














دبیر جبهه تدبیر 
و توسعه ایران اسالمی
 منطقه جنوب:
منافع ملی
 بر منافع حزبی
 و گروهی 
ارجحیت دارد
و  مجد  دارای  دیرباز  از  الرستان  سرزمین 
عظمت خاصی بوده و به سبب تاریخ پر غوغای 
تاریخی  وقایع  و  کشمکش ها  فارس  خلیج 
زیادی را به خود دیده و شاید به همین علت 
باشد که مردان این خطه متفاوت از نگاه رایج 
زمانه خود به پدیده های سیاسی،اقتصادی و 
اجتماعی می نگرند و این امر سبب شده تا 
ایران اسالمی شاهد حضور مردان بزرگی از 
باشد. این سرزمین در عرصه های مختلف 
از  الری  سیدعبدالحسین  همچون  افرادی 
روحانیون تراز اول نجف و از شاگردان آیت 
الله میرزای شیرازی، مرحوم آیت الله سید 
مهدی  حاج  شهید  اللهی،  آیت  عبدالعلی 
در  الرستان  مردم  نماینده  الری،  نصیری 
مجلس شورای اسالمی و از شهدای فاجعه 
هفت تیر، عبدالواحد موسوی الری، محمد 

حسین نخبه الفقهائی و ... 
امروز به برکت وجود دولت تدبیر و امید آقای 
نجیب زاده فرماندار با تجربه و اعتدالگرای 
گام  بزرگان  راه  ادامه  راستای  در  الرستان 

برداشته است.
سال » اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی « جوانی از خطه الرستان آستین همت 
باال زده تا این بار گفتمان اعتدال و تدبیر را در 
جنوب کشور نهادینه کند . جالل یاسائی فرد 
این روز ها در حالی کار خود را به عنوان دبیر 
مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی آغاز 
کرده که معتقد است، احزاب یکی از ارکان 
دموکراسی است و ارتباط صمیمانه با مردم، 
درک شرایط و پایبندی به حقیقت در مواضع 
عملی از باید های فعالیت حزبی است و بدون 
شک بدون حمایت مردم احزاب محکوم به 

شکستند .



* احزاب بدون حمایت مردمی دوام نخواهند آورد 
دبیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی گفت: این جبهه با 
مشارکت ستاد های مردمی حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده و قصد دارد دولت یازدهم را در 

رسیدن به اهداف خود یاری و با افراط گرایی مقابله کند. 
وی افزود: در زمان انتخابات 120 هزار نفر در استان های مختلف در 
قالب این ستاد فعال بودند و ظرفیت خوبی در سراسر کشور ایجاد شد و 
بنابراین مدیران این جبهه تصمیم گرفتند از این ظرفیت برای یاری رساندن 
به دولت تدبیر و امید با رویکرد خلق حماسه اقتصادی بهره برند. دبیر 
منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی هدف از تشکیل این 
جبهه را مقابله با افراط گرایی در جامعه برشمرد و اظهار داشت: یکی از 
اهداف این جبهه حمایت از مواضع مدبرانه دولت تدبیر و امید است زیرا 
فعاالن این جبهه رفع موانع از مسیر اقتصاد کشور و پیشرفت و رفاه مردم 

را وظیفه خود می دانند. 
ایی که رییس  به وعده  تا زمانی که دولت فعلی  افزود:  فرد  یاسائی 
جمهوری در زمان انتخابات به مردم داده است، پایبند باشد از حمایت 
این جبهه بر خوردار خواهد بود. وی تأکید کرد: این نکته بسیار حائز 
اهمیت است که این حزب معتقد است منافع ملی بر منافع حزبی و 
گروهی ارجحیت دارد و اعتقاد راسخ دارد اگر حزبی این اصل حیاتی را 
رعایت نکند در عمل قواعد بازی را رعایت نکرده و نباید انتظار حمایت 

مردمی را داشته باشد. 
این فعال سیاسی تصریح کرد: این جبهه به دنبال سهم خواهی و امتیاز 
گیری از دولت نیست بلکه می خواهد گفتمان تدبیر و توسعه و رویکرد 
اعتدال گرایانه را در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر 

پایه اعتقاد به اصول انقالب اسالمی ترویج کند. 
یاسائی فرد اظهار داشت: بدون شک احزاب بدون حمایت مردمی دوام 
نخواهند آورد و حمایت مردم در صورتی شامل احزاب خواهد شد که 
آن ها منافع ملی را بر منافع حزبی ترجیح دهند ضمن آنکه حزب قرار 
است یک پدیده اجتماعی و یک پایگاه مطمئن برای تمرکز نیرو ها و 
کانون تحقیق و تفحص اندیشه ها و نظارت بر اداره یک جامعه باشد. 
وی با بیان اینکه ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که 
نیاز مبرمی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد، گفت: برای دستیابی به 
توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز کنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب 

قانونی و قدرتند در جامعه، الزم و ضروری است. 

* احزاب باید ارتباط سیستماتیک با شهروندان داشته 
باشند

مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی اظهار داشت: در 
دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی واال در جوامع هستند و شرط اولیه 
حکومت های دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می باشد. احزاب 
از جمله گسترش مشارکت سیاسی،  متعدد،  با کارکرد های  سیاسی 
مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه پذیری سیاسی، 
می توانند تأثیر به سزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای 
گاهی سیاسی مردم، شهروندان را به  بگذاراند و با کمک به گسترش آ
زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیر گذاری 
بر شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش 

دهند. 
یاسائی فرد در ادامه به لزوم ارتباط احزاب با بدنة جامعه و شهروندان اشاره 
کرد و گفت: حزب سیاسی در درون مفهوم جامعة مدنی و به عنوان 
واسطه میان مردم و حکومت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که 
طی آن، احزاب به مانند جاده ای دو طرفه هستند که از سویی نیاز های 
واقعی جامعه و مطالبات آنان را به حکومت می رسانند و از سویی دیگر 
به حکومت در امر ادارة امور عمومی و سیاسی کشور کمک می کنند 
و می توانند از طرق مختلف از جمله نقد سیاست ها و برنامه های دولت، 

حکومت را در تصمیم گیری های مرتبط با حوزه های مختلف زندگی 
شهروندان، یاری نمایند. 

وی تأکید کرد: احزاب باید ارتباط سیستماتیک با شهروندان داشته باشند 
و بتوانند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب نمایند این اصل مهم مورد 
توجه دفتر مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی قرار گرفته و برای 
ارتباط هر چه بهتر و صمیمانه با مردم برنامه ریزی های الزم انجام شده 

است.

* راه اندازی دفتر جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی در 
6 استان جنوبی

یاسائی فرد به صراحت گفت: معتقدم حزب چه در تشکیل، چه در ادارة 
خود و چه در فعالیت های سیاسی خود، کامأل مردمی ) از پائین به باال ( 

باشد و واقعأ به مقام یک گروه مردمی عمل نمایند. 
وی به تشکیل دفاتر نمایندگی این جبهه در استان های جنوب کشور 
اشاره کرد گفت: جبهه تدبیر و توسعه در تمامی استان های منطقه 
بویراحمد،  و  بلوچستان، کهگیلویه  و  جنوب کشور شامل سیستان 
خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان فعال است و اعضای آنرا منتفذین 
و فعاالن سیاسی و اقتصادی آن استان ها تشکیل می دهند و از مردم 
دعوت می کنم برای حضور در این حزب و کمک به اعتالی سیاسی 
و فرهنگی و اقتصادی جامعه در دفاتر این جبهه حضور یافته و از شرایط 

عضویت اطالع یابند. 
مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه با بیان اینکه یکی از فعالیت های 
گاهی های سیاسی و اقتصادی  این جبهه حرکت در راستای افزایش آ
جامعه است گفت: برای دستیابی به این منظور در نظر داریم به برپایی 
همایش ها و سمینار ها با موضوعات مرتبط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
اقدام کنیم و با بهره گیری از اساتید فن به افزایش سطح اطالعات 
عمومی جامعه بپردازیم. ضمن آنکه با استخراج راهکار های ارائه شده 
در این سمینار ها و جلسات برای حل مشکالت موجود آن ها را از طریق 

دفتر مرکزی تهران به دولت برای بهره برداری ارائه نماید.   
مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه تاکید کرد: از نظر این جبهه، 
اعتدال و تدبیر دو بال پرواز توسعه هستد و آرزوی ن هایی همه ما این 
است که ایران به توسعه پایدار مورد نظر رهبر معظم انقالب دست یابد. 

تالش جبهه برای تعامل میان دولت و مجلس
وی یکی از رویکرد های این جبهه را تالش برای تعامل میان دولت 
و مجلس از طریق گفت و گو با مجمع نمایندگان استان ها به عنوان 
نمایندگان مردم برشمرد و گفت: به منظور این امر بر گزاری سلسله 
نشست هایی با نمایندگان استان های جنوب کشور شامل سیستان و 
بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان 
را در دستور کار خود قرار داده ایم تا عالوه بر استفاده از راهنمایی ها و 
ارشادات این بزرگواران بتوان به تعامل میان دولت و مجلس نیز کمک 
کنیم البته اکنون خوشبختانه نمایندگان و دولت به سمت تعامل بیشتر در 

حرکت هستند. 
یاسائی فرد در پایان خاطر نشان کرد: حمایت از رییس جمهور منتخب و 
دولت ایشان یک وظیفه ملی و میهنی است تا دولت بتواند به اهداف خود 

دست یابد و این وظیفه به دوش همه همفکران ما نیز هست. 
وی در پایان با قدردانی از دکتر احمدی استاندار فارس و سید محمود 
موسوی مشاور عالی استاندار فارس به دلیل به کارگیری نیرو های اعتدال 
گرا در پست های مدیریتی این استان گفت: این حرکت استاندار فارس 
جای تقدیر دارد زیرا تن ها با حرکت در مسیر اعتدال می توان به توسعه 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست یافت و امیدوارم استاندار فارس 
همچنان با بهره گیری از نیرو های نخبه و اعتدال گرا، استان فارس را به 

جایگاه حقیقی خود باز گرداند. 
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خوبی است. در حرکت زندگی، مقطع قرار دادن خیلی خوب است. اگر زندگی همین طور یکنواخت ادامه پیدا 
کند و انسان به مقاطع جدید نرسد، قاعدتًا به فکر نوسازی و نوآوری نخواهد افتاد. مقطع قرار دادن در حرکت 
عمر و مسیر عمر، یکی از فوائدش همین است که انسان میگوید خب، این سال کهنه شد، تمام شد، حاال شد 
سال نو؛ سال نو هم کار نو، فکر نو، همت نو و انگیزه ی نو را قهرًا با خودش همراه میآورد؛ همچنان که رسم است 
بین ما و بین دیگر مردم دنیا که وقتی سالشان نو میشود، لباس ها را نو میکنند، خانه را نو میکنند؛ که خب، بین 
ما خانه تکانی و این ها معمول است؛ دیگران هم ظاهرًا این چیز ها را دارند. پس نوروز یک مقطع جدیدی است.
1390/01/23

فارس شیرازه فرهنگ و تمدن ایران
برای معرفی فارس و شیراز از منظر گردشگری احتیاج نیست حتما ایام نوروز فرا برسد
 چرا که اقلیم چهار فصل فارس در تمام طول سال باعث شده است که
 میزبان مشتاقان سفر و گردشگری باشد.

 اما طبق عادت و رسم دیرین در ویژه نامه نوروز 
به بررسی و معرفی نقاط مختلف استان پرداخته ایم و به جایی
 معرفی کلیشه ای نقاط مختلف شیراز و مجموعه هخامنشی
 با یک روزنامه نگار خوش ذوق همراه گردیده ایم
 تا ما را به داالن تاریخ ببرد و از کشف شکوه فرهنگ و ادب و تمدن پارسی

 لذت برده و شاید افسوس خوریم. 
پای صحبتهای موسس یکی از بهترین موزه های مردم شناسی کشور نشسته ایم
 و در پایان ده نکته کلیدی که به ما ثابت می کند ؛
 چرا باید سفر کنیم؟ را مرور خواهیم نمود.
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یادداشت 
میهمان

طوطی و اسفندیار منفردزاده

نه  بشنوی،  را  ترانه محلی» دختر شیرازی«  هم  بار  دو  اگر 
غمگین می شوی، نه حتی حسی فراتر از معمول وجودت را 
پر می کند. یک جور سر خوشی عادی، یا شاید ولنگاری و 
سبک سرس کودکانه » و البته کمی شیطنت آمیز« در شعر 
و ملودی این ترانه، موج می زند. اما فقط یک ذهن خالق و 
یک استعداد خارق العاده می تواند این ملودی را به یکی از 
حزن آورین موسیقی ها یی که شنیده ای تبدیل کند. موسیقی 

کل« ساخته اسفندیار منفرزاده تکرار همین تم  متن فیلم»داش آ
کوتاه است، آهنگی که بیشتر اوقات تن ها بهانه ام می شود برای 

دیدن این فیلم. 
یافتن این اندوه و پروراندن آن کار هر کسی نیست، اما این همان چیزی 

است که باعث می شو دلت را به شوق یک اتفاق دیگر بلرزاند. نمی دان 
کشف این حس عجیب در این ملودی ساده، در چه لحظه ای از روز، در 
چه روزی از هفته یا چه ماهی از سال اتفاق افتاده است، اما دل من، با هر 
بار شنیدنش به یاد تمام بعد از ظهر هایی می افتد که تصادفأ پاییزی بود، به 

حادثه جمعه. 
در این فیلم شهر شیراز، تیره وخاکستری است، زیر بازارچه، خانه اعیانی 
کل که قرا بودمحل عیش  باپنجره های مشبک، آن پاتوق همیشگی داش آ
دلم  همیشه  که  زنی  وچهره  بود،  تر  غمگین  جا  همه  از  باشداما  وطرب 
بیشتربرای اومی سوخت تاقهرمان قصه. زنی که در فیلم»کیمیایی« بود، ولی 
کل هم عاشق تر بود، فقط طوطی  در قصه» هدایت« نبود و انگار از داش آ
نداشت تا پس از او قصه عشقش را واگویه کند. شیراز همیشه مرا به یاد دو 
کل و دوستی که شیرازی بود، و  چیز می اندازد ؛ملودی غمگین فیلم داش آ

قول داده بود که در اردیبهشت با هم به شیراز برویم. 
اردیبهشت سال هزار و سیصد و چندش را نمی دانم، فقط می دانم که در 
تمام اردیبهشت ها یی که به شیراز نرفتیم، به موسیقی شگفت انگیز اسفندیار 
کل عاشق  منفردزاده فکر می کنم، و زنی که طوطی نداشت. اما از داش آ

تر بود. 

نیلوفر الری پور کامبیز درم بخش

ریشه ها یش محکم و استوار

»ایزد مهر« اولین پیام آور آریای ها در شب یلدا متولد شد. یعنی درست 
زمانی که طبیعت در خواب بود و همه جا با برف پوشیده شده بود. تن ها 
شاهد تولد»ایزدمهر«درخت سرو بود که در تمام طول سال سبز و بیدار 
است. از این زمان به بعد و به همین خاطر، درخت سرو در آیین آریایی ها 
مقدس شد. تا آنجا که در سنگ نگاره های تخت جمشید هم جا به 

جا نقش درخت سرو را می بینیم. 
چند هزار سال بعد درخت سروری در کاشمر توسط زرتشت 
کاشته شد که قدمت این درخت طبق روایت تاریخ نیشابوری 
به سه هزار سال می رسد. زمانی که» المعتصم« خلیفه اعراب 
گاهی پیدا کرد، فورأ دستور قطع  در بغداد از وجود این سرو آ
درخت را داد. او سرو را یک نماد زرتشتی می دانست. درخت 

بریده بار پانصد قاطر شد و به تونخانه بغداد فرستاده شد. 
تونخانه در حقیقت جایی است که در آن برای گرم کردن آب 
ایرانی ها  از  تعدادی  فاصله  این  در  می سوزانند.  چوب  حمام 
شاخه های درخت سرو را با خودشان به هند بردند و آن ها را در 
زمینی که نامش را زمین کاشمر گذاشتند، کاشتند تا نشانه های 
فرهنگ گذشته شان را دوباره زنده کنند. این شهر که کاشمر نام 

داشت، بعد ها در اروپا به کشمیر معروف شد. 
شهرت این منطقه هم بیشتر مربوط به پارچه ها ی ترمه کاشمری بود که با نقش 
درخت سرو بافته می شد. این نقش روی پارچه های ترمه در ابتدا به صورت سرو 
راست قامت بود، ولی به تدریج در اثر توفان و حوادث تاریخی که بر قوم آریایی 
گذشت، درخت سرو، سر خم می کند و نقشش روی پارچه ها به صورت بته جقه 
ظاهر می شود. این پارچه ها هم اکنون در همه جای دنیا به نقش بته جقه معروف 

است. 
درست است که درخت سروری در این نقش سرخم کرده ولی ریشه ها یش محکم 
و استوار در دل خاک است. نظیر این سرو را امروزه در ابرقو می بینیم که هزار ساله 

است و مردم هر ساله مراسم نیایش این سرو را جشن می گیرند. 

بچه که بودم اسفند برام یه حال و هوای دیگه ای داشت، اصال« بوی عید می اومد نمی دونم دقیقا« بوی چی بود ولی یه 
بویی بود که فقط مال عید بود، حاجی فیروز قشنگ تر می خوند، درخت ها یه جور دیگه ای

بهاری می شدن، انقدر ذوِق لباس های تازۀ عیدمون رو داشتیم که شب ها با لباس های عیدمون می خوابیدیم، واسه 
عیدی ها یی که می گرفتیم از یه ماِه قبل برنامه ریزی می کردیم، چهارشنبه سوری که دیگه نگو، آتیش بازی اصال« 
خانوادگی بود اون موقع ها نه ترقه ای بود و نه صدای انفجاری در کار بود فقط مردم گله به گله آتیش روشن می کردن 
و از روی آتیش می پریدن تا بیماری های سال کهنه رو به آتیش ِبدن و گرمی و سرخی رو از آتیش بگیرن و سال نو رو 

با شادی و سالمتی آغاز کنن. توی خیابون هلهله ای می شد که بیا و ببین. 
چادر سر می کردیم و می رفتیم قاشق زنی، یادمه یه بار مامانم چند تا بچه ای رو که اومده بودن در خونۀ ما قاشق زنی 
اوردشون تو خونه و ضبط روشن کرد و گفت که باید برقصن تا شکالت بهشون بده.... چه خوش گذشت اون شب 

رقصیدیم و خندیدیم و...
شاید چون نگاهم به دنیا نگاه کودکانه ای بود انقدر حال و هوای قبل تر ها برام متفاوت تر و جذاب ترند!

امید مسعودی

نوستالوژی نوروز

شمـاره سه
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یادداشت 
میهمان

تفریحات 
اصوأل شیرازی ها در کنار تفریحاتشان اندکی 
هم کار می کنند. کافی است یک خانواده 
نگون  سبزه  دست  کف  اندازه  به  شیرازی 
بخت را روی زمین پیدا کند، چند لحظه بعد 
آن  روی  که  خوشحالی  انسان های  تصویر 
سبزه پتو پهن کرده اند و به صرف نیمرو و 
گاز پیک نیکی و کاهو سرکه دور هم جمع 
شده اندواینا، دیدنی است. چی؟ تفریحات 

ناسالم، عمرأ! 
ورزش ها 

ورزش چون میانه ای با تفریحات سالم ندارد، 
اصوأل در شیراز خیلی مقوله جذابی نیست. 
جذاب  و  مشهورترین  پیروانی  غالمحسین 
او  چندکه  هر  است،  شیرازی  چهره  ترین 
هم با استعداد فوق العاده ای که در زمینه بر 
شمردن امکانات نداشته باشگاهش داشت، 
بیشتر به نماینده اداره حمایت از ضعفا شبیه 
با  ورزش  حرکات  اصوأل   ! ورزشکار  تا  بود 
انگشت، گردن، مچ و کمر بیشتر در شیراز 

طرفدار دارد. 
دانشگاه ها 

پر  دانشجویان  پرورش  در  شیراز  دانشگاه 
حوصله شهرت زیادی دارد. اصوأل این که 
این  در  لیسانس  دوره  گذراندن  برای  شما 

دانشگاه به هشت سال زمان مفید نیاز دارید، 
به علم  این دانشگاه  از اساتید  چون بعضی 
استاتیک ) نگه داری اشیای به صورت معلق( 
عالقه خاصی دارن و معتقدند دانشجو باید آن 
قدر در دانشگاه بماند تا استخوانش محکم 
شود. خوابگاه های بزرگ مفتح و دستغیب 
دانشجوی  هزار  چهار  سه  دادن  جای  با 
حوصله مند در خود توانسته اند رکورد بیشتر 
پرورش عالف کشور را به خود اختصاص 
دهند. البته با توجه به قرار گرفتن مجموعه 
خوابگاهی- آموزشی دانشگاه شیراز و علوم 
این  کنترل  بازارچه  مجاورت  در  پزشکی 
جماعت در فصل بهار فقط از دست نیرو های 
ماوراءالطبیعه بر می آید، چون هورمون های 
مربوط به این ماجرا بدجوری با بوی گل و 
باقی  کأل  و  نزدیکی  احساس  ریحان  عطر 

ماجرا پیدا می کند ! 
شعرا 

در رابطه با اهل صفا بودن سعدی و دخترش 
هم  حافظ  است.  زبان  بر  حکایت ها  که 
با توجه به مسائل مطروحه در اشعارش  که 
اهل فن است،  مشخص است که حسابی 
یک خواجوی کرمانی اهل فن نبوده که به 
همین دلیل او را در خارج از شهر و باالی کوه 
دفن کرده اند تا ما یه عبرتئ غیر اهل فن شود 

! اصوأل آدم وقتی جماعت قلیان کش و چای 
دار جلینگ خور و فالوده سرکش مقیم قهوه 
خانه حافظیه را می بیند و یا اقشار پول انداز در 
حوض ماهی سعدیه را، کلی احساس می کند 
که مکتب فن گران حافظ و سعدی چقدر در 

امتداد زمان ادامه یافته است ! 
لهجه

اما  نکنید،  لهجه شوخی  با  اند  گفته  ما  به 
نمی دانند که لهجه شیرازی های خونگرم و 
مهربان جوری است که وقتی با آدم حرف 
با  می کنند  احساس  خود  به  خود  می زنند 
شما شوخی می کنند. اصوأل اگر در فارسی 
معمولی ادای یک کلمه در یک صدم ثانیه 
طول می کشد، در فارسی کاکو های شیراز 
تا  همان کلمه دو سه دقیقه طول می کشد 
تلفظ شود. غالمحسین پیروانی مظهر لهجه 
شیرازی جنوب شهری و افشین پیروانی مظهر 

لهجه شیرازی شمال شهری است! 
سوغاتی ها 

کلوچه مسقطی، عرق شاطره و بیدمشک، 
تخت جمشید، سد تنگ سرخ، امید نوروزی، 
بستنی روبه روی زندان، فلکه گاز و...)...( 

اغراق نیست اگر بگویم از وقتی یادم است، عاشق تعطیالت 
نوروز بودم و تن ها چیزی که چرا ما درخت کاخ نداریم و یا 
چرا لحظه تحویل سال برف نمی آید!)البته بعد ها حل پیک 
یا  تعطیالت  برایمان  اضافه شد(.  این فهرست  به  شادی هم 
حداقل پیشواز تعطیالت از دی ماه شروع می شد؛ وقتی که من 
و خواهرم را می بردند خرید لباس و کفش عید تا به قول پدرم 
گرفتار شلوغی اسفند ماه نشویم و به قول مادرم با خیال راحت 
برای امتحانات ثلث دوم درس بخوانیم. بعد نوبت بهمن بود، 

نقاشی از بهمن شروع می شد. 
نردبان  شدن  بسته  و  باز  صدای  بهمن  از  ام  خاطره  بهترین 
آلومینیومی، بوی رنگ و خش خش روکش های پالستیکی 
روی موکت ها است. بعد نوبت شمارش معکوس یعنی اسفند 
می رسید. شمارش معکوس برای: اتمام خانه تکانی و خریدها، 
خیس کردن عدس برای سبزه، دادن امتحانات ثلث دوم و 
گرفتن کارنامه، پختن شیرینی عید، فرستادن کارت های تبریک 
و از همه مهم تر خرید مهمات الزم برای چهارشنبه سوری ) 
کبریت خارجی و صندوق میوه گرفته تا فشفشه و چاشنی و.( 

و آب بندی دارت ها . 

 دو روز آخر اسفند، مهم ترین کار ها یعنی خرید سنبل و ماهی 
گلی، رنگ کردن تخم مرغ ها و در نهایت، چیدن سفره هفت 
سین و گذاشتن کادو ها سر سفره انجام می شد و بعد همگی 
سر سفره هفت سین می نشستیم و در حالی که » یا مقلب 
القلوب...« می خواندیم، به تیک تاک ساعت تلویزیون گوش 
می کردیم و منتظر صدای شلیک توپ سال تحویل می شدیم. 
اما به محض این که سال تحویل می شد، انگار سرعت گذر 
زمان دو برابر می شد. تا چشم به هم می گذاشتیم، تعطیالت 
پیدا  را  تمام می شد و دوباره همه چیز روند عادی خودش 

می کرد. 
 شاید بپرسید چرا همه این ها را تعریف کردم. برای این که 
هنوزم که هنوزه از شب یلدا چشم به راه لحظه تحویل سال 
هستم. برای این که هنوزم تا به خودم می آیم، اول فروردین است 
و تعطیالت تمام شده برای این که هیچی مثل باران های آخر 
اسفند که شیشه های شسته رو لک می کند یا آش سیزده به در، 
خوشحالم نمی کند. شاید هم برای این که برایم سخت است 
که بگویم علی رغم همه لحظات شادی آورش، برای بعضی ها 

عید نوروز خسته کننده و استرس آور است. 
شاید باورش سخت باشد، اما واقعیت این است که همه از 
عید نوروز لذت نمی برند و چشم به راهش نیستند. از جمله 
کسانی که برای خرید شب عید به ویژه برای بچه ها یشان 
یا برای تدارک یک سفره دو سه روزه به خارج از شهر توان 
مالی کافی ندارند، یا برای آن عده ای که هیچ برنامه ای برای 

گذراندن تعطیالت ندارند و حوصله دید و بازدید عید را هم 
ندارند، این تعطیالت دو هفته ای می تواند یک کابوس باشد. 
برای آن هایی که هزار و یک مشکل خانوادگی دارند و در طول 
سال سعی می کنند با اضافه کاری و سر گرم شدن به درس 
و مشق، خودشان را از خانواده دور کنند این کنار هم بودن 
می تواند استرس زا باشد. برای کسانی که سطح توقع باالیی 
دارن و همه چیز را در حد اعال می خواهند و از غذا و رخت و 
لباس گرفته تا شرایط مسافرت باید همه چیزشان پنج ستاره باشد 
نوروز اصأل دلچسب نیست. در نهایت، این دو هفته با هم بودن، 
لذت بردن از زیبایی های طبیعت و آماده شدن برای یک سال 

جدید، تبدیل می شود به لحظه شماری برای اتمام تعطیالت. 
 در این پرونده و به مناسبت نزدیک شدن سال نو، مناسب دیدیم 
تا ضمن مطرح کردن بعضی از مشکالتی که نوش تعطیالت را 
به نیش تبدیل می کنند، با ارائه پیشنهاد ها و راه حل های ساده، 
دوباره شور و شوق آمدن نوروز را به وجود همگی شما » به 
ویژه آن دسته از کسانی که از حاال دچار استرس شده اند« 
برگردانیم. با این امید که سال 1394 سالی پر از امید، شادی، 
سالمتی و موفقیت برای همه شما باشد، از صمیم قلب همرا 
القلوب و  یا مقلب  بر می داریم:  به دعا  شما عزیزان دست 
االبصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول 

حالنا الی احسن الحال 

تیمور قاسمی

دردسر تعطیالت

جالل سعیدی

شیراز شناسی پیشرفته
 با طعم بهار نارنج
شیراز و می گن نازه

 با اون آفتاب جنگیش



عطا شعبانی راد

آدمی اما به امید زنده است

و  کهنه  سال  پایانی  ایام  در  که  نباشد  مناسب  شاید 
خوشامدگویی به روز نو از غم ها، رنج ها و سیاهی ها سخن 
گفت، هم از این رو و به جهت آن که همیشه خوبی ها و 
زیبائی ها نیستند که در ذهن ماندنی میشوند، سربسته میگویم 
آنچه از 93 در ذهن من ماند دنائت، وحشیگیری و حیوانیتی 
بود که دوباره از پس قرون سر برآورد و هزاران انسان را در 

کشور های منطقه دچار رنج و درد و آوارگی کرد. 
آدمی اما به امید زنده است و از قضای روزگار ماهی فروش 
محله ما که گویا چندان اخبار نمی خواند و نمی بیند، هر 
سال خیلی زودتر از رخت بربستن سرما، سر و کله اش در 
محل پیدا میشود و بساط تنگ های بلورین ماهی قرمز پهن 
میکند و گاهی نیز حاجی نوروزی کاسبی او را گرم می کند 
و به هیئت تلخکان وطنی از ارباب گذر خنده می ستاند و 
شل کردن سر جیب، و جالب این که ایرانی جماعت در هر 
شرایطی از تک و تای عیدی و عیدانه و بهارانه نمی افتد حتی 

اگر اردیبهشتی سخت در پی ولخرجی فرودین باشد. 
روز نو اما برای من بیش از ماهی قرمز و بوی عود و خنکای 
منحصر به فرد هوا با شور و شوق مردمان در کوی و بازار 
به جای کسی بودن راستش در ذهن من  معنا می گیرد. 
نمی گنجد اما برخی بزرگان اندیشه و قلم برایم بسیار قابل 
احترام هستند که پروفسور انواری و استاد مجتهدی و عالمه 
جعفری را میتوانم در این فهرست برجسته کنم و صد البته 
داشتن عکسی با این سه بزرگوار برایم فخری غیرقابل انکار 
است. در میان طعم ها کباب بناب اصل را بی نظیر میدانم و 
البته ماهی با سبزی پلو و گوجه سبز نیز نباید مورد کم لطفی 
قرار بگیرند که سهم بی بدیلی در خدمت به اهل اطعمه 

دارند. 
برای سال نو آرزوی صلح دارم و از ذات باریتعالی میخواهم 
که به حق فاطمه زهرا)س( و آبرومندان درگاه احدیتش، 
ملت های جهان از هر رنگ و قوم و مذهب بار دیگر زیستی 
انسانی را کنار یکدیگر تجربه کنند و مذاهب حرمت هم 
پاس بدارند و همگان از رحمت واسعه الهی بهره مند شوند. 

سید محمد امین جعفری

بهاریه 

تو داری می رسی از راه
روز ها زودتر از هم می گذرند

اینهمه دشواری 
اینهمه دشمنی را از خود می گذرانند

بی آنکه بیمی برای تمام شدن داشته باشند
می رسی 

که روبراه کنی
راه راه اینهمه رو سیاهی را

می دانم
بهار که باشی، 
خسته می شوی

وقتی ببینی روز ها هنوز دیروزند و هر چه می آیند، 
باز هم بجای امروز

باز هم بجای فردا
دیروز های کهنه می آورند 

و رنگ از روز های تازه می پرانند
همین شوق رسیدن توست
که روز ها رود می شوند

راه می افتند
و ماهی ها را 

به ستاره ها می رسانند
ماهی ها عاشق می شوند 

دست به دست هم می دهند
از ُتنگ ها به تنگ می آیند

و از ذهن حوض ها 
پر می کشند

ماهی ها سرخ می میرند
اما رودخانه ها را به هر کجا که بخواهند، 

می کشانند

فرزاد وثوقی

به یاد بهار افتادن کار آسانی نیست

*اشک در چشمانش حلقه زده بود. شاید خود را در عالم 
رویا می دید. کلید را گرفت درخانه اش را باز کرد و گفت، 
اینجا خانه من است. مرد عصا بدست را می گویم. جوان 
بود، اما خیلی پیر شده بود. مثل این مرد که زنی از جنس 
فوالد آبدیده حمایتش می کرد بسیار نادر است. کجا وچطور 

می توان این مناظر را دید و از یاد برد. 
دو سه سال پیش بود که برای دریافت خانه ثبت نام کرده 
بود. جمعی از خیرین برای تحقق این وعده هم پیمان شده 
بودند و باالخره در آبان ماه 1393 کلید را گرفت و با همسر 

وسه فرزندش به خانه رفت. 
او از بیماری »ام اس «در رنج است. چند سالی است با 
حقوق اندک از کار افتادگی روزگار می گذراند. دنیا شرایط 
را برایش تنگ کرده اما نعمت خانه دارد شدن روحی تازه 
در وجودش دمیده بود. اشک در چشمانمان حلقه بست، 
اما خجالت کشیدیم گریه کنیم. فقط به لبخندی بسنده 

کردیم. لبخندی به شادی تمامی سال 93. 
*به یاد بهار افتادن کار آسانی نیست، باید از سردی و سختی 
زمستان بگذری، رنگ زمستان به واسطه برف به ظاهر سفید 
است، اما دست وصورت ادم ها را سرخ می کند. گاهی 
بدون کفش بودن آن کودک یتیم را به رخش می کشد و 
انگشتانش را می خشکاند. گاهی سقف خانه ای را ویران 
می کند تا سنگینی برف را احساس کنی. و آن زمان که 
اجاق  تکه چوب  آخرین  از خاموش شدن  فقر  کودک 

کوچکش نمی هراسد، می فهمم که بهار نزدیک است. 
*جای آدم های بزرگ بودن کار آسانی نیست. خیلی باید 
جرات داشته باشی احساس کنی به جایشان باشی. مثال 
دوست داشته باشی امیر کبیر باشی. بدون آنکه بدانی باید 
شاهرگ خود را گرو بگذاری. دوست داشته باشی ماندال 
باشی بدون آنکه بدانی باید بیست سی سال در زندان بمانی. 
یا دوست داشته باشی جهان پهلوان باشی بدون انکه بدانی 

چند تا دشمن داری. 
 *فکر می کنم بهترین طعم زندگی، طعم شیرین دوستی 
است که همتایی ندارد. همچنین مهر بانی وعشق، سالمتی 
واعتماد به نفس سه چیز بهتر از پول هستند. آنچه با هیچ 

قیمتی خریدنی نیست. 
باید در کنار یک آدم  *البته هیچ وقت احساس نکردم 
معروف بایستم و عکس یادگاری بگیریم. چون احساس 

نیاز نکردم باید در کنار انسانی بایستم تا دیده شوم. 
*برای سال 1394 آرزو می کنم رسانه ها خبری در مورد 
اختالس منتشر نکنند. نه اینکه آنان مانع انتشار شوند. آرزو 
دارم مسوولین کشور به آن رشد وبالندگی برسند که خزانه 
کشور ارثیه پدریشان نیست. بیت المال است. حق الناس 
است. چه بسا میلیون ها انسان هموطن من گرسنه، بیکار، 
بی هدف در گوشه ای بی نام در انتظار کرم دولت مردان ما 
هستند. در پیش نگاه یار شرمنده نباشیم. فقری که اهالیش 
همیشه در خط مقدم جانشان را برای حکومت بدون دریغ 

هدیه کردند. 

یادداشت 
میهمان
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طبیعت که متولد می شود، جهان که جان تازه میگیرد و کره خاکی که روحی تازه به دست می آورد، 
با خود گمان می برم که این زندگی همان تئاتر خودمان نیست...آغازی دوباره بر یک اجرا...اجرایی 
که میدانی پایانی دارد که خداحافظ و سالم رسم دیرینه دنیای فانی است...بهار که می آید، دنیا که 
عاشقی میکند، با خود میگویم این زندگی تا چه حد همسان همان تئاتر خودمان است...نقش آفرینی ها 

یی می آیند...
برای من هم روشن شود که تئاتر زندگی است یا زندگی تئاتر...برگ ها یی ؟ ؟ میپوشند و نقشی تازه آغاز 
می شود...طبیعت موسیقی...می نوازد و من دلم تنگ می شود. برای برگ هایی که تا همین زمستان 
بوده اند و حاال دیگر نیستند...یاد باد آن هنرمندانی که رفتند و شاد باد سال 94 برای همه ایرانیان...

شاید در این بهار

مهدی سوداگران 
 دبیر اجرایی

یاد باد آن هنرمندانی که رفتند

یادداشت 
بهاریه

راضیه عابدینی
دبیر تحریریه

در روز های آخر اسفند بهار من، نه این بهار
محمد محسنی

سر دبیر

اسفند که به روز های آخرش رسید، باورم شد 
که تن ها چیزی که یک لحظه هم درنگ 
تو  از غم و شادی من و  ندارد، و بی خیال 
می گذرد.... زمان است...روز ها پایان اسفند 
همیشه تلنگری است برای من که نمی دانم 
چرا هر سال، هزار تصمیم می گیرم که آدم 
دیگری شوم و نمی دانم این آدم دیگر باید چه 
کند که بتواند در اسفند سال بعد، سرش را باال 
بگیرد و از این عبور شتاب زده زمان...پریشان 

نباشد. 
دنیای  در  می شوم  غرق  عجیب  روز ها  این 
خاطراتم و انگار تصویر این همه عید و خانه 
تکانی و لحظه سال تحویل، می آید می نشیند 
رو به روی تمام خستگی ها یم. من نه دلی را 
شکستم و نه لحظه ای از دلم غافل شدم...ولی 
روز های آخر اسفند.... ؟ دل به دریا بزن و با 
خودت روراست باش...و به قلب ها یی که 

شاید، شاید......
اما این شاید ها که نمی دانم چرا درست در 
می لرزاند...و  را  دلم  سال،  هر  اسفند  اواخر 
مجبورم می کند آرزو کنم سال دیگر...اسفند 
باشد  تر  آرام  دلم  و  نباشد  دیگر....شایدی 
از همه اسفند ها یی که رفته و هیچ گاه باز 

نمی گردد.... 
جدی  زیاد  را  سال  آخر  رنجموره های  این 
که  سال  آخر  همیشه  راستش  نگیرید.... 
می شود، باید نگران ویژه برنامه ها و شماره های 
نوروزی باشیم...هماهنگی ها ...مصاحبه ها 
تحویل  بهارانه...دعای  ...یادداشت های 
آور...قرارها...باز  مرگ  سال...ترافیک 

خواست شدن ها ...
پاسخ ها دادن به سوال ها یی از جنس: »چرا در 
گنجه بازه ؟«، »چرا فالنی صداش گرفته؟«، 
» یادداشت بهاریه چی شد ؟«، »چرا تلفنش 
خاموشه ؟« و صدای زنگ تلفن و صدای 

زنگ تلفن و صدای زنگ تلفن. 
همین است که شب های سال نو برایم کمی 
شروع  همه  از  زودتر  است...کمی  متفاوت 

می شود...و ادامه دارد...و ادامه دارد...
از همه مهم تر این که ضبط می شود، ثبت 
می شود، باقی می ماند تا مثال پنج سال بعد 
که پای رادیو نشسته ام یا شبکه های تلویزیون 
را عوض می کنم، ناگهان آهنگی، تصویری، 
یا ترانه ای مرا ببرد به آن روز های آخر اسفند که 
در حال ضبطش بودیم و چقدر هیجان داشتیم، 
بی آن که حواسمان باشد این عید هم می آید و 

می رود مثل تمام عید های قبل...
یا یک روز که از قضا مشغول گردگیری ام، 
چشمم به مجله ای بیفتد که مثال نوروز چند 
سال پیش منتشر شده و بهاریه اش را نوشته 
ام...یا تصویری از فالن عزیز که چند سال 
و  بود  زیبا  و  بود  پیش شاخه طوبی که شاد 
خاطره شد و رفت تا کم رنگ شود، مثل تمام 

خاطراتی که عطر خاص خودشان را دارند. 
در روز های آخر اسفند، خاطره ها خواستنی 
تر می شوند...نه این که دلت را نلرزاند، نه این 
که بغضت را نشکنن، فقط چیزی از جنس 
حسرتی شیرین با خود دارن که تحملشان را 

ساده تر می کند. 
شده...در  منتشر  هوا  در  که  غریب  چیزی 
آسمان مردد...در همهمه حراجی های حاشیه 
می وزد  زده  سر  که  نسیمی  ...در  خیابان، 
و می چرخد البه الی خاطراتی که دوست 

نداری فراموششان کنی. 
فقط کافی است عود روشن کنی و چشم ها 

یت را ببندی و نفس عمیق بکشی. 
جناب سال هزار و سیصد و نود و چهار.... 
دوست  خاطره های  از  باش  سرشار  لطفا 

داشتنی.... همین برای ما کافی است. 

دلم روزی بهاری می خواهد؛باز شدن درکوچک وقدیمی یک حیاط بزرگ 
وقشنگ؛باغچه ای مملوازدرخت های پر شکوفه گیالس وآلبالو، پرنده ای که 
پرپر می زندروی درخت گردو و حوض کوچکی که توی دل آبی اش موج 

می اندازد رنگ برگ های سبز و درشت درخت خرمالو. 
دلم اتاقی برای نوشتن می خواهد، چهار دیواری ساکت و روشن، تزیین شده با 
پشتی های قشنگ مخملین یا چه می دانم بالنکی ساده و خودمانی، غرق شدن 

در تن هایی شگرف، نشستن در بی خبری و بی کاری. 
دلم اصأل رخت خواب های تمیز و گل دار پهن شده می خواهد، زیر آفتاب کم 
رمق و پرسایه، در هوای خوش ظهری بهاری که نم نمک می رود که سرد شود. 
دلم کاغذ و قلم می خواهد، نه این طور نشستن و قوز کردن پشت میز و صفحه 
مجازی، دلم میز کوچکی می خواهد از چوب خوب آلبالو که آرنجم را روی 
شانه اش تکیه کنم و بگذارم که چاه خیال ببلعدم و ببردم به سرزمین های دور 

و قدیمی. 
دلم صدای در می خواهد، صدای دری که کلون ودر کوب، صدای درپشتی 
قشنگ چوبی که باز شدنش طول می کشد و قرچ قرچ صدا می دهد و کسی از 
پشتش سرک می کشد که برایم نوبرانه بیاورد، دلم تق تق سالم علیک شانه به سر 
را می خواهد به درختی که تازه از خواب زمستانی بیدار شده و البته جواب سالم 

کوه های دور و پر از برف و هوای خوش و پاکش را. 
دلم کفش های نوی عیدی می خواهد، که روغن خورده و سفت و تمیز پای ایوان 
جفت شده باشد. دلم پیراهن دست دوز و یقه آهاردار و گل چارقد پیرزنان خوش 
ذوق را می خواهد که پای ایوان مربا و شربت بهار نارنج می پزند و سمنو و شله زرد 

و هی صدایت می کنند که آرزو کنی و هم بزنی. 
دلم بهار می خواهد، منت ها نه این بهار پردود و ماشین، نه آن دریا کنار های 

خاکستری و پر آدمیزاد و نه آن باغ های شلوغ و ناتمیز و پر از قیل و قال را. 
دلم آرامشی می خواهد، سکوتی، بی صدایی و بی حرفی را یا چه می دانم صدای 
ریز ریز خنده محجوب عزیزی و صدای گرامافون عتیقه ای که می خواند و 

خش می اندازد بوی خوش فروردین را. 
دلم  نیست.  اگر زحمتی  بکشم،  به عقب  سال  را 6  ساعتم  می خواهد  دلم 
می خواهد من را در بهار همان سالی بیدار کنند که فهمیدم در نخاع توموری دارم 

که سال ها درگیرش باشم و بجنگم. 
ظهر بهاری 8 سال پیش، نه و نه کم، همان وقت که زنی بی خبر از وضع دل من 
شعر می نوشت و همه نوک پا نوک پا می رفتند که خاطرش را نیازارند. لطفأ من 
را سر ساعت بیدار کنید، یا چه می دانم دیگر بگذارید یک دل سیر بخوابم که 

رویای آن عزیز نزدیک اما دور را ببینم. 



یادداشت 

سردبیر

بازگشت امید به رسانه و هنر
کودکـی مـن در میـان کتاب های قفسـه پدر گذشـت؛ حسـین وارث آدم، پدر مـادر ما متهمیم، 
کویـر و... شـاید اولیـن بـار ۱۱-۱۲سـاله بـودم کـه کتاب هـای فـوق را خوانـدم بـا امضا کسـی 
کـه امـروز سـکاندار هدایـت اسـتان فارس اسـت و دهه ۵۰ایـن کتاب هـا را پدر هدیـه داده بود. 
امـا بـدون شـک همانگونـه کـه سـیدمحمداحمدی جـوان و انقالبی در کـوران شـور انقالبی و 
سـپس جنـگ پختـه شـده بـود، مـن نوجـوان نیز بـا عبـور از شـور دوم خرداد بـه جوانی رسـیده 
بـودم. تـورق روزنامه هـای مـوج نـو مطبوعـات دهـه هفتـاد در طبقـه دو منـزل دایـی بازنشسـته 
ام،از سـرگرمی های دوران دبیرسـتانم بـود. سـالم، جهـان اسـالم و بعد هـا جامعـه و نشـاط و 
خـرداد و آشـنایی بـا واژگان جدیـد و مـدرن روزنامـه نـگاری مـرا آشـنا کـرد. همـان روز هـا که 
محمدقوچانی هـا بـا عصرمـا و عصـرآزادگان مشـق روزنامـه نـگاری می نمودنـد مـن نوجـوان 
)سـال های ۷۷-۷۸( در انتظـار رسـیدن نشـریات از تهـران جلـو دکه هـا پـول تـو جیبـی تومـن 

تومـن خـود را شـمارش می کـردم.
آری نسـل سـوم انقالب در چنین فضای رشـد کرد و بالغ شـد، متفاوت تر از نسـل قبل و قطعا 
بعـد خـود. دوران گـذار از سـنت بـه تجـدد نسـل من میـان رسـانه های جدیـد و قدیم بـه دنبال 
اثرگـذاری بـر جامعـه خـود بـود. روزنامـه نگاری مدرن گامی شـد به سـوی توسـعه، فضـای باز 
اواخـر دهـه هفتـاد بـا ایـده آل هـای ما گـره خورد. سـر بـر آوردن تفکـر عدالت طلبی در شـعار 
و پوپولیـس در عمـل شـاید نـگاه نسـل جدیـد را بـه پیرامـون دچـار تغییـر کـرد، کسـی کـه از 
فرودسـتی بـه سـمت فرادسـتی شـدن با شـتاب بـه پیش می تاخـت و با کاپشـن معروفـش آمد و 

بـا کت و شـلوار تجـدد رفت!
آنچـه بـر جـای گذاشـت فرسـنگ ها با چیـزی که وعـده داده بـود فاصله داشـت، حـال بعد از 
یـک سـال و نیـم از پایـان آن کابـوس رفـاه طلبـی شـعاری بـاز شـاهد تولـد مجالت و نشـریات 
رنگارنگ و متنوع سیاسـی، اجتماعی، هنری و اقتصادی هسـتیم. انگار شـعار اعتدال در روش 
همـزاد واقعگرایی غیر خیال شـده اسـت. در کوران ۸-۹سـال عدالت طلبـی و مهرورزی چیزی 
کـه بـر جـای مانـد از دولت پاکدسـتان در کنار آشـنایی بدنه بـا اقتصاد و بیماری هلنـدی و تورم 
چیـزی بیـش از آن بـود. رجـوع و بازگشـت جامعـه بـه اعتـدال و واقعگرایـی، بازگشـت اخالق 
و تدبیـر بـه سیاسـت و امیـد بـه هنـر و رسـانه هـا. بـدون شـک مطبوعات مسـتقل و رسـانه های 
حقیقـی در ایـن دوران نقـش خـود در توسـعه و پیشـرفت را بازیافتـه انـد، انتشـار مجلـه شـاخه 
طوبـی تالشـی اسـت بـرای که بخشـی از ایـن دغدغه منـدان منافـع ملی برای توسـعه اسـتان در 
پیـش گرفتـه انـد، کـه از بهـار ۱3۸۵در کنـار بانوی خـوش ذوق و سـیدی کوتاه قامـت اما بلند 
نظـر در پرتـو مدیـری بـا تجربه و دیسـیپلین کار خود را آغـز و در دوره جدید انتشـار با رویکرد و 
قالبـی متفـاوت مشـق روزنامه نـگاری می کنیم. بدون شـک بازگردانـدن غول توهم، پوپولیسـم 
و عـوام گرایـی بـه چـراغ جـادوی جـادوی سیاسـت در ایـران امروز دشـواری های خـاص خود 
را دارد. امـا بـا نـگاه بـه تجربـه طی شـده تـالش داریـم گامی هرچنـد کوتـاه و مداوم برداشـته، 
بـه دور از هیاهو هـای افـراط و تفریـط ایـن روزگار روزنامه نگاری متعهدانه و مسـوولیت شناسـه 

را ادامـه دهیم.
مشـی مـا اعتـدال و تفکرمان اصالح گری اسـت، وظیفـه خود می دانیم در حراسـت و حفاظت 
از نهـال نوپـای اعتدال کوشـا باشـیم، تـالش برای اصالح و توسـعه را به هر قیمـت بودن ترجیح 

میدهیـم، دسـتان دغدغـه منـدان و اهل قلم و صاحبـان نظر را به گرمی می فشـاریم که: 
گر ز سر بریده می ترسیدیم / در محفل رندان نمی رقصیدیم.

محمد محسنی
سر دبیر



روســای جمهور در نظام اســالمی هر چند برخی تفاوت ها دارند اما در تکراراشــتباهاِت هم مشترکند 
و وجه مشــترک آن هــا در دولت های مختلف حتی در دو دولت با یک رییس جمهور همین اســت که 
یک رییس جمهوری برخی اشــتباهات رییس جمهوری دولت قبل را تکرار کرده اســت0 ما ســال 94 
را در شــیراز و در اســتان فارس به امید آن آغاز میکنیم که امســال میزبان دولت روبان بنفش باشیم 
و بــه آن امید آغاز میکنیم که امســال کلید تدبیــر و امید را در قفل تنگنا هــا و چالش ها بچرخانیم و 
روبــان بنفش ها برای شکســتن ســنت هایی که ما بــه آن عادت کــرده ایم چاره ای بیاندیشــند0

یـازده توصیه بـه رییـس جمهوری یـازدهم !

نیکنــام خشــنودی

 سالی که سنت ها و تابو ها می شکند



مــا ســال ۹4 را در شــیراز و در اســتان فارس 
به امیــد آن آغاز می کنیم که روحانی ســنت 
قصابی ها و کشــتارگاه ها و مراکز ذبح قانونی 
و غیر قانونی گوســفند را بشــکند که هرکس 
می خواهد گوسفند بکشــد و کیلویی سی و 
پنج شش هزار تومن بفروشد به مردم چرا منتش 
را ســر ما می گذارد. می خواهی گاو بکشی، 
می خواهی گوســفند بکشی، می خواهی شتر 
بکشــی، بکش ولی منتش را ســر ما نذارید، 
گذشت زمان این جور کارها. روبان بنفشی ها 
می داننــد که با ایــن چیز هــا توجه ها جلب 
نمی شــود . آقای قصاب برو گوســفندتو تو 
قصابــی خــودت بکش تو کشــتارگاه بکش 
! جلو ما گوســفند می کشــی هنــوز خونش 
 کامــل نرفتــه هنــوز مــا رو بــر نگردوندیم
 ماشــین می آد الشــه را می بره، ما ســال ۹4 
را در شــیراز و در اســتان فــارس بــه امید آن 
آغــاز میکنیم کــه روحانی بگوید مــا قربانی 
گاو و گوســفند نمی خواهیــم، هیــچ قربانی 
برای ما بهتر از قربانی کــردن نفاق و دورویی 
و دورنگــی نیســت، هیــچ قربانی بــرای ما 
 بهتــر از قربانــی کــردن زیــاده خواهی ها و

 سهم طلبی ها نیست. 

توصیه دوم2

 رییس جمهوری عزیز اینو بدون که جانباز مشــکل داره، 
ایثار گر مشکل داره، روستایی مشکل داره، شهری مشکل 
داره، زن مشــکل داره، مرد مشــکل داره، دانشجو مشکل 
داره، معلم مشــکل داره، فرهنگی مشــکل داره، کارمند 
مشــکل داره، کارگر مشــکل داره پرســتار مشــکل داره، 
خبرنگار مشکل داره، اون که مشکلشو می گه مشکل داره، 
اون هم که مشــکلش را نمی گه مشکل داره، همه مشکل 
دارند این گونی گونی نامه ها که تقدیم شما می شه جناب 
رییس جمهوری محترم گوشه ای از مشکالت هست، اینا 
فقط مشکالت کسانی هست که تونستن دست به قلم ببرن 
و مشکلشون را بنویسند رو کاغذ، بعضی ها ش حقه و واقعا 
رســیده به اینجاشون، خوب، بعضی ها ش هم ممکنه واقعا 
حق نباشــه ولی همینکه می نویسند و می دن به شما و شما 

بهشون جواب می دین خودش خیلی هست. 
اما روحانی عزیز حتما که نباید شــما راه بیفتی تو این شهر و 
اون شــهر تا گونی گونی نامه جمع بشه، شما سالی چند بار 
می تونی به هر استان سر بزنی، خیلی مهرورز و مردمی باشی 
تو چهار ســال اول یه بار بیایی، نه دو بار بیایی بیشتر که نمی 
آیی هر روز که نمی تونی راه بیفتی این شــهر اون شــهر نامه 
جمع کنی، نمی شه یه کاری بکنی مردم به همین فرماندار، 
به همین اســتاندار به همین نماینــده مجلس اعتماد کنند و 
نامه ها شون را در طول سال به اینا بدهند، تا شما مجبور نباشی 
گونی گونی نامه حمل کنی. من که فکر می کنم می شه. یه 
کاری بکن از حجم نا مه ها کم بشه و به کیفیت کار اضافه 
بشه، یه کاری بکن مردم بهت نامه بنویسن که آقا فالن مدیر 
خوب کار کرد تشــویقش کن، آب می خواستیم اومد، برق 
می خواســتیم اومد یه کاری بکن نامه فدایت شــوم براتون 
بنویســن، یه کاری بکن مشکل مردم همین جا حل بشه نزد 
همین مســووالن، ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به 
امید آن آغاز میکنیم که ســنت حمل گونی های نامه توسط 

رییس جمهوری شکسته شود. 

توصیه چهارم4

 ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که روبان بنفش فرصتی برای بود و نبود 
کرسی های سبز بهارستان نباشد، این هم از آن سنت هایی است که باید شکسته شود که در سفر های 
استانی به ویژه سفر هایی که به انتخابات بهارستانی ها نزدیک است وکالی محترم ملت در همان سفر 
استانی و در همان ورزشگاهی که هنوز عرق رییس جمهوری خشک نشده پشت تریبون قرار میگیرند 
و تازه یادشــان می آید که چیز هایی بنام آب و برق و گاز و راه وجود دارد و آن ها ندارند. ما ســال ۹4 
را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که روحانی به وکالی ملت نیز بگوید اینجا جای 
تبلیغات دوره بعد نیست. گاز نداری، آب نداری جاده نداری، راه نداری، کشاورزی وضعش خرابه، 
برق نداری، تلفن نداری، بیکاری هست، اعتیاد هست و هزار تا راز و نیاز دیگه اینجا جای گفتن این 

حرف ها نیست، اینجا جای نطق پیش از دستور نیست !
ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که روبان بنفش ها این تابو را هم بشکنند 
و نگذارند که در این تنور داغ نان تبلیغات بچسبد، روحانی که تازه رییس جمهور این مملکت نشده 
اســت، برادر خوب همین ها را قبال می آمدی و می گفتی حاال چشــمت افتاده به چهار تا آدم تو این 

استادیوم نطق پیش از دستور می کنی. 
همه این ها که می گفتی می توانســتی به اســتاندار هم بگویی، به وزیر بگویی، به مسوول دستگاه هم 
بگویی نیازی نبود به روحانی بگویی. مگر رییس جمهور کارش لوله کشی آب و برق کشی برای شما 
هســت. ما سال ۹4 را در شــیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که روحانی به بهارستانی ها 
بگوید که مردم حواسشون جمع هست میدانند چه می گذرد، بگوید ما این همه راه آمدیم با این ملت 
درد دل کنیم. می دانیم مشکلشــان چیست شما هم از این به بعد نترس بیا وسط جمعیت، بیا با همین 
مردم حرف بزن بیا با مسوول استان حرف بزن مشکلت را بگو تا وقتی ما را اینجا می بینی به جای اینکه 
به یاد برق و آب و راه و جاده بیفتی چهار تا حرف اساســی بزنی، چهار تا مشکل استانی مطرح کنی، 
چهار تا چیز از ما بخواهی که در حد و در شان و در اندازه ما باشد. این ها که شما گفتی مدیر عامل 
شرکت آب و برق و گاز هم می توانند انجامش بدهند، ما رییس جمهور شما هستیم از ما چیزی بخواه 

که در شان و در اندازه ما باشد. 

توصیه سوم3

 ما ســال ۹4 را در شــیراز و در اســتان فارس بــه امید آن آغــاز میکنیم که جناب 
رییس جمهور قبل از آغاز سفر ها ی استانی بخشنامه بزند به همه شهرداری ها و 
بخشداری ها و دهیاری ها و شورا ها و بگوید روحانی می داند که آسفالت ها گاه 
ترک می خورند، می شــکنند، موزاییکی می شوند، پوست سوسماری می شوند، 
نیازی نیســت دو روز مانده به سفر اســتانی آقای شهردار لودر و گریدر بیندازد به 
جان خیابان های مسیر حرکت و صد ها کارگر را اجیر کند و تا نصف شب خیابا 

ن آسفالت نماید. 
 آسفالت کردن خیابان اگر کار خوبی است، که هست طبق برنامه چه روبان بنفشی ها 
بیایند و چه نیایند باید انجام شود، آقای شهردار آسفالت مرتب و تر و تمیز اگر برای رد 
شدن آسان مردم و ماشین ها هست، در طول سال خیابان ها و کوچه ها و معابر را آسفالت 
کن، جناب شهردار عزیز، آیا حتما باید وزش روبان بنفش را از پنجره اتاق شهرداری ببینی 
تا برای آسفالت کردن مسیر فرودگاه تا فلکه ولی عصر و چهار راه حافظیه و ادبیات و در 
نهایت مسیر ورزشگاه حافظیه اقدامی بشود ؟ ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به 
امید آن آغاز میکنیم که روحانی تابو شکنی کند و بگوید روی آسفالتی راه می روم که 

دیروز شهروندان شیراز راه رفته اند. 

توصیه نخست1
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 تا االن رســم بوده یکی از بچه هــا و نوجوونا می اومدند جلوی رییس 
جمهورا و با تقدیم دســته گلی به اونا بهشون خوش آمد می گفتن، این 
خوبه، یه تمرینی برای این بچه ها هم هســت که بدون لکنت حرفشون 
را بزنــن، خیلی ها اومدن و رفتن و خوشــامد بچه هــا را گوش کردن، 
بعضی ها شــون بغض کردن، بعضی ها شــون چشمشــمون نم شــد، 
بعضی ها شون تعارف را کنار گذاشتن و گریه هم کردن، اینا که گفتم 
شــامل اطرافیان رییس جمهوری در مراسم استقبال هم هست. این بچه 
که می آد و خوشــامد می گه به شما، دســته گل می ده به شما، دو سه 
ســاعت تو فرودگاه تو محل جایگاه ورود شما، تو شهرستان و هر جای 
دیگه ســر پا ایستاده، به خاطر شما توآفتاب ایستاده خسته هست، کوفته 
هســت، حاال بگذریم که همین دو ســه خط متن خوشامد گویی را یه 
هفته قبل تا حاال تمرین می کرده، به خدا قبل از اینکه شما بیایین فوت 
آب بود، مث بلبل می خوند، شــاید بزرگی و هیبت شــما باعث شــده 
کــه لکنت پیدا کنــه، ما می گیم به احترامش همونجــا که داره متنش 
را می خونه بنشــین زمین ! تا همقد او بشــی! بنشین زمین تا بهش غرور 
بدهی بنشــین زمین! تا احســاس کنه خیلی بزرگ شده، آقا شده! خانم 
شــده! بنشین زمین تا بغض تو گلوش نپیچه و بتونه بدون لکنت حرفش 
را بزنــه، به خدا اینا خیلی عزیز هســتند، آقای روحانی این ها چه بســا 
فرزندان یا نوادگان شهدای ما باشند. ما سال ۹4 را در شیراز و در استان 
فــارس به امید آن آغاز میکنیم که ســنت از باال نــگاه کردن به بچه ها 
شکســته شــود ما می خواهیم آقای روحانی همقد بچه های شهدای ما 
بشود و اگر دست تفقدی بر سر آن ها می کشد فرض کند که دست بر 

سر فرزند خود می کشد. 

توصیه هفتم7

جناب رییس جمهوری عزیز یادتون باشــه همه روستا ها دوست دارن 
مرکز دهســتان یا بخش باشن، همه بخش ها دوســت دارن شهرستان 
باشــن، همه شهرستان ها دوست دارن مستقل باشــن و تبدیل بشن به 
استان، اما اینجوری که نمی شه یادتون باشه اگه رفتین تو یه شهرستان 
و گفتن فالن دهســتان مال ما هست، فالن بخش مال ما هست، فالن 
شهرســتان می خواد استان بشــه فالن بخش می خواد شهرستان بشه، 
یــه وقت قولی به ایــن مردم ندی ها . این چیزا حســاب کتاب داره و 
تقسیمات کشوری تو وزارت کشور گذاشتن برای این چیزا، برن اونجا 
مشکلشــون را حــل کنن قول دادن همان و از چشــم این و آن افتادن 
همان، بزارین این کارا تو روال خودش حل بشــه بهتره. ما سال ۹4 را 
در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که سنت ارتقا پیدا 
کن تا مشکالتت حل شود شکسته شود، مشکل شهر و روستا و استان 
را در همین جایگاهی که هســتند حل کنید تــا حرص و ولع ارتقا در 

روستا ها و شهر ها فروکش کند. 

توصیه ششم6

 ما ســال ۹4 را در شــیراز و در اســتان فارس به امید آن آغاز میکنیم که 
روحانی ســنت نشســت های تکراری روســای جمهور قبلی و تصویب 
طرح ها را بشکند تصویب هایی که هیچ پشتوانه اعتباری ندارد و از ده ها 
سال پیش خیلی از آن ها بر زمین مانده است، ما امید داریم آقای روحانی 
ما را و خود را با این آمار و ارقام گول نزند، ما امید داریم که اگر طرحی 
تصویب می شــود مشکلی از مشکالت این مردم را حل کند و فقط قول 
و وعده توخالی نباشــد ما هنوز تابلو هایی را می بینیم که از سال ها پیش 
در بیابان ها نصب شــده و به تن ها چیزی که شباهت ندارد طرح و پروژه 
اســت، ما می خواهیم روبان بنفش ها با اقتــدار بیایند و بگویند به تعداد 
انگشــتان یک دست برای مردم شیراز طرح تصویب کردیم و نه بیشتر اما 

همه آن ها را شروع میکنیم و به پایان می بریم. 

توصیه هشتم8

ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که آقای 
روحانی بخشــنامه بزند به وزارت آموزش و پرورش و بگوید: آقا راضی 
نیستم مدرسه تعطیل بشــه دانش اموز بریزین تو استادیوم، راضی نیستم 
مدرســه تعطیل بشه دانش آموز دبستانی پرچم دست بگیره بیاد تو مسیر 
حرکت ما، راضی نیســتم مدرسه تعطیل بشه دانش آموز خسته و کوفته 
بشینه رو چمن استادیوم زیر آفتاب عرق بریزه که ما قراره بیاییم و براش 
ســخنرانی کنیم. اگه این کارا را می کردی والله همین دانش آموزا که 
حاال با زور و اکراه می آیند، با سر می اومدن، به خدا همین ها که حاال 
می زنن تا یه جوری در برن از این گیر و دار اگه یه بخشنامه می زدی که 
حضور اجباری دانش آموزان در مراســم استقبال ممنوع ! می زدن تا از 
مدرسه در برن و بیان تو مراسم استقبال، البته از مدرسه در رفتن هم کار 
خوبی نیســت ولی باالخره می شد یه راهکار قانونی براش پیدا کرد. ما 
سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که رییس 
جمهوری سنت کشاندن اجباری دانش آموزان به مسیر استقبال را کال 

زیر پا له کند. 
البته مردم لطف دارن به مسووالنشــون و کســی مجبورشــون نمی کنه 
که بیان یا نیان ولی به خدا راه انداختن کاروان تو مراســم استقبال هیچ 
ضرورتی نداره، آقای روحانی ما ســال ۹4 را در شیراز و در استان فارس 
بــه امید آن آغــاز میکنیم که رییس جمهوری قبــل از حرکت از تهران 
پیام تلویزیونی بده به مردم که از راه اندازی کاروان در مراســم استقبال 
جلوگیری بشــه، هر کی می خواد ســاز و نقاره بزنــه می خواد کمری 
بچرخونه، می خواد دستی تکون بده قبل از اینکه ما وارد بشویم بره این 
کارا را انجــام بده نیروی انتظامی هم یه دو ســه هفته قبل از ورود ما یه 
کم اوضاع را سخت نگیره چشم بزاره رو هم بزاره هر کی می خواد هر 
چی می خواد نقاره و ســاز و دهل تو خیابون بزنه. نکنه ورود ما به شهر 
دستاویزی باشــه برای اینکه مردم خودشون را تخلیه کنن و ساز و دهل 
بزنن، ما راضی نیســتیم به این جور کارا. ما ســال ۹4 را در شــیراز و در 
استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که رییس جمهوری این توصیه ما را 

بپذیرد و این سنت های نخ نما شده را بشکند. 

توصیه پنج5
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ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن آغاز میکنیم که آقای روحانی نسبت به چیز هایی 
که در سفر های قبلی در شیراز دیده است بی تفاوت نگذرد، ما امید داریم که روحانی وقتی از میدان 
ولیعصر شیراز گذشت از ستون نماد تخت جمشید بپرسد که سر ندارد و از خود بپرسد چرا سر ندارد، 
اگر کمال این نماد در بی سر بودن است چرا اصل آن سر دارد اگر کمالش در بودن است چرا نیست 
اگر کمالش در نبودن اســت چرا اینچنین هســت، ما سال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به امید آن 
آغاز میکنیم که آقای روحانی از ارگ کریمخانی بگوید و اینکه در زیر ســایه آسمان احساس کوتاه 
قدی میکند، ما امید داریم آقای رییس جمهوری سنت یکی به میخ و یکی به نعل زدن را بشکند، ما 
امید داریم آقای روحانی فکری به حال دریاچه مهارلوی ما بکند و بداند که این نمک ها تا چند روز 
دیگر به حلقوم شــهروندان سرازیر می شــوند، ما میخواهیم آقای روحانی پریشان و بختگان و طشک 

را درک کند. 

توصیه دهم10

آقای روحانی همین که این توصیه ها را از ما 
شنیدی اگه تلخ بود، اگه شیرین بود، تحمل 
کردی و گذاشــتی ما هم حرفمون را بزنیم 
خودش خیلی هســت حاال مجبور نیســتی 
همشون را رعایت کنی اگه نتونستی و برات 
ســخت بود، بدون ما هم زیاد ســخت گیر 
نیستیم، ما هم می دونیم هزار و یك مولفه باید 
بشــینه کنار هم تا یه سفر استانی با این همه 
مشــکالتش جفت و جور بشه، حاال هزار و 
یك مولفه بگو با این یازده تا توصیه بشه هزار 
و دوازده مولفه آسمون که به زمین نمی رسه، 
باالخره شما رییس جمهور هستین، باید سینه 
گشاده و سعه صدر داشته باشین، حرف تلخ 
و شیرین را بشنوین، شــیرینش نوش جان، 
تلخش هم با یه چایی قند پهلو شیرین کنین ! 

توصیه یازدهم11

ما ســال ۹4 را در شیراز و در استان فارس به 
امیــد آن آغاز میکنیم کــه روحانی به جای 
بیــان تاریخ مفاخــر و افتخــارات فارس و 
شــیراز وقت خود را صرف یادآوری درد ها 
و رنج ها و نداشــته های شــیراز کند، آقای 
رییس جمهور ما تاریــخ افتخارات این مرز 
و بوم را فوت آب هســتیم، همه ما می دانیم 
که ســیبویه دانشــمند نحوی دان معروف و 
مشــهور فارس بوده اســت و آرامگاه او در 
شیراز اســت همه ما روزبهان را می شناسیم 
و به وجود حافظ و ســعدی افتخار میکنیم، 
ما امیــد داریم که آقای رییــس جمهوری 
از مفاخر این ســرزمین بگویــد که برای راه 
اندازی یک کار اقتصادی هشتشــان گروی 
نه اســت و لنگ ده بیســت میلیــون تومان 
پول هســتند، ما میخواهیم آقای روحانی از 
کارخانه هایمان بگوید که یکی یکی تعطیل 
شدند و فروخته شدند و کارگرانشان به گل 
فروشی ســر چهارراه ها روی آوردند، ما از 
آقــای روحانی میخواهیم که از کشــاورزی 
در حال نابودی ما و از سفره های زیر زمینی 
که دیگر آب در آن نیست بگوید و بشنود و 

برای آن تدبیر کند. 

توصیه نهم9
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مقدمه:
بیگانه ســتیزی یکــی از عمومی تریــن و غیرقابل 
انکارتریــن ویژگی هــای ایرانی هــا در تمام فصول 
و فاصله هــای تاریخ بوده اســت. کمتــر دوره ی 
تاریخــی به یــاد می آوریــم که ایرانی ها اســتیال و 
اســتیفای بیگانگان رابه تحمل و حتی تامل نشسته 
باشــند. به فراخور همین خصیصه بوده اســت که 
تمــام حکومت هــا و حاکمیت های مســتقر براین 
آب و خــاک، همــواره وجود دشــمنان در کمین 
نشســته راانذارداده و به همین ب ها وبهانه، ساکنان 
این گوشــه از جهــان را به همدســتی و همصدایی 
فراخوانده اند و البته این فصل مشترک نیز به خوبی 

دل ها را همزبان و همگام کرده است. 
نگارنده ی این ســطر های بی تکلــف نیز یکی از 
همین مردمان اســت و باتمام وجــودی که از خود 
ســراغ دارد، این خاک را آسمان می داند و از تمام 
آنچه می شناسد، دوست تر می دارد و همین حس را 
نسبت به بیگانگان چشم دوخته به سرزمینش داشته 

است. 
اجــازه دهید صمیمی تر بنویســم. من هم با شــما 
همداســتانم. هنوزدلم با آمریکایی هــا و آن مرداد 
مــرگ آور و آنچه بر حال و روزمعاصر میهنم آورده 
اند، صاف نشده است. هنوز نتوانسته ام فرانسوی ها 
و میسیونر های مرموزشان را ببخشم وهرگز نخواهم 
توانست انگلیسی ها که همواره فرصت های میهنم 
را به چاه چالش هــا انداخته اند و گام های بلند رو 
به جلوی کشــورم را با نگرانی ها یی که در پشــت 
ســر ایجاد کرده اند، به گروگان گرفته اند، ببخشم 
و گمــان هم نمی کنم روزی بتوانم این هایی که در 
قاموس مردمان تاریخ خوانده و تاریخ دیده ی وطنم 

همشانه های شیطانند راحالل کنم. 
اشتباه نکنید این سطر های داغ قرار نیست فقط 
و فقط غرولند کننــد و به این موریانه ها یی که 
حاشــیه های نقشه ی کشــورمان را جویده و به 
متن آن می اندیشــند، ناســزا بگوینــد. چرا که 
راه مبــارزه و ناکام گــذاردن آن ها فقط ســزا 
وناســزاگفتن به آن ها نیســت. اینکــه ما فقط 
به آن هــا ناســزا بگوییم وفقــط و فقط "مرگ 
بر..." ها یمان را بر ســر دنیــا آوار کنیم و بااین 
ب های انــدک، بهانه های مظلــوم نمایی های 
ظالمان را دســت و پا کنیم، هیــچ نفع و فایده 
ی عملــی بــرای و هیچ ضــرر جانکاهی برای 
آن ها نخواهد داشــت. در این روند بی حاصل، 
ما عصبانــی می شــویم و داغ می کنیم و ضرر 
میکنیم و آن ها به جمع کردن بهانه های حق به 
جانبانه پرداخته و جهان کم منطق این روزگار را 

به همدستی و همراهی خود دعوت می کنند. 
تن ها راه عصبانی کــردن آنها، نصف العمر کردن 
آنها، زمینگیر کــردن آن ها و زجرکش کردن آن ها 
این اســت که روبرویشان بنشــینی و همان ادبیات 
کج و کوله ای که فراگیر کرده اند را تحویل شــان 
دهی. لبخند بزنی و در باطن پا بر گلوی منافعشــان 
بگذاری و کابوس رسیدن به منافع کمتر را بر خواب 

و خوراک شان آوار کنی. 
دنیای دیپلماتیک امروز را مــا نیافریده ایم و قواعد 
نوشــته و نانوشــته ی آن را ما فراگیر نکرده ایم. این 
نظم های نوین ســاختگی را ما نســاخته ایم. خود 
آن ها ساخته اند و چه شیرین است اگر بتوانیم آن ها 
را بــا همان گزاره ها و مولفه ها یی که خودشــان به 
نظام بی نظم جهانی القا کرده اند، میخکوب کنیم 

و به سرگردانی بکشانیم. 
رفتاری که در روزهاو ماه های اخیر به روشــن ترین 
و تحســین برانگیــز ترین هیات در رفتــار، گفتار و 
نمــودار تدبیر هیات مذاکره کننــده ی ایرانی و در 
راس و قلب آن دکتر محمدجواد ظریف از یک سو 
و اقتدارگرایی هوشمندانه ی ژنرال قاسم سلیمانی و 
تدابیر دیپلماســی گونه ی او آشکار شده و اشتیاق 
منصفانــه ی ایرانیان دوســتدار وطــن را برانگیخته 

است. 
ایــن نوشــته در دو مجــال جداگانــه بــه تحلیل و 
تجلیــل تاثیر این دو شــخصیت موثر اقتــدار امروز 
ایران می پردازد و در پایان راهی بســوی فردای بهتر 

کشورمان خواهد گشود. 

نقطه ی طالیی همه ی عکس ها 
ظریف به طور ظریف و دقیقی تمام رفتار ها و آداب 
مرســوم و معهود دیپلماتیک را با تمــام مولفه های 
نوشــته و نا نوشــته اش رعایت می کند و تمام این 
آداب را در خدمت دســتیابی هر چه بیشــترحقوق 
مطالبه شده ایرانی ها به خط کرده است. این عبارت 
به "خط کرده" و ادبیات نظامی را امانت داشته باشید 
تا در ســطر های دیگر این نوشــته تعبیری دیگرگونه 

بیابند. 
ظریــف هر جا کــه الزم ببینــد، بــا آمریکایی ها، 
انگلیســی ها، فرانسوی ها دســت می دهد، لبخند 
می زنــد، می خندد و گاه شــعاع ایــن خنده ها را 
ذره ای فراتــر از لبخند های ســرد و یخی مرســوم 
عکس هــای دیپلماتیــک ســال های پیشــین بــه 
عکس هــا و تصاویــر دوربین های سیاســی جهان 
سرازیر می کند. رفتار های خارج از قاعده، و فارغ 
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از تکنیک، تاکتیک و استراتژی هیات های پیشین ایرانی، آنقدر قالب های ذهنی برخی 
را ســیمانی بسته اســت که این رفتار های کاپیتان ظریف و هم تیمی های وی را بر این 
شائبه تفسیر و تعبیر می کنند که تیم ایرانی از مواضع خود عقب نشسته و بر مبنای همین 
عقب نشــینی با آمریکا و امثال او مذاکره می کند اما حقیقت آن اســت که شــرایط و 
شروط ایران هرگز عوض نشده و هیات ایرانی ایران هرگز از منافع و مصالح خود کوتاه 
نیامده اما این بار، برخالف تمام دوره های قبلی مذاکره، زبان، تکنیک، تاکتیک و از 
همه مهمتر استراتژی هدفمند و هوشمندانه را مبنا و معیار تمام رفتارها، گفتار ها و حتی 

لبخند های دیپلماتیک خود کرده است. 
گواه این ادعا آنکه اگر ایران از مواضع خود اندکی کوتاه آمده بود، دســتیابی به توافق 
خیلی ســریعتر و جامع تر از شــرایط فعلی در دســترس آمریکا و کشــور های اروپایی 
مذاکــره قرار می گرفــت و آن ها را از فشــار فزاینــده ی پارلمان هــا و افکارعمومی 
کشورانشــان نجات مــی داد. همین تمدید مهلت های پیاپی و عــدم حصول نتیجه ی 
قاطع که به روشــنی بیانگر استیصال و سرگیجه ی آمریکا و کشور های اروپایی ست و 
سرزنش های مکرر البی های صهیونیســتی و کارتل های رسانه ای را بر سر آن ها آوار 
کرده اســت، بیش از هر امر دیگری نشــان دهنده ی عدم تامین منافع این کشور ها در 

گذر مذاکرات دوسال اخیر بوده است. 
نکتــه ی قابل توجه دیگری که در کمال تاســف و البته حیرت مورد غفلت بســیاری 
قرارگرفته و بی انصافی های مدام آن ها را تشدید کرده است، اعتماد کامل، قاطع و بی 
نظیر نظام و در راس آن ها رهبری نظام به وزیر امورخارجه ای ست که با درایت، تدبیر 
و تخصص بی نظیر و شهرت جهانی خود و هزار البته سوابق درخشانی که در سال های 
مذاکره ی پس از جنگ تحمیلی دارد و به مدد همین اعتماد و اطمینان ارزشمند، بدون 
عقب نشــینی از مواضع و حقوق ملی، نظــرات و دیدگاه های ایران را مطرح می کند و 
با اتکا به همین پشــتوانه ی عظیم، تن ها وزیر امورخارجه ای ست که مجبور نمی شود 
برای چک کردن مواضع خود و تیم همراهش اجالس وین را به ســمت کشورش ترک 
کند. فراموش نکرده ایم که در همین مذاکرات وین جان کری، لوران فابیوس و اشتاین 
مایر برای چک کردن مواضع و تدابیر خود به کشورهایشــان بازگشتند اما ظریف حتی 

برای لحظه ای وین را ترک نکرد. 
حقیقت برجســته ی دیگری که این قلم رابه تحسین و تقدیر مقدر کرده است، ستایش 
بی حد و حصر رســانه ها ومحافل جهانی از هوشــمندی ظریف و مقایسه ی هوش و 
ذکاوت خارق العاده ی او با انفعال و بی درایتی وزرای خارجه ی آمریکا و اروپا ست. 
رســانه های خارجی و محافل بین المللی در تمام مدت این دو ســال و حتی از همان 
زمان معرفی وی برای تصدی وزارت امورخارجه ی کشورمان ظریف را فردی زیرک، 
متفکر و با ضریب هوشــی بسیارباال معرفی کرده و به خصوص در مدت مذاکرات هر 
لحن، جمله و حرکت کوچک وی را نشانه ای از درایت و هوشمندی وی قلمداد کرده 
انــد. بطور مثال در همین مذاکرات وین و در دقایقی کوتاه پس از مذاکرات حســاس 
دوجانبــه ی ایــران و آلمان و در حالی که خبرنگاران ویــژه ی این مذاکرات در انتظار 
کلمه و جمله ای خبری از یکی از طرفین مذاکرات برقراری و بی تاب بودند و روبروی 
هتــل کوربورگ وین ازدحام کرده بودند، در حرکتی نادر و غیر قابل پیش بینی و فارغ 
از تدابیر امنیتی ویژه ی مذاکرات، ناگهان ظریف و عراقچی در بالکن مشاهده شدند تا 
رسانه های جهان و خبرنگاران تشنه ی تحلیل را به داوری و بررسی این حرکت وادارند. 
دیالوگ کوتاه و تک جمله ای ظریف با یکی از خبرنگاران، باز هم غول های رسانه ای 
را بــه تمجید و در عین حال به خشــم واداشــت. ســردبیر تایمز در تحلیــل این رفتار 
می نویسد: "وقتی همه می خواستند فقط یک کلمه از روند مذاکرات بشنوند، ظریف 
بــه بالکن کوربورگ آمد. اگرچــه خیلی ها می گویند بی هوا اما تحلیل ما این اســت 
که او هوشمندانه وارد بالکن شــد. هیچکدام از حرکت های ظریف رانمی توان بدون 
هوشــمندی تصور کرد. او آمد تا نشان بدهد که این ایران است که نتیجه ی مذاکرات 
را تعییــن می کند. این را چهره ی درهم کشــیده و متفکــر و ابرو های گره کرده اش 
نشــان می داد. او باآمدن به بالکن هتل کوربورگ پیامش را به همه داد و این مفهوم را 

به کل جهانیان القا کرد. "
و در کنار این تحلیل، صد ها روزنامه و نشریه ی اروپایی عکس محمد جواد ظریف و 
عبــاس عراقچی روی بالکن را به عنوان عکس یک خود برگزیدند و بیش از هر اتفاق 
ایــام مذاکرات به این اتفاق پرداختند. خیلی بیشــتر از عکــس یادگاری همه ی وزرای 
خارجه در مذاکرات وین و کمی بیشــتر از تصویر اعالم توافق ژنو. خوب اســت این 
قلم مشــتاق خالصه کند و برخی دیگر از ظرافت های ظریف را در تاکید هوشــمندانه 
وعزتمندانه بر مواضع و مصالح کشــورمان برشــمرده و کلید مرقومه ای که درآینده ی 
نزدیک خواهد نگاشــت را رونمایی کند. مرقومه ای که بطور مشــروح به تاثیر تسلط و 
هوشــمندی سردار حاج قاسم سلیمانی در تثبیت و تحکیم اقتدار کشورمان در منطقه و 

جهان خواهد پرداخت. 
امــا عجالتا بخش اول را با چند نقل قول ازچهره های سیاســی، فعاالن حقوق و روابط 
بیت الملل و تحلیلگران غول های رســانه ای جهــان از توانمندی های خیره کننده ی 

محمدجواد ظریف به پایان می رسانیم. 
- جان کری در صفحه توییتر شخصی اش:

تا به حال هیچکس با من چنین برخوردی نداشته است. 

)ســاعتی پس از به هم خوردن مذاکرات به خاطر لوران فابیوس وزیر 
خارجه فرانســه و فریاد ظریف بر ســر جان کری: "وقتی به توافقات 

احترام نمی گذارید، چرا وقت ما را می گیرید؟"
- جان ادوالرد، تحلیلگر ارشد نیویورکر:

"خیلی ها این دیپلمــات ممتاز را آقای خنده می نامند اما من معتقدم 
که او آن قدر روی رفتار و حرکات خود تسلط دارد که در یک برنامه 
ی غیــر منتظره هــم می تواند فابیوس را در آغوش بگیرد و با اشــتون 
خــوش و بش کند و هم در مواجهه با دســت دادن کری، ســریع بر 
خودش مســلط شــود و فورا چهره اش را به یک آدم بی اعتنا تبدیل 

کند، 
)همه ی چشــم های دنیا خوب به خاطر دارند که ظریف در مواجهه 
ی اول با کری حتی به چهره ی کری نیم نگاهی هم نینداخت و در 
مواجهه های بعدی همیشــه آن قدر مکث می کند تا ابتدا دست های 

کری برای دست دادن دراز شود. "
لیزاندرســون رییس دانشــکده روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا، در 
واکنــش به حضــور متعدد ظریــف در مجامع علمی و دانشــگاهی 

آمریکا قبل از شروع بکار به عنوان وزارت امورخارجه ایران:
آیا به فکر رسیدن به صندلی ریاست جمهوری آمریکا هستی؟

رابین رایت، گزارشگر ارشــد نیویورکر پس از تحلیل مفصل رفتار ها 
و ژســت های ظریف: او تن ها کسی ســت که همزمان می تواند با 
ســناتور دارن فاینشتاین و سید حســن نصرالله تماس، دیدار و گفتگو 

داشته باشد
این دشمن دوست داشتنی 

در مــا ه های اخیر رســانه های غربی و عربی تمــام حواس و هراس 
خود را به ایرانی میانســال و ســبزه رویی معطوف کرده اند و به طرز 
خیره کننــده ای صفحات خــود را به تصویر هــا و تحلیل ها یی در 
مــورد او واگذار کرده اند. گاهی اورا شــبح توصیف می کنند و در 
مجالــی دیگر اگرچه تــالش می کنند از قهرمان ســازی از او پرهیز 
گاه تمام خصوصیات و ضروریــات قهرمان های  کنند، اما ناخــودآ

ظریــف هر جا کــه الزم ببیند، با آمریکایی ها، انگلیســی ها، 
فرانسوی ها دست می دهد، لبخند می زند، می خندد و گاه شعاع 
این خنده ها را ذره ای فراتر از لبخند های ســرد و یخی مرسوم 
عکس های دیپلماتیک ســال های پیشین به عکس ها و تصاویر 
دوربین های سیاسی جهان سرازیر می کند. رفتار های خارج از 
قاعده، و فارغ از تکنیک، تاکتیک و استراتژی هیات های پیشین 
ایرانی، آنقدر قالب های ذهنی برخی را ســیمانی بسته است که 
این رفتار های کاپیتان ظریف و هم تیمی های وی را بر این شائبه 
تفسیر و تعبیر می کنند که تیم ایرانی از مواضع خود عقب نشسته 
و بر مبنای همین عقب نشینی با آمریکا و امثال او مذاکره می کند 
اما حقیقت آن است که شرایط و شروط ایران هرگز عوض نشده 
و هیات ایرانی ایران هرگز از منافع و مصالح خود کوتاه نیامده...
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افســانه ای سرزمین های خود را به او نسبت می دهند. این رسانه های 
هراسان اگرتا دو سه سال قبل این مرد را فقط به عنوان یک هوش سر 
شــار اســتراتژیک، نظامی و امنیتی معرفی می کردند، این روز ها در 
محافل عمومی وخصوصی خــود از رفتارها، دیدار ها وعملکرد های 
دیپلماســی گونه ی او در استراتژیک ترین منطقه ی زمین یعنی خاور 
میانه داد ســخن می رانند تا دیگر بر هیچکس پوشــیده نباشد که او 
چگونه توانســته است خواب امریکا را برای تحقق خاور میانه بزرگ، 
به کابوس بدل کند این مرد، حاج قاسم سلیمانی است، نامی که این 
روز ها به تکراری معنا دار و مثال زدنی در رســانه های عربی و غربی 
شــنیده می شود. اما به راســتی کدام عامل باعث شده است که این 
مرد زیرک و سری که تا یک دهه قبل کمتر کسی اورا می شناخت و 
از او اطالعی اینگونه داشــت و همیشه مرد سرنوشت ساز پشت پرده 
بود، اکنون تا به این اندازه در انظار و اذهان و گفتار دوست و دشمن 

دیده و شنیده شود ؟!
مغز متفکر نظامی جمهوری اســالمی ایران، فرمانده نیروی قدس که 
یک فرمانده عالی و اســتراتژیک است امروز دیگر یک نیروی ارشد 
نظامی دور از چشــم و دور از تیر رس نیســت که در خفا به طراحی 
نقشه های اســتراتژیک نظامی بپردازد و مخفیانه عملیات نظامی را به 
انجام رسانده و فرماندهی کند بلکه در قامت یک نظامی دیپلمات یا 
دیپلمات نظامی به کشور های منطقه و به طور خاص کشور های هم 
پیمان ایران سفر و در حقیقت سرکشی می کند، رایزنی می کند، چانه 
زنی میکند ودرایت، کیاســت و سیاســت خود را به یاری شجاعتش 
مــی آورد و نه تن هــا از ابراز و بروز این توانمنــدی ابا ندارد که حتی 
در ابراز و احراز نقشــی که به نمایندگی از ایران درفرایند های سیاسی 

نظامی منطقه دارد، همراهی و در حقیقت تدبیر نشان می دهد. 
در ماه های اخیر تعداد زیادی عکس، تصویر و فیلم در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــده است که قاســم ســلیمانی را در کنار ها دی 
عامری و ابو مهدی المهندس رییس و عضو ارشد سپاه بدر و اعضای 
ارشــد حزب الله عراق و گروه های شبه نظامی داوطلب شیعی نشان 

میدهد که نقش بارز او را در تدابیر اســتراتژیک نظامی مبارزه با دولت اسالمی عراق و 
شــام ) داعش ( ابراز میکند. حضور معنا دار این فرمانده در این تصاویر پر تیراژ که در 
تمام مصادیق و مظاهر رسانه ای شبکه های اجتماعی دست به دست میگرددند، بیانگر 
این حقیقت اســت که حضور سردار سلیمانی در عراق تن ها حاکی از حمایت مادی و 
نظامی ایران از عراق نیســت و این اقدامات از مرحله کمک و مســاعدت عبور کرده و 
در حقیقت ایران فرماندهی و اختیار عمل درگیری و جنگ با داعش را در دست گرفته 

است و این امر پیام روشنی به دوستان و دشمنان استراتژیک ایران می دهد. 
ابــو محمدالمنداوی عضو شــجاع گروه های داوطلب شــیعه در جنــگ با داعش از 
مشــاهدات عینــی خود در ایــن جنگ میگوید: "مشــاهدات عینی مــن بخوبی تایید 
میکند که ســلیمانی در بســیاری از مناطق عراق حضور داشته است و این حضور فراتر 
از همراهی و مشــارکت در فرماندهی عملیات ها بوده و بیشــتر به ســمت مدیریت این 
اقدامات سوق میکند. من د ر کنار سلیمانی بودم وقتی که در جنگ آزادسازی منطقه 
) جرف الصخر( اســتان بابــل مدیریت و فرماندهی میکــرد و تدابیرش را یک به یک 

عملی می کرد. "
تصاویر بســیاری از حضور پویا و فعال حاج قاســم سلیمانی در طوزخرماتو، آزادسازی 
جاده ســامرا، سعدیه، آمرلی، العظیم و...منتشر شــده است که نقش او را در مدیریت 
توان نیرو های مختلف عراق در مبارزه با داعش احراز مینماید و آنچه شایان توجه است 
این است که وی اگرچه یک فرمانده عالی و استراتژیک است و همیشه مخفیانه عمل 
می کرده اســت، پس از فتح آمرلی به عکاســان اجازه میدهد که از وی عکس بگیرند 
تا با این اقدام به وضوح به غرب نشــان میدهد کــه در عراق حضور داریم و در کنترل 
وقایع عراق حرف اول را می زنیم و خواهیم توانست در حرکت و سمت و سوی سیاسی 
این کشــور بویژه در عرصه بین المللی مطابق اهــداف و برنامه ها یمان نقش های موثر 
ایفا کنیم و این پیام بیش از اینکه حایز نکات نظامی باشد، بیشتر بیانتگر نتایج و عالیم 

دیپلماتیک است
این عملکرد در ارایه حرکت دیپلماســی گونه این سرلشکر هوشمند در دیدار حساس و 
سرنوشت ساز وی با مسعود بارزانی بالفاصله ۲ روز بعد از شروع بحران عراق و تقدیر با 
شور و شوق بارزانی از حمایت و همراهی ایران، بخوبی نشان دهنده شم باالی سلیمانی 
در دیپلماسی فعال است. دیپلماسی هوشمندانه ای که به کمک روحیه پراگماتیک وی 
توانســته است نقش کشــورمان را در تحوالت عراق و منطقه اثر گذار و سرنوشت ساز 
نشــان دهد. این نوشــته دارد راه به جا های طوالنی و به کوچه ها و گوشه ها یی می برد 
که از حوصله این مقال و این مجال خارج است بنابراین بهتر است در پایان به گوشه ها 
یی از آنچه درباره این فرمانده هوشــیار در رســانه ها و محافل بین المللی نقل میشــود، 

اشاره کنیم:
پیچیدگی های شــخصیتی و اخالق عملگرایانه و موفق حاج قاسم سلیمانی باعث شده 
است که رســانه های غربی بویژه آمریکایی شخصیت او را با صفت هایی اسطوره ای، 

غریب و پیچیده توصیف کنند:
" فرمانده سایه"، "سوارکار سایه ها "، "دشمن دوست داشتنی" و "الهه انتقام"

الهه انتقام: 
"او ابتدا با آمریکا جنگید و اکنون در حال له کردن داعش است. "

ایــن جمله یکی از معروفترین اظهارنظر های غربی ها در باره ی سرلشــکر ســلیمانی یا 
همان حاج قاسم خودمان است. 

