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سال   ۶ به  نزدیک  بهوند   آنا  دکتر 
است  در راه کمک به مردم قدم گذاشته 
به  کمک  باهدف  راه  این  در  همچنان  و 
خاص  بیماران  و  بی بضاعت  خانواده های 
مرزوبوم  این  هموطنان  سالمتی  برای 

برمی دارد. قدم 
از  است  رامهرمزی  اصالتاً  که  خیر  این 
چگونگی شروع فعالیتش درانجام کارهای 
خیریه می گوید: در سن ۱۸ سالگی برای 
و  رفتم  اوکراین  کشور  به  تحصیل  ادامه 
را  دندانپزشکی  دکترای  مدرک  آنجا  در 
با خودم عهد بستم  از رفتن  گرفتم، قبل 
به  کمک  شدم  موفق  عرصه  این  در  اگر 

هم وطنان خود را فراموش نکنم.

وی در ادامه به جامعه پزشکی توصیه 
درآمد  اگر۵درصد  همکارانم  می کند: 
مردم   به  کمک  درراه  را  خود  ماهانه 
خانواده  هیچ  شاهد  دیگر  کنند  هزینه 
بی خانه در خوزستان نخواهیم بود و اگر 
بیشتر  را  کار  لذت  بیایند  سمت  این  به 

چشید. خواهند 
گذراندن  کنار  در  بهوند  آنا  خانم 
پزشکی  تحصیلی  سخت  رشته  این 
روی  بر  خود  باالی  بااستعداد  توانست 
زبان  با  و  تسلط  روسی  و  اوکراینی  زبان 

انگلیسی و عربی آشنایی پیدا کند.
 ۲۵۰ به  نزدیک  اخیر  ماه  یک  او طی 
و  کرد  معیشتی  کمک  را   خانواده 

دکتر  پوشش  تحت  خانوار   ۱۸ هم اکنون 
بهوند قرار دارند.

جاری  سال  خردادماه   ۲۷ سه شنبه 
نیم  و  یک  ۹۰۰شل  محموله  پخش  با 
اهواز  لیتری آب معدنی در بخش غیزانیه 

دل مردم این منطقه را شاد کرد.
است  مردم  از  برخاسته  که  بانو  این 
برای بیماران خاص ۵۰ درصد  و بیمارانی 
نرم  بیماری سرطان دست و پنجه  با  که 
می کنند ۶۰ درصد تخفیف از هزینه های 
روزهای  در  و  می کند  کم  آنها  درمان 
برای  اورژانسی  کارهای  برای  پنج شنبه 
مردم  به  خاص  پوشش های  تحت  افراد 

می کند. خدمت 

دکتر آنا بهوند، خیری از خوزستان
 در لباس پزشکی

پیگیری های نماینده رامهرمز و رامشیر جواب داد؛

استخدام نیروهای آزمونی شرکت سیمان خوزستان 
در ایستگاه آخر



خوزستان  سیمان  شرکت  استخدامی  آزمون 
نتایج  اعالم  عدم  و  برگزار  گذشته  سال های  طی  که 
صداترین  و  سر  پر  از  یکی  به  آن  پذیرفته شدگان 
تبدیل شده  خوزستان  استان  استخدامی  حاشیه های 
است  قرار  و  است  آخر  ایستگاه  در  روزها  این  بود 
و  جذب  آزمونی  نیروهای  این  شهریورماه  پایان  تا 

به کارگیری شوند.
متینیان  ابراهیم  حاج  آمدن  کار  باروی  همزمان 
ایشان  که  دیداری  طی  رامشیر  و  رامهرمز  نماینده 

با مدیرعامل شرکت سیمان  در اردیبهشت ماه امسال 
جذب  روند  در  تسریع  قول  داشتند  خوزستان 

پذیرفته شدگان این آزمون را دادند .
رامشیر  و  رامهرمز  نماینده  پیگیری های  با  حال 
گرفته  صورت  مساعدت های  و  شستا  مجموعه  در 
مراحل  آخرین  ادامه ی  ضمن  شهریورماه  پایان  ،تا 
اشتغال  جهت  افراد  این  قبول شدگان،  استخدامی 
به کارگیری  و  جذب  خوزستان  سیمان  شرکت  در 

. می شوند 

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به 
نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج رامهرمز، 
و احسان توسط  پنجمین مرحله رزمایش همدلی 

ناحیه مقاومت بسیج رامهرمز برگزار شد.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  عارف  فاضل  سرهنگ 
بسیج رامهرمز در گفتگو با خبرنگاران محلی ضمن 
بیان اینکه پنجمین رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه 
صبح روز شنبه مورخ ۲۱تیرماه ۹۹ آغاز شد اظهار 
امام 4میلیون بسته پروتئینی در سراسر کشور پخش کرد: در این رزمایش باهمکاری ستاد اجرایی فرمان 

شد، که امروز حدود 4تن مواد پروتئینی ازجمله مرغ 
توسط گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان، 

سلطان آباد، رودزرد و ابوالفارس توزیع می شود. 
تقاضا  گرامی  خیراندیشان  از  کرد:  تأکید  عارف 
به  اقتصادی  نابسامان  شرایط  این  در  می شود 
یاری نیازمندان بشتابند و ما مجموعه سپاه ناحیه 
بتوانیم  که  آنجا  تا  هستیم  درصدد  هم  رامهرمز 
به  یاری رساندن  برای  را  مختلف  ظرفیت های 

نیازمندان فعال کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز از افتتاح 
پایگاه سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان 

در سراسر شهرستان خبرداد.
و  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار  گزارش  بنابر 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  عمومی  روابط  از  نقل  به 
مسئولین  باحضور  نوآموزان  سنجش   پایگاه  رامهرمز 
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان، معاونت فرمانداری  
،رئیس مرکز بهداشت ،مسئول دفتر نماینده شهرستان، 
در  شهرستان،  محلی  ادارات  مسئولین  از  چند  تنی 

دبستان آینده سازان  افتتاح شد.
با  در گفتگو  مراسم  این  در حاشیه  رحیم رستمی 
هدف  داشت:  اظهار  نامه  رامهرمز  هفته نامه  خبرنگار 
احتمالی  اختالالت  شناسایی  نوآموزان  سنجش  از 
نوآموزان و مداخله زودهنگام متخصصین جهت مرتفع 

کردن مشکل خواهد بود.
و  بینایی  شنوایی،  ازلحاظ  کودکان  داد  ادامه  وی 
شناخت رنگ، گفتاری، جسمی-حرکتی، بهداشتی )قد، 

وزن و توده بدنی( و آمادگی تحصیلی سنجش می شوند. 
رستمی  افزود: طبق پیش بینی ها طرح سنجش در سال 
نوآموز  نفر  از ۲۰۰۰  بیش  تحصیلی۱4۰۰-۱۳۹۹برای 
در پایگاه آینده سازان در سطح شهرستان و روستاها  تا 

پایان شهریورماه انجام می گیرد.
اشاره  با  فرمانداری  معاونت  خلیلی  ادامه   در 
و  الزامات  رعایت  لزوم  و  کرونایی  خاص  شرایط  به 
و  تجمع  ایجاد  از  جلوگیری  بهداشتی  پروتکل های 

رعایت فاصله اجتماعی را تأکید کرد.
ابتدایی  آموزش  معاون  پژوهش  ادامه  در 
زحمات  از  قدردانی  ضمن  رامهرمز   آموزش وپرورش 
کارشناسان سنجش گفت:  با توجه به اطالع رسانی های 
نوآموز   ۲۰ از  روزانه  خاص  شرایط  و  گرفته   صورت 

سنجش انجام می گیرد.
وی ادامه داد فقط یکی از اولیا به عنوان همراه در 
طی مراحل سنجش در کنار نوآموز خواهند بود تا از 

تجمع جلوگیری شود.

دکترای  خدری،  داریوش   : نویسنده 
محیط زیست

دوستداران  سوي  از  تیرماه  یکم  و  بیست 
محیط زیست روز بدون پالستیک یا درواقع روز بدون 
این  دلیل  است.  شده  نامیده  پالستیکی  کیسه های 
ماهیت  و  از سویی،  آنها  بسیار  کاربرد  نیز  نامگذاري 
تجزیه ناپذیری این ماده ی نفتی و آسیب های فراوانش 
بر محیط زیست خشکی و دریا و زیست بوم ها از دیگر 
سو است. البته الزم است یادآور شویم منظور از این 
روز، استفاده نکردن از کیسه های پالستیکی و ظروف 
یکبار مصرف با پایه ی پالستیک است، نه هرآنچه که 

»پالستیک« نام دارد.
با آگاهی رسانی هایی که توسط رسانه های دیداري 
و شنیداري گوناگون و نیز شبکه های مجازي متنوع 
موجود در کشور انجام می شود، تقریباً همه ی مردم از 
زیانهاي گاه جبران ناپذیر پالستیک که پرکاربردترین 
مطلع  هستند،کم وبیش  پالستیکی  کیسه های  آنها، 
است  خوشبختی  بسی  جاي  موضوع،  این  و  شده اند 
چراکه آگاهی،نقطه ی آغاز تغییر بینش و به تبع آن، 
آگاهانه ی  اقدامات  نویدبخش  و  انسان  رفتار  تغییر 

دوستدار محیط زیست است.
ي  تاریخچه  با  کمی  نیست  بد  مناسبت  این  به 

کشف و تولید پالستیک در جهان، آشنا شویم:
پالستیک ها امروزه کاربرد فراوانی در زندگی انسان 
گسترده  آنقدر  مواد،  این  مصرف  موارد  پیداکرده اند. 
است که بدون آنها زندگی انسان امروزي فلج می شود. 
ساده ترین  از  لوازم خانگی،  در  گسترده  استفاده ی 
وسیله تـا وسـایل پیچیده، استفاده از الیاف مصنوعی 
استفاده های  و  نساجی  صنایع  در  روزافزون  به صورت 
فـراوان دیگـر ، نشـان از اهمیت این ماده در جهان 
پرکاربرد،  و  مفید  ماده ی  این  هرچند  دارد.  امروزي 
عوارض زیادي هم در زندگی انسان باقی گذاشته است 
پالستیکی  زباله های  با  محیط زیست  آلودگیهاي  که 
و  است  جملـه  ایـن  از   ، طبیعـت  در  تجزیه ناپذیر 
آمارهاي عجیب وغریبی از تولید روزانه و ساالنه ی این 
گفته  مثاًل  است!  حیرت آور  که  می شود  داده  زباله ها 
میشود ساالنه یک تریلیارد تن کیسه ی پالستیکی در 

دنیا مصرف می شود.
آنکه  از  پیش  هستند.  پالستیک ها  پایه  پلیمرها، 
طبیعت  بسازد،  سنتزي  پلیمرهاي  بتواند  انسان 
پلیمرهـایی ماننـد سلولز را ساخته بود. سلولز، جزو 
پلیمرهاي  سایر  از  است.  پنبه  و  چوب  لیف  اصلی 
و  قطران  قیر،  کائوچو،   ، پروتئین ها  می توان  طبیعی 

رزینهاي طبیعی را نام برد.
با  توانست  انسان  که  بود  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
تغییر شکل دادن پلیمر،موفق به ساخت پالستیک ها 
شـود . سـلولز در حالت طبیعی غیرقابل ذوب و در 
حالل های عادي غیرقابل حل است. با نیترودار کردن 
سلولز«  »نیترو  نام  به  تجارتی  پالسـتیک  اولین  آن، 

پدید آمد که قابل انحالل و شکل پذیر است.
در سال ۱87۰ ، پالستیکی به نام »سلولوئید« وارد 

بازار شد که از طریق نرم کردن نیتروسلولز بـا کـافور 
قالب  و  ماده ی شفاف، سفت  این  بود.  آمده  بدسـت 
و  بـرس  ماننـد  مصـنوعی  اشـیاي  تهیه ی  در  پذیر، 

شـانه ، الیـاف ، الك و...کاربرد دارد.
سنتزي  به صورت  کاماًل  که  پالستیک هایی 
ساخته می شوند، در سال ۱۹۰8 تولید شدند دکتر« 
لئوبالکنر«با کامل کردن رزین فنلی، باکلیت را وارد 
و  تلفن  دستگاه  ساختن  براي  ماده،  این  کرد.  بازار 
استفاده  پز  و  پخت  وسـایل  و  الکتریکی  عایق های 
می شود. بااینکه پالستیک ها، به صورت مواد بااهمیت 
تا سال۱۹۲۰  آنها  امـا شـیمی  پرکاربرد درآمدند،  و 

کاماًل درك نشده بود .
پلیمر یا بسپار، مولکول بسیار بزرگی است که از به 
هم پیوستن مولکولهاي کوچک که مونومر یـا تکپـار 
نامیـده می شوند، بوجود می آید. پلیمرها به طور عمده 
 ... و  فسفر  گوگرد،  هیدروژن،  کربن،  عناصر  شامل 
هستند و با تغییر اندازه ی مولکول، ویژگیهاي پلیمر 
هم تغییر می کند. نقطه ذوب، استحکام و خصوصیات 
مولکول  ابعاد  و  اندازه  تابع  پلیمـر،  دیگـر  فیزیکـی 
)طول زنجیر( است. تولید پالستیکها پس از شناخته 
و  یافت  گسترش  به سرعت   ، پلیمـر  شیمی  شدن 
پالستیک های مهم و تجارتی زیادي تولید شدند. از 
شتاب  پالستیک ها  تولیـد   ، بعـد  بـه   ۱۹5۰ سـال 
برابر  در  مقاوم  و  سخت  موادي  و  گرفت  روزافزونی 
یک  شدند.  ساخته  مخصوص  کاربردهاي  با  گرما، 
ویژگی مهم مواد پالستیکی در صنعت ، فرآیند پذیر 
بودن یا Processible بودن آن است. اگر ماده ای 
قابـل ذوب یـا قابل حل باشد، در صنعت قابل استفاده 
است وگرنه نمی توان از آن استفاده صنعتی کرد. چون 

نمی توانیم آن را براي تهیه مواد بکار ببریم.
فواید و زیانهاي پالستیک :

استفاده های  آن  از  که  است  محصولی  پالستیک 
متفاوت می شود و بسیاري از آنها هم مفیـد هسـتند 
. مـواد خـام اولیه براي تهیه ی پالستیک، عبارتند از 
نفت و گاز. این سوختهاي فسیلی، بعضاً« براي ساخت 
می شوند.  ترکیب  کلر  و  اکسیژن  با  پالستیک،  انواع 
مات  یا  نرم، شفاف  یا  است سخت  پالستیک ممکن 
باشد و شبیه چوب یا چرم یـا ابریشم به نظر آید. در 
مختلف  پالستیک  نوع  از ۱۰۰۰۰  بیش  حاضر  حال 
وجود دارد و میتواند در سـاخت اسـباب بازي، ابزار، 

یا حتی  لوازم خانگی، صنایع خودرو، هواپیماسازي و 
دریچه های قلب به کار رود.

و  است  بازیافت  قابل  پالستیک،  انواع  از  بعضی 
می کنند  فکر  خیلی ها  نیست.  بازیافت  قابل  برخی 
قابل تبدیل  که  هستند  پسماندهایی   ، پالستیک ها 
نیستند و یا اینکه چون سوخت های فسیلی را مصرف 
درصورتی که   . می نامند  خوار  انرژی  را  آنها  می کنند 
آن  مصرف  و  انرژی  ازلحاظ  آنها  و  نیست  این چنین 
کمتري  خیلی  انرژي  .یعنی  هستند  به صرفه  خیلی 
بـه  نسـبت  پالسـتیکی  بطـري  یک  ساخت  براي 
سـاخت بطـري شیشه ای مصرف می شود. همچنین 
انرژي  دارند  سبکی  وزن  پالستیکها،  ازآنجایی که 

کمتري بـراي حمـل آنهـا مصرف می شود.
پالستیک،  که  می نماید  رخ  زمانی  اصلی  مسئله 
پالستیک ها  گرچه  زیرا،  می شود  زباله  به  تبدیل 
به طورکلی سـبک هستند، ولی دفع آنها در محلهاي 
دفن زمینی، گزینه ی خوبی نیست چراکه تجزیه ی آنها 
بین ۳۰۰ تا5۰۰ سال زمان الزم دارد. دو راه دیگر هم 
وجود دارد بازیافت و زباله سوزي.کاربري این روشها، 
موجب بازپس گیری برخی ارزشهاي پالستیک می شود 
که می تواند در ساخت دوباره اقالم پالستیکی به کار 
آید. یا با بازیافت آن می توان محصوالت مفیدي مثل 
ایزوگام و قیر بدست آورد. اما در زمینه ی کیسه های 
چراکه  نیست  مقرون به صرفه  بازیافت  پالستیکی، 
به  تا  شود  جمع آوری  پالستیکی  کیسه  هزار  باید 
بازیافـت  و  جمع آوری  هزینه  و  برسد  کیلوگرم  یک 
محصوالت  و  کیسه ها  تولید  و  پالستیکی  کیسه های 

جدید، توجیه اقتصادي ندارد.
زباله سوز، موجب بازیابی انرژي شیمیایی می شود 
که میتواند به منظور تولید بخار و الکتریسیته بـه کـار 
رود . در صورتیکه دفن زمینی پالستیکها، هیچکدام از 
این مزایا را ندارد و چنانچه حتی به صورت بهداشـتی 
نیـز دفـن شوند، به معنی دفن همیشگی است چون 
این نوع پسماند، همانگونه که پیشترگفته شد، تجزیه 
انتشار کربن  این ماده،  هم نمی شود. زیان های دیگر 
در هوا در اثر تولید آنها، مرگ و میر صدها گونه از 
جـانوران آبـزي در اثـر بلعیدن آنها، ورود مواد سمی 
به خاك و آب در صورت تجزیه ي آنها و تولید زباله ی 
فراوان به دلیل عدم بازیافت آنها و ایجاد مناظر بسیار 
بد در طبیعت و تجمع حشرات، تخمها، انگلها و سایر 

آلودگیها است.
و  پوششها  ما میخریم، در  از چیزهایی که  خیلی 
هم  ما  و  می شوند  عرضه  پالستیکی  بسته بندی های 
باز می کنیم، بعد از مصرف، جعبه  هـر بسـته اي را 
یا ظرف پالستیکی آن را بدون توجه، دور می اندازیم. 
را  پالستیکی  ظروف  و  جعبه ها  ایـن  همـه  اگـر  اما 
جمع آوری کنیم چه اتفاقی می افتد؟ در عـرض یـک 
مـاه ، چـه مقـدار مـواد زائـد پالستیکی مانند بطري 
و  شـیر  آب میوه،  آب معدنی،  مانند  نوشیدنی ها  انواع 
نوشـابه ، کیسـه پالسـتیکی و خودکـار خالی جمع 

میکنیم؟

شهرستان2
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دانستنی های کوهنوردی

قسمت آخر
نکات مهم کوهنوردی برای مبتدیان:

فرود آزاد free abseil:فرود از باالی یک کالهک به صورتی که بدن 
در فضا معلق می شود

آمفی تئاتر amphitheatre:اصطالحی که در بریتانیا بکار می رود و 
به چال کوچکی اطالق می شود که گرداگرد آن می توان سنگ نوردی کرد

ُگرده )Arete – Flank(:: یال هایی که شیب آن ها زیاد بوده و بیشتر 
از مناطق سنگی و صخره ای تشکیل شده باشند، ُگرده نامیده می شود.

صخره: )Rock(:: به سنگ هایی یکپارچه و بزرگ، که بتوان حداکثر با 
یک طول طناب آن را صعود نمود صخره می گویند.

صخرهدیواره )Wall(:: دیواره یا پرتگاه به مناطقی گفته می شود که 
دارای سنگ های یکپارچه با شیب زیاد بوده و برای صعود آن به بیش از 

یک طول طناب نیاز باشد.
الَقعر ))Thalweg)DE( , Valley Line )EN((::ژرف ترین  خط 

نقاط بستر یک رودخانه یا دره را خط القعر می نامند.
با تراکم تقریبی ۰/۹گرم در هر سانتی متر  یخ )Ice(::شکل جامد آب 
مکعب به گونه ای که روی آب شناور می ماند. یخ همچنین به شکل بلورهای 
به   )Frost( یخ بندان  و   )Hall( تگرگ   ،)Snow  ( برف  مانند  کوچک 

وجود می آید.
برف )Snow(::بخارآب موجود در درجه های زیر صفر به شکل بلورهای 
یخ با ساختاری ظریف و پر مانند تشکیل می شوند به نام برف. برف ممکن 
طریق  از  که  بزرگ  تکه های  به صورت  یا  منفرد  بلورهای  شکل  به  است 

اختالط تعداد زیادی بلور ایجادشده بارش کند.
نقاب )Cornice(::توده ای برفی که براثر وزش باد از باالی خط الراس 

یا یال جلوتر آمده باشد.
در  معموالً  یخ  و  برف  از  قوسی  یا  )Snow Bridge(::پل  برفی  پل 
سطح یخچال تشکیل می شود. خطرناك بودن بعضی از آن ها ممکن است 

به اندازه یک تله برفی باشد.
 برف گیجه )White – out(::حالتی از گیجی که به علت ریزش شدید 
انسان  و  می دهد  دست  انسان  به  توفان  با  همراه  برف  کامل  پوشش  یا 

نمی تواند جهت را به درستی تشخیص دهد.
نواحی  در  کم عمق  )Snow field(::چاله های  برف  پهنه   / برف چال 
دارای  و  انباشته شده  آن  در  برف  که  پرفراز  سرزمین های  و  کوهستانی 

سطحی تقریباً هموار هستند.
عمل  براثر  که  دیگری  مواد  و  خرده سنگ   ::)Moraine( یخرفت 
یخچال های طبیعی بر جای می مانند را یخرفت گویند. یخرفت به گونه های 

کناری – میانی – زمینی و پایانه ای )پیشانی( تقسیم می شود.
به ضخامت ۳۰۰  )گاهی  یخ  توده  از  )Glacier(::رودخانه ای  یخچال 
متر( که از برف انباشته می شود. در سطح شیب دار باالی کوه ها یا گودال ها 
به وجود می آید. وزن برف باعث می شود تراکم این توده زیاد شود و به سوی 
دره های پایین تر به آرامی حرکت کند. سرعت آن از چند سانتی متر تا چند 
متر در روز متغیر است. حرکت یخچال بر روی زمین های ناصاف باعث به 
وجود آمدن شکاف های عمیق یا عوارضی چون یخشار و برج یخی روی 

سطح یخچال می شود.
شکاف یخچالی )Crevasse(::شکافی عمیق در سطح یخچال که به 
سبب فشار داخلی یخچال به جلو پیشروی می کند. شکاف یخچالی یکی 
از خطرناك ترین خطرات در کوه نوردی است. بعضی از آن ها به وسیله پل 

برفی یا تله برفی پنهان می شوند.
و  دیواره ی سنگی  بین  فضایی گشاده   ::)Bergschrund(:یخ چاك
یخچال. این فضای گشاده وقتی به وجود می آید که یخ و برف موجود در 
از دیواره  یک سیرك یخچالی به طرف جلو به حرکت درآمده و مواد آن 
ایجاد  اشکال  کوه نوردان  حرکت  برای  فضاها  این  می گردد.  جدا  سیرك 
در  چاك  یخ  نمونه های  اسپیلت  یخچال  و  علم کوه  دیواره  پای  می کند. 

ایران است.
روی  که  کم ضخامت  و  ناپایدار  برفی   :  :)Snow Trap(: برفی  تله 

شکاف های برفی را پوشانده و در صورت گام نهادن بر روی آن می شکند.
گردآوری و تدوین : فریدون مرواریدی

هشدار محیط زیست خوزستان به خروج تاالب شادگان از 
کنوانسیون رامسر

بین المللی  تاالب  گفت:  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
پسماندهای  تخلیه  دلیل  به  اما  است  رامسر  کنوانسیون  عضو  شادگان 
کنوانسیون  لیست  از  شادگان  تاالب  که  بود  شده  مقرر  آبادان،  شهری 
رامسر خارج شود؛ از طریق وزارت امور خارجه پیگیری های زیادی انجام 
تخلیه  ادامه  صورت  در  اما  است  شده  جلوگیری  کار  این  از  تاکنون  و 
زباله شهری آبادان در تاالب شادگان، خطر خروج این تاالب از لیست 

کنوانسیون رامسر وجود دارد.
آبادان  اخیر، شهرداری  اظهار کرد: در سال های  اشرفی   محمدجواد 
بدون هیچ مدیریتی، زباله های شهری را در تاالب شادگان تخلیه می کند 
که این کار عالوه بر اینکه تهدیدی علیه بهداشت عمومی و سالمت مردم 
از اکوسیستم های مهم  باعث شده اکوسیستم تاالب شادگان که  است، 

جهانی است، به مخاطره بیفتد.
به محل دفن  آبادان  بود که پسماندهای  بیان کرد: مقرر شده   وی 
پسماندهای خرمشهر منتقل شوند اما علیرغم برگزاری جلسات مختلف، 
هیچ اقدامی انجام نشده است. شهرداری آبادان مشکالت مالی را مطرح 

کرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مسائل  موضوع  افزود:  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
زیست محیطی، اولویت شهرداران نیست در حالی که یک شهردار ابتدا 
به سالمت مردم  باشد. بی توجهی شهرداران  به فکر سالمت مردم  باید 

واقعا قابل تامل است.
 وی اضافه کرد: شهرداری آبادان هم ساالنه حدود 5۰ میلیارد تومان 
عوارض آالیندگی دریافت می کند و انتظار می رود بحشی از این پول را 

در راستای مسائل زیست محیطی هزینه کند.

مثلث سرگردانی
بالتکلیفی صندوق ها، سردرگمی مردم

این روزها شرایط سختی از سویی بر صندوق های وام خانگی در رامهرمز 
حاکم شده و از سویی سردرگمی شدیدی بر مردم وارد آمده است. حساب ها 
مسدود و پرداختی به مردم قفل است. مردم مستأصل مابین صندوقدار و 
فرمانداری و دادگستری سرگردانند. چه بسا امیدهایی که مردم نیازمند به 
این گونه وام ها بسته بودند و ناامید شدند. چه بسا آرزوهایی که بر بادرفت و 
چه بساهای بسیار دیگری.البته از این نکته نمی توان گذشت که برخی از 
صندوقداران دارای صالحیت فردی نبودند، برخی با پول های مردم عیش و 
نوش کردند و خودروهای میلیاردی را به رخ مردم کشیدند و برخی دالل ها 
رشوه های کالن از مردم گرفتند، به برخی از خواص و نزدیکان خود وام های 
کالن دادند و به پایین دستی ها ظلم کردند؛ اما در این میان بودند و هستند 

صندوقدارانی که با مردم صادق بودند و به درستی رفتار کردند.
متعدد  وام های  که  حریصی  و  طماع  افراد  بودند  میان  این  در  البته 
گرفتند و نوبت دیگران را غصب کردند. بودند افرادی طماعی که از این 
توسط  ماه هاست  بودند.حاال  طمع ورزی  حال  در  صندوق  آن  به  صندوق 
همه حساب های  مردم  مال  از  صیانت  عنوان  تحت  شهرستان،  مسئوالن 
صندوقداران مسدود شده و مردم مستأصل و سرگردان شده اند، هرچند گاه 
اعتراضی و تجمعی در دفتر و یا درب خانه صندوقداری برپا می شود به امید 
رسیدن به مالشان.آقایان مسئول مردم از بانک های ربوی بیزار شده اند که 
رو به سوی این صندوق ها با همه ابهامات پیدا و پنهانشان آورده اند و حاال 
به راستی مردم برای رسیدن به پولشان در این مثلث سرگردانی )صندوق 

– فرمانداری – دادگستری( چه باید بکنند، تکلیفشان چیست؟
باید  می گوید  فرمانداری  است،  مسدود  حساب  می گوید  صندوقدار 
لیست کامل تحویل دهند، دادگستری می گوید مردم می توانند شکایت 
و  چیست  تکلیف  حاال  می پرسند  سرگردانی  وادی  این  در  مردم  کنند. 

