريــف	ارائــه	شــده	قانونــی	نبــوده	و	

هيــچ	مزايــای	اجتماعــی	در	پــی	نــدارد.
ــه	 ــدگان(	ب ــل	کنن ــران	)حم ــده	کولب ــه	ش ــف	ارائ ــق	تعاري طب
ــد	 ــب	درآم ــرای	کس ــه	ب ــوند	ک ــه	می	ش ــرزی	گفت ــران	م کارگ
ــران	 ــوند،	کولب ــاس	می	ش ــل	اجن ــه	حم ــور	ب ــود	مجب ــی	خ زندگ
ــاه	 ــتان،	کرمانش ــی،	کردس ــان	غرب ــتان	های	آذربايج ــتر	در	اس بيش
مشــغول	بــه	کولبــری	هســتند،	بــر	اســاس	آمــار	ســن	کولبــران	و	

ــت. ــال	اس ــا	۸0	س ــرزی	از	10	ت ــب	کاران	م ــا	کاس ي
ــی	 ــک	هشــت	ال ــون	نزدي ــم	اکن ــا	ه ــار	نظره ــاس	اظه ــر	اس ب
10	هــزار	کولبــر	در	مناطــق	مــرزی	آذربايجــان	غربــی	مشــغول	
ــده	 ــه	ش ــف	ارائ ــق	تعاري ــه	طب ــی	ک ــتند	فعاليت ــت	هس فعالي
قانونــی	نبــوده	و	هيــچ	مزايــای	اجتماعــی	در	پــی	نداردنداشــتن	

بيمــه،	حــق	و	حقــوق	اجتماعــی	در	کنــار	عــوارض	بدنــی	متعــدد	
بــه	دليــل	حمــل	اجنــاس	ســنگين	تنهــا	ســهم	مردمانــی	اســت	
ــاش	 ــرار	مع ــه	ام ــرزداری	ب ــن	م ــرزی	ضم ــق	م ــه	در	مناط ک
ناچيــزی	دل	بســته	اند	ســهمی	کــه	سالهاســت	از	آن	بــه	عنــوان	
ــی	 ــای	قانون ــع	الزم	برخورده ــده	و	در	مواق ــاد	ش ــغل	کاذب	ي ش

ــود. ــز	می	ش ــختی	ني س
کولبــری	کاری	اســت	کــه	در	نتيجــه	بی	عدالتــی	و	تبعيــض	
ــت،	 ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــور	ب ــی	کش ــق	غرب ــادی	در	مناط اقتص
ــخت	و	 ــه	کاری	س ــت	ب ــدک	دس ــول	ان ــال	پ ــه	در	قب ــرادی	ک اف
ــده	ای	 ــی	و	آين ــوق	اجتماع ــچ	حــق	و	حق ــه	هي ــد	ک دشــوار	می	زنن

ــدارد. ــی	ن در	پ
ــای	 ــه	واکنش	ه ــر	ب ــر	منج ــای	اخي ــه	روی	داده	در	هفته	ه حادث
ــه	 ــی	از	جمل ــا	وعده	هاي ــه	گاه	ب ــی	ک ــد	واکنش	هاي ــئوالن	ش مس
ــت	کولبرهــا	 ــرای	ســاماندهی	وضعي ــس	ب ــی	مجل طــرح	دو	فوريت
ــا	ايــن	حــوادث	و	مــرگ	 ــد	آي ــد	و	دي منجــر	شــد	بايــد	منتظــر	مان
چهــار	کولبــر	سردشــتی	پايــان	خوشــی	بــر	ســختی	های	کولبــران	

ــه؟ ــی	خواهــد	داشــت	يان مــرزی	کشــور	در	پ
	

رســانه ها تفــاوت کولبــران بــا ســایر افــراد را 
مشــخص کننــد

ــران	در	 ــت	کولب ــوص	فعالي ــی	در	خص ــان	غرب ــتاندار	آذربايج اس
اســتان	و	نيــز	حــوادث	اخيــر	در	مناطــق	مــرزی	اســتان	در	نشســت	
خبــری	اخيــر	خــود	گفــت:	کولبــری	امتيــازی	اســت	کــه	در	برخــی	
از	اســتان	های	مــرزی	از	جملــه	آذربايجــان	غربــی	بــه	مرزنشــينان	

داده	شــده	و	دارای	تعريــف	و	شــرايط	معيــن	اســت.
قربانعلــی	ســعادت	بــا	بيــان	اينکــه	کولبــران	در	معابــر	مشــخص،	از	
ســاعت	۸	تــا	17	و	بــا	دارا	بــودن	کارت	کولبــری	فعاليــت	می	کننــد،	
ــر	و	در	 ــن	معاب ــارج	از	اي ــراد	در	خ ــی	از	اف ــردد	برخ ــت:	ت اظهارداش

ــود. ــوب	نمی	ش ــری	محس ــخص	کولب ــاعت	های	نامش س
ــا	اشــاره	بــه	حادثــه	ريــزش	بهمــن	و	فــوت	تعــدادی	از	هــم	 وی	ب
ــن	 ــه	در	اي ــرادی	ک ــرد:	اف ــوان	ک ــه	عن ــن	حادث ــتانی	ها	در	اي اس
حادثــه	فــوت	کــرده	و	يــا	بــه	دليــل	گرفتــار	شــدن	در	بهمــن	دچــار	
ــت	دارای	 ــن	فعالي ــه	اي ــرا	ک ــد	چ ــر	نبودن ــدند	کولب ــت	ش مصدومي
ــدند	 ــوت	ش ــه	ف ــرادی	ک ــن	اف ــت	اي ــاعت	کاری	مشــخص	اس س
ــوه	 ــاالی	ک ــرزی	و	ب ــد	شــب	در	مناطــق	م ــه	بع ــاعات	۲۲	ب در	س
ــاوت	 ــانه	ها	تف ــتا	رس ــن	راس ــد؟	در	اي ــزی	بودن ــه	چي ــال	چ ــه	دنب ب

ــد. ــراد	را	در	جامعــه	تبييــن	کنن ــا	ســاير	اف ــران	ب کولب
ــودن	 ــا	دارا	ب ــا	17	و	ب ــر	مشــخص،	از	ســاعت	۸	ت ــران	در	معاب کولب

سکینه اسمی
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ــارج	 ــراد	در	خ ــی	از	اف ــردد	برخ ــت	می	کنند،ت ــری	فعالي کارت	کولب
ــوب	 ــری	محس ــخص	کولب ــاعت	های	نامش ــر	و	در	س ــن	معاب از	اي
ــرزی	 ــق	م ــه	در	مناط ــازمان	يافت ــاق	س ــه	قاچ ــعادت	ب نمی	شودس
اشــاره	کــرد	و	گفــت:	کولبــری	در	ســاعت	های	تعطيلــی	مراکــز	از	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــدارد	و	اي ــی	ن ــينان	توجيه ــوی	مرزنش س
ــه	 ــد	و	در	بقي ــری	می	کنن ــان	کولب ــه	روز	در	مي ــر	س ــران	ه کولب
روزهــا	بــه	خريــد	و	فــروش	کاال	می	پردازنــد،	کولبــران	ماهانــه	بــه	

ــد. ــد	دارن ــال	درآم ــون	ري طــور	متوســط	حــدود	15	ميلي
ــای	 ــار	بازارچه	ه ــت	در	کن ــت:	دول ــی	گف ــتاندار	آذربايجــان	غرب اس
ــادی	 ــادالت	اقتص ــرای	مب ــه	ب ــه	وری	ک ــای	پيل ــرزی	و	کارته م
افــراد	در	۲0	کيلومتــری	نــوار	مــرزی	در	نظــر	گرفتــه	اســت،	معابــر	
مشــخصی	را	ايجــاد	کــرده	کــه	افــراد	دارای	کارت	کولبــری،	بتوانند	
ــدام	 ــاعات	مشــخص	اق ــت	و	س ــی	کاال	در	نوب ــه	جابجاي نســبت	ب

کننــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	تهديــدات	امنيتــی	در	مرزهــای	کشــور	و	اســتان	
آذربايجــان	غربــی	اضافــه	کــرد:	امــروز	در	مرزهــا	قاچــاق	ســازمان	
ــواد	 ــش	ســازهای	م ــه	مشــروبات،	اســلحه،	پي ــه	ای	اســت	ک يافت
مخــدر	را	وارد	کشــور	می	کننــد،	از	طرفــی	افــرادی،	عوامــل	
داعــش	و	ضدانقــالب	را	بــرای	انجــام	عمليــات	خرابکارانــه	داخــل	
ــر	 ــه	خط ــردم	را	ب ــايش	م ــت	و	آس ــا	امني ــد،	اين	ه ــران	می	کنن اي

می	اندازنــد.
ــوار	 ــرز	را	دي ــه	م ــوان	هم ــه	نمی	ت ــر	اينک ــد	ب ــا	تاکي ــعادت	ب س
انســانی	کشــيد،	اضافــه	کــرد:	کــدام	کشــور	اجــازه	می	دهــد	امنيــت	
ملــی	اش	بــا	ايــن	موضوعــات	بــه	خطــر	بيفتــد،	ايــن	در	حالی	اســت	
کــه	برخــی	ســايتها	و	نيــز	در	فضــای	مجــازی	افــرادی	بــا	تبليغــات	
ــن	 ــاق	را	از	بي ــح	قاچ ــد	قب ــد،	می	خواهن ــراد	کولبرن ــن	اف ــه	اي اينک
ببرنــد،	درحاليکــه	حــوزه	قاچــاق	و	کولبــری	بايــد	از	هــم	تفکيــک	

شــود.
	

ــا  ــه ب ــی مقابل ــه معن ــد ب ــاق نبای ــا قاچ ــارزه ب مب
کولبــران تلقــی شــود

هــر	چقــدر	اســتاندار	آذربايجــان	غربــی	حادثــه	اخيــر	ريــزش	بهمن	
در	سردشــت	و	فــوت	چهــار	نفــر	از	هــم	اســتانی	ها	در	ايــن	حادثــه	
ــد	برعکــس	وی	 ــوان	کن ــری	عن ــا	موضــوع	کولب ــاط	ب ــی	ارتب را	ب
نماينــده	مــردم	شهرســتانهای	سردشــت	و	پيرانشــهر	معتقــد	اســت	
ايــن	افــراد	از	خانــواده	کولبــران	سردشــتی	بــوده	ودولــت	بايــد	ديه	و	

مســتمری	آنهــا	را	پرداخــت	کنــد.
رســول	خضــری	بــا	بيــان	اينکــه	مبــارزه	بــا	قاچــاق	نبايــد	بــه	معنی	
مقابلــه	بــا	کولبــران	تلقــی	شــود	اظهارداشــت:		ايــن	افــراد	عمومــًا	
ــد	 ــب	درآم ــرای	کس ــد	ب ــتند	و	ناچارن ــف	هس ــی	ضعي ــر	مال از	نظ
ــم	 ــه	رق ــن	اينک ــد،	ضم ــه	خطــر	بيندازن ــود	را	ب ــان	خ ــزی	ج ناچي
تبــادل	تجــاری	از	ايــن	روش	در	مقابــل	ارقــام	قاچاق	کاال	در	کشــور	

بســيار	ناچيــز	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	در	منطقــه	سردشــت	و	پيرانشــهر	
فرصت	هــای	متعــدد	تهديــدات	فراوانــی،	افــزود:	ايــن	افــراد	در	حال	
حاضــر	از	هيــچ	حــق	اجتماعــی	از	جملــه	بيمــه	برخــوردار	نبــوده	و	

بــه	دليــل	نبــود	فــرص	شــغلی	مناســب	مجبــور	بــه	تأميــن	معــاش	
ــتند. ــری	هس ــود	از	راه	کولب خ

ــاالی	مــرزی	در	اســتان	 ــه	ظرفيت	هــای	ب ــا	اشــاره	ب خضــری	ب
ــوان	 ــهر	عن ــت	و	پيرانش ــتانهای	سردش ــوص	شهرس ــه	خص ب
کــرد:	ايجــاد	مناطــق	ويــژه	اقتصــادی	و	يــا	آزاد	در	ايــن	شــهرها	
ــه	 ــتان	و	منطق ــق	اقتصــادی	اس ــعه	و	رون ــن	توس ــد	ضم می	توان
ــه	همــراه	جــذب	ســرمايه	گــذاران	را	 زمينــه	اشــتغال	مناســب	ب

ــم	آورد. فراه
روزهــای	اخيــر	بــه	دليــل	بازتــاب	گســترده	فــوت	کولبــران	
سردشــتی	در	فضای	مجــازی	نماينــدگان	اســتان	آذربايجــان	غربی	
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــور	در	مجل ــرزی	کش ــتانهای	م ــز	اس و	ني
ــری	 ــت	کولب ــه	فعالي ــادی	در	زمين ــدد	زي ــد	و	معت ــای	تن واکنش	ه

ــتند. ــا	داش در	مرزه
	

امنیت مرزها به اقتصاد آن وابسته است
عضــو	هيئــت	رئيســه	مجلــس	شــورای	اســالمی	ونماينــده	مــردم	
ــن	 ــد	از	اي ــت:	باي ــوص	گف ــن	خص ــز	در	اي ــس	ني ــوکان	در	مجل ب
ــه	 ــان	دادن	ب ــرای	پاي ــت	ب ــک	فرص ــوان	ي ــه	عن ــخ	ب ــاق	تل اتف
ــک	 ــواری	ي ــوج	س ــاز	م ــه	آغ ــرد،	ن ــتفاده	ک ــری	اس ــه	ب ــج	کول رن
ــری	 ــه	ب ــان	کول ــود	معيشــت	و	پاي ــرای	بهب ــد	ب ــاص.	باي ــده	خ ع
مرزنشــينان	طرحــی	نــو	در	انداخــت	و	نســخه	ای	بپيچيــم	کــه	هــر	
روز	شــاهد	چنيــن	اتفاقاتــی	در	مرزهــای	کشــور	عزيزمــان	نباشــيم.	
ايــن	بــار	را	هــم	تســليت	بگوييــم،	روز	بعــد،	هفتــه	بعــد	و	مــاه	بعــد	

ــرد؟ ــد	ک را	چــه	باي
محمــد	قيســم	عثمانــی	بــا	بيــان	اينکــه	مــرز	ذاتــاً	بــا	تهديدهــا	و	
ــای	 ــد	از	فرصت	ه ــد:	باي ــادآور	ش ــت	ي ــراه	اس ــی	هم فرصت	هاي
مــرز	بــه	صــورت	کامــل	اســتفاده	کــرد،	تــا	تهديدهــای	آن	
ــت	 ــرزی	درس ــای	م ــه	از	فرصت	ه ــد	و	چنانچ ــل	برس ــه	حداق ب
اســتفاده	نشــود،	بــه	صــورت	خــودکار	تهديدهــای	مــرزی	تشــديد	
ــه	صــورت	کارشناســی	 ــرد	کــه	الزم	اســت	ب شــده	و	قــوت	می	گي
ــد	 ــرز	باي ــت	م ــرز	و	امني ــرز،	اقتصــاد	م ــه	موضــوع	م ــه	جانب و	هم
از	فرصت	هــای	مــرز	بــه	صــورت	کامــل	اســتفاده	کــرد،	تــا	
تهديدهــای	آن	بــه	حداقــل	برســد	و	چنانچــه	از	فرصت	هــای	
مــرزی	درســت	اســتفاده	نشــود،	بــه	صــورت	خــودکار	تهديدهــای	
مــرزی	تشــديد	شــده	و	قــوت	می	گيردمــورد	بررســی	و	دقــت	نظــر	

ــرد. ــرار	گي ق
عثمانــی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	امنيــت	مرزها	بــه	اقتصــاد	آن	وابســته	
اســت	افــزود:	نمی	تــوان	اقتصــاد	مــرز	را	از	امنيــت	مــرز	جــدا	کــرد،	
ســاکنان	مرزهــای	کشــور،	مرزبانــان	بــی	جيــره	و	مواجبــی	هســتند	
ــک	دژ	مســتحکم	در	 ــرز،	ي ــا	حضــور	و	ســکونت	خــود	در	م ــه	ب ک
مقابــل	بيگانــگان	ايجــاد	کرده	انــد	و	آنــان	ســربازانی	هســتند	که	در	
همــه	حــال	و	بــا	هــر	نفسشــان	در	لبــاس	شــخصی	خــود	به	کشــور	

ــد. ــت	می	کنن خدم
وی	بــا	بيــان	اينکــه	قاچــاق	کاال	بزرگتريــن	مانع	در	مســير	اشــتغال	
ــت	 ــر	اس ــه	ذک ــزود:	الزم	ب ــت،	اف ــادی	اس ــق	اقتص ــد	و	رون و	تولي
کــه	ايــن	کولــه	بــران	نيســتند	کــه	در	اقتصــاد	کشــور	خلــل	ايجــاد	

ــار	از	 ــار	قط ــه	قط ــتند	ک ــی	هس ــای	مافياي ــه	بانده ــد	بلک می	کنن
ــه	 ــال	کول ــار	يکس ــادل	کل	ب ــر	روز	مع ــد	و	در	ه ــا	می	گذرن مرزه
ــور	 ــوزی	وارد	کش ــج	و	مج ــچ	درد	و	رن ــدون	هي ــور	را	ب ــران	کش ب
ــا،	 ــرای	بســتن	راه	آنه ــط	ب ــد	دســتگاه	های	ذيرب ــه	باي ــد	ک می	کنن

در	عمــل	اقدامــی	قاطــع	انجــام	دهنــد	و	تدبيــری	بيانديشــند.
	

طــرح دو فوریتــی مجلــس بــرای ســاماندهی 
کولبرهــا وضعیــت 

ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــنويه	در	مجل ــده	و	اش ــردم	نق ــده	م نماين
همچنيــن	از	طــرح	دو	فوريتــی	بــرای	ســاماندهی	و	توانمندســازی	
اســتان	های	مــرزی	بــا	هــدف	پوشــش	کولبرهــا	خبــر	داد	و	گفــت:	

ــد. ــون	ايــن	طــرح	را	امضــا	کردن ــدگان	تاکن 30	نفــر	از	نماين
ــت،	 ــه	مل ــزاری	خان ــا	خبرگ ــو	ب ــين	زاده	در	گفتگ ــم	حس عبدالکري
ــی	و	 ــوزه	اجتماع ــزود:	در	ح ــا	اف ــت	کولبره ــن	وضعي ــاره	آخري درب
مســائل	مربــوط	بــه	کولبرهــا	بــه	انــدازه	کافــی	شــعار	داديــم	امــا	
واقعيــت	آن	اســت	کــه	هرگــز	بــه	دنبــال	راهکارهــای	اجرايــی	کــه	
ــد	در	يــک	مــدت	زمانــی	مشــخص	مشــکالت	ايــن	افــراد	را	 بتوان

ــم. ــد	نبوده	اي ــع	کن رف
ــی	دو	 ــم	از	طرح ــس	ده ــنويه	در	مجل ــده	و	اش ــردم	نق ــده	م نماين
ــت:	 ــر	داد	وگف ــا	خب ــت	کولبره ــاماندهی	وضعي ــرای	س ــی	ب فوريت
طــرح	دوفوريتــی	ســاماندهی	و	توانمندســازی	اســتان	های	مــرزی	
بــا	هــدف	پوشــش	کولبرهــا	بــا	حــدود	30	امضــا	آماده	شــده	اســت.
وی	افــزود:	در	ايــن	طــرح	بــه	دنبــال	درگيــر	کــردن	وزارتخانه	هــای	
کشــور،	کار،	صنعــت	و	وزارت	امــور	خارجــه	هســتيم	که	در	راســتای	
ســرمايه	گذاری	های	کالن	بــرای	ايجــاد	اشــتغال	بــا	مجلــس	

ــند. ــته	باش ــای	الزم	را	داش ــکاری	و	همراهی	ه هم
ــاماندهی	 ــی	س ــرح	دو	فوريت ــای	ط ــاره	محوره ــين	زاده	درب حس
ــال	آن	 ــه	دنب ــان	ب ــن	مي ــرد:	در	اي ــد	ک ــا	تاکي ــت	کولبره وضعي
هســتيم	مرزهــا	از	ايــن	شــرايط	بيــرون	آمــده	و	بــه	مرزهــای	پايــدار	
ــه	 ــی	جامع ــن	تمام ــوند،	همچني ــل	ش ــی	و	تجــاری	تبدي و	بازرگان
ــی	و	 ــان	غرب ــتان،	آذربايج ــتان	های	کردس ــری	اس ــاری	کولب آم
ــی	 ــن	اجتماع ــه	تأمي ــايی	شــده	و	از	پوشــش	بيم کرمانشــاه	شناس
ــا	 ــه	اين	ه ــرای	هم ــت	ب ــتغال	ثاب ــن	اش ــوند،	همچني ــوردار	ش برخ
ــه	 ــمی	ب ــادرات	رس ــرای	ص ــت	ب ــن	ظرفي ــا	از	اي ــود	ت ــاد	ش ايج

ــود. ــتفاده	ش ــی	اس ــورهای	پيرامون کش
ــه	 ــئوالن	ب ــی	مس ــی	توجه ــکاری،	ب ــر،	بي ــه	فق ــت	کول سالهاس
معيشــت	و	نبــود	ســرمايه	گــذاری	مناســب	بــر	دوش	مــردم	
ــی	 ــان	غرب ــوص	آذربايج ــه	خص ــرزی	ب ــتانهای	م ــين	اس مرزنش
ســنگينی	می	کنــد	اميــد	کــه	حــوادث	اخيــر	بــرای	مــردم	مناطــق	
مــرزی	و	فــوت	چهــار	نفــر	از	مــردم	سردشــت	منجــر	بــه	توجــه	بــه	
اشــتغال	و	معيشــت	مرزنشــينان	شــده	و	بخشــی	از	ســنگينی	ايــن	

ــد. ــرزی	بکاه ــق	م ــردم	مناط ــه	را	از	دوش	م کول
ــن	 ــدن	قواني ــی	ش ــب	و	اجراي ــی،	تصوي ــای	صنعت ــاد	واحده ايج
مشــخص	فعاليت	هــای	مــرزی،	ســاماندهی	اساســی	کولبــران	می	
توانــد	بخشــی	از	تهديــدات	مــرزی	را	بــه	فرصــت	هايــی	تبديل	کند	

کــه	موجــب	رونــق	اقتصــاد	منطقــه	و	کشــور	شــود.
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اقتصاد ایلللران

ــاد  ــردن اقتص ــی ک مردم
ــات  یکــی از ارکان و الزام
ــت  ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــردم  ــبب م ــن س ــه همی ب
ــا  ــل را ب ــدام و عم ــز اق نی
ــی همــراه  اقتصــاد مقاومت
کردنــد و نشــان دادنــد 
ــکات  ــوان مش ــول می ت ــن فرم ــا ای ــه ب ک

ــرد.  ــل ک را ح

ــدی	 ــکل	جدي ــالمی،	ش ــالب	اس ــور	انق ــا	ظه ب
ــای	 ــه	بن ــد	ک ــدار	ش ــا	پدي ــت	در	دني از	حکوم
ســازگاری	بــا	قطــب	قــدرت		اســتکبار	را	نداشــته	
و	بــه	مبــارزه	بــا	اســتکبار	پرداخــت.	ظهــور	چنين	
تفکــری	آن	هــم	در	منطقــه	خاورميانــه	کــه	
ازلحــاظ	اقتصــادی	و	ژئوپليتيکــی	دارای	اهميــت	
بســيار	زيــاد	اســت،	ســبب	شــد	تا	نظــام	اســتکبار	
ــالب	 ــا	انق ــارزه	ب ــه	مب ــوا	ب ــام	ق ــا	تم ــی	ب جهان

ــزد. برخي
بــا	پايــان	يافتــن	جنــگ	تحميلــی	و	عــدم	
پيــروزی	اســتکبار	درزمينــه	هــای	نظامــی،	
تهاجمــات	بــه	عرصه	هــای	ديگــر	کشــيده	
ــه	خصوصــاً	در	 ــا	ک ــن	عرصه	ه شــد،	يکــی	از	اي
ــا	تهاجمــات	گســترده	همــراه	 ســال	های	اخيــر	ب

ــت. ــادی	اس ــه	اقتص ــت،	عرص ــوده	اس ب
»اقتصــاد	مقاومتــی«		واژه	ای	اســت	کــه	پــس	از	
ــرب	 ــدِی	اقتصــادی	غ ــای	ج ــل	تحريم	ه تحمي
عليــه	ايــران	بــه	وجــود	آمــد	کــه	تعريــف	جامــع	
و	کامــل	از	اقتصــاد	مقاومتــی	را	خــود	رهبــر	
ــدار	 ــد،	ايشــان	در	دي ــه	دادن ــالب،	ارائ ــه	انق فرزان
ــی	 ــاد	مقاومت ــد:	»اقتص ــجويان	فرمودن ــا	دانش ب
يعنــی	آن	اقتصــادی	کــه	در	شــرايط	فشــار،	
در	شــرايط	تحريــم،	در	شــرايط	دشــمنی	ها	و	
ــده	 ــد	تعيين	کنن ــديد،	می	توان ــای	ش خصومت	ه

ــد.	» ــور	باش ــکوفايی	کش ــد	و	ش رش
ــری	 ــام	معظــم	رهب ــا	مق ــان	ب ــدار	کارآفرين در	دي
در	شــهريور	ســال	13۸9،	ايشــان	»اقتصــاد	
مقاومتــی«	را	معنــا	و	مفهومــی	از	کارآفرينــی	
معرفــی	می	کننــد	و	نهادينــه	شــدن	تفکــر	
اقتصــاد	مقاومتــی	را	در	راســتای	مقابلــه	بــا	فشــار	
ــرای	 ــور	ب ــی	کش ــمنان	و	آمادگ ــادی	دش اقتص
جهــش	و	حرکــت	به	ســوی	پيشــرفت،	الزم	

می	داننــد.
در	چنــد	ســال	اخيــر	نيــز	بــا	قــرار	گرفتــن	
کشــور	در	شــرايط	خــاص	اقتصــادی،	مقــام	
معظــم	رهبــری،	در	بهمن	مــاه	ســال	139۲،	
سياســت	های	کلــی	»اقتصــاد	مقاومتــی«	را	
ــا	 ــه	ب ــی	و	مقابل ــوان	داخل ــتفاده	از	ت ــدف	اس باه

تحريم	هــا،	بــه	مســئوالن	ابــالغ	کردنــد.
ــدی	 ــر	ج ــر	ب ــال	های	اخي ــری	در	س ــد	رهب تأکي
ــد	 ــت	از	تولي ــی	و	حماي ــاد	مقاومت ــن	اقتص گرفت
ــت؛	 ــوع	اس ــت	موض ــن	کننده	اهمي ــی،	روش مل
موضوعــی	کــه	بــر	مردمــی	شــدن	اقتصــاد	
تأکيــد	دارد	و	بــه	هميــن	ســبب،	منجــر	بــه	ورود	
ــدی	و	اســتفاده	 ــه	فعاليت	هــای	تولي خانواده	هــا	ب
از	تــوان	داخلــی	شــده	اســت.رهبر	انقــالب	
امســال	را	نيــز	بــه	نــام	»اقتصــاد	مقاومتــی،	اقدام	

ــن	 ــت	اي ــا	اهمي ــد	ت ــذاری	کردن ــل«	نام	گ و	عم
ــود. ــن	ش ــش	روش ــوع	بيش	ازپي موض

ــدی	 ــر	ج ــر	ب ــال	های	اخي ــری	در	س ــد	رهب تأکي
ــد	 ــت	از	تولي ــی	و	حماي ــاد	مقاومت ــن	اقتص گرفت
ملــی،	روشــن	کننده	اهميــت	ايــن	موضــوع	
اســت؛	موضوعــی	کــه	بــر	مردمــی	شــدن	اقتصاد	
تأکيــد	دارد	و	بــه	هميــن	ســبب،	منجــر	بــه	ورود	
ــدی	و	اســتفاده	 ــه	فعاليت	هــای	تولي خانواده	هــا	ب

ــی	شــده	اســت. ــوان	داخل از	ت
ايــن	مهم	نقــش	بســزايی	در	دور	شــدن	کشــور	از	
اقتصــاد	متکــی	بــه	نفــت	ايفــا	می	کنــد؛	بنابرايــن	
ــک	 ــوان	ي ــی«	به	عن ــاد	مقاومت ــول	»اقتص فرم
الگــوی	پيشــرفت	در	اقتصــاد	خانــواده	از	اهميــت	
خاصــی	برخــوردار	اســت	و	درصورتی	کــه	بــا	
تــالش	و	پشــتکار	همــراه	شــود،	می	توانــد	
چرخ	هــای	زندگــی	را	تحــرک	بخشــد	و	در	
ــتغال	زايی	و	 ــبب	اش ــود،	س ــطِح	خ ــن	س کمتري

ــود. ــواده	ش ــک	خان ــرای	ي ــد	ب کســب	درآم
در	ادامــه	به	صــورت	مختصــر	بــه	معرفــی	
ســه	فعاليتــی	می	پردازيــم	کــه	بــر	پايــه	
ــاد	 ــول	اقتص ــتفاده	از	فرم ــا	اس ــردم	و	ب ــوان	م ت
ــار	نشســته	 ــه	ب مقاومتــی	در	خراســان	شــمالی	ب
ــا	 ــِف	تنه ــتار،	توصي ــن	نوش ــه	اي ــه	البت اســت	ک
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــا	فعاليت ــی	از	ده	ه بخــش	کوچک
در	جای	جــای	ايــن	خطــه	از	کشــور	دنبــال	

. د می	شــو

پرورش ماهی 
ــاد	از	 ــر	آب ــتای	اُت ــی	روس ــور	از	اهال ــن	مص حس
توابــع	بخــش	مرکــزی	شهرســتان	بجنــورد	کــه	
ــی،	در	 ــا	تفکــر	اقتصــاد	مقاومت توانســته	اســت	ب
زميــن	زراعــی	خــود	بــه	فعاليــت	پــرورش	ماهــی	
ــره	آب	در	 ــار	آن،	از	فرصــت	ذخي ــردازد	و	در	کن بپ
ــز	 ــود	را	ني ــاورزی	خ ــتفاده	و	کار	کش ــتخر	اس اس

ــد. ــق	ده رون

ــی	 ــرد	آب ــای	س ــرورش	ماهی	ه ــه	پ ــه	ب وی	ک
مشــغول	اســت	می	گويــد:	بــا	توجــه	بــه	
آب	وهــوای	منطقــه،	ماهــی	قــزل	آال	بــرای	
رشــد	و	پــرورش	در	ايــن	منطقــه	مناســب	اســت،	
چراکــه	دمــای	مناســب	بــرای	ايــن	نــوع	ماهــی،	

ــت. ــه	اس ــر	۲5	درج زي
وی	بابيــان	اينکــه	در	ابتــدا	توانســتم	اســتخر	خود	
ــم،	 ــداث	کن ــع	اح ــاحت	140	مترمرب ــا	مس را	ب
تصريــح	می	کنــد:	ايــن	اســتخر	هفــت	ُتــن	
ــا،	 ــاه	ماهی	ه ــی	هشــت	م ــه	ط ــت	دارد	ک ظرفي
ــه	 ــد	و	روان ــی،	تولي ــه	ماه ــزار	قطع ــدود	14	ه ح

بــازار	می	شــود.
ــی	را	رضايت	بخــش	 ــروش	ماه ــازار	ف ــور،	ب مص
ــروش	 ــرای	ف ــد:	ب ــد	و	می	افزاي ــف	می	کن توصي
ــر	 ــالوه	ب ــم	و	ع ــکلی	نداري ــود	مش ــدات	خ تولي
بــازار	اســتانی،	در	ســاری،	بنــدر	ترکمــن	و	برخــی	
ــروش	 ــازار	ف ــز	ب از	شــهرهای	شــمالی	کشــور	ني
ــرورش	 داريــم	کــه	رعايــت	اصــول	درســت	در	پ
ماهــی،	ســبب	موفقيــت	در	کارمــان	شــده	اســت.
وی	مهم	تريــن	اصــل	در	کارهــای	توليــدی	و	کار	
ــد	و	 ــه	و	پشــتکار	می	دان ــرورش	ماهــی	را	عالق پ
ــوای	 ــب	و	ه ــن	مناس ــی،	زمي ــد:	آب	کاف می	گوي
ــت	 ــن	کار	اس ــت	در	اي ــات	موفقي ــوب	از	الزام خ
ــوار	 ــز	راه	را	هم ــه	ني ــش	مربوط ــتن	دان ــه	داش ک

می	کنــد.
ايــن	کارآفريــن	در	خصــوص	آموزش	هايــی	
ــه	 ــی	فراگرفت ــرورش	ماه ــا	پ ــه	ب ــه	در	رابط ک
اســت	نيــز	می	گويــد:	شــرکت	در	چنــد	دوره	
ــد	 ــی،	بازدي ــی	نظام	مهندس ــای	آموزش کالس	ه
عملــی	از	طرح	هــای	ايــن	حــوزه،	مشــاوره	
ــن	 ــه	در	اي ــی	ک ــراد	موفق ــه	از	اف و	کســب	تجرب
حــوزه	مشــغول	هســتند،	زمينه	هــای	الزم	بــرای	
ــرد. ــاد	ک ــن	ايج ــت	را	در	م ــن	فعالي ــه	اي ورود	ب
مصــور،	از	پيشــرفت	کار	خــود	توضيــح	می	دهــد	
و	اظهــار	می	کنــد:	درآمــدی	کــه	از	ايــن	راه	

کســب	می	کنــم،	نيازهــای	اقتصــادی	يــک	
ــداث	 ــا	اح ــه	ب ــد،	چراک ــخ	می	ده ــواده	را	پاس خان
ــن	اســتخر،	توانســتيم	کار	کشــاورزی	خــود	را	 اي
ــوی	 ــی	و	آل ــان	گالب ــم	و	درخت ــق	دهي ــم	رون ه
ــم. ــاری	کني ــتخر	آبي ــا	آب	اس ــم	ب ــان	را	ه باغم
ــی	 ــی	در	اراض ــرورش	ماه ــه	پ ــان	اينک وی	بابي
درجــه	3	و	4	کــه	غيرقابــل	اســتفاده	در	امــر	
می	گيــرد	 صــورت	 هســتند،	 کشــاورزی	
ــا	 ــرای	م ــدی	ب ــت	در	کار	تولي ــد:	فعالي می	افزاي
ايجــاد	انگيــزه	کــرده	اســت	تــا	بــه	فکــر	توســعه	
باشــيم	و	بــه	هميــن	منظــور،	اســتخر	ديگــری	با	
ــش	 ــع	در	بخ ــزار	و	500	مترمرب ــاحت	دو	ه مس
ديگــری	ازملــک	خــود	در	حــال	ســاخت	داريــم.