مجله آمریکایی نیوز ویک با انتشــار عکســی از قاســم ســلیمانی روی جلد خود او را 
nemesis نامیده است. 

Nemesis
یا الهه انتقام در اســاطیر یونان دوســتدار عدالت و نیکی است و مجازات کننده قانون 

شکنان و مغروران. 
جوزف گارانیلن یکی از مقامات بلندپایه و از اتراتژیســت های ارشد آمریکا درباره وی 
می گوید: "او مانند قیصر هراس انگیز اســت. او همه جا هست و هیچ جا نیست" و بر 
همین اساس افرادی چون نبیل صالح شوقی استاد علوم سیاسی دانشگاه های عراق نیز 
گفته اســت: "سلیمانی هر اندازه برای دشــمنان هراس انگیز است برای دوستان حامل 

پیام آرامش و دوستی است. "
شبکه خبری بلومبرگ درباره حضور وی در تحوالت عراق اینگونه اذعان می کند: "در 
تصاویری که از ســلیمانی از تیوتر و سایر شــبکه های اجتماعی منتشر شده است، وی 
مو های جوگندمی و محاسن دارد و اغلب در نگاه به دوربین لبخند میزند درست همانند 
توریستی که در تعطیالت به سر می برد و کوچکترین نگرانی از بابت کالشینکف هایی 

که همراهانش در دست دارند و یا در کمین او نشسته اند، نیز ندارد. "
صــادق خرازی نقــل میکند که اوباما در دیــدار با العیادی نخســت وزیر جدید عراق 
در مورد ســلیمانی گفته اســت که "او دشمن من اســت ولی برای او احترام ویژه قایل 

هستم. "
و در آخر اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا به محمد جواد ظریف گفته است: "اگر 

برای یکبار هم که شده مایل هستم او ) قاسم سلیمانی ( را ببینم. "
و ایــن خالصه ای از بزرگی های مردان میهن ماســت؛ در آینده و در مجال های بهتر و 

گسترده تر این بحث را به نحو شایسته تری ادامه خواهیم داد...

این روز ها در محافل عمومی وخصوصی خود از رفتارها، دیدار ها 
وعملکرد های دیپلماسی گونه ی او در استراتژیک ترین منطقه ی 
زمین یعنی خاور میانه داد ســخن می رانند تا دیگر بر هیچکس 
پوشیده نباشد که او چگونه توانسته است خواب امریکا را برای 
تحقق خاور میانه بزرگ، به کابوس بدل کند این مرد، حاج قاسم 
سلیمانی اســت، نامی که این روز ها به تکراری معنا دار و مثال 
زدنی در رسانه های عربی و غربی شنیده می شود. اما به راستی 
کدام عامل باعث شــده است که این مرد زیرک و سری که تا 
یک دهه قبل کمتر کسی اورا می شناخت و از او اطالعی اینگونه 
داشت و همیشه مرد سرنوشت ساز پشت پرده بود، اکنون تا به 
این اندازه در انظار و اذهان و گفتار دوســت و دشــمن دیده و 

شنیده شود ؟!
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میشل فوکو با هرگونه نظریه جهانشمول و کلی نگر و نظام 
گرایی مخالف است.او در تبار شناسی خود، با مطرح کردن 
نسبی مفهوم زمان حال، وامداری به نیچه را نشان می دهدو به 
بررسی تمایز و گسست میان زمان گذشته و حال می پردازد.
فوکو آنچه را که تا کنون بدیهی و عقالنی تلقی می شده در 
گفتمانهای" بیگانه "بی اعتبار می سازد و زمان حال را زیر 

سؤال می برد.
از اینرو با انتقاد به عقالنیت گرایی زمان حال، سعی در آشکار 
شناسی  تبار  عبارتی  به  و  بومی  دانش های  کارکرد  سازی 
تاریخ  طول  ریزدر  و  خرد  رخداد های  به  دارد.فوکو  دانش 
نظر می افکند و آن ها را از آنرو مخفی می داند که تا کنون 
و  اند  کرده  روایت  را  خاصی  حوادث  تاریخی،  جریانات 

جزییات کوچک اما مهم را به فراموشی سپرده اند.
تاریخ نگار نیچه ای، می خواهد کثرت عوامل در پس حوادث 
و سستی قالب های تاریخی را فا کند و دانش های گسسته 
دیدگاه  از  که  چرا  بیاورد،  سطح  به  را  شده  اعتبار  سلب  و 
است  معتقد  عمق.فوکو  در  نه  است  سطح  در  حقیقت  او 
دانش های بومی مهم و با اهمیتی وجود داشته اند که در پرتو 
نظریات به ظاهر منسجم و یکپارچه دانش راستین، منزوی 

شده اند و او می خواهد آن ها را اعتبار بخشد.
در آثار اولیه فوکو، توجه او به مسایلی است که خرد نادیده 
شان می گیرد: نظیر دیوانگی، شانس و ناپیوستگی .او در" 
قرن17را  دولت  وظیفه  خود(،  اثر  تمدن")اولین  و  دیوانگی 
زمان  دولت  آنکه  حال  و  می داند  اجتماعی  مسایل  حل 
اینرو او  کنونی حفظ و تحکیم رفاه را عهده دار است.از 
که سرکوب  می داند  اخالقی  زندانی  آغازگر  را  تیمارستان 
وسطی،  قرون  اواخر  در  او  تعبیر  دارد.به  برعهده  را  ذهن 
دیوانگی  جسم(به  )بیماری  جذام  از  نظارت  شوم  سایه 
)بیماری روح(انتقال یافت که این به مراتب شدیدتر از آن 
نوع مراقبت یا کنترل بیماری جسم بود.عالوه بر اینکه روح 
فرد تحت نظارت قرار می گرفت، این بار جسم هم در کنار 
و  قرار می گرفت.اصالح  و سرکوبی  تربیت  در حال  روح 
سرکوبی بیمار، جنایتکار، بیکار و فقیر در یک مکان به نام" 
با کارکرد سرکوبگری محبس  امر  این  که   ،" داراالصالح 

بیگاری تن توامًاانجام می شد.
محبس ها عالوه بر سرپوش گذاشتن بر فقر افراد، از خطرات 
اجتماعی آشوب و بلوا جلوگیری می کردند.معنای گناه از 
یافت و  تغییر  "تن پروری"رنسانس  به  "غرور" قرون وسطی 
ارزش های اخالقی کار، به تجربه دیوانگی معنا بخشیدند و 

کار وسیله ای شد برای تربیت و اصالح جسم و روان.
که حبس  رویکرد  این  وبا  نپایید  دیری  کار  بودن  ارزشمند 
قرن 19،  در  می دهد  افزایش  را  بیکاری  نرخ  و  است  اشتاه 
محبس ها محو شدند و جای خود را به تیمارستان دادند.در 
این زمان دیوانگی به منزله شکست اجتماعی، مورد نظارت 
قرار گرفت و ابزاری برای همسان سازی اخالقی شد.فوکو 
معتقد به تک گویی خرد است ومی گوید: خرد فاقد برخی 
جنبه های مهم است واما در دیوانگی نوعی خرد وجود دارد 

که آنرا از تک گویی خارج می کند.فوکو پیرو نظریه نیچه، 
دیوانگی را چیزی بیش از مقوله بندی علمی می داند و معتقد 
است هیچ گاه نمی توان دیوانگی را مهار کرد، حتی آنجا که 
از کشتی دیوانگان قرون وسطی برای راندن دیوانه ها صحبت 
می کند یا حبس دیوانه ها در دیوانه خانه های دوره رنسانس.

مضمون اکثر کتاب های فوکو روند مدرنیزه شدن است .او 
در "پیدایش درمانگاه"باستان شناسی مفهوم طب را مطرح 
"دیرینه  امور"،  "نظم  خود،  بعدی  کتاب های  ودر  می کند 
شناسی دانش"، ساختار گفتمان های علمی را موضوع قرار 
می دهد و در گفتمان تمایز علم را بررسی می کند.فوکو در اثر 
بعدی خود به قدرت و دانش می پردازد و با محوریت دادن به 
"دستگاه"، آنرا ساختاری متشکل از عوامل ناهمگن گفتمانها، 
قوانین، نهادهاو گفته ها و ناگفته ها معرفی می کند و.نیرو هایی 

که حامی دانش اند و خود مورد حمایت آن هستند.
چگونگی خوانش یک متن بحثی دیگر از فوکو است که 
قرن 19"مطرح  در  پدرکشی  ....پرونده یک  ریویر  "پیر  در 
می کند.فوکو این بار به این نکته می پردازد که مرز تعقل و 
دیوانگی، و همزیستی توهم و تعقل چگونه است؟به عبارتی 
چگونه خوانش های متفاوت از یک متن واحد، گفتمان ها 
و در نهایت تفسیر های مختلفی به وجود می آورد.تا آنجا که 
استدالل پزشک و حقوقدان درباره یک رخداد می تواند فرد 

را بیمار یا مجرم )دیوانه یا عاقل(نشان دهد.
و اینجاست که تفکر او درباره رابطه دانش و قدرت آشکار 
می شود.فوکو بر خالف تصور عموم، دانش را وسیله کسب 
آنرا قدرتی بر روی دیگران و  قدرت معرفی نمی کند .بلکه 
قدرت تعریف دیگران می داند .به تعبیری، نسبی گرایی نیچه ای 

فوکو، عرصه رابطه میان دانش و قدرت را وارونه می سازد.
دارای  را  کنترل  تنبیه"،  و  انتظام  خود"  دیگر  اثر  در  فوکو 
تناسب بیشتری از کیفر می داند و در تحلیل تاریخی گذار 
هشتاد ساله قدرت، تغییر شکل شکنجه و اعدام به کنترل در 
سربازخانه ها، بیمارستانها، زندان ها و مدارس را مورد انتقاد 
)پادشاهی( فیودالی  قدرت های  در  می گوید:  و  داده  قرار 

مجازات در معرض دید عموم جنبه ای نمایشی داشت و به 
ترس مردم و ممانعت پادشاه از برخی جرم ها می انجامید.اما 
در قدرت های نوین انتظامی، سعی می شود که هر زندانی 
 با نظارت بر خودش، مجازات را به اصالح نزدیک کرده و 

هزینه های مراقبت را کاهش دهد .
اصالح  برای  رامکانی  آن  تن ها  نه  زندان ها  بر  نقد  با  فوکو 
نمی بیند بلکه زندان را مکان ایجاد بزه معرفی کرده و بوجود 
آمدن پلیس را در مرکز زندان و نظارت او بر افراد گرداگردش 
را، ویژگی جامعه "سراسربین"می داند.او معتقد است در این 
جامعه، نظارت در پرتو جنایت کارکرد می یابد و اگر بزه و 
جنایت وجود نداشته باشد، حضور ناظر و پلیس بی معناست !
فوکو قدرت در جامعه سراسربین را به مدارس، سربازخانه ها و 
بیمارستان ها تعمیم می دهد و قدرت برای کنترل "من درونی" 

فرد را به)من-برتر(فروید تشبیه می کند.
* کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

»تبارشناسی عقالنیت در گفتمان قدرت«

د یـدگـاه

سارا احمدی*
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فـرهنگ

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی فارس:

 اصحاب فرهنگ و هنر و ادب
 را از دل دوست دارم

مردی
 به رنگ 
صبح

»ملكان عذاب« ی
 كه پاداش
 گرفت 

عکس ها: حسین بامداد



در گذر از باران این جا آمدی
با رایح های که تن ها من می فهمم

و یک تبسم
که همه می شناسند!
تو از جنس بارانی!
تو از جنس صبح!

سیروس!
سـیروس، مـردی بـه رنـگ صبح کـه از طلوع طلیعـه خلقتـش از طایفه   
شـب بگسسـت و به قافله   سپیدرویان صبح پیوسـت. تا هماره، روشنایی 
و نـور را در زالل نگاهـش بگنجانـد و چـون آفتـاب عالـم تـاب، رخ از 
سـپیداری مهـر برنگردانـد  ؛ آنگونـه کـه درخشـش بارقه  هـای معرفت، 
نوع دوسـتی و انسـانیت در جـای جـای لحظه  هـای نـاب زندگـی اش 

َنظـارگان را خیره سـازد. 
سـایه  هایی کـه او را از دور می بیننـد، رنـگ می بازنـد، کـه بـه روشـنان 
مهـر، سـیرت بلنـدش را سرشـته اند. در چشـمانش بـرق عاشـقی را بـه 
تالءلوء می بینی  که از دیار رادمردان عاشـق ، سـعدی و حافظ برخاسـته 

 اسـت و هـم بـه مدد آنـان بالیـده و ره یافته اسـت. 
دلـش راهـی به خیمه  گاه نـور یافته و غوغـای ضمیرش از کارسـتان این 
عشـق حکایـت دارد. نبض نگاهش با شـعر درآمیخته اسـت. تـار و پود 
رنـگ را می شناسـد و در هنـر نقاشـی و عکاسـی اش آن را بـه تجلـی 
می گـذارد. اهـل قلـم اسـت و سال هاسـت کـه مطبوعـات ایـن ِخطـه 
زرخیـز، او را و توانمنـدی اش را در ایـن عرصـه بـه وضـوح می شناسـند. 
فراز و فرود های بسـیاری را پِس ُپشـت نهاده اسـت، اما قامت اسـتوارش 

از نسـتوهی او حکایت دارد. نبض سـبز زندگی در او جاری است. 
۲۷ آذر ماه هر سال، روز ویژه اوست از آغاز ۱3۲3 تا کنون. 

نخسـتین  از  دارد؛  غريبـى  حكايت هاى  اسـتاد  زندگى  روزشـمار 
طلیعه  هـای دانش انـدوزی تـا فـراز و فرود هـای بسـیار زندگـی و تا خلق 
و آفرینـش آثـار گرانسـنگ ادبـی، علمی و هنـری. بر این مبنـا می توان 

کارنامـه هفـت دهـه عمـرش را بـه قـرار زیـر واکاوید:
دوره اول: یافته اندوزی و آموزش:

تحصیـالت ابتدایـی را در مـدارس مزینـی و شـاهزاده منصـور بـه پایـان 
می بـرد و در دبیرسـتان  های فردوسـی جهـرم ، نمازی شـیراز و هنرسـتان 
نمـازی، هنـر، ورزش و دانـش می آمـوزد و بـه سـال ۱343 در کسـوت 

سـپاه دانـش در روسـتا های فـارس خدمـت می کنـد. 
سـال ۱34۵ بـه اسـتخدام آمـوزش و پـرورش درمی آیـد و در فاصلـه 
سـال  های ۵۰-۱34۸ در سروسـتان و ۵3-۱3۵۰ در امـارات متحـده بـه 

آمـوزش هنـر و دانـش می پـردازد. 
سـال  های ۱3۵3 تا ۱3۵۹ اسـتاد هنر دبیرسـتان شـهدخت شـیراز اسـت 
و از سـال ۱3۵۶ تـا ۱3۷۹ در مرکـز تربیـت معلـم آب باریـک، شـیوه 

تدریـس هنـر را می آموزانـد. 
در سـال ۱34۸ در »انسـتیتوی مربیـان امور هنری تهران« کـه در روزگار 
خـود هنرکـده ایرانیان بـود، پذیرفته می شـود و در همان جا نقاشـی را از 
اسـتاد »محمـدی« و »ابراهیم جعفـری« می آموزد و تئاتر را با اسـتادانی 
چـون »ایرج زهری«، »شـاه محمدی« و »حکیـم رابط« تجربه می کند 

و دو دهه بعد، در سـال ۱3۶۱ در محضر اسـتادانی چون »حمید دیرین«، »محمد مهاجر« 
و »مجتبـی ملـک زاده« مشـق خـط می گیـرد و عالـی می نویسـد. آثـار و فعالیت  هـای این 

دوره از زندگـی اسـتاد رومـی نشـان می دهـد که او به خوبـی آموخته و آموزانده اسـت. 
دوره دوم: آفرینش  های ادبی و روزنامه نگاری

اولیـن داسـتانش را بـه گاه ۱34۷ در »مجلـه فردوسـی« تهـران چـاپ می کنـد. نشـریه 
دانشـجویی »نقطـه« را بـا رویکردی هنری در سـال ۱34۹ و ۱3۵۰ هر ماه، در تهران منتشـر 

می کنـد و همزمـان بـا مجلـه »هفـت هنر« بـه همـکاری می پـردازد. 
در سـال ۱3۵4 نشـریه دانش آموزی را در دبیرسـتان شـهدخت شـیراز بنیان می نهد که پس 

از انتشـار سـه شـماره، از سـوی مدیر کل وقت آموزش و پرورش، توقیف می شـود. 
دوران پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران، دوران طالیـی روزنامه نـگاری، آفرینـش 
ادبـی و تحقیقـات اسـتاد سـیروس رومـی اسـت. از سـال ۱3۵۸ بـه »روزنامه خبـر جنوب« 
نخسـتین روزنامـه اسـتانی پـس از انقـالب می پیونـدد که بـه همـت روزنامه نـگار فرهیخته 
»حسـین واحدی پور« بنیاد نهاده شـده بود و ۱۶ سـال در آنجا به فعالیت فرهنگی و هنری 

می پـردازد و »نـگاه پنجشـنبه« را بـه قـدم و قلم شـوق بنیـاد می نهد. 
در سـال ۱3۷4 روزنامـه »عصـر مـردم شـیراز« بـه همت »محمد عسـلی«، یکـی از مدیران 
توانمنـد مرکـز تربیـت معلـم آب باریـک، آغـاز بـه کار می کنـد و رومـی اولین سـردبیر آن 

می شـود. 
در سـال ۱3۷۶ به یاری »حسـین شـفاعتیان« می شـتابد و روزنامه »نیم نگاه« را سـاماندهی 
و سـردبیری می کنـد و در سـال ۱3۷۹ بـه سـرآوری »روزنامـه پـارس« می پـردازد، سـپس 
سـردبیر مجله »چاووش« می شـود. هم اینک نیز سـردبیر نشـریه »نسـخه سـبز« است که به 
همـت »دکتـر خشـنود« فرهنگور بنیـاد یافته اسـت و ویژه نامـه »واژه« را در روزنامه افسـانه 

منتشـر می کند. 
دوره سوم: پژوهش و نوگستری

سـیروس رومـی، اسـتاد روزنامه نگاری فارس، سـردبیر اکثر روزنامه  های اسـتان، سـال  های 
۹3-۱3۸3، یـک دهـه را بـه پژوهـش در تاریـخ مطبوعـات فارس می پـردازد و در آرامشـی 
خـود خواسـته و شـرایط سـاخته می کوشـد کـه پـس از گـذران دوران سـردبیری  های 
پراضطـراب روزنامه  هـا و مجـالت و نیـز آموزش  هـای انفسـی و آفاقـی، بـه ثبـت کارنامـه 
روزنامه نـگاران ایـن دیـار بپـردازد. بـه کتابخانه  هـا سـر می زنـد ، آرشـیو ها را مـی کاود و بـا 
روزنامه نـگاران کهنسـال و جـوان بـه گفتگـو می نشـیند و مهم ترین آثـار تاریـخ مطبوعات 

فـارس را می آفرینـد. 
» تاریـخ مطبوعـات فـارس در دوره قاجـار« را در سـال ۱3۸3 و همـگام بـا کنگـره بـزرگ 
فارس شناسـی منتشـر می کند. ویرایش اول »فهرسـت مطبوعات فارس از آغاز تا امروز« را 
در سـال ۱3۸۵ و در سـال ۱3۸۸ کتاب  های »شناسـنامه مطبوعات فارس از آغاز تا امروز«، 

یادداشت کوروش کمالی سروستانی 
در تجلیل از یک عمر فعالیت مطبوعاتی سیروس رومی

مردی به رنگ صبح
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»تاریـخ  رضاشـاه(«،  )دوره  مطبوعـات  »تاریـخ 
و  پهلـوی(«  محمدرضـا  )دوره  فـارس  مطبوعـات 
»تاریخ نشـریات پزشـکی شـیراز« را منتشـر می کند. 
سـال ۱3۸۸ اگـر چـه بـرای سـیروس سـال پـرکار و 
پرثمـری اسـت، امـا سـال انـدوه بزرگـی هم هسـت. 
انـدوه از دسـت دادن دلبنـد نازنینـش، سـحر زیبـا 
و هنرمنـد کـه شـب یلـدای پـدر و مـادر عزیـزش را 
بـا سـوگی ژرف، مانـدگار و اتمـام ناپذیـر می کنـد.

را  اسـتوارش  قامـت  انـدوه سـترگ  ایـن  اگرژرفـای 
سـخت درهـم می شـکند، امـا دیگـر بـار، دسـت بـر 
زانوان خسـته و لـرزان، برمی خیزد و می سـازد و بهت 
و نابـاوری خویـش را در کتـاب »انـدوه یاد« سـحر، 

در همیـن سـال منتشـر می کنـد. 
آخریـن کتاب اسـتاد در عرصـه روزنامه نگاری فارس 
” شـوخ طبعـی در مطبوعـات شـیراز” اسـت کـه در 
سـال ۱3۹۲ منتشـر می شـود و خـود داسـتانی دارد پر 

از آب چشـم. 
اسـتاد رومـی در همین دوره عـالوه بر ۷ عنوان کتاب 
یاد شـده در تاریخ مطبوعات، عشـق و باور خویش را 
نسـبت به شـیراز جنت طـراز با تدویـن و چاپ کتاب 
»شـیراز در شـعر شـاعران« در سـال ۱3۸۹ بـه تجلـی 

می گذارد. 
و سـرانجام دل مشـغولی  های عاشـقانه، خیال انگیز و 
روح پرور خود را در مجموعه شـعر ” آه بانو” در سـال 
۱3۷۷ و ” در برگ اول پاییز مانده ایم” در سـال ۱3۹۰ 

می کند.  منتشر 
کتـاب “آموزش خـط ریز” و “آموزش خط درشـت” 
و نیز ” ترانه  های شـاد کودکان” و دومین مجموعه به 
یاد سـحر با عنوان ” ناگهان چقدر زود دیر می شـود” 

از دیگر آثار اسـتاد در این دوران اسـت. 
بنیان گـذاری »جایـزه سـحر« برای اهالـی مطبوعات 
فـارس، بنیانگـذاری خانـه مطبوعـات، عضویـت در 
انجمن  هـای فرهنگـی و ادبـی گوناگـون و بـه ویـژه 
»یـاران یکشـنبه« و نیز آموزش و مشـاوره و عکاسـی 
چشـم نواز و دلنشـین از دیگـر فعالیت هـای رومی در 

ایـن دوران اسـت. 
رومـی  اسـتاد  زندگـی  سـال  هفتـاد  پربـار  کارنامـه 
دختـران  عزیـز،  همسـر  او،  بـرای  اسـت  افتخـاری 
مهربانـش و همـه فرهنگـوران و روزنامه نـگاران ایـران 
زمیـن. مـا و مطبوعات فـارس به رومـی، این گنجینه 
اینـک  مدیونیـم.  تکرارنشـدنی،  و  دوست داشـتنی 
سـیروس رومـی کـه چـون زمـردی پرب هـا بـر خاتم 
فـارس می درخشـد، بـا مـا از درازای وقایع نـگاری در 
داالن بی پایـان تاریـخ سـخن می گویـد. او چونـان 
نگینـی اسـت خـوش تـراش کـه بازتاب سـبزینه  های 
اندیشـه اش را، اندیش هـای کـه در خاِنـگاِه جانـش 
جـاری  در  زاللـی،  و  شـیوایی  بـه  دارد،  آشـیان 
نگاشـته هایش در بازشـناخت انگاره  هـای علمـی و 

ادبـی ایـن سـرزمین روان داشـته اسـت. 
بـا  رومـی  سـیروس  اسـتاد  تاریـخ،  قضـاوت  بـه 
آثارگرانمایـه اش، چهـره مانـدگار روزگار ماسـت و مـا 
بیـش از هـر چیـز بـه دوسـتی بـا او و بهره منـدی از 

بینـش او بـر خـود می بالیـم.  غنـای دانـش و 
هنرمندانـی  نـادره  هّمـت  بـه  سـرزمین  ایـن  امـروز 
چـون او بـه داشـته  های فرهنگـی خویـش می بالـد. 
طالیه دارانـی کـه بـا قـدم صـدق در راسـتای اعتالی 
نـام ایـن سـرزمین گام می زننـد و بی چشمداشـتی، 
سـرمایه عمـر خویش را به بـاور ادای ِدین، بـر این امر 

می نهنـد. 
از  را  پویایـی اش  و  را  اش  مانایـی  و  را  دوامـش 
خداونـدگار بـزرگ خواسـتاریم. تـا بـاد چنیـن بـادا!

سید محی الدین حسینی ارسنجانی

 اسـتاد سـیروس رومی برگردن حقیر و بسـیاری از روندگان درمسـیر پرفراز و نشـیب روزنامه نگاری 
حـق و دینی بزرگ دارند.سـخن گفتن شـاگرد از اسـتادی که عمـر عزیز خویـش را در راه اعتالی 

فرهنگ و میراث مکتوب و معنوی فارسـیان متمدن مصروف داشـته سـخت اسـت. 
رومـی نامـی مانـدگار در عرصـه فرهنـگ وهنـر، ادب و قلـم اسـت. دربـاره او ایـن حقیـر در 
آسـتانه سـال روز هـای تولـد و نقدآثـار و نوشـتار های ماندگار وی پیـش از این و درطی سـالیان 
مکـرر در جرایـدی چون خبر، سـبحان، افسـانه، ماهرویـان، نیم نگاه و فرهنـگ فارس مقاالتی 
را نوشـته ومنـدرج کـرده ام امانـه مـن و نـه دیگـر دوسـتان و همراهـان و یـاران او آنگونـه کـه 
وی شایسـتگی دارد نتوانسـته ایـم حـق مطلـب را دربـاره اش ادا کنیـم چـرا کـه کارکارسـتان 
وی دروادی پژوهش هـای فاخـر تاریـخ مطبوعـات شـیراز و فـارس که بخشـی عظیـم از پیکره 
مطبوعـات کشـور از زمـان پیـداش آن هـا تـا بـه امروز اسـت موجبـات حیرت وتحسـین فعاالن 
ایـن عرصـه رافراهـم کـرده و بـه راسـتی کـه او را بایـد بـه دلیـل احیـاء نـام نامـی خبرنـگاران و 
روزنامـه نـگاران وصاحبـان اخبـار و اسـناد خبـری گذشـته و حـال شـیراز و فارس پـدر روزنامه 

نگاریـش درعصـر و زمانـه خویـش نامید. 
شـاید یکی از رموز موفقیت و شـهرت رومی قرارداشـتن وی درعرصه تعلیم و تربیت و حضور 
بیـش ازسـه دهـه او درکسـوت معلمـی اسـت. بی ادعایـی والبتـه تواضـع و فروتنی این شـاعر و 
هنرمند. پژوهشـگر و نویسـنده ارجمند و تعامل همراه باحسـن نیت او زبانزد دوسـتان فرهنگور 

و شـاگردان بسـیارش اسـت. درغالـب آثـار اسـتاد رومـی نکتـه ای نـو ودسـت اول 
را می یابیـم و از تکـرار نوشـتار یاکپـی بـرداری آثـار در تالیفـات مانـدگار او خبـری 

 . نیست
تاریـخ مطبوعـات رابـه نـگارش درآوردن شایدکارسـهل وممتنعـی باشـداماقضاوت 
چـون  جرایدروزگارانـی  جرایدواربـاب  تاریخـی  واحـوال  اوضـاع  ونقدوتحلیـل 
عهدقاجـاری وپهلـوی اول ودوم کارهرکسـی نیسـت. وسـیروس رومـی باعشـق بـه 
وطـن ومیهـن عزیزخویـش وبـااراده ای قوی ضمن وقـت گذاری بسـیاربه این مهم 

دسـت یافت وکار های ارزشـمندی راتقدیم جامعه علمی پژوهشـی کشـورکرده وبه راسـتی که 
نـام ویـادش دردوران حیـات پربـارش ماندگارگردیـد. 

او خـود معتـرف اسـت کـه همراهـی بانـوی بزرگـوارش بـه خلق آثـار دهگانـه پیرامـون تاریخ و 
فرهنـگ دیـار جنـت طراز شـیراز و فارس توسـط بزرگی مثل او کمک کرده اسـت. درسـالیان 
اخیـر پیرامـون ارزش گـزاری بـه کار رومـی سلسـله جلسـات تکریـم وتجلیـل ازوی در تـاالر 
مرکـز اسـناد وکتابخانـه ملـی فـارس و بیمارسـتان mri و بنیادفـارس شناسـی، محفـل فرهنگـی 
یـاران یـک شـنبه و دیگـر مجامـع فرهنگـی وادبی و هنـری یا مطبوعاتـی برگزار گردیده اسـت. 
لکـن ضـرورت نـگارش کتابـی در ایـن راسـتا و بیـان نقطـه نظـرات بـزرگان فرهنگـی شـیراز و 
فـارس دربـاره وی ومعرفـی یـا نقـد آثار او یک ضرورت اسـت کـه امیدواریم توسـط نهاد های 

فرهنگـی مرتبـط بـا این مهـم نیز صـورت گرفتـه و انجام شـود. 
دیدگاه هـای فرهنگـوران فرهیخته ای نظیر اسـاتید معظـم آقایان دکترکورش کمالی سروسـتانی، 
امیرهمایـون  امیـن وابوالقاسـم فقیـری، محمدتقـی زریـن چنـگ،  دکترمحمدرضاخالصـی، 
یـزدان پـور، صدرا ذورالریاسـتین شـیرازی، دکترموید، دکترمژده، دکترخشـنود، شاپورپسـاوند، 
منصوراوجـی، غالمحسـین اوالد، اسـماعیل عسـلی، ایـرج زبردسـت، پرویزخایفـی، عبـاس 
کشـتکاران، ناصرامامـی، فیـض شـریفی، منصورطبیعـی، حسـین واحـدی پـور، محمدابراهیم 
انصـاری الری، محمدرضا آل ابراهیم، فریدقاسـمی، دکترهمافر، کاظم شـریعتی، دکتررنجبر، 
دکترصفـی پـور، مرحومـان مـدرس، همایونـی، سـی سـختی، صداقـت کیـش، امـداد و.... 
درحکـم گنج نوشـته ای ارزشـمند پیرامون یک شـخصیت برجسـته و نام آشـنا همچـون رومی 
اسـت کـه بایسـتی ازسـوی بنیـادی فرهنگی به دسـت چاپ سـپرده شـود و ازکتاب جشـن نامه 
رومـی پیـر مطبوعانـی فـارس درمحضر اصحـاب فرهنـگ و ادب و هنر و رسـانه رونمایـی گردد. 
اقدامـات ماندگار رومی درزمان تصدیش برکرسـی ریاسـت خانه مطبوعات فـارس و زحمات او در 
تشـکیل پرونـده فعاالن رسـانه ای خصوصا روزنامـه نگاران وتالش بـرای خانه دارکـردن خبرنگاران 
بـی پناه نیزفراموش ناشـدنی اسـت. رومی به واسـطه ارتباط فـوق العاده اش با جمیـع اصحاب خرد 
و دانایـی وصاحـب منصبان حکومتی وغیرحکومتی فردی ازجهات گوناگون موفق بوده و هسـت 
وچون عزم و اراده او درپویایی فرهنگ و هنر وشـعر و ادبیات به اثبات خودی و غیرخودی رسـیده 
اسـت ازاین جهت گذشـته از شـهرت درمیان قلم به دسـتان مطبوعاتی به لحاظ حضور مسـتمرش 

درانجمن های شـعر وادبی به عنوان شـاعری توانمند نیز شـناخته شـده است. 

رومی نام آشنای تاريخ مطبوعات فارس
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درمراسـم تجلیـل از چهـره ارزشـمند و مانـدگار مطبوعـات فـارس اسـتاد 
سـیروس رومـی، اگرچـه عـدم حضـور بسـیاری از اهالـی قلـم و رسـانه تـو 
ذوق زد امـا حضـور اسـتخوان خوردکرده هـای ادب و هنـر بـا آن نگاه های 

مهربانانـه درسـی بـه بزرگـی یـک حضـور تعالـی بخش داشـت. 
حضـور مونقـره ای هـای ادبیـات و شـعر و هنـر نظیـر بـرادران فقیـری. 
ذوالریاسـتین. اوجی. اوالد. دکتر خشـنود. اسـتاد رضا پرهیزگار، نویدگویی 
و…کـه برخـی باعصا وناتوانی جسـمی آمـده بودند اصالت و حق شناسـی 
و فرهیختگـی رانشـان دادکـه چکونـه بایـد حرمت هـا و زحمـات را پـاس 

داشـته و از خادمـان بـی ادعـا امـا اثرکذارعرصـه مطبوعـات تجلیـل کرد. 
عـدم حضـور و یاکمرنـگ بـودن حضـور اهالـی مطبوعـات بـه هردلیلی که 
باشـد پذیرفتـه نیسـت. این بـی توجهی نشـان ازعـدم درک مسـئوولیت های 
فـردی و اجتماعـی و حرفـه ای داردکـه نقطه ضعفی اساسـی و انتقـادی قابل 
تامـل بـرای مطبوعـات فـارس و سـابقه ای منفـی و ناخوشـایند بـه حسـاب 
می آیـد. اهـل خـرد و اندیشـه می گوینـد مردمی که سپاسـمند و سپاسـگزار 
خادمـان خویش نباشـند نم یتوانندخادمان و قهرمانان شایسـته تـر و بزرگتری 
رابـرای جامعـه تربیـت کننـد و ایـن یـک درد اسـت کـه در مراسـم تقدیـر و 
نکوداشـت یک بزرگ مطبوعات فارس، احسـاس مسـیولیت نکنی وحضور 
نداشـته باشی؟ اسـتادرومی باآن کارنامه درخشـان و اثرگذار خود یک بزرگ 
اسـت بـزرگ و ماندگارخواهد ماند. ا واثرخود را برمطبوعات فارس گذاشـته 
اسـت. دروصـف شـخصیت و عملکـرد اسـتاد رومـی، آقایان دکتـر رنجبر. 
دکتـر کمالـی سروسـتانی و دکتـر خالصـی بـه شـیوایی سـخن گفتـه و حـق 
مطلـب رادربـاره ایـن بزرگ بـی ادعای عرصـه مطبوعات ادا نمودنـد اماخود 
آقـای رومـی درسـخنان گزیـده اش به نـکات قابل تاملی اشـاره کـرد نکاتی 
کـه بیـش ازسـی سـال ذهـن و زبـان و حافظـه او را بـه خـود مشـغول داشـته 
اسـت و آن اینکـه چـه عامـل یاعواملـی باعـث جلوگیـری از انتشـار دائمـی 

روزنامه هـای پیشـرو در دوران قاجـار و پهلوی هـا در فـارس شـده اسـت. 
اگرچـه او ضمـن تاییـد گشـایش درفضـای کنونـی تلویحـا بـه برخـی تنـگ 
نظری هـای احتماعـی و تاریخی اشـاره کـرد امادرمرورتاریخ یکصـد و پنجاه 
سـاله مطبوعات فارس، فرصت آن رانیافت که به تحلیل محتوایی این موضوع 
بپـردازد کـه آیا ارتجـاع سیاسـی دوران قاجارو پهلـوی محدویت هـا و موانع راا 
یجادکـرده اسـت یـا سـاختار عقب افتـاده اجتماعی و سـنتی کـه زاینده تنگ 

نظری هـا وانحصارطلبی هـای سـهم خواهانـه تاریخی اسـت ؟
بـه هرحـال هرچـه بـود و هرچـه هسـت بایـد بـه تحلیـل محتوایـی بانگاهی 
آسـیب شناسـانه بـه ایـن موضـوع مهم پرداخـت که اسـتاد رومـی دیرزمانی 
اسـت کـه بانگارش هشـت جلـد کتـاب تاریخ مطبوعـات فـارس کلید آن 
گاه و متعهـد و پیشـرو اسـت کـه بی اعتنـا به دو  رازده اسـت لذابـر نسـل آ
رویی هـا و چاپلوسـی ها و وسوسـه ها بـا تحلیلـی واقـع بینانه و علمی، سـیر 
تغییـر و تحـوالت مطبوعات فارس را از ابتداتا امروز به رشـته تحریر درآورده 
و کار سـترگ اسـتاد رومـی را ادامـه دهند و اثـری ماندگار از خـود به جای 

بکذارند. 
بـه احترامـش کاله از سـربرداریم و اجـازه ندهیـم دغدغه نان مـارا ازبرخی 
مسـئوولیت های اجتماعـی بازداردکـه ایـن آغـازی بـرای یـک سـقوط و 

انحطـاط اسـت. هرگـز چنیـن مباد

جلسـه ی گرامی داشـت خدمـات مــردی کـه اغلـب روزنامه نـگاران 
فـارس و شـیراز حیـات اجتماعـی خـود را در ایـن عرصـه مدیـون او 
هسـتند در سـالن اجتماعـات مرکز اسـناد کتابخانه ملی فـارس برگزار 
شـد، . در این جلسـه سیروس رومی مثل همیشه، مهربان، سخاوتمند، 
متواضع و بی ادعا پشـت تریبون رفت تا حاضرین در سـالن که اغلب 

دوسـتان دیـروزش بودنـد، از خرمن معرفتش توشـه برچینند. 
او در ایـن جلسـه به مرور ۱۵۰ سـال تاریخ مطبوعـات فارس پرداخت 
و بـا تقدیـر از زنـده یـاد جمشـید صداقـت کیـش اعـالم کـرد کـه 
نوشـتن تاریـخ مطبوعـات فـارس را او به وی پیشـنهاد کرده اسـت و 

البتـه در ایـن راه علـی سـامی نیـز او را حمایـت کرده اسـت. 
رومـی گفـت در حالـی کـه اولیـن روزنامـه ایـران را میـرزا صالـح 
شـیرازی منتشـر کـرد و اولیـن روزنامـه ارمنـی در جهـان را نیـز یک 
شـیرازی در هندوسـتان چـاپ کـرد، امـا اولیـن روزنامـه خوِد شـیراز 
را یـک کاشـانی بـه نـام میـرزا تقـی خـان کاشـانی منتشـر می کند. 
وی سـپس بـه مرور شـرایط چـاپ روزنامـه در اواخـر دوران قاجار و 
اوایـل دوران پهلـوی پرداخـت و گفـت:در زمانـی که مسـعود میرزا 
ظل السـلطان پسـر ناصرالدیـن شـاه قاجـار والـی فارس اسـت، سـید 
ضیاءالدیـن طباطبایـی روزنامـه »نـدای اسـالم« را در شـیراز منتشـر 
می کنـد امـا عجیب اسـت کـه روزنامـه او توقیف و به جانش سـوء 
قصـد می شـود، بـا ایـن حـال او بـه تهـران مـی رود و روزنامه هـای 

شـرق، رعـد و سـپس بـرق را منتشـر می کنـد. 
بعـد روزنامـه نـدای اسـالم، میـرزا ابراهیـم ناهیـد، روزنامـه ناهیـد را 
در شـیراز منتشـر می کنـد کـه اولیـن روزنامـه فکاهی شـیراز اسـت. 
امـا روزنامـه ناهیـد نیـز پـس از انتشـار سـه یـا چهـار شـماره متوقف 
می شـود و بـه جـان میـرزا ابراهیـم ناهیـد نیـز سـوء قصـد می شـود 
کـه او نیـز بـه دنبـال ایـن اتفـاق، بـه تهـران مـی رود و روزنامـه ناهید 
در تهـران بـه عنـوان بهتریـن روزنامه زمـان خـودش در زمینه فکاهی 

معرفـی می شـود. 
رومـی سـپس مثال هـای دیگـری از روزنامه هـا یـی زد کـه اجـازه 

انتشـار در شـیراز پیـدا نکردنـد و گفت:همـواره 
پیشـینه  بـا وجـود  بـوده کـه چـرا  برایـش سـئوال 
فرهنگـی مـردم فـارس و شـهر شـیراز دسـت های 
پیـدا و پنهـان در زمان قاجار و پهلوی، مانع انتشـار 
ادامـه  در  ایـن شـهر می شـدند. وی  در  روزنامـه 
بـه مقاومـت اقشـار مختلـف مـردم شـیراز در برابر 
انگلیسـی ها و نقـش روزنامـه نـگاران شـیرازی در 

ایـن مسـیر پرداخـت. دکتـر محمـد علـی رنجبـر مدیـر مرکـز اسـناد 
وکتابخانـه ملـی فـارس نیـز در این مراسـم حـوزه مطبوعـات را یکی 
از حوزه هـای نـاب تاریـخ اجتماعـی دانسـت و گفـت مطبوعـات، 
مطالبـات، آرزو هـا و خواسـته های عموم مـردم را منعکس می کنند 
و انعـکاس زندگـی اجتماعـی را در حـوزه مطبوعـات می تـوان دید. 
وی همچنیـن دسترسـی بـه عرصـه تاریـخ اجتماعی را یـک فرصت 

خـوب مطالعاتـی در زمینـه تاریـخ دانسـت. 
دکتـر رنجبـر بـا تمجیـد از قلم سـیروس رومی گفـت:او قلمی پاک 
دارد و حتـی از دشـمنش نیـز تعریـف می کنـد. تواضـع و قروتنی او 
در کنـار دانـش مطبوعاتـی اش از وی شـخصیتی دوسـت داشـتنی 
سـاخته کـه وجـودش بـرای حـوزه مطبوعـات فـارس یـک غنیمـت 
اسـت. اهالـی مطبوعـات فـارس اگـر روز ها و سـاعت  ها در جلسـه 
نکوداشـت او شـرکت کننـد بازهم کم اسـت؛ چراکـه درس گرفتن 
زیـر خرمـن دانـش او اولیـن ثمـره اش پاکدسـتی در قلـم و نگاه بی 
طرفانـه در نقد اسـت. اسـتاد رومـی، مهربانی اش زندگـی را تکراری 
نمی کنـد و چتـر حمایتـش سـایه گسـترهمه اهالی مطبوعـات فارس 
اسـت. او بی وقفـه  در هـر جایـی کـه بـه وجـودش نیاز بـوده حضور 
پیـدا کـرده و حرفـه ی روزنامه نـگاری وام دار همیشـگی او در فارس 
خواهـد بـود. رومـی بـا وجـود اینکـه دسـتی پررنـگ در شـعر و 
داسـتان و نقـد ادبـی و خوشنویسـی و نقاشـی و نمایشـنامه نویسـی 
و کارگردانـی تئاتـر دارد امـا همـواره بـا تعصـب و احتـرام از روزنامـه 
نـگاری یـاد کـرده و خـود را بیش از هرچیـز دیگر یک ژورنالیسـت 
می دانـد. اسـتاد رومـی بـرای اهالـی مطبوعـات فـارس دریاسـت  و 

بـرای دریـا، پایانـی وجود نـدارد. 

حاشیه ای بر مراسم تجلیل از استاد سیروس رومی؛
قدر شناسی نشانه فرهيختگی

تجليل از مردی که درياست...

 عبدالکاظم دریساوی

فزراد صدری
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جوایـز ادبـی زیـادی در کشـور وجـود دارد، جوایـزی کـه بر دو 
گونه انـد؛ یا از سـوی نهاد  هـای دولتی پیش بینی و اهدا می شـود 
یـا گروه یـا انجمنـی خصوصـی، آن را پایه گذاری کرده اسـت. 
معمـوال انتخاب و گزینـش افراد یا آثاری که بـه آن ها جایز های 
تعلـق می گیـرد، بـا حاشـیه  هایی نیـز همـراه بـوده و هسـت، 
حاشـیه  هایی کـه هرچـه جایـزه از اهمیـت بیشـتری برخـوردار 
باشـد، پررنگ تـر اسـت. یکـی از ایـن جایزه  هـا کـه از لحـاظ 
اهمیـت در بخـش ادبـی، رتبـه  اول را دارد بـا عنـوان »جـالل آل 
احمـد« نـام گرفته کـه آن را بنیاد شـعر و ادبیات داسـتانی که از 
زیـر مجموعه  های وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی محسـوب 

می شـود، برگـزار می کنـد. 
امسـال در بخـش رمان، هفتمیـن دوره  این جایزه ادبی به شـکل 
مشـترك بـه ابو تـراب خسـروی بـا رمـان »ملـکان عـذاب« و 
محمد کاظـم مزینانی بـا کتاب »آه با شـین« اختصـاص یافت. 
ابوتراب خسـروی متولد اولین روز بهار ۱33۵ در شهرسـتان فسـا 
بـا تالیـف کتاب »اسـفار کاتبـان« در میـان عالقه مندان داسـتان 
بـه شـهرت رسـید و تاکنـون برنـده  جوایـز زیـادی چـون جایـزه  
هوشـنگ گلشـیری برای رمان »رود راوی« و مجموعه داسـتان 
»کتـاب ویـران« و جایـزه مهـرگان ادب بـرای رمـان »اسـفار 
کاتبـان« شـده اسـت. در رمـان ملـکان عذاب که توسـط نشـر 
ثالـث منتشـر شـده به سـراغ سـه نسـل از یـک خانـواده رفته که 
هرکـدام راوی سرنوشـت خود و دیگری انـد و راوی دیگرانی که 
سرنوشت شـان بـه نوعی با سرنوشـت آن هـا گره خورده اسـت. 
او در ایـن رمـان، از خالل روایت راویان، به گذشـته دور تاریخی 
و فرهنگـی، نقـب زده اسـت، گذشـت های همچنـان حاضـر 
در زندگـی جمعـی و فـردی مـا کـه شـکل حضـورش آن را بـه 
کابوسـی شـبیه می کنـد؛ کابوسـی کـه از یـک منظـر، تعبیرش 
می توانـد کودتـای ۲۸ مـرداد باشـد کـه بسـتر بخشـی از وقایـع 

ملـکان عذاب اسـت. 
ابوتـراب خسـروی در ایـن رمان به اعتقاد بسـیاری از منتقـدان از 
آن سخت نویسـی و کالسیک نویسـی به داسـتان گویی با زبانی 
سـاده روی آورده اسـت؛ نثـر او کامـاًل سـاده شـده و فقـط دارد 
داسـتان تعریـف می کند. هرچند بـاز هم در فضا سـازی، همان 
تعلقـات خاطر هنوز پابرجاسـت. او که در بیشـتر آثـارش ردپای 
تاریـخ را حفـظ کـرده اسـت ازعالقـه خـود بـه تاریـخ، گفت: 
هویتـی کـه در حال حاضر جامعه  ما دارد، حاصل وقایعی اسـت 

کـه اجـداد مـا و نیز خـود مـا از سـر گذرانده ایم. 
وی معتقـد اسـت: ایـن بلبشـوی فرهنگـی کـه خصوصـًا نسـل 
مـا دچـارش شـده، ریشـه در وقایعـی دارد کـه جامعـه  ما از سـر 
گذرانـده و شـرح جزئیـات ایـن وقایـع همـان تاریخ اسـت. اگر 
قصـد شـناخت، هویـت انسـان معاصـر ایرانی باشـد، شـناخت 
تاریـخ و درک وقایـع نیـز الزم اسـت. ایـن یـک ضـرورت در 
نوشـتن رمـان ایرانـی محسـوب می شـود کـه بـدون دانسـتن و 
درک وقایعی که بر ما رفته اسـت نمیتوان داسـتانی نوشـت که با 

حقیقـت حیـات ما سـر و کار داشـته باشـد. 
بیشـتر رمان  هـای سـال  های اخیـر یـا غـرق در روزمرگی محض 
هسـتند یـا غـرق در بازی  هـای فرمـی. امـا خسـروی در ملـکان 
عـذاب بـر خـالف سـایر رمان  هـای چنـد سـال اخیـر توانسـته 
اسـت، زندگـی روزمـره و فـرم و تکنیـک را بـه عنـوان دو جـزء 
جـذب کنـد و حتـی از ایـن دو فراتـر  رود و با آمیختـن این اجزء 
بـا اجـزای دیگـری ماننـد تاریـخ و فرهنـگ و… هم اسـتقالل 
خـود را بـه عنـوان اثر ادبـی حفظ  کند و هـم از طریـق ادبیات با 

سـاخت  های فرهنگـی و اجتماعـی و تاریخـی مواجه  شـود. 
او اضافه کرد: می خواسـتم از امکاناتی که در فرهنگ مکتوب 
خـود داشـته ایم اسـتفاده کنـم و نوعـی رمـان با تشـخص ایرانی 

بنویسـم، رمانـی که از زیباشناسـی فرهنگی نیز بهـره گیرد. 
خسـروی گفـت: ایـن چنـد رمانـی را هم کـه نوشـته ام با چنین 

نويسندگان در بيداری خواب می بينند!
آریامن احمدی

از نظـر مـن یک نوشـته می توانـد به تعـداد خوانندگانـش تاویل  ها و برداشـت  های متفاوت داشـته 
باشـد و چـه بسـا تاویل  هایـی از سـوی خواننـدگان باشـد که نویسـنده حتی فکـرش را هـم نکرده 
باشـد، بـه هـر روی ارتبـاط اجـزای یـک رمـان کلیـت یـک رمـان را می سـازند. طبیعتـا شـدت 
تاثیـر یـک رمـان حاصـل هماهنگـی اجـزای رمـان خواهد بود. شـاید بتـوان اجـزای یک رمـان را 
بـا سـاز های یـک ارکسـتر شـبیه دانسـت؛ اصـوات سـاز های یک ارکسـتر طـی یک هـا رمونی و 
پیوسـتگی اصـوات انـدام واره موسـیقی خاصـی را ایجـاد می کند. ابوتراب خسـروی نویسـنده یی 
اسـت تـراز اول، کـه آثارش خود گویای حضور جدی اوسـت در ادبیات داسـتانی معاصر؛ آغازی 
کـه او از ابتـدای دهـه هفتـاد آغازید و با انتشـار »اسـفار کاتبان« در سـال ۷۹، جایزه مهـرگان ادب 
را بـه عنـوان بهتریـن رمـان سـال بـرای خـود بـه ارمغـان آورد؛ ارمغانـی که سـه سـال بعد با انتشـار 
رمـان »رود راوی« بـار دیگـر تکـرار شـد: این بـار بـه عنوان بهتریـن رمان مطلق سـال ۸۲ از سـوی 
بنیاد گلشـیری. مجموعه داسـتان »کتاب ویران« نیز در سـال ۸۸ از سـوی بنیاد گلشـیری به عنوان 
مجموعه داسـتان برگزیـده دوره یازدهـم شـناخته شـد. »هاویـه« و »دیـوان سـومنات« از کار های 
ابتدایـی خسـروی اسـت کـه در سـال  های ۷۰ و ۷۷ منتشـر شـد. عـالوه بـر این  هـا او یک کتاب 

تئـوری در بـاب مبانـی داسـتان نیـز نوشـته کـه با عنوان »حاشـیه یی بـر مبانی داسـتان« 
در سـال ۸۸ منتشـر شـده اسـت. ابوتراب خسـروی، متولد ۱33۵ در شهر فسـا )شیراز( 
اسـت. او داستان نویسـی را با حضور در کالس  های هوشـنگ گلشـیری شـروع کرد؛ 
شـروعی که به قول خودش »نهال نازک دسـتان کودکی ام را با قلم پیوند زد«؛ و اکنون 
انتشـار »ملـکان عـذاب« در ایران و از سـوی نشـر ثالث که خود تکمله یی بـر دو رمان 
پیشـین اسـفار کاتبان و رود راوی- اوسـت، مناسبتی شد برای گفت وگو با این نویسنده 

شـیرازی که بخشـی از جغرافیای رمانش، زادگاهش فسـا و روستا ها و شـهر های اطراف آن است. 

اهدافـی بـوده اسـت. موفـق بودن یـا نبودنم مهم نیسـت؛ مهم این اسـت که این 
نحـوه کار را بسـط بدهیـم. نـه آنکـه بگویم مـن اولین نویسـند های بـوده ام که 
اصـرار داشـته ام این روش را دنبال کنم، کسـان دیگری هـم بوده اند. به نظرم این 

بایـد به یـک جریان بدل شـود. 
وی گفـت: البتـه کار هایـی کـه اصـرار بر موازین پیوسـتگی بـا فرهنگ جامعه 
داشته باشد زحمت دارند و مطالعه می خواهند و اساسًا ممکن است نویسندگان 
جوان اصاًل حرف  های مرا قبول نداشـته باشـند و روش خودشـان را دنبال کنند. 
ایـن نحـوه کار یـک خـرده دیوانگـی می خواهـد. مـن می توانم به جای نوشـتن 
رمانـی با این مشـخصات شـش رمان معمول و متعارف بنویسـم، ولـی اصرار بر 
بسـط و توسـعه کار هایـی با این مشـخصه، راضـی ام می کند. به اعتقاد بسـیاری 

از منتقدیـن »کلمـه« در آثار خسـروی اصالت دارد و کلیدواژه اصلی آثار اوسـت. خودش بـاور دارد: 
انسـان با کلمات، جهان اطرافش را میسـازد و اصاًل با کلمه اسـت که تبدیل به انسـان میشـود. بشـر 
زمانـی می توانـد فرهنـگ تولید و تجربـه و اطالعاتش را منتقل کند کـه کلمه را اختراع کرده باشـد. 
خسـروی زبـان را مـرز بیـن انسـان و دنیـای وحـش می داند و می گویـد: مـا در تاریخ، زمانی انسـان 
میشـویم کـه زبـان و کلمـه را ابـداع میکنیم و سـپس زبان را بـه وجود میآوریـم و بعد میتوانیـم ارتباط 
برقـرار کنیـم و دانـش و تجربهمـان را انتقال دهیم. این اتفاق زمانی تکمیل میشـود که انسـان، مخترع 
نوشـتار می شـود. ایـن جـا قضیـه عمیقتر میشـود و میتواند فرهنـگ، اطالعـات نگرشـش را از طریق 

کتابـت منتقل کند. 
هـر چـه باشـد ابوتراب خسـروی که ملکان عذاب را چهار سـال پیش بـه پایان برده و بـه قول خودش 
بعـد از چهـار سـال اقبـال یافته، نویسـند های اسـت که باید بیشـتر بـه او پرداخته شـود. او ایـن روز ها 

کتـاب»آواز پر جبرئیل« را توسـط نشـر گمان روانه  پیشـخوان کتاب فروشـی  ها کرده اسـت. 

"ملكان عذاب" ی
 كه پاداش گرفت 
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در  فـارس  اسـالمی  وارشـاد  فرهنـگ  مدیـرکل 
گفـت:  خسـروی’  ‘ابوتـراب  نکوداشـت  آییـن 
امیدواریـم هرسـاله در شـیراز بـه عنـوان پایتخـت 
فرهنگـی کشـور شـاهد برپایـی هرچـه باشـکوه 
تـر آیین هـای نکوداشـت شـخصیت های ادبـی 
و فرهنگـی فـارس باشیمسـالن ها ی مهـر و غزل 
اداره فرهنگ وارشاداسـالمی فارس، میزبان آیین 
نکوداشـت ابوتراب خسـروی و پذیرای اصحاب 
فرهنـگ و هنـر اسـتان بودکـه توسـط موسسـه 
فرهنگـی هنـری دریچه بـا مدیریت لیال هوشـیار 

برگزارشـد. 
بهـزاد مریـدی مدیـرکل فرهنـگ وارشـاد فـارس 
در آیین نکوداشـت ‘ابوتراب خسـروی’ نویسـنده 
و برنـده جایـزه جـالل آل احمـد و چهـره ادبـی 
اسـتان فـارس کـه در مجموعـه فرهنگـی هنـری 
تاالر حافظ برگزارشـد، افـزود: اصحاب فرهنگ 
و هنر و ادب را از دل دوسـت دارم نه با سیاسـت. 
امیـدواری کـرد: هـر سـاله در  مریـدی اظهـار 
پایتخـت فرهنگـی کشـور شـاهد برپایـی هر چه 
باشـکوه تر برگزار شـدن این گونه مراسـم باشیم. 
فارسـی  نویـس  داسـتان  خسـروی  ابوتـراب 
کـه جایـزه ادبـی جـالل آل احمـد را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت، نیـز در آییـن نکوداشـت 
خـود گفـت: بـرای مـن مهمتـر از دریافـت ایـن 
جایـزه، همدلـی دوسـتان حـوزه ادبیـات اسـت 
کـه مایـه افتخـار اسـت و نیـز افتخـار دیگـرم را 
زندگی درشـهر شـیراز می دانـم و این کـه در این 
شـهر بالیـده ام. وی افـزود: اگـر اسـتعداد اندکی 
در حـوزه ادبیـات داشـته ام بـه دلیل حضـورم در 
شـهری اسـت کـه حافـظ و سـعدی در آن نفس 

اند.  کشـیده 
یک نویسـنده شـیرازی نیز در این آیین اسـتقالل 
فکـری و ذهنـی را ویژگی آثار ابوتراب خسـروی 
خوانـد و گفت: خسـروی ثابت کرده اسـت که 
در کوتاه نویسـی هم درخشـان کار می کند البته 
ایـن یـک حکـم کلـی اسـت و خصوصیاتی که 
پشـت نوشـته های خسـروی بـه چشـم می خورد 
این اسـت که وسـواس و ظرافت عجیبـی در کار 

دارد.  خود 

امیـن فقیری ادامه داد: ابوتراب خسـروی از زبـان به عنوان ابزاری 
قابـل اعتمـاد بهـره می بـرد و ابایـی نـدارد از این که عنـان فکر و 
قلمـش را بـه دسـت واژه هـا یـی کـه به صـورت سـیال از ذهنش 

تـراوش می کند بسـپارد. 
آییـن  ایـن  در  نیـز  شـیرازی  مترجـم  و  شـاعر  نریمانـی  کیـوان 
داسـتان های ابوتراب خسـروی را در مرز بین مدرنیسـم و پسـت 
مدرنیسـم دانسـت و گفـت: این ویژگی هـا در آثـار وی از جمله 
در کتاب هـای ‘رود راوی’ و ‘اسـفار کاتبـان’ هویـدا و آشـکار 

است. 
رضـا پرهیـزگار مترجـم و منتقد ادبـی و نیما تقوی شـاعر و منتقد 
ادبـی نیـز در ایـن آییـن قلـم توانـای ابوتـراب خسـروی نویسـنده 

فارسـی را ستودند. 
در بخـش رمـان و داسـتان بلند هفتمیـن دوره جایـزه ادبی جالل 
آل احمـد کـه امسـال برگـزار شـد، کتاب های »ملـکان عذاب« 
تالیـف ابوتـراب خسـروی و »آه بـا شـین« تالیـف محمدکاظـم 
مزینانـی به صورت مشـترک بـه عنوان اثر برگزیده معرفی شـدند. 
ایـن فرهیختگان به بهانه نکوداشـت شـخصیت ادبـی و فرهنگی 
داسـتان نویـس همـروزگار مـا ابوتـراب خسـروی برنـده جایـزه 

جـالل آل احمدگـرد هـم جمـع شـده بودنـد. 
امیـن فقیـری داسـتان نویـس در ایـن مراسـم بـه بیـان اشـاراتی به 
کتـاب نوشـته » ویـران تـا ملـکان عـذاب « ابوتـراب خسـروی 
پرداخـت و گفـت: خسـروی اعتقاد بـه زیبایی پیدا کرده اسـت. 
کلمـات بیان مفاهیم وجودی انسـان اسـت. نگریسـتن به چشـم 
واژه چشـم و رنـگ آن را مـی نمایانـد و از این قبیل، اما در همین 
چنـد سـطر بـه ترکیـب اسـم و صفـت، ابـروان گسـترده، برمـی 
خوریـم که معنای آن فقط در حوزه پسـانوگرا قابل هضم اسـت. 
وی بـا بیـان نمونه هـا یـی از نثـر کتـاب یاد شـده اظهار داشـت: 
ایـن مسـایل زبانـی بـر غرق شـدن نویسـنده در اثرحکایـت دارد. 
نثـر همانند شـطی سـیال می خرامـد و می رود، طبیعی اسـت که 

گاه خـس و خاشـاکی را نیـز همـراه بیاورد. 
نویسـنده کتـاب دهکده پرمالل ادامـه داد: ابوتراب خسـروی ما 

در آئین نکوداشت ابوتراب خسروی عنوان شد؛
 

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی فارس:

 اصحاب فرهنگ و هنر و ادب را
 از دل دوست دارم

را به ج ها نهای گوناگونی می کشـاند که بیشـتر 
دلخـواه خـودش اسـت و ایـن مسـأله اسـتقالل 
فکری و ذهنی نویسـنده را در برابر خوانندگانش 

نشـانم یدهد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اظهـار 
داشـت: خسـروی با ایـن مجموعه داسـتان ثابت 
کـرده اسـت کـه در کوتاه نویسـی هم درخشـان 
کار م یکنـد. البتـه این یک حکم کلی اسـت. 
خصوصیاتـی که پشـت نوشـت ههای خسـروی 
بـه چشـم مـی خـورد ایـن اسـت کـه وسـواس 

عجیبـی در کار خـود دارد. 
فقیـری افـزود: او از زبـان بـه عنـوان ابـزاری قابل 
اعتمـاد بهـره می بـرد و ابایی نـدارد از اینکه عنان 
فکـر و قلمـش را بـه دسـت واژه هـا یـی کـه بـه 
صورت سـیال از ذهنش تراوش می کند بسـپارد. 
کیوان نریمانی شـاعر و مترجم نیز در این مراسـم 
با سـتایش آثار مکتـوب ابوتراب خسـروی اظهار 
داشـت: فضا بـرای نقد جزئی نگـر در خصوص 

آثار درخشـان ابوتراب خسـروی وجـود ندارد. 
وی بـا طـرح این سـؤال که خسـروی در داسـتان 
نویسـی ایـران چـه جایگاهـی دارد اضافـه کـرد: 
من ابوتراب خسـروی را با سـبیل مشـکی رنگش 
نقـش بـر در مجموعـه حلقـه » هـا ویـه « کتاب 
نیلوفـری شـناختم کـه بیـش از ۲۵ سـال از آن 
زمـان مـی گـذرد و حاال موهـای سـیاهش رو به 

خاکسـتری و رگه هـا ی سـفید دارد. 
نریمانـی افـزود: بـه بـاور مـن ابوتـراب خسـروی 
داسـتان نویسـی در مـرز بیـن مدرنیسـم و پسـت 
مدرنیسم است که»اسـفار کاتبان «، » رود راوی 

« در آثـار قابـل توجه اسـت. 
در پایـان ایـن مراسـم ابوتـراب خسـروی برنـده 
جایـزه ملی جـالل آل احمد اظهار داشـت: مهم 
تـر از جایـزه همدلـی دوسـتان اسـت کـه بـر این 
همدلـی افتخـار دارم و دیگـر افتخـارم این اسـت 
کـه در شـیراز زندگـی مـی کنـم و در ایـن شـهر 
بالیـده ام و اگـر اسـتعداد اندکـی بـوده بـه دلیـل 
حضـورم در شـهری اسـت کـه بـه تعبیـر اوجـی 
نفـس  ایـن شـهر  در  و سـعدی  بـزرگ حافـظ 

اند.  کشـیده 
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تولید و انتقال داسـتان بمثابه نوشـتن جـز از طریق تثبیت 
و ضبـط صـورت نمی گیـرد. نویسـنده اصـرار دارد تـا 
خیالـش را در واقعیـت شـیئیت ببخشـد تـا قـادر گـردد 
آن هـا را در طـول زمـان و مـکان انتقـال داده یـا تکـرار 
کند. و این تبدیل اندیشـه به شـیئی جز از طریق نوشـتن 
و ایجـاد متن صـورت نمی گیـرد. بنابراین می تـوان متن 
را واسـط خیـال تجریـدی انسـان و واقعیـت دانسـت. 
زیـرا تثبیـت دقیق مفهـوم از طریق شـفاهی امـکان پذیر 
نیسـت، تمهیـدی بایـد باشـد تا متـن حامل معنـا تثبیت 
گردد.اندیشـه نخسـتین تشـکلش را نخسـت از طریـق 
یافتـن شـخصیت های مـورد نیاز و نـام گـذاری و تقابل 
و مواجهـه آن هـا بـا یکدیگـر حـول وقایـع متناسـب و 
نیزمتشـکل کردنشـان در زبـان واقع می گـردد ومکمل 
ایـن قضیـه ارتبـاط معنـادار واژگان بـا یکدیگر درشـکل 
جمـات، بدل به مفاهیمـی معنا دار می گـردد، بنابراین 
تا زمانی که واژگان در شـکل فلزی نوشـتار آرام نگیرند 
و بـدل بـه شـیئیت قابـل حمل جملـه و کلمـه نگردند، 
انتقـال اندیشـه ممکـن نیسـت. طبعا متـن این امـکان را 
بوجـود مـی آورد کـه عیـن اندیشـه و مفاهیـم را ازطریق 
نوشـتن منتقـل کنـد. از طریق نوشـتن اسـت کـه خیال 
نویسـنده از چارچوب ذهن به دنیای واقعیت راه می یابد 
تا از حاصل شـدت تاثیر آن مفهوم رفتار مخاطب تحت 
تاثیـر قـرار دهـد تـا مکاشـفه ای رخ دهـد تـا در شـکل 
شـیئیت متنـی بـه ذهـن خوانندگانـش تعـرض کنـد و 
مخاطـب را تحـت تاثیـر قرار دهـد. به نظر می رسـد که 
شـکل نوشتن همان تاشی اسـت که نویسنده با اتکا بر 
آن اصـرار دارد که شـیئیت مناسـب کلمـه و جمله مورد 
نظـرش را بـرای مفهـوم موجـود در خیالش تثبیت معنا و 
سـپس جهـت دهد تـا عینیت یافتـه و ملموس گـردد. تا 
بـا ایجـاد و صورت بخشـی بـه معنا ها و مفاهیـم، بدل به 

عمارتی گـردد. 
همچنـان باید گفت که یکی از وجوه هوشـیاری انسـان 
ایجـاد ارتبـاط اسـت. و نوشـتار نیـز بمثابـه اصلـی نرین 
وسـیله ارتبـاط مهمتریـن عامـل انتقـال هوشیاریسـت. 
مفاهیـم خصوصـا تـا در شـکل نوشـتار یـا ابـزار مـوازی 

مسـتحیل نگـردد، تشـکلی قابـل ارتبـاط نخواهنـد بود
بـه تعبیـری دیگـر ماهیـت قبـل از وجـود اشـیا و مفاهیم 
ازطریـق خیـال صـورت می گیـرد تـا سـپس از طریـق 
نوشـتن عینیـت یابـد. از طریق نوشـتن اسـت کـه انتقال 
مفهـوم رخ می دهـد و نیز ماهیت بعـد از وجود می یابد. 
بنابرایـن نویسـنده در طـول نوشـتن تولید معنـا و مفاهیم 

می نمایـد
از سـویی دیگر خیال بمثابه جغرافیایی تجریدیسـت که 
تن هـا خـود انسـان سـاکن و خداونـدگارش می باشـد. 
چنانکـه انسـان متحـول بمثابـه نویسـنده نخسـت در 
چارچـوب خیالـش این تجربـه را دارد کـه مالک مطلق 
العنـان جغرافیای خیالش باشـد. بدین معنا کـه در خیال 
اسـت که نویسـنده تن ها خود فرمانده سرزمین خیالش 
هسـت و بس. حـد اقـل در چارچوب جغرافیـای خیال 
اسـت کـه می توانـد آنگونـه کـه می خواهـد بیندیشـد. 
طبعـا همین کـه اجزای خیال در خارج از ذهن به شـکل 
کلمـات شـیئیت یافتـه و تثبیـت شـود، ماهیـت بیروتـی 

می یابـد تـا نقش خـود را ایفـا نماید. 
اگر رفتار جسـم را ناشـی ازاراده شـعور بدانیم نویسـنده 
در هنـگام نوشـتن اصـرار دارد تـا جـزء جزء مفهـوم در 
زمـان انتقال بپابد، مبـادا در این جابجایی مفهوم ازجهان 
ذهـن بـه جهـان عیـن چیـزی تحلیـل بـرود، تـا بتوانـد 
همـه اجـزاء آن مفهـوم را مجمـوع کنـد و کلمـات و 
صدا هـای آنـرا انتقـال داده تـا عینـا ثبـت و ضبط شـده 
و عینیـت ببخشـد تا شـیئیتی را بوجود بیـاورد که ماقبل 

از آن وجـود نداشـته اسـت و انگار وقتـی بوجود می آید 
از ازل وجـود داشـته اسـت. فرقـی نمی کنـد منظومـه 
ایلیـاد باشـد یـا ادیسـه، یا شـاهنامه فردوسـی. یـا مفاهیم 
ارزشـی ایمانـی کـه رفتار های بـدوی کودکی انسـان را 
به سـمت صاح سـوق می دهـد. مفهومی کـه بدل به 
شـیئیت مکانی متناسـب بـا مختصات ذهنی نویسـنده 
می گـردد. طبعـا نخسـت ایـن جسـتجو در خیـال واقع 
می گردد و سـپس نویسـنده جزئیات قطعات تجریدی 
مفهـوم خیالـش را در شـکل الفبـا بـر صفحـات کاغذ 
می گسـترد و هـم بصـورت معنـا دار تدویـن می کند تا 
نهایتـا مفهوم به واقعیت منتقل گـردد تا در این جابجایی 
در جهـان واقـع بـدل به شـیئیتی شـود کـه ما قبـل از آن 
در جهان واقعیت وجود نداشـته اسـت. امکان و زیبایی 
خلـق شـده کـه انگار جهـان از طریـق نویسـنده فقدان 
آنـرا احسـاس کـرده و از طریـق دهـان و قلـم او وجـود 
آنـرا طوری اعـام می کند که جهان را نمی تـوان بدون 

آن تصـور کرد. 
 قطعا قبل از آن که نویسنده جستجویش را شروع کند، 
به مشـخصا ت و مصداق های آن مفهوم می اندیشـد. با 
این امید که در جسـتجوی اسـتدالل ها و استنتاج هایش 
مفاهیـم مطلـوب را بیابـد و بـا یافتن و چیـدن کلمات به 
آن هـا عینیـت ببخشـد، عینیتی که آن سـوی سـکه اش 
ایجاد جسـمیت یا شـیئیتی تازه باشـد، شـیئیتی از جنس 
کلمه، که قادر باشـد مفاهیم را منتقل کند. کافی اسـت 
که نویسـنده موفق شـود تا آنرا بیابد. و سـپس نوشـتن و 
مجمـوع کـردن آن، بـه تعبیری چیدمـان و انتظـام آن بر 
صفحـات کاغذ انجـام گردد تـا چیزی از زهـدان خیال 
شـکل بگیرد و سـپس نوشـته شـود تا به عرصه واقعیت 
وارد گـردد، آنـگاه به شـرط فقدانـش در واقعیت بدل به 

جزعـی الینفک در واقعیت خواهد شـد. 

در باره نوشتن
متن سخنرانی خالق ملکان عذاب هنگام جایزه جالل آل احمد
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میشـود،  دیـده  شـما  کار  در  کـه  ای  ویژگـی   *
کاربـرد خـاص عنصر زبان اسـت که حتی بیشـتر 
هـم  خودتـان  بـرای  دارد.  اهمیـت  داسـتان  از 
همین طور اسـت؟ یعنی زبان برایتان از داسـتان 

مهمتـر اسـت؟
ابوتـراب خسـروی: تـا مفاهیـم در ظـرف زبـان قـرار 
نگیرنـد، درک اتفـاق نمیافتد. البته هر چه که نویسـنده 
در رفتـار بـا کلمـات دقیقتـر عمل کنـد، ارتبـاط دقیقتر 
ایجـاد میشـود. مفاهیـم در ذات هسـتی وجـود دارد و 
انسـان از طریـق زبان آن ها را کشـف میکنـد. از طریق 
زبـان اسـت کـه نویسـنده بـه مفاهیـم مکشـوفه ی خود 
نـور میتابانـد. بنابرایـن در بحث ما ادبیـات در ذات زبان 
هسـت. بـدون زبـان داسـتان ایجـاد نمیشـود. داسـتان 
متشـکل از کلمات اسـت، و رفتار نویسـنده با کلمات 
اسـت که نخسـت زبـان ایجاد میکنـد و سـپس ادبیات 

داستانی. 
* منظـورم ایـن اسـت کـه خواننده بیشـتر از این 
که غرق داسـتان شـود، از کشـف این زبان لذت 

میبرد. 
** همانطـور کـه گفتـم، زبـان ظـرف مفاهیـم اسـت. 
مـا زبـان سـنجیده و خـوب را بـه کار میبریم تـا مفاهیم 
منتقـل شـوند. ایـن دو الزم و ملـزوم همدیگرنـد. اگـر 
زبـان خـوب بـه کار ببریم امـا مفاهیم منتقل نشـوند، به 
بیراهـه رفتهایـم. زبـان، زمانـی خـوب عمـل میکند که 
مفاهیـم را مطابـق هدف نویسـنده منتقل کنـد. بنابراین 
زبان سـنجیده مفاهیم را بـه بهترین نحو بازتاب میدهد. 
* شـما نـه تن هـا در هرکـدام از کتاب هـای ایـن 
سـه گانه زبـان متفاوتی بـه کار بردهایـد، بلکه در 
یـک از آن هـا از چنـد زبـان اسـتفاده کردهایـد. 
اسـفار کاتبان که شـروعش با آن وصیتنامه اسـت 
و بعـد از زبـان امروزیتری اسـتفاده کردهاید، در 
رود راوی هـم از چنـد زبـان اسـتفاده کردهایـد. 
کـه  مختلـف  رسـاله های  زبـان  و  راوی  زبـان 
هرکـدام بـا دیگـری متفـاوت اسـت. چهطـور بـه 

هرکـدام از ایـن زبان هـا دسـت پیـدا میکنیـد؟
** زبـان تحـت تاثیـر وقایـع متحـول میگـردد. فیالواقـع 
زبـان هـر دوره بـه گون هـای حامـل تاریخ اسـت. طبعًا 
مـردم صـد سـال پیـش جامعـه ی ما بـا لحـن و لهجه ی 
مـا صحبـت نمیکردهانـد. زبـان تحـت تاثیـر تحـوالت 
بنابرایـن  مییابـد.  خاصـی  مشـخصه  هـای  مختلـف، 
نویسـنده بایـد ایـن جزئیـات را رعایـت کنـد، وگرنـه 
داسـتان قـادر نخواهد بـود صداقت نویسـنده را باز تاب 
دهـد. بـرای نویسـند های مثـل من داسـتان بایـد حامل 
همـه چیز شـخصیت های مطروحهـاش باشـد. طبیعی 
اسـت که نویسـند های چـون من که بـه ادبیات محض 
فکـر میکنـد، بایـد سـعی و تـاش خـودش را در ایـن 

راسـتا داشـته باشد. 
* منظورتان از ادبیات محض چیست؟

دانـش،  کـه  اسـت  ادبیاتـی  محـض،  ادبیـات   **
ایدئولـوژی یـا فلسـفه را بـا هـدف دانش، ایدئولـوژی یا 
فلسـفه ارائـه نمیدهـد. در ایـن ادبیات زبـان در خدمت 
ایدئولـوژی یـا فلسـفه نیسـت. ادبیـات محـض بـا ایـن 
هـدف نوشـته میشـود کـه بـه نوعـی هسـتی را مـورد 
واکاوی قـرار دهـد. این ادبیات در واقع کشـف هسـتی 
اسـت. یعنـی همان چیزی کـه در ادبیات مـدرن مطرح 
اسـت. بـه ایـن معنـی کـه وضعیتـی از هسـتی را تصور 
میکنـد. نویسـنده و خواننـده در برابر ایـن وضعیت قرار 
میگیرند و سئواالتشان را مطرح میکنند. ادبیات محض 
برعکـس فلسـفه کـه نسـخه میپیچـد، سـئوال مطـرح 
میکنـد. به عنـوان مثـال ایدئولوژی مارکسیسـم میگوید 
اگـر طبقـه پرولتاریـا حاکـم شـود، جامعـه بـه فـاح و 
رسـتگاری میرسـد. ولی برعکس، ادبیـات و هنر حکم 

صـادر نمیکنـد. سـئوال مطـرح میکند. 
* عالقهتان به تاریخ از کجا میآید؟

دارد،  مـا  ** هویتـی کـه در حـال حاضـر جامعـه ی 
حاصـل وقایعی اسـت کـه اجداد ما و نیز خود ما از سـر 
گذراندهایـم، این بلبشـوی فرهنگی که خصوصًا نسـل 
مـا دچارش اسـت، ریشـه در وقایعی دارد کـه جامعه ی 

گفتگو با ابوتراب خسروی 
برنده جایزه جالل آل احمد؛

انسـان بـا کلمـه
 خود و جهان را می سازد
 شقایق عرفی نژاد

»در قواعد شرع 
اســت که همه ی 

جنبه های وحدانیت رب العالمین 
لحاظ گردیده است. از برای آنکه بنی 
بشر با رعایت شرع به جسم این امکان 
را بدهد که مامن روح افســد نباشد. 
که روح افســد با زیب لونی درخشان 
خود را مزین کرده فریب میدهد. زیب 
لونی شبیه به سرخی قبل از غروب که 
در سحابی ســیآلور میدمد یا که الوان 
ســبز یا آبی لهیبی میسوزد و پوستهاش 
از نرمی بــه مخملــی مینماید و لکن 
باطنی ســوزنده و مهیب دارد. به عین 
برق رخشان نگاه افعی که قربانیاش را 
مسحور نموده تا با زهر کام خود آشنا 
ســازد. یا که برق نگاه خناسی آن زن 
سبز چشــم که انگار از لهیب آتش در 
برابرمان به وام گرفــت تا که ما را به 
معصیت بخواند. ما کــه از اول رنگ 
خناســی لهیب آتش را میشــناختیم و 
شــاهد ظهورش در هیئت لهیب سبز و 
مواجی بودیم که از شکستگی شکوفه 
افروخته آتش زبانه میکشید. انگار که 
آن لهیب خناسی سبز راز زمهریر خلوت 
ما را به آن زن بازگفت که مدرســه ی 
مخروبه هیچ ســاکنی نــدارد اال ما و 
آن باد مجنون که بــا قال و مقالش از 
دیوار های شکســته وارد میگشت و از 
میکشید... تنوره  فروریخته  سقف های 
این جمالت متنی اســت از یک رساله 
ی تخیلی از شیخی به نام« االهوازی« 
که هرگز در هیچ دورانی زندگی نکرده 
است. شیخ و رسالهاش فقط در »رود 
راوی« ابوتراب خســروی وجود دارند. 
خســروی عالقه ی فراوانی به تاریخ و 
به گفته ی خــودش جعل تاریخ دارد. 
در این جعل تاریخ او به زبانی دســت 
یافته اســت که نمونه های واقعیاش را 
در رســاالت میبینیم. در عین حال این 
زبان تقلیدی صرف از زبان آن رساله ها 
نیســت. با او درباره ی ســهگانهاش 
اســفار کاتبــان، رود راوی و ملکان 
عذاب که بیش تریــن رای را در نظر 

سنجی مجله داشت گفتگو کردیم. 

34 شمـاره سه
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* نمیخواهم حرفی بزنم که حاکی از تصور شیزوفرنیک 
در باره ی کلمات باشــد، ولی کلمه، نامگذاری بر 
اجزای هستی از سوی انسان است. نامگذاری اشیای 
جهان، نامگذاری افعال جهــان، نامگذاری حواس 
و احساسات انسان در مواجهه با هستی، نامگذاری 
کنش های روحی و روانی که تن ها ارجاع انسانی دارند. 

* هربار که یک نویســنده داســتانی را شروع میکند 
تجربه ی متفاوتی را از سرمیگذراند. موفقیت یک کار 
هیچ ضمانتی برای موفقیت کار بعدی ایجاد نمیکند. 
هر متن تالش و کشــف مجدد خودش را میخواهد. 

ما از سـر گذرانده و شـرح جزئیات این وقایع همان تاریخ اسـت. اگر قصد شـناخت هویت انسـان 
معاصـر ایرانی باشـد، شـناخت تاریـخ و درک وقایع الزم اسـت. این یک ضرورت در نوشـتن رمان 
ایرانـی اسـت. بـدون دانسـتن و درک وقایعـی کـه بـر مـا رفته اسـت نمیتوان داسـتانی نوشـت که با 

حقیقت حیات ما سـر و کار داشـته باشـد. 
* گاهی دسـت به برسـاختن تاریخ زدهاید. فرقهها، رسـاالت و شـیوخی که سـاخته ی 

ذهن شـما هسـتند. درباره ی سـاختن این تاریـخ بگویید. 
** بلـه یکـی از کار هـای مـن جعـل تاریـخ اسـت. البتـه نویسـنده اصالتـًا در کارش جعـل واقعـه 
میکنـد، منت هـا از واقعیـت الهـام میگیـرد. طبعًا وقتی نویسـنده در بسـتر تاریخ رمان مینویسـد، به 
طـور طبیعـی واقع هـای را تخیـل میکنـد. منت هـا این واقعه در امتداد سـیر داسـتان اسـت. اساسـًا 
شـخصیت و تاریـخ مکمـل یکدیگر هسـتند، هـر گاه حرکت شـخصیتی در جهت مـدار منطقی 
تاریـخ باشـد، بـه نظـرم حقیقت مانندی یا باورایی ایجاد میشـود و این کار رماننویس اسـت. اساسـًا 

یکـی از مفاهیـم رمـان تخیـل در جهت حرکـت منطقـی نیرو های اجتماعی اسـت
* بـه نظـر میرسـد آن چـه باعـث میشـود اسـفار کاتبـان، رود راوی و ملـکان عـذاب را 

تریلـوژی بدانیـم اعتقـاد و تعصـب کورکورانـه و صحابیگـری اسـت. موافقیـد؟
** بلـه. تریلـوژی بـه معنـای معهـودش نیسـت. بلکـه تریلـوژی بـا مفهـوم اشـتراک در مضامیـن 
اسـت. قداسـتگرایی، فرقهگرایـی و خرافـه. تاریـخ ما پر اسـت از این وقایع که پیوسـته و وابسـته ی 
هم هسـتند، نخسـت قداسـت شـکل میگیرد و سـپس فرقه حول این قداسـت متشـکل میگردد و 
نهایتـًا خرافـه ایجـاد میگـردد. به قـول حافـظ، « جنـگ هفتـاد و دو ملـت همـه را عذر بنـه / چون 
ندیدنـد حقیقـت ره افسـانه زدنـد. « شـما اگر دقـت بفرماییـد حتـی از دوره ی حکومت های قبل 
از اسـام فرقه هـا در حـال شـکلگیری بودهانـد، مزدکیـان، مانویان، و بعد از اسـام مرتـب افرادی 
پیـدا شـدهاند کـه خـود را قدیـس جلـوه دادهانـد و بعـد هم فرقه ای شـکل گرفتـه و بعـد خرافه و 
ایـن موضـوع تـا بـه دوران مـا ادامـه دارد. البتـه این تن هـا مربوط به جامعـه ی ما نمیشـود. در همین 
آمریـکای مـدرن دوران ما، پیروان یک فرقه به دسـتور رهبرشـان خودکشـی دسـته جمعـی کردند. 

تقریبـًا مقـدر همـه ی ایـن رفتارهـا، فاجعه بـوده اسـت. میبینید که موضـوع خیلی واقعی اسـت. 
* در رود راوی از جسـم مکتـوب و در مقابـل از جسـمیت کلمـه صحبـت میکنیـد. آیـا 
ایـن عقیـده تن هـا مربـوط به مقتضیـات این رمان اسـت یـا اصـواًل کلمه برایتـان چنین 

ماهیتـی دارد؟
** نمیخواهـم حرفـی بزنـم کـه حاکی از تصور شـیزوفرنیک در بـاره ی کلمات باشـد، ولی کلمه، 
نامگـذاری بـر اجـزای هسـتی از سـوی انسـان اسـت. نامگذاری اشـیای جهـان، نامگـذاری افعال 
جهان، نامگذاری حواس و احساسـات انسـان در مواجهه با هسـتی، نامگذاری کنش های روحی 
و روانـی کـه تن هـا ارجـاع انسـانی دارنـد. میبینیـد کـه انسـان تلقیـاش را از هسـتی و مافی هـا را به 
وسـیلهی کلمـه میسـازد. سـاختن ایـن جهـان بـه وسـیله ی کلمـات، یک کنش انسـانی اسـت. به 
نوعـی هسـتی مـا در کلمات بازتاب مییابد و نیز کلمـه تن ها در ذهن و زبان انسـان جلوه ی مییابد. 
بـه نوعـی جلوه انسـانیت اسـت. اگـر رد کلمـات را بزنیـم ریشـه در صبـح دم تاریخ انسـان دارند. 
احسـاس من این اسـت که کلمات، همزادان آدمی هسـتند که متحول میشـوند. ملغم های هسـتند 
از صـورت و معنـا کـه نشـانه های عبور انسـان در طـول زمـان و وقایع اند. من برای آن ها جسـمیت 
قائل هسـتم. آن ها سـر و دسـت دارند؛ حتی توالد و تناسـل میکنند، قلب دارند، میخوابند و بیدار 
میشـوند. حتـی زیبـا و زشـت دارنـد، از هـر جـا عبـور کنند، صدای قدمهاشـان مشـخص اسـت. 
بـار عاطفـی دارنـد. هر کدامشـان از جایـی از حضـور انسـان در واقع های میآیند. منتقـل کننده ی 
احساسـات انسـان هسـتند. میبینیـد کـه دارم برایشـان روح قائـل میشـوم و ممکـن اسـت حرفهایم 
القاکننـده چیـزی شـبیه بـه خرافـه دربـاره ی آن هـا باشـد. کلمـات نـه تن هـا از مقتضیـات رمان و 
داسـتان مـن هسـتند از مقتضیات حیات و زندگی انسـان هم هسـتند. آیـا میتوان جهـان را به غیر از 

کلمه بـا چیزی تبییـن کرد؟
* پس معتقدید انسان با کلمات جهان اطرافش را میسازد؟

** اصـًا بـا کلمـه اسـت که تبدیل به انسـان میشـود. زمانی میتوانـد فرهنگ تولید کنـد و تجربه و 
اطاعاتـش را منتقـل کنـد کـه کلمه را اختـراع میکند. زبان مرز بین انسـان و دنیای وحش اسـت. 
مـا در تاریـخ، زمانـی انسـان میشـویم کـه زبـان و کلمـه را ابـداع میکنیم و سـپس زبان را بـه وجود 
میآوریـم و بعـد میتوانیـم ارتبـاط برقرار کنیـم و دانش و تجربهمـان را انتقال دهیم. ایـن اتفاق زمانی 
تکمیل میشـود که انسـان مخترع نوشـتار میشـود. این جا قضیه عمیقتر میشـود و میتواند فرهنگ، 

اطاعـات و نگرشـش را از طریـق کتابت منتقل کند. 
* شما جزو معدود نویسندگانی هستید که فارسی مینویسید و نه به زبان ترجمه. 

