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شماره 10/ سال ششم
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- مطالب درج شده در ماهنامه الزامًا نظر 
شورای نویسندگان نمی باشد.

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.

- مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.

در این شماره می خوانید: 

/  سرمقاله
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غالم رضا شعبان پور / سردبیر:

یکی از فرازهای تاریخ معاصر ایران »نهضت 
ملی صنعت نفت« است. این نهضت در آخرین 
سال های دهه 13٢0 خورشیدی شکل گرفت. 
هدف این بود که کل صنعت نفت اعم از کشف، 
استخراج و فروش در اختیار دولت ایران قرار 

گیرد.
تا قبل از آن امتیاز کشف، استخراج و فروش 
نفت به شرکتی انگلیسی داده شده بود که 
و  ایران  نفت  »شرکت  آن  رسمی  نام  البته 
زمان  قراردادی که در  بود. طبق  انگلیس« 
مظفرالدین شاه و پس از آن در زمان رضاشاه 
با این شرکت بسته شده بود به ترتیب سهمی 
16 و ٢0 درصدی به اضافه مزایایی دیگر برای 
ایران پیش بینی شده بود. اما دولت ایران هیچ 
نقشی در مدیریت این صنعت بزرگ و پر سود 

نداشت.
نمایندگان وقت مجلس شانزدهم به رهبری 
دکتر محمد مصدق طرحی ارائه کردند که 
کل این صنعت در اختیار دولت قرار گیرد. این 

طرح در ٢9 اسفند 13٢9 به تصویب نهایی 
رسید و تبدیل به قانون ملی شدن صنعت نفت 

گردید.
در سال 1330 دکتر مصدق پس از مباحثی 
در مجلس، پست نخست وزیری را پذیرفت تا 
این قانون را اجرا کند. وقایع زیادی در سالهای 
1330، 31 و 3٢ )تا روز چهارشنبه ٢8 اَمرداد 
آن سال( رخ داد که شرح آنها در کتابهای 
متعدد خارجی و فارسی زبان آمده است. این 
حرکت برای برداشته شدن موانِع سر راه، به 
خصوص مقاومتهای دولت انگلیس، تبدیل به 
جنبشی اجتماعی شد و پای سیاستمداران، 
علمای دینی، احزاب سیاسی و توده مردم را 
به میان کشید و پس از فراز و فرودهایی منجر 
به وقوع کودتایی نظامی علیه دولت مصدق 
و سرنگونی آن در روز چهارشنبه ٢8  اَمرداد 

133٢ شد.
در 68 سالی که از این نهضت می گذرد سؤاالت 
و تحلیل های زیادی مطرح شده از جمله اینکه:

1- چرا این اتفاق افتاد؟
٢-  مقصر که بود؟

سرمقاله:
بهبهانهسالروزکودتایبیستوهشتَامردادوبرکناریدکترمحمدمصدق

چرانهضتملیصنعتنفت
سرکوبشد؟

له
مقا

سر
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سرمقاله

3-  آیا نمی شد جلوی این حرکت ضد منافع 
ملی گرفته شود؟

.... -4
پایه مجموع اسناد موجود می توان علت  بر 
بی نتیجه ماندن این جنبش را در موارد زیر 

خالصه کرد:  
الف( همراهی آمریکا با انگلیس در رایزنی ها با 
دولت ایران و شخص دکتر مصدق برای حفظ 
شرکت نفت ایران و انگلیس که به اختصار

B.P   نامیده می شد.
ب( اختالف بین سران نهضت که در رأس 
دکتر  و  کاشانی  محمود  سید  آیت الله  آن 
محمد مصدق قرار داشتند و متأسفانه به رغم 

میانجی گری ها حل نشد.
حزبی  که  توده  حزب  گسترده  دخالت  ج( 
کمونیستی و وابسته به شوروی سابق بود در 
این ماجرا موجب نگرانی مذهبیون و برخی 
دست  به  را  بهانه  این  و  شد  دینی  علمای 
مخالفین داد که کمونیستها پشت این ماجرا 
دامن  به  شیعی  و  مذهبی  ایران  و  هستند 

شوروی کمونیستی می افتد.
و  انگلیسیها  برابر  در  مصدق  سرسختی  د( 
دولت  می کردند  وساطت  که  آمریکایی ها 
قرارداد  بپذیرد.  را   50-50 پیشنهاد  ایران 
و  ایران  یعنی ٢0 درصد  بود  قبلی ٢0-70 
70 درصد انگلیس. اگر این پیشنهاد پذیرفته 
می شد انگیزه کودتا و سقوط دولت مصدق به 
وجود نمی آمد. بقای دولت مصدق می توانست 
از  باشد؛  داشته  زیادی  منافع  ایران  برای 
جمله اجرای قانون اساسی مشروطه و رشد 

اقتصاد  اجرای  رفته  رفته  آزادی های مدنی، 
بدون نفت، اختصاص درآمد حاصل از نفت به 
سرمایه گذاری به جای صرف در هزینه های 
جاری ، برداشتن گام های بعدی برای باال بردن 
سهم ایران، در اختیار گرفتن بخش عمده ای از 
مدیریت شرکت نفت، تربیت نیروی متخصص 

برای صنعت نفت و...
پس از کودتا، قراردادی با کنسرسیوم نفت 
بسته شد و همان سهم 50-50 مورد توافق قرار 
گرفت اما همراه با دیکتاتوری تمام عیار پهلوی 
دوم و روی کار آمدن دولت های وابسته که 
به هیچ وجه قابل قیاس با دولت ملی مصدق 

نبودند.
هـ( انحالل مجلس شورای ملی با برگزاری 
از  مصدق  همفکران  بعضی  البته  رفراندوم. 
جمله دکتر غالمحسین صدیقی که وزیر کشور 
و استاد دانشگاه تهران بود با این کار مخالف 
بودند و می گفتند در غیاب مجلس دست شاه 
برای عزل نخست وزیر باز می شود اما مصدق 
می گفت اکثریت مجلس را خریده اند و آنها او را 

استیضاح و عزل می کنند..
و( خستگی مردم از مبارزات و فشارهایی که 
پس از قطع دست انگلیسیها از صنعت نفت و در 
نتیجه تحریم و فروش نرفتن نفت، به مردم وارد 
شد.  اختالفات سران نهضت خستگی مردم را 

دو چندان کرد...
تاریخ درس گیریم که  بازخوانی  از  تا  باشد 
نداشته  تاریخی  حافظه  که  ملتی  گفته اند 

باشد، تاریخ را تکرار می کند. 
شاد و سالم و موفق باشید
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کاوه معین فر/ عصر ایران:

اما  ساده  جلد  طراحی  از  دیدم  را  کتاب  که  ابتدا 
دلنشینش خوشم آمد و جمله ای که بر روی جلد 
نوشته بود توجهم را جلب کرد: »بدون این کتاب 

راحت تر زندگی خواهید کرد«!
نگاهی به فهرست کتاب »شهرنشینی برای همه چیز 
آدابی دارد« کردم و مطالب و موضوعات مطرح شده 
در آن برایم جالب تر شد، گزیده ای از فهرست کتاب 
به این شرح است: همه چیز در مورد عطر؛ همه چیز 
در مورد قهوه ؛ درباره سرویس بهداشتی؛ آرایش مو بر 
اساس فرم صورت؛ لباس پوشیدن؛ استفاده از تلفن و 
تلفن همراه؛ آسانسور؛ ارتباط و اولین برخورد؛ آداب 

سالم و دست دادن؛ آداب میزبانی و مهمانی و ...
برای هر کدام از عناوین فوق توضیحات مبسوطی 
ارائه شده و انصافًا به نکات جالب توجه و کاربردی 
اشاره کرده است، مثاًل از فرق انواع قهوه به لحاظ نوع 
آماده سازی و مواد آن گرفته تا آداب سخن گفتن با 

موبایل یا آداب غذا خوردن و ...
شاید در نگاه اول به نظر ساده بیاید و یا با خودمان فکر 
کنیم که ما هم این مطالب را می دانیم ولی با خواندن 
کتاب پی می بریم که نکات ریز و ظریفی وجود دارد که 

تمایز و فرق آدمها را از هم رقم می زند.
بهزاد زهرایی )نویسنده کتاب( در مقدمه آن اشاره 
کرده است: »سالها پیش قرار بود مطالب این کتاب 
عالمی  اکبر  دکتر  نازنینم،  و  فقید  استاد  با حضور 
دستمایه ی برنامه ای تلویزیونی شود؛ اما به هزار و یک 

دلیل نشد. نام کتاب را ایشان پیشنهاد داد که آخرین 
یادگار استاد برای من بود.«

یکی از بخش های جالب کتاب فصل »مهمانی« است، 
نکات ریز و درشتی در آن ذکر شده است که واقعًا در 

ارتباطات شخصی تأثیرگذار است، مثاًل:
اگر  هستید،  میزبان  تابع  شما  نشستن،  زمان  »در 
تعارف کردند که جای خاصی بنشینید حتمًا رعایت 

کنید؛ به خصوص در سر میز غذا.« 
»اگر در بین مهمان ها پزشک و یا بانکدار وجود داشت، 

در مورد بیماری و نسخه و وام ها از آنها سؤال نکنید« 
»میزبان نباید از پذیرایی و غذای خود تعریف کند. 
اشاره ای به قیمت اقالم نشود« یا » وقتی روی صندلی 
روی  ناگهان  بنشینید،  برازنده  می نشینید،  مبل  یا 

صندلی نیفتید.« و ...
به هر روی خواندن کتاب »شهرنشینی برای همه چیز 
آدابی دارد« تجربه آموزنده و لذت بخشی است که نگاه 
و زاویه دیدمان نسبت به بسیاری از مناسبات ارتباطات 
اجتماعی را روشن تر می سازد و به عنوان یک شخص 
که ارتباطات انسانی بخش مهمی از زندگیش است 

مفید جالب توجه خواهد بود.
نویسنده در پشت جلد کتاب اذعان داشته است: 

»پس از مطالعه ی این کتاب در خواهید یافت که چرا 
ظاهر و رفتار یا سبک زندگی برخی افراد مسحور 
کننده و به نحو خوبی دلنشین به نظر می رسد؛ آنها این 
راز را می دانند که شهرنشینی برای همه چیز آدابی 

دارد« 
من هم با نویسنده محترم کاماًل موافقم و باید آموخت.

کتابی برای زندگی امروز 

آداب 
شهرنشینی
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تاریخچه بیمارستان پنجاه تختخوابی  
شیر و خورشید سرخ نی ریز

تاریخنیریز
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بیمارستان جدید نی ریز در شرف افتتاح است و همین روزهاست که وارد گردونه 

خدمت شود. مطالبه ای که سالها مردم و بزرگان و رسانه ها پیگیر آن بودند تا به 

نتیجه برسد. چون بیمارستان قدیمی نی ریز فرسوده بود و فضای کافی برای کار 

نداشت. اکنون بیمارستان جدید با سرمایه گذاری بنیاد برکت و دانشگاه علوم 

پزشکی ساخته و تجهیز شده است که جا دارد از دست اندرکاران آن بویژه دکتر 

حمیدرضا جمشیدی و دکتر داور آل داوود تقدیر گردد. 

پیش از این به مدت 40 سال بیمارستان شهدا بار درمان بیماران را بر دوش داشت. 

این بیمارستان ابتدا شیر و خورشید سرخ نام داشت و توسط سازمان شیر و خورشید 

ایران )هالل احمر کنونی( در سالهای پیش از انقالب ساخته شد اما گرچه سازه ای 

مدرن داشت، در سالهای پایانی سلطنت پهلوی به بهره برداری نرسید. 

در این شماره به عقب نقبی زدیم و تاریخچه این بیمارستان را که بیش از نیم قرن از 

ساختمان آن می گذرد کاوش کردیم.

ابتدا به روزنامه کیهان )شماره 10٢75 به تاریخ دوشنبه 4 مهر ٢536 شاهنشاهی 

/ 1356 خورشیدی( سر می زنیم که آن زمان خبر بازدید منوچهر آزمون استاندار 

وقت فارس از ساختمان بیمارستان را به چاپ رساند. )این روزنامه را جناب آقای 

ابراهیم داوودی در اختیار ما قرار دادند که از ایشان سپاسگزاری می کنیم.(

تاریخچه بیمارستان
پنجاه تختخوابی 

شیر و خورشید سرخ نی ریز

یز
ی ر

خ ن
ری

تا
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متن خبر:

دکتر منوچهر آزمون، استاندار فارس در سفر 

خود که باتفاق عده ای از مدیرکل ها و جمعی 

از مسئولین اجرائی استان به شهرستان های 

نمود،  فسا  و  داراب  و  نی ریز  و  استهبان 

ساختمان مجهز و مدرن بیمارستان پنجاه 

تختخوابی شیر و خورشید سرخ نی ریز را 

که در شرف تکمیل می باشد مورد بازدید 

انجام  در  تسریع  جهت  در  و  دادند  قرار 

عملیات ساختمانی و تجهیز و نصب وسایل 

در  فرمودند.  دستوراتی صادر  بیمارستانی 

بامداد مدیرعامل  آقای مهدی  بازدید  این 

جمعیت شیر و خورشید سرخ شهرستان 

نی ریز طی سخنانی چنین گفت:

جناب آقای استاندار مفخم

اعضای جمعیت شیر  و  کارکنان  از طرف 

مقدم  نی ریز  شهرستان  سرخ  خورشید  و 

نموده  تبریک عرض  را  آن جناب  مبارک 

و اجازه می خواهد گزارش مختصری از این 

جمعیت به عرض مبارک برساند.

