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بنا به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه رامهرمز با پیگیری مدیریت و تالش 
کارکنان؛ طی یک هفته گذشته تاکنون سه حلقه چاه عمیق  وارد مدار 

آبرسانی منطقه شد.
اولین چاه در روستای مالکاید از توابع بخش مرکزی تعمیر و راه اندازی شد 
که تأمین آب شرب سه روستا انجام شد و دومین چاه آبرسانی با تعمیرات 

اساسی در دهستان سرطا با سرویس و تعمیر کلی وارد مدار شد. 
این دو چاه با هزینه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیدند.  

همچنین برای تقویت خطوط آبرسانی مرکز شهرستان رامهرمز چاه سوم 
در تأسیسات بنه آخوند با مختصات ۴۰ لیتر در ثانیه  و ۳۷ کیلووات و 
لوله گذاری به عمق ۱۲۰ متر و با خرید و نصب پمپ و کابل برق و غیره با 
هزینه ای بالغ ۳۰۰ میلیون تومان وارد مدار آبرسانی شد که هر سه چاه  

عمیق جمعاً  ۵۵۰ میلیون تومان هزینه در برداشت.

سه حلقه چاه آبرسانی در رامهرمز به بهره برداری رسید

نهم ربیع االول آغاز امامت خورشید درخشان جهان بشریّت و مروارید فروزان اهل بیت عصمت و طهارت 

علیهم السالم، احیاگر معالم دین و نابودکننده ظلم و ستم و شوکت تجاوزکاران و برقرارکننده حکومت 

عدل در سرتاسر جهان و بزرگ منادی توحید و عدالت و وارث راستین پیـامبر اعـظم صلی اهلل علیه و آله 

و ائمـه معصـومین علیهم السالم حضرت حجت بن الحسن العسکری، مهدی موعود را به همه مسلمانان 

مردم  بویژه  ظهورش  منتظران  و  رهپویان  اهلل(  )حفظه  خامنه ای  امام  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  جهان، 

مؤمن، متدین و والیت مدار رامهرمز تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز



تیم پژوهشی علمی رامهرمز متشکل از دکتر مهرداد بنا بهبهانی، 
به عنوان  خلیلیان  حسن  مهندس  و  رحیمی  سعید  مهندس 
بین المللی مخترعان جهان در  ایران در جشنواره  نمایندگان 
کشور لهستان، با ارائه این دستگاه، مدال طالی رشته پزشکی و 
مدال پالتینیوم را به عنوان بیشترین امتیاز اخذشده در بین تمام 

رشته های مختلف علمی جشنواره به دست آوردند.
مهندس رحیمی در این رابطه گفت: دستگاه آنالیز بدن که ثبت 
ملی اختراعات شده است از قسمت های الکترونیکی و مکانیکی 

ساخته شده است.
او افزود: با قرار گرفتن شخص درون این دستگاهِ  منحصربه فرد، 
اعضای بدن اسکن و اندازه گیری می شود و درنهایت با محاسباتی 
که دستگاه انجام می دهد ۲۰ شاخص بدنی مهم را در اختیار 

پزشک قرار می دهد.
 مهندس رحیمی یادآور شد: برخی از این شاخص ها شامل، 
کالری  میزان  آل،  ایده  وزن  میزان  بدن،  سطح  کل  مساحت 

موردنیاز روزانه بدن و... خواهد بود.
دکتر مهرداد بهبهانی در این رابطه گفت: ازجمله اطالعات بدنی 
مهمی که این دستگاه محاسبه و ارائه می دهد، میزان اضافه وزن 
و همچنین شاخص RFM)شاخص نسبی توده چربی( است 
که اخیراً در محاسبات تغذیه ای مورداستفاده قرار می گیرد و 

عماًل جایگزین شاخص BMI شده است.
دکتربهبهانی افزود، ازآنجاکه نقطه هدف در معادالت رژیمی ِ 

تغذیه ای، بررسی توده چربی بدن می باشد، این دستگاه قادر 
است وزن توده چربی بدن را بدون اس

+تفاده از اشعه، محاسبه و اندازه گیری کند و این سه شاخص 
مهم ذکرشده راهنمای مناسبی در محاسبات رژیمی تغذیه ای و 
برنامه نویسی برای کاهش وزن و همچنین راهنمای کلینیکی و 
بالینی مناسبی برای همکارانی که در حوزه بیماری های داخلی 
ازجمله دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی عروقی فعالیت 

می کنند می باشد.

خبرخبر

اطالعیه معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شهرستان رامهرمز

 

با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به اطالع مردم 
شریف شهرستانهای رامهرمز، هفتکل و رامشیر می رساند با پیگیری صورت 
گرفته دفتر خدمات شماره گذاری پلیس راهور شهرستان رامهرمز )رهگشا( 
در مورخه 99/۰8/1 افتتاح و آماده ارائه خدمات شماره گذاری به شهروندان 
عزیز می باشد، آدرس دفتر خیابان شهید محمد منتظری، روبروی ساختمان 

پلیس راهور شهرستان رامهرمز

سرقت کتیبه های باستانی رامهرمز
آیا باستان شناسان برای نجات  تاریخ از راه می رسند؟

مجتبی گهستونی فعال میراث فرهنگی
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از کتیبه های یافت شده در مسیر 
رامهرمز توسط عده ای به سرقت رفته اند، پیگیری ها برای بازگرداندن کتیبه ها 

با نامه  نگاری به دادستان در حال انجام است.
ماه گذشته پروژه توسعه جاده ای در مسیر رامهرمز به بهبهان خبرساز شد 
تعرض  باستانی  محوطه  به  جاده سازی  لودرهای  و  میکانیکی  بیل   چراکه 
کردند. این اقدام منجر به کشف کتیبه های عیالمی و مقادیری سفال شد 
که کار پروژه با حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و کارشناسان 
برای بررسی های باستان شناسی متوقف شد؛ اما در روزهای بعد ماشین آالت 
سنگین مجری جابه جایی کوپال های خاک و اجرای فیبر نوری در رامهرمز، 
که دو پروژه مجزای در حال اجرا در امتداد همین جاده هستند، بار دیگر 

تاریخ رامهرمز را دچار مخاطره کرد.
بابک حسینی معاون میراث فرهنگی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش 
 « می گوید:  میراث خبر  به  است؟  آمده  تاریخی  کتیبه های  سر  بر  چه  که 
آنجا  از  اما  آغاز شد  میراث فرهنگی  اداره  از  استعالم  با  اگرچه جاده سازی 
که در طول سالیان دراز تپه های اقماری به دلیل کشاورزی از بین رفته اند، 
مجوز راهسازی داده شد. با این حال در ماه گذشته باز هم بیل های  مکانیکی 
به کتیبه های تاریخی برخورد کردند. در فاصله ای که اداره میراث فرهنگی 
متوجه این اتفاق شد و یگان حفاظت در محل حضور یافت چند ساعتی 
وجود دارد که ما نمی دانیم چه بر سر همه کشفیات آمده است و از همان 

زمان تا االن در حال پیگیری هستیم.«
تاکید می کند: »در حال حاضر عملیات راهسازی متوقف شده است و  او 
آثار  بررسی  ما در حال  امین اموال سپرده شده و کارشناسان  به  کتیبه ها 
هستند. طرحی هم برای کاوش و نجات بخشی از سوی باستان شناسان اداره 
صورت  در  که  فرستادیم  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  برای  که  شده  نوشته 
تایید کار را آغاز کنیم.« در حال حاضر هنوز پاسخی از سوی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی داده نشده است و از سوی دیگر به رغم توقف پروژه راهسازی، 
آغاز  باستانی  به محوطه  فیبرنوری  پروژه  و  نخاله های خاک  بار حمل  این  

شده است.
به  بی امان  هجمه های  چرا  است؟  خبر  چه  رامهرمز  در  پرسید:  باید  حال 
میراث  اداره  مدیران  ندارد؟  تمامی  شهر  این  باستانی  متعدد  محوطه های 
فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامهرمز چه نقشی در توجیه مدیران محلی 

و جلوگیری از این تعرض ها دارند؟
به نظر می رسد در این شرایط تجهیز و ارتقا یگان حفاظت میراث فرهنگی 
و  حال کشت  همین  در  است.  پیش ضروری  از  بیش  رامهرمز  شهرستان 
زرع در اراضی و چشم پوشی  در برابر برخی پروژه های توسعه ای محلی و 
کامل  تخریب  به  منجر  محوطه ها  از  تعدادی  عرصه  روی  آرامستان سازی 
الیه های باستانی شده که تمام نقشه ها، عکس ها و گزارش ها در ادوار مختلف 

حکایت از این موضوع دارد.
روشن نیست که بیل میکانیکی و لودر در روزهای گذشته با کدام مجوز وارد 
محوطه باستانی مهنا شده و خاک های باقی مانده را جابه جا کرده و منجر 
به آسیب رساندن به محوطه و مخدوش شدن تعدادی کتیبه و سفال های 
نبود نظارت کتیبه های عیالمی و سفال های  به دلیل  موجود شده است؟ 
یافت شده در نتیجه سهل انگاری دچار آسیب جدی شده برخی از کتیبه های 

باستانی به سرقت رفته.
باستانی رامهرمز در محدوه روستاهای نوشاد، باصدی،  اکنون محوطه های 
مهنا، رستم آباد مورد تعرض پروژه های راهسازی و فیبر نوری قرار گرفته 
و نجات بخشی، کاوش محوطه ها، مرمت اشیا، خوانش کتیبه ها و به نمایش 

گذاشتن آن ها ضروری است. با این حال چند پرسش به وجود می آید؟
آیا شکایت های انجام شده در نتیجه تخریب ها و تعرض های اولیه و بعدی 
به قوت و شدت و بدون مماشات دنبال می شود؟ آیا برخی قاچاقچیان و 
متعرضان به آثار تاریخی که مدام به اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و 
به  بیشتری  نفوذ  اعمال  تا  رامهرمز احضار می شوند تالش نمی کنند  اداره 
خرج دهند؟ آیا خواندن کتیبه های باستانی کشف شده در جریان عملیات 
راهسازی مسیر جدید جاده رامهرمز - بهبهان رازهای سر به مهر رامهرمز و 

خوزستان پدیدار می شود؟
اگر کارفرمای جاده جدید رامهرمز – بهبهان استعالم های باستان شناسی و 
مجوز داشته، ناظر میراث فرهنگی چه کسی بوده است؟ عملیات احداث این 
بزرگراه از سال 91 آغاز شده، آیا کارشناسان باستان شناسی و ماموران یگان 

حافظت برای پایش و برخی بررسی ها از این پروژه حضور فعال دارند؟
اگرچه کشف این کتیبه ها اهمیت دارد و خوانش هرچه زودتر آن ها ضرورت 
باستان شناسان همراه  انجام کاوش نجات بخشی زیر نظر  اما  پیدا می کند، 
با نظارت کامل اهرم های نظارتی مدنظر است. اما با توجه به ابعاد جاده و 
تخریب های عمده ای که توسط کشاورزان و سپس راهسازان صورت گرفته 
بیم آن می رود که بخش عمده ای از محوطه باستانی آسیب جدی دیده باشد. 
آیا تدابیری برای حفاظت از محوطه باستانی و پیدا کردن سارقان از سوی 

نهادهای مربوطه انجام شده است؟
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به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه، دکتر بهرام عزتی 
در چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه در ایام کرونا، از 
فوت 8۰ نفر از همشهریان به علت ابتال به کرونا و مبتال شدن 

هزار و ۶۰۰ نفر از رامهرمزی ها خبر داد.
کرونا  بستری  و  سی سی یو  بخش  اینکه  بابیان  وی 
بیمارستان های رامهرمز هم اکنون پر است گفت: روزی سه 
نوبت با یک ماسک معمولی و کمترین امکانات از بیماران 
کرونایی ویزیت و مراقبت می کنیم. این مسئله باعث شده که 
تمامی پزشکان متخصص داخلی ما و برخی پرسنل برای چند 
بار به کرونا مبتال بشوند؛ اما با رسیدگی و مراقبت تاکنون هیچ 

پزشکی را از دست ندادیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان رامهرمز با اظهار اینکه بیش از 

۴ هزار و هفتصد نمونه تست کرونا از شهروندان رامهرمزی 
تاکنون گرفته شده، خاطرنشان کرد: کرونا با هیچکس شوخی 
ندارد و اگر پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم حتماً به 
سراغ ماهم می آید. در بخش کرونا هم اکنون حتی کودک ۲۵ 
روزه مبتال هم بستری داریم. از شهروندان تقاضا داریم نسبت 

به رعایت پروتکل ها اهتمام بیشتری بورزند.
وی در پایان وضعیت رامهرمز ازلحاظ کرونا را قرمز خواند و 
دلیل قرار گرفتن در این وضعیت را سرازیر شدن جمعیت 
برای دریافت خدمات درمانی و بهداشتی از شهرها و مناطق 
کرد چیزی حدود جمعیت خود  اظهار  و  دانست  همجوار 

رامهرمز از اطراف شهرستان سرریز جمعیتی داریم.

۸۰ فوتی و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر مبتال / تمامی متخصصان داخلی به کرونا مبتال شدند

نامه، سرهنگ  رامهرمز  به گزارش خبرنگار هفته نامه 
)نجم الدین سهرابی( در نشست مطبوعاتی ویژه هفته 
ناجا در جمع اصحاب رسانه و نمایندگان خبرگزاری های 
فعال در شهرستان رامهرمز با گرامیداشت این هفته 
گفت: هفته نیروی انتظامی با شعار »باهم برای امنیت 

و سالمت« آغاز شد
وی هفته ناجا را با بهترین و مناسب ترین فرصت های 
برای جلب اعتماد عمومی و خدمتگزاری صادقانه و بدون 
منت به مردم دانست و اظهار داشت: مردم پشتوانه قوی 
برای نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه و نمایش 

بیش از بیش قابلیت ها و توانمندی های پلیس هستند.
مشارکت  نقش  رامهرمز،  انتظامی شهرستان  فرمانده 
ناجا را  مردم و اصحاب رسانه در تحقق شعار هفته 
ناجا  افزود: هفته  و  دانست  اجتناب ناپذیر  و  برجسته 
ارتباط  بیش  از  بیش  تحکیم  برای  مناسبی  فرصت 
پلیس با مردم است؛ بنابراین از تمام ظرفیت ها برای 
افزایش خدمات رسانی به شهروندان استفاده می کنیم و 
بر این باوریم برقراری امنیت به معنای واقعی با توجه به 
تعداد کارکنان پلیس در مقایسه با جمعیت کشور تنها 
با مشارکت مردم و برآورد نیازهای امنیتی از زبان خود 

آنان محقق می شود.
سرهنگ سهرابی از پیش بینی برنامه متنوع فرهنگی، 
آموزشی، اجتماعی، ورزشی و تعاملی جهت اجرا در 
هفته ناجا خبر داد و گفت: مشارکت مردمی سرمایه 
بوده و ما در اجرای  برای پلیس  ارزشمند اجتماعی 
تا  ناجا تالش مضاعف خواهیم کرد  برنامه های هفته 

این سرمایه اجتماعی را افزایش داده و بیش از گذشته 
مشارکت مردم را در تأمین امنیت ارتقا دهیم.

این مقام انتظامی بابیان اینکه اهم برنامه های اجرایی 
اجرایی  کرونا  ویروس  به جهت شیوع  ناجا  هفته  در 
ناجا  برنامه های هفته  رویکرد  افزود: مهمترین  نبوده 
از  اجتماعی  پیشگیری  همگانی  آموزش  توسعه های 

طریق  از  پلیس  به  عمومی  اعتماد  افزایش  و  جریان 
فضای مجازی و رسانه های اجتماعی است.

انتظامی شهرستان رامهرمز، در پایان ضمن  فرمانده 
تشکر از حضور اصحاب رسانه در ستاد انتظامی جهت 
تبریک هفته ناجا در نقش تأثیرگذار و مثبت رسانه ها 
در ارتقا احساس آرامش و آسایش مردم تأکید کرد و 

گفت: ارتقا سطح آگاهی شهروندان در پیشگیری از 
جریان و آسیب های اجتماعی وظیفه سنگینی است 
که بر عهده رسانه ها و اصحاب قلم بوده و خبرنگاران 
می توانند بااطالع رسانی شفاف، هدف و سریع و بازتاب 
مثبت اقدامات پلیس زمینه مشارکت مردم در تأمین 

امنیت را ایجاد کنند.

نقش مردم و اصحاب رسانه در هفته ناجا اجتناب ناپذیر است

دستگاه آنالیز بدن توسط تیم پژوهشی علمی ساخته شد و به ثبت اختراعات ملی رسید.

فاجعه راه سازی در  رامهرمز و کتمان کتیبه های سرقتی
مجتبی گهستونی، فعال میراث فرهنگی

باستانی«  تابلت های  »سرقت  گزارش  انتشار  دنبال  به 
در میراث خبر که از سرقت بخشی از کتیبه های ایالمی 
خبر  رامهرمز  در  راه سازی  عملیات  درنتیجه  )عیالمی( 
یک  در  رامهرمز  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  می داد؛ 

گفت وگوی رسانه ای این خبر را تکذیب کرد.
راه سازی  عملیات  پروژه  بود،  اعالم شده  هم  پیش ازاین 
متوقف شده اما شواهد گویای آن است که وقتی درنتیجه 
عملیات راه سازی، کتیبه   و سفال ها پیدا شدند کار همچنان 
ادامه پیدا کرد و بعد در محل بتن ریزی شد و خیلی زمان 
زیادی برد تا پروژه واقعاً متوقف شود. گفته می شود، چندین 
کتیبه دیگر در روزهای گذشته و در محدوده فیبرنوری 
و خاک های دپو شده عملیات راه سازی مشاهده شدند که 

تاکنون اطالع رسانی نشده است.
مهرماه  ابتدای  در  رامهرمز  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
1399 در نامه ای به یک مقام قضایی در رامهرمز از سرقت 
بخشی از کتیبه های یافت شده درنتیجه عملیات راه سازی 

و خواهان  را مطرح می کند  افراد  این  نام  و  خبر می دهد 
پیگیری آن مقام قضایی می شود. این در حالی است که 
اکنون در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، این سرقت را انکار 
می کند؟ اما جوابیه به پایگاه خبری رسمی میراث فرهنگی 

نمی دهد.
باوجود اینکه این روزها وضعیت برخی محوطه های باستانی 
رامهرمز مضطرب است چرا در زمانه ای که لودر در حال 
جابه جایی خاک های پروژه ای که توقف آن ابالغ شده بود، 
حضور  محل  در  رامهرمز  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان 
نداشت که مانع تخریب بیش ازحد چند کتیبه در میانه آن 
خاک ها شود و دیرهنگام در محل حضور یافت؟ رئیس اداره 
میراث فرهنگی رامهرمز در حالی از حضور زودهنگام یگان 
و کارشناسان در محل  رامهرمز  حفاظت میراث فرهنگی 
سخن می گوید که خود هم رئیس اداره و هم مسئول یگان 

حفاظت از میراث فرهنگی است.
به گفته رئیس میراث فرهنگی رامهرمز؛ چون پروژه راه سازی 
این  باز  برآمدند.  آن  بانده کردن  دو  است در صدد  ملی 

پرسش مطرح می شود که عملیات راه سازی چه مجوزی 
داشته است؟ اگر مجوز آن در قدیم صادرشده چرا در زمان 
شروع پروژه مجدد تمدید نشد؟ اگر قرار است پروژه ای ملی 
در طول  باستان شناسی  بررسی های  آیا  کند  پیدا  توسعه 
جاده صورت گرفته؟ آیا اول پروژه ای را اجرا می کنند و بعد 
که به محوطه باستانی تعرض شد بیاید و بگویید ما هم 
هستیم؟ آیا پروژه های بزرگ از گرفتن مجوز اجرای عملیات 
معاف هستن که رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز پز ملی 

بودن پروژه را می دهند؟
در حال حاضر، وزیر میراث فرهنگی کشور، جناب معاون 
میراث فرهنگی کشور و مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، 
سرهنگ و فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خوزستان 
فرهنگی  میراث  رئیس  بدهند؛  پاسخ  سؤال  این  به  باید 
رامهرمز که مسئول یگان حفاظت میراث فرهنگی رامهرمز 
چرا نباید از ابتدای ورود تیغه ماشین آالت سنگین در زمین 
برای حفاری فیبرنوری مطلع شوند و هنگامی که بیش از یک 
کیلومتر حفاری صورت گرفت و سفال بیرون زد تازه همه 

از راه رسیدند؟

مجتبی گهستونی، فعال میراث فرهنگی
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پژوهشی از: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، خانم فریده آرامیده
اگرچه  است.  ایران  غربی  جنوب  کهن  گویش های  از  دزفولی  گویش 
کتاب  از  که  گویشی  از چهل  بیش  میان  در  خانلری  ناتل  پرویز  دکتر 
تاریخ نویسان و جغرافیادانان استخراج کرده از این گویش نامی نمی برد؛ 
اما در فرهنگ نامۀ دهخدا بدون اشاره به وجوه تاریخی آمده است: »لهجه 
دزفولی لهجه ای است ایرانی که در دزفول بدان تکلم کنند و آن ظاهراً 
از بقایای زبان خوزی است که قدما از آن نام برده اند«. با توجه به وجود 
واژگان کهن بسیاری در گویش دزفولی و تطابق و تشابه واژگانی بین 
گویش های دزفولی، شوشتری، بختیاری، رامهرمزی و بهبهانی می توان با 
قطعیت بیشتر به این نظریه پرداخت که همگی این گویش ها شکل زنده و 

باقی مانده زبان یا به قولی گویش بزرگ تر خوزی هستند
دکتر پرویز ناتل خانلری در جلد اول تاریخ زبان فارسی می نویسد: »خوزی 
گویش مردم خوزستان بوده که در روایات حمزه اصفهانی و ابن ندیم نیز 
ازجمله زبان های متداول در ایران شمرده شده است.« او همچنین در دنبالۀ 
همین مطالب از اصطخری و َمقِدسی نیز مطالبی نقل می کند که مؤید 
همین نظر است. اصطخری دربارۀ این ناحیه می نویسد: »عامه ایشان به 
فارسی و عربی سخن می گویند جز آنکه زبان دیگری دارند که نه عبری و 
سریانی و نه فارسی است.« که ظاهراً مرادش گویش ایرانی آن سرزمین بوده 
است. َمقِدسی نیز دربارۀ گویش مردم خوزستان نکاتی را ذکر کرده که گویا 
مربوط به فارسی متداول در خوزستان است نه گویش های خاص محلی آن.