** بـه نظـرم دیگـر بعـد از صـد سـال داستاننویسـی ایرانـی بایـد ایـن نـوع ادبـی را مـال خـود کرد، 
بار هـا گفتهام درسـت اسـت که ما داسـتان را از غربی ها یـاد گرفتهایم، ولی در ادب کاسـیکمان 
روایت هـای قدرتمنـدی داریـم که میتوانیم زیباشناسـی خـاص خودمـان را از دل آن هـا و این همه 
هنـر ایرانـی اسـتخراج کنیم. بایـد رمان ایرانـی را با زیباشناسـی ایرانی درهم بیامیزیم. طبیعی اسـت 
کـه جوامـع انسـانی از یکدیگـر یـاد بگیرنـد. مـا رمـان و داسـتان را از غربی هـا یـاد گرفتیـم، حاال 
موقعی اسـت که دیگر کپی نکنیم و داسـتان خودمان را با آتمسـفر واقعی ایرانی و نیز زیباشناسـی 
ایرانـی بـه وجود بیاوریم. مثل موسـیقی ایرانـی، مثل قالی بافی ایرانی. این ها حرف های همیشـگی 
مـن هسـت. آرزوی همیشـگی من اسـت کـه بتوانـم آن زیباشناسـی را در داسـتانم ایجـاد کنم که 

ریشـه در فرهنگ ایرانی سـرزمینم داشـته باشـد. موفق باشـم یا نه نمیدانم. 
* چـه طـور یـک ایـده به سـراغتان می آیـد و چه طـور این ایـده تبدیل به متن میشـود؟ 
هربـار یـک سـیر را از ایده تا متـن طی میکنید یا این روند هربار بـا دفعه ی قبل متفاوت 

است؟

** هربار یک تجربه اسـت. هربار که یک نویسـنده داسـتانی را شـروع 
میکنـد تجربـه ی متفاوتـی را از سـرمیگذراند. موفقیـت یـک کار هیـچ 
ضمانتـی بـرای موفقیـت کار بعـدی ایجـاد نمیکنـد. هـر متن تـاش و 
کشـف مجدد خودش را میخواهد. شـناگر وقتی شـنا یـاد میگیرد دیگر 
میتوانـد خـودش را روی آب نگـه دارد و ولـی در ادبیـات وقتـی نوشـتن 
را یـاد میگیریـد هیـچ تضمینـی وجود نـدارد کـه کار بعدیتـان هم موفق 
باشـد. میشـود از تجربـه ی کار قبلـی اسـتفاده کـرد، ولـی ایـن ضامـن 

موفقیت کار نیسـت. 
* اهـل بازنویسـی های چندبـاره هسـتید؟ معمـوال چندبار یک 

کار را بازنویسـی میکنید؟
** ر چه قدر الزم باشـد. بازنویسـی حکم صیقلدادن و یافتن حلقه های 
گم شـده داسـتان را دارد. بدون بازنویسـی داسـتان قوام پیدا نمیکند. در 
این بازنویسـی ها فضا های پنهان داسـتان کشـف میشـود. اصًا ادبیات 
در همیـن بازنویسـی ها خلـق میشـود. بازنویسـی بـه نوعی سـرند کردن 
حشـو زوایـد داسـتان اسـت. همـه چیـز داسـتان در همین بازنویسـی ها 

شـکل منطقی خـودش را مییابد. 
* ملـکان عـذاب را بـا امیـد به یافتـن مخاطب عام نوشـتهاید. با 
توجـه بـه ایـن کـه بـرای کار بعدیتان سـراغ سـهروردی رفتهاید 

بایـد منتظر ادامـه ی کدام روش باشـیم؟
** در نوشـتن ملکان عذاب سـعی در جذب مخاطب حد میانه داشـتم. 
البتـه بـدون این کـه امتیـازی به مخاطـب میانه بدهـم. آرزویم این اسـت 
که توانسـته باشـم درک ادبـی مخاطب میانه را ارتقا داده بدهـم. و اما در 
بـاره ی مجموعه ی« آواز پر جبرئیل فقط تجربه ی داستاننویسـی اسـت. 
نـه آنکـه مدعـی شـناخت شـیخ اشـراق باشـم. بعضـی مضامیـن شـیخ 
بـه شـدت برایـم جـذاب انـد. بعضـی مضامیـن را بدل بـه داسـتان های 
امـروزی کردهـام، بعضـی را هـم بـدل کردهـام بـه متونـی کـه نـه قصه 
اسـت و نـه داسـتان. از نظـر مـن آواز پر جبرئیل ده متن مسـتقل اسـت. 
ده تجربـه ی خـاص خودم اسـت. ممکن اسـت خواننده خوشـش بیاید 
یـا نیایـد. بیشـتر تجربه متن هایی با زیباشناسـی خاص خودشـان اسـت. 
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فارس شیرازه فرهنگ و تمدن ایران
برای معرفی فارس و شیراز از منظر گردشگری احتیاج نیست حتما ایام نوروز فرا برسد
 چرا که اقلیم چهار فصل فارس در تمام طول سال باعث شده است که
 میزبان مشتاقان سفر و گردشگری باشد.
 اما طبق عادت و رسم دیرین در ویژه نامه نوروز 
به بررسی و معرفی نقاط مختلف استان پرداخته ایم و به جایی
 معرفی کلیشه ای نقاط مختلف شیراز و مجموعه هخامنشی
 با یک روزنامه نگار خوش ذوق همراه گردیده ایم
 تا ما را به داالن تاریخ ببرد و از کشف شکوه فرهنگ و ادب و تمدن پارسی
 لذت برده و شاید افسوس خوریم. 
پای صحبت های موسس یکی از بهترین موزه های مردم شناسی کشور نشسته ایم
 و در پایان ده نکته کلیدی که به ما ثابت می کند ؛
 چرا باید سفر کنیم؟ را مرور خواهیم نمود.

دشگری
گر



1. آرزو هلا و تخیلات به واقعیت تبدیل خواهند 
شد

اکثـر مـردم بسـتنی دوسـت دارنـد، اما کمتر کسـی 
هسـت کـه در زندگـی عـادی خـود یـک ظـرف 
بسـتنی یـک کیلوگرمـی را یکجـا بخـورد مگـر در 
شـرایطی خـاص مثـل مسـابقات یـا.... امـا شـاید 
خیلی هـا آرزوی خـوردن یکجـای ایـن همه بسـتنی 
را داشـته باشـند همیـن موضوع را تصـور کنید وقتی 
هنـگام قـدم زدن در یکـی از میادیـن شـهر تاریخـی 
رم مشـغول خـوردن بسـتنی هسـتید ناگهـان متوجـه 
بسـتنی  یـک کیلویـی  یـک ظـرف  می شـود کـه 
خالی در دسـتان شماسـت. پس این ارزوی شـیرین 
بـه واقعیـت نزدیـک شـد بـا این مثال شـیرین شـروع 
کـردم تا شـما به مـزه کردن شـیرینی سـفر عاقمند 
نیسـت کـه  شـوید گرچـه مطمئـن هسـتم کسـی 

مسـافرت را دوسـت نداشـته باشـد. 
همگـی مـا آرزو هایـی در سـر داریـم کـه شـاید در 
عمـل  تـوان  هرگـز  روزانـه  زندگـی  عـادی  شـرایط 

کـردن به آن ها نداشـته باشـیم به عنوان مثـال پریدن 
از روی یـک پـل مرتفع به داخـل رودخانه، رانندگی 
با سـرعت بسـیار باال یا هر آرزوی دیگری که شـاید 
در طـول روزمـره شـدن زندگـی عمدتـا تـوان انجـام 
دادن آن هـا را نخواهیـم داشـت. امـا وقتی مسـافرت 
می رویـم طبـق برنامه، هنـگام یکـی از گردش های 
روزانـه ممکـن اسـت ایـن آرزو جامـه عمل بپوشـد. 
بسـیار  واقعیتـی  بـه  نیافتنـی  دسـت  آرزوی  همـان 
شـیرین تبدیـل شـود. بنابرایـن بـه قـدرت تخیـل و 
اراده خودتـان کمـک کرده ایـد و در جهت دهی و 
 کنتـرل آن ها سـرمایه گذاری بسـیار به جایـی انجام

 گرفته است. 
 روانشناسـان ایـن موضـوع را بـرای سیسـتم عصبـی 
بـدن حیاطی می داننـد و می گویند: هرچه سیسـتم 
تخیـات فعالتـر شـود و فرصـت آزمـون آن هـا را 
داشـته باشـید مغز شـما پویاتر خواهد بـود همانگونه 
کـه پایـه بسـیاری از اکتشـافات محققـان گذشـته 

همیـن تخیات بـوده. 

از سـوی دیگـر بـا ایـن روش بـه سیسـتم مغـز فرمان 
آنـرا  بتوانیـد  تـا  آرزو کنـد  می دهیـم کـه درسـت 
بـرآورده کنیـد پس ایـن موفقیـت در بـرآورده کردن 
فـرد  کـه  می شـود  باعـث  )مسـافرت(  تخیاتمـان 
یـاد  توانمنـد.  بسـیار  و  باشـید  فعالتـری  و  اکتیوتـر 
می گیـرد کـه چگونـه آرزو کنیـد، چگونـه فرصت 
آزمـون این آرزو را بـرای خودتان فراهم کنید و برای 
رسـیدن بـه آن برنامـه خواهیـد داشـت که ایـن کلید 

موفقیـت آینـده شماسـت. 
مدیریلت  و  صحیلح  ریلزی  برنامله  قلدرت   .2

داشلت خواهیلد  را  زملان 
بـرای  روزانـه  ریـزی  برنامـه  یـک  دارای  همگـی 
زندگـی خودمـان هسـتیم امـا بـه دلیـل مشـکات و 
گرفتاری هـای روزانـه گاهـی اوقـات از ایـن برنامـه 
ریـزی دور خواهیم شـد. طبق این گـزارش هنگامی 
کـه سـفر می کنیـم بـا علـم بـه اینکـه مـدت زمـان 
گاه  مشـخصی رو در این محیط خواهیم بود ناخودآ
مغـز را بـه گونـه ای برنامـه ریـزی خواهیـم کـرد که 

چرا باید سفر کـنیم؟
ده نکتـــه دربــــاره مســـافرت

هروقـت از سـفر و مسـافرت سـخنی بـه میـان آمـده در رابطـه با 
مناطق مناسـب گردشـگری، کتابچه هـای راهنما و یـا هزینه های 
سـفر و چگونگـی رسـیدن بـه مکان های گردشـگری گفته شـده، 
شـاید کمتر کسـی مسـتقیم در باره فواید سـفر و تاثیر آن بر روی 
نحـوه زندگـی انسـان سـخن گفته باشـد یا شـاید هم تـا حدودی 
این موضوع مهم فراموش شـده باشـد، اما ناتاشـا گائورا روانشـناس 
و محقـق مقاله پیش رو را در فوریه سـال جـاری میالدی در مجله 
تراولـر بـه چاپ رسـاند کـه البته ایـن محقق بیشـتر فـرد را مورد 
بررسـی قـرار داده و از تاثیـرات سـفر های گروهـی نام نبرده اسـت 

بنابرایـن تاثیـرات فردی سـفر کـردن را بر می شـمرد. 
مسـافرت همیشـه باعـث ایجـاد انگیـزه زندگـی و تقویـت روحیه 
شـادابی و نشـاط در انسـان می شـود آیا هیچ دقت کرده اید وقتی 
قصـد سـفر داریـد از شـب قبـل دچار هیجـان خاصی می شـوید؟ 
یـا اینکـه با چـه انرژی بیشـتری مشـغول به جمـع و جـور کردن 
وسـایل سـفر می شـوید؟ روانشناسـان معتقدنـد کـه ایـن شـور و 

هیجـان خـود باعـث بهبـود کیفیـت زندگـی می شـود و امیـد به 
زندگـی را افزایـش خواهـد داد بخصـوص در جوامـع امـروزی کـه 
سراسـر از تنش هـا و درگیری هـای روزانه اسـت و زندگی صنعتی 
ما را فراگرفته اسـت که شـاید کمتر فرصت اسـتراحت یا مسافرت 

داشـته باشیم. 
امـروزه مثل گذشـته سـفر ها محدود به تجـار یا بازرگانان نیسـت 
بلکـه سـفر و گـردش به عنـوان یکـی از برنامه های روزانـه جوامع 
تبدیل شـده که همواره مورد تاکید جامعه شناسـان و روانشناسان 
اسـت. ناتاشـا گائـورا می گویـد: طبـق تحقیقـات بالینـی کـه بین 
1000 نفـر در سـن 60 سـالگی، سـاکن ایاالت متحـده آمریکا که 
سـال 2009 میالدی انجام شـده کسـانی که در طول مدت زندگی 
خـود مسـافرت زیاد داشـته اند تقریبـا 40 درصد کمتـر از دیگران 
در خطـر افسـردگی دوران بازنشسـتگی هسـتند. حال بـا توجه به 
ایـن گزارش هـا ایـن محقـق از سـوی دیگـری بـه ایـن مهـم نگاه 
کـرده و 10 فایـده عمـده سـفر کردن را برای ما بر شـمرده اسـت. 
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* دوستی ها یی که دو طرف هنگام سفر با یکدیگر آشنا شده اند پایدارترین نوع دوستی خواهد بود، 
چون هر دو طرف خود واقعیشان را به نمایش گذاشته اند و پس از آن تصمیم به دوستی گرفته اند. 

* وقتی سفر می کنید خودتان را مسئول حفاظت از خود می دانید بنابراین همین مسئولیت جدید 
باعث تمرکز روی محیط جدید و مسائل مربوط به آن می شود و در واقع باقی موارد به حاشیه رانده 
می شود پس متوجه می شوید که در کنترل اوضاع اطراف خود چقدر توانمند عمل کرده اید و راه 

حل برطرف کردن مشکل قبلی را به سادگی خواهید یافت. 

* همگی از بی پولی در سفر وحشت داریم بنابراین با بهترین شکل سعی در کنترل و چک کردن 
میزان دارایی خودمان در طول مسافرت خواهیم داشت. این موضوع باعث می شود که سیستم مغز 
ما ناخودآگاه به گونه ای طراحی شود که در طول سفر به مسایل مالی عکس العمل بهتر و سریعتری 
نشان دهند بطور مثال شما برای خرید به دنبال تخفیف های ارایه شده در فروشگاه ها هستید و 
برچسب های قیمت را کنترل خواهید کرد بعد تصمیم به خرید می گیرید این درست کاری است 

که هرگز در طول زندگی روزانه خود در شهر و دیارتان انجام نخواهید داد

بتوانـد کنتـرل ایـن زمـان را بـه عهـده گیرد. 
بنابرایـن برنامه هـای منظـم تـر و کامـل تـری را در 
دسـت خواهیـد داشـت در طـول مـدت سـفر دیگر 
خبـری از آشـفتگی برنامه هـا و عـدم تمرکز نیسـت 
بنابرایـن سیسـتم مغزمـا بـه طـور کامـل کنتـرل را به 
عهـده گرفتـه و فـارق از هرگونـه درگیـری روزانـه 
برنامه هـای مـا رو کنتـرل می کند دقیقا آنچـه را که 
می خواهیـم بـرای مـا محیـا خواهـد کـرد کاری که 
هرگـز زندگـی روزمـره ما و محـل کارمان اجـازه آن 

را بـه مـا نخواهـد داد. 
 طبـق آمـار 20 درصـد از برنامـه ریـزی روزانـه مـا 
محقـق نخواهـد شـد آنهم به دلیـل تداخـل برنامه ها 
بـا یکدیگـر و عـدم کنتـرل زمان بـه طور عـادی این 
تداخـل در هنـگام سـفر تقریبـا به 5 درصـد کاهش 
می یابـد کـه عـدد بسـیار قابـل قبولـی بـرای برنامـه 

ریـزی روزانه ماسـت. 
3. می توانیلم بله بهتریلن شلکل کیلف پولمان 

را اداره کنیلم
هیـچ وقـت مسـافرت کـردن ارزان نبوده و نیسـت 
پـول  مدیریـت  و  ریـزی  برنامـه  بـه  نیـاز  بنابرایـن 
بسـیار ضـروری اسـت. همیـن محدودیـت ایجـاد 
شـده طبـق برنامه ریزی باعث می شـود بـه بهترین 
را  مخـارج  و  خـرج  کنتـرل  تـوان  ممکـن  شـکل 
داشـته باشـیم. مدیریـت مالـی بهتریـن هدیه سـفر 
هتـل  از  ماسـت، هنگامـی کـه صبـح  بـه  کـردن 
خـارج می شـویم طبق همـان برنامه هزینـه خواهیم 
کـرد و از مخـارج غیر ضروری خـودداری خواهید 
تعـداد  کـه  افـرادی  داده  نشـان  تحقیقـات  کـرد. 
بیشـتری سـفر را در کارنامـه زندگـی خـود داشـته 
انـد میـزان سـپرده یا پـس از انداز بیشـتری نسـبت 
بـه بقیـه هسـتند فقـط بـه دلیـل درس خوبـی کـه 

آن هـا از سـفر قبلـی آموختـه انـد. 
ناتاشـا گائـورا می گویـد: همگـی از بـی پولـی در 
سـفر وحشـت داریم بنابراین با بهترین شـکل سـعی 
در کنتـرل و چـک کـردن میـزان دارایـی خودمـان 
در طـول مسـافرت خواهیـم داشـت. ایـن موضـوع 
گاه به  باعـث می شـود که سیسـتم مغـز مـا ناخـودآ
گونـه ای طراحـی شـود که در طول سـفر به مسـایل 
مالـی عکـس العمـل بهتـر و سـریعتری نشـان دهند 
بطـور مثال شـما برای خریـد به دنبـال تخفیف های 
ارایـه شـده در فروشـگاه ها هسـتید و برچسـب های 
قیمـت را کنتـرل خواهید کرد بعد تصمیـم به خرید 
می گیریـد ایـن درسـت کاری اسـت کـه هرگـز در 
طـول زندگـی روزانـه خـود در شـهر و دیارتـان انجام 
نخواهیـد داد. پـس شـما توانسـته ایـد واکنش هـای 
عصبـی خودتان را به قیمت ها و برچسـب ها کنترل 
کنیـد اگـر ایـن فرصـت را بیشـتر در اختیـار مغزتـان 
قـرار دهیـد موضوع کنتـرل هزینه ها در زندگی شـما 

نهادینـه خواهد شـد. 
گردشـگری  کارشـناس  یـک  سـناپاتی  سـومیترا 
هنـدی می گویـد: این سیسـتم مالی خـودکار ذهن 
مـا درسـت زمانـی کـه گروهـی سـفر می کنیـم دو 
چنـدان فعـال خواهـد بـود و تـوان کنترل مالی شـما 
را باالخواهـد بـرد و مدیریـت مالـی گروهـی باعـث 

آمـوزش بهتـر شـما در ایـن زمینـه خواهـد بـود. 
4. غم و اندوه از شما دور خواهد شد

همگـی مـا در طـول زندگـی دچـار شکسـت های 
روحـی یـا عاطفـی شـده ایـم و بـه واسـطه همیـن 
مشـکل یـک دوره از زندگی با ارزش خودمـان را از 
دسـت داده ایـم. امـا ناتاشـا گائـورا معتقد اسـت که 
هنگامی که از مسـئله ای پریشـان شـده اید در اولین 

فرصـت سـفر کنیـد تا بـرآن مشـکل غلبـه کنید. 
 در واقـع گرفتاری هـای جدید از جمله عدم تسـلط 

بـه زبان محلـی منطقه، عدم آشـنایی به منطقـه و...
سـطح بیشـتری از مغـز شـما را درگیـر می کنـد و 
دیگـر مشـکات قبلـی به حاشـیه می رود پس شـما 
گاه متوجـه می شـوید کـه کل مشـکات  ناخـودآ
قبلـی را فرامـوش کـرده ایـد و روش نوینـی را بـرای 
ادامـه دادن اتخـاذ کـرده ایـد و ذهـن کامـا پاک و 

دارید.  تـازه ای 
سـفر  وقتـی  می گویـد  روانشـناس  ولـز  کریـس   
خـود  از  حفاظـت  مسـئول  را  خودتـان  می کنیـد 
می دانیـد بنابرایـن همیـن مسـئولیت جدیـد باعـث 
تمرکـز روی محیـط جدیـد و مسـائل مربـوط بـه آن 
می شـود و در واقـع باقـی مـوارد بـه حاشـیه رانـده 
کنتـرل  در  کـه  می شـوید  متوجـه  پـس  می شـود 
اوضـاع اطـراف خود چقـدر توانمند عمل کـرده اید 
و راه حل برطرف کردن مشـکل قبلی را به سـادگی 

خواهیـد یافـت. 
5. بهتریلن دوسلت یلا حتلی شلریک زندگی را 

در سلفر خواهیلد یافت
در طـول سـفر ممکـن اسـت بـا افـراد زیـادی آشـنا 
شـوید بـه طور مثـال در هواپیما، اتوبوس یـا حتی در 

هنـگام بازدیـد از یـک موزه. 
یـک روانشـناس ایتالیایـی می گویـد: تمامـی مـا در 
زندگـی روزانـه خودمـان کامـا در قالـب زندگـی 
کاری خـود یـا زندگی روزانه خـود جای گرفته ایم و 
شـاید اکثر حـرکات یـا رفتارمان طبق شـرایط کنترل 

شـده باشد. 
 بـه طـور مثـال هرگـز بـا صـدای بلنـد در محـل کار 
خـود نمی خندیـم یـا ایـن کـه هنـگام غـذا خـوردن 
بـا همـکاران خـود کاما رعایـت می کنیم تا سـوژه 
در  شـرایط  ایـن  امـا  نباشـیم،  دیگـران  بحث هـای 
سـفر کامـا متفـاوت خواهد بـود و درواقـع ما خود 
واقعیمـان هسـتیم، بنابرایـن بـا توجـه بـه ایـن ضـرب 
المثـل کـه می گویـد هرکـس را می خواهـی خوب 
بشناسـی با او سـفر کن اینجاسـت که مصداق دارد. 
ایـن روانشـناس معتقـد اسـت دوسـتی ها یـی کـه 
دو طـرف هنـگام سـفر بـا یکدیگـر آشـنا شـده انـد 
پایدارتریـن نـوع دوسـتی خواهـد بـود، چـون هر دو 
طـرف خـود واقعیشـان را بـه نمایـش گذاشـته اند و 

پـس از آن تصمیـم بـه دوسـتی گرفتـه انـد. 
6. اجتماعی تر خواهیم شد

یک روانشـناس فرانسـوی، معتقد اسـت وقتی انسان 
بـه شـهر ها و کشـور های دیگـر سـفر می کنـد و 
آداب و رسـوم خـوب یـا بـد آن هـا را می بینـد و بـا 
گاه قسـمت های  ناخـودآ آن هـا مواجـه می شـود، 
خـوب را در ذهـن خـود ثبـت می کنـد و مشـغول 
ترسـیم کـردن نقشـه جدیـدی در زندگـی اجتماعی 
خـود می شـود و هنگام بازگشـت به دیـار خود آن ها 

را جامـه عمـل می پوشـانید. 
بـه عنـوان مثـال به کشـوری سـفر کـرده اید کـه در 
آن کشـور دو نفـر هنـگام سـام و احـوال پرسـی 
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هرگـز بـا یکدیگر دسـت نمی دهنـد اما ایـن موضوع 
در کشـور شـما نشـان دهنـده صمیمـت و دوسـتی 
فرامـوش خواهیـد  را  آن  بنابرایـن  آنهاسـت؛  پایـدار 

کرد. 
فـرد  یـک  بـرای  اتوبـوس  در  نفـر  دو  همـان  امـا   
سـالخورده از روی صندلـی بلنـد خواهـد شـد کـه 
نشـان دهنده شـخصیت و وقـار اجتماعی آنهاسـت. 
پـس ایـن کار پسـندیده در ذهـن شـما ثبـت خواهـد 
تکـرار  را  عمـل  همیـن  خودتـان  شـهر  در  و  شـد 
گاه. )این موارد  خواهیـد کـرد البته به شـکل ناخـودآ

فقـط بـه عنـوان مثـال بازگـو شـده(. 
همیـن صفات نیکو و پسـندیده که هـر کدام ممکن 
باشـد  شـما  قبلـی  سـفر های  از  یکـی  سـوغات  از 
درکنـار هـم باعـث اجتماعـی تـر شـدن رفتـار روزانه 
می شـود و بـه روابـط اجتماعـی مـا کمـک فراوانـی 

کرد.  خواهـد 
7. میزان IQ شما افزایش خواهد یافت

اکثـر روانشناسـان معتقدنـد کـه سـفر کـردن باعـث 
افزایـش میـزان IQ و هـوش افـراد می شـود. آن هـا 
می گوینـد هنگامی که سـفر می کنیم هـر روز و هر 
لحظـه بـا نکتـه ای تـازه روبـه رو می شـویم کـه ایـن 
مـوارد مثل تمرینات ورزشـی که عضـات را تقویت 
قـدرت  پـرورش می دهـد و  را  مـا  می کنـد، ذهـن 

یادگیـری مـا را نیـز بـاال می برد. 
بـه عنـوان مثـال اگـر شـما بـه یک کشـور انگلیسـی 
زبـان سـفر کنیـد، مجبور هسـتید بـرای گـذران روز 
خـود هـر روز کلمـات جدیـدی را یـاد بگیریـد یـا 
مرسـوم تریـن مثـال ایـن هسـت کـه همگـی مـا در 
هنـگام سـفر اولیـن نکتـه ای کـه بسـیار بـه آن توجه 
اسـت.  هتلمـان  آدرس  کـردن  حفـظ  می کنیـم 
بیشـترین  فعالیـت  گاه  ناخـودآ بنابرایـن ذهـن شـما 
فعالیـت  خواهـد داشـت و سـلول های خاکسـتری 
فایل هـای  لـذا  نشـان می دهنـد.  از خـود  بیشـتری 
راکـد در سیسـتم مغـز مـا دوبـاره فعـال شـده و بـه 
طـور کامـل یادگیـری شـما دوچنـدان خواهد شـد و 
هوش شـما دوباره شـبیه دوران کودکـی فعال خواهد 
شـد و هماننـد اسـفنجی کـه آب را بـه خـود جـذب 
می کنـد دوبـاره مشـغول یادگیری و ثبـت اطاعات 
جدیـد می شـود. بنابراین با مسـافرت حافظـه خود را 

تقویـت کنیـد. 
8. آزادی کامل را بازمی یابید

در محیـط زندگـی روزانـه خودمـان قوانینـی هسـت 
کـه همیشـه جلـوی آزادی مـا را می گیـرد. بـه طـور 
مثال شـما ممکن اسـت که رنگ لباس مـورد عاقه 
خـود را بـه دلیـل اسـتفاده از فـرم مخصـوص کار 
نتوانیـد انتخاب کنیـد یا این که درجه حـرارت اطاق 
کارتـان را به دلیل سیسـتم تهویه مطبـوع ادراه نتوانید 
بـه دلخـواه خـود تنظیـم کنید و هـزاران مثـال دیگر. 
برخـی از ایـن محدودیت هـا در نـگاه اول بسـیاری 
کوچـک و سـاده هسـتند، امـا وقتـی تکـرار شـوند 
العمل هـای  عکـس  باعـث  کـه  اسـت  ممکـن 
غیرعـادی در رفتـار مـا شـود، اما شـما وقتی در سـفر 
هسـتید یـا در اتـاق هتل هرگونـه تغییر به دسـت خود 
شماسـت در مـورد پوشـش خـود به سـادگی تصمیم 
خواهیـد گرفـت و امـکان انتخـاب نـوع غذایـی کـه 
می خواهیـد بـرای ناهار میـل کنید را داریـد، بنابراین 
احسـاس شـادابی خاصـی خواهید داشـت که باعث 
تقویـت روحیه شماسـت و پویـای ذهن و روح شـما 
را تضمیـن خواهـد کـرد. ایـن آزادی در نحـوه رفتار 
شـما تاثیـر خواهـد داشـت بـه طـوری کـه آرامـش 
سـرلوحه کار هـای شـما خواهـد بـود و کلیـه عکس 
العمل هـای روزانـه شـما را کنتـرل خواهـد کـرد و با 

همـان آرامـش و آزادی تصمیـم خواهیـد گرفـت. 

9. اعتملاد بله نفلس خواهیلد یافلت بله دلیلل 
بیشلتر توجله 

یـا فروشـگاهی وارد  بـه مغـازه  تصـور کنیـد وقتـی 
ظاهـر  و  پوشـش  نـوع  بـه  توجـه  بـا  و  می شـوید 
عنـوان  بـه  و  توجـه می کننـد  بـه شـما  خـود همـه 
نـگاه  بـا  شـما  بـه  توریسـت  یـا  گردشـگر  یـک 
میهمـان می نگرندکـه در عیـن حـال مـورد احتـرام 
واقـع می شـوید یـا بـه اصطـاح رواشناسـان دیـده 

داشـت؟ خواهیـد  احساسـی  چـه  می شـوید. 
باعـث تقویـت روحیـه  ایـن توجـه و احتـرام  قطعـا 
افزایـش  را  نفـس  بـه  اعتمـاد  کـه  گونـه  می شـود 
خواهـد داد. ایـن اعتمـاد بـه نفـس ناشـی از دیـده 
زندگـی  و  کار  محیـط  در  روز  هـر  اسـت.  شـدن 
افراد مشـخصی بـا برخورد هـای مشـخصی را تجربه 
از  نیسـت.  اینگونـه  سـفر  طـول  در  امـا  می کنیـم، 
تکـرار خبری نیسـت و شـما عکـس المعـل دیگران 
را نمی دانیـد یـا اینکـه اصـا در مـورد نحـوه تفکـر 
گاهـی نداریـد یـا اینکـه  آن هـا نسـبت بـه خودتـان آ
بـه  او  از خودتـان در ذهـن  را  نقطـه ضعفـی  هیـچ 
 یـاد نمی آوریـد بنابرایـن بـا اعتمـاد بـه نفـس خـارق

 العاده ای عمل می کنید. 
هسـتید.  وارد  تـازه  جمعیـت  ایـن  میـان  در  شـما 
بنابرایـن بیشـتر دیـده خواهیـد شـد، پـس احسـاس 
خوبـی خواهیـد داشـت و گام هـای محکمتـری بـر 
می داریـد، بـه همیـن دلیل اسـت که شـما می توانید 
می کنیـد  احسـاس  چـون  بگیریـد  تصمیـم  بهتـر 
را  بهتریـن تصمیـم  داریـد و  را  تفکـر  قالبیـت  کـه 
نفـس  بـه  اعتمـاد  بـا  می توانیـد  پـس  می گیریـد 

* صفات نیکو و پســندیده که هر کدام ممکن از سوغات یکی از سفر های قبلی شما باشد 
درکنار هم باعث اجتماعی تر شدن رفتار روزانه می شود و به روابط اجتماعی ما کمک فراوانی 

خواهد کرد. 

* اکثر روانشناسان معتقدند که سفر کردن باعث افزایش میزان IQ و هوش افراد می شود. آن ها 
می گویند هنگامی که سفر می کنیم هر روز و هر لحظه با نکته ای تازه روبه رو می شویم که این 
موارد مثل تمرینات ور زشــی که عضالت را تقویت می کند، ذهن ما را پرورش می دهد و قدرت 

یادگیری ما را نیز باال می برد. 

* تصور کنید وقتی به مغازه یا فروشگاهی وارد می شوید و با توجه به نوع پوشش و ظاهر خود همه 
به شما توجه می کنند و به عنوان یک گردشگر یا توریست به شما با نگاه میهمان می نگرندکه در 
عین حال مورد احترام واقع می شوید یا به اصطالح رواشناسان دیده می شوید. چه احساسی خواهید 
داشت؟ قطعا این توجه و احترام باعث تقویت روحیه می شود گونه که اعتماد به نفس را افزایش 
خواهد داد. این اعتماد به نفس ناشــی از دیده شدن است. هر روز در محیط کار و زندگی افراد 

مشخصی با برخورد های مشخصی را تجربه می کنیم، اما در طول سفر اینگونه نیست. 

بیشـتری عمـل کنیـد. ایـن موضـوع در دوران سـفر 
شـما در شـخصیت شـما نهادینـه خواهـد شـد و پس 
گاه اتـکاء بـه خودتان  از تکـرار ایـن شـرایط ناخـودآ
خواهیـد داشـت و بـا اعتماد به نفسـی که بـرای خود 
از سـفر بـه ارمغـان آورده ایـد زندگـی روزانـه خود را 

ریـزی می کنیـد.  برنامـه 
10. خودتان را تجزیه و تحلیل خواهید کرد

در طـول زندگـی صنعتی و مشـغله های کاری کمتر 
فرصـت بازنگـری در رونـد زندگی خواهیم داشـت، 
امـا هنگام سـفر تمام وقـت متعلق به خودتـان خواهد 
بـود، تصـور کنیـد کـه روی یـک دریاچـه مشـغول 
مناظـر  بـه  توجـه  کمـی  از  پـس  هسـتید  پـاروزدن 
گاه مشـغول مـرور کـردن زندگـی  اطـراف ناخـودآ
خودتـان خواهیـد شـد پـس بیشـتر فرصـت تجزیـه و 
تحلیـل رفتار هـای خودتـان را داریـد، اشـتباهات را 
بهتـر خواهیـد دیـد و نقـاط مثبـت بیشـتر خودنمایـی 

می کنـد. 
بنابرایـن هنگام سـفر فرصت تجزیـه و تحلیل زندگی 
خـود را داریـد و تـوان برنامـه ریـزی مجـدد و تغییـر 
بایـد از ایـن  نحـوه زندگـی در دسـت ماسـت کـه 

فرصـت بخوبـی اسـتفاده کـرد. 
بـه هـر حـال بسـیار سـفر بایـد کـرد تـا پختـه شـود 
خامـی. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه هرچـه سـفر کنیم 
کاملتـر خواهیـم شـد، بنابراین از ایـن فرصت طایی 
بهتریـن  بـه  گذاشـته  مـا  اختیـار  در  خداونـد  کـه 
شـکل بایـد اسـتفاده کنیـم و بـا دیـدن عظمت هـای 
او  قـدردان  بیشـتر  سـفر  طـول  در   آفرینـش 

باشیم. 

40 شمـاره سه
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"خواجه پیروز" با اصطاح غلــط و عامیانه حاجی 
فیروز نماد پیروز شدن نوروز و بهار بر زمستان است 
و در قدیــم این کار به عهده غامان ســیاه بوده که 
به علت طرز تلفظ ناقــص و نامانوس واژه ها و طبع 
شادی طلبشــان مردم را به خنده، شــادی و امید وا 

می داشتند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، دیرینه تریــن پیك 
نوروزی"حاجی فیروز" اســت. حاجــی فیروز نام و 
چهره ای آشــنا در فرهنگ مردم است. مردی که در 
بســیاری از جا های ایران در پیش از نوروز با جامه ای 
ســرخ رنگ، گیوه ای نوك تیــز و منگوله دار، کاه 
مخروطی دراز و منگوله دار و خنزر پنزر های آویزان، 
چهره ای سیاه، لبانی سرخ، دندان ها یی سپید و دایره 
زنگی در دســت می آید و در کوی و بزرن شهر های 
ایران می چرخد و می زند و می رقصد و ترانه خنده آور 
می خواند و مردم را می خنداند و مژده رسیدن بهار و 
نوروز را می دهــد و هر بی خبری را از آمدن نوروز با 

خبر می سازد. 
نظــر برخــی محققــان در مــورد رنگ صــورت و 
پوشــیدن لباس سرخ بر این اســت که این انتخاب، 
خــود نمادی از یك تحول عظیم طبیعی اســت. این 
که بهار شکوفه های ســرخ را در میان سیاهی سرما 
به ارمغان مــی آورد، الهامی برای طراحی صورت و 
لباس حاجی فیروز اســت و صورت سیاه شده اش 
نمادی از سیاهی سرمای زمستان و لبان و لباس های 
ســرخش نمادی از بهار است که بر پیکره این سرما 
می نشــیند و حرکــت و آواز خواندنش نیز دلیلی بر 

همین ادعاست. 
گویا ایــن کار در قدیم به عهده غامان ســیاه بوده 
است که به علت طرز تلفظ ناقص و نامانوس واژه ها و 
طبع شادی طلبشان مردم را به خنده، شادی و امید وا 
می داشتند. "خواجه پیروز" با اصطاح غلط و عامیانه 
حاجی فیــروز به یك تعبیر نماد پیروز شــدن نوروز و 

حاجی فیروزه
سالی یه روزه
همه می دونن
منم می دونم

عید نوروزه. 
ارباب خودم ساماال علیکم

ارباب خودم سر تو باال کن
ارباب خودم منو نیگا کن

ارباب خودم لطفی به ما کن. 
ارباب خودم بزبز قندی

ارباب خودم چرا نمی خندی؟
بشکن بشکنه بشکن
من نمی شکنم بشکن

اینجا بشکنم یار گله داره
اونجا بشکنم یار گله داره!

این سیاه بیچاره ِچَقد حوصله داره!

خــواجــه پـیروز 
دیرینه ترین پیک نوروزی

بهار بر زمســتان و به تعبیر دیگر، نماد بازگشت ارواح 
مردگان؛ یعنی"فروهرها" از آسمان است. چهره سیاه 
شــده خواجه پیروز دلیل بازگشت او از جهان مردگان 
و نیز نماد ســیاهی زمستان است. و لباس سرخ او هم 
نماد ســرخی آتش، آمدن گرما و نیز سرخی گل ها، 
زایش ها، رویش هــا و برکت بخشــی های نوروزی 

است. 
اگــراز دریچــه ای دیگــر بنگریم حاجی فیــروز در 
حقیقت نوعی روح همبســتگی را در بین انسان ها از 
طریق حرکات شادی آفرین ترویج می کند. او جامعه 
را به بیدار شــدن درونی و معنــوی دعوت می کند و 
می گوید حال که طبیعت از خواب برخاسته شما نیز 
بیدار شوید و بدانید روسیاهی برای کسانی است که 

در خواب می مانند. 
هر دانه یا هسته ای درزمین کاشته می شود، رنگ آن 
اول به سیاهی می گراید و سپس جوانه ای سپید از آن 
خارج می شــود و به تدریج ریشــه و ساقه اش شکل 

می گیرد و شاید سیاه ما هم این پیام را داشته باشد. 
حاجی فیروز در اصل یکی از مراســم نوروزی است 
که با راه افتادن دسته ها با صورتك های سیاه معروف 
شــده است، اما رسم کهنی که اثری از آن باز نمانده 
و در گذشــته، به خصوص در آســیای میانه مرسوم 
بوده، آیین های سیاوشــی اســت که به احتمال بسیار 
در اعصار کهن تر در آغاز تابســتان و سال نو صیفی 
انجام می یافته است و سپس زیر تاثیر نوروز جامی در 
عصر هخامنشیان به اول بهار افتاده است؛ اما هنوزدر 
عصر ابوریحان تقویم های سغدی و خوارزمی با آغاز 
تابستان شروع می شد و ایشــان تقویم خود را"تورد" 
سیاوش در روز ششــم فروردین آغاز می کردند و این 
روزی اســت که در تقویم ما نــوروز بزرگ نام دارد و 
بنا به اســاطیر زردشتی در آن روز کین سیاوش گرفته 

می شود. 

ضا دهداری
 ها: محمد ر

عکس



راضیه عابدینی: رســیده و نرســیده، ســاك بزرگ و خاکی ســیاه رنگش را تحویل 
امانتداری می دهد و وارد حرم شاهچراغ می شود. نمی دانم از کجا آمده، چیزی نمی 
گوید. الم تا کام حرفی نمی زند. اشــکی هم نمی ریزد. نه حاال که دســت پســرك 
معلول را گرفته و پشت سرش می کشد، نه وقتی که در آغوشش گرفته و پسرك ضریح 
را می بوســد. شوهرش هم ساکت تر از خودش اســت. چادر سیاهش را روی زمین 
می کشد. کفش ها را که در کیسه می اندازد و وارد می شود، چادر را جمع می کند و 
با گوشه چادر شروع می کند به پاك کردن آینه های ریز ریز در و دیوار حرم. آینه ها یکی 
دو تا نیست. هزار هزار آینه نور آفتاب را که از شیشه های رنگی به داخل تابیده منعکس 
می کنند. نور چراغ ها، نور هزار چراغ شاهچراغ هم همه جا را مثل روز روشن کرده. 

هزار هزار آینه بر در و دیوار نور را منعکس می کند و می تاباند. او با حوصله یکی یکی 
آینه های مثلثی کوچــك را با چادر پاك می کند. انگار این همه راه را آمده فقط برای 
همین. پســرك روی پا تاب نمی آورد. ســرش تاب می خورد و خودش بیتاب است. 
گاهی می خندد و گاهی سعی می کند دستش را جدا کند و برود اما او ایستاده و آینه ها 
را برق می اندازد. صورتش آنقدر نزدیك به دیوار است که نمی شود دید اشك می ریزد 
یا فقط دارد آینه ها را با بخار نفس ها یش پاك می کند. ولی این طرف می آید در چهره 
خسته و روستایی جوانش اثری از شك نیست. انگار همه چیز فقط بین او می گذرد و 

شاهچراغ، شاه چراغ ها . 
اینجا شــاهچراغ است. حرم برادر اما رضا)ع(. شاید همین است که خیلی ها بیشتر از 
شاهچراغ امام رضا را صدا می کنند. شاید همین است که کبوتر های سفید گرد گنبد 
حرم می گردند. شــاید همین است که بعضی ها رو به ضریح عقب می روند تا از در 

خارج شوند. شاید همین است که اینجا هم هوای زیارت حرم امام رضا را دارد. 
وارد صحن حرم که می شوی چهارده هزار متر مربع حیاط پیش رویت است اما حرم 
این گوشــه دنج در ســمت راست اســت و دور تا دور حیاط 162اتاقك کوچك کنار 
هم ساخته شــده. تازه اول صبح است و روی سکو های روبه روی اتاقك ها مسافران 
خستگی در می کنند. بعضی ها کیف شان زیر سرشان است و بعضی ها هم خودشان 
را الی پارچه ای، ملحفه ای، چادری، چیزی پیچیده اند و خوابند. توی حرم، نزدیك 
ضریح سفره پهن است و مسافر ها با چادر های سیاه و سفید دور سفره آش می خورند. 
بعضی هــا آش می گیرند و کمی دورتر در صحن نزدیك حوض بزرگ وســط یا لب 
ســکو ها خانوادگی آش می خورند. بچه ها در حوض آب بازی می کنند و آن ها که 
داخل حرمند از یکی از ورودی های میان بخش مردان و زنان می دوند و قایم باشــك 

بازی می کنند. 
اینجا هم با این همه آینه و نور و شلوغی حال و هوای حرم امام رضا را دارد با این تفاوت 
که کمتر کسی اینجا اشك می ریزد. شاید دست ها راحت تر به ضریح می رسد. همین 
که از در می آید داخل و کفش ها را تحویل می دهد شروع می کند به صدا کردن امام 
رضا)ع(. بلند بلند داد می زند و برای »دانشــجویم که معتاد شد« شفا می طلبد. چند 
نفری نگاهش می کنند و به حرفهایش گوش می دهند. هنوز نزدیك ضریح هم نشده. 
جلوی در چوبی ورودی ایستاده و در را می بوسد و بلند بلند شرح حال می گوید و امام 

رضا)ع( را صدا می کند. 
کســی می گوید: اینجا که شــاهچراغه! می گوید: چه فرقی می کند پس شاهچراغ 
خــودت کمکش کن. خیلــی از زائر ها لباس محلی به تن دارنــد. دامن های پر تور 
و لباس های رنگی. کنار ضریح می ایســتند و یکــی یکی بلند چیزی می گویند که 

همـه چـراغ های شاهچراغ
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از میان حرف ها یشــان فقط »صلوات« گفتنش مفهوم اســت و بقیه همراهانش 
صلوات می فرســتند. کم کم بقیه هم شروع می کنند به صلوات فرستادن. یکی 
داد می زند:» بگویید برای جوان های بیکار هم صلوات بفرستند« و بقیه یکصدا 
صلوات می فرستند. یکی دیگر برای خوشــبختی جوان ها و یکی برای سامت 
بیمار ها طلب صلوات می کند. کم کم رقابت انگار اســت بــرای ذکر آرزوها. 
صــدای مرد هایی هم که از پشــت دیوار کوتاه وســط از آن طرف ضریح همراه 

صلوات فرستندگان می شوند کم کم به گوش می خورد. 
اتاقك های دور صحن هر کدام مربوط به کاری است. یکی بخش اداری است، 
یکی محل پاســخگویی به سواالت شــرعی، یکی دفتر نذورات و.... در بخش 
امور بانوان چند خانم پشت میز نشسته اند. زنی از راه می رسد و اصرار دارد خادم 

سید عالالدین حسین)ع( آستانه شیراز
بارگاه ســید عاءالدین حسین)ع(، از زیارتگاه های معروف شیراز است که در خیابان و 
میدانی به همین نام قرار دارد و مردم شــیرازی آن را با نام »آســتانه« میشناسند. حضرت 
سید عاءالدین حســین)ع(، برادر حضرت احمدبن موســیالکاظم شاهچراغ)ع( است. 
بنای آرامگاه وی در زمان فرمانروایی »قتلغ« ســاخته شد. در سال 923ق سلطان خلیل 
)حکمران و نماینده شــاه اسماعیل صفوی در فارس( بهســازی آرامگاه را انجام داده و 
کتیب های بر سردر جنوبی آن نصب کرد. در زمان شاه طهماسب اول نیز بهسازی هایی 
در صحــن مطهر انجام گرفت. در دوران زندیه و اوایل دوران قاجاریه، بر اثر زمین لرزه، 
گنبد این آســتانه شریف ویران شــد و تمام آیینه کاری درون حرم از بین رفت. در سال 
1304تا1306ق میرزا ابوالحســن خان مشیرالملک، وزیر فارس، گنبد این آرامگاه را از نو 
ســاخته و محمدرضا خان قوام الملک نیز آن را آیینهکاری کرد. گنبد، پس از گذشت 
نزدیک به 50 ســال در سال 1320خورشــیدی از پهلو نشست کرد و در سال 1329 آن را 
برداشتند و نخستین گنبد جدید که با اسکلت آهنی ساخته شده بود، برپا شد و در سال 
1331، تمام سطح بیرونی این گنبد را کاشی کاری کردند. در سال 1345، برجی بلند در 
سمت جنوب بقعه اخته و ساعت بزرگ زنگداری بر فراز آن نصب کردند که صدای آن 

تا چندین محل دورتر به گوش میرسید؛ این ساعت همچنان کار می کند. 

حرم شــود. یکی از خانم ها می پرسد:» چقدر سواد داری؟« سرتکان می دهد و 
من من می کند می گوید:» یك کمی«. می گویند:«نمی شود باید حداقل دیپلم 
داشته باشی. آنقدر لیسانس و فوق لیسانس در نوبت هستند که اصا به شما نمی 
رسد«. دوباره به صحن بر می گردم. از همان جلوی در خانم ها خوراکی به این و 
آن می دهند. یکی شکات می دهد و دیگری نان و پنیر و آن یکی آجیل مشکل 
گشا. داخل حرم هم بعضی ها نذری و خیرات پخش می کنند. یکی از خانم ها 
نزدیك ضریح نشسته. روبه خانمی که پنیر می دهد، می گوید:» خانوم بیا اینجا، 

بیا.... « نزدیکش که می شود، می گوید:» به ما هم از این نذری ها بده«. 
نزدیك ظهر است و با اینکه اواسط دی است اما انگار امروزآفتاب ظهر داغ است. 
حیاط خلوت تر شــده و در بیشتر گوشه ها، روی سکو های جلو اتاق ها و داخل 
خود حرم زائر ها نشسته اند. از بلندگو اعام می شود که نماز به جماعت خوانده 
می شود. اینجا هم مثل قبل از نماز توضیح می دهند که کسانی که مسافرند چطور 
باید نماز جماعت بخوانند. حاال مشخص می شود که تعداد مسافر ها چیزی کمتر 
از اهالی نیست. کسی برای رسیدن به ضریح کسی را هل نمی دهد. کسی برای 
رسیدن به ضریح کسی را کنار نمی زند. هر کسی آرام از یك سمت وارد می شود، 
چند دقیقه ای صورتش را به ضریح می چســباند. درد دل می کند. پارچه ای به 
ضریح می بندد. پولــی داخل ضریح می اندازد. ضریح را می بوســد و بعد آرام 
خارج می شــود. انگار مراسمی است بر اســاس آدابی خاص. او هم حاال پسرك 
معلول ذهنی اش را در بغل دارد. نیازی به این کار نیست. می تواند دستش را بگیرد 
و تا کنار ضریح ببردش اما بغلش کرده. پســرك انگار غرق تماشای آئینه ها و نور 

چراغ ها ست. 
نور همه چراغ های شاهچراغ. سرش در هوا تاب می خورد و در سکوت و شلوغی 
حرم صدای خنده اش می پیچد. یك آن صورتش را به ضریح می چسباند و ضریح 

را می بوسد. کسی داد می زند:» یا شاه چراغ«. 
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حافـظ را بـا پدربزرگـم شـناختم وقتـی کودکـی بـودم. در کنار پشـتی که او همیشـه بـر آن تکیه میـزد و با آن 
عبـای سـیاه پشـمینش با چوب سـیگار قدیمی سـیگار میکشـید یـک دیوان کوچـک جیبی از شـیخ بود که 

پدربـزرگ بـاز میکـرد و با صـدای زیبایـش زمزه اش می سـاخت. 
هرازگاهـی هـم یـادم میایـد که فامیل و دوسـت و آشـنا به بهانه تفالی به دیـدن پدربزرگ میامدند و او برایشـان 
فالـی بـاز میکـرد و غزلـی میخوانـدو تفسـیری میکـرد و مـن که کنار دسـتش مینشسـتم و غرق غرور داشـتن 
او میشـدم. بعد هـا ١٨ سـالم کـه شـد دیوانـش را خطـی به یـادگار گذاشـت و آن را به من بخشـید. یـادش به 
خیـر بـاد آن بزرگـوار! و مـن از کودکـی در آرزوی زیـارت رنـد شـیراز بودم تا سـرانجام عصـری از عصر های 

زمسـتانی بـا یـک دنیا اشـتیاق درحالیکه محو جمال دوسـت شـده بـودم زیارتـش کردم و حظـی بردم. 
برای ما ایرانی ها کتاب حافظ بعد از قرآن از ارج و قرب و تقدس خاصی برخوردار اسـت. در مراسـم سـنتی 
ما چون شـب یلدا و سـفره نوروز همیشـه گشـودن این کتاب و زدن تفالی بر آن عادتی دلنشـین اسـت برای ما 
ابیـات حافـظ بـه قـدری رندانه و ظریـف و پر کنایه و دوپهلوسـت که با هر نیتی آن را بگشـایی حتما میتوانی 
در غزلـش کنایـه ای از نیـت خـود را بیابـی. بـرای مـا حافظ بار ها و بار ها شـاهدی شـده اسـت بـر آرزو های 

نهفته در دلهایمان. و شـاید بسـیاری از خواسـته های نهفته دلهایمان را تن ها شـیخ دانسـته است و بس...
حافـظ در قـرن ٨ بـه دنیـا آمد و در کودکی یتیم شـد. دوران سـخت پـر از فقر و نداری را با پشـتکار گذراند. 
در کودکـی بـه نانوایـی پرداخـت و همزمـان بـا کار سـخت به تحصیل علم مشـغول شـد. کم کم طـوری بر 
علـوم احاطـه یافـت کـه او را رند خلوت نشـینی نامیدنـد که کتابش لسـان الغیب قرن های متمادی گشـت. 
در میانسـالی ازدواج کـرد و زن جوانـش را پـس از مدتـی از دسـت داد و غـم عالـم بـه دلش نشسـت. بعد ها 
فرزندانش را هم از دسـت داد انگار زندگی با او سرسـازگاری نداشـت. شـاید هم همین ها او را شـاعر شـیرین 
سـخن مـا کـرد. در کتابـش میتـوان ابیاتـی را یافت کـه او در اوج رنـج و غصه در فـراق خانـواده اش آن ها را 

سـروده است. 
حافـظ را بـه ایـن دلیـل اینگونـه نامیدند که حافـظ کل قرآن کریم بـود و بـه ١4 روایت آنرا تـاوت میکرد. او 
راه عرفـان را در پیـش گرفـت و از پلـه عقـل بـر پله عشـق گام نهاد. اشـعارش نه مثل سـعدی تن ها نصیحت 

حـافـظ شاهـدی بر آرزو های نهفته
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خشـک بـود و نـه مثل موالنا عرفـان محض. حافظ با زیرکی عقل و عشـق را بهم آمیخت و غزل هایی ناب سـرود 
کـه هنـوز پـس از قرن ها گوش جـان را حـال میاورد. 

 در زمـان او دوره -دوره تظاهـر بـه دینـداری و صوفیـان دروغپـرداز بـود و حافـظ کـه روحـش آزرده بـود از هرچه 
جانمـاز آب کشـیدن های دروغیـن ابیـات زیـادی در نفـی زاهـدان بی دین سـرود. 

واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند

همیـن باعـث شـد که چـه در زمان خود و چه بعد ها از گزند برخی دشـمنانش در امان نمانـد. چنانچه وقتی فوت 
کرد دوسـتانش خواسـتند او را در گلگشـت مصلی جایی که مورد پسـند مسـلمانان آن روزگار و یکی مکان های 
مـورد عاقـه حافـظ بـود دفـن کننـد امـا برخی مایان خشـکه مقـدس مانع شـدند و حتی حاظـر به خوانـدن نماز 
هـم بـاالی سـر جسـد او نشـند. دعـوا درگرفت تا اینکـه دیوان شـیخ را به فالی گشـودند تا شـیخ خود پاسـخ دهد. 

جـواب آمد:
قدم دریغ مدار از جنازه ی حافظ که گرچه غرق گناه است، می رود به بهشت

 شیخ شیراز در گلگشت مصلی دفن شد همانجایی که خودش آرزومند آن بود. 
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را

بار ها از خودم پرسـیده ام شـاخه نبات تو کیسـت که سالهاسـت ما تو را به نامت قسـم میدهیم. میگویند معشـوقی 
بـوده کـه تـو عمـری را در وصالـش نشسـتی و بـه حسـرت او را غزل سـاختی. کسـی دیگـر میگوید شـاخه نبات 
اسـتعاره اسـت از خـدا کـه تـو را به نامش سـوگند میدهیـم تا در دریای عشـقش ما را هم شـریک قطـره ای کنی. 
نمیدانـم شـاخه نبـات هرکـه میخواهد باشـد برای مـن فرقی ندارد. مهم این اسـت که او تو را به شـوق آورده اسـت 
شـوقی شـاعرانه که تا امروز هیچ شـاعری در کشـورم نتوانسـته بیتی همچون ابیات تو را بسـراید. تا جاییکه "گوته" 

و "نیچه" و ده ها شـاعر دیگر زبان را هم مشـتاق زبان شـیرین پارسـی کرده اسـت. 
حافظ عارفی است که برای نخستین بار اصاحاتی دوپهلو را برایمان آورد. چون: 

گاهی ناب عارف است می که همان آ
پیر خرابات که نشـان از خراب کردن و سـاختن دوباره وجود اسـت و رند کسـی که در اوج عشـق عقانه میسراید 
و زندگـی میکنـد و از بـاده ناب عشـق مینوشـد و با زیرکی کلمـات را به بازی میگیرد. و حافظ همـان رند میخواره 

خراباتـی اسـت کـه دیوانـش را رندانه با بیتی از "یزید" شـروع کرد و با آن به اوج عرفان رسـید.... 
اال یا ای ها الساقی ادرکاسا و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
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دم غـروب بـود که رسـیدیم به سـعدیه در خیابان بوسـتان و نزدیک 
باغ دلگشـا. جای سـوزن انداختن نبود از شـلوغی. 

بـرای اینکـه بتوانیم جـای پارکی پیدا کنیم مجبور شـدیم کوچه پس 
کوچه هـای دورتـری ماشـین را گذاشـته و تا مقبره سـعدی پیـاده راه 
برویـم. آنچـه برایـم خیلـی جالـب بـود وجـود صد هـا کبوتـری بود 
کـه در آسـمان اطـراف سـعدیه در پـرواز بودنـد. هـر طـرف را کـه 
نـگاه میکردی دسـته ای از کفتر های سـفید با هـم در حـال دورزدن 
بـاالی بـام خانه هـا بودنـد. انگار آنجـا محلـه کفترباز های شـیرازی 
بـود. یـاد حـال و هـوای فیلم های قدیم فارسـی افتـاده بـودم و قیصر 
و بهـروز وثوقـی و طوقی....قبـر سـعدی در همانجایی قـرار دارد که 
زمانـی خانـه و خانقـاه او محسـوب میشـده. بنـای ایـن مقبـره بار ها 
تحـت گزنـد روزگار ویـران شـد تـا سـرانجام سـال ١٣٣١ مقبره فعلی 
کـه ترکیبـی از معمـاری قدیـم وجدیـد اسـت بـر روی قبـر سـعدی 
سـاخته شـد. ایـن مقبـره به صـورت یک بنای هشـت ضلعی اسـت 
که با کاشـیکاری های آبی و نقوش زیبا زینت یافته اسـت. سـعدی 
عمـری طوالنـی کرد چیـزی قریب به سـی و خـورده ای از آن را هم 
در سـفر و گشـت و گذار گذراند و دوباره به شـیراز برگشـت. بعد به 
سـراغ عرفان و سـیر و سـلوکی عارفانه - شـاعرانه رفت و عمری را در 
این راه سـپری کرد. در همین ایام گلسـتان و بوسـتان را نوشـت. که 
هـردو در نوع خود شـاهکار های کم نظیری در ادبیات ما محسـوب 
میشـوند. البته بیشـتر اشـعار پند و اندرزگونـه او بود که به مـا از طریق 
کتاب هـای درسـی میرسـید و شـاید به همیـن دلیل هم خیلی بـا آثار 

او حالـی نکـرده ایـم و خاطره شـیرینی از آن هـا نداریم. 

سعـدی شاعـر پنـد و انـدرز



اواخـر شـب بـرای دیـدن دروازه قـران رفتیـم کـه در شـب و زیـر نـور چراغ ها زیبایـی دلفریبـی دارد و یکـی از مکان های شـلوغ و 
شـاد شـهر اسـت. ایـن دروازه یکـی از مکان های قدیم شـهر شـیراز اسـت کـه در دوره آل بویه سـاخته شـد و چون بـاالی آن یک 
قـرآن قـرار داشـت تـا مـردم بـا عبور از زیر آن متبرک شـوند بـه دروازه قـرآن نامیده شـد. بعد هـا در دوره زندیه دو جلـد قرآن نفیس 
کـه بـر پوسـت آهو نوشـته شـده بـود و ١٧ من وزن داشـتند برباالی اطاقـک دروازه قـرار دادند. در قرن اخیـر آن دو قـرآن را به موزه 
پـارس شـیراز منتقـل کـرده انـد. مـردم شـیراز قدیـم، اول هر ماه قمـری با عبـور از زیر قـرآن کـه آن را به حضرت علی علیه السـام 
منتسـب می دانسـتند خـود را در برابـر خطر هـا و با هـا بیمـه می کردند. آن هـا عقیده داشـتند که کام الله مجیـد تا پایان مـاه آنان 
را از هـر بایـی حفـظ می کنـد. دروازه قـرآن دروازه ای اسـت رو به تمدن و فرهنگ شـیراز که در تنگه الله اکبر واقع شـده اسـت. 

در سـمت راسـت تنگـه اللـه اکبـر و قبـل از دروازه قـرآن مقبره خواجـوی کرمانی قرار دارد. برای رسـیدن بـه مقبره او بایـد از پله های 
سـنگی کـوه بـاال رفـت. شـیراز از آن بـاال و در شـب و زیـر نور چراغ ها بسـیار زیبـا و دیدنی اسـت. خواجوی کرمانـی همانگونه که 
از نامـش پیداسـت در کرمـان متولـد شـد سـپس به شـیراز آمد. اشـعار او نغز و شـیوا و عارفانه اسـت امـا از بخت بد چـون در فواصل 
دوره شـعرایی چـون سـعدی و حافـظ قـرار داشـت نامـش تحـت الشـعاع نام آن ها قـرار گرفـت و آن طور که باید و شـاید دیده نشـد. 
بعد هـا در شـیراز وفـات یافـت و در کـوه اللـه اکبـر دفن شـد. آب چشـمه معروف رکنابـاد هم از کنار قبـر خواجو میگـذرد و صفایی 
بـه آنجـا داده اسـت. در کنـار مقبـره هـم غـاری وجود دارد که محل چله نشـینی و اعتکاف شـاعر و جمعـی از دروایش بوده اسـت. 

خواجوی کرمانی زیر سایه حافظ و سعدی

دروازه قرآن دروازه روبه تمدن

دوره جـــدیــــد
ویژه نامه نـوروز 94

شمـاره سه47



وکیـل الرعایایـی کـه نخواسـت خود را شـاه بنامد و وزیـر. خود را وکیل مـردم نامید و خدمتگـزار آنها. آمد 
تـا کار انجـام دهـد و کار انجـام داد بـرای شـیراز آن زمـان. تـا شـیراز ایـن زمـان نگین شـهر های ما شـود. 
ارگ کریمخانـی مجموعـه عمارت وسـیعی اسـت که به دسـتور کریمخان زنددر سـال ١١٨٠ سـاخته شـد 

تـا هـم کاربرد نظامـی و هم کاربرد مسـکونی برای او داشـته باشـد. 
کریمخـان در آن زمـان از بهتریـن معمـاران و تراشـکاران سـنگ دعـوت کـرد تا در سـاخت ایـن مجموعه 
کمـک کننـد و بـه راسـتی کـه ارگی باشـکوه سـاخته شـد که هنوز نشـان قـدرت پادشـاه زمانـش را دارد. 
دیوار هایـی سـتبر و بلنـد کـه نفوذ دشـمن را به داخل غیر ممکن میسـاختند. این عمـارت از بیرون نظامی و 
از درون مسـکونی اسـت. دیوار هـا بلنـد و مانند حصار قلعه سـاخته شـده اند. البای آجر ها سـوراخ هایی 

بـرای قرار گرفتن اسـلحه تعبیه شـده اسـت. 
دیواره هـا تـا جایـی صـاف بـاال رفتـه انـد امـا در گوشـه ها شـکل مخـروط به خـود گرفتـه انـد. در یکی از 
اضـاع قلعـه بـه نظر میرسـد پایـه دیوار در حال تخریب اسـت چـون مخروط بـاالی آن مثل برج پیـزا!! کج 
شـده و هیـچ داربسـتی هـم بـرای نگهـداری آن دیده نمیشـود. سـر در ورودی ارگ نقاشـی جنگ رسـتم 
بـا دیـو سـپید مازنـدران کشـیده شـده اسـت که بـا رنـگ و لعابی دلنشـین روی کاشـی هایی هفـت رنگ 

تابلویـی رنگیـن ایجاد کـرده اند. 
از بیـرون بنـا بـه شـکل اسـتحکامات نظامـی دیـده میشـود امـا وقتـی پـای بـه درون آن میگذاریـم چهـره 
عمـارت عـوض میشـود و اوج لطافـت معماری ایرانی هویدا. باورش سـخت اسـت که آنچه از بیرون شـبیه 
زندان هـای قدیمـی و مخـوف بـه نظـر میرسـید از درون دارای روحـی چنین لطیف باشـد. عمـارت دارای 

باغـی ایرانـی اسـت بـا حـوض و فواره هـا یش کـه سرچشـمه آن همـان آب رکنابـاد معروف میباشـد. 
سـرو های شـیرازی بـر روی آب سـرخم کـرده اند و به عکـس خود در زاللی آسـمانی مینگرنـد. پرندگان 
البـای شـاخ و بـرگ میخواننـد و عمـارت در انت هـای بـاغ با اشـارتی تـو را بـه درون میخواند. شـالوده و 
دیوار هـای ارگ از سـنگ سـاخته شـده انـد و برای سـاختن بقیه بنا از خشـت پخته اسـتفاده شـده اسـت. 
تزیینـات داخلـی، شـامل قاب هـا، ازاره هـا یـی از سـنگ مرمر یـزد و تبریـز و آیینه هـای بزرگی از روسـیه، 

ترکیـه عثمانی و اروپاسـت. 
نقاشـی قسـمت های بـاال و سـقف اتاق هـا بـا آب طـا و الجـورد و رنگ هـای گیاهـی و معدنـی رنـگ 
آمیـزی شـده انـد. نقش هـای اطاق هـا اغلـب گل و گیـاه و به شـکل ترنج و اسـلیمی اسـت. ارگ از نوع 
بنا هـای سـه ایوانـه اسـت کـه ضلـع ورودی آن به بخـش خدماتی اختصـاص دارد. من همیشـه عاشـق این 
ارسـی های رنگیـن خانه هـای قدیـم ایرانـی هسـتم. پنجره ها یی کـه وقتی نور بـه آن ها میتابید هـزار رنگ 
پرتـو فشـانی میکردنـد. اطـاق را فرشـی از پرتو هـای رنگیـن آفتـاب پرمیکرد و انـگار صد ها چـراغ رنگین 
در اطـاق روشـن شـده اسـت. نگاهـی بـه سـایه های انـوار روی سـنگ فرش کـف اطـاق بیندازیـد. واقعا 

یباست ز

ارگ کریم خانی
 که نخواست خود را شاه بنامد
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حمام وکیل
 جایی پر از نقش و نگار های مینیاتوری

حمـام وکیـل که امـروز به موزه فرش هـا و گلیم های 
قدیمی ایرانی تبدیل شـده است در قدیم حمامی بود 
کـه کریـم خان زند سـاخت بـرای مردمان شـهرش. 
جایـی کـه از لحـاظ معماری تا بـه امـروز هنوز یکی 
از بنا هـای جالـب شـهر بـه حسـاب میایـد. داخلش 
که میشـوی نسیم خنک و خیسـی مورمورت میکند 
انگار هنوز بعد از قرن ها آبی افسـانه ای در سـردابه ها 
یـش جریـان دارد. نکتـه جالـب در معماریـش ایـن 
اسـت کـه ورودی آن کوچک و سـردابهایش تودرتو 
 اسـت تـا از خـروج هـوای گـرم و ورود هـوای سـرد 

جلوگیری کند. 
در زیـر زمیـن هم داالن های تودرتویی وجـود دارد تا 
کـف حمـام را زودتـر گرم کنـد. نقـش و نگار های 
دیوارهایـش هم کـه در جای خـودش گفتنی ها دارد 
زیـاد.... اصـا ایـن نقـش و نگار های مینیاتـوری و 

ظریـف دیوار های شـیراز مـا را میکشـد از زیبایی. 

دوره جـــدیــــد
ویژه نامه نـوروز 94

شمـاره سه49



موزه پارس
 گنجینه ای از قرآن های خطی

بـه دسـتور کریمخـان در« بـاغ نظر« عمارتی هشـت 
ضلعی سـاخته شـد که بعد ها به کاه فرنگی معروف 
گشـت. شـاید این سـوال برایتان پیش آمده باشـد که 
چـرا بـه بعضـی عمارت هـا کاه فرنگـی میگوینـد. 
پاسـخش در شـکل بناسـت. درواقع بام شـیروانی این 
نوع سـاختمان ها شـکل کاه های قدیمـی اروپایی را 
دارد و بهمیـن دلیـل به آن ها کاه فرنگی میگویند...

ایـن عمارت در زمان کریمخان برای پذیرایی از سـفرا 
و مهمانان خارجی اسـتفاده میشـد. شـکل بیرونی که 
هشـت ضلعی اسـت با کاشـیکاری های گل مرغی و 
رنـگ و لعاب هـای روغنی زینت یافته که داسـتان به 

تخت نشسـتن حضرت سـلیمان را بیان میکنند. 
 امـا قصه این عمـارت چیز دیگری اسـت. کریمخان 
وصیـت کـرده بـود کـه پـس از مرگـش او را در اینجا 
دفـن کننـد. وقتی فـوت کرد بیـن سـران خاندانش بر 
سـر جانشـینی او اختـاف افتـاد. جنـگ و جـدال به 
حـدی بـاال گرفـت کـه ٣ روز جنـازه بـر روی زمیـن 
مانـده بـود و کسـی بـه یـاد موسـس سلسـله نبـود تـا 
پـس از ایـن ٣ روز باالخـره یادشـان آمد کـه او را دفن 
کننـد. بعد هـا آقـا محمدخـان کـه کینـه ای عجیـب 
از کریمخـان داشـت اسـتخوانهایش را از قبـر بیـرون 
کشـید و در کاخ گلسـتان و جایـی بـه نـام »خلـوت 
کریمخانـی« دفـن کـرد تا هـرروز بـر روی قبـر او راه 
بـرود و قـدرت خـود را به او!!!!!! نشـان دهـد. در زمان 
رضاشـاه و به دسـتور او دوباره اسـتخوان ها را به اینجا 
منتقـل کـرده و قبـری در خـور او برایش سـاختند...

بعد هـا اینجـا مـوزه پـارس شـد و نفیـس ترین اشـیای 
دور و اطـراف بـه اینجـا منتقـل گشـت. اشـیایی چون 
قرآن های نفیس خطی منسـوب بـه امام علی و عثمان 
کـه روی آن چنـد قطـره از خـون عثمـان موقع کشـته 
شـدن چکیـده است-شمشـیر و تصویـر کریمخـان 
زند-نقاشـی ها -قباله هـای ازدواج-برگه های طلسـم 
و جـادو - خوشنویسـی های بسـار نفیس-ظـروف و 
سـکه های قدیمـی و همـان قـرآن معـروف ٧ مـن که 

بـاالی دروازه قـرآن نگهداری میشـده اسـت. 

نارنجستان قوام انگار کاغذدیواری
به جرات میتوان گفت که زیباترین عمارتی که در شـیراز دیدم همین نارنجسـتان قوام اسـت که نارنج هایش 
شـهره خـاص و عـام شـده انـد که چـون چراغ هایـی نارنجی بر تارک سـبز درختان نشسـته انـد و چه خوش 
میدرخشـند. از در کـه میگذریـم ناگهان با باغی ایرانی روبرو میشـویم که حوضی آبـی از میانش میگذرد و 
در دوطرف آن ردیف نارنج هایش نشسـته اند و به همین خاطر نامیده شـده اسـت به نارنجسـتان و سـاختش 
ده سـال بـه طـول انجامیـده اسـت. و معـروف بـوده بـه خانه قوام چون نسـل در نسـل جـزو میـراث ماندگار 
خانـدان قـوام السـلطنه معـروف بوده اسـت. این عمارت شـامل دو بخـش اندورنی و بیرونی اسـت که یکی 
کاربرد تجاری و دیگری کاربرد مسـکونی داشـته اسـت. سـقف خانه همچون بنا های شـمال ایران شیروانی 
اسـت و این اولین خانه مسـقف دارای شیروانی شیراز محسوب میشـود. در و دیوار های خانه و حیاط همگی 
بـا نقاشـی های نقاشـگر آن دوره بـه نـام لطفعلی خان زیبا شـده انـد. نقش های مینیاتـوری و ظریـف ایرانی 
بـا رنگ های شـاد سـرخ و قرمز و سـبز انـگار کاغذدیـواری عصر قاجار بـوده اند. بخش بیرونـی خانه که با 
سـتون های کنـده کاری چوبـی مزین شـده محـل دید و بازدیـد مهمانان قوام بوده اسـت. اکنـون به صورت 

یـک مـوزه درآمـده که در بخش زیرزمین آن اشـیا تاریخی نگهداری میشـود. 

خانه زینت الملک خانه ای بهشتی
 خانـه زینـت الملـک شـامل تاالر هـای آینـه اسـت که همـراه با نقـش و نگار هـای زیبا عمیقا چشـم را به 
دنبـال خـود میکشـند. تاالر هایـی تودرتو و اطاق هایـی که همگی با قطعات آیینه و نقاشـی های زیبا تزیین 
شـده انـد. انقـدر ظرافـت در سـاخت هزاران قطعه شیشـه ای وجـود دارد که چشـم میماند کـدام را دنبال 
کنـد. ایـن آیینـه خانه ها کنار ارسـی های رنگین روسـی چهـره دوصدچندان زیبایـی به اطاق هـا داده اند. 
خصوصـا وقتـی نـور بـر پنجره هـا میتابد و بازتاب رنگی شیشـه های ارسـی بـر روی قطعه های هـزار نقش 
آیینه هـا میفتنـد و بـر در و دیـوار منعکـس میشـوند دیگـر نارنجسـتان قـوام تبدیل میشـود به "دژ هوشـربا"! 
دورتـادور حیـاط مثـل تمـام خانه های قدیمی ایرانی ایـوان دار اسـت و در تمام اطاق ها با شیشـه های قدی 
بـه ایـن ایوان هـا گشـوده میشـوند. حاال فکر کـن که خود ایـوان هم رو به حیاطی اسـت با حوضـی آبی و 
فواره هـای کوتـاه نقلـی و درختـان نارنـج سرسـبز و نارنج های خوشـبو. آن وقت دمی بیندیش به کسـانی 
کـه در ایـن خانه بهشـتی سـاکن بـوده اند و چـه روزگاری را طی میکردنـد. حاال بیا و این خانه دلنشـین را 
مقایسـه کـن بـا آپارتمان هـای زشـت و بیقـواره شـهر های امـروز. بعد فکر کـن که اگـر آن آدم هـا در این 

خانه هـا زندگـی میکردنـد پس مـا در آپارتمان هـای امروز حتما مردگـی میکنیم!!!
ضمنًا در طبقه زیرین این بنای زیبا موزه مشاهیر و مردم شناسی فارس قرار دارد. 
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بازار وکیل شاهکار دوران زندیه
مـن اعتقـاد دارم سـفر به یک شـهر بـزرگ بی دیـدار از بازارش چیـزی کـم دارد. بازار 
هـر شـهر نمونه کوچکی از جامعه مردمان ان شـهر اسـت. البـای دکان ها و دهلیز ها 
و مغازه هـا میتـوان مـردم را دیـد و شـناخت و با فرهنگ آن ها آشـناتر شـد. بازار بخش 
سـرزنده ای از زندگـی اسـت. بخشـی کـه مـدام تـازه میشـود و جوانـه میزنـد. بـرای 
گردشـگری کـه در پـی دیـدن و شـناختن و تجربـه کردن اسـت بازار محیط مناسـبی 
اسـت کـه میتـوان سـاعتی از وقـت خـود را در آن بگذرانـد. پـس بی دلیل نیسـت که 
ماهـم در ایـن سـفر راهی بازار مشـهور وکیل بشـویم. حتی وقتـی نخواهیم هیچ چیزی 
بخریـم تن هـا گشـتن و دیـدن مارا بسـنده میکند. خصوصـا برای ما بچه شـهری های 
پایتخت نشـین که شـاید کمتـر گزارمان به بازار بـزرگ تهران بیفتد. در ایـن داالن های 
آجـری و البـای رد نور های سـقف سـوراخدار و بو های مطبوع عطـاری و قصابی و 

رنگ هـای شـاد پارچه فروشـی ها هیجـان و تازگـی زیادی نهفته اسـت...
چقـدر بـی هویت مینماید مراکز خزید شـهری در مقایسـه بـا این باب مغازه های شـاد 
و شـنگول شـیرازی. بـازار وکیـل یکـی دیگـر از شـاهکار های دوران زندیـه اسـت که 
بـه شـکل صلیـب سـاخته شـده. در وسـط تقاطع بازو هـای این صلیـب دو رشـه تاقی 
بزرگ به نام چهارسـوق میباشـد که شـاخصه عمده بازار های ایرانی اسـت. در شـمال 
و جنوب این چهارسـوق ها دکان های قدیمی و جدید کاسـب کار ها قرار دارد. بازار. 
کیـل دارای ٧4 تـاق ضربـی و خـوش سیماسـت کـه سـقف طوالنـی بازار را تشـکیل 
میدهنـد و از بیـرون چشـم انداز جالبی همانند کوهان شـتر را پدیدار کـرده اند. ارتفاع 
بیـش از ١٠ متـر سـقف و نورگیری هـای تاق ها که در زمسـتان هوای بازار را گـرم و در 
تابسـتان آنـرا خنـک نگه میـدارد از دیگـر ویژگی های این بـازار اسـت. کریمخان زند 
بـرای آسـودگی تاجـران و مسـافران و همچنیـن رونـق اقتصادی بـازار بنا هـای دیگری 
چـون کاروانسـرا-گمرک-انبار-ضرابخانه و.... را بـه بـازار افـزود. حرفه هـا یـی چون 
سـازی-یراق  گری-خاتـم  دوزی-نمدمالی-زرگری-شیشـه  سـراجی-بقالی-کاه 
دوزی-شمشـیر گری-لحاف دوزی و عطاری در گذشـته های دور در این بازار وجود 
داشـت کـه هنـوز هم کم و بیش میتـوان ان ها را دیـد. بازار های فرش فروشـی با آنهمه 
رنگ همیشـه فریبنده هسـتند. طاقه های گلیـم و جاجیم و جانماز و قالیچـه و قالی و 
گبه که روی هم سـوار میشـوند انگار کتاب قصه هزار و یکشـب را میگشـایند. از هر 
گوشـه و کنـار ایـن دنیـای رنگ رنگ حرفی و شـکلی بیرون میزند. ریشـه های فرش 

منگولـه وار میفتنـد و با باد آهوان سـیاه چشـم قالـی را بر نارنـج و ترنج میرقصانند. 
شـکوفه ها در هـر نسـیمی پرپـر میشـوند و بتـه و جقه هـا نقش ابـروی قجری یـار را به 
یـاد میاورنـد. قالـی ایرانـی صفـای دل ایرانی اسـت. در هر پیچ و خم نقشـش یک دنیا 
حکایـت اسـت و شـعر. مـن همیشـه میگویم آنکه نقشـه قالی را میکشـد یک شـاعر 
اسـت و آنکه میبافد یک نقاش. چطور میتوان از کنار خطوط شـعر و نقش بی تفاوت 
گذشـت. در این بازار که راه میرویم هی وسوسـه خرید میشـویم. وسوسـه خرید خاتم 
و قالـی و گبـه و سـفال و منبـت و قلم زن و ترمه های بته و جقه و و عرقیات و ترشـی و 

آبلیمو و گاب و کلوچه و مسـقطی و......

در کنار در جنوبی بازار وکیل کوچه ای قرار دارد که سـقف ان پوشـیده اسـت 
و در دوطـرف آن مغازه هـا یـی ایجـاد کـرده اند. در سـمت راسـت این کوچه 
مدرسـه آقا باباخان و در سـمت چپ آن بازار و سـرای مشـیر قرار دارد با ورودی 
و سـر در کاشـی کاری هزاررنـگ کـه مفتونت میکنـد و گامهایـت را به خود 
میخواند. بازار مشـیر در سـمت شـرقی سـرای مشـیر قرار گرفته و شـبیه به بازار 
وکیـل امـا در ابعـاد کوچک اسـت. این بـازار هم دارای چهارسـوقی در وسـط 
اسـت که از شـمال به سـرای مشـیر و از جنوب به اردوبازار ختم میشـود. بازار 
مشـیر دارای دو ردیـف مغازه اسـت که بیـن جرز هر دو مغـازه تاقچه کوچک 

برجسـته ای اسـت که در قدیم بر روی ان چراغ های پیه سـوز میگذاشـتند. 
سـرای مشیر بخشـی از بازار شیراز است که در قدیم تجار معتبر دکان دارهایش 
بودنـد و در حجره هـای ریـز و درشـتش تجـارت میکردند. حیاط وسـط سـرا 

یک حوض هشـت گـوش قـرار دارد که سـایه های بهارنارنج هـای دورو برش 
روی آب آن افتـاده انـد و سـایه سـاری هـم بـرای نشسـتن تو سـاخته انـد. بعد 
دورتـادور حـوض حجره هـای کوچک و بزرگ میبینـی در دوطبقه که عموما 
اجنـاس عتیقـه و قدیمی زیبایی میفروشـند. میتوانی اگر حوصله داشـته باشـی 
بـروی و بگردی و البای کاسـه کوزه های شکسته-سـاعت های زنگ زده-

گردنبند های مرجان و عقیق-سـماور های ورشـوی عهد مادربزرگ ها -منقل 
و قپه هـای ناصرالدیـن شـاهی -یکدفعـه یـک قبالـه ازدواج هـم پیـدا کنی که 
ماجرای عقد خان باالخانی اسـت با دختر چنان السـلطنه!!! بعد دیگر بشـینی و 
هـی کاغذپاره هـای کاهـی را ورق بزنـی و جوهـر رنگ پریده شـان را به دقت 
نگاه کنی و در قصه آدم های رفته شـان سـیر.... آخ که چه حالی دارد گشـت 

و گذار در گذشـته های دور!

بازار و سرای مشیر گشت و گذار در گذشته های دور
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مسجد وکیل 
جایی برای پیوند زمین با آسمان

مسـجد وکیلـش در تاقـی نـگاه و رنگ و ظرافت چشـم 
را بـه بـازی میگیـرد. اصا تـو بگو کدام دسـت هنرمندی 
بـوده کـه اینگونه با صبـر و حوصله نوک قلم مـوی هنر را 
در رنـگ فـرو میبـرده و چنیـن بـا حوصله قلـم را به رقص 

وامیداشـته و رنگ هـا را به سـودایی...
 قدیمی ها چه ارزشـی میگذاشـتند بر زیبایـی و امروزی ها 
چـه بی حوصلـه از کنار هرچـه زیبایی اسـت میگذرند...

دیـواری نیسـت کـه در مسـجد وکیـل از میناکاری هـای 
ظریف پر نشـده باشـد. 

انـگار هزاران انگشـت با هم به نقـش و نگارگری پرداخته 
انـد بـاورش سـخت اسـت اینهمـه سـختی کشـیدن بـرای 
نقاشـی یـک دیوار. چـرا امـروز در بناهایمان بـه اینگونه از 
زیبایی هـا دیگر نمیپردازیم؟؟؟شـاید دیگر نـه وقتی داریم 
و نـه حوصلـه و یا سـاده بگویم دیگر سـلیقه نداریم اصا!
داخل مسـجد بسیار زیباسـت و به ناگاه چهره ای متفاوت 
از بیرونـش بـه خـود میگیـرد. بیرونـی رنگیـن و درونـی 

خاکـی همیـن تضـاد شـگفت زده ات میکند. 
تـو بگـو زمیـن بـا آسـمان پیونـد یافتـه اسـت و یـا دیـن بـا 
دنیا!درون صحن مسـجد 4٨ سـتون شـیاردار بدون تذهیب 
کاری دیـده میشـود کـه در کنـار منبـر مرمـر و زیبـای آن 

صحنـی سـاده و صمیمـی ایجـاد میکند. 
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مسجد نصیرالملک پر از رنگ های آرامش بخش
حکایـت مسـاجد قدیم ایرانـی خصوصا آنهاییکـه در دوره صفویه و زندیه سـاخته 
شـده انـد حکایـت رنـگ اسـت و زیبایـی. یکـی از ایـن مسـاجد معـروف زندیه 
کـه در شـیراز واقـع شـده مسـجد نصیرالملـک محلـه گودعربـان اسـت. از دور 
گنبـدش میدرخشـد نزدیـک که میشـویم سـر به تعظیـم فـرود آورده مهمـان خانه 
خـدا میشـویم. در همـان لحظـه اول زیبایـی و تمیزی اسـت که چشـم را میگیرد. 
حوضـی مسـتطیل شـکل و بـزرگ سـنگی در میانـه حیـاط تـورا بـه وضـو گرفتن 
میخوانـد. دورتـادورش بـا گلدان هـای پرگل شـمعدانی به نهایت آراسـتگی زیباتر 
شـده اسـت. فواره سـنگی وسـط آن در میانه ظهر و نزدیک به اذان زیر تیغ آفتاب 

هـوا را لطیـف تـر میکند بـا بازی بـا آب. 
در سـمت شـمال حیـاط تـاق بلنـد و رنگارنـگ مرواریـد قـرار دارد. تمـام بدنـه و 
سـطح بیرونـی و داخلـی ایـن تاق با کاشـی های هفت رنگ آراسـته شـده اسـت. 
دو طاقنمـای کوچـک نیز در سـمت چپ و راسـت دهنه اصلی تاق قـرار دارد که 
مدخل ورودی آن را نشـان میدهد. در سـقف تاق هم هنر مقرنس کاری و کاسـه 

سـازی بسـیار زیبایی صورت گرفته اسـت. 
ایـن مسـجد از لحـاظ کاشـیکاری ارزنـده تریـن مسـجد ایـران اسـت. در سـمت 
راسـت و چـپ تاق مرواریـد حجره های طاب قرار دارد. شـاید زمانی پیش اینجا 
مدرسـه علمیـه آن هـا بـوده امـروز میتـوان از بیرون خیره شـد به پنجره هـای چوبی 

آن هـا بـا شیشـه های رنگـی. نـوری از البـای مشـبک های آن هـا بـه داخل هـا 
سـرازیر میشـود که سـایه روشـن دلپذیری در خنکای حجره ها ایجاد میکند. ایوان 
رو بـه شبسـتان غربـی راهروی دراز بی انت هایی اسـت. ما را تکثیر میکند وقتی به 
سـتون های آن تکیه میزنیم و خیره میشـویم به گنبد زیبای مسـجد و در سـکوت 
آن جـاری. تن هـا ماییـم و مـا. چقدر خوب اسـت که هیچ غیری خلـوت عارفانه 
مارا با معبود به هم نمیریزد. مسـجد تمامیتش را با سـکوت و آرامشـش پیوند زده 

اسـت و همین تـورا در خود فـرو میبرد. 
 اینجا شبسـتان اصلی مسـجد اسـت که ٧ در چوبی بزرگ و زیبای قدیمی آنرا به 
حیاط مرتبط میکند. ١٢ سـتون سـنگی در دو ردیف 6 تایی سـقف آجری آنرا نگه 
میدارند. این گنبد و محراب و دیوار های اطراف همگی به سـبک زیبایی کاشـی 
کاری شـده انـد و در روی کاشـی ها احادیـث و آیاتی نوشـته شـده. امـا آنچه این 
مسـجد را شـهره خاص و عام میکند؛شبسـتان شـرقی مسـجد اسـت با ارسی های 
رنگـی بلند. روی شیشـه ها طرح های اسـامی زده شـده که بـا رنگ های آرامش 
بخشـی فضای روحانی به داخل شبسـتان داده اند. زیبای های بی نظیر مسـجددر 
ایـن شبسـتان نمود بیشـتری دارد؛ همین پنجره ها و زاویه سـاخت آن هـا که در نور 
روز دریایی از رنگ را به داخل شبسـتان میریزند و بر کف کاشـی شـده شبسـتان 

نقش هایـی میزنند فریبنده. 
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باغ ارم، 
باغ سروناز، گل و بوته

باغ ارم که امروزه پرورشـگاه انواع گل و گیاهان خاص 
اسـت برمیگردد به دوره سـلجوقیان کـه بعد ها عمارت 
میان آن توسـط یکی از سـران قشقایی ساخته و در زمان 
ناصرالدیـن شـاه خریـداری و مرمت شـد. این عمارت 
زیبـای ٣ طبقـه یکـی از برجسـته تریـن آثـار معمـاری 
دوران قاجـار بـه شـمار میاید. بـا انواع کاشـیکاری ها و 
نقاشـی های زیبـا بـر در و دیـوار آن و آییینـه کاری های 
وسـط  سـنگهایش...در  حجاری هـای  و  تاالرهایـش 
حیـاط آن کـه کامـا ایرانی اسـت حوضـی دراز و آبی 
رنـگ بـا فواره هـای کوچـک قـرار دارد کـه آب آن از 

نهـر اعظم شـهر تامیـن میگردد. 
از منظـر تنوع گیاهی این باغ نادر و بی همتاسـت و گل 
و بوته هـای زیبایـش در خـاور میانه تک اسـت. فضای 
بـاغ ارم از لحـاظ اسـلوب خیابان کشـی و درختـکاری 
نـه تن هـا در بیـن باغ های شـیراز بلکـه در تمـام مناطق 
کشـور مـا کـم نظیـر اسـت. پار هـای از هنرشناسـان را 
عقیـده بـر ایـن اسـت کـه از نظـر باغ  سـازی طـرح باغ 
قدیـم  از  اسـت.  باغ هـای عهـد ساسـانی  یـاد آور  ارم 
اصطاح سـرو ناز را شـنیده بودیم و در این باغ سـروناز 
را از نزدیـک دیدیـم. همـان طـور کـه میدانیـد سـرو 
نمـاد آزادگـی در فرهنـگ ایـران زمین به شـمار میاید و 
زیباتریـن سـرو های ایرانـی متعلق به شـهر شـیرازند که 
بـه سـرو نـاز معروف شـده اند. بیـن تمام سـرو های ناز 
شیراز-سـرو های بـاغ ارم از همه خوش قـد و باالترند و 
بیـن تمام سـرو های نـاز بـاغ ارم این سـرو از همه بلندتر 
و باشـکوه تر. این سـرو ٣5 متری خوش قدو باال چون 
زیبـاروی خـوش قامتی شـهره خـاص و عام اسـت و نه 
تن هـا در ایـران بلکه در جهان معروفیـت خاصی دارد و 
جهانگـردان بیشـماری را به غمـزه قد باالیش به شـیراز 
کشـانیده اسـت. بـه قـدری طنـازی در قامت بلنـد این 

سـرو نهفتـه که حقیقتـا صفت نـاز برازنده آن اسـت. 
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باغ عفیف آباد ، یک تیر با سه نشان 
خوشـا شـیراز و وصـف بـی مثالـش.... یک شـیراز میگوییم و هـزار باغ از دهانمـان بیرون میریـزد. بوی 
گل و نارنـج میدهـد ایـن شـهر باصفا کـه به هرطرفـش رو میکنیم نشـان از باغی دارد و گلسـتانی. یکی 
دیگـر از سرسـبزترین ایـن باغ ها »عفیف آباد« اسـت کـه از دوره صفویه به جای مانـده و یادگار »عفیفه 
خانـم« یکـی از نـوادگان قـوام اسـت که به احترام بانـوی باغ نامـش را از نام بانو عاریه گرفته اسـت. البته 
بـاغ در زمـان شـاه عبـاس صفـوی یک قلعه نظامی بـود که بعد ها رو بـه ویرانـی و زوال نهاد. قـوام باغ را 

خریـد و دسـت بـه تعمیـر آن زد و عمارت باشـکوهی را در میان درختان باصفایش سـاخت. 
یـک دهنـه قنـات هـم نزدیـک بـاغ خرید تـا درختانـش تشـنه نمانند. همین شـد که امـروز پـس از چند 
قـرن هنـوز ما درختان سـبز سـربه فلک کشـیده اش را اسـتوار و سـتبر میبینیم کـه بر باغ سـایه افکنده اند 
و بـرای مـا سـایه یـاری فراهـم کـرده انـد. بـا دیـدن این می تـوان با یـک تیر سـه نشـان زد؛ در این بـاغ دو 
مـوزه هـم جـای گرفتـه کـه خاطـره دیـدن از این باغ بـرای ما دو صـد چندان نمـود، یکی مـوزه عبرت و 

دیگـری مـوزه سـاح های نظامی. 

