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زنان برخی 
استان ها کولبری 

آب می کنند! 

۶

زنده یاد حبیب اله معلمی 
از مفاخر رامهرمز  و چهره مانای 
کشوری در اشعار دینی و حماسی

حال  در  هفتکل  و  رامهرمز  شهرستان  در 
 91 هفته  طول  در  که  می باشند،  فعالیت 
جلسه در سطح این دو شهرستان برگزار 

می شود. 
بر روی  معتادان گمنام،  انجمن  »تمرکز 
مخدر  مواد  یک  نه  است  اعتیاد  مشکل 

خاص«
رایگان  کاماًل  انجمن  این  در  عضویت 
بوده و تنها الزمه عضویت در این انجمن، 
تمایل به قطع مصرف می باشد و هیچ گونه 
شرط و شروطی برای عضویت وجود ندارد.
جلساتی  برگزاری   NA گروه  هر  کار 
پیام  بتوانند  معتادان  آن  در  که  است 
و  بگذارند  میان  در  یکدیگر  با  را  بهبودی 
روش ما در این انجمن بر مبنای کمک یک 
و  قدم   12 طریق  از  دیگر  معتاد  به  معتاد 
حضور مرتب در جلسات است و اعضای ما 
چگونگی زندگی بدون مصرف مواد مخدر 

را از این طریق به یکدیگر می آموزند. 
وابسته  سازمانی  هیچ  به  انجمن  این 
نیست و هیچ گونه کمک مالی را نمی پذیرد 
انجمن  این  مالی  هزینه های  تمامی  و 

توسط کمک های داوطلبانه اعضا و فروش 
هیچ گونه  و  می شود  تأمین   NA نشریات 
و  ندارد  سم زدایی  یا  و  اعتیاد  ترک  مرکز 
فعالیت  جلسات  برگزاری  طریق  از  تنها 
معتادان  انجمن  اعضای  همچنین  می کند. 
گمنام در زندانها و بیمارستان ها پانل هایی 
را اداره می کنند، که پیام ما را به معتادانی 
که اغلب راه دیگری برای شنیدن این پیام 

ندارند برساند.
ایجاد خطوط ارتباطی بین NA و جامعه 
قابل دسترس  و  احترام  اعتماد،  جلب  و 
روابط  در  مسئوالن  و  مردم  برای  بودن 
دولتی  ارگانهای  و  سازمانها  با  عمومی 
به  دور  تعامل  و  همکاری  غیردولتی،  و 
که  موسسه هایی  دیگر  با  وابستگی  از 
توسط  دارند،  فعالیت  اعتیاد  با  رابطه  در 

اعضای انجمن انجام می گیرد.
شاخص  گروه ها  و   NA جلسات  »رشد 
این  ما  بزرگ  ما می باشد. آرزوی  موفقیت 
است که هر معتادی در دنیا فرصت تجربه 
راه  و  باشد  داشته  را   NA پیام   نمودن 

تازه ای برای خود در پیش گیرد.«

     انجمن معتادان گمنام     انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی و اطالع رسانی انجمن روابط عمومی و اطالع رسانی انجمن 
معتادان گمنام)رامهرمز و هفتکل(: معتادان گمنام)رامهرمز و هفتکل(: 0۹1۶52211۹10۹1۶52211۹1

تلفن گویای انجمن معتادان گمنام: تلفن گویای انجمن معتادان گمنام: 415۳۹415۳۹--021021
سایت رسمی انجمن معتادان گمنام:سایت رسمی انجمن معتادان گمنام:
WWWWWW..NANA--IRANIRAN..ORGORG

ایپم ما این است هک رهمعتادی می تواند مصرف مواد مخدر را قطع کرده 
و میل هب مصرف را از دست بدهد و راه جدیدی ربای زندگی پیدا کند.

انجمن  یک  گمنام  معتادان  انجمن 
مردانی  و  زنان  از  متشکل  غیرانتفاعی 
مشکل  مخدر  مواد   به  اعتیاد  که  است 
انجمن  این  است.  بوده  زندگی شان  اصلی 
در سال 1369 پیام رسانی خود را اولین بار 
در مرکز بازپروری قرچک توسط چند عضو 
آغاز نمود. در سال 1373 با افزایش تعداد 
حمایت های  و  بهبودی  حال  در  اعضای 
را  خود  جلسه  اولین  مسئولین  معنوی 
خارج از محل بازپروری قرچک آغاز نمود. 
در  و  ناجا  امنیت  پلیس  از  در سال 1385 
سال 1392 از وزارت محترم کشور با شماره 
سازمان های  فعالیت  مجوز   21065 ثبت 

مردم نهاد را در سطح ملی دریافت کرد. 
ناحیه   30 از  عزیزمان  کشور  هم اکنون 
تشکیل شده  کشور  استان   31 از  خدماتی 
است و استان خوزستان به عنوان ناحیه 5 

در حال فعالیت است. 
رامهرمز  شهرستان  در  انجمن  کار  آغاز 
لطف  به  که  می باشد؛   1383 مردادماه  از 
و  معنوی  حمایت های  و  مهربان  خداوند 
دلسوزانه مسئولین در حال حاضر 13 گروه 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 1305 تاریخ  در  را  حبیب  حاج  سبحان  خداوند 
در شهر شهیدپرور رامهرمز، شهر سلمان فارسی و 
زادگاه اندیشمندان بزرگ خلق کرد. پدرش آخوند 
رضاخانی  خفقان  دوران  در  متفکر  روحانی  نصیر 
نخستین مکتب قرآن را در رامهرمز احداث نمود و 
اصالتاً بهبهانی بود و همراه حضرت آیت اهلل آقا سید 
علی بهبهانی یکی از بزرگترین مراجع تقلید آن عصر 
از خانه های  یکی  در  و  نمود  مهاجرت  رامهرمز  به 
امامزاده علمدار رامهرمز ساکن شد و پس از مدتی 
در همان محله علمدار که اکثر بهبهانیها ساکن بودند 
خانه ای دایر کرد. و به آموزش علوم قرآن و حدیث 
مشغول شد. و از خرمن وجود آن مجتهد انقالبی 
خوشه ها چید و تا پایان عمر در جوار ایشان بدفاع از 

فرهنگ اهل بیت پرداخت.
حاج حبیب اهلل نیز از همان دوران کودکی در محضر 
و  هوش  از  چون  و  آموخت  را  ادعیه  و  قرآن  پدر 
ذکاوت خاصی برخوردار بود در سن 5 سالگی توان 
خواندن و نوشتن پیدا کرد. در همین سنین با یکی 
اشتری« که  لرکی  از دوستان پدرش » حاجی بابا 
حافظ شناس و ادیب بود آشنا شد، وی که در حاشیه 
می نوشت.  را  اشعار  شرح  و  غزلیات  حافظ  دیوان 
روزی که نزد آخوند نصیر اشعاری می خواند و حاج 
حبیب هم نزد پدر نشسته بود به او گفت حبیب اهلل 

تو هم دوست داری شعر بگویی؟
 او پاسخ داد: بله.

حاجی بابا گفت: چند کلمه من می گویم تو با آنها 
شعری بساز. »گل«، »بستان«، »بلبل« 

حاج حبیب کوچک فوری فرمود:
»بُلُبلی روزی به روی گل نشست    
چهچهی از دل زد و مدهوش گشت«

پسر  آفرین  فرمود:  و  شد  متحیر  اشتری  حاجی بابا 
خوب عجب استعدادی داری، تو در آینده شاعر خوبی 

خواهی شد. آری این اولین شعر استاد معلمی بود. 
وقتی رضاشاه قلدر مکتب خانه پدرش را تعطیل کرد 
به اجبار به مدرسه دولتی و دبستان پهلوی رفت و تا 
مقطع دبیرستان ادامه داد. از هوش ریاضی بسیار 
باالیی هم برخوردار بود و علوم اهل بیت را محضرآیة 

اهلّل بهبهانی تلمذ نمود. 
در نوجوانی همراه برادرانش که خادمان اهل بیت )ع( 
بودند، حاج عبدالرحیم و حاج عبدالکریم وارد هیئت 
بهبهانی های مقیم رامهرمز شد و حسینیه بهبهانیها 

را تأسیس کردند که زمین آنرا مرحوم رضوی وقف 
از  حبیب اهلل  حاج  برجاست.  پا  هنوز  و  بود  نموده 
آیت  در محضر  مختلف  مناسبت های  در  نوجوانی 
اهلل بهبهانی رضی اهلل عنه برای اهل بیت اشعارش 
را می سرود و مورد تشویق آن عالم ربانی و فرهنگ 
دوستان واقع می شد. و تا پایان عمر در منقبت رسول 
خدا و اهل بیت طاهرینش شعرها سرود. اشعار تعزیه 
او مشهور بود. مطالعه کتب مهم تاریخی مثل االشار 
، شیخ مفید و نفس المهموم حاج شیخ عباس قمی 
و دیگر کتب او را غنی از فرهنگ تشیع نمود. اشعار 
بوستان و گلستان سعدی و دیوان حافظ و مثنوی 

موالنا جزء مطالعات دائم او بود که ذوق ادبی او را 
برمی انگیخت. 

با  اشعاری  سرایش  پیش قراول  به نوعی  را  معلمی 
مضامین حماسی می توان دانست باألخص در دوران 
دفاع مقدس که نغمات زیبا و دلربا و آهنگسازی 
ساخت؛  جلوه گر  بیشتر  را  سروده هایش  خودش، 
معاصر  ایران  از گنجینه موسیقی  جزئی  قطعاً  که 
تربیت  بسیاری  جوان  شاعران  او  جوار  در  است. 
شدند و مداحان بسیاری آوازه پیدا کردند ازجمله: 
حاج صادق آهنگران، حاج حسین فخری، کویتی 
پور، حاج رضا نبوی )ودیگر مّداحان همچون کریم 

منصوری اهل اصفهان و... .(
- خاطره و شعری از دوران آغاز جوانی

حماسه برای دفاع مقدس حاج حبیب اهلل دو خواهر 
بسیار مؤمنه و محب اهل بیت علیهم السالم داشت. 
که  جغرافیا  استاد  کرمزاده«  عبداهلل  حاج  »جناب 
خواهر  فرزند  است  دوست  شعر  و  فاضل  مردی 

بزرگترش تعریف می کرد:
کن در سنه 1328 کالس پنجم ابتدایی بودم و در 
شهر رامهرمز زادگاهم مشغول تحصیل. روزی معلم 
توصیف  را  خود  »شهر  ما  برای  را  انشا  تکلیف  ما 
کنید« قرار داد. عصر آن روز چون اطالع کامل از 
ذوق شعری دایی کوچکم حاج حبیب اهلل را داشتم 
به خانه ایشان رفتم و از او طلب شعری در وصف 

رامهرمز کردم. 
اندکی تأمل کرد و سپس فرمود: عزیز خواهر بنویس.

یار من ای که توئی مشفق با مهر و وفا 

به ارادت کنم این نامه برایت انشاء
رامهرمز که کنون مسکن و مأوای من است 
سرزمینش همه پر از ُگل و از یاسمن است

جاری از هر طرفش نَهِر پُر از آِب زالل 
مردمانش همگی خّرم و شاد و خوشحال 

میوه  جاتش بَُود از سیب و زانگور و انار
پرتقال و هلو و لیمو و نارنج و خیار 

این اشعار که بسیاری اشعارش را فراموش کرده ام در 
انشای خود قرار داده و فردای آن روز در کالس برای 
معلم و بچه ها خواندم همه کف زدند و مرا تشویق 

کردند و معلم نمره 20 به من داد.

داشت،  سال  هفده  شانزده  حدود  حبیبم  دایی 
انشایی  ما  معلم  نزدیکی های عید همان سال هم 
خود  انشای  تزئین  برای  باز  که  داد  بهار  مورد  در 
خدمت دایی بزرگوارم رسیدم و این قطعه شعر را 

برایم سرود:
رسید موسم نوروز و بهار آمد

نسیم سحر از اطراف جویبار آمد 
شدم به جانب صحرا برای سیر چمن 

که جمعی از رفقا را به من گذار آمد
نشسته سبزه روی فرش الله بر گلزار 

نوای بلبل شیدا زکوهسار آمد

زندگینامه اسطوره اخالق و چهره مانای شعر دفاع مقدس از مفاخر رامهرمز،

مرحوم حاج حبیب اله معلمی »قدس سره«

 آیا فرهنگ نامه دهخدا از جامعیت الزم برخوردار است؟

عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ابوالفضل خطیبی 
- معاون گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان با 

اعالم این مطلب گفت: در کشورهای پیشرفته 
چاپ  به  و  شد  تألیف  معتبری  فرهنگ  وقتی  
رسید، پس  از چاپ فرهنگ، آن سازماِن متصدی 
آن  در  فرهنگ نگاران  بلکه  نشد،  تعطیل  کار 
سازمان همچنان کار را ادامه دادند و در سال های 
کردند.  روزآمدتر  و  کامل تر  را  فرهنگ  آن  بعد 
مثاًل شما فرهنگ های معتبر خارجی را ببینید: 
الروس، کوبیلد، آکسفورد، النگمن، اینها به عنوان 
مؤسسات پویا همچنان وجود دارند و طبعا هر 
ده سال به ده سال، بیست سال به بیست سال، 
فرهنگ را روزآمد می کنند و چاپ های جدیدی 
از فرهنگ ارائه می دهند. حاال شما مقایسه کنید 
زمینه  در  را  پیشرفته  کشورهای  وضعیت  این 

فرهنگ نویسی با کشور ما.
وی تصریح کرد: معتبرترین و مهم ترین فرهنگی 
دهخداست.  نامه  لغت   شده  نوشته  تاکنون  که 
و  عالقه مندان  او  از  بعد  و  دهخدا  که  زمانی  از 
شاگردان و دوستدارانش این کار عظیم را به پایان 

فرهنگ  این  در  تغییراتی  چه  تاکنون  رساندند 
داده شده؟ درواقع هیچ. همان لغت نامه دهخدا را 
اکنون هم تجدید چاپ می کنند، بدون کمترین 
به لحاظ  سطحی،  ویرایش  یک  به جز  تغییری. 
محتوایی تغییرات چندانی با آن چیزی که به قلم 
دهخدا انجام شده به وجود نیامده. حاال واقعاً باید 

چه کرد؟
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  ادبی  پژوهشگر  این 
زبان  برای  کاملی  لغت نامه  دهخدا  لغت نامه 
فارسی محسوب نمی شود. مهم ترین مسئله این 
است که اکنون شیوه های نوین فرهنگی نویسی 
مطرح شده اند و اصاًل شیوه فرهنگ نویسی عوض 
از  شاخه ای  فرهنگ نویسی  امروزه  است.  شده 
زبان شناسی است و فرهنگ های معتبر برمبنای 
دانش زبان شناسی، خصوصاً معنی شناسی، تألیف 
از اشکاالت عمده ای که در کار  می شوند. یکی 
لغت نامه دهخداست این است که شیوۀ واحدی 
شواهد  و  تعریف نگاری ها  مدخل ها،  انتخاب  در 

وجود ندارد.
معاون گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی یادآور شد:  دومین مسئله اینکه بعد 
از دهخدا بسیاری از متون فارسی چاپ شده اند، 
خصوصاً رمان ها، خاطرات، داستان های کوتاه، و 
اصاًل زبان امروز ایران در مقایسه با زمانی که دهخدا 
بسیاری  کرده است.  تغییر  نوشت  را  فرهنگش 
روزنامه ها،  در  دهخدا  مرحوم  از  بعد  واژه ها  از 
مجله ها، رمان ها و داستان ها رواج یافته که این 
واحدهای واژگانی در لغت نامه دهخدا وجود ندارد. 
پس نیاز است که یک فرهنگ جدیدی تألیف 
در  که  ساختاری ای  اشکاالت  به خاطر  و  بشود 
لغت نامه دهخدا وجود دارد این لغت نامه نمی تواند 
مبنای »فرهنگ جامع زبان فارسی« قرار بگیرد؛ 
استواری  اساس  باید  به ناچار  فرهنگستان  پس 
را برای فرهنگ جامع زبان فارسی بریزد و این 
اساس استوار در آینده روزآمد هم بشود. منظور 
این است که گروه فرهنگ نویسی در فرهنگستان 

نباید هیچ زمانی تعطیل شود، حتی بعد از تألیف 
فرهنگ جامع زبان فارسی به عنوان یک سازمانی 
که کارش تألیف فرهنگ های مختلف است باید به 

کار خود ادامه دهد.
کار  یک  فرهنگ نویسی  کرد:  خاطرنشان  وی 
طوالنی با هزینه های گزاف و بسیار سخت است 
و با کاری مثل گویش شناسی، یعنی گردآوری 
یک گویش متفاوت است؛ بنابراین در بیرون از 
فرهنگستان ناشران خصوصی به خاطر هزینه های 
گزاف و اینکه باید زمانی طوالنی منتظر نتیجه 
نهایی کار بمانند، کمتر می توانند یک فرهنگ 
خودشان  کار  دستور  در  را  فارسی  زبان  جامع 
در  می خواهد  خصوصی  ناشر  یک  دهند.  قرار 
زمان محدودی فرهنگی به چاپ رساند که نه تنها 
هزینه های آن برگردد، بلکه سود نیز ببرد. طبیعی 
به  فارسی  زبان  جامع  فرهنگ  تألیف  که  است 
ازعهده  ناشری  کمتر  و  دارد  نیاز  زمان طوالنی 

تأمین هزینه آن برمی آید.
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باشندگان  همه ي  بختياري،  جغرافيايي  ايلي،  قلمرو  در 
به نوعی باهم قرابت دارند. 

نمي كند.  احساس  غريبه  را  خود  كسي  قلمرو،  اين  در 
اقامتگاهي  روستايي،  يا  شهري  جوامع  برخالف  بنابراين، 
براي پذيرايي از مسافر به عنوان محل كسب درآمد وجود 
اقامت  براي  مسافري  باشد  داشته  وجود  اگر  چه  ندارد، 

نخواهد يافت. 
وقتي يك بختياري به »مالي« يا چادري وارد مي شود، از او 
پرسيده مي شود »چه كسي« )يعني خودت را معرفي كن(. 
او هم ابتدا طايفه اي را كه بدان منتسب است نام مي برد. 

سپس »تش«ي را كه او بدان وابسته است، نام مي برد. 
است  وابسته  بدان  كه  را  بوو( ي  و  ُكر  )يا  »اوالد«  آن گاه 
بختياري  به بيان ديگر، مي توان گفت كه يك  برمي شمارد، 

به راحتی تا هفت پشت خود را بيان مي كند. 
بدين ترتيب فرد واردشده شناسايي مي شود و همه ي درها 

به روي او باز است. 
از  جامعه  كه  است  شناسايي  رمز  نوعي  هويت،  ابراز  اين 

طريق آن باهم ارتباط برقرار مي كند. 
در اين رمز چيزي نهفته است كه فرد غريبه نمي تواند خود 

را بدون اين رمز وارد كند.
ازنظر كاركردي، اين نظام سلسله الَنَسبي مي تواند در يك 
در  را  افراد  از  نشاني هر يك  پُستي،  نظام  شبكه ي وسيع 
شرايط  در  حتي  و  كند  ساماندهي  نظام  همين  چارچوب 

موجود به افراد دسترسي پيدا كند. 
نظام  با  تطبيق  در  و  كاربردي  بسيار  نشاني،  نوع  اين 
طراحی شده  تجربي  و  سنتي  به طور  كه  است  كوچ نشيني 
براي  شهري  يكجانشينان  درباره ي  كه  همان طور  است. 
يافتن محل سكونت و كار كسي به نوشتن نشاني از قبيل 
خانه  شماره ي  و  كوچه  خيابان،  شهر،  شهرستان،  استان، 
اكتفا مي كنيم، در ايل بختياري نيز با نوشتن بزرگ طايفه، 
نام طايفه، نام تش، نام اوالد و نام مال، مي توان هر فرد را 
به سهولت در ييالق، قشالق يا مسير كوچ پيدا كرد؛ زيرا 
بختياري هاي كوچ نشين يا در ييالقند، يا در قشالق، يا در 
مي تواند  هركسی  ايلي  سلسله الَنَسب  اين  در  كوچ.  مسير 
جايگاه خود را بيان دارد و اقوام خويش را با همين رمزينه 

شناسايي كند.
ِكل زدن زنان لُر را می توان از كهن ترين آواهای نوع بشر 
كه شايد پيش از دستيابی به زبان در ميان انسانهای ديرين 
با  ارتباط  از  اختراع شد و گونه ای غلبه برشكار و گونه ای 
شكار  در  ترس  ايجاد  و  معبود  ستايش  و  ماوراءالطبيعه 
بوده  مردم  ديرينه  جنگهای  و  شكار  به  غلبه  در  تهيج  و 
ساالری  مادر  دوره  بر  ميراثی  است  ممكن  كه  است… 

ديرينه باشد.
ابتدايی ترين صداها از حنجره و اعضای بدن انسان بوجود 
از  فرياد زدن؛ حتی قبل  پازدن و  مانند دست زدن،  آمد؛ 

آنكه زبان به وجود آيد. 
طريق  از  و  كرد  استفاده  مختلف  وسايل  از  انسان  سپس 
دست  تقليد  به نوعی  و…توانست  آبشار  صدای  رعدوبرق، 
نوعی  به عنوان  انسان  بنابراين، می توان گفت صدای  بزند؛ 

موسيقی، قدمتی به اندازة تاريخ زندگی انسان دارد.
نخستين نقش از آفرينش موسيقی از سوی انسان، نقشی 
 )Arieyer( است كه در يك غار ماقبل تاريخ در آری ير

فرانسه برجای مانده است. 
باپوست  كه  می دهد  نشان  را  شكارچی  يك  نقاشی،  اين 
گوزن  يك  تعقيب  در  و  است  پوشانده  را  خود  حيوانات 

شمالی است. 
شكارچی كمانی در دست دارد، ولی از آن برای پرتاب تير 
به سوی گوزن استفاده نمی كند، بلكه كمان را با دهان باز 
نگاه داشته است و آن را مانند »زنبور ک« می نوازد؛ يعنی 
زه كمان را به صدا درآورده است و با تغيير شكل دهانش، 

اصوات را تغيير می دهد. 
تير  پرتاب  به جای  شكارچی  چرا  كه  اينجاست  پرسش 

به سوی گوزن، چنين می كند؟ 
درباره  را  نكات  مهمترين  از  يكی  پرسش،  اين  پاسخ 
می سازد.  روشن  ما  برای  نخستين  انسان های  موسيقی 
درواقع شكارچی می كوشد با اين كار گوزن را سحر و جادو 

كند. 
تمام  قبايل كهن جوهر  نزد  از سوی ديگر، می توان گفت 

جمادات و اشيا، صوت است. 
نيز  جادويی  اوراد  و  ارواح  خدايان،  مانند  مؤثر  نيروهای 

صوتی هستند. 
اين انسانها، با استفاده از صوت بر روح هر موجودی، بدون 
آنكه بتواند با آن موجود تماس حاصل كند، اثر می گذارد. 

گو اينكه اين اثر انتزاعی است، باوجوداين، او صوت خود را 
وسيله ای عينی می پندارد.

نيرويی  اصل  در  هم  بدوی  قبايل  نزد  موسيقی  نيروی 
روانی است. علت اهميت ويژة صوت در مراسم جادويی در 
تأثيرات فيزيولوژيك آن نهفته است، مانند »موزيكوتراپی«. 
طرد حوادث شوم تنها با استفاده از صوت امكان پذير است. 

اصوالً همه حوادث روزمره از نيروی صوت اطاعت می كنند؛ 
موسيقی نيازهای طبيعی زندگی روزمره همه اهالی قبيله 
را در خود منعكس می كند و متعلق به تمامی شئون فردی 

و اجتماعی است و از آنها سرچشمه می گيرد.
انسان طی قرون متمادی به تدريج متوجه شد كه صداهای 
دارند.  تأثير  او  فعاليت  تهييج  و  كار  تنظيم  در  منظم 
به گونه ای كه ضرباهنگ را از حركات بدنش و ملودی را از 

تغييرات اوج )Pitch( صدايش كشف كرد. 
را  موسيقايی  عناصر  اين  قدرت  اوليه  انسان  هنگامی كه 
و  سحر  و  جادوگری  ابزار  به عنوان  را  آنها  داد،  تشخيص 
با جادوی  جن گيری به كار گرفت و به تدريج كه مردمان 
 )Pattern( الگوهای  از  شدند  آشنا  بيشتر  موسيقی 
الگوی  در  به طوری كه  يافتند؛  آگاهی  نيز  موسيقی 
يكی  يافتند،  دست  اساسی  دوضرب  كشف  به  ضرباهنگ 
دوضربی )Double( و ديگری مارش )March( كه هر 

دو اقتباس طبيعی از عمل راه رفتن است. 
همچنين خداجويی انسان از ديرباز موجب شده است كه 
وی نيازی درونی را برای پرستش موجودی برتر در خود 
احساس كند) فصلنامه مردم ايران( و از صداهای موزون و 
اين ستايش  از آن است در  پيوسته كه ِكل خود گونه ای 

كمك بگيرد.
در  فراخوان  گونه ای  لُر خود  زنان  زدن  ِكل  رابطه  اين  در 
شاديانه ها، كمك آوازها و به گونه ای صدا ابزاری موسيقی 
در هم صدايی های آوازين، تحسينها، خوشامدها در مجالس 
سوگوارانه ها،  زايشها،  جنگها،  در  جنگاوران  تهيج  شادی، 
رفتگان،  از حال  و  بيهوشان  آوری  بهوش  در  ابزار صدايی 
غلبه بر ترس كارآمد بوده كه می توان الهام اين آوا و صدای 
صدای  آبشار  يك  ريزش  صدای  از  را  پيوسته  و  موزون 
زاگرس  و  نشين  زاگرس  كبكان  قهقهه  و  بلبالن  چهچهه 
پرواز و صدای ريتميك ُسم ستوران در سواركاری و حركت 

تند كوچ، كوبيدن شلتوک، بٌُرش صدای داس بر ساقه های 
گره  و  بُرش  و  بردارقالی  كركيت  كوبيدن  و  گندم  طاليی 
نخهای رنگين و آفرينش هزارنقِش باغ قالی لُر الهام آوران 

»ِكِل« لُرمادران و لُردختران اين ُكهن مرز و بوم باشند. 
با  برآمدند  بابل  فتح  به  لُر  قوم  نياكان  وقتی كه  بی گمان 
خود برخی از فنون و فرهنگ ديار خود را در يك استقرار 
فنون  اين  از  يكی  كه  داشتند  ارزانی  بابل  بر  ششصدساله 
و  رفت  بين النهرين  به  لرستان  از  كه  بود  »ِكل«  آوازی 
ِكلِلش  و  آمد  در  زبانها  ديگر  و  سريانی  و  عبری  زبان  در 
اين  و  شد  هالهل  و   helehole هوله  وِهله   kelelesh
واژه ی هله هوله چون به زبان فارسی آمد هلهله اش گفتند. 
گرچه به زعم اينجانب واژه ی هلهله نمی تواند بازگوكننده ی 
تام »ِكل« باشد و بيشتر معنی شادی و سرور می دهد تا 

بيانی از »ِكل« لُر باشد.
تركيب دو حرف »ِک و ل«  از   »kel واژه »ِكل  پايان  در 
كه تنها با حرک زيرين »-« با ديگر واژگان همسان لری 
در فرهنگ لُر تميز داده می شود همچون: ِكل kel: سنگ 
از  نشان  كه  كوهها  فراز  بر  هرمی  سنگچين   – نشانده 
مسافران  برای  راهنمايی  و  است  كوه  هر  ورای  در  آبادی 
كوهستانی و در اصطالح »بَردِكل bardekel« و »ِكله بَرد 
kelebard«گونه ای از بازی ورزشی لُری و هم آرزومندان 
با نيت كردن و چيدن چند سنگ كوچك  و مرادخواهان 
زيارتگاهی  هر  مشرف به  تپه های  و  پيشگاه  در  روی هم 

سنگ چين می كنند.
برگرفته از نوشته های آقای حسین حسن زاده رهدار
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خیراهلل محمدیان
قسمت دوم

یکی از نخستین نمونه های مهاجرت به ناحیه 
ارجان به دوره ساسانی مربوط می شود. زمانی 
که قباد ابن فیروز، آِمد و مّیافارقین را فتح کرد 
و عّده ای از اسرای رومی آنجا را به ایران گسیل 
و در ارجان ساکن کرد و شهر »به از آمد قباد« 
تشان  زار  کلگه  )روستای  ارجان  اطراف  در  را 
کنونی( بنا کرد. طبری در تاریخ خویش آورده 
است: »پس ازآن قباد به پیکار روم رفت و یکی 
از شهرهای جزیره را که »آمد« گویند، بگشود 
و  فارس  مابین  و  اسیر گرفت  را  آنجا  و مردم 
قباد«  »رام  که  ساخت  اهواز شهری  سرزمین 
و  گویند  »برقباد«  که  است  همان  و  کرد  نام 
و  آورد  پدید  والیتی  و  گویند  نیز  »ارگان« 
روستاها از والیت سرق و والیت رامهرمز بدان 

پیوست.« )طبری ۱۳۹۲: ۶۴۱ ج ۲(
ثعالبی آورده است که: »قباد آغاز کار خود را 
به آبادانی کرد و از شهرها ارجان و قبادخّره و 
قبادیان و جز آن ها را بنا کرد و با روم نبرد کرد 
و دیاربکر و مّیافارقین را گشود. شماری اسیر 
گرفت و بر شاه روم خراج نوشت و پیروزمندانه 

به مدائن برگشت«.
اسکان  از  »بعد  می نویسد:  اقتداری  احمد 
آمد  »به  یعنی  شهر  این  در  رومی  اسرای 
به  اردشیر  ریو  کلیسای  اسقفهای  کواذ« 
شهر  در  کلیسایی  مراکز  و  کردند  توّجه  آنجا 
برای  مبلغانی  و  نمودند  پا  بر  آمدکواذ«  »به 
شهر  و  کلیسا  مراکز  آثار  فرستادند.  شهر  این 
و  آبلش  زار،  کلگه  نواحی  در  فعلی  زمان  تا 
سرجوشر در حدود دست کم ۵ × ۴ کیلومتر و 
وسعتی حداقل ۲۰ کیلومترمربع قابل مشاهده 
بخصوص  کشاورزی  تجاری،  مرکز  و  است 
مرکز یا حداقل جای شعبه بزرگی از کلیسای 
مسیحی ریواردشیر بوده و مدرس، معبد و مقر 
کشیشان مسیحی معروفی بوده که نمایندگان 
و اسقف های آنان از این شهر به جزیره سیالن 
و  می شدند  اعزام  هندوستان  و  سراندیپ  و 
نظر  زیر  را  سیالن  و  هندوستان  کلیساهای 

داشتند.« )اقتداری، همان: ۲7۶(
مهاجرت اقوام گوناگون به شهرستان بهبهان

۱ـ  مهاجرت علویان به ارجانـ  با انتخاب آقا امام 
رضا )ع( به والیت عهدی مأمون و فراخواندن او 
از مدینه به مرو، آن امام همام حرکت اجباری 
از مدینه به سوی خراسان آغاز کرد و  خود را 
قطعی  مسیر  در  خوش شانسی  با  ارجان  شهر 
این هجرت تمدن ساز قرار گرفت. هنوز مّدت 
زیادی از عبور عالم آل محمد )ص( از ارجان 
نگذشته بود که تعدادی از علویان و اهل بیت 
آن حضرت برای پیوستن به ایشان از مدینه و 

عراق، راهی ایران شدند. 
امام  سیر  خط  از  که  علویانی  از  دسته  آن 
به وسیله  و  مأمون  دستور  به  می گذشتند، 
در  او  دست نشاندگان  و  عامالن  و  حاکمان 
قرار  تعقیب  تحت  شناسایی شده،  شهرها 
گرفتند و پس از درگیری ها و تعقیب و گریزها 
مأمورین  از  تعدادشان  که  آنان  از  بسیاری 

حکومتی کمتر بود، به شهادت رسیدند. 
وجود تعداد کثیری از مزارهای امام زادگان در 
همین  نتیجه ی  امروز  بهبهان  و  دیروز  ارجان 
از  یکی  بنابراین  است؛  عنوان شده  مسئله 
اهل بیت  از  اقوام عرب  نخستین مهاجرت های 

پیامبر )ص( به ارجان در بعد از اسالم، اینگونه 
صورت گرفت...