چه باید کرد؟
از  و  برای اخذ وام طی می کردیم  را  مردم می گویند ما که روند خود 
کسی شکایت نداشتیم پس حاال مسئوالن اجازه دهند سریع تر پولمان را 
دریافت کنیم. مسئوالن هم می گویند ته این ماجرا شکست است از برای 
و  گرانی  خانواده ها،  اقتصاد  بد  وضعیت  کنید  باور  محترم  مردم.مسئوالن 
تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و بسیاری مشکالت دیگر مردم را عصبی و 
مستأصل کرده است اما صبوری به خرج می دهند.مسئوالن محترم یاس 
امیدشان به  افرادی را که همه  ببینید، اشک و زاری  را  و نومیدی مردم 

نومیدی تبدیل شد را ببینید.آیا راه صندوق ها به بیراهه رفتن بود؟
مسئوالن محترم تصمیم گیرنده سؤال ما این است آیا نمی شد دو سال 
این صندوق ها  رشد  این ها جلوی  از  زودتر  نمی شد  آیا  کرد؟  اقدام  پیش 
را گرفت؟ آیا نمی شد آن ها را از همان ابتدا مدیریت کرد؟ آیا نمی شد با 
اخذ وثیقه از صندوقدار توانمندان را اجازه فعالیت داد؟ و بسیاری آیاهای 
دیگری که نمی شود پرسید.مسئوالن محترم تصمیم گیرنده، شما توپ بازی 
شدنی  واقعاً  آیا  انداخته اید،  مرکزی  بانک  میدان  در  مجوز  اخذ  برای  را 
است؟ آیا سرگردانی صندوقدار و به وجود آمدن دالالن پولکی برای اخذ 
مجوز و دل بستگی واهی مردم به مجوز دار شدن صندوق برای اخذ وام 

را نمی بینید؟
به  اقدام  مردم  از  برخی  چندماهه  این  در  محترم،  تصمیم گیرندگان 
کنسلی کردند اما هنوز به پول خود نرسیده اند و در این مثلث سرگردانی 
برسند؟  خود  به حق  تا  بکنند  باید  چه  شما  نظر  به  سرگردانند.  واقعاً 
حاضر  و  هستند  وام  منتظر  هنوز  مردم  اغلب  محترم،  تصمیم گیرندگان 
به کنسلی نیستند پس به تعداد افرادی که توسط صندوقدار لیست ارائه 
می شود راهکاری تدبیر کنید تا مردم زودتر به مالشان برسند، زیرا با این 

تورم و گرانی پول چند ماه پیششان دیگر ارج وقرب آن موقع را ندارد.
حرف آخر:

تصمیم گیرندگان محترم، همه می دانیم اخذ مجوز آن هم از بانک مرکزی 
به این آسانی و زودی ها میسر نخواهد بود، پس به خاطر آرامش روحی 
معدودی  تعداد  خودتان  کارشناسان  نظارت  و  مدیریت  با  مردم،  روانی  و 
از صندوق ها را با اخذ وثیقه و شرایط خاص، نظارت مستمر و اخذ تعهد 
کتبی مبنی بر حذف دالل های رشوه خوار و بازگشت پول داللی به مردم، 
در یک فرجه زمانی معین تا اخذ مجوز اجازه کار دهید و بقیه ای را که 
دارای عدم صالحیت و عدم توانمندی هستند جمع آوری کنید و هر چه 
سریع تر مردم را به حقشان برسانید.باور کنید می شود آرامش را به مردم 

هدیه کرد به همین سادگی.
در انتظار ماندگان وام بدون ربا

استخدام نیروهای آزمونی شرکت سیمان 
خوزستان در ایستگاه آخر

پیگیری های نماینده رامهرمز و رامشیر 
جواب داد

توزیع 4تن مواد پروتئینی از جمله مرغ میان نیازمندان رامهرمز توسط سپاه
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قسمت اول
نوش آفرین انصاری در گفت وگو با ایبنا مطرح کرد:

و  آموزش  رسالت  به  نسبت  مدیران  نگاه  با  ابهام  مساله 
پرورش  و  آموزش  فلسفه  یعنی چون  است،  مرتبط  پرورش 
حرکت  سمت  وسویی  چه  به  نیست  معلوم  و  دارد  ابهام  ما 
ادبیات  یعنی  غیردرسی،  کیفیت  با  کتاب  نقش  می کند، 

کودک در نظام آموزش و پرورش خوب تعریف نشده است.
نوش آفرین انصاری استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نویسنده 
و پژوهشگر علوم کتابداری و اطالع رسانی، عضو هیئت مدیره 
و دبیر شورای کتاب کودک و... نامی آشنا برای اهل ادب و 

فرهنگ و از چهره های سرشناس و فرهیخته روزگار ما است.
بانویی که به حکم »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی« 
الرجال«، شهرها و کشورهای جهان  افواه  العلم من  و »خذ 
را درنوردیده است و توسط پدر داستان نویسی ایران و زبان 
فارسی، محمدعلی جمالزاده، هم او که عمو جمال صدایش 
می زد، به رشته کتابداری،  رهنمون شد. جمال زاده، ذوق و 
استعداد کتابداری را در ناصیه بلندش به خوبی دیده بود و 
او به راستی بعدها بانو و مام کتابداری ایران و یاور و عاشق 

کودکان سرزمینش شد. به فرموده بهاءالدین خرمشاهی:
در دل ار رسم کنی صورت همیاری را در عمل وصف کنی 
خانم انصاری را اوستادی است جهاندیده و شاگردنواز که به 
جز مشق، دهد درس وفاداری را...در ادامه سلسله گفت وگوها 
بار در خبرگزاری  این  بوم،  و  مرز  این  ماندگار  با چهره های 
بودیم،  فرهیخته  و  ماندگار  چهره  این  میزبان  ایران،  کتاب 

آن چه در پی می آید حاصل این گفت   وگوی صمیمانه است.
برگردیم،  به گذشته  می خواهیم  سخن،  آغاز  برای 
آشنا  آثارتان  و  با حضرت عالی  ادب،  و  فرهنگ  دوست داران 
و  زندگی  مورد  در  که  کنجکاوند  خیلی  حتما  هستند، 

تحصیالت شما بدانند، لطفا در این باره توضیح دهید.
زمان  آن  در  که  هند  کشور  در   ١٣١٨ سال  در  من 
دامنه  در  سیمال  شهر  در  بود،  انگلستان  مستعمره  هنوز 
نوش آفرین  من  کامل  اسم  آمدم.  دنیا  به  هیمالیا  کوه های 
از  بخش هایی  زندگی  مسیر  در  ولی  است.  مسعودانصاری 
آن حذف شده و تبدیل به »نوشین یا نوش آفرین انصاری« 
به  و  بود  وزارت خارجه  و عضو  دیپلمات  پدرم   است.  شده 
همین دلیل از بدو تولد تا بیست و چهار سالگی همیشه در 
سفر بودم. کشور ها، زبان ها و فرهنگ های مختلفی را تجربه 
بار هند )دهلی( و  این کشورها، دو  اقامت در  کردم. بسامد 
قبیل  از  کشورها  بقیه  در  اقامت  بود،  )مسکو(  روسیه  دوبار 
بود.  مرحله ای  یک  و  یک بار  هم جوار،  و  اروپایی  کشورهای 
پدرم استاندار استان های گیالن، اصفهان، و فارس بود و به 
همین دلیل مدتی نیز در این ٣ استان زندگی کردم. در این 
زندگی پر رفت و آمد، محل امن و ثابتی هم وجود داشت و 
آن خانه پدربزرگ مادری – مهندس محسن مسعودانصاری 
- بود که با مهندس عبدالرزاق بغایری استاد دارالفنون، در 

عالمت گذاری مرز بین ایران و عثمانی هم کاری داشت.
زمانی که من وارد دوره کودکی شدم، ایشان در خیابان 
جمهوری امروز رو به  روی مسجد سجاد، کوچه انصاری اقامت 
داشتند و با مرحوم منصوری تهرانی و دیگران از سازندگان 
هم  هنوز  »انصاری«  کاشی  و  بودند  مسجد  این  حامیان  و 
در  گشت و گذار  سال های  طول  در  می شود.  دیده  آن جا  در 
سنتی  خانه  این  به  ما  پدرم،  ماموریت  هر  دربین  و  جهان 
البته  داشتیم.  اقامت  آن  در  ماه   ٣ حداکثر  و  برمی گشتیم 
این خانه از نظر ساختمان بسیار مدرن بود، شامل 4 طبقه، 
با حمام و دستشویی در هر طبقه بود که دایی من مهندس 
محمدناصر مسعودانصاری آن را پس از اتمام تحصیالت در 
آلمان و بازگشت به ایران برای والدین خود ساخته بود. ولی 
محتوای این ساختمان به ظاهر مدرن، رنگ و بوی خاصی 
ترشی خانه،  بوی  قصه گویی،  محبت،  لذت  و  مزه  داشت: 
مرباپزان، زنان سنتی و خیلی چیزهای دیگر مانند گلدان های 
نارنجی که در اطراف حوض چیده شده بود. خالصه چیزهای 
بسیاری که در این سفرها از آن محروم بودم را می توانستم 
در آن خانه حس کنم. متاسفانه آن خانه دیگر وجود ندارد 
ولی خوشحال هستم که آن کاشی »انصاری« هنوز هست و 
گاهی که از آن جا می گذرم، یاد آن فضاها می کنم. در نوزده 
سالگی است که پدر و مادرم تصمیم می گیرند فکری برای 

ادامه تحصیل دانشگاهی من بکنند.
از تحصیالت بگویید، کجاها درس خواندید؟

من جاهای مختلفی درس خوانده ام. به غیر از ٣ سالی که 
ایران بودم و در ٣ مدرسه فارسی خواندم. یعنی کالس  در 
اول ابتدایی مدرسه هفده دی رشت، کالس پنجم در مدرسه 
بهشت آیین اصفهان و 2 سال بعد در مدرسه مهرآیین شیراز. 
بقیه دوران تحصیلم در جاهای مختلف خارج از ایران بوده 
است. دوره دبیرستان را درانگلستان طی کردم، قبل از آن در 
افغانستان، هلند، بلژیک ، پاکستان و شوروی درس خواندم. 
و  بسته می شد  این مدت، همواره چمدان ها  تمام  در  یعنی 
به سرزمین دیگر  از سرزمینی  و  به کشور دیگر  از کشوری 
و از مدرسه ای به مدرسه دیگر می رفتم، با این همه گسست 
فارسی،  انگلیسی،  فرانسه،  جمله:  از  زبان  همه  این  با  و 
و  رفت  این  تمام  و  و سوئدی  آلمانی  هم  مقداری  و  روسی 
آمدها، هرگز شاگرد خوبی نبودم! گرچه بسیار می کوشیدم 
برای  کلی  به طور  مشکل  این  شود.  حفظ  ایران  آبروی  که 
بچه هایی که پدر و یا مادرشان عضو وزارت خارجه هستند 
در  است.  قرار می گیرند مطرح  دیپلماتیک  در سمت های  و 
آن زمان دو راه وجود داشت؛ یا این که فرزند را در مدرسه 
خودشان  با  این که  یا  و  بگذارند  کشورشان  در  شبانه روزی 
شدیم.  همراه  مادر  و  پدر  با  که  بودیم  گروهی  از  ما  ببرند. 
را خوب  ایران  فرهنگ  بودند،  فرهیخته ای  انسان های  آن ها 
بودند. مادرم همراه پدرم  ایران دوست  می شناختند و بسیار 
نوزده سالگی  بود. در  در مراسم و رویداهای مختلف حاضر 
پدر و مادر از من پرسیدند چه برنامه ای برای ادامه تحصیل 
در دانشگاه داری و در چه رشته ای می خواهی درس بخوانی؟ 
رشته ای  چه  تحصیل  ادامه  برای  که  نمی دانستم  واقعا  من 
و  بودم  عالقه مند  خیلی  باستان شناسی  به  کنم.  انتخاب  را 
هنوز هم عالقه مند هستم. موزه ها را بسیار دوست دارم. به 

بحث اکتشاف و حفاری عالقه دارم و برای همه آن چیزی 
بسیار  احترام  است،  نهفته  خاک  زیر  در  و  زیرزمین  در  که 

قائل هستم.
این که  برای  بود،  افغانستان  سفارت  در  پدرم  که  زمانی 
نزد  مدرسه،  از  بعد  بگیرم،  یاد  و  کنم  تمرین  را  فرانسه 
خانواده ای از باستان شناسان فرانسوی که دخترهایی هم سن 
من داشتند، می رفتم. پدر و مادر آن ها از اکتشاف هایشان و 
از کار های بزرگی که در افغانستان قابل انجام بود، صحبت 
می کردند. توجه من به باستان شناسی از آن  زمان جلب شد 
و در سفر با همان گروه بود که خاطره ای عمیقی در ذهنم به 
جای مانده و آن سفر به »بامیان« و دیدن آن دو بت بزرگ 
بمب گذاری  نادانی،  و  اثر جهل  بر  ما  عصر  در  که  بوداست، 
شد و از بین رفت. واقعا جهل و تعصب چه می تواند بر سر 
چون  کردم  فکر  حال  هر  به  بیاورد!…  تمدن  و  فرهنگ 
زبان های متعدد می دانستم به مدرسه مترجمی در ژنو بروم 
فارسی ام  بودم  آموخته  که  زبان هایی  از  بخوانم.  مترجمی  و 
از همه ضعیف تر بود. به هرحال قرار شد با »سید محمدعلی 
جوانی  زمان  دوستان  از  که  گران قدر  نویسنده  جمال زاده«، 
از  بشود.  مشورتی  داشت،  سکونت  سوئیس  در  و  بود  پدرم 
آن جا  در  رفتیم.  ژنو  به  مسکو  از  پدر  اتفاق  به  روی  همین 
ایشان  که  داشتم  را  توفیق  این  من  که  آقای جمال زاده،  با 
به  همسرشان  خانم«  »اگی  و  کنم،  صدا  جمال«  »عمو  را 
مشورت نشستیم. به خاطر دارم که هم زمان پدرم احضار شد 
که خیلی سریع به مسکو برگردد. بنابراین بحث هنوز تمام 
نشده بود و سرنوشت من بالتکلیف بود که پدر، من را با عمو 
نظر  برگشت.  مسکو  به  و  گذاشت  تنها  خانم  اگی  و  جمال 
به نام  رشته ای  گفتند  ایشان  بود،  روشن  بسیار  جمال  عمو 
کتابداری وجود دارد که رشته بسیار جذابی است و در ایران 
دانش آموخته کتابداری بسیار کم داریم و حتی اصال نداریم، 
مردم  به  بتوان  که  می شود  باعث  رشته  این  انتخاب  پس 
و  باسواد  باید  مردم  که  داشتند  تاکید  ایشان  کرد.  خدمت 
کتاب خوان شوند و تا مردم کتاب خوان نشوند،کار درستی در 
سرزمین ما انجام نمی شود. به این ترتیب اگی خانم یک روز 
من را برد به مدرسه تخصصی که فوق دیپلم کتابداری عرضه 
می کرد و در کنار مدرسه علوم اجتماعی قرار داشت، و قرار 
شد در آن  مدرسه ثبت  نام بشوم. اول مصاحبه کردند و بعد 
من را پذیرفتند. سه سال در آن مدرسه درس خواندم. برنامه 
2 سال دروس نظری و ١ سال کار عملی بود. به مرور به این 
کتابداری  مدرسه  این که  به خصوص  شدم،  عالقه مند  رشته 
در همسایگی مدرسه علوم اجتماعی بود و با بچه های علوم 
نقشی  چه  کتاب  این که  بر  مبنی  صحبت هایی  اجتماعی 
می تواند در رشد جامعه داشته باشد، جریان داشت. از دانش 
آن ها در جامعه شناسی بسیار استفاده کردم و از میان آن ها 

دوستان نزدیکی پیدا کردم.
بودند،  سازنده   و  مهم  من،  زندگی  در  سال   ٣ این 
گذاشت.  تاثیر  من  بر  بسیار  که  کارآموزی  دوره  به خصوص 
برنامه کارآموزی در آموزش کتابداری بسیار مهم است. وقتی 
جامعه  در  عمال  دانشجو  و  می شود  نظری  گذرانده  مبانی 
حضور پیدا می کند و در برابر مراجعه کننده قرار می گیرد، 
به وجد می آید. برای من که چنین بود. من در چندین نوع 
تخصصی  کتاب خانه  جمله  از  کردم،  کارآموزی  کتاب خانه 
ولی  و...  ژنو  دانشگاه  پاپیروس شناسی  بخش  چشم پزشکی، 
جایی که بیشتر لذت بردم کار کردن در کتاب خانه عمومی 
و  داشتم  دوست  بسیار  را  عمومی  کتاب خانه  فضای  بود. 
به خاطر تنوع مراجعان و بخش ها، بسیار آموختم. به یاد دارم 
آن موقع که هنوز بیمارستان های بزرگ روانی در اروپا وجود 
داشت که اکنون دیگر به این شکل وجود ندارد، ما از طرف 
بیمارستان ها،  این  مختلف  بخش های  به  عمومی  کتاب خانه 
کتاب می بردیم وهیچ وقت این نگاه مطرح نبود که مگر بیمار 
روانی چه قدر متوجه می شود که باید برای او کتاب برد، بلکه 
تنها مساله ای که مطرح بود این بود که فرد به عنوان شهروند 
حق دارد از زندگی لذت ببرد و سرگرم شود. اجازه ورود در 
زندان را پیدا نکردم، ولی در انتخاب کتاب مشارکت داشتم و 
تا دِر زندان کتاب می بردم و از حق همگان در دست یابی به 
کتاب و اطالعات لذت می بردم. البته در بخش های مختلف 

کتاب خانه عمومی از جمله امانت و مرجع هم کار کردم. به 
خوب  دستاوردهای  با  سوئیس  در  اقامت  سال   ٣ حال  هر 
و خانم  از مرحوم جمال زاده  با سپاس  و همواره  بود  همراه 

ایشان که همیشه در کنار من بودند، یاد می کنم.
اگر ممکن است درباره ایشان بیشتر صحبت کنید و این که 

چه خاطره ای دارید؟
زمانی که من با ایشان آشنا شدم، در حال اسباب کشی از 
یک آپارتمان )خیابان بالن( به آپارتمان دیگری در خیابان 
انتقال  در  که  داشتم  را  توفیق  این  من  و  بودند  فلوریسان 
وسایل به این زوج کمک کنم. عمو جمال به شدت دلبسته 
ورقه  نام روی  و  تاریخ  با  را  بریده ها  تمام  بود.  بریده جراید 
بریده  کارتون های  ما  که  وقت ها  بعضی  بودند.  چسبانده 
جراید را دور می ریختیم، خیلی متاثر می شد و می گفت شما 
دارید جان من را دور می ریزید! به هر حال ایشان سال ها در 
این که چه گونه  از نظر  و  بود  بین المللی کار، شاغل  سازمان 
را  نوشته ها  باید  چه گونه  این که  و  نگه داشت  را  اسناد  باید 
مستند کرد، کارشناش برجسته ای بود. زمانی که من با ایشان 
زودی  به  جدید  آپارتمان  بود.  شده  بازنشسته  شدم،  آشنا 
برای  معموال  که  شد،  ایرانی  اشیای  از  و  کتاب ها  از  مملو 
ایشان هدیه می آوردند. خود ایشان هر روز صبح با اشتیاق 
نامه   و  بسته  زیادی  مقدار  و  می زد  سر  پستی  صندوق  به 
باز  را  با اشتیقاق بچه گانه، کاغذها و نخ ها  باال و  را می آورد 
می کرد و تمام نامه ها و کتاب هایی که برای ایشان فرستاده 
شده بود را با دقت می خواند و هر کدام را در جای خاصی 
ایشان  دیدار  به  من  که  هفته ها  آخر  می گذاشت،  میز  روی 
به من می گفت  با لحنی خاص  بود،  می رفتم، چون قصه گو 
آثار  و  نام  با  برات گذاشتم! من  امروز چی  ببین  بیا  نوشین 
فهرست  روز  یک  شدم.  آشنا  آن جا  نویسنده ها،  از  بسیاری 
که سال ١٣٣2 چاپ  اول  افشار، جلد  ایرج  فارسی  مقاالت 
این  ترتیب  و  نظم  از  من  و  داد  نشان  من  به  را  بود  شده 
حیرت  بود،  کرده  جمع  افشار  استاد  که  عظیمی  مجموعه 
زده شدم. آشنایی با این کتاب تجربه تکان دهنده ای در کار 
کتاب  این  به خاطر  می گویم  همیشه  من  بود.  من  حرفه ای 
کتاب های  شیفته  بود،  یافته  شکل  و  منظم  چنین  این  که 
مرجع و تدریس این درس شدم. بنابراین من همواره مرهون 
ایرانی داشتند از  جمال زاده و اگی خانم هستم. اگر مهمان 
من دعوت می کردند، از جمله من با استاد شرف خراسانی، 
جمال  عمو  شدم.  آشنا  آن جا  بود،  آمده  آکسفورد  از  که 
همیشه گله می کردند که من چرا این قدر در آشپزی ضعیف 
هستم، چون خیلی نمی توانستم به اگی خانم در این زمینه 

کمک کنم و یک غذای آبرومند ایرانی تدارک ببینم!
 به نظر شما نقش جمالزاده در نویسندگی ایران و داستان 

ایرانی چیست؟
افراد  از  ایشان  ولی  نیست  من  تخصص  در  موضوع  این   
ادبیات معاصر است. در نویسندگی ساده نویس  استثنایی در 
بود و در طنز و نقد استاد. بعضی از داستان های کوتاه ایشان 
شاهکارهای ادب فارسی است و نسلی از نویسندگان معاصر 
را تحت تاثیر قرار داده است. ایشان هیچ نامه ای را بی پاسخ 
نمی گذاشت و هیچ جوانی را بدون تشویق رها نمی کرد. رشد 
دارد.  تشویق  به  نیاز  تردیدی،  هیچ  بدون  اندیشه  و  ادبیات 
از  می نوشت.  بلند  نامه های  که  داشت  را  توانایی  این  ایشان 
آقای هوشنگ مرادی کرمانی شنیده ام که نامه های زیادی را 
از ایشان در اختیار دارد. البته من در آن زمان آقای مرادی 
را نمی شناختم ولی تقریبا همه نویسندگان آن دوره نامه های 
زیادی از جمالزاده دریافت می کردند، برخی از این نامه ها را 
استاد ایرج افشار چاپ کرد که در چند نامه به من اشاره کردند 
ایران هستم و  این که درسم در سویس تمام شده و عازم  و 
بمانم!  باقی  کتابداری  راه  همین  در  بود  مراقب  باید  این که 
بنابراین عمو جمال این توجه را نسبت به آینده من، نیز داشت.

 از تحصیالت دوره فوق لیسانس و دکتری بگویید.
موضوع  به  تا  کنم،  عرض  را  مقدماتی  که  بدهید  اجازه 
ادامه تحصیل برسم: در مدرسه کتابداری در ژنو فوق دیپلم 
همین  به  بود.  هند  در  ایران  سفیر  وقت  آن  پدرم  گرفتم. 
بسیار  اطالعات  آن جا  در  و  رفتم  هند  به  سویس  از  دلیل 
زمان  آن  کردم.  کسب  هند  در  کتاب داری  وضع  از  خوبی 

توفیق  من  بود،  مطرح  خیلی  عمومی  کتاب خانه های  بحث 
پیدا کردم در کتاب خانه عمومی دهلی که از سوی یونسکو 
به عنوان الگو انتخاب شده بود، کار کنم. بنابراین هم تجربه 
را داشتم و چندین بار هم در مسکو کتاب خانه های  سویس 
آشنا  نظریه ای  با  هند  در  بودم.  دیده  دقت  به  را  شوروی 
کتاب دار  نظریه  آن  و  است  همراه  من  با  همیشه  که  شدم 
ریاضیدان  که  رانگاناتان  است.  »رانگاناتان«  هندی،  معروف 
توسعه  در  خیلی  بود،  عمومی  کتابخانه  رئیس  نیز  مدتی  و 
علم کتابداری و بحث ارزش گذاشتن به اطالعات نقش دارد. 
گفته می شود که هند بزرگ ترین دموکراسی جهان است،چرا 
و  هستند  کتاب خوان  می خوانند،  کتاب  هند  در  مردم  که 
خودشان تصمیم می گیرند. این نظریه یا پنج اصل کتابداری، 
برای همه کتابداران بسیار مهم است: »کتاب برای همه، هر 
کتابی خواننده اش، هر خواننده ای کتابش، در وقت خواننده 
این 5  است«  پویا  نهاد  کتاب خانه یک  و  کنید  صرف جویی 
اصل را در هند شناختم و از این آشنایی تاثیر پذیرفتم. البته 
از منابع جهانی کتابداری هم مطرح  این اصول در بسیاری 

است و تا امروز به شکل های مختلف تفسیر می شود.
چه سالی به ایران برگشتید؟

مهم  اتفاق  چند  و  بازگشتم  ایران  به   ١٣42 سال  در 
کردم.  ازدواج  محقق  مهدی  دکتر  استاد  با  افتاد:  من  برای 
من  به  افشار  ایرج  استاد  شدم.  کودک  کتاب  شورای  عضو 
کمک کرد تا به حلقه های کتابداری آن زمان معرفی شوم، 
از جمله در انجمن کتاب با استادان دکتر زرین کوب، دکتر 
اسالمی ندوشن، دکتر قمر آریان، دکتر مهری آهی و دیگر 
استادان، آشنا شدم. همچنین توفیق پیدا کردم اولین کتاب 
کتابچه ای  بلکه  »کتاب«،  گفت  نمی توان  البته  که  را  خود 
دانش  سپاهیان  برای  روستا«  در  کتاب خانه  »تاسیس  به نام 
را تالیف کنم و تدریس نخستین دوره هایی برای کتابداری 
مدارس و کتاب خانه های عمومی را به دعوت شورا در محل 
پارک  محل  در  فرخ  همایون  رکن الدین  و  نو  روش  مدرسه 
شهر برعهده گرفتم و در همان سال به دعوت استاد افشار، 

کار در کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران را آغاز کردم.
طرح سپاه دانش، پیشنهاد چه کسی یا کسانی بود؟

ناتل خانلری و جمعی  پرویز  آقای دکتر  را  به نظرم طرح 
بخش های  از  یکی  بودند.  کرده  پیشنهاد  دیگر  همکاران  از 
پیدا کند که  را  امکان  این  بود که سپاهی دانش  این  طرح 
در روستاها، پایگاه های فرهنگی بنام کتابخانه تاسیس کند. 
خانم لیلی آهی )ایمن( از من خواست که این کتاب راهنما 
را بنویسم و در سال ١٣42 در تیراژ باال منتشر شد و به نظرم 
تاثیرگذار هم بود. ما امروز هم مانند گذشته باید دو گروه را 
دیگری  و  نوجوانان  و  کودکان  یکی  دهیم  قرار  توجه  مورد 
ساکنان مناطق محروم. همه دوستان و همکاران در شورای 
زیادی  کتابخانه های  باید  هستند  معتقد  هم  کودک  کتاب 
در مناطق محروم کشور تاسیس شود. خوشبختانه تعدادی 
تاریخ  پژوهشی  »موسسه  مانند  نهاد،  مردم  سازمان های  از 
با طرح »با من بخوان«، »کانون توسعه فرهنگی«  ادبیات« 
با تاسیس کتاب خانه ها و یا »شورای کتاب کودک« با طرح 
»بامداد کتاب خانه ها«، این کار را می کنند و از این تجربه - 
برنامه  گرچه کافی نیست - بسیار راضی هستند. همچنین 
تاسیس کتاب خانه در مناطق محروم با نام »جام باشگاه های 
کتاب خوانی« که از سوی وزارت ارشاد حمایت می شود، باعث 
فکر هستند که  این  به  نیز  دیگر  است. گروه های  امیدواری 
با  از کتاب  به سمت جامعۀ محروم  را  با کیفیت  کتاب های 

کیفیت از جمله در شهرک های مسکونی ببرند.
 همکاری شما با دانشگاه تهران از چه سالی شروع شد؟

در همان سال ١٣42 همکاری خود را با کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران شروع کردم.در سال ١٣4٣ خداوند پسری به 
از دکتر  نهادیم. در سال ١٣44  نام  را عباس  او  ما داد، که 
به  و  شد  دعوت  مک گیل  دانشگاه  در  تدریس  برای  محقق 
کانادا رفتیم. در کانادا ادامه تحصیل دادم و فوق لیسانس را 
در آن جا گرفتم و الزم است بگویم که چون مدرک کاردانی 
داشتم، دریافت مدرک کارشناسی ارشد منوط بر این شد که 
در چهار درس از برنامه موسسه مطالعات اسالمی ثبت نام و 
شرکت کنم که این دروس را نیز گذراندم. ما در سال ١٣4٧ 

امریکایی  گروه های  حضور  زمان  آن  در  برگشتیم.  ایران  به 
در دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیاد بود. استادی به نام دکتر 
جان هاروی گروه کتابداری را که هنوز رسما تاسیس نشده، 
بود اداره می کرد. به طور کامال تصادفی با نامبرده آشنا شدم. 
او به من گفت ما به دنبال استاد ایرانی می گردیم که بتواند 
مراجع ایرانی و مراجع زبان فارسی را تدریس کند. در مورد 
ایران  به  امریکا  از  را  الزم  مراجع  و  کتاب  انگلیسی،  منابع 
واقع یک کانون کتاب های مرجع درست  بودند و در  آورده 
دانشگاه  در  کتابداری  گروه  که  داشت  توجه  باید  بود.  شده 
تهران در دانشکدۀ علوم تربیتی تاسیس شد و افراد بسیاری 
در به ثمر رسیدن این طرح تاثیر داشتند از جمله خانم پوری 
بزرگوار  دو  این  طریق  از  و  تفضلی  مهین  خانم  و  سلطانی 
دکتر مجید رهنما به این امر عالقه مند شد و باعث شد این 
جریان محقق شود. در آن زمان این بحث وجود داشت،  که 
این برنامه در دانشکده ادبیات به صورت دوره ١ ساله منتهی 
به عنوان  تربیتی  علوم  دانشکده  در  یا  و  تخصصی  دیپلم  به 
دانشکده  حال  هر  به   شود،  تاسیس  کارشناسی ارشد  دوره 
بعد  که  کتابداری  آموزشی  گروه  و  انتخاب  را  تربیتی  علوم 
جدید  دانشکده  این  در  شد  اضافه  آن  به  هم  اطالع رسانی 