باغ دلگشا بوی بهار نارنج
بعــد از زیــارت مقبــره ســعدی یــک فالوده شــیرازی 
نــاب خوردیــم و پیــاده راه افتادیــم بــه ســمت 
ــن  ــم دل را. ســابقه ای ــاغ دلگشــاتا وا کنی عمــارت ب
ــوع  ــد و ن ــانی میرس ــه دوره ساس ــا ب ــاختمان زیب س
معمــاری آن هــم مبیــن همیــن دوره تاریخــی اســت. 
ــر  ــه وســط باغــی وســیع پ ــک ســاختمان دو طبق ی
ــل  ــه مقاب ــرار دارد ک ــردو ق ــج و گ ــان نارن از درخت
در اصلــی عمــارت حوضــی دراز و پلــه ای ســاخته 
شــده اســت. دروســط حــوض یــک گلــدان بســیار 
بــزرگ قــرار داشــت کــه از قــرار ســابقا در آن یــک 
درخــت ســرو کهــن بــوده کــه متاســفانه خشــکیده 
ــان  ــا خیاب ــاغ تمام ــل ب ــت. داخ ــه اس ــن رفت و از بی
ــا  ــای اطــراف تمام ــاغ و باغ ه ــن ب ــدی اســت. ای بن
از قنات هــای آب ســعدیه ســیراب میشــوند. تیمــور 
لنــگ پــس از رســیدن بــه شــیراز در ایــن باغ ســکنی 
گزیــد بعــد از رفتــن بــه ســمرقند هــم چــون خیلــی 
زیــاد از عمــارت دلگشــا خوشــش آمــده بود دســتور 

ــل آن را داد.  ســاخت عمــارت و باغــی مث
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از تخـت جمشـید گفتـن و نوشـتن کار آسـانی نیسـت و در یکـی دو سـطر 
نخواهد گنجید. سالهاسـت که عاشـقانش گفته اند و نوشـته انـد تا جهانیان 
بداننـد ایرانـی کـه بـود و فرهنگش چه بـود. وقتـی سـتونهایش از دور نمایان 
میشـود دل بـه شـوق نزدیـک شـدن در سـینه جـا نمیگـردد. قدم هـا بیتـاب 
میشـوند و میدونـد تـا هرچـه زودتر بـه وصالش نائـل گردند. باورش سـخت 
اسـت کـه تـا ١٠٠ سـال پیـش ایـن بنـا در زیـر خروار هـا خـاک خفته بـود تا 
سـرانجام دسـت باستانشناسـی عاشـق پـرده از رازش برداشـت و او را از پـرده 

نشـینی بیرون کشید. 
 اینجـا را پارسـه نامیدند وقتی 5١٨ سـال قبـل از میاد به دسـتور داریوش اول 
و یـا همـان داریـوش کبیر-شـاه هخامنش سـاخته شـد و ١٢٠ سـال بـه طول 
انجامیـد تـا رسـید به جاییکه در جهان متمدن آن روز شـد مایه رشـک ملتها. 
تـا روزی کـه اسـکندر مقدونـی بـه قصد انتقـام ازخشایارشـاه کـه روزی آتن 
را بـه آتـش کشـیده بود مشـعل بـه دسـت طاطائیس -بـدکاره یونانـی- داد و 
در حالیکـه آن زن را بـر دوش کشـیده بـود بـا فریاد هـای شـهوت پرسـتانه و 
انقـام جـو آتش بـه جان تخت جمشـید انداخـت. اینکه چرا پارسـه به تخت 
جمشـید تغییـر نـام داده اسـت بـر میگردد بـه فردوسـی و شـاهنامه بزرگش و 
جمشـید شـاه ایرانی که فردوسـی او را پادشـاه قدرقـدرت ایران خوانـده بود. 
مـردم قدیـم ایـران هم چون از پیشـینه ایـن بنا اطاعی نداشـتند آن را سـاخته 

دسـت جمشید میدانسـتند که سـرآمد شـاهان روزگار بود. 
بعد هـا ایـن نـام رفتـه رفته جایگزین نام پارسـه شـد. تخـت جمشـید را روی 
سـکویی کـه بیـن ٨ تـا ١٨ متر ارتفـاع دارد در جـوار کوه رحمت و یـا میترا و 
یـا مهـر سـاختند. بـرای رفتن بـه باالی سـکو پله های پهـن و کوتاهـی در دو 
طـرف آن بنـا کردنـد. علـت کوتاهـی ایـن پله هـا هـم به خاطـر این بـود که 
هـم سـهولت باالرفتـن فراهم شـود و هـم اینکه وقتـی نماینده کشـوری برای 
شـرفیابی وارد کاخ میشـود مرعـوب عظمـت آن گـردد چون زمانی کـه ما از 
پله هـای پهـن و کوتـاه بـاال برویـم بنای مقابـل عظیم تـر در مقابلمـان هویدا 
میگردد. این هم تکنیکی جالب در ٢5٠٠ سـال پیش بود که پیشـینیان ما در 

سـاخت تخـت جمشـید آن را لحاظ کـرده بودند. 
شـاید بـه جرات بتـوان گفت که زیباتریـن بخش تخت جمشـید دروازه ملل 
اسـت کـه بخش هایی از سرسـتون ها و خـود دروازه سـالم به جا مانـده. این 
نامگـذاری هـم بـه خاطر نـوع کاربـرد آن بوده کـه در آن زمـان نماینده های 
ملت هـای زیـر سـلطه ایـران وقتـی بـه خدمـت شـاه میرسـیدند بایـد از ایـن 
دروازه عبـور میکردنـد. سـرباز های آن هـا در بخـش پشـتی بـه اسـتراحت 
مشـغول شـده و خود بـزرگان برای پذیرایـی به بخـش کاخ راه پیدا میکردند. 

تخت جمشید کاخی برای فرمانروایی بر جهان
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ارتفـاع این دروازه10 متر اسـت. این بنا یـک ورودی اصلی و دو خروجی 
داشته اسـت که امروزه بقایای دروازه  های آن برجاسـت. بـر دروازٔه غربی 
و شـرقی طـرح مـردان بالـدار و بـر و طرح دو گاو سـنگی  با سـر انسـانی  
حجـاری  شـده  اسـت . ایـن دروازه  هـا در قسـمت فوقانـی با شـش کتیبٔه 
میخـی تزییـن یافته اند. این کتیبه  ها پـس از ذکر نام اهورامـزدا به اختصار 
بیـان می کنـد کـه: »هر چه بدیـده زیباسـت، به خواسـت اورمـزد انجام 

پذیرفته است«. 
یکـی دیگـر از نـکات قابـل توجـه ایـن بنـا طریقـه سـاخت آن اسـت که 
توسـط صد هـا نیـروی انسـانی زن و مرد-پیـر و جـوان انجـام شـده. در 
سـاخت این بنا هم هیچ ظلم و جور شـاهی وجود نداشـته است برخاف 
بنا هایـی چـون اهـرام ثاثـه کـه بـر پوسـت و گوشـت برده هـا بنـا شـده 
انـد. طبـق کتیبه هـای گلین بدسـت آمـده از زیر خاک تخت جمشـید 
مشـخص شـده تمام کارگران اینجا از حقوق و دسـتمزد برخوردار بودند 
عـاوه بـر ایـن هریـک بیمـه عمر هم داشـته انـد!!! و حقـوق زنـان باالتر 
از حقـوق مـردان بـوده و ایـن یکی دیگـر از نکات کلیـدی فرهنگ بلند 
هخامنشـیان را بـه مـا امروزیـان مینمایـد. در یکـی از حفاری های تخت 
جمشـید دو سرسـتون از همای یافت شـد. باسـتان شناسـان معتقدند این 
دو سرسـتون در ابتـدا بـرای کاخ سـاخته شـده بـوده امـا بعد هـا شـاه این 
نمـاد را نپسـندیده اسـت بـه همیـن دلیـل معمـاران آن هـا را زیـر خـاک 
مدفـون کـرده بودنـد. این نشـان میدهد که ایـن پرنده سـعادت الاقل در 

افسـانه های ایـران از ٢5٠٠ سـال پیـش وجود داشـته اسـت. 
 مجموعه تخت جمشـید شـامل دروازه ملل-کاخ آپادانا-کاخ هدیش-

کاخ تچـر-کاخ ملکـه-کاخ صدسـتون-کاخ شـورا و آرامـگاه ٢ شـاه 
هخامنشـی اسـت. امـروزه از بسـیاری از آن ها چیـز زیادی بـه جا نمانده 
اسـت امـا ویرانه هـای کاخ آپادانـا بـا آن سـتون های سـنگی ٢٠ متـری 
و عظیمـش هنـوز کـه هنـوز اسـت دل را درون سـینه میلرزانـد. وقتـی به 
تراشـه های سـنگ ها خیـره میشـوید و میبینیـد کـه هیـچ دو تراشـی بـا 
یکدیگـر تفـاوت ندارنـد بـه هنـر سـنگ تـراش تعجـب میکنیـد کـه در 
دوره ای کـه هیـچ ماشـین سـنگ بـری وجـود نداشـته کدامیـن دسـت 
هنرمنـدی اینگونـه آن هـا را یکسـان و یـک شـکل تـراش داده اسـت. 
سـتون ها آنچنان عظیم و سـربه فلک کشـیده اند که باور سـاخت آن ها 
بدون ماشـین آالت صنعتـی آدم را دیوانه میکندوخصوصـا اینکه برباالی 
این سـتون ها مجسـمه های هـزار نقش و نـگاری هم قـرار دارند که پس 

از ٢5٠٠ سـال هنـوز حرف هـا بـرای گفتـن دارنـد! 
کاخ تچـر یکـی از کاخ هـای به جا مانده در تخت جمشـید اسـت. تچر 
یـا تچـرا به معنای سـکونتگاه زمسـتانی اسـت و جایی اسـت که شـاه در 
ان اقامـت داشـته اسـت. بـه علـت اینکـه در سـاخت آن از سـنگ های 
کاما صیقلی اسـتفاده شـده اسـت آن را کاخ آیینه هم مینامیدند. در آن 
زمـان بـه قدری این سـنگ ها صاف و یکنواخت بود که تصویر اشـیا در 
آن ها منعکس میگشـته اسـت. در آن زمان ایرانی ها هنوز پایبند فرهنگ 
کوچ نشـینی بودند. برهمین اسـاس هم پادشـاهان پایتخت های مختلفی 
داشـتند کـه در فصول گرم و سـرد به آنجـا کوچ میکردنـد. داریوش هم 
از ایـن قائـده مسـتثنی نبـود. پایتخـت فصـول گرمـش همـدان و فصول 
سـردش بابـل و شـوش بـود کـه شـهر های سیاسـی و اداری هخامنش به 
شـمار میرفتند. پاسـارگاد هم شـهر تاجگذاری شاهان محسـوب میشد و 

تخـت جمشـید پایتخت آیینی جشـن های نـوروز و سـده بود. 
نوروز که میرسـید نمایندگان کشـور های زیر تخت شـاهی ایران به اینجا 
میامدنـد و بـه حضـور شـاه میرسـیدند تـا هدیه هـای خـود را نثـار کنند. 
شـاه از سـکو ها پاییـن میامـد و به حضور میرسـید. در اطراف شـاه گارد 
جاویدانش مرتب و منظم میایسـتادند. بزرگان کشـور ها دسـت به سـینه 
و ردیـف بـه ردیف با خلعت های خود رهسـپار جایگاه شـاه میگشـتند و 
اینگونـه بود که امـروزه در کنار راه پله هـای کاخ تصاویر آن ها را میبینید 
کـه زنجیـروار به دنبـال هم ایسـتاده انـد. نمایندگانی از ٧٢ ملـت که زیر 

سـلطه ایران باسـتان بودند. 
غـروب شـده اسـت و خورشـید خود را به پشـت سرسـتون های گـران و 
سـنگین تخـت جمشـید میکشـد. سـایه ها روی زمیـن کش آمـده اند و 
پا ها خسـته و دل ها شـاد از دیدن و لبریز شـدن از احساس. از احساسش 
چـه بگویـم تـا درک کنـی که بر مـن چه گذشـت. تن ها همیـن را بدان 
که بخشـی از دلم برای همیشـه جا ماند البای خشـت ها و سـنگ های 
پارسـه. پارسـه بزرگ و بخش عظیم تاریخ کشـورم. پارسـه ای که نامش 
را بـر مـن بـر تـو بـر همـه مـا باقـی گذاشـت. تا امـروز هرجـای ایـن کره 
خاکـی کـه برویـم مـا را بـا نـام پرشـیا خطـاب کننـد و بـا بنـای تخـت 
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بـه سـرعت بـرق و بـاد خودمـان را به شـهر مرودشـت در 6 کیلومتری تخت جمشـید رسـاندیم تا 
بـه دیـدن مجموعـه نقـس رسـتم برویم. نقش رسـتمی کـه در تمـام کتاب هـای ایران شناسـی به 
عنوان یکی از شـاهکار های باسـتانی تاریخمان شناخته میشود و هرسـاله گردشگرانی ار جهان به 
دیدنـش میاینـد و مبهـوت عظمت آن میگردند. ما هم وقتی پیاده شـدیم و چشـممان خورد به آن 
تابلو هـای باشـکوه سـنگی کـه بر پیکـره کوه هـای حاجی آبـاد با تیشـه فرهاد های این سـرزمین 
گاه بـه احتـرام همه هنـر این مرز وبوم سـکوت کردیم و تن ها شـناور شـدیم  کنـده شـده ناخـودآ

در افسـانه های جـاری بر هوای کوهسـتان نقش رسـتم. 
بـر تـن کوه هـای سـرزمینم از دوره ایامیـان و هخامنشـیان و ساسـانیان نقوشـی حک شـده تا ما 
فراموششـان نکینـم آن هایـی را که با عشـق بـه ایران آمدنـد و جنگیدند و افتخار آفریدنـد تا امروز 
گام هـای لـرزان مـا در برابـر آن هـا کم بیـاورد و زبانمان کوتاه شـود و دلمان لبریز از عشـق به این 
سـرزمین.وقتی سـر بلنـد میکنیم بر تـن کوه ها 4 مدخل صلیبی چشـم را میگیرد. آن هـا آرامگاه 
4 پادشـاه هخامنش هستند:خشایارشاه-داریوش کبیر-اردشیر اول و داریوش دوم...همین کافی 
نیسـت بـرای مبهوت شـدن و سرمسـتی خصوصـا وقتی میبینـی در آن ارتفـاع بلند قـرار دارند که 
بـرای دیدنشـان بایـد سـر را تـا حـد امکان بـاال ببری؟ بعد میندیشـی که بشـر در آن زمـان چگونه 
توانسـته تـا آن باال هـا بـرود و سـنگ ها را بتراشـد و اجسـاد را در دل داالن هـا ی سـنگی از گزند 

روزگار مخفـی کنـد! شـکل بیرونـی تمام ایـن آرامگاه ها کـم و بیش مثل هم اسـت. 
در باالی آن ها نقش فروهر کنده شـده که در زیر آن نقش پادشـاهی اسـت که کمانی به نشـانه 
قـدرت در دسـت دارد و عکـس مـاه حک شـده که نشـانه ناپایداری این جهان اسـت. همچنین 
نقوشـی مانند نقوش تخت جمشـید نیز بر تن سـنگ ها دیده میشـود. در آن زمان ایرانیان معتقد 
بودند که در روز رسـتاخیز مردگان بلند میشـوند. برای اینکه احسـاس غربت نکنند محل دفنشان 
را تـا حـدی شـبیه محـل زندگی دنیـوی آن ها میسـاختند. روایت اسـت که پس از سـاختن مقبره 
داریـوش او پـدر و مـادرش را بـه دیـدن مقبـره میـاورد. امـا طنـاب باالبـر آن ها پـاره شـده و آن ها 

سـقوط کرده و کشته میشوند. 
داریـوش نیـز پـس از ایـن حادثـه دسـتور میدهـد مسـببین ایـن سـهل انـگاری و یا شـاید دسیسـه 
اعـدام شـوند. بعد- سـوراخ مربع شـکلی اسـت که درواقـع در مقبره بـوده اسـت و در آن زمان با 
سـنگ های بزرگ مهر و موم میشـده تا از ورود غیر به داخل آن ها جلوگیری شـود. اجسـاد بعد 
از مومیایـی شـدن بـا متعلقات دنیاییشـان در آنجا قـرار میگرفتند و بعد از مرگ ملکه جسـد او نیز 
بـه آنجـا منتقل میشـد. متاسـفانه بعد ها بـر اثر حمله اقوام دشـمن ایـن مقبره ها نیز مـورد تهاجم و 

چپـاول قـرار گرفت. بعـد از آثـار هخامنش نوبت به دیدن آثار ساسـانی میرسـد. 
نقـش برجسـته ها یـی کـه داسـتان فتوحـات پادشـاهان هخامنـش را نشـان میدهـد. ساسـانیان به 
گذشـتگان خـود و خصوصـا پادشـاهان هخامنش بسـیار افتخـار کـرده و آن ها را باعـث مباهات 
خـود میدانسـتند. بـه خاطـر همیـن در گوشـه و کنار ایران دسـتور سـاخت چنین نقش نوشـته ها 
یـی را داده بودنـد کـه امـروز آثـار آن باقیسـت. ایـن آثار ٨ حکاکی هسـتند و هریـک به تن هایی 
بخشـی از تاریـخ را بازگـو میکننـد و شـامل: تاجگـذاری اردشـیر بابکان-پیـروزی شـاپور اول بر 
امپراطـور روم-بهـرام دوم و درباریـان او- نبرد بهران دوم با دشـمنان-به پادشـاهی رسـیدن نرسـی 
پسـر داریـوش کبیـر و جنگ هـای آذرنرسـه و هرمز دوم...بـه نظر من زیباتریـن آن ها -حکاکی 

پیـروزی شـاپور اول بـر والریـن) امپراطـور روم( و فیلیپ )پادشـاه عرب( اسـت. 
در زمـان شـاپور ٣ امپراطـور رومـی بـه ایـران جملـه کردنـد. اولی گردیانـس جوان بود که کشـته 
شـد. دومی فیلیپ عرب بود که شکسـت را پذیرفت و مجبور به دادن باج سـالیانه شـد و سـومی 
والرین رومی بود که به دسـت سـپاه ایران اسـیر گشـت. در این نقش برجسـته شـاپور اول با تاج 
مزین و لباس آراسـته و زیور آالت گران ب ها سـوار بر اسـب دیده میشـود که در مقابل او فیلیپ 
عرب بر خاک افتاده و زانو زده و دو دسـت خود را به نشـانه تسـلیم دراز کرده اسـت. نکته زیبا 
در ایـن حکاکـی لبـاس فیلیـپ اسـت که شـنلی رومی بـوده که بـا نقوشـی در اهتزار بـاد درآمده 
اسـت و اوج هنـر حـکاک را نشـان میدهـد. البته نکته در این اسـت کـه علت به اهتـزاز در آمدن 
شـنل دویـدن فیلیـپ برای به خدمت رسـیدن شـاه بوده اسـت!!!!!!! در کنـار شـاپور - والرین هم 
ایسـتاده که پادشـاه مچ دسـت او را به نشـانه اسـارت در دسـت گرفته اسـت. در پشـت سر شاپور 
هـم »کرتیـر« موبـد بـزرگ او دیده میشـود که کاهی بیضی شـکل و باال پوشـی با سـنجاقی در 

نقش رستم
 تابلو های باشکوه سنگی با تیشه فرهادی

جلـوی سـینه به تـن دارد و گردن بنـدی مرواریدی بـر گردن...
حاال شـما بگویید ١5٠٠ سـال پیش کدامین دسـت چیره دسـتی 
بـوده کـه اینگونـه تـن سـنگ ها را بـا عشـق تراشـیده و اینگونـه 
هنرنمایی کرده اسـت؟؟؟ اینجا باید به شـکوه پادشـاهان سـرخم 
کـرد و یـا بـه احتـرام هنرمنـد بـزرگ حجـار بی نـام و نشـان؟؟؟ 
و در آخـر کعبـه زرتشـت قـرار دارد. سـاختمانی مکعب شـکل 
و رمزآلـود کـه هنـوز باسـتان شناسـان نتوانسـته انـد کامـا پـرده 
از سـر او بردارنـد. گروهـی بـر ایـن باورند کـه این اتـاق آرامگاه 
بردیـا، پسـر کـورش بـود که به وسـیله بـرادرش کمبوجیه کشـته 
شـد. تنـی چند از مستشـرقان بـر این عقیده اند کـه آتش مقدس 
در ایـن اتـاق نگاهـداری می شـد. گروهـی دیگـر میگوینـد این 
سـاختمان محـل نگهـداری اسـناد مهـم شـاهی و کتـاب اوسـتا 

بـوده کـه بـر دوازده هزار پوسـت گاو نوشـته شـده بود. 
گروهـی دیگر معقدند داریـوش در ایتدا اینجا را برای مقبره خود 
سـاخته امـا بعـد به دلیلـی تغییر عقیـده داده اسـت. بعضی دیگر 
آن را مـرده شـوی خانـه یـا خانـه مومیایی اجسـاد می پنداشـتند. 
اما...بـه موجـب تحقیقـات جدیـد ایـن بنا و نیـز بنای مشـابه آن 
در پاسـارگاد، یک رصدخانه خورشـیدی برای سـنجش گردش 
خورشـیدی و به تبع آن نگهداشـتن حساب سـال و سال شماری 
و اسـتخراج تقویم و تشـخیص روز های اول هر ماه خورشـیدی 
و انقاب های تابسـتانی و زمسـتانی و اعتدال بهاری و پاییزی و 
بعضـی دیگر رویداد های مربوط به سـالنامه نگاری بوده اسـت. 
پـس ایـن بنـا »رصدخانـه خورشـیدی« یا بـه تعبیر دیگـر »زمان 

سـنج« یا »شاخص خورشـیدی« است. 
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اینجا سـرزمین پـارس اسـت. زادگاه قـوم هخامنش و 
مقبـره کـوروش کبیر اولیـن امپراطـور ایـران زمین که 
توانسـت بر ماد ها پیروز شـود و تا لیدی و بابل و مصر 
پیـش رود. )یعنـی کل جهـان دیـروز بـه جـز دو سـوم 
یونـان( و پهناورتریـن امپراطـوری جهان را بگسـتراند. 
کـوروش کسـی اسـت کـه در عهـد عتیـق از او به نام 
آزادی دهنـده بابل و نجات دهنده یهودیان از اسـارت 
نـام میبرند. کوروش کسـی اسـت که در قـران از او به 
ذوالقرنیـن یاد میکنند. کوروش بـزرگ مرد ایران زمین 

اسـت کـه در اینجا خاک گشـته و آرمیده اسـت. 
کـوروش بـزرگ بـا ایمـان اسـتواری کـه بـه اهورامزدا 
داشـت جهانگشـایی را به هدف برقرار کردن آشـتی و 
امنیت و عدالت و از میان بردن سـتم و ناراسـتی انجام 
میداد و در فتوحاتش به حدی نسـبت به اقوام مغلوب 
بزرگمنشی و مهر و عطوفت نشـان داده بود که داستان 
رأفتش به همه جا رسـیده بود. شـهر باسـتانی پاسارگاد 
نخسـتین پایتخت شاهنشاهی هخامنشی بود که مقبره 

کـوروش در آنجـا قـرار دارد. در آن دشـت پهنـاور 
گسـترده شـده زیـر تیـغ آفتـاب. در سـال 530 قبل از 
میاد کوروش در جنگی در خاور کشـته شـد. جسد 
اورا بـه اینجا منتقل و مومیایی کردنـدو در فاصله 530 
تا 540 میادی مقبره فراخور شـان او از سـنگ آهک 
سـفید سـاختند که جسـد او و بعد ها جسد همسرش 
را درون 2 تابـوت رزیـن بـاالی آن قـرار دادند. در کنار 
جسدشـان هـم اشـیای سـلطنتی و لباس هـا و وسـایل 

شـخصی کوروش را گذاشتند. 
تـا سـال های سـال 2 مـغ از آن اشـیا حفاظت میکردند 
تـا سـرانجام در هنـگام حملـه اسـکندر مورد دسـتبرد 
قـرار گرفتنـد و برای همیشـه ناپدید شـدند. بنـای این 
آرامگاه در گذشـته میان باغ  های سـلطنتی قرار داشـته 
و از سـنگ  های عظیم، کـه درازای بعضی از آن  ها به 

هفـت متر می رسـد،، سـاخته شده اسـت. 
ایـن مقبـره پلـه کانـی بـا 6 طبقـه شـبیه کوهـی رو بـه 
بـاال رفتـه که نمادی از ابهت و شـکوه شـاه هخامنش 

قبـر  بـه  پاسـارگاد تن هـا محـدود  امـا شـهر  اسـت. 
کـوروش نیسـت. عـاوه بر ان در این دشـت وسـیع و 
باسـتانی چندیـن بنا-دوکاخ بـا طرح کامـا ایرانی که 
شـامل تاالری وسـیع میباشـند و تعدادی سـتون و سـر 
سـتون هـم بـه جـای مانـده اسـت. گویـا کاخـی که 
محل سـکونت کـوروش بزرگ بـوده در همین مکان 
وجود داشـته که متاسـفانه امروزه چیز زیـادی از آن ها 
باقـی نمانـده اسـت. امـا میشـود اصالـت تاریـخ را در 

جـای جـای این دشـت پهنـاور حـس کرد. 
 ایـن آرامـگاه سـنگی کـه در گوشـه ای از دشـت 
پاسـارگاد واقع شـده اسـت به آرامگاه کمبوجیه فرزند 
کوروش مشـهور اسـت. البتـه از این بنا تن هـا دیواری 
بلنـد به ارتفـاع 14 متر و عـرض 7. 5 متر برجای مانده 
اسـت. اگـر دقـت کنید شـباهت زیـادی در معماری 
ایـن بنـا بـا کعبـه زرتشـت در نقـش رسـتم خواهیـد 
یافت...خورشـید غروب میکند که پاسـارگاد را ترک 

میکنیـم و راهی شـیراز میشـویم. 

 کوروش کبیر جهانگشایی امنیت و عدالت
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 کاله فرنگی آباده

این بنای هشـت گوش توسـط معماران یزدی به سـبك کاه فرنگی شیراز )زندیه( 
سـاخته شـده از سـطح زمین حدود یك متر بلندتر اسـت خود بنا از خشـت و گل 
اسـت و داخـل بنـا بـا آجر های مربع شـکل فرش شـده اسـت. سـقف بنا توسـط 
نجـاری بـه نام علی کاکا منصور سـاخته شـده که ایشـان هم از بـرادران امامی که 
منبتـکاران قابلـی بودنـد دعـوت میکند تا سـقف را آینهـکاری یا منبـت کنند که 
البته به دلیل جنس چوب اسـتفاده شـده در سـقف امکان منبت فراهم نمیشـد و 
آن را بـه صـورت معـرق و مشـبك تزئین میکنند. در ضمـن این اثر در سـال 1379 

بـه شـماره 3408 ثبت آثار ملی ایران رسـیده اسـت. 

دریاچهی َطشک

دریاچه های بختگان و طشـك دو فرونشسـت میانکوهی هسـتند کـه ارتفاع آن ها 
از سـطح دریـای آزاد حـدود 1558 متـر اسـت. دریاچه َطشـك با وسـعت تقریبی 
800 کیلومتـر مربـع در شـمال باختـری دریاچـه بختـگان و 160 کیلومتـری خاور 
شـیراز قـرار دارد. تن هـا راه ارتباطـی این دو دریاچه، از طریق دلتای رود کر اسـت 
کـه بخشـی از آن بـه دریاچـه بختـگان و بخـش دیگر بـه دریاچه طشـك میریزد. 
تعـدادی جزیره و شـبه جزیره کوچك و بزرگ از جنس رادیوالریت، سـنگ های 
پاژیـك و آهك هـای سـروك در ایـن دو دریاچه وجـود دارند کـه مهمترین آن ها 
جزایـر نرگـس و گمبان )در دریاچه طشـك( و جزیرهی منـاك در دریاچه بختگان 
اسـت که مسـاحت آنها، تابع شرایط بارندگی سـاالنه است. بلندترین نقطه جزیره 
گمبان 1734 متر از سـطح دریا اسـت که از سـطح دریاچه حدود 185 متر بلندتر 
اسـت. دریاچـه طشـك ژرفایی کمتر از بختـگان دارد و در فصول خشـك، ارتباط 
آن بـا بختـگان قطع میشـود. تأمین کننـده اصلی آب ایـن دو دریاچـه، »رود ُکر« 
اسـت کـه از کوه هـای بر آفتاب و موسـیخانی، در 50 کیلومتـری جنوب باختری 
دهبیـد سرچشـمه میگیـرد و در شـمال باختـری مرودشـت، پـس از یکی شـدن با 
رود شـادکان )شـادکام(، و عبور از دشت مرودشـت به دریاچه ها میریزد. از طریق 
چشـمه سـار ها که از سـنگ آهك ها و دولومیت های پیرامون دریاچه سرچشـمه 
میگیرند نیز مقدار قابل توجهی آب وارد دریاچه ها میشـود. ترکیب شـیمیایی آب 

دو دریاچه از نوع کلرید سـدیم، کلرید منیزیم، سـولفات سـدیم میباشـد. 

دشت الله زار های استهبان

کوه هـای شـرقی و جنوبـی پوشـیده از الله زار هـای سـرخ آن و کوه های جنوب 
غربـی آن نیـز در لفافـه از الله هـای سـفید و زرد طـراوت و زیبایـی منطقـه را صد 
چنـدان نموده اسـت و به راسـتی فروردین و اردیبهشـت ماه اسـتهبان چـه زیبا و به 
یـاد ماندنـی اسـت خرامان رفتن عاشـقان طبیعت و دوسـتداران صفـا و صمیمیت 
در دل دشـت الله اسـتهبان. کوچ پرندگانی همچون عروس غاز، گیار، خوتکا، 
آنقـوت، درنـای خاکسـتری، فامینگـو، پلیکان، غـازف باکان، تنجـه، کفچه، 
نـوك، قـو، پرسـتوی دریایـی، دو دوك و غـاز قلنـگ کـه همگـی از کشـور های 
شـمالی و سردسـیر همسـایه ازجملـه روسـیه از آذر ماه تـا اواخر اردیبهشـت ماه بر 
فـراز دریاچـه بختگان که در شـمال )30 کیلومتری( اسـتهبان قـرار دارد از جهتی 

موجـب رونق گردشـگری و حضور گردشـگران را فراهم سـاخته اسـت. 

تنگ براق اقلید

در هـای زیبـا که فـرو ریختـن آب از بلندای صخره هـا جلوه های زیبایـی را پدید 
آورده اسـت. تنـگ زیبـای براق اقلید در نزدیکی سـد اقلید می باشـد کـه در 200 
کیلومتـری شـیراز و در جـاده اقلیـد بـه یاسـوج قـرار دارد. ایـن مـکان دیدنـی در 
پاییـن دسـت سـد ماصـدرا و در باالدسـت سـد درود زن قـرار گرفتـه و یکـی از 
سرچشـمه های مهـم رود کـر می باشـد. زیباتریـن و نزدیکترین مسـیر از شـیراز به 
تنـگ براق از مسـیر بهشـت گمشـده و در امتـداد کامفیـروز شـمالی در کناررود 
کـر، شـالیزار های برنـج و جنگل های بلوط اسـت که حدود 20 دقیقـه راه خاکی 
دارد. ایـن مـکان نسـبتا دور افتـاده امکانـات بسـیار ناچیـزی دارد و جوابگـوی 
جمعیـت زیـاد بازدید کنندگان نیسـت. البته آزاد راه شـیراز اصفهـان از نزدیکی آن 
عبـور خواهـد کـرد که ممکن اسـت باعث بهبـود امکانات و یا تخریب گسـترده 

در ایـن مکان زیبا شـود. 
60 شمـاره سه
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غار سنگ شکنان جهرم

غـار سنگشـکنان به عنـوان بزرگترین غار دستسـاز جهان مطرح اسـت. معماران و 
حجـاران از سـنگ های کوه هـای جنوب شـرقی جهـرم آثاری بدیـع و گرانب ها 
به یادگار گذاشـتهاند. سـتون های سنگی غار به شـکلی کامًا مهندسی سقف را 
نگه داشـته اسـت که نشـان از توان باالی اسـتادان و حجاران جهرمی در مهندسی 

معدن سـده های پیشین میباشد. 

بازار جهرم

بـازار جهـرم یکـی از بنا های زیبای اواخـر دوره زندیه می باشـد. از این بنا به عنوان 
خواهـر دوقلـوی بازار وکیل شـیراز نام برده میشـود. بـازار از نـوع بازار های صلیبی 
اسـت که چهارسـوق زیبایی در وسـط آن خودنمایی میکند. این بنا دارای چندین 
کاروانسـرا، مسـجد و حمـام متصـل بـه خـود میباشـد. حـاج محمد حسـین خان 

جهرمـی حاکـم جهرم )متولـد1256 ه. ق( این اثر را به یادگار گذاشـته اسـت. 

تفرجگاه قصر یعقوب خرمبید

در 7 کیلومتـری جنـوب صفاشـهر مرکـز شهرسـتان خرمبیـد و در 18 کیلومتـری 
جنـوب غربـی جاده شـیراز بـه اصفهان از صفاشـهر، پـس از گذشـتن از مجموعه 
تاریخی ارزشمند امامزاده شهداء و عبور از کوه قصر یعقوب وارد روستای باستانی 
قصر یعقوب و سـپس وارد تفرجگاه قصر یعقوب میشـویم. روسـتای قصر یعقوب 
بـا توجـه به توانمندی های بسـیار ارزشـمند تاریخی و گردشـگری در سـالیان اخیر 
بـه عنـوان یکـی از روسـتا های هـدف گردشـگری کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت. 
ایـن روسـتا در گذشـته محـل اتـراق طوایـف مختلف عشـایر بـوده و آثـار تاریخی 
و فرهنگـی از دوران هخامنشـیان )بیـن 500 تـا 600 قبـل از میـاد( دوران ساسـانی 
و دوران هـای مختلـف اسـامی میباشـد. در ایـن مجموعـه آثـاری از قصر یعقوب 
لیـث صفـاری یکـی از مقتدرتریـن پادشـاهان صفـاری در سـده های اولیه هجری 
مشـاهده میگردد که به همین دلیل طبق روایات و شـواهد به قصر یعقوب مشـهور 
گردیده اسـت. از مناطق مهم تفریحی و گردشـگری روسـتا میتوان به چشمه مراد، 
چشـمه بنـد، اسـتخر طبیعـی و آسـیاب های تاریخـی اشـاره کـرد. در شـمال ایـن 
روسـتا کـوه قصـر یعقوب با ارتفـاع 2200 متر از سـطح دریا دارای چشـمانداز های 
زیبـا و محیطـی مناسـب بـه عاقهمنـدان بـه گردشـگری و کوهنـوردی میباشـد. 

آبشار فدامی داراب

منطقـه تفریحـی و گردشـگری آبشـار فدامـی در بخش فـورگ روسـتای فدامی از 
مناطق دیدنی شهرسـتان داراب میباشـد که مجموع های از چند آبشـار است که این 
آبشار ها دارای آبی شیرین و شور بوده و جلو های منحصر به فرد از طبیعت را نشان 
میدهد. غار بزرگ و آبدار سهلك و چشمه و آبشار های رغز از زیباترین مکان های 
دیدنی ایران زمین اسـت. چشـمه و آبشـار های کاسـه رود که با بلندترین پل هوایی 
ایران همراهی میکند و دوازده معدن کوهسـتان داراب و چشـمه های همیشه جاری 
ایـن مناطـق پرب هـا و وجـود 20 اصله درخت کهنسـال کـه قدمت هر کـدام بیش 
از ده قـرن اسـت، بخش هایـی از ایـن دیـار سـبز و کهن مانـدگار و تاثیرگذار اسـت. 

پیست اسکی سپیدان

در فصل زمستان به دلیل برفگیر بودن کوهها، اسکی از جمله ورزش هایی است که 
مردم استان فارس و استان های مجاور و حتی کشور های حوزه خلیج فارس برای 
تفریح و ورزش به دامنه های این شهرستان هجوم میآورند. دو پیست اسکی کامًا 
مجهز در شــمال غربی ســپیدان واقع گردیده که میعادگاه دوستداران ورزش های 

زمستانی است. 
1- پیست اسکی تربیت بدنی: کیلومتر 5 جاده سپیدان- کمهر
2- پیست اسکی پوالد کف: کیلومتر 15 جاده سپیدان-کمهر
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طـرازی برازنـده بـر قامـت رعنـای کوهسـتان زاگرس کـه حاصـل آب ارتفاعات 
کمهـر و حـوزه آبخیـز آن اسـت کـه از میـان صخره هـا بـه طـرز شـگفت آوری 
سـرریز میشـود، موقعیـت طبیعـی و چشـمانداز های اطـراف آبشـار جلو هـای 
اعجاب انگیزی پدید آورده اسـت. هم آبشـار مارگون را صد چندان کرده اسـت 
و جلـب توجـه گردشـگران داخلـی و خارجـی بوده و تـا مرکز شـهر 50 کیلومتر 
فاصلـه دارد. آبشـار مارگـون یکـی از زیباتریـن آبشـار های کشـور اسـت کـه در 
مجاورت شـهر سـپیدان و در مرز استان فارس و استان کهگیلویه و بویراحمد واقع 
شـده اسـت. بعد از جاده ماشین رو، تا آبشـار چند دقیقه پیاده روی الزم است که 
این راه هموارسـازی و سـیمانی شـده اسـت. اطراف این آبشار در فصل بهار بسیار 
سرسـبز و دیدنی اسـت. مسـیر این آبشـار و روسـتا های اطراف در فصل زمسـتان 
بـرف گیـر بـوده و گاهـی راه هـای ارتباطـی کاما قطـع می شـود. این آبشـار در 
حقیقت سرچشـمه رودخانه اسـت و در باالی کوه هیچ رودخانه ای نیست، بلکه 
از بدنـه دیـواره صخـره ای کـوه، بیـش از چند هزار چشـمه وجود دارد کـه آب از 
آن هـا بـه بیـرون ریخته میشـود. از این حیث این آبشـار هم بزرگتریـن و هم مرتفع 

ترین آبشـار چشـمه ای در جهان اسـت. 
همچنیـن در ادامـه مسـیر رودخانـه انبـوه درختـان، باغـات سـیب و...بـه چشـم 
می خـورد. رودخانـه حاصـل از ایـن چشـمه ها بسـیار پـر آب بـوده و تـا سـپیدان 
امتـداد دارد. هیـچ رودخانـه ای در باالی این آبشـار وجود نـدارد. البته تصویر باال 
تن ها بخش قله آبشـار اسـت و آبشـار بسـیار عظیم تر از تصور اسـت به طوریکه 
ارتفاع آن نزدیک بیش از 120 متر و عرض آن حدود 400 متر تخمین زده میشود. 
هـر چند آبشـار چشـمه، ابعاد مشـخصی نـدارد زیرا هـر روز چشـمه ای جدید در 

حاشـیه آبشـار ایجـاد شـده و گاه نیز چشـمه ای آبـش کم یا قطع می شـود. 
آب ایـن آبشـار در گـرم تریـن فصـل سـال بسـیار خنـک و زیـر 10 درجه اسـت، 
امـا بـه علت جوشـان بودن ایـن آب، مانند آب چشـمه، رفتن در آن یا نوشـیدنش 

هیچگونـه عارضـه ای ماننـد پـا درد یا سـرما خوردگـی به دنبال نـدارد. 

آبشار مارگون، آبشاری با هزاران چشمه
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برم فیروز سپیدان

در شـمال شـرقی شـکرك، کیلومتـر 15 جاده سـپیدان- کمهـر برم فیروز در شـمال 
شـرقی شـکرك، کیلومتر 15 جاده سـپیدان- کمهر و در ارتفاع 3500 متری از سطح 
دریـا، دریاچ هـای زیبـا و خدادادی موسـوم بـه برم فیروز وجـود دارد و ایـن دریاچه 
یکـی از مناطـق طبیعـی اسـت کـه بیهیـچ اغراقـی میتـوان گفـت در میـان طبیعـت 
جهانـی چهر هـای کـم نظیـر دارد و جلـب توجـه گردشـگران داخلـی و خارجـی 
اسـت و ایـن دریاچـه به دلیل عدم دسترسـی به جـاده مختص کوهنوردی میباشـد. 

تنگ تیز آب سپیدان

تنـگ تیـز آب در فاصلـه 28 کیلومتـری شـمال غربـی سـپیدان و حدفاصـل 
سپیدان-یاسـوج قـرار دارد و گـذرگاه یکی از شـعبه های رودخانه بشـار اسـت که 
از کوه هـای سـپیدان سرچشـمه میگیـرد. ایـن رودخانـه دائمـی آب شـیرین دارد 
و گونه هـای مختلـف ماهیـان بومـی در آن دیـده میشـود و از پوشـش جنگلـی و 
گیاهـی مناسـبی برخـوردار بـوده و درختـان آن را بیشـتر بادام، بنه و بلوط تشـکیل 
میدهنـد و گیاهـان دارویـی فراوانـی در ایـن منطقـه نیـز یافـت میشـوند. این تنگه 

تابسـتان های خنـك و خـوش آب و هـوا و زمسـتان های سـرد دارد. 

قلعه دختر فیروز آباد

بنای تاریخی با ارزش دیگر فیروزآباد، قلعه دختر است که در کوه پادنا در تنگه تنگاب 
دژ کاخ تسـخیر ناپذیری اسـت که آن نشـانه ظهور امپراطوری ساسـانی و افول دولت 
اشـکانی اسـت. این قلعه از سـه جهت شـمال، غرب و جنوب صخره کوهسـتانی با 
ارتفـاع غیرقابـل نفوذ محصور اسـت و بر هر صخره بارویی بلنـد و برج های دیدهبانی 
سـاخته شـده در سـمت شـرق بـا فاصلـه بیـش از یـك کیلومتـر از قلعه دیوار سـنگی 
محکمـی کشـیده شـده تا مانع ورود شـود. تن هـا راه ورود بـه ایـن دژ کاخ از جنوب 
قلعـه، بـا پلکانـی بوده کـه عاوه بر صخـره کوه از چنـد الیه دیـوار بارو و بـرج تو در 
تو با نگهبانان مخصوص امکانپذیر بوده اسـت. داخل قلعه با سـه طبقه متوالی تنظیم 
و بـا بـرج پلکانـی با هم ارتباط داشـته. طبقـه اول اتاق نگهبانان با برج های مشـرف به 
جهـات مختلف بـا روزنه های خاص و قابلیت های تیرانـدازی از داخل به خارج قلعه 
و یـك آب انبـار و دو حلقه چاه مخفی در دل کوه تا عمق آب رودخانه حفاری شـده 
اسـت. حیاطی با تاالر بزرگ طبقه دوم را تشـکیل میدهد که بخشـی محل استراحت 
نگهبانـان و محافظان و بخشـی مخصوص مهمانان بوده اسـت. بنای شـاهی تـا ایوان 
و تـاالر گنبـد دار در سـطح سـوم قرار گرفته اسـت. تاالر اصلی بـا اتاق های جانبی به 
صـورت قلعـه عظیـم و مدوری بر فراز بلندترین نقطه رشـته کـوه و داخل دفاعی قلعه 
قـرار گرفتـه اسـت. این نخسـتین بنـای گنبـدی دار ایرانی اسـت کـه با اصـول فنی و 
معماری خاص سـاخته شـده و مصالح به کار رفته در آن شـبیه کاخ اردشـیر اسـت. 

باغ های میمند

و  گیاهـی  معطـر-  عرقیـات  نـوع  تولیـد 60  بـا  سـنتی  و  گابگیـری صنعتـی 
دارویـی نظیـر نسـترن، بیدمشـك، بهارنارنـج، طارونـه، نعنـاع، کاسـنی، شـاطره، 
شـنبلیله، مـرزه، زیتـون، زیـره، چهـل گیـاه، آویشـن، چنـار، خارشـتر، شـاطره، 
مـورد، سـنگ شـکن، ریحـان، بومـادران، اترنـج، و ده هـا عرقبـات دیگـر کـه 
در کشـور منحصـر بـه فـرد اسـت همـه سـاله میزبـان بیـش از یـك میلیـون نفـر 
گردشـگر داخلـی و تعـدادی از کشـور های خلیجفـارس میباشـد. میمنـد مفتخر 
اسـت کـه گاب نـاب آن ده هـا بـار مـورد اسـتفاده خانـه کعبـه را داشـته باشـد. 
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کاخ اردشیر) آتشکده ساسانی( فیروزآباد

 ایـن بنـا بـا طـول 116 متـر و عـرض 55 متـر یکـی از کاخ هـای ییاقی اردشـیر به 
شـمار میرود که از سـنگ پاره و مات کچ سـاخته شـده ونمای آن از شـمال به 
چشـمه جوشـان مـدوری موسـوم به برم پیـر )قمپ و خنـب( که آب زاللـی از آن 
میجوشـد و جـاری میگـردد و از جنوب به دیوار بلندی اسـت که آتشـکده اصلی 
در آن جهت و بیرون از کاخ سـاخته شـده اسـت. از ورودی شـمالی بعد از ایوانی 
بـه طـول 28 و عـرض 14 متـر بـا سـقف گهوار هـای به تـاالر میانی مربع شـکل و 
گنبـدواری بـه ابعـاد 14×14 و ارتفـاع بین 21-25 متر وصل میشـود و از تاالر میانی 
بـه دو تـاالر قرینه در شـرق و غـرب اتصـال دارد و هر تاالر بـا راهرو های جداگانه 
بـه بخش هـای دیگـر کاخ راه دارنـد ئ راهـرو تـاالر غربـی بـه پلـکان طبقـه دوم 
کاخ منتهـی می شـود. ایـوان جنوبـی نیـز بـه اتاق هـای چهـار جانـب کاخ کـه به 
نظر جمعی از کارشناسـان مهمانسـرای کاخ بوده و به ورودی جنوبی باز میشـود. 
گچبری و تزیینات تاالر ها بسـیار زیبا و با شـکوه شـبیه کاخ تچر تخت جمشـید 
میباشـد. زیر بنای کاخ با چشـمه جوشـان 8500 متر اسـت. میتوان گفت بنا های 

گنبدار اسـامی از این کاخ گرفته شـده اسـت. 

دریاچه پریشان )فامور(

ایـن دریاچـه کـه بـه زبان محلی »پیرشـون« نامیده میشـود در فاصلـه 15 کیلومتری 
شـرق شـهر کازرون واقـع شـده که آب های سـطحی حاصـل از ریزش هـای جوی 
حوض هـای بـه مسـاحت 263 کیلومتـر مربـع را در خـود ذخیـره میکنـد. آب این 
دریاچـه از صد هـا چشـمه کوچـك و بـزرگ مناطـق دشـت ارژن و دشـت فامـور 
فراهـم میشـود. مسـاحت دریاچـه: 4300 هکتار بـا ارتفـاع 718 متر از سـطح دریا، 
عمـق متوسـط آب: 1/5 متـر، عمیقتریـن نقطه: 3/5 متـر. دریاچه پریشـان در بین 
دریاچه هـای دائمـی ایـران بزرگتریـن دریاچه آب شـیرین میباشـد که اطـراف آن را 
بیشـهزار و باتاق پوشـانده اسـت. انواع و اقسـام ماهی های آب شیرین و گونه های 
نایـاب پرنـدگان در این دریاچـه وجود دارد. در اطراف این دریاچه زمینی به وسـعت 
4 هکتـار معروف به نرگسـزار وجـود دارد که مملو از گل های نرگس زیبایی اسـت 
کـه در نـوع خود بینظیر میباشـد. این دریاچه در کنوانسـیون رامسـر به عنـوان تاالب 

بینالمللـی ثبت گردیـده و جزء مناطق حفاظت شـده محسـوب میگردد. 

نرگس زار های کازرون

اسـت.  متعـدد  نرگسـزار های  و  نرگـس  گل هـای  از  مملـو  کازرون  اطـراف 
گل هـای نرگـس کازرون از طـراوت و مرغوبیـت خاصی برخوردار اسـت که از 
میـان آن هـا نرگـس شـها بـه جهت داشـتن زیبایـی و بوی ویژه مشـهور اسـت. 
بخـش اعظـم نرگسـزار های 65 هکتـاری کازرون در منطقـه »گـره«، »بلبك«، 
»سرمشـهد«، »فامـور« کـه همگـی در بخـش جـره و بـاالده و همچنین نرگس 
خشـت در بخش خشـت و کنارتخته قرار دارد. نرگسـزار های حوضه شهرسـتان 
کازرون از اوایـل دی مـاه بـه گل مینشـینند و گلدهـی آن ها تا اواسـط بهمن ماه 

حـدودًا بـه مـدت 45 روز به طـول میانجامد. 
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شـهر تاریخی بیشابور در فاصله ۲3 کیلومتری شمال 
در  و  شـاپور  رودخانـه  حاشـیه  در  کازرون،  غـرب 
کنـار جـاده شـاهی کـه در زمان هخامنشـیان، تخت 
جمشـید را به شـوش و در روزگار ساسانی به تیسفون 

متصل می کـرد، قـراردارد. 
بیشـاپور با ۲00 هکتار وسـعت، از شـهر های مهم آن 
زمـان بـوده اسـت و اهمیـت ارتباطـی داشـته اسـت. 
کـه  اسـت  شـهر هایی  قدیمی تریـن  از  شـهر  ایـن 
تاریخچـه سـاخت آن به صورت مکتوب در سـنگ 
نوشـت های موجـود اسـت. ایـن شـهر تا قـرن هفتم 
هجـری آبـاد و مسـکونی بـوده و پـس از آن ویـران 
شـده و دارای گنجین هـای از آثـار ارزشـمند دوره 

ساسـانی ماننـد معبـد آناهیتا اسـت. 
بیشـاپور به سـال ۲۶۶ میالدی و به دسـتور شاپور اول 
پادشـاه ساسـانی ساخته شـده اسـت. پس از پیروزی 
شـاپور بـر والریـن امپراتـور روم، شـاپور دسـتور داد 
در ناحی هـای خـوش آب و هـوا بـر سـر راه تخـت 
جمشـید به تیسـفون شـهری بنا کننـد. این جـاده در 
زمان هخامنشـیان، شهر های تخت جمشید و استخر 
را بـه شـوش وصل می کرد. شـاپور نام خـود را بر این 

شـهر نهاد. این شـهر در هزار و ۶0 کیلومتری جنوب 
تهران و 150 کیلومتری غرب شـیراز و ۲3 کیلومتری 

شـمال غرب کازرون واقع اسـت. 
امـروزه در  بقایـای آن  بیشـابور کـه  تاریخـی  شـهر 
نزدیکـی کازرون، کنـار رودخانـه شـاپور، قـرار دارد 
دارای نقش  هایی از شـاپور ساسـانی اسـت که تسلط 
وی را بـر والریانـوس، امپراتـور روم، نشـان می دهـد. 
هرچنـد کـه در پهنه شهرسـتان کازرون آثـار تاریخی 
آثـار  امـا بی تردیـد بیش تریـن  بسـیاری وجـود دارد 

مربـوط بـه دوره ساسـانی اسـت. 
بزرگ تریـن و تن هـا مجسـمه سـنگی دوره ساسـانی 
مجسـمه شـاپور اول، 9 نقـش برجسـته از 30 نقـش 
بیشـاپور،  تاریخـی  شـهر  ساسـانی  دوره  برجسـته 
بزرگ تریـن کتیبـه دیواری عهد ساسـانی معـروف به 
کتیبه کریتـر با ابعاد ۲0/5 در 70/۲ متر، پرستشـگاه 
)آبکـده( آناهیتـا )الهـه آب(، آتشـکده  های متعـدد، 
جـاده شـاهی از جملـه آثـار بـه جـای مانـده از دوره 

ساسـانی در ایـن دیار اسـت. 
جـزو  و  دارد  وسـعت  مربـع  کیلومتـر   ۲ بیشـاپور 
دارای  کـه  اسـت  باسـتانی  شـهر های  نخسـتین 

تاریـخ  ایـن  اسـت.  شهرسـازی  مکتـوب  تاریـخ 
سـنگ نبشـت های اسـت کـه بـا دو خط اشـکانی 
و ساسـانی روی سـتون بنـای یادبـود بیشـاپور حک 
و  محـدود  بسـیار  بخـش  تاکنـون  اسـت.  شـده 
کوچکـی از بیشـاپور کاوش شـده اسـت، امـا آثـار 
یافـت شـده نشـان می دهـد کـه بیش تـر آثـار دوره 
ساسـانی در بخـش شـمالی شـهر ایجاد شـده و این 
شـهر در دوره اسـالمی بـه سـمت جنوب گسـترش 
یافتـه اسـت. به عنوان مثال در بخش شـمالی شـهر، 
پرستشـگاه زیبای آناهیتـا )آبکده(، تاالر تشـریفات 
و بقایـای برج و بارو یافت شـده و در بخش جنوبی 
آن بقایای مسـجد حکایت از اسـالمی بودن اسـت. 
شـهر بیشـابور بـا روش مهندسـی یونانیان که توسـط 
هیپودامـوس ابـداع شـده بـود در زمینـی مسـتطیل به 
گون هـای طراحی شـد کـه 4 دروازه و ۲ خیابان آن، 
یکدیگـر را قطـع می کردنـد. یکـی از خیابان  هـا در 
جهـت شـمال بـه جنـوب و دیگـری شـرق بـه غرب 
اسـت و هـر کدام در انت هـا به یکـی از دروازه  های 
ورودی  غربـی،  دروازه  می شـده اند.  منتهـی  شـهر 

اصلـی شـهر بوده اسـت. 

شهر بیشاپور گنجیه ای ارزشمند ار ساسانیان
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بازار قیصریه الر

 این بازار در ضلع شـمال میدان شـهر قدیم قرار دارد و متعلق به قرون اولیه اسـالم 
اسـت. بازار وکیل و قیصریه اصفهان براسـاس الگوی این بنا سـاخته شـده اسـت. 
پـالن بنـا بـه عـالوه و دارای غالمگردشـی زیبایـی اسـت. در دوره صفویه مرمت 

شـده اسـت و کتیبه آن در زیر گنبد باقی اسـت. 

ویرانه های شهر استخر

بزرگتریـن و معظمترین شـهر باسـتانی ایران کـه از حدود پنج قرن پیـش از میالد تا 
ده قرن بعد از میالد دایر و معمور بوده و مرکز سیاسـت، تجارت و مقر روحانیون، 
موبدان و دسـتوران بوده اسـت، شـهر اسـتخر اسـت که اینك ویرانه های آن در 7 
کیلومتـری شـمال تخـت جمشـید و دسـت چـپ جـاده قـرار دارد و آثـاری چند 

از دروازه های سـنگی و کاخ های ویران شـده با سـتون های آن موجود اسـت. 

دریاچه سد درودزن
ایـن گردشـگاه طبیعـی در فاصلـه حـدود 90 کیلومتـری شـمالغرب شهرسـتان 
مرودشـت و در منتهیالیـه قسـمت جنوبی بخش کامفیروز قـرار دارد. طبیعت بکر 
و چشـمنواز پیرامون سـد، وجود جنگل های طبیعی، امکانات رفاهی و اقامتی آن 

و امکانـات دریاچـه گـردی از مزایـای ایـن منطقه به شـمار میرود 

بقعه ایوب نبی)ع(مرودشت

در فاصله 35 کیلومتری از شـهر مرودشـت، در منطقه رامجرد و نزدیك به روستای 
چمنـی قـرار گرفتـه اسـت و بـه علت قـرار گرفتـن در دامنه کـوه و وجود چشـمه 
دائمی، دارای پتانسـیل در زمینه کوهپیمایی و گردشـگری و نیز جذب توریسم به 

صـورت ملی و فرا ملی میباشـد. 

كاخ های داریوش هخامنشی-لیدوما یا سروان

پایه  های ستون های سنگی همانند ستون های تختجمشید در شهرك گچکران، در 
3 کیلومتری نورآباد و روستای سورون فهلیان، نشانگر وجود کاخ های سلطنتی در 
این نواحی است. هیأت مشترك باستانشناسی ایران و استرالیا در سال های 1385 و 
138۶ با انجام عملیات خاکبرداری آثار کاخ مدفون شــده را آشــکار کرد و برای 

تحقیقات در فرصت مناسب، مجددًا آن را با خاك پوشانیدند. 
 گروه اکتشــافی، کاخ سورون را منزلگاه هخامنشی لیدوما میدانند ولی »پروفسور 
کوك« از آن به نام کاخ ارتوستونه همسر داریوش یاد کرده است. این اثر مربوط به 

550 سال پیش از میالد است. 

66 شمـاره سه
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انبـوه درختـان سـر به فلـک کشـیده، رودخانه  های پـر آب، نوای پرنـدگان خوش 
الحـان در قطع هـای از بهشـت زمینـی بـه نـام بهشـت گمشـده در حوالـی شـیراز 
جمـع شـده و عالقمنـدان بـه طبیعـت را بـه آغـوش خـود فـرا می خواند. بهشـت 
گمشـده نـام منطق هـای خـوش آب و هـوا و سرسـبز در فاصلـه 1۲0 کیلومتـری 
شـهر شـیراز در بخـش کامفیـروز از توابع شهرسـتان مرودشـت واقع گردیـده و نام 
اصلـی ایـن مـکان تنـگ بسـتانک بـوده کـه اکنون به بهشـت گم شـده مشـهور 

شـده است. 
ایـن منطقـه از مناطق عمده گردشـگری طبیعی اسـتان فارس محسـوب می شـود، 
دربرگیرنـده پدیده  هـای کـم نظیـر و منحصـر بـه فـرد طبیعـی بسـیار اسـت. ایـن 
منطقـه دیدنـی کـه زیبایی انبـوه درختـان و پرآبـی رودخانه هایش چشـم هر بیننده 
را می نـوازد و میهمانـان را بـه تحسـین و تکریـم آفرینش گر هسـتی وا مـی دارد از 
جملـه مناطق حفاظت شـده اسـتان فارس اسـت. انبـوه درختان در منطقه بهشـت 
گمشـده در پ ار هـای ازمناطـق چنـان پنجـه در پنجـه هـم انداخته د و سـقفی از 
نـوازش بـر سـر رهگذران و گردشـگران سـاخته که به سـختی می توان درخشـش 
آفتـاب را از میـان شـاخ و بـرگ درختـان دیـد. در ایـن منطقـه زیبـاو دیدنـی آنچه 
بـه چشـم می آیـد سـبزی و زیبایـی مناظـر شـگرف و آنچـه بـه گـوش می رسـد 
صدای نوازشـگر آب و نغمه پردازی پرندگان و آنچه احسـاس می شـود طراوت و 
سـرزندگی اسـت. یکـی از ویژگی  های این پدیده طبیعی بسـتر سـنگی کف دره 
اسـت که رویشـگاه درختان چنار، گردو و گیاهان سـایه پسند اسـت. این درختان 
درفضای کم نور تنگ بسـتانک برای دسترسـی به نور، دررقابت هسـتند و قامت 

بلنـد و تـاج پوشـش به هـم پیوسـت های دارند. 

پیدا شدن بهشت گمشده
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اسکی با بوی بهار
راهنمای اسکی در پیست پوالد كف سپیدان

کمتر اســتانی را در ایران می توان پیدا کرد که تنوع آب و هوایی اســتان فارس را داشــته باشــد؛در حالی که زمســتان ها در جنوب اســتان فارس 
می شــود خرما برداشــت کرد و به انتظار بوی بهار نارنج نشســت، بازار ورزش های برفی در شــمال استان و ارتفاعش حســابی داغ است. شیرازی ها، 
تن ها در عرض یک ســاعت می توانند از هوای معتدل بهمن ماهی شــیرازی فاصله بگیرند و وارد ســرزمین برفی در شــمال غرب استان شوند؛جایی 
که شــهر ســپیدان )اردکان(قرار دارد و می توان ورزشــی پر هیجان را در آن تجربه کرد. این پیســت با اســم رسمی “پیست اســکی پوالد کف” 10 
ســال بیشــتر سن و ســال ندارد. از ســال 86 صاحب تله کابین و باالبر و دو ســال بعد تر هم صاحب یک هتل شده اســت. البته این مجموعه فقط 
برای تفریحات زمســتانی نیست، بهار و تابســتان این مجموعه کوهستانی با امکاناتی مثل دوچرخه برقی، پیست های ســوار کاری، دوچرخه سواری، 
و کارتینگ، ازتفریح گاه های اهالی اســتان فارس و شــیرازی ها ســت. آبشــار مارگون که از جاذبه  های گردشــگری زیبا خاورمیانه و اســتان فارس 
هســت نیز در 1۵ کیلومتری مجموعه تفریحی ورزشــی پوالدکف واقع شــده اســت. اطراف این آبشــار در فصل بهار بسیار سرســبز و دیدنی است. 
این آبشــار در حقیقت سرچشــمه رودخانه اســت و در باالی کوه هیچ رودخان های نیســت، بلکــه از بدنه دیواره صخر های کــوه، بیش از چند هزار 
چشــمه وجود دارد که آب از آن  ها به بیرون ریخته می شــود. از این حیث این آبشــار هم بزرگ ترین و هم مرتفع ترین آبشار چشم های در جهان است. 

مقـدمـه

نکته: تیوپ نبرید
در پیســت اســکی سپیدان استفاده از تیوپ ممنوع اســت و برای پارک کردن وسیله شــخصی تان در پارکینگ باید ورودی بپردازید. روز های تعطیل 
8 هزارتومان، بقیه روز ها 5 هزار تومان. اگر به اطالعات بیشــتری نیاز دارید می توانید با شــماره تلفن مجموعــه 4-36353243 )071(تماس بگیرید. 



چطور برسیم؟
 به سـوی سـپیدی: اگر مبدا حرکت تان برای رسـیدن به پیسـت اسـکی پوالد 

کف شـهر شـیراز اسـت، فقط 75 کیلومتر راه در پیش دارید
خودروی شـخصی: از شـیراز باید وارد جاده سپیدان-یاسـوج شـوید تا بعد از 
یـک سـاعت بـه سـپیدان برسـید. در سـپیدان باید مسـیر آبشـار مارگـون را دنبال 
کنیـد. بعـد از آنکـه وارد سـپیدان شـدید، در همـان مسـیر، خیابـان اصلی شـهر 
را ادامـه داده تـا بـه یـک فلکـه سـه گـوش کـه در انت هـای شـمالی شـهر قرار 
دارد، برسـید. در این دوراهی و در ابتدای مسـیر سـمت راسـت آن، یک تابلوی 
بزرگ، شـما را به سـمت پیسـت راهنمایی می کند. 10 کیلومتر بعد از این تابلو 
رانندگـی در یـک جـاده کوهسـتانی، پیسـت را در سـمت چـپ خـود خواهیـد 
دیـد. ) در مسـیر دو پیسـت می بینیـد کـه پیسـت اول مربـوط بـه تربیـت بدنی و 
پیسـت دوم مربـوط بـه مجموعـه پـوالد کـف اسـت (. اگـر هـم از شـهر ها یـی 
همچـون تهـران و اصفهان خود را به یاسـوج رسـانده اید، بایـد وارد جاده کاکان 
شـده و هـر دوسـه راهـی کاکان و کهمر را به سـمت راسـت برویـد. 10کیلومتر 
بعـد از کهمـر )و حـدود 10 کیلومتـر مانده به سـپیدان(مجتمع پـوالد کف را در 

سـمت راسـت خـود می بینید. 
شـیراز  قصردشـت  مسـافربری  پایانـه  از  می توانیـد  عمومـی:  نقلیـه  وسـایل 
بـا تاکسـی و مینـی بـوس بـه سـپیدان برسـید و از آنجـا 15کیلومتـر تـا پیسـت را 
دربسـت بگیریـد. معمـوال 7 تـا 10 هـزار تومـان دریافـت می کننـد تـا شـما را 

دربسـت بـه پیسـت پـوالد کـف ببرنـد. 
چطور بگردیم؟

پیسـت اسـکی پـوالد کـف به همـه نـوع امکانـات رفاهی مجهز شـده اسـت؛از 
پیسـت اسـکی و تلـه کابیـن گرفـاه تـا کافی شـاپ و هتل. 

اسـکی: اگـر قصـد اسـکی داریـد و لوازمـش را نداریـد، میتوانیـد از مدرسـه 
اسـکی مربـی بگیریـد و لوازم اسـکی اجـاره کنید. بـرای گرفتن مربـی به مدت 
یـک روز کامـل معمـوال نرخ توافقی اسـت از 15 هزار تومان تا سـی هـزار تومان 

ایـن نـرخ متغییر اسـت. کرایه وسـایل اسـکی نیـز 1۶ تـا 30 هزارتومان اسـت. 
اسـکی2: تلـه کابیـن، موتـور برقی و میتـی بوب: تلـه کابین های ایـن مجموعه 
چهـار نفـره هسـتند و بـرای سـواری در ایـن مسـیر دو کیلومتـری بایـد 1۶ هـزار 
تومـان بپردازیـد. ایـن تلکـه کابیـن شـمارا تـا ارتفـاع 3 هـزار و 300 متـری بـاال 
می بـرد. تلـه کابیـن پوالدکـف، سـاخت شـرکت فرانسـوی “پومـا” بـوده کـه از 
سـال 1387در ایـن مجموعـه فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت. این تلـه کابین 
بـا طـول مسـیر بیـش از ۲000متر، ایسـتگاه پاییـن در ارتفاع ۲850متری از سـطح 
دریـا را بـه ایسـتگاه قلـه بـا ارتفـاع 3۲50متـر از سـطح دریـا وصـل می نمایـد. 
سـرعت ایـن تلـه کابیـن 3متـر بـر ثانیـه می باشـد کـه ایـن مسـیر را در کمتـر از 

11دقیقـه طـی می نمایـد
1

در ایـن پیسـت اسـتفاده از تیـوپ ممنـوع اسـت، امـا می توانیـد بـه جـای تیـوب 
از یـک وسـیله امـن تـر اسـتفاده کنیـد، ”موتـور برفی”یـا snowmobile و 
“لـژ سـواری”. هزینـه اجـاره موتـور برفـی دو نفـره ۲7 هزارتومـان و سـه نفره3۲ 
هـزار تومـان اسـت. اگـر شـما بخواهیـد از VIP اسـتفاده کنید9 هـزار نومان به 

هزیته هـای یـاد شـده اضافـه می شـود. 
هزینـه اسـتفاده از مینـی بوب نیز برای 2 سـاعت 10 هزارتومان اسـت. 
دو سـاعت لـژ سـواری روز هـای تعطیل 8 هـزار تومـان و روز های غیر 

تعطیـل 5 هـزار تومـان برایتان تمام می شـود. 
هتـل: اگـر قصـد اقامـت شـبانه داریـد می توانید در هتـل چهار سـتاره مجموعه 
پـوالد کـف بمانیـد. هزینـه یـک شـب اقامـت در ایـن هتل همـراه بـا صبحانه از 
جمعـه تـا سـه شـنبه 100 هـزار تومـان، چهارشـنبه 14 هـزار تومـان و پنجشـنبه ها 
180 هـزار تومـان اسـت. سـرویس اضافـه هـم بـه ترتیـب 30 و 40 هزارتومـان 
هزینـه خواهـد داشـت. هتـل چهارسـتاره مجموعـه از بهتریـن و لـذت بخـش 
تریـن آب و هـوای کوهسـتانی بهـره گیـری می گیـرد ایـن هتـل در مجـاورت 
جاذبه هـای طبیعـی همچـون آبشـار مارگـون و دریاچـه بـرم فیـروز واقـع شـده 
اسـت. هتـل پوالدکـف دارای سـالن اجتماعـات، رسـتوران، کافی شـاپ، چای 
 خانـه سـنتی عشـایری، کافـی نت، اتـاق بازی هـای کامپیوتـری، سـالن بیلیارد و

 فروشگاه می باشد. 
2

تماشـا و پیـاده روی: اگـر عالقـه ای بـه ورزش ندارید، می توانید در مسـیر های 
تعییـن شـده پیـاده روی کنیـد و بـرای حفـظ سـالمت خودتـان وارد مسـیر های 
بـازی نشـوید. بـرای اسـتراحت هـم می توانیـد در آالچیق ها یی کـه در محوطه 
قـرار دارنـد بنشـینید و بـازی دیگـران را تماشـا کنیـد. اگـر بـا تلـه کابیـن بـه قله 
برویـد، آنجـا یـک کافی شـاپ کوهسـتانی خواهید یافت کـه می توانیـد در آن 

یک نوشـیدنی گرم بنوشـید. 
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شـاخه طوبـی: ایـده تاسـیس مـوزه مشـاهیر از 
كجـا آمـد و ضـرورت آن چـه بـود؟ 

از سـال 1374 کـه ایـده تاسـیس بنیـاد فارس شناسـی 
سـامان یافـت و مرکز تخصصـی فعالیت  های فرهنگی 
و پژوهشـی در راسـتای شناختن و شناسـاندن فارس در 
قالـب این بنیـاد به فعالیـت پرداخت، اندیشـیدن دربارة 
شـیوه  های عمومـی کـردن آشـنایی بـا مفاخـر و آثـار 
اسـتان کهنسـال و پهنـاور فـارس جایـگاه ویژ هـای در 
ذهنـم پیـدا کـرد. برگـزاری همایش  ها و نشسـت  های 
علمـی و چـاپ کتاب  هـای ارزشـمند اگرچه بخشـی 
از عالقه منـدان و مخاطبـان اهـل مطالعه و اندیشـه را تا 
انداز هـای اقنـاع می کرد، اما به دلیل پایین بودن سـطح 
سـرانه مطالعه و نیز محدود بودن عالقه مندان به شرکت 
در نشسـت  های علمی بایـد از ابزار های هنری دیگری 
اسـتفاده می شـد. در فقـدان اعتبارات کالن بـرای امور 
فرهنگـی و عـدم جدیـت سـرمایه گذاری در سـاخت 
فیلم  های ارزشـمند سـینمایی و سـریال  های تلویزیونی 
و حتـی برنامه  های مسـتمر علمی و فرهنگـی رادیویی، 
سـامان دادن مجموع هـای کـه بتواند با حداقـل اعتبار، 
حداکثر استفاده را در جهت اهداف علمی و فرهنگی 
فارس شناسـی به دنبال داشـته باشـد، در سـال 1379 در 
دسـتور کار قرار گرفت. اگرچه سـاخت مجسـمه  های 
مومـی از مشـاهیر جهان پیشـین های 50 سـاله داشـت 
و نمونـه قابـل اعتنـای آن موزه »مـادام توسـه« در لندن 
اسـت، البتـه این موزه بیشـتر به سـاخت مجسـمه  های 
جهـان  هنـر  و  فرهنـگ  و  سیاسـت  بـزرگان  مومـی 
می پـردازد و هـر چنـد سـال یکبـار نیز بـر اثر ضـرورت 
و تشخیص کارشناسـان آنان را تغییر می دهند. در ایران 
نیـز فضـل تقدم بـه موزه مردم شناسـی حمـام گنجعلی 
خـان کرمـان می رسـد کـه با سـاخت مجسـمه  هایی  ، 

حمـام و آداب آن را معرفـی می کنـد. 
ایـدة گنجینـه تاریـخ فـارس آمیز هـای بـود از تاریـخ و 
فرهنـگ و هنـر و مشـاهیر با پیونـد و پیوسـتی تاریخی 
کـه عالقه منـدان در مقاطـع سـنی و دانشـی مختلـف 
بتواننـد در یـك فرصـت کوتـاه بـا دیـدن نمادهـا، بنا ها 
و شـخصیت  های تاریخـی، گـذری کوتـاه بـر تاریـخ 
ایالمـی،  مختلـف  دوره  هـای  در  فـارس  کهنسـال 
بویـه،  اتابـکان، آل  هخامنشـی، ساسـانی، اسـالمی، 
زندیـه، صفویـه، قاجاریـه، انقـالب مشـروطه، پهلوی، 

انقـالب و جمهـوری اسـالمی داشـته باشـند. 
شـاخه طوبـی: چـرا خانـه زینت الملـوك؟ دلیـل 
انتخـاب ایـن مـوزه مـکان بنیـاد بـود یـا دالیـل 

دیگـری داشـتید؟ 
واقعیت این اسـت که ایده اولیه بسـیار بلندپروازانه بود. 
مـا در اندیشـه تملـك حداقل یـك هکتـار و حداکثر 3 
هکتار سـایت بـرای سـاخت این مـوزه بودیـم. در ایده 
اولیـه پیش بینـی شـده بـود کـه معمـاری دوران هـای 
مختلـف تاریـخ فـارس بازسـازی شـود و فضا هـای 
موز هـای بـا اسـتاندارد های جهانـی سـامان یابـد بـه 
گون هـای کـه ترکیبـی باشـد از اشـیا و ابـزار و اسـناد و 
تابلو هـا و کتاب  های اصیل تاریخی به همراه مجسـمه 
ه  هـای مومـی و تندیـس و ماکت  هـای مختلـف کـه 
البتـه بـرآورد مالی آن در سـال 1380 بیش از سـه میلیارد 
تومـان بـود و عماًل نشـدنی. به همین دلیل بـرای آن که 
ماننـد بسـیاری از طرح  هـا و ایده  ها بی سـرانجام نماند، 
بـه حداقـل قناعـت کردیم و براسـاس شـناختی کـه از 
فضا هـای آمـاده قابـل تبدیـل بـه ایـن گنجینه داشـتیم 
و بـا همـة محدودیت  هـای فنـی، زیرزمیـن سـاختمان 
زینت الملـوك انتخـاب شـد و بـا هزین هـای کمتـر از 
دویسـت میلیـون تومـان و در مدت زمانی کمتـر از دو 

سـال در اسـفند مـاه 138۲ بـه بهره بـرداری رسـید. 
شـاخه طوبـی: از جمله مشـاهیری كـه در موزه 
بـه آن هـا پرداختـه شـده، زنـان مشـهور تاریـخ 
فـارس و ایـران هسـتند، كـه از آن جملـه آتوسـا 
اسـت. آیـا انتخـاب زنـان به طـور كامل و آتوسـا 
بـه طور خـاص، نوعـی توجه بـه تأثیـر و عملکرد 

سـت؟  آن ها 
زنـان ایرانـی در ایـران باسـتان، دوران اسـالمی و امـروز 
جایـگاه ویژ هـای در قـدرت، سیاسـت، هنـر و ادب 
بخـش  چـه  شـاهنامه  داسـتان  های  در  انـد.  داشـته 
اسـطور های و چـه بخـش تاریخـی از زنـان بسـیاری 
چـون فرانـك، فرنگیـس، سـیندخت، رودابـه، تهمینه، 
منیـژه،  گردآفرید یاد می شـود که هر کدام نقشـی مؤثر 

در رونـد داسـتان و قـدرت و سیاسـت دارنـد. 
در تاریـخ ایـران باسـتان هـم کـه شـرح مفصـل آن در 
کتـاب »زن در ایـران باسـتان« و یـا آثـار اسـتاد پیرنیـا 
آمـده اسـت از زنانی چـون پانته آ، رکسـانا، پوراندخت، 
آذرمیدخـت نام برده شـده کـه در واقع انتخاب آتوسـا 

بـه عنـوان نمایندة ایـن حضـور تاریخی و اسـطور های 
زنـان در تاریـخ فـارس بوده اسـت. بـه روایـت مورخان 
آتوسـا دختـر کـوروش کبیـر، همسـر داریـوش و مادر 
خشایارشـاه اسـت و نقش مؤثری در دوران هخامنشیان 
و نیـز توسـعه آمـوزش و پرورش به شـیوه پارسـی در آن 

روزگار داشـته اسـت. 
البتـه تندیـس زن دیگـری هـم در ایـن مـوزه وجـود 
دارد کـه مربـوط بـه دوران اسـالمی و دوران حکومـت 
ایلخانـان مغـول اسـت و آن هـم ابش خاتون اسـت که 
دختـر سلجوق شـاه اتابك فـارس بود کـه در حکمرانی 
بـه روایـت مورخان یاور پـدر بود و پس از او نیز بیسـت 
سـال با هوش و کاردانی فرمانروایی فـارس را عهده دار 

بود. 
شـاخه طوبی:یـك موضـوع دیگـر كـه ممکـن 
برخـی  وجـود  باشـد،  ابهام آمیـز  اسـت 
شـخصیت  های منفـی تاریخ اسـت، از آن جمله 
شـخصیت  ها  ایـن  انتخـاب  خـان  آقامحمـد 
تناقضـی با اصـل موضوع )گنجینه تاریـخ فارس( 

نـدارد؟ 
 شـخصیت  های سیاسـی تاریـخ ایـران همـه دلپذیـر 
نیسـتند. شـاید برخی همین ایراد را مثاًل به شـاه شـجاع 
هـم بگیرنـد. ولـی بـه هـر حـال پـس از دوران طالیـی 
زندیـه، دوران قاجاریه نیـز در فارس اهمیت زیادی دارد 
کـه حـوادث آن را می توانید در کتاب ارزشـمند »فارس 
در دوران قاجاریـه« اسـتاد حسـن امـداد بخوانیـد. در 
دوران قاجاریه هم آثار بسـیاری از جمله مسـجد مشـیر 
و مسـجد نصیرالملك و نارنجسـتان قـوام و همین خانه 
زینت الملـك سـاخته شـده اسـت و نمـاد سیاسـی این 
دوره آقـا محمدخـان قاجار اسـت که برای نشـان دادن 

آغـاز این دوره مجسـمه او سـاخته شـد. 
مـوزه  از  صحبـت  وقتـی  طوبی:یعنـی  شـاخه 
تاریخـی می كنیـم همه شـخصیت های تاریخی 

را در برمـی گیـرد چـه خـوب چـه بـد؟
همین طور اسـت. وقتی شـما موزه ای را با سیر تاریخی 
طراحـی می کنیـد نمی توانیـد از شـخصیت های موثر 
در تحـول دوران هـای تاریخـی اهـم از مثبـت یـا منفی 
بگذریـد. بـه عنـوان مثال مگر می شـود از مـوزه تاریخ 

آلمان و روسـیه هیتلـر و اسـتالین را حذف کرد. 
 و یـك نکتـه دیگـر این کـه آقامحمدخـان روبـه روی 

همراه با طراح موزه تاریخ فارس؛

كمالی سروستانی:
گنجینه تاریخ فارس 
آمیز های از تاریخ و 
فرهنگ و هنر است

بــرای  ای  وســیله  بایــد  موزه هــا 
دانش افزایی و آگاهی بیشر باشند

فـرزاد صـدری: او عـاوه بـر فعالیت  های پژوهشـی ادبـی و تاریخی نـگاه و توجه 
ویژ هـای بـه میراث فرهنگی این سـرزمین داشـته اسـت و همـواره در این راسـتا 
صاحـب ایـده و نظر بوده اسـت. در زمینه  های مرتبط با میـراث فرهنگی كوروش 
كمالـی عضویت شـورای بین المللی موزه  هـا )ایكوم(، ارایه طرح مـوزه تاریخ فارس، 
ارایـه طـرح »موزه تاریـخ ادبیات ایران«، مشـاوره در مطالعات و طراحی بسـیاری 
از موزه  هـای اسـتان فـارس و كشـور را در كارنامـه خـود دارد. چـاپ كتاب  های 

»دانشـنامه آثـار تاریخـی فـارس«، »باغ  هـای تاریخی شـیراز«، »مسـاجد تاریخی 
شـیراز« و مقـاالت متعـددی در مطبوعات كشـور و همایش  هـای گوناگون ملی و 
بین المللی و نیز برگزیده شـدن او به عنوان »خادم میراث فرهنگی كشـور« در سال 
1383 از سـوی سازمان میراث فرهنگی كشور بخشـی دیگر از داشته  های اوست. 
آن چـه در پـی می آیـد حاصـل گفت وگویـی دو سـاعته و صمیمانـه بـا او سـت 
كـه نشـان دهنـده حافظـه قوی و اشـراف وی بـر تاریخ و مشـاهیر فارس اسـت. 
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لطفعلـی خـان قـرار گرفتـه، بـه عبارتـی قاتـل و مقتـول روبـه روی هـم؟! 
از قضـا، برداشـت جنابعالـی از قاتل و مقتول بودن این دو شـخصیت نشـان دهندة دقت 
چینش این دو مجسـمه بوده اسـت. پایان دوره طالیی آخرین پادشـاه زندیه و آغاز دوره 

قاجاریه بـا قتل و خیانت. 
شـاخه طوبـی: و اما مهم ترین سـؤال بی جـواب گنجینه تاریخ فـارس، غیبت 
حافظ در این مجموعه اسـت. سـؤالی كه بدون تردید در ذهن همه بازدید 
كننـدگان مـوزه وجـود دارد. واقعـًا چرا جـای حافظ در موزه مشـاهیر فارس 

است؟  خالی 
 این پرسـش سال هاسـت که ذهن ایرانیان را درگیر کرده و شـاید به همین دلیل اسـت که 
هنوز در شـهر شـیراز مجسـم های از حافظ سـاخته و نصب نشـده است و مجسمه  های 
دیگـری نیـز کـه در برخی از شـهر های ایران در خیابان  ها و پارك  ها نصب شـده اسـت، 

اقبال و شـهرت چندانی نیافته است. 
برخالف مجسـمة فردوسـی، سـعدی، خیـام که از قضـا همة این مجسـمه  های ماندگار 
که سال هاسـت در تهران، شـیراز و مشـهد ساخته و نصب شـده، از آثار ارزشمند هنرمند 
بـزرگ ایـران ابوالحسـن خـان صدیقی اسـت. ابوالحسـن خان البتـه براسـاس خاطراتش 
و نیـز چـاپ مجموعـه آثـارش در سـال 1373 از سـوی یونسـکو، طرح  هـای اولی هـای 
از حافـظ زده اسـت، امـا ظاهـرًا برایـش قابل قبول جهـت تبدیل به تندیس نبوده اسـت. 
در سـال 1377 همزمـان بـا برگزاری نخسـتین یادروز حافظ طرح سـاخت تندیس حافظ 
به اسـتاندار و وزیر فرهنگ و ارشـاد و شـهردار وقت شـیراز ارایه گردید که مورد موافقت 
اجمالی قرار گرفت. در همین راسـتا نشسـت  هایی با انجمن هنرمندان فارس برگزار شـد 
و سـپس توافق گردید که با نقاشـان و مجسمه سـازان و حافظ پژوهان برجسـته کشور نیز 
رای زنی شـود. اسـتقبال از طرح از سـوی همه دوستداران حافظ طبیعی بود و اگرچه کار 
در اول آسـان می نمـود، ولـی در عمـل افتـاد مشـکل ها. هر کسـی از ظن خـود با حافظ 
همـراه بـود و بـر بـاور خود پایـدار. یکی او را آسـمانی می دانسـت. دیگری رنـدی اش را 
ترجیـح مـی داد، برخـی بـر عرفان او و برخی بر شـخصیت دینـی و قرآنـی او، و برخی بر 
خوشباشـی و شـك و تردیـد او و شـور و مسـتی و عشـقش تأکید داشـتند. هنرمنـدان و 
حافـظ پژوهانـی کـه در نشسـت  های اولیه حضور داشـتند عبـارت بودنـد از: بهاءالدین 
خرمشـاهی، و هنرمندان نقاش و مجسـمه ساز غالمحسـین نامی، حسین خسروجردی، 
دارش، مهنـدس احمـدی، مـددی و...حاصـل ایـن گفت وگو هـا در روزنامه پـارس در 
همـان زمان منتشـر شـد. پـس از این کـه این جلسـات به اجماع کامل نرسـید، قرار شـد 
کـه تعـدادی از نقاشـان برجسـته کشـور را دعـوت کنیم تا طـرح خـود را از حافـظ ارایه 
کننـد و سـپس حافـظ پژوهـان بـه اجمـاع یکـی از آنـان را برگزیننـد و بـرای سـاخت به 
یکـی از هنرمنـدان ایرانـی و یـا حتـی خارجـی در ایتالیا و یا کشـور های آسـیای میانه که 
بـه ویـژه در سـاخت مجسـمه  های برنزی مشـاهیری چون رودکـی و نظامی و فردوسـی 
تجربه داشـته اند، سـفارش داده شـود. به هر روی هنرمندانی چون آیدین آغداشلو، پرویز 
کالنتری، غالمحسـین نامی، حسین خسـروجردی، حسینی و چند نفر دیگر طرح  هایی 
ارایـه کردنـد کـه در واقع برداشـت و نگاه هنرمندانه آنان به حافظ بود که بخشـی از آنان 

خوشـبختانه در طبقـه پاییـن تاالر حافـظ و بر دیوار های آن ماندگار شـده اسـت. 
امـا بـه هـر حال هیچ کـدام از این طرح  هـا نیز با همة زیبایی  هـا مورد تأیید و اجمـاع قرار 
نگرفـت و ایـن تردید هـا تا سـال 81 هم که سـفارش مجسـمه  های مـوزه داده شـده بود، 
وجـود داشـت و بـه همین دلیـل طرحی برای سـفارش مجسـمه حافظ در دسـت نبود و 
اگرچـه اقدامـات دیگـری هم در این زمینه انجام شـد، اما آن چنان یك سـویه و سـطحی 
بود که باید عطایش را به لقایش می بخشـیدیم. و البته پاسـخ پرسـش سـال 1379 هنوز 

بی پاسـخ اسـت، به راسـتی تندیس حافظ را چه کسـی خواهد سـاخت؟ 
شـاخه طوبی:یکـی از نکاتی كه توجه هر بازدید كننـده آگاه را به خود جلب 
می كنـد، تنـوع شـخصیت ها سـت. اجمـاع نظـر در مـورد شـخصیت های 
تاریـخ باسـتان تـا عصـر قاجـار چنـدان دشـوار نیسـت امـا دربـاره انتخـاب 
شـخصیت های تاریـخ معاصـر حداقـل از 70ـ60 سـال پیـش تـا كنـون بـه نظر 
كار سـختی اسـت، معیار شما برای انتخاب شـخصیت ها چه بوده كه علیرغم 

اختـاف سـلیقه ها   توانسـته بازدیدكننـده را راضـی نگـه دارد ؟ 
مورخـان سـال های پایانـی عصر قاجـار و جنبـش مشـروطیت را دوران معاصر می نامند 
و بـر این اسـاس شـخصیت  های موثـر دوران معاصر فـارس روحانیون برجسـته ای چون 
آیـت اللـه میرزای شـیرازی صاحـب فتوای تحریم اسـتعمال تنباکو و آیت الله سـید عبد 
الحسـین الری صاحـب فتـوای جهاد با انگلیسـی ها در جنـگ جهانـی اول بودند که با 
مجسـمه های آنان دوران معاصر تاریخ فارس آغاز می شـود که در همین بخش تندیس 
شـاعران و هنرمنـدان برجسـته ای جـون قاآنـی شـیرازی و وصـال شـیرازی، آقـا لطفعلی 
صورتگـر شـیرازی و فرصـت الدولـه شـیرازی کـه هر کـدام در شـعر و خط و نقاشـی و 

تالیـف آثار گرانسـنگ سـرآمدان روزگار خود هسـتند، قـرار گرفته اند. 
عـالوه بـر ایـن روحانیـون و هنرمنـدان و نویسـندگان در دوره مشـروطیت مجسـمه 
آزادیخواهانـی چـون میرزا جهانگیرخان شـیرازی متخلص به صور اسـرافیل کـه به یاری 
عالمه دهخدا و میرزا قاسـم خان تبریزی روزنامه صوراسـرافیل را منتشـر می کرد و او را 
نخسـتین شـهید آزادی مطبوعـات می داننـد و هم چنین صولت الدوله قشـقایی معروف 
به سـردار عشـایر که پیوسـته از ملیون و مجاهدین مشـروطه حمایت می کرد و نیز حاج 
میـرزا حسـنعلی خان نصیرالملك کـه حاکم خوش طینت فـارس بود و آثار ارزشـمندی 

چـون مسـجد و خانـه نصیرالملك و سـاختمان بـاغ ارم از او باقی مانده اسـت، نیز 
سـاخته شد. 