البته تفاوت های قابل مطالعه و چشمگیری بین گویش دزفولی و فارسی 
معیار وجود دارد که این تفاوت ها در حوزۀ ساختاری، واژگانی و حوزۀ آوایی 
به چشم می آیند. برخی از تفاوت های آوایی گویش نشان دهندۀ تلفیق و 
آمیزش گویش کهن دزفولی با گویش های لری و بختیاری منطقه است. 
همچنین ردپای تاریخ و برخی گویش های کهن ایرانی را نیز در گویش 
امروزی دزفولی می توان به خوبی مشاهده کرد و درعین ِحال برخی از این 
آواها خصوصیات کامالً منحصربه فردی دارند که در مجموعۀ هیچکدام از 
حوزه های مذکور نمی گنجد، مانند: ā در واژه هایی مثل xodā )خدا( یا 
piyā )مرد(. آواهایی که تقریباً در گویش های کنونی ایران کمیاب و شاید 

حتی بتوان گفت نایاب باشد.
 آنچه مسلم است حضور پررنگ گویش دزفولی درمیان گویشوران بقایای 
شگفت انگیزش، نشانۀ عمیق و اصالت ریشه های آن است همچنان که 
اتصال بنیادی این گویش به زبان فارسی میانه و بقای واژگان زبان خوزی 
در آن، اهمیت ویژه ای دارد و این اهمیت را با نگاهی گذرا به حوادث ادبی 
دورۀ معاصر و نیز حساسیت و توجه ویژۀ بزرگانی چون صادق هدایت، 
فریدون توللی، دکتر محمد معین و... به این گویش بیشتر می توان دریافت.

ناگفته نباید گذاشت گویش دزفولی همچون گویش های جغرافیایی دیگر، 
با زبان معیار تفاوت دارد؛ پس سعی در نزدیک کردن گویش ها به فارسی 
معیار، تالشی نابجا و ویرانگر خواهد بود که به جز تضعیف زبان معیار و 
نابودی و حذف گویش های کهن نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ازهمین رو، 
تالش برای حفظ گویش ها تالشی ارزشمند است. در همین راستا یکی 
از ساده ترین و تأثیرگذارترین راه های حفظ و تقویت گویش ها، سرودن 
شعر و تصنیف محلی است. ثبت و ضبط واژگان، تألیف کتاب های لغت، 
موثری  راه های  همگی  و...  فولکلوریک  آثار  گردآوری  و  فرهنگ نویسی 
هستند؛ اما اشکال این گونه تالش ها تخصصی و آکادمیک  بودن آن ها و 
اختصاص داشتنشان به خواص است. ولی سرودن شعر و ساخت تصنیف به 
گویش های محلی کاری تبلیغی-ترویجی در بین مردم عامه، یعنی حافظان 
اصلی و گویشوران است.شیوه نوشتن )رسم الخط( در گویش های محلی 
یکی دیگر از مشکالت اساسی در نوشتار و چاپ این آثار است. تفاوت های 
گاه، اساسی در آواهای زبان معیار با گویش ها، باعث چندگانگی، تشتت و 
عدم یکپارچگی در شیوه نوشتاری این آثار می شود. ازهمین رو، عالقه مندان 
و کارشناسان، شیوۀ آوانگاری را برای ثبت آثار و متون گویشی پیشنهاد 
کرده اند. البته ضمن اینکه آوانگاری بهترین پیشنهاد برای نزدیک کردن 
گفتار گویش به نوشتار است، به دالیلی چند، مشکالت خاص خود را نیز 

به همراه دارد:
و ضرورت  گویشی  واژه های  برخی  برای  دقیق  معادل  نداشتن  نخست: 
معادل سازی فونتیک برای اینگونه واج ها.دوم: عدم آشنایی مخاطبان با 
الفبای فونتیک و ناتوانی آنان در خواندن متون آوانگاشته.سوم: رواج نوعی 
معادل نویسی التین به جای الفبای فونتیک )فارسی انگلیش( که حاصل 
آن آشفتگی، درهم ریختگی و نبود یکپارچگی در شیوۀ نوشتاری است.«  
پژوهشگر فرهیخته جناب شوکتی نیا در مقّدمه کتاب کوتیون تا ِدسبیل 
می گوید            : »گویش پیرامونِی دزفول با گویش مرکزی، در گوالش برخی 
آواها و واج ها اندکی نابرابر است؛ چراکه، این دو گونه گویش هرچند در 
زیرساخِت زبانی و دستوری یکی اند؛ اما کاربرِد برخی فرایندهاِی زبانی 
)فرایند حذف، تضعیف، قلب و ابدال واج ها( در گویِش پیرامونی دزفول 
بیش از گویِش مرکزی آن است و این امر از نزدیکی و پیوستگی خانوادگی 

این نواحی با گویِش لرستان سرچشمه گرفته است.« 
ه گفته است: برای خواندن اشعار  شوکتی نیا در پایان دفتر شعری َغْم ُمچَّ
با گوالش درست، جدول راهنما را پیشنهاد می کند و تأکید بر آن دارد که 
جدول را باید دوره کرد و اشاره می کند در این جدول با یادآورِی اینکه 
نشاِن ریز )h( در باالِی واج، حکایت از این دارد که این واج کوتاه شده، 
جزء اصلی واژه است و بااینکه نوشته نمی شود، به گوالش درمی آید. نوشتن 
و نشان دادنش برای این بود که با نشانۀ )_َ( یکی گرفته نشود.همچنین 
واج های که در متِن اشعار در اندازۀ ریزتر آمده اند، واج هایی که دچار فراینِد 

حذف و تضعیف می شوند. 
استاد معظم جناب دکتر مهدی کدخدایی طراح  که از سرزمین فرهنگ 
دوستان شوشتر است و سال ها با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری 
داشته اند. با توجه به اطالع از گویش های رایج در خوزستان و تسلطی که 
بر خصوصیات گویش محلی شهرهای دزفول، شوشتر، رامهرمز و... دارند. 
جدول زیر را در نگارش الفاظ محلی ارائه داده اند که بسیار حائز اهمیت 
است. وی درخصوص جداول طراحی شده معتقد است آن ها را براساس 
حروف آوانگار آماده کرده است؛ اما به این نکته نیز توجه دارد که در تلفظ 
دقیق چند مصوت الزم است با گویشور تلفظ را دقیق تر آوانگاری کرد؛ 
زیرا تلفظ دقیق بعضی صامت ها و مصوت ها برای ناآشنایان به گویش های 

محلی درست مشخص نمی شود.
جناب آقای عبادی  معتقد است جداول خوبی طراحی شده و تالش های 
تک تک دوستان کامال مشهود است، اما جای سؤال همچنان باقی است که 
مثال: بین کسره با کسرۀ کوتاه فرقی نمی بینم یا در ارائۀ نماد، نقایصی وجود 
دارد یا برخی مثال ها مناسب نیستند. یا بین طول کسره در دو واژۀ ِمس 
و ِکر )به معنی چروک( چه تفاوتی مشاهده می شود؟ جدول مصوت های 

مرکب هم به اعتقاد بنده ایراد دارد. ما می خواهیم برای گویش های خوزی 
جدول آوانگاری، طرح کنیم تا جایی که مصوت های ششگانۀ مشترک با 
فارسی و صامت ها هدف ماست، آوردن مثال فارسی اشکالی ندارد؛ اما وقتی 
از مصوت مرکب حرف می زنیم مسئله فرق می کند ما از نظر علم آواشناسی 
و واج نگاری، در زبان فارسی معیار امروز مصوت مرکِب زنده و کاربردی، 
نداریم. پس این مثال های فارسی و از آن بدتر عربی چه معنی دارد؟ باید 
توجه داشت هر زبان و گویش شخصیت آوایی مستقلی دارد. پس مثال ها 
را باید از همین گویش ها انتخاب کرد. چرا مخاطب ما باید بپذیرد که در 
واژه های فارسِی ناو، پاوه و وای و واژۀ عربی نوم؛ مصوت مرکب گویشی ما 

موجود است. با همان دالیل که در باال عرض کردم.
ویژگی جدول شمارۀ پنجم و ششم: با توجه به تنوع و گوناگونی الفباهای 
مختلف آوانگاری بین المللی و فارسی سعی نموده، آواهایی را به کار ببرم 
که به دید خواننده آشناتر هستند و شکل مأنوس تری برای تلفظ دارند. 
بنابه گفته محققین بیش از ۶ هزار زبان در دنیا وجود داشته که امروزه به 
کمتر از ۲۵۰۰ زبان تقلیل یافته است و در روند بعدی ایام از حجم آن ها 

کاسته خواهد شد. اگرچه زبان های قراردادی و برخاسته از تکنولوژی های 
پیش رو جای آن ها را خواهد گرفت و بسا نوعی از آن ها فوق العاده تخصصی 

و ویژه خواهد شد.
آنچه مسلم است تغییر شکل و متحول شدن ساختار وجودی یک واژه، 
معرب شدن یک کلمه بنابه هر دلیلی که بوده باشد، در طول یک بازده 
لرزش صدا،  است.  پیوسته  وقوع  به  کوتاه مدت  یا  زمانی خواه طوالنی 
ارتعاشات برخاسته از احساسات و لطفت یک نحوه گفتار، زیباترین نغمه، 
حالت ها و حرکات چهره در هنگام رجزخوانی افراد، رنگ پریدگی چهره 
در قالب یک احساس را در نوشتار نمی توان نشان داد. انسان گاه با بیان 
یک واژه، کشیدن آن واژه، باال پایین خواندن لغتی، نرم  و سخت اداکردن ها 
و... دنیایی از معانی را به مخاطب خود منتقل می کند که در نوشتن صد 
من کاغذ هرگز نشاید. واژه ها در نوشتار به خودی خود قالب های خشک 
و بی روحی بیش نیستند که در کنار هم قرار گرفته اند تا نیازی را رفع 
و درخواستی را اطالع رسانی کنند یا خبری و حادثه ای را گزارش دهند. 
احساس  و  است  فرد  القای خواسته های  در  وسیله  مناسب ترین  صوت، 
درونی و اغراض وجودی آدمی را به مخاطب منعکس می کند. موضوعی که 
هرگز در نوشتار به راحتی نمی توان به واقعیت نقش آن ها را آشکار ساخت. 
محلی،  گویش های  کهن واژهای  نگهداری  و  حفظ  شیوۀ  مناسب ترین 
ترسیم جدول های دقیق آوایی و واج ها، صوت و ضبط صحیح کلمات و 

تصویربرداری است.

ضرورت توجه به ادبیات محلی، کهن واژگان خوزی/ نقدی بر دیدگاه استاد عباس عبادی

گزارش از: یاسر موحدفرد )پشتیبان رسمی سند ثبت جهانی 
هنر نقالی در یونسکو به نام ایران(

پیشینه هنر نقالی: نقالی ایرانی، کهن ترین گونه بازگویی داستان های 
اخالقی و پندآموز در ایران است و از دوره ایران باستانی تا دوره ایران 

اسالمی نقش مهمی در اثرگذاری قشرهای گوناگون جامعه دارد.
نقال شعر یا نثرها را با حرکت ها و اشارت ها و گاهی به همراه موسیقی 

و توصیف کتیبه ها و نقاشی ها بازگو می کند.
و  متن ها  و  شعرها  حفظ  برای  قابل توجهی  استعداد  به  نقل  راوی 

هم چنین توانایی بداهه گویی و مهارت سخنرانی نیاز دارد.
پوشاک نقال، پوشاک ساده   با جلیقه سنتی است و گاهی به همراه 
کاله باستانی یا کت های زرهی در طول اجرای برنامه برای بازگو کردن 

صحنه های نبرد بوده است.
عامیانه، داستان های حماسی، ملی  فرهنگ  نگاهبان  به عنوان  نقال 
و قومی به همراه موسیقی محلی و فولکلور ایران شناخته می شود. 
نقال ها پیش تر در قهوه خانه ها، زورخانه ها، تکیه ها و مکان های تاریخی 

مانند کاروانسراها به اجرا برنامه می پرداختند.
امروزه با کاهش رونق نقالی در قهوه خانه ها و از بین رفتن کاروانسراها 
و به وجود آمدن گونه های نوین سرگرمی و کم کاری عرصه فرهنگ 
در ایران، هواداران این هنر دراماتیک ایرانی به تدریج رو به کاهش 
و  فرهنگی  انجمن  یک  به  که  قهوه خانه ها  رونق  روزگار  در  رفت. 
ادبی تبدیل شده بود از اوایل قرن یازدهم تا نخستین دهه های قرن 
چهاردهم شمار بزرگی از نقاالن به این نهاد روی آوردند و آن را پایگاه 
نقالی و شاهنامه خوانی کردند؛ در این دوره قهوه خانه، نهاد فعالی در 
به  توده مردم  به  ایران  ادب کهن ملی و مذهبی  و  انتقال فرهنگ 
شمار می رفت و در آموزش ادب زندگی گذشتگان و اخالق نیاکان و 
منش پهلوانان و جوانمردان نقش مهمی داشت. نقاالن را برپایه نوع 
داستان هایی که می گفتند چیرگی و تسلط شان به نقالی به سه دسته 

تقسیم کردند.
نخست شاهنامه خوانان یا نقاالنی که فقط به نقل داستان های حماسی 
شاهنامه می پرداختند؛ دوم نقاالنی که در نقل داستان های تاریخی و 
افسانه ای مانند اسکندرنامه مهارت داشتند؛سوم مذهبی خوانانی که 

داستان های دینی مذهبی مانند حمزه نامه و حیدرنامه می خواندند.
هر قصه گو در نقل قصه شیوه بیان خود را داشت. چست و چاالک 
بودن در بیان درک مجلس نقل و دریافت میزان ذوق و رغبت مردم 
آراستن نظم به نثر برای مالل انگیز نشدن نقل خواندن شعر با آهنگ و 
آواز شرح بیت های دشوار یادنامه سراینده شعر فاتحه خواندن و تکبیر 

گفتن نکاتی بود که نقال باید آن را رعایت می کرد.
نقال، شخصی است که نقل حماسی و یا دینی می گوید؛

نقل حماسی و نقل دینی: در نقل حماسی مضمون نقل ها بیشتر در 
زمینه داستان فرمانروایان و پهلوانان ایران زمین است که بیشترین 
خواهان آن داستان های شاهنامه فردوسی با رزم آوری جهان پهلوان 
ایران باستان رستم دستان است که به این گونه نقالی، روایتگری و یا 

شاهنامه خوانی گفته اند.
در نقل دینی، مضمون نقل ها بیشتر در زمینه حادثه های پیامبران 
روایت  آن  خواهان  بیشترین  که  است  آنان  پیروان  و  توحیدی 
رشادت های جهان پهلوان عالم امکان امام علی )ع( و جهان پهلوانان 

دشت نینوا بوده است.
پرده  خوانی دینی و ملی:

نقاشی قهوه خانه ای، سبکی از نگارگری ایرانی است که با توجه به 
مکان  در  ملی  و  دینی  داستان های  نقل   ارائه  برای  بودن  کاربردی 

قهوه خانه به نام سبک نقاشی قهوه خانه ای شهره گشت .
روایت  به  قهوه خانه ای  نقاشی  پرده  از  بهره گیری  با  که  نقاالنی 
گفته شده اند.  هم  پرده خوان  می پرداختند،  گوناگون  داستان های 
پرده  های نقاشی ویژه نقاالن تا ۴۰ داستان دینی و یا ملی را می توانسته 
است در خود جای دهد.شایان ذکر است که کودکان و نوجوانان نقال 
که به آن ها بچه مرشد هم گفته می شده  است، نقاشی های پشت شیشه 
قابل تاشو را زیر بغل می زدند و به روایت داستان های ملی و دینی 
می پرداختند، این نقاشی ها تا ۵ داستان را در دل خود برای ارائه نقل 
به تصویر می کشیده است.ثبت جهانی نقالی: هنر نقالی، نیای نمایش 
ایرانی به عنوان در معرض خطر نابودی، هم زمان با جشن هزاره شاهنامه 
فردوسی و نوروز مشترک از سوی بنیاد فردوسی و خانه تئاتر به عنوان 
پشتیبانان غیردولتی و سازمان وقت میراث فرهنگی و مرکز هنرهای 

نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان پشتیبانان دولتی به 
سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( ارائه شد.

سازمان جهانی یونسکو، پروندۀ ثبت جهانی نقالی را به عنوان هنر در 
معرض خطر با همکاری سازمان میراث فرهنگی، بنیاد فردوسی، خانۀ 
تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی کشور ایران پذیرفت. پروندۀ »نقالی« 
تاریخ ۲۷  در  یونسکو  ناملموس  معنوی  میراث  اجالس  در ششمین 
نوامبر ۲۰۱۱ به نام ایران به ثبت جهانی رسید.بانوان نقال ایران: بیشتر 
نقالی ایرانی که روایتگری داستان های ایرانی در ایران باستان و دوره 
بر عهده مردان در قهوه خانه ها و زورخانه ها بوده   اسالمی بوده  است 
است اما در طول تاریخ زنان داستان سرایی بوده اند که در گردهمایی 
مردم به داستان های ایرانی و به ویژه شاهنامه فردوسی به عنوان پیشه، 
می پرداختند.نقالی، آوازی همراه با موسیقی را در ایران باستان خنیاگری 
یا رامشگری می نامیدند. اصطالح »نقالی« در دوره صفویه در ایران رایج 
شده و پیشتر با اصطالح های دیگری نیز شناخته می شده  است که از آن 
جمله می توان به واقعه خوانی، قصه سرایی موزون، نقالی آوازی، خنیاگری، 
رامشگری، روضه خوانی، صورت خوانی، مناقب خوانی، سخنَوری، ذاکری، 

پرده خوانی، قوالی، معرکه گیری و واگویه اشاره داشت.
نخستین زنان نقال که روایتگر داستان های ایرانی بودند با همراهی 
نوازندگان به داستان گویی می پرداختند. پس از زمان ساسانیان، بانوان 
نقال بدون ساز هم نقالی می کرده اند اما همچنان که مشخص است 
نقال، واژه ای عربی است که در آن زمان این واژه رایج نبوده  است و 
بیشتر بدان ها شاهنامه خوان ویا خدای نامه خوان گفته می شده است.

بانوان نقال در شاهنامه فردوسی: نخستین بانوی نّقال ایران در زمان 
ساسانیان در شاهنامه فردوسی بانام آزاده رومی یاد می شود که خنیاگر 
بهرام گور بوده و نّقالی موسیقایی انجام می داده است. بانوان نقالی که 
در شاهنامه نام آنان برده شده است شخصیت های مشهوری همچون 

مشک ناز، مشکنک، نازتاب، سوسنک، ماه آفرید، فرانک و ُگردیه بوده اند.
مهم ترین بانوی نّقال پس از اسالم، همسر فردوسی توسی بوده که 
خدای نامک یا شاهنامه های منثور به زبان پهلوی را برای فردوسی 
به  بیژن و منیژه، فردوسی  می خوانده  است که در سرآغاز داستان 

داستان سرا بودن همسر خود اشاره دارد.
بدین روی همسر فردوسی را نخستین بانوی نقال شاهنامه فردوسی 
و روایتگر تاریخ ایران می توان شمرد.در سال های کنونی پس از ثبت 
جهانی نقالی در یونسکو به نام ایران گرایش بانوان به ویژه کودکان، 
در  و  است  بوده  گسترده  بسیار  شاهنامه خوان  جوانان  و  نوجوانان 
شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستا ها و یا در کشورهای خارجی 
هم شاهد رشد شاهنامه خوانان بانو در کنار مردان نقال بوده ایم.در سال  
۱۳۷۸ خورشیدی داود فتحعلی بیگی در اداره تئاتر ایران با دعوت از 
زنده یاد مرشد ولی اله ترابی کالس های نقالی دایر کرد که بانوان نقال 
هم در آن اجازه حضور یافتند. پس از مدتی جواز نقالی بانوان در 
مجامع عمومی حتی در زورخانه  ها و محافلی که امکان حضور بانوان 
کمتر وجود داشت، فراهم شد. رسانه ملی هم اجازه نقالی بانوان را 
سال ها هست که فراهم آورده است، چه آن که در زمان های نه چندان 
دور امکان اجرای نقالی بانوان در محافل با قانونی نانوشته فراهم نبود.

احیای هنر نقالی: پس از پیگیری های مردمی و رایزنی  با نهادهای 
متولی فرهنگی دولتی از سوی بنیاد فردوسی در سراسر ایران و اهتمام 
نهادهای داخلی و رایزنی های فرهنگی ایران در دیگر کشورها و نیز 
برگزاری جشنواره های گوناگون استانی و ملی به ویژه برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی در رسانه ملی، گرایش به شاهنامه خوانی و پس ازآن نقل 
ملی و دینی افزایش یافت تا جایی که آموزش و گسترش نقالی به یک 
خواست ملی تبدیل شد.جواز رسمی نقل بانوان در کنار نقل آقایان در 
رویدادهای فرهنگی هنری و حتی آوردگاه های ورزشی ازجمله همراه 
با مرشد زورخانه و احیای هنر ضرب و نقل )نقالی شاهنامه خوان و 
با  نقالی  و همراهی  زورخانه(  نوای مرشد  و  زنگ  و  همنوایی ضرب 
آیین های پهلوانی و یا روایتگری در پیش و پس از برگزاری آیین و 
مسابقه های چوگان و یا کشتی باچوخه به اهمیت نقالی افزود.ثبت 
انجمن های شاهنامه خوانی شهرهای سراسر ایران بزرگ با مجوز رسمی 

نهادهای دولتی و یا شهرداری ها و فرهنگسراها و اقبال خانواده های 
ایرانی برای آموزش و ارائه نقالی و شاهنامه خوانی به ویژه برای کودکان 
و نوجوانان روزبه روز نقل نقاالن را به نُقل مجالس تبدیل کرد تا جایی 
که سال پیشین به گونه رسمی با ارائه گزارش بنیاد فردوسی از سوی 
سازمان وقت میراث فرهنگی به یونسکو، هنر نقالی احیاء شده معرفی 

شد و از تالش های ایران و ایرانیان قدردانی شد.
 هنر نقالی مؤثر در ثبت های جهانی: از دیگر سو یکی از ارکان ثبت  
جهانی آیین های پهلوانی و زورخانه ایران در یونسکو همان ضرب و نقل 
بوده است، ثبت آیین چوگان که اساساً با عنوان آیین چوگان همراه 
با روایتگری شاهنامه و موسیقی سنتی به ثبت جهانی رسیده است 
و نیز ثبت جهانی کشتی با چوخه در اتحادیه جهانی کشتی )فیال( 
و ثبت ملی آیین کشتی باچوخه خراسان همراه با نقالی و موسیقی 
محلی در فهرست ملی میراث فرهنگی، نشان از اهمیت ویژه هنر نقالی 

در سازمان های جهانی فرهنگی، هنری، میراثی و حتی ورزشی دارد.
و  نقالی  ملی  جشنواره های  برگزاری  ملی  نقل  در  رونق  بیشترین 
شاهنامه خوانی به ویژه در مقطع کودک و نوجوان در ویژه برنامه های 
بزرگداشت حکیم فردوسی توسی در ۲۵ اردیبهشت ماه هرسال بوده 
است که از چندین سال پیش با احیای هنر نقالی و شاهنامه خوانی 
و توجه قشرهای فرهیخته ادبی به میراث جهانی شاهنامه فردوسی، 
شورای عالی انقالب فرهنگی در گاهشمار رسمی ایران، پاسداشت زبان 
فارسی را در کنار بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که سال ها در 
تقویم کشور ثبت شده بود، افزود که نشان از اهمیت این جشن ملی با 

همراهی هنر نقالی و شاهنامه خوانی بوده است.
رویدادهای  فهرست  در  شاهنامه  سرایش  پایان  هزاره  جهانی  ثبت 
فرهنگی، هنری و علمی یونسکو از سوی بنیاد فردوسی به نام ایران 
در ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۸ که از آن تاریخ ۱۰ سال می گذرد، هنر نقالی 
را بیش ازپیش بر سر زبان ها انداخت و در ۱۰۱۰ امین سالگرد پایان 
سرایش شاهنامه فردوسی، توجه به شاهنامه خوانی حتی در روزگار 
قرنطینه خانگی در دوران گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران و 
جهان، چالش شاهنامه خوانی در خانه های ایرانیان و فارسی زبانان در 

جای جای جهان را به یک سرگرمی حکمی تبدیل کرده است.

