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«طوقبندان»و«دستهچوبی»عزاداریویژهگرگانیهادرمحرم
مونا
محمدقاسمی

مــردم دیــار دارالمؤمنیــن ،شــهر
گــرگان ،بــا اجــرای مراســم و
آئینهــای ســنتی مخصــوص خــود
همچــون طــوق بنــدان ،دســته چوبــی و
چهلمنبــره ارادت خــود را بــه ســید و
ســاالر شــهیدان نشــان میدهنــد.

بازآمــد بــوی مــاه محــرم ،صــدای طبــل و ســنج و نــوای
نوحههــای یــا حســین .تعزیــه و شــبیهخوانی و رنــگ مشــکی.
مغازههــای گــرگان بــا پرچمهــای ســیاه آذینشــدهاند ،تکایــا
و مســاجد رخــت ســیاه بــر تــن کردهانــد ،دیگــر خبــری از
نورپــردازی هــای عیــد غدیــر نیســت ،چــه کوتــاه بــود فاصلــه
غدیــر تــا عاشــورا.
مــردم دیــار دارالمؤمنیــن هماننــد ســایر هموطنــان ،خــود را آمــاده
مــاه محــرم ،مــاه خــون و قیــام کردهانــد .مراســم عــزاداری امــام
حســین (ع) ســال جــاری در گــرگان بــا نــدای لبیــک یــا حســین
(ع) در حســینیهها و تکایــا رســم ًا آغــاز شــد.
گرگانیهــا بــا انجــام مراســمی ماننــد «علمگردانــی» « ،طــوق
بنــدان»« ،چهلمنبــر» و «دســته چوبــی» در مــاه محــرم ،بهنوبــه
خــود در راه حفــظ ارزشهــای محــرم و فرهنــگ وفــاداری و
مردانگــی ابوالفضــل العبــاس (ع) تــاش میکننــد.
علیرغــم فراموشــی برخــی آیینهــای ســنتی عاشــورایی ،شــیوه
عــزاداری ســنتی مــردم گــرگان در دهــه اول محــرم منحصــر بــه
فــرد اســت و برخــی از رســوم اجراشــده محــرم در اســترآباد ،تنهــا
مختــص ایــن دیــار تاریخــی ایــران اســت .برخــی از ایــن رســوم
تاریخــی نیــز بهعنــوان میــراث معنــوی بــه ثبــت ملــی رســیده
اســت .بهعنوانمثــال مراســم «طــوق بنــدان» در اجالســیه
پیرغالمــان بهعنــوان میــراث معنــوی بــا شــماره  ۴۳۱در فهرســت
آثــار ملــی ایــران ثبــت شــد.
lطوق بندان
طــوق بنــدان از مراســم خــاص مــردم گــرگان اســت کــه روزهــای
چهــارم تــا دهــم محــرم و در ســاعت پیــش از اذان مغــرب در
محــات تاریخــی گــرگان برگــزار میشــود .ترتیــب اجــرای
ایــن مراســم در محــات گــرگان بــه اینگونــه اســت طــوق
بنــدان محلــه «میرکریــم» روز چهــارم ،طــوق بنــدان محــات
«نعلبنــدان»« ،پاســرو» و «میخچــه گــران» روز پنجــم ،محــات
«سرچشــمه»« ،ســبزه مشــهد»« ،ســرپیر» و «دباغــان» در روز
ششــم محــرم ،طــوق بنــدان محــات «میــدان عباســعلی» و
«دربنــو» و«دوشــنبه ای» و «شــاهزاده (شــازده) قاســم» در روز
هفتــم و طــوق بنــدان محــات «ملــل» و «آلوچــه بــاغ» در روز
هشــتم برگــزار میشــود.
آییــن «علمگردانــی» یــا «علــم گــردش» بــا بیــش از یــک قــرن
ســابقه طبــق ســنت هرســاله و دیرینــه ،همزمــان بــا هفتمیــن روز

محــرم بــه یــاد علمــدار کربــا در روســتای کفشــگیری برگــزار
میشــود.
lدسته چوبی
یکــی دیگــر از مراســم ایــام شــهادت امــام حســین (ع) «دســته
چوبــی» در گــرگان اســت کــه شــب دوازدهــم مــاه محــرم
مصــادف بــا روز ســوم شــهادت امــام حســین(ع) برگــزار میشــود و
مــردم از بعضــی محــات قدیــم گــرگان مانند ســبزه مشــهد ،ســر
پیــر ،دباغــان و میخچــه گــران بــا دســته چوبــی عــازم محــات
دیگــر میشــوند.
درواقـع دسـته چوبـی شـبیه دسـته زنجیرزنی اسـت ،با ایـن تفاوت
کـه افراد یـک چوب یـا نی به طـول یک متـر را به شـکل عمودی
بـه دسـت میگرفتنـد و بـر بـاالی سـر میبردنـد ،آن را بـه بـاال و
پاییـن حرکـت میدادنـد و بـا دسـت دیگـر سـینه میزدند و اشـعار
خاصـی را در مسـیر راه میخواندنـد.
تشــکیل دســته چوبــی بــا روشــن کــردن چنــد مشــعل و به دســت
گرفتــن چــوب انجــام میشــود ،آنــگاه بــا شــعار «مــدد یــا علــی»
حرکــت عــزاداران بــه ســمت محــات دیگــر آغــاز میشــود .ایــن
دســته بــرای عــزاداری در محــات و حرکــت در مســیر راه ،اذکار یا
اشــعاری دارنــد کــه آن را مــدام تکــرار میکننــد.
پــدر تاریخنــگاری جامــع گــرگان بابیــان اینکــه مراســم رایــج
محــرم در گلســتان بــه دلیــل داشــتن ریشــه مذهبــی ،تفــاوت
چندانــی بــا شــهرهای دیگــر کشــور نــدارد ،اظهــار کــرد:
دهههــای متمــادی اســت کــه مراســم عــزاداری از اول محــرم
تــا چنــد روز بعــد از تاســوعا و عاشــورا ادامــه مییافــت و اکنــون
نیــز چنیــن اســت.
اســداهلل معطوفــی افــزود :دســتههای مختلــف ســینهزنی،
زنجیرزنــی ،روضهخوانیهــای مردانــه و زنانــه (آشــوری) و گرمــی
بــازار تکایــا و ســقاخانهها از ویژگیهــای بــارز محــرم در اســترآباد

قدیــم و گلســتان فعلــی اســت.
ایــن محقــق ،نویســنده و پژوهشــگر تاریــخ ادامــه داد :دســته
چوبــی محــات تاریخــی گــرگان یکــی از ایــن رســوم اســت کــه
گفتــه میشــود از همــان ســالهای شــهادت امــام حســین (ع) و
یارانــش در ایــن دیــار اجــرا میشــود.
وی اضافــه کــرد :افراد دســته چوبــی غالبـ ًا در میدانگاهــی محالت
بــه عــزاداری میپردازنــد و تعــدادی مشــعل گیــر مراســم عــزاداری
را روشــن نگــه میدارنــد و در برخــی از محــات اســترآباد نیــز بــه
همــراه دســته چوبــی «طــوق» یــا «علــم» نیــز حمــل میشــود.
معطوفی افزود :اوج مراسـم دسـته چوبی در گـرگان اواخر دوره قاجار
و اوایـل دوره رضاشـاه بـوده و چنـد سـالی اسـت به همـت برخی از
جوانـان محالت مختلف این سـنت یکبار دیگر احیاء شـده اسـت.
lچهلمنبر
«چهلمنبــر» یــا «پامنبــری» یکــی دیگــر از رســوم قدیمــی
عــزاداری مــاه محــرم گرگانیهاســت کــه طبــق آن غــروب
روز تاســوعا مــردم بــه درب منازلــی میرونــد کــه منبرهــای
عــزاداری دارنــد و بــا روشــن کــردن شــمع در پــای آنهــا بــرای
بــرآورده شــدن حوایــج خــود دعــا میکننــد ،چراکــه گرگانیهــا
اعتقاددارنــد اگــر کســی شــمع روشــن کنــد و بــر روی چهلمنبــر
بگــذارد حاجتــش بــرآورده میشــود.
مراســم چهلمنبــر گــرگان از آیینهــای مــاه محــرم اســت و
بهعنــوان میــراث معنــوی در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت
رســیده اســت .ایــن اثــر کــه بــا شــماره  ۵۵۰در فهرســت آثــار ملی
کشــور بــه ثبت رســیده از مراســم آیینی مــاه محــرم در روز تاســوعا
اســت کــه تنهــا در محــات قدیمــی گــرگان برگــزار میشــود.
خانههـای گرگانـی منبر خود را بیـرون از درب منزل قـرار میدهند،
تا هرکسـی نذری دارد شـمعی روشـن کند و بر روی آن قـرار دهد.
دســتههای عــزاداری در عصــر روز تاســوعا مهیــا میشــوند و در
خیابانهــا و کوچههــا بــه زنجیرزنــی میپردازنــد ،ســپس مراســم
پامنبــری آغــاز میشــود و تــا نمــاز مغــرب و عشــاء ادامــه دارد.
lتعزیه و شبیهخوانی
تعزیهخوانـی و شـبیهخوانی ازجملـه آداب مـاه محـرم بـوده اسـت
کـه متأسـفانه امـروزه بـه فراموشـی سپردهشـده و تعزیهخوانـان
زبردسـت و مهـار ،دار دنیـا را وداع گفتهانـد .درهر شـهر گـرگان هم
تعزیهخوانـی برگـزار میشـود امـا خیلـی کمرنگتـر از گذشـته.
هنرمنــدان گرگانــی هــم بــا برپایــی تکیــه هنرمنــدان در خانــه
امیرلطیفــی یــا خانــه کبیــر شــهر گــرگان بــا اجــرای برنامههــای
متعــددی ازجملــه برگــزاری تعزیــه ،مراســم شــعرخوانی ،اجــرای
نمایشــنامه خوانــی و  ...ارادت خــود را در قالــب هنــر بــه ســرور و
ســاالر شــهیدان ارائــه میکننــد.
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«علمگردانی»آئینیبه
قدمتبیشاز ۳۵۰سال
«علــم گردانــی» آئینــی مذهبــی در
حبیب عیدزاده
شهرســتان مینــاب اســت کــه در روز
پنجــم محــرم و بــا قدمــت بیــش از
 350ســال همچنــان بــا همــان ســنتی قدیمــی و حضــور
صدهــا هــزار عاشــق امــام حســین (ع) برگــزار مــی شــود.

«علــم گردانــی» آئینــی مذهبــی در شهرســتان مینــاب اســت
کــه در روز پنجــم محــرم و بــا قدمــت بیــش از  ۳۵۰ســال
همچنــان بــا همــان روشــهای قدیمــی بــر گــزار مــی شــود
کــه در ایــن روز جمعیــت میلیونــی از جــای جــای کشــور بــرای
شــرکت درعــزاداری وایــن مراســم حضــور پیــدا مــی کننــد.
آئیــن «علــم گردانــی» در مینــاب کــه بــر گرفتــه از برافراشــته
شــدن پرچــم حضــرت رســول (ص) در ســال  ۶۳هجــری
قمــری بــا دســتان مبــارک امــام حســین(ع) بــرای احیــای
دیــن اســام در کربــا اســت بــا شــور واشــتیاق هیئــت هــا
وعــزاداران در پنجمیــن روز از مــاه محــرم همــه ســاله بــا
شــکوه هرچــه بیشــتر برگــزار میشــود.
برگــزاری ایــن مراســم کــه خــود دارای ســبک وســیاق خاصــی
اســت بیشــتر کارهــا و برنامــه هــای آن در روزهــای پیــش از
برگــزاری مراســم توســط بانــی هــا و برگــزار کننــده هــای آن
صــورت مــی گیــرد.
براســاس رســم و ســنتی کــه از روزگاران کهــن در شــهر میناب
برجــای مانــده اســت ،در روز پنجــم محــرم ،همــه علــم هــا
از حســینیه هــا و تکیــه هــای مختلــف ،از شــهر و روســتا ،در
محلــی بــه نــام «ماتــم قلعــه» ،در مرکــز شــهر ،در کنــار هــم
قــرار مــی گیرنــد و هیــأت هــای عــزاداری دور هــم جمــع مــی
شــوند تــا در مراســم «علــم پیامبــر(ص)» کــه همــه ســاله در
ایــن روز خــاص برگــزار مــی شــود ،شــرکت کننــد.
نحــوه برپــا کــردن «علــم گردانــی » و انتقــال آن بــه مــکان
مــورد نظــر بــه ایــن صــورت اســت کــه صبــح روز پنجــم
محــرم ،پایــه چوبــی نمــاد علــم پیامبــر(ص) را کــه طــول آن
بــه  ۶متــر مــی رســد ،پــس از یــک ســال انتظــار ،از درون
حســینیه بیــرون مــی آورنــد و پــس ازمراحــل شســت و شــو در
آب رودخانــه شــهر ،آن را بــه ســوی «حســینیه میانــی» بــرده و
ســپس بــا پارچــه رنگــی تبــرک شــده ،خلخــال هــای نقــره ای
دایــره ماننــد و بندهــای نخــی تابیــده آن را تزئیــن و در بعــد
از ظهــر همــان روز مــردم در مــکان موردنظــر بــرای شــروع
مراســم اجتمــاع مــی کننــد.
در ایــن هنــگام مــردم وعــزاداران بــا ســردادن ذکرهــا و نوحــه
هــای مختلــف محلــی بــا ســبک بومــی ،عــزاداری مــی کنند و
زمانــی کــه ایــن مراســم بــا کثــرت جمعیــت در حــال برگــزاری
اســت ،نمــاد علــم حضــرت صاحــب زمــان (عــج) را از درون
حســینیه ماتــم قلعــه (محمــد رســوهلل (ص)) بیــرون آورده و بــه
اســتقبال ســایر علــم هــا مــی برنــد.
مــردم و بــزرگان ایــن منطقــه بــر ایــن عقیــده انــد کــه چــون

حضــرت مهــدی (عــج) از دیگــر امامــان و معصومــان کوچــک
تــر اســت بایــد بــرای ســام کــردن بــه آنهــا و پیامبــر(ص)
پیشــقدم شــود .بــه همیــن شــیوه علــم هــر امامــی را کــه
کوچکتر اســت بــه اســتقبال علــم دیگــر امامــان و پیامبــر(ص)
مــی برنــد و ســام مــی دهنــد و ســپس عــزاداری در مقابــل
حســینیه میانــی ،تــا غــروب آفتــاب ادامــه پیــدا مــی کنــد.
عبدالعلــی زائــری ،رئیــس شــورای شــهر مینــاب در گفتوگــو
بــا خبــر نــگار مهــر بیــان داشــت :ســنت وفرهنــگ مــردم
شهرســتان مینــاب ریشــه در قدمــت بیــش از  ۵۰۰ســاله دارد
کــه اگــر قــرار باشــد مراســم و فرهنــگ مــردم مینــاب را ثبــت
ملــی کننــد بایــد بــه اصــل فرهنــگ ومراســمات آیینــی و
قدیمــی نــگاه ویــژه ای داشــت.
زائــری بــا ادامــه ایــن مطلــب کــه مدیــرکل میــراث
فرهنگــی اســتان وعــده ثبــت مراســم عــزاداری و ســینه
زنــی نشســته مینــاب را داده اســت بیــان داشــت :برخــی
از مســئوالن شهرســتانی واســتانی هیــچ شــناختی از
ایــن آئینهــا ندارنــد و تصمیــم گیــری در مــورد برگــزاری
مراســمها و یــا بــه ثبــت ملــی رســاندن آنهــا بایــد بــا حضــور
یــک معتمــد بومــی و محلــی کــه از ایــن آئیــن هــا اطــاع
کافــی دارد صــورت بگیــرد.
زائــری گفــت« :علــم گردانــی» در مینــاب یــک فرهنــگ
اصیــل عــزاداری در شهرســتان و اســتان اســت کــه برگرفتــه
از دســت نوشــته و اســناد بــزرگان و عالمــان گذشــته بــوده و
امــروزه پایــدار مانــده اســت.
رئیــس شــورای شــهر مینــاب عنــوان داشــت :ایــن مراســم
کــه یــک مراســم خــاص در اســتان و یــا اســتانهای جنوبــی
کشوراســت در گذشــته بــه شــیوه هــای ســنتی و بومــی اصیــل
برگــزار مــی شــد امــا در حــال حاضــر برخــی از شــیوه هــای
نویــن که بــا فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه همخوانــی نــدارد در
عــزاداری مــردم مینــاب دخیــل شــده اســت.
در ایــن مراســم گوســفندان زیــادی در طــول مســیر قربانــی
مــی شــوند همچنیــن در ایــن روز مــردم از جــای جــای اســتان
هرمــزگان بــر طبــق اعتقــادات راســخ خــود بــرای انجــام
نــذورات ،گوســفندانی را بــرای قربانــی کــردن در جلــوی علــم
بــرای قبولــی نــذورات خــود ذبــح مــی کننــد.

برخــی از ایــن افــراد بــا اعتقــادات قبلــی مبنــی بــر شــفای
بیمــاران و حاجــت گرفتــن در ایــن روز هرســاله در ایــن روز بــه
قربانــی مــی پردازنــد و گوشــت آن را در بیــن افــراد نیازمنــد
تقســیم مــی کننــد.
رئیــس شــورای شــهر مینــاب گفــت :در گذشــته در این مراســم
افــرادی کــه گوســفند رابــرای قربانی کــردن مــی آوردنــد بعد از
قربانــی بــا پخــت غــذا در یــک وعــده بــه مــردم غــذای نــذری
میدادنــد امــا امــروزه طبــق اعتقــاد مــردم کــه همــان ریختــن
خــون اســت بعــد از قربانــی گوســفندان را در اختیــار اوقــاف و یا
حســینیه هــا و یــا مســاجد بــرای انجــام پخــت غــذای نــذری
مــی گذارنــد.
آنطــور کــه شــواهد ماجــرا مــی گوینــد اداره اوقــاف بــرای جمع
آوری ایــن نــذورات و گوســفندان قربانی شــده وارد شــده اســت
و آنهــا را جمــع آوری مــی کنــد .همچنیــن بیمــاران بــرای
گرفتــن حاجــت وشــفا در ایــن مراســم حاضــر مــی شــوند.
یکــی از جلــوه هــای کــه در ایــن روز بــرای بیشــتر مــردم
حائــز اهمیــت بــوده حضــور بیمــاران و افــراد معلــول اســت کــه
بــرای گرفتــن حاجــت و شــفاء از سیدالشــهدا (ع) در حالتــی کــه
حضورآنهــا در ایــن جمعیــت ســخت اســت حاضــر می شــوند و
عــاوه بــر شــرکت در مراســم ســینه زنــی طلــب حاجــت مــی
کننــد.
زائــری بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق شــنیده هایــی از نیــاکان
وبــزرگان در گذشــته بیمارانــی در ایــن روز حاجــت گرفتــه انــد
گفــت :یکــی از ســنت هــای مــردم ایــن منطقــه ایــن اســت که
بــا اعتقــادی کــه مــردم بــه ائمــه اطهــار دارنــد در ایــام محــرم
خصوصــا روز پنجــم محــرم بــا رســاندن دســت خــود بــه ایــن
علــم وعلــم هــای موردنظــر خــود بانیــت قلبــی خــود شــفای
بیمــاران را از امامــان در ایــن ایــام میطلبنــد.
زائــری گفــت :در ایــن روز مــردم نذوراتــی را بــرای بهبــودی
بیمــاران خــود و طلــب آمــرزش بــرای رفتگانشــان توزیــع مــی
کننــد.
وی بیــان داشــت :همــه مراســم وائیــن هــای مذهبــی در
شهرســتان مردمــی برگــزار مــی شــود و نبایــد برخــی از ادارات
در نحــوه برگــزاری مراســم دخیــل باشــند و یــا در برگــزاری آن
مانــع تراشــی کننــد.
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مــردم شهرســتان بیرجنــد هــر ســاله
بــا برپایــی مراســم ســنتی علــم بنــدان
در روز قبــل از مــاه محــرم ،آغــاز مــاه
عــزا را بــه عاشــقان و دلداگان حســینی
اعــام مــی کننــد.
عالیه نخعی
قلــب هــا بــرای آرامــش ،دســت هــا
بــرای حــک کــردن عشــق بــر روی
ســینه آمــاده انــد ،نفــس هــا بــه شــماره افتــاده ،آری
«محــرم» آمــده . . .
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اهتزاز علم های عزا در بیرجند/
نواییالثاراتالحسینبهگوشمیرسد

بــاز صــدای نوحــه جانــان از ایــن وادی بــه گــوش مــی رســد و باال
رفتــن دســتهای حســینیان ناقــوس جانهــا را بــه لــرزه مــی انــدازد،
بــه راســتی ایــن چــه شــور اســت کــه بعــد از هــزار و چهارصــد
ســال بازهــم یــک جهــان را بــه لــرزه مــی انــدازد؟ آری؛ تاریــخ،
خــود مبهــوت و شــگفتزده یــک روز خویــش اســت؛ عاشــورا ...
تیــک تیــک ثانیه هــا آخریــن نفــس هــای مــاه ذی الحجــه و آغاز
مــاه عــزا و ماتــم را اعــام مــی کنــد ،هــزاران عاشــق و دلــداده
حســینی در حــال آمــاده شــدن بــرای ورود بــه ایــن مــاه هســتند،
کــم کــم بیــرق هــای عــزا در هــر کــوی و برزنــی علــم مــی شــود
و پیراهــن هــای ســیاه عــزای حســین اســت کــه بــر تــن هــر
عاشــقی پوشــیده مــی شــود.
lآغــاز محــرم در بیــن پایتخــت نشــینان دیار شــور
حسینی
مــردم خراســان جنوبــی نیــز ایــن پایتخــت نشــینان دیــار شــور و
شــعور حســینی ،در ســرزمینی کوچــک بــا دلــی بــزرگ بــه بلندای
بیــرق حســین همنــوا بــا نالــه آســمان و زمیــن ،دوشــادوش هــم،
نــوای یالثــارات الحســین ســر مــی دهنــد و یا حســین گویــان علم
هــای عــزا را برپــا مــی کننــد ،علــم هایــی کــه نســل بــه نســل آن
را گذشــتگان خــود بــه ارث بــرده انــد و هــر ســال نســلی از ســادات
روز قبــل از محــرم آن هــا را ســیاه پــوش کــرده و بــا گذشــت و
گــذار در کوچــه هــای شــهر ورود مــاه عــزا را بــه گــوش عاشــقان
آن حضــرت مــی رســانند.
مراسـم علمبنـدان یـا بـه گویـش بیرجنـدی «علـم بندو» یکـی از
مراسـمهای سـنتی ویژه عـزاداری مـاه محـرم در خراسـان جنوبی
اسـت که سـادات بیرجند با برپایی مراسـم علمبنـدان در آخرین روز
از مـاه ذی الحجـه ،آغاز عزاداری سـاالر شـهیدان را اعالم میکنند.
علــم کــه یکــی از مهــم تریــن و اصلیتریــن عالئــم عــزاداری
بــوده در بیــن مــردم اســتان از اهمیــت و احتــرام خاصــی برخــوردار
اســت و علمهــا اغلــب بانــی و علــم چــی دارنــد کــه ایــن
شــغل بــه طــور موروثــی بــه آنهــا منتقــل شــده اســت مردمــان
خراســان جنوبــی از گذشــته هــای دور روز علــم بنــدان را بــه
وســیله «چاووشــی خوانــی» ،اعــام از بلندگــو و یــا شــیپور زدن
اطــاع رســانی مــی کردنــد و پــس از جمــع شــدن مــردم ،بــزرگان
و ســادات محــل بــا بســتن لبــاس و پارچههــا علــم را تزییــن و
تــوغ علــم را میبندنــد و در حیــن ایــن کار نیــز فــردی چاووشــی
میخوانــد و دیگــران صلــوات مــی فرســتند.

lعلم ،مهمترین و اصلی ترین نماد عزاداری
علــم کــه یکــی از مهــم تریــن و اصلیتریــن عالئــم عــزاداری
بــوده در بیــن مــردم اســتان از اهمیــت و احتــرام خاصــی برخــوردار
اســت و علمهــا اغلــب بانــی و علــم چــی دارنــد کــه ایــن شــغل
بــه طــور موروثــی بــه آنهــا منتقــل شــده اســت.
در برخــی مناطــق بانیــان ،علمهــا را در خانههایشــان بــه اتفــاق
اقــوام خــود بســته و گروهــی هــم مراســم علم بنــدان را در مســجد
انجــام میدهنــد و بــرای ایــن کار روز قبــل از مراســم پارچههــای
علــم را میشــویند.
در روسـتای «درخـش» ،علـ م بنـدان مراسـمی اسـت کـه در روز
چهـارم محـر م الحـرام انجام میشـود ،بـه گونـهای که علـم بندها
در مسـجد جامـع درخش گـرد هـم میآیند و علمهـا را گرفتـه و تا
عصـر عاشـورا همـراه عـزاداران در مراسـم حمـل میکنند.
ایــن علــم هــا هــر کــدام بــه نــام یکــی از ائمــه اطهــار (ع)
نامگــذاری و بــه ایــن ترتیــب  ۱۲علــم بــه نــام  ۱۲امــام و دو علــم
بــه نــام حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و قمــر بنــیهاشــم حضــرت
ابالفضــل العبــاس(ع) در مراســم خــاص بــا پارچههایــی بــه
رنگهــای مختلــف پوشــانده میشــود.

عــاوه بــر اینکــه دارای صاحبــی موروثــی اســت دارای علــم
گردانــی موروثــی نیــز هســت.
در روســتای «مهموئــی» علــم را بــزرگ ده کــه از ســیدان
روســتا اســت میبنــدد و اگــر فصــل ســیب تــازه یــا انــار باشــد،
ســیب و یــا انــاری را بــه علــم میبنــدد و اگــر فصــل آن هــا
نباشــد پارچ ـهای را بــه جــای ســیب و یــا انــار در داخــل یکــی از
دســتمالهای علــم گــره میزننــد.
در شــهر بیرجنــد نیــز مراســم علــم بنــدان در غــروب آخریــن روز
مــاه ذی الحجــه برگــزار و علــم گــردان ها بــا خوانــدن اشــعاری در
کوچــه و بــازار ،عــزاداری امــام شــهید را بــه مردم اعــام کــرده و از
نزدیــک شــدن روز تاســوعا و عاشــورا خبــر مــی دهنــد.
در انتهــا نیــز علــم هــا بــه مســجد عاشــورا ایــن شــهر منتقــل
و پــس از روضــه خوانــی و برگــزاری عــزاداری ســنتی حســن و
حســین ،علمهــا را پــای منبــر میبردنــد کــه در اصطــاح بــه آن
«بــه تخــت بــردن علــم» گفتــه میشــود.
در حــال حاضــر نیــز مراســم علمبنــدان در شــهر بیرجنــد در
هیئــت محبــان الزهــرا (س) و مســجد عاشــورا ایــن شــهر بــا
حضــور تعــدادی از ســادات کــه بــه ســادات علــمدار معــروف
هســتند ،برگــزار میشــود.

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

lثبــت مراســم علــم بنــدان در فهرســت میــراث
معنــوی کشــور
مدیــرکل میــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه
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خواهــد بــود ،بیــان کــرد :در شــهر بیرجنــد نیــز حرکــت هیئــت
هــا از شــب هشــتم محــرم آغــاز و تــا ظهــر روز یازدهــم محــرم
نیــز ادامــه دارد.
عباســی مقــدم همچنیــن از برگــزاری همایــش شــیرخوارگان
حســینی در روز پنجــم محــرم در بیرجنــد خبــر داد و افــزود:
مراســم محــوری اســتان در حســینیه جمــاران خواهــد بود بــا این
وجــود ایــن مراســم در تمــام شهرســتان هــا اجــرا مــی شــود.

مراســم مــاه محــرم در اســتان بــا آئیــن علــم بنــدان آغــاز مــی
شــود ،مــی گویــد :مراســم علــم بنــدان یکــی از مراســم ســنتی
عــزاداری در خراســان جنوبــی اســت کــه بــه شــماره -۶۲۷
 ۲۲.۹.۹۱در فهرســت میــراث معنــوی کشــور بــه ثبــت رســیده
اســت.
مراســم علــم بنــدان یــا عقــد علــم در برخــی مناطــق در غــروب
آخریــن روز مــاه ذی الحجــه انجــام مــی شــود کــه نشــانه آغــاز
مراســم مــاه محــرم اســت حســن رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه
علــم هــا اغلــب بانــی و علمچــی دارنــد کــه صاحــب علــم
محســوب مــی شــوند ،عنــوان داشــت :ایــن کار بــه طــور موروثی
از پــدر بــه پســر بــزرگ تــر خانــواده مــی رســد.
وی ادامــه داد :روز علــم بنــدان مــردم را بــه وســیله چاووشــی
خوانــی یــا اعــام از بلندگــو آگاه مــی ســازند و پــس از جمــع
شــدن مــردم ،بــزرگان و ســادات محــل بــا لبــاس هــا ،دســتمال،
پارچــه هــا و تــوغ علــم را مــی بندنــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه
مراســم علــم بنــدان یــا عقــد علــم در برخــی مناطــق در
غــروب آخریــن روز مــاه ذی الحجــه انجــام مــی شــود کــه
نشــانه آغــاز مراســم مــاه محــرم اســت ،بیــان کــرد :در برخــی
روســتاها ایــن مراســم در روزهــای پنجــم ،ششــم و هفتــم
محــرم آغــاز مــی شــود و دلیــل آن را ورود اهــل بیــت(ع) بــه
کربــا ذکــر مــی کننــد.

 lبرگــزاری همایــش شــور حســینی همــراه با ســه
مراســم ســنتی عزاداری
رئیــس شــورای هیئــت هــای مذهبــی خراســان جنوبــی اظهــار
کــرد :مراســم علــم بنــدان یکــی از آییــن هــای قدیمــی مــردم
خراســان جنوبــی بــرای ورود بــه مــاه محــرم اســت کــه ایــن
مراســم هــر ســاله روز قبــل از آغــاز مــاه محــرم در محــل هیئــت
محبــان الزهــرا و فاطمیــه بیرجنــد بــا حضــور همــه هیئــت هــای
مذهبــی برگــزار مــی شــود.
غالمرضــا عباســی مقــدم همچنین مراســم بیــل زنی در خوســف
و مراســم حســن حســین را یکــی دیگــر از مراســم هــای ســنتی
عــزاداری در اســتان عنــوان کــرد و گفــت :آییــن هــای عــزاداری
مــاه محــرم در هــر نقطــه از اســتان رنــگ و بــوی خــاص خــود
را داشــته کــه نشــان از ارادت مــردم بــه ســید و ســاالر شــهیدان
اســت.
وی بــه برنامــه هــای عــزاداری اســتان در ایــن مــاه اشــاره کــرد و
گفــت :در روز نخســت محــرم همایش شــور حســینی در مســجد
امــام حســین(ع) بیرجنــد برگــزار مــی شــود کــه در ایــن مراســم
ســه آییــن ســنت عــزاداری اســتان از جملــه علــم بنــدان ،بیــل
زنــی و حســن و حســین اجــرا خواهــد شــد.
رئیــس شــورای هیئــت هــای مذهبــی خراســان جنوبــی بــا بیان
اینکــه برنامــه هــای مشــترک همه هیئــت هــای مذهبی اســتان
در دهــه اول محــرم برنامــه حرکــت تــوأم بــا مداحی و ســخنرانی

lآغــاز حرکــت  ۱۲۳۷هیئت عــزاداری در خراســان
جنو بی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ویــژه عــزاداری بعــد از ظهــر
تاســوعا در هیئــت ابوالفضلــی و شــب عاشــورا در هیئــت
فاطمیــه بیرجنــد خواهــد بــود کــه بیشــتر هیئــت هــا در ایــن
جلســات شــرکت مــی کننــد ،عنــوان داشــت :در روز عاشــورا
نیــز هیئــت هــای عــزاداری در مســیرهای تعییــن شــده بــه
ســمت قتلــگاه کــه در ورودی مــزار شــهدا قــرار دارد ،حرکــت
مــی کننــد.
وی ادامــه داد :نمــاز ظهــر عاشــورا نیــز در قتلــگاه اقامــه می شــود
و هیئــت هایــی کــه نتواننــد تــا موقــع اذان بــه قتلــگاه برســند در
مســیر نمــاز ظهــر عاشــورا را بــه جــا خواهنــد آورد.
رئیــس شــورای هیئــت هــای مذهبــی خراســان جنوبــی بــا
اشــاره بــه اینکــه در شــب یازدهــم مراســم شــام غریبــان
هیئــت هــا اســت ،بیــان داشــت :در روز یازدهــم نیــز هیئــت
هــا بــا حضــور در هیئــت حســینی بیرجنــد بــه عــزاداری و
ســوگواری مــی پردازنــد.
عباســی مقــدم بــه وجــود یــک هــزار و  ۲۳۸هیئــت مذهبــی
در اســتان اشــاره کــرد و افــزود :همچنیــن در حــال حاضــر
 ۶۷۲حســنیه ۱۶ ،تکیــه ۱۶ ،مهدیــه ۳۷ ،انجمــن و  ۱۲۵کانــون
فرهنگــی و هنــری مســاجد در ســطح اســتان وجــود دارد.
نخــل بنــدان ،نخــل گردانــی ،ســنگ زنــی ،بیــل زنــی ،مشــعل
گردانــی ،شــبیه گردانــی و تعزیــه خوانــی از دیگــر آییــن هــای
ســنتی مــردم اســتان در مــاه محــرم بــوده کــه مــردم خراســان
جنوبــی بــا اجــرای ایــن مراســم هــا همنــوا بــا شــهدای دشــت
کربــا محــرم را بــه ســوگ مــی نشــینند.
امــروز بــوی محــرم شــمیم جــان را نــوازش میدهــد ،ثانیــه
شــمار تقویــم لحظههــای آخــر مــاه ذی الحجــه و ثانیههــای
آخــر انتظــار را نشــان میدهــد ،گویــی دلهــا همــه هــوس
کــرب و بــا دارد و بــرای رســیدن کاروان حســین (ع) ثانیــه
شــماری میکننــد.
مراســم ســنتی علــم بنــدان نیــز ســاعت  ۱۵امــروز در محــل
هیئــت محبــان الزهــرا و فاطمیــه شــهر بیرجنــد برگــزار خواهــد
شــد.

صفحه  | 9شماره  | 16آبان 95

آیین های عاشـورایی
NEWSAGENCY

MEHR

آئینشیرخوارگانحسینیدرحرمرضویبرگزارشد

مرتضیکهلکی

آئیــن شــیرخوارگان
حســینی(ع) بــه میزبانی
آســتان قــدس رضــوی
و بــا اهــدای لبــاس ســبز
بــه شــیرخواران رضوی،
برگــزار شــد.

نخســتین جمعــه مــاه محــرم در سراســر
ایــران حــال و هــوای دیگــری دارد .در مشــهد
نیــز هماننــد ســه هــزار نقطــه دیگــر ایــران
ایــن شــور بــر پــا بــود .مــادران در ایــن روز
فرزنــدان شــیرخوار خــود را بــرای آشــنایی
بــا پیــام کربــا مهیــا کــرده و بــه ســوگ
مینشــینند .
حــرم مطهــر رضــوی نیــز امــروز میزبان هــزاران
دلــداده حســینی بــود؛ دستهدســته مــادران از
گوشــه و کنــار شــهر مشــهد خــود را بــه بــارگاه
ملکوتــی امــام رضــا (ع) رســانده تــا بــا کــودکان
شیرخوارشــان در ایــن مصیبــت غمبــار بــه
ســوگواری بپردازنــد.
صحــن جامــع رضــوی مملــو از مادرانــی بــود
کــه شــیرخواران خــود را لبــاس ســبز پوشــانده
و پیشــانیبندهایی مزیــن بانــام حضــرت
علیاصغــر و اباعبــداهلل حســین (ع) بــر ســر
آنهــا بســته بودنــد و فرزنــدان خــود را روی
دســت گرفتــه در مظلومیــت شــهید کوچــک
کربــا بــه ســوگ نشســتند.
حــرم مطهــر رضــوی غــرق در زمزمههــای
«یــا حســین(ع)» و بــا حضــور هــزاران ســرباز
شــیرخوار حســینی جایــگاه پــرواز مالئــک
شــده بــود.

lنذر امام زمان(عج)
آوای گریــه کــودکان فضــا را پرکــرده بــود و
معنویــت خاصــی از ایــن صداهــای معصــوم
بــر فضــا حاکــم شــده بــود و بــا مرثیهســرای
مداحــان اهلبیــت عطــر عاشــورایی در صحــن
امــام خورشــید بــه مشــام رســید.
تمــام هســتی و دارونــدارش همیــن فرزنــد
اســت ولــی درراه اســام حاضــر اســت تــا او
را قربانــی کندمــادری کــه کــودک شــیرخوار
خــود را بــر روی دســت گرفتــه بــود و اشــک از
چشــمانش جــاری بــود ،پــاره تنــش را نــذر امــام
زمانــش میکــرد و میگفــت ،تمــام هســتی
و دارونــدارش همیــن فرزنــد اســت ولــی درراه
اســام حاضــر اســت تــا او را قربانــی کنــد.
مــادر دیگــری کــه بــه فرزنــدش شــیر م ـیداد،
بــا بغــض و کینــه از مجریــان عاشــورا ســخن
میگفــت .
بــا او بــه گفتگــو نشســتم تــا اندکــی از وظیفهای
کــه بــر گــردن دارد برایمــان بازگــو کنــد .وی
گفــت :فرزنــد هفتماهــه خــود را بــه صحــن
پرمهــر امــام رضــا (ع) آوردهام تــا از همیــن
ابتــدای راه ،بــا داســتان مظلومیــت خانــدان
پیامبــر آشــنا شــود.
ایــن مــادر افــزود :در واقعــه کربــا آب را از
کــودک  ۶ماهــه نیــز دریــغ کردنــد و او را بــه
شــهادت رســاندند و اکنــون ایــن مــا مــادران
هســتیم کــه بــا آموختــن ایــن حقیقتهــا بــه
فرزندانمــان بایــد اســام را زنــده نگهداریــم.
وی کــه فرزنــد خــود را نــذر امــام زمــان (عــج)
کــرده بــود گفــت :فرزندانمــان را بایــد بــه نحوی
تربیــت کنیــم کــه بتــوان از آنهــا بهعنــوان
ســربازان امــام عصــر نــام بــرد.

lدشــمنان اســام درصــدد شــبهه
افکنــی
آئیــن جهانــی شــیرخوارگان حســینی  ۱۶مهرماه
بــا میزبانــی آســتان قــدس رضــوی و اهــدای
لبــاس ســبز بــه شــیرخواران رضــوی ،از ســاعت
 ۹صبــح بــا تــاوت آیــات کالماهلل مجیــد در
صحــن جامــع رضــوی همزمــان بــا ســه هــزار
نقطــه ایــران و  ۴۱کشــور جهــان آغــاز شــد.
در ایــن مراســم مداحــان ســعید حدادیــان و امیــر
عــارف مرثیهســرایی کردنــد و حجتاالســام
جعفــر اســامی فــر بــه ســخنرانی پرداخــت.
ســخنران مراســم حــرم مطهــر رضــوی اظهــار
کــرد :امــام حســین(ع) در مســیر توســعه و
گســترش دیــن اســام بــه مبــارزه بــا دشــمنان
پرداخــت.
دشــمن در ایــن مبــارزه بــه هیــچ گروهــی رحــم
نکــرد و یــک نمونــه آن طفــل شــیرخواره شــش
ماهــه حضــرت سیدالشــهدا (ع) ،حضــرت علــی
اصغــر (ع) بودجعفــر اســامی فــر ادامــه داد:
دشــمن در ایــن مبــارزه بــه هیــچ گروهــی رحــم
نکــرد و یــک نمونــه آن طفــل شــیرخواره شــش
ماهــه حضــرت سیدالشــهدا (ع) ،حضــرت علــی
اصغــر (ع) بــود کــه بــا تیــر ســه شــعبه حرملــه
بــه شــهادت رســید.
اســامی فــر بــا بیــان اینکــه دشــمنان اســام
درصــدد شــبهه افکنــی در اعتقــادات مســلمانان
نســبت بــه واقعــه کربــا هســتند ،افــزود:
میگوینــد چــرا امــام حســین(ع) فرزنــد شــش
ماهــه خــود را در مقابــل تیــر دشــمن قــرار داد.
وی عنــوان کــرد :در حالــی کــه اگــر امــام
حســین(ع) فرزنــدش را بــه لشــکر دشــمن
نشــان نمــیداد و از آنــان طلــب آب نمیکــرد

یاوهگویــان میگفتنــد کــه آن حضــرت بــرای
رفــع تشــنگی فرزنــدش تــاش نکــرد در حالــی
کــه دشــمن بــا شــیرخوارگان ســرجنگ نداشــت.
lهرگــز صــدای اســام خامــوش
نخواهــد شــد
ســخنران حــرم مطهــر رضــوی اظهــار کــرد:
امــام حســین(ع) بــه ایــن دلیــل کــه حجــت را
بــر همــه تمــام کنــد و دهــان دشــمنان را ببنــدد
علــی اصغــر را بــاالی دســت گرفــت و از دشــمن
بــرای وی طلــب آب کــرد امــا دشــمن گلــوی
فرزنــدش را نشــانه گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یزیدیــان بــا اســام و
حــق مخالــف بودنــد و میخواســتند صــدای
اســام نــاب محمــدی را در تاریــخ محــو
کننــد امــا خــدای عزوجــل نخواســت ،گفــت:
امــروز شــیرخوارگان حســینی نشــان دادنــد
کــه نخواهنــد گذاشــت هرگــز صــدای اســام
خامــوش شــود.
اســامی فــر بیــان کــرد :امــروز هــم ایــن
دشــمنی هــا تمــام نشــده و ادامــه دارد و یزیدیان
زمــان (آمریــکا ،اســرائیل ،انگلیــس ،داعــش،آل
ســعود و آل خلیفــه) اقــدام بــه کشــتار مســلمانان
کــرده و بــه هیــچ گروهــی از مســلمانان ،حتــی
کــودکان رحــم نمیکننــد و آنــان را بــه شــکلی
وحشــیانه بــه شــهادت میرســانند.
وی ادامــه داد :مــادران بــا حضورخــود در ایــن
گردهمایــی ،طفلهــای شــیرخواره خــود را
تقدیــم امــام حســین(ع) کردنــد و از خداونــد
منــان عــزت ســربلندی جوامــع اســامی و
شکســت نابــودی دشــمنان اســام را خواســتار
شــدند.
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آیینیکهقدمت ۳۰۰سالهدارد/ازعلمشویانتاجامهپوشان
غفارداودی

هفتــم محــرم مقصــد بســیاری از
عــزاداران حســینی از گوشــه و کنــار
کشــور ،روســتای کلــوده و اورطشــت
مازنــدران بــرای شــرکت در آییــن
ســنتی و مذهبــی بــا قدمــت  300ســاله
جامــه پوشــان پیرعلــم اســت.

آییــن جامــه پوشــان پیرعلــم و نخــل گردانــی اورطشــت قدمــت
 ۳۰۰ســاله دارد و هرســال محــرم همزمــان بــا هفتمیــن روز آن
طبــق یــک آییــن ســنتی مذهبــی اجــرا میشــود.
کلــوده از روســتاهای بخــش اهلــم رســتاق شهرســتان محمودآبــاد
بــه شــمار م ـیرود کــه بــا آییــن جامــه پوشــان پیرعلــم هرســال
روز هفتــم محــرم میزبــان عــزاداران حســینی از مناطــق مختلــف
کشــور و اســتان اســت و بــا برپایــی آیینهــای عــزاداری در رونــق
گردشــگری مذهبــی نقــش بســزایی دارد.
روســتای کلــوده در  ۱۰کیلومتــری مرکــز شهرســتان محمودآبــاد
قــرار دارد و مرکزیــت  ۲۵روســتا اســت و آییــن ســنتی جامــه
پوشــانی پیــر علــم کلــوده دههــا ســال اســت در ایــن منطقــه طبق
یــک رســم آیینــی برگــزار میشــود.
عطــر و دود اســپند در ورودی روســتا بــه مشــام میرســد و اهالــی
محلــه بــا اســپند و گالب بــه اســتقبال زوار میآینــد تــا باهــم در
آییــن سیاهپوشــان پیرعلــم شــرکت کننــد و مــا هــم کاروان
زواری میشــویم کــه از راههــای دور و نزدیــک خــود را پیرعلــم
رســاندهاند.
جامــه پوشــان ،تجلــی عشــق و ارادت مردمانــی اســت کــه دل
درگــرو اهلبیــت دارنــد و در رثــای ســاالر شــهیدان ،هرســال
هفتــم مــاه محــرم ،ایــن آییــن ســنتی را اجــرا میکننــد.
دربــاره پیشــینه ایــن آییــن برخــی اهالــی میگوینــد :هرســاله
شــمار زیــادی از گوشــه و کنــار کشــور بــه ایــن روســتا میآینــد و
حاجاتشــان را از پیرعلــم میگیرنــد و ایــن ســنت ،رســم عاشــورایی
مردمــان کلــوده اســت و جامــه پوشــان ،تجلــی عشــق و ارادت
مردمانــی اســت کــه دل درگــرو اهلبیــت دارنــد و در رثــای ســاالر
شــهیدان ،هرســال هفتــم مــاه محــرم ،ایــن آییــن ســنتی را اجــرا
میکننــد.
ایــن ســنت حســینی چندیــن نســل در خانــواده جمالــی از اهالــی
روســتای کلــوده اجــرا میشــود و ایــن خانــواده متولــی پیرعلــم
هســتند.

جمالــی متولــی پیــر علم بــا اشــاره بــه قدمــت بیــش از  ۳۰۰ســاله
ایــن علــم میگویــد :مــا شــجره خاصــی نداریــم امــا مادربــزرگ
مــن کــه  ۹۲ســال عمــر کــرد میگفــت بیــش از پنــج نســل
اســت کــه ایــن پیــر علــم در خانــواده مــا اســت و ایــن ســنت
برگــزار میشــود.
وی در مــورد آغــاز مراســم افــزود :درگذشــته علــم در منــزل بــود
و از میهمانــان در منــزل پذیرایــی میشــد امــا بــه علــت کثــرت
زوار دو مــاه مانــده بــه محــرم علــم را بــه منــزل میآوریــم وبــرای
هرچــه بهتــر برگــزار شــدن مراســم علــم وکتــل از حســینیه بــه
منــزل آورده میشــود.
وی ادامــه داد :بــرای آوردن علــم اهالــی منــزل و جوانانــی کــه
بهصــورت خودجــوش بــه کمــک میآینــد علــم وکتــل را از
حســینیه بــه ســمت منــزل حرکــت میدهیــم ،در روز دوم محــرم
کار پــاک کــردن برنجهــا را شــروع میکنیــم ،روز چهــارم روز
علــم شــویان اســت کــه در ایــن روز بیشــتر مــادران حضــور دارنــد
و آن روز بنــام مــادر حضــرت ابوالفضــل امالبنیــن جمــع میشــوند
البتــه بــرای بــرادران جایــگاه مخصوصــی در آن روز داریــم.
جمالــی افــزود :در آن روز بــا ذکــر صلــوات ،نوحــه وروضــه خوانــی
کار را شــروع و در انتهــا بــا گالب علــم شســته میشــود.

جمالــی بــا تأکیــد بــر حفــظ ســنتهای قدیمــی در طــول مراســم
اظهــار داشــت :در قدیــم کــه مــواد شــوینده شــیمیایی نبــود بــا
خاکســتر وســرکه علــم را میشســتند و امــروزه هــم بــا تاســی از
آن ســنت قدیمــی بــا خاکســتر آتــش و ســرکه وترشــی آبنارنــج
علــم شســته و دوبــاره بــا گالب شستشــو میدهیــم.
جمالــی برگــزاری مراســم را در تمــام ســالهای گذشــته از افتخارات
خانــواده خــود میدانــد ومــی گویــد :مادربــزرگ مــن در دوران
قحطــی رضاشــاهی بــا نــان خشــک وچــای از میهمانــان پذیرایــی
کــرد و نگذاشــت ایــن ســنت حســنه دچــار وقفــه شــود.
متولــی جــوان پیــر علــم از دیگــر ویژگیهــای ایــن مراســم را
خوانــدن اشــعار ونوحــه هــای حماســی ذکــر و افــزود :طبــق یــک
ســنت قدیمــی ســعی کردیــم نوحههــا حالــت قدیمــی خــود را
حفــظ کننــد لــذا در ایــن روز تمــام نوحههــا بــا ریتــم حماســی
خوانــده میشــود.
وی در ادامــه ب ـهروز هفتــم محــرم اشــاره وبیــان داشــت :شــب
هفتــم محــرم بســیاری از جوانــان بــا شــور خاصــی در اینجــا
حضــور یافتــه وغــذای روز هفتــم محــرم را آمــاده میکننــد،
بســیاری از آنهــا شــب را در حســینیه میخوابنــد تــا بــرای
فــردا آمــاده باشــند و صبــح روز هفتــم از  ۸صبــح نوحهخوانــی
بــا هــر تعــداد حتــی پنــج نفــر شــروع وبتدریــج بــه جمعیــت
اضافــه میشــود تــا اینکــه بــه حــدود  ۱۰هــزار نفــر میرســد
و پسازاینکــه حیــاط حســینیه وتکیــه مملــو از جمعیــت شــد
بــه ســمت منــزل حرکــت و در حیــاط منــزل ،ریشســفیدان
ومعتمدیــن روســتا جامــه پوشــانی علــم را انجــام میدهنــد
وبــه ســمت حســینیه حرکــت میکنیــم.
پیــر علــم نمــاد توســل بــه علمــدار کربالســت و طنیــن نــوای
مداحــان دوبــاره در فضــا میپیچــد کــه فریــاد از غریبــی حســین
و خاندانــش ســر میدهنــد .همزمــان بــا آییــن پیرعلــم ،بســاط
نــذری در کلــوده برپــا میشــود تــا بــا آن زائرانــی کــه بــه عشــق
امــام حســین (ع) در ایــن مراســم شــرکت کردهانــد ،پذیرایــی
شــوند.
آییــن پیــر علــم کلــوده هــر ســال در هفتــم محــرم در کلــوده
برگــزار میشــود و تاکنــون زائــران زیــادی را از اقصــی نقــاط
کشــور پذیــرا بــوده اســت .ایــن پیــر علــم توســط خانــدان جمالــی
کــه در روســتای کلــوده از شهرســتان محمودآبــاد زندگــی میکنند
دستبهدســت شــده اســت و ایــن علــم بــا روســریهایی
کــه مــردم نــذر میکننــد در هفتــم محــرم پوشــانده شــده و تــا
یــک مــاه قبــل از آغــاز محــرم ســال بعــد در تکیــه ایــن روســتا
میمانــد.
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بزرگترینتکیه قزوین
میزبانتعزیههای
باشکوه محرماست
بزرگتریــن تکیــه اســتان قزویــن
در روســتای یانــس آبــاد میزبــان
برگــزاری  10شــب تعزیــه مــاه محــرم
اســت .فرارســیدن مــاه محــرم در
کنــار برگــزاری مراســم ســوگواری و
زینبکلهر
عــزاداری عاشــقان حســینی فرصــت
مناســبی بــرای اجــرای نمایــش دینــی
و مذهبــی تعزیــه اســت.

تعزیــه بــه معنــای متعــارف ،نمایشــی اســت کــه در آن واقعــه
کربــا بــه دســت افــرادی کــه هریــک نقشــی از شــخصیتهای
اصلــی را برعهــده دارنــد ،نشــان داده میشــود.
ایــن نمایــش نوعــی هنــر مذهبــی و ســنتی ایرانــی  -شــیعی و
بیشــتر دربــاره کشتهشــدن حســین بــن علــی و مصائــب اهــل
بیــت اســت.
تعزیــه «یــا تعزیت» بــه معنــی ســوگواری ،برپایــی یادبــود عزیزان
از دســت رفتــه ،تســلیت ،امــر کــردن بــه صبــر و پرســیدن از
خویشــان درگذشــته ،خرســندی دادن و در برخــی مناطــق ایــران
ماننــد خراســان بــه معنــای مجلــس ترحیــم اســت.
امــا آنچــه بــه عنــوان تعزیــه مشــهور اســت گون ـهای از نمایــش
مذهبــی منظــوم اســت کــه در آن عــدهای اهــل ذوق و کار آشــنا
در جریــان ســوگواریهای مــاه محــرم و بــرای نشــان دادن
ارادت و اخــاص بــه اهــل بیــت ،طــی مراســم خاصــی بعضــی از
داســتانهای مربــوط بــه واقعــه کربــا را پیش چشــم تماشــاچیان
بازآفرینــی میکننــد.
درتعزیــه چــون اهمیــت خوانــدن هنرمندانــه اشــعاربیش از روش
اجــرا و نمایــش واقعههاســت ،آن را در قیــاس بــا روض ـ ه خوانــی
تعزیــهخوانــی نیــز گفتهانــد.
lقزوین مهد هنر تعزیه
هنــر تعزیــه ،در طــول زمــان تغییراتــی را بــه خــود دیــده امــا هنــوز
هــم در ردیــف اصیلتریــن و پرســابقهتریــن هنرهــای ایرانــی و
اســامی مردمــان ایــران اســت و در اســتانهای مختلــف ایــران
از شــمالیترین شــهرهای خراســان و آذربایجــان تــا جنوبیتریــن
شــهرهای سیســتان و اهــواز از پهنــه کویــر تــا حاشــیههای
زاگــرس ،البــرز و قزویــن از دریــای خــزر تــا خلیــج فــارس در ایــام
مــاه محــرم ،برگــزار میشــود.
شـاخصترین وجه نمایشـی در این دوره تعزیه اسـت و شهر قزوین
یکـی از مهمترین کانونهـای تعزیه خوانی بوده اسـت.
مشــهورترین ایــن تعزیهخوانهــا مالعبدالکریــم جنــاب قزوینــی،
یکــی ازمشــهورترین چهرههــای موســیقی دردوره قاجــار و اســتاد
آواز ،اقبــال آذر اســت؛ البتــه چهرههــای دیگــری هــم چــون
ابوالحســن اقبــال آذر و میــرزا حســن ثقفــی ،نیــز در ایــن دوره
حضــوری جــدی دارنــد.
نســخههای اشــعار ایــن نمایــش مذهبــی در سراســر ایــران تفاوت
کمــی بــا هــم دارنــد و مــردم از اول مــاه محــرم هم ـ ه ســاله بــه
مناســبت ســالروز ایــن واقعــه ،در شــهرها و روســتاهای ایــران،
مســاجد و تکایــا را بــا قالــی و قالیچــه آذیــن میبندنــد و دیوارهــا و
منبــر را ســیاهپوش میکننــد.
تــا چنــد ســال قبــل ،شــبیهخوانی و تعزیهخوانــی از هفتــم محــرم
در میادیــن و صحــن حیــاط حســینیهها و تکایــا در شهرســتانها

معمــول بــود و شــبیهخوانها کــه بــرای ایــن کار تعلیــم یافتــه
بودنــد ،کار خــود را بــا طبــل ،شــیپور و کرنــا در محــل تعیینشــده
آغــاز میکردنــد.
مــردان از یــک ســو و زنــان از ســوی دیگــر ،کمکــم جمــع
میشــدند و بــه تماشــای مراســم شــبیهخوانی و تعزیهخوانــی
میایســتادند و معمــو ًال یــک یــا چنــد ریشســفید ،مأموریــت
راهنمایــی مــردم و حفــظ نظــم محیــط برگــزاری تعزیــه را بــر
عهــده داشــتند.
تعزیــه در قزویــن بــا قدمتــی دیریــن بــا داشــتن تعزیــه خوانانــی
شــاخص و مطــرح نیازمنــد مکانی شایســته بــرای اجرایی باشــکوه
و انتقــال پیــام عاشــورا بــه نســل آینــده اســت.
در پنجمیــن شــب مــاه محــرم همزمــان بــا ایــام ســوگواری
اباعبــداهلل الحســین(ع) ویــاران باوفایــش بــا حضــور علــی رحمانی
فرمانــدار شهرســتان آبیــک و اهالــی روســتای یانــس آبــاد بخــش
مرکــزی کوهپایــه شهرســتان آبیــک تعزیــه طفــان مســلم در
تکیــه صاحــب الزمــان (عــج) ایــن روســتا برگــزار شــد.
علــی رحمانــی فرمانــدار آبیــک در حاشــیه ایــن مراســم بــه
خبرنگارمهــر گفــت :تعزیــه نمایشــی اســت از وقایــع یــک بخــش
از تاریــخ کــه توســط هنرمنــدان ایــن هنر تصویرکشــیده می شــود
کــه مــی توانــد مربــوط بــه واقعــه کربــا؛ واقعــه کوفــه و طفــان
مســلم و موضــوع کاروان اســرای کربــا بــه کوفــه بــه شــام باشــد
کــه بــه صــورت نمایــش ونمادیــن بــرای مــردم عالقــه منــد بــه
اهــل بیــت وعصمــت طهــارت (ع) بازگــو مــی شــود.
وی افـزود :ایـن حرکت تاثیر بسـزایی درجامعـه دارد چـرا که تعزیه
خوانـان با نقـش آفرینی نزدیک به وقایع وشـبیه خوانی به شـناخت
جامعه بـه ایـن وقایع مهـم و تاریخی کمـک می کند.
نظــر علــی ایوبــی یکــی ازتعزیــه خوانــان ایــن روســتاکه نقــش
بســزایی در ســاماندهی ایــن هنــر تاریخــی در روســتا دارد بــا بیــش
از  ۵۰ســال ســابقه در اجــرای نقــش هــای مخالــف و موافــق خــان
در ایــن خصــوص مــی گوید :روســتای یانــس آبــاد واقــع در بخش
مرکزی(کوهپایــه) شهرســتان آبیــک بــا جمعیتــی بیــش از ۸۰۰نفر
در قالــب  ۲۰۰خانــوار بــا فرهنــگ آداب اســامی کــه بیــش از ۹
شــهید گرانقــدر و  ۳آزاده ســرافراز ۳ ،جانبــاز تقدیــم انقــاب کــرده
یکــی از مهدهــای مهــم تعزیــه دراســتان بــا بیــش از صــد ســال
ســابقه اســت کــه تعزیــه در ایــن روســتا توســط بزرگانــی کــه
درحــال حاضــر درجمــع مــا نیســتند بــه یــادگار مانــده اســت.
وی همچنیــن از ســاخت بزرگتریــن تکیــه شــبیه خوانــی درایــن
روســتا بــه مســاحت  ۱۰۰۰متــر مربــع بــا ســکوهای تماشــاگر بــا
گنجایــش ســه هــزار نفــری در دو طبقــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر۶۰۰
میلیــون تومــان توســط خودیــاری مــردم خبــرداد و گفــت :هــر
ســاله مصــادف بــا ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان از اول مــاه
محــرم بــه مــدت  ۱۱شــب تعزیــه توســط شــبیه خوانــان بومــی
بــرای اهالــی محــل و منطقــه بــه نمایــش درمــی آیــد و همچنیــن

در ۲۸صفــر و بیســت و یکــم مــاه مبــارک رمضــان ایــن مــکان
هــم شــاهد برپایــی نمایــش تعزیــه بــرای عالقمنــدان اســت.
ایــرج کریمــی دیگــر تعزیــه خــوان ایــن روســتا کــه ســابقه ۵۵
ســاله درایــن هنــر دارد گفــت :مراســم تعزیــه در ایــن روســتا
در بیــن مــردم جایــگاه ویــژه ای دارد و ازصــد ســال پیــش ایــن
هنــر توســط مرحــوم حــاج الهیــار بختیاری(ناصــح) درروســتا بــه
اجــرا درآمــده و رونــق یافتــه کــه ایــن هنرمذهبــی و دینــی بــه
صــورت ســنتی وقایــع تاریخــی کربــا و دیگرحــوادث مختــص به
مظلومیــت اهــل بیــت وعصمــت طهــارت(ع) را بــه طــور نمادین و
شــبیه ســازی بــه معــرض نمایــش عمــوم درمــی آورد.
کریمــی شــبیه خــوان  ۶۰ســاله روســتای یانــس آبــاد بیــان کــرد:
در هنــر نمایــش تعزیــه افــراد عاشــق و دوســتدار اهــل بیــت بــا
ذوق فــراوان و آگاهــی و شــناخت از فنــون آن بــرای نشــان دادن
ارادت خــود بــه اهــل بیــت بــا اجــرای نمایــش هــای خــاص از
داســتان هــای واقعــه مربــوط بــه واقعــه کربــا بــرای مــردم ایــن
وقایــع را باشــبیه ســازی بــه طــور زنــده و گویــا معرفــی مــی کنند.
بــاب اهلل شــیخی دیگــر هنرمنــد هنــر ســنتی و تاریخــی تعزیــه
درایــن روســتا هــم گفــت :بیــش از ۶۰ســال اســت کــه در ایــن
امــر مهــم درحــال خدمــت هســتم کــه همیشــه بــه نســخه خوانی
توجــه کــرده ام تــا اشــعاری بــرای مــردم از ســوی تعزیــه خــوان
گفتــه شــود کــه برگرفتــه از وقایــع مهــم تاریخــی و اهــداف مهــم
کربــا باشــد تــا تاثیــر مثبــت را برمخاطــب داشــته باشــد.
وی گفــت :تعزیــه بــا فرهنــگ ایــن روســتا عجیــن شــده و مــردم
روســتا بــا کمــک هــای مالــی و معنــوی خــود در برپایــی ایــن
هنرســنتی و مذهبــی نقــش مهمــی دارنــد و عــاوه برعالقــه
منــدی بــه تعزیــه اقــدام بــه برگــزاری علــم گردانــی در روســتا می
کننــد و یــا از روســتا تــا امــام زاده هــادی(ع) همیــن روســتا کــه
یکــی از نــوادگان امــام موســی بــن جعغــر (ع) اســت طــی مــی
کننــد.
کمتــر کســی را مــی تــوان یافــت کــه بــه مراســم تعزیــه بیایــد و
بــدون جــاری شــدن اشــک از چشــمانش و تحولــی روحــی محــل
اجــرا را تــرک کنــد.
براســتی کــدام هنــر را در ایــران و اقصــی نقــاط جهــان ســراغ مــی
تــوان گرفــت کــه عــده ای عاشــقانه و خالصانــه وبــا هزینــه کردن
شــخصی نمایــش را اجــرا کننــد تــا نهضــت و حادثــه ای تاریخــی
بــرای انتقــال پیامــی دینــی و اخالقــی بــه نســل هــای آینــده بــا
بهتریــن شــکل و اجرایــی هنرمندانــه در مقابــل چشــمان هــزاران
بیننــده در فضایــی زنــده و تاثیرگــذار در ســینه هــای تاریــخ بماند و
یــاد امــام حســین (ع) را زنــده نگــه دارد.
تعزیــه نمایــش برآمــده از عمق باورهــای دینــی و اعتقــادات دینی
انســان هایــی خالــص و مومــن اســت کــه نهضــت عاشــور را برای
ابــد در اذهــان و دلهــای پــاک شــیفتگان حســینی مانــدگار خواهــد
کــرد.
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مــردم در رثــای حســین(ع) شکســت.

شــامگاه یکشــنبه ،تکیــه بــازار شــاهرود میزبــان
مراســمی ۱۶۱ســاله بــود کــه در آن نخســتین
شــب مــاه محــرم بــا حضــور اقشــار مختلــف
مــردم و مســئوالن آغــاز شــد و دســتان خســته
مــردم شــهر و دیارمــان همــراه بــا فغــان زهــرای
مرضیــه(س) یکصــدا بــر ســر و ســینه فــرود
مــی آمــد تــا ذکــر یاحســین(ع) بــر پهنــه تکیــه
تاریخــی بــازار بپیچــد.
امشــب گویــی در و دیــوار ایــن بنــای چنــد صــد
ســاله نیــز نــدا مــی کننــد ،بندبنــد خشــتش از
روزگارانــی مــی گویــد کــه پیــر و جــوان ،زن و
مــرد در رثــای ســرور و ســاالر شــهیدان دو عالــم
گریســتند و اشــک چشــم و راه خاکشــان امــروز
بنــد بنــد ایــن بنــا را بــه هــم بافتــه اســت.
 ۱۶۱lسال تاریخ زیر یک سقف
۱۶۱ســال ســوگواری بــرای اباعبــداهلل
الحســین(ع) حتــی در روزگاران ســکوت
و خفقــان ،آن روزهایــی کــه هــوا بــس
ناجوانمردانــه ســرد بــود ،تــا امــروز کــه در اوج
امنیــت و آزادی گردهــم آمــده ایــم تــا یکصــدا
نــدای لبیــک یــا حســین(ع) ســر دهیــم و شــاید
بایــد گفــت ،ایــن چــه عشــقی اســت کــه ایــن
همــه دوام دارد ،ایــن همــه قــوام دارد؟ نســل
هــای پشــت ســر هــم ،مــردان و زنــان شــهر و
دیارمــان کــه روزگاران متعــددی در ایــن مــکان
گــرد هــم آمــده انــد امــا نــه ،جنــس ایــن عشــق
زمینــی نیســت.
پلــه هــای تنــگ و پرشــیب ورودی تکیــه بــازار
امــروز بــه خوبــی آب و جــارو شــده انــد ،خــدام
تکیــه بــازار کــه از نــوادگان و منصوبــان بــه باقــر
حــاج علــی اصغــر جاللــی ،بانــی ایــن مجلــس
یکصــد ســاله ،بــه تــک تــک مــردم خــوش آمــد
مــی گوینــد و خــاک راه عــزاداران حســین(ع) را
توتیــای چشمشــان مــی کننــد.
امــروز اینجــا همــه جمــع انــد از مســئول و غیــر
مســئول ،معلــم و کارگــر و پزشــک و دانشــجو،
پیــر و جــوان ،همــه و همــه در یــک لبــاس ،آن
هــم ردای عــزای حســین(ع) و چقــدر عزیزنــد
آنهایــی کــه امــروز خدای متعــال فرصــت حضور
در ایــن مــکان را بــه ایشــان عطــا فرموده اســت
و ذکــر الهــی شــکر ،امــروز اینجــا نــوای همگان
اســت کــه امســال نیــز تــوان یافتــم تــا در
نخســتین شــب از ســوگواری حســین(ع) در ایــن
مــکان مقــدس باشــم.
نوحه هایی که مردم را به شور می آورند
آئیــن ســنتی نخســتین شــب مــاه محــرم در
ایــن تکیــه بــا شــوخوانی آغــاز مــی شــود آنجــا
کــه پیرغالمــی بــا ردا و عبــای مشــکی حماســه
ســرایی از عاشــورا را آغــاز مــی کنــد و نوحــه
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بغضیکهدررثایحسین(ع)شکست/
بویمحرمدرشاهرودپیچید
الهــی اســت ،ابــراز داشــت :مــاه محــرم بهتریــن
فرصــت بــرای بصیــرت و فهم مراســم عــزاداری
حســین(ع) اســت زیــرا ایــن مراســم بــه مــا
یــادآوری مــی کنــد کــه ایــن مــکان هــا فرصتی
بــرای اقامــه عــزاداری حســین(ع) هســتند و نــه
عــزای آن بزرگــوار و بیــن ایــن دو فــرق هــای
بســیاری اســت.

«زهــرا بــه فغــان گریــان و نــاالن  »...گــوش
حضــار را مــی نــوازد ،نوحــه ای کــه حســین
جاللــی دربــاره آن مــی گویــد :شــاید قدمتــش
بــه دویســت ســال برســد چــرا کــه جــد مــا
حــاج علــی اصغــر ،آنــرا از پدربزرگــش بــه
یــادگار داشــت و در تمــام ایــن  ۱.۵قــرن ایــن
مراســم حماســه ســرایی انجــام می شــود امــا در
۵۰ســال گذشــته نوحــه زهــرا بــه فغــان ،توســط
پیرغــام جاللــی ،اجــرا مــی شــود.
ایـن خـادم حسـین(ع) می گویـد« :زهـرا(س) به
فغـان» نمـاد آغاز مـاه محرم اسـت که با شـور و
احسـاس خاصـی خوانده می شـود و پیرغلام در
بین مـردم قدم های اسـتواری بـر مـی دارد و آنرا
بـا لحنی شـور انگیز مـی خواند و خیلی هـا بدون
ایـن نوحه ،حسـن آغـازی بـر محرم در ذهنشـان
تداعی نمـی کند.
شــاید بهتــر باشــد بگوئیــم شــاهرودی هــا
محــرم را بــا «زهــرا بــه فغــان» شــب نخســت،
«یــا عبــاس» شــب پنجــم مــاه محــرم« ،مکــن
ای صبــح طلــوع» شــب تاســوعا و «طوطــی
شــکرخان» پــای نخــل مــی شناســند و ایــن
نوحــه هــا در عمــق جــان مــردم ریشــه دارنــد.
lعزاداری به سبک سنتی
عــزاداری نخســتین شــب محــرم در شــاهرود
فلســفه هــای بســیاری دارد کــه شــنیدن
هرکدامشــان خالــی از لطــف نیســت از پذیرایــی
قهــوه و روشــن کــردن چلچــراغ ،تــا پوشــاندن
ســقف تکیــه بــا چــادری بــزرگ ،همــه و همــه
یادآورشــبی خــاص بــرای مــردم شــاهرود اســت
امــا در ایــن بیــن رســمی زیبــا از قدیــم رعیــت و
خــان را گــرد یــک خــوان گــرد آورده اســت.
در ایــن عــزاداری همیشــه مســئوالن شــهر
دعــوت مــی شــوند و فلســفه آن نمــک گیــر
شدنشــان در ســفره ابــا عبــداهلل الحســین(ع)
اســت تــا در طــول ســال یادشــان باشــد بــر
ســر ســفره چــه کســی حضــور داشــته انــد و
ایــن رســم تــا بــه امــروز بــا ارائــه کارت دعــوت،
پیگیــری و اجــرا مــی شــود و فلســفه آن ایــن
اســت کــه همــه مــان در ســفره حســین(ع)
یکســان هســتیم.

امــا دیگــر رســم ویــژه ایــن شــب کســب اجــازه
بــرای عــزاداری از بــزرگان اســت کــه معمــوال با
دســت بوســی از پیرغالمــان و مــوی ســپیدانی
آغــاز مــی شــود کــه ســال هــای مدیــد در
کســوت خدامــی اهــل بیــت(ع) از کودکــی تــا
امــروز در ایــن تکیــه قدیمــی حاضــر بــوده انــد
افــرادی مثــل حســین جاللــی ۸۵ســاله کــه
از پنــج ســالگی تکیــه بــازار را مــی شناســد و
در ایــن بیــن خــدا مــی دانــد چــه خاطراتــی در
ســینه ایــن مــردان نهفتــه اســت و زمانــی کــه
شــهر آنچنــان گســتردگی نداشــت ،ایــن مراســم
بــه طــور ویــژه تــر برگــزار مــی شــد.
در نهایــت اطعــام مــردم کــه بــوی برنــج و
عطــر نــذری فصــل مشــترک ایــن ۱۶۱ســال
تاریــخ اســت و حتــی از کهــن ســاالن نقــل مــی
شــود در ســال هــای خشکســالی و قحطــی نیــز
ایــن رســم بــا دشــواری ،امــا غیــرت مــردم و بــا
عشــق بــه اباعبــداهلل الحســین(ع) در راه فقــرا
انجــام مــی شــده اســت.
lمحــرم فرصتــی بــرای ترویــج
معرفــت الهــی
ایــن مراســم امــا میهمانانــی نیــز دارد معمــوال در
بــاالی مجلــس جــای امــام جمعــه شــهر اســت
و بــه طــور ســنتی رئیــس اداره اوقــاف و امــور
خیریــه شهرســتان بــه واســطه موقوفــه بــودن
ایــن مراســم ،ســخن را آغــاز مــی کنــد در ســال
جــاری نیــز ،حجــت االســام مصطفــی مجیدی
آغــاز گــر ایــن مراســم ویــژه بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــرم مناســب تریــن
زمــان بــرای میهمانــی نــور اســت ،گفــت :امــام
صــادق(ع) مــی فرماینــد ،هــر کــس دوســت دارد
بــر ســر ســفره میهمان باشــد ،بــه زیارت حســین
بــن علــی(ع) بــرود امــا بــا وجــود اینکــه امــروز
مــردم مــا ظاهــرا توفیــق حضــور در کربــای
معلــی را ندارنــد ،امــا امــروز در ایــن مــکان
مقــدس لبــاس عــزاداری حســین(ع) را بــر تــن
دارنــد و اســامی شــان در بیــن عــزاداران آن
حضــرت نوشــته خواهــد شــد.
رئیــس اوقــاف و امــور خیریــه شــاهرود بــا بیــان
اینکــه محــرم فرصتــی بــرای ترویــج معــارف

lاقامه عزای حسین به معنای فریاد
زدن ارزش های اسالمی است
مجیـدی اقامه عـزاداری حسـین(ع) یعنـی فریاد
زدن ارزش هـای عاشـورایی ،آرمـان هـای قیـام
حسـین(ع) و عدالـت خواهـی که آن حضـرت در
راه خـدای متعال جـان خود را فـدا کردند ذکر می
کنـد و می گویـد :لذا مردم در مراسـم حسـین(ع)
بـرای عـزا گـرد یکدیگـر نمـی آینـد بلکـه برای
اقامـه عـزاداری سـرور و سـاالر شـهیدانی مـی
آینـد که بیـرق عدالت خواهـی اش در تمـام عالم
گسـترانده شـده است.
وی همچنیــن گفــت :خروجــی مجلــس
عــزاداری حســین(ع) بایــد بصیــرت افزایــی
باشــد چــرا کــه پیــام عاشــورا ،پیامــی بــر مبنــای
بصیــرت اســت و همــه در ایــن مراســم بهــره ای
از آرمــان هــای حســین(ع) خواهنــد بــرد.
رئیــس اوقــاف و امــور خیریــه شــاهرود بیــان
داشــت :محفــل عــزای حســین(ع) یــک مراســم
معمولــی نیســت چــرا کــه قیــام سیدالشــهدا
اقامــه آرمــان هــا و ارزشهــای دینــی و اســامی
را بــه همــراه داشــته اســت لــذا مراســم مــاه
محــرم ،ذاتــا بصیــرت افــزا اســت.
lمحرم ماه تحول درونی است
آئیــن عــزاداری نخســتین شــب از مــاه محــرم
امــا در تکیــه بــازار شــاهرود بــا مراســم نوحــه
خوانــی و روضــه اباعبــداهلل(ع) ادامــه مــی یابــد،
آنجــا کــه مــداح از برپــا شــدن طوفانــی در دریای
دل شــیعیان ســخن مــی گویــد کــه مــوج بــر
ســاحل غــم می زنــد ،آنجــا که مــداح از پاشــیدن
رنــگ خــون بــر ســینه شــیعیان ســخن مــی
گویــد کــه بــر زمیــن نقشــی از ماتــم مــی زنــد
و آنجاکــه جــان دیــدگان لبریــز شــده اســت و
زخــم ســینه هــا زخــم بــاز مــی کنــد.
امشــب اینجــا ســرها همــه بــر زانــوی غــم
انــد ،امشــب اینجــا بغــض فرشــتگان در رثــای
موالیشــان مــی شــکند و اینجــا دلهــا جــا
ـی
پیــدا مــی کنــد زمانــی کــه نــدای ّ
الســام َعلـ َ
الح َســین (ع)
ــی ابــن ُ
ُ
الح َســین (ع) و َعلــی َعلِِّ ِ
ســرمی دهنــد آنجــا کــه شــیعیان بــا محبتــی
خــاص فرزنــدان حســین(ع) را نیــز فرامــوش
الح َســین (ع) مــی
نمــی کننــد و َعلــی ا ْوال ِد ُ
خواننــد و بــا مودتــی خــاص َعلــی اَصحــاب
الح َســین (ع) نجــوا مــی کننــد.
ُ
و اینجــا چــه کســی اســت کــه نشــکند ،چــه
کســی اســت کــه متحــول نشــود و چــه کســی
اســت کــه خــود را بــرای عــزاداری ایــام مــاه
محــرم آمــاده نکنــد.
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بومگردیفرهنگیدرهزارتویتاریخ سوادکوه
سمیه
اسماعیلزاده

آســمان صــدف گــون ،جنــگل ســبز و
زرد ،خشخــش برگهــای خشــک،
ســبزهها و گلهــای نورســته از
شــروع بــارش بارانهــای پاییــزی،
گشـتوگذار در تاریــخ چنــد هزارســاله
ســوادکوه را دلپذیرتــر مــی کنــد.

همــگام بــا نســیم پاییــزی از میــان غرفههــای نمایشــگاه
میگــذری ،غرفههایــی کــه هرکــدام تبلــور فرهنــگ بومــی
ایــن منطقــه اســت و همــه حــواس آدمــی را بــه کار میگیــرد.
لمــس اثــر تیشــه بــر روی چــوب و زندگــی دوبــاره درختــان در
کالبــد لــوازم زندگــی ،جلــوه رنگهــای ســنتی ســرخ و کبــود
بــر صــورت پشــمینه جاجیــم ،صــدای نعــل کــردن اســب وحمل
دســترنج مزرعــه بــه خانــه ،عطروطعــم غذاهــای محلــی و در
کنــار همــه اینهــا همــگام بــا افــراد آگاه بــه فرهنــگ ایــن
دیــار کــه بابیانــی شــیوا ،فرهنــگ انتزاعــی و مجــردی کــه
جســم نمیپذیریــد را در قالــب کلمــات میریزنــد و بــه هــر
آنچــه بــا حــواس آدمــی حــس میشــود ،جــان و جلــوهای دیگــر
میبخشــند.
خورشـید پشـت ابرهـا میتابـد ،امـا گرمـای اینجـا حاصـل
جنبوجـوش بـرای تـدارک نمایشـگاهی در دامان طبیعت اسـت،
نمایشـگاهی برای لمـس همزمان تکنولـوژی ،فرهنـگ و محیط
مـادی و طبیعـی کـه هرکـدام در شـکلگیری دیگـری مؤثرنـد.
نمایشــگاههای مردمشناســی بومــی بیانگــر آدابورســوم،
اعتقــادات ،زبــان ،معیشــت ،مســکن ،هنرهــا ،خــوراک ،پوشــاک
و ســایر جنبههــای زندگــی مــردم یــک منطقــه اســت.
رضــا دانــشزاده ،رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری شهرســتان ســوادکوه بابیــان اینکــه غرفههــای
نمایشــگاه حاضــر از صفرتــا صــد زندگــی مــردم شهرســتان،
بهویــژه روســتائیان اســت ،افــزود :نمایشــگاههای مردمشناســی
بومــی بیانگــر آدابورســوم ،اعتقــادات ،زبــان ،معیشــت ،مســکن،
هنرهــا ،خــوراک ،پوشــاک و ســایر جنبههــای زندگــی مــردم
یــک منطقــه اســت.
وی در رابطــه بــا نمایــش هنــر مــردم شهرســتان از جاجیــم کــه
جــزو صنایعدســتی شــاخص شــهر آالشــت اســت ،یــاد کــرد
و افــزود :در ایــن غرفــه ،تمامــی مراحــل انجــام ایــن هنــر از
پشمریســی ،رنگــرزی تــا چگونگــی بافــت آن دیدهشــده اســت.
دانــش زاده بابیــان اینکــه تعزیهخوانــی در مــاه محــرم یــک
میــراث اعتقــادی شهرســتان اســت ،اذعــان کــرد :در ایــن
نمایشــگاه ،تعزیهخوانــی روســتای اتــو بهعنــوان یــک جاذبــه

گردشــگری مذهبــی شهرســتان معرفیشــده اســت.
وی همچنیــن در رابطــه بــا معرفــی میراثهــای ناملمــوس
شهرســتان در ایــن نمایشــگاه ،از معرفــی مراســم عیــد مــاه ۲۶
(عیــد مــردگان) کــه یــک میــراث ملی -باســتانی اســت خبــر داد.
دانــشزاده از دیگــر غرفههــای ایــن نمایشــگاه ،غرفههــای
غــذای محلــی ،دامــداری ،الکتراشــی ،معرفــی آثــار باســتانی
و جهــاد کشــاورزی را برشــمرد و افــزود :غرفــه فرصتهــای
ســرمایهگذاری شهرســتان نیــز بــا توجــه بــه اینکــه نمایشــگاه
حاضــر ،جــزو آیتمهــای همایــش توســعه شهرســتان بــا
محوریــت گردشــگری بــوده بــه ایــن نمایشــگاه اضافهشــده
اســت.
عبدالجــواد توحیــدی مقــدم ،فرمانــدار شهرســتان ســوادکوه بــا
تأکیــد بــر اینکــه نمایشــگاه حاضــر ،نمایشــگاه ســیمای مــردم
شهرســتان از مناظــر مختلفــی چــون کشــاورزی ،گردشــگری،
دامــداری ،صنایعدســتی و صنعــت اســت ،خاطرنشــان شــد:
ایــن نمایشــگاه در حاشــیه نخســتین همایش توســعه شهرســتان
ســوادکوه بــا محوریــت گردشــگری بهمنظــور معرفــی جاذبههــا
و ظرفیتهــای شهرســتان برگــزار خواهــد شــد.
وی بابیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه در فضــای بــاز پــارک جــوارم
مســتقر اســت ،افــزود :ایــن نمایشــگاه پــس از همایــش نیــز تــا
چنــد روز بــرای بازدیــد عمــوم دایــر خواهــد بــود و در صــورت
مســاعد بــودن شــرایط جــوی مدتزمــان بازدیــد آن بیشــتر
خواهــد شــد.

برپایــی نمایشــگاههای مردمشناســی از یکســو ،بیانگــر
اهمیــت شناســایی ،ارزشــمندی و قابلاحتــرام بــودن میــراث
فرهنگــی هــر منطقــه و از دیگــر ســوی ،نمایانگــر تعلقــات و
مشــترکات فرهنگهــا علیرغــم تفاوتهاســت و نمایشــگاه
مردمشناســی مســتقر در هــوای آزاد جاذبــهای دوچنــدان دارد؛
چراکــه رخدادهــای فرهنگــی را میتــوان در همــان بســتر
طبیعــی خــود تجســم بخشــید کــه موجــب عینیــت یافتــن بهتــر
زندگــی مــردم بومــی و همچنیــن ،ایجادتــر حــس همنوایــی
تــوأم بــا احتــرام بــه فرهنــگ و محیطزیســت منطقــه خواهــد
شــد و ارائــه اطالعــات جنبــی بــا اســتفاده از وســایل ســمعی و
بصــری و یــا بروشــورهای متنــوع راهــکاری بــرای تکمیــل
عملکــرد بهتــر ایــن مجموعــه اســت.
نمایشــگاههایی ازایندســت ،بهواســطه معرفــی فرهنــگ
منطقــه کــه حــوزه گســتردهای از باورهــا ،ارزشهــا ،رســمها،
رفتــار و مصنوعــات مــردم منطقــه را دربــر میگیــرد،
میتواندهــم محملــی بــرای توســعه گردشــگری منطقــه باشــد،
هــم منبعــی بــرای مطالعــه مردمشناســان ،قومشناســان و
جامعهشناســان ،و هــم یــادآور خاطــرات گذشــتهای باشــد کــه
صنعتــی شــدن و فشــارهای زندگــی مــدرن آدمــی را از آنهــا دور
نمــوده اســت و بهگونـهای میتوانــد رابــط میــان زندگــی ســنتی
و صنعتــی شــود ،ازای ـنرو ،میطلبــد کــه چنیــن نمایشــگاههایی
در ســطح شهرســتان نــه در حــد چنــد روز کــه یــک نمایشــگاه
دائمــی باشــند.
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تمسکبهپرچمابوالفضل(ع)/داستانپرچمیکهازگزندرضاشاهدورماند
بــه مــدت  ۱۰روز حســینیه شــیخ کلخــوران بــه هــر فــرد مراجعــه
کننــده آبگوشــت احســان میکنــد .یکــی از اهالــی گفــت :روزی
غــذای چهــار هــزار نفــر در ایــن حســینیه پختــه میشــود.
نیــره رســتم پورکلخــوران با اشــاره بــه مشــارکت عمومــی و اهالی
ایــن منطقــه در آمــاده ســازی غــذای نــذری افــزود :عــاوه بــر این
هــر کــس بتوانــد نــذری م ـیآورد .تــا جایــی کــه طــی ســه روز
گذشــته  ۵۰۰هــزار قــرص نــان بــه حســینیه انتقــال یافتــه تــا در
روزهــای بعــد مصــرف شــود.

ونوس بهنود

در آســتانه مــاه محــرم مراســم ســنتی و
 150ســاله طش ـتگذاری و تمســک بــه
پرچــم ابوالفضــل (ع) در محلــه تاریخــی
کلخــوران اردبیــل برگــزار شــد ،پرچمی
کــه گفتــه میشــود از گزنــد آتــش
رضاشــاه در امــان مانــده اســت.

آســمان کــدر صفحــه ســیاهی بــر خطهــای باریــک خورشــید
کشــیده اســت .ابرهــای کوچــک ســیاهرنگ هــوای گریــه دارد و در
یکقدمــی بقعــه شــیخ جبرئیــل پــدر شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی،
عــزاداران دور مســجد شــیخ کلخــوران حلقــه زدهانــد.
زنهــای چــادر ســیاه چــادر را بــه دنــدان گرفتــه و بــا یــک دســت
بچههایشــان را در فاصلــه نزدیــک خــود نــگاه میدارنــد .مردهــا
لبــاس عــزا بــه تــن کردهانــد .همــه اهالــی محلــه در ماتمــی
بــزرگ میگرینــد و بــا اش ـکهایی کــه در ســوز مهرمــاه گرمــی
را در چنــد لحظــه میبــازد از امــام خــود طلــب مغفــرت دارنــد.
دلهــا بیقــرار اتفاقــی اســت کــه بــرای تعــدادی انــدک تازگــی
دارد .کمــی آن طــرف تــر درب منزلــی مملــو از زنــان چــادر ســیاه
شــده و داخــل حیــاط غلغلــه آدمهــا جــای ســوزن انداختــن باقــی
نگذاشــته اســت.
دســتهای داخــل اتاقــک پاییــن خانـهای کــه امروز حســینیه اســت
میشــوند و دســتهای دیگــر بــا چشــمان ســرخ شــده از اشــک و
اســتغاثه خــارج میشــوند.
lپرچمی که رضا شاه هم نتوانست بر زمین زند
گفتــه میشــود در ایــن حســینیه یــک پرچــم منتســب بــه کربــا
وجــود دارد کــه همهســاله در ابتــدای مــاه محــرم بــا حضــور اهالــی
بــه مســجد شــیخ کلخــوران انتقــال داده میشــود و تــا پایــان مــاه
در مســجد باقــی میمانــد.
زنهایــی کــه بــرای دســت زدن بــه پرچــم و نــذر کــردن آن حــاال
از هــم ســبقت میگیرنــد بیخــود از حــال و هــوای دنیــای مــادی
دســت بــه دعــا برداشــتهاند .ایــن پرچمــی اســت کــه از کربــا
بــه ایــن منطقــه آورده شــده و داســتان جالبــی در بیــن مــردم دارد.

یکــی از اهالــی منطقــه کلخــوران گفــت :زمانــی کــه رضــا شــاه
تمامــی عالیــم و پرچــم هــای عــزاداری را جمـعآوری و آتــش زد،
ســربازان وی نتوانســتند بــه ایــن پرچــم دســت یابنــد و برخــاف
ســایر پرچمهــا بــه نســل هــای بعــد هدیــه شــد.
مرتضــی احمــدی اضافــه کــرد :دو پرچــم یکــی در حســینیه و
دیگــری در مســجد وجــود دارد کــه گفتــه میشــود بیــش از ۱۲۰
تــا  ۱۵۰ســال قدمــت دارد و از کربــا بــه ایــن محلــه آورده شــده
اســت.
داســتانهایی کــه در خصــوص پرچــم شــکلگرفته و برخــی نیــز
بــا رنــگ و بــوی خــاص آمیختــه اســت موجــب شــده محله شــیخ
کلخــوران دو روز مانــده بــه مــاه محــرم خیــل عظیــم دردمندانی را
شــاهد باشــد کــه بــه دنبــال نــذر و نیاز هســتند.
دســته دســته زنانــی کــه نــذورات خــود از شــکالت و فطیــر گرفته
تــا آش و شــکر پنیــر و نبــات پخــش میکننــد حــاال بــا شــنیدن
صــدای عــزاداری از اطــراف پرچــم کنــار رفتــه و مســیر دســته را
آزاد میکننــد .پرچــم ابوالفضــل (ع) در بیــن اهالــی و کســانی کــه
بــه آن تمســک کردهانــد حرمــت ویــژه دارد.
زمانـی کـه رضـا شـاه تمامـی پرچمهـای عـزاداری را جمـعآوری
میکـرد ،سـربازان وی نتوانسـتند بـه ایـن پرچم دسـت یابنـد و بر
خلاف سـایر پرچمهـا باقـی ماندصـدای طبل و نـی و شـیپور روح
هـر اردبیلـی عاشـق ابوالفضـل (ع) و امـام حسـین (ع) را بـه لـرزه
درمـیآورد .نـوای طبل عـزاداری بـر دلهای
خفتـه میزنـد و دسـته ماتـم گرفتـه از عزای
حسـین (ع) وارد حسـینیه میشـود.
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد .بــاز
ایــن چــه شــورش اســت .پیــر و جــوان،
کوچــک و بــزرگ بــا پیــام خفتــه در بشــارت
دســتههای عــزاداری آشــنایند.
اینجــا کســی خجــل از گریســتن نیســت.
در ســوگ امــام دســته عــزاداری پرچــم
ابوالفضــل(ع) را بلنــد کــرده و تــا مســجد
همراهــی میکنــد .در طــول مســیر دســته
عــزاداری بیــش از  ۲۰۰گوســفند از نــذورات
آورده شــده ذبــح شــده اســت.

lعــزاداری فرصــت بازگشــت بــه آموزههــای
عاشــورا اســت
لکههــای ســیاه ابــر وســعت گرفتــه و بــه زمیــن نزدیکتــر
شــده اســت .کودکــی در ارتفــاع حیــرت از آنچــه امــروز میگــذرد
عکــس میگیــرد .پرچــم ســرخ و ســیاه یــا حســین (ع) بــه انتهــای
آســمان رســیده و حــاال زمیــن و زمــان میدانــد کــه اینجــا ماتــم
حســین (ع) دارد .امامــی کــه دشــمن را بارهــا بــه غفلــت و فســاد
هشــدار داد و هــر چنــد از خــون خــود و یارانــش گذشــت امــا از
طــی کــردن مســیر حــق غافــل نشــد.
هــر ســال عــزاداری بــرای امــام حســین(ع) زنــگ هشــدار اســت
کــه بــه خــود آییــم و در همــان محــدوده مســئولیت و زندگــی خود
درســت و آزاده زندگــی کنیم.یکــی از عــزاداران معتقــد اســت هــر
ســال عــزاداری بــرای امــام حســین(ع) زنــگ هشــدار اســت کــه
بــه خــود آییــم و در همــان محــدوده مســئولیت و زندگــی خــود
درســت و آزاده زندگــی کنیــم.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل برگــزاری مراســم
عــزاداری را نیازمنــد توجــه بــه آموزههــای عاشــورا دانســت و در
خصــوص آئیــن هــای عــزاداری در اســتان اردبیــل بویــژه طــی
روزهــای پیشــواز تاکیــد کــرد :ایــن اســتان برخــوردار از غنــای
باالیــی در فرهنــگ عــزاداری اســت.
حجتاالســام مهــدی ســتوده بــا اذعــان بــه اینکــه در ماههــای
محــرم و صفــر مراســمات متعــدد عــزاداری برگــزار میشــود،
اضافــه کــرد :اگــر از آموزههــای اصیــل عــزاداری غفلــت کنیــم
راه بــه جایــی نبردهایــم.
وی خواســتار دوری از نشــر خرافــات در مراســمات عــزاداری شــد و
تأکیــد کــرد :دشــمن هــر لحظــه رفتــار مــا را در نظــر دارد و نبایــد
نــام عــزاداری امــام حســین (ع) بــه خرافــات آغشــته شــود.
دســته عــزاداری بــه مســجد شــیخ کلخــوران رســید .چهرههــای
ســرخ از اشــک ســر بــه زیــر بــوده و دسـتها رو بــه آســمان .بــاز
ایــن چــه ماتــم اســت کــه آســمان را نیــز بــه گریه واداشــته اســت.
بــاد ســرد پاییــزی در البــهالی پرچــم ســرخ میپیچــد .دســته
عــزاداری طشــت ماتــم خــود را بــه یــاد تشــنگان کربال در مســجد
گــذارده اســت .زنــان چــادر ســیاه فرزنــدان خــود را بــه شــجاعت و
بزرگــی حســین (ع) میســپارند .حــاال دیگــر کــودکان نیــز حــال و
هــوای محــرم را میفهمنــد.
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(ع)

سیدمحمد
حسن محمودی

پخش نــوای عــزاداری و ســوگواری در
جــای جــای اســتان تهــران بــه گــوش
مــی رســد و برنامــه هــای ویــژه ای در
حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع)
از جملــه نصــب پرچــم عــزای حســینی
بــر فــراز گنبــد اجرایــی شــده اســت.

همزمــان بــا آغــاز مــاه محــرم و ایــام ســوگواری ســید و ســاالر
شــهیدان ،شهرســتان هــای اســتان تهــران ســیاهپوش شــده و
برنامــه هــای ویــژه در اماکــن مذهبــی و نقــاط مختلــف اســتان در
حــال برگــزاری اســت.
در شــب اول محــرم ،هیئــات مذهبــی و حســینیه هــا در کنــار
مســاجد ،شــاهد حضــور پرشــور عاشــقان و دلباختگانــی بــود کــه
تــاش داشــتند تــا عشــق و ارادت خــود را به سیدوســاالر شــهیدان
و شــهدای دشــت کربــا بــه معــرض نمایــش بگذارنــد.
عــزاداران حســینی در شهرســتان هــای اســتان تهــران با پوشــیدن
پیراهــن هــای مشــکی و عــده ای نیــز بــا درج شــعارهایی نظیــر
کلنــا عباســک یــا زینــب ،یــا حســین(ع) و غیــره در مراســم
ســوگواری ایــام محــرم حاضــر شــدند.
lبرپایــی ایســتگاه هــای صلواتــی همزمــان بــا
اولیــن شــب مــاه محــرم
حضــور نوجوانــان و جوانــان بــا پیراهــن هــای مشــکی در
مراســم عــزاداری و ســوگواری محــرم از جملــه ویژگــی هــای
برنامــه هــای اجــرا شــده در شهرســتان هــای اســتان تهــران
بــود ،بــه طــوری کــه اکثــر جمعیــت حاضــر در حســینیه هــا و
هیئــات مذهبــی را آینــده ســازان ایــران اســامی تشــکیل مــی
داننــد و ایــن نشــان دهنــده آن بــود کــه جــوان ایرانــی دل در
گــروی اهــل بیــت دارد.
پخــش نــوای عــزاداری و ســوگواری در جــای جــای اســتان تهران
بــه گــوش مــی رســد و برخــی از عاشــقان و دلباختــگان بــه مکتب
ســرخ حســینی ،بــا برپایــی ایســتگاه هــای صلواتــی در ایــام مــاه
محــرم از عــزاداران حســینی پذیرایــی مــی کننــد.
عاشــقان و دلباختــگان بــه مکتــب عاشــورا و کربــا با توزیــع چای
و شــیر در شــب اول محــرم از عــزاداران حســینی پذیرایــی کردند و
بــر رونــق هــر چــه بیشــتر برنامــه هــای ســوگواری ســید و ســاالر
شــهیدان افزودند.
حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع) نیــز در شــب اول محــرم
میزبــان جمــع کثیــری از مــردم شــهرری و نقــاط مختلــف اســتان
تهــران بــود کــه خــود را از نقــاط دور و نزدیــک بــه ایــن مــکان
مقــدس رســانده و در برنامــه عــزاداری و ســوگواری ســید و ســاالر
شــهیدان شــرکت کردنــد.

lبرگــزاری آییــن تعویــض گنبــد حــرم حضــرت
عبدالعظیــم حســنی(ع)
آییــن تعویــض پرچــم گنبــد حــرم حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع)
نیــز در ایــام محــرم بــا حضــور جمــع کثیــری از مــردم متدیــن و
انقالبــی اســتان تهــران برگــزار و پرچــم حضــرت اباعبــداهلل
الحســین(ع) بــر فــراز ایــن حــرم نورانــی نصــب شــد.
بــه گفتــه مســئوالن ،قــرار اســت تــا پرچــم حضــرت ابــا عبــداهلل
الحســین(ع) تــا پایــان مــاه صفــر و بــه مــدت دو مــاه بــر فــراز
حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســین(ع) نصــب باشــد.
همچنیــن در ایــام مــاه محــرم برنامــه هــای ویــژه ای از ســوی
آســتان مقــدس حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع) بــا حضــور
ســخنرانان و مادحیــن اهــل بیــت عصمــت و طهــارت برگــزار مــی
شــود.
lامــام حســین(ع) تأســیس کننــده یــک دانشــگاه
ابــدی بــود
حجــت االســام رضــا غالمــی ،رییــس اداره تبلیغــات اســامی
شهرســتان ورامیــن اظهــار داشــت :امــام حســین(ع) بــا حرکــت
تاریخــی خــود ،یــک میــزان مشــخص را بــرای مســیر حــق و
باطــل مشــخص کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بایــد همــه مســیر و خــط حرکتی
خــود را مشــخص کننــد ،افــزود :نمــی تــوان هــم یزیــدی زندگــی
کــرد و هــم بــا امــام حســین(ع) بــود و بایــد همــه در ایــن راه،
مســیر و خــط حرکتــی خــود را روشــن کننــد.
غالمــی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه دســتگاه امــام حســین(ع)،

دســتگاه بخشــش و کــرم اســت ،ادامــه داد :امــام حســین(ع) در
حادثــه عاشــورا یــک دانشــگاه ابــدی تأســیس کــرد کــه همچنــان
ایــن دانشــگاه زنــده و پویــا اســت.
رییــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان ورامیــن یــادآور شــد:
شــهدای انقــاب اســامی و شــهدای دفــاع مقــدس نیــز با تأســی
و پیــروی از مکتــب ســرخ حســینی ،بــرای دفــاع از ارزش هــا و
اصــول اســامی از بهتریــن ســرمایه هــای خــود گذشــتند.
وی ادامــه داد :امــروز نیــز شــهدای مدافــع حــرم بــه عنــوان
مهمتریــن و برجســته تریــن شــاگردان مکتــب عاشــورا و کربــا
شــناخته مــی شــوند کــه بــا تقدیــم خــون مطهرشــان ،بــه امــام
حســین(ع) و شــهدای دشــت کربــا اقتــدا کردنــد.
lادامــه دادن راه عاشــورا وظیفــه همــه دوســتداران
امــام حســین(ع) اســت
حجــت االســام حســین قدوســی نــژاد ،کارشــناس مذهبــی اظهار
داشــت:هرکس مکتــب ســرخ حســینی را دوســت دارد ،بایــد در
مســیر عاشــورا و کربــا حرکــت کنــد.
وی افــزود :نمــی تــوان امــام حســین(ع) را دوســت داشــت امــا
در مســیر باطــل حرکــت کــرد و برگــزاری مراســم عــزاداری و
ســوگواری بــا هــدف شــناخت حرکــت امــام حســین(ع) و پیــاده
ســازی ســیره آن حضــرت در زندگــی خــود اســت.
قدوســی نــژاد یــادآور شــد :بایــد برنامــه هــای ســوگواری و
عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان بــا شــور و شــعور برگــزار شــود
کــه ایــن امــر بــرکات متعــددی را بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه
خواهــد داشــت.
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حفظسنتهایعزاداریدربوشهر/ازگهوارهعلیاصغرتا واحد و یزله

نساءکروندی

با فرارسیدن محرم،
نقاط مختلف استان
سیاهپوش
بوشهر
شده و مراسم سنتی
عزاداری استان بوشهر
با حضور گسترده مردم
در حال برگزاری است.

مــاه محــرم همیشــه بــا شــور و شــعور فراوانــی
همــراه اســت و در ایــن مــاه مــردم بهویــژه
جوانــان بــرای برپایــی هیئتهــا بــه جنــب و
جــوش میافتنــد.
آئیــن دو مــاه عزیــز محــرم و صفــر در اســتان
بوشــهر بــا ســایر مناطــق کشــور متفــاوت اســت
چــرا کــه برنامههــا برگرفتــه از آیینهــای
ســنتی اســت کــه ســینه بــه ســینه آمــده و
بــزرگان اســتان اجــازه فراموشــی آن را ندادهانــد،
ســنتهای زیبایــی کــه ســاالنه مهمانهــای
زیــادی را بــرای شــرکت در آن بــه اســتان
بوشــهر میکشــاند.
در شــهر بوشــهر ،چهــار محلــه قدیــم مرکــز
برگــزاری آیینهــای ســنتی اســت و هیئتهــا
و حســینیههای شــاخصی دارددر شــهر بوشــهر،
چهــار محلــه قدیــم مرکــز برگــزاری آیینهــای
ســنتی اســت و هیئتهــا و حســینیههای
شــاخصی دارد کــه پیــش از آغــاز محــرم
فعالیتهــای خــود را آغــاز میکننــد.
سیاهپوشـی و آمادهسـازی محل برگزاری مراسـم
اولیـن فعالیتهـای تیـم برگزاری مراسـم اسـت
که توسـط جوانـان محـل برگزار میشـود.
lالالیــی زنــان پــای گهــواره حضرت
علی اصغــر(ع)
یکــی از آیینهــای ویــژه بانــوان در ایــن مــاه
آمادهســازی گهــواره نمادیــن حضــرت علــی
اصغــر (ع) اســت کــه بــا پارچههــای رنگــی زیبــا
تزئیــن میشــود و زنــان در روزهــای منتهــی بــه
عاشــورا همــگام بــا حضــرت ربــاب گهــواره را
ی دهنــد و الالیــی بــرای کوچکتریــن
تــکان م ـ 
ســردار کربــا میخواننــد.
مــادران کــودکان خــود را بــرای شــفا و بیمــه
حضــرت علــی اصغــر در گهــواره میگذارنــد و
بــا دعاهــای عــزاداران همــراه اســت.
روز عاشــورا گهــواره نمادیــن حضــرت علــی
اصغــر (ع) بــه نشــانه شــهادت ایشــان ســیاه
پــوش مــی شــود.
آیینهــای بســیاری ویــژه بانــوان از ابتــدای
محــرم وجــود دارد کــه مــی تــوان بــه حجلــه
قاســم ،شــمع زنــی ،طفــل صغیــر و صبحــدم
اشــاره کــرد.
lآیینهای محرم درس زندگی است
یکــی از خادمیــن مراســم محــرم در گفــت وگــو
بــا مهــر اظهــار داشــت :مــاه محــرم و صفــر
ماننــد یــک دوره دو ماهــه خودســازی و تربیــت
جامعــه اســت.
فاطمــه زارع عنــوان کــرد :همچنــان محــرم و

صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگــه داشــته
اســت چــرا کــه فرزنــدان مــا در ایــن دو مــاه
زیــر پرچــم امــا حســین (ع) میآموزنــد صبــر،
ایســتادگی بــر ارزشهــا ،خانــوادهداری ،انــس بــا
ائمــه و بســیاری از رفتــار هــا و خصایــص خــوب
یــک فــرد مســلمان .
وی بــا بیــان اینکــه جوانــان مــا زیــر بیــرق
امــام حســین(ع) تربیــت مــی شــوند و آمــوزش
میبیننــد گفــت :مراســم محــرم عــاوه بــر
نشــان دادن ارادت مــا بــه ائمــه معصومیــن (ع)
آمــوزش ســبک زندگــی نیــز اســت.
lاجرای طرح بصیرت عاشورایی
مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان بوشـهر در
گفـت وگو با مهـر بیان کـرد :آگاهیسـازی یکی
از اهداف این اداره کل اسـت و در این راسـتا طرح
بصیرت عاشـورایی در اسـتان بوشـهر در ماه های
محرم و صفـر برگزار می شـود.
صـرف شـرکت در مراسـم محـرم کافی نیسـت
بلکـه باید در خصـوص ابعاد مختلف قیام عاشـورا
صحبت شـودحجت االسلام مرتضی محمدیان
خاطـر نشـان کـرد :صـرف شـرکت در مراسـم
محرم کافی نیسـت بلکـه باید در خصـوص ابعاد
مختلـف قیـام عاشـورا صحبـت شـود تـا موجب
آگاهـی و بصیـرت افزایـی در جامعه شـود.
وی عنــوان کــرد :محــرم یکــی از ماههــای
ارزشــمند ترویــج فرهنگهــا و رفتارهــای
خــوب انســانی و اســامی اســت و بــه همیــن
منظــور برگــزار کننــدگان مراســم محــرم وظیفه
ســنگینی بــر عهــده دارنــد.

 lسینهزنی سنتی در بوشهر
یکــی از ویژگیهــای عزاداریهــای مــاه
محــرم در اســتان بوشــهر ،ســینهزنی ســنتی
بوشــهر اســت کــه بــا شــکوهی خــاص و
ریتمــی جــذاب در نقــاط مختلــف اســتان برگــزار
میشــود و عالقمنــدان از نقــاط مختلــف اســتان
دارد.
همصدایــی و همنوایــی جمعیــت یکرنگــی،
یکدلــی و یگانگــی جمــع را بازگــو میکنــد و
ایــن همــه نشــان دهنــده ارادت ،عشــق و عالقه
ایشــان بــه واقعــه خونبــار کربــا و موالیشــان
امــام حســین (ع) اســت.
ایــن نــوع ســینهزنی بوشــهر دارای ســابقهای
طوالنــی اســت و در طــول ســالها حفــظ شــده
اســت و هماکنــون در دیگــر نقــاط کشــور نیــز از
ایــن نــوع ســینهزنی الگــو گیــری شــده اســت.
مراســم ســینه زنــی بوشــهر بــا نوحــه خوانــی
شــخصی کــه بــه عنــوان پیشــخوان یا ســرخوان
شــناخته شــده آغــاز میشــود .در ابتــدای مراســم
خردســاالن ،جوانــان و دســت انــدرکاران مســجد
گــرد پیشــخوان در وســط محــل برگــزاری
مراســم حلقــه ای دایــره شــکل تشــکیل مــی
دهنــد کــه بــه آن «بُــر» مــی گوینــد.
ســینهزنها همــراه بــا حرکــت مــوزون پــا ،گــرد
پیــش خــوان میچرخنــد و بــا همســرایی در
جــواب نوحــه پیشخــوان ،او را همراهــی مــی
کننــد .معمــوال در هنــگام همخوانــی ســینه زده
نمیشــود.
پــس از اجــرای چهــار یــا پنــج نوحــه مختلــف
زیــر واحــد زمانــی کــه ریتــم ســینه زنــی و

نوحــه هــا بــه اوج مــی رســد نوحــه خــوان پــس
از مکثــی کــه حــدود  ۱۰تــا  ۱۲ضربــه ســینه
زنــی بــه طــول مــی انجامــد بــا گفتــن «واحــد»
دســتوری را بــرای ســینه زن هــا صــادر مــی
کنــد.
ســینه زن هــا کــه پیــش از ایــن همزمــان و بــا
جلــو و عقــب بــردن پاهــا (بــرای دور خــوردن)
بــر ســینه هــای خــود مــی کوبیدنــد ،بــه پیــروی
از دســتور واحــد فقــط یــک بــار آن هــم بــا جلــو
آوردن پاهــای راســت بــه ســینه زنــی مــی
پردازنــد و بــه ایــن ترتیــب ضربــه هــای ســینه
زنــی بــه نصــف تقلیــل مــی یابــد.
واحــد ،اوج هیجــان در مراســم عــزاداری اســت.
در ایــن زمــان فقــط نوحــه خــوان اســت کــه می
خوانــد و ســینه زن ســینه میزنــد ولــی چیــزی
نمیخوانــد همــه در شــور و جذبــه ای فــرو مــی
رونــد کــه حتــی ضربــه هــای دردنــاک دســت
بــر روی ســینه را احســاس نمــی کننــد یــا حتــی
بــه حالــت غــش و اغمــا مــی افتنــد.
lیزله
یزلــه یکــی از رســوم دیریــن مــردم اســتان
بوشــهر بهویــژه در ایــام محــرم اســت کــه بــه
شــیوهای خــاص و شــورانگیز اجــرا میشــودیزله
یکــی از رســوم دیریــن مــردم اســتان بوشــهر
بهویــژه در ایــام محــرم اســت کــه بــه شــیوهای
خــاص و شــورانگیز اجــرا میشــود .ایــن مراســم
پــس از ســینه زنــی ســنتی اجــرا میشــود.
نحــوه انجــام آن بدیــن صــورت اســت کــه افــراد
بــا گرفتــن کمــر فــرد جلــو (ماننــد قطــار بــازی
بچههــا) ،تشــکیل یــک قطــار انســانی داده و
بــا ضــرب آهنــگ شــعر یزلــه ،بــه نرمــی قــدم
برداشــته و بــه جلــو میرونــد.
در مراســم عــزاداری ،گــروه پــس از طــی
مســافتی ایســتاده و دایــره وار و خمیــده بــه
ســمت مرکــز ،بــا ریتــم یزلــه شــروع بــه ســینه
زنــی میکننــد کــه اشــعار و نوحههایــی کــه در
ایــن مراســم مــی خواننــد بســتگی بــه زمــان آن
مراســم دارد.
مثــ ً
ا در شــب تاســوعا همــه بــا هــم مــی
خواننــد «شــب تاسوعاســت امشــب» و تــک
خــوان در جــواب میگویــد« :کربــا غوغاســت
امشــب» حتــی بــه ایــن مراســم در گفتــار
عامیانــه ) هیامظلــوم ) هــم گفتــه میشــود.
lبوشهر برای محرم سیاهپوش شد
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری بوشــهر عنــوان کــرد :آمادهســازی
محیطــی و محرمــی کــردن چهــره شــهر یکــی
از وظایــف ایــن ســازمان اســت کــه امســال بــا
کمــک هیئــت هــای مذهبــی انجــام میشــود.
فاطمــه صفــریزاده در ادامــه گفــت :برگــزاری
برنامههــای جمعــی در شــهر از دیگــر
برنامههــای ایــن ســازمان در مــاه محــرم اســت.
وی بــه برپایــی موکبهــای مختلــف در شــهر
اشــاره کــرد و گفــت :برنامههــای مختلــف
بــرای ســنین مختلــف خــود موجــب شــور و
هیجــان در بیــن مــردم خواهــد شــد.
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خیمــه هــای برافراشــته در شــهر
زرقــان فــارس آیینــی کهــن اســت کــه
قدمــت آن بــه دوره صفویــه مــی رســد
و هــر ســاله مــردم ایــن شــهر در ایــن
خیمــه هــای تاریخــی بــه ســوگواری
محــرم و صفــر مــی پردازنــد.

مــردم زرقــان همــه ســاله همزمــان بــا  ۲۷ذیحجــه کــه بــه روایتی
ســالروز شــهادت مســلم بــن عقیــل(ع) اســت ،بــا حضــور در ســه
حســینیه شــهر ،مراســم برافراشــتن خیمــه هــای عاشــورایی را طی
ســنتی دیریــن برگــزار مــی کنند.
مراســم ســنتی برافراشــتن خیمــه هــای عاشــورایی در ســه
حســینیه حیــدر ،ولیعصــر و امــام ســجاد (ع) زرقــان بنــا بــه ســنتی
 ۴۰۰ســاله برگــزار مــی شــود و اهالــی هــر محلــه بــا حضــور در
حســینیه محلــه خــود ،خیمــه هــای عاشــورایی بلنــد قامتــی را بــر
حیــاط حســینیه هــا برافراشــته مــی کننــد.
حســینیه هــای زرقــان کــه هــر کــدام قدمتــی بــه تاریــخ حکومت
صفویــه دارد ،هــر ســاله در  ۲۷ذیحجــه از اذان صبــح میزبــان خیل
مشــتاقان ســاالر شــهیدان اســت ،کــه بعــد از اقامــه نمــاز صبــح و
قرائــت زیــارت عاشــورا ،بــر بــام هر حســینیه ســاز عــزا مــی نوازند
و مقدمــات برپایــی خیمــه هــای عاشــورایی را فراهــم مــی کنند.
خیمــه هــای عاشــورایی بــه وســعت بیــش از  ۵۰مترمربــع و بــه
بلنــدای بیــش از  ۱۲متــر اســت کــه بــر  ۶ســتون چوبــی محکــم
اســتوار و مزیــن بــه پرچــم ســرخ «یــا حســین» شــده و بــرای
برافراشــتن هرکــدام بــه بیــش از  ۱۵۰مــرد تنومنــد نیــاز اســت.
بــرای برپایــی خیمــه هــای عاشــورایی ابتــدا ســتون های چوبــی را
بــه صــورت  ۴۵درجــه بــر دیــوار حســینیه بــاال مــی کشــند و پایــه
هــر ســتون را در محــل اســتقرار خــود قــرار داده و خیمه را بــر روی
آن پهــن مــی کنند.
بــه هــر طــرف هــر خیمــه بیــش از  ۱۲طنــاب بلنــد و محکــم
آویــزان اســت ،کــه مــردان تنومنــد زرقانــی ،آنهــا را از ســمت دیگر
بــام حســینیه بــا فریادهــای «یاحســین»« ،یــا علــی» و «یازینب»
مــی کشــند تــا ســتون هــای خیمــه هــا بــه صــورت عمــودی در
جــای خــود قــرار گیــرد و در انتهــای طنــاب هــای نگهدارنــده بــه
بخشــی از ســازه هــای حســینیه گــره خــورده و محکــم می شــوند.
بلندتریــن خیمــه متعلــق یــه حســینیه حیــدر در شــرق شــهر
زرقــان اســت ،کــه بــه ســردار حیــدر از فرماندهــان لطفعلــی خــان
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زنــد منســوب اســت و بــرای بلنــد کــردن آن از جرثقیــل و باالبــر
اســتفاده مــی کننــد ،بــر روی خیمــه هــا نقوشــی وجــود دارد امــا
کســی اطــاع دقیقــی از ســابقه تولیــد آنهــا نــدارد ،در عیــن حــال
آثــار متعــددی از مرمــت و کهنگــی بــر هــر خیمــه قابــل مشــاهده
اســت.
ایــن خیمــه هــا تــا  ۱۳محــرم برپاســت و صبــح هــا مراســم قرائت
زیــارت عاشــورا و روضــه خوانــی ،ظهرهــا مراســم تعزیه و شــامگاه
مراســم زنجیــر زنــی و ســینه زنــی در خیمــه هــای عاشــورایی دائر
مــی شــود و روز  ۱۳محــرم نیــز خیمــه هــای عاشــورایی جمــع می
شــود .مــردم زرقــان تــا پایــان مــاه صفــر لبــاس ســیاه برتــن دارند.
ایــن مراســم در ســال  ۱۳۹۱توســط ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری بــا شــماره  ۶۵۷بــه ثبــت ملــی
رســیده اســت.
از دیگــر برنامــه هــای ایــن آئیــن ،اطعــام شــهروندان
و ذبــح گوســفند و طبــخ آش ســنتی زرقــان و توزیــع
نــذری اســت.
مــردم زرقــان روز هفتــم محــرم را متعلــق بــه ســاحت
حضــرت ابوالفضــل علیــه الســام مــی دانندعــاوه بــر
ایــن مــردم زرقــان روز هفتــم محــرم را متعلــق بــه
ســاحت حضــرت ابوالفضــل علیــه الســام مــی داننــد
و طــی آییــن ســنتی دیگــری مراســم جمــع آوری
علــم و پرچــم هــای حســینی از خانــه هــای عــزاداران
بــا حضــور هیئــت هــای عــزاداری انجــام شــده و علــم
و پرچــم هــای جمــع آوری شــده بــه هریــک از ایــن
حســینیه هــا منتقــل مــی شــود.
همزمــان نیــز برخــی اهالــی بــا ذبــح گوســفند و اهدای
کلــه قنــد فرزنــد خــود را بــه کســوت خادمــی حســینیه
محلــه خــود و عــزاداران حســین درآورده و بــه گفته خود
اهالــی زرقــان بــه کســوت «ســقایی» در مــی آورنــد و
از آن پــس فرزندشــان بــه خیــل خادمــان حســینیه و
عــزاداران امــام حســین(ع) مــی پیونــدد.
پیــش از ایــن مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
فــارس در جریــان برپایــی ایــن خیمــه هــا گفتــه بــود
کــه سالهاســه مراســم عــزاداری امــام حســین (ع) در

شــهر زرقــان بــه صــورت مســتمر ،باشــکوه و مردمــی برگــزار مــی
شــود.
بهــزاد مریــدی افــزوده بــود :ایــن ســنت مــردم شــهر زرقــان
فــارس کــه بــه تازگــی در فهرســت آثــار معنــوی کشــورمان نیــز
ثبــت ملــی شــده اســت ســابقه چنــد صــد ســاله تاریخــی دارد و
نکتــه مهــم ایــن برنامــه مردمــی بــودن آن اســت بــه طــوری کــه
تمــام هزینــه هــای ایــن برنامــه را مــردم ایــن شــهر تامیــن مــی
کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه جریــان عاشــورا بــرای همــه مــردم دنیــا
ارزشــمند و مانــدگار اســت بیــان کــرد :این مراســم ســنتی در شــهر
زرقــان هــر ســاله بــا حضــور بســیاری از جوانــان و نوجوانــان ایــن
خطــه برگــزار مــی شــود کــه ایــن نشــان از زنــده بــودن و پویایــی
حادثــه عاشــورا دارد .
lزرقان قلب تعزیه کشور
مریــدی اظهــار داشــت :شــهر زرقــان از دیربــاز قلــب تپنــده تعزیــه
در کشــور اســت کــه هــر ســال در مــاه محــرم و صفــر برنامــه
هــای ویــژه کشــوری در بخــش هنــر تعزیــه در ایــن شــهر برگــزار
مــی شــود.
جریــان عاشــورا پیــروزی حــق بــر باطــل اســت و امــام حســین(ع)
نمــاد آزادگــی ،ایثــار و مقاومــت اســتوی اضافــه کــرد :بــه دلیــل
اینکــه هنــر تعزیــه در فــارس و شــهر زرقــان یکــی از هنرهــای
مــورد توجــه جــدی مــردم اســت در چنــد ســال اخیــر ســوگواره
تعزیــه بــا حضــور تعزیــه خوانــان کشــوری در ســطح ملــی در
زرقــان برگــزار مــی شــود کــه امســال نیــز ایــن برنامــه در ایــن
شــهر اجــرا خواهــد شــد.
مریــدی ادامــه داد :جریــان عاشــورا پیــروزی حــق بــر باطــل اســت
و امــام حســین(ع) نمــاد آزادگــی ،ایثــار و مقاومــت اســت کــه ایــن
مفاهیــم مهــم در فرهنــگ عاشــورا و امــام حســین(ع) بایــد بــرای
نســل امــروز و جــوان تبییــن شــود و ایــام محــرم و صفــر بهتریــن
زمــان بــرای فرهنــگ ســازی دینــی و ارتقــای ســطح دینــی و
معنــوی مــردم جامعــه اســت.
شــهر زرقــان از توابــع شهرســتان شــیراز اســت کــه در فاصلــه ٢٥
کیلومتــری شــهر شــیراز قــرار دارد.
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سومینحرماهلبیت(ع)سیاهپوششد/
کاروانسینهزنانراهافتاد
عـزاداری بـرای اهـل بیـت(ع) بـرای
مسـلمان و بـه خصـوص ایرانیـان از چند
صد سـال پیش تا کنون با شـور و اشتیاق
فـراوان ادامـه دارد امـا در ایـن راسـتا
عـزای حسـین(ع) را بایـد بزرگتریـن
هادیفتحی
گردهمایـی مذهبـی دنیا دانسـت زیرا از
نونهـال در این مراسـم دیده می شـود تا
سـالخوردگان کـه بـزرگان مجلـس هسـتند.