افـرادی کـه بـا تاریـخ فـارس و شـیراز در دوران پهلـوی آشـنایی دارند ، بی شـك با 
نـام بزرگانـی چـون علـی اصغرخان حکمـت، نویسـنده، مترجم، مصحح تفسـیر 
ارزشـمند کشـف االسـرار و بانـی و مبـدع بسـیاری از خدمات فرهنگـی از جمله 
احیـای آرامـگاه نـام آورانـی چون حافظ و سـعدی و تاسـیس موزه هـای مطرحی 
چـون مـوزه آسـتان قـدس رضوی، حضـرت معصومـه )س(، ایـران باسـتان، مردم 
شناسـی تهران و نیز تاسـیس فرهنگسـتان ایران و کتابخانه ملی و نیز محمد نمازی 
واقف بیمارسـتان نمازی و آب لوله کشـی بهداشـتی شـهر شـیراز و سید ابوالقاسم 
انجوی پژوهشـگر و شـاعر و نویسـنده و مردم شـناس، حمیدی شـیرازی شـاعر و 
پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه، علی سامی پژوهشـگر و نویسـنده و مدیر بسیاری از 
پروژه هـای عمرانـی و حفاری مناطق تاریخی و آرامگاه های فارس آشـنا هسـتند. 
عـالوه بـر ایـن بـزرگان، در شـصت سـال اخیـر نیـز روحانیـون برجسـته و موثـری 
وجـود دارنـد همچـون آیـت اللـه حـاج سـید نورالدین حسـینی شـیرازی صاحب 
اجتهـاد و موسـس حـزب نـور و حزب بـرادران و از شـخصیت های موثر سیاسـی 
در دهه هـای بیسـت و سـی شـهر شـیراز، آیـت الله بهـاء الدین محالتـی صاحب 
اجتهاد و از رهبران موثر در جریان پیروزی انقالب اسـالمی در شـیراز و شهید آیت 
اللـه دسـتغیب شـیرازی صاحـب تالیفات فـراوان و اولیـن امام جمعه شـیراز پس از 
پیروزی انقالب اسـالمی که مجسـمه های آنان نیز به عنـوان نماینده بخش عمده 

ای از روحانیـون فارس سـاخته شـد. 
بـی تردید هشـت سـال دفـاع مقدس حماسـه ها یی آفرید که امید اسـت مـوزه ای 
در خور آن در شـهر شـیراز سـامان یابد اما مجسـمه سـردار شـهید مجید سپاسـی 
به عنوان الگویی از رزمندگان سـپاهی و بسـیجی و سرلشـکر شـهید عباس دوران 
بـه عنـوان الگـوی رزمنـدگان ارتش جمهوری اسـالمی بـه همراه عکس هـا یی از 
شـهدای گرانقـدر در ایـن مـوزه قـرار گرفت. مجسـمه های اسـتاد سـید نورالدین 
رضـوی سروسـتانی هنرمنـد صاحب نـام موسـیقی ایـران و نصرالله مردانی شـاعر 

غنایـی و انقالبـی، آخریـن مجسـمه های شـخصیت های دوران معاصرند. 
شـخصیت ها یی که نه بر اسـاس سـلیقه شـخصی و مسایل حاشـیه ای و اختالف 
نظر هـای سیاسـی، فرهنگـی، هنـری بلکـه به دلیـل نقش موثرشـان در بخشـی از 
تاریـخ فـارس انتخـاب شـده انـد. اگرچه هیـچ انتخابـی آخرین انتخاب نیسـت، 
ولـی بـا توجـه به محدودیت هـای فضایی و نیز گسـتردگی شـاعران و نویسـندگان 
و هنرمنـدان و سیاسـتمدارن و عالمـان و ایثارگـران، بـی تردید جای بسـیاری خالی 
اسـت و باید برای نشـان دادن همه داشـته ها، با الهام از تاثیر آنچه ارائه شـده اسـت، 

طرحی نـو درانداخت. 

دوره جـــدیــــد
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با همت دانشگاه پارس و مركز اسامی فاطمیه
برپایی سوگواره یاس كبود در شهرستان مهر

ســوگواره یاس کبود با هدف بزرگداشــت مقام بانوی دو عالم، به همت دانشجویان 
دانشــگاه پارس ُمهر در مرکز اســالمی فاطمیه برگزار شد. مصطفی غالمپور رئیس 
داشــگاه پارس شهرستان مهر در این خصوص گفت:بمناسبت گرامیداشت فاطمیه 
اول سالروز شــهادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا )س( دومین سوگواره یاس کبود 
توسط این دانشگاه به مدت 10روز از تاریخ 13 اسفند ماه الی ۲3 اسفند ماه در محل 

مرکز اسالمی فاطمیه شهر مهر دایر شده است.
غالمپور افزود:دانشــجویان فرهیخته این دانشــگاه اقدام به برپایی نمایشگاهی در 
قالب غرفه هایی از نماد کوچه های بنی هاشم، منزل اهل البیت )س(،خانه حضرت 
زهرا )س(،باغ فدک،نخلســتان و کوفه قبرســتان بقیع نموده اند که هرشب عالقه 
مندان و عاشــقان خاندان عصمت وطهارت از آن بازدید می نمایند.رئیس دانشگاه 
پارس شهرســتان مهر تصریح کرد: هرشب در این ســوگواره مراسم مداحی،تعزیه 
خوانی و شــهادت حضرت فاطمه زهرا با موضوع حجاب وعفاف و هم آوازخوانی 
با محوریت دانشــجویان دانشگاه پارس شهرســتان مهر و با شرکت خیل عزاداران 

فاطمی برگزار می شود.



اجتماعی

جامعـه ای بـا آسـیب های خاص
در این شماره در فصل اجتماعی تنوع پرداخت مطالب بیشتر لحاظ شده است، بررسی شبکه های 

اجتماعی و نقش ابزار های جدید در تربیت کودکان و هدایت جامعه به صورت اجمالی پرداخته شده 
است. خوانش درد دل های دو مدیر حوزه اجتماعی یکی مدیرکل اجتماعی استانداری فارس و دیگری 
رئیس اداره بهزیستی شیراز شاید ما را بیشتر با زوایای دیگر معظالت آشنا کند. با پرداختن به مصائب 
و مشکالت ازدواج جوانان و محدودیت های معلوالن در کنار دو مصاحبه جذاب و خواندنی از دو بانو 
از دو نسل سعی شده است که به همه ابعاد مختلف حوزه اجتماعی سرک بکشیم، هرچند کوتاه.



مقدمه:  در هر زمان در مورد سرویس  های اینترنتی، گجت  ها 
یا اپلیکیشن  های زیاد نوشته شده است، دوست داریم از این 
زاویه آن ها را مورد بحث قرار دهیم که با آن ها چه می شود 
کرد، نه اینکه آن ها به ذات خود چه هستند! چندی پیش 
اول  نگاه  در  را در سایت petapixel دیدم که گرچه  پستی 
خنده دار به نظر می رسد، اما نوع کاربری و وابستگی ما به 

اپلیکیشن  ها و شبکه  های اجتماعی زیر سؤال می برد. 
داستان چیست؟ اگر کاربر شبکه  های اجتماعی و به خصوص 
اینستاگرام بوده باشید، می دانید که یکی از عالیق عمده 
صرف  که  است  تنقالتی  و  غذا  از  گرفتن  عکس  کاربران 
می کنند، معموال این نوع عکس  های با استقبال زیاد مواجه 
می شوند و الیک زیادی پای آن ها گذاشته می شود. به تازگی 
گردانندگان یک کانال یوتیوب به نام Hungry تصمیم گرفتند 
که کار جالبی کنند، آن ها از یک عکاس  که در اینستاگرام 
از  و  برود  غریبه  ها  سراغ  به  که  خواستند  داشت  فعالیت 
آن ها بخواهد که به او اجازه عکس برداری از غذاهایشان را 
بدهد. دوربین  های در اطراف نصب شده بود تا عکس العمل 
افراد غریب های که به تصادف انتخاب می شدند را در قبال 
مردم  اینکه  برای  کنند.  ثبت  غیرمعمول  درخواست  این 
شگفت زده تر شوند، عکاس به گرفتن یک عکس معمولی 
اکتفا نمی کرد، بلکه از دستیارش می خواست که به کمک 
بیاید و به او در نورپردازی میز غذا کمک کند، او حتی به 
مردم سوژه شده می خواست که چطور دستشان را روی میز 
بگذارند و کارد و چنگال بگیرند. این سه عکسی که در اینجا 
قرار داده ام، شاید حق مطلب را ادا نکنند و شما متوجه کمدی 
موقعیتی به وجود آمده نشوید، پس بد نیست، یک ویدئو 

راقبل از اینکه ادامه مطلب را بخوانید سعی کنید ببینید.
 )نام فایل ویدیویی برای دیدن این ویدو در سایت یوتیوب

)Instagramming Strangers' Food Prank 
اما فارغ از این شوخی، اینکه بعضی  ها برای پیدا کردن سوژه 
و مطلب و کاربری شبکه  های اجتماعی این همه دردسر به 
خود ودیگران تحمیل می کنند، چیز های دیگری را هم به ذهن 

متبادر می کند:
۱- ما در زندگی آفالین، خواهی نخواهی، متناسب با شخصیت 
و بینش خودمان بسیاری از کار ها را برای خوشایند دیگران 
قرار  تأیید  مورد  همیشه  داریم  دوست  ما  می دهیم،  انجام 
بگیریم و ستایش شویم. همین مطلب در زندگی مجازی هم 
صادق است، هر چقدر هم آدم متفاوت و تأثیرناپذیری باشیم، 
باز هم شاخص  های مقبولیت، روی نحوه فعالیت مجازی ما اثر 

می گذارند. 
و  کامنت  ها  میزان  الیک،  میزان  وبالگ،  از  بازدید  تعداد 
محتوای آن ها یا تعداد دنبال کننده، همه، چیز هایی هستند که 
به فعالیت ما جهت می دهند. هر زمان که الیک  ها و کامنت  ها 
برای یک دوره کم شوند، پیش خودمان تأمل می کنیم و با خود 
می گوییم، حتما اشکالی در نوشته  های و فید های من بوده که 
مثل سابق، کسی از آن ها استقبال نمی کند، پس بهتر است به 

سبک عامه پسند پیشین، بازگردم. 
۲- سوی دیگر قضیه این است است که هر چقدر جوامع 
بیشتر پیشرفت می کنند، شاخص شدن و ارج و قرب در 
دنیای آنالین ارزشی هم ارز و حتی بیشتر از زندگی واقعی 
پیدا می کنند. بنابراین یک شخص ممکن است حلقه دوستان 
اندکی در زندگی واقعی داشته باشد، اما در همان حال از 

مـــــا: کاربران شبکه  های اجتماعی يا کارگران آنها؟! 
علیرضا مجیدی

داشتن اکانتی در گوگل پالس که توسط هزاران نفر دنبال می شود، خشنود باشد. 
۳- فراتر از اینها، ما بسیاری از لحظات و دقایق زندگی آفالین خود را فدای زندگی 
آنالین خود می کنیم. یک زمانی دلخوشی ما این بود که با کار کردن، سرمایه الزم را برای 
داشتن اوقات فراغت و روز های تعطیل دلپسند فراهم کنیم. و حاال اوضاع عوض شده 
است، طوری که در زندگی آنالین، ما در حال جمع آوری سرمایه و سوژه برای زندگی 
آفالین هستیم. اینستاگرام فقط جلو های کوچک از این دغدغه است، هیچ توجه 
کرده اید ما اصوال بسیاری از عکس  ها را تن ها به قصد اینستاگرامی کردن و متعاقب آن 

گرفتن الیک و کامنت شکار می کنیم؟
ویدئوی طنزآمیز باال دقیقا همین روند را به شیو های افراطی نشان می دهد. اگر آدمی 
هستید که در حین کار و تحصیل، مدام در فکر جمع آوری و شکار سوژه  ها و عکس  ها 
و لطایف برای درج در شبکه  های اجتماعی است، شما هم در حقیقت به همین اعتیاد 
مبتال هستید. دغدغه و اعتیادی که از آن صحبت کردم، فعال در شکل ابتدایی خود 
قرار دارد، وقتی گجت  های پوشیدنی مثل عینک گوگل همه گیر شوند، آن وقت است 
که فاصله بین زندگی آفالین و آنالین کم رنگ می شود. در آن صورت ممکن است تن ها 
به قصد اشتراک آنالین چیزی به جایی برویم، یا سرمان را تن ها به قصد ایجاد زاوی های 
بهتر به چپ و راست بچرخانیم. چشم بر هم بزنیم، ممکن است تعادلمان به هم بخورد 
و از کاربران شبکه  های اجتماعی به کارگران این شبکه  ها تبدیل شویم. این ممکن است 
تعبیر و تلقی ای افراطی باشد، اما نشانه  های چنین چیزی، حتی همین حاال هم به چشم 

می خورد. 
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چـرا آبـی رنگ واقعی رسـانه  های اجتماعی اسـت؟
معصومه رشیدی

بـر اسـاس مطالع هـای بـا عنـوان قرمزهیجـان انگیـز و آبـی الیـق: اهمیت رنـگ در 
بازاریابـی در واقـع چندیـن دلیـل بـرای محبوبیـت یـک رنگ اشـاره شـده اسـت. 

ایـن مطالعـه متوجه جزییات مالحظه شـخصیت  هایی می شـود که ما بـه رنگ  های 
مختلـف ارتبـاط می دهیم. بیشـتر این ارتباط ها بـه جای آنکه ذاتی خود رنگ باشـد، 
توسـط جامعـه به ما آموخته می شـود. آبی به عنـوان رنگ زیرکی و هـوش، ارتباطات 
و اعتمـاد مـورد آزمایـش قـرار گرفـت. اصـوال اگـر رنـگ آبی یک شـخص بـود به 
عنـوان واسـط بیـن انـواع قـرار می گرفـت. در ایـن مقالـه اهمیـت رنـگ در بازاریابی 

رسـانه  های اجتماعـی، به خصوص در پینترسـت مورد بررسـی قـرار گرفت. 
ایـن رونـد جالـب بـه تازگی ذهن مـا را به خود مشـغول کرده اسـت. چـرا تقریبا تمام 
پلـت فرم  هـای برتـر رسـانه  های اجتماعی )فیـس بوک, توییتـر، لینکدایـن و تعدادی 
دیگـر( دارای لوگـو آبی هسـتند و در بیشـتر بخش  هـا رنگ آبی به چشـم می خورد؟ 
و چـرا پینترسـت این رویه را شکسـته اسـت؟ در اینجـا برخی دالیل ممکن بـرای این 

انتخـاب ذکر می شـود. 
فیـس بوک، توییتر، لینکداین غول  های دنیای رسـانه  های اجتماعی هسـتند. اگرچه 
در بسـیاری جوانب با یکدیگر متفاوت هسـتند اما در یک کیفیت که معموال نادیده 
گرفته می شـود، مشـترک هستند: میل شـدید در اسـتفاده از لوگو های آبی. این یک 
رونـد صرفا اتفاقی نیسـت. با توجه به مطالعات مختلف، آبـی محبوب ترین رنگ در 
دنیـا اسـت امـا این را نمی تـوان تن ها دلیل برای ایـن میزان محبوبیت رنـگ آبی برای 

رسـانه  های اجتماعی دانست. 
بـر اسـاس مطالع هـای بـا عنـوان قرمزهیجـان انگیـز و آبـی الیـق: اهمیت رنـگ در 
بازاریابـی در واقـع چندیـن دلیـل برای محبوبیت یک رنگ اشـاره شـده اسـت. این 
مطالعـه متوجـه جزییـات مالحظـه شـخصیت  هایی می شـود کـه مـا بـه رنگ  هـای 
مختلـف ارتبـاط می دهیم. بیشـتر این ارتباط ها بـه جای آنکه ذاتی خود رنگ باشـد، 

توسـط جامعـه به مـا آموخته می شـود. 
آبـی بـه عنوان رنگ زیرکـی و هوش، ارتباطـات و اعتماد مورد آزمایـش قرار گرفت. 
اصـوال اگـر رنگ آبی یک شـخص بـود به عنوان واسـط بیـن انواع قـرار می گرفت. 
بهتریـن دوسـت متعـادل و منطقی که می توانسـتید حتـی در مخفی ترین اسـرار به او 

اعتمـاد کنیـد. نمون هـای از عدالت که حتی در پرتنش ترین شـرایط، قادر به انتشـار 
می باشـد. اگـر بـه دنبال دلیل و مدرک بیشـتر بـرای اثبات هویت رنگ آبی هسـتید، 
کافـی اسـت نگاهـی به گوشـی هوشـمند خـود بیاندازیـد، همانطور کـه ضربه  های 
سـریع و شـدید بر روی اپلیکیشـن  های خود می زنید، خود را موظف کنید تا به طور 
کامـل متوجه شـوید که تعـدادی از آن هـا از لوگو های آبی اسـتفاده می کنند. از بین 
آن هایـی کـه از رنگ آبی اسـتفاده می کنند، بسـیاری از آن ها به احتمـال زیاد چیزی 

برای برقراری ارتبـاط دارند. 
در برخـی گوشـی ها، هفـده اپلیکیشـن بـا طرح  های عمدتـا آبی به چشـم می خورد. 
اکثریـت ایـن برنامه  هـا چیـزی بـرای برقـراری ارتبـاط دارند. امـا رنگ آبی بـه عنوان 
یـک رنـگ مکمـل نیـز بسـیار خـوب نقـش ایفـا می کنـد. بـرای همیـن اسـت که 
بسـیاری از سـایت  های ذکر شـده رسـانه  های اجتماعی هم رابط کاربری آبی دارند. 
بـه همیـن ترتیـب برنامه  های معروفـی مانند اسـکایپ و حتی مایکروسـافت آفیس. 

هایپرلینک  ها عموما آبی هستند چه در ورد مایکروسافت و چه در گوگل. سایه  های 
آبـی مختلـف بـرای برخی از شـرکت  ها بهتـر جوابگو هسـتند. مارک زاکربـرگ این 
سـایه آبـی را انتخـاب می کند بـرای اینکه دچار کور رنگی اسـت و بـه گفته خودش 
آبـی رنگـی اسـت کـه او بهتـر می بینـد. احتمـال زیاد توییتـر نیز رنـگ آبی خـود را 
بـه عنـوان یـک انتخـاب طبیعـی بـرای لوگـوی پرنـده خـود برگزیده اسـت. امـا اگر 
عالی تریـن مناطـق در عرصـه رسـانه  های اجتماعـی دارای لوگـوی آبی هسـتند، چرا 

پینترسـت رنگ قرمز آتشـین را انتخـاب کرد؟
شـاید ایـن انتخـاب چیـزی مرتبـط بـه طبیعت بصـری ذاتـی این پلـت فرم باشـد. در 
مطالع هـای کـه قبـال بـه آن اشـاره شـد؛ قرمز بـه عنـوان رنگ نشـان دهنده قـدرت، 
بی باکـی و هیجـان انگیـز مـورد آزمایـش قـرار گرفـت. اگر آبـی در مباحثـات تیمی 
رنگـی منطقـی اسـت، رنگ قرمـز یک بازیکـن خط حمله بی بـاک در تیـم فوتبال 
اسـت. برخالف رنگ آبی، قرمز رنگ مکمل نیسـت و برای اسـکی و موج سواری 
رنگ مناسـبی نیسـت اما سـایه آتشفشـان  های فعال و غروب شگفت انگیزاست. این 
دلیلی اسـت برای اینکه همه چیز در پینترسـت، توقف برای نگریسـتن اسـت. و این 

یعنـی محتوای جالب توجه و چشـمگیر. 
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امـروزه بیـش از 1. 8 میلیـارد نفـر در جهان از تلفن  های هوشـمند اسـتفاده می کنند 
و ایـن وسـیله بـه یکـی از ضروریـات زندگـی بشـر امـروزی تبدیـل شـده اسـت. به 
گزارش ایسـنا، مطالعات اخیر نشـان می دهد هر فرد بزرگسـال به طور متوسـط تلفن 
همـراه خـود را 150 بـار در روز چک می کند و اپیدمی اسـتفاده از این تکنولوژی به 

کـودکان و نوجوانان نیز سـرایت کرده اسـت. 
آمـار نشـان می دهد در انگلیـس حدود 70 درصـد از کودکان 11 تا 12 سـال از تلفن 
همـراه اسـتفاده می کننـد و این آمار در سـنین 14 سـالگی به 90 درصـد افزایش پیدا 
می کنـد. 56 درصـد از کـودکان 10 تـا 13 سـال در انگلیس تلفن هوشـمند دارند و 
حتـی پیش بینـی می شـود 25 درصـد کـودکان 2 تا 5 سـال نیـز در این کشـور از این 

تکنولوژی اسـتفاده می کنند. 
امـروزه تلفن  هـای هوشـمند و تبلت  هـا جایگزیـن، کتاب  هـای نقاشـی، اسـباب 
بازی  هـا و سـرگرمی  های ورزشـی همچـون بـازی تنیـس، بسـکتبال و والیبال شـده 
اسـت. ایـن رشـد اسـتفاده از تکنولوژی  هـای جدیـد در میـان کـودکان موجـب 
نگرانی والدین، مسـئوالن مدارس و معلمان نسـبت به بروز مشـکالت احتمالی در 
رشـد فیزیکـی و روانی کودکان شـده اسـت. تحقیقات بسـیاری طی سـال  ها برای 
درک چگونگـی یادگیـری کـودکان انجام شـده که مهمترین آن ها مربـوط به »ژان 
پیاژه« اسـت. او از جمله نخسـتین کسـانی اسـت که در زمینه رشـد ذهنی کودکان 

مطالعاتـی انجام داده اسـت. 
 تئـوری شـناختی پیـاژه توضیـح می دهـد که یادگیـری کـودکان یک فراینـد ذهنی 
اسـت که مفاهیم را بر اسـاس ویژگی  های زیسـتی و تجارب فرد از نو سـازماندهی 
می کنـد. او همچنیـن از تحقیقـات خـود ایـن موضـوع را اسـتنباط می کنـد کـه 
یادگیـری تمـام کـودکان، رشـد ذهنـی و عملکـردی آن هـا بـه یک شـیوه اسـت و 

الگوی مشـابهی دارد. 
بـر ایـن اسـاس کـودکان، جهان اطـراف خـود را می فهمند و می سـازند و بر اسـاس 
آنچـه می داننـد و کشـف می کننـد ایده  هـای جدیـد را درک می کننـد. اولیـن راه 
کسـب اطالعـات برای کودکان روابط رو در رو اسـت و زمانیکـه والدین با کودک 
روابط تعاملی مناسـبی نداشـته باشـند، کودک به سـراغ تلفن  های هوشـمند و دیگر 

تکنولوژی  هـا از ایـن دسـت می رود. 
کـودکان زبان  هـای مختلـف را یـاد می گیرنـد و احسـاس خـود و دیگـران را درک 
می کننـد. آن هـا به نحوه تعامـل و مطالعات  دقت می کنند و حتی احساسـات را در 
ظاهـر مـا تشـخیص می دهنـد و اگر این مراحـل را نگذارننـد، ُبعد برجسـت های از 

رشـد آن ها از دسـت می رود. 
سـرگرم شـدن کودک با تلفن همراه و دیگر وسـایل الکترونیکی، او را از اکتشـافات 
معتقدنـد  دیگـر کارشناسـان  از سـوی  یادگیری هایـش دور می سـازد.  و  جدیـد 
فرکانس  هـای رادیویـی ناشـی از تلفن  هـای هوشـمند بـر رشـد ذهنـی افـراد تاثیـر 

می گذارنـد. 
کارشناسـان دانشـگاه کالیفرنیا آزمایشی را برای شناخت تاثیر اسـتفاده از اینترنت بر 
تغییـر ذهـن افـراد انجـام داده انـد. در ایـن مطالعـه دو گـروه بررسـی شـده اند. یکی 
گروهـی بـا تجـارب اندک کاربرد تکنولـوژی و گـروه دیگر که تجربه کاربـرد زیاد 

این ابزار را داشـتند. 
عکس  هایـی کـه از مغـز این افراد گرفته شـد نشـان داد هر دو گـروه عملکرد ذهنی 
یکسـانی داشـتند امـا کسـانی کـه بیشـتر از ابـزار الکترونیک اسـتفاده کـرده بودند 
ذهنشـان مهارت  هـای یادگیری  هـای سـنتی شـامل تمرکز، خوانـدن و نوشـتن را در 

آن هـا محـدود می کرد. 
همچنیـن اینترنت و تلفن  های هوشـمند بر مهارت  های اجتماعی و رشـد احسـاس 
فـرد تاثیـر می گذارنـد. زمانـی کـه کودکی بـرای ارتبـاط برقرار کـردن با دیگـران به 
وسـایل الکترونیکی وابسته باشـد، مهارت  های فردی اش تضعیف می شود. اینترنت 
و تلفن  هـای هوشـمند امـروزه تبدیـل بـه همـدم کـودکان مـا شـده اند و بـه ناچـار 
یادگیـری و روابـط آن هـا از همیـن طریق انجـام می گیرد. کارشناسـان برای کاهش 

کاربـرد ایـن وسـایل در کـودکان راهکار  هـای زیـر را بـه والدین توصیـه می کنند:
1. کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل الکترونیکی استفاده کنند. 
2. با کودکتان تعامل رو در رو داشته باشید و با آن ها بازی کنید. 

3. مطمئـن شـوید که اسـتفاده از تلفن هوشـمند مانـع از روابط اجتماعـی فرزندتان 
نشود. 

4. اسـتفاده از وسـایل الکترونیکـی مثـل تلفن همـراه، تلویزیون، کامپیوتـر و...را به 
یـک تـا دو سـاعت در روز محـدود کنید. 

5. استفاده از تلفن همراه را به مواقع ضروری، اختصاص بدهید. 
6. نحوه صحیح استفاده از این وسائل را به فرزندتان بیاموزید. 

7. آن هـا را تشـویق بـه برقـراری روابـط اجتماعی بـا خانـواده و غذا خـوردن با خود 
کنید. 

8. اپلیکیشـن  های کاربـردی مثـل یادگیـری لغـات، ریاضـی، ادبیات و علـوم روی 
تلفن همراهشـان نصـب کنید. 

9. به آن ها بیاموزید که در هنگام استراحت شبانه از تلفن همراه استفاده کنند. 
کارشناسـان به والدین پیشـنهاد می کنند که اطالعـات خود را در ایـن زمینه افزایش 
گاه باشـند. عالوه بر  دهنـد و در خصـوص عوارض اسـتفاده از ایـن تکنولوژی  ها آ

این کارشناسـان همواره تعادل در اسـتفاده از این وسـایل را پیشـنهاد می کنند. 

کودکان و فن آوری  های نوين
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رسانه های جمعی بر کودکان و نوجوانان اثر بسیاری دارند. ژان کازنو، یکی از جامعه شناسان معروف در 
حوزه ارتباطات، معتقد است در دنیای امروز، رسانه ها اولین منبع جامعه پذیری هستند...

دیگر دوره ای که خانواده، مدرسه، دوستان و...در این رابطه نقش داشتند، گذشته و در حال حاضر 
رسانه ها حرف اول را در این زمینه می زنند. اگر قرار به انتخاب هم باشد، کودکان و نوجوانان معموال 
رسانه ها را بر آنچه در خانواده به آن ها دیکته می شود، ترجیح می دهند. نوجوان های امروز از رسانه ها 
الگو می گیرند؛ مثال پسر ها از قهرمانان ورزشی که مسابقه های آن ها را تماشا می کنند و دختر ها از 
هنرپیشه فیلم ها . والدین نمی توانند نوجوان را به پذیرش ایده ها و باور های خودشان محدود و وادار کنند 
و از آنجا که نقش رسانه ها نیرومند است، گفته های پدر و مادر شاید در کوتاه مدت موثر باشد ولی در 

درازمدت، نه. 
در چنین شرایطی باید رسانه ها و تاثیر و قدرت آن ها را بپذیریم. والدین باید نقش حاکم بودن و حاکمیت 
مطلق را کنار بگذارند و نقش رسانه ها را در زمینه تربیت کودکان و نوجوانان بپذیرند ولی نقش نظارتی 
خود را تقویت کنند. به عبارت دیگر، آن ها باید به بچه ها مهارت چگونه استفاده کردن از رسانه و تعامل 

با رسانه ها را یاد بدهند. اینکه سعی کنیم نوجوان را از رسانه ها دور کنیم، در عمل ممکن نیست. 
آموزش استفاده از رسانه

اگر بخواهیم شیوه ای درست را در پیش بگیریم، باید با زبان خودشان با نوجوان ها صحبت کنیم و خود 
را در شرایط و موقعیت آن ها قرار دهیم اما متاسفانه حتی در رسانه ها می بینیم افرادی که سن باالیی دارند، 
در مورد شرایط زندگی نوجوان های 1۶ 15ساله صحبت می کنند! نمی گویم این صحبت ها بد است 
اما واقعی نیست. نوجوان می خواهد از زبان کسی در مورد شرایط و احساساتش بشنود که مانند او و 
در شرایط سنی خودش است و موقعیت او را درک می کند ولی وقتی کسی را می بیند که فاصله سنی 
زیادی با او دارد و در مورد نوجوانی حرف می زند، نمی تواند ارتباط مناسبی برقرار کند. رسانه ها باید 
سعی کنند نوجوان ها را درک کنند و با شناسایی مشکل های واقعی شان، راه حل های عملی و منطقی 

به آن ها ارائه دهند. 
همدلی برای تربیت

مهم ترین مساله ای که در تربیت به آن نیاز داریم، »همدلی« است. رسانه باید با نوجوان همدلی کند و 
تا زمانی که این همدلی اتفاق نیفتد، تربیت شکل نمی گیرد. نوجوانان امروز به حرف های پدر ومادر به 
دقت گوش و حتی آن ها را تایید می کنند ولی در واقع به آنچه می شنوند، عمل نمی کنند و کاری که 
انجام می دهند، براساس آنچه از رسانه ها آموخته اند، است. آن ها برداشت پدرومادر از مسائل را قبول 
دارند اما واقعیت را در رسانه ها می بینند. توجه به این مساله بسیار مهم است زیرا نوجوانان فکر می کنند 
بین خودشان و اطرافیانشان که برای تربیت آن ها سعی می کنند، فاصله وجود دارد یا افق ها یی را می بینند 
که دیگران نمی بینند. »ذوب افق ها « یکی از اصطالحات مهم در حوزه ارتباطات است؛ به این معنی 
که باید افق ها را از بین ببریم و خودمان را جای فرد مقابل)نوجوان( بگذاریم و ببینیم اگر ما چنین مشکلی 
داشتیم یا در وضعیت مشابه او قرار می گرفتیم، چه می کردیم. البته منظور این نیست که خیلی ایده آلیستی 

و تخیلی به موضوع توجه کنیم چون ما را از واقعیت اصلی دور می کند. 
تاثیر 10 برابری رسانه ها 

عالوه بر اینها، نباید در تربیت نوجوان ها، توقع تحول ناگهانی داشته باشیم. تربیت یک فرایند تدریجی 
و درازمدت است بنابراین به زمان نیاز دارد و باید با واقعیت ها همگام باشد. اگر رسانه ها هم بتوانند بر 
واقعیت ها تاکید و تمرکز کنند، شرایط را آنگونه که هست به تصویر بکشند و به تدریج با فرد جلو بیایند، 
موفق خواهند بود ولی اگر بیش از این انتظار داشته باشند، هم رسانه ها ناکام می مانند و هم فرایند تربیت 
دچار اختالل می شود. امروزه اعتقاد بر این است که رسانه ها بیش از 10 برابر خانواده روی نوجوان ها 
تاثیرگذارند بنابراین والدین نمی توانند چشمان خود را بر این حقیقت ببندند و بگویند در خانواده حصاری 
برای فرزندان ایجاد و آن ها را مصون می کنیم و کاری به رسانه ها نداریم. با این روش، فرزند تربیت 
درستی پیدا نخواهدکرد زیرا بعد از اینکه نوجوان بزرگ تر و وارد جامعه می شود، با واقعیت ها یی روبرو 
خواهدشد که با آنچه در خانواده به او گفته شده، متفاوت است و چون آموزش کافی ندیده است و 

گاهی کافی ندارد، در برخورد با این واقعیت ها دچار مشکل می شود.  آ
شکاف نسلی یا تفاوت نسلی؟

این روز ها در مورد شکاف نسلی زیاد می شنویم ولی من معتقدم باید بگوییم »تفاوت نسلی« چون 

تاثير رسانه های جمعی بر کودکان و نوجوانان
دكتر محمدمهدی لبیبی

شکاف بین نسل ها وجود ندارد. در واقع در این مورد بزرگنمایی می شود و 
والدین چون می بینند فرزندانشان متفاوت عمل می کنند، فکر می کنند که 
کامال از آن ها جدا شده اند در حالی که این طور نیست. نوجوان ها متفاوت 
هستند اما از پدر و مادر جدا نشده اند؛ آن ها در دنیایی متفاوت از ما دوران 
نوجوانی شان را می گذرانند و حق دارند رفتاری متفاوت داشته باشند. نکته 
کلیدی این است کهپدر و مادر باید به فرزند خود نزدیک شوند. امروزه 
اینکه توقع داشته باشیم بچه ها مطابق الگوی والدین رفتار کنند، دیگر کارایی 
ندارد و پدر و مادر باید سراغ فرزندان خود بروند و همراه آن ها شوند. دلیل 
آن هم کامال روشن است؛ فرزندان ما، حتی بچه های کوچک امروزی 
گاهی و اطالعات زیادی دارند. آن ها از چیز هایی  نسبت به بزرگساالن، آ
اطالع دارند که در گذشته پدرومادرهایشان اطالعی درباره شان نداشته 
اند، با ابزار هایی سروکار دارند و مهارت ها یی دارند که پدر ومادرشان در 
سن آن ها چنین ابزار ها و مهارت ها یی را نمی شناختند بنابراین به خود حق 
می دهند اطالعاتشان را در زمینه ها یی برتر از پدر ومادر بدانند. یادگیری این 
مهارت ها هم از طریق رسانه ها بوده است و خود این یک نوع وابستگی بین 

نوجوان ها و رسانه ایجاد می کند. 
رسانه امروز و دیروز قابل مقایسه نیستند

در دنیای امروز وقتی می گوییم رسانه یا مدیا، منظور فقط رادیو، تلویزیون 
و روزنامه ها و مجله ها نیست. مفهوم رسانه بسیار گسترده است و حتی به 
اینترنت و...محدود نمی شود. حتی فایل های صوتی و پیامک ها هم نوعی 
رسانه اند. امروزه حتی داشتن گوشی تلفن همراه، یعنی داشتن یک رسانه 
قوی که می تواند روزانه از طریق تماس ها، پیامک ها، فایل های ارسالی و 
آنچه نوجوان در آن می خواند و می شنود، روی او تاثیر بگذارد. پس بچه های 
ما در دنیایی زندگی می کنند که »تکثر رسانه ای« داریم و کار خانواده این 
نیست که دسترسی او را به این رسانه ها محدود کند. اصال تصور کنیم 
پدرومادری چنین توانایی ای داشتند، این کار اصال منطقی و امکان پذیر 
نیست. تن ها راه ممکن، همراهی و کمک به فرزند نوجوان برای آموختن 
مهارت های الزم استفاده درست از رسانه ها ست. البته رسانه ها هم باید واقع 
گرا باشند و حرف های منطقی برای تربیت نوجوان ها بزنند. آن ها باید سعی 
کنند خود را با زندگی روزمره این گروه سنی هماهنگ کنند. نوجوان نیاز 
عاطفی زیادی دارد و اگر این نیاز از طریق رسانه پاسخ داده نشود، حتما 
منابع دیگری برای کسب اطالعات پیدا می کند که برایش مشکل ساز 

خواهدشد. 
نقش مهم رسانه در آینده نوجوان

والدین در بیان خیلی از مسائل مثل موضوعات عاطفی، جسمی و جنسی به 
نوجوان محدودیت دارند و نمی توانند به راحتی درباره آن ها صحبت کنند 
و حریم اخالقی برایش در نظر می گیرند. در این موارد نقش رسانه بسیار 
واضح است چون بچه ها مطالبی را از آن ها می آموزند که باعث می شود 
روش های خاصی در زندگی شان ایجاد شود. پس رسانه ها می توانند در 
تربیت نوجوان نقش مکمل داشته باشند به شرطی که شیوه درست استفاده 
از آن ها را آموخته باشند و والدین نوجوان را به عنوان یک فرد بالغ که درک 
و تشخیص درستی از مسائل دارد، بپذیرند. رسانه ها هم باید احترام کافی 
برای نوجوان قائل باشد. نمی توان آنچه در کلیشه فضای ذهن خودمان 
جریان دارد، در شرایط زمانی فعلی و برای فرزندمان به کار بریم. در دنیای 
امروز، نه تن ها باید مهارت های کالمی و رفتاری را در نوجوان تقویت کنیم 
بلکه باید مهارت اطالعاتی و ارتباطی را هم در او تقویت کرد. دنیای امروز، 
دنیای ارتباط ها و اطالعات است پس در تربیت بچه ها دیگر کافی نیست 
که بگوییم مثال چطور غذا بخورند یا با بزرگ تر ها چگونه رفتار کنند. 
این ها ضروری و جزو بدیهیات است اما کافی نیست ولی پدر ومادر ها با 
خیلی از مهارت های اطالعاتی و ارتباطی آشنا نیستند که بخواهند آن را به 
فرزندشان بیاموزند و این کار رسانه ها ست. رسانه ها به بچه ها یاد می دهند 
چطور این مهارت ها را در خود پرورش دهند، چطور با دیگران ارتباط برقرار 
کنند، نیاز های خود را بیان کنند، درست را از غلط تشخیص دهند و چگونه 
وقتی در موقعیت های سخت قرار می گیرند، بتوانند بر مشکالت غلبه کنند. 
امروزه حضور و تاثیر جامع و کامل رسانه ها انکارناپذیر است و هیچ چیزی 
هم مانع آن نخواهد شد و پیش بینی می شود این حضور روزبه روز پررنگ 
تر شود. هر چقدر از نظر زمانی جلوتر برویم و ابزار های تازه ای اختراع شود 
و شرایط تازه ای به وجود آید، قدرت رسانه ها نیز بیشتر خواهد شد بنابراین 

تاثیرگذاری شان هم بیشتر خواهد شد. 
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1( برخورداری از منش اخالقی، یکی از وجوه برجسته 
ی رشد انسان و نشان نمایانی از تحول شخصیتِی بهنجار 
به حساب آورده می شود. اخالق، بر پایه ی عشق، بنا 
نهاده شده است و بر همین پایه، می توان گفت که 
مطلقًا هیچ شخصیت اخالقی را نمی توان یافت که 
بی عشق توانسته باشد به چنین جایگاه واالیی در رشد 
شخصیتی دست یابد. اما تار و پود این عشق و منش 
اخالقی چیست و جامعه ی ما تا چه اندازه توانسته 
است که چنین ظرفیتی را در خود به وجود آورد. عشق 
از نظر روانشناس بزرگ، “رولو َمی”، عبارت است از 
“شادمانی از حضور دیگری و ارزش و رشد او را چون 
ارزش و رشد خودمان محترم انگاشتن”. چنین کیفیتی 

از نظر من، معادل اخالقی بودن است. 
۲( جوک سازی و آب پاشی با سرنگ به دختران بعد 
از سقوط  بعد  و جوک های  اصفهان،  اسیدپاشی  از 
هواپیمای ایران 140، مسخره کردن دختران و قومیت ها 
در شبکه های اجتماعی، و مواردی از این دست، نشان 
از بروز اختاللی جدی در ساختار فرهنگ ما دارد. 
کاستی  تفاوتها،  تمسخر  و  دیگران  درد  به  خندیدن 
غیرقابل اغماضی است که در این نوشته می کوشم 
دالیل آن را بررسی کنم و برشمارم. از اسیدپاشی و 
جنایت ها و بزهکاری های دیگِر آدمیان و فجایع حیوان 
صفتان داعش می گذرم چرا که سبعیت و اختالل 
روانی چنان در این رفتار ها برجسته است که نیازی به 
تشریح بیشتر ندارد. به رفتار هایی می پردازم که من و تو 

انجامشان می دهیم. 
3( ابعاد و مؤلفه های اساسی برای ایجاد یک منش 
اخالقی که مبتنی بر عشق باشد را می توان به چندین 
مهربانی،  وجدان،  همدلی،  ساخت:  محدود  مورد، 
برای  احترام.  و  بردباری،  انصاف،  داری،  خویشتن 
روشن شدن بحث، می کوشم تا تعریفی ساده از این 
مؤلفه ها ارائه دهم تا بعد بتوانم به نتیجه گیری مناسب، 

دست یابم. 
“همدلی” اساس مسّلم منش اخالقی و عبارت است 
و  دیگران  نگرانی های  درک  و  همدردی  توانایی  از 
نگریستن از زاویه ی نگاه آن ها به دنیا. همدلی همان 
چیزی است که انسان را به سوی شکیبایی، دلسوزی، 

استثنا های جنایتکار
دکترحسن خضری

درک نیاز های دیگران، و مراقبت از کسانی که 
سوق  اند،  شده  مشکل  دچار  یا  اند  دیده  آسیب 

می دهد. 
وجدان خلل ناپذیر، آن ندای درونی است که به 
ما کمک می کند تا درست را از غلط، بازشناسیم و 
اساس درستکاری و زندگی اخالقی را بنیان می نهد تا 
در هنگام انحراف از مسیر درست، ما را دستگیر باشد. 
خویشتن داری یعنی عمل نکردن بر اساس تفکر 
تکانشی؛ و فضیلتی است که با داشتن آن می توانیم از 
آنچه که باعث رضایت زورگذر و افراط و لذتجویی 

است، برکنار بمانیم. 
احترام، فضیلت دیگری است و به معنای توجه نشان 
دادن به ارزش افراد یا اشیاء است و باعث می شود تا 
با دیگران، با مالحظه رفتار کنیم و برای زندگی آن ها 

ارزش قائل شویم. 
مهربانی، توجه نشان دادن به رفاه و احساسات دیگران 
است. مهربانی، خصلتی است که برای اطمینان یافتن از 
این که دنیای ما صلح آمیزتر و با مالحظه تر خواهد بود، 

بسیار، مورد نیاز است. 
که  است  برجسته ای  اخالقی  فضیلت  بردباری، 
تفاوت های  از  نظر  صرف  تا  می کند  کمک  ما  به 
میان انسانها- از حیث نژاد، مذهب، جنسیت، ظاهر، 

فرهنگ، باور ها و توانایی- به آن ها احترام بگذاریم. 
و در نهایت، انصاف، همان چیزی است که باعث 
می شود تا ما با دیگران، به شیوه ای درست، بی طرفانه، 

و عادالنه رفتار کنیم. 
4( وقتی به دالیل آن رفتار ها و جوک سازی ها فکر 
هفتگانه ی  ابعاد  پاسخ می رسم که  این  به  می کنم 
ما  ی  جامعه  در  اخالقی،  منش  ی  دهنده  تشکیل 
آموزش داده نمی شوند؛ و اگر با اغماض بتوان پذیرفت 
صادقانه  باید  می شوند  داده  آموزش  طریقی،  به  که 
اعتراف کرد که چنان با استثنا های متعدد، درآمیخته 
است که مجالی برای رشد درست و بقاعده ی یک 
منش اخالقی بهنجار را فراهم نمی کند. اگر شخصی، 
مذهبش، َنَسبش، زبانش، نژادش، مرامش، و یا نگرش 
سیاسی اش، شبیه ما بود با او مهربانیم و منصف و بردبار 
و احترام گذار و همدل. اما اگر او با ما دیگر بود، همه 
ی آن مهربانی ها و مدارا و همدلی و انصاف و احترام 
و خویشتنداری ها از میان می رود. این چنین رفتار هایی 
را به کرات دیده ایم و به شدت به انجام آن ها توصیه 
شده ایم. همین استثناگذاری ها ست که زمینه را برای 
هرگونه رفتار غیراخالقی بعدی، فراهم می کنند و به 
همین دلیل، به آن ها عنوان “استثنا های جنایتکار” را 

داده ام. آیاانسانی می تواند انسان دیگری را از هستی 
ساقط کند؟ آزادی اش را بگیرد؟ زن و فرزندانش را 
حراج کند؟ یا از رنج دیگران، جوک بسازد و بخندد؟ 
با تأسف باید گفت که می توان چنین کند. می تواند 
چنین کند وقتی که وجدان، همدلی، خویشتنداری، 
مهربانی، انصاف، بردباری، و احترام در نزداو )و ما( 
چنان در دایره های تنگ “خودمحوری” و “خودی 
دوستی” گرفتار آمده باشد و چنان در استفاده از آن 
ابعاد انسانی واال، خّست به خرج دهیم که تن ها اندکی 
برخوردار شوند.  آن  از  ما  همانند های  و  نزدیکان  از 
وقتی که الگو های اثرگذار اجتماعِی ملهم از این ابعاد 
عاشقانه، نایاب و یا کمیاب باشند و ذهن ما چنان در 
چنبره ی تقسیم بندی های نژادی و مذهبی و قومی-

زبانی، گرفتار آمده باشد که برای مهربانی و همدلی و 
خویشتنداری و وجدان و انصاف. احترام، حد و مرز 
ایجاد یک جامعه  برای  امیدواری  بگذاریم، هرگونه 
ی اخالقی، کمرنگ می شود. آنگاه باید جنایتکاران 
داعش و اسیدپاشان اصفهان را دید و آدمیانی مثل من و 
تو که با رنج دیگران شادند. آنجا، بی شک عشق ُمرده 
است. برای زنده شدن عشق، باید کودکان را دریافت و 
آن ها را پرورش داد اما پیش از آن، باید که ما از تاریکی 

خودمحوری به در آییم. 
5( کتاِب رسالِت ما محبت است و زیبایی ست

تا بلبل  های بوسه
بر شاِخ ارغوان بسرایند. 
شوربختان را نیک فرجام

بردگان را آزاد و
نومیدان را امیدوار خواسته ایم

تا تباِر یزدانِی انسان
سلطنِت جاویدانش را

بر قلمرِو خاک
بازیابد. 

کتاِب رسالِت ما محبت است و زیبایی ست
تا ِزهداِن خاک
از تخمه ی کین

بار نبندد. 
احمد شاملو 
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چند وقت پیش پای منبر واعظی نشسته بودم که به نکته ی جالبی اشاره کرد. 
گفت)نقل به مضمون(: اگر توی جاده های بیرون شهر، ماشین روبرویی برایمان 
چراغی بزند، می فهمیم که جلوتر پلیسی هست که ما را کنترل می کند. بنا براین به 
همین تذکر ساده اکتفا می کنیم و رانندگی مان را اصالح می کنیم. چطور است که 
یک تذکر ساده ی انسانی غریبه که ما را نمی شناسد را جدی میگیریم و حرکت 
مان را اصالح می کنیم اما این همه پیغمبر و امام آمده اند و به ما می گویند که 
خدایی هست، آخرتی هست، حساب و کتابی هست، چطور است که حرف این 

بزرگانی که می شناسیمشان و دلسوز ما هستند را جدی نمی گیریم؟
قیاسش خیلی به من چسبید. 

اما طبق معمول ذهن کنجکاو من در همین جا متوقف نشد و هی از من پرسید: 
چرا؟
چرا؟
چرا؟

باالخره مجبور شدم به این قضیه کمی عمیق تر فکر کنم. چرا ما یک چراغ زدن را 
جدی می گیریم، اما بعد از آمدن هزاران پیغمبر هنوز این سوال بشر پابرجاست که: 

آیا خدایی هست؟آیا کسی صدای ما را می شنود؟
من با همین ذهن فشل ام به این نتایج رسیدم:

1- هر وقت کسی برای ما چراغ زده، کمتر از ده دقیقه بعد متوجه صحت تذکرش 
شده ایم، ماشین پلیسی را دیده ایم که دوربینی دارد و…. اما در طول تاریخ بشر 
هنوز یک نفر نیامده که بگوید “من ُمردم و بعد از مدتی زنده شدم. رفتم آن دنیا، 
بهشت را دیدم، جهنم را دیدم، حساب و کتاب را دیدم و همه ی این ها صحت 

دارد. مردم مراقب باشید. ”
۲- آن شخصی که برای من نور باال می زند و می رود، جریمه شدن یا نشدن من 
هیچ تاثیری بر زندگی اش ندارد. نه منتفع می شود و نه متضرر. اما ما در این دنیا 

کسانی را می بینیم که راه ارتزاق زندگی شان گفتن از خدا و آخرت است. در پایین 
ترین سطح واعظان و کشیش ها و خاخام ها و مفتی ها و …هستند و در سطح باالتر 
اند.  بر ستون شریعت زده  ایدئولوژیک را داریم که سقف قدرت  حکومت های 
طبیعی است وقتی انسان کشیشی را ببیند که بر کرسی می نشیند و از خدا می گوید در 
همان حال هم دستش در سفره ی توست، پذیرفتن حرف او سخت تر است از پذیرفتن 

اشاره ی آن راننده ی روبرو که هیچ طمعی برمال تو ندارد. 
3- آن صی می زند و می رود. تو خواه پند گیر خواه مالل. آزادی که اشارتش را 
بپذیری یا نه. اما در امور دینی و باالخص در حکومت های ایدوئولوژیک قضیه به 
یک تذکر ختم نمی شود. اینقدر که انسان به نیت گسترش دین انسان های دیگر را 
کشته به دلیل دیگر نبوده است. در همین زمانه ی ما نگاهی به افکار “بوکوحرام ” 
و ” داعش ” بیاندازید. در مقام مقایسه، مثل این است که شما به چراغ زدن ماشین 
روبرو توجه نکنید، ناگهان خود راننده ی آن ماشین بیاید پایین و به جای شما پشت 

فرمان بنشیند !!
4- تمام کسانی که برای شما چراغ می زنند، خود آن ها هم به این قانون چراغ زدن 
احترام می گذارند. یعنی این چراغ زدن در حصر گروه خاصی نیست. شما هم برای 
هرکس چراغ بزنی، او سرعتش را کم خواهد کرد. اما در این سو کسانی را می بینی 
که از اعمال و کردارشان برمی آید انگار همین مبلغین آخرت و حساب و کتاب، 
اگار خودشان هم این قضایا را باور خیلی باور ندارند. به قول حضرت حافظ که این 

قسم از مبلغان دین را چنین نواخته: 
واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
پرسشی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

واعظان و منبران
محمدجواد صفایی
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مدتــی پیــش دیــار رادان و پارســایان، مهــد علــم و فرهنــگ، اســتان 
ــاده خواهی هــا، ســومدیریت های  فــارس شــاهد بــی تدبیریهــا، زی
ــر مســند  ــود کــه دودســتی ب فزاینــده و کشــمکش های عــده ای ب
مکنــت و خدمت)خدمــت بــه اطرافیــان خــود( چســبیده و درد آالم 
ــا  ــود. آن هــا کــه ب ــال شــخصی داده ب ــه آم مــردم جــای خــود را ب
عملکــرد خــود، توســعه اســتان را ســال ها بــه عقــب رانــده و تن هــا 
افزایــش درد و رنــج مــردم را بــه ارمغــان آوردنــد. تــا اینکــه شــاهد از 

غیــب رســید. 
ــی  ــدس اله ــدی ذات اق ــف اب ــه لط ــد ک ــری نپایی ــا دی  آری ام
دیگــر بــار شــامل حــال مــردم شــده و بــا حضــور یــک حقوقــدان 
درکســوت روحانــی کــه هــم مذهــب را خــوب می شناســد و هــم 
ــا را  ــوق آن ه ــردم و حق ــت و درد م ــم آشناس ــای درد و ال ــا الفب ب
می فهمــد، اوضــاع اندکــی بــه ســامان رفتــه والبتــه مــی رود تــا رفتــه 
رفتــه بســاط شــب نشــینی درد و نومیــدی برچیــده شــده و باحلــول 
ــت  ــعی و هم ــه س ــت ب ــأس و محن ــادق، ی ــح ص ــپیده ی صب س
بــدل شــود و بــا امیــد بــه نیــل بــه گســترانده شــدن ســماط عــدل 
و اعتــدال، مردمــی کــه بــه امیــد طلــوع تدبیــر و تغییــر رای دادنــد 
شــاهد شــکوفایی مــام وطــن و نگیــن دیــار پــارس و گل سرســبد 

ایــران زمیــن، دیــار فــارس شــوند. 
فــارس مدتــی اســت کــه هرچنــد هنــوز آهســته آهســته امــا روز های 
آرام و رو بــه فــرازی راســپری می کنــد. در اســتانداری و اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، در آمــوزش و پــرورش و ســایر نهاد هــا 
ــش  ــل پی ــر از قب ــم بهت ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــوب ی ــز خ ــه چی هم
مــی رود. فرهنــگ جــای خــود را بــه اهل فرهنــگ داده و به مســایل 

ــا دیــدی علمــی و فرهنگــی نگریســته می شــود.  اجتماعــی ب
ســید علــی موســوی امــا در ایــن بیــن در اعتــدال و میانــه روی و نگاه 
فرهنگــی و کارشناســانه بــه امــور گــوی ســبقت را از دیگــر همگنان 
ــه  ــی ک ــر مجال ــاه و مختص ــه کوت ــن فاصل ــوده و در همی ــود رب خ
بــرای ایشــان مهیــا شــده خاطــر اهــل فرهنــگ را بــه دســت آورده و 
بانگاهــی آســیب شناســانه به معضــالت اجتماعــی و فرهنگــی، و با 
اهتمــام تــام و بــذل مســاعی می کوشــد تــا در راســتای دمیــدن روح 
امیــد بــه خاطــر پــر مخاطــره و اندوهبــار مــردم دیــارش گام بــردارد. 
 مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری فــارس اهل 
شــعار نیســت و تعامــل بــه جــای تقابــل پیشــه اوســت و ایــن را آنــان 
کــه از مدت هــا پیــش پشــت میزنشــینی او در مناصــب گوناگــون 
ــد  ــی محم ــید عل ــد. س ــواه می دهن ــد گ ــوده ان ــاهد ب ــر را ش دیگ
موســوی آمــده تــا درد هــا را مرهــم باشــدو قســم یــاد نمــوده کــه بــه 
ــیب های  ــه آس ــه ای ریش ــی و ریش ــدی علم ــا دی ــد و ب ــد و جه ج
اجتماعــی چــون فقــر و تکدیگری، طــالق و نــزاع، اعتیــاد، بیکاری 
و بیــگاری را نشــانه رود. بــا هــم پــای نظــرات ایشــان پیرامــون برخــی 

مســایل اجتماعــی و فرهنگــی می نشــینیم:
نــگاه مــا بــه آســیب های اجتماعــی در فــارس )بیــکاری، 

طــاق، اعتیــاد و...(
ــت در  ــاختار جمعی ــادی در س ــرات زی ــی تغیی ــوزه اجتماع در ح
ــاالی 3-4  ــد ب ــه رش ــت ک ــاده اس ــاق افت ــته اتف ــای گذش دهه ه
ــن  ــواه ای ــم گ ــاهد آن بودی ــه 50و60 ش ــر ده ــه اواخ ــدی ک درص
ــری از  ــی از یکس ــوزه اجتماع ــل ح ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس قضی
ــاد  ــت نظــر و جه ــا دق ــد ب ــرد کــه یای ــج می ب ــه ســامانی ها رن ــا ب ن
علمــی و عملــی بــه تحلیــل و حــل آنهابپردازیــم. مســایلی از قبیــل 
ــژه و  ــق وی ــتقرار در مناط ــه واس ــی روی ــدید و ب ــای ش مهاجرت ه
اطــراف کالن شــهرها، بیــکاری، تعطیل شــدن معیشــت اولیــه مردم 

 رودر رو با مدیر كل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری فارس

سید علی محمد موسوی
 از آنچه كه بر فارس رفته
 می گوید

وبرهــم خــوردن ترکیــب و تغییر ســاختار جمعیتی 
ــه  ــا ب ــن ن ــم داده و ای ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس هم

ســامانی ها را شــکل داده اســت. 
ــکاری و  ــتان، بی ــئله در اس ــل و مس ــن معض اولی
ســپس اعتیــاد می باشــد. اعتیــاد ریشــه بســیاری 
از نابــه سامانیهاســت. علــل و عوامــل روی آوری 
ــات  ــدن اوق ــه گذران ــاز ب ــاد، نی ــه اعتی ــان ب جوان
فراغــت و ســرگرمی و همچنیــن نبــودن فضا های 
شــاد و مفــرح در ســطح جامعــه می باشــد و بایــد 
ایــن فضــا را ایجــاد کنیــم و زمینه هــای روی 
ــه  ــم. برنام ــن ببری ــاد را ازبی ــه اعتی ــردم ب آوردن م
ریزی هایــی کردیــم و بنــا داریــم دانــش آمــوزان 
و دانشــجویان را آمــوزش دهیــم. درســت اســت 
ــان  ــه انس ــت ب ــادی موق ــک ش ــدر ی ــواد مخ م
ــادی  ــد زی ــا ح ــان را ت ــر انس ــا عم ــد ام می ده
ــکان بازگشــت  ــت ام ــن حال ــن آورده و در ای پایی
ــد. در  ــد می باش ــر از 20 درص ــی کمت ــه زندگ ب
بحــث طــالق نســبت بــه یــک دهــه گذشــته آمار 
طــالق دو برابــر شــده و در حــد میانگیــن کشــور 
می باشــد. جــزء 11 اســتان کشــور هســتیم کــه 
کمتریــن ازدواج را در مقابــل طــالق ثبت کردیم. 
رییــس جمهــور محتــرم بعــد از ورود بــه عرصــه 
خدمــت بــه مــردم 2 مــورد را ســرلوحه کار خــود 

قــرار دادنــد:
1- ساماندهی معیشت مردم

2- کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
ــا  ــت م ــاال دس ــف ب ــک تکلی ــوان ی ــه عن ــه ب ک

می باشــد. 
ــا رشــد فزاینــده  همچنیــن در حــال حاضــر مــا ب
ورودی هــای پرونده هــای قضایــی روبرو هســتیم. 
افــراد قابــل توجهــی ســاالنه بــه زنــدان می رونــد. 
ــزار  ــدود 200 ه ــه ح ــر ک ــزار نف ــدود 600 ه )ح
ــا اعــالم  ــه م ــد(. ب ــدان می مانن ــر آن هــا در زن نف
ــاد در  ــر معت ــون نف ــدود 1/5 میلی ــه ح ــده ک ش
کشــور داریــم کــه البتــه آمــار باالتــر از ایــن تعداد 
می باشــد. متاســفانه در حــال حاضــر طــالق هــم 
ــالی  ــد. س ــش می باش ــال افزای ــه در ح در جامع
350 هــزار مجــروح در تصادفــات جــاده ای داریم 
کــه آمــاری وحشــتناک و تــکان دهنــده اســت. 
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــش زن ــا افزای ــن ب همچنی
روبــرو هســتیم کــه خــود معضلــی جدی اســت. 
دولــت بــه تن هایــی نمی توانــد وارد عرصــه شــود 
و نیازمنــد مشــارکت هدفمنــد مــردم می باشــد. 
ــارکت  ــری و مش ــه پذی ــویق جامع ــه تش ــد ب بای
تشــکیل  بــا  بپردازیــم.  مــردم  محــوری 
ــن امــر محقــق  ــد ای ســازمان های مــردم نهــاد بای
شــود و دولــت در ایــن زمینــه نــگاه امنیتی نــدارد. 
نــگاه مــا حمایــت گرانــه اســت. در ایــن راســتا از 
اســتان ها نظرخواهــی شــد و الیحــه تشــکل های 
ــس فرســتاده  ــه مجل ــه شــده و ب ــاد تهی ــردم نه م
ــا  ــم. ب ــی کنی ــم آن را عملیات ــا بتوانی ــود ت می ش

ــه از  ــده ک ــی ش ــای خوب ــهرداری صحبت ه ش
لحــاظ مکانــی امکاناتــی در اختیــار ســازمان های 
مــردم نهــاد قــرار گیــرد. در مبحــث بهداشــت و 
درمــان نیــز گســترش ســالمت در جامعــه بــرای 
ــا بســیار مهــم می باشــد. در خصــوص ورزش  م
ــی شــده  ــه ورزش هــای همگان ــژه ای ب توجــه وی
ــی  ــج خوب ــی نتای ــث قهرمان ــن در بح و همچنی
بدســت آوردیــم، بــه خصــوص در بخــش ورزش 

معلولیــن. 
چه باید كرد؟

بــر مبنــای تدبیــر و  در دولــت جدیــد کــه 
عقالنیــت شــکل گرفته اســت شــورای اجتماعی 
کشــور ورود کــرده تــا مــا بتوانیــم در برنامــه ششــم 
توســعه کــه مهمترین ســند باال دســت اســت از 5 
ســال آینــده منابــع کشــور را بــه ایــن ســمت آورده 
و سیاســت گــذاری کنیــم و توســعه ای اجتمــاع 

محــور و انســان محــور تنظیــم کنیــم. 
ــی  ــای خوب ــوص گزارش ه ــن خص ــه در ای البت
تهیــه شــده و بــه دولــت، معاونــت کشــور، 
و  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مصلحــت 
نهاد هــای مرتبــط ارســال گردیــده اســت. ایــن اثر 
گــذاری اجتماعــی در ســند بــه عنــوان سیاســت 

می باشــد: محــور   3 دارای  کالن 
1- رشــد متــوازن و متعــادل در تمــام نقــاط 
ــی )  ــر اســاس برنامــه آمایــش ســر زمین کشــور ب
تــوازن و تعــادل منطقــی و عادالنــه بیــن جغرافیــا، 
فضــا و فعالیت هــای انســانی ( بــه ایــن معنــا کــه 
افــراد در مناطــق و شــهر های دور دســت تــر 
احســاس تبعیــض نکننــد و آن هــا احســاس کنند 
ــان  ــات الزم در دسترسش ــات و امکان ــه خدم ک

ــد.  ــرت ندارن ــه مهاج ــاز ب ــد و نی می باش
ــای  ــر مبن 2- بحــث ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی ب
افزایــش اعتمــاد، رضایت، امید، شــادابی و نشــاط 

جامعه. 
3- تســهیل فرآینــد جامعــه پذیــری و انتقــال 
ارزش هــای دینــی و ملــی در بیــن اقشــار مختلــف 
ــمی ــر رس ــمی و غی ــاختار های رس ــردم در س م

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــا ب ــاد م ــی اعتق ــور کل ــه ط ب
هــر فعالیتــی در عرصه هــای گوناگونــی کــه 
ــت  ــک پیوس ــد ی ــت بای ــاع اس ــا اجتم ــط ب مرتب
ــار و تبعــات و  ــی آث اجتماعــی داشــته باشــد یعن
ــبه  ــنجیده و محاس ــروژه س ــی پ ــائل اجتماع مس
شــود. ایــن اهــداف کالن کشــور می باشــد 
کــه آن را دنبــال می کنیــم و البتــه در ایــن زمینــه 
توفیقاتــی حاصــل گردیــده کــه چندیــن بنــد آن 
ــا  ــت و این ه ــی اس ــائل اجتماع ــه مس ــوط ب مرب
ــد  ــه امی ــاال دســت ها می باشــد. ب ــای ب بحث ه
خــدا و بــا مشــارکت مــردم تــالش خواهیــم نمود 
تــا دغدغه هــا و مشــکالت مــردم را بــه حداقــل 
خــود رســانده و بتوانیــم نشــاط و امیــد را بــه مردم 

هدیــه کنیــم. 
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خیلی خوشـحال هسـتم کار اطالع رسانی، آسیب های 
اجتماعی، چرا آسـیب های اجتماعی روز افزون هسـت 
امروز کسـی با مقوله آسـیب های اجتماعـی و اعتیاد در 

رأس آسـیب ها سـت نا آشناست...
در رأس هـرم آسـیب های اجتماعی که اعتیـاد به تبع آن 
قـرار دارد اختـالف خانوادگی، طـالق، طالق عاطفی، 
سرپرسـت،  بـد  کـودکان  سرپرسـت،  بـی  کـودکان 
و  سـرقت  خشـونت،  روی هـا،  کـج  ناهنجاری هـا، 
خودکشـی، فـرار از منزل، ترک تحصیـل، ترک فعالیت 
دو کار بدیحـی اسـت، امـا علرغـم اینکـه همـه اذعـان 
دارنـد کـه در رأس هـرم آسـیب های اجتماعـی، اعتیاد 
قـرار دارد، بنده اعتیاد را رأس هرم نمی دانم، من آسـیب 
بدتـر از اعتیـاد را در رأس هـرم آسـیب های اجتماعـی 
قـرار می دهـم و نـام آن آسـیب را بی تفاوتـی اجتماعی 

گذاشتم. 
گاهی و شـناخت مسـئوالن و   به عنوان مثال با توجه به آ
مردم با آسـیب های مذکور که متأسـفانه کانون خانواده 
را متالشـی کرده اسـت و به طبع متالشـی شدن کانون 
خانواده ها جامعه در سـطح وسـیع آسـیب دیده اسـت، 
امـا چقدر از همت، تاللش، کوشـش و برنامه ریزی ها 
 و حتی گفتمان ها پیرامون مسائل آسیب های اجتماعی 

می چرخد. 
درسـت اسـت کـه هـر از چند گاهـی مسـئولی در ال به 
الی صحبت هایـش اشـاره بـه آسـیب های اجتماعـی 
می کند یا دسـتگاه های به مناسـبت های مختلف مثل 
روزبـزرگ داشـت خانـواده، روز مبـارزه با مـواد مخدر، 
روز جهانـی مبـارزه با ایـدز و ایام های دیگـر برنامه های 
اجـرا می کنند اما این برنامه ها جرقه ای و بیشـتر نمادین 
می باشـد و هیـچ جنبه کاربردی نـدارد. و فقط خالصه 
می شـود در همـان روز و روز هـای بعـد و ایـام بعـد 
گاه سـازی به دسـت  کار هـای فرهنگی پیشـگیری و آ

فراموشـی سـپرده می شود. 
 اگـر بخواهـم یک اشـاره واضح تر کنم کـه بی تفاوتی 
اجتماعـی را بیشـتر توضیـح داده باشـم ایـن اسـت کـه 
امـروز هیچکـس بـا شـنیدن و دیـدن اخبـار مربوطـه به 
آسـیب های اجتماعـی خشـونت ها و سـرقت و خـود 
نمی شـود،  و...متعجـب  طـالق  و  اعتیـاد  و  کشـی 
ایـن  دیـدن  و  شـنیدن  بـا  دیگـر  نمی شـود  ناراحـت 
ناهنجاری هـا مـوی بـر بـدن کسـی سـیخ نمی شـود، 

کسـی انگشت به دندان نمی گیرد، و حتی در و جوامع 
روسـتایی و در محیط هـای کوچکتـر که در سـالیان نه 
چنـدان دور خندیـدن با صدای بلند عیـب و ننگ بود، 
امـروز در ایـن جوامع کوچک هم کسـی عار و ننگش 
نمی آیـد کـه بگوید من معتـادم، فرزندم معتاد هسـت، 
مـن خانـواده ام را طـالق دادم و یا من دچار این آسـیب 
هسـتم. خالصـه اینکـه جامعه ما به سـمت بـی تفاوتی 
شـدیدی نسبت به آسـیب های اجتماعی پیش می رود، 
و بـه شـکلی جامعـه دارد، ناخواسـته بـه ایـن رنج هـا و 
آسـیب ها عـادت می کنـد، کـه ایـن همـان معنـای بی 
تفاوتی اجتماعی می باشـد که بدتـر، حادتر، و مصیبت 
بارتراز خود آسـیب های اجتماعی شـناخته شـده است؛ 
همیـن بـی تفاوتـی روزافـزون باعث شـده اسـت که هر 
روز، بـه جمعیت خدمت گیرنده ی سـازمان بهزیسـتی 
کـه دچـار از هم پاشـیدگی کانـون خانـواده بهران های 

فـردی و اجتماعـی شـدند افزوده شـود. 
 هـر روز بـه تعـداد بیمـاران اعتیـاد کـه در خواسـت 
خدمت هـای مختلـف درمـان حمایت هـای مالـی و 
معیشـت بـرای خانـواده و فرزندانشـان را دارنـد افـزوده 
می شـود و در واقـع بهزیسـتی بـه ماننـد ترمینالـی بـرای 
پاسـخگویی و جمـع آوری آسـیب های جامعـه کـه 
نتیجـه نارسـایی و عملکرد غلط خیلی از دسـتگاه های 
متولـی در زمینه سـالمت اجتماعی خانواده و سـالمت 
جسـمانی کار، اشـتغال، تولیـد، متوالی هسـتند شـده و 
در کنـار ایـن سـیل عظیم درخواسـت کنـده خدمت از 
سازمان بهزیسـتی امکانات سازمان بهزیستی چه از بعد 
نیـروی انسـانی و چـه از بعـد امکانـات مـادی و بودجه 
و اعتبـار کـه پاسـخگوی ایـن همه حجم و مشـکالت 

جامعه باشـد رشـد تناسـب نداشـته اسـت. 
 البتـه سـازمان بهزیسـتی بـا رصـد کـردن تمامـی ایـن 
مسـائل طرح و برنامه و پروزه های فرهنگی، پیشـگیری 
و توانمنـد سـازی های علمـی و حسـاب شـده دارد که 
اگـر امکانـات الزم هـم توسـط دولـت بـه انـدازه کافی 
در اختیـار قـرار بگیـرد، قطعـأ بـه مراتب بهتـر با کیفیت 
تـر از حـال کار خواهـد کرد که البته بـا همین امکانات 
فعلـی به صـورت جهادی به عنـوان تن ها سـازمانی که 
صـورت دائم و مسـتمر در ایـن عرصه فعالیت می کند، 

ادامه خواهـد داد. 
 امـا مطالبـه اصلـی مـا از سـایر دسـتگاه ها و متولیـان 

اجتماعـی کشـور کـه بایـد از بـی تفاوتـی به مسـولیئت 
پذیـری بیـش از پیـش تغییـر روش و نگـرش بدهنـد 
همچنان باقی اسـت، و از رسـانه ها و اصحاب رسـانه و 
تمـام کسـانی که تریبـون در اختیـار دارند، و نسـبت به 
مسـائل فوق و آسـیب ها لی اجتماعی حسـاس هستند، 
می خواهیـم کـه ایـن پرسشـگری را برجسـته تـر ارائـه 
دهنـد، تـا انشا...مسـئولین و آحـاد مـردم حسـاس تر و 
مسـئولیت پذیر نسبت به دجامعه خود و سرنوشت نسل 
نوجوان و جوان که آینده سـازان مملکت هسـتند، باشد 
چـرا کـه مـا اعتقـاد داریـم خیلـی از جوانـان کـه امروز 
دچـار آسـیب اجتماعی شـدند می توانند نیـرو کار آمد 

و مولـد برای کشـور باشـند. 
 اگر بخواهیم به غیر از آسـیب های اجتماعی اشـاره ای 
کنـم بـه نـا کار آمـدی و عملکـرد نامناسـب بعضـی 
بـه رونـد روزافـزون  بایـد اشـاره نمایـم  از دسـتگاه ها 
اثـر تصادفـات در جاده هـا و  بـر  معلویت هایـی کـه 
متولیـان  اگـر  کنـم.  اشـاره  می دهـد،  رخ  خیابان هـا 
فرهنـگ راهنمایـی و رانندگـی خـوب کار نکننـد و 
یـا اگـر متولیـان راه و شهرسـازی جاده هـای مناسـبی 
احـداث نکننـد و یا خـودرو سـازان خودرو هـای دارای 
اسـتاندار های ایمنـی الزم نسـازند، نتیجـه اش، تعـداد 
بـاالی مصدومـان و معلولیـن جسـمی، حرکتـی، ضایع 
نخاعـی و ضربه هـای مغزی و چـه تعـداد خانواده های 
می شـوند  سرپرسـت  بـی  تصادفـات  نتیجـه  در  کـه 
می گـردد و مجددأ میبینیم که برای پاسـخگویی به این 
تعـداد معلولیـن و بی سرپرسـتان جا مانـده از تصادفات 

بـاز بـر میگردد بـه سـازمان بهزیسـتی...
رسـانه ها کمـک کننـد کـه بهزیسـتی امـروز بـه علت 
چرخه معیـوب عملکردی خیلـی از دسـتگاه ها مواجه 
گردیـده بـا سـیل عظیم پاسـخگویی و خدمت رسـانی 
در زمینـه درمـان و مبـارزه بـا آسـیب های اجتماعـی 
و خدمـات حمایتـی و توانبخشـی بـه آسـیب دیـدگان 
اجتماعـی کـه دولـت بـا این نگاه به سـازمان بهزیسـتی 
بایـد توجـه بیشـتری بـه بهبـودی و کمـی امکانـات از 
جملـه نیـروی انسـانی و بودجـه و اعتبـار اسـت داشـته 
باشـد کـه امیـدوار هسـتیم کـه این امـر در دولـت تدبیر 
و امیـد آقـای دکتر روحانی و درسـایه رهنمود های رهبر 
معظـم انقـالب که همیشـه توجـه ویزه بـه اقشـار پایین 

دست جامعه دارند محقق گردد.  

بی تفاوتی اجتماعی در رأس هرم آسیب های اجتماعی
حمید آزرمی مدیر بهزیستی شیراز
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هركسی می توانست در این مسابقه شركت كند
سـمانه زندی متولد سـال ۶7 در شـیراز اسـت. در دانشـگاه اصفهان طراحی صنعتی 
خوانـده و در حـال حاضـر در یـک شـرکت صنعتی مشـغول بـه کار اسـت. از روی 
عالقـه بـا بچه هـا سـروکله می زنـد و به آن هـا زبان انگلیسـی درس می دهد. سـمانه 
می گویـد شـرکت در مسـابقه اصـال کار سـخت و پیچیـده ای نبـود و ایـن مسـابقه 
هـم مثـل دیگر فسـتیوال  های دیگر؛ هرکسـی می توانسـت در آن شـرکت کنـد. وی 
می گویـد: »مـن از طریـق یکـی از دوسـتانم بـا ایـن مسـابقه آشـنا شـدم و در ثبـت 
نـام اینترنتـی مسـابقه شـرکت کنم. سـال قبل هم شـرکت کـردم اما به فینال نرسـیدم 
و خانـم »معصومـه ابراهیمـی« از اصفهـان توانسـت بـه مرحله پایانی برسـد. امسـال 
هـم مـن توانسـتم بـه ایـن مرحلـه برسـم و راهـی اندونـزی شـدم. « طبـق گفته های 

زنـد داوری های این مسـابقه در مرحلـه اول کامال اینترنتی 
بوده و براسـاس سـوابق تحصیلی، فعالیت هـای اجتماعی، 
عکـس و ویدئـوی ارسـالی توسـط شـرکت کننـده انجـام 
گرفـت. در فیلم ارسـالی شـرکت کننـده باید از خانـواده، 
محـل زندگـی و نحوه قرآن خواندنش فیلـم بگیرد. رعایت 
حجـاب اسـالمی نیـز در ایـن فیلـم واجـب اسـت. ایـن 
مسـابقه محدودیت سـنی هم دارد و فقط دختران بین 18 تا 
۲7 سـال می توانند در آن شـرکت کنند. همچنین شـرکت 
کننـده بایـد یـک عکـس چهـره و یـک عکـس تمـام قد 
نیز برای مسـابقه بفرسـتد که عمومی منتشـر نخواهد شـد. 

همه فضای مسابقه مطابق با فرهنگ ما نیست
شـرکت کنندگان این مسـابقه هیچ هزینه ای را پرداخت نکردند و در کل شـرکت در 
ایـن مسـابقه برایشـان کامـال رایگان تمام شـده اسـت. زندی می گوید همـه مخارج 
از جملـه بلیـط، ویزا و دیگر امکانات به عهده اسپانسـر مسـابقه بوده اسـت. در دوره 
پایانـی نیـز ۲5 نفر انتخاب شـدند و تمام بلیط ها برایشـان صادر شـد. ویـزا نیز بعد از 

پـرواز و هنگام رسـیدن دختران بـه اندونزی به آن ها داده شـد. 
سـمانه درباره نحوه برگزاری مسـابقه نظراتی هم دارد او معتقد اسـت که همه فضای 
مسـابقه مـورد قبـول جامعه مـا نیسـت. »در کل دنیا دین بـا بخشـی از فرهنگ مردم 
جامعـه ترکیـب می شـود. ترکیبـی از عـرف، دیـن و رسـم و رسـومات آن جامعـه و 
ممکـن اسـت فضـای حاکـم بر آنجا نیز بـا فضای جامعه ما مطابقت نداشـته باشـد. 
ترجیـح  مذهبی هـا  خصـوص  بـه  ایرانـی  دختـران  مثـال 
می دهنـد سـاده تـر لبـاس بپوشـند امـا در اندونـزی ایـن 
موضـوع برعکـس اسـت کسـی کـه حجـاب دارد بیشـتر 
لباس هـای پـر زرق و بـرق می پوشـد بـه طـوری که شـاید 
مـا ایرانی هـا این پوشـش را نپسـندیم. پوشـش مسـابقه هم 
همینطور اسـت بیشـتر تاکید روی متانت و نجابت اسـت. 

»
اسپانسر ها برند های مد و لوازم آرایش بودند!

در عکس هـای منتشـر شـده از ایـن فسـتیوال تصاویـری 
دارد  آرایـش شـدن شـرکت کننـدگان وجـود  از صحنـه 

ناگفته  های دختر شايسته از پشت  پرده مسابقات

عطیه همتی: سمانه زندی، دختری که به یکباره بر سر زبان ها افتاد و به اسم » دختر شایسته ایران« در مسابقات جهانی دختران مسلمان اندونزی مشهور شد تا 
همه کنجکاو شوند که این دختر ایرانی در این مسابقه چه کار می کند؟ همه چیز از خبر یک مسابقه با عنوان »دختران مسلمان« در اندونزی شروع شد. مسابقه ای 
که از آن عکس های پر زرق و برقی از دختران مسلمان با پوشش های رنگارنگ منتشر شد و خیلی زود مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفت به خصوص 
اینکه یکی از فینالیست های این مسابقات دختری ایرانی بود که با ژست ها و لباس های مختلف در میان عکس ها حضور داشت تا حساسیت ها روی این مسابقه و 
هویت این دختر ایرانی بیشتر شود و این سواالت به وجود بیاید که در این مسابقه چه می گذرد و این دختر ایرانی کیست و چطور در چنین رویدادی شرکت کرده 
است؟ بعد از پیگیری ها و فرستادن چندین پیام منتظر شدیم »سمانه زندی« از مسابقات برگردد تا با او بیشتر درباره خودش و این مسابقه حرف بزنیم. خانم زندی 

که تازه به ایران بازگشته است با ما گفتگو کرد:

مقـدمـه
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کـه زنـدی در ایـن بـاره حرف هـای جالبـی می زنـد. » اسپانسـر های مسـابقه 
از شـرکت های مـد و لـوازم آرایشـی بودنـد پـس طبیعـی اسـت کـه تاکیـد 
بیشـتری روی آرایـش دختـران شـود. همچنیـن انتخـاب لباس هـا نیـز خیلـی 
دسـت خودمـان نبـود. مثـال در سـایز مـن سـه لبـاس وجـود داشـت کـه مـن 
فقـط می توانسـتم بیـن آن ها انتخـاب کنم. خـود من خیلی سـبک لباس  ها و 
حجـم آرایش هـا و بعضی سـبک های رفتـاری را نمی پسـندیدم امـا روز های 
اول دسـت خودمـان نبـود ولـی در روز هـای بعـد بـه خاطـر مخالفـت چندنفر 
دیگـر مقـداری آرایش هـا تغییـر کـرد. مـن بـه خاطـر نشـان دادن زیبایـی در 
ایـن مسـابقه شـرکت نکـرده بودم بـه همین خاطر بـا بعضـی از کار ها مخالف 
بـودم و بعد هـا اعتراضـم را بـه گریمـور اعالم کـردم. « مـالک انتخاب ها به 
گفتـه زنـدی زیبایـی چهـره نبـوده و می گویـد کـه در تلویزیـون خودمـان هم 
اگـر بخواهنـد مجـری و یـا بازیگـری را انتخاب کننـد برایش شـرایط خاصی 
را از نظـر ظاهـری در نظـر می گیرنـد و تاثیرگـذاری چهـره در انتخـاب افـراد 
در مسـابقه موثـر بـوده اسـت امـا اینطـور نبـوده کـه مـالک اصلـی انتخـاب 
افـراد باشـد. در ایـن مسـابقات چندیـن مدل مسـلمان هـم حضور داشـتند که 
بـه دختر هـا یـاد می دادنـد کـه چطـور روی سـن راه برونـد. »مدل هـا تاکیـد 
می کردنـد کـه راه رفتـن دختر هـا باید بـا بقیه مدلینگ ها تفاوت داشـته باشـد 

چـون آن ها مسـلمانند. «
 سـمانه می گویـد در ایـن مسـابقات چیز های دیـده که با فرهنگ اسـالمی ما 
مغایـرت دارد. »در اندونـزی جا هایـی وجـود دارد کـه موزیـک می گذارند و 
آواز می خواننـد و از مـا هم توقع داشـتند که آواز بخوانیـم. این بخش جزئی از 
مسـابقه نبـود و کامـال تفریحـی بود ولـی برای مـن و چند نفر دیگر از شـرکت 
کننـدگان خیلـی جـا افتـاده نبـود کـه بخواهیـم چنیـن کاری کنیم ولـی برای 

دختـران اندونزیایـی و در کل شـرق آسـیا این موضوع عـادی بود. 
یـا عکاسـی کـه اسپانسـر برای مـا فرسـتاده بود آقـا بود. ایـن آقا قبال مسـیحی 
بـود امـا مسـلمان شـده بـود ولی مـن نمی پسـندیدم کـه عکس ها یـم را یک 
آقـا بگیـرد و بـه همیـن خاطر عـکاس من یـک خانم انتخاب شـد. اما ژسـت 
و پـز داخـل عکس هـا همگـی دسـت خـودم بـود. در کل ایـن عکس هـا را 
نمی پسـندیدم و این در معرض نمایش بودن را دوسـت نداشـتم چون دردسـر 

زیـاد دارد. «
من نماینده مردم ایران نبودم

سـمانه معتقـد اسـت که او نماینـده ایران نبـوده و صرفـا یک ایرانی اسـت که 
در ایـن مسـابقه شـرکت کرده اما رسـانه ها به این موضـوع دامن زدنـد و وی را 
نماینـده ایـران معرفـی کردنـد. »من نماینـده هیچ کـس در این مسـابقه نبودم 
اگـر قـرار بـود نماینده ایران باشـم باید همـه مردم ایـران در یـک رای گیری به 
مـن رای می دادنـد و مـن انتخـاب می شـدم تا نماینـده ایران شـوم اما من فقط 

یـک دختـر ایرانـی بودم که در این مسـابقه شـرکت کرده اسـت. «
نماز شب و منجوق دوزی اصا ماک نبود

خبـر حضـور سـمانه زنـدی در این مسـابقات ابتدا توسـط رسـانه های فارسـی 
زبـان خارجـی بـا عنـوان »نماینـده دختـر شایسـته ایـران همـراه بـا حواشـی 
مسـابقات« منتشـر شـد. امـا او معتقـد اسـت بیشـتر ایـن اخبـار واقعی نیسـت 
چـون ایـن رسـانه ها هیـچ نماینـده ای در این فسـتیوال نداشـتند. »مـن قبال در 
راسـت یـا دروغ بـودن ایـن رسـانه ها شـک داشـتم امـا االن مطمئـن شـدم که 
راسـت نمی نویسـند. مثال در این رسـانه ها نوشتند که مسـابقه »انتخاب دختر 
شایسـته مسـلمان« در صورتـی کـه ترجمـه انگلیسـی آن اصـال کلمه شایسـته 
نـدارد همچنیـن در رسـانه ها نوشـته شـد کـه دختر هـا بایـد نیمه هـای شـب 
بیـدار شـوند و نماز شـب بخوانند اما اصـال چنین چیزی وجود نداشـت و این 
موضـوع کامـال اختیـاری بـود و از همه خنـده دارتـر اینکه یکـی از مالک ها 
را منجـوق دوزی دختر هـا عنـوان کردنـد و یـک سـری عکس منتشـر کردند 
امـا اصـال اینطـور نبـود. ما بـرای بازدید بـه یکـی از کارگاه های صنایع دسـتی 
اندونـزی رفتیـم کـه در آنجا پارچه های دسـت دوز گرانقیمتی تولید می شـد. 
بعـد از بازدیـد بـه مـا گفتند دوسـت دارید دوخت ایـن پارچه ها را یـاد بگیرید 

و بعـد دوخـت آن را بـه مـا آمـوزش دادند. «
یکی از دختر ها خواننده بود!

جایـزه نفـر اول ایـن مسـابقه حـدود 40 میلیـون تومان پـول نقد، سـاعت طال، 
سـفر حج و بورسـیه تحصیلی دانشـگاه بود این جایزه برای بسـیاری از دختران 
شـرکت کننده وسوسـه کننده بود. اما سـمانه می گوید در این مسـابقه شرکت 
کـرده تـا فقط تجربه متفاوتی داشـته باشـد و یک چیز هایی یـاد بگیرد نه اینکه 
ثابـت کنـد کـه از بقیـه برتـر اسـت. در نهایت فاطیمـا از تونس توانسـت برنده 
ایـن مسـابقه شـود. »فاطیمـا از نظـر دانـش و از نظر تحصیلی در سـطح خیلی 
باالیی قرار داشـت. او درک درسـتی از مسـائل و باور های اعتقادی اش داشت 
و خیلـی خـوب می توانسـت از اعتقاداتـش دفاع کند. همچنین فاطیما به سـه 
زبان عربی، انگلیسـی و فرانسـوی مسلط بود و شـخصیت تاثیرگذاری داشت. 

سـمانه در این مسـابقات عنـوان )most inspiring( را کسـب کـرد. خودش می گوید 
کـه ایـن عبارت ترجمه فارسـی نـدارد ولی می تـوان آن را به معنی الهام بخـش ترین دختر 
جمـع ترجمـه کرد. »این مسـابقه عنوان های مختلفی داشـت که من موفق بـه دریافت این 
عنـوان شـدم. یکـی دیگـر از دختر هـا که از اندونـزی بود خواننـده بود و بـه خاطر صدای 
خوبی که در آواز خواندن داشـت لقب با اسـتعدادترین فرد مسـابقه را کسـب کرد. یکی 

دیگـر هم بـه خاطر قرائت خـوب قرآن جایـزه گرفت. «
بیشتر آدم »معنوی« هستم

معیار هـای انتخـاب ایـن مسـابقه بـرای خـود زنـدی هـم خیلـی واضـح نیسـت و وقتـی از 
وی دربـاره اعتقـادات مذهبـی و فعالیت هـای اجتماعـی اش می پرسـیم ایـن گونـه پاسـخ 
می دهـد: »مـن آدم معنـوی هسـتم. مـن در رشـته حفـظ و قرائت قـرآن در زمـان کودکی و 
نوجوانی مقام ها یی دارم اما بعد ها بیشـتر به تفسـیر قرآن روی آوردم. « زندی در رسـانه های 
اجتماعـی نیز فعالیت می کنـد او درباره فعالیت ها یش در شـبکه های اجتماعی می گوید: 
»داور هـای مسـابقه هـم فعالیت ها و پسـت ها و عکس های من در شـبکه های اجتماعی را 
حتمـا دیـده انـد و بـا علم بـه آن ها مـرا انتخاب کردنـد حاال اینکه معیـار آن ها چه بـوده من 
نمی دانـم امـا واقعیـت این اسـت کـه من خـودم، خـودم را انتخاب نکـردم. به نظـر من هم 
آن هـا آدم هـای بدی نیسـتند و افکار بدی در ذهنشـان ندارند اما اینکه چطـور یک هدف را 
بـه واقعیت تبدیل کنی کار بسـیار سـختی اسـت که خوب خـود من هم ایراداتـی را به نحوه 
برگـزاری مسـابقه دارم امـا می توان گفت برداشـت آن ها از اسـالم متفاوت اسـت. در همان 
اندونزی پزشـکی که از من تسـت روانشناسـی گرفت به محض شـنیدن صدای اذان سـریع 
بلنـد شـد و بـه مـن گفت اگر می خواهیـد نماز بخوانید مـن در اتاقـم چادرنمـاز دارم. « این 
سـفر سـمانه را حسابی مشهور کرد شهرتی که برایش دردسرساز شده اسـت. اما او از کارش 

پشـیمان نیسـت و می گوید به تجربه اش مـی ارزد. 
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نـگاه ویـژه بهزیسـتی و مسـئوالن بـه معلـوالن 
چگونـه اسـت

معلولیـت بـه مثابه یـک محدودیـت، پدیده  ای اسـت 
اجتماعـی و بخـش جداناپذیـر از زندگـی بشـری. بـه 
گونـه  ای کـه هـر انسـانی در طـول حیـات خـود بـه 
علـل مختلـف مثل بیمـاری و حوادث، یا با رسـیدن به 
دوران سـالمندی آن را تجربـه می کند. از سـوی دیگر 
پیشـرفت علـم و فـن آوری و ارتقـاء سـطح بهداشـت، 
موجـب افزایش امید به زندگـی و فراوانی این جمعیت 
شـده اسـت و در نتیجـه ایـن مهـم مـا را بـه ضـرورت 
توجه جدی به این سـرمایه  های عظیم انسـانی هدایت 
می کنـد تـا از قابلیت  هـای زیـاد ایـن افـراد در اجـرای 

برنامـه   های توسـعه کشـور اسـتفاده کنیم. 
مناسب سازی محیط  های شهری

نظـر به ضرورت تحقق حقوق معلولین و سـالمندان به 
عنوان بخش قابل توجهی از اقشـار جامعه، در راسـتای 
بهره منـدی از حـق ورود و بهره بـرداری از منابـع جامعه 
همچـون سـایر شـهروندان وایجـاد فرصت  هـای برابـر 
سـایر افـراد بـرای دسترسـی بـه محیط  هـای فیزیکـی، 
اطالعـات و ارتباطـات، سـتاد هماهنگـی و پی گیـری 
مناسب سـازی کشـور به موجب مـاده۲ قانون حمایت 

از حقـوق معلـوالن و آئین نامـه اجرایـی آن در تـالش 
اسـت کـه شـرایطی را فراهـم کنـد تـا موانع مشـارکت 
معلـوالن مرتفـع شـده و بتوانند همچون سـایر افـراد در 
جامعـه زندگـی کنند. تحقق این امر از طریق سیاسـت 
گـذاری، برنامه ریزی، نظارت و جلب مشـارکت همه 
دسـتگاه  ها اعـم از دولتـی و غیردولتـی امـکان پذیـر 

خواهد شـد. 
در ایـن راسـتا افدامـات زیـادی انجـام شـده کـه البتـه 
ایـن اقدامـات در برابـر حجـم کار هـای باقـی مانـده 
پاسـخگوی نیـاز معلولیـن نیسـت. بـه همیـن دلیـل به 
منظور تحقق هرچه بیشـتر اهداف مناسـب سـازی که 
منجر به حضور معلولین در سـطح شهر و فعالیت های 
اجتماعـی آن ها می شـود، سـتاد های مناسـب سـازی 
در  و  برگـزار  منظـم  صـورت  بـه  تهـران  شـهرداری 
ایـن جلسـات موضوعـات مناسـب سـازی در سـطح 
شـهرداری های تهـران بـا جدیـت پیگیـری می شـود. 
در ایـن خصوص سـازمان بهزیسـتی همـکاری الزم را 
بـا این سـتاد در پیشـبرد اهداف مناسـب سـازی دارد و 
امیدواریـم ارگان هـای مرتبـط بـه ویـژه شـهرداری، در 
جهـت اجـرا بـه ویـژه نظـارت بر اجرا مناسـب سـازی 
در سـطح اسـتان تهران، اقدامات موثـری انجام دهند. 