به  یمن  از  طباطبایی  سادات  مهاجرت  ـ   ۲
حسنی  طباطبایی  سادات  ـ  بهبهان  و  ارجان 
یحیی  امام  اعقاب  از  تیره ای  که  ّالحسینی 
و  هستند  یمن  زیدیه  امام  الحق  الی  الهادی 
از  نهایت  در  و  طباطبا  ابراهیم  به  نسبشان 
امام  سپس  و  المثنی  حسن  به  پدری  طریق 
امام  به  از طریق مادری  و  حسن مجتبی )ع( 
یمن  از  پنجم  قرن  در  می رسد،  )ع(  حسین 
نویسنده  ساکن شده اند.  و  کوچیده  ارجان  به 
است:  نوشته  مورد  این  در  بهبهان  کارنامه 
یمن  طباطبایی  حسنی  سادات  از  »تیره ای 
یحیی  امام  اعقاب  از  الُمِحل«  »آل  به  مشهور 
امام  که  ه.ق.(   ۲۹۸ )وفات  الحق  الی  الهادی 
زیدیه یمن بوده و قبرش در صعده است، در 
اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم به ارجان 
کوچیده، ساکن شده اند.« )طباطبایی ۱۳۹۱: 

 )۹۰۰
همین نویسنده می افزاید: »اّول کسی که از این 
سلسله به ارجان کوچیده »اسماعیل القاضی« یا 
فرزندش قاسم ابن اسماعیل، نیای هشتم سید 

عمادالدین فقیه مطهر است.«)همان: ۹۰۲(
سید  سادات،  از  تیره  این  نامدار  عالمه ی 
عمادالدین فقیه مطهر حسنی ملّقب به »سید 
امامیه در قرن  از علما و فقهای بزرگ  فقیه« 
زیارتگاه  بهبهان  در  مزارش  که  است  هفتم 

مردم است. 
و  صالحی  طباطبایی،  سادات  اعالی  جّد  او 
مرتضوی در بهبهان به شمار می رود که بخش 
قابل توّجهی از سادات بهبهان به شمار می روند 
میرزایان  پر،  و در محالت سادات طباطبایی، 

بهبهان پراکنده اند. 
و کویت(،  بهبهان  )در  خانواده های طباطبایی 
ساداتی  طباطبایی،  احمدی  طباطباییان، 
ابنوی  طباطبایی،  صالحی  طباطبایی، 
طباطبایی، رفیعی طباطبایی، سیادت، ظریفی، 
مشیری،  مجیری،  سّید،  عمادی،  جهانی، 
رشیدی، مظلوم زاده، رهنما، سیادتی، ساداتی، 
بوشهری،  شکرایی،  واعظ،  صالحی  خبیر، 

آقامیراحمدی،  قاضی،  محتسب،  محتسبی، 
شیخ االسالمی، میرعباسی، میر عبدالحمیدی، 
این  از  فاطمی  منصور،  بهبهانی،  صالحی 
با  مطهر  فقیه  عمادالدین  سید  نسب  تیره اند. 
۱7 واسطه به امام حسن مجتبی )ع( می رسد.

بخشی دیگر نیز اعقاب سید جمال الدین فرزند 
به میرزایان  سید عمادالدین فقیه هستند که 
منصوری،  خانواده های  مانند  مشهورند؛ 
منصوری نژاد، قوامی، قوام الدینی، شکیبایی، 
سیدفقیه،  لطفیان،  زاده،  عبداهلل  نیکرو، 

عابدینی.
کتاب  در  ـ  بهبهان  به  کردها  مهاجرت  ـ   ۳  
دکتر  تألیف  اي«  که  بوره  کردي  »فرهنگ 
سال  »حدود  می خوانیم:  زاده  صفي  صدیق 
فضلوي  کرد  خانواده ی  یکصد  هجري   ۵۰۰
هم از سوریه وارد شدند و در سرزمین وزراي 
قرن  آغاز  در  و  گشتند  مستقر  خورشیـدي 
زیر  جدیدي  قبایل  هجري  هشتـم  و  هفتم 
شدند.  جمـع  بزرگ  لـر  اسب  هزار  درفش 
بودند،  آمده  سوریه  از  که  قبایل  این  همه ی 
آغاز  در  بطوطه  ابن  بوده اند.  کرد  مهاجران 
لر  پایتخت  به سوی  هنگامی که  هشتم  قرن 
با  رامهرمز  و  بهبهان  نزدیك  می رفته،  بزرگ 
که ای،  )بوره  است.«  دیدارکرده  کردان  این 

 )۱۳۸۰:۳7
و  دیده  زمان  آن  در  ابن بطوطه  که  کردهایي 
زیر لواي لر بزرگ گردآمده اند، همین ساکنان 
کنوني دو روستاي کردستان بزرگ و کوچك 
ـ  بهبهان  راه  بین  در  و  مارون  پل  از  )بعد 
رامهرمز( هستند که به تدریج و با مرور زمان با 
ایجاد پیوندهای خانوادگی با لرها ترکیب شده 

و گویش لري را پذیرفته اند. 
باقی مانده  روستا  این  بر  که  »کردستان«  نام 
بازمانده از کوچ همین افراد به این منطقه بوده 

است.
۴ ـ مهاجرت سادات و علمای شیعه از بحرین 
شیعی  سادات  و  علما  مهاجرت  ـ  بهبهان  به 
یکی  نیز  بهبهان  به ویژه  و  ایران  به  بحرین  از 
است.  طایفه ای  مهاجرتهای  مشهورترین  از 
فرقه ی  فتنه ی  بروز  دلیل  به  مهاجرت ها  این 

وّهابّیت و هجوم قبائل عتوب به آنجا و کشتار 
و غارت مردم بوده است. براساس پژوهشهای 
مرحوم  نقل  ازجمله  میدانی  و  کتابخانه ای 
از  سعادت،  محمدعلی  سید  حاج  آیت اهلل 
بحرینی  بالدی  عبداهلل  سید  عالمه  نبیرگان 
قبائل  اعراب  یورش  ماجرای  در  بهبهانی، 
عتوب به بحرین در اواخر صفویه و حدود سال 
آنجا  شیعی  فقهای  از  تن  هجده  ه.ق.   ۱۱۲۱
عبداهلل  شیخ  عالمه  که  کوچیدند  بهبهان  به 
سماهیجی بحرینی، شیخ یوسف بحرانی، شیخ 
علی بحرینی بهبهانی، عالمه سید عبداهلل بن 
علوی )عتیق الحسین( بالدی بحرینی بهبهانی 
مشهور به سید عبداهلل گپ که با ۱7 واسطه 
امام موسی  به  او  از  و  ابراهیم مجاب  به سید 
کاظم )ع( می رسد و جّد سادات موسوی بالدی 

بهبهان شمرده می شود، ازجمله آنان بوده اند.
بالدي  موسوی  مشهور  سادات  اساس  این  بر 
با فامیل های بالدی، بالدیان، موسوی بالدی، 
این  از  و...  بابایی  جّد  سعادت،  بحرینی، 
شاهان/  »موسوی  سادات  با  و  هستند  تیره 
خانواده های  مانند  خروا«  کوی  موسوی های 
موسویون، موسوی پور، موسوی )معین الّتجار(، 
نیز خاندان  و... و  زاده  مدرس موسوی، معین 
سادات  کوی  مقیم  صفوی  موسوی  سادات 
به »شاهان صفوی/ شاهان  طباطبایی مشهور 
صفویان،  صفوی،  خانواده های  ازجمله  سوار« 
دهدشتی  بهبهانی،  اعتماد  بهبهانی،  موسوی 
بهبهانی، غیاثی و... فرق دارند؛ هرچند همگی 

به امام موسی کاظم )ع( می رسند.
از  برخی  بزرگوار،  سادات  این  بر  افزون 
)که  مشهدی  موسوی  سادات  خانواده های 
ابوالحسن  سید  آیت اهلل  شیعه  شهیر  مرجع 
و  است(  آنان  ازجمله  اصفهانی  بهبهانی 
سادات  نیز  و  میرساالری  موسوی  سادات 
هاشمی عقیلی در بهبهان و روستاهای اطراف 
پراکنده اند که اجداد آنان از قرن هفتم به بعد 
در کهگیلویه پراکنده بوده و به تدریج ازآنجا به 

بهبهان کوچیده اند.  
ادامه دارد ....

۱۳۹۹ /۹ /۲۱ 

نژادمردمبهبهانومهاجرتطایفهها

کوچاندن رومیان به ارجان
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علی مرادی مراغه ای
که  است  باتالقی  مانند  چاپلوسی  و  تملق 
به درون خود  را  هم گوینده و هم مخاطبش 
انسانی  از صفات  را  به مرور، هر دو  میکشد و 

تهی میکند...
شاه  زمان  ارشد  دیپلماتهای  از  امینی  ناصر   
که مدتی نیز کنسول ایران در استانبول بوده 
ترکی  مقامات  فسادناپذیری  از  جالبی  خاطره 
میگوید که در مقایسه با دولتمردان ایرانی، در 
این 200سال معاصرمان، دود از کله هر ایرانی 
بلند میگردد! و ناصر امینی خودش ترک نبوده 
که بگوئیم در ستایش ترکیه قلم زده بلکه از 

دوستداران دو پهلوی بوده است!
رئیس  ریاضی  مهندس  روزی  گوید:  می  او    
دعوت  به  خانمش  همراه  به  ایران  مجلس 
به  و  آمدند  استانبول  به  ترکیه  رئیس مجلس 
شد  شایانی  پذیرایی  آنان  از  هفته  یک  مدت 
مجلس  رئیس  ایران،  به  بازگشت  زمان  در 

ایران از من خواستند یک فرش نفیسی را که 
به عنوان هدیه به رئیس مجلس ترکیه آورده 
راننده  همراه  به  دهم...  ایشان  تحویل  آنرا  اند 
رئیس  بردیم  ایشان  به خانه  را  سفارت، فرش 
مجلس ترکیه در طبقه دوم یک آپارتمانی می 
نشست. خانم ایشان، پس از تعارف چایی گفت 
همسرش یک ربع دیگر می آید. در این مدت 
قالیچه را درآورده وسط سالن پهن کردیم خانم 
رئیس مجلس ترکیه، چراغها را روشن کرد و 
نمیتوانست  که  بود  شده  قالی  شیفته  آنقدر 
لحظه ای از آن چشم بردارد و مرتب میگفت 
چوخ گوزل)خیلی زیبا(...نیم ساعت دیگر رئیس 
مجلس ترکیه رسید و او نیز خیلی خوشش آمد 
و بخاطر این هدیه سپاسگزاری کرد. من قلبا 
را چنین  ای  ام خانوده  توانسته  بودم که  شاد 
خوشحال کنم. یک مرتبه خانِم رئیس مجلس 
گفت: من فقط امشب را دارم که تا صبح نخوابم 
و به نقش و نگارهای زیبای این قالی نگاه کنم، 
چون فردا صبح همسرم باید آنرا ببرد و تحویل 

مجلس دهد.
آقای  شخصی  هدیه  این  گفتم:  جوابش  در 
به  اگر  شماست  خانه  برای  ریاضی  مهندس 

مجلس تعلق داشت آنرا به مجلس می بردم.
خانم گفت: این هدیه را بخاطر شغل شوهرم 

به او داده اید...
اصرار  هرچه  من  که  نویسد  می  امینی  ناصر 
کردم نتوانستم آنها را قانع کنم و رئیس مجلس 
گفت ما در کشوری زندگی می کنیم که همه 

چیز حساب و کتاب دارد...
اما داستان در اینجا ختم نمیشود بلکه رئیس 
مجلس ترکیه داستاِن جالل بایار رئیس جمهور 
اسبق ترکیه را برای ناصر امینی کنسول ایران 

نقل میکند و می گوید:
از پایان  بایار رئیس جمهور ترکیه پس  جالل 
ریاست جمهوری، بازنشسته و خانه نشین شده 
وضع  و  میکرد  زندگی  آپارتمانی  یک  در  بود 
میگیرد  تصمیم  نداشت.  خوبی  چندان  مالی 
سگ خود را به باغ وحش آنکارا بفروشد و مبلغ 

ناچیزی بگیرد...
 اما چندی بعد، جالل بایار را که هشتاد سال 
داشت به دادگاه احضار میکنند و اتهام او این 
افغانستان در  پادشاه  را که  بود که چرا سگی 
مقام ریاست جمهوری ترکیه به او هدیه کرده 
نداشته  را  آن  او حق فروش  و  فروخته است؟ 
است و سرانجام، دادگاه با رعایت سن اش، او 
میکند... محکوم  نقدی  جریمه  پرداخت  به  را 

)بنگرید به خاطرات ناصر امینی با عنوان: روزها 
در پی سالها...صص94-93(

و این جالل بایار، کسی بوده که برجسته ترین 
خدمات را به ترکیه کرده و باالترین مقامها را در 
آن کشور دارا بوده اما سرانجام، به جرم فروش 
یک سگ و آنهم بخاطر فشار مالی، قوه قضائیه 
کشور او را به محاکمه فرا میخواند و محکومش 

می کند!
جالب اینجاست که سالهای نخست وزیری جالل 
بایار در ترکیه، مصادف با 1937الی1939 یعنی 
اواخر دوران رضاشاه در ایران بوده و بهتر است 

نظری به آن زماِن ایران و میزاِن چاپلوسی های 
تهوع آور مقامات و نمایندگان مجلس ایران از 
رضاشاه دریکی از مراسم عید نوروز بیندازیم، 
البته بازهم از خاطرات آقای ناصر امینی که از 

دوستداران دو پهلوی بوده:
تمامی  به اجبار،  اما  است  نوروز  عید  تعطیالت 
نمایندگان مجلس را برای یک جلسه فوق العاده 
جلسه،  موضوع  کرده اند.  جمع  مجلس  در 
نوروز  عید  تبریکات  و  تلگرافات  خواندن 
سالطین عالم به رضاشاه است! با خواندن هر 
و  به به  مجلس  نمایندگان  تلگرافات،  از  کدام 
احسنت میگویند و سپس، پشت تریبون رفته 

تملق میگویند و کف زدنها شروع میگردد..
و همیشه چنین بوده که ضحاکها از اول ضحاک 
آفریده نمیشوند بلکه اطرافیانش سهم عظیمی 
دارند آنان با چاپلوسیها، کم کم بادشان میکنند 

تا برافتد تا آماده ذبح گردد. 
کندن  پوست  برای  هم  هنوز  روستاها،  در 

حیوانات، آنها را ابتدا حسابی باد میکنند.

دریافت  و  درک  را  دیگران  احساسات  شما   -1
می کنید، حتی اگر در نزدیکی شما نباشند

می توانید  باشید،  حساس  افراد  دسته  این  از  شما  اگر   
حوزه انرژی دیگران را حتی وقتی به شما نزدیک نیستند 
باشند  آنها ممکن است در شهر یا کشوری دیگر  دریابید. 

ولی مسافت اهمیتی ندارد.
اگر شما از این گروه افراد می باشید مهم است این عادت را 
برای خود برگزینید و از خود بپرسید: »آیا این احساسات 
متعلق به من هستند؟« شما به این طریق می توانید خود 
شما  به  مربوط  که  ناخوشایند  احساسات  بسیاری  از  را 

نمی باشند برهانید.

2- در فضاهای شلوغ و پرجمعیت احساس خفگی و 
سنگینی می کنید

شما ترجیح می دهید در اجتماعات کوچک و یا تنها باشید 
زیرا که در میان جمعیت زیاد، احتمال دریافت انرژی های 
می یابد  افزایش  دیگران  از  ناخوشایند  احساسات  و  منفی 
بر خود احساس  نوعی احساس سنگینی و فشار روحی  و 

می کنید.

بسیار حساس  لمس  و  بوها  نور، صداها،  به  3- شما 
هستید

آزارتان  موجب  که  زیرا  ندارید  دوست  را  زیاد  نور  شما 
می شود. به طعم ها بسیار حساس هستید و براحتی آنها را 
تشخیص می دهید. بوها، دود و آلودگی هوا را با حساسیت 
بسیار  گوش های  می کنید،  دریافت  دیگران  از  بیشتری 
قوی ست. حتی  بسیار  نیز حس المسه شما  و  دارید  تیز 
مانند  برقی  وسایل  و  اجسام  الکترومغناطیسی  تشعشعات 

تلویزیون را به خوبی دریافت می کنید.
همه این ها به این دلیل است که ذهن و بدن شما قویاً بهم 
کلیه  به  شما  می شود  موجب  طبیعی  بصورت  و  مرتبطند 

انرژی ها حساس تر باشید.

4- شما چیزهایی را می دانید که مدرکی برای اثبات 
آنها ندارید

به  آنرا   شما فقط می دانید، نمی دانید چطور و نمی توانید 
بسیار  به بیان دیگر شهود شما  کنید.  اثبات  منطقی  شکلی 
قوی ست و قادر می باشید آنچه را درونی دریافت می کنید 
تفسیر کنید. اگر از این دسته افراد هستید اغلب می توانید 
تنها با نگاه کردن به یک فرد، خوب یا بد بودن )درستکار 
آیا  یا حقه باز بودن( وی را تشخیص داده و متوجه شوید 

بایستی از او دوری کرد یا خیر

5- مردم به شما می گویند که خیلی حساس هستید
 شاید تابحال این جمله را بسیار از دیگران شنیده باشید که 

»تو دیگه خیلی حساسی!« شما بیشتر از دیگران احساس 
می کنید، بیشتر فکر می کنید و تجربیات حسی عمیق تری 

دارید.

به شما دروغ می گوید خیلی راحت  6- وقتی کسی 
می فهمید

 شما زبان بدن را به خوبی می شناسید، همچنین می توانید 
تصویری ذهنی از احساسات و وضعیت روانی دیگران داشته 
باشید. وقتی کسی به شما دروغ می گوید می توانید تغییری 
کنید.  حس  صدایش  تن  و  اطرافش  انرژی  حوزه  در  را 
حساسیت باالی مغز شما قوه تشخیص قدرتمندی برایتان 

فراهم می آورد.

برای شما سخت و آزاردهنده  7- مشاهده خشونت 
ست

 دیدن خشونت چه در فیلم ها و تلویزیون و چه در خیابان و 
جلوی چشمان شما، روحتان را خدشه دارد می سازد. به این 
پنداری  افراد همذات  با  به راحتی می توانید  دلیل که شما 
کرده و خود را در موقعیت احساسی و روانی آنها قرار دهید.

8- احساس همدردی و میل به کمک رسانی در شما 
باالست

همانطور که در مورد قبل گفته شد به دلیل توانایی همذات 

پنداری و درک احساسات دیگران، تمایل به کمک به مردم 
و  مشکالت  با  به قدری  اوقات  گاهی  و  ست  قوی  شما  در 
ناراحتی های آنها درگیر می شوید که گویی متعلق به خود 

شماست. 
به حدی ست که ممکن  این گونه موارد دلسوزی شما  در 

است بیشتر از خود فرد احساس ناراحتی کنید.

9- شما بطور غریزی از انرژی خوارها دوری می کنید
 شما از تمامی افرادی که در رابطه با شما حکم انرژی خوار 
را دارند پرهیز می کنید. از آنجا که در گذشته آنها را تجربه 

کرده اید، می دانید چطور این افراد را تشخیص دهید. 
حوزه انرژی شما در حال گسترش است و بطور غریزی از 

مالقات با چنین افرادی جلوگیری می کند. 
از نزدیکان هر شخص  اگرچه تعدادی از این افراد معموالً 
در  انرژی  مدیریت  و  کردن  مدارا  چاره ای جز  و  می باشند 

برخورد با آنها نیست.
 به طور کل، زندگی چنین افرادی آسان نیست بخصوص اگر 
کلید قلب شما در دستان دیگران باشد و در کار و زندگی 

خود با افراد زیادی سروکار داشته باشید.
بااین حال شما از قدرت، اراده و توانایی انتخاب برخوردارید 
انرژی  و  مدیریت حساسیت  برای  راهکارهایی  می توانید  و 
خود بیابید. از استفاده از قدرت های خود نهراسید و کنترل 

امور را بدست گیرید.

لحظاتی با تاریخ معاصر:

هیوالی فساد و تملق گویی نزد ایرانیان...!
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از  بسیاری  باوجوداینکه  بذرافکن:  مهتا  دکتر 
روستاهای خوزستان در مجاورت سدها قرارگرفته 
اما از آب آشامیدنی محروم هستند و شاهدیم که 

چگونه هرساله با معضل کم آبی مواجه هستیم.
در  متأسفانه  می گوید  آب  حوزه  پژوهشگر  یک 
آب  کولبری  کودکان  و  زنان  استان ها  بسیاری 
مسافت های  باید  آشامیدنی  آب  برای  و  می کنند 
زیادی بروند و ظرف آب را بر دوش بگیرند و به 
این  این مشکالت  علت همه  که  برسانند  خانواده 
است که در بخش آب حکمرانی آب، با یک عدم 
برخی  برای  به طوری که  مواجهیم  عجیب  تعادل 
و  می شود  صرف  سرسام آور  هزینه هایی  مناطق 
آشامیدنی هم محروم  از آب  مناطق حتی  بعضی 

هستند.
تاریخ  طول  در  کرد:  اظهار  بذرافکن  مهتا  دکتر 
مهمترین  آب  که  هستیم  آن  شاهد  بشر  زندگی 
آنها  پایداری  موجب  و  بوده  جوامع  تشکیل  رکن 
که  است  چیزی  کم آبی  بنابراین  است؛  گردیده 
و  باعث حرکت  و  ببرد  بین  از  را  می تواند جوامع 

جابه جایی آن ها شود.
با اشاره به نمونه های عینی آن در کشورمان  وی 
شاهد  نیز  ایران  کشور  در  را  مسائل  این  افزود: 
بوده ایم، مثاًل خراسان جنوبی یکی از استان هایی 
بخاطر  آن  روستای  هزار  سه  به  نزدیک  که  است 
فقر آب تخلیه شده و به حاشیه ی شهرها مهاجرت 

کرده اند.
از  یکی  علت  همین  به  کرد:  عنوان  بذرافکن 
بوجود  اقلیم  تغییر  که  آسیب هایی  مهمترین 
بدون  و  سرگردان  مهاجرت های  مسئله  می آورد 
برنامه ریزی به حاشیه شهرهاست که انواع مختلفی 
از آسیب های اجتماعی پیچیده ای را به همراه دارد 
حل وفصل  به  قادر  جامعه  موارد  از  برخی  در  که 
آن نیست. این جامعه شناس راه حل این معضل را 
چنین تشریح کرد: نباید اجازه دهیم جامعه تخلیه 
شود و به سمت مهاجرت سرگردان برود و این کار 
نیز فقط با برنامه ریزی، توسعه پایدار و به کارگیری 

همه علوم میسر است.
 باکم آبی و اقلیم کشور سازگار شویم

این پژوهشگر حوزه آب اظهار کرد: موضوع بسیار 
مهم این است که برای جلوگیری از مهاجرت های 
اقلیمی، باید بحث سازگاری با کم آبی و سازگاری 

با اقلیم را جدی بگیریم.
وی افزود: درک صحیح از  این مسئله بسیار مهم 
پروژه  ده ها  کشور  در  می بینیم  اکنون  چرا  است 
مقصد  که  می افتد  اتفاق  آب  انتقال  و  سدسازی 
درحالی که  است؛  ایران  مرکزی  کویر  آنها  همه 
مسئله  همچنان  مناطق  همان  در  هستیم  شاهد 
آب، اولین مسئله است و به دلیل استقرار صنایع 
آب بر در آنجا هرچقدر آب منتقل شود مسئله حل 
اقلیم  با  سازگاری  جز  راه حلی  بنابراین  نمی شود؛ 

برای نجات جوامع وجود ندارد.
با سازگاری ناسازگاریم!