اســتان فــارس هــم در کنــار دیگــر اســتان هــای کشــور ســابقه
طوالنــی در برگــزاری مراســم عــزاداری دارد .
گوشــه و کنــار اســتان فــارس ســنت هــای مختلــف عــزاداری طی
دهــه اول محــرم را شــاهد هســتیم کــه هرکــدام ســابقه چنــد صــد
ســاله دارنــد.
ســینه زنــی قطــاری مــردم شــیراز ،چــک چکــو و چارچــو گردانــی،

عــزاداری روســتای دوان ،تعزیــه کشــور در
روســتای صحــرارود فســا ،خیمــه هــای
زرقــان و ...از جملــه ســنت هــا و برنامــه
هــای مــردم اســتان فــارس اســت.
امــا در ایــن راســتا آنچــه کــه بیــش از همــه
جلــب توجــه مــی کنــد حضــور نوجوانــان
و جوانــان در ایــن مراســم اســت کــه بــا
راهنمایــی بــزرگان انجــام مــی شــود کــه
ایــن مهــم در شــیراز بــه نــام ســینه زنــی
قطــاری معــروف اســت کــه متاســفانه امــروز تنهــا در یکــی از
مســاجد قدیمــی شــیراز برگــزار مــی شــود.
البتــه در ایــن راســتا ســینه زنــی هــای مختلــف در مقابــل دســته
هــای زنجیــر زنــی وجــود دارد کــه هرکــدام متناســب بــا نــوع
نوحــه ســرایی مــداح اتفــاق مــی افتــد.
آنچــه شــیراز را از بقیــه کشــور در مراســم عــزاداری محــرم

جداکــرده اســت وجــود هیئــت هــای عــزاداری مختلــف و محلــی
اســت در حالیکــه برخــی اســتانهای کشــور در یــک محــل و زمــان
خــاص تجمــع مــی کننــد و مراســم خــود را انجــام مــی دهــد.
در ایــن میــان روز گذشــته نیــز پرچــم حــرم مطهراحمــدی و
محمــدی(ع) و حــرم مطهــر ســیدعالءالدین حســین(ع) شــیراز نیز
تعویــض شــد.
برنامه های مختلفی نیز در حرمین برگزار می شود.

طنیننواییاحسین(ع)دربامایران/اعزاممبلغبهتمامنقاطشهرستان
مــاه ذی الحجــه کــه
بــه پایــان مــی رســد
شــور و حــال خاصــی
فضــای شــهر را فــرا
مــی گیــرد از گوشــه
و کنــار شــهر نــوای
سمیهرمضاننیا
یــا حســین یــا حســین
بــه گــوش مــی رســد و
همــه در تــدارک بــرای برگــزاری آییــن
هــای عــزاداری هســتند.

بــاز عطــر محــرم در هــر کــوی و بــرزن پیچید و
دلهــای شــیدا را بــه ادراکــش فراخوانــد .عشــق
بــه امــام حســین(ع) دلیــل و برهــان نمیخواهد،
ایــن عشــق عقــل ظاهربیــن را پــس میزنــد،
گویــی عشــق و محبــت بــه حســین(ع) را بــا
خــاک و گل انســانها سرشــتهاند ،مــوج مــوج
ســیاهپوش عــزادار ،زیــر خیمــه حســین(ع)
تماشــایی اســت.
محــرم کــه اغــاز مــی شــود همــه جــا رنــگ
و بــوی دیگــری بــه خــود مــی گیــرد همــه در
تــدارک برگــزاری مراســم عــزاداری در شــان ابــا
عبــد اهلل الحســین (ع) هســتند.
اینجــا در بلنــد تریــن نقطــه ایــران زمیــن
مــردم والیتمــدار و مومــن بیجــار در تهیــه و
تــدارک برپایــی خیمــه هــای عــزاداری حســینی
هسســتند و تمــام خانــه هــا پرچــم هــای ماتــم
خــود را بــر ســردرب خانــه هایشــان آویختــه
انــد و عشــق و ارادت خــود را بــه ابــا عبــداهلل
الحســین(ع) نشــان مــی دهنــد.
مــاه محــرم و صفــر از ارزش و جایــگاه بســیار
باالیــی برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه در
طــی ایــن دو مــاه در شــهر بیجــار هیــچ گونــه
مراســم جشــن و شــادی برگــزار نمــی شــود و
مــردم پرچــم هــای ســیاه را بــر فــراز خانــه
هایشــان همچنــان نگــه مــی دارنــد و و بــه

نوعــی نشــان مــی دهنــد کــه همچنــان داغ
اباعبــد اهلل در دل هایشــان زنــده اســت.
در شهرســتان بیجــار همــه ســاله آییــن هــای
محــرم و عاشــورا بــا شــور و حــال معنــوی
خاصــی برگــزار مــی شــود و مشــتاقان زیــادی
از سراســر کشــور بــه ایــن شهرســتان مــی آینــد.
اوج آیینهــای عــزاداری در ایــن شهرســتان در
مــاه محــرم و بــه خصــوص دهــه اول ایــن مــاه
اســت کــه آییــن گل گیــران آن اوج غــم و انــدوه
مــردم ایــن دیــار را در غــم واقعــه عاشــورا بــه
نمایــش مــی گــذارد و دل هر عــزادار حســینی را
بــه درد مــی آورد آیینــی کــه در آن تنهــا عشــق
بــه اباعبــداهلل الحســین اســت کــه بــه نمایــش
در مــی آیــد.
در روز گل گیــران حســینی در بیجــار از جــوان
و پیــر مــی آینــد تــا بگوینــد غــم از دســت دادن
حســین ابــن علــی همچنــان زنــده اســت و مردم
هنــوز حادثــه عظیــم کربــا را از یــاد نبــرده انــد.
صبــح عاشــورا از هــر شــهر و مکانــی مــردم
جمــع مــی شــوند تــا ببیننــد گل گیــران بــا
پاهــای برهنــه چگونــه در غــم اربابشــان اشــک
ماتــم مــی ریزنــد.

از جملــه اماکــن مذهبــی کــه در آن مراســم
عزاداری سیدالشــهداء بســیار باشــکوه از گذشــته
تــا بــه حــال برگــزار مــی شــود ،مــی تــوان
بــه حســینیه شــهر ،مســجد جامــع ،مســجد
سیدالشــهداء و امامــزادگان شهرســتان اشــاره
کــرد.
lاعــزام  ۲۰۰مبلــغ بــه تمــام نقــاط
مختلــف شهرســتان بیجــار
حجــت االســام جلیــل مختــاری نیــا رئیــس
تبلیغــات اســامی شهرســتان بیجــار ،ضمــن
تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه محــرم
از اعــزام  ۲۰۰مبلــغ در دهــه اول مــاه محــرم
الحــرام بــه مناطــق مختلف شهرســتان خبــر داد.
وی افــزود :ایــن مبلغیــن بــه تمــام نقــاط
شهرســتان حتــی روســتا هــای دور دســت و
کــم جمعیــت نیــز اعــزام مــی شــوندو مراســمات
عزاداریــی حســینی در جــای جــای ایــن
شهرســتان بــا شــور و حــال ویــژه و خاصــی
برگــزار مــی شــود.
رئیــس تبلیغــات اســامی بیجــار بــر فراهــم
ســاختن زمینههــای و ظرفیتهــای تبلیــغ

ارزشهــای دینــی و مذهبــی در ایــن ایــام
تأکیــد کــرد و گفــت :مبلغیــن بــا تــاش خــود
زمینههــای تبلیغــی بیشــتری را فراهــم خواهنــد
ســاخت.
حجــت االســام مختــاری نیــا اضافــه کــرد:
همچنیــن  ۲۲۰هیئــت مذهبــی همزمــان بــا ماه
محــرم در راســتای توســعه فرهنــگ حســینی و
اشــاعه ارزش هــای دینــی در جامعــه در طی این
مــاه فعالییــت مــی کننــد.
وی گفــت :در طــی مــاه محــرم  ۲۰۰مــداح نیــز
در تمــام نقــاط شهرســتان بــه مدیحــه ثرایــی در
رثــای حضــرت اباعبــد اهلل الحســین(ع) و اهــل
بیــت عصمــت و طهــارت(ع) مــی پردازنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اولویتهــای تبلیغــی ،تبلیــغ
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باشــد ،عنــوان
کــرد :بعــد از امــر بــه معــروف بنابــر فرمایشــات
مقــام معظــم رهبــری افزایــش جمعیــت
بایــد مــد نظــر روحانیــون و مبلغیــن بــوده و
ســخنرانیهای محــوری در ایــن راســتا بــه
مــردم ارائــه دهنــد.
حجــت االســام مختــاری نیــا بــا بیــان ایــن که
قیــام حســینی حرکتــی مانــدگار بــرای رهایــی
از ظلــم و ســتم بــوده اســت ،گفــت :ایــن قیــام
ارزنــده درســی مانــدگار را بــرای همــه جامعــه
بشــری بــه یــادگار گذاشــته اســت و آن در ایــن
اســت کــه بایــد در راه مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و
احیــای ارزش هــا تــاش کــرد.
وی مــاه محــرم را فرصــت مناســبی بــرای تبیین
فلســفه قیام عاشــورا و اهــداف امام حســین(ع) در
جامعــه برشــمرد و افــزود :یکــی از مهــم تریــن و
بــزرگ تریــن اهــداف قیــام عاشــورا مســئله امــر
بــه معــروف و ترویــج فرهنــگ نمــاز بوده اســت.
رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شهرسـتان بیجار
در پایـان یـاد آور شـد :باید سـعی کنیم بـا اجرای
برنامـه های مناسـب به تبییـن اهداف عاشـورا و
شـخصیت حضـرت زینـب کبـری بپردازیم.
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شیپورهایمحرممینوازند/خرمشهر یکپارچهبهرنگعشقدرآمد

سیده فاطمه
هالالت

میــدان «مطهــری» کــه مــردم خرمشــهر
هنــوز تغییــر نامــش را بــاور نکــرده و
فلکــه «اهلل» صدایــش مــی کننــد ،ایــن
روزهــا بــه طــور زیبایــی ،محرمــی
شــده اســت .خیلــی چیزهــا ســیاه رنگ
اســت حتــی شــیپور عمــاد.

عمــاد پســر  ۱۲ ،۱۰ســاله ای اســت که در فلکــه «اهلل» شــیپور می
فروشــد .عمــاد یــک نفــس در شــیپورش مــی دمــد .صدای شــیپور
عمــاد ،شــبیه صــدای شــیپورهای جنگــی اســت کــه در فیلــم های
قدیمــی بــرای آغــاز جنــگ بــه صــدا درمــی آید.
امــا شــیپورهای عمــاد ،بــزرگ و طالیــی رنــگ نیســتند بلکــه لوله
هــا و یــا قطعــه هایــی از شــلنگ ســیاه رنگــی هســتند (و یــا بــا
رنــگ ســیاه رنــگ آمیــزی شــده) کــه بــه صــورت نیــم دایــره در
هــم قــاب شــده و بــر ســر آنهــا یــک بــوق پالســتکی نصــب
کــرده انــد و حــاال شــده انــد شــیپورهای دســت ســازی کــه عمــاد
هــر کــدام را  ۱۵هــزار تومــان مــی فروشــد.
«عمــاد» بیــان مــی کنــد :خــودم ایــن شــیپورها را درســت مــی
کنــم ،کســی روش ســاختش را یــادم نــداد .دیــدم و یــاد گرفتــم.
آن طــور کــه عمــاد مــی گویــد چهــار ســال اســت کــه هــر محــرم
شــیپور درســت مــی کنــد و مــی فروشــد.
وی مــی افزایــد« :بیشــتر ،جــوان هــا مــی خرنــد» از او مــی پرســم
جــوان هــای هــم ســن و ســال تــو؟ خنــده ریــزی مــی کنــد:
«نــه!» و بــه مــردی حــدودا  ۲۶ســاله کــه کنــاری ایســتاده و بــه
گفــت وگویمــان گــوش مــی دهــد اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد:
«هــم ســن ایــن آقــا .امــا بزرگترهــا هــم مــی خرنــد».
عمــاد ،لبــاس هــای ســیاه بــر تــن دارد و از چهــره اش معلــوم
اســت از آن دســت مــردم قانــع خرمشــهری اســت ،مــی پرســم
کاســبی خــوب اســت؟ راضــی هســتی؟ و بــاز مــی خنــدد :بلــه خدا
رو شــکر .بــرای شــما  ۱۰هــزار تومــان هــم حســاب مــی کنــم...
lبازار گرم خرید محرم
بــاد ،گوشــه پرچــم دستفروشــی که رو بــه روی پاســاژ طــا فروش
هــا پرچــم و ســیاهی بســاط کــرده را تــکان مــی دهــد و او بــا قلوه
ســنگی کوچــک ثابتــش مــی کنــد .شــاید او جــزو معــدود نفراتــی
اســت کــه بــرای جلــب مشــتری فریــاد نمــی زنــد امــا همــه ایــن
روزهــا ســراغش مــی آینــد و قیمــت مــی پرســند.

چنــد قــدم جلوتــر جوانــی دیگــر ســی دی هایــی را بســاط کــرده و
صــدای نوحــه هایــش فضــا را پــر کــرده اســت .خیلــی نیاز نیســت
جلوتــر بــروی تــا جمعیتــی کــه بــه دنبــال رخــت عزا هســتند ســد
راهــت شــوند .انــگار نــه انــگار چنــد روزی هســت کــه از آغــاز
مــاه محــرم مــی گــذرد کــه در ارزان ســرای شــهر جــای ســوزن
انداختــن نیســت.
زنــی بــرای پســربچه خــود بــه دنبــال بلــوزی مشــکی اســت،
بــا کنــار زدن جمعیــت و بــا زحمــت یکــی را انتخــاب مــی کنــد
کــه بــا خطــی ســبز و زیبــا روی آن «یــا حســین» نوشــته شــده
اســت .پرچــم ســبز کوچکــی کــه در دســت دارد همینطــور کیســه
پالســتیکی شــفافی کــه در آن یــک ســربند و لبــاس ســبز بــه
چشــم مــی خــورد را بــه پســرپنج ســاله اش مــی دهــد تــا بلــوز را
بــر پســر دو ســاله خــود انــدازه کنــد.
lپسر  ۲ساله ام حسین(ع) را می شناسد
ســراغش مــی روم ،مــی پرســم بــرای چــه لبــاس ســیاه بــرای
پســرت مــی خــری ،بــا تعجــب نگاهــم می کنــد انــگار کــه حرفی
کفرآمیــز زده باشــم .ســوالم را طــور دیگــری می پرســم .پاســخ می
دهــد :بــرای امــام حســین(ع) ،بــرای اینکــه یــاد بگیــرد تــا آخــر

عمــر هــر محــرم ســیاه بپوشــد.
مــی پرســم او حســین را مــی شناســد؟ مــی گویــد :بلــه تــازه زبــان
بــاز کــرده امــا اســم حســین را درســت مــی گویــد .خــودش اصــرار
کــرد برایــش پرچــم بخــرم.
«ام محمــد» اظهــار مــی کنــد :گاهــی بــا زبــان کودکانــه بــرای
پســر کوچکــش حامــد از امــام حســین(ع) تعریــف مــی کنــد و
مــی افزایــد :لبــاس هــای ســیاهش را در روضــه هــا مــی پوشــید
گاهــی بــا مــن و گاهــی بــا پــدرش بــه مراســم عــزاداری مــی رود
و بلــد اســت ســینه بزنــد و بــه پســرش مــی گویــد «مامــا حامــد
الطــم علــی الحســین» (حامــد؛ مــادر ،برای حســین ســینه بــزن) و
کــودک دســت کوچکــش را بلنــد مــی کنــد و بــر ســر میزنــد و می
خنــدد و شــروع مــی کنــد بــه پریــدن (تقلیــد از یکــی از روش های
عــزاداری مــردان عــرب خوزســتان).
او حـاال بـه پسـر بزرگترش محمـد که پنج سـاله اسـت اشـاره می
کنـد و مـی گوید :ایـن یکی پسـرم هم امسـال در سـاختن تکیه به
بچـه های محـل کمک کـرد و قـرار اسـت در هئیت خادمـی کند.
lفروش سیاهی برکت دارد
وارد بــازار روز مــی شــوم-بازاری کــه همــراه بــا هــر فصــل تغییــر
ماهیــت مــی دهــد .بــا عیــد نــوروز پــر مــی شــود از ســین هــای
ســفره هفــت ســین ،عیــد فطر پــر مــی شــود از آجیــل و شــیرینی،
و محــرم کــه مــی شــود پــر مــی شــود از ســیاهی.
دســتفروش هــا عمدتــا بســاطی از ســیاهی پهــن کــرده انــد .لباس
هــای ســیاه ،روســری و شــال ســیاه .از ســقف بــازار هــم ،لبــاس
هــای ســیاه آویــزان اســت.
در برخــی بســاط هــا وســایل عــزاداری از جملــه زنجیــر و طبــل،
ســربندها و پرچــم هــای کوچــک بــه فــروش مــی رســد و در
برخــی دیگــر هــم بیــرق و پارچــه هــای ســیاه.
«داوود» کــه دهــه چهــارم عمــر خــود را ســپری مــی کنــد معتقــد
اســت ایــن تجــارت پرســودی اســت و مــی گویــد :فــروش
وســایل عــزاداری برکــت عجیبــی دارد .درآمــدی کــه از فــروش
ایــن وســایل بدســت مــی آیــد بــا فــروش روزهــای دیگــر قابــل
مقایســه نیســت.
بیــرون از بــازار هــم حــاال وهــوای دیگــری دارد و بــازار دیگــری
برپاســت .بــازار گــرم محــرم .
در ایـن بـازار همـه چیـز از خوردنـی و نوشـیدنی عرضـه می شـود.
بـازاری که بـا نورهـای رنگی هم مشـتری هایش را جلـب می کند
و عمدتـا فروشـندگان ارادات عرضه مـی کنند و خریداران عاشـقی.
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آئین  ۶۰۰ساله در اردبیل؛

طشتگذاری؛آئینپرسوزمردماردبیلدرتداعیحماسهسقایکربال

محمد میرزایی
ناطق

«طشـت گـذاری» یـا «طشـت گردانی»با
بیـش از  600سـال قدمـت از آئینهای
مختـص اردبیـل اسـت .آئینی کـه برای
میزبانـی از نمـاد مشـک سـقای کربال و
آغـازی پرسـوز و رازبـرای ایـام محرم
برگـزار می شـود.

یکــی از آئیــن هــای ســنتی عــزاداری مــاه محــرم در اردبیــل
مراســم ســنتی طشــت گــذاری اســت ،ایــن آییــن همزمــان بــا
بیســت و هفتــم ذیحجــه و از ســه روز مانــده بــه محــرم در تمــام
مســاجد ،محــات ،امــازاده هــا ،حســینیه هــا و برخــی منــازل
اردبیــل بــا آداب خــاص و همــراه بــا عــزاداری و تعزیــه برگــزار می
شــود.
واقعــه کربــا و بســته شــدن فــرات بــه روی امــام حســین (ع) و
یارانشــان و ایثارگریهــای ســقای کربــا بــرای رســاندن آب بــه
تشــنگان و حماســه آفرینــی یارانــی کــه بــا لبانــی تشــنه ،شــهد
شــهادت را نوشــیدند ،بــه یقیــن قداســت و جایــگاه واالی آب را
در فرهنــگ شــیعیان و بــه خصــوص ایرانیــان کــه از دیربــاز نیــز
از جایــگاه خــاص و معنــوی برخــوردار بــوده ،عمــق و وســعت
بســیاری بخشــیده اســت تــا جایــی کــه انعــکاس ایــن امــر را در
فرهنــگ مــردم و بــه خصــوص در شــکل گیــری آداب و رســوم و
آئینهــا شــاهد هســتیم.
رســم طشــت گــذاری یــا طشــت گردانــی نیــز از جملــه مراســمی
اســت کــه مــی تــوان طبــق ایــن آییــن هــا معرفــی کــرد کــه
منســوب بــه شــهر اردبیــل بــه طــور خــاص و مــردم آذربایجــان
بــه طــور عــام اســت .در ایــن آئیــن ،طشــت نمــاد مشــک ســقای
کربــا ،آب ،رود و نمــاد فراتــی اســت کــه بــه روی حســین (ع) و
یارانــش بســته شــد.
در اردبیــل قدیــم ایــن رســم از بیســت و هفتــم مــاه ذیحجــه و بــا
برگــزاری مراســم طشــت گــذاری در مســجد جامــع این شــهر آغاز
مــی شــد و از روزهــای بعــد مســاجد دیگــر نیــز بــه نوبــت طشــت
گــذاری و طشــت گردانــی مــی کردنــد .امــروزه نیــز ایــن مراســم
بــا انــدک تغییراتــی در چندیــن روز بــا شــور و حــال خاصــی برگزار
مــی شــود.
عــزاداری ایــام مــاه محــرم در اردبیــل بــا مراســم طشــت گــذاری

آغــاز و هــر روز در دو محلــه شــهر مراســم طشــت گــذاری برگــزار
مــی شــود .در روز اول در محــات «طــوی» و «اونچــی میــدان»،
روز دوم محلــه «اوچــدکان» و «سرچشــمه» و در آخریــن روز از
مــاه نیــز مراســم طشــت گــذاری در دو محلــه «پیرعبدالملــک» و
«عالــی قاپــو» انجــام مــی شــود.
بــه ایــن صــورت کــه دســته هــای زنجیرزنــی و ســینه زنــی
بــا نوحــه ســرایی و نواختــن طبــل و شــیپور و حمــل علمهــای
عــزاداری ،بــه یــاد تشــنگان کربــا مشــکی را پــر از آب کــرده و
آن را بــه همــراه طشــتهایی از جنــس برنــز یــا مــس کــه بــه طــور
معمــول بــر دوش ریــش ســفیدان هــر محلــه حمــل مــی شــود،
بــه مســجد مــی برنــد و بعــد از طــواف مســجد طشــتها در جــای
مخصــوص خــود قــرار گرفتــه و بــا خوانــدن دعــای مخصــوص،
طشــت گــذاری پــر از آب مــی شــود .از آب ایــن طشــتها ،بیشــتر
حاضــران و عــزاداران بــه عنــوان تبــرک و جهــت بــرآورده شــدن
حاجاتشــان بــر مــی دارنــد.
lآیین طشتگذاری اردبیل در کشور الگو است
در فرهنــگ عاشــورا و در توضیــح بیشــتر ایــن ســنت آمــده اســت:
ایــن ســنت بــه تاســی از اقــدام ســاالر شــهیدان و یــادآور رفتــار

جوانمردانــه امــام حســین (ع) در مقابــل ســپاه حــر مــی باشــد کــه
بــه روایتــی آن حضــرت ،در روز  ۲۷ذیحج ـه ،آب مشــک هــا را در
ب
طشــت هــا ریختــه و تمــام لشــکر حــر و اســبان آنهــا را ســیرا 
نمودنــد.
یکــی از پژوهشــگران و محققــان اســتان اردبیــل در ایــن خصوص
بــا اشــاره بــه جایــگاه ارزشــمند شــیعی و حســینی ایــن اســتان
گفــت :اردبیــل ســهم بســزایی در اعتــای فرهنــگ و تمــدن
شــیعی و علــوی کشــور داشــته و ایــن شــهر از جایــگاه و پایــگاه
خاصــی در تشــیع و مکتــب علــوی برخــوردار مــی باشــد ،چنانچــه
اردبیــل بیــش از  ۶۰۰ســال در عــزاداری ســابقه دارد.
بیــوک جامعــی بــا بیــان اینکــه مداحــی هــا و آییــن هــای
حســینی ایــن شــهر همــواره الگــوی ســایر نقــاط کشــور بــوده
اســت ،افــزود :اردبیــل بــا داشــتن ســه خصیصــه در عــزاداری
خــود توانســته اســت فرهنــگ  ۶۰۰ســاله عــزاداری خــود
را حفــظ کنــد کــه در ایــن میــان اخــاص ،داشــتن نظــم و
نیــز خــود جــوش بــودن آییــن هــای محــرم از جملــه ایــن
خصایــص اســت.
وی بــا اشــاره بــه اخــاص عــزاداری مــردم آذربایجــان و اردبیــل
تصریــح کــرد :نظمــی کــه در عــزاداری اردبیــل وجــود دارد بــه طور
مطلــق در هیــچ جــا تعریــف شــده نیســت و آییــن هــا ایــن منطقه
نــه تنهــا قابــل تغییــر نیســتند ،بلکــه در طــول شــش قرن گذشــته
بــا کمتریــن تحریــف دنبــال شــدهاند.
مهمتریــن پایــه نظــم و ترتیــب عــزاداری هــای اردبیــل ،تقســیم
بنــدی محــات اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه شــهر اردبیــل ،از
قدیــم بــه شــش محلــه در قالــب ســه محلــه حیــدری و ســه محله
نعمتــی تقســیم شــده اســت .در بیــن ایــن محــات ،یــک محلــه
نقــش بزرگتــر و یکی نقــش میانــه و دیگری نقــش کوچکتــر دارد.
وی اردبیــل را یکــی از پرســابقه تریــن مناطــق ایــران در برگــزاری
مراســم عــزاداری امــام حســین (ع) مــی دانــد.
ت گذاری در  ۴۱مسجد اردبیل
lبرگزاری آئین طش 
محــات حیــدری عبــارت هســتند از «تــاوار» کــه بــرادر بزرگتــر
اســت« ،اوچ دکان» بــرادر متوســط و «پیــر عبدالملــک» بــرادر
کوچکتــر .در محــات نعمتــی نیــز« ،گازران» بــرادر بزرگتــر اســت
و «سرچشــمه» بــرادر متوســط و عالــی قاپــو بــرادر کوچکتــر .دیگر
مســاجد و محــات شــهر نیــز بــه عنــوان زیــر شــاخه ایــن شــش
مســجد و محلــه طبقــه بنــدی مــی شــوند و هــر کــدام دســته
عــزاداری مشــخص و مجــزا دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب بــه جــز روز اول و نهــم محــرم و یــک روز جمعــه
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کــه مــا بیــن ایــن ده روز واقــع مــی شــود ،هــر روز دســته یکــی از
محــات ششــگانه و شــعبه هایــش بــه بــازار و خیابــان مــی آیند و
عــزاداری مــی کننــد.
پژوهشــگر و محقــق عــزاداری اردبیــل تاریخچــه طشــتگــذاری
در ایــن منطقــه را دارای غنــا و بــر طبق مســتندات تاریخــی عنوان
و متذکــر شــد :وقتــی امــام حســین (ع)وارد منــزل چهاردهــم
ن عقیــل و قی ـص
میشــود بــا شــنیدن خبــر شــهادت مســلماب ـ 
ن مظهــر بــه یــاران خــود دســتور میدهنــد آب کافــی بــه
ابــ 
همــراه داشــته باشــند کــه ایــن روز مبنــای طشــتگــذاری اهالــی
اردبیــل اســت.

بــه همــرات شــعبات خــود در خیابانهــای اصلــی انجــام مــی
دهنــد و در روز تاســوعا و عاشــورا بــا شــم ع گردانــی در ۴۱
مســجد و عــزاداری در ســطح شــهر عشــق و حــرارت حســینی
بــه اوج میرســد.
جامعــی بــه رونــد تاریخــی ســفر امــام حســین (ع) از مدینــه و
مکــه به کربــا اشــاره کــرد و بیــان داشــت ۴۶۰ :کیلومتر مســافتی
کــه امــام حســین(ع) بــا خانــواده خــود تــا کربــا طــی کــرد دارای
حــوادث گوناگونــی بــود کــه اهالــی اردبیــل بــه صــورت منظــم
ایــن تاریــخ را بــا حــوادث آن گرامــی مــیدارنــد و بــا بــه پیشــواز
رفتــن گرامیداشــت ایــن مناســبت هــا ،عــزاداری دهــه محــرم را با

ت گــذاری در اردبیــل در بیــش
جامعــی بــا بیــان اینکــه طشــ 
از  ۴۱مســجد شــهر انجــام میشــود ،تصریــح کــرد :بــا تــداوم
ایــن آداب و رســوم اعتقــادی ،در حقیقــت اردبیــل ســنت طشـت
گــذاری بــا ســابقه چنــد صــد ســاله را حفــظ کــرده و آن را
امــروز بــه عنــوان یــک فرهنــگ اصیــل مســتند و قابــل اتــکا
معرفــی مــی کنــد.
وی یــادآور شــد :بعــد از طشــتگــذاری از روز دوم محــرم
همزمــان بــا ورود کاروان امــام حســین بــه دشــت کربــا
اهالــی اردبیــل در قالــب محــات ششــگانه عــزاداری خــود را

شــور و حــرارت برگــزار مــیکننــد.
lآیینهای طشت گذاری در روستاهای استان اردبیل
مراسـم طشـت گـذاری در تمـام روسـتاهای اسـتان اردبیـل نیـز با
نظـم و ترتیب زمانـی و مکانی خلـل ناپذیـر و البته با آداب و رسـوم
مخصـوص هر روسـتا کـه در ظاهر شـاید اختلاف بسـیار اندکی با
هـم داشـته باشـند امـا در محتوا یکـی هسـتند ،برگزار می شـود.
در روســتای شــایق نیــز کــه یکــی از بزرگتریــن روســتاهای تابعــه
شهرســتان ســرعین مــی باشــد ،ایــن مراســم در نزدیکتریــن

پنجشــنبه بــه اول مــاه محــرم بعــداز نمــاز ظهــر و عصــر برگــزار
مــی شــود.
بــه گفتــه ریش ســفیدان ایــن روســتا یکــی دو روز قبــل از برگزاری
مراســم طشــت گذاری ،طشــت مــورد نظــر را از مســجد برداشــته و
بعــد از تمیــز و معطرکــردن ،پارچــه ســیاه روی آن مــی کشــند .در
روز طشــت گــذاری نیــز پــس از نوحــه و روضــه مــردم بــه صــورت
دســته جــات منظم بــا برداشــتن طشــت عــزاداری از مســجد ،آن را
بــا آییــن خاصــی در دو نطقــه و در منــزل دو نفــر از قدیمــی هــای
روســتا مــی گرداننــد.
در ایــن آئیــن دســته جــات در دو ســتون منظــم کــه بیــرق هــای
عــزاداری در جلــوی آن قــرار دارد بــه حرکــت درآمــده و هــر کــدام
از ایــن ســتون هــا بــا زمزمــه «شــابت» یــا ســر دســته ســتون و
بــا صــدای بلنــد ،یــک ســتون «حســین» و در جــواب آن ســتون
دیگــر «مظلــوم» مــی گوینــد و بــه همیــن ترتیــب تــا خانــه حاوی
طشــت ایــن مســیر پیمــوده مــی شــود و در آنجــا بــا ذکــر مصیبت
کوتــاه ،طشــت عــزا برداشــته شــده و از مســیر دیگــر بــه ســوی
مســجد حرکــت مــی کننــد.پ
lتبدیــل آئیــن طشــتگذاری بــه کنگــره بــزرگ
عــزاداری ملــی
در طــول مســیر ،طشــت توســط اهالــی بدرقــه و در عــزای آن
طالیــه داران آزادی و مردانگــی ،اشــک ریختــه و نــذورات خــود را
پــس از زیــارت طشــت بــه داخــل آن مــی ریزنــد و یــا بیشــتر مردم
نــذرات قربانــی خــود را جلــوی طشــت و دســته عــزادار ذبــح کــرده
و پــس از ذکــر مصیبــت همــه رو به قبلــه ایســتاده و دعای شــفای
مریــض هــا و بیمــاران و بــر آورده شــدن حاجــات نیازمنــدان دعای
حاجــت خوانــده مــی شــود.
آئیـن طشـت گـذاری اردبیـل کـه از سـال  ۹۱بـه عنـوان یکـی از
آئینهـای عـزاداری مختـص اردبیـل در فهرسـت آثار ملی کشـور
ثبـت شـده ،بـی شـک یکـی از آئیـن هـای عـزاداری دارای آداب و
رسـوم کهـن و فرهنـگ و ویژگـی هـای ممتـاز بـوده و امـروزه به
کنگـره بـزرگ عـزاداری در سـطح ملـی تبدیل شـده اسـت.
چنانچــه مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه
قدمــت چند صــد ســاله ایــن آئیــن در منطقــه اردبیــل و اهمیت آن
در آغــاز آئیــن هــای عــزاداری کشــور و اســتان تاکیــد دارد کــه در
ســال هــای اخیــر ایــن آئیــن بــا فراگیــری و اســتقبال گســترده ای
مواجــه بــوده و هــر ســال بــا هماهنگــی بیشــتر بــا شــکوه عالــی
برگــزار مــی شــود.

مراسماستقبالازمحرمدرگناوه/پرچمحضرتزینببرافراشتهشد
مراســم برافراشــته شــدن پرچــم متبــرک حــرم حضــرت زینــب(س) و تقدیــر از
مدافعــان حــرم همزمــان بــا برنامــه اســتقبال از محــرم در گنــاوه برگــزار شــد.
محمــد مظفــری مســئول هیئــت متوســلین حضــرت زینــب(س) شــهر گنــاوه
یکشنبهشــب در ایــن آئیــن اظهــار داشــت :ویــژه برنامــه هــای اســتقبال از محــرم
بــا شــور خاصــی همزمــان بــا اولیــن شــب مــاه محــرم در مســجد و حســینیه
حضــرت زینــب در محلــه عبدامــام شــهر گنــاوه برگــزار شــد و بــا اســتقبال خــوب
مــردم روبــرو شــد.
وی افــزود :در ایــن مراســم بعــد از مداحــی مداحــان اهــل بیــت و بــا حضــور
فرمانــدار و معاونیــن ایشــان و مــردم از چهــار تــن از مدافعــان حــرم حضــرت
زینــب(س) کــه از اعضــای هیئــت متوســلین زینــب کبــری هســتند تقدیــر شــد
و ســپس بــا مراســمی ویــژه پرچــم متبــرک هدیــه شــده از ســوی مدافعــان حــرم
در میــان اشــک و شــور حســینی عــزاداران در مقابــل حســینیه حضــرت زینــب بــر
افراشــته شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور گســترده مــردم و عالقمنــدان اهــل بیــت عصمــت
و طهــارت برگــزار شــد ،هیئــت هــای مختلف شــهر گنــاوه حضــور داشــتند.
دســته های ســنج دمــام هیئــت حضــرت زینــب و بیــت العبــاس گنــاوه بــه اجرای
برنامــه پرداختــه و در ادامــه همزمــان بــا افراشــته شــدن پرچــم عــزا دســته موزیک
مســجد دهدشــتی نیــز بــه اجــرای برنامــه پرداخت.
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نــوای کــرب زنــان و نوحــه  21ضــرب
آنــان در رثــای ســاالر شــهیدان
در مناطــق مختلــف مازنــدران
طنینانــداز شــد.
کــربزنیازآیینهایســنتیوپرپیشــینه
مازنــدراناســتکــهســالیانســالدرمــاه
محــرموعــزاداریســاالرشــهیدانبهویــژه
دردهــهاولمــاهمحــرماجــرامیشــود.

کــرب تکــه چوبــی اســت تراشــیده شــده ،بهانــدازهای کــه در کــف
دســت جــا میگیــرد و ســطح بیرونــی آن صــاف اســت و در پشــت
آن بنــدی قــرار دارد کــه بــه پشــت دســت میافتــد .کــرپ در کــف
دســت قــرار میگیــرد و انگشــتان برگــرد آن حفــاظ میشــوند،
یــک جفــت کــرب را در دســت میگیرنــد و بــه آهنــگ نوح ـهای
کــه خوانــده میشــود آنهــا را بــر هــم میکوبنــد و کــرب زنــان
ضمــن هماهنگــی و همنوایــی باهــم نمــادی از همدلــی و اتحــاد از
خــود نشــان میدهنــد و نالــه کــرب آنــان بیانگــر نالــه جمــادات و
زمیــن و زمانبــر حســین (ع) ویارانــش اســت.
معمــو ًال خراطــان ،چوبهــای کــرب را تهیــه میکننــد کــه
دســتههای گــرد آن باعــث میشــود تــا هنــگام اســتفاده افــراد،
دســت حالــت راحتــی داشــته باشــد ،همچنیــن کــرب دو لبــه صاف
دارد کــه هماننــد ســنج بــه هــم زده میشــود لــذا دســتههای
گــرد ،بهطورمعمــول  ۲۱ضــرب را میزدنــد امــا نخبههایــی کــه
هنرمندانــه ایــن  ۲۱ضــرب را میزدنــد انــدک بودنــد و کارهایشــان
بســیار زیبــا بــود.
نوحــهای کــه در مراســم کربزنــی خوانــده میشــود  ۲۱ضــرب
نــام دارد کــه از تکضــرب شــروع مــی شــود و همینطــور دو،
ســه و پنــچ ضــرب بــه بــاال ،تــا اینکــه  ۲۱ضــرب کامــل شــود،
همچنیــن گــروه نخبــه ،وســط دایــره کربزنــی میایســتد وقتــی
مــداح در مراســم کربزنــی شــروع بــه خوانــدن کــرده و بــه ضرب
بیســتویکم میرســید ،گــروه نخبــه کــه در مرکــز دایــره قــرار
دارنــد بــا حرکتــی هماهنــگ و رو بــه بــاال بهطوریکــه گویــی
از زمیــن بهســوی آســمان پــرواز میکننــد ،کــرب را میزدنــد.
کــرب زنــان ضمــن هماهنگــی و همنوایی باهــم نمــادی از همدلی
و اتحــاد از خــود نشــان میدهنــد و نالــه کــرب بیانگــر نالــه
جمــادات و زمیــن و زمانبــر حســین (ع) ویارانــش اســت .کــرب
زنــی از آیینهــای ســنتی عــزاداری مردمــان منطقــه طبرســتان
بــوده و امــروز ایــن آییــن کمتــر اجــرا میشــود و بســیاری از
جوانــان نمیداننــد کــرب زنــی چیســت.
در مراســم کــرب زنــی ،از کــرب بهجــای ســینهزنی اســتفاده
میکردنــد و بــا اســتفاده از دوتکــه چــوب کــه در دســت داشــتند
بــه عــزاداری میپرداختنــد و نوحههایــی کــه توســط شــعرای
محلــی مازنــدران ســروده میشــد نیــز خــاص
کــرب زنــی بود.اکنــون آییــن کــرب زنــی در
برخی از مناطق روســتایی و شــهری اســتان رواج
دارد و بجــای ســینهزنی کــرب زنــی میکننــد
و مــی تــوان در ایــام عــزاداری ســاالر شــهیدان،
آییــن کــرب زنــی را در روســتای آقــا ملــک و یــا
شــهر رضــی کال بابــل مشــاهده کــرد.
بـا رواج یافتن سـینهزنی ،آیین کرب زنـی آرامآرام
بـه فراموشـی سـپرده شـد و از نیمه قـرن جاری
نیـز زنجیرزنـی جایگزین کرب زنی شـده اسـت.
بــا رواج یافتــن ســینهزنی ،آییــن کــرب زنــی
آرامآرام بــه فراموشــی ســپرده شــد و از نیمــه
قــرن جــاری نیــز زنجیرزنــی جایگزیــن کــرب
زنــی شــده اســت ،ایــن درحالــی اســت کــه
زنجیرزنــی در آیینهــای عــزاداری ســابقه

طوالنــی نــدارد و بایــد بررســی شــود چگونــه ایــن مراســم،
جایگزیــن آییــن کــرب زنــی شــده اســت و ریشـهاش از کجاســت.
اکنــون شــعرها و نوحههایــی کــه توســط شــاعران ســروده
میشــود و مداحــان میخواننــد ،مخصــوص زنجیرزنــی اســت،
یعنــی شــیوههای عــزاداری از کــرب بــه زنجیــر تغییریافتــه اســت.
یکــی دیگــر از آییــن هــای مــردم مازنــدران حرکــت دســته
قــوم بنــی اســد یــا دســته عربهاســت کــه دوازدهــم محــرم،
ســومین روز شــهادت امــام بــه راه میافتنــد؛ افــراد ایــن دســته
لباسهــای بلنــد و ســفید میپوشــند و بیــل و کلنــگ همــراه
برمیدارنــد و چنیــن مینمایاننــد کــه بــرای دفــن شــهیدان
کربــا میرونــد .نوحههایــی هــم کــه میخواننــد ،از همیــن امــر
حکایــت میکنــد .ایــن دســته درواقــع ترکیبــی از دســتهگردانی و
شــبیهخوانی اســت.
بنابــر روایــت تاریخــی ،قــوم بنــی اســد از اعــراب ســاکن در
ســواحل فــرات بودنــد و روز ســوم عاشــورا بــه محــل قتلــگاه رفتند
و اجســاد شــهیدان را دفــن کردنــد.
lسالم علم ها در محرم
در شــب هفتــم محــرم مراســم علــم بنــدان انجــام میگیــرد .مردم
بهپــای علمهــا رفتــه و بهاصطــاح علــم را لبــاس میکننــد.
زنــان و مــردان در کنــار علمهــا داخــل تکایــا حضــور یافتــه و
بــا گالب آنهــا را شســت وشــو میدهنــد .هــر کــس نــذر یــا
حاجتــی دارد پارچــه ســبزی بــه آن میبنــدد.
بعــد از انجــام کارهــای اولیــه چند نفــر از جوانــان قوی بــرای حمل

علــم انتخــاب میشــوند ،عــزاداران بــا فرســتادن صلــوات علمهــا و
عالمتهــا را حرکــت میدهنــد .زمانــی کــه عالم ـتدار بــا علــم
هیئــت دیگــر در طــرف مقابــل روبـهرو شــد بــا پاییــن آوردن ســر
عالمــت بــه آنهــا ســام میدهــد.
در روزهــای دهــه اول محــرم موضــوع روضهخوانــی هــرروز،
تقریب ـ ًا مشــخص اســت بهویــژه در روزهــای هفتــم تــا دهــم بــه
مرثیهخوانــی بــرای حضــرت علیاکبــر (ع) ،حضــرت قاســم (ع)،
حضــرت عبــاس و امــام حســین (ع) اختصــاص دارد.
روضهخوانــی معمــو ًال تــا آخــر مــاه صفــر ادامــه پیــدا میکنــد.
خطیبــان و مرثیهخوانــان ایــن مجالــس ،اغلــب روحانیــان و
مداحــان محلــی هســتند .از مجالــس روضهخوانــی بــرای طــرح
مســائل و مشــکالت اجتماعــی و بخصــوص در روســتاها بــرای
جلــب همیــاری مــردم در امــور عمرانــی اســتفاده میشــود.
بارزتریــن و قدیمیتریــن شــکل عــزاداری دســتهگردانی اســت
کــه در تمــام نقــاط مازنــدران رواج دارد .شــیوه ســینه زدن ،حــاالت
و حــرکات بــدن و دس ـتها ،شــیوه حرکــت دســته ،در دو صــف و
یــا بهصــورت جمعــی و در یــک یــا دو گــروه ،نحــوه نوحهخوانــان
و دم (واگیــر) گرفتــن و انــواع و مناســبت و زمــان نوحههــای
ســینهزنی ،در همهجــا یکســان نیســت؛ شــور و هیجــان آن نیــز
در نقــاط مختلــف و برحســب زمــان و موقعیــت ،متفــاوت اســت و
توضیــح دقیــق همــه اینهــا و ویژگیهــای هــر محلــه و منطقــه
تفصیلــی جداگانــه را میطلبــد.
دســتههای زنجیــرزن امــروزه در تمــام شــهرها و بســیاری از
روســتاهای مازنــدران ،منســجمترین دســتههای عــزاداری
هســتند .زنجیرزنــی در مازنــدران نســبت بــه
ســایر اشــکال دســتهگردانی جدیدتــر اســت و
از حــدود  ۳۰ســال پیش معمــول شــده و درواقع
جایگزیــن قمهزنــی گردیــده اســت .زنجیرزنان
لبــاس ســیاه میپوشــند ،در دوصــف مقابــل
هــم حرکــت میکننــد.
نوحهخــوان در میــان دســته راه مــیرود تــا
صدایــش بــه همــه برســد .زنجیرزنــان هــم
آهنــگ بــا صــدای ســنج ترجیعبنــد نوحــه را
پاســخ مــی دهنــد .وســیله زنجیــر زدن چنــد
رشــته زنجیــر اســت کــه انتهــای آنهــا بــه
دســتهای چوبــی یــا فلــزی متصل شــده اســت.
زنجیــر زن دســته زنجیــر را بــه دســت گرفتــه
بــا آهنــگ ســنج و طبــل و دهــل رشــتههای
زنجیــر را بــه پشــت خــود میکوبــد.
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کجوریان

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

قلــک شــکنی از آیینهــای ویــژه مــاه محــرم
اســت کــه هرســاله همزمــان بــا آغــاز ایــن
مــاه در برخــی شــهرهای اســتان برپــا میشــود.
مراســم بــا پهــن کــردن پارچههــای ســبز در
وســط حســینیه ،چیــدن قلکهــا و بــا نشســتن
افــراد بــزرگ و کوچــک دور ایــن پارچــه شــروع
میشــود کــه در ابتــدای دو قلــک ســفالی
توســط پیــر غالمــان شکســته و مابقــی قلــک
پالســتیکی توســط مــردم پــاره میشــود و
شــروع بــه شــمارش نــذورات جمعآوریشــده
میکننــد.
طبــق ایــن آییــن ســنتی هرســاله از شــب اول
محــرم تــا اربعیــن حســینی بــه مــدت  4روز
قلکهایــی بــرای نــذورات و کمکهــای
مردمــی بیــن اهالــی توزیــع میشــود و
کمکهــای مردمــی صــرف نــذورات خــرج
شــب هفتــم مــاه محــرم و هزینههــای جــاری
میشــود.
همزمـان بـا محـرم آیینهای عـزاداری و سـنتی
مازندرانیهـا کـه بیانگـر عشـق و ارادتشـان بـه
ساالر شـهیدان اسـت اوج میگیرد و قلک شکنی
از آیینهـای ویـژه مـاه محرم اسـت که هرسـاله
همزمـان بـا آغـاز ایـن مـاه در برخـی شـهرهای
اسـتان برپا میشـود.
lقلک شکنی ،آیین عاشورایی مازندران
قلــک شــکی از رســوم عاشــورایی اهالــی بربری
محلــه شهرســتان قائمشــهر بــوده کــه از هشــت
ســال پیــش تاکنــون رواج داشــته و هرســال
باشــکوهتر از ســال قبــل برپــا میشــود و ایــن
آییــن امســال نیــز همزمــان بــا شــب اول مــاه
محــرم بــا حضــور مداحــان ،پیــر غالمــان و
عــزاداران حســینی برگــزار شــد.
مــردم مازنــدران از دیربــاز در دهــه محــرم و
عاشــورای حســینی بــا توجــه بــه ویژگــی هــای

اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق مختلــف ،با شــیوه
هــای گوناگــون بــه ســوگواری و عــزاداری مــی
پردازنــد و یکــی از شــیوه هــای متــداول اجــرای
برنامــه هــای آیینــی و ســنتی نظیــر قلــک
شــکنی و نخــل گردانــی اســت.
lلزوم ترویج آیین های سنتی عزاداری
تاکیــد همــه کارشناســان و مبلغــان مذهبــی
همزمــان بــا شــروع مــاه محــرم ،پرهیــز از
بدعــت هــا و توجــه بــه آییــن هــای ســنتی
عــزاداری در مــاه محــرم اســت و حجتاالســام
ناصرشــکریان مدیــرکل تبلیغــات اســامی
مازنــدران ضمــن عــرض تســلیت فرارســیدن
مــاه محــرم اظهــار داشــت :مــاه محــرم ،و
عبرتهــای قیــام ســرور و ســاالر شــهیدان
حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع) یــک فرصــت
مناســب و اســتثنایی بــرای بصیــرت افزایــی
جامعــه ،تبییــن توطئههــا و دسیســههای
دشــمنان و چگونگــی مقابلــه بــا آنهاســت.
حجتاالســام شــکریان در ادامــه تصریــح کرد:
مبلغــان در ســخنرانیها و ســایر برنامههــای
عــزاداری ســاالر شــهیدان در ایــام مــاه محــرم،
در محتــوا بخشــی ســخنرانیهای خــود اهتمــام
بیشــتری داشــته باشــند.

ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در ادامــه ضمــن
تأکیــد بــر اینکــه دنیــای اســام و جامعــه
اســامی امــروز نیازمنــد انتقــال ارزشهــا و
مفاهیــم نــاب عاشــورا و اهــداف متعالــی امــام
حســین(ع) و یــاران باوفایــش اســت خاطرنشــان
کــرد :ارائــه و معرفــی الگوهــای صحیــح و نمونه
فرهنــگ اســامی و آثار متنــوع فرهنگــی دینی،
نرمافزارهــای مذهبــی ،تبییــن شــیوههای
صحیــح عــزاداری حضــرت سیدالشــهدا(ع) و
روشــنگری مــردم جامعــه مهمتریــن برنامههــا
بــرای تبییــن عبرتهــای عاشــورایی اســت.
ســردار محمــود میرفیضــی فرمانــده انتظامــی
مازنــدران نیــز مــاه محــرم را بهتریــن و
مهمتریــن عامــل کنتــرل آســیبهای
اجتماعــی در جامعــه عنــوان کــرد و افــزود:
محــرم بــه تنهایــی بــا توجــه بــه فرهنگهــا
و مراســمهایی کــه برگــزار میشــود موجــب
کنتــرل آســیبها میشــود بــه طوریکــه
مشــاهده شــده در ایــن مــاه ورودی پروندههــای
جرائــم از قبیــل ســرقت ،انــواع نــزاع و  ...در
محاکــم کاهــش داشــته اســت کــه اینهــا
همگــی از تاثیــرات ایــن مــاه اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران ،بــا اعــام
اینکــه ناجــا همــگام بــا مــردم ،هیــات هــا و همه
کــه میخواهنــد ایــن حماســه باشــکوه را برگــزار
کنــد ،همــراه اســت ،یــادآور شــد :حرکتهــای
ســنتی عاشــورا و محــرم شــامل پیــام؛ ایثــار،
شــهادت ،جهــاد و ترجمــان اســام نــاب
محمــدی اســت.
میرفیضــی ،اظهــار کــرد :قیــام امــام حســین (ع)
نــه بــرای بــی آبــی و نــه اســارت اهــل بیــت بود
بلکــه بــه خاطــر وضعیــت امــروز مــا بــود و امــام
حســین (ع) از خــود گذشــت تــا بــه مــا بگویــد
کــه اگــر میخواهیــد پیــرو مــا باشــید چــه کاری
بایــد انجــام دهیــد.
وی ،بــا بیــان اینکــه مــا در اســتان وظایفــی
بــر عهــده داریــم ادامــه داد :در هیئــات

و مراســمهای ســوگواری حســینی بــه
موضوعاتــی همچــون جنــگ نــرم ،عفــاف و
حجــاب و دیــن زدایــی در خــال ذکــر مصیبــت،
ســخنرانی روســای هیئــات و ...پرداختــه شــود.
lبیــرق هــای عــزا در مازنــدران
برافراشــته شــد
از پرچمهــای یــا حســین (ع) و یــا ابوالفضــل
(ع)برافراشــته بــر فــراز درب مغازههــا،
تکیههــا و مســاجد و  ...میتــوان قصــه عشــق
دیرینهشــان را بــه ســاالر دلهــا خوانــد و اینــک
محــرم را بهان ـهای قــرار دادهانــد تــا نامشــان را
دوبــاره در لیســت ارادتمنــدان بــه اهلبیــت
ثبــت و ضبــط کننــد.
چادرهــا ،تکیههــا و ایســتگاههای صلواتــی
در گوشــهکنار شــهر بناشــده اســت ،مــردم
جنبوجــوش خاصــی بــه خــود گرفتهانــد و
عشــق بــه امــام حســین (ع) سینهبهســینه و
نســل بــه نســل بــه آنــان منتقلشــده و اکنــون
میــراث دار عشــقی کهــن شــدهاند.
بچههــا زنجیــر بــه دســت بــا ســربند یــا حســین
(ع) و یــا ابوالفضــل (ع) بهســوی مســاجد و
تکایــا روانــه میشــوند ،چراکــه از زمانــی کــه
چشــمباز کردهانــد هرســاله نــام حســین (ع)
را بــر زبــان و دل جــاری کردهانــد و الالیــی
کودکانهشــان نیــز عشــق بــه ایــن خانــدان
بــوده اســت.
وقتــی وارد شــهر میشــویم ،در گوشــه و کنــار
شــهر ،مــردم بــا خانوادههایشــان بهســوی
مســاجد و دســتههای عــزاداری میرونــد و
در گوشــهای نیــز جوانانــی بــه چشــم میآینــد
کــه ایســتگاههایی بــه پــا کردهانــد و چایــی
و شــربت بــا ذکــر صلــوات توزیــع میکننــد.
بهراســتی ایــن چــه شــورش و چــه عــزا و چــه
ماتــم اســت ،و ایــن " حســین " کیســت کــه
یکــدل نــه بلکــه یــک جهــان دل عاشــق و
شــیدای او هســتند.
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گلستاندرقدیمیترین
موقوفهاش به استقبال
از محرم می رود

مونا
محمدقاسمی

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

روزهــا یکبهیــک از پــی هــم میگذرنــد و محــرم؛ مــاه خــون
و قیــام ،مــاه حماســه ،شــجاعت ،جوانمــردی و امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر از راه مــی رســد .شــهر رخــت ســیاه برتــن مــی کند
وحســینیه هــا ،مســاجد ،امامــزادگان و بقــاع متبرکــه بــه عــزاداری
ســید و ســاالر شــهیدان میپردازنــد.
در اســتان گلســتان برنامـهای بــا عنــوان اســتقبال از محــرم وجــود
نداشــت ،امــا اکنــون بــه مــدت ســه ســال اســت کــه امامــزاده
روشــن آبــاد مراســمی بــرای ورود بــه محــرم برنامــه ریــزی
میکنــد .ایــن برنامــه در عصــر آخریــن پنجشــنبه مــاه ذی الحجــه
در امامــزاده روشــن آبــاد باحضــور اقشــار مــردم و هیئتهــای
مذهبــی برگــزار میشــود.
از شــهر گــرگان کــه بــه ســمت شــهر کردکــوی حرکــت کنیــد
بعــد از  ۱۵کیلومتــر بــه امامــزادهای میرســید بــه نــام «روشــن
آبــاد» کــه در میــان بــاغ و قبرســتانی بــه مســاحت حــدودی هفت
هکتــار بــه همیــن نــام واقــع شدهاســت .نــام قبلــی ایــن امامــزاده
«روشــنوا» بــوده و مــردم بیــش از  ۲۵روســتای اطــراف گــرگان
و کردکــوی از آن محوطــه بــرای قبرســتان عمومــی اســتفاده
میکننــد.
بنــای امامــزاده ،بســیار قدیمــی و از نظــر فنــون معمــاری زیبــا و
توجــه اســت .پــان آن هشــت ضلعــی بــا فضــای داخلــی
قابــل ّ
مربّــع شــامل رواق و حــرم چهــار گــوش اســت کــه مصالــح اصلی
ن از آجــر ،گــچ ،خــاک و آهــک تشــکیل شــده اســت.
آ
ســاختمان اصلــی ایــن بنــا یادگارقــرن نهــم هجــری قمری اســت
و مقبــره ایــن امامــزاده متعلــق بــه فــردی بــه نــام عبــداهلل از
بســتگان امــام موســی کاظــم (ع) اســت.

درهــای ایــن بنــا از چــوب کاج ســاخته شــده و بــا آیــات قــرآن بــه
شــکل زیبایــی کنــدهکاری شــده بــود امــا در حــال حاضــر اثــری از
آن هــا نیســت.
ایــن بنــا در نتیجــه تعمیــرات دورههــای بعــد بــه ظاهــر جدیــدی
درآمدهاســت .صنــدوق روی مرقــد تاریــخ  ۸۷۵هجــری قمــری
را نشــان مــی دهــد و اســتاد حاجــی عبــداهلل بــه خــط رقــاع بــه
عنــوان نــام ســازنده بــر رویــش حــک شدهاســت.
بنــای امامــزاده روشــن آبــاد تحــت شــماره  ۳۵۸بــه ثبــت تاریخــی
رسیدهاســت .قدیمیتریــن وقفنامــه موجــود در اســتان گلســتان
متعلــق بــه امامــزاده عبــداهلل و فض ـلاهلل روش ـنآباد اســت .ایــن
وقــف در مــاه ذیقعــده ســال  ۹۰۰هجــری قمــری انجــام شــده و
واقــف آن «امیــر ســید رضیالدیــن» اســت.
در کنــار ایــن امامــزاده مــزار علمــا «از جملــه مقبــره آیــتاهلل
روشــنی یســاقی» و مــزار بیــش از ۱۴۰شــهید گرانقــدر و یــک
شــهید مدافــع حــرم نیــز وجــود دارد.
حجــت االســام محمدرضــا اصحابــی ،عضــو هیئــت امنــا و
مســئول مرکــز فرهنگــی امامــزاده روشــن آبــاد به تشــریح مراســم
اســتقبال از مــاه محــرم پرداخــت و اظهــار کــرد :در ایــن مراســم
ســه پرچــم ســیاه بــه شــکل نمادیــن بــه چــوب کشــیده و بــا
تشــریفات خــاص خــود توســط ســادات یــا پیرغالمــان بــرروی
دســتان حمــل و مــردم نیــز بــا شــور وهیجان شــروع بــه عــزاداری
میکننــد ،مــداح نیــز در جایــگاه اقــدام بــه نوحــه خوانــی ومرثیــه
ســرایی میکنــد.
اصحابــی افــزود :بعــد از یــک یــا دو برنامــه متنــوع از جملــه اجرای
ســرود ،دکلمــه و خیــر مقــدم گویــی ،رزم نــوازان ارتــش برنامــه
هــای خــود را اجــرا میکننــد؛ ســپس دســتور برافراشــتن پرچــم

صــادر و بــا نــدای لبیــک یــا حســین حضــار پرچــم را بــه احتــزاز
در میآورنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مراســم در ایــن دو ســاله مــورد اســتقبال
قرارگرفتــه اســت ،گفــت :امیدداریــم ایــن مراســم بــه عنــوان یــک
ســنت مانــدگار در اســتان گلســتان اجــرا شــود.
مســئول مرکــز فرهنگــی امامــزاده روشــن آبــاد در ادامــه بــه
تشــریح دیگــر برنامههــای مــاه محــرم در ایــن امامــزاده پرداخــت
و اظهــار کــرد :در روز تاســوعا چنــد هیئــت از روســتای نودیجــه
بــرای عــزاداری در امامــزاده حضــور پیــدا مــی کننــد؛ امــا روز
عاشــورا  ۱۲هیئــت از  ۱۲روســتا از صبــح تــا ظهــر بــه ترتیــب وارد
امامــزاده میشــوند و عــزاداری میکننــد.
اصحابــی گفــت :در ایــن روز نمــاز ظهــر عاشــورا در مســجد خوانده
میشــود و بــرای یــک هــزار نفــر نیــز غــذا پخــت میشــود؛
البتــه ایــن مراســم بــرای روزهــای اربعیــن و  ۲۸صفــر نیــز بــه
همیــن منــوال برگــزار مــی شــود.
وی افــزود :در ایــن امامــزاده برنامههــای متنــوع فرهنگــی زیــادی
برگــزار میشــود از جملــه برگــزاری مراســم تحویــل ســال کــه
بســیار پرشــور و باشــکوه بــا حضــور ســه هــزار نفــر از مــردم برگزار
میشــود.
اصحابــی ادامــه داد :یکــی دیگــر از مراســم هــای باشــکوه ایــن
امامــزاده برگــزاری مراســم «  ۱۴بــه در» بــا ســابقه تاریخــی ۱۰۰
ســاله اســت .در گذشــته مــردم در ایــن روز بــازاری راه میانداختنــد
و هــر فــردی هرچــه بــرای فــروش داشــت بــه ایــن مــکان مــی
آورد.
وی تصریــح کــرد :در روســتاهای اطــراف امامــزاده طائفــه ای از
کشــور هنــد مشــهور بــه «گــودار» زندگــی مــی کننــد کــه در ایــن
روز چــه از اســتان گلســتان و چــه از ســایر شهرســتان هــا ایــن
طائفــه بــرای دیــد و بازدیــد خــود را بــه ایــن امامــزاده میرســانند
و برنامــه هایــی از قبیــل ُکشــتی ،پخــت غــذا و  ...هــم برگــزار مــی
کننــد.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان در رابطــه بــا برگــزاری
مراســم اســتقبال از محــرم در امامــزاده روشــن آبــاد اظهــار کــرد:
در زمانهــای گذشــته چنــد روز قبــل از محــرم فضــای مســاجد
و محلههــا بــوی عــزاداری میگرفــت ،امــا حــال شــاهدیم کــه
بعــد از گذشــت یــک هفتــه از محــرم مکانهــا ســیاهپوش و بــه
نوعــی آغــاز محــرم همگانــی میشــود امــا برگــزاری ایــن مراســم
در امامــزاده روشــن آبــاد نویــد بخــش بازگشــت بــه روزهــای
گذشــته اســت.
حجــت االســام ســیف اهلل ســهرابی همچنیــن بــه برگــزاری
تجمــع بــزرگ لبیــک یــا حســین (ع) در امامــزادگان گلســتان
بــا نــام بصیــرت عاشــورایی اشــاره کــرد و گفــت :در بیــش از
 ۶۰بقعــه متبرکــه برنامــه بصیــرت عاشــورایی برگــزار خواهــد
شــد ،همچنیــن برنامــه لبیــک یــا حســین (ع) در روز دوم محــرم
بــا حضــور عــزادارن حســینی در امامــزادگان و مســاجد گلســتان
برگــزار خواهــد شــد .
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محمدحسن
مقدمنیا

ایــن شــاید رمــز مانــدگاری عــزاداری حضــرت
عبــاس(ع) باشــد کــه امــروز جوانــان بعــد از یــک
هــزار و ۳۷۰ســال پــس از واقعــه کربــا همچنــان
در رثــای آن ناالننــد.

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

مــردم شــاهرود عصــر آدینــه و همزمــان بــا
پنجمیــن روز از مــاه محــرم میهمــان خانــه اهــل
بیــت(ع) بودنــد آن هــم در ســوگواره ای بــه نــام
«یاعباس-یاعبــاس» ،وعــده گاهشــان هــم تکیــه
بــازار ،روایتگــر کهنتریــن خاطــرات عــزاداری
مــردم ایــن دیــار ،کــه امســال نیــز ماننــد ســنوات
پیشــین شــاهد حضــور هــزاران تــن از عاشــقان
نهضــت حســینی(ع) بــود.
تکیــه بــازار شــاهرود امــروز میزبــان عاشــقانی بــود
کــه یکصــدا لبیــک یــا حســین(ع) ســر مــی دادنــد
تــا آغازگــر مراســمی باشــند کــه قدمتــش را بــه
بیــش از ده هــا ســال مــی رســد.
بــا جمــع شــدن هیئتهــای مذهبــی ،تکیــه بــازار
شــاهرود رنــگ و بــوی وصــف ناشــدنی بــه خــود
مــی گیــرد .کــم کــم صــدای نالــه مــردم همنــوا
مــی شــود بــا نالــه طفــان اباعبــداهلل الحســین
(ع) و صــدای «ای عمــو آب چــه شــد» در صحــن
تکیــه مــی پیچــد .بــا ورود علــم مســاجد و تکایــای
محلــه بیدآبــاد شــاهرود مراســم رســمیت مــی یابد.
از دیــر بــاز زنــان در قســمت بــاالی ایــن تکیــه
مســتقر مــی شــدند و مــردان هــم در میــان گــودی
دوار تکیــه کــه انســان را بــه یــاد گــود زورخانــه می
انــدازد .ســقف تکیــه هــر ســاله در آســتانه محــرم
طبــق آئینــی ســنتی «پــوش» بــا چــادر پوشــیده
مــی شــود و همــه چیــز آمــاده بــرای برگــزاری
مراســم «یاعبــاس» مــی شــود.
مــردان میــان گــود دوار مــی ایســتند چرخــش
جمعیــت ســینه زنــان آغــاز مــی شــود و کــم کــم
ماننــد قطــاری ســرعت مــی گیــرد و ایــن چرخــش
عارفانــه عاشــقان حســین(ع) تــداوم مــی یابــد
تــا همــه بــرای مراســم یــا عبــاس آمــده شــوند
مراســمی کــه پــس از بــه هــم پیوســتن جمعیــت
در بیــرون از تکیــه و در مســیر ســنتی نخــل گردانی
شــاهرود برگــزار خواهــد شــد.
«lیاعبـاس یا عبـاس» در پهنه آسـمان
شـهر معلمـان دیـن و اخالق مـی پیچد
در میانــه ایــن ملغمــه عرفانــی از نــور ،شــور ،نوحه و
نــوا ،دود اســپند و اشــک ماتــم چــه زیبــا مــی تــوان
نوشــت از حالــت مــردان و زنانــی کــه زیرلــب یــا
حســین(ع) ســر می دهنــد و خــود را برای عــزاداری
حضــرت عبــاس(ع) آمــاده مــی کننــد مراســمی
کــه بــه صــورت نمادیــن خبــر از حضــور حضــرت
ابوالفضــل(ع) ،قمر بنــی هاشــم در کنار مــوال دارد و
بــه نوعــی شــاهرودی هــا آن بزرگــوار را بــرای نبرد
فــردا و روزهــای بعــد ،بدرقــه مــی کننــد.
«یاعبــاس» را بســیاری اوج عــزاداری در شــاهرود
مــی داننــد .نخســتین شــعاع دایــره ســیاه پوشــان
در تکیــه بــازار ،آغازگــر مراســمی اســت کــه شــاید
نظیــرش را کمتــر در مناطــق دیگــر کشــور بتــوان
دیــد.

دایــره جمعیــت ســینه زنــان کــم کــم بــه خطــوط
مــوازی بــدل مــی شــود و هــر کــس دســت در
کمــر دیگــری پــای کوبــان بــر ســینه مــی زنــد
و در پاســخ مــداح کــه مــی گوید«ســر از تنــش
جــدا شــد» همــه یکصــدا فریــاد مــی زننــد...
«یاعبــاس ،یــا عبــاس »...و همنــوا بــا ذکــر «یــا
عبــاس» ســیاه پوشــان ،ســیل عاشــقان بــه امــام
حســین(ع) و حضــرت ابوالفضــل(ع) مســیر نخــل
گردانــی را تــا بــاالی محلــه طــی مــی کننــد.
lلــرزه زمیــن زیــر پــای عاشــقان
حســین(ع)
بســیاری یــا عبــاس را بــه خاطــر نحــوه گرفتــن
کمــر اشــخاص و بلنــد کــردن پــا و کوبیــدن آن
بــر زمیــن در کشــور منحصــر بــه فــرد مــی داننــد.
برخــی مــی گوینــد عــزاداران بــا ایــن حرکــت
اعــام مــی کننــد کــه ای دشــمن نــادان ،مــا پــای
کوبــان بــه اســتقبال «شــهادت» مــی آییــم ،اینجا،
امــروز ،یاعبــاس گویــان ،گــوش فلــک را کــر مــی
کنیــم چــون عاشــق اباعبــداهلل و یارانــش هســتیم.
کارگــردان فیلــم هــای مســتند اهــل همــدان کــه
نظــاره گــر شــور و شــوق مــردم اســت در خصــوص
ایــن مراســم مــی گویــد :ســومین بــار اســت بــه
شــاهرود مــی آیــم .مســتندی مــی ســازم بــه نــام
طوطــی شــکرخوان ،کــه اشــاره اش بــه نوحــه
معــروف اهالــی شــاهرود اســت کــه پــای نخــل،
خوانــده مــی شــود،
وی کــه خــودش را میرطالبــی معرفــی مــی کنــد
معتقــد اســت مراســم یاعبــاس بــه نوبــه خــود
منحصــر بــه فــرد اســت چــرا کــه نحــوه ســینه
زنــی آن بــا ســایر شــهرهای ایــران بســیار متفــاوت
اســت.
میرطالبــی مــی گویــد :زمانــی کــه جمعیت با شــور
از تکیــه خــارج مــی شــوند ماننــد مــوج خروشــانی
هســتند کــه هیــچ کــس و هیــچ چیــز جلودارشــان
نیســت .حتــی در قــاب دوربیــن مــی تــوان لــرزش
زمیــن را زیــر پــای ایــن مــردم حــس کــرد آن
لحظــه قلــب هــر انســانی بــه طپــش مــی افتــد
«ایــن حســین(ع) کیســت کــه عالــم همــه دیوانــه
اوســت» و فکــر کنیــد کــه ثبــت ایــن لحظــات در
اینجــا چــه احســاس خــوب و غــرور آفرینــی دارد.
lاشــک و آه بــر چهــره مــردم شــاهرود
نقــش مــی بنــدد
حــاج حســین جاللــی از پیرغالمــان محلــه بیدآبــاد
در بــاره ایــن رســم کهــن مــی گویــد :آئیــن «یــا

عباس-یاعبــاس» از زمــان قاجــار در شــاهرود
برگــزار مــی شــد امــا در برگــزاری آن چنــد ســالی
وقفــه افتــاد تــا اینکــه مــردم بازهــم در دوران
پهلــوی نخســت ایــن مراســم را زنــده کردنــد .امــا
بازهــم از طــرف دولتــی هــا بــا آن مخالفــت شــد
ولــی ســرجمع بایــد گفــت قریــب بــه  ۱۰۰ســال
اســت کــه ایــن مراســم در فرهنــگ شــاهرود
ریشــه دوانــده و پیــر و جــوان ،زن و مــرد بــرای
حضــور در آن از گوشــه و کنــار کشــور گردهــم مــی
آینــد .امــروز اینجــا خانوادههــای شــاهرودی هــای
مقیــم دیگــر شــهرهای کشــور حضــور دارند کــه از
عســلویه تــا مشــهد بــرای شــرکت در ایــن مراســم
خــود را بــه شــاهرود مــی رســانند.
ایــن پیرغــام توضیــح مــی دهــد :یاعبــاس بــرای
شــاهرودی هــا از آن رو مهــم اســت کــه اوج
عــزاداری سیدالشــهدا(ع) محســوب می شــود روزی
اســت کــه عــزاداران اصطالحــا عــزاداری خــود
را یــک کاســه مــی کننــد .وقتــی دســت در کمــر
یکدیگــر بــه نوحــه مرکــزی و واحــدی پاســخ مــی
دهنــد ،وحــدت بیــن مــردم و محــات مختلــف را
تقویــت مــی کننــد لــذا ایــن حفــظ وحــدت کــه بــه
نظــر مــن یکــی از فلســفه هــای عاشــورا اســت ،بــا
ذکــر «یــا عبــاس» طنیــن انــداز مــی شــود.
«lیــا عبــاس» بهانــه ای بــرای
گردهمایــی عظیــم شــاهرودیها
ایــن خــادم اباعبــداهلل(ع) مــی گویــد :یــا عبــاس
همــه را بــه ســوی تکیــه بــازار مــی کشــاند .زمانــی
کــه شــاهرود ۲۰هــزار نفــر نیــز جمعیــت داشــت
تمــام عاشــقان اباعبــداهلل(ع) در ایــن تکیــه کوچک
باســتانی جمــع مــی شــدند امــروز هــم کــه ایــن
شــهر بالــغ بــر ۱۵۰هــزار نفــر جمعیــت دارد بــاز هم
همــه گــرد هــم زیــر یــک ســقف جمــع می شــوند
گویــی صاحــب عــزا ،خــود عنایتــی ویــژه بــه مردم
دارد کــه در ایــن بیــن کســی آســیب نمــی بینــد.
جاللــی بیــان مــی کنــد :ســینه زنــی در دســته یــا
عبــاس فــرم و مــدل خاصــی دارد کــه گمــان نمــی
کنــم غیــر شــاهرودی هــا بتواننــد در میانــه میــدان
طاقــت بیاورنــد ،ایــن ریتــم ســینه زنــی بســیار تند،
بــا حرکــت رو بــه بــاالی پاهــا اســت کــه ســرعتی
خــارق العــاده دارد و در ایــن میــان اگــر لحظــه ای
کمــر شــخص مجــاور را رهــا کنــی ممکــن اســت
بــر روی زمیــن بیفتیــد و آســیب ببینیــد.
وی همچنیــن بــا اعتقــاد بــر اینکــه یــا عبــاس
برکــت را بــه شــهرمان مــی آورد و مــردم ارادت
خاصــی بــه آن دارنــد ،تصریــح مــی کنــد:

lنذر «یا عباس» دارم
یکــی از شــهروندان شــاهرودی مقیــم تهــران نیــز
در خــال آئیــن ســنتی یاعبــاس مــی گویــد :مــن
نــذر دارم تــا هــر ســال بــا پــای برهنــه در دســته
یاعبــاس شــرکت کنــم و ایــن نــذرم بــه خاطــر
شــفای فرزنــدم اســت همچنیــن شــب در اطعــام
عــزاداران حســینی نقشــی دارم کــه بــه آن افتخــار
مــی کنــم .امــروز یازدهمیــن ســال اســت کــه ایــن
نــذر را انجــام مــی دهــم.
ســید محمدرضــا میرقاســمی مــی گویــد :وقتــی
در دســته یاعبــاس هســتی و در تکیــه بــازار و
بــر مســیر خیابــان صدوقــی بــر ســر و ســینه
مــی زنــی و پاســخ مــداح را بــا نــوای دلنشــین
«یاعباس-یــا عبــاس» مــی دهــی ،انــگار از همــه
چیــز فــارغ شــده ای انــگار ســبک مــی شــوی
و از همــه تعلقــات دنیایــی رهایــی مــی یابــی،
بــه قــول همســرم اینجــا ماننــد دوش آبــی مــی
مانــد کــه چــرک هــای دنیــوی را مــی شــوید آن
هــم بــا اشــک خــودت و عنایــت آقــا ابــا عبــداهلل
الحســین(ع) و مــن خوشــبختم کــه ایــن فرصــت را
دارم تــا ایــن چنیــن عــزاداری کنــم.
دیگــر شــهروند شــاهرودی دربــاره ایــن مراســم
ســنتی مــی گویــد :هرچــه از خــدا عمــر گرفتــه ام
و بــه لطــف او بــه ایــن مراســم مــی آیــم و نکتــه
قابــل توجــه آن برایــم ایــن اســت کــه همه مــردم،
خودشــان در محلــه و روســتای خــود تکیه ،مراســم،
ســینه زنــی و اطعــام دارنــد امــا بــه مراســم یــا
عبــاس مــی آینــد تــا یکــی بــه شــکوه این مراســم
بیافزاینــد و دیگــر ،روحشــان را بــا یــاد حضــرت
عبــاس(ع) جــا دهنــد.
lســیل جمعیــت عاشــقان آل اهلل تمامی
نــدارد
کــم کــم بــه انتهــای مســیر دســته یــا عبــاس مــی
رســم آنجــا کــه همیشــه در زمــان کودکــی بــر
دوش پــدر و یــا آغــوش مــادر حرکت بســیار ســریع
مــردان عــزدار را مــی دیــدم.
بــا رســیدن جمعیــت بــه بــاالی محــل عــزاداری
ســید الشــهدا(ع) کــم کــم مراســم بــه پایــان خــود
نزدیــک مــی شــود .در راه بازگشــت پاهــای برهنــه
زخمــی دههــا نفــر از عاشــقان حســین(ع) اســت که
نظرهــا را بــه خــود جلــب مــی کنــد .عزادارانــی
کــه معتقدنــد مــوال دههــا زخــم را بــر جــان و روح
تحمــل کــرد و مــن اگــر نتوانــم درد یــک تــاول بــر
کــف پایــم را تحمــل کنــم ،چــه کســی هســتم؟
در بازگشــت مــادر شــهید میررحیمــی بــا مــن
هــم قــدم مــی شــود .وی مــی گویــد :فرزنــد
شــهیدم بــه ایــن آئیــن ارادت خاصــی داشــت
در عملیــات محــرم زمانــی کــه حضــور داشــت
لحظــه لحظــه نامــش را بــر لــب مــی آوردم و
یــا عبــاس(ع) مــی گفتــم امــروز ســی ســال از
آن تاریــخ مــی گــذرد و مــن همچنــان جــای
خالــی او را در دســته یاعبــاس حــس نمــی کنــم
چــون هرجــا ســر مــی گردانــم شــهیدم را مــی
بینــم چــرا کــه اینجــا امــروز نــام شــهید امــام
حســین(ع) بــرده مــی شــود.
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محرمدرمیاناقوامایرانی؛ازاینجاتاکربالیک«یاحسین»فاصلهاست
حکایــت محــرم و اقــوام ایرانــی روایــت عاشــورای
حســینی بــا زبــان و لهجههــای مختلــف اســت؛ دور
و نزدیــک و شــهر و روســتا نــدارد ،حــرف و کالم
یکــی اســت ،ازاینجــا تــا کربــا تنهــا یــک «یــا حســین»
فاصلــه اســت.

گوشــه «حســینیه اعظــم» زنجــان ایســتادهاند ،جمعیــت
هرلحظــه اضافــه میشــود ،هرســال دســتهجمعی اینجــا
قرارشــان را مــدار میکننــد .بعضیهــا از اســتانهای
دیگــر راهــی شــده انــد ،در عــزاداری امســال دنبــال حاجــت
هســتند و میداننــد هیــچ جــا مثــل اینجــا نبایــد چشـمبهراه
حاجــتروا شــدن مانــد.
صــدای نوحهخــوان بلنــد میشــود و حســینیه را بــه اوج
میبــرد« :یــل یاتــار طوفاتــن یاتــار  /یاتمــاز حســینین
پرچمــی»؛ و بهراســتی همــه بادهــا و طوفانهــا میخوابنــد
ولــی ایــن پرچــم حســین اســت کــه تــا همیشــه تاریــخ
برافراشــته خواهــد مانــد.
عزاداری حسـینیه زنجان روایتی از هشـتم ماه محـرم و «یوم
العبـاس» اسـت تـا دهـم و یازدهم محـرم که زینبیـه زنجان
هـم میزبـان عـزاداران میشـود ،اجتماعـی کـه علاوه بـر
هـزاران زنجانی مردم عزادار ایران اسلامی و حتی مشـتاقان
ایـن مراسـم را از جایجـای جهان بـه این محل میکشـاند.
راهــی غــرب ایــران میشــویم ،اینجــا دامنــه فلــک
االفــاک اســت ،دانههــای «گِل» روی صــورت عــزاداران
خشکشــده و هــر بــار بــا بارانــی نَــم میگیرنــد ،دس ـتها
کــه بــاال مـیرود و پاییــن میآیــد غبــاری از انــدوه هیئــت را
بــه اوج میبــرد و هــوای غریبــی مهمــان شــهر میشــود.
اش ـکها راه خــود را روی صــورت عــزاداران پیــدا میکننــد
ـی زینــب
و بیتــاب و بیــگاه راهــی میشــوند؛ نــوای غریبـ ِ
زینــب
ایــن بــار ِورد زبــان عــزاداران میشــود :بــرار بــرار
ِ
نالــو میکــه /گریــوه وه حــال یتیمــو میکــه اشـکها راه خــود
را روی صــورت عــزاداران پیــدا میکننــد و بیتــاب و بیــگاه
ـی زینــب ایــن بــار ِورد زبــان
راهــی میشــوند؛ نــوای غریبـ ِ
ـب نالــو میکــه /گریــوه
عــزاداران میشــود« :بــرار بــرار زینـ ِ
وه حــال یتیمــو میکــه».
اینجــا کلمــات ســوگوارند ،ســوگوار یتیمــی و اســیری
فرزنــدان دردانــه زهــرا ،و امــان از دل بیتــاب زینــب
کبری...امــان...
لرسـتانیها هـم هرسـاله بـا فرارسـیدن دهـم محـرم ،بـا
درسـت کـردن حوضچههـای گِل و گِل مالـی کـردن خـود،
عـزادار بـودن و اوج اندوه خود را برای سـید و سـرور شـهیدان
ابـراز میکننـد .آیینـی کـه فقـط در لرسـتان اجرا میشـود و
میتـوان آن را خاکیتریـن آئیـن عاشـورایی جهان دانسـت.
اینهــا تنهــا روایــت کوتاهــی از آئینهــای عاشــورایی اقــوام
ایرانــی اســت ،آئینهــای عاشــورایی کــه هرکــدام در نــوع
خــود منحصربهفــرد بــوده و تاکنــون تعــدادی از آئینهــا در
فهرســت میــراث معنــوی ایــران نیــز بــه ثبت رســیده اســت.
همچنیـن عـزاداری و سـوگواری هیئتهـای مذهبـی در
حرمهـای اهلبیـت ازجملـه حـرم مطهـر امـام رضـا(ع)،
حرم مطهـر حضـرت معصومـه(س) ،حرم حضـرت احمد بن
موسـی ،حرم عبدالعظیم حسنی ،مسـجد مقدس جمکران و...
نیـز امسـال نیز بـه ماننـد هرسـاله پرشـور برگزار میشـود.
در جـدول زیـر تعـدادی از آئینهای عاشـورایی هـر منطقه از
ایـران اسلامی آمده اسـت ،هرچند کـه تنوع آئینهـا در این
بخش به وسـعت همه روسـتاها و شهرهای کشـورمان است
و در اینجـا جـای بسـیاری از آیین ها خالی اسـت.
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برخی از آئینهای عاشورایی اقوام ایرانی
محل برگزاری

نام آئین

توضیحات

سیاهپوش شدن بزرگترین بازار
مسقف ایران

آذربایجان شرقی  -بازار تبریز

آیین عزاداری ویژه بازار تبریز به یکی از زیباترین و قدیمیترین مراسمهای عزاداری در کل کشور تبدیلشده که از هشتم تا  ۱۲محرم
برگزار میشود.

شال باغالماق

آذربایجان شرقی -ایلخچی

مراسم پخت و پخش احسان یکی از آیینهای محرمی مردم شهر ایلخچی آذربایجان شرقی است .پخت نان بهصورت سنتی یکی از
مهمترین بخشهای این آئین است که خادمان مساجد احسان را به در منزل آنها تحویل میدهند تا مریضان نیز از این سفره متبرک
بینصیبنمانند.

تخته چاالنار

آذربایجان شرقی -ایلخچی

صبح اول محرم آغازگر مراسم «تخته زنی» است ،که با درآوردن صدای دوتکه چوب همشکل در موقع صبح اعالن شروع عزای حضرت
امام حسین (ع) و شهدای کربال محسوب میشود.

طشت گذاری

آذربایجان غربی

در این آیین طشتهای آب به نشانه آب فرات بر دوش ریشسفیدان هر محله به مسجد حمل و بعد از طواف مسجد ،طشتها در جای
مخصوص خود قرارگرفته و با خواندن دعای مخصوص طشت گذاری ،پر از آب میشود که از این طشتها بیشتر عزاداران ،مقداری آب
بهعنوان تبرک و برای برآورده شدن حاجتشان برمیدارند.

آیین  ۹۰۰ساله نخل گردانی

اصفهان – نطنز

ل گردانی در دو مرحله طی تاسوعا و عاشورا انجام میشود .در شب عاشورا پیرمردان نخل را با پارچههای مشکی و عبارات یا
آیین نخ 
اباعبداهلل و ثاراهلل تزئین میکنند و ظهر عاشورا که مردم در میدان امام حسین این شهر جمع میشوند نخل وارد میدان شده و همگی بر
مصائب اباعبداهلل حسین (ع) اشک ماتم میریزند.

چاووشخوانی

اصفهان  -کاشان

یکی از رسوم عزاداری در کاشان حرکت هیئتهای مختلف از مرکز هیئت تا بازار و برپایی مراسم عزاداری در این مکان است .نخستین
دسته عزاداری که به بازار میرود ،به نام چاووش عزا است که در آخرین روز ذیالحجه یعنی یک روز قبل از شروع ماه محرم به بازار شهر
میآید و مردم را از فرارسیدن ماه محرم مطلع میکند.

شبیهخوانی

اصفهان  -نایین

مراسم شبیهخوانی و تعزیهداری روستای بافران نایین در نوع خود بینظیر و دیدنی است؛ این مراسم در روز عاشورا برگزار میشود.

شمع گردانی

اردبیل

این آئین بیش از هزار سال در اردبیل قدمت داشته و در زبان ترکی و محلی به نام “شمعپایالما” معروف است .عزاداران حسینی بعد از
هشت روز عزاداری در مساجد و خیابانها و محالت اردبیل در روزی که منتسب به علمدار رشید کربال ،حضرت ابوالفضل (ع) است اقدام به
روشن کردن شمع میکنند و در سوگ آن علمدار رشید بر سر و سینه میزنند.

تعزیهخوانی

البرز  -برغان

ر وستای بَرغان را همگان با اجرای تعزیه با قدمتی بیش از  ۵۰۰سال میشناسند بهطوریکه تعزیه در این روستا به میراثی پایدار تبدیلشده
است.

چمر

ایالم

در این مراسم آهنگ عزا بهوسیله سرنا و دهل نواخته میشود و نوحهخوانان به زبان محلی به خواندن و سرایش اشعار و آوازهایی به ذکر
دالوریها سپاه امام حسین(ع) میپردازند.

سنج و دمام زنی

بوشهر

در ماه محرم مردم به سینهزنی و عزاداری میپردازند و سینهزنها بهصورت دایره درمیآیند و نوحهخوانها نوحه میخوانند و همراه با آن
طبل و سنج و شیپور هم میزنند که معروفترین آن «دمام» است.

حرکت کاروان نمادین اسرای
کربال

تهران  -ورامین

حرکت کاروان نمادین اسرای کربال همزمان با دوازدهم ماه محرم ازجمله برنامههایی است که طی سالهای اخیر با حضور پرشور مردم در
شهرستان ورامین برگزار و به ثبت ملی نیز رسیده است.

خیمه سوزانی

چهارمحال و بختیاری

برپایی خیمه و آتش زدن آن در ایام ماه محرم و بازسازی روز عاشورا ازجمله آئینهای این منطقه از ایران است.

مشعل گردانی ،سنگزنی ،هفت
منبر

خراسان جنوبی

تاکنون  ۳۰مورد از آثار معنوی استان در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده که از این تعداد  ۱۰مورد مربوط به محرم و فرهنگ عاشورا
است.

خطبهخوانی

خراسان رضوی

در این مراسم تمامی خدمه و حفاظ آستان قدس رضوی ،جمع میشوند و شمع به دست میگیرند و مراسم خاصی در صحن انقالب با
حضور مردم و دستههای عزاداری برگزار میکنند.

صالت

خراسان رضوی

مراسم سنتی صالت که سابقه  ۳۰۰ساله در حرم مطهر رضوی دارد به معنای دعوت به عزاداری و آواز دادن برای شروع عزاهای عمومی
است که همهساله در ابتدای ماه محرم بر گلدستههای حرم مطهر رضوی برگزار میشود.

شبیهخوانی

خراسان شمالی

در دهه نخست ماه محرم شبیهخوانیهایی که در این استان برگزار میشد غالب ًا مربوط به وقایع عاشورا و روزهای نخست واقعه محرم سال
 ۶۱هجری است.

مراسم حسینه اعظم زنجان

زنجان

روز هشتم محرم یوم العباس روزی که اجتماع باشکوه و غرورآفرین شیعیان در عزای امام حسین (ع) برپا میشود اجتماعی که باشکوهترین
اجتماع حسینیان جهان محسوب میشود.

آئین سنتی «یاعباس یاعباس»

سمنان  -شاهرود

نحوه سینهزنی منحصربهفرد مردم شاهرود در آئین سنتی «یا عباس یا عباس» ،باعث مطرحشدن آن در سراسر کشور شده است چراکه
اینگونه حرکات پا ،دست و کمرگیری از عزادار ،در کمتر جایی سابقه دارد.

سقاخوانی و گلدسته گردانی

سیستان و بلوچستان

مردم سیستان از گذشته در نخستین روز آغاز ماه محرم با پوشیدن جامه سیاه و برافروختن مشعل ،چراغ و یا گلدسته با برگزاری مراسمی
بانام «گلدسته گردانی» بهعنوان آغاز قیام امام حسین(ع) به استقبال این ماه میروند.

تعزیه

قزوین

تعزیههای شهرستانهای بوئینزهرا ،تاکستان ،البرز و قزوین با برخورداری از نسخههایی اصیل ،تسلط تعزیهخوانان و بانیان آن بر اجرای
این هنرنمایشی و آیینی متمایزتر از سایر نواحی این استان و کشور هستند.

گل گیران

کردستان  -بیجار

گل گیران مراسمی است که به گفته افراد محلی از گذشتههای دور تاکنون و هرسال باشکوه خاصی در شهر بیجار برگزار میشود و
عزاداران حسینی در این روز با گذاشتن گل بر سر غربت اهلبیت امام حسین (ع) ویاران باوفایش را در صحرای کربال روایت میکنند.
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توضیحات

چهلمنبران

کرمان

مردم در روز عاشورا اعتقاددارند با روشن کردن چهل شمع در چهل محل حاجتروا میشوند.

سنت فقایت

کرمانشاه

کسانی در نقش سقا با مشکهای آب ( ُکنه) به یاد شهدای کربال در بین عزاداران و هیئات حرکت کرده و به عزاداران حسینی آب میدهند

آیین تعزیهخوانی سنتی سوق

کهگیلویه و بویراحمد

آیین تعزیهخوانی سنتی سوق که سابقه  ۱۰۰ساله در شهر سوق از توابع شهرستان کهگیلویه دارد در سال  ۹۰در فهرست میراث معنوی
کشور ثبت شد.

طوق بندان

گلستان

طوق بندان که عنوان اصلی آن ،پاطوقی است از دو بخش طوق شوران و طوق بندان تشکیلشده که به پاطوقی ختم میشود .طوقها
علمهای یک شاخه عمودی هستند که از قطعات مختلفی مانند چوب پنجمتری و یک سری قطعات برنجی و فلزی که آیات مختلف بر
روی آن حکاکی شده است ،تشکیلشدهاند.

زاره زاره

گیالن

در این مراسم که سحرگاه عاشورا اجرا میشود ،زنان و دختران به دنبال نوحهخوانی و ذکر مصیبت اباعبداهلل (ع) به همدردی با فرزندان و
زنان کاروان کربال پرداخته و یاد رنجهای آنان را در سحرگاه دهم محرم زنده نگاه میدارند.

ِگلمالی

لرستان

لرستانیها هرساله با فرارسیدن دهم محرم ،با درست کردن حوضچههای گِل و گِل مالی کردن خود ،عزادار بودن و اوج اندوه خود را برای
سید و سرور شهیدان ابراز میکنند .آیینی که فقط در لرستان اجرا میشود.

پیرعلم

مازندران

پیر علم نماد توسل به علمدار کربالست و طنین نوای مداحان دوباره در فضا میپیچد که فریاد از غریبی حسین و خاندانش سر میدهند.
همزمان با آیین پیرعلم ،بساط نذری در کلوده برپا میشود تا با آن زائرانی که به عشق امام حسین (ع) در این مراسم شرکت کردهاند،
پذیرایی شوند.

علمگردانی

مرکزی

آیین مذهبی علمگردانی توسط هیئت سادات روستای هزاوه اجرا میشود و این مراسم با بیرون آوردن علم از محل نگهداری آن در امامزاده
احمد(ع) روستای هزاوه در شب اول ماه محرم آغاز میشود.

علمشمشیری

هرمزگان  -قشم

آیین سنتی «علم شمشیری» بیش از  ۹۰۰سال در قشم سابقه دارد و علمی که خاص این مراسم در نظر گرفتهشده ،همزمان با هفتم محرم
بهطرف روستای «حمیری» در هفت کیلومتری قشم به حرکت درمیآید.

آیین سقایی

همدان

از مراسمهای شاخص عزاداری سرور و ساالر شهیدان در استان همدان برگزاری آیین سقایی است که هنوز هم در تاسوعا و عاشورای
حسینی پابرجاست و مردانی سیاهپوش و جام به دست پایبرهنه و با چشمی گریان و گلاندود با ذکری حزین به عزاداری در خیابان
میپردازند.

جوشزنی (جوش دور) ،شَ ًدهبندی
و شَ ًدهگردانی ،زنجیرزنی (جفتی)

یزد  -ابرکوه

هیئتهای عزاداری ابرکوه هرکدام هیئت زنجیرزنی مجزا دارند که در مقابل هیئتهای عزاداری آن محله همراه بانوای موسیقی سنتی
محرم ابرکوه که قبل از این به ثبت آثار معنوی رسیده است ،حرکت میکنند.
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نخلهاسیاهپوششدند«/حسینیهایران»مهیایعزاداریاباعبداهلل
نیرهشفیعیپور

دارالعبــاده یــزد که«حســینیه ایــران»
نامــی زیبنــده بــر ایــن اســتان و
مردمــان دینمــدار آن اســت ،مهیــای
برپایــی باشــکوهترین مراســم
عــزاداری اســت و در نخســتین
روزهــای محــرم ،نخلهــای ایــن شــهر
نیــز ســپاهپوش شــدند.

عزاداریهــای مــاه محــرم بــه ویــژه دهــه اول ایــن مــاه کــه
در یــزد بــا شــکوه خاصــی برگــزار میشــود و از عظیمتریــن
مراس ـمهای عــزاداری بــه شــمار م ـیرود ،یــزد را شــهره خــاص
و عــام کــرده اســت.
در یــزد کــه در همــه ایــام ســال ،بــا مناســبت و بیمناســبت،
مراســمهای روضهخوانــی اباعبــداهلل الحســین (ع) برپاســت و
هفت ـهای نیســت کــه در کــوی و برزنــی ،پرچمــی بــرای دعــوت
مــردم بــه مراســم روضهخوانــی نصــب نشــده باشــد ،در ایــام مــاه
محــرم شــور و نوایــی دیگــر برپاســت.
هــر ســال بالفاصلــه بعــد از عیــد غدیرخــم ،حســینیهها و مســاجد
بــرای مــاه محــرم آمــاده میشــوند و زن و مــرد و پیــر و جــوان
گردهــم جمــع میشــوند تــا حســینیهها و مســاجد محلههــای
خــود را غبارروبــی و نظافــت کننــد ،پرچــم ســیاه عــزا بــر در و
دیــوار آن بیاویزنــد و شــرایط را بــرای برگــزاری مراســمهای
روضهخوانــی و عــزاداری و پذیرایــی از عــزاداران اهــل بیــت (ع)
بــه ویــژه امــام حســین (ع) مهیــا کننــد.
نــه تنهــا حســینیهها و مســاجد بلکــه بــازار و کوچــه و خیابانهــای
یــزد نیــز ســیاهپوش میشــوند و همــه مــردم مهیــای برگــزاری
باشــکوهترین مراســمهای عــزاداری میشــوند.
lنخل  ۲۰۰ساله امیرچخماق سیاهپوش شد
نخلهایــی کــه در طــول ســال اســتوار و پابرجــا در مقابــل
حســینیهها و مســاجد و گاه در میادیــن شــهر ایســتادهاند ،در
ایــن ایــام ســپاهپوش و بــرای نخلبــرداری روزهــای تاســوعا و
عاشــورا آمــاده میشــوند.
در بســیاری از محلههــا ،ســپاهپوش کــردن نخلهــا بــه عنــوان
نمــاد عــزاداری یــزد ،دو روز قبــل از تاســوعا انجــام میشــود امــا
برخــی نخلهــای قدیمیتــر در روزهــای نخســتین مــاه محــرم
ســیاهپوش میشــوند.
یکــی از قدیمیتریــن نخلهــای اســتان کــه قدمتــی  ۲۰۰ســاله
دارد ،نخــل میــدان امیرچخمــاق اســت کــه بــا حضــور مــردم
ســیاهپوش شــد تــا عــزاداری در شــهر بــه صــورت رســمی در
اصلیتریــن میــدان یــزد اعــام شــود.
یزدیهــا آداب و رســوم بســیاری در ایــن مــاه دارنــد کــه برخــی
از آنهــا ایــن روزهــا هنــوز هــم اجــرا میشــود و برخــی دیگــر بــه
دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت.
طبـخ غـذای نـذری یکـی از اصلیتریـن برنامههـای عزاداریهای
یـزد اسـت و عمده نذورات یـزد ،آش گندم اسـت که یزدیهـا از آن

به عنـوان آش امام حسـین (ع) یـاد میکنند.
lســنت قدیمــی یزدیهــا در جمــعآوری نــذورات
غــذای نــذری
در گذشــته بــرای اینکــه همــه مــردم در طبــخ آش نــذری در
شــبهای مختلــف مــاه محــرم مشــارکت کننــد و اگــر فــردی
نــذری دارد ،نــذر خــود را ادا کنــد ،بــر ســر هــر کــوی و محل ـهای
دیگــی بــزرگ گذاشــته میشــد و مــردم نــذورات خــود را اغلــب
شــامل گنــدم و حبوبــات بــود در آن میگذاشــتند و متولــی نــذری
بــا ســاماندهی نــذورات و خریــد کــم و کســریها ،بســاط آش
امــام حســین (ع) را در یکــی از روزهــای مــاه محــرم برپــا میکــرد.
البتــه ایــن روزهــا ایــن ســنت بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده
و شــاید در برخــی محلههــای قدیمــی هنــوز نشــانی از آن باشــد
زیــرا شــیوههای طبــخ نــذری دیگــر ماننــد گذشــته نیســت.
از اول محـرم همه مسـاجد و حسـینیهها و تکایای یزد بدون اسـتثنا
مراسـم روضهخوانـی دارنـد و تقریبـا همـه این مراسـمها هر شـب
بـا توزیـع نذری همـراه اسـت اما اکنـون هر فـردی که نـذری دارد،
غـذای خـود را یـا در آشـپزخانه حسـینیه و مسـجد و یـا در مـکان
دیگـری طبـخ کـرده و بیـن عـزاداران توزیـع میکند.
هیئتهــای عــزاداری نیــز از چنــدی پیــش بــا برگــزاری جلســات
مختلــف آمــاده شــدهاند و روســای ایــن هیئتهــا در دیدارهــای
خــود بــا ائمــه جمعــه و مســئوالن ادارات تبلیغــات اســامی ،مــوارد
مهــم را مدیریــت خواهنــد کــرد.
lآمادگــی هیئتهــای عــزاداری بــرای برگــزاری
مراســمهای دهــه اول محــرم
از آنجــا کــه مراســمهای یزدیهــا از ســنتیترین مراســمها
اســت ،اغلــب مســئوالن ایــن اســتان بــه ویــژه امــام جمعــه یــزد
بــر حفــظ ســنتی بــودن ایــن مراســمها تاکیــد کردهانــد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد نیــز در دیــدار خــود بــا
روســای هیئتهــای مذهبــی ،شــعرای آیینــی و مداحــان اســتان
یــزد بــر حفــظ شــأن مراســمهای عــزاداری تاکیــد کــرده و
مــوارد مهــم را بارهــا در جلســات متعــدد بــه دســت انــدرکاران امــر
گوشــزد کــرده اســت.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد اظهــار داشــت :روضــه
خوانیهــا و مجالــس عــزاداری یزدیهــا بــه خاطــر ســنتی
بــودن ،نظــم و انضبــاط حاکــم بــر مجالــس و همخوانــی مــردم
بــا مداحــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و حتــی چنــد ســال پیــش
رهبــر معظــم انقــاب نیز نســبت بــه هیئتهــای عــزاداری یــزد و

برنامههــای آنهــا تفقــدی داشــتند.
حجــت االســام ســیدمحمد شــریف حســینی کوهســتانی بیــان
کــرد :هیئتهــا بــه ویــژه روســای آنهــا بایــد تــاش کننــد
ســنتی بــودن ایــن مراســم را حفــظ کننــد و بــه ســراغ برنامههــا و
ابزارهــای زائــد نرونــد و زیباتریــن و ســنتیترین شــیوه عــزاداری
کــه همــان ســینهزنی اســت را حفــظ کننــد.
وی افــزود :مداحــان نیــز تــاش کننــد اشــعار بــا محتــوا و دارای
ســندیت تاریخــی را از منابــع قابــل قبــول اســتخراج کــرده و از آنها
اســتفاده کننــد.
lاز تصاویر شهدا در حسینیهها و مساجد استفاده شود
حســینی کوهســتانی همچنیــن هیئتهــا را از اســتفاده از
تصاویــری کــه منتســب بــه ائمــه اطهــار (ع) به ویــژه امام حســین
(ع) و حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) اســت منــع کــرد و افــزود:
ایــن تصاویــر مســتند نیســت و ســاخته و پرداختــه ذهــن دیگــران
اســت و شایســته اســت بــه جــای ایــن تصاویــر از تمثالهــای
شــهدا اســتفاده شــود.
رئیــس شــورای هیئــات مذهبــی اســتان یــزد گفــت:
برنامهریزیهــای الزم بــرای برگــزاری مراســم باشــکوه در
یــزد انجــام شــده و تــاش میشــود امســال نیــز هیئتهــا بــا
هماهنگــی و نظــم مثالزدنــی خــود ،مراســمی باشــکوه در ســطح
اســتان برگــزار کننــد.
ســیدعلی فقیــه زاده عنــوان کــرد :امســال بــرای نخســتین بــار
هیئتهــای مذهبــی اســتان یــزد در روز ســوم محــرم یــک
گردهمایــی بــزرگ بــا عنــوان «حســینیه ایــران» خواهنــد داشــت
و همــه هیئتهــا بــا هــم بــا یــک مــداح و یــک برنامــه واحــد
در خیابــان قیــام عــزاداری ،ســینهزنی و نخلبــرداری میکننــد.
lتــاش بــرای برگــزاری مراس ـمهای عــزاداری در
شــأن ائمــه اطهــار (ع)
وی از مداحــان خواســت :بــا رعایــت مــوارد توصیــه شــده بــه آنهــا،
شــأن و جایــگاه مراسـمهای عــزاداری را رعایــت کننــد.
فقیــهزاده از روســای هیئتهــای مذهبــی اســتان یــزد نیــز
خواســت :ضمــن توجــه بــه اقامــه نمــاز اول وقــت در هیئتهــا
در صــورت همزمانــی برنامههــا بــا اقامــه اذان ،از ســخنرانان اثرگذار
اســتفاده کــرده و زمــان برنامهــای هیئتهــا را محــدود کننــد تــا
عــاوه بــر جلوگیــری از ایجــاد مزاحمت برای همســایگان مســاجد
و حســینیهها ،شــرکتکنندگان در مراســمها نیــز بتواننــد بــا
برنامهریــزی در مراســمها شــرکت کننــد.

آیین های عاشـورایی
NEWSAGENCY

MEHR
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اینجا«شمر»هم
عزادارحسین(ع)است

ساره نوری

تکیــه باالمحلــه روســتای بَرغــان
میزبــان عــزاداران حســینی اســت
تعزیــه خوانــی ســال هــای زیــادی
اســت کــه در ایــن روســتا انجــام مــی
شــود اینجــا اشــقیاخوانان نیــز بــرای
امــام حســین(ع) عزادارنــد.

پیرمــرد بــا قــدی خمیــده در حالــی کــه ســر تــا پــا مشــکی
پوشــیده در حــال آب دادن بــه کســانی اســت که شــاید مســیری
دور را پیمــوده تــا خــود را بــه حســینیه اعظــم بَرغــان برســانند
حســینیه ای کــه محلیهــا بــه آن «تکیــه باالمحلــه» مــی
گوینــد و یکــی از تکیــه هــای مشــهور ایــران لقــب گرفته اســت.
پیرمــرد کیســه ای پــر از لیــوان هــای یــک بــار مصــرف دور کمر
خــود بســته در دســتش تُنــگ آبــی بــزرگ اســت بــه آرامــی در
حســینه قــدم مــی زنــد و بــا محبــت بــه میهمانــان آب تعــارف
مــی کنــد.
حــاج آقــا رمضانعلــی واحــدی ســقای حســینیه اعظــم روســتای
بَرغــان  ۸۰ ،ســال ســن دارد و بیــش از  ۵۰ســال مــی شــود کــه
ســقای ایــن حســینیه اســت.
تعریــف از حــال و هــوای حســینیه بــا اشــک هــای پیرمــرد
همــراه مــی شــود همانطــور کــه اشــک مــی ریــزد از حاجــت
روا شــدن بســیاری از مــردم مــی گویــد حــاج آقــا رمضانعلــی

خاطــرات خوبــی از حســینیه اعظــم بَرغــان دارد خاطراتــی کــه
بــا حضــور زائــران حســینی پیونــدی دیرینــه دارد.
 lاعزام سقای حسینیه اعظم بَرغان به کربال
حــاج رمضانعلــی در ادامــه بــه روزی اشــاره مــی کنــد کــه در
حســینیه بــرای اعــزام چنــد نفــر بــه کربــا قرعــه کشــی شــده
در حالــی کــه بغــض راه گلویــش را بســته اســت مــی گویــد
دختــرم یکــی از خاطــرات خــوب مــن مربــوط بــه اعزامــم بــه
کربالســت آن روز کــه نامــم میــان اســامی اعزامــی بــه کربــا
بــود را فرامــوش نمــی کنــم.
وی در حالــی کــه بــا مــا صحبــت مــی کنــد بــه کار ســقایی هــم
ادامــه مــی دهــد هــر کســی کــه از آن نزدیکــی عبــور مــی کنــد
بــا چهــره پــر مهــر و محبــت حــاج آقــا رمضانعلــی مواجــه مــی
شــود و لحظــه ای بــرای خــوردن یــک لیــوان آب مــی ایســتد.
پیرمــرد ســقا مــی گویــد :از کار ســقایی راضــی ام از خدا خواســته
ام که ســقا باشــم.
در همیــن حیــن جمعیــت زیــادی در حــال
ورود بــه حســینیه هســتند از مــا مــی خواهد
کــه بــه اســتقبال زائــران تــازه وارد بــرود
خداحافظــی مــی کنــد و بــه میــان جمــع
مــی رود.
lصـدای شمشـیرها در حسـینیه
اعظـم بَرغـان مـی پیچـد
امــروز دهــم محــرم ســال یکهــزار و
چهارصــد و ســی هشــت هجــری قمــری
اســت اینجــا روســتای بَرغــان واقــع در
شهرســتان ســاوجبالغ اســت ،حســینیه
اعظــم بَرغــان ســه طبقــه دارد دو طبقــه
بــاال مختــص بانــوان اســت و طبقــه پاییــن
کــه تعزیــه در آنجــا برگــزار مــی شــود
مختــص آقایــان ،بانــوان از پشــت دیــواره
هــای مشــبک چوبــی تعزیــه را مــی بیننــد،
اولیــا و اشــقیا خوانــان در حــال آمــاده شــدن
بــرای اجــرای تعزیــه هســتند بــی تابــی در
چهــره حضــار نمایــان اســت صــدای بهــم
خــوردن شمشــیرها شــنیده مــی شــود
همزمــان بــا صــدای طبــل تعزیــه آغــاز
مــی شــود.
شمشــیر بــاالی ســر طفــان مســلم بــاال
مــی رود ،لحظــه ای بــه تصویــر کشــیدن

شــهادت ایــن دو طفــل همــراه بــا نالــه هــای عــزاداران حســینی
شــوری دیگــر بــه حســینیه برغــان مــی دهــد لحظــه ای کــه
اشــقیای ســرخ پــوش طفــان مســلم را کشــان کشــان بــه کنار
آب مــی بــرد تــا قربانــی کننــد صــدای زجــه هــای مــردم بــه
آســمان مــی رود.
وقتــی شــمر شمشــیر بــه دســت در میــان میــدان نعــره مــی
کشــد آه از نهانهــا بلنــد مــی شــود زن و مــرد پیــر و جــوان
اشــک مــی ریزنــد گویــی صحنــه عاشــورا پیــش چشمانشــان
زنــده شــده اســت اشــقیا و اولیــا بــه نوبــت اجــرا مــی کنند اشــقیا
خــوان نقــش شــمر پاییــن صحنــه نشســته اســت و اولیــا خوانان
در حــال اجــرای نقــش ،در ایــن فرصــت بــا وی گــپ و گفتــی
کوتــاه مــی کنیــم.
lاجرای تعزیه در نیویورک
حــاج حســن برکتــی  ۴۹ســال ســن دارد و  ۳۰ســال اســت
کــه تعزیــه اجــرا مــی کنــد اشــقیا خــوان اســت روی صحنــه
کــه مــی رود بــا شــقاوت هــر چــه تمــام تــر جمــات را بــه
زبــان مــی رانــد در ایــن حیــن توهیــن هــم مــی شــنود ولــی
معتقــد اســت بایــد نقــش شــمر بــا شــقاوت اجــرا شــود زیــرا
در هنــر تعزیــه اگــر نقــش منفــی قــوی نبایــد نقــش مثبــت
دیــده نمــی شــود.
از لحظاتــی مــی گویــد کــه بــه قتلــگاه مــی رود بــه گفتــه
خــودش زبانــش بــه تنــدی بــاز مــی شــود ولــی تــک تــک
ســلول هــای وجــودش یــا حســین مــی گوینــد دوســت دارد
عــزاداری کنــد ولــی اشــقیا خوانــی بــه وی اجــازه نمــی دهــد در
حیــن اجــرای تعزیــه عــزاداری کنــد.
برکتــی که نقــش شــمر تعزیــه حســینیه اعظــم روســتای بَرغان
را اجــرا مــی کنــد بــه اجــرای تعزیــه در کشــورهای آمریــکا،
انگلیــس ،ایتالیــا و فرانســه اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد :بعــد
از حادثــه یــازده ســپتامبر کــه ورود مســلمانان بــه آمریــکا بــا
مشــکل مواجــه بــود در جشــنواره ای کــه توســط شــهرداری
نیویــورک اجــرا شــد شــرکت کــرده و در آنجــا تعزیــه اجــرا
کردیــم.
وی بــه اجــرای  ۲۰روزه تعزیــه در فرانســه اشــاره مــی کنــد
و مــی گویــد :بنــا بــود در فرانســه اجــرای  ۲۰روزه داشــته
باشــیم ولــی ایــن اجــرا بــه  ۵۰روز رســید در ایــن ســفر کــه
مرحــوم عبــاس کیارســتمی نیــز حضــور داشــت مــا بــه گمانمان
کیارســتمی را می شــناختیم ایــن در حالی بــود که وی را در ســفر
بــه فرانســه شــناختیم چــرا کــه مــی دیدیــم خارجــی هــا چگونه
بــه هنــر ایــران عالقــه نشــان مــی دهنــد و هنرمنــد ایرانــی را
مــی شناســند.
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 lوقتــی نــام حســین (ع) در روزنامــه هــای
فرانســوی نوشــته مــی شــود
شــمر تعزیــه حســینیه اعظــم بَرغــان بــه حضــور بانــوی
فرانســوی اشــاره مــی کنــد کــه هــر روز بــه دیــدن تعزیــه مــی
آمــده اســت ،مــی گویــد از مترجــم پرســیدیم ایــن بانــو هــر روز
بــه دیــدن تعزیــه مــی آیــد و گریــه مــی کنــد پــس از پــرس و
جــو متوجــه شــدیم کــه ایــن بانــوی فرانســوی تاریــخ اســام را
مطالعــه کــرده اســت.
ایــن بانــوی فرانســوی بــه مــا گفــت؛ حســین (ع) پســر دختــر
پیغمبــر اســام اســت ایــن قــوم چــرا بــا پســر پیغمبــر چنیــن
کــرده انــد طفــل شــش ماهــه و زنــان و کــودکان بیگنــاه بــوده
اندبرکتــی مــی گویــد :ایــن بانــوی فرانســوی بــه مــا گفــت؛
حســین (ع) پســر دختــر پیغمبــر اســام اســت ایــن قــوم چــرا
بــا پســر پیغمبــر چنیــن کــرده انــد طفــل شــش ماهــه و زنــان و
کــودکان بیگنــاه بــوده انــد.
وی در ادامــه مــی گویــد :فــردای روزی کــه آن بانــوی فرانســوی
از تعزیــه دیــدن کــرد روزنامــه «لمونــد» فرانســه یک صفحــه را
بــه تعزیــه اختصــاص داد و در تیتــری بــزرگ نوشــت «حســین
کیســت» همیــن بــرای مــا کافــی بــود کــه نــام حســین (ع) در
قلــب اروپــا طنیــن انــداز شــود.
شــمر تعزیــه حســینیه اعظــم بَرغــان بــه فرهنــگ ســازی واقعه
عاشــورا در جامعــه تاکیــد مــی کنــد و مــی گویــد :از بچــه هــای
کوچــک روســتای بَرغــان اگــر بپرســید مســلم کیســت بــرای
شــما توضیــح مــی دهنــد کــه مســلم ســفیر امــام حســین (ع)
بــود بــه کوفــه آمــد و هانــی بــا وی بیعــت کــرد امــا کوفیــان
از وی حمایــت نکردنــد هانــی ابــن عــروه جانــش را بــرای
مهمانــش داد.
lشلیک گلوله به سوی شمر
بــه گفتــه برکتــی تعزیــه یــک هنــر ســمعی و بصــری اســت و
عشــق بــه امــام حســین (ع) باعــث مــی شــود مــردم بیــش از
چهــار ســاعت بنشــینند و تعزیــه ببیننــد بــی آنکه خســته شــوند.
شــمر تعزیــه حســینیه اعظــم بَرغــان از توهیــن هــای مــردم
بــه شــمر مــی گویــد از  ۱۸ســال پیــش حکایتــی تعریــف مــی
کنــد روزی کــه در شــهرکرد بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت مجبــور
مــی شــوند تعزیــه را در فضــای بــاز اجــرا کننــد روزی کــه یکــی
از خوانیــن شــهرکردی بــا اســب و لبــاس محلــی و تفنگــی دو
لــول بــر دوش بــرای اجــرای تعزیــه مــی آیــد و پــس از دیــدن
شــقاوت شــمر بــی اختیــار تفنــگ را بــه ســمت شــمر نشــانه می
گیــرد و گلولــه ای شــلیک مــی کنــد.
برکتــی مــی گویــد :در حــال اجــرای واقعــه شــهادت دوطفــان
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مســلم بــودم ســر اولیــن طفــل را کــه بریــدم ناگهــان صــدای
شــلیک گلولــه شــنیدم گلولــه ای کــه اگــر مــردم زیــر دســت
خــان شــهرکردی نمــی زنــد در ســینه ام جــای مــی گرفــت
وی مــی گویــد بعــد از اجــرا آن خــان بــه دیدنمــان آمــد مــا را
در آغــوش کشــید و گفــت آنقــدر نقــش شــمر را خــوب اجــرا
کــردی کــه بــرای لحظــه ای از خــود بــی خــود شــدم و دســت
بــه اســلحه بــردم.
وی ســخنان خــود را بــا ذکــر خاطــره ای از المپیــک تعزیــه ایران
بــه پایــان مــی رســاند چــون تــا دقایقــی دیگــر نوبتــش مــی
شــود و بایــد روی صحنــه بــرود مــی گویــد :در المپیــک تعزیــه
ایــران شــرکت کــرده بودیــم زمانــی کــه شــمر بــر لــب هــای
امــام حســین(ع) چــوب مــی زد مــردی قــوی هیــکل بــه مــن
حملــه کــرد مامــوران نیــروی انتظامــی وی را کنتــرل کردنــد.
lاجرای مراسم سیاه کوبی در روستای بَرغان
نوبتــش مــی شــود و بــه روی صحنــه بــاز مــی گــردد لبــاس
هــای قرمــز رنگــی بــه تــن دارد و کالهــی آهنــی بــر ســر،
شمشــیر را در هــوا مــی چرخانــد و دیالــوگ هــای شــمر را بــه
صــدای رعدآســا در هــوا جــاری مــی کنــد صــدای زنــان از
پشــت دیــواره هــای مشــبک چوبــی بــه گــوش مــی رســد
اشــک مــی ریزنــد و بــه آرامــی چــادر ســیاه خــود را روی

ســر مــی کشــند.
بیــرون از فضــای حســینیه یکــی از اعضــای هیئــت امنــای
حســینیه اعظــم بَرغــان در میــان جمعــی کــه مشــخص اســت
دانشــجو هســتند ایســتاده و توضیحاتــی ارائــه مــی کنــد ،بــه
جمعشــان محلــق مــی شــویم ،از رســومی مــی گویــد کــه در ماه
محــرم در ایــن روســتا اجــرا می شــود مراســم هــای مختلفــی از
قبیــل چــادر زنــی ،فــرش کوبــی و ســیاه کوبــی ،مــی گویــد :در
گذشــته ،چــادری بــه مســاحت یــک هــزار متــر مربــع روی دیوار
حســینه اعظــم پهــن مــی شــد کــه عــزاداران بــه دور از بــرف و
بــاران بــه عــزاداری بپردازنــد ولــی بــا قــرار گرفتــن چتــر بــاالی
حســینیه دیگــر مراســم چــادر زنــی برگــزار نمــی شــود.
بــه گفتــه محمدرضــا رحیمــی مراســم فــرش کوبــی یکــی از
اقدامــات مــردم بــرای اســتقبال از مــاه محــرم اســت بــه طــوری
کــه در ســال هــای گذشــته مــردم از یــک مــاه قبــل از شــروع
محــرم در مراســم فــرش کوبــی شــرکت مــی کردنــد ولــی ایــن
مراســم دیگــر اجــرا نمــی شــود.
وی مــی گویــد :در حــال حاضــر مراســم ســیاه کوبــان در روســتا
اجــرا مــی شــود در ایــن مراســم خانــواده هــا پارچــه هــای
ســیاهی را تهیــه مــی کننــد و بــر در و دیــوار روســتا می زننــد ،در
گذشــته نوشــته هــای روی پارچــه ها را بــا ابریشــم مــی بافتند و
وقتــی پارچــه هــا بــر در و دیــوار روســتا نصــب مــی شــد خبــر از
فــرا رســیدن مــاه محــرم مــی داد.
بــه گفتــه وی بــه لحــاظ پایــداری چــادر زنــی در حال فراموشــی
اســت و ســیاه کوبــی کامــا زنــده اســت و هــر ســاله مــردم بــا
شــور حســینی ایــن مراســم را برگــزار مــی کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حســینیه اعظــم بَرغــان واقــع در
شهرســتان ســاوجبالغ بــه تکیــه محلــه بــاال مشــهور اســت در
ضلــع شــمالی میــدان (مــزار قدیمــی) برغــان قــرار گرفتــه کــه
دارای ســه طبقــه اســت ،طبقــه همکــف یــا اول ،دارای  ۱۰حجره
و مخصــوص عــزاداران آقــا اســت .شــاه نشــین (ضلــع شــمالی
بنــا نقطــه مقابــل در) فضــای ورودی مردانــه و زنانــه ،اتــاق تعزیه
خــوان هــا ،رخــت کــن ،انبــار ،راه پلــه هــا ،تخــت تعزیــه خــوان
هــا و کــف بنــا نیــز از دیگــر فضاهــای موجــود در ایــن بنــای
تاریخــی اســت ،طبقــه اول ویــژه مــردان اســت و همچنیــن در
طبقــه دوم و ســوم معجرهــا و راهروهایی وجــود دارد کــه زنان در
آن مــکان هــا به مراســم مذهبی مــی پردازند ســاختمان حســینه
از تیرچوبــی و دیوارهــا همــه از خشــت خــام و کاهــگل هســتند و
ایــن مــکان در ســال  ۱۳۸۲بــا شــماره  ۱۰۸۲۴در فهرســت آثــار
ملــی بــه ثبــت رســید.
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بقعه«آقارودبند»پایگاهوحدتبخشعزاداریهایمحرمدردزفول

رویارجبی

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

مــاه محــرم یــادآور ایثــار و مظلومیــت اســت .مــاه ارزش هــای
واالی انســانیت ،ماهــی کــه درس از خودگذشــتگی و فــداکاری
را در مدرســه عشــق ورزی یــاد داد .ماهــی کــه گویــا آغــاز یــک
دانشــگاه بــرای بــه بــار آوردن دانشــجویانی سراســر علــم و آگاهی
اســت ،دانشــگاهی کــه اســاتید آن کــه همانــا اباعبداهلل حســین(ع)
و یارانــش هســتند ،در تمــام زمینــه هــای فرهنگــی ،سیاســی،
اجتماعــی و هنــری حرفــی بــرای گفتــن دارنــد.
بــی آبــی و عطــش ،شــهادت و لــب تشــنگی ،کربــا و
مظلومیــت ،حســین و یارانــش و یــک دنیــا عشــق و والیــت،
واژه هایــی هســتند کــه محــرم را بــه مــاه عاشــقان بــدل کــرده
و حــال ،در ایــن روزهــای غــم ،دزفــول یکدســت ســیاه پــوش
شــده اســت.
اینجــا ،تــا یــک مــاه خنــده هــا درد دارد ،لبخندهــا تلــخ ،نــگاه
هــا اشــک بــار و دل هــا داغــدار بزرگــواری اســت کــه رفــت تــا
انســانیت ،وفــاداری و شــجاعت بمانــد و ریشــه بدوانــد...
در دزفــول ،تــا یــک مــاه خنــده هــا درد دارد ،لبخندهــا تلــخ ،نــگاه
هــا اشــک بــار و دل هــا داغــدار اســتدر شهرســتان دزفــول همانند
بســیاری از شــهرهای کشــور بــرای ایــام محــرم ،آییــن هــای
عــزاداری ویــژه ای وجــود دارد کــه هــر ســاله باشــکوه تــر از ســال
گذشــته در راســتای زنــده نگــه داشــتن آییــن نیــاکان و تاریــخ
برگــزار مــی شــوند .
lحفظ آیین ها مصداق خودباوری است
عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزفــول
در ایــن بــاره اظهــار مــی کنــد :حفــظ آئیــن هــا و ســنت هــای
عاشــورایی از مصادیــق خودبــاوری و اعتقــاد قلبــی مــردم دزفــول
بــه ائمــه اطهــار اســت کــه هــر ســاله بــا شــور و اشــتیاق بــه
اســتقبال مــاه محــرم مــی رونــد.
«نجمــه مــورث نــوری» بــا بیــان اینکــه مــاه محــرم در آئیــن
مــردم ایــران ،جایــگاه واالیــی دارد و هــر منطقــه و اقلیــم از کشــور
براســاس باورهــا و اعتقــادات و برخاســته از فرهنــگ محلــی خــود
ایــن آئیــن را برگــزار مــی کننــد ،مــی افزایــد :برگــزاری مراســم
تاســوعا و عاشــورای حســینی در دزفــول نیــز دیدنــی ،پرشــور و کم
نظیــر اســت.
آئیــن عــزاداری تاســوعا و عاشــورا در دزفــول نمــاد وحــدت و
همدلــی اســتوی بــا اشــاره بــه اینکــه آئیــن عــزاداری تاســوعا و
عاشــورا در دزفــول نمــاد وحــدت و همدلــی اســت ،مــی گویــد:
آییــن هــای مذهبــی ایــام محــرم بــر اســاس یــک ســنت تاریخی
از چنــد دهــه گذشــته تــا بــه حــال در ایــن شــهر برگــزار می شــود.
مراســم عــزاداری مــاه محــرم در دزفــول یــک ســنت دیرینــه در
اعتقــادات مــردم اســت و بــر اســاس ایــن ســنت قدیمــی در دزفول
دســته جــات عــزاداری در روزهــای تاســوعا و عاشــورا عــزاداری
مــی کننــد.
مــورث نــوری ادامــه مــی دهــد :در ابتــدای مــاه محــرم در شــهر
دزفــول در هــر کــوی و بــرزن شــاهد نصــب پرچــم و کتیبــه هــای
ســیاه و مراســم آذیــن بنــدی علــم هــا و تکایــا بــا حضــور پیــر و
جــوان هســتیم و هرکــس بــه تناســب تــوان خــود خدمتــی انجــام
مــی دهــد .
وی عنــوان مــی کنــد :مراســم عــزاداری تاســوعا و عاشــورا در
دزفــول بــر اســاس یــک ســنت کهــن بــرای وحــدت بخشــی بین

دو محلــه بــه نــام حیدرخانــه و نعمــت خانــه در جنــوب و شــمال
دزفــول بــوده اســت .حــدود  ۵۳ســال پیــش مســیر عــزاداری بــه
ایــن صــورت تعییــن شــده کــه در عصــر تاســوعا و عاشــورا هیئات
عــزاداری از جنــوب دزفــول ماننــد محلههــای صحرابــدر مغربــی و
مشــرقی ،محلــه قلعــه و محلــه مســجد بــه ســمت شــمال بیایند و
مــردم محلــه حیدرخانــه کــه بزرگتریــن محلــه در دزفــول اســت به
آن مســیر میآمدنــد و از دســته جــات عــزاداری بــا نــان و خرمــا،
حلــوا ،آب ،شــربت و کلوچــه پذیرایــی میکردنــد و مــورد احتــرام
آنهــا بودنــد.
lآیین های عصر تاسوعا
عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزفــول بــا
بیــان اینکــه عصــر تاســوعا هیئــات عــزاداری مــردم از آخریــن
خیابــان بافــت تاریخــی دزفــول در جنــوب حرکــت میکردنــد و
از محلــه های «کرناســیان»« ،کتکتان»« ،ســاکیان» و «ســرمیدان
بــزرگ» بــه ســمت جنــوب برمیگشــتند ،اضافــه مــی کنــد :در
صبــح عاشــورا همیــن هیئــات جنــوب از خیابــان امــام خمینــی
میآمدنــد و از آن مســیر بــه محلــه رودبنــد نــزد مرحــوم «آقــا
ســید ســلطان علــی ســیاهپوش» معــروف بــه «آقــا رودبنــد» در
جــوار رودخانــه دز کــه میعــادگاه و نمــاد وحــدت بخــش آییــن
عــزاداری محــرم دزفــول اســت میرســیدند و ضمــن عــزاداری و
پذیرایــی از هیئــات ســینه زن و زنجیــر زن بــه ایشــان ادای احتــرام
میکردنــد.
مــورث نــوری بیــان مــی کنــد :ایــن هیئــات علمهــای خــود را کــه
شــامل یــک قطعــه چــوب درخــت اســت بــا چندیــن شــال ســیاه
و شــال رنگــی در بــاال و یــک نشــان فلــزی معــروف بــه علمکــی
آذیــن بنــدی مــی کننــد .طــول بعضــی از ایــن علــم هــا بــه ۱۲
متــر و یــا بیشــتر میرســد کــه عــزاداران آنهــا را بــه دیــواره بقعــه
آقــا رودبنــد اتصــال میدادنــد و تبــرک میجســتند.
وی تاکیــد مــی کنــد :بلنــد کــردن ایــن علــم هــا افــراد خــاص
خــود را طلــب مــی کنــد .ســپس از محلــه رودبنــد ،کرناســیان،
کتکتــان ،ســاکیان و ســرمیدان بــه ســمت جنــوب برمیگشــتند.
عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان
دزفــول در ادامــه مــی گویــد :در عصــر عاشــورا نیــز هیئــات
شــمال دزفــول کــه بیشــتر شــامل محلــه حیدرخانــه بــود؛
(کــه یکــی از آنهــا ،محلــه سیاهپوشــان بــوده کــه هیئــت
عــزاداری آن بــه انــدازه  ۲۰هیئــت محــات دیگــر اســت)

برخــی از خیابــان امــام خمینــی شــمالی و برخــی از
کوچههــای محــات کتکتــان و کرناســیان کنــار مســجد
لــب خنــدق وارد خیابــان میشــدند و بــه ترتیــب زمانــی
مســیر خیابــان امــام خمینــی شــمالی را تــا میــدان امــام
طــی میکردنــد و از آنجــا وارد خیابــان امــام خمینــی جنــوب
میشــدند و تــا میــدان مثلــث بــه ســمت خیابــان شــهید
منتظــری بــه ســمت پــل قدیــم و از همــان جــا از محلــه
معــروف بــه احمــد کــور برمیگشــتند و از خیابــان طالقانــی
غربــی وارد محلــه تاریخــی قلعــه میشــدند و هــر کــدام بــه
ســمت محلــه خــود حرکــت میکردنــد.
lبقعه «رودبند» ظرفیت مذهبی تاریخی دزفول
مــورث نــوری یــادآور مــی شــود :بقعــه متبرکــه امامــزاده رودبنــد
از بناهــای مذهبــی و تاریخــی شــهر دزفــول اســت کــه نســب وی
بــه امــام موســی کاظــم (ع) مــی رســد .نــام اصلــی ایــن امامــزاده
ســید ســلطان علــی ســیاهپوش اســت کــه در همــه ایــام ســال به
احتــرام جدشــان امــام حســین(ع) لبــاس مشــکی بــر تــن داشــته و
از ایــن جهــت بــه ســیاهپوش معــروف بــوده انــد.
وی تاکیــد مــی کنــد :وجــود چنیــن بقعــه ای کــه یــادآور احتــرام
تاریخــی مــردم دزفــول بــه امــام حســین(ع) اســت ،ظرفیتــی غنی
و هویــت بخــش در شــهر دزفــول اســت کــه هــر ســال در ایــام
محــرم بــه خوبــی از آن بهــره بــرده مــی شــود.
lمداحی به گویش دزفولی
مــورث نــوری در ادامــه مــی افزایــد :یکــی از نــکات قابل توجــه در
آییــن هــای عــزاداری دزفــول ایــن اســت کــه در برخــی محــات
دزفــول مداحــان بــه گویــش محلــی بــه مداحــی میپردازنــد کــه
نقــش مهمــی در حفــظ هویــت بومــی شــهر دارد .عــاوه بــر آن،
از ویژگیهــای اختصاصــی محــرم دزفــول نــوای «مــار رضویــی»
در عزاداریهــا اســت.
ایــن عضــو انجمــن دز پــارس در پایــان عنــوان مــی کنــد :شــور
وصفناشــدنی دزفــول در ایــام محــرم بســیاری از دزفولیهــای
ســاکن نقــاط مختلــف کشــور و خــارج از کشــور را بــه ایــن شــهر
میکشــاند ،همچنیــن ایــن تنــوع و مراســم خــاص دزفــول عــاوه
بــر جنبههــای مذهبــی و اعتقــادی کــه دارد میتوانــد دســتمایه
فرهنگــی ارزشــمندی بــرای جــذب گردشــگران بــه ایــن شــهر
تاریخــی باشــد.
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تعزیهخوانــی در جــم دارای ســابقهای
علیحسینی
طوالنــی ،بــا ویژگیهــای خاصــی
اســت و نســخههای تعزیــ ه جــم از
قدیمیتریــن هــا در کشــور محســوب مــی شــود کــه تــا
کنــون ســبک و ســیاق آن حفــظ شــده اســت.