پرورش قارچ
داوود	تذکــر،	توليدکننــده	ای	اســت	کــه	بــا	تفکــر	
اقتصــاد	مقاومتــی	و	تــالش	و	پشــتکار	توانســته	
اســت	بــا	ايجــاد		فضايــی	در	حيــاط	منــزل	خــود،	
ــردازد	و	 ــارچ	بپ ــرورش	ق ــد	و	پ ــت	تولي ــه	فعالي ب
ــواده	اش،	از	 ــود	و	خان ــرای	خ ــتغال	زايی	ب ــا	اش ب

ــد. ــور	کن ــادی	عب ــکالت	اقتص ــم	مش پيچ	وخ
ــه	دليــل	 ــد:	ب ــاره	ايــن	فعاليتــش	می	گوي وی	درب
ــرورش	 ــد	داشــتم،	پ ــه	کار	تولي ــه	ب ــه	ای	ک عالق
ــد	 ــب	درآم ــی	و	کس ــدف	کارآفرين ــارچ	را	باه ق

ــردم. ــاب	ک ــواده	ام	انتخ ــود	و	خان ــرای	خ ب
ــه	چهــار	ســال	 ــان	اينکــه	نزديــک	ب تذکــر،	بابي
ــد:	 ــتغال	دارم،	می	گوي ــن	کار	اش ــه	در	اي اســت	ک
ــاحت	۲5	 ــه	مس ــالنی	ب ــا	س ــود	را	ب ــت	خ فعالي
ــا	دو	 ــن	فض ــون	اي ــردم	و	اکن ــاز	ک ــع،	آغ مترمرب

ــده	اســت. ــر	ش براب
وی	بابيــان	اينکــه	بــرای	شــروع	کار	توليــدی	بايد	
تــالش	و	پشــتکار	داشــت	و	از	همــان	ابتــدا	انتظار	
ــد:	محصــول	 ــار	می	کن ســودآوری	نداشــت،	اظه
توليــدی	از	مرغوبيــت	خوبــی	برخــوردار	اســت	به	
ــت	 ــم	را	باقيم ــم	محصول ــل	می	توان ــن	دلي همي
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واقعــی	بــه	فــروش	برســانم.
وی	البتــه	از	اينکــه	محصــول	توليــدی	اش	در	
بــا	 اســتان،	 ســوپرمارکت	های	 و	 مغازه	هــا	
ــروش	می	رســد،	 ــه	ف برچســب	شــهر	ديگــری	ب
باوجوداينکــه	 می	گويــد:	 و	 می	کنــد	 گاليــه	
ــری	 ــدی	در	اســتان،	کيفيــت	بهت محصــول	تولي
ــتان	 ــارج	از	اس ــهرهای	خ ــاير	ش ــه	س ــبت	ب نس
ــن	خصــوص	 ــی	در	اي ــفانه	بازارياب ــا	متأس دارد	ام

ــت. ــف	اس ضعي
اگـر	 می	افزايـد:	 بجنـوردی	 توليدکننـده	 ايـن	
اسـتان،	 داخـل	 توليدکننـدگان	 می	خواهيـم	
بـه	کار	خـود	اميـدوار	شـوند	و	بـرای	توسـعه	
افزايـش	دهنـد،	مـردم	و	 را	 آن	تـالش	خـود	
مسـئوالن	هـم	بايـد	حمايـت	کنند	تـا	مـا	نيز	با	
اعتمـاد	بيشـتری	بتوانيم	محصـول	توليدی	خود	

را	تبليـغ	کنيـم	و	بـه	فـروش	برسـانيم.
مشــکل	عمــده	توليدکننــدگان	قــارچ،	نبــود	
ــت	 ــتان	اس ــازی	در	اس ــت	س ــه	کمپوس کارخان
ــود	را	از	 ــت	خ ــا	کمپوس ــتيم	ت ــزم	هس ــا	مل و	م
شــهر	ديگــر	و	باقيمــت	باالتــری	تهيــه	کنيمــوی	
ــرای	محصــول	توليــدی،	 ــه	اينکــه	ب ــا	اشــاره	ب ب
خــود	بازاريابــی	می	کنيــم،	می	افزايــد:	يــک	
هفتــه	قبــل	از	برداشــت،	بــه	فروشــگاه	هايی	
ــود	را	 ــد	خ ــزان	تولي ــد،	مي کــه	قــارچ	می	خرن
ــود	 ــت،	محصــول	خ ــم	و	درنهاي اطــالع	می	دهي
را	دربســته	بندی	هــای	يــک	کيلويــی	و	باقيمــت	

ــانيم. ــروش	می	رس ــه	ف ــبی	ب مناس

تذکــر،	کمپوســت	مرغــوب	و	مديريــت	صحيــح	
ــد	و	 ــارچ،	می	دان ــت	ق ــش	کيفي ــل	افزاي را	از	عوام
ــارچ،	75	روز	طــول	 ــد	ق ــد:	هــر	دوره	تولي می	گوي
ــر	دوره	3۲0	 ــن	در	ه ــور	ميانگي ــد	و	به	ط می	کش

ــم. ــارچ	برداشــت	می	کني ــرم	ق کيلوگ
وی	هزينــه	تهيــه	کمپوســت	بــرای	يــک	ســالن	
۲5	مترمربعــی	را	يک	ميليــون	و	500	هــزار	
تومــان	بيــان	می	کنــد	و	می	افزايــد:	مشــکل	
عمــده	توليدکننــدگان	قــارچ،	نبــود	کارخانــه	
ــزم	 ــا	مل کمپوســت	ســازی	در	اســتان	اســت	و	م
هســتيم	تــا	کمپوســت	خــود	را	از	شــهر	ديگــر	و	

ــم. ــه	کني ــری	تهي ــت	باالت باقيم
تذکـر،	با	اشـاره	بـه	اينکـه	اسـتفاده	از	کمپوسـت	
درجـه	سـه،	سـبب	زردی	و	افـت	کيفيـت	قـارچ	
کمپوسـت	 امـا	 می	کنـد:	 عنـوان	 می	شـود،	
را	 قـارچ	 مرغوبيـت	 و	 مانـدگاری	 درجه	يـک،	
افزايـش	می	دهـد	کـه	به	تبـع		آن	برای	تهيـه	اين	
نوع	کمپوسـت	نيز	هزينه	بيشـتری	بايـد	بپردازيم.

گلیم بافی
ــوردی	 ــن	بجن ــوی	کارآفري ــاکری	بان ــج	ش نارن
ــی	 ــرش	و	گليم	باف ــو	ف ــوزه	تابل ــه	در	ح ــت	ک اس
ــته	 ــه	توانس ــر	اينک ــالوه	ب ــد	و	ع ــت	می	کن فعالي
اســت	باهمــت	و	اراده،	گليــم	خــود	را	از	آب	بيرون	
بکشــد،	ســبب	اشــتغال	زايی	ده	هــا	بانــوی	ديگــر	

هــم	شــده	اســت.
ــنايی	و	 ــوه	آش ــوص	نح ــد	در	خص ــن	هنرمن اي

ــال	76	 ــد:	از	س ــت	می	گوي ــن	فعالي ــه	اي ورود	ب
ــو	 ــت	تابل ــم،	باف ــه	فراگرفت ــی	ک ــا	آموزش	هاي ب
ــز	کارگاه	 ــال	۸0	ني ــردم	و	س ــروع	ک ــرش	را	ش ف
بافندگــی	خــود	را	راه	انــدازی	کــردم	و	عــالوه	بــر	
ــروش	 ــد	و	ف ــه	تولي ــوزان،	ب ــه	کارآم ــوزش	ب آم

ــدم. ــغول	ش ــود	مش ــوالت	خ محص
وی	بابيــان	اينکــه	ســرمايه	ابتدايــی	من	در	ســال	
ــان	 ــزار	توم ــدازی	کارگاه،	۸5	ه ــرای	راه	ان ۸0	ب
بــود،	اظهــار	می	کنــد:	آن	زمــان	بــا	پنــج	بافنــده	
ــن	 ــق	گرفت ــه	بارون ــردم	ک کار	خــود	را	شــروع	ک
ــر	 ــال	حاض ــتکار،	در	ح ــالش	و	پش ــت	و	ت فعالي

ــت. ــيده	اس ــر	رس ــه	60	نف ــا	ب ــداد	بافنده	ه تع
صنايع	دســتی	و	تابلــو	فــرش،	يــک	فعاليــت	
ــب	 ــرای	کس ــا	ب ــه	خانواده	ه ــت	و	ب ــی	اس بوم
چراکــه	 می	کنــد	 زيــادی	 کمــک	 درآمــد،	
کنــار	 در	 می	تواننــد	 خانــه	دار	 خانم	هــای	
ــت	 ــز	فعالي ــه	ني ــن	حرف ــه،	در	اي ــای	خان کاره
داشــته	باشــندوی	می	افزايــد:	صنايع	دســتی	و	
ــه	 ــو	فــرش،	يــک	فعاليــت	بومــی	اســت	و	ب تابل
خانواده	هــا	بــرای	کســب	درآمــد،	کمــک	زيــادی	
ــد	 ــه	دار	می	توانن ــای	خان ــه	خانم	ه ــد	چراک می	کن
ــز	 ــه	ني ــن	حرف ــه،	در	اي ــای	خان ــار	کاره در	کن
فعاليــت	داشــته	باشــند	و	ســفارش	بافــت	گليــم	
بگيرنــد،	همان	طــور	کــه	در	هميــن	کارگاه،	
خانم	هايــی	هســتند	کــه	از	ايــن	راه	زندگــی	خــود	

می	چرخاننــد. را	
شــاکری	در	خصــوص	درآمــد	و	ســود	حاصــل	از	

بافــت	تابلــو	فــرش	و	گليــم	می	گويــد:	درآمــدی	
کــه	حاصــل	می	شــود،	بســتگی	بــه	نــوع	بافــت	
دارد	و	اگــر	بخواهيــم	تابلــو	فــرش	را	مســتقيماً	به	

فــروش	برســانيم،	ســود	خوبــی	دارد.
ــا	 ــی	ب ــاد	مقاومت ــوزه	اقتص ــن	ح ــن	کارآفري اي
اشــاره	بــه	دوره	هايــی	کــه	بــرای	آمــوزش	
ــد،	 ــه	می	ده ــان	ارائ ــه	هنرجوي ــرش	ب ــو	ف تابل
می	گويــد:	آمــوزش	صفرتــا	صــد	تابلــو	فــرش	۲0	
ــد	 ــرد	می	توان ــدازآن،	ف ــرد	و	بع ــان	می	ب روز	زم
ســفارش	بگيــرد	و	وارد	بــازار	کار	شــود	و	بــه	

ــد. ــود	برس ــد	و	س درآم
ــرق	 ــی	ف ــا	قاليباف ــد:	ام ــه	می	کن ــاکری	اضاف ش
کارهــای	 و	 نقشــه	خوانی	 چــون	 می	کنــد،	
تخصصــی	دارد	کــه	فراگيــری	آن	ســه	مــاه	زمان	
می	بــرد	و	بــرای	بافــت	گليــم	هــم	حــدود	دو	مــاه	
ــای	الزم	را	 ــرد	آموزش	ه ــا	ف ــان	الزم	اســت	ت زم

ــد	ســفارش	قبــول	کنــد. فرابگيــرد	و	بتوان
وی	بابيــان	اينکــه	بــا	حمايــت	از	فرش	دســتباف،	
6	شــغل	ايجــاد	و	رونــق	بخشــيده	می	شــود،	
ــد:	نخ	ريســی،	رنگــرزی،	طراحــی،	 اظهــار	می	کن
بافندگــی	و	فــروش	ازجملــه	فعاليت	هايــی	اســت	
ــه	می	شــود	و	 ــه	آن	پرداخت ــه	ب ــن	حرف ــه	در	اي ک
در	صــورت	رونــق،	بــرای	افــراد	زيــادی	می	توانــد	

ــد. ــتغال	زايی	کن اش
ــد:	 ــود	می	گوي ــدات	خ ــی	تولي ــاره	بازارياب وی	درب
فــروش	تابلــو	فرش	هــا	باواســطه	صــورت	
ــه	در	 ــرکت	هايی	ک ــه	ش ــع	ب ــرد	و	درواق می	گي
ايــن	زمينــه	تجــارت	می	کنند،	همــکاری	خــود	را	
ــفارش	ها،	 ــام	س ــد	از	اتم ــم	و	بع ــالم	می	کني اع
ــت	 ــل	را	درياف ــود	حاص ــدی	س ــورت	درص به	ص

می	کنيــم.
ايــن	بانــوی	صنعتگــر	و	توليدکننــده	بابيــان	
اينکــه	شــغل	گليم	بافــی	و	تابلــو	فــرش،	در	
ــک	 ــواده	کم ــاد	خان ــه	اقتص ــه	داری،	ب ــار	خان کن
ــب	 ــال	کس ــه	دنب ــه	ب ــی	ک ــه	بانوان ــد،	ب می	کن
درآمــد	و	اشــتغال	هســتند،	می	گويــد:	ايــن	
فعاليــت	عــالوه	بــر	اينکــه	ســبب	آرامــش	خيــال	
و	ذهــن	می	شــود،	ســوددهی	خوبــی	هــم	بــرای	
ــه	همــراه	مــی	آورد	کــه	چــرخ	 ــواده	ب خــود	و	خان

اقتصــاد	خانــواده	را	می	چرخانــد.
وی	بــا	تأکيــد	بــر	لــزوم	اجرايــی	کــردن	
اقتصــاد	مقاومتــی،	اظهــار	می	کنــد:	افــراد	
دولتــی	 کار	 انتظــار	 در	 تحصيل	کــرده	
ــد	 نباشــند،	بلکــه	بادانــش	خــود	وارد	کار	تولي
شــوند	تــا	بــا	تفکــر	اقتصــاد	مقاومتــی	و	همــت	
ــود	 ــرای	خ ــدی	ب ــع	درآم ــد	منب و	اراده،	بتوانن

ــد. ــب	کنن کس
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امسـال  شـدید  مالـی  بحـران  دلیـل  بـه  اکریـل  پلـی 
چهارشـرکت خـود را منحـل کـرد و ایـن در حالیسـت کـه 
سـهامداران خارج نشـین آن، بی خبـر از وضعیـت کارگران، 
پـای خـود را از حـل ایـن بحـران بیـرون کشـیده انـد. 

شــرکت	پلــی	اکريــل	اصفهــان	شــامل	کارخانه	هــای	پلــی	اســتر،	
اکريليــک يــک، تاپــس، GF، شــرکت اليــاف زاينــده رود و يــک 
نيــروگاه	اســت	کــه	از	چهــار	ســال	پيــش	دچــار	مشــکالت	مالــی	
جــدی	شــد	و	اکنــون	شــرکت	پلــی	اکريــل	اصفهــان	تصميــم	به	
انحــالل	چهــار	شــرکت	زيرمجموعــه	خــود	کــرد.	شــرکت	های	
ــت	 ــتر	هش ــی	اس ــل،		پل ــی	اکري ــتران	پل ــرژی	گس ــی	ان فرع
بهشــت،	جهــان	محصــول	آريــا	و	نيــک	آزمــون	آريــا	کــه	همگی	

ســهامی	خــاص	اســت	منحــل	اعــالم	شــده	اســت.
کارگــران	پلــی	اکريــل	کــه	امســال	بيــش	از	چهــار	تــا	پنج	بــار	به	
نشــانه	اعتــراض	پشــت	درب	اســتانداری	اصفهــان	تجمــع	کردند	
و	در	پــی	ايــن	گاليه	هــا	جلســات	متعــددی	پشــت	درهــای	بســته	
مســئوالن	گرفتــه	شــد	امــا	خروجی	خاصــی	نداشــت	و	گــره	ای	از	

مشــکالت	کارگــران	بــاز	نکرده	اســت.
شــرکت	پلــی	اکريــل	اصفهــان	چنــد	مــاه	پيــش	در	پــی	اعتراض	
کارگــران	اعــالم	کــرد؛	دولــت	وعــده	اعتبــار	40	ميليــارد	تومانــی	
ــط	عمومــی	پلــی	 ــر	رواب ــه	آنهــا	داده	اســت	و	در	آن	زمــان	مدي ب
ــار	 ــزان	اعتب ــن	مي ــص	اي ــرد:	تخصي ــان	ک ــان	بي ــل	اصفه اکري
ــی	اکريــل	را	از	بحــران	اقتصــادی	خــارج	نمی	ســازد. شــرکت	پل
ــا	بخشــی	از	ايــن	اعتبــارات،	 ــا	بيــان	اينکــه	ب محســن	کمالــی	ب
قســمتی	از	حقــوق	کارگــران	کــه	از	خردادمــاه	پرداخــت	نشــده،	
ــتن	 ــه	داش ــا	نگ ــر	پ ــرای	س ــر	ب ــی	ديگ ــود	و	بخش ــی	ش داده	م
قســمت	هايــی	از	کارخانــه	صــرف	مــی	شــود،	امــا	ايــن	اظهــار	
نظــر	وی	در	حالــی	اســت	کــه	تنهــا		۲0	ميليــارد	تومــان	اعتبــار	
ــوق	 ــاه	حق ــا	تيرم ــه	ت ــت	ک ــص	ياف ــا	تخصي ــه	آنه ــی	ب دولت
ــت	۲0	 ــرد	اخ ــدم	پ ــل	ع ــه	دلي ــروز	ب ــويه	و		ام ــران	را	تس کارگ
ــرکت	 ــار	ش ــالل	چه ــل	انح ــی	اکري ــرکت	پل ــارد	دوم،	ش ميلي

ــت. ــرده	اس ــانه	ای	ک ــود	را	رس ــی	خ اصل
شــرکت	پلــی	اکريــل	کــه	تــا	نيمــه	اول	ســال	گذشــته	همچنــان	
ســرپا	بــود	و	از	نيمــه	دوم	ســال	گذشــته	تــا	بــه	امســال	بــا	تغييــر	
مديــران	پــی	درپــی،	در	سراشــيبی	جــدی	بحــران	مالــی	افتــاد	و	

بيــش	از	دو	هــزار	کارگــر	را	خانــه	نشــين	کــرد.

ــا  ــکاری را ب ــه بی ــز بیم ــی نی ــن اجتماع ــی تامی وقت
ــد ــی ده ــر م تاخی

شـرکت	پلـی	اکريـل	اصفهـان	کـه	در	نامـه	ای	کارگـران	خـود	را	
تشـويق	به	دريافت	بيمه	بيکاری	و	بـه	نوعی	کارگـران	را	از	احيای	
دوبـاره	اين	کارخانـه	نااميد	کرده	اسـت،	در	حالی	کـه	کارگران	اين	
کارخانـه	اعالم	کردند	بسـياری	از	همکاران	ما	بـا	مراجعه	به	تامين	
اجتماعی	و	درخواسـت	بيمه	بيـکاری	نيز	چندين	ماه	اسـت،	حقوق	

بيمه	بيـکاری	را	بـا	تاخير	دريافـت	می	کنند.
روح	اهلل	ايمانــی	کــه	بيــش	از	هفــت	ســال	اســت،	در	ايــن	کارخانه	
شــاغل	اســت،	مــی	گويــد:	پــدرم	بازنشســته	ايــن	کارخانــه	اســت	
ــم	 ــه	ه ــم	ک ــاغل	بودي ــه	ش ــن	کارخان ــرادرم	در	اي ــن	و	دو	ب و	م

اکنــون	هــر	ســه	نفــر	مــا	خانــه	نشــين	شــديم.
۲0	ميليـارد	تومانـی	که	از	سـوی	دولـت	در	مرحلـه	اول	تخصيص	
يافـت،	طبق	آئيـن	نامه	9	ميليـارد	تومـان	را	برای	بدهـی	کارگران	

پرداخـت	کرديـم	و	تـا	تيرماه	حقوق	ها	تسـويه	شـد.
ــی	 ــرکت	پل ــل	ش ــر	عام ــر	را	مدي ــک	نف ــار	ي ــر	ب ــت:	ه وی	گف
ــج	 ــا	پن ــار	ت ــش	از	چه ــال	بي ــدود	يکس ــد	و	در	ح ــل	کردن اکري
مديــر	را	تغييــر	دادنــد	چراکــه	هــر	دفعــه	يــک	مديرعامــل	پــول	

ــرد. ــل	می	ک ــف	و	مي ــران	را	حي کارگ
ــز	 ــرادرم	ني ــد	دارم	و	ب ــن	دو	فرزن ــه	م ــالم	اينک ــا	اع ــی	ب 	ايمان
ــاه	 ــش	م ــا	ش ــج	ت ــش	از	پن ــت	بي ــدم	درياف ــت	و	ع ــل	اس متاه
حقــوق،	مشــکالت	عديــده	ای	بــرای	مــا	بــه	وجــود	آورده	اســت،	
ــدام	 ــکاری	اق ــه	بي ــرای	بيم ــون	ب ــه	تاکن ــل	اينک ــه	داد:	دلي ادام

ــود. ــرپا	ش ــه	س ــه	کارخان ــم	ک ــد	داري ــون	امي ــم	چ نکردي

کارخانه پلی اکریل ورشکسته نشده است
عضو	هيئت	اجرايی	شـرکت	پلـی	اکريل	اصفهـان	در	حالی	از	عدم	
ورشکسـتگی	ايـن	کارخانه	سـخن	مـی	گويد	کـه	در	حـال	حاضر	
ايـن	کارخانـه	در	تعطيلـی	کامـل	اسـت	و	بيـش	از	دو	هـزار	کارگر	

بيـکار	هسـتند	و	از	مردادمـاه	حقوق	دريافـت	نکردند.
ــن	 ــی	در	اي ــه	اقدام ــون	چ ــه	تاکن ــا	اينک ــاط	ب ــی	در	ارتب کاويان
حــوزه	انجــام	داديــد،	در	گفــت	و	گــو	بــا	مهــر	افــزود:	پيگيــر	ايــن	

ــم. ــد	داري ــده	امي ــه	آين موضــوع	هســتيم	و	ب
ــت	در	 ــه	از	ســوی	دول ــی	ک ــارد	تومان ــان	داشــت:	۲0	ميلي وی	بي
مرحلــه	اول	تخصيــص	يافــت،	طبــق	آئين	نامــه	9	ميليــارد	تومان	
را	بــرای	بدهــی	کارگــران	پرداخــت	کرديــم	و	تــا	تيرمــاه	حقــوق	
ــد	 ــرای	خري ــر	را	ب ــان	ديگ ــارد	توم ــد	و	11	ميلي ــويه	ش ــا	تس ه
ــل	 ــه	دلي ــه	ب ــم	ک ــه	کردي ــد	هزين ــط	تولي ــای	خ ــات	و	احي قطع
ــه	نشــده	 ــان	هزين ــارد	توم ــوز	۲0	ميلي ــه	دوم	هن اينکــه	در	مرحل

ــف	اســت. ــن	خــط	االن	متوق اســت،	اي
	عضـو	هيئـت	اجرايی	شـرکت	پلـی	اکريل	اصفهـان	در	پاسـخ	به	
اين	سـوال	کـه	چـرا	۲0	ميليـارد	تومـان	که	حـق	کارگران	بـود	را	
صـرف	خـط	توليـدی	کرديـد	که	هـم	اکنون	نيـز	به	حالـت	توقف	

مانـده	اسـت،	ادامـه	داد:	ايـن	تصميم	طبـق	آئين	نامـه	بود.

تغییــر مدیــران پلــی اکریــل بخاطــر بــی انضباطــی 
مالــی عامــل بحــران اقتصــادی کارخانــه شــد

فعال	کارگری	شـرکت	پلـی	اکريل	با	بيـان	اينکه	به	بـورس	رفتن	
چهار	شـرکتی	که	اکنون	منحل	شـده	اسـت،	به	صـورت	صوری	و	
در	جهـت	دريافـت	وام	بود،	بيـان	کرد:	کارخانه	پلـی	اکريل	نزديک	

به	يک	ماه	هسـت	کـه	هيچ	توليـدی	ندارد.
ــل	 ــی	اکري ــه	تازگــی	عضــو	شــورای	پل ــه	ب ــی	ک عليرضــا	خرم
ــت	 ــه	در	دســت	هيئ ــروز	کارخان شــده	اســت،	اظهــار	داشــت:	ام
اجرايــی	اســت	و	هيئــت	اجرايــی	کارگــران	را	تشــويق	بــه	گرفتن	
بيمــه	بيــکاری	کــرده	در	صورتــی	اســت	کــه	بايــد	ايــن	اعــالم	از	

ســوی	ســهامداران	شــرکت	صــورت	بگيــرد	امــا	عمــده	مشــکل	
مــا	ايــن	اســت	کــه	ســهامدار	اصلــی	مــا	يــک	فــرد	عــرب	اســت.
بـه	منظور	نجات	پلـی	اکريل	دو	تا	سـه	نفر	از	هيئـت	اجرايی	قبلی	
را	حـذف	و	افـراد	جديـدی	را	جايگزيـن	کردنـد	کـه	تاکنـون	اقدام	

خاصـی	در	جهت	سـرپا	نگهداشـتن	کارخانه	صـورت	ندادند.
ــارد	تومــان	 ــه	اينکــه	وعــده	تخصيــص	40	ميلي ــا	اشــاره	ب وی	ب
محقــق	نشــد	و	در	واقــع	قــرار	نبــوده	چنيــن	اعتبــاری	تخصيــص	
ــد،	 ــا	ش ــش	اعط ــم	در	دو	بخ ــان	ه ــارد	توم ــد	و	آن	۲0	ميلي ياب
اضافــه	کــرد:	10	ميليــارد	تومــان	از	ســوی	بانــک	ملــی	و	
ــدن	و	تجــارت	 ــت،	مع ــک	صنع ــان	ديگــر	از	بان ــارد	توم 10	ميلي
اختصــاص	يافــت	کــه	ايــن	هزينه	را	صــرف	خــط	توليــدی	کردند	

ــت. ــتاده	اس ــروز	از	کار	ايس ــه	ام ک
ــا	درســت	اســت	کــه	 ــن	ســوال	کــه	آي ــه	اي خرمــی	در	پاســخ	ب
مديــران	پلــی	اکريــل	بــه	دليــل	بــی	انضباطــی	مالــی	مــدام	تغيير	
مــی	کردنــد،	گفــت:	بلــه،	طــی	دو	تــا	ســه	ســال	اخيــر	بيــن	پنــج	
ــئله،	 ــن	مس ــل	همي ــه	دلي ــه	ب ــرد	ک ــر	ک ــر	تغيي ــش	مدي ــا	ش ت

ــار	آســيب	جــدی	شــد. ــه	دچ کارخان
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	بــه	منظــور	نجــات	پلــی	اکريــل	دو	تــا	
ســه	نفــر	از	هيئــت	اجرايــی	قبلــی	را	حــذف	و	افــراد	جديــدی	را	
ــد	کــه	تاکنــون	اقــدام	خاصــی	در	جهــت	ســرپا	 جايگزيــن	کردن
ــی	 ــت	اجراي ــزود:	هيئ ــد،	اف ــه	صــورت	ندادن ــتن	کارخان نگهداش
هيــچ	برنامــه	ای	بــرای	کارگــران	مشــخص	نکــرد	کــه	آيــا	قــرار	
ــد	و	 ــد	مــاه	کارگــران	بيمــه	بيــکاری	دريافــت	کنن ــا	چن اســت	ت
پــس	از	آن	بــه	کارخانــه	بــر	گردنــد	يــا	اينکــه	حقــوق	مــرداد	مــاه	

تــا	کنــون	آنهــا	را	بــا	چــه	برنامــه	ای	مــی	خواهنــد	بپردازنــد.
وی	ادامـه	داد:	اگـر	قرار	اسـت	که	دولـت	با	پرداخت	بيمـه	بيکاری،	
حمايـت	از	کارگـران	کنـد	حق	بيمه	بيـکاری	ايـن	تعـداد	کارگر	را	
صـرف	راه	انـدازی	خط	توليـد	کند	تا	کارگـران	از	آن	بهـره	بگيرند.
ــک	 ــد	ي ــر	روز	مانن ــان	ه ــل	اصفه ــی	اکري ــت	شــرکت	پل وضعي
کالف	ســردرگم	پيچيــده	مــی	شــود	و	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	
ســهامداران	خليــج	نشــين	ايــن	شــرکت	بــا	رهــا	کــردن	مديريت	
ايــن	مجموعــه،	تــوپ	را	در	زميــن	دولــت	انداختــه	و	هــر	روز	بــا	
ــد	تنهــا	قصــد	ســرگم	کــردن	کارگــران	 ــازی	جدي آغــاز	يــک	ب
معتــرض	ايــن	شــرکت	را	دارنــد.	در	چنيــن	شــرايطی	دولــت	بايــد	
از	اختيــارات	قانونــی	خــود	اســتفاده	کــرده	و	بــا	الــزام	ســهامداران	بــه	
حضــور	در	ايــران	و	برگــزاری	جلســات	هــم	انديشــی	يــک	بــار	برای	
هميشــه	بــه	مشــکالت	سلســله	وار	پلــی	اکريــل	را	خاتمــه	دهــد.
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ــا  ــف از بی توجهی ه ــبت های مختل ــه مناس ب
و بی مهری هــا بــه ســرآمدان پژوهــش و 
فنــاوری ســخن گفتــه شــده اســت. هرچنــد 
تأکیدهــا و پیگیری هــای مکــرر رهبــر 
ــا حــدودی  معظــم انقــاب، ســبب شــده ت
بــه جامعــه نخبگانــی توجــه شــود و در 
ســال های اخیــر حمایت هایــی صــورت 
گرفته اســت امــا عرصــه و حــوزه پژوهش 
و فنــاوری کشــور هــم خالــی از اشــکال نیســت و فعــاالن این 
حــوزه بــه دلیــل کــم تجربگــی و نوپایــی دچــار ضعف هایــی 