دکتر بذرافکن با تشریح موضوع سازگاری با تغییر 
یعنی  اقلیم  با  سازگاری  کرد:  خاطرنشان  اقلیم 
پتانسیل هایی  و  توانمندی  از  استفاده  با  بتوانیم 
شرایط  با  را  مردم  دارد،  وجود  منطقه  هر  در  که 
موجود به نحوی سازگار کنیم که تاب آوری داشته 
به  که  می افتد  اتفاق  زمانی  مسئله  این  و  باشند 
دنبال راه حل های خالقانه برای این امر باشیم و به 

جوامع آموزش داده شود.
کار  این  برای  سیاست هایی  باید  کرد:  اضافه  وی 
پایداری  به  منجر  خود  که  شود  پیش گرفته  در 
یکپارچه شود و نه مثل سیاست های کنونی حوزه 

آب خود، منشاء اختالف باشد.
اظهار  اجتماعی  امور  و  آب  حوزه  پژوهشگر  این 
کرد: مثاًل برای نجات کویر مرکزی ایران از کم آبی، 
استان های دیگر را دچار مشکل کنیم یا پروژه های 
پرحرف و حدیث انتقال آب از سرشاخه های کارون 

و سد سدسازی هایی مثل سد فینیسک در استان 
مازندران اتفاق می افتد که همگی نشان دهنده این 
توسعه  سیاست گذاران  و  ریزان  برنامه  که  است 
یا  در کشور ما، سازگاری را اساساً درک نکرده و 

به صورت ناقص درک کرده اند.
روستاها، خط مقدم آسیب پذیری اقلیمی

آسیب پذیر  بخش  بزرگترین  را  روستاها  بذرافکن 
از مباحث حوزه آب دانست و گفت: معیشت همه 
اثر  روستاها بر محور آب است اولین نقطه که بر 
روستاها  می بیند  آسیب  سیل  حتی  یا  و  کم آبی 

هستند.
از  بسیاری  جاری شده  سیل های  در  افزود:  وی 
رفته،  بین  از  کشاورزی  محصوالت  و  زمین ها 
دام ها تلف شده و متعاقباً زندگی روستایی حداقل 
از  و  فروپاشی می رسد  به  تا چند سال  یک  برای 
می آید،  خشک سالی  که  مناطقی  در  دیگر  سوی 
از  زندگی  شور  و  و جنبش  اجتماعی  زندگی  کل 

بین می رود.
این جامعه شناس گفت: بنابراین روستاها در خط 
مقدم مخاطرات هستند و باید تالش جهت حفظ 
آنها صورت گیرد چرا که هر روستا که از بین رفته 
و تخلیه شود در واقع امنیت غذایی کشور نحیف تر 
تضعیف  آن  غذایی  امنیت  که  و کشوری  می شود 

شود بسیار درخطر است.
امنیت  و  غذایی  امنیت  حفظ  روستاها،  حفظ  لذا 
اجتماعی است. به همین علت است که در بسیاری 
و  روستایی  جمعیت  حفظ  جهت  در  کشورها  از 

پویایی بخش روستایی کمک و تالش می شود.
کولبری آب نتیجه حکمرانی آب اشتباه

یک  را  خوزستان  استان  آب،  حوضه  پژوهشگر 
طبیعت  در  بشر  دستکاری  از  آسیب دیده  استان 
و  سد   13 با  خوزستان  است:  معتقد  و  می داند 
بالخیزترین  از  یکی  به  آب  انتقال  پروژه های 

استان های کشور تبدیل شده است.
در  استان  این  روستاهای  از  بسیاری  باوجوداینکه 
آشامیدنی  آب  از  اما  قرارگرفته  سدها  مجاورت 
محروم هستند و شاهد هستیم که چگونه هرساله 

با معضل کم آبی مواجه هستیم.
وی نابرابری در توزیع آب را منشاء این مشکالت 
این  که  است  تلخ  طنز  این یک  کرد:  عنوان 
روستاییان در مجاورت سیزده سد همچنان تشنه 
بسیار  و  نابرابر  توزیع  نشان دهنده  این  و  هستند 

ناعادالنه آب است.
بذرافکن اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری استانها 
برای آب  و  زنان و کودکان کولبری آب می کنند 
و ظرف  بروند  زیادی  مسافت های  باید  آشامیدنی 

آب را بر دوش بگیرند و به خانواده برسانند.
این  این مشکالت  همه  علت  کرد:  تصریح  وی 
است که در بخش آب حکمرانی آب، با یک عدم 
تعادل عجیب مواجهیم به طوری که برای برخی 
مناطق هزینه هایی سرسام آور صرف می شود و 
بعضی مناطق حتی از آب آشامیدنی هم محروم 

هستند.
سازگاری با کم آبی باید به اشتغال نیز توجه کند

کشورهای  تمام  کرد:  بیان  جامعه شناس  این 
جهان تاب آوری را بر مبنای بهبود معیشت قرار 
تاب آوری  راستای  در  محلی  جوامع  و  داده اند 
با  روستاها  کردن  آور  تاب  می شوند.  حمایت 
تأمین معیشت آن ها، از تخلیه روستاها جلوگیری 
را حفظ می کند.  غذایی کشور  امنیت  و  می کند 
بذرافکن گفت: وزارت نیرو به عنوان متولی بخش 
آب و سازگاری با کم آبی، در بحث اشتغال خود 
را مسئول نمی داند، درحالی که اگر سرمایه گذاری 
انجام  مصرف  بهبود  حوزه  در  وزارتخانه  این 
می شد.  حفظ  مشاغل  از  بسیاری  می گردید، 
سنتی،  کشت های  به جای  روستاها  در  اگر  مثاًل 
کشت های گلخانه ای و مدرن داشتیم در مصرف 
آب های زیرزمینی صرفه جویی می شد و برخی از 

روستاهای کشور تخلیه نمی شد.
از سدسازی  نیرو  وزارت  اقدامات  کرد:  تأکید  وی 
به نوعی  غیرمجاز،  چاه های  بستن  تا  آب  انتقال  و 
معیشت بخشی از مردم به ویژه در روستاها را متأثر 
می کند و وقتی معیشت روستاها تحت تأثیر است، 
اشتغال روستایی هم باید در نظر گرفته شود و به 
آن به عنوان یکی از مهمترین محورهای سازگاری 

با کم آبی توجه شود.
بوشهر در مسیر سازگاری خالقانه با کم آبی

دکتر بذرافکن با تأکید بر ضرورت ورود ایده های 
بخش  گفت:  کشاورزی  حوزه  به  خالقانه 
ارتباط  باهم  کم آبی  با  سازگاری  و  کشاورزی 
ویژه ای دارند و خوشبختانه سال آینده رویدادی 
با  کم آبی  با  سازگاری  محوریت خالقیت های  با 
بر بخش اجتماعی آب در استان بوشهر  تمرکز 

خواهیم داشت.
افزود: کشاورزی ما بدون راهکارهای خالقانه  وی 
سازگاری با کم آبی آینده ای نخواهد داشت و باید 
هم کشاورزی داشته باشیم و هم منابع آب را حفظ 

و پایدار نمود.
بذرافکن اضافه کرد: به همین دلیل تمرکزی که بر 
این حوزه داریم اجتماعی و بر مبنای توانمندسازی 
جوامع محلی است و ضمن اینکه با کمک دانش 
مهندسی و علوم پایه و سایر علوم می توان جوامع 
مهاجرت های  از  و  نمود  سازگار  محیط  با  را 

سرگردان و حاشیه نشینی جلوگیری کرد.
باید به صورت یکدست سازگار شد

اقلیمی و آب،  تغییرات  اجتماعی  پژوهشگر حوزه 
عدالت را مؤلفه اصلی موفقیت یا شکست سازگاری 
با کم آبی می داند: اصل مهم سازگاری با کم آبی در 

نظر گرفتن عدالت است.
این عدالت باید در توزیع مناب آب، منابع قدرت و 
اطالعات و به طورکلی عدالت در توزیع همه ابزارها 
و امکاناتی که می تواند مسیر سازگاری با کم آبی را 

فراهم کند دیده شود.
اجتماعی  نظر گرفتن عدالت  در  بدون  افزود:  وی 
در توزیع منابع، قطعاً شکل نامتوازنی از سازگاری 
وجود خواهد داشت به طوری که ممکن است یک 
فقر  در  جامعه ای  و  باشد  داشته  پیشرفت  جامعه 
اصلی  هدف  به  را  ما  درهرصورت  که  بماند؛  باقی 

نخواهد رساند.
در  منطقه  تخریب یک  کرد:  بذرافکن خاطرنشان 
راستای آبادسازی منطقه ای دیگر، نه تنها سازگاری 
و  جمعی  فروپاشی  یک  به  کم کم  بلکه  نیست 
نزاع های محلی و ملی منجر خواهد شد و به نوعی 
تلقی  خودمان  دست  به  نزاع  کانون های  ایجاد 

می شود.
او اضافه کرد: این موضوع، مخاطره ای برای آینده 
هر سرزمین محسوب می شود و راه حل پایدار آن، 
تا  است  برابر  به صورت  جوامع  همه  توانمندسازی 
در  نه  بیایند،  هم  کمک  به  زنجیره ای  به صورت 

مقابل هم قرار گیرند. 
دلیل  به  مهاجرت  جامعه شناس،  این  گفته  به 
تغییرات اقلیمی مبحثی است که تمام کشورهای 
وقتی  چراکه  می کنند  دنبال  نگرانی  با  جهان 
جا  به  جا  سرگردان  مهاجرت  به صورت  جمعیتی 
می شود، با اسکان در حاشیه شهرها، آن محل را 

به محل مخاطره تبدیل می کنند.
او خاطرنشان کرد: این جمعیت که تجربه زندگی 
در شهرهای بزرگ را ندارد و شغلی به جز کشاورزی 
بلد نیست، با آسیب های اجتماعی متفاوتی ازجمله 
جذب شدن در باندهای تکدی گری مواجه می شود 
و زنان و کودکان که بخش مهمی از این جمعیت 
هستند، بیش از پیش مورد خشونت قرار می گیرند.

کشاورزان؛ شاغلین فقیر
بودن مشکالت  بنیادی  به  اشاره  با  بذرافکن  مهتا 
ما  در کشور  کشاورزی  گفت:  ایران  در  کشاورزی 
همیشه با مشکالت و معضالت بسیار زیادی مواجه 

بوده است. در واقع جمعیت بسیاری از کشاورزان 
تالش  وجود  با  که  هستند  شاغلی  فقرای  ما، 
شبانه روزی، همچنان در زمره کم درآمدترین اقشار 
جامعه هستند و دلیل آن عدم توجه ویژه به بخش 

کشاورزی است.
که  است  آن  معنای  به  ویژه  توجه  افزود:  وی 
کشاورز با الفبای اقتصاد کشاورزی آشنایی ندارد، 
نمی شناسد،  را  بازار  نیازهای  و  تقاضا  و  عرضه 
درنهایت نمی داند سود کشت چه محصولی باالتر 
است. بسیاری از محصوالت کشت شده نیز به دلیل 
و  زباله  به  تبدیل  کشاورزان  تفکر  و  آگاهی  عدم 

باری بر دوش طبیعت میشوند.
عدم  مسئله  این  دلیل  است  معتقد  بذرافکن 
کشاورزی،  بخش  در  قابل توجه  برنامه ریزی 
و  است  برنامه ها  سایر  ناپایداری  و  بودن  مقطعی 
این باعث شده تا کسانی که ضعیف تر هستند در 
برابر مخاطرات اقلیمی متزلزل تر باشند و متأسفانه 

روستاها بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
صنایع فوالد از کویر به سواحل منتقل شوند

جامعه شناس حوضه آب بیان کرد: نمونه طرح های 
و  آب  انتقال  طرح های  در  می توان  را  نابرابر 
کویر  که  صورت  این  به  کرد.  مشاهده  سدسازی 
انتقال  مقصد همه طرح های  تقریباً  ایران  مرکزی 
آب و سدسازی ها بوده، درحالی که در سایر نقاط 
کشور نیز مشکالت عدیده ای در حوزه آب وجود 
دارد. او تصریح کرد: درواقع میلیاردها دالر صرف 
و  می شوند  تکرار  هرساله  که  شده  پروژه هایی 
مواجه  آب  معضالت  با  بازهم  این ها  همه  باوجود 
هستیم و یکی از دالیل آن می تواند توزیع نابرابر 

منابع باشد.
بذرافکن گفت: در کویر مرکزی ایران چندین واحد 
آنها  جانمایی  اساساً  بزرگ فوالد مستقر است که 
اشتباه است و باید در حاشیه سواحل منتقل شوند، 
اما متأسفانه به جای انتقال صنایع به حاشیه آب و 
همینطور انتقال جوامعی که نیاز مبرم به آب دارند 
طرح های  می شود،  بیشتر  نیاز  این  روز  به  روز  و 

انتقال آب اجرا می شود.
وی یادآور شد: این طرح ها نه تنها تاکنون نتوانسته 
نیاز آبی کشور را برطرف سازد بلکه موجب تزلزل 
اجتماعی در استان های مبدأ این پروژه ها نیز شده 

است.
آب، اولویت حفظ سرزمین است

پایداری یک  برای  اگر  کرد:  اظهار  کارشناس  این 
امنیت  و  خاک  آب،  شود  اولویت بندی  سرزمین 
بودن کوهی  دارا  اول هستند.  رده های  در  غذایی 
از فوالد در مقابل عدم وجود آب بی ارزش است و 
اگر مواد غذایی اصلی جوامع تأمین نشود به راحتی 
قرار  تهدید  مورد  متخاصم  دولت های  طرف  از 

می گیریم.
وی بیان کرد: نکته قابل تأمل این است که چرا 
سطحی،  آبهای  نجات  برای  می توانند  دولت ها 
سدهای میلیاردی ایجاد کنند ولی برای نجات 

بستن  مثل  طرح هایی  به  زیرزمینی  آب های 
چاه های غیرمجاز و یا جریمه کف شکنی روی 
حتی  و  نبوده  جوابگو  هیچ کدام  که  آورده اند 

موجب بروز مشکالتی نیز شده است.
آب های زیرزمینی را دریابیم

بذرافکن گفت: به عنوان یک جامعه شناس حوزه آب 
پیشنهاد می کنم که دولت توان خود را در حوزه 
بر  با سرمایه گذاری  و  زیرزمینی  مدیریت آب های 
بهبود کشاورزی مدرن و گلخانه ای انجام دهد که 
هم معیشت جوامع حفظ شود و هم صنایع تبدیلی 
امنیت  بتوان  همچنین  و  شود  تقویت  تکمیلی  و 

غذایی پایداری در کشور ایجاد شود.
صدها  هرساله  بوشهر،  استان  در  مثاًل  افزود:  وی 
می رود.  گوجه فرنگی  کشت  زیر  زمین  هکتار 
نیست  ارزآور  و  ضروری  محصولی  درحالی که 
صرف  کشت  این  برای  که  آبی  مقدار  چه بسا  و 
که  است  اشتغالی  از  ارزشمندتر  بسیار  می شود 
است  فصلی  اشتغال  این  چراکه  است؛  ایجادشده 
بهره مند  می شوند  آن  از  مردم  از  کمی  تعداد  و 
اما  نیست،  ما  استان  در  پایدار  اشتغال  محور  که 

مصرف کننده بزرگ آب های زیرزمینی است.
بذرافکن اضافه کرد: درحالی که اگر همین زمین ها 
آب  مصرف  در  هم  می گردید  گلخانه  به  تبدیل 
الگوی کشت،  با تعریف  صرفه جویی می شد و هم 

اقتصاد روستایی بسیار بهتر بازتعریف می شود.
همه روستاییان نباید کشاورز باشند!

مهمترین  از  کرد:  اظهار  آب  حوضه  پژوهشگر 
است  این  مانده  مغفول  کشور  در  که  محورهایی 
هم  از  جدا  جزیره هایی  به عنوان  کشاورزی  که 
دیده شده و بر پیوند زنجیره های مختلف کشاورزی 
افزود:  بذرافکن  مهتا  دکتر  است.  نشده  تالشی 
همچنین باید تنوع شغلی در این حوزه ایجاد شود 

تا همه روستاییان، کشاورز نباشند.
صنایع  در  باید  روستاییان  این  از  بخشی  بلکه 
خاطرنشان  وی  کنند.  فعالیت  تکمیلی  و  تبدیلی 
روستاها  همه  نیست  الزم  دیگر  سوی  از  کرد: 
روستاها  از  برخی  بلکه  باشند،  تولیدکننده 
تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  استقرار  با  می توانند 
مثاًل  باشند.  کشاورزی  زنجیره ی  دیگر  حلقه های 
که  بوشهر  استان  ساحلی  روستاهای  در  می توان 
تبدیلی  صنایع  است،  صادرات  برای  مهمی  نقطه 
زعفران، عناب، زرشک و یا گیاهان دارویی ایجاد 
از  فروشی  خام  بابت  که  ارزش افزوده ای  و  کرد 
به  تبدیل  روستاها  این  در  می شود،  خارج  کشور 

محصول و سپس صادر شود.
تأمین  زنجیره  درواقع  پژوهشگر  این  گفته  به 
تأمین  زنجیره  به  تبدیل  را  کشور  روستاهای 
ما  و  بیفتد  اتفاق  این  امیدوارم  کنیم.  یکدیگر 
با  را  هستند  کم آبی  دچار  که  روستاهایی  بتوانیم 
استقرار صنایع تبدیلی و مکمل روستاهای دیگر، 
داده  تغییر  را  معیشت  محور  و  نگه داریم  پایدار 

حیات در روستاها را حفظ کنیم.

زنان برخی استان ها کولبری آب می کنند! 
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)قسمت آخر(
- سبک هندی و شعر صائب تبریزی

در ادامه مطالب مربوط به سبک هندی به بررسی 
خیلی ها  می پردازم.  صائب  اندیشه  و  زندگی 
معتقدند اصاًل سبک شعر صائب مستقل است؛ 
و شاعران دوره های بعد هم از او الهام گرفتند. به 
هر جهت صائب یکی از بزرگترین شاعران سبک 
هندی است که باعث ارتقاء و اوج این سبک هم 

در این دوران شده است.
میرزا  تبریزی:  صائب  و  هندی  سبک   -
بازرگان  عبدالرحیم  میرزا  فرزند  محمدعلی 
به میرزا  به صائب و معروف  تبریزی متخلص 
هجری   ۱۰۰۷-۱۰۰۰ سالهای  بین  صائب 
که  هجری   ۱۰۱۲ در  آمد.  دنیا  به  تبریز  در 
پدرش  کرد،  فتح  را  تبریز  قلعه  شاه عباس 
تبریز  از  ثروتمند  بازرگانان  از  عده ای  همراه 
به اصفهان آمد تا سیاست جدید شاه عباس را 
را  صفوی  بنیان  تازه  پایتخت  می خواست  که 
با ثروت و فعالیت بازرگانان رونق دهد، تحقق 
و  یافت  پرورش  این شهر  در  محمدعلی  یابد. 
بزرگ شد، در آغاز جوانی به سفر حج مشرف 
به آستان بوسی  از زیارت خانه خدا  شد و پس 

حضرت رضا علیه السالم توفیق پیدا کرد.
وقتی  صائب،  حج  سفر  از  بعد  که  شکراهلل 

اقامت  آنجا  در  مدتی  و  برگشت  اصفهان  به 
پدر  میل  برخالف  کرد.  هند  سفر  قصد  کرد، 
ایران را ترک و راهی هند  و خانواده پایتخت 
رفت.  بیرون  اصفهان  از   ۱۰۳۴ سال  در  شد. 
از وطن می برد دفتر شعری بود  با خود  آنچه 
که وقتی به کابل رسید، به خدمت ظفر خان 
والی آنجا رسید و در سایه دوستی و اکرام او 
و  پرداخت  آن  کردن  مرتب  به  یافت،  آرامش 
اولین دیوان اشعار خود را سامان داد. در سال 
۱۰۴۲ که ظفرخان به امر شاهجهان به نیابت 
پدرش حاکم کشمیر شد، هنوز صائب و پدرش 
در هند بودند و ظفرخان را در کشمیر همراهی 
می کردند، آنان پس از مدتی اقامت در کشمیر 
نه  او در هند حدود  اقامت  ایران شدند.  عازم 

سال طول کشید.
و  فرایض  به  معتقد  و  دیندار  مردی  صائب 
شیعه  او  مذهب  است.  بوده  اسالمی  سنن 
جهت  به  که  نیست  بعید  است.  دوازده امامی 
جالل الدین  موالنا  به  شدید  ارادت  و  عالقه 
استقبال  به  غزل  صد  حدود  در  که  بلخی 
و حالی آشکارشده  رفته است دچار شور  وی 
به »ساغر روحانی«، »آدم عشق«،  از موالنا  و 
»مرشد روح«، »شمس حقیقت« و امثال اینها 
تعبیر کرده است. صائب به شهادت اشعار خود 
و  فرشته خو، کم آزار  معاصرانش مردی  قول  و 
متواضع بوده، تمام تذکره نویسان از محامد او 
است  بقدری  او  خوش طینتی  گفته اند.  سخن 
به  خود  اشعار  در  را  معاصر  شعرای  همه  که 
نحوی موردستایش و تشویق قرار داده است و 
در دیوان وی شاید به بیش از نام پنجاه شاعر 
برسیم که شعرشان را استقبال کرده و از آنان 

با تجلیل و محبت نام برده است.
زمان  در  که  است  شاعرانی  معدود  از  صائب   
دری  زبان  قلمرو  سخنش  آوازه ی  حیات، 
و  کرد  فتح  را  عثمانی(  هندوستان،  )ایران، 
برخی  و  نزدیک  و  دور  از  سخنش  مشتاقان 
تا به دیدار  پای پیاده به اصفهان می شتافتند 

او برسند.
حافظ  از  پس  که  است  شاعری  تنها  صائب 
نماینده  او  دارد.  ممتاز  و  مستقل  طریقه ای 
کامل سبک زمان و زبان مردم خویش است، 
محال است بتوان جای او را در این سبک که 
دویست سال زبان ادبی ایران و هند و عثمانی 
این  از  بسیاری  مردم  حال  و  ذوق  بر  و  بود 
دیگر  سبکی  با  می کرد  حکومت  سرزمین ها 
سخن  محسنات  تمام  به عبارت دیگر  کرد،  پر 
شعرایی چون نظیری، طالب آملی و کلیم که 
هرکدام از جهتی موردتوجه اند در صائب یکجا 
وجود دارد، پس می توانیم اگر او را فرد اعالی 
سبک هندی یا اصفهانی و مقتدای شعرای این 

سبک بدانیم.
- سبک خراسانی: بیشتر گویندگان این سبک 
اشعار  به  سبک  این  بودند.  خراسان  مردم  از 
می شود؛  گفته  اسالم  از  بعد  دوره های  اولین 

چون دوره های سامانی، سلجوقی و غزنوی.
شعرای معروف این سبک عبارت اند از: رودکی، 
عنصری،  منوچهری،  فردوسی،  بلخی،  شهید 

ناصرخسرو، فرخی و ....
در سبک خراسانی آرایه هایی چون تشبیه و 
استعاره و ایهام وجود دارد؛ اما غالباً محسوس 
و قابل درک است و نیازی به تأمل زیاد ندارد. 
بیشتر قصیده  نوع  از حیث  این سبک  اشعار 
عاری  و  روان  و  ساده  لفظ  لحاظ  از  و  است 
از ترکیبات دشوار است و لغات عربی در آن 

اندک است. 
صراحت  و  صداقت  معنی  ازلحاظ  همچنین 
ملموس  و  ساده  تشبیهات  و  تعبیرات  لهجه، 
سبک  این  مهم  اختصاصات  از  محسوس،  و 
است. به عبارت دیگر در سبک خراسانی اصل 
برای  درست  کلمه  هر  و  است  ساده گویی  بر 
همان معنی وضع می شود که شاعر اراده کرده 

و همه از آن یک معنی دریافت می کنند.
مضمون بیشتر اشعار این سبک وصف طبیعت 
گاهی  و  پادشاهان  فتوحات  و شرح  مدیحه  و 

نیز پند و اندرز بود است.
داشته  رواج  هجری  ششم  قرن  تا  سبک  این 

است.
ظهور  با  عراقی  سبک   « عراقی  سبک   -
و  عراق  در  اتابکان  و  خراسان  در  سلجوقیان 
آذربایجان به وجود آمد و به تدریج شعر«دری« 
ماوراءالنهر  و  خراسان  در  آن  اصلی  مرکز  که 
است، به عراق و آذربایجان راه یافت. از طرفی 
در این دوران براثر سیاست سلجوقیان، مدارس 
اسالمی  معارف  و  شد  تأسیس  دینی  مختلف 
مانند تفسیر و منطق و حکمت و علوم بالغی 
و ادبیات عرب در این مدارس تدریس می شد 
باعث شد که  اسالمی  و معارف  علوم  ترویج  و 
آشنا  زمان  رایج  علوم  با  نیز  ادیبان  و  شاعران 
شوند. در این دوره علوم مدرسه ای در شعر تأثیر 
فراوان گذارد تا آنجا که فراگرفتن علوم از لوازم 

شاعری شد و مایه تفاخر و مباهات شاعران.
تأثیر  رواج شعر دری در عراق و آذربایجان و 
علوم اسالمی و ادبیات عرب در آن سبب شد 
که در شعر فارسی تحولی اساسی به وجود آید. 
این تحول هرچند در شعر شاعران آذربایجان 
و عراق مشهودتر است اما می توان آن را قبل 
فاریابی«  »ظهیر  »انوری«و  شعر  در  همه  از 

مشاهده کرد.
شیوه  این  که  است  کسی  نخستین  »انوری« 
قصاید  ازیک طرف  و  می دهد  ارائه  را  جدید 
شعر  وارد  را  پرصنعت  و  اغراق آمیز  مدایح  و 
لطیف  غزلهای  دیگر  طرف  از  و  کرد  رهایش 

و پرشور سرود.
در آذربایجان »خاقانی« و »نظامی« پرچم دار 

»جمال الدین  عراق  در  و  شدند  تازه  شیوه 
اصفهانی« و پسرش »کمال الدین« و این شیوه 
را برگزیده و در ادامه ی این روند »سعدی« و 

»حافظ« آن را به اوج می رساندند.
معانی شعری در این شیوه تازه گذشته از مدح 
نسبت  فراوان  اغراق و خضوع و خشوع  با  که 
به ممدوح همراه است دارای هجو و هزل نیز 
مانند  دوره  این  شاعران  از  بعضی  اگر  هست 
»انوری« و »سوزنی سمرقندی« هجوهای تند 
و هزل هایی )مطالب طنزگونه( زشت دارند ولی 
نیز  »خاقانی«  مانند  این سبک  شاعران  دیگر 
سرودن در مایه های هجو و هزل را آزموده اند. 
عرفان و اخالق و زهد از معانی رایج در شعر 
را  آن  انوری  ابتدا  که  غزل  است.  دوره  این 
به صورت یک نوع جدید ارائه می دهد، در شعر 
اوج  آزمایش می شود  دوره  این  شاعران  غالب 
آن در غزل سعدی و حافظ جلوه گر می شود. 
عرفان و تصوف نیز در این عصر یک مضمون 
مانند  کسانی  شعر  در  غالباً  که  است  رایج 
می خورد.  چشم  به  عراقی  و  عطار  و  مولوی 
اغلب قالبهای شعری مانند قصیده و مثنوی و 
غزل در این دوره رواج دارند. در میان شاعران 
نوعی  در »خمسه«  گنجوی  نظامی  دوره  این 
ارائه  مثنوی  قالب  در  را  ادبی  انواع  از  جدید 
می دهد. او کالم خود را نو می داند و حتی با 

فردوسی به چالشگری برمی خیزد.
را  بوستان  سعدی  که  است  دوره  این  در 
می آفریند و امیر خسرو دهلوی و جامی گذشته 
از مثنوی های داستانی، اخالق و حکمت را در 

قالب مثنوی رواج می دهند.

خورشید،
روزی،

در نیمه  راه خویشتن،
در نیمروزی،

میهمان  را  ما  خویش  خوان  به  باری 
کرد.

بر سفره ي آبی،
صدها خوراک آتشین چید.

خوردیم با هم بی ریا، از خوان خورشید.
خوراکی های  آن  از  هیچ  که  چندان 

تفتان،
برجا نماندیم.

چون پیشتر دیدیم اّما،
گرم است و سوزان است و تبدار،

ما را تنور اشتها، چونانکه انگار،
ما روزه دارانیم و آغاز اذان است!

تا اشتها سیری پذیرد،
تا اژدها آرام گیرد،

میزبان را سر کشیدیم!
اّما،

با اژدها آرام،
با اشتها سیری ندیدیم.

ناچار،
با گوشه های سفره ي آبی،

چابک، غرور دست ها را پاک کردیم.
آنگاه دیگر بار، عزم خاک کردیم.