تعزیــه بــه عنــوان رســاترین نــوای ســوزناک عــزاداری در طــول
تاریــخ ،بــا فریــاد رســا ،پــرده جهــل و ظلمــت را کنــار زده و زبــان
گویــای حــق طلبــان بــرای انتقــال پیــام نهضــت عاشــورا بــه
ویــژه در دوران ســلطه حاکمــان ظالــم و فاســد تاریــخ بوده اســت.
ایــن هنــر بیبدیل کــه بــا حماســه عاشــورا پیونــدی ناگسســتنی
دارد ،مهمتریــن و اثرگذارتریــن شــیوه نمایــش ایرانــی اســت
کــه در طــول دوران اختنــاق تاریــخ و در میانــه آواهــای جاهالنــه
ظالمــان بــا زبــان گویــا و رســای خــود ،نــوای مظلومیــت و
حقانیــت سیدالشــهدا بــرای زنــده نگــه داشــتن دیــن خداونــد را
فریــاد زده اســت.
تعزیــه از دیــدگاه اعتقــادی ،دینــی و تاریخــی ارزش فراوانــی دارد
و در دوران صفویــه و قاجــار رونــق گرفــت تــا بــه شــکل کنونــی
درآمــد.
نــوای مانــدگار تعزیــه از دوران اوج خــود در زمــان صفویــه تاکنون
قرنهــا بــر پیکــره ظلــم و جهــل مســتکبران جهــان رعشــه
افکنــده اســت و آوای مانــدگار آن ،ایــن حقیقــت را در گلــوی
ت جویــی و حقخواهــی
تاریــخ فریــاد میکنــد کــه حقیقــ 
عاشــورا در پهنــه تاریــخ جهــان امتــداد خواهــد داشــت.
lتاریخچه تعزیه در جم
در همــان زمانــی کــه تعزیــه در اوج عظمــت و رونــق خــود بــود،
یعنــی در اواســط دوران ناصــری در حــدود ســالهای  ۱۲۸۰تــا
 ۱۲۸۵هجــری قمــری در مســافرتی کــه «محمــد علــی خــان
جمــی» متوفــی  ۱۲۹۹ه .ق .بــه شــیراز داشــت بــا مراســم تعزیــه
از نزدیــک آشــنا شــد.
محمــد علــی خــان بســیار مایــل بــود کــه ایــن مراســم را بــا تمام
جزئیاتــش در جــم بــه اجــرا در آورد و ایــن شــد کــه در ســال بعــد
نســخهخوانهایی از شــیراز بــه جــم دعــوت کــرد و ایــن گــروه
شــیرازی چندیــن ســال باهزینــه وی در جــم بــه اجــرای مراســم
تعزیــه خوانــی پرداختند.
ایــن مراســم بــا اســتقبال زیــاد مــردم جــم روبــرو شــد؛ بــه
طــوری کــه بعــد از آشــنایی مــردم جــم بــا ایــن مراســم ،خــود به
ایفــای نقشهــای تعزیــه پرداختنــد.
lویژگیهای آیین تعزیهخوانی جم
علــی پریشــان سرپرســت هیئــت تعزیــه خوانــی جــم بــه
ویژگیهــای آییــن تعزیهخوانــی جــم پرداخــت و گفــت:
ویژگــی ایــن مراســم کــه بــه آن ،عظمــت و جلــوهای خــاص داده
برگــزاری میدانــی اســت ،بــر خــاف بیشــتر نقــاط کشــور کــه
تعزیــه در تکیــه یــا ســالن و بــر روی ســن اجــرا میشــود ،ایــن
آئیــن در جــم ،در میدانــی وســیع بــه اجــرا در میآیــد.
وی اضافــه کــرد :در ابتــدا امــام و اهــل بیــت ســوار بــر اســب وارد
صحنــه میشــوند و ســپس اشــقیا نیــز بــه همان صــورت ســواره
وارد میشــوند ،در قســمتهایی از تعزیــه ،تعزیهخوانهــا ســوار
بــر اســب بــه تاخــت و تــاز میپردازنــد و صحنههایــی از نبــرد
عاشــورا را در ذهــن تماشــاگر تداعــی میکننــد.
پریشــان بیــان داشــت :بیشــتر نســخ تعزیـ ه جــم را محمــد علــی
خــان از مرودشــت و بعضــی هــم از شــیراز جمــعآوری کــرده
اســت.
lاستفاده از قدیمیترین نسخههای تعزی ه کشور
وی افــزود :بــه تحقیــق ،نســخههای تعزیـ ه جــم از قدیمیتریــن

آیین های عاشـورایی
NEWSAGENCY

MEHR

تاریخچهوویژگیهایتعزیهدرجم/
خوانشقدیمیتریننسخههایتعزیه

نســخههای تعزیـ ه کشــور اســت کــه تاکنــون بــه همــان ســبک
و ســیاق قدیــم باقــی مانــده و هیچگونــه تغییــری درآن بــه وجــود
نیامده اســت.
سرپرســت هیئــت تعزیــه خوانــی جــم خاطرنشــان کــرد :اگــر چه
عقیــده بــر این اســت کــه در مراســم تعزیــه جــم و نســخ آن هیچ
گونــه دخــل و تصرفــی صــورت نگرفتــه امــا بنابــر آنچــه مرحــوم
حســین یوســفی متوفــی  ۱۳۶۷ه .ش .در دستنوشــتههای
خــود نقــل کــرده اســت ،بــزرگان جــم کــه اغلــب صاحــب ذوق
و آشــنا بــه آرایههــای بدیــع ادبــی بــوده انــد ،بســیاری از اشــعار
تعزیــه را از شــکل عامیانــه و ســاده بــه صــورت اشــعاری و ادبــی
در آوردهانــد.
وی گفــت :از جملــه ایــن بــزرگان مرحــوم حــاج حســین خــان
جمــی متوفــی  ۱۳۲۶ه .ق اســت کــه بــا حفــظ اصــل موضــوع،
اشــعار تعزیــه را از صنایــع بدیــع ادبی سرشــار کــرده و بدیــن گونه
باعــث اســتحکام ادبــی آنهــا شــده اســت.
ایــن مســئول گفــت :در زمــان محمــد علــی خــان و علــی اکبــر
خــان و حــاج حســین خــان حــدود  ۷۲مجلــس تعزیــه در جــم بــه
اجــرا در میآمــده اســت کــه بــه علــل زیــادی بســیاری از ایــن
مجالــس و نســخههای آن از بیــن رفتــه اســت.
پریشــان یــادآور شــد :بســیاری از نســخهها بــه علــت
بیتوجهــی زیــر آوار مانــد و پوســید و همچنیــن در ســال ۱۳۴۰
ه .ق کــه ناصــر خــان قشــقایی بــه جــم حملــه کــرد بســیاری از
وســایل و ادوات و نســخههای تعزیــه نیــز بــه غــارت مــیرود.
وی بیــان کــرد :ایــن عوامــل موجــب شــد کــه از میــان بیــش از
 ۷۰مجلــس قدیــم تعزیــه ،فقــط  ۱۳مجلــس باقــی بمانــد کــه از
جملــه آنهــا میتــوان بــه تعزیــه دهــه اول محــرم و تعزیــه ورود
اهــل بیــت بــه کوفــه و نیــز تعزیــه شــهادت موســی بــن جعفــر
(ع) اشــاره کــرد.
lویژگی لباس تعزیهخوانها
سرپرســت هیئــت تعزیــه خوانــی جــم بــه لبــاس تعزیــه جــم
اشــاره کــرد و گفــت :در تعزیــه جــم لباسهــا برگرفتــه از
لباسهــای قدیــم ایــن منطقــه بــوده اســت؛ لبــاس امــام کــه
بــر اســاس روایــات« ،خــز مصــری» بــوده ،زرد ،عمامــه و شــال

ایشــان ســبز و بــر روی لبــاس عبــا پوشــیده مــی شــود .اهــل
بیــت ،شــال و عمام ـ ه ســبز میپوشــند .شــمر معمــو ًال لباســی
قرمــز رنــگ و ابــن ســعد فرمانــده لشــکر بــا لبــاس فاخــر عربــی
در صحنــه ظاهــر میشــوند.
سرپرســت هیئــت تعزیــه خوانــی شــهر جــم در ادامــه بیــان
داشــت :از روزی کــه محمــد علــی خــان تعزیــه را بنیانگــذاری
کــرد تــا حــدود  ۴۰ســال قبــل مخــارج تعزیــه از راه موقوفــات
خــان تأمیــن میشــده اســت.
وی یکـی از ویژگیهـای بسـیار جـذاب در تعزیه جم را اسـتفاده از
سـاز سـرنا دانسـت و گفت :این سـاز با آهنگ و نوایـی منحصر به
فـرد در ابتـدا و انتها و نیـز در فواصـل تعزیه نواخته میشـود.
lسابقه طوالنی تعزیهخوانی در شهر جم
علــی بابایــی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی تعزیــه در جــم گفــت:
از زمانــی کــه در ایــن شــهر تاریخــی مکتبخانــه وجــود داشــته،
تعزیــه خوانــی نیــز برگــزار شــده اســت.
وی ادامــه داد :از آن زمــان تــا کنــون هرســاله در ایــام محــرم
مراســم ســنتی تعزیــه خوانــی در شــهر جــم برگــزار مــی شــود
کــه در ســالهای اخیــر گردشــگران داخلــی بســیاری را بــه خــود
جلــب کــرده اســت.
ایــن مســئول فرهنگــی و مذهبــی جــم افــزود :در ایــام دهــه اول
محــرم مراســم تعزیــه خوانــی در ایــن شــهر همــه روزه از ســاعت
 ۱۴تــا  ۱۷در زمیــن پریشــان برگــزار میشــود و در روز تاســوعا
نیــز در نوبــت صبــح و در روز عاشــورا (از ســاعت  ۹تــا  ) ۱۲برگزار
میشــود.
وی تصریــح کــرد :معمــوال در روزهــای تاســوعا و عاشــورا کــه
تعطیــل هــم هســت ،جمعیــت کثیــری از گردشــگران بــرای
دیــدن مراســم تعزیــه خوانــی ســنتی بــه شــهر جــم میآینــد.
بابایــی خاطرنشــان کــرد :تماشــاچیان ایــن مراســم در روزهــای
تاســوعا و عاشــورا بــه بیــش از پنــج هــزار نفــر هــم میرســند و
هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل باشــکوه تــر و منظــم تــر برگزار
میشــود.
وی اظهارکــرد :بازیگــران هنــر ســنتی تعزیــه همگــی از اهالــی
شــهر جــم هســتند.
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سبکهایسینهزنیدرخرمشهر/جنگبهعزاداریجنوبتقدسبخشید
حلقـه هـای سـینه زنـی
کـه ایـن روزهـا در
مسـجد جامع خرمشهر
تشـکیل مـی شـود را
روزی رزمنـدگان در
سیدهفاطمه
طـول جنـگ در همیـن
هالالت
مسـجد تشـکیل مـی
دادنـد تـا در رثـای امام
حسـین(ع) عـزاداری کننـد.

مســجد جامــع خرمشــهر گــرم اســت ،همــه جا
تاریــک .اینجــا همگی معنــای تشــنگی و رزم را
مــی فهمنــد و معنــای شــهادت و معنــای جمله
«احلــی مــن العســل» را .مردانــی که از سراســر
ایــران بــه خرمشــهر آمدنــد و حــاال بــه ســبک
خرمشــهری هــا عــزاداری مــی کننــد ،دســت
در کمــر هــم مــی اندازنــد« ،حســین فخــری»
نوحــه مــی خوانــد و بقیــه ســینه مــی زننــد.
ایــن ســبک عــزاداری ،حلقــه ای اســت کــه
مــی چرخــد ،حلقــه ای از لبــاس هــای خاکــی.
صــدای «یــا حســین» هماهنگــی بلنــد مــی
شــود ،صدایــی کــه صــدای هــر خمپــاره ای را
در جــا خفــه کــرده و ایــن عــزاداری هــا را در
تاریــخ جاودانــه مــی کنــد.
lعزاداری در خرمشهر
ایــن ســبک نوحــه خوانــی شــامل خوانــدن
نوحــه هــای عربــی و فارســی اســت کــه از
ســینه زنــان بــا نوحــه هــای قدیمــی و مرســوم
«آه و واویــا عــزا و ماتــم شــد» و «وای غریبــم
حســین» دعــوت بــه ســینه زنــی مــی شــود.
چنــد دقیقــه کــه بــه اصطــاح مجلــس گــرم
شــد ،نوحــه هــای دیگــری بــه صــورت دو
ضــرب و بــا جــواب خوانــده مــی شــوند ،بعــد از
دو ،ســه نوحــه ،ســینه زنــی دو ضرب ،بعــد نوحه
واحــد خوانــده مــی شــود .فرقــی نــدارد فارســی
باشــد یــا عربــی ،تقریبــا شــبیه ســینه زنــی
بوشــهری هاســت .این هــا را «شــاهین خزلی»
یکــی از مداحــان خرمشــهری در معرفــی
ســبک عــزاداری مــردم خرمشــهر مــی گویــد؛
ســبکی کــه در میــان مــردم محلــی بــه ســبک
خرمشــهری شــناخته شــده اســت.
ســبک خرمشــهری نوعــی ســبک عــزاداری
اســت کــه در نــگاه اول همــان ســبک
«بوشــهری» بــوده کــه ثبــت ملــی شــده امــا
تفــاوت هــای جزئــی میــان ایــن دو ســبک
وجــود دارد.
lرزمنـدگان در جنـگ بـه سـبک
خرمشـهری هـا عـزاداری مـی کردند
جنــگ بــه عــزاداری بــه ســبک خرمشــهری ها
تقدس بخشــیده اســت مســئول کانــون مداحان
و شــاعران آیینــی خرمشــهر  ،عــزاداری بــه
ســبک خرمشــهری هــا در ایــن شــهر را دارای
پیشــینه ای طوالنــی مــی دانــد کــه جنــگ بــه
آن تقــدس بخشــیده اســت.

«ســید مرتضــی خلیلــی» اظهــار مــی کنــد:
عــزاداری هــا در دوران پیــش از انقــاب ،دوران
انقــاب و حتــی در اوج درگیــری هــای دوران
دفــاع مقــدس در خرمشــهر برگــزار مــی شــد
و آنچــه عــزاداری خرمشــهر را ســر زبــان هــا
انداخــت ،ایــن بــود کــه رزمنــدگان در دوران
دفــاع مقــدس در مســجد جامــع خرمشــهر
جمــع شــده بــه عــزاداری خرمشــهری کــه
شــامل ســینه زنــی خرمشــهری متمایــل بــه
ســینه زنــی بوشــهری بــود مــی پرداختنــد ،بــه
همیــن علــت بــرای تمــام مــردم ایران شــناخته
شــده اســت.
وی در ادامــه مــی گویــد :در حســینیه بوشــهری
هــا (یکــی از حســینیه هــای خرمشــهر) نیــز
نوعــی ســینه زنــی تلفیقــی ســبک بوشــهری و
خرمشــهری اجــرا مــی شــود .نمــی تــوان نــگاه
کلــی بــه خرمشــهر داشــت چــون در این شــهر
همــه اقــوام حضــور دارند و به ســبک خودشــان
عــزاداری مــی کننــد امــا همــه آنهــا تمایلــی به
ســینه زنــی مخصــوص خرمشــهر کــه حــاج
حســن و حســین فخــری از مداحــان مطــرح
ایــن ســبک هســتند ،دارنــد.
lاز کودکی ذاکر بودم
«محمــد گلــه داری» پیرغــام دســتگاه
اباعبــداهلل اســت ،یــک خرمشــهری کــه هــر
چنــد حــاال ســاکن ایــن شــهر نیســت امــا
طبــق گفتــه خــودش هیــچ وقــت خرمشــهر را
تــرک نکــرده ،نــه در دوران دفــاع مقــدس ،نــه
در زمــان بازســازی و نــه حتــی در زمانــی کــه با
بنیــاد مهاجریــن همــکاری داشــته اســت.
وی که حــاال  ۶۲ســال دارد و بازنشســته اســت،
بچگــی هایــش را بــه خاطــر مــی آورد .زمانــی
را کــه بــا همــه کودکــی هایــش البــه الی
نخــل هــا نوحــه مــی خوانــد .همــان زمــان کــه
کــودکان محــل بــا بــرگ هــای نخــل بــرای
خودشــان هیئــت درســت مــی کردنــد و او مــی
شــد مــداح و دوســتانش شــنونده .
گلــه داری تعریــف مــی کنــد :خانــه مــا فلکــه
دروازه بــود ،آن زمــان هــر وقــت در حــوزه
علمیــه خرمشــهر بــرای تبلیــغ مــی آمدنــد مــا
هــم مــی رفتیــم و بــا عــزاداری هــا گریــه مــی

کردیــم .مــن هــم بــا شــنیدن و بــه صــورت
تجربــی کار را یــاد گرفتــم و از بچگــی زبــان
حــال ســکینه را مــی خوانــدم.
وی اضافــه مــی کنــد :بیشــتر روضــه خــوان
هســتم تــا نوحــه خــوان؛ ســبک هــای ســنتی
هــم خوانــده ام امــا بیشــتر ســبک هــای حــد
وســط را ترجیــح مــی دهــم.
lشیوه عزاداری جنوبی
ایــن پیرغــام امــام حســین(ع) در ادامــه بــه
ســبک هــای جنوبــی عــزاداری اشــاره مــی کند
و مــی گویــد :ســبک هــای عــزاداری جنــوب
بیشــتر ســینه زنــی اســت کــه بعــد از ســنج و
دمــام کــه اعــام خبــر اســت ،اجــرا مــی شــود.
در گذشــته نواختــن ســنج و دمــام خبــر از آغــاز
مراســم عــزاداری بودگلــه داری توضیــح مــی
دهــد :در گذشــته نواختــن ســنج و دمــام خبــر
از آغــاز مراســم عــزاداری بــود .بعــد از منبــر اگر
روضــه خوانــی نداشــته باشــند هــم دمــام مــی
زننــد و جمعیــت بــه شــکل دایــره ای کــه ذاکــر
و مــداح در مرکــز قــرار مــی گیــرد ،به عــزاداری
مــی پردازنــد.
وی ،ســبک ســینه زنــی مــردم خرمشــهر را
برگرفتــه از ســبک بوشــهری ،دشــتی و فایــض
کــه از نوحــه هــای ســنتی اســت مــی دانــد کــه
عــرب هــای خوزســتان نیــز عــزاداری خــود را
بــا ایــن ســبک آغــاز مــی کننــد و حــاال بــه
ســبکی سراســری تبدیــل شــده اســت.
ایــن ذاکــر ادامــه مــی دهــد :مراســم بــا نوحــه
هــای آرام کــه بــه صــورت ســینه زنــی دســته
جمعــی اســت آغــاز مــی شــود و وقتــی کــه
جمــع گــرم شــد ،ســینه زنــی دو ضــرب شــروع
مــی شــود و بعــد از آن ســینه زنــی یــک ضــرب
کــه بــه آن واحــد مــی گوینــد.
ایــن پیرغــام ،یکــی از تفــاوت هــای ســبک
ســینه زنــی خرمشــهری و بوشــهری را در
شــیوه جانمایــی افــراد مــی دانــد و توضیــح می
دهــد :در ســبک ســنتی دســته ای ،حلقــوی می
ایســتند و کامــا تحــت فرمــان نوحــه خــوان
هســتند ایــن در حالــی اســت کــه در عــزاداری
ســنتی جــاده بــاز مــی کننــد (صفــوف ســینه
زنــان در مقابــل هــم قــرار مــی گیرنــد).

lفاصلــه جوانــان از عــزاداری هــای
ســنتی
گلــه داری معتقــد اســت ســبک ســنتی از
خلــوص بیشــتری برخــوردار اســت و جــزو آواها
و نواهــای اصیــل مردمــی اســت.
وی بیــان مــی کنــد :در ســبک ســنتی کمتــر
مســائلی همچــون آهنــگ و ســبک خــاص
مطــرح اســت ،بیشــتر بــا دل گفتــه هــا و دل
نوشــته هــا کار دارنــد و «ســخنی کــه از دل
برآیــد الجــرم بــر دل نشــیند».
ایــن پیــر غــام ادعــا مــی کنــد کــه نســل
جــوان دیگــر بــا نوحــه هــای ســنتی ارتبــاط
ســابق را برقــرار نمــی کنــد و اعتقــاد دارد جــوان
هــا بدخــوراک شــده انــد.
در سـبک های جدید از تعابیـر جدیدی همچون
چشـم و ابـرو و خال و ...اسـتفاده می شـود و این
در حالی اسـت که سـروده هـای شـاعران قدیم
بیشـتر بـه احادیـث و آیـات قـرآن نزدیـک بوده
و زبـان گویـای منابع اسلامی اسـت گلـه داری
عنوان می کند :نسـل جـوان بدخوراک بـار آمده
انـد .تولیـد آهنگ هـای مختلف سـبک جدید را
وارد عـزاداری هـا کرده و متاسـفانه نسـل جوان
بـه سـبکی کـه نزدیک موسـیقی اسـت بیشـتر
توجـه مـی کند.
وی ادامــه مــی دهــد :در ســبک هــای جدیــد از
تعابیــر جدیــدی همچــون چشــم و ابــرو و خــال
و ...اســتفاده مــی شــود و ایــن در حالــی اســت
کــه ســروده هــای شــاعران قدیــم بیشــتر بــه
احادیــث و آیــات قــرآن نزدیــک بــوده و زبــان
گویــای منابــع اســامی اســت.
ایـن ذاکـر ،دربـاره بـه آینـده سـبک سـنتی در
کشـور نگاهـی خـوش بینانـه دارد و مـی گوید:
جوانـان مسـتعد عالقـه منـد بـه سـبک هـای
سـنتی بسـیاری وجود دارند ،هر چند این سـبک
ها در شـهرهایی کـه اصالت خود را حفـظ کرده،
بیشـتر اسـت و در شـهرهایی همچون خرمشهر
زیـاد بـودن اقـوام ،برخـی شـیوه های سـنتی را
خدشـه دار مـی کنـد اما نمی تـوان پایانـی برای
ایـن سـبک تصـور کرد.
بــه گــزارش مهــر ،اینجــا خرمشــهر اســت
شــهری کــه در آن مراســم عــزاداری هــا
هــم متفــاوت برگــزار مــی شــده اســت.
حتــی مســئول کانــون مداحــان و شــاعران
آیینــی خرمشــهر در توضیــح ســبک عــزاداری
خرمشــهر فرامــوش نمــی کنــد بگویــد کــه
«خرمشــهری هــا بــه ســبک هــای دیگــر هــم
عــزاداری مــی کننــد و ســینه زنــی کربالیــی
دیگــر ســبک عــزاداری پرطرفــدار مــردم
خرمشــهر اســت » .
در نجــف ثانــی ،هرکــس بــا زبانــی در رســای
موالیــش مجلــس ماتــم بــر پــا مــی کنــد.
برخــی بــر ســینه مــی زننــد ،برخــی زنجیــر
مــی زننــد ،برخــی هرولــه مــی کننــد امــا آنچــه
مانــدگار مــی مانــد طنیــن بلنــد یــک صداســت
کــه از ایــن شــهر پرحماســه ،در پــی مشــکالت
و ویرانــی هایــش بــه گــوش مــی رســد؛ طنیــن
«لبیــک یــا حســین».
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عــزاداری در اردبیــل بــا اجــرای صدهــا
آئیــن شــبیهخوانی در ظهــر عاشــورا
بــه اوج میرســد،آئینی کــه از آن بــه
رزمایــش شــیعه و اعــام آمادگــی
بــرای مبــارزه بــا ظلــم تعبیــر میشــود
و در اردبیــل قرنهــا قدمــت دارد.

عزاداریهــای مــاه محــرم در اســتان اردبیــل شــاخصهها و فــرم
متفــاوت و در برخــی مواقــع کمنظیــری داشــته و بخــش مهمــی از
آن بــا موضــوع تعزیــه و شــبیه خوانــی در روز عاشــورا گــرده خورده
اســت ،چنانچــه عــزاداری اردبیلیهــا بــرای واقعــه عاشــورا در
ســطح ملــی و جهانــی شــهرت پیــدا کــرده و حتــی مکتــب تعزیــه
اردبیــل بــه اســتانهای مجــاور نیــز انتقــال یافتــه اســت.
برگــزاری برخــی از آئینهــای اصیــل عــزاداری در اردبیــل
قرنهــا قدمــت دارد ،شــبیهخوانی یکــی از ایــن آئینهــا اســت
کــه از صبــح عاشــورا در بســیاری از شــهرها و روســتاها برگــزار و تا
بعــد از ظهــر ادامــه مــی یابــد.
اســتان اردبیــل بــه ویــژه مرکــز ایــن اســتان از گذشــتههای دور
در برپایــی باشــکوه عــزاداری ایــام محــرم بویــژه در آئیــن چنــد
صدســاله شــبیه خوانــی شــهرت داشــته و بــه همیــن منظــور
بســیاری از عالقمنــدان از سرتاســر کشــور و حتــی از کشــورهای
همســایه بــرای شــرکت در ایــن عــزاداری هــا بــه شــهر اردبیــل
مســافرت میکننــد.
از جملــه آئیــن هــای کهــن و مانــدگار عــزاداری در اردبیــل ،شــبیه
خوانــی اســت کــه همزمــان بــا عاشــورای حســینی توســط گــروه
هــای کثیــری از عاشــقان اهــل بیــت (ع) در نقــاط مختلــف ایــن
اســتان بویــژه در مرکــز اســتان و روســتاهای حاشــیه آن برپــا مــی
شــود تــا فجایــع خونبــار دشــت کربــا را بــرای دلســوختگان آن
حضــرت ترســیمکننــد.
آییــن چنــد صــد ســاله شــبیه خوانــی روز عاشــورا کــه بــا
تصویرســازی واقعــه دشــت نینــوا و شــهادت امــام حســین (ع)
و یارانــش اجــرا مــی شــود ،عــاوه بــر تجلــی عشــق و شــور
حســینی ،عاملــی بــرای مانــدگاری و نقــل ســینه به ســینه عاشــورا
در تاریــخ بــوده اســت .در ایــن آئیــن ســنتی و هنــری عــزاداران
و عاشــقان اهــل بیــت (ع) در نقــاط مختلــف اســتان اردبیــل و در
مناطــق شــهری و روســتایی واقعــه دشــت نینــوا بــه نمایــش مــی
گذارنــد.
تعزیــه یــا شــبیهخوانی در اصــل نمایشــی اســت برپایــه قصههــا و

روایــات مربــوط بــه زندگــی و مصائــب خانــدان پیامبــر اســام و به
خصــوص وقایــع مــاه محــرم ســال  ۶۱هجــری در کربــا بــرای
امــام حســین (ع) و خاندانــش کــه از گذشــته تاکنــون ســینه بــه
ســینه نقــل شــده و همچنــان زنــده و پویــا اجــرا مــی شــود.
lشــبیهخوانی اعــام آمادگــی و تجدیــد بیعــت بــا
شــهید کربــا اســت
رئیــس حــوزه هنــری اســتان اردبیــل در خصــوص شــبیه خوانــی
و هنــر تعزیــه معتقــد اســت :یکــی از جنبههــای قابلتوجــه در
عزاداریهــای مــاه محــرم بویــژه در بحــث در فــرم بهمنزلــه
رزمایــش شــیعیان اســت و بهنوعــی واگویــی بعــد رزمــی و
آمادگــی نظامــی شــیعه کــه خــود را ســربازان امــام حســین (ع)
میداننــد.
امیــر رجبــی ادامــه داد :بــه دلیــل اینکــه واقعــه عاشــورا رویارویــی
حــق و باطــل بــود و در طــول تاریــخ همچنــان بــه ایــن مقولــه
تأکیــد شــده اســت ،نمادهایــی کــه در عــزاداری استفادهشــده
ازجملــه علــم ،شمشــیر ،پرچــم ،لبــاس شــبیهخوانی ،اســبها
و حتــی فــرم عــزاداری شــامل زنجیــر و ســینهزنی بهنوعــی
آمادگــی نظامــی را تداعــی میکنــد.
بــه گفتــه وی اغلــب المانهــای بصــری کــه در تعزیــه اردبیــل

مشــاهده میشــود بهنوعــی تمثیلــی از ایــن آمادگــی اســت.
بهعنوانمثــال علــم و پرچــم درگذشــته در مقابــل لشــکر حرکــت
داده میشــد تــا خبــر آمادگــی لشــکر بــرای جنــگ را بیــان کنــد
و مــا امــروز شــاهدیم کــه ایــن موضــوع در عزاداریهــای اردبیــل
نیــز بــه کــررات مشــاهده میشــود و بهنوعــی بــه یکــی از
مؤلفههــای انکارناپذیــر در ادوات عــزاداری تبدیلشــده اســت.
رئیــس حــوزه هنــری اســتان متذکــر شــد :بیشــک چنیــن
عــزاداری خــود بهمنزلــه اعــام آمادگــی و تجدیــد بیعــت بــا
شــهید کربــا اســت و بهنوعــی بیــان ایــن مطلــب اســت کــه
امــروز شــیعیان خــود را ســربازان امــام حســین)ع) میداننــد.
آیینهــای ســنتی شــبیه خوانــی روز عاشــورا در اردبیــل در میادیــن
و یــا مقابــل مســاجد در ســه نوبــت ســپیده دم ،ظهــر و شــامگاه
عاشــورا بــا شــکوه خاصــی اجــرا میشــود.
آییــن شــبیه خوانــی واقعــه کربــا کــه در اســتان اردبیــل ســابقه
دیرینــه دارد همــه ســاله بــا تمریــن گروههــای نمایشــی شــبیه
خوانــی چنــد روز مانــده بــه روز عاشــورا شــروع و در روز عاشــورا
واقعــه کربــا را بصــورت نمادیــن شــبیه خوانــی مــی شــود.
ایــن آئیــن روز عاشــورا در بیشــتر روســتاها و در همــه محــات
شــهرهای اســتان اردبیــل بــه اجــرا در مــی آیــد و هــر محلــه بــر
اســاس ســبک و ســیاق مخصــوص خــود ایــن آییــن مذهبــی را با
همــت و همــکاری جوانــان محلــه اجــرا مــی کنــد.
شــبیه خوانــان در ایــن آییــن احــواالت و وقایــع مربــوط بــه هــر
کــدام از شــخصیت هــای برجســته واقعــه کربــا از جملــه حضرت
امــام حســین (ع) ،حضــرت امــام ســجاد (ع) ،حضــرت زینــب (س)،
حضــرت قاســم ،حضــرت ابوالفضــل ،حضــرت رقیــه ،حضــرت
علــی اصغــر ،حضــرت علــی اکبــر و حــر ابــن یزیــد ریاحــی و نیــز
شــخصیت ســپاهیان یزیــد از جملــه شــمر ،ابــن زیــاد و عمر ســعد
را بــا دیالوگهایــی خاصــی که از ســالهای گذشــته بــه یــادگار مانده
اســت ،اجــرا مــی کننــد.
در ایــن آییــن ابتــدا دســتههای تعزیــه خــوان و شــبیه خــوان
از برابــر تماشــاچیان مــی گذرنــد و بــا ســینه زدن ،زنجیــر زدن و
کوبیــدن ســنج و حمــل نشــانهها و علمهــا و نیــز نوحــه ســرایی،
ماجــرای کربــا را بــه مــردم یــادآوری مــی کننــد.
از ســالها پیــش در برگــزاری تعزیــه؛ آوازهــا کمتــر بــوده و نشــانهها
بیشــتر و واقعهخوانــان ماجــرای کربــا را نقــل کــرده و ســنج و
طبــل و نوجــه آنهــا را همراهــی و تعــدادی از نقــاالن نیــز ملبــس
بــه لباســهای خانــدان امــام حســین (ع) و ســپاه عمرســعد ملعــون
واقعــه کربــا را شــبیهســازی میکردنــد.
امــا در آخریــن نیــم قــرن دوره صفویــه ،تعزیــه تحــول نهائــی خود
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را طــی کــرده و بــه شــکلی کــه امــروزه برگــزار مــی شــود ،درآمده
و بــه دلیــل حفــظ حرمــت ،فقــط مــردان در ایــن دســتهها حضــور
مییابنــد و نقــش زنــان را جوانــان کــم ســال بــازی مــی کننــد.
در شــبیه خوانــی روز عاشــورا گروههــای شــبیهخوانی ســیار ســوار
بــر اســب بــا عبــور از خیابانهــای شــهر صحنههــای کربــا را
روایــت میکننــد .در برخــی از شــهرها و روســتاهای اســتان نیــز
میدانــی بــزرگ بــه عنــوان نمــادی از میــدان جنــگ مهیــا شــده و
یــاران و اهــل بیــت امــام حســین (ع) در یــک گوشــه و لشــکریان
عمرســعد ملعــون در گوشــهای دیگــر قــرار میگیرنــد و بــا ورود
اصحــاب امــام بــه کارزار حماســه کربــا و در نهایــت بــا شــهادت
امــام حســین (ع) و آتــش زدن خیمههــا شــبیه خوانــی بــه انجــام
میرســد.
شــبی ه خوانــی معمــوال توســط عــدهای از عــزاداران معتقــد و بــا
اســتعداد اجــرا شــده و بازیگــران آن بــه دو دســته موافــق خــوان
و مخالــف تقســیم میشــوند .موافــق خوانــان ،معمــوال نقــش
امامــان معصــوم و اصحــاب ابــا عبــداهلل الحســین (ع) را اجــرا
میکننــد کــه گویــش آنهــا ادبــی بــوده و بــه صــورت نظم ســخن
میگوینــد و مطالــب خــود را بــه صــورت آهنگیــن روی دســتگاه
ماهــور و گوشــههای آن ادا میکننــد.
مخالــف خوانهــا دســته دیگــر بــوده کــه نقــش عمرســعد ،شــمر
و لشــکریان یزیــد را بــازی میکننــد و مطالــب خــود را معمــوال
بصــورت نثــر و بــا صــدای بلنــد ،خشــن و خوفنــاک ادا میکننــد.

امــروز تاســوعا روز
دلدادگــی بــه حضــرت
و
سیدالشــهدا(ع)
مویههــای عاشــقانه
و نجــوای قرنهــا
محمد میرزایی
سرســپردگی به علمــدار
ناطق
کربال اســت ،مردم اردبیل
ایــن روز را با آئین ســنتی
و هزارســاله شــمعگردانی روایــت میکننــد.

اردبیــل بــه عنــوان خاســتگاه تشــیع ،در
حالــی عشــق و عاشــقی و وابســتگی کامــل
خــود را بــه خانــدان اباعبــداهلل الحســین (ع)
بویــژه حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) بــه
اثبــات رســانده کــه ایــن دلدادگــی در مــاه
محــرم و بــا برگــزاری آئیــن هایــی کــه
بــه ایــن منطقــه تعلــق دارد ،بــه اوج خــود
مــی رســد ،آئیــن هایــی کــه هــزاران ســال
قدمــت داشــته و حکایــت از هــزاران ســال
سرســپردگی اســت.
اردبیــل مملــو از آئیــن هایی در شــور و عشــق
حســینی و میــراثدار فرهنــگ عاشــورایی
اســت و مــردم آن از گذشــته تــا کنــون ارادتی
خالصانــه بــه ســاالر شــهیدان حضــرت امــام
حســین (ع) ،حضــرت ابوالفضــل (ع) و خاندان
پــاک سیدالشــهدا دارنــد ،بــه طــوری کــه در
طــول تاریــخ ایــن شــهر و منطقــه بــه شــهر
حســینی شــهرت داشــته اســت.
تمــام ایــن ارادت و سرســپردگی بــا برگــزاری
آئیــن هایــی نمــود پیــدا مــی کنــد کــه صدها
و هــزاران ســال قدمــت داشــته و از نســل هــا
بــه نســل هــای دیگــر منتقــل مــی شــود،
آئیــن هایــی کــه مختــص اردبیــل و مــردم
ایــن دیــار بــوده و یــا از ایــن منطقــه به ســایر
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نســخ ه هایــی کــه مــورد اســتفاده شــبیهخوانها و تعزیهگردانهــا
قــرار میگیــرد تمامــا نثرهــا و نظمهایــی اســت کــه از گذشــته
دســت بــه دســت و ســینه بــه ســینه منتقــل شــدهاند.
شــبیه خوانــی از جملــه هنرهــای نمایشــی و تعزیــه خوانــی
موســیقی بــوده و بویــژه ابزارهایــی ماننــد طبــل و شــیپور نقــش
اساســی در ایجــاد شــور و هیجــان در شــبی ه خوانــی دارد.
محــل اجــرای تعزیــه نیــز محلــی بــه شــکل دایــره بــوده کــه
در بعضــی مناطــق بــه وســیلة میلــه و طنــاب کشــی و در بیشــتر
جاهــا نیــز بــه وســیله عــزاداران کــه بــه صــورت دایــراه گــرد آمده
انــد ،ایجــاد مــی شــود .در دو طــرف میــدان دو محــل بــرای شــبیه
خوانــان اصحــاب امــام و افــراد یزیــد تــدارک دیــده میشــود کــه
شــامل چــادر صحرائــی و تکایــا اســت.
خیمههــای کوچکــی در اطــراف چــادر امــا م خوانهــا ایجــاد
میشــود کــه نشــان از خیمــة یــاران امــام حســین (ع) بــوده و در
وســط میــدان یــک راه بــرای ورود و خــروج تعزیـ ه خوانــان جهــت
تغییــر گریــم وجــود دارد و چــون مراســم معمــوال در نزدیــک
مســاجد اجــرا میشــود ،بــرای تغییــر گریــم قســمتی از مســجد
بــرای ایــن کار اختصــاص داده میشــود.
lآئینهــای عــزاداری بایــد ارزشهــای عاشــورایی
را بــه تصویــر بکشــد
آییــن شــبیه خوانــی و تعزیــه بــا ورود امــام حســین (ع) بــه میــدان

و شــهادت وی و افتادنــش از روی اســب و نیــز آتــش زدن خیمــه
هــای یــاران حســین کــه حــزن و انــدوه را در عــزاداران تشــدید
مــی کنــد ،بــه پایــان مــی رســد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل نیــز در خصــوص
ایــن آئیــن در اردبیــل عنــوان کــرد :آنچــه در موضــوع
عزاداریهــای مــاه محــرم بــه آن تأکیــد میشــود در مرحلــه
اول توجــه بــه ارزشهــا اســت .مــا هــر عــزاداری داریــم بایــد
بتوانــد ارزشهــای عاشــورایی را بــه تصویــر کشــیده و آن را
منتقــل ســازد.
حجــت االســام مهــدی ســتوده بــا آســیب شناســی آئیــن شــبیه
خوانــی در اردبیــل افــزود :واقعــه و اتفاقــی کــه در معــرض نمایــش
اســت بایــد بــا شــرایط زمانــی و مکانــی ســازگار شــده و بتوانــد
ابزارهــای هنــری را بــرای بیــان ارزشهــا بــه کار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــبیهخوانی وقتــی لبــاس شــبیهخوان
مناســب نیســت درواقــع باهــدف اصلــی عــزاداری در تعــارض
اســت ،یــادآور شــد :در عــزاداری تطبیــق اهمیــت ویــژه دارد
چراکــه شــبیهخوان از احــواالت افــرادی دیگــر در یــک تاریــخ
دیگــر ســخن میگویــد و نــوع تلبــس افــراد اهمیــت ویــژه
دارد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان متذکــر شــد :در
شــبیهخوانیها غفلــت از ایــن موضــوع موجــب میشــود بــه
اصــل عــزاداری ضربــه بزنــد.

شمعگردانیروایتهزارسالسرسپردگیاست/
مویههایعاشقانهدر۴۱مسجد

کشــور منتقــل شــده اســت.
مــردم اردبیــل بــه ماننــد ســایر مناطــق و
فرهنگهــای مختلــف کشــور ،دارای آداب و
رســوم و ســنن خاصــی در برگــزاری مراســم
عــزاداری و ســوگواری بــوده ،امــا برخــی
از ایــن مراســم از جملــه طشــت گــذاری،
شــمع گردانــی ،برپایــی دســتجات محــات

ششــگانه و ...نــه تنهــا در کشــور بلکــه در
سراســر دنیــا بــی نظیــر و متعلــق بــه منطقــه
اردبیــل اســت و همیشــه در بررســی آیینهای
عاشــورایی مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت.
چنانچــه مراســم مــاه محــرم در اردبیــل را
سرشــار از نشــانه هــا و نمادهــا کــرده اســت.
شــمع گردانــی یکــی از ایــن آییــن هــا اســت

کــه در اردبیــل تجلــی و بــه نمــادی از عشــق
و ارادت مبــدل شــده استشــمع گردانــی یکــی
از ایــن آییــن هــا اســت کــه در اردبیــل تجلی
و بــه نمــادی از عشــق و ارادت مبــدل شــده
اســت .ایــن آئیــن همزمــان بــا تاســوعای
حســینی روز اقتــدا بــه علمــدار نینــوا برگــزار
شــده و مــردم اســتان اردبیــل بــا اجــرای آئین
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ســنتی شــمعگردانی ،عشــق و ارادت بــه
علمــدار کربــا حضــرت ابوالفضل (ع) نشــان
مــی دهنــد.

آیین های عاشـورایی
NEWSAGENCY

همــه دســتههای عــزاداری شــامل محــات
شــشگانه ،شــعبات آن و مــردم عــزادار بــه
بــازار مــی آینــد و ضمــن عــزاداری آییــن
شــمعگردانی را نیــز بــا شــکوه خــاص و
هرچــه تمــا م تــر برگــزار مــیکننــد.

MEHR

ایــن آئیــن در بیــن جوانــان و نوجوانــان
و بویــژه بانــوان از حــال و هــوای خــاص
برخــوردار اســت ،بطوریکــه بانــوان در حالــی
کــه چــادر و لبــاس ســیاه بــر تــن کردهانــد در
ســقاخانه ابوالفضــلالعبــاس (ع) اردبیل جمع
شــده و ضمــن ســر دادن نــدای عــزاداری
بــه شــکل خــاص بــا روشــن کــردن شــمع
و گــره زدن تکهپارچههایــی خواســتار
بــرآورده شــدن حاجــات خــود و خانــواده مــی
شــوند.

lتاســوعا و عاشــورا اوج عــزاداری
مــردم اردبیــل
یکــی از پژوهشــگران تاریخــی و دینــی
اســتان اردبیــل اظهــار داشــت :در روز تاســوعا
دســتجات عــزاداری اقــدام بــه شــمع گردانی
مــی کننــد کــه بــا برگــزاری ایــن مراســم
ســنتی ،عشــق و ارادت بــه خانــدان عصمــت
و طهــارت در ایــن روز بــه نقطــه اوج خــود
مــی رســد.
بیــوک جامعــی اضافــه کــرد :در ایــن آئین که
از ظهــر تاســوعا در شــهرها و نقــاط مختلــف

 ۴۱lمســجد اردبیــل میزبــان
شــمع گردانــان
آییــن شــمع گردانــی در روز تاســوعا تــا اذان
مغــرب ادامــه مییابــد و عــزاداران گاه بــه
صــورت گروهــی و گاه در قالــب دســت ه هــای
عــزاداری و اغلــب نیــز بــا پــای پیــاده بــه ۴۱
مســجد قدیمــی شــهر اردبیــل مــی رونــدوی
در تشــریح برگــزاری ایــن مراســم در اردبیــل
تصریــح کــرد :آییــن شــمع گردانــی در روز

lآیینهــای عــزاداری اصیــل در
اردبیــل احیــاء میشــود
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل
بــا اشــاره بــه آییــن هــا و فرهنــگ هــای

اســتان اردبیــل آغــاز شــده و تــا غــروب ادامه
مــی یابــد ،عــزاداران بــا دســتههای شــمع بــه
مســاجد مختلــف محــات رفتــه و با روشــن
کــردن شــمع کــه در حقیقــت نــذری آنهــا
محســوب میشــود ،عشــق و ارادت خــود را
بــه حضــرت ابوالفضــل (ع) نشــان میدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آئیــن ســنتی
بیــش از هــزار ســال در اردبیــل قدمــت
دارد ،افــزود :ایــن مراســم در زبــان ترکــی و
محلــی بــه نــام «شــمعپایالمــا» معــروف
بــوده و عــزاداران حســینی بعــد از هشــت روز
عــزاداری در مســاجد و خیابــان هــا و محالت
اردبیــل در روزی کــه منتســب بــه علمــدار
رشــید کربــا ،حضــرت ابوالفضلالعبــاس
(ع) اســت اقــدام بــه روشــن کــردن شــمع
میکننــد و در ســوگ آن علمــدار رشــید بــر
ســر و ســینه میزننــد.
ایــن پژوهشــگر دینــی اوج عــزاداری مــردم
اردبیــل را در روز تاســوعا و عاشــورا عنــوان
کــرد و بیــان داســت :در تاســوعای حســینی

تاســوعا تــا اذان مغــرب ادامــه مییابــد و
عــزاداران گاه بــه صــورت گروهــی و گاه در
قالــب دســت ه هــای عــزاداری و اغلــب نیــز
بــا پــای پیــاده بــه  ۴۱مســجد قدیمــی شــهر
اردبیــل رفتــه و بــا نیتــی خالــص و بــا هــدف
بــرآورده شــدن حاجاتشــان شــمع را روشــن و
بــرای شــهدای کربــا نیــز فاتحــه و صلــوات
ی خواننــد.
مـ 
جامعــی ادامــه داد :ایــن مراســم نــه تنهــا در
اردبیــل بلکــه ســایر شــهرها و امامزادههــا
بــا حضــور دســتهها و گروههــای عــزاداری
بــا حــال و هــوای خــاص بویــژه در شــکل
ی شــود و
و محتــوای باشــکوه برگــزار مــ 
نظیــر آن را مــی تــوان در امامــزاده ســلیمان
فخرآبــاد مشــگینشــهر ،ســید دانیــال
خلخــال ،مســجد غریــب بیلــهســوار و دیگــر
اماکــن مذهبــی و مــورد احتــرام مردم اســتان
مشــاهده کــرد.
آییــن شــم ع گردانــی مختــص گــروه یــا
ســنین خاصــی نیســت چنانچــه برگــزاری

غنــی ایــن منطقــه در زمینــه فلســفه عاشــورا
خواســتار توجــه جــدی بــه ایــن ســرمایه
هــای معنــوی و مذهبــی در اردبیــل شــد
و گفــت :در ایــن خصــوص آیینهــای
عــزاداری اصیــل در اردبیــل احیــاء میشــود.
حجــت االســام مهــدی ســتوده بــا تاکیــد
بــر اینکــه بایــد بــا آســیب شناســی آییــن
هــای مــاه محــرم در راســتای احیــا و رشــد
و پویایــی برخــی ســنت هــا تــاش کــرد،
افــزود :در ایــن راســتا امســال برای ششــمین
ســال متوالــی مراســم عــزاداری و اجتمــاع
عظیــم تاســوعای حســینی بــا حضــور
هــزاران نفــر از ســوگواران و حســینیان در
اردبیــل برگــزار مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تجمــع بــزرگ و عظیــم
عاشــورایی نیــز فــردا در اردبیــل برگــزار
خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد کــه برگــزاری ایــن
تجمعــات عــاوه بــر جلوگیــری از برخــی
حرکــت هــای غیرمتعــارف ســبب مــی شــود
اردبیــل بیــش از پیــش بــا شناســنامه عــزای

حســینی شــناخته شــود.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان برگزاری
تجمــع تاســوعایی در اردبیــل را تداخلــی بــا
برگــزاری آئیــن هــزار ســاله شــمع گردانــی
ندانســت و تاکیــد کــرد :ایــن آئیــن هــا
نشــانگر دلدادگــی و ارادت مــردم ایــن منطقه
بــه علمــدار کربــا بــا برگــزاری عــزاداری
اصیــل و ارزشــی اســت.
بــه گفتــه وی در جهــت برگــزاری منظــم و
بــا شــکوه ایــن مراســم و ســایر مراســم ملی،
در ســال هــای اخیــر تــاش شــده ســنت هــا
و آییــن هــای عــزاداری پرشــورتر از گذشــته
برگــزار شــود.
lعــزاداری روز تاســوعا؛ آییــن
منحصــر و قدیمــی اردبیــل
شــمع گردانــی آیینــی مختــص اردبیل اســت
و از ســال هــای گذشــته تاکنــون همــه ســاله
بــا شــکوه خاصــی برگــزار مــی شــود ،امــا
ایــن آئیــن طــی ســال هــای اخیــر در اســتان
هــای دیگــر کشــور بویــژه اســتان هــای
شــمالغرب و همجــوار اردبیــل رواج یافتــه و
مــردم ایــن مناطــق نیــز آئیــن شــمع گردانی
را بــه عنــوان آئینــی بــرای عــرض ارادت بــه
خانــدان سیدالشــهدا (ع) برگــزار مــی کننــد.
در روز تاســوعا مــردم اردبیــل بــا روشــن
کــردن  ۴۱شــمع نــذری در  ۴۱مســجد؛
حاجــات خــود را طلــب میکنندیک شــهروند
اردبیلــی مراســم و آیین عــزاداری روز تاســوعا
را یکــی از آییــن هــای منحصــر و قدیمــی
اردبیــل مــی دانــد و تاکیــد دارد کــه در ایــن
روز مــردم اردبیــل بــا روشــن کــردن ۴۱
شــمع نــذری در ظــرف هــای مخصــوص
شمعســوز در  ۴۱مســجد؛ حاجــات خــود را
طلــب میکننــد.
معتمــدی بــا بیــان اینکــه ایــن مراســماز ظهر
تاســوعا تــا پاســی از شــب ادامــه مییابــد،
اضافــه مــی کنــد مــردم عــزادار اردبیــل
بــه صــورت گروهــی و در قالــب دســتجات
عــزاداری از یــک مســجد بــه مســجد دیگــر
و از محلـهای بــه محلــه دیگــر رفتــه و اقــدام
بــه روشــن کــردن شــمع میکننــد.
ایــن شــهروند بــا اشــاره بــه علــت نامگــذاری
و تعییــن  ۴۱مســجد بــرای شــمع گردانــی
اعتقــاد دارد کــه در ســالهای گذشــته و یــا
آغــاز ایــن آییــن مانــدگار در اســتان اردبیــل،
فقــط  ۴۱مســجد در ســطح شــهر فعــال بوده
و از همیــن رو تــا کنــون ایــن آییــن همچنان
دســت نخــورده مانــده و در بیــن  ۴۱مســجد
بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.
آئیــن شــمع گردانــی از ســاعاتی قبــل در
اردبیــل آغــاز شــده و مــردم ایــن اســتان
بــرای اثبــات دلدادگــی و محبــت خــود بــه
حضــرت سیدالشــهدا (ع) بویــژه علمــدار
کربــا کــه روز تاســوعا منتســب بــه اوســت،
عشــق خــود را با شــوری معنــوی در مســاجد
مویــه مــی کننــد .
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تعزیــه واقعــه عاشــورا در ضیابــر بــا
قدمتــی  300ســاله ،از شــهرتی ملــی
برخــوردار بــوده و نــوای «هــل مــن
ناصــر ینصرنــی» عــزاداران ،برپایی این
آئیــن مذهبــی را فراخــوان مــی دهــد.

ظهــر عاشــورا و طنیــن نــوای «هــل مــن ناصــر ینصرنــی» بــه
گــوش مــی رســد ،مــردم تمامــی روســتاهای شهرســتان صومعــه
ســرا نیــز هماننــد ســایر شــهرهای اســتان گیــان و کشــور بــا
برپایــی دســته جــات و هیئــت هــای عــزدارای ارادت و عشــق خود
را بــه ســرور و ســاالر شــهیدان امــام حســین(ع) بــه نمایــش مــی
گذارنــد.
مراســم هایــی کــه برخــی از آنهــا از قدمــت چنــد صدســاله
برخــوردار بــوده و بــرای برپایــی آن مــردم از سراســر اســتان و حتی
کشــور در روزهــای تاســوعا و بــه ویــژه عاشــورای حســینی بــه
شهرســتان صومعــه ســرا ســفر مــی کننــد.
lمراسم معنوی «صبح عزا»
یکــی از مهــم تریــن مراســماتی کــه مخصــوص صبــح عاشــورا
بــوده ولــی متاســفانه اکنــون اجــرای آن نســبت بــه گذشــته
کمرنــگ تــر شــده مراســم «صبــح عــزا» اســت کــه فقــط در
برخــی از روســتاهای صومعــه ســرا بــه ویــژه در دهســتان ضیابــر
برگــزار مــی شــود .برنامــه ای معنــوی کــه در آن زنــان و مــردان
بعــداز اقامــه نمــاز صبــح دســته دســته در کــوی و بــرزن و خانــه به
خانــه بــه حرکــت درآمــده و بــا ســوز و گــذار مــی خواننــد «بگریید
ای عــزاداران ،بُــود صبــح عــزاداری» و صاحــب خانــه نیــز کــه بــه
دلیــل پخــت غذایــی نــذری روز عاشــورا تــا صبــح بیــدار بــوده بــا
شــیر و خرمــا از مهمانــان پذیرایــی میکنــد.
بــه گفتــه بســیاری از اهالــی دهســتان ضیابــر ایــن مراســم
پیــش زمینــه ای بــرای برگــزاری مراســم عظیــم تعزیــه خوانــی
توســط هیــأت ذوالجنــاح در ظهــر روز عاشــورا حســینی (ع)
اســت کــه مــردم را بــرای حضــور در ایــن مراســم بیــدار و
آمــاده مــی کنــد.

lتعزیه ای با بیش از  ۳۰۰سال سابقه
امــا یکــی از مهــم تریــن و خــاص تریــن مراســمات عــزاداری کــه
در شهرســتان صومعــه ســرا و در دهســتان ضیابــر برگــزار مــی
شــود و ازقدمــت بیــش از  ۳۰۰ســال برخــوردار اســت ،مراســم
تعزیــه ای اســت کــه بــا شــماره  ۴۶۱در تاریــخ ششــم دی مــاه
 ۱۳۹۰در فهرســت آثــار معنــوی کشــور ثبــت شــده و هرســاله
هــزاران نفــر از اطــراف و اکنــاف را در ظهــر روز عاشــورا بــه ایــن
دهســتان مــی کشــاند.
ایــن شــبیه خوانــی توســط «هیــأت ذوالجنــاح» برگــزار مــی شــود
و قدیمــی تریــن و ریشــه دارتریــن آییــن مذهبــی و ســوگواری
بــرای شــهادت ســرور وســاالر شــهیدان امــام حســین(ع) بــوده و
از شــهرت ملــی برخــوردار اســت.
اگــر چنــد روز مانــده بــه عاشــورای حســینی بــه ضیابــر ســفر
کنیــد خواهیــد دیــد کــه جنــب و جوشــی عجیــب و شــور و حالــی
باورنکردنــی در میــان پیــرو جــوان ،زن و مــرد ،کــودک و نوجوانــان
ایــن منطقــه دیــده مــی شــود .همــه در تــاش هســتند تــا نقشــی
هرچنــد کوچــک در برپایــی نمایشــی عظیــم و باشــکوه از واقعــه
عاشــورا داشــته باشــند .وقایعــی کــه در روز عاشــورا از ســوی
«هیــأت ذوالجنــاح» ضیابــر بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود،
برگرفتــه از نســخ قدیمــی اســت.
ظهــر عاشــورا قبــل ازحرکــت کاروان ،ســپاهی از ســربازان «ابــن
زیــاد» در کوچــه هــای و خیابــان هــای ضیابــر بــه تاخت مــی روند
و از مــردم مــی خواهــد کــه از ســر راه «ابــن زیــاد» کنــار رونــد در
ادامــه ،حرکــت کاروان امــام حســین(ع) از مدینــه بــه مکــه و کربال
و حرکــت اســرا از کربــا بــه شــام توســط «هیــأت ذوالجنــاح» بــه
نمایــش گذاشــته مــی شــود و کجــاوه هــا و خیمــه هــا یــک بــه
یــک بــه حرکــت در مــی آینــد.
یکــی دیگــر از بخــش هــای تعزیــه ایــن هیــأت ،حرکــت خیمــه
هــای امــام حســین(ع) ،حضــرت ابوالفضــل عبــاس (ع) ،حضــرت
زینــب کبــری(س) ،حضــرت علــی اکبــر(ع) ،و خیمــه هــای قاســم
بــن الحســن(ع) ،حضــرت عــون بــن جعفــر(ع) (فزرنــد حضــرت
زینــب) و حضــرت علــی اصغــر(ع) از حســینیه ضیابــر بــا رنــگ
هــای متفــاوت و تزئینــات متنــوع و زیبــا اســت.
در ادامــه نیــز تابوتــی کــه ســر قنداقــه غــرق بــه خــون شــش
ماهــه امــام حســین(ع) بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود و در ایــن
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میــان ســپاهیان قرمزپــوش بــا صــورت هــا و شمشــیرهای خونین
بــه اســرا حملــه مــی کندکــه همزمــان بــا نمایــش ایــن صحنــه از
هــر گوشــه و کنــاری نالــه و شــیون زنــان و مــردان بــه آســمان
بلنــد مــی شــود.
حرکــت  ۱۴بیــرق بــه نشــانه  ۱۴معصــوم ،ســرهای بریده شــهدای
کربــا کــه بــه گفتــه اعضــای «هیــأت ذوالجنــاح» قدمــت
بســیاری از آنهــا بــه بیــش از صــد ســاله رســیده و تعــدادی از آنهــا
خــراب شــده و بــه ســرقت رفتــه اســت از دیگــر بخــش هــای
تعزیــه ظهــر عاشــورای ضیابــر اســت .در میــان کاروان کودکــی
بــر تابــوت امــام حســین (ع) در طــول مســیر اذان مــی گویــد و
ایــن یــادآور اهمیــت نمــاز از نظــر آن حضــرت اســت کــه حتــی در
ظهــر عاشــورا ،در حــال جنــگ و در ســخت تریــن شــرایط نیــز این
فریضــه الهــی را بــه جــا آورد.
صحنــه جنــگ عاشــورا نیــز در میــدان ضیابــر و نزدیــک مســجد
بــرای ســوگواران و حاضــران بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود.
صحنــه ای کــه در آن یــاران و اصحــاب امــام حســین(ع) تــک
بــه تــک از اســب پیــاده و در جنــگ حــق و باطــل شــرکت کــرده و
یــک بــه یــک نیــز بــه شــهادت مــی رســند.
صحنــه ای زیبــا و ســوزناک کــه اشــک هــا را بــر روی صــورت
روان و دلهــا را بــا امــام ســجاد(ع) بیمــار کربــا ،حضــرت رقیــه،
ربــاب و زینــب کبــری(س) همــراه و در فــراق ســرور و ســاالر و
شــهیدان ســوگوار و عــزادار مــی کنــد .آتــش زدن خیمــه هــا نیــز
صحنــه هــای پایانــی شــبیه خوانــی تعزیــه ظهــر عاشــورا اســت.
البتــه ایــن مراســم بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود و در ادامــه
مراســم ،جنــگ پایانــی در حیــاط خانــه رضــوی (منــزل مرحــوم
آیــت ا ...ضیابــری) بــه تصویــر کشــیده و بعــداز اینکــه شــمر
جنــگ و چگونگــی کشــته شــدن شــهیدان کربــا را بــه ابــن زیــاد
گــزارش و خلعتــی دریافــت مــی کنــد ،بــه پایــان مــی رســد.
lشام غریبانی متفاوت برای شهیدان کربال
شــام غریبــان در ضیابــر نیــز متفــاوت از دیگــر شــهرها برگــزار می
شــود .مــردان و زنــان از مســجد ضیابــر حرکــت کــرده و هــر کدام
بــا دســته ای از کاه بــر ســر خــود مــی زننــد و مــی خواننــد :ای
شــیعیان امشــب شــام غریبــان اســت ،نعــش حســین امشــب انــدر
بیابــان اســت.
عــزدارای بــا پایــان عاشــورا در ضیابــر بــه پایــان نمــی رســد بلکــه
ســه شــب دیگــه نیــز مــردم ایــن دهســتان شــاهد برگــزاری تعزیه
هســتند کــه شــب اول آن مربــوط بــه جــدل و جمــال ،کــه یکــی
انگشــتری و دیگــری کمربنــد امــام حســین (ع) را بــه ســرقت مــی
برنــد ،بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود.
تعــداد بســیاری از مــردم در خانــه رضــوی جمــع مــی شــوند تــا از
نزدیــک شــاهد اجــرای ایــن تعزیــه شــوند .در ادامــه تعزیــه ،جمــع
آوری پیکــر شــهدا و دفــن آن از ســوی امــام ســجاد (ع) و قــوم بنی
اســد بــرای حاضــران اجــرا مــی شــود .در شــب پایانــی هــم تعزیــه
حضــرت رقیــه (س) و حضــرت زینــب (س) در مجلــس یزیــد بــا
حضــور جمعــی از مــردم در خانــه رضــوی بــه نمایــش گذاشــته
مــی شــود.
ظهــر عاشــورا نزدیــک اســت و مــردم عــزادار از سراســر کشــور بــه
ضیابــر آمــده انــد تــا شــاهد برگــزاری ایــن آئیــن قدیمــی باشــند.
ایــن بــار نیــز نــوای «هــل مــن ناصــر ینصرنــی» در سراســر
دهســتان پیچیــده و چشــم هــا در غــم ســرور و ســاالر شــهیدان
اشــکبار اســت.
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حسنعبدالهی

حســین (ع) امامــی اســت کــه آوازه
آزادی و آزادمــردی وی نــه تنهــا
مســلمانان و شــیعیان را کــه حتــی
پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب را نیــز
شــیفته و مجــذوب خــود مــی ســازد.

حســین (ع) و واقعــه کربــا رویــدادی مربــوط بــه  ۱۴قــرن پیــش
اســت ،واقعــه ای از جنــس خــون و شمشــیر ،صــف آرایــی بیــن
حــق و باطــل ،حقــی از جنــس ســاله پــاک تریــن انســان روی
زمیــن و خاتــم االنبیــاء و باطلــی از قمــاش تمــام ناپاکــی هــا و
پلیــدی هــا.
حســین (ع) همــان گونــه کــه خــود فرمــوده ،بــرای بقــای دینــی
بــه پــا خاســت کــه اکمــال الدیــن بــوده و پیــام آور آن نیــز خاتــم
االنبیــاء (ص) و همیــن ویژگــی اســت کــه کل یــوم را عاشــورا و
کل ارض را کربــا کــرده و اکنــون پــس از قــرن هــا از ســرخگونی
زمیــن و آســمان کربــا بــه روز عاشــورا ،هنــوز هــم آزادمــردان و
آزادزنــان عالــم پیــام حســین (ع) را در مــی یابنــد کــه فرمــود «اگــر
آزاد نیســتید ،آزادمــرد باشــید».
آری ،امــروز مــی تــوان پاســخ بــه نــوای هــل مــن ناصــر ینصرنــی
ســردار کربــا را آنجــا دید کــه غیرمســلمانان نیز عــاوه بــر اذعان
بــه حقانیــت شــهید کربــا ،در برهــه هــا و صحنــه هــای حــق
طلبــی دوشــادوش مســلمانان در مقابــل ســتمکاران و اشــقیاء زمان
مــی ایســتند و نمونــه هــای آن را عــاوه بــر دوران دفــاع مقــدس،
امــروزه مــی تــوان در همراهــی غیرمســلمانان بــا رزمنــدگان
مقاومــت و مدافعــان حریــم و حــرم والیــت و ائمــه (ع) در ســوریه
و عــراق دیــد.
امــا ملمــوس تــر از ایــن نمونــه هــا را شــاید بتــوان در همیــن
ایــام و روزهــای عــزاداری محــرم و در حاشــیه مراســم ســوگواری
سیدالشــهداء (ع) یافــت ،آنجــا کــه اقلیــت هــای مذهبــی چــون
ارامنــه در ایــن مراســم حاضــر مــی شــوند و حتــی هیــات هــای
عــزاداری ویــژه خــود را نیــز دارنــد و ارادت خــود را بــه ســرور و
ســاالر آزادگان عالــم نشــان مــی دهنــد.
تبریــز نیز بــه عنــوان یکــی از شــهرهای میزبــان تعــدادی از ارامنه
و البتــه یکــی از والیــت مدارتریــن مناطــق کشــور ایــن روزهــا
شــاهد خلــق صحنــه هایــی پرشــکوه از دلدادگــی آزادی خواهــان
و آزادی دوســتان حســینی اســت و مــی تــوان در ایــن میــان گاه
جلــوه هایــی را از حضــور اقلیــت هــای مذهبــی چــون ارامنــه دید و
نشســتن پــای صحبــت تنــی چنــد از آنــان خالــی از لطــف نیســت.
این حسین کیست که عالم...
آنجایـی این صحنه ها دلنشـین تر می شـود که سـخنان افـرادی از
همیـن اقلیت های غیرمسـلمان رنگ و حسـی شـیعی بـه خود می

گیـرد ،مانند سـخنان مارتین وارتانیـان که وقتـی از وی در خصوص
نـگاه و تلقـی ارامنـه از واقعه عاشـورا و قیـام کربال می پرسـم ،می
گویـد :از کودکـی کـه گاه با پـدر و مـادرم در ایـام محـرم در خیابان
هـای تبریـز تردد مـی کردیم و دسـته جـات خیابانـی را مـی دیدم،
ایـن سـئوال در ذهنم ایجاد می شـد که مـردم برای چه کسـی این
چنین بر سـر و سـینه مـی زنند.
از کودکـی کـه گاه بـا پـدر و مـادرم در ایام محـرم در خیابـان های
تبریـز تـردد مـی کردیـم و دسـته جـات خیابانی را مـی دیـدم ،این
سـئوال در ذهنـم ایجـاد مـی شـد کـه مـردم بـرای چه کسـی این
چنین بر سـر و سـینه می زنندبا شـنیدن این جمله یاد شـعر معروف
«این حسـین کیسـت کـه عالم »...از محتشـم کاشـانی مـی افتم و
مـی پرسـم جوابی هـم برای ایـن سـئوال خـود یافتی و پاسـخ می
دهـد :بعدها کـه بزرگتر شـدم و دانسـته هـا و اطالعاتم از اسلام و
تشـیع کمی بیشـتر شـد ،فهمیدم که حسـین (ع) یعنی قلـب تپنده
و همیشـه بیدار مسـلمانان شـیعه و فـارغ از این تعاریف کلـی که از
سـوی مسـلمانان بیـان مـی شـود ،در تفکـرات من حسـین نهایت
حقانیـت و آزادگی نوع بشـر اسـت.
آنچـه ایـن شـهروند ارمنـی تبریـزی در ادامه مـی گویـد ،توجهم را
بیـش از پیـش جلب مـی کنـد :حکایت سـومین رهبـر شـیعیان از
جنـس مظلومیـت عیسـی ابـن مریم اسـت و البتـه مظلومیـت این
نـواده آخریـن پیامبـر الهی سـراپا آمیخته با سـرافرازی ،شـجاعت و
حقانیـت اسـت و زنـده بودن یـاد و نام حسـین پـس از قـرن ها بعد
واقعـه عاشـورا و مشـاهده جلـوه های ایـن جاودانگـی در عـزاداری
هـای محـرم در ایـران و عـراق شـیعه نشـین و حتـی کشـورهای
اروپایـی و آمریـکا کمتریـن گـواه ایـن موضوع اسـت.
ماریانــا وارتانیــان نیــز از همراهــان مارتیــن اســت کــه وقتــی در
خصــوص برداشــت آنهــا از عــزاداری هــای ایــام محــرم جویــا می
شــوم ،در پاســخ دادن از مارتیــن پیشــی مــی گیــرد و مــی گویــد:
هــر چنــد بــه دلیــل تقیدهــای دینــی چنــدان در ایــن گونه مراســم
و برنامــه هــا حاضــر نمــی شــویم امــا در همیــن برخوردهــای
گــذری و هــر از گاه نیــز حســی از جنــس شــور البتــه آمیختــه بــا
اندوهــی ســنگین از ایــن عــزاداری هــا در ذهــن آدم ایجــاد مــی
شــود کــه وصــف آن بســیار دشــوار اســت.
صحبــت را بــه ســمت و ســوی نــذورات ایــام محــرم کــه مــی
کشــانم ،ماریانــا بــا تبســمی پاســخ مــی دهــد :شــاید برخــی هــا در
ایــن روزهــا تنهــا بــه هــوای دریافــت غذایــی نــذری میهمــان این
عــزاداری هــا باشــند امــا حتی برخــی خانــواده هــای مســیحی و از
ســایر ادیــان را نیــز ســراغ دارم کــه بــا ایمــان قلبــی و اعتقــاد بــه
متبــرک و پــاک بــودن چنیــن نذوراتــی آنهــا را بــرای اســتفاده در

طــول ســال نگــه مــی دارنــد و تلقــی بیــش از یــک نــذری ســاده
از آن دارنــد.
دوســت دارم دیــدگاه ایــن آقــا و خانــم ارمنی نســبت به شــخصیت
هــای واقعــه کربــا پایــان بخــش ایــن گفــت و گــوی بــی تکلــف
باشــد و مارتیــن در ایــن خصــوص مــی گویــد :بــر اســاس آنچه که
در طــول ســالیان از محتــوای مراســم محــرم و البتــه معاشــرت بــا
شــهروندان و همســایگان مســلمان درک کــرده ام ،آزادگی حســین
(ع) در عیــن مظلومیــت ،وفــاداری و ثبــات قــدم ابوالفضــل (ع)،
صبــر و شــکیبایی بــی پایــان زینــب (س) و اوج معصومیــت رقیــه
و علــی اصغــر اســت.
lعاشــورا بســتر ظهــور شــخصیت هایــی از جنــس
اســاطیر افســانه ای
امــا تصــور ماریانــا رنــگ دیگــری دارد و معتقــد اســت :بدون شــک
بــا نــگاه و ادراک زمینــی نمــی تــوان در مورد شــخصیت هــای این
قائلــه ســخن گفــت زیــرا بــه نظــر مــن ایــن شــخصیت ها بیشــتر
ماننــد اســاطیر افســانه ای هســتند کــه ملــت هــا و اقــوام مختلــف
ســعی کــرده انــد در دوره هــای متفــاوت در شــاهکارهای ادبــی
خــود نمونــه هایــی هماننــد آنهــا را خلــق و تصویــر کننــد.
وی تصریــح مــی کنــد :در نــگاه شــخصی مــن آنجــا کــه حســین
(ع) طفــل صغیــر خــود را بــه امیــد بیــدار کــردن وجــدان بــه خواب
رفتــه دشــمنان بــاالی دســت مــی گیــرد و گلــوی آن نــوزاد بــا تیر
کینــه و جهالــت دریــده مــی شــود ،نهایــت مظلومیــت و صــد البته
تســلیم بــودن در برابــر خواســت خداونــد اســت و ایــن چیــزی
اســت کــه مســلمانان در کنــار عــزاداری بــه خاطــر آن ،بایــد بــه
داشــتن چنیــن رهبــر و امامانــی بــه خــود ببالنــد.
آری حســین (ع) چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات اســت و شــنیدن
ســخنانی در تائیــد ایــن مرتبــه از ایمــان و آزادگــی ،آن هــم از
غیرمســلمانان بــه واســطه آشــکار شــدن بیــش از پیــش حقانیــت
و جاودانگــی فرهنــگ عاشــورا و قهرمانــان کربــا شــیرین اســت،
آزادمــردان و شــیرزنانی کــه حتــی پیــروان ســایر مذاهــب و ادیــان
نیــز بــه حضــور آنهــا در تاریــخ مــی بالنــد.
امــام مظلومــی هــا بــا فــدای خویــش و خاندانــش ،حقیقــت و
پیامــی را بــرای همیشــه زنــده نــگاه داشــت کــه جبهــه ناحــق بــه
خیــال خــام خــود بــرای خامــوش کــردن چــراغ فروزانــش تمــام
شــقاوت و کینــه تــوزی هایــش را در دشــت کربــا با شمشــیرهای
جهــل بــر پیکــر اســام و شــیعه آل علــی (ع) فــرود آوردنــد ،غافل
از آن کــه خورشــید حــق همیشــه مانــدگار و درخشــان اســت و
باطــل محکــوم بــه فنــا و روســیاهی.
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تســلیت بــه زینالعابدیــن حرکــت میکننــد و
در آن جــا بــه فریــاد نوح ـهای خــاص و ســنتی
بــه عــزاداری مــی پردازنــد.
جبلــی نایینــی بــا بیــان اینکــه ســاعتی پــس از
ایــن مراســم عــزاداران هیئــت حســینیه چلــوان
نیــز دســت بــر ســر زنــان شــمعی بــه دســت
گرفتــه و از ابتــدا تــا انتهــای شــب بــه شــش
حســینیه دیگــر بــرای عــزاداری مــی رونــد،
گفــت :ایــن گــروه در حالــی کــه بــرق حســینیه
خامــوش شــده اســت نوحـهای بــا مضمونــی در
جــواب نوحــه گــروه نخســت فریــاد میکننــد.

مــردم نائیــن در شــب
 12و  13محــرم
معــروف بــه شــب «بنی
اســد» بــه عــزاداری
بــرای امــام حســین(ع)
فاطمهکازرونی
و کاروان اســیران
کربــا میپردازنــد
و برگــزاری تعزیــه نیــز از جملــه رســوم
ایــن شبهاســت.

مراســم عــزاداری نایینیهــا بــرای ســید و
ســاالر شــهیدان بــه پایــان دهــه نخســت محرم
ختــم نمیشــود بلکــه ایــن عــرض ارادت بــه
امــام حســین (ع) و شــهیدان کربــا تــا پایــان
مــاه صفــر ادامــه دارد.
بدیــن ترتیــب بنــا بــر یــک ســنت قدیمــی از
ابتــدای ایــن مــاه تــا پایــان مــاه صفــر جوانــان
محلــه نیــم ســاعت پیــش از آغــاز مراســم
عــزاداری ،در میــدان بیرونــی حســینیه جمــع
شــده و بــه کوبیــدن دهــل بــرای دعــوت مــردم
بــه ایــن مــکان میپردازنــد.
lآییــن «جــوش» از مهمتریــن
رســوم مــردم نائیــن در مــاه محــرم
برگــزاری آییــن «جــوش» از مهمتریــن رســوم
مــردم نائیــن در مــاه محــرم اســت ،بدیــن ترتیب
کــه از شــب ششــم محــرم ،در زمانــی خــاص از
عــزاداری ،مــردم دایــرهوار ایســتاده و بــه دو گروه
تقســیم مــی شــوند و بــا فریــاد یــا حســین(ع) بر
ســر و ســینه میزننــد.
پــس از پایــان گرفتــن نوحــه ســرایی دو نفــر
هــم صــدا بــا یکدیگــر بــه خوانــدن دوازده بنــد
محتشــم کاشــانی میپردازنــد در حالــی کــه
همــگام بــا یکدیگــر از میــان خیــل عــزاداران
عبــور مــی کننــد.
lعــزاداری شــب «بنیاســد» در
هیئــت چهــل دختــران و کلــوان
در شــب ســیزدهم مــاه محــرم کــه بــه شــب
«بنــی اســد» معــروف اســت هیئــت محلــه
چهــل دختــران در امامــزاده ســلطان ســید
علــی(ع) و هیئــت محلــه کلــوان در امامــزاده
ســلطان موصلیــه (س) بــه برگــزاری عــزاداری
و ســینهزنی مــی پردازنــد و تمــام مــردم نیــز
در ایــن دو هیئــت بــرای ســوگواری شــب ســوم
شــهادت امــام حســین (ع) و غریبــی کاروان امام
حســین (ع) و شــهادت امــام ســجاد (ع) حضــور
پیــدا میکننــد.
در ایــن میــان عــزاداری خــاص و ســنتی هفــت
ت قدیمــی نائیــن در ایــام محــرم شــهرت
هیئ ـ 
بســیار دارد و ایــن عزاداریهــا پــس از اجــرا
بــه شــیوه خــاص در حســینیههای ایــن هفــت
هیئــت در امامــزاده ســلطان ســید علــی (ع) ادامه
پیــدا میکنــد.
در شــبهای  ۱۲و  ۱۳مــاه محــرم در برخــی
هیئتهــای ایــن شهرســتان مراســم تعزیــه
خوانــی نیــز برگــزار مــی شــود.

ت قدیمی نائیــن در
عــزاداری ســنتی هفــت هیئـ 
شــب و روزهــای پایانــی دهــه نخســت محــرم از
شــهرت خاصــی برخــوردار اســت؛ این مراســم در
شــب تاســوعا بدیــن ترتیــب اســت کــه از اوایــل
شــب هیئــت هــای مذهبــی قدیمــی نائیــن
کــه از هفــت محلــه شــهر هســتند بــه ترتیــب
خاصــی از راه بــازار قدیــم نائیــن بــه طــرف
ســقاخانه چهــل دختــران مــی رونــد و در ایــن
مــکان بــه احتــرام حضــرت ابوالفضــل(ع) بــه
عــزاداری میپردازنــد و ســپس همگــی وارد
امامــزاده ســلطان ســید علــی (ع) شــده و بــه
عــزاداری در ایــن مــکان ادامــه میدهنــد.
lعــزاداری هفــت هیئــت قدیمــی در
دهــه نخســت محــرم
احمــد جبلــی نائینــی رئیــس اداره اوقــاف و امــور
خیریــه نائیــن دربــاره عــزاداری ایــن هفــت
هیئــت قدیمــی بــه مهــر میگویــد :در روز
تاســوعا ایــن هیئتهــا شــامل هیئــت حســینیه
بــاب المســجد ،حســینیه چلــوان ،ســرای نــو،
نوآبــاد ،پنجاهــه ،چهــل دختــران و در نهایــت
کــوی ســنگ در هرکــدام از ایــن حســینیهها بــه
همــان ترتیــب بیــان شــده حاضــر و به عــزاداری
بــرای حضــرت ابوالفضــل (ع) میپردازنــد و
پــس از رســیدن بــه هیئــت چهلدختــران
همگــی بــه امامــزاده نائیــن رفتــه و آنجــا بــه

عــزاداری ادامــه میدهنــد.
در طــول دهــه اول محــرم تــا شــب بنــی اســد
تمامــی ایــن هفــت هیئــت بــرای عــزاداری
بــه حســینیه چهــل دختــران مــی رونــدوی
ادامــه داد :در روز عاشــورا نیــز دو هیئــت
مذهبــی از ایــن هفــت هیئــت قدیمــی از
مســیر بافــت قدیــم بــه امامــزاده ســلطان
موصلیــه م ـی رونــد و پنــج هیئــت دیگــر نیــز
بــرای عــزاداری بــه طــرف امامــزاده ســلطان
علــی مــیآینــد.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه نائیــن تاکیــد
کــرد :در طــول دهــه اول محــرم تــا شــب
بنــی اســد تمامــی ایــن هفــت هیئــت بــرای
عــزاداری بــه حســینیه چهــل دختــران مــی روند
و همزمــان بــا  ۱۲و  ۱۳مــاه محــرم در هیئــت
هــای چلــوان و چهــل دختــران مراســم تعزیــه
خوانــی برگــزار مــی شــود.
lســبک خــاص مراســم شــام
غریبــان در ناییــن
وی بــا بیــان اینکــه مراســم شــام غریبــان امــام
حســین(ع) در نائیــن بــه ســبک خاصــی برگــزار
مــی شــود ،اضافــه کــرد :اوایــل شــب مــردم
محلــه کــوی ســنگ در حالــی کــه دو دســته
شــده و شــمعی بــه دســت گرفتــه انــد بــه طرف
مســجد حضــرت ســجاد (ع) بــرای عــرض

lدیگــر رســوم عــزاداری نایینیهــا
در محــرم و صفــر
تعزیــه و شــبیه گردانــی یکــی از رســوم
عــزاداری اســت کــه در روزهــای تاســوعا و
عاشــورا در روســتای باغســان برگــزار مــی
شــودوی بــا اشــاره بــه برخــی از دیگــر رســوم
عزاداریهــا در نائیــن تصریــح کــرد :روزهــای
دیگــر محــرم و صفــر از قبیــل شــب اول مــاه
صفــر ،اربعیــن و  ۲۸صفــر هــم مراســم هــای
عــزاداری خاصــی برگــزار میشــود؛ بــه طــور
مثــال در شــب  ۲۸صفــر در محلــه کلــوان در
مقابــل امامــزاده حیــدر (ع) دیگهــای آش
برپاشــده و در ایــن شــب هیئــت عــزاداری از
حســینیه بــاب المســجد بــه حســینیه کلــوان
آمــده و ســپس در مقابــل دیگهــای آش بــه
عــزاداری مــی پردازنــد.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه نائیــن اضافــه
کــرد :همچنیــن تعزیــه و شــبیه گردانــی یکــی از
رســوم عــزاداری اســت کــه در روزهــای تاســوعا
و عاشــورا در روســتای باغســان برگــزار مــی
شــود.
lشــبیه خوانــی و تعزیــه خوانــی در
روســتای بافــران نائیــن
جبلــی نایینــی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم
شــبیه خوانــی و تعزیــه خوانــی در روســتای
بافــران نائیــن در نــوع خــود بــی نظیــر و دیدنی
اســت ،گفــت :ایــن مراســم کــه در روز عاشــورا
برگــزار مــی شــود بســیار حــزن انگیــز اســت
و مردمــی کــه وســیله نقلیــه دارنــد در روز
عاشــورا از شــهرها و روســتاهای اطــراف بــرای
مشــاهده ایــن مراســم باشــکوه خــود را بــه
بافــران مــی رســانند.
مراســم «چــق چقــی زنــی» یکــی از آییــن های
قدیمــی جــذاب ،و منحصــر بــه فــرد نایینیهــا
اســت که در طــول مــاه هــای عــزاداری حضرت
اباعبــداهلل الحســین (ع) توســط هیئــت کــوی
ســنگ و محمدیــه در امامزاده ســلطان ســیدعلی
ایــن شهرســتان برگــزار مــی شــود.
در ایــن مراســم دو نفــر در حالــی کــه دو
قطعــه چــوب بــه نــام «چــق چقــی» در
دســت میگیرنــد ،روبــروی هــم ایســتاده و بــا
آهنــگ خــاص نوحهخــوان ایــن چــوب هــا
را بــه هــم مــی زننــد و بــه ایــن شــیوه بــه
عــزاداری بــرای حضــرت اباعبــداهلل حســین
(ع) مــیپردازنــد.
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مهدی
حسیننژادی

عشــق بــه حســین(ع) مرزهــا را
درنوردیــده و اتبــاع مســلمان جمهوری
آذربایجــان و گرجســتان را در کنــار
مــردم شهرســتان آســتارا جمــع کــرده
تــا در غــم شــهادت ســاالر شــهیدان،
اشــک عــزا بــر گونــه جــاری کننــد.

آییــن هــای عــزاداری مــاه محــرم در شهرســتان مــرزی بنــدر
آســتارا دوســتداران زیــادی در میــان مــردم مناطــق جنوبــی کشــور
مســلمان جمهــوری آذربایجــان داشــته و هــر ســاله تعــداد زیــادی
از دوســتداران اهــل بیــت(ع) را بــه ایــن شهرســتان مرزنشــین مــی
کشــاند.
عشــق بــه حســین (ع) هرســاله خیــل عظیــم ایــن عاشــقان را بــه
حــرم مطهــر امــام زادگان ابراهیــم و قاســم (ع) آســتارا ،مســاجد و
تکایــا کشــانده و مســلمانان آذری در تاســوعا و عاشــورای حســینی
بــه عــزای ســرور و ســاالر شــهیدان مــی نشــینند.
حــرم مطهــر امــام زادگان ابراهیــم و قاســم (ع) آســتارا ،مســاجد
عباســیه ،گیلــک لــر ،غربــا و مســجد جامــع آســتارا از جملــه
مســاجدی اســت کــه اتبــاع مســلمان آذری و گرجــی در آنهــا
حضــور یافتــه و عــاوه بــر عــزاداری ،ســینه و زنجیرزنــی ،بــه
اقامــه نمــاز پرداختــه و بــرای شــفای بیمــاران خــود دعا مــی کنند.
زائــران جمهــوری آذربایجــان در مراســمات مذهبــی مــاه محــرم
و تاســوعا و عاشــورای حســینی هماننــد مــردم شــهید پــرور و
همیشــه در صحنــه آســتارا لبــاس ســیاه برتــن کــرده و در کنــار
روحانیــون ،مســئوالن و شــیفتگان ســرور و ســاالر شــهیدان امــام
حســین (ع) بــه عــزاداری مــی پردازنــد.
تمــام مداحــی هــا در مســاجد شهرســتان مــرزی آســتارا بــه زبــان
آذری اجــرا مــی شــود و مداحــان آســتارایی در روزهــای تاســوعا و
عاشــورای حســینی ،ســوزناک تریــن اشــعار مذهبــی را در رثــای
ســید الشــهدا (ع) و مصائــب حضــرت زینــب (س) قرائــت مــی
کننــد کــه موجــب حــزن و انــدوه زائــران آذری مــی شــود.
امســال نیــز بــه رغــم بــارش شــدید بــاران در شهرســتان مــرزی
آســتارا ،توجــه ویــژه اتبــاع آذری بــه ســخنرانی روحانیــان مســتقر
در مســاجد دربــاره قیــام امــام حســین (ع) و یــاران باوفــای
ایشــان ،گفتگــو بــا روحانیــان مســاجد ،اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر
عاشــورا بــه یــاد آخریــن نمــاز ظهــر امــام حســین (ع) و حضــور در
مراســمات شــبیه خوانــی و تعزیه مســاجد و تکایــای از نــکات قابل
توجــه اتبــاع جمهــوری آذربایجــان و گرجســتان در شهرســتان
مــرزی آســتارا اســت.
lحیات اسالم مرهون عاشورا است
سرپرســت یکــی ازکاروان هــای زائــران آذربایجانــی که اهل شــهر
باکــو بــوده و از طریــق شــهر مــرزی آســتارای جمهــوری اســامی
ایــران عــازم کربــای معلــی اســت ،بــا بیــان اینکــه ایرانــی هــا و
مــردم آســتارا بســیار مهمان نــواز هســتند ،می گویــد :مناســبات دو
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ملــت مســلمان ایــران و آذربایجــان ناشــی از احتــرام بــه عالیــق
دیرینــه و پیونــد هــای مســتحکم اســت.
ماهــر حســین اف بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران و مســئوالن
مــرزی جمهــوری اســامی ایــران همــکاری صمیمانــه ای بــا
زائــران آذری عــازم کربــای معلــی دارنــد ،توضیــح مــی دهــد:
بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای کامــل بیــن مقــام هــای دو
کشــور بــرای تســهیل در حرکــت کاروان هــای زائــران آذری،
هیــچ مشــکلی بــرای کاروان هــا در کشــور ایــران پیــش نیامــده
و مــا از مســئوالن گمرکــی ایــران و مــردم مهمــان نــواز آســتارا
تشــکر و قدردانــی داریــم.
ایــن تبعــه آذری بــا اشــاره بــه عــزاداری عاشــورای حســینی در
شهرســتان آســتارا مــی افزایــد :مســئله محــرم و عاشــورا از بنیادی
تریــن و اصلــی تریــن مســائل مکتــب تشــییع بــوده کــه حیــات
اســام مرهــون آن اســت.
حســین اف فرهنــگ عاشــورا را سرمشــقی روشــن و کارســاز بــرای
تمــام ملــت هــای آزاده جهــان دانســته و تصریــح مــی کنــد :امــام
حســین (ع) بــه مــا درس آزادگــی آموخــت کــه هرگــز نباید تســلیم
ظلــم بــود.
یکــی دیگــر از اتبــاع مســلمان جمهــوری آذربایجــان کــه
تحصیــات حــوزوی خــود را در حــوزه علمیــه قــم بــه پایــان
رســانده ،بــا بیــان اینکــه قیــام امــام حســین(ع) ایســتادگی در برابر
متجــاوزان ،بــا هــدف احیــای دیــن ،اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر و پایــداری نمــاز در دیــن اســام بــوده اســت،
اظهــار مــی کنــد :امــام حســین(ع) در واقعــه عاشــورا درس ایثــار،
شــهامت و فــداکاری را بــه بشــریت آموخــت و بــرای همیشــه زنده
و جاویــد بــوده و هرگــز فرامــوش نمــی شــود.
lحرمــت و اهمیــت مــاه محــرم در بیــن شــیعیان
آذربایجــان
علــی محمــد اف بــا اشــاره بــه اینکــه مــاه محــرم در نــزد مــردم
جمهــوری آذربایجــان کــه عمدتــا شــیعه هســتند و بیشــترین
مســلمانان را در قــاره اروپــا دارد ،از حرمــت و اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت و آییــن هــای عــزاداری ســنتی مــاه محــرم در
اغلــب مناطــق ایــن کشــور برگــزار مــی شــود ،ادامــه مــی دهــد:
در روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســینی مــردم جمهــوری
آذربایجــان بــه مــوازات برگــزاری آییــن هــای عــزاداری اقــدام بــه
توزیــع نــذورات کــرده و ســفره های احســان امــام حســین (ع) را در

مســاجد و مــکان هــای مقــدس مذهبــی پهــن مــی کننــد.
وی مداحــی مداحــان ایرانــی در وصــف ســید الشــهدا (ع) و
بازمانــدگان کربــا را مــی ســتاید و مــی گویــد :مراســم هــای
عــزاداری دهــه محــرم در شــهرهای آســتارا ،اردبیــل و زنجــان در
بیــن مــردم جمهــوری آذربایجــان از محبوبیــت خاصــی برخــوردار
اســت و در ایــن ایــام اتبــاع آذری بــه قصــد شــرکت در مراســمات
مذهبــی مــاه محــرم و تاســوعا و عاشــورای حســینی بــه کشــور
دوســت ،همســایه و مســلمان جمهــوری اســامی ایــران ســفر
مــی کننــد.
lعزیمــت اتبــاع آذربایجــان و گرجســتان از مــرز
زمینــی آســتارا بــه کربــای معلــی
مدیــر پایانــه مــرزی آســتارا بــا بیــان اینکــه همــه ســاله در مــاه
محــرم اعــزام کاروان هــای خارجــی از مــرز زمینــی آســتارا بــه
مرقــد مطهــر حضــرت حســین (ع) انجــام مــی شــود ،توضیــح
مــی دهــد :کاروان هــای زیارتــی جمهــوری آذربایجــان پــس از
ورود بــه ایــران از طریــق مــرز زمینی آســتارا و زیــارت امــام زادگان
ابراهیــم و قاســم(ع) راهــی مشــهد مقــدس و حــرم مطهــر امــام
رضــا (ع) شــده و پــس از چنــد روز اقامــت بــه ســمت کشــور عراق
و کربــای معلــی راهــی مــی شــوند.
جــال دیانســایی بــا اشــاره بــه افزایــش تــردد زائــران آذری و
گرجســتان در مهــر مــاه ســال جــاری بــه مقصــد کربــای معلــی
مــی افزایــد :برخــی از زائــران بــه صــورت کاروانــی و از طریــق
اتوبــوس هــای ویــژه مســافرتی و برخــی دیگــر نیــز بــه صــورت
شــخصی راهــی حــرم هــای پــاک و منــور حضــرت امــام
حســین(ع) و حضــرت ابوالفضــل (ع) درکربــای معلــی و همچنین
حضــرت امــام رضــا (ع) در مشــهد مقــدس مــی شــوند.
مدیــر پایانــه مــرزی آســتارا ادامــه مــی دهــد :درحــال حاضــر
بیــش از  ۱۰۰نفــر از اتبــاع جمهــوری آذربایجــان و گرجســتان بــا
اســتفاده از مســیر زمینــی ایــران بــه کربــای معلی مشــرف شــده
انــد و ایــن ســفرهای زیارتــی همچنــان ادامــه دارد و آمــار فــوق بــا
نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حســینی افزایــش خواهــد یافــت.
فرقــی نــدارد کجــای دنیــا باشــی و فاصلــه ات تــا کربــا چقــدر
باشــد .مهــم ایــن اســت کــه عشــق بــه حســین (ع) مرزهــا را در
نوردیــده و عاشــقان وی در همــه جــای دنیــا لبیــک یــا حســین
گویــان تاســوعا و عاشــورای ســرور و ســاالر شــهیدان را به ســوگ
مــی نشــینند.
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سوگوارههایمحلیمردمآذربایجان

حسن عبدالهی

ســوگواره هــا و مراســم محلــی
عــزاداری در آذربایجــان شــرقی
بــدون شــک جــز خودجوشتریــن
حرکتهــای مردمــی اســت کــه در
ایــام محــرم بــه اوج شــور و شــعور
خــود میرســد.

ســوگوارهها و مراســم محلــی عــزاداری در آذربایجــان شــرقی را
بایــد مردمیتریــن ظرفیتهایــی دانســت کــه بــدون کمتریــن
اعتبــارات دولتــی و کامــا بــه صــورت خودجــوش در بســتر
عزاداریهــای مــاه محــرم شــکل میگیرنــد و میتواننــد
بهتریــن مســیر بــرای انتقــال پیــام فرهنــگ عاشــورایی باشــد.
بــا فــرا رســیدن محــرم الحــرام و آغــاز ایــام ســوگواری ســید و
ســاالر شــهیدان ســیمای ظاهــری آذربایجــان شــرقی هماننــد
ســایر نقــاط کشــور رخــت ســیاه عــزای حســینی را بــر تــن
میکنــد گوشــه و کنــار ایــن اســتان والیــی مملــو مــی شــود
از نواهــای عاشــورایی و اجــرای برنامــه هــا و ســوگواره هــای
محلــی کــه در بســیاری از مــوارد بــدون هیچگونــه حمایــت و
دســتگیریهای دولتــی و تنهــا بــه واســطه ارادت و دلدادگــی
تودههــای مردمــی شــکل میگیــرد.
lعمــری کــه بــا شــور و دلدادگــی در ســوگوارههای
محلــی میگــذرد
محمدرضــا خنــدان از جملــه مداحــان جــوان تبریــزی اســت
میگویــد :هــم نســان مــن و حتــی ریــش ســفیدان و ســن
گذشــتگان تبریــز نیــز از زمانــی کــه بــه یــاد میآورنــد ،ایــام
عــزای محــرم را در همیــن برنامههــا و ســوگوارههای محلــی
ســپری کردهانــد.
وی ادامــه میدهــد :مراســمی چــون ســینه زنــی در دســته
جــات خیابانــی تــا زنجیرزنــی در مراســم ســنتی عــزاداری بــازار
مظفریــه تبریــز یــا اشــک ریختــن در شــبه (تعزیــه خوانــی) روز
تاســوعا و عاشــورا در دامنــه کــوه عــون بــن علــی همــه تجربیــات
نســلهای مختلــف مــردم اســتان بــه ویــژه تبریــز از روزهــای
عــزای ســید و ســاالر شــهیدان هســتند.
ایــن مــداح تبریــزی خاطــر نشــان میکنــد :بــه جــرات میتــوان
گفــت همیــن ســوگوارهها و مراســم عــزاداری محلــی مهمتریــن

عامــل انتقــال ســینه بــه ســینه مفاهیــم و محتــوای عزاداریهــای
محــرم و در نتیجــه پیــام عاشــورا در قالبهایــی چــون شــعرها و
نواهــای عاشــورایی ،شــعرهای مذهبــی و مداحــی هــا مادحــان و
روایتهــای راویــان ایــن واقعــه همیشــه مانــدگار تاریــخ شــده
اســت و اکنــون مــا وارثــان ایــن میــراث ادبــی ،فرهنگــی و مذهبی
عظیــم هســتیم.
lمــردم رکــن اصلــی ســوگواره هــای محلــی
آذربایجــان شــرقی هســتند
مســئول شــورای هماهنگــی هیئــات مذهبــی اداره کل تبلیغــات
اســامی آذربایجــان شــرقی میگویــد :ســوگوارههای محلــی
اســتان کامــ ً
ا حالــت مردمــی دارنــد امــا بــا ایــن وجــود در
ســالهای گذشــته بســیار تــاش شــده تــا ایــن حــوزه ســاماندهی
شــود و اکنــون بــدون مجــوز نمــی تواننــد فعالیــت کننــد.
فتــح اهلل زاده بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام بــا ایــن هــدف صــورت
مــی گیــرد تــا از ورورد انحرافــات ،بدعــت هــا و خرافــات بــه ایــن
بســتر کامــ ً
ا مردمــی جلوگیــری شــود ،میافزایــد :امــا نمــی
تــوان صــرف روح مردمــی بــودن ایــن ســوگواره هــا از زیــر بــار
برنامهریــزی و حمایتهــای مــادی و معنــوی آنهــا شــانه خالــی
کــرد و بایــد گفــت در خصــوص حمایتهــای دولتــی و زیرســاخت
هــای قانونــی ایــن حــوزه خــاء هایــی وجــود دارد.
دبیــر ســتاد ســاماندهی شــئون فرهنگــی در مناســبتهای مذهبی
آذربایجــان شــرقی تصریــح میکنــد :همیــن امــر باعــث ورود
برخــی ســوء اســتفاده کننــدگان و البتــه کســانی مــی شــود کــه به
دنبــال القــاء انحرافــات و شــبهات هســتند زیــرا متاســفانه برخــی
تــاش میکننــد مراســم دینــی و مذهبــی را از مســاجد و هیئــات
بــه خیابانهــا و صرفـ ًا دســته هــای شــاه حســین گویــی محــدود
کننــد کــه متاســفانه گاه حتــی ایــن مراســم نیــز ســوری هســتند
و تخلفاتــی ماننــد تعــدی بــه حقــوق شــهروندی و بیتوجهــی بــه
موضــوع حجــاب و عفــاف نیــز در آنهــا رخ مــی دهــد کــه بــا روح
واقعــی ســوگواره هــای ســنتی و محلــی در تعــارض اســت.
lلزوم بازنگری فلسـفه مراسـمی چون عزاداریهای
خیابانی
مســئول شــورای هماهنگــی هیئــات مذهبــی اداره کل تبلیغــات
اســامی آذربایجــان شــرقی وجــود بیــش از  ۲۵۰شــاعر مذهبــی
و بیــش از پنــج هــزار مــداح را از مهمتریــن ظرفیــت هایــی مــی
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دانــد کــه در ایــن ســوگوارهها حضــور و ظهــور مییابنــد و معتقــد
اســت :مداحان و شــعرا نقــش محــوری و بســیار اثرگذار در مراســم
مذهبــی اســتان بــه ویــژه ســوگوارههای محــرم دارنــد کــه البتــه
چاقویــی دولبــه بــا اثــرات مثبــت و منفــی هســتند و در جهــت
مثبــت نیــز کــه همــان نشــر و ترویــج پیــام و فرهنــگ عاشــورایی
اســت ،بــه صــورت کامــل بــه کار گرفتــه نشــده و بــر همیــن
اســاس مدتی اســت کــه تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل ســاماندهی
مداحــان و شــعرای مذهبــی در دســت اقــدام اســت.
فتــح اهلل زاده عزاداریهــای خیابانــی را نیــز از جملــه ظرفیــت های
ســوگواره هــای محــرم میدانــد و میگویــد :اگــر ایــن برنامــه هــا
هــم بــه لحــاظ کیفــی و هــم بــه لحــاظ کمــی بــا رعایــت اصــول
و حــدود دینــی و عقلــی برگــزار شــود ،مــی توانــد یــک حرکــت
تبلیغــی عظیــم باشــد امــا بایــد فلســفه آن بایــد بازنگــری شــود و
شــکل مطلــوب این اســت کــه هیــات و دســته جــات مراســم خود
را در مســاجد بــا برگــزاری نمــاز و ســخنرانیهای دینــی آغــاز کنند
و ســپس بــه صــورت محــدود در خیابانهــا عــزاداری شــود کــه
آن هــم بایــد بــا هــدف ایجــاد فضایــی بــرای جــذب حداکثــری
مــردم بــه دیــن صــورت گیــرد و نــه ابــزاری بــرای ســوء اســتفاده
بدخواهــان و تضییــع کننــدگان حقــوق شــهروندی و اجتماعــی.
lلــزوم تبییــن و ترویــج بیــش از پیــش محتــوای
دینــی و کالم و پیــام ائمــه (ع) در ســوگوارههای
محلــی
رئیــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان تبریــز نیــز از
ســوگوارههای محلــی محــرم بــه عنــوان فرصــت بزرگــی بــرای
تبلیــغ و نشــر معــارف دیــن بــه ویــژه معــارف اهــل و فرهنــگ
عاشــورایی یــاد میکنــد و میگویــد :بــه تعبیــر امــام راحــل (ره)
همیــن محــرم و صفــر اســام را زنــده نگــه داشــته و بــا توجــه
بــه ایــن اهمیــت ،همــواره مطمــع نظــر دشــمنان در برهــه هــای
مختلــف بــوده اســت.
حبیــب طاهــری خاطــر نشــان میکنــد :بــه همیــن دلیــل
دشــمنان از طــرق مختلــف چــون تــاش بــرای ایجــاد خــاء در
معرفــی عاشــورا و نیــز ایجــاد جلــوه هــای نامطلــوب از آن ،وارد
کــردن بدعــت هــا و خرافــات ،شــبیه ســازی مجالــس عــزا در
ســطوح مختلــف فرهنــگ نــاب محــرم را مــورد هجمــه قــرار
میدهنــد و از ایــن رو آگاهــی مبلغیــن و اقشــار تاثیرگــزار ایــن
حــوزه در برپایــی ســوگوارهها و مراســم عــزاداری بســیار حائــز
اهمیــت اســت.
وی بــا اشــاره به ظرفیــت های بالقــوه ای که در مراســم و ســوگواره
هــای آئینــی و عاشــورایی نهفتــه اســت ،تاکیــد میکنــد :برگــزاری
مراســم شــبه ،مداحیهــای دلنشــین و گیــرا ،برگــزاری هیئــات
مذهبــی و دســته هــای شــاه حســینگوی همگــی کامــا وجهــه
و ماهیــت مردمــی دارنــد و در صورتــی کــه در فضاســازیهای
تبلیغــی بــرای آنهــا کــه بــا هیــچ اعتبــار و حمایــت دولتــی و
حکومتــی قابــل اجــرا نیســتند ،محتــوای دینــی معــرف کالم و پیام
ائمــه گنجانــده شــود ،بهتریــن خروجــی را از ایــن ســوگوارهها و
مراســم عــزاداری محلــی و مردمــی خواهیــم داشــت.
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ایـن حـوزه هنـوز نیز هـر سـاله شـاگردان زیادی
را تربیـت میکنـد.
این نویسنده و پژوهشگر خوانساری با بیان اینکه
تعزیهخوانی رسمی خوانسار امروزه در روستایی
به نام قودجان اجرا میشود ،بیان داشت :تعزیه
قودجان که بیشتر در دهه آخر صفر انجام میشود
از پرشورترین مراسم مذهبی خوانسار است و بسیار
گسترده برگزار میشود.

مـردم خوانسـار آداب
و رسـوم عـزاداری
خـود را بـا غیـرت و
پایـداری بـر سـر حفـظ
سـنتهای دیریـن از
فاطمهکازرونی
هجمه تحریـف در امان
نگه داشـتند و با بسـتن
شـال سـبز سـادات برکمـر همـت ،رسـوم
سـنتی خـود را حفـظ کردنـد.

خوانسـار شـهری اسـت که سـابقه آن به پیش از
اسلام برمیگـردد امـا قرنها سـابقه دیـنداری
و والیـتداری را بـر پیشانینوشـت پرافتخـار
تاریـخ خـود دارد؛ کهنشـهری که آداب و رسـوم
عـزاداری خـود را با شمشـیر غیرت و پایـداری بر
سـر حفظ سـنتهای دیرین از هجمه تحریف در
امان نگه داشـته اسـت و نـوای تعزیه سـوگواری
ایـن بـاغ شـهر ایرانـی آوازه جهانـی و بینالمللی
دارد.
خوانسـاریها پیـش از محـرم سرتاسـر
کوچهباغهـا ،خیابـان ،مسـاجد ،حسـینیهها و
تکایـای شـهر را بـا یـاد مظلومیـت امام حسـین
(ع) و یـاران وفـادارش سـیاهپوش میکننـد و بـر
سـر هـر مسـجد ،حسـینیه و تکایـای این شـهر
میتـوان نـام یـک هیئـت عـزاداری را دیـد.
از روز ششـم محرم شـهر خوانسـار حالـت عزای
عمومـی بـه خـود میگیـرد ،بـه شـکلی کـه
فعالیتهـای اقتصـادی و تجـاری نیز از ایـن روز
کمرنـگ میشـود.
از روز ششـم کار مدارس و ادارات نیز تحتالشعاع
محـرم قـرار میگیـرد بـه گونـهای کـه برخـی
ادارات نیمه وقت هسـتند و یا کارکنـان آن در این
ایـام مرخصی مـی گیرند.
مراسـم عـزاداری در خوانسـار تـا روز دوازدهم ماه
محـرم ادامـه دارد و پـس از آن نیـز در ادامـه مـاه
محرم وصفـر عزاداریها در داخـل تکایا متمرکز
میشـود.
برنامههـای عـزاداری در دهـه اول محـرم از
صبـح ،بعدازظهـر و از غـروب تـا پاسـی از شـب
ادامـه دارد و مـردم سـوگوار بـا حضور در مسـاجد
و تکایـا به عزاداری برای سـید و سـاالر شـهیدان
میپردازنـد.
سـادات خوانسـاری در شـبها و روزهـای مـاه
محـرم بـا انداختـن شـال سـبز هنـگام ورود بـه
ی جلـوه خاصـی بـه ایـن
هیئتهـای عـزادار 
مراسـم میدهنـد.
lتعزیه قودجان ،پذیرای تعزیهگردانانی
از سراسر کشور
برپایـی تعزیـه نیـز از مهمترین آیینهای سـنتی
خوانسـار اسـت کـه قدمـت آن بـه سـالهایی
دور میرسـد؛ تعزیـه قودجـان شـهرتی جهانـی
و بینالمللـی دارد و در ایـن ایـام پذیـرای
تعزیهگردانانـی از سراسـر کشـور اسـت.
همچنیـن چندیـن تعزیه فعـال در خوانسـار ،طی
مـاه محـرم بعـد از ظهرهـا بـه اجـرای مراسـم
میپردازنـد.

