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ماهنامه اجتماعی - اقتصادی

استان  فارس

شماره 29/ دوره دوم / سال هفتم

اسفندماه  1401خورشیدی

رجب - شعبان  1444

February - March 2023

مدیر مسئول: امین رجبی
سردبیر: غالم رضا شعبان پور
با همکاری شورای نویسندگان

اجرا: مؤسسه مطبوعاتی
 فارس پژواک نی ریزان 

نشانی:
فارس/ نی ریز/ خیابان طالقانی/ مؤسسه 

فرهنگی هنری کوثر نور تارم/ طبقه سوم

راه های ارتباطی:

53837028 - 071                  تحریریه
53830901 - 071                  دورنگار
09178001808                         همراه

09178001808   تلگرام و واتساپ

hourgan.ir/fa/neytak :سایت
neytaak@gmail.com :رایانامه

طراح: محمد جاللی

لیتوگرافی و چاپ:
خانه چاپ نی ریز/نبش خیابان بهداشت

- مطالب درج شده در ماهنامه الزامًا نظر 
شورای نویسندگان نمی باشد.

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.

- مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.

اگرچه هیچ گل ُمرده، دوباره زنده نشد، اما
بهار در ُگِل شیپوری، مدام گرم دمیدن بود

حسین منزوی

در این شماره می خوانید: 
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رم
/  سرمقالهس

)4( یک زن عالِم باسواد به چه درد می خورد؟یک زن عالِم باسواد به چه درد می خورد؟  
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ند
رو

/ معلمیتیمنوازیپ

نگاهی به زندگی  زنده یاد 
محمدمهدی ابراهیم پور                                               )18(
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/ نوشتاری از  محمدعلی اسالمی ندوشن درباره نوروزتا

چهانتظارخوشیبود!                                                                  )48(
/ وافور وافور 44 هزار ساله معادالت را  هزار ساله معادالت را 

به هم ریختبه هم ریخت                                                                                                )51(
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/ جشن تولد متفاوت ستاره فوتسال بانوان ایران !             )8(

/ کار مفید تنها 4 روز!                            )11(

/  پسری که سواد خوادن و نوشتن نداشت

استاد دانشگاه شد!                                )12(

/  کشف ماده لیتیوم در ایران به چه معناست؟                            )13(

ت
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ه و
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جا
/ در چند و چوِن جزیره ابوموسی                                                               در چند و چوِن جزیره ابوموسی                                                               )36(

/ اثر دانینگ-کروگر اثر دانینگ-کروگر 
یا توهم دانایی چیست؟یا توهم دانایی چیست؟                                                                                                                                                                          )41(

/ معرفی کتاب
اتحادیه ی ابلهاناتحادیه ی ابلهان                                                                                                                                                                                                                                    )43(
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/ به بهانه 25 اسفند، زادروز پروین اعتصامی
)57( طنز اعتراضی پروین      طنز اعتراضی پروین      

/ داستان کوتاهی از امین فقیری

)61( همسایگان       همسایگان       
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مدارس  در  دانش آموزان  مسمومیتهای 

بویژه دخترانه ها در روزهای اخیر به دغدغه 

اصلی مردم بدل شده است.

این واقعه از نهم آذر 1401 در دبیرستانی 

دخترانه در قم آغاز و خیلی زود به  ۶0 

مدرسه این شهر که عمدتًا متوسطه اول و 

دوم دخترانه بودند کشیده شد.

هر تفکر و نیت و قصدی که در پشت این 

بشری، ضد  اقدام ضد  یک  باشد،  جنایت 

انسانی، ضد دینی و ضدوجدانی است و بویژه 

از آن جهت که مدارس را هدف قرار داده اند. 

در بدترین جنگ ها نیز وقتی به مدرسه ای 

محکوم  را  آن  همگان  می شود،  حمله 

می کنند و از آن تبّری می جویند.

دختراِن سرزمین ایران تا اینجا که به حِق 

و  سنگالخ  پر  راهی  رسیده اند،  تحصیل 

َوهم آلود را طی کرده اند. در این راه، بسیار 

خورده  خون دل  و  سوزانده  دل  بزرگانی 

و اشک ریخته و در برابر فکرهای بسته و 

دخترکاِن  تا  ایستادند  متحجر  مغزهای 

آگاهی  به  ایران  سرزمیِن  روشن ضمیِر 

نیک می دانستند که  راه  دراین  و  برسند. 

آگاهِی زناِن یک جامعه نقشی بسیار مهم در 

توسعه پایدار و پیشرفت برگشت ناپذیر آن 

جامعه دارد. 

معاصر«  ایران  تاریخ  در  »زن  کتاب  در 

آمده  جانانه  مبارزه ی  این  از  تاریخچه ای 

است از جمله:

- در سال 1282 خورشیدی، طوبی رشدیه 

مدرسه دخترانه پرورش را تأسیس کرد که 

در چهارمین روز تشکیل به دلیل مخالفت به 

تعطیلی کشیده شد.

- در سال 1285 خورشیدی بی بی خانم 

وزیراف، مدرسه دخترانه ملی دوشیزگان را 

در تهران تأسیس کرد که آن نیز با مخالفت 

برخی  که  طوری  به  شد،  مواجه  شدید 

درصدد آن برآمدند که ساختمان مدرسه 

را ویران کنند. با توجه به این اوضاع اداره 

را  مدرسه  کرد  توصیه  وی  به  نیز  معارف 

تعطیل کند.

سرمقاله
یکزنعاِلمباسوادبهچهدرد

میخورد؟
امین رجبی/ مدیرمسئول
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سرمقاله

- در سال 1287 خورشیدی طوبی آزموده به 

کمک میرزا حسن رشدیه مدرسه ناموس را 

در تهران تأسیس کرد.

مخالفان این مدارس با سرودن اشعار هجو، 

دختران مدرسه را به بی عفتی متهم کردند.