ــل بررســی اســت. هســتند کــه قاب

ــتاوردهای	 ــا	دس ــنايی	ب ــتای	آش ــبت	و	در	راس ــن	مناس ــه	همي ب
ــدگان	و	نخبــگان	و	 ــا	ســه	نفــر	از	برگزي ــه	بومــی	اســتان،	ب نوآوران
يکــی	از	متوليــان	مهــم	حــوزه	و	فنــاوری	گفتگويــی	داشــتيم	کــه	

ــن	شــرح	اســت: ــه	اي ب
يــک	مختــرع	ســامانه	کنتــرل	و	قرائــت	از	راه	دور	و	فــروش	
اعتبــاری	کنتــور	بــا	بيــان	اينکــه	ســطح	فنــاوری	اختــراع	بــا	توجــه	
ــچ	کجــای	 ــوده	و	در	هي ــن	ب ــاًل	نوي ــع	ســه	ســامانه	کام ــه	تجمي ب
ــادی	 ــا	حــدود	زي ــا	مشــاهده	نمی	شــود،	گفــت:	ايــن	قابليــت	ت دني
هزينه	هــای	مشــتری	را	کاهــش	می	دهــد	و	تمامــی	نيازهــای	

ــد. ــن	می	کن ــول	تأمي ــک	محص ــتری	را	در	ي مش

ــز نشــینی  ــا پشــت می ــاوری ب ــم و فن راه توســعه عل
ــود ــر نمی ش میس

محمــد	حســين	اهلل	دادی	بــا	تأکيــد	بــر	اينکــه	ايــن	سيســتم	جانبی	
نصــب	شــده	در	کنتــور	آب،	مصــرف	آب	را	بــه	صــورت	هوشــمند	و	
منظــم	مديريــت	می	کنــد،	اظهــار	کــرد:	ســطح	فنــاوری	بــا	توجــه	
بــه	تشــخيص	جريــان	معکــوس	در	محصــول	می	توانــد	هــر	گونــه	
برگشــت	آب	ناشــی	از	انشــعابات	غيــر	مجــاز	)ورود	آب	از	انشــعاب	
ــه	ای	 ــورت	لحظ ــه	ص ــور(	را	ب ــت	آب	از	کنت ــاز	و	برگش ــر	مج غي
ــباتی،	 ــت	محاس ــش	دق ــر	افزاي ــالوه	ب ــوده	و	از	ع ــايی	نم شناس

هوشــمندی	محصــول	را	باعــث	شــود.
ــت	 ــاال،	قيم ــت	ب ــمندی،	دق ــات،	هوش ــاالی	اطالع ــت	ب وی	امني
پاييــن	و	تغييــر	پذيــری،	قابليــت	اســتفاده	از	بــرق	شــهری	و	
شارژخورشــيدی	را	از	ويژگــی	منحصــر	بــه	فــرد	ايــن	ســامانه	اعالم	
ــت	 ــن	ســامانه	قابلي ــم	اي ــای	مه ــت:	يکــی	از	ويژگی	ه ــرد	و	گف ک
ــد	بيابان	هــا،	باغ	هــا	و	اماکــن	 ــاط	کــم	دســترس	مانن نصــب	در	نق

ــت. ــت	اس دور	دس
ــی	و	 ــا	کــم	تجربگــی	صنعت ــاوری	م پاشــنه	آشــيل	پژوهــش	و	فن

ــت. ــدی	طرح	هاس ــر	و	ناکارآم ــی	کارب ــم	همت ک
ايــن	مختــرع	و	کارآفريــن	برتــر	بــا	بيــان	اينکــه	ايــن	ســامانه	دارای	
مجــوز	رســمی	از	وزارت	نيــرو	و	مــورد	تأييــد	و	اســتفاده	شــرکت	آب	
ــع	و	 ــاره	موان ــراع	اســت	درب ــت	اخت ــتان	و	دارای	ثب و	فاضــالب	اس
مشــکالت	پژوهشــی	شــرکت	های	دانش	بنيــان،	افــزود:	متأســفانه	
خيلــی	از	مخترعــان	و	مبتکــران	آشــنايی	بــا	بــازار	ندارنــد	و	زمينــه	

ــد. تجــاری	ســازی	محصــول	خــود	را	نمی	دانن
ــوری	را	 ــای	مح ــه	ايده	ه ــا	ب ــب	بی	ج ــوری	و	تعص ــود	مح وی	خ
معضــل	مهــم	برخــی	از	صاحبــان	پژوهــش	و	فنــاوری	بيــان	کــرد	
ــی	 ــم	تجربگ ــا	ک ــاوری	م ــش	و	فن ــيل	پژوه ــنه	آش ــت:	پاش و	گف

ــت. ــدی	طرح	هاس ــر	و	ناکارآم ــی	کارب ــم	همت ــی	و	ک صنعت
اهلل	دادی	بــا	تأکيــد	بــر	اينکــه	راه	توســعه	و	رشــد	علــم	و	فنــاوری	
بــا	پشــت	ميــز	نشــينی	و	خــودکار	دســت	گرفتــن	ميســر	نمی	شــود،	
گفــت:	صبــر،	همــت	مضاعــف	و	ســخت	کوشــی	کليــد	بــاروری	و	

توســعه	يــک	ايــده	فناورانــه	اســت.

تأمین تسهیالت مالی صاحبان ایده
مجيــد	شــريفی،	توليــد	کننــده	متنوع	تريــن	و	ابتکاری	تريــن	انــواع	
نبات	هــای	زعفرانــی	اســتان	قــم	اســت	که	بــا	شــناخت	حرفــه	ای	و	
آگاهانــه	دائقــه	مشــتری	بــه	صــادرات	جهانــی	دســت	يافتــه	اســت.
ــدی	اش	 ــيعی	از	محصــوالت	تولي ــه	حجــم	وس ــان	اينک ــا	بي وی	ب

ــه	و	 ــادا،	فرانس ــان،	کان ــد	آلم ــورهايی	مانن ــه	کش ب
بســياری	از	کشــورهای	حــوزه	خليــج	فــارس،	ترکيــه	
و	آذربايجــان	صــادر	می	شــود،	اظهــار	کــرد:	کيفيــت	
ــوع	و	 ــتی	و	تن ــئونات	بهداش ــل	ش ــت	کام ــاال،	رعاي ب
ــت	ماســت. ــل	موفقي ــا	را	از	عوام ــدی	زيب بســته	بن

ــته	 ــه	توانس ــی	ک ــواد	غذاي ــوزه	م ــن	ح ــن	کارآفري اي
ــت:	در	 ــد،	گف ــم	کن ــر	را	فراه ــی	15	نف ــتغال	زاي اش
طراحــی	بســته	بنــدی	کاال	و	توليــد	نبات	هــای	

ــتيم. ــراع	هس ــت	اخت ــی	دارای	ثب چوب
ابتــکاری	 و	 پژوهشــی	 طرح	هــای	 از	 حمايــت	
از	مهم	تريــن	 بــازده	و	کوچــک	 بنگاه	هــای	زود	

عوامــل	توســعه	اســتان	اســت.
ــر	 ــادرات	غي ــعه	ص ــتغال	و	توس ــاد	اش ــريفی،	ايج ش
نفتــی	را	از	مهم	تريــن	رويکردهــای	خــود	در	ورود	
ــای	 ــاً	ج ــزود:	واقع ــرد	و	اف ــالم	ک ــد	کاال	اع ــه	تولي ب

مباهــات	دارد	کــه	توانســته	ايم	بــا	اشــتغال	زايــی	در	منطقــه	محروم	
و	پرآســيب	اجتماعــی	نيــروگاه	قــم،	وارد	بازارهــای	جهانــی	شــويم.
ــای	زود	 ــکاری	بنگاه	ه ــی	و	ابت ــای	پژوهش ــت	از	طرح	ه وی	حماي
ــان	 ــتان	بي ــعه	اس ــل	توس ــن	عوام ــک	را	از	مهم	تري ــازده	و	کوچ ب
ــان	 ــی	صاحب ــهيالت	مال ــن	تس ــرم	تأمي ــه	نظ ــت:	ب ــرد	و	گف ک
ــه	ســوء	 ــه	کمــک	کــرده	و	زمين ــه	اقتصــاد	جامع ــد	ب ــده	می	توان اي

آســيب	های	اجتماعــی	را	کاهــش	دهــد.

ــوالت  ــه محص ــه ب ــتفاده و توج ــگ اس ــود فرهن نب
ــان ــش بنی دان

مديــر	يکــی	ديگــر	از	شــرکت	های	دانــش	محــور	کــه	در	طراحــی	و	
ســاخت	دســتگاه	گوهرتراشــی	نيمــه	اتوماتيــک	فعاليــت	دارد	گفت:	
ايــن	دســتگاه	در	واقــع	يــک	نــوع	سيســتم	عامــل	جديــد	و	فناورانه	
ــه	 ــبت	ب ــت	و	نس ــتری	اس ــای	انگش ــواع	نگين	ه ــراش	ان ــرای	ت ب

روش	هــای	ســنتی	تــا	5	برابــر	راندمــان	توليــد	دارد.
ــه	 ــراع	دارای	تأييدي ــن	اخت ــه	اي ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــد	بالل مجي
ــراع	 ــت	اخت ــران	و	ثب ــی	اي ــای	علم ــازمان	پژوهش	ه ــمی	از	س رس
اســت	گفــت:	ميــزان	دقــت	و	ظرافــت	دســتگاه	گوهــر	تراشــی	بــا	

ــل	مقايســه	نيســت. ــراش	قاب ــنتی	ت ــای	س روش	ه
ــر	پايــه	 ــا	بيــان	اينکــه	توليــد	ب ــده	جايــزه	علمــی	خوارزمــی	ب دارن
ــی	اســت،	 ــق	اقتصــاد	مقاومت ــن	تحق ــان	عي ــش	بني ايده	هــای	دان
گفــت:	متأســفانه	وجــود	نظــام	ســرمايه	داری،	نگاه	هــای	ســنتی	و	
تنــگ	نظرانــه	راه	خالقيــت	و	فنــاوری	جوانــان	خــوش	فکر	اســتان	

را	بســته	اســت.

ــات کاذب و  ــال هیجان ــه دنب ــن دوران ب ــان در ای جوان
ــند. ــورد نباش ــای بی م ــون و خطاه آزم

وی	بــا	طــرح	ايــن	مطلــب	کــه	کســی	کــه	ثبــت	اختــراع	و	جايــزه	
علمــی	خوارزمــی	دارد،	ديگــر	نيــازی	بــه	اثبــات	خــود	نــدارد،	افزود:	
ــه	هســتند	و	 ــال	ســود	يک	جانب ــه	دنب برخــی	از	ســرمايه	گذارهــا	ب

نــگاه	ســوداگرانه	بــه	مباحــث	علمــی	و	فنــاوری	دارنــد.
ايــن	مختــرع	برگزيــده	صنايــع	دســتی	از	نبــود	فرهنــگ	اســتفاده	و	
توجــه	به	محصــوالت	دانــش	بنيان	گاليــه	کــرد	و	گفت:	متأســفانه	
فرهنــگ	پژوهــش	محــوری	در	قــم	هنجــار	نشــده	و	اغلــب	فــارغ	

التحصيــالن	بــه	دنبــال	شــغل	ثابــت	و	درآمــد	راحــت	هســتند.
باللــی	بــا	بيــان	اينکــه	اســتان	قــم	پتانســيل	های	خوبــی	در	حــوزه	
ــانی	و	 ــع	انس ــه	مناب ــه	ب ــا	ک ــت:	از	آنج ــی	دارد،	گف ــکارات	علم ابت
ــا	و	ايده	هــای	 ــروری	توجهــی	نمی	شــود	هيچــگاه	طرح	ه ــه	پ نخب

ــد. ــی	نمی	رون ــردی	شــدن	و	درآمدزاي ــه	ســمت	کارب ــاوری	ب فن
مديــر	شــرکت	دانــش	بنيــان	آبتيــن	گوهر	افــزار	پيشــرو	بــه	جوانان	
توصيــه	کــرد	در	ايــن	دوران	بــه	دنبــال	هيجانــات	کاذب	و	آزمــون	و	
خطاهــای	بی	مــورد	نباشــند	و	اظهــار	کــرد:	تــا	زمانــی	کــه	درآمــد	
ــود	 ــت	س ــزان	درياف ــا	مي ــاوری	ب ــش	و	فن ــوزه	پژوه ــی	در	ح زاي

ــرد. بانکــی	مقايســه	شــود،	توســعه	اقتصــاد	شــکل	نمی	گي

بنگاه های زود بازده راهبرد ایجاد اشتغال
ــا	 ــاوری،	ب ــوزه	فن ــگان	ح ــان	و	نخب ــا	کارآفرين ــو	ب ــه	گفتگ در	ادام
يکــی	از	متوليــان	و	مديــران	علــم	و	فنــاوری	درخصــوص	نيازهــا	و	

ــم. ــاوری	گفتگــو	کردي مشــکالت	حــوزه	پژوهــش	و	فن
ســيد	حســين	اخــوان	علــوی	بــا	اشــاره	بــه	تاريخچــه	و	ســير	تطــور	
پژوهــش	در	اســتان	گفــت:	حــدود	1۲	ســال	اســت	کــه	اســتان	قــم	
ــه	 ــرای	هفت ــی	ب ــه	صــورت	رســمی	و	گســتره	برنامه	هــای	مدون ب

پژوهــش	تــدارک	ديــده	اســت.
وی	بــا	بيــان	اينکــه	در	ســال	های	اخيــر	پــای	فنــاوری	بــه	مباحــث	
علمــی	و	فنــاوری	بــاز	شــده	اســت،	اظهــار	کــرد:	کاربــردی	شــدن	
ــردم	دوران	 ــی	م ــاوری	در	زندگ ــش	و	فن ــدن	پژوه ــوس	ش و	ملم

ــد. ــی	می	کن ــود	را	ط ــی	خ ابتداي
رئيــس	پــارک	علــم	و	فنــاوری	اســتان	قم	بــا	تأکيــد	براينکه	کشــور	
ــاوری	 ــم	و	فن ــای	عل ــا	و	برآينده ــتفاده	از	مؤلفه	ه ــز	اس ــاره	ای	ج چ
نــدارد،	گفــت:	رويکــرد	ســران	کشــور	بــه	ســمت	تقويــت	و	تکيــه	
زدن	بــر	اقتصــاد	دانــش	بنيــان	اســت	بنابرايــن	هرچنــد	بــه	مــرور	
ــا	و	کمبودهــای	عرصه	هــای	 ــد	نيازه ــا	باالخــره	باي و	تدريجــی	ام
مختلــف	جامعــه	بــا	دســتاوردهای	نخبــگان،	پژوهشــگران	و	

ــد. ــرانجام	برس ــه	س ــان	ب ــش	بني ــرکت	های	دان ــای	ش طرح	ه
دولــت	بــرای	ايجــاد	هــر	شــغل	بايــد	بيــش	از	300	ميليــون	و	حتــی	

تــا	يــک	ميليــارد	تومــان	ســرمايه	گــذاری	کند.
اخــوان	علــوی	بــا	اشــاره	بــه	بحــران	بيــکاری	در	جامعــه	گفــت:	در	
حــال	طبيعــی	دولــت	بــرای	ايجــاد	هــر	شــغل	بايــد	بيــش	از	300	
ميليــون	و	حتــی	تــا	يــک	ميليــارد	تومــان	ســرمايه	گــذاری	کنــد.

ــا	اعــالم	اينکــه	تنهــا	راه	مبــارزه	بــا	بحــران	بيــکاری	توجــه	 وی	ب
ــاد	 ــازده	و	اقتص ــک	زود	ب ــای	کوچ ــر	بنگاه	ه ــذاری	ب ــرمايه	گ و	س
خــرد	اســت،	گفــت:	بــه	طــور	ميانگيــن	يــک	کارگاه	دانــش	محــور	
ــق	 ــا	تزري ــد	ب ــرده	می	توان ــل	ک ــان	تحصي ــت	کارآفرين ــا	مديري ب
تســهيالت	50	ميليــون	تومانــی	بــرای	ســه	نفر	شــغل	پايــدار	ايجاد	

ــد. کن
اخــوان	علــوی	بــا	اعــالم	اينکــه	افق	هــای	روشــنی	بــرای	حمايــت	
ــيم	 ــان	ترس ــش	بني ــرکت	های	دان ــای	ش ــتفاده	از	توانمندی	ه و	اس
ــش	 ــرکت	های	دان ــات	ش ــا	و	تجربي ــت:	طرح	ه ــت	گف ــده	اس ش
ــال	 ــان	آرام	آرام	در	ح ــگان	و	کارآفرين ــای	نخب ــان	و	توانمندی	ه بني

ــم	اســت. ــوذ	در	نيازمندی	هــای	اســتان	ق ــر	گــذاری	و	نف تأثي
ــه	اقتصــاد	 ــزوم	توجــه	ب ــه	هرحــال	آنچــه	کــه	مبرهــن	اســت	ل ب
غيرنفتــی	بــا	محوريــت	اقتصــاد	دانــش	بنيــان	هســتيم.	اقتصــادی	
ــده	 ــان	و	برآم ــش	بني ــرکت	های	دان ــت	از	ش ــد	حماي ــه	نيازمن ک
ــه	و	 ــن	توج ــا	همي ــت.	ب ــگاهی	اس ــرآمدان	دانش ــگان	و	س از	نخب
ــای	اقتصــادی	و	 ــا	و	ضعف	ه ــم	تجربگی	ه ــه	ک ــت	ک ــت	اس اهمي
حتــی	دانشــی	فنــاوران	و	نخبــگان	برطــرف	شــده	و	می	تواننــد	وارد	

ــازار	کشــور	شــوند. ــد	و	ب عرصــه	تولي
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شــرایط جغرافیایی و همســایگی بــا چهار 
کشــور خارجــی، آذربایجــان غربــی را در 
ــرار  ــا ق ــا اروپ ــران ب ــاط ای ــاهراه ارتب ش
ــت و  ــد تقوی ــه نیازمن ــاهراهی ک داده، ش
ــه  ــرزی منجمل ــای م ــه ظرفیت ه ــه ب توج

ــت.  ــل اس راه و ری

ايــن	اســتان	از	شــمال	بــا	جمهــوری	آذربايجــان	و	از	غــرب	
ــورت	 ــه	ص ــز	ب ــايه	و	ني ــه	همس ــراق	و	ترکي ــورهای	ع ــا	کش ب
ــا	کشــور	ارمنســتان	هــم	مــرز	اســت	تنهــا	اســتان	 غيرمســتقيم	ب
ــت. ــوردار	اس ــی	برخ ــرزی	باالي ــت	م ــن	ظرفي ــه	از	چني ــور	ک کش
ــل	دارا	 ــترک	به	دلي ــرز	مش ــر	م ــا	۸91	کيلومت ــی	ب ــان	غرب آذربايج
ــی	 ــه	مــرزی	و	9	گمــرک	مــرزی	پتانســيل	باالي ــج	پايان ــودن	پن ب
ــا	در	 ــوص	اروپ ــه	خص ــی	ب ــای	جهان ــه	بازاره ــی	ب ــرای	دسترس ب
کشــور	دارد	امــا	تاکنــون	ايــن	ظرفيــت	مــرزی	مــورد	توجــه	واقعــی	

ــه	اســت. ــرار	نگرفت ق
در	حــال	حاضــر	راه	هــای	زمينــی	ارتبــاط	بــا	اروپــا	از	طريق	جــاده	و	
ريــل	همچنيــن	مبــادی	اصلــی	ورود	و	خــروج	زمينی	کاال	و	مســافر	
از	کشــور	بــه	اروپــا	و	بالعکــس	در	آذربايجــان	غربــی	فراهــم	اســت	
و	زيــر	ســاخت	هايی	کــه	متناســب	بــا	ايــن	امــور	در	اســتان	ايجــاد	
ــادی	 ــی	و	اقتص ــر	جغرافياي ــم	نظي ــای	ک ــار	مزيت	ه ــده	در	کن ش
ــارت	و	 ــم	تج ــای	مه ــی	از	کانون	ه ــه	يک ــی	را	ب ــان	غرب آذربايج

صــادرات	کشــور	تبديــل	کــرده	اســت.
	

فعالیــت 14 گمــرک و بازارچــه مــرزی در آذربایجــان 
غربــی

فعاليــت	14	گمــرک	و	بازارچــه	در	نــوار	مــرزی	شــمال	و	
غــرب	آذربايجــان	غربــی	افق	هــای	روشــنی	را	در	زمينــه	
ــاد	 ــی	ايج ــن	الملل ــادی	بي ــط	اقتص ــعه	رواب ــادرات	و	توس ص
کــرده،	بــا	اجــرای	سياســت	و	برنامه	هــای	مربــوط	بــه	
ــر	 ــال	های	اخي ــی	در	س ــر	نفت ــای	غي ــت	صــادرات	کااله تقوي
ــواره	ســير	 ــرزی	اســتان	هم ــادی	م ارزش	کل	صــادرات	از	مب

ــت. ــته	اس ــودی	داش صع
ــرکات	 ــا	و	گم ــعه	پايانه	ه ــاماندهی	و	توس ــای	س ــرای	طرح	ه اج
ــه،	عــراق	و	جمهــوری	 ــل	ترکي ــی	در	مقاب رســمی	آذربايجــان	غرب
آذربايجــان	طــی	ســال	های	اخيــر	منجــر	بــه	قــرار	گرفتــن	پايانــه	
ــی	 ــال	زمين ــرک	فع ــع	10	گم ــت	در	جم ــن	پلدش ــرزی	تمرچي م
ــای	 ــرای	طرح	ه ــاد	و	اج ــود	ايج ــن	وج ــا	اي ــی	ب ــده	ول ــور	ش کش
زيرســاختی	در	پايانه	هــای	مــرزی	از	جملــه	تمرچيــن	بــا	مشــارکت	
بخــش	دولتــی	و	خصوصــی	همچنــان	ادامــه	داشــته	تــا	اســتان	بــه	
ــی	در	کشــور	 ــی	و	صادرات ــی	خــود	در	بخــش	ترانزيت ــگاه	واقع جاي

ــد. دســت	ياب
کارشناســان	اقتصــادی	معتقدنــد	کــه	در	کنــار	ايــن	مزيــت	بــزرگ،	
ســرمايه	گــذاری	بــرای	توســعه	خطــوط	آهــن	و	اتصــال	راه	آهــن	
مراغــه	بــه	اروميــه	و	گســترش	آن	تــا	راه	آهــن	رازی	فضــای	بهــره	
ــا	را	 ــه	تبــع	آن	اروپ ــه	و	ب ــا	ترکي ــران	ب ــی	اي گيــری	از	ظرفيــت	ريل
بهبــود	می	بخشــد	و	زمينــه	را	بــرای	رشــد	تجــارت	مــرزی	فراهــم	

می	کنــد.
وجــود	دو	فــرودگاه	در	شــهرهای	اروميــه	و	خــوی	نيــز	از	
ــوب	 ــرزی	محس ــادرات	م ــعه	ص ــرای	توس ــم	ب ــای	مه ظرفيت	ه

. د می	شــو
گمرک	هــای	مــرزی	اســتان	آذربايجــان	غربــی	شــامل	مــرز	
زمينــی	پلدشــت	و	بــازرگان	در	شــمال،	رازی	و	ســرو	در	مرکــز	و	مرز	
تمرچيــن	در	جنــوب	اســتان	اســت	کــه	تمرچيــن	با	کشــور	عــراق	و	
پلدشــت	بــا	جمهــوری	خودمختــار	نخجــوان	جمهــوری	آذربايجــان	
هــم	مــرز	بــوده	و	ســه	مــرز	بــازرگان،	ســرو	و	رازی	دروازه	عبــور	و	

مــرور	و	تجــارت	بــا	کشــور	ترکيــه	اســت.

	یــک میلیــون و 392 هزارتــن کاال از آذربایجــان 
ــد ــادر ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ــی ب غرب

رئيــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	آذربايجــان	
ــون	و	39۲	هــزار	و	465	 ــی	از	صــدور	بيــش	از	يــک	ميلي غرب
تــن	کاال	از	اســتان	بــه	خــارج	از	کشــور	طــی	ســالجاری	خبــر	

داد.
ــالجاری	 ــدای	س ــه	از	ابت ــان	اينک ــا	بي ــکندری	ب ــر	صــادق	اس جعف
تاکنــون	بيــش	از	يــک	ميليــون	تــن	کاال	بــه	خــارج	از	کشــور	صادر	
شــده	اســت	افــزود:	ارزش	دالری	ايــن	کاالهــا	39۸	ميليــون	و	330	

هــزار	بــرآورد	شــده	اســت.
ــتان	و	 ــتان،	گرجس ــه،	افغانس ــراق،	ترکي ــه	ع ــان	اينک ــا	بي وی	ب
ترکمنســتان	کشــورهای	مقصــد	کاالهــای	صادراتــی	بودنــد،	افزود:	
عــراق	بــا	54	درصــد،	ترکيــه	17	درصــد،	افغانســتان	بــا	۲.5	درصــد	
ــی	کــه	بيشــتر	شــامل	 ســه	کشــور	اول	مقصــد	کاالهــای	صادرات
ســيب،	کــف	پــوش،	مصنوعــات،	ســيمان	از	مهمتريــن	کاالهــای	

ــود،	هســتند. صادراتــی	در	ســالجاری	ب
ــان	اينکــه	در	ايــن	مــدت	477	هــزار	و	939	تــن	 ــا	بي اســکندری	ب
کاال	نيــز	از	طريــق	گمــرکات	اســتان	وارد	کشــور	شــده	اســت	گفت:	
ــزار	 ــون	و	907	ه ــز	757	ميلي ــی	ني ــای	واردات ارزش	دالری	کااله

ــود. ب
ــی،	 ــان	غرب ــارت	آذربايج ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئي
ــک	 ــتان	ي ــد،	گرجس ــج	درص ــوادور	پن ــد،	اک ــا	60	درص ــه	ب ترکي
ــک	درصــد	را	از	کشــورهای	هــدف	واردات	 درصــد	و	کاســتاريکا	ي
برشــمرد	و	گفــت:	مــوز،	کولــرگازی،	موتــور	آسانســور	نيــز	از	عمــده	

ــد. ــی	بودن ــای	واردات کااله
اســکندری	بــا	تاکيــد	بــر	ايجــاد	بازارهــای	جديــد	صادراتی	بــه	ويژه	
در	حــوزه	محصــوالت	کشــاورزی	گفــت:	در	گذشــته	ســيب	اســتان	
ــون	 ــا	هم	اکن ــد	ام ــراق	صــادر	می	ش ــمال	ع ــراق	و	ش ــه	ع ــا	ب تنه
بازارهــای	جديــد	صادراتــی	همچــون	هنــد	و	پاکســتان	ايجاد	شــده	

اســت.
ــی	 ــان	غرب ــارت	آذربايج ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئي
گفــت:	امســال	از	لحــاظ	ميــزان	تنــاژ	صادراتــی	نســبت	بــه	ســال	
گذشــته	شــاهد	افزايــش	15	درصــدی	در	اســتان	آذربايجان	غربــی	

هســتيم.
اســکندری	گمــرک	پيرانشــهر،	اروميــه،	بــازرگان	و	خــوی	
بــه	همــراه	بازارچــه	مــرزی	پيرانشــهر	و	کليــه	سردشــت	
ــه	 ــرد	ک ــام	ب ــتان	ن ــرزی	اس ــای	م ــرکات	و	بازارچه	ه را	از	گم
بيشــترين	صــادرات	را	در	ايــن	مــدت	داشــتند	و	افــزود:	گمــرک	
ــه،	خــوی،	ســرو	و	بازارچه	هــای	مــرزی	ســاری	 ــازرگان،	ارومي ب
ــدت	 ــن	م ــترين	واردات	را	در	اي ــز	بيش ــن	ني ــو،	رازی	و	تمرچي س

ــتند. ــان	داش زم

ــرک  ــادرات از گم ــی ص ــدی وزن ــش 7 درص 	افزای
ــازرگان ب

مديرگمــرک	مرزبــازرگان	نيــز	گفــت:	امســال	در	9	ماهه	ســالجاری	
ميــزان	صــادرات	از	گمــرک	بــازرگان	در	مقايســه	بــا	مــدت	مشــابه	
ســال	قبــل	از	نظــر	وزن	در	حــدود	7	درصــد	افزايــش	داشــته	اســت.
ــن	 ــان	هــزار	ت ــن	مــدت	زم ــان	اينکــه	در	اي ــا	بي ــان	ب ــادر	انصاري ن
ــرک	صــادر	 ــن	گم ــون	دالر	از	اي ــه	ارزش	37	ميلي ــی	ب کاالی	ايران
شــده	اســت	افــزود:	در	ايــن	زمينــه	965	هــزار	تــن	کاالی	ايرانــی	
ســاير	گمــرکات	کشــور	بــه	ارزش	964	ميليــون	دالر	نيــز	از	طريــق	

ــازرگان	از	ايــران	خــارج	شــده	اســت. گمــرک	ب
مديرگمــرک	مرزبــازرگان	گفــت:	همچنيــن	در	طــی	هميــن	مــدت	
ــن	 ــق	اي ــون	دالر	از	طري ــه	ارزش	639	ميلي ــن	کاال	ب ــزار	ت 36۸	ه
ــده	 ــورمان	ش ــی	وارد	کش ــزرگ	زمين ــرک	ب ــن	گم ــرک	دومي گم

ــت. اس
انصاريــان	بــا	اشــاره	بــه	رشــد	تــردد	مســافران	از	ايــن	گمــرک	طی	
ــزار	 ــداد	۸9۸	ه ــه	امســال	تع ــه	ماه ــدت	ن ــزود:	در	م ــالجاری	اف س
۲47	نفــر	مســافر	از	ايــن	گمــرک	تــردد	کرده	انــد	کــه	در	مقايســه	
بــا	مــدت	مشــابه	ســال	قبــل	تعــداد	مســافران	5	درصــد	افزايــش	

داشــته	اســت.
وی	گفــت:	در	طــی	نــه	مــاه	گذشــته	امســال	هــم	تعــداد	۲44	هــزار	
ــردد	 ــازرگان	ت ــوس	و	ســواری	از	گمــرک	ب ــون،	اتوب دســتگاه	کامي
ــوده	اســت. کرده	انــد	کــه	بطــور	ميانگيــن	روزانــه	۸۸5	دســتگاه	ب
انصاريــان	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	در	ايــن	مــدت	زمــان	درآمــد	عمومی	
گمــرک	بــازرگان	بــا	60	درصــد	افزايــش	بــه	۲75	ميليــارد	تومــان	
ــور	 ــراش،	ســنگ	های	اکوســين،	موت رســيد	گفــت:	ماشــين	های	ت
ــترين	 ــا	بيش ــات	تريلره ــزا	و	قطع ــز،	اج ــنگ	منگن ــس،	س گيربک

ميــزان	صــادرات	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	انــد.
ــتان،	 ــتان،	افغانس ــتان،	گرجس ــازرگان،	ارمنس ــرک	مرزب مديرگم
ــتان	 ــيه،	آذربايجــان	و	تاجيکس ــراق،	روس ــه،	ع ــتان،	ترکي ترکمنس
ــی	 ــی	آذربايجــان	غرب ــای	صادرات را	از	کشــورهای	مقدصــد	کااله