رضاعلی رضایی نویسنده و پژوهشگر خوانساری،
در ارتبـاط بـا رسـوم عـزاداری مـاه محـرم در
ایـن شـهر میگویـد :شـهر خوانسـار همـواره
مرکـزی برای توسـعه تشـیع بـوده اسـت و هنوز
حسـینیههای قدیمـی بـا حـال وهـوای سـنتی
وجـود دارد کـه در ایـام محـرم و صفـر مراسـم
عـزاداری اباعبـداهلل حسـین (ع) در آنهـا برگـزار
میشـود.
نوحهخوانی خوانسـار دارای سـبک ویژهای اسـت
که اهالی شـهر در طول سـالیان سـال این سبک
را بـه خوبـی حفـظ کردهانـد و تجـدد گرایـی راه
یافتـه در برخـی نوحهخوانیهـای امـروزی و
اسـتفاده از آهنگهـای ترانـه که در برخـی نقاط
بـه اسـم جـذب جوانـان رواج یافتـه اسـت در
مداحیهـای خوانسـار جایـی نـدارد.
وی بـا بیـان اینکـه عـزاداری خوانسـاریها بـه
همـان شـیوه سـنتی قدیـم برگـزار میشـود،
افـزود :چاووشـی خوانی پیـش از آغاز مـاه محرم
همچنـان در خوانسـار رواج دارد و مردم این شـهر
پیـش از آغـاز مـاه محرم بـا این رسـم قدیمی در
کوچه خیابانهای شـهر ،فرارسـیدن ماه عزاداری
سیدالشـهدا را اعلام و یـادآوری میکننـد.
این نویسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری با اشاره به
اینکـه در هفته پیـش از آغـاز ماه محـرم جوانانی
از هیئتهـای مختلـف شـهر بـا نصـب پارچـه،
پرچـم و علمهـای عـزاداری ،شـهر خوانسـار را
به طـور کامل سـیاهپوش میکننـد ،ابراز داشـت:
سـینهزنی در ایـن شـهر بـه همان شـیوه سـنتی
و بـا مداحیهـای سـوزناک و اشـعار پرمعنـای
سـوگوارانه انجـام میشـود و گذر زمان نتوانسـته
بر ایـن آییـن قدیمـی اثر بگـذرد.
lتجددگرایی در مداحیهای خوانسـار
جایـی ندارد
وی تاکیـد کـرد :در واقـع آییـن نوحهخوانـی
خوانسـار دارای سـبک ویـژهای اسـت کـه اهالی
شـهر در طـول سـالیان سـال ایـن سـبک را بـه
خوبـی حفـظ کردهانـد و تجـدد گرایـی راه یافتـه
در برخـی نوحهخوانیهـای امـروزی و اسـتفاده از
ترانه که در برخی نقاط به اسـم جذب جوانـان رواج
یافته اسـت در مداحیهای خوانسـار جایـی ندارد.
رضایـی بـا بیـان اینکـه سـبک مداحیهـای
خوانسـار را میتوان در دسـتگاه حسـینی توصیف
کـرد ،ابـراز داشـت :در واقع پیر غالمان این شـهر

مداحیهـا را بـه صـورت سـوزناک و دلنشـین
گذشـته اجـرا و سـبکی را انتخـاب میکننـد کـه
سـازگار بـا صحنههـای کربلا باشـد.
وی بـا بیان اینکه با توجه به حفظ سـبک سـنتی
در عزاداریهـای خوانسـار بدعتهـای عـزاداری
کمتـر در آیینهـای سـنتی خوانسـار راه یافتـه
اسـت ،تاکیـد کـرد :نمیتـوان از نقـش روحانیت
در هدایـت هیئتهـای مذهبـی غافـل شـد بـه
ویـژه اینکـه مردم خوانسـار نیـز گوش بـه فرمان
هدایـت علما دارنـد و حتـی قمهزنی نیز بـه دلیل
فتـوای علما در این شـهر منسـوخ شـده اسـت.
lتبعیـت از راهنمایـی علمـا،
عزاداریهـای خوانسـار را از تحریف در
امـان نگـه داشـته اسـت
وی ابراز داشت :خوانسار تاکنون علمای زیادی از
جمله آیتاهلل سید محمدتقی خوانساری،آیتاهلل
سید احمد خوانساری ،آیتاهلل نجفی خوانساری،
آیتاهلل العظمی علوی و آیت اهلل حاج سید هادی
غضنفری خوانساری به جهان تشیع معرفی کرده
است که همین افراد سرمنشأ حفظ سنتهای
عزاداری در این شهر هستند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوانسـار اظهـار
داشـت :همه مردم خوانسـار از هر قشـر و شـغلی
در ایام عـزاداری امام حسـین (ع) خدمت میکنند
به گونـهای کـه از نیمه محرم کوچـه خیابانهای
ایـن شـهر حالت نیمـه تعطیل بـر خـود میگیرد.
در واقـع تعزیـه از دوره صفویـه به خاطر تاسـیس
حـوزه علمیـه مریـم بیگـم صفـوی در خوانسـار
رشـد پیدا کـرد که ایـن حوزه هنـوز نیز هر سـاله
شـاگردان زیـادی را تربیـت میکندرضایـی بـا
اشـاره به اینکه خوانسـار دارای هیئتهای بسـیار
زیادی اسـت کـه هرکـدام نـام یکـی از اهلبیت
(ع) را بـرای خـود انتخـاب کردهاند ،بیان داشـت:
خوانسـاریها بـرای سـادات احترام ویـژهای قائل
هسـتند و از قدیماالیـام ،سـادات ایـن شـهر در
مـاه محرم بـا انداحتن شـال سـبز بـه هیئتهای
عـزاداری وارد میشـوند و این نوع پوشـش شـور
خاصی بـه عـزاداری میبخشـد.
وی تعزیـه خوانی را از سـنتهای مهم عـزاداری
خوانسـار توصیـف کـرد که اغلـب بعـد از ظهرها
برپا میشـود و بیان داشـت :در واقع تعزیـه از دوره
صفویـه بـه خاطـر تاسـیس حـوزه علمیـه مریم
بیگـم صفـوی در خوانسـار رشـد پیـدا کـرد کـه

lحرکــت دســتههای شترســوار و
اسبســوار بــه یــاد عبــور کاروان
(ع)
ِ
بیــت امــام حســین
اهل
وی اضافـه کـرد :حرکـت دسـتههای عـزاداری
در قالـب هیئتهـای سـینهزنی یـا زنجیرزنـی
راه انـدازی سـفرههای نـذری کـه از عـزاداران
پـس از هـر برنامـه و گاه در هـر سـه نوبـت
پذیرایـی میشـود از دیگـر رسـوم عـزاداری
خوانسار یهاسـت.
رضایـی تصریـح کـرد :حرکـت دادن دسـتههای
شترسـوار و اسبسـوار کـه یـادآور عبـور کاروان
اهلبیـت امام حسـین (ع) اسـت و صدای شـیپور
جنـگ و نقـاره در البـه الی حرکـت کاروان نیـز
تداعـی صحنههـای رزم و مبـارزهی آن زمـان
اسـت از دیگـر رسـوم سـنتی خوانسـار اسـت که
در عزاداری اباعبداهللالحسـن (ع) برگزار میشـود.
وی بـا اشـاره بـه حفـظ حسـینههای قدیمـی
خوانسـار کـه عـزاداری سـنتی در آنهـا قدمـت
ویـژه دارد ،ابـراز داشـت :بـه طـور مثال حسـینیه
حبیبیهـا اسـت در سـال  ۶۶بر اثر سـیل تخریب
شـد اما اکنون بـه همان شـیوه قدیمی بازسـازی
شـده است.
ایـن پژوهشـگر خوانسـاری دربـاره معمـاری این
حسـینیه قدیمی گفـت :دور تـا دور این حسـینیه
دارای حجـره اسـت و در وسـط آن نیـز حوضـی
وجـود دارد که روی آن با تخته پوشـیده میشـده
و بـر روی آن بـه اجـرای تعزیـه میپرداختهانـد.
ایـن نویسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری با اشـاره
بـه برنامههای تکایای عـزاداری در خوانسـار ابراز
داشـت :به طـور مثال تکیـه آیـتاهلل نـور رضا از
یکـی تکیههایی اسـت کـه برنامههایـش از اذان
صبـح شـروع و تا مغـرب ادامـه دارد.
وی اضافـه کرد :برنامههای این حسـینیه شـامل
قرائـت زیـارت عاشـورا ،زیـارت ناحیـه مقدسـه،
سـخنرانی وعاظ مشـهور و مداحی بـوده و پذیرایی
از عـزاداران نیـز در بیـرون از هیئت انجام میشـود.
lجمعیــت  ۵برابــری خوانســار در
ایــام محــرم
امـروز کوچه و خیابانی در خوانسـار نیسـت که در
آن حسـینیههایی و یـا تکیههایی مذهبی سـاخته
نشـده باشـد و حسـینیههای جدید همگـی دارای
فضـای گسـترده و زیبایـی بـا معمارهای سـنتی
هسـتند که در خـور توجه اسـت.
مردم خوانسار به عزاداری در شهر خود عقیده
خاصی دارند و بر این اساس از هرکجای ایران
برای ایام عزاداری سیدالشهدا خود را به این شهر
میرسانند و بدین شکل جمعیت خوانسار در این
ایام چندین برابر ماههای دیگر سال میرسد.
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غرق«گِ ل»درماتمحسین(ع)/روایتیازخاکیترینآئینعاشورایی
لرستان ِ

فاطمه حسینی

خــاک متبــرک و گالب و بهانــهای
بــرای عاشــقانهای دیگــر؛ ایــن روایــت
خاکیتریــن و خالصانهتریــن آئیــن
عاشــورایی اســت کــه لرســتانیها هــر
جــای دنیــا کــه باشــند بــرای بهجــا
آوردنــش بیقرارنــد.

بــار دیگــر محــرم از راه رســیده ،درودیــوار شــهر غــرق در ماتــم و
انــدوه اســت بــه هرکجــای شــهر ســرک میکشــی ردی از پارچــه
نوشــتههای مشــکی میبینــی ،ســر هــر خیابــان خیمههــای عــزا
برپاشــده و جوانــان و نوجوانــان بیشــماری گــرد آنهــا جمــع
شــدهاند تــا امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته عشــق و
ارادت خــود بــه ســرور و ســاالر شــهیدان را نشــان دهنــد.
lآئین گل مالی در لرستان
دهــه اول محــرم در هــر شــهر و دیــار بــا آییــن و ســنن خاصــی
برگــزار میشــود آیینــی کــه موجــب میشــود تــا مــردم هــر دیــار
در هرکجــای دنیــا هم کــه باشــند در ایــام محرم خــود را بــه زادگاه
خویــش رســانده و فــارغ از همــه هیاهوهــا و مشــغلههای زندگــی
بــا یــاد مظلــوم دشــت کربــا و عش ـقبازی بــا امــام خوبــان روح
خــود را صیقــل داده و چنــد روزی تنهــا بــرای خودشــان باشــند.
بــه راســتی بــاز ایــن چــه شــورش اســت کــه در خلــق عالــم
اســت ...مــن نیــز در ایــن روزهــا بــودن در زادگاه خویــش را بــا هیچ
جــا عــوض نمیکنــم چراکــه دلــم پــر کشــیده بــرای دســتهها
زنجیرزنــی و ســینهزنی شــهر ،بــرای خیمههــای ســیاهپوش،
بــرای مداحــی الالیــی علیاصغــر ،بــرای تعزیــه غمنــاک ســقای
دشــت کربــا ،بــرای چهلمنبــر رفتــن در روز تاســوعا و ...
همــه ایــن دلتنگیهــا یکطــرف دلتنگــی بــرای حضــور در
مراســم گل مالــی روز عاشــورا یکطــرف ،آیینــی کــه مــردم
لرســتان هرســاله بــه یــاد ســروصورت گلآلــود زینــب داغــدار در
روز عاشــورا برپــا میکننــد ،بهراســتی بــاز ایــن چــه شــورش
اســت کــه در خلــق عالــم اســت...
lعشقی که از آب و گِل درآمد
آییــن گل مالــی روز عاشــورا در بســیاری از شــهرهای لرســتان و
طــی چنــد مرحلــه برگــزار میشــود کــه بــرای اجــرای آن در روز
تاســوعا و در کنــار هرکــدام از خیمههــای اباعبــداهلل الحســین (ع)
حوضچههایــی بــرای جمــعآوری گل عاشــورا ســاخته میشــود.
روز تاســوعا عــزاداران حســینی خــاک نــرم و مخصوصــی بنــام

گل بــاغ چالــه (گل رس) تهیهکــرده و در حوضچههایــی کــه در
کنــار هــر خیمــه بــا آجــر چیــده شــدهاند میریزنــد ســپس در روز
عاشــورا ایــن خــاک را بــا گالب معطــری کــه عمومــ ًا از محــل
نــذورات مــردم جمعآوریشــده اســت مخلــوط میکننــد و بدیــن
ترتیــب گل روز عاشــورا آمــاده میشــود.
غـروب روز تاسـوعا بزرگترهـای هر هیئت گـرد هم آمـده و برای
جمـعآوری هیـزم روز عاشـورا راهـی جنگلهـای اطـراف شـهر
میشـوند تـا از چـوب خشـک درختان شکسـته هیـزم تهیـه کنند
کـه از ایـن هیزمهـا در روز عاشـورا و پسازاینکـه عـزاداران خود را
در گل میاندازند آتشـی برافروخته شـده تـا به این وسـیله افراد گل
خود را با آن خشـک کننـد ،مردم لرسـتان به این گل اعتقـاد زیادی
داشـته و آن را متبرک و شـفابخش دانسـته و از آن برای گرفتن شفا
بـر قسـمتهای رنجـور خـود میمالند.
lصبح عاشورا و نوای سوزناک «چمرونه»
شــب عاشــورا درحالیکــه همــه هیئتیهــا از مراســم عــزاداری
برگشــتهاند دور حوضچههــای پرشــده از خــاک جمــع شــده و بــا
خوانــدن زیــارت عاشــورا ،دعــای توســل و  ...شــب را تــا صبــح در
کنــار خیمههــا بیــدار میماننــد و در ایــن ش ـبزندهداری عاشــقانه
بــا یــاد ش ـبزندهداری امــام حســین (ع) در شــب عاشــورا آرامآرام
اشــک میریزنــد و بهاینترتیــب شــب عاشــورا بــا ســکوتی

غمبــار ســپری میشــود.
صبــح روز عاشــورا بــا صــدای ســاز و دهــل و نــوای ســوزناکی کــه
بــه نــوای «چمرونــه» کــه یــک نــوع موســیقی لــری اســت و در
ســوگ بــزرگان نواختــه میشــود آغــاز میشــود ،ایــن لحظــه دل
همــه عاشــقان حســین(ع) بیتــاب اســت اکثــر قریــب بهاتفــاق
مــردم خرمآبــاد صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و خــود را
بهپــای خیمههــای عــزا میرســانند تــا از گل جمــع شــده در
حوضچههــای کنــار ایــن خیمههــا بــه نشــان عــزادار بــودن بــر
لبــاس خــود بمالنــد.
اعضــاء هیئتهــای ســینهزنی نیــز یکییکــی و بهنوبــت خــود
را داخــل ایــن حوضچههــای گلــی انداختــه ســپس مقابــل آتــش
برافروختــه از هیزمهــای کوپــه شــده کنــار خیمههــا خــود را گــرم
میکننــد و بــا تشــکیل ردیفهــای منظــم کــه بزرگترهــا
جلــودار آن هســتند خــود را آمــاده عــزاداری و حرکــت بــه ســمت
جایگاههــای عــزاداری ایجادشــده در مرکــز شــهر میکننــد.
در ایــن میــان هســتند افــرادی کــه بــا آوردن نذوراتــی همچــون
حلیــم ،شــلهزرد ،شــیر و خرمــا و  ...بــه کنــار خیمههــا از عــزاداران
حســینی پذیرایــی میکننــد ،خالصــه اینکــه در روز عاشــورا
هــر کــس بهانــدازه ارادت خــود عشــقش را بــه ســرور و ســاالر
شــهیدان نشــان میدهــد.
«lاین بدن از کیست که سر ندارد»...
«ایــن بــدن از کیســت کــه ســر نــدارد /عزیــز زهراســت کفــن
نــدارد» در میــان ایــن شــلوغیها امــا بــازار شــهر کــه بــا
پرچمهــای ســیاه آذینشــده سراســر تعطیــل بــوده و در ســکوتی
عمیــق فرورفتــه اســت دیگــر مغازههــای موجــود در ســطح شــهر
نیــز تعطیــل هســتند چراکــه در ایــن روز هیچکــس دلودمــاغ کار
کــردن نداشــته و عــاوه بــر ایــن مــردم اعتقاددارنــد کار کــردن در
ایــن روز کراهــت دارد.
روز عاشــورا عکاســان و خبرنــگاران زیــادی از سراســر کشــور و
حتــی میتــوان گفــت از دیگــر کشــورها خــود را بــه خرمآبــاد
و دیگــر شــهرهای لرســتان میرســانند تــا تصاویــر زیبایــی از
مراســم «گل مالــی» و عــزاداری مــردم تهیــه کننــد ،گردوغبــاری
کــه از خــاک لباسهــای ســینهزنان و زنجیرزنــان بنــد میشــود
تصاویــر زیبایــی بــه وجــود مـیآورد کــه میتوانــد خــوراک خوبــی
بــرای عکاســان باشــد.
اینجــا چشــمها نمنــاک اســت و دلهــا بیقــرار ،مــردم از پیــر
گرفتــه تــا جــوان ،از زن گرفتــه تــا مــرد بــر ســر و ســینه میزننــد
و نــوای «ایــن بــدن از کیســت کــه ســر نــدارد /عزیــز زهراســت
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کفــن نــدارد» ســر میدهنــد ،هســتند کســانی کــه در ایــن به ســر
و ســینه زدنهــا چنــان غــرق میشــوند کــه بــه نــاگاه از هــوش
میرونــد و ایــن اســت معنــای عشــق بــه حســین...
کمکــم ظهــر از راه میرســد و چشــمها اشــکبارترمی شــود،
نوحهخوانهــای هیئتهــای ســینهزنی و زنجیرزنــی بهنوبــت
بــاالی جایگاههــای مرکــزی کــه در ســطح شــهر تعبیهشــدهاند
رفتــه و ویژهتریــن نوحههــای خــود را در ســاعات پایانــی ســر
میدهنــد ،ظهــر کــه میشــود همگــی آمــاده اقامــه نمــاز ظهــر
عاشــورا میشــوند.
lمراسم «گل مالی» اوج غم و اندوه مردم لرستان
معــاون فرهنگــی ،آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبلیغات اســامی
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه مــن بهعنــوان یــک طلبــه بــا عشــق
و عالقــه بــه ســنت «گل مالــی» اعتقــاددارم ،اظهــار داشــت:
آیــتاهلل بروجــردی بهعنــوان تنهاتریــن عالــم شــیعه در زمــان
خــود بــر آئیــن گل مالــی صحــه گذاشــتهاند بهطوریکــه زمانــی
کــه عــزاداران حســینی از درب منــزل ایشــان عبــور میکردنــد
خاکپــای آنهــا را بــر چشــم مالیــده و دیگــر تــا آخــر عمرشــان
چش ـمدرد نداشــتند.
حجتاالســام غالمــی بابیــان اینکــه برخــی تصــور نکننــد گل
مراســم «گل مالــی» ازنظــر بهداشــتی مشــکل دارد ،عنــوان کــرد:
خــاک یــک نــوع پاککننــده بهتماممعنــا بــوده بهطوریکــه

«تعزیــه» همراهــی اقــوام ایرانــی در غــم اهلبیــت حســین
اســت ،آیینــی کــه از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا
غــرب را صحنــه عــرض ارادت کــرده اســت و تاســوعا
تعزیهخــوان چنیــن ســر میدهد:گــو عمویــم بــه حــرم
برگــردد.
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هــر چیــزی آلــوده باشــد بهوســیله خــاک پــاک میشــود و مــردم
بــرای تهیــه گل روز عاشــورا از بهتریــن خــاک اســتفاده میکننــد و
ســپس آن را بــا گالب مخلــوط کــرده و «گل» درســت میکننــد.
وی افــزود :عــزاداران اباعبــداهلل الحســین (ع) «گل» روز عاشــورا را
بهعنــوان تبــرک بــه ســروصورت و لبــاس خــود میمالنــد تــا خــود
را در برابــر همــه بیماریهــا و گرفتاریهــا بیمــه کننــد و بــا ایــن
حرکــت بهنوعــی اعتقــاد خــود را بــه ایــن آییــن اعــام میکننــد.
معــاون فرهنگی ،آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبلیغات اســامی
لرســتان با اشــاره بــه اینکــه «گل» مالیــدن افــراد اوج عــزای آنها
در هنــگام مــرگ عزیزانشــان را نشــان میدهــد ،بیــان داشــت:
مالیــدن «گل» در روز عاشــورا توســط مــردم لرســتان برگرفتــه
از عاطفــه درونــی و بــه یــاد حضــرت زینــب (س) کــه در عــزای
سیدالشــهدا (ع) بــر ســروصورت خــود خــاک مالیــد ،بــوده اســت
و مــردم از ایــن طریــق میخواهنــد اعتقــاد و عالقــه خــود را بــه
امــام حســین (ع) نشــان دهنــد.
lمعرفــی عــزاداری مــردم خرمآبــاد بهعنــوان
پدیــده عزاداریهــا در کشــور
عــزاداری مــردم خرمآبــاد بهعنــوان پدیــده عزاداریهــا در ایــران
اســامی مطــرح شــد حجتاالســام غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه
در هیــچ جایــی ندیــدهام کــه مراســم «گل مالــی» و ایــن نحــوه
عــزاداری در روز عاشــورا نهــی شــده باشــد ،بیــان داشــت :در ســال

گذشــته عــزاداری مــردم خرمآبــاد بهعنــوان پدیــده عزاداریهــا
در ایــران اســامی مطــرح شــد لــذا ایــن نحــوه عــزاداری ســنتی
را بایــد بــه مــردم دیـندار و والیــت مــدار لرســتان تبریــک گفــت.
وی بــا تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ســنتی برگــزار
کــردن عزاداریهــای اباعبــداهلل الحســین (ع) اشــاره کــرد و افــزود:
در کل کشــور پنــج اســتان وجــود داشــته کــه در آنهــا اجتمــاع
بــزرگ عــزاداری بهصــورت ســنتی وجــود دارد کــه مــردم لرســتان
نیــز از ایــن عــزاداران هســتند.
معــاون فرهنگــی ،آموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبلیغــات
اســامی لرســتان بابیــان اینکــه مراســم «گل مالــی» در اکثــر
شهرســتانهای اســتان برگــزار میشــود ،ادامــه داد :آئیــن «گل
مالــی» در لرســتان از ســالها قبــل از انقــاب نیــز در شــهرهای
مختلــف اســتان برگــزار بــوده اســت.
حجتاالســام غالمــی بابیــان اینکــه بــرای گرفتــن پیام عاشــورا
و انتقــال آن بایــد از قــرآن بهــره گرفــت ،تصریــح کــرد :عــزاداری
امســال مــردم لرســتان قــرآن محــور و ســخنرانی گــرا بــوده کــه
بهصــورت ســنتی برگــزار خواهــد شــد.
وی بــر لــزوم اقامــه نمــاز ظهــر عاشــورا کــه تکمیــل عــزاداری
عــزاداران حســینی اســت ،تأکیــد کــرد و گفــت :بــه همــه جوانــان
و نوجوانــان توصیــه میشــود بــه نمــاز اهمیــت دهنــد زیــرا همــه
ایــن عزاداریهــا درگــرو پذیــرش نمــاز اســت و اگــر نمــاز آنهــا
رد شــود عــزاداری آنهــا ارزشــی نخواهــد داشــت.

همنواباتعزیهخوانانایراندرتاسوعا؛
«گوعمویمبهحرمبرگردد»

جمعیــت روی جمعیــت میآیــد ،عــزادار گــرد عــزادار ،جمــع
کــه جمــع میشــود صــدای تعزیهخــوان بلنــد میشــود کــه
از مصیبــت زینــب میگویــد و اســارت اهلبیــت حســین(ع)؛
از مصیبتــی کــه تاریــخ ماننــد آن را بــه یــاد نــدارد و از زنــی کــه
چنیــن بــار گرانــی را بــه دوش کشــیده اســت .جمعیــت فریــاد ســر
میدهــد« :وای زینــب ،وای زینــب وای »...
مطلـع تعزیـه باغـم زینـب و اشـک زنـان بـر بانـوی درد شـروع
میشـود تا اندوه جمـع بغض تعزیهخـوان را بترکاند ،گریـان و ناالن
در مصیبـت بانـوی صبر و عطـش میگویـد« :خوش بـه آن روزی
کـه اکبر داشـتی /عون و عباس و اصغر داشـتی »...و حـاال کنار ذکر
وای زینـب ،صـدای «یا عبـاس» سـکوت جمع را میشـکند.
شــمرخوان تعزیــه روی صحنــه میآیــد و بــا چهــرهای شرمســار از
خــودش میگویــد ،هــر جمل ـهای کــه میگویــد بعــدش ســرش
را پاییــن میانــدازد و بــا انگشــتانش چشــمان سرخشــدهاش را
میمالــد ،اشــکها آنقــدر داغ اســت و بیمهابــا کــه پلکهــا
جلودارشــان نیســت.
lبه زیر بار گنه رنگ زرد آمدهام
بغضــش را میخــورد و کالمــش را بــا تکبیتــی شــروع
میکنــد« :بــه زیــر بــار گنــه رنــگ زرد آمــدهام»...؛ جمعیــت غوغــا
میشــود؛ شــمرخوان تعزیــه کــه از فغــان جمعیــت بــه فغــان آمــده
اســت میگویــد :نــه مــن شــمرم ،نــه اینجــا کربــا و نــه ایــن
لشــکر اشــقیاء!
قــرار اســت تعزیــه «عبــاس» خوانــده شــود و شــمرخوان تعزیــه
شــروع بــه روایــت میکنــد ،از کربــا و علقمــه و عبــاس و دیگــر
هیــچ حرفــی نیــاز نیســت تــا بغــض جمعیــت بترکــد ،همهچیــز
تــام و تمــام اســت بــرای یــک دل ســیر گریــه!
عبــاس خــوان تعزیــه بــا دس ـتهای بریــده و تــن خونیــن صــدا
میزنــد « :ای زاده زهــرا بــه کجایــی تــو حســین جــان؛ خــود را

برســان زود بــه بالیــن بــرادر»...
« کجایــی ای بــرادرم پشــت پنــاه لشــگرم؛ نــور دو چشــمان تــرم
بــرادرم بــرادرم» حســین خــوان تعزیــه بــا بغــض ایــن بیــت را
میخوانــد و راهــی صحنــه میشــود؛ جمعیــت تــوان ایســتادن
نــدارد و حــاال بیشترشــان نشســته صحنــه را میپاینــد ،مردهــا را
کــه ورانــداز میکنــی مردانــه دستهایشــان را جلــوی چشــمها
و یــا شــاید اشکهایشــان گرفتهانــد ،ولــی صــدای آه و انــدوه
زنــان عــزای عبــاس را کامــل کــرده اســت.
ـین تعزیــه میگــذارد و
عبــاس خــوان ســرش را روی دامــن حسـ ِ
حــاال نوبــت عبــاس اســت کــه انــدوه جمعیــت را مضاعــف کنــد:
«مــرا بــه خیمــه مبــر تــا کــه حالتــی دارم؛ کــه مــن ز روی ســکینه
خجالتــی دارم»...

«دختـرم بر تو فرسـتاده سلام ،اینچنین بهـر تو داده پیام ،گر نشـد
آب میسـر گردد...گو عمویـم به حرم برگردد »...حسـین خوان تعزیه
وقتـی «برگـردد» را تکـرار میکنـد وسـط صـدای لرزانـش فقـط
میشـود یک عالمـه بغض و اشـک را دیـد و حاال جمعیت بر سـر و
سـینه میزنـد و فریـاد «گو عمویم بـه حرم برگـردد» ماجـرای این
تعزیه غمبـار را تکمیـل میکند.
مـادران حاضـر در مراسـم کـودکان خردسـال و نـوزادان خـود را به
تبـرک روی صحنه تعزیـه میبرند تا حسـین خوان و عبـاس خوان
تعزیـه بـه تبرک دسـتی بر سـر و روی آنها بکشـد .مـردم نذرهای
خـود را در میانـه میدان بـرای گـروه تعزیه جمـع میکنند.
ایــن روایتــی از برگــزاری مراســم قدیمــی و ســنتی تعزیــه در
روســتای «ازنــا» از توابــع شهرســتان دورود در اســتان لرســتان
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lقزوین از مهمترین کانونهای تعزیهخوانی
شـاخصترین وجه نمایشـی در اسـتان قزوین تعزیه و شـهر قزوین
یکـی از مهمتریـن کانونهـای تعزیهخوانی بوده اسـت.
مشــهورترین ایــن تعزیهخوانهــا مالعبدالکریــم جنــاب قزوینــی،
یکــی از چهرههــای موســیقی در دوره قاجــار و اســتاد آواز ،اقبــال
آذر اســت؛ البتــه چهرههــای دیگــری هــم چــون ابوالحســن اقبــال
آذر و میــرزا حســن ثقفــی ،نیــز در ایــن دوره حضــوری جــدی دارند.
تــا چنــد ســال قبــل ،شــبیهخوانی و تعزیهخوانــی از هفتــم
محــرم در میدانهــا و صحــن حیــاط حســینیهها و تکایــا در
شهرســتانها معمــول بــود و شــبیهخوانها کــه بــرای ایــن کار
تعلیمیافتــه بودنــد ،کار خــود را بــا طبــل ،شــیپور و کرنــا در محــل
تعیینشــده آغــاز میکردنــد.
نظــر علــی ایوبــی یکــی از تعزیهخوانــان قزوینــی بــا بیــش از ۵۰
ســال ســابقه در اجــرای نقشهــای مخالــف و موافــق خــان در
ایــن خصــوص میگویــد :روســتای یانــس آبــاد واقــع در بخــش
مرکزی(کوهپایــه) شهرســتان آبیــک بــا جمعیتــی بیــش از ۸۰۰نفر
یکــی از مهدهــای مهــم تعزیــه در اســتان بــا بیــش از صدســال
ســابقه اســت کــه تعزیــه در ایــن روســتا توســط بزرگانــی کــه در
حــال حاضــر در جمــع مــا نیســتند بــه یــادگار مانــده اســت.
اســت کــه هرســال بــا حضــور عزادارانــی از جایجــای ایــران
برگــزار میشــود.
lتعزیه رساترین نوا
بنابرایــن گــزارش تعزیــه بهعنــوان رســاترین نــوای ســوزناک
عــزاداری در طــول تاریــخ ،بــا فریــاد رســای خــود پــرده جهــل و
ظلمــت را دریــده و زبــان گویــای حقطلبــان بــرای انتقــال پیــام
نهضــت عاشــورا بهویــژه در دوران ســلطه حاکمــان ظالــم و فاســد
تاریــخ بــوده اســت.
این هنـر بیبدیل که با حماسـه عاشـورا پیونـدی ناگسسـتنی دارد،
مهمتریـن و اثرگذارتریـن شـیوه نمایـش ایرانی اسـت کـه در طول
دوران اختنـاق تاریـخ و در میانـه آواهـای جاهالنـه ظالمان بـا زبان
گویـا و رسـای خود ،نـوای مظلومیـت و حقانیـت سیدالشـهدا برای
زنـده نگهداشـتن دیـن خداونـد را فریاد زده اسـت.
هنـر تعزیـه ،در طول زمـان تغییراتـی را به خـود دیده امـا هنوز هم
در ردیـف اصیلتریـن و پر سـابقهتریـن هنرهای ایرانی و اسلامی
مردمـان ایـران اسـت هنـر تعزیـه ،در طـول زمـان تغییراتـی را بـه
خـود دیـده امـا هنـوز هـم در ردیـف اصیلترین و پـر سـابقهترین
هنرهـای ایرانـی و اسلامی مردمـان ایران اسـت و در اسـتانهای
مختلـف ایـران از شـمالیترین شـهرهای خراسـان و آذربایجـان
تـا جنوبیتریـن شـهرهای سیسـتان و اهـواز از پهنـه کویـر تـا
حاشـیههای زاگـرس ،البـرز و قزویـن از دریـای خزر تـا خلیجفارس
در ایـام مـاه محـرم ،برگـزار میشـود.
lبزرگترین شیوه نمایشی خاص ایران
منصــور قربانــی کارگــردان تئاتــر ،کارشــناس تعزیــه و از
تعزیهگردانــان اصفهانــی در ایــن رابطــه تأکیــد میکنــد کــه هنــر
تعزیــه ســابقه بســیار درخشــان تاریخــی را در دل خــود نهفتــه
دارد بهنوعــی کــه بزرگتریــن شــیوه نمایشــی خــاص ایــران
محســوب میشــود.
وی میگویــد :درواقــع زمانــی کــه شــبیهخوانی شــکل عــزا،
ســوگ و حــزن و انــدوه را بــه خــود بگیــرد بــه شــکل تعزیــه
درمیآیــد و ســه عنصــر موســیقی ،نمایــش و ادبیــات مبنــای
هنــری آن را شــکل میدهــد.
قربانــی یــادآوری میکنــد :ایــن هنــر نمایشــی بــا توجــه بــه
قاعدهمنــدی خــود از ارزش ویــژهای برخــوردار اســت چراکــه دارای
معیارهــا و قوانیــن از پیــش تعیینشــده اســت.
ایــن کارشــناس تعزیــه معتقــد اســت کــه تعزیــه از دیــدگاه
اعتقــادی ،دینــی و تاریخــی نیــز ارزش فراوانــی دارد و در اواخــر
دوران صفویــه و قاجــار رونــق فراوانــی گرفتــه و بــه شــکل کنونــی
درآمــده اســت.

ایـن هنـر اصیـل بـه دلیـل عـدم آموزشهـای دانشـگاهی ،نبـود
پژوهشهـای صحیـح و بـا توجـه بـه شـیوه انتقال نسـل به نسـل
در طـول سـالیان دچـار آسـیبها و تحریفهایـی شـده اسـتوی
تأکیـد میکنـد :اجـرای برخـی تعزیهها مانند داسـتان شـهادت امام
حسـین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در تعزیهخوانی مرسـوم هستند و
برخـی مانند تعزیههـای پیامبـران و برخی امامان معصوم ،سـوغاتی
آوردن شـمر و مـوارد دیگر که تعزیـه قریب خوانده میشـوند ،کمتر
در میـان تعزیهخوانـان متداولانـد.
وی البتــه نگرانیهایــی هــم درزمینــه تحریــف ایــن آئیــن قدیمــی
دارد و میگویــد :گرچــه شــیوه و اســلوب هنــر تعزیــه درگــذر زمــان
تغییــر چندانــی نکــرده اســت امــا ایــن هنــر اصیــل بــه دلیــل عدم
آموزشهــای دانشــگاهی ،نبــود پژوهشهــای صحیــح و بــا
توجــه بــه شــیوه انتقــال نســل بــه نســل در طــول ســالیان دچــار
آســیبها و تحریفهایــی شــده اســت کــه از مهمتریــن ایــن
مــوارد ترویــج متــون غیــر مســتند بهویــژه در تعزیههــای مرســوم
اســت بــه شــکلی کــه تعزیهخــوان حاضــر نیســت اشــتباهات
متــون یــا نقلهــای اشــتباهی کــه از بزرگتــر خــود شــنیده
اســت ،را تغییــر دهــد.
در ایــن گــزارش نگاهــی بــه رونــد اجــرای تعزیــه در اســتانهای
مختلــف کشــور خواهیــم داشــت از اصفهــان و لرســتان تــا قزویــن
و خراســان و البــرز و یــزد و کرمــان.

lثبت تعزیه خراسان شمالی
معـاون میـراث فرهنگـی ،صنایعدسـتی و گردشـگری خراسـان
شـمالی میگویـد :معاونـت میـراث فرهنگـی بـا توجـه بـه وظایف
خـود درزمینـه ثبـت میـراث ناملمـوس (معنـوی) و بـر اسـاس
دسـتورالعملهای ثبـت ،اقـدام به ثبـت ملـی آیینهای عاشـورایی
در قالـب هشـت پرونـده میـراث ناملمـوس کـرده اسـت.
علیاکبـر وحدتـی اظهـار میکنـد :عاشـورا در فرهنـگ مذهبـی
مسـلمانان همـواره جایـگاه خـاص و برجسـتهای دارد و زمینهسـاز
مجموعـهای از سـنتها و مراسـمی اسـت کـه در طـول تاریـخ
بهعنـوان میراثـی معنـوی از نسـلی به نسـل دیگر منتقل میشـود.
وی تعزیــه ترکهــای شــمال خراســان  ،تعزیــه کردهــای شــمال
خراســان و هنــر تعزیهخوانــی بجنــورد را ازجملــه هشــت آیینــی
برمیشــمارد کــه بــه ثبــت ملــی رســیده اســت.
ســاکن
تُرکهــای خراســان شــمالی بخشــی از اقــوام ترکتبــار
ِ
خراســان هســتند کــه بــه زبــان ترکــی خراســانی تکلــم میکننــد
و ازلحــاظ جمعیتــی یکــی از گروهــای قومــی در اســتانهای
خراســان بــه شــمار میرونــد.
همچنیــن کردهــای خراســان و ترکهــای خراســان در منطقــه
وســیعی از نواحــی شــمال خراســان زندگــی میکننــد و ازلحــاظ
جمعیتــی یکــی از گروههــای قومــی در اســتانهای خراســان بــه
شــمار میرونــد.
بیشــترین تعزیـهای کــه در اســتان خراســان شــمالی اجرا میشــود
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تعزیــه حضــرت عبــاس(ع) و بعــدازآن تعزیــه حضــرت علیاکبــر
اســت تعزیــه ایــن دو قــوم اصیــل بــا چهارچوبــی خــاص ویکــی از
جلوههــای مــاه محــرم اســت کــه وقایــع مذهبــی ،داســتانهای
تاریخــی ،اســاطیر و قصههــای عامیانــه را بازگــو میکنــد.
تعزیــه بنــی اســد یکــی از رســوم دیریــن مــردم خراســان شــمالی
اســت کــه در عــزاداری مــاه محــرم و در دوازدهمیــن روز محــرم
برگــزار میشــود.
بیشــترین تعزیــهای کــه در اســتان خراســان شــمالی اجــرا
میشــود تعزیــه حضــرت عبــاس(ع) و بعــدازآن تعزیــه حضــرت
علیاکبــر اســت .تعزیــه در ایــن اســتان بهصــورت یــک ســنت و
فرهنــگ درآمــده اســت.
lتعزیه مردم زرقان در استان فارس
مــردم زرقــان روز هفتــم محــرم را متعلــق بــه ســاحت حضــرت
ابوالفضــل علیهالســام میداننــد و طــی آییــن ســنتی دیگــری
مراســم جمــعآوری علــم و پرچمهــای حســینی از خانههــای
عــزاداران بــا حضــور هیئتهــای عــزاداری انجامشــده و علــم
و پرچمهــای جمعآوریشــده بــه هریــک از ایــن حســینیهها
منتقــل میشــود.
شــهر زرقــان از دیربــاز قلــب تپنــده تعزیــه در کشــور بــوده اســت
کــه هرســال در مــاه محــرم و صفــر برنامههــای ویــژه کشــوری در
بخــش هنــر تعزیــه در ایــن شــهر برگــزار میشــود.
بــه دلیــل اینکــه هنــر تعزیــه در فــارس و شــهر زرقــان یکــی از
هنرهــای موردتوجــه جــدی مــردم اســت در چنــد ســال اخیــر
ســوگواره تعزیــه بــا حضــور تعزیهخوانــان کشــوری در ســطح ملــی
در زرقــان برگــزار میشــود کــه امســال نیــز ایــن برنامــه در ایــن
شــهر اجــرا خواهــد شــد.
lتاریخچه تعزیه در جم استان بوشهر
در همــان زمانــی کــه تعزیــه در اوج عظمــت و رونــق خــود بــود،
یعنــی در اواســط دوران ناصــری در حــدود ســالهای  ۱۲۸۰تــا
 ۱۲۸۵هجــری قمــری در مســافرتی کــه «محمدعلیخــان جمی»
متوفــی  ۱۲۹۹ه .ق .بــه شــیراز داشــت بــا مراســم تعزیــه از نزدیک
آشــنا شــد.
محمدعلیخــان بســیار مایــل بــود کــه ایــن مراســم را بــا تمــام

ســیروس رســتمی رئیــس هیئتامنــای تکیــه حســینی اعظــم
ارمغانخانــه زنجــان هــم در ایــن رابطــه میگویــد :مراســم
تعزیهخوانــی تکیــه حســینی اعظــم ارمغانخانــه زنجــان یکــی از
مشــهورترین تعزیهخوانیهــا اســت کــه همهســاله از اول تــا ۱۴
محــرم برپــا میشــود.
رسـتمی بـا اشـاره بـه اینکه تکیـه حسـینی تاریخـی ارمغانخانـه از
قدیمیتریـن تکیههای شـمالغرب کشـور اسـت ،اضافـه میکند:
قدمـت این مراسـم  ۴۰۰سـاله بـوده و اجـرای آن از سـال  ۱۳۸۹در
میـراث معنـوی ایران بـه ثبت ملی رسـیده اسـت.
رئیــس هیئتامنــای تکیــه حســینی اعظــم ارمغانخانــه زنجــان
بــا اشــاره بــه اینکــه هرســال اســتقبال مــردم از برگــزاری مراســم
تعزیــه تکیــه ارمغانخانــه مطلــوب اســت ،یــادآور میشــود :هــدف
از اجــرای ایــن مراســم ،احیــای فرهنــگ عاشــورایی و بزرگداشــت
ایــام شــهادت امــام حســین (ع) اســت.

جزئیاتــش در جــم بــه اجــرا درآورد و ایــن شــد کــه در ســال بعــد
نســخه خوانهایــی از شــیراز بــه جــم دعــوت کــرد و ایــن گــروه
شــیرازی چندیــن ســال بــا هزینــه وی در جــم بــه اجــرای مراســم
تعزیهخوانــی پرداختنــد.
ایــن مراســم بــا اســتقبال زیــاد مــردم جــم روبــرو شــد؛
بهطوریکــه بعــد از آشــنایی مــردم جــم بــا ایــن مراســم ،خــود
بــه ایفــای نقشهــای تعزیــه پرداختنــد.
علــی پریشــان سرپرســت هیئــت تعزیهخوانــی جــم بــه
ویژگیهــای آییــن تعزیهخوانــی جــم پرداخــت و گفــت :ویژگــی
ایــن مراســم کــه بــه آن ،عظمــت و جلــوهای خــاص داده برگــزاری
میدانــی اســت ،برخــاف بیشــتر نقــاط کشــور کــه تعزیــه در تکیــه
یــا ســالن و بــر روی ســن اجــرا میشــود ،ایــن آئیــن در جــم ،در
میدانــی وســیع بــه اجــرا درمیآیــد.
lتعزیه تکیه ارمغانخانه زنجان

lتعزیه روستای توت یزد
روســتای تــوت کــه در  ۶۰کیلومتــری شــرق شهرســتان اردکان
قــرار دارد از مهمتریــن مناطــق برپایــی آییــن ســنتی تعزیــه اســت
کــه هرســال عــزاداران و عاشــقان زیــادی را بــه ســمت خــود
میکشــاند و بیــش از  ۲۰گــروه تعزیهخــوان در ایــن روســتا در
طــول یــک هفتــه فعالیــت میکننــد.
اجــرای هنــر تعزیــه یکــی از ســنتهای عــزاداری در ترســیم و
بازســازی و بیــان ابعــاد نهضــت خونیــن عاشــورا اســت کــه در
روســتای تــوت ســابقهای بــه قدمــت دوره حکومــت قاجاریــه دارد
کــه طــی ســالیان متمــادی جایــگاه خــود را در فرهنــگ ایــن مردم
حفــظ کــرده اســت.
هرســال بــا فرارســیدن مــاه محــرم و صفــر مــردم متدین روســتای
تــوت میزبــان عــزاداری ســید و ســرور شــهیدان هســتند و در هفته
آخــر مــاه صفــر بهرســم دیرینــه و ســنت پیشــینیان خــود ،میزبــان
گروههــای هنــری تعزیــه و شــبیهخوانی هســتند کــه بازســازی
وقایــع صحــرای نینــوا و مظلومیــت امــام حســین (ع) و اصحــاب
ایشــان را بــه نمایــش میگذارنــد.
باوجوداینکــه در ایــام عــادی ســال ،جمعیــت ایــن روســتا کمتــر از
 ۲۰نفــر اســت امــا در ایــن روزهــا جمعیت ایــن روســتا از مــرز ۱۲۰
هــزار نفــر هــم عبــور میکندباوجوداینکــه در ایــام عــادی ســال،
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جمعیــت ایــن روســتا کمتــر از  ۲۰نفــر اســت امــا در ایــن ایــام
بهویــژه هفتــه آخــر از مــاه صفــر ،عــزاداران حضــرت اباعبــداهلل
(ع) از اقصــی نقــاط اســتان و حتــی اســتانهای همجــوار
ازجملــه اصفهــان ،فــارس و کرمــان نیــز خــود را بــه ایــن روســتا
میرســانند تــا در عــزاداری خــاص ایــن روســتا شــرکت کننــد
بهطوریکــه در ایــن روزهــا جمعیــت ایــن روســتا از مــرز ۱۲۰
هــزار نفــر هــم عبــور میکنــد.
نــادر پیــری اردکانــی محقــق و پژوهشــگر دینــی بــا اشــاره بــه
قدمــت بیــش از  ۱۵۰ســاله حســینیه تاریخــی روســتای تــوت
میگویــد :اجــرای تعزیــه در روســتای تــوت از اصیلتریــن
تعزیههایــی اســت کــه در کشــور شــاهد برگــزاری آن هســتیم
و باوجوداینکــه برگــزاری آن منحصــر بــه چنــد روز اســت ،شــور
و هیجــان مــردم بــرای برگــزاری ایــن مراســم هرســال بیــش از
ســالهای قبــل میشــود.
lکرمان و سابقه دیرین تعزیه
شــبیهخوانی شــخصیتهای مذهبــی و اســامی در قالــب
تنهــا هنــر مذهبــی جهــان اســام ،یعنــی تعزیــه از دیربــاز در
کرمــان هــم بهعنــوان یکــی از روشهــای در ســوگ نشســتن
مصیبتهــای وارده بــر اهلبیــت عصمــت و طهــارت (س)
بهویــژه حضــرت سیدالشــهدا (ع) از اســتقبال عمومــی باشــکوهی
برخــوردار بــوده اســت.
عبــاس عطایــی ،مســئول گــروه تعزیــه حضــرت علیاکبــر (ع)
شــهر چتــرود بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال  ۱۳۶۵فعالیت خــود را در
عرصــه تعزیــه آغــاز کــردم میگویــد :در حــال حاضــر دو پســر و
نــوهام هــم در تعزیــه شــبیهخوانی میکننــد.
وی کــه ســن  ۶۰ســالگی را ســپری میکنــد در مــورد اعتقاداتــش
بــه حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع) و عــزاداری بــه شــیوه
شــبیهخوانی میگویــد :آنقــدر خوبــی از آقــا دیــدم کــه هرچقــدر
عمــر از خــدا بگیــرم خدمــت بــه امــام حســین (ع) را فرامــوش
نمیکنــم و اگرچــه تــوان اجــرای تعزیــه را بــه لحــاظ جســمی
نــدارم امــا میتوانــم حداقــل لباسهــای تعزیــه را بشــویم و یــا
چکمههــای شــبیهخوانان را واکــس بزنــم.
lمراسم تعزیه در «ضیابر» استان گیالن
«تعزیــه» ازجملــه آیینهــای گیالنیــان اســت کــه ســالیان ســال
همــگام بــا سراســر کشــور در ایــام شــهادت امــام حســین (ع) و
یارانــش در شــهرها و روســتاهای ایــن اســتان بــه اجــرا درمیآیــد.
آییــن پرمخاطــب تعزیــه در بســیاری از شــهرهای اســتان ،در ظهر
روز عاشــورا و در برخــی دیگــر در ســومین روز از شــهادت امــام
برگــزار میشــود و وقایــع مختلــف حماســه کربــا را بــه تصویــر
میکشــد کــه از مهمتریــن اجراهــای تعزیههــا میتــوان بــه
تعزیــه در حــرم آقــا ســید جاللالدیــن اشــرف (ع) در شهرســتان
آستانهاشــرفیه و تعزیــه در ضیابــر اشــاره کــرد.
گروههــای تعزیــه ماننــد گــروه «مســلم بــن عقیــل» بــه
سرپرســتی اســتاد «محمدحســین صمصــام» ،گــروه «حر شــهید»
بــه سرپرســتی اســتاد دهقــان ،گــروه «شــاهزاده ابراهیــم» بــه
سرپرســتی بــرادران اورســا و گــروه «حضــرت قاســم (ع)» بــه
سرپرســتی اســتاد مفتــاح ازجملــه گروههــای فعــال تعزیــه در
گیــان هســتند کــه ســالیان ســال نســل در نســل بــا هنرمنــدی
خــود بازگوکننــده راســتین حماســه کربــا بودهانــد.
مراسـم تعزیـه در «ضیابـر» کـه در  ۴۵کیلومتـری شـهر رشـت
واقعشـده ،نیـز هرسـاله باشـکوه خاصـی در ایام محـرم بهخصوص
در دو روز تاسـوعا و عاشـورا برگزار میشـود که مراسـم شبیهخوانی
عاشـورا در این منطقه از پیشـینهای چند صدسـاله برخـوردار بوده و
در فهرسـت آثـار ملـی به ثبت رسـیده اسـت.
lتعزیه روستای برغان در البرز
در اســتان البــرز هــم روایــت همیــن اســت ،روز نهــم محــرم قصــد
کردهایــم بــرای دیــدن تعزیــه بــه روســتای بَرغــان برویــم مقصــد
نهایــی مــا حســینیه اعظــم برغــان اســت کــه محلیهــا آن را
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تکیــه بــاال محلــه مینامنــد.
هــر جــا چشــم برمیگردانیــم ســیاهپوش اســت و آنقــدر حــال
و هــوای حســینیه پرشــور و حــال اســت کــه هرکســی را بــه وجــد
مــیآورد .صــدای شــیپور و طبــل ،نــوای تعزیهخوانهــا همــه را
بــه یــاد کربــا میانــدازد.
زنــی جــوان کــه از روســتای چنــدار آمــده اســت میگویــد :مــن
هرســال بــه دیــدن تعزیــه برغــان میآیــم عشــق بــه امــام
حســین(ع) و اهلبیــت مــردم را بــه اینجــا میکشــاند .بــودن در
ایــن فضــا حالمــان را دگرگــون میکنــد.
وی اضافــه میکنــد :در حســینیه اعظــم برغــان حــدود  ۵۰۰ســال
اســت کــه شــبیهخوانی اجــرا میشــود .بنــای حســینیه متعلــق بــه
ســال  ۹۳۱قمــری اســت.
وی میگویــد :دهــه اول محــرم بیــش از  ۱۰۰مجلــس برگــزار
میشــوند هرســاله بیــش از  ۵هــزار نفــر بــرای عــزاداری و دیــدن
تعزیــه موســی ابــن جعفــر ،جوانمــرد قصــاب ،دو طفــان مســلم،
مســلم ابــن عقیــل ،علیاکبــر(ع) ،حضــرت عبــاس(ع) و روز
عاشــورا بــه ایــن روســتا میآینــد.
lتعزیــه قودجــان اصفهــان ،پذیــرای
تعزیهگردانانــی از سراســر ایــران
برپایــی تعزیــه از مهمتریــن آیینهــای ســنتی خوانســار اســت
کــه قدمــت آن بــه ســالهایی دور میرســد؛ تعزیــه قودجــان
شــهرتی جهانــی و بینالمللــی دارد و در ایــن ایــام پذیــرای
تعزیهگردانانــی از سراســر کشــور اســت.
همچنیــن چندیــن تعزیــه فعــال در خوانســار ،طــی مــاه محــرم بعد
از ظهرهــا بــه اجــرای مراســم میپردازنــد.
رضاعلـی رضایـی نویسـنده و پژوهشـگر خوانسـاری ،در ارتبـاط با
رسـوم عزاداری ماه محرم میگوید :شـهر خوانسـار همـواره مرکزی

برای توسـعه تشـیع بوده اسـت و هنوز حسـینیههای قدیمی با حال
وهوای سـنتی وجـود دارد که در ایـام محرم و صفر مراسـم عزاداری
اباعبـداهلل حسـین (ع) در آنها برگزار میشـود.
وی تعزیــه خوانــی را از ســنتهای مهــم عــزاداری خوانســار
توصیــف کــرد کــه اغلــب بعــد از ظهرهــا برپــا میشــود و بیــان
داشــت :در واقــع تعزیــه از دوره صفویــه بــه خاطــر تاســیس حــوزه
علمیــه مریــم بیگــم صفــوی در خوانســار رشــد پیــدا کــرد کــه این
حــوزه هنــوز نیــز هــر ســاله شــاگردان زیــادی را تربیــت میکنــد.
ایــن نویســنده و پژوهشــگر خوانســاری بــا بیــان اینکــه
تعزیهخوانــی رســمی خوانســار امــروزه در روســتایی بــه نــام
قودجــان اجــرا میشــود ،بیــان داشــت :تعزیــه قودجــان کــه
بیشــتر در دهــه آخــر صفــر انجــام میشــود از پرشــورترین
مراســم مذهبــی خوانســار اســت و بســیار گســترده برگــزار
میشــود.
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lتعزیهخوانی شیو ه عزاداری در سرخه سمنان
مراســم تعزیهخوانــی در شهرســتان ســرخه و بهویــژه در روســتای
افتــر و شــهر ســرخه نیــز قدمتــی دیرینــه و بــاالی  ۲۰۰ســال دارد
کــه در حقیقــت نمایــش مذهبــی و اصیــل ایرانــی اســت.
در ایــن آئیــن مصیبتهــای جانســوز خانــدان پیامبــر
اکــرم(ص) بهویــژه واقعــه عاشــورا و صحــرای کربــا از
روزهــای آغازیــن تــا شــهادت امــام حســین(ع) بــه شــکل
نوحــه ،روضهخوانــی ،شبیهســازی همــراه بــا آوای دهــل،
ســرنا ،شــیپور ،ســنج ،نــی و طبــل از روز اول محــرم در تکایــا و
مســاجد روســتای افتــر و شــهر ســرخه بــرای عــزاداران حســینی
بــه نمایــش درمیآیــد.
lآئین تعزیهخوانی سیار اراک
تعزیــه در اســتانهای مختلــف از شــهر گرفتــه تــا روســتا بــه
شــیوههای مختلــف برگــزار میشــود کــه در ایــن گــزارش
تنهــا نگاهــی بــه برخــی مراس ـمهای تعزیــه در تعــداد معــدودی
از اســتانها شــده اســت.
فیلــم ابتدایــی گــزارش نیــز بــه مراســم تعزیــه در بــازار اراک
اختصــاص دارد ،آئیــن تعزیهخوانــی ســیار اراک تــا ســال ۱۳۴۲
هرســال بــدون وقفــه برگــزار میشــد امــا در ســال  ۴۲بــه علــت
ممنوعیــت عــزاداری متوقــف شــد و حــاال مجــدد احیاشــده اســت.
ایــن آئیــن مذهبــی و تاریخــی چندیــن ســال اســت کــه احیا شــده
و از ســال  ۹۲تاکنــون ،طــی دهــه اول محــرم قبــل از روزهــای
تاســوعا و عاشــورا بــا حضــور گــروه هــای متعــدد تعزیــه خــوان و
هیئــت هــای مذهبــی در اراک برگــزار مــی شــود.
آئیــن تعزیهخوانــی ســیار اراک و  ۱۱آئیــن عــزاداری دیگــر اســتان
مرکــزی ،در فهرســت آئینهــای عاشــورایی ثبــت ملــی شــده
کشــور قــرار دارنــد.

پیتــر چلکوفســکی تعزیــه شــناس اروپایــی در کتــاب تعزیــه هنــر
بومــی پیشــرو دربــاره تعزیــه چنیــن میگویــد :اگــر درجــه مهــارت
نمایــش نویــس را تأثیــر بــر تماشــاگر بدانیــم هیــچ تــراژدی بــه
عظمــت تعزیــه نمیرســد.
تعزیــه؛ هنــری اســت کــه بــا حماســه عاشــورا پیوندی ناگسســتنی
دارد و بــر ایــن اســاس بدیهــی اســت تــا زمانــی کــه شــور عظیــم
حادثــه عاشــورا در جهــان برپاســت تعزیــه نیــز بــرای بــه تصویــر
کشــیدن نــوای حقطلبــی و آزادگــی امــام حســین (ع) ،فریــادی
بــس عظیــم و تأثیرگــذار در گلــوی تاریــخ خواهــد داشــت.
ایــن گــزارش را بــا فیلمــی از مراســم ســنتی «یــا عبــاس ،یــا
عبــاس» در شــاهرود اســتان ســمنان تمــام میکنیــم ،تــا تاســوعا
بهانــهای بــرای عــرض ارادت بــه علمــدار دشــت کربــا باشــد؛
همــراه آئینهــای عاشــورایی اقــوام ایرانــی ذکــر میگیریــم« :ای
اهــل حــرم میــر و علمــدار نیامــد...

کمتــر کســی اســت کــه فیلمهــای شــلیک گلولــه در مراســم عروســی و کشــته شــدن آدمهــای بیگنــاه
را در فضــای مجــازی ندیــده باشــد ،فیلمهایــی واقعــی کــه اتفاقــی در دوربیــن کوچــک تلفــن همراهــی
ضبطشــده ،دوربینــی کــه بهقصــد ضبــط گوشــهای از سرخوشــی مــردم در یــک مراســم عروســی
روشنشــده امــا بهناچــار و ناخواســته در کمــال تأســف صحنــه غمانگیــز کشــته شــدن یــک نفــر و گاه
دامــاد شــده اســت ،تفنگهایــی کــه خواســتهاند ِکل شــادمانی بزننــد امــا عــروس دم حجلــهای را بــه
خــاک ســیاه عــزا نشــاندهاند.

دیگــر بــوی کاهــگل بــه مشــام نمیخــورد .از حــاج ولــی ،بیبــی ســیادت ،کربالیــی حســن و ننــه ُگلــی
دیگــر خبــری نیســت .بــوی اســپند در کوچههــا دالویــز نمیشــود ،دیگــر تصویــر زیبــای غــروب بــر
بــام خانههــای روســتایی مجســم نمیشــود و دیگــر هیــچ گل ـهای شــبانگاهان از ورودی روســتایی ســر
بــه بیابــان نمینهــد .حــاال ســکوت اســت کــه بــر تــن خســته روســتا فریــاد میزنــد.
صــدای آخریــن تپشهــای قلــب جســم نیمهجــان دشــتهای شهرســتان جــم بــه گــوش میرســد و
میطلبــد ،قبــل از آنکــه دیــر شــود ،تدابیــری اصولــی و کارشناســی بــرای احیــای ایــن دش ـتها اتخــاذ
شــود و حیاتــی دوبــاره گیرنــد.
چهــره روســتا محرومیــت را فریــاد میزنــد ،دیــدن خانههــا ،مدرســه و حتــی ســاکنان روســتا شــاید
بیشــتر از تابلویــی کــه بــر ســر د ِر روســتا نبــود؛ نــام «ســیاه دره» را در ذهنمــان تداعــی کنــد ،اینجــا «فقر»
در قــاب تصویــر روســتا کنــار هــر خانــه و صاحبخان ـهای ایســتاده اســت و خبــر از نــداری مردمانــش
میدهــد.

جامعـه ایـــران

جامعــه ایـــران
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آژیرقرمزفقردر«سیاهدره»؛اهالیروستامحرومیتبهارثمیبرند

حسین بحیرایی

«ســیاه دره» از روســتاهای دورافتــاده
بخــش خــزل بــا  24خانــوار اســت کــه
حــدود نیمــی از ایــن خانوارهــا روزگار
را بــا فقــر ســپری میکننــد و حتــی
برخــی خانههــای روســتا از امکاناتــی
ماننــد حمــام بیبهــره هســتند.

«ســیاه دره» روســتایی در  ۳۰کیلومتــری شــهر فیــروزان از
توابــع شهرســتان نهاونــد بــا جمعیــت تقریبــی  ۸۰نفــر اســت
کــه شــاید نامــش از همــان ابتــدا ســیاهی را بــر حــال و احــوال
ایــن روســتا غالــب کــرده اســت.
دنبــال تابلــوی نــام روســتا در ورودی آن میگــردم تــا مطمئــن
شــوم درســت رفتـهام ،امــا خبــری نیســت ،روســتا نــه تابلویــی
دارد و نــه نــام و نشــانی.
چهــره روســتا محرومیــت را فریــاد میزنــد ،دیــدن خانههــا،
مدرســه و حتــی ســاکنان روســتا شــاید بیشــتر از تابلویــی کــه
بــر ســر د ِر روســتا نبــود؛ نــام «ســیاه دره» را در ذهنمــان تداعی
کنــد ،اینجــا «فقــر» در قــاب تصویــر روســتا کنــار هــر خانــه
و صاحبخان ـهای ایســتاده اســت و خبــر از نــداری مردمانــش
میدهــد.
بــا قــدم زدن در کوچهپسکوچههــای روســتا بــا برخــی از
ســاکنان «ســیاه دره» بــه گفتگــو مینشــینیم.
یکــی از اهالــی ایــن روســتا بــه علــت ناتوانــی در تامیــن
معــاش روزانــه خانــواده خــود ،مدتــی بــه کــرج مهاجــرت کرده
اســت«جلیل خزایــی» یکــی از اهالــی ایــن روســتا اســت کــه
بــه علــت ناتوانــی در تامیــن معــاش روزانــه خانــواده خــود،
مدتــی بــه کــرج مهاجــرت کــرده و بــه گفتــه خــودش در کــرج
بــه بنایــی ســاختمان مشــغول بــوده اســت.
وی بابیــان اینکــه چنــدی پیــش پــدرم از دنیــا رفــت و مــن کــه
بــه دیــار خــود و هویتــم علقــه ای خــاص داشــتم نتوانســتم در
کــرج دوام بیــاورم و نهایــت راهــی ســیاه دره شــدم ،گفــت :ایــن
روســتا از حداقــل امکانــات هــم بــی بهــره اســت.
خزایــی ادامــه داد :مــدت زیــادی از ســکونت مجــددم در روســتا
نگذشــته بــود کــه شــنیدم قــرار شــده مســئوالن شهرســتان
نهاونــد بــه همــراه بخشــدار و مســئوالن شــهر فیــروزان بــه
روســتای مــا بیاینــد امــا اینهــا هــم میآینــد و میرونــد و
ســیاه دره ســیاهتر از پیــش باقــی خواهــد مانــد.
وی بابیــان اینکــه البتــه اقدامــات اندکــی از ســوی مســئوالن
بــرای ایــن روســتا انجــام شــده اســت کــه نبایــد آنهــا را نیــز
نادیــده گرفــت ،گفــت :پــس از حضــور مســئوالن در روســتای
ســیاه دره یــک دســتگاه منــزل خیــر ســاز بــه بهرهبــرداری
رســید و  ۳دســتگاه دیگــر نیــز در حــال ســاخت اســت.
وی افــزود :بــرای ســاخت و ســاز خانههــای جدیــد در روســتا
اداره منابــع طبیعــی شهرســتان بخشــی از اراضــی تحــت
پوشــش خــودش را آزادکــرده و در اختیــار اهالی روســتا گذاشــته
اســت.
احمــد خزایــی از دیگــر ســاکنان ایــن روســتان نیــز گفــت:
«ســیاه دره» دارای  ۱۰دانشآمــوز ابتدایــی در پایههــای
مختلــف اســت امــا مدرســ ه روســتا مناســب نیســت و در
زمســتان مشــکالت زیــادی دارد.
خزایــی بــا بیــان اینکــه تغییراتــی در روســتا انجــام شــده اســت
امــا هنــوز کارهــای بســیاری روی زمیــن مانــده اســت ،ادامــه
داد :بهجــز جــاده اصلــی کــه ســیاه دره را بــه روســتاهای
فارســبان و اطــراف متصــل میکــرد جــادهای مناســب در

روســتا نبــود امــا اکنــون وضعیــت تاحــدودی بهتر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاکنان ایــن روســتا بــه امیــد بهتــر شــدن
اوضــاع زندگــی روســتا را رهــا نکــرده انــد ،گفــت :در هرکــدام از
روســتاییان حــس امیــدی مــی بینیــم کــه شــاید وضعیت ســیاه
دره روشــن شــود.
در همیــن زمینــه بخشــدار بخــش خــزل در گفتوگــو بــا مهر از
بســیج امکانــات و توانمنــدی خیریــن در این روســتا بــرای پاک
کــردن غبــار فقــر خبــر داد و گفــت :تقریب ـ ًا در اوایــل مهرمــاه
بــود کــه هیئتــی متشــکل از خیریــن و مســئوالن نهادهــای
حمایتــی و عمرانــی بــه بخــش خــزل دعــوت شــدند.
فرهــاد جهانیــان ادامــه داد :بــرای دیــدار و بازدیــد از ســیاه دره
راهــی ایــن روســتا شــدیم و جلسـهای برای بررســی مشــکالت
روســتا در منــزل یکــی از اهالــی ترتیــب دادیــم کــه انصافـ ًا در
بخــش خــزل اینگونــه جلســهها بیســابقه بــود.
خبرنــگاران پیگیــر اقدامات انجامشــده توســط ادارات در «ســیاه
دره» شوندبخشــدار بخــش خــزل گفــت :در آن روز نماینــدگان
بهزیســتی و کمیتــه امــداد فیــروزان در روســتا مقــرر کردنــد
طــی  ۱۵روز آینــده نســبت بــه شناســایی جوامــع هــدف خــود
اقــدام کننــد و خدماتــی را کــه بــه ســایرین میدهنــد بــه آنهــا
نیــز ارائــه کننــد.
وی بابیــان اینکه شــما خــود پیگیــر اقدامات انجامشــده توســط
ایــن ادارات شــوید ،گفــت :تاکنــون اقدامــات خوبــی انجامشــده
و چهــار دســتگاه منــزل خیــر ســاز بهرهبــرداری شــده یــا در
حــال ســاخت اســت.
جهانیــان از اجــرای طــرح بهســازی و نوســازی بخــش خــزل
خبــر داد و گفــت :مقــرر شــد کــه بنیــاد مســکن شهرســتان
نهاونــد نیــز بــرای تشــکیل پرونــده و انجــام جدولکشــی و
آســفالت معابــر ایــن روســتا اقداماتــی انجــام دهــد.
lوجود  ۶۱روستا در بخش خزل
وی از وجــود  ۶۱روســتا در بخــش خــزل خبــر داد و گفــت:
تقریب ـ ًا  ۱۰روســتای دیگــر در بخــش خــزل وضعیتــی مشــابه
«ســیاه دره» دارنــد کــه امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــار ۲
درصــد نفــت و گاز در ســالهای آینــده شــاهد تحــول در ایــن
روســتاها باشــیم.
بخشــدار خــزل تأکید کــرد :اگــر خدمات رفاهــی در روســتاهایی

چــون ســایه دره ،شــطزل ،تاریــک دره ،دارســیبه و غیــره ارائــه
شــود عــاوه بــر جلوگیــری از مهاجــرت بــه شــهرها موجــب
مهاجــرت معکــوس نیــز میشــود؛ همچنــان کــه خانــواده
جلیــل خزایــی بــه ســیاه دره بازگشــتهاند.
وی بــه کمــک  ۲میلیــون تومانــی مدیــرکل بنیــاد مســکن
اســتان عــاوه بــر وام  ۱۸تــا  ۲۰میلیــون تومانــی و تســهیالت
ضمیمــه ایــن وامهــا اشــاره کــرد و گفــت :خانــم ســعیدی از
خیریــن شهرســتان بــرای بهســازی روســتا از محــل امــور
خیریــه  ۲۰میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه کــه تــا قبــل از فــرا
رســیدن فصــل ســرما اقدامــات خوبــی انجامشــده و در حــال
حاضــر نیــز ماشــینآالت راهســازی بــرای تســطیح معابــر
داخلــی بــه ایــن روســتا رفتهانــد.
جهانیــان از ارائــه تســهیالت بالعــوض بــه خانوادههــای
تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیتــه امــداد خبــر داد و گفــت:
اداره بهزیســتی نیــز بــه خانــواده تــک معلولــی مبلــغ  ۶میلیــون
تومــان و بــه خانوادههــای دو معلــول  ۱۸میلیــون تومــان
تســهیالت بالعــوض ارائــه مــی کنــد.
در ادامــه رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان نهاونــد در خصوص
خصــوص اقدامــات انجامشــده توســط بنیــاد مســکن
شهرســتان نهاونــد بــرای اهالــی ایــن روســتا بــه مهــر گفــت:
حــدود  ۶۰فقــره پرونــده در روســتاهای شــطزل ،ســیاه دره،
کوتــاه دره و تاریــک دره تشکیلشــده اســت.
داوود ســوری ادامــه داد :درراســتای تامیــن رفــاه ایــن اهالــی
و انجــام اقدامــات بهصــورت جــدی و ســریعتر کارشناســان
بنیــاد مســکن شهرســتان بــا تجهیــزات الزم بــه ایــن روســتا
راهــی شــدند و نســبت بــه تشــکیل پرونــده اقــدام کردنــد.
ســوری بــا اشــاره بــه اینکــه تســهیالتی کــه بــه ایــن
روســتاییان ارائــه میشــود بهصــورت ضامــن زنجیــرهای
اســت ،گفــت :بــا توجــه به تخصیــص اعتبــار اســتانی اعتبــارات
ســهم شهرســتان نیــز نهایتــ ًا در هفتــه جــاری واریــز و بــه
بانکهــا ابــاغ شــود.
lاعــام آمادگــی بنیــاد مســکن بــرای اجــرای
طــرح هــادی روســتا
وی افــزود :بنیــاد مســکن آمادگــی انجــام عملیــات و اقدامــات
مربــوط بــه بهســازی و نوســازی منــازل روســتایی و همچنیــن
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اجــرای طــرح هــادی در روســتاها را دارد امــا نیازمنــد متقاضی و
پیگیــری مالــکان و اهالــی روســتاها اســت.
رئیــس اداره بهزیســتی نهاونــد نیــز در خصــوص اقدامــات
انجامشــده در رابطــه وظایــف محولــه خــود در راســتای
محرومیتزدایــی و در برگیــری جوامــع هــدف خــود ،گفــت:
تاکنــون  ۷مرحلــه کارشناســان اداره بهزیســتی شهرســتان در
حوزههــای مشــارکتها ،توانمنــدی ،توانبخشــی و غیــره بــه
ایــن روســتا اعزامشــدهاند.
داریــوش ســلگی گفــت :در پــی حضــور کارشناســان در ایــن
روســتا  ۵معلــول شــامل  ۳معلــول ذهنــی ،یک معلول جســمی
و یــک مــورد نابینــا شناساییشــده کــه بــرای ارزیابــی اولیــه
در کمیســیون شهرســتان بــرای صــدور کارت معلولیــت و ارائــه
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خدمــات شــرکت دادهشــدهاند.
رئیــس اداره بهزیســتی نهاونــد اظهــار داشــت :در خصــوص
بهبودیافتــگان اعتیــاد نیــز  ۲نفــر معرفــی شــدند کــه تــا اواخــر
مهرمــاه بــه آنهــا تســهیالت پرداخــت خواهــد شــد.
ســلگی از تشــکیل یــک شــرکت تعاونــی بــا همــکاری بســیج
ســازندگی در ایــن روســتا خبــر داد و گفــت :در خصــوص
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی واحــد پیشــگیری بــرای
ارائــه مشــاوره یــک مرحلــه بــه روســتا اعزامشــدهاند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه آغــاز ســال تحصیلــی نیــز  ۱۰بســته
انــواع اقــام آموزشــی و حمایتــی بــه ارزش  ۱۰میلیــون ریــال
نیــز بــه دانــش آمــوزان ایــن روســتا دادهشــده اســت.
بــا تمــام این تفاســیر آنچــه در روســتای ســیاه دره دیدیم نشــان

میدهــد کــه رفــع محرومیــت در ایــن روســتا نیازمنــد اقدامــی
جهــادی از ســوی مســئوالن بهصــورت مســتمر و مــداوم
اســت چراکــه عمــق محرومیــت در ایــن روســتاها بــه حــدی
اســت کــه برخــی خانوادههــا نــه از حمــام عمومــی برخــوردار
هســتند و نــه از حمــام شــخصی!
بههــرروی توجــه بــه روســتاها در اجــرای برنامههــا و
طرحهــای «فقرزدایــی و رفــع محرومیــت» ضــروری بــه
نظــر میرســد و بــر همیــن اســاس انتظــار م ـیرود مســئوالن
امــر در ســطح اســتان همــدان و شهرســتان نهاونــد رســیدگی
جــدی بــه وضعیــت روســتاها را در دســتور کار خــود قــرار دهند،
چراکــه اســتمرار کمتوجهــی بــه روســتاها منجــر بــه افزایــش
مهاجــرت و خالــی شــدن روســتاها از ســکنه خواهــد شــد.
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احــداث
عملیــات
160
بیمارســتان
تختخوابــی قــدس
کــه از پروژههــای
مصــوب ســفر ریاســت
ناصررمضانی
جمهــوری بــه ایــن
منطقــه بــه شــمار
مــیرود ،مدتهــا اســت در رکــود و
تعطیلــی بــه ســر میبــرد.

:تأمیــن ســرانههای بهداشــتی و درمانــی و
توســعه زیرســاختهای مرتبــط ،متناســب بــا
جمعیــت مســتقر در شــهرها ضرورتــی اســت
کــه در فقــدان آن ،بــروز مشــکالت ،معضالت
و دشــواریهای بســیار ،قطعــی خواهــد بــود
و بــدون تردیــد در نبــود چنیــن امکاناتــی،
تحمیــل هزینههــای ســنگین مالــی و جانــی
بــه افــراد نیازمنــد و متقاضــی دریافــت خدمات
درمانــی ،دور از انتظــار نیســت.
بــا چنیــن اوصافــی ،هــر آنچــه بــر
بــار جمعیتــی افــزوده شــود ،افزایــش
امکانــات مرتبــط بــا ایــن عرصــه نیــز
ضــروری خواهــد بــود ،بــا اینوجــود در
شهرســتانهای قــدس و مالرد(درمجمــوع
بــا  ۸۰۰هــزار نفــر جمعیــت) ،یکتخــت
بیمارســتانی مجهــز و تخصصــی مطلــوب
وجــود نــدارد.
شهرســتان شــهریار نیــز بــا  ۷۵۰هــزار
نفــر جمعیــت بــا کمبودهایــی در ایــن
عرصــه مواجــه بــوده ،امــا در مقایســه بــا
شهرســتانهای همجــوار اشارهشــده،
بهمراتــب از وضعیــت و شــرایط مطلوبتــری
برخــوردار اســت.
اگرچــه بیمارســتان  ۳۱۳تختخوابــی امــام
خمینــی(ره) ،پــس از  ۲۰ســال همچنــان
در حــال احــداث اســت و تنهــا در طــول
دو ســال اخیــر شــاهد حصــول توفیقــات
مطلوبــی در ایــن عرصــه بودهایــم کــه بنابــر
اظهــارات برخــی مســئوالن بــا رایزنیهــا و
پیگیریهــای مســتمر ۳۰ ،درصــد از پیشــرفت

فیزیکــی ایــن پــروژه حاصلشــده ،امــا بــه هر
ترتیــب بیمارســتانهای تأمیــن اجتماعــی و
امــام ســجاد(ع) در کنــار بیمارســتان تخصصی
نــور ،بخشــی از نیازهــا و الزامــات موردنیــاز
ایــن حــوزه را تأمیــن میکنــد و از ایــن حیــث،
یکــی از مهمتریــن شهرســتانهای غربــی
اســتان تهــران از لحــاظ امکانــات درمانــی و در
مقایســه بــا شهرســتانهای همجوار(قــدس و
مــارد) بهمراتــب در شــرایط مطلوبتــری
قــرار دارد.
lمراجعــه متقاضیــان دریافــت
خدمــات درمانــی قــدس و مــارد بــه
بیمارســتانهای شــهریار
منیــژه مزروعــی یکــی از ســاکنان شهرســتان
شــهریار بــا اشــاره بــه لــزوم تقویــت و توســعه
خدمــات بهداشــتی و درمانــی در ایــن خطــه
از غــرب اســتان تهــران اظهــار داشــت:اگرچه
در ظاهــر شــهریار ازلحــاظ ســرانه تخــت

بیمارســتانی در مقایســه بــا قــدس و مــارد
از شــرایط مطلوبتــری برخــوردار اســت ،امــا
ســرریز متقاضیــان دریافــت خدمــات درمانــی
از شهرســتانهای همجــوار ،شــرایطی را
ایجــاد کــرده کــه عمـ ً
ا امــکان خدماتدهــی
مناســب بهتمامــی متقاضیــان را دشــوار
ســاخته اســت.
وی افزود:بــر اســاس آنچــه در رســانههای
محلــی عنوانشــده ،درمجمــوع و در
ســه شهرســتان شــهریار ،قــدس و مــارد
یکمیلیــون و  ۵۰۰هــزار نفــر جمعیــت
اســتقرار دارد و بــدون تردیــد ارائــه خدمــات به
متقاضیــان برخــورداری از تخــت بیمارســتانی
بــا چنیــن حجمــی از جمعیــت امکانپذیــر
نخواهــد بــود.
مزروعــی گفت:اخیــراً افتتــاح بیمارســتان
نــور شــهریار ،روزنــه امیــدی بــرای مــردم
ایــن خطــه ایجــاد کــرده ،امــا نبایــد ایــن
واقعیــت را ازنظــر دور داشــت کــه اکثریــت

مــردم ســاکن در ایــن شهرســتانها ،امــکان
برخــورداری از خدمــات درمانــی بیمارســتان
نــور را کــه بهصــورت خصوصــی ارائــه
خدمــات میکنــد را نخواهنــد داشــت،
زیــرا تأمیــن و پرداخــت هزینههــا در چنیــن
مجموعــهای ،بــرای بســیاری از مــردم
امکانپذیــر نیســت.
میطلبــد مســئوالن اســتانی و شهرســتانی،
نــگاه ویــژهای را بــه ایــن منطقــه لحــاظ کنند
تــا در صــورت اضطــرار و در مواقــع اورژانســی،
ســامت و حیــات مــردم ،قربانــی کمبــو ِد
امکانــات در ایــن عرصــه نشــود.
ایــن شــهروند ســاکن شــهریار عنــوان
کرد:میطلبــد مســئوالن اســتانی و
شهرســتانی ،نــگاه ویــژهای را بــه ایــن منطقــه
لحــاظ کننــد تــا در صــورت اضطــرار و در
مواقــع اورژانســی ،ســامت و حیــات مــردم،
قربانــی کمبــو ِد امکانــات در ایــن عرصــه
نشــود.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

 ۲۰lســال انتظــار بــرای افتتــاح
بیمارســتان امــام خمینــی(ره) زیبنده
مســئوالن نیســت
ناصــر مهریــزی یکــی از کارمنــدان بخــش
خصوصــی و ســاکن در منطقه امیریه شــهریار
عنــوان کرد:ایــن شهرســتان از هفــت شــهر
تشکیلشــده کــه جــز در بخــش مرکــزی،
هیچگونــه امکانــات مناســبی بــرای ارائــه
خدمــات درمانــی در آن تعبیــه نشــده اســت.
وی افزود:بــر اســاس اظهــارات مســئوالن،
بیمارســتان  ۳۱۳تختخوابــی واقــع در بخــش
مرکــزی نیــز قریــب بــه  ۲۱ســال پیــش
کلنــگ زنــی شــده کــه همچنــان بعــد از
گذشــت دو دهــه ،عملیــات احــداث آن بــه
اتمــام نرســیده اســت.
ســاکن امیریــه
شــهریاری
ایــن شــهروند
ِ
ِ
عنــوان کــرد :زیبنــده مســئوالن نیســت کــه
بعــد از گذشــت  ۲۰ســال ،نتوانســتهاند چنیــن
پــروژهای را بــه اتمــام برســانند.
مهریــزی عنــوان کرد:بســیاری از متقاضیــان
دریافــت خدمــات درمانــی ،عطــای حضــور
در مراکــز درمانــی شــهریار را بــه لقایــش
میبخشــند و بــا حضــور در مراکــز درمانــی
کــرج و تهــران ،پیگیــر رونــد درمانــی خــود
میشــوند ،زیــرا حضــور بیمارانــی از قــدس
و مــارد ،امــکان ارائــه خدمــات بــه ســاکنان
شهرســتان شــهریار را بــا محدودیتهایــی
جــدی مواجــه ســاخته اســت.
 lبیمارســتان ۴۰تختخوابــی قــدس
فاقــد امکانــات مناســب اســت
شهرســتان قــدس بــا  ۴۰۰هــزار نفــر جمعیت،
یکــی از متراکمتریــن مناطــق از حیــث
جمعیتــی محســوب میشــود امــا علیرغــم
چنیــن جمعیــت انبوهــی ،تنهــا مرکــز درمانــی
تعبیهشــده در آن ،بــه بیمارســتان تأمیــن
اجتماعــی معطــوف میشــود کــه بنــا بــر
اظهــارات ســاکنان ایــن خطــه ،فاقــد هرگونــه
امکانــات مناســبی اســت.
مریــم شــرفی دانشــجوی کارشناســی ارش ـ ِد
رشــته حقــوق و ســاکن در شهرســتان قــدس
عنــوان کرد:بــه نظــر بنــده ا ِطــاق عنــوان
بیمارســتان بــه ایــن مجموعــه تنهــا بــر روی
کاغــذ امکانپذیــر اســت و در مقــام عمــل
شــاهد ارائــه خدمــات مناســبی در ایــن قالــب
نیســتیم.
ا ِطــاق عنــوان بیمارســتان بــه ایــن مجموعه
تنهــا بــر روی کاغــذ امکانپذیــر اســت و در
مقــام عمــل شــاهد ارائــه خدمــات مناســبی در
ایــن قالــب نیســتیم.
وی افزود:عملیــات احــداث بیمارســتان ۱۶۰
تختخوابــی قــدس کــه ظاهــراً از پروژههــای
مصــوب ســفر ریاســت جمهــوری بــه ایــن
منطقــه بــه شــمار مــیرود نیــز مدتهــا
اســت در رکــود و تعطیلــی بــه ســر میبــرد.
شــرفی عنــوان کرد:جــای تأســف اســت کــه
نماینــده وقــت مــردم در مجلــس شــورای
اســامی و برخــی مســئوالن پیشــین ،ســال

گذشــته بــا قاطعیــت خبــر از افتتــاح ایــن
پــروژه در ســال  ۹۵میدادنــد ،امــا عمــ ً
ا
شــاهد پیشــرفت قابلتوجهــی در ایــن پــروژه
نیســتیم و بعیــد بــه نظــر میرســد بــا چنیــن
رونــدی و در آســتانه فصــل ســرما و بارندگــی،
پیشــرفت خاصــی در ایــن پــروژه حاصــل
شــود.
وی گفت:انتظــار مــیرود مســئوالن از
دادن وعدههــای بیثمــر پرهیــز کننــد،
زیــرا چنیــن خُ لــف وعدههایــی بــه اعتمــاد
عمومــی مــردم بهعنــوان مهمتریــن ســرمایه
اجتماعــی آســیب میرســاند.
lعــدم بهرهبــرداری از بیمارســتان
 ۱۶۰تختخوابــی قــدس در زمــان
مقــرر قابــل پیشبینــی بــود
خدابخــش محمــد زاده پودینــه عضــو شــورای
اســامی شــهر قدس از نخســتین مســئوالنی
بــود کــه ســال گذشــته طــی مصاحبههایــی،
از رونــد احــداث بیمارســتان قــدس ابــراز
نگرانــی کــرد.
وی ســال گذشــته ضمــن اشــاره بــه رکــود
ایــن پــروژه و عــدم تأمیــن اعتبــارات موردنیاز،
عنــوان کرد:علیرغــم برخــی اظهــارات در
خصــوص تزریــق و تخصیــص بودجــه
موردنیــاز ،ســرعت و شــتاب مناســبی در
اجــرای طــرح مشــاهده نمیشــود و بــه نظــر
میرســد بــا چنیــن اوصافــی ،بهرهبــرداری از
ایــن پــروژه طبــق زمانبنــدی تعریفشــده
میســر نخواهــد بــود.
عضــو شــورای اســامی شــهر قــدس در
گفتوگــوی مجــدد ضمــن یــادآوری
اظهــارات ســال گذشــته گفــت :وضعیــت
فعلــی بیمارســتان  ۱۶۰تختخوابــی قــدس
بــا اوصافــی کــه از ســال گذشــته شــاهد آن
بودیــم ،قابــل پیشبینــی بــود.
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ـرت
وی افزود:علیرغــم گــزار 
ش و اخبــار َمسِ ـ َ
بخشــی کــه بعــد از ســفر رئیسجمهــور
در ارتبــاط بــا ایــن پــروژه بــه گــوش
میرســید ،امــا بعــد از مدتــی ایــن طــرح بــا
انســدادهایی جــدی مواجــه شــد و شــواهد
و قرائــن ،مؤیــد ایــن واقعیــت بــود کــه
امــکان بهرهبــرداری از فــاز نخســت ایــن
پــروژه در زمانبنــدی تعیینشــده(آذرماه
)۱۳۹۵وجــود نــدارد.
انباشــت
پودینــه گفت:گزارشهایــی کــه از
ِ
پیدرپــی مطالبــات پیمانــکار در ســال گذشــته
بــه مــا واصِ ــل میشــد ،نویدبخــش نبــود
و در حــال حاضــر شــاهد هســتیم کــه بعــد
از گذشــت قریــب بــه یــک ســال و انــدی از
بلــوک طــرح
ایــن پــروژه ،تنهــا اســکلت و
ِ
تعبیهشــده و همچنــان پــروژه در تعطیلــی بــه
ســر میبــرد.
ســازمان مدیریــت بــرای تحقــق وعدههــای
دولــت تــاش کنــد
محمــد زاده پودینــه بــا بیــان پیشــرفت
قریــب بــه  ۱۵درصــدی پــروژه عنــوان
کرد:ســازمان مدیریــت بــرای تحقــق
وعدههــای دولــت تــاش هــر چــه بیشــتری
را لحــاظ کنــد تــا محرومیتهــای شــدید
درمانــی شهرســتان
در عرصــه امکانــات
ِ
قــدس کــه عمــده ســاکنان آن کارگــر
هســتند ،مرتفــع شــود.
وی افزود:نیــازی باالتــر از تأمیــن
زیرســاختهای درمانــی و ســامت در ایــن
خطــه از غــرب اســتان تهــران وجــود نــدارد و
در شــرایطی کــه حــوزه ســامت از جدیترین
دغدغههــای ایــن منطقــه بــه شــمار مـیرود،
امیدواریــم دســتگاههای مســئول و وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تــاش
هــر چــه بیشــتری را در ایــن خصــوص لحــاظ
کننــد.
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lتســریع عملیــات احــداث
بیمارســتان در اولویــت فرمانــداری
قــدس قــرار دارد
محســن ضرغــام فرمانــدار قــدس بــا
اشــاره بــه نقــش برخــی محدودیتهــای
نــدی رونــد عملیــات
مالــی و اعتبــاری در ُک ِ
اجرایــی و پیشــرفت بیمارســتان قــدس
عنــوان کرد:چنــدی پیــش طــی بازدیــد
معــاون وزیــر راه و شهرســازی کــه متولــی
اصلــی ســاخت بنــای ایــن طــرح اســت و
پیگیریهــای اســتاندار تهــران و معــاون
عمرانــی ایــن مجموعــه ،بخشــی از اعتبــارات
تخصیصیافتــه پرداخــت شــد و در حــال
حاضــر پیمانــکار درصــدد تجهیــز کارگاه بــوده
تــا فعالیــت عمرانــی ایــن پــروژه از ســر گرفته
شــود.
وی افــزود:در آســتانه برگــزاری جلســهای
مهــم در اســتانداری هســتیم و بــه طــور
مشــخص در خصــوص ایــن طــرح،
مذاکــرات و رایزنیهــای الزم در دســتور
کار قــرار دارد.
ضرغــام گفت:تســریع عملیــات اجرایــی
پــروژه و بهرهبــرداری از ایــن طــرح ،از
اساســی فرمانــداری
اولویتهــای جــدی و
ِ
قــدس محســوب میشــود و بــرای تحقــق
و حصــول توفیقــات هــر چــه بیشــتر در
ایــن خصــوص ،تالشــی ُم ِجدانــه را لحــاظ
خواهیــم کــرد.
بــه هــر ترتیــب مــردم شهرســتان قــدس
در غــرب اســتان تهــران همچنــان منتظــر
عمــل مســئوالن بــه وعــده هــای داده
شــده هســتند و ارتقــای ســرانه بهداشــتی
و درمانــی را یکــی از مطالبــات جــدی
خــود مــی داننــد و امیدوارنــد روزی بــرای
پیگیــری امــور درمانــی خــود بــه مناطــق
اطــراف مراجعــه نکننــد.
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فتحـی بیـان کـرد :متاسـفانه خریـد و فـروش
مکملهـای غیرمجـاز البتـه بهصـورت مخفیانه
و دور از چشـم ناظـران در باشـگاهها رواج دارد و
بـا توجـه بـه گرایـش ورزشـکاران بـرای مصرف
مکمـل پیشـنهاد میشـود نهادهـای مسـئول
همچـون ورزش و جوانان نظارتها را بیشـتر کند
و چـارهای اساسـی در پیـش گیرنـد.
وی بحـث قاچاق مکملهـای ورزشـی را از دیگر
مشـکالت این حـوزه دانسـت و افـزود :نهادهای
نظارتـی و مسـئوالن باید توجه بیشـتری داشـته
و کنتـرل و نظارت خود را بیشـتر کننـد و از خرید
و فـروش مکمـل غیرمجـاز و تقلبی و قاچـاق در
داخـل جلوگیری شـود.

مصــرف مکملهــای
غذایــی در میــان
ورزشــکاران گرچــه
ضــرورت
یــک
اســت امــا گاهــی
مسلم معین
اســتفاده ناآگاهانــه
از تولیــدات تقلبــی و
قاچــاق پایــان عمــر
ورزشــی یــک قهرمــان را رقــم میزنــد.

رواج مصـرف مکملهـای ورزشـی غیرمجـاز در
بسـیاری از باشـگاههای ورزشی مشـکل و آسیب
جـدی برای ورزشـکاران اسـتان کرمانشـاه ایجاد
کـرده و متاسـفانه باوجـود توصیههـا همچنـان
تقاضـا برای مصـرف مکمل در میان ورزشـکاران
کرمانشـاهی باالست.
آنچــه در ایــن زمینــه خطرآفریــن و مشکلســاز
شــده بازارگرمــی ســودجویان و سوءاســتفاده آنان
از ورزشــکاران اســت کــه تــاش میکننــد
مکملهــای تقلبــی و دستســاز را بــا تبلیغــات
ســوء بــه ورزشــکار تحمیــل کننــد.
متاســفانه گرایــش بــه مصــرف مکملهــا و
بهویــژه مکملهــای غیرمجــاز در باشــگاههای
ورزشــی اســتان بــه ویــژه باشــگاههای
بدنســازی بــه دلیــل تصــورات غلــط رایــج اســت
و ایــن مســئله ســامت ورزشــکاران را بــه خطــر
انداختــه اســت.
مســئول انجمــن تخصصــی تغذیــه ورزشــی
فدراســیون پزشــکی ورزشــی ،اظهــار داشــت:
اســتقبال ورزشــکاران کرمانشــاهی در مصــرف
مکملهــا زیــاد اســت امــا مــا معتقدیــم کــه
مکمــل تکمیــل کننــده اســت و یــک فــرد بایــد
دارای پتانســیل و تــوان ژنتیکــی بــرای انجــام
فعالیتهــای ورزشــی باشــد و درعیــن حــال از
برنامــه تمرینــی خوبــی تحــت نظــر مربــی خِبره
تبعیــت کنــد و در نهایــت بــا اســتفاده از مکمــل
کــه در برنامــه غذایــی ورزشــکار چیــده میشــود
ـد.
بــه هــدف نهایــی برسـ 
محمد حضـوری افزود :متاسـفانه در آغـاز ورزش
و خیلـی زودتـر از زمـان الزم ،مکمـل را بـرای
ورزشـکار تجویـز میکننـد و اینجا منافعـی وجود
دارد کـه بـه ایـن بحـث دامـن میزنند.
وی بـا توصیـه بـه ورزشـکاران بـرای مصـرف
مکملهـای ورزشـی گفـت :قبـل از اقـدام برای
دریافـت و مصـرف مکملها حتما ارزیابی داشـته
باشـند و در مـورد برنامـه غذایـی خـود بـا یـک
تخصص تغذیه ورزشـی مشـورت کننـد و اگر نیاز
بـود مکمـل تجویز شـود.
حضــوری پاسـخدهی مکمــل و حصــول نتیجــه
دلخــواه را منــوط داشــتن برنامــه اصولــی غذایی
از ســوی ورزشــکار دانســت و اظهــار کــرد:
مکمــل معجــزه نمیکنــد و بــدون برنامــه
غــذای نمیتــوان انتظــاری از مکمــل داشــت.
وی بــا اشــاره بــه رواج مصــرف مکملهــای
ورزشــی در بــازار طــی ســالیان اخیــر گفــت:
متاســفانه شــاهد ورود مکملهــای تقلبــی
غیراســتاندارد و غیراصولــی هســتیم و بایــد گفت

مکمــل مجــاز تحــت نظــارت وزارت بهداشــت
وارد توزیــع میشــود.
lمکملهــای غیرمجــاز آلودگــی
دوپینگــی دارنــد
حضــوری بیــان کــرد :مکملهــای کــه
بهصــورت قاچــاق وارد میشــود غیرمجــاز
هســتند و شــرایط نگهــداری در مــورد آنهــا
رعایــت نشــده و ازنظــر ســامتی آســیبزا
هســتند .از ســوی دیگــر مکملهــای تقلبــی
کــه ترکیبــات اصــل ندارنــد زیــاد شــده و در
بســیاری از مواقــع آلــوده بــه ترکیبــات غیرمجــاز
همچــون هورمونهــا هســتند کــه ســامت
ورزشــکار را بــه خطــر میانــدازد.
وی بیــان کــرد :چنــدی پیــش یکــی از
ورزشــکاران رزمــی کــه خــود را بــرای مســابقات
آمــاده میکــرد بــه دلیــل تســت دوپینگــی
کــه در اثــر مصــرف یــک مکمــل بســیار ســاده
پیشآمــده بــود از مســابقات محــروم شــد
بــه طوریکــه تصــور میکــرد بــا مصــرف
پروتئیــن میتوانــد بافــت بهتــری بســازد و
عملکــرد بهتــری در مســابقات داشــته باشــد
در حالیکــه آن مکمــل مجــاز و مناســب نبــود و
آلودگــی دوپینــگ داشــت.
حضــوری بــا ادامــه توضیحــات افــزود :ایــن
مســئله یــک آســیب ورزشــی بــود و ایــن
ورزشــکار بــه دلیــل مصــرف مکمــل غیرمجــاز
از مســابقات دور شــد و بایــد منتظــر بمانــد در
پرونــده قضایــی چــه مــدت محرومیــت بــرای
وی درج میشــود.
وی یــادآور شــد :تقاضــای مــا ایــن اســت کــه
ورزشــکاران تحــت هیــچ شــرایطی فریــب افــراد
ســودجو را نخورنــد و بــرای انتخــاب مکملهای
خــود حتمــا بــا متخصصــان تغذیــه ورزشــی
مشــورت کننــد.
lورزشــکاران از خریــد و مصــرف
مکملهــای تقلبــی اجتنــاب کننــد
حضوری با اشاره به اقدامات فدراسیون پزشکی
ورزشی در راستای مقابله با عرضه مکملهای
غیرمجاز گفت :فدراسیون به عنوان نهاد مدافع
و حافظ و حامی سالمت ورزشکاران در بحث
مکملها بارها با نهادهای متولی همچون معاونت
غذا و داروی وزارت بهداشت ،تربیتبدنی و دانشگاه

علوم پزشکی جلسه داشتیم و اخیراً در نشستی با
معاونت غذا و دارو بر ساماندهی وضعیت عرضه
مکملها بحث و به نتایجی رسیدیم.
وی بازرسـی از باشـگاهها و اماکـن ورزشـی را از
برنامههـای فدراسـیون پزشـکی ورزشـی بـرای
کنتـرل و جلوگیـری از عرضـه مکملهـای
غیرمجـاز عنـوان کـرد و گفـت :بسـیار دقیـق
و موشـکافانه تلاش میکنیـم تـا از عرضـه
مکملهـای غیرمجـاز در باشـگاهها جلوگیـری
شـود .حضوری افـزودً :
قبلا در باشـگاهها بحث
خریـد و فـروش مکملهـا رواج داشـت امـا طی
ایـن سـالها تلاش کردیـم تـا خریـد و فـروش
مخفـی و پنهانـی مکملهـا سـاماندهی شـود.
وی افــزود :ورزشــکاران در خصــوص مصــرف
مکملهــا دقیــق رفتــار کننــد .مــا هرســاله
از شــرکتهایی کــه مکمــل مجــاز و ســالم
تولیــد میکننــد و عالقهمنــد بــه کار در ایــن
فضــا هســتند نمونههایــی را آزمایــش کــرده
و اگــر آن مکمــل آلودگــی نداشــته باشــد بــه
فدراســیونهای معرفــی میکنیــم.
ایــن مســئول خواســتار ارتبــاط بیشــتر
ورزشــکاران بــا هیئتهــای پزشــکی ورزشــی
در اســتانها شــد و افــزود :هیئــت پزشــکی
ورزشــی کرمانشــاه از بهترینهــای کشــور اســت
و خدمــات ارزنــدهای بــه ورزشــکاران در بحــث
مکمــل و مشــاوره ارائــه میدهــد.
وی افــزود :ورزشــکاران مواظــب باشــند و
اعتمادشــان بــه نهادهــای نظارتــی بیشــتر شــود
و اســیر تبلیغــات ســوء نشــوند و فریــب نخورنــد.
lبیشــترین مصــرف مکملهــا در
میــان رشــتههای بدنســازی رواج دارد
یــک مربــی کاراتــه در کرمانشــاه  ،اظهار داشــت:
بیشــترین مصــرف مکملهــا بیــن ورزشهــای
پــرورش انــدام و بدنســازی رواج دارد.
نبــی فتحــی بیــان کــرد :مصــرف مکمــل بــرای
ورزشــکار یــک ضــرورت اســت امــا بایــد اصــول
ف مکملهــای
الزم را رعایــت کــرد و از مصــر 
غیرمجــاز و تقلبــی دوری شــود.
وی کربوهیــدرات ،کراتیــن ،پروتئیــن و گلوتامین
را از انــواع مکملهــای رایــج عنــوان کــرد و
گفــت :مکمــل بایــد زیرنظــر مشــاور تغذی ـهای
و یــا مربــی متخصــص کــه تخصــص الزم در
بحــث تغذیــه ورزشــی را دارد مصــرف شــود.

lاهمیـت بحـث مکملهـای غیرمجاز
بهانـدازه مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـت
فتحــی بیــان کــرد :همانطــور کــه دولــت تالش
جــدی بــرای مقابلــه بــا مــواد مخــدر دارد بایــد
بــه بحــث ســاماندهی خریــد و فــروش مکمــل و
مقابلــه بــا عرضــه مکملهــای ورزشــی غیرمجاز
توجــه بیشــتری داشــته باشــد و بــه اعتقــاد مــن
اهمیــت مســئله مکملهــای غیرمجــاز بــه
انــدازه بحــث مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت.
وی ســودجویی و کســب درآمدهــا را از
انگیزههــای غیرانســانی فــروش مکملهــای
تقلبــی و قاچــاق دانســت و گفــت :فــروش
مکملهــای غیرمجــاز کــه متاســفانه در
کرمانشــاه نیــز رواج دارد منبــع درآمــدی بــرای
ســودجویان شــده اســت.
فتحــی افــزود :آنچــه کــه در بحــث مصــرف
مکمــل رواج دارد بیشــتر پروتئینهــا اســت امــا
گرایــش بــه ســمت تزریــق آمپــول هــم زیــاد
شــده چراکــه فــرد فکــر میکنــد تاثیــر تزریــق
آمپــول بســیار ســریع اســت.
lدوره تخصصــی تغذیــه پزشــکی در
کرمانشــاه برگــزار میشــود
مســئول کمیتــه آمــوزش هیئــت پزشــکی
ورزشــی اســتان کرمانشــاه ،اظهــار داشــت :در
راســتای آشــنایی بــا مکملهــای ورزشــی و
برنامههــای غذایــی ورزشــکاران یــک دوره
تغذیــه ورزشــی ســطح یــک بــرای اولیــن بــار
در اســتان بــا همــکاری فدراســیون پزشــکی
ورزشــی برگــزار کردیــم.
نسـرین نازئـی بـا اشـاره بـه حضـور ۱۰۰
شـرکتکننده از اسـتانهای تهـران ،مشـهد،
اصفهان و ...در این دوره گفت :متاسـفانه اسـتفاده
غیراصولـی از مکملهـای ورزشـی آسـیبهای
جبـران ناپذیری به ورزشـکار وارد میکنـد و الزم
اسـت کـه در ایـن زمینـه ورود پیـدا کنیـم.
بــه هــر حــال همــه صاحــب نظــران از عواقــب
ســوء رواج مکملهــای غیرمجــاز و زیانهــای
جبــران ناپذیر بــرای مصــرف کننده آگاه هســتند
امــا نظارتهــا کافــی نبــوده و مســئوالن بیشــتر
بایــد در ایــن زمینــه ورود پیــدا کننــد.
مقابلـه بـا معضـل خریـد و فـروش مکملهـای
غیرمجـاز در اسـتان کرمانشـاه نیازمنـد اطلاع
رسـانی و همت جمعی دستگاههای مسـئول است.
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جسمنیمهجاندشتهایجموریز/صدایآخرینتپشهابهگوشمیرسد
صــدای آخریــن تپشهــای قلــب
علیحسینی
جســم نیمهجــان دشــتهای
شهرســتان جــم بــه گــوش میرســد
و میطلبــد ،قبــل از آنکــه دیــر شــود ،تدابیــری اصولــی
و کارشناســی بــرای احیــای ایــن دش ـتها اتخــاذ شــود و
حیاتــی دوبــاره گیرنــد.

در ســالیان گذشــته بــه صــورت غیراصولــی بــار زیــادی از اشــتغال
بــر دوش کشــاورزی انداختــه شــد و بــا چشــم پوشــی هایــی کــه
صــورت گرفــت ،چاههــای غیرمجــاز زیــادی ســربرآورد ،ایــن رونــد
روز بــه روز خطراتــش را نشــان داده ،از نشســت زمیــن در نقــاط
مختلــف تــا توقــف فعالیــت قانونــی کشــاورزان بــه دلیــل نبــود آب
در چاههــای مجازشــان؛ از ایــن رو دولــت تدبیــر و امیــد بــه خوبــی
بــه زیانهــای ایــن وضعیــت آگاه اســت و تکالیفــی را بــه اســتان
هــا ابــاغ کــرده اســت.
دشــت ریــز در شهرســتان جــم و دشــت تنــگ ارم در دشتســتان
بحرانیتریــن دش ـتهای اســتان بــه لحــاظ کمــی و افــت ســطح
ایســتابی آب و دشــت آبــدان در شهرســتان دیــر نیــز از لحــاظ
کیفیــت ،بحرانیتریــن شــرایط در اســتان محســوب میشــود.
طبــق بررســی کارشناســان مربوطــه رونــد برداشــت آب در
دش ـتهای جــم و ریــز فاجعــه بــار اســت؛ دشــت ریــز بــه علــت
اینکــه منبــع تامیــن آب شــرب ،صنعــت و کشــاورزی محســوب
میشــوند بــه همــراه دشــت آبــدان بــه عنــوان دشــتهای
پایلــوت کشــوری در طــرح احیــا و تعــادل بخشــی قــرار گرفتهانــد.
گــزارش بحــران آب در دشــتهای جــم و ریــز بــه ســریالی
تکــراری تبدیلشــده اســت تــا هرســاله کموبیــش مــردم و
مســئوالن بــا ایــن معضــل درگیــر باشــند و تدابیــر اندیشــیده شــده
تنهــا نقــش ُمســکن را بــازی کننــد.
دشــت جــم و دشــت ریــز ســالیان گذشــته بــه عنــوان دشـتهای
پــر آب اســتان بوشــهر بــا منابــع آب شــیرین محســوب میشــد
و در بــاور کســی نمیگنجیــد کــه روزگاری دچــار کــم آبــی و
خشکســالی شــود.
lبرداشت بی رویه عامل تخریب دشت ریز
رئیــس شــورای اســامی شهرســتان جــم بیــان داشــت:
برداشــتهای بیرویــه و غیراصولــی توســط صنایــع از جملــه
شــرکت پاالیــش گاز فجــر جــم ،منطقــه عملیاتــی نــار و کنــگان،

افزایــش قارچگونــه سنگشــکنها در مســیر و بســتر رودخانــه و
همچنیــن کشــاورزی بیرویــه و غیــر اصولــی و افزایــش مصــرف
خانگــی بــا افزایــش جمعیــت شهرســتان از جملــه عوامــل بــه
وجــود آمــدن مشــکل کمآبــی در شهرســتان جــم اســت.
وی افــزود :همچنیــن کــم بارشــی و خشکســالیهای بیســابقه
اخیــر ســبب شــده اســت کــه رونــد خشکشــدن ســفرههای
زیرزمینــی دو چنــدان شــود تــا حــدی کــه هــم اکنــون خطــر
نشســت زمیــن شهرســتان جــم را تهدیــد میکنــد.
lآبی که مستقیم راهی دریا میشود
حســین محدثــی خاطرنشــان کــرد :در زمــان بارندگــی بــا توجــه به
بارانهــای ســیل آســا در شهرســتان جــم ،ایــن آبهــا بــا جــاری
شــدن بــر ســطح زمیــن بــه تبعیــت از شــیب زمیــن از دشــت جــم
بــه دشــت ریــز و ســپس باغــان بــا ســرعت هــر چــه تمامتــر بــه
خلیــج فــارس ســرازیر شــده و کمتــر باعــث تغذیــه ســفرههای
زیــر زمینــی میشــود .
وی گفــت :اگــر چــه در ســالیان اخیــر طرحهــای آبخیــزداری در
برخــی نقــاط شهرســتان ایجــاد شــده اســت ولی چنــدان نتوانســته
عــدم تــوازن بیــن برداشــت و تغذیــه ســفرههای آب زیرزمینــی
شهرســتان را جبــران کنــد.
رئیــس شــورای اســامی شهرســتان جــم گفــت :طــی حــدود ۴۰
ســال گذشــته بهدلیــل عدمنظــارت کافــی بــر برداشــت منابــع آب
و برداشــتهای بیرویــه و غیراصولــی توســط صنایــع ،ایجــاد
سنگشــکنها در مســیر و بســتر رودخانــه و کشــاورزی بیرویــه
و افزایــش جمعیــت ،ایــن ســفره زیــر زمینــی دچــار افــت شــدید
ســطح ایســتابی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســفره آب زیرزمینــی در برخــی نقــاط
شهرســتان کامــا خشــکیده اســت و در برخــی مناطــق حــدود ۴۰
تــا  ۵۰متــر افــت داشــته ،افــزود :متاســفانه برخــورد عملــی نســبت
بــه جلوگیــری از برداشــتهای غیــر قانونــی صــورت نگرفتــه و
تنهــا هزینــه تعــدادی بنــر و پوســترهای تبلیغاتــی هــدر رفتــه
اســت.
lآخرین تپشهای قلب دشتهای جم و ریز
محدثــی تصریــح کــرد :منابــع آب ذخیــره شــده ،مربــوط بــه
میلیونهــا ســال اســت کــه در دل خــاک نگهــداری و گاهــی

کــم و زیــاد شــده اســت ولــی بــه دلیــل برداش ـتهای شــدید و
خشکســالیهای متعــدد بــا ایــن شــدت افــت ســطح ایســتایی
بــه هیــچ عنــوان قابــل بازگشــت نیســت .بــه ایــن دلیــل کــه
بــا اســتخراج آب ،بــه علــت ســنگینی الیههــای متعــدد خــاک،
لــرزش و زلزلههــای خفیــف ،الیــه هــای باالیــی زمیــن نشســت
کــرده اســت و منافــذ خــاک پــر میشــود بــه طــوری کــه آنچــه
مــا طــی ایــن ســی ســال شــاهد آن هســتیم فقــط پاییــن رفتــن
ســطح ایســتایی آب بــوده اســت.
همــه مــردم بهویــژه کشــاورزان و مســئوالن صــدای آخریــن
تپشهــای قلــب دشــتهای جــم و ریــز را بشــنوند و وظایــف
خــود در زمینــه حراســت و حفاظــت از انــدک آب مانــده در ســفره
هــای زیرزمینــی دشـتهای جــم و ریــز انجــام دهنــدوی بــا تاکید
اینکــه در اغلــب نقــاط ایــن ســفره بــه گفتــه کشــاورزان و بهــره
بــرداران آب ،بــا کفشــکنی و فــرو رفتــن در دل خــاک دیگــر آبــی
موجــود نیســت بطــوری کــه بهــره بــرداران آب اقــدام بــه حفــر
تونلهــای صلیبــی در الیههــای باالیــی کــه مختصــری آبدار
اســت میکننــد ،عنــوان کــرد :بــه گفتــه کارشناســان منابــع آب
ایــن دیگــر آب نیســت بلکــه خــون زمیــن اســت کــه از رگهــای
جســم نیمــه جــان زمیــن میتــراود.
محدثــی گفــت :بایــد همــه مــردم بهویــژه کشــاورزان و مســئوالن
صــدای آخریــن تپشهــای قلــب دشــتهای جــم و ریــز را
بشــنوند و وظایــف خــود در زمینــه حراســت و حفاظت از انــدک آب
مانــده در ســفره هــای زیرزمینــی دشــت هــای جــم و ریــز را انجام
دهنــد.
lبرخورد با کشاورزان متخلف
فرمانــدار جــم بیــان داشــت :بــا توجــه بــه اضافــه برداشــت ۴
میلیــون متــر مکعبــی چــاه هــای مجــاز بــه نســبت برداشــت یک
میلیــون متــر مکعبــی چــاه هــای غیــر مجــاز در دشــت ریــز ،الزم
اســت توجــه ویــژه ای بــه اضافــه برداشــت چــاه هــای مجــاز
صــورت گیــرد تــا شــاهد کاهــش برداشــت در دشــت ریــز باشــیم.
فتــح اهلل نــوروزی بــه وضعیــت بحرانــی آب شهرســتان جــم بــه
خصــوص دشــت ریــز اشــاره کــرد و گفــت :الزم اســت بــا اتخــاذ
تدابیــر عملیاتــی و قابــل اجــرا ،تمامــی راهکارهــا در راســتای
احیــای دشــت ریــز بــه صــورت هماهنــگ اجرایــی شــود.
رئیــس شــورای حفاظــت منابــع آب شهرســتان جم بــا بیــان اینکه
بایــد ســاز و کاری بــرای برخــورد بــا متخلفــان در حوزه کشــاورزی
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تعریــف شــود گفــت :در ســال گذشــته محدودیــت کشــت ۳۰۰
هکتــاری بــرای شهرســتان تعریــف شــد و تعــدادی از کشــاورزان با
جهــاد کشــاورزی تفاهــم نامــه امضــا کردنــد امــا برخــی نیــز بدون
نظــارت و تفاهــم نامــه اقــدام بــه کشــت کردنــد کــه ســاز و کاری
بــرای مقابلــه بــا ایــن موضــوع تعریــف نشــده بــود.
نــوروزی افــزود :امــروز در شــرایطی قــرار اســت کشــت فضــای
بــاز در شهرســتان محــدود شــود کــه در گذشــته بــه گوجــه کاران
تســهیالت اعطــا شــده و حتــی مــورد تشــویق قــرار گرفتــه انــد لذا
بایــد تصمیمــات و اقدامــات در خصــوص موضــوع کامــا دقیــق و
بــا لحــاظ همــه جوانــب انجــام شــود.
lمردم برای بهبود وضعیت آب همکاری کنند
وی خاطــر نشــان کــرد :امــروز مــردم بهتریــن حافظان آب هســتند
و بایــد از ظرفیــت ســمنها در کنــار اقدامــات قانونــی بهــره بــرد.
فرمانــدار جــم لــزوم کنتــور گــذاری چاههــا را مــورد تاکیــد قــرار داد
و افــزود :الزم اســت اطالعــات دقیــق حــوزه کشــاورزی از ســوی
جهــاد کشــاورزی احصــا شــود تــا بتــوان بــر مبنــای آن در بحــث
محدودیــت کشــت تصمیــم گیــری کــرد.
نــوروزی در ادامــه صحبــت هــای خــود از کلنگزنــی
آبشــیرینکنهای خــط انتقــال آب ســیراف بــه جــم بــا حضــور
وزیــر نیــرو خبــر داد و گفــت :تــرک تشــریفات تکمیــل خــط انتقال
نیــز انجــام شــده و بخشــی از اعتبــار از ســوی وزارت نفــت بــه
پیمانــکار پرداخــت شــده اســت.
lوضعیــت بحرانــی جــم از آمــار و ارقــام گذشــته
اســت
شــاپور رجایــی مدیرعامــل آب منطق ـهای اســتان بوشــهر تاکیــد
کــرد :وضعیــت بحرانــی آب شهرســتان جــم در حــدی اســت
کــه دیگــر نیــازی بــه ارائــه آمــار و ارقــام نــدارد و دشــت ریــز
بحرانیتریــن دشــت اســتان از لحــاظ افــت ســفرههای زیــر
زمینــی اســت.
وی افــزود  :دشــت ریــز در شــش ماهــه اول ســال جــاری بــا حدود
 ۲متــر افــت ســطح ایســتایی آب مواجه شــده اســت.
برنامههــای مختلفــی بــرای احیــای دشــت ریــز برنامهریــزی
شــده اســت کــه در صــورت تحقــق همــه ایــن برنامههــا۱۴ ،
تــا  ۱۷ســال دیگــر میتوانیــم دشــت را احیــا کنیممدیرعامــل آب
منطقـهای اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه دشــت ریــز بــه عنــوان
دشــت پایلــوت کشــوری انتخــاب شــده اســت گفــت :برنامــه های
مختلفــی بــرای احیــای آن برنامــه ریــزی شــده اســت کــه در
صــورت تحقــق همــه ایــن برنامــه هــا ۱۴ ،تــا  ۱۷ســال دیگــر می
توانیــم دشــت را احیــا کنیــم.
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ایــن مقــام مســئول هشــدار داد :دشــت ریــز در معــرض خطــر
اســت و بــا ادامــه رونــد کنونــی بــا کاهــش ســفرهها و افزایــش
برداشــتها تــا چنــد ســال آینــده ،ســفره دشــت ریــز بــه طــور
کامــل خشــک خواهــد شــد.
lاحیای دشت جم و ریز
وی همچنیــن اضافــه برداشــتها را یکــی دیگــر از معضــات
دشــت جــم و ریــز عنــوان کــرد و افــزود :میــزان برداشــت
چاههــای غیرمجــاز در دشــت ریــز  ۱.۳میلیــون متــر مکعــب و
میــزان برداشــت اضافــه چاههــای مجــاز ،حــدود  ۴میلیــون متــر
مکعــب اســت کــه بایــد هــر دو مــورد در راســتای بهبــود وضعیــت
ســفرههای ریــز اصــاح شــود.
رجایــی از احیــای دشــت جــم و ریــز طی چنــد ســال آینده خبــر داد
و افــزود :بــرای احیــای ایــن دو دشــت راهکارهایــی طی چند ســال
آینــده تعریــف شــده اســت کــه از جملــه ایــن طرحهــا میتــوان
بــه حــذف برداشــت آب چاههــای شــرکت پاالیــش گاز فجــر جــم
بــا تکمیــل پــروژه آب جــم بــه ســیراف در ســال  ۹۷نــام بــرد.
وی ادامــه داد :شــرکت پاالیــش گاز فجــر جــم تــا ســال  ۹۷نیــز
بایــد بــه صــورت تدریجــی برداشــت خــود از دشــت ریــز را کاهش
دهــد.
lحذف برداشت آب شرب و صنعت از دشت ریز
رجایــی ،حــذف برداشــت آب شــرب و صنعــت از دشــت ریــز بــا
بهــره بــرداری از ســد باغــان در ســال  ۹۹را از دیگــر راهکارهــای
بهبــود دشــت جــم و ریــز عنــوان کــرد و گفــت :اجــرا و تکمیــل
طرحهــای آبخیــزداری در دشــت ریــز ،اجــرای طــرح تغذیــه
آبخــوان و پســاب آبهــای انتقالــی خــارج از حــوزه ،حــذف اضافــه
برداشــت چاههــای مجــاز دشــت ریــز ،ســاماندهی چاههــای
غیــر مجــاز قبــل از ســال  ،۸۵حــذف چــاه هــای غیرمجــاز بعــد
از ســال  ،۸۵اصــاح پروانــه چاههــای مجــاز نیــز در دســتور کار
قــرار خواهــد گرفــت.
وی افــزود :بــا ایــن اقدامــات و ثبــات میــزان بارندگــی ســالیانه
میتــوان در  ۱۷ســال ،شــاهد احیــای دشــت ریــز باشــیم.
مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان بوشــهر از اخذ مجــوز فاینانس
ســد باغان توســط دولــت خبــر داد و افــزود :مجــوز فاینانــس صادر
شــد و در چنــد مــاه آینــده فاینانــس اجرایــی مــی شــود.
lضرورت اجرای پروژه سد باغان
ســکینه الماســی نماینــده دیر ،کنــگان ،جــم و عســلویه در مجلس
شــورای اســامی نیــز بحــران آب در جــم را از اولویتهــای اصلــی
ایــن شهرســتان برشــمرد و گفــت :بــا اجــرای چنــد طــرح بــزرگ

شــامل آبخیــزداری و آبخــوانداری ،ســد باغــان ،خــط انتقــال آب
ســیراف  -جــم و احــداث آبشــیرین کــن مشــکل تامیــن آب
مصرفــی جــم بــه طــور کامــل حــل خواهــد شــد.
وضعیــت دشــتهای جــم و ریــز بحرانــی اســت و بــه عقیــده
کارشناســان بــه فــرض تامیــن ســریع آب از منابــع دیگر بازگشــت
وضعیــت ایــن دشــتها بــه شــرایط عــادی زمانبــر خواهــد
بودعضــو کمیســیون انــرژی مجلــس خاطرنشــان کــرد :هماکنون
تمــام آب مصرفــی شهرســتان جــم در بخــش کشــاورزی ،صنعــت
و خانگــی از ســفرههای زیرزمینــی تامیــن میشــود .وضعیــت
دش ـتهای جــم و ریــز بحرانــی اســت و بــه عقیــده کارشناســان
بــه فــرض تامیــن ســریع آب از منابــع دیگــر بازگشــت وضعیــت
ایــن دشــتها بــه شــرایط عــادی زمانبــر خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای پــروژه ســد باغــان ،ســاخت
ایــن ســد را بــرای تامیــن آب مصرفــی بخــش ریــز و صنایــع
موجــود در شهرســتان بســیار مهــم خوانــد و گفــت :ایــن ســد از
اولویتهــای اصلــی وزارت نیــرو اســت و بایــد هرچــه ســریعتر
ســاخته شــود.
الماســی افــزود :تامیــن اعتبــار ایــن ســد از محــل فاینانس ســالها
پیــش بــه تائیــد رســیده اســت امــا بــه دلیــل وجــود تحریمهــا و
بســته بــودن خطــوط اعتبــاری تاکنــون موفــق بــه جــذب اعتبــار
خارجــی نبودهایــم.
lلزوم اصالح آبیاری کشاورزی
نماینــده جنــوب اســتان ادامــه داد :از ســال  ۹۳فاینانــس ایــن طرح
بــه تصویــب دولــت رســیده اســت و امیدواریــم پــس از توافقــات
بینالمللــی ایــران و امضــاء برجــام شــاهد بــه نتیجــه رســیدن
فاینانــس ایــن پــروژه و تامیــن اعتبــار آن باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه مهــم در مقاطعــی بــا کنــدی و
حتــی تعطیلــی مواجــه شــده اســت تاکیــد کــرد :خــط انتقــال آب
بــه جــم بایــد بــا ســرعت انجــام شــود و در صورتــی کــه بــا کمبود
اعتبــار مواجــه شــود از هــر طریقــی آن را تامیــن میکنیــم.
الماســی در پایــان بــر لــزوم اصــاح الگــوی مصــرف بــه ویــژه در
بخــش کشــاورزی تاکیــد کــرد گفــت :در بخــش مصــارف صنعــت
نیــز ،وزارت نفــت بایــد بــه برداشــت خــود از ســفرههای زیرزمینــی
پایــان دهــد.
حــال و روز ســفرههای زیرزمیــن دشــت جــم و ریــز خــوب نیســت
و صــدای آخریــن تپشهــای جســم نیمهجــان ایــن دشــت
و البتــه دیگــر دشــتهای اســتان بوشــهر بــه گــوش میرســد
و بایــد چــارهای اساســی بــرای آن شــود .شــاید االن هــم خیلــی
دیــر باشــد ولــی راهکارهــای اساســی بایــد اتخــاذ شــده و اجرایی و
عملیاتــی شــود؛ نــه اینکــه فقــط تصویــب شــود.
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فاطمهکازرونی

ایــن روزهــا کــه حریــم حیاتوحــش
بارهــا زیــر چکمههــای شــکارچیان
درهــم شکســته ،گویــی جادههــای
مــرگ نیــز همنــوا بــا متخلفــان شــکار،
ســاز مــرگ را بــرای حیوانــات بیگنــاه
کــوک میکننــد.