التاسیس، دایر شد.
 گروه کتابداری در چه سالی تشکیل شد؟ تا چه سالی با 

گروه همکاری داشتید؟
 برنامه آموزشی کتابداری در سال ١٣44 راه اندازی شد. 
با  است.   ١٣4٧ سال  به  مربوط  گروه  رسمی  تاسیس  ولی 
مجوزی که پروفسور«عنایت اهلل رضا« - ریاست وقت دانشگاه 
دکترا  فارغ التحصیل  که  رشته هایی  راه اندازی  برای  تهران- 
خداوند  سعیدی-که  فرخنده  خانم  بودند،  گرفته  نداشتند 
مدرک  با  که  بودیم  اولی  نفر  دو  من  و  کند-  رحمتشان 
من  شدیم.  استخدام  استادیار  به عنوان  ارشد  کارشناسی 
گروه  مدیر  سال ها  هم  کردم.  خدمت  دانشگاه  در  سی سال 
سایر  از  بیش  بودم.  راهنما  استاد  هم  و  مدرس  هم  بودم، 
عمومی  خدمات  و  مرجع شناسی  حوزه  درس های  دروس، 
بودند،  برای من عزیز  آثار مرجع همیشه  را دوست داشتم. 
به خصوص دانشنامه ها. توفیق با من یار است که در شورای 
کتاب کودک از سال ١٣5٨ که خانم توران میرهادی طرح 
تدوین »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« را مطرح کردند در 
بزرگ  اثر  یک  پدیدآمدن  در  امروز  تا  و  باشم  ایشان  کنار 
مرجع کارآموزی کنم. در سال ١٣54 برای دوره دکتری از 
دانشگاه تورنتو پذیرش گرفتم و به آن جا رفتم. دکتر محقق 
در موسسه مطالعات اسالمی در مونترال به تدریس مشغول 
به   ١٣4٨ سال  در  که  هستی  و  عباس  با  همراه  من  شد. 
از گذراندن دروس دکتری  بودیم. پس  تورنتو  آمد، در  دنیا 
که  پایان نامه  موضوع  به  توجه  با  جامع  امتحان  گذراندن  و 
دوره مشروطه و تاثیر آن بر رشد کتاب و کتاب خانه ها بود، 
ایران شناس  سیوری،  راجر  پروفسور  راهنما  استاد  اجازه  با 
برجسته و استاد دانشگاه تورنتو، قرار شد برای ادامه کار به 
ایران برگردم. سال ١٣5٧ بود و اوج هیجان  انقالب. شرایط 
به گونه ای بود که دانشگاه با ادامه بورس تحصیلی من موافقت 
کدام  کردم  فکر  داشتیم،  نوجوان  فرزند  دو  زمان  آن  نکرد. 
خانواده  به صورت یک  ایران  در  ماندن  است؟  ارجح  تصمیم 
و یا به آب و آتش زدن و رفتن من تنها به کانادا برای تمام 
کردن کار دکتری با هزینه شخصی؟ ما اولی، یعنی ماندن با 
هم را ترجیح دادیم. به این ترتیب من استادیار وارد دانشگاه 

تهران شدم و استادیار هم بازنشسته شدم!
 آیا پشیمان هستید؟

خیر، پشیمان نیستم. نفس کار کتابداری به عنوان رئیس 
انسانی، سال ها مدیریت  ادبیات و علوم  کتاب خانه دانشکده 
گروه، راهنمایی بیش از صد پایان نامه، و همین طور تدریس 
در سطوح گوناگون برای من آن قدر لّذت بخش بود که طی 
بگیرم  موازی  یا  و  معادل  مدرکی  نکردم  کوشش  سی سال 
که برابر دکتری محسوب شود. تدریس من در دانشگاه یک 
ویژگی خاص داشت. این ویژگی خاص عبارت بود از ارتباط 
بسیار خوب با گروه های دانشجویی. باور داشتم که درصدی 
با  ارشد،  دوره  با  کتابداری  آموزش  آغاز  دلیل  به  آن ها،  از 
کامران  آقایان  جمله  از  بودند.  من  از  باسوادتر  و  تجربه تر 
فانی، بهاالدین خرمشاهی، عبدالحسین آذرنگ، عباس حری، 
نوراهلل مرادی و ... . به همین دلیل، میان ما نوعی مهر آمیخته 
با احترام جریان داشت و ما با هم الفت و نزدیکی انسانی پیدا 

کردیم که تا امروز بردوام است.
چه خاطره ای از شاگردانتان دارید؟

انگیزه  که  بودند  برجسته ای  افراد  دوره  آن  دانشجویان 
دوست  را  کتاب  می دانستند.  خوب  را  زبان  داشتند.  باالیی 
داشتند. کتاب خوان و اهل پژوهش بودند. عشق به خدمت 
اجتماعی داشتند و به همین خاطر این رشته را انتخاب کرده 
نوراهلل  فانی،  آقایان کامران  مانند  راه برخی  ادامه  بودند. در 
مرادی، علی میرزایی و خانم ها صدیق بهزادی، نسرین عماد 
آقای  مانند  برخی  و  ماندند  کتابداری  در  تعاونی  شیرین  و 
سمت  به  کشکولی  مهدخت  خانم  و  خرمشاهی  بهاالدین 
ولی  رفتند.  اسطوره شناسی  و  حافظ  پژوهی  و  قرآن پژوهی 
و  نوجوانان«  و  کودکان  »فرهنگ نامه  من،  با  آن ها  ارتباط 
تولد  روز  استاد خرمشاهی  شورای کتاب کودک حفظ شد. 
من تماس می گیرند و لطف دارند. این موهبتی است از سوی 
در خدمت  و  داشتند  من حضور  در کالس های  که  افرادی 
آن ها بودم و به راستی توفیق داشتم با  چنین گروهی آغاز 
انجمن  آموزش  کمیته  مسئول  هم زمان  من  کنم.  کار  به 
مناطق  از  نتیجه  در  و  بود،  فعال  بسیار  که  بودم  کتابداران 
مختلف ایران درخواست می کردند که دوره آموزشی داشته 
کاردان  دکتر  و  حری  آذرنگ،  فانی،  آقایان  محبت  باشند. 
رئیس وقت دانشکده، هرگز یادم نمی رود. زیرا اگر من نامه 
می نوشتم به فالن دانشگاه که به کارمندی اجازه بدهند ٣ 
روز برای تدریس به ماموریت برود، پذیرفته نمی شد، بنابراین 
و  انجام می دادند  به درخواست من  را  کار  این  کاردان  دکتر 
همیشه به شوخی به من می گفتند: من چه زمانی از دست 

نوشتن این نامه های انجمن کتابداری خالص می شوم؟
ادامه دارد...

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



ایران را که مطالعه کنیم خواهیم  تاریخ سرزمین ما   
بوم  و  مرز  این  فرهنگ  و  موسیقی  همواره  که  دید 
حرکت  عادی  و  سخت  شرایط  در  دیگر  هم  دوشادوش 
در  امروزه  که  ایرانی  موسیقی  ردیف  به  اگر  می کردند. 
بینیم  می  صراحت  به  بنگریم  است  هنرمندان  دسترس 
که نام تمامی آواز ها و گوشه ها و نغمه ها یانام قسمتی 
ایران )شهر- مناطق طبیعی( یا نام شخصی است که  از 
آن قطعه را ساخته و یا نا مشخصی بزرگ )شاه-وزیرو...( 
تاریخی  لحاظ  از  دانیم  می  که  همانطور  باشد.  می 
فرهنگ  را در  پیشینه کهن  قدیمی ترین  پارس  سرزمین 
شاهی(  ) شهر  پادشاهی  مقر  اولین  دارد شهر شوش  ما 
ایالمیان بود که بیش از۵۰۰۰ سال قدمت دارد در تاریخ 
بنی  آشور  توسط  قدرمندایالمیان  دولت  که  خوانیم  می 
پال از صحنه روزگار محو شد.آشور در کتیبه ای سنگی 
از شکست  آشور پس  که سپاه  نگارد  می  را  واقعه  شرح 
دادن ایالمیان در شوش بیش از ۷۰ معبد را ویران کرد 
را  ها  بچه  و  گذران  تیغ  دم  از  را  پیرزنان  و  پیرمردان 
در آتش سوخت و پسران و دختران جوان را به بردگی 
گرفت و به نینوا برد و نکته ای که در اینجا الزم به ذکر 
موسیقی  من  که  بود  نوشته  کتیبه  روی  بر  اینکه  است 
بزرگ شوش را از بین برده و دستور دادم که شغاالن و 
این  آنجا زوزه بکشند که  گرگ ها به جای موسیقی در 
نکته می تواند به موسیقی بزرگ شوش اشاره ای داشته 
موسیقی  ردیف  در  امروزه  ما  اینکه  دوم  نکته  و  باشد. 
ایران آوازی به نام شوشتری داریم و موسیقی شوشتر و 
نام اساتیدی که از قدیم تا به امروز چه در خوانندگی و 
نوازندگی )تار( این آواز را حفظ کرده اند در نزد  چه در 
هنرمندان بزرگ بسیار اهمیت دارد و می توان گفت که 
است  شوش  بزرگ  موسیقی  آن  بازمانده  شوشتری  آواز 
موسیقی  با  را  شوشتری  موسیقی  اگر  فنی  لحاظ  از  و 
پارس )شیراز( و اصفهان مقایسه کنیم می توانیم دقیقا 
به این نکته اشاره کنیم که از لحاظ تاریخی بعد از دولت 
شد  تشکیل  پارس  در  هخامنشی  قدرتمند  دولت  ایالم  
و شیراز مقر پادشاهی بود و طبق شواهد تاریخی اولین 
مکتب آوازی ایران مکتب شیراز بود که امروز از بین رفت 
دولت  پایان  تا  شیراز  آوازی  مکتب  که  گفت  می توان  و 
ساسانی در ایران مورد استفاده بود و بعد از ورود اسالم در 
ایران تا تشکیل دولت صفوی موسیقی ایرانی فقط توسط 
مطربان دوره گرد اجرا می شد حکومت صفوی و شاهان 
صفوی با هنر موسیقی میانه خوبی نداشتند و فقط اجازه 
که  باشد  بیت  اهل  مدح  صورت  به  موسیقی  که  دادند 
مرکز حکومت صفوی  در  که  ایرانی  بزرگ  موسیقیدانان 

اشعاری  بودند  )اصفهان( 
به صورت مرثیه در رثای 
خصوص  به  و  بیت  اهل 
شهدای کربال با ادغام در 
آواز ها نغمه ها و گوشه 
موسیقی  بزرگ  های 
و  کرده  درست  ایرانی 
کار  این  که  کردند  اجرا 
این  شد  باعث  بزرگ 
میراث  و  بزرگ  گنجینه 
ایرانی امروز در دسترس 
است .  ایران  هنرمندان 
موسیقی  فنی  لحاظ  از 
دارند  آگاهی  هنرمندان 
نت  از  مجموعه ای  که 
روی  بر  (که  )صداها  ها 
لحن  یک  در  و  سازها 
شود  اجرا  )پرده(  منظم 
گویند  می  دستگاه  را 
ماهور-  شور-  مثل 

این است  دارد  اهمیت  ... موضوعی که خیلی  و  همایون 
ایرانی به معنای  خوانندگی نیست  که آواز در موسیقی 
یا  یا شیوه ای است که در یک مکان  نام لحن  آواز  بلکه 
شهر بخصوصی از ایران که نام خود آن آواز از آن مکان 
موسیقی  در  شوشتری  آواز  باشد.  می  است  شده  گرفته 
در  آواز  این  و  شوشتر  مردم  خواندن  لحن  یعنی  ایرانی 
دستگاه همایون که از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است 
و بر روی درجه چهارم دستگاه که )چکاوک وطرز( می 
آواز  این  )آواز شیرازی(  بیات شیراز  باشد اجرا می شود 
نیز لحن مردم شیراز است و جالب این است که این آواز 
در دستگاه همایون و بر روی همان دستان )پرده ها(وبر 
جای آواز شوشتری اجرا می شود فقط تفاوت در گردش 
پرده ها و ایست بر روی بعضی از پرده ها می باشد .آواز 
بیات اصفهان بیات اصفهان: )آواز( همان لحن خوانندگی 
اهل اصفهان است که در این آواز نیز در دستگاه همایون 
با  شیراز  بیات  و  شوشتری  های  پرده  همان  روی  بر  و 
اندکی تفاوت در گردش پرده ها اجرا می شود و باید ذکر 
کرد که امروز مکتب آوازی اصفهان یکی از رایج ترین و 
معتبرترین مکاتب آوازی ایران است. نتیجه ای که از این 
نام سه  تاریخی  لحاظ  از  که  است  این  گیریم  می  بحث 
شهرکه هرسه پایتخت سه دولت قدرتمند ایرانی هستند 
و  همایون  دستگاه  در  سه  هر  فنی  و  علمی  لحاظ  از  و 

که  مشترک  آوازی  در 
در پرده های )چکاوک و 

طرز( اجرا می شود. 
رامهرمز موسیقی 

 رامهرمز شهری است 
کهن  تاریخی  قدمت  با 
گرفتن  قرار  دلیل  به  که 
از  شاهی  جاده  مسیر  در 
استخر پارس به شوش از 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
که  همانطور  است 
به  رامهرمز  مردم  گویش 
نزدیک  شیرازی  گویش 
این  موسیقی  پس  است 
همان  تابع  شهرکهن 
پارس  قدیم  موسیقی 
از لحاظ فن و علم  است 
آوازهای  وقتی  موسیقی 
محلی رامهرمز را با سایر 
ایرانی  فولک  آوازهای 
)شیراز(  پارس  موسیقی  به  که  می بینیم  کنیم  مقایسه 
بسیار نزدیک است در ردیف سازی و آوازی ایران دستگاه 
شور را دستگاه مادر یا )ام االواز( می نامند زیرا این دستگاه 
از لحاظ گوشه های آوازی وضربی وسعت بیشتری نسبت 
به دستگاه های دیگر دارد و از همه مهمتر اینکه تمامی 
این دستگاه اجرا می شوند در  آوازهای فولکلورایرانی در 
این دستگاه گوشه ای بنام سلمک هست که آواز )شلیل( 
یا همان یاریار محلی از کهگیلویه تا رامهرمز در این گوشه 
آوازی به همان حالت اجرا می شوند برای اثبات این ادعا 
از لحاظ فنی اهل هنر می دانند که دستگاه شور دارای 
۵ درجه می باشد گوشه سلمک در درجه پنجم شور اجرا 
می شود و در اینجا درجه پنج متغیر است یعنی گاهی تا 
1\4 درجه دیرند درجه پنجم تقلیل می یابد و به اصطالح 
عامیانه ربع پرده کم می شود و دوباره به همان حالت اصلی 
بر می گردد که در این مدالسیون یا تغییر پرده می تواند 
بدهد  گوشه  این  به  غمناکی  و  حزین  بسیار  حالت  یک 
درکهگلویه آواز شلیل به دو گونه اجرا می شود یکی شلیل 
مقام کهگلویه که این شلیل بر روی درجه پنجم شور و در 
آواز دشتی اجرا می شود و دوم شلیل ارجان که این شلیل 
در بهبهان و رامهرمز به یک صورت اجرا می شود این شلیل 
در گوشه سلمک شور و بر روی درجه پنجم شور به صورت 
متغیر اجرا می شود یعنی در این شلیل درجه پنجم شور 

این  در  که  می شود  کم  پرده  ربع  گاهی  باشد  می  متغیر 
حالت بر روی پرده های ساز عالمت )p( ُکرن را می گذارند 
یعنی ربع پرده کمتر از حالت اصلی اجرا شود و باز به حالت 
اصلی یا )li( به کار برمی گردد که همان حالت حزن و 
اندوه را به آواز می دهد.  عده ای از عالقه مندان به موسیقی 
ادعا دارند که موسیقی رامهرمز موسیقی بختیاری است و 
حتی در صدا و سیمای استان نیز همین ادعا را داشتند 
ولی بنده پس از ۲۰ سال تحقیق و همنشینی با هنرمندان 
استان کهگیلویه و بهبهان و شیراز و طبق مدارک و شواهد 
پارس  رامهرمز همان موسیقی  متوجه شدم که موسیقی 
قدیم است و به مکتب شیراز نزدیک است و حتی گویش 
برای  به بختیاری  تا  به شیراز نزدیک است  زبان رامهرمز 
روشنترکردن این ادعا شاهنامه خوانی را مورد قیاس قرار 
از  جزئی  شاهنامه خوانی  می دانیم  که  همانطور  دهیم 
در  به  قومی  و  منطقه  هر  در  که  باشد  می  ما  موسیقی 
استان  از  خوانی  شاهنامه  می شود  اجرا  خاصی  دستگاه 
کهگیلویه تا رامهرمز در دستگاه شور اجرا می شود ولی 
درقوم بختیاری شاهنامه در دستگاه ماهور اجرا می شود 
در ردیف موسیقی ایران شاهنامه را در دستگاه چهارگاه 
َرَجز می خوانند در موسیقی بختیاری شلیل  به صورت 
)یار یار(در آواز دشتی اجرا می شود یعنی دقیقاً بر روی 
درجه پنجم شور و مابقی آوازهای دیگر بین مقام شور 
قوم  موسیقی  گفت  می توان  شوند  می  اجرا  همایون  و 
گاهی  و  شور  در  گاهی  سرگردان  صورت  به  بختیاری 
به  ایل  بر کوچ کردن  نیز دلیل  این  در همایون است و 
ایالق و قشالق است. از گرمسیر به سردسیر و بالعکس 
پس این کوچ کردن ایل بختیاری بر روی موسیقی این 
که  کنون  مال  نوار  در  داشت  قوی  بسیار  تاثیر  نیز  قوم 
تنظیم عطاءاهلل  جنگوک به خوانندگی بهمن عالءالدین 
منطقه  به  گرمسیر  از  را  ایل  کوچ  سرگذشت  این  است 
سردسیر به صورت نما آهنگ به نام سحرگاِه کوچ اجرا 
کردند که بسیار زیبا می باشد و قسمت اعظم موسیقی 
می  قوم  این  بزرگ  افراد  حماسه های  شامل  بختیاری 
باشد و می بینیم که نام اکثر آوازهای حماسی برگرفته 
در  بیشتر  که  است  ایلخانی  بزرگان  و  سرکردگان  از 
کشمکشهای سیاسی بین این قوم و دولت وقت بوده و 
چون افراد دلیر این قوم یا دستگیر و یا در نبرد کشته 
شدند و از خود رشادت بجا گذاشتند سرگذشت آنان به 
با  و  قوم  این  زیبایی توسط شعرای  بسیار  ابیات  صورت 

زیبایی سروده شدند. بسیار  موسیقی 

رامین منصوری

سید علی کاشفی خوانساری
رسمی  نیمه  ضمائم  و  ایران  رسمی  آموزش  نظام 
معاصر  ادبیات  با  نوجوانان  آشنایی  برای  برنامه ای  آن 
موضوع  خود  رویکرد  این  چرایی  ندارد،  و  نداشته 
سیاستمردان  عمده  نگاه  در  شاید  است.  مفصلی  بحث 
مقایسه  در  معاصر  ادبیات  فرهنگی،  سیاست گذاران  و 
هم  شاید  است.  وجاهت  و  ارزش  فاقد  کهن  ادبیات  با 
مورد  معاصر  ادبیات  اجتماعی  و  سیاسی  رویکردهای 
و  بالفعل  موضع گیری های  از  یا  و  نباشد  آنان  تائید 
بالقوه نویسندگان معاصر در مسائل عمومی آزرده خاطر 

و بیمناک باشند.
به هرحال واقعیت این است که پرداختن به ادبیات 
معاصر )از دوره مشروطه تا به امروز( چه در کتاب ها و 
برنامه های رسمی مدارس و چه در برنامه های نهادهایی 
کتابخانه ها،  نهاد  تربیتی،  امور  پرورش،  کانون  چون 
وزارت ارشاد و ... جایگاهی ندارد. اکثر نوجوانان حتی 
درباره  ذهنیتی  هستند،  حرفه ای  کتابخوان  که  آنها 
شعر،  شاخه های  در  کشورشان  معاصر  ادبیات  قله های 

داستان، نمایشنامه و ... ندارند.
امر  این  در  ناخواسته  نیز  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
نظریه پردازان  و  نویسندگان  است.  مقصر  و  دخیل 
و  تفاوت ها  بر  تاکید  با  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
حرف  خود  جای  در  که  ـ  مخاطبان  سنی  ویژگی های 
عنوان  با  جدیدی  ادبی  گونه های  ـ  است  صحیحی 
و  نوجوان  رمان  نوجوان،  کوتاه  داستان  نوجوان،  شعر 
و  ارزشمند  گرچه  که  داده اند،  اشاعه  و  پدیدآورده   ...
خواندنی هستند،اما هیچ برنامه ای برای متصل ساختن 

خوانندگان نوجوان به ادبیات در معنای عام ندارند.
مقدمات  که  آن  از  پس  کودکان  سنتی،  نظام  در 
می  آموختند،  مکتبخانه  در  را  نوشتن  و  خواندن 
)به ویژه  عمومی  ادبی  کتاب های  خواندن  زود  خیلی 
اخالقی  محتوای  و  بودند  ساده تر  که  کتاب هایی  آن 
دنیای  به  و  می کردند  شروع  را  داشتند(  مناسب 
فعلی  شکل  در  اما  می شدند،  وارد  ادبیات  و  کتاب 
گروه  کتاب های  تنها  که  نوجوانان  به  اصرار  دلیل  به 
تجربه  و  مجال  آنها  عماًل  بخوانند،  را  خود  سنی 
از  را پیدا نمی کنند.  ادبیات  با دنیای شیرین  آشنایی 
مناسب  اصال  نوجوانانه  کتاب های  ظواهر  دیگر  سوی 

نیست. گروه سنی  این 
از  بسیاری  کتاب آرایی  و  جلد  طرح  تصویرگری ها، 
و  لوس  سنی  گروه  این  سوی  از  نوجوانانه  کتاب های 
این  را می راند. محتوای  آنان  و  تلقی می شود  بچه گانه 
کتاب ها  هم عاری از واقعیات اجتماعی و دور از نیازها 
پاستوریزه  و  تصنعی  متونی  و  نوجوانان  دغدغه های  و 
کتاب های  از  نوجوانان  که  می شود  این  نتیجه  است. 
گروه سنی خود لذت نمی برند و مطالعه را برای همیشه 

کنار می گذراند.
نشناختن  رسمیت  به  در  باید  را  مشکل  این  ریشه 
به  به  منجر  تبع  به  که  دانست  نوجوانان  و  نوجوانی 
کتاب های  و  نوجوانان  ادبیات  نشناختن  رسمیت 
هم  هنوز  اساس  آن  بر  که  است  شده  هم  نوجوانانه 
کتاب های نوجوان در انتشاراتی ها در کنار کتب کودکان 

برنامه ریزی و تولید می شوند، در وزارت ارشاد از بخش 
کتاب های کودک مجوز می گیرند، در کتابخانه ها کنار 
آنها داوری  با  آن ها رده بندی می شوند، در جشنواره ها 

می شوند و ....
بسیار  تصور  برخالف  که  مشکل  این  راه حل 
دیگر  که  است  آن  نه  است؛  تاثیرگذار  و  جدی  هم 
را  نوجوانان  همه  و  باشیم  نداشته  نوجوانانه  ادبیات 
سعی  آنکه  نه  و  دهیم  ارجاع  بزرگسال  کتاب های  به 
کنیم با روش های مختلف آن نوجوانانی که کتاب های 
منصرف  یا  و  بی نیاز  کار  این  از  می خوانند  را  عمومی 
روندی منطقی است  و  راه حل در طراحی سیر  کنیم. 
اقتضائات  و  اطالعات  با  را  ساله   11 نوجوان  مثاًل  که 
ادبیات عمومی به مرور و به گونه ای آشنا کند که در 
در  توانا  و  آشنا  متبحر،  خواننده ای  به  سالگی  هجده 

ادبی تبدیل شود. مطالعه کتب 
بارها  ایران  و  جهان  در  که  مسیر  این  در  راه  یک 
تجربه شده است، ارائه گزیده ها و متون ساده شده به 
همراه اطالعات جانبی و راهنماست. در اینجا مراد من 
بازنویسی  بازآفرینی متون کهن نیست.  یا  بازنویسی و 
است،  ضروری  و  مفید  خود  جایگاه  در  بازآفرینی  و 
شخصیت  پیام ها،  درونمایه،  با  را  مخاطب  گرچه  اما 
از  متفاوت  و  نو  ادبیاتی  می سازد،  آشنا  اولیه  اثر   ... و 
و  بازنویسی  در  افراط  می دهد.  دست  به  ادبی  متون 
بازآفرینی بر اساس این نگاه که فعالیتی هنرمندانه و 
خالقانه و برتر از تلخیص و گزینش است، به ناآشنایی 
و فاصله گرفتن مخاطبان از متون اصلی و اصیل دامن 

زده است.
در نقل ادبیات معاصر زبان نویسنده و شیوه نگارش 
او باید حفظ شود. گرچه نگارش برخی لغات و تعبیرات 
با  مخاطب  آشنایی  بود،  خواهد  غریب  نوجوانان  برای 

شیوه نگارشی ادیبان خود شیرینی و لطف جداگانه ای 
با  می توان  حال  این  با  داشت.  خواهد  مخاطبان  برای 
جدانویسی ها و عالئم نگارشی خواندن متون را تسهیل 
در  نامانوس  و  دشوار  لغات  برخی  همچنین  کنیم. 
حداقل ها  به  نیز  راه  این  در  اما  شوند؛  معنا  پانوشت 

اکتفا شود تا کتاب شبیه متون درسی نشود.
راه مهم و کم و بیش مغفول دیگر نقش کتاب های 
و   )bookazines( کتاب مجله ها  غیرداستانی، 
ساده سازی،  با  می تواند  که  است  نوجوان  مطبوعات 
تحلیل های  و  نوجوانانه  نگاه  جذاب،  موارد  بر  تاکید 
ادبیات  به ویژه  و  ادبی  متون  به  را  مخاطبان  کاربردی 

معاصر پیوند دهد.
و  زیبایی ها  شیرینی،  و  آسانی  به  که  نوشته هایی 
شگفتی های متون ادبی رانشان دهند و به طرح پرسش 
و انگیزه مطالعه در ذهن مخاطب بیانجامد. نوشته هایی 
که برخالف نوشته های کتب درسی و تاریخ ادبیات نه 
بر  نه  و  دارد  تاکید  وفات  و  تولد  تاریخ  سال های  بر 
و  آثار  فهرست  و محفوظات غیرضروری مثل  اطالعات 
مکاتب ادبی و ... بلکه نوشته هایی که بر نکته هایی که 
از دید مخاطب جالب و شگفتی آور است متمرکز باشد.