در  نی ریز  سرخ  خورشید  و  شیر  جمعیت 

سال ٢508 شاهنشاهی تأسیس گردیده و 

تا سال ٢5٢8 فعالیتی از نظر داشتن مرکز 

درمانی و یا وسائل امدادی و سایر خدمات 

دارای  تنها  و  نداشته  جمعیت  معموله 

هیئت مدیره بوده است. در سال ٢5٢8 با 

اعتباری که از مرکز تحصیل نمود از زمینی 

که حدود 1000 مترمربع مساحت داشت 

و قباًل به تملک جمعیت درآمد شروع به 

ساختمان یک باب مرکز درمانی و اداری 

جمعیت نموده که این ساختمان در اوایل 

سال ٢531 باتمام رسیده و از ٢1 اَمرداد ماه 

٢531 بهره برداری از آن آغاز و درمانگاه و 

مرکز اداری جمعیت افتتاح و مشغول به کار 

شده است.

در سال ٢531 یک قطعه زمین به مساحت 

30.000 مترمربع از شهرداری برای ایجاد 

ساختمان گرفته شده که به ملکیت جمعیت 

در آمده و از سال ٢533 با اعطای اعتبار از 

بیمارستان  ساختمانی  عملیات  مرکز 

پنجاه تختخوابی قابل توسعه تحت مداخله 

جمعیت های  محترم  سرپرستی  مستقیم 

شیر و خورشید سرخ استان فارس شروع 

شده که هنوز هم ادامه دارد. امید است در 

باتمام  بیمارستان  ساختمان  جاری  سال 

برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

بودجه فعلی جمعیت نی ریز ساالنه معادل 

7.986.000 ریال است که 955.000 ریال 

آن مربوط به قسمت اداری و 7.031.000 

ریال بودجه درمانگاه است.

کادر فعلی جمعیت به این شرح است:

کادر درمانگاه 11 نفر شامل یک نفر پزشک 

و سه نفر بهیار و مسئول داروخانه و یک 

نفر راننده آمبوالنس و ٢ نفر کارمند اداری 

و  ساختمان  تأسیسات  متصدی  نفر   ٢ و 
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٢ نفر کادر اداری جمعیت اعم از کارمند و 

خدمتگزار 4 نفر است.

و  مدیره  هیئت  دارای  جمعیت  هم اکنون 

هیئت مرکزی و سازمان جوانان و سازمان 

داوطلبان و سازمان امداد می باشد و به علت 

عدم وجود سه نفر پزشک ایرانی در جمعیت، 

نگردیده  تشکیل  درمانی  سازمان خدمات 

است.

انجام  جمعیت  این  درمانگاه  که  خدماتی 

می دهد به این شرح است:

درمانگاه به طور متوسط روزی یکصد نفر 

رایگان  داروی  با  و  نموده  ویزیت  را  بیمار 

مورد معالجه قرار می دهد و اضافه بر تعداد 

به  نفر   150 حدود  روزانه  مزبور،  بیمار 

افراد حاضر در عکس روزنامه
از راست: سروان پورسعید رئیس شهربانی نی ریز،  مهندس سعید پرندیان مدیرعامل شرکت ساختمانی چاتز 
پیمانکار پروژه، محمود تاج بخش پلیس شهربانی نی ریز، زنده یاد مهدی بامداد رئیس شیر و خورشید سرخ نی ریز 
)در حال ارائه گزارش(، ناشناس، زنده یاد جهانگیر فاتح شهردار نی ریز )با کت و شلوار سفید(، ناشناس، بخشدار 

مرکزی نی ریز، از همراهان استاندار)فرد با عینک تیره(، منوچهر آزمون استاندار فارس، فرماندار نی ریز، ناشناس
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تزریقات و تعدادی برای پانسمان و عده ای 

از زنان باردار به بهیار مامای این جمعیت 

مراجعه می نمایند و عالوه بر خدمات درمانی 

فوق الذکر، بیماران اورژانس نیز با آمبوالنس 

جمعیت به بیمارستان های استهبان و شیراز 

اعزام می گردد.

در خاتمه الزم می داند بعرض مبارک جناب 

شهرستان  این  که  برساند  استاندار  آقای 

افراد حاضر در عکس روزنامه
از راست: مهندس سعید پرندیان پیمانکار، ناشناس،  آزمون استاندار فارس، به احتمال زنده یاد میرزا باقر جاوید 

عضو انجمن شهر نی ریز،  فرماندار نی ریز، ناشناس
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کثرت  و  پراکندگی  و  توسعه  به  توجه  با 

جمعیت تاکنون فاقد بیمارستان و امکانات 

درمانی مناسب بوده است و نهایت احتیاج 

بیمارستان  از  بهره برداری  و  تکمیل  به 

جمعیت می باشد. بدین منظور جناب آقای 

دکتر فرپور سرپرست محترم جمعیت های 

فارس کوشش الزم و اهتمام برای تکمیل 

نظر  از  لذا  داشته اند.  مبذول  ساختمان 

احتیاج مبرم این شهرستان به تسریع در 

از  بیش  نیاز  و  بیمارستان  افتتاح  و  اتمام 

حد مردم به وسایل درمانی و بیمارستانی 

از حضور جناب آقای استاندار استدعا دارد 

اوامر   ]...[ بیمارستان  ساختمان  اتمام  در 

مؤکدی صادر فرمایند.

 پاینده ایران

و خورشید  مدیرعامل شیر  بامداد  مهدی 

بیمارستان  این  کرد  اضافه  نی ریز  سرخ 

توسط شرکت ساختمانی چاتز با هفت هزار 

متر مربع زیر بنا به صورتی مدرن احداث شده 

و تأسیسات آن مجهز به شوفاژ و حرارت 

مرکزی و کولرهای آبی و گازی و سیستم 

برق آن عالوه بر وصل به شبکه برق شهری، 

دارای مولدهای قوی بوده و حتی اتاق عمل 

این بیمارستان مجهز به باطری بوده که در 

مواقع لزوم برق اتاق عمل را تأمین می نماید. 

ضمنًا ساختمان چهار دستگاه خانه پزشک و 

ساختمانی مخصوص پانسیون دوازده نرس 

در کنار این تأسیسات احداث شده که به 

زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سپس  همراهان  و  فارس  استاندار 

قسمت های مختلف ساختمان بیمارستان 

شیر و خورشید سرخ نی ریز را مورد بازدید 

قرار دادند و در جهت ایجاد فضای سبز در 

اوامری  درمانی  بزرگ  مرکز  این  محوطه 

صادر کردند.

مدیریت  به  که  چاتز  ساختمانی  شرکت 

عاملی آقای مهندس سعید پرندیان اداره 

ساختمانی  شرکتهای  جمله  از  می شود 

خوشنام و ارزنده فارس است که با اجرای 

پروژه ساختمان بیمارستان شیر و خورشید 

سرخ نی ریز و هفده هزار متر دیوارکشی 

ساختمان  و  قیر  ساختمان های  اطراف 

ساختمان  و  شیراز  عظیم  شیرخوارگاه 

ایران و آمریکا در شیراز  انجمن فرهنگی 

گام ارزنده دیگری در راه عمران و نوسازی 

در فارس برداشته و افتخاری بر افتخارات 

سعید  مهندس  افزوده.  خویش  گذشته 

ساختمانی  شرکت  مدیرعامل  پرندیان 

چاتز از جمله افرادی است که هدفش تنها 

خدمتگزاری و آبادانی فراوان تر بوده و در 

این راه پرونده درخشانی از خود به یادگار 

گذاشته است و نامبرده به سودای مال و منال 

بدین کار روی نیاورده و در کار سازندگی به 

جنبه های انسانی و معنوی کارها براستی 

بیشتر از جنبه مادی و سود آنی آن توجه 

می کند.

تاریخ نی ریز
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به قلم سیدضیاءاله طغرایی

بازنشسته وزارت بهداشت:

بیمارستان شیر و خورشید سرخ شهرستان 

نی ریز در سال 1348 خورشیدی در زمین 

باغ  از  بخشی  که  شهدا  بیمارستان  فعلی 

کلنگ زنی  بود  زنده یاد حسینعلی حقیقی 

شد. این بیمارستان 50 تختخوابی بود. 

نی ریز  خورشید  و  شیر  وقت  مدیرعامل 

زنده یاد مهدی بامداد بود. در سال 1351 

اتمام  به  بیمارستان  این  مسقف  اسکلت 

رسید و در سال 135٢ توسط استاندار وقت 

قرار  بازدید  مورد  آزمون  منوچهر  فارس 

گرفت. 

این بیمارستان ناتمام که به همین شکل 

تحویل   1357 سال  در  بود  مانده  به جا 

سازمان بهداری استان فارس شد. 

بد نیست همین جا یادآوری کنم که زمین 

)واقع  خورشید  و  شیر  اداری  ساختمان 

در خیابان ولیعصر نی ریز( در سال 1350 

مصطفی  سید  زنده یاد  توسط  خورشیدی 

طباطبائی از فرهنگیان باسابقه نی ریز اهدا 

شده بود. خوِد زنده یاد بعد از بازنشستگی در 

سال 1358 مدت کوتاهی مدیرعامل وقت 

شیر و خورشید سرخ نی ریز بود. 

شیر و خورشید سرخ )هالل احمر امروزی( 

در آن زمان متفاوت از امروز و به صورت 

تکمیل ساختمان بیمارستان
شیر و خورشید و راه اندازی 

بیمارستان شهدای نی ریز

خواندید که بیمارستان شیر و خورشید سرخ که در سالهای پیش از انقالب ساخته 

شده بود، تا پایان سلطنت پهلوی به بهره برداری نرسید. 

این ساختمان نیمه کاره مانده بود و تا سال 1363  استفاده ای از آن نمی  شد تا این 

که در زمان ریاست دکتر علی دیانت بر بهداری فارس تصمیم به تکمیل و تجهیز 

آن گرفته شد. در آن سالها، دکتر عزیزاله سرپوش  رئیس بهداری نی ریز بود و آقای 

سیدضیاءاله طغرایی که معاونت اداری و مالی را بر عهده داشت، مأمور این کار 

گردید. از جناب آقای سیدضیاءاله طغرایی خواستیم ماجرای بازسازی بیمارستان 

را قلمی کنند که در زیر می خوانید. 
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هیئت مدیره اداره می شد و کارهای درمانی را 

نیز انجام می داد و به همین دلیل بیمارستان 

نی ریز را کلنگ زنی کرد و ساخت.

به یاد دارم که در سال 1350 مدیرعامل شیر 

و خورشید نی ریز زنده یاد مهدی بامداد بود 

و یک پزشک هندی به نام دکتر کریشنا و 

تعدادی کارمند کار درمان سرپایی را انجام 

می دادند. 

تا آنجایی که به یاد دارم پرسنل اداری و 

درمانی آن حبیب اله بامداد، زنده یاد خلیل 

رختابناک، زنده یاد خانم زارع همسر زنده یاد 

نصراله شفیعی، بهاریه مدارا، پروانه صادقی، 

خانم خلف ماما، خانمها اژدری و حیدری 

رضا  حیدری،  آقای  بابوی،  آقای  بهیار، 

اسماعیل  زنده یاد مشهدی  و  اسماعیل پور 

دکتر  سال 1354  در  بودند.  اسماعیل پور 

پرتو و دکتر کریمی به کادر درمان اضافه 

شدند. از سال 1355 تصمیم بر این شد که 

پرسنل شیر و خورشید به سازمان بهداری 

منتقل شوند تا اینکه در سال 1357 این 

کار به انجام رسید و شیر و خورشید دیگر 

کار درمانی انجام نمی داد و فقط به کارهای 

امدادگری می پرداخت. باید این را هم بگویم 

که کارهای درمانی شیر و خورشید همه به 

صورت رایگان انجام می گرفت.

در سال 1357 همزمان با انتقال کارمندان 

بهداری،  به  خورشید  و  شیر  پرسنل  و 

ساختمان نیمه تمام بیمارستان هم تحویل 

سازمان بهداری گردید و تا سال 1363 باقی 

ماند تا اینکه در سال 1363 آقای دکتر علی 

فارس  بهداری  سازمان  مدیرعامل  دیانت 

شد.

ابالغی  طی  دیانت  دکتر  سال،  همان  در 

من را به عنوان معاونت اداری و مالی شبکه 

منصوب کرد و پیگیری ساخت بیمارستان را 

به من سپرد. 

این را بگویم که قبل از افتتاح و در همان 

و  شیر  بیمارستان  ساختمان  که  سالها 

خورشید در حال ساخت بود، همه وسایل 

اطاق عمل و بخش های داخلی و جراحی 

انبار  در  و  خریداری  خارج  از  بیمارستان 

کازرون شیراز   دروازه  در  بهداری  سازمان 

نگهداری می شد. 

ماجرا این بود که هر بیمارستانی در سطح 

استان که کمبود لوازم بیمارستانی داشت به 

این وسایل چشم می دوخت؛ چون مدتهای 

مدیدی بود که در انبار دپو شده بود. 

دیانت  دکتر  آقای  که   1363 سال  در 

مدیرعامل سازمان بهداری استان شد بنده 

هم در نی ریز معاونت بهداری را به عهده 

داشتم. آن زمان آقای دکتر رضایی رئیس 

زمان من  بود. همان  نی ریز  بهداری  وقت 

فهمیدم که یک دستگاه رادیولوژی پرتابل 

مربوط به بیمارستان شهدا را می خواهند به 

بیمارستان دیگری اختصاص دهند. فوری به 

آقای دکتر دیانت بطور حضوری اطالع دادم. 

تاریخ نی ریز
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دکتر دیانت  هم از من قول گرفت که پیگیر 

کار تکمیل بیمارستان نی ریز باشم. همین 

باعث شد که بیمارستان بعد از 14 سال رکود، 

به همت آقای دکتر دیانت تکمیل شود.