در آن زمان  اسامی این مدارس به  گونه ای 

انتخاب می شد تا بر اعتماد عمومی تأثیر 

مدارس  از  می توان  نمونه  این  از  بگذارد. 

ناموس، مخدرات اسالمیه، عفتیه، تقدیس، 

عفاف، مسطورات، پردیگان و حجاب نام برد.

 با همه این مخالفت ها روزنامه هایی بودند که 

در جهت تغییر نگاه به آموزش زنان مطالبی 

منتشر می کردند:

»در توکیو دانشگاهی برای زنان افتتاح شده 

و تقریبًا هفتصد زن در آن ثبت نام کرده اند. 

در حالیکه در ایران هنوز مردان می پرسند: 

یک زن عالم باسواد به چه درد می خورد؟ 

گمان می کردند از زن باسواد باید حذر نمود 

و زن باسواد ممکن است نامه عاشقانه به 

مردان دیگر بنویسد. زن ها را نباید سرزنش 

)روزنامه  زیرا مقصر مردها هستند.«  کرد 

ایران نو، شماره 44، اکتبر 1909(

و  مطالعات  مؤسسه  تارنمای  نوشته  به 

از مشروطیت  تا بعد  پژوهشهای سیاسی، 

مدرسه ای جدی برای دختران ایجاد نشد. به 

عوام چنین تلقین می شد که درس خواندن 

برای دختران الزم و جایز و پسندیده نیست 

و شاید شرط عفت را در زندگی کنج خانه 

نشستن و نداشتن سواد می دانستند. ثانیًا 

عامه مردم نظر خوبی به تحصیل در مدارس 

جدید نداشتند و هر زمان که می توانستند 

محصلین و معلمین را مورد آزار یا سخریه و 

توهین قرار می دادند. این امر درباره پسران 

و مردان بود اما دختران وضع دشوارتری 

در  دختران  تحصیل  بنابراین  داشتند. 

خانواده هایی که به با سواد شدن دختران 

»معلم  وسیله  به  بودند،  عالقه مند  خود 

سرخانه« انجام می شد.

تأسیس مدارس دخترانه در ایران توسط هر 

گروهی که انجام می گرفت با مخالفتهای 

زیادی روبرو می شد. بعضی آن را خالف شرع 

می دانستند هرچند بیشترین تأکید اسالم 

بر فراگیری علم و دانش توسط زن و مرد 

مسلمان می باشد. بعضی هم می گفتند وای 

به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه 

تأسیس شود.

با تمام دشواری ها، پس از باال رفتن سطح 

آگاهی های جامعه و احساس ضرورت ایجاد 

مدارس دخترانه، بانوان آزاداندیش و دلسوز 

ایرانی دست به کار شدند و به تأسیس اولین 

این  کردند.  اقدام  ایران  دخترانه  مدارس 

اقدامات در حالی بود که اوضاع ایران بسیار 

منقلب بود و به هرگونه نوگرایی در جامعه 

می شد.  نگریسته  تردید  و  شک  دیده  با 

بازار تکفیر و افترا بسیار گرم بود و برخی از 

هیچ اقدامی حتی خطر جانی و هتک آبرو 
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و حیثیت این بانوان آزاداندیش فروگذاری 

نمی کردند.

تا دهه 1320 مهشیدی مدارسی که از سوی 

بانوان ایرانی تأسیس می شد جنبه رسمی 

و دولتی نداشت و گرچه گاهی نمایندگان 

حمایت  آنان  از  دولت  اعضای  یا  مجلس 

عللی،  به  هرگاه  اما  می کردند،  تلویحی 

مخالفان قد علم کرده بر خالف آنان گام بر 

می داشتند، و هیچ قانون و مرجع رسمی 

نبود که با آنان مقابله کند. به همین دلیل 

بانوان ایرانی دست به دامان مجلس شدند و 

تقاضایی به مجلس ارسال داشتند:

... بر خداوندان حل و عقد و مدیران رتق و 

هنگام  این  در  که  است  واجب  امور  فتق 

ملت  مراد  باغ  در  ابدی  سعادت  درخت 

این  پیشرفت  و  ترقی  اساس  و  بنشانند 

مملکت را بر پایه استوار نهند و به تربیت 

نسوان بپردازند ... در هزار سال پیش، دولت 

اسالم نخستین دولت متمدن روی زمین 

بود و مسلمین اولین ملت عالم و معلمین 

عالم از اهل ایران بودند. در اسالمبول که 

نسبت به سایر نقاط اروپا نشر علم اساس و 

تقدم داشت، به واسطه حکما و دانشمندان 

بخارایی علم و حکمت سرایت کرده و هنوز 

نام حکمای آن عهد را اروپاییان با احترام 

می برند. پس چه شد که آنها به علت علمی 

که از ما گرفته اند، پیش افتادند، سهل است 

که آن را تکمیل کرده اند و از آموزگاران خود 

درگذشتند و آنها را محتاج به خود کردند؟ 

آیا می توان گفت اهل ایران با هوش طبیعی و 

استعداد خداداد احتیاج نوع را به ترویج علم 

و صنعت احساس نکردند؟ نه بلکه به واسطه 

این بود که آنها زنهایشان را تربیت کردند... 

ملت ایران زودتر از ملت ژاپون با اروپا مراوده 

پیدا کرد، چرا مثل آنها ترقیات عصر جدید 

را فرا نگرفت؟.... همه به واسطه این نکته 

است که زنهای اروپایی به واسطه علم معنای 

هیأت اجتماعیه را می فهمند ولی ... زنهای 

مسلمان جز کینه ورزی با یکدیگر ، تربیت 

کودکان به مقتضای سلیقه خود، چیز دیگر 

نمی دانند... وقتی که آموزگاران و مربیان 

اولیه اطفال را تربیت نکنند، جوانان، مردان 

و پیران با تدبیر نخواهیم داشت. )روزنامه 

مجلس، ش ۶ - 1۶ شوال 1324(

با این همه سابقه مبارزه و این همه رنج ها که 

برده شده و درختها که کاشته شده، امروز 

ما را چه شده که دخترکانمان در تحصیل، 

راحت نیستند و عواملی دست به بدترین 

جنایتها در حق آنها می زنند؟

اکنون که رهبری محترم هم حجت را تمام 

کرده و از »جنایت بزرگ« نام بردند، دیگر 

چه جای اغماض و حتی پرده پوشی است؟

باید شفاف و بی فوت وقت، دستهای پشت 

پرده را به زنجیر کشند و هویدا کنند و فاش 

سازند و مردم را محرم دانند و دلجویی کنند 

و بر زخم ها مرهم نهند و خشم ها فرو نشانند 

که این پیش شرط توسعه است.