ــمرد. برش
	

تــردد بیــش از 2 میلیــون مســافر از پایانه هــای 
ــی ــان غرب ــرزی آذربایج م

مديــرکل	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	آذربايجــان	غربــی	نيز	
از	تــردد	دو	ميليــون	و	۲۲7	هــزارو	303	مســافر	در	طــول	10	ماهــه	
ــه	 ــت:	پايان ــر	داد	و	گف ــرزی	اســتان	خب ســالجاری	از	پايانه	هــای	م
مــرزی	بــازرگان	بــا	977	هــزار	و	9۲	مســافر	بيشــترين	آمــار	را	بــه	

خــود	اختصــاص	داده	اســت.
ــردد	۲54	 ــه	ت ــاره	ب ــا	اش ــن	ب ــری	همچني ــی	اکب ــين	عل عبدالحس
ــبب	 ــه	س ــزود:	ب ــدت	اف ــن	م ــول	اي ــاوگان	در	ط ــزار	و	755	ن ه
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تعطيلــی	يــک	ســاله	پايانــه	ســرو	تــردد	مســافر	از	مرزهای	
ــته	اســت. ــج	درصــد	کاهــش	داش ــتان	پن ــن	اس اي

ــای	 ــود	در	پايانه	ه ــاخت	های	موج ــوص	زيرس وی	در	خص
مــرزی	اســتان	گفــت:	بــزودی	طــرح	جامــع	پايانــه	
مرزيــرازی	خــوی	وارد	فــاز	اجرايــی	می	شــود	بــرای	اجــرای	
ايــن	طــرح	جامــع	اعتبــاری	افــزون	بــر	50	ميليــارد	ريــال	

ــار	پيــش	بينــی	شــده	اســت. اعتب
ــاری	آن	 ــن	13.5	هکت ــان	اينکــه	زمي ــا	بي ــری	ب ــی	اکب عل
ــا	توجــه	 در	ســال	گذشــته	مــورد	تملــک	قــرار	گرفــت	و	ب
بــه	اتمــام	طــرح	مطالعاتــی	بــه	زودی	عمليــات	اجرايــی	آن	
ــا	تکميــل	طــرح	جامــع	پايانــه	 آغــاز	می	شــود	ادامــه	داد:	ب
ــه	 ــر	ب ــال	حاض ــه	در	ح ــه	ک ــن	پايان ــری	اي ــرزی،	کارب م
ــه	مســافری	از	آن	اســتفاده	می	شــود	تجــاری	 ــوان	پايان عن
نيــز	خواهــد	شــد،	بــه	هميــن	دليــل	مســير	موجــود	جــاده	
خــوی	-	قطــور	-	رازی	نيــز	در	حــال	بازســازی	و	بهســازی	

اســت.
ــتان	 ــرزی	اس ــای	م ــعه	پايانه	ه ــه	توس ــان	اينک ــا	بي وی	ب
مــورد	تاکيــد	و	توجــه	قــرار	دارد	اظهارداشــت:	همچنيــن	در	
ــه	مــرزی	رازی	خــوی،	طــرح	توســعه	ای	 ــار	طــرح	پايان کن
پايانــه	مــرزی	تمرچيــن	بــا	در	نظــر	گرفتــن	11.5	ميليــارد	
ريــال	اعتبــار	و	تکميــل	طــرح	جامــع	پايانــه	مرزی	پلدشــت	

بــا	77	ميليــارد	ريــال	اعتبــار	در	دســت	اقــدام	اســت.
ــرداری	از	 ــره	ب ــا	به ــه	ب ــر	اينک ــد	ب ــا	تاکي ــری	ب ــی	اکب عل
ــده	 ــتان	در	آين ــرزی	اس ــای	م ــعه	پايانه	ه ــای	توس طرح	ه
نزديــک	تحــوالت	چشــمگيری	را	در	رونــد	مبــادالت	
ــب	 ــی	موج ــای	زمين ــن	مرزه ــق	اي ــی	از	طري ــن	الملل بي
خواهــد	شــد،	افــزود:	پنــج	مــرز	از	۲3	مــرز	زمينــی	کشــور	
ــهم	۲3	 ــان	از	س ــه	نش ــرار	دارد	ک ــی	ق ــان	غرب در	آذربايج
درصــدی	ايــن	اســتان	از	نظــر	دارا	بــودن	تعــداد	مرزهــای	

ــت. ــور	اس ــال	در	کش ــی	فع زمين
	

پایانــه مرزی بــازرگان رتبــه نخســت واردات و 
صــادرات کشــور را دارد

علــی	اکبــری	بــا	اشــاره	بــه	اهميــت	پايانه	مــرزی	بــازرگان	
ــن	 ــد:	اي ــادآور	ش ــه	ي ــاری	منطق ــادالت	تج ــعه	مب در	توس
مــرز	در	رتبه	هــای	نخســت	واردات	و	صــادرات	کشــور	
قــرار	دارد	و	يکــی	از	مهمتريــن	داليــل	آن	تکميل	و	توســعه	

زيرســاخت	ها	در	آن	اســت.
وی	بــا	بيــان	اينکــه	تکميــل	زيرســاخت	ها	و	کيفــی	ســازی	
خدمــات	در	پايانه	هــای	مــرزی	يکــی	از	سياســت	های	
اصلــی	ســازمان	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	
ــالن	 ــاخت	س ــرح	س ــرد:	ط ــه	ک ــی	رود،	اضاف ــمار	م ــه	ش ب
مســافری	پايانــه	مــرزی	ســرو	در	مســاحتی	معــادل	9	هــزار	
ــع	 ــع	امســال	آغــاز	شــده	کــه	4600	مترمرب و	700	مترمرب
مربــع	مســاحت	زيربنــا	شــامل	ســاختمان	دو	طبقه	اســت	و	
مابقــی	نيــز	بــه	محوطــه	و	تاسيســات	زيربنايــی	اختصاص	

خواهــد	يافــت.
ــرای	 ــی	ب ــغ	اختصاص ــرد:	مبل ــه	ک ــری	اضاف ــی	اکب عل
ســاخت	ســالن	مســافری	پايانــه	مــرزی	ســرو	1۲	ميليــارد	
ــام	 ــای	انج ــه	ريزی	ه ــاس	برنام ــه	براس ــت	ک ــان	اس توم
ــا	۲5	مــاه	آينــده	ســاخته	و	تحويــل	اداره	کل	 ــد	ت شــده	باي

ــود. ــاده	ای	ش ــل	ج ــل	و	نق ــداری	و	حم راه
ــاده	ای	آذربايجــان	 ــل	ج ــداری	و	حمــل	و	نق ــرکل	راه مدي
ــال	اســت	 ــی	در	اســتان	فع ــن	الملل ــی	46	شــرکت	بي غرب
گفــت:	افزايــش	ســطح	خدمــات	و	گســترش	فــروش	بليط	

ــت. ــازمان	اس ــن	س ــت	های	اي ــی	از	سياس اينترنت
امــا	با	وجــود	ايــن	همــه	ظرفيــت	و	پتانســيل	بــاالی	مرزی	
ــت	 ــا	مزي ــادالت	اقتصــادی	متناســب	ب ــزان	حجــم	مب مي
ــرای	 ــز	و	مســئوالن	ب ــی	ني ــرزی	آذربايجــان	غرب هــای	م
ــه	 ــژه	ای	ب ــگاه	وي ــد	ن ــن	شــرايط	باي ــزون	اي ــود	روز	اف بهب

منطقــه	داشــته	باشــند.
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بــر اســاس اعــام کارشناســان پلیــس راه 
ــتان  ــات اس ــد تصادف ــتان ۳0 درص لرس
ــر  ــه محــور اســام آباد - پلدخت ــوط ب مرب
ــا تنهــا هفــت متــر  اســت، جــاده ای کــه ب
ــا و  ــش ه ــی نفتک ــه واژگون ــرض صحن ع

ــت.  ــراش اس ــات دلخ تصادف

ــور	 ــه	از	مح ــيله	نقلي ــزار	وس ــش	ه ــور	ش ــاهد	عب ــه	ش روزان
ــردد	 ــزان	ت ــن	مي ــی	از	اي ــتيم،	بخش ــر	هس ــالم	آباد	-	پلدخت اس
ــای	 ــه	نفت	کش	ه ــنگين	ازجمل ــه	س ــايل	نقلي ــه	وس ــوط	ب مرب

ــت. ــی	اس عراق
عــالوه	بــر	وقــوع	تصادفــات	دل	خــراش	در	ايــن	محــور	همــواره	
شــاهد	آلودگی	هــای	زيســت	محيطی	خــاک،	آب	رودخانــه	و	
...	درپــی	واژگونــی	نفت	کش	هــای	عراقــی	در	ايــن	منطقــه	
ــن	محــور	 ــض	اي ــل	ضــرورت	تعري ــن	عوام ــه	اي ــتيم	و	هم هس
مواصالتــی	کــه	تنهــا	هفــت	متــر	عــرض	دارد	را	روشــن	

. می	کنــد
	

تعریض جاده باید تسریع یابد
مصطفــی	ملکــی	معــاون	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	
جــاده	ای	لرســتان	بــا	اشــاره	بــه	ميــزان	تــردد	روزانــه	در	محــور	
اســالم	آباد	-	پلدختــر	اظهــار	داشــت:	روزانــه	شــاهد	تــردد	

ــتيم. ــور	هس ــن	مح ــه	در	اي ــيله	نقلي ــزار	وس ــش	ه ش
ــه	 ــوط	ب ــردد	مرب ــزان	ت ــن	مي ــد	اي ــت:	50	درص ــان	داش وی	بي

ــت. ــنگين	اس ــه	س ــايل	نقلي وس
ــتان	در	 ــاده	ای	لرس ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق ــاون	اداره	کل	راه مع
ادامــه	ســخنان	خــود	بــا	بيــان	اينکــه	ايــن	محــور	ظرفيــت	ايــن	
ــی	 ــت:	اقدامات ــدارد	گف ــه	را	ن ــايل	نقلي ــردد	وس ــزان	حجــم	ت مي
ــه	 ــتور	کار	قرارگرفت ــور	در	دس ــن	مح ــازی	اي ــوزه	ايمن	س در	ح

اســت.
ملکــی	بابيــان	اينکــه	بااين	وجــود	کار	اساســی	واصلــی،	توســعه	
ــن	 ــرد:	اي ــوان	ک ــن	محــور	اســت،	عن ــردن	اي ــار	خطــه	ک و	چه

ــد	در	اســرع	وقــت	صــورت	گيــرد. اقــدام	باي
	

معضلی به نام آلودگی نفتی
مهــرداد	فتحــی	بيرانونــد	مديــرکل	محيط	زيســت	لرســتان	

نيــز	در	ايــن	رابطــه	در	ســخنانی	بــا	اشــاره	بــه	واژگونــی	
ــی	در	محــور	اســالم	آباد	 ــواد	نفت ــل	م ــی	حام کاميون	هــای	عراق
ــی،	 ــواد	نفت ــا		ورود	م ــفانه	ب ــت:	متأس ــار	داش ــر	اظه -	پلدخت
ــت	محيطی	در	 ــی	زيس ــاهد	آلودگ ــيميايی	ش ــی	و	ش هيدروکربن

ــتيم. ــه	هس ــن	منطق اي
ــی	 ــب	آلودگ ــی	موج ــواد	نفت ــن	م ــه	ورود	اي ــان	اينک وی	بابي
شــديد	خــاک	و	همچنيــن	از	بيــن	رفتــن	آبزيــان	در	رودخانــه	
ــی	 ــا	واژگون ــن	ب ــرد:	همچني ــوان	ک ــت،	عن ــده	اس ــه	ش منطق
ايــن	کاميون	هــای	نفتــی	شــاهد	مســموميت	های	ناشــی	
ــاورزان	 ــط	کش ــی	توس ــوده	نفت ــاورزی	آل ــرف	آب	کش از	مص

ــتيم. هس

کمبود اعتبار بهانه همیشگی مسئوالن
مريــدی	معــاون	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	لرســتان	نيــز	در	
رابطــه	بــا	اقدامــات	صــورت	گرفتــه	بــرای	بازســازی	ايــن	محــور	
مواصالتــی	اظهــار	داشــت:	طــی	ســال	های	گذشــته	حــدود	16	
ــار	 ــورت	چه ــر	را	به	ص ــاد	-	پلدخت ــالم	آب ــور	اس ــر	از	مح کيلومت

ــم. ــی	کرده	اي ــه	اجراي خط
ــتور	کار	 ــز	در	دس ــروژه	ني ــن	پ ــه	اي ــه	مناقص ــان	اينک وی	بابي
ــوده	 ــدود	ب ــه	مح ــارات	ک ــه	اعتب ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــه	ام قرارگرفت
مناقصــات	نيــز	به	صــورت	محــدود	اســت،	عنــوان	کــرد:	
ــب	 ــر	از	ايــن	محــور	در	قال ــا	پنــج	کيلومت هرســال	حــدود	چهارت

مناقصــه	اجرايــی	می	شــود.
ــه	 ــان	اينک ــتان	بابي ــازی	لرس ــاون	اداره	کل	راه	و	شهرس مع
۸6	کيلومتــر	از	ايــن	محــور	بــرای	چهــار	خطــه	شــدن	
ــرای	 ــاز	ب ــار	موردني ــرد:	اعتب ــح	ک ــت،	تصري ــده	اس باقی	مان
اجــرای	ايــن	بخــش	از	پــروژه	حــدود	۲00	ميليــارد	تومــان	

ــت. اس

امید استاندار به نامه وزیر راه!
ــت	 ــه	وضعي ــز	در	رابط ــتان	ني ــتاندار	لرس ــد	اس ــنگ	بازون هوش
ــتور	 ــی	از	دس ــت:	يک ــار	داش ــر	اظه ــالم	آباد	-	پلدخت ــور	اس مح
کارهــای	جلســه	وزيــر	راه	و	شهرســازی	بــا	نماينــدگان	بررســی	

ــود. ــن	محــور	ب اي
وی	بابيــان	اينکــه	در	ايــن	راســتا	نامــه	ای	بــه	وزيــر	راه	و	
شهرســازی	نوشــته	ايم،	گفــت:	وزيــر	دســتوراتی	در	ايــن	رابطــه	

ــد. ــه	برس ــه	نتيج ــم	ب ــه	اميدواري ــد	ک دادن
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پاالیشگاهکرمانشاهدرگیروداراماواگرها/ازبدهیتامزایدهوواگذاری
پاالیشــگاه  واگــذاری  موضــوع 
ــدگان  ــی نماین ــبب نگران ــاه س کرمانش
ــاه  ــتان کرمانش ــردم اس ــیاری از م و  بس

شــده اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــاه، نام ــگاه کرمانش پاالیش
ایــن روزهــا بیشــتر از قبــل شــنیده 
از  خبــر  کــه  شــنیده هایی  می شــود 
واگــذاری آن دارد و نگاه هــا بــه ســرانجام این پاالیشــگاه 9۴ 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان دوخت ــاله اس س

تصميــم	دولــت	بــرای	واگــذاری،	بــا	ايــن	توجيــه	صــورت	گرفته	که	
پااليشــگاه	کرمانشــاه	ضــرر	و	زيــان	زيــادی	داشــته	و	بدهی	هــای	
ميليــاردی	بــاالآورده	اســت،	مســئله	ای	کــه	انتقــاد	مجمــع	
نماينــدگان	اســتان	را	در	پــی	داشــت	و	بــا	عکس	العمــل	و	اعتــراض	
ــرو	شــد.			 ــه	ُطــُرق	مختلــف	روب مــردم	و	مقامــات	ارشــد	اســتان	ب
موقعيــت	نابســامان	اســتان	کرمانشــاه	از	نظــر	بيکاری،	آســيب	های	
اجتماعــی،	معيشــتی،	درآمــد	پاييــن،	اعتيــاد،	فقر	و	فســاد	بر	کســی	
پوشــيده	نيســت	و	واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	نيز	دغدغــه	اين	
ــه	نوعــی	معيشــت	 روزهــای	کارگــران	و	شــهروندانی	شــده	کــه	ب
زندگــی	خــود	را	از	ِقَبــل	کار	در	ايــن	مجموعــه	می	گذراننــد	و	اکنــون	

نگــران	از	واگــذاری	پااليشــگاه	و	آينــده	خــود	هســتند.
پااليشــگاه	کرمانشــاه	قدمتــی	قريب	بــه	يــک	قــرن	دارد	و	در	دوران	
جنــگ	تحميلــی	هفــت	بــار	آمــاج	بمبــاران	رژيــم	بعثــی	شــد	امــا	
ــظ	 ــال	ها	حف ــن	س ــود	را	در	اي ــتراتژيک	خ ــت	اس ــواره	موقعي هم

کــرده	اســت.
آنچــه	بيشــتر	از	بحــث	واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	توجه	هــا	را	
بــه	خــود	معطــوف	داشــته	نحــوه	واگــذاری	ايــن	پااليشــگاه	اســت	
ــه	گفتــه	برخــی	کارشناســان	و	نماينــدگان	اســتان	 ــه	طوريکــه	ب ب

قيمــت	واگــذاری،	کارشناســی	و	منصفانــه	نيســت.

ــر در  ــراد موث ــا و اف ــه زوای ــازی هم ــفاف س ــزوم ش ل
ــاه ــگاه کرمانش ــذاری پاالیش واگ

ــده	 ــش	نماين ــا	واکن ــاه	ب ــگاه	کرمانش ــذاری	پااليش بحــث	داغ	واگ
ولــی	فقيــه	در	اســتان	و	امــام	جمعــه	کرمانشــاه	مواجــه	شــد؛	آيــت	
ــر	در	 ــراد	موث ــا	و	اف ــه	زواي ــازی	هم ــفاف	س ــتار	ش ــا	خواس اهلل	علم

ــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	شــد. واگ
امــام	جمعــه	کرمانشــاه	تاکيــد	کــرد:	بايــد	جلســات	متعــدد	پيرامون	
بحــث	واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	بــا	حضــور	همــه	مســئوالن	
اســتانی	و	کشــوری	انجــام	و	ايــن	موضــوع	بــا	جديــت	دنبال	شــود.
ــان	 آيــت	اهلل	علمــا	تاکيــد	کــرد:	پااليشــگاه	کرمانشــاه	اميــد	جوان
بيــکار	اســتان	اســت	و	در	حــال	حاضــر	کرمانشــاه	رتبــه	اول	بيکاری	
کشــور	را	دارد	و	واگــذاری	آن	کار	صحيحــی	بــرای	دولــت	نيســت.
نماينــده	ولــی	فقيــه	در	اســتان	کرمانشــاه	همچنيــن	اظهــار	کــرد:	
متاســفانه	بــا	اختالس	هــای	چنــد	هــزار	ميليــاردی	اعتمــاد	و	
ــزرگ	 ــن	کارهــای	ب ــدارد	کــه		چني ــردم	وجــود	ن ــرای	م ــدی	ب امي

ــود. ــام	ش ــردم	انج ــرای	م ــت	ب ــوی	دول ــی	از	س و	مثبت
آيــت	اهلل	علمــا	بــا	اشــاره	بــه	تاکيــد	ويــژه	مقــام	معظــم	رهبــری	در	
ســفر	بــه	اســتان	پيرامــون	پااليشــگاه	گفــت:	مجمــع	نماينــدگان	
ــری	 ــی	و	پيگي ــوع	را	کارشناس ــن	موض ــای	اي ــه	زواي ــتان	هم اس

ــد. نماين
ــراض	و	 ــر	اعت ــاه	بيانگ ــتان	کرمانش ــدگان	اس ــارات	نماين ــا	اظه ام

ــت. ــگاه	اس ــذاری	پااليش ــوع	واگ ــه	موض ــاد	ب انتق

ــاه  ــگاه کرمانش ــت پاالیش ــه دول ــاس مصوب ــر اس ب
ــت ــذاری نیس ــل واگ قاب

ــا	انتقــاد	شــديد	از	 رئيــس	مجمــع	نماينــدگان	اســتان	کرمانشــاه	ب
واگــذاری	پااليشــگاه	گفــت:	اگــر	پااليشــگاه	واگــذار	شــود	قطعــًا	

پيامدهــای	ناگــواری	در	انتظــار	اســتان	محــروم	و	مــرزی	کرمانشــاه	
ــود. خواهــد	ب

ــی	 ــت	مکان ــرد:	پااليشــگاه	کرمانشــاه	در	موقعي ــان	ک جاســمی	بي
خوبــی	واقــع	شــده	و	واگــذاری	آن	بــه	قيمتــی	ناچيــز	مايــه	حيــرت	

همــگان	شــده	اســت.
ــالم	 ــا	اع ــز	ب ــس	ني ــاه	در	مجل ــردم	کرمانش ــده	م ــری،	نماين صف
ــر	 ــان	کــرد:	ب ــه	واگــذاری	پااليشــگاه	بي مخالفــت	خــود	نســبت	ب
ــچ	 ــه	هي ــای	آن	ب ــروژه	و	زمين	ه ــن	پ ــت	اي ــه	دول ــاس	مصوب اس
عنــوان	قابــل	واگــذاری	نيســت	و	واگــذاری	آن	تخلــف	محســوب	
می	شــود	و	بــر	اســاس	مصوبــه	دولــت	و	ابــالغ	معــاون	اول	رئيــس	
جمهــور،	ايــن	پــروژه	از	واگــذاری	خــارج	شــده	امــا	متأســفانه	آقــای	

ــه	آن	عمــل	نکــرده	اســت. زنگنــه	ب
مصــری،	عضــو	کميســيون	برنامــه	و	بودجــه	و	محاســبات	مجلــس	
ــت:	متاســفانه	 ــرد	و	گف ــاد	ک ــت	انتق ــر	نف ــا	از	سياســت	های	وزي ام
خــام	فروشــی	نفــت	و	زميــن	گيــر	کــردن	پااليشــگاه	های	کشــور	از	

ــر	اســت. ــات	سياســت	های	وزي تبع
ــی	از	واگــذاری		شــرکت	ها	در	 ــا	ســابقه	خوب وی	در	ادامــه	گفــت:	م
ــم	چراکــه	هرچــه	 ــه	بخــش	خصوصــی	نداري اســتان	کرمانشــاه	ب

تاکنــون	واگــذار	شــده	نابــود	شــده	اســت.

مصــری	بيــان	کــرد:	کارخانــه	کشــمير	با	بيــش	از	30	ســال	ســابقه	
ــد	از	 ــه	بع ــرد	ک ــد	می	ک ــتونی	ها	را	تولي ــن	فاس ــاه	بهتري در	کرمانش
ــا	خــاک	يکســان	شــد	 ــد	و	ب واگــذاری	کارگرانــش	را	بيــرون	کردن

و	تغييــر	کاربــری	داد.

ضــرر و زیــان پاالیشــگاه کرمانشــاه بــه دلیــل 
نادرســت بــودن قیمــت گــذاری نفــت اســت

ــد	کــه	پااليشــگاه	کرمانشــاه	 ــت	ادعــا	می	کن ــان	کــرد:	دول وی	بي
ــاه	 ــگاه	کرمانش ــان	پااليش ــرر	و	زي ــه	ض ــادی	دارد	البت ــی	زي بده
ــر	 ــدم	تغيي ــت	و	ع ــذاری	نف ــت	گ ــودن	قيم ــل	نادرســت	ب ــه	دلي ب

ــت. ــت	اس ــوی	وزارت	نف ــوژی	آن	از	س تکنول
مصــری	افــزود:	بيــم	آن	داريــم	کــه	زميــن	و	ملــک	پااليشــگاه	بــا	
5	ميليــارد	بفــروش	برســد	و	قديمــی	تريــن	واحــد	صنعتــی	شــهر	از	
بيــن	بــرود	و	مــا	ديگــر	هيــچ	واحــد	صنعتــی	از	آن	زمــان	نداشــته	

باشــيم.
وی	بــا	بيــان	اينکــه	واگــذاری	پااليشــگاه	قريــب	بــه	۲000	نفــر	را	
بيــکار	می	کنــد،	گفــت:	پااليشــگاه	آبــادان	بــا۲۲00	ميليــارد	تومــان	
ــان	 ــر	زم ــذار	نشــده	ه ــت	اســت	و	واگ ــر	نظــر	وزارت	نف ــان	زي زي

ــز	 ــد	پااليشــگاه	کرمانشــاه	را	ني ــادان	را	واگــذار	کردن پااليشــگاه	آب
ــد. واگــذار	کنن

ــی	 ــد	توربين ــتگاه	مول ــاه	دس ــگاه	کرمانش ــت:	پااليش ــری	گف مص
ــان	 ــارد	توم ــش	از	70	ميلي ــا	ارزش	بي ــی	ب ــورهای	توربين و	کمپرس
ــر	و	 ــول	پيک ــای	غ ــد	جرثقيل	ه ــادی	مانن ــن	ادوات	زي دارد	همچني

ــانی	و...		دارد. ــش	نش ــرفته	آت ــين	آالت	پيش ماش
نماينــده	مــردم	ســنقر	کليايــی	در	مجلــس	نيــز	بــا	اعتــراض	شــديد	
نســبت	بــه	واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه،	بــه	دســت	های	پنهان	
ــا	و	 ــل	پروژه	ه ــن	قبي ــودجويی	از	اي ــرای	س ــدرت	ب ــای	ق البی	ه
ســرمايه	های	ملــی	بــرای	حيــف	و	ميــل	کــردن	بيــت	المــال	اشــاره	

کــرد.

ــار  ــاه در انحص ــتان کرمانش ــای اس ــی از پروژه ه برخ
مافیــای قــدرت اســت

ــی	از	 ــه	داد:	برخ ــينی	کيا	ادام ــواد	حس ــيد	ج ــالم	س ــت	االس حج
ــدرت	اســت	 ــای	ق پروژه	هــای	اســتان	کرمانشــاه	در	انحصــار	مافي
و	در	جريــان	واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	نيــز	دو	دســت	مافيای	

اســتانی	و	کشــوری		بــرای	بلعيــدن	آن	هــم	قســم	شــدند.
وی	افــزود:	قيمــت	پااليشــگاه	کرمانشــاه	طــی	ســه	ســال	پيــش،	

بيــش	از	1100	ميليــارد	تومــان	بــود	و	امــروز	1۸0	ميليــارد	تومــان	
ــه	 ــد	ک ــان	می	ده ــان	نش ــن	جري ــود	و	اي ــذاری	می	ش ــت	گ قيم

ــاال	بکشــند. ــا	پااليشــگاه	را	يکجــا	ب ــد	ت ــواب	ديدن ــا	خ البی	ه
حســينی	کيا	گفــت:	واگــذاری	مشــکوک	و	مبهــم	و	غيرقابــل	
پذيــرش	پااليشــگاه	کرمانشــاه	بيانگــر	ناکارآمــدی	مديران	اســتانی	

ــت. اس
ــت	 ــه	ای	درخواس ــد	بودج ــه،	رش ــه	بودج ــرد:	در	اليح ــان	ک وی	بي
شــده	از	ســوی	مديــران	ارشــد	اســتانی	11	درصــد	و	آخريــن	اســتان	
ــزان	پرداخــت	ماليــات	اســتان	را	 کشــور	اســت	از	ســوی	ديگــر	مي
ــات	در	کشــور	 ــزان	مالي ــی	بيشــترين	مي ــه	عبارت ۲7/3	درصــد	و	ب

ارســال	شــده	اســت.
ــای	 ــز	از	وعده	ه ــس	ني ــات	در	مجل ــاوه	و	اورامان ــردم	پ ــده	م نماين
اجــرا	نشــده	دولــت	در	اســتان	کرمانشــاه	انتقــاد	کــرد	و	گفــت:	مــن	
ــت	در	ورزشــگاه	آزادی	 ــن	دول ــم	اي ــت	را	راســتگو	نمی	دان ــن	دول اي
ــه	هيــچ	کــدام	 در	حضــور	مــردم	وعده	هــای	دروغ	داد	و	در	عمــل	ب

پايبنــد	نيســت.
شــهاب	نــادری	گفــت:	بايد	از	کســانی	کــه	پااليشــگاه	کرمانشــاه	را	
واگــذار	و	هــزاران	نفــر	را	بيــکار	می	کننــد	پرســيد	کــه	آيــا	نمی	دانند	
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ايــن	اســتان	بيشــترين	آمــار	بيــکاری	در	کشــور	را	دارد	و	بيشــترين	
آســيب	را	در	دفــاع	مقــدس	متحمــل	شــد.

وی	افــزود:	ايــن	دولــت	ضرباتــی	را	بــه	اســتان	کرمانشــاه	
ــم	 ــاع	مقــدس	نديدي ــی	در	هشــت	ســال	دف وارد	کــرده	کــه	حت
ــتند	و	 ــل	هس ــيار	منفع ــتان	بس ــد	اس ــران	ارش ــفانه	مدي متأس
ــرايطی	 ــد	در	ش ــی	نمی	کنن ــاه	حرکت ــرفت	کرمانش ــرای	پيش ب
ــود	دارد	 ــاری	وج ــق	آزاد	تج ــور	مناط ــای	کش ــه	ج ــه	در	هم ک
ــق	 ــه	مطاب ــن	مطالب ــد	اي ــاه	می	رس ــه	کرمانش ــت	ب ــی	نوب وقت

سياســت	های	دولــت	نيســت.

ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــاس اص ــر اس ــذاری ب واگ
ــت ــه اس ــورت گرفت ص

ايــن	اعتراضــات	در	حاليســت	کــه	اســتاندار	کرمانشــاه	رونــد	
ــه	 ــت	ک ــد	اس ــد	و	معتق ــی	دان ــی	م ــگاه	را	قانون ــذاری	پااليش واگ
واگــذاری	مطابــق	قانــون	بــوده	و	تنهــا	57	درصــد	از	ســهام	
ــگاه	 ــی	پااليش ــان	فعل ــی	کارکن ــده	و	تمام ــذار	ش ــگاه	واگ پااليش

می	شــوند. حفــظ	
اســداهلل	رازانــی	بــا	ارائه	توضيحــات	بيشــتری	در	خصــوص	موضوع	
واگــذاری	پااليشــگاه	کرمانشــاه	گفــت:	متاســفانه	تاکنــون	اطــالع	
ــت	و	 ــات	درس ــی	اطالع ــه	و	حت ــورت	نگرفت ــبی	ص ــانی	مناس رس
کاملــی	بــه	نماينــدگان	محتــرم	مجلــس	و	ســاير	مقامــات	اســتان	

منتقــل	نشــده	اســت.
ــا	حضــور	 ــاعته	ب ــتی	دو	س ــتانداری	نشس ــرد:	در	اس ــوان	ک وی	عن
ــورای	 ــس	ش ــتان	در	مجل ــرم	اس ــدگان	محت ــر	از	نماين ــش	نف ش
اســالمی	پيرامــون	موضــوع	پااليشــگاه	کرمانشــاه	برگــزار	شــد	و	در	
جلســه	ای	طوالنــی	اطالعــات	کامــل	و	بــروز	موضــوع	کــه	توســط	
مديريــت	ارشــد	اســتان	تهيــه	شــده	بــود	در	اختيــار	نماينــدگان	قرار	

ــد. داده	ش
رازانــی	بــا	اشــاره	بــه	رونــد	واگــذاری	پااليشــگاه	گفــت:	واگــذاری	
بــر	اســاس	اصــل	44	قانــون	اساســی	و	سياســت	های	کلــی	نظــام	
ــده	 ــام	ش ــيده،	انج ــری	رس ــم	رهب ــام	معظ ــب	مق ــه	تصوي ــه	ب ک

ــت. اس
اســتاندار	کرمانشــاه	تصريــح	کــرد:	دولتــی	بــودن	اقتصــاد	و	توليــد	
همــواره	يکــی	از	آســيب	های	جــدی	نظــام	اقتصــادی	و	توليــدی	و	

يکــی	از	موانــع	اصلــی	توســعه	کشــور	قلمــداد	شــده	اســت.
وی	اظهــار	داشــت:	رهبــر	معظــم	انقــالب،	مقامــات	عالــی	کشــور،	
دولــت	و	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	ادوار	مختلف	راه	بــرون	رفت	
از	ايــن	مشــکل	را	در	خصوصــی	ســازی	و	واگــذاری	تصدی	هــا	در	

بخــش	دولــت	تشــخيص	داده	انــد.
ــف	 ــه	فهرســتی	از	کارخانجــات	مختل ــن	زمين ــزود:	در	اي ــی	اف رازان
جهــت	واگــذاری	تهيــه	شــده	کــه	پااليشــگاه	کرمانشــاه	نيــز	در	اين	
فهرســت	گنجانــده	شــده	در	واقــع	ايــن	کار	بــا	ايــن	اميــد	صــورت	
گرفتــه	کــه	بخــش	خصوصــی	بــه	شــکلی	بهتــر	از	بخــش	دولتــی	

ــد	مديريــت	چنيــن	واحدهايــی	را	پيــش	ببــرد. می	توان

تنها 57 درصد از پاالیشگاه واگذار شده است
ــورد	 ــده	در	م ــرح	ش ــای	مط ــه	بحث	ه ــرد:	هم ــار	ک ــی	اظه رازان
ــد	از	 ــا	57	درص ــذاری	تنه ــه	واگ ــوط	ب ــاه	مرب ــگاه	کرمانش پااليش
ــده	از	ســهام	پااليشــگاه	 ــی	مان پااليشــگاه	اســت	و	40	درصــد	باق
ــد	از	 ــد	و	3	درص ــی	می	مان ــی	باق ــه	دولت ــن	مرحل ــان	در	اي همچن
ســهام	ايــن	پااليشــگاه	نيــز	ســهام	ترجيحــی	کارکنــان	مجموعــه	
ــهام	و	 ــد	از	س ــا	57	درص ــاده	تنه ــاق	افت ــه	اتف ــه	آنچ ــت	و	هم اس

ــود. ــی	ش ــامل	م ــگاه	را	ش ــن	پااليش ــای	اي دارايی	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	پااليشــگاه	مطابــق	تمامــی	ســازوکارهايی	
ــه	فــروش	رســيده،	 کــه	در	زمينــه	واحدهــای	مشــابه	وجــود	دارد	ب
ــه	179	 ــا	قيمــت	پاي ــار	ب ــدا	دو	ب ــن	واحــد	در	ابت ــار	داشــت:	اي اظه

ميليــارد	تومــان	در	فرابــورس	عرضــه	شــده	اســت.
رازانــی	در	مــورد	چگونگــی	ايــن	قيمــت	گــذاری	گفــت:	مجمــوع	
دارايی	هــای	هــر	شــرکت	و	موسســه	ای	شــامل	طلب	هــا،	
موجودی	هــا،	امــوال	و	از	جملــه	بدهی	هــای	آن	مــی	شــود	در	
ــود	محســوب	می	شــود	 ــا	بخشــی	از	فهرســت	موج ــع	بدهی	ه واق
ــر	 ــی	کس ــرآورد	نهاي ــغ	از	ب ــن	مبل ــذاری	اي ــت	گ ــگام	قيم و	هن

می	شــود.
ــق	اســناد	رســمی	موجــود	و	گزارش	هــای	ســاالنه	 ــزود:	طب وی	اف
کــه	توســط	ســازمان	حسابرســی	کل	کشــور	تهيــه	شــده،	مجموعه	
پااليشــگاه	بالــغ	بــر	700	ميليــارد	تومــان	بــه	موسســات	مختلــف	از	

جملــه	بــه	وزارت	نفــت	بدهــکار	اســت.
ــته	 ــرکت	کاس ــن	ش ــای	اي ــرد:	ارزش	دارايی	ه ــوان	ک ــی	عن رازان
می	شــود	و	رقــم	پيشــنهادی	179	ميليــارد	بــا	در	نظــر	گرفتــن	ايــن	
موضــوع	تعييــن	شــده	و	خريــدار	آينــده	هــم	بايــد	بر	اســاس	ســهم	
ــز	 ــی	را	ني ــهم	بده ــت	س ــود	از	پااليشــگاه،	پرداخ 57	درصــدی	خ

عهــده	دار	شــود.
ــود	 ــی	ش ــه	م ــورس	اراي ــار	در	فراب ــد	دوب ــن	واح ــزود:	اي وی	اف
ــاه	 ــوم	در	۲0	دی	م ــار	س ــد	و	ب ــدا	نمی	کن ــداری	پي ــچ	خري ــا	هي ام
ــه	 ــا	طــی	تمامــی	تشــريفات	قانونــی	الزم	ب بــه	صــورت	مزايــده	ب

فــروش	گذاشــته	می	شــود.

کارکنان فعلی مجموعه حفظ می شوند
ــده	 ــدار	در	مزاي ــه	دو	خري ــن	مرحل ــت:	در	اي ــار	داش ــی	اظه رازان
شــرکت	می	کننــد	يکــی	از	خريــداران		قيمــت	1۸9	ميليــارد	تومــان	
ــان	را	 ــارد	توم ــت	۲10	ميلي ــدار	دوم	قيم ــد	و	خري ــه	می	کن را	ارائ
پيشــنهاد	می	کنــد	و	در	نهايــت	برنــده	ايــن	مزايــده	می	شــود	و	ايــن	
خريــدار	بالفاصلــه	طبــق	تشــريفات	مقــرر	و	طبــق	قــرارداد	ســهم	
ــون	 ــم	اکن ــد	و	ه ــز	می	کن ــاب	واري ــه	حس ــط	اول	را	ب ــه	و	قس اولي

ــی	انجــام	شــده	اســت. ــق	روال	قانون ــه	طب معامل
ــده	 ــده	مزاي ــور	برن ــدار	مذک ــون	خري ــق	قان ــرد:	طب ــح	ک وی	تصري
ــود	در	 ــوب	می	ش ــگاه	محس ــد	از	پااليش ــک	57	درص ــت	و	مال اس
ايــن	ميــان	دولــت	ســهم	حاکميتــی	خــود	را	کــه	40	درصد	ازســهام	
اســت	همچنــان	حفــظ	خواهــد	کــرد	و	دو	نفــر	از	هيئــت	مديــره	نيز	

از	ســوی	دولــت	انتخــاب	خواهنــد	شــد.
اســتاندار	کرمانشــاه	خاطرنشــان	کــرد:	در	ايــن	زمينــه	تعهــدات	
ــدی	اقتصــادی	 ــی	واحدهــای	تولي ــورد	تمام ــه	در	م ســنگينی	ک
هنــگام	فــروش	لحــاظ	می	شــود	توســط	دولــت	محتــرم	و	
وزارت	اقتصــاد	در	مــورد	ايــن	خريــدار	نيــز	کامــاًل	لحــاظ	شــده	

ــت. اس
ــع	اقســاط	خــود	را	پرداخــت	 ــه	موق ــد	ب ــدار	باي ــزود:	خري ــی	اف رازان
کنــد	همچنيــن	در	شــروط	قــرارداد	آمــده	کــه	ســطح	توليــد	و	بــه	
ويــژه	ميــزان	اشــتغال	ايــن	مجموعــه	بايــد	کامــاًل	حفــظ	شــود	و	
خريــدار	حــق	نــدارد	تعــداد	کارگــر	فعلــی	را	کــم	کنــد	در	غيــر	ايــن	

ــود. ــراداد	فســخ	می	ش ــون	ق ــق	قان صــورت	طب
ــه	برخــی	موضوعاتــی	کــه	پيرامــون	صالحيــت	و	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــت:	در	وزارت	اقتصــاد	 ــار	داش ــده	اظه ــرح	ش ــدار		مط ــت	خري اهلي
ترتيبــات	و	تشــريفات	خاصــی	بــرای	تعييــن	صالحيــت	و	اهليــت	

ــود. ــاظ	می	ش ــداران	لح خري

ــق  ــادی موف ــاالن اقتص ــگاه از فع ــدار پاالیش خری
ــت ــتان اس اس

رازانــی	ادامــه	داد:	شــناختی	هــم	کــه	مجموعــه	ســازمان	ها	و	ادارات	
اســتان	از	خريــدار	دارنــد	مبتنــی	بــر	ايــن	اســت	کــه	وی	در	اســتان	
کرمانشــاه	دارای	دو	واحــد	مهــم	در	زمينــه	توليــد	لبنيــات	و	شــرکت	
ــتان	 ــق	اس ــاًل	موف ــای	کام ــزو	واحده ــر	دو	ج ــه	ه پخــش	دارد	ک

ــوند. ــوب	می	ش محس
ــارج	از	 ــان	در	خ ــن	ايش ــرد:	همچني ــان	ک ــاه	بي ــتاندار	کرمانش اس
اســتان	کرمانشــاه	و	در	اســتان	قزويــن	يــک	کارخانــه	توليــد	فيلتــر	
ــد	 ــات	دارن ــه	لبني ــز	کارخان ــان	ني ــتان	زنج ــين	دارد	و	در	اس ماش
بنابرايــن	اهليــت	خريــدار	نيز	محــرز	اســت	و	در	ايــن	زمينه	اشــکال	

ــت. ــی	وارد	نيس خاص
ــس	 ــتان	در	مجل ــدگان	اس ــا	نماين ــترک	ب ــت	مش ــه	نشس وی	ب
شــورای	اســالمی	اشــاره	کــرده	و	گفــت:	مجموعــه	ايــن	مطالــب	
در	حضــور	نماينــدگان	محتــرم	مطــرح	شــد	و	خوشــبختانه	بــا	ارائــه	

ــد. ــته	ش ــا	کاس ــات	از	نگرانی	ه ــن	توضيح اي
رازانــی	اظهــار	داشــت:	چنانچــه	نگرانی	هايــی	وجــود	دارد	
نماينــدگان	محتــرم	می	تواننــد	موضــوع	را	از	وزارت	اقتصــاد	
ــد	 ــرم	اســتفاده	کنن ــر	محت ــزار	ســؤال	از	وزي ــد	و	از	اب ــری	کنن پيگي

ــت. ــاز	اس ــير	ب ــن	مس و	اي
ــاد	 ــا	از	ايج ــده	ت ــرر	ش ــی	مق ــزود:	ترتيب ــاه	اف ــتاندار	کرمانش اس
ــًا	 ــات	ناقــص	و	احيان ــر	اطالع ــی	ب ــوب	و	مبتن ــای	نامطل هيجان	ه
دســتکاری	شــده	پرهيــز	شــود	در	ايــن	ميــان	ممکن	اســت	کســان	
ــورس	 ــده	و	ب ــای	مزاي ــن	فراينده ــد	اي ــته	ان ــع	داش ــری	طم ديگ
ــه	را	 ــر	مجموع ــن	ت ــای	پايي ــا	نرخ	ه ــد	ب ــود	و	بتوانن ــام	نش انج

ــد. ــداری	کنن خري
ــردم	 ــان	م ــان	مي ــردن	هيج ــه	از	ب ــده	ک ــد	ش ــه	داد:	تاکي وی	ادام
ــرده	 ــالم	ک ــز	اع ــر	ني ــل	ت ــدگان	قب ــه	نماين ــم	البت ــودداری	کني خ
ــور	 ــه	منظ ــگاه	ب ــان	پااليش ــع	کارکن ــا	در	جم ــور	آنه ــد	حض بودن

ــت. ــوده	اس ــه	ب ــش	در	مجموع ــاد	آرام ايج
ــزد	مديريــت	 رازانــی	اظهــار	داشــت:	اطالعــات	و	اســناد	موجــود	ن
ــار	 ــذاری	پااليشــگاه	در	اختي ــون	موضــوع	واگ ــتان	پيرام ارشــد	اس

نماينــدگان	محتــرم	قــرار	گرفتــه	اســت.

اقتصاد ایلللران
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راهپیمایــی ۲۲ بهمــن در اســتان های مختلــف کشــور 
برخــی  میزبــان  مــردم  باشــکوه  بــر حضــور  عــاوه 
ــت  ــی کــه حماســه مل ــود، چهره های ــی هــم ب مســئوالن مل

را ســتودند. 

ــردم	 ــوف	به	هم	پيوســته	م ــور	در	صف اســتان	های	مختلــف	کش
ــود،	 ــی	۲۲	بهمــن	شــاهد	حضــور	برخــی	مســئوالن	ب در	راهپيماي
در	اســتان	تهــران	رئيس	جمهــور	ســخنرانی	کــرد	و	بســياری	
ــور	 ــی	حض ــان	تهران ــع	راهپيماي ــی	در	جم ــد	مل ــئوالن	ارش از	مس

ــد. يافتن
	همچنيــن	رئيــس	قــوه	قضائيــه	در	جمــع	راهپيمايــان	قمــی	حضور	
ــخنران	 ــز	س ــالمی	ني ــورای	اس ــس	ش ــس	مجل ــرد	و	رئي ــدا	ک پي

ــود. محــوری	مراســم	۲۲	بهمــن	در	اســتان	کرمــان	ب
امــا	اســتان	های	ديگــر	کشــور	هــم	شــاهد	حضــور	پررنــگ	
ــی	 ــی	در	راهپيماي ــای	سياس ــد	و	چهره	ه ــع	تقلي ــئوالن،	مراج مس
امــروز	بــود	کــه	بخش	هايــی	از	مصاحبه	هــا	و	ســخنرانی	های	

ــد. ــر	می	آي ــئوالن	در	زي ــن	مس ــی	از	اي برخ

آیــت اهلل آملــی الریجانــی: اولیــن پیــام ایــن حضــور 
ــت ــر اس ــورهای توطئه گ ــرای کش ب

آيــت	اهلل	صــادق	آملــی	الريجانــی	در	حاشــيه	حضــور	در	راهپيمايی	
ــردم	در	 ــور	م ــگاران	حض ــا	خبرن ــو	ب ــم	در	گفتگ ــن	در	ق ۲۲	بهم
راهپيمايــی	را	باشــکوه	توصيــف	کــرد	و	افــزود:	خوشــبختانه	مــردم	
ــل	در	 ــال	های	قب ــکوه	تر	از	س ــاله	باش ــران	هرس ــرت	اي ــا	بصي ب

ــد. ــرکت	می	کنن ــن	ش ــی	۲۲	بهم راهپيماي

وی	بابيــان	حضــور	گســترده	مــردم	در	راهپيمايــی	پيام	هــای	
ــرای	 ــور	ب ــن	حض ــام	اي ــن	پي ــرد:	اولي ــح	ک ــادی	دارد،	تصري زي
ــد	 ــکا	اســت	کــه	بدانن ــژه	آمري کشــورهای	توطئه	گــر	جهــان	به	وي

ــدارد. ــر	ن ــا	تأثي ــت	م ــم	روی	مل ــان	تحري زب
ــا	حضــور	عظيــم	 رئيــس	قــوه	قضائيــه	گفــت:	مــردم	بصيــر	مــا	ب
و	حماســی	در	راهپيمايــی	پاســخ	قاطعانــه	ای	بــه	تهديدهــای	
آمريکايی	هــا	می	دهنــد	و	قاطعانــه	پــای	آرمان	هــای	خــود	
ــالب	 ــير	انق ــت	در	مس ــن	حرک ــد	اي ــت	کنن ــه	ثاب ــتاده	اند	ک ايس

ــد. ــد	ش ــف	نخواه ــچ	گاه	متوق هي
ــام،	 ــا	ام ــردم	ب ــتحکم	م ــت	مس ــی	بيع ــی	الريجان ــت	اهلل	آمل آي
ــن	حضــور	دانســت	و	 ــام	ديگــر	اي ــری	و	نظــام	اســالمی	را	پي رهب
گفــت:	ملــت	مــا	هرگونــه	تهديــدی	را	باقــدرت	پاســخ	داده	و	خواهد	

داد.
ــزاری	 ــور	خدمتگ ــور	به	منظ ــئوالن	کش ــردن	مس ــرم	ک وی	دلگ
ــترده	 ــور	گس ــای	حض ــر	از	پيام	ه ــی	ديگ ــردم	را	يک ــه	م ــتر	ب بيش
مــردم	در	راهپيمايــی	دانســت	و	افــزود:	وقتــی	مســئوالن	اين	همــه	
ــردم	دلگــرم	می	شــوند. ــه	م ــت	ب ــرای	خدم ــد	ب ــی	را	می	بين همدل
ــد	 ــم	باي ــئوالن	ه ــه	مس ــرد:	البت ــد	ک ــه	تأکي ــوه	قضايي ــس	ق رئي
ــردم	 ــه	م ــتر	ب ــانی	بيش ــرای	خدمت	رس ــود	را	ب ــالش	خ ــاد	و	ت جه
ــت	 ــن	مل ــدردان	اي ــد	و	ق ــش	دهن ــف	افزاي ــای	مختل در	بخش	ه
ــتاده	اند	 ــود	ايس ــای	خ ــای	آرمان	ه ــال	ها،	پ ــن	س ــه	در	اي ــند	ک باش
ــم. ــا	بازبماني ــه	آن	ه ــانی	ب ــد	از	خدمت	رس ــچ	گاه	نباي ــن	هي بنابراي
آيــت	اهلل	آملــی	الريجانــی	تأکيــد	کــرد:	مــردم	مــا	هميشــه	وحــدت	
خــود	را	حفــظ	کرده	انــد	و	هميشــه	در	همــه	شــرايط	وحــدت	خــود	
را	حفــظ	کــرده	و	اگــر	برخــی	اختالف	هــای	بيــن	مســئوالن	هســت	

ولــی	در	مســائل	ملــی	ايــن	وحــدت	ايجادشــده	اســت.

ــان	اين	کــه	ملــت	مــا	هميشــه	 ايــن	عضــو	خبــرگان	رهبــری	بابي
ــا	 ــد	ب ــز	باي ــت:	مســئوالن	ني ــود	ايســتاده	گف ــای	خ ــای	آرمان	ه پ
ــه	مــردم	و	تهديدهــای	 ــرای	خدمت	رســانی	ب ــن	شــرايط	ب درک	اي
داخلــی	و	خارجــی	از	مــردم	الگــو	بگيرنــد	و	وحــدت	خــود	را	بهترين	

شــکل	حفــظ	کننــد.

علی الریجانی: حضور ملت در دفاع از انقالب
ــت	 ــن	گراميداش ــه	در	آيي ــر	جمع ــش	از	ظه ــی	پي ــی	الريجان عل
ــاد	آيــت	اهلل	 ــا	گراميداشــت	ي ۲۲	بهمــن	در	جمــع	مــردم	کرمــان	ب
ــزرگ	انقــالب	 ــارزان	ب ــوان	يکــی	از	مب هاشــمی	رفســنجانی	به	عن
اظهــار	کــرد:	امــروز	شــما	بــه	مناســبت	ســالگرد	انقــالب	اســالمی	
کــه	هم	زمــان	بــا	ايــام	فاطميــه	اســت	درصحنــه	حضــور	

ــد. ــاع	کني ــود	دف ــالب	خ ــه	از	انق ــد	ک پيداکرده	اي
وی	ادامــه	داد:	بــدون	ترديــد	انقــالب	اســالمی	بزرگ	تريــن	حادثــه	
قــرن	مــا	بــود	و	ايــن	انقــالب	بــه	ســاختار	قــدرت	در	جهــان	لــرزه	

انداخــت.
ــل	و	در	 ــه	اينکــه	شــرايط	جهــان	در	3۸	قب ــا	اشــاره	ب ــی	ب الريجان
ــا	 ــان	دني ــزود:	در	آن	زم ــود،	اف ــروز	ب ــاوت	از	ام ــالب	متف ــان	انق زم
ــوری	 ــود؛	ش ــده	ب ــان	تقسيم	ش ــد	جه ــب	قدرتمن ــت	دو	قط در	دس
ــکا	و	 ــود	داشــت	و	آمري ــا	را	تحــت	ســيطره	خ قســمت	هايی	از	دني
غــرب	هــم	بقيــه	کشــورها	را	در	دســت	داشــتند	کــه	شــاه	يکــی	از	

ــود. اقمــار	آن	هــا	ب
رئيــس	مجلــس	شــورای	اســالمی	گفــت:	هرگــز	انتظــار	نمی	رفــت	
کشــوری	بتوانــد	از	نفــوذ	ايــن	دو	قــدرت	فــرار	کنــد	امــا	ملــت	ايران	
تنهــا	بــرای	نصــرت	الهــی	قيــام	کــرد	و	آن	زمــان	بــود	کــه	وعــده	

الهــی	محقــق	شــد.

جزئیاتحضورمسئوالندرراهپیمایی۲۲بهمن/
محورهایسخنانشخصیتها
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وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	خداونــد	فرمــوده	اســت	»اگــر	مــرا	يــاری	
کنيــد	مــن	شــمارا	يــاری	و	راهتــان	را	پايــدار	می	کنــم«	بيــان	کــرد:	
ــل	)ره(	 ــام	راح ــخنان	ام ــی	و	س ــده	اله ــن	وع ــه	اي ــران	ب ــت	اي مل
ــه	زدن	 ــد	و	به	جــای	تکي ــن	راه	را	برگزي ــس	اي ــان	داشــت،	پ اطمين

بــه	شــرق	و	غــرب	بــه	خــدا	تــوکل	کــرد.
ــر	 ــی	ب ــژه	متک ــالب	وي ــران	انق ــالب	اي ــت:	انق ــی	گف الريجان
ــض	 ــل	به	مح ــن	دلي ــه	همي ــت	ب ــالمی	اس ــی	اس ــر	اله تفک
ــدا	از	 ــمن	ابت ــد؛	دش ــاد	ش ــالب	زي ــه	انق ــروی	دسيســه	ها	علي پي
ــدام	 ــار	ايذايــی	در	کشــور	اق طريــق	دخالت	هــای	سياســی	و	رفت

ــرد. ک
ــان	 ــهدای	کرم ــدان	ش ــر	در	مي ــون	حاض ــه	انقالبي ــاب	ب وی	خط
گفــت:	بــه	خاطــر	داريــد	دشــمنان	چقــدر	ماجــرای	تجزيه	طلبــی	در	
کشــور	راه	انداختنــد	و	چــه	تعــدادی	از	مــردم	را	به	شــهادت	رســاندند	
ــرادی	کــه	 ــد؛	در	ايــن	حيــن	برخــی	اف ــا	بودن ــال	کودت و	حتــی	دنب

حتــی	در	انقــالب	نقــش	داشــتد	فريــب	خوردنــد.
ــر	 رئيــس	مجلــس	شــورای	اســالمی	ادامــه	داد:	دســايس	آن	هــا	ب
ايــن	مبنــا	بــود	کــه	انقــالب	را	از	درون	نابــود	کننــد	امــا	نيروهــای	
ــه	 ــان	جان	برکــف	و	ســپاهی	ک ــون	راســتين،	جوان ــداکار،	انقالبي ف
ــد	و	 ــن	بردن ــه	ها	را	از	بي ــن	دسيس ــود	اي ــده	ب ــود	آم ــه	وج ــازه	ب ت
ــايه	 ــر	س ــور	زي ــتقالل	در	کش ــت	و	اس ــکوه	جمهوري ــه	ش اين	گون

تفکــر	اســالمی	تثبيــت	شــد.
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی: حضــوری باشــکوه تــر از 

قبــل
ــور	در	 ــيه	حض ــيرازی	در	حاش ــکارم	ش ــر	م ــی	ناص آيت	اهلل	العظم
راهپيمايــی	روز	۲۲	بهمــن	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگاران	اظهــار	کــرد:	
ــکوه	تر	از	 ــن	پرش ــی	۲۲	بهم ــردم	در	راهپيماي ــور	م ــال	حض امس

ــل	اســت. ســال	قب
ايــن	مرجــع	تقليــد	تهديدهــای	اخيــر	مســئوالن	جديــد	آمريــکا	
را	دليــل	حضــور	باشــکوه	و	گســترده	مــردم	در	راهپيمايــی	ذکــر	

کــرد.
وی	تأکيــد	کــرد:	مــردم	مــا	وقتــی	می	فهمنــد	کــه	کســی	آنــان	را	
ــن	 ــوند	بنابراي ــجم	تر	می	ش ــتحکم	تر	و	منس ــد	مس ــد	می	کن تهدي
هرســال	پرشــورتر	از	ســال	های	قبــل	در	راهپيمايــی	شــرکت	

می	کننــد.
آيــت	اهلل	مــکارم	شــيرازی	تأکيــد	کــرد:	دشــمنان	انقــالب	اســالمی	
مــردم	مــا	را	تهديــد	می	کننــد	تــا	بفهمنــد	عکس	العمــل	مــردم	مــا	
بــه	تهديــد	چگونــه	اســت.	اگــر	ببيننــد	مــردم	ترســيدند	تهديدهای	
خــود	را	افزايــش	می	دهنــد	امــا	اگــر	ببيننــد	ملــت	ايــران	در	برابــر	
تهديــد	متحدتــر	و	منســجم	تر	می	شــوند،	دســت	از	تهديــد	و	

ــد. ــاب	برمی	دارن ارع

آیــت اهلل نــوری همدانی:بــرای حفــظ انقالب همیشــه 
ــم بود ــه خواهی در صحن

آيــت	اهلل	العظمــی	حســين	نــوری	همدانــی	در	حاشــيه	حضــور	در	
راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	قــم	در	جمــع	خبرنــگاران	بــا	تأکيد	بــر	اينکه	
حضــور	گســترده	مــردم	در	راهپيمايــی	نشــان	دهنــده	ايــن	مطلــب	
اســت	کــه	ملــت	ايــران	بــرای	حفــظ	نظــام	حاضــر	هســتند	حتــی	
ــظ	 ــرای	حف ــه	عظمــت	ب ــن	هم ــت:	اي ــد،	گف خــون	خــود	را	بدهن

ــق	شــده	اســت. ــام	و	شــهدا	و	انقــالب	خل آرمان	هــای	ام
وی	بــا	بيــان	اينکــه	دشــمنان	نظــام	اســالمی	و	مســتکبرين	بداننــد	
مــا	بــرای	حفــظ	انقــالب	هميشــه	در	صحنــه	خواهيــم	بــود،	گفــت:	
مــردم،	گزينــه	هميشــه	روی	ميــز	نظــام	مــا	اســت	کــه	بــا	اهــدای	

ــروز	می	شــود. ــا	پي ــر	همــه	گزينه	ه خــون	خــود	ب
ــای	 ــت:	تهديده ــار	داش ــوزه	اظه ــی	ح ــطوح	عال ــتاد	س ــن	اس اي
ــه	 ــه	و	در	هم ــدارد	و	هميش ــری	ن ــران	تأثي ــت	اي ــر	مل ــمنان	ب دش
ــد	و	از	انقــالب	خــود	 صحنه	هــای	حســاس	در	ميــدان	حضــور	دارن

دفــاع	می	کننــد.

آیــت اهلل جــوادی آملی:راهپیمایــی 22 بهمــن باعــث 
ــود ــتکبار می ش ــه های اس ــت نقش شکس

ــيه	حضــور	در	 ــی	در	حاش ــوادی	آمل ــداهلل	ج ــی	عب ــت	اهلل	العظم آي
راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	قــم	در	جمــع	خبرنــگاران	حضــور	گســترده	

مــردم	در	ايــن	مراســم	را	باعــث	تقويــت	نظــام	و	بيعــت	بــا	رهبــری	
ــور	 ــه	ظه ــور	زمين ــن	حضــور	پرش ــاء	اهلل	اي ــت:	انش دانســت	و	گف

ــد. ــه	اهلل	االعظم)عــج(	را	فراهــم	کن حضــرت	بقي
ــود	 ــث	می	ش ــن	باع ــی	۲۲	بهم ــت	راهپيماي ــزود:	عظم وی	اف
ــت	 ــران	شکس ــت	اي ــاره	مل ــکاران	درب ــتکبار	و	جنايت ــه	اس نقش
بخــورد	و	هيــچ	خيالــی	عليــه	نظــام	اســالمی	را	در	ذهــن	خــود	

ــد. نپروران
ــد	حضــور	 ــه	باي ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي ــوزه	ب ــته	ح ــتاد	برجس ــن	اس اي
ــت:	 ــم،	گف ــدر	بداني ــن	را	ق ــی	۲۲	بهم ــردم	در	راهپيماي ــکوه	م باش
شــرکت	در	ايــن	مراســم	بــه	نوعــی	وفــای	بــه	عهــد	مــردم	ايــران	
ــا	اميــدی	دشــمنان	و	خوشــحالی	و	اميــدواری	دوســتان	 و	باعــث	ن

می	شــود.

ــردم در  ــا از حضــور حماســی م ــی: دنی ــت اهلل امین آی
ــرد ــن درس می گی ــی 22 بهم راهپیمای

آيــت	اهلل	ابراهيــم	امينــی	در	حاشــيه	راهپيمايــی۲۲	بهمــن	در	
ــردم	در	 ــی	از	حضــور	باشــکوه	م ــا	قدردان ــگاران	ب ــا	خبرن گفتگــو	ب
ايــن	مراســم	اظهــار	کــرد:	حضــور	حماســی	مــردم	در	راهپيمايــی	

ــد	از	3۸	ســال	برعهــد	 ــران	بع ــردم	اي ۲۲	بهمــن	نشــان	داد	کــه	م
ــارزه	 ــی	مب ــه	اســتکبار	جهان ــد	هســتند	و	علي ــا	نظــام	پايبن خــود	ب

می	کننــد.
ــه	 ــان	ب ــرای	جهاني ــی	ب ــای	مهم ــور	پيام	ه ــن	حض ــت:	اي وی	گف
ــور	درس	 ــور	پرش ــن	حض ــا	از	اي ــون	دني ــمنان	دارد،	چ ــژه	دش وي

می	گيــرد.
آيــت	اهلل	امينــی	تأکيــد	کــرد:	دشــمنان	انقــالب	بداننــد	کــه	مــردم	
ايــران	بعــد	از	3۸	ســال	نســبت	بــه	نظــام	اســالمی	وفــادار	هســتند	

و	دلســرد	نشــدند.
ــدن	 ــی	دلسردش ــام،	تلق ــت	نظ ــخيص	مصلح ــع	تش ــو	مجم عض
مــردم	نســبت	بــه	انقــالب	را	يکــی	از	توطئه	هــای	دشــمنان	ذکــر	
کــرد	و	گفــت:	حضــور	گســترده	و	پرشــور	مــردم	در	ايــن	راهپيمايی	
نشــان	داد	کــه	مــردم	همچنــان	بــه	انقــالب	و	نظــام	وفادار	هســتند.
وی	بــا	بيــان	اينکــه	ايــن	حضــور	بــرای	مســئوالن	هــم	پيــام	دارد،	
اظهــار	کــرد:	بــا	وجــود	ايــن	کــه	مــردم	در	صحنــه	حضــور	دارنــد،	
ــرای	رفــع	 ــد	ب ــی	دارای	مشــکالتی	هســتند	کــه	مســئوالن	باي ول

آن	هــا	توجــه	جــدی	داشــته	باشــند.