توانستیم  فراوان  پشتکار  و  با همکاری  ما 

بیمارستان  ساختمان  سال  دو  عرض  در 

را به اتمام برسانیم و در سال 1365 با نام 

نام  کنیم.  افتتاح  را  آن  شهدا  بیمارستان 

بیمارستان شهدا در روز افتتاح در منزل امام 

جمعه مصوب شد.

از  بیمارستان  درمان  کادر  تأمین  برای 

به  دعوت  شیراز  مقیم  نی ریزی  پزشکان 

تقاضا شد  افتتاحیه  مراسم  در  آمد.  عمل 

بهداشت  وزارت  از طریق  پزشک  تعدادی 

مأمور شوند و هفته ای یک الی دو روز در 

بیمارستان حضور داشته باشند. به یاد دارم 

در آن زمان این پزشکان با بهداری نی ریز 

متخصص  قطبی  دکتر  داشتند:  همکاری 

کلیه، زنده یاد دکتر داوود جنوبی متخصص 

اطفال، دکتر جهانبانی متخصص جراحی 

عمومی و دکتر دیانت مدیرعامل سازمان 

بهداری به عنوان اورتوپد که به یاد دارم دوره 

رزیدنت را می گذراندند، خانم دکتر اشرف 

متخصص زنان و زایمان و خانم میرزازاده 

پرستار که در بیمارستان استهبان اشتغال 

داشتند و به بیمارستان نی ریز انتقال یافتند. 

و  بهیار  و  پرستار  از جمله  درمان  پرسنل 

کمک بهیار را از طریق صدور بخشنامه به 

شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های 

استان فارس تأمین کردیم که خود من در 

حدود 15 نفر از بهیاران و کمک بهیاران را از 

شهرستان های الر، جهرم و استهبان بصورت 

مأموریتی و مأمور به خدمت به نی ریز آوردم. 

در سال 1366 چارت تشکیالتی بیمارستان 

شهدا در وزارت خانه تصویب و ابالغ شد که 

اعزامی و مأمور به  توانستیم همه پرسنل 

خدمت را به شبکه بهداشت و درمان نی ریز 

انتقال دهیم و به این ترتیب کادر درمان 

بیمارستان تکمیل شد. 

همچنین با مأموریتی که از آقای دکتر دیانت 

داشتم یک متخصص جراح عمومی هندی 

چیره دست به نام دکتر آوستی به همراه یک 

دکتر بیهوشی را که در آباده اشتغال داشتند 

به نی ریز آوردیم.

مسئول  و  پرستاری  کادر  تکمیل  برای 

)نی ریزی االصل  نقی زاده  خانم  پرستاری 

مقیم شیراز( از پرسنل بیمارستان نمازی 

را از شیراز به نی ریز آوردیم. تعدادی پرستار 

طرحی هم آوردیم و بدین ترتیب بیمارستان 

به کار کرد. پزشکان  با کادر کامل شروع 

متخصص ایرانی و خارجی و پزشکان عمومی 

زیادی به عنوان طرح در این بیمارستان کار 

کردند که مجال نام بردن از آنها نیست. 

ذکر این نکته نیز مهم است که قطعه زمینی 

به مساحت 8 هزار مترمربع واقع در خیابان 

چنارشاهی روبروی مسجد ولی عصر باالتر 

یز
ی ر

خ ن
ری

تا
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محمدحسن  زنده یاد  مرکزی  کتابخانه  از 

رجبی از سال 1350 در رهن شبکه بود که 

در آن چندین پانسیون ساخته شده بود و به 

خانه پزشک معروف بود. ما پزشکان خارجی 

را که در درمانگاه شهری و بیمارستان کار 

می کردند در این پانسیون اسکان دادیم.

به  مدتی  بعد  سالهای  در  پانسیون ها  آن 

عنوان انبار استفاده می شد که هم اکنون به 

صورت مخروبه در آمده است. 

3 هزار متر از این زمین در سال 1381 به 

اداره تبلیغات اسالمی اختصاص داده شد که 

ساختمان تبلیغات اکنون در آن ساخته شده 

است.

در سال 1365 توسط مدیر عامل سازمان 

آقای دکتر دیانت یک دستگاه بنز خاور و 

انتقال وسایل  برای  یک دستگاه پیکان بار 

و تجهیزات بیمارستان از شیراز به نی ریز به 

شهرستان اختصاص یافت.

تاریخ نی ریز
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افراد حاضر در عکس: 1- خلیل کهن، ٢-  ولی اله مقصودی، 3- دکتر عزیزاله سرپوش رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز، 4- راننده استاندار، 5- سروان 
بهپور رئیس شهربانی نی ریز، 6- زنده یاد حاج محمد فروزان

12

34
5

67

1

2

3

4

6

5

افراد حاضر در عکس: 1- سروان رحیمی رئیس راهنمایی و رانندگی نی ریز، ٢- حسین سفرکش پلیس شهربانی نی ریز، 3- عبداله 
مجاور شهردار نی ریز، 4- زنده یاد آیت اله سید فخرالدین فال اسیری، 5-  آیت اله سید محمد فقیه امام جمعه، 6- پاسدار غالم رضا میرزاپور، 

7- زنده یاد سید مهدی فقیه فرزند امام جمعه
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افراد حاضر در عکس: 1-زنده یاد آیت اله سید فخرالدین فال اسیری، ٢-  آیت اله سید محمد فقیه امام جمعه، 3- زنده یاد سیداحمد طباطبایی، 4- نجفی 
استاندار، 5- هاشمی فرماندار، 6- اوجی مسئول بهداشت محیط استان، 7- زنده یاد جلیل طالبی، 8- زنده یاد حسن مبرا، 9- زنده یاد حاج محمد فروزان،  

10- پاسدار غالم رضا میرزاپور، 11- سرهنگ منزه، 1٢- سروان بهپور رئیس شهربانی نی ریز، 13- دکتر اصداقی

افراد حاضر در عکس: 1-زنده یاد آیت اله سید فخرالدین فال اسیری، ٢- مظلومی کارمند تعاون، 3- حسن احصایی، 4- آیت اله سید محمد فقیه امام 

جمعه، 5- دکتر اصداقی، 6- زنده یاد سیداحمد طباطبایی، 7- عبداله مجاور شهردار نی ریز، 8-نجفی استاندار فارس، 9- اوجی معاون بهداشت محیط 

استان، 10- هاشمی فرماندار نی ریز، 11- ظفرآبادی بخشدار مرکزی، 1٢- خلیل داوودی قائم مقام سپاه، 13 سرهنگ منزه

13

12

12

11

10

8
7

3

6

4

5

9

1
12

2
3

4

5

6

13

7
8

9

10

11
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دیرینه شنایس نتباکو
و وتوتن در ایران

جار
ن قا

 زنا
ی

رد
نو

وه
ک

تاریخاجتماعیایران
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به کوشش: غالم رضا شعبان پور

تنباکو و توتون هر دو گیاهی هستند که از 
قرن ها قبل توسط انسان مورد استفاده قرار 
می گرفته اند. گیاه تنباکو پس از خشک شدن 
و فرآوری، با سوزاندن توسط قلیان، سیگار، 
پیپ و ُچپق کشیده می شود. به همین لحاظ 
دخانیات  می گویند.  »دخانیات«  آنها  به 

جمع واژه »دخان« به معنی »دود« است.
ایرانیان تقریبًا همراه با مردمان سایر جوامع 
از دخانیات استفاده می کردند. در این مقاله 
به زوایایی از تولید، تجارت، مصرف و ابزار 

آالت مرتبط با آنها در ایران می پردازیم.

الف( تنباکو ابتدا در کجا کشت شد؟
قاره آمریکا اولین جایی بود که تنباکو در 
آنجا کشت می شده است. سند این موضوع 
اطالعاتی است که توسط کریستف کلمب 

پس از کشف آمریکا به اروپاییان داده شد. 
پس ازآشنایی اروپاییان با این گیاه دخانی 
کم کم مردمان آسیا و آفریقا با آن آشنا شدند 
و به مصرف و کشت آن پرداختند. کتابی به 
نام »کشاورزی خانه روستایی« نوشته »ژان 
لیبو« اولین اثر مکتوب در اروپا است که به 
موضوع کشت تنباکو پرداخته و سابقه آن 
را به سال 1554 میالدی یعنی میانه قرن 

شانزدهم برگردانده است.
مصرف  تنباکو  اروپا  در  که  کسانی  اولین 
که  بودند  ملوانانی  و  سربازان  می کردند 
راهی سفر های نظامی و تجاری می شدند. 
انگلیسی ها که بعد ها توزیع کنندگان اصلی 
تنباکو در جهان شدند از اواخر قرن شانزدهم 
به استعمال دخانیات روی آوردند.]...[ تجار 
انگلیسی تنباکو را در دهه 1560 میالدی به 
روسیه وارد کردند. جنگ و تجارت به طور 
یکسان باعث گسترش تنباکو به آن سوی 

دیرینه شنایس 
نتباکو و وتوتن

در ایران
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سواحل اروپا شد. همچنین تاجران و ملوانان 
پرتغالی و هلندی دخانیات را به آفریقا و آسیا 

وارد کردند. )مته،175:1398(

ب(ورود تنباکو به ایران 
عقیل  نوشته  مخزن االدویه  کتاب  در 
خراسانی آمده: » این که پرتغالی ها تنباکو را 
به ایران آوردند به عنوان یک امر مسلم ذکر 
شده است.« )به نقل از: مته، 176:1398( 
چون پرتغالی ها از سواحل هند -که کمی قبل 
در آنجا مستقر شده بودند -  به خلیج فارس 
وارد شدند منطقی به نظر می رسد که فرض 
کنیم ایرانیان تقریبًا هم زمان با هندی ها با 
توتون و تنباکو آشنا شدند. این احتمال که 
ایران صفوی یا به واسطه یا مستقیمًا از هند 
استعمال دخانیات را فرا گرفته با این واقعیت 
یازدهم  قرن  اوایل  در  تقویت می شود که 

مهشیدی )سال 1000 مهشیدی به بعد( 
وقتی تنباکو در ایران کشت نمی شد، بخش 
اعظم تنباکوی مورد نیاز خود را از شبه قاره 

هند وارد می کرد. )مته، 177:1398(

ج( تجارت و کشت تنباکو در ایران
تاریخ واردات تنباکو به ایران به نیمه اول 
قرن یازدهم مهشیدی می رسد. »در اوایل 
قرن یازدهم مهشیدی مقادیر زیادی از انواع 
از مسیر  با کیفیت کمتر ظاهراً  ارزان تر و 
زمینی از شبه قاره هند به ایران حمل می شد 
مهشیدی   1040 دهه  در  »هربرت«  زیرا 
شاهد بود که 40 شتر با بار تنباکو که از هند 
فرستاده شده بود، وارد قزوین شد. تنباکوی 
هندی از طریق تجارت دریایی هم به ایران 
وارد ایران می شد. )همان: 18٢(. اما مدتی 
طول نکشید که ایرانیان شروع به کاشت گیاه 

توتون فروش در کنار یک مرد عامیناصرالدین شاه
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تنباکو کردند. کشت آن در حدی زیاد شد که 
تنباکوی ایران به شبه قاره هند، امپراطوری 

عثمانی و روسیه صادر می شد.
برخی از مناطق فارس مهمترین مرکز کشت 
تنباکو بودند از جمله کازرون که به مرکز 
کشت تنباکو تبدیل شد و بیش از ده نوع 
مختلف تولید می کرد. تنباکوی کازرون هر 
یک »من« به قیمت سه محمودی به فروش 
می رسید. در نواحی اطراف اصفهان ، کاشان 
و قم هم تنباکو درجه یک تولید می شد؛ اما 
از اواخر دوران صفوی بهترین و ممتاز ترین 
نزدیکی  در  روستایی  در  تنباکو  انواع 
تخت جمشید به نام »مائین« که در شمال 

تخت جمشید قرار داشت به دست می آمد.
تجارت تنباکو و توتون به تدریج گسترش 
یافت و در زمان قاجارها یکی از محصوالت 
پرسود برای صادرات بود. به همین لحاظ 

ماژور  مدیریت  به  رژی  انگلیسی  شرکت 
فرآوری  و  فروش  و  خرید  امتیاز  تالبوت 
در داخل و خارج توتون و تنباکوی ایران 
را از ناصر الدین شاه قاجار در سال 1308 
مهشیدی برای مدت 50 سال دریافت کرد. 
بر پایه فصل اول این امتیازنامه شرکت رژی 
انگلیسی  موظف شد ساالنه 15000 لیره 
)ناظم االسالم  بپردازد.  ایران  دولت  به 
حجم  از  حکایت  این  کرمانی،38:1384( 
زیاد تولید دخانیات در ایران و پر سود بودن 

آن دارد.
این قرارداد موجب نارضایتی شدید بازاریان، 
صادر کنندگان  و  دالالن،  تولید کنندگان، 
توتون و تنباکو و سیگار شد. تجار، کسبه و 
بازاریان نارضایتی خود را از طریق میرزای 
آشتیانی به استحضار میرزا حسن شیرازی 
مرجع تقلید مستقر در حوزه علمیه نجف 
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رساندند. میرزای شیرازی طی فتوایی کل 
معامالت و استعمال دخانیات را حرام اعالم 
کرد. این مسئله منجر به نهضتی علیه شاه 
و انگلیسی ها شد و در نهایت ناصرالدین شاه 
عقب نشینی کرد و قرارداد را لغو نمود. این 
نهضت ظاهراً سیاسی بود  اما ریشه در حجم 
تعداد  همینطور  داشت.  دخانیات  درآمد 
افرادی که در داخل کشور در این حوزه 
فعالیت و کسب درآمد می کردند،زیاد بود. 
مصرف  و  توزیع  تولید،  ساده  عبارت  به 
تنباکو، توتون و سیگار سهم عمده ای در 

اقتصاد ایران داشته است.