قدمعلی سرامی

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

طلبت  اندر  من  است  سعی  چه  آن 
بنمایم

این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
دامن دوست به صد خون دل افتاد به 

دست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان 
کرد

سروباالی من آن گه که درآید به سماع
چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

نظر پاک تواند رخ جانان دیدن

که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
دانش  حوصله  در  نه  عشق  مشکل 

ماست
نتوان  خطا  فکر  بدین  نکته  این  حل 

کرد
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

نتوان  با خلق خدا  عربده  و شب  روز 
کرد

طبع  نازکی  را  تو  که  گویم  چه  من 
لطیف

تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد
بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست
طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

حافظ

بوی گندم بوی آردو نون تیری کورنه
تیِر تاوه وا تََوک زیلو ِچچیری کورنه

پاپتی و دس پتی دل صاُف پاک وساده بی
نون بَل بَل زِر ِخلی هونی فقیری کورنه
اسب نیله زمونش چه بادی زی گدشت

هرچه ویری کردماپس چی یه یادی زی 
گدشت

گو زمونش لیشه و اَ بَهت  لیشم لیشتره
دس نهادم هر پَرش چی نشت ماری زی 

گدشت
چاِک پوک تیربرنو شیَهیِه اسب کهر

شیرعلی مردونه ایخم خانطال زیده َوَدر
دنگ و فنگ وننِگ لیشی وی زمونش خردمون

بی قدمخیری بوینه مریمی بهرس کمر

کهخدای بااصالت کیبنوی غیرتی
هر ِدتاشون پا بریدن وی زمونه چلچپی
غیرت و ِمردونگی اَ ئی زمونه  هی َمجو

ُسرَفمون که،چی یه گرگی،نیگریم وش ِعربتی
بو بلیط و بوی کلگ و بوی برکو کورنه
ِگمَب ِگمِب زنگل و ِکْرپَیِه ِسرکو کورنه
 یاتِمن ایکردن و یا هم ِگَمک با َچلتکی

 بوی روغن پای چاله بوی اودو کورنه
باراال ورگرده واپس او زمونی زیتری

روَز روزل جیو مردم بیشترایبوهه پتی
نون موسی دلخشی بهتا وُمرگی قرضیه

اوزمونه صاُف ساده ئی زمونه کافری
عبدل نریمیسا

ادبیات سال ششم- دی ماه سال ششم- دی ماه 13991399 -  شماره  -  شماره 6060 - قیمت  - قیمت 10001000 تومان تومان

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی
 در شعر فارسی

بوی گندممحراب دلبا گوشه های سفره ی آبی
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قسمت سوم از مصاحبه سید علی سینا رخشنده 
مند با خانم زهره زرشناس محقق و پژوهشگر

 - در مورد داستان سغدی رستم توضیح دهید 
و این که با داستان شاهنامه چه تفاوتی دارد؟

سنت های داستانی ایران و اسطوره ها به طور کلی 
مختلف جهان  نواحی  و  کنار  و  درگوشه  ریشه 
فردوسی  می دانید  همان طورکه  دارد.  ایرانی 
و  مکتوب  منابع  از  هم  شاهنامه،  برای سرودن 
هم از منابع شفاهی، مانند روایات ملی استفاده 
کرده است. به نظر می رسد فردوسی در شاهنامه، 
بزرگ  ایران  شرق  پهلوانی  روایات  و  اسطوره ها 
و به طور کلی روایات شفاهی آن ناحیه را نقل 
است.  پرداخته  بدان  کمتر  حداقل  یا  نکرده، 
جزو  که  ـ  سکایی  اقوام  میان  در  نمونه،  برای 
اقوام شرقی ایرانی هستند و زبان آن ها با زبان 
می گیرد،ـ  قرار  زبانی  گروه  یک  در  سغدی 
اسطوره های پهلوانی خاصی رواج داشته و دارد 
که مربوط به حلقه داستانی نرت )nart( است 
برای مثال  نیست.  از آن  و در شاهنامه خبری 
در این حلقه داستانی، قهرمانان سکایی اگر در 
نبردی تن به تن دشمن را می کشتند، در کاسه 
سر آن دشمن شراب می نوشیدند و آن را افتخار 
اصال در شاهنامه  خود می دانستند، درحالی که 
ردی از این داستان ها نمی بینیم. در مورد روایت 
سغدی قصه رستم نیز همین طور است. این قصه 

از روایت های داستانی شرق ایران است. 
البته دست نوشته قصه سغدی رستم مانند بیشتر 
دست نویس های سغدی که ـ در طول زمان در 
اثر رطوبت، موریانه و سایر عوامل طبیعی آسیب 
جدی دیده، پاره شده یا بخش هایی از نوشته ها 
پاک شده و از بین رفته ـ دست نوشته ای آسیب 
دیده است و ابتدا و انتهای آن از میان رفته است. 
قصه به این شکل از میانه داستان آغاز می شود: 
بعضی  که  می کند  مبارزه  دیوهایی  با  رستم 
یعنی  می کنند!  حرکت  ته  و  سر  دیوها  این  از 
بر  روی دست هایشان راه می روند، بعضی سوار 
را  این  توانایی  دیگر،  عده ای  هستند،  سوسمار 
باران  و  برف  یا  تگرگ  و  برق  و  رعد  که  دارند 
ایجاد کنند، که بنده فکر می کنم شاید اشاره ای 

به ایزدان باستانی است. 
هندیان  و  باستان  ایرانیان  که  زمانی  چون 
باستان هنوز از هم جدا نشده بودند، واژه دئوه 
)daeva( که همان واژه »دیو« امروزی است، 
خدای آسمان و روشنی و در زمره خدایان خوب 

محسوب می شد. 
در متون هندی دئوه ها هنوز هم خدایان خوب 
هندیان  و  ایرانیان  جدایی  از  پس  اما  هستند، 
ایران نقش عوض کرده، خدایان بد  باستان در 
می شوند و آن گروه از خدایان که در هند اسوره 

نامیده   )ahura( اهوره  ایران  در  و   )asura(
می شوند جای خود را عوض می کنند. 

اهوره ها در ایران خدایان خوب هستند که اهوره 
مزدا خدای بزرگ زرتشتی از گروه اهوره ها است 
هند  در  اسوره ها  یعنی  آن ها  هندی  معادل  و 

خدایان بد هستند.
 بنابراین دئوه های قصه سغدی رستم می توانند 
بنابراین  باشند.  آسمان  خدای  حتی  یا  ایزد 
توانایی  می کنند،  مبارزه  رستم  با  که  دیوهایی 
در  که  دارند  را  اعمالی  و  کارها  چنین  انجام 
مهم تر  نکته  نیست.  آن ها  از  ذکری  شاهنامه 
رستم  دیوها،  این  با  رستم  نبرد  هنگام  آن که 
به حیله ای جنگی متوسل می شود و در گوش 
همه  نمی توانیم  به تنهایی  ما  می گوید  رخش 
این ها را نابود کنیم، به ناچار باید حیله ای به کار 

ببریم. 
آن ها  مقابل  از  و  می کنیم  فرار  ما  بنابراین 
ترسیده ایم!  ما  کنند  فکر  دیو ها  تا  می گریزیم! 
همین کار را هم انجام می دهند، رستم سوار بر 
رخش می گریزد، دیوها او را دنبال می کنند، بعد 
از مدتی احساس می کنند که چون رستم یک 
نفر بود، از جمعیت دیوان ترسیده، فرار کرده و 

رفته است.
درنتیجه دیوها پراکنده می شوند، وقتی پراکنده 
شدند، رستم برمی گردد، همه را می کشد و بر 
آن ها پیروز می شود! این حیله جنگی را متعلق 
در  آن  نمونه  که  می دانند  باستان  سکاییان  به 
که  است  شده  دیده  سکاییان  جنگ های  دیگر 

به همین صورت مبارزه می کردند. 
به همین دلیل ایران شناسان احتمال می دهندکه 
ایران  شرق  قصه های  از  رستم  سغدی  داستان 
بزرگ و متعلق به ادبیات روایی شرقی، مثال اقوام 
به صورت دیگری  سکایی است که در شاهنامه 
که  همان طور  دارد.  تفاوت  کامال  و  است  آمده 
عرض کردم فردوسی از  قصه ها و اسطوره های 

اقوام شرقی کمتر سخن گفته است.
ادیان  به ویژه  و  ادیان  مطالعه  معتقدند  بعضی 
و  آفت  زبان شناختی،  زاویه  از  باستان  ایران 
آسیبی برای مطالعات است، با این نظر چه قدر 
موافق هستید؟ آیا نیازمند بازنگری جدیدی در 

این حوزه هستیم؟
است  قرار  اگر  می کنم  فکر  نیستم،  موافق 
به کمک  فقط  کنیم،  رجوع  اصلی  به متن های 
و  تاریخی  زبان شناسی  به ویژه  زبان شناسی 
متن های  صحیح  ازمعنای  می توانیم  فقه اللغه 
یا  پهلوی  یا  اوستایی  به زبان  مثال  که  اصلی 

سغدی هستند، مطلع شویم. 
اوستایی و  بتوانیم متن های  باید  ما  برای مثال 
زرتشت  دین  محتوای  از  تا  بخوانیم  را  پهلوی 

مطلع شویم یا متن های مانوی را بخوانیم تا پیام 
دین مانی را دریابیم. 

اسناد  متن ها،  و  این دست نوشته ها  من  به نظر 
کوشش  و  همت  به  که  هستند  اولی  دست 
پژوهش های  و  مطالعات  به مدد  و  زبان شناسان 
تا  شده اند  تحلیل  و  تجزیه  قابل  زبان شناختی 
پژوهشگران حوزه ادیان بتوانند زوایای فرهنگی 

و دینی آن ها را روشن کنند. 
البته دانش و حوزه های گوناگون دانشی همواره 

نیازمند پژوهش های جدید و جدیدتر است.
کتابی با عنوان تیشتریشت دارید، لطفا در مورد 

تیشتریشت توضیح دهید.
بنده سال ها عالوه بر زبان سغدی، زبان اوستایی 
نیز در دانشگاه، مقاطع ارشد و دکتری، تدریس 

کرده ام. 
این کتاب را که ترجمه و تحلیل زبان شناختی 
متن اوستایی تیشتریشت است، جهت استفاده 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری 
یکی از دانشجویانم، خانم دکتر فرزانه گشتاسب 
ـ که االن خودشان استاد دانشگاه هستندـ  آماده 
کردم و خوشبختانه با اقبال خوبی هم روبرو شد. 
اوستایی  متن  فارسی  ترجمه  کتاب  این  در 
اوستا،  هشتم  یشت  تیریشت،  یا  تیشتریشت 
همراه با یادداشت های مشروحی در باره واژه های 
اوستایی آمده است. اصوال یشت ها سرودهایی در 
 )yasht( ستایش ایزدان باستانی اند، واژه یشت
با  لغوی  اشتقاق  نظر  از  و   )yaz( یز  ریشه  از 
و  هم ریشه  فارسی  »ایزد«  »جشن«و  واژه های 
به معنای تحت اللفظی »نیایش و پرستش« است. 
در مورد متن اوستایی تیشتریشت باید گفت که 
در توصیف ستاره تیشتر، ایزد باران و به احتمال 

بسیار همان شعرای یمانی است.
و  دارد  به همراه  را  باران  نوید  ستاره  این  ظهور 
در  خاطر  به همین  و  است  ارزشمند  رو  این  از 
دیو خشک سالی،  با  تیشتر  ازجدال  یشت،  این 
»اَپوش« و پیروزی ایزد بر دیو صحبت می شود 

که خیلی جالب است. 
در این نبرد، تیشتر در سه پیکر ظاهر می شود و 
با اَپوش مبارزه می کند این سه پیکر به این صورت 
نبرد،  این  نخسِت  ده شب  در  تیشتر  که  است 
به شکل جوان پانزده ساله ای نیرومند، در ده شِب 
دوم به شکل گاوی زرین شاخ و در ده شِب سوم 
زرین  زرین گوِش  زیبای  سپیِد  اسب  شکل  به 

لگامی متجلی می شود. 
ظاهر  گری  کِل  اسب  به صورت  نیز  اپوش  دیو 
و نبرد آن ها در دریای فراخکرد انجام می شود. 

البته سرانجام تیشتر پیروز می شود.
نکته در خور توجه درباره تیشتریشت، اشاره به 
تیر اندازی آرش کمانگیر در این یشت است که 

در آن جا » آرش شیوا تیر« نامیده می شود. در 
واقع در چند بند تیشتریشت به تیر اندازی آرش 
اشاره شده و می توانم به جرات بگویم این متن 
آرش  نام  آن  در  که  است  منبعی  قدیمی ترین 
آمده است. می دانیم که در ایران باستان روزهای 

هم نام با هر ماه را جشن می گرفتند. 
مثال تیر روز از تیر ماه را جشن می گرفتند، که 
تیرگان نام دارد و جشن آب است که به احتمال 

بسیار با ماجرای آرش مرتبط است.
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه اشاره کرده که تیر 
اندازی آرش در تیر روز از تیرماه برای تعیین مرز 

ایران و توران اتفاق افتاده است.
لطفا از پیشینه نمایش در ایران باستان بگویید.

سنت شفاهی نمایش به همراه حرکـات مـوزون 
ایران  در  دیرینـه ای  قـدمت  از  موسـیقی  و 
برخوردار است. درمقاله ای مشترک با همکاری 
یکی از دانشجویانم، خانم فاطمه شمسی، به این 
سـنت  این  حفظ  در  گوسان ها  نقش  و  مساله 
اشاره  بعدی  به دوره های   انتقال آن  و  شـفاهی 
کرده ایم. چنین ارتبـاط و قـدمتی را در سنت 
در  تئاتر  اما  داریم،  سراغ  نیز  هندی  نمایش 
پیدا  ادامه  هنـدیش  و  یونـانی  به معنای  ایران 
در  که  متحرک  عروسک های  نمونه های  نکرد. 
تمدن های جیرفت و شهر سـوخته در ایران پیدا 
شده است، می تواند شاهدی بر قدمت نمایش و 
نیز رقصـ  نمایش در این سـرزمین کهـن باشد. 
نمایش های  این  رفتن  بین  از  چرایی  مورد  در 
کـه  کرد  فرض  چنین  می توان  عروسکی، 
به دوران  جیرفت  تمدن  این که  به  توجه   بـا 
جامعه  باگرایش  داشت،  تعلق  چندخدایی 
شرک آلود  نمایش ها  این  به احتمالی،  به توحید، 

تلقی و رفته رفته کمرنگ شده است.
وجود چرخه ارتباطی تجاری، هنری و فرهنگی 
فالت  در  بـین النهـرین  تـا  سند  مناطق  میان 
مـیالد  از  پیش  سوم  هزاره  از  پیش  که  ایران، 
رو بـه شـکوفایی گـذارده بـود و وجود شواهد 
دارای  عروسک های  از  مشابه  باستان شناختی 
مفصل و سوراخ در اعضـا و هم چنین سیماچه 
)ماسک(های جانوری و انسانی به دست آمده از 
قدیمی ترین تمدن شناخته شده در هند، یعنی 
تمدن دره سند )هاراپـا و موهنجـودارو( و نیز 
و شهر  تمـدن هـای جیرفت  یعنـی  ایـران،  در 
سوخته، شاهدی بـر جـایگـاه کهـن و آیینـی 
ایران  در  عروسکی  نمـایش  بـه ویـژه  نمـایش 
این پیکره ها  و هند و قدمت یکسان آن است. 
)جانبخشی  آنیمیسم  قـدمت  از  نمونه هایی 
)animism در سومین هزاره پـیش از مـیالد 

اسـت.
در ایران، هنرهای نمایشی به تدریج قداست خود 

و هماهنـگ  داد  از دسـت  زیـادی  تـا حـد  را 
بـا نوسانات و تحوالت اجتماعی و تاریخی دچار 

تغییر شد. 
بـا همـه محدودیت هایی که در طی تاریخ ایران 
برای این هنرها ایجاد شد، نمونه های گوناگون 
عامیانه  و  فرهنگ غیررسمی  ونمایش در  بازی 

بـاقی ماند. 
اما با وجود بن مایه های نمایشی بسیاری که در 
آیین ها و مراسم سـنتی ایران وجود دارد، هرگز 
نمایش به مفهوم جدی و اساسی آن بارور نشد 
نمایش  به جانب  تحولی  نمایشـی  آیین های  و 

جدیتر نیافتند. 
هنـدی  همتای  که  است  حالی  در  امر  این 
قداست  هم چنان  بومی  نمایش های  ایـن گونـه 
در  خـود  پیشرفت  به  و  کرده  حفظ  را  خود 
مالی  حمایت  از  و  دادند  ادامه  هنـد  جامعـه 

حاکمان نیز بهره مند گشتند..
پیامد فرهنگی اجتماعی فتح اصفهان چه بوده 

است؟
از  یکی  مسلمان  اعراب  به دست  ایران  فتح 
که  می آید  به شمار  تاریخی  عظیم  رخدادهای 

پیامدهای گسترده ای به دنبال داشت. 
در مقاله ای مشترک با یکی دیگر از دانشجویانم، 
اصفهان  فتح  به چگونگی  شرافت،  علیرضا  آقای 
فرهنگی  پیامدهای  و  مسلمان  اعراب  به دست 
تاریخ نگاران  نوشته های  پایه  بر  آن  اجتماعی  و 
نخست  سده های  در  مسلمان  جغرافی دانان  و 

هجری پرداخته ایم. 
ایرانیان  بر پایه این منابع، اصفهان در پایداری 
در مقابل تهاجم اعراب، جایگاه درخوِر توجهی 
وجوش  پرجنب  کانون های  از  یکی  و  داشته 
تجهیزات  و  سپاه  درگردآوری  جبال  سرزمین 
نبرد بوده است. در پی فتح اصفهان، مردم آن 
مهاجرت  با  و  گرویدند  اسالم  به دین  به تدریج 
اعراب به این منطقه، کرسی اصفهان از »جی« به 
»یهودیه« انتقال یافت. به احتمال زیاد، اصفهان 
درهمان سال وقوع جنگ نهاوند، یعنی در حدود 
سال 21هـ ق به تصرف مسلمانان درآمده است. 
طبعا پس از فتح اصفهان، دین اسالم به تدریج 
گسترش یافت و جای دین زردشت را درمیان 
مردم  از  گروه  نخستین  گرفت.  مردم  توده های 
اسالم  به دین  اعراب،  ورود  بدو  در  که  اصفهان 

گرویدند، عده ای از اشراف بودند. 
باشتاب  مردم  عموم  میان  در  اسالم  گسترش 
خالفت  آغاز  تا  چنان که  بود؛  همراه  کندی 
خواندن  به  قادر  تن  هشتاد  تنها  عباسیان 
داشتند.  بر  از  قرآن  نفر   3 فقط  و  بودند  قرآن 
احتماال تا پایان سده سوم هجری توده انبوهی 
در  و  بودند  گرویده  به اسالم  اصفهان  مردم  از 
اواخر سده چهارم هجری، دین اسالم حتی بر 
شیوه برگزاری جشن زردشتی »مردگیران« در 

اصفهان تاثیر نهاده بود. 
عده ای از اعراب از همان ابتدای فتح در اصفهان 
عرب  مهاجران  به تدریج  افکندند.  اقامت  رحل 
بیشتری به اصفهان کوچیدند. یکی از مهم ترین 
مراکز اصفهان در پذیرش اعراب مهاجر، یهودیه 

بود. 
باسکونت اعراب در این محل و رونق روزافزون 
آن، یهودیه به هیات یک شهر با اهمیت درآمد و 
با گذشت زمان از شهر »جی« آبادتر و بزرگ تر 

شد. 
بدین ترتیب، تختگاه اصفهان از جی به یهودیه 

انتقال یافت.

حتی یک سطر متن سغدی در ایران نداریم
تمام دست نوشته های سغدی در چهار شهر دنیا نگه داری می شود
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قسمت اول:
محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دی ماه ۱۳۰۴ ه.ش 
در پاریز، از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان زاده 
شد. وی تا پایان تحصیالت ششم ابتدایی در پاریز تحصیل 
کرد و درعین حال از محضر پدر خود مرحوم حاج آخوند 
پاریزی هم بهره می برد. پس از پایان تحصیالت ابتدایی و 
دو سال ترک تحصیل اجباری، در سال ۱۳۲۰ تحصیالت 
خود را در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از 
کسب دیپلم در سال ۱۳۲۵ برای ادامۀ تحصیل به تهران 
تاریخ  رشتۀ  در  تهران  دانشگاه  در   ۱۳۲۶ سال  در  و  آمد 
دانشگاه  از   ۱۳۳۰ سال  در  گرفت.  پی  را  خود  تحصیالت 
به  دبیری  تعهد  انجام  برای  و  شد  فارغ التحصیل  تهران 
کرمان بازگشت. در همین ایام با همسرش، حبیبه حایری 
آزمون  در  که  خورشیدی   ۱۳۳۷ سال  تا  و  کرد  ازدواج 
دکتری پذیرفته شد، در کرمان ماند. وی یک پسر به نام 
نزد  را  تابستان ها  دارد.  نام حمیده  به  و یک دختر  حمید 
تهران  در  پسرش  نزد  را  زمستان ها  و  تورنتو  در  دخترش 
پنجم  روز سه شنبه  پاریزی صبح  باستانی  سپری می کرد. 
فروردین ۱۳۹۳ پس از یک ماه بیماری کبد در بیمارستان 
مهر تهران دیده از جهان فروبست و طبق وصیت خود در 
قطعه ۲۵۰ بهشت زهرا در کنار همسرش به خاک سپرده 

شد.
- فعالیتها، مدارج و افتخارات علمی

تهران  دانشگاه  در  را  تاریخ  دورۀ دکترای  پاریزی  باستانی 
دانشنامۀ  اثیر«  »ابن  دربارۀ  پایان نامه ای  ارائۀ  با  و  گذراند 
دکترای خود را دریافت کرد. وی کار خود را در دانشگاه 
دانشکده  داخلی  مجلۀ  مدیریت  با   ۱۳۳۸ سال  از  تهران 
آن  تمام وقت  استاد   ۱۳۸۷ سال  تا  و  کرد  شروع  ادبیات 
داشته  دانشگاه  این  با  تنگاتنگی  رابطۀ  و  بود  دانشگاه 
مجمع  جلسه  یکصدوششمین  در  پاریزی  باستانی   است. 
عمومی فرهنگستان علوم که روز پنجشنبه هشتم اسفند 
با حضور ۴۲ عضو پیوسته فرهنگستان علوم  سال ۱۳۹۲ 
به عضویت  برگزار شد،  داوری  آقای دکتر رضا  ریاست  به 
افتخاری فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انتخاب 
در  پاریزی  باستانی  دکتر  افتخاری  عضویت  حکم  شد. 
داوری  رضا  دکتر  آقای  که  مالقاتی  در  علوم  فرهنگستان 
مصطفی  سید  دکتر  همراه  به  علوم  فرهنگستان  رئیس 
محقق داماد رئیس بخش علوم اسالمی فرهنگستان و سید 
دکتر  آقای  با  اطالعات  مؤسسۀ  سرپرست  دعایی  محمود 
باستانی پاریزی داشتند، به صورت حضوری، خدمت استاد 

تقدیم شد.
متن حکم دکتر باستانی پاریز به عنوان عضو افتخاری 

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران:
»بسمه تعالی«

استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی
مجمع عمومی فرهنگستان علوم در یکصدوششمین جلسه 
از مفاخر کشور  را که  تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸، جنابعالی  در 
در  گرانبهایی  آثار  خود  پربرکت  عمر  طی  در  و  هستید 
ادب، تاریخ و فرهنگ پدید آورده اید، به عضویت افتخاری 
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران برگزیده است. از 

خداوند برایتان دوام عمر توأم باعزت و توفیِق نوشتن آثار و 
کتابهای دیگر مسألت دارم.

رضا داوری اردکانی- رئیس فرهنگستان علوم
- شیوۀ نویسندگی و تاریخ نگاری استاد

و سنگین  نثری سرد  که  تاریخی  کتابهای  برخالف عمده 
دارند، بیشتر نوشته های تاریخِی باستانی پاریزی پر است از 
داستان ها و ضرب المثل ها و حکایات و اشعاری که خواندن 
می کند.  لذت بخش تر  و  آسان تر  خواننده  برای  را  متن 
به عالوه کتابهای باستانی پاریزی معموالً پاورقی های بسیار 

مفصلی دارند که گاهی از خود متن هم مفصل تر است.
در  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  استاد،  نویسندگِی  شوق 
و  آینده  حبل المتین،  مانند  نشریاتی  خواندن  با  و  پاریز 
اولین نوشته های خود را در  باستانی،  برانگیخته شد.  مهر 
سالهای ترک تحصیل اجباری )۱۳۱۸ و ۱۳۱۹( در قالب 
روزنامه ای به نام باستان و مجله ای به نام ندای پاریز نوشت 
که خود در پاریز منتشر می کرد و دو یا سه مشترک داشت. 
با عنوان  او در جراید آن زمان، مقاله ای بود  اولین نوشتۀ 
در   ۱۳۲۱ سال  در  که  زنان«  نه  است  مردان  با  »تقصیر 
مجلۀ بیداری کرمان چاپ شد. پس از آن به عنوان نویسنده 
یا مترجم از زبانهای عربی و فرانسه مقاالت بی شماری در 
خواندنی ها،  اطالعات،  کیهان،  مانند  مجالتی  و  روزنامه ها 
یغما، راهنمای کتاب، آینده، کلک و بخارا چاپ کرده  است. 
دارد  نام  دزدان«  »پیغمبر  پاریزی  باستانی  کتاب  اولین 
زیدآبادی  محمدحسن  شیخ  طنزگونۀ  نامه های  شرح  که 
چاپ  کرمان  در   ۱۳۲۴ سال  در  بار  اولین  برای  و  است 
رسیده  شانزدهم  چاپ  به  تاکنون  کتاب  این  شده است. 
 است. وی تاکنون بیش از شصت عنوان کتاب تألیف و یا 
ترجمه کرده  است. برخی از کتابهای باستانی پاریزی شامل 
به صورت  که  هستند  وی  مقاالت  از  برگزیده ای  مجموعۀ 
کتاب جمع آوری شده اند و برخی نیز از ابتدا به عنوان کتاب 
نوشته شده اند. از میان نوشته های او، هفت کتاب با عنوان 
نام خود عدد  متمایز است که همگی در  ثمانیه«  »سبعۀ 
هفت را دارند، مانند خاتون هفت قلعه و آسیای هفت سنگ. 
بعداً کتاب هشتمی با عنوان هشت الهفت به این مجموعۀ 

هفت تایی اضافه شده است.
»علی دهباشی«، مدیر مجله بخارا در مراسم تدفین استاد 
باستانی پاریزی می گوید: »در اینجا سخن از مردی است 
از شش دهه عمر  برخاسته است؛ و متجاوز  از کرمان  که 
شریف خود را صرف فرهنگ و تاریخ ایران و کرمان کرده 
تاریخ کرمان مردی  به جرأت می توان گفت که در  است. 
همچون دکتر باستانی پاریزی نبوده که این چنین خود را 
وقف تحقیقات دربارۀ کرمان کرده باشد؛ و به تمامی زوایای 
اثر  تاریخی  پیشینه  و  مردم  فرهنگ  هنر،  فرهنگ،  تاریخ، 
پرداخته باشد. هزاران صفحه کتابهای دکتر باستانی پاریزی 

گواهی است بر این مدعا. اساساً هویت تاریخی و فرهنگی 
کرمان با نام وی و آثارش گره خورده است. باستانی پاریزی 
هفده ساله بوده که در کرمان کتاب »پیغمبر دزدان« را به 
چاپ رسانیده و از آن روز تاکنون قلم را به زمین نگذاشته 
کدام  هر  که  شده  منتشر  وی  از  کتاب  شصت ودو  است. 
بارها به تجدید چاپ رسیده است. شیوه تاریخ نگاری دکتر 
نفر  هزاران  روش  همین  به  و  اوست  خود  خاص  باستانی 
تاریخی  مسائل  به  بودند  گریزان  تاریخ  خواندن  از  که  را 
لحظه های  »صیاد  را  باستانی  دکتر  است.  کرده  عالقمند 
تاریخ« نامیده اند. لحظه هایی که شاید به نظِر کمتر مورخی 
شیوه های  و  مورخین  به  احترام  علیرغم  او  باشد.  رسیده 
تاریخ نگاری، راه خود را می رود و در این راه شما با زوایایی 
از دورانها و حوادث تاریخی آشنا می شوید که نوعی حضور 
تاریخی را برای شما ایجاد می کند. در شیوۀ تاریخ نویسی او، 
به روحیات، تصادفات تاریخی، مسائل اقلیمی، خصوصیات 
فردی، سوابق قومی توجه خاصی می شود و مجموعۀ این 
ویژگی هاست که یک نوع ادبیات تاریخ نویسی را به نام دکتر 

باستانی پاریزی ثبت کرده است«.
جشن نامۀ  برای  که  مقاله ای  در  گفت:  ادامه  در  دهباشی 
دکتر باستانی پاریزی که ما در مجلۀ بخارا در سال ۱۳۸۴ 
به مناسبت هشتادمین سال تولدش منتشر کردیم، دکتر 

شفیعی کدکنی چنین نوشته است:
»به استاد باستانی  پاریزی، شاعِر تاریخ نگاری اعصار و صّیاِد 
او  ادبِی  و  فرهنگی  خالقّیت  سال  شصت  به پاس  لحظه ها 

…« و به راستی که او صّیاِد لحظه ها بود.
آقای دهباشی همچنین در ادامه بخشی از خاطرات دکتر 

باستانی را خواند و پایان بخش سخنرانی او گفتاری بود از 
باستانی  زادروز  هشتادمین  مناسبت  به  که  افشار«  »ایرج 

پاریزی در مجلۀ بخارا چاپ شده بود:
برای  را  بخارا  آیندۀ  شماره  گفت  و  زد  تلفن  »دهباشی 
در  خواست  پس  می کند،  جور  و  جمع  پاریزی  باستانی 
خوب  و  همسالیم  من  و  او  نمانم.  غافل  پاره ها  و  تازه ها 
به  همزمان  تقریباً  دو  هر  چون  می شناسیم.  را  یکدیگر 
افتاد  به یک دکه  و هر دو سرنوشتمان  پرداختیم  نوشتن 
به نام گروه تاریخ. چند بار همسفر بودیم. بارها از یکدیگر 
یادکرده ایم. او در کتب لطائف خود از یاد من دور نمانده 
و  مورخ  باستانِی  قلم  نوشتم  او  حق  در  هم  من  و  است 
توانایی  زیرا  »اُهو«  چسب  شبیه  است  چیزی  تازه یاب، 
فوق العاده دارد که صد مطلب را در یک مقاله خواندنی و 
دلچسب جا بدهد همچون »چل تکه دوزی«. همین طرفه 
اندیشی است که خوانندگاِن کتابهایش، در هر شهر و روستا 
و ده کوره به تحسین واداشته شده اند و شاید من بیش از 
او  کتب  دوستداران  که  دریافته ام  را  مطلب  این  کس  هر 
بروید  به هر گوشۀ وطن که  را  او  نوشته های  با چه ولعی 
باستانی  می کنند.  نقل  شبانه  مجلسهای  در  و  می خوانند 
در قلمرو نشر متنهای کهن هم خدمتهای ارزشمند کرده 
است که در مطالعات ایرانشناسی مورد توجه ایرانشناسان 
وزیری،  کرمان  تاریخ  صفویه،  تذکره  شاهی،  تاریخ  است: 
تاریخ حکام کرمان، تألیف شیخ یحیی و حتی نوشته های 
»پیغمبر دزدان« که باستانی قدر او را دانست. شاد باشد و 

قلمش روان و همواره پرتوان.«
ادامه دارد...

