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به  و  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
آستانه  در  شهر  این  شهردار  صفری  حسین  رامهرمز، 
هفتم مهر روز جهانی آتش نشانی اظهار کرد:  روز هفتم 
مهر درواقع روز تجلیل و قدردانی از تالش شبانه روزی 
فرهنگ  گران  ترویج  و  پرتالش  و  فداکار  آتش نشانان 
ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جامعه است.

هفتم  افزود،  مقدس  دفاع  هفته  تبریک  با  وی 
ازخودگذشتگی های  و  حماسه آفرینی ها  یادآور  مهر 
مقدس  دفاع  عرصه  در  اسالمی مان  میهن  آتش نشانان 
است. غیور مردانی که با اخالص و احساس مسئولیت، 
به امر خطیر خدمت رسانی به آسیب دیدگان ناشی از 
حمالت دشمن پرداختند و برگ زرین دیگری از ایثار 

و جوانمردی را در دفتر این مرزوبوم ثبت کردند.
شهردار رامهرمز با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
صادق  زنده یاد  فداکار  آتش نشان  به ویژه  واالمقام 
و  هموطنان  جان  آتش نشانان،  داشت:  بیان  ایزدپناه 
حفظ کیان کشور برای آنها مقدم بر جسم و تن خود 

است و برای تأمین ایمنی و مقابله با حوادث احتمالی 
از هیچ تالشی دریغ نورزیده اند.

توسعه  روند  به  عنایت  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
فنی  امکانات  و  لوازم  به  تجهیز  شهرنشینی،  روزافزون 
آتش نشانی  فوری  نیازهای  از  یکی  به روز،  تخصصی  و 

می باشد.
اینکه حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و  بابیان  ایشان، 
ایستگاه های آتش نشانی همواره باید با تجهیز به تمامی 
نجات  و  امداد  و  حریق  اطفای  برای  موردنیاز  وسایل 
در  داشت:  بیان  باشند،  برخوردار  کاملی  آمادگی  از 
آمادگی  و  موتوری  و  تجهیزاتی  توان  افزایش  راستای 
و  امکانات  انواع  به  تجهیز  با  آتش نشانی  سازمان 
ماشین آالت آتش نشانی جهت مقابله با هرگونه حوادث 
سوی  از  خوبی  اقدامات  ناگوار،  احتمالی  خطرات  و 
برای  اسالمی شهر  ویژه شورای  عنایت  با  و  شهرداری 
همین  در  وی  است.  گرفته  آتش نشانی صورت  تجهیز 
رابطه افزود: از ابتدای سال جاری سه دستگاه خودروی 
فعالیت های  دوچرخه  و  بازسازی  کاماًل  حریق  اطفای 

آتش نشانی قرار گرفت.
آتش نشانی  مشکالت  از  یکی  کرد:  تصریح  صفری 
روی  پارازیت  وجود  مکالمات  کیفیت  بودن  پایین 
خطوط بی سیم نصب شده روی خودروهای اطفاء حریق 
بود و این موضوع در مواقع حریق و حوادث باعث عدم 
به همین  ایستگاه ها می شد،  بین  و هماهنگی  ارتباط  
مجهز  جدید  بی سیم  به  آتش نشانی  خودروهای  خاطر 

گردیدند.
اره  آتش نشانی  موردنیاز  لوازمات  از  دیگر  یکی 
بر  فلز  بنزینی  اره  دستگاه  دو  امثال  که  بود  بنزینی 
ابزارهای اصلی  و چوب بر خریداری شد، اره بنزینی از 
مداربسته  دوربین های  نصب  می باشد.  آتش نشان ها 
ایمنی،  سطح  ارتقای  به منظور  آتش نشانی  محوطه  در 
به  آتش نشانی  تجهیز  کارکنان،  استراحتگاه  تجهیز 
بهسازی  الستیک،  حلقه   ۱۲ خرید  رایانه،  سیستم 
محوطه ایستگاه آتش نشانی، خرید فرم و لباس ورزشی 
از دیگر مواردی بود که شهردار رامهرمز به آنها اشاره 

کرد.
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امام خمینی)ره(  امداد  رئیس کمیته 
این  خیرین  کمک  با  گفت:  رامهرمز 
ساکن  نشین  چادر  خانواده  شهرستان، 
در زیر یکی از پل های رامهرمز در یک 

منزل اسکان داده شد.
امداد  کمیته  رئیس  عسکری،  امراله 
اشاره  با  رامهرمز  خمینی)ره(  امام 
زندگی  بر  مبنی  ویدئویی  انتشار  به 
خانواده ای در چادر و زیر یکی از پل های 
این  سرپرست  داشت:  اظهار  رامهرمز، 
به  مراجعه  با  قبل  روز  یک  خانواده 
کمک  دریافت  به  موفق  امداد  کمیته 

های موردی این نهاد شد.
طی  آن  از  بعد  اما  ادامه  داد:  وی 
مجازی  فضای  در  ویدئویی  انتشار 
زیر  در  خانواده  این  حضور  متوجه 
با  که  شدیم  رامهرمز  پل های  از  یکی 
کمک  به  گرفته  صورت  هماهنگی های 
این  اسکان  امکان  شهرستان،  خیرین 

خانواده فراهم شد.
شهرستان  امداد  کمیته  رئیس 
این  مرد  اینکه  به  اشاره  با  رامهرمز 
به  محکوم  مشکالتی  به دلیل  خانواده 
پرداخت دیه است، گفت: وی هم اکنون 

در مرخصی است و خیرین عالوه بر این 
تالش دارند تا مبلغ مورد نظر را تامین 

کنند.
همچنین  کرد:  تصریح   عسکری 
مادر  تا  است  انجام  دست  در  اقداماتی 
خانواده به خاطر محکومیت همسرش به 
و تحت  تلقی  زندان، سرپرست خانواده 
امداد  کمیته  حمایتی  خدمات  پوشش 

قرار بگیرد.
امام خمینی)ره(  امداد  رئیس کمیته 
رامهرمز اضافه  کرد: بعد از این قرار است 
به  کارگشایی  عنوان  تحت  تسهیالتی 
تا  پرداخت شود  این خانواده  سرپرست 
از این طریق بتوانند بخشی از مشکالت 

معیشتی خود را برطرف کنند.
این خانواده تحت خدمات  اعضای   -

بازتوانی بهزیستی قرار می گیرند
شهرستان  بهزیستی  اداره  رییس 
عنوان  کرد:  رابطه  این  در  نیز  رامهرمز 
بهزیستی  اجتماعی  فوریت های  مرکز 
در  خانواده  این  به  خدمات  ارائه  برای 
محل حاضر شد اما ظاهرا پیش از آن، 
شهرستان،  خیران  از  یکی  حمایت  با 
داده  اسکان  محلی  در  خانواده  اعضای 

شدند.
این  در  شد:  یادآور  ویسی  ماشاهلل 
رابطه هماهنگی های الزم در حال انجام 
از مادر خانواده و دیگر اعضای  تا  است 
اجتماعی  آسیب های  دچار  که  آن 

هستند، کاسته شود.
اقدام  اولین  خاطرنشان  کرد:  وی 
که  بود  آنها  اسکان  رابطه  این  در  الزم 
خوشبختانه به صورت فوری انجام گرفت 
و قطعا به زودی با مراجعه ای که صورت 
بهزیستی  بازتوانی  خدمات  از  می گیرد، 

بهره مند خواهند شد.
سرپرست  که  است  حاکی  شنیده ها 
بین ۱۵۰  به خاطر مبلغی  این خانواده 
به  محکوم  دیه،  ریال  میلیون   ۱۷۰ تا 

زندان است.

سه مخزن آب رسانی در روستاهای 
حضور  با  چهارشنبه  روز  اهواز  غیزانیه 
اهلل)ص(  محمدرسول  سپاه  فرمانده 
مسئوالن  از  جمعی  و  بزرگ  تهران 
بهره برداری  به  خوزستان  استان 

رسید.
مخزن بتنی ۳۲۰ هزار لیتری روستای 
کردانی،  عباس  شهید  نام  به  ابویورو 
روستای  لیتری  هزار   ۳۲۰ بتنی  مخزن 
شمه به نام شهید صالح صالحی و مخزن 
روستای  لیتری  هزار   ۱۲۰ فایبرگالس 
حسین  شهید  سردار  نام  به  سودان 
با حضور سردار  اسدالهی روز چهارشنبه 
یزدی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ 
رسول اهلل)ص(  محمد  سپاه  فرمانده 
استاندار  بزرگ، غالمرضا شریعتی  تهران 
خوزستان و جمعی از مسئوالن استان به 
صورت نمادین در روستای شمه غیزانیه 

اهواز وارد مدار شدند.
همت  به  آبرسانی  طرح  سه  این 

قرارگاه جهادی دست حاج قاسم در سه 
روستای غیزانیه به بهره برداری رسید.

- بازدید فرمانده سپاه تهران بزرگ از 
روستاهای غیزانیه 

رسول اهلل)ص(  محمد  سپاه  فرمانده 
تهران بزرگ به همراه جمعی از مسئوالن 
به  رسیدگی  منظور  به  خوزستان  استان 
این  در  اهواز  غیزانیه  محروم  روستاهای 
مردم  مشکالت  و  یافت  حضور  منطقه 
را  آبرسانی  مشکل  بخصوص  منطقه  این 

بررسی کرد.
مجروح  نوجوان  از  همچنین  وی 
ابوالفضل)ع( که به  شده در حادثه کوی 
دستور رهبر معظم انقالب در بیمارستان 
گرفت  قرار  درمان  تحت  سپاه  اهلل  بقیه 

عیادت کرد.
و  ابویورو  شمه،  روستاهای  از  بازدید 
سودان و بهره برداری از مخازن آبرسانی 
های  برنامه  دیگر  از  روستا  سه  این  به 

این سفر بود.

شهرستان رامهرمز یکی  از معدود شهرهای 
ظرفیتهای  خود  حوزه  در  که  است  ایران 

بسیاری در حوزه های مختلف دارد:
منابع طبیعی فراوان، آب وهوای متنوع، معادن 
زیرزمینی، نفت و گاز، پتانسیلهای گردشگری 

تاریخی و تفریحی، کشاورزی و دامداری،. ... 
این شهر که بر سر راه های ترانزیتی بین 
...   قرار  و  شیراز  اصفهان،  بندرامام،  اهواز، 
از استعداد است، استعدادهایی که  دارد پر 
میتواند این شهر را به یکی از پیشرفته ترین 
رسیدن  برای  کند.  تبدیل  استان  شهرهای 
به این هدف باید ظرفیت ها را شناخت و به 
آنها اهمیت داد، باید این امکانات خدادادِی 

بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.
یکی از این ظرفیتها در شهرستان رامهرمز 
سد مخزنی جره می باشد. سد خاکی مخزنی 
جره با هسته رسی پنجمین سد خاکی استان 
خوزستان ازلحاظ جنس و ابعاد است. )بعد 
و  مسجدسلیمان  مارون،  کرخه،  سدهای  از 
و  متر طول  این سد ۷۳۳  تاج   علیا(  گتوند 

۱۱۴ متر از پی آن ارتفاع دارد.
و ۳۰۰  هزار  موردنیاز ۲۲  آب  سد جره 
هکتار از اراضی کشاورزی دشتهای رامهرمز 
این سد  مخزنی  ظرفیت  می کند.  تأمین  را 
۲۶۰ میلیون مترمکعب می باشد که در حال 
ظرفیت  از  مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ حاضر 
کنترل  در  زیادی  تأثیر  و  آبگیری شده  آن 
سیالب رودخانه زرد ایفا می کند. همچنین 
برقآبی  انرژی  تولید  امکان  این سد  دریاچه 

۴۰ گیگاوات ساعت در سال را دارد.
پردرآمد  از ظرفیتهای  یکی  به  اینجا  در 
اشاره  ورزشی  گردشگری  یعنی  سد  این 
می کنیم که تاکنون به آن پرداخت نشده و 
در صورت مشارکت دولت و بخش خصوصی 
باعث رونق گرفتن اقتصاد رامهرمز و رودزرد 
در  استعدادها  از  بسیاری  شکوفایی  و 

زمینه های مختلف می گردد.
که  شهرهایی  یا  ساحلی  شهرهای  در 
ورزشهای  دارند،  خود  کنار  در  دریاچه 
درآمد  هم  کرده اند.  راه اندازی  هم  را  آبی 
ورزشی  استعدادهای  هم  و  می کنند  کسب 
رشته های آبی را پیدا و شکوفا می کنند. سد 
با ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب  مخزنی جره 
دریاچه پشت سد می تواند شهرستان رامهرمز 
را به یک قطب در زمینه ورزشی و گردشگری 

در جنوب غرب کشور بدل کند.
می توان  آبی  حجم  چنین  باوجود 
را  درآمدزایی  و  مفرح  ورزشی  رشته های 

مجتمع  یک  احداث  با  می توان  داد.  ترویج 
ورزشی- گردشگری شور و نشاط قابل توجهی 

به مردم شهرهای اطراف تزریق کرد .
اشاره  زیر  موارد  به  اهداف  این  ازجمله 

می کنیم:
رشته های  در  مسابقات  برگزاری   -۱
کانو(،  و  )کایاک  قایقرانی  آبی:  ورزشی 
اسکی  اسکی،  جت  بت،  دراگون  کانوپولو، 
روی آب، پدل بورد، روئینگ )قایق پارویی(. 
اکثر  و در  المپیکی است  این رشته ها  اکثر 

نقاط جهان دارای طرفداران بسیار است.
و  غواصی  آموزش  کالسهای   -۲
متأسفانه  اینکه  به  توجه  با  نجات غریق: 
جاری  آبهای  در  زیادی  افراد  ساالنه 
خانواده ای  و  غرق شده  رامهرمز  شهرستان 

دریاچه  این  ظرفیت  از  می کنند،  عزادار  را 
می توان با هماهنگی فدراسیون های مربوطه 
غواصی  آموزش  کالسهای  برگزاری  برای 
به صورت  چه  نمود  استفاده  نجات غریق  و 

آماتور و چه به صورت حرفه ای.
ایجاد  برای  ماهیگیری:  مسابقات   -۳
مسابقات  می توان  خانواده ها  بین  در  نشاط 
برگزار  حرفه ای  یا  خانوادگی  ماهیگیری 
کرد. )البته ناگفته نماند مسابقات ماهیگیری 
به  آسیب  از  که  دارد  خاصی  شرایط 

محیط زیست جلوگیری می نماید(
۴- مسابقات سه گانه: مسابقات این رشته 
جره  سد  محدوده  در  می شود  را  پرهیجان 
فعال نمود. )رشته سه گانه یکی از رشته های 
کیلومتر   ۱۰ شامل  که  است  المپیکی 

کیلومتر   ۴۰ و  شنا  کیلومتر  ونیم   ۱ دو، 
جره  سد  اطراف  و  است(  دوچرخه سواری 

پتانسیل بسیار خوبی برای این رشته دارد.
بورد  فالی  رشته  بورد:  فالی  رشته   -۵
ندارد  جایی  جهانی  مسابقات  در  گرچه 
آبی  گردشگری  مجتمع های  تمامی  در  اما 
طرفداران بسیار دارد که می توان در دریاچه 

سد جره نیز از آن استفاده کرد.
آبهای  در  )قایقرانی  َرفتینگ   -۶
جره  سد  آب  خروجی  از  حتی  خروشان(: 
طراحی  با  میتوان  رودزرد  شهر  نزدیکی  تا 
در  قایقرانی  استاندارد  و  درست  مسیر  یک 
آبهای خروشان )رفتینگ( که احتماالً نمونه 
آن را در کنار پل زمانخان شهرکرد مشاهده 

کرده اید را راه اندازی کرد.
ازجمله اشکاالتی که منتقدان به این طرح 
می توانند ارائه دهند جمعیت پایین شهرستان 
و  مجتمعی  چنین  راه اندازی  برای  رامهرمز 
احتمال عدم بازدهی مالی آن است؛ اما این 
نقیصه با نزدیک بودن به کالنشهر اهواز جبران 
اهواز  شهر  به  دریاچه  نزدیکترین  میشود. 

دریاچه سد جره است )۱۲۵ کیلومتر(
لذا با سرمایه گذاری افراد و شرکت های فعال 
در حوزه ورزشی و حوزه گردشگری می توان سد 
جره، شهر رودزرد و شهر رامهرمز را منتفع از 

سودهای کالن مادی و غیرمادی کرد.
از مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان، 
نماینده محترم مردم در مجلس، فرمانداری 
رودزرد  محترم  بخشداری  رامهرمز،  محترم 
خواهشمندیم  استان  قایقرانی  هیئت  و 
جهت اخذ اعتبار از سوی دولت و یا جذب 
با  الزم  هماهنگی  همچنین  و  سرمایه گذار 
نهایت  خوزستان  استان  برق  و  آب  سازمان 

همکاری و تالش خود را مبذول دارند.
اداره ورزش  بنده و تمامی همکارانم در 
و جوانان رامهرمز تمامی سعی خود را برای 
ایجاد این مجتمع بزرگ گردشگری ورزشی 

به کار خواهیم برد.
از  مدّون  برنامه ای  آتی  روزهای  طی   
به  پیشنهادی  بسته  قالب یک  در  این طرح 
ارگانهای ذیربط ارائه خواهد شد. از همشهریان 
در  خواهشمندیم  عزیز  استانی های  هم  و 
نظر  نکته  و  پرسش  هرگونه  داشتن  صورت 
مثبت جهت هرچه بهتر شدن آن به شماره 

واتساپ ۰9۱۶۳9۱۴9۴۴ پیام دهند.
ابراهیم مانگشتی: کارشناس ورزش 
اداره ورزش و جوانان شهرستان 
رامهرمز
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محدودیت های استفاده از زمین های کشاورزی 
درشهرستان رامهرمز

امیری  فریدون 
آموخته  دانش 
کشاورزی و کارشناس 
در  دادگستری  رسمی 

امور کشاورزی

و  مه  و  وباد  »ابر 
خورشید و فلک درکارند 
نانی به کف آری و  تا تو 

به غفلت نخوری«
که  کنونی  جهان  در 
ها  پدیده  کشف  سرعت 
جدید  های  نوآوری  و 
بخصوص در علوم تجربی هر روز زیاد و زیادتر میشود حیف است 
بدون  و  دانایی  قدرت  از  استفاده  بدون  امروزی  انسانهای  ما  که 
در  را  فرصت  دیگران  ارزشمند  تجارب  و  علم  جایگاه  به  توجه 
جهت تولید بیشتر غنیمت نشمریم، از این رو در نوشتار زیر بر 
آن شده ایم تا به گوشه کوچکی از این غفلت ها اشاره ای مختصر 
نماییم، امید است مورد توجه دوستداران و متخصصین و مجربین 

ومروجین علوم کشاورزی واقع گردد. 
علیرغم وجود آب های سطحی در شهرستان رامهرمز )رودخانه 
اعال و رودخانه مارون( و وجود خاک بسیار مناسب زمین های 
کشاورزی در این شهرستان، اما در عمل شاهد اِعمال محدودیت 
هایی در کشت وکار میباشیم، مهمترین عوامل محدود کننده در 

کشاورزی رامهرمز به شرح زیر است:   
گران بودن نهاده های تولید در شرایط فعلی اقتصادی همه ما 
شاهد بازار افسار گسیخته قیمت کود، بذر، ماشین آالت، هزینه 

های کارگری، سوخت، کرایه ها و...هستیم. 
زراعی  محصوالت  درتولید  عوامل  این  گذاری  تاثیر  میزان 
طبق برآوردهای انجام  شده گاهی تا شصت درصد  سود حاصله 

موثربوده است.   
 نبود برنامه مدّون برای ایجاد توازن درعرضه و تقاضا موارد زیادی 
دیده شده که برای مثال: در سال زراعی 9۸ قیمت محصول پیاز 
به فرض به دلیل اجازه صادرات به کشورهای مجاور به خصوص 
عراق،گران شده است و کشاورزان با این فرض که در سال 99 هم 
قیمت پیاز باالست اقدام به کاشت این محصول میکنند به طوری 
در  نمی شود  داده  اجازه صادرات  در سال 99   برقضا  که دست 
نتیجه تولید کنندگان به بدترین شکل ممکن تاوان یک تصمیم 
گیری غلط را خواهند داد. یکپارچه نبودن زمین های کشاورزی 
این موضوع از آن منظر قابل بحث است که میزان و حجم تولید 
فرآورده های زراعی با وسعت زمینهای زیر کشت رابطه مستقیم 
وکار  قابل کشت  زمینهای  وسعت  هرچه  که  توضیح  این  با  دارد 
بیشتر باشد َصرِف هزینه های تولید در مقایسه با کشت در سطح 
محدود،پایینتر است و به عکس، هر چقدر وسعت زمین زیر کشت 
یک محصول کمتر باشد میزان استفاده از نهاده های تولید، در یک 
سطح، محدود و در نتیجه، هزینه تولید درمقایسه با روش قبل ثابت 

یا بیشتر  خواهد بود. 
نبود مدیریت مصرف آب مشکل اصلی آب در بخش کشاورزی 
و  کیفیت  کشور  تمام  در  بلکه  رامهرمز  شهرستان  در  نه تنها 
شرایط  در  آن،  مقدار  و  کمیت  نه  است  آب  مصرف  چگونگی 
حاضر نبود مدیریت استفاده از منابع  آبی ، و پیدایش روشهای 
آبیاری های نوین نظیر آبیاری نواری، قطره ای و....آبیاری به روش 
ما  اما در عمل هنوز  سنتی سالهاست که منسوخ گردیده است 
شاهد استفاده مکرر کشاورزان از این روش آبیاری و هدر دهی 

این سرمایه گرانبها هستیم.
نبود اطالعات و دیتاهای به روز در اختیار کشاورزان طبیعی 
از  استفاده  در  روز  علم  به  تولیدکنندگان  آگاهی  که  است 
کشت  به  رغبت  در  معنی داری  تأثیر  میتواند  جدید  اطالعات 
و باالبردن میزان برداشت داشته باشدکه در صورت غفلت، این 
اطالع  نداشتن  همچنین  دارد،  تولید  در  منفی  تأثیر  عوامل، 
عدم  نظیر  خاک  و  آب  کیفیت  از  تولیدکنندگان  و  کشاورزان 
انجام آزمون های آب و خاک، در نتیجه باعث کاهش یا افزایش 
هدر  و  تولید  کاهش  درنهایت  و  خاک  در  قابل استفاده  عناصر 
و  ای  سردخانه  نبودصنایع  شد  تولیدخواهد  نهاده های  رفت 
تبدیلی درشهرستان رامهرمز به طورقطع و یقین شما هم دیده 
گوجه فرنگی،  پیاز،  سیر،  مانند  محصوالتی  که  شنیده اید  یا 
محصول  آمدن  بدست  زمان  در  سبزی  حتی  و  سیب زمینی 
یادشده  محصوالت  برداشت  روزهای  در  زیاد  عرضه   دلیل  به 
از  بیشتر  برداشت  هزینه های  اوقات  گاهی  و  شده  ارزان  بسیار 
را  مزرعه  کشاورز  درنتیجه  شد  خواهد  فروش  از  حاصل  سود 
درحالی که محصول آن رسیده و آماده برداشت شده است  رها 
نموده و با این عمل از قبول ضرر بیشتر به خود و خانواده اش 
جلوگیری میکند در حالیکه اگرصنایع تبدیلی در این شهرستان 
روش  و  مزارع   رها سازی محصول  اجرای  شاهد  داشت  وجود 