د( مصرف تنباکو و توتون در ایران
ابتدا باید نوشت توتون گیاهی جدا از تنباکو 
و  می کوبند  که  را  تنباکویی  بلکه  نیست 
نرم می کنند و در برخی موارد تندی آن را 

می گیرند توتون نامیده می شود. 
گرایش به سمت مصرف توتون و تنباکو از 
اواسط قرن یازدهم میالدی بسیار رشد کرد 
به طوری که پژوهشگری به نام »تاورنیه« 
نوشته است: » اکثریت ایرانیان حاضرند از 
نان بگذرند اما از دخانیاتشان نگذرند و اضافه 
کرده یک کارگر به محض دریافت دستمزد 
روزانه اش ابتدا توتون و تنباکو می خرد و 
مابقی پولش را صرف نان و میوه می کند. در 
ماه رمضان اولین کاری که ایرانیان بعد از 
افطار می کردند، روشن کردن چپقشان بود. 

)همان : 183(

ناصرالدین شاه و ملیجک
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محقق دیگری همین نظر را داده و نوشته: 
» فقرایی که همه داراییشان یک سکه است 
نیمی از آن را صرف نان و کشمش یا آب و 
دوغ می کنند و نیمی دیگر را به دخانیات و 

شیرینی اختصاص می دهند. )همان(
مصرف  به  شدت  به  نظامیان  و  سربازان 
این جمله »پالت«  آوردند.  دخانیات روی 
ایرانی  »سربازان  که:  است  اهمیت  حائز 
قلیان هایشان را در سربازخانه ها و حتی در 
جریان لشکر کشی ها همراه خود می بردند.« 

)همان( 
استعمال دخانیات فقط شامل طبقات پایین  
نمی شد بلکه شاه و درباریان و ثروتمندان 
هم استقبال زیادی از توتون و تنباکو کردند. 
»ریچارد« نوشته است : »پیران، ثروتمندان 
با  و فقیران، نجیب زادگان و عوام، همگی 
ذوق و شوق یکسان به استعمال دخانیات 

می پرداختند.« )همان: 188(
»دی بروین« هم میزان استفاده از توتون 
و تنباکو در زمان ورودش به شماخی در 
شیروان را به خوبی ترسیم کرده و نوشته: 
هیئت  از  استقبال  برای  شهر  »مقامات 
همراه او به خارج از شهر آمده بودند، همراه 
با خدمتکارانی که سوار بر اسب در اطرافشان 
بودند و هر کدام یک قلیان یا بطری تنباکو 
ایرانی در دست راست گرفته بود تا به اربابش 
بدهد. این بطری ها از شیشه ساخته شده و 
نوکشان را به طرز زیبایی با طال یا نقره تزئین 
دیگچه ای  دیگری  خدمتکاران  کرده اند. 

مسی داشتند که از پهلوی اسبشان آویزان 
بود و در آن ذغال دائمًا روشن نگه داشته 
بخواهد  اربابشان  هرگاه  بتوانند  تا  می شد 
برایشان قلیان حاضر کنند. )همان : 188 و 

)189
»ریچارد« هم نوشته :» قلیاندار خاص پادشاه 
همواره قلیان سلطنتی را در کنارش آماده 

نگه می داشت.« )همان:189(
عالوه بر مردان که هم در خانه و هم در محل 
کار و قهوه خانه قلیان و چپق می کشیدند 
زنان فقط در خانه و دورهمی های خصوصی 

قلیان می کشیدند.
اما مصرف و استعمال توتون و تنباکو بدون 
مانع نماند. پس از مدتی برخی از پادشاهان 
صفوی و قاجار و همین طور برخی علما کشت 
شاه  کردند.  ممنوع  را  دخانیات  مصرف  و 
عباس اول به خاطر اینکه مصرف دخانیات 
موجب کاهلی و سستی سربازان می شد و 
بخشی از درآمد آنها را نیز به خود اختصاص 
می داد، استعمال دخانیات را به کلی ممنوع 
و مجازاتهای سنگینی برای مصرف کنندگان 
وضع کرد. شاه صفی اول نیز از دخانیات نفرت 
داشت و تنباکو و توتون را موجب بطالت 
نتوانستند  آنها  اما  می دانست.  اسراف  و 
مالیات  دریافت  طریق  از  که  درآمدی  از 
بر کشت و واردات توتون و تنباکو کسب 
اصفهان  در  کنند.  چشم پوشی  می کردند 
ساالنه 40000 تومان، تبریز ٢0000 تومان 
و شیراز 10000 تومان درآمد مالیات توتون 
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و تنباکو به حساب خزانه شاه واریز می شد. 
عالوه بر آن شاهان صفوی خودشان اهل 
قلیان و دخانیات بودند. شاه صفی شخصًا 
حکم پدرش شاه عباس اول را لغو کرد و 
شروع به کشیدن قلیان کرد. علمای دینی 
نیز نظر خوبی با دخانیات نداشتند هرچند 
علمای  از  یکی  می کردند.  استفاده  بعضًا 
کاشانی  عبدالحی رضوی  مخالف دخانیات 
بود. او در کتاب »حدیقه الشیعه« فصلی را 
به قلیان اختصاص داد و کشیدن قلیان را 
مستندات  پایه  بر  نه  البته  کرد  نکوهش 
دینی بلکه از منظر اینکه قلیان و تنباکو 
بوی گندی دارد و مردم قلیان هایشان را به 
مسجد می آوردند و لذا معتقد بود استعمال 
دخانیات نوعی اسراف است. او معتقد بود 
مردم مبالغ هنگفتی پول برای قلیان های 
جواهرنشان هزینه می کنند که موجب دور 
شدن از دین و انحراف می گردد. اما متقاباًل 
محمد تقی مجلسی و پسرش محمد باقر که 
از عالمان برجسته بودند اهل قلیان بودند. 
محمد باقر مجلسی حتی در حین تدریس 
را  دخانیات  استعمال  و  می کشید  قلیان 
شرعًا جایز می دانست. این علما معتقد بودند 
سندی در قرآن و سنت برای رد دخانیات 

نداریم. )همان: 199(
به هر حال ممنوعیت های حکومتی و دینی 
در غرب و شرق مانع رشد مصرف توتون و 
تنباکو نشد و روز به روز مصرف آن بیشتر 

شد.
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هـ( ابزارآالت مصرف توتون و تنباکو
قلیان و چپق ابزار اصلی استعمال دخانیات 
دوران  در  چپق  چند  هر  هستند.  و  بوده 
جدید تبدیل به »پیپ« شده است. مورخان 
هند  قاره  شبه  را ساخت  اولیه  قلیان های 
می دانند که پس از آن وارد ایران شد، ذوق 
و هنر ایرانیان آن را ارتقاء داد و قلیان های 
بسیار زیبا و گرانقیمت ساختند به طوری که 

ساخت آن صنعت رایج شد.
»قلیان قدیمی اولیه ابزار ساده ای بود که از 
نارگیل تو خالی تشکیل می شد که تکیه ای 
نی »خیزران« مستقیم در آن فرو می کردند 
تا دود تنباکو از آن عبور کند]...[ از آنجایی 
که نارگیل گیاهی بومی ایران نیست و در 
جنوب هند می روید، منطقی است خاستگاه 

قلیان از شبه قاره هند باشد.« )همان : 181(
صنایع  هنر  با  سازی  قلیان  صنعت  البته 
دستی ایرانی آمیخته شد و قلیان هایی از 
جنس کریستال، طال و نقره ساخته شد که  
بسیار گران قیمت شدند. قیمت برخی از آنها 
به پنجاه لیره استرلینگ رسید. قلیان هایی 
در دوره قاجار در اوایل قرن 19 میالدی در 

شیراز ساخته می شد که با تصاویر درختان 

و گل ها و ترنج های کوچکی تزئین شده 
آن  در  تجملی  قلیان های  »بعضی  بودند. 
زمان که از طالی ناب و کاسه هایی از بلور 
)ُدّر کوهی( ساخته می شد از 100 تا 150 
فتحعلی شاه  قلیان  داشت.  ارزش  تومان 
و  یاقوت  برلیان،  مروارید،  از  پوشیده 
زمردهایی بود که بیش از دو میلیون فرانک 
می ارزید.« )همان: 303( مصرف گسترده 
دخانیات موجب راه اندازی قلیان خانه ها و 
رونق قهوه خانه ها شد. »کمپفر«که در سال 
1094 مهشیدی از رشت عبور کرده نوشته: 
»از هر 3 یا 4 خانه ]دکان[ در اینجا، یک 
قلیان خانه است که در آن صدای ناطقان و 
متکدیان را می توان شنید.« )همان : 184( 

جمله  از  دیگر  شهرهای  مانند  رشت  در 
اصفهان و کاشان قلیان خانه ها در مرکز شهر 
دور میدان اصلی قرار داشتند. یکی از دالیلی 
که وسط قهوه خانه ها حوض آب بود این 
بودکه مردم بتوانند قلیانهایشان را از آب پر 

کنند.
عالوه بر قهوه خانه ها و قلیان خانه ها تعداد 
زیادی دکان تنباکو فروشی در خیابانهای 
اصلی اصفهان وجود داشت. عالوه بر آن 
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فروشندگان سیار هم به رهگذران توتون و 
تنباکو می فروختند. چپق برای استعمال 
توتون مورد استفاده قرار می گرفت و تهیه 
آن از قلیان راحت تر بود و نیاز به آب و... 
نداشت. معمواًل کیفیت توتون خشک که 
در چپق استفاده می شد پایین تر از کیفیت 
تنباکوی قلیان بود. چپق دسته ای بلند و 
سر کاسه ای کوچک از جنس سفال داشت 
که البته بعداً دسته ها را از مواد گران قیمتی 

مانند نقره و... درست کردند. پیپ که هنوز 
و  انگلستان  در  ابتدا  است  رایج  ایران  در 
هلند مرسوم شد و سپس وارد آسیا و ایران 
گردید اما خانواده های کم درآمد قادر به 
تهیه چپق های گران قیمت نبودند. آنها از 
آنها  می کردند.  استفاده  سفالی  چپقهای 
چپق شان را در کمربند )شال پارچه ای که 
دور کمر می بستند( می گذاشتند و همیشه 
همراه خود داشتند. توتون را هم در کیسه 
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پارچه ای می ریختند و در جیب نگهداری 
می کردند. این چپق های سفالین که 10 
تا 17 سانتی متر یا بیشتر طول داشتند از 
لوله ای سفالی به قطر تقریبی ٢/5 سانتیمتر 
یک  در  قائم  زاویه  با  که  می شد  تشکیل 
طرف قرار داشت و وسطش بسته بود و فقط 
سوراخی داشت که دود از آن عبور می کرد. 

به قسمت زاویه سر چپق می گفتند.
سر را با توتون پر می کردند و روی آن آتش 
می گذاشتند یا کبریت می زدند تا توتون 
بسوزد و دود کند. آنگاه شروع به کشیدن 
و  خیابان  و  کوچه  در  مردان  می کردند. 
بازار دور هم می نشستند و چپق را دست 
بسوزد  توتون  تا  می چرخاندند  دست  به 
را  چپق  دسته  بعد  سال ها  شود.  تمام  و 
لوله ای  مانند  را  از چوب ساختند. چوب 
سوراخ  را  آن  وسط  و  می تراشیدند  گرد 
می کردند. سر چپق را از سفال می ساختند 

و لوله چوبین را در آن قرار می دادند.

و( ابداع سیگار
میالدی   1860 دهه  حدود  در  ایرانیان 
یعنی حدود 160 سال قبل، از طریق ترکان 
شدند.  آشنا  سیگار  با  روس ها  و  عثمانی 
توتون سیگار در 1٢93 مهشیدی )1876 
میالدی( در گیالن کشت شد. بذر آن را از 
سامسون ترکیه آوردند. با در دسترس قرار 
گرفتن توتون بومی، کشیدن سیگار خیلی 
زود رایج شد؛ به ویژه وقتی که شرکت های 

تولید  احداث کارگاه های  به  اقدام  روسی 
مقدار  به  سیگار در گیالن کردند سیگار 
طبقات  ابتدا  شد.  جایگزین چپق  زیادی 
تحصیل کرده و روشنفکر از سیگار استقبال 

کردند. )همان: 31٢( 
در  داخل  در  تنباکو  و  توتون  »تولید 
هزار  سه  حدود  خورشیدی   1٢94 سال 
همین  به  شد«)ویکی پدیا(  برآورد  تن 
خاطر دولت با تصویب مجلس 30 درصد 
بعدی  دولت های  در  بست.  برآن  مالیات 
در  این که  تا  شد  تعیین  مالیات هایی 
دولت   1307 سال  در  و  رضاشاه  دوره 
مخبرالسلطنه هدایت تصمیم گرفت ورود، 
نگاهداری  تهیه،  فروش،   ، خرید  صدور، 
و حمل و نقل دخانیات و کاغذ سیگار را 
به انحصار دولت درآورد. لذا مجلس ایران 
مؤسسه  نام  به  سازمانی  تأسیس  الیحه 
 1307 اسفند   ٢9 در  را  ایران  دخانیات 
تنباکو،  تجارت  کل  عماًل  و  کرد  تصویب 
قرار  دولت  اختیار  در  سیگار  و  توتون 

گرفت«)ویکی پدیا(

منابع: 
1- مته، رودی )1398( تفریحات ایرانیان، 

مترجم: مانی صالحی عالمه، تهران: نامک 
تاریخ   )1384( ناظم االسالم  کرمانی،   -٢

بیداری ایرانیان، تهران : امیرکبیر
اینترنتی،  آزاد  دانشنامه  پدیا،  ویکی   -3

Wikipedia.org )1400/04/14(
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گفتگو با فریاد محمودی شاعر جوان و آتیه دار دهچای نی ریز

منوتنهاییوموسیقی

وشعر...