آیــت اهلل رئیســی: حضــوری کــه بــر شــکوه انقــالب 
می افزایــد

آيــت	اهلل	ســيد	ابراهيــم	رئيســی	در	جمــع	مــردم	بيرجنــد	در	
ــاداری	 ــوان	وف ــردم	به	عن ــرد:	م ــار	ک ــن	اظه ــی	۲۲	بهم راهپيماي
ــالب	 ــای	انق ــی	صحنه	ه ــواره	در	تمام ــی	هم ــای	اله ــام	انبي به	نظ

ــد. ــته	و	دارن حضورداش
ــالب	 ــکوه	انق ــر	ش ــی	ب ــور	مردم ــن	حض ــه	اي ــان	اينک 	وی	بابي
می	افزايــد،	تصريــح	کــرد:	مــردم	مــا	بــا	حضــور	در	ايــن	صحنه	هــا	

ــد. ــالم	می	کنن ــی	را	اع ــتکبار	جهان ــه	اس ــود	علي ــروش	خ خ
ــاخص	های	 ــه	ش ــاره	ب ــا	اش ــوی	ب ــدس	رض ــتان	ق ــت	آس تولي
ــن	شــاخص	ها	 ــرد:	اي ــان	ک ــی	بي ــی	و	عمــل	انقالب انديشــه	انقالب
ــش	روی	 ــع	پي ــت	از	موان ــکار	برون	رف ــوان	راه ــا	به	عن و	راهکاره

ــت. ــران	اس ــت	اي مل
ــرای	 ــاخصه	ب ــن	ش ــی	را	اولي ــی	و	نســل	انقالب وی	انديشــه	انقالب
انقــالب	دانســت	و	بيــان	کــرد:	خدابــاوری	و	خــدا	را	بــا	همــه	وجــود	

بــاور	داشــتن	و	قبــل	و	بعــد	از	هــر	امــری	بايــد	مدنظــر	باشــد.
	آيــت	اهلل	رئيســی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	قدرت	هــای	پوشــالی	هيــچ	
کاری	نمی	تواننــد	از	پيــش	ببرنــد	گفــت:	قــدرت	همه	چيــز	در	عالــم	
خــدا	اســت	و	آنچــه	از	قدرت	هــای	اســتکباری	وجــود	دارد	از	خانــه	

ــوت	سســت	تر	اســت. عنکب
ــا	 ــر	رئيس	جمهوری	ه ــه	تغيي ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــت	اهلل	رئيســی	ب آي
ــاد	 ــری	ايج ــکا	دارد	تغيي ــه	آمري ــی	ک ــا	در	اصــل	و	ماهيت ــرای	م ب
نمی	کنــد،	گفــت:	آمريــکا	مظهــر	اســتکبار	و	شــيطان	بزرگ	اســت.
ــاز	و	 ــدن	س ــاز	و	تم ــا	تاريخ	س ــت	م ــه	مل ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
فرهنگ	ســاز	هســتند،	بيــان	داشــت:	ملــت	و	مــردم	اســالمی	از	يــاد	

ــتکبران	را. ــتم	های	مس ــم	و	س ــد	ظل نمی	برن

آیــت اهلل علــم الهــدی: کوتــاه نیامــدن ملت ایــران از 
ــام ــای ام آرمان ه

آيــت	اهلل	ســيد	احمــد	علم	الهــدی	صبــح	جمعــه	در	راهپيمايــی	۲۲	
بهمــن	در	مشــهد	بــا	اشــاره	بــه	حضــور	گــرم		زائريــن	و	مجاوريــن	
حــرم	رضــوی	باوجــود	هــوای	ســرد	در	مراســم	باشــکوه	راهپيمايــی	
ــه	 ــی	ب ــای	بزرگ ــود	پيام	ه ــور	خ ــا	حض ــردم		ب ــرد:	م ــار	ک اظه
ــران	 ــاه	نيامــدن	ملــت	اي ــد	کــه	يکــی	از	آن	هــا	کوت دشــمنان	دادن

ــت. ــل	اس ــام	راح ــای	ام از	آرمان	ه
ــالب	 ــروزی	انق ــه	پي ــان	ک ــترده	جوان ــور	گس ــه	داد:	حض وی	ادام
ــته	اند	 ــور	نداش ــرده	و	در	آن	حض ــالمی	را	در	آن	دوران	درک	نک اس
در	ايــن	راهپيمايــی	آن	هــم	بعــد	از	3۸	ســال	خــود	شــاهدی	محکــم	
بــر	آن	اســت	کــه	ايــن	ملــت	به	پــای	انقــالب	و	ارزش	هــای	خــود	

ايســتاده	اند.
ــه	 ــان	اينک ــوی	بابي ــان	رض ــتان	خراس ــه	در	اس ــده	ولی	فقي نماين
انقــالب	ايــران	اســالمی	پويــا	و	جــوان	اســت،	افــزود:	ايــن	انقــالب	
در	ســايه	ايــن	همراهــی	و	همدلــی	ملــت	باقــدرت	به	پيــش	مــی	رود	

حماسلله ملللت
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و	ايــن	حضــور	حماســه	ای	ديگــر	بــرای	ايــن	نظــام	اســت.
ــه	 ــد	ک ــان	دادن ــود	نش ــور	خ ــا	حض ــردم	ب ــرد:	م ــح	ک وی	تصري
باوجــود	گذشــت	3۸	ســال	از	انقــالب	همچنــان	حامــی	و	پشــتيبان	
ــوند. ــليم	نمی	ش ــختی	ها	تس ــکالت	و	س ــر	مش ــتند	و	در	براب هس
آيــت	اهلل	علم	الهــدی	بابيــان	اينکــه	امام	حســين)ع(	نيــز	درس	های	
بزرگــی	يــاد	دادنــد،			خاطرنشــان	کــرد:	يکــی	از	آن	هــا	ايــن	بــود	که	
در	برابــر	ظلــم	و	زور	تســليم	نشــويم	و	ايــن	را	مــردم	امــروز	خــوب	

ــيدند. ــر	کش به	تصوي
ــت	 ــته	ثاب ــال	گذش ــی	3۸	س ــران	ط ــت	اي ــرد:	مل ــد	ک وی	تأکي
کرده	انــد	پــای	انقــالب	و	نظــام	اســالمی	خــود	اســتوار	ايســتاده	اند	
ــان	 ــت	و	ايستادگی	ش ــان	و	حماي ــر	آن ــی	ب ــد	و	ارعاب ــچ	تهدي و	هي

ــدارد. ــر	ن اث
ــه	 ــان	اينک ــوی	بابي ــان	رض ــتان	خراس ــه	در	اس ــده	ولی	فقي نماين
ــی	 ــپ	غلط ــه	ترام ــد	ک ــان	دادن ــردم	نش ــی	م ــن	راهپيماي در	اي
ــر	دهــان	 ــد	بکنــد،	گفــت:	پيــام	امــروز	کوبيــدن	مشــت	ب نمی	توان
ــود.	کاخــی	کــه	نامــش	ســفيد	 آمريــکا	و	دولتمــردان	کاخ	ســفيد	ب
ــت	 ــن	مل ــت	و	اي ــياه	اس ــردش	س ــل	عملک ــا	در	عم ــت	و	ام اس
هيــچ	گاه	خســته	نمی	شــود	و	بــه	ترامــپ	اعــالم	می	کنــد	کــه	بايــد	

ــذارد. ــز	بگ ــر	مي ــش	را	زي گزينه	هاي
وی		ايــن	عــزت	و	اقتــدار	را	مرهــون	وجــود	رهبری	هــای	امــام	)ره(	

و	رهبــر	معظــم	انقــالب	و	نيــز	ايســتادگی	و	همراهــی	ملــت	صبــور	
و	شــجاع	ايــران	دانســت	و	ادامــه	داد:	دشــمن	همــه	تــوان	خــود	را	
ــا	ايــن	انقــالب	را	نابــود	کنــد	امــا	 در	ايــن	ســال	ها	به	کارانداختــه	ت

امــروز	شــاهد	ســربلندی،	عــزت	و	اقتــدار	ايــن	نظــام	اســت.

راهپیمایــی  در  ایــران  ملــت  قالیبــاف: حضــور 
مهم تریــن پاســخ بــه گزافه گویــی آمریکاســت
محمدباقــر	قاليبــاف	در	جمــع	خبرنــگاران	اظهــار	داشــت:	خداونــد	
ــان	 ــق	حضــور	در	مي ــالب	توفي ــروزی	انق ــه	در	روز	پي را	شــاکرم	ک
ــا	داده	 ــه	م ــتند	را	ب ــران	هس ــردم	اي ــن	م ــه	انقالبی	تري ــی	ک مردم

ــت. اس
وی	افــزود:	اصفهانی	هــا	بيشــترين	هزينــه	را	بــرای	پيــروزی	
ــرای	 ــد	و	ب ــاع	مقــدس	دادن ــاع	از	کشــور	در	دوران	دف انقــالب	و	دف
مــن	افتخــاری	اســت	کــه	در	جمــع	ايــن	مــردم	واليــی	و	انقالبــی	

ــور	دارم. حض
شــهردار	تهــران	تأکيــد	کــرد:	دشــمنان	مــا	تــا	زمانــی	کــه	در	صراط	
ــظ	 ــود	را	حف ــتيزی	خ ــه	استکبارس ــم	و	روحي ــرار	داري ــتقيم	ق مس
کنيــم	هميشــه	از	دســت	مــا	ناراحــت	خواهنــد	بودنــد	مگــر	اينکــه	
احســاس	کننــد	مــا	از	خــود	نرمشــی	نشــان	خواهيــم	داد	کــه	هرگــز	

بــه	ايــن	آرزوی	محــال	دســت	نخواهنــد	يافــت.
ــا	 ــکا	ب ــه	دولتمــردان	امري ــاری	ک ــا	رفت ــروز	ب ــرد:	ام ــه	ک وی	اضاف

مــا	شــروع		کردنــد	مــردم	مــا	بــه	مبــارزه	هرچــه	بيشــتر	فراخوانــده	
ــد. ــتری	می	کنن ــالش	بيش ــتقامت	و	ت ــوند	و	اس می	ش

ــاع	از	 ــا	در	دف ــردم	م ــه	م ــر	حادث ــه	در	ه ــان	اينک ــاف	بابي قاليب
ــرد:	۲۲	 ــد	ک ــتند،	تأکي ــای	کار	هس ــالب	پ ــام	و	انق ــای	نظ آرمان	ه
بهمــن	روز	پيونــد	هميشــگی	و	تبلــور	ارتبــاط	امــام	و	امــت	اســت.
وی	ادامــه	داد:	مــردم	مــا	بــا	هــر	تهديــد	دشــمنان	درراه	بــاز	کــردن	
گــره	از	مشــکالت		کشــور	حضــور	خواهنــد		داشــتند	کــه	حضــور	
ــن	 ــذارد	و	مهم	تري ــش	می	گ ــه	نماي ــدت	را	ب ــجام	و	وح ــردم	انس م

ــت. ــکا	اس ــای	آمري ــه	گزافه	گويی	ه ــخ	ب پاس

محســن رضایــی: بزرگ تــر از ترامــپ هــم نتوانســته 
ــران کند ــه ای اقدامــی علی

ســردار	محســن	رضايــی	در	ســخنرانی	راهپيمايــی	بــزرگ	بيســت	
ــا	 ــان	ب ــروز	هم	زم ــح	ام ــه	صب ــرج	ک ــهر	ک ــاه	در	ش و	دوم	بهمن	م
سراســر	کشــور	برگــزار	شــد،	ضمــن	گراميداشــت	ســالروز	پيــروزی	
ــاری	ديگــر	مــردم	البــرز	 انقــالب	اســالمی،	اظهــار	کــرد:	امــروز	ب
ــه	 ــته	را	ب ــال	گذش ــالمی	در	3۸	س ــالب	اس ــت	انق ــکوه	و	عظم ش

نمايــش	گذاشــتند.
وی	بابيــان	اينکــه	در	طــول	ايــن	مدت	فــراز	و	نشــيب	فراوانــی	را	در	
کشــور	شــاهد	بوديــم،	افــزود:	جنــگ،	کودتــا	و	تــرور	اتفاقاتــی	بــود	

کــه	طــی	ايــن	ســال	ها	رخ	داد.
دبيــر	مجمــع	تشــخيص	مصلحــت	نظــام	خاطرنشــان	کــرد:	ملــت	
ــن	خــود	و	انقــالب	نگذاشــتند،	 ــه	ای	بي ــن	فاصل ــران	کوچک	تري اي
بعــد	از	گذشــت	40	ســال	از	انقــالب	مــردم	عاشــقانه	بــه	ايــن	نظــام	

وفــادار	هســتند.
وی	بابيــان	اينکــه	طــی	ايــن	مدت	زمــان	بعــد	از	پيــروزی	انقــالب	
ــدا	 ــام	ف ــرای	نظ ــود	را	ب ــان	خ ــماری	ج ــان	بی	ش ــالمی	جوان اس
ــداری	مــردم	در	تمــام	شــرايط	معجــزه	 ــد،	تصريــح	کــرد:	پاي کردن

ــروزی	خــود	اتمــام	نيافــت. ــا	پي انقــالب	اســت،	انقــالب	ب
ــد	 ــده	ای	می	گفتن ــگ	ع ــد	از	جن ــه	بع ــالم	اينک ــا	اع ــی	ب رضاي
انقــالب	تثبيت	شــده	و	مــردم	بايــد	دســت	از	انقالبــی	گــری	
بردارنــد،	افــزود:	مــردم	بــه	ايــن	ســخنان	توجــه	نکــرده	و	همــواره	

ــتند. ــوده		و	هس ــام	ب ــی	نظ حام
ــت،	 ــت	اس ــال	حرک ــران	در	ح ــت	اي ــه	مل ــر	اينک ــد	ب ــا	تأکي وی	ب
ــدا	 ــت	را	پي ــا	راه	درس ــيد	ت ــول	کش ــادی	ط ــان	زي ــت:	مدت	زم گف

ــم. ــرار	بگيري ــی	ق ــم	و	در	مســير	حقيق کني
ــردم	 ــه	م ــان	اينک ــام	بابي ــت	نظ ــخيص	مصلح ــع	تش ــر	مجم دبي
انقــالب	را	در	آغــوش	گرفتــه	درصــدد	هســتند	عــزت	از	بيــن	رفتــه	
ــا	 ــران	ب ــران	درصــدد	شــکوفايی	اي ــت	اي ــت:	مل ــد،	گف را	بازگردانن

ــال	اســت. ــی	فع ــا	و	صنعت اقتصــادی	پوي
وی	بابيــان	اينکــه	تهديــد	ترامــپ	تأثيرگــذار	نخواهــد	بــود	

ــه	اهــداف	عاليــه	را	 ــرای	رســيدن	ب چراکــه	ملــت	مســير	اصلــی	ب
ــپ	 ــات	ترام ــرائيل	از	اقدام ــعود	و	اس ــزود:	آل	س ــد،	اف ــی	کرده	ان ط
ــر	از	 ــم	کــه	بزرگ	ت ــه	ترامــپ	می	گوي ــا	ب ــا	م خوشــنود	هســتند	ام
شــما	نتوانســته	اقدامــی	عليــه	ايــران	کنــد؛	بهتــر	اســت	جــای	خود	

ــد. ــد	نکني ــران	را	تهدي ــردم	اي بنشــينيد	و	م

دادســتان کشــور: ترامــپ حرف هــای بیهــوده بســیار 
می زنــد

حجــت	االســالم	محمدجعفــر	منتظــری،	در	مراســمی	به	مناســبت	
ســالگرد	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	در	مســجدجامع	گلشــهر	
ــان	داشــت:	 ــکا	بي ــای	آمري ــه	گزافه	گويی	ه ــا	اشــاره	ب ــگان	ب گلپاي
ــده	 ــکا	ش ــور	آمري ــس	جمه ــر	رئي ــی	تدبي ــان	ب ــک	انس ــروز	ي ام
ــران	 ــت	اي ــا	مل ــد	ام ــوده	بســيار	می	زن ــای	بيه ــه	حرف	ه اســت	ک
امــروز	بــا	حضــور	يکپارچــه	و	پرشــور	خــود	در	روز	۲۲بهمــن	مشــت	
آهنينــی	همچــون	ســال	هــای	گذشــته	بــه	دهــان	يــاوه	گويــان	زد.
وی	بــا	تاکيــد	بــر	حفــظ	ارزش	هــای	نظــام	و	انقــالب	گفــت:	حفــظ	
ايــن	ارزش	هــا	مبتنــی	بــر	پايبنــدی	بــه	مبانــی	ديــن	و	ارزش	هــای	
نظــام،	حرکــت	در	راه	آرمان	هــای	انقــالب،	پايبنــدی	بــه	اســتقالل	

کشــور	و	حساســيت	دربرابــر	دشــمن	و	دشــمن	شناســی	اســت.

معاون رئیس جمهور: تحریم حربه دشمن 
محمــد	باقــر	نوبخــت،	ظهــر	جمعــه	در	راهپيمايــی	مــردم	گلســتان	
اظهــار	کــرد:	حضــور	در	جمــع	مــردم	انقالبــی	و	بــا	فرهنگ	اســتان	
ــت،	فرصــت	 ــالمی	اس ــالب	اس ــروزی	انق ــالروز	پي ــتان	در	س گلس

خوبــی	بــرای	تقديــر	فراهــم	کــرد.
وی	افـزود:	3۸	سـال	از	پيـروزی	انقالب	اسـالمی	می	گذرد	و	سـعی	
مـی	کنـم	بـه	تعـدادی	از	ويژگی	هـای	انقـالب	بـرای	نسـل	جوان	
منتقل	کنم.	نخسـتين	ويژگـی	انقالب	مـا	دينی	بـودن	و	رهبری	آن	

با	يـک	مرجـع	مجتهد	و	جامـع	الشـرايط	بود.
ــر	 ــورهای	ديگ ــا	در	کش ــرد:	م ــان	ک ــور	بي ــس	جمه ــاون	رئي مع
ــر	 ــه	تغيي ــی	منجــر	ب ــی	داشــتيم	کــه	حت نهضــت	هــا	و	کودتاهاي
يــک	حکومــت	و	آمــدن	حکومــت	ديگــر	شــد،	امــا	آن	هــا	انقــالب	
نبودنــد.	آنچــه	در	جمهــوری	اســالمی	رخ	داد	يــک	انقــالب	بــود	نه	

يــک	کودتــا	يــا	بلــوا.
وی	بــا	تاکيــد	بــر	ايــن	کــه	آخريــن	کار	آن	هــا	تحريــم	هــای	فلــج	
کننــده	بــود،	افــزود:	تحريــم	هــا	آغــاز	شــد.	ايــن	هــا	تحريــم	هايی	
بــود	کــه	اگــر	عليــه	هــر	کشــوری	اعمــال	شــد	آن	کشــور	را	ســاقط	

کــرد.
ــران	 ــود	اي ــن	ب ــتند	اي ــا	بس ــه	م ــه	ب ــی	ک ــه	داد:	اتهام وی	ادام
ــی	 ــتفاده	م ــم	اس ــب	ات ــاخت	بم ــرای	س ــته	ای	ب ــرژی	هس از	ان
کنــد	و	در	شــورای	امنيــت	پنــج	قطــع	نامــه	عليــه	مــا	تصويــب	
شــد	و	مــی	خواســتند	مــا	را	مجبــور	کننــد	تــا	بــه	معاملــه	نفــت	
ــت	 ــا	ثاب ــر	م ــر	غــذا	برســيم.	امــا	در	مذاکــرات	نفــس	گي در	براب
کرديــم	کــه	انــرژی	هســته	ای	بــرای	اهــداف	نظامــی	نبــوده	و	
اوليــن	بــاری	بــود	کــه	شــورای	امنيــت	تمــام	قطــع	نامــه	هــا	را	

ــو	کــرد. لغ

وزیــر دفــاع: هیــچ کشــوری نمی توانــد بــرای ایــران 
ــد ــری کن تصمیم گی

ــی	۲۲	بهمــن	رشــت	 ــان	در	مراســم	راهپيماي ســردار	حســين	دهق
اظهــار	کــرد:	ايــران	هيچ	گاه	بــه	ســمت	توليــد،	اســتفاده	و	نگهداری	
از	ســالح	های	کشــتارجمعی	نمــی	رود	امــا	در	ســاير	زمينه	هــا	
اعــم	از	ســايبری،	موشــکی	و...	بــا	تمــام	قــوا	بــرای	افزايــش	تــوان	

ــد.	 ــالش	می	کن ــود	ت ــی	خ دفاع
ــوری	 ــچ	کش ــی	هي ــوان	دفاع ــش	ت ــرد:	درراه	افزاي ــد	ک وی	تأکي
راه	 ســد	 و	 کــرده	 تصميم	گيــری	 ايــران	 بــرای	 نمی	توانــد	

شــود.	 فعاليت	هــا	
ــادی	در	 ــای	زي ــران	از	توانمندی	ه ــرد:	اي ــار	ک ــان	اظه ــردار	دهق س
ــده	آل	 ــه	نقطــه	اي ــا	رســيدن	ب ــوده	و	ت ــد	ب ــی	بهره	من ــوزه	دفاع ح
ــز	 ــم	ني ــن	مه ــد	اي ــاری	خداون ــه	ي ــه	ب ــدارد	ک ــی	ن ــه	چندان فاصل

محقــق	می	شــود.	

حماسلله ملللت
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ــردم  ــور م ــه حض ــالب ب ــداوم انق ــاد: ت ــر ارش وزی
درصحنــه بســتگی دارد

ــن	 ــی	۲۲	بهم ــم	راهپيماي ــری	در	مراس ــی	امي ــا	صالح ــيد	رض س
در	جمــع	مــردم	ســاری	اظهــار	داشــت:	امــروز	حرکت	هــا	و	
ــالب	 ــا	انق ــيع	ب ــد	و	تش ــاز	ش ــان	آغ ــی	در	جه ــای	مردم خيزش	ه
ــت.	 ــرده	اس ــد	پيداک ــت	جدي ــان	هوي ــران	در	جه ــالمی	اي اس

وی	اظهــار	داشــت:	شــيعيان	بــا	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	در	دنيــا	
احســاس	غــرور	و	هويــت	کردنــد	و	انقــالب	ايــران،	اوليــن	انقالبــی	

اســت	کــه	مــردم	توانســتند	آن	را	بــه	ثمــر	برســانند.	
وی	عنــوان	کــرد:	ســيل	خروشــان	مــردم،	طاغــوت	را	بــه	زبالــه	دان	
تاريــخ	انداخــت	و	انقــالب	ايــران،	تنهــا	انقالبــی	اســت	کــه	مــردم	
بــا	مشــايعت	رهبــری	و	امــام	راحــل	آن	را	بــه	ثمــر	رســاندند	و	پــس	

از	40	ســال	هنــوز	بــه	تــداوم	راه	۲۲	بهمــن	اســتمرار	دارنــد.	
وزيــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	تصريــح	کــرد:	اســتقامت	رهبری	
فرهيختــه	و	فرزانــه	انقــالب	و	تــداوم	راه	امــام	راحــل،	مقاومــت	در	
برابــر	زياده	خواهی	هــای	غــرب	و	اســتکبار	ســبب	مانــدگاری	

انقــالب	شــده	اســت.	
صالحــی	اميــری،	وفــاداری	مــردم	صبــور،	دين	مــدار	و	خونگــرم	را	
ســرمايه	بــزرگ	انقــالب	اســالمی	دانســت	و	گفــت:	تــاز	مانــی	کــه	
ــد	 ــن	می	شــود	و	باي ــت	نظــام	تضمي ــند،	امني ــردم	بســيجی	باش م

قــدردان	مــردم	باشــيم.	
ــردم	 ــور	م ــداوم	حض ــه	ت ــالب	ب ــداوم	انق ــت:	ت ــار	داش وی	اظه
ــون	 ــا	خ ــالمی	ب ــالب	اس ــات	انق ــتگی	دارد	و	حي ــه	بس درصحن

ــت.	 ــده	اس ــاری	ش ــهيدان	آبي ش

ــران از  ــردم ای ــش: م ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
ــد ــراس ندارن ــدی ه ــچ تهدی هی

ــع	 ــه	در	جم ــروز	جمع ــر	ام ــياری	ظه ــب	اهلل	س ــادار	حبي ــر	دري امي
ــت	 ــروز	ثاب ــز	ام ــردم	تبري ــار	داشــت:	م ــزی	اظه ــان	تبري راهپيماي
کردنــد	کــه	انقالبــی	هســتند،	امــروز	ثابــت	کردنــد	کــه	پشــتيبان	
نظــام	و	رهبــری	هســتند.	مــردم	آذربايجــان	شــرقی	ثابــت	کردنــد	

ــاور	انقــالب	هســتند.	 ــار	و	ي کــه	ي
وی	ســپس	ادامــه	داد:	مــردم	مــا	مقابــل	هــر	تهديــدی	می	ايســتند.	
ــه	کشــور	 ــروز	هم ــد،	ام ــا	را	دادن ــواب	ياوه	گويی	ه ــروز	ج ــردم	ام م
ثابــت	کردنــد	کــه	انقالبــی	هســتند	و	در	خــط	واليت	فقيــه	حرکــت	
ــت.	 ــوده	اس ــتکباری	ب ــد	اس ــالب	ض ــا	انق ــالب	م ــد.	انق می	کنن
ــران	 ــق	ديگ ــی	ح ــتکبار	يعن ــی،	اس ــی	خودبزرگ	بين ــتکبار	يعن اس
ــن،	 ــردم	را	گرفت ــرفت	م ــوی	پيش ــی	جل ــتکبار	يعن ــوردن،	اس را	خ
اســتکبار	يعنــی	رفتــار	منافقانــه،	يعنــی	فريــب	کاری	و	دروغ	گويــی	
و	حــق	و	منافــع	مــا	را	خــوردن.	مــا	بــا	همــه	اين	هــا	مخالــف	بوديــم	
ــه	اســتکبار	 ــا	را	ب ــم.	آن	هــا	حــق	م ــن	انقــالب	کردي ــرای	همي و	ب

ــد.	 دادن

نهاوندیــان: دیگــر جایــی بــرای تهدیدهــای بیهــوده 
وجــود نــدارد

ــروز	در	ســخنرانی	محــوری	 ــر	ام ــش	از	ظه ــان	پي محمــد	نهاوندي
۲۲	بهمــن	در	زاهــدان	اظهــار	داشــت:	در	دنيــا	امــروز	ديگــر	جايــی	
ــد	 ــس	نمی	توان ــدارد	و	هيچ	ک ــود	ن ــوده	وج ــای	بيه ــرای	تهديده ب
بــا	تهديــدات	بيهــوده	در	اتحــاد	و	انســجام	ملــت	ايــران	خللــی	وارد	

کنــد.
وی	افــزود:	بــا	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	ايــن	ديــن	اســالم	بــود	
ــی)ره(	و	 ــام	خمين ــری	ام ــا	رهب ــت	و	ب ــق	گرف ــر	رون ــار	ديگ ــه	ب ک
ــت. ــش	رف ــی	به	پي ــی(	به	خوب ــم	انقالب)مدظله	العال ــر	معظ رهب
ــن	 ــه	باعــث	شــده	اي ــی	اســت	ک ــگاه	انقالب ــن	ن ــت:	همي وی	گف
ــالم	 ــور	اس ــول	مح ــجام	ح ــاد	و	انس ــايه	اتح ــت	در	س ــام	و	مل نظ
همچنــان	روبه	جلــو	حرکــت	کننــد	و	خوشــبختانه	هرســال	شــاهد	

ــرکات	بيشــتری	هســتيم. ب
رئيــس	دفتــر	رئيس	جمهــور	ادامــه	داد:	امــروز	هــم	جوانــان	ايــران	
ــه	 ــای	بی	پاي ــل	لفاظی	ه ــا	در	مقاب ــد	ت ــر	آمده	ان ــار	ديگ ــالمی	ب اس
کســانی	کــه	ايــن	ملــت	را	نشــناخته	اند	فريــاد	اســتقالل	ســر	دهند.	
وزيــر	دادگســتری:	حرکــت	حــق	طلبانــه	جمهــوری	اســالمی	چهره	

واقعــی	اســتکبار	را	نمايــان	کرد
حجــت	االســالم	مصطفــی	پــور	محمــدی	ظهــر	جمعــه	در	پايــان	
ــهدا،	 ــون	ش ــت	خ ــه	برک ــرد:	ب ــد	ک ــن	تاکي ــی	۲۲	بهم راهپيماي
مقاومــت	ملــت،	مدافعيــن	حــرم	و	ايســتادگی	در	مقابــل	دشــمنان	

ــم. ــی	اســتکبار	را	مــی	بيني ــروز	چهــره	اصل ام
ــان	کــرده	و	 وی	ادامــه	داد:	امــروز	اســتکبار	چهــره	خــودش	را	نماي
مــا	در	مقابــل	طاغــوت	و	اســتکبار	واقعــی	کــه	خــود	آمريــکا	اســت	

قــرار	داريــم.
وزيــر	دادگســتری	تصريــح	کــرد:	امــروز	چهــره	آمريــکا	نــه	تنهــا	در	
جوامــع	بيــن	المللــی	تخريــب	شــده	بلکــه	در	کشــور	خودشــان	نيــز	

پرچــم	آتــش	مــی	زننــد	و	تظاهــرات	مــی	کننــد.
حجــت	االســالم	پورمحمــدی	تاکيــد	کــرد:	امــروز	حرکــت	حــق	
طلبانــه	ملــت	مــا	تــا	کنــار	کاخ	ســفيد	پيــش	رفتــه	و	چهره	گســتاخ	

و	عريــان	اســتکبار	نمايــان	شــد.
وی	افــزود:	موقعيــت	امــروز	جمهــوری	اســالمی	در	دنيــا	برتر	اســت	

و	ايــن	خــودش	اجــر	عظيم	اســت.

ســردار صفــوی: ســخنان تــازه بــه دوران رســیده ها 
بیــن مــردم و مســئوالن فاصلــه نمی انــدازد

ســردار	ســيد	يحيــی	رحيــم	صفــوی	مراســم	ســخنرانی	راهپيمايــی	
۲۲	بهمــن	اهــواز	اظهــار	کــرد:		ســالم	مقــام	معظــم	رهبــری	را	بــه	
ــواز	 ــه	اه ــت	ب ــر	وق ــم.	ه ــی	کن ــالغ	م ــردم	خوزســتان	اب ــه	م هم
مــی	آيــم		يــاد	دالوری	هــای	ايــن	اســتان	قهرمــان	پــرور	افتــاده	و	
مقاومــت	مــردم	قهرمــان	پــرور	دزفــول	و	فــداکاری	جوانــان	آبادانی	

و	خرمشــهری	بــرای	مــن	تداعــی	مــی	شــود.
ــتان	و	 ــن	خوزس ــون	کف ــهيد	گلگ ــزار	ش ــون	۲3	ه ــزود:	خ وی	اف
بيــش	از	100	هــزار	شــهيد	جــوان	کشــور	در	ايــن	اســتان	بــر	زميــن	

ريختــه	شــده	تــا	خوزســتان	بــه	کربــالی	ايــران	تبديــل	شــود.
صفــوی	بيــان	کــرد:	ســالم	و	درود	خــدا	و	انبيــای	الهــی	بــر	مــردم	
خوزســتان	کــه	امــروز	بــه	همــراه	اقيانــوس	خروشــان	ملــت	ايــران	
ــدار	و	 ــی،	اقت ــتوانه	بالندگ ــه	پش ــاه	ک ــن	م ــی	۲۲	بهم در	راهپيماي

ــد. پيشــرفت	ايــران	اســت،	شــرکت	کردن
مشــاور	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	بــا	بيــان	اينکــه	امروز	شــما	
مــردم	خوزســتان	پرچــم	ضداســتکباری	را	برافراشــتيد،	گفــت:	۲۲	
ــران	و	نقطــه	 ــت	اي ــب	مل ــر	قل ــور	خــدا	ب ــی	ن ــادآور	تجل بهمــن	ي
ــه	و	 ــران،	منطق ــل	در	اي ــر	باط ــق	ب ــروزی	ح ــاز	پي ــت	س سرنوش
جهــان	اســت.	امــروز	مــردم	شــهيدپرور	خوزســتان	پاســخ	محکمی	
بــه	يــاوه	گويــی	هــای	تــازه	بــه	قــدرت	رســيده	هــا	داده	و	تجمــع	
مــردم	ايــران	در	مصلــی	بعــد	از	انجــام	راهپيمايــی	نمايــش	حماســه	
بلــوغ	سياســی	-	اجتماعــی	و	تجلــی	الهــی،	اقتــدار	ملــی	و	غيــرت	

ايرانــی	اســت.