چنین باد

له
مقا

سر
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 جشن تولد متفاوت  ستاره فوتسال بانوان ایران و سهل انگاری بزرگ رسانه ها !
 کار مفید تنها 4 روز!    چهار روز در هفته برای شرکتها و کارمندان مفید است

 

 پسری که سواد خوادن و نوشتن نداشت   استاد دانشگاه شد!

 رسانه هندی:  کشف ماده لیتیوم در ایران  به چه معناست؟

خبرخوان
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بانوان  فوتسال  ستاره  کریمی،  فرشته 

ایران که در عضویت باشگاه پیکان است، 

 )1401 اسفند   9 )سه شنبه  گذشته  روز 

به  دست  خود  باشگاهی  تیم  تمرین  در 

کار جالبی زده است. او تعدادی از کودکان 

بی سرپرست و بدسرپرست خانه شمیرانات 

را به محل تمرین فوتسال زنان پیکان برد و با 

آنها هم فوتبال بازی کرده اند هم جشن تولد 

گرفته اند.

کریمی که چند روز قبل تولد 34 سالگی 

جشنتولدمتفاوت
ستاره فوتسال بانوان ایران و سهل انگاری بزرگ رسانه ها ! 

این کودکان در شرایط حاضر تحت تاثیر اتفاقی خوشایند و روزی 
زیبایند ولی چون در خبر اعالم شده که آنها بی سرپرست و یا بد 
سرپرست اند قطعا انتشار چهره و تصویر آنها بدون پوشش با هیچ 

معیار اخالقی و حرفه ای توجیه پذیر نیست.

عصر ایران؛ نهال موسوی

ان
خو

بر
خ
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خود را پشت سر گذاشت، امروز در حضور 

بدسرپرست  و  بی سرپرست  کودکان 

جشنی کوچک را گرفت و کیک تولد خود 

را هم فوت کرد. در این ضیافت جالب یک 

بازی دوستانه هم میان کودکان و بازیکنان 

پیکان برگزار شد که فرشته کریمی در تیم 

نیلوفر  و  کرد  بازی  بی سرپرست  کودکان 

اردالن، سرمربی پیکان، به عنوان داور بازی 

را قضاوت کرد.

این تمرین جالب یک میهمان ویژه دیگر هم 

داشت. رشید مظاهری، دروازه بان باتجربه 

خودروسازان، هم به تمرین بانوان رفت و با 

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دیدار 

کرد و عکسی به یادگار با آنها گرفت.

واقعا دیدن و شنیدن چنین خبری برای 

هر انسانی مسرت بخش است و بسیار جای 

به چنین  خوشحالی دارد که ورزشکاران 

علی  می زنند،  دست  ارزشی  با  اقدامات 

باوجود  که  خانم  ورزشکاران  الخصوص 

گریبانگیر بودن با تمام مسائل ریز و درشت 

از  زمین ورزش، همچنان  آنها در  حضور 

انجام کارهای خیر خواهانه و انسانی شانه 

خالی نکرده و دست به چنین حرکتی زده 

اند.

رسانه ها،  در  شده  منتشر  عکس های  در 

چهره کودکان مشخص است .

طبیعتًا این اقدام برای آن کودکان یک روز 

تمام  برای  بخصوص و یک خاطره خاص 

زندگیشان خواهد بود. می گویند بسیاری 

از اتفاقات و سمت و سوی زندگی آدم ها را 

انسان خاص در  یا یک  یک لحظه خاص 

یک روز خاص رقم می زند و باعث می شود 

که شخصی تصمیم بگیرد در کدام راه قدم 

و  کریمی  فرشته  که  کاری  قطعا  بگذارد. 

همراهانش انجام داده اند از این دست اعمال 

است.

ضمن تقدیر و قدردانی از فرشته کریمی، 

نیلوفر اردالن، رشید مظاهری، باشگاه پیکان 

و تمام افراد سهیم در این حرکت زیبا یک 

نکته را باید به اهالی رسانه و افراد مرتبط به 

نشر و حتی بازنشر این خبر گوشزد کرد.

البته این نکته آنقدر بدیهی و جزِء اصول 

آن  از  غفلت  که  است  رسانه ای  کار  اولیه 

باعث تعجب و حیرت شده است. عکس آن 

کودکانی که در این مراسم حضور داشتند 

بدون هیچ پوششی برای چهره شان منتشر 

شده است!

آن کودکان در شرایط حاضر تحت تاثیر یک 

اتفاق خوشایند و یک روز زیبا هستند ولی به 

دلیل این که به صراحت در خبر اعالم شده 

که آنها بی سرپرست و یا بد سرپرست اند 

قطعا انتشار چهره و تصویر آنها با هیچ معیار 

اخالقی و حرفه ای توجیه پذیر نیست.

شاید در آینده با ارجاع به این عکس  و خبرها 

امکان آزار دادن روحی و روانی این کودکان 

پیش بیاید، به همین دلیل رسانه ها و افراد 

خبرخوان
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مرتبط با اخبار موظف هستند که در پخش 

دقت  و  نهایت سختگیری  اخباری  چنین 

را انجام دهند، که متأسفانه در مورد اخیر 

چنین نبوده است. 