ادبیات
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گفتگو: فاطمه زردشتی نی ریزی:

در  که  روزهایی  همان  روزها،  آن  شاید 

کوچه پس کوچه های خاکی دهچاه قدم می زد، 

و زیر سقف سحرانگیز آسمان پرستاره ی دیارش 

مرغ خیال را بی هراس به لبه های کیهان پرواز 

می داد هیچ وقت فکرش را نمی کرد که یک روز 

پا در قلمرو عشق بگذارد، ویزای عاشقی بگیرد 

تمام  که  و شهروند کشور شعر شود، شعری 

وجودش را عاشقانه فراگرفت و ذرات وجودش را 

به رقص واداشت.

کسانی  از  ساله،   30 شاعر  محمودی  عباس 

و  است  درد  از  شعرهایش  جنس  که  است 

شاید به همین خاطر است که تخلص خود را 

»فریاد« برگزیده تا فریادی باشد برای صدای 

بی صدایان... موسیقی و شعر، تمام هّم و غم 

اوست.

مصاحبه ای با وی ترتیب دادیم که می خوانید.

*****

- چه شد که به تهران رفتید و در آنجا 

ماندگار شدید؟

تربیت بدنی  رشته ی  در  که  زمانی   88 سال 

دانشگاه تهران قبول شدم، به تهران رفتم و همان 

جا ماندگار شدم ولی در حال حاضر در رشته ی 

موسیقی تحصیل می کنم و کماکان حلقه ای 

که  آنجا  می کشد  دوست/  افکنده  گردنم  بر 

خاطرخواه اوست...

- عالقه ی شما به شعر گفتن از چه زمانی 

آغاز شد؟

بود  شاعر  محمودی  میرزاحبیب  پدربزرگم 

که این میراث به دو نفر رسید، عموزاده ام دکتر 

علی اصغر محمودی و من. اوایل برایم شعر گفتن 

زیاد جدی نبود اما از یک جایی به بعد، شعر 

همه ی زندگی ام شد، به طوری که تنها دلیل 

تحمل این جهان، بشخصه برایم شعر و موسیقی 

بوده و هست.

- اولین شعری را که سرودید، به خاطر 

دارید؟

خیلی کوچک بودم، شاید دوران ابتدایی بود که 

یک بیت در مورد دوچرخه گفتم و آن این بود:

گفتگو با فریاد محمودی شاعر جوان و آتیه دار دهچای نی ریز

منوتنهاییوموسیقی

وشعر...
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خداوندا بده یک چرخ خوبی

که نه پالستیکی باشه نه چوبی

اما در دبیرستان بود که شعرگفتن برایم جدی تر 

شد. در خلوت خودم، شعر می گفتم و ترجیح 

می دادم آنها را برای کسی نخوانم اما زمانی که به 

تهران رفتم و در فضای جدی ادبیات قرار گرفتم، 

به این خودباوری رسیدم که شعر می تواندیک 

بخش جدی از زندگی من باشد، به طوری که از 

آن روز تابه حال یک حالت اعتیاد شدید به آن 

پیدا کرده ام. اگر شعر به من نرسد می میرم.

- بیشتر در چه قالبی شعر می گویید؟

اکثر قالب ها را کار می کنم ولی بیشتر غزل، 

چهارپاره، شعر نو و ترانه.

- موضوع اکثر شعرهایتان چیست؟

شعرهای من بیشتر از جهان بینی و مطالعات 

من نشأت می گیرند که بیشتر شامل موضوعات 

اجتماعی، عاشقانه و صد البته سیاسی هستند.

- نظر خانواده در مورد شعر گفتن شما چه 

بود؟

خب راستش را بخواهید اوایل اطرافیان نگاه 

از یک  اما  نداشتند،  من  به شعرگفتن  جدی 

جایی به بعد وقتی دیدند قید همه چیز را زده ام 

و به شعر و موسیقی چسبیده ام، بی تفاوتی آنها 

تبدیل به تشویق و حتی افتخارکردن شد.

- مشوقین شما چه کسانی بودند؟

یار غار و برادرم دکتر علی   رسولی که در حوزه ی 

هنرمندی ست  و  دارد  فعالیت  خوشنویسی 

بزرگ و جهان زیستش خود شعریست به غایت 

زیبا، همیشه برایم الگو بودند. 

کاکا حمیدم یا به عبارتی سید حمید ابطحی 

و  نی ریزی که عشق من است  توانمند  شاعر 

محمدی،  کاکاهایم: حمید  از  دیگر  نفر  چند 

محمد حیدری، رامین آموزگاران، کریم دلدار 

زندگی ام  قافیه ی  اسماعیلی،  علی  و صدالبته 

داداش رضایم که آن من است او، جان من است 

او...، و بیشتر از همه، دوست، برادر، مهربان رفیق، 

و تأثیرگذارترین فرد زندگی ام سیدمحمدعلی 

فاطمی نازنین مدیرعامل فاتح صنعت که عمیقًا 

باورم کرد و مثل یک راهنما، پدر و مرشد اسباب 

دلگرمی و امیدواری مرا فراهم نمود. کسی که از 

کنار استعداد و عشق سربه فلک کشیده ی من 

بی تفاوت عبور نکرد،  کسی که... کلمات یاری 

نمی کنند!!!!

- از نظر شما شعر چه رنگی است؟

حقیقتًا من مثل شوپنهاور به دنیا نگاه می کنم، 

البته  صد  و  خاکستری  تار،  و  تیره  کمی 

واقع بینانه.

- آثار چه شاعرانی را بیشتر می پسندید و 

در سرودن تحت تأثیر کدام شاعر هستید؟

یک شاعر را در حد پرستش دوست دارم و آن 

کارو ِدرِدریان است. عالوه بر ایشان، شاملوی 

بزرگ، حسین منزوی، فروغ فرخزاد و صد البته 

بیشتر  من  کنم  اشاره  است  میرزا. الزم  ایرج 

تحت تأثیر فالسفه شعر می گویم تا شعرا.

- به نظر شما شعرگفتن قابل یادگرفتن 

است یا ذاتی است؟
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به نظر من ذاتی است ولی در صورتی که پرورش 

داده نشود، شما هیچ گاه به عنوان یک شاعر به 

جهان معرفی نخواهید شد. بنابراین تأثیر محیط 

در جهت کشف استعداد و پرورش آن، غیرقابل 

کتمان است.

- از نظر شما، وضعیت شعر جوان کشور 

چگونه است؟

خیلی خوب است. االن ادبیات به عنوان یک 

فرهنگی،  شاخصه ی  یک  و  اجتماعی  ارزش 

روز به روز در حال گسترش و جهان شمول تر 

شدن است و تعداد عالقه مندان به خاطر بستر 

مناسبی که به وجود آمده، روز به روز در حال 

افزایش است.

- وضعیت شعر نی ریز چطور؟ از آن اطالعی 

دارید؟

تا آنجا که می دانم االن کانون های ادبی خیلی 

خوبی در نی ریز شکل گرفته که زمان ما به این 

صورت جدی نبود که این جای خوشحالی دارد. 

در اینجا باید از جناب آقای رنجبر، به خاطر تمام 

زحماتی که برای بچه های اهل ادبیات شهرستان 

نی ریز می کشند، تشکر کنم. از شاعران نی ریز 

نیز اشعار سارا صادقیار و کوثر شاهسوندی را 

خوانده ام که به نظرم اشعار خوبی هستند.

- تا به حال اثری به چاپ رسانده اید؟

کتابی به نام یک فنجان درد به چاپ رسانده ام و 

سه اثر دیگر آماده ی چاپ دارم که به نوبت چاپ 

خواهم کرد. این آثار در واقع، روایتگر نیمه ی 

غم ها  دردها،  برآیند  است.  من  وجود  تاریک 

دردمندان  تمام  با  من  همذات پنداری های  و 

جهان.

- تابه حال در جشنواره ای برگزیده 

شده  اید؟

خیلی اهل جشنواره نیستم و کتاب هایی هم که 

چاپ کردم و قرار است به چاپ برسانم، بیشتر 

به اصرار دوستان بود. بیشتر عقیده دارم که 

باید در اتاق خودم و کنار میز مطالعه ام، خودم 

را غرق در دریای اندیشه ی بزرگان کنم و به این 

طریق خودم را تقویت کنم، آن گاه خوِد جهان 

و عالقه مندان متوجه کارهای من خواهند شد.

- به نظر شما چرا پس از شاملو، اخوان، 

نیما، فروغ، ابتهاج و... نتوانستیم شاعرانی 

داشته باشیم که آنقدر اثرگذار باشند؟ 

علت چیست؟

بیشتر حسادت می کنم به زیستن در زمانه و 

شاملو،  مثل  نامیرا  غول هایی  غول ها...  عصر 

اخوان، فروغ و... و اما نکته ای که باعث دلخوشی 

و امیدواری من است، گسترش و بهبود فضای 

ادبیات است و نه صرفًا ظهور غول های ادبیات.

- خاطرات تلخ و شیرین از سروده هایتان؟

فارغ التحصیلی ام  در جشن  خاطره ی شیرین: 

شعر طنزی گفتم که داشت به اخراج من از 

لحظه ی  چون  اما  می شد،  منتهی  دانشگاه 

خوانش مادرم آن جا بود و به من افتخار می کرد، 

برایم بسیار لذت بخش بود.

خاطره ی تلخ: مابقی خاطراتی که از شعر دارم  

تلخ هستند و شاید به همین خاطر است که من 
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نویسنده و شاعر شدم و نه دکتر یا مهندس.

- نظرتان در مورد این کلمات چیست؟

مادر: دلیل تحمل جهان

عشق: درد

دهچاه: نیروانای من

آزادی: سقف آرزوهای من

فریاد محمودی: من و تنهایی وموسیقی و شعر...

خدا: نیاز درونی

دروغ: به خودت یا دیگران؟

انسان: کمیاب

سخن پایانی:

جا دارد به رسم ادب، انصاف و قدرشناسی از 

صمیم قلب تشکر کنم از عزیزی که الطافش 

سید  مهندس  جناب  از  نمی گنجد،  واژه  در 

محمدعلی فاطمی به خاطر نگاه پر از عشق و 

محبتشان به آینده ی هنری من. با آرزوی اینکه با 

درخشش در عرصه ی هنر بتوانم به بهترین شکل 

ممکن جواب اعتماد و دوستی ایشان را بدهم. به 

سان او روزگاری پرچم موطن و دیارم را برخواهم 

می کنم  تشکر  بی نهایت  همچنین  افراشت، 

از دکتر علی رسولی به خاطر تمام برادری ها، و 

محبت های بی دریغش و همچنین انگیزه های 

حیاتم یعنی پدر و مادرم که آرزومندم باعث 

دارم  را  تشکر  کمال  ضمنًا  شوم.  افتخارشان 

از خانم زردشتی نی ریزی و جناب رجبی که 

متولیان امور فرهنگی دیارم هستند و زحمت 

مصاحبه را خواهرانه و برادرانه به دوش کشیدند. 

در آخر روی سخنم با تمام دوستان شاعر و 

شعردوست نی ریز است؛ با تمام وجود شاعرانه 

زندگی کنید و به قول نیمای بزرگ باید از چیزی 

کاست تا به چیزی افزود... بزرگی تاوان دارد. اگر 

آرزوهای بزرگی داریم باید تاوان بزرگ شدنمان 

را عاشقانه بپردازیم، برای تک تک شما عزیزانم 

آرزوی پیشرفت در حوزه ی ادبیات را دارم.

- چند شعر از بهترین سروده هایتان:

سرباز

شب بود و تنها بود و بی سیگار سرباز

در برجکی تنها به فکر یار سرباز

عکسی که از معشوقه اش در جیب خود داشت

دلگرمی اش بود عین یار غار سرباز

آن گوشی ای که دزدکی همراه او بود

با یک اس ام اس شد سرش آوار سرباز:

»امشب قرار است عقد من باشد... ببخشم

از اینکه هستم من چنین ناچار سرباز

با اینکه تو عشق منی اما نداری

سرمایه و آینده، حتی کار سرباز

بگذار واقع بین، کمی روراست باشیم

تا راه خوشبختی شود هموار سرباز«

از دست او افتاد گوشی حین خواندن

دنیا شد آن شب پیش چشمش تار سرباز

ناگاه از آن برجک صدای تیر آمد

خط زد بر این اوضاع خفت بار سرباز
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حسرت

ای علت افسردگِی ُکِل غزل ها

پایان بده به دامنه ی جنگ و جدل ها

باید بگزینی تو یکی از رقبا را

ای خواسته ی مشترک بچه محل  ها

هرجا که تو رفتی َتَرک افتاد به خاکش

یعنی که تویی عامل ایجاد گسل ها

شیرینی و چون زهر،تناقض هنر توست

ای مزه ی تو حسرت زنبور عسل ها

هر شب من و دلواپسی و ترکش سیگار

هر شب تو و زیبایی و خواباندن َکل ها

من خسته ام از هر چه که عشق است بجز تو

جز تو که شدی مرجع تقلید عجل ها

بانو تو بیا تیغ بزن بر رگ من که

بدجور شدم مسخره ی کور و کچل ها

بالینوظهور
دور دستی تو شبیه کهکشانی دور دور

عاجزم از فتح قلبت نازبانوی غرور
داستان دلبری های تو کاری کرده که

دارد از رونق می افتد داستان بوف کور
آتش عشقت چه می خواهد از این شهر عبوس

شهر ما طاقت ندارد ای بالی نوظهور
این َقَدر با موی آشفته نیا در کوچه ها

گرچه الئیکم ولی می ترسم از چشمان شور
بچه های این محل خون ها برایت ریختند

عشق هم می پروراند گاهی از عاشق شرور
گرچه ماهیگیر خوب این شهر دارد بسیار

لحظه ی صید تو می افتند چون ماهی به تور
کوسه باشی یا نهنگ؟ اصاًل چه فرقی می کند

سرنوشت عاشقانت هست یک تنگ بلور
هر کسی آمد بگوید عاشقت هستم شنید:

می بری رؤیای بودن با مرا با خود به گور
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اولمهر

اول مهر که می شد بدنم می لرزید

پشتم از فکر به بخت لجنم می لرزید

تا می افتاد نگاهم به لباسم هر بار

بدن الغر چون گورکنم می لرزید

کاپشن حسرت من بود و زمستان دائم

دست سرمازده در پیرهنم می لرزید

یک نفر مسخره ام کرد همان سال نخست

گفت: تو پاپتی هستی!!! بدنم می لرزید

گونه اش خیس شد از اشک پدر تا فهمید

سخت از دیدن این صحنه تنم می لرزید

پدرم بس که تهی دست و خجالت زده بود

روز دامادی و عاشق شدنم می لرزید

مادرم وقت اجاره به خودش هی می گفت:

من چه خاکی به سر خود بزنم، می لرزید

تا که عاقد به زنم گفت:وکیلم؟؟؟دیدم

طفلی از واهمه ی فقر، زنم می لرزید

خواب دیدم که شبی مرده ام و کنج مزار

کوهی از عقده درون کفنم می لرزید

عاریازامید

مثل آن دختر زیبا که شده غرق اسید

شده آیا که تهی باشی از احساس امید؟

دل من سخت به تنگ آمده از زیستنم

زندگی روح مرا یکسره چون مار َگزید

من نهالی پر از احساس طراوت بودم

شاخ و برگم شب پاییزی اندوه تکید

درد یعنی که خبردار شود شصتت که:

هیچ عشقی به سرانجام قشنگی نرسید

کاش تنهایی من را نچشد هیچ کسی

مرگ بر زندگِی عاری از احساس امید

کرده محدود مرا قافیه های غزلم

باید اندوه مرا شرح دهد شعر سپید

عاقبت نیز شود صحبت هر انجمنی:

دیشب آن عاشق دلداده به رؤیاش رسید

قبل از آنی که رسانند به درمانگاهش

دیگر آن قلب پر از حسرت و رنجش نتپید
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زنجیره  بشریت،  تاریخ  یا  تمدن،  تاریخ 

شکل گیری »مراکز« و »شبکه«های جاذبه 

فرهنگی و هنری و دینی و اقتصادی و زوال و 

جابه جایی این شبکه ها و مراکز است. هر دین 

و هر دولت و هر هنر و هر ادبیاتی یک شبکه 

یا مرکز جاذبه است که می تواند تا بی نهایت 

گسترش یابد و هر مجذوب )= قابل جذبی( 

را از مراکز دیگر به سوی خودش جذب کند 

و یا مجذوب شده های خود را از دست دهد و 

عماًل به شبکه ها و مراکز دیگر بسپارد.

از چشم انداز اقتصادی و سیاسی هم می توان 

شکل گیری این مراکز و گسترش آنها را دید 

و نیز جابه جایی و زوال آنها را. هر نوع قدرتی، 

اقتصادی  چه  نظامی،  چه  سیاسی،  چه 

می تواند تبدیل به نوعی مرکز شود و با نیروی 

جاذبه خود، عناصری را به سوی خود فرا 

نقش تاریخی »مراکز« و »شبکه ها«
نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی / استاد دانشگاه تهران
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خواند و چشم انداز گسترش خود را هر چه 

وسیع تر کند. جهان، همانگونه که هراکلیت 

گفت »هماهنگی تنش ها یا کشش هاست.«

وقتی یک داستان پر جاذبه در دنیای قدیم 

شکل می گرفت، اندک اندک تمام »خرده 

فرهنگی  قلمرو  آن  در  رایج  داستانهای« 

را جذب خود می کرد و جزء تمامیت خود 

نمونه  شب«  یک  و  »هزار  می ساخت. 

است.  مسئله  این  جهانی  و  درخشان 

مورد  شاهنامه های  گوناگون  نسخه های 

که  است  اینگونه  از  نیز  نقاالن،  بهره وری 

پراکنده  حماسی  داستانهای  از  بسیاری 

را در درون خود جذب کرده است. بخش 

در  فارسی  زبان  عامیانه  داستانهای  اعظم 

همین موقعیت قرار دارند. کتابهای مرتبط 

با کرامات اولیا و معجزات پیامبران نیز از 

همین گونه اند. شما اگر به زندگینامه یکی 

از بزرگان مشایخ تصوف - مانند ابوسعید 

ابوالخیر یا شیخ احمد جام ژنده پیل - مراجعه 

داشته باشید می بینید که هر حلقه از زنجیره 

داستان ها و کرامات او، از جایی و از زندگینامه 

او، بدانجا راه یافته است و  از  عارفی قبل 

جذب شده است. هم از آن گونه که از تأمل 

در داستان شیخ صنعان منطق الطیر عطار، 

می توان پذیرفت که شخصیت او و سرگذشت 

او، سبب شده است که داستانهای بسیاری 

شخصیت  مرکز  به  دیگران،  سرنوشت  از 

و داستان او جذب شود و تبدیل به اجزای 

داستان شیخ صنعان شود.

یک  بنیادگذاری  با  بزرگ،  فیلسوف  هر 

جذب  به  عقالنی  منظومه  و  فلسفی  نگاه 

اندیشه های فلسفی قبل از خودش یا معاصر 

خودش می پردازد و آنها را در شبکه فلسفی 

تاریخ  وقتی  شما  می کند.  ذوب  خودش 

فلسفه غرب را - که با دقت تدوین شده است 

- می خوانید، متوجه می شوید که »کانت« 

و »هگل« و »اسپینوزا« و »دکارت« همه 

اجزای  نیست؛  خودشان  مال  حرفشان 

»جذب شده« تأمالت فلسفی دیگران است 

که در منظومه عقالنی ایشان جای گرفته 

است و ذوب شده است، از ارسطو تا راسل 

عالم  بزرگ  فالسفه  تمام  ویتگنشتاین  و 

تازه« در جهان  از همین گونه اند. »حرف 

می شود.  متولد  دیر  و  دیر  بسیار  اندیشه، 

بگذریم؛ می خواستم بگویم که این مسئله 

قلمرو  تمام  در  »شبکه ها«  و  »جاذبه« 

فرهنگ بشری مصداق خود را دارد.

حتی اگر، از چشم اندازی مادی، و با انکار 

عالم غیب و مسئله »نبّوات« به ادیان و شرایع 

باقی مانده در تاریخ، نگاه کنید می توانید 

االهیاتی  شبکه  یک  دین  هر  که  بگویید 

حاصل از تخیل خاّلق یک پیامبر است که 

شبکه های تخیلی ادیان و مذاهب قبل از خود 

را »جذب« می کند و به میدان مغناطیسی 

خودش می کشد و با گذشت زمان، تخیل 

خاّلق تمام مؤمنان به این شریعت جدید، 
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دامنه این شبکه ها را گسترش می دهد. صرف 

نظر از دید مادی هم، می توان نمونه هایی 

از این »جذب« شبکه ها را، در هر دین و 

شریعتی، مالحظه کرد؛ مثاًل ریزه کاری های 

مرتبط با معراج حضرت رسول، بخشی از 

آنها، حاصل تخّیل خاّلق مؤمنان نسل های 

بعد از رسول است و هر کدام می تواند بستر 

جغرافیایی خاص خود را داشته باشد و از 

معراج های دیگر انبیا و اولیا سرچشمه گرفته 

باشد.

جاذبه ای،  مرکز  و  شبکه  هر  پیدایش  با 

یعنی  می شتابند،  آن  به سوی  مجذوب ها 

آنها را جذب می کند و بر میدان فرمانروایی 

خود، بدینگونه، می افزاید. وقتی مرکز جذب 

نیرومندتری، در آن چشم انداز، پیدا شود این 

مرکز جذب قبلی، ممکن است بعضی یا تمام 

جذب شده های خود را از دست بدهد و عماًل 

در درازمدت روی در انقراض نهد. ممکن 

است بماند و چیزهای دیگری را جذب کند. 

حیات هر منظومه ای و موجودیت هر مرکز و 

هر شبکه ای در گرو این نیروی جذب است و 

اعتبارش به میزان جذب شده هایش.

ایران مزدایی با جذب بخش های  فرهنگ 

عظیمی از فرهنگ سامی، از طریق اسالم، 

تبدیل به یک شبکه و مرکز جذب بزرگی شد 

و منظومه ای را تشکیل داد که در آن در کنار 

شفای ابن سینا و حکمة األشراق سهروردی، 

شاهنامه و رباعیات خیام و منطق الطیر و 

مثنوی و دیوان شمس تبریز و خمسه نظامی 

و دیوان سعدی و دیوان حافظ حاصل آن 
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جذب کالن است. حال اگر هر کدام از این 

شاهکارهای فرهنگ ایران را جداگانه در نظر 

بگیرید، مثاًل شاهنامه یا رباعیات خیام را، هر 

بخشی از شاهنامه و هر رباعی خیام خود به 

تنهایی یک »منظومه« مرکزی دارد و در این 

از فرهنگ های  منظومه اجزای بی شماری 

مختلف جهان را به خود جذب کرده است.

بزرگ  جریان  یک  انگلیسی،  رمانتیسم 

خالقیت فرهنگ بشری است. به عنوان یک 

مرکز جذب، وقتی رباعیات خیام را از رهگذر 

خالقیت فیتزجرالد در منظومه خود جای داد 

و عماًل آن را جذب کرد، اجزایی از خالقیت 

خیام را در خود جای داده است بی آن که 

از موجودی آن کاسته باشد یا آن را کمرنگ 

کرده باشد. همین سخن را در مورد رباعیات 

خیام و شکل گیری آن به عنوان یک منظومه 

و  می توان گفت  بشری  هنری  از خالقیت 

نشان داد که چه گونه خیام، لحظه هایی از 

جهان بینی ابوالعالء معری را در خود دارد و 

اگر دقت کنیم در کار فیتز جرالد هم معری 

به نوعی جذب شده است بی آنکه چیزی از 

معری و خیام کاسته شده باشد.

یکی از »شبکه «ها یا »مراکز« بزرگ جذب، 

در فرهنگ ایرانی، موسیقی ماست. موسیقیی 

که از داخل خاک چین تا شمال آفریقا را به 

اجزای موسیقی  و  است  خود جذب کرده 

تمام این نواحی را در مرکز جاذبه و زیبایی 

خود قرار داده است. وزن عروضی - که باید 

ترکیبی از بعضی گرایش ها در عروض عرب 

و نیز صورت هایی از عروض پیش از اسالم 

ایران باشد - یکی از اجزای همین »مراکز« 

جذب است. ما قدر این میراث بزرگ و جهانی 

را نمی دانیم و با »نوشتن« کلماتی نامربوط، 

و با خروج از محور جانشینی زبان فارسی، و 

خلق استعاره های غالبًا »جدولی« و گه گاه، 

طبیعی چیزهایی به نام »شعر مدرن بی وزن 

و موسیقی« مرتکب می شویم که در طول صد 

سال اخیر هیچ جاذبه ای نتوانسته است ایجاد 

کند و تنها مایه گریز ذهن ها از آن »مرکز« 

اصلی شده است.

هر گوشه ای از فرهنگ پیش از اسالم ایران را 

که بنگریم با مجموعه بی شماری از این مراکز 

مجموعه هایی  با  و  می شویم  روبرو  جذب 

که هر چیز را وارد خود می کنند و مجذوب. 

اگر روزی به جامعه شناسی نام ها - براساس 

شناسنامه های صادره از وزارت کشور - توجه 

کنیم با نام هایی از نوع »مزدک علی« و »نوروز 

می دهد  نشان  که  می شویم  روبرو  علی« 

نامی  که  را  »علی«  »مزدک«،  و  »نوروز« 

محبوب است در دایره جذب خود قرار داده اند 

و می توان بر عکس هم به موضوع نگاه کرد که 

چه گونه »علی« که نامی بسیار محبوب است 

به عنوان یک »مرکز جذب« نام هایی از نوع 

»نوروز« و »مزدک« را به خود جذب کرده 

است. نباید تعصب به خرج داد. ما در این 

بحث به صرف مسئله جذب و مراکز جذب 
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یکسان  نگاه ها  است  ممکن  می اندیشیم. 

نباشد ولی هر کدام از دو سوی »علی« و 

به  گیرند،  قرار  جاذبه  محور  که  »نوروز« 

تکمیل بحث یاری می دهند.

مراکز جذب تاریخ تمدن و فرهنگ بشری، 

گاه، عمری چند صد ساله دارند و نمی توان 

در کوتاه مدت مرکز جذبی عظیم و جهانی به 

وجود آورد.

با این همه، در تحوالت کالن جوامع بشری، 

این مسئله »جذب« و »مجذوب ها« یکی از 

نشانه های قدرت واقعی هر مرکز یا هر دوره ای 

است. در این سالها، کوچکترین نشانی از این 

نیروی جاذبه به چشم نمی خورد. ما در این 

چشم انداز به فیزیک و ریاضی کاری نداریم، 

بحث بر سر خالقیت های فلسفی و فرهنگی 

و هنری و ادبی است. حتی در حوزه مدایح 

امامان و حضرت رسول)ص( هم این واقعه اتفاق 

نیفتاده است. کدام شعری برای »عاشورا« و 

یا حضرت  علی بن ابیطالب)ع(  امام  مدیح  یا 

رسول)ص( در این چهل سال گفته شده است 

که کمترین ارزش ادبی و هنریی در مقابل 

داشته  او  اقمار  و  محتشم  شعر  نمونه های 

باشد.