اســتان اصفهــان به علــت اســتقرار در فــات مرکــزی ایــران ،تنوع
آب و هوایــی ،توپوگرافــی ویــژه و نیــز همجــواری بــا زاینــدهرود از
تنــوع گیاهــی و جانــوری برخــوردار اســت و بــر ایــن اســاس دارای
مناطــق حفاظــت شــده متعــددی اســت ،مشــهورترین مناطــق
حفاظــت شــده اصفهــان شــامل پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات
وحــش قمیشــلو ،پناهــگاه حیاتوحــش موتــه ،پــارک ملــی کاله
قاضــی و منطقــه شــکار ممنــوع کالتــه اســت.
حریــم ایــن مناطــق در طــول ســال بارهــا و بارهــا در زیــر گامهای
شــکارچیان و متخلفــان صیــد و شــکار لگدمــال میشــود بــه
گونــهای کــه بــه طــور معمــول در ماههــای شــکار ،هفتــهای
ســه تــا چهــار مــورد متخلــف شــکار در ایــن مناطــق دســتگیر می
شــوند.
یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان در ایــن مناطــق به شــکل
شــبانهروزی در حــال فعالیــت اســت و بــه گفتــه جمشــیدیان
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بســیاری از متخلفــان
شــکار شــبانه دســتگیر میشــوند.
در ســال جــاری «موتــه» بیشــترین تلفــات جــادهای را در میــان
مناطــق حفاظــت شــده اصفهــان داشــته اســت بــه گون ـهای کــه
از ابتــدای ســال  ۹۴تاکنــون حداقــل ســه کفتــار ،یــک گــرگ و
تعــداد زیــادی آهــو بــر اثــر برخــورد بــا خودروهــای عبــوری تلــف
شــدنداما در ایــن میــان جادههــای مــرگ نیــز بــا شــکارچیان
همنــوا شــده و خودروهــای عبــوری ســاز مــرگ را بــرای حیوانــات
بیگنــاه مناطــق حفاظــت شــده کــوک میکننــد.
آخریــن مــورد گــزارش در ایــن ارتبــاط مربــوط بــه چنــد روز
گذشــته اســت کــه یــک کاراکال (یکــی از گونههــای کمیــاب از
هشــت گربــه ســان وحشــی ایــران) بــر اثــر برخــورد بــا خودروهای
عبــوری در بــادرود از توابــع نطنــز در اســتان اصفهــان ازبیــن رفت.
امــا در ســال جــاری گویــی «موتــه» بیشــترین تلفــات جــادهای

را در میــان مناطــق حفاظــت شــده اصفهــان داشــته اســت بــه
گونـهای کــه از ابتــدای ســال  ۹۴تاکنــون حداقل ســه کفتــار راه راه
(دو مــورد در طــول ســه مــاه گذشــته) ،یــک گــرگ و تعــداد زیادی
آهــو و بچــه آهــو بــر اثــر برخــورد بــا خودروهــای عبــوری در ایــن
محــور تلــف شــده انــد.
lموتــه از غنیتریــن عرصههــای طبیعــی ایــران
بــه لحــاظ تنــوع زیســتی اســت
خســرو شــیرازی کارشــناس حیــات وحــش در ایــن ارتبــاط،
میگویــد :پناهــگاه حیــات وحــش موتــه از جملــه غنیتریــن
عرصههــای طبیعــی ایــران بــه لحــاظ تنــوع زیســتی محســوب
میشــود.
وی افــزود :در ایــن منطقــه انــواع گیاهــان متنــوع رشــد میکنــد و
تاکنــون بیــش از  ۳۰۰گونــه گیاهــی مرتعــی کــه ارزش علوفـهای،
دارویــی و صنعتــی دارنــد شناســایی شــده اســت.
کارشــناس محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه گونههــای
جانــوری در ایــن منطقــه بســیار کمیــاب هســتند ،تاکیــد
کــرد :شــرایط مســاعد زیســتی بــرای آهوهــا در دشــت هــا
و شــورهزارهای منطقــه تــوام بــا حفاظــت ،ادامــه زندگــی را
بــرای ایــن حیــوان زیبــا همــوار ســاخته و بــه عنــوان گونــه
جانــوری شــاخص منطقــه از آن یــاد میشــود.
وی اضافــه کــرد :وجــود تپــه ماهورهــا ،تلهــا و دشــت هــای
کوهســتانی در موتــه امــکان زندگــی را بــرای گونــه قــوچ و میــش
فراهــم ســاخته و صخرههــا و ارتفاعــات صعــب العبــور ،زیســتگاه
خوبــی را بــرای ادامــه حیــات کل و بــز پدیــد آورده اســت.
میتــوان بــا ایجــاد مانــع بــرای ورود حیوانــات بــه جــاده،
آنهــا را واردار بــه عبــور از روگــذر کــرد امــا تاکنــون در ایــن
ارتبــاط و همچنیــن در خصــوص نصــب تابلوهــای هشــدار
عبــور حیوانــات در جــاده قصــور شــده
استشــیرازی تصریــح کــرد :ایــن منطقــه
بهتریــن زیســتگاه آهــو در ایــران
محســوب میشــود کــه بــرای رشــد،
تکثیــر و جلوگیــری از انقــراض آهوهــا
اختصــاص یافتــ ه اســت امــا متاســفانه
بــه دلیــل ســاخت جــاده در میانــه ایــن
پناهــگاه بــدون انجــام کارهــای پژوهشــی
و کارشناســی موتــه اکنــون بــه قتلــگاه
آهــوان و حیــات وحــش مبــدل شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت ایــن جــاده از
ابتــدا اشــتباه بــوده اســت ،بیــان داشــت :در

کشــورهای دیگــر گاه چنیــن جادههایــی مســدود و تــردد از طریــق
ســاخت جادههــای جدیــد انجــام میشــود امــا احتمــاال بــه دلیــل
هزینههــای زیــاد ایــن امــر در ایــران امکانپذیــر نیســت.
وی تاکیــد کــرد :رفــع ایــن مشــکل راهکارهــای مختلفــی دارد
از جملــه اینکــه میتــوان بــا ایجــاد مانــع بــرای ورود حیوانــات
بــه جــاده ،آنهــا را واردار بــه عبــور از روگــذر کــرد امــا تاکنــون
قصــور زیــادی در ایــن ارتبــاط و همچنیــن بــرای نصــب
تابلوهــای هشــدار عبــور حیوانــات در ایــن جــاده شــده اســت.
lیــک جــاده آســفالته بــدون عالئــم هشــدار؛ قاتــل
حیــات وحــش «موتــه»
ایــن کارشــناس محیــط زیســت اضافــه کــرد :برخــی گونههــای
حیــات وحــش کــه در مناطــق حفاظــت شــده زندگــی میکننــد
بســیار کمیــاب و نــادر هســتند و مــرگ حتــی یکــی حیــوان نیــز
خســرانی بــرای محیــط زیســت کشــور اســت.
وی ادامــه داد :در واقــع فلســفه ایجــاد مناطــق حفاظــت شــده
جلوگیــری از مــرگ غیرطبیعــی ایــن حیوانــات و ازدیــاد تعــداد
گونههــای در حــال انقــراض اســت؛ بــر ایــن اســاس انتظــار
نداریــم مدام شــاهد مــرگ حیــات وحــش در جــاده پناهــگاه حیات
وحــش موتــه باشــیم در حالیکــه اقــدام عملــی بــرای جلوگیــری از
مــرگ حیوانــات بیگنــاه ایــن منطقــه نیــز انجــام نمیشــود.
بــه گفتــه کارشناســان مهمتریــن دلیلــی کــه حیــات وحــش را از
ایــن مناطــق زیســتی حفاظــت شــده بیابانــی یــا کوهســتانی بــه
ســمت جادههــا و یــا مناطــق مســکونی مــی کشــاند و در خطــر
شــکار و مــرگ قــرار میدهــد جســتوجوی غــذا اســت امــا در
مــورد پناهــگاه حیــات وحــش موتــه عبــور یــک جــاده آســفالته از
میــان ایــن پناهــگاه مــرگ ایــن حیــات وحــش بــی گنــاه را رقــم
زده اســت.
مرتضــی جمشــیدیان فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت
اســتان اصفهــان در ایــن ارتبــاط در گفتوگــو بــا مهــر ،در ابتــدا
بــه ارزشهــای زیســتی منطقــه موتــه اشــاره و بیــان داشــت :ایــن
پناهــگاه حیــات وحــش با وســعت  ۲۲۰هــزار هکتــار از کوهســتان،
دشــت و تپهماهورهــای متعــددی تشــکیل شــده و یکــی از
باارزشتریــن مناطــق حفاظــت شــده ایــران محســوب میشــود
زیــرا ایــن منطقــه از گیاهــان منحصــر بــه فــرد پوشــیده شــده و
زیســتگاه آهــو بــه شــمار م ـیرود.
برخــورد حیوانــات بــه ویــژه آهــوان بــا خودروهــای عبــوری کــه
غالبــا بــا ســرعت بســیار بــاال در ایــن جــاده در تــردد هســتند،
مــرگ آنهــا را رقــم میزنــد و تاســف انگیــز اینکــه برخــی
ن هــا بــه عمــد بــا حیوانــات تصــادف میکننــدوی
ماشــی 
افــزود :پوشــش جانــوری ایــن منطقــه از  ۲۵گونــه پســتاندار،
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 ۸۸گونــه پرنــده و  ۲۵گونــه خزنــده از جملــه کل و بــز،
قــوچ و میــش ،گربــه وحشــی ،گــرگ ،پلنــگ ،کفتــار ،روبــاه،
شــغال ،آهــو ،فالمینگــو ،پلیــکان ،انــواع غازهــا ،مرغابیهــا،
حواصیلهــا ،کشــیمها ،درنــا ،لکلــک ،کاکاییهــا،
پرســتوهای دریایــی ،هوبــره ،بلدرچیــن ،کبــک ،چلچلــه،
دارکــوب ،انــواع گنجشکســانان ،عقابهــا ،دال ،بحــری،
باالبــان ،شــاهین و دلیجــه تشــکیل شــده اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان در
ارتبــاط بــا مــرگ حیــات وحــش در ایــن منطقــه ابــراز داشــت:
عبــور جــاده آســفالته از میــان دشــت موتــه ایــن زیســتگاه
ارزشــمند را بــه دو قســمت تقســیم و ارتبــاط اکولوژیــک مابیــن
دو ســمت جــاده را تــا حــد زیــادی قطــع نمــوده اســت.
lســاخت جــاده آســفالته در میــان دشــت موتــه؛
قصــوری جبــران نشــدنی
وی بــا بیــان اینکــه موتــه از ســال  ۴۶بــه عنــوان منطقــه
حفاظــت شــده اعــام شــده و بــر ایــن اســاس ســاخت جــاده
آســفالته در میــان دشــت موتــه از ابتــدا اشــتباه بــوده اســت،
بیــان داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه ایــن جــاده پناهــگاه حیــات
وحــش موتــه را بــه دو قســمت تقســیم کــرده اســت و حیوانــات
هنــگام تــردد و مهاجــرت از میانــه ایــن جــاده عبــور و بــه ویــژه
شــبها از نــور ماشــینها مــی هراســند.
جمشــیدیان ابــراز داشــت :بدیــن ترتیــب برخــورد حیوانــات بیگنــاه
بــه ویــژه آهــوان بــا خودروهــای عبــوری کــه غالبــا بــا ســرعت
بســیار بــاال در ایــن جــاده در تــردد هســتند ،مــرگ آنهــا را رقــم
میزنــد و نکتــه تاســف انگیــز اینکــه برخــی ماشــینهای
عبــوری نیــز بــه عمــد بــا حیوانــات تصــادف میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن منطقــه نیازمنــد عالیــم جــادهای
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بیشــتر و ســرعتگیرهای مناســب ،اعــام محدودیــت ســرعت
و ثبــت تخلفــات بــه کمــک دوربیــن هســتیم ،ابــراز داشــت:
مشــکالت ایــن منطقــه بــه راه وشهرســازی اســتان اطــاع
داده شــده اســت امــا بــا وجــود قولهــای متعــدد بــرای نصــب
دوربیــن و ایجــاد تمهیــدات الزم هنــوز شــاهد اقــدام عملــی در
ایــن ارتبــاط نبودهایــم.
lکمبــود اعتبــار بــرای حفاظــت از جــان حیوانــات،
اعتبــاری بــرای دوبانــده کــردن جــاده مــرگ
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان
ابــراز داشــت :ایــن مطلــب بــه مــا اعــام شــده اســت کــه
در صــورت تامیــن اعتبــارات و بودجــه اقدامــات الزم انجــام
میشــود امــا در شــرایط خطرنــاک کنونــی بــرای ایــن
حیوانــات نــه تنهــا هیــچ عالیــم هشــداردهنده ایــن نصــب
نشــده بلکــه جــاده نیــز دو بانــده شــده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا نصــب عالیــم هشــداردهنده
و یــا ســرعت گیــر مانعــی جــدی بــرای جلوگیــری از مــرگ ایــن
حیوانــات محســوب میشــود ،گفــت :نمیتــوان از مهاجــرت
و یــا تــردد حیوانــات بــرای یافتــن غــذا جلوگیــری کــرد چراکــه
ایــن منطقــه محــل زندگــی طبیعــی ایــن حیوانــات و محلــی برای
حفاظــت از جــان و زندگــی آنهاســت.
جمشــیدیان گفــت :بــر ایــن اســاس برتریــن راهــکار ممکــن
کشــیدن فنــس در کنــاره جــاده و ایجــاد جــاده روگــذر بــرای عبــور
ایــن حیوانــات اســت؛ شــیوه ای کــه در تمــام دنیــا انجــام مــی
شــود امــا ایــن جــاده  ۴۰کیلومتــر وســعت دارد و بــر ایــن اســاس
بــه نظــر میرســد موضــوع کمبــود بودجــه مانعــی بــرای ایجــاد
ایــن راهــکار باشــد؛ همانگونــه کــه به گفتــه مســئوالن در شــرایط
کنونــی ایــن امــر امــکان پذیــر نیســت.

lجــاده مــرگ دسترســی شــکارچیان را بــه قلــب
موتــه آســان میکنــد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جــاده مشــکالت دیگــری نیــز
بــرای حیــات وحــش بــه جــز تصــادف ایجــاد کــرده اســت ،گفــت
وجــود ایــن جــاده دسترســی متخلفیــن بــه قلــب منطقــه بــه ویــژه
زیســتگاههای آهــو را آســان و کنتــرل و حفاظــت را بــرای محیــط
بانــان ســخت کــرده اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان ابــراز
داشــت :ایــن جــاده تــا پیــش از پیــروزی انقــاب تنهــا یک مســیر
خاکــی و ناهمــوار بــرای دسترســی بومیــان منطقــه بــوده اســت
و بــا موافقــت مدیــران وقــت ســازمان محیــط زیســت حــدود ۳۰
ســال قبــل در ایــن منطقــه احــداث شــده اســت.
در ایــن میــان گویــی «موتــه» بــه جــاده مــرگ حیــات وحــش
تبدیــل شــده اســت؛ آخریــن مــورد تلفــات ایــن جــاده مربــوط
بــه شــهریورماه امســال اســت کــه یــک کفتــار را ه راه در جــاده
میانگــذر پناهــگاه حیــات وحــش موتــه اصفهــان از بیــن رفــت
و تیرمــاه امســال نیــز یــک آهــوی مــاده بــر اثــر برخــورد بــا
خودروهــای عبــوری در ایــن جــاده کشــته شــد.
از ســویی بــه گفتــه کارشناســان ،تصادفــات جــاده ای ،بزرگتریــن
عامــل مــرگ گربهســانان بــزرگ ایــران اســت امــا تــا کنــون هیچ
گــذرگاه امنــی بــرای عبــور حیــات وحــش از جادههــای کشــور
ایجــاد نشــده اســت.
ایــن موضــوع خــا بزرگــی بــرای کشــور ایــران بــا وجــود
پناهگاههــای متعــدد و بــی نظیــر حیــات وحــش اســت و
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه زندگــی حیوانــات کمیــاب
زیســتی در ایــن مناطــق نیازمنــد در نظــر گرفتــن بودجــه
بــرای ایجــاد گذرگاههــای امــن در مناطــق حفاظــت شــده
هســتیم.
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اسما محمودی

حمــات حیــوان ناشــناخته ای کــه دام
هــای مــردم شــهر تاریخــی شــهداد را
مــورد حملــه قــرار مــی دهــد و جگــر
آنهــا را می خــورد همچنــان ادامــه دارد
و بــازار شــایعات در خصــوص ایــن
حیــوان داغ اســت.

حــدود یــک مــاه قبــل بــود کــه مــردم شــهر تاریخــی شــهداد
بــا یکــی از عجیــب تریــن رویدادهــای ســال هــای اخیــر ایــن
شــهر تاریخــی مواجــه شــده انــد.
هــر چنــد شــهر شــهداد داســتان هــای عجیــب و ســر بــه مهــر
فراوانــی از جملــه شــهر کوتولــه هــا را در کارنامــه خــود دارد امــا
مــردم ایــن منطقــه از مــاه پایانــی تابســتان گذشــته تــا بــه حال
بــا حمــات متعــدد حیوانــی مواجــه شــده انــد کــه صدهــا
راس دام را از پــای درآورده و پــس از خــوردن جگــر دام بقیــه
قســمتهای شــکارش را رهــا مــی کنــد.
بــا وجــود اینکــه مــردم محلــی بــرای نجــات دام هایشــان از
شــر ایــن حیــوان مرمــوز اقــدام بــه گشــت هــای محلــی و
نصــب تلــه هــای متعــدد کــرده انــد امــا تــا کنــون هیــچ مــورد
مســتندی در خصــوص مشــاهده و یــا بــه دام افتــادن ایــن
حیــوان مرمــوز گــزارش نشــده اســت.
هــر چنــد طــی هفتــه هــای گذشــته رونــد شــکار دام
هــای محلــی کاهــش یافتــه بــود امــا طــی روزهــای
اخیــر مــردم شــهداد مجــدد بــا تمــاس بــا خبرگــزاری
مهــر از ادامــه تلــف شــدن دام هایشــان توســط ایــن
حیــوان خبــر مــی دهنــد.

lحیوان ناشناخته شکار دوربین ها هم نشد
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود ســه هفته قبــل محیط زیســت
اســتان کرمــان بــرای شناســایی ایــن حیــوان اقــدام بــه نصــب
چندیــن دوربیــن تلــه ای در ســطح بخــش شــهداد کــرده اســت
بــا ایــن وجــود هیــچ نشــانی از حیوانــی کــه مــردم ادعــا مــی
کردنــد دام هــا را شــکار مــی کنــد در تصاویــر ایــن دوربینهــا
مشــاهده نشــد و در نهایــت مدیــرکل محیــط زیســت اســتان
کرمــان در اظهــار نظــری بــا رد حملــه هــر گونــه حیــوان
محافظــت شــده بــه شــهداد اینگونــه گفــت کــه ایــن حمــات

بــه احتمــال زیــاد توســط ســگ هــای ولگــرد انجــام می شــود.
ایــن اظهارنظــر امــا در مقابــل شــایعات و نظــر مــردم محلــی
قــرار داد ،بــه گونــه ای کــه بســیاری از مــردم ادعــا دارنــد
حمــات توســط حیوانــی انجــام مــی شــود کــه توســط محیــط
زیســت در منطقــه رهــا شــده اســت؛ البتــه ایــن ادعــا نیــز
توســط ســازمان محیــط زیســت قویــا رد شــده اســت.
در صــورت قبــول اینکــه حیــوان مهاجــم ســگ بــدون صاحــب
باشــد در ایــن صــورت غرامتــی بابــت دامهــای تلــف شــده بــه
دامــداران پرداخــت نخواهــد شــد.
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اســت کــه در دوربیــن هــا ســگ هــا دیــده مــی شــوند
ایــن حیــوان آنقــدر هوشــیار اســت کــه بــا وجــود مراقبــت
دامــداران هنــوز هــم بــه تلــه نیفتــاده اســت و ایــن نشــان
مــی دهــد مــا بــا حیوانــی باهــوش مواجــه هســتیم و نمــی
تــوان بــه ســادگی ایــن حمــات را بــه چنــد قــاده ســگ
ولگــرد مرتبــط دانســت.
وی گفــت :ســگ ســانان مثــل گــرگ ،اگــر بــه دام حملــه کنند
چندیــن گوســفند را خفــه مــی کننــد امــا در تمــام حمــات
فقــط یــک دام کشــته مــی شــود ،پــس بهتــر اســت مســئوالن
بــه فکــر پیــدا کــردن حیــوان مهاجــم باشــند.

بــه هــر روی مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
کرمــان در ایــن خصــوص بــه مهــر مــی گویــد :بــرای
شناســایی حیوانــی کــه بــه دام هــا حملــه مــی کنــد اقدامــات
زیــادی انجــام شــده و کارشناســان بــه منطقــه اعــزام شــده
انــد.
محمــود صفــرزاده گفــت :تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــرای رصد
منطقــه پایــش هــای الزم انجــام شــود ضمــن اینکه تلــه های
زنــده گیــری و دوربیــن نیــز در منطقــه نصب شــده اســت.
تنهــا حیوانــی کــه در دوربینهــا دیــده شــده اســت ســگ هــا
بــدون صاحبــی هســتند کــه در منطقــه رفــت و آمــد مــی
کننــد و گمــان مــی رود حمــات نیــز توســط ایــن حیوانــات
انجــام شــده اســتوی افــزود :تنهــا حیوانــی کــه در دوربیــن هــا
دیــده شــده اســت ســگ هــای بــدون صاحبــی هســتند کــه در
منطقــه رفــت و آمــد مــی کننــد و گمــان مــی رود حمــات نیز
توســط ایــن حیوانــات انجــام شــده اســت.
صفــرزاده در خصــوص اینکــه چــرا حیــوان شــکارچی اعضــای
درونــی دامهــا را مــی خــورد نیــز عقیــده دارد کــه ایــن اقــدام
کامــا طبیعــی اســت و شــکارچی ابتــدا ایــن قســمت از دام را
مــی درد و نمــی تــوان از ایــن طریــق بــه نتیجــه گیــری خاصی
رســید.
حمیــد هرنــدی رئیــس روابــط عمومــی محیــط زیســت اســتان
کرمــان اظهارداشــت :معمــوال در صــورت بــروز حمــات
حیوانــات وحشــی بــه مناطــق مختلــف شــایعه ســازی هــا زیاد
مــی شــود و در چنیــن مواقعــی بایــد جــو روانــی را ســالم نگــه
داشــت و نتیجــه نهایــی را بــه تحقیقــات علمــی و کارشناســی
موکــول کــرد.
وی افــزود :اگــر ثابــت شــود ایــن حملــه هــا توســط حیوانانــی
کــه در لیســت حیوانــات حفاظــت شــده قــرار دارد انجــام شــده
خســارت دامــداران پرداخــت مــی شــود.
هرنــدی ادامــه داد :در ســطح منطقــه و در مناطقــی کــه گمــان
مــی رفــت محــل رفــت و آمــد حیــوان مهاجــم باشــد دوربیــن
نصــب شــده اســت امــا هیــچ حیــوان حفاظــت شــده ای در این
تصاویــر دیــده نشــده اســت.
lهرگونــه رهاســازی حیــوان در معــرض انقــراض
در منطقــه کــذب اســت
وی گفــت :ایــن شــایعه کــه حیوانــی در معــرض انقــراض در
بیابــان هــای اطــراف شــهداد رهــا ســازی شــده اســت بــا

قاطعیــت تکذیــب مــی شــود و صحــت نــدارد.
بــا وجــود صحبــت هــای مســئوالن محیــط زیســت امــا طبــق
گفتــه مــردم محلــی همچنــان حملــه حیــوان مهاجــم بــه دام
هــای مــردم بــه خصــوص در روســتاها ادامــه دارد.
محمــد یکــی از ســاکنان ایــن منطقــه اســت مــی گویــد:
طــی شــب هــای گذشــته ایــن حیــوان بــه محــل نگهــداری
دام هــای بنــده حملــه کــرد امــا اینکــه گفتــه مــی شــود
ایــن حیــوان ســگ ولگــرد اســت را قبــول نــدارم چــون
دیوارهــای محــل نگهــداری دام هــای مــن چندیــن متــر
ارتفــاع دارد و هیــچ ســگ ســانی نمــی توانــد از ایــن
دیوارهــا بــاال بــرود.
وی افــزود :مثــل دفعــات قبــل قســمت هــای درونــی دام کامال
دریــده شــده اســت و بقیــه قســمت هــای دام ســالم مانــده
اســت.
وی گفــت :تــا کنــون هیــچ شــخصی ایــن حیــوان را ندیــده
اســت و فقــط شــایعاتی از نحــوه حملــه هــای ایــن حیــوان
شــنیده مــی شــود کــه اغلــب قابــل اتــکا هــم نیســتند.
ایــن دامــدار ادامــه داد :اگــر ایــن شــایعات را کنــار بگذاریــم امــا
حملــه ایــن حیــوان درنــده بــه دام هــا صحــت دارد و بایــد نــوع
حیــوان دقیــق مشــخص شــود چــون یــک ســگ نمــی توانــد
ایــن تعــداد دام را تلــف کنــد و دیــده هــم نشــود.
بــا اعــام اینکــه ایــن حیــوان ســگ اســت عمــا دامــداران
هــم هیــچ خســارتی دریافــت نمــی کننــد و صــورت مســئله
پــاک مــی شــود در صورتیکــه ایــن حیــوان بــه شــدت
زیــرک اســتعلی یکــی دیگــر از روســتاییان شــهداد اســت
مــی گویــد :بــا اعــام اینکــه ایــن حیــوان ســگ اســت
عمــا دامــداران هــم هیــچ خســارتی دریافــت نمــی کننــد و
صــورت مســئله پــاک مــی شــود در صورتیکــه ایــن حیــوان
بــه شــدت زیــرک اســت ،بطوریکــه بعــد از گذشــت چنــد
مــاه از آغــاز حمــات و تلــف شــدن صدهــا راس دام آن
هــم در حالیکــه گــروه هــای مختلــف مــردم بــرای بــه دام
انداختــن ایــن حیــوان درنــده بســیج شــده انــد امــا تاکنــون
حتــی موفــق بــه دیــدن حیــوان نشــده انــد.
ایــن دامــدار افزود :ســگ هــا همیشــه در روســتاها وجود داشــته
انــد و ایــن ســوال را مــی پرســم کــه چــرا تاکنــون ســگ هــا
بــه دام هــا حملــه نکــرده انــد و چــرا حتــی یــک نمونــه آن را
ندیــده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد ســگ هــای ولگــرد افــزود :مســلم

lطــی روزهــای اخیــر ده هــا راس دام در شــهداد
تلــف شــده اســت
وی ادامــه داد :طــی روزهــای اخیــر ده هــا دام از مــردم در
محــات مختلــف دریــده شــده اســت و ایــن رونــد همچنــان
ادامــه دارد.
ایــن دامــدار افــزود :همچنیــن چندشــب قبــل تلــه ای در منــزل
یکــی از روســتاییان کار گذاشــته شــد وحیوانــی وارد آن شــده
اســت کــه بــه محــض کشــیدن گوشــت آویــزان شــده درب
تلــه بســته مــی شــود امــا حیــوان بــا پــاره کــردن فنــس تلــه
فــرار مــی کنــد و کســی آن را نمــی بینــد.
درحــال همــکاری با یکــی از اســاتید جانورشــناس هســتیم که
از روی شــواهد حیــوان وحشــی در شــهداد شناســایی شــودیکی
دیگــر از شــهروندان شــهداد در خصــوص پیگیریهــای مــردم
بــرای حــل ایــن مشــکل گفــت :درحــال همــکاری بــا یکــی
از اســاتید جانورشــناس هســتیم کــه از روی شــواهد حیــوان
وحشــی در شــهداد شناســایی شــود.
وی افــزود :تاکنــون عکــس گوســفندان دریــده شــده در
اختیــار ایشــان قــرار گرفتــه شــده اســت امــا بــرای شناســایی
از روی شــواهد نیــاز بــه تصاویــر و مســتندات بیشــتری
اســت .ماننــد وضعیــت مکانــی محــل حملــه ،مختصــات
محــل حملــه ،ارتفــاع دیــواری کــه حیــوان از آن بــاال رفتــه،
میــزان فرورفتگــی دنــدان هــا ،طــرز خفــه کــردن طعمــه کــه
امیدواریــم بــا ارائــه ایــن مســتندات بتوانیــم حیوان را تشــخیص
دهیــم و چــاره اندیشــی کنیــم.
lنمایی از حیوان ناشناخته
هــر چنــد معمــای حیــوان درنــده ای کــه بــه شــهر شــهداد
حملــه کــرده اســت هنــوز حــل نشــده امــا اگــر پــای صحبــت
هــای مــردم ایــن شــهر بنشــینیم شــایعات مختلفــی مــی
شــنویم کــه دلیــل اصلــی بــروز ایــن شــایعات حــل نشــدن
معمــای ایــن ماجــرا توســط مراجــع علمــی اســت.
مــردم مــی گوینــد ایــن ســر حیــوان شــکلی هماننــد شــیر بــا
دو گــوش گــرد دارد ،ایــن حیــوان بدنــی ماننــد یــک ســگ
امــا کمــی کشــیده تــر دارد و پنجــه هایــش  ۲تــا  ۲.۵ســانتیمتر
اســت.
رنـگ پوسـت ایـن حیـوان زرد و کـرم گـزارش شـده و قـدرت
جانـور چند برابر سـگ عنوان شـده اسـت بـه گونه ای کـه قادر
اسـت تلـه هایـی کـه در آن گیـر می کنـد را تخریـب کند.
گفتــه مــی شــود حمــات ایــن حیــوان بیــن ســاعت  ۳تــا
 ۶صبــح روی مــی دهــد همچنیــن گفتــه شــده فاصلــه بیــن
هــر بــار شــکار ایــن حیــوان دو شــب اســت و در صــورت
ورود بــه محــل نگهــداری دام هــا فقــط یــک حیــوان را
تلــف مــی کنــد و در نهایــت دل ،جگــر و کلیــه هــای شــکار
را مــی خــورد.
طریــق شــکار حیــوان مهاجــم نیــز اینگونــه اســت کــه ابتــدا
شــکار را از انتهــی گــردن خفــه مــی کنــد و بیشــترین مــوارد
حملــه نیــز بــه گوســفند و بــز بــوده اســت.
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کارشناســان معتقدنــد
شــترهایی کــه از
اســتانهای دیگــر
بــه قزویــن آمــده انــد
گــرد و غبــار ایــن
میترا بهرامی
اســتان را افزایــش
داده انــد از ایــن رو
ســفینه صحــرا از
اســتان اخــراج مــی شــود.

چنــدی پیــش اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول
رئیــس جمهــور بــا بالگــرد بــه قزویــن ســفر
کــرد تــا چنانکــه اســتانداری اعــام کــرده
بــود ،از کانــون بحــران مناطــق بیابانــی اســتان
از نزدیــک بازدیــد کنــد؛ چــه اســتاندار معتقــد
اســت مدیریــت کانــون بحــران بیابانــی بــه ویژه
درجنــوب آبیــک حمایــت ملــی را مــی طلبــد و
ایــن را فروردیــن مــاه امســال هــم در بازدیــد از
ایــن منطقــه گفتــه بــود.
ســیاوش شمســی پور ،مدیــرکل حفاظــت محیط
زیســت قزویــن نیــز همــان ایام بــه مناســبت روز
زمیــن پــاک در مصاحبــه ای پدیــده گــرد و غبــار
را در کنــار پســماندها یکــی از دو تهدیــد مهــم
محیــط زیســتی ایــن اســتان دانســته و بیــان
کــرده بــود :دشــت جنوبــی قزویــن بــه عنــوان
کانــون اصلــی ریزگردهــای ایــن اســتان در حال
بیابانــی شــدن اســت.
جالــب اســت ایــن کارشــناس و مســئول محیــط
زیســتی ،عــاوه بــر برداشــت بــی رویــه از منابــع
آب و رعایــت نشــدن حقابــه محیــط زیســتی
عاملــی بــه نــام شــتر را از دالیــل ایــن تهدیــد
عنــوان و بیــان کــرده بــود :از بیــن رفتــن
پوشــش گیاهــی منطقــه بــا وجــود یــک هــزار
و  ۵۰۰نفــر شــتر و چــرای آنهــا بــه بیابانی شــدن
کانــون اصلــی ریزگردهــای اســتان کمــک مــی
کنــد.
مدتــی پــس از آن مدیــرکل منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری قزویــن از ممنوعیــت چــرای یــک
هــزار و  ۲۰۰نفــر شــتر در اســتان طــی ســال
گذشــته خبــر داده و گفتــه بــود :قزویــن جــای
مناســبی بــرای چــرای شــتر نیســت.
اکبــر اســداللهی بــا اشــاره بــه ورود شــترهایی از
قــم ،البــرز و مرکــزی بــه قزویــن اضافــه کــرده
بــود :چــرای شــترها در بوییــن زهــرا و آبیــک
تهدیــد محیــط زیســتی بــرای ایــن اســتان
اســت.
بــه گفتــه وی قــرار شــده بــود شــترهای اســتان
هــای همجــوار پــس از جمــع آوری در یــک
مــکان مشــخص ،بــه اســتان هــای خــود
بازگردانــده شــوند و از ورود دوبــاره شــترها بــه
اســتان جلوگیــری شــود.
lهمکاری تا اخراج کامل شترها
اینــک مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
قزویــن در ایــن مــورد مــی گویــد :گرچــه در
حــال حاضــر تعــداد شــترها در ایــن اســتان بــه
علــت برخوردهــای قانونــی کاهــش پیــدا کــرده

اســت ،همیــن تعــداد کــم نیــز بایــد از منطقــه
خــارج شــود.
وی اضافــه مــی کنــد :رونــد تغییــرات در وضعیت
پوشــش گیاهــی بخــش هــای وســیعی از زمیــن
هــای اســتان ،فرونشســت بخشــی از دشــت،
رهــا شــدن زمیــن هــای کشــاورزی بــر اثــر کــم
آبــی ،برداشــت هــای بــی رویــه از منابــع آبــی
زیرزمینــی و همچنیــن خشکســالی هــای پی در
پــی ،وقــوع پدیــده گــرد و غبــار شــدید بــه ویــژه
در فصــل دوم ســال عالئــم نگــران کننــده ای از
رونــد بیابــان زایــی در اســتان قزویــن اســت.
وی بخــش هایــی از اراضــی واقــع در شــمال
شــرق و غــرب شهرســتان بوئیــن زهــرا و جنوب
شهرســتان آبیــک را بــه دلیــل فقــر پوشــش
گیاهــی بیشــتر در معــرض بیابانــی شــدن مــی
دانــد و مــی افزایــد :بــی شــک یکــی از دالیــل
تشــدید رونــد بیابانــی شــدن چــرای بــی رویــه
دام بــه ویــژه دام ســنگین نظیــر شــتر اســت
کــه در ســال هــای اخیــر ،ورود دام بــه مناطــق
حســاس و در معــرض بیابانــی شــدن ایــن رونــد
را تشــدید کــرده؛ در حالــی کــه هیــچ مجــوزی
بــرای چــرای دام ســنگین در ایــن مناطــق صادر
نشــده اســت.
مدیــرکل منابع طبیعــی قزویــن در خصــوص راه
هــای مقابلــه بــا آن بیــان مــی کنــد :بایــد ورود
دام ســنگین در تمــام طــول ســال بــه مناطــق
حســاس ممنــوع شــود و هیــچ گونــه دامــی در
ایــن مناطــق اجــازه چــرا نداشــته باشــد.
اســداللهی ادامــه مــی دهــد :ایــن دام هــا بایــد
در هــر شــرایطی اخــراج شــوند و حتــی در مــورد
دام ســبک هــم بایــد دوره قیــد شــده در پروانــه
رعایــت شــود.
وی اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای مقابلــه بــا

ایــن شــترها را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد و
عنــوان مــی کنــد :طــی امســال و ســال گذشــته
بــا تشــکیل پرونــده بــرای متخلفــان چــرای
شــترها ،بــا آنــان برخــورد قانونــی صــورت گرفته
اســت؛ بــه طــوری کــه قضــات شهرســتان های
آبیــک و بوئیــن زهــرا بــا علــم بــه خطرهــای
چــرای شــترها بــرای منطقــه و اســتان،
همــکاری خوبــی بــرای برخــورد بــا متخلفــان
داشــتند و ایــن گونــه اقدامــات بایــد تــا اخــراج
کامــل دام هــای غیرمجــاز ادامــه یابــد.
lشــترهای قزویــن کمتــر از  ۸نفــر
بــوده اســت
مظفــری ،معــاون نظــارت و پایــش اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت قزویــن هــم تعــداد
ایــن شــترها را بیــش از  ۵۰۰نفــر عنــوان مــی
کنــد و بــه مهــر مــی گویــد :میــزان بهــره
بــرداری از اکوسیســتم بایــد مبتنــی بــر تــوان
اکولوژیکــی آن باشــد؛ حــال آنکــه محــدوده ای
کــه ایــن شــترها در آن چــرا مــی کننــد ،تــوان
الزم را نــدارد.
وی مــی افزایــد :در حــال حاضــر ایــن منطقــه
آورده هــای قدیــم خــود را از منابــع آبــی نــدارد
و عواملــی چــون تغییــر الگــوی بــارش ،موجــب
شــکنندگی منطقــه شــده کــه شــترها نیــز در
ایــن میــان اثرگــذار بــوده و چــرای آنهــا بــه روند
از بیــن رفتــن انــدک پوشــش گیاهــی باقــی
مانــده کمــک کــرده اســت.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت قزویــن بــا تاکیــد بــر اهمیــت
تهدیــد بیابانی شــدن منطقــه ادامــه می دهــد :از
دســت دادن پوشــش گیاهــی موجــب فرســایش
آبــی و بــادی منطقــه و در نتیجــه وقــوع و

تشــدید پدیــده گــرد و غبــار مــی شــود از ایــن
رو ،جلوگیــری از چــرای شــترها مــی توانــد مانــع
تــداوم رونــد بیابانــی شــدن ،وقوع گــرد و عبــار و
تبعــات آن شــود.
مظفــری بیــان مــی کنــد :در گذشــته شــاید تنها
هفــت یــا هشــت نفــر شــتر در قزویــن وجــود
داشــته و بعدهــا از اســتان هــای دیگــر وارد
قزویــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه معرفــی گونــه جانــوری
متعلــق بــه یــک منطقــه بــه منطقــه دیگــر
نادرســت اســت ،اضافــه مــی کنــد :از آنجــا کــه
شــتر ،متعلــق بــه مناطــق کویــری و یــک گونــه
معرفــی شــده بــه قزویــن اســت ،بــرای حفاظــت
از محیــط زیســت قزویــن از یــک ســو و حفــظ
زندگــی ایــن حیوانــات از ســوی دیگــر ،اصــل بر
ایــن اســت کــه آنهــا بــه زیســتگاه اصلــی خــود
برگردانــده شــوند.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط
زیســت قزویــن بیــان مــی کنــد :بــه منظــور
کاهــش تبعــات چــرای شــترها در اســتان قزوین
پیگیــری هــای انجــام شــده در حــوزه ادارات
کل حفاظــت محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
قزویــن بــرای بازگردانــی شــترها بــه زیســتگاه
اصلــی آنهــا ادامــه مــی یابــد تــا شــکنندگی
منطقــه ترمیــم شــود.
مظفــری عنــوان مــی کنــد :چنانچــه مدیریــت
درســت و حفاظــت مناســب از منطقــه صــورت
گیــرد ،منطقــه یــاد شــده مــی توانــد خــود را
ترمیــم و احیــا کنــد کــه مــدت زمــان الزم بــرای
ترمیــم آن بــه تامیــن حقابــه محیــط زیســتی،
مدیریــت مســئوالن و اجــرای برنامــه هــای
جلوگیــری از بیابــان زدایــی بســتگی دارد و بــه
تازگــی اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری
نیــز وارد عمــل شــده اســت.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آبیــک
هــم چنــد مــاه پیــش در گفتگویــی ،بــا اشــاره
بــه ممنوعیــت تعلیــف و چــرای شــترها در پــی
ابطــال پروانــه تعلیــف شــتر در اراضــی شــور
و دشــت جنــوب ایــن شهرســتان و شهرســتان
بوییــن زهــرا بیــان کــرده بــود :بــا توجــه بــه
اینکــه شــترها بــه ســمت دشــت بوییــن زهــرا
روانــه مــی شــوند ،بایــد مراجــع قضایــی در
آن شهرســتان بــرای خــروج شــترها از آبیــک
همراهــی کننــد.
حمیدرضـا رضانـژاد ایـن را هـم گفتـه بـود کـه
اگـر شـتری در ایـن شهرسـتان دیـده شـود ،بـه
کشـتارگاه انتقال مـی یابد؛ چرا که سلامت مردم
قابـل معاملـه بـا سـودجویان دامدارنما نیسـت.
lهر که رود خانه خود
در شـرایطی که پدیـده ریزگردها و گـرد و غبار به
یکـی از معضلات منطقـه و ایران تبدیل شـده و
سلامت مردم بخش های مختلـف را تهدید می
کنـد ،جا دارد از هر آنچه موجب تشـدید و تسـریع
وقـوع ایـن پدیده مـی شـود ،جلوگیری بـه عمل
آید؛ حتی اگر شـترها باشـند.
بــه نظــر مــی رســد میهمانــی بــرای ســفینه
صحــرا تمــام شــده باشــد.
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اسما محمودی

هــر ســاله بــا شــروع فصــل ســرمای
هــوا و در آغــاز پاییــز آنفلوآنــزا هــم
مــی آیــد امــا بــه دلیــل تجربــه ای کــه
بــا تلفــات جانــی همــراه بــود ،مــردم
کرمــان امســال بیــش از هــر ســال باید
بــه فکــر پیشــگیری باشــند.

اســتان کرمــان ســال گذشــته بــا اپیدمــی آنفلوانــزا مواجــه شــد
بطوریکــه بــرای چنــد روز مــدارس تعطیــل شــد و حتــی چهــره
شــهر از ایــن بیمــاری متاثــر شــد.
اینکــه شــرایط جــوی کرمــان بــا ایــن پدیــده مرتبــط باشــد کامــا
رد شــده اســت امــا برخــی فاکتورهــای از جملــه حضــور اتبــاع
بیگانــه غیــر مجــاز ،عــدم پیشــگیری و مســافرت هــای خــارج از
اســتان بــه مراکــز شــیوع آنفلوانــزا ،از مهمتریــن دالیــل بــروز ایــن
بیمــاری بــود.
ســال گذشــته ایــن بیمــاری کــه همــان ســرماخوردگی عامیانــه
اســت بــه دلیــل تغییــر و جهــش هــای مختلــف در ویــروس
موجــب مــرگ  ۳۳نفــر در کرمــان شــد.
امــا همــه ایــن افــراد دارای بیماریهــای زمینــه ای مختلــف بودنــد
کــه شــامل بیماریهــای نقــص ایمنــی ،تنگی نفــس ،عارضــه های
قلبــی می شــد.
ایــن در حالــی بــود آنفلوانــزا  H۱N۱بــه راحتــی بــا رعایــت
برخــی از نــکات پیشــگیرانه بــه ســادگی مهــار شــد و تــب و تــاب
شــیوع ایــن بیمــاری در بیــن مــردم کامــا از بیــن رفــت.
در ســال جــاری امــا مســئوالن بهداشــتی اســتان کرمــان تدابیــر
الزم را در نظــر گرفتــه انــد و در اکثــر داروخانــه هــای کرمــان
واکســن ایــن بیمــاری بــه ســادگی در دســترس اســت.
در ســال جــاری امــا مســئوالن بهداشــتی اســتان کرمــان تدابیــر
الزم را در نظــر گرفتــه انــد و در اکثــر داروخانــه هــای کرمــان
واکســن ایــن بیمــاری بــه ســادگی در دســترس اســت و هــر چنــد
کــه گفتــه مــی شــود تزریــق واکســن بیمــاری بــه هیــچ عنــوان
بــرای همــه افــراد جامعــه توصیــه نمــی شــود امــا از افــرادی کــه
دچــار بیمــاری خــاص و زمینــه ای هســتند خواســته شــده واکســن
را تهیــه و تزریــق کننــد.
مهمتریــن عامــل پیشــگیری از بیمــاری در صــورت شــیوع ،رعایت
نــکات بســیار ســاده اســت ،در معــرض تمــاس با افــرادی کــه دچار
آنفلوانــزا مــی شــوند قــرار نگیریــد ،بــا یکدیگــر دســت ندهیــد
و دســتها را بــا صابــون بــا دقــت بشــوید و از تمــاس دســت بــا
مکانهایــی کــه احتمــال مــی دهیــد امــکان آلودگــی دارد جلوگیری
کنیــد.
در هنــگام عطســه و ســرفه زدن از دســتمال اســتفاده کنیــد و در

صــورت بــروز عالئــم از خوددرمانــی جلوگیــری کــرده و بالفاصلــه
بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.
lرعایــت نــکات اولیــه بهداشــتی مهمتریــن عامــل
کنتــرل بیمــاری اســت
بــه نظــر مــی رســد اســتان کرمــان در ســال جــاری بــه شــدت
ســال قبــل بــا ایــن اپیدمــی مواجــه نخواهــد شــد امــا رعایــت
نــکات ایمنــی بســیار مهــم اســت زیــرا آنفلوانــزا هــر ســال بــا
تغییــر و جهــش ویــروس در کشــورهای مختلــف جهــان تلفــات
مــی گیــرد.
مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمــان اظهارداشــت :در ســال جــاری بــا اقدامــات انجــام
شــده واکســن آنفلوانــزا بــه میــزان کافــی تهیــه و در دســترس
مــردم قــرار گرفتــه اســت امــا تاکیــد مــی کنیــم بــه هیــچ عنــوان
نیــاز نیســت کــه همــه مــردم از ایــن واکســن اســتفاده کننــد.
مهــدی شــفیعی گفــت :در واقــع مــا یــک جامعــه هــدف بــرای
ایــن واکســنها داریــم کــه شــامل ســالمندان ،زنــان بــاردار ،پیونــد
عضــو ،نقــص ایمنــی و افــراد دارای برخــی بیماریهــای زمینــه ای
مــی باشــند در واقــع گمــان مــی رود بــه دلیــل بیمــاری زمینــه
ای در صــورت بیمــار شــدن بــه ویــروس آنفلوانــزا درگیــر فرمهــای
شــدیدتر بیمــاری مــی شــوند.
ایــن واکســن هــر ســال بــرای چهــره هــای جدیــد بیمــاری در
همــان ســال تولیــد مــی شــود پــس بایــد واکســن حتمــا مربــوط
بــه ســال میــادی جــاری باشدشــفیعی عنــوان کــرد :بــرای برخی
از اقشــار جامعــه ماننــد کادرهــای درمانــی بیمارســتانها نیــز تزریق
ایــن واکســن توصیــه مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد کــه هــم اکنــون ایــن واکســن در همــه داروخانــه
هــای اســتان کرمــان وجــود دارد و در ایــن خصــوص پیــش بینــی
هــای الزم انجــام شــده اســت.
وی امــا یــک توصیــه بــه متقاضیــان ایــن واکســنها دارد و مــی
گویــد :ایــن واکســن هــر ســال بــرای چهــره هــای جدیــد بیماری
در همــان ســال تولیــد مــی شــود پــس بایــد واکســن حتمــا مربوط
بــه ســال میــادی جــاری باشــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان نیــز در ادامــه مــی گویــد:
از مــردم مــی خواهیــم فقــط نــکات ابتدایــی بهداشــتی را رعایــت
کننــد و بــا انجــام کارهــای اولیــه بهداشــتی امــکان شــیوع ایــن
بیمــاری را کاهــش مــی دهیــم.
علــی اکبــر حــق دوســت گفــت :ایــن نــوع اپیدمــی هــا معمــوال

هــر ســال تکــرار نمــی شــود و هــر چنــد ســال یــک بــار روی مــی
دهنــد و بــه همیــن دلیــل انتظــار بــروز اپیدمــی ســال گذشــته را
نداریــم امــا اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام داده ایــم و دارو و اقــام
مــورد نیــاز بــرای مقابلــه بــا اپیدمــی فراهــم شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :هیــچ نگرانــی در خصــوص واکســن وجــود
نــدارد و داروهــای الزم بــرای درمــان هــم اکنــون در اســتان
کرمــان وجــود دارد امــا بــه هــر روی رعایــت نــکات ایمنــی را
بــه همــه توصیــه مــی کنیــم و پیشــگیری از ایــن بیمــاری بســیار
راحــت تــر و کــم هزینــه تــر از مقابلــه بــا اپیدمــی و درمــان اســت.
lگروه های در معرض خطر واکسن تزریق کنند
حــق دوســت هــم تنهــا بــه گروههــای در معــرض خطــر توصیــه
مــی کنــد از واکســن اســتفاده کننــد.
وی تاکیــد مــی کنــد اصــا جــای نگرانــی وجــود نــدارد بــا ایــن
وجــود مــا ترجیــح داده ایــم آمادگــی خــود را حفــظ کنیــم بــه
همیــن دلیــل طرحهــای ماننــد تامیــن دارو ،واکســن ،اقــام
بهداشــتی و آمــوزش کادرهــای مختلــف انجــام شــده اســت.
بــا وجــود تمــام اقداماتــی کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان
کرمــان انجــام داده اســت بایــد یــادآوری کنیــم کــه هــر ســال این
بیمــاری در ایــران  ۵تــا  ۱۰درصــد مــردم را مبتــا مــی کنــد و در
برخــی مــوارد تلفــات جانــی مــی گیــرد.
آنچــه کــه در خصــوص ایــن بیمــاری خطرنــاک اســت جهــش
هــای ســاالنه ایــن ویــروس اســت و هــر ســال بــا چهــره جدیــدی
نمایــان مــی شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز خســارات جانــی باالیی
را وارد مــی کندآنچــه کــه در خصــوص ایــن بیمــاری خطرنــاک
اســت جهــش هــای ســاالنه ایــن ویــروس اســت و هــر ســال
بــا چهــره جدیــدی نمایــان مــی شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز
خســارات جانــی باالیــی را وارد مــی کنــد.
مــردم کرمــان بــه یــاد دارنــد کــه ســال گذشــته در ایام ســرد ســال
اکثــر مــردم تــا ماههــا بــا ماســک در جامعــه حاضــر مــی شــدند و
ســعی مــی کردنــد کمتــر در مراکــز جمعیتــی حضــور یابند.
تقاضــا بــرای ماســک ،واکســن و ژل هــای ضــد عفونــی کننــده
آنقــدر افزایــش یافتــه بــود کــه مــردم کرمــان بــرای تهیــه ایــن
اقــام بــا مشــکالتی مقطعــی مواجــه بــود.
امــا در ســال جــاری مســئوالن اســتان کرمــان بــا برنامــه ریــزی و
آگاه ســازی مــردم بــرای اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه بــه اســتقبال
فصــل ســرد ســال مــی رود و همــکاری مــردم در جلوگیــری از
شــیوع بیمــاری مــی توانــد نقــش کلیــدی داشــته باشــد.
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مهاجــرت از اســتانهای
فاطمهزیراچی
شــرقی و بهخصــوص
عالیه نخعی
روســتاهای مــرزی
راد
رقیهرحمتی
چنــد ســالی اســت بــه
یــک مشــکل جــدی
تبدیــل شــده و اگــر بــرای ایــن معضــل
چارهاندیشــی نشــود بــا خالــی شــدن
روســتاها امنیــت کشــور در معــرض تهدیــد
قــرار میگیــرد.

دیگــر بــوی کاهــگل بــه مشــام نمیخــورد .از
حــاج ولــی ،بیبــی ســیادت ،کربالیــی حســن
و ننــه ُگلــی دیگــر خبــری نیســت .بــوی اســپند
در کوچههــا دالویــز نمیشــود ،دیگــر تصویــر
زیبــای غــروب بــر بــام خانههــای روســتایی
مجســم نمیشــود و دیگــر هیــچ گلــهای
شــبانگاهان از ورودی روســتایی ســر بــه بیابــان
نمینهــد .حــاال ســکوت اســت کــه بــر تــن
خســته روســتا فریــاد میزنــد.
روســتاهای زیــادی در خراســان جنوبــی
هماننــد اســکلتهایی ،ســرد و خامــوش
روزگار میگذراننــد .نــه صــدای خنــده
کودکــی را بــر خــود حــس میکننــد و نــه نالــه
دردهــای شــبانه پــدری را .تازیانههــای روزگار
زخمهایــی کهــن را بــر ایــن روســتاها بــه
یــادگار گذاشــته اســت .تازیانههایــی از جنــس
بیآبــی ،خشکســالی ،کمبــود علوفــه دام،
خشــک شــدن قنــوات و درختــان و زخمهایــی
ماننــد مهاجــرت صدهــا روســتایی.
ایــن روســتاها زمانــی هماننــد نگینی درخشــان
بــر تــاج خراســان جنوبــی درخشــیدهاند امــا
هماکنــون از آنهمــه درخشــش چیــزی در
اذهــان نمانــده اســت .قــدم بــه ایــن حوالــی که
بگــذاری فقــط بیابــان اســت و بیابــان.
درختانــی بــا تنههــای قــوی و امــا توخالــی کــه
خشکســالی آنهــا را بــه بســتری بــرای انــواع
آفــات تبدیــل کــرده و شــاخههای بیجانشــان
بــه امیــد نــزول قطــرهای بــاران دســت بــه دعــا
گشــودهاند.
دیرزمانــی نگذشــته کــه مردمــان این روســتاها
از ایــن منــزل بــه آن منــزل میرفتنــد و
تکتــک لحظــات زندگــی را بــا همســایه
کناردستیشــان بــه خوشــی ســپری
میکردنــد امــا هماکنــون زندگــی در ایــن
مکانهــا رنــگ غربــت بــه خــود گرفتــه اســت.
مســیرش فاصلــه زیــادی از شــهر نــدارد چیــزی
حــدود  ۴۵دقیقــه ۱۰ ،دقیقــهای را بایــد جــاده
بــه خــاک نشســتهای را طــی کنــی تــا بــازی
روزگار را در روســتای قدیــم تماشــا کنــی.
«lغالمعلی» بی همنشین شد
خانههــا از دور ردیــف کنــار هــم چیــد ه
شــدهاند .یکــی در میــان نیــز مخروبــه و
برخــی هــم از بیــن رفتهانــد .درختــان خشــک،
نمایــی ناخوشــایند را در قــاب نگاهــت بــه
تصویــر میکشــند .اســتخر بیجانــی هــم
آرام در زیــر آفتــاب ســوزان آرمیــده و لبهــای
ترکخــوردهاش را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
اینجــا روســتای «غالمعلــی» از توابــع بخــش
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مرکــزی خراســان جنوبــی اســت.
ایــن روســتا جمعیــت زیــادی را در همیــن
خانههــای مخروبــه بــه خــود دیــده امــا
هماکنــون کامــ ً
ا خالــی از ســکنه شــده
اســتیکی از اهالــی ایــن روســتا کــه بــه گفتــه
خــودش بــه روســتای باالدســتی مهاجــرت
کــرده اســت ،میگویــد :ایــن روســتا جمعیــت
زیــادی را در همیــن خانههــای مخروبــه بــه
خــود دیــده امــا هماکنــون کامــ ً
ا خالــی از
ســکنه شــده اســت.
غضنفــر براتــی بابیــان اینکــه خشکســالی
و خشــک شــدن تدریجــی قنــات ،ســبب
مهاجــرت روســتاییان شــده اســت ،میگویــد:
مــن نیــز بــه دلیــل شــغل دامــداری بهتنهایــی
در ایــن روســتا زندگــی میکــردم.
وی ادامــه داد :آب شــرب گوســفندان و همچنین
خانــواده را بــا اســتفاده از تانکــر تهیـ ه میکردیم
امــا در اواخــر ســال  ،۱۳۹۴مجبــور بــه مهاجرت
شــدم.
براتــی بــا انتقــاد از مســئوالن ،گفــت :تمامــی
مســئوالن در برابــر خالــی شــدن روســتاها و
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها مســئول
هســتند چراکــه مــا نیــز بخشــی از جامعهایــم و
بایــد بــا مــا هــم ،ماننــد دیگــر هموطنــان رفتار
شــود.
غالمعلــی را در ســکوت گوشخــراش
ویرانههایــش را رهــا کــرده و بــه ســمت
«چاحــوض» پیــش مــیروم گویــی دســت
نامهربــان سرنوشــت بــر اینجــا نیــز ســایه
افکنــده و وضعیتــی بهتــر از روســتای غالمعلــی
نــدارد.
کاهــش  ۷۰درصــدی جمعیت روســتا نخســتین
چیــزی اســت کــه دهیــار روســتا بــرای نشــان
دادن عمــق فاجعــه بازگــو میکنــد.
lسرنوشــت شــوم روســتای
غالمعلــی در انتظــار چاحــوض
دهیــار روســتای چاحــوض  ،میگویــد :ایــن
روســتا در ابتــدا بیــش از صــد نفــر جمعیــت
داشــته کــه امــروز کمتــر از  ۳۰نفــر از آنهــا

باقیماند هانــد.
«علــی کرامتــی نیــا» ،نبــود شــغل را مهمتریــن
دلیــل مهاجــرت اهالــی روســتا عنــوان کــرد
و افــزود :بیــکاری ،بســیاری از جوانــان را بــه
ســمت شــهرها روانــه کــرده اســت.
وی کمبــود آب و خشــک شــدن درختــان را
مشــکلی بــزرگ در ایــن روســتا دانســت و
گفــت :آب شــرب ایــن مــردم هــر  ۱۵روز از
طریــق تانکــر تهیهشــده کــه پاســخگوی
مصــرف آنهــا نیســت.
کرامتــی نیــا بابیــان اینکــه ادامــه یافتــن ایــن
رونــد ســبب افزایــش مهاجــرت روســتاییان
میشــود ،اظهــار کــرد :تــا چنــد ســال آینــده
ایــن روســتا نیــز ماننــد بســیاری از روســتاها
خالــی از ســکنه خواهــد شــد کــه بایــد
موردتوجــه قــرار گیــرد.
lدهنه تنگل خالی از سکنه شد
«دهنــه تنــگل» هــم یکــی از روســتاهای
شهرســتان سربیشــه اســت کــه در بخــش درح
واقعشــده و بــا وجــود داشــتن نعمــت بــرق و
مدرســه در روســتا امــا چنــد ســالی اســت کــه
خالــی از ســکنه شــده اســت.
درگذشــته بیــش از  ۱۵۰خانــوار در ایــن روســتا
زندگــی میکردهانــد کــه خشکســالی و
بحــران آب در یــک دهــه اخیــر مــردم روســتا را
مجبــور بــه مهاجــرت کــرده اســت و هیــچ گونه
آثــار زندگــی اکنــون در ایــن روســتا بــه چشــم
نمیخــورد.
 ۱۷۰۰lروســتای خراســان جنوبــی
خالــی از ســکنه شــد
مدیــرکل دفتــر روســتایی و شــوراهای
اســتانداری خراســان جنوبــی چنــدی پیــش در
گفتوگــو بــا خبرنــگاران گفتــه بــود :اســتان
خراســان جنوبــی  ۳هــزار و  ۵۵۵آبــادی طبــق
سرشــماری ســال  ۱۳۹۰دارد.
محمــد شــفیعی اعــام کــرد :بــر اســاس ایــن
سرشــماری یــک هــزار و  ۸۵۲آبــادی دارای
ســکنه و یــک هــزار و  ۷۰۳روســتا فاقــد ســکنه

اســت.
اســتان خراســان جنوبــی  ۳هــزار و  ۵۵۵آبــادی
طبــق سرشــماری ســال  ۱۳۹۰دارد کــه هــزار و
 ۸۵۲آبــادی دارای ســکنه و یــک هــزار و ۷۰۳
روســتا فاقــد ســکنه شــده اســت.وی بیــان کرد:
خشکســالی ،کمآبــی و عــدم وجــود شــغل از
مهمتریــن دالیــل مهاجــرت مــردم روســتا بــه
شــهرها بــوده اســت و مهاجــرت از روســتاهای
خراســان جنوبــی بســیار شــدیدتر از ســایر
اســتان هــای کشــور اســت.
lامنیت شرق در معرض خطر
اســتان خراســان جنوبــی بهعنــوان ســومین
اســتان پهنــاور کشــور و بــا جمعیــت بالغبــر
 ۷۹۰هــزار نفــر بیــش از  ۴۶۰کیلومتــر مــرز
مشــترک بــا کشــور افغانســتان دارد کــه خالــی
شــدن روســتاها بهخصــوص در مناطــق مــرزی
تهدیــدی بــرای امنیت شــرق کشــور محســوب
میشــود.
مشــکل بحــران آب در ایــن اســتان هــرروز
ســایهاش ســنگینتر شــده و ایــن امــر
مهمتریــن عامــل تخلیــه روســتاها عنــوان
میشــو د .
نماینــده مــردم «زیرکــوه» و «قایــن» در
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه خالــی
شــدن روزبــهروز روســتاها طــی ســالهای
گذشــته ،اظهــار کــرد :یکــی از دالیــل اصلــی
ایــن مهاجرتهــا خشکســالی و از بیــن
رفتــن اشــتغال روســتاییان اســت.
فرهــاد فالحتــی ادامــه داد :کمبــود نــزوالت
آســمانی ،خشــک شــدن قنــوات و کاهــش
ســفرههای آب زیرزمینــی در برخــی از
حوزههــا ســبب ایجــاد مشــکالت شــدید در
بخــش کشــاورزی و دامپــروری اســتان بــه
خصــوص در مناطــق مــرزی شــده اســت.
lافزایــش روزبــهروز تعــداد
روســتاهای خالــی از ســکنه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اســتان حــدود
 ۱۸ســال اســت کــه بــا خشکســالی و
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مصائــب آن دســتوپنجه نــرم میکننــد،
بیــان کــرد :ایــن رونــد در مناطــق روســتایی که
اقتصــاد آنهــا بــر پایــه کشــاورزی و دامپــروری
اســت ،ســبب ایجــاد مشــکالت فراوانــی شــده
و تعــداد روســتاهای خالــی از ســکنه هــرروز در
حــال افزایــش اســت.
وی بابیــان اینکــه از طرفــی خشکســالی
ســبب هجــوم آفــات بــه روســتاها شــده اســت،
عنــوان کــررد :بهعنوانمثــال شهرســتان
زیرکــوه کــه قطــب تولیــد زرشــک اســتان
اســت در ســالهای گذشــته بــا هجــوم آفاتــی
روب ـهرو بــوده کــه قب ـ ً
ا ســابقه نداشــته اســت.
مــردم اســتان حــدود  ۱۸ســال اســت کــه بــا
خشکســالی و مصائــب آن دســتوپنجه نــرم
میکننــد کــه ایــن رونــد در مناطــق روســتایی
کــه اقتصــاد آنهــا بــر پایــه کشــاورزی و
دامپــروری اســت ،ســبب مشــکالت فراوانــی
شــده و تعــداد روســتاهای خالــی از ســکنه
هــرروز در حــال افزایــش اســت.نماینده مــردم
زیرکــوه و قایــن در مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه اینکــه همچنیــن کاهــش آب در
مناطــق روســتایی ســبب خشــک شــدن قنوات
شــده اســت ،گفــت :در حــال حاضــر آب شــرب
بیــش از  ۵۰روســتا در شهرســتانهای قایــن
و زیرکــوه بــا تانکــر آبرســانی ســیار تأمیــن
میشــود.
فالحتــی ادامــه داد :عــاوه بــر اینهــا
محلههــای عشــایری نیــز سالهاســت بــا
مشــکل بیآبــی دســتوپنجه نــرم میکننــد
و حــاال جمعیــت آنهــا بهصــورت محســوس
کاهشیافتــه اســت.
lبــا اســتفاده مانــدن زیرســاختها
در صــورت نبــود آب
وی تأکیــد کــرد :همــه اینهــا گویــای ایــن
مطلــب اســت کــه اگــر بــرای ایــن روســتاها
فکــر جــدی نشــود شــاهد خالــی شــدن دیگــر
روســتاها نیــز بایــد باشــیم و بــه دنبــال ایــن امر
اقتصــاد خانوارهــا از اتــکا بــه بخــش کشــاورزی
خــارج میشــود.
نماینــده مــردم زیرکــوه و قایــن در مجلــس
شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه خالــی
شــدن روســتاها مشــکالت امنیتــی فراوانــی
در پیخواهــد داشــت ،بیــان کــرد :هرچنــد
بعــد از انقــاب در حــوزه زیرســاختها کار
زیــادی در روســتاها انجامشــده امــا همــه ایــن
زیرســاختها در صــورت نبــود آب مشــکلی را
حــل نخواهــد کــرد.
فالحتــی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر حتــی
بســیاری از روســتاها شــبکه لولهکشــی
آمادهشــده و امکانــات زیرســاختی فراوانــی نیــز
مهیــا شــده اما بــه دلیــل کمبــود آب بســیاری از
آنهــا خالــی از ســکنه شــده اســت.
lمردم چارهای جز مهاجرت ندارند
رئیــس شــوراهای اســامی خراســان جنوبــی
نیــز یکــی از دالیــل اصلــی خالــی شــدن
روســتاها را نبــود شــغل میدانــد و میگویــد:
تــا زمانــی کــه کار در روســتا نباشــد مــردم ناچار
خواهنــد بــود کــه بــه حاشــیه شــهرها مهاجرت

کــرده و بــه ایــن مهاجــرت غیــر از معضــات
حاشیهنشــینی ،تبعــات امنیتــی زیــادی بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
«محمدرضــا قرائــی» بابیــان اینکــه شــغل
بیشــتر روســتائیان کشــاورزی و دامپــروری
اســت ،ادامــه داد :زمانــی کــه آب بهعنــوان
مهمتریــن نیــاز کشــاورزی و دامپــروری در
روســتا وجــود نداشــته باشــد طبیعــی اســت
کــه مــردم دیگــر کاری در روســتا ندارنــد و بایــد
بــرای ایجاد شــغل جایگزیــن در روســتاها کاری
انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در  ۲۰ســال گذشــته
آبدهــی قنــوات اســتان بــه یکســوم
کاهشیافتــه اســت ،عنــوان کــرد :امســال
میــزان بارندگــی در اســتان زیــر  ۱۰۰میلیمتــر
بــوده و حتــی در برخــی از شهرســتانها زیــر
 ۱۶میلیمتــر گزارششــده اســت.
اگــر ایــن روســتاها خالــی شــود بایــد بهجــای
هــر روســتایی یــک ســرباز بگذاریــم تــا بتوانیم
از امنیــت کشــور دفــاع کنیمــوی ،هــر روســتا را
هماننــد یــک پــادگان دانســت و افــزود :اگــر
ایــن روســتاها خالــی شــود بایــد بهجــای هــر
روســتایی یــک ســرباز بگذاریــم تــا بتوانیــم از
امنیــت کشــور دفــاع کنیــم.
رئیــس شــوراهای اســامی خراســان جنوبــی
بابیــان اینکــه در مرزهــای اســتان شــغل و
کار نیســت ،عنــوان داشــت :هرچنــد ایجــاد
ســهمیه ســوخت مرزنشــینی اقــدام خوبــی در
حــوزه اشــتغال مرزنشــینان بــود امــا راهانــدازی
بازارچههــای مــرزی یکــی از مــوارد مهمــی
اســت کــه میتوانــد نقــش بســزایی در اشــتغال
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مرزنشــینان داشــته باشــد.
قرائــی ادامــه داد :در حــال حاضــر تنهــا ۱۰
درصــد از فرصــت مــرز بــرای بهــرهوری
استفادهشــده اســت و بیشــتر تهدیــدات مــرز
متوجــه اســتان اســت درحالیکــه میتــوان
ایــن تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل کــرد.
lمصوبــه مجلــس بــرای تامیــن آب
روســتاها اجرایــی شــود
نماینــده مــردم «بیرجنــد»« ،درمیــان» و
«خوســف» در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه دولــت بایــد در نگهــداری جمعیــت
در روســتاها وارد عمــل شــود ،گفــت :هشــت
مــاه پیــش مصوبــهای در راســتای تأمیــن آب
روســتاهای خراســان جنوبــی در مجلــس بــه
تصویــب رســاندیم.
حجتاالســام ســید محمدباقــر عبــادی
ادامــه داد :طبــق ایــن مصوبــه ،دولــت موظــف
اســت حداکثــر ظــرف مــدت ســه ســال آینــده
تمامــی روســتاهای بــاالی  ۱۰خانواده خراســان
جنوبــی را از آب آشــامیدنی ســالم بینیــاز کنــد.
حجتاالســام عبــادی بــا بیــان اینکــه امیــد
اســت ایــن مصوبــه اجرایــی شــود ،گفــت :آب
آشــامیدنی کفایــت نیــاز روســتاییان را نمیکنــد
و بایــد چــارهای دیگــر در دولــت اندیشــیده
شــود.
نماینــده مــردم بیرجنــد ،درمیــان و خوســف در
مجلــس شــورای اســامی بیــان کرد :متأســفانه
دولتهــا در کشــور مــا آیندهنگــری نکــرده و
تــا زمانــی کــه اتفاقــی نیفتــد ،بــه فکــر حــل
مشــکل نمیافتنــد.
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lدولـت هیچ طـرح و برنامـه ای برای
روسـتاهای خراسـان جنوبی ندارد
در شــرایط کنونــی طــرح جامعــی بــرای نجــات
روســتاییان در دولــت فعلــی نمیبینــم و
تاکنــون در راســتای رفع مشــکالت روســتاییان
زیــاد فریــاد زدیــم امــا بــه جایــی نرســید.وی
بــا بیــان ایــن پرســش کــه «آقــای نوبخــت و
جهانگیــری کــه اســتوانههای دولــت هســتند
چــه طــرح و برنامــهای بــرای روســتاییان
دارنــد؟» ،اظهــار کــرد :تاکنــون هیــچ طرحی در
ایــن راســتا ارائــه نشــده اســت.
حجتاالســام عبــادی ادامــه داد :بایــد بــه
جــای توجــه بــه کســانی کــه حقــوق هــای
نجومــی میگیرنــد ،بــه فریــاد کشــاورزان و
دامــداران برســیم.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی طــرح
جامعــی بــرای نجــات روســتاییان در دولــت
فعلــی نمیبینــم ،افــزود :تاکنــون در راســتای
رفــع مشــکالت روســتاییان زیــاد فریــاد زدیــم
امــا بــه جایــی نرســید.
نماینــده مــردم بیرجنــد ،درمیــان و خوســف
در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد :از ۱۰
ســال گذشــته تاکنــون قریــب بــه  ۵۰درصــد از
روســتاهای خراســان جنوبــی حاشــیه مــرز بــا
مهاجــرت چشــمگیری مواجــه بودهانــد.
دومینــوی ســخت مهاجــرت اجبــاری از
روســتاها بــه دلیــل خشکســالی موجــب شــده
تــا روســتائیان در غربــت بــا مشــکالت زندگــی
شــهری و حاشیهنشــینی دســتوپنجه نــرم
کننــد.
بحــران آب و مهاجــرت مــردم از روســتاها
ســبب شــد تا مســئوالن و نماینــدگان خراســان
جنوبــی در جریــان ســفر مســئوالن ارشــد
کشــور از جملــه رئیسجمهــور ،معــاون اول
رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی دولــت موضــوع تامیــن آب و
تعییــن تکلیــف برنام ـ ه انتقــال آب بــه اســتان
را بارهــا مطــرح کننــد امــا متأســفانه هیــچ
مصوبـهای بــه تصویــب نرســید تــا بارقهامیــد را
در میــان روســتائیان و مرزنشــینان ایــن اســتان
زنــده کنــد.
در اسـتانی کـه اقتصـاد  ۳۵درصـد مـردم آن بـر
پایـه کشـاورزی اسـت خشکسـالی و از بیـن
رفتـن زمینههـای اشـتغال بهعنـوان مهمتریـن
عامـل خالی شـدن روسـتاها مطرح اسـت و اگر
بخواهیـم مانـع ایـن رونـد رو بـه رشـد شـویم
چارهای جز ایجاد اشـتغال جایگزیـن و انتقال آب
بـرای روسـتاییان وجود نـدارد.
مرزنشــینان ایــن اســتان میخواهنــد تــا
رئیسجمهــور صــدای آنهــا را بشــنود و بــرای
مشــکالت ایــن خطــه قبــل از اینکــه ســایه
تهدیداتــش بــر امنیــت شــرق انداختــه شــود
چارهاندیشــی کنــد چــرا کــه خالــی شــدن
روســتاها در خراســان جنوبــی بهعنــوان اســتانی
مــرزی تهدیــدی اســت کــه نه تنهــا ایــن خطه
را تحتالشــعاع قــرار میدهــد بلکــه گریبــان
گیــر امنیــت شــرق کشــور میشــود و رفــع
ایــن مشــکل از عهــده مســئوالن اســتانی بــه
تنهایــی خــارج اســت و عــزم مســئوالن ملــی
را میطلبــد.
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ی در مراســمهای عروســی
تیرانــداز 
در برخــی اســتانها صــدای اعتــراض
و انتقــاد مــردم را بلنــد کــرده اســت
و هــراس آن مــیرود ایــن موضــوع
بــه یــک فرهنــگ عمومــی و آســیب
اجتماعــی تبدیــل شــود.

کمتــر کســی اســت کــه فیلمهــای شــلیک گلولــه در مراســم
عروســی و کشــته شــدن آدمهــای بیگنــاه را در فضــای
مجــازی ندیــده باشــد ،فیلمهایــی واقعــی کــه اتفاقــی در دوربیــن
کوچــک تلفــن همراهــی ضبطشــده ،دوربینــی کــه بهقصــد
ضبــط گوشــهای از سرخوشــی مــردم در یــک مراســم عروســی
روشنشــده امــا بهناچــار و ناخواســته در کمــال تأســف صحنــه
غمانگیــز کشــته شــدن یــک نفــر و گاه دامــاد شــده اســت،
تفنگهایــی کــه خواســتهاند کِل شــادمانی بزننــد امــا عــروس دم
حجلــهای را بــه خــاک ســیاه عــزا نشــاندهاند.
lتیراندازیهایی که کام عروسیها را تلخ میکند
ایــن فیلمهــا بارهــا و بارهــا آه بینندههــا را از چــاه سینهشــان
بیــرون کشــیده تــا خــط ســیاه انتقــادی باشــد بــر ایــن
تیراندازیهــای بیخــود سرخوشــی! موضوعــی کــه تنهــا مختــص
بــه یــک اســتان نیســت و در برخــی از روســتاها و شــهرها شــاهد
ایــن معضــل هســتیم.
امــا ایــن شــلیکهای شــادمانی اخیــراً بــه فضــای تاالرهــای
عروســی کشــیده شــده و آنچنــان داغ شــده اســت کــه اگــر غیض
قانونــی مقابلشــان ســد نشــود طولــی نمیکشــد کــه بــه فرهنــگ
عمومــی تاالرهــای عروســی تبدیــل میشــوند.
گاه مــردم وســط تــاالر عروســی در حــال پایکوبــی هســتند کــه
صــدای رگبــار تنــد یــک اســلحه از بیــخ گــوش دلخوشیشــان
میگــذرد تــا ورود ماشــین عــروس را اعــام کنــدگاه مــردم وســط
تــاالر عروســی در حــال پایکوبــی هســتند کــه صــدای رگبــار
تنــد یــک اســلحه از بیــخ گــوش دلخوشیشــان میگــذرد
تــا ورود ماشــین عــروس را اعــام کنــد ،صــدای ایــن اعــام
گوشخــراش چنــان رعــب و وحشــتی در فضــای شــلوغ تــاالر
ایجــاد میکنــد کــه بــا صــدای جیــغ و فریــاد تــرس زن و بچــه
مــردم درهمآمیختــه و فضایــی هراسانگیزتــر بــه وجــود
مــیآورد.
بارهــا دیدهشــده زنهــا و کــودکان در آغــوش هــم مچالــه
شــدهاند و شــادی چنــد ســاعت عروســی را بــه کامشــان زهــر
کــرده اســت ،بیشــتر ایــن تیراندازیهــا از ســوی کســانی اســت
کــه تفنــگ بــدون مجــوز را با یکدســت گرفتــه و ســینه آســمان را
نشــانه میگیرنــد امــا تمــام تــرس مــردم از ایــن اســت کــه مبــادا
دســت تیرانــداز یکلحظــه پاییــن بیایــد و مــرگ چنــد نفــر را رقــم
بزنــد.
lتیراندازیهــا عواقــب ناهنجــاری بــر دامــان
فرهنــگ برجــای میگذارنــد
یــک مــرد میانســال درحالیکــه دســتزن و دو فرزنــد خــود
را گرفتــه و بهســرعت تــاالر را تــرک میکنــد ،میگویــد :ایــن
تیراندازیهــا چــه معنــی دارد؟ زن و بچـهام را آوردهام شــادی کننــد
نــه اینکــه از تــرس زهرهتــرک شــوند ،بیشــتر زن و بچههــا
هــم محوطــه را رهــا کــرده و بــه میزهــای غذاخــوری تــاالر پنــاه
بردهانــد.
زن تقریب ـ ًا مســنی ه ـ م دســتش را بــه ســمت تیرانــداز گرفتــه و
بــا صــدای بلنــد میگویــد :بــس اســت آقــا اآلن باعــث زخمــی
شــدن چنــد آدم بیگنــاه میشــوی ...امــا مــرد جــوان همچنــان
تفنــگ را بــا یکدســت باالگرفتــه و شــلیک میکنــد.

گذشــته از شــلیکهای مــداوم و مکــرر تاالرهــای عروســی،
گاهــی شــلیکهای شــبانه عروس ـیهای خانگــی گــوش مــردم
را آزار میدهــد ،بهگونــهای کــه منجــر بــه اعتــراض همــه
میشــود.
هرچنــد مــردم دیگــر بــه ایــن صداهــا عــادت کــرده و بــه
هــم میگوینــد چیــزی نیســت عروســی اســت ،امــا همیــن
تیراندازیهــا عواقــب ناهنجــاری بــر دامــان فرهنــگ و آرامــش
مــردم برجــای خواهــد گذاشــت.
در برخــی مــوارد تفنگــی از پنجــره ماشــین همــراه عــروس بیــرون
آمــده تــا گلولههــای پیدرپــیاش بــه گــوش آرامــش شــهر
شــلیک شــود ،کاری کــه خوشــایند هیچکــس نیســت و همیشــه
هــم بــا انگشــت انتقــاد رهگــذران روب ـهرو میشــود.
lمجازات حبس برای استفاده از اسلحه غیرمجاز
بحــث تیراندازی متأســفانه بیشــتر ریشــه فرهنگــی دارد و بــا توجه
بــه ســوابقی کــه وجــود دارد ایــن امــر فرهنــگ غلطــی بــوده کــه
در برخــی اســتانها وجــود داردالهیــار ملکشــاهی رئیس کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســامی در این رابطــه گفت:
بحــث تیراندازی متأســفانه بیشــتر ریشــه فرهنگــی دارد و بــا توجه
بــه ســوابقی کــه وجــود دارد ایــن امــر فرهنــگ غلطــی بــوده کــه
در برخــی اســتانها وجــود دارد.
وی بابیــان اینکــه ایــن فرهنــگ بهخصــوص در عروســیها
و مراســمهای شــادی وجــود دارد عنــوان کــرد :گاهــی نیــز
بیجهــت و بــدون هیچگونــه مناســبتی شــاهد تیرانــدازی در
ســطح برخــی شــهرها و روســتاها هســتیم.
رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســامی
بابیــان اینکــه متأســفانه ایــن امــر نیز منتهــی به حــوادث ناگــواری
در لرســتان میشــود تصریــح کــرد :در ایــن تیراندازیهــا
دیدهشــده کــه قتــل اتفــاق افتــاده و جراحتهــای خیلــی شــدید
رخداده اســت.
ملکشــاهی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن تیراندازیهــا ازنظــر فرهنگی
کار ناپســندی اســت تصریــح کــرد :همچنیــن ازنظــر قانونــی نیــز
اگــر ســاح مجــاز نباشــد قانونگــذار بــرای اســتفاده اســلحه
جنگــی بیــن دو تــا  ۱۰ســال حبــس پیشبینــی کــرده اســت.
نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی ســختگیری بیشــتری
داشــته باشــند
وی بابیــان اینکــه اگــر اســلحه شــکاری باشــد نیــز قانونگــذار
بــرای آن نیــز شــش مــاه تــا ســه ســال حبــس پیشبینــی کــرده

اســت گفــت :اگــر اســلحه مورداســتفاده مجــاز باشــد ،ایجــاد
هیاهوهــای غیرمتعــارف نیــز بینظمــی بــوده و در قانــون مجــازات
اســامی ایــن امــر نیــز جــرم محســوب میشــود.
رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســامی
در ادامــه ســخنان بابیــان اینکــه تیرانــدازی خــود بهتنهایــی جــرم
محســوب میشــود ادامــه داد :ازنظــر قانونــی منعــی بــرای برخــورد
بــا افــرادی کــه ســاح اســتفاده میکننــد وجــود نــدارد و دســتگاه
قضایــی و نیــروی انتظامــی میتوانــد در ایــن زمینــه ورود پیــدا
کنــد.
ملکشــاهی بیــان کــرد :اخیــراً در کمیســیون حقوقــی و قضایــی
در رابطــه بــا اســتفاده از ســاح ســرد نیــز تصویــب کردیــم کــه
هرگونــه نگهــداری ســاح ســرد ماننــد چاقــو ،کارد ،شمشــیر،
قمــه ،ســاطور و  ...جــرم بــوده و مجــازات نســبت ًا ســنگینی بــرای
آن تعییــن کردهایــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســاح ســرد امنیــت جامعــه را بــه خطــر
میانــدازد گفــت :دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی بایــد راجــع
بــه بحــث تیراندازیهــا ســختگیری بیشــتری داشــته باشــند.
lطرح موضوع در شورای تأمین
ســردار محمــد قنبــری فرمانــده انتظامــی اســتان لرســتان نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه موضــوع تیرانــدازی در عروســیها در شــورای
تأمیــن اســتان مطــرح و روی آن بحــث شــد ،اظهــار داشــت:
اســتاندار لرســتان نیــز بهصــورت ویــژه پیگیــر ایــن موضــوع
هســتند.
وی یــادآور شــد :روز گذشــته مصوبـهای را بــه همــه شهرســتانها
ابــاغ کردیــم کــه ازاینپــس در هــر عروســی تیرانــدازی شــود
صاحــب آن عروســی بیایــد بــه نیــروی انتظامی و پاســخگو باشــد.
اگــر در عروســیها بهواســطه تیرانــدازی قتــل و جــرح نیــز
رخ دهــد صاحــب عروســی بایــد بهعنــوان معاونــت در قتــل و
جــرح پاســخگو باشــدفرمانده انتظامــی اســتان لرســتان بــا تأکیــد
بــر اینکــه بــرای موضــوع تیرانــدازی در عروســیها در نیــروی
انتظامــی پرونــده تشــکیل میدهیــم ،افــزود :اگــر در عروس ـیها
بهواســطه تیرانــدازی قتــل و جــرح نیــز رخ دهــد صاحــب عروســی
بایــد بهعنــوان معاونــت در قتــل و جــرح پاســخگو باشــد.
ســردار قنبــری بــا اشــاره بــه اینکــه فعـ ً
ا مــاه محــرم و صفــر بــه
داد مــا رســیده و عروســی نخواهیــم داشــت ،گفــت :ایــن رس ـمها
بایــد برداشــته شــود و در ایــن زمینــه فرهنگســازی شــود چراکــه
بســیاری از افــراد بــا یــک تیرانــدازی در عروســی باعــث کشــته
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شــدن فامیــل ،خانــواده ،دوســت و آشــنای خــود میشــوند.
lکشته و یا زخمی شدن افراد
ســرهنگ عبــاس نظــری رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان لرســتان
هــم در ایــن رابطــه  ،بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده غیرمجــاز از
ســاح گــرم در مراســم عروســی همهســاله باعــث کشــته و
زخمــی شــدن تعــدادی از افــراد میشــود ،اظهــار داشــت :بــا
دارنــدگان ســاحهای گــرم برخــورد قاطــع و قانونــی صــورت
خواهــد گرفــت.
وی بیــان داشــت :در ایــن راســتا افــرادی کــه نفــوذ کالم دارنــد
و یــا افــرادی کــه مســنتر هســتند اجــازه ندهنــد اینگونــه
تیراندازیهــای در مراســمها صــورت گیــرد.
فرمانـده پلیـس آگاهـی لرسـتان بابیـان اینکه مـا بهعنـوان نیروی
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انتظامـی بـا دارندگان سلاحهای گـرم برخـورد کردهایـم ،گفت :ما
در آینـده نیـز بـا اینگونه افـراد برخـورد خواهیـم کرد.
رئیــس پلیــس آگاهــی لرســتان اضافــه کــرد :دارنــدگان ســاح
گــرم بداننــد کــه حتــی اگــر بــا ســاح مجــوز دار تیرانــدازی کننــد
بــه دلیــل غیرمجــاز و غیرقانونــی بــودن ایــن تیراندازیهــا بــا ایــن
افــراد برابــر قانــون برخــورد خواهیــم کــرد.
ســرهنگ نظــری بابیــان اینکــه بــرای دارنــدگان ســاح گرمــی
کــه تیرانــدازی غیرقانونــی دارنــد تشــکیل پرونــده خواهیــم داد،
افــزود :پرونــده دارنــدگان ســاح گــرم را برابــر قانــون در اختیــار
مراجــع قضایــی قــرار میدهیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پیشــگیری ازاینگونــه تیراندازیهــا
امــری مهــم اســت ،عنــوان کــرد :امیدواریــم مــردم کمــک کننــد
کــه ایــن رســم غلــط در اســتان لرســتان برچیــده شــود.
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lخطر در گوش ه تاالرهای عروسی
رئیــس کمیســیون قضایــی مجلــس شــورای اســامی در بخــش
دیگــری از ســخنانش بــا تاکیــد بــر لــزوم فرهنــگ ســازی در
ایــن زمینــه یــادآور مــی شــود :ممکــن اســت مــردم احســاس
میکننــد کــه ایــن موضــوع جــرم نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه
تیراندازیهــا زیــاد شــده حتــی گاهــی ممکــن اســت مســئوالن
مبــارزه بــا جرائــم نیــز عــادی بــودن ایــن موضــوع برایشــان
مشــتبه شــود.
ملکشــاهی بابیــان اینکــه در خیلــی از اســتانهای کشــور درزمینــه
تیرانــدازی خیلــی ســختگیری میکننــد گفــت :در برخــی
اســتانها هــم بــا توجــه بــه اینکــه ایــن امــر فراوانــی دارد از
دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی میخواهیــم کــه بهطــور
حتــم در ایــن زمینــه ورود داشــته باشــند.

مخالفتکارشناسانواصرارمسئوالن/ناهارخورانظرفیتتلهکابینندارد
زهرابهرامی

پــس از موافقــت ســازمان جنگلهــا
بــا احــداث تلهکابیــن در محــور
نهارخــوران ،اماواگرهــا و مخالفتهــای
بســیاری از ســوی کارشناســان مطــرح
شــد امــا مدیریــت شــهری همچنــان
اصــرار بــر اجــرای آن دارد.

بیشــتر از یــک دهــه قبــل بــود کــه طــرح «گــرگان  »۱۴ +مطــرح
شــد .طرحــی کــه  ۱۴پــروژه عمرانــی ازجملــه تلهکابیــن ،المــان
میــدان بســیج ،پارکینــگ طبقاتــی و  ...را در دل خــود جــایداده بود
تــا بــه قــول طراحــان آن زمینهســاز تحــول و توســعه در مرکــز
اســتان باشــد.
در ایــن مــدت تقریب ـ ًا تمــام  ۱۴پــروژه عمرانــی بــا اماواگرهــای
بســیاری روبــرو بودنــد امــا مدیریــت شــهری گــرگان تــاش کــرد
تــا از موضــع خــود بــرای اجــرای آنهــا کوتــاه نیایــد.
تلهکابیــن گــرگان نیــز در لیســت ایــن  ۱۴پــروژه عمرانــی قــرار
داشــت و بــا کلنــگ زنــی چندبــاره و انتخــاب پیمانــکار هــم
نتوانســت وارد فــاز اجرایــی شــود تــا اینکــه اواخــر خردادماه امســال
شــهردار گــرگان از اجــرای تلهکابیــن و شــهربازی مــدرن در
گــرگان خبــر داد.
در فاصلــه کمتــر از  ۵۰روز پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری
گــرگان آغــاز فــاز اجرایــی تلهکابیــن نهارخــوران را منتشــر کــرد و
در بنرهــای نصبشــده در ســطح شــهر حکایــت از آغــاز عملیــات
اجرایــی پــروژه تلهکابینــی م ـیداد کــه  ۱۰ســال بــود بــه مقصــد
نرســیده بــود.
lشورا و شهرداری گرگان پاسخگو نبود
حــاال دو مــاه از انتشــار ایــن خبــر گذشــته اســت و همچنــان
اماواگرهــا و ابهامــات بســیاری در خصــوص محــل اجــرا و آغــاز
عملیــات اجرایــی و  ...تلهکابیــن گــرگان وجــود دارد .شــورا
و شــهرداری گــرگان بهعنــوان متولــی اصلــی ایــن پــروژه
میتوانســتند ابهامــات مطرحشــده را پاســخ دهنــد .تــاش
خبرنــگار مهــر بــا پاســخگو نبــودن شــهردار و رئیــس شــورای
شــهر گــرگان بینتیجــه مانــد تــا ابهامــات همچنــان بــه قــوت
خــود باقــی باشــد.
شــاید مدیــرکل منابــع طبیعــی پــس از مدیریــت شــهری
مناســبترین گزینــهای بــود کــه میتوانســت پاســخگوی
ابهامــات در خصــوص اجــرای تلهکابیــن گــرگان باشــد .ابوطالــب
قزلســفلو بــه پاســخ کوتــاه بســنده کــرد وگفــت :ســازمان
جنگلهــا بــا اجــرای تلهکابیــن گــرگان موافقــت کــرده اســت.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان افــزود:

اگــر مطالعــات فنــی جــواب دهــد بــا رعایــت ضوابــط ســایر
دســتگاههای اجرایــی ،ســازمان جنگلهــا بــا اجــرای ایــن پــروژه
در گــرگان موافــق اســت.
خبــر منتشــره از ســوی مدیریــت شــهری (شــهرداری گــرگان) در
خصــوص آغــاز عملیــات اجرایــی تلهکابیــن گــرگان بــا پاســخ
کوتــاه امــا صریــح مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان کام ـ ً
ا زیــر
ســؤال رفــت چراکــه نشــان م ـیداد ایــن پــروژه پــس از گذشــت
 ۱۰ســال مطالعــات فنــی و مجــوز الزم از ســایر دســتگاههای
اجرایــی را نــدارد.
lتلهکابین به درد نهارخوران نمیخورد
سـازمان حفاظـت از محیطزیسـت یکـی از دسـتگاههای اجرایـی
اسـتان اسـت که در صورت مناسـب بـودن مطالعات فنـی تلهکابین
گـرگان باید نظر نهایی خـود را اعالم کند ،در شـرایطی که مطالعات
فنی این پروژه تمام نشـده رفتن به سـراغ مسـئوالن محیطزیسـت
گلسـتان کمـی زودهنـگام بود ازایـنرو نظر کارشناسـان ایـن حوزه
را جویـا شـدیم و یـک دکتـری محیطزیسـت دراینبـاره گفـت:
نهارخـوران تنهـا تفرجـگاه شـهر گـرگان نیسـت و باید فشـارها از
دوش آن برداشـته شود.
مــزدک دربیکــی تأکیــد کــرد :بایــد بــار گردشــگری از دوش
نهارخــوران برداشــته شــود و بــا فراهــم شــدن زیرســاختها بــه
ســمت هــزار پیــچ و النگــدره ســوق داده شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :مطالعــات  ۱۰ســال قبــل گویــای این

موضــوع اســت که ســامت اکوسیســتم پــارک جنگلــی نهارخوران
از بیــن رفتــه و بــه یــک پــارک شــهری مــرده تبدیلشــده کــه
قابلیــت احیــاء نــدارد.
وی بابیــان اینکــه تمــام برنامههــای فرهنگــی ،هنــری و
نمایشــگاهی گــرگان بــه ســمت نهارخــوران ســوق داده میشــود،
ادامــه داد :بــا تخریــب تلهکابیــن گــرگان کاری نــدارم مــن بــا
فلســفه اجــرای هتــل و تلهکابیــن در نهارخــوران مخالفــم.
بهصراحــت اعــام میکنــم پــروژه تلهکابیــن بحــث حاشــیهای
اســت و فکــر میکنــم تلهکابیــن و پروژههــای بهاصطــاح
گردشــگری در مناطقــی ماننــد نهارخــوران برنامهای بــرای تصرف
زمینهــای ملــی اســتاین پژوهشــگر حــوزه محیطزیســت
بــا تأکیــد بــر اینکــه تلهکابیــن بــه درد نهارخــوران نمیخــورد،
بــه دالیــل مخالفــت خــود اشــاره و تصریــح کــرد :نهارخــوران
گنجایــش اینهمــه ســرمایهگذاری را نــدارد بهعــاوه اینکــه
در مقصدهــای گردشــگری و مناطــق طبیعــی و تاریخی ،ســامت
مقصــد ازنظــر محیطــی ،فرهنگــی و اجتماعــی حائــز اهمیــت
اســت .ســؤال اینجاســت گردشــگر قــرار اســت چــه تجرب ـهای را
در تلهکابیــن کســب کنــد؟
وی خاطرنشــان کــرد :بهصراحــت اعــام میکنــم پــروژه
تلهکابیــن بحــث حاشــیهای اســت و فکــر میکنــم تلهکابیــن
و پروژههــای بهاصطــاح گردشــگری در مناطقــی ماننــد
نهارخــوران برنامــهای بــرای تصــرف زمینهــای ملــی اســت.
دربیکــی اضافــه کــرد :برنامههــای پنجســاله گذشــته و
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تجربههــای مــا نشــان میدهــد وقتــی مجــوزی صــادر میشــود
چــون نظــارت کافــی توســط دســتگاههای دولتــی وجــود نــدارد
درنهایــت بــه تصــرف زمینهــای ملــی منجــر میشــود.
وی متذکــر شــد :بــر روی جزییــات طــرح بحــث نمیکنــم بــه
ایــن دلیــل کــه ســه طــرح متفــاوت از تلهکابیــن دیــده و دقیقــا
هــم نمیدانــم کدامیــک قــرار اســت اجــرا شــود امــا اگــر
تلهکابیــن گــرگان کمتریــن خســارت راهــم داشــته باشــد بــا
اجــرای آن مخالفــم؛ هــم بــا تلهکابیــن و همســاخت هتــل پنــج
ســتاره در نهارخــوران.
درحالیکــه ایــن اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر محیطزیســت
اجــرای تلهکابیــن را بهانــهای بــرای تصــرف اراضــی ملــی در
ناهــار خــوران میدانــد و بــا صراحــت بــا اجــرای آن مخالــف
اســت امــا اجــرای ایــن پــروژه موافقانــی هــم دارد.
lخســارت ســنگین گردشــگری بیبرنامــه بــه
نهارخــوران
مشــاور طــرح پــارک جنگلــی نهارخــوران کــه از موافقــان اجــرای
ایــن پــروژه اســت ،اظهــار کــرد :در ســند آمایــش اســتان،
محورهــای توســعه گلســتان بــر کشــاورزی ،صنعت و گردشــگری
تعریفشــده اســت؛ اگــر قــرار اســت گردشــگری را توســعه دهیــم
بایــد زیرســاختها توســعه دهیــم.
صفرعلــی خواجــه کــه ســابقه مدیرکلــی منابــع طبیعــی گلســتان
را هــم دارد ،افــزود :گلســتان دارای پتانســیلهای بســیاری در
گردشــگری اســت و رویکــرد مــردم بــه طبیعــت بــه دالیــل
مختلــف ازجملــه تغییــر اقلیــم و گرمایــش قابلتوجــه مناطــق
جلگــهای و رفــاه نســبی در حــال افزایــش اســت.
وی بابیـان اینکه نمیتوانیم این خواسـته مردمی را رهـا کنیم ،ادامه
داد :گردشـگری غیررسـمی و بیبرنامـه خسـارتهای زیـادی را به
نهارخـوران و دیگـر مناطق جنگلی اسـتان وارد کرده اسـت.
مدیــرکل اســبق منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان اضافــه
کــرد :نهارخــوران هماکنــون بــا یــک فشــار ســنگین گردشــگری
گســترده مواجــه اســت و ســازمان جنگلهــا بهعنــوان متولــی
احــداث پارکهــای جنگلــی در ایــن حــوزه مســئولیت دارد.
وی تصریــح کــرد :بــه دلیــل خســارت ســنگین گردشــگری
بیبرنامــه بــه ســراغ ســاماندهی پــارک جنگلــی نهارخــوران رفتــه
و بــرای  ۶۰۰هکتــار از جنــگل نهارخــوران طــرح تهیــه شــد کــه
هماکنــون در مراحــل نهایــی اســت.
خواجــه بابیــان اینکــه  ۴۰۰هکتــار از ایــن طــرح حفاظتــی اســت،
خاطرنشــان کــرد :تلهکابیــن یکــی از موضوعاتــی اســت کــه
در زون گردشــگری  ۵۴هکتــاری پــارک جنگــی نهارخــوران
دیدهشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه بــا ایــن طــرح قــرار اســت فشــار بــر طبیعــت
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نهارخــوران را ســاماندهی کنیــم ،گفــت :تنهــا  ۱۲درصــد از ایــن
طــرح تفرجــی اســت و اصالــت بــا حفاظــت نهارخــوران اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هنــر مــا در ایــن اســت کــه از طبیعــت
در حــد تحمــل آن اســتفاده کنیــم ،بیــان کــرد :اجــرای تلهکابیــن
در هــزار پیــچ بــه دلیــل وجــود درختــان ســوزنیبرگ و دســت
کاشــت و گــرم بــودن آن قابلاجــرا نیســت ،از ســوی دیگــر در
حــال حاضــر فشــار اصلــی بــر روی پنــج هکتــار از نهارخــوران
اســت و تــاش داریــم بــا فراهــم کــردن زیرســاختها در زون
تفرجــی بــه توســعه پایــدار آن کمــک کنیــم.
خواجـه ادامـه داد :تلهکابیـن گـرگان درگذشـته طـرح مطالعاتـی و
مجـوز الزم از سـازمان جنگلهـا را نداشـت و سـازمان جنگلهـا
بهعنـوان متولـی در بازدید و بررسـی نهایـی تلهکابین را در راسـتای
اهـداف و کتابچـه طـرح دانسـت و بـا اجـرای آن موافقـت کرد.
وی بــه جزییــات آن نیــز اشــاره و تصریــح کــرد :مســیرهای
پیشبینیشــده قبلــی بــه دلیــل پائیــن بــودن مقصــد مناســب
نبــود و در جانمایــی جدیــد در ارتفــاع یــک هــزار متــری و
بهمــوازات تپــه نورالشــهدا کــه دارای پوشــش گیاهــی کــم و
خســارت حداقلــی اســت ،ایــن پــروژه اجــرا میشــود.
وی متذکــر شــد :بــرای ریشــهکن کــردن فقــر و بیــکاری
وظیفهداریــم بــه ســمت توســعه و آنهــم توســعه پایــدار کــه
بــا نــگاه درســت بــه اقتصــاد ،معیشــت ،طبیعــت و  ...زندگــی
مــردم را بهبــود ببخشــد حرکــت کنیــم و تلهکابیــن یکــی از
زیرســاختهای گردشــگری اســت کــه میتوانــد مــا را در ایــن
مســیر توســعه قــرار دهــد.
lچالش بزرگ نگاه سنتی به گردشگری گلستان
ایــن کارشــناس معتقــد اســت گردشــگری بیبرنامــه خســارت
زیــادی را بــر عرصههــای طبیعــی گلســتان وارد کــرده امــا از
تلهکابیــن بهعنــوان زیرســاختی بــرای توســعه گردشــگری
نــام میبــرد ،نگاهــی کــه بــا نــگاه کارشناســان حــوزه میــراث
فرهنگــی و گردشــگری همســو نیســت.
یــک کارشــناس حــوزه گردشــگری دراینبــاره گفــت :متأســفانه
جــو گردشــگری اســتان بر یــک نگــرش ســنتی بــا الگوبــرداری از
اســتانهای مجــاور اســتوار اســت کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان
چالشــی بــزرگ نــام بــرد.
متأســفانه جــو گردشــگری اســتان بــر یــک نگــرش ســنتی بــا
الگوبــرداری از اســتانهای مجــاور اســتوار اســت کــه مــی تــوان
از آن بــه عنــوان چالشــی بــزرگ نــام بردمهــدی ســقایی افــزود:
الگوبرداریهــای ســنتی گلســتان باعــث شــده همیشــه بــه دنبــال
پروژههــای حجیــم و بــزرگ باشــیم و هــرگاه صحبــت از توســعه
گردشــگری بــه میــان آمــده ایــده احــداث تلهکابیــن را مطــرح
کنیــم و ایــن موضــوع تنهــا مختــص گــرگان نیســت بلکــه بــا این

نــگاه در ســایر شــهرهای اســتان ماننــد بندرگــز و علیآبــاد هــم
مواجــه هســتیم.
وی ادامــه داد :مــا در جــذب گردشــگر و ضریــب مانــدگاری
مســافر بــا چالشهــای جــدی مواجــه هســتیم و اگــر بــه کلیــت
گردشــگری اســتان نــگاه کنیــم همچنان بــا ارائــه آمارهــای کالن
جــذب گردشــگر درگذشــته مواجــه هســتیم.
بــه گفتــه وی در آمارهــای ارائهشــده تعــداد گردشــگران گلســتانی
 ۱۰میلیــون نفــر و تقریبــ ًا معــادل نصــف گردشــگران اســتان
مازنــدران اعالمشــده درحالیکــه مــا تغییــر و تحولــی در اســتان
در ایــن حــوزه شــاهد نیســتیم.
وی بابیــان اینکــه بــازار هــدف تلهکابیــن گردشــگران داخلــی
اســت ،تصریــح کــرد :گردشــگری داخلــی بــه تلهکابیــن نیــاز
نــدارد بلکــه بــه یــک جذابیــت خــاص نیــاز دارد تــا بتوانــد ضریــب
مانــدگاری مســافر در اســتان را افزایــش دهــد.
ســقایی تأکیــد کــرد :مرکــز اســتان همچنــان بــه گردشــگری انبوه
فکــر میکنــد و خواســتار اجــرای تلهکابیــن و پروژههــای بــزرگ
ماننــد هتــل پنــج ســتاره و  ...اســت درحالیکــه دنیــا خیلــی وقــت
قبــل از ایــن نــگاه عبــور کــرده و بــه کســبوکارهای کوچــک
رســیده اســت.
وی بابیان اینکه متأسـفانه هنوز نگاه درسـتی به گردشـگری استان
نداریـم ،خاطرنشـان کرد :ایـن نگاه حاصل یک شـرایط ویژه اسـت
چراکـه نه مـردم جامعه میخواهند گردشـگری اسـتان توسـعه پیدا
کند و نه مسـئوالن به گردشـگری اعتنایـی دارند.
ایــن کارشــناس حــوزه گردشــگری بــا تأکیــد بــر اینکــه تلهکابیــن
نمیتوانــد عامــل توســعه گردشــگری مرکــز اســتان باشــد ،بیــان
کــرد :تلهکابیــن یــک جاذبــه مکمــل اســت و تنهــا زمانــی
میتوانــد در توســعه مؤثــر باشــد کــه جاذبــه اصلــی مــا کارکــرد
درســتی داشــته باشــد .بهعنوانمثــال مشــهد دارای جاذبــه اصلــی
گردشــگری (زیــارت و مذهبــی) اســت و در کنــار آن جاذبــه مکمل
بازارهــای بــزرگ (المــاس شــرق و ).ســاخته میشــود.
ســقایی بــا تأکیــد بــر اینکــه الگوهــای گردشــگری مرکــز اســتان
ضعیــف اســت ،گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای گردشــگری
گلســتان ارزش اقتصــادی قائــل نیســتیم و هنــوز یــک ظرفیــت
ســنجی مناســب از قابلیتهــای گردشــگری گــرگان نداشــتهایم
کــه بتوانیــم بــر مبنــای آن برنامهریــزی داشــته باشــیم ازای ـنرو
بــه ســراغ دم دســتترین ایدههــا و ســاخت تلهکابیــن در مرکــز
اســتان میرویــم.
نگاههــای کارشناســانه و فنــی بــه تلهکابیــن گــرگان اماواگرهــای
بســیاری را رقــمزده امــا مســئوالن و مدیریــت شــهری مرکــز
اســتان پــس از یــک دهــه همچنــان بــر اجــرای آن اصــرار دارنــد
و بــه نظــر میرســد تغییــر نگاههــای ســنتی بــه گردشــگری
و انجــام مطالعــات ظرفیــت ســنجی از محورهــا و مقاصــد
گردشــگری گــرگان میتوانــد راهــکار مناســبی بــرای توســعه
صنعــت گردشــگری آن باشــد.
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محمدحسین
عابدی

چــادری کوچــک کنــار یــک پــارک
تمــام زندگــی خانــواده ای اســت که در
آن شــب را بــه صبــح برســانند و هــر
لحظــه بــه فکــر ایــن باشــند کــه چــه
زمانــی قــرار اســت از گرســنگی بــه
خــط پایــان برســند یــا ســرما امانشــان
ندهــد.

خبــر تلــخ بــود؛ خانــواده شــاهرودی بــی خانمــان بــرای گــذران
شــب در چــادری بــه پــارک تفریحــی آبشــار منتقل شــده انــد آن
هــم در ســرمای منجمــد کننــده ش ـبهای پائیــزی ایــن شــهر
کوهپایــهای  ...همــه چیــز از یــک عکــس شــروع شــد وقتــی
عبدالمحمــد رضائیــان خبرنــگار و همــکار مــا بــا اطــاع یافتــن از
وضعیــت ایــن خانــواده شــریف شــاهرودی توســط مدیــر مدرســه
فرزنــد خانــواده خــود را بــه پــارک آبشــار مــی رســاند ،آنجــا کــه
ایــن روزهــا مامنــی بــرای امیرحســین  ۱۰ســاله و هســتی هفــت
ســاله اســت.
lخوان اول سرما
پــارک آبشــار شــاهرود از روز ســوم مهرمــاه جــاری مامــن خانواده
ای شــده اســت کــه بــه دلیــل عمــل پیونــد کبــد سرپرســت
خانــوار و عــدم توانایــی پرداخــت رهــن و اجــاره منــزل ،در چادری
ســه متــر مربعــی زندگــی مــی کننــد و در ایــن شــب هــای ســرد
ســال تکــه پارچــه ای حائــل میــان آنهــا و آســمان شــبهای
شــاهرود اســت.
دو قدمــی مانــده بــه ســرویس هــای بهداشــتی مجموعــه آبشــار
شــاهرود ،چــادری آبــی و قرمــز توجــه را جلــب مــی کنــد کمــی
نزدیــک تــر کــه مــی روی بنــد رختــی کــه از ســرما از آن بخــار
بلنــد مــی شــود ،گــواه جریــان داشــتن زندگــی در زیــر ایــن چادر
نــازک مــی دهــد آن هــم بــی پنــاه ،بــی سرپرســت ،آن هــم در
شـبهایی کــه بعضــا بــه چهــار درجــه بــاالی صفــر مــی رســد
و در ایــن بیــن امــا مســئوالن شهرســتانی و اســتانی در خــواب
هســتند.
چنــد متــری مانــده بــه چــادر ،مــادر خانــواده بیــرون مــی آیــد
زنــی ســی و چنــد ســاله کــه بــا فشــار عضــات کتــف ،دو ســر
شــانه اش را بــه بــاال مــی کشــد شــاید بــرای ایــن اســت لــرزه
افتــاده بــر تنــش نمایــان نشــود لرزشــی از ســرمای نیمــه شــب
شــاهرود آن هــم در شــبی کــه همــه در آغــوش گــرم خانــواده
میهمــان بخــاری و شــوفاژ هســتند و بســیاری در ســفره اطعــام
شــب پنجــم محــرم ،میهمــان  ...امــا اینجــا میهمانــی از جنــس
دیگــری اســت.
بــا همــان حــال بــه مــا خــوش آمــد مــی گویــد دو کودکــش در
چــادر خوابنــد و بــرای فــردای مدرســه خــود را آمــاده مــی کننــد
پســرک در ابتــدا ســری نشــان مــی دهد امــا شــرم امانــش را می
بــرد و بــه کنــار خواهــر مــی رود تــا شــاید مــا کمتــر او را ببینیــم
آن هــم در عنفــوان نونهالــی کــه تــا صــدای دو رگــه و جــوش
غــرور جوانــی چنــد ســالی فرصــت دارد.
lخوان دوم ترس
بــا ایــن بانــوی شــاهرودی کــم کــم ســرگفتگو را بــاز مــی کنیــم
مــی گویــد تــرس هــای فراوانــی دارم نخســتین آنهــا ایــن اســت
کــه شــوهرم خدایــی نکــرده فــوت کنــد او را بــه تازگــی مــورد
عمــل پیونــد کبــد قــرار داده ایــم ،پیونــدی کــه از جســد فــردی
صــورت گرفــت و تمــام هزینــه هایــش را مجبــور شــدیم پرداخت
کنیــم شــوهرم هپاتیــت هــم دارد او زمانــی کــه تصــادف کــرد و
نیــاز بــه خــون داشــت هپاتیــت گرفــت اینهــا را بــه برونشــیت

ریــه و پروســتات هــم بیافزائیــد تا کلکســیون تــرس هایــم کامل
شــود آن وقــت ببینیــد مــن حــق دارم بترســم یــا خیــر...
دومیــن ترســم امــا اینجاســت در ایــن چــادر ســه متــری کوچــک
کــه از یــک ســو محافــظ خوبــی بــرای گرمــای گاز پیــک نیکــی
نیســت ازســوی دیگــر کافــی اســت لحظــه ای بــا روشــن بــودن
ایــن گاز بــه خــواب فــرو برویــم و دیگــر همــه چیــز تمــام شــود
ایــن تــرس دوم مــن اســت کــه ایــن جــا بــا دو کــودک تنهــا
هســتم ســرپناهم همیــن چــادر اســت و بــس ،اگــر بــاران بیایــد
نمــی دانــم بایــد چــه کنــم ش ـبها هــم از ســرما نمــی توانیــم
بخوابیــم مجبــورم بــرای روشــن کــردن گاز ،یکــی از درزهــای
چــادر را بــاز بگــذارم امــا ســرما آنقــدر پــر زور اســت کــه بــر گرما
غلبــه مــی کنــد.
تــرس دیگــرم از آتــش ســوزی ایــن چــادر اســت امــا از ناامنــی
خیلــی نمــی ترســم در کل اینجــا مکانــی امــن اســت و از آن
لحــاظ اطمینانــی دارم هرچنــد شــاید ایــن اطمینــان کاذب باشــد
امــا شــبها پســرم هســت او دیگــر بــزرگ شــده و مراقبمــان
اســت امــا بیشــترین ترســم هــم مــی توانــد از جانــب او باشــد
چــرا کــه یکبــار مــی گفــت «مــادر بیــا گاز را بــاز کنیــم و بخوابیم
و صبــح همــه چیــز تمــام »...مــن از حرفــش مــی ترســم هــر
شــب بــا تــرس بــه خــواب مــی روم در هــر حــال نونهــال اســت
و غــرور دارد.
lخوان سوم بیماری
کمـی صحبت به درازا می کشـد و ایـن بانوی شـاهرودی با آوردن
مدارک پزشـکی خود و همسـرش کلکسـیونی از بیماری را جلوی
چشـمانمان قطـار مـی کند شـوهرش علاوه بـر پیوند کبـد دچار
بیمـاری کلیـوی ،تنفسـی و پروسـتات نیز اسـت و خـودش هم با
بیماری دسـت و پنجه نـرم می کند که در سـرما اوج مـی گیرد اما
بـا صبـوری می گویـد :اگر بـه من فقـط یک خانـه بدهنـد ،خودم
کار مـی کنـم و خرجم را در مـی آورم.
مــن بارهــا گفتــه ام پــول نمــی خواهــم مــن فقــط منزلــی مــی
خواهــم تــا در آن زندگــی کنــم خــودم کار مــی کنــم و خــرج
زندگــی ام را مــی دهــم مگــر مــدت هــا زندگیمــان بــر همیــن
منــوال نبــود؟ در خانــه ای کرایــه ای زندگــی مــی کــردم شــوهرم
یخچــال ســاز بــود و مــن در خانــه مــردم کار میکــردم و بــرای
هــر روز  ۲۵تــا ۳۰هــزار تومــان درآمــد داشــتم امــا صاحــب خانــه
بــرای تعمیــر منزلــش بــه یکبــاره خواســتار رهــن ســنگینی شــد

کــه در توانــم نبــود آنــرا پرداخــت کنــم.
متاســفانه شــوهرم بــه علــت بیمــاری بــا مشــکالت عدیــده ای
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد ،قرصهایــی مــی خــورد کــه
تمــام موهایــش را ســفید کــرده انــد ،هــر بســته آن ۴۰۰هــزار
تومــان هزینــه دارنــد و هنــگام راه رفتــن از مجــاری اداری خــون
دفــع مــی کنــد ،ایــن وضعیتــی اســت کــه او را زمیــن گیــر کــرده
اســت و مــن مانــده ام اگــر مــن را تنهــا بگــذارد و بــرود ،تکلیفــم
چــه مــی شــود ایــن روزهــا در گــرگان بســتری اســت ،منــزل
پــدرم ،چــون مــن اهــل آنجــا هســتم و اگــر مدرســه و درس بچه
هــا و همچنیــن کار رو زندگــی مــان درشــاهرود نبــود ،امــروز بــه
آنجــا مــی رفتــم امــا اینجــا ریشــه خانــواده مــن دوانیــده شــده،
کجــا بگــذارم و بــروم؟ فرزندانــم اینجــا درس مــی خواننــد نمــی
توانــم بــه ایــن راحتــی بــروم.
lخوان چهارم مسئوالن در خواب
از او مــی پرســم مســئوالن شهرســتانی تــا کنــون برایــت چــه
کــرده انــد و بــا دلــی پــر و مسلســل وار مــی گویــد :هیــچ  ...اولین
مســئولی کــه بــه اینجــا آمــد شــخص فرمانــدار بــود ایشــان بــا
ابــراز همــدردی بــا محبت برخــورد کردنــد و شــبانه به بهزیســتی
تمــاس گرفتنــد امــا رئیــس بهزیســتی حاضــر نشــد از شــبش
بگــذرد و بــه اینجــا بیایــد و وضعیــت مــرا ببینــد و در نهایــت
فرمانــدار قــول همــکاری داد و رفــت.
صبحــش از بهزیســتی آمدنــد آن هــم وقتــی کــه خــوب آفتــاب،
همــه جــا را گــرم کــرده بــود وضعیتــم را دیدنــد و گفتنــد ایــن
۱۰۰هــزار تومــان را بگیــر مقــداری هــم بدهــکاری در بــازار
داری کــه آن را هــم مــی دهیــم امــا چــون تحــت پوشــش کمیته
امداد هســتی دیگــر کاری نمــی توانیــم برایتــان انجام دهیــم و ...
رفتنــد از آنهــا تشــکر مــی کنــم امــا بــه واقــع نمــی دانــم بــا ایــن
۱۰۰هــزار تومــان بایــد چــکار کنــم؟ در ایــن بیــن امــا مــددکارم
بــه مــن پیشــنهاد جمــع کــردن وســایل و رفتــن بــه گــرگان را
مــی دهــد کــه آن هــم نــه برایــم عملــی اســت و نــه مــی توانــم
بــا ایــن ۱۰۰هــزار تومــان آنــرا عملــی کنــم مــن هــم زنــم ،غرور
دارم چــرا بایــد بــا ســری افتــاده بعــد از ایــن همــه ســال بــه خانه
پــدرم بازگــردم و ســربار شــوم .شــوهرم آنجــا ســربار اســت و مــن
دیگــر نمــی خواهــم اضافــه شــوم.
مســئوالن کمیتــه امــداد کــه دیگــر هیــچ ...چــرا کــه پیشــنهاد
پنــج میلیــون تومــان وام بــدون ســود و ۱۰میلیــون تومــان
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تســهیالت بــا ســود ۱۸درصــد شــان را نپذیرفتــم آن هــم بــه این
دلیــل کــه در بانــک یکــی از کارکنــان بــه مــن گفــت «تــو بــا
ایــن وضعیــت چگونــه مــی خواهــی از پــس ماهانــه  ۵۰۰هــزار
تومــان قســط و ۱۸درصــد ســود برآیــی» و هــر چــه فکــر کــردم
دیــدم درســت مــی گویــد و آنــرا نپذیرفتــم چــرا کــه نمــی توانــم
ایــن کار را صــورت دهــم.
lخوان پنجم گرسنگی
دیگــر مشــکل ایــن بانــو و خانــواده اش تهیــه غذاســت آنهــا
هیــچ چیــز در چادرشــان ندارنــد جــز یــک گاز پیــک نیــک و یک
قابلمــه خالــی از او دربــاره غــذا مــی پرســم و در نخســتین واکنش
مــی گویــد ،خــدا مــی رســاند امــا بایــد بگویــم کــه گرســنگی از
همــان ابتــدا بدجــور ذهنــم را مشــغول کــرده بــود خوشــبختانه
مــردم خیلــی بــه مــن کمــک مــی کننــد دیــروز خانمــی خبرنگار
برایــم گوشــت ،مــرغ ،مــوز ،مدادرنگــی ،دفتــر نقاشــی و  ...آورد
روزی دیگــر غذایــی نــذری خــوردم و بــا هرلقمــه آن اشــک مــی
ریختــم امــا در نهایــت از امــام حســین(ع) مــی خواهــم کــه بچــه
هایــم ســر گرســنه زمیــن نگذارنــد.
بــرای ایــن موضــوع بــه فرمانــداری رفتــم موضــوع را به یکــی از
کارکنــان گفتــم و او گفــت بــه بهزیســتی و کمیتــه امــداد زنــگ
مــی زنــم تــا برایــت غــذا بیاورنــد یکــروز بــرای غــذا پیــاده از
اینجــا تــا کمیتــه امــداد شــاهرود رفتــم آن هــم در حالــی کــه
دختــر مــدام بــه مــن مــی گفــت خســته شــدم ام (مســافت
تقریبــی هفــت کیلومتــر) و از آنجــا وقتــی بــه مــن گفتنــد تــورا
بــه خیریــه ای معرفــی مــی کنیــم مســافت بســیار زیــادی را تــا
آن خیریــه رفتــم امــا دیــدم کــه ایــن خیریــه مــاه هاســت تعطیل
شــده و آن کارمنــد عزیــز حتــی ایــن موضــوع را نمــی دانــد یکبار
دیگــر تــا مدرســه دختــرم پیــاده بازگشــتیم و در آن روز تمــام
پاهــای دختــرم درد مــی کردنــد چــرا کــه بــه دلیــل بیمــاری نمی
توانــم او را در آغــوش بگیــرم درســت یــادم هســت از فرمانــداری
تــا بهارســتان را پیــاده رفتــم (مســافتی برابر شــش کلیومتــر) و در
نهایــت آن روز بــدون غــذا بــه ســر نقطــه اول بازگشــتم.
کارمنــد شــریف فرمانــداری مــرا بــه بهزیســتی پــاس داد و قــرار
شــد فــردی برایمــان غــذا بیــارود مــا منتظــر غــذا بودیــم کــه
دیدیــم خودرویــی ایســتاد و فــردی بــا عصبانیــت گفــت اینجــا
چــه کار مــی کنــی؟ انــگار همــه را بــه زحمــت انداختــه ام مــن
هــم ترســیدم گفــت برایتــان نــان آوردم امــا تــا پایــان گفتگــو
نــان را هــم بــه مــا نــداد و دســت آخــر ۱۰هــزار تومــان بمــن داد
و گفــت بــا آن پنیــر بخریــد و بخوریــد آن هــم وقتــی کــه کارمند
فرمانــداری بــه مــن قــول داده بــود عــاوه بر غــذای گــرم مبلغی
هــم بــه مــن کمــک مــی شــود.
lخوان ششم خانه
خانــه مهمتریــن مشــکل ایــن بانوســت همانطــور کــه خــودش
مــی گویــد :مــن فقــط مــی خواهــم مشــکل منزلــم رفــع شــود
مــن پــول نمــی خواهــم کــه برخــی مســئوالن مــی گوینــد پــول
مفــت بــه دهــان بعضــی هــا مــزه مــی کنــد مــن در صورتــی که
فرزندانــم ســرپناه داشــته باشــند کار مــی کنــم حتــی حاضــرم وام
کــم بهــره بــه مــن بدهنــد و دربرابــر ســفته مــی دهــم مــن حتی
حاضــرم کار کنــم امــا فقیــر نیســتم کــه محتــاج پــول باشــم خدا
مــردم را نگـهدارد بســیار بــه مــن لطــف دارنــد.
مســئوالن امــا دربــاره خانــه مــرا بســیاری آزار مــی دهنــد بهترین
پیشــنهادی کــه بــه مــن شــد ایــن بــود کــه بیــا ۱۰میلیــون
تومــان در بانــک بگــذار تــا برایــت تســهیالت تقاضــا کنیــم و در
روســتایی حوالــی شــاهرود زمینــی مســکونی را بســاز  ...آخــر من
اگــر ۱۰میلیــون تومــان داشــتم کــه پــول پیــش منــزل و یــا رهن
یــک آلونــک مــی دادم دیگــر منــت مســئوالن را نمــی کشــیدم.
مــن توقــع از مــردم نــدارم امــا از مســئوالن دارم کــه برایــم کاری
صــورت دهنــد ،اصــا بــرای مــن نــه بــرای فرزنــدم کاری انجــام
دهنــد پســرم امــروز بــه مــن مــی گویــد« :شــما پــدر و مــادر بدی
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برایمــان هســتید چراکــه مــا امــروز در ایــن حــال و روز ســر مــی
کنیــم» شــرم در صورتــم دویــد وقتــی ایــن را گفــت بــه او گفتــم
مامــان جــان مریضــی اســت و آدم ،یکــروز بــه ســراغت مــی آیــد
نبایــد ناشــکر باشــیم اینها امتحــان الهی اســت امــا حرفــش را زد
و مــن هــم تــا تــه آن را گــوش کــردم و خــم بــه ابــرو نیــاوردم
چــرا کــه راســت مــی گویــد مــن مــادر بــدی هســتم چــرا کــه تا
صبــح لرزیــدن دختر هفــت ســاله ام در ســرما را مــی بینــم و تنها
اشــک مــی ریــزم همیــن و بــس...
 lخوان هفتم جامعه
هفتمیــن خــان درگیــری ایــن بانــوی شــاهرودی بــا جامعــه
اســت بلــه همیــن جامعــه ای کــه از میانــش دســتانی پــر مهــر
بیــرون مــی آیــد مــی توانــد مشــکالت عدیــده ای را نیــز پدیــد
آورد ایــن روزهــا فضــای مجــازی پــر اســت از اظهــار نظــرات
مختلــف بــرای ایــن بانــو و خانــواده اش برخــی مــی گوینــد ،اگــر
پــول نمــی خواهــد چــرا بــه گــرگان نمــی رود برخــی مــی گویند،
بــرای پــول ایــن کار را کــرده و حاضــر اســت فرزندانــش را ســرما
دهــد و از ایــن قبیــل اظهــار نظرهــا امــا خــودش چیــز دیگــری
مــی گویــد.
ایــن روزهــا یــک کــودک و نونهــال در منــزل دارم نمــی دانیــد
چقــدر ســخت اســت صبــح هــا کــه امیرحســین بــه مدرســه می
رود و مــدام بایــد وضعیتمــان را از همشــاگردی هایــش پنهــان
کنــد تــا مبــادا آنهــا بفهمنــد در چــه وضعیتــی زندگــی مــی کنــد
بارهــا بــه مــن مــی گویــد از آبشــار برویــم چــون ســرد اســت امــا
مــن مــی دانــم دلیلــش ایــن اســت کــه نمــی خواهد همکالســی
هایــش یکــروز تصادفــی او را ببیننــد.
آنقــدر مــن را دعــوا مــی کنــد کــه نــرو بیــرون بیــا داخــل چــادر
بنشــین ،تــکان نخــور  ...و تمــام اینهــا بــه دلیــل قضــاوت هایــی
اســت کــه جامعــه برایــم دارنــد آن هــم بــرای مــن ،یــک زن
تنهــا بــدون سرپرســت امــا در نهایــت امیــدم بــه خداونــد اســت
و مردمــی کــه بســیار بــه مــن لطــف دارنــد آنقــدر پیــام هــای
محبــت آمیــز بــه مــن منتقــل مــی شــود کــه مــی خواهم دســت
همــه شــان را بفشــارم.
lتهدید جای یاری رسانی را گرفت
نکتــه دیگــری کــه در پایــان بــا آن روبــرو مــی شــویم را محمــد
رضائیــان ،خبرنــگاری کــه نخســتین بــار از ایــن ســوژه مطلــع
مــی شــود ،یــاد آوری مــی کنــد ،گویــی داســتان ایــن خانــواده
تمامــی نــدارد ،مــی گویــد :ســیل پیــام بــه تلفــن همــراه مــن
دربــاره ایــن خانــواده بســیار جالــب اســت یکــی از دوســتان مــا

از گنبــد تمــاس گرفتــه و گفــت مــن شــبی کــه ایــن داســتان
را فهمیــدم تــا صبــح نخوابیــدم و منتظــر بــودم صبــح شــود تــا
خــودم بــه تلفــن برســانم و نحــوه یــاری رســانی بــه این خانــواده
را بپرســم.
امــا مســئوالن مــا در همیــن شــهر هنــوز خــواب هســتند و قصد
بیــدار شــدن ندارنــد امــروز ســیل کمــک هــای مردمــی بــرای
ایــن خانــواده جــاری مــی شــود امــا ســیل مخالفــت هــا از ســوی
مســئوالنی کــه قصــد دارنــد صــورت مســئله را پــاک کننــد همه
را آزار مــی دهــد.
آخریـن غافـل گیـری توسـط یکـی دیگـر از مسـئوالن رقـم می
خـورد که بـا تهدید ایـن خانـواده به آنهـا گفته بـود با خبرنـگاران
سـخن نگوئیـد اینها به دنبال بـازار گرمی هسـتند ،برویـد از اینجا،
فـردا شـما را نبینیـم  ...خودمـان به شـما کمـک می کنیـم اینجا
نمانیـد  ...گویی این مسـئول عزیز می خواسـته به هـر نوع صورت
مسـئله پاک شـود و ایـن خانـواده دیگر اینجا نباشـد ،دم دسـت ...
جلـوی چشـم مردم...تابداننـد کـه اینجـا همـه چیز تحـت کنترل
اسـت و هیچ مشـکلی وجود نـدارد.
lهوا هنوز سرد است
صحبــت هــا کــه تمــام مــی شــود کــم کــم فرزندانــش بــه مــا
اعتمــاد مــی کننــد وقتــی بــه امیرحســین مــی گویــم اینجــا
زندگــی چقــدر ســخت اســت مــی گویــد خیلــی  ...مــادرش هــم
مــی گویــد :خیلــی عصبانــی اســت از دســت همــه ،حتــی مــی
ترســم او را بــه اداراتــی ماننــد کمیتــه امــداد ببــرم آنجــا داد و
بیــداد راه نینــدازد باالخــره در آســتانه نوجوانــی اســت و غــرور دارد
و آنروز کــه آن آقــای رئیــس  ...مــرا از اتاقــش بیــرون کــرد اگــر
مــی بــود خــدا مــی دانــد چــه مــی شــد.
از او مــی پرســم تنهــا ترســت چیســت و در ایــن محــرم یــک
جملــه بــه امــام حســین(ع) بگــو بــا نگاهــی بــه آســمان مــی
گویــد :تنهــا ترســم ایــن اســت کــه زنــگ بزننــد و بگوینــد
شــوهرت ُمرد...همیــن  ...و مــی خواهــم از امــام حســین(ع)
بخواهــم تــا در شــب شــهادت حضــرت قاســم(ع) بــه دادمــان
برســد تــا از ایــن مهلکــه بیــرون آئیــم.
مهلکــه ای کــه ایــن بانــوی شــاهرودی از آن ســخن مــی گویــد
ملغمــه ای از ســرما ،بیمــاری ،گرفتــاری ،مســئوالن در خــواب،
مــردم مهربــان و چــادری پالســتیکی اســت کــه تنهــا حائــل بین
ایــن خانــواده ســه نفــره و آســمان شــب اســت  ...آســمانی کــه
هوایــش هنــوز ســرد اســت و بــه ســرمایش افــزوده مــی شــود
و آخریــن ســکانس ایــن داســتان هفــت خــان خداحافظــی ایــن
بانــوی شــریف بــا خبرنــگاران مهــر اســت.