از خطر نابودی هنر نقالی/ تا احیای نیای نمایش ایرانی

  جدول ۱: از آقای حبیب شوکتی

 آٍاًگار هثال هعادل فارسی ًشاًة آٍایی

B بام ب Bâm 

P پا پ Pâ 

T تار ت Târ 

Ѳ ثبت ث abtƟ 

J کح ج Kaj 

č چوي چ Čaman 

ḥ لحي ح laḥn 

X خال خ Xâl 

D داد د Dâd 

δ ذات ذ Δât 

R رام ر Râm 

Z زهاى ز Zamân 

ž هصُ ش Može 

S سٌگ ض Sang 

š شهد ش Šahd 

S صبَر ص Sabur 

Z هرض ض Maraz 

T طٌاب ط Tanâb 

Z ظهر ظ Zohr 

C علی ع cali 

Ɣ هغس غ maƔz 

F فلک ف چ Falak 

Q قلن ق Qalam 

K کارد ک Kârd 

G گرگ گ Gorg 

L لٌگر ل Langar 

M هَم م Mum 

N خَى ى Xun 

V ٍ ٍفا Vafâ 

H هن ُ، هـ Ham 

Y یَز ی Yuz 

ĵ بهبهاًی: کح ج Kaĵ 

ć بهبهاًی: گچ چgać 

 

جدول ۲: از دکتر کدخدایی طراحی- مصوتها

معادل فارسی یا  نشانة آوایی
 آوانگار مثال گویشی

â باد آ dâb 

U دود ـُـو Dud 

I میخ ــِی Mix 

A َدَرد ــ Dard 

ā شوشتری:  فتحة کشیده
 مــَر)مَهریه(

Mār 

E ِمِس ــ Mes 

ē 
و یاء   کسرة کشیده
 مجهول

شوشتری و دزفولی: 
 مِــس)میس(

Mēz 

O ُمسد ــ Mozd 

ō شوشتری: پول)پُل( واو مجهول Pōl 

ö ُدزفولی: مُورد )مُرد( ا Mörd 

ə شوشتری و دزفولی:  کسرة کوتاه
 کِر )چروک لباس(

kər 

 

    

    

 

جدول ۲: از دکتر کدخدایی طراحی- مصوت های مرکب

 آوانگار مثال معادل فارسی یا گویشی نشانة آوایی

âv ناو آو nâv 

wâ پاوه آو pâwa 

yâ وای آی vây 

Aw عربی: نَوم ـَـو nawm 

Ay عربی: مَیل ـَـی mayl 

Ey نَی ـِـی ney 

Oy خوی ـُـی xoy 

Ow شوشتری:مُــر )مُهر( ـُـو mowr 

Uy جوی ــوی Juy 

Ew دزفولی: کِوِش )کفش( ـِـو Kewš 

جدول ۲: از دکتر کدخدایی طراحی- مصوت های مرکب 



یا ذوالجالل واالکرام
به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین
خدائی که هرگز درش سربتافت

به هر در که شد هیچ عزت نیافت
دوستان عزیز خواهران و برادران گرامی، اکنون که به لطف خداوند و 
پس از چهار هفته گذراندن دوره ای طوفانی و عبور از مهلکه و پرتگاه 
نیستی مجدداً به کرانه آرامش حیات قدم گذاشته ام الزم می دانم 
به عنوان یکی از کوچکترین اعضاء جامعه خدوم پزشکی مطالبی را به 
عرض برسانم و صدالبته که این مطالب همان تجربه گرانبهائی است 

که در مدت ابتال به کرونا با تاروپود جانم لمسشان کرده ام.
۱-کرونا یک بیماری مهلک و بسیار خطرناک است و تنها راه مبارزه 
با این هیوالی ویرانگر کارآزمائیهای بالینی کاماًل مستند و علمی 
است و باید برای جامعه دانشگاهی و بالنده و پرافتخار کشورمان 
این فرصت را فراهم کنیم تا در تحقیقاتی اساسی و حساب شده 
شرکت کنند و دست آوردهای خویش را دریک اجماع جهانی به 

نمایش بگذارند.
۲-عزیزان همانطورکه گفتم کرونا یک فاجعه بشری است و یک 
و  آن  شناخت  راه  تنها  و  است  پیچیده  بسیار  ویروسی  بیماری 
یافتن روش های درمانی اش فقط فقط و فقط راه علمی است و 

خرافات و اوهام و باکمال تأسف شارالتانیسم هیچگونه جایگاهی 
در تشخیص و درمان این بیماری ندارد و کسانی که خواسته یا 
ناخواسته، آگاهانه و یا ناآگاهانه به هر نوع خرافاتی متوسل شوند به 
بشریت جفا کرده اند چون همه می دانند که خداوندگار عالم تمام 
عالم هستی را برپایه علم برپا کرده و هرکه علم را رها کند بی تردید 

بازنده اصلی است.
گروه  مرگ  سبب  روزها  این  که  عواملی  مهم ترین  از  ۳-یکی 
آسیب پذیر جامعه شده است رعایت نکردن مقررات فاصله گذاری، 
استفاده نکردن از ماسک، نشستن دست ها توسط گروه کم خطر 
است )من خودم هم قربانی همین سیاست غلط وندانم کاری شدم 
که دیگران رعایت نمی کردند( جالب است که بدانید که براساس 

آیه ۳۲ سوره مائده.
اگر فردی شخصی را که روی زمین قتل و فساد نکرده باشد بکشد 
مثل این است که همه انسان ها را کشته و البته اگر یکی را هم زنده 
کند مثل این است که همه انسان ها را زنده کرده، حال اگر فردی 
بدون تعهد در جامعه اصول پیشگیری از کرونا را رعایت نکند و 
این رعایت نکردنش سبب مرگ انسانی شود که به دلیل پیری، 
بیماری های سیستم دفاعی و...در اثر کرونا بمیرد. آیا این قتل نفس 
به حساب نمی آید؟ تو را به همان خدائی که می پرستید این اصول 
ساده و کارساز را رعایت کنید تا هرروز شاهد این همه مرگ ومیر 

در کشور نباشیم.
۴-گرچه زبان قاصر از تشکر توسط این حقیر سراپا تقصیراست 
اّما جا دارد که از تمامی آنانی که در این روزهای سخت لحظه ای 
رهایم نکردند از صمیم قلب و از تار و پود جان تشکر نمایم، از وزیر 
محترم بهداشت و درمان که درهمان ساعات اولیه وخامت اوضاع 
آقای دکتر جان بابائی و دکتر شادنوش را بربالینم فرستادند، از 
برادر عزیزم جناب دکترملک زاده، از استاد دکترفاضل و سایر اعضاء 
انجمن پیوند اعضاء ایران، از همکار عزیزم جناب دکترمسجدی، از 
سازمان محترم نظام پزشکی ایران و فارس، از مدیریت دانشگاه 
جناب آقای دکتر لطفی و همکاران، از تمامی دوستان و باألخص 

بیمارانم در سراسر کشور که دست ها را به دعا بلند کردند.
انجمن جهانی پیوند جناب پروفسور محمت هابرال و  از رئیس 
تمامی همکارانشان در انجمن جهانی پیوند که به شکلی مداوم 
جناب  دانشگاه  عفونی  تیم  از  کنم،  تشکر  بودند  درمانم  نگران 
دکتر مقدمی که بادانشی مثال زدنی و دلسوزی صادقانه اش بالینم 
را رها نکردند، ازتیم ریه و قفسه سینه بیمارستان ابوعلی سینا 
به سرپرستی دکتر نیک نام، از تمامی مدیریت بیمارستان ابوعلی 
سینا، از جناب دکترایمانیه، از تمامی پرستاران و پرسنل قهرمان 
و جان برکفی که برای خدمت به کرونا ایثار را به اوج رسانده اند 

بی نهایت تشکر کنم.

پرتو لطف و  تنها در  توانا  ۵-اّما ای خدای مهربان و ای پروردگار 
رحمت بی منتهای آن خالق هستی بود و تنها در کنف پرتو نور تو بود 
که مشیتم را بر این قرار دهی که دوباره از طوفان سهمگین بیماری 
کرونا به کرانه عافیت و سالمت بازگردم خدایا سرتعظیم و تسلیم 
این بنده را موردقبولت قرار بده چون فقط خودت پذیرنده ای والغیر.

اّما سخن آخر: دوستان عزیزم در سراسر کشور، سخاوتمندان و 
نیکوکاران بلندهمت، همانطوریکه در ابتدای عرایضم گفتم کرونا 
یک بیماری مهلک و درمان آن بی نهایت گران است، گاهی فقط 
خرج وسایل مصرفی آن مانند ماسک، گان، کاله، دستکش و...سر 
به جهنم می گذارد عالوه براین خرج بیمارانی که کرونا گرفته اند 
بسیار گران و کمرشکن است و اینجاست که باید خیرین دست ها را 
باال بزنند و با یک یا اهلل گفتن دیگر این مخارج سرسام آور را تأمین 
کنند. بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به دلیل نیاز مبرم به 
تخت های کرونا بر این تصمیم گرفت که تقریباً اکثریت تخت های 
این  در  و  دهد  قرار  کرونائی  بیماران  زیرپوشش  را  بیمارستان 
مسیر نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورد لذا 
شماره حسابی را که خدمتتان ارسال می کنم مخصوص جمع آوری 
از  و  سیناست  ابوعلی  بیمارستان  در  کرونا  درمان  اعانات جهت 
تک تک شما دوستان عزیزم برای این کار فوق العاده خیر درخواست 

کمک دارم.

پیام دکتر سید علی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران؛ پس از بهبودی از کرونا

فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر44
سال ششم -  مهر سال ششم -  مهر 13991399 -  شماره  -  شماره 5757 -  قیمت  -  قیمت 10001000 تومان تومان

الناز عباسیان
گوهر  با  گفت وگو 
بازیگر  خیراندیش، 
پیشکسوت سینما، تئاتر 
پیرامون  تلویزیون  و 
حفظ حریم خصوصی در 

فضای مجازی
گوهر  با  گفت وگو  بهانه 
نیست؛  کم  خیراندیش 
و  تئاتر  سینما،  بازیگر 
کارهای  که  تلویزیون 
هنری او بر پرده سینما، 
سالن های تئاتر و قاب تلویزیون بسیار دیده می شود. او در سال های 
با  بازیگر  این  دارد.  وزینی  کارنامه  و  بوده  پرکار  فعالیتش،  طوالنی 
وجود پرکاربودنش در سینما و تلویزیون، همچنان تالش می کند در 
نقش  های متفاوتی ظاهر شود و در هر نقشی حرفی برای گفتن داشته 
باشد. این هنرمند در سال 8۲ برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نامزد  بار هم  نقش اول زن در فیلم »رسم عاشق کشی« و چندین 
دریافت این سیمرغ در سال های قبل از آن بوده است. البته تندیس 
زرین و دیپلم افتخار هم در کارنامه  کاری اش کم ندارد. او حاال در سن 
66 سالگی با کسب این همه افتخارات و بازی در بیش از ۱00 فیلم و 
نمایش به دنبال کار برگزیده تر است و می گوید: »من هیچ وقت خودم 
را محدود نمی کنم که حاال من جایزه ام را گرفتم روی طاقچه بگذارم 
و بعدش فعالیت نکنم. تمام تالشم را می کنم که کارهای متفاوت از 
نقش های گذشته ام داشته باشم و به زودی برای بازی در چند فیلم به 
ایران بازخواهم گشت. البته دلتنگی وطن بهانه اصلی بازگشت من به 
ایران است«. در ادامه بخش هایی از گفت وگوی ما با این هنرمند را با 
موضوع حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی و حاشیه هایی که برای 

او ایجاد شده بود، می خوانید.

از احواالت این روزهایتان برایمان بگویید. حال گوهر سینمای 
ایران چطور است؟ قصد بازگشت به وطن دارید؟

بله؛ البته که به وطنم بازخواهم گشت. قبل از شیوع ویروس کرونا برای 
دیدار دخترم و شرکت در مراسم ازدواج او به آمریکا آمده ام. با شیوع 
این بیماری و محدودیت سفرها و پرواز هواپیماها، مجبور شدم که 
چند ماهی بیشتر در اینجا بمانم. درضمن در ایران هم کاری  نداشتم 
که انجام بدهم و باید در خانه می نشستم. بهتر دیدم که همین جا به 
درمان شکستگی پای چپم ادامه بدهم که البته هم اکنون بعد از ۵ بار 

شکستگی و عمل نسبتا خوب هستم.
راستی جریان شکستگی پای شما چه بود؟ گویا سر صحنه 

فیلمبرداری این اتفاق افتاده است.
من حین بازی در سریال »دیوار به دیوار« به علت افتادن، از ناحیه قوزک 
پا به شدت آسیب دیدم. یک بار در ایران و یک بار هم در آمریکا روی این 
ناحیه از پای من عمل جراحی صورت گرفت اما باز هم مشکل داشتم 
و قوزک، درست در جای خود قرار نگرفت. همین موضوع موجب شد 
تا من چندبار سر صحنه، تعادلم به هم بخورد و آسیب ببینم. مجدد 
در شیراز من از پله های یک خانه قدیمی که لوکیشن فیلمبرداری 
بود، افتادم و این بار از ناحیه ران پا دچار آسیب دیدگی بسیار شدید 
شدم؛  طوری که استخوان ران من دو تکه شد و در پای من بیش از 
۵0 سانتی متر پالتین گذاشتند و حدود ۳9 پیچ بستند. من شانس 
این را داشتم که همان موقع دکتر اشکانی و دکتر انقیاد که هر دو از 
بهترین ارتوپدهای شیراز هستند، در بیمارستان حضور داشتند و فوری 
مرا به اتاق عمل منتقل کرده و بهترین عمل را روی پای من انجام 
دادند. وقتی من به آمریکا آمدم و پزشکان اینجا عکس عمل پای مرا 
دیدند همه گفتند که بسیار عمل خوبی روی پایم انجام شده بود. در 
شیراز در خانه خواهر عزیزم مریم بانو بستری شدم که از همین جا، 
دوباره از او که داغدار مرگ دختر هنرمندش بود تشکر می کنم. با این 
شرایط جسمانی من مجبور بودم اوایل از ویلچر و بعد از عصای چوبی 
زیر بغل استفاده کنم. در همین وضعیت آقای مهران مدیری عزیز لطف 
کردند و برای ساخت سریال »هیوال« منتظر من شدند تا کمی بهبودی 
حاصل شود. واقعا فکر نمی کردم اینقدر محبت کنند ولی من طوری در 
سریال هیوال بازی کردم که کسی متوجه این مشکل از ناحیه پای من 
نمی شود. سریال »زیرخاکی« و مجموعه های بعد از آن هم همینطور؛ 

اما خدا را شکر االن بهترم.
پیشنهاد فیلم جدیدی برای بازی دارید؟ احتماال چه زمانی به 

کشور بازمی گردید؟
ایران باز می گردم. در این مدت که اینجا بودم چندین  به زودی به 
هم  قبلی  قرارداد  البته  داشتم.  سریال  و  سینمایی  فیلم  پیشنهاد 
به علت  بودم  داده  )تهیه کننده(  پاکروان  تینا  خانم  به  را  قولش  که 
بستری شدن در بیمارستان منتفی شد. ایشان دیدند عذر من موجه 
هست، لطف کرده و خانم شبنم مقدمی را برای آن نقش جایگزین 
کردند. از همین تریبون از شبنم مقدمی عزیز تشکر می کنم. البته 
خانم پاکروان نقش دیگری را در سریال شان برای من درنظر گرفتند 
که کاراکتر یک زن مبارز در جنگل های شمال است و من این نقش را 
خیلی دوست دارم. همچنین گویا قرار شده سریال هیوال دوباره ساخته 
شود که برای این کار هم باید در ایران حاضر شوم. آقای چگینی هم 
برای فیلم سینمایی »خوب، بد جلف ۳« تماس گرفتند. به احتمال زیاد 
به زودی به ایران خواهم آمد. البته دلتنگی وطن، بهانه اصلی بازگشت 

من به ایران است.

روزهای  در  آمدید؟  کنار  چطور  کرونا  منحوس  ویروس  با 
قرنطینه چطور ایام فراغت و ماندن در خانه را سر کردید؟

برعکس اینکه شما می گویید ویروس منحوس، به نظرم این ویروس 
کرونا مهمان ناخوانده است که خیلی چیزها را به ما یادآوری کرد. به 
ما یاد داد که بیشتر در کنار خانواده باشیم و قدر همدیگر را بدانیم. به 
ما یاد داد که به قول مادرم آدمیزاد آه هست و دمی ممکن است اگر 
که آدم از خودش مواظبت نکند- به هر نحوی - به سرعت توسط این 
ویروس از پا درخواهد آمد. این ویروس به ما یاد داد که به طبیعت 
لطمه نزنیم و قدر پزشکان و زحمات کادر درمانی را بدانیم. به ما 
یادآوری کرد که قدر لحظات مان را بدانیم و از اوقات بیکاری مان خوب 

استفاده کنیم.
دخترتان  ازدواج  مراسم  در  شرکت  برای  شما  گذشته  سال 
آناهیتا به آمریکا رفته بودید و حاشیه هایی در این سفر برای 
شما ایجاد شد که حتی برخی به شائبه ممنوع التصویر بودن 
شما دامن زدند که خوشبختانه اینگونه نشد. اگر تمایل دارید 

کوتاه در این زمینه صحبت کنید.
متأسفانه فضای مجازی ازجمله اینستاگرام جایگاهی برای قضاوت های 
بلکه در  فرزندم  ازدواج  یا  و  نه  فقط در مورد من  نابجا شده است. 
همه مسائل و حریم خصوصی افراد عرض می کنم. با تمام احترام به 
هموطنانم باید عرض کنم متأسفانه برخی از مردم ما به خودشان اجازه 
می دهند بدون اینکه از کم وکیف موضوعی باخبر باشند در هر زمینه ای 
اظهارنظر کرده و قضاوت کنند. ما ایرانی ها با فرهنگ ناب هم دوستی 
و مهربانی بزرگ شده ایم و نباید اجازه دهیم فضای مجازی ما را به 
اینجا بکشاند که بخواهیم در حریم خصوصی یکدیگر وارد شده و 
قضاوت شان کنیم. روزبه روز این فضای مجازی به جای اینکه آدم ها را 
به هم نزدیک کند، گاهی آدم ها را از هم دور می کند. وقتی تهمت ها، 
قضاوت ها و فحاشی ها برای پست های برخی از دوستان را می بینم 
تأسف می خورم. البته خدا را شکر من شانس این را داشتم که در 
کامنت های اینستاگرامام چنین فحاشی هایی را نسبت به خودم ندیدم. 
این عزیزان من دارای یک احترامی  از منظر دید  احساس می کنم 
می گذارند.  احترام  و  کرده  محبت  می کنند،  لطف  من  به  و  هستم 
در  بنده  کامنت های  تک تک  می توانید  من  ادعای  این  تأیید  برای 
اینستاگرام ام را مطالعه کنید. این لطف و احترام مردم را حاصل تمام 
تالش و زحمت هایی می بینم که صادقانه در طول این سال ها کشیدم. 
در این سال ها همه انرژی ام را گذاشته و سعی کرده ام در کنارشان و 
در خدمتشان باشم برای همین این احساس قرابت و نزدیکی دوطرفه 
است؛ همانطوری که من عاشق آنها هستم و دوستشان دارم، آنها هم 

به من لطف دارند.
حاال که سر صحبت باز شد می خواهم بحث را به سمت حفظ 
هر  ببرم.  طرفدارانشان  توسط  هنرمندان  خصوصی  حریم 
یا  فیلم  است  ممکن  که  دارد  شخصی  زندگی  یک  هنرمند 
عکسی از زندگی شخصی اش برای او حاشیه ساز شود. نظر شما 

دراین باره چیست؟
این  است. طبق  دارای حقوق شهروندی  فردی  هر  دنیا  همه جای 
حق، هیچ کسی اجازه ندارد به دیگری توهین کرده، تهمت زده و یا 
فحاشی کند. این کار در همه کشورها مذموم بوده و گاهی حتی جرم 
محسوب می شود. در کشور ما هم باید قانون، مقابل این افراد بایستد 
و آنها را به خاطر پست های توهین آمیز و فحاشی ها توبیخ کند. اطالع 
ندارم در ایران این قانون اجرا می شود یا نه؟ اما در کشورهایی که من 
می شناسم و یا فرزندانم زندگی می کنند کسی اجازه ندارد به دیگری 
تهمت زده و یا فحاشی کند زیرا طرف مقابل حق شکایت از این افراد 
را دارد. پسرم در آلمان یا خواهرزاده ام در انگلیس و دخترم و خودم 
در آمریکا شاهد اجرای این قانون هستیم که افراد می توانند از حقوق 
شهروندی شان استفاده کرده و علیه این خاطیان شکایت کنند. البته 
گاهی هم این توهین ها در فضای مجازی توسط روبات هدایت می شود 
که به راحتی قابل پیگیری نیستند؛ اما خالصه حرف من این است  که 
بیاییم با یکدیگر مهربان تر باشیم. می دانم تحریم ها و شرایط اقتصادی 
در ایران بسیار بسیار به مردم ما فشار می آورد و شرایط زندگی را 
برای آنها سخت کرده است ولی این باعث نمی شود که ما به همدیگر 

بی احترامی کنیم.
البته این فضای مجازی حسن هایی هم دارد؛ مثال آقای پرویز پرستویی 
عزیز در همین فضا توانسته فعالیت های خیرخواهانه را تبلیغ کرده و 
هنرمندان و ورزشکاران را با خود همراه کند. این افراد به مردم مناطق 
محروم و افراد بی بضاعت با حفظ شأن و آبرویشان کمک می کنند. 
گرچه این کمک ها نمی تواند فقر را ریشه کن کند اما انجام شان هم 

مرهمی کوچک است برای دردهای مردم رنج دیده این سرزمین.
به عقیده من مسئوالن گاهی به جای اینکه هنرمندان را برای افشای 
عکس های خصوصی شان ممنوع التصویر کنند باید با کسانی که به 
حریم خصوصی افراد وارد می شوند برخورد کنند. وقتی قانون با این 
افراد برخورد جدی داشته باشد دیگر کسی به خودش اجازه نمی دهد 
به حریم شخصی دیگران وارد شده و مسائلی که به جامعه مربوط 
نمی شود را منتشر کند. متأسفانه االن شرایطی پیش آمده که افرادی 
دوربین به دست دنبال هنرمندان در خارج از کشور می روند تا یکی 
جایی عکسی از آنها بگیرند و بگویند فالنی حجابش را رعایت نکرده، 

پس باید ممنوع التصویر شود.
بازی کرده اید  که  نقشی  و دوست داشتنی ترین  ماندگارترین 

کدام است؟ 
همه نقش هایم را با وسواس انتخاب کردم و خیلی دوستشان دارم. 
یکی از کارهایی که برای نخستین بار در آن آسیب دیدم چون گریم 

خیلی سنگینی داشتم فیلم »بانو« بود. گرچه هنوز آسیب های آن مرا 
اذیت می کند اما نقشم در این فیلم را خیلی دوست داشتم. این فیلم 
بعد از ۱۱ سال توقیف، پخش شد و من جایزه تندیس بهترین بازیگر 
جشن خانه سینما را گرفتم. تجربه خیلی جذابی بود در کنار دو عزیزی 
که یادشان برای ما همیشه گرامی هست؛ استاد انتظامی و خسرو 
شکیبایی نازنین. البته آن زمان کارکردن با آقای مهرجویی خیلی برای 
من جذاب بود. رسم عاشق کشی هم یکی از فیلم هایی بود که به خاطر 
آن در بیشتر کشورهای جهان تحسین شدم. بعد از آن فیلم »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران« به کارگردانی بهروز افخمی عزیز بود که 
این فیلم هم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت دو 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه شد. حین بازی در این 
فیلم تصادف کرده و از ناحیه سر و استخوان ترقوه دچار شکستگی 
شدم؛ اما افخمی عزیز و کاربلد با صبوری همیشگی اش مرا برای ایفای 
نقش اول این فیلم همراهی کرد. شیرینی و حالوت مطرح شدن این 

فیلم در جشنواره های مختلف و جوایز آن، خستگی از تنم درآورد.
  با توجه به گریم سنگین فیلم بانو سؤالی برایمان پیش آمد؛ شما از 
معدود بانوان هنرمندی هستید که نقش های مختلف حتی با داشتن 

گریم های سنگین و متفاوت را می پذیرید؛ این کار سخت نیست؟ 
من همیشه اعتقاد دارم که شخصا نقش خودم در فیلم مهم نیست و 
مهم پیامی است که سناریوی فیلم ها برای جامعه دارد. بعد کارگردان 
و گروه سازنده برای من مهم است. اگر پیام سناریو را بپسندم مشکلی 

با گریم و نوع نقش ندارم.
بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از چند دهه فعالیت هنری 

چیست؟
لطف و احترامی که مردم برای من قائلند بزرگ ترین سرمایه زندگی 

من است.
برنامه  در  سروش صحت  آقای  مهمان  که  روز  یک  هست  خاطرم 
»کتاب باز« بودید با شیوه ای متفاوت و شیرین حافظ خوانی کردید. 
از این سبک خواندن حافظ و همچنین لذت خواندن نمایشنامه ها و 

دیالوگ ها به شیوه خاص خودتان برایمان بیشتر بگویید.
اندوخته  دادم  ارائه  صحت  سروش  دوست داشتنی  برنامه  در  آنچه 
گذشته ام بود که مورد استقبال قرار گرفت. تمام اندوخته های من ناشی 
از یادگیری های من در زمان دوران دانشجویی و قبل از دانشجویی با 
مرحوم جمشید عزیز همسرم بود که مرا در راهی انداخت که الجرم 
باید مطالعه می کردم. همسرم معتقد بود نسبت به کاری که انتخاب 
کردیم باید اطالعات کسب کنیم و با خود نگوییم که من حاال چند 

سیمرغ و دیپلم افتخار گرفته ام و نیازی به مطالعه و تمرین بیشتر ندارم 
بلکه همیشه باید به  روز باشیم.