زندگی نامه محمد ابراهیم باستانی پاریزی
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علی عظیمی نژادان
)قسمت آخر(

- اما چه شد که هیئت مؤسس ۱۲ نفره 
تاالر ایران خیلی زود به دودستگی رسید 
و شما به همراه ۴ نفر از دوستانتان از بقیه 

گروه جدا شدید؟
ببینید همچنان که گفتم از همان ابتدا 
و  زیبا  هنرهای  مختلف  جمع  دو  میان 
هنرهای تزیینی دوستی و رفاقت محکمی 
از  قندریز  و  ممیز  اگر  و  نداشت  وجود 
بود  محال  نمی شدند  واسطه  طرف  دو 
اما  بگیرد؛  پا  گروهی  چنین  اساساً  که 
ماجراهای بعدی ازاین قرار بود که پس از 
برگزاری موفقیت آمیز افتتاحیه تاالر ایران. 
تعداد  دلیل  به  زیبا  هنرهای  بچه های 
بیشتری که نسبت به ما داشتند به  انحاء 
مختلف می خواستند که بر گروه ما ریاست 
روز  یک  به عنوان مثال  باشند.  داشته 
مرتضی ممیز از راه رسید و به من گفت: 
پیک نیک  به  نفر  دو  وقتی  که  می دانی 
مادرخرج  نفر،  یک  معموالً  می روند 
می شود و من هم گفتم: حاال منظورت 
از این حرف چیست؟ و او پاسخ داد که 
منظورم این است که این جمع باید یک 
رئیس داشته باشد و من هم گفتم بسیار 
خوب. خالصه بالفاصله رای گیری کردند 
زیبا  هنرهای  های  بچه  تعداد  چون  و 
هشت نفر بود آنها برنده شدند. گروه ما 
به قندریز رأی دادند و گروه آنها به ممیز 
و بنابراین مرتضی ممیز رئیس جمع شد 
و رویین پاکباز به عنوان وزیر سمت راست 
وزیر  به عنوان  هم  جودت  محمدرضا  و 
سمت چپ او انتخاب شدند و از آن روز 
تا زمانی که ما از جمع آنها بیرون رفتیم 
دیگر رفتارشان با ما تغییر کرد و برای ما 
به اصطالح قیافه می گرفتند. تا اینکه یک 
روز که به جمع وارد شدم مالحظه کردم 
و  آمد  من  به سمت  مالک  که سیروس 
گفت: تبریزی من یکی از تابلوهای تو را به 
قیمت ۳۰۰ تومان فروختم من با تعجب 
به او گفتم چطور توانستی آنقدر بفروشی؟ 
گفت: یک نفری آمد که واقعاً خریدار بود 
و من هم همین طور یک قیمتی پراندم و 
حتی مطمئن هستم که اگر قیمتش را 
۵۰۰ تومان هم می گفتم او حتماً از من 
طبیعی  قیمت  زمان  آن  )در  می خرید 
بود(  تومان   ۱۵۰ حدود  من  تابلوهای 
به هرحال به او گفتم پس لطفاً پولش را 
به من بده که او نیز گفت برو پیش رویین 
پاکباز. وقتی پیش او رفتم به من پاسخ 
داد که نمی توانم این پول را به تو بدهم 
چراکه ممیز به ما گفته که مخارج این 
گالری زیاد است و درآمد حاصل از فروش 
تابلوها نیز باید صرف آن شود. من گفتم 
مگر قرار بر این نبود که اداره هنرهای زیبا 
هزینه های ما را تقبل کند؟ تازه اگر چنین 
نکند، همه ما باید پولی کنار بگذاریم نه 
اینکه از فروش تابلوها و در اینجا، تابلوی 
من هزینه شود. درنهایت هیچ مبلغی از 

قبل فروش آن تابلو به من ندادند و امثال 
این اختالف ها و خوی ریاست طلبی آنها 
باعث شد که من و عربشاهی و پیل آرام از 
جمع آنها جدا شویم؛ اما قندریز کماکان 
در جمع آنها باقی ماند چون در اصول فرد 
صلح طلب و حساب گری بود. این نکته را 
هم باید در اینجا ذکر کنم که مرحوم ممیز 
و اطرافیانش در سالهای بعد نیز کماکان 
گوناگون سعی کردند که  با طرفندهای 
این خصلت ریاست طلبی خود را ادامه 
بسیار  تالش  با  آنها  به عنوان مثال  دهند 
توانستند این نکته را در میان عموم مردم 
مؤسس  ممیز  مرتضی  که  بیاندازند  جا 
هنر گرافیک در ایران است درصورتی که 
بسیاری از افراد سالها پیش از وی فعالیت 
من  بودند.  کرده  آغاز  را  زمینه  این  در 
قبال از هوشنگ کاظمی به عنوان یکی از 
پیشگامان هنر گرافیک در ایران نام بردم 
و در اینجا هم می خواهم به بیوک احمری 
و محمود جوادی پور اشاره کنم که سالها 
را  عرصه  این  در  فعالیت  ممیز  از  پیش 
آغاز کرده بودند. بهرحال ما مدتی پس 
در  را  دفتری  جمع،  این  از  جدایی  از 
برای کارهای معماری  امیراکرم  چهارراه 
تزیینات دفتر  باز کردیم و هنوز  داخلی 
تا سفارش کاری  بود که دو  تمام نشده 
گرفتیم و قرار بود که قندریز هم به ما 
بپیوندد. اگر این دفتر پا می گرفت، قطعاً 
این  اینکه  از  پیش  اما  می شدیم  موفق 
شود،  راه اندازی  رسمی  به صورت  دفتر 
اتومبیل  تصادف  یک  در  قندریز  منصور 
کشته شد و آن دفتر از هم پاشید چراکه 
من و عربشاهی کارمان را شروع کردیم 
اما پس از مرگ قندریز، فرامرز پیل آرام 
دیگر  بود  قندریز  صمیمی  دوست  که 
حاضر نشد با ما همکاریش را ادامه دهد؛ 
اما نکته مهم و ظریف در اینجاست که 
مؤسس  هیئت  نفره  دوازده  آن جمع  از 
ما  گروه  بچه های  فقط  عمال  ایران  تاالر 
کار  تزیینی(  هنرکده  )فارغ التحصیالن 
نقاشی را ادامه دادند یعنی من و پیل آرام، 
عربشاهی وگرنه فارغ التحصیالن هنرهای 
زیبا مسیر زندگی شان به سمت دیگری 
حرکت کرد. مرتضی ممیز، قباد شیوا و 
گرافیست  درنهایت  که  مثقالی  فرشید 

شدند. رویین پاکبار که به سمت تألیف و 
ترجمه و انتشار کتاب رفت و محمدرضا 
جودت که معمار شد. البته سیروس مالک 
آنچنان  ولی  می کرد  نقاشی  کم وبیش 
کار  کاًل  که  هم  محالتی  و  نشد  مطرح 

هنری را رها کرد.
از  فراتر  که  نمی کنید  فکر  البته 
اختالف های شخصی و تفاوت های رفتاری 
میان اعضای دو گروه، آنچه جدایی آنها 
را به صورت طبیعی برهم زد، تفاوت میان 
رویکردهای این دو جمع نیز بود چراکه 
نیز  گروه  دو  این  هنری  مسیر  ادامه  در 
مالحظه می کنیم که گروه شما باوجود 
)که  داشتید  یکدیگر  با  که  تفاوت هایی 
آقای  کارهای  در  بخصوص  تفاوت  این 
عربشاهی با کارهای دیگر اعضا مشهودتر 
است( کم وبیش دارای دغدغه های هویت 
درحالی که  بودید  سنت گرا  و  گرایانه 
بیشتر غرب گرا  زیبا  افراد گروه هنرهای 

محسوب می شدند.
کردید.  اشاره  خوبی  نکته  به  البته  شما 
این  اصلی  ریشه  که  بدانید  باید  منتها 
علی محمد  مشرب  تفاوت  به  اختالفات 
هنرهای  دانشکده  )رئیس  حیدریان 
بیژن  و  کاظمی  هوشنگ  امثال  با  زیبا( 
تزیینی(  هنرکده  )مسئولین  صفاری 
بازمی گشت که سیستم فکری و رفتاری 
گذاشته  تاثیر  هم  هنرجویانشان  بر  آنها 
بود. فراموش نکنید که کاظمی و صفاری 
و  بودند  بوزار  مدرسه  تحصیل کرده 
کمال الملک  پیش  و  ایران  در  حیدریان 
آموزش دیده بود و به لحاظ دانش و بینش 
و سطح هنری در مقام بسیار پایین تری 
از این دو قرار داشت. ضمناً این رویکرد 
فاصله گذاری و تافته جدا دانستن دانشگاه 
حیدریان  فکری  سیستم  در  که  تهران 
وجود داشت در ذهنیت امثال ممیز هم 
رخنه کرده بود و آنها هم با کسانی که 
دیگری  هنری  آموزشی  سازمان های  در 
تحصیل می کردند از موضع باال برخورد 

می کردند.
عده ای از منتقدین هنری و پژوهشگران 
مانند  ایران  در  تجسمی  هنرهای  تاریخ 
نام  به  مکتبی  از  امامی  کریم  مرحوم 
سقاخانه نام می برند و آثار هنری کسانی 

چون: شما، زنده رودی، پیل آرام، عربشاهی 
)در دوران اولیه فعالیت های هنری اش( و 
حتی کارهای کسانی چون ناصر اویسی 
در  را  تناولی  پرویز  و  طباطبایی  ژازه  و 
چارچوب این مکتب یا شبه مکتب هنری 
قرار می دهند و البته بعدها کسان دیگری 
این دسته  تفکیک  برای  واژه  این  از  نیز 
از هنرمندان با دیگران هنرمندان عرصه 
پرسش  حال  کردند.  استفاده  تجسمی 
من از شما این است که امروزه که ما در 
بیرونی  رویکردی  با  و  تاریخی  دورنمای 
به این مسئله نگاه می کنیم آیا می توان 
تمامی این افراد را باوجود تفاوت هایی که 
با یکدیگر دارند در چارچوب این مکتب 
قرار دهیم؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم و واژه 
هنر سقاخانه ای به یک رویداد و واقعیت 
مفهومی  اصول  در  یا  دارد  اشاره  هنری 
است برساخته عده ای از منتقدین هنری 

مانند کریم امامی؟
قول  به  که  کسانی  به طورکلی  ببینید 
عده ای از منتقدین اعضای این مکتب را 
و  زمان ها  در  هرکدام  تشکیل می دهند، 
مکان های مختلف، در آتلیه های خودشان 
و به صورت مجزا فعالیت های هنری خود 
درزمانی  بخصوص  منتها  کردند.  آغاز  را 
)پیل  هنرمندان  این  از  نفر   ۴ آثار  که 
تبریزی(  صادق  و  قندریز  تبریزی،  آرام، 
سال  در  ایران  تاالر  افتتاحیه  شب  در 
امامی  کریم  شد.  داده  نمایش   ۱۳۴۳
احساس کرد که یک همبستگی میان این 
افراد وجود دارد و نتیجه گرفت که مرکز 
الهام این هنرمندان یا آبشخور آنها یکی 
موتیف  آثار  این دسته  در  و چون  است 
خواه ناخواه  می شد  دیده  مذهبی  های 
نهادن  نام  برای  امامی  کریم  ذهن  در 
کارهای این افراد واژه ای متبادر شد که 
به گونه ای به فضای مذهبی نزدیک باشد. 
البته خود امامی بارها گفته بود که این 
نام سقاخانه هرگز نامی واقعی برای این 
است  واژه ای  فقط  بلکه  نیست  مکتب 
تصور  مطلقاً  او  و  کرد  صدا  می شود  که 
نمی کرد که این مفهوم در آینده همه گیر 
فردی  اکنون  و  کند  پیدا  تداوم  و  شود 
مانند شما از آن به عنوان یک مکتب نام 
ببرید. درعین حال توجه داشته باشید که 

افرادی مانند ناصر اویسی و ژازه طباطبایی 
که حدود هفت-هشت ده سالی از بنده و 
هم دوره ای هایم بزرگ تر بودند. سالها قبل 
از ما کار هنری شان را آغاز کرده بودند. 
مثاًل زمانی که زنده رودی کالس ششم 
ناصر  نمایشگاه  نخستین  بود  ابتدایی 

اویسی برگزارشده بود.
سقاخانه  مکتب  پیدایش  درباره  البته 
اختالف نظرهایی هم وجود دارد ازجمله 
می توان به گفته های آقای پرویز تناولی 
که  کرد  اشاره  رودی  زنده  حسین  و 
به عنوان مثال  دارند.  دیگری  دیدگاههای 
در  را  مکتب  این  پیدایش  تناولی  آقای 
کارهایی که در آتلیه کبود خودش ارائه 
ایشان  حتی  و  می کند  جستجو  داده 
زمانی  بار  نخستین  برای  که  می گویند 
حضرت  حرم  به  رودی  زنده  و  او  که 
طلسم  تعدادی  و  می روند  عبدالعظیم 
چنین  ایجاد  فکر  می کنند.  خریداری 
زنده  آقای  یا  می آید.  وجود  به  مکتبی 
رودی خود را مؤسس واقعی این مکتب 

قلمداد می کند.
ببینید باید در این زمینه مستند صحبت 
کرد. اول اینکه همچنان که گفتم افراد 
منتسب به این مکتب هیچگاه متشکل 
که  نداشتند  اجتماعی  اصوالً  و  نشدند 
از پیش تعیین شده مکتبی را  برنامه  با 
که  نکنید  فراموش  کنند.  پایه گذاری 
گذشته  دوران  در  که  باری  نخستین 
به  موسوم  نقاشان  که  خواستند 
روز  را متشکل جلوه دهند  سقاخانه ای 
افتتاحیه موزه هنرهای معاصر ایران در 
آثار  تمامی  تقریباً  بود که  سلب ۱۳۵۶ 
این گروه از نقاشان نمایش داده شد و 
کاتالوگی هم برای آن تهیه شد و اعضای 
معرفی  هم  از  جدا  به صورت  گروه  این 
کریم  مرحوم  آن هم  نویسنده  و  شدند 
امامی بود. درعین حال فراموش نکنید که 
ناصر اویسی سالها پیش از آنکه به وزارت 
آثار  زیبا  اداره هنرهای  برود در  خارجه 
قاجاری را مرمت می کرد و کم کم تحت 
تأثیر این آثار، زنان قاجاری دفرمه شده 
را در رنگ های الوان همراه با پاره خطی 
معلق در فضا عرضه کرد که این مسئله 
می شود  مربوط   ۱۳۳۳ سال  به  حدوداً 

زمانی که حسین زنده رودی هنوز حتی 
به هنرستان پسران هم وارد نشده بود. یا 
فرض کنید این ادعای آقای تناولی را که 
همراه بازنده رودی به حرم رفته بودند را 
آقای زنده رودی کاًل تکذیب می کند و 
حتی نسبت به آن باحالتی تمسخرآمیز 
برخورد می کند. تازه اگر چنین چیزی 
صحت داشته باشد مربوط به چند سال 
پس از زمانی است که من آن کتیبه خط 
ثلث را در سال ۱۳۳۸ ساختم. در این 
سال تا آنجایی که اطالع دارم، حسین 
گریگوریان  مارکو  آتلیه  در  رودی  زنده 
پرده عاشورا را حکاکی می کرد و هنوز 
حسین  بود.  نکرده  مالقاتی  تناولی  با 
که  مصاحبه ای  در  هم  رودی  زنده 
حدود ۲۰ سال پیش با نشریه ایسترن 
آرت ریپورت داشت در پاسخ به پرسش 
درباره  او  از  که  مجله  مدیر  و  خبرنگار 
به  نسبت  بود  پرسیده  سقاخانه  مکتب 
سوال او اعتراض می کند و می گوید باید 
مکتب  بگویید  سقاخانه  مکتب  بجای 
زنده رودی و به هرحال او مدعی بود که 
خودش بانی این مکتب است. به هرحال 
این مهم نیست که افراد چه ادعایی را 
با  باید  پژوهشگر  یک  می کنند  مطرح 
مستند  و  کند  برخورد  مسائل  با  دقت 
حرف بزند. پس درست است که افرادی 
پیشگام  به گونه ای  ژازه  و  اویسی   نظیر 
هستند اما اطالق این واژه برای نخستین 
در  انگلیسی  کیهان   ۶ صفحه  در  بار 
فردای روز افتتاحیه تاالر ایران در سال 
صورت  امامی  کریم  توسط  و   ۱۳۴۳
گرفت که آن را به کارهای ما چهارنفر 
اطالق کرد. البته ممکن است که هنوز 
آقای عربشاهی نسبت به این قضیه انتقاد 
داشته باشد که چرا نام او همراه نام ما 
سه نفر در این تقسیم بندی آمده است 
چراکه در کارهای او برخالف ما هیچگاه 
از  و  است  نشده  دیده  مذهبی  عناصر 
عناصر فرهنگی ملل آشور، کلده و سومر 
که  همچنان  اما  است؛  کرده  استفاده 
کریم امامی به درستی توضیح داده است 
کارهای عربشاهی به لحاظ روحیه حاکم 
بر کارهایش به کارهای دیگران شباهت 

دارد نه به لحاظ محتوایی.

گفت وگویی منتشرنشده با صادق تبریزی از پیشگامان 
مکتب سقاخانه ای و نقاشی- خط های نوین
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مؤلف: دکتر عبداالمیر مقدم نیا 
ویراستار: فریده آرامیده 

قسمت اول:
مقّدمه

ویژه  جغرافیایی  موقعیت  در  دزفول  شهرستان 
و  طبیعی  شیب های  جهت  از  است.  شده  بنا 
و  مستحکم  دژی  به سان  خود  اطراف  دّره های 
حاضر  افراد  برای  را  امنیت  که  است  طبیعی 
است.  کرده  فراهم  این سکونتگاه خدادادی  در 
با دیواره های کشیده،  این ویژگی از یک طرف 
شنی  قلوه های  سنگ  از  ناموزون  و  مرتفع 
گداخته »گنکومرا« بر دو طرف رودخانه مشرف 
اجرا  به  و  طراحی  موجبات  آب  تند  جریان  بر 
با  را  جهان  آجری  پل  مستحکم ترین  گذاشتن 
است.  کرده  میسر  سال  هزاروهشتصد  قدمتی 
نیمه هموار  و  طبیعی  صفه ای  بر  دزفول  شهر 
موجود چون دشت  مواهب  و  امکانات  با  است. 
حاصلخیز، خاک مناسب، جریان رودهای فصلی 
پنجاه  باالی  شدّ ت  با  خشک  آفتاب  دائمی،  و 
آن  اطراف  است.  و...  معدنی  کانی های  درجه، 
برای  که  است  خدادادی  نعمت های  از  مملو 
است.  کرده  فراهم  خود  دل  در  سکناگزینان 
خواه ناخواه این بستر مهیاشده افراد بی شماری 
را به طرف خود جلب کرده و موقعیت زندگی 
همه  برای  را  خدادادی  نعمت های  از  مشحون 

میسر کرده است.
خلق وخوی، تساهل و تسامح در کنش های 

رفتاری مردم دزفول 
دیگر  و  عرب  بختیاری،  لر،  از  متعددی  اقوام 
تاریخی  شهر  این  به  کالن  و  خرد  طوایف 
و  فکری  رشد  از  نشان  که  کرده اند  مهاجرت 
فرهنگ دوست  مردم  مسالمت آمیز  همزیستی 
پریشان،  افکار  با  مواجه  در  تنها  دارد.  دزفول 
الحاد، ستم مستبدان،  و  کفر  تفکرات  و  احوال 
مقابله  به  و  ایستاده  قاطعانه  زورمدار  سرکشی 
تسامح  و  تساهل  پدیده  درواقع  برخاسته اند؛ 
از  نشان  مردم  اعتقادی  باورهای  و  فرهنگ  در 
به  آن هاست.  تعقل گرایانه  منش  و  خردورزی 
گونه ای که در مواجه با مذاهب متعدد شریعت 
در طول تاریخ و دین های توحیدی گواه روشن 
است.  احساساتشان  بر  حاکم  اندیشه  برتری  از 
تا  مسیحیت  حضور  با  را  آن  واضح  نمونۀ 
و  صدساله  چند  سکونت  چهارم،  قرن  اواخر 
قاجار  عصر  اواخر  تا  مندائیان  مسالمت آمیز 
به خوبی می توان مالحظه کرد. همه این ها نشان 
از بالندگی و روح واال و متمدن مردم این سامان 
دارد. به گونه ای که خصایص رفتاری مردم این 
دیار به خونگرمی، غریب پرستی و دستگیری از 

درراه ماندگان شهره آفاق است.
به عنوان  دزفول  تا  ویژگی هایی چند سبب شد 
و  فضال  برای  مناسب  ملجأیی  و  زیستگاه 
غوغاساالری  از  دور  به  تا  باشد  بی شمار  نوابغ 
سپری  را  خود  آرام  زندگی  زمانه  دولت های 
را  برتری ها  این  اهمیت  بخواهیم  اگر  کنند. 
برشماریم از برجسته ترین ترین آن ها شرایط زیر 

را می توان تشریح کرد: 
در وهله نخست، برترین ویژگی حضور طبیبان 
در  شاپور  گندی  مکاتب  از  برجامانده  علوم  و 
می توانسته  امکانات  سایر  کنار  در  دزفول  دیار 
با  نقطه  این  در  تا  باشد  آن  علت  و  سبب ساز 
حیات  به  و  درمان  را  خود  هزینه ها  نازل ترین 
قاجار  عصر  اواخر  تا  دهند.  ادامه  خود  روزمره 
از اقصی نقاط دور و نزدیک، )از  افراد بسیاری 
کربال و نجف در عراق، شادگان و هندیجان در 
کناره های خلیج فارس، از فریدن تا خرم آباد و 
برای  ایالم(  استان  جنوبی  شهرهای  مخصوصاً 

معالجه  موهبت  از  می آمدند.  دزفول  به  درمان 
وجود  می کردند.  استفاده  درمانی  امکانات  و 
محلّه هایی خاص برای امر درمان و رفع بیماری 
َدالکون«،  »محلّه  َونون«،  َحْجَمه  »دّره  نظیر 
و...  َزنون«  َدَقه  »راس  آرون«،  جا  َدس  »محلّه 

گواه بر این ویژگی منحصربه فرد است
از حوزه آبی خلیج  ابریشم  مسیر دریایی جاده 
فارس و نیز از بندر مهرویان )هندیجان( به سمت 
رامهرمز، شوشتر، دزفول، خرم آباد و... می گذرد. 
و  تجاری  کاروان های  راه  دریایی  مسیر  این 
مسیرهای ارتباطی را برقرار می ساخت. آشنایی 
و بیتوته کردن در این منازل می توانست برای 
نوابغ فرصت، تجدید قوا، آسودن و پناه گرفتن 
این  به  پژوهش ها  از  بسیاری  در  کند.  مهیا  را 

مسیرهای تجاری اشاره شده است.
وجود بقاع متبرکه و بناهای احداث شده منسوب 
نام  آور  و  تاریخ ساز  شخصیت های  فرزانگان،  به 
و  تا دوره ورود اسالم  باستان  از عهد  است که 
از تالطمات  تا قرون اخیر نشان  اعصار بعد آن 
این  روز و روزگاران و حوادث رفته در گذشته 
وجود  باستان  عهد  از  مثال  برای  دارد؛  دیار 
زندان مخوف »گیلگرد« دربند بودن شاهزادگان 
پیش  از  دیار  این  در  ارمنی  نُجبای  ساسانی، 
می توان  را  فراموشی  قلعۀ  به  منسوب  اسالم  از 
اشاره کرد. شخصیت هایی نظیر محّمدبن جعفر 

طیار، 
دعبل خزاعی،  کاظم،  موسی  محّمدبن 
صفاری  لیث  یعقوب  انصاری،  جابربن عبداهلل 
اسماعیل  شیخ  صفاریان،  سلسلۀ  مؤسس 
علی  خواجه  کبری،  نجم الدین  حضور  قصری، 
چون  سرشناسی  خاندان های  سیاهپوش، 
صفویه،  عهد  گرجی  حکمرانان  بهایی،  شیخ 
بابا  جوزی،  بلخی  رمضان  ابوالقاسم بن  شیخ 
قاضی القضات  معزی  معزالدین  ولی،  رکن الدین 
عهد افشاریه، خاندان زندیه، و... هر کدام از این 
افراد دفتری از راز و رمز تاریخ را در دل خود 

پنهان دارد.
نگاهی گذرا بر حوادث و آثار مکتوب دیار دزفول 
از  متعدد  مکتب خانه های  و  مدارس  وجود 
علوم  رونق  از  نشان  دزفول  شهر  در  دیرباز 
نقلی وگواه بر رشد معارف دینی دارد. از جمله 
اتاق  و  انصاری  شیوخ  اتاق  آن ها  سرآمدترین 
آقامیر است و حوزه های علمیه ای چند اهتمام 
به فراگیری علوم اسالمی و فقه را در کارنامه 
درخشان خود دارند. در این حوزه ها توجه وافر 
و  شخصیت ها  است.  شده  شریعت  دروس  به 
المجتهدین  و  خاتم الفقها  نظیر  عالم  فرزانگان 
شمار  به  آن  بارز  مثال  انصاری  مرتضی  شیخ 
می آید؛ اما در مقابل با رشد فزاینده علوم نقلی، 
خبر و نشانه ای از علوم عقلی مشاهده نمی شود 
و اثر قابل ارائه ای یافت نمی گردد. بعد از افول 
داللتی  هیچ  دیار  این  در  شاپور  گندی  مرکز 