نوشته هایی که بیش از آموزش، به سرگرمی و لذت 
دادن  پاسخ  و  آموختن  از  بیش  و  می اندیشد  خواندن 
کتاب هایی  است.  شگفتی  و  پرسش  ایجاد  آرزوی  در 
احترام  بزرگسال  یک  همچون  نوجوان  مخاطب  به  که 
ابایی  کاستی ها  و  نقادانه زشتی ها  از طرح  و  می گذارد 

ندارد.
به  آغازین  در بخش های  چنین کتاب هایی می تواند 
شرایط  و  اجتماعی  اوضاع  درباره  اطالعاتی  ساده  زبان 
با  سپس  و  باشد  داشته  تاریخی  مقطع  هر  فرهنگی 
رویکردی شبیه کشف و گردشگری به پرسه در آثار و 

اشاره به ویژگی های جذاب آنان بپردازند.
در نگارش چنین آثاری ضروری است، از تحلیل های 
دارد  فاصله  مخاطب  دغدغه های  از  که  ادبی  و  فنی 
پرهیز کنیم و با عینک یک نوجوان همه چیز را ببینیم 

و دوباره کشف کنیم.
نباید به تصور ساده و  غیر متخصص بودن مخاطب 
دم دستی بودن چنین آثاری بیانجامد و تالیف آن در 
خالصه  موجود  تحلیلی  کتاب های  از  انتخاب  و  مرور 
شود. بلکه شایسته است گزینش آثار از متن کتاب های 

اصلی و اسناد دست اول انجام گیرد.
تاریخ  کتاب های  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
جناحی  و  ایدئولوژیک  پررنگ  نگاه  از  معاصر.  ادبیات 
رنج می برند. عمده توجه منتقدان و مورخان به مسائل 
بوده  معطوف  داستان ها  در  اجتماعی مطرح  و  سیاسی 
و ادبیات را با عینک ایدئولوژی و سیاست نگریسته اند. 
اما اینجا به احترام مخاطب باید نگاه شخصی و سالیق 
اجتماعی و ادبی خود را کنار بگذاریم و به همه بضاعت 
باشم.  داشته  فراگیر  نگاهی  معاصر  ادبیات  گستره  و 
تربیتی  مالحظات  و  مخاطب  سنی  اقتضائات  گرچه 
در معرفی آثار  نباید فراموش شود، تسری دادن خط 
هم  نوجوانانه  خواندنی های  به  کودکان  کتب  قرمزهای 

پسندیده و معقول نیست.
ادبیات  با  نوجوان  خوانندگان  آشنایی  مسیر  در 
معاصر بیش از هر چیز باید بر اختیاری و داوطلبانه 
برنامه ای  و  فعالیت  هر  کرد.  تاکید  مطالعه  بودن 
مخدوش  را  خواننده  کنش گری  و  انتخاب  گری  که 
سبد  و  سیر  تعریف  خواه  نیست.  مقبول  سازد، 
پیش بینی  مسابقه،  و  آزمون  طراحی  یا  مطالعاتی 
برای  اجباری  هیچ   .  ... یا  و  عملی  کار  و  تحقیق 
تا  صفحه  اولین  از  کتاب هایی  چنین  خوانده شدن 
تنها  بخواهد  نوجوانی  است  ممکن  نیست.  آخر  برگ 
و  تاریخی  اطالعات  یا  و  بخواند  را  داستانی  گزیده 
پس  خواننده ای  است  ممکن  کند.  مرور  را  ادبی 
سراغ  به  شود  مشتاق  شاعری  نام  به  رسیدن  از 
به  اشارات  خواندن  از  پس  یا  و  برود  او  کتاب های 
به  بگیرد  تصمیم  اجتماعی  یا  سیاسی  رویداد  یک 
بپردازد.  واقعه  آن  درباره  تاریخی  کتب  در  جستجو 
است. همچنین  مطالعه  در  مخاطب  آزادی  تنها  مهم 
برای  مجالی  می توان  خوانندگان  تمایل  صورت  در 
در  و  خوانده اند  آنچه  درباره  ایشان  آزاد  گفت وگوی 

ساخت. فراهم  می اندیشند  زمینه  این 
منظرهای  از  معاصر  ادبیات  با  نوجوانان  آشنایی 
اینکه  چه  است.  ضروری  حتی  یا  و  مفید  گوناگون 
به  تبدیل  و  مطالعه  با  ایشان  جدی   پیوند  زمینه ساز 
آن  خالل  در  آنکه  چه  و  باشد  حرفه ای  کتابخوانانی 
ایشان را با تاریخ و مردم کشورشان آشنا کند و یا آن 
که نگاه تحلیلی و نقادانه را در ایشان تقویت کند و بر 
روابط تنگاتنگ ادبیات و جامعه واقف گرداند و یا شاید 

آنها را به نوشتن داستان ترغیب کند.
و  ناشران  فرهنگی،  سیاستگذاران  دارد  جا 
نوجوانان  آشتی  راه های  به  پیش  از  بیش  نویسندگان 

با ادبیات معاصر توجه و تمرکز کنند.

فرهنگی4
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در بستر داستان ها، کودکان را با کتاب 
آشتی بدهیم

 

الهام فخاری-  عضو شورای شهر تهران
از  هنگامه هایی  در  و  جاهایی  یافتیم،  کتاب ها  در  را  خودمان 
که  داستان هایی  در  دسترس،  از  دور  خیال پردازی هایی  یا  گذشته 
خواندیم، با صفحه  به صفحه  ای که خواندیم بزرگ شدیم، کتاب ها 
بزرگمان کردند. در کنار خانواده و مدرسه، کتاب ها و داستان هایی 
با  شناخت هایمان  و  باورها  روان مان،  یافتیم؛  پرورش  خواندیم  که 

واژه ها پرداخته شد، شاخ و برگ یافت و رشد کرد.
 آدم های پیرامون را و جهان دربردارنده مان را با واژه ها شناختیم. 
تاریخ مان و تاریخ جهان را با واژه ها بازخوانی کردیم، با هر ورقی که 
زدیم، دری از درهای جهان به رویمان باز شد، از مرزها گذشتیم 
جهان  واژه ها  با  ما  شدیم.  آشنا  فرهنگ هایشان  با  و  مردمان  با  و 
را  ما  از کتاب است که  را دیدیم و حاال داشته هایمان  پیرامونمان 

نگران آینده کرده است.
هرروز از این نگرانی ها می گوییم، از سرانه پایین خواندن و نوشتن 
از درصد  و دقیقه  اینکه وضعیت بحرانی است، هرروز  از  ایران،  در 
می گوییم که فالن درصد کتاب نمی خوانند و همان درصدی هم که 
از  مطالعه شان  سرانه  غیردرسی(،  )کتاب  می گیرند  به دست  کتاب 
فالن دقیقه بیشتر نمی شود. این نگرانی ها به جاست و دلیل هایی هم 
برای وضع موجود مطرح می شود. می گویند اگر نسل امروز کتاب 
نمی  خواند برای این است که سرگرمی های دیگری دارد؛ تلویزیون 
و فضای مجازی، بازی های رایانه ای و... اینها همه جذابیت های آنی 
دارند و ارتباط با آنها خیلی آسان تر از ارتباط با کتاب و واژه است. 

آری نسل های پیش تر، سرگرمی های امروز را نداشتند. 
می شد.  سر  کتاب  و  خیابانی  کوچه  بازی های  با  آنها  کودکی 
بیشتر کسانی که در دهه های گذشته کودکی و نوجوانی  کرده اند، 
دست  محله شان  در  که  کتاب هایی  کهنه  کاغذهای  بوی  هنوز 
از  مشترکی  خاطره های  آنها  مانده.  مشامشان  در  می شد،  به دست 
کتابخوانی هایشان دارند؛ پنهانی کتاب خواندن در ساعت های درسی 
و حتی شب های امتحان، به صف ایستادن دربرابر کتابخانه مکانی 
برای به امانت گرفتن کتابی، کوچه به کوچه گشتن دنبال دکه ای 

که مجله هفتگی شان را داشته باشد و...
نام،  این  به  روزی  است،  نوجوان  و  کودک  ادبیات  روز  18تیر 
بوم  و  مرز  این  نوجوانان  و  کودکان  بتواند  شاید  تا  نامگذاری شده 
را با واژه و کتاب پیوند زد. نمی شود تلویزیون، فضای مجازی و هر 
آنچه هر روز فناوری ارائه می کند، از کودکان و نوجوانان دریغ کرد 
ولی شاید اشتباه بزرگ ما این بود که همه اینها را جایگزین کتاب 

کردیم، جایگزین خواندن کردیم. 
اگر جایگاه کتاب، قصه، شعر و هر آنچه از ادبیات داریم، حفظ 
می شد و فناوری های نو را هم در کنار آن قرار می دادیم، شاید امروز 
افسوس  است،  نمی خوردیم که چرا سرانه مطالعه مان کم  افسوس 
نمی خوردیم که چرا کودکانمان گوشی همراه پدر و مادر را به هر 

کتابی ترجیح می دهند.
و  کودکان  دادن  پیوند  برای  که  کسانی  بوده اند  سال ها  این  در 
که  جوانی  روحانی  از  کرده اند.  تالش  ادبیات  و  کتاب  با  نوجوانان 
برایشان  و  می برد  کتاب  کودکان  برای  خانه  به  خانه  روستاها  در 
داستان می خواند، گرفته تا راه اندازی گروه های کتابخوانی و... همه 

می خواهند قصه  و کتاب را به جمع کودکان ببرند. 
و  کتاب  میان  پیوند  نگرانی شان  که  هستند  زیادی  دوستان 
نه  و  بوده  بس  تالش ها  این  نه  می رسد  به نظر  اما  است  کودکان 
باید مسئله  این مسئله  یا نتیجه رسیده است.  این نگرانی ها به کار 
تجربه های  بردن  باال  در  را  کتاب  جایگاه  و  اهمیت  شود.  همگانی 
فرهنگی و هنری همه می دانیم و همه می دانیم تا هنگامی که در 
تلویزیون از کتاب نگوییم، در مدرسه  مسئوالن آموزش و پرورشمان 
نداشته  برنامه ای  غیردرسی  کتاب های  با  کودکانمان  آشنایی  برای 
باشند، تا زمانی که مدیران شهری مان برای کتابخوانی کودکانمان 
کاری نکنند، چیزی درست نمی شود. ورق زدن کتاب برای کودک 
باید به سادگی در دست گرفتن کنترل تلویزیون باشد، به سادگی 
روشن کردن گوشی مادر و جست وجو در پنجره های اینستاگرام و  

به همان اندازه گیرا.
دسترسی  کتاب  به  چقدر  کودکان  ما  روستاهای  و  شهرها  در 
دارند؟ در برخی از روستا ها هنوز خیلی از بچه ها کتابی ندیده اند. اما 
تنها مسئله داشتن کتاب نیست. مهم تر از بودن کتاب، بودن کسی 
است که از اهمیت کتاب برای آنها بگوید، داستانی برای آنها بخواند.
واژه ها  با  ببرد،  داستان ها  به  را  کودکان  دلنشین  و  شیرین 
این است که نسل  نیست و دست کم  بسازد. کتاب کم  برایش رؤیا 
امروز آسان تر از نسل های گذشته به کتاب و قصه ها دسترسی دارد. 
در همین شهر تهران، در مناطق ۲۲گانه 43۲کتابخانه است که 
کودکان می توانند آنجا کتاب بخوانند. اما آیا کسی هست که آنها را 
به سوی کتاب ببرد؟ اگر نسل های گذشته دنبال کتاب و خواندن بودند، 
به این دلیل بود که پای قصه مادران و مادربزرگ ها می نشستند، هر 
شب با قصه های رادیو به خواب می رفتند و روزهای هفته را با امید 
قصه ظهر جمعه به سر می بردند. کتابخوانی عزم ملی و نیاز فرهنگی 

می خواهد؛ عزم مادران و پدران، عزم مدیران و مسئوالن.

گذری در تاریخ موسیقی پارس )شیراز( تا شوش و اصفهان

چرا و چگونه نوجوانان را با ادبیات معاصر آشنا کنیم؟ 
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آشنایی با طبیعت و جغرافیا شهرستان شوشتر
 رودخانه دست کند گرگر در میانه شهر

شوشتر با مساحت ۲۴۳۶ کیلومتر مربع در شمال استان 
خوزستان کشور ایران، بین ۴۸ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۴۹ 
درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۱ 
درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۶ دقیقه فرض شمالی 
نفر  قرار گرفته است. جمعیت آن ۱۳۹ هزار  استوا  از خط 
است )سرشماری سال ۱۳۹۵( و پنجاه و هفتمین شهر از 
نظر جمعیت در ایران است و در استان خوزستان پس از 
آبادان چهارمین شهر  کالنشهر اهواز و شهرهای دزفول و 
بزرگ استان از لحاظ جمعیت محسوب می شود. موقعیت 
شوشتر در استان خوزستان مرکز و متمایل به شمال است. 
مرز  زاگرس،  کوه های  پایانی  دامنه های  طبیعی  لحاظ  از 
شرقی این شهرستان و رود دز مرز غربی این شهرستان را 

تشکیل می دهد. محله ها
شهر شوشتر توسط شاخه های مختلف رودخانه کارون به 
سه منطقه بافت قدیم، بُلِیتی، و مناطق جدید شمال غربی 
شهر تقسیم شده است. منطقه بُلِیتی در شرق شاخه گرگر 
واقع شده است. مناطق جدید شمال غربی شهر در شمال 
شاخه شطیط واقع شده و شامل مناطقی چون شوشترنو، 
می باشند.  نیرو  و کوی  مهرشهر  فرهنگ شهر،  نجف،  شاه 
بافت قدیم که همچون جزیره ای در میان شاخه های گرگر، 
به  گذشته  دوران  در  دارد،  قرار  َرَقت  و  داریون  شطیط، 
نام  به  چهارده محله تقسیم می شده که محله های شرقی 
نعمت خانه یا موِگهی و محله های غربی به نام حیدر خانه 

یا کهواز نامیده می شده اند.
رودخانه ها

و  دارد  خوزستان  جلگه  در  ویژه ای  موقعیت  شوشتر 
عبور  شهرستان  این  از  دز  و  کارون  بزرگ  رودخانه های 
می کنند. رودخانه دز از غرب شوشتر عبور می کند و مرز 
شوشتر را با شوش می سازد. اما رودخانه کارون پس از عبور 
از کوه های زاگرس، و گذر از سد گتوند وارد دشت عقیلی 
شده و از تنگه ای بین کوه های فدلک و کوشکک می گذرد 
این  می شود.  جاری  خوزستان  جلگه  در  کامل  به طور  و 
رودخانه پس از عبور از این تنگه با تخته سنگ بزرگی که 
شوشتر بر آن بنا شده برخورد می کند و توسط بند میزان 
به دوشاخه گرگر و شطیط تقسیم می شود. شاخه گرگر- یا 
دودانگه یا مسرقان- کانالی است که دست کند انسان است 
و تاریخ کندن آن مشخص نیست اما متون تاریخی نشان 
رامهرمز  به رود دیگری در  ابتدا  این رودخانه  می دهد که 
دوران  در  و  می ریخته  فارس  خلیج  به  و  می شده  ملحق 
کوروش هخامنشی آن را در منطقه بندقیر توسط سدی به 
رودخانه کارون بازمی گردانند. شاخه شطیط یا چهاردانگه 
در  می کند  عبور  شاپوری  شادروان  معروف  از سد  که  نیز 
که  می شود  جدا  آن  از  شاخه ای  شادروان  سد  باالدست 
داریون -داریوش یا دارا- نام دارد. این سه شاخه رودخانه 
در  و  نموده  محصور  جزیره ای  همچون  را  شوشتر  کارون 
طول تاریخ دشتی وسیع به نام میاناب را آبیاری کرده اند. 
در نهایت هرسه شاخه -شطیط، گرگر و داریون- در منطقه 
بندقیر جنوب شهرستان شوشتر به یکدیگر ملحق می شوند 
کارون  و  ملحق شده  کارون  به  نیز  دز  رود  در همان جا  و 

بزرگ را می سازند و به طرف اهواز حرکت می کند.
آب رودخانه پیش از ورود به شهر به دو شاخه تقسیم 
عبور  شهر  داخل  از  که  کارون  »گرگر«  شاخه  می شود: 
می کند، آبشارهای زیبایی را تشکیل می دهد و شاخه دیگر 
شوشتر  جنوب  سوی  به  غرب  از  که  است  »چهاردانگه« 
جنوب  در  قیر«  »بند  نام  به  محلی  در  و  داشته  جریان 
شوشتر مجدداً به هم پیوند می خورد. بسیاری از تأسیسات 
آبی باستانی همچون: آسیابها، کانال ها، پل بندها، و آبشارها 
این  شده اند.  ساخته  شطیط  و  گرگر  شاخه های  مسیر  در 
آثار در سال ۲۰۰۹ به صورت یکجا با عنوان سیستم آب 
تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران به ثبت میراث 

جهانی یونسکو رسیده اند
وجه تسمیه

اصفهانی،  حمزه  جمله  از  نویسان  تاریخ  گفته  به  بنا 
به  رو  شهر شوش  چون  و  است؛  خوبتر  معنی  به  شوشتر 
ویرانی می رفت، در شش فرسنگی بنا شد که خوش آب و 
هوا تر و حاصلخیزتر از شوش بود و آن را شوشتر یعنی از 

شوش بهتر نامیدند.
واژه  اصل  برخی  می نویسد:  نزهت القلوب  در  مستوفی 
شوشتر را »ششدر« احتمال دادند. آن بدین دلیل بوده که 

این شهر دارای شش دروازه بوده که عبارت اند از:
دروازه  آدینه،  دروازه  دسبول،  دروازه  ماپاریان،  دروازه 

لشکر، دروازه مقام علی، دروازه گرگر.
لقب  شاه  شهر  یعنی  »شه شاتر«  را  آن  دیگر  بعضی 
نام شوشتر  باورند که  این  بر  تاریخدانان  از  داده اند. برخی 
مأخوذ  دلپسند  و  مطبوع  یعنی  سوسا  یا  شوشا  واژه  از 

گردیده است.
تسمیه های  وجه  شوشتر  فرهنگی  میراث  پایگاه  در 

دیگری برای شوشتر آمده است:
شوش به معنای کنارستان، و شوشتر به معنای آن سوی 

کنارستان
زن یزدگرد، شوشین دخت نام داشت، که دو شهر شوشتر 

و شوش را بنا نهاد
شوشتر از واژه»شوشدر« گرفته شده، به معنای دروازه 

شوش
باران،  )االهه  »تیشتر«  با  را  شوشتر  واژه  پیوند  برخی 

ایزدبانوی آب آفرین( می دانند
مرکزیت استان خوزستان

اغلب  در  پهلوی  ابتدای  تا  ساسانیان  زمان  از  شوشتر 
در  بوده است.  خوزستان  استان  مرکز  تاریخی  دوره های 
سال ۱۳۰۳ شمسی به دستور رضاشاه پهلوی، مرکز استان 
)اهواز(  ناصری  به  شوشتر  از  ششم(  )استان  خوزستان 
دولتی خوزستان  اداره  آخرین  معارف  اداره  منتقل گردید 

بود که در سال ۱۳۰۳ از شوشتر به اهواز منتقل شد.
ثبت آثار باستانی در میراث جهانی یونسکو

 آبشارها و آسیابهای آبی شوشتر

آثار باستانی زیر در نشست ساالنه کمیته میراث جهانی 
شهر  در   )۱۳۸۸ تیرماه   ۵(  ۲۰۰۹ ژوئن   ۲۶ در  یونسکو 
سویل اسپانیا، با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵ با عنوان نظام 
آبی تاریخی شوشتر به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به 

ثبت رسیده اند.
بند میزان، برج کاله فرنگی، رودخانه   - پل شادروان، 
و  آبشارها  مجموعه  گرگر،  بند  پل  گرگر،  کند  دست 

آسیابهای آبی
بند برج عیار و نیایشگاه صابئین، بند ماهی بازان شوشتر 
)بند خداآفرین(، قلعه سالسل، نهر داریون، پل بند شادروان
بند شرابدار،  علی،  شاه  پل  و  لشکر  بند  پل  بند خاک، 

ایستگاه راه آهن شوشتر.
شوشتر-هفت  راه آهن  خط  و  شوشتر  راه آهن  ایستگاه 
ماه ۱۳۹۲  پنجم خرداد  تاریخ  به طول۶۰کیلومتر در  تپه 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسوالن استانی 
به دست نماینده ولی فقیه در خوزستان افتتاح شد. اعتبار 
این پروژه۲۹میلیارد تومان اعالم شده است. راه آهن شوشتر 

روزانه در مسیرهای مشهد و تهران جابجایی دارد.
پیشینه تاریخی : پیشینه تاریخی شوشتر را باید از دو 
منظر دید. تاریخچه سکونت در منطقه شوشتر و تاریخچه 

شهر شوشتر.
غار  فرانسوی،  نامدار  باستان شناس  گیرشمن  پروفسور 
پبده در شمال شرقی شهر شوشتر را نخستین سکونتگاه 
را  شوشتر  در  سکونت  قدمت  و  می داند  ایران  در  انسانی 
معروف  عیالم شناس  می زند.  تخمین  سال  هزار  ده  به 
احتمال  عیالم،  گمشده  دنیای  کتاب  در  والترهینس 
و  باشد؛  عیالمی  آدامدن  همان  امروز  شوشتر  داده است 
قرار داشته است  این شهر  هیدالو در جایگاه کنونی  ظاهراً 
)گیرشمن-ایران از آغاز تا اسالم(، که بعدها رو به ویرانی 
بنا  تجدید  هخامنشی  پادشاهان  وسیله  به  سپس  و  رفته 
گردیده است. نیز احتمال داده اند محل قدیمی تر و عیالمی 
شهر در جایگاهی که هم اکنون دستوا نام دارد بوده باشد 
با   ۸۳ سال  در  شناسان  باستان  شهر(.  جنوبی  )محالت 
کاوش تل ابوچیزان شوشتر، به آثاری برخوردند که ردپای 
در  پیش  هزار سال  در هفت  را  اولیه شوش  حکومت های 
یونان  و  )روم  غرب  تاریخی  متون  در  داد.  نشان  شوشتر 
همچنین  می شناسند.   surkutir با  را  شوشتر  باستان( 
در  می شناسند.  »تستر«  نام  با  را  شوشتر  عرب  جهان  در 
بسیاری از اشعار کهن فارسی از پارچه های دیبای شوشتر، 
پرند شوشتر و بهار شوشتر یاد شده است. همچنین شاهنامه 
فردوسی ماجرای ساختن سد شادروان شوشتر را در زمان 

شاپور اول ساسانی نقل می کند.
تاریخچه شهرنشینی

نوح  توفان  از  پس  که  شهری  »اول  گوید:  مقنع  ابن   
بود.« برخی مورخان گفته اند  نهادند، شوش و شوشتر  بنا 
شوشتر را هوشنگ پیشدادی بنایان نهاد، هنگامی که وی 
از شوش به تفرج خارج گشت و به دشتی خوش آب و هوا 
با رودخانه ای پرآب و جنگل های پردرخت رسید و به آن 
منطقه صفت افضل بر شوش نسبت داد: »شوش تر«، یعنی 
از شوش بهتر و دستور داد شهری به غایت زیبا و عظیم بنا 
بوده  نشینی  کوچ  بر  زندگی  رسم  که  روزگاری  در  کنند. 
سنگ بنای شهری را بنا نهاده اند که پس از طی هزاره ها تا 
امروز آباد است. بسیاری از شهرها، با پیشرفت یک روستا 
به شهر تبدیل شده اند، اما سنگ بنای شوشتر از ابتدا شهر 

بوده است.
قلعه  وجود  از  بسیاری  تاریخی  متون   : اسالم  از  پیش 
سالسل و نهر دارا یا داریوش شوشتر حکایت می کنند که 
اثبات می کند.  را در دوران هخامنشی  آبادی شوشتر  این 
سفال های  و  اشیا  شناسان  باستان  نیز  اشکانیان  دوران  از 
بسیاری در محدوده شهر شوشتر کشف کرده اند. اما شوشتر 
توجه  و  بوده  ایران  مهم  شهرهای  از  ساسانیان  زمان  در 
حکومت را بسیار به خود معطوف کرده است به گونه ای که 
والرین امپراتور روم )معروف به قیصر روم( را که شاپور اول 
ساسانی اسیر کرده بود به آبادی و عمران شوشتر می گمارد 
می سپارد.  وی  به  را  شادروان  سد  بنای  تجدید  یا  بنا  و 

پیچیده ای  و  عظیم  آبی  تأسیسات  ساسانیان  دوران  در 
آن ها  مجموعه  از  اکنون  که  شده است  ساخته  شوشتر  در 
به عنوان بزرگ ترین موزه آبی دنیا یاد می کنند. سدها، پلها، 
آسیاب ها و کانال های بسیاری از آن دوران در شوشتر به 

یادگار مانده است.
پس از حمله مسلمانان

 سکه ضرب شده در شوشتر، دوره ایلخانی، روی سکه: ال 
اهلل اال اهلل وحده ال شریک له و در حاشیه سال ضرب ۷۵۰ 
هجری قمری پشت سکه: محمد رسول اهلل؛ در وسط ضرب 

شوشتر، و حاشیه: ابوبکر، عمر، عثمان، علی
در سال ۱۷ هجری در جنگ شوشتر مسلمانان پس از 
فرمانده  می شوند.  شوشتر  فتح  به  موفق  طوالنی  محاصره 
لشکر ایرانیان، هرمزان و لشکر مسلمانان ابوموسی اشعری 
بود. در این جنگ براء بن مالک از صحابه پیامبر کشته شد. 
که در کنار قلعه سالسل مدفون است و آرامگاهش اولین 
بقعه اسالمی در ایران است. هرمزان نیز به دست مسلمانان 
دوران  در  سپردند.  علی  امام  به  را  وی  و  گشت  اسیر 
اسالمی  معارف  و  فرهنگی  علمی،  نظر  از  اسالمی شوشتر 
تمام  در  و  بود  توجه  مورد  مرحله ای رسید که همواره  به 
دوران اسالمی مرکز حکومتی خوزستان بوده است. در آن 
دوران های پر از کشمکش، در شورش هایی که علیه خلفای 
اموی و عباسی صورت می گرفت تا حمله مغوالن خوزستان 
از موقعیت استراتژیکی برخوردار بود و فتح شوشتر بمنزله 

تسخیر خوزستان بود.
دوره صفویان تا زندیان

 سکه ضرب شده در شوشتر، دوره صفوی، روی سکه: ال 
اهلل اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل؛ در حاشیه اسامی 
معصومین. پشت سکه: در وسط نام شاه طهماسب ضرب 

شوشتر
طرف  از  واخشتوخان  نام  به  شخصی  صفویه  دوره  در 
در  شخص  این  شد.  گماشته  شوشتر  حکمرانی  به  دربار 
طبق  به طوری که  زد  آبادی  و  عمران  به  دست  شوشتر 
نوشته تذکره شوشتر: »در آن زمان مردم شوشتر در وقت 
بسیار خوش بوده و روزگار به فراغت می گذرانیدند.« از 
سید  حمله  به  می توان  دوران  این  در  مهم  موارد  جمله 
اشاره کرد.  اواخر قرن نهم  به مشعشع در  محمد معروف 
اعراب  دوازدهم،  امام  عنوان  با  و  مهدویت  ادعای  با  وی 
ناحیه هویزه را پیرو خود گردانید و به شوشتر و دزفول و 
بهبهان قشون کشی نمود. تا اینکه شاه اسماعیل قشونی 
را به خوزستان روانه کرد و دوباره زمام امور را به دست 
جانشینی  و  اسماعیل  شاه  مرگ  با  بعد  چندی  گرفت. 
یافت  ادامه  دوره ای  ناامنی های  خردسال  طهماسب  شاه 
تا اینکه در زمان شاه عباس مجدداً دولت مرکزی توانست 

امنیت را برقرار کند. 
این شهر  بعلت شورشی که در  افشار  نادرشاه  در زمان 
بر علیه حکومت مرکزی صورت گرفت نادرشاه به شوشتر 
لشکر کشیدو پس از فتح دستور به بازسازی بند میزان داد. 
پس از ورود نادر به شوشتر، جمعی از افشارها در روستاهای 

اطراف شوشتر از جمله بلیتی و درخزینه سکنی گزیدند.
در زمان کریم خان زند و پس از مرگ وی اختالف های 
نعمتی ها و حیدری ها در شهر رخ می داد، از این رو گاهی 
اداره شهر به خانواده مرعشی که خانواده معروف و محترمی 
بودند سپرده می شد. در این دوران مجدداً تعمیر بند میزان 
انجام شده و آب به نهر داریون وارد شد. کتاب فائق البیان 
داستان  شده،  نوشته  جزایری  سادات  از  یکی  قلم  به  که 
ساخت آن بند را شرح می دهد و از فراوانی کشت و سبزی 

و ارزانی میوه و شادی مردم سخن می گوید.
دوره قاجار

سکه:  روی  قاجار،  دوره  شوشتر،  در  شده  سکه ضرب   
سکه فتحعلی )قاجار( خسرو صاحبقران. پشت سکه: ضرب 

دارالمومنین شوشتر سال ضرب ۱۲۴۶ هجری قمری
از وقایع مهم دوران قاجار می توان به همه گیری بزرگ 
هجری   ۱۲۴۷ سال  در  شوشتر  و  خوزستان  در  طاعون 
قمری اشاره کرد که نیمی یا بیش از نیمی از مردم شوشتر 
از گزند آن در امان نماندند. از دیگر موارد مهم کشف نفت 
در نزدیکی شوشتر در محلی به نام نفتون در سال ۱۳۰۹ 

قمری )۱۹۰۱ میالدی( بود قبل از این تاریخ، چشمه های 
از  این مکان وجود داشت که توسط یکی  طبیعی قیر در 
مشهور  قیری  سادات  به  که  شوشتر  قدیمی  خانواده های 
پرداخت  بر  عالوه  انگلیسی ها  می شد.  استحصال  بودند 
مبلغی به مظفرالدین شاه، طی قراردادی موسوم به قیری-
نمایندگان خاندان قیری و ویلیام دارسی  بین  دارسی که 
منعقد شد و توسط روحانیون شوشتر و کنسولگری انگلیس 

نیز امضا شد.
 امتیاز استحصال قیر و نفت را بر عهده گرفتند. )بعدها 
بنا  مسجدسلیمان  شهر  تدریج  به  نفت،  کشف  محل  در 
شد( دراواخر دوره قاجار، با وجودی که شوشتر همچنان 
فرستاده  تهران  از  ایالت  حکمران  و  بود  خوزستان  مرکز 
از  بعضی  خزعل  شیخ  نفوذ  اعمال  دلیل  به  می شد، 
حکمرانان ناچار به ترک شهر می شدند. چنان که در سال 
خوزستان  حکمران  ظهیرالملک  قمری  هجری   ۱۳۴۱
تلگرام های  در  گردید.  دچار  وضعیت  این  به  شوشتر  در 
تندی که بین رئیس الوزرا )رضاخان( و شیخ خزعل رد و 
بدل شد، خزعل نوشت: »من به هیچ روی شما را رئیس 
شورای وزیران نمی شناسم. شما غاصب هستید و بی هیچ 
دلیلی پادشاه قانونی و مشروطه خواه را از کشور رانده اید« 
رضاشاه قشونی را به شوشتر روانه کرد. در شوشتر با ورود 
آذر   – ه .ق   ۱۳۴۲ االول  جمادی  )پنجم  دولتی  قشون 
۱۳۰۳ ه . ش( نیروهایی به تحریک شیخ خزعل اقدام به 
ساعت  یک  از  پس  اما  کردند  قلعه سالسل  به  تیراندازی 
با شنیدن صدای توپ قشون دولتی پا به فرار گذاشته و 
پس  شدند.  مسلط  اوضاع  بر  سادگی  به  دولتی  نیروهای 
احمد  و  شوشتر  اهالی  حضور  با  جشنی  رویداد،  این  از 
کسروی رئیس عدلیه خوزستان مستقر در شوشتر برگزار 
به شوشتر سفر کرد  از چندی رضاخان شخصاً  شد. پس 
قلعه  تا  عبداهلل  امامزاده  از  نصرت  طاق  بستن  با  مردم  و 
سالسل از وی استقبال کردند. این رویدادها پایانی بود بر 