غلط و هدر دادن سرمایه ملی نبودیم.    
کافی  انگیزه  عدم  و  کشاورزی  شغل  با  کاذب  مشاغل  رقابت 
برای تولیددربخش کشاورزی ناگفته پیداست که بعضی مشاغل 
خود  بلکه  برنمیدارند  جامعه   دوش  از  باری  نه تنها  که  کاذب 
شد.مشاغلی  خواهند  نیز  حاشیه ای  مشکالت  بعضی  پدیدآورنده 
که به ظاهر درآمد بیشتری دارند اما در اصل درقوام و دوام تولید 
پایدار هیچ نقش مثبتی  ایفا نمیکنند و این موضوع  در جایگاه 
خود لطمه جبران ناپذیری را به تولیدکننده خواهد زد. اختصاص 
زمین های مرغوب کشاورزی به ساختمان سازی و امور زیربنایی با 
زیادشدن جمعیت و کمرنگ شدن مناسبت های قدیم که جمعیت 
نفر می رسید  بیست  به حدود  وقتها  روستایی گاهی  یک خانوار 
را  بنا  خانواده ها  اکثر  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع جدید  با  ولی 
بر تک یا دو فرزندی گذاشته و برای هرکدام هم مسکن علیحده 
جغرافیای  گسترش  بحث  ناخواسته  اساس  براین  میکنند،  تهیه 
شهری جدیت یافته و درنتیجه متصدیان امور مسکن و شهرسازی 
بجای استفاده از زمین های بایر و کم استعداد برای ساخت مسکن 
نظیر  کشاورزی  درجه یک  زمینهای  تملک  به  اقدام  بازارچه،  و 
فازهای چهار و پنج فرهنگیان نموده که این کار اتالف زمینهای 
و  مرکز شهر  در  تجمع جمعیت  باعث  به عالوه  است  حاصلخیز 
شلوغی بی حد و حساب و باال بردن ضریب مرگ ومیر در مواقع 
وقوع زلزله و عوامل قهری طبیعت خواهد شد درحالی که اگر مانند 
شهرک های اطراف اصفهان اقدام شود هم از بروز چنین فجایعی 
درصورت بروز کاسته خواهد شدو هم زمین های مرغوب همچنان 
بین  اداری در  انسجام  نداشتن  بود.  اختیار کشاورزی خواهد  در 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  درحالی که  تولید  امر  متولی  اداره های 
متولی اصلی تولید در بخش کشاورزی است و اصوالً این مدیریت 
باشد  عمل  منشأ  تولید  در  فرمانده  و  رهبر  به عنوان  می بایست 
ولی در موارد زیادی دیده  شده که مثاًل بانکها با ارائه تسهیالت 
نه  و مشی جهاد کشاورزی  در خط  تولیدکنندگان،  به  هدفمند 
از روی تعمد، که بنا به ضرورت دخالت نموده و با این کار خود، 

موجبات بی نظمی و خدشه دار شدن تولید میشوند.     
و تجزیه زمین های کشاورزی  ارث  و  وجود مشکالت حقوقی 
باگذشت زمان و پیر شدن زارعان صاحب  نسق، به پیروی از قانون 
تقسیم ماترک متوفی، به ناچار زمینهای کشاورزی دستخوش این 
موضوع قانونی شده و گاهی وقتهابراثر اختالف بین وراث سالها 
زمینها کشت نمیشود که بررسی این موضوع در جایگاه خود به 

عنوان یک آسیب مطرح میگردد. 

رتبه تک رقمی کنکور در خوزستان: 
معلمی را انتخاب می کنم

زینب خنیفر ۱9 ساله 
مرکزی  بخش  ساکن 
در  شوش  شهرستان 
به  موفق  که  خوزستان 
کنکور  هفت  رتبه  کسب 
علوم  رشته  در  امسال 
شغل  گفت:  شد  انسانی 
معلمی را به دلیل عشق و 
عالقه ای که به این حرفه 
انتخاب  دارم  مقدس 

خواهم کرد.
من  کرد:  بیان  خنیفر 
تجربی  رشته  مدرسه  در 
کنکور  در  و  گذراندم  را 
را کسب  هزار  رتبه ۲9  و  دادم  آزمون  تجربی  رشته  در  پارسال 

کردم.

غول کرونا بار دیگر بر استان خوزستان سایه افکند/ 
بازگشایی مدارس آمار مبتالیان را افزایش داد

 افزایش آمار ابتال به کرونا در خوزستان حاکی از نادیده انگاشتن 
ضوابط بهداشتی از سوی مردم است, بازگشایی مدارس از دیگر 
تصمیمات نادرست مسئوالن بود که امروز اثرات این تصمیم را در 

پرشدن تخت های بیمارستانی مشاهده می کنیم.
  کرونا، این ویروس منحوس برای بازگشت به حالت هشدار 
با پدیده  افزایش مبتالیان کرونا  و  ندارد  تعارفی  و طغیانی هیچ 
»خوش خیالی« نسبت مستقیم و تناظر یک به یک دارند. هراندازه 
به این ویروس توجه نکنیم و ضوابط را رعایت نکنیم، همان اندازه 

کرونا به ما نزدیک تر می شود.
- بی تفاوتی به ضوابط بهداشتی برابر است با ابتال به کرونا
- روند افزایشی کرونا در شمال، جنوب و مرکز خوزستان 

- اشباع تخت های مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز 
- میزان استفاده از ماسک در ادارات کاهش یافته است

- خستگی کادر درمان؛ رهاورد رعایت نشدن ضوابط بهداشتی 
است

- همزمانی آنفوالنزا و کرونا، وضعیت را دشوارتر می کند
- امتحان جامع دانشگاه علوم پزشکی اهواز در شرایط کرونا!

- بازگشایی مدارس تصمیمی که نباید گرفته می شد!

کشف ۲۹۰۰ قبضه سالح غیرمجاز در خوزستان
و 9۰۰  هزار  از ۲  بیش  از کشف  انتظامی خوزستان  فرمانده 
قبضه سالح غیر مجاز در ۶ ماه نخست امسال در استان خبر داد.
گفت:  خوزستان  انتظامی  فرمانده  زاده  عباس  حیدر  سردار 
امسال بیش از ۲ هزار و 9۰۰ قبضه  سالح غیرمجاز طی اجرای 
۱۶ مرحله جمع آوری سالح و مهمات در سطح استان کشف و 

ضبط شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد سالح، ۵۰۲ قبضه اسلحه جنگی 
امسال  ابتدای  از  افزود:  است،  قبضه شکاری  و  ۴۲۸  هزار   ۲ و 
تاکنون در این رابطه ۲ هزار و ۲۲۳ نفر دستگیر شدند و در این 
مدت ۴۳ هزار و ۲۲۵ عدد مهمات کشف و ۱۴ باند قاچاق سالح 

نیز متالشی شد.
قاچاق شده  کاالی  ریالی  ارزش  همچنین  زاده  عباس  سردار 
در۶ ماه نخست سال را بیش از یک تریلیون و ۳۵۱ میلیاردریال 
صد  یک  باالی  پرونده های  کشف  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
میلیون ریال کاالی قاچاق نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۷9 

درصدی را نشان می دهد.
کشف  با  امسال  ابتدای  از  گفت:  خوزستان  انتظامی  فرمانده 
بیش از ۶ تن انواع مواد مخدر، میزان کشفیات نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته و همچنین تاکنون کشف 

سرقت ها  نیز رشد 9۴ درصدی داشته است.

کالهبرداری ۴۰ میلیاردی در اهواز از طریق فروش 
دالر

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: سه کالهبردار که ۴۰ میلیارد 
ریال در خوزستان کالهبرداری کرده بودند در یکی از استان های 

همجوار شناسایی و دستگیر شدند.
سردار عباس زاده افزود: ازآنجایی که متهمان به صورت حرفه ای 
و شگردهای جدید اقدام به کالهبرداری کرده بودند، کارآگاهان 
اقدامات  آگاهی،  پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  اداره 

اطالعاتی را برای شناسایی و دستگیری آن ها آغاز کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی 
اطالعاتی  اقدامات  و  به دست آمده  و سرنخ های  بررسی شواهد  با 
متهمان را در یکی از استان های همجوار شناسایی و پس از اخذ 
مجوز قضایی سه نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
وی از مردم خواست خرید و فروش ارز را از طریق صرافی های 

مجاز انجام دهند.

حق جنگی بازنشستگان تصویب شد

مناطق  مزایای  حق  از  بازنشستگان  برخورداری  استفساریه 
جنگی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

طرح ۲ فوریتی استفساریه برخورداری بازنشستگان شاغل از 
با ۷۵  توسعه  برنامه ششم  قانون  ماده ۱۱۲  مناطق جنگی  حق 
علنی  صحن  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  رأی  درصد 

تصویب شد.
این طرح توسط نمایندگان استان کرمانشاه مطرح شد که با 
دفاع اغلب نمایندگان استان در خانه ملت توانست آرای خوبی را 

برای تصویب، کسب کند.
متأسفانه درگذشته به هنگام تصویب قانون حق مناطق جنگی 
لفظ بازنشستگان برای حق مناطق جنگی به کار گرفته نشده بود 
که همین امر باعث شد تا برای حق مناطق جنگی بازنشستگان 

با مشکل مواجه شویم.
دوفوریتی  طرح  مجلس  اساس،نمایندگان  همین  بر 
استفساریه ای پیشنهادی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان 
ایالم،  خوزستان،  شهرهای  شامل  جنگی  استان های  در 
مجلس  علنی  صحن  در  غربی  آذربایجان  و  کرمانشاه،کردستان 

تصویب کردند.
به  جنگی  مناطق  شاغالن  مزایای  اختصاص  طرح  این 

بازنشستگان را شامل می شود.
است:  گفته  مجلس  نمایندگان  از  یکي  راستا  همین  در 
مطرح  علنی  صحن  در  الیحه  به صورت  آینده  هفته  طرح  این 
افزایش  اینکه  به  توجه  با  می رسد؛  نهایی  تصویب  به  می شود 
حقوق برای شاغلین اعمال شده بود امیدواریم با تصویب نهایی 
کنیم  دریافت  شدن  اجرایی  برای  را  آن  مصوب  الیحه  این 
 ۲۵ افزایش  مشمول  هم  جنگ زده  شهرهای  بازنشستگان  تا 

درصدی حقوق شوند.
این   نهایی   تصویب  در صورت  که  است  ذکر  قابل  نکته  این 
همان  یا  ایثار  مزایای  از  شاغالن  همچون  بازنشستگان  طرح 
مزایای مناطق عملیاتی یا امنیتی برخوردار خواهند شد؛ گفتني 
است، این طرح  فقط محدود به ساکنان استان های درگیر جنگ 
نیست و شامل کسانی است که در مناطق جنگی خدمت کرده و 

بازنشسته شده اند هم می شود.

خانواده چادرنشین در رامهرمز اسکان داده شد

 مخزن آبرسانی در روستاهای غیزانیه اهواز وارد مدار شد

آشنایی با ظرفیت های شهرستان رامهرمز: سد جره



فرهنگ3 سال ششم -  شهریورماه 1399 - شماره 56 -  قیمت 1000 تومان

قسمت پایانی

نقش فضای مجازی را چه قدر موثر می دانید؟
فکر می کنم فضای مجازی، مانند هر رسانه دیگری، قابل 
شرایط  مجازی  فضای  در  می توانیم  ما  یعنی  است.  تعلیم 
بسیار خوبی را به عنوان پایگاه های خواندن به وجود بیاوریم 
که نقش و هدایت کتابداران، مروجان و کتاب خانه ها در این 
زمینه مهم است. هم اکنون بسیاری از نویسندگان، مترجمان 
و ناشران از طریق فضای مجازی با خوانندگان و کاربران خود 
راه اندازی  ارتباط هستند و حلقه های مطالعاتی بسیاری  در 
و  گسترده تر  ساختار  یک  به ضرورت  بیشتر  من  است.  شده 
هدایت کننده فکر می کنم و نسبت به ایجاد هرگونه انحصار 
نگران هستم و امیدوارم کتاب های گزینش شده در شورای 
کتاب کودک که در سایت شورا معرفی می شوند مورد توجه 

قرار گیرند.

آیا مانع است یا نه؟
کار  آن  با  اگر خوب  بلکه  نیست،  مانع  وجه  هیچ  به  نه، 

کنیم و راه استفاده صحیح را بشناسیم، نعمت است.

در این زمینه چه راه کارهایی پیشنهاد می دهید؟
و  کتابداران  که  است  این  پیشنهادی  راه کارهای  از  یکی 
پیدا  دستیابی  شرایطی  به  کودک  کتاب خانه های  مروجان 
و  بدهند  گروه  تشکیل  مجازی  فضای  در  بتوانند  که  کنند 
با  اتفاق  این  تردید  بدون  کنند.  برقرار  ارتباط  کودکان  با 
برنامه های جدید  باعث شکل گیری  مشارکت کاربران جوان 
ترویج  حوزه های  در  هم اکنون  ارتباط  این  می شود.  پویا  و 
از  یکی  دارد.  جریان  نهاد  مردم  سازمان های  در  آموزش  و 
و  دررو  رو  سنتی  ارتباط  از  شدن  دور  شورا  امروز  دغدغه 
پذیرش شیوه ارتباط »جدید« در فضای مجازی است که نیاز 
جدی به باز تعریف و بازآموزی دارد. از جمله کارگاه آشنایی 
ارتباط  عمال  مجازی  در شکل  که  شورا،  کودکان  ادبیات  با 
فردی در آن کم رنگ می شود، ولی فراگیری پیام گسترده تر. 
ما  که  آن گونه  نشستن  استاد  درس  پای  مجازی،  نظام  در 
می شناسیم دیگر تجربه نخواهد شد. بسیاری در شورا تاثیر 
جلسات حضوری را ارزشمند تر می شمرند و عده ای دیگر از 
دفاع می کنند.  بیشتر عالقه مندان  تعداد  برخوردادی  امکان 
به  توجه  با  را  راه  بهترین  دهیم،  تشکیل  فکر  اتاق  باید 
امکانات موجود شناسایی کنیم و بخش های گوناگون شورا 
و فرهنگ نامه را که حدودا به شکل پنجاه گروه تخصصی و 
بررسی کتاب رو دررو و در کنار هم کار می کنند را به سمت 
دوره های بازآموزی و کار در فضای مجازی سوق دهیم. البته 
باید توجه داشت که این تغییر در بسیاری از گروه ها در شورا 
اتفاق افتاده ولی هنوز فراگیر نشده است. چالش های امروز 
جدید  دستاوردهای  این که  از  هستند  خوبی  نمونه های  ما 
چه گونه تسلط خود را اعمال می کند، سنت های شکل گرفته 
قدیمی را تغییر می دهد و طبعا به از دست دادن و جایگزینی 

نیروها نیز منجر می شود.

و  کتابداری  و  کتاب  امروز  نیاز  مورد  مسائل   
ما  فردای  چشم اندازهای  و  امروز  کتاب خانه های 

چیست؟
به نظرم موضوع همبستگی، اتحاد، پرهیز از دوباره کاری 
است  این  مسلم  قدر  است.  مهم  همه  نوآوری ها  تشویق  و 
نهاد  یک  به عنوان  کتاب خانه  کاغذی  شکل  به  کتاب  که 
مدنی، و کتابداری و اطالع رسانی به عنوان یک حرفه، ماندنی 
هستند، البته با تعریف های جدید و سازگار با نیازهای روز 
تدوین طرح جامع  از دهه ١٣٥٠  که  است  جامعه. خاطرم 
کتاب خانه های کشور مطرح بود و پس از انقالب هم دنبال 
شد، ولی تا آن جا که یادم است به شکل نهایی و مصوب ابالغ 
نشد. در اختیار داشتن  سند ملّی برای پیشبرد امور و ترسیم 
چشم انداز آینده بسیار مهم است. در این صحبت به دو نظر 
نسبتا جدید در مورد کتابخانه های کودک اشاره می کنم، یکی 
در مورد تغییر نگرش و دیگری در مورد تغییر جایگاه است. 
کتاب خانه های  امروز  که  دارد  وجود  باور  این  اول  مورد  در 
عمومی به جای مکان هایی صرفا برای مطالعه، به مکان هایی 
برای دیدارهای فرهنگی با محوریت کتاب و اطالعات تبدیل 
شوند و کتابداران و مروجان به عنوان مطالبه گران فرهنگی در 
انتظار نمانند و خود به سمت جامعه بروند و مسیر کتابداری 
اجتماعی را در جامعه باز کنند و جایگاه آن را تثبیت کنند. 
که این دیدگاه در بسیاری از سازمان های مردم نهاد از جمله 
خانه کتابدار دنبال می شود. در مورد دوم یعنی تغییر جایگاه 
اشاره می کنم.  دانشگاه  در  به حضور کتاب خانه های کودک 
باید به مسئوالن دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فنی تهران 
استادان  نظر  که  گفت  تبریک  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  و 
برای  را  الزم  مجوزهای  و  قبول  را  کتابداری  کارشناسان  و 
مرکزی صادر  کتاب خانه های  در  کودک  کتاب خانه  تاسیس 
و  جا  کمبود  بهانه  به  و  مدیران  تغییر  با  امیدوارم  کرده اند. 
عرض  کامل  اختصار  به  نکند.  تغییر  تصمیم ها  این  بودجه، 
به یکسان سازی  می کنم که چنین مراکزی می تواند نسبت 
کتابدار  تعریف  دانشگاه،  خانواده،  کودکان،  به  خدمات 
کودک، حمایت از رشد ادبیات کودک، حمایت از برنامه های 
دانشگاه،  ادبیات  و  روان شناسی  تربیتی،  علوم  کتابداری، 
جلب بانوان غیرشاغل و دانشجویان در فعالیت های داوطلبانه 
مهم ترین  از  یکی  است  طبیعی  باشد.  تاثیرگذار  فرهنگی 
برنامه های  در  تغییر  ایجاد  جدید  نگرش های  پیامدهای 
آموزشی کتابداری و اطالع رسانی است و از سوی دیگر طرح 
مسائل و مباحث مربوط به این حرفه در همایش های انجمن 
آگاهی بخشی  نظر  از  ایران  اطالع رسانی  و  کتابداران  عملی 

عمومی مفید و راه گشا است.

 آیا در دانشگاه رشته ادبیات کودک داریم؟
حال  در  کودکان  ادبیات  درس  دارم  اطالع  که  آن جا  تا 
جمله  از  می شود،  تدریس  دانشگاه ها  از  تعدادی  در  حاضر 
و...  نور  پیام  اسالمی،  آزاد  بهشتی،  شهید  شیراز،  دانشگاه 

میرهادی،  توران  مانند  درس  این  برجسته  مدرسان  نظر   .
ثریا  و  اشتیاقی  توران  )آهی(، مهدخت صنعتی،  ایمن  لیلی 
قزل ایاغ. این است که درس ادبیات کودکان باید به صورت 
تدریس  کیفیت  مورد  در  متاسفانه  شود.  تدریس  کارگاهی 

این رشته در حال حاضر اطالع کافی ندارم.

آینده ادبیات کودک را چگونه ارزیابی می کنید؟
تولید  که  چرا  می بینم،  روشن  را  کودک  ادبیات  آینده 
ادبی ما پویا است. اگر ناشران آزار نبینند، کاغذ گران نباشد، 
مطالعات  به  دانشگاه  در  نکند،  ایجاد  تاخیر  ممیزی  جریان 
ادبیات کودک توجه شود، کتاب خانه ها گسترش  و  کودکی 
از  و  هستند  پدیدآورنده  که  آن هایی  از  جامعه  و  کند  پیدا 
جان و دل مایه می گذارند، حمایت کند روزهای خوبی در 

پیش خواهد بود.

دانش پژوه  محمدتقی  شادروان  با  خود  ارتباط  از 
بگوید، چه خاطره ای از ایشان دارید؟

استاد دانش پژوه و استاد محقق با هم دوست بودند، من 
کار در کتاب خانه مرکزی  بعد  و  به واسطه دکتر محقق  هم 
دانشگاه تهران با ایشان بیشتر آشنا شدم. در سال ١٣٤٢ که 
من به کتاب خانه مرکزی رفتم، استاد دانش پژوه در آن جا و 
با هم  بنابراین همیشه  فعالیت داشتند.  در دانشکده حقوق 
نزدیک تر  ارتباط  این  مورد  دو  در  داشتیم.  علیک  و  سالم 
شد. برای رساله دکتری الزم بود از منابعی استفاده کنم که 
در کتاب خانه دانشگاه موجود بود، ولی با توجه به تعطیلی 
دانش پژوه  استاد  نداشتم.  دسترسی  منابع  این  به  دانشگاه، 
این منابع را در منزلشان، واقع در خیابان وزرا )احمد قصیر( 
به  منابع  این  از  استفاده  برای  من  به همین خاطر،  داشتند. 
منزل ایشان می رفتم. یک روز کارم به درازا کشید، شنیدم 
خانم دانش پژوه، -خداوند هر دو را رحمت کند-، می گویند: 
دانش، دانش بیا ما امروز آب گوشت کدو داریم و آبروی ما 
پیش این دختر سفیر می رود، بیا این قابلمه را بگیر برو یکی 
شدم،  بلند  خجالت زده  بگیر!  کوبیده  چلوکباب   پرس  دوتا 
قابلمه را گرفتم و عرض کردم آب گوشت کدوی شما خیلی 
لذت بخش تر از این است که استاد را به خاطر من دنبال چلو 

کباب بفرستید!
خاطره دیگری هم هست. خانواده هایی که فرزند پزشک 
دارند، معموال به این فرزند به شدت وابسته می شوند، استاد 
دانش پژوه و خانم ایشان به پسرشان دکتر محمد دانش پژوه 
که متخصص قلب بودند-خداوند ایشان را هم قرین رحمت 
بفرماید- بسیار وابسته بودند و همیشه می گفتند: وقتی آقا 
محمد می رود ما یتیم می شویم! یک بار که دکتر دانش پژوه 
و  گرفتند  تماس  من  با  دانش پژوه  خانم  بودند،  رفته  سفر 
زبانی  به  به داد من برس، دانش  بیا  انصاری  فرمودند خانم 
حرف می زند که من نمی فهمم! فورا از یوسف آباد، که خیلی 
نزدیک بود، باالی سر استاد رفتم، دیدم استاد به زبان فرانسه 
جان،  خانم  گفتم:  می زنند!  حرف  اندلسی  ابن رشد  درباره 
است!  شده  مخلوط  دلیلی  هر  به  مغز  در  زبانی  بخش های 
شما هیچ نگران نباشید این درست می شود. بعد از چند روز 
خبر دادند که مشکل حل شده است. استاد دانش پژوه و من 
همواره هم فکر نبودیم. به دلیل این که وقتی ما، یعنی نسل 
جدید کتابدارها از دهه ١٣٤٠ به بعد، وارد دانشگاه شدیم، با 

مقاومت نسل قدیم و سنتی مواجه شدیم!