جا دارد یادی هم از همسر مرحوم تان استاد اسماعیل خانی 
کنیم. همکاری مشترک شما معدود بوده است اما همیشه شما 

از او به عنوان مشاور و استاد خودتان یاد کرده اید.
جمشید عزیزم همیشه مشوق من بودند. اگر موفقیتی می بینید از 
هرم وجود اوست. حس و حال و روح مطهر همسر عزیزم همیشه 
هنوز کنارم هست. خاطرم هست سال ها پیش که من برای امتحانات 
دانشگاه شرکت می کردم شب ها با من درس کار می کرد. بچه ها را 
نگه می داشت، در کارهای خانه کمک می کرد. روز امتحان با بچه ها 
مرا سر جلسه امتحان می برد و خودش از فرط خستگی در ماشین 
تلویزیونی  و  سینمایی  چهره  چون  او  زمان  آن  می گرفت.  خوابش 
شناخته شده ای بود، خیلی ها بیرون از جلسه امتحان سراغش رفته و 

احوالپرسی می کردند. یک کالم واقعا پشتیبان واقعی من بود.
  از فرزندانتان برایمان بگویید؛ ایران هستند؟ مشغول فعالیت هنری اند؟ 
 آزاده، آناهیتا و امید اسماعیل خانی فرزندانم هستند. هر ۳ بازیگری 
و نمایش را تجربه کرده اند؛ اما آزاده به صورت حرفه ای ادامه داد. امید 
هم اکنون در آلمان کار موسیقی را ادامه می دهد و صدای خوبی هم 
دارد. آناهیتا هم قبل از رفتن به آمریکا رشته نمایش را دنبال کرده 
و در رشته های روانشناسی و مهندسی هم تحصیل کرده است؛ اما 
آزاده رشته تحصیلی اش بازیگری و شاگرد استاد سمندریان است و 
در فیلم هایی چون »معمای شاه« و »سامورایی در برلین« بازی کرده 
است. دخترم اصاًل دوست ندارد که از رابطه من با خودش به عنوان 
ابزاری برای معرفی خودش به عرصه بازیگری استفاده کند. من هم 
هیچ وقت جرأت نمی کنم جایی سفارش اش کنم. او حتی خودش را 
در صفحه اجتماعی اش در فضای مجازی به عنوان آزاده آزاد معرفی 
کرده است. البته من به او گفتم که تو آزاده اسماعیل خانی هستی 
و نمی توانی از عقبه و اصالت خودت فرار کنی ولی او از پارتی بازی 
خوش اش نمی آید. می گوید من فارغ از پدر و مادر هنرمندم، باید خودم 

را در این عرصه نشان بدهم.
مدرس بازیگری

خیراندیش در رشته های نمایش، تحلیل فیلم و... کالس های کارگاهی 
مختلفی برگزار کرده  و یکی از استادان ثابت کانون سینماگران جوان 
است. همچنین سابقه برگزاری کارگاه آموزشی در چند دانشگاه معتبر 
آمریکا را هم دارد. او از تجربه تدریس اش می گوید: »وقتی اوایل به 
سمت تدریس در دانشگاه آمدم به این نتیجه رسیدم که چقدر احتیاج 

با  بازیگر  بگیرد و  این مسیر فعالیت هدف دار صورت  هست که در 
خط مشی و نگاه درست وارد کار بازیگری شود. ما بازیگران در جامعه 
در جایگاهی قرار می گیریم که دیگر نمی توانیم هر کاری که دلمان 
خواست انجام دهیم. به هر حال بسیاری از رفتار ما الگو می گیرند و ما 
حق نداریم حق کسی را ضایع کنیم. حق نداریم سر پدر و مادرمان 
داد بزنیم. اگر وارد این رشته شدیم باید از علوم مختلف اطالعات کافی 
کسب کنیم؛ از هنر، ادبیات، معماری، نقاشی و علوم مختلف بدانیم. از 
روانشناسی دور نباشیم تا اگر چیزی را ارائه می دهیم باورپذیر بوده و 
دوستمان داشته باشند و قبول مان کنند. بازیگر که شدی مسئولیت تو 
بیشتر می شود و به همین دلیل عالقه مندم که اگر کالس یا ورک شاپ 
برگزار می کنم بیش از هر چیزی اول تدریس انسانیت کنم. نمی توان 
در فیلم هایت از اسراف نکردن حرف بزنی اما خودت در خانه اسراف 
کنی. اول باید خودت الگوی سالمی باشی تا مقبول دیگران شوی. 
البته چند سالی است تعداد بازی هایم زیادشده و فرصت کمتری برای 

تدریس دارم«. 

کوتاه از این بانوی پیشکسوت 
گوهر خیراندیش، یک شهریور ۱۳۳۳، در شیراز متولد شد. او بازیگر 
و مدرس پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون و گوینده رادیو است و 
دانشکده  از  تئاتر  کارگردانی  و  بازیگری  کارشناسی  مدرک  دارای 
هنرهای زیباست. او از سال ۱۳۴9 فعالیت خود را با گروه تئاتر در 
شیراز آغاز کرد و در همین سال بود که با جمشید اسماعیل خانی آشنا 
شد و این آشنایی منجر به ازدواج این  دو شد که حاصل آن یک پسر 
و دو دختر به نام های امید، آزاده و آناهیتاست. او در سال ۱۳۵۷ در 
دانشگاه تهران قبول شد و به همراه همسر و فرزندانش به تهران آمد. 
در تهران در کنار درس خواندن در تئاتر مشغول بود و در همان زمان 
کارشناس امور هنری ارشاد استان تهران شد. پس از آن خیراندیش، 
فعالیت خود در سینما، تئاتر و تلویزیون را آغاز کرد. او با فیلم »روزهای 
انتظار« به سینما راه یافت. با آغاز دهه ۷0 در فیلم بانوی داریوش 
توجه  مورد  امروز  به  تا  بازی اش  و  رفت  دوربین  جلوی  مهرجویی 
بسیاری از منتقدان قرار گرفته است. سال 80 برای بازی در »ارتفاع 
پست« دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد و 
۲ سال پس از آن نخستین سیمرغ بلورینش را برای رسم عاشق کشی 
به خانه برد. در میان بچه های سینما خیلی محبوب است و همگی 
او را به دلیل مهربانی زیادش »خاله گوهر« صدا می زنند. از بازی در 
فیلم های کمدی تا نقش زنان سختی کشیده را به خوبی ایفا می کند و 
برای بازی در نقش های زنان جاافتاده انتخاب اول هر کارگردانی است.

اینترنت ما را از هم دور کرده است
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مثاًل  آسیب پذیرند؛  بیش ازحد  ما،  چشم های  که  است  این  ناراحتی 
حس شنوایی و مغز ما در جای نابینایی در بین معلولیت های دیگر، 
دچار  بر حفظ  خدا  قدرت  جز  این چیزی  و  دارد  را  تعداد  کم ترین 
مشکل و معلولیتی مثل نابینایی شوند، بهار زندگی آن ها تبدیل به 
خزان می شود و اگر این پس بر پدر و مادر ضروری است که با انجام 
مشاوره های مختلف، استفاده از اهمیت بیش تری دارد؛ ازاین رو شایسته 
است مسئوالن و فرهیختگان جامعه مردم را به یادگیری الفبای بریل 
اختیار  در  نابینایان  استفاده  برای  را  آن  از  نسخه هایی  و  تهیه کرده 
کتاب خانه های آنچه به روشن دالن قدرت و امید می بخشد، مواجه شدن 
با این گونه تألیف و فرصت های شغلی، عالوه بر این که سبب آرامش، 
احساس ارزشمندی، عّزت نفس و استقالل خوِد نابینایان است، می تواند 
درس بزرگی برای افراد بینا باشد؛ چرا که آن ها با نداشتن رابطه ای 
تنگاتنگ با شغل دارد از نظر نابینایان کار برای کسب امنیت، احساس 
تعلق به دیگران، فرصت های شغلی توسط نابینایان، موجب می شود که 
آنان از زندگی یکنواخت فاصله بگیرند؛ بنابراین، توجه مسئوالن و اولیا 
و مربیان به این امر بسیار مفید خواهد بود. ازجمله افراد نابینایی که 
این گفته با عمل خویش را ثابت کرده، خط بریلخط بریل، خطی است 
که در قرن نوزدهم میالدی، برای سهولت کار افراد نابینا و کم بینا در 
امر نویسنده نابینا برای نابینایان اولین نابینایی که در خصوص نابینایان 

کتاب نوشت، »روِدنْباخ« بود. در وجودت شعله های زندگی است.
چکیده ماشینی

روز بیست و سوم مهر، روز عصای سفید است؛ روزی که روشن دالن 
جهاْن طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند. در این 
روز روشن ضمیران فریاد می دارند: ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن 
نیض طبیعت را احساس می کنیم. ما حّتی می توانیم با همین چشمان 
خدایی مان،  فطرت  صفای  و  شعور  زالل  در  خویش،  بسته  به ظاهر 
جالل و جمال حضرت حق را بنگریم. می توانیم با چشم المسه خود 

با همه کس و همه چیز سخن بگوییم و حتی با تأمل در گردش حکیمانه 
چرخ روزگار، به مهمانی همه نشانه های خلقت برویم. عصای سفید 
به  استقالل در دست روشن دالن  به نشان  چونان پرچمی است که 
حرکت درمی آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای 
تأمل و تفکر دیگران می گذارد. این روز بر تمامی روشن دالن عزیز ایران 

اسالمی مبارک باد.
قدرت خداوند

تحقیقات فراوانی نشان داده که بیش تر ما، ترس به خصوصی از نابینایی 
داریم. یکی از دالیل این ناراحتی این است که چشم های ما، بیش ازحد 
آسیب پذیرند؛ مثاًل حس شنوایی و مغز ما در جای امنی قرار دارند، 
درحالی که چشم ها به صورت نمایان و آشکارند. البته نکته جالب این 
است که نابینایی در بین معلولیت های دیگر، کم ترین تعداد را دارد 
و این چیزی جز قدرت خدا بر حفظ این حّس ظریف از آسیب های 

خطرناک نیست.
درمان و پیش گیری

بسیاری از نابینایی ها قابل پیشگیری هستند؛ زیرا نابینایی و کم بینایی، 
یا ارثی است یا غیر ارثی که هرکدام، پیش گیری و درمان مخصوص به 
خود را دارد. به عنوان مثال در موارد ارثی، می توان با انجام مشاوره های 
ارثی،  غیر  موارد  در  و  کرد  جلوگیری  آن ها  بروز  از  ازدواج،  از  پیش 
می توان با مراجعه به موقع به پزشک متخصص و رعایت مسائل ایمنی 
و بهداشتی، از بروز آن جلوگیری به عمل آورد. پس بهتر است با توجه 
از  سرشار  زندگی ای  درمان«،  از  بهتر  »پیش گیری،  شعارِ  به  عملی 

سالمت و نشاط برای خود، خانواده و جامعه به ارمغان آوریم.
وظیفه پدر و مادر

سالمت فرزندان، برای پدر و مادر از اهمیت فراوانی برخوردار است. به 
همین دلیل اگر فرزندان دچار مشکل و معلولیتی مثل نابینایی شوند، 
بهار زندگی آن ها تبدیل به خزان می شود و اگر این مشکل از طرف 

پدر و مادر و بی دّقتی آن ها باشد، با توفان مالمت های دیگران و شاّلق 
سرزنش ها مواجه خواهند شد. پس بر پدر و مادر ضروری است که با 
انجام مشاوره های مختلف، استفاده از اطالعات و جزوات مراکز مربوطه 
مثل بهزیستی، از معلولیت های فرزندان خود مثل نابینایی، ناشنوایی 
و... جلوگیری کنند. آن ها می دانند که کسب اطالعات پزشکی مربوط 
به سالمت فرزندان، حتی از تهیه غذا، پوشاک و مسکن آن ها مهم تر 

است.
وظیفه مهم مسئوالن

ازآنجایی که نابینایی و کم بینایی، در بسیاری از موارد به دلیل عدم 
از سوی مردم،  دسترسی اطالعات دقیق و عدم شناخت علل آن ها 
به ویژه مردم روستاهای دورافتاده و محروم است، اطالع رسانی مردم از 
طریق رسانه ها، مطبوعات، مراکز بهزیستی و خانه های بهداشت روستاها 
اهمیت بیش تری دارد؛ ازاین رو شایسته است مسئوالن و فرهیختگان 
هزینه  زیرا  کنند؛  ترغیب  مسائل  این  یادگیری  به  را  مردم  جامعه 
پیش گیری برای دولت و خانواده ها، بسیار کم تر از هزینه خدمات بعدی 

به نابینایان و کم بینایان خواهد بود.
ترجمه قرآن به الفبای بریل

ازجمله کارهای مهم و امیدبخشی که توسط نابینایان صورت گرفته و 
روزنه امیدی در دل دیگر روشن دالن بازکرده است، اختراع خط بریل، 
تألیف و ترجمه کتاب، شعر، موسیقی و... . غیره است؛ به عنوان نمونه، 
یکی از مسلمانان نابینای آمریکا، ترجمه انگلیسی قرآن کریم را براساس 
الفبای بریل تهیه کرده و نسخه هایی از آن را برای استفاده نابینایان 
در اختیار کتاب خانه های مختلف قرار داده است. آنچه به روشن دالن 
قدرت و امید می بخشد، مواجه شدن با این گونه نوآوری هاست؛ نوآوری ها 

و اختراعاتی که باهوش و امید و تالش نابینایان ساخته شده است.
درس زندگی

تالش و امید به زندگِی نابینایان و رشد و پیشرفت آن ها در زمینه های 
مختلف اختراع، ترجمه، تألیف و فرصت های شغلی، عالوه بر این که 
سبب آرامش، احساس ارزشمندی، عّزت نفس و استقالل خوِد نابینایان 
است، می تواند درس بزرگی برای افراد بینا باشد؛ چراکه آن ها با نداشتن 
زندگی  به  می توانند  که  کرده اند  ثابت  بینایی،  چون  بزرگی  نعمت 
خودکفا و همراه با عّزت خود ادامه دهند، مدارج علمی را بپیمایند یا 
در عرصه های ورزشی بدرخشند. آن ها به ما می آموزند که آنچه مالک 
اصلی موفقیت است، اراده و تالش است. به ما می آموزند که چگونه در 
مقابل مشکالت کوچک و بزرگ زندگی بایستیم و فقط به قلّه پرافتخار 
موفقیت فکر کنیم. آن ها به ما می آموزند که دریای زندگی با همه 

سختی هایش سرشار از شیرینی هاست.
زندگی مستقل

همواره باید در هنگام کار با نوجوانان و بزرگ ساالن نابینا، احساس 
استقالل و نیز زندگی مستقل آنان حفْظ یا تقویت شود. اندیشه این که 
آن ها افرادی ناتوان هستند، اشتباهی نابخشودنی است که ریشه در 
تجربه های خود ما دارد. ما فکر می کنیم چون در اتاق بی نور کاماًل 
ناتوان هستیم، پس آن ها هم که جایی را نمی بینند، مثل ما درمانده اند، 
در  بینا  افراد  با  یکسانی  احساس  و  نیستند  آن ها چنین  درحالی که 
موقعیت های کم نور یا بدون نور ندارند. ما باید بکوشیم با درک صحیح 
از آن ها و خواسته های منطقی شان، زمینه زندگی ای مستقل را برایشان 

فراهم آوریم.
نابینا و شغل

یکی از مشکالت اساسی افراد نابینا، مسئله اشتغال آن هاست. باید توجه 
داشت که لزوماً تمام نابینایاْن بدون شغل نخواهند ماند. حتی آن هایی 
که در میان سالی بینایی خود را از دست می دهند، بی هیچ وقفه ای 
می توانند به کار و زندگی عادی بازگردند؛ بنابراین، بینایی تنها عامل 
موفقیت شغلی نیست، همان طور که نابینایی هم به تنهایی عامل عدم 
پیشرفت در شغل و کسب و فرصت های شغلی نخواهد بود. بیش تر 
اوقات، از دست دادن شغل یا فرصت های شغلی، به ارزشی بستگی 
دارد که توسط فرد به کار داده می شود. استقالل اقتصادی و احساس 
امنیت مالی، رابطه ای تنگاتنگ با شغل دارد از نظر نابینایان کار برای 
کسب امنیت، احساس تعلق به دیگران، احساس اعتمادبه نفس، کسب 
احترام و احساس خودشکوفایی است. بدون تردید کسب فرصت های 
شغلی توسط نابینایان، موجب می شود که آنان از زندگی یکنواخت 

فاصله بگیرند؛ بنابراین، توجه مسئوالن و اولیا و مربیان به این امر بسیار 
مفید خواهد بود.

پدر شعر فارسی
رودکی ازجمله افرادی است که در عمل به اثبات رسانده که نابینایی، 
مساوی شکست و خزان زندگی نیست. او نابینایی است که در عرصه 
شعر، سخن و هنر درخشید و به تعبیر عالمان ادب فارسی، مقام پدر 
شعر فارسی را به خود اختصاص داد. او در سال 260 ق در »رودک« 
روستایی از ماوراءالنهر و نزدیک سمرقند به دنیا آمد. در هشت سالگی 
حافظ کل قرآن شد و در تالوت آیاْت مهارتی خاص پیدا کرد. این 
نابینای پرتالش و باذوْق با تسلط بر زبان عربی، کلیله و دمنه را به نظم 
درآورد. ترانه های نغز و حکیمانه و ماندگاری از او برجای مانده و در افکار 
و آثار سخنورانی مثل فردوسی، سعدی، جامی و دیگران، تأثیر ژرفی از 

این شاعر و هنرمند پرتوان مشاهده می شود.
نکته سنجی یک نابین

مردی از اهل بصره می گوید: در سفری در شبی تاریک، به روستایی 
رسیدم، ناگهان نابینایی را دیدم که چراغی در دست دارد و کوزه ای پر 
از آب بر دوش نهاده و به خانه اش می آورد. تعجب کردم و سر راهش را 
گرفتم و به او گفتم: ای نابینا، بااینکه شب و روز تو برابر است. این چراغ 
را برای چه به دست گرفته ای؟ او در پاسخ گفت: »تا کوردلی مثل تو 

پهلو به من نزند و کوزه مرا نشکند«.
ابوبصیر و امام صادق علیه السالم

ابوبصیر که یکی از شاگردان پاک و باصفای امام صادق علیه السالم است، 
نابینا بود، ولی نابینایی او هیچ گاه مانع نشد تا از الگوی کاملی هم چون 
امام صادق علیه السالم بی بهره بماند. او بسیاری از مواقع خدمت امام 
می رسید و از سرچشمه زالل امامت ایشان، شهد معارف می نوشید. وی 
با نابینایی ظاهری خود، کراماتی از ائمه علیه السالم دید که بسیاری از 
افراد بینا از آن بی بهره بودند. او ازجمله افرادی بود که به دلیل تهذیب 
نفس و صفای باطن، بشارت بهشت را از امام صادق علیه السالم دریافت 

کرد.
نابینای مبارز

آنچه انسان را به اوج موفقیت می رساند، گوهر اراده، خواستن و تالش 
است. معلولیت های ظاهری و بدنی، مانع جّدی ای برای رشد و ترقی به 
شمار نمی آید و نمی تواند انسان را از راه حق و حتی جهاد در راه خدا 
بازدارد. ازجمله افراد نابینایی که این گفته با عمل خویش را ثابت کرده، 
ابن اّم مکتوم است. وی از یاران و مؤّذن پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود 
که همراه با پیامبر صلی اهلل علیه و آله به مدینه مهاجرت کرد و در جنگ 
بدر نابینا شد. وی باوجود نابینایی اش، در برخی از جنگ ها مانند احد و 
خندق شرکت داشت و در جنگ قادسیه نیز پرچم دار سپاه بود. به گفته 

مفّسران، سوره َعَبْس درباره وی نازل شده است.
نظرهای نادرست

عدم شناخت صحیح از دیگران، در نوع برخورد با آن ها مؤثر خواهد 
بود. در مورد نابینایان نیز گمان های نادرستی بین مردم شیوع دارد 
که باعث برخوردهای نامناسب با آن ها می شود؛ گمان هایی چون: افراد 
نابینا دارای یک حّس اضافی هستند که آن ها را قادر می سازد تا مانع 
روبه رو را تشخیص دهند؛ نابینایان در حواس دیگر قوی تر هستند؛ آن ها 
از استعداد موسیقی برتری برخوردارند؛ افراد نابینا ناتوان و وابسته به 
در  بیش تری  توانایی  خودکار  به طور  نابینا  کودکان  هستند؛  دیگران 
تمرکز و دقت دارند و شنوندگان بهتری هستند. با اصالح نظرات و 
شناخت دقیق تر از شرایط نابینایان، می توان به آن ها کمک کرد، بدون 
این که بی جهت، آنان را مورد ترحم قرار دهیم و یا این که با دل سوزی 
بی مورد، باعث برهم زدن استقالل و احساس اعتمادبه نفس آن ها شویم.