چند دهه ناامنی در شوشتر.
دوره پهلوی

مخالفت  و  راه آهن  احداث  با  پهلوی  دوره  ابتدای  در 
روحانیت با عبور آن از شوشتر و بی رونق گشتن کشتیرانی 
در کارون شمالی، شوشتر موقعیت بندری خود را از دست 
ایالت  مرکزیت  در شوشتر،  اقتصادی  رکود  متعاقب  و  داد 
خوزستان به بندر ناصری )اهواز امروزی( منتقل شد. )منبع 
شامل دالیل انتقال مرکزیت ایالت نمی شود( در دهه ۱۳۵۰ 
خورشیدی، به فرمان محمدرضا شاه پهلوی، شرکت کشت 
و صنعت کارون، با عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید قند و 

شکر خاورمیانه، آغاز به کار کرد.
وصف شوشتر در سفرنامه های سیاحان

بار  دو  از شوشتر دستکم  که  معروفی  از سیاحان  یکی 
بازدید کرده است ابن بطوطه است او از دیدنی های شوشتر 
شگفت زده شده و علمای آنجا را جزو بزرگترین دانشمندان 
نامیده است. ابن بطوطه در سفرنامه ابن بطوطه همانند ابن 
خلدون از فرهنگ و شهریگری سرزمین فارس یا ایران با 
عظمت یاد کرده و حتی در تبریز و شوشتر دانشمندانی را 
مالقات نموده که بر تمام دانش ها چیره بوده اند او همچنین 
در  و  داشتند  اجتماعات  زنان  در شیراز  که  اشاره می کند 

امور اجتماع همکاری داشتند.
زبان

زبان مردم شوشتر گویش شوشتری از گویش های زبان 
در  نیز  عربی  زبان  و  بختیاری  گویش  البته  است.  فارسی 

میان اقوام مربوطه به کار می رود.
موسیقی سنتی شوشتری

نوشتار اصلی: گوشه شوشتری
نوشتار اصلی: موسیقی شوشتری:  اغلب شهرها تنها بر 
روی یک یا دو دستگاه از موسیقی ایران ردیف محلی دارند، 
می خوانند،  دستگاه  دو  یا  یک  موافق  را  محلی  آواز  یعنی 
وجود  محلی  آهنگ  دستگاه ها  همه  موافق  در شوشتر  اما 
مردم  بیشتر  و  معمارها  بافنده ها،  باغبانها،  اغلب  دارد. 
خوب  محلی  و  می دانند  خوب  را  موسیقی  شوشتر،  در 
سبک  با  ایرانی  موسیقی  برجسته  خوانندگان  می خوانند. 
شهرام  عقیلی،  ساالر  شجریان،  محمدرضا  مانند  سنتی 

کارهایشان  از  برخی  در   … و  افتخاری  علیرضا  ناظری، 
مایه  یا  گوشه شوشتری  برده اند.  بهره  گوشه شوشتری  از 
ایرانی گوشه ای شناخته شده است.  شوشتری در موسیقی 
شوشتری گوشه ای است از دستگاه همایون. از همایون دو 
دیگری  و  شوشتری  گوشه  یکی  می شوند:  مشتق  گوشه 
تمام  بر روی  بر گوشه شوشتری، شوشتر  اصفهانی. عالوه 
دستگاه های موسیقی ایران آهنگ های محلی دارد و برای 
ردیف محلی  ایران یک  موسیقی  از دستگاه های  هر کدام 
مقوم  یا ۲۴  موسیقی شوشتری  اجرا می شود،  در شوشتر 
برای  است.  ایران  نواحی  موسیقی های  از  یکی  شوشتری 
نمونه ردیف دستگاه شور بدین قرار است: دشتی، درفیلی، 
نورالعین،  العین،  قره  غم انگیز،  کمری،  یا  بختک  نظامی، 
مایه شوشتری  راستا. خود  و دشتی  مکوندی  دشتستانی، 
را، اگر شوشتریها بخوانند اصل آهنگ است، زیرا همان مایه 
شوشتری با اشعار محلی خوانده می شود و گیراتر است. بر 
هر دستگاه موسیقی ایران، شوشتر یک ردیف محلی موافق 
همان دستگاه را دارد، جز آذربایجان، به ویژه تبریز. گمان 
دستگاه های  روی  ایران  شهرهای  از  هیچ یک  در  نمی رود 
موسیقی ایران این قدر ردیف محلی داشته باشند. در هر 
ایران  موسیقی  از  دستگاه  دو  یا  یک  روی  بر  تنها  شهری 
دو  یا  یک  موافق  را  محلی  آواز  یعنی  دارند،  محلی  ردیف 
دستگاه ها  همه  موافق  شوشتر  در  اما  می خوانند،  دستگاه 
و  معمارها  بافنده ها،  باغبانها،  اغلب  دارند.  محلی  آهنگ 
بیشتر مردم در شوشتر، موسیقی را خوب می دانند و محلی 

خوب می خوانند.
چند قطعه شوشتری: بیا تا گل برافشانیم ساخته حسین 
علیزاده و با آواز علیرضا افتخاری، کاست راز و نیاز باد صبا: 
نسبت  هم  او  به  عارف  دیوان  )در  السلطنه  ساخته حسام 
داده شده( با شعری از ملک الشعرای بهار، با آواز محمدرضا 
استاد  تنظیم  با  که  صبا،  معروف  اثر  زندان:  به  شجریان 

حسین دهلوی و ویلن ارسالن کامکار اجرا شده.
جاذبه های گردشگری

شوشتر از در دوران پیش از اسالم تاکنون رونق فراوانی 
داشته و از دوران ساسانی تا ابتدای پهلوی در اغلب زمان ها 
دیدنی های  مهم ترین  از  بوده است.  خوزستان  ایالت  مرکز 
سازمان  در  که  می باشند  تاریخی  آبی  سازه  این شهر ۱۴ 
این شهر تعداد  به عالوه در  جهانی یونسکو ثبت شده اند. 
زیادی آرامگاه متبرکه و چند امامزاده وجود دارد، به همین 
دلیل شوشتر با نام »شهِر چهل پیر« نیز شناخته می شود. 
بهار مورد  اسفندماه و فصل  طبیعت شوشتر بخصوص در 
توجه گردشگران است. بیش از نیمی از آثار ملی ثبت شده 
اعالم  طبق  و  دارد  قرار  شوشتر  در  خوزستان  استان  در 
در چند  و گردشگری خوزستان،  فرهنگی  میراث  سازمان 
سال اخیر شوشتر بیشترین جلب گردشگر را نسبت به سایر 

شهرهای این استان دارا بوده است.
شوشتر معماری و بافت شهری سنتی خاصی دارد. بافت 
سنتی معماری این شهر متراکم و فشرده است. کوچه های 
باریک و دیوارهای بلند و گذرگاه های تنگ همگی با گذر 
شهر  اصلی  میدانچه های  به  بان ها  سایه  یا  »ساباط«ها  از 
ختم می شوند. ساباط ها عالوه بر ایجاد فضاهای خنک در 
معابر، ارتباط دو منزل را در فواصل مختلف ایجاد کرده و 
عالوه بر پیوند معماری، زمینه ای را برای ارتباط و ساخت 
با  باریک  می آورده است. گذرگاه های  فراهم  بیشتر  طبقات 
برای  راه حلی  آنکه  بر  پیچ و شکستگی های مختلف عالوه 
گریز از گرما و هدایت جریان باد به کوچه پس کوچه ها و 
دهلیز و خانه ها بوده اند، محالت مختلف شهر را به دروازه ها 

و مدخل های ورودی شهر مرتبط می ساخته اند.
بافت معماری یکدست و همگون با بهره گیری از مصالح 
تحت  ابتکاری  و  زیبا  نقش های  خلق  و  آجر  یعنی  بومی 

عنوان »
خوون چینی« و همچنین استفاده از کتیبه های سنگی 
حجاری شده توسط صنعتگران شوشتری بر سر در بناها، 

ایجاد  منطقه  این  معماری  در  را  جلوه های خوشایندی 
کرده است. به طور کلی، شکل و ترکیب شوشتر تابع تناسب 
و  خاک  بلندی های  و  پستی  و  صخره ها  موقعیت  زمین، 
ارتباطی هنرمندانه  جریان رودخانه هاست. به این ترتیب 
با عناصر طبیعی را در جهت خلق فضاهای معماری که در 

شهرهای دیگر استان یافت نمی شود ایجاد کرده است.
و  سنگتراشی  هنر  از  به کارگیری  لحاظ  از  شوشتر  در 
آجر چینی در معماری بافت قدیم و همچنین در مجموعه 
حاج  استاد  می شود.  دیده  ویژه ای  ابداعات  آبی  آسیابهای 
حاج  فرزند  حسین  حاج  فرزند  معمارباشی  تقی  محمد 
ابوالقاسم فرزند حاج جعفر )معروف به حاج مخمل معمار( 
فرزند استاد حاج علی محمد معمارباشی است که همگی 
جمله  از  وی  هستند.  شوشتر  در  معماری  فن  استادان  از 
بزرگان معماری استان خوزستان و شهر شوشتر محسوب 

می شود.
مکانهای دیدنی شوشتر

جامع  مسجد  شوشتر،  آبشارهای  مجموعه  تاریخی: 
بند  سالسل،  قلعه  شوشتر،  شادروان  سد  و  پل  شوشتر، 
زرتشتی  دخمه های  گرگر،  کند  دست  رودخانه  میزان، 
توکمری،  کاروانسراهای شوشتر، چشمه سوزنگر،  شوشتر، 
تو عاشقونبافت قدیم شوشتر، بند ماهی بازان شوشتر، پل 
بند شرابدار، پل های  برج عیار،  بند  بند خاک،  بند لشکر، 

حاج خدایی باطنی و مستوفی، پل شاه علی. 
کابلی  پل  شوشتر،  سنتی  بازار  دیگر:  دیدنی های 
پارک های  ایران،  و  خاورمیانه  کابلی  پل  اولین  شوشتر، 
ساحلی داریون، هرمزان، شهید همت پور، شهید مطهری 
شوشتر،  آبشار  طبیعت  پارک  سیکا،  و  کودک(  )پارک 
پارک جنگلی شوشتر، باغ های شوشتر، شهرک شوشترنو، 
 ،۲۰۰۰ سال  در  آقاخان  معماری  جهانی  جایزه  برنده 
سواحل رودخانه کارون و شاخه های متعددش در شوشتر، 
تپه های سرسبز و دیدنی جاده شوشتر-]عقیلی[ در بهار، 
رودخانه های  سواحل  و  جزایر  در  موجود  زارهای  بیشه 
و  گرآب  تکاب،  تک  روستاهای  فدلک،  کوه  دز،  و  کارون 

کوه زر، کاله فرنگی



معّرفی	نویسنده	
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

»َو	ِمْن	آیاتِِه	َخلْقُ	الّسماواِت	و	االَْرِض	َو	اّخِتالِف	
	فی	ذالَِک	آلیاٍت	لِلْعالِمیَن«. اَلِْسَنِتُکْم	َو	اَلْوانُِکْم	اِنَّ

»یکی	از	نشانه	های	قدرت	الهی،	خلقت	آسمان	ها	
و	زمین	است	و	یکی	دیگر	اختالف	زبان	و		رنگ	های	
شما	آدمیان	که	در	این	امور	نیز	ادلّۀ	صنع	و	حکمت	
روم،	 )سورۀ	 است.«	 آشکار	 دانشمندان	 برای	 حق	

آیه	22(.	
فرخنده	نشاتی	متولد	شهرستان	بهبهان	هستم.	
تدریس	 فارسی	 ادبیات	 بهبهان	 دبیرستان	های	 در	
ادبیات	 تا	مقطع	کارشناسی	ارشد	زبان	و	 می	کنم.	
تحقیقاتم،	 حوزۀ	 داده	ام.	 تحصیل	 ادامه	 را	 فارسی	
تاکنون	 است.	 )شفاهی(	 عاّمه	 ادبیات	 و	 فرهنگ	
موّفق	به	چاپ	هشت	کتاب	در	چهار	موضوع	اصلی	

در	این	زمینه	شده	ام.	
زمینۀ	 در	 کتاب	ها	 از	 جلد	 سه	 الف(	
ضرب	المثل	های	بهبهانی	است	)جلد	چهارم	آن	هم	

آماده	چاپ	است(.
واژگان	 تبارشناسی	 عنوان	 با	 هم	 جلد	 سه	 ب(	
در	گویش	بهبهانی	است	)جلد	چهارم	آن	در	دست	

تألیف	است(.
	ج(	کتاب	سوم	با	عنوان	فرهنگ	نام	ها	در	گویش	
ریشه	یابی	 عنوان	 با	 هم	 چهارم	 کتاب	 و	 بهبهانی	
بیش	از	 نیز	 و	 است	 بهبهانی	 باورها	 فرهنگ	 در	

عنوان»جادوی	 با	 عامه	 ادب	 زمینۀ	 در	 مقاله	 ده	
بهبهان«،	 مردم	 عامه	 فرهنگ	 در	 هومیوپاتیک	
بُعد	 از	 بهبهانی	 ضرب	المثل	های	 به	 »نگاهی	
فرهنگ	 در	 »آتش	 تربیتی«،	 و	 اخالقی	 آموزه	های	
ضرب	المثل	های	 در	 زن	 »جایگاه	 بهبهان«،	 مردم	
بهبهانی«،	»ضرب	المثل	های	خوراکی«،	»نفرین	در	
ضرب	المثل	های	بهبهانی«،	»الالیی	نغمۀ	سحرانگیز	
مادرانه«	»گیاهان	در	فرهنگ	عامه	مردم	بهبهان«،	
عباس	 اشعار	 در	 بهبهانی	 »ضرب	المثل	های	

سلطانی«	و...	داشته	ام.
تبارشناسی	واژگان	در	گویش	بهبهانی	

تبارشناسی	واژگان	در	گویش	بهبهانی	نخستین	
کتابی	است	که	به	شیوۀ	علمی	در	گویش	بهبهانی	
و	 الفبا	 حروف	 اساس	 بر	 واژه	ها	 ثبت	 طریق	 از	
رعایت	خّط	فونتیک	و	آوانگاری	به	ریشه	یابی	آن	ها	
پرداخته	است.	نگارنده	در	این	کتاب	بیشتر	درصدد	
که	 است	 بوده	 آن	ها	 تبار	 و	 واژگان	 ریشۀ	 جستن	
گویش	 این	 وارد	 گویش	 یا	 زبان	 کدام	 از	 واژه	 هر	
محلّی	شده	است.	با	توّجه	به	این	نکته	که	امروزه	
بین	واژگان	رسمی	و	عامیانه	تفاوت	چندانی	حس	
نمی	شود	و	واژگان	قدیمی	و	بومی،	مسیر	فراموشی	
را	می	پیماید	پس	بنابه	احساس	ضرورت	برای	حفظ	
این	واژگان	و	نیز	کنار	زدن	پردۀ	ابهام	از	واژه	های	
صورت	 واژگانی	 تحقیق	 کتاب،	 این	 در	 بهبهانی	
گرفته	است.	در	این	سه	جلد	کتاب	)جلد	چهارم	آن	

در	دست	تألیف(	است	تقریباً	بیش	از	1400	واژه	را	
با	ریشه	های	آن	ها	بررسی	کرده	ام.	

واژه،	 ریشه	یابی	 عالوه	بر	 کتاب،	 این	 نگارش	 در	
چند	نکتۀ	مهم	دیگر	هم	وجود	دارد:

کتاب	ها،	 این	 در	 که	 است	 این	 نکته	 اولین	 	.1
ادغام،	 واجی)ابدال،	 فرایندهای	 دربارۀ	 توضیحاتی	
افزایش(	آمده	است،	زیرا	بحث	فرایندها	 کاهش	و	
هستند.	 زبان	 دستور	 در	 مهم	 بحث	های	 ازجمله	
یعنی	با	ذکر	واژه	و	ریشۀ	اصلی	آن	توضیح	داده	ایم	
که	با	گذر	زمان	چه	نوع	تغییراتی	در	واژه	رخ	داده	
است	که	این	تغییرات	به»فرایندهای	واجی«	تعبیر	

می	شوند.
موقعّیت،	 تناسب	 به	 جابه	جا	 اینکه	 دیگر	 	.2
مثاًل	 است،	 شده	 ذکر	 بهبهانی	 گویش	 ویژگی	
واژگانی	 در	 بهبهانی	 گویش	 ویژگی	های	 از	 یکی	
این	 در	 می	شوند.	 به»ان«	 ختم	 که	 می	افتد	 اتّفاق	
به»و«	 تبدیل	 ابدال	 واجی	 فرایند	 با	 صورت»ا«	
پایان	کلمه	حذف	می	شود:	 می	شود	و»ن«	هم	در	
)آِسمان/	آسمون/	آسمو(،	)کمان/	ِکمون/	ِکمو(	و...	
نکتۀ	مهم	در	این	واژگان	برگشت»ن«	به	آن	ها	در	
خدا(/	 )آسموِن	 است.	 شدن	 واقع	 مضاف	 صورت	

)ِکموِن	پمِبه	ِزنی(/	و...	.
از	دیگر	مختصات	گویش	بهبهانی»حذف	همزه	
درآغاز	واژه«	در	واژگانی	است	که	در	زبان	فارسی	
معیار	با	همزه	تلّفظ	می	شوند:	)انار/نار(،	)آتش/تَش(	

است:	 صادق	 هم	 مطلب	 این	 عکس	 که	 چنان	 و...	
ه/	شکسته«	و...	. »اِشَکسِّ

3.	واژگان	بر	اساس	حروف	الفبا	تنظیم	شده	اند.	
گاهی	تا	چهار	حرف	اول	آن	هم	برای	تنظیم	در	نظر	

گرفته	شده	است.	
یا	 و	 ضرب	المثل	 اگر	 واژه	 توضیح	 ضمن	 	.4
برای	 بوده	 واژه	 اصطالح	معروفی	در	زمینۀ	کاربرد	
توضیح	بیشتر	و	یا	به	عنوان	شاهد	مثال	آورده	شده	

است.	
تفاوت	تبارشناسی	با	فرهنگ	لغت	

کار	ریشه	یابی	مشکل	تر	از	نوشتن	فرهنگ	لغت	
است،	چون	در	این	قسمت	بیشتر	ریشه	و	تبار	واژه	
مدنظر	است.	اگرچه	از	این	راه	به	جمع	آوری	واژگان	
هم	کمک	می	شود.	ممکن	است	صدها	واژه	داشته	
باشیم	که	با	علم	اندک	من،	نشود	آن	ها	را	ریشه	یابی	
در	 نمی	توانیم	 نجسته	ایم	 را	 آن	 ریشۀ	 تا	 و	 کنیم	
کتاب	های	 نوشتن	 در	 بیاوریم.	 تبارشناسی	 کتاب	
به	 ندیده	ام	کسی	 بهبهان	 فرهنگ	 در	 تبارشناسی،	
یا	 و	 باشد	 پرداخته	 ریشه	یابی	 به	 اساسی	 صورت	
حتی	کتابی	در	این	زمینه	نشر	داده	باشد.	البته	برای	
پیدا	کردن	ریشۀ	واژه	و	گاهی	برخی	توضیحات	به	

فرهنگ	لغات	متعددی	مراجعه	کرده	ام.	
پژوهش: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، فریده 
آرامیده 
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جشن تیرگان

بوته	 به	 امروزه	 البته	 که	 آئین	ها	 این	 از	 یکی	
فراموشی	سپرده	شده	است	جشن	تیرگان	می	باشد	
به	 تیر	 را	در	روز	سیزدهم	 باستان	آن	 ایرانیان	 که	
ایران	 اسطوره	ای	 پهلوان	 آرش	 تیراندازی	 مناسبت	

برگزار	می	کردند.
فرهنگ	ایرانی	پر	است	از	جشنها	و	آئین	هایی	که	
به	مناسبتهای	گوناگون	و	در	فصلهای	مختلف	سال	
برگزار	می	شده	است	،	آنچه	در	اغلب	این	جشنها	به	
چشم	می	خورد	نوعی	شادی	درونی	و	نشاط	گروهی	
است	که	با	ذات	ایرانیان	قرین	گشته	و	باعث	شده	
از	شور	و	 نیز	 آئین	های	سوگواری	 است	که	حتی	

نشاط	خالی	نباشند.
بوته	 به	 امروزه	 البته	 که	 آئینها	 این	 از	 یکی	
فراموشی	سپرده	شده	است	جشن	تیرگان	می	باشد	
که	ایرانیان	باستان	آنرا	در	روز	سیزدهم	تیر	برگزار	
می	کردند.	درواقع	جشن	فرخنده	تیرگان		آغاز	آن	
روز	 	۹ مدت	 به	 و	 می	باشد	 تیر	 ماه	 از	 تیر	 روز	 از	

ادامه	دارد.
تیرگان	 	جشن	 	: تیرگان	 برگزاری	جشن	 علت	
به	همراه	نوروز	و	مهرگان	و	سده	ازجمله	مهمترین	
جشنهای	ایرانیان	است	که	درگذشته	برای	ایرانیان	
اهمیت	وافری	داشت	و	این	جشن	را	باشکوه	و	زیبا	
برگزار	می	کردند	در	مورد	فلسفه	جشن	تیرگان	دو	
قهرمان	 به	 مربوط	 اول	 روایت	 است	 جالب	 روایت	
آن	 با	 ما	 همه	 تقریباً	 که	 است	 آرش	 ایرانیان	 ملی	

آشنا	هستیم.
روایت	اول	درباره	برگزاری	جشن	تیرگان	:میان	
درنبرد	 بود	 ستیز	 و	 جنگ	 سالها	 توران	 و	 ایران	
ایران	 ،سپاه	 ایران	 شاه	 منوچهر	 و	 افراسیاب	 میان	
شکست	سختی	می	خورد	این	واقعه	در	روز	اول	تیر	
ایرانیان	 برای	 روز	 این	 درگذشته	 و	 می	افتد	 اتفاق	
دیدار	 بدانید	هنوزم	 است	 و	جالب	 بود	 ملی	 عزای	
این	روز	میان	زرتشتیان	 از	خانواده	های	عزادار	در	
رایج	است.	سپاه	ایران	در	مازندران	به	تنگنا	می	افتد	
سرانجام	دو	سوی	نبرد	به	سازش	درآمدند	و	برای	

آنکه	مرز	دو	کشور	مشخص	شود	و	ستیز	از	میان	بر	
خاور	 به	جانب	 تیری	 مازندران	 از	 ،پذیرفتند	 خیزد	
دو	 مرز	 همان	جا	 فروآمد	 تیر	 جا	 هر	 کنند	 پرتاب	
کشور	باشد	و	هیچ	یک	از	دو	کشور	از	آن	فراتر	نروند	
اسفندیارمذ	 زمین	 فرشته	 بودند	 گفتگو	 این	 در	 تا	

پدیدار	شد	و	فرمان	داد	تیر	و	کمان	آوردند.
آرش	در	میان	ایرانیان	بزرگترین	کماندار	بود	و	
پرتاب	 همه	 از	 دورتر	 را	 تیر	 بی	مانندش	 نیروی	 به	
می	کرد.	فرشته	زمین	به	آرش	گفت	تا	کمان	بردارد	
و	تیری	به	جانب	خاور	پرتاب	کند.آرش	دانست	که	
او	 تیر	 پرش	 و	 بازو	 نیروی	 به	 ایران	 کشور	 پهنای	
این	را	 باید	توش	و	توان	خود	را	در	 بسته	است	و	
بگذارد.	آرش	خود	را	آماده	کرد	برهنه	شد	و	بدن	
خود	را	به	شاه	و	سپاهیان	نمود	و	گفت	ببینید	من	
می	دانم	 ولی	 نیست	 وجودم	 در	 گژی	 و	 تندرستم	
چون	تیر	را	از	کمان	رها	کنم	همه	نیرویم	با	تیر	از	

بدن	بیرون	خواهد	آمد.
آنگاه	آرش	تیر	و	کمان	را	برداشت	و	بر	بلندای	
کوه	دماوند	برآمد	و	به	نیروی	خداداد	تیر	را	رها	کرد	
و	خود	بی	جان	بر	زمین	افتاد)درود	بر	روان	پاکش(.
هرمز	خدای	بزرگ	به	فرشته	باد	فرمان	داد	تا	تیر	
را	نگهبان	باشد	و	از	آسیب	نگه	دارد	.	تیر	از	بامداد	
تا	نیمروز	در	آسمان	می	رفت	و	از	کوه	و	در	و	دشت	
درخت	 تنه	 بر	 رود	جیهون	 کنار	 در	 تا	 می	گذشت	
؛نشست	 نبود	 آن	در	گیتی	 از	 بزرگتر	 گردویی	که	
هرسال	 و	 دادند	 جای	 توران	 و	 ایران	 مرز	 را	 .آنجا	
به	یاد	آن	جشن		گرفتند.	جشن	تیرگان	در	میان	

ایرانیان	از	این	زمان	پدید	آمد.
روایت	دوم	درباره	علت	برگزاری	جشن	تیرگان	
:اما	روایت	دوم	که	مربوط	به	فرشته	باران	یا	تیشتر	
بدی	 و	 نیکی	 میان	 همیشگی	 نبرد	 و	 	 باشد	 می	
:))تیشتر	فرشته	باران	است	که	در	ده	روز	اول	ماه	
روز	 ده	 در	 و	 درمی	آید	 پانزده	ساله	 جوانی	 بصورت	
بصورت	 سوم	 روز	 ده	 در	 و	 نر	 گاوی	 بصورت	 دوم	
زرین	 سفید	 زیباي	 اسب	 شکل	 به	 اسب.تیشتر	
کیهاني	 دریاي	 به	 زرین،	 برگ	 و	 ساز	 با	 گوشي،	

فرورفت.
جشن	آب	پاشونک	،جشن	آغاز	تابستان
جشن	دیگان	از	جشن	های	ایران	باستان

در	آنجا	با	دیو		خشکسالی	)اپوش(	که	به	شکل	
اسب	سیاهي	بود	و	با	گوش	و	دم	سیاه	خود	ظاهري	

ترسناک	داشت،	رو	به	رو	شد.	این	دو	به	مدت	سه	
شبانه	روز	بایکدیگر	به	نبرد	بر	خواستند	و	تیشتر	
در	این	نبرد	شکست	می	خورد	به	نزد	خدای	بزرگ	
او	یاری	و	مدد	می	جوید	و	به	خواست	 از	 آمده	و	
خشکسالی	 اهریمن	 بر	 بار	 این	 پروردگار	 قدرت	 و	
پیروز	می	گردد	و	آب	ها	توانستند	بي	مانع	به	مزارع	
و	چراگاه	ها	جاري	شوند.	باد	ابرهاي	باران	زا	را	که	
از	دریاي	گیهاني	برمي	خاستند	به	این	سو	و	آن	سو	
راند،	و	باران	هاي	زندگي	بخش	بر	هفت	اقلیم	زمین	
فرو	ریخت	و	به	مناسبت	این	پیروزی	ایرانیان	این	

روز	را	به	جشن	می	پردازند.
جشن	 برگزاری	 در	 تیرگان:	 جشن	 های	 آئین	 	
تیرگان	آئین	های	مخصوصی	اجرا	می	شده	است	
که	از	جمله	آنها	می	توان	به	آب	پاشی،	فال	کوزه	و	

دستبند	تیر	و	باد	اشاره	کرد.
تیرگان	 آئین	های	جشن	 از	 یکی	 	: آب	پاشی	 	- 	
تیرگان	در	کنار	آب	ها،	 بوده	است.جشن	 آب	پاشی	
همراه	با	مراسمی	وابسته	با	آب	و	آب	پاشی	و	آرزوی	
بارش	باران	در	سال	پیش	ِرو	همراه	بوده	و	همچون	
دیگر	جشن	هایی	که	با	آب	در	پیوند	هستند،	بانام	
»سر	 یا	 پاشان«	 »آب	 یا	 »آب	ریزگان«	 عمومی	

شوران«	یاد	شده	است.
از	مراسم	جشن	تیرگان	 :	یکی	دیگر	 فال	کوزه	
کوزه«	 »فال	 ایرانی	 جشن	های	 از	 بسیاری	 مانند	
تیرگان،	 از	جشن	 قبل	 روز	 می	باشد.	 دولَه(	 )چُک	
سبز	 سفالی	 کوزه	 و	 برمی	گزینند	 را	 دوشیزه	ای	
نام	 که	»دوله«	 او	می	دهند	 به	 رنگ	دهان	گشادی	
و	 می	کند	 پر	 پاکیزه	 آب	 از	 را	 ظرف	 این	 او	 دارد،	
آن	 دهانه	 روی	 بر	 را	 ابریشمی	 سبز	 دستمال	 یک	

می	اندازد	آنگاه	»دوله«	را	نزد	همه	کسانی	که	می	برد	
مراسم	 در	 می	خواهند	 و	 دارند	 دل	 در	 آرزویی	 که	
»چک	دولَه«	شرکت	کنند	و	آن	ها	جسم	کوچکی	
مانند	انگشتری،	گوشواره،	سنجاق	سر،	سکه	یا	مانند	

این	ها	در	آب	دوره	می	اندازند.
سپس	دختر	دوله	را	به	زیر	درختی	همیشه	سبز	
می	گذارد.	 آن	جا	 در	 و	 می	برد	 مورد	 یا	 سرو	 چون	
آبریزان،	 مراسم	 از	 پس	 و	 تیرگان	 جشن	 روز	 در	
همه	کسانی	که	در	دوله	جسمی	انداخته	اند	و	نیت	
می	آیند	 هم	 گرد	 درجایی	 داشتنه	اند	 آرزویی	 و	
جمع	 میان	 به	 درخت	 زیر	 از	 را	 دوله	 دوشیزه،	 و	
شرکت	 بانوان	 بیشتر	 فال	گیری	 این	 در	 می	آورد.	
به	نوبت	 بلند	 صدایی	 با	 سال	خوردگان	 و	 می	کنند	
شعر،	 هر	 پایان	 در	 دختر	 و	 می	خوانند	 شعرهایی	
دست	خود	را	درون	دوله	می	برد	و	یکی	از	چیزها	
جسم	 آن	 صاحب	 به	این	ترتیب	 می	آورد،	 بیرون	 را	
متوجه	می	شود	که	شعر	خوانده	شده	مربوط	به	نیت،	

خواسته	و	آرزوی	او	بوده	است.
از	 بعد	 جشن	 آغاز	 در	 باد:	 و	 تیر	 دستبند	 	-
خوردن	شیرینی،	بندی	به	نام	»تیر	و	باد«	که	از	۷	
ریسمان	به	۷	رنگ	متفاوت	بافته	شده	است	به	دست	
می	بندند	و	در	باد	روز	از	تیرماه	)۹	روز	بعد(	این	بند	
را	باز	کرده	و	در	جای	بلندی	مانند	پشت	بام	به	باد	
به	عنوان	 را	 تا	آرزوها	و	خواسته	هایشان	 می	سپارند	
با	خواندن	شعر	 این	کار	 پیام	رسان	به	همراه	ببرد.	
زیر	انجام	می	شود:	تیر	برو	باد	بیا	غم	برو	شادی	بیا	

محنت	برو	روزی	بیا	خوشه	مروارید	بیا.