یا  و  مدرسه  به صورت  علمی  مجامع  فروغ  بر 
تا  نمی شود  یافت  شاگردی  و  استاد  آموزش 
این  در  بشری  استعدادهای  رشد  زینت بخش 

نقطه را ادعا کند.
با توجه به  تذکره نویسی، جغرافیا، علم هندسه 
در  مکانیک  علم  سنتی،  معماری  صنعت  رشد 
چرخش سنگ آسیاب های آبی و قدرت انتقال 
آب با علم هیدرولیک هیچ جایی به ثبت نرسیده 
است. اگرچه آثار آن ها به وفور هویدا است؛ اما از 
مکتوبات هیچ خبری نیست. آموزه ها بر اساس 
دیده بصری است و در کار عملی از فرد به فرد 
از  دلیل  همین  به  است.  پذیرفته  دیگر صورت 
در  خبری  آن ها  نبوغ  از  پیش  تر  نسل  دوسه 

دست نیست.
وجود بنایی عظیم خشت و آجری در روستای 
حسین آباد از بخش سنجر با عنوان تاج العارفین 
زمان  و  بزرگ عصر  عارف  بنا مدفن  این  است. 
خود که جز القاب برجای مانده، نام و هویت وی 
نامشخص و در هاله ای از ابهام است. مدفن شاعر 
دهه های  همین  تا  دعبل خزاعی  عرب  بزرگ 
ادبی  محافل  توجه  مورد  و  آشنا  چندان  اخیر 
انقالب  از  پیش  دقیقاً  نبود.  فرهنگی  مجامع  و 
اسالمی )دهۀ پنجاه( و در سفر تحقیقاتی زنده 
و  شد  شناسایی  مکان  این  اقتداری  احمد  یاد 

رسانه ها به آن توجه کردند.
حوزه های  نامگذاری  در  موجود  اغالط 

جغرافیایی خوزستان 
حوزه های  دقیق  نگارش  به  نداشتن  توجه 
در  خوزستان  مختلف  مناطق  استحفاظی 
و  اشخاص  به  منسوب  ابنیه های  و  آثار  ثبت 
چهره  سیاحان  توسط  تاریخی  جریان های 
فرو  ابهام  از  هاله ای  در  را  فرزانگان  از  بسیاری 
برده است. از جمله علی بن مهزیار اهوازی حال 
محّمدبن  است،  )مهرویان(  هندیجانی  آنکه 
زیدبن عبداهلل بن حسن بن زیدبن امام حسن)ع( 
بازماندگان  از  و  ابوالسرایا  قیام  بازمانده  آخرین 
در  اهواز!  در  طبرستان  علویان  سرسلسلۀ 
صورتی که در سی وپنج کیلومتری شرق دزفول 
بزرگ  مرکز  است.  شده  واقع  گتوند  شهر  در 
علوم پزشکی گندی شاپور از سیصد سال قبل 
سال  چهارصد  تا  ساسانیان  عصر  در  اسالم  از 
مرکز  بزرگ ترین  به عنواِن  اسالم  از حیات  پس 
حوزۀ  در  طب  خاص  مختلف  علوم  دانشگاهی 
اهواز معرفی شده است! حال آنکه نُه کیلومتری 

جنوب غربی شهر باستانی دزفول است. 
- درج نکردن صحیح اسامی و اماکن در دزفول 
آیت اهلل  حضرت  چون  فرزانه  شخصیتی  چرا 
و  خاتم الفقها  انصاری  مرتضی  شیخ  حاج 
تک تک  و  اجداد  مادر،  پدر،  که  المجتهدین 
سکونت  دزفول  در  محترمشان  خانواده  اعضای 
چرا  است؟!  شده  مشهور  شوشتری  به  دارند 
حیدر  مال  فاضل  عالم  وی  همشهری  و  شاگرد 

را تُستری )شوشتری( لقب داده اند و حاج شیخ 
اسداهلل کاظمی عالم بی بدیل صاحب مقابیس را 
شوشتری معرفی می کنند. حال آنکه همگی و 
بسیار علمای این دیار که در دزفول نیز مدفون 
اصلی  علت  مشهورند؟!  شوشتری  به  هستند 
در  دزفول  شناخت  عدم  جز  نیست  چیزی  آن 
نزد  دیار  این  ماندن  ناشناخته  علمی،  مجامع 
خواص، حوزه های علمیه، حکام زمانه، بازارهای 
و  قدیمی  بودن شهر  از طرفی شهره  و  تجاری 
تا  از عهد ساسانیان  چند هزارساله شوشتر که 
به کرار مرکز حکومت جنوب غربی  قاجار  دوره 
ایران بوده است که اضافه بر خوزستان مناطقی 
از استان ها همجوار را نیز در برمی گرفته است. 
با شوشتر قصبه ای به شمار  دزفول در مقایسه 
در  دیار  این  فرزانگان  دلیل  همین  به  می آمد؛ 
هستید؟  کجایی  که  سؤال کننده  با  مواجه 
از  پیش  تا  نیز  و  تُستری)شوشتری(  می گفتند 

انقالب خود را اهوازی می خواندند. 
پناه  دزفول  به  که  شخصیت هایی  ثبت  در 
نامی  می کردند،  اختیار  سکونت  یا  و  آورده 
منابع!  معدود  مگر  نمی شد  درج  دزفول  از 
شخصیِت  مدفن  و  شهادت  محل  چنانکه 
را  جعفرطیار  محّمدبن  مانند  سرشناسی 
شوشتر نوشته اند. حال آنکه در پنج کیلومتری 
جنوب دزفول مدفون است؛ زیرا در آن زمان 
از نظر وسعت و شهرت عالم گیر  شهر دزفول 
نبوده است. از طرفی حضور عرفا، اندیشمندان 
حکومتی  و  علمی  سرشناس  شخصیت های  و 
معزالدین  عاملی،  بهاءالدین  شیخ  نوۀ  نظیر 
معزی قاضی القضات حکومت افشاریه، ولیعهد 
و مستوفی الممالک حکومت  محّمدصادق خان 
آخرین  زند  محّمدخان  زند،  زندیه حسن خان 
مدعی تاج و تخت سلسلۀ زندیه، داللت بر دور 
بودن این والیت از غوغاساالری و امرای دولتی 
بوده  سیاسی  تنش های  از  گزیدن  دوری  و 
نماینده  شوشتر  شهر  به  بودن  نزدیک  است. 
امکان  ایران  جنوب غربی  در  مرکزی  حکومت 
کسب اطالع از حوادث و رخدادهای جاری در 
می توانسته  را  وقت  دولت  قلمرو  نقاط  اقصی 
میسر سازد. از طرفی عبور کاروان های تجاری 
که خط سیری طوالنی از بنادر جنوبی به سمت 
شوشتر و از دارالمؤمنین شوشتر در اتصال به 
چهارراه  عماًل  دزفول  ساسانیان  باستانی  پل 
تجاری  کاروان های  مسیر  در  عبورومرور 
به سمت جنوب، غرب و شمال را مهیا می کرد 
لوای  در  به راحتی  می توانستند  اشخاص  و 
کاروان های تجاری که مدام در تردد و آمدوشد 
به العماره، نجف، کربال، کاظمین، بغداد باشند 
تا دورترین نقاط عالم آن روزگاران یعنی قاهر 
کنار  در  حجاز  در  مدینه  و  مکه  و  مصر  در 
مراسالت بازرگانی رفت وآمدها را برای خواهان 

سهل و آسان کند. 
اجتماعی،  سیاسی،  اوضاع  و  مطلوب  شرایط 
که  دزفول  جغرافیایی  و  فرهنگی  و  اقتصادی 
می توانسته  بود،  شوشتر  توابع  از  زمان  آن  در 
امرای  از  گرفتن  فاصله  در  را  زاکانی  عبیداهلل 
سخت  شرایط  از  گزیدن  دوری  و  حکومتی 
حاکم بر سرزمین فارس )بر اریکه قدرت تکیه 
زدن مظفریان( برای رفتن به بغداد ترغیب کند. 
این اوضاع نابسامان، تهیدستی، فقر و مقروض 
بودن او را واداشت در دورۀ پیری که فزون از 
موقعیتی  او  برای  بود،  بیشتر  شاید  و  هشتاد 
مشقات  و  سختی  بتواند  تا  کند  فراهم  را 
کوره راه های صعب العبور را پیموده به توقف در 
خانوادگی  طایفه  و  تیره  ایل،  جوار  در  دزفول 
خود خفاجه که در اطراف دزفول بودند، بیتوته 

نماید. چنانکه در کمتر از صدمتری مزار فعلی 
و  نام  با  اعراب  آن  همجوار  منطقۀ  در  عبید، 
ثبت  ُمَقَدمیون«  »بِْنداِر  )مقدم(  مجدم  نشان 

شده و باقی مانده است 
بنی خفاجه قبل از اسالم

آبادی های  در  اسالم  از  قبل  بنی خفاجه 
ظاهراً  و  داشته اند  سکونت  مدینه  جنوب شرقی 
به علت نبردهایشان با قبیله حنیفه تا سرزمین 
یمامه، مرکز نجد، نیز پراکنده شدند. اصفهانی 
از نویسندگان سده سوم، مسکن اعراب خفاجه 
از  اّولی  که  َرنَْیه  و  بِیَشه  وادی  محدوده  در  را 
در  سراۀ  کوهَ های  از  دومی  و  یمن  کوه های 
است.  کرده  ضبط  می گرفته  سرچشمه  تهامه 
را  خفاجه ها  پراکندگی  درواقع  گزارش  این 
یمن  همسایگی  تا  جنوبی تر  درمحدوده های 

نشان می دهد.
کوچ جمعی خفاجه به عراق

نخست  نیمۀ  در  قرامطه  فتنه های  بروز  ظاهراً 
جمعی  کوچ  موجب  یمامه،  در  چهارم  سده 
عراق شد.  به  آن ها  ورود  و  به شمال  خفاجه ها 
اینان در اواخر این سده در سایه کفایت رؤسای 
خود، ثَمال و فرزندانش، در کوفه و حوالی آن به 
قدرت دست یافتند. با این همه قدرت خفاجه 
در سال ۳۹۱ با حمله حاکم ُعَقیلِی موصل )از 
افول  موقتاً  کوفه  به  بنی خفاجه(،  عموزادگان 
را ترک کردند و روانه  ناچار شهر  اینان  و  کرد 

مناطق شام شدند.
خفاجیه در منابع تاریخی

طبق آنچه در منابع تاریخی آمده است. خفاجیه 
قبیلۀ  آبادی های  از  کوچکی  قریه  اصل  در 
به  است؛  بوده  بنی خفاجه در جنوب خوزستان 
همین سبب نام قریه را خفاجیه می گفتند که 
در طول تاریخ پس از گذشتن از فرازونشیب ها 

دیگر عماًل خفاجه ای وجود ندارد.
سّید محّمدعلی امام تستری) شوشتری( دربارۀ 
تاریخ  کتاب  در  خفاجیه  جغرافیایی  وضعیت 
جغرافیایی خوزستان می نویسد: »بلوک خفاجیه 
تا  است و شهر خفاجیه  واقع  در شمال حویزه 
یکصد سال پیش قریه کوچکی بوده است که از 
بنای عشیره ای از بنی خفاجه که در قدیم در آن 
سکنی داشته اند و از این جهت آن را خفاجیه 
می نامیدند و پس از استقالل طایفه بنی طرف از 
زیر دست موالی حویزه، مرکز مشایخ طایفه قرار 
گرفتند  سکنی  آن  در  بسیاری  مردم  و  گرفت 
حکومتی  مرکز  اکنون  و  شد  شهری  کم کم  و 
والیت شد. دوایر مالیه و امنیه، صحیه، معارف، 
است.  دایر شده  درآن  تلفن  و  تلگراف  و  پست 
هفتادوپنچ  در  میسان  دشت  شهرستان  مرکز 
رود  که  دارد  قرار  اهواز  شمال غربی  کیلومتری 

کرخه از آن می گذرد.«
تاریخی  جغرافیای  در  نیز  میریان  عباس 
می نویسد:  خفاجیه  درباره  خوزستان،  سرزمین 
و  دارد  قرار  حویزه  شمال  در  خفاجیه  »شهر 
از  بود  کوچکی  قریه  پیش  سال  یکصدوپنجاه 
آبادی های قبیله بنی خفاجه که این قبیله در آنجا 
اسکان یافته بودند، از این جهت آن را خفاجیه 
نامیده اند.«  فرهنگ جغرافیای ایران جلد ششم 
متفق القول  خفاجیه  دربارۀ  دهخدا  لغت نامه  و 
مرکز  خفاجیه  کوچک  شهر  می گویند:  بوده 
است.  میسان(  میسان)سهل  دشت  شهرستان 
این شهر در هفتادوپنج کیلومتری شمال غربی 
مختصات  و  واقع  کرخه  رودخانه  کنار  و  اهواز 
چهل وهشت  طول  است:  چنین  آن  جغرافیایی 
و  درجه  سی ویک  عرض  دقیقه،  ده  و  درجه 

سی وسه دقیقه و هشت درجه و ده دقیقه.
ادامه در صفحه بعد

معّرفی کتاب دو رکعت عشق بر مزار عبید زاکانی
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زاکانی 

طبیعی  حیات  ابتدای  همان  از  عرب 
مناسبات  به  پایبند  خود  اجتماعی  و 
رایج  سنن  و  آداب  مطیع  و  قبیله ای 
است؛  خویش  تبار  و  ایل  بر  حاکم  و 
آن  بر  تالش  همیشه  عرب  درواقع 
خود  قبیله ای  جامعه  پناه  در  داشته 
اسباب آسایش، حق و حقوق و امنیت 
این  نماید.  تضمین  و  فراهم  را  خود 
مثبت  ویژگی های  همۀ  با  وضعیت 
آفتاب  طلوع  عصر  در  خود  منفی  و 
با مدیریت پیامبر)ص(  عالم گیر اسالم 
برگ  و  مثبت  ویژگی  یک  به عنواِن 
و  جانبۀ  همه  حمایت  در  برنده ای 
پیامبر)ص(  از  قبیله  افراد  یکپارچه 
نهضت اسالمی و به اجرا بردن موازین 
امتیازی  عماًل  اسالم؛  مقّدس  شریعت 
ویژه در شتاب دادن به توسعه و تحقق 

جامعه اسالمی بوده است.
عرب در هرحال اتصال خود به طایفه 
و  گرفتن  پناه  در  مغتنم  فرصتی  را 
و  محفوظ  خود  برای  قوای  تجدید 
حِس  از  قطع نظر  می دانند.  میمون 
وجه  در  حرکت  این  نژادپرستی، 
درراه ماندگان،  ضعیفان،  از  حمایت 
از  قبیله  اعضای  پذیرفتگان  آسیب 
احتمالی  آسیب های  یا  خطر  هرگونه 
محیط های  هنجارشکنان  ناحیه  از 
نیکو  و  خردمندانه  بسیار  اجتماعی 

است.
و  سن  کهولت  دوران  در  عبید  آیا 
خروج از فارس به عزم رفتن به بغداد 
از  خود  عبور  مسیر  در  می توانسته 
دیار  در  ادامه  در  و  شوشتر  به  شیراز 
دزفول و در جوار محلّه ای منسوب به 
اعراب مجدم با نام »بِْنداِر ُمَقَدمیون« به 
جهت نزدیک و حضور اعراب در غرب 
و  جنوب  در  و  ساسانیان  باستانی  پل 
باشد  کرده  توقف  دزفول  جنوب غربی 
و بسا با نزدیک و آشنا ساختن خود از 
بهره مند  خفاجیه  طوایف  حمایت های 

شده باشد؟
فقر،  دوره  در  عبید  مسلم  قدر 
استیصال  و  بودن  مقروض  تنگدستی، 
خود،  زندگانی  معیشت  بد  وضع  از 
سکونت  می توانسته  را  گزینه  بهترین 
در حوزۀ جغرافیایی در نظر گرفته باشد 
ایران  قلمرو  مناطق  نسبت به سایر  که 
)عصر ایلخان( در آرامش و از آسایش 

معیشت مناسبی برخوردار بوده باشد. 
و  با وجود تالطم  اینکه عبید  احتمال 
جهت  به  عراق  دیار  در  حاکم  ناامنی 
حضور مغوالن، نابودی خلفای عباسی، 
و  سرزمین  آن  در  کامل  ثبات  عدم 
عراقی  فرزانگان  و  علما  پراکنده شدن 
به سایر مناطق نظیر حضور عالم عارف 
به شهر  ارجمند رجب برسی  و فاضل 
اّول  شهید  رسیدن  قتل  به  دزفول، 
محّمد مکی در بغداد و... راه بغداد در 

پیش گرفته باشد.
نیمۀ  در  قرامطه  فتنه های  بروز  ظاهراً 
نخست سده چهارم در یمامه، موجب 
کوچ جمعی خفاجه ها به شمال و ورود 
آن ها به عراق شد. اینان در اواخر این 
خود،  رؤسای  کفایت  سایه  در  سده 
حوالی  و  کوفه  در  فرزندانش،  و  ثَمال 
آن به قدرت دست یافتند. با این همه 
حمله  با   ۳۹۱ سال  در  خفاجه  قدرت 
عموزادگان  )از  موصل  ُعَقیلِی  حاکم 
بنی خفاجه(، به کوفه موقتاً افول کرد و 
اینان ناچار شهر را ترک کردند و روانه 

مناطق شام شدند.
ایران در قرن هشتم 

با  مصادف  که  هجری  هشتم  قرن  در 
زوال حکومت ایلخانی بود، ایران یکی 
را  تاریخی خود  بی ثبات  از دوران های 
دوران،  این  در  می   گذاشت.  سر  پشت 
همواره حس ناامنی وجود داشت. همه 
چیز کوتاه مدت بود و جنگ های مداوم 
رخ می داد. جکومت ها عوض می شد و 
در یک کالم میزان ناپایداری ها به اوج 
خشونت  و  ناامنی  بود.  رسیده  خود 
دون پایه،  افراد  یافتن  برتری  گسترده، 
پریشانی احوال مردم، شکایت از اوضاع 
در  همه  از  بیشتر  میگساری  و  زمانه 
دیوان شعرای این دوران بازتاب یافته 
قرن  در  شعرا،  دیوان  مطابق  است. 
روانی  و  روحی  لحاظ  به  مردم  هشتم 
در اضطراب و نگرانی به  سر می بردند. 
به گفتۀ آن ها، مردم در این زمانه شاد 
به زعم  بود.  همدمشان  غم  و  نبوده 
پیشه  انزوا  این شرایط مردم  آن ها در 
آینده  در  گشایشی  امید  به  و  کرده 
هستند؛ همچنین بسامد واژگان منفی 

و خشونت بار در دیوان آن ها باالست.
زمان  در  شیراز  شهر  وضعیت 

مبارزالدین محّمد مظفری
مانند  مظفري  محّمد  مبارزالدین  امیر 
و  احترام  مورد  شرف الدین  پدرش، 
ایلخاني  ابوسعید  و  اولجایتو  توجه 
عجم  عراق  راهداري  ابوسعید  و  بود 
را به او داد. پس از مرگ ابوسعید در 
امیر مبارزالدین  سال ۷۳۶ق استقالل 
سال  در  او  شد.  آغاز  یزد  در  محّمد 
۷۴۱ق کرمان را تصرف کرد. در همین 
دوران، شیخ ابواسحاق اینجو به مناطق 
تحت حاکمیت امیر مبارزالدین مظفر 
طي  ۷۵۱ق  سال  در  و  کرد  حمله 
حدود  داشت،  یزد  به  که  لشکرکشي 
کرد؛  محاصره  را  منطقه  آن  چهارماه 
سبب  به  رسید  فرا  زمستان  چون  اما 
تصرف  را  شهر  آن  نتوانست  قحطي 
سعي  دائماً  اینجو  ابواسحاق  کند. 

می کرد به هر وسیله ای که شده، یزد و 
کرمان را تصرف کند و در این راه اغلب 
می شد.  متوسل  نیز  تزویر  و  حیله  به 
این  تا  که  محّمد  مبارزالدین  امیر 
حمله های  برابر  در  دفاع  ضمن  زمان 
اساس  به تحکیم  ابواسحاق  امیر شیخ 
دولت خود می پرداخت، درصدد برآمد 
خود  متصرفات  ضمیمه  را  فارس  تا 
موفق  ۷۵۴ق  سال  در  ازاین رو  کند؛ 
شیراز  محاصره  ماه  شش  از  پس  شد 
اینجو  ابواسحاق  شیخ  سلطه  از  را  آن 
در  محّمد  مبارزالدین  آورد.  بیرون 
و  آذربایجان  کرمان،  اصفهان،  تصرف 
لرستان لشکرکشی کرد و به جز کرمان 
که به طول انجامید، تمام مناطق را به 
فرمان خود درآورد. ظاهراً در آن دوران 

خوزستان در آرامش به  سر می برد.
در  آل مظفر  دولت  شکل گیری 

فارس و اصفهان
در  اینجو  مسعود  جالل الدین  امیر 
برادرش  وی  می کرد؛  حکومت  فارس 
شاه شیخ ابواسحاق را به سال ۷۴۸ق 
برای تصرف یزد و کرمان به آن سوی 
وی  از  یزد  در  مبارزالدین  فرستاد. 
رفت؛  کرمان  به  او  و  کرد  استقبال 
در  را  یزد  تا  کوشید  مراجعت  در  اما 
نیافت  توفیق  که  درآورد  خود  تصرف 
و کار بدون نبرد خاتمه یافت. آل مظفر 
یزد را در تصرف خود نگاه داشتند. در 
از  نیز حمالتی  سال ۷۵۱ق و ۷۵۲ق 
ابواسحاق به یزد و کرمان  سوی شیخ 
صورت گرفت که کاری از پیش نبرد. 
یافت،  نیرومند  را  مبارزالدین که خود 
در سال ۷۵۳ق به سوی شیراز حرکت 
خود  محاصرۀ  به  را  شهر  این  و  کرد 
مّدت ها  از  پس  توانست  وی  درآورد. 
۷۵۴ق  سال  در  را  شیراز  محاصره 

تصرف کند.
وفاداری مردم فارس در طرفداری 

از شیخ ابواسحاق 
پس گیری  باز  از  که  ابواسحاق  شیخ 
اصفهان  به  بود،  شده  ناامید  فارس 
رفت. به دنباِل آن مبارزالدین فارس را 
در اختیار خواهرزادۀ خود شاه سلطان 
گذاشت و راهی اصفهان شد. فرزندش 
شاه شجاع هم که حاکم کرمان بود، با 
در  اما  گردید؛  شهر  این  عازم  سپاهی 
ابواسحاق  همین زمان، هواداران شیخ 
موفق شدند تا لشکری فراهم آورند و 
آزاد  سلطان  شاه  تصرف  از  را  شیراز 
تا  نپایید  دیری  وضعیت  این  سازند. 
آنکه شاه شجاع به سوی شیراز تاخت 
و با قلع وقمع بواسحاقیان شیراز را در 
اختیار گرفت. این بار شاه شجاع موفق 
شد تا تمامی خزائن و دارایی های شیخ 
ابواسحاق را تصرف کند که در قلعه ای 

مستحکم نهاده بود.
آنکه  از  پس  مبارزالدین  سوی،  آن  از 
گرفت،  در محاصره  را  اصفهان  مّدتی، 
شیخ  و  بازگشت  شیراز  به  ناکام 
رفت؛  شوشتر  سوی  به  نیز  ابواسحاق 
اتابک  با  لرستان  در  ابواسحاق  درواقع 
اتابکان  از  شاه  سلیمان  پسر  نورالورد 
وی  که  نیرویی  با  و  شد  متحد  آنجا 

گندمان  در  بود،  نهاده  اختیارش  در 
رفت.  مظفریان  با  مقابله  به  اصفهان 
در  به زودی  شجاع  شاه  و  مبارزالدین 
ابواسحاق  ولی  شدند؛  مستقر  او  برابر 
جنگ نکرده هراسان شد و به شوشتر 
رفت. در این زمان، اصفهان در اختیار 
در  بود.  میرمیران  جالل الدین  امیر 
سال ۷۵۶ق بار دیگر آل مظفر اصفهان 
رامحاصره کردند؛ اما با گرفتن مبلغی 
سیم و زر به رسم نعل بها آن را ترک 
سال  در  بازگشتند.  فارس  به  کرده 
۷۵۷ق بار دیگر مظفریان شهر اصفهان 
به  را  آن  بار  این  کردند.  محاصره  را 
به  مبارزالدین  درآوردند.  خود  اشغال 
سفیر  نورالورد،  اتابک  از  انتقام  قصد 
رسالت  به  که  را  قطب الدین  قاضی  او 
نزد وی فرستاده بود، بازداشت و خود 
تسخیر  عزم  ۷۵۷ق  محرم  اواخر  در 
مقاومت  نتوانست  اتابک  کرد.  لرستان 
قلعه ای  در  شوشتر  حوالی  در  و  کند 
شیخ  بعد،  سال  یک  شد.  متحصن 
ابواسحاق کشته شد؛ وی شکست خود 
اعتماد  دلیل  به  هرچیز،  از  بیشتر  را 
می دانست  منجمان  اقوال  بر  بیجایش 
ضایع  »چه  می گفت:  عمر  پایان  در  و 
که  باشد  روزگاری  بی حاصل  و  عمری 
شود.«  صرف  نجوم  علم  تحصیل  در 
گستردۀ  تالش های  با  ترتیب  بدین 
آل مظفر  دولت  محّمد  مبارزالدین 

شکل گرفت.
زمانی که  آوارگی،  مّدتی  از  پس  عبید 
یافت،  استقرار  شجاع  شاه  سلطنت 
درست مانند آنچه درباره حافظ دیده 
می شود، به دربار شاه شجاع روی آورد 

و به ستایش او پرداخت. 
شاه شجاع در سال۷۸۵ق برای انتظام 
امور سلطانیه بدان سامان سپاه کشید. 
پشنگ،  شمس الدین  اتابک  از  نامه ای 
فرماندار ایذج مبنی بر دست اندازی های 
شاه منصور از شوشتر به ایذج دریافت 
که  فرستاد  پاسخ  شجاع  شاه  داشت. 
سلطانیه،  امور  دادن  فیصله  از  پس 
خواهد  شوشتر  عازم  لرستان  راه  از 
شد. در آن حین، درد کهنۀ پای شاه 
شجاع که ناشی از آسیب در نبردهای 
را  بود و شاه  برآورده  بود، سر  پیشین 
شاه  می بردند.  روان(  )تخت  ِمَحّفه  در 
فزاینده ای  فشارهای  سبب  به  شجاع 

که بر اتابک شمس الدین وارد می شد، 
برای رعایت کوتاهی راه، سپاه خویش 
به سمت  زاگرس  کوه های  میان  از  را 
خوزستان رهبری کرد و در میان راه، 
خرم آباد  حاکم  عزالدین،  ملک  اتابک 
سالطین  به  تعلق  ابراز  به سبب  را 
ایلکانی، گوشمال داد و دختر او را به 
گرفت.  ازدواج(  قالب  در  )گروگان  نوا 
از بدحادثه در آن زمستان برف بسیار 
راه های کوهستانی، آسیب  در  و  بارید 
شدید به سپاه و شخص شاه رنجور و 
بیمار وارد شد و سالمت وی را مختل 
به  رسیدن  از  پس  چندان که  ساخت. 
داشت؛  خاطر  در  که  غرضی  شوشتر، 
آن  از  منصور  شاه  برداشتن  یعنی 
شهر حاصل نشد و تنها دیداری میان 
پادشاه و برادرزاده رخ داد. شاه شجاع 
از شوشتر، سپاه را به سوی شیراز راند 
و در ادامۀ مسیر، سالمت جسمانی وی 
موحش  اخبار  وصول  و  شد  بحرانی تر 
تهاجمات تیمور به خراسان و مازندران 
بیمار  روان شاه  بر  نیز ضرباتی سخت 
از وصول  وارد ساخت، چندان که پس 
بیست ودوم  به شیراز، در روز یکشنبه 
سالگی   ۵۳ در  ۸۸۶ق  سال  شعبان 
و  خورشیدی(  تاریخ  به  سالگی   ۵۱(
نمی داشت،  باور  که کسی  مقطعی  در 