علت این عدم استقبال چه بود؟
استقبال  مدرنیته  از  به راحتی  سنت  که  است  طبیعی 
نمی کند! پس از حضور دانش آموختگان جدید که به ریاست 
علوم  و  پزشکی  حقوق،  ادبیات،  دانشکده  کتاب خانه های 
مبنی  ما  پیام  و  نشد  استقبال  بودند،  شده  منصوب  ادارای 
بر این که: »کتاب« همان کتاب است، حاال چه نسخه خطی 
یا  و  سنگی  چاپ  نسخه  چه  و  میکروفیلم  چه  و  عکسی  یا 
کل نگر  تفکر  این  نمی کند.  تفاوتی  باشد،  الکترونیک  کتاب 
نسبت به منابع و ارائه خدمات جامع به کاربران که از ارکان 
کتابداری و علم اطالعات جدید است،جا نیفتاده بود. آقایان 
عبدالحسین آذرنگ و فرخ امیرفریار، که عالقه داشتند این 

اسم  به  جریانی  گیرد،  قرار  بحث  مورد  متفاوت  نگرش های 
»موج نو« و »دریا سنت« را مطرح کردند و مصاحبه بلند و 
مفصلی از جمله با استاد دانش پژوه و من انجام شد. که بارها 
بود  این  بر سر  استاد  با  چاپ شده است. خالصه بحث من 
که تنها از راه گفت وگو به نتیجه می رسیم و این که کتابداری 
انگلوساکسن )انگلیسی - امریکایی( آن قدرها هم که دریای 
سنت ادعا می کند بی راه نیست. ولی در آن زمان نتیجه ای 
اگر  راه خودمان رفتیم، که شاید  به  حاصل نشد و هر یک 
می شد،  باز  و جمعی  فردی  گفت وگوهای  ادامه  برای  راهی 
مشکالت امروز ما به مراتب کمتر و رشته ما قدرتمندتر بود.

در سال ١٣٦٩ بنا به دعوت استاد دانش پژوه، سرپرستی 
کمیاب  آثار  و  خطی  نسخ  )معادل(  کارشناسی ارشد  برنامه 
به عنوان طرح مشترک گروه کتابداری و کتاب خانه مرکزی 
دانشگاه تهران را پذیرفتم که با هدایت استاد دکتر حری – 

خدایش رحمت کند – تدوین و به نحو شایسته اجرا شد.

این برنامه که در شورای دانشگاه مصوب هم شده 
یعنی چه؟

 برنامه خاصی بود به عنوان طرح آموزش حین خدمت که 
در شورای  آن  بودجه  و  پیشنهاد  دانش پژوه  استاد  از سوی 
برای  جانشین  تامین  هدف  با  بود  شده  مصوب  دانشگاه 
به  نسخ خطی،  پیشکسوت  فهرست نویسان  و  کتاب شناسان 
این  در  باصالحیت  افراد  آموزش  و  گزینش  با  ترتیب  این 
مکتوب  میراث  دارای  مراکز  سایر  و  تهران  دانشگاه  زمینه 
می توانستند کار ساماندهی و خدمات مربوط به آثار خطی را 
به نحو شایسته ادامه دهند. ارتباط پایدار من با کارشناسان 
دکتر  افکاری،  فریبا  دکتر  قاضیها،  فاطمه  خانم ها  گران قدر 
از  مسعودی  اکرم  و  کرم رضایی  پریسا  اصیلی،  سوسن 

یادگارهای آن دوره است.

دادیم،  دست  از  را  مصفا  مظاهر  شادروان  امسال 
کریمی  دکتر  خانم  و  ایشان  با  ارتباط  درباره  لطفا 
چه  این که  و  بفرمایید  صبحت  )مصفا(  فیروزکوهی 

خاطره ای از ایشان دارید؟
و  خانوادگی  دوستی  را.  ایشان  کند  رحمت  خداوند  بله، 
ارتباط دکتر  با خانم دکتر کریمی و همچنین  شخصی من 
محقق با دکتر مصفا طی سالیان دراز همه خاطره است. در 
بسیاری از دیدارهای خصوصی شادروان دکتر مصفا شعری 
می خواندند.  جلسه  حسن ختام  برای  که  داشتند  جیب  در 
دکتر محقق همواره تحسین گر توان شاعری ایشان است و 
برخی از اشعار ایشان را از بر دارد که پس از فوت ایشان بار 

دیگر به من و دیگر دوستان یادآوری کرد.
روزگاری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، همکار ایرج 

افشار بودید، از دوران همکاری با ایشان بگویید.
به  افشار  ایرج  استاد  دعوت  به  وقتی   ١٣٤٢ سال  در 
کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران رفتم، دوران آشفته ای بود. 
ساختمان کتاب خانه تمام نشده بود. محل بخش خدمات فنی 
کتابداری  تاثیر  و  آمریکایی ها  نفوذ  بود.  دانشگاه  در مسجد 
انگلیسی – امریکایی در دانشگاه زیاد بود. کتابداران فولرایت 
)امریکایی( در جمع ما حضور داشتند و چند بانوی زبان دان 
شده  دعوت  همکاری  به  کارمندان  عالوه بر  نیز  فرهیخته 
بودند، از جمله این بانوان ایران شیبانی)فرهودی( و فرشته 
امام  و  نمازگزاران  باب طبع  انوار. طبعا جو کلی کتاب خانه 
ایرج  استاد  زمان  طی  البته  نبود.  دانشگاه  مسجد  جماعت 
افشار با مدیریت قاطع کار ساماندهی این کتاب خانه بزرگ 
را به نحو بسیار شایسته به پایان برد. استاد افشار در کار با 
فنی  خدمات  مسئولیت  من  بود.  تحمل  کم  بسیار  خانم ها 
کتاب خانه را برعهده داشتم. ایشان هر وقت من را می دید که 
ورقه ای در دست دارم با عصبانیت می فرمود، بازهم تقاضای 
کانادا  عازم  که  زمانی   ١٣٤٤ سال  در  دیگر!  مرخصی  یک 

شدیم از کتاب خانه مرکزی استعفا دادم.

باقی  نفیسی در ذهن شما  از سعید   چه خاطره ای 
است؟

خیلی  سال های  به  نفیسی  سعید  استاد  از  من  خاطره 

ایشان  دختر  اسم  سالگی.  یازده  زمان  به  برمی گردد،  دور 
به  بودیم  سال  و  سن  هم  نوشین  و  من  بود.  نوشین  هم 
پدرم  که  زمانی  داشتند.  خاص  توجه  من  به  دلیل  همین 
سفارت  محل  در  ماه   ٣ ایشان  بود،  افغانستان  سفارت  در 
میهمان ما بودند. من ایشان را در زمان شام و نهار می دیدم. 
خاطرم است در تاالرهای سفارت راه می رفتند تسبیح دانه 
خود  پشت  در  دست  دو  با  که  داشتند  رنگ  اناری  درشت 
می چرخاندند. یک نسخه شاهنامه چاپ سنگی به من هدیه 
کردند و اصرار داشتند که برخی از ابیات را حفظ کنم و دفعه 
بعد آن ابیات را برای ایشان بخوانم. به هر حال توجه ایشان را 
فراموش نمی کنم و البته صدای تق تق آن تسبیح، همیشه 

برای من جالب بود.

مترجمان  و  نویسندگان  کتابداران،  به  پیامی  چه   
دارید؟

پیشنهاد من همبستگی، ارتباط و همکاری هرچه بیشتر 
انفرادی  کاری  ادبی  می گویند خلق  که  است  درست  است. 
است، ولی این طور هم نیست. یعنی هر چه پایه های مشارکت 
پدیدآورندگان  یعنی  کشور،  فرهیختگان  از  گروه  این  بین 
ادبیات کودک به عنوان جریانی که بر نسل های امروز و فردا 
تاثیر می گذارند، بیشتر باشد و هر چه بیشتر بتوانند با هم 
داشته  دیدار  و  بشناسند  بهتر  را  همدیگر  کنند،  گفت وگو 

باشند، همه مغتنم است.

از سال های زندگی مشترک با استاد محقق بگویید. 
ما در سال ١٣٤٢، یعنی ٥٧ سال پیش، ازدواج کردیم. 
زندگی ما هم مانند هر زندگی بدون فراز و نشیب نبود، ولی 
محقق  دکتر  و هست.  بود  لذت بخش  و  سازنده  مجموع  در 
ولی  است.  کلمه  واقعی  معنای  به  دانشمند  و  باسواد  فردی 
برای پایداری زندگی، سواد کافی نیست بلکه روابط انسانی 
باانصاف،  منطقی،  آرام،  است  فردی  او  است.  مهم  بسیار 
مقابل.  طرف  احساسات  به  نسبت  حساس  و  آزادمنش 
هم  با  اجتماعی  و  فرهنگی  سوابق  نظر  از  ما  خانواده های 
متجدد  من  خانواده  و  سنتی  استاد  خانواده  بودند.  متفاوت 
بودند. زمانی که من و دکتر محقق تصمیم به ازدواج گرفتیم، 
خانواده من، نظرم را با روی گشاده پذیرفتند. خانواده استاد 
هم از این که ایشان باالخره در سن سی وچهارسالگی تصمیم 

به ازدواج گرفته است، بسیار خوشحال بودند.

از زمینه آشنایی بگویید.
نخستین  بار در سال ١٣٣٦ با همدیگر آشنا شدیم. دکتر 
فراهم  را  ما  آشنایی  زمینه  فریدنی«  مشایخ  »محمدحسین 
تدریس  برای  استادی  کرد  ایشان خواهش  از  پدرم  کردند، 
زبان فارسی و عربی به ما معرفی کند که ایشان فرمود جوان 
است.  تهران  دانشگاه  دانشیار  که  می کند  توصیه  را  فاضلی 
این گونه بود که دکتر محقق به ما معرفی شد و برای تدریس 
خصوصی به مدت چند ماه منزل ما  آمد. بعد از آن، ماموریت 
دوم پدرم به مسکو پیش آمد و ما از ایران رفتیم. ولی ایشان 
تا امروز می گوید شما اولین خانمی هستید که من دیدم از 
منتقد  و  پرسش گر  من  احتماال  می کند!  صحبت  معقوالت 

بودم، به هر حال »معقوالت« کار خودش را کرد!
فرمود:  داشیم،  دکتر محقق  استاد  با  که  در گفت وگویی 
استاد محقق،  ازدواج دوم  مورد  زنه هستم، در  من مرد دو 
انجام  این کار  با رضایت حضرت عالی  آیا  توضیح می دهید؟ 

گرفت؟
یا  بارضایت  بحث  و  است  طوالنی  خیلی  بحث  این   
در  که  است  اتفاقاتی  کرد.  مطرح  نمی شود  را  بی رضایتی 
زندگی ها می افتد و تصمیم هایی است که آدم های عاقل باید 

بگیرند.

شما  را  استاد  دوم  ازدواج  برای  آغازین  تصمیم 
گرفتید یا ایشان؟

تصمیم آغازین را قطعا ایشان گرفت. به  هر حال، چنان که 
عرض کردم، اتفاقاتی است که در زندگی  انسان ها می افتد و 
آدم ها باید بنشینند و حل و فصل کنند. خوب است که آدم 

بعضی وقت ها گرهی ایجاد بکند که جامعه از این سواالت از 
خودش بپرسد.)با خنده(

 ادبیات و علم چقدر در زندگی شما جریان دارد؟
دانشمند  فردی  محقق  دکتر  این که  به دلیل  زیاد،  بسیار 
مختلف  شکل های  به  ادبیات  و  انسانی  علوم  مباحث  است، 
با  صبحانه  گاهی  است.  جاری  و  ساری  ما  زندگی  تمام  در 
ابیاتی از ناصرخسرو و یا با یادی از استادان استاد از جمله 
الهی  مهدی  و  همایی  جالل الدین  فروزانفر،  بدیع الزمان 
قمشه ای مزین می شود. گفته ها طبعا گاه تکراری است، ولی 
یا  و  می نشیند  دل  بر  بار  هر  می شود،  بیان  ذوق  با  چون 
درباره  یا  نیشابوری،  ادیب  درس  از  خاطره ای  با  بعدازظهر 
انجمن  در  برایشان  بزرگداشت  است جلسه  قرار  که  بزرگی 
مفاخر برگزار شود می گذرد که همه و همه باعث می شوند 
کار  و  شورا  سمت  به  من  فکر  کنیم.  همسو  فضایی  در  تا 
داوطلبانه رفتم و استاد بر آن صحه گذاشت. او احترام خاصی 
فرهنگ نامه  به خصوص  و  میرهادی، شورا  توران  خانم  برای 
کودکان و نوجوانان قائل است. از سوی دیگر استاد از حدود 
٥٠ سال پیش تاکنون دلبسته »انجمن استادان زبان و ادب 
فارسی«  ادب  زبان و  ترویج  به »انجمن  اکنون  فارسی« که 
دانشگاه  اسالمی  مطالعات  موسسه  و  کرده  پیدا  نام  تغییر 
تهران - دانشگاه مک گیل است. بنابراین تقریبا هیچ بحثی 
غیر از کتاب و شخصیت های مختلف علم و ادبیات در خانه 
ما جریان ندارد. در حال حاضر هم در همان محله ای زندگی 
آغاز  را  زندگی مان  پیش  سال  هفت  و  پنجاه   که  می کنیم 
نیمۀ  در  محقق  محمدجواد  مرحوم  استاد،  برادر  کردیم. 
دوم دهه ١٣٣٠ از خیابان ری به منطقه یوسف آباد، میدان 
سلماس کنونی کوچ کردند و ما نیز در سال ١٣٤٢ زندگی 
مشترک را در یک طبقه از آن ساختمان در کنار این خانواده 
به کانادا سفر کردیم.  آغاز و در سال ١٣٤٤  بسیار مهربان 
پس از بازگشت از کانادا در سال ١٣٤٧ خانه فعلی در کنار 
پر  خانه  این  که  ساختیم،  خودمان  را  یوسف آباد  آب  منبع 
کتاب میزبان مهمانان متعدد عزیزی از داخل و خارج بوده 
نیز خاطره انگیز  و من  استاد  دانشجویان  از  بسیاری  برای  و 

است.

آیا فرزندانتان راه شما را ادامه دادند؟
از نظر اخالق و منش های زندگی بله، عباس علوم سیاسی 
مورد  مسیرهای  در  و  خواند  آزمایشگاهی  علوم  هستی،  و 
و  اجتماعی  رفتارهای  نظرم  به  کردند.  حرکت  خود  عالقه 
اخالقی آن ها متاثر از نگاه ما به زندگی و معنای زندگی است.

 آیا از زندگی که کرده اید راضی هستید؟
بله، از زندگی که کرده ام، راضی هستم.

در این مرحله از زندگی چه آرزویی دارید؟
آرزو دارم که شورای کتاب کودک سال ها باشد، ویرایش 
نخست فرهنگ نامه تمام شود، اثر به شکل های دیگر منتشر 
و شورا از نظر مالی خودکفا شود. آرزوی دیگری داشتم که 
مدیره  هیات  سالگی ،  هشتاد  در  داشتم  آرزو  نشد،  عملی 
قبول  مدیریت  از چهل سال  را پس  بازنشستگی ام  تقاضای 
و  باشم  خانه  در  وقت  تمام  می توانستم  وقت  آن  می کرد. 
این قدر فکر و خیال نداشته باشم. درست است که می توانم 
بزرگ  سازمان  این  کار های  که  چرا  نروم،  شورا  به  روز  هر 
احساس  حال  به هر  ولی  می شود،  انجام  دوستان  لطف  به 
همیشه  ولی  چرا  نمی دانم  است!.  دیگری  قصه  مسئولیت 
دوست داشتم با یکی از دوستانم به یک قهوه خانه دنج بروم 
سایر  و  هیئت مدیره  بنوشم.   چای  و  بنشینم  راحتی  به  و 
که  دادند  ترتیب  مراسمی  گذشته  شهریور   ٥ در  همکاران 
به نحوی مراسم ماندگار شدن من بود! این اعالم که باید در 
»بازنشستگی«  آرزوی  می گویند  دوستان  باشم.  آن ها  کنار 
مفید  جامعه  برای  می توانیم  که  زمانی  تا  و  است  اشتباه 

باشیم، باید کار کنیم.

 با همه دلبستگی های به زندگی،آیا به مرگ هم فکر 
می کنید؟

و  نداشته  هراس  مرگ  از  هیچ وقت  محقق  دکتر  و  من 
نداریم.

به نظرتان آن طرف چه خبر است؟
من و دکتر محقق همیشه فکر کردیم آن چه از دست مان 
برمی آید باید با کمال صمیمیت برای جامعه انجام دهیم و 
شاکر  عمیق  من حس  هستیم.  شاکری  بسیار  افراد  دو  هر 
بودن را از استاد توران میرهادی یاد گرفتم، زیرا تکیه کالم 
از  بیش  با  به هر حال  بود.  ایشان همیشه شکر، شکر، شکر 
نیم قرن زندگی مشترک، ما بر هم تاثیر  گذاشته ایم و فکر 
الهی  ترازوی عدل  در  داده ایم  انجام  که  آن چه  اگر  می کنم 
بود.  خواهد  روشن  هم  آن طرف  باشد،  پسندیده  و  درست 

انشاهلل.

 آیا تا به حال تصمیم به جالی وطن گرفته اید؟
نه، کار ما کار فرهنگی و مرتبط با ایران است. ما اولین بار 
تاکنون همواره  از ٥٦ سال پیش  یعنی  رفتیم  کانادا  به  که 
داشته ایم؟  مهاجرت  قصد  آیا  که  بوده  مطرح  پرسش  این 
نظر ما از همان اول این بود که ما متعلق به این سرزمین 
هستیم و باید در همین سرزمین هم زندگی و کار کنیم. ولی 
مسافرت را همیشه دوست داریم، هم دکتر محقق و هم من 

کثیر السفر بودیم، که البته در این سن دیگر آسان نیست

کتاب  یک  فقط  که  بشوید  تبعید  جایی  به  اگر    
بتوانید با خودتان ببرید، چه کتابی انتخاب می کنید؟

فکر می کنم کتاب »شما که غریبه نیستید« اثر هوشنگ 
مرادی  کرمانی را با خودم می برم.

و کالم آخر؟
آرزوی موفقیت

ادبیات کودک در نظام آموزش و پرورش خوب تعریف نشده است
همیشه به شکستن دیوارها معتقد بودم

نوش آفرین انصاری در گفتگو با ایبنا مطرح می کند



انسان ها  همواره  دیرباز  از 
کریمانه ی  دستان  به  پاسخ  در 
جهت  به  را  مراسمی  طبیعت، 
به  تا  می داشته اند  برپا  سپاسگزاری 
را  خویش  پیوند  ارتباط،  این  یمن 
این  بر  باور  و  کنند  پایدار  با هستی 
بیشتر،  رابطه  این  هرچه  که  بوده 

رسیده اند. مطلوب تر  پاسخی  به 

به  ایرانی،  اقوام  از  هریک 
کشاورزی  محصول  نوع  مناسبت 
و  کشت   سال  طول  در  که 
برپا  جشنی  می کردند،  برداشت 
از  یکی   انار«،  می داشتند.»جشن 
که  است  دیرینه  جشن های  همین 
شیوه ی  در  اساسی  تحول  باوجود 
در  هنوز هم کم وبیش  آن،  برداشت 

می شود.  برگزار  ایران  نقاط  برخی 
جشن های  پیدایی  فلسفه ی 
شکر  بر  عالوه  که  محصول  برداشت 
به  اصوالً  خدا،  درگاه  به  سپاس   و 
که  برمی گردد  تقدسی   و  حرمت 
آنچه  و  طبیعت  برای  ایرانیان 
قائل  می آید،  دست  به  آن  از  که 

. . ند. بوده ا
انار  محصول  برداشت  جشن  
مردمان  دیرینه ی  آیین های  از 
روستای  مثل  روستاهایی 
شهرستان  نوده،  کوهستانی 
که   است   انبوه  روستای  رودبار، 
امروز،  به  تا  گذشته  سده های  از 

است.  باقی مانده  پابرجا  همچنان 
یک  هرساله  معمول،  سنت  طبق 
روزهای  فاصله ی  در  جمعه  روز 
به  روستا  مردم  مهر،   25 تا   20
محصول  تا  می روند  انار  مزارع 
از  قبل  کنند.  برداشت  را  خود 
برداشت  به  مجاز  کسی  روز  این 
نیست  خود  مزرعه ی  انار  محصول 
یا  کسی  اگر  می گویند،  چنان که  
انار  معین،  روز  از  پیش  کسانی 
روستا  مردم  عرف  در  کنند،  چینی 
در  باید  و  می شوند  واقع  مغضوب 
باشند.  متعارف  مجازات   انتظار 
به  تعهد  از  حاکی  امر  این  رعایت 

است. گذشته  سنن   و  آداب  حفظ 
اجتماعی  کارکردهای  از  یکی 
اهالی،  گردآمدن  همین  آیین،  این 
معین  روز  یک  در  نزدیکان  و  اقوام 
انار  در روستا و مزرعه است. جشن 
و  دور  دوستان  از  تا  است  بهانه ای 

آید. عمل  به  دعوت  نزدیک 
انبوه روستای  در  انار  جشن   -

شهریورماه  اواخر  تارم  بخش  در 
از قبل تعیین  اوایل مهر یک روز  یا 
روستا  اهالی  روز  آن  در  تا  می شود 
و  بروند  انار  مزارع  به  دسته جمعی 
سرنا  یا  و  دایره  نواختن  همراه  به 
کنند. انار  چیدن  به  شروع  دهل  و 

ساسانی  دوره  در  که  خرد  مینوی  کتاب  در 
نوشته شده است آمده است: ... و نیز آب نهانی در 
زیر زمین را به دیدار خورشید آوردن و به کشت 
و ورز و آبادانی و سود و آسایش و خوشی مردمان 
و ستوران و گاوان و گوسفندان به کار بستن، به 

نیروی خرد ممکن است
در یسنا 42 آمده است ما به سرچشمه های 
درود  آب  به گذرگاههای  و  میفرستیم  درود  آب 

میفرستیم.
از  را  آب  که  است  زیرزمینی  آب  کانال  قنات 
اعماق زمین در باال دست به سطح زمین در پایین 

دست انتقال می
سیستم  ولی  است  عربی  قنات  کلمه  دهد.   