خط بریل
خط بریل، خطی است که در قرن نوزدهم میالدی، برای سهولت کار 
افراد نابینا و کم بینا در امر تحصیل و تعلیم و تربیت توسط لویی بریل 
فرانسوی ابداع گردید. پدر لویی بریل کفاش بود و لویی در کارگاه وی 
کار می کرد. روزی درفش کفاشی به چشم وی برخورد کرد و در اثر این 
حادثه، لویی از نعمت بینایی محروم گردید. پس ازآن، او درباره افرادی 
که از نعمت بینایی برخوردار نبودند، بسیار اندیشید و سرانجام به فکر 
افتاد تا خطی را به وجود آورد که افراد نابینا به وسیله آْن به راحتی به 
امر خواندن و نوشتن بپردازند. او پس از مدت ها، موفق به ابداع خطی 

گردید که به نام وی، بریل، نامیده شد.
چگونگی رفتار با نابینایان

نوع رفتار با نابینایان در جامعه، می تواند در سرنوشت آن ها و حاالت 
تعامل  و  رفتار  برای  بگذارد.  متفاوتی  تأثیرات  روانی شان  و  روحی 
با نابینایان، باید از یک سری نکات غافل نبود؛ ازجمله آن ها این که 
واقع بین باشیم و به آن ها بفهمانیم که با دیگران هیچ گونه تفاوتی ندارند؛ 
آن ها را با نام صدا بزنیم و وقتی به آن ها نزدیک می شویم، به نحوی آن ها 
را از حضور خودآگاه کنیم و اگر احتمال می دهیم ما را نشناسد، بهتر 
است خود را دقیق به آن ها معرفی کنیم؛ از کمک هایی که به استقالل و 
خودکفایی آن ها لطمه می زند، جدا بپرهیزیم. نباید با ترحم های بی خود 
برای  باعث رنجش آن ها شد؛  یا مهر و عالقه و احساس بی مورد،  و 
راهنمایی آن ها، از کلمه هایی مثل آنجا، اینجا، کمی آن طرف تر و غیره 
استفاده نکنیم، بلکه باید از کلمات دقیق و بامعنای روشن استفاده 
کرد؛ هنگام صحبت با آن ها روبه رویشان بنشینیم؛ از جابه جایی وسایل 
آن ها بدون اجازه شان بپرهیزیم؛ از او بخواهیم در فعالیت های مختلف 
شرکت کنند و والدین، اطرافیان و مربیان را از طریق آموزش های الزم 

و برنامه های مشاوره، با مسائل نابینایان آشنا ساخت.
نویسنده نابینا برای نابینایان

اولین نابینایی که در خصوص نابینایان کتاب نوشت، »روِدنْباخ« بود. 
او چندین کتاب در خصوص زندگی نابینایان نوشت و در کتاب هایش، 
ضمن ارائه اطالعات بیش تر و عمیق تر از زندگی نابینایان، نظر عمومی 
مردم و به ویژه مسئوالن را تغییر داد و آنان را وادار به تعمق و تأمل 
بیش تر در خصوص این گروه اجتماعی و حضور فّعال آنان در زندگی 

نمود.
نابینا و اطرافیان

روان شناسان معتقدند که نابینا سعی دارد مستقل باشد. دوست ندارد 
مورد ترحم واقع شود. او می خواهد اعالم کند که مثل بقیه انسان ها 
می تواند از استعدادهای خدادادی خود استفاده کند و به رشد و کمال 
برسد؛ بنابراین، از اطرافیان و مربیان می خواهد که اجازه دهند خود او 
اداره امور خود را به عهده بگیرد و جای وسایل خود را انتخاب کند و 
در این میان، مربیان و اطرافیان تنها از دور مراقب آن ها باشند که خطر 

جدی ای آن ها را تهدید نکند.
نابینا و مذهب

نابینایان، بیداردالنی هستند که خدای بزرگ را از درون می یابند و با او 
به نجوا می نشینند. »روِدنْباخ« اولین نابینایی که در خصوص نابینایان 
می نویسد:  چنین  مذهب  و  نابینایان  مورد  در  است،  نوشته  کتاب 
»باید دانست که عده زیادی از نابینایان، بدون این که در عبادتگاه ها 
و صومعه ها به سر برند، مذهب را یگانه راه و بهترین وسیله برای توسل 
به خدا و تسکین آالم و مشقات خود می دانند؛ پس ارتباط آنان باخدای 

خود حقیقی و دور از هرگونه ریا و تظاهر است«.
شعر

دختر زیبای نابینای من
گر به تاریکی اسیری، واِی من
دزد گیتی چشم زیبایت گرفت

روشنی از روز و شب هایت گرفت
لیک ایمان در دلت تابنده است

نور هستی در وجودت زنده است
در تو امید فراوان دیده ام

نغمه های شاد و خوش الحان دیده ام
روشنی بخش رهت علم است و درس

طفلک من از غم فردا مترس
در تمام زندگی او یار توست 

او که آگه بر همه کردار توست
او چراِغ راْه روشن می کند

از پلیدی هات ایمن می کند
گر نگاهت از شکوفایی تهی است

در وجودت شعله های زندگی است
قلب تو روشن تر از آیینه است

شوق و شور زندگی در سینه است

عصای سفید؛ روز جهانی نابینایان

می توان این نامه را مانیفست مشروطه خواهی وی و قشون بختیاری 
قلمداد کرد.

»اداره محترمه ]روزنامه[ کشکول را زحمت می  دهم.«
شرحی در اوراق شریفه از خدمات بنده و اقدامات اخوان عظام و 
بنی اعمام واالمقام تمجید فرموده بودید که: ایل بختیاری را در راه 
خدمت به ملت و تحصیل آزادی همدست کرده، نقد جان بر کف 
نهاده، حاضر جان فشانی شده ایم، اگرچه فطرتاً هر انسانی عاشق 
تمجید و تجلیل است، آن هم در اوراق محترمه جراید ملیه، ولی این 

بنده عرضه می  دارم خدمت به ملت واال، سیّما، در تحصیل آزادی و 
امنیت تکلیف اصلی و وظیفه اولیه هر انسان است و ایفای وظیفه و 

ادای قرض و استحقاق، هیچ گونه تمجید ندارد.
بنابراین بنده و اخوان عظام و بنی اعمام گرام، قرض ملت پرستی خود 
را در مقام ادا برآمده ایم و السّیما. بعد از زیارت احکام مطاعه آیات 
باهرات الهیه و حجج مقدسه اسالمیت در وجوب اقدام و لزوم اهتمام 
در استرداد حقوق مغضوبه ملت و انعقاد مجلس معطله شورای ملی 
که بالصراحه مجاهده در این راه را به منزله جهاد در رکاب امام 

عصر ـ ارواحنا فداه ـ مقرر فرموده  اند، در این صورت تعجب دارم از 
اشخاصی که برخالف این احکام اقدام دارند و باز هم دعوی مسلمانی 
می  کنند یا با چنین مقصود مقدس شوخی و دو رنگی روا می  دارند 
و نفاق می  کنند یا با زبان تنها اظهار معاونت ]می  کنند[ مجمال از 
مدیر محترم، با آنکه واقف به رموز سیاست وعالم به فنون پلتیک 
هستند، حیرت دارم که فقط بشارت از حرکت این جانب با استعداد 
کافی نوشته اید و اصل مقصود را ننوشته گذاشته اید و گویا از شدت 
وضوح محتاج به توضیح ندانسته اید، ولی خود بنده ناچارم مختصری 

در این مرحله توضیحات بنگارم تا عموم برادران ایرانی و مأمورین 
دیپلماتی ملل متمدنه جهت تحمل این همه مشقت را بدانند و 

توجیه »ماالیرضی صاحبه« نکنند.
این بنده و سایر روسای ایل بختیاری منتهای ریاست و راحت و 
امنیت را داشته و داریم و به هیچ وجه هوای سلطنت و خیال حکومت 
و ازدیاد ثروت نداشته و نداریم، مدتی بود در ممالک متمدنه آزاد 
دنیا به معالجه و تفریح مشغول بودم و از هیچ جهت کم و کاستی 
نداشتم، از ده ماه به این طرف در جراید و تلگرافات خارجه اخبار 
را می  خواندم و خون جگر  ایران  دربارِ وحشت  مدارِ  آثارِ  وحشت 
ایران می  شنیدم و  پادشاه  و آن همه سرزنش ها درباره  می  خوردم 
به ناچار تحمل می کردم و با جماعتی از دانشمندان و آوارگان ایران بر 
ذلت و جهالت ملت ایران و فضاحت درباریاِن بی شرف گریه می  کردم 
و به وسایل سیاسیه، حفظ استقالل ایران را که مشرف به اضمحالل 

بود، محافظت می کردم.
تا آنکه احکام مطاعه متواتره از حجج اسالمیه که امروزه پیشوای 

و  قدرت  اهل  بر  که  زیارت شد  مرجع مسلمین هستند،  و  دین 
از  و  اعاده مشروطیت واجب  اسالمیت،  به حکم  صاحبان شوکت، 
وظایف اولیه اسالمیت شمرده  اند )۱( و سیاسیون مسلم اروپا هم 
شهادت می  دهند که پیش آمد ایران منحصر به یکی از دو امر است: 
یا اعاده مشروطیت یا محو و اضمحالل ابدی و چون هیچ ایرانی با 
حس نمی  تواند محو استقالل وطن عزیز خود را ببیند و ساکت 
بنشیند و هیچ مسلمانی نمی  تواند از اطاعت احکام مقدسه روسای 
دین خود تخلف نماید، لهذا به حکم اسالمیت و وظیفه انسانیت، 
این بنده مصمم شدم که حقوق مغضوبه ملت مظلومه را از چنگال 
غاصبین استرداد نمایم تا هم دیانت مقدسه اسالمیت محفوظ بماند 

و هم استقالل وطن عزیز از غرقاب اضمحالل نجات یابد.
این است که با نهایت عجله به خاک ایران آمدم و حمد خدای را 
که تاکنون در هر مقام، مقاصد را به خوبی انجام داده ام و مثل جناب 
»سردار ارفع« سرحددار و حاکم محمره که یکی از رجال کافی ایران 
است، با خود همراه کردم و روسای ایل جلیل بختیاری را بالتمام 
مهیای جانفشانی نمودم و جناب مستطاب اجل آقای سردار محتشم 
با تمام قوا، بلکه به صرف جان  عزیز خود، حاضر به جانفشانی شدند 

و ابتدا دو هزار سوارِ جرار انتخاب کردم.
ولی بعد ازآنکه به مرکز چهارمحال آمدم و روسای طوایف مختلفه 
بختیاری از هر طرف داوطلبانه برای خدمت به ملت حاضر شدند 
پیاده مسلح حاضر شدند و همه روزه  و  تاکنون ده هزار سواره  و 
دسته دسته به جونقان می  آیند و سان می  دهند و اگر نواقص دارند 
تکمیل نموده، به اردوی حضرت مستطاب اجل آقای صمصام السلطنه 
و جناب مستطاب اجل حاجی خسروخان در مورچه خورت ملحق 
می  شوند و خود بنده منتظر ورود جناب سردار محتشم و نورچشم 
سردار بهادر هستم که تا چهارم ماه ربیع الثانی وارد می  شوند و با 
بقیه اردو و سوارهایی که از گرمسیر انتخاب  کرده اند به اصفهان 
آمده و معجال به تهران می  رویم و از پاره ای اخبار که از مستبدین 
اصفهان انتشار یافته ابدا دلسرد نخواهم شد و اگر تمام دنیا مانع 
از انجام مقصود بنده شوند، با تمام آنها مدافعه می  کنم و از هیچ 
خطری روگردان نخواهم شد »یا جان رسد به جانان یا جان ز تن 
برآید« یا باید شاهد مقصود را در آغوش بگیرم یا با کمال افتخار در 

خون خود بغلطم.
فقط چیزی که می  تواند مرا از راه بازدارد، صدور دستخط مشروطیت 
است که در هر نقطه بشنوم که دستخط مشروطیت صادر شده، 
ده  بلکه  مقابل،  چهار  واال  برمی گردم.  آمده ام  که  راهی  همان  از 
مقابل اردوی کاشان به قدر سر سوزنی نمی  تواند مانع از سرعت 
سیر بختیاری شود و از خداوند و ارواح انبیا و اولیا توفیق انجام 
مقصود را استدعا می  نمایم و از جناب مدیر محترم منتظرم که 
عموم ملت را تشویق کنید و برادران غیرتمند آذربایجانی را که 
گوی سبقت از تمام آزادی طلبان عالم ربوده  اند و برادران گیالنی 
که در زیر سایه حضرت سپهدار اعظم نایل افتخار تاریخی شده  اند 
و برادران آزادیخواه تهران که اسیر سرپنجه ظلم و استبداد دربار 
هستند، بشارت دهید که عماقریب بیرق آزادی را در سردر بهارستان 
می افرازم یا جان ناالیق خود و کسان خود را فدای آنها خواهم کرد.

»زنده باد ملت ایران. پاینده باد آزادی«

متن کامل نامه سردار اسعد بختیاری به روزنامه کشکول



نیلوفر ذوالفقاری
همین  تهران،  دانشگاه  ادبیات  رشته  دانشجویان  بدشانس ترین 
دانشجویان روزگار کرونایی هستند؛ همان ها که با رنگی از حسرت 
سر  نشستن  که  می شنوند  را  دانشجویانی  روایت  آرزومندی،  و 
متفاوت ترین کالس ادبیات را تجربه کرده اند؛ کالس هایی که کرونا 
فرصت حضور در آنها را از بین برد. سال هاست سه شنبه ها نه فقط 
برای دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بلکه برای همه 
دوستداران محمدرضا شفیعی کدکنی، روزی خاص و متفاوت است. 
کالسی که قرار است 10دانشجو داشته باشد اما گاهی 100نفر در 
آن، روی صندلی ها و حتی پله ها و زمین می نشینند و با اشتیاق چشم 
به دهان شاعر »طفلی به نام شادی« می دوزند. شفیعی کدکنی، عاشق 
معلمی است و این عاشقی در کالمش می جوشد، همین است که در 
کالس هایش جا برای سوزن انداختن نیست. این گزارش حال و هوای 
کالس های این شاعر، پژوهشگر و استاد محبوب روزگار ما را از زبان 

شاگردان قدیمی و جدیدش روایت می کند.
-  شاگردانی از همه رشته ها

حتما این بیت معروف را شنیده اید که می گوید: »درس معلم گر بود 
زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را«. البته که 
این شعر درباره کالس های درس استاد شفیعی کدکنی کامال صدق 
می کند اما اینجا اصال خبری از طفل گریزپای و دانشجوی فراری از 
کالس و درس نیست بلکه برعکس، آنقدر عشق و عالقه برای حضور 
در این کالس وجود دارد که آوازه آن نه فقط در کل دانشکده بلکه 
همه جا پیچیده است. مگر چند کالس درس در دانشگاه های ما وجود 
دارد که دانشجویان برای شرکت در آن سر و دست بشکنند و با 
اشتیاق خود را به آن برسانند؟ اگر دانشجویان بعضی کالس ها حوصله 
تحمل یک کالس را ندارند و روی صندلی های انتهایی چرت می زنند، 
در کالس درس استاد شفیعی کدکنی، شاگردانی هستند که حاضرند 
بیش از یک ساعت روی زمین نشستن را به جان بخرند تا فرصتی 
برای نشستن پای صحبت های او داشته باشند. فرقی هم ندارد که چه 
سن و سالی دارند، اصال حضور این همه چهره متفاوت در یک کالس 
درس یکی از ویژگی های عجیب این فضاست، بعضی ها دانشجوی این 
درس و رشته نیستند و تنها به حکم عالقه شخصی تالش کرده اند در 
کالس حاضر شوند. بعضی شاگردان هم قید کالس و درس خود را 
زده اند تا خودشان را به اینجا برسانند. سه شنبه های معروف دانشکده 
ادبیات که آوازه آن تا شعر قیصر امین پور هم رفت و او نوشت »راستی 
روزهای سه شنبه پایتخت جهان بود!«، نه تنها شاگردان شناخته شده 
زیادی تربیت کرد بلکه به متفاوت ترین کالس دانشگاهی تبدیل شد.

-  وقت تلف نکن
این را دیگر همه می دانند که شفیعی کدکنی اهل حرف زدن درباره 
خودش نیست، نشریات سال های طوالنی فعالیت او را که زیر و رو 
کنید، مصاحبه ای از او دیده نمی شود. او همه عمرش را وقف خواندن، 
تحقیق و نوشتن کرده و به گواه نزدیکانش گاهی تا روزی 16ساعت 
مشغول مطالعه بوده است. به همین دلیل هم ترجیح می دهد به 
جای هر کار دیگری، زمان را به کارهای پژوهشی، تدریس و نوشتن 
اختصاص دهد. آرزو، یکی از شاگردان قدیمی استاد است که می گوید 
هنوز حس و حال شیرین نشستن پای حرف های این استاد یگانه 
را فراموش نکرده و فکر می کند تا همیشه هم از یاد نخواهد برد؛ 
»حال و هوای کالس استاد واقعا عجیب است، در خیلی از کالس ها 
دانشجویان را بی حوصله و ساکت می بینم، انگار که به اجبار پای 
با بی میلی می روم  درس نشسته اند. خودم هم بعضی کالس ها را 
اما ماجرای این کالس فرق دارد.« آرزو می گوید استاد همیشه به 
دانشجویانش تأکید می کند که به جای از این شاخه به آن شاخه 
پریدن یا وقت گذاشتن روی فعالیت های پراکنده، تحقیق و پژوهش را 
جدی بگیرند. به خصوص اینکه بیشتر شاگردان او در مقطع دکتری 
تحصیل می کنند و شفیعی کدکنی معتقد است بهترین فرصت برای 
رفتن سراغ پژوهش در این دوره فراهم است؛ »قبال در یک نشریه 
ادبی فعالیت می کردم، با اینکه می دانستم استاد اهل مصاحبه نیست 
دل به دریا زدم و خواستم شانسم را امتحان کنم. بعد از کالس در 
جمع حلقه شلوغ شاگردان که در راهرو و راه پله هم استاد را تنها 
نمی گذاشتند ایستادم تا در موقعیت مناسبی درخواستم را مطرح 
کنم. نگران بودم که ناراحت یا عصبانی شود اما استاد با لبخند گفت: 
دخترجان مصاحبه به چه درد من و تو می خورد؟ برو سراغ کارهای 

تحقیقی خودت و وقت ات را تلف نکن!«
-  فرصتی برای پرسش و پاسخ

دانشجویان دوره دکتری  برای  بیشتر  استاد  است که  چند سالی 
ادبیات کالس برگزار می کند و عنوان این کالس هم، متون عرفانی 
و حکمی است. محسن که قرار است چند ماه دیگر از رساله دکتری 
خود دفاع کند، از همان دوره کارشناسی کالس های مختلفی را با 
شفیعی کدکنی گذرانده و می گوید: »ویژگی نوع تدریس استاد این 
است که معموال مقید به سرفصل خاصی نیست. اما ذهنش آنقدر 
نهایت  بیان می کند که در  را  اطالعات  متمرکز و طبقه بندی شده 
همه جوانب موضوع برای دانشجو روشن می شود. چند سال پیش 
اجازه نداشتیم در کالس، صدا یا تصویر استاد را ضبط کنیم، جزوه 
نوشتن آن سال ها معمول تر بود. اما یکی دو سالی می شود که استاد 
اجازه داده صدایش را ضبط کنیم و در گروه مجازی کالس از آن 
استفاده کنیم«. اما آنطور که این دانشجوی ادبیات می گوید، در دوره 
دکتری شکل تدریس استاد متفاوت از دوره های قبلی است؛ »استاد 
سر کالس می آید و می گوید بپرسید! باید از قبل سؤاالتمان را آماده 
کنیم و چون تعداد حاضران زیاد است، نوبت به همه نمی رسد. اگر 
کسی سؤال خوبی مطرح کند حتما تشویقش می کند. معموال بعد از 

پاسخ دادن به هر سؤال، چند کتاب و منبع مختلف هم معرفی می کند 
تا بیشتر درباره آن موضوع بخوانیم.« محسن می گوید استاد با همه 
خوش اخالقی، از پرسیدن سؤاالت بی ربط یا ضعیف ناراحت می شود؛ 
»یک بار سؤالی مطرح شد که برای دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات 
خیلی بدیهی بود و حتی اشتباهاتی هم در متن سؤال وجود داشت. 
با ناراحتی گفت: این دیگر چه سؤال ضعیفی است؟ حیف  استاد 

نیست وقتمان را پای این سؤاالت بگذاریم؟«
- شلوغی دردسرساز کالس ها

فضای  در  شفیعی کدکنی  سه شنبه های  کالس  از  که  عکس هایی 
مجازی دست به دست می شود، گویای اشتیاق شاگردان پرتعداد برای 
حضور در کالس و شلوغی فضاست. خیلی از حاضران، دوستداران 
شاعر هستند که هرچند سررشته ای از ادبیات ندارند اما شعرهای او 
را دوست دارند. هرچند که این اواخر دیگر صدای دانشجویان دکتری 
سؤال  و  استاد  از  یادگرفتن  فرصت  دیگر،  افراد  که حضور  درآمد 
پرسیدن را از دانشجویان اصلی کالس گرفته است. رضا که او هم 
دانشجوی دکتری ادبیات است و دیگر چیزی به پایان درسش نمانده 
می گوید: »می دانم که حضور در کالس استاد جذابیت دارد و طبیعی 
است که خیلی ها بخواهند از این فرصت استفاده کنند. اما شلوغی 
بی نظمی هم ایجاد می کند. گاهی افرادی که اصال هیچ نسبتی با 
ادبیات ندارند، برای دیدن شاعر محبوبشان در کالس حاضر می شوند. 
بعضی افراد هم به صورت مستمع آزاد در کالس حضور دارند و سؤاالتی 
می پرسند که هرچند استاد با خوشرویی به آنها پاسخ می دهد اما در 
واقع وقت دانشجویان اصلی کالس گرفته می شود«. همین گالیه ها 
باعث شد که با همکاری مدیران گروه دانشکده، شکل کالس ها کمی 
تغییر کند، یعنی استاد زمان کالس را بین دانشجویان دکتری و بقیه 
حاضران تقسیم کند تا اوضاع منظم تر شود. رضا می گوید: »مگر چند 
استاد مانند شفیعی کدکنی با این تالیفات و تحقیقات ارزشمند داریم؟ 

حیف است که از حضور چنین استادی به خوبی بهره نبریم«.
- ایستاده درس می دهد

در کالس درس شفیعی کدکنی، خبری از حضور و غیاب نیست، 
وقتی افراد مختلف آنقدر برای شرکت در این کالس اشتیاق دارند، 
مگر ممکن است دانشجویان اصلی آن درس که فرصت یاد  گرفتن 
از  یکی  رؤیا  باشند؟   غایب  آورده اند،  به دست  را  از شفیعی کدکنی 
دانشجویان ادبیات دانشگاه تهران که سال قبل درسش را تمام کرده 
می گوید: »من در سخت ترین شرایط هم رفتن به کالس این استاد 
شاعر را از دست نمی دادم، حتی وقتی هوا برفی بود و به سختی 
ماشین گیر می آمد، صبح زود راه می افتادم تا قبل از ساعت 10که 
کالس شروع می شود به مقصد برسم. جز آموزه های ارزشمند استاد، 
اخالق او و احترامی که برای دانشجویان قائل است باعث می شود 
جذب کالس هایش شویم«.  رؤیا می گوید شفیعی کدکنی با اینکه سن 
و سالی از او گذشته، بیشتر وقت ها سعی می کند ایستاده تدریس 
کند و با احترام خاصی با شاگردان صحبت می کند. او اضافه می کند: 
از ایستادن خسته شد و به  »یادم هست استاد روزی سر کالس 
طرف صندلی رفت، کمی مکث کرد و بعد گفت: آخر من از شما که 

اینطور روی زمین نشسته اید خجالت می کشم که بخواهم با خیال 
راحت بنشینم«.