 آن کودکان بی دفاع و معصوم در موقعیت 

تصمیم گیری نیستند که بتوانند تشخیص 

بدهند که در چنین عکس هایی باشند یا 

خیر، این وظیفه بزرگترهاست که آنها را از 

آسیب های احتمالی چنین اقداماتی دور نگه 

دارند.

احتمال  این  درصد  هزارم  یک  اگر  حتی 

وجود داشته باشد که به دلیل خبر یا عکسی 

موجبات آزار و ناراحتی یک کودک معصوم  

پیش بیاید باید جلوی آن را گرفت.

عرض کردم این قضیه در سراسر جهان و 

دنیای رسانه چنان امر بدیهی، مشخص و 

محرزی است که واقعًا سهل انگاری رخ داده 

در نشر و در بازنشر خبر را متوجه نمی شوم 

را  آن  دوباره  خواستم  دلیل  همین  به  و 

یادآوری کنم.

ان
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چهار روز در هفته برای شرکتها و کارمندان مفید 
است

در بزرگترین پژوهشی که تاکنون در مورد چهار 
روز کار در هفته انجام شده، مشخص شده است 
که ساعات کمتر کاری برای همه خوب است. 
و  است  کشیده  طول  ماه  آزمایش شش  این 
شرکت هایی که در آن شرکت داشتند، همه با این 

روند موافقت کرده اند.
نتایج این آزمایش که در بریتانیا با مشارکت 
نهادهایی از سراسر بریتانیا انجام شده است، نشان 
داده که از ۶1 شرکت کننده در این آزمایش، 5۶ 
شرکت قصد دارند با چهار روز کار در هفته کار را 
ادامه دهند، و 18 شرکت گفته اند تغییر سیاست 

دائمی را در این باره اعمال کرده اند.
در گزارش این بررسی آمده است که چهار روز 
کار در هفته »مزایای گسترده ای« دارد و به ویژه 

سبب آرامش روحی کارکنان می شود.
در این آزمایش مشخص شده که عالوه بر این 
از کارمندان  همه خبرهای خوب، 39 درصد 

این شرکت ها استرس کمتری داشتند، سطح 
قابل  میزان  به  شغلی  فرسودگی  و  اضطراب 
توجهی در آنان کاهش یافته و تعداد روزهایی که 
افراد بیمار می شوند نیز تقریبًا به دو سوم کاهش 

یافته است.
براساس یافته های کلی این گزارش مرخصی 
بیماری کارمندان کمتر شده است و آنها بیشتر 
تمایل داشتند که با کارفرمای خود بمانند؛ به 
این ترتیب هزینه های استخدام نیروهای جدید 
کاهش می یابد و هزینه های تربیت و آموزش 

توجیه پذیر می شود.
نیازی نیست که نابغه باشیم تا بفهمیم کار کمتر 
برای مان بهتر است، ولی خوب است که نتیجه 
این پژوهش را به عنوان یک سند همراه داشته 

باشیم.
این شرکت ها در بریتانیا اکنون در کاهش ساعت 
کار نیروهای خود به 32 ساعت در هفته جدی 
هستند. گام بعدی این است که این موضوع 

جهانی شود.

کار مفید تنها 4 روز!
چهار روز در هفته برای شرکتها و کارمندان مفید است

خبرخوان
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مردی که تا 18 سالگی سواد خواندن و 

کمبریج  دانشگاه  استاد  نداشت  نوشتن 

شد

به  قادر  سالگی   11 تا  آردی  جیسون 

صحبت کردن نبود و تا 18 سالگی سواد 

خواندن و نوشتن نداشت. پزشکان وقتی 

او کودک بود، نشانه های اوتیسم و کندی 

در یادگیری را در او تشخیص داده بودند.

است  قرار  سالگی،   37 در  حاال 

استاد  جوان ترین  جیسون 

دانشگاه  سیاه پوست 

کمبریج شود.

او در منطقه کلپهام 

غربی  جنوب  در 

لندن به دنیا آمد و 

بزرگ شد. با وجود 

تکلم  به  قادر  اینکه 

نبود، از سنین کودکی با 

شور و حرارت دنیای پیرامونش را 

زیر سؤال می برد.

او به یاد می آورد در کودکی به این فکر 

بی خانمان  بعضی ها  »چرا  که  می کرده 

هستند؟« یا اینکه »چرا جنگ می شود؟«

»یادم هست که با خودم فکر می کردم اگر 

اسنوکر  بازیکن حرفه ای  یا  فوتبالیست 

نشوم، می خواهم دنیا را نجات دهم«.

آردی یک جامعه شناس  پروفسور  حاال 

است. او که قرار است ماه آینده کارش 

را در دانشگاه کمبریج آغاز کند، به ویژه 

مایل است شرایط را برای حضور بیشتر 

اقلیت های نژادی در آموزش عالی فراهم 

کند.

تحصیل  می خواهیم  »اگر 

کنیم،  فراگیرتر  را 

درک  همدردی، 

عشق  و  متقابل 

ابزارهای  بهترین 

ما هستند«.

حاضر  حال  در 

استاد  پنج  تنها 

دانشگاه  در  سیاه پوست 

کمبریج مشغول به کارند. بر پایه 

یافته های موسسه آمار تحصیالت عالی 

در سال 2021 تنها 155 نفر از بیش از 

23 هزار استاد در دانشگاه های بریتانیا 

سیاه پوست بودند.

پسری که سواد خوادن و نوشتن نداشت

استاد دانشگاه شد!

ان
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هفته گذشته خبری در ایران منتشر شد که 

در هیاهوی رسانه ای داخل و خارج کشور 

گم شده و توجه چندانی به آن نشد.

به گزارش عصرایران، اعالم کشف یک معدن 

بزرگ لیتیوم در استان همدان ایران می 

تواند پیامدهای مهم اقتصادی و راهبردی 

برای کشور داشته باشد.

لیتیوم یک ماده معدنی بسیار راهبردی در 

جهان است که اهمیت آن روز به روز و سال 

به سال در حال افزایش است و پیش بینی 

می شود مصرف آن تا 2 دهه آتی به بیش از 

5 برابر میزان کنونی برسد و از سوی دیگر 

کمی منابع این ماده معدنی مهم، اهمیت 

معادن کشف شده آن در سطح دنیا را دو 

چندان می کند.