فریدون مرواریدی

واکاوی جایگاه هنر موسیقی در تمدن 
ایرانی اسالمی

گزارش	از:	یاسر	موحدفر،	نویسنده	و	هنر	پژوه
	پیشینه	هنر	موسیقی

کرد؛	 بررسی	 گوناگون	 ا	 می	توان	 را	 موسیقی	 هنر	
موسیقی	 هنر	 زمینه	 در	 هم	 گوناگونی	 پژوهش	های	
انجام	شده	است	اما	پاسخ	درخوری	برای	حل	مشکل	های	
از	هنر	 ایرانی	اسالمی	 بهره	برداری	در	تمدن	 چگونگی	

موسیقی	ارائه	نشده	است.	
ایرانی-	 تمدن	 در	 موسیقی	 هنر	 »پیشینه	 کتاب	
اسالمی«	در	بخش	های	گوناگون	حاصل	یک	دهه	تالشم	
در	این	حوزه	است	البته	تاکنون	کتاب	هایی	در	این	حوزه	
منتشرشده	اند	اما	در	نگارش	و	نشر	این	اثرها	جامع	نگری	
مستندهای	 با	 آن	ها	 از	 برخی	 و	 است	 نگرفته	 صورت	

تاریخی	هم	خوانی	ندارند.
با	توجه	به	این	که	هنر	موسیقی	در	میان	حکیمان،	
فیلسوفان	و	اندیشمندان	ایرانی	و	اسالمی	به	عنوان	یک	

فن،	صناعت	یا	علم	شناخته	می	شده	است؛
به	همین	روی	تالش	شده	یک	پیشینه	از	این	هنر	
و	 اسالمی	 و	 ایرانی	 اندیشمندان	 و	 حکیمان	 میان	 در	
شود؛	 ارائه	 است،	 داشته	 موسیقی	 هنر	 که	 جایگاهی	
چراکه	امروز	به	دلیل	حرکت	های	رو	به	مدرن	موسیقی	

تا	حدودی	پیشینه	این	علم	کم	رنگ	شده	است.
میراث	مکتوب	فراوانی	درباره	موسیقی	در	دسترس	
نیست،	کتاب	های	معتبری	درباره	موسیقی	ایران	باستان	
در	اختیار	نداریم	و	تنها	منبع	معتبری	که	پس	از	اسالم	در	
زمینه	جایگاه	هنر	موسیقی	در	ایران	باستان	تدوین	شده،	
بوده	 ایرانیان	 دانشنامه	 به	عنوان	 فردوسی	 »شاهنامه«	
باور	شاهنامه	پژوهان	یک	 برپایه	 میراثی	 اثر	 این	 است.	
دانشنامه	سترگ	و	گنجینه	بسیاری	از	دانش	های	ایران	
باستان	و	پیوند	آن	با	تمدن	اسالمی	است	که	فردوسی	

تالش	کرده	از	دریچه	شعر	و	ادب	به	آن	ها	بپردازد.
گزیده	ای	از	مباحث	مرتبط	با	پیشینه	هنر	موسیقی	
برای	 دیگر	 سوی	 از	 و	 عام	 خواننده	 برای	 یک	سو	 از	

خواننده	حرفه	ای	قابل	استفاده	است.
در	بخش	کتاب	شناسی	هنر	موسیقی	بیش	از	یک	صد	
کتاب	در	این	حوزه	از	زمان	ایران	باستان	تا	دوران	معاصر	
این	 تأثیرگذار	 است.		هم	چنین	چهره	های	 بوده	 مطرح	
حوزه	نیز	باید	به	درستی	معرفی	شوند	و	نگره	های	ایشان	
موردبررسی	و	واکاوی	قرار	گیرد.	در	بخش	»هنر	موسیقی	
از	دیدگاه	فقهی«	روایت	های	گوناگون	درباره	موسیقی	از	
اندیشمندان	اسالمی	و	شیعی	باید	بررسی	شود	و	هر	یک	
از	آن	ها	با	شرایط	زمان	و	مکان	سنجیده	شوند.	همچنین	
باید	تالش	شود	به	دستاوردهای	ایرانیان	در	ایران	دوره	
باستانی	و	دوره	اسالمی	در	حوزه	موسیقی	نزدیک	شویم.

جایگاه	موسیقی	در	تمدن	ایرانی	اسالمی	
اسالمی،	 ایرانی	 تمدن	 حوزه	 در	 موسیقی	 جایگاه	
فلسفه	 جایگاهی	درخور	توجه	است.	هنر	موسیقی	در	
اسالمی	به	عنوان	یکی	از	بخش	های	اساسی	فلسفه	عام	
مطرح	است.	فلسفه	اسالمی	درگذشته	دو	کاربرد	داشته	
است:	یکی	به	عنوان	یک	دانش	اختصاصی	و	یکی	به	عنوان	
اسالمی	 اندیشمند	 یک	 اگر	 دانش	ها.	 همه	 مجموعه	
می	خواسته	دوره	مطالعاتی	و	پژوهشی	داشته	باشد،	سه	
دسته	علوم	را	مورد	آموزش	و	پژوهش	قرار	می	داده	است:

نخست،	الهیات؛
دوم،	ریاضیات؛

سوم،	طبیعیات.	
در	بخشی	از	دانش	ریاضی	در	تمدن	ایرانی	اسالمی	
ترتیب	 بدین	 است.	 پرداخته	می	شده	 موسیقی	 فن	 به	
همه	اندیشمندان	اسالمی	درباره	موسیقی	رساله	دارند.
بنابراین	محتوای	موسیقی	و	حتی	ابزارهای	موسیقی	در	

تمدن	اسالمی	موردتوجه	ویژه	قرارگرفته	است.
ایران	 تمدن	 در	 موسیقی	 پیشینه	 نخست	 بخش	

اسالمی	:
	الف-	موسیقی	دوره	باستانی	:	هخامنشیان	موسیقی	
رزمی	را	برای	رهسپاری	و	به	هیجان	آوردن	سلحشوران	
در	میدان	رزم	به	اوج	رساندند	و	در	زمانه	اشکانیان	در	
متن	های	مانوی	بدان	اشاره	هایی	رفته	است.با	آشکاری	
سرکش،	 آزادوار،	 رامتین،	 ازجمله:	 نامی	 هنرمندانی	
توجهی	نصیب	 باربد	پیشرفت	شایان	 و	 نکیسا	 بامشاد،	
موسیقی	ایرانی	شد؛چه	باربد	به	تنهایی	توانسته	بود،	نابغه	
هنر	موسیقی	ایران	باستان	باشد	و	برای	۷	روز	هفته	به	
گاه	سامی،	۷	خسروانی	)دستگاه(	و	برای	30	روز	ماه،	
30	لحن	)گوشه(	و	به	تعداد	روزهای	سال	بنابر	گاهشمار	

باستانی	3۶0	دستان	)پرده(،	موسیقی	ویژه	ای	بنوازد.
نشانه	های	 از	 یکی	 	: اسالمی	 دوره	 موسیقی	 ب-	
شگرف	در	تمدن	ایرانی	و	پیوند	آن	با	تمدن	اسالمی	که	
در	حوزه	ایران	فرهنگی	به	تمدن	ایرانی	اسالمی	شهره	
است؛	 زورخانه	ای	 و	 پهلوانی	 آیین	های	 است،	 گشته	

با	نوا	و	آوای	موسیقایی،	همراه	 ارتقای	روحیه	معنوی	
توانسته	 هزارساله	 چند	 پهلوانی	 آیین	های	 سلوک	 با	
پیام	آور	 مهیار	 مشفقانه	 آموزه	های	 ستایشگر	 است،	
کیش	مهر،	تائید	کننده	نگره	های	حکمی	اشو	زرتشت،	
گسترش	دهنده	 پهلویون،	 فرهنگ	 آموزش	دهنده	
سفارش	های	عرفانی	امام	علی	پیشوای	پهلوانان	جهان،	
فرهنگ	 پیونددهنده	 و	 آموزه	های	شیعی	 ترویج	دهنده	
ایران	 باشد.در	 اسالمی	 اخالقی	 بافضیلت	های	 ایرانی	
رویکردی	 هماره	 موسیقی،	 هنر	 به	 علمی	 امانگاهی	
الزم	شمرده	می	شده	است	و	دگرگونی	های	فراوانی	در	

موسیقی	در	دوره	اسالمی	دیده	می	شود.
حکمت	 و	 فلسفه	 در	 موسیقی	 هنر	 دوم-	 بخش	

اسالمی	:
حکمت	 را	 بشری	 دانش	های	 اسالمی	 فیلسوفان	
دسته	بندی	 اساسی	 دسته	 	3 به	 را	 آن	 و	 می	خواندند	

می	کردند:
نخست-	الهیات	)علم	اعال(؛
دوم-	ریاضیات	)علم	وسطا(؛
سوم-	طبیعیات	)علم	سفال(

در	بخشی	از	ریاضیات	در	تمدن	ایرانی	اسالمی	به	فن	
موسیقی	پرداخته	می	شده	است؛

چه	آن	که	دانش	ریاضی	اما	در	دسته	بندی	حکیمان	
به	4	دسته	دیگر	دسته	بندی	می	شد:

1-	هندسه	)مجسطی(؛
2-	حساب	)ارثماطیقی(؛

3-	نجوم	)فلکیات(؛
4-	موسیقی	)صناعت	علوم(

)هنر(	 فن	 دو	 در	 را	 موسیقی	 دسته	بندی،	 این	 در	
موردبررسی	و	پژوهش	قرار	می	دادند:

1-	تألیف:	شامل	بررسی	نغمه	ها	و	ترکیب	آن	ها؛
وزن	 یا	 زمانی	 کشش	 و	 ریتم	 شامل	 ایقاع:	 	-2

موسیقایی.
بخش	سوم-	هنر	موسیقی	در	فقه	اسالمی	:

این	که	موسیقی	در	 به	 توجه	 با	 فقیهان	 از	 بسیاری	
بسیاری	از	دوران	ها	در	کاربردهای	نادرست	و	ناصواب	
در	 کردند	 تالش	 است،	 می	گرفته	 قرار	 مورداستفاده	
استفاده	 به	درستی	 از	موسیقی	 نقش	هایی	که	می	شود	
کرد،	تأکید	کنند؛	به	طور	مثال	استثنائاتی	چون	عیدهای	
موردتوجه	 موسیقی	 و...	 ازدواج	 آیین	های	 اسالمی،	

فقیهان	بوده	است.
اندیشه	همه	فقیهان	اسالمی	باید	به	درستی	درزمینه	
موسیقی	واکاوی	شود،	چه	آن	هایی	که	قائل	به	حرمت	
موسیقی	بوده	اند	و	چه	آن	هایی	که	به	حلیت	موسیقی	
محقق	 آرای	 از	 می	توان	 خصوصاً	 داشته	اند.	 اشاره	
اندیشه	 و	 خمینی	 امام	 و	 اردبیلی	 محدث	 سبزواری،	

مترقی	ایشان	بسیار	بهره	گرفته	شده	است.	
بررسی	دقیق	 با	 امام	خمینی	 	: باطل	 و	 غنای	حق	
آموزه	های	دینی	با	بهره	گیری	از	پژوهش	های	پیشینیان	
در	دانش	فقه	و	تاریخ	فقاهت	از	آن	چه	محسن	کاشانی	و	
محمدباقر	سبزواری	مطرح	کرده	بودند،	غناء	بر	دو	گونه	

حق	و	باطل	دسته	بندی	شده	است:
اشعاری	که	 غناء	خواندن،	 گونه	 به	 غنای	حق:	 	-1
بهشت	و	دوزخ	و	امور	معنوی	را	به	یاد	می	آورد	که	حالل	

شمرده	می	شده	است.
2-	غنای	باطل:	غنای	متناسب	با	مجلس	های	لهو	و	
لعب	را	شامل	می	شود	که	حرام	شمرده	می	شده	است.
بخش	چهارم-	موسیقی	در	شعر	و	ادب	فارسی	:

فردوسی	 حکیم	 همچون	 ادبی	 مفاخر	 از	 بسیاری	
از	اصطالح	های	موسیقی	به	درستی	 توسی	در	شاهنامه	
بهره	گرفتند	و	به	کاربردهای	درست	آن	اشاره	کرده	اند.	در	
شاهنامه	فردوسی	با	سه	نوع	موسیقی	برخورد	می	کنیم:	

موسیقی	رزمی،	بزمی	و	مذهبی	:
فردوسی	در	»شاهنامه«	به	موسیقی	رزمی	و	بزمی	
سوی	 از	 سازی	 	20 پایه	 همین	 بر	 و	 است	 پرداخته	
فردوسی	در	»شاهنامه«	نام	برده	شده	است	البته	برخی	
از	 دیگر	 برخی	 و	 دارند	 وجود	 هم	 هنوز	 سازها	 این	 از	

بین	رفته	اند.
تمدن	 در	 موسیقی	 کتاب	شناسی	 پنجم-	 بخش	

ایرانی	اسالمی	:
اوستای	 و	 مانی	 ارژنگ	 کتاب	های	 باستان	 ایران	 در	
زرتشتی،	سروده	های	مانوی	در	آیین	روز	مقدس	مانویان	
در	روز	دوشنبه	و	یا	در	جشن	های	ساالنه	و	ماهانه	با	ساز	
و	آواز	خوانده	می	شده	است.	سروده	های	اشو	زرتشت	هم	
که	در	گات	های	کتاب	اوستا	گردآوری	شده	است	به	وسیله	
موبدان	در	آیین	های	کیش	زرتشت	خوانده	می	شده	است.	
در	دوره	اسالمی	نتیجه	های	اخالقی	موسیقی	و	ارتباط	
با	اوضاع	آسمانی	و	تأثیر	نغمه	ها	در	حالت	های	روحانی	
انسانی	در	رساله	های	گوناگون	اندیشمندان	ایرانی	و	دیگر	

کشورهای	اسالمی	موردپژوهش	قرارگرفته	است.

۲۸ تیر زادروز 
بهبهانی  سیمین 

	-- تهران	 	130۶ تیر	 	2۸ زاده	 	(
تهران	 	13۹3 امرداد	 	2۸ درگذشته	
بنیانگذاران	 از	 و	 غزلسرا	 نویسنده،	 	)

کانون	نویسندگان	ایران	
سیمین	 به	 معروف	 خلیلی	 سیمین	 	
بیش	 زندگی	اش	 طول	 در	 بهبهانی	
	20 در	 که	 سرود	 غزل	 	۶00 از	
وی		 اشعار	 است.	 شده		 منتشر	 کتاب	
وطن،	 به	 عشق	 همچون	 موضوعاتی	
تن	فروشی،	 فقر،	 جنگ،	 انقالب،	 زلزله،	
زنان	 برای	 برابر	 حقوق	 و	 بیان	 آزادی	
را	در	بر	می	گیرند.	او	به	خاطر	سرودن	
به	 بی	سابقه	 وزن	های	 در	 فارسی	 غزل	

»نیمای	غزل«	معروف	است.
و	 )شاعر	 خلیلی	 عباس	 فرزند	 وی	
بود.	 اقدام(	 روزنامه	 مدیر	 و	 نویسنده	
به	 مشهور	 میرزاخلیل	 میرزا	حسین	
رهبران	 از	 که	 خلیلی	تهرانی	 حسین	
مالعلی	 و	 او	 پدر	 عموی	 بود،	 مشروطه	
اوست.	 پدربزرگ	 رازی	خلیلی	تهرانی	
پدرش	عباس	خلیلی	به	دو	زبان	فارسی	
	1100 حدود	 و	 می	گفت	 شعر	 عربی	 و	
به	 را	 فردوسی	 شاهنامه	 ابیات	 از	 بیت	

ضمن	 در	 و	 بود	 کرده	 ترجمه	 عربی	
رشته	 به	 هم	 را	 متعددی	 رمان	های	
چاپ	 به	 همگی	 که	 درآورد	 تحریر	

رسیدند.
مرتضی	 دختر	 ارغون	 فخرعظما	 او	 مادر	
ارغون	)مکرم	السلطان	خلعتبری(	از	بطن	
محمد	 )فرزند	 عظمت	السلطنه	 قمرخانم	
فومنی(	 هدایت	 امیر	 نبیره	 و	 امیرتومان	
فارسی	و	عربی	 ارغون	 بود.	فخر	عظمی	
و	فقه	و	اصول	را	در	مکتبخانه	خصوصی	
خواند	و	با	متون	نظم	و	نثر	آشنایی	کامل	
داشت	و	زبان	فرانسه	را	نیز	زیر	نظر	یک	

مربی	سوئیسی	آموخت.
	او	همچنین	از	زنان	پیشرو	و	از	شاعران	
موفق	زمان	خود	بود	و	در	انجمن	زنان	
هم	 مدتی	 و	 داشت	 عضویت	 وطن	خواه	
او	 بود.	 ایران	 آینده	 روزنامه	 سردبیر	
حزب	 و	 بانوان	 کانون	 عضو	 همچنین	
زبان	 معلم	 عنوان	 به	 و	 بود	 دموکرات	
خدمت	 پرورش	 و	 آموزش	 در	 فرانسه	

می	کرد.
حسن	 با	 	132۵ سال	 در	 سیمین	
بهبهانی	ازدواج	کرد	و	به	نام	خانوادگی	
این	 از	 وی	 شد.	 شناخته	 خود	 همسر	
ازدواج	دو	پسر	با	نام	های	علی	و	حسین،	
و	یک	دختر	به	نام	امید	دارد.	ابوالحسن	
ایرانی،	 صداپیشه	 و	 دوبلور	 نژاد	 تهامی	

داماد	اوست.	

بهبهانی	 حسن	 از	 	134۹ سال	 در	 وی	
منوچهر	 با	 سال	 همان	 در	 و	 شد	 جدا	
او	 با	 دانشجویی	 دوران	 در	 که	 کوشیار	

آشنا	شده		بود،	ازدواج	کرد.	
بانو	 کتابهایی	 از	 برخی	
است: شده	 منتشر	 که	 	بهبهانی	
جای	 	،1330 شکسته	 سه	تار	
چلچراغ	 	،)1۹۵4/133۵( پا	
)1۹۵۵/133۶(،	مرمر	)1۹۶1/1341(،	
ز	 خطی	 	،)1۹۷1/13۵2( رستاخیز	
سرعت	و	از	آتش	)1۹۸0/13۶0(،	دشت	
اشعار	 گزینه	 	،)1۹۸3/13۶2( ارژن	
)13۶۷(،	درباره	هنر	و	ادبیات	)13۶۸(،	
	،)13۶۹( همراهم	 مرد	 مرد،	 آن	
کولی	 	،)1۹۹2/13۷1( کاغذین	جامه	
از	 عاشق	تر	 	،)13۷3( عشق	 و	 نامه	 و	
امروز	 شاعران	 	)13۷3( بخوان	 همیشه	
چه	 خود	 قلب	 با	 	)13۷3( فرانسه	

خریدم؟	
دریچه	 یک	 	،)1۹۹۶/13۷۵(
مجموعه	 	،)1۹۹۵/13۷4( آزادی	
این	 مثاًل	 یکی	 	،)2003( اشعار	
ـ	 هم	راه	 مادرم	 با	 	،)200۵( که	
نوشت)13۹0(،	 خود	 	زندگی	نامه	
شعر	زمان	ما	)13۹1(،		مجموعه	اشعار	

سیمین	بهبهانی	)13۹1(
در	 ایران	 غزل	 بانوی	 بهبهانی	 سیمین	

۸۷	سالگی	در	گذشت
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معّرفی تبارشناسی واژگان در گویش بهبهانی از زبان 
سرکار خانم نشاتی پژوهشگر و نویسندۀ بهبهانی
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از زبان سرکار خانم سارا عبادی 
پیوست  یک  و  فصل  پنج  در  پایان نامه  این 
همراه  رامهرمزی  گویش  اصطالح  و  واژه   296(
در  آنهاست(،  فارسی  معنای  و  آوانگاری  شکل 
تنظیم شده   )1384( تابستان  در  صفحه   171
است. در این پژوهش ساختارهای مختلف واژگانی 
تصریفی  ساختارهای  واژگان،  شکل گیری  مانند 
از  اعم  نحوی  و همچنین ساختارهای  اشتقاقی  و 
جمله  انواع  و  جمله  عناصر  جمله،  اجزای  ترتیب 

بررسی شده اند.
این  در  است.  پژوهش  مقّدمه  اول:  فصل 
راجع به  کلّیاتی  است:  آورده  را  مطالب  این  فصل 
و  زبان ها  گویش شناختی  و  تاریخی  طبقه بندی 
اصلی  اصطالحات  و  واژه ها  ایرانی؛  گویش های 
گویش،  واژه،  تکواژ،  واژه،  ـ  ساخت  پژوهش: 
اهداف،  پژوهش؛  انجام  اشتقاق؛ ضرورت  تصریف، 
کاربرد، جنبه های نوآوری و روش و ابزار پژوهش؛ 

جامعۀ آماری و روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 
فصل دوم: پیشینۀ پژوهش در دو بخش است: 
به پیشینۀ نظری است که:  بخش نخست مربوط 
پایان نامۀ بررسی گویش رامهرمزی به قلم »نوراهلل 
تألیف  بویراحمد  گویش  بررسی  گرشاسبی«؛ 
پایان نامۀ  )1373(؛  سال  در  مقیمی«  »افضل 
از  دزفولی  گویش  فعلی  گروه  ساختمان  بررسی 
»امیرعباس پوالدی«؛ کتاب گویش کردی مهاباد 
از »ایران کلباسی« در سال )1362(؛ کتاب گویش 
پایان نامۀ  کلباسی«؛  »ایران  از  اصفهان  کلیمیان 
از  مشایخ  منطقۀ  در  بختیاری  گویش  بررسی 
پایان نامۀ گویش  »مصطفی علیزاده گل سفیدی«؛ 
ترکی قشقایی از »حمیدرضا جهاندیده«؛ پایان نامۀ 
و  خرم آباد  شهر  لری  گویش  واژگانی  ساخت 
پایان نامۀ  نرگسه؛  احمدی  رحیم  از  بخش چگنی 
پاوه ای(  )گویش  هورامی  زبان  توصیف  و  بررسی 
و  مقایسه ای  واژه نامه  از »منصور سلیمی«؛ رسالۀ 
لری  کردی،  بلوچی،  گویش  چهار  ریشه شناسانه 
در  پژوهشی  رسالۀ  احمری«؛  »پروانه  از  الری  و 
گویش دشتستان از »محمود شجاعی«؛ پایان نامۀ 
»محّمدرضا  از  شهراسر  روستای  تاتی  گویش 
معنایی  و  ساختاری  »بررسی  مقالۀ  و  نورشمس« 
شوشتری«  گویش  در  اتباعی  کلمات  و  »نام آوا« 

مجدم«.  محّمدحسین  و  امام زاده  احمد  »سّید  از 
بخش دوم معّرفی شهرستان و نوع گویش آن.