چهــار ســال زمــان ســپری شــد کــه البتــه پــروژه تــاالر شــهر در همــان ابتــدا پلمــپ و بــه کمــا
رفــت ،امــا در نهایــت اجــرای خــود را از ســر گرفــت .ایــن تــاالر کــه ویژگیهــای منحصربهفــردی
داشــت یکــی از پروژههــای شــاخص فرهنگــی اردبیــل محســوب میشــود ،پــروژه ای کــه بــا
تاخیــر غیرقابــل توجیــه مواجــه شــده کــه البتــه علــت اصلــی تأخیــر در اجــرای این پــروژه از ســوی
مدیــرکل ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل کمبــود مالــی عنــوان مــی شــود.
کتابخانــه حافظیــه در داشــتن نســخ بســیاری در حــوزه ادبیــات کالســیک ایــران بــا رویکــرد حافــظ
و دیگــر حــوزه هــای ادبــی ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه اهــل اندیشــه و فرهنــگ در ایــن
کتابخانــه بــا گوشــه هــا و زوایــای ادبیــات ایــران آشــنا شــوند.
اکثــر تماشــاچیهای ایــن تئاترهــا اهالــی فرهنــگ و هنــر و شــرکتکنندگان در جشــنواره
تئاتــر بودنــد .یکــی از نــکات جالــب ایــن دوره از جشــنواره نظــم و ترتیــب در برگــزاری اجــرای
نمایشهــا بــود بــه گون ـهای کــه زمانــی کــه درب ســالن بســته میشــد و نمایــش شــروع میشــد
دیگــر اجــازه ورود فــردی بــه ســالن داده نمیشــد.
ایــن روایتــی از محلههــای قدیمــی شــهر کهــن خرمآبــاد اســت ،شــهری کــه در گرداگــرد اثــری
ل گرفتــه و در حاشــیه «گالل» بــه درهای خــرم و آبــاد
شــگرف و ارزشــمند چــون فلکاالفــاک شــک 
تبدیلشــده اســت.
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بــاز مــاه مهــر آمــد و دارا و ســارای
امــروزی نــه تنهــا انــار ندارنــد بلکــه در
حســرت نقــش بســتن تصاویرشــان بر
نوشــت افــزار دانــش آمــوزان ،خانــه
نشــین شــده انــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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«دارا»خانهنشینشد«/سارا»موبایلدارد

جشــن همشــاگردیها در مــاه مهــر شــروع شــد و بزرگتریــن
غایــب کالس درسشــان ،نوشــتافزار و کیفهــای ایرانــی و
محلــی بــا تصاویــر دارا و ســارای خاطــرات کودکــی مــان اســت
کــه همیشــه خــدا ،انــار در دستانشــان نقــش بســته بــود ،گویــا هــر
دو رفــوزه شــده و از تحصیــل بازمانــده انــد.
مــاه مهــر بــا جشــن شــکوفهها در  ۳۱شــهریورماه کلیــد خــورد
و اغلــب نوآموزانــی کــه درراه مدرســههای مازنــدران بودنــد،
کیفهایــی بــا تصاویــر خارجــی بــر دوش داشــتند و اینچنیــن
بــن تنهــا بــه نبــرد بــا داراهــا و ســاراهای زمانــه آمــده انــد و
برخــی بــه رغــم ســن کوچکشــان ،تــا جلــوی مدرســه ،گوشــی
پــدر و مــادر در دستانشــان بــود و بــازی مــی کردنــد.
lسارا موبایل دارد
دارا و ســاراهای دیــروز انــار در دســتان کوچکشــان بــود امــا در
دســتان دارا و ســاراهای امــروز ،تبلــت و موبایل قــرار دارد کــه دور از
چشــم معلمــان در کیــف برخــی از آنــان قرارگرفتــه و آســیبهای
جدیــدی را برایشــان بــه صــدا درآورده اســت.
اسـتفاده برخـی از دانش آمـوزان و کـودکان از تلفن همـراه و تبلت،
در حالی اسـت که هـر رهگـذری بهسـادگی میتواند درراه مدرسـه
تا خانه در دسـت دانـش آموزان از دبسـتانی تا دبیرسـتانی برندهای
مختلـف دسـتگاههای تلفـن همـراه را ببینـد کـه در حـال ارسـال
عکسهـای مختلـف یا بلوتـوث و  ...هسـتند.
دارا و ســارا کــه قــرار بــود برایشــان ســتاد ویــژه تشــکیل شــود و
تصویرشــان روی نوشــتافزارهای کــودکان در مــدارس باشــد،
جایشــان را بــرای همیشــه بــه مــردان عنکبوتــی و زروهــا و بــن
تــن هــای خارجــی دادنــد.
برخــی از کالس اولیهــای مازنــدران کــه بــر روی کیفهــای
مدرسهشــان تصاویــر شــخصیتهای خارجــی نقــش بســته
اســت در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ایــن عکــس چــه شــخصیت
کارتونــی اســت آن را بــا شــور و ذوق خاصــی توضیــح میداننــد
کــه ایــن تصویــر متعلــق بــه انیمیشـنهای خارجــی اســت کــه از
ســیما پخــش میشــود.
شاخوشـانه برندهـای خارجـی در حالـی اسـت کـه حتـی
شـخصیتهای کارتونهای ایرانی ازجمله شکرسـتان نیز نتوانسـته
جذابیت الزم را در روح و احسـاس کـودک حک کند ،بطوریکه حتی
نـام ایـن شـخصیتها بهسـختی در ذهـن کـودکان باقـی میماند
امـا تولیـدات والـت دیزنـی و شـرکتهای فیلمسـازی معتبـر دنیـا
بهسـادگی توانسـته اسـت ذهـن کـودکان ایرانـی را معطـوف بـه
شـخصیتهای خلقشـده خـود سـازد.
lحمایــت از نمادهــای فرهنگــی روی نوشــت
افزارهــای تحصیلــی
ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه نقــش نهادهــای فرهنگــی
در تولیــد نوش ـتافزارهایی بــا نمادهــای محلــی و بومــی اســتان
چیســت و چــرا از ایــن مهــم تاکنــون غفلــت شــده اســت .از
چنــدی پیــش کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجوانــان
مازنــدران باهــدف بهکارگیــری طرحهــا و نمادهــای موجــود در
فرهنــگ مازنــدران بــر روی نوش ـتافزار دانــش آمــوزان ،حمایــت
از هرگونــه طــرح و نمــادی کــه قابلیــت چــاپ روی لوازمالتحریــر
و نوشــتافزار را داشــته باشــند را در دســتور کار قــرار داده اســت.
قاســم عزیــز زاده گرجــی مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری
مازنــدران در ایــن زمینــه میگویــد :ایــن طراحیهــا بایــد
باســلیقه ،عالقــه و نیازهــای دانشآمــوزان و دانشــجویان صــورت
گیــرد و بتوانــد بــا نمونههــای موجــود در بــازار رقابــت کنــد.

گرجــی اظهــار داشــت :همــه طراحــان میتواننــد بــا شــرکت در
ایــن مســابقه و بهکارگیــری ذوق و خالقیــت خــود ایــن نمادهــای
تاریخــی یــا معاصــر را بــرای دفتــر و نوشــتافزار کــودکان و
نوجوانــان و حتــی دانشــجویان ایرانــی طراحی کننــد .آثارباســتانی،
شــخصیتهای تاریخــی ،فرهنگــی و حماســی ،آیینهــا،
ترانههــا ،لباسهــا و تمامــی عناصــری کــه نمایانگــر فرهنــگ و
هویــت اصیــل مازندرانــی باشــد ،میتوانــد دس ـتمایه خلــق ایــن
آثــار قــرار گیــرد.
گرجــی ادامــه داد :هــدف از برگــزاری ایــن فراخــوان تشــویق
خانوادههــای مازنــی بــه اســتفاده از تولیــدات ملــی و خریــد
محصوالتــی اســت کــه بــر روی آن بهجــای نمادهــای خارجــی،
تصاویــر و نمادهایــی مازندرانــی و ایرانــی حکشــده باشــد و پــس
از جمـعآوری و انتخــاب طرحهــای برگزیــده ،بــا تقدیــر از طراحــان
برگزیــده ،دســت بــه تولیــد دفتــر و نوشـتافزار بــا اســتفاده از ایــن
تصاویــر خواهیــم زد.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری مازنــدران افــزود :بســیاری از
مفاهیــم ارزشــمند فرهنگــی ،دینــی و آیینــی از ایــن راه در معرض
دیــد دانشآمــوزان و دانشــجویان مازندرانــی قــرار خواهــد گرفــت.
گرجـی گفـت :در بخـش طراحـی دفتـر ،تصویرسـازی روی جلـد،
صفحههـای داخلی و سـاختار و فرم کلـی دفتـر و در بخش طراحی
نوشـتافزار ،طراحـی فرمی انواع نوشـتافزار و طراحی سـاختاری و
کاربـردی ایـن محصـوالت مـورد ارزیابی قـرار میگیرد.
در حــال حاضــر در فروشــگاههای لوازمالتحریــر بیشــتر
محصــوالت از اجنــاس خارجــی اســت و بــه همیــن علــت هــم
قیمــت آنهــا از محصــوالت مشــابه ایرانــی باالتــر اســت امــا
چــون کیفیــت بهتــری دارنــد مــورد اســتقبال خانوادههــا قــرار
میگیرنــد ،شــاید هــم بعضــی از خانوادههــا لوازمالتحریــر ایرانــی
را بــه خارجــی ترجیــح دهنــد.
یــک مــادر ســاروی کــه بــه همــراه فرزنــدش در جشــن
شــکوفههای ســاری شــرکت کــرده اســت میگویــد :دفترچههــا
و اجناســی کــه روی آن تصاویــر ایرانــی دیــده میشــود ازنظــر
قیمــت نســبت بــه مشــابه خارجــی گرانتــر هســتند درحالیکــه
کیفیــت الزم را ندارنــد.
جمالــی عنــوان کــرد :در خریــد نوشــتافزار و کیــف مدرســه،
بیــش از همــه قیمــت و کیفیــت آن برایمــان مهــم بــود و چنــدان
بــه تصاویــر نقــش بســته روی آن دقتــی نکردهایــم.
صدیقــه جعفــری مــادر نوآمــوز ســاروی نیــز معتقــد اســت :برایــم
مهــم اســت کــه دختــرم از لوازمتحریــر موردعالق ـهاش اســتفاده
کنــد تــا انگیــزه او بــرای یادگیــری بیشــتر شــود امــا الگوهــای

شــخصیت خارجــی کــه بــر روی جلــد ایــن ابــزار اســت بــر تربیت
کــودکان اثــر منفــی دارد و ایــن امــر مــرا بــر ســر دوراهــی قــرار
داده اســت.
فرزنــد ایــن بانــوی ســاروی درحــال بــازی بــا تبلتــی بــود کــه
در دســتش قــرار داشــت و مــادر ادامــه داد :تمــام شــب و روز بــا
گوشــی و تبلــت مشــغول بــازی اســت و امیــدوارم مدرســه ســبب
شــود تــا ایــن کار را تــرک کنــد.
lشخصیت های خشن همکالس دانش آموزان
در حالــی طرحهــای شــخصیتهای کارتونــی خشــونتبار روی
اغلــب لوازمالتحریرهــا و کیفهــای دانــش آمــوزان نقــش بســته
کــه بــه اعتقــاد کارشناســان ،نمادهــای فرهنگــی و محلــی ایــران،
بیانگــر احساســات لطیــف و مهــرورزی هســتند و بایــد تصاویــر و
نمادهــای بومــی بــر روی نوش ـتافزار نقــش بنــدد.
جعفر حسـینی یک کارشـناس ارشـد روانشناسی و مشـاوره خانواده
دربـاره نقـش مهـم لوازمالتحریـر در شـکلگیری ذهنیـت کودکان
و نوجوانـان میگویـد :بـا توجـه بـه اینکـه مخاطبـان نوشـتافزار
بچههـا هسـتند و بیشـترین اوقـات دانشآمـوزان در طـول روزبـه
مدرسـه اختصـاص دارد ما بایـد بـرای تأثیرگذاری مطلـوب بر ذهن
دانشآمـوزان از نمادهـا و تصاویـری اسـتفاده کنیـم کـه همـراه بـا
آموزههـای دینـی و ملـی ما باشـد.
وی ادامــه داد :بایــد بــه رنــگ و طــرح مناســب توجــه زیــادی
نشــان داد؛ چراکــه دانشآمــوزان بــا توجــه بــه عالیــق شــخصی
خــود ســعی در انتخــاب محصــول دلخــواه بارنگهــای شــاد و
جــذاب دارنــد.
وجــود اجنــاس نامرغــوب قاچــاق ،کاالهــای خارجــی ،بــاال بــودن
قیمــت برخــی لــوازم موردنیــاز و وجــود الگوهــای خارجــی بــر روی
لوازمالتحریــر ازجملــه نگرانیهــای خانوادههــا و کارشناســان
مســائل آموزشــی و تربیتــی اســت.
برابــر آمــار اعالمشــده در کشــور تقریبــ ًا  ۵۰۰میلیــون دفترچــه
مشــق بــا گــردش مالــی بســیار بــاال بــرای یکســاله تحصیلــی
در اندازههــای مختلــف مصــرف میشــود و درعینحــال بخــش
وســیعی از چــاپ و نشــر کشــور از کشــورهای چیــن ،ترکیــه و
امــارات تولیــد میشــود درحالیکــه مــا تولیدکننــدگان کاغــذ در
کشــور داریــم.
اســتفاده از نوشــتافزار بومــی و داخلــی عــاوه بــر صرفــه
اقتصــادی توجــه بــه تولیــد داخلــی در نوشــتافزار ،ترویــج
فرهنــگ بومــی و نهادینــه کــردن آن و مبــارزه بافرهنــگ مهاجــم
غربــی نیــز از مزایــای رونــق تولیــد داخلــی اســت.
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استقبالبینظیرازدفنوایرحمت/
سنندجیها سنگ تمامگذاشتند

آرماننصرالهی

برگــزاری جشــنواره سراســری دف نــوای رحمــت در کردســتان
در حالــی همچنــان ادامــه دارد و کــه در زمــان اجــرای گــروه هــا و
افــراد ،ســالن شــماره یــک پردیــس ســینمایی بهمــن ســنندج مملــو
از جمعیــت مشــتاق مــی شــود.

ششــمین دوره جشــنواره سراســری دف نــوازی
«دف نــوای رحمــت» از صبــح روز گذشــته در
پردیــس ســینما بهمــن ســنندج آغــاز بــه کار
کــرد و رقابــت شــرکت کننــدگان و راه یافته گان
بــه ایــن دوره بعــد از افتتاحیــه شــروع شــد.
در روز نخســت ایــن جشــنواره براســاس برنامــه
زمانبنــدی شــده در رده ســنی  ۱۳الــی  ۱۹ســال
بانــوان و آقایــان در بخــش تــک نــوازی برنامــه
خــود را اجــرا کردنــد و آثــار آنهــا از ســوی
اعضــای هیــات داوران مــورد ارزیابــی قــرار
گرفــت.
در ایــن روز گــروه هــای هیــژا از ســنندج،
دوچــار بانــوان از کــرج ،آراس از یــزد ،خــروش
از اصفهــان ،ژیــار از ســنندج ،رهــا از زاهــدان،
اهورایــان از گــرگان ،تاوریــژ از تبریــز ،آفرینــش
از کرمــان و کاریــن از ســنندج باهــم بــه رقابــت
پرداختنــد.
پایــان بخــش برنامــه هــای روز نخســت هــم
اجــرای تــک نــوازی بانــوان بزرگســال بــود ،در
صبــح دومیــن روز ایــن جشــنواره هــم گــروه
هــای ریژنــه از ســنندج ،آوای دف از تهــران ،دک
از اهــواز ،ســفیران از زاهــدان ،خــاک نشــین از
ســنندج ،دوچــار از شــیرازبرنامه اجــرا کردنــد.
بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه از

ســوی مســئوالن برگــزاری ایــن جشــنواره،
امــروز عصــر نیــز بخــش مســابقه ادامــه مــی
یابــد و قــرار اســت کــه در بخــش جنبــی هــم
برنامــه هــای متعــددی اجــرا شــود.
ولــی آنچــه حائــز اهمیــت و بســیار قابــل توجــه
بــود ،حضــور پرشــور و گســترده مــردم دربخــش
هــای مســابقه ای ایــن جشــنواره بــود بــه
گونــه ای کــه ســالن  ۵۷۰نفــری پردیــس هــم
در روز نخســت و هــم دومیــن روز از آن مملــو
از جمعیــت بــود و حتــی تعــدادی از عالقمنــدان
بــه صــورت ایســتاده نظــاره گــر رقابــت شــرکت
کننــدگان در ایــن جشــنوار بودنــد.
در اکثــر جشــنواره هــا همــواره روال بــه ایــن
گونــه اســت کــه افتتاحیــه و اختتامیــه آن بــا
حضــور و شــرکت اقشــاری از مــردم همــراه مــی
شــود ولــی در جشــنواره دف نــوازی عــاوه بــر
افتتاحیــه آن در تایــم هــای برگــزاری مســابقات
هــم کــه تــا پاســی از شــب بــه طــول مــی
انجامیــد ســنندجی هــا صندلــی هــا را تــرک
نکردنــد و اینگونــه ارادت و عشــق خــود را بــه
ایــن نــوع از موســیقی بــار دیگــر بــه نمایــش
گذاشــتند.
امیــن مــرادی دبیــر جشــنواره و رئیــس حــوزه
هنــری انقــاب اســامی اســتان کردســتان

بــا اشــاره بــه اســتقبال هــای صــورت گرفتــه
از برگــزاری ایــن جشــنواره در ســنندج ،گفــت:
ششــمین جشــنواره دف نــوازی دف نــوای
رحمــت بــا حضــور  ۲۱اســتان کشــور و در
ســنندج در حالــی برگــزاری اســت.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه هــم هنرمنــدان
و هــم مــردم هنــر دوســت ســنندج اســتقبال
بــی نظیــری از برگــزاری ایــن اتفــاق فرهنگــی
داشــتند و بــه همیــن دلیــل ایــن مهــم باعــث
شــد تــا تمامــی همــکاران مــن در حــوزه هنــری
بــا تــاش و جدیــت بیشــتری برنامــه هــای این
دوره از جشــنواره را دنبــال کننــد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور جمعــی از اســاتید
و هنرمنــدان برجســته کشــوری در ایــن دوره
از جشــنواره دف نــوای رحمــت در اســتان
کردســتان ،افــزود  :هیــأت داوران ایــن جشــنواره
را آقایــان بیــژن کامــکار ،ســید عــاء یاســینی،
شــکراهلل حیاتــی و مهــدی احمــدی تشــکیل
مــی دهنــد کــه در مــدت دو روز آثــار هنرمنــدان
تــک نــواز و گــروه نــواز را مــورد ارزیابــی قــرار
مــی دهنــد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه هنــری اســتان
در چهارمیــن دوره ایــن جشــنواره از هنرمنــد
شــاخص کشــوری اســتاد بیــژن کامــکار تجلیــل

کــرد ،اظهارداشــت :در ایــن دوره از جشــنواره هم
از حمیدرضــا اردالن موزیســین برتــر کــه صاحب
آثــار هنــری و موســیقی فراوانــی اســت تجلیــل
مــی کنیــم.
دبیــر ششــمین جشــنواره سراســری دف نــوای
رحمــت افــزود :از پیشکســوتان مداحــی ودف
اســتان ســیدبهاالدین حســینی و زاهــد ابراهیمــی
هــم در اختتامیــه ایــن جشــنواره مــورد تجلیــل
قــرار خواهنــد گرفــت.
مــرادی اعــام کــرد :در عصــر دومیــن روز از
برگــزاری ایــن جشــنواره گــروه هزارنفــری بــا
عنــوان بزرگتریــن گــروه دف نــوازی دنیــا در
عمــارت خســروآباد ســنندج بــه اجــرای برنامــه
مــی پردازنــد
رئیــس حــوزه هنــری اســتان کردســتان بــه
اســامی اســتانهای شــرکت کننــده در جشــنواره
ششــم دف نــوای رحمــت اشــاره کــرد و گفــت:
ششــمین جشــنواره دف نــوای رحمــت بــا حضور
هنرمندانــی از اســتان هــای آذربایجــان غربــی،
خراســان رضــوی ،فــارس ،لرســتان ،زنجــان،
اصفهــان ،کرمانشــاه ،فــارس ،کرمــان ،سیســتان
و بلوچســتان ،تهــران ،گلســتان ،یــزد ،مرکــزی،
خوزســتان ،چهارمحــال وبختیــاری ،گلســتان،
البــرز ،گیــان و کردســتان برگــزار مــی شــود.
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NEWSAGENCY

MEHR

اینخانههاخاطرهشدند؛ازشاهنشینومهتابیخانهتاحوضونارنج

فاطمهحسینی

خانههایــی کــه خاطــره شــدند؛
از مهتابیخانــه و حــوض و نارنــج
تــا حریمبنــدی و سلســلهمراتب
دسترســی،خانههای امــروز دیگــر
رنگــی از هویــت و فرهنــگ غنــی ایرانی
نــدارد؛ یکمشــت سنگ،ســیمان ،آهــن
و دیگــر هیــچ!

خانههــای قدیمــی بخشــی از حافظــه تاریخــی یــک شــهرند.
آنوقتهــا کــه هنــوز مردمــان شــهر در آهــن و شیشــه محصــور
نشــده بودنــد ،بــا خــاک و ســنگ ،آب و آفتــاب در بســتر آگاهــی
و تجربههــای دیریــن ،فضاهایــی را ســامان دادنــد کــه امــروزه
یادگارهــای آن جــزو میــراث فرهنگــی مــا و آینــدگان ســرزمین
اســت.
از کهنتریــن آنهــا کــه بگذریــم بــه خانههایــی میرســیم کــه
در کنــار هممحلــه شــدند و محلههایــی کــه باهــم یــک شــهر
شــدند .چنــد خانــواده در یــک حیــاط ،هــر خانــواده یــک اتــاق و
گاه تنهــا پیوندشــان همســایگی بــود .هــر فضایــی از خانــه و حیاط
نامــی داشــت .هیــچ فضایــی بیهــوده نبــود و کاربــردی روزمــره
داشــت.
پدربــزرگ و مادربــزرگ؛ فرزنــدان ،نــوه و نتیجــه کــه گاهــی بــه
 ۲۰نفــر میرســیدند ،همــه بــر ســر یــک ســفره مینشســتند.
آنهایــی کــه از دوردســتها آمــده بودنــد باآنکــه باورهــای
متفاوتــی داشــتند ،خیلــی زود بــا ســاکنان قدیمــی محلــه همســایه
شــدند ،انــگار کــه ســالها یکدیگــر را میشــناختند ،هیچکــدام
نســبت بــه هــم احســاس غریبــی نمیکردنــد .خیلــی دور نیســت
روزهایــی کــه همســایگان عزیزتریــن و نزدیکتریــن کســان هــم
بودنــد.
lمحله بخشی از هویت آدمهای یک شهر
یــک ظــرف آش نــذری یــا خوراکــی اگــر همســایه مــیآورد،
بهجایــش تالفــی میشــد و ایــن آداب کاســه همســا (کاسمســا)
نــام داشــت .هیچکــس گرســنه نمیمانــد ،از ســفرههای
همدیگــر همســایهها هــم ســهمی داشــتند .دردی اگــر بــود
شــریک درد هــم بودنــد ،غمــی اگــر بــود تــا فراموشــی غــم کســی
تنهــا نمیمانــد.
عبــور از کوچهپسکوچههــای باریــک محلــه ،ســام و
احوالپرســی ،گــپ و گفــت رهگــذران آشــنا و همراهــی آنهــا
راه را بــر هــم کوتــاه میکردنــداز خانــه تــا راســتهبازار ،از بــازار
تــا مســجد و هرجایــی کــه نیــاز روزانــه زندگــی بــود ،راهــی
نبــود .عبــور از کوچهپسکوچههــای باریــک محلــه ،ســام و
احوالپرســی ،گــپ و گفــت رهگــذران آشــنا و همراهــی آنهــا
راه را بــر هــم کوتــاه میکردنــد و اینگونه«محلــه بخشــی از هویت
آدمهــای یــک شــهر بــود».
ایــن روایتــی از محلههــای قدیمــی شــهر کهــن خرمآبــاد
اســت ،شــهری کــه در گرداگــرد اثــری شــگرف و ارزشــمند چــون
ل گرفتــه و در حاشــیه «گالل» بــه درهای
فلکاالفــاک شــک 
خــرم و آبــاد تبدیلشــده اســت.
lنقش خانه در سبک زندگی ایرانی
«خانــه مکانــی اســت کــه در آن فــرد ،ضمــن حفاظــت از خــود در
برابــر عوامــل آب و هوایــی ،میتوانــد از فشــارها و محدودیتهــای
جامعــه بــه دور باشــد .خانــه مکانــی اســت بــرای اســتراحت آدمــی
و آرامــش ذهــن» .ایــن موضوعــی اســت کــه دررونــد امــروز
ساختمانســازی بــه نظــر میرســد از آن غفلــت شــده اســت.
مطابــق ایــن تعریــف خانــه از ابعــاد مختلــف فرهنگــی ،اخالقــی و
انســانی دارای ارزش اســت بهطوریکــه از دیــدگاه قرآنــی نیــز

خانــه بهعنــوان محلــی بــرای تکامــل ،تعالــی و ســکون انســان
یادشــده اســت.
در فرهنــگ غنــی ایرانــی -اســامی خانــه جــزو میــراث معمــاری
ایرانــی محســوب شــده و دارای ویژگیهــای خاصــی اســت کــه
هــم نیازهــای معنــوی و هــم نیازهــای مــادی ســاکنان خــود
را تأمیــن میکــرده اســتدر فرهنــگ غنــی ایرانــی -اســامی
خانــه جــزو میــراث معمــاری ایرانــی محســوب شــده و دارای
ویژگیهــای خاصــی اســت کــه هــم نیازهــای معنــوی و هــم
نیازهــای مــادی ســاکنان خــود را تأمیــن میکــرده اســت.
بااینوجــود امــروزه بافاصلــه گرفتــن از ســبک زندگــی ایرانــی-
اســامی شــاهد تغییــر معمــاری و ســازه ســاختمانهای ایرانــی
نیــز هســتیم ،بهطوریکــه آشــفتگی بصــری کــه در فضــای
امــروزی شــهرهای مــا وجــود دارد خــود نیــز ســبک زندگــی
خانوادههــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و بــه نظــر میرســد
در ایــن زمینــه تعامــل دوســویهای بیــن ســبک زندگــی و خانــه
ایرانــی وجــود دارد.
بــا نگاهــی بــه ســبک معمــاری و ساختمانســازی گذشــتگان
مــا بهراحتــی میتــوان فهمیــد کــه در شــکلگیری خانههــای
ســنتی عوامــل زیــادی نقــش داشــتهاند کــه یکــی از ایــن عوامــل
مهــم فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم یــک منطقــه بــوده اســت.
فرهنــگ خــود متأثــر از مجموعــهای از باورهــا و اعتقــادات،
روشهــای زندگــی ،ســاختار خانــواده ،روابــط اجتماعــی ،آئینهــای
بومــی و محلــی و  ...اســت ،موضوعــی کــه روش خانهســازی
مــردم در جایجــای ایــران ازجملــه لرســتان و شــهر خرمآبــاد را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
بااینحــال آثــار چندانــی درزمینــه هویــت محلههــای تاریخــی
و خانههــای قدیمــی ایــن شــهر تولیــد و تدویننشــده اســت و
بــه نظــر میرســد بررســی ســازه ،معمــاری و شهرســازی شــهر
خرمآبــاد و عناصــر فرهنگــی تاثیرگــذار در نحــوه شــکلگیری
شــهرها و بناهــا نیازمنــد تدویــن پژوهشهــای عمیــق و
گرانســنگ اســت.
در کتابچ ـهای کــه بهتازگــی از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی
لرســتان بــه همــت «علیرضــا فرزیــن» و «محمــد محمــدی
اصــل» در رابطــه بــا ســه خانــه قدیمــی خرمآباد(شــامل
خانههــای قاضــی ،چاغرونــد و کشــفی) منتشرشــده اطالعــات
و تصاویــر جالبــی در مــورد هویــت معمــاری و شهرســازی بافــت
قدیمــی و تاریخــی ایــن شــهر آمــده اســت کــه بخشهایــی از آن
در ایــن گــزارش بازخوانــی میشــود.

lگشتی در محله درب باباطاهر
محلــه درب باباطاهــر که در زبــان محلی بــا عنــوان «دربوطاهر» از
آن یــاد میشــود یکــی از محلههــای کهــن شــهر خرمآبــاد اســت
کــه در ضلــع جنــوب غربــی مجموعــه کهــن دژ و ارگ تاریخــی
قلعــه فلــک االفــاک واقعشــده اســت.
بــر اســاس یافتههــای باستانشناســی کــه گاه بهصــورت
تصادفــی کشــف و مشاهدهشــده ،ســکونت در ایــن محلــه بــه
حــدود قــرن پنجــم هجــری قمــری میرســد.
از بناهــای شــاخص آن میتــوان بــه آرامــگاه منســوب بــه
شــاعر عارفمســلک ایــران باباطاهــر( دوره ســلجوقی) ،کنیســه
تخریبشــده یهودیــان(دوره صفویــه) و خانههــای مســکونی
متعــددی از روزگار قاجــار و پهلــوی اشــاره کــرد.
از ایــن محلــه نگاهــی بــه معمــاری و ســازه دو خانــه تاریخــی
«قاضــی» و «کشــفی» خواهیــم داشــت تــا از رهگــذر مــرور
کارکردهــا و المانهــای ایــن خانههــای تاریخــی بــه رهیافتــی
ت یافــت؛ باشــد کــه
بــرای ســاختمانهای مــدرن و امــروز دســ 
فرصتــی بــرای احیــای فــرم و معنــای معمــاری بومــی خرمآبــاد در
شهرســازی جدیــد باشــد.
lمقصد :گذر بابا طاهر؛ خانه قاضی
ایــن اثــر تاریخــی یکــی از خانههــای زیبــا و بــه نســبت بــزرگ
موجــود در بافــت قدیــم شــهر خرمآبــاد اســت .خانــه قاضــی
در محلــه درب باباطاهــر ( دربوطــار) و گــذر معــروف آن کوچــه
باباطاهــر قــرار دارد.
تاریــخ ســاخت آن مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی
اول اســت .خانــه متعلــق بــه «شــیخ ابوطالــب قاضــی» معــروف
بــه «آخونــد ابوطالــب» (آخونــد ابــو) اســت .قاضیهــای خرمآبــاد
از خاندانهــای قدیمــی شــهر محســوب میشــوند کــه از اوایــل
دوره قاجــار در لرســتان منصــب قضــاوت داشــتهاند.
خانــه معــروف بــه قاضــی در دو جبهــه مســکونی شــمالی و جنوبی
بــه مســاحت تقریبــی  ۷۳۰مترمربــع ساختهشــده اســت .جبهــه
شــمالی (جبهــه اصلــی بنــا) در دوطبقــه احــداث و فضاهــای اصلی
خانــه را در خــود جــایداده اســت.
تــو رفتگــی نســبت ًا بــزرگ جلــوی بنــا بــه تنــوع و زیبایی نمــای آن
افــزوده و باعــث گســترش ســطح نورگیــری فضاهــا شــده اســت.
جبهــه جنوبــی شــامل چنــد اتــاق ،مطبــخ ،راهرو ،ســردر و هشــتی
زیبــای خانــه اســت .ایــن بخــش از خانــه در یــک طبقــه (کوتاهتــر
از جبهــه اصلــی بنــا) احداثشــده؛ ایــن امــر باعــث تابــش نــور
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کاربرد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی -اسالمی

ورودی اصلی

در بیشتر خانههای سنتی ،درهای ورودی دو لنگه و چوبی هستند و هر لنگه کوبهای
نیز دارد .زنها حلقهای که صدای زیری داشت را به صدا درمیآوردند و مردها کوبه
چکشی شکل را که صدای بمی داشت.
با به صدا درآمدن هر یک از این کوبهها صاحبخانه مطلع میشد که آیا زن پشت
در است یا مرد .اگر زن بود ،زن میرفت در را باز کند و اگر مرد بود ،مرد میرفت و
اینچنین مهمان آزرده نمیشد.

طاقهای چهاربخشی و عرق چین هشتی

هشتیها اغلب به شکل هشتضلعی یا نیمه هشتضلعی و یا بیشتر مواقع
چهارگوش است .هشتی دارای سقفی کوتاه و یک منفذ کوچک نور در سقف
گنبدی شکل آن است و عموم ّا سکوهایی برای نشستن در آن طراحیشده است.
پذیرایی موقت از مراجعهکنندهای که به اتاق پذیرایی دعوت نشده است از
کارکردهای این فضا است .میهمانان غریبه و نامحرم بعد از پذیرایی اولیه در این
فضا در صورت تمایل ،دعوت به بخش بیرونی با حفظ حریم اندرونی میشدند.

حوض آب

آب آن از نهر تأمین و برای کاستن گرما و تأمین رطوبت هوا ،وضو ساختن،
ِ
شستشو و ذخیره آب و آبیاری ساخته میشده است.
حوض دارای مفاهیم نمادین نیز هست ،چنانکه گاهی آن را منعکسکننده تصویر
آسمان و پیونددهنده فضای زمینی و آسمانی دانستهاند.

دو دری و سهدری و محل دسترسی به مهتابی خانه

بهارخواب همان مهتابی است .این فضای بدون سقف در مجاورت حیاط و در
طبقات باالتر از اول ساخته میشده و شبهای تابستان در آن میخوابیدند و بسته
به محل استقرار آن ،در ساعاتی که دیوارهای اطراف بر آن سایه مناسب میانداخته
از آن استفاده میشده .در بهار و پاییز در تمام ساعات روز و در تابستان شبها
قابلاستفاده بوده است.

اتاق تنبی

اتاقهایی بودند که نسبت به تاالر اهمیت کمتری داشتند و از اتاقهای ساده مهمتر
بودند .نشیمن ،محل تجمع افراد خانواده و مهمانهای بسیار نزدیک بهحساب
میآمد این عناصر ازنظر تزئینات بسیار ساده بودند.

اتاقپنجدریشاهنشین(مهمانخانه)

شاهنشینها بهعنوان مهمترین اتاق خانه با تزئینات خاصی همراه و محل پذیرایی
مهمانان بوده است.
ازجمله موارد تطابق معماری خانه بافرهنگ اسالمی را میتوان در اهمیت معماری
اتاق پذیرایی مشاهده کرد ،زیرا بهترین فضای خانه و زیباترین جای آن به این اتاق
اختصاصیافته است تا به دستور اسالم در تکریم مهمان و اختصاص بهترین مکان
خانه به او عمل شود.

حیاط

در خانههای قدیمی مرکز و قلب ساختمان بوده است .حیاط مرکزی همراه با ایوان
در هر سمت ،ویژگی بود که از گذشتههای دور در معماری ایرانی به چشم میآمد.
حیاط محلی برای برگزاری مراسم مختلف نظیر مراسم مذهبی ،عروسی و تجمع
اقوام بود.

فضای سبز محوطه حیاط با درختان نارنج

حیاط و باغچه پیوند فرخنده زیبایی و سودمندی است.
در یک حیاط به عبارتی در یک نگاره تجسم و بعد یافته ،آب ،گیاه ،خورشید ،و باد،
هریک به نحوی ،از طریق فن شناسی سنتی به کار گرفته میشوند ،و مجموعهای
هماهنگ از کاربریهای زیستمحیطی را فراهم میآورند.

برخی کارکردهای فضاهای داخلی خانه تاریخی قاضی
تورفتگی نسبت ًا بزرگ جلوی بنا

* به تنوع و زیبایی نماافزوده است
* باعث گسترش سطح نورگیری فضاها شده است

جبهه جنوبی شامل چند اتاق ،مطبخ ،راهرو ،سردر و هشتی زیبای خانه است.
این بخش از خانه در یک طبقه(کوتاهتر از جبهه اصلی بنا) احداثشده است.

* این امر باعث تابش نور خورشید در زمستان به میان سرا
(حوش یا قال) و جبهه جنوبی میشود

پشتبام بخش جنوبی بنا ،فضای مهتابی دلنشینی را پدید آورده است.

*در ماههای گرم سال بهویژه شبهای تابستان فضای
مناسبی برای همنشینی و خواب افراد خانواده بوده است

شرق بنا بهصورت یک دیوار ساده و قسمت غرب دارای چند طاقنما است.

* درگذشته از این طاقنماهای به نسبت کوچک برای
فضاهایی نظیر انبار هیزم (هیمه دو) ،فضای پختوپز نان
(مطبخ) در اوقات گرم سال استفاده میشده است

نمای داخلی بیشتر از آرایههای گچبری ساده و ارسیها دارای اشکال هندسی
بدیعی است که در ترکیب با شیشههای رنگی نمای زیبایی را پدید آورده است.

* زیبایی بنا

گویا درگذشته (عالوه بر میان سرای موجود) در ضلع شرقی بنا هم یک باغچه * فضای سبز ،تامین میوه ،استفاده از سایه ،خنکی و تامین
اکسیژن
کوچک از درختان میوه وجود داشته است.

خورشــید در زمســتان بــه میــان ســرا ُ(حــوش یــا ِقــا) و جبهــه
جنوبــی میشــود.
پشـتبام بخــش جنوبــی بنــا ،فضــای مهتابــی دلنشــینی را پدیــد
آورده کــه در ماههــای گــرم ســال بهویــژه شــبهای تابســتان
فضــای مناســبی بــرای همنشــینی و خــواب افــراد خانــواده بــوده
اســتهمچنین پشــتبام بخــش جنوبــی بنــا ،فضــای مهتابــی
دلنشــینی را پدیــد آورده کــه در ماههــای گــرم ســال بهویــژه
ش ـبهای تابســتان فضــای مناســبی بــرای همنشــینی و خــواب
افــراد خانــواده بــوده اســت.
شــرق بنــا بهصــورت یــک دیــوار ســاده و قســمت غــرب دارای
چنــد طاقنمــا اســت .درگذشــته از ایــن طاقنماهــای بــه نســبت
کوچــک بــرای فضاهایــی نظیــر انبــار هیــزم (هیمــه ُدو) ،فضــای
پختوپــز نــان (مطبــخ) در اوقــات گــرم ســال اســتفاده میشــده
اســت.
گویــا درگذشــته (عــاوه بــر میــان ســرای موجــود) در ضلع شــرقی
بنــا هــم یــک باغچــه کوچــک از درختــان میــوه وجــود داشــته
اســت .آب مصرفــی خانــه و باغچــه مذکــور از طریــق نهــر گــرداب
(گِــرداو) کــه از ضلــع شــرقی بنــا میگــذرد تأمیــن میشــده
اســت.
امــا در جبهــه اصلــی بنــا در طبقــه همکــف دو فضــای بلنــد و
کشــیده بــه نــام تنبــی ( تَ َنبیــه) وجــود دارد در اینجــا معمــار بنــا
بــرای کاهــش اثــر کشــیدگی ایــن فضاهــا آنهــا را بــه دو قســمت
تقســیم کــرده اســت .در مرکــز ایــن جبهــه خانــه اتــاق پنـجدری و
فضــای پشــتی متصــل بــه آن قــرار دارد کــه در گویــش محلــی به
ایــن فضــا پســتو خانــه (دِمــا ُحونــه) اطــاق میشــود.
در فضــای مابیــن تنبیهــا و پنـجدری دو اتــاق بــه نســبت کشــیده
قرارگرفتــه کــه پســتو نامیــده میشــود .در طبقــه اول هماننــد
طبقــه همکــف دو تنبــی کشــیده در دو طــرف و یــک پنــجدری
در مرکــز جبهــه وجــود دارد .در اینجــا و در پشــت پنـجدری فضــای
پیوســته و بزرگتــری بــه نــام شاهنشــین یــا تــاالر قــرار دارد.
از ایــن دو فضــای بههمپیوســته  -پنــجدری و شاهنشــین یــا
تــاالر -بــرای پذیرایــی و مهمــان اســتفاده میشــده اســت .در
جبهــه جنوبــی بنــا نیــز دو اتــاق کوچــک دو دری بــا راهرویــی در
میــان و بــا کارکردهایــی چندگانــه وجــود دارد.
بدیــن ترتیــب بیشــتر فضاهــای عمومــی نظیــر دودری ،مطبــخ
و فضاهــای مورداســتفاده روزمــره خانــواده در طبقــه همکــف
و فضاهــای مربــوط بــه پذیرایــی از میهمــان و نشــیمن در طبقــه
نخســت بنــا بــوده اســت.
خانــه قاضــی درمجمــوع دارای  ۱۵اتــاق کوچــک و بــزرگ
(دودری ،ســهدری ،تنبــی و  )...و داالن ،هشــتی ،ورودی ،مطبــخ،
آبریزگاه(کنــار آو) ،انبــار و ...اســت .پــی خانــه از ســنگ الشــه،
دیوارهــا از خشــت و آجــر اســت.
آســمانههای بنــا (ســقف) از طــاق آجــری ( معــروف بــه طــاق
ســیس در گویــش محلــی) در بخشــی از آســمانه همکــف و
تیرپوشهــای چوبــی در طبقــه اول ساختهشــده اســت .بــرای
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اســتحکام و حفــظ یکپارچگــی بیشــتر در داخــل و نمــای بیرونــی
از کــش هــای چوبــی بــرای تقویــت دیوارهــا اســتفاده کردهانــد.
خانــه قاضــی دارای آرایههــای تزیینــی موقــر و زیبایــی اســت.
نمــای بنــا بهتمامــی از آجــر ساختهشــده اســت .تزیینــات آجــری
بیشــتر بهصــورت خفتهوراســته ســاده و خفتهوراســته برجســته
اســت.
در رخبــام بنــا از آرایههــای آجــری موســوم بــه «زبانگنجشــکی»
و در ســقف فضاهــای طبقــه همکــف از تزیینــات «خفتهوراســته»
آجــری استفادهشــده اســت .نمــای داخلــی بیشــتر از آرایههــای
گچبــری ســاده و ارس ـیها دارای اشــکال هندســی بدیعــی اســت
کــه در ترکیــب بــا شیشـههای رنگــی نمــای زیبایــی را پدیــد آورده
اســت.
اغلــب ســاکنین ایــن خانــه کــه عمــر ســکونت آنهــا بــه حــدود
ســه نســل میرســد از یــک تبــار بــوده و تمامــی فضاهــا در اختیــار
خودشــان بــوده اســت.
خانــه قاضــی بــه لحــاظ دارا بــودن ســبک دوره معمــاری قاجــار
یکــی از نمونههــای بــارز ایــن دوره در شــهر خرمآبــاد اســت.
بنــا بــه روایــت ریشســفیدان و آگاهــان محلــی معمــاران ایــن
خانههــا اکثــراً بومــی بودهانــد .آنهــا بــا الهــام از ســبک و ســیاق
معمــاری قاجــار و اســتفاده از مصالــح بومــی ســازگار ،اینگونــه
بناهــا را بــه یــادگار گذاشــتند.
lخانه کشفی؛ یادگاری ارزشمند
خانــه کشــفی در محلــه حکیمآبــاد و در کوچـهای بــه نــام کشــفی،
در سراشــیبی معــروف بــه کوچــه کشــفی(ب ِناری آقــا محمــود)
قرارگرفتــه و یــادگاری ارزشــمند از خانههــای تاریخــی دوره قاجــار
خرمآبــاد اســت.این خانــه متعلــق بــه شــخصی بــه نــام ســید
محمــود کشــفی اســت.
خانه کشــفی بــه مســاحت تقریبــی  ۱۹۲مترمربــع و زیربنــای ۱۰۸
مترمربــع ،در یــک جبهــه اصلــی در دوطبقــه بــا محوریــت شــرقی
 غربــی ساختهشــده اســت .ایــن بنــای تاریخــی از شــمال وشــرق بــه خانههــای موجــود در بافــت قدیــم محلــه و از دو جهــت
دیگــر متصــل بــه گــذر اســت.ورودی بنا نیــز در جبهــه جنوبــی بنا
واقعشــده اســت.
ابعــاد خانــه در جهــات چهارگانــه باهــم برابــر نیســت و کشــیدگی
ضلــع شــمالی ،زمیــن را بهصــورت یــک ذوزنقــه درآورده اســت.
ایــن ناهمگونــی در جبهــه مســکونی خانــه حلشــده اســت .در
طبقــه همکــف مجموعــه پلــه و فضــای پیوســته زیــر آن در مرکــز
قرارگرفتــه کــه نقــش ارتباطدهنــده فضاهــای ایــن مجموعــه را
بــه عهــده دارد.
افــزون بــر آن چهــار روزن کوچــک در ارتفــاع پلههــا مکانیابــی
شــده کــه نــور کمــی بــه فضــای زیــر پلــه کــه راهــروی ارتباطــی
بیــن دو اتــاق اســت ،میتابانــد .در جنــوب ایــن جبهــه یــک اتــاق
ســهدری و انبــاری کوچــک قــرار دارد .بخــش شــمالی نیــز از
سـهدری بــه انضمــام فضایــی در پشــت ایــن اتــاق و یــک انبــاری
کوچــک تبدیلشــده اســت.
در طبقــه اول بعــد از گــذر از پلههــای ورودی بــه فضایــی راهــرو
ماننــد میرســیم .در انتهــای ایــن راهــرو پلــه دیگــری قــرار دارد
کــه بــه اتــاق میهمانخانــه منتهــی میشــود .در ســمت چــپ
فضــای راهــرو یــک اتــاق س ـهدری قرارگرفتــه اســت.
نمــای خانــه ترکیبــی اســت از آرایههــای آجــری «خفتهوراســته» و
«زبانگنجشــکی» کــه در ترکیــب بــا پنجرههــای چوبی و ارســی،
نقــوش و شیشــههای رنگــی نمــای زیبــا و منحصربهفــردی را
ایجــاد کــرده اســتدر اینجــا بــه جهــت ذوزنقــه بــودن زمیــن،
فضــای باقیمانــده مثلثــی شــکل پشــت راهپلــه دوم بهصــورت
یــک فضــای انبــاری درآمــده و بــا تمهیــدات معمارانــه بــه اتــاق
سـهدری ایــن بخــش متصل شــده و در ســمت راســت راهــرو ،اتاق
سـهدری کشــیدهای قرارگرفتــه کــه در انتهــای خــود یــک فضــای
انبــاری کوچــک بــدان ضمیمهشــده اســت .بهمنظــور کاهــش
اثــر روانــی کشــیدگی طولی اتــاق ،ســتونی در میانــه و نیم ســتونی
در طرفیــن آن قــرار دارد.
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ســتونها از نــوع گچــی دارای سرســتونهای زیبایــی بــا نقــوش
گیاهــی گل و بــرگ هســتند .نهــر مشــهور بــه گــرداب (گــرداو) از
زیــر ایــن خانــه عبــور میکنــد .بهرغــم اینکــه (در حــال حاضــر)
شــواهدی مبنــی بــر تمهیــدات معمــاری خــاص بــرای دسترســی
مســتقیم بــه آب نهــر در ایــن خانــه بــه چشــم نمیخــورد ،گمــان
م ـیرود کــه در اینجــا هــم چــون خانههــای قرارگرفتــه در مســیر
نهــر (خانــه چاغرونــد ،خانه مرحــوم ســیفاهلل خــان والــی زاده و)...
ســازوکارهای بدیــن منظــور ایجــاد کــرده باشــند.
آســمانه خانــه در طبقــه همکــف از نــوع طــاق گهــوارهای (ســیس
در گویــش محلــی) و در طبقــات اول و دوم از نــوع تیرپــوش چوبــی
اســت و مصالــح عمــده بهکاررفتــه در بنــا عبارتانــد از خشــت،
گل و آجــر.
نمــای خانــه ترکیبــی اســت از آرایههــای آجــری «خفتهوراســته» و
«زبانگنجشــکی» کــه در ترکیــب بــا پنجرههــای چوبی و ارســی،
نقــوش و شیشــههای رنگــی نمــای زیبــا و منحصربهفــردی را
ایجــاد کــرده اســت.
موقعیــت خــاص قرارگیــری پنجرههــای ایــن خانــه روزگاری
چشــمانداز بدیعــی بــه باغــات جنــوب شــهر ،کوههــای رو بــه
روی آن و همچنیــن مجموعــه تاریخــی قلعــه فلــک االفــاک
داشــته اســت .اکنــون نیــز میتــوان از البــهالی ســازههای
جدیــد بــه گوشــههایی از ایــن چشــماندازها چشــم گشــود.
lمطالعات زیادی انجامنشده است
دکتــر فریــدون امیــدی نســب دکتــرای عمــران در ایــن رابطــه
معتقــد اســت کــه امــکان احیــا و انتقــال بعضــی از المانهــا و
کارکردهــای مربــوط بــه ســبک ساختمانســازی خــاص هــر
منطقــه بــه ســاختمانهای مــدرن وجــود دارد و البتــه تأکیــد
میکنــد بــر ســر راه تحقــق ایــن امــر موانعــی وجــود دارد.
وی بــا یــادآوری اینکــه متأســفانه مطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه
انجامنشــده اســت ،میگویــد :بامطالعــه و تطبیــق میتــوان
نســبت بــه احیــا و انتقــال ســبک معمــاری و شهرســازی ایرانــی
اقــدام کــرد.
متأســفانه افــرادی کــه درزمینــه ســاختمانهای ســنتی ،قدیمــی و
تاریخــی کار میکننــد بیشــتر از دیــدگاه تاریخــی تحقیــق انجــام
میدهنــد و بهطــور عمــده معمــار و باستانشــناس هســتندامیدی
نســب یــادآور میشــود :متأســفانه افــرادی کــه درزمینــه
ســاختمانهای ســنتی ،قدیمــی و تاریخــی کار میکننــد بیشــتر
از دیــدگاه تاریخــی تحقیــق انجــام میدهنــد و بهطــور عمــده
معمــار و باستانشــناس هســتند.
وی بــر لــزوم انجــام کار علمــی و تطبیقی در حــوزه «ســازه» تأکید
کــرده و میگویــد :متأســفانه مطالعــات و پژوهــش تطبیقــی بــرای
انطبــاق ســاختار خانههــای ســنتی و بومــی بــا ســاختمانهای

مــدرن و امــروزی انجامنشــده اســت.
امیــدی نســب ایــن موضــوع را از ضعفهــای پژوهشــگران حــوزه
علــوم فنــی و مهندســی میدانــد و معتقد اســت کــه در رشــتههای
علــوم انســانی کارهــای پژوهشــی تطبیقــی مناســبی انجــام
میشــود.
ایــن دکتــرای عمــران ادامــه میدهــد :اگــر مهنــدس معمــار و
ســازه بــا ایــن دیــد کــه چــه الگوهایــی از گذشــته میتــوان گرفت
و در ســاختمانهای امــروزی اســتفاده کــرد وارد میــدان میشــدند
میتوانســتیم بــه نتیجهبخــش بــودن فعالیتهــا در ایــن زمینــه
امیــدوار باشــیم.
lتوفیقینداشتهایم
وی البتــه بــه یــک مانــع پیــش روی احیــای فضــای خانههــای
قدیمــی در ســاختمانهای مــدرن هــم اشــاره میکنــد و
میگویــد :ســبک معمــاری و ساختمانســازی گذشــته نیــاز بــه
زمیــن بیشــتری دارد درصورتیکــه در حــال حاضــر اکثــر مــردم در
فضاهــای کوچکــی مثــل آپارتمــان زندگــی میکننــد کــه امــکان
ایجــاد اینگونــه فضاهــا را نــدارد.
امیــدی نســب ادامــه میدهــد :البتــه درزمینــه انتقــال و احیــای
کارکردهــای خانههــای قدیمــی ماننــد اســتفاده حداکثــری از
انرژیهــای پــاک و تجدیــد پذیــر ماننــد انــرژی خورشــید ،بــاد
و تعبیــه فضاهــای بــا کاربــری نورگیــری در ســاختارهای جدیــد
میتــوان قدمهــای خوبــی برداشــت.
وی تحقیــق و در نظــر گرفتــن اعتبــار بــرای انجــام کارهــای
پژوهشــی خــوب و کاربــردی را ضــرورت تحقــق ســند چشـمانداز
درزمینــه احیــای ســبک معمــاری و شهرســازی ایرانــی -اســامی
میدانــد و یــادآور میشــود :مرحلــه بعــد وضــع قوانیــن ،مقــررات
و ضوابــط بــر اســاس پژوهشهــای انجامشــده اســت؛ ســپس
دســتگاههای اجرایــی مرتبــط میتواننــد وارد عمــل شــوند.
امیــدی نســب در مــورد وضعیــت کنونــی هویــت شــهرهای
مختلــف کشــور معتقــد اســت کــه در تحقــق معمــاری و
شهرســازی ایرانــی  -اســامی توفیقــی نداشــتهایم.
ایــن دکتــرای ســازه یــادآور میشــود :از طــرف دیگــر چــون
متولیــان حــوزه ساختوســاز چنــد نهــاد یــا ارگان هســتند ایــن
امــر موجــب فعالیــت جزیــرهای در ایــن بخــش شــده و فعالیتهــا
هــم قابــل نظــارت نیســت ،شــاید اگــر یکنهــاد یکپارچــه یــا
ســازمان یــا وزارت خانــه مســئول باشــد بهتــر و بیشــتر میشــود
نظــارت و از فعالیــت جزیــرهای جلوگیــری کــرد.
lحرکتی از پوسته تا معنا
فاطمــه رســتمی اســتاد دانشــگاه و کارشــناس ارشــد معمــاری در
مــورد احیــای کارکردهــا ،ســاختمانها و المانهــای مربــوط
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بــه معمــاری و شهرســازی گذشــته در ساختمانســازی مــدرن و
امــروزی نــکات قابلتأمــل و مهمــی دارد.
وی معتقــد اســت کــه بهجــای پرداختــن بــه «پوســته»
معمــاری ایرانــی بایــد بــه «معنــای» ایــن ســبک معمــاری و
ساختمانســازی پرداخــت و نســبت بــه احیــای معنــا در قالــب
ساختوســازهای امــروزی اقــدام کــرد.
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه فنــی و حرفــهای خرمآبــاد بــا
تأکیــد بــر اینکــه خانههــای امــروزی بایــد معــرف معمــاری،
اصالــت و شــخصیت بومــی و ملــی ســاکنان آن باشــند،
میگویــد :موضــوع «حریــم بنــدی» خانههــا نکتــه مهمــی
اســت کــه در معمــاری و فضــای خانههــای قدیمــی و
ســنتی مــا بــه آن توجــه جــدی میشــده ولــی امــروزه کمتــر
موردتوجــه قــرار میگیــرد.
«بایــد معناهــا را از معمــاری قدیمــی بگیریــم» ایــن موضوعــی
اســت کــه فاطمــه رســتمی روی آن تأکیــد دارد و معتقــد اســت:
«سلســلهمراتب دسترســی» در خانههــای قدیمــی و «تعییــن
حرایــم» بایــد در ســاختمانهای امــروزی نیــز احیــا شــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه در خانههــای قدیمــی جــای مهمــان
مشــخص بــود و حتــی بــرای در زدن نیــز زن و مــرد هرکــدام
کوب ـهای بــا صــدای خــاص خــود را داشــتند ،میگویــد :فرامــوش
نکنیــم هرچقــدر کــه مــا مــدرن شــویم شــخصیت ایرانــی و هویت
اســامی مــا تغییــر نکــرده اســت و بایــد ایــن هویــت و شــخصیت
را در خانههایمــان هــم احیــا کنیــم.
ایــن پژوهشــگر حــوزه معمــاری تأکیــد میکنــد :انتقــال معنــای
معمــاری ایرانــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه پوســته یعنی طــاق و
قوسهــا را منتقــل کنیــم ،قوســی کــه در ســاختمانهای قدیمــی
وجــود دارد بــه ایــن دلیــل اســت کــه تکنیــک دیگــری بــرای
دهانههــای وســیع وجــود نداشــته ،بلکــه بایــد معنــای ایــن نــوع
معمــاری را بگیریــم و منتقــل کنیــم.
lاقلیم ،اقلیم و اقلیم
رســتمی نکتــه قابلتأمــل دیگــری نیــز دارد و آنهــم موضــوع
«بــوم آور» بــودن مصالــح در معمــاری گذشــتگان ماســت .در ایــن
مــورد توضیــح میدهــد :بحــث بــوم آور بــودن ،خودبســندگی،
مــردمواری و پرهیــز از بیهودگــی چهــار شــاخصی اســت کــه
اســاتید ایــن حــوزه بــرای معمــاری گذشــته مــا برمیشــمارند.
وی تلفیــق معنــای معمــاری ســنتی و قالــب مــدرن را منجــر
بــه شــکلگیری معمــاری پســتمدرن منطبــق بــر هویــت
و شــخصیت بومــی و ملــی هــر منطقــه میدانــد و یــادآور
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میشــود :مــا میتوانیــم خصوصیــات مــدرن را در کنــار
ویژگیهــای فرهنگــی و هویتــی در معمــاری امــروز داشــته
باشــیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه ســخنان خــود بــه معمــاری خــاص
و بومــی خرمآبــاد هــم میپــردازد و میگویــد :مهمتریــن
رکــن ســاختمانهای قدیمــی خرمآبــاد احــداث آن متناســب بــا
اقلیــم خــاص ایــن شــهر بهمنظــور اســتفاده حداکثــری از انــرژی
گرمایشــی و نــور خورشــید بــوده اســت.
ســاختمانهای شــمالی در محلههــای قدیمــی خرمآبــاد در
دوطبقــه و خانههــای جنوبــی در یــک طبقــه احــداث میشــده
استرســتمی ادامــه میدهــد :اگــر دقــت کنیــم ســاختمانهای
شــمالی در محلههــای قدیمــی خرمآبــاد در دوطبقــه و
خانههــای جنوبــی در یــک طبقــه احــداث میشــده اســت کــه
ایــن تصمیــم کامـ ً
ا بــه خاطــر اقلیــم خــاص ایــن شــهر بــوده
اســت.
ایــن محقــق و پژوهشــگر بحــث ســایهاندازیها و نوردهــی
را از ارکانــی میدانــد کــه در خانههــای قدیمــی ازجملــه خانــه
قاضــی بــه آن توجــه شــده اســت و یــادآور میشــود :از ایــن مــوارد
بایــد درس شــیوه ساختمانســازی مبتنــی بــر شــرایط اقلیمــی را
بگیریــم.
«تاریــخ بهتریــن تجربههــا و درسهــا را بــه مــا میدهــد»،
نکتــهای کــه فاطمــه رســتمی روی آن تأکیــد دارد و بــرای ایــن
موضــوع شــاهد مثــال م ـیآورد و میگویــد :در بررســی کــه روی
مقاطــع دیوارهــای خانــه تاریخــی قاضــی خرمآبــاد داشــتهام
متوجــه شــدم کــه ایــن دیوارهــا بهگونــهای ساختهشــدهاند کــه
کام ـ ً
ا مبحــث  ۱۹مقــررات ملــی ســاختمان در بحــث بهــرهوری
انــرژی را پاســخگو بودهانــد .ایــن نقــش توجــه بــه اقلیــم در
ساختمانســازی را نشــان میدهــد تــا ســاختمانهای مــا هــم
در تابســتان و هــم در زمســتان بتواننــد بهتریــن کارکــرد عایــق را
داشــته باشــند.
lمشکل همیشگی خأل قانونی
فاطمــه رســتمی کــه پایهیــک معمــاری دارد در ادامــه حرفهایش
تلنگــری بــه ضعفهــای موجــود در حــوزه شهرســازی امــروزی ما
میزنــد و میگویــد :چیــزی کــه اآلن میبینیــم حاصــل قوانیــن
نامناســبی اســت کــه بــر شــهرهای مــا ازجملــه خرمآبــاد حاکــم
اســت.
وی معتقــد اســت مشــاورانی کــه طرحهــای جامــع شــهری را
تدویــن میکننــد بهرغــم تأکیداتــی کــه روی نــگاه و مطالعــات
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تاریخــی وجــود دارد بــه ایــن موضــوع رجــوع نکردهانــد و ادامــه
میدهــد :خــأ قانونــی امــروز مــا را بــرای احیــای معنــا و
فرمهــای معمــاری بومــی و ایرانــی آزار میدهــد و ایــن آســیبزا
اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد میکنــد :بــه نظــر مــن احیــای
معمــاری ایرانــی -اســامی بــر اســاس تأکیــدات ســند چشـمانداز
توســعه کشــور تعامــل هوشــمندانه بیــن قوانیــن و مقــررات از یک
ســو و پیونــد مهندســان و مســئوالن در حــوزه اجــرا میخواهــد
و اگــر از تخصصهــای مختلــف بــرای پیونــد ایــن دو بخــش
اســتفاده نشــود راه بهجایــی نخواهیــم بــرد.
رســتمی ادامــه میدهــد :امــروز شــاهد هســتیم کــه بیــن طراحــی
و اجــرای ســاختمانها فاصلــه افتــاده ،طــرح پیشــنهادی از ســوی
طــراح و معمــار گاهــی اجــرا نمیشــود و جمیــع ایــن مســائل
باعــث شــده کــه پروژههــای عمرانــی ســهلانگارانه طراحــی و
اجــرا شــوند.
اگــر قانونگــذاران مــا قانــون شــفاف و بــا ضمانــت اجرایــی
تدویــن کننــد میتــوان بــه احیــای معمــاری ایرانــی -اســامی
امیــدوار بــود چراکــه امــروز در برخــی مــوارد شــاهد هســتیم
کــه یــا قانــون ســکوت کــرده و یــا عملیاتــی نمیشــودوی
عمــده نقــدش را بــه ســمت خألهــای قانونــی میبــرد و
معتقــد اســت کــه اگــر قانونگــذاران مــا قانــون شــفاف و بــا
ضمانــت اجرایــی تدویــن کننــد میتــوان بــه احیــای معمــاری
ایرانــی -اســامی امیــدوار بــود چراکــه امــروز در برخــی مــوارد
شــاهد هســتیم کــه یــا قانــون ســکوت کــرده و یــا عملیاتــی
نمیشــود.
ایــن کارشــناس ارشــد معمــاری بــا یــادآوری اینکــه فاصلــه تدوین
ســند تــا عملیــات در ایــن حــوزه زیــاد اســت ،تأکیــد میکنــد:
امــروز بایــد رجــوع کنیــم بــه تجربههــای تاریخــی خــود و ببینیــم
در خرمآبــاد چــه امکاناتــی داریــم کــه میتوانــد وارد فرآینــد
طراحــی و اجــرا در حــوزه معمــاری و شهرســازی شــود.
رســتمی «منظــر شــهری» خرمآبــاد را از دیگــر موضوعــات قابــل
نقــد میدانــد و تأکیــد میکنــد کــه متأســفانه تعامــل جــدی میــان
مشــاوران ،طراحــان و مجریــان وجــود نــدارد بهطوریکــه حتــی
اگــر معمــار متعهــدی باشــیم و در معمــاری و طراحــی المانهــا
و طراحــی فضاهــا منطبــق بــا ســبک معمــاری بومــی و فرهنــگ
اســامی طراحــی کنیــم متأســفانه در اجــرا شــاهد تغییراتــی
هســتیم و عم ـ ً
ا کارهــا ابتــر میمانــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه حرفهایــش را اینگونــه میبنــدد:
انتظــار م ـیرود متولیــان رونــد ســاخت و ســازها را رصــد کننــد و
بــا نظــارت جدیتــر در حــوزه منظــر شــهری ،کنتــرل شــود کــه
آیــا طراحیهــا بهخوبــی اجــرا میشــود یــا روی کاغــذ و نقشــه
باقــی میمانــد.
و شــاید بیشــتر طراحیهــا روی نقشــهها بــه فراموشــی
ســپرده میشــوند ،ماننــد خاطــره خانههــای تاریخــی کــه
حــاال غبارگرفتــه و کارکــرد فضاهــای مختلــف آن در کــوران
ساختمانســازی مــدرن تنهــا در آلبــوم آثــار تاریخــی و میــراث
فرهنگــی جــا خــوش کــرده اســت ،حرکــت جدیــدی نیــاز
اســت ،بایــد طرحــی نــو درانداخــت ،طرحــی شایســته و بایســته
فرهنــگ غنــی ایرانــی  -اســامی.
کارکردهای قابل احیای معماری گذشته در
ساختمانسازیمدرن
لزوم حریم بندی خانهها متناسب با فرهنگ ایرانی – اسالمی
ایجاد سلسلهمراتب دسترسی به فضاها و بخشهای مختلف خانه
بوم آور بودن مصالح متناسب با اقلیم منطقه
پرهیز از بیهودگی در طراحی و اجرای فضاها
احداث بنا متناسب با اقلیم بهمنظور استفاده حداکثری از انرژی
گرمایشی و نور خورشید و بهرهوری انرژی

صفحه  | 75شماره  | 16آبان 95

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY
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تئاتر گلستان اسیر فقر محتوا/فضای پیشرفت هنرمندان فراهم نیست
بررســی دو جشــنواره
تئاتــر برگزارشــده در
گلســتان بــا ســابقه 27
ســال از ضعفهــای هنــر
هفتــم در ایــن اســتان
مونا
پــرده برداشــت و فقــر
محمدقاسمی
محتوای نمایشــنامهها از
ســوی تماشــاچیها بــه
عنــوان اصلیتریــن ضعــف معرفــی شــد.

چنــد روزی از بســته شــدن دفتــر شــانزدهمین
جشــنواره امیدهــای جــوان تئاتــر گلســتان و
بیســت و هفتمیــن جشــنواره اســتانی تئاتــر
گلســتان میگــذرد .جشــنوارهای کــه بنــا
بــه گفتــه مســئوالن اجراکننــده هماننــد هــر
جشــنواره دیگــری کــم و کاســتیهای خودش
را داشــت .لــذا بــر آن شــدیم از فرصــت بــه
دســت آمــده بــرای بررســی وضعیــت تئاتــر در
ســطح اســتان گلســتان بهــره ببریــم.
lفقــر محتــوا در رأس ضعفهــای
جشــنواره تئاتــر گلســتان
ابتــدا بــه بررســی کیفیــت کارهــای بــه
نمایــش درآمــده در جشــنواره میپردازیــم .در
بخــش امیدهــای جــوان  ۶نمایــش و در بخش
تئاتــر اســتانی هشــت نمایــش انتخــاب و بــه
روی صحنــه رفتنــد .در ایــن دوره از جشــنواره
اکثــر گروههــای شــرکتکننده جــوان و بــا
ســابقه فعالیتــی بیــن ســه تــا هفــت ســال
شــرکت کردنــد .افــرادی کــه ایــن نمایشهــا
را بــه نظــاره نشســتهاند معتقدنــد بیــش از هــر
ضعــف دیگــری؛ فقــر محتــوای نمایشــنامهها
در ایــن دوره مشــهود بــود.
اکثــر تماشــاچیهای ایــن تئاترهــا اهالــی
فرهنــگ و هنــر و شــرکتکنندگان در
جشــنواره تئاتــر بودنــد .یکــی از نــکات جالــب
ایــن دوره از جشــنواره نظــم و ترتیــب در
برگــزاری اجــرای نمایشهــا بــود بــه گونـهای
کــه زمانــی کــه درب ســالن بســته میشــد
و نمایــش شــروع میشــد دیگــر اجــازه ورود
فــردی بــه ســالن داده نمیشــد.
از دیــد تماشــاچیها ،نمایشهایــی کــه
از ســایر شــهرهای اســتان بــه جــز گــرگان
مخصوصــ ًا بندرگــز شــرکت کــرده بودنــد
بیشــتر مــورد پســند بــوده اســت.
یکــی از نمایــش هایــی کــه از جشــنواره
امیدهــای جــوان بــه دل مخاطبــان نشســته
بــود و تحســین همــگان را برانگیخــت،
«هیچســتان» بــه نویســندگی ،کارگرانــی و
بازیگــری فاطمــه نصیــری بــود .ایــن نمایــش
کــه بــه یکــی از آســیبهای اجتماعــی
پرداختــه بــود در مراســم اختتامیــه ســه جایــزه
بــه ترتیــب جایــزه نفــر دوم بهتریــن بازیگــر
زن ،نویســنده برگزیــده و رتبــه دوم بهتریــن
کارگردانــی را بــه خــود اختصــاص داد.

آتنــا نــادر زاده دانشــجوی رشــته کارگردانــی
تئاتــر یکــی از افــرادی بــود کــه بــه همــراه
دوســتانش تمامــی نمایشهــای جشــنواره
تئاتــر امیــد جــوان را بــه نظــاره نشســته بــود.
متأســفانه انتظــار مــن و دوســتانم کــه وقــت
گذاشــتهایم و ایــن نمایشهــا را نــگاه
کردهایــم از لحــاظ محتوایــی راضیکننــده
نبــوده و ســطح توقــع مــا بیشــتر از ایــن بــود.
نــادر زاده اظهــار کــرد :متأســفانه انتظــار
مــن و دوســتانم کــه وقــت گذاشــتهایم و
ایــن نمایشهــا را نــگاه کردهایــم از لحــاظ
محتوایــی راضیکننــده نبــوده و ســطح توقــع
مــا بیشــتر از ایــن بــود.
درحالیکــه برخــی دلیــل اجــرای ضعیــف
را نبــود امکانــات را عنــوان میکننــد ،ایــن
دانشــجوی تئاتــر بــا رد ایــن موضــوع بیــان
کــرد :مــن معتقــدم بــدون امکانــات و تنهــا
بــا داشــتن نمایشــنامهای قــوی و حضــور در
صحنــه میتــوان نمایــش خوبــی ارائــه داد بــه
شــرطی کــه هنرپیشـهای کــه بــه روی صحنه
مــیرود از توانایــی الزم برخــوردار باشــد.
lگــرگان جایــی بــرای پیشــرفت
تئاتــر نیســت
نــادر زاده ادامــه داد :مــن از مــاه آینــده بــه
شــکل حرفــهای وارد حرفــه تئاتــر میشــوم
امــا بــرای ایــن کار تهــران را بــه جای گــرگان
انتخــاب کــردهام چــرا کــه معتقــدم فضــا برای
پیشــرفت در گــرگان وجــود نــدارد و مــن اگــر
میخواهــم در کارم بــه جایــی برســم بایــد از
شــهرهای بــزرگ کار خــود را آغــاز کنــم.
در بخــش جشــنواره اســتانی هــم انتقادهــا
بیشــتر بــه محتــوای نمایشهــا وارد بــود.

«پورنیــک کاوش» جــوان  ۲۱ســالهای کــه
بــا نمایشــی بــه عنــوان «وای بــه روزی کــه
بمیــرد خــروس» در بخــش تئاتــر اســتانی
شــرکت کــرده بــود ،قبــل از برگــزاری مراســم
اختتامیــه گفــت :مــن در دورههــای گذشــته
جشــنواره هــم شــرکت کــردهام و جوایــزی را
هــم کســب کــردهام امــا مــن در ایــن دوره از
جشــنواره بــا بهتریــن کار خــود حضــور پیــدا
نکــردم ولــی بعــد از دیــدن اجراهــا مطمئــن
هســتم ایــن اجــرای ضعیــف مــن جــزو
بهترینهــا خواهــد بــود.
ســاعاتی از ایــن گفتگــو نگذشــته بــود کــه
گفتــه ایــن جــوان  ۲۱ســاله بــه حقیقــت
پیوســت و «وای بــه روزی کــه بمیــرد
خــروس» در بخشهــای طراحــی لبــاس،
موســیقی ،صداپیشــه ،بازیگــر زن برگزیــده،
رتبــه اول بهتریــن بازیگــر نقــش زن ،اســتعداد
جــوان بازیگــر مــرد ،بازیگــر نقــش دوم
مــرد ،رتبــه اول متــن نمایشــنامه ،رتبــه اول
کارگردانــی برنــده و مجــوز حضــور در تئاتــر
فجــر بــه پورنیــک کاوش و گروهــش تعلــق
گرفــت.
lمشــکالت تئاتــر گلســتان
ریشــهای اســت
کاوش بعــد از مراســم اختتامیــه گفــت :مــن
تمایــل زیــادی داشــتم در جشــنواره قدرتمندی
بــه رقابــت بپــردازم کــه کارهــای قــوی در آن
ارائــه شــود و از دیــدن کارهــای رقبــا نکتـهای
یــاد بگیــرم .امــا متأســفانه مشــکالت تئاتــر
ماآنقــدر بــزرگ و ریشـهای اســت کــه انجمــن
نمایشــی بایــد باقــدرت وارد ایــن مشــکالت
شــود و آنهــا را حــل کنــد.

وی افــزود :گروههــای نمایشــی مــا مشــکل
نمایشنامهنویســی دارنــد کــه ایــن مشــکل
بــا برگــزاری کارگاههایــی بــا حضــور اســاتید
برجســته مرتفــع میشــود .امــا متأســفانه
شــاهدیم کــه اداره کل ارشــاد ورکشــاپ هــا
را متناســب بــا بودجــهاش برگــزار میکنــد
بــه طــوری کــه چنــدی پیــش یــک کارگاه
«بَ ـ َدن» برگــزار شــد ولــی بــرای هنرمنــدان
تئاتــر جذابیتــی نداشــت.
یکــی دیگــر از انتقادهایــی کــه میتــوان بــه
متــن برخــی از نمایشــنامه وارد آورد اســتفاده از
عبــارات نامتناســب و خــارج از عــرف در تئاتــر
بــود .شــاید ایــن عبــارات بــرای لحظــهای
خنــده بــه لــب تماشــاچی بیــاورد امــا آیــا ایــن
درســت اســت کــه بــرای ســرپوش گذاشــتن
روی محتــوای ضعیــف نمایشــنامه و صرفــ ًا
خندانــدن تماشــاچی از هــر لغــت و عبارتــی
کــه حتیشــان نوشــته شــدن بــرروی کاغــذ
را هــم ندارنــد ،اســتفاده شــود؟
معــاون فرهنگــی اداره کل ارشــاد گلســتان در
واکنــش بــه ایــن انتقــاد گفــت :در جشــنوارهها
معمــو ًال ایــن اتفاقــات رخ میدهــد و هیئــت
داوران مــا زمانــی کــه کار بازبینــی را انجــام
میدهــد در برخــی مواقــع کار تکمیلشــده
بــه داورهــا تحویــل داده نمیشــود و یــا در
برخــی مواقــع در فیلمنامههــا رفــرش بــه
وجــود میآیــد.
قاســم قندهــاری افــزود :قطعــ ًا اینگونــه
واژههــا و مــوارد ،مــورد تأییــد اداره کل و
شــورای نظــارت بــر متــون مــا هــم نیســت اما
در جشــنواره بــه دلیــل تراکــم کار خســتگیها
و زمــان طوالنــی جشــنوارهها ممکــن اســت
اینگونــه غفلتهــا رخ دهــد.
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را نبــود مکانهــای مناســب بــرای تمریــن
تئاتــر عنــوان کــرد و افــزود :افــرادی کــه برای
تمریــن بــه تــاالر فخرالدیــن میآینــد فرصــت
کافــی بــرای تمریــن ندارنــد و ایــن کمبــود
مکانهــای فرهنگــی در ســطح اســتان
گلســتان معضــل بزرگــی بــرای هنرمنــدان مــا
اســت کــه بــه کیفیــت کار ضربــه میزنــد.

lبرگزاری جشنواره نمایشنامهنویسی
باهدف تقویـت محتوای تئاترها
وی در رابطــه بــا انتقــاد تماشــاچیها در رابطــه
بــا فقــر محتــوای نمایشــنامهها گفــت :مــن
ایــن انتقــاد تماشــاچیها را وارد میدانــم؛
مــا در بخــش نمایشنامهنویســی ضعفهایــی
داریــم و بــه همیــن دلیــل بــرای ســال جــاری
باهــدف کیفــی ســازی محصــوالت نمایشــی؛
نخســتین دوره جشــنواره نمایشنامهنویســی
را بــرای زمســتان  ۹۵پیشبینــی کردیــم
تــا بتوانیــم بــه کشــف اســتعدادهای
نمایشنامهنویســی بپردازیــم.
معــاون فرهنگــی اداره کل ارشــاد گلســتان
اظهــار کــرد :مــا تصمیــم داریــم بــا برگــزاری
ایــن جشــنواره زمینــه تقویــت نویســندگان
جــوان مهیــا شــود تــا بــرای ســالهای آینــده
از نظــر محتــوای متــن و کیفیــت تولیــدات آثار
مطلــوب تــری در زمینــه تئاتــر داشــته باشــیم.
قندهــاری بــا بیــان اینکــه انجمــن تئاتــر در
ســالهای اخیــر یــک برنامــه مکتــوب و
مشــخص را در دســتور کارش قــرار داده تــا
سیاســتهای در نظــر گرفتهشــده بــرای
جامعــه هنــری مفیــد باشــد ،افــزود :از نظــر
مــن در تئاتــر اســتان بــا ایــن ظرفیت و ســابقه
درخشــان گذشــته ،جــای منتقــدان آگاه و
دلســوز خالــی اســت.
وی اظهــار کــرد :اگــر نقــد بــه همــراه
راهکارهــای پیشــنهادی باشــد و بــه طــور
جــدی بــه آن پرداختــه شــود میتوانــد منشــأ

تقویــت و بهبــود امــور باشــد.
lتوجــه بــه زیرســاختها در
دســتور کار اســت
قندهــاری ادامــه داد :در ســالی که ســپری شــد
ســعی بــر ایــن بــود کــه بــه زیرســاختهای
حــوزه هنــر پرداختــه شــود چــون معتقدیــم
مادامــی کــه زیرســاختهای هــر رشــتهای
محکــم نباشــد اساسـ ًا انتظــار برنامه مشــخص
یــا تولیــدات هدفمنــد و نتیجهبخــش
نمیتــوان داشــت.
نکته قابل تأمـل دیگر در رابطه با نمایشـنامهها
گرایش نویسـندگان به سـمت فرهنگ غربی و
نمایشـنامههای خارجی است.
lنبــود پژوهــش میدانــی دلیلــی بــر
ضعــف نمایشــنامهها
محمــد عــارف یکــی از داوران بیســت و
هفتمیــن جشــنواره تئاتــر اســتانی گلســتان
در ایــن رابطــه گفــت :متأســفانه در کشــور
مــا کار علمــی و پژوهشــی میدانــی در حــوزه
تئاتــر انجــام نمیشــود؛ بنابرایــن خروجــی
خوبــی نــدارد و ناگزیــر همــه ســعی میکننــد
از نمایشــنامهها ،رمانهــا و داســتانهای
غربــی وام بگیرنــد.
بــه دلیــل نبــود کار پژوهشــی میدانــی در حوزه
تئاتــر ایــران ،هنرمنــدان ســعی مــی کننــد
از نمایشــنامه هــا و داســتان هــای غربــی در
کارهــای خــود الگــو بگیرنــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه افــزود :ایــران
بــه لحــاظ قومــی ،بومــی ،دینــی و ملــی دارای
متریالهــای گوناگــون آیینــی و نمایشــی اســت
کــه میتوانــد بــن مایههــای فــراوان و بدیعــی
در عرصــه هنرهــای دراماتیــک قــرار گیــرد؛ به
همیــن نســبت اســتان کهــن گلســتان نیــز
بــه دلیــل پیشــینه غنــی فرهنگــی میتوانــد
در هنرهــای نمایشــی ایــران پیشــتاز باشــد.
بنابرایــن پیشــنهاد میکنــم بــه کارگردانــان
مؤلــف یــا نویســندگان بومــی کــه قبــل از
نــگارش بــه پژوهــش بپردازنــد و الگوهــای
جاودان ـهای ارائــه کننــد.
عــارف بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بایــد یــک
انقــاب در تئاتــر صــورت بگیــرد ،گفــت:
انقالبگــر ایــن اتفــاق بایــد ادبیــات نمایشــی
باشــد و از آنجایــی کــه ادبیــات نمایشــی،
معمــاری حــوزه نمایــش را شــکل میدهــد
تغییــرات در حــوزه نمایشنامهنویســی یــک
ضــرورت اساســی بــه شــمار میآیــد.
در ادامــه امیــر کاوش یکــی از اعضــای انجمن
نمایشــی در رابطــه بــا برگــزاری دو جشــنواره و
ســطح آنهــا گفــت :مــا بــا کمتریــن بضاعــت
ایــن جشــنواره را برگــزار کردیــم و نبایــد انتظار
بیشــتری از ایــن از جشــنواره را داشــت چــرا
کــه نیروهــای شــرکتکننده در ایــن جشــنواره
همگــی جــوان هســتند و تقریبــ ًا افــرادی
هســتند کــه در چنــد ســال اخیــر پــا بــه عرصه
نمایــش گذاشــتهاند.
وی یکــی از معضــات بــزرگ تئاتــر اســتان

lنویســندگی بــر خواســته از
احســاس اســت
کاوش در رابطــه بــا ضعــف نمایشــنامه گفــت:
نویســندگی چیــزی نیســت کــه بــر اســاس
یــک اصــول ریاضــی قابــل بــه دســت آوردن
باشــد بلکــه یــک احســاس اســت و تقویــت در
آن نیازمنــد کالسهــای پیوســته و افزایــش
مطالعــه در ایــن زمینــه اســت.
ایــن عضــو انجمــن نمایــش در ادامــه بــه
فعالیتهــای انجمــن نمایشــی پرداخــت
و افــزود :چنــد ماهــی اســت کــه انجمــن
نمایشــی جدیــد روی کار آمــده و برنامــهای
هفتگــی تحــت عنــوان چهارشــنبهها بــا تئاتــر
برگــزار میکنــد کــه هنرمنــدان در ایــن روز
بــه اتــود و نمایشــنامه خوانــی میپردازنــد؛
اگــر ایــن کار در تمــام شهرســتانها اجــرا
شــود و اســاتید برجســته هــم در ایــن کالسها
شــرکت کننــد فرصــت مناســبی بــرای رشــد و
تعالــی هنرجویــان بــه وجــود میآیــد.
lداغ فرهنگســرا همچنــان بــر دل
فرهنــگ دوســتان
صحبتهــای امیــر کاوش در رابطــه
بــا کمبــود مکانهــای فرهنگــی برایــم
تداعیکننــده فرهنگســرایی شــد کــه
امــروز تبدیــل بــه هایپــر مارکــت شــده اســت
و منتظــر افتتــاح اســت .بــا توجــه بــه رشــد
جمعیــت و عالقــه روزافــزون جوانــان بــه هنــر
بیشــک کمبــود مکانهــای فرهنگــی بــرای
شــهر هنردوســت گــرگان بیــش از بیــش خود
را نشــان میدهــد.
مشــکالت و ضعفهــای تئاتــر اســتان
گلســتان امــری نیســت کــه بــا یــک گــزارش
بــه آن پرداختــه شــود ،مــواردی همچــون
شــرکت نکــردن گروههــای مطــرح تئاتــر
در بخــش اســتانی ایــن جشــنواره نیــز بحثــی
اســت کــه در گزارشهــای بعــدی از وضعیــت
تئاتــر گلســتان بــه آن پرداختــه میشــود.
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تئاتر مازندران؛ هرسال دریغ از پارسال
چــراغ تئاتــر مازنــدران روزب ـهروز بــه
کــم ســویی پیــش مــیرود و هرســال
دریــغ از پارســال میشــود.
جشــنواره تئاتــر هــر اســتان را
میتــوان ،بهــار نمایــش آن اســتان نــام
علیرضا نوری
نهــاد و پایــش آثــار راهیافتــه به بیســت
کجوریان
و هشــتمین جشــنواره تئاتــر مازنــدران،
افســوس و حســرت را از وضعیــت
روبــه افــول هنــر تئاتــر اســتان در پــی دارد.

مازنــدران  ۳۷گــروه ثبتشــده نمایشــی دارد کــه درمجمــوع
دو هــزار نفــر در عرصــه تئاتــر اســتان فعــال هســتند امــا از
ایــن تعــداد گروههــا ،تنهــا  ۱۴گــروه بــه دبیرخانــه بیســت و
هشــتمین جشــنواره اســتان اثــر نمایشــی ارســال کردنــد و ایــن
نشــاندهنده آن اســت کــه حــدود  ۲۳گــروه بــه دالیــل مختلــف
از شــرکت در ایــن رویــداد هنــری اســتقبال نکردهانــد.
بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتــر مازنــدران در حالــی بــا
معرفــی گروههــای برتــر بــه کار خــود پایــان داد کــه بــه اعتقــاد
برخــی از فعــاالن هنــر نمایــش ،ایــن دوره از جشــنواره دارای
ضعــف و قوتهایــی بــوده اســت.
عســگری وفایــی نــژاد کــه  ۲۰ســال کار تئاتــر میکنــد و بــه
گفتــه خــودش  ۸۰درصــد نمایشهــای بیســت و هشــتمین دوره
جشــنواره تئاتــر اســتان را تماشــا کــرده اســت ،میگویــد :از بیــن
کارهایــی کــه دیــدم ،نمایــش روی زمیــن از هنرمنــدان آمــل کار
خوبــی بــوده اســت و از آن لــذت بــردم.
lســطح کیفــی جشــنواره نســبت بــه پارســال
پاییــن بــوده اســت
وی بابیــان اینکــه ســطح کیفــی کارهــای امســال نســبت بــه
ســال گذشــته پایینتــر بــوده اســت ،ادامــه داد :دوســت داشــتم
کارهــای زیــادی بــه جشــنواره راه مییافــت و فرصــت رقابــت
بــرای دیگــران نیــز فراهــم میشــد.
وفایــی نــژاد ،مســائل مالــی را از مشــکالت هنــر تئاتــر بیــان کرد
و گفــت :قطعـ ًا اگــر وضــع مالــی بهتــر بــود گروههــای بیشــتری
شــرکت میکردنــد و بیشــترین معضــل در حــال حاضــر حمایــت
نشــدن مالــی از هنرمندان اســت.
وی تبلیغــات و حمایــت از هنــر تئاتــر را ضــروری برشــمرد و
گفــت :ضعــف تبلیغــات از دیگــر مشــکالتی اســت کــه گریبــان
هنــر تئاتــر را گرفتــه و هنرمنــدان ازنظــر مــادی ومعنــوی چندان
حمایــت نمیشــوند.
محســن فرجــی هنرمنــد تئاتــر بهشــهری کــه بــا نمایــش گل
خــون بــه کارگردانــی مهیــار هزارجریبــی در جشــنواره تئاتــر
مازنــدران شــرکت کــرده اســت ،ســطح بیســت و هشــتمین
جشــنواره تئاتــر اســتان را خــوب توصیــف کــرد و درعینحــال
گفــت :از مجمــوع پنــج گــروه شــرکتکننده ،دو تــا ســه گــروه
ســطح کیفــی بهتــری داشــتند و بقیــه نتوانســتند در ســطح
جشــنواره اســتانی ظاهــر شــوند.
وی اظهــار داشــت :ایــن در حالــی اســت خیلــی از گروههــای
کــه رد شــدند کــه صالحیــت بهتــری داشــتند و میتوانســتند
در جشــنواره شــرکت کننــد و تعــداد پنــج گــروه بــرای جشــنواره
کــم بــود.
ســید علــی محســن پــور دیگــر هنرمنــدی کــه در جشــنواره
تئاتــر مازنــدران شــرکت کــرده اســت ،ضعــف در قصهپــردازی و
متــون نمایشــی از مشــکالت تئاتر اســتان بیــان کرد و گفــت :در
نمایــش گل خــون ســعی شــده تــا حماســه عاشــورا بــا شــیوه نو

و بهرهگیــری از فــرم بــه نمایــش درآیــد کــه در جــذب مخاطــب
مؤثــر بــوده اســت.
اغلــب کارهــای نمایشــی تولیدشــده در اســتان بــه دلیل نداشــتن
قصــه مناســب نمیتواننــد بــا نســل جدیــد ارتبــاط برقــرار کننــد
و ایــن ازجملــه ضعفهــای هنــر نمایــش بــه شــمار مـیرود
وی یــادآور شــد :اغلــب کارهــای نمایشــی تولیدشــده در اســتان
بــه دلیــل نداشــتن قصــه مناســب نمیتواننــد بــا نســل جدیــد
ارتبــاط برقــرار کننــد و ایــن ازجملــه ضعفهــای هنــر نمایــش
بــه شــمار م ـیرود.
کمیــل اندرزگــو هنرمنــد ســاروی نیــز کــه نمایشهــای بیســت
و هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتان را تماشــا کــرده اســت
میگویــد :ســطح کیفــی تئاتــر امســال پایینتــر از ســال قبــل
بــود و ســالهای قبــل کارهــا قویتــر بــود.
وی ادامــه میدهــد :نمایشهــای راهیافتــه از بهشــهر و آمــل
بــه جشــنواره تئاتــر خــوب بــود امــا نمیدانــم پشــت پــرده چــه
چیــزی اســت کــه دیگــر آثــار خــوب تولیدشــده بــه جشــنواره راه
پیــدا نکردهانــد.
ایــن هنرمنــد تئاتــر ،کمبــود امکانــات و بودجــه را از چالشهــای
همیشــگی هنــر تئاتــر بیــان میکنــد و میگویــد :یــک گــروه
نمایشــی بــرای تولیــد بایــد امکانــات و ســالن مناســب داشــته
باشــد.
وی کــه عضــو گــروه نمایــش چکمــه اســت بــه راهیابــی ایــن
گــروه بــه جشــنواره بینالمللــی تئاتــر مریــوان اشــاره میکنــد
و ادامــه میدهــد :بــه دلیــل نداشــتن بودجــه بــرای حضــور در
ایــن جشــنواره دودل هســتیم کــه آیــا میتوانیــم برویــم یــا نــه.
وی از مســئوالن خواســت تــا بــرای تئاتــر دل بســوزانند زیــرا این
هنــر و هنرمنــدان نیازمنــد حمایــت آنان اســت.
طبــق آرای هیئــتداوران ،در بخــش طراحــی پوســتر هیــچ
اثــری شایســتگی انتخــاب را نداشــت .در بخــش موســیقی هــم
هیئ ـتداوران هیــچ انتخابــی نداشــت .امــا «پــدرام شــکری» و
«آرمیــن اســماعیلنیا» بــرای موســیقی نمایــش «زنــان مهتابی
و مــرد آفتابــی» و «محمدجــواد ایــزدی» بــرای نمایــش «روی
زمیــن» بهرهمنــدی درســت و دراماتیــک از موســیقی بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی تقدیــر شــدند.
در بخــش طراحــی صحنــه هیئ ـتداوران بــا اهــداء لــوح تقدیــر
و جایــزه ویــژه از طراحــان صحنــه نمایــش «زنــان مهتابــی
و مــرد آفتابــی» خانمهــا «فرشــته پیادهروحــی» و «فــروغ
پیادهروحــی» تقدیــر کــرد .جایــزه برگزیــده طراحــی صحنــه

نمایــش نیــز شــامل تندیــس جشــنواره ،لــوح تقدیــر و جایــزه
نقــدی بــه «مرتضــی صادقیــان» بــرای طراحــی صحنــه نمایش
«روی زمیــن» اهــدا شــد.
هیئ ـتداوران جایزههــای اول ،دوم و ســوم بخــش بازیگــری زن
را بــه ترتیــب بــه خانمهــا «مریــم شــاهنوری» بــرای بــازی در
نمایــش «روی زمیــن» از آمــل« ،ســارا یزدانــی» بــرای نمایــش
«گِل خــون» از بهشــهر و «نــگار فالحتــی آملــی» بــرای بــازی
در نمایــش «روی زمیــن» اهــدا کــرد.
در بخــش بازیگــری مــرد هیئــتداوران بــا اهــداء لــوح
تقدیــر و جایــزه نقــدی از «علــی کشــاورزیان» بازیگــر
نمایــش «گل خــون» تقدیــر کــرد« .اهــورا گلعموپــور»
بازیگــر نمایــش «زنــان مهتابــی و مــرد آفتابــی» از بابــل و
«آیدیــن حقپنــاه» بازیگــر نمایــش «روی زمیــن» از آمــل
بهطــور مشــترک ســوم شــدند« .ســینا علیپــور» بــرای
بــازی در نمایــش «اگزیســتنس» و «امیــر گیــل» بــرای
بــازی در نمایــش «روی زمیــن» مشــترک ًا دوم شــدند و
جایــزه بازیگــر برتــر مــرد شــامل تندیــس جشــنواره ،لــوح
تقدیــر و جایــزه نقــدی نیــز بــه «علــی ســعیدیان» بازیگــر
نمایــش «اگزیســتنس» اهــدا شــد .هیئـتداوران جایــزه متــن
نمایشــی را نیــز بــه دلیــل رویکــردی نــو بــه نمایــش مذهبــی
بــه نویســنده نمایشــنامه «گل خــون» اهــدا کــرد.
در بخــش کارگردانــی هیئــتداوران بــه دلیــل انســجام در کار
گروهــی و تــاش بــرای اجــرای یــک پرفورمنــس بــا اهــداء لوح
تقدیــر و جایــزه نقــدی از «فاطمــه زنــدی» کارگــردان نمایــش
«گمشــدنم تقریبـ ًا قطعــی اســت» تقدیــر کــرد .در ایــن بخــش
«مرتضــی صادقیــان» بــرای کارگردانــی نمایــش «روی زمیــن»
تندیــس جشــنواره ،لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی نفــر نخســت
را بــه خــود اختصــاص داد و «ســینا علیپــور» بــرای کارگردانــی
«اگزیســتنس» دوم شــد .جایــزه ســوم کارگردانــی نیــز بــه
«مهیــار هزارجریبــی» بــرای کارگردانــی نمایــش «گِل خــون»
تعلــق گرفــت.
بــر اســاس شــیوهنامه مرکــز هنرهــای نمایشــی ،از
جشــنوارههای اســتانی کــه در مرحلــه نهایــی آنهــا کمتــر از ۸
اثــر حضورداشــته باشــد ،فقــط یــک اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره
فجــر معرفــی میشــود کــه هیئــتداوران نمایــش «روی
زمیــن» بــه کارگردانــی «مرتضــی صادقیــان» از گــروه تئاتــر
ایرانشــهر آمــل را بهعنــوان اثــر برگزیــده جشــنواره انتخــاب
کــرد.
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۷۵سالامانتداریلسانالغیب/کتابخانهایبهنامحافظ
محمدحسین
نیکوپور

کتابخانــه عمومــی حافظیــه یکــی از معــدود
مکانهایــی اســت کــه بــه دلیــل مجــاورت بــا
یکــی از مکانهــای گردشــگری و توریســتی
شــهر شــیراز دارای بازدیدکنندههــای «غیــر
عضــو» اســت ،گردشــگرانی از کشــورهای
اروپایــی و آســیایی کــه پــس از بازدیــد از آرامگاه،
ســری هــم بــه کتابخانــه میزننــد و خواســتار
منابــع تخصصــی و ارزشــمند دربــاره شــیراز
میشــوند.این کتابخانــه بــا بهرهمنــدی از دو
بخــش مخــزن و مرجــع ،خدمــات خــود را بــه
اعضــای خــود ارائــه میدهــد.

کتابخانــه عمومــی آرامــگاه
حافــظ پــس از گذشــت
بیــش از  75ســال ،در زمره
کتابخانــه هــای تخصصــی
شــیراز قــرار دارد تــا لســان
الغیــب روزانــه میزبــان
پژوهشــگران و حافــظ
پژوهــان متعــدد باشــد.

در ضلــع شــمالی آرامــگاه حافــظ فضایــی قــرار
گرفتــه که محــل رجوع بســیاری از پژوهشــگران
و محققــان اســت .کتابخانــه حافظیــه بــا ده هــا
عنــوان کتــاب فضایــی ایجــاد کــرده کــه در یک
محیــط ادبــی نــاب بــه تحقیــق و پژوهــش در
منابــع بپردازنــد.
کتابخانــه عمومــی حافظیــه (معــروف بــه مقبــره
قاســم خــان والــی شــیراز) واقــع در آرامــگاه
حافــظ نخســتین بــار در ســال  ۱۳۲۹بــا اهــدای
کتــاب از ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره
آمــوزش و پــرورش شــکل گرفــت .بــا اهــدای
مجموعــه کتــب شــخصی کتابخانــه رونــق
بیشــتری گرفــت بــه گونــه ای کــه از ســال
 ۱۳۷۵بــه مرکــز پژوهشــی ســعدی شناســی و
حافــظ شناســی تبدیــل شــد .اکنــون بیــش از ۱۷
هــزار نســخه کتــاب موجــودی کتابخانــه اســت.
کتابخانــه حافظیــه بــا توجــه بــه تاریخچــه ای
طوالنــی بــا انتقــال کتبــی از کتابخانــه ملــی و
اهــدای مجموعــه هــای شــخصی افــراد اهــل
فضــل و ادب شــکل گرفتــه اســت.
کتابخانــه عمومــی حافظیــه واقــع در آرامــگاه
حافــظ نخســتین بــار در ســال  ۱۳۲۹بــا اهــدای
کتــاب از ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره
آمــوزش و پــرورش شــکل گرفــت کتابخانــه
عمومــی حافظیــه واقــع در آرامــگاه حافــظ
نخســتین بــار در ســال  ۱۳۲۹بــا اهدای کتــاب از
ســوی کتابخانــه ملــی بــه دســتور اداره آمــوزش
و پــرورش شــکل گرفــت کتابخان ـهای در ضلــع
شــمالی آرامــگاه حافــظ کــه ســال ۱۳۱۶
خورشــیدی همزمــان بــا عملیــات مرمــت و
نوســازی حافظیــه احــداث شــد امــا فعالیــت خود
را آغــاز نکــرد و بــه فاصلــه  ۱۳ســال بعــد فعالیت
رســمی خــود را آغــاز کــرد.
کتابخانـه عمومـی حافظیـه بـا زیربنـای ۳۱۴
مترمربـع و با کسـب درجه هفت در شـهر شـیراز
فعالیـت میکند .ورودی این کتابخانـه با در چوبی
و شیشـههای رنگارنـگ مزین شـده با چهـار پله
از جنـس دیوارهـای کاهگلی حیاط آرامگاه اسـت.
حجـم گسـتردهای از کتابهای کوچـک و بزرگ
در فضـای داخلی کتابخانهای که اگرچه مسـاحت
زیادی نـدارد ،پذیرای عالقمندان به لسـان الغیب
و حافـظ پژوهان اسـت،
بیســتم مهــر مــاه مصــادف بــا یــادروز حافــظ
بهانــه ای شــد تــا ایــن کتابخانــه فاخــر فرهنگی
بــرای حافــظ دوســتان معرفــی شــود.
lکتابخانه ای با جاذبه توریستی
در پیونــد بــا ایــن کتابخانــه مدیــرکل کتابخانــه

هــای عمومــی فــارس ،تعــداد اعضــای ایــن
مجموعــه را  ۶۰۰نفــر اعــام کــرد و گفــت :بــه
دلیــل جاذبــه توریســتی و مجــاورت بــا آرامــگاه
حافــظ ایــن کتابخانــه پذیــرای محققــان و اهالی
شــعر و ادب بســیاری اســت.
ســعیده ابراهیمــی کــه تاکیــد بســیاری بــر
تجهیــز کتابخانــه هــای تخصصــی دارد ،ابــراز
کــرد :در ایــن کتابخانــه دســت کــم  ۱۶هــزار و
 ۸۶۴نســخه کتــاب قــرار دارد و بــه  ۶۰۰نفــر از
اعضــای ایــن کتابخانــه خدمــات ارائــه میشــود.
وی بــا بیــاناینکــه روزانــه حــدود  ۲۰۰نفــر
بــه ایــن کتابخانــه مراجعــه میکننــد ،بیــان
کــرد :عــدهای نیــز نمیداننــد اینجــا کتابخانــه
اســت و فکــر میکننــد کــه کتابفروشــی اســت
امــا کمــی بعــد متوجــه میشــوند کــه اشــتباهی
آمدهانــد ،چــون دقیقــا یــک کتابفروشــی نیــز در
مجــاورت کتابخانــه حافظیــه قــرار دارد.
او از تعمیــر و بهســازی ایــن کتابخانــه بــا اعتبــار
 ۴۰۰میلیــون ریالــی نیز خبــر داد و تصریــح کرد:
بــا اتفاقاتــی کــه ســال جــاری قــرار اســت بیفتــد
وضعیــت ایــن کتابخانــه نیــز بــا رشــد تعــداد
اعضــا و کتــاب نیــز همــراه مــی شــود.
کتابخانـه حافظیـه در داشـتن نسـخ بسـیاری در
حوزه ادبیات کالسـیک ایـران با رویکـرد حافظ و
دیگـر حوزه های ادبـی این امـکان را فراهم کرده
کـه اهـل اندیشـه و فرهنـگ در ایـن کتابخانه با
گوشـه ها و زوایـای ادبیات ایران آشـنا شـوند.
در عین حال مدیر کتابخانه های عمومی فارس
امکانات این کتابخانه برای گردشگران خارجی را

مورد اشاره قرار داد و گفت :در کتابخانه حافظیه
افزون بر نسخ انگلیسی ،آثاری به زبان های روسی،
فرانسوی ،اسپانیولی ،ایتالیایی و عربی قرار دارد که
می تواند کمک شایانی در شناخت حافظ به این
گردشگران در پی داشته باشد.
در کتابخانــه حافظیــه افــزون بر نســخ انگلیســی
آثــاری بــه زبــان هــای روســی ،فرانســوی،
اســپانیولی ،ایتالیایــی و عربــی قــرار دارد کــه
مــی توانــد کمــک شــایانی در شــناخت حافــظ
بــه ایــن گردشــگران در پــی داشــته باشــد
اعضــای ایــن کتابخانــه اغلــب از محیــط آرام و
بیدغدغــه کتابخانــه حافظیــه بــرای مطالعــه
بهــره میجوینــد .فعالیــت ایــن کتابخانــه
ســاعت  ۱۹بــه پایــان میرســد ،در حالــی کــه
بســیاری مایلنــد تــا ســاعت  ۲۱در ایــن مــکان
حضــور داشــته باشــند.
در کتابخانـه حافظیـه افـزون بر نسـخ انگلیسـی
آثاری به زبان های روسـی ،فرانسـوی ،اسپانیولی،
ایتالیایـی و عربـی قـرار دارد که مـی تواند کمک
شـایانی در شـناخت حافظ به گردشـگران داشـته
باشـد .اکنـون برخـی کتابخانههـا سـه شـیفته
فعالیـت میکننـد .بدیـن منظـور اگـر شـرایطی
ایجـاد شـود کـه بتـوان از فضـای ایـن کتابخانه
بـرای زمـان بیشـتری اسـتفاده کـرد خواسـته
بسـیاری از عالقمنـدان نسـخ دیریـن نیـز فراهم
می شـود .زیـرا ،کتابخانههایـی کـه از منابع غنی
و ارزشـمند برخـوردار باشـند ،بایـد زمان بیشـتر و
مناسـبتری را در اختیـار اعضـا بـرای اسـتفاده
بهتـر و مناسـبتر قـرار دهنـد.

lتشــریح دالیــل نبــود بخــش کودک
در کتابخانه
مدیــر کتابخانــه هــای عمومــی فــارس در
پاســخ بــه گالیــه بعضــی از اعضــا دربــاره نبــود
بخــش کــودک در ایــن کتابخانــه ،توضیــح داد:
ایــن کتابخانــه ،مکانــی ادبــی اســت و کــودکان
زیــادی بــه ایــن مــکان نمیآینــد .در واقــع،
اغلــب پژوهشــگران و اعضــای مــا نیــز افــراد
بزرگســالند کــه بــرای مطالعــه ،تحقیــق و
پژوهــش بــه کتابخانــه میآینــد .از ســویی
ســاختار بنــای آرامــگاه حافــظ نیــز ایــن اجــازه
را نمــی دهــد کــه بخشــی بــرای کــودکان
کتابدوســت در ایــن بنــا گنجانــده شــود.
ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد :در ایــن میــان،
نیــازی بــه ایجــاد بخــش کــودک احســاس
نکردهایــم امــا اگــر برخــی اعضــا از ایــن
موضــوع گالیــه دارنــد ،میتوانیــم دربــاره
ظرفیــت و امــکان ایجــاد ایــن بخــش تعامــل و
رایزنــی داشــته باشــیم.
وی دربـاره افزایش سـاعت کار ایـن کتابخانه نیز،
تاکیـد کرد :به دلیـل محدودیتهای بسـیاری که
وجـود دارد ،امـکان افزایش سـاعت کار کتابخانه
فراهم نیسـت و مـا میتوانیـم خدمات خـود را در
دو سـالن مطالعـه آقایـان و بانـوان و بـه صـورت
قفسـه بـاز هـر روز از سـاعت  ۸تـا ( ۱۹بـه غیر از
جمعههـا) به اعضـا ارائـه دهیم.
نســخه هــای نفیــس چــاپ خطــی و ســنگی
دیــوان حافــظ در کتابخانــه حافظیــه شــیراز کــم
نیســت .گرچــه منابــع و نســخه هــای چــاپ
ســنگی و خطــی در کتابخانــه هــای عمومــی
نیازمنــد توجــه متخصصــان اهــل فــن اســت.
در کتابخانــه حافظیه بیــش از  ۱۰۰نســخه کتاب
حافــظ کپــی ،چــاپ خطــی و ســنگی و تعــدادی
کتــب قدیمــی از گلســتان و بوســتان ســعدی
نگهــداری مــی شــود کــه مــورد توجــه محققین
و گردشــگران اســت .گرچــه ایــن نســخه هــای
ارزشــمند مــورد صحافــی قــرار گرفتــه اســت
ولــی جایــز اســت ایــن منابــع نایــاب و ارزشــمند،
بــه صــورت کارشناســانه مــورد بررســی و آســیب
زدایــی قــرار گیــرد تــا امــکان دوام و مانــدگاری
بیشــتر آنهــا فراهــم شــود.
در کنـار ایـن امکانـات ،کتابخانـه آرامـگاه حافظ
همـواره از سـوی دوسـتداران لسـان الغیـب برای
اهـدای نسـخه هـا و آثـار هنـری جای مناسـبی
اسـت که هر از چندی هنرمندان و فرهیختگان آثاری
در ایـن زمینـه بـه ایـن مـکان اهدا مـی کنند.
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ونوس بهنود

کمبــود ســالنهای تخصصــی فرهنگــی
در اردبیــل ،در حالــی بــه دغدغــه
جــدی تبدیــل شــده کــه چهــار پــروژه
شــاخص عمرانــی -فرهنگــی آن نیمــه
تمــام اســت ،طرحهایــی کــه بــه نظــر
میرســد دلســوزی بــرای تکمیــل
آنهاوجــود نــدارد.