در این رابطه وبگاه نشریه هندی« ایندین 

اکسپرس« نوشت:

معدنی  که  شدند  مدعی  ایرانی  مقامات 

در  لیتیوم  سنگ  تن  میلیون   8.5 حاوی 

استان همدان این کشور کشف کرده اند. 

تولید  برای  حیاتی  خام  ماده  یک  لیتیوم 

های  دستگاه  انواع  در  که  است  باتری 

تا  از تلفن های همراه گرفته  الکترونیکی 

خودروهای برقی استفاده می شود.

و  معدن  صنعت،  وزارت  ارشد  مقام  یک 

گفت  گذشته  دوشنبه  روز  ایران  تجارت 

که یک معدن واقع در غرب استان همدان 

حاوی حدود 8.5 میلیون تن سنگ لیتیوم 

است.

به گفته مقامات ایرانی، این کشف در غرب 
استان همدان انجام شده و انتظار می رود به 

زودی ذخایر سنگ لیتیوم بیشتری کشف 

شود.

اگر این خبر درست باشد، این کشف یک 

دستاورد بزرگ برای ایران خواهد بود که 

اقتصاد آن دهه ها تحت تحریم های آمریکا 

به نقش مهم  با توجه  آسیب دیده است. 

لیتیوم در ساخت باتری ها، انتظار می رود 

طی دهه های آتی و همزمان با اقبال جهانی 

به مصرف انرژی های پاک و جدید به جای 

معدنی  مواد  نقش  فسیلی،  های  انرژی 

همچون لیتیوم حتی بسیار مهم تر از امروز 

رسانه هندی: 

کشف ماده لیتیوم در ایران 
به چه معناست؟

خبرخوان
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شود. این اولین کشف ماده معدنی لیتیوم در 

ایران است.

شناسی  زمین  سازمان  گزارش  اساس  بر 

شناسایی  لیتیوم  منابع  بزرگترین  آمریکا، 

شده جهان )بدون احتساب ایران( به شرح 

زیر است: بولیوی، 21 میلیون تن؛ آرژانتین، 

تن؛  میلیون   11 شیلی،  تن؛  میلیون   20

استرالیا 7.9 میلیون تن، چین ۶.8 میلیون 

تن. اخیراً هم احتمال وجود منابع لیتیوم 5.9 

میلیون تنی در منطقه جامو و کشمیر هند 

داده شده است.

اهمیت لیتیوم در دنیای امروز
لیتیوم در زندگی مدرن امروز همه جا وجود 

دارد و در انواع دستگاه های الکترونیکی، از 

تلفن های همراه گرفته تا خودروهای برقی 

یافت می شود. اساسًا هر چیزی که به باتری 

معدنی  ماده  حاوی  دارد،  نیاز  شارژ  قابل 

لیتیوم است.

این در درجه اول به دلیل وزن کم لیتیوم 

در مقایسه با سایر فلزات )مانند نیکل، مورد 

استفاده در باتری های سنتی( و همچنین 

بانک جهانی تخمین زده که تولید مواد معدنی مانند گرافیت، لیتیوم و کبالت می تواند تا سال 2۰5۰ 
نزدیک به 5۰۰ درصد افزایش یابد تا تقاضای رو به رشد برای فناوری های انرژی پاک را برآورده کند.
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پتانسیل الکتروشیمیایی برتر آن است.

لیتیوم به ویژه در زمینه افزایش نگرانی ها از 

تغییرات آب و هوایی اقلیم زمین،  به عنوان 

به جای مواد فسیلی  ارزشمند  جایگزینی 

آالینده معرفی شده است. در حال حاضر، 

بسته های  در  الکتریکی  خودروهای  تمام 

و  می کنند  استفاده  لیتیوم  از  خود  باتری 

تصاعدی  به طور  آینده  در دهه های  تقاضا 

افزایش خواهد یافت.

گزارش بانک جهانی در سال 2020 در مورد 

انرژی های پاک تخمین می زند که تولید 

مواد معدنی مانند گرافیت، لیتیوم و کبالت 

به 500  نزدیک  تا سال 2050  تواند  می 

درصد افزایش یابد تا تقاضای رو به رشد برای 

فناوری های انرژی پاک را برآورده کند.

این کشِف گزارش شده چه معنایی برای 

ایران دارد؟

از زمان انقالب 1979 ایران، روابط ایران با 

غرب تیره و تار بوده است.

سال  همان  از  ایران  علیه  تحریم ها  اولین 

1979 توسط آمریکا اعمال شد و در حالی 

که تحریم ها در پی مصالحه بر سر اشغال 

سال  در  تهران،  در  آمریکا  خانه  سفارت 

1981 برداشته شد دوباره در سال 1987 

بین  تروریسم  از  ایران  ادعای »حمایت  با 

المللی« اعمال شدند. از آن زمان تاکنون، 

خبرخوان
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ایران با تحریم های مختلفی از سوی آمریکا، 

اتحادیه اروپا و سازمان ملل مواجه شده است 

که شدت آنها بسته به فضای سیاسی بین 

المللی در نوسان است.

این تحریم ها که از دهه نخست قرن بیست و 

یکم برای تاثیرگذاری بر برنامه بحث برانگیز 

در  اند،  شده  تشدید  اورانیوم  غنی سازی 

آن  مردم  و  ایران  اقتصاد  بر  سال ها  طول 

تاثیر گذاشته است و توانایی ایران را برای 

مشارکت در اقتصاد جهانی با مشکل مواجه 

کرده  و کشور را با کمبودهای دائمی در همه 

بخش ها، از مواد غذایی و کاالهای مصرفی 

گرفته تا فناوری، مواجه کرده اند.