- متواضع چون درختی پربار
از هر فردی که مواجهه ای با شاعر »به کجا چنین شتابان« داشته 
پررنگ ترین  از  یکی  تواضع،  که  می گوید  برایتان  حتما  بپرسید، 
ویژگی های شفیعی کدکنی است. برخورد دوستانه و همراه با احترام 
می گوید:  رضا  می گیرد.  ریشه  تواضع  همین  از  دانشجویان  با  او 
»شفیعی کدکنی واقعا با صبوری و تواضع در برابر سؤاالت بعضا بی ربط 
برخی دانشجویان، واکنشی نشان می دهد که غرور فرد نشکند. تا به 
حال ندیده ام سر کالس یا بیرون از آن با کسی بداخالقی کند یا 
رفتار تندی نشان دهد«. معروف است که او خودش را بیشتر معلم 
معرفی می کند و از اینکه استاد خطابش کنند خیلی هم راضی نیست. 
رضا اضافه می کند: »خیلی از استادان جوان با اینکه چند کتاب نه 
را  کتاب ها  همان  تدریس  موقع  ننوشته اند،  بیشتر  مطرح  چندان 
به عنوان منبع درسی معرفی می کنند یا جزوه هایی که به دانشجویان 
می دهند که تالیف خودشان نیست. اما شفیعی کدکنی با آن همه 
تالیفات پژوهشی ارزشمند، آنقدر متواضع است که هیچ وقت چنین 
کاری نکرده و تنها وقتی واقعا ضروری است، پیشنهاد می دهد برای 
پیدا کردن پاسخ بعضی پرسش هایمان سراغ پژوهشی از او برویم«. 
رضا از خاطره دیگری هم حرف می زند که در ذهن او، متواضع بودن 
استاد را بیشتر از قبل پررنگ کرده است. او می گوید: »در کالس 
مثنوی و در درس نظم، می توانستیم اشعاری را در کالس بخوانیم. 
شفیعی کدکنی ممنوع کرده بود که کسی شعری از سروده های او 
را سر کالس بخواند. خودش هم معموال در زمان تدریس از ابیات 
و اشعار زیادی استفاده می کند اما نه از اشعار خودش. این رفتار هم 

نشانه تواضع این استاد فرهیخته است«.
-  سختگیر در نمره دادن

که  آزادی ای  و  کالس ها  برگزاری  شکل  این  با  کنید  فکر  شاید 
این  با  که  درس هایی  می دهد،  دانشجویانش  به  شفیعی کدکنی 
استاد انتخاب می شوند ساده هستند و نمره خوب گرفتن از او کار 
راحتی است اما دقیقا عکس این اتفاق در کالس های شفیعی کدکنی 
به  معموال  دانشکده  باالیی های  »سال  می گوید:  آرزو  می افتد! 
هستند،  استاد  و شخصیت  اشعار  شیفته  که  تازه وارد  دانشجویان 
یادآوری می کنند که نمره گرفتن از این کالس ها کار هر دانشجویی 
نیست. شفیعی کدکنی در نمره دادن بسیار سختگیر است و به این 
سادگی ها به کسی نمره خوب نمی دهد. خود من از یکی از درس های 
استاد، نمره 6گرفتم! استاد اصال برای اینکه به دانشجویی نمره 2بدهد 
مشکلی ندارد! باید حتما دانشجوی سختکوشی باشی که خاطره 
خوب حضور در کالس های استاد، با یک نمره ضعیف در پایان ترم 
برایت خراب نشود«. آنطور که دانشجویان می گویند، برای شاعری که 
همیشه اهل پژوهش بوده و تالیفات پژوهشی قوی دارد، فعالیت های 
دانشجو  »هر  می گوید:  آرزو  است.  مهم  خیلی  دانشجو  تحقیقی 
برای درسی که با شفیعی کدکنی برداشته، باید تحقیق ارائه کند. 
تحقیق هم باید واقعا اصولی و قوی باشد، کافی است کسی تحقیقی 

بی کیفیت یا کپی شده از جای دیگر ارائه کند، اینجاست که استاد با 
یک نمره کم او را بدرقه می کند«.

- اشعار اجتماعی و حماسی قبل از انقالب
سال1344  در  که  است  شاعر  شعر  دفتر  نخستین  »شبخوانی«، 
منتشر شد و شامل 23شعر است. همین سال مجموعه زمزمه ها هم 
از این شاعر چاپ شد؛ شاعری که شعر را با غزل گفتن آغاز کرده 
بود، پس از آشنایی با نیما یوشیج سبک شعر نو را انتخاب کرد و در 
مضمون هم، بعد از شعر غنایی و تغزلی، به سرودن اشعار اجتماعی 
و حماسی پرداخت. استقبال از این مجموعه باعث شد بارها تجدید 
چاپ شود.» از زبان برگ«، مجموعه شعر بعدی بود که شفیعی کدکنی 
در سال1347 در مشهد منتشر کرد. 40سال بعد، انتشارات سخن 
این مجموعه را دوباره روانه بازار کرد. اما در سال1350 انتشار کتاب 
»در کوچه باغ های نشابور«، شفیعی کدکنی را به اوج شهرت رساند. 
بود که  ممتاز  و  برجسته  آنقدر  کتاب  این  و هنری  سبک شعری 
بعدها به معروف ترین دفتر شعر شفیعی کدکنی تبدیل شد. شمس 
لنگرودی، شاعر معروف درباره این کتاب می گوید: »در کوچه باغ های 
نشابور چندی پس از قیام سیاهکل و در بحبوحه مبارزات چریکی 
ایران منتشر شد و به سبب محتوای روشن انقالبی و قالب نیمایی 
و زیباشناسی نوقدمایی )ترکیبات و تعابیر ساده و آشنا و آسان یاب( 
و ضرباهنگ تند و روان، به سرعت در میان روشنفکران سیاسی و 
بخشی از مردم جا باز کرد و پاره ای از اشعارش به سرود و زمزمه 
بدل شد«. »بوی جوی مولیان«، عنوان مجموعه شعر دیگری است 
که در سال1357 منتشر شد. این کتاب 84 صفحه ای هم بعد از 
اینکه به چاپ های متعدد رسید، سال1389 توسط نشر سخن دوباره 
منتشر شد. او در اشعار خود تصویری از جامعه ایرانی در دهه های 
40و 50 شمسی را بازتاب می دهد و با رمز و کنایه آن دوران را به 
خواننده نمایانده، دلبستگی و گرایش فراوان به آیین و فرهنگ ایرانی 
و به خصوص خراسان را نشان می دهد. این آخرین مجموعه شعر شاعر 

بود که پیش از پیروزی انقالب اسالمی منتشر شد.
کتاب های هزاره دوم آهوی کوهی، آواز ب اد و باران، غزل برای گل 

آفتابگردان، طفلی به نام شادی
- بعد از 23سال، بازگشت با طفلی به نام شادی

بازگشت شاعر به بازار کتاب با مجموعه »هزاره دوم آهوی کوهی« 
اتفاق افتاد که در سال1367 منتشر شد. بعد از پیروزی انقالب، تا 
انتشار هزاره دوم  نبود.  از شعرهای شفیعی کدکنی  سال ها خبری 
سکوت  این  به  است،  شعر  5دفتر  بردارنده  در  که  کوهی  آهوی 
خاتمه داد و آشکار شد که شفیعی کدکنی هیچ گاه از شعر دور نشده 
است. در این مجموعه شاعر، به ویژه در اشعاری که از دهه60 به بعد 
سروده، به زبان تازه ای دست یافته است. ساخت و صورت اشعارش 
مستحکم تر و موسیقایی تر، زبانش پیچیده تر و اندیشه هایش فلسفی تر 
شده است و همین امر باعث شده که اشعار او در این دفتر بیشتر 
طرف توجه حرفه ای ها قرار گیرد. یک سال بعد، مجموعه شعر » 
که  مجموعه ای  شد؛  منتشر  چشمه  نشر  توسط  ب اران«  و  ب اد  آواز 
شاید معروف ترین شعر آن را، با عنوانی هم نام کتاب، با صدای استاد 

محمدرضا شجریان شنیده باشید. آواز باد و باران انتخاب شده ای از 
شعرهای شاعر است و تقی نامداریان در مقدمه  مفصل کتاب، برخی 
ویژگی های شعری سراینده را برشمرده و نقد و بررسی کرده است. 
از کتاب های تحسین شده شاعر در نیمه دوم فعالیتش، »غزل برای 
گل آفتابگردان« است. شاعر در این مجموعه بیشتر به زبان و جهان 
شخصی خودش نزدیک شده است. تعدادی از نیمایی های درخشان 
شفیعی ازجمله »خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید«، »فنج ها«، 
»شعر بی واژه« و خود شعر عنوان کتاب، در این مجموعه آمده اند. 
»طفلی به نام شادی«، تازه ترین اثر محمدرضا شفیعی کدکنی است 
که بهار امسال منتشر شد. این اثر دربردارنده 5دفتر شعری از اوست 
که پس از 23سال در دسترس عالقه مندان و مخاطبان آثار او قرار 
»هنگامه  روی همین خاک«،  و  آسمان  »زیر همین  است.  گرفته 
شکفتن و گفتن«، »از همیشه تا جاودان«، »شیپور اطلسی ها« و »در 
شب سردی که سرودی نداشت« دفتر شعرهایی هستند که در این 

کتاب منتشر شده اند.
کتاب های صور خیال در شعر فارسی، ادوار شعر فارسی، زبان شعر در 

نثر صوفیه، در هرگز و همیشه  انسان
- آثاری ماندگار از شاعر پژوهشگر

شفیعی کدکنی به عنوان محقق و پژوهشگر، حدود 40تالیف از خود 
برجا گذاشته است. »صور خیال در شعر فارسی«، منبع معتبری برای 
مطالعه درباره این موضوع، البته در شعرهای موسوم به سبک خراسانی 
است؛ کتابی به معنای واقعی تخصصی که دربردارنده کار دقیق و 
گسترده نویسنده در بررسی و قیاس انواع صور خیال در شعرهای 
این دوره از ادب پارسی است. این کتاب 2 بخش کلی دارد که بخش 
اول شامل کلیات مطلب و ذکر نظریات مختلف و بخش دوم شامل 
بررسی صور خیال در شعر شاعران دوره های مختلف تقسیم بندی 
تا  مشروطیت  از  فارسی  شعر  »ادوار  است.  نویسنده  توسط  شده 
سقوط سلطنت«، از نقادانه ترین و شیوه مندترین کتاب هایی است 
که تا کنون در زمینه شعر معاصر فارسی در ایران منتشر شده است. 
کتاب در 3گفتار تنظیم شده و مباحث آن گفتارهای درسی استاد 
درباره ادبیات معاصر است که به کوشش برخی از دانشجویان و 
زیرنظر استاد به صورت کتاب درآمده است. این سه شیوه نامه نه تنها 
در بررسی ادوار شعر معاصر، بلکه در مطالعه و تحقیق در باب همه 
ادوار شعر فارسی، کاربردی و از این رو مطالعه کتاب برای دانشجویان 
و عالقه مندان به نقد ادبی سودمند است. »زبان شعر در نثر صوفیه« 
)در آمدی به سبک شناسی نگاه عرفانی(، مشتمل بر بیش از 40مقاله 
درسبک شناسی نگاه عرفانی است. نویسنده در این اثر پژوهشی به 
بررسی زبان عارفان ایران در نوشته ها و گفته هایشان پرداخته است و 
از آنجا که زبان، دریچه ای روی جهان است، این کتاب روشن کننده 
بسیاری از نکات در پرده  مانده از میراث صوفیان ایرانی است و چون با 
نگاه انتقادی نگاشته شده است، می تواند مرجع علمی بسیار مناسبی 
برای شناخت بخشی از تاریخ فرهنگ و اندیشه ایرانیان مسلمان باشد. 
کتاب »در هرگز و همیشه  انسان« با محوریت عارف نامی، خواجه 

عبداهلل انصاری و تأثیر وی بر ادب عرفانی نگاشته شده است.

محمدرضا شفیعی کدکنی، متفاوت ترین کالس را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برپا کرده است

سهشنبههایپرشورادبیاتیها
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  محمد باریکانی، خبرنگار
 سند بهره برداری گردشگری از جنگل و دریا در وزارت میراث فرهنگی 
کشور تهیه شده و جلسات تخصصی برای اجرایی شدن این سند که 
عنوان »طرح ساماندهی گردشگری جنگل ها و سواحل کشور« را دارد 
با مسئوالن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت 

محیط زیست کشور ادامه دارد.
این سند با هدف اجرایی شدن بند »ب« ماده 100قانون برنامه ششم 
توسعه کشور تهیه شده است. براساس بند »ب« ماده 100قانون برنامه 
ششم توسعه کشور، وزارت میراث فرهنگی موظف شده با همکاری 
سایر دستگاه ها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح ساماندهی 
گردشگری جنگل های شمال و شمال غربی کشور و زاگرس و سواحل 
شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و 

جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
چندی قبل معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی به نقل از زاهد 
شفیعی، مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری در جلسه بررسی 

کرد:  اعالم  کشور  سواحل  و  جنگل ها  گردشگری  ساماندهی  طرح 
مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل ها با هدف حفظ 
جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل ها و سواحل به پایان رسیده 

است.
گردشگری  ساماندهی  طرح  کلی  چارچوب  شفیعی،  زاهد  گفته  به 
جنگل های البرز و زاگرس شمال غربی کشور و نیز ساماندهی سواحل 
»چارچوب  قالب  در  مکران  سواحل  اولویت  با  جنوبی  و  شمالی 
سیاستگذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل ها و سواحل کشور با رویکرد 
نمایندگان  با حضور  تصویب  مراحل  سیر  برای  و  تهیه  گردشگری« 

دستگاه های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری گفته بود که این سند 
به منظور سیاستگذاری و تدوین الگویی واحد، منسجم، جامع و پایدار 
جهت ساماندهی گردشگری نواحی ساحلی و جنگل های کشور، طرح 
چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی درخصوص جنگل ها و سواحل 
با رویکرد گردشگری را ارائه کرده است و هدف، آن است تا جایگاه 

و  اقتصادی  بخش های  سایر  پیشبرد  و  پیشرفت  ضمن  گردشگری، 
اجتماعی پیش بینی شده در سواحل و جنگل ها، حفظ و توسعه این 
بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکرد جامع و پایدار و 
در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین المللی، مدنظر 

سازمان های دولتی و خصوصی ذی مدخل و مرتبط قرار گیرد.
آنطور که زاهد شفیعی گفته است، این سند با مشخص کردن خطوط 
سیاستی براساس مداخالت اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و 
جنگل ها، به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه های گردشگری منطبق با 
شاخص های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره وری تدوین شده است.

از طرح تنفس جنگل تا بهره برداری گردشگری
رضا افالطونی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور اما در گفت وگو با همشهری گفته است که 
با توجه به توقف بهره برداری از چوب  در جنگل های کشور و اجرای 
طرح تنفس جنگل، بهره برداری از جنگل باید به سمتی می رفت که 
منوط به بهره برداری از چوب جنگل نباشد؛ بنابراین یکی از بهترین 

بهره برداری هایی که می توان از نقاط جنگلی کشور انجام داد که منتج به 
قطع درختان نباشد و آسیب کمتری به جنگل ها وارد شود، همین بحث 
گردشگری با تأکید بر ظرفیت اکولوژیکی جنگل ها و مباحث فنی است.

رضا افالطونی تأکید کرد: تاکنون جلساتی با حضور نمایندگان وزارت 
میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است؛ البته 
قرار نیست عرصه های جنگلی برای بهره برداری گردشگری در اختیار 
وزارت میراث فرهنگی قرار بگیرد و نظارتی بر عملکرد این وزارتخانه 
نباشد؛ هرگونه فعالیت گردشگری در مناطق جنگلی نیز باید تحت 
عنوان حفاظت از جنگل انجام شود. او تأکید کرد: سازمان جنگل ها با 
موضوع صرف بهره برداری از جنگل ها بدون نظارت بر این فعالیت ها که 

مدنظر وزارت میراث فرهنگی است، کامال مخالف است.
به گفته معاون حقوقی سازمان جنگل ها، وزارت میراث فرهنگی کشور 
تأکید بر بهره برداری گردشگری از جنگل در مناطقی دارد که براساس 
مصوبات کلی در دولت های قبل، تحت عنوان مناطق نمونه گردشگری 
لحاظ شده اند که البته سازمان جنگل ها مخالف این نظر است؛ چون 

صرف نامگذاری مناطق نمونه گردشگری این مناطق را از حوزه حفاظت 
سازمان جنگل ها خارج نمی کند و پایه کار باید در حفاظت باشد و در 
کنار حفاظت نیز بحث مختصر اقتصادی است که بخش خصوصی بتواند 

بهره برداری اقتصادی هم داشته باشد.
افالطونی اعالم کرد: در جلسات برگزار شده قرار شد متقاضی بهره برداری 
گردشگری از نقاط جنگلی طرحی را تهیه و در اختیار سازمان جنگل ها 
قرار دهد و درصورتی که مالحظات سازمان جنگل ها در آن رعایت 
شود، منتهی به انعقاد قرارداد ماده 3قانون حفاظت شود که بر مدیریت 

طرح های منابع طبیعی تأکید دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان جنگل ها با اعالم اینکه تاکنون هیچ موافقتی 
با وزارت میراث فرهنگی برای بهره برداری گردشگری از مناطق جنگلی 
نشده است، افزود: اگر بنا باشد این طرح به شکل الیحه به دولت برود 
باید به کمیسیون تخصصصی، فرعی، اصلی و هیأت وزیران برود که 
تاکنون سازمان جنگل ها هیچ امضایی مبنی بر موافقت با طرح وزارت 

میراث فرهنگی نداده است.

سازمان جنگل ها:

باپیشنهادهایوزارتمیراثفرهنگیمخالفیموهنوزباطرحبهرهبرداریگردشگریازجنگلودریاموافقتنکردهایم
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آموزش نویسندگی )زیر نظر حسین یوسفی(

و  شخصیت  پیرنگ،  از  بعد  مهم  عناصر  از  یكی 
امر  این  به  پرداختن  است.  داستان  در  شخصیت پردازی 
یك  كارهای  كه  چرا  است  داستان  پیرنگ  از  دشوارتر 
تأثیر  و  گیرد  قرار  تكرار  و  تقلید  مورد  می تواند  شخصیت 
تأثیر بسیاری  به طبع  و  بگذارد؛  بر روی خواننده  بسزایی 
با  امر زمانی رخ می دهد كه نویسنده  این  بر جامعه دارد. 
استادی و مهارت بتواند شخصیت نیرومند و جالب توجهی 
ارائه دهد. گاه پیرنگ، تحت تأثیر شخصیت قرار می گیرد. به 
همین دلیل این عنصر یكی از عناصر مهم و حائز اهمیت 

در داستان است.
اعمال شخصیت های داستان باید از طریق عواطف، امیال 
و دغدغه های شخصی آنها به حوادث پی درپی منجر شود. 
تنها از این طریق است كه داستان در تفسیر زندگی كه از 
است، موفق  به سوی خواندن  ما  عوامل كشش  عمده ترین 

می شود و مورد استقبال قرار می گیرد.
تعریف شخصیت و شخصیت پردازی:

امروزه شخصیت ها، دنیای آنها، رفتار و كردارشان، هر چه 
عجیب باشد باید در نظر خواننده و در قلمرو داستان زنده، 
معقول و باوركردنی باشد. یكی از معیارهای سنجش رمان 
خوب و موفق، شخصیت های معقول و پذیرفتنی آنهاست. با 
این سخن می توان شخصیت را در داستان این گونه تعریف 

كرد:
و  داستان  در  كه  را  )مخلوقی(  ساخته شده ای  اشخاص 
نمایشنامه حضور می یابند شخصیت می نامند. این شخصیت 
در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است كه كیفیت روانی و 
اخالقی او در عمل و آنچه می گوید و انجام می دهد وجود 
داشته باشد. خلق چنین شخصیت هایی به وسیله ی نویسنده 
برای معرفی و شناخت به خواننده در حیطه ی داستان را 
صاف  گاه  شخصیت ها  این  می گویند.  شخصیت پردازی 
پیچیده هستند درهرصورت  و  گاه شگفت انگیز  و  و ساده 

الگویی از شخصیت های حقیقی و واقعی افراد هستند.
نویسنده برای آن كه بتواند شخصیت قابل قبولی را عرضه 

كند باید سه نكته را در نظر داشته باشد:
و  استوار  اخالقشان  و  رفتارها  در  باید  شخصیت ها  اول، 
ثابت قدم باشند و در وضعیت و موقعیت های مختلف رفتار 
دلیل  خود  رفتار  تغییر  برای  و  داشته  متناسب  اعمالی  و 
واكنشی  با حوادث  برخورد  در  و  باشند  داشته  قانع كننده 

طبیعی و منطقی از خود نشان دهند.
دوم، شخصیت ها برای آنچه كه انجام می دهند باید انگیزه 
و دلیل معقولی داشته باشند. »به خصوص وقتی كه تغییری 
در رفتار و كردار آنها پیدا شود.« )میرصادقی، 1385: 85( 
ممكن است در خالل داستان دلیل تغییر رفتار را نفهمیم 

اما به هرحال در پایان داستان باید دلیل آن را دریابیم.
سوم، شخصیت های داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه 
كنند. آنها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند. بلكه الزم 
است آمیزه و تركیبی از هر دو و »مجموعه ای از فردیت و 