گفتــه میشــود اولویــت برنامهریــزی میبایســت بــا توجــه بــه
مهمتریــن نیــاز شــهروندان یــک شــهر صــورت گیــرد .بیــش
از یــک دهــه اســت کــه رســانهها از یــک ســو و کارشناســان
از ســوی دیگــر اولویــت بخــش فرهنگــی اردبیــل را زیرســاخت
ســاختمان و فضــا عنــوان میکننــد و هــر چنــد پروژههایــی بــه
پــاس ایــن تأکیــدات آغــاز شــده ،امــا در عمــل همگــی رنــگ و
بــوی بیتوجهــی بــه خــود گرفتــه و بــه حــال خــود رهــا شــده
اســت.
مســئوالنی کــه تــا دیــروز فرهنــگ را اولویــت برنامهریــزی
خــود میدانســتند ،امــروز در مقابــل پروژههــای فرهنگــی
حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد و بــه بهانههــای مختلــف کــه
مهمتریــن آن کمبــود اعتبــار اســت ،تکمیــل پروژههــا را بــه
تأخیــر میاندازنــد.
امــا بررســی خبرگــزاری مهــر در خصــوص هــر یــک از ایــن
چهــار پــروژه نشــان میدهــد راهکارهــای عملیاتــی مــورد
غفلــت اســت و مدیــران متولــی بــه حــدی دچــار ایدههــای
روزمــره هســتند کــه توجهــی بــه ایــن راهکارهــا نشــان
نمیدهــد.
بــا هــم چهــار پــروژه شــاخص فرهنگــی اردبیــل را مــرور
میکنیــم .
lتاالر شهر اردبیل مظهر تدابیر شعارزده
تمامــی مناســبتهای فرهنگــی شــهر اردبیــل بــه عنــوان
مرکــز اســتان بــا نزدیــک بــه  ۶۰۰هــزار نفــر جمعیــت در ســه
ســالن تخصصــی و غیرتخصصــی برگــزار میشــود .مجتمــع
فرهنگــی هنــری فــدک بــا ظرفیــت تقریبــی  ۵۰۰نفــر ،ســالن
والیــت بــا ظرفیــت تقریبــی  ۴۰۰نفر و ســالن ورزشــی رضــازاده
کــه صرفــا فضــای ورزشــی بــوده و کاربــری فرهنگــی نــدارد اما
از ســر ناچــاری و در حالــی کــه امکانــات الزم را بــرای اجــرای
برنامــه هــای فرهنگــی را نــدارد میزبــان برنامههــا بــه ویــژه
همایشهــای بــزرگ و جشــنوارهها اســت.
ایـن کمبود موجب شـده از چند سـال قبـل زمزمههـای ضرورت
احداث سـالنهای بـا ظرفیـت بزرگتر مطرح شـود.
هــر چنــد پروژههــای نیمهتمامــی کــه ذکــر آن خواهــد رفــت
در ظرفیتهــای مشــابه احــداث میشــود و عالمــت ســؤال
بزرگــی در مقابــل تدبیــر مســئوالن گــذارده اســت ،امــا وضعیت
همیــن پــروژه هــای نیمهتمــام نیــز چنــدان مطلــوب نیســت.
در ســال  ۹۰کلنــگ تــاالر شــهر اردبیــل بــه عنــوان مصوبــه
دولــت بــا فرازوفرودهــای مالــی در جنــب نمایشــگاه دائمــی
اردبیــل بــه زمیــن زده شــد .ایــن پــروژه قــرار بــود از محــل
اعتبــارات ملــی و اســتانی تکمیــل شــود.
چهــار ســال زمــان ســپری شــد کــه البتــه پــروژه تــاالر
شــهر در همــان ابتــدا پلمــپ و بــه کمــا رفــت ،امــا در نهایــت
اجــرای خــود را از ســر گرفــت .ایــن تــاالر کــه ویژگیهــای
منحصربهفــردی داشــت یکــی از پروژههــای شــاخص
فرهنگــی اردبیــل محســوب میشــود ،پــروژه ای کــه بــا تاخیــر
غیرقابــل توجیــه مواجــه شــده کــه البتــه علت اصلــی تأخیــر در
اجــرای ایــن پــروژه از ســوی مدیــرکل ارشــاد اســامی اســتان
اردبیــل کمبــود مالــی عنــوان مــی شــود.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــده کــه در ســال گذشــته
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جــذب  ۱۰۰درصــدی اعتبــارات عمرانــی اردبیــل فرقی بــه حال
تــاالر شــهر نداشــت و بــه نظر میرســد بــرای جــذب اعتبــارات
ملــی نیــز حتــی ســفر وزیــر ارشــاد اســامی و بازدیــد شــخص
وی در عمــل رقمــی عایــد تــاالر شــهر نکــرده اســت.
در ســال گذشــته جــذب  ۱۰۰درصــدی اعتبــارات عمرانــی
اردبیــل فرقــی بــه حــال تــاالر شــهر نداشــتبطوریکه مســئوالن
اســتانی صرفــ ًا بــا راهانــدازی یــک ســفر و پوشــش گســترده
خبــری پوشــههای عملکــردی خــود را پربارتــر کردنــد و
تــاالر شــهر هنــوز بــه صــورت قطرهچکانــی آجــر روی آجــر
میگــذارد.
ســید ناصــر اســحاقی در ایــن خصــوص گفــت :بــرآورد اولیــه
اعتبــاری بــرای تکمیــل ایــن پــروژه کــه در  ۱۳هــزار مترمربــع
احــداث و دارای ســه ســالن موســیقی و تئاتــر و ظرفیــت ۵۰۰
نفــری اســت ،در ابتــدا  ۱۸۰میلیــارد ریــال بــود امــا تأخیرهــا
موجــب شــد ایــن رقــم بــه  ۳۰۰میلیــارد ریــال برســد.
هــر چنــد در مقطعــی بــه تکــرار ظرفیــت ســالنهای فرهنگــی
هنــری اردبیــل در ایــن پــروژه انتقــاد شــد ،امــا نقشــه تــاالر
شــهر تغییــر نیافت و ســفر وزیــر ارشــاد در حــد وعــده حمایت از
تــاالر بــه جــای خــود باقیمانــده اســت.
در ایــن ســفر وزیــر ارشــاد از واگــذاری پروژههــای عمرانــی بــا
پیشــرفت  ۲۰درصــد بــه بخــش خصوصــی خبــر داد .در واقــع
توپبــازی ســهم زمیــن بخــش خصوصــی شــد و دســت تــاالر
شــهر بــه بهانــه کمبودهــای مالــی دولــت خالــی مانــد.
امــا ســؤال اینجــا اســت کــه بــرای تکمیــل ایــن پــروژه تاکنون
بــا چنــد ســرمایهگذار و یــا خیــر مذاکــره شــده اســت .در
بازدیدهــای میدانــی بــه مســئوالن وزارت ارشــاد عنــوان شــد
کــه ســرمایهگذار راغــب بــه ســرمایهگذاری در ایــن پــروژه
نیســت و موانعــی وجــود دارد.
در عیــن حــال رئیــس داود شــایقی ســازمان برنامهریــزی و
مدیریــت اســتان اردبیــل در خصــوص تأمیــن منابــع مالــی
ایــن پــروژه گفــت :البتــه ایــن پــروژه  ۹۰میلیــارد ریــال اعتبــار
دارد امــا اعتبــار اصلــی آن ملــی اســت و بایــد از اعتبــارات ملــی
تأمیــن مالــی شــود.

lســالن حــوزه هنــری پیــش از تولــد تخریــب را
آغــاز کــرد
پــروژه دیگــری کــه بــه سرنوشــت بدتــر از تــاالر شــهر گرفتــار
شــد ،ســالن اجتماعــات حــوزه هنــری اســتان اردبیــل اســت.
ســاختمان حــوزه هنــری کــه خــود بــه ســختی و بــا تأخیــر
زمانــی و اشــکاالت فنــی متعــدد تکمیــل شــد ،در محوطــه
پشــتی خــود خروارهــا تیرآهــن و میلگــرد رهــا شــده دارد کــه
قــرار بــود زمانــی بــه محفــل گــرم برنامههــای فرهنگــی
تبدیــل شــود.
ایــن ســالن کــه در ســال  ۸۲بــه همــراه ســاختمان حــوزه هنری
اردبیــل کلنــگ زنــی شــد بــار دیگــر روی ظرفیــت  ۵۵۰نفــر
متوقــف مانــد و بــه تعبیر مدیــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبیل
میتوانســت فرصــت فراختــری بــرای برنامههــای فرهنگــی
اردبیــل فراهــم ســازد.
دولــت تدبیــر و امیــد در ابتــدای آغــاز بــه کار خــود وعدههایــی
بــرای تکمیــل ایــن ســالن مطــرح کــرد امــا ســالها ســپری
شــد و بــه نتیجــه نرســید.
مدیــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبیــل در ایــن خصــوص گفت:
ایــن پــروژه تنهــا بــه  ۱۰میلیــارد ریــال اعتبــار در ســال گذشــته
نیــاز داشــت و تکمیــل آن  ۲۰میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد اما
تأمیــن نکردند.
امیــر رجبــی تصریــح کــرد :تاکنــون تمامــی مصالحــی کــه
بــرای پــروژه خریــداری شــده بــه حــال خــود رهــا شــده و
دچــار فرســایش تدریجــی اســت بطوریکــه ایــن پــروژه تاکنــون
نتوانســته راه بــه جایــی ببــرد.
در چنیــن شــرایطی رئیــس ســازمان برنامهریــزی و مدیریــت
اســتان اولویــت اول تکمیــل پروژههــای عمرانــی در دولــت
یازدهــم را طــرح هایــی بــا بیــش از  ۸۰درصــد پیشــرفت و در
اولویــت دوم پروژههــای اشــتغالزا دانســت.
بــا تعبیــر شــایقی میتــوان بــه واقــع مشــاهده کــرد
کــه ســالن حــوزه هنــری نــه تنهــا اولویــت نــدارد بلکــه
سرنوشــت مبهمــی را نیــز متحمــل شــده و مشــخص نیســت
تکلیــف هزینــهای کــه از بیتالمــال بــرای کلنــگ زنــی
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ایــن پــروژه صــرف شــده ،چــه خواهــد شــد.
ت خالــی شــهرداری در تجهیــز و توســعه
lدســ 
فرهنگســراها
نــه تنهــا اعتبــار ملــی ســالن حــوزه هنــری پیگیــری نشــده
و هیــچ خیــری حاضــر بــه مشــارکت در ســاخت نبــوده بلکــه
وضعیــت مالــی حــوزه هنــری موجــب شــده اســت کــه بــرای
تکمیــل از شــهرداری اردبیــل مــدد بجویــد.
ایــن در حالــی اســت کــه حمیــد لطــف اللهیــان شــهردار اردبیل
گفــت :درآمــد مــا بســیار کمتــر از پیشبینــی محقــق شــده و
اگــر تأخیــری در اجــرای یــک پــروژه داریــم بــه کمبودهــای
مالــی و یــا مشــکالت فنــی برمیگــردد.
عــاوه بــر ایــن احــداث هفــت فرهنگســرا در اردبیــل یکــی
از تیترهــای تبلیغــی شــورای شــهر اردبیــل طــی ماههــای
اخیــر و در ســال پایانــی عمــر شــورا در حالــی طــرح شــده
کــه شــهرداری اردبیــل هنــوز در بهســازی فرهنگســرای ســوم
خــرداد اقــدام قابــل توجهــی ترتیــب نــداده اســت.
فرهنگســرای ســوم خــرداد بــه گفتــه مدیــر منطقــه یــک
شــهرداری اردبیــل بیــش از  ۵۰ســال قدمــت دارد و ســاختمان
فعلــی در  ۱۳۷۷تأســیس شــده اســت.
ساســان ابیــش ونــد تصریــح کــرد :بــه دلیــل محدودیتهــای
مالــی پروژههــای عمرانــی مهــم اولویتبنــدی شــده و در ایــن
میــان تخریــب و بازســازی فرهنگســرای ســوم خــرداد نیــز در
اولویــت قــرار گرفتــه اســت.
این فرهنگسـرا کـه یکی از سـالنهای فرهنگی با سـابقه شـهر
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اردبیل محسـوب میشـود به دلیل مسـائلی کـه شـهردار اردبیل
آن را فنـی تعبیـر کرد ،بـا تأخیر در آغـاز عملیات بهسـازی همراه
بـوده و طـی ماههـای اخیـر بـه یکـی از گلهمندیهـای اعضای
شـورای شـهر تبدیل شـده است.
بطوریکــه از جملــه ســؤاالت اعضــای شــورای شــهر و تذکــرات
بــه وی موضــوع تأخیــر در بهســازی ایــن ســالن بــود کــه
شــهردار اردبیــل ضــرورت تعریــض پیرامــون آن را دلیــل تأخیــر
عنــوان کــرد.
از ســویی در وضعیتــی کــه دســت شــهرداری اردبیــل خالــی
اســت احــداث حداقــل یــک فرهنگســرا در هــر منطقــه از
شــهرداری اردبیــل هنــوز کلیــد نخــورده اســت.
تنهــا  ۱۰درصــد از اعتبــارات عمرانــی اســتانی و مابقــی ملــی
اســت و الزم اســت مدیــران اســتانی بــرای جــذب اعتبــار ملــی
پروژههــا اقــدام کننــد .رئیــس ســازمان برنامهریــزی و مدیریــت
اســتان اردبیــل در ایــن زمینــه نیــز تأکیــد کــرد :هــر چنــد بــر
اســاس قانــون میتــوان بــرای تکمیــل فرهنگســراها از اســتان
اعتبــار اختصــاص داد امــا دســت مــا خالــی اســت.
شــایقی تصریــح کــرد :تنهــا  ۱۰درصــد از اعتبــارات عمرانــی
اســتانی و مابقــی ملــی اســت و الزم اســت مدیــران اســتانی
بــرای جــذب اعتبــار ملــی پروژههــا اقــدام کننــد.
امــا در وضعیتــی کــه شــهرداری بــا درآمــد خــود خدمــات
شــهری ارائــه داده و پــروژه اجــرا میکنــد ،بــه نظــر میرســد
الزم اســت ظرفیتهــای قانونــی حمایــت بخــش دولتــی از
مجموعــه شــهرداری اردبیــل و ســایر شــهرداریهای اســتان
کمــی پــر رونــق تــر باشــد.
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شــهردار اردبیــل مــی گویــد مــا بــا وجــود محدودیــت مالــی
بیــش از درآمــد پــروژه اجــرا میکنیــم و تــا حــد امــکان اجــازه
ندادیــم پــروژهای متوقــف شــود.
لطفاللهیــان تصریــح کــرد :در خــود شــهر اردبیــل خیریــن
اقدامــات خیریــه متعــددی دارنــد کــه بــرای توســعه فرهنــگ
شــهر اردبیــل هــم کــه شــده بخشــی از کمکهــا میتوانــد
بــرای تکمیــل پروژههــای فرهنگــی صــرف شــود.
lکتابخانه مرکزی و تجربه سالنی پادرهوا
یکــی دیگــر از پروژههــای فرهنگــی نیمهتمــام در اســتان
اردبیــل ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی اردبیــل اســت.
بــرای اولیــن بــار در ســال  ۱۳۸۷اردبیــل کتابخانــه مرکــزی
خــود را در  ۱۰هــزار مترمربــع تجربــه کــرد .مجموعـهای کــه به
لحــاظ مؤلفههــای عمرانــی قــرار بــود در حــوزه فرهنگســازی
اردبیــل تحــوالت شــاخصی را بــر جــای بگــذارد .ایــن مجموعه
بــا وجــود تمامــی تنگناهــای مالــی کــه گویــی دمدســتیترین
علــت تأخیــر پروژههــای عمرانــی اردبیــل اســت بــه فرجــام
نســبی رســید.
ســالن اجتماعــات ایــن مجموعــه ســالها اســت تکمیــل نشــده
و مدیــرکل امــور کتابخانههــای عمومــی اســتان میــزان اعتبــار
مــورد نیــاز جهــت تکمیــل را فقــط و فقــط  ۱۰میلیــارد ریــال
عنــوان کــرده اســت.
ربــاب عزیزخوانــی تصریــح کــرد :ایــن ســالن ظرفیــت نزدیــک
بــه  ۵۰۰نفــر را دارا اســت و بــه دلیل کمبــود فضاهــای فرهنگی
تکمیــل آن را تأکیــد داریم.
ایــن تأکیــدات البتــه راه بــه جایــی نبــرده و رئیــس ســازمان
برنامهریــزی و مدیریــت اســتان متذکــر شــد :بایــد از محــل
اعتبــارات ملــی بــرای ایــن پــروژه اعتبــار جــذب شــود.
در عیــن حــال انجمنهــای خیریــه مرتبــط بــا امــر کتــاب و
کتابخوانــی نیــز تاکنــون نتوانســتهاند دســت خیریــن را در
تکمیــل ایــن ســالن بنــد کننــد.
پژوهشهای متعـددی از دالیل بروز آسـیبهای رفتـاری فردی
و اجتماعـی در اسـتان اردبیل انجام شـده که اکثـر این تحقیقات
دو علـت اصلی را بـرای آن بازگو کرده اند .بیکاری و عدم توسـعه
مطلـوب فرهنگـی دو دلیلی که نه تنهـا در تحقیقات انجام شـده
بلکـه در تعبیرات مسـئوالن قضایی و بهزیسـتی اسـتان نیز بارها
به آن تاکید شـده اسـت.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ایــن شــرایط هزینــه ناچیــز در
توســعه زیرســاختهای فرهنگــی بــا چنــد  ۱۰برابــر افزایــش،
در مدیریــت آســیبها صــرف میشــود .ایــن در حالــی اســت
کــه گاهــی تأثیــر یــک موســیقی فاخــر و یــک نمایــش کیفــی
میتوانــد سرنوشــت و دیــدگاه یــک انســان را متحــول ســازد
و چــه بســا وی را از بســیاری از رفتارهــای آســیبهازا و
هنجارشــکنیها بــه دور نــگاه دارد.
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کیفیتجشنوارهتئاترخوزستانهرسالدریغازپارسال
جشــنواره تئاتــر اســتان
ثائرهحیاتی
خوزســتان امســال هــم
بــا شــرایطی آغــاز بــه
کار کــرد کــه بــار دیگــر امیــد هنرمنــدان
و هنردوســتان اســتان را نســبت بــه
برگــزاری بهتــر آن نســبت بــه ســال هــای
گذشــته نقــش بــرآب کــرد.

تغییــر مدیریــت انجمــن نمایــش اســتان و
همچنیــن شهرســتان اهــواز چنــد مــاه قبــل
از برگــزاری بیســت و هشــتمین جشــنواره
تئاتــر اســتانی خوزســتان ،ایــن امیــد را در
دل تئاتــری هــای اســتان روشــن کــرده بــود
کــه شــاید جشــنواره امســال بتوانــد بــا ارائــه
شــرایط کمــی و کیفــی بهتــر ،بــار دیگــر رونق
و کیفیــت ســال هــای دور خــود را بــاز یابــد و
حتــی بهتــر از همیشــه و گذشــته خــود برگــزار
شــود امــا متاســفانه بــا نگاهــی اجمالــی از روز
اول تــا به امــروز برگــزاری جشــنواره و بررســی
شــرایط و شــنیدن صحبــت هــای هنرمنــدان و
تماشــاگران چیــزی غیــر از آنچــه تصــور مــی
رفــت ،مشــاهده شــد.
lارائه کارهای تکراری
«بهمــن تقــی پــور» یکــی از بازیگــران و
کارگــردان هــای اهــواز در خصــوص شــرایط
کیفــی و کمــی جشــنواره امســال مــی گویــد:
جشــنواره امســال بــا توجــه بــه موقعیــت زمانی
آن ،وقــت مناســبی بــود تــا کارهــای فاخــری
را در آن شــاهد باشــیم امــا متاســفانه کارهــای
ارائــه شــده بــه لحــاظ کیفیت در ســطح بســیار
بســیار پاییــن و غیرقابــل تحملــی قرار داشــتند
بــه طــوری کــه بعــد از دیــدن هــر نمایــش
احســاس مــی کردیــم کاری دانــش آمــوزی را
شــاهد بودیــم کــه البتــه ایــن نــه تنهــا نظــر
بنــده بلکــه نظــر بســیاری از تماشــاگرانی بــود
کــه ســاعتها وقــت خــود را بــه تماشــای کارهــا
اختصــاص داده بودنــد.
وی مــی افزایــد :متاســفانه طبــق برنامــه
ریــزی انجــام شــده در جــدول زمانــی و مکانــی
جشــنواره ،بیشــتر کارهــا ســر ســاعت اجــرا
نمــی شــد و یــا اینکــه بــا تغییــر مــکان اجراهــا
روبــرو مــی شــدیم کــه خیلــی از دوســتان
نتوانســتند کارهــا را ببیننــد کــه ایــن امــر بــه
نبــود هماهنگــی مســئوالن جشــنواره برمــی
گــردد.
ایــن هنرمنــد خوزســتانی اظهــار مــی کنــد:
بــا تاســف بایــد گفــت در یکــی دو مــورد
از کارهــا مشــاهده کردیــم کارهایــی بــه
جشــنواره راه پیــدا کــرده کــه در دیگــر
جشــنواره هــا بــا عناویــن مختلــف شــرکت
داشــته انــد و فقــط نــام اثــر تغییــر یافتــه
بــود بــه طــور مثــال یکــی از نمایــش هــا
در گذشــته (از ســال  ٨٨تــا  )٩۵در جشــنواره
هــای مختلفــی ماننــد جشــنواره نمایــش

کوتــاه رامهرمــز ،طنــز آغاجــاری و جشــنواره
تئاتــر دانشــجویی شــرکت کــرده بــود و
امســال نیــز بــا نامــی جدیــد در جشــنواره
اســتانی حضــور یافتــه بــود کــه ای کاش
دوســتان هیئــت بازبیــن بــر ایــن مســاله
بیشــتر واقــف بودنــد.
تقــی پــور ادامــه مــی دهــد :بعضــا مشــاهده
شــد کارهایــی کــه مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه
بودنــد کارهــای بــه نســبت قــوی تــر بودنــد و
اینجــا ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه چــه
چیــز باعــث شــد کــه کارهایــی ایــن چنیــن
ضعیــف در جشــنواره پذیرفتــه شــوند .بــا همــه
ایــن تفاســیر امیدواریــم کــه نمایــش هــای
اهــوازی راه یافتــه بــه جشــنواره کارهــای فاخر
و قــوی ای باشــند و خروجــی ایــن جشــنواره از
کارهــای اهــواز باشــد.
بایــد گفــت تــا زمانــی کــه شــرایطی غیرحرفــه
ای و غیراصولــی بــر مدیریــت اجرایــی تئاتــر
اســتان و برگــزاری جشــنواره هــا حاکمیــت
داشــته باشــد بــه هیــچ وجــه نمــی توان شــاهد
پیشــرفتی در رونــد کیفــی و کمــی برگــزاری و
شــرایط اجرایــی چنیــن جشــنواره هــا و حتــی
اجراهــای عمــوم تئاتــر در اســتان بــود.
انحصــار مدیریــت اجرایــی جشــنواره هــای
اســتان در دســت عــده ای خــاص ،نبــودن
نظــارت کافــی از ســوی متولیــان فرهنگــی
اســتان ،بــی تفاوتــی مدیــران ارشــد اســتانی
همچــون اســتانداری نســبت بــه اجــرای
برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری و برگــزاری
جشــنواره هایــی ماننــد جشــنواره اســتانی تئاتر
خوزســتان ،نداشــتن برنامــه ریــزی صحیــح از
ســوی مدیــران تئاتــری اســتان و مرکز اســتان
کــه بتواننــد بــا برنامــه ای صحیــح و دقیــق
نظــارت و کنتــرل ریزبینانــه بــر تمامــی مراحل
برگــزاری جشــنواره داشــته باشــند و بســیاری
شــرایط دیگــر همــه و همــه ســبب مــی شــود
تــا جشــنواره هــای تئاتــر اســتان هــر ســال بی
کیفیــت تــر ،ضعیــف تــر و بــی محتــوا تــر از
ســال هــای گذشــته اجــرا شــوند.
lجـای خالی کارگردانـان و گروه های
قدر تئاتر
یکــی از بانــوان هنرمنــد و بازیگــران بــا

تجربــه تئاتــر اهــواز نیــز در خصــوص کیفیــت
کارهــای راه یافتــه بــه جشــنواره بیــان مــی
کنــد :کارهــای اجــرا شــده از نظــر نقــد و
بررســی هــای انجــام شــده و نظــر تماشــاگران
کارهــای ضعیفــی بــوده بــه جــز یکــی دو کار
کــه آن هــم مــی تــوان گفــت نســبت بــه دیگر
نمایــش هــای اجــرا شــده در جشــنواره نســبتا
خــوب بودنــد.
«خدیجــه بابــادی» همچنیــن در رابطــه
بــا کیفیــت اجرایــی جشــنواره مــی گویــد:
جشــنواره نســبت بــه ســال گذشــته کــه
جشــنواره تئاتــر اســتانی بــه شــکل غیرمتمرکز
برگــزار شــد ،بهتــر بــوده امــا در کل از کیفیــت
اجرایــی ضعیفــی برخــوردار اســت .بــه جــرات
مــی تــوان گفــت هیچگونــه پیشــرفتی در
وضعیــت تئاتــر خوزســتان دیــده و احســاس
نشــده اســت.
وی ،یکــی از دالیــل ضعیــف بــودن جشــنواره
هــای اخیــر و بــه خصــوص امســال را حضــور
نداشــتن گــروه هــای باتجربــه و کارگــردان
هــای قــدر اســتان در میــدان رقابــت عنــوان
کــرد کــه بــه علــت اینکــه از ســوی مدیریــت
اجرایــی تئاتــر اســتان و جشــنواره هــا در دوره
هــای گذشــته مــورد بــی مهــری قــرار گرفتند،
دیگــر تمایلی بــرای شــرکت در جشــنواره های
اســتان نداشــته و بیشــتر بــه اجــرای عمــوم
ســوق پیــدا کــرده انــد.
جابــه جایــی مــکان و زمــان اجراهــا ،شــروع
بــا تاخیــر حتــی بیــش از یــک ســاعته نمایــش
هــا ،ورود بــی نظــم و غیرحرفــه ای تماشــاگران
بــه خصــوص در اجراهــای پالتویــی کــه
نیــم ســاعت قبــل از شــروع کارگــردان هــا و
مســئوالن اجرایــی تماشــاگران خــاص خــود
را از دری غیــر از در اصلــی وارد مــی کردنــد و
در زمــان شــروع نمایــش اعــام مــی کردنــد
ظرفیــت تکمیــل شــده و جایــی بــرای آن همه
تماشــاگری کــه ســاعتها در گرمــای طاقــت
فرســای اهــواز در صــف در انتظار ورود ایســتاده
بــوده انــد ،نیســت و ایرادهایــی دیگــر همــه از
نقــاط ضعــف برگــزاری جشــنواره اســت کــه
نــه تنهــا امســال بلکــه هــر ســاله جــزو دغدغه
هــای هنرمنــدان و هنردوســتان اســتان بــوده و
هســت.

lکمبــود ســالن مناســب تئاتــر در
اهــواز
قائــم مقــام دبیــر بیســت و هشــتمین جشــنواره
تئاتــر خوزســتان در خصــوص تاخیرهــای یــک
ســاعته و گاه بیشــتر در اجــرای نمایــش هــا
توضیــح مــی دهــد :تــا زمانــی کــه کارگــردان
نمایــش اجــازه ورود تماشــاگران را ندهــد ســتاد
اجرایــی نیــز نمــی تواننــد برطبــق جــدول
زمانبنــدی عمــل کننــد که ایــن تاخیر از ســوی
کارگــردان هــا و گــروه هــای نمایشــی نیــز بــه
زمــان و شــرایط دکوربنــدی و اجــرای جنــرال
گــروه هــا بســتگی دارد.
«حســین محمــدی» ادامــه مــی دهــد :در
خصــوص جابــه جایــی مــکان اجراهــا بایــد
گفــت انتقــال اجــرای نمایــش از تــاالر آیینــه
بــه آفتــاب بــه دلیــل بعــد مســافت تــاالر آینــه
و بــه منظــور آســایش و رفــاه حــال تماشــاگران
صــورت گرفــت و همچنیــن دلیــل جابــه جایی
اجــرای پالتــو و ســالن تــاالر آفتــاب در روز
اول هــم بــه دلیــل کثــرت جمعیتــی بــود کــه
در مراســم افتتاحیــه حضــور داشــتند و اگــر
نمایــش پالتــو اول اجــرا مــی شــد امــکان
حضــور همــه تماشــاگران در ظرفیــت پاییــن
پالتــو فراهــم نمــی شــد کــه بــاز هــم بایــد
گفــت یکــی از دالیــل اصلــی مشــکالت ایــن
جشــنواره و جشــنواره هــای دیگــر به کمبــود و
یــا حتــی نبــود ســالن هــای تئاتــر مناســب و
امکانــات اجرایــی دیگــر ماننــد پالتوهایــی بــا
ظرفیــت بــاال در اهــواز برمــی گــردد.
بــه نظــر مــی رســد تئاتــر اســتان خوزســتان
هــر چــه بیشــتر بــه جلــو گام برمــی دارد
بیشــتر بــه مدیریتــی اصولــی و حرفــه
ای نیــاز پیــدا مــی کنــد تــا شــاید اصــول
حرفــه ای جــای خــود را بــه باندبــازی و
انحصارطلبــی گروهــی بدهــد تــا دیگــر در
زمــان برگــزاری جشــنواره هــا شــاهد برخــی
رفتارهــای غیرحرفــه ای از ســوی گــروه
هــای اجرایــی و متولیــان برگــزاری جشــنواره
هــا نباشــیم.
همچنیــن بایــد بــه دنبــال جــواب ایــن ســوال
بــود کــه چــه چیــز و چــه شــرایطی باعــث می
شــود کــه کســانی کــه ســال هــا خــاک صحنه
تئاتــر اســتان را خــورده انــد پــس از مدتــی از
صحنــه تئاتــر کنــار مــی رونــد و نــه تنهــا در
جشــنواره هــا بلکــه گاهــا دیگــر در هیــچ
عرصــه ای از تئاتــر اســتان دیــده نمــی شــوند،
کارگردانــان و گــروه هایــی کــه در جشــنواره
هــای گذشــته نــه تنهــا در اســتان بلکــه در
ســطح منطقــه ای و فجــر هــم حــرف هایــی
بــرای گفتــن داشــتند و مقــام هایــی را نیــز
کســب کــرده بودنــد.
و دیگــر اینکــه جــای خالــی پیشکســوتانی
اســت کــه ســالها بــرای اعتــای تئاتــر اســتان
زحمــت کشــیدند و شــاید اســتفاده از تجربیــات
آنهــا بتوانــد راه پیشــرفت را بــرای ایــن هنــر
پویــا ولــی درجــازده اســتان بــاز کنــد.

روح اصفهــان بــا هنــر آمیختگــی جداییناپذیــری دارد بــه گونــهای کــه هــر
گوشــه از ایــن دیــار کهــن ،نشــانی از نقــش سرانگشــتان هنرمنــدان اصفهانــی
میتــوان یافــت .
هنــوز زیبایــی هــای ایــن عمــارت چشــمگیر اســت .بنــای اصلــی از آجــر ســاخته
شــده و دارای دو اشــکوبه اســت ،گــچ بــری هــای نفیــس روی دیوارها ،گــره چینی
هــای بــکار رفتــه در ارســی هــا و درب هــای طاقــی شــکل و شیشــه هــای رنگــی،
تزیینــات سرســتونها و سرشــیرها و جــان پنــاه ایــوان ،نقاشــی هــای دیــواری کــه
زیــر پوشــش گچــی خودنمایــی مــی کنــد و شــومینه ای کــه بــه ســردی گراییــده
اســت.
مدتــی کوتــاه منتظــر مانــدم و در گشــوده شــد ،مقابــل چشــمانم فضایــی تاریــک
بــود ،از دو پلــه کــه آنهــا هــم خشــتی بــود ،پاییــن رفتــم ،دو پلــه دیگــر در
ســمت راســت و ایــن بــار وارد فضــای «هشــتی» شــدم ،جایــی شــبیه اتاقکــی
چهــار پنجمتــری ،بــا ســقفی بلنــد و گنبــدی شــکل و تزئینــات زیبایــی در ســقف،
بــا عبــور از ایــن اتاقــک یــا همــان هشــتی کــه انــگار هش ـتضلعی نیــز بــه نظــر
میرســید ،وارد حیــاط شــدم.
کشــف «دســتکند میــکال» ســازه ای منتســب بــه دوران اشــکانی ،برگ جدیــدی از
تاریــخ منطقــه ســیاهکل و روســتای میــکال گشــوده و افقــی نــو در باســتان شناســی
پیــش روی پژوهشــگران ایــن حــوزه گذاشــته اســت.
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«دستکند میکال»برگ جدیدی از تاریخ
سیاهکل/عمق تونل اشکانی مشخص نیست
«میــکال» دهــی از دهســتان میــکال بخــش ســیاهکل اســت کــه
ایــن روزهــا نامــش بــه واســطه کشــف دســتکندی بــا قدمــت
منتســب بــه دوره اشــکانیان ،ســر خــط خبــر هــا قــرار گرفتــه
اســت .هــر چنــد بــر اســاس گفتــه هــا ،ســاکنان ایــن منطقــه
از وجــود ایــن تونــل از دهــه  ۴۰خورشــیدی خبــر داشــته انــد و
یــک بــار هــم در ســال  ۱۳۸۳در زمــان بررســی هایــی کــه در
منطقــه ســیاهکل انجــام مــی شــده ،ایــن دســتکند کشــف شــده
امــا مســدود بــودن دهانــه آن تــا بــه امــروز باعــث شــده بــود کــه
باســتان شناســان از وجــود چنیــن دســتکندی اطالعــات کافــی و
محکمــی نداشــته باشــند .در نهایــت طــی هفتــه هــای گذشــته،
ریــزش حفــره ورودی ایــن تونــل ،خبــر از کشــف ســازه ای مربوط
بــه دوره اشــکانیان داد و بــرگ جدیــدی از تاریــخ منطقه ســیاهکل
و روســتای میــکال گشــود.
روســتای میــکال کــه تــا پیــش از ایــن بــا ســه اثــر تاریخــی
ملــی بــه ثبــت رســیده گورســتان هــای باســتانی «گــون کــر»
و «قزویــن صحــرا» بــا شــماره ثبــت  ۲۱۵۴۳و ( ۲۱۵۴۴متعلــق
بــه هــزاری یــک قبــل از میــاد) و گورســتان «ســنگ ســان»
بــا شــماره ثبــت  ۲۰۶۱۰متعلــق بــه دوره اشــکانی یکــی از مناطق
باســتانی در شــرق گیــان محســوب مــی شــد ،حــاال بــا کشــف
ایــن دســتکند بــه منطقــه ای ویــژه تبدیــل شــده و میــراث دار
تاریخــی کهــن اســت.
lسازه ای منحصر به فرد مربوط به دوره اشکانی
طــی هفتــه هــای گذشــته انتشــار خبــر کشــف ایــن دســتکند
در رســانه هــا ،اخبــار ضــد و نقیضــی مبنــی بــر کشــف عتیقــه و
گورســتان در داخــل ایــن ســازه و حریــم روســتای میــکال را بــه
دنبــال داشــت امــا رئیــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل میــراث
فرهنگــی گیــان توضیــح مــی دهــد :هیــأت باســتان شناســی
گیــان بــه منظــور ثبــت ایــن تونــل دســتکند در فهرســت بناهای
میراثــی کشــور و بــرای مســتند ســازی و نقشــه بــرداری  ۲روز
داخــل ایــن تونــل را بررســی کــرده اســت.
ولــی جهانــی مــی افزایــد :ایــن کاوش اولیــه بــه منظــور مســتند
ســازی و اخــذ مجــوز حفــاری هــای باســتان شناســی بعــدی از
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور صــورت گرفتــه و در صــورت
ارائــه مجــوز ،میــراث فرهنگــی گیــان مــی توانــد بــه طــور جدی
و بــا یــک هیــأت باســتان شناســی قــوی ،کار ادامــه حفــاری و
مطالعــات پژوهشــی در ایــن دســتکند را دنبــال کنــد.
وی دربــاره قدمــت ایــن دســتکند توضیــح
مــی دهــد :ایــن تونــل دســتکند در کل گیالن
منحصــر بــه فــرد بــوده و از روی شــواهد
موجــود مــی تــوان فهمیــد کــه متعلق بــه دوره
اشــکانی اســت و البتــه در دوره اســامی هــم
کاربــرد داشــته اســت.
جهانــی ادامــه مــی دهــد :از روی معمــاری
طــاق ماننــد و برخــی شــواهد دیگــر گمانــه
زنــی در ایــن بــاره کــه دســتکند میــکال
مهرابــه آییــن میتــرا بــوده؛ قابــل بررســی
اســت.
ایــن باســتان شــناس بــه حفــاری هــای
غیرمجــازی کــه در ســال هــای گذشــته
موجــب مســدود شــدن دهانــه ایــن دســتکند
شــده اشــاره کــرده و مــی افزایــد :ســال هــای
بســیار دور و بــر اثــر حفــاری هــای غیــر مجاز،
دهانــه ایــن مخفیــگاه دســتکند بســته شــده
بــود امــا ریــزش ورودی تونــل باعــث شــد کــه
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امــکان جســتجو در یافتــه هــای باســتان شناســی مهیــا شــود.
جهانــی تصریــح مــی کنــد :بــاالی ایــن دســتکند ،گورســتانی
باســتانی متعلــق بــه عصــر آهــن بــوده کــه در حفــاری هــای غیــر
مجــاز قبــل از انقــاب ،عمــده آثــار آن از بیــن رفتــه اســت.
lاطالع ساکنان منطقه از وجود تونل
امــا رئیــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی
گیــان بــا اشــاره بــه ابعــاد ایــن تونــل دســت ســاز کــه هنــوز
انتهــای آن کشــف نشــده اســت ،مــی افزایــد :تونــل دســتکند
میــکال در حــال حاضــر  ۱۵۰متــر طــول و چهــار متــر عــرض
و ســه متــر و ۲۰ســانتی متــر ارتفــاع دارد و بــا توجــه بــه
تکنولــوژی آن زمــان و ابعــاد زیــاد آن کــه در ارتفــاع بــاالی
هــزار و  ۷۰۰متــر از ســطح دریــا کنــده شــده ،دارای اهمیــت
زیــادی اســت.
جهانــی از وجــود چــاه هــای عمیــق آب ،آثــار تمبوشــه هــای
ســفالی ،دودکــش و پیــه ســوزها بــه منظــور تامیــن روشــنایی و
امــکان زندگــی در تونــل نــام بــرده و تصریــح مــی کنــد :ایــن آثــار
نشــان مــی دهــد ایــن تونــل عمیــق بــه عنــوان یــک مخفیــگاه
بــزرگ در زمــان خطــر و یــا محــل زندگــی هــم در دوره اشــکانی و
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کشــف «دســتکند میــکال» ســازه ای
منتســب بــه دوران اشــکانی ،بــرگ
جدیــدی از تاریــخ منطقــه ســیاهکل و
روســتای میــکال گشــوده و افقــی نــو در
باستان شناســی پیش روی پژوهشگران
ایــن حــوزه گذاشــته اســت.

هــم در دوره اســامی کاربــرد داشــته اســت.
ایــن باســتان شــناس بــا اشــاره بــه فاصلــه  ۳۰۰متــری ایــن تونــل
دســتکند بــا دســتکند دیگــری در روســتای میــکال مــی گویــد:
مخفیــگاه مذکــور دو شــاخه دارد؛ یکــی از شــاخه هــای تونــل
درســت در زیــر خانــه هــای روســتای میــکال عبــور کــرده اســت.
جهانــی مــی افزایــد :تونــل دوم از مــزارع گنــدم و از نزدیکــی
روســتای میــکال عبــور کــرده و در امتــداد شــرق بــه غــرب بــه
خــارج روســتا منتهــی مــی شــود.
وی تأکیــد مــی کنــد :کاربــرد قطعــی ایــن تونــل هنــوز بــرای مــا
روشــن نیســت و نیازمنــد کاوش هــای باســتان شناســی جــدی
تــری اســت ولــی بــا توجــه بــه احتمــال اتصــال هــر دو تونــل
و خروجــی آن بــا روســتای میــکال و همچنیــن وجــود چــاه آب،
دودکــش و پیــه ســوز ،مــی توانســته بــه عنــوان مخفیــگاه طوالنی
مــدت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
رئیــس مرکــز باســتان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی گیــان
بــا اشــاره بــه یادداشــت هــای «منوچهــر ســتوده» در جلــد
دوم کتــاب «از آســتارا تــا اســترآباد» خاطــر نشــان مــی کنــد :از
یادداشــت هــای ایــن محقــق برمــی آیــد کــه خــود شــخصا تونــل
را ندیــده اســت و بــه روایــت هــای محلــی بســنده کــرده اســت
ایــن روایــت هــا نشــان مــی دهــد اهالــی از
وجــود چنیــن تونلــی باخبــر بــوده انــد.
جهانــی تاکیــد مــی کنــد :تــا زمانــی کــه
کاوش هــای باســتانی شناســی در روســتای
میــکال و دســتکند  ۱۵متــری اخیــر صــورت
نگیــرد ،نمــی تــوان در مورد کشــفیات باســتان
شناســی نظــر مســتدل ارائــه داد و بــه شــنیده
هــا اطمینــان کــرد.
هنــوز مشــخص نیســت کــه عمــق دســتکند
بــه جــا مانــده از دوران اشــکانی بــه کجــا ختــم
شــود و مدیــران میــراث فرهنگــی اســتان برای
حفــظ و حراســت و البتــه ثبــت میراثــی آن چــه
برنامــه هایــی داشــته باشــند امــا آنچــه بــی
تردیــد دارای اهمیــت اســت اینکــه ،دســتکند
روســتای میــکال ،بــرگ زرینــی در کارنامــه
باستانشناســی اســتان گیــان محســوب
شــده و بایــد بــه عنــوان میراثــی گرانبهــا از آن
بهــره بــرد.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

حمــام تاریخــی «کســما» یکــی از بناهــای یــادگار مانــده از جنبــش جنــگل،
چشــم انتظــار رخــت احیــاء و مرمــت بــر قامــت خســته و فرتــوت خویش
اســت.
در دهســتان کســمای شهرســتان صومعــه ســرا ،حمامــی تاریخــی وجــود
دارد کــه یادگارهایــی از جنبــش جنــگل را در دل خــود جــا داده اســت.
مهری
نقطــه آغازیــن جنبــش جنــگل بــه رهبــری میــرزا کوچــک خــان از
شیرمحمدی
«کســما» آغــاز شــد و «حــاج احمــد کســمایی» در ســال هــای نخســت،
تمــام نیروهــای مــادی و معنــوی خــود را وقــف ایــن جنبــش آزادی خواهانــه کــرد.

حمامــی که پــدر حــاج احمــد ســاخت و روزگاری
مــورد اســتفاده چریــک هــای جنبــش جنــگل
قــرار مــی گرفــت؛ ایــن روزهــا حــال خوشــی
نــدارد۱۱۵ .متــر از مســاحت آن در ســال هــای
اخیــر در اثــر تعریــض جــاده کســما از بیــن رفــت
و بــا وجــود آنکــه ســازمان میــراث فرهنگــی
از ســال  ۱۳۸۲ایــن حمــام را در فهرســت آثــار
بناهــای میراثــی کشــور بــه ثبــت رســانده؛
ولــی ترزیــق قطــره چکانــی اعتبــار مرمــت،
تاکنــون رخــت احیــا بــر تــن کهنــه حمــام
کســما نپوشــانده اســت و بــه رغــم وعــده هــای
فرمانــدار صومعــه ســرا و مدیــر میــراث فرهنگی
ایــن شهرســتان مبنــی بــر تغییــر کاربــری ایــن
حمــام بــه عنــوان مــوزه اســناد جنبــش جنــگل،
امســال همایــش جنبــش جنــگل بــا محوریــت
نقــش کســما برگــزار مــی شــود و مشــکالت
حقوقــی پیــش پــای تغییــر کاربــری ایــن بنــا،
همچنــان مانعــی بــزرگ بــر ســر راه تغییــر
کاربــری آن اســت.
lتعریــض جــاده و تخریــب نیمــی از
حمــام تاریخــی کســما
یکــی از نــوادگان حــاج صالــح کســما کــه در
حــال حاضــر مســئولیت حمــام را در اختیــار دارد
مــی گویــد :حمــام در حــال حاضــر  ۲۰۰متــر زیر
بنــا دارد ولــی در اصــل وســعت آن بیشــتر بــود
و ســال هــای گذشــته اداره راه بــرای تعریــض
جــاده ۱۱۵ ،متــر آن را تخریــب کــرد.
«صمــد صالحــی» ادامــه مــی دهــد :جــد بزرگ
مــن« ،حــاج صالــح» بانــی ایــن حمــام اســت.
حــاج صالــح پــدر حــاج احمــد و حــاج محمــود
کســما بــود .حــاج محمــود ســال  ۱۳۲۰بــدون
نظــر دیگــر وارثــان ،حمــام را وقــف مــی کنــد
و در حــال حاضــر حمــام اوقافــی اســت و بــه
صــورت  ۹۹ســاله در اجــاره بنــده اســت.

ســال هــای گذشــته اداره راه بــرای تعریــض
جــاده ۱۱۵ ،متــر از مســاحت حمــام را تخریــب
کردایــن بازمانــده از خانــدان حــاج صالــح،
قدمــت حمــام را بــه ۳۰۰ســال پیــش نســبت
مــی دهــد و بیــان مــی کنــد :آنگونــه کــه از
بــزرگان شــنیده ام ،معمــار حمــام یــک اصفهانی
و یــا کاشــانی اســت ولــی بانــی آن حــاج صالــح
بــوده کــه زمینــش را بــرای ســاخت یــک مــکان
عــام المنفعــه در اختیــار قــرار داده و آنطــور کــه
شــنیده ام ،حمــام در اواخــر دوره قاجــار یــک بــار
بازســازی شــده اســت.
lاعتبارهــای قطــره چکانــی و آســیب
بــه حمــام کســما
صالحــی بــا اشــاره بــه مرمــت هــای جزیــی و
ناقــص حمــام توســط ســازمان میــراث فرهنگی
ادامــه مــی دهــد :از ســال  ۸۲کــه حمــام کســما
ثبــت میراثــی شــد ،قــرار بــود میــراث طــی دو
ســال بــه طــور کامــل حمــام را مرمــت کنــد.
تاکنــون ســه بــار هــم اقــدام بــه مرمــت بنــا
کــرده ولــی هنــوز مرمــت تکمیل نشــده اســت و
یــک بــار در ســال  ،۱۳۸۸یــک بــار چهــار ســال
گذشــته و همچنیــن پارســال مرمــت هایــی
جزئــی انجــام شــده اســت.
وی ضمــن انتقــاد از نحــوه مرمــت میــراث ،ادعــا
دارد کــه ایــن ســازمان بــه جــای مرمــت ،بــه بنا
آســیب زده اســت.
صالحــی اضافــه مــی کنــد :ســازمان میــراث
فرهنگــی بخــش هایــی از پــی و دیوارهــا را
تخریــب کــرده ضمــن اینکــه چــون اعتبــارات
میــراث در ســال هــای یــاد شــده ناکافــی بــوده،
عــدم مرمــت کامــل بنــا موجــب شــده در بــرف
هــای ســنگین ســال هــای گذشــته ،بــه بنــا
آســیب هــای جــدی وارد شــود .بــه عنــوان نمونه
میــراث فرهنگــی یــک ســقف کاذب روی حمــام
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زده بــود کــه در بــرف ســنگین ســه ســال پیــش،
ســقف دوبــاره خــراب شــد.
وی بــا اشــاره بــه کاشــی کاری هــای زینتــی
داخــل حمــام تصریــح مــی کنــد :در مرمــت
هــای میــراث بخــش هایــی از کاشــی کاری هــا
هــم از بیــن رفتــه اســت.
lثبــت ملــی حمــام کســما در
شــهریور ۱۳۸۲
کارشــناس مســئول ثبــت بناهــای میراثــی
گیــان ،قدمــت حمــام تاریخــی کســما را بــه
اواســط قاجــار مــی رســاند توضیــح مــی دهــد:
متأســفانه ورودی و ســربینه حمــام در ســال های
گذشــته در اثــر تعریــض جــاده از بیــن رفتــه
اســت.
ســید مهــدی میرصالحــی مــی افزایــد :بــا توجــه
بــه کوچکــی دهســتان کســما ،اگــر چــه ایــن
حمــام فاقــد تزیینــات داخلــی بناســت بــا ایــن
وجــود ،ســازمان میــراث فرهنگــی توانســت ایــن
اثــر میراثــی را در ۱۱شــهریور  ۱۳۸۲و به شــماره
 ۹۹۴۱در فهرســت بناهــای میراثــی کشــور بــه
ثبــت برســاند.
۱۰۰lمیلیــون اعتبــار بــرای مرمــت
حمــام کســما نیــاز اســت
مدیــر میــراث فرهنگــی شهرســتان صومعــه
ســرا نیــز قدمــت دقیــق حمــام را نمــی دانــد
ولــی تاییــد مــی کنــد کــه حمــام کســما تــا
کنــون در ســه مرحلــه توســط ســازمان میــراث
فرهنگــی مرمــت شــده امــا بــه دلیــل تخصیص
اعتبارهــای محــدود ،هنــوز مرمــت بنــا تکمیــل
نشــده اســت.
علیرضــا مهــرگان مــی گویــد :بــرای تکمیــل
نهایــی بــه منظــور تغییــر کاربــری حمام کســما،
ســازمان میــراث فرهنگــی نیازمنــد  ۱۰۰میلیون
تومــان اعتبــار اســت و بــا توجــه بــه کمبــود
اعتبارهــای میــراث فرهنگــی ،بــا فرمانــدار
صومعــه ســرا و نماینــده ایــن شهرســتان در
مجلــس شــورای اســامی مذاکــره کــرده ایــم
تــا بخشــی از اعتبــار مرمــت حمــام را از منابــع
شهرســتان تامیــن کــرده و پــس از مرمــت،

مدیریــت و تغییــر کاربــری حمــام تحویــل
دهیــاری کســما داده شــود.
وی وعــده مــی دهــد حمــام کســما بــه عنــوان
مــوزه جنبــش جنــگل تغییــر کاربــری مــی
دهــد و مــی افزایــد :در همیــن رابطــه یکــی
از فرهنگیــان کســما اعــام آمادگــی کــرده،
اســنادی را کــه در مــورد نقــش کســما در جنبش
جنــگل جمــع آوری کــرده اســت؛ در ایــن حمــام
و یــا ســازه ای در جــوار ایــن بنــا بــه نمایــش
درآورد.
بــرای تکمیــل نهایــی بــه منظــور تغییــر کاربری
حمــام کســما ،ســازمان میــراث فرهنگــی
نیازمنــد  ۱۰۰میلیــون تومــان اعتبــار اســت و بــا
توجــه بــه کمبــود اعتبارهــای میــراث فرهنگــی،
بــا فرمانــدار صومعــه ســرا و نماینــده ایــن
شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی مذاکره
کــرده ایــم تــا بخشــی از اعتبــار مرمــت حمــام
را از منابــع شهرســتان تامیــن کــرده و پــس از
مرمــت ،مدیریــت و تغییــر کاربــری حمــام
تحویــل دهیــاری کســما داده شــود.
lدرصــورت رفــع موانــع حقوقــی،
حمــام بــه دهیــاری واگــذار مــی شــود
هــر چنــد «صمــد صالحــی»  -مالــک فعلــی
حمــام -از نشســت اخیــر خــود بــا فرمانــدار
شهرســتان صومعــه ســرا و مدیریــت میــراث
فرهنگــی ایــن شهرســتان خبــر مــی دهــد و
اذعــان مــی دارد کــه فرمانــدار بــه منظــور
تکمیــل نهایــی و تغییــر کاربــری حمــام وعــده
هــای خوبــی بــه وی داده ولــی فرمانــدار
شهرســتان صومعــه ســرا مــی گویــد :تــا
مشــکالت حقوقــی ایــن حمــام حــل نشــود،
نمــی تــوان بــرای تغییرکاربــری آن بودجــه ای
تخصیــص داد.
«حســین اســماعیل پــور» از موانــع حقوقــی
بــر ســر راه تغییــر کاربــری حمــام خبــر داده
و توضیــح مــی دهــد :حمــام در حــال حاضــر
اوقافــی اســت و در اجــاره فــرد دیگــری اســت.
بــرای مرمــت و تغییــر کاربــری حمــام کســا،
فرمانــداری آمادگــی دارد تــا بخشــی از اعتبــارات
شهرســتان را بدیــن منظــور هزینــه کنــد ولــی
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در گام نخســت مــی بایــد موانــع حقوقــی آن
برطــرف شــود.
وی مــی افزایــد :در همیــن زمینــه نشســتی
بــا حضــور دهیــار کســما ،فــردی کــه حمــام
را در اجــاره دارد و مدیــر میــراث فرهنگــی
شهرســتان صومعــه ســرا داشــته ایــم و در
صورتــی کــه ایــن موانــع برطــرف شــود،
فرمانــداری شهرســتان صومعــه ســرا بــرای
تخصیــص اعتبــار مرمــت آمادگــی دارد.
فرمانــدار صومعــه ســرا یــادآور مــی شــود:
یــک ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی
هــم در ایــن زمینــه اعــام آمادگــی کــرده
و طرحــی بــه منظــور تغییــر کاربــری حمــام
تاریخــی کســما بــه ســفره خانــه و فــروش
صنایــع دســتی و بومــی محلــی گیــان
ارائــه داده اســت.
lتغییر کاربری در صورت توافق
بــا اینکــه صمــد صالحــی وقفنامــه زمینــی
را کــه حمــام در آن ســاخته شــده ،برســاخته
وراث مــی دانــد ولــی دهیار کســما عقیــده دارد
عرصــه حمــام توســط حــاج صالــح کســمایی
وقــف شــده اســت.
«دامــون حســنی» دربــاره پیشــینه تاریخــی
ایــن حمــام ،بــه نقــل از ســالخوردگان محــل
مــی گویــد :آنگونــه کــه شــنیده ام ،یکــی از
شــاهزادگان قجــری ،هنــگام عبــور از ایــن
منطقــه در منطقــه ای موســوم بــه «قصــاب
ســرا» اُتــراق مــی کنــد و متوجــه مــی شــود
کــه اهالــی ایــن منطقــه فاقــد حمــام عمومــی
هســتند و بــرای اســتحمام در منازل شــخصی
در مضیقــه انــد .بــه همیــن دلیــل دســتور مــی
دهــد حمامــی بســازند و حــاج صالــح زمیــن
خــود را بدیــن منظــور وقــف مــی کنــد.
وی مــی افزایــد :مــا بــا اداره اوقــاف شهرســتان
صومعــه ســرا مذاکــره کــرده ایــم و بــه نتایــج
خوبــی هــم رســیده ایــم و پــس از آنکــه
فرمانــداری قبــول کــرد اداره حمــام بــا دهیاری
باشــد؛ مــی توانیــم بــرای تغییــر کاربــری اقدام
کنیــم.
هرچنــد دهیــار کســما بــه تغییــر کاربــری
زودهنــگام حمــام کســما امیــدوار اســت بــا ین
حــال اجــاره دار حمــام معتقــد اســت ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه ملــک آســیب زده و
توافــق بــا دهیــار منــوط بــه کســب رضایــت
وی اســت.
هرچقــدر بــه آذرمــاه نزدیــک مــی شــویم،
خاطــره جنبــش جنــگل کــه بــذرش در جنگل
هــای تولــم پاشــیده شــد؛ بیشــتر تداعــی مــی
شــود و خاطــره مــرد متمکــن کســمایی کــه
حمایــت هــای مــادی و معنــوی خــود را از
جنبــش دریــغ نکــرد و اواخــر عمــر را در فقــر
و تبعیــد بســر بــرد ،پــر رنــگ تــر مــی شــود.
حمــام تاریخــی کســما مــی توانســت آذرمــاه
امســال ،بخشــی از اســناد نقــش کســما در
جنبــش جنــگل را بــه مــردم نشــان دهــد ولی
موانــع حقوقــی ملکــی کــه در اختیــار اوقــاف
اســت از یــک ســو و فقــدان اعتبــارات میــراث
فرهنگــی بــرای مرمــت بنــا ،از ســویی دیگــر،
حمــام کســما را بــه بوتــه فراموشــی ســپرده
اســت.

خانههاییدرشهر«خشتوخاکوخاطره»/
دلهاهنوزبرایبادگیرمیتپد

نیره
شفیعیپور

اینجــا یــزد اســت ،قدیمیتریــن شــهر خشــتی
جهــان کــه خانههایــش خشــت بــر خشــت،
بــا پوششــی از کاهگل و تزئیناتــی از گــچ و
شیشــه ،شــهر «خشــت و خــاک و خاطــره» را
بــر دل کویــر نقاشــی کــرده اســت.

بــرای تماشــای یکــی از زیباتریــن خانههــای قدیمــی یــزد شــال و
کاله میکنــم تــا وســعت همــه زیباییهایــی کــه شــنیده و بارهــا در
ذهــن تصویــر کــردهام را از نزدیــک ببینــم خان ـهای کــه در دل بافــت
تاریخــی یــزد جــا خــوش کــرده و بیتوجــه بــه همســایگان ســنگی و
ســیمانیاش حیــات خــود را ادامــه میدهــد.
آدرس بــه دســت ،راهــی کوچههــای تنــگ و باریــک کاهگلــی بافــت
تاریخــی میشــوم ،کوچههایــی کــه مملــو از زیبایــی اســت امــا
چهرههــای ناآشــنا بــا لباسهایــی از دیــاری دیگــر ،همانهــا کــه
مهمانــان ناخوانــده میخوانندشــان ،گویــی تناســبی بــا ایــن خانههــای
خشــتی نــدارد.
از پــاک خبــری نیســت امــا کــد پســتی در کنــار یــک در چوبــی
قدیمــی امــا خوشرنــگ و لعــاب خودنمایــی میکنــد ،یــک تکــه فلــز
آبیرنــگ در کنــار آنهمــه رنــگ خاکــی.
lمعمــاری زیبــای یــزدی از در ورودی تــا ســرداب
زیرزمیــن
بــه دنبــال زنــگ میگــردم امــا خبــری از زنــگ نیســت ،فقــط دو
کلــون در دو ســمت در دیــده میشــود ،شــنیده بــودم کــه در قدیــم
یکــی از ایــن کلونهــا را زنــان و دیگــری را مــردان مینواختهانــد تــا
صاحبخانــه بــا صدایــی کــه از در شــنیده میشــود ،بفهمــد پشــت در
زن اســت یــا مــرد ،کلــون دایــرهای شــکل را چندیــن بــار بــه در کوبیدم
امــا خــودم احســاس میکــردم بااینهمــه صــدای موتــور و ماشــین،
بعیــد اســت ایــن صــدا بــه داخــل خالــه برســد.
مدتــی کوتــاه منتظر مانــدم و در گشــوده شــد ،مقابــل چشــمانم فضایی
تاریــک بــود ،از دو پلــه کــه آنهــا هــم خشــتی بــود ،پاییــن رفتــم ،دو

پلــه دیگــر در ســمت راســت و ایــن بــار وارد فضــای «هشــتی» شــدم،
جایــی شــبیه اتاقکــی چهــار پنجمتــری ،بــا ســقفی بلنــد و گنبــدی
شــکل و تزئینــات زیبایــی در ســقف ،بــا عبــور از ایــن اتاقــک یــا همــان
هشــتی کــه انــگار هش ـتضلعی نیــز بــه نظــر میرســید ،وارد حیــاط
شــدم.
اص ـ ً
ا گمــان نمیکــردم بعدازایــن هشــتی وارد چنیــن فضایــی شــوم،
یــک حیــاط نســبت ًا بــزرگ کــه دورتــادور آن اتــاق بــود بــا درهــای
چوبــی و شیشــههای رنگــی ،روبــروی یــک اتــاق بــدون در کــه
بادگیــری بــر فــراز آن پیــدا بــود ،یــک حــوض کمعمــق بــا عــرض
شــاید  ۱.۵متــر امــا بــا طــول حــدود  ۵متر وســط حیــاط بــود و دورتــادور
حــوض نیــز درختــان نارنــج و انــار و گلهــای اللهعباســی و شــمعدانی.
همانگونــه بــود کــه شــنیده بــود ،نهایــت زیبایــی و ســادگی ،از طــرف
صاحبخانــه کــه او هــم انــگار اینجــا ســاکن نیســت و گاهــی بــرای
میزبانــی از مهمانــی درب خانــه را میگشــاید ،بــه تــاالر هدایــت شــدم،
همــان اتاقــی کــه در نداشــت و بــر باالیــش بادگیــر بــود .اگرچــه
گردوغبــار همهجــا را فراگرفتــه امــا چیــزی از زیباییهــای تــاالری کــه
دیــوارش مثــل دیــوار حیــاط کاهگلــی و بــا ردههایــی از گــچ تزئین شــده
بــود و بــر دیــوارش چهــار پنــج طاقچــه درآورده و از آن پارچههــای
ترمــه آویــزان و کــف بــا زیلــو و پشــتیهای ترمــه پوشــیده بــود ،کــم
نمیکــرد.
بــه قــول امروزیهــا کام ـ ً
ا نوســتالژیک بــود ،گرچــه از ایــن خانههــا
کمتــر دیــده بــودم و هرگــز ســعادت زندگــی در چنیــن خانههایــی را
نداشــتم امــا کامــ ً
ا میشــد انــرژی نهفتــه در ایــن خانههــا را حــس
کــرد ،ســفرههایی کــه در همیــن تــاالر گســترده میشــد ،عصرهایــی
کــه بــا آبپاشــی بــر روی کاهگل و خش ـتهای حیــاط ،بــوی خــاک
همهجــا را فرامیگرفــت و بــا عطــر شــکوفههای بهارنارنــج در هــم
میآمیخــت و یــک عالــم زیبایــی و دلانگیــزی دیگــر.
خانــم صاحبخانــه ،نــوه مالــک اصلــی ایــن بنــا بــود و پدربزرگــش
کــه معمــاری مشــهور و چیرهدســت بــود ،حــدود  ۱۰۰ســال پیــش ایــن
خانــه را خودســاخته و تــا حــدود هفــت ،هشــت ســال پیــش هــم ،یعنی
تــا زمانــی کــه مادربزرگــش زنــده بــود ،ایــن خانــه هنــوز بــوی زندگــی
مـیداد و مســکونی بــود.
خانــم صالحــی کــه نــوه دختــری اســتاد ســید محمــد بنــا اســت ،خــود
یکــی از پژوهشــگران فرهنــگ عامــه یــزد بــوده و سالهاســت دربــاره
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یــزد و فرهنــگ آن دســتبهقلم اســت.
انــگار میدانســت چــه میخواهــم ،تکتــک عناصــر موجــود
در بنــا را توصیــف و فلســفه ایجــاد آن را بیــان کــرد ،از اینهمــه
هــوش و درایــت معمــاران یــزدی شــگفتزده شــده بــودم.
lقپههــای طالیــی روی درهــای قدیمــی نشــان از
دیــن صاحبانــه دارد
از همــان در ورودی شــروع کــرد ،میگفــت :در قدیــم همــه درهــا
چوبــی بــوده و تقریب ـ ًا تزئینــات یکســانی بــرای درهــا بهکاربــرده
میشــد ،آن قپههــای طالییرنگــی کــه اغلــب بــر روی درهــای
قهوهایرنــگ خودنمایــی میکنــد ،بســته بــه کوچــک یــا بــزرگ
بــودن در ،پنجتایــی ،دوازدهتایــی یــا چهاردهتایــی اســت کــه ایــن
قپههــا نشــان از مســلمان بــودن صاحبخانــه و اعتقــاد آنهــا بــه
پنجتــن آل عبــا ،دوازده امــام یــا چهــارده معصــوم دارد و ازآنجاکــه
زرتشــتیها و مســلمانان و تعــدادی از خانوارهــای یهــودی در یــزد
ســالها در کنــار هــم میزیســتهاند ،درهــا و نشــانهایی کــه
روی آنهــا میگذاشــتند معمــو ًال نشــان از دیــن صاحبخانــه
داشــت.
از کلونهــا هــم میگویــد ،همانهایــی بــود کــه مــن هــم
شــنیده بــودم ،کلــون گــرد صــدای ظریفتــری دارد و بهاصطــاح
صــدای زیــر دارد کــه زنــان آن را مینواختهانــد و کلــون
مســتطیل شــکل صدایــی بــم دارد و مــردان آن را مینواختهانــد
و ایــن کلونهــا دقیق ـ ًا کاربــرد آیفــون تصویــری امــروز را دارد ،بــا
توجــه بــه اعتقاداتــی کــه مــردم آن زمــان داشــتند ،اگر زنی پشــت
در بــود ،تــا حــد امــکان زن خانــه بــرای بــاز کــردن در مراجعــه
میکــرد و اگــر مــرد بــود ،مــردان مراجعــه میکردنــد یــا زن خانــه
باحجــاب کامــل بــر آســتانه در ظاهــر میشــد.برعکس حــاال کــه
بــا بــاز شــدن درب خانــه ،تــا تــه آشــپزخانه و گاهــی اتاق خــواب و
 ...پیداســت ،آن موقعهــا حتــی بــرای حیــاط خانههــا هــم حرمــت
قائــل بودنــد و هشــتی در واقــع حــد فاصــل میــان فضای بیــرون و
فضــای درون خانــه بــود.
هشــتیها هــم کاربــردی برآمــده از فرهنــگ مــردم یــزد
داشــتهاند .خانــم صالحــی در مــورد هشــتی میگویــد :برعکــس

حــاال کــه بــا بــاز شــدن درب خانــه ،تــا تــه آشــپزخانه و گاهــی
اتاقخــواب و  ...پیداســت ،آن موقعهــا حتــی بــرای حیــاط
خانههــا هــم حرمــت قائــل بودنــد و هشــتی درواقــع حدفاصــل
میــان فضــای بیــرون و فضــای درون خانــه بــود کــه همیــن فضــا
را در برخــی شــهرها بهجــای هشــتی ،بیرونــی میخواننــد.
کاهگل هــم اوج درایــت یزدیهــا بــرای خانهســازی بــوده ،در
ایــن مــورد میگویــد :کاهگل زودتــر از بقیــه مصالــح ســاختمانی
خنــک میشــود و ایــن قابلیــت را دارد کــه خنکــی را تــا ســاعتی در
خــود ذخیــره کنــد دقیقـ ًا مثــل کــوزه کــه میتوانــد آب درون خــود
ل در
را گــوارا نــگاه دارد ،ازآنجاکــه یــزد اقلیمــی گــرم داشــته ،کاهگ 
خنــک نگاهداشــتن تأثیــر بســزایی داشــته ضمــن اینکــه همیــن

کارکرد فضاهای خانههای قدیمی یزد مبتنی بر سبک زندگی ایرانی  -اسالمی
نام فضا یا المان
در ورودی

کارکرد

در قدیم همه درها چوبی بوده و تقریب ًا تزئینات یکسانی برای درها بهکاربرده میشد ،آن قپههای طالییرنگی که
اغلب بر روی درهای قهوهایرنگ خودنمایی میکند ،بسته به کوچک یا بزرگ بودن در ،پنجتایی ،دوازدهتایی یا
چهاردهتایی است که این قپهها نشان از مسلمان بودن صاحبخانه و اعتقاد آنها به پنجتن آلعبا ،دوازده امام یا
چهارده معصوم دارد

کلونها

کلون گرد صدای ظریفتری دارد و بهاصطالح صدای زیر دارد که زنان آن را مینواختهاند و کلون مستطیل شکل
صدایی بم دارد و مردان آن را مینواختهاند و این کلونها دقیق ًا کاربرد آیفون تصویری 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 میکرد و
اگر مرد بود ،مردان مراجعه میکردند یا زن خانه باحجاب کامل بر آستانه در ظاهر میشد

هشتی

هشتی درواقع حدفاصل میان فضای بیرون و فضای درون خانه بود که همین فضا را در برخی شهرها بهجای
هشتی ،بیرونی میخوانند

اتاقهای سهدری و
پنجدری

اتاقهای سهدری و پنجدری ازلحاظ رفتوآمد ،اتاقهای کام ً
ال مستقلی هستند و گرچه همه دورتادور حیاط
ساختهشده و پنجرههایی رو به حوض دارند اما ورودی همه آنها مستقل است ،آنهایی که با فرزندانشان زندگی
میکردند ،این اتاقها را در اختیار آنها قرار میدادند و همیشه بهترین اتاق برای نوعروسها بود

بادگیر

بادگیرها معمو ًال بر روی تاالرها ،همان اتاقهای بیدر بزرگ ساخته میشدند و این اتاقها در تابستان محل
استراحت و نشستوبرخاست اهالی خانه بود زیرا این سازهها دقیق ًا کار کولر را انجام میدادند

شیشههایرنگی

اولین دلیلی که معماران یزدی از شیشههای رنگی در قابهای گرهچینی شده استفاده کردند ،رنگ و نما بخشیدن
به حیاط خانهها بود زیرا کاهگل رنگ خاکی دارد و اگر رنگهای دیگر به خانهها اضافه نمیشد ،خانهها دلمرده
میشدند
شیشههای رنگی در دید حشرات به خاطر ساختار چشم آنها اختالل ایجاد میکند و مانع ورود حشرات میشود و
ازآنجا یزد بهعنوان یک منطقه گرمسیر ،حشرات بسیاری داشت ،بهتدریج استفاده از شیشههای رنگی در خانهها باب
شد

کاهگل ،در هــوای ســرد ،نــور خورشــید را زودتــر بــه خــود جــذب
میکنــد و در زمســتانهای ســوزان و خشــک کویــر ،ســبب
گرمتــر شــدن فضــا میشــده اســت.
مریــم صالحــی در مــورد اتاقهــای ســهدری و پنــجدری
نیــز دانســتههایش بــا دنیایــی از خاطــرات شــیرین زندگــی
بــا مادربــزرگ و پدربــزرگ و خالههایــش آمیختــه میشــود،
میگویــد :در قدیــم بچههــا بهویــژه پســرها بعــد از ازدواج
بالفاصلــه مســتقل نمیشــدند و معمــو ًال حداقــل  ۱۰ســالی بــا
پــدر و مــادر خــود در ایــن خانههــا زندگــی میکردنــد.
lسردابهایی که یخچال مردمان قدیم بود
اتاقهــای س ـهدری و پن ـجدری از لحــاظ رفــت و آمــد ،اتاقهــای
کامــا مســتقلی هســتند و گرچــه همــه دورتــادور حیــاط ســاخته
شــده و پنجرههایــی رو بــه حــوض دارنــد امــا ورودی همــه آنهــا
مســتقل اســت ،آنهایــی کــه بــا فرزندانشــان زندگــی میکردنــد،
ایــن اتاقهــا را در اختیــار آنهــا قــرار میدادنــد و همیشــه بهتریــن
اتــاق بــرای نوعروسهــا بــود و مطبــخ یــا همــان آشــپزخانه نیــز
معمــوال در زیرزمیــن بــود زیــرا در قدیــم کــه یخچالــی وجــود
نداشــت ،از زیرزمیــن و ســرداب خانههــا بــه عنــوان یخچــال
اســتفاده میشــد.
امــا بادگیــر یکــی از بینظیرتریــن ســازههای ســاختمانهای
قدیمــی یــزد اســت ،بادگیرهــا معمــو ًال بــر روی تاالرهــا ،همــان
اتاقهــای بــیدر بــزرگ ســاخته میشــدند و ایــن اتاقهــا در
تابســتان محــل اســتراحت و نشستوبرخاســت اهالــی خانــه بــود
زیــرا ایــن ســازهها دقیقــ ًا کار کولــر را انجــام میدادنــد.
خانــم صالحــی میگویــد :تاالرهــا دقیقــ ًا مقابــل حــوض و
در ارتفاعــی حــدود یــک تــا دو متــر باالتــر از حــوض ســاخته
میشــدند و بــادی کــه از بادگیــر وارد تــاالر میشــد ،از تــاالر بــه
روی آب حــوض میرســید و بهاینترتیــب بقیــه فضاهــای خانــه
نیــز اندکــی خنکتــر میشــد و بــه ایــن دلیــل بــود کــه گرمــای
هــوا در روزهــای گــرم تابســتان قدیــم یــزد ،قابلتحمــل بــود.
وی میافزایــد :روزهایــی کــه هــوا خیلــی گــرم بــود ،در اتاقهایــی
کــه معمــو ًال کنــار ســرداب در زیرزمیــن ســاخته میشــد ،اقامــت
میکردنــد و بــا آب ریختــن در حــوض ســرداب ،فضایــی بســیار
مطبــوع و دلنشــین و خنــک در زیرزمیــن خانههــای قدیمــی
فراهــم میشــد و معمــو ًال روزهــای مردادمــاه کــه گرمــا بــه اوج
میرســید ،اهالــی خانــه اغلــب در ســرداب بــه ســر میبردنــد
البتــه برخــی خانههــا نیــز ســرداب نداشــتند.
فلســفه شیش ـههای رنگــی از زبــان خانــم صالحــی نیــز شــنیدنی
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بــود ،اولیــن دلیلــی کــه معمــاران یــزدی از شیشــههای رنگــی
در قابهــای گرهچینــی شــده اســتفاده کردنــد ،رنــگ و نمــا
بخشــیدن بــه حیــاط خانههــا بــود زیــرا کاهگل رنــگ خاکــی دارد
و اگــر رنگهــای دیگــر بــه خانههــا اضافــه نمیشــد ،خانههــا
دلمــرده میشــدند بــه همیــن دلیــل حوضهــای فیــروزهای،
شیشــههای رنگــی ،پارچههــای رنگبهرنــگ ترمــه و دارایــی،
گلهــای اللهعباســی و درختــان نارنــج و انــار بهخوبــی توانســته
بودنــد روح زندگــی را در خانههــای ظاهــراً بــیروح کاهگلــی
بدمنــد.
وی میگویــد :کمکــم بــه ایــن کشــف رســیدند کــه شیش ـههای
رنگــی در دیــد حشــرات بــه خاطــر ســاختار چشــم آنهــا اختــال
ایجــاد میکنــد و مانــع ورود حشــرات میشــود و از آنجــا کــه یــزد
بــه عنــوان یــک منطقــه گرمســیر ،حشــرات بســیاری داشــت ،بــه
تدریــج اســتفاده از شیش ـههای رنگــی در خانههــا بــاب شــد.
همــه عناصــر موجــود در ایــن خانههــا از دیــدگاه ایــن پژوهشــگر
فرهنــگ عامــه یــزد از بادگیــر ،هشــتی ،حــوض ،دربهــای چوبی،
زیرزمیــن ،ســرداب ،تــاالر ،شیشــههای رنگــی ،اتاقهــای ســه
دری و پنــجدری ،ســقفهای گنبــدی شــکل ،گچبریهــا و
ل و خشــت ،نارنــج و انــار و
شیشــهکاریهای هنرمندانــه ،کاهــگ 
مــو و صدهــا عنصــر دیگــر هــر یــک فلســفهای بینظیــر داشــت.
lهیــچ عنصــر تجملــی و بیکاربــردی در خانههــای
قدیــم یــزد نبود
مــواردی کــه معمــاری را یــا متاثــر از اقلیــم یــزد و کمبــود آب و
نبــود انــرژی بــه شــکلهای امــروزی بــوده اســت یــا برگرفتــه
از فرهنــگ و تدیــن مــردم ایــن دیــار و تقریبــا هیــچ عنصــری
بیاســتفاده یــا تجملــی در خانههــای قدیمــی یــزد مشــاهده
نمیشــود.
امــا اینکــه امــروز نیــز میتــوان از ایــن عناصــر خــاص و
شــگفتانگیز اســتفاده کــرد یــا خیــر ،ســئوالی بــود کــه در تمــام
طــول مســیر بازگشــت ذهنــم را مشــغول خــود کــرده بــود.
آرامــش ،معنویــت ،صرفهجویــی در انرژیهــای آب و بــرق و گاز
و  ،...صفــا و مهربانــی ،همــه و همــه از مــواردی بــود کــه کمتــر
میشــد در خانههــای ســنگ و ســیمانی کــه در مســیر بازگشــت،
کمــی آنســوتر از بافــت تاریخــی یــزد ،صفآرایــی کــرده بودنــد،
مشــاهده کرد.آرامــش ،معنویــت ،صرفهجویــی در انرژیهــای آب
و بــرق و گاز و  ،...صفــا و مهربانــی ،همــه و همــه از مــواردی بــود
کــه کمتــر میشــد در خانههــای ســنگ و ســیمانی کــه در مســیر
بازگشــت ،کمــی آنســوتر از بافــت تاریخــی یــزد ،صفآرایــی
کــرده بودنــد ،مشــاهده کــرد.
یکــی از اســاتید دانشــکده هنــر و معمــاری یــزد معتقــد اســت هنوز
هــم میتــوان از عناصــری ماننــد بادگیــر ،شیش ـههای رنگــی و ...
بــه راحتــی اســتفاده کرد.
محســن عباســی در مقابــل ایــن ســئوال کــه پرســیدم آیــا امــروز
هــم میتــوان از بادگیــر و دیگــر عناصــر معمــاری قدیــم اســتفاده
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کــرد ،گفــت :مــن در مقابــل ایــن ســئوال ،پرســش دیگری از شــما
دارم ،چــرا فکــر میکنیــد نمیشــود از بادگیــر اســتفاده کــرد ،چــرا
مــا بــه کیفیتــی از شــناخت از معمــاری بومــی خــود رســیدهایم که
اســتفاده از بادگیــر را در شــرایط کنونــی نشــدنی میپنداریــم و چــرا
جریــان معمــاری مــا به ســمت و ســویی رفتــه کــه ایــن تردیدها و
تشــکیکها در ذهــن مــردم شــکل میگیــرد کــه آیــا میشــود از
عنصــری کارآمد ،ســبز ،دوســتدار محیــط زیســت ،ســالم و ارزان در
معمــاری امــروز اســتفاده کــرد یــا خیر؟
وی افــزود :بــه نظــر مــن ،بلــه میشــود اســتفاده کــرد و اگــر
امــروز اســتفاده نمیشــود مشــکل در شــناخت مــا از معمــاری
بــه طــور عــام و شــناخت مــا از معمــاری گذشــته بــه طــور خــاص
اســت و حتــی میخواهــم از ایــن هــم پیشتــر بــروم و بگویــم
مشــکل در نــوع نــگاه مــا بــه عالــم و زندگــی اســت.
عباســی بیــان کــرد :امــروزه در دنیــای توســعه یافتــه اســتفاده از
سیســتمهای ســرمایش و گرمایــش انرژیخــوار کــه بــه آنهــا
سیســتمهای فعــال گفتــه میشــود در حــال کاهــش اســت
و در مقابــل سیســتمهای خودپایــی چــون بادگیــر کــه بــدون
نیــاز بــه انرژیهــای بازگشــت ناپذیــر کار میکننــد و بــه آنهــا
سیســتمهای غیرفعــال گفتــه میشــود بــه شــدت در کانــون
توجــه قــرار گرفتــه زیــرا مــردم و متخصصــان در ایــن جوامــع
میداننــد و بــاور کردهانــد کــه امــروز منابــع انــرژی بــه شــدت
تحلیــل رفتــه ،محیــط زیســت در معــرض نابــودی اســت و حتــی
ســامت جســمی و بهداشــت کاربــران در هنــگام اســتفاده از
سیســتمهای فعــال در معــرض خطــر اســت.
اســتاد دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه یــزد ادامــه داد :در حــال
حاضــر متخصصــان داخلــی و خارجــی پیشــنهادهای متنوعــی در
زمینــه روزآمــدی و کارامــدی تکنولــوژی بادگیرهــا ارائــه کردهانــد،
اســتفاده از پانلهــای مرطــوب در تنــوره بادگیــر ،آب فشــانهایی
کــه بــا مصــرف آب حداقلــی بــاد خنکتــر و بــا رطوبــت بیشــتری
را در اختیــار میگذارنــد ،فیلترهایــی کــه گــرد و غبــار هــوای
دمیــده شــده از داخــل بادگیــر را جــذب میکننــد و دههــا پیشــنهاد
دیگــر امــا مــا کمــاکان در مقابــل سیســتمهای طبیعــی مقاومــت
میکنیــم.
وی تصریــح کــرد :مســئله اساس ـ ًا اســتفاده از بادگیــر نیســت بــه
نظــر بنــده بیشــتر از اینکــه ایــن مشــکل در حــوزه معمــاری مطرح
باشــد مشــکلی فرهنگــی ،مدیریتــی و اقتصــادی اســت ،زیــرا برای
جامعــه امــروز الگــوی ســکونت دیگــری ترویــج میشــود و جامعه
نیــز میپســندد.
عباســی عنــوان کــرد :در یــزد مــا کــه نســبت جمعیــت آن بــه
مســاحت شــهر ،پاییــن اســت زندگــی آپارتمــان نشــینی شــکل
گرفتــه ،مــردم اســتفاده از کولــر گازی را مطلــوب و اســتفاده از
بادگیــر را دون شــأن خــود و اساســ ًا غیرعملــی مــی داننــد ،نــه
مدیریــت شــهری تالشــی بــرای فرهنــگ ســازی کــرده ،نــه
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی فرصتــی یافتهانــد و تشــویق
شــدهاند تــا بــه ارائــه امــکان عملــی بــودن ایــن فنــاوری و

کموکیــف آن بپردازند.مســئله اساسـ ًا اســتفاده از بادگیــر نیســت به
نظــر بنــده بیشــتر از اینکــه ایــن مشــکل در حــوزه معمــاری مطرح
باشــد مشــکلی فرهنگــی ،مدیریتــی و اقتصــادی اســت ،زیــرا برای
جامعــه امــروز الگــوی ســکونت دیگــری ترویــج میشــود و جامعه
نیــز میپســندد.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر ایــن مشــکل مرتبــط بــا منافــع
عــدهای قلیــل اســت کــه در پشــت واردات میلیــون دالری
برندهــای خارجــی ســودهای کالن مــی برنــد ،در آمــدی کــه
اگــر کســر ناچیــزی از آن صــرف فرهنگســازی بــرای پذیــرش
عمومــی بادگیــر میشــد یــا در اختیــار دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی گذاشــته میشــد در معمــاری امــروز ،مــا بادگیرهایــی
داشــتیم کــه خدماتــی مطلــوب و امــروزی ارائــه میدادنــد.
عباســی تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس بــا قاطعیــت اعــام
میکنــم کــه بلــه میشــود از بادگیــر در معمــاری امــروز اســتفاده
کــرد و حتــی میخواهــم از ایــن پاســخ فراتــر رفتــه و بگویــم هنوز
هــم بادگیــر بهتریــن گزینــه بــرای ســرد و مرطــوب کــردن فضاها
در ایــن اقلیــم اســت مشــروط بــه آنکــه مســئوالن ،کارشناســان و
مــردم بادگیــر را بهعنــوان یــک فنــاوری کارآمــد و روزآمــد بــاور
کننــد و بــرای ترویــج و اســتفاده از آن هــر کــس بــه ســهم خــود
فعالیــت فرهنگــی ،علمــی و مبــارزه بــا مافیــای اقتصــادی مخالف
آن را ســرلوحه کارهــای خویــش قــرار دهــد و ایــن امــر کار
دشــواری نیســت در چارچــوب یــک برنامــه هدفمنــد و مشــارکت
نهادهــای ذینفــع و ذینفــوذ امکانپذیــر اســت هرچنــد بنــده
فکــر میکنــم تــا زمانــی کــه درآمــد حاصــل از نفــت وجــود دارد،
مــا ایــن کار را نخواهیــم کــرد.
عباســی ادامــه داد :امیــدوارم در عمــل اســتفاده از سیســتمهای
ســرمایش و گرمایــش طبیعــی و ســبز در آینــدهای نزدیــک محقق
شــود کمــا اینکــه در جهــان پیشــرفته ایــن مســیر بــا ســرعت در
حــال طــی شــدن اســت.
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ونوس بهنود

قبرســتان ججیــن اردبیــل بــا بیــش
از یــک قــرن قدمــت رمــوز بســیاری
در دل پنهــان دارد ،رمــوزی کــه بــه
جــای کشــف و مطالعــه در قعــر قبــور
تاریخــی پنهــان اســت.

مشــهدی ســلیمان هــر روز از کلهســحر بــه گورســتان ججیــن
مــیرود .گورســتانی کــه گفتــه میشــود در خیابانکشــی و
توســعه شــهر بــه دو قســمت تقســیم شــده اســت .البتــه گروهــی
معتقــد بــه صحــت ایــن مدعــا نیســتند .امــا ججیــن یکــی از
لکههــای قدیمــی روســتای داشکســن اســت کــه زمانــی از
روســتاهای اطــراف اردبیــل محســوب میشــد و بــا توســعه شــهر
از یــک قبرســتان روســتایی بــه قبرســتان داخــل شــهر تغییــر
مســیر داد.
حتــی نــام ایــن روســتا بــه نوعــی تداعــی تولیــد ســنگ اســت
کــه بــه عقیــده برخــی کهنســاالن در گذشــته در ایــن روســتا
ســنگقبر تولیــد میشــد.
مشــهدی ســلیمان پیرمــرد آرام بــا قــدی متوســط بــه عنــوان
نگهبــان گورســتان گشــتی در البــهالی گورهــا میزنــد و از
صحــت و ســامت همهچیــز کــه مطمئــن شــد گوشــه دنجــی
چــای قندپهلــو را رو بــه رویــش میگــذارد.
مســیر نگاهــش بــه ســنگقبری قدیمــی گرهخــورده اســت کــه
بیــش از ســن خــود او قدمــت دارد .بــا آهــی ســنگین و ک ـشدار
ســری تــکان میدهــد و بــه حــال زندههــا و نــه مردههــا
افســوس میخــورد .میگویــد :آدمهــا زندگــی را ســخت
چســبیدهاند .غافــل از اینکــه مــرگ همیــن جــا در کنــار گــوش
آدم اســت و بایــد از زندگــی عبــرت آموخــت.
بیــش از  ۸۰ســال ســن دارد و گورســتان ججیــن پیــش از تولــد او
بــوده و بــه قــول خــودش شــاید  ۲۰۰ســال بیشــتر قدمــت داشــته
باشــد.
بــرای اثبــات مدعایــش بــه ســنگقبرهای قدیمــی اشــاره
میکنــد کــه تزئینــات آن ســالها اســت تکــرار نمیشــود.
lثبت زمان فوت به تاریخ قمری
ســنگقبرهای قدیمــی در ججیــن بیــش از ســایر آرامســتان
هــای اردبیــل اســت .حداقــل در ظاهــر و در بررســی میدانــی

میتــوان بــه ایــن نتیجهگیــری دســت یافــت .در ایــن آرامســتان
بــه کــررات ســنگقبرهای ســنگی بــا حکاکــی در اطــراف آن
مشــاهده میشــود.
نقــش گل و بتهجقــه ،آیــات قــرآن و زمــان تولــد و وفــات فــرد
بــا ظرافــت خاصــی حــک شــده اســت .امــا آنچــه قابــل توجــه
اســت ثبــت زمــان فــوت بــه تاریــخ قمــری اســت کــه در برخــی
ســنگهای قدیمــی تــر مشــاهده میشــود.
یکــی از شــهروندان اردبیلــی معتقــد اســت تعــدادی از ســنگقبرها
از روســیه بــه ایــن قبرســتان و ســایر قبــور اردبیــل انتقــال یافتــه
اســت .موضوعــی کــه البتــه کریــم حاج ـیزاده مدیــرکل میــراث
فرهنگــی اســتان آن را نمیپذیــرد و معتقــد اســت هیچکــدام از
ســنگقبرها وارداتــی نیســت و همیــن جــا در خــود اردبیــل تولیــد
شــده اســت.
مشــابه ســنگقبرهای حکاکــی شــده در بســیاری از قبرســتانهای
قدیمــی اردبیــل از جملــه بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی و بقعــه
شــیخ جبرئیــل وجــود دارد؛ امــا آنچه جــای تأســف اســت مطالعات
حداقلــی در خصــوص ســنگقبرها اســت و بــه درســتی مشــخص
نیســت کــه قدمــت ســنگقبرها بــه چــه تاریخــی بازمیگــردد.
بابــا صفــری در کتــاب خــود «اردبیــل در گــذرگاه تاریــخ» بــه
ســنگقبرهای حکاکــی شــده اشــاره کــرده و نوشــته اســت:
«ســنگهایی کــه در قدیــم روی قبرهــا میگذاشــتند بســیار
دیدنــی بــود .معمــو ًال بــر دور آن آیاتــی از قــرآن مجیــد نقــر
میکردنــد و در ســنگقبر بــزرگان نــام صاحــب قبــر را نیــز
مینوشــتند .در بعضــی از ســنگها چالــه کوچکــی بــرای ریختــن
آب بــه وجــود میآوردنــد .در ســنگهایی کــه از چنــد قــرن
پیــش تــا ایــن اواخــر باقــی بــود ،نقشهایــی هــم از تیــر و کمــان
و یــا شــکل ظــروف و غیــره بــه نظــر میرســید».
نکتــه ظریفــی کــه بابــا صفــری از نظــر گذرانــده حکاکــی نــام فرد
در صورتــی کــه شــخصیت اجتماعــی ،سیاســی و مذهبی شــناخته
شــدهای بــود بــر روی ســنگقبرها اســت.
بطوریکــه بــه وضــوح ســنگقبرهای بینــام در قبرســتانهای
اردبیــل مشــاهده میشــود و در مقابــل برخــی ســنگقبرها بــه
حــدی آراســته شــدهاند کــه برخــوردار از آرامــگاه و اتاقکهــای
فلــزی و یــا طاقهــای آجــری بــر روی خــود هســتند .بطوریکــه
شــکلی از اختــاف بیــن منزلــت و جایــگاه اشــخاص حتــی در
گورســتان نیــز تداعــی میشــد.

lقدمت ججین به دوره قاجار بازمیگردد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اردبیــل تصریــح کــرد :برخــی
مدعــا کــه ســنگقبرهایی از روســیه بــه اردبیــل انتقــال یافتــه
صحیــح نیســت .بررســی ســنگقبرهای قبرســتان ججیــن نیــز
نشــان میدهــد قبــور قدیمــی بــه دور قاجــار و دوره پهلــوی اول و
زمــان رضاشــاه بازمیگــردد.
کریــم حاجـیزاده متذکــر شــد :در حــدود ســال  ۱۳۶۰منطقــه بین
راه ســرعین و قبرســتان داشکســن روســتای بزرگــی بــود و در واقع
ججیــن در محــدوده شــهری قــرار نمیگرفــت .بلکــه بــا فاصلــه
قابلتوجهــی از شــهر قــرار داشــت .امــا بعدهــا بــا توســعه شــهر
وارد محــدوده شــهری شــد.
وی افــزود :یــک تعــداد از قبــور بیــش از  ۱۰۰ســال قدمــت دارد و
تعــدادی کــه آرامــگاه دارنــد بــه دوره رضاشــاه بازمیگــردد.
بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان در آرامــگاه ججیــن
دو قبرســتان قدیمــی وجــود دارد و مابقــی در دورههــای بعــد و دوره
پهلــوی دوم ســاخته شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه حکاکــی و تاریخنــگاری ســنتی در قبــور ایــن
قبرســتان اضافــه کــرد :اینکــه ســن ایــن ســنگها بــا ســن
ســنگهای موجــود در بقعــه شــیخ صفیالدیــن یــا شــیخ
کلخــوران برابــری میکنــد ،نیازمنــد مطالعــه اســت.
حاج ـیزاده متذکــر شــد :در واقــع بــر خــاف ایــن دو مجموعــه
تاریخــی ججیــن قبرســتان مقدســی نبــوده و بیشــک دفــن
اشــخاص تأثیرگــذار تاریخــی مشــابه آنچــه در بقعــه شــیخ
صفیالدیــن و یــا شــیخ کلخــوران مشــاهده میشــود ،مــورد
انتظــار نیســت.
وی تأکیــد کــرد :تنهــا شــخصیت تاریخــی دفــن شــده در ججیــن
روحانــی مبــارز دوره دمکــرات اســت کــه در زمــان منازعــه
میرزاعلــی اکبــر مرحــوم کشــته شــده و در ایــن قبرســتان دفــن
میشــود؛ قبــر وی  ۲۲ســال قبــل بازســازی شــد.
lقبرستانهای مقدس نیازمند مطالعه است
در کتــاب اردبیــل در گــذرگاه تاریــخ بابــا صفــری تصریــح شــده
اســت« :ایــن ســنگها کــه در قبرســتانهای اردبیــل زیــاد بــود در
موقــع احــداث ســربازخانه شــهر جمـعآوری گردیــد و بــه صــورت
الشهســنگ درآمــده و در پــی بناهــا بــه کار رفــت»
متأســفانه بارهــا شکســتن ســنگقبرها بــا ایــن تصــور کــه ممکن
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اســت در داخــل قبــر ش ـیء ارزشــمندی بــه همــراه جســد دفــن
شــده باشــد ،مشــاهده میشــودبر خــاف ادعــای بابــا صفــری
هنــوز تعــدادی از ســنگقبرهای حکاکــی شــده باقیمانــده اســت
کــه ممکــن اســت از نظــر ایــن محقــق بــه دور مانــده باشــد .امــا
اســتفاده از ســنگقبرها در پــی ســاختمانها امــر مرســومی بــوده
و هماینــک نیــز مســئوالن میــراث فرهنگــی یکــی از مهمتریــن
موانــع نگــهداری ســنگقبرها را فرهنگهــای اشــتباه پیرامــون
آن میداننــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــا تأکیــد بــه ضــرورت مطالعه
ســنگقبرهای قدیمــی اردبیــل ،اضافــه کــرد :هــر شـیء تاریخــی
بایــد در محــل خــود مطالعــه شــود و جــدا کــردن و مطالعــه آن در
محــل دیگــر بــه منزلــه جــدا کــردن آن از هویــت خــود اســت.
حاج ـیزاده در خصــوص ســاماندهی ســنگقبرهای قدیمــی کــه
در محوطــه بقعــه شــیخ جبرئیــل و بقعــه شــیخ صفیالدیــن بــه
حــال خــود رهــا شــده اســت ،تصریــح کــرد :میــراث فرهنگــی تنها
بــرای اقدامــات نجــات بخشــی ســنگقبر را بــه محــل دیگــر
انتقــال میدهــد.
وی افــزود :متأســفانه بارهــا شکســتن ســنگقبرها بــا ایــن تصــور
کــه ممکــن اســت در داخــل قبــر ش ـیء ارزشــمندی بــه همــراه
جســد دفــن شــده باشــد ،مشــاهده میشــود و ایــن معضــل بــه
یکــی از مشــکالت نگ ـهداری ســنگقبرها تبدیــل شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تأکیــد کــرد :بــرای حفاظــت
از ســنگقبرها در برخــی قبرســتانهای تاریخــی جمــعآوری و
احصــا ســنگقبرهای قدیمــی را در دســتور کار قــرار دادیــم و ایــن
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طــرح هم اکنــون در مشــگین شــهر و برخــی روســتاهای خالــی از
ســکنه نیــر انجــام میشــود.
بــه گفتــه حاجـیزاده ایــن طرح بــه تازگــی آغاز شــده و الزم اســت
در قبرســتانهای قدیمــی بــه ویــژه گروهــی کــه از قدمــت باالیی
برخوردارنــد و وجــه مقدســی داشــتهاند اجرایــی شــود.
lسردابه های پنهان در دل قبرستانها
وی تأکیـد کرد :در گذشـته افراد با ایـن آرزو که در آخـرت از بزرگان
شـفاعت بگیرند تمایل داشـتند در کنار شـخصیتهای بـزرگ دفن
شـوند؛ چنانکـه امـروز نیز وصیت بـرای به خاکسـپاری در مشـهد
مقـدس ،قـم و کربال بر همین اسـاس اسـت.
حاجــیزاده بــا اذعــان بــه اینکــه مجموعــه تاریــخ قبــور
اردبیــل نیازمنــد مطالعــه جــدی اســت ،اضافــه کــرد :بــه دلیــل
محدودیتهــای مالــی مــا ناگزیــر هســتیم مطالعــات را فازبنــدی
و بــه تدریــج اجرایــی کنیــم.
بابــا صفــری در اردبیــل در گــذرگاه تاریخــی نوشــته اســت:
«هــر محلــه بــرای خــود قبرســتانی داشــت و معمــو ًال زمیــن
قبرســتان از طــرف مــردم خیــر اهــدا میشــد و یــا بــا
جم ـعآوری پــول از مــردم خریــداری میگشــت .جنــازه بعضــی
از متمکنیــن را امانــت میگذاشــتند تــا بــه عتبــات عالیــات
منتقــل و در نجــف اشــرف دفــن کننــد و بدیــن منظــور در
هــر قبرســتانی ســرداب بزرگــی در زیــر زمیــن میســاختند و
اجســاد امانــت را در قوطــی تختــهای گذاشــته در آنجــا قــرار
میدادنــد و اگــر مــرده از اعاظــم و اکابــر شــهر بــود او را در

ســردابه هــای بقعــه شــیخ صفیالدیــن یــا قبــری در امامــزاده
صالــح جــای میدادنــد».
اخیــراً کشــف گــور دســتهجمعی  ۹زن در خلخــال کــه در محــل
ســردابه بــه صــورت موقــت نگــهداری میشــد اثبــات مدعایــی
اســت کــه بیــش از نیمقــرن قبــل بابــا صفــری بــر آن صحــه
گذاشــته اســتاین اظهــارات در حالــی اســت کــه تاکنــون مطالعــه
جامعــی از ســردابه هــای قبرســتانهای اردبیــل صــورت نگرفتــه
و بــا تغییــر چهــره شــهر محــل ایــن ســردابه هــا گموگــور شــده
اســت.
اخیــراً کشــف گــور دســتهجمعی  ۹زن در خلخــال کــه در محــل
ســردابه بــه صــورت موقــت نگــهداری میشــد اثبــات مدعایــی
اســت کــه بیــش از نیمقــرن قبــل بابــا صفــری بــر آن صحــه
گذاشــته اســت.
از ســوی کشــف اشــیا تاریخــی از قبــور قدیمــی اردبیــل یکــی
از مهمتریــن ابزارهــای مطالعــه تاریــخ ،ســنتها ،فرهنــگ و
آدابورســوم مــردم یــک منطقــه اســت.
خــأ مطالعــه قبــور قدیمــی اردبیــل در وضعیتــی پابرجاســت
کــه شــهرداری اردبیــل طــرح همســطح ســازی آرامســتان هــا
را یکــی پــس از دیگــری اجــرا میکنــد .در ایــن طــرح هیــچ
اثــری از ســنگقبرهای قدیمــی باقــی نمیمانــد و همگــی بــا
ســنگهای جدیــد و یــک شــکل تعویــض میشــود.
رمــوز تاریخــی پنهــان در ســنگقبرها قبــل از کشــف در دســت
نابــودی اســت و الزم اســت اقــدام عاجــل در ایــن خصــوص
صــورت گیــرد.
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سارهنوری

ریشـههای باســتانی البــرز کــه یــادگاری
از دوران مادهــا اســت بــه صدهــا اثــر
تاریخــی بازمیگــردد ،ســپری کــردن
شــبی پرســتاره در کویــر اشــتهارد
و اســکی روی بــرف در دیزیــن از
جاذبههــای ایــن ســرزمین اســت.

ســرزمین کهــن البــرز کــه تاریــخ ،ســنتها و آدابورســوم
دیرپایــش همــواره گویــای جاودانگــی و قــدرت فرهنگی ریشـهدار
آن بــوده اســت در خــود هــزاران رمــز و راز دارد.
البــرز را تکــهای از پــارس قدیــم و ســرزمین مادهــا میداننــد
کــه در رســایی فرهنــگ ،قدمتــی بــه بلنــدای تاریــخ فرهنگــی
ایرانزمیــن دارد.
دامنــه سلســله جبــال البــرز کــه طبیعتــی خیرهکننــده ،آب و هوایی
مطبــوع ،چشــم اندازهــای بدیــع ،رودهایــی پــرآب و دریاچههــای
آب شــیرین دارد ،دیــاری ســر ســاییده بــه آســمان و پــای محکــم
کــرده البــهالی کوههــای اســتوار تــا دشــتهای وســیع اســت
کــه مردمانــی بافرهنگهــای غنــی کــه همگــی از اقــوام ایرانــی
هســتند را در دل خــود جــایداده اســت.
اســتان البــرز کــه نــام آن در زبــان باســتان «هربــرز» («هــر» بــه
معنــای کــوه بلنــد و «بــرز» بــه معنــای بلنــدی) بــوده اســت دارای
شــش شهرســتان کــرج ،ســاوجبالغ ،نظرآبــاد ،اشــتهارد ،فردیــس
و طالقــان اســت ،ایــن اســتان از شــمال بــه اســتان مازنــدران ،از
شــرق بــه اســتان تهــران ،از جنــوب بــه اســتانهای تهــران و
مرکــزی از غــرب بــه اســتانهای قزویــن متصــل میشــود.
شـمالیترین منطقـه اسـتان شـامل ارتفاعـات شـمال طالقـان،
شـرقیترین منطقه آن شـامل ارتفاعات شـرقی دیزین ،جنوبیترین
منطقـه آن شـامل منطقـه مابیـن شـهریار و رباطکریـم (کوههـای
جنـوب اشـتهارد یا منطقـه کوهسـتانی رامنـد) و غربیترین منطقه
آن شـامل عشـرتآباد واقع در غرب اشـتهارد و سـهراهی زیـاران و

طالقـان بعد از شـهر آبیک اسـت.
اســتان البــرز کــه نــام آن در زبــان باســتان «هربــرز» («هــر»
بــه معنــای کــوه بلنــد و «بــرز» بــه معنــای بلنــدی) بــوده اســت
دارای پنــج شهرســتان کرج،ساوجبالغ،نظرآباد،اشــتهارد ،فردیــس
و طالقــان اســتجاذبههای گردشــگری فــراوان تاریخــی ،باســتانی
و طبیعــی ،بناهــای بــه یــادگار مانــده از ادوار تاریخــی مختلــف،
وجــود روســتاهای زیبــا و خــوش آبوهــوا در جایجــای البــرز،
مجموعــه جاذبههــای گردشــگری فــراوان را بــرای میزبانــی از
گردشــگران فراهــم کــرده اســت.
lکاروانسرای شاه عباسی کرج یادگاری از دوره صفوی
ریشــههای باســتانی و تاریخــی کــرج کــه بــه ایــران کوچــک

شــهره اســت بــه صدهــا اثــر همچــون معابــد ،پرستشــگاهها،
آتشــکدهها ،گورســتانها ،زیارتگاههــا ،قلعههــا ،پلهــا،
حمامهــا ،دژهــای دیدهبانــی ،تپههــای باســتانی ،کاروانســراهای
تاریخــی و اماکــن زیارتــی و مذهبــی برمیگــردد.
کاروانســرای شاهعباســی کــرج یکــی از یادگارهــای دوره
صفویــه در ایــن شــهر اســت کــه معمــاری آن شــبیه بــه دیگــر
کاروانســراهای ایــن دوره اســت مســاحت کل بنــا ســه هــزار و ۶۰۰
مترمربــع و مســاحت حیــاط مرکــزی آن  ۹۰۰مترمربــع اســت.
ایــن کاروانســرا احتمــا ًال در دوره پادشــاهی شــاه ســلیمان صفــوی
بیــن ســالهای  ۱۰۷۸تــا  ۱۱۰۹هجــری قمری بناشــده اســت و در
ابتــدا بهعنــوان پناهگاهــی بــرای اســتراحت کاروانیــان بــوده کــه
در اواخــر دوره قاجاریــه تعمیــرات جزئــی در بنــا ایجادشــده و از آن
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بهعنــوان مدرســه برزگــران اســتفاده میشــده اســت.
کاروانســرای شاهعباســی ،در ســمت جنــوب شــرقی میــدان توحید
و تقاطــع خیابــان شــهدای محــراب و قــدس کــرج در خیابــان
قــدس یــا همــان میــدان شاهعباســی معــروف واقعشــده اســت،
چهارفصــل ســال و هــرروز هفتــه بــرای بازدیــد از ایــن مجموعــه
زیبــا و باشــکوه را میتوانیــد انتخــاب کنیــد.
قابلتوجــه اســت کــه کاروانســرای تاریخــی و گردشــگری
شاهعباســی بــا داشــتن تاالرهــای پذیرایــی ،رســتوران،
ســفرهخانه ،چایخانــه ،شــربت خانــه و قهوهخانــه ســنتی بــا ارائــه
غذاهــای اصیــل ایرانــی و فرنگــی در محیطــی ســنتی همــراه بــا
بازارچــه صنایعدســتی و ســوغات محــات مختلــف میزبــان
شــهروندان و گردشــگران اســت.

lسرزمین کهن خشت جهان
وجــود تپــه اُزبکــی در شهرســتان نظرآبــاد ،کــه کهنتریــن خشــت
جهــان در آنجــا یافــت شــده اســت میتوانــد پــای گردشــگران
زیــادی را بــه ســرزمین البــرز بکشــاند زیــرا ســفر بــه ســرزمین
کهــن خشــت جهــان و مشــاهده تپههــای تاریخــی کــه بیانگــر
قدمــت چنــد هزارســاله اســت ،جذابیتــی بینظیــر را نصیــب هــر
گردشــگری میکنــد.
معمــاری تقریبــا ســالمی بــر روی تپــه اُزبکــی اســت کــه از مهــم
تریــن آثــار دوره مــاد در فــات مرکــزی بــوده ایــن اثــر دارای
ویژگــی هــای اصیلــی از معمــاری نخســتین فرمانروایــان آریایــی
در ایــران اســت محوطــه اُزبکــی در  ۵۰کیلومتری غرب شهرســتان
کــرج و در شــمال شــرق روســتای اُزبکــی از توابــع دهســتان
احمدآبــاد مصــدق از بخــش مرکــزی شهرســتان نظرآبــاد قــرار
دارد ،ارتفــاع زمینهــای اطــراف آن از ســطح دریــا هــزار و ۱۸۸
متــر اســت.
محوطــه اُزبکــی شــامل تپــه مخروطــی شــکل بزرگــی بــه قطــر
 ۱۵۰و ارتفــاع  ۲۶متــر کــه در اطــراف آن  ۹تپــه قرارگرفتــه اســت.
معمــاری تقریبـ ًا ســالمی بــر روی تپــه مرتفع مرکــزی اســت که از
مهمتریــن آثــار دوره مــاد در فــات مرکــزی بــوده ایــن اثــر دارای
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ویژگیهــای اصیلــی از معمــاری نخســتین فرمانروایــان آریایــی در
ایــران و دارای هفــده فضــای معمــاری اســت کــه از مهمتریــن
آنهــا میتــوان از بــاروی پیرامــون دژ ،حیــاط بــزرگ شــرقی ،انبــار
جنوبــی ،تــاالر بــزرگ جنوبــی ،تــاالر شــمالی در میانــه غــرب دژ،
اتــاق بــزرگ ســکو دار ،تــاالر معبــد ،اتــاق نگهبانــان ،صندوقخانــه،
تأسیســات آشــپزخانهای و دروازه ورود بــه دژ نــام بــرد.
lسفر به سرزمین بلندیها
کوههــای بلنــد و مســیر دشــوار تــردد بــه دره طالقــان ســبب
شــده اســت ایــن ناحیــه یکــی از بکرتریــن مناطــق شــمال
مرکــزی ایــران باشــد .ایــن شــرایط درعینحــال موجــب تراکــم
ســایتهای تاریخــی ایــن منطقــه در دوران پیشازتاریــخ شــده

اســت ،ایــن منطقــه در عصــر آهــن موردتوجــه مردمــان ســاکن در
دشــت ســاوجبالغ قــرار گرفــت.
ایــن شــهر بــه لحــاظ قــرار گرفتــن در رشــتهکوههای البــرز
میانــی آبوهــوای کوهســتانی ییالقــی دارد و بــه همیــن دلیــل
دارای جمعیــت فصلــی بــوده و در تابســتان جمعیــت آن بــه بیش از
 ۱۲هــزار نفــر میرســد.
ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت ثابــت شــهر طالقــان حــدود ۵
هــزار نفــر اســت.
از مهمتریــن جاذبــه هــای گردشــگری ایــن شهرســتان مــی تــوان
بــه منــزل آیــت اهلل طالقانــی در روســتای«گلیرد» کــه خــود از
روســتاهای هــدف گردشــگری در اســتان البــرز اســت ،قلعــه
کیقبــاد و منصــور ،غارهــای تاریخی بادامســتان و اســنابن ،محوطه
باســتانی قــادوش و قلعــه ارژنــگ اشــاره کــرد.
lسفری با چاشنی بستنی و آلو ترش
روســتای برغــان واقع در شهرســتان ســاوجبالغ بــه نگینــی در دل
صــدف معــروف بــوده بهطوریکــه ایــن روســتا بــا دو واژه قدمــت
و تاریــخ عجین شــده اســت.
جاذبههــای گردشــگری فــراوان ایــن روســتا ،در فصلهــای
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مختلــف ســال ،گردشــگران زیــادی را بــه اینجــا میکشــاند،
شــهرت آلــوی برغــان و بســتنی «گلــه» عــاوه بــر زیباییهــای
طبیعــی ،مجموعــهای خاطرهانگیــز و البتــه خوشــمزه بــرای
گردشــگران فراهــم کــرده اســت کــه دیــدن از ایــن روســتا را
برایشــان زیباتــر میکنــد.
محلیهــا بــه آلــوی برغــان «گوجــه برغــان» هــم میگوینــد و
درواقــع یــک محصــول پیونــدی اســت کــه طعــم و مــزه خاصــی
دارد ،طبــق گفتــه محلیهــا آلــوی برغــان از پیونــد آلــوی معمولــی
بــا آلــوی بخــارا بــه دســت میآیــد.
برغــان از مناطــق بســیار زیبــای اســتان البــرز محســوب
میشــود و بــه دلیــل نزدیکــی بــه اتوبــان کــرج  -قزویــن
میتوانــد شــاهد افزایــش تعــداد گردشــگران در خــود باشــد
دلیــل ایــن امــر نیــز ایــن اســت کــه بســیاری از مســافران
و گردشــگران در کشــور بــرای رســیدن بــه اســتانهای
موردنظــر خــود ،از اتوبــان کــرج  -قزویــن میگذرنــد و برغــان
میتوانــد محلــی خوبــی بــرای تمــدد اعصــاب و تفریــح و
گشــتوگذار آنهــا باشــد.
برغــان از مناطــق بســیار زیبــای اســتان البــرز محســوب می شــود
و بــه دلیــل نزدیکــی بــه اتوبــان کــرج -قزویــن مــی توانــد شــاهد
افزایــش تعــداد گردشــگران باشــدچهارمین جــاده زیبــای جهــان از
البــرز میگــذرد.
در ادامــه بایــد بــه شــاهراه بــودن البــرز اشــارهکنیم کــه محــل
گــذر  ۱۴اســتان کشــور اســت ،وجــود محــور توریســتی و بینظیــر
چالــوس کــه قدیمیترهــا آن را بهواســطه گردنههــای ســخت
و خطرناکــش بــه نــام «هــزار چــم» میشناســند ،باعــث شــده
اســت  ۵۶روســتای واقــع در ایــن محــور دارای شــهرت ملــی و
جهانــی باشــند.
روســتاهایی بــا قدمتــی هزارســاله ،باغهــا ،درختــان کهنســال و
ابنیـهی تاریخــی ،رســتورانها و مراکــز اقامتــی در چهارمیــن جاده
زیبــای جهــان (چالــوس) دستبهدســت هــم داده تــا معجونــی از
جاذبههــای گردشــگری بــه هموطنــان عرضــه شــود.
lروستای سیجان
روســتای ســیجان در منطقــه ارنگــه واقعشــده اســت و پــس
از عبــور از روســتاهای ســرزیارت و گــوراب بــه ایــن روســتا
میرســیم .ایــن روســتا بــا طبیعــت ب ِکــر پذیــرای گردشــگران در
تمامــی فصــول ســال اســت.
ت پنهــان در پیچوخمهــای جــاده چالــوس اســت
ســیجان بهش ـ 
البتــه ایــن تکــه از بهشــت تنهــا بخــش اندکــی از جاذبههــای ایــن
محــور اســت.
گردشــگران بــرای لــذت بــردن از ایــن جاذبههــا بایــد نــگاه خــود
را بــه چالــوس بهعنــوان محــوری عبــوری و مســیری کــه صرف ـ ًا
آنهــا را بــه شــمال کشــور میرســاند تغییــر دهنــد و ماشــین خــود
را بــرای ســاعتی هــم کــه شــده از مســیر اصلــی ایــن جــاده خــارج
کــرده و بــه ســمت حواشــی ایــن جــاده رانندگــی کننــد.
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lروستای گچسر
گچســر روســتای زیبایــی اســت کــه در انتهــای بخــش آســارا قرار
گرفتــه ،قدمــت ایــن روســتا بــه دوره صفــوی برمیگردد و گچســر
را بــه دلیــل اینکــه دارای معــادن غنــی گــچ اســت بــه ایــن
اســم نامیدهانــد ،آب و هــوای گچســر در همــه فصلهــای ســال
معتــدل و خنــک اســت.
پــل ســنگی و کاخ رضــا شــاهی از دیدنیهــای ایــن روســتا بــه
شــمار میآیــد ،در کنــار تمــام دیدنیهــا و جاذبههــای فــراوان
گچســر ،پیســت دیزیــن نیــز بــر زیباییهــای ایــن روســتا افــزوده
اســت ،کاخ روســتای گچســر و کورههــای گچپــزی از دیگــر
جاذبههــای گردشــگری ایــن روســتا هســتند.
یکــی دیگــر از جاذبههــای ایــن روســتا کــه در فصــل بهــار
گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب میکنــد بــاغ اللههاســت
کــه در روســتای گرمــاب گچســر قــرار گرفتــه اســت ،ایــن بــاغ
دارای بیــش از  ۳۰واریتــه گل اللــه و یــک میلیــون پیــاز اللــه
اســت.
یکــی از جاذبههایــی کــه در فصــل بهــار گردشــگران زیــادی را بــه
خــود جــذب میکنــد بــاغ اللههاســت کــه در روســتای گرمــاب
گچســر قرار گرفتــه استروســتای شهرســتانک
یکــی دیگــر از مکانهــای زیبــا کــه در دل جــاده چالــوس قــرار
گرفتــه ،روســتای شهرســتانک بــا عمــارت ناصــری اســت کــه بــه
یکــی از مقاصــد گردشــگری اســتان البــرز تبدیــل شــده اســت.
ایــن روســتا از توابــع دهســتان لــورا در  ۶۳کیلومتــری
شــمالغربی کــرج و جــاده چالــوس قــرار گرفتــه اســت .مــردم
ایــن روســتا عمومــا زندگــی خــود را از طریــق کشــت غــات،
گــردو و میــوه ،پــرورش زنبورعســل ،تولیــد لبنیــات ،دامــداری و
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جاجیــم و شــالبافی میگذراننــد.
بــا ســفر بــه ایــن روســتا عــاوه بــر لــذت بــردن ازطبیعــت
میتــوان ســوغاتیهایی خوشــمزه ،بــرای دوســتان و آشــنایان
خریــد و بــه عنــوان هدیــه بــه آنهــا داد.
lلذت اسکی روی برف در دیزین
امــا گردشــگرانی کــه البــرز را مقصــد نهایــی خــود انتخــاب
میکننــد در یــک روز هــم میتواننــد از سرســبزی جــاده چالــوس
بهرهمنــد شــوند و هــم میتواننــد در کویــر اشــتهارد شــبی
پرســتاره را ســپری کننــد.
امــا برخــی کــه بــه ورزشهــای زمســتانی عالقهمنــد هســتند بــا
حضــور در پیســت اســکی دیزیــن میتواننــد لــذت اســکی روی
بــرف را تجربــه کننــد درواقــع میتــوان ادعــا کــرد اســتان البــرز
اســتانی چهارفصــل اســت.
پیســت اســکی دیزیــن در  ۱۲۳کیلومتــری شهرســتان کــرج و ۷۰
کیلومتــری روســتای زیبــای والیــت رود واقعشــده اســت .وجــود
پیســت دیزیــن و کوههــا و دشــتهای زیبــا باعــث شــده اســت
کــه روســتای والیــت رود یکــی از روســتاهای هــدف گردشــگری
اســتان البــرز باشــد.
پیســت دیزین در ســال  ۱۳۴۸تأســیس شــد و در شــمار پیستهای
معــروف جهــان قــرار دارد دیزیــن اولیــن پیســت در ایران اســت که
از طــرف فدراســیون جهانــی اســکی مــورد تأییــد بــرای برگــزاری
مســابقات رســمی قــرار گرفــت و بهعنــوان پیســت بینالمللــی
شــناخته شــد.
پیســت دیزیــن دارای  ۳مســیر تلهکابیــن ۲ ،تلــه ســیژ ۲۳ ،پیســت
اســکی و  ۷تلهاســکی بشــقابی و تلهاســکی چکشــی و پیســت

چمــن اســت کــه در فصــول مختلــف ســال پذیــرای عالقهمنــدان
بــه اســکی و ســایر ورزشهــای تابســتانی و زمســتانی اســت.
احمــد ترکاشــوند معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی
البــرز پیشازایــن گفتــه بــود :محــور کــرج  -چالــوس دارای
ظرفیتهــای گردشــگری باالیــی اســت بهطوریکــه بســیاری
از هموطنــان در طــول ســال بــرای یکبــار هــم کــه شــده از
ایــن جــاده دیــدن میکننــد.
گردشــگرانی کــه البــرز را مقصــد نهایــی خــود انتخــاب مــی کننــد
در یــک روز هــم مــی تواننــد از سرســبزی جــاده چالــوس بهــره
منــد شــوند و یــا در کویــر اشــتهارد شــبی پــر ســتاره را ســپری
کنندترکاشــوند افــزود :یکــی از ظرفیتهــای گردشــگری
ایــن محــور وجــود روســتاهای بــا قدمــت هزارســاله اســت
بهطوریکــه بســیاری از پایتختنشــینان و همچنیــن شــهروندان
کرجــی تعطیــات آخــر هفتــه خــود را در ویالهــای روســتاهای
محــور چالــوس میگذراننــد.
وی گفــت :بازدیــد گردشــگران باعــث شــده کــه بســیاری از
روستانشــینان هــوای مهاجــرت نداشــته باشــند و ترجیــح دهند که
در روســتا بماننــد و بــه کار دامپــروری و کشــاورزی بپردازنــد.
وی بازدیــد گردشــگران و طبیعــت گــردان در روســتاهای محــور
چالــوس را باعــث توســعه فرهنگــی بومیــان ایــن روســتاها
دانســت و گفــت :گردشــگری روســتایی راهــی مناســب بــرای
تقویــت اقتصــاد روســتاهای اســتان و افزایــش منابــع درآمــد
روستانشــینان اســت.
وی به رابطه دوسـویه گردشـگر و روستانشـینان اشـارهکرد و افزود:
از یکسـو گردشـگری به مـردم بومی سـود میرسـاند و از سـویی
دیگـر نیـز ،بومیان در توسـعه گردشـگری نقش ایفـا میکنند.
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نقشخیالانگیز«هنر»برخشتوگلخانههایسنتیاصفهان
ِ
در معمــاری خانههــای
اصفهــان بیــش از هرچیز
توجــه بــه جنبههــای
ز یبا یی شــنا ختی
و اســتفاده از هنــر
فاطمهکازرونی
سرانگشــتان هنرمنــدان
در باورخیــال مینشــیند
و ســبک زندگــی هنرمندانــه اصفهانیهــا
چشــمها را نــوازش میدهــد.