زمینه، کشف گزارش شده سنگ  این  در 

برای  بزرگ  دستاورد  یک  لیتیوم  معدن 

اقتصاد ملی ایران خواهد بود. محمدهادی 

احمدی، یکی از مسئوالن  وزارت صنعت 

ایران روز جمعه در مصاحبه ای از پتانسیل 

صادرات فوق العاده این فلز گرانبها و استفاده 

احتمالی آن توسط بسیاری از صنایع داخلی 

ایران استقبال کرد.

چالش های پیش رو
با این حال، این کشف به طور فوری روی 

نخواهد  تاثیر  ایران  تحریم  تحت  اقتصاد 

سازی  آماده  احمدی،  گفته  به  گذاشت. 

با  همدان  در  شده  کشف  لیتیوم  معادن 

وسعت پنج تا شش کیلومتر مربع برای بهره 

برداری، حدود 4 سال زمان نیاز دارد.

نکته مهم این است که در بیانیه های رسمی 

ایران هنوز به مرحله اکتشاف اشاره نشده 

یا اطالعات فنی در مورد ذخایر ارائه نشده 

است. در حالی که ایران ممکن است به خوبی 

ذخایر سنگ لیتیوم را کشف کرده باشد، 

قابل  زمانی  تنها  یافته  این  واقعی  اهمیت 

ارزیابی است که اطالعات بیشتری در مورد 

ذخایر مذکور منتشر شود.

بر اساس چارچوب سازمان ملل متحد برای 

طبقه بندی ذخایر و منابع سوخت جامد و 

منابع   ،)1997  UNFC( معدنی  کاالهای 

با استفاده از سه معیار اساسی که بر قابلیت 

بندی  تاثیر می گذارد طبقه  آنها  بازیافت 

می شوند.

عنوان  به  هند  در  لیتیوم  اخیر  اکتشاف 

G4 طبقه بندی شده: به این معنی که آنها 

محصول یک مطالعه شناسایی هستند، نه 

مطالعات پیشرفته تر امکان سنجی و توسعه 

تجاری.

این احتمال وجود دارد که کشف ایران نیز 

در این مرحله از طبقه بندی باشد. در این 

قابلیت  تثبیت  برای  بیشتری  کار  صورت، 

تجاری ذخایر و همچنین تنظیمی که بتوان 

مورد  داد،  انجام  معادن  استخراج  آن  در 

نیاز است. به ویژه در شرایط تحریم های 

اقتصادی که ایران با آن مواجه است، این یک 

چالش خواهد بود.
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معلم  یتیم نوازی
نگاهی به زندگی  زنده یاد محمدمهدی ابراهیم پور
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محله  در  خورشیدی   132۶ سال  در 

کنونی(  حسین  امام  )خیابان  نی ریز  بازار 

فرزندی به دنیا آمد که او را محمدمهدی نام 

گذاشتند. 

پدرش محمد )امیر( ابراهیم پور زاده سال 

و  سرشناس  افراد  از  خورشیدی   1292

کارمند خوشنام اداره دارائی نی ریز بود که 

تحصیالتش را تا باالترین مقطع تحصیلی در 

نی ریز آن زمان یعنی ششم ابتدائی به پایان 

رسانید. 

زنده یاد حاج مصطفی آزاد که از همکالسی ها 

و هم بازی های او بود نقل می کرد که من 

بیشتر به ادبیات عالقه داشتم و ایشان به 

ریاضیات. زنده یاد پروفسور علی اصغر آزاد 

از  تهران(  دانشگاه  اتمی  مرکز  )بنیانگذار 

همکالسی ها و مشوق ایشان برای رفتن به 

مدرسه بود و شاید اگر این دوستی و رفاقت 

بین آنها نبود، مانند بسیاری از هم سن و 

سال هایش بی سواد باقی می ماند. 

وی پس از پایان خدمت سربازی در امتحانی 

که در شیراز برای استخدام در اداره دارائی 

برگزار شد شرکت کرد و با وجودی که افراد 

معلمیتیمنوازی

نگاهی به زندگی زنده یاد محمدمهدی ابراهیم پور
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با مقاطع تحصیلی باالتر هم در آن امتحان 

اداره  در  و  شد  پذیرفته  داشتند،  حضور 

دارائی شیراز مشغول به کار گردید. 

در سال  1300 یا 1301 خورشیدی )مشهور 

به سال وبائی( برادر و سه خواهرش به علت 

ابتالء به بیماری وبا فوت کردند و او به ناچار 

برای سرپرستی از مادرش در سال 1324 به 

نی ریز انتقال یافت و در اداره دارائی نی ریز در 

سمت های مختلف انجام وظیفه کرد و از آنجا 

که فردی مورد اعتماد بود همواره  با حفظ 

دولتی  دوائر  هزینه  ناظر  عنوان  به  سمت 

انتخاب می شد. 

سمت  که  حالی  در   1355 سال   در 

حسابداری را داشت، بازنشست گردید.

به دلیل آگاهی از قوانین، همواره راهنمای 

افراد برای حل مشکالتشان بود، بخصوص 

برای زنانی که شوهرشان فوت کرده و برای 

دریافت حقوق و ارث همسر نیاز به راهنمایی 

داشتند، عریضه می نوشت و آنها هم قدردان 

زحمات او بودند. باالخره پس از 75 سال 

زندگی، در سال 13۶7 روی در نقاب خاک 

کشید.         

مادر محمد مهدی به نام فرخنده )بهتری( 

امینی متولد  1302 خورشیدی فرزند میرزا 

محمد معروف به کدخدا )فرزند مالاکبر( از 

خانواده های ثروتمند نی ریز بود که افرادی 

کار  خانواده  این  در  خدمتگزار  عنوان  به 

می کردند.

پدر و مادر محمدمهدی به اتفاق مادربزرگ 

مادری او در محله »سرزیرکان« در ابتدای 

خیابان امام حسین کنونی زندگی می کردند 

وسیعی  ارتباط  اقوام  و  همسایگان  با  و  

یاد  نیکی  به  آنها  از  هم  هنوز  و  داشتند 

می کنند.