اجتماع« باشند. )همان: 86(
نویسنده  دست  پرداخته  و  ساخته  داستان  شخصیت های 
بوده ایم  روبرو  واقع  عالم  آنها در  تشابه  با  ما  گاه  است كه 
كه  می دانیم  دو حال  هر  در  نداریم.  هیچ شناختی  گاه  و 
شخصیت ها نتیجه ی مشاهده و تجربه نویسنده است و باید 
در محیط و حیطه ی داستان قابل قبول جلوه كند. ذكر یك 
نكته مهم در اینجا الزم است كه شخصیت های داستان باید 
موردتوجه  در متن حوادث  و  داستان  دنیای ساختگی  در 

قرار گیرند نه در بیرون آن.
است  ممكن  نویسنده  شخصیت پردازی:  شیوه های 
در  را  شیوه  سه  داستان  در  شخصیت پردازی  برای 

پیش بگیرد
از  یاری گرفتن  با  شخصیت ها  صریح  اراده ی  و  بیان  اول، 
شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به تعبیر دیگر نویسنده 
با شرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افكار شخصیت ها 
از  یا  می كند  معرفی  خواننده  به  را  داستانش  آدمهای 
رفتارهای  و  خصوصیات  داستان  در  شخصی  دید  زاویه 
شخصیت های دیگر داستان توضیح داده می شود و اعمال 
آنها مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرد. موفقیت در نحوه ی 
ارائه ی صریح شخصیت ها بسته به خصوصیات شخص راوی 
یا »ویژگی های نویسنده ی دانای كل است.« )همان: 87( 
رمان كالغ ها و آدمها اثر جمال میرصادقی به شیوه ی دانای 
كل محدود به ذهن شخصیت اصلی روایت می كند و شوهر 
آهو خانم اثر علی محمد افغانی با چنین شیوه ای نوشته شده 
با  كل  دانای  نویسنده ی  را  داستان  و شخصیت های  است 
امتیاز وضوح  از  این روش  ارائه داده است.  تفسیر  و  شرح 
این روش  اما  است  برخوردار  ایجاز در شخصیت پردازی  و 
باوجود  داستان  در  چراكه  رود  كار  به  نمی تواند  به تنهایی 
شخصیت باید عملی باشد و خصوصیات خلقی و روحی در 

برخورد با حوادث مشخص و برجسته شود.
كمی  با  آنها  »عمل  طریق  از  شخصیت ها  ارائه ی  دوم، 
نشان  این گونه  )همان: 89(  آن«.  بدون  یا  تفسیر  و  شرح 
دادن شخصیت ها از مختصات روش نمایشی است، زیرا از 
طریق اعمال و رفتار اشخاص است كه آنها را می شناسیم 
درصحنه ی تأتر یا نمایش هنرپیشه با رفتار و گفتار خود را 
به ما معرفی می كند و در داستان و رمان نیز از طریق اعمال 
پی  آنها  ماهیت  به  خواننده  كه  شخصیت هاست  گفتار  و 
می برد. »اغلب نویسندگان ترجیح می دهند از روش نمایشی 
در پرداخت شخصیت هایشان استفاده كنند.« )همان: 91( 

و به جای گفتن، آن را تصویر كنند.
ارائه ی درون شخصیت، بی تعبیر و تفسیر. نویسنده  سوم، 
در  را  انسان  یك  پیچیده  و  درونی  خصوصیات  بازتاب 
عمل ها  نمایش  با  به این ترتیب  می دهد.  نشان  خود  اثر 
به طور  خواننده  شخصیت  درونی  عواطف  و  واكنش ها  و 
غیرمستقیم شخصیت داستان را می شناسد. رمان »جریان 
سیال ذهن« از این روش پیروی می كند و عمل داستانی در 
درون این شخصیت ها به وقوع می پیوندد و »خواننده به طور 
ناآگاه شخصیت های  و  آگاه  شعور  جریان  در  غیرمستقیم 
»شازده  رمان   )92 )همان:  می گیرد.«  قرار  داستان 

احتجاب« هوشنگ گلشیری از این نوع است.
نویسنده  دست  پرداخته  و  ساخته  داستان  شخصیت های 
بوده ایم  روبرو  واقع  عالم  آنها در  تشابه  با  ما  گاه  است كه 
كه  می دانیم  دو حال  هر  در  نداریم.  هیچ شناختی  گاه  و 
شخصیت ها نتیجه ی مشاهده و تجربه نویسنده است و باید 

در محیط و حیطه ی داستان قابل قبول جلوه كند.
شخصیت های ایستا، شخصیت های پویاشخصیت های قصه، 
داستان، رمان را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی 

شخصیت های  گروه  تقسیم بندی ها،  این  ازجمله ی  كرد. 
به  كه  )متحول( هستند  پویا  گروه شخصیت های  و  ایستا 

آنها می پردازیم.
شخصیت های ایستا: شخصیتی كه در داستان تغییر نكند 
داستان  پایان  در  »به عبارت دیگر  پذیرد  تغییری  اندك  یا 
همان باشد كه در آغاز بوده است.« )همان: 93( به طوری كه 
حوادث داستان بر او تأثیر نكند و در صورت تأثیر تغییری 

اندك یابد.
»سمك  داستان  قهرمان  شاه«  »خورشید  نمونه  به عنوان 
عیار« با همه ی تحوالتی كه پشت سر می گذارد باز در پایان 

داستان همان شخصیت آغاز قصه را دارد.
داستان،  طول  در  مداوم  كه  شخصیتی  پویا:  شخصیت 
دچار تغییر و تحول شود و جنبه ای از شخصیت او، عقاید 
و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون 
یا  عمیق  است  ممكن  شخصیت  در  دگرگونی  این  شود. 
ممكن  باشد.  یا محدود  پردامنه  افتاده،  پیش پا  و  سطحی 
است در جهت سازندگی شخصیت ها یا تخریب و ویرانگری 
در  یا  فرد  متعالی كردن  جهت  در  یعنی  كند؛  عمل  آنها 
زمینه ی تباهی و نابودی او پیش برود. این تغییر اساسی 
و حائز اهمیت است و تغییر لحظه ای و زودگذر نیست كه 

حالت یا عقیده شخص را دگرگون نماید.
به طور نمونه »خالد« شخصیت رمان »همسایه ها« اثر احمد 
محمود شخصیتی پویا و متحول است حوادثی كه برای او 

اتفاق می افتد به كلی شخصیت او را دگرگون می نماید.
پویا هستند.  دارای شخصیت های  اغلب  ادبی  شاهكارهای 
شخصیت های آنها در سیر حوادث تغییر و تحول می یابد. 
در واقع از قانون طبیعت و زندگی بشری پیروی می كنند و 
متحول می شوند. انسان چون موجودی پویا است. وقایع و 
اوضاع اجتماعی باعث تغییر در ابعاد شخصیتی او می گردد 
و او را تحت تأثیر قرار می دهد. رمان نمایشگر این تغییر 
انتظار  نمی توان  داستانی  هر  در  البته  است.  دگرگونی  و 
تحول شخصیت ها را داشت. در داستان كوتاه مجالی برای 
اصلی  اغلب شخصیت  تغییر  صورت  در  و  نیست  امر  این 
رمان متحول می شود و شخصیت های دیگر داستان كمتر 
مجال دگرگونی دارند؛ بنابراین در »اغلب داستانهای كوتاه 
باشند.« )همان: 95(  ایستایی  ممكن است شخصیت های 
یا  باشند  داشته  ثابت  خصوصیاتی  داستان  طول  در  كه 
اندك تغییری یابند. در داستانهای بازاری، جنایی و پلیسی 
ناگهانی  و  كاذب  اغلب سرسری،  در شخصیت ها  تغییرات 
است و صرفاً برای رضایت خواننده و پایان خوشی است كه 
باوركردنی  تغییرات كم تر  این چنین  پیدا می كند.  داستان 
باید  خواننده  قانع كردن  برای  می رسد.  نظر  به  معقول  و 
سه عامل مهم، یعنی امكانات شخصیت، اوضاع و احوال و 
مقتضیات زیستی محیط و زمان را درنظر گرفت. تغییر و 

تحول شخصیت باید سه اصل را داشته باشد:

1-تغییرات و دگرگونی ها باید در حد امكانات آن شخصیتی 
باشد كه این تغییرات را موجب می شود. )همان: 6(

2-تغییرات باید معلول اوضاع و احوالی باشد كه شخصیت 
در آن واقع است.

3- زمان كافی برای انجام این تغییرات وجود داشته باشد تا 
به تناسب درجه اهمیت آن تغییرات باوركردنی جلوه كند. 
پس تغییر باید اساسی صورت گیرد و زمان در آن بسیار 
مهم است. چراكه تغییر ناگهانی در نظر خواننده باوركردنی 

و واقعی نیست.
انواع شخصیت در داستان

نسخه بدل  به صورت  كه  »شخصیت هایی  قالبی:  شخصیت 
یا كلیشه ی شخصیت های دیگری باشند.« )همان، 1385، 
ندارد  تشخصی  هیچ  خود  از  قالبی  ص 96( شخصیتهای 
و بی هویت هستند. ظاهر آنها آشنا و صحبتهای آنها قابل 
پیش بینی است. طرز عمل و نوع رفتارشان مشخص است 
قباًل  آن  با  ما  كه  هستند  رفتاری  الگوی  دارای  كه  چرا 
بسیارند  ما  اطراف  در  نوع شخصیت ها  این  شده ایم.  آشنا 
و در زندگی روزمره به چشم می خورند. »متمایزترین آنها 
شخصیت هایی هستند كه به شخصیت قالبی و ساختگی 
خود، جنبه ی حرفه ای و كسب وكار داده اند مثل پیشخدمت 
كافه ها« )همان: 97( و تمام شخصیت هایی كه »می  توان 
 )97 )همان:  برد.«  كار  به  »نما«  یا  »مآب«  واژه ی  با 
مقدس مآب،  روشنفكرنما،  مثل  ساختگی  شخصیت های 
مظلوم نما كه از گفتار و طرز رفتار آنها به خصوصیت های 

قالبی شخصیت آنها پی می بریم.
و  قالبی  شخصیت های  به  بیش ازحد  كه  نویسندگانی 
زحمت  خود  به  چندان  می آورند،  روی  شناخته شده 
به  و  باشند  واقعی  شخصیت های  دنبال  به  كه  نمی دهند 
بیافرینند.  زنده ای  شخصیت های  نمی توانند  دلیل  همین 
یكی از دالیل این امر را می توان كمبود استعداد هنری در 
خلق شخصیت ها دانست به همین دلیل نویسنده نمی تواند 
شخصیتی را كه دارای انسجام كافی باشد خلق نماید. در 
و  دارند  شباهت  هم  به  شخصیت ها  همه ی  آثار  این گونه 

به آسانی می توان آنها را به آثار دیگر منتقل كرد.
در آثار نویسندگان بزرگ از شخصیت های قالبی اثری دیده 
تولستوی  صلح«  و  »جنگ  در  نمونه  به عنوان  نمی شود. 
پانصد و پنجاه شخصیت وجود دارد و هركدام از آنها انسانی 

یگانه و منحصربه فرد است.
افراد  شخصیت ها  این گونه  قراردادی:  شخصیت های 
شناخته شده ای هستند كه مرتباً در نمایشنامه ها و داستانها 
ظاهر می شوند و خصوصیتی جاافتاده و سنتی دارند. این 
نزدیكند و  بسیار  قالبی  به شخصیت های  نوع شخصیت ها 
این  بار  »اولین  است.  دشوار  هم  از  دو  این  تشخیص  گاه 
ظاهرشده اند.«  كالسیك  نمایش نامه های  در  شخصیت ها 
)همان: 99( و در تأترهای یونان باستان و بعدها در دیگر 

انواع ادبی جایی برای خود بازكردند. »در قصه های قدیمی 
آدمهای  خسیس،  آدمهای  جادوگرها،  پری ها،  غول ها، 
توصیف  در  كه  بودند  قراردادی  شخصیت های  سخاوتمند 
دیگر  از  )همان: 99(  می شد.«  مبالغه  آن  خصوصیت های 
شخصیت های قراردادی در گذشته پهلوانان، عیارها، وزیران 
برد.  نام  را می توان  و دلقك ها  راست و دست چپ  دست 
رفتار  یك  از  نمادی  و  مظهر  شخصیت ها  این  از  هركدام 
بودند. مثاًل پهلوانان طرفدار عدل و راستی و عیارها مظهر 
جوانمردی و طرفدار قشر محروم جامعه بودند. در داستان 
قراردادی  شخصیت های  از  الگویی  هدایت،  »حاجی آقا« 
گذاشته است و حاجی شخصیتی خسیس نشان داده شده 
نبودن  تازه   قراردادی،  از خصوصیات شخصیت های  است. 
با آن ها  از دیرباز  ما  به همین دلیل  خصایص آن هاست و 
آشنا هستیم و می توانیم رفتار و گفتار آنها را حدس بزنیم.

نشان دهنده  شخصیت  نوع  این  نوعی:  شخصیت های 
این  كه  است  مردم  از  طبقه ای  یا  گروه  خصوصیات 
خلق  برای  می كند.  متمایز  دیگران  از  را  او  خصوصیت ها 
و  زنده  نمونه  چند  از  را  حقیقت  »باید  شخصیتی  چنین 
واقعی گرفت.« )همان: 101( و بعد با مهارت و هنرمندی 
نظر  مورد  نوعی  شخصیت  به  بتوان  تا  آمیخت  درهم 
شخصیت های  همچون  نوعی،  شخصیت های  دست یافت. 
نیستند.  ادبی  سنتهای  كیفی  وام دار  و  نیازمند  قراردادی 
ی  طبقه  یا  گروهی  تازه ی  رفتار  یا  خصلت  است  ممكن 
خاصی را نشان دهند كه در ادبیات سنتی مانند آنها نباشد. 
مثل خصوصیتهای نوعی وكیل های حیله گر و مكار. اگر در 
طی زمان خصوصیتهای نوعی دستخوش تغییر و دگرگونی 
نمی توان  دیگر  بدهند،  دست  از  را  خود  مصداق  و  شوند 
حیطه ی  در  بلكه  كرد،  حساب  نوعی  را  شخصیت ها  این 

شخصیت های قراردادی از آنها یاد می شود.
نتیجه گیری:

با  با نگاه به مردم جامعه و شخصیت های واقعی  نویسنده 
كمك تخیل خود پیش نمونه هایی را بازآفرینی می كند و با 
دقت و استادی تمام آن صفات را انتخاب می كند تا ماهیت 
آنها را نشان دهد و بعضی از خصائص ضروری را نیز به آن 
اضافه می نماید تا یك یا چند پیش نمونه به یك نوع یا تیپ 

تبدیل شود. 
فهم  به  نویسنده  كه  می شود  باعث  تیپ سازی  نمونه  این 
عمیقی از زندگی پیش نمونه های خود دست یابد. البته باید 
گفت تیپ سازی فقط با پیش نمونه های گرفته شده از واقعیت 
ربط نمی یابد. غالباً نویسنده خصیصه و ویژگی های اساسی 
را انتخاب می كند كه به پدیده های مشابه یا نمایندگان گروه 
اجتماعی خاص اختصاص دارند و این ویژگی ها را در تصویر 
صحیح و كاملی از زندگی و یا در یك شخصیت فردی به طور 

كاماًل نوین خلق و بازآفرینی می نماید

شخصیت پردازی در داستان

بی گمان ناالیق ترین پادشاه صفوی و ایران در درازای تاریخ، نهمین 
پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین بود... سرانجام حكومتش بدست 
محمود افغان سرنگون و بعد از مرگ محمود، قدرت بدست اشرف 
افغان افتاد، در طول مدت حكومت ننگین افغانها، ایران توسط افغانها، 
روسها و تركان عثمانی اشغال و ایرانیان سخت ترین، خفت بارترین و 

هولناك ترین شرایط را تحمل می كردند!
تا اینكه نادرشاه فرزند شمشیر و آخرین فاتح مشرق زمین سر برآورد!

اشرف افغان و لشكریانش پس از شكستی خفت بار از نادر و سپاهیانش 
در اصفهان و دامغان به قندهار و هرات گریختند، نادر در پی آنان 
قندهار را محاصره و بسیاری از لشكریان افغان را كشت و تارومار كرد، 
حدود 800 تن از افسران و جنگجویان افغان به دهلی گریختند و به 
دربار »محمدشاه« پناهنده شدند، نادر چندین بار تقاضای استرداد 
آنان را نمود، درباریان هندوستان نه تنها ترتیب اثری ندادند و بلكه 
نادر  بودند  معتقد  زیرا  زدند،  گردن  نیز  را  نادر  فرستادگان  آخرین 
شجاعت، سپاهیانی آماده و توانایی جنگ با ارتش پرشمار و قدرتمند 

هندوستان را ندارد،
اما نادر فرزند شمشیر، تمامی محاسبات دربار محمدشاه را به هم  
ریخت، هندوستان را فتح و افسران افغان را در دهلی به دار آویخت، 
سپس محمدشاه امان خواست، نادر در قبال كلید خزانه سلطنتی، 

هندوستان و محمدشاه را رها كرد و فاتحانه با غنائمی ارزشمند و 
پرشمار به ایران بازگشت،

نادرشاه به دربار عثمانی اخطار داد كه خاك ایران را هرچه سریع تر 
ترك كند، اما دربار عثمانی گستاخانه شعر زیر را آن هم به زبان فارسی 

برای نادر می فرستد:
»چو خواهی قشونم نظاره كنی

سحرگه نظر بر ستاره كنی
اگر آل عثمان حیاتم دهد
زچنگ فرنگی نجاتم دهد
چنانت بكوبم به گرز گران

كه یكسر روی تا به مازندران«
- و نادرشاه هم در پاسخ مینویسد:
»چو خورشید سعادت نمایان شود

ستاره ز پیشش گریزان شود
عقاب شكاری نترسد ز بوم

دو مرد خراسان دوصد مرد روم
اگر دست یزدان دهد رونقم

به اسكندریه زنم بیرقم «
عثمان  »توپال  قدرتمند  ارتش  سهمگین  نبردی  در  پس ازآن  و 

پاشا« بزرگترین سردار عثمانی را در هم كوبید و خاك وطن را از 
از عثمانی  باز پس گرفت، بدون تردید پس  تركان عثمانی متجاوز 
نوبت روسیه بود، در اواخر جنگ باعثمانی در منطقۀ قفقاز، نادرشاه 
پس از شكست سهمگینی كه به ارتش عثمانی وارد كرده بود روی 
را پهن كنند و در آن  تخته سنگی نشست و دستور داد سفره اش 
تكه ای نان و چند پیاز نهاده بودند. در همان حال فرمان داد سفیر 
روسیه » گالیتزین« را كه همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند، 
درحالی كه پیاز را با شمشیر خونین دونیم می كرد به صحنه نبرد و 
كشته های عثمانی اشاره كرد و گفت: آقای گالیتزین، سریعاً به دولت 

هرچه  را  ایران  خاك  باید  روسیه  ارتش  كه  دهید  اطالع  متبوعتان 
سریع تر ترك كند وگرنه تمامی سپاهیانتان را از دم تیغ گذرانده و 

اجسادشان را به دریا می ریزم.
گالیتزین سرش را خم كرد و همان روز برای ملكه روسیه نوشت: نادر 

را دیدم درحالی كه بوی خون می داد!
چه بسا این مرد قادر است روسیه و حتی اروپا را به تصرف درآورد، 

صالح این است هرچه سریع تر خاك ایران را ترك كنیم.
ارتش روسیه پیرو آن نامه در كمتر از یك ماه خاك ایران را بدون هیچ 
جنگی ترك كرد، ملتی كه تاریخ كشورش را نداند سزاوار بردگیست.

نادرشاه فرزند شمشیر و آخرین فاتح مشرق زمین 

»با شب دل ِ خستگان هماغوش شده است

از ذهن ِ زمان صبح فراموش شده است

وقتش شده فریاد برآری وطنم

مرغ ِ سحر ِ تو، آه خاموش شده است!«

)رحیمی رامهرمزی(

»تا دید که سخت عاشقش هستم رفت

با خاطره اش محو شد از دستم رفت

بعداز یک عمر عاشقی فهمیدم

جز تنهایی به هر که دل بستم رفت!«

)رحیمی رامهرمزی(

»شب باز شهاب با چه امید انداخت!؟

هر گوشه ی آسمان که می دید انداخت

بی فایده بودنش سحر ثابت شد

هر سنگ که پیش پای خورشید انداخت!«

)رحیمی رامهرمزی(

هرچه کرده با دلم آن چشم آهو کرده است
آن نگاهی که مرا دیوانه ی او کرده است

هرکه دیده حال و روز و سوزوسازم گفته است：
این دل دیوانه را چشم تو جادو کرده است

پیرکنعان نیستم اما به سوز دوریت
چشمهای عاشقم را گریه کم سو کرده است
خواستم پنهان کنم عشق تو را دیدم که وای

چون همیشه دست دل را چشم تو رو کرده است
این دل احساسیم را آن نگاه مست تو

شاعر وابسته ی آن چشم و ابرو کرده است
پشت کردم برهمه کس در هوای عاشقی

از همان لحظه که عشق تو به من رو کرده است
این من آرام و سر بر راه را در شهر تو

اینهمه در عشق ورزی پرهیاهو کرده است
بر مدار عشق تو روز و شبم چرخیده است

گردش چشمت مرا با خویش همسو کرده است
هی غزل پشت غزل هی شعر پشت شعر تر
باغ چشمانت مرا مرغ غزلگو کرده است

)رحیمی رامهرمزی(

گل گفت: چه تند و وحشت انگیز است این!
از هول و هراس و وهم لبریز است این!
باد آمد و چرخی زد و در گوشش گفت:

آهسته!
        صدای 

                 پای
                     پاییز است این!

)رحیمی رامهرمزی(
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محمدرضا شجریان )۱ مهر ۱۳۱۹ در مشهد( خواننده، 
گاه  وب  است.  ایرانی  خوشنویس  و  دان  موسیقی 
موسیقی  هنرمند  ترین  پرآوازه  را  وی  آسیاسوسایتی 
اصیل ایرانی و روزنامه ونکوورسان او را یکی از مهم ترین 
هنرمندان موسیقی جهان توصیف کرده است.محمدرضا 
شجریان، هم اکنون رییس شورای عالی خانه موسیقی 
ایران است. او همچنین بنیان گذار گروه شهناز می باشد.

محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. 
خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از 
کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم 
پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای 
خویش شد و در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای 

تالوت قرآن او از رادیو خراسان پخش می شود.
وی در سال ۱۳۳۸ به دانشسرای مقدماتی در مشهد 
معلم  با یک  بار  نخستین  برای  از همان سال  و  رفت 

موسیقی آشنا شد.
وی پس از دریافت دیپلم دانشسرای عالی، به استخدام 
آموزش و پرورش در آمد و به تدریس مشغول شد و در 
این زمان با سنتور آشنا شد. در سال ۱۳۳۷ به رادیو 
خراسان رفت و در رشته آواز مشغول فعالیت شد. سپس 
برای اجرای برنامه های گلها به تهران نزد استاد داوود 
پیرنیا دعوت شد و در بیش از یکصد برنامه گلها و برگ 
سبز شرکت کرد. شجریان در سال ۱۳۴۰ ازدواج کرد 
که حاصل آن سه دختر و یک پسر )همایون( بود.او در 
سال ۱۳۴۶ به تهران رفت و با احمد عبادی آشنا شد 
و از سال ۱۳۴۶ در کالس اسماعیل مهرتاش شرکت 
نمود. همچنین برای آموختن خوشنویسی در انجمن 
خوشنویسان نزد استاد ابراهیم بوذری رفت. او از سال 
۱۳۴۷، خوشنویسی را نزد استاد حسن میرخانی ادامه 
داد. وی در سال ۱۳۴۹، درجه ممتاز را در خوشنویسی 

به دست آورد.
شجریان تا سال ۱۳۵۰ با نام مستعار سیاوش بیدکانی با 
رادیو همکاری می کرد، ولی بعد از آن از نام خود استفاده 
کرد.در ۱۳۵۰ با فرامرز پایور آشنا شد و یادگیری سنتور 

و ردیف های آوازی را نزد وی دنبال کرد. 
خان  نورعلی  استاد  با  گلها  برنامه  در  سال ۱۳۵۱  در 
به آموختن شیوه آوازی طاهرزاده  برومند آشنا شد و 
نزد او پرداخت. از سال ۱۳۵۲ نزد عبداهلل دوامی کلیه 
ردیف های موسیقی و شیوه هایتصنیف خوانی را فرا 
از هنرمندان  گرفت. در همین سال به همراه گروهی 
چون محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر، حسین علیزاده، 
جالل ذوالفنون و داوود گنجه ای، مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی را به سرپرستی استاد داریوش صفوت بنا نهاد.

وی شیوه های آوازی اقبال السلطان، تاج اصفهانی، میرزا 
را روی  بنان  و  قوامی  ادیب خوانساری، حسین  ظلی، 

از سال ۱۳۵۴،  دنبال کرد.  به دقت  نوارها  و  صفحات 
تدریس هنرجویان را در رشته آواز در دانشکده هنرهای 
با   ۱۳۵۸ سال  در  و  کرد  آغاز  تهران  دانشگاه  زیبای 
تعطیلی این رشته کار تدریس خود را پایان داد. در سال 
۱۳۵۷ به همراه هوشنگ ابتهاج و برخی هنرمندان دیگر 
سال  اسفندماه  در  کرد.شجریان  گیری  کناره  رادیو  از 
۱۳۵۶ شرکت دل آواز را بنیان گذاری کرد. همچنین 
در سال ۱۳۵۶ در مسابقه تالوت قرآن کشوری رتبه 

نخست را به دست آورد
در ۱۳۵۷ چندین سرود میهنی اجرا کرد و همکاری 
خود را با سازمان های دولتی ادامه نداد و در خانه به 
تحقیق و تدوین ردیف های آوازی پرداخته و به آموزش 
شاگردان قدیمی اش همت گماشت. در فاصله سال های 
دهه شصت، شجریان همکاری گسترده ای را با پرویز 
مشکاتیان آغاز کرد که حاصل آن آلبوم هایی چون بیداد 
همایون، آستان جانان، سّر عشق )ماهور(، نوا، دستان، 
گنبد مینا و جان عشاق بود. در این سال ها به همراه 
گروه عارف کنسرت هایی را در خارج از ایران اجرا کرد.

پس از سال ۱۳۶۸ به همراه داریوش پیرنیاکان و جمشید 
عندلیبی به اجرای کنسرت در آمریکا و اروپا پرداخت. 
این گروه در سال بعد، کنسرت هایی را برای جمع آوری 
کمک مردم دنیا به زلزله زدگان رودبار انجام داد. آلبوم 
های دل مجنون، سرو چمان، یاد ایام و آسمان عشق با 
همکاری گروه آوا و نیز دلشدگان با آهنگسازی حسین 
علیزاده در این سال ها منتشر شدند. در سال ۱۳۷۴، 
شیراز،  شهرهایاصفهان،  در  هایی  کنسرت  شجریان 
ساری، کرمان و سنندج برگزار کرد و در همین سال، 
آلبوم چشمه نوش را با محمدرضا لطفی و مدتی بعد، در 
خیال را با همکاری مجید درخشانی منتشر کرد. وی در 
سال ۱۳۷۷، آلبوم شب، سکوت، کویر را با آهنگسازی 

کیهان کلهر منتشر کرد.
طرف  از  را  پیکاسو  جایزه   ۱۳۷۸ سال  در  شجریان 
سازمان یونسکو دریافت کرد. از سال ۱۳۷۹ با حسین 
علیزاده، کیهان کلهر و پسرش همایون به اجرای کنسرت 
پرداخت که حاصل آن، آلبوم های زمستان است،بی تو 
به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش و سرود مهر بود. در 
سال ۱۳۸۲، به همراه همین گروه برای کمک به زلزله 
زدگان بم کنسرتی در تهران با نام هم نوا با بم اجرا کرد.

از سال ۱۳۸۶، شجریان به همکاری با گروه آوا پرداخت 
و  آمریکا  اروپا،  اصفهان،  تهران،  در  هایی  کنسرت  و 
کانادا اجرا کرد. در همین سال و در مراسم درگذشت 
مادرش، پس از ۳۰ سال، دعای ربنا را دوباره خواند.

شجریان  همایون  پسرش  همراه  به  اکنون  شجریان 
به ترویج و اشاعه موسیقی اصیل و سنتی ایرانی می 
ونکوور  در  کنسرت شجریان  برگزاری  از  پس  پردازد. 
کانادا، گلوب اند میل، شجریان را افسانه موسیقی شرق 

معرفی کرد.
زندگی شخصی

محمدرضا شجریان در سال ۱۳۴۰، در سن ۲۱ سالگی 
و زمانی که معلم بود با خانم فرخنده گل افشان که وی 
نیز معلم دبستان بود آشنا شد و آنها در شهر قوچان 
یعنی در ۲۹  بعد  پای سفره عقد نشستند. یک سال 
مشهد  در  را  خود  عروسی  جشن  آنها   ۱۳۴۱ مرداد 
حاصل  که  کردند  آغاز  را  مشترک  زندگی  و  گرفتند 
پرویز  سابق  )همسر  افسانه  راحله،  بود:  دختر  سه  آن 
مشکاتیان( و مژگان )همسر محمدعلی رفیعی که نام 
او در اکثر کاست های شجریان به چشم می خورد. وی 
دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک می باشد و به 
همراه همسرش که مهندس است به کارهای طراحی 
پسر  یک  و  پردازد(،  می  پدر  های  کاست  کامپیوتری 
)همایون(. شجریان در سال ۱۳۷۱ از این بانو جدا شد 
و یک سال بعد با خانم کتایون خوانساری ازدواج کرد. 
نتیجه این ازدواج، رایان پسر دوم محمدرضا شجریان 

است که در ونکوور به دنیا آمد.
کنسرت ها

که  است،  کرده  برگزار  زیادی  های  کنسرت  شجریان 
و  لطفی  محمدرضا  همراه  به  پنجگاه  راست  کنسرت 
رود.  به شمار می  آنها  ترین  مهم  از  فر  فرهنگ  ناصر 
با گروه عارف و شیدا و  از کارهای دیگرش، همکاری 
همچنین چاووش بود که آثاری به یادماندنی موسیقی 
ایران را شامل می شوند. کنسرت هم نوا با بم نیز از 
جمله کنسرت های به یاد ماندنی استاد شجریان می 
باشد که در آن کنسرت، سبک جدیدی از آواز مرغ سحر 
را با هم خوانی فرزندش اجرا نمود. پس از آن با اجرای 
کنسرت های بسیار به همراه استادان دیگر به شناساندن 
موسیقی ایران در جهان کارهای بسیاری انجام داد که 

هنوز هم ادامه دارد. 
حسین  لطفی،  محمدرضا  مشکاتیان،  پرویز  همراه  به 
علیزاده، محمد موسوی، داریوش پیرنیاکان، حسن کسایی 

و دیگر استادان، کارهای بسیاری ضبط کرده است. 
مجید درخشانی، سعید  به همراه  بهار ۱۳۸۶  در  وی 
فرج پوری،محمد فیروزی و فرزندش همایون شجریان، 
این  داد.  انجام  اروپایی  کشور  چند  در  هایی  کنسرت 
کنسرت، در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ در تهران و اصفهان 
نیز اجرا شد. همچنین او در سال ۲۰۱۰ تور کنسرت 
های خود را به همراه گروه شهناز در چندین کشور مانند 
استرالیا، انگلستان، ترکیه، امریکا برگزار کرد. در سال 
۲۰۱۱ او به همراه گروه شهناز در تعدادی از کشورهای 

اروپایی کنسرت اجرا کرد.
۱۳۸۹ - تور بزرگ کنسرت به امریکا، استرالیا، ترکیه، 

انگلیس و...
مهر ۱۳۸۷ - کنسرت تهران در تاالر بزرگ کشور

خرداد و تیر ۱۳۸۷ - کنسرت تهران، برای کمک به 
ساخت آرامگاه شمس تبریزی در خوی
کنسرت آمریکا و کانادا، خرداد ۱۳۸۷

۱۳۸۶ - کنسرت اصفهان
۱۳۸۶ - کنسرت تهران

۱۳۸۵ - کنسرت فرانسه
۱۳۸۴ - کنسرت لندن، )کوئین الیزابت هال(

آذر ۱۳۸۴ - تهران، )تاالر بزرگ کشور(
دی ۱۳۸۲ - همنوا با بم، تهران )تاالر وزارت کشور) برای 

کمک به زلزله زدگان بم(
۱۳۸۱ - مرکب خوانی، اروپا و کانادا
۱۳۸۱ - راست پنجگاه، اروپا و کانادا

۱۳۷۹ - نوا، اروپا، آمریکا و کانادا
۱۳۷۹ - داد و بیداد، اروپا، آمریکا و کانادا

زمستان است ۱۳۷۹ - اروپا، آمریکا و کانادا
تابستان ۱۳۷۸ - کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران، 

چهل ستون اصفهان،
۱۳۶۷ کنسرت شور )تاالر وحدت(

استادان آواز
از  برومند  نورعلی  دوامی،  عبداهلل  مهرتاش،  اسماعیل 
ردیفها،  بودند که محمدرضا شجریان  استادانی  جمله 
گوشه ها، و دوره های آوازی موسیقی ایرانی را نزد آنها 

تمرین کرد.
وی همچنین نوازندگی سنتور را نزد جالل اخباری و 

استاد فرامرز پایور آموخت.

همکاری با رادیو و تلویزیون
برای اولین بار در سن ۱۲ سالگی به تالوت قرآن در 
رادیو محلی پرداخت و در سال ۱۳۳۷، ۱۸ ساله بود که 
مشغول به همکاری با رادیو خراسان شد. سال ۱۳۴۶ به 
تهران آمد و در اواخر دهه ۴۰ و تا سال ۵۶ با »رادیو 
نام  با  به دلیل مخالفت خانواده  ایران« همکاری کرد. 
و  برنامه »برگ سبز«  بیدگانی« در  مستعار »سیاوش 
»گلهای تازه« اجراهای بسیاری توسط کنسرت رادیو 
به همراه محمدرضا لطفی، جلیل شهناز،حسن ناهید، 
ناصر فرهنگ فر و دیگر نوازندگان آن دوره اجرا کرد. 
در سال های آخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی، شاه 
ایران، همکاری خود را به گفته خود به دلیل »پخش 
آهنگ های مبتذل« با رادیو و تلویزیون قطع کرد. پس 
از انقالب ۱۳۵۷ ایران و متعاقب آن انقالب فرهنگی سال 
۱۳۵۹ و قطع برنامه های موسیقی، همکاری او نیز با 

رادیو قطع شد.
در سال های اخیر و پس از اصالحات، رادیو فرهنگ، 
در برنامه نیستان برخی از کارهای قدیمی و جدید او را 
پخش می کند، همچنین شبکه چهار جمهوری اسالمی 
از  استفاده  با  ایرانی،  آوای  عنوان  تحت  ای  برنامه  در 
»گنجینه گلهای تازه رادیو ایران« آواز شجریان را همراه 
با تصاویری از خوشنویسی، نگارگری و دیگر هنرهای 

ایرانی پخش می کند.
انتخابات ریاست جمهوری دهم و قطع همکاری با 

صدا و سیما
پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
محمدرضا شجریان در نامه ای به عزت اهلل ضرغامی از 
وی خواست تا از پخش آثار او در صدا و سیما خودداری 
کند. وی گفت: »سرودهایی که خوانده به ویژه سرود 
ایران، ای سرای امید متعلق به سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ 
بوده و هیچ ارتباطی با شرایط کنونی ندارد«. وی اعالم 
کرد سازمان صدا و سیما هیچ نقشی در تهیه این آثار 
نداشته و به حکم قانون و شرع از این سازمان خواسته 
صدا و آثار او را در هیچ یک از واحدهای رادیو و تلویزیون 
پخش نکند. صداوسیما در آستانه انتخابات و پس از آن 
به نحو گسترده ای از آثار شجریان )به ویژه سرود ایران، 
ای سرای امید( و سایر ترانه های با مضمون ملی استفاده 
با بی بی سی گفت: »در  می کرد. وی در گفت وگو 
شرایطی که مردم در بهت و حیرت هستند و به گفته 
آقای احمدی نژاد، خس و خاشاک به حرکت در آمده 
اند، صدای من در صدا و سیما جایی ندارد. صدای من 
صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس 
با بی بی سی  بود.« وی در گفتگو  و خاشاک خواهد 
گفت که هربار که صدای خود را از این رسانه می شنود 
احساس شرم می کند و بدنش می لرزد.وی همچنین در 

تظاهرات اعتراضی انتخابات ۸۸ دیده شد.
جوایز

در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت جایزه پیکاسو و دیپلم 
افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس شد. این جایزه 
هر پنج سال به هنرمندی که برای شناساندن فرهنگ و 
هنر کشورش می کوشد اهدا می شود. پیش از وی، این 
جایزه را نصرت فاتح علی خان خواننده قوالی از پاکستان 
دریافت کرده بود. استاد در سال ۲۰۰۶ نشان موتزارت 
را از سازمان یونسکودریافت کردند. استاد شجریان ۲ 
سال به خاطر آلبوم های فریادو بی تو به سر نمی شود، 
نامزد جایزه گرمی شد. جایزه گرمی معتبرترین جایزه 
موسیقی در آمریکا می باشد. او تنها خواننده ایران است 
که نامزد جایزه گرمی شده است. هرساله ۵ کاست از 
بخش موسیقی کالسیک برای نامزدی این جایزه معرفی 

می گردند.
تجلیل

در  ایرانی  آواز  استاد  عنوان  به  شجریان  محمدرضا  از 
مراسم متعددی تجلیل شده است از جمله در جمعه ۲۸ 
آبان ماه ۱۳۸۹ مراسمی با نام »سومین سال بزرگداشت 
ادب و هنر پارسی« در دانشگاه استنفوردآمریکا برگزار 
شد که طی آن جایزه این بزرگداشت توسط بنیان گذار 
آن بیتا دریاباری که همسر سابق امید کردستانی یکی از 
مدیران ارشد شرکت گوگل است بهمحمدرضا شجریان 
استاد موسیقی ایرانی تعلق گرفت. در این مراسم جایزه 
»بیتا« به محمدرضا شجریان که طی سالیان متمادی 

کشورهای  و  ایران  داخل  در  را  زیادی  های  کنسرت 
اروپایی، آمریکا و کانادا برگزار کرده است به دلیل تالش 

فراوانش برای حفظ و ترویج موسیقی ایران اهدا شد.
در این مراسم محمدرضا شجریان پس از دریافت جایزه 
دانشگاه  از  تشکر  ضمن  و  گرفت  قرار  تریبون  پشت 
در  به سواالت جمع حاضر  دریاباری  بیتا  و  استنفورد 
سالن که بیشتر ایرانی بودند پاسخ داد. الزم به گفتن 
ایرانی  مطالعات  بخش  توسط  جایزه  این  که  است 
دانشگاه استنفورد آمریکا بنیان نهاده شده و در اولین 
سال برگزاری این مراسم، سیمین بهبهانی نویسنده و 
غزل سرای معاصر ایرانی این جایزه را دریافت کرده بود.

محتوای کاری
بیشتر آوازها و تصنیف های اجرا شده گزیده ای بوده از 

سروده های شاعران بزرگ ایران 
چون سعدی، حافظ، مولوی، باباطاهر، خیام، عطار و برخی 
تصنیف های قدیمی با مضامین عاشقانه، و اجتماعی. 
وی همچنین، در برخی کنسرت ها و کارهای جدیدتر 
خود از »شعر نو« شاعرانی چون فریدون مشیری، نیما 
یوشیج، سهراب سپهری، شفیعی کدکنی، مهدی اخوان 
از جمله  است.  کرده  استفاده  ابتهاج  و هوشنگ  ثالث 
کارهای مشترک او گزیده ای است از رباعیات خیام با 
صدای شجریان و رباعی خوانی احمد شاملو. همچنین، 
وی تعدادی از دعاهای قرآنی را در اثر مشهور به ربّنا 
خوانده است که در هنگام افطارهای ماه رمضان از صدا 
و سیمای ایران پخش می شد.مچنین بعد از درگذشت 
پدرش که از اساتید و قاریان مشهور قرآن در مشهد بود 
دو کاست از تالوت های قرآن خود را با عنوان »به یاد 

پدر« منتشر کرد.
خوشنویسی

محمدرضا شجریان عالوه بر استعدادش در آوازخوانی، 
سال  از  او  دارد.  ایرانی  خوشنویسی  به  زیادی  عالقه 
۱۳۴۴ به فراگیری نستعلیق نزد استادان ابراهیم بوذری، 
دارای  در حال حاضر  او  پرداخت.  میرخانی  و حسین 

درجه ممتاز در خط نستعلیق می باشد.
سازهای ابداعی

محمدرضا  ابداعی  سازهای  نمایشگاه  اصلی:  نوشتار 
شجریان ۱۳۹۰

شجریان مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. 
این  تهران  نمایشگاه در  اردیبهشت ۱۳۹۰ در  در  وی 
سازهای  آورد.  در  عمومی  نمایش  به  رسماً  را  سازها 

ابداعی او عبارتند از:
۱- شهرآشوب، ۲- صراحی، ۳- ساغر، ۴- کرشمه، ۵- 

سبو، ۶- تندر، ۷- باربد، ۸- ارغنون
نمایشگاه ها

نمایشگاه سازهای ابداعی شجریان ۱۳۹۰ نمایشگاهی 
از سازهای ابداعی محمدرضا شجریان )خواننده سنتی 
ایرانی( می باشد که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در 

تاالر بهارخانه هنرمندان افتتاح گردید
آثار

1390 - مرغ خوشخوان
شهریور ۱۳۸۸ -زبان آتش )هم نوا با خس وخاشاک( 
تک آهنگی در آواز دشتی با شعری از فریدون مشیری 
در  آمریکا،  رادیو  با  مصاحبه  در  گفته خودش،  به  که 
ریاست جمهوری  انتخابات  از  به حوادث پس  واکنش 

سال ۱۳۸۸ خوانده شده است.
شهریور ۱۳۸۸ - رندان مست در دستگاه همایون

فروردین ۱۳۸۸ - آه باران
آواز  و  شور  دستگاه  )در  بازان  عشق  غوغای   -  ۱۳۸۶

افشاری(
اجرا ۱۳۸۴ / انتشار ۱۳۸۶ - سرود مهر در آواز بیات 

ترک و افشاری
اجرا ۱۳۸۴ / انتشار ۱۳۸۶ - ساز خاموش در آواز دشتی

اردیبهشت ۱۳۸۴ - جام تهی )که در این سال به صورت 
رسمی بیرون آمد ولی ضبط آن به دهه پنجاه برمی (

۱۳۸۱ - بی تو به سر نمی شود
۱۳۷۹ - زمستان است

۱۳۷۸ - بوی باران
۱۳۷۸ - آرام جان
۱۳۷۸ - آهنگ وفا

۱۳۷۸ - تالوت قرآن ۱ و ۲
۱۳۷۷ - شب، سکوت، کویر

اجرا ۱۳۵۶ / انتشار ۱۳۷۷ - چهره به چهره
اجرا ۱۳۵۴ / انتشار ۱۳۷۷ - راست پنجگاه

۱۳۷۶ - معمای هستی
۱۳۷۶ - شب وصل
۱۳۷۶ - رسوای دل

۱۳۷۵ - در خیال
۱۳۷۵ - پیغام اهل دل

اجرا ۱۳۶۳ / انتشار ۱۳۷۴ - همایون مثنوی
۱۳۷۴ - گنبد مینا

۱۳۷۴ - جان عشاق
اجرا تابستان ۱۳۷۱ / انتشار ۱۳۷۴ - یاد ایام

اجرا ۱۳۷۳ - قاصدک )اجازه انتشار نیافت(
۱۳۷۲ - چشمه نوش

۱۳۷۱ - دلشدگان
۱۳۷۱ - آسمان عشق

۱۳۷۰ - سرو چمان
۱۳۷۰ - خلوت گزیده

۱۳۷۰ - دل مجنون
۱۳۷۰ - پیام نسیم

اجرا ۱۳۵۹ / انتشار ۱۳۶۷ - ساز قصه گو
۱۳۶۷ - دستان

۱۳۶۷ - دود عود
۱۳۶۵ - نوا، مرکب خوانی

۱۳۶۵ - سر عشق
۱۳۶۵ - ماهور

۱۳۶۴ - آستان جانان
۱۳۶۴ - بیداد

۱۳۶۳ - پیوند مهر
۱۳۵۹ - عشق داند در آواز ابوعطا

۱۳۵۸ - پیغام اهل راز )راز دل و انتظار دل(
۱۳۵۸ - سپیده در دستگاه ماهور

۱۳۵۸ - ربّنا.
۱۳۵۷ - گلبانگ ۲ )دولت عشق(

۱۳۵۷ - گلبانگ ۱
۱۳۵۶ - به یاد عارف در آواز بیات ترک
۱۳۵۶ - چهره به چهره در دستگاه نوا
۱۳۵۵ - جان جان در دستگاه سه گاه

برنامه گلهای رنگارنگ 
برنامه گلهای تازهی۱۵۳ 

برنامه گلچین هفتهی 
برنامه برگ سبز 

برنامه یک شاخه گل 
برنامه موسیقی ایرانیی 

رباعیات خیام
قرآن در دستگاه فارسی که پس از فوت پدرشان با نام به 

یاد پدر ۱ و ۲ به بازار آمد
دانشکده موسیقی پاریس درسال ۱۳۶۵ که سه آلبوم 
سرو چمان، دل مجنون و پیام نسیم که در ۳ روز پشت 

سرهم این پنج البوم را اجرا کرد
شاگردان سرشناس

شجریان،  همایون  رفعتی،  قاسم  سراج،  الدین  حسام 
ایرج بسطامی، محسن کرامتی، علی جهاندار، حمیدرضا 

نوربخش، علیرضا قربانی، سینا سرلک، مظفر شفیعی
علی  و  افتخاری  علیرضا  ناظری،  شهرام  همچنین 
آوازی  بر روی ردیف های  او  نزد  نیز مدتی  رستمیان 

کار کرده اند.

زندگی نامه استاد شجریان، بزرگمرد آواز ایران

شناسنامه ماهنامه فرهنگ رامهرمز
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