روح اصفهــان بــا هنــر آمیختگــی
جداییناپذیــری دارد بــه گونــهای کــه هــر
گوشــه از ایــن دیــار کهــن ،نشــانی از نقــش
سرانگشــتان هنرمنــدان اصفهانــی میتــوان
یافــت چــه در آثــاری کــه حاصــل ســالها
تــاش هنرمنــدان بــا ذوق اصفهانــی اســت و
چــه در وســایل اولیــه زندگــی کــه هی ـچگاه در
گــذر زمــان از نقــش هنــر بینصیــب نمانــده
اســت.
در ایــن میــان معمــاری خانههــای قدیمــی
اصفهــان جــدا از نقشــی کــه در ایجــاد امنیــت،
آرامــش و ســهولت زندگــی دارد بــا فرهنگــی
خــاص در زندگــی اصفهانیهــا گــره خــورده
اســت ،فرهنــگ هنردوســتی و ارزش نهــادن به
هنــر در هــر اثــری کــه دســت بشــر در آفرینش
آن دخیــل اســت و شــاید ایــن روحیــه اهمیت به
ی از حــس زیباییشناســی و
زیباییهــای بصــر 
توجــه اصفهانیهــا بــه آفریدههــای خالــق
هســتی سرچشــمه گرفتــه اســت.
بدیــن ترتیــب معمــاری خانههــای قدیمــی
اصفهــان جــدا از هــر نــوع نقــش و ویژگــی بــا
هنــر آمیختــه شــده اســت؛ موضوعــی کــه حتی
در زمــان کنونــی نیــز بــا وجــود برجهایــی کــه
ســر بــر آســتان فلــک کشــیدهاند هنــوز بــرای
اصفهانیهــا دارای ارزش اســت و هــر اصفهانــی
یــا بخــش کوچکــی از خانــه خــود را بــه شــیوه
خانههــای ســنتی تزئیــن میکنــد و یــا در
افــق آینــده آرزوهــای خویــش ایــن تفکــر را
پــرورش میدهــد کــه روزی خانــه خــود را بــه
نقشهــای خیالانگیــز خانــه دوران کودکــی
خــود برگردانــد.
تـورج اسلامی کارشـناس و اسـتاد معمـاری
کـه خانـه سـنتی پـدر و مـادر خـود را بـرای
نشسـتهای خانوادگـی بازسـازی و حفـظ کرد ه
اسـت ،ویژگیهـای معمـاری خـاص و سـنتی
اصفهـان را مـورد اشـاره قـرار میدهـد و به مهر
میگویـد :از گذشـتههای دور توجـه بـه اقلیـم
در سـاخت خانههـای اسـتان اصفهـان بـه ویژه
شـهرهایی بـا آب و هـوای بسـیار گـرم ماننـد
کاشـان مـورد توجـه بـوده اسـت.
lنقــش غالــب هنــر در معمــاری
خانههــای اصفهــان
وی افــزود :شــهر اصفهــان بــا وجــود قــرار
داشــتن در منطقــه کویــری بــه دلیــل
همجــواری بــا زایندهــرود بــه طــور معمــول آب

و هوایــی متعــادل داشــته اســت و تابســتانها
دارای گرمــای معمــول و پاییــز و زمســتان دارای
بارشهــای متعــادل بــوده اســت.
کارشــناس معمــاری ایرانــی اســامی تاکیــد
کــرد :بدیــن ترتیــب در شــرایطی کــه در
شــهرهایی ماننــد کاشــان اســتفاده از روشهای
خــاص بــرای کاهــش گرمــا در معمــاری
خانههــای دارای اهمیــت زیــادی بــوده اســت
در شــهر اصفهــان جنبههــای هنــری بیشــتر
از دیگــر موضوعــات ،در ســاخت خانــه و ایجــاد
وســایل رفــاه و آرامــش مطــرح بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن مســئله موضوعــی اســت
کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
چراکــه با توجــه به خشــکی کنونــی زاینــدهرود،
اصفهــان بــه جــای شــرایط متعــادل قبلــی بــه
واقــع شــرایط گرمــای بیحــد و ســرمای انــدک
در زمســتان را تجربــه میکنــد و ایــن موضــوع
شــاید باعــث شــده تــا توجــه عمومــی از نقــش
نخســت هنــر در ســاخت خانههــای اصفهــان

دور شــود.
برخــاف معمــاری امــروزی کــه ایجــاد
آشــپزخانههای بــاز بــه شــیوه غربــی باعــث
ایجــاد مشــقت و ناراحتــی بــرای بانــوی خانواده
ی بــا ارج نهــادن بــه
میشــود معمــاران قدیم ـ 
حــس ذاتــی حیــا در وجــود ایرانیــان بــا ایجــاد
اندرونــی و بیرونــی حــس امنیــت و آرامــش در
خانــواده را مدنظــر داشــتند.
اســامی ادامــه داد :بایــد یــادآوری کنــم توجــه
بــه هنــر در خانههــای دیگــر شــهرهای اســتان
نیــز موضوعــی اســت کــه در نــگاه نخســت
هــر چشــمی را خیــره میکنــد امــا شــاید ایــن
ی مهــم در
موضــوع بــه عنــوان نخســتین ویژگـ 
نــگاه بــه معمــاری ایــن بناهــا مطــرح نباشــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از هنــر ایرانــی
اســامی در خانههــای قدیمــی اصفهــان گفت:
در ایــن خانههــا از هنرهــای مختلــف دیرینــه
ایــن دیــار ماننــد گچبــری ،منبــت و کاشــی
اســتفادهشــده و کمــک بــه زندگــی آســانتر در

کنــار ایــن جنبههــای زیباییشــناختی خــاص
مطــرح بــوده اســت.
کارشــناس معمــاری بــا بیــان اینکــه بســته بــه
میــزان مکنــت خانــواده و وســعت بنــا ،اغلــب
خانههــا داری اندرونــی و بیرونــی بــوده اســت،
گفــت :برخــاف معمــاری امــروزی کــه ایجــاد
آشــپزخانههای بــاز بــه شــیوه غربــی باعــث
ایجــاد مشــقت و ناراحتــی بــرای بانــوی خانواده
ی بــا ارج نهــادن بــه
میشــود معمــاران قدیم ـ 
حــس ذاتــی حیــا در وجــود ایرانیــان بــا ایجــاد
اندرونــی و بیرونــی حــس امنیــت و آرامــش در
خانــواده را مدنظــر داشــتند.
وی تاکیــد کــرد :حیــاط بــزرگ بــا اتاقهــا
و نشــیمنهای پیرامونــی کــه دورتــادور آن را
نیزانــواع درختــان فراگرفتهانــد بــه همــراه یــک
یــا دو حــوض در هرکــدام از ایــن فضاهــای
اندرونــی و بیرونــی یکــی از بخشهــای
جداییناپذیــر منــازل بــوده اســت کــه عــاوه
بــر نقــش موثــر در ایجــاد نشــاط روحــی پــس
از یــک روز کاری ،مکانــی وســیع بــرای جنــب
و جــوش و افزایــش هــوش هیجانــی کــودکان
بــوده اســت.
اســامی افــزود :بــه طــور کلــی خانههــای مجهز
بــه اندرونــی و بیرونــی دارای بخشهایــی ماننــد
داالن یــا هشــتی بــرای ورود غیرمســتقیم بــه
خانــه ،هشــتی ورودی ،راهرو ورودی ،ایـوان ،حیــاط
و اتاقهــای اطــراف آن ،حــوض ،زیرزمیــن،
فضاهــای خدماتــی و ســرویسها و بهــار خ ـواب
بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد :همچنیــن اغلــب خانههــای
اصفهــان دارای ایوانــی وســیع در طبقــه دوم بــه
عنــوان یکــی از نشــیمنهای خانــه بودنــد کــه
بــه حیــاط بــزرگ خانــه اشــراف داشــته اســت.
ایــن پژوهشگــر معمــاری ایرانــی اســامی بــا
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بیــان اینکــه در ایــن خانههــا در هــر بخــش
گاه چندیــن تــاالر وجــود داشــته اســت ،گفــت:
مهمانخانــه دارای تزیینــات بســیار زیبــا ماننــد
گچبــری ،آیینــهکاری ،نقاشــی روی گــچ و
چــوب و مقرنــس بــوده اســت و بســیاری از
تاالرهــای مهمانخانــه نیــز بــا پنجــره یــا
دربهــای چوبــی مشــبک و دارای شیش ـههای
رنگــی بــه نــام اُ ُرســی بــه حیــاط خانــه مربــوط
میشــد.
lتاثیر معماری در پرورش روح
وی اضافــه کــرد :از نمونههــای بســیار شــاخص
ایــن خانههــا بــا ویژگیهــای بیــان شــده
خانــه موســوم بــه پــدر بانــوی مجتهــده امیــن
و خانــه شیخاالســام اســت کــه توســط
میراثفرهنگــی اصفهــان مــورد بازســازی
قــرار گرفتهانــد گرچــه بخشــی از خانــه بانــو
مجتهــده امیــن در اثــر غفلــت و در مســیر
خیابانســازی از میــان رفتــه اســت.
تأثیــر معمــاری خانههــا بــر هــوش ،شــخصیت
و پــرورش روح موضوعــی اســت کــه بــا توجــه
بــه شــواهد تاریخــی رویــای بازگشــت بــه
خانههــای ســنتی اصفهــان را در ذهــن تقویــت
میکنــد.
بررســی خان ـ ه شــیخ بهایــی بــه عنــوان یکــی
از بزرگتریــن دانشــمندان جهــان اســام و خانــه
بانــو امیــن بــه عنــوان نمونههــای شــاخص
معمــاری و زیباییشناســی بصــری نشــان
میدهــد کــه شــاید تاکنــون تحقیــق جامعــی
در ایــن ارتبــاط انجــام نشــده امــا گویــی فضای
معمــاری جــدای از شــیوه تربیــت در ایــن امــر
بیتاثیــر نبــوده اســت.
در ایــن ارتبــاط کــوروش محمــدی روانشــناس
بــه مهــر میگویــد :رفتارهــای انســانی ناشــی
از شــکلگیری ارزشهــا و باورهایــی اســت
کــه بــه انســانها خــط ســیر زندگــی را منتقــل
میکنــد.
وی افــزود :قــرار گرفتــن آدمــی در هــر موقعیت
فیزیکــی و محیطــی میتوانــد بخشــی از
جهانبینــی فــرد را شــکل داده و بدیــن
ترتیــب در رفتــار ،شــخصیت و منــش انســانها
تاثیرگــذار باشــد.
بــا بررســی زندگــی بزرگانــی و دانشــمندان
ایرانــی ماننــد شــیخ بهایــی میتــوان ردپــا
و تاثیــر متقابــل معمــاری در هــوش و درایــت
فــردی ،زیرکــی و ذکاوت و توانمندیهــای
فــردی را مشــاهده و مــورد بررســی قــرار داد.
ایــن روانشــناس اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه
معمــاری هــر منطقــه از فرهنــگ مــردم آن
تاثیرپذیــر اســت ،گفــت :بدیــن ترتیــب معماری
متاثــر از فرهنــگ میتوانــد باورهــا را شــکل
دهــد و بــه زندگــی رفتــاری انســان معنــا
ببخشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معمــاری محصــول
ادراک انســان از پیرامــون خــود اســت ،افــزود:
نگرشهــا ،عالیــق ،انگیــزه و باورهــای درونــی
انســانها در معمــاری نمــود یافتــه و معمــاری
بــا ایــن کارکــرد بــه نوعــی تلقیــن و نشــاندن
همیــن باورهــا را در نســل جدیــد دنبــال
میکنــد.

محمــدی دربــاره تاثیــر معمــاری در هــوش و
شخصیتســازی نســلهای بشــری گفــت :بــا
بررســی زندگــی بــزرگان و دانشــمندان ایرانــی
ماننــد شــیخ بهایــی میتــوان ردپــا و تاثیــر
متقابــل معمــاری در هــوش و درایــت فــردی،
زیرکــی و ذکاوت و توانمندیهــای فــردی را
مشــاهده و مــورد بررســی قــرار داد.
رئیــس انجمــن آسیبشناســی اجتماعــی ایــران
تصریــح کــرد :شــاید تاکنــون تاثیــر معمــاری
بــر هــوش بــزرگان مــورد بررســی جــدی قــرار
نگرفتــه باشــد امــا شــواهد تاریــخ معمــاری
کشــور و دیدگاههــای روانشناســی در ارتبــاط
بــا تاثیــر محیــط و معمــاری بــر شــکلگیری
شــخصیت انســانها گواهــی بــر ایــن امــر
اســت.
وی در ادامــه بــه آســیبهای ناشــی از
دور شــدن از فرهنــگ ایرانــی اســامی در
معمــاری کنونــی جوامــع اشــاره کــرد و گفــت:
امــروزه معمــاری ســاختمانهای مــا تــا
حــدودی از ارزشهــای فرهنگــی و مذهبــی
غالــب جامعــه فاصلــه گرفتــه اســت کــه
نمونــه بــارز آن آشــپزخانه اُپــن راه یافتــه از
فرهنــگ غربــی اســت کــه نتوانســته ارتبــاط
محتوایــی و ارزشــی بــا فرهنــگ جامعــه
ایرانــی اســامی پیــدا کنــد.
فرهنــگ وارداتــی معمــاری غربــی و شــکاف
عمیــق میــان نســل جــوان و فرهنــگ ایرانــی
محمــدی بــا بیــان اینکــه دور شــدن از معماری
ایرانــی اســامی باعــث فاصلــه گرفتــن نســل

جــوان از ارزشهــای ســنتی و بومــی میشــود،
بیــان داشــت :چنیــن شــرایطی جامعــه را دچــار
تعــارض میکنــد و ایــن فرهنــگ وارداتــی بــه
ویــژه در معمــاری فاصلــه نسـلهای جدیــد بــا
فرهنــگ ایرانــی را عمیقتــر میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه یقیــن فرهنــگ آســیب
دیــده معمــاری امــروز مــا در آینــده نــه چنــدان
دور در انحــراف از ارزشهــای بومــی ایرانــی
میتوانــد تاثیرگــذار باشــد ،تاکیــد کــرد:
بخشــی از آســیبهای اجتماعــی ،اعتقــادی
و ایدئولوژیــک را میتــوان در ایــن تضــاد
فرهنگــی نفــوذ کــرده بــه معمــاری جسـتوجو
کــرد.
اهمیــت بازگشــت بــه شــیوههای ســنتی
معمــاری ایرانــی بــر کســی پوشــیده نیســت اما
در وهلــه نخســت بایــد بــا قــرار دادن زیبایــی
و ویژگیهــای خــاص ایــن خانههــا در پیــش
چشــم ایرانیــان بــه نوعــی تقاضــای آن را ایجاد
کنیــم چراکــه بــه نظــر میرســد روحیــه توجــه
بــه معمــاری غربــی بیــش از دیگــر مســائل
مانعــی برســر راه احیــای معمــاری اســامی
ایرانــی اســت.
در شــرایط کنونــی جامعــه احیــای معمــاری
ایرانــی اســامی مســدود شــده اســت امــا
عقیــده داریــم کــه ســازمان نظــام مهندســی
بایــد در ایــن ارتبــاط پیشقــدم شــود.
در ایــن ارتبــاط اکبــر ربانــی فــرد عضــو
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه

بــرای اســتفاده از هرکــدام از شــیوههای
قدیمــی معمــاری اصفهــان محدودیــت قانونی
وجــود نــدارد ،بــه مهــر میگویــد :در فضــای
کنونــی ،معمــاری غربــی چــه در داخــل و
چــه نمــای ســاختمانهای جدیــد نفــوذ
کــرده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه روحیــه
دســتهجمعی زندگــی کــردن خانوادههــای
قدیمــی بــه اســتقالل خانوادگــی مبــدل و
زندگیهــای افــراد از حالــت درونگرایــی
بــه برونگرایــی گرویــده اســت ،بخشــی از
معمــاری قدیمــی اصفهــان یــا ایــران دیگــر
قابلدسترســی نیســت.
ربانــی فــرد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا
طــر ح یــا پژوهشــی بــرای بازگشــت بــه ایــن
نــوع از معمــاری وجــود دارد ،بیــان داشــت:
متأســفانه در حــال حاضــر چنیــن مقولــهای
مطــرح نشــده و میتــوان گفــت بــه نوعــی
در شــرایط کنونــی جامعــه راههــای احیــای
معمــاری ایرانــی اســامی مســدود شــده اســت
امــا عقیــده داریــم کــه ســازمان نظام مهندســی
بایــد در ایــن ارتبــاط پیشقــدم شــود.
وی اضافــه کــرد :در ایــن راه مراکــز علمــی و
دانشــگاهی بــا تربیــت نیروهــای متخصــص و
نهادهــای فرهنگــی بــا توجــه دادن خانوادههــا
بــه ارزشــهای معمــاری ایرانــی بــه یقیــن
میتواننــد در ایــن زمینــه بســیار کمــک کننــد.
ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود
ســازههای بتونــی فعلــی در ســاختمان هنــوز
میتــوان از مصالــح ســنتی قدیمــی مانــد آجــر،
کاشــی ،آیینــه و غیــره اســتفاده کــرد ،گفــت:
شــاید نتــوان معمــاری قدیــم اصفهــان را بــه
دلیــل تعــدد جمعیــت ،کوچــک شــدن خانههــا
و تبدیــل آنهــا بــه آپارتمــان بــه شــکل کامــل
احیــا کــرد امــا هنــوز هــم در همیــن خانههــا
میتــوان از شــیوههای ســنتی معمــاری
اصفهــان ماننــد اســتفاده از هنرهــای مختلــف
بهــره گرفــت.
lضــرورت نهادینهســازی فرهنــگ
ســاخت خانههــای ســنتی
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نهادینهســازی
فرهنــگ ســاخت خانههــای ســنتی در جامعــه
اضافــه کــرد :در ایــن میــان نبایــد از خواســت
جامعــه غافــل باشــیم چراکــه بــدون درخواســت
بــرای ســاخت خانههــای ســنتی نــه مصالــح
قدیمــی آن بــه وفــور قابــل دسترســی خواهــد
بــود و نــه نیــروی کار بــا مهــارت ســاخت
خانههــای ســنتی وجــود خواهــد داشــت.
بــه نظــر میرســد بــه دلیــل ُمهــر شــدن
نــام «ســنتی» بــه ازای اســتفاده از هرکــدام
از شــیوههای قدیمــی مطــرح در معمــاری
اصفهــان ،تمایــل بــه ســاخت خانــه بــه ایــن
شــیوهها نیازمنــد هزینههــای گزافــی اســت
کــه از پــس هــر کســی برنمیآیــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه نبــود موانــع قانونــی
در اســتفاده از معمــاری ســنتی اصفهــان شــاید
بازگشــت بــه معمــاری قدیــم بیــش از هــر چیز
نیازمنــد پیرایــش روح از جنبــه دغدغههــای
دنیــوی و ارزشزدایــی از طرحهــای غربــی
معمــاری در جامعــه اســت.
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عمارت«خواجهآوادیس»رشتپارکینگشد/خبریازمرمتنیست

مهری
شیرمحمدی

آوادیس»رشــت
عمارت«خواجــه
یــادگاری از دوره ناصــری کــه عــاوه بــر
معمــاری بــی نظیــر ،بخشــی از تاریــخ و
هویــت ایــن شــهر محســوب مــی شــود،
پــس از گذشــت ۹ســال از ثبــت ملــی،
نــه مرمــت شــده و نــه بــه طــور صحیــح
حفاظــت مــی شــود.

عمــارت «خواجــه آوادیــس» یکــی از زیباتریــن بناهــای بــه جــا
مانــده از دوره ناصــری در رشــت ،اگــر چــه در ســال  ۸۶و بــا قیــد
فوریــت و ضــرورت بــرای جلوگیــری از تخریــب بــه ثبــت ملــی
رســید امــا ایــن روزهــا رنــج نامهربانــی هــای مســئوالن بــر پیکره
ایــن بنــا زخمــه زده و گنــج بــه جــا مانــده از گذشــتگان را در
معــرض تخریــب و نابــودی قــرار داده اســت.
lداستان عمارت میراثی ،پارکینگ و ارشاد
نیمــی از عمــارت «خواجــه آوادیــس» کــه یــک ســال پیــش
از تــرور ناصرالدیــن شــاه ســاخته شــده ،در ســال  ۱۳۸۶بــه
منظــور ســاخت پارکینــگ توســط اداره ارشــاد رشــت تخریــب
شــد .هرچنــد ســازمان میــراث فرهنگــی بــا ثبــت بنــا در اواخــر
همــان ســال از تخریــب کامــل بنــا ممانعــت ایجــاد کــرد ولــی
امــروز و بعــد از گذشــت  ۹ســال ،باقــی مانــده عمــارت نــه تنهــا
مرمــت نشــده بلکــه ریــزش بــرف و بــاران و نفوذرطوبــت روز
بــه روز پایــه هــای ایــن عمــارت زیبــا را سســت تــر کــرده و
غــم انگیــز تــر آنکــه بــه دلیــل بــی توجهــی بــه حفاظــت از آن،
مــورد ســوء اســتفاده برخــی افــراد ســودجو قــرار گرفته و ســوراخ
هایــی کــه بــه امیــد دســت پیــدا کــردن بــه گنــج هــا احتمالــی
موجــود در ایــن بنــا در دیوارهــای آن ایجــاد شــده ،بــر رنــج
ایــن عمــارت تاریخــی افــزوده اســت.
ســال  ۱۳۸۶اداره ارشــاد رشــت ،عمــارت «آوادیــس» را در محلــه
استادســرا خریــداری و قصــد داشــت تــا بــا تخریــب کامــل بنــا
پارکینــگ بســازد .غافــل از اینکــه ایــن عمــارت بــه جــز آنکــه بــه
لحــاظ معمــاری بــی نظیــر اســت ،شــخصیت هــای تاریــخ ســازی
را نیــز در خــود پرورانــده اســت.
بــا انتقــاد برخــی رســانه هــا ،ســازمان میــراث فرهنگــی گیــان به
داد عمــارت آوادیــس رســید و در حالــی کــه نیمــی از آن بــه طــور
کامــل تخریــب شــده بــود ،بــه منظــور ثبــت اضطــراری ،پرونــده
ســاختمان را در نیمــه اســفند ۱۳۸۶بــه تهــران ارســال کــرد .در
نهایــت ایــن عمــارت در ۲۶اســفند  ۸۶و بــه شــماره  ۲۲۲۳۷در
فهرســت بناهــای میراثــی کشــور بــه ثبــت رســید
lگچبری های نفیس و پنجره های ارسی
گشــتی در میــراث «خواجــه آوادیــس» عمــق فاجعــه را بعــد
از ۹ســال نشــان مــی دهــد .زمانــی کــه اداره ارشــاد بخشــی از
ایــن عمــارت را تخریــب کــرد ،تعــدادی از درهــا و پنجــره هــای
ارســی را از پایــه دیــوار جــدا و در گوشــه حیــاط گذاشــت .همــان
زمــان میــراث فرهنگــی طــی نامــه ای از ارشــاد خواســته بــود تــا
الاقــل بــرای جلوگیــری از نفــوذ رطوبــت ،درهــای نفیــس را بــه
مــکان ســر بســته منتقــل کنــد امــا حــاال نــه تنهــا درهــا بــه جای
اصلــی خــود برنگشــته کــه حتــی در فضــای عمــارت نیــز دیــده
نمــی شــود.
حریــم ایــن عمــارت میراثــی ،همچنــان بــه عنــوان پارکینــگ
اداره ارشــاد رشــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و آب حاصلــه از
فعالیــت کولرهــای اســپیلت ایــن اداره ،بــر پیکــر بــی جــان میــراث
«خواجــه آوادیــس» مــی ریــزد و بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن
پوشــش ســفالی بخشــی از بنــا ،عمــق تخریــب ناشــی از رطوبــت
و بــاران  ۹ســاله بــه پــی و بنــای عمــارت نیمــه مخروبــه کامــا
مشــهود اســت.

بــا ایــن وجــود ،هنــوز زیبایــی هــای ایــن عمــارت چشــمگیر
اســت .بنــای اصلــی از آجــر ســاخته شــده و دارای دو اشــکوبه
اســت ،گــچ بــری هــای نفیــس روی دیوارهــا ،گــره چینــی
هــای بــکار رفتــه در ارســی هــا و درب هــای طاقــی شــکل و
شیشــه هــای رنگــی ،تزیینــات سرســتونها و سرشــیرها و جــان
پنــاه ایــوان ،نقاشــی هــای دیــواری کــه زیــر پوشــش گچــی
خودنمایــی مــی کنــد و شــومینه ای کــه بــه ســردی گراییــده
اســت.
lتاجر ابریشمی که اموالش را وقف کرد
«خواجــه آوادیــس» بخشــی از هویــت تاریخــی رشــت اســت .تاجر
ابریشــمی کــه بعــد از حملــه مهاجمــان تــرک بــه ارامنــه( ،در زمان
نهضــت جنــگل) خانــه اش پناهــگاه آســیب دیــدگان بــود و بعدهــا
از ســالن نمایــش مدرســه ای کــه وی ســاخته بــود ،تئاتــردر رشــت
و گیــان رواج یافــت.
پژوهشــگر تاریــخ رشــت دربــاره اولیــن مالــک ایــن بنــا مــی
گویــد :خواجــه آودیــس اصالتــا از ارامنــه اصفهــان بــود کــه بــه
رشــت مهاجــرت کــرده و در ایــن شــهر مشــغول تجــارت ابریشــم
و نوغــان بــود .وی در ســال ۱۸۹۵میــادی یعنــی یــک ســال قبل
از تــرور ناصرالدیــن شــاه ایــن عمــارت را ســاخت.
روبــرت واهانیــان تبریــز ادامــه مــی دهــد :ملــک بــزرگ خواجــه
آوادیــس تقریبــا قســمت اعظــم دو طــرف خیابــان ســعدی فعلــی
را در برمــی گرفــت ۱۰ .روز بعــد از خــروج میــرزا کوچــک خــان از
رشــت و کودتــای بلوشــیک هــا (تابســتان ۱۲۹۹ش) ،بازار رشــت
بــه آتــش کشــیده شــد و کل بــازار ،مدرســه و کلیســای ارامنــه -
کــه در بــازار بود-ســوخت.
وی مــی افزایــد :در ایــن شــرایط بــود کــه خواجــه آوادیــس
بالفاصلــه در زمیــن خــودش و بــه یــاد پســرش «مگردیــچ»  -که
فــوت شــده بــود -مدرســه جدیــدی ســاخت .خواجــه آوادیــس
همچنیــن وصیــت کــرده بــود کــه امــاک دیگــرش نیــز بــه
شــورای مدرســه برســد .ولــی بــا فــوت خواجــه آوادیــس ،وراث
خانــه فعلــی را در ســال  ۱۹۰۵میــادی بــه «آوانــس آوانســیان»
مــی فروشــند.
lعمارتی که به آوانسیان معروف شد
ایــن پژوهشــگر تاریــخ رشــت تصریــح مــی کنــد« :آوانــس» پــدر
«آرتاشــس آوانســیان» بــود کــه در جوانــی بــه نهضــت جنــگل
پیوســت و بعدهــا از اعضــای اصلــی گــروه  ۵۳نفــر شــد« .آوانس»
صاحــب شــرکت ارابهرانــی بــود و بیــن رشــت و تهــران و دیگــر
شــهرهای ایــران ارابهرانــی میکــرد .بعدهــا ایــن عمــارت بــه

«طاطــاووس ینــوک آوانســیان» ،از مهاجــران قــره داغ ارســباران
بــه رشــت فروختــه میشــود .طاطــاووس ایــن ملــک را بــه
اســم دو پســر خــود میکنــد .یکــی از پســرها بــه نــام آرتــدوش،
همــراه مرحــوم آرســن میناســیان از خیــران معــروف رشــت بودنــد.
«آرتــوش آوانســیان» آخریــن فــرد مالــک ایــن خانــه بــود کــه در
ســال  ۱۳۸۵خانــه را بــه اداره ارشــاد رشــت مــی فروشــد.
lبنایی با معماری ایرانی  -اروپایی
یــک مهنــدس معمــار ،دربــاره ویژگــی هــای معمــاری عمــارت
خواجــه آوادیــس مــی گویــد :کمتــر خانـهای در گیــان بــا چنیــن
قدمــت و معمــاری یافــت میشــود و چــون محــل زندگــی چنــد
چهــره تاریخــی بــوده ،حفــظ آن ضــروری اســت.
مســعود حقانــی دربــاره ویژگــی هــای معمــاری ایــن عمــارت
توضیــح مــی دهــد :در بررســی اولیــه خانههــای شــهری رشــت
میتــوان ترکیــب س ـهگانهای را بــه صــورت یــک بخــش اصلــی
در وســط و دو بــال جانبــی در تمامــی پالنهــا مشــاهده کــرد.
بدیــن ترتیــب کــه در قســمت میانــی ،تــاالر یــا ســه دری و در
مــواردی ایــوان قــرار گرفتــه اســت.
وی مــی افزایــد :در حقیقــت ایــن خانــه همچــون بعضــی از
خانههــای بومــی دارای دو الیــه متفــاوت ،شــامل الیــه سرتاســری
ایــوان و الیــه اطاقهــا اســت .چیــزی کــه بــه نــدرت در معمــاری
شــهری ســایر مناطــق دیــده میشــود.
از نــکات بــارز دیگــر ایــن ســاختمان ،حالــت ســقف و پوشــش
ســفالی و یــا شــیروانی اســت کــه در برگیرنــده تمــام حجــم بنــا
اســت .پیــش آمدگــی ســقف نیــز ســبب شــده تــا ایــن اتصــال بــا
جزئیــات بیشــتری مطــرح شــود .عمــارت بنــا بر کتیبــه موجــود در
خانــه ،در ســال  ۱۸۹۵میــادی ســاخته شــده اســت.
حقانــی در تشــریح مشــخصات پــان توضیح مــی دهد :ســاختمان
در دو طبقــه احــداث شــده ،طبقــه همکــف کــه ماننــد زیــر زمیــن
اســت ،بــه عنــوان محــل پــرورش نوغــان مــورد اســتفاده قــرار می
گرفتــه و طبقــه بعــدی بــه وســیله چنــد پله بــه ایــوان بــاال متصل
شــده و محــل اســتقرار ســاکنان خانــه بــوده اســت .ایــن طبقــه نیز
بــا ســه پلــه ،ســه اتــاق را در نیــم طبق ـهای قــرار میدهــد .پــان
دارای طــرح هندســی منظــم و بــه صــورت گســترده و بــاز و طویل
و باریــک طراحــی شــده تــا حداکثــر اســتفاده از وزش بــاد در ایجــاد
تهویــه طبیعــی و دفــع رطوبــت صــورت گیرد.
وی بــر تأثیــرات معمــاری اروپایــی بــر ایــن بنــا بــه دلیــل
تبــادالت تجــاری رشــت بــا اروپــا تأکیــد داشــته و مــی
گویــد :معمــاری عمــارت آوادیــس تلفیقــی از معمــاری بومــی
و اروپایــی در بناهــای شــهری اســت .اســتفاده از بازشــوهای
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دوربیــن حفاظتــی نصــب شــده و امــکان نــدارد تخریبی از ســوی
افــراد ســود جــو صــورت گرفتــه باشــد.
بــا اینکــه عمــارت خواجــه آوادیــس ،در تملــک اداره ارشــاد
اســت ولــی ،مســئوالن ارشــاد مرمــت ایــن بنــا را وظیفــه میــراث
فرهنگــی مــی داننــد و بنــا بــه گفته پــاک نیــا ،معاونــت فنــی اداره
کل ارشــاد ،وظیفــه تامیــن اعتبــار و مرمــت یــک بنــای ثبت شــده،
وظیفــه ســازمان میــراث فرهنگــی اســت.
بــا ایــن حــال رئیــس اداره ارشــاد شهرســتان رشــت ،نظــر دیگــری
داشــته و تاییــد مــی کنــد کــه وقتــی بنایــی ملــک ارگانــی
مشــخص اســت ،بودجــه مرمــت و تغییــر کاربــری را نیــز بایــد
تأمیــن کنــد.
بــا ایــن حــال تــاش بــرای دریافــت پاســخ مناســب از ســوی
معاونــت اداری -مالــی اداره کل ارشــاد مبنــی بــر تخصیــص اعتبار
مرمــت تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش بــی نتیجــه مانــد.

فــراوان در نمــا ،اســتفاده از شیش ـهبندها در ایوانهــا ،بــه ویــژه
در ســمتی کــه بارانخــور اســت ،درنظــر گرفتــن اصــل تقــارن
و ترجیــح محــور و تأکیــد بــه آن و تکــرار ریتمهــای معیــن و
وجــود ایوانهــای سراســری از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن
بنــای فاخــر اســت.
ایــن مهنــدس معمــار درمــورد تزیینــات داخلــی بنــا یــادآور مــی
شــود :بیشــتر خانــه بــا گــچ بــری هــای فــراوان آراســته شــده و
دارای نقوشــی از گل و گلــدان و پرنــدگان تزیینــی اســت .تــاالر
شاهنشــین ،دارای یــک شــومینه و پنجــره ارســی بــا شیش ـههای
رنگــی اســت و شــمای خاصــی بــه معمــاری خانــه میدهــد.
تمامــی کفپــوش آن تختــه کوبــی و در قســمت ایــوان دارای نــرده
و ســتونهایی چوبــی اســت .انتهــای ســتونها بــه کلــه شــیری
متصــل شــدهاند کــه همگــی بــه زیبایــی بــا رنــگ آبــی طراحــی
گشــتهاند.
حقانــی ادامــه مــی دهــد :بنــا دارای هفــت تیــپ در و ســه تیــپ
پنجــره اســت .اتاقهــا طاقچههایــی دارد کــه بــاالی همگــی
ی خودنمایــی کــرده و ســقف ســاختمان نیــز
تزیینــات گچبــر 
ســفالپوش بــه رنــگ قرمــز اســت .ایــن بنــا نیــز ماننــد بســیاری
از معمــاری هــای گیــان ،در قســمت پاییــن دیوارههــا ،دارای
گرب ـهرو بــوده و ایــن گربهروهــا خــود نیــز دارای تزیینــات متأثــر
از کل گچبریهــای ســاختمان اســت.
lبنایی میراثی بدون محدوده حریم
 ۹ســال از ثبــت ایــن بنــای دوره ناصــری مــی گــذرد و اداره ارشــاد
بــه عنــوان مالــک و اداره میــراث بــه عنــوان متولــی حفــظ بناهای
میراثــی ،هنــوز نتوانســته انــد ایــن بنــا را مرمــت کــرده و تغییــر

کاربــری دهنــد.
همچنیــن بــا اینکــه اداره ارشــاد تاکیــد دارد کــه در حفــظ بنــا
کوتاهــی نکــرده امــا ،یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی
ادعــا دارد ،بخــش هایــی از عمــارت در ســال هــای اخیــر توســط
برخــی افــراد ســود جــو بــه قصــد یافتــن گنجینــه از خانــه یــک
تاجــر ابریشــم ســوراخ شــده اس.
بازدیــد از خانــه آوانســیان بــدون هماهنگــی با حراســت اداره ارشــاد
امــکان پذیــر نیســت ولــی بــه نظــر مــی رســد بنــای میراثــی کــه
بــا وجــود تاکیــد میــراث ،محــدوده حریمــی بــرای آن تعریــف
نشــده و کاربــری پارکینگــی دارد ،خیلــی هــم حفاظــت شــده
نیســت .آن هــم پارکینگــی کــه درب آن بــه محلــه استادســرا بــاز
مــی شــود ،نــه محــور ســعدی.
افــزون بــر آن ،درب فرعــی ســالن آمفــی تئاتــر ارشــاد  -کــه بــه
حیــاط خواجــه آوادیس بــاز می شــود -امــکان تــردد غیــر کارکنان
و افــراد خــارج از هماهنگــی بــا حراســت را هــم در زمــان اجــرای
برنامــه هــای ســالن ،فراهــم مــی کنــد.
lاداره ارشاد در حفاظت از بنا کوتاهی نکرده است
مدیــر ارشــاد شهرســتان رشــت ،دربــاره حفاظــت از ایــن بنــای
تاریخــی مــی گویــد :اداره ارشــاد نهایــت دقــت را در حفاظــت
از ایــن بنــای میراثــی دارد .ایــن بنــای فاخــر همــواره مــورد
توجــه دانشــجویان معمــاری بــوده و مرتــب از دانشــگاه گیــان
بــرای بازدیــد بنــا مــی آینــد ولــی تمامــی بازدیدهــا بــا مجــوز
کتبــی و حضــور یکــی از نیروهــای حراســت ایــن اداره صــورت
مــی گیــرد.
محمــد حســن پــور تاکیــد مــی کنــد :در بخــش میراثــی بنــا،

lمرمــت بخــش هایــی از بنــا بــا اعتبــار میــراث
فرهنگــی
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی گیــان درباره
عمــارت آوادیــس مــی گویــد :خوشــبختانه میــراث فرهنگــی
توانســت عمــارت خواجــه آوادیــس را قبــل از تخریــب کامــل
توســط ارشــاد ،بــه صــورت فــوری در فهرســت بناهــای میراثــی
کشــور بــه ثبــت برســاند.
محمدرضــا باقریــان مــی افزایــد :هرچنــد پــان اصلــی ایــن بنــا
بــه شــکل  Lبــود و اداره ارشــاد بخشــی از آن را تخریــب کــرد
ولــی خوشــبختانه توانســتیم مانــع تخریــب کامــل این بنا شــویم.
وی بــا اشــاره بــه اعتبــارات محــدود ســازمان میــراث فرهنگــی
مــی افزایــد :بــا وجــود تعــدد بناهایــی کــه نیــاز بــه مرمــت دارنــد،
میــراث توانســت چنــد ســال پیــش اعتبــاری را بــرای مرمــت
بخشــی از بنــا تخصیــص دهــد.
باقریــان ادامــه مــی دهــد :مرمــت ســربندی و دامنــه سرشــیرها
انجــام شــده و همچنیــن توانســتیم بخشــی از تختــه پــوش هــای
کــف بنــا را هــم تعویــض کنیــم ولــی بــرای داخــل فضــا اعتبــاری
نداشــتیم و مرمــت کــف و پنجــره هــا و گــچ بــری هــا همچنــان
نیازمنــد تأمیــن اعتبــار اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی گیــان تاکیــد مــی کنــد :اگرچــه ایــن
عمــارت بــه لحــاظ معمــاری از نادرتریــن بناهــای شــهری گیــان
اســت ولــی تاکنــون نشســت مشــترکی بــا اداره کل ارشــاد بــه
منظــور تامیــن اعتبــار و همــکاری دو جانبــه بــرای مرمت از ســوی
میــراث صــورت نگرفتــه اســت.
وی تصریــح مــی کنــد :آثــار تاریخــی هویــت و شناســنامه مــا
هســتند بنابرایــن همــه بایــد دســت بــه دســت دهیــم و مانــع
تخریــب آنهــا شــویم.
بنایــی کــه خواجــه آوادیــس وقــف کــرد ،سرنوشــت تلخــی یافــت.
امــا اگــر از ســوی متولیــان فرهنگــی بــا اعتبارهــای ملــی کــه
دارنــد همتــی باشــد؛ ایــن بنــا مــی توانــد بــه عنــوان بخشــی از
تاریــخ رشــت باقــی بمانــد.

برخــورد بــا پدیــده قاچــاق حــال بــه هــر شــکل آن ،نیازمنــد تالشــی مضاعف اســت
چراکــه بایــد از واردات کاالی قاچــاق بیکیفیــت از مبــادی مــرزی جلوگیــری
شــود نــه اینکــه پــس از توزیــع کاالهــا در فروشــگاهها و مراکــز عرضــه تــازه بــه
فکــر برخــورد افتــاده و فضــای بــازار را متشــنج کــرد چــرا کــه ایــن امــر نارضایتــی
مردمــی را نیــز در پــی دارد.
توانمنــدی هــای خراســان جنوبــی در زمینــه کاشــت ،داشــت و برداشــت چهــار
محصــول اســتراتژیک ایــن اســتان در ســطح کشــور از جایــگاه ویــژهای برخــوردار
بــوده و ایجــاد ظرفیــت فــراوری و بســتهبندی میتوانــد گامــی مؤثــر در
رونقبخــش کشــاورزی منطقــه و اشــتغال باشــد.
بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ بیــکاری در کشــور ،اســتان
کرمانشــاه همچنــان بــدون رقیــب در صــدر بیکارتریــن اســتانهای کشــور قــرار
دارد.
کمــی صحبــت بــه درازا مــی کشــد و ایــن بانــوی شــاهرودی بــا آوردن مــدارک
پزشــکی خــود و همســرش کلکســیونی از بیمــاری را جلــوی چشــمانمان قطــار مــی
کنــد شــوهرش عــاوه بــر پیونــد کبــد دچــار بیمــاری کلیــوی ،تنفســی و پروســتات
نیــز اســت و خــودش هــم بــا بیمــاری دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد کــه در ســرما
اوج مــی گیــرد.
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پایصادراتسیبآذربایجانغربی میلنگد/
زخمیکهامسالهمسربازکرد
آذربایجــان غربــی ســاالنه بــا تولیــد افــزون بــر
یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار تــن ســیب ســهم ۳۵
تــا  ۴۵درصــدی ســیب تولیــدی و قطــب اول
کشــور را از آن خــود کــرده امــا ایــن افزایــش
تولیــد بــا وجــود کیفیــت بــاال نــه تنهــا ســودی
بــرای اقتصــاد کشــاورزی و باغــداران اســتان
نداشــته بلکــه بــه یکــی از دغدغــه هــای اصلــی
مســئوالن تبدیــل شــده اســت.
پایین بـودن قیمـت فـروش محصول نسـبت به
هزینه های تولید آن ،نامشـخص بـودن وضعیت
صـادرات و پاییـن بـودن تـوان مالـی باغـداران و
همچنیـن ریزشهای قبـل از برداشـت محصول
هـر سـال از بزرگتریـن مشـکالت باغـداران
آذربایجـان غربـی به شـمار مـی رود.
اشـتغال بیش از  ۸۰هزار خانوار اسـتان بهصورت
مسـتقیم از طریق تولید محصـوالت باغی تامین
میشـود امـا ایـن افزایـش چنـد سـالی اسـت به
چالـش نبـود مشـتری و بـازار مناسـب ،متضـرر
شـدن اقتصـاد کشـاورزی و باغداران اسـتان بدل
شـده چالشـی که امسـال نیز بـا توجه بـه فراهم
نبودن زیرسـاخت هـای صادراتی همچـون زخم
کهنـه ای سـرباز کرده اسـت.
نبـود برنامه ریـزی بـرای حمایت از تولیـد ،عقب
مانـدن در رقابـت بـا محصـول خارجـی ،بسـته
بنـدی نامناسـب محصـول ،منطقـی نبـودن
قیمتهـا بـا توجـه بـه هزینـه تولیـد و در برخی
مـوارد همسـان نبـودن کیفیـت سـیب داخلـی با
نمونههـای خارجـی از جملـه د ل مشـغولیهای
موجـود در بحث بازار سـیب یکـی از محصوالت
اسـتراتژیک اسـتان و کشـور بـه شـمار مـیرود.
lنبود زیرساخت ها سنگ بزرگ پیش
پای صادرات محصوالت کشاورزی
وجـود مشـکالت حمـل و نقل بـه همـراه صرف
زمـان طوالنـی برای طـی رویـه هـای صادراتی
از جملـه تخلیـه و بارگیری مجـدد در پایانـه ها و
بازارچـه های مـرزی ،افـت و تلفـات محصوالت
کشـاورزی و تحمیـل هزینـه اضافـی بـرای
صادرکنندگان نیز از دیگر مسـایلی اسـت که این
مشـکل را تشـدید مـی کند.
پولــی کــه باغــداران از بابــت فــروش ســیب
بــه دســت مــی آورنــد در اغلــب مــوارد کفــاف
یــک ســال زحمــت و خرجــی کــه بــرای
تولیــد ایــن محصــول کــرده اســت را هــم
نمیدهدامــا امــروز آنچــه بیشــتر از همــه
روســتایی باغــدار را مــی رنجانــد قیمــت خریــد
ناعادالنــه محصــوالت مرغــوب و تفــاوت قیمت
آن در بــازار مصــرف اســت ،در واقــع قیمــت
هــای حاکــم بــر بــازار فــروش ایــن محصــول
بــه هیــچ وجــه منطقــی نیســت و پولــی کــه
باغــداران منطقــه از بابــت فــروش محصــوالت
بــه دســت مــی آورنــد در اغلــب مــوارد کفــاف
یــک ســال زحمــت و خرجــی کــه بــرای تولیــد
ایــن محصــول کــرده اســت را هــم نمیدهــد.
نبـود قیمـت خریـد مناسـب و مشـخص ،وجـود

سکینهاسمی

نامشــخص بــودن وضعیــت صــادرات
و پاییــن بــودن تــوان مالــی باغــداران و
همچنیــن ریزشهــای قبــل از برداشــت
محصــول ،بــازار قطــب ســیب کشــور را بــا
مشــکالت اساســی مواجــه کــرده اســت.

غربـی راه انـدازی پایانـه صادراتـی ،ایجـاد غرفه
هـای عرضـه مسـتقیم محصـوالت کشـاورزی،
ایجـاد بـورس منطقـه ای و تقویـت حضـور
تشـکلهای بخش کشـاورزی در افزایش صادرات
محصـوالت کشـاورزی از جملـه راه حلهـای
اساسـی و برنامـه هـا و اولویتهای سـازمان جهاد
کشـاورزی برای حل مشـکالت موجود برشـمرد.

دالالن و واسـطهها در کنـار وجـود کارخانجـات
صنایـع تبدیلـی در شـهرهای مجاورکـه نهایـت
تلاش را بـرای خریـد ارزان محصـوالت
کشـاورزی از جملـه سـیب میکننـد متاسـفانه از
مشـکالتی اسـت کـه کشـاورز رنجـور را بیش از
پیـش مـی رنجانـد.
عـدم وجود سـردخانه باعث شـده تـا محصوالت
بـه دسـت دالالن بیفتـد و دسـترنج باغـداران
توسـط آنها تاراج شـود و بـه دلیل نبـود بنیه مالی
باغـداران همـه چشـم انتظـار انـد کـه نهادهای
ذیربـط درجهـت سـاخت و راه انـدازی حداقـل
یک واحد سـردخانه بـرای ذخیرهسـازی میوه گام
بردارنـد تـا باغـداران کمتـر متضرر شـوند.
lامسـال  ۶۸۸هزار تن انواع سـیب از
باغات اسـتان برداشـت می شود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان
غربــی در خصــوص آخریــن وضعیــت ســیب و
بــازار ایــن محصــول در اســتان گفــت :بــا توجــه
بــا آغــاز فصــل برداشــت ســیب درختــی از
باغــات اســتان ،پیــش بینــی مــی شــود در حدود
۶۶۸هــزار تــن ســیب درختــی در ســال زراعــی
جــاری در اســتان تولیــد شــود.
اسـمعیل کریـم زاده بـا بیـان اینکـه اسـتان
آذربایجـان غربـی از لحاظ مقـدار کشـت و تولید
سـیب درختی ،رتبه نخسـت کشـور را دارد افزود:
آذربایجـان غربـی بـا  ۶۷هـزار هکتـار سـطح
زیرکشـت باغ سـیب رتبه نخست کشـور در تولید
ایـن محصـول را داراسـت.
وی سـطح کشـت باغهـای بـارور سـیب در ایـن
اسـتان را در حـدود  ۵۴هـزار و  ۵۰۰هکتـار و
سـطح کشـت باغهای غیـر بـاور آن بیـش از ۱۳
هـزار هکتار برشـمرد و اظهارداشـت :هـم اکنون
میانگیـن تولیـد ایـن محصـول در اسـتان ۲۳تن
در هکتـار اسـت
کریــم زاده ادامــه داد :پراکندگــی باغهــای ســیب
بــه وســعت شــهرهای آذربایجــان غربی اســت و
شهرســتان ارومیه بــا دارابــودن  ۵۹درصــد از این
باغهــا رتبــه نخســت تولیــد ســیب آذربایجــان
غربــی را داراســت و شهرســتانهای ســلماس،

مهابــاد ،اشــنویه ،نقــده و میانــدوآب در رتبــه
هــای بعــدی قــرار دارنــد.
lکاهـش  ۵۹۹هـزار تنی تولید سـیب
در آذربایجـان غربی
وی بـا بیـان اینکه درسـال گذشـته بیـش ازیک
میلیـون و ۲۰۰هـزار تـن سـیب از سـطح باغـات
اسـتان برداشـت شـد اضافه کرد :امسـال با وجود
سـرمازدگی بهـاره و سـال آوری ژنتیکـی ایـن
محصول بـرآورد مـی کنیم شـاهد کاهـش ۵۹۹
هـزار تنـی تولید سـیب نسـبت به سـال گذشـته
در اسـتان باشـیم و در حـال حاضـر  ۱۰درصـد
محصـول از باغات اسـتان برداشـت شـده اسـت.
امســال از دپــو و جمــع آوری ســیب در
کنــار جــاده هــا جلوگیــری خواهــد شــد تــا
محصــول بــه صــورت مســتقیم و بهداشــتی از
بــاغ بــه ســوی کارخانجــات صنایــع تبدیلــی
حمــل شــودرئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجــان غربــی مشــکل بــازار پــس از تولیــد
را چالــش بــزرگ بخــش کشــاورزی آذربایجــان
غربــی عنــوان کــرد :متاســفانه بــا وجــود ظرفیت
بــاالی اســتان در زمینــه تولیــد ســیب مرغــوب و
بــا کیفیــت بــا همــه ســاله بــا فــرا رســیدن فصل
برداشــت محصــوالت از جملــه ســیب شــاهد آن
هســتیم.
کریـم زاده خاطـر نشـان کرد :بـرای سـاماندهی
وضعیـت سـیب درختـی صنعتـی کنـار جـاده ها
امسـال از دپـو و جمـع آوری سـیب در کنـار جاده
هـا بـا همـکاری دسـتگاههای اجرایـی ذیربـط،
توسـط نیـروی انتظامـی جلوگیری خواهد شـد تا
محصـول به صـورت مسـتقیم و بهداشـتی از باغ
به سـوی کارخانجـات صنایع تبدیلی حمل شـود.
وی اعــام کــرد :پاییــن بــودن قیمــت فــروش
محصــول نســبت بــه هزینــه هــای تولیــد آن،
نامشــخص بــودن وضعیــت صــادرات و پاییــن
بــودن تــوان مالــی باغــداران و همچنیــن
ریزشهــای قبــل از برداشــت محصــول
هــر ســال از بزرگتریــن مشــکالت باغــداران
آذربایجــان غربــی محســوب مــی شــود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجـان

 lلـزوم توجـه بـه زیرسـاخت هـای
صادراتـی و بازاریابـی محصـوالت
کشـاورزی
وی بـا بیـان اینکـه راه انـداری ،توسـعه و تجهیز
واحدهـای فـرآوری و صنایـع تبدیلـی مخصوصا
بسته بندی و سـورتینگ میوه در اسـتان ضرورت
دارد افـزود :سـاالنه نزدیـک بـه  ۶۵۰هزارتـن از
محصـول بـه صـورت تـازه خـوری مصـرف و یا
در سـردخانه های اسـتان ذخیره سـازی می شود
کـه برای فـروش روانـه بازارهای مصـرف داخلی
و خارجـی مـی گـردد و بقیـه جـذب کارخانجات
صنایـع تبدیلی می شـود.
کریــم زاده گفــت :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه
اینکــه ســاالنه  ۳۰تــا  ۳۵درصــد محصول ســیب
تولیــدی اســتان در کارخانجــات صنایــع تبدیلی و
کنســانتره مصــرف مــی شــود بایــد ســاماندهی
وضعیــت ســیبهای صنعتــی را در اولویــت کاری
خــود قــرار دهیــم تــا محصــول بــه صــورت
بهداشــتی بعــد از بســته بنــدی صنایــع تبدیلــی
بــه دســت مصــرف کننــده برســد.
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس مصوبات جلســات
قبلــی کمیتــه ســیب اســتان در صــورت تقاضای
بیــش از ظرفیــت کارخانــه هــا و عــدم تحویــل
محصــول از ســوی آنهــا ســیب بــه صــورت
امانــی در ســردخانه هــا ذخیــره ســازی خواهــد
شــد ،ظرفیــت ســردخانه هــای اســتان بیــش از
 ۷۰۰هــزار تــن اســت.
کریــم زاده وی بــا بیــان اینکه بیشــتر مشــکالت
موجــود بعــد از تولیــد و در مرحلــه فــروش
بوجــود میآیــد و مشــکالت موجــود در مرحلــه
داشــت محصــول نیــز عموم ـ ًا از عــدم فــروش
و بازاریابــی مناســب ناشــی میشــود ،افــزود:
افزایــش میــزان مصــرف ســرانه کشــور نســبت
بــه ســایر کشــورهای در حــال توســعه بــا بــاال
رفتــن تــوان خریــد مــردم و بــه کارگیــری
سیاســتهای حمایتــی از قبیــل توزیــع ســیب
در ســبد توزیعــی مــدارس ،پادگانهــا ،مراکــز
آموزشــی و درمانــی و افزایــش آگاهیهــای
عمومــی در خصــوص مزایــای مصــرف ســیب از
طریــق رســانههای جمعــی میتوانــد در ایــن
خصــوص راهگشــا باشــد.
امـروز محصـوالت کشـاورزی بـه خصـوص
سـیب با مشـکالت متعـددی از جملـه بازاریابی،
صـادرات ،صنایـع تبدیلـی ،وجـود دالالن و
واسـطهها ،متضـرر شـدن کشـاورز به جای سـود
آوری و… مواجـه اسـت که ضـرورت توجه ویژه
مسـئوالن را دو چنـدان مـی کنـد.
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اسد بابایی

ب تولیــد انگــور در
«ملــکان» بــه قطــ 
کشــور شــهره اســت ولــی طــی ســالهای
اخیــر تاکــداران ایــن شهرســتان
چالشهــای متعــددی را تجربــه کــرده
انــد کــه مهمتریــن آنهــا آفتــی بــه نــام
دالل ســود جــو اســت.

شهرســتان ملــکان یکــی از قطبهــای اصلــی تولیــد انگور کشــور
بهحســاب میآیــد کــه بــه شــهر خوش ـههای طالیــی ایــران نیــز
شــهرت دارد .ایــن شهرســتان در جنــوب غربــی آذربایجان شــرقی
قرارگرفتــه کــه از شــمال بــه شهرســتان بنــاب ،از شــرق بــه مراغه،
از غــرب بــه میانــدوآب و از جنــوب بــه میانــدوآب و شــاهیندژ
محــدود اســت.
ملــکان بــا جمعیــت  ۱۵۰هزارنفــری یکی از ســه شهرســتان اصلی
تولیدکننــده انگــور کشــور بــه شــمار م ـیرود ولــی در چنــد ســال
اخیــر ورود دالالن و نیــز کاهــش صــادرات محصــوالت انگــور و
افزایــش تولیــد باعــث شــده تــا باغــداران چنــدان ســودی از تولیــد
محصــول انگــور نداشــته باشــند و ســود اصلــی را واســطهها و
فروشــندههای عمــده بــه جیــب بزننــد.
در کل کشــور  ۲۹۰هــزار هکتــار باغــات انگــور وجــود دارد کــه
اســتان آذربایجــان شــرقی ازلحــاظ ســطح زیــر کشــت بــا ۷.۶
درصــد مقــام چهــارم و در تولیــد محصــول انگــور رتبــه ســوم
کشــوری را دارد ،در آذربایجــان شــرقی نیــز مقــدار  ۲۴هــزار هکتــار
باغــات انگــور وجــود دارد کــه شهرســتان ملــکان بــا داشــتن بیش
از  ۱۱هــزار هکتــار باغــات انگــور مقــام نخســت اســتان را دارد.
lقیمــت انگــور درجهیــک ملــکان در بــاغ؛ ۱۰۰۰
تومــان
یکــی از باغــداران انگــور شهرســتان ملــکان میگویــد :امســال
برخــاف ســالهای گذشــته قیمــت پایینتــر از آن چیــزی اســت
کــه تصــور میکردیــم و انگــور درجهیــک ایــن شهرســتان بــه
قیمــت یــک هــزار تومــان بــه فــروش میرســد.
اســماعیل ترابــی فــرد بــا تأکیــد بــر اینکــه ســود اصلــی
محصــوالت را دالالن میبرنــد ،ادامــه میدهــد :وضعیــت بــازار
انگــور امســال تعریفــی نداشــت و مــا باغــداران ضــرر زیــادی را
متحمــل شــدیم و از دولــت میخواهــم تــا از مــا حمایــت کنــد.
وی ســپس بــا تأکیــد بــر اینکــه امســال همچنیــن ســرما و آفــت
خســارات زیــادی بــه مــا وارد کــرد ،میگویــد :بیمــه کشــاورزی تــا
ایــن لحظــه ریالــی از مطالبــات مــا پرداخــت نکــرده اســت.
ایــن باغــدار شهرســتان ملــکان ادامــه میدهــد :در چنــد ســال
اخیــر تعــداد زیــادی از باغــات شهرســتان ملــکان زیــر کشــت
انگــور رفتــه اســت و شــاهد افزایــش چنــد برابــری تولیــد انگــور
هســتیم کــه ایــن موضــوع خــود بــه نفــع باغــداران قدیمــی نبــوده
اســت و افزایــش میــزان تولیــدات باعــث شــده تــا تمــام محصــول
بــه فــروش نرســد.
lقیمت انگور ملکان در بازار تبریز؛  ۴۰۰۰تومان
بررســی میدانــی حاکــی از آن اســت کــه قیمــت انگــور درجهیــک
ملــکان در شــهر تبریــز بــه بیــش از چهــار هــزار تومــان میرســد،
یعنــی تفــاوت چهــار قیمــت انگــور درجهیــک ملــکان در شــهر
تبریــز بــه بیــش از چهــار هــزار تومــان میرســد ،یعنــی تفــاوت
چهــار برابــری قیمــت خریدوفــروش کــه رقــم باالیــی اســتبرابری
قیمــت خریدوفــروش کــه رقــم باالیــی اســت.
رضــا ایمانــی یکــی از میوهفروشــان قدیمــی بــازار تبریــز در
خصــوص تفــاوت زیــاد قیمــت انگــور در ملــکان و تبریــز میگوید:
میــوه وقتــی از بــاغ خریــداری میشــود و تــا وقتیکــه بــه دســت
مشــتری برســد توســط چنــد دالل دستبهدســت میشــود،

وقتــی هرکــدام از آنهــا ســودی بــر قیمــت قبلــی بگذارنــد قیمــت
نهایــی هــم بــه چهــار هــزار تومــان میرســد.
وی ســپس ادامــه میدهــد :البتــه ســود اصلــی را دالالن بــزرگ
بــازار میبرنــد و بــرای مــا فروشــندههای خــرد مثــل باغــداران
چیــزی عایــد نمیشــود.
ایمانــی ســپس بــا اشــاره بــه محصــوالت انگــور درجهیــک
ملــکان میگویــد :ایــن شهرســتان قطــب انگــور کشــور اســت،
مــن مشــتریهایی دارم کــه از شــهرهای دیگــر اســتان و کشــور
میآینــد و انگــور زیــادی خریــداری میکننــد و ســپس از آن
دوشــاب درســت میکننــد.
lملکان باکیفیتترین انگور کشور را تولید میکند
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس و رئیــس کمیســیون اجتماعــی
مجلــس در خصــوص انگــور شهرســتان ملــکان میگویــد :ملــکان
باکیفیتتریــن انگــور کشــور را تولیــد انگــور و کشــمش ملــکان
ازلحــاظ کیفیــت رتبــه اول کشــوری را دارد و تولیــدات انگــور
شهرســتان نیــز شــهرت جهانــی داردمیکنــد .ایــن شهرســتان در
شــمال غــرب کشــور رتبــه نخســت تولیــد انگــور ازنظــر کمیــت و
کیفیــت در اختیــار دارد.
ســلمان خــدادادی بابیــان اینکــه شهرســتان ملــکان در کشــور
نیــز رتبــه ســوم میــزان تولیــد انگــور را دارد ،ادامــه میدهــد:
ولــی ازلحــاظ کیفیــت انگــور و کشــمش ملــکان ایــن شهرســتان
رتبــه اول کشــوری را دارد و قطــب انگــور اســت و تولیــدات نیــز
شهرســتان شــهرت جهانــی و کشــوری دارد.
وی ســپس بابیــان اینکــه  ۱۱هــزار هکتــار تاکســتان در ملــکان
داریــم ،میافزایــد :ملــکان جــزو شــهرهایی اســت کــه درزمینــه
انگــور حرفــی بــرای گفتــن دارد ولــی متأســفانه مشــکالت زیــادی
نیــز متوجــه باغــداران انگــور و تولیدکننــدگان اســت.
lبازار فروش انگور تعریف چندانی ندارد
ایــن نماینــده مجلــس بابیــان اینکــه بــازار فــروش انگــور تعریــف
چندانــی در ملــکان نــدارد ،میگویــد :عمدهتریــن چالــش در تولیــد
انگــور بحــث فــروش اســت کــه عمدهتریــن چالــش در تولیــد
انگــور بحــث فــروش اســت کــه متأســفانه هماکنــون بــا توجــه
بــه حجــم بــاالی تولیــد وضعیــت خوبــی نداردمتأســفانه هماکنون
بــا توجــه بــه میــزان بــاالی تولیــد انگــور بــازار وضعیــت خوبــی
نــدارد و کشــش اینهمــه انگــور را نــدارد پــس بنابرایــن مقــداری
از انگــور تولیــدی نیــز در دســت باغــدار میمانــد و یــا بــه قیمــت
خوبــی بــه فــروش نمیرســد.
خــدادادی بــه محدودیــت صــادرات نیــز اشــاره کــرد و ادامــه
میدهــد :در زمینــه صــادرات انگــور بــا محدودیــت مواجه هســتیم،
کشــور بــا چالــش تحریــم روبــهرو اســت و بــه خاطــر همیــن

مشــکالت بازارهــای جهانــی انگــور را ازدســتدادهایم.
وی ادامــه میدهــد :خریــداران عمــده انگــور و صادرکننــدگان
بــه خاطــر محدودیتهــای صــادرات انگــور نمیتواننــد بــه
نســبت زیــادی انگــور از باغــداران خریــد کننــد و ایــن موضــوع
مشکلســاز میشــود.
رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا انتقــاد از عــدم خریــد
تضمینــی انگــور توســط دولــت نیــز میگویــد :در قانــون آمــده کــه
دولــت بایــد در مســئله انگــور خریــد تضمینــی داشــته باشــد ولــی
ایــن موضــوع از طــرف دولــت انجــام نمیشــود.
وی بــه دیگــر مشــکل باغــداران نیــز اشــاره کــرد و میافزایــد:
عــدم پرداخــت خســارت توســط بیمــه صنــدوق کشــاورزی یکــی
دیگــر از چالشهــا اســت و بــه باغــداران بیمــه ســرمازدگی،
آفتزدگــی و تگــرگ زدگــی پرداخــت نمیشــود.
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس بــا اشــاره به اینکــه بایــد صنایع
تبدیلــی نیــز در ملــکان بــرای انگــور ایجــاد شــود ،میگویــد:
مذاکراتــی بــا ســرمایهگذاران داشــتیم و امیدواریــم بــهزودی بــه
نتیجــه برســد و صنایــع تبدیلــی جدیــد ایجــاد شــود.
lضــرورت ایجــاد صنایــع تبدیلــی محصــول انگــور
در شهرســتان ملــکان
معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی بر ضــرورت
ایجــاد صنایــع تبدیلــی محصــول انگــور در شهرســتان ملــکان
تأکیــد میکنــد و میگویــد :صنایــع تبدیلــی در شهرســتان
ملــکان یکــی از اولویتهــای جهــاد کشــاورزی اســتان اســت.
ایــوب ایرانــی فــام بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد صنــدوق کشــاورزی
نیــز از باغــداران حمایــت کنــد ،میافزایــد :صنــدوق توســعه بخش
کشــاورزی نیــز در نظــر دارد بــا توســعه شــعبات ایــن صنــدوق
در شهرســتانها حمایــت الزم را از باغــداران و کشــاورزان انجــام
دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان ملــکان ظرفیتهــا و
پتانســیلهای باالیــی درزمینــه انگــور دارد ،ادامــه میدهــد :بایــد
از ایــن توانمنــدی در جهــت توســعه منطقــه اســتفاده کــرد.
معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی بابیــان اینکه
ملــکان قطــب تولیــد انگــور کشــور بــه شــمار میآیــد ،میگویــد:
در ایــن شهرســتان عــاوه بــر تأمیــن بخــش عظیمــی از نیــاز
داخلــی انگــور در قالــب کشــمش و مشــتقات آن بــه کشــورهای
همجــوار نیــز صــادر میشــود.
بــا ایــن اوصــاف و وجــود اینهمــه توانمنــدی و ظرفیــت امیدواریم
تــا باهمــت مســئوالن و ورود ســرمایهگذاران شــاهد ایجــاد صنایــع
تبدیلــی انگــور در شهرســتان ملــکان باشــیم و دولــت نیــز بــا خرید
تضمینــی انگــور زمینــه افزایــش قیمــت ایــن محصــول را فراهــم
کنــد.
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رشد سریع بیکاری کرمانشاه در  ۳سال اخیر /شهر پیشتاز در بی شغلی

مسلم معین

تازهتریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران
از بیــکاری در کشــور نشــان میدهــد کــه
اســتان کرمانشــاه در بدتریــن شــرایط
نســبت بــه ســایر مناطــق قــرار دارد.

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ بیــکاری در
کشــور ،اســتان کرمانشــاه همچنــان بــدون رقیــب در صــدر
بیکارتریــن اســتانهای کشــور قــرار دارد.
ایــن اســتان کــه در پایــان ســال  ۹۴بــا عــدد  ۱۷.۶درصــد
بیکارتریــن اســتان ایــران لقــب گرفــت در پایــان بهــار ســال ۹۵
نیــز بــا نــرخ بیــکاری  ۱۹.۲درصــدی در صــدر قــرار دارد.
مقایسـه نـرخ بیـکاری  ۱۹.۲درصـدی کرمانشـاه در بهـار  ۹۵بـا
زمان مشـابه سـال گذشـته در بهـار  ۹۴کـه رقمی معـادل ۱۳.۷
درصـد بـوده اسـت نیـز رشـد  ۵.۵درصـدی را نشـان میدهـد.
همچنیــن مقایســه میانگیــن ســاالنه آمار بیــکاری در کرمانشــاه
از ســال  ۹۲تــا  ۹۴نیــز رونــد صعــودی را نشــان میدهــد بــه
طــوری کــه بیــکاری کرمانشــاه در ایــن ســالها بــه ترتیــب
 ۱۵.۷ ،۱۴.۶و  ۱۷.۶درصــد گــزارش شــده اســت.
کارشناســان معتقــد هســتند در کرمانشــاه طــی ســه ســال گذشــته کشــمکشهای سیاســی و
انتصابــات مبتنــی بــر روابــط حزبــی بــر اقدامــات ریشـهای بــرای حــل معضــات اســتان اولویــت
داشــته اســت بــهگونــهای کــه تقریبــا در تمــام پســتهای مدیریتــی کرمانشــاه از اســتاندار و
معاونییــن اســتاندار تــا فرمانداریهــا و بخشــداریها تغییــرات مکــرر اتفــاق افتــاده اســت.
ســفر هیئــات دولت بــه کرمانشــاه نیز بــه عنــوان بیکارتریــن نقطــه کشــور برخــاف روال معمول
تنهــا یــک روزه بــود و هنــوز گــزارش روشــنی از تصمیمــات اتخاذشــده در ایــن ســفر بــه مــردم
ارائــه نشــده اســت.

این نقشه اینفوگراف نشان می دهد که کرمانشاه بیکار ترین استان کشور است

کرمانشاه از نظر بیکاری نسبت به سایر استانهای همجوار در غرب کشور در شرایط بدتری قرار دارد

طال و

مقایسه میانگین آمار بیکاری کرمانشاه طی سه سال گذشته و روند رو به رشد آن

مقایسه نقطه به نقطه آمار بیکاری استان کرمانشاه (بهار  95نسبت به بهار )94
رشد  5.5درصدی را نشان می دهد
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رویایی که رنگ واقعیت
گرفت /برنددارشدن طال و
یاقوت سرخ خراسان جنوبی

فاطمه زیراچی

رقیهرحمتیراد

یاقــوت ســرخ خراســان
جنوبــی کــه ســالهای
ســال ارزش افــزوده آن
بــه جیــب دالالن خــارج
اســتان مــی رفــت بــا
دریافــت «برنــد» اکنــون
با حمایــت مســئوالن می
توانــد شــاهراهی بــرای
توســعه اســتان باشــد.

توانمنــدی هــای خراســان جنوبــی در زمینــه کاشــت ،داشــت
و برداشــت چهــار محصــول اســتراتژیک ایــن اســتان در ســطح
کشــور از جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــوده و ایجــاد ظرفیــت
فــراوری و بســتهبندی میتوانــد گامــی مؤثــر در رونقبخــش
کشــاورزی منطقــه و اشــتغال باشــد.
بــا توجــه بــه خشکســالی هــای متوالــی در خراســان جنوبــی
حمایــت از بخــش کشــاورزی و تولیــدات ایــن بخــش از جملــه
زرشــک و زعفــران و ســازگاری بــا وضعیــت منطقــه دارد همــت
و تــاش مدیــران اســتانی بــرای رونــق را میطلبــد.
بــه گفتــه کارشناســان و ســرمایه گــذران بخــش خصوصــی راه
نجاتبخــش کشــاورزی از مشــکالت حمایــت از صــادرات
محصــوالت اســتراتژیکی اســتان اســت کــه ایــن جــز برنامهریزی
صحیــح بــرای تولیدکننــده ،ایجــاد ظرفیــت هــای فــراوری و
بســتهبندی و حمایــت از ســرمایهگذار در ایــن بخــش محقــق
نخواهــد شــد.
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بیرجنــد امــروز
بــا محوریــت برنامهریــزی و ارائــه برنامههــا
در حمایــت از دو محصــول اســتراتژیک
زرشــک و زعفــران و ســوق دادن کشــاورزی
منطقــه بــه ســمت تولیــد محصــوالت
ارگانیــک خراســان جنوبــی برگــزار شــد.
lتنهــا راه نگهداشــت روســتاییان
بــاال بــردن ســود محصــوالت
کشــاورزی اســت
ســید حســین خیریــه رئیــس کمیســیون
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی بیرجنــد در ایــن
جلســه گفــت :بــا توجــه بــه خشکســالی
هــای چندســاله و کمبــود آب ،تنهــا راه
نگهداشــت روســتاییان بــاال بــردن ســود
محصــوالت کشــاورزی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بایــد در راســتای ارگانیــک کــردن محصوالت
کشــاورزی تــاش کنیــم ،ادامــه داد :اگــر بتوانیــم محصوالتــی
ارگانیــک ارائــه دهیــم ،قیمــت آنهــا نیــز بهطــور چشــمگیری
تغییــر خواهــد کــرد.
خیریــه بــا اشــاره بــه محصــوالت اســتراتژیک خراســان جنوبــی،
بیــان کــرد :در حــال حاضــر زرشــک و زعفــران اهمیــت بســیار
باالیــی دارد.
وی خواســتار حمایــت از تولیدکننــدگان زرشــک و زعفــران شــد و
افــزود :ســال گذشــته در راســتای جمــع آوری ایــن محصــوالت
تفاهمنامــهای بــا ســازمان تعــاون روســتایی بســته شــد کــه
نتیجــه رضایــت بخشــی نداشــت.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی بیرجنــد ادامــه داد :بایــد جلس ـهای بــا زرشــک کاران و
زعفــران کاران تشــکیل و قیمتــی نهایــی بــرای ایــن محصــوالت
تعییــن شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قیمــت بایــد بهگونــهای باشــد کــه
متقاضــی نیــز ضــرر نکنــد ،گفــت :شــرکت تعاونیهــا هــم بایــد
در راســتای خریــد ایــن محصــوالت تعهــد بدهنــد.
خیریــه تاکیــد کــرد :قیمــت نهایــی تعیینشــده محصــوالت
زرشــک و زعفــران بایــد از طریــق رســانهها اعــم از رادیــو و
مصاحبــه تلویزیونــی بــه کشــاورزان اطالعرســانی شــود.
وی اظهــار کــرد :هــدف مــا از تعییــن قیمــت ایــن محصــوالت باال
بــردن ســود کشــاورزان و کوتــاه کردن دســت دالالن اســت.
خیریـه بـا بیـان اینکـه بایـد شـرایطی فراهـم شـود کـه سـود
محصـوالت کشـاورزی افزایـش یابـد ،افـزود :همچنیـن بایـد در
صـادرات محصـوالت بـه دیگر کشـورها بهطـور دقیق عمل شـود.
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رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی بیرجنــد ادامــه داد :اگــر محصولــی با شــرایط بهداشــتی
خشــک و بســتهبندی و صــادر شــود ،ســوددهی آن نیــز افزایــش
مییابــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت کنونــی کشــاورزان ،بیــان کــرد :در
حــال حاضــر اعطــای وام ایــن مشــکالت را رفــع نمیکنــد.
خیریــه تاکیــد کــرد :بایــد محصــوالت کشــاورزی بهگونــهای
فــرآوری شــود کــه امــکان صــدور آن بــه دیگــر کشــورها
فراهمشــده و ســوددهی نیــز افزایــش یابــد.
lتأســیس صنــدوق حمایــت از زعفــران خراســان
جنوبــی
محمدحســین آذری مدیرعامــل اتحادیــه زرشــک کاران ،باغــداران
و زعفــران کاران خراســان جنوبــی از تأســیس صنــدوق حمایــت از
زعفــران در اســتان خبــر داد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۷۵درصــد از برنامههــای تأســیس
ایــن صنــدوق انجامشــده اســت ،افــزود :امیــد اســت تــا دو مــاه
آینــده صنــدوق حمایــت از زعفــران خراســان جنوبــی بــه ثبــت
رســیده و ردیــف بودج ـهای نیــز بــه آن اختصــاص یابــد.
امیــد اســت تــا دو مــاه آینــده صنــدوق حمایــت از زعفران خراســان
جنوبــی بــه ثبــت رســیده و ردیــف بودجـهای نیــز بــه آن اختصاص
یابــدآذری اظهــار کــرد :تأســیس صنــدوق حمایــت از زعفــران
خراســان جنوبــی در  ۲۹تیرمــاه  ۹۴در وزارت خانــه بــه تصویــب
رســیده اســت.
وی زعفــران را محصولــی بســیار ارزشــمند دانســت و گفــت:
خراســان جنوبــی در تولیــد ایــن محصــول رتبــه دوم و در کیفیــت
نیــز رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
lاحــداث  ۷شــرکت فــراوری زرشــک در خراســان
جنوبــی
کارشــناس ســازمان تعــاون روســتایی خراســان جنوبــی هــم در
ایــن جلســه از احــداث هفــت شــرکت فــرآوری زرشــک در اســتان
خبــر داد و گفــت :امیــد اســت عملیــات ســاخت ایــن شــرکتها تــا
ســال آینــده بــه اتمــام برســد.
مهــدی روشــن اظهــار کــرد :بــا احــداث و بهرهبــرداری ایــن
شــرکتها خــط کاملــی از فــرآوری زرشــک را خواهیــم داشــت.
وی بــا اشــاره بــه محصــوالت اســتراتژیک خراســان جنوبــی بیــان
کــرد :محصــول کشــاورزی زرشــک فســادپذیری باالیــی دارد و
بایــد در فــرآوری و نگهــداری موردتوجــه قــرار گیــرد.
کارشــناس ســازمان تعــاون روســتایی خراســان جنوبــی ادامــه داد:
همچنیــن بــرای راهانــدازی صنــدوق حمایــت زرشــک اســتان
تــاش میکنیــم.
lردیــف تســهیالت خــاص بــرای محصــوالت
اســتراتژیک لحــاظ شــود
روشــن کشــاورزان را ســربازانی بــرای ایجــاد
امنیــت دانســت و افــزود :اگــر ایــن افــراد
روســتاها را تخلیــه کننــد ،هزینــه هنگفتــی
متحمــل دولــت میشــود.
وی ادامــه داد :بنابرایــن بایــد گامــی بــزرگ و
عملی بــرای حمایــت از کشــاورزان خراســان
جنوبــی بهخصــوص در مناطــق مــرزی
برداشــته شــود.
روشــن بــا بیــان اینکــه بایــد ردیــف
تســهیالت خاصــی بــرای محصــوالت
اســتراتژیک اســتان در نظــر گرفتــه شــود،
گفت :همچنیــن نماینــدگان بایــد در مجلس
از ایــن محصــوالت حمایــت کننــد.
وی خواســتار حضــور مســئوالن اســتانی اعم
از اســتاندار و نماینــدگان در کمیســیون هــای
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی بیرجنــد شــد و

صفحه  | 101شماره  | 16آبان 95

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

دانشــگاه علــوم پزشــکی گفتوگوهایــی انجامشــده تــا در
مــزارع پیادهســازی شــود.
بیکــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجامشــده در راســتای حمایــت
از کشــاورزان اســتان ،اظهــار کــرد :ســال گذشــته تفاهمنامــهای
بــرای خریــد زرشــک بــا ســازمان تعــاون روســتایی اســتان امضــا
شــد.
وی ادامــه داد :بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه ســازمان تعــاون
روســتایی موظــف شــد بــا تأییدیــه کارشناســان اتــاق بازرگانــی
بیرجنــد ،محصــول زرشــک کشــاورزان را خریــداری کنــد.
بیکــی بــا بیــان اینکــه در ایــن تفاهمنامــه تشــکل هــای
ســازمان تعاونــی بهطــور قــوی و جــدی وارد میــدان عمــل
نشــدند ،افــزود :امــا ایــن امــر تــا حــدی دســت دالالن را کوتــاه
کــرد.
وی بــا انتقــاد از شــرایط کارگاههــای زرشــک پاککنــی در اســتان،
بیــان کــرد :در ایــن کارگاههــا کارشــناس نظارتــی وجــود نداشــته و
محصــول باکیفیــت پایینــی بســتهبندی میشــود.

افــزود :ایجــاد تحــول در وضعیــت کنونــی زرشــک نیازمنــد حمایت
ایــن مســئوالن اســت.
lمســئوالن در حمایــت از کشــاورزان خراســان
جنوبــی مــوازی کاری نکننــد
مدیرعامــل شــرکت کشــت صنعــت پیونــد خــاوران بیرجنــد هــم
در ایــن جلســه گفــت :مــوازی کاری مســئوالن در حمایــت از
کشــاورزان نتایــج مطلوبــی نــدارد و بایــد از ایــن امــر پرهیــز
کننــد.
ســینا ســرحدی اظهــار کــرد :دســتگاههای اجرایــی بــرای حمایــت
از کشــاورزان برنامههــای جدیــدی را ارائــه دهنــد.
وی ادامــه داد :مــوازی کاری مســئوالن در حمایــت از محصــوالت
کشــاورزی خراســان جنوبــی باعث اتــاف زمــان و ســرمایهگذاری
میشــود.
ســرحدی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد برنامهریــزی دقیــق و
منســجمی صــورت گیــرد ،افــزود :همچنیــن مطالعــات پایــهای
محصــوالت خراســان جنوبــی نیــز بســیار حائــز اهمیــت بــوده کــه
بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
ایــن ســرمایهگذار بخــش خصوصــی ادامــه داد :مطالعــات پایـهای
شــامل برنــد ،قیمتگــذاری ،ظرفیــت بخشــی منطقــهای و
رســانهای شــدن محصــوالت کشــاورزی اســت.
وی بــا اشــاره بــه نقــش دالالن در خریدوفــروش محصــوالت
کشــاورزی ،بیــان کــرد :ایــن افــراد حــذف نمیشــود و بایــد بــا
برنامهریــزی مدیریــت شــوند.
lسود منطقی به کشاورزان داده شود
ســرحدی بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای جلوگیــری از زیــان
کشــاورزان ،ســودی منطقی بــه آنهــا داده شــود ،افــزود :همچنین
بایــد مؤلفــه و شــرایط بازارهــا در میــزان تعرفــه خریــد محصوالت
کشــاورزی بهخوبــی شناســایی شــود.
وی بـا تاکیـد بر اینکه سـوددهی به کشـاورزان و خریـد محصوالت
بایـد بر اسـاس آیتم های موجـود در بازار انجام شـود ،افـزود :باید در
زمینـه کوتاه کردن دسـت دالالن تالش شـود.
ســرحدی بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن فصــل برداشــت
زعفــران ،بیــان کــرد :تاکنــون انجــام کارهــای کارشناســی
نشــده و وجــود دالالن ضررهــای زیــادی را عایــد کشــاورزان
کــرده اســت.
رئیــس ســازمان نظاممهندســی کشــاورزی منابــع طبیعــی
خراســان جنوبــی هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه نقــش دالالن
در قاچــاق پیــاز زعفــران ،بیــان کــرد :بایــد قیمــت ایــن محصــول
را افزایــش دهیــم.
محمدحســین اکبــری ادامــه داد :کشــاورزان خراســان جنوبــی
میتواننــد تولیدکننــده پیــاز زعفــران باشــند امــا بایــد دســت

دالالن را کوتــاه کنیــم.
 lبرند سازی طال و یاقوت سرخ خراسان جنوبی
رئیــس ترمینــال تخصصــی ضبــط و فــرآوری زرشــک و عنــاب
خراســان جنوبــی گفــت :زرشــک و زعفــران اســتان برنــد ســازی
میشــود.
احســان بیکــی اظهــار کــرد :برنــد زرشــک و زعفــران در پروتــکل
ســوئیس بــه ثبــت رســیده و تــا  ۴۵روز آینــده وارد خراســان جنوبی
میشــود.
وی ادامــه داد :ایــن برنــد مخصــوص محصــوالت کشــاورزی
زرشــک و زعفــران خراســان جنوبــی و فرآوردههــای جانبــی
مربــوط بــه آنهــا اســت.
بیکــی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر  ۵۰تــن زرشــک پفکــی بــرای
صــادرات داریــم کــه تــا برنــد آنهــا دریافــت نشــود ،نمیتوانیــم
صــادرات را انجــام دهیــم.
وی اظهــار کــرد :همچنیــن بــه دلیــل نبــود برنــد ،برخــی از
محصــوالت نامرغــوب دیگــر اســتانها بانــام و برنــد خراســان
جنوبــی در بازارهــا عرضــه میشــود.
بیکــی بــا بیــان اینکــه خراســان جنوبــی نخســتین ترمینــال ضبط
زرشــک در کشــور اســت ،افــزود :ظرفیــت الزم را بــرای خریــد
بخشــی از محصــوالت کشــاورزان و کوتــاه کــردن دســت دالالن
را داریــم.
برنــد زرشــک و زعفــران در پروتــکل ســوئیس بــه ثبــت
رســیده و تــا  ۴۵روز آینــده وارد خراســان جنوبــی میشــودوی
ادامــه داد :در زمینــه ارگانیــک محصــوالت کشــاورزی نیــز بــا

lچالــش کمبــود اعتبــار پیــش روی محصــوالت
ارگانیــک کشــاورزی
رئیــس انجمــن ارگانیــک خراســان جنوبــی هــم بیــان کــرد:
ارگانیــک اســتان همــواره بــا چالــش کمبــود اعتبــار رو بــه رو بــوده
اســت.
محمدرضــا منصــف ادامــه داد :بــدون پــول و ســرمایهگذاری
نمیتــوان کاری از پیــش بــرد و برگــزاری ایــن جلســات نیــز
نتیجــه مطلوبــی نخواهــد داشــت.
وی ادامــه داد :بــرای حمایت از محصــوالت ارگانیک دســتورالعمل
هایــی در وزارت خانــه اســت کــه مســئوالن ذیربــط نیــز از آن
بیاطــاع هســتند.
منصــف بــا تاکیــد بــر اینکــه ارگانیــک در زمینــه اعتبــار مغفــول
مانــده اســت ،گفــت :بایــد ایــن امــر موردتوجــه مســئوالن مربوطه
قــرار گیــرد.
باوجــود همــه شــرایط ســختی کــه خشکســالیها بــرای
کشــاورزان اســتان ایجــاد کــرده اســت امــا هنــوز هــم در برخــی
از محصــوالت کشــاورزی ایــن اســتان حــرف بــرای گفتــن دارنــد
علیرغــم همــه مشــکالت جایــگاه بهتــری نســبت بــه گذشــته
پیداکردهانــد چــرا کــه هنــوز کیفیــت آنهــا در ســطح کشــور زبانــزد
اســت.
اگرچـه تـا کنون بسـیاری از محصـوالت بـاارزش اسـتان بهصورت
فلـهای از اسـتان خـارج میشـد و سـود آن را کشـورهای خارجی از
جملـه ایتالیاییهـا میبرنـد امـا دریافـت برنـد بـرای دو محصـول
اسـتراتژیک اسـتان نویدی اسـت که این روند متوقف خواهد شـد و
محصوالت اسـتان به نام خراسـان جنوبی صـادر و ارزشافزوده آن
نصیب اسـتان خواهد شـد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

صفحه  | 102شماره  | 16آبان 95

صنعتسنگکشوردرلبهپرتگاه/تولیدکنندگانناچاربهخامفروشیهستند

وی بیــان کــرد :در صورتــی کــه ماشــین آالت
معدنــی نوســازی شــوند و دولــت تســهیالت
نوســازی بــه معــادن واگــذار کنــد ،امــکان صرفه
جویــی در ســوخت تــا  ۷۰درصــد وجــود خواهــد
داشــت کــه بــر کاهــش هزینــه هــای تولیــد و
حفــظ محیــط زیســت بســیار موثــر اســت.
نایــب رئیــس کانــون ســنگ ایــران تاکیــد کــرد:
در چنــد ســال گذشــته تحریــم هــای بانکــی
ضربه شــدیدی بــه صــادرات ســنگ کشــور وارد
کــرد و اکنــون بــا تدبیــر دولــت شــرایط کمــی
بهتــر شــده ولــی هنــوز زمینــه صادراتــی بــرای
تولیــد کننــده فراهــم نشــده اســت.

صنعــت ســنگ کشــور
طــی چنــد ســال اخیــر
بــه دلیــل رکــود بــازار و
عــدم حمایــت از بخــش
خصوصــی ،در لبــه
ثمینمامقانی
پرتــگاه قــرار گرفتــه
نژاد
تــا جایــی کــه صــادرات
ســاالنه ایــن صنعــت از  12میلیــون دالر بــه
 800هــزار دالر ســقوط کــرده اســت.

نهمین نمایشــگاه بین المللی ســنگ ســاختمانی
ایــران ایــن روزهــا در شــهر نیــم ور محــات در
اســتان مرکــزی ،در حــال برگــزاری اســت و بــه
عنــوان مهمتریــن رویــداد اقتصــادی ایــن منطقه
محســوب مــی شــود.
صنعــت ســنگ یــک صنعــت دیرپــا در ایــن
منطقــه بــه شــمار مــی رود و معــدن کاران
شهرســتان محــات در کشــور شــناخته شــده
هســتند.
از ســویی دیگــر درصــد باالیــی از مــردم منطقــه
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن
صنعــت مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه طبق
آمــار  ۱۰هــزار نفــر را شــامل مــی شــود.
وجــود بیــش از  ۷۰معــدن ســنگ فعــال و ۲۸۰
واحد فــرآوری ســنگ بــه عنــوان پتانســیل قوی
ایــن منطقــه محســوب مــی شــود تــا جایــی که
شــهر نیــم ور را پایتخــت ســنگ ایــران نامیــده
انــد ،امــا در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل رکــود
بــازار و کاهــش فعالیــت هــای عمرانی و ســاخت
و ســاز ،صنعــت ســنگ نیــز بــا مشــکل جــدی
مواجــه شــد و رونــق گذشــته خــود را از دســت
داد .مهــر بــه بررســی مشــکالت ایــن صنعــت
مــی پــردازد.
lکارخانجــات فــرآوری ســنگ نیــاز
بــه بازســازی و نوســازی دارنــد
عزیــز میرزائیــان ،مشــاور ارشــد اتــاق بازرگانــی
ایــران در ایــن رابطــه بیــان داشــت :بزرگتریــن
تهدیــد صنعــت ســنگ کشــور ،بــازار مصــرف
اســت چــون از ســال  ۱۳۹۲بــه بعــد فعالیــت
هــای عمرانــی کاهــش یافتــه و در بازار ســنگ و
مصالــح ســاختمانی مشــکل وجــود دارد.
وی افــزود :حــدود شــش هــزار و  ۷۰۰کارخانــه
فــرآوری ســنگ در کشــور وجــود دارد ،ولــی ۹۵
درصــد آن هــا نیــاز بــه بازســازی دارنــد.
مشــاور ارشــد اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح
کــرد :در دنیــا از هــر یــک تــن ســنگ ۱۸ ،متــر
مربــع ســنگ بریــده تولیــد مــی شــود ولــی در
 ۹۵درصــد کارخانجــات کشــور بــه دلیــل وجــود
ماشــین آالت فرســوده ایــن مقــدار بــه هفــت
متــر مربــع مــی رســد و حــدود  ۶۰درصــد
ضایعــات تولیــد مــی شــود.
در حــال حاضــر بیــش از چهــار میلیــون تــن
ســنگ خــام و کــوپ در کشــور وجــود دارد
و انبارهــا و کارخانجــات ســنگ پــر هســتند
امــا بــازار بــرای آن هــا وجــود نداردمیرزائیــان
افــزود :بــه دلیــل وجــود تحریــم هــا ،دانــش

فنــی صنایــع ســنگ کشــور ارتقــا پیــدا نکــرده و
تکنولــوژی روز دنیــا به کشــور وارد نشــده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای توســعه صــادرات بایــد
کنسرســیوم هــای صادراتــی تشــکیل شــود و
بــا کار کارشناســی مشــکالت بخــش صــادرات
شناســایی شــده و بــا حمایــت مســئوالن رفــع
شــود.
رییــس کمیســیون انجمــن هــای معــدن ایــران
خاطرنشــان کــرد :صنــدوق بیمــه ســرمایه
گــذاری فعالیــت هــای معدنــی کــه در مــاده ۳۱
قانــون معــادن پیــش بینــی شــده ،مــی توانــد بــا
تضمیــن منابــع مالــی و صــدور ضمانــت نامــه
هــای الزم ،کنسرســیوم هــای صادراتــی را
پشــتیبانی کنــد.
میرزائیــان افــزود :نظردولــت مبنــی بــر
جلوگیــری از خــام فروشــی اســت و بایــد بــه
ســمتی حرکــت کنیــم کــه در صــادرات ارزش
افــزوده ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی وضعیــت
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده در صــادرات فراهــم
نیســت ،افــزود :در حــال حاضــر بیــش از چهــار
میلیــون تــن ســنگ و کــوپ در کشــور وجــود
دارد و انبارهــا و کارخانجــات ســنگ پــر هســتند
امــا بــازار بــرای آن هــا وجــود نــدارد.
lناچــار بــه خــام فروشــی ســنگ
هســتیم
مشــاور ارشــد اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح
کــرد :مــی تــوان بــا پیــش بینــی یــک برنامــه
مناســب بــا حمایــت از تولیــد ،شــرایط را بــرای
ایجــاد ارزش افــزوده فراهــم کــرد ولــی بــرای
جلوگیــری از هــدر رفــت ذخایــر ســنگ ،ناچاریم
خــام فروشــی را ادامــه داده و در کنــار آن بــه کار
کارشناســی بپردازیــم.
میرزائیــان بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه
ســنگ در نیــم ور افــزود :بــه دلیــل مشــکالت
ترافیکــی و جــاده ای ،امــکان حضــور حجــم
زیــادی از ماشــین آالت ســنگین معدنــی،
تجهیــزات کارخانجــات فــرآوری و ســنگ هــای
کــوپ در نمایشــگاه هایــی کــه در کالنشــهرها
برگــزار مــی شــود ،فراهــم نیســت و جمــع آوری
تمــام ایــن مــوارد در نمایشــگاه ســنگ شــهر
نیــم ور یــک نقطــه قــوت بــرای ایــن نمایشــگاه
محســوب مــی شــود.

مــی تــوان بــا حمایــت از تولیــد ،شــرایط را
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده فراهــم کــرد ولــی
بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت ذخایــر ســنگ،
ناچاریــم خــام فروشــی را ادامــه دهیمــوی بیــان
داشــت :نمایشــگاه ســنگ نیــم ور توســط بخش
خصوصــی برگــزار شــده و در ایــن دوره نســبت
بــه گذشــته رشــد داشــته و امــکان توســعه آن
نیــز وجــود دارد.
مشـاور ارشـد اتاق بازرگانی ایـران نزدیکی مکان
این نمایشـگاه بـه شـهرهای پرجمعیت کشـور و
حضـور در کنـار معادن عظیم سـنگ شهرسـتان
محلات را از مزیـت های نمایشـگاه سـنگ نیم
ور برشـمرد و افـزود :اعضای صنعت سـنگ ایران
بایـد شـرایطی را فراهـم کننـد تـا بـا همفکـری
یکدیگـر و حمایـت بخـش دولتـی بتواننـد بـه
توسـعه صادرات و افزایش سـرمایه گذاری در این
حـوزه بپردازند.
lمعــادن بــرای تهیــه تجهیــزات
جدیــد بــا مشــکل مواجــه هســتند
بهنــام نیکفــر ،مدیرعامــل نهمیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی ســنگ ایــران و رئیــس کمیســیون
معــدن اتــاق بازرگانــی اســتان مرکــزی نیــز
اظهــار داشــت :در ســال هــای گذشــته نبــود
تکنولــوژی در صنایــع معدنــی و فــرآوری ســنگ
همــواره یکــی از مشــکالت جــدی در ایــن حوزه
بــوده و اکنــون بــا ورود تکنولــوژی و دانــش فنی
بــه کشــور بخشــی از ایــن مشــکالت کاهــش
یافتــه اســت.
در صورتــی کــه ماشــین آالت معدنــی نوســازی
شــوند امــکان صرفــه جویــی در ســوخت تــا ۷۰
درصــد وجــود خواهــد داشــت کــه بــر کاهــش
هزینــه هــای تولیــد و حفــظ محیــط زیســت
بســیار موثــر اســتوی افــزود :در معــادن ســنگ
ایــران ماشــین آالت معدنــی قدیمــی و بــا بهــره
وری پاییــن مشــغول بــه کار هســتند و تهیــه
قطعــات یدکــی بــه دلیــل قاچــاق بــودن آن هــا
بســیار مشــکل اســت و دالالن ایــن قطعــات را
بــا قیمــت بســیار باالیــی بــه فعــاالن بخــش
معــدن ارائــه مــی دهنــد.
نیکفــر تصریــح کــرد :همچنیــن بــه دلیــل نبــود
فاکتــور خریــد بــرای ایــن قبیــل قطعــات ،امکان
جبــران ارزش افــزوده و مالیــات بــرای معــادن
درجــه دو بســیار مشــکل اســت.

 lوضــع عــوارض صادراتــی ،میــزان
صــادرات را کاهــش داد
نیکفــر گفــت :پیــش از وضــع تحریــم هــای
اقتصــادی ،شــرایط صــادرات ســنگ کــوپ
کشــور بســیار خــوب بــود ولــی بــا وضــع
عــوارض صادراتــی بــر روی ســنگ کــوپ،
صــادرات متوقــف شــد و حضور ســنگ ایــران در
بازارهــا و نمایشــگاه هــای جهــان کمرنــگ شــد
تــا جایــی کــه از  ۱۲میلیــون دالر صــادرات در
ســال بــه  ۸۰۰هــزار دالر رســید.
بــا وضــع عــوارض صادراتــی بــر روی ســنگ
کــوپ ،صــادرات متوقــف شــد و حضــور ســنگ
ایــران در بازارهــا و نمایشــگاه هــای جهــان
کمرنــگ شــد تــا جایــی کــه از  ۱۲میلیــون دالر
صــادرات در ســال بــه  ۸۰۰هــزار دالر رســیدوی
بــا بیــان اینکــه یکــی از راهکارهــای حضــور
در بازارهــای صادراتــی ،برگــزاری و حضــور در
نمایشــگاه هــای مختلــف بیــن المللــی اســت،
افــزود :در نمایشــگاه نهــم ســنگ ،نســبت بــه
دوره قبــل  ۲۵درصــد افزایــش شــرکت کننــده را
شــاهد بودیــم و حجــم ســنگ کــوپ ارائــه شــده
در ایــن دوره از نمایشــگاه  ۷۰درصــد افزایــش
داشــت.
مدیرعامـل نهمین نمایشـگاه بین المللی سـنگ
ایـران افزود :در نمایشـگاه امسـال برای سـومین
سـال پیاپـی بـزرگ تریـن سـالن سـنگ کـوپ
خاورمیانـه بـه نمایـش درآمـده و ایـن ظرفیـت
وجـود دارد کـه نمایشـگاه نیم ور به عنـوان قطب
سـنگ کوپ کشـور شـناخته شـود.
نیکفــر ادامــه داد :بــرای نمایشــگاه ســنگ نیــم
ور یــک برنامــه ریــزی  ۱۰ســاله صــورت گرفتــه
تــا ایــن نمایشــگاه بــه یــک پایــگاه بیــن المللــی
ســنگ تبدیــل شــده و بتوانــد بــا نمایشــگاه های
تــراز اول دنیــا رقابــت کنــد.
بــا توجــه بــه تاکیــد دولــت بــر کوچــک ســازی
بدنــه خــود و اصــل  ۴۴قانــون اساســی مبنــی بر
واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی ،اکنــون
نمایشــگاه ســنگ ســاختمانی ایران در شــهر نیم
ور بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی ایــن
امــکان را فراهــم آورده تــا در رونــق اقتصــادی
منطقــه و ارزآوری و توســعه صــادرات غیــر نفتــی
گام بلنــدی برداشــته شــود و در ایــن زمینــه قطعا
حمایــت هــای دولــت نقــش موثــری در افزایش
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و رونــق
صــادرات ســنگ کشــور خواهــد داشــت.
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عرضاندام کاالی قاچاق در بازار نهاوند؛ طرح مقابله منتظر اجرا است

حسین بحیرایی

طــرح برخــورد بــا قاچــاق کاال در ســطح
عرضــه مقــرر بــود از ابتــدای مهرمــاه در
نهاونــد اجرایــی شــود امــا تاکنــون ایــن
طــرح بــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت
تــا همچنــان شــاهد عرضانــدام کاالی
قاچــاق در بــازار باشــیم.

اجــرای طــرح مبــارزه بــا کاالی قاچــاق در نهاونــد نیازمنــد عــزم
دســتگاه هــای مســئول در برخــورد بــا ایــن پدیــده بــوده کــه
اقتصــاد و تولیــد کشــور را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت.
برخــورد بــا پدیــده قاچــاق حــال بــه هــر شــکل آن ،نیازمنــد
تالشــی مضاعــف اســت چراکــه بایــد از واردات کاالی قاچــاق
بیکیفیــت از مبــادی مــرزی جلوگیــری شــود نــه اینکــه پــس
از توزیــع کاالهــا در فروشــگاهها و مراکــز عرضــه تــازه بــه فکــر
برخــورد افتــاده و فضــای بــازار را متشــنج کــرد چــرا کــه ایــن امر
نارضایتــی مردمــی را نیــز در پــی دارد.
آنچــه مســلم اســت؛ روزانــه در کشــور حجــم بســیار زیــادی
کاالی قاچــاق در تمامــی حــوزه توزیــع میشــود و حتــی برخــی
از آنهــا بهوســیله مرســولههای پســتی جابجــا میشــوند کــه
ن لــوازم بهداشــتی و دارویــی غیرمجــازی اســت که
نمونــه بــارز آ 
متقاضیــان از طریــق ماهــواره و یــا اینترنــت ســفارش میدهنــد
وتوســط پســت بــه آنهــا میرســد.
حــال آنچــه در ایــن گــزارش مــورد پیگیــری قرارگرفتــه عملکرد
دســتگاههای متولــی در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و نظــرات
فروشــندگان و مــردم پیرامــون ایــن پدیــده اســت کــه در ادامــه
بــه آن خواهیــم پرداخــت.
lبایــد از مبــادی ورودی کشــور جلــوی قاچــاق را
گرفــت
مســعود ســیفی فروشــنده لوازمخانگــی گفــت :طــرح برخــورد
بــا لــوازم خانگــی قاچــاق هیــچ ســودی بــرای مــردم نــدارد و
موجــب نارضایتــی مــردم و فروشــندگان لوازمخانگــی میشــود.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر محصــوالت خارجــی بــا اختــاف
حداقــل  ۳۰۰هزارتومانــی نســبت بــه کاالی مشــابه ایرانــی
باکیفیــت کمتــر در حــال خریدوفــروش اســت کــه خریــدار
ترجیــح میدهــد از کاالی خارجــی اســتفاده کنــد چراکــه
حداقــل تــا چندیــن ســال نیــازی بــه تعمیــر و یــا تعویض نــدارد.
باتوجــه بــه اطالعرســانی انجامشــده در خصــوص اجــرای
طــرح برخــورد بــا قاچــاق لــوازم خانگــی اکثــر مغازههــا و
فروشــگاهها کاالی خارجــی قاچــاق خــود را جمــعآوری و در

انبارهــا نگهــداری کــرده و میفروشــند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه
بایــد از مبــادی ورودی کشــور جلــوی قاچــاق را گرفــت نــه در
شهرســتانها ،گفــت :باتوجــه بــه اطالعرســانی انجامشــده
در خصــوص اجــرای طــرح برخــورد بــا قاچــاق لــوازم خانگــی
اکثــر مغازههــا و فروشــگاهها کاالی خارجــی قاچــاق خــود را
جمـعآوری و در انبارهــا نگهــداری کــرده و میفروشــند بنابرایــن
ایــن طــرح موفــق نخواهــد بــود.
ایــن فروشــنده بــا اظهــار بــه اینکــه از مرزهــا تــا مراکــز فــروش
اســتانهای همــدان ،مرکــزی ،تهــران و غیــره کیلومترهــا
فاصلــه اســت ،عنــوان کــرد :ســئوال اســت چــرا در حیــن ورود،
از ورود ایــن کاالهــا بــه کشــور جلوگیــری نمیشــود.
ســیفی اظهــار کــرد :مســئوالن بــرای مقابلــه بایــد بــا
سرشــاخهها کــه واردکننــده هســتند برخــورد کننــد نــه بــا
فروشــند هها!
رضــا شــهبازی از فعــاالن و قدیمیهــای بــازار نهاونــد  ،گفــت:
دولتهــا درگذشــته بــه علــت محرومیــت مناطــق مــرزی
امتیازهایــی نظیــر واردات کاال بــه افــراد مرزنشــین دادنــد کــه
متأســفانه ایــن امــر امــروز موجــب اختــال در نظــام اقتصــادی
و تولیــد کشــور شــده اســت.
وی ادامــه داد :امــروز بســیاری از بازارچههــای مــرزی در بانــه و
مری ـوان نیــاز اســتانهای کشــور را ازلحــاظ تمامــی لوازمخانگــی،
بهداشــتی و هــر آنچــه فکــر کنیــد تأمیــن میکنــد.

lرکود کارخانهها را تعطیل کرد
شــهبازی تاکیــد کــرد :رهبــر معظــم انقــاب سالهاســت کــه
بحــث اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح کــرده و از مســئوالن مطالبــه
میکننــد امــا آیــا فراهمســازی زمینههــای خودکفایــی وظیفــه
مســئوالن دولتــی نیســت.
وی اظهــار داشــت :کارخانههایــی در کشــور فعالیــت میکردنــد
کــه امــروز بــه ســبب رکــود موجــود از چرخــه تولیــد بازماندهانــد.
ایــن فروشــنده ادامــه داد :مــا از اجــرای ایــن طــرح خوشــحالیم و
اســتقبال نیــز میکنیــم امــا بــا توجــه بــه چنــد ســلیقگیهای
موجــود بعیــد اســت در کوتاهمــدت نتیجــهای از آن حاصــل
شــود.
وی نداشــتن ســرویسدهی و خدمــات پــس از فــروش
کاالهــای داخلــی را از دیگــر عوامــل عــدم اســتقبال مــردم از
کاالهــای داخلــی عنــوان کــرد و گفــت :بنــده مدتــی پیــش یک
تلویزیــون تولیــد داخــل را بــه خریــدار ارائــه کــردم کــه بــه دلیل
مشــکالتی بعــد از مدتــی تلویزیــون را پــس آورد و امــروز کــه
شــش مــاه از تحویــل کاال بــه نمایندگــی و کارخانــه میگــذرد
هنــوز تلویزیــون برنگشــته اســت.
شــهبازی افــزود :همیــن بدقولیهــا و بیکیفیتــی عاملــی
بــرای نخریــدن محصــوالت ایرانــی از ســوی خریــدار اســت کــه
نیازمنــد دقــت و در نظــر گرفتــن آموزههــای دینــی از ســوی
تولیدکنندههــا اســت چراکــه اگــر ســهم ســود خــود را کمتــر
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کننــد هــم کاالی مرغــوب بــه مشــتری تحویــل داده و هــم
محبوبیــت و اعتبــار خــود را افزایــش میدهنــد.
lافزایش کشفیات کاالی قاچاق
فرمانــده انتظامــی نهاونــد نیــز در خصــوص طــرح کشــوری
برخــورد بــا کاالهــای قاچــاق موجــود در بــازار بــا اشــاره بــه
اقدامــات فرماندهــی انتظامــی شهرســتان در راســتای مبــارزه
بــا کاالی قاچــاق ،گفــت :یکــی از مهمتریــن اهــداف پلیــس
در ســطح کشــور و بهتبــع آن در نهاونــد مقابلــه بــا قاچــاق کاال
و ارز بــوده کــه در ایــن مــورد جلســات متعــددی تشــکیل و
طرحهــای عملیاتــی و انتظامــی منســجمی بــا تکیهبــر اقدامــات
اطالعاتــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان تیرمــاه در حــوزه کشــفیات
کاالی قاچــاق در شهرســتان نهاونــد شــاهد افزایــش ۵۰
درصــدی هســتیم محســن اقبالیــان بابیــان اینکــه از ابتــدای
ســال جــاری تــا پایــان تیرمــاه در حــوزه کشــفیات کاالی
قاچــاق در شهرســتان شــاهد افزایــش  ۵۰درصــدی هســتیم،
گفــت :امیدواریــم بــا توجــه بــه تأثیــر منفــی کاالی قاچــاق بــر
اقتصــاد کشــور و همچنیــن تأکیــدات فرماندهــی معظــم کل قوا
در خصــوص مبــارزه و انهــدام باندهــای کاالی قاچــاق در آینــده
بیشازپیــش در ایــن زمینــه موفــق باشــیم.
فرمانــده انتظامــی نهاونــد در خصــوص برخــورد بــا کاالهــای
وارداتــی بــدون اصالــت گفــت :ابالغهــای مربــوط بــه ایــن
طــرح از مراجــع ذیربــط رســیده و بــا هماهنگــی صــورت گرفته
ایــن طــرح در روزهــای آینــده اجرایــی میشــود.

MEHR

lابالغ بخشنامهها و دستورالعملها
رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی نهاونــد نیــز در خصــوص ایــن
طــرح  ،گفــت :بــا توجــه بــه دســتورات رســیده از دو هفتــه قبــل
بخشــنامهها و دســتورالعملها بــه ادارات ذیربــط و فرمانــداری
شهرســتان ارسالشــده اســت.
بهــزاد کاکاونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــنامه بــه اتحادیههــا،
اتــاق اصنــاف و اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان
ارسالشــده اســت ،گفــت :مقررشــده اداره صنعــت و معــدن و
اتحادیههــا بــه صنــوف و فروشــندگان مربوطــه اطالعرســانی
کننــد.
رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی نهاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه این
طــرح یکشــنبه در نهاونــد اجرایــی میشــود ،گفــت :علیرغــم
ارســال بخشــنامهها هنــوز کاالی قاچاقــی در نهاونــد شناســایی،
کشــف و ضبــط نشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه وضعیــت کاالهــای قاچــاق در
فروشــگاههای عرضهکننــده نهاونــد مشــخص نشــده
گفــت :در ایــن طــرح آمــده کــه فروشــگاههای عرضهکننــده
لوازمخانگــی در مرحلــه اول و آرایشــی بهداشــتی در مراحــل
بعــد از ابتــدای مهــر بایــد نســبت بــه تعییــن تکلیــف کاالی
قاچــاق موجــود در فروشــگاه خــود اقــدام کننــد کــه اگــر
غیرازایــن باشــد ضمــن ضبــط کاالهــا در حــق دولــت
مشــمول جریمــه نیــز میشــوند.
کاکاونــدی در خصــوص برخــی اخبــار مبنــی بــر توزیــع
برخــی لوازمخانگــی و آرایشــی بهداشــتی قاچــاق کــه
گاهــی مغایــر بــا شــئون نظــام جمهــوری اســامی هســتند
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و از طریــق تمــاس بــا شــمارههای تبلیغــی در ماهوارههــا
توســط پســت توزیــع میشــود ،گفــت :ایــن موضــوع تنهــا
بــاه دســتور مقــام قضایــی قابلپیگیــری اســت چراکــه اداره
پســت بهعنــوان امانــتدار از تمامــی مرســولهها حفاظــت
میکنــد .
وی افــزود :اگــر در ایــن خصــوص افــراد مــواردی مشــاهده کنند
و یــا اینکــه مســئوالن پســت بــه ایــن موضــوع در مرســولهها
مشــکوک شــوند بایــد مقامــات امنیتــی و انتظامــی را بــرای ورود
بــه مســئله در جریــان بگذارنــد چراکــه تعزیــرات بــا توجــه بــه
رســالت اداره پســت و چهارچــوب وظایــف نمیتوانــد ورود پیــدا
کننــد.
ل شد
 ۲۳lپرونده قاچاق کاال تشکی 
رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی نهاونــد بابیــان اینکــه از ابتــدای
ســال جــاری تــا  ۱۵شــهریورماه  ۲۳پرونــده قاچــاق کاال در
نهاونــد تشکیلشــده اســت کــه از ایــن تعــداد تنهــا یــک
فقــره پرونــده در دســت پیگیــری اســت ،گفــت :ارزش ریالــی
محکومیــت ایــن تعــداد پرونــده یــک میلیــارد و  ۴۵۲میلیــون و
 ۹۴۰هــزار ریــال بــوده اســت.
رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت نهاونــد نیــز در خصــوص
کاالی قاچــاق و عملکــرد اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت نهاوند،
گفــت :در بحــث اجــرای طــرح برخــورد و جم ـعآوری کاالهــای
قاچــاق در فروشــگاههای شهرســتان نهاونــد اطالعرســانیهای
الزم انجامشــده و هیــچ عــذری بعــد از بازرســیها و کشــف
کاالی قاچــاق از فروشــندگان پذیرفتــه نیســت.
مجتبــی رضایــی بابیــان اینکــه چندیــن اداره در ایــن حــوزه بایــد
باهــم ورود پیــدا کننــد ،گفــت :ایــن طــرح طــی هماهنگیهــای
انجامشــده روز دهــم مهرمــاه بــا هماهنگــی و حضــور رئیــس
اداره تعزیــرات ،نماینــده اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت نهاونــد،
رئیــس پلیــس آگاهــی و کاالی قاچــاق نهاونــد در ســطح شــهر
بهصــورت ســرزده اجرایــی میشــود.
رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت نهاونــد بــا اشــاره بــه
سیاســتهای ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی و مبــارزه بــا کاالی
قاچــاق ،گفــت :ایــن طــرح در صــورت اســتمرار در کشــور
میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
وی ادامــه داد :بــا اجــرای ایــن طــرح و حمایــت از تولیدکننــدگان
میتــوان رونــق اقتصــادی را بــه کشــور و تولیــد داخلــی
بازگردانیــم و همچنیــن بهفرمــان و دغدغــه رهبــر معظــم
انقــاب در ایــن خصــوص جامعــه عمــل بپوشــانیم.
باایــن تفاســیر آنچــه در این راســتا مهــم اســت اینکه در اســتمرار
ایــن طــرح بهصــورت جــدی از ســوی نهادهــای ذیربــط بــدون
هیچگونــه مالحظـهای بایــد مــورد توجــه باشــد چراکــه اقتصــاد
کشــور از مدتهــا پیــش مغلــوب کاالهــای قاچــاق خارجــی
شــده اســت.
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غفلت از ظرفیت دامداری در ایالم /زنجیره تولیدات دامی تکمیل نیست

رمضاننوری

ارزش ســاالنه تولیــدات فرآوردههــای
دامــی در اســتان ایــام بیــش از 800
میلیــارد تومــان اســت امــا ایــن ظرفیــت
بــزرگ متأســفانه مــورد بیتوجهــی
قرارگرفتــه و حتــی ســهمی هــم در
صــادرات از مــرز مهــران نــدارد.

اســتان ایــام در غربیتریــن نقطــه ایــران یکــی از مناطــق
کوهســتانی کشــورمان بــه شــمار م ـیرود کــه وجــود کوههــای
متعــدد بــا  ۶۴۰هــزار جنــگل باعــث شــده ایــن اســتان درزمینــه
کشــاورزی و دامــداری ظرفیتهــای بســیار بزرگــی داشــته باشــد.
کشــاورزی و دامــداری از گذشــته تاکنــون در بیــن خانوارهــای
ایــام رواج داشــته و نزدیــک بــه  ۶۰درصــد مــردم اســتان از طریق
ایــن دو بخــش امرارمعــاش میکننــد ،آب و هوایــی ییالقــی و
قشــاقی در اســتان باعث شــده دامــداری در اســتان رواج بیشــتری
داشــته باشــد.
هماکنــون اســتان ایــام دارای ســه میلیــون رأس واحــد دامــی
اســت کــه بیــش از دو ونیــم برابــر ظرفیــت مصــرف مــردم اســتان
گوشــت قرمــز و ســفید تولیــد میکننــد ،ایــن ظرفیــت بــزرگ
باعــث شــده بخــش مهمــی از اشــتغال اســتان در ایــن زمینــه
شــکل بگیــرد.
درحالیکــه اســتان  ۵۵۰هزارنفــری بــا مشــکل بیــکاری مواجــه
اســت متأســفانه از ظرفیــت ایــن بخــش بــرای ایجــاد اشــتغال و
رونــق تولیــد در اســتان کمتــر اســتفاده میشــود.
lارزش تولیــدات دامــی اســتان ایــام ســاالنه ۸۰۰
میلیــارد تومــان
وهــاب پیرانــی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ایــام اظهــار داشــت:
اســتان ایــام یکــی از مهمتریــن مناطــق کشــور بــه لحــاظ
دامــداری و پــرورش آبزیــان اســت بهطوریکــه  ۲۵هــزار خانــوار
اســتان در ایــن بخــش امرارمعــاش میکننــد.
وی افــزود :وجــود ظرفیتهــای دامــداری در اســتان ایــام
باعــث شــده کیفیــت محصــوالت تولیدشــده اعــم از گوشــت
قرمــز و دیگــر فرآوردههــای خــام دامــی در اســتان بســیار بــاال
باشــد.
وی عنــوان کــرد :طبــق بررســیهای انجامشــده ارزش ســرمایه
دامــی در اســتان یــک هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومان اســت و ســاالنه
حــدود ۱۷۰هــزار تــن انــواع محصــوالت دامــی بــه ارزش بیــش از
 ۸۰۰میلیــارد تومــان در اســتان تولیــد میشــود.
مــرز مهــران بهتریــن فرصــت بــرای صــادرات محصــوالت دامــی
اســتان اســت ولــی هماکنــون از ایــن ظرفیــت زیــاد اســتفاده
نمیشــود و دیگــر اســتانهای کشــور بهخوبــی از مــرز مهــران
فرآوردههــای خــام دامــی بــه عــراق صــادر میکنندمدیــرکل
دامپزشــکی اســتان ایــام بیــان داشــت :مــرز
مهــران بهتریــن فرصــت بــرای صــادرات
محصــوالت دامــی اســتان اســت ولــی
هماکنــون از ایــن ظرفیــت زیــاد اســتفاده
نمیشــود و دیگــر اســتانهای کشــور
بهخوبــی از مــرز مهــران فرآوردههــای خــام
دامــی بــه عــراق صــادر میکننــد.
پیرانــی بــا اشــاره بــه ســهم انــدک اســتان
ایــام در صــادرات فرآوردههــای دامــی از
مــرز مهــران بــه عــراق ،گفــت :در ســال
گذشــته  ۴۸هــزار تــن انــواع فرآوردههــای
خــام دامــی از مــرز مهــران بــه کشــور عــراق
صادرشــده کــه ســهم بســیار ناچیــزی متعلق
بــه اســتان ایــام بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد :دامپزشــکی اســتان ایــام از آمادگــی کامــل
بــرای همــکاری بــا دیگــر دســتگاههای اجرایــی بــرای رونــق
صــادرات فرآوردههــای دامــی در اســتان برخــوردار اســت.
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ایــام بیــان داشــت :عالوه بــر بحث
صــادرات محصــوالت ،بــا اســتفاده از صنایــع تبدیلــی از ظرفیــت
اســتان در بخــش دامــداری و دامپــروری اســتفاده بیشــتری کــرد.
 l۲۴هــزار تــن گوشــت قرمــز و  ۵۰هــزار تــن
گوشــت ســفید در ایــام تولیــد میشــود
محمدتــراپ میــری رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــام نیــز
اظهــار داشــت :اســتان ایــام در بحــث تولیــد محصــوالت دامــی
یکــی از اســتانهای مســتعد کشــور اســت و ایــن مهــم بــه دلیــل
شــرایط آب و هوایــی و وجــود مراتــع اســت.
اســتان ایــام بــا داشــتن بیــش از دو درصــد جمعیــت دامــی
کشــور و تولیــد حــدود  ۷۰هــزار تــن گوشــت قرمــز و ســفید یکــی
از اســتانهای پیشــرو درزمینــه تولیــدات دامــی اســتوی بیــان
داشــت :هماکنــون اســتان ایــام درزمینــه تولیــد فرآوردههــای
دامــی ازجملــه گوشــت مــرغ و قرمــز یکــی از اســتانهای مهــم
کشــور محســوب میشــود بهطوریکــه ســاالنه  ۵۰هــزار تــن
گوشــت مــرغ و  ۲۵هــزار تــن گوشــت قرمــز طــی ســال در ایــن
اســتان تولیــد میشــود.
وی ادامــه داد :اســتان ایــام بــا داشــتن بیــش از دو درصــد جمعیت
دامــی کشــور و تولیــد حــدود  ۷۰هــزار تــن گوشــت قرمــز و ســفید
یکــی از اســتانهای پیشــرو درزمینــه ی تولیــدات دامــی اســت

کــه ســامت دام در ایــن اســتان بســیار ضــروری اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــام بیــان داشــت :یکــی از مهمتریــن
مشــکالت در حــوزه دام و طیــور تکمیــل زنجیــره تولیــد در اســتان
اســت کــه بایــد واحدهــای کشــتارگاهی در مناطق مختلف بیشــتر
شــود.
lسهم اندک استان ایالم از صادرات مرز مهران
شــعبان فروتــن رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان ایــام هــم اظهــار
داشــت :درحالیکــه مــرز مهــران بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن
ظرفیتهــای اقتصــادی اســتان بــه شــمار م ـیرود ،اســتان ســهم
بســیار اندکــی از صــادرات در ایــن مــرز دارد.
وی عنــوان کــرد :باوجوداینکــه اســتان ایــام دارای ظرفیتهــای
زیــادی در بخــش کشــاورزی ،دامــداری ،تولیــدات محصــوالت
دامــی اســت ولــی متأســفانه ســهم اندکــی در بخــش صــادرات از
مــرز مهــران دارد.
lلــزوم توجــه بــه بســتهبندی و نیازهــای کشــور
عــراق در بحــث صــادرات
علیرضــا رمضانــی از کارشناســان مســائل اقتصــادی اســتان ایــام
نیــز دراینارتبــاط گفــت :در بحــث صــادرات بایــد واحدهــای
تولیــدی اســتان بــه بســتهبندی ،بازاریابــی و نیازهــای کشــور
عــراق توجــه داشــته باشــند.
وی بیــان داشــت :متأســفانه در ایجــاد صنایــع تبدیلــی
در بخــش دامــداری اســتان بــه بحــث صــادرات و نــوع
بســتهبندی محصــوالت توجــه نشــده اســت،
در حالــی همیــن گوشــت قرمــز تولیدشــده در
ایــام در اســتانهای دیگــر بــا بســتهبندی
مناســب صــادر میشــود.
رمضانــی عنــوان کــرد :بحــث صــادرات نیازمنــد
برنامهریــزی مناســب و برنــد ســازی اســت کــه
ایــن مهــم در واحدهــای تولیــدی اســتان کمتــر
توجــه شــده و البتــه نیازمنــد ســرمایهگذاری
اســت.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
تولیــد محصــوالت دامــی در اســتان ایــام
و راهانــدازی واحدهــای تبدیلــی راه صــادرات
فرآوردههــای دامــی اســتان کــه از کیفیــت
باالیــی هــم برخــوردار هســتند ،هموارتــر شــود