آبرسانی قنات در ایران ابداع شده است. 
هستند.  خشک  و  گرم  ایران  مناطق  عمده 
روان  آب  و  باران  فاقد  مناطق  این  در  زندگی 
استفاده  با  ایرانیان  ولی  است،  ممکن  غیر  کافی 
از قنات توانسته اند نیاز خود با آب را رفع کنند 
و  آباد کنند. مناطق گرم  را  و صحراهای خشک 
خشک سایر مناطق دنیا مانند استرالیا فاقد سکنه 
ایران نه تنها شهرها و روستاهای  اما در  هستند 
کشاورزی  تولیدات  بلکه  دارد  وجود  فراوانی 
مناطق گرم و خشک شامل میوه، سبزی و دانه 

های روغنی صادر نیز می شود. 
در حدود 36300  نیرو  وزارت  آمار  اساس  بر 
در  قنات  اند.  شده  شناسایی  ایرن  در  قنات 
کشورهایی که بخشی از ایران بوده اند یا ارتباط 
در  شود.  می  دیده  اند  داشته  ایران  با  فرهنگی 
و  پاکستان  سوریه،  و  عراق  بخصور  النهرین  بین 
افغانستان، غرب چین، کشورهایی جنوب روسیه، 
شمال  فارس،  خلیج  حاشیه  جوان  کشورهای 
آفریقا و جنوب اروپا قنات دیده می شود اما تعداد 
تعداد  از  تنهایی  به  ایران  درون  موجود  قناتهای 

کل قناتهای خارج از ایران بیشتر است.
مرکزی  کویر  در  گرمه  روستای   

ایران 
در  مکتوب:  منابع  و  ها  قنات  ترین  قدیمی   
از قناتی  آثار به جا مانده  کاوشهای سال 2014 
هزاره  به  که  شد  کشف  سیمره  سد  نزدیکی  در 
سوم پیش از میالد بر میگردد. در منطقه مکا که 
عمان امروزی است، قناتی از هزاره دوم پیش از 
حمله  در  دوم  سارگون  است.  شده  کشف  میالد 
خود به حوالی دریاچه ارومیه در اوایل قرن هفتم 
پیش از میالد از یک قنات نام برده است. در سال 
2003 پس از زلزله بم یک قنات کشف شد که 
دوره  اواخر  در  و  دارد  عمر  از 2000 سال  بیش 
هخامنشی حفر شده بود. قنات قصبه گناباد که 
ساخته  هخامنشی  دوره  در  است  فعال  همچنان 
شده است. از دوره هخامنشی به بعد استفاده از 
قنات بسیار رواج یافت و این شاید یکی از برگهای 
آنها  زیرا  بود  مادها  مقابل  در  هخامنشیان  برنده 
سرزمینهای  توانستند  می  قنات  از  استفاده  با 
کشاورزی و در نتیجه مردم بیشتری را در اختیار 
داشته باشند. هرودوت هم در ظهور هخامنشیان 
است.  کرده  اشاره  آنها  کشاورزی  فعالیتهای  به 
فتح  در  اول  داریوش  نظامی  فرمانده  سیالکس 
مصر ساخت یک قنات را در مصر در 518 پ م به 
پایان می رساند.  سایر قناتهای مصر و سوریه در 

دوره رومیان ساخته شده است. 
آشنایی هخامنشیان با تکنولوژی حفر تونل را 
در حمالت نظامی نیز می بینیم. هخامنشیان در 
حمالت خود به شهرهایی که دیوار دفاعی داشتند 
از حفر تونل در زیر دیوار استفاده می کردند تا به 
درون شهر یا قلعه دسترسی پیدا کنند. این نوع 
تونلهای نظامی در حمالتی به مناطقی در ترکیه 

و قبرس ثبت شده است. 
قنات باید هرساله تمیز شود. در هر بهار مقنی 
تا مشکالت  ها طول قنات را پیمایش می کنند 
تواند  می  قنات  صورت  این  در  کنند.  حل  آنرا 
در  قناتهایی  باشد.  داشته  آبدهی  سال  هزاران 
آبدهی  سال  هزار  دو  از  بیش  که  هستند  ایران 
دارند. این در حالی است که سیستم های مشهور 
آبدهی روم همه به آثاری باستانی تبدیل شده اند.

از میالد  یونانی در قرن دوم پیش  پولیبیوس 
داده  پارس شرح  از صحراهای  را در یکی  قناتی 
آب  مرموزی  صورت  به  ایرانیان  گفته  و  است 
در  ویتروویوس  رسانند.  می  زمین  سطح  به  را 
نظر  از  را  قنات  کتاب خود در 80 پ م ساخت 
تکنیکی توضیح داده است. جمعی از نویسندگان 
به درخواست عبداهلل بن طاهر خراسانی در قرن 
آن  و در  اند  نوشته  را  قونی  قمری کتاب  هشتم 
ساخت قنات را شرح داده اند. حسن بن حاسب 
آب های  استخراج  کتاب  در  میالدی   1010 در 
را شرح  قنات  داری  نگه  و  روش ساخت  پنهانی 

داده است.
 مهندسی قنات: روش ساخت قنات در طول 
قدم،  اولین  است.  نکرده  تغییر  زیاد  هزاره  چند 
شناسایی آب در باالدست است که معموال در پای 
کوه و ابتدای دشت قرار دارد. محل این آب زیر 
زمینی با پیمایش سطحی توسط افراد خبره انجام 
آنرا  آزمایشی  چاههای  حفر  با  سپس  شود.  می 
امتحان می کنند تا از پایداری آن مطمئن شوند. 
سپس مقنی ها حفر چاه مادر قنات را شروع می 
اگر  دارد.  قطر  متر  یک  معموال  مادر  چاه  کنند. 
مقنی ها خوش شانس باشن در عمق پایین تر از 
16 متری به آب می رسند اما گاهی تا عمق صد 
پاییز  باید در  روند. حفاری  پایین می  نیز  متری 
انجام شود که فصل کم آبی است و این امکان را 

می دهد تا چاه هر چه عمیق تر کنده شود.
مادر  چاه  محل  تعیین  از  پس  بعدی  مرحله 
محاسبه مسیر و شیب کانال قنات بر پایه  محل 
معموال  قنات  کانال  شیب  است.  قنات  خروجی 
1 به 1500 است. اگر شیب کمتر باشد گندآب 
ایجاد می شود و اگر بیشتر باشد جریان آب باعث 
خوردگی می شود و قنات ریزش می کند. کنترل 

شیب توسط ریسمان و شاقول انجام می شود.
مادر  چاه  عمق  ریسمان،  توسط  ابتدا  در   
محاسبه می شود. ارتفاع چاههای بعدی در کاغذ 
حساب می شود و عمق چاهها در حین حفاری 
مرتبا با ریسمان کنترل می شود. سختی کار در 
این است که  برای محاسبه عمق چاهای بعدی 
باید اختالف ارتفاع سطح زمین نیز در نظر گرفته 

شود.
قنات  خروجی  محل  از  قنات  کانال  حفاری 
تونل  به  زیرا در صورتی که آب  شروع می شود 
و  شود  آنمی  تخلیه  باعث  تونل  شیب  بیفتد، 
محل  یابد.  ادامه  تونل  سر  در  تواند  می  حفاری 
یا  روستا  یا  شهر  میدان  معموال  قنات  خروجی 
ساخت  هزینه  که  است  فردی  کشاورزی  زمین 
محل  در  کانال  درون  میکند.  پرداخت  را  قنات 
در  تا  شود  می  سنگفرش  معموال  آب  خروجی 
باشد.راهروی  بیشتری داشته  مقابل طوفان دوام 
قنات معموال کمتر از یک متر عرف و یک و نیم 

متر ارتفاع دارد.
این  است.  مسیر  امتداد  تعیین  بعدی  مسئله 
کار توسط دو چراغ روغنی انجام می شده است. 
از روی زمین امتداد مسیر تا چاه مادر مشخص 
است. در این امتداد ریسمانی روی زمین گذاشته 
می شود.با اختالف یک متر روی این ریسمان دو 
عالمت زده می شود و در زیر این دو عالمت یک 
به  چاه  حفر  از  پس  شود.  می  کنده  تخلیه  چاه 
عمق محاسبه شده دو چراغ نفتی دقیقا در زیر دو 
عالمت به ته چاه انتقال داده می شوند. این دوو 
چراغ مه در ته چاه قرار میگیرند دقیقا در امتداد 
مسیر قنات هستند و مقنی ها که حفاری کانال 
دو چراغ  بااین  را  مرتبا خود  کنند  را شروع می 
می سنجند. آنها باید امتداد مسیر حفاری خود را 
با چراغ یکی کنند. برای این کار با یک چشم از 
وسط راهرو به چراغها نگاه می کنند. اگر امتداد 
به  را روی هم  باید دو چراغ  باشد  کانال درست 
صورت یک نقطه ببینند. اگر کانال منحرف شده 
می  مجزادیده  نور  دو  صورت  به  چراغ  دو  باشد 
شوند و مقنی می تواند بفهمد چگونه باید مسیر 

را اصالح کند.
نخاله حفاری در سطلهای چرمی از نزدیکترین 
دهانه  کنار  در  و  خارج  چاه  چرخ  توسط  چاه 

به  تونل  در سر  مقنی  تخلیه می شود. یک  چاه 
حفاری ادامه می دهد و فرد دیگری مرتبا مسیر 
تونل را پیمایش می کند تا سطلهای خاک را به 
تخلیه  را  آنها  آنجا  از  و  برساند  چاه  نزدیکترین 
کند. به این ترتیب اگر مسیر قنات را از آسمان 
امتداد  یک  در  زمین  در  سوراخهایی  کنید  نگاه 
دیده می شوند. تپه کوچکی که در کنار هر چاه 
درست می شود از ورود آلودگی سطح زمین به 

قنات جلوگیری می کند 
وقتی تونل در خاک بکر و محکم حفر می شود 
نیازی به استحکام ندارد ولی خاک دستی، رسی 
و ناپایدار باعث ریزش سقف تونل می شود. با این 
شرایط باید قطعاتی در تونل کارگذاشته شود تا از 

ریزش آن جلوگیری کند . 
قنات  راهروی  تحکیم  در  بتنی  قطعات  از 

استفاده شده است- مرجع تصویر
شعله  رنگ  با  تونل  درون  اکسیژن  کیفیت 
چراغ روغنی کنترل می شود. هر وقت رنگ شعله 
غیرعادی باشد مقنی ها تونل را ترک می کنند تا 
از گاز گرفتگی کشته نشوند. در این صورت یک 
می  حفر  حفاری  حال  در  کانال  به  عمودی  چاه 

شود تا گاز تخلیه شود .
نیز  استخر  قنات یک  معموال درکنار خروجی 
ساخته می شود تا آب قنات را در خود نگه دارد 

تا در موقع لزوم از آن استفاده شود. 
مصرف  به  قنات  آب  وقتی  موارد  برخی  در 
کشاورزی می رسد آنرا گل آلود می کنند تا نفوذ 
کمتری به زمین داشته باشد و مسافت بیشتری را 
طی کند. با این روش هوشمندانه حجم هدردهی 

آب در جوی کمتر می شد.
قنات-  خروجی  کنار  در  کشاورزی  استخر   

روستای ازمیغان طبس 
که  دارند  قرار  دشتهایی  در  ایران  های  قنات 
در همسایگی کوهی هستند. آب کوه ها در بستر 
زیر زمینی کنار کوه دخیره می شود و ساکنان 
دشتهای دوردست آب ذخیره شده را توسط قنات 
قنات  ایران  جای  همه  در  کنند.  می  استخراج 
دیده می شود اما عمده آنها را میتوان در دشتهای 
زیر دید: دشت تهران، گرمسار، سمنان، شاهرود، 
سبزوار، مشهد، گناباد، زرند، اصفهان، کاشان، یزد 
بارش  معموال  که  ها  سرزمین  این  در  قزوین.  و 
ساالنه کمتر از 300میلیمتر در سال است گندم 
و جو به وسعت زیاد و همچنین صیفی جات، انواع 

می  کشت  سبزیجات  و  خربزه  و  هندوانه  میوه، 
شوند. در دهه اخیر هم دانه های روغنی و کتان 
کشت شده اند. با وجود سدهای فراوان و چاههای 
عمیق سالهای اخیر هنوز قناتها بخش مهمی از 

منابع آبی کشاورزی را تامین می کنند .
شیب  به  و  است  متفاوت  بسیار  قناتها  طول 
دارد.  بستگی  آب  منبع  تا  روستا  فاصله  و  زمین 
این فاصله در زمینهایی که شیب زیاد دارند کمتر 
است زیرا با حفر یک تونل افقی کوتاه در زمین پر 
شیب خیلی زود به عمق زیاد زمین باال دست می 
رسیم اما در مناطق کویری ایران قناتها طوالنی 
تر هستند. قناتهای 70کیلومتری در کرمان و 30 
تا 40 کیلومتری در اطراف یزد دیده می شوند. 
قناتهای قزوین و تهران به ندرت از 10 کیلومتر 
طوالنی تر هستند. طول متوسط قناتهای اصفهان 

15 کیلومتر است. 
چاه  عمق  با  قنات  اصفهان  و  زرند  قزوین  در 
مادر بیش از 100 متر وجود ندارد. در سبزوار و 
کرج قناتهایی با عمق چاه مادر بین 150تا 200 
مادر  چاه  تهران  قناتهای  عمده  دارند.  وجود  متر 
کم عمق در حدود 30 متر دارند هرچند قنات با 
عمق چاه مادر بیش از 150 متر نیز وجد دارد. در 
گناباد حداقل چهار قنات با عمق چاه مادر بیش از 
250 متر دیده می شود. عمق چاه مادر در مناطق 
کویری و تخت کمتر از قناتهای مناطق کوهستانی 

است .
معموال خروجی آب قنات از 300 متر مکعب 
باالتر نمی رود. بیشتر قناتها خروجی  در ساعت 
آبی در حدود 60 تا 100 متر مکعب در ساعت 
دارند. در شاهرود و اصفهان دو قنات با خروجی 
اند.  شده  حفر  ساعت  در  مکعب  متر   900 آب 
بیشترین آبدهی قنات از اسفند تا خرداد ماه است 
و از شهریور تا آبان ماه زمان کم آبی قنات است .

 
قنات پیر باغچه خامنه 

 استفاده از راهروی آبی زیرزمینی جهت خنک 
کردن بنا: از آب قنات برای خنک کردن ساختمان 
کوره  بیابانی  شهرهای  در  شود.  می  استفاده  نیز 
قنات از ارتفاع حدود چند متری زیر زمین عبور 
از سطح  پله هایی  می کند. در کوچه های شهر 
زمین به قنات ساخته می شوند و امکان دسترسی 
این دسترسی  به آب را به همه مردم می دهند. 
در  نیز  را  سایه  و  خنک  فضایی  زیرزمینی  های 

اختیار رهگزران قرار می دهند تا از گرمای تابستان 
در امان باشند. در خانه ها روی قنات بادگیر ساخته 
می شد . بادگیرها هوا را به جریان می اندازند و 
هوایی که از روی آب قنات عبور می کند فضای 
بادگیرو آب روان  اتاق را خنک می کند. ترکیب 
بیایانی  اکثر خانه های سنتی شهرهای  قنات در 
سیستم  این  قدمت  اما  شوند.  می  دیده  ایران 
است.  اسالمی  دوره  معماری  از  تر  قدیمی  بسیار 
کاخ حرمسرای تخت جمشید دارای جوی و تونل 
آب بوده که از سمت جنوب صفه آب آن تخلیه 
می شده است. جهت باد منطقه نیز از جنوب به 
شمال است. بادی که وارد جوی آب می شده از 
سمت دیگر درون کاخ خالی می شده و در گرمای 

تابستان باعث خنکی بنا می شده است .
شهر  در  بادگیر  سه  با  انبار  آب   

یزد 
صفه  زیرزمینی  آبهای  راه  از  هایی  نمونه 
از  و  بوده  روان  آنها  در  آب  که  جمشید  تخت 
استفاده می شده  کاخها  برای خنک سازی  آنها 

است. 
مشکالت قنات: متاسفانه آب بسیاری از قناتها 
دو  در  نمونه  برای  است.  شدن  خشک  حال  در 
دهه منتهی به انقالب اسالمی نوسازی کشاورزی 
دشت قزوین شروع شد وتعداد زیادی چاه عمیق 
ابتدا چاه ها  با موتور آب دیزلی احداث شد. در 
بازدهی بیشتری از قنات داشتند اما ادامه کار آنها 
باعث فروکش سطح آب زیرزمینی کرد و قناتهای 
را  ها  چاه  نیز  اکنون  هم  شدند.  خشک  قزوین 
بیشتری  به آب  تا  تر میکنند  تر و عمیق  عمیق 
فروکش  چال  در  چنان  هم  آب  سطح  و  برسند 

است. 
در کل کشور سوریه بسیاری از قناتها خشک 
شده اند. دولت سوریه در دهه 1950 پس از باال 
رفتن قیمت کتان کشاورزها را تشویق به کشت 
دیزلی  آب  پمپ  به  نیاز  کتان  تولید  کرد.  کتان 
استفاده  دهد.  نمی  آنرا  کفاف  قنات  آب  و  دارد 
بیش از حد از پمپ آب باعث پایین افتادن سطح 
آب زیرزمینی در سوریه شد. پس از این دوره تنها 
درقسمتهای محدودی در سوریه که کتان کشت 

نشده بود قنات زنده باقی ماند . 
قناتهای شاخص ایران: قنات مون در اردستان 
اختالف  متر  با هم سه  که  دارد  راهرو  دو طبقه 
پیش ساخته شده  در 800 سال  و  دارند  ارتفاع 

است. این دو راهرو به دو چاه مادر ختم می شوند 
که 27 و  30 متر عمق دارند.

قنات وزوان در میمه سه سد زیر زمینی دارد. 
برای کشاورزی  آب  به  نیازی  که  پاییز  اواخر  در 
و  شوند  می  بسته  سدها  سنگی  دریچه  نیست 
آب از قنات خارج نمی شود. آب چهار ماه درون 
فروردین  ابتدای  در  و  شود  می  ذخیره  سدها 
دوباره دریچه ها باز شوند. در این صورت خروجی 
آب قنات از حالت عادی بیشتر می شود. سدهای 
زیر زمینی در بستری سنگی حفر شده اند و آب 
از آن هدر نمی رود. این قنات استثنایی در دوره 
ساسانیان حفر شده است. این قنات 1800 متر 
طول و 64 حلقه چاه دارد و عمق چاه مادر آن 18 
متر است. بزرگترین سد در فاصله 1200 متری 
و  است  حفر شده  متری   16 عمق  در  مادر  چاه 
9متر ارتفاع دارد. دو قنات  ابو زیدآباد و تلک  آباد  
کاشان نیز از جمله قناتهایی هستند که سد زیر 

زمینی دارند.
ترین  طوالنی  زارچ  کیلومتری  هشتاد  قنات 
و  دارد  چاه   2115 قنات  این  است.  ایران  قنات 
در دوره پیش از اسالم حفر شده است. در دوره 
آب  خروجی  کنار  در  یزد  جامع  مسجد  اسالمی 
این قنات درست شده است و آب مسجد از این 
پیش  قرن  نیم  در  قنات  شود.  می  تامین  قنات 
داشته  آب  خروجی  ساعت  در  مکعب  متر   150

است .
قنات مزدآباد اصفهان با 100 متر عمق و 18 
کیلومتر طول در دوره ساسانی ساخته شده است 

و آبدهی بسیار باالیی دارد .
 300 مادر  چاه  عمق  با  گناباد  قصبه  قنات 
متری عمیق ترین قنات ایران است. ناصر خسرو 
ثبت  گز   700 آنرا  عمق  و  فرسنگ   4 آنرا  طول 
کرده است. قناتهای گناباد تنها منبع آب این شهر 
به حساب می آیند. قنات قصبه 470 حلقه چاه 

دارد .
قنات بلده فردوس که تنها منبع آب این شهر 
این  است. آب  است در دوره ساسانی حفر شده 
باغها  در  کیلومتر  آبیاری شهر 35  از  پس  قنات 
روان است. در آسیاب سنتی فردوس هنوز پخت 

نان سنتی انجام می شود.
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۲۲ سپتامبر روز جهانی بدون خودرو
روز  به عنوان  مهرماه  اول  با  مصادف  سپتامبر   ۲۲

جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است.
صورت  بسیاری  نمادین  اقدامات  روز  این  در 
خودروها  روز  مضرات  بزرگنمایی  با  تا  می گیرد 
را  آنها  از  استفاده  عدم  فرسوده،  خودرو  به خصوص 
طرح های  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  دهند.  رواج 
اما  می شود  اجرا  هوا  آلودگی  کاهش  برای  بسیاری 
بود  خواهد  قابل مشاهده  زمان  باگذشت  آنها  نتیجه 
اما کشورها تا زمان حصول نتیجه قابل قبول، حرکات 
نمادین را مانند روز بدون خودرو به اجرا می گذارند. 
در این روز به خصوص استفاده از هر نوع وسیله نقلیه 
موتوری که توسط سوخت فسیلی کار می کنند و باعث 
آلودگی هوا می شوند ممنوع می شوند. در شرایطی که 
نشان  ما  به  را  خود  تأثیرات  هرروزه  زمین  گرمایش 
می دهد و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بدتر و بدتر 
به زمین فرصت  فرارسیدهاست که  می شود وقت آن 
نفس کشیدن بدهیم و از سیاست مداران بخواهیم که 
پیاده روی،  به  را  شهری  مدیریت  و  طراحی  اولویت 

اختصاص  عمومی  حمل ونقل  و  دوچرخه سواری 
مراسم  محیط زیست  فعاالن  که  بااین وجود  می دهند. 
مرتبط با این روز را هرساله در سرتاسر جهان برگزار 
شدت های  با  مختلف  کشورهای  مردم  می کنند. 
به  را  روز  این  خودرو  از  نکردن  استفاده  با  مختلف 

نیکی بر پا می کنند. 
بزرگداشت  و  گذاشته  فراتر  را  پا  دولت ها  برخی 
کرده اند.  تبدیل  قانون  از  بخشی  به  را  روز  این 
به عنوان مثال کشور بولیوی که در دهه گذشته شاهد 
آلودگی  درنتیجه  و  ماشین ها  تعداد  چشمگیر  رشد 
به  روز  یک  کردن  اضافه  با  است  بوده  شهری  هوای 
کرد  اعالم  ممنوع  را  اتومبیل ها  مرور  و  عبور  تقویم، 
نام  دوچرخه سواران  و  پیاده  عابرین  روز  که  روز  این 
این  تقویم  به  رسمی  شکل  به   ۲۰۱۱ سال  از  دارد 
کشور  پایتخت  بوگوتا  شهر  است.  شده  اضافه  کشور 
بدون  برنامه ریز  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  کلمبیا 
برنامه  این  می گذارند.  اجرا  به  جهان  در  را  خودرو 
دریکی از روزهای کاری هفته و در تمامی شهر به طور 

و  اندونزی  پایتخت  جاکارتا  در  می شود.  اجرا  کامل 
یکی از شلوغ ترین شهرهای جهان نیز از سال ۲۰۰۷ 
اجرا  اصلی شهر  از خیابان های  تعدادی  این طرح در 
می شود و از ورود خودروها به این خیابان ها جلوگیری 
چنین  اجرا  در  بلژیک  و  هلند  کشورهای  می شود. 
برنامه ای پیشرو بودند؛ اما بعد کم کم با پررنگ شدن 
آلودگی  نگرانی های  ابراز  و  برنامه  این  مثبت  تأثیرات 
محیط زیست در همه دنیا این برنامه به جریان جهانی 
ثبت  خودرو  بدون  جهانی  روز  نام  به  و  شد  تبدیل 
و سازمان های  انجمن ها  نیز هرچند  ایران  در  گردید. 
ولی  کارکرده اند  این  برای  بسیاری  تالش  مردم نهاد 
هنوز موفقیت چندانی برای برگزاری چنین روزی در 
و  سازی  بافرهنگ  لذا  است.  نشده  محقق  کاری  ایام 
هم  ما  رسانه ای  تبلیغات  البته  و  زیرساخت ها  تأمین 
باید به زمره کشورهایی بپیوندیم که یک روز از سال 

را به این مسئله اختصاص می دهند.
نویسنده: دکتر داریوش خدری،
 دکترای محیط زبست

آیت اهلل طالقانی
 

- والدت: سید محمود طالقانی روز شنبه چهارم ربیع االول ۱3۲9 ق 
به دنیا آمد.