ما سخن از »کیفیت« می گوییم به »کمیت« 

کاری نداریم. برای افزودن بر کمیت شعر 

یک  می توان  حاضر،  عصر  در  عاشورایی، 

آگهی منتشر کرد و مبلغ ناچیزی هم جایزه و 

تشویق برای گویندگان، قائل شد؛ میلیون ها 

برای افزودن بر کمیت شعر عاشورایی، 
آگهی  یک  می توان  حاضر،  عصر  در 
منتشر کرد و مبلغ ناچیزی هم جایزه 
شد؛  قائل  گویندگان،  برای  تشویق  و 
از  میلیون ها شعر خواهد رسید، ولی 
قبل معلوم است که در میان آن میلیونها 
این نوع که  از  شعر رسیده، یک بیت 
بدون   - پیش  سال  چهارصد  محتشم، 
هیچ جایزه و مشوقی - گفته است، پیدا 

نخواهد شد:
گویی طلوع می کند از مغرب، آفتاب

کاشوب، در تمامی ذرات عالم است
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شعر خواهد رسید، ولی از قبل معلوم است که 

در میان آن میلیونها شعر رسیده، یک بیت از 

این نوع که محتشم، چهارصد سال پیش - 

بدون هیچ جایزه و مشوقی - گفته است، پیدا 

نخواهد شد:

گویی طلوع می کند از مغرب، آفتاب

کاشوب، در تمامی ذرات عالم است

تا  آغاز  از  فارسی،  ادبیات  در  شعر شیعی، 

عصر صفوی - که دولتی مرکزی پشتیبان 

آن می شود - شعری ست به لحاظ ساخت 

مخاطبان  لحاظ  به  و  ضعیف  صورت  و 

حاشیه نشین. دلیل حاشیه نشینی آن روشن 

است زیرا قدرت مرکزی که در دست اهل 

سنت و جماعت بوده است در تعارض با آن 

بوده است. ولی دلیل ضعف ساختاری آن را 

بسیار  باره  این  در  من  کرد.  باید جستجو 

اندیشیده ام و دلیلی برای ضعف ساخت و 

صورتهای شعر شیعی نیافته ام، جز همین 

حاشیه نشینی مخاطبان آن.

ناصر  شعر  در  صورت  و  ساخت  استحکام 

هانی  ابن  شعر  در  و  فارسی(  )در  خسرو 

استثناهاست  مقوله  از  عربی(  )در  اندلسی 

که به مرکز جذب »قاهره« شیعی اسماعیلی 

شعر  بر  حاکم  غالب  وجه  است.  مرتبط 

شیعی، نپرداختن به ساخت و صورت هاست 

خلق  در  است  شاعران  ضعف  نگوییم  اگر 

صورتهای دلخواه. فرض را برین می گیریم که 

شاعران شیعی توانسته اند ساخت و صورتهای 

ممتازی را بیازمایند و به هر دلیلی ازین کار 

چشم پوشیده اند. آنچه برای ما، درین لحظه، 

و  است  امر  این  »توصیف«  دارد  اهمیت 

جستجوی علت را به آینده موکول می کنیم. 

آنچه شعر شیعی داریم از کسایی تا حسن 

کاشی، به لحاظ فرم، متأسفانه، نیرومند و 

استوار نیست. حتی با ایدئولوژیک ترین نگاه 

هم که بنگریم - با همه واقعیت »حب الشئ 

یعمي و یصم« ]عالقه شدید به چیزی آدمی 

را کور و کر می کند[ - باز می بینیم تغییری 

نکرده است.

چه  را  فردوسی  شاهنامه  نگوید  کسی 

شیعی«  »شاعر  به  اینجا  در  ما  می گویی؟ 

کاری نداریم به »شعر شیعی« می اندیشیم 

مثل  آن  صورتهای  و  ساخت  ضعف  و 

»علی نامه«. معیار ما در اینجا، به اصطالِح 

ساخت  و  فرم  همانا،  روس،  صورتگرایان 

به  کسی  همچنین  شعرهاست.  صورت  و 

بن  علی  امام  ستایش  در  موالنا  شعرهای 

نقض  را  سخن  این  السالم  علیه  ابیطالب 

نکند که آنچه از حضرت موالنا داریم به هر 

حال از شاعری از اهل سنت و جماعت است. 

تمام حرف ما در این است که »شعر شیعی« 

استوار و با ساخت و صورت هنری تا عصر 

تعصبات  از  نداریم.  یا  داریم  کمتر  صفوی 

ایدئولوژیک باید پرهیز کرد.

ساخت و صورت در هنرها، جوهر فرهنگ و 

جوهر آن زبان است. شاعران شیعی هرگز در 
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مرکز فرهنگ عصر خود نبوده اند؛ در حاشیه 

بوده اند و غالبًا از طبقه کم سواد و کم فرهنگ. 

وقتی که در عصر صفوی به مرکز فرهنگ راه 

یافتند و عامل »جاذبه« به گونه ای نیرومند 

و  شکل گرفت و در میان شیعیان متکلم 

فیلسوف و دانشمند و نقاش و هنرمند، از هر 

هنری، به ظهور رسید و جذب شد، شاعران 

بزرگ شیعی نیز ظهور کردند مانند صائب و 

کلیم و طالب و دیگر شاعران. آن زمان بود که 

محتشم توانست آن شاهکار بی مانند شعر 

شیعی را بسراید.

یک  فرهنگ  حاشیه  در  نمی توان  پس 

عصر ایستاد و زیست و در خالقیت هنری، 

میدان دار اصلی بود. غرض از طرح این مسئله 

و این همه حرف ها همین بود که برای شاعر 

و هنرمند بزرگ بودن، در هر عصری، شرط 

اصلی این است که با تمام مسائل آن عصر 

تا بتوانیم روح عصر  آمیزش داشته باشیم 

را - هر چه هست - درک کنیم و به خالقیت 

هنری بپردازیم. شعر شیعی دوره ما، رقیبان 

را  جاذبه«  »میدانهای  که  دارد  بسیاری 

در اختیار خود دارند و به زبان صریح تری 

با  است،  فاقد میدان جاذبه  می توان گفت 

همه عشقی که جامعه ما به امامان و مشاهد 

متبرکه ایشان دارند. پوست کنده تر بگویم: 

جمهوری اسالمی، فاقد نگاه کالن فلسفی به 

هنر و زیبایی است. تا آنجا که شنیدن بهترین 

احمد  شعر  در  را،  رسول  حضرت  مدایح 

شوقی، از حنجره بزرگ ترین نابغه آواز عصر، 

ام کلثوم، حاضر نیست بشنود و آن را »حرام« 

می داند. این چنین جهان  بینیی، نمی تواند 

میدان جاذبه ای عظیم باشد و هرچه خوب و 

زیباست از سراسر جهان جذب کند.

هر کسی ممکن است، علتی و یا عللی برای 

باشد.  داشته  اسالمی  جوامع  فروماندگی 

من هم درین باره نظر خودم را دارم. به نظر 

من دو چیز عامل این فروماندگی است و آن 

دور شدن از دو نقطه از زندگی نامه و رسالت 

پیامبر است:

و  پیامبر  اقتصادی  از مالحظات  1( دوری 

مبارزه شدید او با فقر.

خلق  و  جمال شناسی  جهان  از  دوری   )٢

که  است  رسول  حضرت  سیره  در  زیبایی 

بخش اعظم آن در قرآن کریم و سخنان آن 

حضرت تجلی دارد.

دو مرکز اصلی »جاذبه« های اسالم، قرنهاست 

که در محاق است: زیبایی و درک زیبایی، 

با فقر در جامعه. پیروزی پیامبر و  مبارزه 

اسالم، فقط در همین دو »جاذبه« بوده است؛ 

دیگر شبکه ها زیر مجموعه این دو »جاذبه« 

اند. اصاًل این دو به مثابه »جسم« و »جان« اند 

که از هم تجزیه ناپذیرند. جسم، اقتصاد است 

و جان زیبایی.

برگرفته از:
مجله بخارا / شماره 144 / تابستان 1400
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رضا بابایی، که متأسفانه خیلی زود از میاِن ما 

رفت، کتابی دارد به ناِم بهتر بنویسیم]1[ که 

بسیار خواندنی و آموختنی است. اگرچه بیشتِر 

مطالِب آن در کتاب هاِی دیگر نیز آمده است، 

با  اما ِگردآوردِن همه ِی آن ها در یک کتاب 

بیانی روشن و قلمی شیوا کاری است بسیار 

ستودنی.

درست نویسی،  بر  کتاب  آن  اصلِی  وزِن 

ساده نویسی و زیبانویسی است که در جاِی خود 

بسیار مهم است، اما عامِل مهِم دیگری نیز وجود 

دارد و آن واضح و قابلِ فهم نوشتن است. این 

معنا را به طوِر خالصه »روشن نویسی« اصطالح 

می کنم.

روشن نویسی چیست؟
در دهه ِی 70 سده ِی بیستم سه تن از استاداِن 

با  هامبورگ  دانشگاِه  در  روان شناسی]٢[ 

بررسِی متن هاِی مختلف به طرح یا مدلی دست 

یافتند که به مدِل روشنی معروف شد.

بارها شده است که مطلبی را می خوانیم، اما 

آن را نمی فهمیم. البته مشروط به اینکه هم 

در وضِع جسمی و روحِی مساعِد خواندن و 

فهمیدن باشیم و هم مخاطِب آن نوشته. اگر 

این گونه موانع در کار نباشد و مطلب را نفهمیم، 

معمواًل ایراد را در خود می بینیم. ادعاِی آن 

روان شناسان این بود که ایراد بیشتر از نحوه ِی 

نگارِش متن است تا ما. به زبانی دیگر نویسنده 

متن را روشن، یعنی واضح و قابلِ فهم، ننوشته 

است تا ما بتوانیم آن را به خوبی بفهمیم. البته 

باید تأکید کنم که منظوِر آن ها از »متن« متِن 

داستانی نیست، بلکه متنِ  غیرِ داستانی است، 

ماننِد خبر، مقاله، گزارش، نقد، پژوهش نامه، 

سفرنامه، درس نامه، زندگی نامه، دانش نامه و 

ماننِد آن.

مهم ترین پرسشی که براِی ما پیش می آید، 

این است که منظوِر آن ها از روشنی )وضوح یا 

چه  به عبارتِ دیگر  چیست؟  بودن(  قابلِ فهم 

زمان می توان یک متن را روشن دانست؟ پاسِخ 

آن ها این بود که متنی روشن یا قابلِ فهم است 

که از چهار ویژگِی زیر بهره مند باشد:

1. سادگی

٢. نظم  و ترتیب

3. مختصر و مفید

4. چاشنِی ابتکاری

سادگی
منظور از سادگی در روشن نویسی این است که 

نویسنده در متن از کلمه هایی استفاده کند که 

رایج باشند و هر خواننده ای بتواند معناِی آن ها 

تا  باشند  بیشتر مشخص  بفهمد؛  به خوبی  را 

روشن نویسی چیست و چگونه روشن بنویسیم؟
رحماِن افشاری
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مجرد و انتزاعی؛ گویا و زنده باشند تا مبهم و 

متروک. اگر الزم است اصطالحی فنی در متن 

آورده شود، نویسنده باید آن را توضیح دهد. 

جمله ها نیز بهتر است کوتاه باشند. اگر جمله ای 

مرکب است و از پایه و پیرو تشکیل شده است، 

بهتر است جمله ِی پیرو قبل یا بعد از جمله ِی 

پایه بیاید و نه در میاِن جمله.

ساخِت  و  کلمه  انتخاِب  به  سادگی  بنابراین 

موضوع  خوِد  البته  می شود.  مربوط  جمله 

می تواند ساده یا پیچیده باشد، اما طرِز بیاِن آن 

باید ساده باشد.

نظم  و ترتیب
بخش  دو  از  روشن نویسی  در  ویژگی  این 

تشکیل می شود:

نظِم درونی:

با  ارتباط  نباید پشِت سِر هم بدوِن  جمله ها 

یکدیگر آورده شوند، بلکه باید میاِن آن ها نظمی 

منطقی وجود داشته باشد. اطالعاتی که در متن 

به خواننده داده می شود، باید از نظم و ترتیِب 

معقولی پیروی کند.

ترتیِب بیرونی:

بخش هاِی  باشد،  آشکار  باید  متن  ساختاِر 

مربوط به هم به طوِر واضح دسته بندی شوند 

و هرکدام عنوانی داشته باشد، موضوع اصلی و 

فرعی به روشنی از هم تفکیک شوند. براِی این 

کار می توان از تأکید )به کمِک حروِف سیاه یا 

ایتالیک( و خالصه نویسی استفاده کرد.

مختصر و مفید
منظور از آن، تناسِب میاِن هدف و طوِل متن 

است. متن می  تواند بیش ازحد کوتاه و فشرده 

و موجز باشد، به نحوی که نتوان حرِف اصلِی 

برعکس  کرد.  درک  به درستی  را  نویسنده 

به  باشد،  مالل آور  و  طوالنی  بسیار  می تواند 

جزئیاتی بپردازد که ذکرشان ضروری نیست، 

پر از توضیحاِت زائد و تکراِر مکررات و آکنده از 

کلماِت مترادف و عبارت هایی بی محتوا باشد. 

بنابراین در روشن نویسی متن باید حِد وسط را 

رعایت کند: کوتاه باشد، اما نه بیش ازحد کوتاه، 

به  تکراِر موضوع فقط زمانی مفید است که 

زبانی دیگر بیان شود.

چاشنِی ابتکاری
بارها غذاهایی خورده  ایم که از مواِد خوبی تهیه 

شده، اما براِی مثال نمکش کم است یا چاشنِی 

الزم را ندارد. نویسنده نیز باید متِن خود را با 

تا لذِت خواندِن متن  »چاشنی« همراه کند 

را در خواننده تقویت کند. در روشن نویسی 

این کار با ذکِر مثال هاِی زنده، مخاطب قرار 

استفاده  ضرب المثل،  آوردِن  خواننده،  دادِن 

به  توسل  طنز،  کمی  بالغی،  پرسش هاِی  از 

حکایت و ماننِد آن امکان پذیر است.