محمد مهدی تحصیالت ابتدائی خود را در 

دبستان فرهمندی به پایان برد و دبیرستان 

احمد  دبیرستان  در  یازدهم  کالس  تا  را 

نی ریزی سابق در رشته طبیعی ادامه داد 

و سال آخر دبیرستان به شیراز رفت و در 

دبیرستان شاپور سابق مشغول به تحصیل 

شد. او از همان دوران اهل نماز و مسجد و 

خواهان  هرکس  و  بود  مذهبی  جلسات 

را در مسجد وکیل  او  بود  با وی  مالقات 

می یافت.

محمدمهدی از یاوران زنده یاد آیت الله سید 

محی الدین فال اسیری به شمار می رفت و 

در تجدید بنای سابق مسجد جامع مهدی 

نی ریز فعاالنه شرکت داشت. او عالقه فراوانی 

به خرید و مطالعه کتابهای مذهبی داشت و 

آنها را در طاقچه های اتاق منزل قرار می داد 

همچنین  کنند.  استفاده  هم  دیگران  تا 

کتابهایش را به کتابخانه مسجد جامع مهدی 

که در طبقه باالی ساختمان قبلی قرار داشت 

اهدا می کرد. از همان دوران دبیرستان از 

مشترکان دریافت ماهنامه مکتب اسالم به 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی  سردبیری 

پرونده ماه
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بود که توسط زنده یاد حاج محمد 

خاوندی در نی ریز توزیع می شد.

در سالهای خفقان سیاسی پهلوی 

که ذکر نام امام خمینی)ره( جرم 

محسوب می شد، علنًا در مسجد 

از آیت الله خمینی به عنوان مرجع 

نام  جهان  شیعیان  بزرگ  تقلید 

ایشان  سالمتی  برای  و  می برد 

طلب صلوات می کرد.

همکالسی ها  از  یکی  گفته  به 

آنچنان مقید به رعایت دستورات 

میدان 15  از  اگر  که  بود  دینی 

قدیم(  فلکه  )حوض  خرداد 

ترانه ای پخش می شد مسیر خود 

را عوض می کرد تا آن صداها به 

گوشش نرسد.    

طبیعی،  دیپلم  دریافت  از  پس 

در فرصتی که تا اعزام به خدمت 

سربازی داشت به آبادان رفت و به 

مدت یک سال تحصیلی به عنوان 

آموزگار مشغول به کار شد و در 

آنجا نیز ارتباطش را با مسجد و 

روحانیون ادامه داد.

خدمت  به   134۶ سال  در 

سربازی اعزام شد و بنا به اظهار 

هم خدمتی ها، در دوران خدمت 

آموزشی از معدود سربازانی بود 

روزه  رمضان  مبارک  ماه  در  که 

می گرفت.

سپاهی دانش  عنوان  به  سپس 

دوره یازدهم در روستای ماهورزان 

به  مشغول  خمین  شهرستان 

مشکالت  وجود  با  شد.  خدمت 

روستاهای  در  زندگی  فراوان 

روستاییان  به  زمان، خدمت  آن 

را  آنها  برای  مسجد  ساختن  و 

سرلوحه کار خود  قرار داد. بنا به 

گفته یکی از دوستانش، حتی در 

دوران سپاهی دانش خمس حقوق 

خودش را پرداخت می کرد.

به  سربازی  دوره  اتمام  از  پس 

پرورش  و  آموزش  استخدام 

از روستاهای  در آمد و در یکی 

خرامه به نام ُبنجیر مشغول به کار 

شد. در آنجا نیز عالوه بر تعلیم و 

تربیت دانش آموزان بنا به اظهار 

یکی از همشهریان که در خرامه 

آموزش  به  آنجا  مسجد  در  بود 

احکام و تعالیم دینی برای اهالی 

می پرداخت.

نی ریز  به  که  تابستان  فصل  در 

باالی  طبقه  در  می گشت  بر 

جامع  مسجد  قبلی  ساختمان 

جوانان  و  نوجوانان  برای  مهدی 

کالسهای قرآن و آموزش دینی 

برگزار می کرد.

/   در دوران 

خدمت 

آموزشی 

از معدود 

سربازانی 

بود که در 

ماه مبارک 

رمضان روزه 

می گرفت.

/   زمانی 
مسئولیت 
آموزش و 

پرورش فسا 
را پذیرفت که 

این سمت به 
عنوان پستی 

حساس 
جزء لیست 

منافقین برای 
ترور قرار 

داشت. 
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در  خدمت  سال  دو  از  پس 

و  آموزش  به  خرامه،  روستاهای 

پرورش نی ریز منتقل و در روستای 

نی ریز  پشتکوه  بخش  بهویه 

مشغول به کار شد. یک سال بعد، 

علوم  رشته  کارشناسی  دوره  در 

طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد 

پذیرفته شد. 

موجود،  مدارک  به  استناد  با 

دانشگاه  در  تحصیل  زمان  در 

دانشجوی  عنوان  به  فردوسی 

انقالبی و ضد رژیم شاه شناخته 

می شد. در سال 1355 موفق به 

اخذ مدرک لیسانس شد و دوباره 

به نی ریز برگشت و به عنوان دبیر 

دبیرستان مشغول به تدریس شد. 

اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل 

و  علنی  جلسات  در  آنکه  ضمن 

غیرعلنی مذهبی شرکت می کرد، 

شخصًا در منزل اقدام به برگزاری 

تدریس  و  قرآن  قرائت  جلسات 

در  و  می نمود  دینی  مفاهیم 

دبیرستانهایی  خصوصًا  مدارس 

که تدریس داشت، دانش آموزان 

انجمن  تشکیل  به  تشویق  را 

خود  و  می کرد  اسالمی  و  دینی 

می شد.  حاضر  آنها  جلسات  در 

و  جلسات  همین  از  استفاده  با 

و  انقالبی  نیروهای  انجمن ها، 

متعهدی را تربیت کرد  که پس از 

پیروزی انقالب اسالمی در سمتها 

و مسئولیت های گوناگونی مشغول 

خدمت به جامعه شدند.