مبنای سـاخت و ساز برای معلولین باید چگونه 
باشد

اصـالح محیـط و تـدارك وسـایل حمـل و نقـل بایـد 
بـه گونـه ای باشـد که افـراد معلول قـادر باشـند آزادانه 
و بـدون خطـر در محیـط پیرامون خـود اعـم از اماکن 
بیـن شـهری و  معابـر، محیـط شـهری و  عمومـی، 
سـاختمان های عمومـی حرکت کنند و از تسـهیالت 
محیطـی، اجتماعـی فرهنگـی و اقتصـادی بـا حفـظ 
اسـتقالل فـردی و رعایـت شـان و منزلت انسـانی بهره 

شـوند.  مند 
مدیریـت شـهری بـرای معلـوالن چـه كار كرده 

است؟
بـا توجـه به مـاده ۲ قانـون حمایـت از حقـوق معلولین 
و آئیـن نامـه اجرایـی مربـوط بـه آن، جلسـات منظـم 
سـتاد مناسـب سـازی اسـتان و جلسـات متناظر آن در 
شهرسـتان ها به منظور رسـیدگی به این مهـم و اجرایی 
کردن مصوبات آن در حال انجام است. مضاف براین 
جلسـات هماهنگـی، شـنبه ها در دفتـر فنـی عمرانـی 
اسـتانداری بـا حضـور مدیـر گـروه فنی شهرسـازی و 
معماری، راه و سـاختمان و سـایر کارشناسـان ذیربط و 

بـا حضـور دسـتگاه های اجرایـی برگزار می شـود. 

معلوالن و چالش مناسب سازی معابر شهری
جايگاه واقعی معلوالن کجاست؟

مناسب سازی محیط و معابر شهری، اشتغال، مسکن و...از جمله مشکالتی است که معلوالن با آن روبرو هستند. در همین راستا 
بهزیستی اقداماتی انجام داده است اما باز هم پاسخگوی تمامی نیاز های آنان نیست. به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو دهه از 
مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولین در روز ۱۲ آذر)سوم دسامبر( توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف تعمیم شناخت 
جوامع و اقشار مردم از نیاز ها و فعالیت  های معلولین و نیز آشنا شدن خود معلولین نسبت به حقوق مادی و معنوی شان و راهکار برای 
رفع موانع و آسیب ها، باز هم شاهد مشکالت عدیده برای معلولین هستیم. دغدغه ای بزرگ به نام حمل و نقل که هنوز به قوت خود 
باقی است و با تکرار روزانه آن تبدیل به چالشی بزرگ در کنار مشکل اشتغال برای این افراد شده است. در خصوص نبود خیابان های 
استاندارد و فضا های مناسب برای تردد معلوالن، با پرویز زارعی مدیر کل بهزیستی شهرستان های استان تهران گفتگو کرده ایم. 

مقـدمـه
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چك لیسـت ها یی تهیه وجلسـات آموزشـی الزم با دعوت از اسـاتید فن برگزار شـده 
اسـت. همـه اماکن سـطح اسـتان به گونـه ای مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفته اند 
بـه عنوان مثال جلسـات متعددی بـا مترو )بهره بردار و سـازنده( در خصوص مناسـب 
سـازی ایسـتگا  ها منعقد شـده و به صورت پایلوت در 5 ایسـتگاه بهارستان، شهر ری، 

میرداماد، دروازه دولت و صادقیه مناسـب سـازی شـروع شـده است. 
چه كسی یا ارگانی باید جوابگوی این اشکاالت باشد؟

بـا اسـتناد بـه مـاده ۲ قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلولیـن؛ تمامـی وزارتخانه ها، 
سـازمان  ها و مؤسسـات و شرکت  های دولتی، نهاد های عمومی و انقالبی موظفند در 
طراحـی، تولیـد و احداث سـاختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسـایل خدماتی به 
نحـوی عمـل کنند که امکان دسترسـی و بهره منـدی از آن  ها بـرای معلوالن همچون 
افراد عادی فراهم شـود و به اسـتناد بند 8 آئین نامه اجرایی سـتاد هماهنگی و پیگیری 
مناسـب سـازی کشوری و سـتاد های متناظر استانی و شهرسـتانی به منظور پی گیری 
و ایجاد هماهنگی الزم برای مناسـب سـازی تشـکیل شده اسـت تا به روند اجرای این 
مهم و الزام دسـتگاه  ها در بحث انجام مناسـب سـازی نظارت داشـته باشـند. نظارت 

به اجرا و تهیه گزارش و ارسـال آن به سـتاد، بر عهده سـازمان بهزیسـتی اسـت. 
آموزش، اشتغال و معیشت معلولین

در ایـن مـورد کار هـای بسـاری انجام شـده کـه چند نمونـه از این فعالیت هـا عبارتند 
ار برگزاری کمیسـیون های تشـخیص نوع و شـدت معلولیت براساس طبقه بندی بین 
المللی )ICF(، اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)CBR(، شناسایی معلولین در 
مناطق محروم و روسـتایی کشـور در راسـتای ارائه خدمات و توانمندسـازی با استفاده 
از ظرفیت هـای جامعـه محلـی، پرداخـت حق پرسـتاری بـه معلولین ضایعـه نخاعی، 
پرداخـت کمـک هزینه ایاب و ذهاب، مناسـب سـازی مسـکن و خـودر، هماهنگی 
در اختصـاص پـالک ویـژه خـودرو، ارائه خدمـات آموزشـی و توانبخشـی، برگزاری 
جشـنواره های فرهنگـی هنری و دوره های آموزشـی هنر درمانـی، کمک به کودکان 
ناشـنوای نیازمنـد بـه کاشـت حلـزون، تامیـن و واگـذاری وسـایل کمک توانبخشـی 
معلـوالن جسـمی حرکتـی و افـراد دارای اختـالالت شـنوایی وبینایـی، ارائـه خدمات 
توانبخشـی مراقبتـی به معلـوالن ذهنی، جسـمی حرکتی، سـالمندان و بیمـاران روانی 
مزمـن در مراکـز شـبانه روزی، ارائه خدمات توانبخشـی به معلوالن ذهنی، جسـمی و 
حرکتـی، سـالمندان و بیمـاران روانی مزمن در منزل، ارائه کمـک هزینه نگهداری در 
منزل به صورت مسـتمری به معلوالن ذهنی، جسـمی و حرکتی، سـالمندان و بیماران 

روانـی مزمـن و ارائه خدمات بسـیار دیگر. 
آمار دقیق معلوالن

در حال حاضر ۲39 مرکز توانبخشـی در سـطح اسـتان تهران فعال اسـت. با این تعداد 
مرکـز، 1۲0 هزار و ۲84 پرونده توانبخشـی در اسـتان تهـران وجود دارد، کـه 47 هزار و 
54۶ پرونـده جسـمی، 9 هـزار و 355 پرونـده بینایی، ۲0 هزار و 7 پرونده شـنوایی، 34 
هـزار و 54۶ پرونـده ذهنـی، 7 هـزار و ۶9 پرونـده روانـی مزمـن و هـزار و 740 پرونده 
صوت و گفتار هستند. همچنین 43 هزار و ۶90 نفر از بهزیستی استان تهران، حقوق 
ماهیانـه بـه صورت مسـتمری دریافت می کننـد. 8 هـزار و 309 دانش آمـوز به همراه 
یـک هـزار و 948 دانشـجوی توانخـواه کمك هزینـه تحصیلی دریافت می کننـد. از 

تعـداد معلولیـن ذکـر شـده، 15 هـزار و 83۶ نفر از خدمات بهره مند می شـوند. 
همـه ایـن خدمـات از طریـق دولـت و وزارت مطبوع، در راسـتای ایجـاد فرصت  های 

برابـر و تحقـق عدالت اسـالمی انجام می شـود. 
دغدغه های اصلی معلولین چیست؟

جدا از مشـکالت موجود، دغدغه اصلی اشـتغال اسـت و دیگری مسـکن. در سـال 
9۲ توانسـتیم 315۲ موقعیـت شـغلی ایجـاد کنیم. در خصوص مسـکن نیـز، تا کنون 
بـرای ۲۲7 واحد پروانه سـاخت صادر شـده و تعـداد ۲44۶ واحد به مددجویان جامعه 
هـدف واگـذار شـده اسـت و بقیه واحد هـا در مرحله نـازک کاریف سـفت کاری و 

پی ریزی اسـت. 

دستاورد خواجه نصیریها؛
ساخت پايی برای دويدن معلوالن

یک دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر موفق به ساخت پای مصنوعی شد که 
معلوالن می توانند با استفاده از آن در المپیک معلولین شرکت کنند. 

هادی نوروزیان - مجری طرح پروتز پای مصنوعی کربنی در گفتگو با مهر 
گفت: پروتز پای مصنوعی ساخته شده از جنس کربن است و ما توانستیم برای 

اولین بار این پروتز را برای دویدن معلوالن در ایران بسازیم. 
وی با اشــاره به اینکه این پروتز ۲0 ســال پیش در دیگر کشور ها ساخته شده 
است، افزود: پروتز پای مصنوعی برای راه رفتن از کشور های دیگر با قیمتی 
بالغ بر ۲0 میلیون تومان وارد کشــور می شــده که با تولید این پروتز در کشور 
می توان از صرفه جویی ارزی باالیی بهره برد. نوروزیان با بیان اینکه این پا ها 
برای اولین بار در ایران ســاخته شــده اســت، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
نماینده ای در رشــته المپیک معلولین در ایران نداریم، به همین دلیل به فکر 
ساخت این پروتز شدیم. وی عنوان کرد: در سال گذشته موفق به ساخت این 
پروتز برای راه رفتن شدیم که اکنون با اضافه کردن قابلیت ها یی می توان از این 

پروتز برای دویدن استفاده کرد. 
نوروزیان خاطرنشان کرد: نمونه آزمایشی این دستگاه بالغ بر دو میلیون تومان 
ســاخته شده که برآورد شده، با تولید انبوه، این قیمت حداقل ۶برابر کمتر از 
ساخت آزمایشگاهی آن شــود. وی با اشاره به اینکه برای تولید این پروتز در 
کشور نیاز به حمایت ها یی داریم، اذعان داشت: تست های این پروتز مطابق 

مقاالت خارجی و اصولی پیش رفته است 
که می توان گفت عملکــرد این پروتز 90 
درصد همانند نمونه های خارجی است. 
نوروزیان گفت: این پروژه در قالب پروژه 
کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر 
با همکاری پروفسورمحمدرضا خلیلی طی 

سه سال صورت گرفته است. 

كمیته بین المللی پارالمپیک اعام كرد:
پيام زهرا نعمتی در ميان 10 جمله برتر

 سال 2014
پیـام زهـرا نعمتـی به معلـوالن جهان "هرگز تسـلیم معلولیـت خود نشـوید" در 
سـازمان ملـل بـه عنوان یکی از 10 جملـه انگیزه دهنده برتر سـال ۲014 از طرف 

کمیته بین المللـی پارالمپیك )IPC( انتخاب شـد. 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، جمله زهـرا نعمتی بانـوی کماندار معلـول ایرانی 
"هرگـز تسـلیم معلولیت خود نشـوید" و "معتقـدم در تمام دنیـا ورزش یکی از 
بهتریـن روش  هـای توانمندسـازی معلوالن اسـت" به عنـوان یکـی از 10 جمله 
انگیـزه  دهنـده برتر سـال ۲014 از سـوی کمیتـه بین المللی پارالمپیـك انتخاب 
شـد. یکـی از بزرگ تریـن رویداد هـای سـال ۲014، حضـور زهـرا نعمتـی 
در سـازمان ملـل و مخاطـب قـرار دادن پنـل ایـن سـازمان بـه عنـوان یـک زن 
کماندارمعلـول ایرانـی اسـت؛ پنلی کـه به ورزش برای توسـعه و توانمندسـازی 

معلـوالن از طریـق ورزش، مربـوط اسـت. 
زهـرا نعمتـی کـه در بازی  هـای پارالمپیـک لنـدن به دلیل کسـب اولین نشـان 
طـالی یـک بانـوی ایرانـی از رقابت هایـی در سـطح المپیـک و پارالمپیـک، 
تاریخ سـاز شـد، در سـازمان ملل از برداشـتن موانعی سـخن گفت که از طریق 
ورزش امکانپذیـر اسـت و از افـراد دارای معلولیـت خواسـت تا اهدافشـان را در 
زندگـی ر هـا نکننـد. وی در بخشـی از صبحت هایش گفت که معتقد اسـت 
ورزش از بهتریـن راه  هـای توانمندسـازی افراد دارای معلولیت در سـطح جهان 

اسـت و امیـد دارد تـا سـال ۲030 همـه معلـوالن 
دارای شـغلی مناسـب و امنیـت باشـند. نعمتـی 
آرزو کـرده اسـت که همه شـهر های جهـان برای 
معلوالن مناسب سـازی شـوند و از اینکـه تعدادی 
از افـراد دارای معلولیـت خودشـان را بـه خاطـر 
معلولیت در خانه حبس کرده و منزوی شـده اند، 
ابـراز تاسـف کـرد و گفـت کـه معتقـد اسـت در 
زندگـی تن ها یک شـانس به مـا داده شـده و باید 

از آن بـه بهتریـن شـکل ممکن اسـتفاده کرد. 
او در پایـان گفـت برای تمام افـراد دارای معلولیت 
جهـان یـک پیـام دارم: "هرگـز تسـلیم معلولیـت 

نشوید"
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هـزينـه ۲۰ ميليونـی خواستـگــاری تا عـروسـی

جزئيات يک دامادی!
گــزارش میدانی از بــازار عرضه کننــدگان خدمات 
عروسی نشــان می دهد یک مرد جوان برای برگزاری 
مراسم خواستگاری تا عروسی حدود 1۶ تا ۲0 میلیون 
تومان باید هزینه کند رقمی که برای قشــرمرفه به ۶0 

میلیون هم می رسد. 
مبارکه مبارکه...و آغاز مراســم عروســی، شــاباش، 
هدیه ها، فیلمبرداری، میوه و شیرینی، برنامه های شاد 
و شام و بعد خداحافظی با میهمانان و ماشین عروس 
کــه خیابان ها را طی می کند تا عــروس و داماد را به 
مقصد یا همان خانه بخت برساند. اما این تمام ماجرا 
نیست. واقعا یک جوان )مرد( باید چه مسیر و مبلغی را 

صرف کند تا بتواند وارد خانه بخت شود؟
خبرنــگار مهر طــی گــزارش میدانــی از تاالر های 

عروســی، گل فروشــی ها، کرایه خودرو، شــیرینی 
فروشــی ها، لوازم آرایشی، و آرایشــگاه ها میانگین 
هزینه های ازدواج و مراســم عروســی را برای صرفا 

مردان جوان )قشر متوسط جامعه( را مرور می کند. 
گام اول: خواســتگاری و بله برون )حداقل به 

صورت میانگین یک میلیون تومان(
بر اســاس این گزارش، در مراســم خواستگاری مرد 
جوان ابتدا باید لباس مناسب داشته باشد که اگر قبال 
چنین لباسی را نداشته میانگین باید حدود ۲00 تا 350 
هزار تومان )پیراهن، کت و شــلوار، کفش کمربند 
و غیره( خرید داشــته باشــد. غیر از لباس تهیه یک 
دســته گل با مبلغ 40 تا 150 هزار تومان هم بخشی از 

هزینه های خواستگاری محسوب می شود. 

البته اگر کار به »نشــون«)معموال حلقه کوچکی از 
طال که به عروس می دهند( برســد حلقه هم بخشی 
از کار اســت که قیمــت یک حلقه حــدود 150 تا 
یک میلیون تومان که البته برای قشــر مرفه و پردرآمد 
تا ســقف 5 میلیون تومان هم هزینه می شود. غیر از 
آن شیرینی هم جزو مرسومات خواستگاری است که 

قیمت آن حدود ۲5 تا ۶0 هزار تومان است. 
در مراسم خواستگاری که از قبل صحبت ها شده 
اســت )بله برون( یک ســری هدایا از سوی داماد 
به عروس هدیه می شود که چادر، روسری، قرآن، 
کله قند، شــاخه نبات و پارچه می تواند باشــد که 
قیمت آن حــدودا ۲00 تا 400 هــزار تومان برآورد 
می شــود. )میانگین مبلغ برای خواســتگاری و بله 

یـک مـدرس دانشـگاه، دوران دانشـجویی را بـه علت 
قـرار گرفتن در شـور عاطفی بهترین دوره بـرای ازدواج 

دانست. 
 »مجتبـی حسـینی« انگیزه هـای اقـدام بـه ازدواج را 
یافتـن همـدل و همزبان، اسـتقالل خواهی، بالتکلیفی 
و بـه دنبـال سروسـامان گرفتـن، تامیـن غرایـز، تمکیـن 
حکـم دین، عاشـق شـدن، توصیه های مکـرر دیگران، 
واسـطه  کیفـی،  و  مکانـی  خونـی،  مجاورت هـای 
ای، ویژگی هـای خـوب، فـرار از شـرایط بـد خانـه و 
خانواده هـا، بـه دسـت آوردن یـک امـکان و تـرس از 
دسـت دادن موقعیـت اکنون برشـمرد و تصریـح کرد: 
ایـن انگیزه هـا بـرای یـک عمـر زندگی کافی نیسـت. 
حسـینی دو ویژگی انگیزه مناسـب را تولید شدن از من 
و آسـیب ناپذیـر و قابـل اتـکا بـودن آن در هر شـرایطی 
عنـوان و تاکید کرد: اگر شـریک زندگـی با مالک ها 
یـی کـه سـمت و سـوی خدایـی دارد انتخـاب شـود 
بهتریـن اسـت چراکـه بـه خاطـر خـدا دوسـتش داریم 

اگـر هـم بـه ما بدی کنـد. وی با اشـاره به بهترین سـن 
بـرای ازدواج اظهـار کرد: سـن مناسـب در دوران شـور 
عاطفـی همـراه بـا درک مفهـوم ازدواج و توانایی انجام 
مسـئولیت های آن بوده که معموال از سـن 18 سـالگی 

شـروع و تا ۲7 سـالگی ادامـه دارد. 
وی ادامـه داد: در ایـن دوره تن هـا دغدغـه جوانـان 
ازدواج بـوده و بیشـتر بـه توسـعه و تحکیـم زندگـی 
توجـه می شـود. حسـینی با اشـاره به سـن آقایـان برای 
ازدواج گفـت: آقایـان در دوران راهنمایـی و دو سـال 
اول دبیرسـتان فاقد درک بوده و نگاهشـان به ازدواج به 
عنـوان سـرگرمی اسـت، دو سـال آخر دبیرسـتان درک 
جزئـی و تصـور خـام داشـته، 18 تـا ۲7 سـالگی توجـه 

بـه مصـداق و اشـتیاق بـه ازدواج دارند، باالی ۲8 سـال 
تردیـد و وسـواس در انتخـاب داشـته و بـاالی 35 سـال 

نسـبت بـه ازدواج بـی خیال هسـتند. 
وی در ادامـه همچنین خانم هـا را در دوران راهنمایی و 
دو سـال اول دبیرسـتان دارای درک جزئی و بدون توجه 
بـه مصـداق و خواهان محبت، دو سـال آخر دبیرسـتان 
توجه به مصداق و محک زدن افراد، 18 تا ۲8 سـالگی 
اشـتیاق و مـورد توقـع ازدواج، بـاالی ۲8 سـال نگرانـی 
ازدواج و باالی 35 سـال التهاب ازدواج خواند. حسینی 
اظهـار کرد: علت اینکه گفته می شـود بایـد آقا بزرگتر 
از خانم باشـد این اسـت که در گذشته خانم ها در سن 
پائیـن ازدواج می کردنـد و آقـا باید در سـنین باالتر قرار 

ازدواج دانشجويی
 آری يا خير؟

86 شمـاره سه
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بــرون که مرد جــوان باید هزینه کنــد حدود یک 
میلیون تومان است(

گام دوم: آزمایشگاه و دفترخانه ثبت ازدواج 
)200 هزار تومان(

بعد از مراسم خواستگاری و موافقت هر دو خانواده، 
عــروس و داماد باید آزمایش پیش از ازدواج )اعتیاد، 
گروه خونی، بیماری های خونی، تاالسمی، ژنتیک 
و غیره( انجام دهند. از آنجائیکه ممکن است مراحل 
آزمایش در صورت برخی نشانه ها پیچیده شود از 70 
هزار تا حتی چند میلیــون تومان هم جزو هزینه های 
آزمایش می توان محاسبه کرد. هزینه ثبت ازدواج در 

دفترخانه هم حدود 110 هزار تومان است. 
گام ســوم: خرید عروسی )میانگین حداقل 6 

میلیون تومان(
خرید عروســی معموال به پای داماد است البته برخی 
خرید ها هم برعهده خانواده عروس است که می توان 
به کت و شلوار دامادی، پیراهن داماد، کفش داماد، 
ســاعت داماد و غیره اشــاره کرد. اما آنچه برعهده 
داماد است عبارتند از: ساعت عروس 50 هزار تا یک 
میلیون تومان، کرایه لباس عروس میانگین ۲00 هزار 
تومان تا یک میلیون تومان، سرویس طال میانگین 4 
میلیون تا 10 میلیون تومان، چمدان عروس میانگین 80 
تا ۲00 هزار تومان، کفــش و کیف عروس میانگین 
100 تا 300 هزار تومان، حلقه ازدواج عروس 500 هزار 
تا ۲ میلیون تومان، آینه و شمعدان 300 تا یک میلیون 
تومان، لوازم آرایشــی میانگین از ۲00 تا یک میلیون 

تومان. 
گام چهارم: جشــن عروســی از آرایشــگاه تا 

سالن )میانگین حداقل 2 میلیون تومان(
بعد از ثبت قانونی ازدواج و تعیین زمان عقد و عروسی 
نوبت آمادگی و تدارکات پیش از مراســم عروســی 
است. از سفارش کارت عروســی تا قرارداد با سالن 

و تشریفات...
کرایه خودروی عروسی: کرایه خودرو برای عروسی 
از پژوپارس تا بی ام و آخرین سیستم را شامل می شود. 
کرایه پرشــیا با راننده از ساعتی 14 تا ۲5 هزار تومان، 
کمری ۲0 تا 30 هزار تومان، آزرا ۲۲ تا 35 هزار تومان، 

سانتافه ۲۶ تا 40 هزار تومان، بی ام و ۶30 از 4۲ تا ۶0 
هزار تومان، لندکروز 55 تا 70 هزار تومان است. 

کیــک عروســی: قیمت کیــک عروســی در نقاط 
مختلف تهران متفاوت است از کیلویی 14 هزارتومان 
تــا ۲0 هزار تومان هم دیده شــده که به گفته قناد ها 
حداقل 10 کیلو کیک برای مراســم عقد و عروسی 
الزم است که قیمت آن حدود 1۶0 تا ۲00 هزار تومان 

می شود. 
تزئین خودرو عروس: تزئین خودروی عروس بستگی 
به تعداد شاخه های گل و مدل دارد که میتوان از 100 

تا 700 هزار تومان هزینه کرد. 
آرایشــگاه عروس: بر اساس گزارش های میدانی در 
سطح شهر آرایش عروس از 300 هزار تومان در منطقه 
جنوب شهر تا ۲ میلیون تومان در منطقه سعادت آباد 

تهران هزینه می شود. 
آتلیــه عکس و فیلمبرداری: هزینه عکاســی، آتلیه و 
فلیمبرداری میانگیــن از ۶00 هزارتومان تا 3 حتی ۶ 
میلیون تومان هم هزینه شــده است. البته هزینه های 
دیگری اعم از دســته گل عروس، کارت عروسی، و 
غیره هم جزوی از هزینه های آقا داماد است که باید 

در مخارج عروسی لحاظ شود. 
منوی برنامه های هنری: )میانگین حداقل 500 هزار 

تومان(
قیمــت میانگیــن  نوع خدمات    
خواننده   ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان
۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان شعبده بازی  
۷۵ تا ۱۵۰ هزار تومان سیستم صوتی 
۲۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سیاه بازی  
۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان مولودی خوانی 

خواننده ۵ میلیون تومانی
البتــه هزینه های فوق حداقل هزینه هــا و به صورت 
میانگین اســت چرا که بعنوان نمونــه هزینه خواننده 
مطرح بیش از چند میلیون تومان اســت. بعنوان مثال 
در یکی از تاالر های باالی شــهر خوانندگان اســم و 
رســم دار بیش از 5 میلیون تومان برای اجرای مراسم 

دریافت می کنند. 
منوی برنامه های جانبی: )میانگین حداقل 400 هزار 

تومان(
خدمــات میانگیــن  نوع خدمات   
۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان نورپردازی  
۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان گل آرایی طبیعی 
۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان شمعدانی  
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گل آرایی هر میز 
۸۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بادکنک آرایی 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گل آرایی خنچه عقد 
۵۰ تا ۸۰ هــزار تومان مشعل جلوی در 

 منــوی پیــش غذا: هــا ت چاکلت، نســکافه، آب 
معدنی، چای، شــربت، بســتنی، کرم کارامل، ژله، 
کیک بســتنی، میوه و شیرینی برای هر نفر )10 تا ۲5 

هزار تومان(
منوی شــماره یک: زرشک پلومرغ یا جوجه کباب، 
باقاالپلو با مرغ، ساالد فصل، نوشابه، ژله = )میانگین 
هــر نفر ۲۲ تا ۲7 هزار تومان مرکز شــهر(؛ )۶0 تا 70 
هزار تومان برای هر نفر باالی شهر( که می توان برای 
۲00 میهمان حداقل هزینه 5 میلیون و 500 هزار تومان 

را محاسبه کرد. 
منوی شماره دو: زرشک پلو با مرغ، باقاال پلو با مرغ، 
شیرین پلو با مرغ، چلوی زعفرانی، خورشت انتخابی، 
ته چیــن مرغ، خوراک زبان، جوجه، ســاالد فصل، 
ســاالد روس، ســاالد اندونزی، ژله، کــرم کارامل، 
نوشابه = )میانگین برای هر نفر 35 تا 45 هزار تومان 
مرکز شهر(؛ ) میانگین 100تا 1۲0 هزار تومان برای هر 
نفر باالی شهر( که می توان برای حدود ۲00 میهمان 
حداقــل 9 میلیون تومــان با قیمت 45 هــزار تومان 

محاسبه کرد. 
شاه داماد باید با ۵۰ میلیون تومان وارد مراحل ازدواج 

شود!
اگر حداقل قیمت ها را از مراسم خواستگاری تا خرید 
عقد و مراســم عروسی محاسبه کنیم حدود 1۶ تا ۲0 
میلیون تومان می شــود که با محاســبه هزینه کرایه و 
ودیعه مســکن برای یک مرد جوان )حداقل 30 تا 40 
میلیون تومان( بایــد داماد 50 تا ۶0 میلیون تومان پول 
در جیب داشته باشد تا بتواند مراسم عروسی برگزار و 

خانه ای کوچک را برای زندگی اجاره کند!

می گرفت اما اگر خانم ها در سـنین 18 تا ۲7 سـالگی 
باشـند نیـاز به فاصله سـنی نبـوده حتی دختـر می تواند 

بزرگتر نیز باشـد. 
وی از اساسـی تریـن مسـئولیت های آقایـان در یـک 
زندگـی مشـترک را تامیـن نیاز هـای روانـی، عاطفـی 
و اقتصـادی دانسـت و ادامـه داد: نیاز هـای خانـم در 
زندگـی تامین نیـاز اقتصادی بـه انـدازه الزم و تدریجی 
و تامیـن عاطفی بـه صورت یکجا و خیلی زیاد اسـت. 
این مدرس دانشـگاه از اشـکاالت اشتغال بعد از ازدواج 
را سـقوط عاطفه، نگاه سـود و ضرر به خانم و زندگی، 
خسـتگی روانـی، حـس سـوء اسـتفاده، قـدر شناسـی 
کمتـر خانـم و آقا از هم و لذت کمتر از زندگی خواند. 
حسـینی بـا اشـاره بـه ایـن شـرط کـه اول ازدواج بعـد 
اشـتغال تصـرح کـرد: در ایـن مرحلـه مـرد بایـد دارای 
سـه عالمت قرار گرفتن در مسـیر تامین، داشـتن همت 
کار و اشـتغال و داشـتن پشـتیبان بـوده و همـه از جمله 
پسـر، دختـر، خانواده های هـر دو و به خصوص دولت 
در ایـن بحـران مشـارکت داشـته باشـند. وی در بخش 
دیگـری بـا اشـاره بـه زیبایـی تاکیـد کـرد: انسـان بـه 
صـورت فطری به زیبایی گرایش داشـته و به طور یقین 
زیبایـی مـالک او خواهـد بـود. وی از دالیـل مـالک 
بـودن زیبایـی به تـوام بـودن با اخـالق، زیبا بـودن برای 
خـود فـرد و نـه بـا مالک هـای عمـوم مـردم و امنیـت 
داشـتن اینکـه زن بـرای مـرد خود زیبا باشـد و نـه برای 

دانسـت.  دیگران 
حسـینی افزود: زیبایی حد ندارد و اگر دختر یا پسـری 
چشـم چـران باشـد بـا دیـدن دیگری سـرد خواهد شـد 
چراکـه انسـان خواهـان بی نهایـت بوده و اگـر بخواهد 
ایـن میـل را با دنیـای مادی ارضـا کند و چـون ماده بی 
نهایـت اسـت به تنـوع طلبـی تبدیـل خواهد شـد. وی 
از جملـه چالش هـای افـراط در زیبایـی را خودآرایـی 
دختر و پسـر، بـاال رفتن آمار جراحی زیبایی و اسـتفاده 
از لـوازم آرایشـی، کمتـر شـدن شـانس ازدواج دختران 
متوسـط بـه پائیـن، آشـفتگی روانـی از بابـت زیبایی به 
علـت تنـوع طلبـی و بقیـه مالک ها یـی که بـی ارزش 
می شـوند ماننـد ایمـان، تحصیـالت و هنـر برشـمرد. 
حسـینی همچنین انواع نحوه انتخاب را از روی اشتیاق 
و التهـاب، تردیـد، اکـراه و تنفر عنوان کـرد و ادامه داد: 
در همـه ایـن حـاالت تصمیـم گیـری ممنـوع اسـت 

چراکـه در پایـان بـه تنفر ختم می شـود. 
وی اذعـان کـرد: امـروزه بـه علـت چشـم چرانی بیش 
از حـد و اثـرات رسـانه و ماهواره حد توقع ها بسـیار باال 
رفته و بعضی افراد نسـبت به ظاهر از جمله قد، چاقی، 
الغری، رنگ پوسـت و رنگ چشـم حساسیت ها یی 
دارنـد کـه این حساسـیت ها غلـط بـوده و باید قبـل از 
ازدواج حساسـیت زدایـی شـود اما اگر وجـود دارد باید 
مالحظـه شـود چراکـه بـا کمتریـن چالـش نمـود پیدا 
می کنـد. وی در ادامـه اتـواع خواسـتگاری را سـنتی، 

مـدرن و آشـنایی بـا نـگاه بـه زندگـی خوانـد و افـزود: 
در نـوع سـوم تشـخیص خیلـی سـخت بـوده چراکـه 

وابسـتگی اجازه تصمیم صحیـح را نخواهـد داد. 
حسـینی ادامه داد: انسـان ها دارای دو جنبه خصوصی 
و عمومی هسـتند که در جنبه اول هست ها نمود دارند 
و در جنبـه دوم بایـد بـه خصوص نظـارت طرف مقابل 
و خانواده هـا بـوده و رعالیت ها تشـدید می شـود. وی 
بـا تاکیـد بر اینکـه دختر هـا و پسـر ها نباید بـه صورت 
مسـتقیم انتخابگـر باشـند، گفـت: خانم هـا بـه علـت 
اینکـه بـا احساسـات و آقایـان عامـل موثـر در انتخـاب 
چشمشـان اسـت و با شـهوت نه با عقل پیش می روند 
بهتـر اسـت انتخابگـر نباشـند. وی همچینیـن در ادامه 
بـه خانواده هـا توصیـه کـرد: بـا داشـتن امکانـات برای 
فرزند خود همسـر برگزینند چـرا که اگر فرزند مرتکب 

گناهی شـود والدین شـریک خواهنـد بود. 
حسـینی خانـواده را مفهومی حیاتی در سـبک زندگی 
اسـالمی دانسـت و گفت: در هر شـیوه قانون گذاری 
در دنیـا بـرای مفاهیـم اساسـی از طریـق سیاسـت های 
تشـویقی و تنبیهی، خود اقدام به کشـیدن کمربند های 
ایمنـی به دور آن هسـته مرکزی می کننـد. وی در ادامه 
نمونه هـا یـی از این کمربند های ایمنـی را واجب بودن 
اطاعـت از والدیـن بعد از حکـم خداوند، جهـاد بودن 
کار کـردن برای مخارج خانـواده و وجوب ازدواج برای 

مجرد ها برشـمرد. 
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داستان عکس
 اینجا فعا اجاقی روشن است!

مهرمــاه 9۳، زندگی بدون رنــگ خانواده 
»طاهره عشقی« از دریچه دوربین عکاس ایسنا منتشر 
شد و یک روز بعد، حال و روز این خانواده در چند سطر، 

روی خروجی ایسنا رفت؛ رقص نکبت در همین حوالی.
به فاصله کمتر از یک روز، تماس  ها شروع شد. اولی 
کارمند یک شــرکت از تهران بود که اصرار داشت به 
نحوی ارتباطش با این خانــواده مرتضی گردی برقرار 
شود. می گفت از طرف مدیرعامل شرکت مامور شده 
که کار های اجرایی مربوط به بازســازی خانه را انجام 
دهد. از طریق عکاس ایســنا با این خانواده آشنا شد 
و با کلی زحمت و دوندگی، کار های ساخت و ساز را 
شروع کرد و سقف نداشته خانه را، سر پا کرد. دومی و 
سومی و بقیه هم تماس گرفتند. یکی از قلب اروپا پول 
حواله کرد، دیگری از مشهد، آن یکی از اصفهان و ... 
. شــهرداری منطقه هم پای کار آمد و زحمت کندن 
یک چاه را کشید و تعدادی از لوازم خانه را تامین کرد. 
بعضی  ها هم برای کمک، مواد غذایی دادند و عمدتا، 

خشکه حساب کردند.
اتفاقات خــوب دیگری هم افتاده اســت. »امیر« و 
»قلــی« که تا پیش از این باید به دیوار های خانه زل 
می زدند و به خاطر کم توانی ذهنی، منتظر می ماندند 
تا شاید رهگذری یا همســایه ای، بابت کاری که از 
دســت این دو برمی آید صدایشان کند و برای انجام 
کار، پول ناچیزی کف دستشــان بگذارد، امروز به 
مرحمت یک پیر مهربان، کارگــر تمام وقت کارگاه 
کارتن ســازی در همان نزدیکی  های »مرتضی گرد« 
شده اند. خانم عشقی، هر روز صبح پسر ها را می برد 

کارگاه و شب می رود دنبالشان.
خالصه اینکه خانواده طاهره عشــقی، »فعال« احساس 
خوشبختی می کند. به هر حال، این زندگی، تمام و کمال 
نیســت. نوعی معراج از هیچ به نقطه صفر است. هنوز 
خبری از تفریح حداقلی و بهداشــت مناسب و درآمد 
کافی و اینجور چیز ها نیست. یعنی به قول آن دیالوگ 
معــروف در »مهمان مامان«، امروز گذشــت، فردا را 
چه کار کنند؟ تازه این ها به لطف خدا، دیده و شنیده 
شده اند و به مدد دست  های نجیب و جیب  های پربرکت 
مردم، زندگی شان رنگی گرفته است؛ اما »عشقی« ها 
کم نیســتند. هــزاران نفر مثل آن ها بایــد چگونه به 

حداقل  ها برسند؟





چکیده: 
حقـوق و قانـون مفاهیمـی انـد که اگر چـه پیوسـتگی ها و وابسـتگی های متقابلی با 
یکدیگـر دارنـد و هـدف متعالی این دو تحقق عدالت اسـت، اما بـه لحاظ آثار مترتبه 
مسـقل از همدیگـر محسـوب می شـوند،چه آنکـه حقـوق عالوه بر سـامان بخشـی 
بـه امـور اجتماعـی بـه سـامان اخـالق فـردی و اجتماعـی نیـز نظـر دارد،اما قانـون به 
لحاظ سـاحت وضعی اش در کالبد تصنعی خویش محبوس شـده و مجال انعظاف 
پذیـری آن تن هـا از طریـق حقـوق و دکتریـن حقوقـی ممکـن اسـت،در چند سـده 
ی اخیـر علـی رغـم وجـود قانـون در غالـب جوامـع امـا هـم چنـان خـالء حاکمیت 
آموزه هـای حقوقـی بـه عنوان بایسـته ای ضروری در دانشـکده های حقوق به چشـم 
می آید.ایـن مقاله در صدد اسـت با تبیین و تفکیک دو شـیوه آمـوزِش قانون محور و 
آمـوزش محـور به این مسـئله بپردازد که اصوال یکی از بایسـته های اساسـی پیشـرفت 

اولویـت قـرار دادن آموزه هـا و مؤکـدات حقوقـی بـر آموزه های قانونی اسـت. 
مقدمه:

بـه تبع گسـترش مؤسسـات آموزش عالی مرتبط بـا دانش حقوق طی سـال های اخیر 
در کشـور تعـداد دانـش آموختـگان این دانـش نیز افزایش چشـم گیری داشـته، این 
مهم اگر چه شـاخصه نوید بخشـی در رشـد علمی و حقوقی کشـور اسـت اما لحاظ 
ننمـودن اسـتاندارد های کیفـی آموزشـی از یـک سـو و پیـروی کـردن از شـیوه های 
سـنتی در آمـوزش عالـی از سـوی دیگـر چشـم انـداز مبهمـی را در پیـش روی ایـن 
دانـش و مشـاغل وابسـته بـه آن بـه پیـش مـی آورد، بـا ایـن مقدمـه و در بیانـی کلـی 
بـر مبنـای اسـتقراء ناقـص می تـوان خروجی هـای دانشـکده حقـوق را بـه دو گـروه 
تقسـیم کرد،گـروه نخسـت دانـش آموختگانی انـد که بـا درک آموزه هـای حقوقی 
راه یادگیـری آموزه هـای قانونـی را بـر خـود همـوار کـرده اند،گـروه دوم امـا تـوان و 
تمرکـز خـود را بر فراگیـری قوانین می گذارنـد، اما به علت روح پوزیتویسـتی حاکم 
بر دانش حقوق،اینک دانشـکده های حقوق در کشـور بیش از اینکه به دانشـجویان 
حقوق بیاموزند،قانون می آموزند،البته اگر چه این مسـئله بخشـی از فراگیری حقوق 
اسـت امـا تمام آن نیسـت و فقدان این مهـم می تواند در دراز مـدت عوارض غیرقابل 

انتظـاری را بـه جامعـه ی حقوق ایرانـی تحمیل نماید. 
بـر ایـن منـوال نـگاه و رویه های حاکـم بر نظام حقوقی کشـور نیز بی شـباهت به نظام 
آموزشـِی حقـوق نیسـت، قانونگذاری هـای مکرر در موضوعات مشـابه، بوروکراسـی 
پیچیده،منابـع متعـدد تصمیـم گیـری و مقـررات گـذار، افزایـش مقـررات زایـی و... 
همگی باعث شـده تا قانون ساالری)برداشـت شـکلی از اصل حاکمیت قانون ( جای 

حقـوق سـاالری )برداشـت ماهوی از مفهـوم حاکمیت قانـون (را بگیرد.1 
آموزه های قانونی چیست؟

تأکیـد صـرف بـر قانـون، ترجیـح متـن قانـون بـر سـایر عواملـی کـه در پیدایـش 
پدیده هـای حقوقـی مؤثرنـد، توجه ننمـودن به عوامل سـلبی و ایجابی شـکل گیری 
پدیده هـا و مفاهیـم حقوقـی و بـه زبانـی موجز تفسـیر و تلخیص آمـوزش حقوق در 
قانـون، اصلـی تریـن شـاخصه ی آمـوزش بـا تأکیـد بـر متـون و اسـناد قانونی اسـت 
در ایـن شـیوه آن چـه بیـش از هـر چـه مـورد اهمیـت و توجـه قـرار می گیرد مسـائل 
شـکلی اسـت و مسـائل ماهوی و منابع بیرونی حقوق نظیر اخـالق،آزادی،و عدالت 
اگـر بـه فراموشـی سـپرده نشـود،در درجـه دوم اعتبـار قـرار می گیـرد،و یا اگـر مورد 
بررسـی قـرار بگیـرد بـه اعتبار تبدیـل آن منابـع به قانـون است)بررسـی مباحث فقهی 
در تحلیـل قوانیـن( قضـاوت اخالقـی قوانیـن آن چنـان کـه بایـد معنایـی نمی یابد و 
بـه طـور خالصـه در ایـن نگـرش موضـوع حقوق نـه انسـان، که قانـون اسـت،” این 

۱- ر.ک: مرکز مالمیری.احمد،)۱۳85(، حاکمیت قانون؛ مفاهیم،مبانی و کارکردها، 
تهران،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

دیدگاه،خـود را بـه عنـوان یـک نظریـه ی حقوقـی "نـاب" توصیـف می کند بـه این 
دلیـل کـه هدفش شـناخت معطـوف به صرف حقـوق اسـت. )کلسـن،1387، 49( 

آموزه های حقوقی چیست؟
 دانـش حقـوق را می تـوان در دو سـاحت شـکلی و ماهـوی در نظـر گرفت،سـاحت 
ماهـوی آن در واقـع داده هـای حقوقی اسـت که بر اسـاس ماهیت و کارکردشـان علی 
رغـم تمسـک بـه تمامـی عناصر شـکلی حقوق امـا بی تأثیـر از سـایر علـوم اجتماعی 
نبـوده انـد، ایـن سـاحت در واقـع محـل تالقـی حقـوق- و شـاخه ها و گرایش هـای 
مختلـف علـوم فلسـفه- سیاسـت- اقتصـاد – تاریـخ - جامعـه شناسـی و سـایر علوم 
مرتبـط اسـت،در ایـن رهگذر دانش حقـوق با قرار گرفتن در تعامـالت و تبادالت میان 

رشـته ای بـه تحلیـل و تفسـیر مفاهیم مشـترک این علـوم و علـم حقوق می پـردازد. 
– آزادی- رفـاه و... از جملـه مسـائلی انـد کـه در سـاحت  – عدالـت  اخـالق 
آموزه هـای حقوقـی می گنجند،اگـر چـه اینـک در سـر فصل هـای درسـی دانـش 
حقـوق بـه صـورت کلی بـه بعضـی از علوم اجتماعـی پرداخته می شـود، و دروسـی 
چـون مبانـی علـم اقتصـاد و جامعـه شناسـی از سـر فصل هـا و در زمـره ی دروس 
پایـه ای دانـش حقـوق اسـت، و وجود این مباحث جای بسـی امید اسـت، اما منظور 
دقیـق از آموزه هـای حقوقـی در اینجـا پرداختـن به مباحثی اسـت کـه از چرایی های 
حقـوق می گویـد و در صـدد تبییـن اشـتراکات و افتراقـات اخـالق و حقـوق - 
مفهـوم حـق- مفهوم قانـون – واکاوی مفاهیـم عدالت و انصاف – تحلیـل برابری- 
گذار هـای تاریخـِی حقـوق – چرایی الزام و تبعیت از قانون – نسـبت حقوق و قانون 
اسـت،جملگی مـواردی اند که، حلقه های مفقـوده ی آموزش های حقوقی در نظام 

آموزشـی حقـوق ایران اسـت. 
یادگیـری و درک ایـن آموزه ها موجب می شـود که دانشـجویان حقـوق درک جامع 
االطرافـی از قوانیـن داشـته باشـند و بـه جـای خوانـدن قانـون، خطـوط بیـن قانـون را 
نیـز مطالعـه کننـد، ابهـام، ایهـام و سـکوت قانـون را بـا درک هـر چـه منسـجم تری 
تقسـیر کننـد و حتی در رفتار های شـخصی خویش بر مبنای اخـالق و حقوق عمل 
کننـد، بـه عکـِس نگاه قانـون آموزانه کـه پدیده های حقوقـی را آن گونه که هسـت 
مـورد مداقـه قـرار می دهنـد،در ایـن شـیوه ایشـان می آموزند کـه همواره می بایسـت 
پدیده هـای حقوقـی را از منظـر آنگونه که باید باشـند بررسـی کنند، هـدف در اینجا 
رهنمایـی دانـش حقوق به سـوی ارزش هـای متعالی چـون اخـالق، آزادی و حقوق 
بشـر اسـت،که بنابر آن با درک این آموزه ها حقوقدانان به تمام معنا احاطه و اشـراف 
کاملـی بـر بایسـته های قانون می یابند و با کشـف سـهم اخالق در قوانیـن در جهت 

تعالـی هـر چه بیشـتر جامعه و پویایـی نظام حقوقـی موجود بـر می آیند.
چنیـن دانش آموختگانی قوانیـن و پدیده های تبعی آن را از فیلتر اخالق می گذرانند 
و قواعـد اخالقـی را مقـدم بـر قواعـد حقوقـی می دانند در واقـع این شـیوه راهکاری 
مناسـب اسـت تـا پـر رنـگ نمـودن وجـه اخالقـی حقـوق را کـه از آرمان هـای 
همیشـگی پـاره ای از تئـوری پـردازان حقوق)حامیان حقـوق طبیعی( بـوده را محقق 
کنـد اهمیـت ایـن موضوع به نحـوی بوده که حتـی دورکین یکـی از تئوری پـردازان 
دانـش حقـوق با تأکید بسـیار بر این موضـوع تطابق مفاهیم حقوقـی و اخالقی را امر 
مهمـی قلمـداد نمـوده و آن را امـری ضـروری می دانـد، از نظـر وی اصـول اخالقی 
حقـوق تـا جایـی اعتبـار دارنـد که عمـاًل در رویه بـه کار گرفتـه و مورد تصدیـق قرار 

گرفتـه باشـند )هداوند – مشـهدی،1389، 5۲(

اساسـی سـازی حقوق؛ ضـروری ترین بایسـته ی ترویـج آموزه های 
حقوقی

 اساسـی سـازی عبـارت از فراینـد تغییـر و تحولـی اسـت کـه بـه سـبب رخنـه و نفوذ 
هنجار هـای اساسـی در گرایش هـای مختلـف حقـوق و در نتیجه آغشـتن مجموعه 

ضرورت ترویج 
آموزه های حقوقی
 بر آموزه های قانونی 

محمد علی مختاری 
كارشناس ارشد حقوق
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نظـم حقوقـی بـه ایـن هنجار هـا به وجـود می آیـد. شـرایط تحقق اساسـی سـازی نظم 
حقوقـی عبارتنـد از ویژگی هنجاری قانون اساسـی، دخالت گری قانون اساسـی، ایجاد 
دادرسـی اساسـی و انتشـار هنجار هـای اساسـی در نظـم حقوقـی . اثرات مهم اساسـی 
سـازی بـر نظم حقوقـی عبارتند از تنظیم اساسـی حیـات سیاسـی و اجتماعی، تضمین 
اساسـی حقوق و آزادی ها، پاک سـازی نظم حقوقی از هنجار های غیرمردم سـاالرانه 
و وحـدت تدریجـی گرایش های مختلف حقوق »)تقی زاده، 138۶(یا در بیانی سـاده 
تر،مـی تـوان آن را وارد سـاختن برخی از هنجار ها و قواعد عـادی در جرگه اصول قانون 
اساسـی دانسـت ... اساسـی سـازی اصوال از طریق دادرسی اساسـی و توسط نهاد ناظر 

بر قانون اساسـی صـورت می گیرد.)گرجـی،1389،55(
تغییـر در شـیوه های آمـوزش حقـوق به تن هایی نمی توانـد در پرورش نظـام حقوقی ای 
اخـالق مـدار موثـر باشـد در واقـع بـدون تردیـد یکـی از راه های مهـم گـذار از نظامی 
قانـون محـور بـه حقـوق محـور؛ تغییر در شـیوه ی وضـع قوانیـن، رویه سـازی قانونی و 
ترویج حاکمیت قانون در کشـور،از طریق اساسـی سـازی هنجار های حقوقی اسـت. 

نتیجه گیری:
گرایـش بـه عدالـت و توسـعه به عنوان یکـی از اصیل ترین آمـال و آرمان هـای دیر پای 
بشـر از یک سـو و بسـط گفتمان حاکمیت قانون و بایسـته های زندگی مدرن از سـوی 
دیگر، بشـر را ناگزیر به چارچوب کشـیدن روابط بیرونی خود نمود،که این مهم اینک 
در اغلـب جوامـع بـا زبـان حقوق و ابزار قانون توسـیع یافتـه؛ قانون اگر چه ابـزار عدالت 
اسـت اما در بسـط گفتمان عدالت تا کنون چنان که باید،موفقیت مطلوبی نداشـته،این 
مقاله کوشـید تا با بررسـی آسـیب شناسانه ی شـیوه های آموزشـِی، قانون آموز و حقوق 
آمـوز بـه اثبـات ایـن فرضیه بپـردازد کـه یکی از بایسـته های مهـم جهت نیل به توسـعه 
ی حقوقـی کشـور، توجه به شـیوه هـاِی آموزِش مفاهیـم حقوقی اسـت،بدین منظور و 
بـا توجـه بـه شـرحی که در تبیین ایـن مفاهیم گذشـت، و با در نظر داشـت ظرفیت ها و 
اسـتعداد های بومـی و ذاتـی ایرانیان نظیـر نظام ارزشـی حاکم و وجـود باور های عمیق 

اخالقـی، دینی،فرهنگـی، تاریخـی و اجتماعـی مـردم ایـران- توجه صرف بـه قانون، و 
اکتفـای آمـوزش قانـون بـه حقوق خوانـان ایرانی چنـدان که بایـد مؤثـر نبوده،به نحوی 
کـه اگر چـه قانوندانی و قانونخوانی زمینه افزایش حجمـی اطالعات دانش آموختگان 
حقـوق را فراهـم نمـوده امـا عـدم توجـه بـه بایسـته های کیفی آمـوزش کـه در رأس آن 
ترویج مفاهیم حقوقی اسـت موجب شـده در دراز مدت آثار منفی عمیقی بر سـاختار 
دانـش حقـوق رخنـه کنـد و ایـن دانش را از دانشـی ارزشـی گرا بـه دانشـی در تقابل با 
ارزش مبـدل کنـد، بـرون رفـت از این مسـیر انحرافـی از دو طریق میسـر اسـت، که راه 
اول تبییـن مفاهیـم کلیـدی حقوقـی در کالس هـای درس حقوق اسـت بـه نحوی که 
زمینـه ی درک اصـول و مفاهیـم حقوقـی در ذهن دانشـجویان میسـر شـود راه دیگر اما 
اساسـی سـازی حقوق اسـت که در کنار این مهم ضروری اسـت که نهاد قانونگذاری 
کشـور در زمـان تصویـب قوانیـن، مطالعـاِت حقوقـی و تخصصـی مرتبـط را با جدیت 
بیشـتری پیگیـری کنـد تـا از این مجـرا،روِح اصـوِل حقوقـی در کالبد قوانیـن موضوعه 
بدمد،تـا ضمـن نزدیکـی هر چه بیشـتر نظام حقوقی بـه مفهوم ماهـوی حاکمیت قانون 
زمینـه ای فراهم شـود که به موازات انجـام اصالح نگرش های موجـود در قانونگذاری 
و آموزش هـای حقوقـی کشـور،گرایش هر چه بیشـتر نظام حقوقی به عدالت و توسـعه 

ی متوازن میسـر شود.
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و توسـعه علوم انسانی.
گرجی ازندریانی . علی اکبر،)1389(مبانی حقوق عمومی، تهران، انتشارات جنگل.

تهران،مرکـز  کارکردهـا،  و  مفاهیم،مبانـی  قانـون؛  حاکمیـت  مالمیری.احمـد،)1385(،  مرکـز 
اسـالمی. شـورای  مجلـس  پژوهش هـای 

هداونـد .مهدی، مشـهدی . علی،)1389(، اصول حقـوق اداری در پرتو آراء دیـوان عدالت اداری، 
تهران، خرسندی.

رسانه های قدرت باز
 و نخبگان تصمیم ساز!

تاثیر فرهنگ نخبگی و رســانه بر یکدیگر را می تــوان در روابط بین 
نخبــه ای و فرهنگ نخبگان مشــاهده کرد، به طوریکــه این رابطه 
شــکل های اقتصادی و سیاســی قدرت را آشکار می ســازد.در واقع 
پارادایم هــای انتقادی ســنتی در مطالعات رســانه )آن هــا که بر پایه 
ارتباطات توده و تاثیرات آن هستند ( به اندازه کافی نیست . بنابراین با 
تغییر در برخی چیز ها – خارج از صحنه رســانه توده ای – تغییرات و 

تاثیرات بر این حوزه را می توان مشاهده کرد.
با پیشرفت رسانه شاهد تصمیم گیری، تصمیم سازی و هدفمندشدگی 
در قدرت توسط نخبگان هستیم . از این رو برخی نظریات نخبگان در 
مطالعات رسانه به شکل انتقادی موثر است .همین طور مطالعات رسانه 

مورد استفاده جامعه شناسی سیاسی و روابط سیاسی است .
مطالعات رسانه هنگامی که بر قدرت و سیاست ها متمرکز می شود به 
شــکل غیرقابل باوری از پارادایم روشنفکر – توده به مطالعات رسانه 
می رســد و آنرا مورد اســتفاده قرار می دهد .در هــر دوی مطالعات 
فرهنگی وســنت اقتصاد سیاســی در جامعه شناسی رسانه، این مسئله 
اهمیت دارد که طبقه حاکم اندیشــه اش را چگونه حاکم می سازد . 
برای اقتصاددانان سیاســی، این مسئله با تحلیل ابزار اهمیت می یابد.

)مالک .ف تبلیغات، کنترل....( .
آنچه مهم اســت کنترل ابزار تولید متن های رســانه اســت که در آن 
ابزار های مختلف برای نشــان دادن تحول و تداوم ایدئولوژی ســلطه 
میان سرمایه دار و توده استفاده می شود.رسانه توده ای وسیله شناخت 
و معرفی جامعه دموکراتیک و ابزاری برای طبقه مســلط و اطمینان از 
تداوم قدرت نخبگان است . در همه رهیافت ها مرکز ارتباطات توده بر 
قدرت و اندیشه های آن تمرکز دارد به طوریکه تکثرگرا های لیبرال در 
هر دوی مطالعات رسانه و و روابط سیاسی، ایده آل تایپ دموکراسی را 
مورد نظر دارند که تصمیم گیری نخبگان را به به توده مصرف کننده 

شهروند متصل میکند.
با آنکه دالیل تجربی نشــان می دهد پارادایم توده – نخبه هرگز بیش 
از بخشــی از تحلیل و تشریح برای تداوم قدرت در جامعه نبوده است 
اما بیشترین و موثرترین بخش در ارتباطات رسانه بر تماشاگران تاکید 
دارد. متون رسانه ای پیچیده اند و تماشاگران فعال و متاثر از جامعه و 

فاکتور های فرهنگی هستند.
اینکــه آیا تاثیرات رســانه وجود دارد یا نه به دو شــکل پاســخ 

می یابد: 
مفاهیم اخبار کمتر شکل یافته و سیاسی هستند .سازمان اخبار همانند 
بازاری پیچیده عمل می کند که درگیر رشــد تولیدات و نگه داشــتن 

تماشاگران بوسیله مردمی کردن مفاهیم اخبار است.
تبلیغات و مصرف کنندگان رسانه ها از رسانه برای تمرکز بر بازار پیچیده 
اطالعات استفاده می کنند .رســانه توده ممکن است متاثر از دولت 
و بخش های صنفی حقوقی باشــد و به این ترتیب بر انبوه شهروندان 
مصرف کننده که تحت تاثیر فرهنگ و رسانه توده ای هستند اثر داشته 

باشد.
آنچه در ابتدا اهمیت دارد ارتباطات کنشگران سیاسی است و پس از 
آن رســانه توده و تاثیرش بر تماشاگران عام.توجه به آنان که ساخت و 
تصمیم ســازی در زمینه تولید رسانه را بر عهده دارند و توجه به اینکه 
چگونه فرهنگ، ارتباطات و رسانه بر فرآیند منطقی تصمیم سازی تاثیر 

می گذارند.
برخی نظریات نخبگان انتقادی در مطالعات رسانه مورد استفاده قرار 

گرفته و اولین گام ارتباط رسانه و منبع آن را بررسی می کند.
*منابع نخبگان مسلط بر تولیدات اخبار است

 *حکومتها، گروه های سیاســی، اجتماعــات بازرگانی، صنف افراد 
برای استفاده از مدیا در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی خود تلالش 

می کنند
*نخبگان به تاثیرات رســانه و ایدئولوژی مســلط حساس اند )گاهی 

نخبگان در تصمیم سازی شان متاثر از کمپانی های رسانه ای هستند(
*بیشتر فعالیت های نخبگان با هدف رقابت با دیگر نخبگان است پیش 

از آنکه هدف تولید برای مصرف کنندگان توده باشد

سارا احمدی
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رویکرد هـای  بـا  فلسـفه،  اصحـاب  کـه  حالـی  در 
پدیدارشـناختی، تطبعـات و تأمالتـی دربـاره ی سـینما 
داشـته اند، امـا ایـن مهـم دربـاره ی تلویزیـون چنـدان 
از  ناشـی  نـه  انجام نشـدن  ایـن  اسـت.  نشـده  انجـام 
گاهانـه،  سـهل انگاری اسـت و نـه ناشـی از تعمـدی آ
بلکـه خبـر از حقیقتی در تلویزیون می دهد کـه آن را از 

متمایـز می سـازد.1 سـینما 
تلویزیـون  بـاب  در  کـه  فیلسـوفی  شـاید جدی تریـن 
بـه  بودریـار  امـا  باشـد،  بودریـار  باشـد،  اندیشـیده 
چنـد  هـر  می کنـد،  نـگاه  نشانه شـناختی  تلویزیـون 
تحلیـل نشانه شـناختی او عمیق تـر از اسـالفش اسـت 
نـگاه  یـک  بـرای  می توانـد  کـه  این روسـت  از  و 
پدیدارشـناختی کـه طبعـا حرکـت بـرای فهـم حقیقت 
را آرمـان خـود می دانـد، مطلوبیـت بیابـد. دیدگاه  های 
هیچ یـک  هرچنـد  نیـز  پسـتمن  و  لوهـان  مـک 
پدیدارشـناختی نیسـت، امـا می توانند منبع اسـتمدادی 
بـرای تأمـل پدیدارشـناختی در بـاب تلویزیـون باشـند.

شـاید بهتر این باشـد که فهم پدیدارشـناختی تلویزیون 
ناظر به فهم سـینما و رادیو انجام شـود. در این صورت 
می تـوان امیـد داشـت تا تلویزیـون، آن چنان که هسـت 
خـود را نشـان دهـد و نظریه  هـا و دیدگاه  هـای از پیش 
آمـاده ی مـا، آن را محـدود نسـازد. نظریه  هایـی که در 
بـاب رسـانه یا فیلـم ارائه شـده اند، نمی تواننـد به راحتی 
بـرای تلویزیـون نیـز اسـتفاده شـوند. تلویزیون شـیئیت 

مسـتقلی نسـبت به رادیو، رایانه، سـینما و... دارد.

عالـم تلویزیـون بر خـالف عالم سـینمایی، هیچ قرابت 
قابـل توجهی بـه هنر ندارد. شـاید بتوان عالم سـینمایی 
را عالمـی نزدیـک بـه هنـر دانسـت و شـأنی یا شـعاعی 
از جدیـت و گرمـای هنـر را در سـینما دیـد، امـا ایـن 
کار در تلویزیـون رخ نمی دهـد. عالـم تلویزیـون بسـی 
بیـش از عالـم سـینما، روزمـره و مصرفـی اسـت. عالم 
تلویزیـون، عالمـی اسـت کـه در کنـار ماسـت و آماده 
اسـت برای مصرف شـدن توسـط ما و به عبارت دیگر، 

مصرف کـردن مـا.۲
آنکـه  یعنـی  تلویزیـون،  هـرروزی  عالـم  بـودن  سـرد 
تلویزیـون بـرای نظرکردن اسـت و بس. در سـینما هنوز 
ایـن امیـد باقیسـت که با قیـاس به هنـر، بتـوان در عالم 
آن مشـارکت جدی داشـت. در سـینما، عالم، از طریق 
آداب و رسـوم سـینمایی )خریـد بلیـط، سـالن سـینما 
و...( مـا را مهیـای دعـوت بـه سـمت خـود می کنـد 
و مـا بـا پاسـخ دادن بـدان، ممکـن اسـت در آن عالـم 
حضـور یابیـم و بـا عالـم فیلم سـاز شـریک گردیـم. به 
همیـن خاطـر ادعا هـای مبنـی بـر گونه  هـای جـدی 
عرفانـی،  سـینمای  دارنـد.  بررسـی  ارزش  سـینمایی 
سینمای فلسفی، سـینمای دینی و... طرفدارانی در دنیا 
دارنـد. امـا در تلویزیـون، مـا بـا عالمـی سـرد روبروییم 
کـه خـود را مهیـای مصـرف مـا سـاخته اسـت. در هر 
حالـی می تـوان تلویزیـون دید، نشسـته یـا خوابیـده، در 
به خاطـر  کسـی  چـرت زدن...  یـا  غذاخـوردن  حـال 
ندیـدن یا درسـت ندیـدن تلویزیون مؤاخذه نمی شـود. 

انـدک مـواردی که بـا تلویزیون کمی متفـاوت برخورد 
می کنیـم، همـان انـدک مـواردی اسـت کـه تلویزیـون 
شـبیه رادیـو می شـود یـا شـبیه سـینما: وقتـی پـدر سـر 
سـفره غـذا داد می زنـد کـه نشـنیدم اخبـار چـه شـد، 
یـا پسـر در حـال درازکـش اعتـراض می کنـد کـه چـرا 
نمی گذارنـد سـریال مـورد عالقـه اش را دنبـال کنـد.

شـاید بتـوان عالـم سـینمایی را عالمـی نزدیـک بـه هنر 
دانسـت و شـأنی یا شـعاعی از جدیت و گرمای هنر را 
در سـینما دیـد، اما این کار در تلویزیـون رخ نمی دهد. 
عالـم تلویزیـون، عالمـی اسـت کـه در کنـار ماسـت و 
آماده اسـت برای مصرف شـدن توسـط ما و به عبارت 

دیگـر، مصرف کـردن ما.
اساسـا جدیـت و دریافـت مواجیـد، امـری نیسـت که 
انسـان چنـدان تـاب آن را بیـاورد. بـه یـک اثـر هنـری 
نمی تـوان زیـاد نگریسـت و نـه بـا دیـده ی حظ بـردن، 
کـه بـا دیـد تفهمـی بـا عالـم آن روبـرو شـد. فیلم سـاز 
سـینما نیـز به تعبیر هیچـکاک باید برای بیـان نظر خود 
ب هـای سـنگین سـرگرمی را بپـردازد. ایـن ب هـای 
سـنگین در تلویزیـوِن سـرد و ممتـد و آرام، سـنگین تر 
می شـود. در تلویزیون این ب ها آن قدر سـنگین اسـت 
کـه کسـی نمی توانـد آن را بپـردازد چـرا کـه هـر آنچه 
فیلمـی،  باقـی می مانـد:  تلویزیـون طلبـکار  بپـردازد، 
سـریالی، مسـابقه ای، پیام  های بازرگانی و... پس چون 
ب ها هیچ گاه پرداخته نمی شـود، ارتبـاط با بیان جدِی 

پشـت پـرده نیـز بـه سـختی امـکان ظهـور می یابد.

سیدمهدی ناظمی قره باغ: می گویند شرط تفکر فلسفی در باب یک پدیده دور شدن از آن است. اگر این طور است، تفلسف 
در مورد تلویزیون کار بســیار دشــواری است، چون تلویزیون بیش از حد به ما نزدیک است، تا آنجا که شاید به ما چسبیده 
باشــد! نمود ظاهری این چسبیدن این است که اگر یک روز، به هر دلیلی، تلویزیون در خانه ی ما خاموش باشد، زندگی مان 
به هم می ریزد و نمود باطنی آن این اســت که تلویزیون چشــم و گوش و ذهن ما شده است؛ اگر چیزی را از تلویزیون ببینیم، 
انگار که خودمان دیده ایم و اگر چیزی را به واسطه ی تلویزیون بفهمیم، انگار که خودمان تأمل کرده و فهمیده ایم. پس ظاهرا 
تلویزیون از واسطه )رسانه( بودن افتاده است و در ما حل )محو( شده است. ما فاعل شده ایم و او آلت. اما شاید قضیه عکس 
باشــد. ما در تلویزیون حل شده ایم و اوســت که ما را محو کرده است. اوست که فاعل است و ماییم که آلت دست اوییم!

اشــــاره

تلويزيون ما را محو می کند
تأملی پدیدارشناختی در باب تلویزیون
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بـرای  تلویزیـون  می گویـد:  درسـت  بودریـار 
مصـرف اسـت. مـک لوهـان درسـت فهمیـده 
اسـت: تلویزیـون برخـالف رادیـو، رسـان های 
سـرد اسـت. پسـتمن خـوب دریافتـه اسـت که 
تنبل سـازی  بـرای  اسـت  تلویزیـون دسـتگاهی 
تلویزیـون  اذهـان. اضافـه کنیـم:  و کندکـردن 
بـرای محوکـردن ماسـت بـا بیشـینه کردن وضـع 
هرروزی خـود. وضع روزمره یـا هرروزینه همان 
وضـع غفلت آلـودی اسـت کـه در آن فرامـوش 
چـه  می خواهیـم،  چـه  کیسـتیم،  می کنیـم 

داریـم... مسـؤولیتی 
تلویزیـون اسـت کـه بـر همـه ی امور جـدی تور 
می انـدازد و بـر آن  هـا صـورت غفلـت می زنـد. 
تلویزیـون بـرای سـرگرم کردن در زمـان بی انتها، 
باید عفت عمومی را مصـرف کند. پورنوگرافی 
بزک کـرده،  چـادرِی  ایرانـِی  اکترس 3 هـای  و 
یـک چیزنـد: مصـرف عفـت عمومـی بـرای 
محو شـدن در غفلت نهیلیسـتی زمانه. برنامه ی 
درس  هایـی از قرآن، اسـتثناء اسـت، اگر باشـد، 
چراکـه ب هـای سـنگینی را پرداخـت می کنـد 
تـا اندکـی حـرف هـم بزنـد. تلویزیـون دیـن را 
مصـرف می کنـد. اخـالق را مصـرف می کند. 

سیاسـت را مصـرف می کنـد.
کـه  می دهـد  امـکان  تلویزیـون  بـه  چیـز  چـه 
همه چیـز را مصـرف کنـد؟ تلویزیـون چگونـه 
هـر  پاسـخ  می کنـد؟  مصـرف  را  همه چیـز 
بـا  تلویزیـون  اسـت.  چیـز  یـک  پرسـش  دو 
کـه  اسـت  عالـم  تصویری کـردن  بـر  اتـکا 
همه چیـز را مصـرف می کنـد. در سـینما، ایـن 
تصویری کـردن در گـروی نحو هـای هنرورزی 
و تخیـل محـدود می شـد. در تلویزیـون عالـم 
یـا بـه عبـارت بهتـر وجـود، تصویـری می شـود 
روبـروی مـن و مـن بـه اذن خـود آن را مصـرف 
می کنـم. رادیـو مقاومت بیشـتری می کند چون 
در رادیـو بـه دلیـل خصلـت کالمـی و صوتـی، 
امـکان تصویرسـازی کاهـش می یابـد )هرچنـد 
هر دو از یک سـنخ هسـتند(. آنچه بـه تلویزیون 
امـکان می دهـد همه چیـز را مصرف کند، شـأن 
دیگـری از همـان تصویری دیـدن وجـود اسـت. 
هـر دو در واقـع دو شـأن از یـک چیـز هسـتند و 
آن یـک چیز، سـوبژکتیویته اسـت. مـا وقتی که 
سـوژه شـدیم، موفق شدیم خود را مخفی کنیم. 
با سوژه شـدن اسـت که انسـان، آئینگـی خود را 
انـکار می کنـد و خود را حیثی مسـتقل از وجود 
می پنـدارد. بـر ایـن مبناسـت کـه انسـان از خود 

مخفی می شـود. سـوژه چنانکه کانت به خوبی 
اعتـراف کـرد نمی تواند خود را بشناسـد و اصال 
نبایـد بـه شـناخت خـود فکـر کنـد. پرسـش از 
سـوژه یعنـی بیرون کشـیدن ناموس بشـر مدرن.

عالـم  تصویری کـردن  بـر  اتـکا  بـا  تلویزیـون 
می کنـد.  مصـرف  را  چیـز  همـه  کـه  اسـت 
گـروی  در  تصویری کـردن  ایـن  سـینما،  در 
نحو هـای هنـرورزی و تخیل محدود می شـود. 
در تلویزیـون عالـم یـا بـه عبـارت بهتـر وجـود، 
تصویـری می شـود روبـروی مـن، و من بـه اذن 

می کنـم مصـرف  را  آن  خـود 
سـوژه ی پنهـان در كجـای تلویزیـون 

است؟ 
سـوژه ی پنهـان آنجاسـت کـه بـا تکیـه دادن بـر 
مبـل برای گرسـنگان سـومالی اشـک می ریزد. 
بـا دیدن آتشفشـان تعجـب می کند. بـا زدن گل 
بـه تیم رقیب هـورا می کشـد... سـوژه هیچ گاه 
دیـده نمی شـود. تلویزیـون، همه چیـز را بـه دیـد 
در  نشـود.  دیـده  سـوژه  هیـچ گاه  تـا  مـی آورد 
تلویزیـون، سـوژه در قلـه ی کانتـی خـود باقـی 
می مانـد و برای غیـِر خود تعییـن وضع می کند. 
آیا مردم فلسـطین و سـومالی می توانند تلویزیون 
ببیننـد؟ نـه. آن  هـا فرصتـی ندارند. چـون آن  ها 
ابژه  هـای تلویزیون  هـای مـا هسـتند. آن  هـا باید 
مصـرف شـوند و ما پشـت بـه مبل  هـای راحتی 
و از طریـق تلویزیون  هـای عظیـم کمپانی  هـای 
اشـک  برایشـان  یهـودی4،  عمدتـا  و  ثروتمنـد 
بریزیـم تا خـود در مقام رفیع سـوبژکتیو خویش 

باقـی بمانیم.
تلویزیـون هسـت مادامـی کـه سـوژه هسـت. 
بعیـد  اندیشـید،  سـینما  مـرگ  بـه  بتـوان  اگـر 
اسـت بتـوان بـه مـرگ تلویزیـون به ایـن راحتـی 
شـکل  از  تلویزیـون  اسـت  ممکـن  اندیشـید. 
سـنتی و بسـتر خانـواده بیـش از پیش ر ها شـده 
و بـا شـکل رایان های خـود، فردگرایانه تر شـود. 
ولـی همچنـان به دنبـال مصرف و تصویرسـازی 
خواهـد بـود. مصرفی که نشـان می دهـد جهان 
تصویـری اسـت در برابـر مـا و ما امری مسـتقل 
از آن. مـا جهـان را در دسـت داریـم و همـه ی 
آن بایـد دیـده شـود. ایـن دیـدن، مقـوم نـگاه 
سـوبژکتیو مـا و نافـی هـر نـوع نـگاه هم دالنـه، 

غیِرتصویـری و حقیقـی اسـت.
بـه تصویـر شـده  تلویزیـون بـدل  حقیقـت در 
اسـت. تلویزیـون اجازه نمی دهد کسـی راسـت 
بگویـد. صداقت در نگاه تصویرسـاز تلویزیون، 

مبـدل بـه تصاویـری شـده اسـت کـه بایـد مصـرف شـوند تـا باز 
تصویر دیگری سـاخته شـود. زمـان تلویزیون، خطـی و بی نهایت 
اسـت. غایتـی بـرای تلویزیـون نمی تـوان تصـور کـرد. غایتـی که 
تلویزیون برای آن سـاخته شـده باشـد و نه غایتی که نظریه پردازان 
بـرای تلویزیون جعل کرده باشـند. بنابرایـن تلویزیون خط تولیدی 
بی انت هـا و بی هـدف می شـود از تولید و مصـرف تصاویر خالی 

حقیقت. از 
حقیقـت در زبـان متجلـی می شـود. امـا زبـان تلویزیـون زبـان 
مصرف گرایـی تکنولوژیـک اسـت. این تکنولوژی همان تجسـد 
آپولونیسـم افالطونی اسـت که از ۲500 سـال پیش مترصد تحقق 
بـود. اکنـون آپولـون افالطـون فرصـت خلـق مدین هـای را یافتـه 
اسـت، هـر چنـد ایـن مدینـه افالطونی نیسـت، امـا رنـگ و بوی 
انضباط افالطونی را دارد. انضباطی که در آن، همه یک شـکل و 
یک رنگ می شـوند. بـا کارخانـه، کارگران منضبط می شـوند، با 
مدرسـه کودکان، با علوم انسـانی، حقایق و با رسـانه  های جمعی، 
تلویزیـون، نقـش منضبط سـازی شـبه حقیقِت  افـکار عمومـی. 

مصـور را بـرای خانواده  هـا دارد، یـا در آینـده بـرای افراد.
بـا تلویزیـون می توان به جنـگ ایدئولوژی  هـا رفت5. می تـوان در 
سیاسـت و اجتمـاع، موفقیت  هایـی کسـب کـرد. اما بـا تلویزیون 
نمی تـوان بـه جنـگ تلویزیـون رفـت. البتـه تلویزیـون را می تـوان 
تعدیـل کـرد. اشـکاالت آن را کاسـت و توحـش آن را کاهـش 
داد. امـا تلویزیـون را نمی تـوان بـه ال-تلویزیـون تبدیـل کـرد. اگر 
بخواهیـم بـه اراده ی خـود تلویزیـون را منبـر کنیـم یـا مسـجد یـا 
دانشـگاه، آنـگاه تلویزیـون را از دسـت داده ایـم و آن دیگـران را 

تمسـخر کرده ایـم.
 

 پی نوشت: 
1- بسـیاری از اسـتادان و صاحب نظـران در دنیـای امـروز اساسـا فرصت 

تلویزیـون دیـدن هـم ندارنـد چه رسـد کـه به آن فکـر کنند.
 ۲- مـای اول مایـی اسـت که سـوژه شـده و مـای دوم مایی اسـت که به 

تاریخ گذشـته تعلق دارد.
Actress -3

بـه  ایـن کمپانی هـا، توجـه دادن  بـه یهودی بـودن  از اذعـان  4- هـدف 
بـا  دشـمنی  مدعـی  کـه  ایرانی  هایـی  ایرانی هاسـت.  متعـارض  رفتـار 
صهیونیسـت  ها هسـتند امـا از همـان طریقـی بـرای فلسـطینیان ادعـای 
تأمیـن  سـرمایه داری،  جهـان  یهودیـان  منافـع  کـه  می کننـد  دلسـوزی 
می شـود. ایـن همـان پذیرفتـن مناسـبات زمانه در باطـن، در عیـن ادعای 

نقـض ایـن مناسـبات در ظاهـر اسـت. 
5- می تـوان بـا یـک ایدئولـوژی بـه جنـگ یـک ایدئولوژی دیگـر رفت 

ولـی نمی تـوان به جنـگ ایدئولـوژی رفت.

* شاید بتوان عالم سینمایی را عالمی نزدیک به هنر 
دانست و شأنی یا شعاعی از جدیت و گرمای هنر را 
در سینما دید، اما این کار در تلویزیون رخ نمی دهد. 
عالم تلویزیون، عالمی اســت که در کنار ماست و 
آماده است برای مصرف شدن توسط ما و به عبارت 

دیگر، مصرف کردن ما.
* تلویزیون اســت کــه بر همه ی امــور جدی تور 
می اندازد و بر آن  ها صورت غفلت می زند. تلویزیون 
برای ســرگرم کردن در زمان بی انتهــا، باید عفت 
عمومی را مصرف کنــد. پورنوگرافی و اکترس  های 
ایرانِی چادرِی بزک کرده، یک چیزند: مصرف عفت 

عمومی برای محو شدن در غفلت نهیلیستی زمانه.
* تلویزیون، همه چیــز را به دید می آورد تا هیچ گاه 
ســوژه دیده نشــود. در تلویزیون، سوژه در قله ی 
کانتی خــود باقی می ماند و بــرای غیِر خود تعیین 
وضع می کند. آیا مردم فلسطین و سومالی می توانند 
تلویزیون ببینند؟ نه. آن  هــا فرصتی ندارند. چون 
آن  ها ابژه  های تلویزیون  های ما هستند. آن  ها باید 
مصرف شــوند و ما پشــت به مبل  های راحتی و از 
طریق تلویزیون  های عظیــم کمپانی  های ثروتمند و 
عمدتا یهودی4، برایشان اشک بریزیم تا خود در مقام 

رفیع سوبژکتیو خویش باقی بمانیم.
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یک روانشناس گفت: آشنایی  های پیش از ازدواج 
الزم اســت، اما باید هدف دار باشد وافراد بسنجند 
کــه هر کدام چه ویژگی  هایی می توانند برای یک 
شراکت عمده داشته باشند. به گزارش ایسنا، دکتر 
بهمن بهمنی افزود: خوب و بد بودن اینجا مالک 
نیست. افراد می توانند به تن هایی مورد پسند باشند، 
اما بــرای ازدواج ویژگی ها یی اهمیت پیدا می کند 
که باید به اشــتراک گذاشته شوند. پس رابطه باید 
شکلی باشــد که افراد را آشــنا کند ولی به سمت 

دلبستگی و پس از آن شیفتگی نرود. 
این روانشــناس تاکیــد کرد: برای ســخن گفتن 
در مــورد رابطه دو طرف پیــش از ازدواج، ابتدا به 
بازتعریف برخی تعابیر نیازمندیم. نخســت باید در 
نظر بگیریم که دوســتی با آشنایی تفاوت دارد. ما 
با افراد زیادی در اطرافمان آشنا هستیم، اما آشنایی 
پیــش از ازدواج یک ضرورت اســت. دو نفر باید 
بداننــد با هم شــباهت دارنــد یا نه، عــالوه بر آن 

تفاوت  ها بیش از شباهت هایشان نباشد. 
وی با بیــان اینکه برای قضاوت در مورد دوســتی 
به تفاسیر بیشتری نیازمندیم، گفت: »دوستی« به 
معنای کامل یک رابطه دو طرفه است که با »دوست 
داشتن« فرق دارد؛ چرا که دوست داشتن می تواند 
یک طرفه باشد. دوستی یک رابطه دو طرفه و یک 
ارتباط است. در آن مسئولیت وجود دارد و هر یک 
از طرفین نقش های ویژه و البتــه انتظاراتی دارند. 
بهمنی اضافه کرد: دو طرف انتظار دارند حالشــان 
رعایت شود، درک شوند، احترام ببینند و حتی مورد 
اغماض قرار گیرند. حال اگر بخواهیم برای رابطه 
دوستانه یک سیر خطی قایل شویم، می توان مراحل 
را به این صورت در نظر گرفت: »آشنایی- توجه- 
عالقه- دل بستگی- شــیفتگی«. این سیر خطی 
می تواند در بررسی یک رابطه دوستی به ما کمک 

کند، اما پیش از آن باید تفاوتی هم میان »شیفتگی« 
و »عشق« قایل شویم. 

وی در ادامه گفت: »شــیفتگی« هیجان و نوعی 
وهم است. در شیفتگی فرد تمام ایده آل  های خود 
را در طرف مقابل ترســیم می کند. اساسًا ویژگی 
شــیفتگی، غیرعقالنی و حسی بودن آن است. اما 
»عشق« یک حس آنی و یک شبه نیست، محصول 
یک فرآیند و مراوده است. باید پرورش یابد و عشق 
گاهی  محبت اســت، ولی نه به حدی که جلوی آ
و عقــل را بگیرد. بر خالف تصویر رایج در باور و 
ادبیات، داستان های معروفی که سراغ داریم بیشتر 
روایت شیفتگی است تا عشق. این روانشناس اضافه 
کرد: دوستی مناسب تا مرحل های است که در سیر 
خطی به عالقه و یا در نهایت به دلبســتگی برسد. 
وقتی این دلبســتگی پیشــرفت کند و وارد مرحله 

شیفتگی شود دیگر برای انتخاب دیر است. 
وی با بیان اینکه عشــق ســه محور اساســی دارد، 
گفت: نخست محبت و صمیمیت، دوم مسئولیت 
در مقابل این محبت و شور و شوق. نقش هر یک 
از این ســه محــور اصلی در یک رابطــه می تواند 
پررنگ تر و یا کمرنگ تر شــود با این حال تن ها 
زمانی می توان گفت عشــق وجود دارد که هر سه 
این محور ها در رابطه وجود داشــته باشــند. برای 
مثال، اگر»شور و شــوق« به تن هایی در یک نفر 
ظاهر شود، نشانه شیفتگی اســت ولی برای عشق 
کافی نیســت. در رابط های که شــیفتگی وجود 
دارد، تعامل در ارتباط می تواند شیفتگی را به سمت 
عاشقی بکشــاند؛ اما اگر این تعامل وجود نداشته 
باشد، امکان دارد شیفتگی به سمت نفرت و یا بی 

تفاوتی کشیده شود. 
بهمنی تاکید کرد: در مرحله شــیفتگی حتی اگر 
تمامی شواهد هم منفی باشــد دیگر امکان فاصله 

گرفتــن وجــود ندارد. پــس اگر قصــد دو نفر از 
دوســتی ازدواج باشــد، باید مراقب باشــند که به 
مرحله شیفتگی نرسند. پس نفرت نقطه مقابل عشق 
نیست. بلکه نقطه مقابل شیفتگی است. عشق نقطه 

مقابل ندارد؛ یا وجود دارد، یا وجود ندارد. 
وی اضافه کرد: نقطه مقابل تنفر، شــیفتگی است 
که کور است و انسان در آن تن ها به احساس خود 
تکیه می کند و از شواهد چشم می پوشد. جوانان 
به شــدت، مستعد دل بســتگی و شیفتگی هستند 
و خیلی زود هم ســرخورده می شوند و در مراحل 
بعدی از هــر گونه رابطه صمیمانه می گریزند و به 
دنبال روابط سطحی می گردند که از ضربه خوردن 
مجــدد پرهیز کنند. این روانشــناس تصریح کرد: 
دوستی مناســب تا مرحل های اســت که در سیر 
خطی به عالقه و یا در نهایت دلبستگی برسد. وقتی 
این دلبستگی پیشرفت کند و وارد مرحله شیفتگی 

شود دیگر برای انتخاب دیر است. 
تفاوت میان دوستی، آشنایی وعشق

بهمنی در پایان مطلب خود در مجله »سپیده دانایی« 
گاهانه  با بیان اینکه در مرحله شــیفتگی انتخاب آ
وجود ندارد، گفت: در مسیر خطی تا عالقه مندی 
گاهانه انتخاب کرد و اگر شواهد هشدار  می توان آ
دهد که این رابطه بایــد پایان بیابد، امکان قطع آن 
وجــود دارد؛ هر چند با اندوه همراه باشــد. اما در 
مرحله شیفتگی حتی اگر تمامی شواهد هم منفی 
باشــد دیگر امکان فاصله گرفتن وجود ندارد. پس 
اگر قصد دو نفر از دوستی ازدواج باشد، باید مراقب 
باشند که به مرحله شیفتگی نرسند. بخش عمد های 
از طالق ها به ویژه در ازدواج های دانشجویی به این 
دلیل اســت که دو نفر در مرحله شیفتگی ازدواج 
می کنند و به نادرست گمان می کنند که عشق را 

تجربه کرده اند. 

تفاوت ميان عشق و شيفتگی
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اقـتـصاد 

فرزاد وثوقی 
 صنعت کشورمان به دلیل وابستگی تکنولوژیکی به خارج، پیوسته در معرض آسیب دیدگی جدی قرار داشته ودارد. اصل اقتصادپویا وتوفیق درآن 
برمبنای اقتصاد باز وتعامل با ملل جهان امکان پذیر است. توسعه روابط بین الملل وحسن همجواری، آنسوی سکه پررونق اقتصاد است که اگر در 
تضاد با اصول سیاسی قرار گیرد، متاسفانه صدمات جبران ناپذیری را به آنچه در وابستگی داشته ایم وارد می کند. امروز با گذشت سی وشش سال 
از پیروزی انقالب ور هایی از سلطه سیاسی، اما دستمان همچنان زیر سنگ سلطه اقتصادی خارجی است. تحریم های اقتصای نمونه آشکاری براین 
ماجراست. دراین مقطع باید برامور پژوهشی تاکید کرد ونتایج پژوهش به تولید برتری نسبت به محصوالت وارداتی منتهی شود. درغیر این صورت 
واردات امان تولید را خواهد برید. دراین مقطع فرصتی برای بازگشت به عقب واتکا بر اقتصاد سنتی نداریم. نظام سنتی بازار جوابگوی مشکالت 
پیش آمده نیست. آنچه می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد شاید همان عنوانی است که امروز به »اقتصاد مقاومتی «لقب گرفته است. اگر رسانه ها 
دراین زمینه تاکیدی برای مسوولین دارند، نه از سر تخریب که از سر دلسوزی است. جوانان درانتظار اشتغال، ازدواج وتامین مسکن هستند. 
برنامه ریزی مسوولین باید در دو بعد کوتاه وبلند مدت ارایه شود. طرحی ضربتی برای حل فوری بحران اقتصادی وخروج از رکود وطرحی برای 
حفظ میراث ومنابع ملی برای نسل آینده. بازار امروز استان وصنایع در انتظار سرمایه در گردش، چه امیدی را می توانند در نسل جوان زنده کنند ؟ 

کنکاشی در يک سال اقتصاد فارس
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فرزادوثوقـی: افزایـش اختیـارات اسـتانداران یکـی از 
مهمترین اخبار منتشـره در ماه های نخسـت سـال 93 
بـود. چـرا کـه با بهـره گیـری از این شـیوه می تـوان به 
منشـور واقعی توسـعه دسـت یافـت و بقولـی مدیریت 
واحـد در بحـث توسـعه اقتصـادی سیاسـی را بدسـت 
گرفـت. ایـن افزایـش در دوبخـش خالصـه می شـود 
بـه  از سـوی وزارت کشـور  اختیاراتـی کـه  افزایـش 
اسـتانداران اعطا شود ودوم افزایش اختیاراتی که هیات 
وزیـران به اسـتاندارا ن اعطا خواهند کـرد. هر چند این 
بحث در نشسـت تخصصی استانداران سراسر کشوربا 
رییـس جمهـوردر تیـر مـاه 93مطـرح شـد، امـا عمال 
حاصلی نداشـت و تا کنون که سـال 93 بـه پایان خود 
نزدیـک می شـود، اختیـارات اسـتاتداران تـا بـدان حد 
 افزایـش نیافـت که مانع اسـتعفای اسـتاندار قـم درماه

 گذشته شود. 
ایـن شـیوه اداره اسـتان ها، قراربـود از  بـرای اجـرای 
سـوی رییـس جمهورکارگروهی تخصصـی با حضور 
برخـی وزیـران تشـکیل ونتایـج بحـث بـه سـمع ونظر 
دکتـر روحانـی برسـد. حـال تا چه میـزان این پیشـنهاد 
بـه مباحـث کاربـردی خـود نزدیـک شـده ونتیجه پی 
گیـری ایـن کارگـروه در چـه تاریخـی اعـالم خواهـد 
شـد خود پرسشـی اسـت که در سـال 93 بدون پاسـخ 

اسـت.  مانده 
معادالت اقتصادی در اسـتان فارس مانند سـایر مناطق 
کشـور بـه معـادالت سیاسـی در ابعاد بیـن المللی گره 
خورده اسـت. اسـتاندار فارس درایـن رابطه می گوید، 
از سـوی سـرمایه گـذاران خارجـی تمایالت بسـیاری 
ابـراز شـده اسـت، سـرمایه  بـرای حضـور درفـارس 
گذارانـی از روسـیه، اوکرایـن، امـارات، عمـان، چیـن 

وکـره. حتـی در برخی موارد تفاهـم نامه هایی نیز امضا 
شـده اسـت اما وضع فعلی در بخـش اقتصادی مرتبط 
اسـت بـا اعالم شـرایط سیاسـی کشـور. هر چـه روند 
مذاکـرات بیـن المللـی رضایـت بخش تـر باشـد ابراز 

تمایـل بـرای حضور درایران بیشـتر اسـت. 
در نگاهـی دیگربحـث ایجـاد 7 پتروشـیمی در مناطق 
غربی وشـرقی اسـتان یکی از مباحث قدیمی و اثرگذار 
بـرای اشـتغال وکسـب درآمد هـای ارزی بـوده، بحثی 
کـه تـا این لحظـه به نتیجـه قطعی نرسـیده اسـت. هر 
چنـد همـگان می داننـد بایـد در فـارس پتروشـیمی 
احـداث شـود وسـرمایه گـذاری در بخش نفـت وگاز 

وپتروشـیمی یکـی از اولویت های اسـتان اسـت. 
*حضور چینی ها در »شهر سنگ «

در ابتدای سـال 1393 طرح سـرمایه گـذاری چینی ها 
در صنایـع معدنـی اسـتان نیزمطرح شـد. چینی ها قرار 
بـود» شـهر سـنگ «را در شـمال فـارس راه انـدازی 
کننـد. فارس یکـی از جمله اسـتان های مسـتعد برای 
سـرمایه گـذاری در بخـش معـدن اسـت اما متاسـفانه 
وبـه هـر دلیل ایـن صنعت ماننـد صنعت گردشـگری 
اسـتان در محـاق فـرو رفتـه اسـت. بـه امار هـای توجه 
کنیم، 5۶ درصد از تعداد معادن اسـتان را سـنگ های 
و  فلـزی  سـنگ های  را  درصـد   ۶ سـاختمانی، 4. 
۲7 درصـد را سـنگ های تزئینـی و 1۲. 7درصـد را 
خاک هـای نسـوز و صنعتـی شـامل می شـوند. طبـق 
آخریـن آمار بدسـت آمـده از وزارتخانه، اسـتان فارس 
رتبه هشـتم ذخیره، رتبه شـش پرسنل و میزان استخراج 
و رتبه چهارم تعداد معادن را در کل کشـور داراسـت. 
امـا وضعیـت اشـتغال در اسـتان به شـیوه ای اسـت که 

گفتـن دوبـاره آن کسـل کننده اسـت. 