ــن	 ــی	۲۲	بهم ــردم	در	راهپيماي ــور	م ــت:	حضــور	پرش ــوی	گف صف
نشــان	مــی	دهــد	کــه	ســخنان	نابخردانــه	تــازه	بــه	دوران	رســيده	
ــه	 ــئوالن	فاصل ــران	و	مس ــردم	اي ــن	م ــد	بي ــی	توان ــز	نم ــا	هرگ ه
بينــدازد.	امــروز	در	جهانــی	زندگــی	مــی	کنيــم	کــه	از	تعــادل	خــارج	
شــده	و	بنيــادی	تريــن	اصــل	در	ايــن	زمينــه	زمــان	و	حرکت	اســت	
ــيار	 ــدی	بس ــر	رون ــال	حاض ــان	در	ح ــی	جه ــت	دگرگون و	در	نهاي

شــتابان	تــر	از	گذشــته	را	طــی	مــی	کنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	تحــوالت	ايجــاد	شــده	در	محيــط	منطقــه	
و	بيــن	الملــل	پــس	از	تقابــل	و	چالــش	حاصــل	مــی	شــود،	بيــان	
ــوارد	 ــا	م ــت	ت ــده	الزم	اس ــردم	در	آين ــروی	م ــرای	پيش ــرد:	ب ک
اساســی	و	چالــش	هايــی	کــه	مــا	را	تحــت	تاثيــر	قــرار	مــی	دهــد،	

بشناســيم.
وی	ادامــه	داد:	شــناخت	روندهــا	و	رويدادهــا	در	کنــار	تدويــن	
راهبردهــا	و	برنامــه	هــای	کالن	ميــان	مــدت	و	بلنــد	مــدت	و	خارج	
شــدن	از	چالــش	هــای	فعلــی	کليدهايــی	طاليــی	بــرای	رســيدن	
بــه	پيشــرفت	و	توســعه	کشــور	هســتند.	در	صــورت	بــی	توجهــی	
ــی	 ــکان	اجراي ــا	ام ــش	هــا	قطع ــه	فرصــت	هــا	و	چال مســئوالن	ب
شــدن	برنامــه	هــای	کالن	ملــی	در	حــوزه	هــای	اقتصــادی،	
ــد	 ــی	توان ــران	م ــدارد.	اي سياســی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	وجــود	ن
ــه	 ــر	ب ــه	منج ــی	ک ــه	ای	و	جهان ــای	منطق ــا	رويداده ــب	ب متناس
تغييــرات	سياســی	-	اجتماعــی	مــی	شــود،	فرصــت	هــا	و	چالــش	
ــم	 ــرای	مــردم	کشــور	رق ــده	ای	خــوب	ب ــی	و	آين هــا	را	پيــش	بين

ــد. بزن

ــز  ــردم هرگ ــوی:  م ــیدرضا تق ــالم س ــت االس حج
ــذارد ــی گ ــد نم ــکای پلی ــت آمری ــت در دس دس

حجــت	االســالم	ســيدرضا	تقــوی	ظهــر	جمعــه	در	ســخنرانی	پيش	
از	خطبــه	هــای	نمــاز	جمعــه	مشــهد	در	جمــع	نمازگــزاران،	اظهــار	
ــرار	مــی	 ــی	را	همــواره	در	دســتور	کار	خــود	ق ــرت	افزاي کــرد:	بصي
ــم،	 ــی	کني ــوار	م ــده	را	هم ــته	راه	آين ــات	گذش ــا	تجربي ــم	و	ب دهي
بنابرايــن	اعيــاد	مختلــف	مذهبــی	و	جشــن	هــای	ملــی	ماننــد	يــوم	
ــنگری	 ــن	و	روش ــرای	تبيي ــاه	ب ــن	م ــر	و	روز۲۲	بهم ــه	فج اهلل	ده

اســت.
وی	افــزود:	فرهنــگ	ســازی	و	جريــان	ســازی	بــرای	يــک	جامعــه	
وابســته	بــه	مقــوالت	فکــری	و	فرهنگــی	اســت	و	امــا	ايــن	زمينــه	

ســاز	رشــد	و	بالندگــی	و	آمادگــی	مــردم	اســت.
رئيــس	شــورای	سياســتگذاری	ائمــه	جمعــه	ادامــه	داد:	۲۲	بهمــن	
بهتريــن	فرصــت	بــرای	مــرور	تاريــخ	انقــالب	اســالمی	اســت	تــا	
ــخ	 ــرا	ملتــی	کــه	تاري ــرای	مــردم	ايــن	رويدادهــا	مــرور	شــود	زي ب
ــد	و	 ــی	کن ــی	م ــی	هويت ــاس	ب ــت	و	احس ــت	اس ــی	هوي ــدارد	ب ن
ســبب	مــی	شــود	تــا	مــوج	هــای	فرهنگــی	و	اجتماعــی	بيگانــگان	
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ــان	شــود. ســبب	حــذف	آن
وی	تصريــح	کــرد:	شــعار	انقالب	اســالمی	همان	شــعار	عاشــورايی	
ــه	فرمــوده	 اســت	کــه	مــی	گويــد	هرگــز	ذلــت	نمــی	پذيريــم	و	ب
ــذا	 ــکا	اســت،	ل ــا	از	آمري ــاری	هــای	م ــری	همــه	گرفت ــام	و	رهب ام
ملــت	مــا	هرگــز	دســت	در	دســت	آمريــکای	پليــد	نمــی	گــذارد	و	به	

امــام،	رهبــری	و	شــهدا	وفــادار	اســت.

باهنــر: انقــالب اســالمی ایــران مــوج اســالم خواهی 
را در جهــان برپــا کــرد

محمدرضــا	باهنــر	کــه	روز	جمعــه	همزمــان	بــا	ســی	و	هشــتمين	
ســالروز	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	در	شــهر	اراک	حضــور	يافتــه،	
در	ســخنرانی	پيــش	از	خطبــه	هــای	نمــاز	جمعــه	در	مصــالی	بيت	
المقــدس	ايــن	شــهر،	اظهــار	داشــت:	امــروز	شــاهد	آن	هســتيم	که	
ــان	 ــه	پاي ــال	ب ــالمی	در	ح ــالب	اس ــارم	انق ــه	چه ــج	ده ــه	تدري ب
رســيدن	اســت	و	در	واقــع	نظــام	اســالمی	طــی	ايــن	ســال	هــا	از	
ــه	و	بلــوغ	برخــوردار	شــده	و	بســياری	از	تــالش	هــای	 يــک	تجرب

بــه	ثمــر	نشســته	اســت.
ــالمی	و	 ــالب	اس ــا	انق ــه	ب ــد	در	رابط ــروز	باي ــل	ام ــزود:	نس وی	اف
اقــدام	عظيمــی	کــه	بنيــان	گــذار	انقــالب	انجــام	داد	شــناخت	پيــدا	
ــش	 ــالب	و	نق ــزرگ	انق ــات	ب ــی	از	اتفاق ــه	درک	عميق ــرده	و	ب ک

ــد. ــدا	کنن ــردم	در	آن	دســت	پي م
ــال	 ــرد:	در	ح ــان	ک ــع	تشــخيص	مصلحــت	نظــام	بي عضــو	مجم
ــالب	 ــبب	انق ــه	س ــه	ب ــداری	ک ــا	اقت ــالمی	ب ــران	اس ــر	اي حاض
اســالمی	بــه	آن	دســت	يافتــه	بــه	يکــی	از	قــدرت	هــای	منطقــه	و	

ــت. ــده	اس ــل	ش ــرض	تبدي ــل	تع ــوری	غيرقاب ــان	و	کش جه
باهنــر	خاطرنشــان	ســاخت:	ايــن	انقــالب	بــا	داشــتن	ســرمايه	های	
ارزشــمند	معنــوی	همچــون	ايمــان	و	اعتقــاد،	اميــد	و	رشــادت	بــه	
بــار	نشســت	و	امــروز	نيــز	ايــن	ايســتادگی	بــه	الگويــی	در	جهــان	

تبديــل	شــده	اســت.
ــای	 ــال	حاضــر	در	عرصــه	ه ــران	اســالمی	در	ح ــه	داد:	اي وی	ادام
مختلــف	طــی	دهــه	هــای	اخيــر	توانســته	رشــد	کنــد	و	ايــن	رشــد	
در	حــوزه	هــای	سياســی،	اقتصادی	و	عملی	کشــور	مشــهود	اســت.

ضرغامــی: مشــکالت باعــث منــزوی شــدن کارنامــه 
درخشــان انقــالب نشــود

ــان	 ــه	در	جمــع	راهپيماي ــش	از	ظهــر	جمع ــی	پي عــزت	اهلل	ضرغام
ــردی	نظــام	اشــاره	کــرد	و	 ــه	سياســت	های	راهب ــم	ب ۲۲	بهمــن	ق
ــود	کــه	 ــه	ب ــی	گفت گفــت:	ترامــپ	در	يکــی	از	برنامه	هــای	تبليغات
ــار	 ــد	و	صــدام	را	برکن ــرج	کردي ــراق	خ ــارد	دالر	در	ع ــزار	ميلي 4	ه

ــران	در	آنجــا	موفــق	اســت. ــی	امــروز	اي ــد	ول کردي
ــروز	 ــل	ام ــخ	مث ــچ	دوره	ای	از	تاري ــرد:	در	هي ــار	ک وی	اظه

ــيطان	 ــه	ش ــا	علي ــه	دولت	ه ــردم	و	چ ــه	م ــی	چ ــکار	عموم اف
بودنــد.	 ايــن	طــور	يکدســت	و	همگــرا	نشــده	 بــزرگ	
بيانيــه	 آمريــکا	 عليــه	 کــه	 کارگردانــی	 و	 هنرپيشــه	 از	
ايرانی	هــای	 شــخصيت	ها،	 و	 سياســی	ها	 تــا	 می	نويســد	
از	 و	دولت	هــای	جهــان	 مــردم	 و	حتــی	 آمريــکا	 مقيــم	

هســتند. بيــزار	 آمريــکا	 سياســت	های	
ضرغامــی	بــا	انتقــاد	از	تنــدروی	برخی	هــا	در	نشــان	دادن	
ــم	و	 ــه	کن ــد	گل ــن	باي ــرد:	م ــار	ک ــا	اظه ــف	دولت	ه ــاط	ضع نق
ــا	 ــه	متأســفانه	دولت	ه ــم	ک تأســف	خــودم	و	شــما	را	اعــالم	کن
ــاف	را	 ــب	انص ــتگان	جان ــه	گذش ــبت	ب ــردن	نس ــاوت	ک در	قض

رعايــت	نمی	کننــد.
ــل	از	آنکــه	سياســی	باشــد،	 ــن	مســئله	قب ــه	اي ــان	اينک ــا	بي وی	ب
اخالقــی	اســت،	تصريــح	کــرد:	ممکــن	اســت	مشــکالت	اقتصادی	
ــود	 ــل	نمی	ش ــن	دلي ــی	اي ــم	ول ــاد	داري ــه	زي ــيم	ک ــته	باش داش

ــرود. ــئوال	ب ــالب	زيرس ــتاوردهای	انق دس
ــر	 ــردم	و	فق ــای	م ــزود:	گرفتاری	ه ــيما	اف ــابق	صداوس ــس	س رئي
و	بی	تدبيری	هــا	زيــاد	اســت	و	برخــی	پرونده	هــای	مفاســد	
اقتصــادی	مــردم	را	نااميــد	می	کنــد	ولــی	هيــچ	کــدام	از	اينهــا	نبايد	
باعــث	شــود	کارنامــه	درخشــان	جمهــوری	اســالمی	منزوی	شــود.
قائــم	مقــام	نماينــده	ولی	فقيــه	در	ســپاه	پاســداران:	آمريــکا	

گزينــه	ای	بــرای	رو	کــردن	نــدارد
حجــت	االســالم	عبــداهلل	حاجــی	صادقــی	ظهــر	امــروز	در	جمــع	
راهپيمايــان	يــزد	اظهــار	داشــت:	آمريــکا	در	طول	3۸	ســال	گذشــته	
هــر	گزينــه	ای	از	جنــگ	نظامی،	تــرور،	تحريــم،	تهديــد	و	...	داشــته	

رو	کــرده	و	گزينــه	جديــدی	بــرای	رو	کــردن	نــدارد.
ــه	 ــد	علي ــه	ای	جدي ــکا	گزين ــار	آمري ــر	ب ــرد:	ه ــان	ک وی	بي
ــد	 ــا	امي ــران	او	را	ن ــتيز	اي ــت	استکبارس ــرد،	مل ــران	رو	ک اي
ــت	 ــال	مل ــدت	و	اتص ــکا	روی	وح ــار	آمري ــن	ب ــد	و	اي کردن
ــز	 ــه	ني ــا	رهبــری	دســت	گذاشــته	کــه	در	ايــن	مرحل ــران	ب اي

ــد. ــد	ش ــد	خواه ــا	امي ن
ــن	 ــه	اي ــبت	ب ــران	نس ــردم	اي ــرد:	م ــح	ک ــی	تصري ــی	صادق حاج
ــه	کفرســتيزی	و	 ــدون	داشــتن	روحي ــه	ب ــد	ک ــن	دارن موضــوع	يقي
استکبارســتيزی	و	بــدون	روحيــه	انقالبی	گــری	نمی	تــوان	بــا	
خــدا	بــود	زيــرا	خــدا	بــا	شــرک	و	طاغــوت	و	ظلــم	يــک	جــا	جمــع	
نمی	شــود	و	ملــت	ايــران	تــا	زمانــی	بــا	خداســت	کــه	بــه	طاغــوت	

ــد. و	اســتکبار	پشــت	کن
ــاط	 ــر	نق ــزد	و	ديگ ــردم	ي ــترده	م ــور	گس ــه	حض ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کشــور	اســالمی	در	راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	اظهــار	داشــت:	حضــور	
ــرای	دشــمن	داشــت	 گســترده	مــردم	امــروز	پيام	هــای	بســياری	ب
و	بــه	دنيــا	نشــان	داد	کــه	ملــت	ايــران	هرگــز	آرمان	هــای	امــام	و	
شــهدا	را	فرامــوش	نخواهــد	کــرد	و	بــه	آنهــا	وفــادار	خواهــد	مانــد	و	

امانتــداران	خوبــی	هســتند	کــه	هرگــز	اجــازه	نمــی	دهنــد	اتفاقــات	
ــاره	تکــرار	شــود. صــدر	اســالم	دوب

ــب چهــره  ــی رئیــس جمهــور: تخری ــاون پارلمان مع
واقعــی اســالم از مهمتریــن اهــداف امــروز دشــمنان 

اســت
حســينعلی	اميــری	ظهــر	جمعــه	در	مراســم	پايانــی	راهپيمايــی	۲۲	
بهمــن	شــهرکرد	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	تخريب	چهــره	واقعی	اســالم	
از	مهمتريــن	اهــداف	امــروز	دشــمنان	اســت،	اظهار	داشــت:	دشــمن	
از	تمــام	تــوان	خــود	اســتفاده	کــرده	اســت	تــا	چهــره	واقعــی	اســالم	

را	تخريــب	کنــد	و	از	گســترش	آن	جلوگيــری	کنــد.
ــط	 ــتی	توس ــای	تروريس ــک	ه ــاد	گروه ــرد:	ايج ــوان	ک وی	عن
دشــمنان	اســالم	از	جملــه	داعــش	از	مهمتريــن	اقدامــات	دشــمن	

ــت. ــالم	اس ــره	اس ــب	چه ــتای	تخري در	راس
معــاون	پارلمانــی	رئيــس	جمهــور	گفــت:	داعــش	بــا	افراطــی	گری	
بــه	دنبــال	تخريــب	اســالم	و	تغييــر	نگــرش	مــردم	جهــان	نســبت	
بــه	ايــن	ديــن	اســت	و	ايــن	گروهــک	تروريســتی	توســط	اســتکبار	

جهانــی	حمايــت	مــی	شــود.
ــه	 ــرای	جامع ــه	ب ــالم	واقع ــالمی،	اس ــالب	اس ــه	داد:	انق وی	ادام
ــه	ارمغــان	آورد	و	هــم	اکنــون	مســلمانان	جهــان	چشمشــان	بــه	 ب
ــه	 ــی	اســالم	را	ب ــره	واقه ــا	چه ــران	اســت	ت ــالب	اســالمی	اي انق

ــد. ــی	کن ــان	معرف جهاني

ــچ  ــران از هی ــت ای ــهری: مل ــینی بوش ــت اهلل حس آی
کــس جــز خــدا نمــی ترســد

آيــت	اهلل	ســيد	هاشــم	حســينی	بوشــهری	در	مراســم	راهپيمايی	۲۲	
بهمــن	در	ايــالم	اظهــار	داشــت:	انقــالب	اســالمی	بــا	امــداد	الهــی	

بــه	پيــروزی	رســيد	و		امــام	خمينــی)ره(	يــک	هديــه	الهــی	بــود.
وی	بيــان	داشــت:	ترامــپ	ديوانــه	وار	بــا	دنيــا	صحبــت	مــی	کنــد	

چراکــه	ملــت	ايــران	جــز	از	خــدا	از	هيــچ	کــس	نمــی	ترســد.
وی	عنــوان	کــرد:	ترامــپ	يــک	آدم	غيرمتعــادل	و	غيرمتعارف	اســت	
ــه	 ــکا	و	ن ــه	از	آمري ــران	ن ــت	اي ــا	کشــورها	ســر	جنــگ	دارد،	مل و	ب

هيــچ	مســتکبری	نمــی	ترســد	و	تنهــا	از	خــدا	مــی	ترســد.
ــا	 ــالب	اســالمی	ب ــرد:	انق ــار	ک ــت	اهلل	حســينی	بوشــهری	اظه آي
امــداد	غيبــی	الهــی	بــه	پيــروزی	رســيد	بطوريکــه	نقــش	مــردم	و	
ــم	 ــرآن	کري ــدات	ق ــه	تأکي ــا	توجــه	ب ــروزی	ب ــن	پي اراده	آنهــا	در	اي

ــان	اســت. ــی	نماي بخوب

آیــت اهلل ســیداحمد خاتمــی: ملــت ایــران بــا حضــور 
حماســی 22 بهمــن بــه رئیــس جمهــور آمریــکا تــو 

دهنــی زدنــد
ــان	 ــع	راهپيماي ــه	در	جم ــر	جمع ــی	ظه ــيداحمد	خاتم ــت	اهلل	س آي
اروميــه	ای	بــا	قدردانــی	از	خلــق	حماســه	مــردم	اروميــه	در	
ــته	 ــما	شايس ــک	ش ــک	ت ــت:	ت ــن	اظهارداش ــی	۲۲	بهم راهپيماي
ــی	 ــو	دهن ــا	حضــور	پرشــور	خــود	ت ــم	و	تجليــل	هســتيد	و	ب تکري
ــان	 ــه	تعبيرخودش ــه	ب ــکا	ک ــور	آمري ــس	جمه ــه	رئي ــی	ب محکم

ــد. ــی	دارد	زدي ــکل	روان مش
ــه	10	هــدف	شــوم	آمريــکا	و	اســتکبار	جهانــی	در	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
مقابــل	ايــران	اســالمی	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	اوليــن	هــدف	شــوم	
دشــمنان	جدايــی	ملــت	ايــران	از	ديــن	اســت	در	حالــی	کــه		نهضت	

انقــالب	اســالمی	بــا	ديــن	شــروع	شــد	و	ســامان	يافــت.
ــا	بيــان	اينکــه	هــدف	دشــمن	نابــودی	هويــت	انقــالب	 خاتمــی	ب
اســالمی	و	هويــت	دينــی	اســت	اظهارداشــت:	امــا	دشــمنان	ايــن	
موضــوع	را	فرامــوش	کــرده	انــد	کــه	انقــالب	اســالمی	از	مســاجد	

ــی	آغــاز	شــده	اســت. ــت	و	همراهــان	دين ــی،	مل ــر	دين ــا	رهب ب
ــر	رســانه	هــای	 وی	اظهارداشــت:	همانطــور	کــه	در	روزهــای	اخي
داخلــی	کشــور	بــه	دنبــال	دعــوت	مــردم	بــرای	حضــور	پرشــور	در	
راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	بودنــد	همــان	ميــزان	رســانه	هــای	بيگانــه	
ــا	 ــد	ام ــرکت	نکنن ــی	ش ــردم	در	راهپيماي ــد	م ــی	کردن ــاس	م التم
ــی	۲۲	 ــکوه	راهپيماي ــد	ش ــه	همانن ــروز	ک ــی	ام ــکوه	راهپيماي ش
بهمــن	ســال	57	بــود	جــواب	کوبنــده	ای	بــر	ايــن	زيــاده	خواهــی	

ــود. ــوده	و	خواهــد	ب هــای	بيهــوده	ب

حماسلله ملللت
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ــر ســر  ــران ثابــت کــرد ب ــر بهداشــت: ملــت ای وزی
ــی خــود ایســتاده  اســت ــان  هــای انقالب آرم

ســيد	حســن	قاضــی		زاده	هاشــمی	ظهــر	جمعــه	در	جمــع	
راهپيمايــان	۲۲	بهمــن	در	بندرعبــاس،	عنــوان	کــرد:	ملــت	
ــا	 ــر	ب ــی	شکســت		ناپذي ــرد	پيمان ــت	ک ــن	ثاب ــران	در	۲۲	بهم اي
امــام	راحــل،	شــهدای	انقــالب	اســالمی،	رهبــر	معظــم	انقــالب	
و	بــا	نظــام	جمهــوری	اســالمی	و	خدمتگــزاران		شــان	در	عرصــه		
هــای	مختلــف	دارد	و	بــر	ســر	آرمان	هــای	انقالبــی	خــود	

ــت. ــتاده		اس ايس
ــان	 ــی		پاي ــار	ب ــا	و	ايث ــادآور	از	خودگذشــتگی		ه وی	۲۲	بهمــن	را	ي
ــزود:	 ــی	دانســت	و	اف ــزت		طلب ــران	در	راه	ايســتادگی	و	ع ــردم	اي م
بايــد	بــه	طــور	مســتمر	بــه	گذشــته	خويــش	نگاهــی	عميق	داشــته	
ــير	 ــنجيم	و	در	مس ــالب	بس ــا	انق ــان	را	ب ــبت	خودم ــيم	و	نس باش
خدمــت	بــه	مــردم	دوچنــدان	گام	برداريــم	چــون	انقــالب	اســالمی	
بــه	راحتــی	بــه	دســت	مــا	نرســيده	و	بايــد	بــه	ماننــد	مجاهدتــی	که	
ــد،	در	 ــود	نشــان	دادن ــالب	اســالمی	از	خ ــاع	از	انق شــهدا	در	راه	دف

ــه	مــردم	تــالش	کنيــم. مســير	کارآمــدی	و	خدمــت	ب

دبیــر کل مجمــع جهانــی اهل بیــت: 22 بهمــن 
ــت ــری اس ــت از رهب ــوی اطاع الگ

ــه	در	ســخنرانی	 ــری	ظهــر	جمع حجت	االســالم		محمدحســن	اخت
مراســم	راهپيمايــی	يــوم	اهلل	۲۲	بهمــن	در	قائم	شــهر،	ضمــن	تقديــر	
از	حضــور	گــرم	مــردم	در	ايــن	مراســم،	اظهــار	داشــت:	مــردم	بعــد	

از	3۸	ســال،	اين	گونــه	وظيفــه	خــود	می	داننــد	کــه	بــا	هــر	ســليقه،	
ــته	و	در	 ــان	دانس ــه	خودش ــق	ب ــالب	را	متعل ــی	انق ــف	و	بينش صن

يــوم	اهلل	۲۲	بهمــن	حماســه	بيافريننــد.
وی	تصريــح	کــرد:	باوجوداينکــه	۲7	ســال	از	عــروج	ملکوتــی	رهبــر	
ــای	 ــا،	رهنموده ــات	و	فداکاری	ه ــذرد	خدم ــالب،	می	گ ــر	انق کبي

ايشــان	سرمشــق	و	الگــوی	همــه	ماســت.
ــی	 ــردم	در	راهپيماي ــور	م ــت	حض ــه	اهمي ــاره	ب ــا	اش ــری	ب اخت
ــم	و	 ــا	ظل ــه	ب ــور	در	مقابل ــن	حض ــرد:	اي ــوان	ک ــن،	عن ۲۲	بهم
ســتم	و	توطئه	هــای	امپرياليســم	جهانــی،	مشــت	محکمــی	
بــر	ياوه	گويی	هــای	رئيس	جمهــور	بی	خــرد	و	نــادان	آمريــکا	

ــت. ــکار	اس جنايت

قائــم مقــام صــدا و ســیما:ذنبرد بــا اســتکبار جهانــی 
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــای انق ــتین آرمان ه از نخس

ــت اس
حجــت	االســالم	ســيد	رمضانعلــی	موســوی	مقــدم	در	جمــع	مــردم	
ــن	 ــی)ع(	اي ــام	عل ــجد	ام ــی	مس ــه	ميزبان ــهر	ب ــی	مهديش انقالب
شــهر،	ضمــن	اشــاره	بــه	ويژگــی	هــای	منحصــر	بــه	فــرد	انقــالب	
ــا،	 ــا	ســاير	رفــورم	هــا	و	انقــالب	هــای	دني اســالمی	در	مقايســه	ب
ــای	 ــی	از	ويژگی	ه ــتيزی،	يک ــتکبار	س ــت	اس ــت:	ماهي ــراز	داش اب
منحصــر	بــه	فــرد	انقــالب	اســالمی	بــه	رهبــری	امــام	راحــل)ره(	

ــت. اس
وی	افــزود:	آرمــان	هــای	انقــالب	اســالمی	بــا	حمايــت	از	

ــرای	مظلومــان	شــد	و	ايــن	 مســتضعفان	جهــان،	چــراغ	اميــدی	ب
دشــمنی	بــا	اســتکبار	پليــد	نــه	تنهــا	کاهــش	نيافتــه	بلکــه	روز	بــه	
ــن،	 ــی	۲۲بهم ــروز	در	راهپيماي ــه	ام ــود	ک ــی	ش ــز	م روز	بيشــتر	ني

ــم. ــاهده	کردي ــی	مش ــه	خوب ــا	را	ب ــن	ادع ــانه	اي نش

ــد  ــق ص ــع توفی ــه: توق ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــت ــه اس ــع بینان ــرات غیرواق ــدی در مذاک درص

ــی	و	 ــان	انقالب ــع	راهپيماي ــه	در	جم ــر	جمع ــقاوی	ظه ــن	قش حس
پرشــور	مرکــز	خراســان	شــمالی	در	روز	۲۲	بهمن	مــاه،	بــا	اشــاره	بــه	
مذاکراتــی	کــه	در	طــی	جنــگ	تحميلــی	انجــام	می	گرفــت،	اظهــار	
کــرد:	در	آن	زمــان	نيــز	مــردم	توقــع	دســتاوردهای	صــد	درصــدی	

را	نداشــتند.
قشــقاوی	افــزود:	امــروز	در	ســايه	مقاومــت	و	پيــروزی	ديپلماســی،	
ــه	 ــذار	در	منطق ــورهای	تأثيرگ ــی	از	کش ــه	يک ــالمی	ب ــران	اس اي

تبديل	شــده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	امــروز	کشــور	ايــران	يکــی	از	ميزبان	هــای	
اجــالس	ســوريه	اســت	و	دراين	بــاره	تصميم	گيــری	می	کنــد،	
ــه	در	 ــود	ک ــازه	داده	نمی	ش ــتکبار	اج ــه	اس ــروز	ب ــرد:	ام ــح	ک تصري

کشــورهای	منطقــه	مداخلــه	کنــد.
ــران	اســالمی	 ــرم	اي وی	بابيــان	اينکــه	قــدرت	ســخت	و	قــدرت	ن
تحــت	فرماندهــی	واليت	فقيــه،	ســبب	اقتــدار	شــده	اســت،	عنــوان	
کــرد:	قــدرت	نظامــی	و	نيــروی	دفاعــی	و	ديپلماســی	و	مذاکــرات	

الزم	و	ملــزوم	يکديگــر	هســتند.

تصاویر برخی چهره ها در راهپیمایی 22 بهمن تهران
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اظهارات مسئوالن استانی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن

اظهاراتعنوان مسئولاستان

آذربايجان	غربی
حضور	حماسی	مردم	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	موجب	ياس	و	نااميدی	دشمنان	انقالب	و	نظام	می	شود.	امام	جمعه	اهل	سنت	اروميه

۲۲	بهمن	جشن	ملی	و	متعلق	به	تمام	اقوام	ايرانی	است.	اقليت	های	مذهبی	نيز	همانند	ساير	اقوام	ايرانی	با	حضور	در	راهپيمايی	۲۲	کشيش	کليسای	شرق	آشور
بهمن	نشان	خواهند	داشت	پشتيبان	نظام	و	انقالب	هستند

مردم	ما	به	خوبی	می	دانند	که	دشمنان	هرگز	با	ما	دوست	نمی	شوند	و	تا	هميشه	در	برابر	دنيای	استکباری	ايستادگی	خواهند	کرد.	امام	جمعه	اصفهاناصفهان

باگذشت	3۸	سال	از	پيروزی	انقالب	اسالمی	ايران،	اين	رويداد	همچنان	تمامی	تحوالت	روز	دنيا	را	تحت	تأثير	قرار	می	دهد.	مديرکل	تبليغات	اسالمی	استان	اردبيلاردبيل

انقالب	ايران	زمينه	ساز	بيداری	امت	اسالمی	و	حرکت	جامعه	جهانی	است.	مسئول	نمايندگی	ولی	فقيه	در	نيروی	قدس	سپاهبوشهر

تهران

حضور	ملت	ايران	درصحنه	تمامی	معادالت	دشمن	را	بر	هم	زده	است.	امام	جمعه	ورامين

راهپيمايی	يوم	اهلل	۲۲	بهمن	زمينه	ساز	حضور	باشکوه	مردم	در	انتخابات	سال	آينده	خواهد	شد.	سخنگوی	کميسيون	امنيت	ملی

ملت	ايران	بار	ديگر	در	راهپيمايی	۲۲بهمن	اوج	بصيرت	و	هوشياری	خود	را	به	نمايش	گذاشتند.	رئيس	ستاد	دهه	فجر	استان	تهران

چهارمحال	و	
بختياری

رئيس	شورای	هماهنگی	تبليغات	اسالمی	چهارمحال	و	
حضور	گسترده	مردم	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	شکستی	ديگر	برای	دشمن	است.	بختياری

حضور	گسترده	مردم	در	اين	راهپيمايی	پاسخی	دندان	شکن	به	ياوه	گويی	های	دشمن	است.	امام	جمعه	اهل	سنت	بيرجندخراسان	جنوبی

خراسان	شمالی
۲۲	بهمن	هديه	ای	است	که	خداوند	به	ملت	ايران	عطا	کرد.	اين	حضور	به	موقع	درصحنه	های	مختلف،	درس	ايستادگی	و	غيرت	را	نماينده	ولی	فقيه	در	خراسان	شمالی

در	ذهن	نسل	های	بعد	از	انقالب	تداعی	می	کند.	

حضور	هميشه	درصحنه	مردم	رمز	تداوم	انقالب	اسالمی	استرئيس	شورای	هماهنگی	تبليغات	اسالمی	خراسان	شمالی

ملت	ايران	با	حضور	گسترده	خود	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن،	حق	حاکميت	که	وفای	به	عهد	و	تجديد	پيمان	بود	را	به	خوبی	ادا	کردند.	نماينده	مردم	خوزستان	در	مجلس	خبرگانخوزستان

زنجان

ملت	ايران	باراهپيمايی	۲۲	بهمن	جواب	ياوه	گويی	های	رئيس	جمهور	آمريکا	را	دادند.نماينده	ولی	فقيه	در	استان	و	امام	جمعه	زنجان

	۲۲	بهمن	ماه	يادآور	عزت،	شکوه،	مقاومت	و	تجلی	مردم	ساالری	دينی	و	حماسه	سازی	مردمی	است.	مديرکل	تبليغات	اسالمی	استان	زنجان

در	اين	روز	مردم	واليی		زنجان	با	حضور	گسترده	خود	اقتدار	و	عزت	نظام	جمهوری	اسالمی	ايران	را	به	دشمنان	نشان	دادند.	معاون	سياسی	و	امنيتی	استانداری	زنجان

سمنان
حضور	مردمی	در	اين	روز	تجلی	اقتدار	مردم	و	پشتيبانی	از	نظام	واليت	فقيه	است.	مديرکل	تبليغات	اسالمی	استان	سمنان

انقالب	اسالمی	آثار	داخلی	و	خارجی	فراوانی	داشت	که	تغيير	بلوک	بندی	جهان	و	خروج	از	نظام	دوقطبی	يکی	از	مهم	ترين	اين	آثار	رئيس	عقيدتی	سياسی	ارتش
محسوب	می	شود.	