فصل سوم: معّرفی و مطالعۀ ساختارهای صرفی 
گویش رامهرمزی و بررسی واژگان گویش از نظر 

الیه های تصریفی و اشتقاقی:
گویش  در  اسم  واژی  ـ  ساخت  ویژگی های   .1
)اسم  اسم  تصریفی  ویژگی های  الف(  رامهرمزی: 
و  ذات  اسم  عام؛  و  خاص  اسم  مشتق؛  و  جامد 
معنی؛ اسم جمع؛ دستگاه شمار )مفرد و جمع((؛ 
مشتق؛  و  ساده  )اسم  اسم  اشتقاقی  ساخت  ب( 
مرکب:  اسم  اسم ساز؛  پسوندهای  و  پیشوندها 
اسم  وابسته ای،  پیش  مقلوب،  اضافۀ  اضافه ای، 

مشتق ـ مرکب )ترکیبی((. 
مانند  رامهرمزی  گویش  در  اسم  شباهت ها: 
و مشتق؛  مانند جامد  انواعی  دارای  معیار  فارسی 
خاص و عام؛ ذات و معنی است همچنین همانند 
می شود.  صرف  شمار  دستگاه  در  معیار  فارسی 
ازلحاظ اشتقاقی، اسم در گویش رامهرمزی مانند 
و  مشتق  مرکب،  ساده،  انواع  داری  معیار  فارسی 

ترکیبی است. 
تفاوت هایی  شمار  دستگاه  بحث  در  تفاوت ها: 
گویش  در  شمار  دستگاه  هست.  دو  این  میان 
به  توجه  با  تکواژ است که  رامهرمزی شامل چند 
محدودیت های آوایی در آخر واژه، به واژه متصل 
می شوند. درواقع، در این گویش یک تکواژ اصلی 
جمع/ael/هست و چند تکواژگونۀ جمع که بناتر 
متصل  آن ها  به  واژه ها  انتهای  در  آوایی  محیط 

می شوند. 
گویش  در  فعل  واژی  ـ  ویژگی های ساخت   .2
رامهرمزی: الف( ویژگی های تصریفی فعل )ستاک 
فعلی،  ریشۀ  به  شبیه  کاماًل  ستاک های  حال: 
ستاک های حال با اندک تغییرات آوایی، ستاک های 
افعال  باقاعده،  افعال  گذشته:  ستاک  تک حرفی؛ 
تصریفی  وندهای  مفعول،  اسم  مصدر،  بی قاعده، 
فعل: وند وجه، وند نمود، وند نفی، وند شخصی، 
زمان:  و  نمود  وجه  ازنظر  فعل  انواع  سببی؛  وند 
فعل امر؛ حال اخباری، حال التزامی، حال مستمر؛ 
 ( دور  گذشته  استمراری،  گذشته  ساده،  گذشته 
مستمر  گذشته  التزامی،  گذشته  بعید(،  ماضی 
معلوم،  جهت:  ازنظر  فعل  انواع  آینده؛  )ملموس(، 

الزم،  افعال  تعدی:  و  لزوم  ازنظر  فعل  مجهول؛ 
متعدی؛ افعال خاص: فعل داشتن، فعل بودن، فعل 
شدن؛ افعال خاص در حالت مستقل: فعل هستن، 
فعل بودن، فعل شدن، فعل داشتن، فعل خواستن، 
معین(:  )شبه  غیرشخصی  افعال  توانستن؛  فعل 
ب(  خواستن(؛  فعل  شدن،  فعل  توانستن،  فعل 
ویژگی های اشتقاقی فعل )فعل ساده، فعل مشتق، 

فعل مرکب، فعل مشتق ـ مرکب )ترکیبی((.
شباهت ها: ازلحاظ وجود ستاک حال و گذشته 
نفی،  وجه،  )وندهای  فعلی  وندهای  انواع  وجود  و 
شخصی، سببی و نمود( مشابهت هایی بین گویش 
این  در  افعال  هست.  معیار  فارسی  و  رامهرمزی 
گویش همانند فارسی معیار ازلحاظ جهت و لزوم 
و تعدی انواعی دارد. این گویش مانند فارسی دارای 
افعال خاص )معین و شبه معین( است که حاالت 
صرفی متفاوتی از افعال دیگر دارد. ازلحاظ اشتقاقی، 
فعل در گویش رامهرمزی مانند فارسی معیار داری 

انواع ساده، مرکب، مشتق و ترکیبی است. 
ساختارهای  در  عمده  تفاوت  اولین  تفاوت ها: 
فعلی میان فارسی معیار و گویش رامهرمزی دربارۀ 
سه  رامهرمزی  گویش  در  است.  حال  ستاک های 
ستاک حال هست که سومین ستاک حال )ستاک 
دارد.  تفاوت  معیار  فارسی  با   ) واجی  ـ  تک  حال 
تاریخی  آوایی  دگرگونی های  تکواژی  چنین  علت 
این  گذشتۀ  ستاک  تکواژهای  در  است.  گویش 
گویش چند تکواژ جدید است که در فارسی معیار 

نیست. 
/ تکواژ  رامهرمزی  گویش  در  نفی  وند  نشان 

nae/ است این وند برخالف فارسی معیار نه تنها 
کلمات  برخی  اول  در  می تواند  بلکه  فعل  سر  بر 
پیش از فعل بیاید. وند نفی در افعال مشتق همواره 
در اول تکواژ اشتقاقی قرار می گیرد نه بر سر فعل. 
وندهای شخصی گویش رامهرمزی چه ازنظر کلیت 
شخصی  وندهای  با  تلفظی  ازنظر  چه  و  ساختار 
فارسی تفاوت دارند. وندهای سببی تقریباً به طور 

کامل با فارسی معیار متفاوت اند. 
خود  فعلی  دستگاه  در  رامهرمزی،  گویش  در 
اصاًل )فعل نقلی( نیست؛ یعنی فعل گذشته نقلی 
ندارد.  وجود  گویش  این  در  نقلی  دور  گذشته  و 
ساختار فعل آینده در گویش رامهرمزی به شکلی 
فارسی معیار دارای ساختار جدا و فرمول  که در 
به  گویش  این  در  ویژگی  چنین  باشد  مشخص 
گویش  در  آینده  فعل  درواقع،  نمی خورد.  چشم 
که  است  استمراری  حال  زمان  همان  رامهرمزی 
با یک قید زمان )آینده( در جمله نشان می دهند 
که انجام کار قرار است در آینده صورت گیرد. در 
که  هست  امر  تکواژ  گونه  سه  رامهرمزی  گویش 
دو تا از این تکواژها درواقع تکواژهایی هستند که 
یک  و  است  آوایی  محیط  به  محدود  انتخابشان 
تکواژ تهی. درواقع، فعل امر در گویش بدون هیچ 
تکواژ خاصی ظاهر می شود. افعال خاص )معین و 
شبه معین( چه در حالت مستقل آن ها و چه در 
حالت کمکی تفاوت های خاصی در تعریف دارند. 
در بحث اشتقاقی، تفاوت هایی در حد تفاوت های 
تفاوت های  و  پسوندها(  و  )پیشوندها  تکواژی 

تلفظی وجود دارد. 
3. ویژگی های ساخت ـ واژی صفت در گویش 
صفت  تصریفی  ویژگی های  الف(  رامهرمزی: 
)صفات پیشین: صفات اشاره، صفات مبهم، صفات 
پرسشی، صفات شمارشی، صفات تعجبی؛ صفات 
برتر  صفات  مطلق،  صفات  بیانی،  صفات  پسین: 
)تفصیلی( صفات عالی؛ ب( ساخت اشتقاقی صفت 
در گویش رامهرمزی )صفت ساده، صفات مشتق: 
صفت ساز؛  پسوندهای  صفت ساز،  پیشوندهای 
صفات مرکب؛ صفات مشتق ـ مرکب )ترکیبی((. 

تقسیم بندی های  نظر  از  صفات  شباهت ها: 

فارسی معیار  با  تفاوت چندانی  درونی ساختاری، 
ندارند. 

عالی  صفت  رامهرمزی  گویش  در  تفاوت ها: 
به صورت  و  مشخص  تکواژی  دارای  فارسی  مانند 
پسوندی نیست بلکه به صورت اصطالحی ترکیبی 
 /vae haemae / است که عبارت حرف اضافه ای
یا  ابتدا  در  را   /  ae haemae/ آن  تکواژگونۀ  و 
اشتقاقی  وضعیت  دارد.  همراه  به  صفت  انتهای 
صفت در این گویش خیلی با فارسی معیار متفاوت 
نیست. فقط تفاوت ها در حد تفاوت تکواژ و وند و 

تلفظی است. 
گویش  در  قید  واژی  ـ  ساخت  ویژگی های   .4
)قید  قید  تصریفی  ویژگی های  الف(  رامهرمزی: 
حالت، قید مکان، قید زمان، قید تکرار، قید مقدار، 
قید نفی، قید تأکید، قید استثنا، قید پرسش، قید 
شک و تردید، قید تعجب، قید آرزو، قید تفصیلی؛ 
ب( ویژگی های اشتقاقی قید در گویش رامهرمزی 
)قید ساده، قید مشتق: پیشوندهای اشتقاقی قید، 
پسوندهای اشتقاقی قید؛ قید مرکب؛ قید مشتق ـ 

مرکب )ترکیبی((. 
انواع قید و ساختار اشتقاقی  شباهت ها: دربارۀ 
معیار  فارسی  و  رامهرمزی  گویش  بین  آن 

شباهت های فراوانی موجود است. 
وضعی  گویش  این  در  قید  ساختار  تفاوت ها: 
شبیه به صفت دارد؛ یعنی در حالت تفصیلی صرف 
می شود و تفاوت هایی صرفاً تلفظی با فارسی معیار 
دارد و از بقیه جهات تفاوت چندانی میان این دو 

نیست. 
5. ویژگی های ساخت ـ واژی ضمیر در گویش 
آزاد،  )ضمایر شخصی: ضمایر شخصی  رامهرمزی 
ضمایر  مشترک،  ضمایر  پیوسته؛  شخصی  ضمایر 

اشاره، ضمایر پرسشی، ضمایر مبهم(. 
مانند  رامهرمزی  گویش  در  ضمایر  شباهت ها: 
مشترک،  شخصی،  ضمایر  شامل  معیار  فارسی 
اشاره، پرسشی، مبهم است. شباهت این طبقه با 
تقسیم بندی  و  طبقه بندی  همین  حّد  در  فارسی 

است.
هم  با  مقوله  دو  این  تلفظی  نظر  از  تفاوت ها: 

تفاوت دارند.
اعداد  ترتیبی،  اعداد  اصلی،  اعداد  اعداد:   .6

کسری.
ترتیب  و  تلفظ  نظر  از  اعداد  دربارۀ  تفاوت ها: 

بیان اعداد ترتیبی با هم تفاوت دارند.
7. نقش نماها: الف( )حروف اضافه: حروف اضافه 
پیشین، حروف اضافه پسین؛ حروف ربط؛ حروف 

تعریف؛ حروف ندا؛ اصوات و حاصل کالم(. 
شامل  گویش  این  در  نقش نماها  تفاوت ها: 
هستند.  ندا  و  تعریف  حروف  ربط،  اضافه،  حروف 
نسبتاً  تفاوت های  گویش  در  واژگانی  عناصر  این 
جزیی با نقش نماها در فارسی معیار دارند. در میان 
نقش نماها، حرف تعریف نسبت به سایر نقش نماها 

تفاوت بیشتری دارد.
گویش  نحوی  ساختار  مطالعۀ  چهارم:  فصل 
آن،  اجزای  و  جمله  معّرفی  و  بررسی  رامهرمزی، 
انواع  معّرفی  نیز  و  انواع گروه ساخت ها در جمله 

جمله در گویش رامهرمزی:
بر  )مقدمه ای  رامهرمزی  گویش  نحوی  ساخت 
نحو و جمله؛ اجزای جمله؛ انواع گروه ساخت  در 
نحو جمله: گروه اسمی؛ گروه فعلی؛ گروه قیدی؛ 
جمله  ساخت:  نظر  از  جمله  انواع  وصفی؛  گروه 
ساختاری،  الگوی  نظر  از  ساده  جمله  انواع  ساده: 
انواع جمله ساده از نظر وجه، انواع متمم در جمله؛ 
جمله های  مرکب؛  جمله های  جمله؛  در  تطابق 

ترکیبی؛ جمله های مرکب ـ ترکیبی(.
دربارۀ  توجه  درخور  نکته های  از  یکی 
است  این  رامهرمزی  گویش  نحوی  ساختارهای 
که ترتیب ارکان در جمله در این گویش چندان 
مطرح نیست؛ یعنی گاهی فعل جمله در وسط یا 
از  یکی  نکته  این  می آید.  نهاد  پس از  جمله،  اول 
تفاوت های گویش رامهرمزی با فارسی معیار است. 
در تقسیم بندی و تعیین انواع جمله ها در گویش 
با فارسی معیار، تفاوت عمده ای وجود  رامهرمزی 

ندارد. 
مباحث  از  نتیجه گیری  فصل  پنجم:  فصل 
تازه  نکته های  معّرفی  و  مختلف پژوهش و کشف 
از مطالب و منابع مورد مطالعۀ گویش رامهرمزی و 

بیان ارائه ماحصل این مطالعه هاست. 
خانم  مقدم نیا،  عبداالمیر  دکتر  از:  پژوهشی 
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بی   ، سکه  قیمت   / طنز  های  بیتی  دو  سه 
پولی و ماسک

»قیمت سکه«
از قیمت سکه هی ننالید مدام

تاثیر گذاشت روی ما خوب و تمام
چون شد بسیار احترامم به زنم

این رابطه این گونه کمی یافت دوام!
***

»دلشوره بی پولی«
کمی دلشوره و تشویش دارم

و پولی کم درون فیش دارم
ز الطاف زیاد اقتصادی

نه راهی پس نه راهی پیش دارم!
***

»ماسک«
باز هم هی احتکار این بار در بحران ماسک
غرق حیرت از کرامات چنین ارزان ماسک

این همه سلطان سکه، قیر و کاغذ بس نبود؟
سلطان  با  دل مشغول  و  سرگرمیم  حال 

ماسک!
شاعر : بهار نژند

می ناب : پیرامون فرهنگ و ادب ایران زمین

روان  اشک  این  من  با 
آیینه ي اندوه نیست. 

چون  گریه اي  آبشارم؛ 
گریه ام بشکوه نیست! 

سایه ي  در  من  طبع 
پستي، بلندي را شناخت؛ 

دارم  دوست  را  دره ها 
الفتم با کوه نیست. 

پاي  کوه  ناشکسته، 
خویش در دامن کشید؛ 

هر که چون من خویشتن 
را نشکند نستوه نیست! 

هر  با  که  نورم  خرمن 
قطره ام آیینه اي است؛ 

من  چون  یکتا  هیچ 
افشان در دل انبوه نیست! 

نعره ام گهواره وار خاك را 
جنبانده است؛ 

سرخي فریادم از خون رگ اندوه نیست.
 قدمعلی سرامی

دستخط کدام نویسنده ای؟
به واژه کنار هم  اینگونه مرتب و واژه  که 

دل میبری ...
از حس کدام شاعر بر خاسته ای؟

که اینگونه بیت به بیت غزلی از آسمان
که نازل میشود تا گاه اشکی در چشمان 

عاشقی شود
یا لرزه بر اندام معشوقی بیوفا ...

نقاشی کدام هنرمندی ؟
ایستاده  بوم  قامت  بر  زیبا  اینگونه  که 
ستارگان  رخ  به  را  چشمانت  تشعشع  و  ای 

چشمک زن میکشی ..
آفریده ی کدام خالقی؟

که اینگونه زیبا از دستانش در رفته ای ..
از بطن آسمان می آیی

از  در شب خواب  ماهی  تو چون  رویت  و 
چشمان هر بیننده ای می رباید

و تنها سعادت برکه ای هستی که همیشه 
تو را در دل می پروراند 

و شباهنگام سینه چاك در انتظار رویت تو
پابوس زمین است و چشم به آسمان ..

صوفی منصوری

چو گل شکفته روی تو / مرا رخ نکوی تو
به هر کجا که می روم / دلم به جست وجوی تو

به وقت تب ،به روز و شب/ لبم ترانه گوی تو
ندیده ام به بخت خود / سیاه تر چو موی تو

مرا خیال میِکَشد/ به سینه آرزوی تو 
مدام همچو کودکی/ دلم بهانه جوی تو

پرنده ای که بی هوا / مهاجرم به سوی تو
دلیل صد بهانه ای / قسم به آبروی تو 

بخوان مرا به دعوتی/که سر کشم به کوی تو
چه خوش بَُود مرا دمی/ صدا زند گلوی تو

شرر شرر به آتشم / کشد نسیم بوی تو
شکنجه گر شدی مرا / مگر َشَوم عدوی تو
چگونه راه کج کنم؟ / زتو ز َطرِف کوی تو

دلی که خیره چشم و پا /نشسته روبروی تو
دل از تو دل نمی َکَند /ز قرِص ماِه روی تو 

بیار جام و باده را /که مستم از سبوی تو
جنون گرفته صوفی از / مرام و ُخلق و خوی تو 

 صوفی

نویسندگی  )قسمت چهارم(

برای خوب نوشتن 
باید یک نویسندۀ 

باشی تمام وقت 

زندگی  آدم های معمولی  از  بیشتر  رمان نویس 
می کند چون نیاز به سوژه های دست اول و دقیق 
گوش  هدفمندتر  ببیند،  دقیق تر  باید  پس  دارد. 

کند و در کل، بیشتر زندگی کند.
نمی کند  نوشتن  مشِق  هرروز  که  کسی 
که  چیزی  سرنوشت  اما  بنویسد  می تواند  هم 
قرار  دیگر،  نوشتۀ  میلیون ها  مانند  می نویسد 
و  فکر  زباله دان  یا  کتاب ها  زباله دان  در  گرفتن 

اندیشۀ دیگران است.
و  اصول  یادگیری  بدون  می شود  ضمن  در 
کرد  فکر  رمان  نوشتن  به  هم  نویسندگی  قواعد 
اما این کار مثل اختراع دوبارۀ چرخ است. زمان 
شروع رمان نویسی را می شود از سال 165۰ و با 
بارها  وقتی  گرفت.  نظر  در  کیشوت  دن  انتشار 
رمان نویس های  چهارصدسال  طول  در  بارها  و 
قواعدش  و  کرده اند  طی  را  مسیر  این  مختلف 
را دسته بندی شده در اختیار ما قرار داده اند، چه 

لزومی به آزمون وخطاهای بیهوده است؟
دربارۀ  کردن  مطالعه  با  که  است  درست 
قواعد و اصول نویسندگی کسی به یک نویسندۀ 
بدون  نمی توان  اما  نمی شود  تبدیل  چیره دست 
در  واقعی  رشد  انتظار  هم  مرحله  این  از  گذار 

زمان مناسب را داشت.
   یادگیری اصول و قواعد رمان نویسی، شرط 
الزم  شرط  اما  نیست  نوشتن  خوب  برای  کافی 

است.
یادگیری مهم ترین  برویم سراغ  این مقدمه  با 

اصول نوشتن رمان.
در اینجا شما با سه مرحلۀ کلی نوشتن رمان 

آشنا می شوید:
مرحلۀ اول: آمادگی برای نوشتن رمان

مرحلۀ دوم: نوشتن رمان
مرحلۀ سوم: بعد از نوشتن رمان

سرنوشت  سه گانه  مراحل  این  از  هرکدام 
قسمتی از رمان را شکل می دهد و در کل مدل 
ذهنی رمان نویس را برای خلق یک اثر استاندارد 

و مردم پسند تعریف می کند.
مرحلۀ اول: آمادگی برای نوشتن رمان:

چرا نوشتن رمان؟وقتی از شما بپرسند »برای 
چیزهایی  اولین  بنویسی؟«  رمان  می خواهی  چه 

که به ذهنت می رسد چیست؟
روی  رمان  نوشتن  به  که  کسانی  اغلب 
می آورند در جواب خواهند گفت: »برای رسیدن 

به موقعیت بهتر، شهرت، پول«
به  فکر می تواند  این طرز  باید گفت  متأسفانه 
بنای  تبدیل شود. وقتی  نوشتن  مانع  بزرگ ترین 
نویسندگی بر رسیدن به شهرت و ثروت ساخته 

خودش  از  غیرواقعی  انتظارات  نویسنده  می شود 
عجله  نتیجه  به  رسیدن  برای  می کند،  پیدا 
می کند، توانایی هایش را در نوشتن فدا می کند و 
نزدیک  زرد  نوشته های  به  را می نویسد که  آنچه 
باشد تا شاید با اقبال بیشتری مواجه شود و او را 
محصول  است  برساند.ممکن  هدفش  به  سریع تر 
جانبی نوشتن، رسیدن به شهرت و موقعیت بهتر 
مالی و اجتماعی باشد اما نمی توان این موارد را 

هدف اصلی دانست.
تا  باشد  درونی  باید  رمان  نوشتن  انگیزۀ 
مهم ترین  برساند.  برتری  جایگاه  به  را  نویسنده 
نیاز  احساس  و  نوشتن  به  عشق  درونی،  انگیزۀ 
به گفتن آن چیزی است که درون فکر نویسنده 
وجود دارد و هرلحظه منتظر است تا خلق شود. 
از طرفی باید گفت که هنوز کتاب های داستانی 
مواجه  خوبی  نسبتاً  استقبال  با  نشر  بازار  در 
چیزی  با  خواننده  اینکه  بر  مشروط  می شوند. 

متفاوت ازآنچه تاکنون بوده است مواجه شود.
به چنین  وارد شدن  برای  ابتدایی  پس شرط 
تفاوت  این  آنچه  است.  نوشتن  متفاوت  بازاری، 
برای  تالش  و  نوشتن  به  عشق  می کند  ایجاد  را 

نوشتن از عمیق ترین دغدغه های درونی است.
نقش استعداد در نوشتن رمان: »من ده سال 
از عمر نویسندگی ام را به خاطر یک دروغ بزرگ 
از خیر رؤیای  تلف کردم. در دهۀ بیست سالگی، 
نویسندگی  می گفتند  چون  گذشتم  نوشتن 
شکم  از  نویسنده ها  می گفتند  نیست.  آموختنی 

مادر، نویسنده به دنیا می آیند« . 
را  عمرش  از  سال  چندین  بل  اسکات  جیمز 
دیگر  پس  است  داده  دست  از  دروغ  این  به پای 
را  توهماتی  چنین  هم  شما  و  من  نیست  الزم 

باور کنیم.
نویسندگی به استعداد نیاز ندارد.

چه کسی می خواهد به شما بگوید که استعداد 
نوشتن دارید یا نه؟

استعداد  سنجش  برای  معیاری  و  متر  آیا 
نویسندگی وجود دارد؟

البته که وجود ندارد.
ما  همۀ  که  بدانیم  باید  هم  را  این  ضمن  در 

قدری استعداد نوشتن داستان را داریم.
وقتی  هستیم.  داستان نویس  ما  همۀ 
از  صحنه ای  و  می بندیم  را  چشم هایمان 
می کنیم،  خلق  خودمان  ذهن  در  را  زندگی 
و  می آفرینیم  دیالوگ هایی  اطرافیانمان  برای 
را  دیالوگ ها  این  دارند  آن ها  که  می کنیم  تصور 
خودمان  برای  هم  خواب  در  حتی  می گویند.ما 
قصه گو  ما  همۀ  می کنیم.ذهن  تعریف  داستان 
چند  و  چندین  هرروز  ما  است.  شده  متولد 
خوشحال  آن ها  با  می بافیم،  خودمان  برای  قصه 
قصه های  این  با  ناراحتی  فرط  از  یا  می شویم 

خیالی گریه می کنیم.
نباشد  ذاتی  استعداد  یک  نوشتن،  وقتی 
می شود  که  چیزی  یعنی  است؛  مهارت  پس 
که  اینجاست  فراگرفت.  تکرار  و  تمرین  با  را  آن 
می شود. پررنگ  نویسندگی  کالس های  نقش 

برای  جادویی  فرمولی  کالس ها  این  نیست  قرار 
نوشتن رمان را تجویز کنند اما یک کالس خوب 
کند،  جدا  بیراهه  از  را  راه  می تواند  نویسندگی 
آزمون وخطاهای  از  را  و شما  بدهد  یاد  را  اصول 

بیهوده نجات بدهد.
این جملۀ طالیی از سامرست موام را فراموش 

نکنید:
اما  ندارد  بیشتر  فرمول  سه  »رمان نویسی 
فرمول ها  این  نمی داند  هیچ کسی  متأسفانه 

چیست«
مدل ذهنی رمان نویس:

و  موفق  نویسنده ای  که  گیلبرت  الیزابت 
نوشتن  شغل  مورد  در  را  نگاهش  است  جهانی 

این گونه توصیف می کند:

از  اینکه  کرده ام  احساس  همیشه  »من 
به طور  که  باشید  داشته  انتظار  خالقیتتان 
خیلی  بدهد،  دستمزد  چک  شما  به  منظم 
حال  در  که  مدتی  تمام  من  است.  بی رحمانه 

حتی  داشتم.  شغل  بوده ام،  نویسندگی  تمرین 
نکردم  رها  را  شغلم  شد  چاپ  کتابم  بعدازاینکه 
زندگی  هزینه های  مسئولیت  نمی خواستم  چون 
را به دوش نویسندگی بگذارم. چون می خواستم 
همیشه  من  دارم.  نگه   آزاد  و  امن  را  خالقیتم 
به سختی کار کرده ام تا خالقیتم امن و آزاد بازی 

کند. این کار باعث شد من حامی خودم باشم«
همۀ نویسنده ها باید حامی خودشان باشند تا 
کند.به عنوان  پیدا  بروز  برای  مجالی  خالقیتشان 
به خودتان  از هر چیز  قبل  باید  رمان نویس  یک 
که  باشید  داشته  ایمان  باشید.  داشته  اعتماد 
خالقیت الزم برای نوشتن را دارید. باید اراده ای 
که  روزهایی  عهدۀ  از  تا  باشید  داشته  قوی 
به اصطالح  و  ندارد  وجود  ذهنتان  در  هیچ چیزی 
کنید.  پیدا  رهایی  شده اید  طبعی  خشک   دچار 
دارا بودن ارادۀ قوی به شما کمک می کند تا از 
عهدۀ نامالیمات این کار برآیید و بتوانید خلوت 

خوبی برای نوشتن ایجاد کنید.
وقتی  باشید  نداشته  ایمان  خودتان  به  اگر 
است  ممکن  می شوید  مواجه  نوشتن  سختی  با 
جا بزنید و برای همیشه از خیر نوشتن بگذرید.

استقالل  است  الزم  رمان نویس  یک  به عنوان 
نوشتن  قواعد  و  اصول  باشید. شما  داشته  فکری 
را یاد می گیرید تا آن فکر منحصربه فردی را که 
کاغذ  روی  شکل  بهترین  به  هست  ذهنتان  در 
حساس  شامه ای  باید  رمان نویس  یک  بیاورید. 
داشته باشد. باید به هر چیز و هرکسی به عنوان 
بهترین  کند.  فکر  نوشتن  برای  خوب  سوژۀ  یک 
اتفاقات  دل  از  که  هستند  آن هایی  رمان ها 
نوشته ها  این  با  مردم  می آیند.  بیرون  روزمره 
توانایی  اینکه  برای  می کنند.  همذات پنداری 
تقویت  را در خودتان  رمان های همدالنه  نوشتن 
باشید.  تمام وقت  نویسنده ای  است  الزم  کنید، 
اطرافتان  در  را  چیزی  هر  حساس،  شامه ای  با 
اتفاقی  هر  از  و  کنید  تبدیل  نوشتن  خوراک  به 
یک سوژۀ جدید بسازید. ممکن است این سؤال 
باشد که درست نویسی مهم تر  برایتان پیش آمده 

است یا زیبانویسی؟
است  مهم تر  داستان گویی  مهارت  عبارتی،  به 

یا ادبیات رمان نویسی؟
به عنوان یک رمان نویس باید یک داستان گوی 
داشته  خوبی  محتوای  هم  یعنی  باشید؛  ادیب 
باشید و هم بتوانید این محتوا را به درست ترین و 
اینجاست  کنید.  منتقل  ممکن  شفاف ترین شکل 
به طور هم زمان  نوشتن  و  اهمیت خواندن  به  که 

پی می بریم.
مهارت  بتواند  اینکه  برای  رمان نویس  یک 
خودش  در  را  درست نویسی  و  فارسی نویسی 
داشته  منظم  مطالعاتی  برنامۀ  باید  کند  تقویت 
باشد و با خواندن متن های خوب و استاندارد به 
شیوۀ درست نویسی پی ببرد. در کنار این موضوع 
و  نوشتن  زیاد  با  را  داستان گویی  مهارت  باید 

تقویت کند. نویسندگی  تمرین 
درصد   99 »نویسندگی،  می گوید:  فاکنر    
و  کار  درصد   99 و  انضباط  درصد   99 ذوق، 

کوشش است«
مثل هر کار جدی دیگری باید به رمان نویسی 
نگاه  زندگی  اولویت های  از  یکی  به عنوان  هم 
ممکن  شوید.  موفق  آن  در  بتوانید  تا  کنید 
یا  تفریحات  از  خیلی  از  باشید  مجبور  است 
روابط خودتان بگذرید تا داستانی را تمام کنید. 
ممکن است مجبور شوید اتاقی یا مکانی به دوراز 
تنهایی در آن  شلوغی مهیا کنید و ساعت ها در 
بنویسید. همین جدیت است که باعث تولید یک 

اثر خارق العاده می شود. 
کتاب  زیاد  »من  می گوید:  تولستوی      
فالن  است.  غلط  این  می نویسم.  کم  و  می خوانم 
نویسنده برعکس، زیاد می نویسد و کم می خواند. 
این هم غلط است« . باید بین نوشتن و خواندن 
شرط  که  نکنید  فراموش  اما  کرد؛  برقرار  تعادل 
رمان نویس  یک  به  شدن  تبدیل  برای  الزم 
مطالعۀ  است.  حرفه ای  رمان خوانی  حرفه ای 
نویسندگی  کالس  یک  می تواند  رمان  هر  جدی 

باشد .  ادامه دارد ... 