وارد مکتب خانه  پنج سالگی  در  آغاز تحصیل: سید محمود طالقانی،   -
زادگاه خود شد و آن جا دروس مکتبی را گذراند. او در هفت سالگی برای 
ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد و با پوشیدن لباس روحانیت، به مدرسه 
مال رضا در میدان امین السلطان رفت و دروس مقدماتی صرف و نحو را در 
این مدرسه گذراند. سید محمود سپس در ده سالگی، برای ادامه تحصیل 
در علوم حوزوی وارد شهر قم شد و به سرعت دروس حوزوی را گذراند که 

شگفتی همگان را در پی داشت.
ایشان تحصیل خود را تا حدود سال ۱3۱۱ ش در قم ادامه داد. در همین 
روزها، با فوت پدرش، عازم نجف اشرف شد و از دروس خارج بزرگان حوزه 
استفاده کرد و از آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. او 
پس از مدتی به ایران بازگشت و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت. 
علمیه  عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه  اهلل حاج شیخ  آیت  از  نیز  قم  در 
قم، اجازه اجتهاد گرفت. ایشان همچنین از آیت اهلل مرعشی نجفی و شیخ 

عباس قمی اجازه نقل حدیث بدست آورد.
پایان  از  پس  طالقانی  اهلل  آیت  طالقانی:  اهلل  آیت  تبلیغی  فعالیتهای   -
یافتن تحصیالتش، به تهران بازگشت و ازدواج کرد. وی از همان آغاز ورود 
مرحوم  موجب جذب جوانان شد.  و سخنرانی،  مقاله  نوشتن  با  تهران،  به 
طالقانی علت آمدنش را به تهران چنین بیان می کند: »پس از درگذشت 
مرحوم پدرم، به اصرار دوستان و آشنایان به تهران برگشتم، چون احساس 
کردم جوانان از نظر عقاید و ایمان در معرض خطر قرار گرفته اند. پس به 
پیروی از روش مرحوم پدرم، جلساتی را برای عده ای از جوانان و دانشجویان 
در زمینه اصول عقاید و تفسیر قرآن تشکیل دادم«. در همین راستا، ایشان 
و سلسله  تأسیس کرد  و سنت  قرآن  معارف  نشر  برای  را  اسالم«  »کانون 
نام  به  مجله ای  همچنین،  و  داد  ترتیب  مردم  ارشاد  برای  سخنرانی هایی 

دانش آموز از طرف این کانون منتشر گردید.
- نقش آیت اهلل طالقانی در نهضت ملی ایران: پس از شهریور ۱3۲۰ که 
به رانده شدن رضاخان از کشور و بازشدن فضای سیاسی نسبی انجامید، 
برخی از رهبران سیاسی ایران به باز پس گیری حقوق از دست رفته ملت 
ایران همت گماشتند. از جمله، دکتر مصدق و یارانش در مجلس شورای 
ملی، شعار ملی کردن صنعت نفت را سر دادند. این شعار که از سوی ملت 
ایران و به ویژه آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی تأیید می شد، با پایمردی 

و همکاری ایشان مورد تأیید رهبران مذهبی نیز قرار گرفت. در این راستا، 
خود  شرعی  تکلیف  را  استبداد  و  استعمار  با  مبارزه  که  طالقانی  اهلل  آیت 

می دانست، با شور و ایمانی عمیق به این نهضت پیوست.
- جلسات تفسیر: آیت اهلل طالقانی زمانی که در تهران مسکن گزید، ابتدا 
در مسجد ملک، واقع در دروازه قزوین و بعد از آن برای مدتی در مسجد 
منشورالسلطان واقع در خیابان سپه غربی، نماز جماعت می خواند و تفسیر 
قرآن می گفت. بیشتر افراد پای منبر او، جوانان و دانشجویان و قشرهای 
تحصیل کرده بودند و این مسجد کوچک، گنجایش این همه جمعیت را 
نداشت. به همین دلیل، ایشان به مسجد هدایت در خیابان استانبول سابق 
رفت. این مسجد، مرکز پیوند دین، دانش و سیاست بود و در آن، جو خفقان 
و حاکمیت استبداد، میعادگاه مبارزان و مجاهدان راه حق و آزادی بود و 
دکتر  شهید  می رفت.  بشمار  آن  الگوی  و  مبارزه ها  این  پرچمدار  طالقانی 
مصطفی چمران، مشاهدات خود را از مسجد هدایت این گونه توصیف می 
کند: »به راستی که آن اجتماع با هدفی متعالی تشکیل می شد و در توفان 
حوادث سیاسی آن روزگار، به مانند کشتی نجات بود که ما را از خطرات 

انحراف به گرداب های چپ و راست حفظ می کرد«.
به  را  فکری اش  گاه خط  هیچ  طالقانی  اهلل  آیت  اسالمی:  جهان بینی   -
زمان و مکان خاصی محدود نکرد، بلکه با آزاداندیشی و جهان بینی اسالمی 

او  کرد.  بسیار  سعی  اسالمی  مذاهب  و  ملل  همبستگی  برای  داشت،  که 
نمایندگی  به  و  داشت  همکاری  االسالمیه«  المذاهب  بین  »دارالتقریب  با 
مرجع عالی قدر تشیع، حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی، برای رساندن 
کنگره  در  علما  از  جمعی  همراه  شلتوت«،  محمود  »شیخ  به  ایشان  پیام 
اسالمی دارالتقریب قاهره شرکت جست. همچنین کتاب تحلیلی و پرارزش 
را  برادران اهل سنت  از  السالم، نوشته یکی  ابی طالب علیه  امام علی بن 
ترجمه کرد تا در پرتو وجود تابناک حضرت علی علیه السالم در راه تقریب 
گام برداشته باشد. همچنین ایشان در بهار سال ۱33۱، در کنگره جهانی 
»شعوب المسلمین« کراچی پاکستان شرکت کرد و سخنرانی بسیار مهیجی 
درباره مسائل جهان اسالم و راز عقب ماندگی مسلمانان ایراد کرد که بسیار 

مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
- آیت اهلل طالقانی و کمک به فلسطین: آیت اهلل طالقانی، از نخستین 
با صراحت و قدرت هر چه تمام، دولت اسرائیل را غاصب  کسانی بود که 
و  اسرائیل  با  مبارزه  به  را  ایران  ملت  ویژه  به  جهان،  مسلمانان  و  دانست 
طالقانی  مرحوم  فراخواند.  فلسطینی ها  رفته  دست  از  حقوق  برگرداندن 
اسالمی،  گروه های  دیگر  و  کاشانی  اهلل  آیت  همراهی  به   ،۱3۲۷ سال  در 
نخستین همایش بر ضداسرائیل را برپا کردند. بعد از آن، او در سال ۱3۲8 
به فلسطین رفت و از نزدیک با رنج های مردم فلسطین و آوارگی ایشان آشنا 
شد. در همین راستا بود که در عید فطر سال ۱348، در خطبه نماز عید 
فطر به مسئله فلسطین پرداخت و ضمن آگاه ساختن مردم از ستم رفته بر 
مردم فلسطین و یادآوری مسئولیت آنان در این مبارزه، از ایشان خواست 
او خود  فلسطینی هدیه کنند.  مبارزان  به  برای کمک  را  فطریه های خود 

اولین نفر بود که دست در جیب کرد و فطریه اش را کنار محراب گذاشت.
- مبارزات: آیت اهلل طالقانی به بهانه مخالفت با رفراندوم »انقالب سفید« 
شاه در ششم بهمن ۱34۱، دستگیر و به مدت چهار ماه و هشت روز در 
زندان قزل قلعه زندانی شد. پس از آزادی، ایشان همواره به مبارزه های خود 
بر ضد رژیم ستم شاهی ادامه داد تا این که بعد از قیام ۱5 خرداد ۱34۲، 
اعالمیه ای با عنوان »دیکتاتور خون می ریزد« منتشر شد که رژیم، آیت اهلل 
طالقانی را مسئول نشر آن دانست. به همین دلیل، ایشان را در ۲۲ خرداد 
۱34۲ دستگیر و در دادگاهی فرمایشی، به ده سال زندان محکوم کردند؛ 
البته رژیم شاه مجبور شد ایشان را در آبان ۱346 آزاد کند. مرحوم طالقانی 
خانه  در  ماه  یک  مدت  به  سال ۱35۰  در  مبارزه ها،  دادن  ادامه  دلیل  به 
زندانی و سپس به زابل و بعد به بافت کرمان تبعید شد و در خرداد ۱35۲ 
به تهران بازگشت. در پاییز ۱354، ایشان دوباره دستگیر و روانه زندان شد 
تا این که در شامگاه هشتم آبان ۱35۷ با آغاز خروش مردم و قیام اسالمی، 

از زندان آزاد گردید.
همراه با انقالب اسالمی ایران: آیت اهلل طالقانی، در چهاردهم آذر ۱35۷ 
با انتشار اعالمیه ای، با ابراز ناراحتی از کشتار مردم به دست رژیم شاه در 
ماه محرم، از مردم خواست در راهپیمایی روز تاسوعا و عاشورا شرکت کنند. 

رژیم شاه فشار زیادی برایشان وارد کرد که آن پیام را پس گیرد، ولی ایشان 
نپذیرفت و خود شخصاً با شرکت در این راهپیمایی پرشور، حرکت انقالبی 
مردم ایران را جهت بخشید و آن را به رفراندومی بزرگ بر ضد حکومت شاه 

و به روزی سرنوشت ساز در پیروزی انقالب اسالمی تبدیل کرد.
با پیروزی انقالب اسالمی، نقش آیت اهلل طالقانی همانند پیش از انقالب، 
چشم گیر به نظر می رسید و از ایشان با عنوان یاور و یار وفادار امام خمینی 
رحمه اهلل یاد می شد. پس از پیروزی انقالب، ایشان بارها به رهبری امام 

خمینی رحمة اهلل تصریح و آن را تأیید کرده بود.
- نقش آیت اهلل طالقانی در برپایی نماز جمعه: آیت اهلل طالقانی، پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، در برپایی نماز جمعه نقش مهمی را ایفا کرد و 
پس از طرح مسئله با امام خمینی رحمة اهلل با موافقت ایشان روبرو شد و 
به امامت نماز جمعه تهران منصوب گردید. آیت اهلل طالقانی مکان برگزاری 
نماز جمعه را دانشگاه تهران انتخاب کرد تا از این رهگذر، نمازگزاران را به 
بیاورد و دینداری و روشن  دانشگاه بکشاند و دانشگاهیان را به صف نماز 
اقامه کرد که  تهران  در  نماز جمعه  ایشان شش  بیامیزد.  به هم  را  فکری 
نخستین آن پنجم مرداد ۱358 و آخرین آن شانزدهم شهریور ۱358 بود. 
شورای  در  عضویت  به  می توان  طالقانی،  اهلل  آیت  مسئولیت های  دیگر  از 
انقالب و مجلس خبرگان قانون اساسی اشاره کرد که به نمایندگی از مردم 

تهران در آن شرکت می کرد.
کتاب  طالقانی،  اهلل  آیت  اثر  و مشهورترین  مهمترین  قرآن:  از  پرتویی   -
طالقانی  اهلل  آیت  رسید.  به چاپ  که در شش جلد  اوست  قرآن  از  پرتویی 
پرتویی از قرآن را با پشت گرمی یک کتابخانه و در محیطی آرام ننوشت، بلکه 
آن را در زندان قصر و اوین یا در تبعیدگاه و خانه ای نوشت که هر روز احتمال 
می رفت به آن حمله کنند. البته به گفته اهل فن، از بسیاری از تفسیرهای 
طراز اول قرآن، خواندنی تر، دلنشین تر، ذوق انگیزتر و غفلت زداتر است. عنوان 

پرتویی از قرآن، ابتکاری، فروتنانه و بدون ادعای تفسیرپردازی است.
طالقانی کتابش را تفسیر ننامید و خود را مفسر نخواند، بلکه تنها پرتویی 
از قرآن شمرد و درباره آن نوشت: »آن چه پیرامون آیات و از نظر هدایت 
قرآن نگارش می یابد، عنوان تفسیر ندارد و به حساب، مقصود نهایی قرآن 

نیست. از این رو، عنوان پرتویی از قرآن را برای آن مناسب تر یافتم«.
- وفات: آیت اهلل طالقانی در شامگاه ۱8 شهریور ۱358 با سفیر شوروی 
ایران مالقات داشت. این مالقات که در خانه ایشان بود تا ساعت ۲4  در 
طول کشید. پس از آن، شام را صرف کرد و به بستر رفت. اندکی بعد از 
داروی خانگی  با  که  کرد  درد  اظهار  قفسه سینه  ناحیه  از  و  برخاست  جا 
بیمار  بستر  بر  رفتند. پزشک هنگامی  به سراغ پزشک  آرام گرفت. سپس 
ایشان،  بود. پیکر پاک  به دیدار معشوق پر کشیده  حاضر شد که روحش 
فردای آن روز، ۲۰ شهریور ۱358 بنابر وصیتش، میان شهدای بهشت زهرا 
علیهاالسالم به خاک سپرده شد. در پی آن، دولت یک روز را تعطیل و سه 

روز عزای عمومی اعالم کرد.
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فاصله ناجی ایران تا خائن به ملت و آزادی تنها ۷سال بود. احمد قوام که 
در چهارمین دوره نخست وزیری اش توانسته بود در یک شطرنج سیاسی با 
استالین به برتری برسد و آذربایجان را از زیر سلطه تجزیه طلبان نجات دهد 
در روز ۲5تیر ۱33۱تصمیمی گرفت که برای همیشه به عمر سیاسی اش 

پایان دهد؛آن هم با بدنامی. 
بین المللی  نهادهای  در  محمد مصدق  ملی  موفقیت های  از سلسله  بعد 
برای اعمال حاکمیت ایران بر نفت، او در ترمیم کابینه از شاه درخواست 
کرد که وزارت جنگ را برعهده گیرد. دلیل این مسئله دخالت بسیار زیاد 
انتخابات دوره هفدهم مجلس  نظامیان طرفدار دربار و مخالف مصدق در 
شورای ملی بود. شاه با این امر مخالفت و محمد مصدق هم استعفا کرد. 
شاه از فرصت استفاده کرد و برای اینکه به گمان خود از شر مصدق رهایی 
به  شرایط خاصی  در  مجلس  نمایندگان  کرد.  موافقت  او  استعفای  با  یابد 
سر می بردند و به همین دلیل احمد قوام را که چند روز پیش از اروپا به 
قبول  زود  خیلی  شاه  برگزیدند.  مصدق  جانشین  به عنوان  بود  آمده  ایران 
کرد و فرمان به نام قوام نوشت. جالب اینجاست که قوام و شاه کدورت و 
دعوایی بزرگ در چند سال اخیر با یکدیگر داشتند به صورتی که قوام بعد 
از ماجراهای  رای اعتماد ندادن توسط مجلس در سال ۱3۲6به حالت قهر 
از کشور به اروپا رفته و نامه نگاری های تندی علیه شاه انجام داده بود. شاه 
نیز در مقابل لقب حضرت اشرف را از او گرفت. او در چندین نوبت به جرم 
به جایی  راه  البته  بود که  نیز محاکمه شده  از مسئولیت  ارتشا و استفاده 
نبرده بود. در چنین شرایط ملتهبی که میان شاه و قوام میانه ای نبود او در 
میانه دعوای مصدق و شاه بر سر وزارت جنگ قرار گرفت و نخست وزیر شد. 
قوام با سخنرانی بسیار تندی آمد که سرفصل آن این جمله بود: »کشتی بان 

را سیاست دگر آمد...« 
قوام در روز اول نخست وزیری خواستار انحالل مجلس و اختیارات ویژه 
شرایط  گمارد.  تهران  در  دولتی  مهم  اماکن  در  را  نظامی  نیروهای  و  شد 
بود، فضای کشور به شدت ملتهب شد، به صورتی  به صورت خاصی درآمده 

با قوام و حمایت  از شهرستان به تهران در مخالفت  از تلگراف  که موجی 
از دکتر محمد مصدق ارسال می شد. تاسیسات نفتی جنوب اعتصاب کرد 
و کشور در آستانه یک تظاهرات بزرگ قرار داشت. محمد مصدق به ملک 
خود در حومه تهران در احمد آباد رفت و قوام در خانه اش مستقر شد. در 
چنین شرایطی یکباره آیت اهلل کاشانی به عنوان رهبری مذهبی - سیاسی 
که از نفوذ زیادی در میان بازار و برخی از گروه های سیاسی برخوردار بود به 
مخالفت با قوام پرداخت و اعالم کرد که اگر مصدق به منصب نخست وزیری 
برنگردد او اعالم جهاد می کند. گفته می شود که تالش هایی برای مذاکره با 
کاشانی برای سکوت از سوی نیروهای سیاسی نزدیک به دربار صورت گرفته 
که با اصرار کاشانی بر مواضع خود به جایی نرسید. آیت اهلل  کاشانی بعد از 
این ماجرا اعالمیه ای صادر کرد که بوی جهاد می داد و به شدت علیه قوام و 
سیاست های او تاخت. در همه ایران بازار و دکان ها تعطیل شد. در ۲9تیر 
تظاهراتی بزرگ در اصفهان برگزار شده و سرویس های خدماتی عمومی نیز 
در اعتصاب به سر می بردند. کانون اصلی درگیری در بهارستان و مجلس 
در  قوام  خانه  به سمت  و  رسید  اوج  به  اکباتان  خیابان  در  تظاهرات  بود. 
نام  تیر  بعدها سی  و  بود  قوام السلطنه  به  خیابانی که در آن زمان موسوم 
گرفت امتداد  داشت. ارتش دست به کار شد و به سوی تظاهرات کنندگان 
شلیک کرد و گفته می شود بین 3۰تا 6۰نفر کشته شدند. قوام در این روز 
در باغ سفارت آلمان پنهان شد و بعدها دوباره از ایران فرار کرد و بعد از 
را  مصدق  و  عزل  را  او  که  کرد  اعالم  مجلس  بازگشت.  ۲8مرداد  کودتای 
دوباره به نخست وزیری انتخاب کرده است. در غروب 3۰تیر با پراکنده شدن 

ارتش و شهربانی که به پادگان ها برگشتند، تقریبا مردم و برخی از اعضای 
گروه های سیاسی شهر را اداره می کردند.