سيستان	و	
بلوچستان

مردم	بار	ديگر	با	حضور	خود	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	با	امام	امت	و	رهبری	تجديد	ميثاق	کردند.	امام	جمعه	زاهدان

مردم	انقالبی	ايران	اسالمی	با	حضور	خود	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	جواب	ياوه	گويی	های	رئيس	جمهور	آمريکا	را	خواهند	داد.	نماينده	مردم	چابهار	در	مجلس

در	۲۲	بهمن	95	ملت	سرافراز	ايران	بار	ديگر	وفاداری	خود	را	به	نظام	جمهوری	اسالمی	به	جهانيان	نشان	داد.	امام	جمعه	اهل	سنت	شهر	زرآباد

حضور	گسترده	ملت	ايران	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	اميدهای	واهی	استکبار	جهانی	را	به	نااميدی	بدل	کرد.	نماينده	مردم	جهرم	در	مجلس	شورای	اسالمیفارس

راهپيمايی	باشکوه	۲۲	بهمن	نشان	داد	ايران	اسالمی	پشتيبان	نظام،	انقالب	و	رهبری	است	و	به	سوی	دوقطبی	شدن	نخواهد	رفت	نماينده	ولی	فقيه	وامام	جمعه	قزوينقزوين
و	دشمنان	را	مايوس	می	کند.	

مردم	محور	و	هسته	اصلی	قدرت	و	اقتدار	نظام	مقدس	جمهوری	اسالمی	ايران	به	شمار	می	روند.	فرمانده	عمليات	قرارگاه	ثاراهللکردستان

امروز	همه	آمده	اند	تا	پشتيبانی	و	حمايت	خود	از	انقالب	را	اعالم	کنند	و	بار	ديگر	با	آرمان	های	امام	خمينی	)ره(،	مقام	معظم	رهبری،	رئيس	شورای	هماهنگی	تبليغات	اسالمی	استان	کرمانکرمان
آرمان	های	شهدا	و	انقالب	تجديد	ميثاق	کنند.	

کرمانشاه
قدرت	و	توان	دفاعی	و	موشکی	جمهوری	اسالمی	ايران	ثمره	تهديدات	آمريکا	است.	نائب	رئيس	دوم	مجلس	نهم

انقالب	اسالمی	ايران	بعد	از	ورود	اسالم	به	اين	سرزمين	بزرگ	ترين	نعمت	خداوند	برای	ما	است.	استاندار	کرمانشاه

پيام	انقالب	اسالمی	ايران	که	همان	استکبار	ستيزی	و	محروميت	زدايی	است،	تا	مرزهای	آمريکا	صادر	شده	است.	نماينده	مردم	آستارا	در	مجلس	شورای	اسالمیگيالن

لرستان

مردم	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	اعالم	می	کنند	که	باصالبت	پای	انقالب،	نظام	و	رهبری	مانده	اند.	نماينده	ولی	فقيه	در	لرستان

از	شعارهای	برجسته	و	مورد	تأييد	ملت	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	»استقالل،	آزادی،	جمهوری	اسالمی«	است.	استقالل	زيربنای	نماينده	مردم	لرستان	در	مجلس	خبرگان	رهبری
تحقق	شعارهای	ديگر	انقالب	است.	

بزرگ	ترين	پيام	مردم	در	راهپيمايی	۲۲	بهمن	تجديد	بيعت	با	آرمان	های	واالی	واليت،	مقام	معظم	رهبری،	اسالم،	دستاوردهای	استاندار	لرستان
انقالب	است.	همچنين	پيام	ديگر	اين	حضور	مقاومت	مردم	مقابل	کشورهای	زورگويی	مانند	آمريکا	است.	

مازندران
همواره	در	3۸	سال	گذشته،	مردم	عزيز	و	مقاوم	کشور	و	مازندران	در	همه	صحنه	ها	پيشگام	و	پيشتاز	بوده	انداستاندار	مازندران

مردم	ايران	امروز	عزت	و	خودباوری	را	به	جهانيان	نشان	دادندنماينده	مردم	بابل	در	مجلس

راهپيمايی	۲۲بهمن	تجلی	تجديد	ميثاق	ملت	ايران	با	آرمان	های	بنيان	گذار	انقالب	اسالمی	و	پايبندی	به	اهداف	اصيل	انقالب	است.	مديرکل	تبليغات	اسالمی	استان	مرکزیمرکزی

حماسلله ملللت
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امــروز ایرانــی دوبــاره بــه صحنــه آمــد تــا 
ــه  ــدی ک ــر آن عه ــتیم، ب ــا هس ــد »م بگوی
بســتیم«؛ ایســتاده ایم چــون دنــا و دماونــد، 
ــد  ــا اب ــا خلیــج ت حماســه شــدیم از خــزر ت
ــی  ــران گردهمای ــای ای ــارس، در جای ج ف

»انقابی هــا« برپاســت. 

ــت	 ــت،	حکاي ــن	اس ــد	همي ــراد	و	مري ــه	م قص
ــيرهای	 ــروز	مس ــت	ام ــان	رواي ــت	و	رهبرش مل
راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	در	جای	جــای	ايــران	
اســالمی	اســت،	گفتــه	بودنــد	کــه	»روز	
بيســت	ودّوم	بهمــن،	مــردم	جــواب	ايــن	
تهديدهــا	و	ايــن	حرفهــا	را	در	خيابــان	خواهنــد	
ــران	در	 ــت	اي ــه	ملّ ــد	ک ــی	دهن ــان	م داد؛	نش
ــرد.« ــی	گي ــی	م ــه	موضع ــد	چ ــل	تهدي مقاب
ــدارد،	 ــوچ	ن ــن	و	بل ــر	و	ترکم ــرد	و	ل ــرک	و	ک ت
ــوب	 ــمال	و	جن ــت،	از	ش ــگ	اس ــور	يکرن حض
گرفتــه	تــا	شــرق	و	غــرب،	از	خــزر	تــا	
خليج	فــارس،	از	هامــون	تــا	اروميــه،	از	زاگــرس	
و	البــرز	تــا	کويــر	ايــران؛	همــه	حماســه	اســت	و	
ــود. ــا	می	ش ــت	دري ــور	مل ــوج	حض ــوج	م م

خبرهــا	از	دور	و	نزديــک،	از	روســتا	و	شــهر،	
روايــت	 اســتان	ها	 مراکــز	 و	 پايتخــت	 از	
جــاری	شــدن	حماســه	اســت،	حماســه	ای	
کــه	تکــرارش	در	3۸	ســال	برايمــان	آن	را	

اســت. کــرده	 خواســتنی	تر	
ــرد	 ــدن	دلس ــا	را	از	آم ــدان	م ــرف	هم ــه	ب ن
جــاری	 از	 گيــالن	 بــاران	 نــه	 و	 کــرد	
حضورمــان	کاســت،	ســرمای	خــرم	آبــاد	
مقابــل	 ديگــر	 کــه	 ايــالم	 و	 ســنندج	 و	
ــر	همــدان	 حضورمــان	کــم	آورده	اســت.	معاب
ــی	و	 ــه	برف	روب ــح	جمع ــه	صب ــق	اولي از	دقاي
بــارش	 هرچنــد	 اســت،	 پاک	سازی	شــده	
ــا	 ــه	دارد	ام ــدان	ادام ــان	در	هم ــرف	همچن ب
شــور	حماســه	آفرينی	مــردم	دارالمؤمنيــن	

نمی	شناســد. بــاران	 و	 بــرف	
شــيعه	و	ســنی	نــدارد،	ايــن	را	مردمان	خراســان	
جنوبــی	امــروز	فريــاد	زدنــد	کــه	هســتند	و	پــای	
انقالبشــان	ايســتاده	اند.	خوزســتان	امــروز	هــم	
ــای	 ــل	روزه ــد،	مث ــه	ش ــف	جبه ــف	به	ص ص
ــه	دفــاع	بــود	و	 دفــاع	مقــدس	کــه	گلولــه	گلول
حــاال	هــم	ســنگر	بــه	ســنگر	ايســتاده	اســت	و	

ــد. ــاد	می	زن ــش	را	فري بودن
آذری	زبــان	هــا	هــم	امــروز	غوغــا	بــه	پــا	کردند،	
ــی	 ــدت	و	همدل ــاد	وح ــی	نم از	آذربايجــان	غرب
ــرقی	 ــا	آذربايجــان	ش ــه	ت ــان	گرفت ــوام	و	ادي اق
کــه	حضــور	را	امــروز	معنــا	کردنــد،	»ياشاســين	
آذربايجــان«؛	دورد	بــر	مردمانــی	کــه	آمدنــد	تــا	

ــد. ــان	انقالبی	ان ــد	همچن بگوين
ــی	 ــه	راهپيماي ــيده	اســت	ک ــر	رس ــالم	خب از	اي
ــم	 ــل	به	رغ ــاعتی	قب ــن	از	س ــور	۲۲	بهم پرش
ســوز	و	ســرمای	زمســتان	در	ايــالم	آغازشــده	و	
از	همــان	دقايــق	ابتدايــی	و	حتــی	پيــش	از	آغاز	
ايــن	راهپيمايــی	حضــور	مــردم	ايــالم	پرشــور	و	
ــه	از	 ــوری	ک ــت،	حض ــوده	اس ــدنی	ب وصف	ناش

يــک	ســاعت	قبــل	از	آغــاز	مراســم	رقم	خــورد.
ــردم	شهرســتان	های	اســتان	تهــران	هــم	در	 م
ســالروز	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	ايــران	بــار	
ديگــر	حماسه	ســاز	شــدند،	از	وراميــن	و	شــهريار	
ــتان	و	 ــهرری	و	بهارس ــالرد	و	ش ــا	م ــه	ت گرفت

شــهر	قــدس.
ــم	 ــی	ه ــر	و	مهربان ــام	مه ــدس	ام ــار	مق در	دي
حماســه	هميــن	اســت	کــه	در	جای	جــای	
ايــران	برقــرار	اســت،	راهپيمايــی	يــوم	اهلل	
ــا	حضــور	 ــروز	ب ــح	ام ۲۲بهمــن	از	ســاعت	صب
پرشــور	و	انقالبــی	اقشــار	مختلــف	مــردم	
آغازشــده	و	هرلحظــه	بــر	مــوج	جمعيت	افــزوده	
ــر	 ــا	سراس ــان	ب ــه	همزم ــروز	جمع ــود.	ام می	ش
کشــور	راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	مــاه	در	100	
ــزاری	 نقطــه	از	خراســان	رضــوی	در	حــال	برگ

ــت. اس
ــتمين	 ــی	و	هش ــه	س ــم	در	طليع ــدران	ه مازن
بهــار	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	غــرق	در	شــور	
و	شــعور	شــد	و	نــدای	اهلل	اکبــر	در	ديــار	علويــان	
پيچيــد.	مــردم	مازنــدران	همپــای	ملــت	در	زيــر	
بــاران	و	ســرمای	شــديد	هــوا	بــه	ميــدان	آمدنــد	
ــالمی	 ــالمی	س ــالب	اس ــران	و	انق ــه	اي ــا	ب ت
دوبــاره	گوينــد،	مردمــی	کــه	همچــون	دماونــد	

ــتاده	اند. ــاوم	ايس ــتوار	و	مق اس
ــردم	هميشــه	 ــم«	م ــام	»ق ــار	خــون	و	قي در	دي
ــا	 ــور	ب ــر	کش ــا	سراس ــان	ب ــه	همزم درصحن
ــوم	اهلل	 ــی	ي ــود	در	راهپيماي ــکوه	خ حضــور	باش
خلــق	 بی	نظيــری	 بهمــن	حماســه	ای	 	۲۲
کردنــد.	آيــات	عظــام	هــم	بــه	جمــع	راهپيمايی	
کننــدگان	آمــده	و	بخشــی	از	مســير	راهپيمايــی	

ــد. ــم	طــی	کردن ــردم	ق ــا	م ــگام	ب را	هم
در	غــرب	ايــران	لرســتانی	ها	از	ســاعت	هشــت	
صبــح	آمده	انــد،	تــا	راهپيمايــی	کــه	قــرار	بــود	9	

جــاری	شــود،	زودتــر	بــه	خــروش	آيــد.

ســرمای	هــوا	هــم	در	کــرج	مانــع	حضــور	مردم	
در	مراســم	راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	نشــد	تــا	
»ايــران	کوچــک«	شــاهد	طنيــن	شــعار	»مرگ	

ــر	آمريکا«باشــد. ب
تاريــخ	 در	 يــزد	 مــردم	 پرشــور	 حضــور	
ــری	از	 ــود	ديگ ــاده	نم ــای	دارالعب راهپيمايی	ه
حماســه	امــروز	ملــت	بــود،	در	ســرزمين	زهــد	
ــم	70	 ــتان	ه ــتان	و	بلوچس ــايی	سيس و	پارس
ــود	و	 ــی	ب ــزاری	راهپيماي ــاهد	برگ ــه	ش نقط
ــد	 ــدی	نمی	توان ــد	اح ــا	بگوين ــد	ت ــه	آمدن هم
ــدس	 ــاک	مق ــن	آب	وخ ــه	اي ــع	ب ــم	طم چش

ــد. ــته	باش داش
در	خراســان	شــمالی	هــم	حضــور	اهــل	ســنت	
در	راهپيمايــی	امــروز	چشــمگيرتر	از	ســال	های	
ــدت	و	 ــن	حضــور	وح ــا	اي ــان	ب ــود	و	آن ــل	ب قب
همدلــی	خــود	را	بــا	بــرادران	شــيعه	بــه	نمايــش	

گذاشــتند.
مــردم	ديــار	ميرزاکوچک	خــان	امــروز	بــه	
خيــل	حماســه	ملــت	ايــران	پيوســتند	و	جنبــش	
»ترامــپ	متشــکريم«	بــه	راه	انداختند،	جنبشــی	
ــان	 ــرای	نش ــکا	ب ــور	آمري ــس	جمه ــه	از	رئي ک
دادن	چهــره	واقعــی	ايــن	کشــور	سپاســگزاری	

ــد. مــی	کن
انقــالب	 پيــروزی	 روز	 در	 فجــر	 بانــگ	
ــا	 ــور	اصفهانی	ه ــور	پرش ــا	حض ــالمی	ب اس
خــروش	 شــد.	 طنين	انــداز	 آســمان	 در	
رودخانــه	حضــور	مــردم	نصف	جهــان	امــروز	
جمعيــت	 از	 را	 اصفهــان	 خيابان	هــای	
انباشــته	اســت	و	در	ايــن	ميــان	در	سرتاســر	
مســير	خيابــان	حافــظ	تــا	ميــدان	امــام	
ــی	 ــگران	خارج ــور	گردش ــی)ره(	حض خمين
جلــب	توجــه	می	کنــد	کــه	برخــی	بــه	
ــت	 ــرداری	از	جمعي ــن	و	فيلمب ــس	گرفت عک
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــز	در	حال ــی	ني ــغولند	و	برخ مش

ــه	ســيل	خروشــان	اصفهانی	هــای	 تعجــب	ب
از	 می	کننــد	 نــگاه	 صحنــه	 در	 هميشــه	
ــن	حضــور	 ــل	اي ــا	دلي ــاط	ب ــان	در	ارتب جوان

می	کننــد. ســوال	
تجديــد	بيعــت	مــرزداران	خليج	فــارس	بــا	نظــام	
مقــدس	جمهوری	اســالمی	در	بوشــهر	و	حضور	
مــردم	اســتان	چهارمحــال	و	بختيــاری	در	دمای	
ــان	داد	 ــی	نش ــدای	راهپيماي ــر	در	ابت ــر	صف زي

ــت	نيســت. ــن	مل ــودار	اي ــزی	جل هيچ	چي
مســيرهای	راهپيمايــی	منتهــی	بــه	حــرم	مطهر	
ــئول	و	 ــروز	مس ــم	ام ــيراز	ه ــراغ	در	ش ــاه	چ ش
ــار	 ــه	در	کن ــناخت	و	هم ــادی	نمی	ش ــردم	ع م
هــم	بــرای	شــادی	انقــالب	و	نشــان	دادن	

ــد. ــده	بودن ــه	آم ــه	صحن ــدرت	نظــام	ب ق
مــردم	ديــار	قهرمان	پــرور	قومــس	يــوم	اهلل	
ــر	 ــار	ديگ ــا	ب ــد	ت ــی	يافتن ــن	را	فرصت ۲۲بهم
ــام	 ــای	ام ــا	آرمان	ه ــت	ب ــد	بيع ــن	تجدي ضم
خمينــی)ره(	بنيان	گــذار	انقــالب	اســالمی	و	
شــهدای	گران	قــدر،	بــه	جهانيــان	ثابــت	کننــد	
ــای	انقالبشــان	 ــد	پ ــون	در	رگ	دارن ــا	خ ــه	ت ک

ــتند. هس
در	ديــار	کريمــان	هــم	حضــور	باشــکوه	و	
گســترده	مــردم	در	راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	فرياد	
ضــد	اســتکباری	آن	هــا	را	بــه	گــوش	جهانيــان	
رســاند.	حماســه	مــردم	شــيعه	و	ســنی	اســتان	
ــتايی	 ــور	حضــور	شــهری	و	روس گلســتان	و	ش
در	قزويــن	پــازل	حضــور	ملــت	را	امــروز	کامــل	

ــرد. ک
روايت	هــا	از	اســتان	های	مختلــف	ايــران	
ــی	 ــام	گردهماي ــت،	پي ــن	اس ــالمی	همي اس
ــا	از	 ــود:	م ــه	ب ــت	ک ــان	اس ــا	هم انقالبی	ه
ــروان	 ــا	پي ــم،	م ــتم	و	کاوه	اي ــار	آرش	و	رس تب
مکتــب	روح	خداييــم،	از	تهديــد	دشــمن	

. ســيم نمی	تر
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در  امســال  بهمــن   ۲۲ راهپیمایــی 
ــی همــراه  ــا حاشــیه های جالب اســتان ها ب
دامــاد  و  عــروس  حضــور  کــه  بــود 
مازندرانــی، تقــارن دو جشــن تولــد و 
گزافه گویــی  بــه  جالــب  پاســخ های 
ترامــپ ازجملــه ایــن حواشــی بــود. 

راهپيمايــی	۲۲	بهمــن	در	اســتان	های	مختلف	
ــه	در	 ــی	ک ــت،	حواش ــی	داش ــی	جالب حواش
برخــی	اســتان	ها	تکــرار	شــد	ماننــد	گل	بــاران	
ــا	و	 ــط	بالگرده ــی	توس ــيرهای	راهپيماي مس
ــدات	و	 ــه	تهدي ــردم	ب ــع	م ــخ	های	قاط پاس
ــيه	های	 ــن	حاش ــپ	و	همچني ــخنان	ترام س
ــهيد	 ــد	ش ــک	تولي ــع	کي ــد	توزي ــاص	مانن خ
راهپيمايــی	 و	 وراميــن	 در	 مدافــع	حــرم	

ــاروی. ــاد	س ــروس	و	دام ع
ــرف	 ــاران	و	ب ــارش	ب ــه	ب ــا	توج ــن	ب همچني
در	نزديــک	بــه	10	اســتان	کشــور	راهپيمايــی	
ــالن	و	 ــد	گي ــتان	ها	مانن ــی	اس ــروز	در	برخ ام
مازنــدران	زيــر	بــاران	و	در	همــدان	زيــر	بارش	

ــرف	برگــزار	شــد. ب
برخــی	ديگــر	از	حواشــی	راهپيمايــی	۲۲	
بهمــن	در	اســتان	هــای	مختلــف	کشــور	را	در	

زيــر	می	خوانيــد.
*	اجــرای	گــروه	ســرود	دانش	آمــوزی	و	گــروه	رزم	نــواز	از	
ــوم	اهلل	۲۲	بهمــن	در	شهرســتان	 بخش	هــای	برنامــه	راهپيمايــی	ي

ــود. ــن	ب ورامي
ــوی	 ــگ	و	ب ــن،	رن ــتان	ورامي ــن	در	شهرس ــی	۲۲	بهم *	راهپيماي
فاطمــی	بــه	خــود	گرفتــه	و	بنرهايــی	بــا	نــام	حضــرت	فاطمــه)س(	
در	نقــاط	مختلــف	شــهر	به	ويــژه	ميــدان	امــام	خمينــی)ره(	

نصب	شــده	بــود.
*	۲۲	بهمــن	ســالروز	تولــد	و	شــهادت	شــهيد	»مهــدی	ثامنــی	راد«	
ــی	مدافــع	حــرم	حضــرت	زينــب)س(	شهرســتان	 از	شــهدای	ايران
وراميــن	اســت	و	به	هميــن	خاطرجمعــی	از	وابســتگان	و	بســيجيان	
ورامينــی،	کيــک	تولــدی	بــه	يــاد	ايــن	شــهيد	مدافــع	حــرم	تهيــه	
و	در	ميــدان	امــام	حســين)ع(	در	ميــان	راهپيمايــان	توزيــع	کردنــد.	
امــروز	تولــد	ايــن	شــهيد	مدافــع	حــرم	بــا	ســالروز	والدت	انقــالب	

اســالمی	همزمــان	شــده	بــود.
ــن،	 ــتان	ورامي ــای	شهرس ــا	و	ارگان	ه ــی	نهاده ــت	برخ ــه	هم *	ب
ايســتگاه	گريــم	روی	صــورت	دانــش	آمــوزان	و	کودکانــی	کــه	در	
ــدازی	 ــد،	راه	ان ــرده	بودن ــوم	اهلل	۲۲	بهمــن	شــرکت	ک ــی	ي راهپيماي

شــد.
*حمــل	پرچــم	40	متــری	جمهــوری	اســالمی	ايــران	نيــز	توســط	
راهپيمايــان	ورامينــی	از	ديگــر	بخش	هــای	برنامــه	امــروز	بــود	کــه	

موردتوجــه	حاضــران	در	مراســم	قــرار	گرفــت.
*پهبادهايــی	مزيــن	بــه	تصويــر	شــهيد	حســن	تهرانــی	مقــدم	در	

ميــان	راهپيمايــان	ورامينــی	توزيــع	شــد.
ــوای	 ــال	و	ه ــم	ح ــت	ه ــال	در	رش ــن	امس ــی	۲۲	بهم *راهپيماي
ديگــری	داشــت	و	ايــن	راهپيمايــی	بــا	حاشــيه	های	جالبــی	
ــپ	متشــکريم«	يکــی	از	 ــش	خودجــوش	»ترام ــود.	جنب ــراه	ب هم

حاشــيه	های	جــذاب	ايــن	راهپيمايــی	بــود.
ــا	پوشــيدن	لبــاس	 ــاری	خوزســتان	هــم	ب *عشــاير	عــرب	و	بختي
ــت	 ــود،	ثاب ــادری	خ ــان	م ــه	زب ــعارهايی	ب ــردادن	ش ــی	و	س محل
کردنــد	هميشــه	بزرگ	تريــن	حامــی	انقــالب	و	کشــور	هســتند	و	تــا	

ــتاده	اند. ــود	ايس ــالمی	خ ــی	اس ــرای	آرمان ــای	ب ــای	ج پ
*عبــور	راهپيمايــان	اهــوازی	از	روی	پــل	ســردار	سرلشــکر	شــهيد	
ســيد	محمدحســين	علم	الهــدی	)پــل	چهــارم(	کــه	بــر	روی	

رودخانــه	کارون	اســت	جلــوه	ای	ويــژه	بــه	روز	۲۲	بهمن	امســال	داد.
*راهپيمايــی	در	شــهرهای	عشــايری	اســتان	چهارمحــال	و	
بختيــاری	ازجملــه	لــردگان،	اردل،	چلگــرد،	فارســان	و...	هــم	وصف	
و	حالــی	ديگــر	داشــت.	حضــور	گســترده	عشــاير	بــا	لبــاس	محلــی	
ــال	 ــن	امس ــی	۲۲	بهم ــم	راهپيماي ــت«	در	مراس ــا«	و	»دبي »چوق

ــود. ــور	ب ــيار	پرش ــر	بس ــال	های	ديگ ــد	س همانن
*خيابان	هــای	يــزد	امــروز	نه	فقــط	مــردم	مســلمان	بلکــه	
ــا	 ــود	و	آن	ه ــاهد	ب ــز	ش ــا	را	ني ــتيان	و	کليمی	ه ــور	زرتش حض
ــمی	و	 ــای	رس ــا	لباس	ه ــالب	ب ــور	و	انق ــق	کش ــه	عش ــز	ب ني
ــد	 ــده	بودن ــر	ش ــم	حاض ــن	مراس ــت	در	اي ــی	در	دس پالکاردهاي
ــعارهای	 ــالمی	ش ــالب	اس ــظ	انق ــرای	حف ــلمين	ب ــراه	مس و	هم

ــد. ــر	می	دادن ــتکباری	س ــد	اس ض
ــی	شــاد	 ــن	جشــن	لحظه	هاي ــروز	در	اي ــزدی	هــم	ام ــودکان	ي *ک
تجربــه	کردنــد	و	در	کنــار	هنرمنــدان	يــزدی	در	مســير	راهپيمايــی	
جشــن	انقــالب	برگــزار	کردنــد	و	آنچــه	از	انقــالب	در	ذهــن	خــود	
ــرای	 ــا	آن	را	ب ــد	ت ــی	کردن ــری	نقاش ــه	1۲	مت ــر	پارچ ــتند،	ب داش
کــودکان	آينــده	بــه	يــادگار	بگذارنــد.	دانــش	آمــوزان	يــزدی	هــم	
ــد،	 ــه	می	کردن ــری	آن	را	زمزم ــه	1357	نف ــرودی	ک ــا	س ــروز	ب ام
حضــور	خــود	را	در	ايــن	راهپيمايــی	باشــکوه	پررنگ	تــر	از	هميشــه	

ــد. اعــالم	کردن
ــردم	 ــش	خشــم	م ــار	ديگــر	در	آت ــکا	يک	ب ــروز	پرچــم	آمري *ام
در	اســتان	هــای	مختلــف	کشــور	شــعله	ور	شــد	و	ســوخت	
ــپ،	 ــاد	ترام ــه	نم ــی	ک ــرای	آدمک	هاي ــردم	ب ــن	م ــار	اي و	انزج
ــود	 ــر	ب ــد	و	فتنه	گ ــتمداران	بدعه ــر	سياس ــوش	و	ديگ ــا،	ب اوبام

ــد. ــته	ش ــش	گذاش ــه	نماي ب
*اقليت	هــای	دينــی	آذربايجــان	غربــی	اعــم	شــيعه،	ســنی،	ارامنــه،	
آشــوری،	يهــودی،	زرتشــت،	مســيحی	و...	همــگام	بــا	آحــاد	ملــت	
ايــران،	بــا	خلــق	حماســه	ای	مانــدگار،	در	۲۲	بهمن	اســتمرار	حرکت	
مردمــی	انقــالب	را	بــار	ديگــر	ثابــت	و	دشــمنان	و	بدخواهــان	ملــت	

را	از	هرگونــه	طمــع	ورزی	مأيــوس	کردنــد.
*همدانی	هــا	امســال	زيــر	بــارش	بــرف	و	رحمــت	الهــی	بــا	حضــور	
حماســی	در	جشــن	ســالگرد	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	پاســخی	
دندان	شــکن	بــه	تهديــدات	دشــمنان	دادنــد	و	بــا	شــرکت	گســترده	

خــود	ســنگ	تمــام	گذاشــتند.

ــگ	جمهــوری	اســالمی	 ــروز	پرچــم	ســه	رن ــان	ام ــردم	اصفه *م
بــه	طــول	ده	هــا	متــر	را	در	ميــدان	نقش	جهــان	و	در	برابــر	جايــگاه		
ــر	ســر	 ــران	ب ــه	نشــانه	وفــاداری	به	نظــام	جمهــوری	اســالمی	اي ب
ــا	 ــام	ت ــالب	و	نظ ــن	انق ــايه	اي ــد	س ــا	بگوين ــه	دني ــا	ب ــيدند	ت کش

هميشــه	بــر	ســر	ايــن	ملــت	خواهــد	بــود.
ــدی	 ــهيد	احم ــه	ش ــته	ای		ازجمل ــهدای	هس ــی	از	ش *عکس	هاي
روشــن	بــر	دســتان	مــردم	اصفهــان	در	ميــدان	نقش	جهــان	چشــم	
دوربيــن	خبرنــگاران	خارجــی	را	بــه	چالــش	کشــيد	و	بــا	زبانــی	گويا	
عــزم	ملــت	ايــران		در	دفــاع	از	دســتاوردهای	انقــالب	و	مبــارزه	بــا	

مســتکبران	را	در	گــوش	دنيــا	فريــاد	کــرد.
ــه	 ــن	ب ــکل	نمادي ــه	ش ــته	گل	ب ــبد	دس ــم		3۸	س ــن	مراس *در	اي
ــوای	 ــان	بان ــهدای	آتش	نش ــت	و	ش ــر	هش ــهدای	والفج ــاد	ش ي

ــد. ــان	ش ــی	اصفه ــردم	انقالب ــم	م ــر«	تقدي »اهلل	اکب
*امــروز	پــس	از	ســخنرانی	قاليبــاف	شــهردار	تهــران	در	
جمــع	مردمــی	کــه	در	ميــدان	نقش	جهــان	گــرد	آمدنــد	ســيد	
ــرايی	 ــه	مديحه	س ــه	ب ــام	فاطمي ــتانه	اي ــی	در	آس ــا	نريمان رض
ــی	 ــريفين	رونماي ــن	ش ــای	حرمي ــان	درب	ه پرداخــت	و	هم	زم

ــد. ش
ــلمان«	 ــو	و	ملک	س ــپ،	نتانياه ــه	»ترام ــار	نســبت	ب ــالم	انزج *اع
ــود.	 ــروز	ب ــی	ام ــيه	های	راهپيماي ــر	از	حاش ــی	ديگ ــز	يک در	تبري
پوســترها	و	عکس	هــای	ايــن	مســتکبران	در	تبريــز	و	توســط	

ــد. ــيده	ش ــش	کش ــه	آت ــی	ب ــان	انقالب جوان
ــز	از	 ــر	انقــالب	ني ــرای	رهب ــزی	ب *دل	نوشــته	های	کــودکان	تبري
ــرای	 ــی	ب ــود.	غرفه	هاي ــروز	ب ــی	ام ــيه	های	راهپيماي ــر	حاش ديگ

ــود. ــده	ب ــيرها	تعبيه	ش ــور	در	مس ــن	منظ اي
*مقابــل	درب	مصــالی	وحــدت	گــرگان	آدمکــی	پارچــه	ای	
ــربچه	 ــد	پس ــد	و	چن ــيده	ش ــش	کش ــه	آت ــپ	ب ــر	ترام ــا	تصوي ب
ــر	نقشــه	 ــا	يکديگ ــد	ب ــازی	بودن ــن	آتش	ب ــاهد	اي ــه	ش ــوان	ک نوج
ــه	 ــای	ترق ــم	به	ج ــوری	ه ــرای	چهارشنبه	س ــه	ب ــيدند	ک می	کش

ــد. ــش	بزنن ــپ	را	آت ــت	ترام ــط	ماک فق
*	در	اســتان	های	مختلــف	کشــور	ازجملــه	لرســتان	هــم	جوانــان	و	
ــان	پيام	هــا	و	حرف	هــای	خــود	را	روی	بنرهــای	نصب	شــده	 نوجوان
خطــاب	بــه	ترامــپ	نوشــتند	و	تأکيــد	کردنــد	کــه	»آمريــکا	هيــچ	

ــد.« ــد	بکن غلطــی	نمی	توان

راهپیماییعروسخانموتقارندوجشنتولد/پاسخهایجالببه»ترامپ«
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