وفات یافت.
عصر  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع 

عبید زاکانی 
یا  تاریخی  واقعه  یک  بررسی  در 
شخصیت  یک  وجودی  ابعاد  شناخت 
احوال  و  اوضاع  تحلیل  تأثیرگذار، 
سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن دوران 
از اهمیت واالیی برخوردار است. قرن 
دوران  وحشتناکترین  هشتم  و  هفتم 
و  عام ها  قتل  نظر  از  ایران  تاریخ 
کشتارها و ویرانی پیاپی است. ایرانیان 
تمام  اندازۀ  به  حادثه  پر  دورۀ  این  در 
کشتار،  خود  آیندۀ  و  گذشته  تاریخ 
اذیت  مورد  و  شدند  غارت  و  شکنجه 
این  قرار گرفتند. هنر عبید در  آزار  و 
است که چهرۀ تمام عیار اجتماع عصر 
عصر  است.  کرده  نقاشی  را  خویش 
و  تباهی  و  فساد  اختناق،  عصر  عبید 
دوره  آن  در  است.  ناامیدی  و  ویرانی 
»هرج ومرج سیاسی و عدم ثبات قدرت 
مرکزی وضع اخالقی مردم را که خود 

نتیجه تسلط قوم وحشی و بی فرهنگ 
قدری  به  است.  کشیده  انحطاط  به 
مفاسد اخالقی شیوع و رواج پیدا کرده 
محلی  امیران  و  مغول  شاهان  که  بود 
و  می پرداختند  فجور  و  فسق  به  علناً 
و  می کردند  تحسین  را  آنان  اطرافیان 
می ستودند.« در برابر این اوضاع عبید 
صورت  به  را  خود  انتقادات  و  گله ها 
کرده  اظهار  طنز  و  طعن  و  مطایبه 
است؛ ازاین رو »عبید همه چیز و همه 
کس را دست انداخته است. ظرایف او 
لبان  بر  که  تبسمی  است.  بیدارکننده 
او نشسته است بیشتر به یک نیشخند 
شبیه است و گاهی زهرخند. در بیشتر 
این نکته های شیرین، تلخی رنج و غم 
مزمزه  را  آن ها  چون  که  است  نهفته 

کنیم، درخواهیم یافت.« 
احوال عبید زاکانی 

باورهای  و  اندیشه ها  آیینۀ  ادبی  آثار 
گواه  و  شاعران  و  نویسندگان  عمیق 
تجربه ها و ژرف اندیشی های ملّتهاست. 
خواجه نظام الدین )مجدالدین( عبیداهلل 
زاکانی قزوینی متخلص به »عبید« از 
شاعران و نویسندگان متفکر و منتقد 
هجری  هشتم  قرن  در  ایران  بزرگ 
زاکانی  به  وی  شهرت  علت  است. 
زاکانیان است و  به خاندان  او  انتساب 
خفاجه  بنی  عرب  از  تیرهای  زاکانیان 
و  کرده  مهاجرت  ایران  به  که  بودند. 
در قزوین ساکن شده بودند. عبید در 
آغاز کار جزو وزراء و صدور بوده است، 
چون »صاحب معّظم« عنوانی است که 
در تاریخ اسالم و ایران به اهل صدارت 
این نشان می دهد  و وزیران داده اند و 
که در این زمان عبید شهرت به سزایی 
آغاز  در  او  زندگی  وضع  است.  داشته 
به خاندان  انتسابش  به سبب  حیاتش 
ولی  یوده،  خوب  متمکن  و  اصیل 
روزگار  دگرگونی های  سبب  به  بعدها 
شاعری  به  اشتغالش  علت  به  شاید  و 
و نویسندگی آن هم از نوع متعهدانه و 
مخلصانه به عسرت و تنگدستی افتاده 
و کارش چنان سخت شده بود که به 
غم  از  را  او  تا  بوده  جوانمردی  دنبال 

قرض نجات بدهد. 
ادامه در صفحه بعد

معّرفی کتاب دو رکعت عشق بر مزار عبید زاکانی
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قرن  در  شوشتر  مرکزیت  با  خوزستان   -
هشتم 

مهم ترین  به  عنواِن  مغوالن  هجوم 
و  ارکان  تمامی  ایران،  تاریخ  حادثه های 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  بنیان های 
فرهنگی آن روزگاران ایران را تحت تأثیر 
دگرگونی  حادثه،  این  داد.  قرار  خویش 
بسیاری را در مسیر تاریخ سبب گردید و 
در هر زمینه از تاریخ نقش مؤثر ایفا نمود. 
پس از فروپاشی آل بویه، خوزستان همانند 
نفوذ  حوزۀ  از  جزئی  ایران  مناطق  سایر 
خالفت عباسی بود و تا حملۀ مغول وضع 

بر همین شکل باقی ماند. 
با سقوط بغداد به دست هالکوخان مغول 
۶۵۶ق  سال  در  عباسی  خالفت  پایان  و 
مغوالن  حاکمیت  تحت  نیز  خوزستان 

درآمد. 
هالکو  نوادگان  و  بازماندگان  آن  از  پس 
از  بر بخش هایی  به طور متناوب  ایلخانان 

خوزستان تسلط یافتند. 
سال  به  لنگ  تیمور  حملۀ  تا  وضع  این 

۷۹۵ق ادامه داشت. 
بر خوزستان  تیمور  جانشینان  آن پس  از 

حکم فرمایی کردند.
وضعیت  محلی  منابع  و  کتب  اکثر  در 
قرن  در  خوزستان  اجتماعی  سیاسی 
نسبی  ثبات  و  آرامش  نوع  یک  از  هشتم 
نحوۀ  مخصوصاً  است؛  بوده  برخوردار 
و  اعتقاد  با  مغول  حکمرانان  برخورد 
همه  از  مهم تر  و  ایرانی  جامعه  باورهای 
گرایش به مذهب تشیع باعث شد تا مردم 
اعتقادات خود مشغول  به  با خیال آسوده 
اقتصاد  مناسب  وضعیت  همچنین  باشند؛ 
سبب ساز  منطقه  بر  حاکم  اجتماعی 
اندیشمندان  عرفا،  شعرا،  از  بسیاری  ورود 
مال  شیعی  عالم  عارف  نظیر  عصر  آن 
بابا  سیاهپوش،  علی  سّید  برسی،  رجب 

رکن الدین ولی به دیار دزفول شود. 
سّید  مالقات  به  گورکانی  تیمور  شتافتن 
حاکم  آرامش  از  نشان  سیاهپوش  علی 
و آشوب های  غوغا  از  دور  به  دیار  این  در 
دوران  آن  ایران  قلمرو  پهنه  بر  گسترده 

دارد. 
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  حضور 
چرخۀ حکومت زمینۀ رشد و طلوع شیعه 

را میسر و امکان پذیر می سازد. 
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که ما 
در  را  مشعشعیان  عنوان  با  جریانی  شاهد 

بعدها  که  آشوب های  و  عرب  قبایل  میان 
از این انحراف منطقه ای را در برمی گیرد، 

شاهد هستیم. 
به  می توانند  خصوص  این  در  خوانندگان 
منابع اشاره شده در پاورقی مراجعه کنند.

به  فرزانه،  شخصیتی  دورانی  چنین  در 
جامعه  قبح  زاکانی  عبیداهلل  نامی  خوش 
جهت  این  از  و  می کند  برمال  را  خود 
کوشیده خنده و مسخرگی و گفتار و رفتار 

عصر خود را بازگو کند. 
خودش  خاص  نویسندگی  سبک  با  عبید 
که ساده و شیرین و ممتنع است، توانسته 
خنده را بر لبان مردمی بنشاند که منتهای 

فقر و درماندگی بودند. 
بزرگان می گوید: »در مغرب زمین  از  یکی 
همچنین  و  گریاند  را  مردم  است  سخت 
را  است که مردم  در مشرق زمین سخت 
این است  از کارهای عبید  خنداند.« یکی 
که به جنگ تابوهای اجتماعی رفته است؛ 

یعنی تابوشکنی کرده است. 
متوجه  حافظ  و  عبید  طنز  بیشترین 
صوفیان است و این یک نوع تقدس شکنی 

است. 
و  غفلت  جامعه  به  تلنگری  عبید  کار 
خرافات  و  اوهام  در  غرق  و  خواب زده 
است که این کار او بسیار ارزشمند است؛ 
نویسندگان  و  شاعران  از  بسیاری  چراکه 
یا  همراهی  جامعه  ناهنجاری های  با 
تسلیم  سر  یا  و  کرده اند  سکوت  حداقل 
آن ها  با  زاکانی  عبید  ولی  آورده اند؛  فرود 
همراهی نمی کند بلکه قبح و زشتی آن ها 

را برمال می کند. 
و  معانی  خلق  در  نوآوری  و  ابتکار  شاید 

شیوه بیانی عبید است.
منابع 

 ،)۱۳۹۸( احمد،  افشاریان زاده،  ۱.ب 
و محلّه های دزفول، چاپ  بر کوی  گذری 

اّول، دزفول: انتشارات پیام. 
دیار   ،)۱۳۵۴( احمد،  اقتداری،   .۲
تاریخی  بناهای  و  آثار  شهریاران؛ 
تهران:  آّول،  چاپ  اّول،  جلد  خوزستان، 

انجمن آثار ملی. 
محّمدعلی،  سّید  شوشتری،  امام   .۳
خوزستان،  جغرافیائی  تاریخ   ،)۱۳۳۱(

تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر.
 ،)۱۳۸۲( محّمدعلی،  سّید  امام،   .۴
دزفول،  جغرافیایی  تاریخ  دربارۀ  مقاالتی 
چاپ اّول، دزفول: انتشارات دارالمؤمنین. 

۵. انصاری، مرتضی، )۱۴۱۰ق/ ۱۳۶۹ش(، 
چاپ  انصاری،  شیخ  شخصیت  و  زندگانی 

سوم، قم: ناشر حسینعلی نوبان.
۶. برنجی، سلیم، )۱۳۶۷(، قوم ازیادرفته، 

تهران: انتشارات دنیای کتاب.
آیه اهلل  خاندان  شرح  )بی تا(،  بی نام،   .۷

معزی، چاپ اّول، قم: چاپ حکمت. 
عبدالّرحمن بن احمد،  موالنا  جامی،   .۸
من  نفحات االنس   ،)۱۳۳۶(
و  مقّدمه  و  تصحیح  حضرات القدس ، 
تهران:  توحیدی پور،  مهدی  از  پیوست 

انتشارات کتاب فروشی محمودی.
۹. جزایری شوشتری، سّید عبداهلل بن سّید 
)۱۳۶۸ق/  نعمت اهلل،  سّید  نورالدین بن 
اهواز:  شوشتر،  تذکرۀ  ۱۳۲۸ش(، 

کتاب فروشی صافی. 
تاریخ   ،)۱۳۸۶( رسول،  جعفریان،   .۱۰
زوال  تا  مغوالن  یورش  از  اسالمی؛  ایران 
ترکمانان، جلد سوم، تهران: کانون اندیشه 
اندیشه  کانون  مؤسسۀ  به  وابسته  جوان 

جوان.
پایگاه  »شوادون«،  کاظم،  جلیل پور،   .۱۱
آبان   ۲۴ ]دسترسی  نیوز،  ملت  صبح 

 ]۱۳۹۹
 ،)۱۳۷۰( محّمدحسین،  حکمت فر،   .۱۲
دزفول:  اّول،  چاپ  دزفول،  از  عارفی 

انتشارات کتابخانه سّید موسی عالمشاه. 
 ،)۱۳۹۴( نصیرباغبان،  حسین  و  ـ   .۱۳
چاپ  شاپور،  جندی  خرابه های  بر  عارفی 

اّول دزفول: انتشارات دارالمؤمنین.
)بی تا(،  عبداهلل،  سّید  دزفولی،  داعی   .۱۴
اّول،  چاپ  تذکره االخیار،  و  ،مجمع االبرار 

دزفول: کتابخانه و قرائت خانه عالمشاه.
و  علما  تاریخ   ،)۱۳۸۲( علی،  راجی،   .۱۵
روحانیت دزفول، جلد اّول، چاپ اّول، قم: 

انتشارات زائر.
و  ایران   ،)۱۳۷۷( غالمعلی،  رجایی،   .۱۶

کریم خان زند، تهران: انتشارات ضریح.
)بی تا(،  همکاران،  و  عنایت اهلل  رضا،   .۱۷
چاپ  باستان،  ایران  در  آبیاری  فن  و  آب 

اّول، مشهد: استان قدس رضوی. 
 ،)۱۳۸۶( عبدالحسین،  زرین کوب،   .۱۸
یازدهم،  چاپ  اسالم،  از  بعد  ایران  تاریخ 

تهران: انتشارات امیرکبیر. 
تاریخ   ،)۱۳۴۶( حسینقلی،  ستوده،   .۱۹
تهران:  اول،  چاپ  اّول،  جلد  مظفر،  آل 

مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
محّمدکاظم،  سّید  شاه رکن الدینی،   .۲۰

ولی  رکن الدین  بابا  حال  شرح   ،)۲۵۳۷(
دزفول:  اّول،  چاپ  او،  بارگاه  و  گنبد  و 

چاپخانه حافظ. 
ایران در  ۲۱. شمیم، علی اصغر، )۱۳۸۹(، 
تهران:  دوم،  چاپ  قاجار،  سلطنت  دورۀ 

بهزاد.
مجالس   ،)۱۳۵۴( نوراهلل،  شوشتری،   .۲۲
المؤمنین، به کوشش سید احمد الموسوی 
کتاب فروشی  تهران:  کتابچی،  به  الشهیر 

اسالمیه. 
علوم  تاریخ   ،)۱۳۷۱( ذبیح اهلل،  صفا،   .۲۳
قرن  اواسط  تا  اسالمی  تمدن  در  عقلی 
تهران،  دانشگاه  تهران:  اّول،  چاپ  پنجم، 

مؤسسه انتشارات و چاپ. 
چاپ  دوم،  جلد  ایران،  ادبیات  تاریخ   .۲۴

پنجم، تهران: انتشارات فردوس، ۱۳۷۰.
عباسعلی  و  عبدالحسین  طالعی،   .۲۵
بر  مروری  معّزینامه؛   ،)۱۳۹۱( مردی، 
معّزی  خاندان  اندیشه های  و  زندگی 
دزفولی، چاپ اّول، تهران: مجلس شورای 

اسالمی، موزه و مرکز اسناد.
دزفولی،  ظهیراالسالم زاده   .۲۶
تاریخ  صدرالدین، )۱۳۰۸(، شکرستان در 

شش هزارساله خوزستان، بی جا. 
»تاریخ   ،)۱۳۹۷( هاجر،  غباری،   .۲۷
گردشگری  رونق  بر  تأثیرش  و  مامایی 
مجموعه  انجمن نامه؛  در  دزفول«  دیار  در 
دزفول، چاپ  فرهنگ  و  تاریخ  در  مقاالت 

اّول، دزفول: دارالمؤمنین.
از   ،)۱۳۹۷( امین،  قزلباشان،   .۲۸
تاریخ  سال  پانصد  بندبال؛  تا  بیرتویسی 

در  شوریلی  باراتا  تبار  گرجی  خاندان 
ایران، تهران: ناشر ارمغان.

ایران   ،)۱۳۶۷( آرتور،  ۲۹. کریستین سن، 
غالمرضا  ترجمه  ساسانیان،  زمان  در 
انتشارات  مؤسسه  تهران:  یاسمی،  رشید 

امیرکبیر.  
تاریخ   ،)۱۳۸۴( احمد،  کسروی،   .۳۰
تهران:  اّول،  چاپ  خوزستان،  ساله  پانصد 

دنیای کتاب. 
عبدالحمید،  هندیجانی،  کنعانی   .۳۱
با تمدنی دیرینه  )۱۳۸۱(، سرزمین کهن 

از ارجان تا قبان، شیراز: انتشارات نوید.
متن   ،)۱۳۹۶( حمداهلل،  مستوفی،   .۳۲
تصحیح  نزهه القلوب،  دانشنامۀ  کامل 
تهران:  اّول،  چاپ  محدث،  میرهاشم 

سفیراردهال.
۳۳. مقدم نیا، عبداالمیر، )۱۳۶۷(، سبزقبا؛ 
اّول،  چاپ  کاظم)ع(،  موسی  محّمدبن 

تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
شوش،  در  دعبل خزاعی   ،)۱۳۶۷(  .۳۴

چاپ اّول، دزفول: چاپخانه حافظ.
سّید  سّیدنا  زندگانی    ،)۱۳۷۱(  ،  .۳۵
قم:  اّول،  چاپ  جعفرطیار)ع(،  محّمدبن  

علمیه.
۳۶. ـ، )۱۳۹۲(، حسن خان زند ابوالجمع، 
چاپخانه  دزفول:  اّول،  چاپ  الویه،  رافع 

گلچین. 
تجارت  تاریخ  به  ، )۱۳۹۷(، »نگاهی   .۳۷
شخصیت های  با  آشنایی  و  دادوستد  و 
انجمن نامه؛  در  دزفول«،  دیار  در  تجاری 
فرهنگ  و  تاریخ  در  مقاالتی  مجموعه 

دزفول، دزفول: ناشر دارالمؤمنین.
 ،)۱۳۹۷( مهدی،  مکی نژاد،   .۳۸
»آجرستان؛ مقاله سنجش و اندازه گیری«، 

چاپ اّول، فرهنگستان هنر، ۱۳۹۷.
جغرافیا ی   ،)۱۳۵۲( عباس،  میریان،   .۳۹
خرمشهر:  خوزستا ن ،  سرزمین   تا ریخی  

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
 ،)۱۳۸۳( معین الدین،  نطنزی،   .۴۰
پروین  مصحح  معینی،  التواریخ  منتخب 

استخری، تهران: ناشر اساطیر. 
ادامه دارد...
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کوهنوردی، سفر به نقاط مختلف جهان 
مختص  دیگر  امروزه  طبیعت گردی  و 
همه  و  نیست  خاص  جنسیت  یک 
می توانند آن را انجام دهند. اما روزگاری 
مردان  از  اندکی  تعداد  فقط  که  بود 
قرن  در  داشتند.  را  توانایی هایی  چنین 
19 و 20 میالدی نیز زنانی بودند که در 

ماجراجویی هیچ کم از مردان نداشتد.
 ایزابال برد )1904 - 1831(

ایزابال همیشه در جنبش بود و تا جایی 
جهان  مختلف  نقاط  از  می توانست  که 
مبلغ  یک  جایگاه  در  او  کرد.   دیدن 
همین  و  نبود  بند  یکجا  هرگز  مذهبی 
ویکتوریا  دوره  در  تا  شد  سبب  امر 
زنان  ماجراجوترین  از  یکی  انگلستان، 

کشورش باشد.
تمام  به  سفر  دهه ها  از  پس  ایزابال 
قاره های جهان سرانجام در سال 1872 
اولین زن به انجمن سلطنتی  به عنوان 
کتاب  مولف  او  شد.  معرفی  جغرافیا 
راکی«  کوه های  در  بانو  یک  »زندگی 
تمام  ما  نیست  قرار  البته  هست.  نیز 
مقاصدی که برد به آن سفر کرد را برای 
شما فهرست کنیم، اما دانستن برخی از 

مناطق خالی از لطف نیست.
رود  هاوایی،  آتش فشانی  کوه های  از  او 
را  مدتی  و  کرد  دیدن  چین  یانگتسه 
زندگی  هوکایدو  آینوی  بومیان  با  نیز 
چشِم  یک  مرد  حتی  ایزابال  کرد. 
نیز  را  »جیم«  نام  به  راکی  کوه های 
کارهای  به  او دست  گرچه  کرد.«  »رام 

خطرناکی می زد، اما همواره منزلت زنان 
ویکتوریایی را حفظ نمود.

 آنی ادسون تایلور )1921 - 1838(
این  دیگر  زنان  به  نسبت  تایلور  خانم 
اما  می کرد،  ماجراجویی  کمتر  فهرست 
بزرگی  ماجراجوی  هم  باز  حال  این  با 
 63 تولد  روز  در  او  می شود.  محسوب 
سالگی )24 اکتبر سال 1901 میالدی(، 
خودش را داخل یک بشکه جای داد و بر 
روی آبشار نیاگارا )یا دقیق تر هورس شو: 
نعل اسب( شناور شد. تقریبا 90 دقیقه 
پیمودن  و  ماجراجویی  شروع  از  پس 
خانم  ساِز  دست  بشکه  متر،   46 حدود 
هیچ  بدون  او  و  شد  باز  هم  از  تایلور 
جای  البته  برد.  بدر  سالم  جان  آسیبی 
چند زخم و کبودی کوچک روی بدنش 

ماند.
انسانی  اولین  به  تایلور  خانم  روز  آن 
تبدیل شد که با یک بشکه آبشار نیاگارا 
از آن  او بالفاصله پس  باشد.  را پیموده 
ماجراجویی گفت: »امیدوارم هیچ کس 
دیگر این کار را تکرار نکند.« او شوهرش 
بود  داده  دست  از  داخلی  جنگ  در  را 
بتواند  ماجراجویی  آن  با  داشت  امید  و 
پس از سال ها تحمل سختی، به شهرت 
گرچه  برسد.  مطلوبی  مالی  امنیت  و 
نامش برای مدت کوتاهی بر سر زبان ها 
او در سن 83  نبود.  پایدار  اما  چرخید، 

سالگی، نابینا و بی پول از دنیا رفت.
 فانی بوالک ورکمن )1925 - 1859(

به خاطر شرکت  ابتدا  در  بوالک  گرچه 

مسابقات  مورد  در  نوشتن  و  کردن 
دوچرخه سواری در هند، الجزایر، ایتالیا، 
اسپانیا و غیره به شهرت رسید، اما بعدها 
نام او در زمینه کوهنوردی زنان بر جای 

ماند.
سوئیس  آلپ  کوه های  از  قله ای  هیچ 
گرفته تا هیمالیا نبود که بوالک در فکر 
رکورد  چندین  او  باشد.  نبوده  آن  فتح 
که  گذاشت  جای  به  خود  از  نیز  خوب 
)سال  سالگی   47 سن  در  آن  بهترین 
ورزش  دارد.  رخ  میالدی(   1906
امکانات  با  سال ها  آن  در  کوهنوردی 
انجام می شد و منحصرا توسط  کمتری 
مردان انجام می شد. اما بوالک به همراه 
قد  مردان  بین  توانست  دیگر  زن  یک 
برد،  ایزابال  از  پس  بوالک  کند.  علم 
دومین زنی بود که توانست وارد انجمن 
سلطنتی جغرافیا شود. او حتی در زمینه 
اعطای حق رای به زنان نیز نقش موثری 

داشت.
 نلی بالی )1922 - 1864(

در  فعالیتش  خاطر  به  او  شهرت  عمده 
زمینه روزنامه نگاری تحقیقی است: یک 
تحقیق که او در آن خود را به دیوانگی 
زد تا از این طریق بتواند یک آسایشگاه 
روانی را از داخل مورد مطالعه قرار دهد؛ 
شخصیت  الهام بخش  خاطر  همین  به 
سریال های  سری  در  پالسون  سارا 
شده  آمریکایی«  ترسناک  »داستان 

است.
سفر  حیث  از  بالی  نلی  آن،  بر  عالوه 

حرف های  نیز  جهان  مختلف  نقاط  به 
است  درست  دارد.  گفتن  برای  زیادی 
او  اما  بود،  زیاد  نِلی  تعداد سفرهای  که 
زمان زیادی را در مسافرت سر نمی کرد. 
دلیل دیگر شهرت نلی تقلید از فیلیوس 
شخصیت   ،)Phileas Fogg( فاگ 
روز  هشتاد  در  دنیا  دور  رمان  اصلی 
نوشته ژول ورن، است که در اواخر دوره 
ویکتوریا زندگی می کند. نلی در همین 
شبیه سازی توانست رکورد سفر به دور 
دنیا در کمتر از 80 روز را بشکند: 72 
روز و 6 ساعت و 11 دقیقه و 14 ثانیه.

از  و  تنهایی  به  عمدتا  را  سفرش  او   
نیز  نهایت  در  و  کرد  شروع  نیویورک 
انگلستان،  در  نلی  بازگشت.  همانجا  به 
فرانسه، مصر، سریالنکا، سنگاپور، ژاپن، 
توقف  فرانسیسکو  سان  و  کنگ  هنگ 
داشت. او بیشتر سفر را با قطار طی نبود 
و خبری از بالن نبود. گرچه رکورد نلی 
تنها چند ماه پابرجا بود و توسط جورج 
روز(   67( افسانه ای  تریِن  فرانسیس 

شکسته شد.
گرترود بل )1926 - 1868(

کوهنورد، باستان شناس، نویسنده، نقشه 
موسس  زبان شناس،  دیپلمات،  کش، 
برخی  این  بریتانیایی.  جاسوس  و  موزه 

از القاب گرترود بل هستند.
زیرا  عنوان دیگرش »مادر عراق« است 
پس از جنگ جهانی اول به بین النهرین 
بین  او  ساخت.  را  مدرن  عراق  و  رفت 
کشورها مرز تعیین کرد و نظام پادشاهی 

وفادار به بریتانیا را تاسیس کرد. حتی به 
دلیل اتفاقات سال های اخیر خاورمیانه، 
نام خانم بل دوباره مطرح شده است. بل 
به دلیل مصرف بیش از حد قرص خواب 
در سن 57 سالگی در بغداد از دنیا رفت.

 انی الندن ِدری )1947 - 1870(
کوپچوسکی«  کوهن  الندن دری  »انی 
همان مسیر »نلی بالی« را پیش گرفت 
ویکتوریایی  دوران  زن  یک  دیگر  بار  تا 
انگلستان موجب حیرت همگان شود. او 
تصمیم گرفت تا دور دنیا را به دوچرخه 
ابتدایی  مسیر  بپیماید.  دوچرخه«  »بله 
طریق  از  که  بود  بوستون  الندن دری 
سریالنکا،  اورشلیم،  مصر،  فرانسه، 
به  مجدد  دیگر  نقاِط  برخی  و  سنگاپور 

بوستون ختم می شد. 
البته سفر با قطار و قایق نیز در صورت 
لیتوانی  متولد  او  می گرفت.  صورت  نیز 
مستعار  نام  اسپانسرش  خاطر  به  و  بود 
»الندن دری« را انتخاب کرد. الندن دری 
آب  کننده  تولید  شرکت  نام  واقع  در 

معدنی بود.
هریت چالمرز ادمز )1937 - 1875(

به  ادمز  چالمرز  هریت  شهرت  گرچه 
زمان  در  او  اما  رفت،  بین  از  تدریج 
برجسته  چهره های  از  یکی  خودش 
و  عکاس  عنوان  به  مدت ها  هریِت  بود. 
جئوگرافیک«  »نشنال  مجله  خبرنگار 
فعالیت کرد و »انجمن زنان جغرافیدان« 

را بنیان نهاد.
همیشه نام و ماجراهای هریت در جراید 

التین،  آمریکای  از  او  می شد.  دیده 
و  ترکیه  فرانسه،  آند، سیبری،  کوه های 
بسیاری از نقاط جهان دیدن کرد و تنها 
خانم روزنامه نگار آمریکایی بود که اجازه 
دشت.  را  اول  جهانی  جنگ  در  حضور 
نشنال  مجله  خوانندگان  از  بسیاری 
شدند  متوجه  وقتی  بعدها  جئوگرافیک 
گزارش ها  و  عکس ها  از  بسیاری  که 
زده  شگفت  است،  خانم  یک  به  متعلق 
شدند. عکس نخست گزارش نیز متعلق 

به خانم ادمز است.
جونکو تابی )2016 - 1939(

جونکو تابِی تنها با 1.45 متر قد توانست 
در  کند.  علم  قد  کوهنوردی  دنیای  در 
سال 1975 و در سن 35 سالگی، او به 
قله  توانست  که  شد  تبدیل  زنی  اولین 
همچنین شش  او  کند.  فتح  را  اورست 
به  که  کلیمانجارو،  جمله  از  دیگر،  قله 
همراه اورست »قله های هفت گانه دنیا« 

نامیده می شوند را نیز فتح کرد.
 تابی در زمانی دست به چنین کارهای 
داشتند  تمایل  ژاپنی  دیگر  زنان  زد که 
در خانه بمانند. او عالوه بر ثبت چندین 
جنسیتی  هنجارهای  توانست  رکورد، 
به   2012 سال  در  تابی  بشکند.  نیز  را 
بیماری  رغم  به  اما  شد  مبتال  سرطان 
در  وی  می کرد.  کوهنوردی  همچنان 
 77 سن  در  و   2016 سال  در  نهایت 

سالگی از دنیا رفت.