3۰تیر بعدها به عنوان روز قیام ملی نام گرفت. مصدق وصیت کرده بود 
که بعد از مرگ در مزار شهدای سی تیر در ابن بابویه دفن شود که البته 

این اتفاق رخ نداد.
قوام فرار کرد، مصدق اشک ریخت

بررسی روزنامه های موافق و مخالف در قیام 3۰تیر ۱33۱
روزنامه های دهه۲۰و ۲ سال اول دهه3۰ شمسی تا کودتای ۲8مرداد، در 
شرایط جنگی به سر می بردند. بارها توقیف و دوباره انتشار می یافتند. بسیار 
بی پروا بودند و شاید در تاریخ سیاسی ایران یک بار در عصر مشروطیت و 
و  متفقین  توسط  ایران  اشغال  دوران  در  دوباره  و  استبداد صغیر  از  پیش 
خروج رضاشاه از ایران تا کودتا چنین مسئله ای تکرار شده است. تعدد و 
تکثر رسانه ها بسیار زیاد بود و البته تیراژ برخی از این روزنامه ها به 3۰هزار 
نسخه نیز می رسید که در نوع خودش در آن زمان رقم بسیار قابل توجهی 

است. 
در بزنگاه استعفای مصدق و برآمدن دوباره احمد قوام در سیاست ایران 
تا قیام 3۰تیر ۱33۱روزنامه ها در فضای بسیار آشفته و پرهیجان آن روزها 
خطاب و عتاب بسیاری داشتند به صورتی که گاهی وقتی ها تهدید به قتل و 
ترور می کردند. یکی از این روزنامه ها که بسیار مورد توجه بود و البته بسیار 
داغ و تند می نوشت، روزنامه »شورش« به مدیریت کریم پورشیرازی بود؛ 
روزنامه ای که یک شعار داشت»من مردم ایران را به شورش دعوت می کنم«. 
روز ۲5تیر که مصدق به دلیل اختالف با شاه بر سر وزارت جنگ استعفا کرد 
و قوام مأمور تعیین کابینه شد، شورش با تیتری بزرگ و قرمز نوشت:»اموال 
باید  خود  قانونی  اختیارات  از  دولت  شود.  مصادره  باید  سلطنتی  خانواده 
حداکثر استفاده را بکند«. البته پورشیرازی به صورت امری این ماجرا را با 
عنوان »پیشنهاد شاه« درج کرده بود که در واقع پیشنهاد خودش بود و 
طعنه ای به شاه جوان. در تیتری دیگر هم عنوان شد که »قوام جنایتکار 
نام  باید محاکمه شود...«. روزنامه مخالف مصدق و موافق دربار و قوام به 
»جهاد شرق« به صاحب امتیازی ابراهیم رسولی گویی در پاسخ به شورش 
اراده شاه می تواند مملکت  و  ملت  نیروی  بود:»فقط  نوشته  بزرگی  تیتر  با 
از شاه و  از خطر اضمحالل نجات دهد و بس«. روزنامه کامال در دفاع  را 
فرامین جدید او صفحه اول را بسته بود و متن حکم شاه برای نخست وزیری 
قوام و نطق نخست وزیر را نیز درج کرده بود. تاریخ انتشار روزنامه یک روز 
قبل از 3۰تیر است. روزنامه جهاد شرق، یکی از شعار های دهه بعدی رژیم 
پهلوی یعنی »خدا- شاه - میهن« را به عنوان کلیشه انتخاب کرد که نشان 

روزنامه  می دهد  رخ  3۰تیر  قیام  وقتی  اما  دارد.  آن  سیاسی  خاستگاه  از 
»شاهد ایران« به مدیریت محمد کاظم غنی زاده در تیتری بزرگ می نویسد 
که قوام نیز باید به سرنوشت رزم آرا دچار شود. معنی این تیتر، دعوت به 
از قیام 3۰تیر،قوام استعفا می دهد و  البته بعد  کشتن نخست وزیر بود که 
را  ایران شماره ای فوق العاده  به نظر می رسد که نشریه شاهد  فرار می کند. 
منتشر کرده چه آنکه در کلیشه ای اعالم می کند که اخبار را تا ساعت 6بعد 
ازظهر روز 3۰تیر بازتاب داده است. روزنامه »باختر امروز« اما به عنوان یکی 
از مهم ترین روزنامه های حامی نخست وزیر محمد مصدق به مدیریت حسین 
فاطمی از نزدیکان او در فردای 3۰تیر گزارش کاملی همراه با عکس از وقایع 
قیام منتشر می کند. باختر امروز به نقل از آیت اهلل کاشانی نوشت که قوام 
برخالف قانون اساسی نخست وزیر شده و فرمان شاه اشتباه کاری بوده است. 
همچنین شرح کاملی از درگیری و تظاهرات همراه با تصاویری از مجروحان 
و شهدای قیام 3۰تیر نیز در این روزنامه درج شده است. در یکی از تیترهای 

باختر امروز آمده است که مصدق در عزای شهدای آزادی اشک ریخت. 

 



م.حسین پور حمول
نقش شعر در بین مردم بختیاری:

کهن  همواره  که  است؛  مبرهن  جهانیان  تمام  بر 
دیار ایران زمین و ساکنین آن با شعر و ادب و فرهنگ 
همراه و همزاد بوده و می باشند؛ و در طول تاریخ و 
اَدوار دیریِن ایران زمین، مردم این مرزوبوم همواره با 
شعر و ادب همدم و مونس بوده اند و مرد و زن و صغیر 
و کبیر و بُرنا و پیر و عالم و عامی، جان و دل خود را 
با شعر و ادب پارسی، صفا و جال می بخشیدند و شعر 

درواقع در متن زندگی مردم بوده است...
سرزمین  ایران زمین  که  است  منظور  همین  به 
ملل  میان  از  و  است  بزرگ  و  نامدار  ُشَعراء  خیزِش 
مختلف جهان، کمتر ملتی را می توان یافت که دارای 
باشد...  بوده  ادب  و  شعر  در  رفیعی  جایگاه  چنین 
شاعرانی چون فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی، 
یکه تازان عرصه ی شعر و ادب این کهن دیار و نام آور 

در جهان می باشند.
و  شعر  بزرگان  از  پیروی  با  و  منظور  همین  به 
فراخور  به  مختلف  اقوام  بین  در  ایران زمین  ادب 

جاری  و  ساری  ادب  و  شعر  فرزانگان،  و  ادیبان 
جایگاه  به  بنا  بختیاری  قوم  صدالبته  و  گردیده؛ 
ادب  و  شعر  زمینه  در  فرهیخته  افراد  و  فرهنگی 
می باشد.  برخوردار  ارزشمندی  و  واال  جایگاه  از 
داراب  مانند:  بزرگی  شاعران  باوجود  بختیاری  قوم 
ایرج  بختیاری،  اوژن  ابوالفتح  بختیاری،  افسر 
خسروی،  قائد  عبدالعلی  بختیاری،  پژمان  بیدل، 
عکاشه،  اسکندرخان  ایلخانی،  خان  حسینقلی 
مال  بختیاری،  ضرغام  مشفق  قائم مقامی،  عالمتاج 
و صداها  دانشور  ابوالفتح  میرزا  بختیاری،  ذوالفعلی 
قوم  شعر  قلّه  بلندای  بر  و  آمدند  دیگر  بنام  شاعر 

خود تکیه زدند.
به گونه ای  بختیاری  قوم  در  شعر  جایگاه  و  نقش 
با  انسان  مرگ،  زمان  تا  تولد  بدو  از  که  می باشد؛ 
مانند  اشعاری  می گردد.   عجین  شاعری  و  شعر 
در  عزا  گاه  به  های  گوگریوه  تا  تهده  درون  الالیی 
عالی ترین  است.  جاری  و  ساری  بختیاری  زندگی 
در  شعر  ارزشمند  مضامین  و  معانی  لطیف ترین  و 
فراگیری درس مکتبخانه های  تا  بازی های کودکانه. 

از  تماماً  درسی  متون  می بود.  شعر  زبان  به  قدیم 
فلک  و  سعدی  گلستان  و  نظامی  و  فردوسی  اشعار 
با اشعاری  نیز  زبان  الفبای  ناز می بود حتی آموزش 
داده  آموزش  مکتبخانه  بچه های  به  آهنگین  و  زیبا 
اشعار  نقش  عروسی  جشن ها  در  ایضاً  و  می شد؛ 
و  سبک  به  حماسی  اشعار  جنگ ها  در  و  دووااللی 
جنگ ها  تاریخ  وقایع  ثبت  حتی  و  شاهنامه  سیاق 
به  ثبت  و کم سواد جهت  بیسواد  افراد  بدلیل وجود 
امروز در  و  بوده؛  امکان پذیر  راه شعر  از  تنها  سینه، 
مورد وقایع جنگی به قدمت سیصد و چهارصد سال 
و  عام  مردم  ضمیر  و  ذهن  در  هنوز  شعر  مدد  به 
بود.  باقی مانده  سینه به سینه  طریق  از  ایل  بی سواد 
ضبط  و  ثبت  ها  جوانتر  همت  به  که  امروز  به  تا 
گردیده است. در قوم بختیاری حتی برای شکار نیز 
اشعاری دارند که معروف به صیادی خوانی می باشد؛ 
و نیز اشعار بسیار عمیق که در فصل درو و برداشت 
خرمن کوبی  هنگام  و  برزگری  اشعار  بنام  محصول 
و  مفاهیمی عمیق  دارای  اشعاری مهیج هوله که  با 

قابل تعمق می باشد به کار می بردند.

قوم  در  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  امروز 
بختیاری مردان کهن سالی هستند؛ که باوجود سواد 
بالغت  و  کالم  فصاحت  و  شعر  زبان  مدد  به  اندک 
و  حیران  را  فنی  اهل  هر  مجلس آرایی هایشان  بیان 
فرهنگ  در  شعر  نقش  می نماید.  انگشت به دهان 
بختیاری آنچنان عمیق می باشد؛ که حتی زنان قوم 
در انجام وظایف خانوادگی به فراخور موقعیت اشعاری 
و  پشم  رشتن  و  دوغ  زدن  و  احشام  دوشیدن  برای 

هنگام جمع آوری هیزم. بر زبان جاری می سازند.

 زبان شعر در قوم بختیاری، همراه همیشه مردمان 
ایل می باشد. به گونه ای که مادران ایل به فراخور سن 
و داغی که از غم عزیزانی که در طول عمر پرفراز و 
نشیب خود دیده اند مدام و در هر موقعیتی بر زیر لب 

زمزمه می نمایند.
در قوم بختیاری در زمان قحطی و خشکسالی و 
اشعاری  با  کوسه  هله  هل  بنام  مراسمی  با  استسقاء 
از خشکسالی  رهایی  و  باران  طلب  درگاه خداوند  از 

می نمایند.

نقش شعر و نقش شاعران قوم بختیاری در ارتقاء 
فرهنگ و اخالق مردم نقش بسزایی بوده و می باشد. 
شاعران با سرودن اشعار گوناگون درباره ی موضوعات 
و  رسوم  و  آداب  حفظ  جهت  در  مردم،  به  مختلف 

میراث فرهنگی نقش آفرینی نموده اند و می نمایند.
به جرات می توانم بگویم. شما در سراسر این کهن 
را  ملتی  جهان  پارسی زبانان  تمامی  بین  در  و  دیار 
به اندازه قوم بختیاری شیفته ی  بیابید که  نمی توانید 

شعر خصوصاً اشعار شاهنامه فردوسی باشد.
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به مناسبت ۲۷ شهریور سالروز 
گرامیداشت شعر و ادب

معّرفی فرهنگ لغت دزفولی از جناب 
آقای عظیم محمودزاده پژوهشگر و نویسندۀ 

دزفولی
دومین کتاب از سری کتاب های پنج جلدی دربارۀ 
فولکلورشناسی محلی دزفول است که در ۱۱۰ صفحه 
افهام چاپ کرده  با ۱۵۲۰ واژه در سال ۱۳۸۴ نشر 

است.
ابتدای مقّدمه کتاب نوشته است. دکتر  مؤلف در 
فارسی  ادبیات  رشتۀ  در  دانشگاه  استاد  وحیدیان 

دربارۀ زیبایی گویش دزفولی می گوید: »من وقتی به 
و  اعصار  در  انگار  فرا می دهم،  دزفولی گوش  گویش 
فرد در دوره  به سخنان یک  دارم  و  قرون گذشته ام 

ساسانی گوش می دهم«.
مؤلف انگیزه اش را از نوشتن فرهنگ لغت این گونه 
بیان می کند: »حقیر دیدم هم نیاز هست و هم کسی 
به  شروع  باالخره  است.  نکرده  اقدام  دراین خصوص 
نوشتن کردم. اگرچه بسیار ناقص و اندک و مختصر 
است؛ اما کمبود چنین کتابی کاماًل احساس می شد.« 
گردآوری  به  تنها  کتاب  این  در  مؤلف  گفتۀ  بنابه 
است.  پرداخته  دزفول  به  منحصر  و  خاص  لغت های 
منجا،  واژه هایی، چون خسفس، چیچال،  مثال  برای 
منات، اسقال، بارنه، آفسونیدن خاص دزفول هستند 
و در گویش ها و زبان های دیگر این واژه ها را نمی توان 
یافت و یا بسیار نادرند. واژه ها فقط اعراب گذاری شده 

و از انجام فونتیک به دالیلی صرف نظر شده است. 
کتاب  مقّدمه   در  سنگری  محّمدرضا  دکتر 
نوشته اند: »زبان فارسی امروز که دنبالۀ فارسی میانه 
)پهلـوي( و فارسـی باسـتان است، گویش هاي الري، 
پاپون،  دزفـولی،  شوشتري،  بختیاري،  لري،  بندري، 
ایرانی  زبان هاي  غربی  دستۀ  از  بشگردي  و  ماسرم 
هستند. گویش دزفول، سرشار از واژگان کهن فارسی، 

ـ  جغرافیایی  دلیل  به  کـه  است  پهلوي  و  اوستایی 
از  ـ  بختیاري  و  لرستان  ناحیۀ  دو  میان  قرارگرفتن 
این گویش ها متأثّر شده است. در دادوستد فرهنگی 
و  فرهنـگ  کـه  زبـان  نـه تنهـا  با همسایگان  دزفول 
نیز ردوبدل شده است... هر  عناصر فرهنگی فراوانی 
تالش در ضبط و نگهداري واژگان و لغت های دزفول، 
نـه تنهـا پاسداشـت بخشی از فرهنگ و میراث زبانی 
این سرزمین است که براي بـاروري زبـان فارسی و 
به ویژه معادل سازي هاي فرهنگستان  معادل سازي ـ 
ـــــــــــ مؤثر و کارآمد خواهد  زبان و ادب فارسیـ 

بود.« 
نیاز است مؤلف معنی برخی از واژه ها را مجدداً بازبینی 
کند و معنی دقیق و درست آن ها را بنویسد، برای مثال 
واژه های تمبیله خرما، دینیدن، شرتالبه به  طور کامل 
به معنی بی حال و تنبل  معنی نشده اند. واژۀ »لشت« 

اشتباهی در زیر حرف )پ( درج شده است.

برگرفته از: کتاب شناسی فرهنگ نامه های 
خوزی

پژوهشی از: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، فریده 
آرامیده 
۲۱شهریور۱۳۹۹

علی اصغر دادبه استاد دانشگاه و پژوهشگر تراز اول حوزه ادبیات، یادداشتی 
در سوگ درگذشت اسماعیل سعادت نوشته است.

»رفتّی و همچنان به خیال من اندری
گویی که در برابر چشمم مصّوری«

خبری  درگذشت؛  ۹۵سالگی  در  سعادت  اسماعیل  استاد  بود:  این  خبر 
تکان دهنده برای اهل فرهنگ، همراه با »احساس ازدست دادگی« که اگر به جای 
»۹۵سالگی« اعالم می شد در »۹۵۰ سالگی« باز هم تکان دهنده بود، همراه با 

»احساس ازدست دادگی«.
حالی که در ضمیر من آشوب می کند
احساس گریه آور از دست دادگی ست

حدیث  یک  از  پیروی  درگذشتگان  از  بسیاری  در حق  نیکی«  به  »یادکرد 
بالخیر«،  موتاکم  اذکروا  کنید:  یاد  نیکی  به  مردگانتان  »از  حدیث:  این  است؛ 
اما از بعضی و تأکید می کنم از بعضی، از آن  رو به نیکی یاد می شود که خود 
مظهر نیکی در این جهان آکنده از بدی بوده اند و بی گمان استاد سعادت یکی 
از آن ها بود. او یکی از مظاهر نیکی بود و در نتیجه آراسته بود به صفات نیک، 
به »فضایل«. یکی از ضرب المثل هایی که پیوسته بر زبان مردم می رفت، بر زبان 
نسل های پیش تر، و دریغا که در نسل های بعدتر پیوستگی خود را از دست داد، 
این ضرب المثل است: »درختی که باردارد سرش خم است«؛ یعنی آن کس که 
دانش دارد آزاده و فروتن است، بی ادعاست، و استاد سعادت چنین بود؛ بی ادعا 
بود و پیوسته در کارهای فرهنگی می کوشید. در یکی از دیدارها که گهگاه دست 
می داد از او شنیدم که می گفت: »زندگی یعنی کار و کار و کار« و خود، به راستی 

در زندگی چنین بود و این بیت موالنا را پیش چشم داشت که:
دوست دارد دوست این آشفتگی

کوشش بیهوده به از خفتگی
و کوشش های او مستمر و سودمند بود. آثار ارجمند او، از ترجمه های دقیق 
و فصیح و بلیغش تا نوشته هایش و تا ویراستاری هایش، جمله گواهان صادقی 
اثبات این مدعا که استاد سعادت یک عمر در  اثبات این مدعا؛ بر  هستند بر 
کار اعتالی فرهنگ این مرز و بوم به جان کوشید، بی ادعا با عشق و با پشتکاری 
تحسین برانگیز. یکی از آثار به بارآمده از دانایی و دانش و روشمندی و پشتکار او 

»دانشنامۀ زبان و ادب فارسی« است که جایش خالی بود و به وجودش سخت 
نیاز و همت و دانش و پشتکاری می بایست برای ظهور آن چون همت و دانش و 
پشتکار زنده یاد استاد اسماعیل سعادت؛ او که دو زبان خارجی، زبان انگلیسی و 
زبان فرانسوی را خوب می دانست و بر معانی ای که از آن دو زبان ترجمه می کرد 
تسلط داشت؛ از مفاهیم فلسفی تا معانی هنری پرورده شده در رمان. در جنب 
این دانش ها، برخالف بسیاری از زبان دانان، نه فقط با زبان و ادب فارسی بیگانه 

نبود که فارسی دانی بود آگاه و چیره بر دقایق زبان و ادب فارسی.
یکی از ویژگی های شعر »ریختن بحر در کوزه« است. گاه یک بیت، حتی یک 
مصراع دریایی از معنا را که در بر گرفته است، پیش چشم می آورد و احساسی 
را بیان می کند که با نوشته ای مفصل و گزارشی طوالنی هم قابل بیان نیست. 
از جمله به گفتۀ حافظ بیان حال اهل درد است به زبان شعر، »به لفظ اندک 

و معنی بسیار«:
بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار
و گاه »حال اهل درد« به سبب از دست رفتن شخصیت هایی به زبان شعر، 
در بیتی »به لفظ اندک و معنی بسیار« آن سان بیان می شود که چون »محک 
تجربه در میان آید«، یعنی درد تجربه شود، معلوم می شود که بهتر و گویاتر 

از آن ممکن نیست!
شهید  سوگ  در  که  رودکی  معروف  بیت  این  از  گویاتر  و  رساتر  بهتر،  آیا 
را  سعادت  استاد  که  باشد  دردمندانی  زبان حال  می تواند  است  سروده  بلخی 

می شناخته اند و اکنون به سوگ او نشسته اند؟
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش
ما  میان  در  دیگر  او  که  اکنون  و  داریم  سعادت  اسماعیل  چند  ما  راستی 
نیست »جانشین« و »جایگزین« او کیست؟ آیا آن گاه که به معنای جانشینی 
استاد اسماعیل سعادت می اندیشیم  ازدست رفته ای چون  بزرگان  و جایگزینی 

بی اختیار از ذهنمان نمی گذرد و بر زبانمان نمی رود که:
وای بر جنگلی که هر کهنش
شاخه ای تازه درکنار نداشت

از  برادر  دو  معرفی  باب  در  امام  عباس  دکتر 
گفته  به  که  است  مقدس  دفاع  و  انقالب  اول  نسل 
آن همچنان رزمنده و همچنان بسیجی اند. از نسلی 
چه  هر  بی چشمداشت  و  بی ادعا  که  گفته  سخن 

داشتند در طبق اخالص گذاشتند.
این یادداشت را در ادامه می خوانید:

دکتر  نام های  به  است؛  برادر  دو  این  »منظورم 
مهدی قمشی و دکتر رحیم قمشی. مهدی که اکنون 
۶۲ ساله است و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 
جایگاه  ازنظر  و  استرالیا(  )از  دارد  آب  علوم  دکترای 
علمی دانشگاهی استاد تمام )پروفسور( است و استاد 
دکترای  سن  سال  با ۵۶  نیز  رحیم  کشوری.  نمونه 
علوم سیاسی است و در حال حاضر بازنشسته سپاه 
نخست  روزهای  از  چراکه  اسالمی  انقالب  پاسداران 
رزمندگی  سال  از شش  پس  و  بوده  رزمنده  جنگ، 
در عملیات کربالی چهار به اسارت نیروهای متجاوز 
صدامی درآمده؛ چهار سال و اندی اسارت را تحمل 
کرده و جزو آخرین گروه از آزادگانی بوده که به وطن 
بازگشته است. دکتر مهدی قمشی را درمجموع بیش 
از ۳۰ سال است که می شناسم اما دکتر رحیم قمشی 

را متأسفانه تاکنون اصاًل به صورت حضوری ندیده ام.
توضیحات بیشتر را از دکتر مهدی قمشی شروع 
می کنم. درمجموع، بیش از ۳۰ سال است که مهدی 
را دورادور می شناسم و حدود ۱۵ سال است که از 
فواصل نزدیک تر در محیط های آموزشی دانشگاهی، 
دکتر  سیمای  آنچه  سیاسی.  و  فرهنگی  اجتماعی، 
خاصی  برجستگی  از  همگان  نزد  را  قمشی  مهدی 
سالمت  است:  ویژگی هایی  چنین  کرده  برخوردار 
نفس، متانت رفتاری، وارستگی، توان علمی باال، تعهد 
اجتماعی، پایبندی عملی به اصول اعتقادی مذهبی، 
اخالقی و سیاسی، دوری از ریا و ریاکاری )در عین 
برخورداری وافر از پاره ای ملزومات چنین انگیزه های 
ناصوابی(، دفاع جانانه از منافع دانشگاه و دانشگاهیان، 
خوزستان و خوزستانیان و حضور پیگیر در عرصه های 
سخت حیات اجتماعی جامعه ما. دکتر مهدی قمشی 
از خانواده ای متوسط و با اصالت برخاسته، از نوجوانی 
با  داشته،  مذهبی  واالی  ارزش های  گرو  در  دل 
را  خود  توان  تمام  اسالمی  انقالب  بانگ  برخاستن 
وقف آن نموده و در دانشگاه نیز در غربت حرکت های 
اسالمی در سال های ۵۶ تا ۵۹ در کنار گروهی دیگر 
از بچه مسلمان های دوران، سینه خود را سپر دفاع از 

انقالب و نظام برخاسته از انقالب کرده است.
دکتر مهدی قمشی

مهدی قمشی مجاهد دوران پیشافتح والظفر است 
که برای پیشبرد انقالب اسالمی در قبل از پیروزی 
انقالب در راهپیمایی های ضدسلطنتی لگدها خورده و 
سیلی ها تحمل کرده است. در ادامه حضور در دانشگاه 
مرکزی جهاد  اعضای شورای  از  که  دارم  یاد  به  نیز 
دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز بود و از اعاظم 
مدیران آن و درعین حال همواره گامی در دانشگاه و 
گام هایی در میدان نبرد با دشمن متجاوز به سرزمین 
ایران و دیار خوزستان و آنگاه که به کسوت استادی 
درآمد در رشته تخصصی خود نیز به شناخته شدگی 
علمی و حجیت و اعتبار آکادمیک در سطح دانشگاه ها 
نیز هیچ گاه  دوره  این  در  ولی  و هست.  معروف شد 
نگذاشت وجهه دانشگاهی و آکادمیک باعث جریده 
روی سیاسی و عافیت طلبی اش شود. همین دیدگاه 
آرمانی باعث شد تا به دلیل سالمت نفس، ثبات قدم، 
پایداری و پیگیری مطالبات مردم در دوران اصالحات 
از سران خوشنام اصالحات در خوزستان شناخته شود 

و مسؤولیت هایی در این زمینه برعهده گیرد.
مشکالت  و  مسائل  که  نیز  اخیر  سال های  در 

استانی مانند ریزگردها و کمبود آب پیش آمده، دکتر 
مهدی قمشی با پایمردی، پیگیری و عالمانه از منافع 
بی مانند  دفاعی  است؛  کرده  دفاع  خوزستان  استان 
و جانانه. قمشی در مصاحبه ها، در سخنرانی ها، در 
و کشور  استان  در سطح  و جمعی  فردی  مذاکرات 
برای انجام وظیفه خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده 
است. دکتر قمشی همچنان می رزمد و بسیجی است.