این سه استاد بعدها طرِح خود را در قالِب کتابِی 

آموزشی با ذکِر نمونه هایی فراوان از متن هاِی 

گوناگون و تمرین ارائه دادند که اکنون به چاِپ 

یازدهم رسیده است.]3[

تعییِن درجه ِی روشنِی متن
نویسندگان فقط به ذکِر ویژگی هاِی روشنِی 

تعییِن  براِی  راهی  بلکه  نکردند،  اکتفا  متن 

درجه ِی آن نیز ارائه دادند. آنان هر یک از این 

ویژگی های روشن نویسی را درجه بندی کردند 

که از ٢- پایین تر درجه شروع می شود و به ٢+ 
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باالترین درجه می رسد. میاِن آن ها درجه هاِی 

1-، صفر، و 1+ قرار دارد.

ندارند.  یکسانی  ارزِش  ویژگی  چهار  این 

»سادگی« و »نظم  و ترتیب« بیشترین اهمیت 

است.   +٢ آن ها  درجه ِی  بهتریِن  و  دارند  را 

پس ازآن »مختصر و مفید« است که بهترین 

است.   +1 یا  وسط(  )حِد  صفر  آن  درجه ِی 

کمترین ارزش را ویژگِی »چاشنِی ابتکاری« 

به »نظم  و  افراط در آن می تواند  دارد، زیرا 

ترتیب« و »کوتاه و مفید« بودِن متن لطمه 

بزند. بهترین درجه ِی آن صفر یا 1+ است.

به این ترتیب متنی حداکثِر روشنی را دارد که 

داراِی درجه هاِی زیر باشد:

درجه ِی مطلوب ویژگی 

]4[)++( +٢ سادگی 

)++( +٢ نظم و ترتیب 

0 یا 1+ )0 یا +( مختصر و مفید 

0 یا 1+ )0 یا +( چاشنِی ابتکاری 

زمانی یک متن روشن یا قابلِ فهم است که از 

حداکثِر »سادگی« و »نظم  و ترتیب« و از حِد 

وسِط »مختصر و مفید« و »چاشنِی ابتکاری« 

برخوردار باشد. بنابراین کافی نیست یک متن 

براِی مثال فقط به زباِن ساده نوشته شده باشد، 

زیرا می تواند فاقِد نظم و ترتیِب مطلوب باشد یا 

چنان طوالنی و خسته کننده و پر از اطالعاِت 

حاشیه ای و تکراِر مکررات  که خواننده موضوِع 

اصلی را گم کند.

مهم ترین  که  است  این  طرح  این  ُحسن 

مؤلفه هاِی روشنی را در ترکیب باهم در نظر 

می گیرد و نسبت به طرح هاِی دیگر، براِی مثال 

طرحی که فقط به طوِل جمله]5[ توجه دارد، 

برتری دارد.

کتاِب خوِد این استادان، که به زباِن آلمانی 

را  بابایی  رضا  بنویسِم  بهتر  کتاِب  و  است، 

روشن نویسی  از  موفق  نمونه ِی  دو  می توان 

دانست.

]1[ بهتر بنویسیم  : درس نامٔه درست نویسی، 

بابایی؛  رضا  زیبانویسی  /  و  ساده نویسی 

پنجم:  چاپ  ادیان   ،  1390؛  ویراست٢.-   قم  : 

.1399

 Prof. Dr. Inghard( النگر  پروفسور   ]٢[

 Prof.( پروفسور شولتس فون تون ،)Langer
 )Dr. Friedemann Schulz von Thun
 Prof. Dr. Reinhard( تاؤش  پروفسور  و 

.)Tausch
 Sich verständlich ausdrücken ]3[

 Inghard Langer; / ]قابلِ فهم بیان کنیم[

 Friedemann Schulz von Thun;
 Reinhard Tausch.- München [u.a.]:

.Seiten 222 ,2019 ,Reinhardt
]4[ نویسندگان در رساالِت علمِی خود از عدد و 

عالمِت مثبت و منفی و در کتاِب آموزشِی خود 

فقط از عالمِت مثبت و منفی استفاده کردند.

کلماِت  تعداِد  با  معمواًل  را  جمله  طوِل   ]5[

موجود در یک جمله می سنجند.

نوروزِی  شماره ِی  در  پیشتر  یادداشت  *این 

»جهاِن کتاب« )شماره ی 381 و 38٢ . بهمن و 

اسفنِد 1399( منتشر شده است.

سازونوا
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از یتیم خانه تا گالدیاتور

دودوک نواز
 ارمنی

سازونوا
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گردآوری: محمد جاللی

نوازنده  و  )آهنگساز  گاسپاریان  جیوان 
و سه سالگی  نود  در سن  اخیراً  دودوک( 

دارفانی را وداع گفت.
به همراه  اعجاب انگیز دودوک وی  صدای 
صحنه هایی از فیلم گالدیاتور هنوز در دنیای 

موسیقی یکه تازی می کند...
جیوان گاسپاریان از شش سالگی شروع به 
نواختن دودوک کرد و نخستین اجرای او، 
تکنوازی در گروه رقص و آواز سنتی ارکستر 
سمفونیک تاتول آلتونیان، در ٢1 سالگی 
بود. جیوان گاسپاریان دربارٔه زندگی و اولین 

آشنایی اش با دودوک می گوید:
»تنها شش سال داشتم. مادرم فوت کرده و 
پدرم هم به جنگ رفته بود و من در یتیم خانه 
دوران کودکی سختی را طی می کردم. در 
آن دوره جاهایی بود که مثل سینماهای 
که  آنجا  از  می دادند.  نشان  فیلم  امروزی 
فیلم ها صامت بودند سه نفر نوازنده زیر پرده 
می نشستند و با نواختن دودوک نمایش فیلم 
را همراهی می کردند. اولین بار که صدای 

در  آمد.  خوشم  خیلی  شنیدم  را  دودوک 
میان آن سه نوازنده، استادی هم بود به نام 
»مارکار مارکاریان«؛ خود را به او رساندم و از 
او خواهش کردم که یک دودوک هم به من 
بدهد؛ خیلی خشن جواب داد که می خواهی 
چکار؟ برو درست را بخوان؛ مگر پدر و مادر 

نداری؟
روزی پیش او رفتم و پول ناچیزی را که از 
فروش ظرف و ظروف کهنٔه خانه به دست 
آورده بودم به او دادم؛ پول ها و دست کوچک 
عرق کردٔه مرا پس زد، دودوک ساده ای را از 
جیبش درآورد و به من داد و گفت: برو بزن؛ 
تو شاید آدم شوی. از خوشحالی در پوستم 
نمی گنجیدم؛ در طول زمستان یک لحظه 
نواختن  و  نکردم  دور  لبانم  از  را  دودوک 
نخستین آهنگ را که »ِدِل یامان« نام داشت 

فرا گرفتم. 
بهار بعد، بار دیگر نزد استاد مارکاریان رفتم 
و از او خواهش کردم که به نواختن من گوش 
دهد. گوش کرد و اشک از چشمانش سرازیر 
شد. دودوک بهتری به من داد و گفت: برو 
بزن؛ تو نوازندٔه زبردستی خواهی شد. این 

از یتیم خانه تا گالدیاتور

دودوک نواز  ارمنی
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حرف استاد مشوق من شد و در هفده سالگی 
به نواختن دودوک مسلط شدم.«

جیوان گاسپاریان در 1947 میالدی، وقتی 
که نوزده سال داشت از دست ژوزف استالین 
رئیس جمهور وقت شوروی یک ساعت مچی 

جایزه گرفت.
بزرگ  همایش  در  میالدی،   1957 در 
هزار  پنج  با  مسکو،  در  یونسکو  موسیقی 
شرکت کننده دیگر به رقابت پرداخت و برنده 

جایزه نخست شد.
در سالهای 1959، 1963، 197٢ و 1980 
میالدی چهار نشان طالی مسابقات یونسکو 
و در سالهای بعد نیز شش نشان دیگر به 

گردن او آویخته شد.
جیوان گاسپاریان در 5٢ سالگی به دانشگاه 
به  شروع  فارغ التحصیلی  از  پس  و  رفت 

آموزش موسیقی کرد.
موسیقی  دانشگاه  مدرس  کسوت  در  او 
ارمنستان، بیش از هفتاد نوازنده دودوک را 

برای اجراهای حرفه ای تعلیم داد.

حضوردرایران
که  بود  خورشیدی   138٢ سال  شهریور 
جیوان گاسپاریان به ایران آمد تا در کنار 
حسین علیزاده به اجرای قطعات موسیقی 
اجرائی که همچنان در خاطرات  بپردازد. 
جمعی اهالی موسیقی و طرفداران موسیقی 

جدی ماندگار شده است.
کاخ نیاوران شبی پرستاره و گرم را تجربه 
کرد و نوای دودوک در کنار سازهای ایرانی 

و ارمنی در همراهی با لباس های سنتی عطر 
و رنگی به فضا بخشید که بعدها زمانی که 
ویدئوی این اثر هم در ایران منتشر شد، باز 

خاطره ساز بود. 
بعد از انتشار آلبوم صوتی و تصویری »به 
و  شناخته شدن  تماشای آب های سپید« 
ایرانی،  مخاطبان  برای  گاسپاریان  جیوان 
به خصوص بعد از حضور او در اجرای قطعات 
موسیقی فیلم گالدیاتور بار دیگر در سال 

1383 از او دعوت شد تا به ایران بیاید. 
به رغم وعده قبلی او چند روز مانده به آغاز 
جشنواره، به آنفلوانزای شدید مبتال شد و با 
انتشار فیلمی اعالم کرد که توانایی جسمی 
الزم را برای برگزاری اجرای صحنه ای در 

ایران ندارد.
در  بود  قرار   1395 سال  در  و  ادامه  در 
دومین  و  سی   برگزاری  از  روز  اولین 
اما  یابد  حضور  فجر  موسیقی  جشنواره 
آیت الله  ناگهانی  درگذشت  دلیل  به 
هاشمی رفسنجانی و به  تعویق  افتادن تمامی 
برنامه های دو روز اول جشنواره موسیقی، 

اجرای او هم به دو روز بعد موکول شد. 
بنا بود گاسپاریان در کنار »دولتمند خالف« 
که او هم به دلیل سکته ناگهانی از حضور در 
جشنواره و دیدار با هواداران وفادارش در 
جشنواره بازماند اجرا داشته باشد. این دو  
این  بین المللی  سرشناس  هنرمندان  تنها 

دوره از جشنواره موسیقی فجر بودند.
تصمیم  او  خالف  دولتمند  سکته  از  پس 
آخرین  در  اما  کند  ترک  را  ایران  گرفت 
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دقایق، مسئوالن جشنواره توانستند او را به 
ماندن چند روز بیشتر در تهران قانع کنند 
و کمتر از نصف روز بعد از اجرا هم تهران را 

ترک کرد.
گاسپاریان در اجرای چند شبه اش  برای 

مخاطبان ایرانی اش سنگ تمام گذاشت.
در برنامه سه قطعه باکالم اجرا کرد که یکی 
از آنها قطعه آشنا و پرطرفدار »ماما« بود. 
اجرائی که بدون آنتراکت و نزدیک به دو 
ساعت به طول انجامید و در پایان اجرا هم 
گاسپاریان به زبان ارمنی از حضار تشکر کرد.

ناگفتهها
او با روزنامه شرق در ایران گفتگویی داشت 

که نکات مهمی از آن را در زیر می خوانید:
دلم  و  است  این  آرزوی من  بزرگ ترین   -
می خواهد  صلح میان ترکیه و ارمنستان 
صلح  این  برای  و  ببینم  لحاظ  هر  از  را 

لحظه شماری می کنم.
فکر  در  بدانم  که  آنم  دوستدار  بسیار   -
مخاطب امروزم چه می گذرد و خودم را به آن 

نزدیک کنم.
- دلم می خواهد به تکنولوژی امروز نزدیک 
شوم؛ از گوشی های موبایل گرفته تا اصوات و 

سازهای جدید.
- شباهت زیادی بین برخی از آهنگ های 
برای  دارد.  وجود  ایرانی  و  ارمنی  ترکی، 
مثال، »ساری گلین« یکی از آن قطعاتی 
می شود  بحث  آن  روی  همیشه  که  است 
خط  سیاست  روی  که  چیزهاست  این  و 

بطالن می کشد. اینکه موسیقی در بیشتر 
مواقع هویتی مشترک دارد و متعلق به همه 

کشورهاست.
- پدربزرگ من شش فرزند داشت که در سال 
1915 به کشور همسایه ما ترکیه رفت و در 
آنجا با پنهان کردن کودکانش در انبار علوفه 

آنها را نجات داد.

درسوگگاسپاریان
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده موسیقی 
ایرانی که در سفر جیوان گاسپاریان به ایران با 

او کار مشترکی را ارائه داد در سوگش نوشت:
»جیوان گاسپاریان؛

یک عمر چنان عاشقانه در سازش دمید،
عاشقان  دل  در  آن  جادوی  ابد  تا  که 

ماندنی ست.
او با ساز کوچکش چه لطیف

پیام عشق و دوستی و صلح را به جهان هدیه 
داد.

ساز دل او برتر از هر سالح و قدرتی
در جهان طنین انداز شد و چه خوش گفت:

در  این  خاک، در  این  خاک
در این مزرعه پاک

به  جز مهر
به  جز  عشق

دگر  بذر نکاریم...
موسیقِی گاسپاریان ، یک موسیقی با اصالت 
و ریشه دار شرقی بود؛ موسیقی و اصواتی که 
برای ما ایرانیان، آشنا، خاطره انگیز و جادوانه 

است.





ی بر فراز دماوند 
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