*مدیریت واحد اقتصادی دراستان
بحـث مدیریـت واحـد اقتصـادی سیاسـی اسـتان از 
جمله مهمترین وبقولی شـاه کلید توسعه فارس است. 
اسـتاندار فـارس دکتـر احمـدی در دونوبت در جلسـه 
علنی شـورای شـهر شـیراز حضـور یافـت واز اعضای 
شـورای شـهر خواسـت تـا رونـد سـرمایه گـذاری در 
کالنشـهر شـیراز را تسـهیل کنند. فـرار سـرمایه گذار 
در دو نوبـت از شـیراز سـابقه چنـدان روشـنی از فارس 
در اذهـان عمومـی برجـای نگذاشـته اسـت. احـداث 
ناموفـق برج هـای دوقلوی تجـارت جهانـی در خیابان 
قصـر دشـت و اجـرای طـرح احـداث برج تجـاری در 
بولـوار زنـد کـه با ایجاد زنجیـره ناگاه انسـانی وبه بهانه 
حفاظـت از باغ هـا نـا کام مانـد، دو تجربـه نـا موفـق 
مدیریـت ناهماهنـگ شـهری اسـت. در واقـع معلـوم 
نیسـت چـه کسـی ویـا کسـانی بـرای شـهر وسـرمایه 

گـذاری در آن تصمیـم می گیرنـد. 
*چـرا نخبگان جامعه راهبـردی برای خـروج از 

بحـران ارایـه نمی دهند
ایجـاد اشـتغال از جملـه اصلـی تریـن  در سـال 93 
دغدغه هـای مدیـران اسـتان بـوده اسـت. دیدار هـای 
مردمـی اسـتاندار فـارس نتیجـه خاصـی جـز تجمیـع 
حفـظ  ویـا  جوانـان  بـرای  اشـتغال  درخواسـت های 
اشـتغال موجـود نداشـته اسـت. آیـا درایـن دیدار هـای 
مردمـی، نخبگان جامعـه برای دیـدار با اسـتاندار، قدم 
پیـش گذاشـته انـد تـا نسـخه ای قابـل اجرا بـرای حل 
مشـکالت اقتصـادی فرهنگـی ارایـه نماینـد. یـا حتی 
اسـتاندار فارس دیداری جداگانه با نخبگان برگزارکرده 
اسـت تـا از نظـرات آنان که سـکوت اختیار کـرده اند 
گاه شـود ؟ یـا حتـی کمیتـه ای موظـف بـه بررسـی  آ

بررسی توسعه اقتصادی فارس در سال 93وچالش های پیش رو
 هوا در سالن انتظار سرمایه گذاری، گرم است

96 شمـاره سه

دوره جـــدیــــد
ویژه نامه نـوروز 94



نظرات وپیشنهادات ودلجویی از نخبگان شده است؟
*پیشنهاد ایجاد 6 هزار فرصت شغلی

تن ها پیشـنهاد مطرح شـده برای ایجاد اشـتغال در سال 
93 از سـوی سـردار غیـب پـرور ارایـه شـد. نسـخه ای 
کـه به ادعای وی 20هزار فرصت شـغلی ایجاد خواهد 
کـرد. امـا ایـن مسـوول ناکامی در اجـرای این شـیوه را 
برگـردن مدیـران اجرایـی اسـتان انداخت واز اسـتاندار 
فـارس خواسـت تـا رونـد ایجـاد اشـتغال مبتـی برایـن 
برنامـه را تسـهیل کند. سـردار غیـب پرور کـه فرمانده 
سـپاه فجر اسـتان فارس اسـت برایـن اعتقاد اسـت که 
در سـال 92 موفق به ایجاد 5 هزار فرصت شـغلی شـده 
اسـت و بسـیج سـازندگی قـادر اسـت در سـالجاری 
20هـزار فرصـت شـغلی ایجـاد کنـد. امـا در صـورت 
عـدم همراهـی دسـتگاه های اجـرای 6 هـزار فرصـت 
شـغلی را بطـور حتـم ودرحوزه اختیـارات خـود ایجاد 
خواهـد نمـود. دکتر احمدی نیـز این گـزارش را مبنی 
برایجـاد 5هـزار فرصـت شـغلی با اعتبـاری بالغ بـر 45 

میلیـارد تومـان در سـال 92 راتاییـد می کند. 
غالمحسـین غیـب پرورهمچنین نـرخ بیـکاری اعالم 
شـده در اسـتان را از سـوی مسـوولین دولتی 27 درصد 
فراتـراز  نـرخ  ایـن  اسـت  معتقـد  و  می کنـد  اعـالم 

آمار هـای دولتـی اسـت. 
*سه گذر گاه تنگ اقتصادی

اصـوال اقتصـاد حـول سـه محـور در حـال چرخـش 
و  تعـاون  برمبنـای  اقتصـاد  دولتـی،  اقتصـاد  اسـت. 
اقتصادی برمبنی فعالیت بخـش خصوصی. حال باید 

دیـد گـره کار درکجاسـت. 
دولـت معتقـد بـه واگـذاری امـور بـه دوبخـش تعاون 
وخصوصـی اسـت. امـا باید دیـد کارگـزاران دولت نیز 
برایـن اعتقاد مصمم هسـتند. از طرفی تمام مجوز های 
الزم بـرای فعالیـت ایـن دوبخـش بایـد از نهاد هـای 
دولتی صادر شـود. چرا وچگونه پاسـخ به اسـتعالمات 
رونـدی کنـد در پیش دارد خود پرسشـی بدون پاسـخ 

است. 
از طرفـی دولـت بـه هر بهانـه دخالـت خـود رادر روند 
توسـعه اقتصـاد بخـش خصوصـی پایـان نمی دهـد. 
مداخـالت دولتـی به هر شـکل روند سـرمایه گذاری 

را کنـد وسـرمایه گـذاران را مایـوس می کنـد. 
*داشته های همیشگی فارس

بدنیسـت نگاهی به توانمدی های اسـتان فارس داشـته 
باشـیم. توانـی کـه تا امـروز از حداقل هـای آن نیز بهره 
گیـری نشـده اسـت. اسـتان فـارس در جنـوب ایـران 
قـرار رفتـه اسـت. ایـن اسـتان بـا 7/5 درصـد از کل 
مسـاحت کشـور بـه پهنـای 123/946 کیلومتـر مربع 
در مجـاورت اسـتان های اصفهـان، یـزد، هرمـزگان، 
کرمان، بوشـهر، کهکیلویـه و بویراحمد قـرار دارد. بر 
پایـه آخرین اطالعـات موجود، اسـتان فارس جمعیتی 
برابـر 4/5 میلیـون نفر حـدود 6 درصد جمعیـت ایران 
اسـت براساس تقسیمات اسـتانی دارای 29 شهرستان، 
90 شـهر، 28 بخـش، 189 دهسـتان، و 4378 آبـادی 
می باشـد و جزء نادرترین مناطق کشـور اسـت که در 
هـر زمـان، مـی تـوان به نسـبت آب و هـوای 4 فصل را 
در آن مشـاهده کـرد. بیشـترین دما در شهرسـتان های 
الر و المـرد بـا 45 درجـه سـانتی گـراد و کمتریـن دما 
در شهرسـتان های آباده و اقلید بـا 10 درجه زیر صفر و 
دمای مرکز اسـتان ) شـیراز( به طور میانگیـن 18 درجه 
سـانتی گـراد بـا میـزان بارندگـی 100 الـی 400 میلیمتر 
متغیر اسـت. از رودخانه ها و دریاچه ها ی مهم اسـتان 
می تـوان رود کـر، نیلیـان، شـاپور، جـره، قـره آغـاج، 
رودبـال، مزایجـان و دریاچه هـا ی بختـگان، پریشـان، 
فامور، طشـك )نرگـس(، مهارلو، کافتر و بوم شـور نام 

برد. 
مجموعـه عواملـی چـون موقعیـت جغرافیایـی منطقـه 

دامـداری،  کشـاورزی،  زمینـه  در  تولیـد  فراوانـی  و 
پتروشـیمی، فـرش و صنایـع دسـتی، منابع عظیـم گاز 
اسـتان و نزدیکـی این منطقـه به آب هـای خلیج فارس 
سـبب گردیـده تـا از دیربـاز تجـارت و داد و سـتد در 
ایـن منطقـه رشـدی فـراوان یافته بـه طوری کـه عمده 
فعالیت های اسـتان به فعالیت های تجـاری و خدماتی 

اختصـاص دارد. 
وجـود بیـش از 120000 واحـد صنفـی وبیـش از 3900 
بـازرگان فعـال و حجـم صـادرات سـاالنه غریـب یك 
میلیـارد دالر کاالی غیـر نفتـی گویای گـردش چرخه 
بـزرگ اقتصـادی در اسـتان اسـت کـه مسـلما واردات 
متقابـل کاال و فـن آوری و سـرمایه گـذاری خارجـی 
نقش مهمی در پیشـبرد توسـعه اقتصادی استان خواهد 
داشـت. ایـن اسـتان بـا دارا بودن ذخائر غنی سـنگ ها 
و مـواد معدنـی، محصـوالت زراعـی و باغـی مطلوب 
و همچنیـن صنایع سـبك و سـنگین پیشـرفته و صنایع 
دسـتی ایـده آل دارای قـدرت بالقـوه ای در صـادرات 
محصـوالت مختلـف می باشـد کاال های مزیـت دار 
اسـتان عبارتنـد از، فـرش، گبـه، سـنگ های تزیینـی، 
خرمـا، میوه، انجیر، بادام، پودر و عصاره شـیرین بیان، 
گیاهـان دارویـی و بسـیاری از کاال های صنعتی دیگر 
کـه هـر کـدام در سـطح بیـن المللـی دارای جایـگاه 

خـاص می باشـد. 
*رییس سازمان صنایع ومعادن چه می گوید

اینـک خالـی از لطـف نیسـت کـه اظهار نظـر رییس 
سـازمان صنایـع ومعـادن اسـتان را در خصـوص موانع 
صـادرات بخوانیـم. مهنـدس همتـی می گویـد، همه 
مسـولین ونهاد ها ودسـتگها های اجرایی در امر توسـعه 
زیرسـاخت های نـاوگان حمـل ونقـل )ریلـی، هوایی، 
زمینـی ودریایـی ( از حالـت شـعاری خـارج وبایـد 
حمایـت، همراهـی وهمکاری بیش از پیـش را جهت 
در  ورقابـت  اقتصـادی  فعالیت هـای  ورونـق  توسـعه 
بازار هـای جهانی داشـته باشـند و عملیاتـی وارد ماجرا 
شـوند تـا اسـتان پهنـاور فـارس درتوسـعه همـه جانبـه 
رشـدی درخورشـآن پیداکند. رییس سازمان صنعت، 
فـارس مهمتریـن مشـکل  اسـتان  تجـارت  معـدن و 
بخـش صادراتـی اسـتان فـارس را فراهـم نبـودن زیـر 

سـاخت ها می دانـد و می گویـد، از جمله مشـکالت 
اصلـی بخش صـادرات نبـود امکانـات الزم در بخش 
نـاوگان حمل و نقل اسـت زیـرا اگر زیر سـاخت های 
ترانزیتی بار فراهم نباشـد به طور حتم مشکالتی ایجاد 

می شـود. 
همتـی اضافـه می کند، فـارس بـا دارابـودن منابع غنی 
وخـدادای کـه می توانـد کشـور راپوشـش ودر سـایر 
حوزه ها اثر گذاری الزم را داشـته باشـد شایسته نیست 
در امـر نـاوگان حمـل ونقـل وصـادرات دچار مشـکل 
ومعضـل باشـدلذا دربحـث بهرمنـدی از تکنولـوژی، 
ماشـین آالت وتجهیـزات ودانـش وعلـم روز وبسـته 
بنـدی وکیفـی سـازی نیـاز بـه تحولـی اساسـی اسـت 
ودسـتگا های متولـی دراین مهـم باید بصـورت جدی 
پاسـخگو باشـند. وی درنشسـت هـم اندیشـی پایـش 
تجـارت خارجی اسـتان فارس بـا بیان اینکه صـادرات 
موتـور محـرک اقتصـادی اسـت می گویـد، اغلـب 
کشـور های توسـعه یافتـه از طریـق افزایـش صـادرات 
بـه رشـد و توسـعه رسـیده انـد لـذا ضـروری اسـت 
دسـتگا های ذی ربط امر توسـعه صادرات؛ با تشـکیل 
جلسـات تخصصی و مسـتمر به تفاهـم وتوافق اصولی 

واساسـی در امـر مهم صـادرات برسـند. 
توسـعه  در  گـذار  تاثیـر  دسـتگاه های  *نقـش 

اقتصـادی
حـال بایـد دیـد چه دسـتگاه های مهـم کلیـدی دراین 
نسشـت هم اندیشـی حضور داشـته اند ومصوبات این 
نشسـت توسـط کـدام کمیتـه پـی گیـری مـورد توجه 
قرار گرفته اسـت. نشسـت هماندیشـی پایـش تجارت 
خارجـی فـارس بـا هـدف بررسـی چالش هـای حمل 
ونقـل کاال هـای صادراتـی، بهینه سـازی وبهربـرداری 
حضوردسـتگاه های  بـا  حـوزه  درایـن  امکانـات  از 
اجرایـی مرتبـط ازجملـه اسـتانداری فـارس، اداره کل 
گمـرکات فـارس، سـازمان جهـاد کشـاورزی، اداره 
کل فرودگاه هـای اسـتان، اداره کل راه آهن، ادره کل 
حمل نقـل وپایانه ها، سـازمان مسـکن و شهرسـازی، 
اتـاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشـاورزی، اتاق تعاون 
و تشـکل های صادراتـی بخـش خصوصـی شـرکت 
شـهرک های صنعتی 29 بهمن ماه 93 در شیراز برگزار 

* مجموعه عواملی چون موقعیت جغرافیایی منطقه و فراوانی تولید در زمینه كشاورزی، دامداری، 
پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، منابع عظیم گاز استان و نزدیكی این منطقه به آب های خلیج 
فارس سبب گردیده تا از دیرباز تجارت و داد و ستد در این منطقه رشدی فراوان یافته به طوری 

كه عمده فعالیت های استان به فعالیت های تجاری و خدماتی اختصاص دارد. 

 * در بخش كشاورزی، استان فارس با تولید سالیانه 9/9 میلیون تن به عنوان قطب كشاورزی 
كشور در زمینه صادرات می تواند اقالمی همچون: میوه، مركبات، فرآورده های لبنی، گوشتی و 

همچنین سایرمواد غذایی به بازار های جهانی عرضه كند. 
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شـد. اینـک ماننـد دیگر جلسـات باید درانتظـار نتایج 
انـی ویا طوالنی مدت آن باشـیم. آیـا دولت از دریافت 
عـوارض و مالیـات بـرارزش افـزوده از صادرکننـدگان 

صـرف نظـر خواهد کـرد ؟
در بخـش کشـاورزی، اسـتان فـارس بـا تولیـد سـالیانه 
9/9 میلیـون تـن بـه عنـوان قطـب کشـاورزی کشـور 
در زمینـه صـادرات می توانـد اقالمی همچـون: میوه، 
مرکبـات، فرآورده هـای لبنـی، گوشـتی و همچنیـن 
سـایرمواد غذایـی بـه بازار هـای جهانـی عرضـه کنـد. 
این درحالی اســت که فــارس با ســهم 16/1 درصد 
محصوالت باغی کشــور را داراست و تولید 28درصد 
انار، 43درصد انجیر، 19 درصد انگور درکشور می تواند 
در بازار های جهانی نقش قابل توجهی رادرامرارزآوری 
ایفا کند. این مهم می طلبد تا با عزمی ملی وهمگانی در 
امر توسعه حمل ونقل و فراهم نمودن زیرساخت های 
مناسب بکوشیم. آیا واقعا با علم به این همه توانایی در راه 

توسعه کوشش کرده ایم ؟
*رتبه فارس در صادرات

این پرســش در ادامه مطرح می شــود کــه رتبه فارس 
در بحث صادرات در کشــور کدام اســت. پاسخ این 
پرسش در دست مدیر کل حمل ونق وپایانه های استان 
اســت. خواســت خدایی می گوید، فارس در میزان 
حمل ونقل زمینی وخروج کاال وبار بعد از استان های 
تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان رتبه 5 کشوری را 
دارد. از 902 شــرکت حمل ونقل بین المللی درکشور 
560 شــرکت در تهران وبقیه در سایر استان ها ازجمله 

خوزستان، سیستان وبلوچستان، هرمزگان قرار دارند. 
خواســت خدایی با اشــاره به اینکه 175 شــرکت در 
اســتان برای نــاوگان یخچالدار بارنامــه صادرمیکنند 
اضافه کرد: شــیراز با میزان بیش از 72 درصد بیشترین 
ناوگان یخچالدار را در استان داردکه 307 نوع کاال در 
استان با اســتفاده از ناوگان یخچالدار حمل می شوند 
و بیشــترین درصد را فراورده های لبنی با میزان 45، 4 
درصد بــه خود اختصاص داده اســت و مواد غذایی، 
بستنی، دارو، مرغ، انگور، سوسیس وکالباس، گوشت، 
همبرگــر وتخم مــرغ در رتبه های بعدی می باشــند. 
همچنین فارس با سهم بیش از 15 درصدی بیشترین بار 
نامه را در ناوگان یخچالدار در کشور دارد. استان های 
مقصد اصلی کاال های یخچالدار از مبدا استان عالوه 
برپوشش کل استان با میزان سهم بیش از 44 درصدی 
بارنامه ای اســتان های بوشــهر، هرمزگان، خوزستان، 
تهران، کهگیلویه وبویر احمد، کرمان، اصفهان، سیستان 

وبلوچستان، خراسان رضوی وسایر استان ها را در برمی 
گیرد. هر چند نوع تعامل بخش هوایی وریلی با صنعت 
استان نیازمند واکاوی بیشتری است اما نمی توان نقش 
این دو بخــش را در حمل حداقلی بار نادیده گرفت. 
خصوصا آنکه راه آهن فارس به شهر های کلیدی استان 

از جمله مرودشت متصل نشده است !
*کدام بخش ارزآور است

در دیگر بخش اقتصادی و ارزآوری اســتان می توان به 
صنعت گردشگری اشــاره نمود اما گفتن دراین رابطه 
چندان اثر گذار نبوده ونیســت چرا که باوجود علم به 
ارزآوری واشتغال زایی آن اقدام موثری صورت نگرفته 
اســت وباید بیشتر در تفکر توســعه فرهنگی صنعت 
گردشگری باشــیم. توســعه فرهنگی که سبب شود 
برگزاری یک کنسرت محلی وسنتی آسمان را به زمین 
نخواهد آورد. اما مع الوصف تاکید می شود که در این 
استان تعداد 288 مورد جاذبه شامل 148 مورد باستانی، 
تاریخی، مذهبی و فرهنگی، 125 مورد جاذبه طبیعی و 

15 مورد جاذبه تاریخی- طبیعی وجود دارد. 
*نقشه راه توسعه

اگر نقشه توسعه اســتان را در دست داشته باشیم بدون 
شک روزنه های امید گشوده خواهند شد. آیا اولویت ها 
وفرصت های ســرمایه گذاری در فارس را به درســتی 
به ســرمایه گذاران معرفی کرده ایم ؟ آیا منشور سرمایه 
گذاری به عنوان یک منشور ملی وقابل اجرا در مناطق 
مختلف کشور با هر نوع توان اقتصادی تهیه وبه مرحله 
اجرا درامده است تا با رفتن وآمدن دولت ها تغییری در 
سیاست های اقتصادی وحضور سرمایه گذاران را شاهد 
نباشیم ؟ اگر ما تعریف درستی از سرمایه گذاری داشته 
باشیم گاهی به ســرمایه گذار سرمایه بر نمی گوییم. 
گاهی به این تصور نمی افتیم که اگر سرمایه گذاری به 
فارس آمد، برای منافع خودش آمده وباید جلوی کارش 
گاهی داشــته باشیم  را بگیریم. اگر به اصول اقتصاد، آ
دقیقا در خواهیم یافت که نیمه دوم این ماجرا به ســود 
سرمایه گذار بستگی دارد. آیا تاکنون شنیده اید ویا دیده 
اید ســرمایه گذار محض رضای خدا در کشوری ویا 
استانی سرمایه گذاری کند واصل وسود سرمایه اش را به 

امان خدا ر ها کرده باشد ؟
*شهرک های صنعتی ومنطقه ویژه اقتصادی 

در فــارس مناطق اقتصادی متعددی وجود دارد که هر 
کدام سایتی برای سرمایه گذاری موفق است. شرکت 
شهرک های بزرگ صنعتی که بطور متوازن در بسیاری 
مناطق ایجاد شده اســت. منطقه ویژه اقتصادی شیراز 

که با پیشــنهاد نمایندگان مجلس قرار است به منطقه 
آزاد تجاری تبدیل شود. هر چند سنگ بزرگ عالمت 
نزدن است. چرا که باید دید این منطقه ویژه تا چه اندازه 
در فعالیت هــای تخصصی خود موفق بــوده واینک 
تقاضــا کنیم برای بهبود روش هــا این منطقه به منطقه 
آزاد تجاری تبدیل شــود وتن ها مزیــت آن نزدیکی به 
فرودگاهی است که باید شمار پرواز های باری ومسافری 
آن ونیز صدور روادید در آن مورد تجدید نظر قرار گیرد 
وحتی درمواردی ورود وخروج برخی تجار وبازرگانان 
ووابستگان آنان نیازی به صدور روادید نخواهد داشت. 

*توان در برگزاری نمایشگاه
یکی از جمله ویژگی های اقتصادپویا معرفی محصوالت 
تولیــدی داخل کشــور ورقابت با محصوالت مشــابه 
خارجی است. در ایم مقوله باید تولید داخلی توان رقابت 
با نواع خارجی را داشته وبا حضور در نمایشگاه های ملی 
وبین المللی عالوه بر بازاریابی اصولی، میزان تولید را با 
رعایت کیفیت برتر مطابق با نیاز بازار افزایش ویا کاهش 
دهد. در سال 1393 شرکت بین المللی نمایشگاه های 
اســتان در محل دایمی خود در شــهر گلســتان موفق 
به برگزار 38 عنوان نمایشــگاه شده است که توجه به 

سرتیتر های برگزاری آن خالی از لطف نیست. 
برگزار نمایشگاه با موضوع، کشاورزی، دام وطیور، لوازم 
خانگی، صنعت ساختمانی، خودرو وقطعات، کودک 
ونوجوان، مبلمان اداری، صنعــت برق والکترونیک، 
فــروش پاییــزه کاال به مناســبت بازگشــایی مدارس، 
نمایشگاه محصوالت گرمایش وسرمایشی، تشریفات، 
ملزومــات جهیزیه، صنعت نفت وگاز، ماشــین آالت 
یراق آالت و مواد اولیه چوب، نمایشــگاه کتاب، انبوه 
سازان ساختمان، نمایشگاه شهر زیبا، نمایشگاه رسانه، 
مبلمان اداری ومسکونی، فرش وصنایع دستی، صنایع 
غذایی، گل گیاه، سوغات، هفت سین و عرضه مستقیم 
کاال برای تقویت بنیه خرید شــب عیدعموم در شمار 
نمایشگاه های بوده که در سال 93 برگزار شده است. 
حال باید دید برگزاری این نمایشــگاه ها تا چه میزان به 
حضور ســرمایه گــذاران خارجی در اســتان کمک 
کــرده وتاثیر گذار بوده اســت. مضافا اینکه خروجی 
هر نمایشــگاه بایــد در ابعاد ملی وبیــن المللی دارای 
دستاورد های مهمی باشد و برگزاری صرف آن مالک 

عمل نمی باشد. 
دراین رابطه می توان به برگزاری نمایشگاه فرش وصنایع 
دستی اشاره نمود. آیا برگزاری این نمایشگاه در تاریخ 14 
تا 19 بهمن کمکی به بازگشت هویت صنایع دستی ایران 
وخصوصا فارس کرده است. آیا بازار های جهانی دوباره 
بــه ارزش وکیفیت فرش وصنایع دســتی ایران اعتراف 
کرده اند ؟ به اذعان مدیر کل بازرگانی وصادرات صنایع 
دستی کشور در سال های گذشته نوع عملکرد مسوولین 
امر باعث شده است تا کشور هایی همچون چین، هند، 
ویتنام، تایلندوافغانستان گوی سبقت را از ما بربایند ودر 
تولید محصوالت منحصر به فرد صنایع دستی ایران با اتکا 
به کپی برداری وبازار یابی مناسب پیشی بگیرند ودرواقع 
بازار هــای هدف را با قیمت های پایین تری از آن خود 
کنند. از طرفی صادرات صنایع دستی ما در سالجاری 
تن ها 31درصد رشــد داشته است. این در حالی است 
که در ســال گذشته تن ها موفق به کســب درامد 112 
میلیون دالری از بابت صدور محصوالت صنایع دستی 

بوده ایم. 
این بدان معناست که تا مرز های توسعه ورونق اقتصادی 
راه بســیاری در پیــش رو داریــم و افــق 1404 بــرای 
دســتیابی به رشد مورد انتظارچندان خوشبینانه نیست. 
همچنین برگزاری نمایشگاه های فصلی با صرف زمان 
وهزینه هــای مرتبط تا کنون کمک شــایان توجهی به 
انقالب اقتصادی نکرده و تن ها به نمایش ویترین های 

خاک گرفته گذشته بسنده کرده ایم.

* اگر نقشــه توسعه استان را در دست داشته باشیم بدون شک روزنه های امید گشوده خواهند 
شد. آیا اولویت ها وفرصت های سرمایه گذاری در فارس را به درستی به سرمایه گذاران معرفی 
كرده ایم ؟ آیا منشور سرمایه گذاری به عنوان یک منشور ملی وقابل اجرا در مناطق مختلف كشور 
با هر نوع توان اقتصادی تهیه وبه مرحله اجرا درامده است تا با رفتن وآمدن دولت ها تغییری در 

سیاست های اقتصادی وحضور سرمایه گذاران را شاهد نباشیم ؟
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بـا نزدیک شـدن بـه روز هـای پایانی سـال 1393 فرش 
قرمز توسـعه و سـرمایه گذاری درصنعت گردشـگری 
و صنایـع دسـتی بـدون نتیجـه مطلـوب جمـع آوری 
هـزار   600 حضـور  اعـالم  رغـم  علـی  می شـود. 
گردشـگر وارد شـده از مرز های هوایی به اسـتان فارس 
در سـالجاری امـا همچنـان شـرایط رکود اقتصـادی را 
نظارگـر هسـتیم. نبود اشـتغال پایـدار در اسـتان عمده 
نگرانـی مـردم ومسـوولین اسـت. تـا کنـون راهبـردی 
بـرای خـروج از وضـع موجـود در اسـتان فـارس ارایـه 
نشـده اسـت و از واکنش منفی چند ماه گذشته برخی 
گروه هـای غیر مسـوول به حضور سـرمایه گـذاران در 
شـیراز نیـز حتی فـرش قرمز پهن شـده برای دعـوت از 
انان جمع شـدو گفتار برخی نمایندگان اسـتان مبنی بر 
حضـور سـرمایه گذار در برخی صنایـع مانند الومینیوم 
بـا حضـور شـرکت های چینـی هـم بـدون پیگیـری 

خبـری باقـی ماند. 
 در سـال های گذشـته نوع عملکرد اقتصادی سیاسـی 
کشـوربه گونـه ای بـوده اسـت کـه تولیـدات داخلـی 
قـادر بـه حضـور جـدی در بازار هـای جهانـی نبـوده 
اسـت. ریشـه ایـن عـدم حضـوررا می تـوان در تحریم 
اقتصادی کشـورمان وفشـار های سیاسـی اعمال شـده 
جسـتجوکرد والبتـه خـود تحریمی هـا نیـز نقـش تاثیر 
گـذاری بـران داشـته اسـت. هـر چنـد وابسـتگی بـه 
نفـت عمـده دلیل بـی تفاوتـی به تولیـدات داخلـی از 
جملـه صنایع دسـتی بوده اسـت که البته اسـتان فارس 
می توانست پیشـرو ترین استان های کشـور درآن باشد 

ودرآمد هـای سرشـاری نیـز بدسـت اورد. 
بـه اذعان مدیـر کل بازرگانی وصادرات صنایع دسـتی 
کشـور در سـال های گذشـته نـوع عملکرد مسـوولین 
امـر باعث شـده اسـت تا کشـور هایی همچـون چین، 
هنـد، ویتنـام، تایلندوافغانسـتان گـوی سـبقت را از مـا 
برباینـد ودر تولیـد محصـوالت منحصـر به فـرد صنایع 
دسـتی ایـران بـا اتـکا بـه کپـی بـرداری وبـازار یابـی 
مناسـب پیشـی بگیرنـد ودرواقـع بازار های هـدف را با 

قیمت هـای پاییـن تـری از آن خـود کننـد. 
امـروز در شـرایطی مـا بـه دنبـال راهکار هـای توسـعه 
صنعـت گردشـگری هسـتیم کـه بایـد بدانیـم هدف 
از دعـوت گردشـگران جهـان بـه ایـران چیسـت ؟ این 
در حالـی اسـت کـه مدیـر کل گمـرک اسـتان فارس 

درآمد های ما وديگران
 نگاهی به وضعیت صنایع دستی فارس

در آخریـن اظهـار نظـر خود از رشـد توریسـم درمانی 
در اسـتان خبرمیدهـد ومـی گویـد 600هـزار نفـر در 
فـارس  اسـتان  وارد  هوایـی  مرز هـای  از  سـالجاری 
شـده انـد. اما پرسـش اینجاسـت کـه ورود ایـن تعداد 
گردشـگر چـه میزان درامـد خالص برای فارس داشـته 
وچـه میـزان شـغل ایجـاد نمـوده اسـت در حالـی کـه 
عمده نگرانی مردم ومسـوولین اسـتان معضل بیکاری 

اسـت.  جوانان 
از طرفـی صـادرات صنایـع دسـتی مـا در سـالجاری 
تن هـا 31درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه در سـال گذشـته تن هـا موفـق بـه کسـب 
درامـد 112 میلیـون دالری از بابـت صـدور محصوالت 
صنایـع دسـتی بوده ایم. حـال باید دیـد در پیرامون خود 
بـا چـه حریفانـی بایـد رقابـت کنیـم. در حـال حاضـر 
ترکیـه سـاالنه حـدود 25 میلیـارد دالر از محـل صنعت 
گردشـگری درآمد دارد و دولت این کشـور قصد دارد 
ایـن رقـم را بـه 50 میلیـارد دالر در سـال 2023 برسـاند. 
ایـن در حالیسـت کـه پیش بینـی می شـود ترکیـه در 
سـال 2023 بـا قـرار گرفتـن در جمـع پنـج مقصـد برتر 
گردشـگری جهـان، میزبـان 50 میلیـون گردشـگر نیز 
باشـد. سـازمان جهانی گردشـگری نیز، ترکیـه را یکی 
از موفق ترین کشـور های جهان در جذب گردشـگر و 
جذب سـرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری 
می داند که حاصل آن رشـد چشـمگیر درآمد های این 

کشـور از محـل صنعـت گردشـگری بوده اسـت. 
بـه ایـن نکتـه توجه کنیـد، بیشـتر گردشـگران ترکیه از 
کشـور های عربـی حوزه خلیج فـارس آلمان، روسـیه، 

انگلیـس و ایـران بـوده و مابقـی نیـز از کشـور های 
بلغارسـتان، هلند، گرجسـتان، فرانسـه، سـوریه و ایتالیا 
هسـتند. از سـوی دیگر براسـاس تحقیقی که از سـوی 
آژانس  هـای مسـافرتی کشـور انگلیـس انجـام شـده، 
ترکیه یکی از  10 مقصد ارزان گردشـگری جهان است 
و بدلیـل نـرخ مبادلـه ی ارز بیـن پونـد انگلیـس و لیـر 
ترکیه، ارزانترین مقصد گردشـگری برای گردشـگران 
انگلیسـی به شمار می رود، این در حالیست که مقصد 
منطقـه گردشـگری  ترکیـه  درصـد گردشـگران   34 
مدیتران هـای »آنتالیـا« اسـت. ترکیـه سـاالنه میزبـان 
نزدیك به  40 هزار گردشـگر سـالمت اسـت و این امر، 
درآمـدی را حـدود  150میلیون دالر بـرای اقتصاد ترکیه 
همراه دارد. گردشـگران آمریکایی پس از گردشگران 
عـرب، بیش تریـن پـول را در ترکیـه خـرج می کنند. به 
گذشـته بازگردیـم وبـه امار هـا توجـه کنیـم. ایـران در 
بخـش صنایـع دسـتی وصـادرات آن در سـال گذشـته 
112 میلیـون دالر درامـد داشـته اسـت وترکیـه تن هـا از 
قبل گردشـگری سـالمت 150میلیون دالردرآمد داشته 
اسـت وجمع درآمد هـای آن به 25میلیارد دالردر سـال 
می رسـد. حـال بایـد دیـد وضعیـت ما چگونه اسـت. 
ایـران سـال گذشـته از محـل جـذب گردشـگر پنـج 
میلیـارد دالر درآمـد کسـب کرده اسـت. این سـهم از 
گردشـگری جهان کمتـر از نیم درصد اسـت. رییس 
سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری وصنایع دسـتی 
ایـن رقـم را ناچیـز اعـالم می کنـد  کشـورمان هـم 
وبرایـن اعتقاد اسـت که بـا وجود ظرفیت بسـیار باالی 
جذب گردشـگر در کشـور، سـهم ایران از درآمد های 

گردشـگری دنیا بسـیار ناچیز اسـت. 
اینـک بایـد دیـد در چشـم انـداز اقتصـادی کشـور بـا 
چـه اولویتـی همـراه بـوده ایـم. در سـند چشـم انـداز 
20 سـاله آمـده کـه باید تـا پایان سـال 1404 حـدود 20 
میلیون گردشـگر بـا درآمد ارزی 25 تـا 30 میلیارد دالر 
در کشـور داشـته باشـیم، اکنون که هشت سـال از این 
سـند چشـم انداز می گذرد تراز کشـور منفی بوده که 
بایـد تـالش کنیـم تـا 12 سـال آینده کـه از زمان سـند 

باقـی مانده به شـرایط مطلوبی برسـیم. 
بـه  اتـکا  امـا  بیفتـد.  اتفـاق  ایـن  امیدواریـم  نیـز  مـا 
درآمد های نفتی که یک ریشـه تاریخی در وابسـتگی 
سیاسـی اقتصادی کشـورمان داشـته، مانع دسـت یابی 
بـه درآمد هـای ارزی پایـدار بوده اسـت. بایـد پذیرفت 
اتـکا به فرهنگ وهنر کشـورمان وداشـته های تاریخی 
سیاسـی  اقتصـادی  تنش هـای  دسـتخوش  هیچـگاه 
نخواهـد شـد و می تـوان درکنـار دیگر مردم جهـان در 

صلـح ودوسـتی زندگـی کرد. 
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خانم سیاحی شــما سال 87 ســکاندار گمرک 
فارس شــدید کمی از حس و حــال آن روز ها 

بگویید. 
 من زمانی مدیریت گمرک فــارس را پذیرفتم که 
فرزندانــم بزرگ بودنــد، می خواهم بگویم خیلی 
درگیری خانواده برای بزرگ کردن بچه ها نداشتم، 
مدت ها بود از من خواسته بودند مدیر شوم من هم 
نمی پذیرفتم.نه اینکه توانش را نداشته باشم اما ترجیح 
می دادم بازوی مدیر باشــم تا بخواهم مستقیم وارد 
عرصه مدیریتی شوم...سال 87 مدت ها سرپرست 
بودم.خــودم مدیریــت را نمی پذیرفتــم اما همان 
روز های سرپرستی وقتی کار مردم را انجام می دادم 
و رضایتمندی آن هــا را می دیدم برایم لذت بخش 
بود.حس خوبی بود.دعای خیرشان آرامم می کرد.

در نهایت نیز شرایط به گونه ای شد که مدیریت را 
پذیرفتم. 

گفتیــد فرزندانتــان مانع از پذیر ش پســت 
مدیریتی نشدند همســرتان چی؟ایشان با 

مشغله زیاد شما مخالفتی نداشتند؟
 خوشبختانه چون همسرم سال ها در حوزه مدیریتی 
فعالیــت می کرد متوجه شــرایط بــود.از این بابت 

نگرانی نداشتم او همواره مرا درک می کند. 
 روز هــای اول مدیریــت آن هــم در چنین 

سازمان حساسی چه دغدغه ای داشتید؟
 تمام هم و غم من اجرای درســت کار ها و توســعه 
گمرکات فارس بود...دلم می گرفت وقتی می دیدم 
فارس با این پیشینه خوبی که در تجارت دارد دچار 
این همه عقب ماندگی است.جایگاه فارس در شانش 
نبود.باید استان را به جایی که الیقش بود می رساندم.

این آرمان من بوده و هست. 

گفت و گو با تن ها مديرکل زن در استان فارس:

مـردان تـوان زنـان را بـاور کنـنـد

ملیحه فریدفر 
اســتان  گمركات  مدیركل 

فارس اولین زنی است كه در 
تاریخ گمرک ایران به عنوان مدیركل استانی 

انتخاب شد. نشستن در مقابل زنی كه به كارش ایمان 
دارد و البته بسیار متین و افتاده است سخت است، سخت 
از آن جهت كه این زن از بد روزگار به این مسند تكیه نداده 
اســت، او از كف گمرک به این مرحله رســیده و به قول 
خودش قارچی رشــده نكرده است، سكینه سیاحی متولد 
پنجم اسفندماه ســال 1335 و دانش آموخته رشته اقتصاد 
از دانشگاه هند است، اولین وآخرین سفر خارجی كه رفته 
همین كشور 72 ملت می باشد، اصالتا بوشهری است اما در 
خوزستان متولد شده اســت، سیزده سالی می شود كه در 
شیراز زندگی می كند. عاشق رنگ آبی است در عین حالی 
كه فوتبال را دوست ندارد و اصال استقاللی هم نیست. او سه 
فرزند دختر و 2 داماد دارد، آخرین فرزند این زن مدیر سال 
دوم رشته پزشكی می خواند. مدیر دقیقی است سر ساعت 
هماهنگ شده به دفترش رفتیم و در موعد مقرر نیز به رغم 
ترافیک كاری كه می شــد از حضور افراد در پشت در اتاق 
دید میزبان ما شد. مدیر مسلطی است این را زمانی متوجه 
می شــوم كه بدون لحظه ای زیر و رو كردن برگه های روی 
میزش پاسخگوی ما بود، تن ها زمانی اندكی مكث می كند 
كه می خواهد مبادا پاســخش ذره ای كسی را بیازارد. او تا 
همین چندی قبل اولین و آخرین زنی بود كه در تاریخ تاسیس 
گمرک ایران به عنوان مدیركل استانی انتخاب شده بود اما 
چند ماه قبل ســكان گمرک استان سیستان و بلوچستان را 
هم یک بانو عهده دار شد. ارتقای جایگاه گمرک فارس در 
حوزه های مختلف بهانه خوبی برای آغاز این گفت و گو بود:

 موفق شدید؟
 بله تا حدودی موفق شــدم اما هنوز ایده آل نیست.
زمانی که سکاندار گمرک شدم صادرات استان از 
گمرک شیراز تن ها 8 درصد بود اما امروز این رقم به 
باالی 60 درصد رســیده است...امروز در آمد ما از 
گمرک 10 برابر شده است.مناطق اقتصادی توسعه 

چشمگیری یافته اند.... 
 شــما اولین زن مدیرگمرک در کشــور بوده 
اید.این مدیریت برایتان سخت نبود.یا بهتر 
بگویم مردان مدیر توانسته بودند این عنوان 

شما را بپذیرند؟
 ســخت بود...همین االن هــم هنوز خیلی ها توان 
خانم ها را باور ندارند.شاید نمی خواهند قبول کنند 
که توانمندی خانم ها باالســت.خانم ها 50 درصد 
جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند، آن ها ثابت 
کرده اند در وظایفی که به آن ها سپرده شده، موفق 
هستند...اوایل خیلی مشــکل داشتم.در جلسات 
حتی اجازه نمی دادند صحبت کنم.کم کم خودم 
را ثابت کردم با زبان قانون با آن ها حرف زدم.جالب 
است بدانید برای من مراسم معارفه رسمی نگرفتند...

چون.... 
کمی از سابقه خودتان قبل از پذیرش پست 

مدیرکلی بگویید؟
 من سال های زیادی در گمرک بوشهر رییس تعیین 
ارزش بودم...بــدون اغراق بخواهم بگویم آن زمان 
هم همیشــه بازوی توانمندی بــرای مدیر مجموعه 
بودم.هیــچ گاه مدیــر را درگیر حواشــی حوزه ام 
نمی کردم.ســعی می کردم کارم را به نحو احسن 
انجام دهم....بعد به شیراز آمدم.ببینید من از کف 
گمــرک آمده ام و به اینجا رســیده ام.صفر و صد 
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گمرک را می دانم...
 از موفقیت هایتــان در حوزه گمــرک در فارس 

بگویید.از اقداماتی که انجام داده اید
 به اتفاق و کمک همکاران و بر اســاس سیاست های 
گمرک ایران در روش ترخیص کاال تغییراتی بوجود آمد، 
توسعه ساخت و ســاز های گمرکی، افزایش رویه های 
مختلف گمرکات در شهرســتان ها، توسعه چشمگیر 

فضای بارانداز ها و.... 
 خانم سیاحی در روز چقدر کار می کنید؟

 میانگین 10 ساعت...این به جز پرونده هایی است که 
به خانه می برم

 خسته نمی شوید
 کار خسته ام نمی کند...کارکردن رادوست دارم

 کار کــردن باعث نمی شــود از نقــش و وظیفه 
مادری و همسری فاصله بگیرید؟

 سعی کرده ام از وقت استراحت و اوقات فراغتم بزنم 
و وظیفه ام را به عنوان یک همسر و مادر انجام دهم.

فکر کنم تا کنون در این بخش هم کم نگذاشته ام
اوقات فراغتتان را چطور سپری می کنید؟

- وقت آزادم را ورزش می کنم، فیلم هم می بینم.یک 
زمانی کتاب زیاد می خواندم اما این روز ها خیر

خانم ســیاحی تا به حال به چند کشور خارجی 
سفر کرده اید؟

می خندد می گوید اگــر بگویم باور نمی کنید...من 
فقط زمان تحصیل به هند رفته ام...دیگر هیچ کشــور 
خارجی نرفته ام.جالب است بدانید من امسال برای اولین 

بار به کیش سفر کردم.
معموال تصور این است که مدیران گمرک دارای 

خوردور های لوکس و گران قیمت هستند.... 
من چندین سال است پراید دارم.... خوردوی همسرم 

هم پژو پارس است
 اگــر وارد سیســتم اجرایی گمرک نمی شــدید 

دوست داشتید چکاره شوید؟
 قطعا معلم بودم.من عاشق تدریس هستم...مدتی هم 

درس می دادم
 چرا تدریس را ر ها کردید؟

 من دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه هند هستم...سال 
62 زمان جنگ زودتر از همسرم فارغ التحصیل شدم و 
به ایران بازگشتم...سه ماهی معلم بودم اما در هند برای 
همســرم حادثه ای پیش آمد مجبور شــدم برگردم.این 

بازگشت مرا از تدریس دور کرد.... 
 االن دوست دارید به حوزه تدریس بازگردید؟
 االن شــرایط متفاوت شده.درس دادن سخت است.

سن و ســالی از من گذشته.آن روز ها تا صبح مطالعه 
می کردم تا بتوانــم با معلومات باالیی به دانش آموزان 

درس بدهم...االن دیگر نمی خواهم تدریس کنم
 خانم سیاحی شما مدیر سیاسی هستید؟

 می خندد و باقاطعیت می گوید هرگز.سیاسی نیستم.
سیاست را دوست ندارم

 بهترین و بدترین خاطره شما
 روز هایــی که کارهایم با روال طبیعی حل می شــوند 

روز های خوبی هستند برایم و خاطرات خوشی را برایم 
رقــم می زنند اما وقتی برای اجرای کاری به بن بســت 

می خورم.... 
مشاور هم دارید؟

مشاور ندارم اما چهار معاون خوب دارم که حکم مشاور 
هم دارند

 کار با آقایان سخت نیست؟
هرگز

 مدیر دیکتاتوری هستید؟
 به هچ عنــوان...در بعضی مواقع تصمیم قاطعانه برای 
اجرای کاری گرفته ام اما وقتی با دلیل مخالف نظر من 
اثبات شــده است از تصمیمم صرف نظر کرده ام...به 

مدیریت بدون مشورت اعتقادی ندارم...
 بــرای گمرک اســتان چه هــدف و آرمانی مورد 

توجه قرار دارید؟
 دوســت دارم گمرک فارس با توجه به نزدیکی به بنادر 
جنوب کشــور پایلوت بنادر شــود...واقعا امکانات و 
تجهیزات در فــارس وجود نداشــت.یک زمانی فضا 
نداشــتیم، امکانات نداشتیم اما حاال 20 هکتار بارانداز 
فقط در منطقــه ویژه اقتصــادی شــیراز داریم...البته 
مسئوالن مربوطه پیگیر ایجاد و راه اندازی بندر خشک 
هســتند امیدوارم به نتیجه برسد اگر چه اتصال فارس به 
دریا برای گمرک فارس یک فرصت فوق العاده خواهد 

بود. 
 اگر بخواهید به مدیران توصیه ای داشته باشید 

چه می گویید؟
 آروز می کنــم ودوســت دارم که قــدرت نه گفتن در 
مدیران ما تقویت شود...این موضوع شاید ساده به نظر 

بیاید ولی نکته کلیدی است
 شما راحت نه می گویید؟

 بله.من قدرت نه گفتن دارم.راحت نه می گویم...من 
خیالم راحت است شــب ها با آرامش و آسایش خاطر 
استراحت می کنم...راستش حاضر نیستم آرامشم را با 

هیچ چیز عوض کنم...
 برای دوران بازنشستگی چه برنامه ای دارید؟

 استراحت می کنم...
 یعنی وارد عرصه اجتماعی نماینده مجلس.عضو 

شورا.
 هرگــز نماینده نمی شــوم.به کاندیدا شــدن هم فکر 

نمی کنم
 راستی تعامل شما با نمایندگان چگونه است؟

انصافا نمایندگان فارس همیشه حامی و پشتیبان گمرک 
بوده اند

 حرف آخر:
اشــک را می تــوان در چشــمانش دید...ایــن را من 
نمی گویم لنز دوربین هم شــفافیت ایــن قطره را ثبت 
می کند.می گوید شــرمنده خون شــهدا هستم.سعی 
کرده ام همیشه پیروی راه آن ها باشم امیدوارم موفق بوده 

باشم...
و کالم آخر بدرقه بغض فروخورده زنی است که سال ها 

ست با اقتدار در عرصه مدیریتی فعالیت می کند...

یکی از عمده تریــن چالش هایی که دولت 
تدبیر و امیداز روز های آغازین حیات سیاسی 
خود با ان مواجه گردیده اســت دســتیابی به 
راه حلی مناســب جهت برون رفت از بحران 
و رکوداقتصــادی به جامانده از دولت ســابق 

میباشد. 
استان فارس نیز به عنوان یک استان پهناور و پر 
جمعیت که دارای بیشترین تعدادشهرستان در 
سطح کشور به شمار میرود از این امر مستثنی 
نمیباشد و تالش های شبانه روزی جناب اقای 
دکتر احمدی استاندار فرهیخته استان فارس به 
منظور دستیابی به اهداف دولت تدبیروامید در 

امر اقتصاد موید همین مدعاست. 
انچه که در این نوشــتار به ان پرداخته خواهد 
شــد ارایه راهکار جهت دستیابی به اقتصادی 
غیر وابســته به نفت در سطح استان فارس به 

ویژه غرب استان می باشد. 
یکی از اصلی ترین روش های ایجاد کســب 
وکار و رونق اقتصادی و تولید اشتغال در غرب 
اســتان توجه ویژه به مقوله جذب گردشــگر 
واستفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه این نقطه 

از سرزمین عزیزمان میباشد. 
انچه مســلم اســت پــس از روی کار امدن 
دولت تدبیر و امید تحولی اساســی در حوزه 
گردشگری و ورود مسافران خارجی به کشور 
گردیده اســت که ضروری است با مدیریت 
صحیح و فرهنگ ســازی مناسب به بهترین 
شکل ممکن از این فرصت طالیی بوجودامده 

بهره گیری نمود. 
بی شک شهرســتان های غرب استان شامل 
کازرون. ممسنی. رستم. سپیدان...که دارای 
طبیعتی بسیارعالی و اداب وسنن فرهنگی بی 
نظیر وهمچنین اثار تاریخی و باستانی فراوان به 
شمارمیروند می توانند به خوبی در مسیر جذب 
گردشــگر داخلی وخارجــی و رونق اقتصاد 
گردشگری بیش از گذشته موثر واقع گردند. 

بــرای تحقق این هدف حضــور موثر مردم و 
اهالی فرهیخته غرب استان بسیار ضروری است 
که بابرنامه ریزی مفید وموثر در سطح استان و 
ایجادتعامل بین مردم و دولت و تبلیغ و معرفی 
به موقع این ظرفیت ها بویژه در استانه سال نو 
و حجم عظیم مسافران داخلی وخارجی میتوان 

به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد...
*بخشدار كوهمره نودان شهرستان كازرون

اقتصاد مقاومتی
 یحیی حقیقی *

دوره جـــدیــــد
ویژه نامه نـوروز 94

شمـاره سه101



مقاومـت بـه معنـای پـی گیـری، پافشـاری و مطالبـه 
نظـام  بـه  مقاومتـی،  اقتصـاد  و  «اسـت  یک»حـق 
اقتصـادی ملـت یـا گـروه اجتماعـی مقاومتـی اشـاره 
دارد کـه در راسـتای احقـاق حقوق خـود، یاپی گیری 
اسـت،  برحـق  نظرآن هـا  از  اهـداف سیاسـی ای کـه 
مبـارزه می کنند. اصطالح اقتصاد مقاومتی، نخسـتین 
بـار در سـال 2005میالدی پس از محاصره غزه توسـط 
اسـرائیل وناتوانـی غـزه درصـادرات و کشـت بسـیاری 
ازمحصـوالت کشـاورزی مورداسـتفاده قـرار گرفـت. 

تعریف اقتصاد مقاومتی: 
اقتصـاد مقاومتـی کاهـش وابسـتگی ها وتأکیـد روی 
مزیت هـای تولیـد داخـل و تـالش بـرای خـود اتکایی 
اسـت. البتـه منظـوراز اقتصـاد مقاومتـی واقعـی، یـک 
اقتصادمقاومتی فعال و پویاسـت نه یک اقتصاد منفعل 
و بسـته اسـت. اقتصـاد مقاومتـی عبـارت از اقتصـادی 
اسـت کـه در پی»مقـاوم سـازی «، » آسـیب زدایی «، 
» خلـل گیـری« و »ترمیـم« سـاختار ها و نهاد هـای 

فرسـوده و ناکارآمـد موجوداقتصـادی اسـت. 
اهداف اقتصاد مقاومتی: 

فشـار های  و  تحریم هـا  اثـرات  سـازی  1-خنثـی 
دشـمنان اقتصـادی 

2- حرکـت در مسـیر اهـداف کالن نظـام کـه همـان 
پیشـرفت و عدالـت و تعالـی اسـت. 

3- تحول درعرصه اقتصاد وخنثی سازی تحریم ها 
4- بسـط عـادات صحیـح اقتصـادی و اصـالح رفتار 

اقتصـادی مـردم ) اصـالح الگـوی مصرف (
5- جایگزیـن کـردن ظرفیت هـای بالقـوه کشـور بـه 
جـای ظرفیـت در آمد هـای نفتـی و اعتماد سـازی بین 

دولت و سـرمایه گـذاران
6- اسـتفاده از همه ی ظرفیت هـای دولتی و مردمی و 

حمایت از تولیدات داخلی اسـت. 
مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی:

مردمـی،  اقتصـاد  از  منظـور  مردمـی:  اقتصـادی   -1
گـذر از اقتصـاد پـول مبنـا و حرکـت به سـمت اقتصاد 
تولیـد مبنـا بـا حضـور و نقـش فعـال اقشـار مـردم در 
تولیـد ثروت، گسـترش کسـب و کار هـای کوچک و 

متوسـط و کار آفرینـی اسـت. 
2- اقتصـادی دانـش بنیـان: منظـور، تجـاری سـازی 

واتـکای  ازدانـش  ثـروت  وکسـب  علمـی  یافته هـای 
اقتصادبـه علـم و فـن آوری اسـت. 

فعال:توسـع  دیپلماسـی  بـا  اقتصـادی   -3
وجهانـی  ی  منطقـه  ارتباطـات  جانبـه  دو  معامـالت 
وحضورفعـال و مؤثـر درمجامـع جهانـی و بهـره گیری 
حداکثـری از فرصت هـا وظرفیت های منطقـه راباعث 

می شـود. 
4- اقتصـادی درون گرا:این مؤلفـه، بهره برداری 
حداکثـری از ظرفیت هـا و مزیت هـای درونـی اقتصاد 
و رشـد و ثبـات اقتصـادی کـه منشـا داخلی داشـته و یا 
در داخل کنترل می شـوند و اتخاذ سیاسـت جایگزینی 
شـامل  را  اساسـی  مصرفـی  کاال هـای  در  واردات 

می شـود. 
5- اقتصـادی بـرون گرا:منظـور از اقتصـاد بـرون 
گـرا، بهره گیـری حداکثری از فرصت هـای اقتصادی 
منطقـه ای و جهانـی و تنوع بخشـی و توسـعه صادرات 

در بخش هـای مزیـت داراسـت. 
ارتقـای  بنیان:منظـور  عدالـت  اقتصـادی   -6
عدالـت اجتماعـی بـا اتخـاذ سـیاس فقـر زدایـی، برابر 
سـازی فرصت هـای اقتصادی و آموزشـی بـرای عموم 
مـردم، توزیـع عادالنـه مواهـب نفتـی درجامعـه، بهبود 
توزیـع در آمـدی، سـازماندهی و بـاز مهندسـی تأمیـن 
اجتماعی درکشـوروحمایت همه جانبـه وکار آمد ازکل 

اسـت.  درآمد هـا 
جمهـوری  نظـام  در  مقاومتـی  اقتصـاد 

ایـران: اسـامی 
ایـن اصطـالح، برای اولین بـار در سـال 1389 در دیدار 
کار آفرینـان بـا مقـام معظـم رهبـری بـه کار برده شـد. 

اقتصـاد مقاومتـی بـه تعبیـر رهبری:اقتصـاد مقاومتـی، 
اقتصـادی متکـی بـه دانـش و فـن آوری، عدالت بنیان 
در درون زا، بـرون گـرا و فرصـت سـاز، پویـا و پیشـرو، 
برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و اسـالمی و الهـام بخش 
نظـام اقتصـاد اسـالم بـه جهـان می باشـد. هـدف از 
اقتصـاد مقاومتـی چیزی نیسـت چـز آنکه ایـن اقتصاد 
مقوم نظام سیاسـی باشـد. اقتصاد مقاومتی که ملهم از 
نظام فرهنگی اسـالمی و مبتنی بر فرهنگ دینی نباشـد 

هـدف ما نیسـت. 
درایـن چارچـوب سـخن گفتـن از اینکه اهـداف نظام 
بخـش  کـه  اسـت  آن  اسـالمی  نظـام  در  اقتصـادی 
باعـث  سـود  حداکثـر  کـردن  دنبـال  بـا  خصوصـی 
ایجادتعـادل در اقتصـاد خواهـد شـد درسـت نیسـت و 
بـا ایـن مفاهیـم سـازگاری نـدارد. اینکه دولـت بگوید 
جـای خـود را بـه بخـش خصوصـی دهـد و بخـش 
خصوصـی نیز بـدون راهنمایی تن ها بـه دنبال حداکثر 
و انباشـته کردن سـود باشـد در واقع همان نظام شرکتی 

آمریکاسـت. 
متأسـفانه در دو دهـه گذشـته اغلـب اقتصاددانـان در 
کشـورمان به دنبال اجرای دقیق الگوی اقتصاد سـرمایه 
داری بودند و می پنداشـتند این مسـئله در هماهنگی با 
نظام سیاسی و فرهنگ اسالمی است. اقتصاد اسالمی 
با سـودجویی مخالفت ندارد بلکه با مبنا شـدن سـود و 
سـوداگری بچگانـه یـرای تکاثر و انباشـته کردن سـود 
آنگونـه کـه در نظـام آمریکا انجام می شـود سـازگاری 
نـدارد. مهمتریـن مشـکل اقتصاد مقاومتی غلبـه بر این 
تفکر قالب در سیاسـتگذاران اقتصاد کشـور اسـت. ما 
نمی توانیـم همزمان از فرهنگ اسـالمی تبعیت کنیم و 

زین العابدین نیکمرام

چـيستی و چـرايی
اقتصاد مقاومتی
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مقـوم اقتصاد کینز و ساموئلسـون و امثال آن ها باشـیم. 
حـال برای تحقق اقتصاد مقاومتی بایـد الزاماتی در نظر 
گرفته شـود که در سـعی داریم اشـاره ای کوتـاه به این 

الزامات داشـته باشیم. 
الزمات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران: 

الـف( توجـه جـدی و حمایـت دائمـی از بخـش 
کشـاورزی:از منظر رشد و پیشرفت اقتصادی، بخش 
کشـاورزی در آفرینـد رشـد و توسـعه کشـور وظایـف 
مهـم و اساسـی را بـر عهـده دارد. اگـر چـه طـی ایـن 
سـال ها در کشـور مـا، سیاسـت خـود کفایـی در تولید 
بسـیاری از محصـوالت راهبـردی، در دسـتور کار قرار 
داشـته اما به نظر می رسـد هنوز بخش کشـاورزی توان 

رقابـت بـا محصـوالت، خارجی را نـدارد. 
واردات  کنتـرل  واردات:  بـر  مدیریـت  ب( 
محصـوالت، یکـی از کار هایـی اسـت کـه تـا حـدی 
شـروع شـده و دسـتاورد های مؤثری هم به دنبال داشته 
اسـت. افزایـش تعرفه و ایجاد الزام بـرای دریافت محوز 
از وزارتخانه هـای متبـوع می توانـد یکـی از راه هـای 

کاهـش واردات باشـد. 
ج( جلوگیـری از خـام فروشـی نفـت: بـا توجـه به 
فناوری هـای پیچیـده و روز دنیـا، کشـور های صنعتی 
از هـر بشـکه نفـت خـام حداقـل 220 دالر و حداکثـر 
1370 دالر بهـره بـرداری می کننـد. مـا نیـز اگـر خـام 
فروشـی نفت را کم یا قطع کنیم ارزش افزوده بیشـتری 

به دسـت خواهیـم آورد. 
د( اصـاح سـاختار مالیاتـی: در صـورت اصـالح 
سیسـتم مالیاتـی، می توان امیـدوار بود که خام فروشـی 
نفت کاهش یافته و به سـمت اقتصـاد خودکفا حرکت 
کنیـم. امـا علـی رغـم تالش هـای صـورت گرفتـه در 
ایـن زمینـه، هنوز فاصلـه در آمـد مالیاتی ما بـا میانگین 
جهانـی و میانگین درآمد مالیاتی بسـیاری از کشـور ها 

فاصله زیـادی دارد. 
شاخص های اقتصادی مقاومتی:

امـروزه اکثر کشـور های جهـان خصوصأ کشـور های 
منطقـه جنـوب غربـی آسـیا در صـدد طراحـی سـند 
چشـم انداز برای تحقق اقتصاد مقاومتی هسـتند. برای 
ایـن منظـور بایـد بـه ارزیابی یک سـری شـاخص های 
اقتصـادی پرداخت که این شـاخص ها عبـارت اند از: 
نـرخ رشـد اقتصـادی، نرخ تـورم، نرخ رشـد پایـه پولی، 
تعمیـق مالـی، نـرخ بیـکاری، در آمد سـرانه بر حسـب 

دالر جـاری و FPP سـهم در آمـد مالیـات دولـت از 
کل  بـه  مصرفـی  کاال هـای  واردات  سـهم   GDP
واردات، بهـره وری کل عوامـل تولیـد TPP، نسـبت 
سـهم در آمـد نفتـی از در آمد هـای عمومـی دولـت، 
 ،GDPاندازه دولت، ریسـک، سـهم بخش تعـاون از
آزادی  درجـه   ،GDP از  خصوصـی  بخـش  سـهم 
ااقتصـادی، نسـبت ارزش سـهام معامله شـده بـه ارزش 
جاری سـهام، نرخ مشـارکت نیروی کار، میزان سرمایه 
گـذاری بخـش خصوصـی بـه کل سـرمایه گـذاری، 
نسـبت بدهـی خارجـی بـه GDP، نسـبت صـادرات 
کاال بـه GDP، سـهم صادرات سـاخته شـده صنعتی 

بـه کل صـادرات غیـر نفتی. 
میانگیـن نـرخ رشـد اقتصادی ایـران طی سـال های 88 
– 1384، در برنامـه چهـارم توسـعه 3/7 درصـد بـوده 
وایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 91- 1384 رونـد 
رو بـه بهبـود داشـته و میـزان آن بـه ترتیـب 6/9، 6/6، 
5، 8، 3، 5/8، 5/4، بـوده اسـت و در سـال 1391 بـا 
افول بسـیار زیاد رشـد اقتصادی منفی 5/4 درصدی را 
تجربـه نموده اسـت. با توجـه به عقب افتادگی کشـور 
در طـی سـالیان گذشـته و عـدم تحقق رشـد اقتصادی 
8 درصـدی بـه منظـور تحقـق رتبـه اول اقتصـادی در 
منطقـه، میانگین رشـد اقتصـادی مـورد نیاز طـی دوره 
1404 - 1389 بـا رویکـرد آینـده نگـری متناسـب بـا 
چشـم انـداز کشـور های منطقـه معـادل 14/4 درصـد 

محاسـبه گردیده اسـت. 
بـه منظـور داشـتن متوسـط رشـد اقتصـادی بهبـودی 
شـاخص هایی نظیـر بیـکاری به 4درصـد نرخ تـورم به 
3 تا 5 درصد سـهم بخش خصوصی از GDP، سـهم 
درآمـد مالیاتـی دولـت 14درصـد بـه نسـبت صـادرات 
کاال و خدمـات بـه GDP به 40درصد سـهم سـرمایه 
گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه GDP بهـره وری کل 
عوامـل تولیـد TFD بـه 5/2، نسـبت سـرمایه گذاری 
بـه GDP بـه 33 تـا 35 درصد، نرخ مشـارکت نیروی 
کار بـه 56 درصـد و میـزان سـرمایه گـذاری بخـش 
خصوصـی به کل سـرمایه گذاری به 90درصد اسـت. 
بـه طـور کلی بـا توجه بـه آمار ذکر شـده، بـرای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در کشـورمان باید راهکار هـای زیر را 

مد نظـر قـرار دهیم. 
نـگاه بـه اقتصاد به عنـوان یک نظام یکپارچـه و تدوین 
برنامـه ریـزی مدیریـت بحـران اقتصـادی در شـرایط 

تحریـم، تولـی گری بـه جای تصـدی گـری، پرهیز از 
سیاسـت زدگـی در حـوزه اقتصاد، تأکید بـر اقتصادی 
نمونـه و رقابتـی، برنامـه ریـزی و پرهیـز از روز مرگـی، 
ایجـاد، تقویـت، ثبـات اقتصـادی بـه عنـوان پشـتوانه 
فعالیت هـای اقتصـادی مولـد، نـگاه به نفت بـه عنوان 
دارایـی بین نسـلی، توجـه به زیـر سـاخت های اقتصاد 
داخلـی و اقتصـاد مبتنـی بـر نـوآوری و دانـش بنیـان. 
همچنین بـرای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشـنهادات زبر 

توسـط اقتصـاد دانـان ایرانـی مطـرح گردیده اسـت: 
 نـگاه بـه اقتصـاد بـه عنـوان یـک نظـام یکپارچـه و 
تدویـن برنامـه ریـزی مدیریـت بحـران اقتصـادی در 

شـرایط تحریـم 
 تولی گری به جای تصدی گری 

 پرهیز از سیاست زدگی در حوزه اقتصاد 
 تاکید بر اقتصادی مولد و رقابتی 
 برنامه ریزی و پرهیز از روزمرگی 

 ایجـاد، تقویـت و ثبـات و امنیت اقتصـادی به عنوان 
پشـتوانه فعالیت های اقتصـادی مولد 

 نگاه به نفت به عنوان دارایی بین نسبی 
 توجـه بـه زیر سـاخت های اقتصاد داخلـی و اقتصاد 

مبتنی بـر نـوآوری و دانش بنیاد 
و در نهایـت اینکه برای شـناخت بسـتر ها و زمینه های 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی، ابتدا باید به آسـیب شناسـی 

اقتصاد کشـور و موانـع پرداخت. 
1- اولیـن نیـاز ایـن اسـت کـه مرکزیـت و محوریتـی 
داشـته  مقاومتـی  اقتصـاد  عرصـه  در  فعالیـت  بـرای 
باشـیم. فعـاالن ایـن عرصـه بایـد بتواننـد اطالعـات و 
دسـتاورد های خـود را در جایـی به اشـتراک بگذارید. 
2- نیـاز دوم آن کـه فعالیـت در عرصـه ی اقتصـاد 
مقاومتـی نیـاز بـه رصـد و دیده بانـی فضـای اقتصادی 
داخلـی و بیـن المللـی و نیز گـردآوری آمار هـای دقیق 
و روز آمـد دارد، ضمنـأ بـرای اینکـه بـه این دو برسـیم، 
به شـاخص های بومـی نیاز داریـم تا میـزان مقاومت و 
آسـیب پذیـری اقتصادمان را بر اسـاس آن ها شناسـایی 
کنیـم و بدانیـم اقتصاد ما تا چه انـدازه می تواند در برابر 

فشـار ها مقاومـت کند. 
3- مسـأله ی سـوم، ضـرورت طراحـی یـک الگـوی 
مشخص از شیوه ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی 
بـرای عمـوم مـردم و به ویـژه بـرای مدافعـان انقالب و 
نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایران اسـت:یعنی ما 
الگوی مشـخصی را بـرای مردم ارائه بدهیـم که بدانند 
نیاز هـا و مقتضیـات انقـالب چه نوع سـبک زندگی را 
می طلبـد؟ ابتدا باید دولت را در سـبک اداره ی امور و 
سـپس این بخش از مردم را به سـبک زندگی متناسـب 
بـا انقالب تشـویق کـرد. الزم به ذکر اسـت که اقتصاد 
مقاومتـی ماهیتـأ اقتصـادی مردمـی اسـت. ضـروری 
اسـت که مـردم وارد این عرصه شـوند تـا از ورود وانت 

خوار هـا بـه اقتصاد جلوگیـری کنند. 
4- مسـأله ی چهـارم عبـارت از ایـن اسـت کـه نظـام 
آموزشـی مـا متناسـب بـا اقتصـاد مقاومتی عمـل کند. 
و  کـودکان  کـه  اسـت  آن  آموزشـی  نظـام  کارکـرد 
نوجوانان و جوانان یک کشـور را متناسـب با شـرایط و 
نیاز هـای تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسـفانه در 

کشـور مـا ایـن اتفـاق بـه خوبـی نمی افتد. 
5- مـورد پنجـم هم درباری نظام رسـانه ای و تبلیغاتی 
مـا بـرای رواج آموزه های اقتصاد مقاومتی اسـت. ما به 
نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسـجمی احتیاج داریم که 
بتوانـد ایـن آموزه هـا را از طریـق رسـانه های رسـمی و 
غیر درسـمی مختلف، به خوبی و در بسـته بندی های 

مناسـب به مـردم عرضه کند. 
6- مسـأله ششـم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادی 

ما دربرابر حمالت اقتصادی اسـت. 
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علـی همتـی در مـورد توزیع سـهمیه سـوخت مصرفی 
واحد هـای تولیـدی در اسـتان فارس اظهار داشـت: در 
راسـتای رونـق کار و اشـتغال و فعالیت  هـای اقتصادی 
مصرفـی  سـوخت  تولیـدی،  واحد هـای  حرکـت  و 
واحد هـای صنعتی و معدنی بر اسـاس ظرفیت سـنجی 
و بـا نظـارت رؤسـای ادارات شهرسـتان  ها بـر اسـاس 
اختیـاری کـه به آن ها تفویض شـده، توزیع می شـود و 
چنانچه مشـکلی در هر نقطه از استان باشد، مشکالت 

را مرتفـع می کنیم. 
رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان فارس 
بـا اشـاره بـه اینکـه معـادن بـر اسـاس قانـون در اختیـار 
معـدن کاران و سـرمایه گذاران قـرار می گیـرد گفـت: 
معـادن جـزو انفـال و امـوال ملـی اسـت امـا فـرآوری و 
بهره بـرداری خوبـی بـه لحـاظ فرسـوده و بـه روز نبودن 
ایـن رو  ماشـین آالت روی آن صـورت نمی گیـرد، از 
افـرادی کـه تقاضـای ثبـت محـدوده معدنـی در هـر 
نقط هـای از ایـن اسـتان را دارنـد پـس از بررسـی کار 
کارشناسـی، مطابـق قانون معـدن در اختیار آن هـا قرار 
می گیـرد تـا از ایـن ذخیـره ملـی نهایـت بهره بـرداری 

صـورت پذیـرد. 
همتـی بـا یـادآوری برگـزاری مزایـده معـادن غیرفعـال 
مطابـق قانـون افـزود: تعداد معـدودی از ایـن معادن که 
غیرفعـال بـود ابطـال و بـرای اسـتفاده از ایـن نعمـات و 
مواهب الهی در راسـتای ایجاد اشـتغال و رونق و توسعه 
اقتصـادی در ایـن اسـتان بـا برگـزاری مزایـده بـزرگ، 
معـادن در اختیـار سـرمایه گذاران و معـدن کاران قـرار 

گرفت. 
همتـی با انتقاد از خام فروشـی در معـادن و اینکه صنایع 
معدنـی همپـای معـادن رشـد نکـرده اسـت گفـت: 

برخـی از صنایـع به ویـژه صنایع معدنـی این اسـتان نیاز 
بـه نوسـازی و بازسـازی دارد؛ از ایـن رو ضروری اسـت 
سـنگ بری  ها بـرای صرفه جویی در وقـت و هزینه، در 
اختیار گرفتن بازار و نیز توسـعه امر صادرات به فّناوری 
جدیـد دنیـا خود را مجهز کنند تا در این مسـیر از دیگر 

واحد هـا و صنایـع معدنـی عقب نیفتند. 
همتـی بـا اشـاره بـه رعایـت کامـل قانـون در دولـت 
جدیـد تصریـح کـرد: در دولت تدبیـر و امید هیچ کار 
غیرقانونـی رخ نمی دهـد، و اجازه هیـچ کار غیرقانونی 
را نمی دهیـم و آمده ایـم که جلو شـعار های غیرقانونی 
را بگیریـم، از ایـن رو دسـتگاه  ها نیـز کمـک کننـد تـا 
صنعـت، معدن و تجارت در چارچوب قانون در مسـیر 

اهـداف متعالی رشـد و توسـعه یابد. 
ایـن مسـئول بیـان کـرد: تدویـن اسـتراتژی یکپارچـه، 
برنامه ریـزی صحیـح و اصولـی بـا توجـه بـه امکانـات 
موجـود و در نظر گرفتن شـرایط و سـنجش ظرفیت  ها 
و آینده نگـری بـا هـدف رشـد و پویایی، همسـو با رفع 
مشـکالت و ارائـه بهتریـن خدمات بـه مـردم در قالب 
وظایـف و اختیـارات محوله از اساسـی ترین وظایف در 

حـوزه فعالیتی این سـازمان اسـت. 
و  رشـد  الزمـه  امـروز  دنیـای  در  شـد:  یـادآور  وی 
تعالـی، حرکت در مسـیر برنامه ریزی شـده، اسـتفاده از 
فناوری  هـای ارتباطـات و اطالعات در به هنگام سـازی 
و به روزنمایـی منابـع موجـود در قالب آمـوزش، تجهیز 
منابـع و امکانـات به صورت معقول اسـت که سـازمان 
صنعت و معدن و تجارت این اسـتان مسـتثنا از این امر 

نیست. 
علـی همتـی در ادامـه با اشـاره به ظرفیت های مناسـب 
اسـتان فـارس گفت: پهنه سـنگ آهن واقـع در منطقه 
بهـرام گور شهرسـتان نی ریز در شـرق اسـتان فـارس با 
وسـعت حـدود چهـار هـزار و 600 کیلومترمربـع برای 
اسـتفاده از توانمندی هـا و ظرفیـت قابل توجـه ایمیدرو 
و بـا همـکاری اسـتانداری فـارس و کسـب موافقـت 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور و تفاهم نامه 
سـه جانبـه، بـه ایمیـدرو واگذار شـده اسـت تا نسـبت 
بـه انجـام فعالیت های اکتشـافی، بهره بـرداری، امکان 

سـنجی و فـرآوری اقـدام کند. 
وی افـزود: پهنـه مـس در شهرسـتان بوانات در شـمال 
شـرق استان فارس به وسـعت حدود 250 کیلومتر مربع 
نیـز بـا برگـزاری مزایـده عمومی در حـال واگـذاری به 

بخـش خصوصی توانمند اسـت. 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس مطرح کرد

نياز صنايع استان فارس به نوسازی و بازسازی

الزمــه  امــروز  دنیــای  در 
رشـــــد و تعالی، حركت در مسیر 
از  اسـتـفـاده  برنامـــه ریزی شده، 
فناوری  های ارتباطات و اطالعات در 
به هنگام ســازی و به روزنمایی منابع 
موجود در قالب آموزش، تجهیز منابع 
و امكانات به صورت معقول است كه 
ســازمان صنعت و معدن و تجارت 
این استان مستثنا از این امر نیست. 

104 شمـاره سه
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رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت فـارس ادامه 
داد: پهنـه نیـکل در شهرسـتان های بوانـات و نـی ریـز 
واقـع در شـمال شـرق اسـتان بـه وسـعت حـدود 630 
کیلـو متـر مربع نیز با برگـزاری مزایده عمومـی در حال 

واگـذاری بـه بخـش خصوصی اسـت. 
همتـی اظهـار کرد: همچنیـن محدوده های اکتشـافی 
ذخایـر بزرگـی از دولومیـت در شهرسـتان المـرد در 
جنوب اسـتان فارس از سـوی ایمیدرو ثبت شـده است 
کـه می تـوان از آن در راسـتای تولیـد فلـز منیزیـم بهـره 

گرفت. 
وی ادامه داد: سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
بـرای بیـش از 500 محـدوده اکتشـافی و محدوده های 
معدنـی متروکه تا پایان سـال 93 مزایـده عمومی برگزار 

کرد.  خواهد 
تجـارت  در  موفـق  حضـور  ظرفیـت  فـارس   

دارد را  جهانـی 
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت فـارس در 
بخـش دیگری از سـخنان خـود اظهار کرد: این اسـتان 
ظرفیت حضور موفقیت آمیز در عرصه تجارت جهانی 
فعالیت هـای  توسـعه کشـور درحـوزه  بـه  و کمـک 

اقتصـادی را دارد. 
وی ادامـه داد: ایجـاد و فراهـم کـردن فرصت هـای 
سـرمایه گـذاری در اسـتان فـارس عـالوه بـر بازدهـی 
سـرمایه و ثبـات اقتصـادی، باعث توسـعه اقتصـادی و 
افزایـش رشـد صنعتی و ایجاد اشـتغال پایدار در اسـتان 

و کشـور خواهـد شـد. 
وی گفـت: بـا کمـک و بهـره گیـری از تـوان بخـش 
خصوصـی و نیـز حمایـت دولـت و صاحـب نظـران 
حـوزه فعالیت هـای اقتصـادی در راسـتای گسـترش 
افزایـش  گـذار،  سـرمایه  و جـذب  سـرمایه گـذاری 
صادرات، جذب توریسـت و ایجاد اشـتغال مولد رشـد 
چشـمگیری در همـه ابعـاد اسـتان فراهـم می شـود. 

فـارس  تجـارت  و  معـدن  سـازمان صنعـت،  رییـس 
گفت: در این راسـتا، دسترسـی بـه بازار های جهانی از 
اولویـت بسـیار زیادی برخوردار اسـت بنابرایـن افزایش 
صادرات موجب افزایش درآمد ارزی، گسـترش حمل 

و نقـل اعـم از دریایـی، زمینـی و هوایی می شـود. 
 

گزارش عملکرد نه ماهه بخش صنعت و معدن
همتـی در ادامـه بـا ارایـه گزارشـی از عملکـرد بخـش 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فارس گفـت: در نه 
ماه نخست امسـال، 258 پروانه بهره برداری واحد های 
صنعتـی بـا میـزان اشـتغالزایی چهـار هـزار و 88 نفـر 
صـادر شـده اسـت. رییس سـازمان صنعت، معـدن و 
تجـارت فارس گفت: برگزاری 50 جلسـه رسـیدگی به 
مشـکالت واحد هـای تولیـدی کـه 200 واحد صنعتی 
را در بـر می گیـرد و رسـیدگی به مشـکالت 700 واحد 
صنعتی تولیدی شـهرک صنعتی شهید دستغیب شیراز 
و تشـکیل هیات امنای شـهرک مذکور پس از سـال ها 
بالتکلیفـی از جملـه فعالیت های شـاخص این بخش 

است. 
ایـن مقام مسـوول اظهار کـرد: راه اندازی طرح توسـعه 
السـتیک فوق سـنگین 5TR دنـا، معرفـی 274 واحد 
صنعتـی جهـت اسـتفاده از تسـهیالت ماشـین آالت، 
معرفـی 111 واحـد بـرای معافیت گمرکـی واردات مواد 
اولیـه، معرفـی 103 واحد بـه صندوق توسـعه ملی برای 
توسـعه افتتـاح واحد هـای مختلـف صنعتی در سـطح 
اسـتان در یـک سـال گذشـته و ایجـاد اشـتغال 530 
نفـر، بازدیـد از تعـدادی از واحد هـای تولیدی، صنعتی 
و معدنـی و تجـاری در سـطح اسـتان، بررسـی و رفـع 
مشـکالت و موانـع فـراروی ایـن واحد های تولیـدی از 
دیگـر فعالیت های صـورت گرفته در این حوزه اسـت. 
رییـس سـازمان صنعت، معـدن وتجارت اسـتان فارس 

در ادامـه دربـاره پروژه هـای اکتشـافی جدیـد معدنـی 
اسـتان فارس در سـال 93 نیز گفت: با پیگیری سازمان 
و اسـتانداری فارس، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار جهت 
اکتشـاف و شناسـایی مـواد معدنـی از طریـق سـازمان 
ایـران در سـال 93  توسـعه و نوسـازی مـواد معدنـی 

مصوب شـده اسـت. 
وی اظهـار کـرد: در مقطع کنونـی، 15 پـروژه با اعتبار 
23 میلیارد و 500 میلیون ریال در مرحله انتخاب مشاور 
و انعقـاد قـرارداد اسـت کـه ایـن پروژه هـا بـه شـکل 
اسـتان صـورت خواهـد  در شهرسـتان های  پراکنـده 

گرفت. 
همتـی افـزود: در نـه مـاه نخسـت امسـال، بیـش از 50 
پروانـه بهـره بـرداری معـدن و 30 پروانـه اکتشـافی غیر 
فعـال، ابطـال شـده و از طریـق مزایده عمومـی واگذار 

خواهد شـد. 
رییـس سـازمان صنعت، معـدن وتجارت اسـتان فارس 
در خصـوص حقـوق دولتـی دریافـت شـده از معـادن 
اسـتان نیـز گفـت: در نـه ماه نخسـت سـال 93، بیش 
از 100 میلیـارد ریـال حقـوق دولتـی از معـادن دریافـت 
شـده اسـت که این رقم افزایش 11 درصدی نسـبت به 

مجمـوع دریافتـی در سـال 92 را نشـان می دهد. 
همتـی بـا اشـاره بـه پیگیـری جایگزینـی معادن شـن و 
ماسـه دوکوهک در نزدیکی شهر شیراز اظهار کرد: در 
ایـن خصوص کارگروهی با حضور اسـتانداری فارس، 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، اداره کل منابـع 
طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیسـت استان، اداره 
کل راه و شـهر سـازی استان و...تشـکیل شده و مقرر 
شـده اسـت مطالعات الزم برای جابجایی این معادن در 

پنج سـال آینده صـورت گیرد. 

650 هـزار مورد بازرسـی از واحد های صنفی و 
غیرصنفی فارس 

همتـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت بحث نظـارت و 
بازرسـی در حـوزه اصنـاف افـزود: در ایـن مدت بیش 
از 11 هـزار گـزارش مردمـی وحـدود سـه هـزار گزارش 
ناظریـن بـا ارزش ریالـی بیـش از 19 میلیـارد ریال ثبت 
شـده اسـت. وی بـا بیان ایـن که سـامانه ارتباطـی 124 
بـرای تمـاس مـردم بـا این سـامانه فعـال اسـت، گفت: 
مـردم اسـتان در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف 
اصـول  رعایـت  عـدم  فروشـی،  کـم  گرانفروشـی، 
بهداشـتی و … با شـماره تلفن 124 ستاد خبری تماس 
بگیرند تا مراتب به اطالع بازرسـان این سـازمان برسـد. 
رییس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان فارس 
بیان کرد: عالوه بر نوسـازی، بهسـازی، کیفی سـازی 
وافزایـش رونـد میزان تولیـدات صنعتـی و معدنی و نیز 
توسـعه صادرات و فراهم کردن شـرایط سرمایه گذاری 
و جـذب سـرمایه گـذار داخلـی وخارجـی در مسـیر 
اشـتغال پایـدار، یکـی از مهـم تریـن و حسـاس تریـن 
کارکـرد وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت وسـازمان 
فرآینـد نظارت و بازرسـی بر واحد های تولیـدی، خرده 
فروشـی، عمده فروشـی، کنترل و نظـارت بر قیمت ها 

بـا اولویـت حفـظ حقوق مصـرف کنندگان اسـت. 
همتـی با بیان اینکـه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
دنبال بهترین راه حل در رفع مشکالت بازرسان است، 
گفت: دولت و مجلس شـورای اسـالمی هـم به دنبال 
شـیوه ای اساسـی واصولی در رفع مشـکالت بازرسـان 
درسراسـر کشـور هسـتند تا نیرو های زحمتکش دراین 
حـوزه که وظیفه خطیـری برعهده دارند بـدون دغدغه 
در بدنه تولید و تجارت بتوانند با احسـاس امنیت شغلی 

بـه انجام ماموریت سـازمانی ادامه دهند. 
رییس سـازمان صنعت، معدن وتجارت اسـتان فارس با 
اشـاره به اینکه نظـارت یکی از مهمتریـن ارکان کنترل 
بـازار اسـت اظهـار کرد: ضـروری اسـت بـرای ارتقای 

سـطح بازدهـی و کیفیـت کار آن هـا در جلوگیـری از 
نوسـانات قیمـت، تخلفـات احتمالـی، تنظیـم و پایش 
بـازار، تأمیـن حقـوق مصـرف کننـدگان و.... بـدون 
دغدغـه در یـک مـکان و مدیریـت واحـد بـه انجـام 

وظایـف قانونـی اقدامـات نظارتـی خـود بپردازند. 
وی بـا اشـاره بـه اولویت های سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت فـارس اظهـار کـرد: امـروزه تولیـد رقابتـی، 
بهتریـن راهکار هـای اجرایـی در بخـش نظـارت بـر 
قیمـت کاال و خدمـات اسـت از ایـن رو، تمـام تـالش 
و فعالیت هـای شـبانه روزی همـکاران درسـازمان در 
راسـتای حمایـت از تولید، اشـتغال و سـرمایه گـذاری، 
جلـب سـرمایه گذارداخلی وخارجـی، مقابله بـا تورم، 
افزایـش بهـره وری و اشـتغال، ارتقای رشـد اقتصادی و 

بهبـود شـاخص های کسـب و کار اسـت. 
همتـی در ادامـه سـخنان خود بـه بهبود فضای کسـب 

و کار توسـط اتاق های اصنـاف و اتحادیه های صنفی، 
اشـاعه فرهنـگ بـازار و نحـوه برخـورد بـا مشـتری، 
سـاماندهی واحد هـای صنفـی فاقـد پروانـه و ضرورت 
فعـال سـازی کمیسـیون های فنـی جهـت نظـارت بـر 

فعالیـت اصنـاف تاکیـد کرد. 
وی بیـان کـرد: اگرچـه در حـوزه نظـارت و بازرسـی، 
بازرسـان ایـن سـازمان و همچنیـن مجموعـه بازرسـی 
پایـش  بـه  نسـبت  اتاق هـای اصنـاف شهرسـتانها،  و 
وضعیـت بازاراقـدام می کننـد امـا رقابت پذیری سـالم 
در عرصـه تولید و نهادینه شـدن حقـوق مصرف کننده 
و تولیدکننـده می توانـد زمینه ایجاد یک بازار سـالم وبه 

دور از هرگونـه تخلـف اقتصـادی را فراهـم کنـد. 
رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: 
از آنجـا کـه هـدف از نظارت و بازرسـی جلوگیـری از 
افزایـش غیـر منطقـی قیمـت کاال و خدمـات و نیـز 
ایحـاد ثبـات و آرامـش در بـازار اسـت امـا بازرسـی 
بایدبـا اتخـاذ سـازوکار های قانونـی و پیشـگیرانه نقش 
هدایت گری داشـته باشـد و از تخلفات بکاهد تا ثبات 
 وآرامشـی بـر بـازار و فعالیت هـای تجـاری واقتصـادی 

حاکم شود. 

* با كمک و بهره گیری از توان بخش خصوصی 
و نیز حمایــت دولت و صاحب نظــران حوزه 
فعالیت های اقتصادی در راستای گسترش سرمایه 
گذاری و جذب سرمایه گذار، افزایش صادرات، 
جذب توریســت و ایجاد اشــتغال مولد رشد 
چشمگیری در همه ابعاد استان فراهم می شود. 