 دکتر رحیم قمشی
و اما دکتر رحیم قمشی. آشنایی من با ایشان از 
طریق خواندن نوشته های ایشان در فضای مجازی طی 
یکی دو سال اخیر صورت گرفته است. ایشان نظرات 
عمدتاً انتقادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش را 
در کانال تلگرامی خود با عنوان »دلنوشته ها ـ رحیم 
قمیشی« منتشر می کند؛ کانالی با ۲۴۰۰ عضو ولی 
با بازتاب و بازنشر بسیار گسترده مطالب آن در دیگر 
گروه های تلگرامی و واتساپی. برای این که از دغدغه های 
امروزی این پیشکسوت جبهه و جنگ بیشتر آگاه شوید 

به ۲۰ مورد از عناوین دلنوشته های وی اشاره می کنم:
حسین  امام  صدای   -۲ امروز،  کربالهای   -۱
احمد  شهید  و  خسرو  شهید   -۳ کرونا،  سکوت  در 
)در  ماندگار  جنگ   -۵ بی نشان ها،   -۴ کمونیست، 
چندین بخش پیاپی(، ۶- آیا ترامپ یک دیوانه قمار 
باز است؟، 7- دوستت دارم!، ۸- دوباره جبهه، دوباره 
مهدی، ۹- بهانه هایی برای گریه و خنده، ۱۰- گناه 
داشت اسماعیل! )شهید اسماعیل فرجوانی(، ۱۱- امام 
علی را هم زندان کنید! ۱۲- وفای به عهد را فراموش 
نکنیم، ۱۳- دکتر یعنی شریعتی! ۱۴-مدیریت جهادی 
در جنگ، ۱۵- می خواهیم نفس بکشیم، ۱۶- مرگ های 
خاموش، برای رومینای ۱۳ ساله که طعم نوجوانی را 
نچشید، ۱7- کاش این دیوارها نبودند؛ ۱۸- در رثای 
امام علی )ع(، ۱۹- شکایتم به خدا، ۲۰- ما چه خوبیم!

با  نوعا  قمشی  رحیم  دکتر  دلنوشته های  این 
نوشته  کلمه   ۲۰۰۰ تا   ۱۵۰۰ حدود  از  استفاده 
شده اند و از ابتکارات جالب توجه سبک دلنوشته های 
یک  فایل  دلنوشته  هر  از  پس  بالفاصله  این که  وی 
آهنگ موسیقی از یک خواننده ایرانی قرار داده شده 

است تا شاید خواننده کمی تمدد اعصاب کند.
ویژگی های  یکایک  مستند  تشریح  است  بدیهی 
رحیم  نوشته های  مضمونی(  و  )ساختاری  سبکی 
قمشی در حوصله چنین نوشتاری نیست اما می توان 
دست کم به برخی از این ویژگی ها اشاره کرد. از جمله 
زبان  دلنوشته ها،  بافتار موجز  و  دقیق  ساختارمندی 
تسلط  نابجا،  پیچش های کالمی  از  دور  به  و  شفاف 
بر به کارگیری عناصر بالغی ادبیات داستانی و ادبیات 
از  )استفاده  موردنظر  واکاوی مسائل  در  غیرداستانی 
شعر، سجع، آیات و احادیث مرتبط(، استفاده مناسب و 
متناسب از طنز و تلخند، نقد بی محابای پاره ای باورها و 
رفتارهای پیشین خود، عدم رودربایستی در بروز نوعی 
نگاه دگراندیشانه در تحلیل مسائل مطروحه، ذکر دقیق 
و موشکافانه خاطرات خود از دوران پیش از جنگ، 
جبهه و جنگ، دوران اسارت، استفاده دقیق و ماهرانه 
نکات  اثرگذار  و  عاطفی  تشریح  عالئم سجاوندی،  از 
به وقت ضرورت، بهره گیری ابتکاری از عنصر گرافیک 
مانند عکس شهدای همرزم در البه الی خاطرات و... و 
این همه محاسن در کارنامه قلمی نویسنده ای است که 
از ۱۶ سالگی وارد جبهه و جنگ شده، در همان جبهه 
در ۲۲ سالگی به اسارت درآمده و پس از چهار سال 
تجارب هولناک اسارت آزادشده و به کشور بازگشته 
بی آنکه در رشته ادبیات درس خوانده و یا دوره نگارش 

خالقانه )creative writing( گذرانده باشد.
شمار یادداشت های خواندنی و اثرگذار بسیار زیاد 
دکتر رحیم قمشی )که به گواهی پروفایل کانال تلگرامی 
منتشرشده اند(   ۱۳۹۶  /۲۰۱7 آوریل  سوم  از  وی 
تاکنون سر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد می زند و امیدوارم 
انگیزه ای برای مطالعه دلنوشته های ارزشمند ایشان در 
شما ایجاد کرده باشم؛ رزمنده بسیجی که همچنان 
در وادی ایجاد تغییر و تحول مثبت در زندگی خود و 

هموطنان در تالش و تکاپو است.
در پایان بی مناسبت نمی بینم دست کم متن یکی 
از دلنوشته های این رزمنده و بسیجی پاکباز با عنوان 

»عمو غالمرضا، عمه بگم« را خدمتتان تقدیم کنم:
در  نمی دانم  را.  غالمرضا  عمو  کند  رحمت  خدا 
عمرش یک روز هم روزه گرفت یا نه، ولی می دانم 
و  آرام  آراسته،  همیشه  و  الغراندام  بود.  مرد  خیلی 
متفکر بود و هر وقت صحبت می کرد انگار هزار سال 

حرف  شمرده  و  ادیبانه  بود.  رفته  سخنوری  کالس 
می زد. چین های پیشانی اش همیشه به صورت کشیده 
و صورت تراشیده اش زیبایی خاصی می داد. کارمند 
خارجی های  از  انقالب،  از  قبل  از  بود.  نفت  شرکت 
بوده،  از جوانی همین طور  یا  بود  یاد گرفته  شرکت 
که  بود  همانی  همیشه  می دانم  اما  نمی دانم؛  هنوز 
نبود.  که  چیزی  به  نمی کرد  تظاهر  هیچ وقت  بود. 
هست،  چی  مبل  نمی دانستیم  ما  که  آن وقت هایی 
خانه شان مبله بود. نه که پولدارتر از ما باشند. دوست 
داشت که این طور باشد و بود. اذان که می دادند ما 
سیگارش  غالم  عمو  نماز،  و  وضو  برای  می دویدیم 
به فکر فرو  و  را روشن می کرد و می رفت گوشه ای 
می رفت. همیشه دلم می خواست ازش بپرسم به چه 

فکر می کند اما هیچ وقت نتوانستم.
بگم همسرش خانمی مؤمن  برعکس عمو، عمه 
مثل  را  برادرهایم  و  من  مهربان.  و  خنده رو  بود. 
وقت  هر  همین،  برای  داشت.  دوست  پسرهایش 
دلمان می خواست راهمان را می کشیدیم و می رفتیم 
برایمان  تازه  غذاهای  همیشه  بگم  عمه  خانه شان. 
با  گاهی  کریستال،  لیوان های  توی  شربت  می آورد، 
نی. چه مزه ای می داد! و می نشستیم تا عمو غالمرضا 
قربان  عمه  بگوید.  برایمان  شاهنامه  داستان های  از 
صدقه مان می رفت، عمو برایمان می گفت مرد بودن 

در زندگی چقدر سخت است.
که  انقالب  شدند.  پیر  زود  خیلی  عمه  و  عمو 
شد و بعدازآن هم جنگ و زمانه که خیلی با آن ها 
خانه  از  دور  و  اصفهان  اطراف  رفتند  کرد،  نامردی 
شد  بعداً  و  جنگ زده  اولش  اجدادی شان.  کاشانه  و 
که  زندگی  باهم.  زندگی  برای  خودخواسته.  تبعید 
دوست داشتند. همیشه زندگی شیرین عمه و عمو 
با آن سن و سال برایم عجیب بود. عاشق هم بودند. 
نمی توانستند یک روز بدون هم باشند. همدرد هم 

بودند و همراه هم.
روزی که عمه برایم تعریف کرد مش غالمرضا هر 
روز صبح برای نماز بیدارش می کند از تعجب شاخ 
روز سحری مش  ماه رمضان هر  درآوردم. می گفت 
برای همراهی اش چند  و  بیدارش می کند  غالمرضا 
لقمه هم می خورد بااینکه روزه نمی گیرد. گاهی که 
سحری زودتر بیدار می شود، چای را دم می کند، غذا 
را گرم می کند، سفره می اندازد و صدایش می کند: 

مش بگم! پاشو سحری بخور. پاشو وقتی نمونده.
رادیو را برایم روشن می کند: اللهم انی اسئلک... 
و پشت سر هم می گوید: تنها ۱۰ دقیقه مونده، تنها 

پنج دقیقه مونده.
با اذان سیگارش را روشن می کرد و بعد می خوابید. 
همین شد که وقتی عمه بگم فوت کرد، عمو زیاد 
نماند. کسی نبود تا او صبح ها بیدارش کند برای نماز. 
کسی نبود تا سحری را برایش آماده کند. کسی نبود 
تا او عاشقش باشد. کسی نبود که در طول ۵۰ سال 
زندگی مشترک ازش نپرسد چرا نماز نمی خواند؟ چرا 

روزه نمی گیرد؟ عاشق خوِد خودش باشد.
نمی دانم کی می رسیم به این بزرگی. نه آنکه نماز 
می خواند، نه آنکه روزه می گیرد منتی بر سر دیگران 
داشته باشد. نه آنکه نماز نمی خواند و آنکه روزه نمی گیرد 
حق داشته باشد بپرسد چرا تو این طور و آن طور نیستی؟ 
می دانم عمه در بهشت خدا باشد، دست عمو را رها 
نمی کند. عمو به بهشت رفته باشد، بی عمه نرفته است. 
آن دو با عشق زندگی کردند و هر دو به عقاید هم احترام 
می گذاشتند. مگر همه نماز و روزه ما برای آدم شدن ما 

نیست؟ خدا کند امسال ماه رمضان آدم شویم!«
دکتر عباس امام )نویسنده، مترجم و 
خوزستان پژوه(

به یاد دانش و آزادگی و فروتنی؛

یادداشت اصغر دادبه درباره اسماعیل سعادت

برادران قمشی؛ همچنان رزمنده، همچنان بسیجی 
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ساخت کتابخانه روستایی در رامهرمز به همت یک 
خیر کتاب دوست

»صدیقه تقوی نژاد« دوستدار و عالقه مند به حوزه کتاب و کتابخوانی از 
رامهرمز، اقدام به ساخت کتابخانه ای با عنوان »دکتر حسابی« در روستای 

»سرطا« این شهرستان کرد.
وی درباره انگیزه خود از این کار گفت: با توجه به عالقه زیاد به کتاب و 
کتابخوانی، ساخت کتابخانه همواره از دغدغه های اصلی ام بوده است؛ چون 
بر این باورم که مطالعه و خواندن می تواند مشکالت کالن مردم را حل کند.
روستا  این  زیاد  جمعیت  را  »سرطا«  روستای  انتخاب  علت  نژاد  تقوی 
عنوان کرد و افزود: از سوی شوهرخاله ام زمین کتابخانه به صورت رایگان 
ابتدا مغازه  این زمین در  قرار گرفت.  ما  اختیار  اهداف فرهنگی در  جهت 
نیمه کاره ای بود، اما به همت بستگان، دوستان، آشنایان و مخاطبان دنیای 

مجازی هزینه تکمیل ساخت و تجهیزات آن تأمین شد.
به اعتقاد من جامعه سالم جامعه ای است که مردمان آن برای کمک و 
نیکی کردن به همدیگر از تمام توان و ظرفیتشان استفاده کنند. تنها به فکر 
خود و خانواده بودن از یک تفکر سطحی نشات می گیرد.به امید روزی که 

افراد به این درک برسند که باید برای کار فرهنگی خیریه گذاشت.

یادداشتی از هفت سال پیش: برای دریا قلی
شهرام گراوندی

یکم:
من از همان اول ها هم از پتُرس خوشم نمی آمد. نه 
میان  هم  را  اسمش  چون  و  بود  راحت  برایم  تلفظش 
نبود.  ملموس  برایم  نمی دیدم  سال هایم  و  همسن 
نبود  بل  گراهام  مثل  بود.  اجنبی  زیادی  یک جورهایی 
نبود  ادیسون  مثل  یا  و  بود  کرده  اختراع  را  تلفن  که 
از  می افتادم.  یادش  می افتاد،  المپ  به  چشمم  تا  که 
پترس خوشم نمی آمد. مسخره هم بود کارش؛ که چی؟ 
انگشتت را فروکنی توی سوراخ یک سد تا سد نترکد! 
چه سد مسخره ای بوده البد که به آسانی سوراخ شده و 
با فرورفتن یک انگشت هم از هم نپاشیده و نشکافته و 
چنین بود که الکی الکی پترس شده بود نوستالوژیا برای 

ما و قهرمان روزگار کودکی ما.
دوم:

باور کنید و باور کنیم که هنوز هم » سلیقه » وجود 
دارد؛ و می شود نومید نومید نومید نبود. می شود هنوز 

امید داشت به بعضی کارها و بعضی آدم ها.
کتاب  توی  است  آمده  سورانی  دریاقلی  امسال  از 
فارسی و به جای پتروس فداکار نشسته است. 32 سال 
بعد از شهادت! یعنی بعد از 28 آبان 59 که به شهادت 
رسید. آن هم در کتاب فارسی پایه ی ششم ابتدایی. چه 
شود؟! نوستالوژی در نوستالوژی. ما را برمی گردانند به 
دوست  چقدر  باد؟!  بر  اینک  روزگاران  و  گمانه ها  کدام 
داشتم پایه ی ششم قدیم را. آرزویی که هیچوقت برایم 
محقق نشد. حاال پسر من باید دو سال دیگر بگذرد و اگر 
بازهم تغییری در نظام ِ - هر دم از این باغ بری می رسد 
ِ - آموزش وپرورش پیش نیاید، به جای من هم، کالس 

ششم را بخواند و دریاقلی را ببیند.
سوم:

آن  در  سورانی  دریاقلی   « است.  بالنعل  طابق  این 
آفرید که  اسطوره ای  بارانی سال 1359  و  پاییزی  شب 
لشکر ایران را از یک شکست بزرگ و حتمی نجات داد. 
مسافتی  و  نشست  خود  دوچرخه ی  روی  بر  دریاقلی 
قریب به 20 کیلومتر را رکاب زد و خود را به نیروهای 
ایرانی رساند و آنها را از حضور نیروهای عراقی و حمله 
آنها آگاه  کرد. گفته می شود که اگر دریاقلی این حرکت 
را انجام نداده بود، نیروهای عراق می توانستند تا شیراز و 
دیگر شهرهای مرکزی ایران هم نفوذ کنند. دریاقلی به 
همراه مردم آبادان در »عملیات کوی ذوالفقاری« شرکت 
ادوات چندانی در  و  این گروه سالح  و درحالی که  کرد 
دست نداشتند به جنگ با دشمن رفتند و توانستند نفوذ 
دشمن به آبادان را ناکام بگذارند. در جریان همین نبرد 
دریاقلی جراحت سختی پیدا کرد و در جریان انتقال به 

پشت جبهه به شهادت رسید.«
چهارم:

تبریک  دبستان  کتاب های  به  را  دریاقلی  ورود 
ُحسن  باالخره  که  نکند  درد  هم  شما  دست  می گویم. 

سلیقه به کاربردید.
عزت زیاد

اظهار نظر استاد 
جهان آرا در مورد 

کتاب«مسافران آسمان
تالش دکتر رخشنده مند و خانم دکتر 
تألیف  و  مطالب  جمع آوری  در  حسینی 
 . هست  ستودنی  آسمان  مسافران  کتاب 
و   به جامعه  نکته مهم  نوشتار دو  این  در 
این  اول  نکته  میشود   یادآوری  خواننده 
اتفاقاتی که منجر به حادثه ای تلخ  است. 
در تاریخ ملتی میشود به فراموشی سپرده 
نگردد و تلنگری به متولیان امور است که 

مراقب سالمت در انجام وظیفه خود باشند تا زمینه چنین حوادثی بوجود نیاید و نکته 
اینکه هستند کسانی ناشناخته در این جغرافیا که دغدغه نوشتن دارند  باور به  دوم 
این حقیر در زمان آن  یادآوری هست،  به  الزم  مانده اند. ضمناً  ناشناخته  اما همواره 
حادثه دلخراش که در حقیقت دلهای تک تک ملت ایران را بدرد آورده است مبادرت 
به نوشتاری با عنوان همدردی و عرض تسلیت به تمام ملت ایران خاصه خانواده های 

داغ دیده نمودم که سایتها مبادرت به انتشار آن نمودند .
در پایان از خانواده های داغ دیده خواهانم که باور داشته باشند و این را بدانند که 
غلیان  هیچ کسی  و  افتاد  اتفاق  ایران  ملت  آحاد  برای  گردید  حادث  شما  برای  آنچه 
سعدی،  بقول  زیرا  بدارد  مخفی  نتوانست  حادثه  این  وقوع  در  را  خویش  احساسات 

بنی آدم اعضای یک پیکرند....

اظهارنظر دکتر مهدی 
رضایی، استاد دانشگاه 

کازرون در مورد کتاب« 
مسافران آسمان«

نشان دهنده   آسمان  مسافران  کتاب 
کاربرد ادبیات در زمینه های مردمی آن و 
این کتاب گوشه ای از ادای دین ادبیات به 

جامعه است.
می تواند،  آسمان  مسافران  کتاب 
مرهمی بر داغ خانواده جان باختگان باشد 

و نام این عزیزان را در تاریخ ثبت و ماندگار کرد.
نام و یاد عزیزان جان باخته این حادثه با این کتاب در جان ودل تاریخ ایران زمین و 

ایرانیان ماندگار شد.
اشعار و دل نوشته های این کتاب گویای نوع دوستی مردم سرزمین ما است که نشان 
انسان دوستی بر پیشانی  دارند و سعدی در وصف این مردمان قدرشناس فرموده است: 

»بنی آدم اعضای یک پیکرند«
این کتاب و دل نوشته های آن و تالش مؤلفان ارجمند در تألیف آن بهترین مصداق 

نوع دوستی هم وطنان ایرانی است؛
چنین  و  نشود  تکرار  عزیزمان  میهن  در  ناگواری  حوادث  چنین  که  داریم  امید 
و  پیروزی  محور  و  شاد  موضوعات  با  کتاب   این  مانند  فرهنگی  عظیم  گنجینه های 

موفقیت ایرانیان تألیف شود.

 عاشق زاریم
 بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

»حافظ«

ایستگاه راه آهن قطار
به دنبال کوپه شماره 5 می گردد با پالکی که نشان جاودانگی اوست

 پدر با نگاه حسرت بار
 بدرقه اش می کرد 

گویی به قطار ابدی می رفت
ایستگاه بعدی

ایستگاه عشق و ایمان
ایستگاه صلواتی

از  طعمی  با  می نوشد  شربتی  موال  تشنه ی  لبهای  یاد  به 
شهادت و شور 

صدای مهیب انفجار
خصم

تاریکی
دود و باروت

و لکوموتیوی از نفس افتاده
و او که دیگر برنگشت

بیست سال بعد
تکه های استخوان و  پالکی 

 نشان جاودانگی اوست 
 و دیگر نگاه خسته و منتظر پدر 

خاموش گشته
 و کسی نیست که به استقبال او بیاید...

مریم موسوی

عزیزاله رشادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و 
هم اکنون برای مصاحبه در مقطع دکتری روان شناسی  

از طرف دانشگاه شهید چمران اهواز دعوت شده ام. 
جامعه ای فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن، 

کار روزانه اش باشد. )سقراط( 
علت نامگذاری این عنوان برای کتاب : 

عنوان کتاب » از زندگی خود یک شاهکار بسازید 
» به این علت انتخاب  شده است که هر فردی با تغییر 
در  می تواند  بهتر  زندگی  سمت  به  باورها  و  افکار 

مسیری که قرار دارد شاهکاری خلق کند .
چطور شد که به فکر نوشتن کتاب افتادید ؟

به مطالعه در  به صورت جدی شروع  از سال 9۴ 
جلد   300 مطالعه  از  پس  کردم  روانشناسی  زمینه 
کتاب در این زمینه به همراه خالصه برداری تصمیم 

به نوشتن کتاب گرفتم .
را  خود  فرهنگی  فعالیت های   9۴ سال  همان  از 
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

رامهرمز آغاز کردم 
هنری  فرهنگی  فعالیت های  اجازه   9۷ سال  در 
مسیر  هنری  فرهنگی  موسسه  مجوز  گرفتن  با  را 

تحول آفرین پیدا کردم 
در  خانواده ها  با  نشست  ده ها  حدود   9۷ سال  از 
و  اضطراب  زناشویی،  مسائل  فرزند،  تربیت،  زمینه 

افسردگی برگزار کردیم
که  داشتم  کتاب  این مدت حدود 300 جلد  در 

برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی آنها را به 
دوستان می دادم که مورداستفاده قرار بگیرند 

به عنوان کسی که قرار بود در مقطع دکترا ادامه 
تحصیل دهم انگیزه دوچندانی در من برای نوشتن 

کتاب ایجاد شد 
محتوای کتاب شامل چه اطالعاتی می باشد؟

این کتاب به زبانی ساده و روان درباره تغییر افکار 
و باورهای بنیادی که در وجود ما ریشه دوانیده است 
برای  از دوستان های کوتاه  این کتاب  می پردازد. در 
استفاده شده  خواننده  بر  بیشتر  چه  هر  تأثیرگذاری 

است.
مخاطبان کتاب چه کسانی هستند؟

این کتاب، یک کتاب در زمینه روانشناسی می باشد 
.  این کتاب برای همه افراد بزرگسال ؛  اعم از زن و 

مرد با هر مقطع تحصیلی مناسب می باشد. 
اطالعات را چگونه جمع آوری کردید؟

بامطالعه کتاب های زیاد در  اطالعات این کتاب  
زمینه روانشناسی و یادداشت برداری از آنها برداشت 

شده است .
سخن پایانی 

علم  چون  روانشناسی  علم  که  اعتقادداریم  ما 
همه  برای  است  ذهنی  فراینده های  و  رفتار  مطالعه 
امیدواریم که نوشتن  افراد جامعه موردنیاز می باشد 
واردکردن  جهت  در  کوچک  گامی   کتاب  این 

روانشناسی به زندگی مردم باشد.