ماجراجوترین زنان تاریخ
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»تی پارتی« زنان در عصر قاجار
چای در حالی امروز نوشیدنی اول ما ایرانی ها به شمار می رود که 

قدمت کشت و رواج نوشیدن آن از عصر قاجار فراتر نمی رود.
واردات چای تا عصر قاجار کمابیش از هند و چین توسط بازرگانان 
صورت می گرفت اما در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود که وی مجوز 
کشت آن را در داخل ایران صادر کرد و در کمتر از ده سال چای به 

نوشیدنی اول مردم تبدیل شد و جای قهوه را گرفت.
پس از فرمان شاه در سال 1263 هجری شمسی بازرگانی به نام 
حاج محمد حسین اصفهاني که سال ها در کار خرید و پخش چاي در 
ایران بود عزم کرد تا اولین مزرعه چای را در الهیجان دایر کند؛ تالشی 

که با مقاومت کشاورزان چای کار به شکست انجامید.
 با این حال چند سال پس از او در زمان مظفرالدین شاه تاجر و 

دیپلماتی با نام محمدمیرزا که بعدها به کاشف السلطنه شهرت یافت 
در سال 1276 شمسی کشت چای در ایران را آغاز کرد. او که از تجار 
تحصیل کرده مدرسه دارالفنون بود زمانی که کارمند کنسولگری ایران 
در هند بود بر روی چای و نحوه کشت آن تحقیق کرد و به فکر تولید 
آن در ایران افتاد. بر اساس برخی روایات وی در بازگشت از هند چند 
تخم چای را در عصای خود مخفی کرده به ایران آورد. در آن زمان 
ناصرالدین شاه که شنیده بود روس ها و انگلیسی ها موفق شده اند چای 
را در کشور خود کشت کنند از ایده محمدمیرزا استقبال کرد و پس از 
آنکه وی موفق به تولید چای شد لقب کاشف السلطنه به وی اعطا کرد. 
 با رونق تولید چای در ایران مصرف آن هم به سرعت رواج یافت 
و تا پایان عصر قاجار چای به نوشیدنی اول مردم ایران تبدیل شد تا 
آنجا که مردم در »میهمانی چای« برای نوشیدن چای دورهم جمع 
می شدند. این میهمانی ها که در میان اعیان و مردم عادی مشترک بود 

برای نوشیدن چای و البته کشیدن قلیان تدارک دیده می شد و گپ و 
گفت و شنیدن موسیقی و نقالی نیز در آن جریان داشت.

از آن زمان شماری عکس و نقاشی وجود دارد که وجود این رسم را 
تائید می کند؛ نقاشی رنگ و روغن از »اسماعیل جالیر« نقاش قاجاری 
معروف ترین آنها است که بانوان درباری را در یک میهمانی چای در 
فضای باز به تصویر می کشد. این نقاشی که به همین نام شهرت دارد 
در موزه ویکتوریا نگهداری می شود و زنان شاه و شاهزادگان را در 
ضیافتی که چای و قلیان در آن بیشتر به چشم می آید، نشان می دهد. 
 عکسی که در زیر مشاهده می کنید نیز یکی از همین میهمانی ها 
را نشان می دهد که »آلفرد هینکن« عکاس و شرق شناس آلمانی 
برداشته است. این عکس که عکاس آن را »تی پارتی« زنان عنوان کرده 
است چند زن محجبه را نشان می دهد که در فضای باز گرد هم آمده 

اند و مشغول نوشیدن چای هستند.

ایزابال برد  آنی ادسون تایلور فانی بوالک ورکمن  نلی بالی  جونکو تابی 
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عبدالحسین میرزا فرمانفرما، پسر دوم فیروز میرزا 
)پسر عباس میرزا نایب السطنه( پدر »فرامانفرمائیان« 
است. بی گمان وی یکی از چهره های مرموز تاریخ 
معاصر ایران است. که در صحنه سیاسی این دوران 

نقش و حضور محسوسی داشته است.
عبدالحسین میرزا فرمانفرما دارای شخصیت منحصر 
به فردی بود. او در مجموع ۸ بار ازدواج کرد و صاحب 
۳۶ فرزند شد که برخی فامیلی »فرمانفرمائیان« را 
برگزیدند و برخی دیگر به شهرت »فیروز« شناخته 
دستی  سیاست  عرصه  در  هم  برخی  و  می شوند 
داشته اند. از آن جمله مریم فیروز، بنیانگذار سازمان 
زنان حزب توده و همسر نورالدین کیانوری رهبر این 

حزب بود.
دولت  وزیر  نخست  مصدق،  محمد  او  خواهرزاده 
تاریخ  مشهورترین سیاستمداران  از  یکی  نیز  ملی 
ایران است. فرزندان شاهزاده فرمانفرما نیز که بعدها 
خاندان بزرگ فرمانفرمائیان را تشکیل دادند، مناصب 
و مشاغل مختلفی را دوره پهلوی اشتغال کردند و 
به این طریق به نفوذ خود در تشکیالت سیاسی و 
حکومتی ادامه دادند. به اعتراف منابع انگلسی این 
خاندان از »جذاب ترین و جالب توجه ترین دوستان 
ایرانی« انگلیسی ها به شمار می آمدند و از این جهت 
هم مورد توجه مخالفان و کارشناسان وزارت خارجه 
بریتانیا قرار داشتند. به همین دلیل با هومن زال پور 
که  نشستیم  گفت و گو  به  نظامی  تاریخ  پژوهشگر 

می خوانید:
عبدالحسین فرمانفرما یکی از چهره های تاثیرگذار 
ایران اواخر عصر قجر و اویل پهلوی است. برای ما 

بگویید فرمانفرما کیست؟
میرزا  فیروز  فرزند  فرمانفرما  میرزا  عبدالحسین 
میرزا  عباس  پسر شانزدهم  فرمانفرما  نصرت الدوله 
میرزا  بهمن  دختر  خانم  هما  حاجیه  مادرش  و 
بود.  فتحعلی شاه(  هفتم  سی  و  )پسر  بهاءالدوله 
فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما نوه فتحعلی شاه 
و عموی  السلطنه  نایب  میرزا  فرزند عباس  قاجار، 
ناصرالدین شاه بود که در میان عمو های دیگر به 
وی بسیار نزدیک بود. فیروزمیرزا باالترین مناصب 
را در عهد ناصری داشت؛ از جمله مدتی وزیر جنگ 
بود، حکومت ایاالت مهمی را بر عهده داشت و در 
فرنگستان  اول  سفر  جمله  از  گوناگون  سفرهای 
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۰ قمری حضور داشت.

عبدالحسین میرزا در دهه ۱۲۷۰ هجری قمری به 
دنیا آمد و از شاهزادگانی بود که به واسطه پدرش 
از همان اول تحت تربیت نظامی قرار گرفت و علوم 
نظامی را فراگرفت. زمانی که جوان بود، دومین گروه 
از مستشاران نظامی اتریش به ایران آمدند که نظام 
جدید طرح اتریشی را در ایران پایه گذاری کردند و 
او در همین نظام آموزش نظامی دید. عبدالحسین 
شاه  ناصرالدین  ولیعهد  میرزا  مظفرالدین  به  میرزا 
نزدیک بود و با دختر وی عزت الدولهکه خواهر تنی 
محمدعلی شاه هم بود ازدواج کرد. وی در دوران 
ولیعهدِی مظفرالدین میرزا در تبریز منصب نظامی 
داشت و از امرای قشون آذربایجان بود و لقب »ساالر 
از  و پس  نصرت الدوله  لقب  داشت. سپس  لشکر« 
فوت برادرش عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما، 
وی لقب»فرمانفرما« را دریافت کرد و والی کرمان 
حقیقت  در  و  مشهورترین  وی  شد.  بلوچستان  و 
تا  آخرین فردی است که لقب فرمانفرما گرفت و 
زمان الغای القاب در سال های پایانی عصر قاجار این 

لقب را داشت.
دوره ای که ولیعهد ایران مظفرالدین میرزا در تبریز 
بود عبدالحسین میرزا منصب سرتیپی داشت، بسیار 
به ولیعهد نزدیک بود و بعد از به سلطنت رسیدن 
بود. سپس  وزیر جنگ  دوره  مظفرالدین شاه یک 
در دوره ای در زمان صدارت امین السلطان مغضوب 

گشت و به عتبات تبعید شد.
دختر  که  همسرش  توسط  سال  حدود ۶  از  پس 
مظفرالدین شاه بود مورد وساطت قرار گرفت و در 
دوران صدارت عبدالمجید میرزا عین الدولهاز عتبات 

کرمانشاه  حکمرانی  به  بازگشت  بدو  در  بازگشت. 
منصوب شد و پس از آن نیز به سمت های گوناگون 

دست پیدا کرد.
پس  کابینه  اولین  مشیرالدوله  مشروطیت  از  پس 
اما  انتخاب می شود،  الوزرا  از مشروطیت به رئیس 
نتوانست کابینه را به مجلس معرفی کند؛ تا اینکه 
ریاست  به  افخم  وزیر  خان  سلطانعلی  وزرا  ارشد 
الوزرایی انتخاب می شود. فرمانفرما در این دوره به 

وزارت عدلیه منصوب شد.
در دوره فترت میان دوره اول و دوم قانونگذاری وی 
در کابینه میرزاابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی 
عهده دار پست وزارت داخله بود و این سمت را در 
کابینه بعد یعنی در زمان ریاست وزرایی جوادخان 

سعدالدوله حفظ کرد.
پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت، 
محمدولی خان سپهدار اعظم تنکابنی تشکیل کابینه 
داد و در این کابینه فرمانفرما عهده دار پست وزارت 
این کابینه در زمان احمدشاه تشکیل  بود.  عدلیه 
فرمانفرما  تنکابنی،  سپهدار  دوم  کابینه  در  شد. 
همچنان عهده دار پست وزارت عدلیه بود. در دوره 
میرزا  دوم  و  اول  کابینه های  در  قانونگذاری  دوم 
عهده دار  فرمانفرما  الممالک  مستوفی  خان  حسن 
قانونگذاری  بود. در دوره سوم  پست وزارت جنگ 
که عبدالمجید میرزا عین الدوله، داماد مظفرالدین 
شاه تشکیل کابینه داد، فرمانفرما به وزارت داخله 

منصوب شد.
سرانجام در زمان فترت میان دوره سوم و چهارم 
فرمانفرما  میرزا  عبدالحسین  ملی  شورای  مجلس 
کابینه خود را تشکیل داد. این کابینه بیش از یک ماه 
و نیم دوام نداشت و در آن فرمانفرما، عالوه بر ریاست 
وزرایی عهده دار پس وزارت داخله نیز بود. پس از 
تنکابنی  اعظم  سپهدار  فرمانفرما،  کابینه  سقوط 

مأموریت یافت تا کابینه خود را تشکیل دهد.
فرزند  بودند؛  مهمی  امور  متصدی  نیز  او  فرزندان 
ارشدش فیروزمیرزا نصرت الدوله بود که بعدها نام 
پایین  سنین  در  کرد  انتخاب  را  فیروز  خانوادگی 
دارای منصب بود و در کابینه وثوق الدولهوزیر امور 
قرارداد  در  داشتن  نقش  سبب  به  و  شد  خارجه 
۱۹۱۹ به شهرت رسید. فرزند دیگرش عباس میرزا 
ساالرلشکر نام داشت که در عهد سلطنت احمدشاه 
قاجار به باالترین درجه نظامی یعنی امیرنویانی و 

معاونت وزارت جنگ رسید.
فرزند دیگر محمدحسین میرزا فیروز بود که ایشان 

اول  و در سفر  نظامی رسید  باالی  به درجات  نیز 
احمد شاه به فرنگ در رکاب آخرین شاه قاجار بود. 
از  از کودتای ۱۲۹۹، وی  به یک سال پس  قریب 
طرف وزیر جنگ رضاخان سردار سپه به عضویت 
شورای عالی قشون منصوب شد که ماموریت این 

شورا تشکیل قشون متحدالشکل در ایران بود.
 دلیل اهمیت عبدالحسین خان فرمانفرما چه بود؟ 
برخی مورخان عالوه بر این سمت های رسمی که 
آیا  بودند؟  قایل  او  برای  خاصی  نقش  برشمردید 
اهمیت او به دلیل دارا بودن فرزندان زیاد و تاثیرگذار 
در تاریخ ایران بود؟ اگر تا این اندازه دارای قدرت 
بود در زمان انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، چرا 

نتوانست جلوی رضاخان عرض اندام کند؟
میرزا  عبدالحسین  خاص  اهمیت  دالیل  از  یکی 
فرمانفرما این بود که وی جزو شاهزادگان درجه اول 
قاجار و از نسل عباس میرزا نایب السلطنه ولیعهد بود. 
پدرش نیز از رجال تاثیرگذار و با نفوذ دوران ناصری 
بود. دلیل دیگرش نیز به خاطر استعداد خودش بود 
که علوم نظامی را به خوبی فرا گرفت و به درجات 
باالی نظامی رسید. در دوره های بعد که حکمران 
جنوب کشور ازجمله فارس و کرمان شد، بیش تر 
موردتوجه و احترام انگلیسی ها قرار گرفت و با کلنل 
سرپرسی سایکس انگلیسی دوستی نزدیکی داشت.

تا جایی که گفته شده عبدالحسین میرزا فرمانفرما از 
سوی انگلیسی ها برای حکومت عراق در نظر گرفته 
شده و یکی از نامزدان این سمت بود. می گویند که 
وی از این سال به بعد نام فرزندان خود را به عربی 
ناصحیح  این سخن  البته در ظاهر شاید  گذاشت. 
اسناد  باید  ادعا  این  اثبات  برای  اما  نرسد،  نظر  به 

بیش تری مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
و  رضاخان  آمدن  کار  روی  و   ۱۲۹۹ کودتای  با 
سیدضیاء، ابتدا فرمانفرما و فرزندانش جزو حلقه های 
فرزند  دو  و  خودش  و  نبودند  قدرت  به  نزدیک 
ارشدش یعنی نصرت الدوله و ساالرلشکر بعد از کودتا 
سردارسپه  به  نصرت الدوله  بعدها  شدند.  دستگیر 
نزدیک شد و یکی از یاران رضاخان و رضاشاه بعدی 
شد و به وزارت رسید؛ تا اینکه بعدها مورد غضب وی 
قرار گرفت. در آن زمان، با اینکه خود فرمانفرما در 
قید حیات بود، به دلیل کهولت سن کنار گود بود و 
شاهد کشته شدن پسرش در زندان رضاشاهی شد.

یکی از نقد هایی که بعداً به رجال عصر قاجاری و 
و  انگلیس  به  آنها  نزدیکی  میزان  می شود،  پهلوی 
افکار  است. رجال آن دوره روی سرمایه  بیگانگان 

عمومی تاکید نداشتند. بیگانگان در آن زمان چه 
از  یکی  حتی  داشتند؟  ایران  سیاست  در  نقشی 
گزینه ها برای کودتای ۱۲۹۹ نصرت الدوله بود. با این 

حساب، روند همکاری رجال انگلیسی چگونه بود؟ 
در نیم قرن پایانی عصر قاجار، روسیه و بریتانیا نقش 
بسیار مهمی در ایران داشتند. رجال ایرانی برای بقای 
ایران سعی می کردند از تضاد این دو ابرقدرت بهره 
برده تا آن ها یکدیگر را خنثی کنند و از این توازن 
بقای ایران تضمین شود. به همین دلیل بریتانیا به 
طور سنتی در جنوب ایران دارای نفوذ بود و روسیه 

در شمال ایران منطقه نفوذ داشت.
بریتانیا و روسیه با قراردادهای ۱۹۰۷ ایران را به سه 
بخش تقسیم کردند؛ شمال ایران تحت نفوذ روسیه و 
جنوب کشور تحت نفوذ بریتانیا بود. مرکز کشور هم 
منطقه حایل محسوب می شد. در جنگ جهانی اول 
قرارداد ۱۹۱۵ را نوشتند و تصمیم گرفتند مقارن این 
قرارداد روس و انگلیس توافق کردند نیروهای روسیه 
تزاری بتوانند تا خاتمه جنگ در مناطق شمال ایران 
آزادی عمل داشته باشند و به همین ترتیب نیروهای 
انگلیسی )هندی( در ناحیه جنوب حضور خواهند 
داشت. هیچ یک از قراردادهای فوق ـ که محرمانه 

بودندـ  به سود ایران نبود.
انقالب روسیه به وقوع  در خالل جنگ جهانی اول، 
پیوست و رفته رفته نقش روسیه در صحنه رقابت های 
به قدرت  بریتانیا تبدیل  ایران کمرنگ شد.  سیاسی 
بالمنازع در ایران شد و در هرگونه تحوالت عمده ای که 
در ایران صورت می گرفت، بریتانیا نقش مهمی داشت 

یا با رضایت و چراغ سبز بریتانیا صورت می گرفت.
را  خورشیدی   ۱۲۹۹ کودتای  در  بریتانیا  نقش 
است.  موجود  نیز  آن  اسناد  و  کرد  انکار  نمی شود 
برنامه ریزی  و  به دستور  اگر کودتای ۱۲۹۹  حتی 
با پشتیبانی و  باشد، حداقل  نبوده  انگلستان  خود 
چراغ سبز آن ها در پس پرده صورت گرفته است. 
لرد کرزن وزیر خارجه وقت انگلستان قصد داشت 
قرارداد ۱۹۱۹ را با ایران ببندد، اما به نتیجه نرسید و 

کودتا جایگزین آن شد.
و  مجلس  نمایندگان   ۱۹۱۹ قرارداد  درباره  چرا 
روحانیون اعتراض کردند، اما اعتراض از سوی اشرافی 
مانند عبدالحسین میرزا فرمانفرما صورت نگرفت؟ 

چون به انگلستان تمایل داشت، اعتراضی نکرد؟
درباره قرارداد ۱۹۱۹ با توجه به اتفاقاتی بعد از جنگ 
جهانی اول و قحطی بزرگی که در ایران روی داد، 
زمانی  البته  ببندد.  را  قرارداد  آن  شد  ناچار  ایران 
انجام دهد که  را  کار  این  وثوق الدوله قصد داشت 
انگلستان پیروز جنگ جهانی اول و قدرت فاتح بود، 
اما از نظر مالی ورشکسته بود. قرارداد ۱۹۱۹ بار مالی 
سنگینی برای انگلستان داشت. این قرارداد به این 
بدنامی که از آن یاد می شود، نبود و  منافعی هم برای 

ایران داشت.
و  می شد  انگلستان  تحت الحمایه  ایران  به هرحال 

استقالل خود را از دست می داد؟ 

استقالل خود را از دست نمی داد، اما بریتانیا مقاصد 
نیروی  کنترل  می خواست  و  داشت  سلطه جویانه 
نظامی و بخشی از امور مالی ایران را در دست بگیرد 
و ایران را در کنار خود داشته باشد و از افتادن ایران 

به چنگال بلشویک ها جلوگیری کند.
 یعنی قرارداد ۱۹۱۹ اجرا می شد، پهلوی ها در ایران 
روی کار نمی آمدند؟ اگر این را بپذیریم که پهلوی ها 
نیز استقالل سیاسی نداشتند. الغای قرارداد ۱۹۱۹ 
سلسله  آمدن  کار  روی  و   ۱۲۹۹ کودتای  زمینه 
پهلوی در ایران را فراهم کرد و ایران عماًل استقالل 

خود را از دست داد؛ هرچند رسما استقالل داشت.
بله، اگر قرارداد ۱۹۱۹ عملی می شد، قطعا اجازه کودتا 
به شخصی مانند رضاخان میرپنج داده نمی شد. البته 
پیش بینی و اماواگرها در تاریخ سخت و غیردقیق 
است، ولی ازلحاظ منطقی این طور به نظر می رسد. 
البته در بدو امر حرکت کودتا یک حرکت نظامی 
اعتراضی به وضع نیروها و سرپرستی آن ها و غیره 
بود. قرارداد ۱۹۱۹ موردنقد قرار گرفت. یکی از نقد ها 
رشوه خواری سه تن از کارگزاران دولت وثوق الدوله 
بود که ازجمله یکی از اینها فرزند ارشد فرمانفرما، 
یعنی نصرت الدوله فیروز بود. اگر رشوه خواری اتفاق 

نمی افتاد این قرارداد آنقدر بدنام نمی شد.
البته تاریخ نگاری عصر پهلوی هم در بد جلوه دادن 
این قرارداد موثر بود. تاریخ نگاری پهلوی اینگونه القا 
را کاماًل  ایران  استقالل  قرارداد ۱۹۱۹  می کرد که 
از بین می برد و شخص وطن دوستی مانند رضاخان 
از راه رسید و کودتا کرد و سپس توسط سیدضیا 

قرارداد را ملغی کرد.
نوع سیاست ورزی افرادی مانند عبدالحسین میرزا 
می خواست  شرایطی  چه  و  بود  چگونه  فرمانفرما 
تربیت  روی  او  توجه خاص  بزند؟  رقم  ایران  برای 
فرزندانش به گونه ای بود که در آینده در سیاست 
ایران تأثیرگذار بودند. این یعنی اینکه افرادی مانند 
او به این نتیجه رسیده بودند که توسعه، امر درونی 
است و برای همین باید توسعه در اشخاص اتفاق 

بیفتد تا توسعه در جامعه رخ بدهد. 
میرزا  عبدالحسین  است.  درست  مسأله  این  بله 
تحصیالت  اهمیت  و  آموزش  به  توجه  به ضرورت 
پی برده بود. وی تربیت یافته دوره ای بود که پس 
از اقدامات عباس میرزا و امیرکبیر و غیره توجه به 
در  بعدها  یافت.  گسترش  بسیار  ایران  در  آموزش 
دوره مظفری انجمن معارف تشکیل شد که شروع 
به تأسیس مدارس برای آموزش همگانی در سطوح 
مختلف کردند و در دوره احمدشاه مدارس پسرانه و 
دخترانه بسیاری در تهران و شهرهای مختلف ایجاد 
شد. عبدالحسین میرزا به این مسئله توجه داشت و 
ازنظر مالی نیز تمکن آن را داشت که فرزندانش را به 
بهترین مدارس اروپا یا داخل کشور بفرستد. فرزندان 
او تحصیلکرده مدارس عالی بودند و به همین دلیل 
تبدیل به افرادی شدند که در زمینه گوناگون در 

کشور تاثیرگذار بودند.

چهره مرموز تاریخ معاصر با ۸ بار ازدواج و ۳۶ تا بچه
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را  اصلی  آرامش نقش  زندگی روستایی  در 
بازی می کند. یکی از مهمترین ویژگی ها و 
برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی 
شهری هم همین آرامش است که تنها در 
در  زندگی  رسید.  آن  به  میتوان  روستاها 
روستا آدمی را از هر جنجال و قیل وقال و 
دود و دم رهایی می بخشد. شاید بسیاری از 
شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش 
یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند. 
پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و 
آوای  شنیدن  روستا,  در  تیره  شب  آمدن 
در  خروسان  آوای  و  شب  آغاز  در  سگان 
سپیده دم, آنچنان آرامشی به روستا نشینان 

می دهد که همواره آنان را همراه است.
یکدیگرند  یاور  و  یار  همواره  روستانشینان 
و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش 
زندگی  در  اما  درمانند؛  را  او  دیگران  آید, 
شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتی 
نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند 

یاور هم باشند! در روستا زن و مرد همچون 
خواهر و برادر هم اند و هیچ کس نگاهی آلوده 
به دیگران نمی کند. چراکه روستانشینی به 
بسیار کم پیش  آنان جوانمردی می آموزد. 
روستایی دست به کاری  می آید که دختران 
بزنند که هم دامان خویش را بیاالیند و هم 
آبروی خانواده ی خود را بریزند. وارونه ی آنچه 
در شهرها می گذرد, در روستا زن و مرد در 
می کنند  همکاری  یکدیگر  با  کارها  بیشتر 
دیگری  دوش  بر  زندگی  بار  نمیگذارند  و 

سنگینی کند.
چه زیبا گفت جنتی گزی:

یکی بازی به بازی گفت در دشت
که تا کی کوه و صحرا می توان گشت؟!

بیا تـــــــــا سوی شهرآریم پرواز
کـه بـا شهزادگان بـاشیم دم ساز

گـــــــهی باشیم انیس بزم شاهان
گـهی هم صحبت زرین کالهان

به شب ها شمع کافوری گدازیــم

به روزان با شهان نخجیر بازیم
جوابش داد شهباز نکــــــورای

کـه ای نادان دون همت ســراپای
اگر صدسال باشی در بیابــــــــان

جفای برف بینــــی جور باران
کشی هرلحظه صداندوه وخواری

زچنگال عقابان شکـــــــاری
بسی بهتر که برتخت زرانــدود

دمی محـکوم حکم دیــگری بود!
قناعت جنتی با تلخ وبا شــــور

بـــــود نوش عسل با نیش زنبور
در زندگی روستایی خورش ها )غذاها( مزه 
بیشتر  به  را  آدمی  و  می دهند  دیگری  ی 
فنجان  یک  خوردن  می دارند.  وا  خوردن 
چای در روستا با شهر زمین تا آسمان فرق 
می کند!  گویند یکی از جذاب ترین صحنه ها 
که آدمی باید ببیند آمدن و رفتن خورشید 
است که تنها در روستا می توان نشست و با 
خیالی آسوده به آن نگاه کرد؛ اما در شهرها 
صبح ها که از خواب بیدار می شویم چشممان 
به ساختمان های بلند باالیی می افتد که در 
روبرویمان ایستاده اند و حتی از تابیدن آفتاب 

جلوگیری  هم  خواب آلودمان  چهره ی  به 
متوجه  اصالً   که  هم  پسین ها  می کنند. 

نمی شویم کی خورشید غروب کرده است!
بخسبند خوش روستایی و جفت

به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت!
سعدی

شهری ها  رفتار  وارونه ی  روستانشینان 
پیشینیان  سنت های  و  آیین ها  هم  هنوز 
سر  بر  پدر  تا  هم  هنوز  می دارند.  پاس  را 
هنوز  نمی نشیند.  کسی  ننشیند  سفره 
را  پایشان  پدر  پیشگاه  در  فرزندان  هم 
به گویش پدران  دراز نمی کنند. هنوز هم 
از  خود سخن می گویند و مانند شهری ها 
شرم  خود  پدران  گویش  به  گفتن  سخن 
نمی کنند! روستانشینان هنوز هم از همان 
می برند  بهره  ایرانی  های  )لباس(  پوشش 
و  ساده دل  روستانشینان  می نازند.  بدان  و 
روزی  آوردن  بدست  برای  و  راست گویند 
خود دست به فریب دیگران و دروغ گفتن 
که  آید  پیش  سخن  این  شاید  نمی زنند. 
در روستا ابزارهای پیشرفته و امکانات کم 
است. در عوض از دلهره و هیاهو و دود و 

دم خبری نیست. به عنوان یک شهرنشین 
که زندگی روستایی را بیشتر دوست دارم به 
روستانشینان میهنم پیشنهاد می کنم هرگز 
آرامشی که در روستاها در کنار آنان است را 
با دلهره و اعصاب خوردی و شتاب کاری و 

سروصدای شهری عوض نکنند.
خوشا به حالت ای روستایی
چه شاد و خرم، چه باصفایی

در شهر ما نیست جز دود و ماشین
دلم گرفته از آن و از این

در شهر ما نیست جز داد و فریاد
خوشا به حالت که هستی آزاد

ای کاش من هم پرنده بودم
با شادمانی پر می گشودم

می رفتم از شهر به روستایی
آنجا که دارد آب وهوایی

زیبایی های زندگی روستایی

اجرای نقاشی دیواری به منظور افزایش روحیه شهروندان و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و زیبایی بصری 
شهر پارک حجاب

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامهرمز

گزارش تصویری
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