** دولت و مجلس شورای اسالمی هم به دنبال 
شــیوه ای اساســی واصولی در رفع مشكالت 
بازرسان درسراسر كشور هســتند تا نیرو های 
زحمتكش درایــن حوزه كــه وظیفه خطیری 
برعهــده دارند بدون دغدغــه در بدنه تولید 
و تجارت بتوانند با احســاس امنیت شــغلی 
به انجــام ماموریت ســازمانی ادامــه دهند. 
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 تجارت همه جایی
به سـبک جملـه ی »جنسـیت در همه جـا هسـت اال در خـود عمـل جنسـی«، 
می تـوان گفـت: تجـارت در همه جا هسـت اال در خود تجارت. امـا باید کمی در 
»در همه جـا« و »اال در خـود« دقت کـرد. انصافًا این معنی که تجارت در همه جا 
هسـت، اغراق آمیز نیسـت. کافی اسـت محاورات یومیه مان را کمی مرور کنیم تا 
ببینیـم کـه چه قدر کاسـب کارانه تکلم می کنیم؛ و پرواضح اسـت کـه این ادبیات 
سـودانگارانه حکایـت از تفکـری سـودانگارانه می کند و بل عین آن تفکر اسـت. 
این که تجارت »همه جایی« شـده اسـت و شـهر یک فروشـگاه و خریدگاه معظم 
اسـت و ما کاسـبان و مشـتریان این بازاریم را با کمی تالش می توان نشـان داد. اما 
درک این کـه تجارتـی در تجارت نیسـت، چندان آسـان نیسـت. اما حقیقتًا مسـئله 
ایـن نیسـت، بلکه مسـئله آن اسـت که با همه جایی شـدن تجـارت، دیگـر تجارتی 

باقـی نمی ماند.
 بی معنایی تجارت

تجـارت وقتـی تجـارت بـود کـه بی طمع بـا هـم سـالم وعلیک می کردیـم و مدام 
چرتکـه نمی انداختیـم کـه مـا بـرای فالنـی چـه کرده ایـم و او بـرای ما چه. شـاید 
کسـی تـا این جـای کار نتیجـه بگیـرد که بررسـی نظـری خریدکـردن و شـرایط و 
امکان  هـا و مبـادی و غایاتـش کار عبثـی اسـت، چـون تجـارت معنای خـود را از 
دسـت داده اسـت. اگرچـه تجـارت از معنایـش تهـی شـده اسـت )و چـه چیـز از 

معنایـش تهی نشـده اسـت؟!( اما معنـی این حرف این نیسـت که نسـبت و ارتباط 
تجارت و سـایر عرصه  های حیات بالکل منحل شـده اسـت. این نسـبت و ارتباط 
امـری دیرپاتـر از خـود این امور اسـت و هم چنان امید اسـت که تالش بـرای درک 
ارتبـاط تجـارت و سـایر حوزه  هـای زیسـت ما، ما را بـه درکی از کلیـت حیات مان 

نائـل کند.
 ما چگونه خرید/ زندگی می کنیم؟

همه جای شـهر یک فروشـگاه اسـت؛ فقط باید ببینیم ویترین درونی و بیرونی اش 
کجاسـت، انبارش کجاست، فروشـنده و خریدارش کیست، اجناسش چیست و 
از کجـا می آیـد، قیمتـش چند اسـت و چه قدر تخفیـف دارد و کی حـراج می زند 
و... کـه البتـه این چندان کار آسـانی نیسـت. پس از امور آشـنا آغـاز می کنیم: ما 
در هنـگام خریـد چـه می کنیـم؟ ایـن »مـا« خیلی کلـی اسـت؛ آن قـدر کلی که 
شـاید بی معنـی جلوه کند. امـا اگر به رفتارهایمـان در هنگام خرید نظـر بیندازیم، 
بـه تشـابه رفتـاری زیادی میـان افراد مختلف برمی خوریم که شـاید ایـن رفتار قابل 
تعمیم به »مشـتری نوعـی ایرانی در دوران حاضر« )و حتی انسـان ایرانـی در دوران 

باشد. حاضر( 
 کجایی است؟

چـرا این قـدر بـرای ما مهم اسـت که بدانیم جنسـی که می خریم، کجایی اسـت؟ 
معمـواًل گفته می شـود بـرای مرغوبیت )یـا اصطالحًا کیفیـت(. اما در اکثـر موارد 

ما چه  گونه خريد می کنيم؟ 
خریدن ما عین زندگی کردن ماست

روح الله نادری: شــاید بی وجه نباشــد اگر كسی بگوید خریدن ما عین زندگی ماست. البته این حكم برای دوران كنونی 
می تواند صادق باشد و اما نه برای هر دوره ای. مراكز خرید و رفتار ما در آن مراكز، آین های است كه شاید به خوبی بازتاب 
مختصات زندگی خود را در آن بیابیم. و مهم تر این كه چه شده است كه كل فضای زندگی ما هم جنس مراكز تجاری است؟

اشاره
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مـا اصـاًل نمی دانیـم مرغوبیـت بـرای جنسـی کـه 
مرغـوب  و جنـس  بخریـم چیسـت  می خواهیـم 
چـه ویژگی  هایـی دارد. مثـاًل آیـا بادوام بـودن بـرای 
مـا  اسـت؟  آن  مرغوبیـت  نشـانه ی  کاالیـی  هـر 
بیش تـر بـرای ایـن می پرسـیم کجایـی اسـت کـه 
می خواهیـم »خارجـی« بخریـم. خارجـی، خـود 
همـان »کیفیـت«ی از جنـس اسـت که مـا در پی 
آنیـم و به همیـن دلیـل مثـاًل جنـس چینـی هرقـدر 
هـم که باکیفیت )مرغوب( باشـد بـرای ما خارجی 
نیسـت! سریع هم نگویید مسـئله »فرهنگی« است 
و بایـد فرهنـگ »مـا می توانیـم« را رواج دهیـم و 
آثـار تحقیـر تاریخی اسـتعمار را بزداییـم و روحیه ی 
خودبـاوری را در ملـت تقویـت کنیـم. بایـد به این 
اندیشـید کـه خـارج و خارجی خریـدن چیسـت 
و چـرا مـا خارجی پسـند و خارجی خـر شـده ایم؟ 
بلکـه  تجـارت  بـه  منحصـر  نـه  خارجی خریـدن 
عارض هـای بر کل حیات ماسـت و ما می خواهیم 

همه جـا خارجـی بخریـم.
 مصرفی شدن و خارجی خریدن

زمینـه ی  مصرفـی  نـگاه  و  مصرفی شـدن 
خارجی خریـدن اسـت. اقتضای مصرفی شـدن این 
اسـت که ابتـدا باید »وضعیتـی دیگـر« را که قصد 
تقـرب به آن را داریم با تنگ چشـمی به میوه هایش 
محدود کنیم و از بوسـتانی که این میوه  ها در آن  ها 
پرورانده شـده اند چشم بپوشـیم؛ سپس این میوه  ها 
را بـا نازل تریـن قیمـت ممکن )به قسـمت تخفیف 
مصـرف  را  آن  و  آوریـم  به چنـگ  کنیـد(  نـگاه 
کنیـم. در ایـن راه حتـی انسـان و روابـط انسـانی 
نیـز باید بـه کاال هـای قابل مصـرف تبدیل شـوند. 
به عنـوان نمونـه می تـوان به شـیوه ی کنونـی ازدواج 
و مراسـم خواسـتگاری اشـاره کـرد. اهمیت یافتـن 
فوق العـاده ی ویژگی  هـای فیزیکـی و جسـمی و 
رواج انواع دسـت کاری  های پزشـکی، »چانه زدن« 
بر سـر مهریه، گسـترش انواع »بنگاه« هـای ازدواج 
و دالالن همسـر و... همه می تواند نشان های باشد 
بر کاالیی شـدن زندگی مشـترک و مصرف همسر.

در عرصـه ی اداره ی جامعـه نیـز ایـن نـگاه مصرفی 
به شـدت خودنمایـی می کند که نمونـه ی آن تصور 
صداوسـیما از مخاطب کلی )مردم( به عنوان اشیای 
قابل مصرف کـردن اسـت. امـا صداوسـیما چگونه 
اخبـار  می کنـد؟ گزارش  هـای  را مصـرف  مـردم 
تلوزیـون بهتریـن مثـال برای این مسـئله اسـت. اگر 
روبات  هـای انسـان نمایی بـه شـکل  های مختلـف 
وجـود داشـت که قابلیت ضبـط و پخش جمالت 
انسـان را داشـت زحمت دوسـتان در واحد مرکزی 

خبـر بـرای تهیـه گزارش بسـیار کم می شـد!
 چگونه غرب مصرف می شود؟

مصرف کـردن اشـیا می توانـد طریقـی بـرای تقرب 
بـه عالمـی باشـد کـه ایـن اشـیا در آن پدیـد آمـد 
ه انـد و خارجی خریـدن راهـی اسـت کـه مـا بـرای 
تقـرب بـه عالم خـارج خـود )کـه روزی فقط یک 
دولـت متجـاوز بـود، روز دیگـر کل تمـدن غرب و 
امـروز یـک جهـان( برگزیده ایـم. مـا می توانسـتیم 
محصـوالت غربـی را بخریـم و مصـرف کنیـم، 
بـدون آن کـه نیـازی بـه غربی شـدن )از فـرق سـر تا 
نـوک پـا( باشـد؛ کمااین کـه مـا سـال  ها کاال هـای 
شـرقی را کـه از طریـق جـاده ی ابریشـم بـه ایـران 
منتقل می شـد مصـرف کردیـم ولی مثـاًل در تمدن 
چینـی هضم نشـدیم. ما غـرب را بـه محصوالتش 
تقلیـل می دهیـم تـا بتوانیم بـا مصـرف محصوالت 
غربـی، غربی شـویم. به بیان دیگر غـرب را مصرف 
می کنیـم چـون راهی دیگر بـه این تمـدن نیافته ایم.

به غیـر از خریـدن و مصرف کردن محصوالت یک 

تمـدن، روش  هـای دیگـری نیـز بـرای تقـرب )متصرفانه یا منفعالنـه( بـه آن وجـود دارد. نزدیکی فیزیکـی اولین 
صـورت نزدیکـی اسـت. انـواع مهاجرت  های فـردی و گروهـی را می توان از این سـنخ نزدیکی به حسـاب آورد. 
این طریق نزدیک شـدن به یک عالم با خریدن و مصرف کردن محصوالت آن بسـیار شـبیه اسـت و شـاید بتوان 
گفـت تالشـی اسـت برای خریـدن یک جای کل محصـوالت یک تمدن بـه ب های گزافی چـون ترک خانه. 
امـا راه دیگـری نیـز بـرای نزدیک شـدن و »کنارآمـدن« با یـک تمدن دیگـر وجـود دارد و آن »نفـوذ علمی« در 
آن اسـت. نافـذ صفـت علـم اسـت و عالـم با علمـش در چیز ها نفـود می کند و بـه اّس و اسـاس آن  ها اشـراف 
می یابد. این دشـوارترین راه تقرب به یک تمدن اسـت؛ زیرا نفوذ در پدیده ی تاریخ مندی چون تأسـیس و رشـد 
و زوال یـک تمـدن »راسـخون« در علـم می خواهـد و ما از ابتدای آشـنایی یمان با تمدن غـرب، از پیمودن چنین 

راه صعبـی انصـراف دادیم و راه  های سـهل الوصول تر ذکرشـده را برگزیدیم.
 چه قدر تخفیف دارد؟

مـا مـرده ی حـراج و تخفیفیـم. البتـه معنای حراج و تخفیـف برای ما بـا آن چه در غرب به این اسـم وجـود دارد، 
متفـاوت اسـت. تخفیـف بـرای ما مکانیسـمی برای افزایـش فروش کاال و سـودآوری فروشـنده نیسـت که اگر 
چنیـن بـود ما همیشـه انتظار تخفیف نداشـتیم و فروشـنده  ها همیشـه جایی بـرای تخفیف باقی نمی گذاشـتند. 
مـا دنبـال تخفیفیـم چـون نمی خواهیم ب هـای تقـرب را پرداخت کنیـم و یا الاقـل می خواهیـم این گونه تصور 
کنیم که نپرداخته صاحب شـده ایم. مدت  ها اسـت که وزارت بهداشـت تأکید می کند که اجناس دسـت دوم 
خارجـی عامـل انتقـال انـواع بیماری  های اسـت؛ اما هم چنان فروشـگاه  های این لباس  هـا به تعداد زیاد در شـهر 

مشـغول فعالیـت هسـتند؛ فقط چون اجنـاس خارجی را با قیمتـی نازل می فروشـند و طالبان بسـیاری دارند.
ایـن تخفیف خواهـی در جا هـای دیگـر نیـز خود را نشـان می دهد کـه بارزتریـن آن عجله در کارهاسـت. عجله 
تخفیف خواهـی در وقـت اسـت. ما »دیر« با تمدن غرب آشـنا شـدیم و لذا از ابتدای آشـنایی مان با غـرب، برای 
غربی شـدن عجله داشـتیم و نمی توانسـتیم صبر کنیم که »وقت« آن فرا برسـد؛ لذا به ورطه ی ظاهربینی و تقلید 
افتادیـم. مـا در همـه ی کارهای مـان شـتابانیم و مدام می پرسـیم سـریع ترین راه کدام اسـت و اگر کسـی بپرسـد 
سـریع ترین راه به کجـا، آشـفته می شـویم و ادعـا می کنیـم او دارد وقـت ما را تلف می کنـد! ما از زمانـه و روزگار 
تخفیـف می خواهیـم و منتظریـم حراجش آغاز شـود تا مـا خود را به »قافلـه ی تمدن«، که احسـاس می کنیم از 

آن جامانده ایم برسـانیم.
اگـر هـم حاضـر شـویم ب هایی بـرای آن چـه می خواهیم داشـته باشـیم )و آن چـه می خواهیم باشـیم( پرداخت 
کنیـم، سـعی می کنیـم نـوع ب هـای معاملـه را عـوض کنیـم و تا جایـی کـه ممکـن اسـت آن را از »جان«مان 
نپردازیـم؛ شـاید چـون هنوز این طلـب از جان مان برنیامده اسـت. اگر دلبر مـال بخواهد ما تخفیف می خواهیم، 
اگـر فکـر بخواهـد پـول می دهیـم، و اگـر خون بخواهـد ما تفکر می کنیـم! اگر هم ببینیـم وصل دوسـت به این 
راحتی  هـا ممکـن نیسـت، جـد و جهد را کنار گذاشـته و همه چیـز را به تقدیر حواله می کنیـم: »قومی به جد و 

جهـد گرفتنـد وصل دوسـت/ قومی دگـر حواله به تقدیـر می کنند.«

* مــا مــرده ی حــراج و تخفیفیــم. البتــه معنای حــراج و تخفیف بــرای ما بــا آن چه در 
غــرب به این اســم وجــود دارد، متفــاوت اســت. تخفیف بــرای ما مكانیســمی برای 
افزایش فروش كاال و ســودآوری فروشــنده نیســت كه اگــر چنین بود ما همیشــه انتظار 
تخفیــف نداشــتیم و فروشــنده  ها همیشــه جایی بــرای تخفیــف باقی نمی گذاشــتند.

* چرا این قدر برای ما مهم اســت كه بدانیم جنســی كه می خریم، كجایی اســت؟ معمواًل 
گفته می شــود برای مرغوبیت )یا اصطالحًا كیفیــت(. اما در اكثر موارد مــا اصاًل نمی دانیم 
مرغوبیت برای جنسی كه می خواهیم بخریم چیســت و جنس مرغوب چه ویژگی  هایی دارد.
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کارشناسـان و دوسـتداران محیط زیست عقیده دارند 
کـه احـداث پـروژه سـد تنـگ سـرخ شـیراز تبعـات 
منفـی زیادتری نسـبت بـه محسـنات آن دارد و با بهره 
بـرداری از آن، دریاچـه مهارلـو رو به خشـکی خواهد 

رفت. 
بـه گزارش خبرنگار مهر، سـال های ابتـدای دهه 80 بود 
کـه مسـئوالن امر بـه فکر افتادنـد که برای جاری شـدن 
رودخانه خشـک شـیراز سدی را در باالدسـت آن ایجاد 
کننـد کـه هم ایـن رودخانه همیشـه آب داشـته باشـد و 
هـم بـرای تامین آب فضای سـبز شـیراز بتـوان بهره های 
مناسـب ببرند. آب رودخانه خشـک در پایین دسـت به 
تـاالب مهارلو می ریزد و رودخانه خشـک یکی از منابع 
مهـم تامین آب این دریاچه به شـمار مـی رود. در نهایت 
تصمیم گرفته شـد سـدی در منطقه شـمال غرب شیراز 
سـاخته شـود که به سـد تنگ سـرخ مشـهور شـد و در 
سـال های 82 یـا 93 پـروژه وارد مرحلـه جـدی تجهیـز 
کارگاه و زیرسـاخت ها و بـه بیـان دیگـر وارد فاز اجرایی 
شـد. امـا ایـن اقـدام بـا مخالفت محیـط زیسـت مواجه 
شـد. محیـط زیسـت تاکیـد کـرد که احـداث این سـد 
نـه تن ها مزایای کمـی دارد بلکه باعث خشـکی تاالب 
مهارلو نیز خواهد شـد و مشـکالت زیسـت محیطی آن 

بر مزایـای پـروژه می چربد. 
 محیـط زیسـت تاکیـد دارد که پیش از شـروع پـروژه و 
هزینـه کرد بـرای آن بایـد ارزیابی های زیسـت محیطی 
تهیـه می شـد و هرچنـد کـه بعد هـا ایـن ارزیابی ها تهیه 
شـد امـا طـرح مـورد موافقـت محیط زیسـت بـه خاطر 

تبعات منفـی آن واقع نشـد. 
طـی ایـن سـال ها مسـئوالن وزارت نیرو تاکیـد دارند که 
ایـن طرح بایـد اجرا شـود و در این خصوص شـهرداری 
شـیراز نیـز وارد مشـارکت سـاخت این سـد شـده امـا از 
سـوی دیگر متولیـان پروژه به صدمات زیسـت محیطی 
ایـن طـرح توجه جدی نکـرده اند. این در حالیسـت که 
هـر ازگاهـی شـنیده می شـود پـروژه بـه صورت جسـته 
و گریختـه در حـال انجـام مراحـل خـود اسـت. در این 
خصـوص محققـان زمیـن شناسـی تاکیـد دارنـد بـرای 
اینکه هر سـازه ای بنا شـود باید مطالعات زمین شناسـی 

محيط زيستی 
که در سد

تنگ سرخ 
غرق می شود

صـورت گیـرد. مدیـر زمین شناسـی منطقه جنوب در گفتگو با مهر تاکید دارد که برای سـد تنگ سـرخ نیز باید تمام 
احتمـاالت در نظر گرفته شـود. 

مدیر مرکز زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی جنوب کشـور مرکز شـیراز در خصوص وضعیت زمین شناسـی محل 
احـداث سـد تنـگ سـرخ در کـوه دراک بـه خبرنـگار مهر گفـت: کـوه دراک از شـمار جلوه های زمین شناسـی و 
طبیعی اسـت که در بخش های شـمال غربی شـهر شـیراز قرار دارد و بصورت پشـته نهنگ، ساختی تاقدیسی را ایجاد 
کرده اسـت. طهمورث یوسـفی افزود: این کوه عالوه بر اینکه بام شـیراز محسـوب می شـود واحد های زمین شناسـی 
آن دارای پتانسـیل های معدنی زیادی چون سـنگ معدن گچ، سـنگ معدن خوراک کارخانه سـیمان، سـنگ الشه 
و شـن و ماسـه کوهی اسـت و همچنین ویژگی که جذابیت آن دوچندان می کند ذخایر عظیم منابع آبی کارسـتی و 

چشـمه های فـراوان پیرامون این کوه اسـت. 
 وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه مطالعـات زمین شناسـی انجام شـده واحد هـای کربناتی آسـماری – جهـرم، مارنی 
-گچـی رازک و ماسـه سـنگی - مارنـی آغاجـاری اجـزای تشـکیل دهنـده ایـن کـوه تاقدیسـی اسـت و بخش های 
شـمالی و جنوبـی ایـن کـوه تحـت تاثیر گسـل های راندگی و بخش های شـرقی – جنوب شـرقی آن را گسـل امتداد 

لغز سبزپوشـان متاثر سـاخته است. 
مدیـر مرکـز زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی جنـوب کشـور مرکـز شـیراز بـا بیـان اینکـه ایـن گسـل ها از شـمار 
گسـیختگی های مهم، بسـیار عمیق و لرزه زا در منطقه شیراز و نواحی پیرامون آن هسـتند، بیان کرد: داده های لرزه ای 
100 سـال اخیـر یـا حتی 2000 سـال گذشـته چنین نشـان می دهد کـه زلزله های این منطقـه عمدتا کمتر از پنـج و گاه 
بین پنج تا شـش و ندرتا نزدیک به شـش و نیم ریشـتر بوده اسـت. یوسـفی ادامه داد: این از ویژگی های زمین شناسـی 
ایـن منطقـه و حتـی می تـوان گفـت پهنـه زاگرس مرکزی اسـت چـون که سـنگ ها و واحد های زمین شناسـی شـبه 
پالسـتیکی موجود در تشـکیالت زمین شناسـی منطقه سـبب تعدیل در توان زلزله های منطقه شـده پس با شـناخت 
بـه چنین وضعیتی، سـاخت سـازه ها بر اسـاس اصول فنی و مهندسـی، می تواند فضـای امنی را برای منطقـه رقم زند. 
مدیر مرکز زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی جنوب کشـور با بیان اینکه رودخانه تنگ سـرخ در پهلوی شـمالی کوه 
دراک قـرار دارد، افـزود: محـل سـد و مخـزن آن بـر روی واحد های زمین شناسـی می گـذرد که ایـن واحد ها و تک 
تـک الیه هـای زمیـن شناسـی آن با بررسـی های ژئوتکنیـک مطالعه و بررسـی خواهد شـد و مقاومـت و جنس آن ها 

مـورد ارزیابی قـرار می گیرد. 
معایب احداث سد تنگ سرخ از مزایای آن بیشتر است

رئیس شـورای شـهر شـیراز نیز در خصوص این سـد به خبرنگار مهر گفت: این سـد مربوط به وزارت نیرو اسـت و 
بـرای تامیـن اعتبـار درخواسـت کمک کرده اسـت. غالم مهدی حقـدل افزود: زمانـی که برای یک پـروژه ردیف 
بودجه در نظر گرفته می شـود این بدان معناسـت که طرح مراحل قانونی را طی کرده و مشـکلی وجود ندارد. وی 
اظهـار داشـت: یکـی از اهـداف راه انـدازی این سـد تامین آب شـرب و همچنین فضای سـبز شـیراز اسـت که اگر 
موارد قانونی آن رعایت نشـده باشـد شـورا ریالی برای احداث آن هزینه نمی کند. رئیس شـورای شـهر شـیراز تاکید 

کـرد: بـرای راه انـدازی سـد تنگ سـرخ نیز مانند مابقی سـد ها باید تمام نـکات و موارد ایمنی آن رعایت شـود. 
مدیر کل محیط زیسـت اسـتان فـارس نیـز در این رابطه 
بـه خبرنـگار مهر گفت: طبق قانون برنامـه چهارم و پنج 
توسـعه نیـاز بود قبل از شـروع بـه احداث این سـد حتما 
مجوز هـای محیط زیسـتی در خصوص امکان سـنجی 
و مـکان یابی اقدام شـود. حسـینعلی ابراهیمـی کارنامی 
افـزود: طبـق مـاده 192 دسـت انـدرکاران مکلـف تهیـه 
و ارائـه گـزارش ارزیابـی زیسـت محیطی بودنـد. وی با 
اشـاره به اینکه محیط زیسـت از لحاظ مسـائل زیسـت 
محیطـی مجوز هـای مربوطـه را صـادر نکـرده اسـت، 
اظهار داشـت: احداث این سـد یکسـری مزایا و معایبی 
دارد که اگر با یکدیگر مقایسـه شـوند معایب آن بسـیار 
بیشـتر از مزایایـش خواهـد بـود. وی بـا تاکیـد بـر اینکه 
اکنـون توقـع داریم جلوی ضـرر را بگیرند، افـزود: توقع 
داریـم جلـوی هزینه کرد بیشـتر از ایـن را بـرای احداث 
سـد بگیرنـد و دسـتگاه های نظارتـی در ایـن خصوص 
ورود پیـدا کننـد و بررسـی های الزم را انجـام دهنـد تا از 

هزینه بیشـتر بیـت المال جلوگیری شـود. 
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واکاوی تاثیر منطقه ویژه اقتصادی شیراز براقتصاد فارس

منطقه ويژه ای که می خواهد منطقه آزاد تجاری اقتصادی شود
منطقه ویژه اقتصادی شــیراز مســتقر در حوالی فرودگاه 
شیراز یک از ظرفیت های اقتصادی شیراز واستان فارس 
است كه می تواندسر منشا تحوالت اقتصادی استان فارس 
باشــد. اما چرا وبه چه علت به حداقل های فعالیت این 
منطقه رضایت داده ایم پرسشــی بدون پاسخ و اعجاب 

برانگیز است. 
 این در حالی است كه اگر فعالیت قابل توجه و پرسودی 
دراین منطقــه درحال انجام بود بطور قطــع تاثیرات آن 
براقتصاد اســتان فارس واشــتغال آن هویدا می گردید. 
اما نه تن ها منطقه ویژه اقتصادی شــیراز كه شهرک های 

صنعتی فارس نیز قابلیت چندانی در رونق اقتصادی فارس 
نداشته و كما فی سابق مدیران صنایع قدیمی وجدید آن 
با مشكل نقدینگی مواجه هســتند و ركود دربازار تولید 

همچنان ادامه دارد. 
 ایــن مصیبت اقتصادی را معاون برنامه ریزی واشــتغال 
اســتاندار فارس نیز تایید می كند و در نشست صمیمی 
با كارفرمایان وكارگران اســتان تعطیلی واحد های بزرگ 
صنعتی فارس را واقعیتی انكار ناپذیر عنوان می كند. حال 
بایــد دید با تبدیل عنوان یک منطقه از ویژه اقتصادی به 

آزاد تجاری مشكالت اقتصادی ما حل خواهد شد ؟



با ورود اسـحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
بـه شـیراز در مهـر مـاه گذشـته )1393( طـرح توسـعه 
عنـوان منطقـه ویـژه اقتصـادی بـه منطقـه آزاد تجاری 
واقتصادی مطرح می شـود. حال باید دید چه کسـانی 
پیگیر ایـن موضوع خواهند بود وآیـا بانزدیکی به زمان 
انتخابات دهمین دورمجلس شـورای اسـالمی برخی 
معتقدند از فرصت پیش آمده استفاده تبلیغاتی نمایند 
؟هـر چنـد بـا گذشـت سـه مـاه اطالعـات دقیقـی از 
طـرح ارایـه شـده در دسـت نیسـت امـا می تـوان بـه 

سـوابق آن اشـاره داشت. 
مـا هـم اکنـون در کشـور 7 منطقـه آزاد داریـم کـه 
فعـال تریـن آن بـه اظهـار نظـر مسسـولین امـر جزیـره 
کیـش اسـت کـه همچنـان در رویای توسـعه صنعت 
گردشـگری در تمامـی فصول سـال اسـت. بایـد دید 
ظریـب اشـغال هتل هـای کیش ویـا داد وسـتد انجام 
شـده درایـن جزیـره وحضـور گردشـگران خارجـی 
آنهم بدون ویزا سـرانجامی خوشـایند داشته است و به 

جـذب درآمد هـای سرشـار منتهـی شـده اسـت. 
ریـز  سـر  بایـد  ایـده  ایـن  بـودن  مثبـت  درصـورت 
درآمد هـای ایـن مناطق بـه دیگر مناطق غیـر برخوردار 
هدایـت تـا به توسـعه متـوازن در تمامی مناطق دسـت 
یابیـم. امـا نماینده شـیراز در آن تاریخ چه گفته اسـت 
آزاد تجـاری  از منطقـه  برخـورداری شـیراز  بـرای  و 
اقتصادی چه پیشـنهادی داده اسـت. هـر چند رییس 
سـازمان صنایـع ومعـادن فـارس در یکـی از اظهـار 
نظر هـای خود علت اصلی رکود وعدم توسـعه صنایع 
را بـی بهـره بـودن از خطوط ارتباطی با دیگر اسـتان ها 
و  آهـن  راه  از طریـق  مـرزی  اسـتان های  خصوصـا 

جاده های اسـتان دانسـته اسـت. بطور مثال شهرستان 
بـزرگ مرودشـت قطـب تولیـد کشـاورزی و صنعت 

اسـتان از نعمـت راه آهـن بـی بهـره اسـت !
نماینده شـیراز در مجلس شـورای اسالمی از پیگیری 
تبدیل شـدن منطقه ویژه اقتصادی شیراز به منطقه آزاد 

تجاری صنعتی نویـد می دهد. 
یکی از نمایندگان شـیراز در مجلس شـورای اسـالمی 
اعـالم داشـته اسـت کـه، بحـث تبدیـل منطقـه ویـژه 
اقتصادی شیراز به منطقه آزاد تجاری صنعتی به عنوان 
یـک بحـث جدی مطرح و در سـفر دکتر جهانگیری 
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بصـورت جدی پیگیری شـده اسـت. با مطرح شـدن 
ایـن ایـده در مـورد الحـاق شـهرک صنعتی بـه منطقه 
ویـژه اقتصـادی شـیرازو بـرای تسـری دادن ظرفیت ها 
و امکانـات منطقـه ویـژه به واحد های تولیدی مسـتقر 
در شـهرک صنعتـی، دکتـر احمـدی اسـتاندار فارس 
نیز جلسـه ای جداگانه برای بررسـی این ایده تشـکیل 
داده اسـت کـه در یکـی از آن جلسـات ما نیز حضور 

داشـته ایم. 
ناگفتـه نمانـد، قـادری کـه بیشـترین حجـم تیتر های 
خبـری  گفتگو هـای  ونیـز  محلـی  روزنامه هـای 
رسـانه ملـی را در طـول نمایندگـی خـود در دومیـن 
دوره حضـورش در مجلـس شـورای اسـالمی بخـود 
اختصـاص داده اسـت می گویـد، امکانپذیـر بـودن 
موضـوع مـورد بحـث بـود وبا مراجعـه به قانـون مطلع 
شـدیم کـه بـرای تاسـیس منطقـه آزاد، )مـرزی بـودن 
و بنـدری بـودن شـرط نیسـت(. در منطقـه آزاد افـراد 
خارجـی بـدون ویـزا حضـور دارنـد و معافیت هـای 

مالیاتـی بـرای واحد های تولیدی بیشـتر از منطقه ویژه 
بانک هـا و  اسـت. در مناطـق آزاد امـکان حضـور 
بیمه هـای خارجی نیـز وجـود دارد. باالخره با بحث و 
اسـتدالل به این جمع بندی رسـیدیم که دولت متولی 
منطقه آزاد باشـد و شـرکت متولی منطقه ویژه زیر نظر 
دولـت تصدیگـری کنـد. بـا رفـع ایـن اشـکال تبدیل 
منطقـه ویـژه بـه منطقـه آزاد و تسـری آن بـه فـرودگاه 
شـیراز نـه تن ها ایجاد مشـکل نمیکند بلکـه خیلی از 

مشـکالت اسـتان و شـیراز را هـم حـل می کنـد. 
*نفوذبه بازار های هدف خارجی

امـا ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه بایـد در واکاوی 
سـخنان نماینـده شـیراز بـه آن توجه کـرد. اگـر تولید 
کننـده ای در شـهرک صنعتـی شـیراز در حـال تولیـد 
احتمالـی یک محصول دارای اسـتاندارد اسـت، قبال 
بایـد بازار یابـی موثری را انجـام داده باشـد وپیروتولید 
درحـال انجام نیاز های بـازار داخلی وخارجی را تامین 
و بـا اولویـت صادرات، نسـبت به صـدور محصوالت 
دارای اسـتاندار جهانـی، بـه کشـور های هـدف اقدام 
وارز آوری کنـد. ایـن اقـدام نیـز نیازمنـد پایانه هـای 
صادراتـی قـوی اسـت. پایانه هایـی کـه ارزان وسـریع 
محصـوالت را بـه روز وارد بازار های هدف در سراسـر 

جهـان کند. 
*آیا این اتفاق در حال وقوع است ؟

مناطـق آزاد اقتصـادی تجاری کیش، انزلـی، چابهار، 
اروند، ماکو، ارس و قشـم در شـمار هفت منطقه آزاد 
تجـاری اقتصـادی هسـتند. حال بـای سـوابق فعالیت 
آنان را در سـی سـال گذشـته بررسـی وارزیابی نمود. 
اگـر ایـن مناطـق فعـال بودنـد قطعـا تاثیـری بـر رونـد 

معاون اول رییس جمهور در بازدید از منطقه 
ویژه اقتصادی شیراز گفت: ایجاد مناطق آزاد 
تجاری به عنوان یكی از راه های آســان و سریع 
تبــادالت تجاری و اقتصادی در عرصه بین المللی 
به حساب می آید و به دلیل تبعیت از قوانین خاص 
و ایجاد تسهیالت تعرفه ای نقش مهمی در ارتقاء 
ســطح اقتصادی منطقه ایفا می نماید. با توجه به 
اینكــه مناطق آزاد به عنــوان نقطه اتصال اقتصاد 
ملی به اقتصاد جهانی و به عنوان مناطق پردازش و 
فرآوری كاال با هزینه كمتر و بهره وری بیشتر نسبت 
به سرزمین اصلی قلمداد میشــود، بایستی مورد 
حمایت جدی دولت قرار گرفته و نظر به توجیهاتی 
كه به لحــاظ سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، 
جغرافیایی، تاریخی، امنیتی، فرهنگی در این نقطه 
از كشــور وجود دارد بهترین موقعیت می باشد و 
میتواند به عنوان پایانه صادراتی و وارداتی كاال ها 
و خدمات در ســطح اســتان و دیگر استان های 

همجوار و... و منطقه نقش مهمی را ایفا نماید.
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اقتصادی کشـور داشـته و حداقل صـادرات را تقویت 
می کردنـد. 

ایـن در حالـی اسـت که اقتصاد کشـور رشـد واردات 
را نشـان می دهـد وایـن رشـد حکایـت تـز ضعـف 
صادرات اسـت. نادر طیبی 2سـال قبل اعالم می کند 
کـه در منطقـه ویژه اقتصـادی شـیراز 26 صنعت گر با 
سـرمایه گذاری 260 میلیـارد ریـال مشـغول فعالیـت 
هسـتند. حـال بایـد دیـد منطقه ویـژه اقتصادی شـیراز 
قبـل از تاسـیس ویـا در زمـان تاسـیس بـا چـه اهدافی 
سیاسـت گذاری شـده اسـت. منطقه ویـژه اقتصادی 
جـاده  مسـیر  در  شـیراز  شـرقی  جنـوب  در  شـیراز 
شیراز–فسـا و در مجاورت فرودگاه بین المللی شـیراز 
بـا مسـاحتی بـه وسـعت 300 هکتار)فـاز 1 و 2( و 700 
هکتار)فـاز3( ایجـاد شـده و شـرکت توسـعه صنایـع 

صـادرات فـارس سـازمان مسـئول آن اسـت. 
صنعـت  در  جهـش  منطقـه  ایـن  ایجـاد  از  هـدف 
الکترونیـک کشـور، جـذب و انتقـال فـن آوری از 
طریـق همـکاری علمـی و صنعتـی بـا شـرکت ها ی 
بیـن المللـی، جهانـی نمـودن فعالیت هـا ی علمـی 
و پژوهش هـا ی محققیـن، مبتکریـن و دانشـجویان 
ایرانـی، همـکاری بـا مناطـق مشـابه در کشـور های 
همجـوار، توسـعه صـادرات محصوالت صنعتـی، نرم 
افـزاری و خدماتـی به جهان به خصوص کشـور های 

حـوزه خلیـج فـارس اسـت. 
مهمتریـن مزیت هـا ی ایـن منطقـه تمرکـز بیـش از 
53 درصـد کل سـرمایه گـذاری بخـش الکترونیک 
کشـور در شـیراز، حضـور 12000 نیـروی متخصـص 
از کارشناسـان صنعت برق، الکترونیـک و مخابرات، 

نزدیکـی بـه فرودگاه بین المللی شـیراز، ارتباط با جاده 
کمربنـدی شـیراز و نیـز جاده ترانزیتی شـیراز بـه بنادر 
بـزرگ تجـاری بندرعبـاس و بوشـهر، مجـاورت بـا 
خطـوط راه آهـن پیش بینی شـده شـیراز- اصفهان و 
گل گهر و بوشـهر و نیز وجود بیش از 15 مرکز معتبر 

دانشـگاهی و تحقیقاتی اسـت. 
آیـا اهـداف تعییـن شـده بـرای تبدیل شـدن بـه قطب 
بـرق والکترونیـک محقـق شـد. در واقـع با برگـزاری 
ریاسـت  دهـم  و  نهـم  دوره  در  انتخابـات  یـک 
جمهـوری ایـران تمام سیاسـت های اقتصـادی وتنش 
زدایـی کشـور نقـش برآب شـد وشـیراز رویـای قطب 
الکترونیـک شـدن را هیچـگاه در عمـل تجربه نکرد 

و باقـی قضایـا...!
*خوش بین باشیم...

نـادر طیبـی در تابسـتان 1393 نیـز مصاحبـه ای دیگر 
داشـته اسـت ودرآن به توفیقات منطقه ویـژه اقتصادی 
شـیراز اشـاره می کند وتاکیـد دارد کار هـا با موفقیت 
در حـال انجام اسـت. به گفتـه او فاصله منطقه ویژه با 
فرودگاه 5 دقیقه اسـت. او پیشـتر گفته بود، هم اکنون 
40کارخانـه درایـن منطقـه فعـال اسـت و40کارخانـه 
دیگـر درحـال احـداث اسـت. طیبـی شـرکت های 
از  را  منطقـه  ایـن  در  کننـده  مشـارکت  خارجـی 
کشـور های چین والمان معرفی می کنـد و می گوید 
هـم بخـش تجـاری وهـم بخش گمـرک ایـن منطقه 

فعالیـت چشـمگیری دارند. 
*به روز باشیم...

بـرای اطـالع بیشـتر از وضعیت منطقه ویـژه اقتصادی 
شـیراز، اواخـر دی مـاه 93 دوبـاره تمـاس تلفـی بـا 

مهنـدس نـادر طیبی داشـتیم. مدیر عامـل منطقه ویژه 
اقتصادی شـیراز درپاسـخ به پرسـش ما پیرامون تبدیل 
منطقـه ویژه اقتصادی به منطقـه آزاد تجاری اقتصادی 
شـیراز و میـزان پیشـرفت آن گفـت: ماجـرای تبدیـل 
منطقـه، در حـال حاضـر در حـد یـک پیشـنهادباقی 
مانـده اسـت. یـک طـرح اقتصـادی کـه بایـد بـرای 
تحقـق آن صبـور باشـیم. در حـال حاضـر مراحـل 
پیشـنهاد اولیه وپی گیری های الزم انجام شـده اسـت 
ومـا اولیـن منطقه پس از فـرودگاه حضرت امـام »ره« 
هسـتیم کـه در کشـور این پیشـنهاد را ارایه کـرده ایم. 
مشـخصه منطقه ویژه اقتصادی شـیراز نیز برای تحقق 
این خواسـته مجـاورت با فـرودگاه به عنوان نقطه صفر 

اسـت.  مرزی 
بـه گفتـه ایـن مسـوول اگـر ایـن خواسـته تحقـق یابد 
یـک سـری قوانیـن بـرای تسـهیل سـرمایه گـذاری از 
جملـه عدم نیـاز بـه صدورروادیدبـرای اتبـاع خارجی 
وسـرمایه گذاران باید اعمال شـود تا شـعبات بانک ها 
و بیمه هـای خارجـی بتواننـد دراین منطقـه دفاتر خود 
را تاسـیس کننـد. مهندس طیبی افـزود: درایـن رابطه 
بایـد شـاهد دیگـر تسـهیالت بـرای سـرمایه گـذاران 
باشـیم از جملـه افزایش مـدت معافیت ها از 15 سـال 

بـه مدت های بیشـتر. 
وی خاطـر نشـان کرد: هـم اکنـون 40واحد اقتصادی 
در منطقه ویژه شـیراز در بخش های صنایع شـیمیایی، 
فعـال  دارویـی  وصنایـع  والکترونیـک  بـرق  فلـزی، 
می باشـند وعلی رغـم وجود تحریم هـای خارجی اما 
40شـرکت دیگر درحال تاسـیس می باشند که بزودی 

فعالیـت خـود را آغاز خواهنـد کرد. 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
در بازدیــد از منطقه ویژه اقتصادی شــیراز 
گفت: ایجاد منطقــه ویژه و آزاد پس از جنگ به 
عنوان یک سیاســت جدی در نظر گرفته شد كه 
در آن زمان كیش، قشم و چابهار به عنوان منطقه 
آزاد معرفی شد. وی ادامه داد: مهمترین اولویت 
مناطــق آزاد جذب ســرمایه گذار اســت كه با 
استفاده از آن بتوانیم صادرات را افزایش دهیم كه 
متاسفانه این مناطق به محلی برای واردات تبدیل 
شد.وی با اشــاره به منطقه ویژه اقتصادی شیراز 
گفت: این منطقه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
بهترین نقطه قرار دارد و به طور حتم در آینده ای 
نه چندان دور شــما با مشكل كمبود زمین مواجه 
خواهید شد بنابراین باید از هم اكنون افراد واجد 
شــرایط را برای حضور در این منطقه جذب كنید. 
وی ادامه داد: امروز صندوق توسعه ملی تسهیالت 
ارزی و ریالی خوبی را در اختیار عالقمندان بخش 
خصوصی قرار می دهد كه باید استفاده مطلوبی از 

آن انجام شود. 
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از بـازار وکیـل شـیراز می توان به عنـوان یک منطقه ویژه 
اقتصادی یاد کرد. منطقه ای اسـتراتژیک کـه قادر بوده 
اسـت نقطـه اتصـال تجـارت ایـران با سـایر کشـور های 
جهـان باشـد. روزگار این منطقه اقتصادی را با گردشـی 
نـه چنـدان طوالنـی در پیرامـون ومحوطـه آن می تـوان 

ارزیابـی نمود. 
در سـال های  داخلـی  تولیـد  بـه  منفـی  واکنش هـای 
گذشـته، پیامد هـای غیـر قابـل جبرانـی را بـه همـراه 
داشـت. روشـن ترین پیامـد این رفتار بیکاری گسـترده 
فـراروی  قرمـز  فـرش  اسـت. گسـترانیدن  در جامعـه 
سـرمایه گـذاران، اما بی هدف بـودن عملیات اقتصادی 
خصوصا در اسـتان فـارس، حتی سـفر های هیات های 
خارجـی برخی کشـور ها را بـدون نتیجه باقی گذاشـته 
اسـت و تـا هـم اکنـون کـه نفس هـای سـال 93 بـه 
شـمارش افتاده اسـت فرصتی برای ایجاد اشتغال وتولید 

نداشـته ایم. 
گـذرگاه تجـاری پارس از دروازه ای باسـتانی بنـام )بازار 
وکیـل شـیراز (مـی گذشـته اسـت. بـازاری کـه نبـض 
اقتصادی اسـتان وسایر اسـتان های همجوار را در اختیار 
داشـته اسـت وجـاده بیـن المللـی ابریشـم نیز بـه نوعی 
در اتصـال بـه آن منافـع بسـیاری را عاید خـود می کرده 

است. 
از محور هـای  یکـی  بـازار وکیـل شـیراز در گذشـته 
تجـاری مهـم کشـور در ارایـه محصوالت داخلـی ایران 

زمیـن بوده اسـت وگردشـگران بسـیاری بـرای بازدید از 
ایـن بنـای منحصر بـه فرد ونـوع معمـاری آن ونیز خرید 
محصـوالت صنایع دسـتی به پارس سـفر می کردند واز 
قبل این سـفر، صنعت بزرگ گردشـگری کشـور فعال 
و هتل هـای بسـیاری در پیرامـون ایـن بنـای منحصـر به 
فـرد ایجاد شـده بود هـم اکنـون نیزپروژه های سـاخت 
هتل هـای بـزرگ ومجهـز معطوف بـه این منطقـه ویژه 

اقتصادی اسـت. 
بـازار وکیـل عـالوه برحمایـت از اقتصـاد کشـور وظیفه 
را  مذهبـی  آیین هـای  گسـترش  و  دیـن  از  حمایـت 
برعهـده داشـته اسـت واز ایـن روی بازاریـان یکـی از 
بـازوان قـوی حوزه هـای علمیه بوده وهسـتند و در کنار 
ایـن فضا هـای اقتصـادی، بنا هـای مذهبـی بسـیاری از 
جملـه مسـجد وکیـل را می توان مـورد اشـاره قـرار داد. 
مدرسـه علمیـه خـان نیـز از جمله بنا هـای تاریخـی در 
شـیراز اسـت که در مجاورت بازارودر مسـیر حرم مطهر 
شـاهچراغ )ع( احداث شـده وسـابقه ای ارزنده در روند 

انقـالب اسـالمی در ایران داشـته اسـت. 
بـازار وکیـل شـیراز بـه فرمـان کریـم خـان زنـد )1172، 
1193 هجـری قمـری (سـاخته شـد. برخـی معتقدنـد 
کریـم خـان پـس از دیـدن بـازار الرسـتان که بـه فرمان 
شـاه عبـاس بنـا گردیـده بـود، فرمان سـاخت این بنـا را 
صـادر کـرده اسـت. بـازار وکیـل بـه واسـطه نزدیکـی 
بـه دروازه اصفهـان از موقعیـت اسـتراتژیک خاصـی 

برخـوردار بـوده اسـت و تجـار داخلی وخارجـی با بهره 
گیـری از بـار انداز هـای آن باخیالی آسـوده امـوال خود 
را در آن بـه امانـت می گذاشـتند وایـن حـق انبـار داری 
نیـز بـرای شـیراز واهالـی پـارس از سـود قابـل توجهـی 

بود.  برخـوردار 
بـا گذشـت زمـان در دهـه پنجـاه، ارگ کریمخانی که 
در حاشـیه ایـن بـازار بزرگ قرار داشـت به زنـدان کریم 
خانی تبدیل شـد و حضور افـراد محکوم به حبس های 
طویـل المـدت باعث شـد تـا ارگ بـه خرابـه ای تبدیل 
شـودو بـازار در معـرض تهدید رفت وآمد هـای خانواده 
زندانیـان قرار گیرد وبا ایـن اوصاف بازار نیز از تهدیدات 

فرهنگـی این گذر بـی نصیب نماند. 
امـا گـذر زمـان ایـن بـازار را بـه حال خـود ر ها نکـرد و 
بار هـا وبار هـا ایـن موقعیـت تجـاری ویـژه در محـک 
ارزیابـی اقتصادیـون قرار رفـت. از دهه 50 بـه این طرف 
شـیراز رویکردی ویژه به سـاخت مجمتمع های تجاری 
پیداکرد واین رویکرد با سـاخت زیرگـذر زنددر دهه 60 

تهدیـدی جـدی برای بـازار به حسـاب آمد. 
زیـر گـذر چنـد متـری زنـد که بـرای گـذر عابـر پیاده 
شـمالی  دهنه هـای  ورودی  درب  دو  تـردد  وامنیـت 
وجنوبی بازارطراحی شـده بود ناگهان میسـر خـود را به 
درازا کشـاند تـا رفـت وآمد های به سـوی آن قطع شـود 

امـا تـا امـروز بـازار همچنـان نفس می کشـد. 
مجتمع هـای تجـاری بزرگـی بـرای شـیراز طراحـی وبه 

واکاوی اقتصاد پارس در مجتمع های 
تجاری لوکس وبازار های قدیمی

بازار وکيل، نبض 
تجارت ومنطقه ويژه 
اقتصادی شيراز
 فرزاد وثوقی

اعطای تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک 
مدیر عامل شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک:

 رعايت حقوق مصرف کننده پشتوانه توليد، ضمانت اشتغال

112 شمـاره سه
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مرحلـه اجـرا درآمـد، ایـن مجتمع های تجـاری نه تن ها 
محصـوالت ایرانی را عرضه نکردند کـه بر عکس بازار 

وکیـل بـه بارانـداز کاال های خارجی تبدیل شـدند. 
در طول سـالیان گذشـته هرچه مجتمع تجاری در شیراز 
بـدون پارکینـگ وموقعیـت توقـف احداث شـد، مزید 
برترافیـک در هسـته مرکـزی شـهر بـود. با ایـن اوصاف 
مـردم خسـارت های ناشـی از ایـن نـا هماهنگـی را بـا 
دریافـت قبض هـای جریمـه پلیـس راهـور پرداخـت 

می کننـد وایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد. 
چـه  روز هـا  ایـن  شـیراز  وکیـل  بـازار  دیـد  بایـد  امـا 
محصوالتـی را ارایـه می کنـد آیـا از آن همـه تولیـدات 
داخلـی خبـری هسـت ؟ طـول بـازار وکیـل را کـه طی 
می کنیـد غیـر از عطـر گیاهـان دارویـی و ادویـه جات 
خبر چندانـی از محصوالت داخلی نیسـت. زیورآالت 
آویـزان شـده بر سـر در حجره ها اغلب مـارک خارجی 
دارنـد واز تولیـدات احتمالـی داخلی ارزان ترنـد ودراین 
رقابـت ناجوانمردانـه، محصوالت داخلی شانسـی برای 

مانـدن وانتخـاب شـدن ندارند. 
انت های بازار، سـرای مشـیر هنوز نفس می کشـد. هر 
چنـد سـقف بـازار بازسـازی شـده اسـت امـا در تقاطع 
بازار وسـرای مشـیر سـقف کاذبی نصب شـده که وجه 
معماری بازار را زیر سـوال برده اسـت. وارد سـرای مشیر 
کـه می شـویم بـوی واردات همـه جـا را گرفتـه اسـت. 
هـر چند صنایع دسـتی ایرانـی مانند خاتـم کاری، راه را 
قـدرت مند بـر واردات تنگ کرده اسـت امـا به راحتی 
می تـوان حضـور اقتصـاد فرانسـه، چیـن، کـره، ایتالیـا، 

تایلنـد وترکیه را احسـاس کرد. 
 بـه اذعـان مدیـر کل بازرگانی وصادرات صنایع دسـتی 
کشـور در سال های گذشـته نوع عملکرد مسوولین امر 
باعث شـده اسـت تا کشـور هایی همچون چیـن، هند، 
ویتنام، تایلندوافغانستان گوی سبقت را از ما بربایند ودر 
تولیـد محصوالت منحصر بـه فرد صنایع دسـتی ایران با 
اتـکا بـه کپی برداری وبازار یابی مناسـب پیشـی بگیرند 
ودرواقـع بازار هـای هـدف را بـا قیمت هـای پاییـن تری 

از آن خـود کنند. 
از مسـوولین  یکـی  اخیـر  نظـر  ایـن  هـر صـورت  بـه 
کشـوری اسـت و ما هم اکنون شـاید 10 سـال است که 

بازار هـای هـدف را از دسـت داده ایـم و ایـن 10 سـال 
عقـب گـرد در حوزه اقتصاد ی و فرهنگـی را با چه نوع 
عملکـردی می توانیم جبـران کنیم فقط خـدا می داند. 
از طرفی صادرات صنایع دسـتی ما در سـالجاری تن ها 
31درصد رشـد داشـته اسـت. این در حالی است که در 
سـال گذشـته تن هـا موفق به کسـب درامـد 112 میلیون 
دالری از بابـت صـدور محصـوالت صنایع دسـتی بوده 

ایم. 
در حـال حاضـر ترکیـه سـاالنه حـدود 25 میلیـارد دالر 
از محـل صنعـت گردشـگری درآمـد دارد و دولت این 
کشـور قصـد دارد ایـن رقـم را بـه 50 میلیـارد دالر در 
سـال 2023 برسـاند. پرواضح اسـت که توسـعه صنعت 
گردشـگری ارتبـاط بسـیار قـوی بـا توسـعه فرهنگـی 
وصـدور فرهنـگ از طریـق ارتباط بـا گردشـگران دارد 
وایـن حـوزه قـادر اسـت درآمد هـای ارزی کشـور را 

بشـدت تحـت تاثیـر خـود قـرار دهد. 
امـا سـهم مـا از صنعـت گردشـگری جهـان چـه میزان 
اسـت ؟ این سـهم از گردشگری جهان برای ایران کمتر 
از نیـم درصـد محاسـبه شـده اسـت و رییـس سـازمان 
میراث فرهنگی، گردشـگری وصنایع دسـتی کشورمان 
ایـن رقـم را ناچیـز اعـالم می کنـد وبراین اعتقاد اسـت 
کـه بـا وجـود ظرفیـت بسـیار بـاالی جـذب گردشـگر 
در کشـور، سـهم ایـران از درآمد هـای گردشـگری دنیا 
بسـیار ناچیز اسـت. ایران سـال گذشـته از محل جذب 
گردشـگرتن ها پنـج میلیـارد دالر درآمـد کسـب کرده 
اسـت. حـال باید دید آیـا با وجود سـاخت مجتمع های 
تجـاری وعرضـه محصـوالت خارجـی می توانیـم بـه 
جـذب گردشـگر بـه کشـور کمـک کنیـم ویـا تن هـا 
فرهنـگ مصـرف را در جامعـه داخلـی خـود تقویـت 
می کنیـم. این درحالی اسـت که تولید در کشـور روند 
نزولی پیشـه کرده اسـت و اشتغال بسیار شکننده است. 
با ایـن اوصاف درآمد های خانـوار کاهش خواهد یافت 
و ایـن افـت درآمد هـا باعـث ایجـاد شـکاف طبقاتـی 
واحیانـا ناامنـی اجتماعـی خواهـد شـد. بـرای گـذر از 
ایـن وادی چه تدبیر اندیشـه شـده اسـت. آیـا می توان به 
احیـای صنایـع دسـتی و نظام اسـتاد شـاگردی دلخوش 
کرد ویا اقتصاد کشـور همسـو با جهان ره بسـوی تولید 

علـم خواهد بـرد. آیا می توان مانـع مهاجرت نخبگان از 
ایـران بسـوی غرب شـد ؟

قالـی بافـی، گلیـم بافـی، خاتـم کاری، معـرق کاری، 
منبـت کاری چـوب، سـفالگری، سـرامیک، کاشـی 
معـرق، کاشـی هفـت رنـگ، آیینـه کاری، گـچ بری، 
منبـت کاری، گیـوه بافـی، حصیـر بافـی، قلـم زنـی و 
نقره کاری از جمله صنایع دسـتی منحصر به فرد اسـتان 
فـارس اسـت. تجمیـع ایـن صنایـع روزگاری اقتصـادی 
اسـتان را شـکل می داده اسـت وامروز در حاشـیه بسـر 
می برنـد، آیـا ایـن برخـورد با اقتصـاد وفرهنگ شایسـته 

نـام بـزرگ پـارس بود. 

 باید دید آیا با وجود ســاخت مجتمع های 
خارجــی  محصــوالت  وعرضــه  تجــاری 
می توانیــم به جذب گردشــگر به كشــور 
كمــک كنیم ویا تن ها فرهنــگ مصرف را 
در جامعــه داخلی خود تقویــت می كنیم. 
ایــن درحالی اســت كه تولید در كشــور 
روند نزولی پیشــه كرده اســت و اشــتغال 
بســیار شــكننده اســت. با ایــن اوصاف 
درآمد هــای خانوار كاهــش خواهد یافت 
و ایــن افت درآمد ها باعث ایجاد شــكاف 
طبقاتی واحیانا ناامنی اجتماعی خواهد شد. 

مهندس هـا شـم نصیـری کارآفریـن و تولیـد کننـده 
برتـر محصـوالت لبنی اسـتان فـارس بر لـزوم رعایت 
بـه عنـوان یـک اصـل  حقـوق مصـرف کننـدگان 
اساسـی در تولیـد محصـوالت تاکیـد کـرد و بیـان 
داشـت: رعایت حقوق مصرف کننده پشـتوانه تولید 
و ضمانـت ایجـاد اشـتغال در ابعـاد وسـیع تر اسـت. 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت تولید فراورده های 
لبنی رامـک، این عضو انجمن مدیران صنایع اسـتان 
فـارس کـه در چهارمیـن جشـنواره تقدیـر از حامیان 
تندیـس  فـارس  اسـتان  کننـدگان  مصـرف  حقـوق 
نقـره ای جشـنواره را دریافت کرد معتقد اسـت نباید 
رعایـت حقوق مصرف کننده فـدای رقابت در تولید 
شـود بلکـه مـا معتقدیـم بـا رعایـت حقـوق مصرف 
کننـده در واقـع زمینـه بـرای ایجـاد بازار هـای جدید 

نیـز فراهم می گـردد. 
مدیـر عامـل شـرکت فرآورده هـای لبنـی و بسـتنی 
رامـک با اشـاره بـه تنگاتنگ بودن رقابـت در عرصه 
تولیـد محصـوالت غذایـی گفـت: بـه رغـم همـه 
مشـکالتی کـه درایـن عرصـه وجـود دارد مـا بایـد با 
احتـرام بـه حقـوق مصـرف کننـدگان محصولـی بـه 
بازار عرضه کنیم که خواسـت عمومی داشـته باشـد 

و از سـوی مـردم مطالبـه شـود. 
مهنـدس نصیـری ادامـه داد: ایـن موجـب مباهـات 

اسـت که اسـتان فـارس به عنـوان اسـتان تولید کننده 
برتـر محصـوالت لبنی و غذایی امسـال در جشـنواره 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوش درخشـید 
و واحد هـای تولیـدی و خدماتـی فعال در این اسـتان 
بـا دسـت پـــر و جایـگاه برتـر از آزمـون حمایـت از 

حقـوق مصـرف کنندگان سـربلند بیـرون آمدند. 
معاونـت بازاریابـی و فـروش و قائـم مقـام شـرکت 
فرآورده هـای لبنـی و بسـتنی رامـک نیـز دراین زمینه 
گفـت: اخـذ تندیـس نقـره ای حمایـت از حقـوق 
مصـرف کننـده بـرای مـا یـک افتخار اسـت کـه در 
عیـن حـال رسـالت مـا در تولیـد محصـول برتـر را 

سـنگین تـر میکند. 
مهنـدس مهـدی حجـازی بـا بیـان اینکـه هـر جـا 
حقـوق مصـرف کننده رعایت شـود منتهـی به تولید 
محصـول برتـر و بـا کیفیـت تـر خواهـد شـد گفت: 
واحد هـای تولیـدی و اقتصـادی باید ایـن را به عنوان 
یـک پیـش شـرط تولیـد بپذیرنـد کـه همیشـه و همه 
جـا حق با مشـتری اسـت و اکنـون در دنیـای تولید و 
اقتصـاد با همین رویـه و رویکرد شـرکت های بزرگ 
بـه رقابـت می پردازنـد و احتـرام و روابـط متقابل بین 

مصـرف کننـده و تولید کننـده وجـود دارد. 
امسـال در چهارمیـن جشـنواره حمایـت از حقـوق 
مصـرف کننـدگان، هفـت واحـد موفـق بـه دریافت 

تندیـس طالیی، 14 واحد تندیس نقـره ای و 9 واحد 
تندیـس برنـزی دریافـت کردنـد و 31 واحد صنعتی 
یـا خدماتـی نیز موفـق به دریافـت گواهینامـه رعایت 

حقـوق مصـرف کنندگان شـدند. 
افتخارات:

 واحد نمونه استاندارد در سال 1383
 واحد نمونه صنعتی در سه سال پیاپی 84- 86-85

 صادر کننده نمونه سال 1387
 دارنـده تندیـس چهارمیـن جشـنواره کارآفرینان برتر 

1387
 واحد نمونه کیفی در سطح ملی سال 1387

 واحد نمونه استاندارد در سالهای88
 واحد نمونه کیفی در سال 1389

 واحد نمونه تولید و تحقق خدمات سال 1389
 صادر کننده نمونه سال 1390

 واحد نمونه کیفی مهر ماه 1390
 دارنـده نشـان ایمنـی و سـالمت غـذا سـال 1390 و 

1391
 دارنده لوح تقدیر کار آفرین برگزیده

 صادرکننده نمونه سال 89
 واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1392

 واحد نمونه صنعتی کشوری در سال 1392
واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1393
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صـدرا حـاال دیگـر تن هـا یـک شـهر جدیـد نیسـت تا 
کسـانی کـه از شـهر و شـلوغی خسـته انـد بـه آن پنـاه 
نیاز هـای  از  سـنگینی  بـار  شـهر جدیـد  ببرند...ایـن 
مسـکن کالنشهر شـیراز را به دوش می کشد و بساریاز 
شـهروندان شـیرازی روزانه به این شـهر جدیـد در حال 

رفـت و آمد هسـتند.
شـهری که برای خود هویتی تازه یافته اسـت و با شکل 
گیـری شـورای اسـالمی و شـهرداری مراحـل توسـعه 
را بـا سـرعت طـی می کند...شـهری کـه ماننـد هـر 
اجتمـاع تـازه نفس دیگـر بـرای راه افتادن با سـختی ها 
و مشـکالت فراوانـی همـراه اسـت.... بزرگتریـن اکو 
پارک کشـور در این شـهر به زودی راه اندازی می شود 
و بـا جـدی شـدن بحـث راه انـدازی قطـار شـهری 
 دراین شـهر شـاید بایـد به انتظـار فردایی بهتر بـرای این 

شهر بود. 
 منوچهـر قائـدی شـهردار صـدرا در ایـن راسـتا معتقـد 
و  محیطـی  ظرفیت  هـای  لحـاظ  بـه  صـدرا  اسـت: 
به فـردی  منحصـر  چشـم انداز،خصوصیت  های 
دارد،در موضـوع توپوگرافـی اراضـی بـا قابلیت  هـای 
متنوع،چشـم انداز حاشـیه و حومـه بسـیار مطلـوب بـا 
پس کرانه  هـای قـوی و زیبـا از ویژگی هـای ایـن شـهر 
اسـت. وی اظهار داشـت: در مجموع سـاختار شهری 
مطلـوب اسـت امـا رشـد و توسـعه این شـهر همگون با 
خدمـات نبـوده و می بینیـم کـه سـرانه فضا های سـبز،
درمانی،بهداشتی،تفریحی،گردشگری و... متناسب با 

عـدد افزایـش جمعیـت نیسـت.
از  یکـی  صـدرا  اینکـه  یـادآوری  بـا  صـدرا  شـهردار 
معـدود شـهر هایی اسـت کـه آرامسـتان ندارد،گفـت: 
در ایـن شـهر سیسـتم یکپارچـه جمع آوری،انتقـال و 

نبـود سیسـتم مناسـب  از  نـدارد و  تصفیـه فاضـالب 
حمـل و نقلـی رنـج می برد،امـا قبـول داشـتن و بیـان 
ایـن ضعف ها،مشـکل را حـل نمی کند،بایـد از مرحله 
شـعار عبـور کـرد و جایـی وارد اجـرا شـد.قائدی بـا 
تصریـح اینکه اولین قدم اصالح و سـاماندهی سیسـتم 
درون سـازمانی و مجموعـه شـهرداری اسـت،گفت: 
ابتـدا بایـد انگیـزه ایجـاد تغییـر در شـهر،برای کارکنان 
شـهرداری ایجـاد شـود و بعد به امکان سـنجی،تعریف 
پروژه  هـای جدیـد با توجه به زیسـت شـهری و تدوین 
و اجـرای برنامه  هـای کوتاه مـدت و دراز مدت،اقـدام 

کرد.
شـهردار صدرا خاطرنشـان کـرد: در برنامه  هـای کوتاه 
مدت،توسـعه فضـای سـبز را در فضا هـای شـهری و 
ایجـاد تناسـب در مبلمـان شـهری و بهسـازی فضـا بـه 

لحـاظ بصـری،و هدایـت کامل شـهر به سـمت شـهر 
سـبز فرهنگی،در دسـتور کار قرار دارد،اگرچه معتقدم 
این  هـا بـه تن هایی کافی نیسـت و باید به سـمت ایجاد 

فضا هـای سـبز فرامنطق هـای حرکـت کرد.
و  طراحـی  موضـوع  همین راسـتا  در  داد:  ادامـه  وی 
احـداث اکوپـارك صـدرا در مقیـاس و قابلیت  هایـی 
منحصـر به فرد مـد نظر قرار گرفت که هندسـه طبیعت 
را بـه شـهر و آینـده آن هدیـه کـرده و ایـن شـهر را در 

مسـیر شـهری سـبز و فرهنگی،حرکـت خواهـد داد.
قائـدی گفـت: اکوپارك صـدرا در زمینی به مسـاحت 
می شـود  احـداث  صـدرا  ورودی  در  هکتـار   27
مصنوعی،مدرسـه  دریاچـه  جملـه  از  فضا هایـی  و 
بین المللی محیط زیست،سـایت زراعت،سـایت اقامتی 
بارانی،جـاده  حیوانات،جنـگل  گردشـگری،تونل 
آن  دوچرخه سـواری،در  و  دو  پیسـت  و  سـالمت 
پیش بینـی و احـداث می شـود. شـهردار صـدرا گفت: 
در چنیـن پارکـی بازیافـت زبالـه و فاضـالب تـا 100 
درصـد انجام می شـود،منبع تامیـن انرژی آن خورشـید 
و مصالـح بـه کار رفتـه در ایجـاد سـازه  ها همـه بومی و 

سـازگار بـا طبیعـت اسـت.
وی تصریـح کـرد: در اکوپارك ها،بازدهـی اجتماعـی 
و اکولوژیکـی در حـد مطلوبـی بـوده و مقوله  هایـی 
ماننـد آموزش،مشـارکت،نظارت و پایداری اقتصادی و 

خودکفایی،مـد نظـر قـرار دارد.
قائـدی بـا بیـان اینکه شـهر صـدرا مرحله گـذار را طی 
می کنـد و در ایـن مرحلـه خـواه  ناخـواه بـا مشـکالتی 
نیـز مواجـه خواهـد بود،گفـت: هـر شـهری مراحـل 
زایش،بلوغ،بالندگـی را بایـد طـی کـرده تـا بـه مرحلـه 
در  نرسـیده  تثبیـت  بـه  کـه  برسـد،فضا هایی  تثبیـت 

 گفت و گو با شهردار شهر صدرا:

شهری که می خواهد شهر باشد

صدرا  اكوپارك 
بــه  زمینــی  در 

مســاحت 27 هكتار در ورودی 
صــدرا احداث می شــود و فضا هایی 
از جملــه دریاچه مصنوعی،مدرســه 
ســایت  محیط زیســت،  بین المللــی 
زراعت، ســایت اقامتی گردشــگری، 
بارانی، جاده  تونل حیوانات، جنــگل 
سالمت و پیست دو و دوچرخه سواری، 
در آن پیش بینــی و احداث می شــود.
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ماهیـت و ذات،مشـکالتی دارد کـه اگـر بـا نگـرش 
و  موجـود  وضـع  بـرای  شـود،باید  دیـده  سیسـتمی 
برنامه ریـزی  از  برنامه ریـزی کرد،هـدف  را  آینـده،آن 
هـم رسـیدن به مطلوبیت کمـی و کیفی و بـاز تعریف 

سـطحی مناسـب از رفـاه زندگـی شـهری اسـت.
شـهردار صـدرا بـا تاکیـد براینکـه ایـن شـهر می توانـد 
همچنـان در کشـور الگـو باشـد،گفت: باید این شـهر 
را از حالتـی که به نظر می رسـد یك کارگاه خانه سـازی 
اسـت،خارج کنیم،بایـد به دنبـال ایجـاد کار،اشـتغال و 
تفریح و فراهم کردن زمینه سـرزندگی و نشـاط در میان 
شـهروندان صدرا باشـیم و این مهم را نهادینه کنیم،این 
قابل دسـت یابی نیسـت مگـر اینکه مجموعـه مدیریتی 
در صـدرا همـه دسـت به دسـت هـم دهنـد و بـا تدوین 
راهکار هـای اساسـی،ایجاد درآمد هـای پایدار،جـذب 
سـرمایه گذار و... بـه سـمت تحقـق رفـاه اقتصـادی 
– اجتماعـی شـهروندان بـا حرکتـی برنامه ریـزی شـده 

بروند.
وی بـا تاکیـد براینکه اسـتفاده از اراضی این شـهر برای 
احداث مجموعه  های مسـکن مهر،اشـتباه بود،گفت: 
نقـش شـهر صـدرا متفاوت تـر از این بود کـه پهن های 
در  شـود،آنهم  تعریـف  مهـر  مسـکن  به عنـوان  آن  از 
سـبز!!  فضـای  یعنـی  شـهری  کاربـری  حسـاس ترین 
فضایـی کـه باید آینده محیط زیسـت این شـهر را تامین 

می کـرد به مسـکن مهـر اختصـاص داده شـد.
شـهردار صـدرا با تصریح اینکه ایجاد زیرسـاخت  هایی 
و  فاضـالب  جمـع آوری  راه،سیسـتم  های  نظیـر 
امکانـات زیربنایی،وظیفـه اداره کل راه و شهرسـازی 
در  مسـئول  شهرسازی،دسـتگاه  و  راه  اسـت،گفت: 
قبـال مسـکن مهر است،دسـتگاهی که 30 هـزار واحد 
مسـکونی را در ایـن محـدوده زمانـی و بـدون در نظـر 
گرفتـن تمـام زیرسـاخت  ها بـه صـدرا تحمیـل کـرده 
اسـت،حال آنکـه این میـزان افزایش جمعیـت باید طی 
سـالیانی بـا حفـظ رابطـه ظـرف و مظـروف و توجـه به 
سـاختار های علمی شهرسـازی و معماری،به یك شهر 
اضافـه شـود،نه اینکـه یك مرتبـه و به شـکل وصل های 

ایـن پهنـه را بـر پیکره شـهری تحمیـل کنیم.
قائـدی در عین حـال گفـت: در زمینـه ارائـه خدمـات 
بـر  مهر،عـالوه  مسـکن  مجموعه  هـای  بـه  عمومـی 
امـا  داریـم  را  همـکاری  هرگونـه  تکلیف،آمادگـی 
بایـد زیرسـاخت  ها توسـط متولیـان تعریـف و ایجـاد 
شـود. شـهردار صـدرا همچنیـن در خصـوص تبدیـل 
بـه  توجـه  تجاری،بـدون  بـه  مسـکونی  واحد هـای 
سـاختار های معمـاری و شهرسـازی توسـط عد هـای 
در  کاربـری  نـوع  بدتریـن  گفـت:  سـودجو،نیز 
شـهرها،که متاسـفانه عرف شده،تجاری سـازی خطی 
در کنـار معابـر اسـت،این هـم موجـب ترافیك شـهری 
می شـود و هـم جـداره و بدنـه شـهری را بـه لحـاظ 
ظاهـری و روان شـناختی دچار سـردرگمی و اغتشـاش 

می کند،مقصـر هـم متولیـان امـور شـهری هسـتند.
قائـدی تصریـح کـرد: مـا مـردم را عـادت داده ایـم که 
تـك بعـدی بـه موضـوع خریـد نـگاه کنند،حـال آنکه 
بایـد مجتمع  هـای تجـاری تعریـف شـود کـه در قالب 
ایـن مجتمع  هـا بتـوان رفتـار و تعامـل شـهروندی را در 
حیـن انجـام خرید و تامیـن نیاز هـای ضـروری دید،نه 
اینکـه صرفـا خریـد مـد نظر باشـد بـدون هیچ رفتـار و 

شـهروندی! تعامل 
وی در عین حـال در خصوص مواجهه با مشـکل فعلی 
شـهر صـدرا گفـت: قطـع یقین،به دنبـال گره گشـایی 
اضافـه  بیشـتری  گره  هـای  نمی خواهیـم  و  هسـتیم 
کنیم،اجرائیـات شـهرداری نیـز با قاطعیت بـا متخلفان 
برخـورد می کند،امـا خیلـی جا هـا قانون گذار مـواردی 
قانونـی هـم پیش بینی کرده اسـت،از جمله کمیسـیون 
مـاده 100،کـه از مجـرای قانونـی سـاخت و سـاز ها و 
وضع موجود بررسـی شـود،اگر هرکجا به لحاظ فنی و 
شهرسـازی،مورد تائید کارشناسـان نباشد،به کمیسیون 
تصمیم گیـری  آنجـام  تـا  شـد  خواهـد  داده  ارجـاع 
شود.شـهردار صـدرا بـا تاکیـد براینکـه ایـن شـهر بـه 
لحاظ سـاخت و سـاز مسـکن،تاحدودی اشـباع شـده 
اسـت،گفت: باید جهت و سـمت و سـوی شـهرداری 
توسـعه  و  ایجـاد  سـمت  بـه  کـه  باشـد  به گون هـای 
تفریحـی  و  تجاری،خدماتی،گردشـگری  فضا هـای 
باشـد و البتـه در حـوزه حمـل و نقـل هـم مشـکالت 
زیـادی وجود دارد،ناوگان بسـیار فرسـوده اسـت و باید 
در کوتـاه مـدت بـا بخـش خصوصـی بـرای ترمیـم و 

نوسـازی نـاوگان وارد مذاکـره شـویم.
قائـدی در خصـوص ایجـاد راه  هـای دسترسـی جدید 
دسترسـی  راه  هرگونـه  الحـاق  بـا  صدرا،گفـت:  بـه 
مطالعـه نشـده بـه شـهر صدرا،مخالف هسـتم،این کار 
بورس بازی و داللی را در حریم شـهر گسـترش خواهد 
داد و همـه می دانیـم کـه از گذشـته تاکنـون یکـی از 
عواملـی کـه کلیـت شـهر صـدرا را رنـج داده،چپـاول 
بـوده  زمین مانـده  بـر  طرح  هـای  قالـب  در  زمیـن 
اسـت،باید بـه چهارچـوب توسـعه پایدار شـهری پایبند 
باشـیم. وی تصریـح کـرد: اگـر شـهر صـدرا ارزشـی 
دارد،بـه دلیـل محصور بودن اکولوژیکی اسـت،به نظر 
من اآلن و در وضعیت فعلی برای احداث راه دسترسی 
جدیـد از هیچ سمتی،شمال،غرب،شـرق،جنوب،هیچ 

ضرورتـی احسـاس نمی شـود.
شـهردار صـدرا بـا بیـان اینکـه شـورای اسـالمی ایـن 
شـهر بـا تصویـب قطارشـهری به دنبـال تعییـن اعتبـار 
ایـن طـرح به عنوان یك سیسـتم مناسـب حمـل و نقلی 
اسـت، گفت: وقتـی تکنولـوژی در قالب قطار شـهری 
که در شـرف تعیین اعتبار اسـت،چه ضرورتی دارد که 
بـا تخریـب محیـط  زیسـت،با هزینه  هایـی گـزاف،راه 
دیگـری احـداث کنیـم کـه هـم امنیت و هم احسـاس 

آرامـش شـهری را بـه خطـر  می انـدازد؟ 

وقتی تكنولــوژی در قالب قطار شــهری 
كه در شــرف تعییــن اعتبار اســت،چه 
ضرورتــی دارد كــه بــا تخریــب محیط  
دیگری  گزاف،راه  هزینه  هایی  زیســت،با 
احداث كنیم كه هم امنیت و هم احساس 
آرامــش شــهری را به خطــر  می اندازد؟ 

در برنامه  های كوتاه مدت،توســعه فضای 
سبز را در فضا های شهری و ایجاد تناسب 
در مبلمان شهری و بهسازی فضا به لحاظ 
بصری،و هدایت كامل شــهر به ســمت 
شهر ســبز فرهنگی،در دســتور كار قرار 
دارد،اگرچــه معتقدم این  هــا به تن هایی 
كافــی نیســت و بایــد به ســمت ایجاد 
فضا های ســبز فرامنطق های حركت كرد.
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سال نو مبارک
 فرا رسیدن نوروز، یادگار ارزشمند نیاکان باستانی و تجلی مهر بر سرزمین زیبا و 
اســالمیان مبارکباد.اکنون که بهار با گام های آهسته و زیبایش فضا را حیاتی نو 
بخشیده و رگ های حیات طبیعت جانی تازه یافته اند. جای آن دارد تا با زدودن 
زنگار غم از دل ها به اســتقبال آغاز سالی نو رفته و کوشش نماییم تا همه ایام را 
کنده از نشــاط و ســپاس خداوند متعال که فرصت دیدن دوباره بهار به  با دل آ
ما ارزانی داشــته است زندگی کنیم .امید است ایزد منان همواره همگی ما را در 
اعتالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و هر چه بهتر انجام وظایفی که بر 

عهده داریم یاری و مدد فرمایید.
عبدالناصر اسکندری
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

نخستین نمایشگاه تخصصی »شهر زیبا«
نخسـتین نمایشـگاه تخصصـی »شـهر زیبـا« با هـدف فراهـم کردن زیر سـاخت 
و ارتقـاء زیبایـی و مبلمـان شـهری در شـیراز گشـایش برگـزار شـد. تـا بـه حـال 
هیـچ نمایشـگاهی در کشـور تحـت ایـن عنـوان برگـزار نشـده اسـت و امیدواریم 
ایـن نمایشـگاه بـه برنـدی بـرای شـهر شـیراز تبدیـل شـود. هـدف از برگـزاری 
ایـن نمایشـگاه را بـه نمایـش گذاشـتن مدیریـت واحـد شـهری عنوان شـده بود. 
نمایشـگاه شـهر زیبـا در مسـاحتی بالـغ بـر 17 هـزار متـر مربـع برگزارشـد.این 
نمایشـگاه با همکاری این شـرکت و استانداری فارس، شـهرداری شیراز، سازمان 
همیاری شـهرداری های اسـتان فارس، اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان 
فـارس، ادارات بـرق، آب، گاز، مخابـرات، سـازمان میـراث، محیـط زیسـت و 

سـازمان های مختلـف دیگـر برگـزار شـده اسـت.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب شیراز
دویسـت و هفتاد و یکمین نمایشـگاه کتاب استانی و سـیزدهیمن نمایشگاه بزرگ 
کتـاب اسـتان فـارس همزمان بـا سـومین روز از هفته کتـاب،27 آبان مـاه در محل 
دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللـی شهرشـیرازبرگزار شـد. درایـن نمایشـگاه بیش 
از750 ناشرازسراسـر کشورحضورداشـتند و 55 ناشـر اسـتان فـارس نیزبـه صـورت 
مسـتقیم درایـن نمایشـگاه آثارخـود را عرضـه کردنـد. ناشـران شـرکت کننـده 
درسـیزدهمین نمایشـگاه کتـاب شـیراز 64500 عنـوان کتـاب را درمعـرض دیـد 
بازدیدکنندگان قرارداند. 90 ناشـر و نمایندگی برای این نمایشـگاه مبلغ 800 میلیون 
تومـان بـن یارانـه ای خریـد کتاب درنظر گرفته شـده بـود که ازطریـق بانک عامل 
مستقردرنمایشـگاه بـا ارائـه کارت ملی به بازدیدکنندگان براسـاس جدول تخصیص 

داده شـده عرضه شـد. 



یازدهمین نمایشگاه دست بافته های ایرانی 
یازدهمین نمایشــگاه دســت بافته های ایرانی همراه با نهمین عنوان نمایشــگاهی 
سراسری صنایع دستی همزمان با اولین نمایشگاه توانمندی های بانوان از 14 بهمن 
مــاه جاری و همزمان با برپایی جشــن های ویژه دهه فجر آغــاز به فعالیت نمود.
عناوین یاد شده که از مورخ 14 لغایت 19 بهمن ماه برگزار گردید، در بخش فرش 
دستباف با حضور 60 غرفه بوده که اکثر شرکت کنندگان از استان فارس و مابقی 
از اســتان هایی نظیرآذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی، گلستان، تهران و چهار 
محال بختیاری می باشــند برپا شــده است . 120 شــرکت کننده و فعالین عرصه 
صنایع هنرمندان و بافندگان فرش دســتباف از 31 استان کشور در مساحتی حدود 
6000 متــر مربع به ارائه بهترین دســتاورد های این هنر اصیــل ایرانی می پردازند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
هفدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی صنایع غذایی و بسـته بنـدی ویژه ایـن صنعت در 
محـل دائمـی شـرکت نمایشـگاه ها برگـزار شـد کـه در ایـن عنـوان نیز 36 شـرکت 
کننـده فعـال که شـامل 27 تولید کننده و 31 شـرکت بسـته بندی ویژه مـواد غذایی 
می باشـند حضـور یافته انـد. تولید کنندگان و فعالین اسـتان های فـارس - اصفهان، 
تهران، خراسـان، یزد، خوزسـتان و مرکزی در این نمایشـگاه حضور داشتند . با توجه 
به اینکه یکی از موارد بسـیار مهم صنعت غذایی به نحوه و سـالمت بسته بندی مواد 
غذایـی بـاز می گـردد حضور فعـال این تولید کننـدگان را می توان غنیمت دانسـت. 

 نهمین نمایشگاه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی

 نهمیـن نمایشـگاه صنعـت نفـت، گاز و پتروشـیمی و HSE در ایـن صنعـت 
بـا حمایـت وزیرنفـت از ٢٧ الـی ٣٠ مهرمـاه در بزرگتریـن سـایت نمایشـگاهی 
منطقـه جنـوب کشـور در اسـتان فارس برگـزار شـد.صنعت نفت ایـران با هدف 
دسـتیابی بـه نظامـی خـالق در سـاختار مدیریـت بهداشـت، ایمنـی و محیـط 
گـردش  و  فرآیند هـا  سـاختارها،  سـازی  یکپارچـه  و   )HSE-MS( زیسـت 
کار در حوزه هـای سـه گانـه بهداشـت، ایمنـی و محیـط زیسـت، در سـال های 
اخیـر گام هـای موثـری برای شـکل دهی سـاختار، بهبـود و اصـالح فرآیند ها و 

ارتقـای ایـن نظـام مدیریتی برداشـته اسـت. 

فضای شیراز عطر گل گرفت
دهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای و نهال از 5 اسفندماه 
جاری آغاز به فعالیت کرد. این نمایشـگاه که با حضور 64 شـرکت کننده و فعال در 
زمینـه تجهیزات مـدرن گلخانه ای برگزار می گردد. شـرکت ها و تولیدکنندگان معتبر 
ایـن صنعت از اسـتان های نظیر تهران، مرکزی، همدان، اصفهـان، مازندران، کرمان، 
یـزد در این نمایشـگاه شـرکت کـرده بودند. برگـزاری چنین نمایشـگاه هایی فرصت 
مناسـبی بـرای یافتـن بـازار جدیـد بـرای تولیـد کننـدگان فراهـم مـی آورد و همچنین 
ارتبـاط میـان تولید کنندگان و مصرف کنندگان کلی و جزیی را تسـهیل می بخشـد.

       



 Iran Carbon Black Compani (ICC)

شـرکـت کـربـن ایران
كربن بلك دود های اســت بســیار خالص كه از ســوزاندن ئیدروكربن  ها در مجاورت هوای محدود تهیه می شود. این ماده 
نرم و ریز دارای قطری حدود 100 تا 1000 انگســترم می باشــد و شــامل )99/5ـ88( درصد كربن، )11ـ3( درصد اكسیژن و 
)1ـ01( درصد ئیدروژن می باشــد. دوده از احتراق ناقص هیدروكربن  های نفتی در مجاورت شــعله با تجزیه حرارتی تشكیل 
می گــردد. واكنش تولیــد دوده را می توان به صورت كلی زیر نشــان داد. صنعت كربن در جهــان قدمتی بیش از یكصد 
ســال دارد كه هم اكنون در اكثر كشــور های صنعتی و نیمه صنعتــی انواعی از آن در خط تولید قــرار دارد. از بزرگترین 
كارخانه  های كربن بالك می توان از كارخانه كانال واقع در آمریكا نام برد كه وابســته به شــركت بوده و قادر اســت 60 نوع 
كربــن تولید كند انواع كربن ها براســاس مواد خامی كه در تولید آن ها نقش داشــته و روش تولید، نامگذاری شــده اند. 



تاریخچه تأسیس شرکت کربن ایران: 
شـرکت کربـن ایران در شـهر اهـواز و در ناحیه صنعتی کارون واقع شـده اسـت. 
قـرارداد سـاخت ایـن کارخانـه پـس از مطالعاتـی کـه در جهـت تأمین نیـاز دوده 
مصرف کارخانجات السـتیك سـازی بعمل آمد با مشـارکت شـرکت ملی صنایع 
پتروشـیمی و بانـك صنعـت و معـدن قـراردادی بـا یکـی از کارخانجـات دوده 
صنعتی آمریکا منعقد گردید. عملیات سـاختمانی با نظارت مهندسـین شـرکت 
ایـران گامـا و یـك شـرکت آمریکایی بنـام سـیمون در سـال 1353 در اهـواز آغاز 
گردید. که پس از اتمام کار ها سـاختمانی و نصب ماشـین آالت در دیماه 1353 

تولیـد خـود را بـا ظرفیت سـالیانه 14000 تن آغـاز نمود. 
در بـدو تولیـد بـا توجـه بـه کیفیـت و مرغوبیت محصول، خیلی سـریع توانسـت 
بازار هـای داخلـی کـه عمده ترین آن کارخانجات تایر سـازی بـود جذب نماید. 
همزمـان بـا پیروزی انقالب اسـالمی ایران در بهمـن ماه 1357 تقریبـًا 80 درصد 
اقـالم مـورد نیـاز تهیـه شـده بـود کـه باقیمانـده آن بعلـت تحریم  هـای آمریـکا 
بحالـت تعلیـق درآمـد پـس از پیـروژی شـکوهمند انقـالب اسـالمی، کارکنـان 
شـرکت کربـن ایران با سـربلندی و افتخـار بدون حضور نیرو هـای خارجی تولید 
را ادامـه داده و تاکنـون نیـز بدون وقفه با کمیت و کیفیت بسـیار عالـی کار ادامه 
می دهنـد، بطوریکـه ظرفیـت واحـد یـك به 30 هـزار تن در سـال رسـیده که این 
میـزان 30 درصـد افزایـش نسـبت بـه میـزان طراحـی را نشـان می دهـد و کیفیت 

محصـول نیـز تا میـزان صـد درصد عالـی بهبود یافته اسـت. 
بـا توجه به نیاز هـای روزافـزون کارخانجات داخلی به محصـوالت دوده صنعتی 
و همچنین اهمیت صادرات و تأمین ارز و هم سـو شـدن با شـتاب رشد اقتصادی 

کشـور، گسـترش کارخانـه کربن مورد توجه قـرار گرفت و در سـال 1368 طرح 
دوده صنعتـی بـا هـدف ایجـاد یك کارخانـه مشـابه در مجـاورت کارخانه فعالی 

به تصویب رسـید. 
موارد مصرف کربن باك 

کربـن بالك بنا به ترکیب شـیمیایی، خـواص رنگ دهی، انـدازه ذرات و خواص 
کلوئیـدی آن در صنایـع مختلـف مخصوصـًا صنعـت السـتیك بطور گسـترده و 
وسـیع مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. حـدودًا 30ـ25 درصد وزن السـتیك را کربن 
تشـکیل می دهـد، نـه تن هـا ایـن مـاده بعنـوان پرکننـده در ایـن صنعت اسـتفاده 
می شـود بلکه با توجه به خصوصیات مختلفی که دارا می باشـد به آن اسـتحکام 
قابـل توجهـی می بخشـد از زمـان کشـف ایـن خاصیـت کربـن بـالك توسـط 
مـوت تـا کنون مصـرف کربن بالك بطور تدریجی سـیر صعودی داشـته اسـت. 
بیشـترین اسـتفاده کربـن بالك پـس از صنعت السـتیك سـازی در صنایع جوهر 

سـازی بخصـوص بـرای چـاپ روزنامه، رنگ سـازی و پالسـتیك می باشـد. 
کربـن بـالك اغلـب در پالسـتیك و تولیـدات بـه آن جهـت رنـگ بخشـیدن، 
محافظـت در مقابـل حـرارت محافظـت در مقابـل فسـاد ناشـی از تشعشـعات 
مـاوراء بنفـش، خصوصیـات الکتریکی و همچنین خاصیت اسـتحکام بخشـی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و بعضـًا در صنعـت بعنـوان مـاده احیـا کننـده نیـز 
بـکار مـی رود. در حـال حاضـر تولیـدات شـرکت کربـن، خـوراك بیـش از 200 
تولیـد کننـده داخلـی در رشـته  های تولیـد السـتیك ترمیـم تایـر، کفش، سـیم و 
 کابـل، قطعـات اتومبیل، لوله سـازی، باطری سـازی، رنگ، مرکب، پالسـتیك و

 غیره می باشند. 
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معرفـی: آتـی شـهر بـا اسـتفاده از فناوری سـخت افـزاری و نـرم افزاری کارت  هـای اعتبـاری از قوی تریـن طراحان پروژه  هـای پرداخت 
اسـت. مهندسـان آتـی شـهر بـا توجـه ضـرورت سـاماندهی پـارک حاشـی های در کالن شـهرها، بـا پشـتوانه ی تجـارب، قابلیت  هـا و 
توانایی  هـای اجرایـی، سـامان های را طراحـی کرده انـد که در آن با اسـتفاده از سیسـتم  های هوشـمند، مشـکالت موجود در سـاماندهی 
پـارک حاشـی های خیابان  هـا مرتفـع شـده اسـت. ایـن سـامانه عـالوه بـر دارا بـودن جدیدتریـن فنـاوری روز سیسـتم  های هوشـمند 
الکترونیـک، بـه لحـاظ اجتماعـی، فرهنگـی و مالی مورد تأیید کارشناسـان اسـت. سـی پِـی رویکردی هوشـمندانه به حل مسـأله پارک 

در کالن شـهر ها داشـته کـه ضمـن حـل چالـش، ارزش  هـای افـزوده کـم نظیـری در مدیریت شـهری فراهـم می نماید.
 VIP Payments چشـم انـداز توسـعه: سـی پِـی در افـق بلنـد مـدت خـود در نظـر دارد تـا شـیوه  های جدیـد پرداخـت از جملـه
و پرداخـت اعتبـاری )credit card( را بـه صـورت ارزی و ریالـی توسـعه دهـد. روش  هـای پرداخـت در سـی پِـی و افزایـش گسـترده 
کاربرد هـای ایـن نظـام از مهمتریـن چشـم انداز هـای توسـعه در آتی شـهر هسـتند. همچنیـن بکارگیـری فناوری  های جدیـد از جمله 
افزایـش کاربـرد USSD، سـامانه تخفیف  هـای گروهـی و امثالهم از دیگر اهداف سـی پِی هسـتند که در حال حاضر به صـورت پراکنده 

در کشـور فعالیـت دارنـد. سـی پِـی در نظـر دارد ایـن پراکندگـی را بـه صـورت یکپارچه به یـک سـامانه واحد ملـی تبدیل کند. 
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