 محمد شریفی
 وقتی ماهی گل، گالش های پاره پوره کرمعلی و 
شلوار صد وصله ی نازخاتون را نشان شوهرش قوچ 
مراد می داد که برایشان کفش و لباس بخرد، قوچ 
حرارات  با  و  کرد  صاف  را  اش  دورگه  صدای  مراد 
، چشم  کاشتم  تا درخت گردو  ده  تمام گفت: زن 
روی هم که بذاری هشت تا ده سال دیگه گردوها 
به ثمر می رسند با پول گردوها هم برای خودت و 
هم برای نازخاتون و کرمعلی جومه و شلوار از جنس 
چیت قلمکار می خرم ، چنان خودت و بچه هایت 
از حسادت  قربانعلی  بکنم که چشمان  نوار  و  نو  را 

بترکد…
مرد خجالت بکش!!! ما امروز لخت و پتی هستیم 
تو وعده ی گردوهایی را می دهی که 8 تا 10 سال 

دیگه معلوم نیست ثمر بدهند یا ندهند؟
بعضی از نماینده های مجلس هم از این قول ها 

زیاد دادند و گردوهایشان هرگز به ثمر نرسید.
 حکایت اول

بعد از همین بس و دختربس و نخواسته و ماه 
بس و گل بس، خدا به رحم آمد و ماهی گل بعد 
از 9 ماه بارداری وضع حمل کرد و نره شیری بدنیا 
آورد و بعد از زایمان 5 دختر، حق به حق دار رسید 
با یک چراغ موشی  باالخره  و اجاق عمو قاسمعلی 
را قوچ  آمده  بدنیا  تازه  این مولود  اسم  روشن شد، 
پنج  اسم  که  گل  ماهی  و  گذاشتند،قاسمعلی  مراد 
دخترشان را با پسوند بس نامگذاری کرده بودند تا 
خداوند حکیم را به رحم آورند و فرزند پسر به آنها 
به شکرانه  و  دعا  اجابت  به خاطر  فرماید،  مرحمت 
پنج  نمی شناختند،  پا  از  این فیض عظیم، سر  ی 
اندکی  شاید  و  مرتبه  میزان  همان  به  هم  خواهر 
تر  و  چرخیدند  می  برادر  دور  پروانه  چون  بیشتر 
به بغل آن  این یکی  از بغل  خشکش می کردند و 

یکی می چرخید.
 چهل روز گذشت و کم کم شکل و شمایل قوچ 
)قلوچ(  احول  چشم  دو  جانب  از  شد،  نمایان  مراد 

شتری  نیمه  اش  لوچه  و  لب   ، دراز  هایش  گوش 
موهای  بخواهد  دلتان  تا  اما  برنزه  پوستش  رنگ   ،
سرش پرپشت به همین خاطر پنج خواهر تمام هنر 
و سلیقه خودشان را معطوف به موهای پرپشت تنها 

برادرشان مصروف می داشتند.
 هر کدام به سلیقه ای آن کله ی صاحب مرده 
را شانه می کردند و حالت می دادند. بعد از سه ماه 
مراد  قوچ  تراشیدن  سر  به  نوبت  رسم  یک  مطابق 
ماشین  یک  با  محل  کاسب  کاکاقلندر  بود،  رسیده 
قوچ  ی  کله  تراشیدن  به  شروع  آلمانی  سرتراشی 
افتادند که  و دخیل  التماس  به  مراد کرد، دخترها 
دوتا  کفایت  به  مراد  قوچ  پیشانی  جلوی  حداقل 
کاکل در حد و اندازه یک شانه بسر یا هدهد لحاظ 

بشود.
ناچاری رضایت  روی  از  ماهی گل  و  قاسمعلی   
معروفیت  و  اشتهار  مقدمه  ها  کاکل  همین  دادند، 
قوچ مراد در سطح وسیع و گسترده ای از روستای 

زادگاه گرفته تا سایر آبادی های همجوار شد.
 چون کاکل های قوچ مراد را حنا گذاشته بودند، 
به قوچ مراد کاکل حنایی معروف و مشهور گشت، 
طویل  و  عریض  و  پرماجرا  آنقدر  مراز  قوچ  زندگی 
است که پرداختن به تمام ابعاد آن یک رمان چند 

جلدی می شود.
 در اینجا فقط به جریان ازدواج کاکل حنایی با 
بی بی جان می پردازم ، این قوچ مراد با تمام قناسی 
و  لوسی  عوارض  اگر  شما  حاال   ، داشت  که  هایی 
ننری را هم به آنها اضافه کنید، حساب کار دستتان 
می آید که این جناب قوچ مراد چه عتیقه ای بود، 
قاسمعلی که آدم تو دار و سرد و گرم چشیده ای 
بود ، حساب کار دستش بود که اگر دیر بجنبد و به 

قوچ مراد زن ندهد.
 کاله قوچ مراد پس معرکه تا قیام قیامت باقی 
را  مراد  ویس  خالو  منظور  همین  به  ماند،  خواهد 
خیلی گرم گرفت و با چند حاتم بخشی و نشت و 
برخاست و دادن مهمانی، دل خالو را بدست آورد و 

با کلی کوفت و زهر مار، بی بی جان را به عقد قوچ 
مراد درآورد، قاسمعلی که آدم زیرک و حرافی بود 
، وقتی بی بی جان زیر بار نمی رفت که زن قوچ 
مراد بشود،گفت : بی بی جان ،چرا ناشکری میکنی 
؟اگر زِن قوچ مراد بشی، همه چیزت رو براه، نونت 
براه، گوشتت براه، پوستت براه،قول بهت میدم قوچ 
وِر  پر،  بوقلمون شکم  تا  از مرغ مسما گرفته  مراد 
دستت بذاره و تو هم مثِل فرح دیبا ملکه ی ابران 
تکیه بزن به بالش مخملی و واسه خودت کرکری 

بخون….
 خالصه بی بی جان بیچاره زن قوچ مراد شد و 
چند سال بعدش قاسمعلی و ماهی گل فوت کردند 
امرار  برای   ، نبود  کردن  کار  اهل  که  مراد  قوچ   ،
معاش شروع کرد به فروختن ملک و میراث تا اینکه 
کفگیر به ته دیگ خورد و حسابی افتاد به پیسی، 
و دم یک موش هم در خانه اش سفید نمی شد ، 
زیرا نه آرد داشت و نه گندم و کرمعلی و نازخاتون 
دو بچه ی قد و نیم قد کفش و لباس مناسبی هم 
نداشتند، آخر سر قوچ مراد غیرتی شد و ده تا گردو 
کاشت و مرتب می گفت: بی بی جان اگه هشت تا 
ده سال دیگه صبر کنی ، این گردوها ثمری میشن 
و تنبان و شوالر و همه چیز برای خودت و کرمعلی 
و نازخاتون میخرم!.. و چنان نو و نوارتان بکنم که 

چشمان قربانعلی از حسادت بترکد..
بابام  بازهم خدایا شکر که   :  بی بی جان گفت 
و آردی جیره  برنجی  و  زنده است و گندمی  هنوز 
می دهد ورنه تا حاال خودم و بچه هایم از گرسنگی 
تو  بخوره  بودیم…گردوهایت  استخوان  و  پوست 
 ، و پتی هستیم  بچه هایم حاال لخت  و  سرت من 
صبر کنیم تا ده سال دیگه تا گردوهای تو به ثمر 

بنشینند … خدا لعنتت کند مرد…
 حکایت آخر:

گردوها  که  کنیم  صبر  باید  دیگه  سال  چند   
ثمری بشوند. این حکایت شما را یاد وعده و وعید 

های چه کسانی می اندازد.

»چرا باد است خودمان مملکت خود 
را اینگونه ویران میکنید.

نابود  را  مملکت  خودمان  است  باد 
کنیم.«

آمریکا غلط بکند اگر بتواند به سرعت 
خودمان و مسئولینمان، ایران را ویران 
و  سرخود  بالیی  چه  داریم  واقعاً  کند، 

مملکت می آوریم...
 وای به حال ملتی که نداند بزنگاه 
آرامشش کجاست و وای به حال ملتی 
که خوب و بد خود را تشخیص ندهد! 
وای به حال ملتی که خرافاتی و فریب 

خور باشد!
قدرت  که  ملتی  حال  به  وای 
را  حساس  موقعیت های  در  تشخیص 

نداشته باشد!
نابودکننده  و  مردافکن  گرانی های 

اخیر ایران، ناشی از سه علت است.
دقیق  بازرسی  و  نظارت  عدم  اول: 
حفاظتی  و  امنیتی  دستگاههای 

برمسئولین نظام.
و  دولت  ناتوانی  و  بی تدبیری  دوم: 
مفسدین  با  مبارزه  در  قضایی  دستگاه 
رانتخواری  از  جلوگیری  در  ناتوانی  و 
ژن های  و  نورچشمی ها  از  بسیاری 

خوب.
سوم: حرص و ولع بسیاری از مردم 
هر  به  دست  بیشتر  سود  برای  که 
لجن  به  را  ایران  بازار  و  میزنند  کاری 
کشیده اند و مملکت را دچار هرج ومرج 

وبی ثباتی کرده اند.
به حدی مردم برای یک ریال و یک 
دالر سود بیشتر، از سر و کول هم باال 
میروند که حتی نه فقرا، بلکه بسیاری 
یک  حاضرند  ما  مملکت  متمولین  از 
کلیه خود را نیز بفروشند تا سود بیشتر 

به کف آرند.
در  عده ای  روزا  این  متأسفانه 
از  سکه،  به صف  دالر  صف  از  مملکت، 

پنبه  از سفیدی  به طال،  خرید خودرو 
پوشاک،  تا  پوشک  از  قیر،  سیاهی  تا 
که  عسل!  تا  فلفل  از  نمد،  تا  نمک  از 
نه  و  شیرین  نه  مردم،  ما  دراین بین 
فقط  میکنیم،  تند  نه  و  نه شور  و  تلخ 

میخریم و میخریم!
بازار  در  پیاز  فروش  داستان  شبیه 
شهر مکه شدیم، اگر کسی شایعه کند 
ثواب  گنجشک  فضوالت  معامله  که 
این  از  بعضی  دارد،  اخروی  و  دنیوی 
مردم بزرگوار پول پرست، منزل خود را 

انبار فضله گنجشک میکنند!
 چه بالیی بر سرخودمان آورده ایم؟

ولع های  و  حرص  همین 
و  بی ثباتی  باعث  افسارگسیخته، 
مملکت  فالکت زده  اقتصاد  بی سامانی 
بر  مرگ  میگوییم  هم  هنوز  است، 
آمریکا )اما آمریکا غلط بکند اگر بتواند 
به این سرعت و به این راحتی ایران را 

ویران کند!(
را  ما  نتوانسته  سال   ۴0 آمریکا   
همراه  به  خودمان  اما  کند،  زمین گیر 
و  اخالقیات  به دوراز  نظام  مسئولین 
رعایت حقوق انسانی و زیر پا گذاشتن 
قوانین مملکتی، در 6 ماه ایران را ویران 

کردیم!
از  را  بحران  مدیریت  عقل  ای کاش 
مردم ژاپن میاموختیم، ای کاش مبارزه 
یاد میگرفتیم،  از کفار  را  بیمار  بازار  با 
تا  میدهند  را  خود  دهان  نان  آنهائیکه 
و  دهند  نجات  مرگ  از  را  سگ  یک 
برای  تا  از دهان هم می ربائیم  نان  ما 
روزگاری که معلوم نیست زنده میمانیم 

یا نه در انبار منازلمان احتکار کنیم!
با گرانفروشی  به راستی برای مبارزه 
و  غیرضروری  کاالی  روز  اگرچند 

تجمالتی نخریم چه میشود؟
بنیان برانداز  سود  قید  روز  اگرچند 
سکه و دالر و طال را بزنیم چه میشود؟

دالر  کشورشون  نجات  برای  ترکها 
تا  میسوزانیم  را  خود  ما  و  می سوزانند 

به دالر برسیم!
بربادرفته  آبروی  فکر  به  کسی  آیا 

ایران هست؟
همه با تأسی به یک تز غلط تحمیلی 
به  امیدی  مردم  چون  میگویند  که 
برای  میکنند  خرید  ندارند  مسئولین 

روز مبادا!
از امروز است که  چه روزی مباداتر 
دولت و ملت متحد شدند تا ایران را با 

سوداگری ویران کنند!
امید به مسئولین ندارید آیا به خدا 

هم امید ندارید؟
اصاًل فکر کنیم مسئولین دشمن!

پس تدبیر خودمان چه شده؟
باعث  خودمان  غروب  تا  صبح  چرا 

خرابی زندگی خودمان میشویم؟
انگور و خیار و گوجه اگر نخریم آیا 

در مغازه ها خراب نمیشوند؟
و  مغازه دار  تا  نخریم  روز  دو  فقط 
شدن  خراب  ترس  از  بنکدار  و  باغدار 
مطاعشان دست از گرانفروشی بردارند!

هم  ما  کرده،  تحریم  را  ما  آمریکا 
خرید اضافی را تحریم کنیم!

بعضیها را نه اسالم توانست آدم کند 
)البته  ایران!  فرهنگ  نه  و  انقالب  نه 
ایران  فرهنگ  از  دنیاطلبی  حرص  اگر 

چیزی باقی گذاشته باشد(
نخریدن  گران فروشی،  با  مبارزه  راه 

است نه زیاد خریدن!
آیا آمریکا شیر و پوشک و چسب و 
ایزی الیف و رنگ و دارو و آجر و آهن و 
سیمان و خودرو و صدها هزار قلم کاال 

را گران کرده؟
مگر به گفته وزیر نفت پتروشیمی ها 
استکبار،  ایادی  آیا  نمیکنند  تولید 
قیمت پالستیک و لیوان یکبار مصرف 

را چند برابر کرده اند؟

آیا اسرائیل قیمت گوشت و مرغ را 
در ایران به اوج رسانده؟

اما  هستیم  گرانی  معترض  همه 
برای  و  کرده ایم  رها  آکبند  را  عقلمان 
است  معلوم  قیمتش  نه  که  خودرویی 
نه تاریخ تحویلش مشخص و نه نوع آن 
معلوم است صف میبندیم برای خرید، 
برایش  چیست  نمیدانیم  که  چیزی 

میلیونها تومان پول واریز میکنیم!
دنیا از عقل ما سر در گریبان است!

که  میکند  کاری  چنین  ملت  کدام 
ما میکنیم؟

پول خرید کل کارخانه بنز و ب ام ِو 
را در چند دقیقه به دست دولتمردانی 

دادیم که نمیدانند با آن چه کنند!
بزرگترین  میتوانیم  پول  این  با 
کارخانه های خودروسازی مطرح دنیا را 
بخریم و سهام آن را به نام مردم کرده 
و به جای پراید زهوار دررفته و در پیتی 
آشغال، ملت محترمی که قدر خودش 

را نمیداند، بنز سوار کنیم!
را  ندیده  دنیا جنس  در  ملتی  هیچ 
معامله نمیکنند بجز ملت با فرهنگ و 

با تمدن و با غیرت و تاریخ ساز ایران!
از  باد  به سرعت  وجدان  و  انصاف 

ایران رخت بربسته!
هم ریختیم،  به  را  بازار  خودمان 
مهریه  سکه های  زندانی  از  پر  زندان ها 
از ترس طالی  گردیده، جوانان معذب 
سر به فلک کشیده جرئت فکر ازدواج 

را هم ندارند!
گرانی  بخاطر  جهیزیه  بی  دختران 
سوگلی  همیشه  برای  جهیزیه،  اثاث 

خانه پدر خواهند ماند!
که  ملتی  سرنوشت  است  این  و 
معامله  شکم  سودای  با  را  سر  سودای 
حرص  با  را  خود  سرنوشت  و  میکند 
به  که  امیدوارم   ... میزند  رقم  ولع  و 

خداوند توکل کنیم.

گفتگو با آقای عزیز اله رشادی نویسنده کتاب
 از زندگی خود یک شاهکار بسازید

حکایت قوچ مراد کاکل بسر و کاشت درختان گردو

یداهلل فوق ایدیهم

امید به مسئولین ندارید، آیا امید به خداوند هم ندارید!



سال  در  رامهرمز  کشتزار  شرکت 
1375 به منظور احداث کارخانه تولید 
ساده  فسفات  سوپر  شیمیایی  کود 
شهرستان  شرکت های  ثبت  اداره  در 
تاریخ  آن  از  و  گردیده  ثبت  رامهرمز 
کیلومتر  در  کارخانه  احداث  به  شروع 
7 جاده رامهرمز - اهواز شده است؛ و 
رسید  بهره برداری  به   1383 سال  در 
تولید  توانسته  شرکت  این  امروز  تا  و 

فراوان  مشکالت  در  را  خود  اشتغال  و 
نماید  حفظ  کشور  تحریم  و  تولید 
کشور،  و  استان  نیاز  رفع  بر  عالوه  و 
برای کشور  و  دهد  انجام  هم  صادرات 

عزیزمان ارز آوری به ارمغان آورد.
توجه  با  رامهرمز  کشتزار  شرکت 
گرفته  این  بر  تصمیم  کشور  نیاز  به 
عنوان  با  جدیدی  کارخانه  که  است 
پاسارگاد  اکین  زراعی  مواد  کارخانه 

تولید  زمینه  در  که  نماید  احداث 
و  میکرو  پودری،  و  مایع  کودهای 
ماکرو فعالیت نماید؛ که این کارخانه 
در سال 1394 در همسایگی شرکت 
فعالیت  به  شروع  رامهرمز  کشتزار 
خوبی  تأثیر  توانسته  و  است  کرده 
و  استان  بازار  بر  کیفیت  ازلحاظ 

بگذارد. کشور 
سال  در  رامهرمز  کشتزار  شرکت 

1397 توانست آزمایشگاه کنترل کیفیت 
با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی 
را در کارخانه احداث و مستقر نماید و 
این افتخار را داشت که برای اولین بار 
در شهرستان رامهرمز تجهیزات مربوط 
آنالیز خاک را در آزمایشگاه کنترل  به 
کیفیت مستقر گرداند که این امر باعث 
اخذ مجوز آزمایشگاه آب و خاک و گیاه 
از سازمان جهاد کشاورزی برای سهولت 

کشاورزی  زمین های  خاک  آنالیز  در 
شهرستان  به خصوص  عزیز  کشاورزان 

رامهرمز گردد.
مدیریت  با  رامهرمز  کشتزار  شرکت 
که  پرتالشی  مجموعه  و  توانمند 
توانسته  متعال  خداوند  لطف  به  دارد 
سال  ازجمله  متوالی  سال  چندین 
1399 به عنوان تولیدکننده برتر استان 
خوزستان در زمینه کود سوپر فسفات 

ساده شناخته شود.
امید است در آینده ای نه چندان دور 
مجموعه شرکت کشتزار رامهرمز بتواند 
اشتغال  و  تولید  پروردگار  سایه ی  در 
در  کوچک  قطره ای  و  توسعه  را  خود 
اسالمی  انقالب  آرمان های  پیشرفت 
مقام  ارزشمند  سخنان  راستای  در  و 
تولید  جهش  به منظور  رهبری  معظم 

کمک رسان باشد.

شركت خدماتی كشتزار رامهرمز تولیدكننده كود سوپر فسفات ساده )SSP( آماده خدمات رسانی به تعاونی های روستایی و فروشگاه های كشاورزی و كشاورزان سراسر 
ایران در جهت تأمین نهاده های كشاورزی می باشد.

:)SSP( مزایای كود سوپر فسفات ساده
عناصر موجود در این كود یكی از بهترین كودهای فسفات برای خاک های این منطقه می باشد. این كود با دارا بودن عناصر ریزمغذی اصلی مانند )گوگرد، كلسیم، منیزیم، 

آهن، روی و منگنز( سبب رشد ریشه و سنتز كلروفیل می گردد.
به دلیل استفاده از خاک فسفات اسفوردی مرغوب كیفیت محصول باالتر از استاندارد جهانی است كه دارای حداقل: 12%  گوگرد، 22% كلسیم، 22% فسفركل، 18% فسفر 

محلول، 3%  آهن، 3% منگنز و 3%  روی می باشد.
- عملكرد كلسیم: پایداری و ازدیاد سلول های گیاهی، بهبود مقاومت در كاشت، جذب اسیدیته و حفظ سالمتی خاک، جلوگیری از فشرده شدن خاک

- عملكرد گوگرد: تشكیل كلروفیل و پروتیین، سنتز )خاک( روغن، تشكیل آنزیم ها و ویتامین ها، تقویت گره ها و غده های ریز در گیاهان سبز برای تثبیت نیتروژن، افزایش 
بازدهی محصول در خاک هایی با فقر گوگرد بین 1٥ تا 2٥ درصد

- عملكرد فسفر: رشد گیاهان، تقویت كیفیت و بازدهی محصول، گسترش و توسعه ریشه، كمك به رسیده شدن محصول
آدرس كارخانه: رامهرمز-كیلومتر ۷ جاده اهواز - شركت خدماتی كشتزار رامهرمز
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شركت كشتزار رامهرمز به مدیرعاملی مهران حسینی به عنوان
 واحد صنعتی نمونه خوزستان معرفی شد

میثم حاللی نصب
زهرا اسکندری
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