معّرفی پایان نامه مطالعۀ ساختارهای صرفی و نحوی گویش رامهرمزی در مقایسه با فارسی معیار



و  انجماد  و  سرد  فضای  با   دهم  مجلس 
کار  به  آغاز  با  و  رسید  پایان  به  تحرکی  کم 
به  ورود  اختالف  پی  در  و  یازدهم  مجلس 
اعتراض  و  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
و   رئیسه‹  هیئت  به  نمایندگان  از  عده ای 
سمنان  نماینده  رو  گل  هیجانی  سخنرانی 
نطق  اخیراً   و  خوزستان  در  خرداد   ۱۴ در 
احساسی محمد مولوی  نماینده مردم آبادان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تیرماه  سوم  در 
ماهیت  و  جایگاه  با  متناسب  تا  گردید  سبب 
به  را  مطالبی  آن  ذاتی  کارکرد  و  پارلمان 
شناختی  جامعه  تحلیل  با  و  گذاشته  بحث 
ورود  از  قبل  قرارگیرد.  واکاوی  مورد  موضوع 
به بحث توجه مخاطبان  را به بخش هایی از 
سخنان مرحوم منوچهر دهقان نماینده مردم 
رامهرمز در قبل از انقالب در مجلس ملی در 
»حوزه  می کنم.  جلب   ۱۳۵۶ اردیبهشت   ۲۹

انتخابیه اینجانب، رامهرمز است
مورد  رامشیر  آبرسانی  شبکه  توسعه    .....
اختیار  در  را  الزم  اعتبار  بوده  مردم  تقاضای 
آشامیدنی  آب  و   دادند  قرار  مسئولین 
نظر  از  هم  و  کیفیت  لحاظ  از  هم  رامهرمز 
کمیت مطلوب نبود اعتبار الزم را برای خرید 
دستگاه سختی گیر و توسعه شبکه آب رسانی 
اختصاص دادند و چون تعدادی از خیابان ها و 
همه کوچه های رامهرمز فاقد آسفالت هستند 
کامیون  یک  و  آسفالت سازی  کارخانه  یک 
قباًل  که  اهلل  پل  اما  نمودند.  اهداء  شهرداری 
نامی از آن برده شد متجاوز از دو سال است 
که به پیمان کار داده شده ولی متأسفانه کار 
ساختمان آن به کندی پیش می رود.... زیرا این 
پل استان خوزستان را به استان های کهگیلویه 

و فارس وصل می کند......
از قدیمی ترین  اینکه یکی  با  رامهرمز  شهر 
شهر  این  جوانان   ..... است  ایران  شهرهای 
فاقد هرگونه وسیله تفریحی هستند، تقاضای 
را در  تکمیل استادیوم و احداث کاخ جوانان 
رامهرمز دارد. احداث هتل جهانگردی ضرورت 
محل  مسافرین شهر  برای  زیرا  دارد  را  کامل 

آبرومندی وجود ندارد....
آب  و  راه  برق،  فاقد  رامهرمز  دهات  اکثر 
آب  لحاظ  از  بخصوص  و  هستند  آشامیدنی 
دارند  قرار  مضیقه  در  تابستانها  در  برق  و 
نشدن  خالی تر  از  جلوگیری  برای  است  امید 
اما  بشود.  اساسی  فکر  مورد  این  در  روستاها 
شدن  برچیده  از  بیش  تا  که  هفتگل  بخش 
امکانات  تمام  از  نفت  ملی  شرکت  تأسیسات 
آن  شدن  برچیده  با  بود  برخوردار  رفاهی 
از  را  خود  امکانات  تمام  یکباره  تأسیسات 
دست داده .....در حال حاضر مردم این بخش 
بزرگ در شبانه روز فقط دو ساعت آب دارند 
هستند  لوله کشی  فاقد  که  خانه هایی  اکثر  و 
آشامیدنی  آب  تأمین  به  قادر  بعضی اوقات 
نمی شوند.  عمومی  شیرهای  از  خود  روزانه 
امکانات  از  نیز  رامشیر  و  هفتگل  جوانان 
احداث  تقاضای  نیستند  برخوردار  رفاهی 
که  بخش  دو  این  در  را  ورزشی  استادیوم 
هستند  جوانان  پراستعدادترین  از  آن  جوانان 
اکثراً  نیز  رامشیر  و  هفتگل  روستاهای  دارد. 
سخنان  »متن  هستند  برق  و  راه  و  آب  فاقد 
سوم  در  آبادان  نماینده   و  سمنان  نماینده 
تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسالمی  در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد 
و در دسترس است. اما بخشی از سخنان آقای 
دروغگو  استاندار  خوزستان  ازجمله  مولوی 
سند  چرا  قومگراست...  خواهد...شریعتی  نمی 
ملک آزمایشگاهش را وثیقه رئیس منطقه آزاد 
می کند؟....میزان تجمعات صنفی کارگری در 
سال ۹۷ و ۹۸ نشان از بی مدیر بودن استان 
است و... به اشتغال و بیکاری و ...کلی وار هم 

اشاره کرده است.
بیش  در  نماینده  یک  مقایسه سخنرانی  با 
نمایندگان  سخنان  با  قبل  دهه  چهار  از 
یک  امروز  به  تا  انقالب  از  بعد  مسئولین   و 
نکته و گزاره  مشترک و تکراری وجود دارد 
موضوع  جمله  از  رفاهی  اولیه  نیازهای  بحث 
آب, جاده, ورزشگاه, بیکاری جوانان, برق و ....  
در ادوار مختلف مجلس تا کنون همچنان از 
موضوعات تکراری است. و اگر تاریخ سخنرانی 
اینکه  را چشم پوشی کرد گو  مرحوم دهقان 
چنین تصور میشود که در سوم تیر ماه ۱۳۹۹ 
از طرح مشکالت  اسالمی  در مجلس شورای 
نمونه  عنوان   به  گفت  سخن  انتخابیه  حوزه 
موضوع آب غیزانیه,چویبده ابادان و روستاهای 
مناطق  دیگر  در  بعضاً  و...و  رامشیر  هفتکل- 
موجود  مشکالت  به عنوان  همچنان  کشور 
تبلیغات  ایام  در  و  هستند.  مطرح  جامعه 

از  یکی  کشور  مناطق  بیشتر  در  انتخابات 
وعده های همیشگی مسئله آب شرب, اشتغال, 
نماینده  که  جای  تا  ...است.  و  پارک  خیابان, 
ای از سمنان یعنی آقای گل رو همراه هیاتی 
در ۱۴ خرداد ۱۳۹۹  به خوزستان آمده و از 
مشکل آب غیزانیه سخن می گوید البته نه با 
زبان کارشناسی و روش پارلمانی بلکه به شیوه 
وعده  و  شعار  بنابراین   کارشناسی  غیر  ای  
مسئولین همچنان موضوع نیازهای اولیه است  
به عبارتی چرا همچنان نظام مدیریت جامعه  

از حل مشکالت اولیه عاجز و ناموفق است؟
و  است  انها  گرفتار  جامعه   که  مشکالتی 
بنیادین چون  های  نیاز  دیگر  به  پرداختن  از 
ساحت قدرت و قلمرو آن  وحقوق شهروندی 
زندگی  کیفیت  توسعه  و  ها  آزادی  جمله  از 
بحثی غایب و همچنان با آن نیز فاصله وجود 
دارد. در بخش صنعت و تولید, زیرساخت های 
هروز شاهد  است.  نگرفته  نیز صورت  اساسی 
افزایش قیمت های انواع کاالها مانند خودرو 
تا مواد غذایی و... هستیم.مضاف اینکه مسئله 
بیشتر  ویروس وضعیت   نوظهور کرونا  جدید 
استان های غربی و جنوبی  ازجمله خوزستان 
در وضعیت قرمز قرار دارند و از چند شهرقرمز 
آن یکی از آنها آبادان است. همچنان اپیدمی 
نگرانی  و  وحشت  موجب  کشور  در  ویروس 
است زیرا در ابعاد مختلف با پیامدهای نگران 

کنند همراه است.
مشکالت  دیگر  و  موجود  وضع  کنار  در    
گریبانگیر  همچنان   که  انباشتی   و  عدیده 
جامعه هستند  سایر مشکالت نوظهور ناشی 
از  امروز  به  تا  دهه  چهار  تحوالت  و  تغییر  از 
جمله سبک زندگی و سایر موارد به مشکالت 

اضافه و بر پیچیدگی آنها افزوده شده است.
آنها  ریشه  و  چیست؟  مسئله  و  مشکل 
بنا  پارادایمی  برچه   زیرین  کجاست؟ خشت 
شده که از حل مسائل ناموفق است ؟ و چرا 
دیگر  و  مجلس  نمایندگان  سخنان  از  برخی 
بخشهای قدرت فاقد نگاه پارادایمی علمی  به 

مسئله است؟
  به عنوان نمونه بخشی از سخنان مولوی 
با هیجان  وبا ادبیاتی غیرعلمی بوده و کمتر 
مندی  روش  لحاظ  به  محور  مسئله  طرح  به 
انتخابیه خود یا استان  و کارشناسی از حوزه 
پرداختند بلکه با روش نماینده محترم سمنان  
هیجانی سخن گفتند.لذا چگونگی طرح سخن 
چنین  دارد.  اهمیت  نیز  مجلس  جایگاه  از 
ادبیاتی ریشه های تاریخی و اجتماعی دارد و 
معموالً به یک فرد خاص هم محدود نمی شود.

درحالیکه یکی از  کمیسیون های تخصصی 
مهم مجلس کمیسیون تحقیق,و تفحص است. 
و یکی از مستند و علمی ترین منابع مجلس 
چنین  در  است.  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
خود  نمایندگان  که  است  انتظار  شرایطی 
چنین  از  سخن گویند  کارشناسانه   و  علمی 
منظری سخنرانی جناب مولوی از یک رویکرد 
بلکه  دارد.  فاصله  نقد   مثابه  به  مند  روش 
نگاه  و  زنی  انگ  و  گرایی  برچسب  با  بیشتر 
موجب  رویکردی  و چنین  بوده  همراه  سلبی 
مخاطب  به  را  اخالقی  بدآموزی  و  سوءتفاهم 

منتقل می کند.
استان های  از  یکی  خوزستان  استان 
آن  استان  مرکز  که  است  پرجمعیت 
انبوه جمعیت  با  است  اهواز  بدقواره  کالنشهر 
حاشیه نشین و آسیب های اجتماعی تا جائیکه  
هنوز در برخی از نواحی این کالنشهر فضای 
و  است.  کانکس  امروزان  دانش  آموزشی 
آلونک نشینی است. در حالیکه  برخی  سرپناه 
عوامل  مهمترین  از  یکی  آموزشی  فضاهای 
ارتقا و پیشرفت آموزشی و مهارتهای اجتماعی 
با  است. که در کشورهایی چون ژاپن و اروپا 
آموزشی  فضای  اهمیت  به  علمی  باورمندی 
و  معماری  ایمنی ترین   و  زیباترین  توانستند 
طراحی فضاهای مدرن آموزشی را برای تمام 
عملی  تحصیلی,  سنی  گروه های  و  مقاطع 
در سیاست  نگاهی  در حالیکه چنین  نمایند. 
غریب  ایران  جامعه  متولیان  و  برنامه سازان 

است.
دارای   استان خوزستان   از جمله  و  ایران 
لحاظ  به  اگرچه  که  است  هایی  شهرستان 
اما  میشوند  تعریف  شهرنشین  و  شهر  قلمرو 
با  مبلمان شهری  و  لحاظ ریخت شناسی  به 
توجه به دو متغیر فضا و مکان  نمی توان تنها 
نامید.  شهرگرایی  معیارهای  با  توأم  شهر  را 
متعدد  های  آسیب  و  مسائل  با  خوزستان 
گرفتار است و رویکرد منسجم و اساسی در 
برخورد علمی با آنها در نگاه کالن و منطقه 
اقشار  بیشتر  را  طبقات  وزن  ندارد  وجود 

و  میدهد  تشکیل  فرودستان  و  آسیب پذیر 
ناگوار  بسیار  ناعادالنه  های  نابرابری  شکاف 
دولت  سخنگوی  ها  یارانه  بحث  در  است. 
جناب ربیعی در تلویزیون با در دست داشتن 
نقشه استان ها با گذشت بیش از چهار دهه 
پرداخت  از  خوشحالی  با  اسالمی   انقالب  از 
برخی  مردم  درصد   ۷۵ از  بیش  به  یارانه 
خود  این  متأسفانه  داشتند.  تأکید  ها  استان 
مستندی گویا بود از ناکارآمدی و بیانگر فقر, 
پایین بودن قدرت خریدو درامد سرانه خانوار 
و حاکی از عدم تحقق  عدالت اجتماعی  در 
طبقات  باالی  حجم  از  نشان  و  بوده  جامعه 
از  بعد  که  داشت,  حکایت  جامعه  فرودست 
چند دهه فقر همچنان مصیبت جامعه است. 
در حالیکه توسعه یعنی برخورداری از فرصت 
ها و امکانات برابر در راستای توانمند ساختن 
قابلیت های فرد است. در  استان خوزستان 
و  اجتماعی  توسعه  مهم  مؤلفه  سه  یا  دو 
اقتصادی آن را روز به روز از دست می دهد 
آن  در  درون  از  توسعه  زمینه  و  ظرفیت   و 
کمتر  متغیرها  این  و   . میشود  تر  کمرنگ 
موردتوجه واقع میشود.به عبارتی کسانی که 
اشغال  را  تخصصی  های  نقش  حادثه  بد  از 
هستند   محور  مسئله  نگاه  فاقد  اما  کردند 
کمتر  آنها  توسط  نظر  مورد  های  شاخص 
دیده میشود ولی  پیامدهای آنها در زندگی 

و بر زندگی مردم آشکار است.
قشر  آفرین,  کار  طبقه  وضعیت  جمله  از 
و  استعدادها  یا همان  نخبگان, روشنفکران  
استان  که  است.  متوسط شهری  سوم طبقه 
آنها  مهاجرت  آلود  شتاب  رشد  با  خوزستان 
مرکز  به  مراجعه  دریک  میدهد.  از دست  را 
ماه  مرداد  در  البرز  استان  مرکز  رفاهی 
آن  از مجموع ساکنین  با سرشماری   ۱۳۹۷
نشان از ۹۵ درصد خوزستانی بودند  که ۸۵ 
درصد آنها از مردم شریف آبادان بودند. آنها 
تفریح  برای  نه  تابستان  تعطیالت  فرصت  از 
برای خرید خانه در کرج در آن مرکز  بلکه 
اقامت گرفتند تا با آگاهی و اطالع به خرید 
متوسط  طبقه  از   آنها  نمایند.  اقدام  خانه 
شهری بودند. با مراجعه به چند مورد مشاور 
از  بیش  که  کردند  اظهار  کرج  در  امالکی 
کنندگان  مراجعه  و  مشتریان  درصد   ۷۵
بخش  به  مراجعه  با  هستند.  خوزستانی 
از  استان  نهادهای  و  ادارات  انتقاالت  و  نقل 
میزان متقاضیان به مهاجرت خارج از استان 
را  نخبگان  مهاجرت  به  تمایل  از  می توان 
پرورش  و  آموزش  در  مخصوصاً  شد  متوجه 
تمایل  و  در خصوص شهروندان  اینکه  دیگر 
شده  انجام  مطالعات  مهاجرت  به  آنها  
مهاجرت  به  تمایل  که  است  این  از  حکایت 
میان مردم خوزستان باالی ۸۰ درصد است. 
آبادان,  ماهشهر,  رامهرمز,  مانند  شهری  در 
متوسط  طبقه  بر  و....عالوه  دزفول  شوشتر, 
مورداشاره  طبقات  مهاجرت  رشد  و  باال  و 
ساکن  میانی  طبقات  افراد  از  خیلی  حتی 
از  خارج  در  ملک  خرید  با  شهرستان   در 
کردند.   خارج  را  خود  نقدینگی  استان 
بنابراین  خروج سرمایه های انسانی و مادی 
خصوص  در  است  نگران کننده  خوزستان  از 

از  مهاجرت  نرخ   نخبگان  و  کارآفرین  قشر 
نگران کننده  به سایر مناطق  میانگین نسبت 
های  سرمایه  دادن  دست  از  پس  است. 
انسانی و مادی امکان ظرفیت سازی توسعه 
ناشی از طبقات فوق در استان نگران کننده 
ازجمله  سرمایه  مهاجرت  نرخ  هرچند  است. 
کشور  از  خارج  به  مادی  و  انسانی  سرمایه 

هم  نیز قابل توجه است.
استان  اینکه  به  محور  مسئله  نگاه  لذا 
خوزستان و ایضاً جامعه ایران موتور تحوالت 
و  نخبگان  کارآفرین,  اقشار  یعنی  اجتماعی 
به  رو  شهری  متوسط  طبقه  و  روشنفکران 
بین  در  علمی  رویکردی  هستند  فرسایش 
نمایندگان  برخی  جمله  از  منصبان  صاحب 
کالن  مدیریت  ارکان  دیگر  و  استان   محترم 
و منطقه ای وجود ندارد و مسئله ای غریب و 
از اعراب ندارد. و اصوالً  ناآشنا است و محلی 
بینش  فاقد  نمایندگان  و  مسئوالن  بیشتر 
علمی و تخصصی به وضعیت ها هستند زیرا 
کژ  و  فرسایش   دلیل  به  مناسبات سیستمی 

کارکردی قادر به  پاسخگویی نیست.
برنامه  همچنین  و  ساالنه  بودجه  نگاه  در 
های پنج ساله توسعه نگاه آمایش سرزمینی 
مشخص  پارادایم   رویکرد  با  ای  منطقه  و 
و  مجلس  در  متوازن  توسعه  جهت  در 
شفافیت  از  و  است.  بوده  ضعیف  ها  دولت 
های  بازی  بنابراین  نیست.   برخوردار  الزم 
سیاسی  در سایه دولت های رانتی, و پارلمان 
ازجمله  ای  حرفه  غیر  مناسبات  از  برخاسته 
توسعه  فرایند  تا  احزاب سبب میشود  فقدان 
کندتر شود. در شرایط کنونی دولت  به دلیل 
خود  رانتی  پشتوانه  به   وابستگی  وضعیت 
توسعه  و  عمران  اوضاع  حکومتی  نفت  یعنی 
تعطیل است زیرا وضعیت نابسامان اجتماعی 
و  است.  کرده  آشکار  را  خود  اقتصادی  و 
مالیات  طریق  از  طبقات  به  دولت  وابستگی 
زیرا رونق کسب کار  ندارد  سامان منسجمی 
نیست  مناسب  گذاری  سرمایه  و  تولید  و 
نظام  حاکمیت  عدم  دلیل  به  طرفی  از  و 
مسئولیت  از  هم  جامعه  میان  در  شهروندی 
مدنی نسبت به پرداخت مالیات نیز در میان 
نماینده  طبقات برخوردار نیست. در سخنان 
اروند  منطقه  عملکرد  از  پرسش  آبادان طرح 
با  متناسب  آن   اقتصادی  کارکرد  ارزیابی  و 
المللی  بین  اقتصاد  با  کشور  اقتصاد  جایگاه 
مستندی   تحقیقی  و  علمی  اشاره  هیچگونه 
عامل  مدیر  موضوع  طرح  با  فقط  و  نداشته 

اروند اکتفا کرده است.
و  قانون  حاکمیت  تقویت  اگرچه  بنابراین 
اما  است  نمایندگان  وظایف  از  پرسش  طرح 
طرح پرسش هایی که نگاه مسئله محور باشد 
واقع  علمی  مطالعه  مورد  مند  روش  بتوان  و 
سازمان  است.  کمرنگ  علمی  نگاه  اما  شوند. 
چون  ایران  در  هم  سازمانی  مدیریت  و  ها 
مسئله  نگاه  و  علمی  و  تخصصی  رویکرد  با 
و  ناکارآمدی  لذا  شوند  نمی  مدیریت  محور  
نماینده  یک  داشت.  خواهد  وجود  نیز  فساد 
و  سیستم  یک  ناکارآمدی  از  پرسش  بجای 
کردن  متهم  با  ناکارآمدی  چرایی  و  سازمان 
نمایند. چراکه شریعتی  می  جلو  به  فرار  فرد 

نوع  محصول  ضعیف  یا  مند  توان  امثالهم,  و 
سیستم  چون  هستند  سیستمی  مناسبات  
انباشت  و  اجتماعی  تصلب  دارای  ساختار  و 
مشکالت  است و عموماً  بر پایه روابط, نقش 
ها به آفراد واگذار میشود نه شایسته ساالری  
و  فشار  بیشترین  جمله  از  نمایندگان  خود  و 
صاحبان   و  مدیران  جابجایی  های  گری  البی 
نقش ها برپایه غیر تخصصی هستند  بنابراین 
مدیران هم در چارچوب چنین فضایی کنش و 
رفتار انجام میدهند. البته که مدیریت مدیران 
استان ضعف  و  سازمانی کالن  ارکان  دیگر  و 
و  علمی  بصورت  بایست   می  و  دارد  وجود 
بگیرند.  قرار  ارزیابی  و  نقد  مورد  مند  روش 
اما وضع موجود محصول پارادایم و مدل نظام 
مدیریتی حاکم بر جامعه است. متوسط عمر 
مدیریت در استان خوزستان نه در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته بلکه با استان اصفهان  

کوتاه و ناپایدارتراست. 
توسعه,  مؤلفه های  از  یکی  حالیکه  در 
پایداری متوسط عمر مدیریت است.با در نظر 
گرفتن  پیش فرض پایداری عمر مدیریت در 
شایسته  بر  مبتنی  که  یافته  توسعه  جوامع  
گری  قشری  و  رانت  ایران  در  است.  ساالری 
استان همواره شاهد جابجایی  بنابراین  است. 
مدیران بوده و خواهد بود و ناکارآمدی و کژ 
زیرا  ماند.  خواهد  باقی  همچنان  کارکردی  
چرا  بنابراین  هستند.   ساختاری  مشکالت 
بجای نقد  علمی و مستند و حرفه ای بیشتر 

برچسب و تخریب و نگاه حذفی است ؟
یک نماینده و مدیر بجای پرسش و طرح 
موجب  تند  سخنان  بنیادین,گاهی  مسئله 
از  ناشی  بعدی  البی گرهای  با  که  میشود 
کدخدا منشی  سبب امتیاز گرفتن و سکوت 

شود. 
دریک  که  نمایندگانی  بعضاً  بنابراین 
های  برشانه  و  رقابتی  غیر  انتخابات 
و  فردی  های  وعده  و  گروه گرایی,قوم گرایی 
بعضاً نامتعارف  پا به پارلمان پیدا کنند وامدار 
منبع پشتیبان خود که از ساختار قدرت و یا 
مناسبات غیرمدنی بوده است سعی در جذب 
و حفظ عقبه خود دارند و برای تغییر مدیران 
حمالت  برخی  قاعدتاً  انتخابیه  حوزه  در 
جابجایی  راه  تا  است  استان  مدیران  متوجه 
های احتمالی هموارتر شود. در ادوار گذشته 
هم  خدمتکار  یک  جابجایی  در  حتی  گاهی 
موجب  نتیجه  متاسفاته  شد.  نمی   گذشت 
و  فرسایشی  روند  با  سیستم  تا  میشود 
طبیعتاً   شود  روبرو  افزون  روز  ناکارآمدی 
رانت و غیر پاسخگویی و قانون گریز خروجی 
آن خواهد بود. برخی از  نمایندگان قاعدتاً با 
فضاسازی سعی در شعارها های عوام گرایی 
و  پارلمانی  ذاتی  کار  بجای  داشت.و  خواهند 
مدنی  مطالبات  از  بنیادی  پرسش های  طرح 
توسعه  موانع  بررسی  و  شهروندی  حقوق  و 
را  فرد  دیگران  به  انگ  و  برچسب  با  جامعه 
نشانه می روند و خود را مدعی جلوه می دهند 
تا در گروه بازی سیاسی توسعه نیافتگی  جای 
صاحبان نقش ها را عوض و به دیگران واگذار 
نمایند. در چنبن  چرخه ای روزی  خود انها 
به گونه ای دیگر توسط  نیز  آنها  و قشرگری 
به حاشیه  اجتماعی  یا شرایط جدید  دیگران 
در  هایی  نطق  بنابراین چنین  میشوند.  رانده 
قابل  پارلمان  مانند  تریبونی  کسب  راه  آغاز 
بودن  دست  یک  با  و  هست  و  بوده  انتظار 
شاهد  بیشتر  بعد  به  این  از  یازدهم  مجلس 
بکار  شروع  ابتدای   همین  در  بود.  خواهیم 
بر سر تصاحب  نمایندگان  میان  نزاع  مجلس 
کمیسیون ها تخصصی چشم انداز راه را نشان 
میدهد. تا جای که کمتر کسی  رغبتی برای 
شرایط  دهد.  می  نشان  فرهنگی  کمیسیون 
ازسوی  و  است  کننده  نگران  جامعه  کلی 
دوم  دولت  همچنین  و  مجلسی  این  با  دیگر 
روحانی که با ناتوانی و شرایط اجتماعی بسیار 
نگران کننده و با حوادث مختلف روبرو است 
از امید و عبور از وضعیت موجود  و نشانه ای 
نبود  و  بود  وزرا  برخی  شود.  نمی  احساس 
نوبخت  چون  هایی  چهره  و  ندارد  توفیر  آنها 
و واعظی هم بگونه ای دیگر سخنان تزئینی 
دوصد  مثابه  به  دهند  می  جامعه   تحویل  
گفتار و نیم کردار نیست.. فرصت سوزی هایی 
را بر جامعه تحمیل کردند  و حتی جهانگیری 
را در آفساید سیاسی گیر انداختند.و در این 
شرایط مجلسی که مستقل و با اقتدار راه برون 
رفتی را با نگاه کارشناسی و در راستای منافع 
خوش  چندان  بگذارد  جامعه  پا  پیش  ملی  
ارکان  از  در حالیکه   نمی رسد.  نظر  به  بین 
کمیسیون  مجلس  مهم  کمیسیون های  و 

تحقیق و تفحص است.اصوالً نگاه پارلمان نگاه 
اگر مجلس  کمتر  است.  و تفحصی  تحقیقی 
در طرح مسئله محور و تحقیقی وامدار رأی 
پوپولیسم,  گرفتار  بیشتر  و  نماید  مردم عمل 
یاس  گردد.   سپری  روزمره  با  و  شعارزدگی 
ممکن  هرچند  میشود.  عمیق تر  امیدی  نا  و 
هم  مطهری  چون  نمایندگانی  تک  است 
و  ملی  تعلق  و  اخالقی  حیث  از  که  باشد 
اعتقادی صدای کور سوی ملت و شهر باشد. 
تاریخ  قضاوت  در  را  اعتمادی  قابل  میراث  و 
باقی گذارند. اما نمایندگانی  که ورود آنها به 
بیشتر  نبوده  آزاد  رقابت  یک  نتیجه  مجلس 
افراد  و  بخش سیستم    آن  درگیر  و  گرفتار 
ورود  بستر  در  که  بود  خواهند  مناسبات  و 
پارلمان  فلسفه   بودند.  مؤثر  مجلس  به  آنها 
از مهمترین ارکان توسعه و قانون گرایی  که 
های  گی  پیچیده  با  و  است  مدرن  جهان 
گاهی  کنونی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی, 
این نهاد مدرن درصورتی که از دیگر ملزومات 
ای  حرفه  احزاب  جمله  از  مدرن  مناسبات  و 
تأخیر در روند  نیز موجب  باشد خود  به دور 
فلسفه  و  ماهیت  ضد  به  بسا  جه  و  توسعه 
نبود  معموالبا  شود.  تبدیل  خود  وجودی 
احزاب, تبلیغات انتخاباتی کاندیدا هادر کشور 
بر دوش دوستان, اقوام و یا شیوه ای به روش 
مباشر پروری جامعه سنتی صورت می گیرد 
تا در صورت موفقیت کاندیدا آن مباشران با 
و  اشغال یک سمت  در  که سهمی  امید  این 
منصب و مدیریت یک قلمرو برخوردار شوند 
به اردوگاه ستادها یا ستادی که شانس بیشتر 
افزایش مباشران  با  داشته باشد می پیوندند. 
معموالً تعدادی از گرفتن سمت باز می مانند 
و چنین فرایندی معموالً سبب میشود شانس 
البته عده ای  نماینده تک دوره ای شود  هر 
مانند.   می  باز  استصوابی  نظارت  توسط  هم 
برخی از وعده های فردی در جریان تبلیغات 
نمی  پیدا  تحقق  کاندیدا  موفقیت  از  که پس 
ریزش  و   ای  عده  نارضایتی  موجب  کند 
میشود.در  بعدی  دور  در  نماینده  های  حلقه 
چنین شرایطی  فرایند, قانونمندی و شایسته 

ساالری کمرنگ می میشود. 
در جوامع مدرن و توسعه یافته وزن توسعه 
قدرت  توازن  و  اجتماعی  سرمایه  براساس  را 
سیاسی  حاکمیت  قدرت  برابر  در  اجتماعی 
می سنجند و چنین متصور است که سرمایه 
ایران متاسفانه در  اجتماعی در جامعه امروز 
یا  مدنی  جامعه  و  دارد  قرار  سطح  نازلترین 
با  ضعیف  جامعه  اجتماعی  قدرت  همان 
کمری خمیده در انسداد سیاسی و اجتماعی 
گرفتار است و نتیجه آن وجود عرصه عمومی 
مسموم و توام با بدبینی و بی اعتمادی میان 
خواهد  رواج  سیاسی  و  اجتماعی  کنشگران 
داشت. وبا جامعه ای اتومیک و ناهنجار روبرو 
بدون  هابزی  جامعه  یادآور  که  میشویم.  
کنترلی  های  ضمانت  یعنی  است.  لویاتان  
بستر  شرایطی  چنین  در  هستند.  سست 
ناشی  اجتماعی  و  اخالقی  های  بدآموزی 
بر  قدرت  تربیون  از  زنی  برچسب  و  اتهام  از 
بدبینی و بی اعتمادی  خواهد افزود همانطور 
مناظره  در  اخالقی  بدآموزی  میراث  که 
به  نژاد  احمدی  توسط  انتخابات  تلویزیونی 
به  تا  که  گذاشت  بدعتی  هاشمی  مرحوم 

امروز جامعه هزینه آن را می پردازد.  
ادامه  زنی  برچسب  و  هیجانی  سخنان  و 
بود.که  خواهد  احساسی  ادبیات   همان  
همچنان موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و 
هزینه بر کردن راه توسعه خواهندشد.و بجای 
گفتگو و مناسبات مدنی در داخل و دیپلماتیک 
با خارج درب بر پاشنه حذف و حاشیه راندن 
و  انسداد  و  چرخید.  خواهد  سازی  غیریت  و 
طبقه  شد.  خواهد  تولید  باز  اجتماعی  تصلب 
امنیت  احساس  بجای  آفرین  ارزش  و  کار 
استعدادها   و  نخبگان  طبقه  میشود  تر  نگران 
بیشتر  تحرک  بجای  شهری  متوسط  طبقه  و 
روز به روز الغرتر میشود.و یا تن به مهاجرت 
یا جالی وطن خواهند کرد.   به دیگر مناطق 
وبر حجم  کرده  افول  تر  پایین  به طبقه  یا  و 
ها  نشین  حاشیه  اقشار  و  فرودست  طبقات 
افزوده میشود. سپس آسیب های اجتماعی رو 
به افزایش و  در نهایت جامعه مدنی ضعیف و 
ضعیف تر میشود. و وضعیت  شرایط اجتماعی 
پیش رو هر روز نسبت به قبل نگران کننده تر 
و  متاسفانه جامعه آبستن  حوادثی خواهد شد 
انتظار و همچنین  قابل  تلخ  از جمله حوادث 

دور از انتظار با پیامدهای ناگوار اجتماعی
دکتر منوچهر کردزنگنه
۸ تیرماه ۱۳۹۹ 
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