تاریخ  در  مهدی  محمد 

1349/05/23با دختر دایی خود 

حاجیه خانم مهناز امینی ازدواج 

سه  ازدواج  آن  حاصل  که  کرد 

فرزند به نامهای محسن، معصومه 

و طاهره است. 

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 

که گروه های انحرافی و التقاطی 

داشتند،  نیرو  جذب  در  سعی 

و  دینی  کالسهای  تشکیل  با 

مذهبی مانع از این شد که جوانها 

به  و  بیفتند  گروه ها  این  دام  به 

همین جهت نام او در لیست ترور 

آنها قرار گرفت. او بنا به اظهارات 

خودش اعتقاد داشت که در هر 

شرایط و هر زمانی باید به وظیفه 

با  جهت  همین  به  کرد.  عمل 

وجودی که رشته تحصیلی او علوم 

طبیعی بود بنا به شرایط زمان به 

تدریس قرآن و دینی هم مشغول 

شد و زمانی که احساس کرد باید 

با  بپذیرد  را  سازمانی  مدیریت 

وجود شرایط سخت اوایل انقالب، 

/  دوست 

دارم گمنام 

و تنها باشم 

تا در غوغای 

کشمکش های 

پوچ دنیا 

مدفون نشوم. 

دوست دارم 

معّلمی ساده 

باشم که 

جاذبه های 

فریبنده 

زندگی مرا 

از زیبایی 

و عظمت 

خداوند غافل 

نگرداند.

پرونده ماه
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معاون آموزش و پرورش نی ریز شد. در سال 

13۶0 در اوج فعالیت منافقین که شهرستان 

بودند، قبول  قرار داده  پایگاه خود  را  فسا 

مدیریت آموزش و پرورش فسا را تکلیف خود 

دانست. بعدها متوجه شد که به چند نفر دیگر 

نیز این پست پیشنهاد شده و هیچیکدام 

نپذیرفته اند. زیرا مسئول آموزش و پرورش 

لیست  عنوان پستی حساس جزء  به  فسا 

منافقین برای ترور قرار داشت. 

پس از 1۶ ماه ریاست اداره آموزش و پرورش 

فسا بنا به درخواست کتبی امام جمعه وقت 

استهبان و تقاضای جمعی از فرهنگیان آن 

شهرستان، در دو نوبت به عنوان رئیس اداره 

شد؛  منصوب  استهبان  پرورش  و  آموزش 

نوبت اول یک سال و نوبت دوم به مدت پنج 

سال.

در دوران جنگ ایشان بطور مکّرر تقاضای 

حضور در جبهه می کرد که فقط دو بار از 

طرف اداره کل آموزش و پرورش فارس به 

ایشان اجازه داده می شود که جمعًا به مدت 

93 روز در جبهه ها حضور یافت و در کنار 

شاگردانش به رزم پرداخت.

پس از اینکه تشخیص داد افراد دیگری برای 

قبول مسئولیت آموزش و پرورش استهبان 

وجود دارند استعفا داد و به عنوان رئیس مرکز 

تربیت معّلم و دانشسرا در نی ریز منصوب 

شد تا اینکه به عنوان رئیس دبیرستان نظام 

جدید قبول مسئولیت کرد. 

از نظر شخصیتی به مقام دلبستگی نداشت و 

به رغم سمتهای مختلفی که به وی پیشنهاد 

می شد، تشخیص داد اکنون باید در سمت 

دبیری انجام وظیفه کند. 

در یکی از استعفانامه هایش به مقام مافوق 

چنین نوشته:

»خواهشمند است ابالغ مرا لغو نمایید تا 

اینجانب با خیال راحت تر و آسایش بیشتر 

تعلیم  و  درس  کالس  سنگر  در  کماکان 

پایان  و تربیت نفس های آخر عمرم را به 

برسانم. چرا که احساس می کنم اینجا جای 

من نیست و هیچ جایی بهتر از کالس درس 

برای من وجود ندارد. دوست دارم گمنام و 

تنها باشم تا در غوغای کشمکش های پوچ 

دنیا مدفون نشوم. دوست دارم معّلمی ساده 

باشم که جاذبه های فریبنده زندگی مرا از 

زیبایی و عظمت خداوند غافل نگرداند.«

سرانجام پس از 30 سال خدمت در آموزش 

افتخار  به   1377 ماه  مهر  در  پرورش  و 

بازنشستگی نائل آمد.

پس از بازنشستگی با حوصله و پشتکار اقدام 

به تهیه شجره نامه خانوادگی )ابراهیم پور 

وامینی( نمود و بصورت نمودار تا چندین 

نسل از اجداد این خانواده ها را مشخص کرد 

که پس از فوت ایشان برای ثبت و نگهداری 

بیشتر توسط بستگان به عنوان شجره نامه 

و نسبی در  وابستگان سببی  و  خانوادگی 

درگاه اینترنتی به نشانی

اه
ه م

ند
رو

پ



 25

14
01 

ند 
سف

2 / ا
ه 9

مار
 / ش

تم
 هف

ال
س

 efamilytree.github.io         قرار گرفت 

که شامل  حدود  2277 اسم می باشد و 

قابل گسترش و به روز رسانی نیز هست و 

عالقه مندان می توانند به این نشانی مراجعه 

کنند.

وی  خون  با  مردم  به  خدمت  که  آنجا  از 

عجین بود، پس از بازنشستگی نیز با تأکید 

جمعی از دوستانش، به عنوان عضو هیئت 

امنا و هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل 

صندوق قرض الحسنه رضویه نی ریز خدمت 

نمود. پس از آن به عنوان هیئت مؤسس و 

سپس هیئت مدیره مؤسسه خیریه الزهرا و 

همچنین قائم مقام مدیر عامل این مؤسسه 

خدمت  در  حیات  لحظات  واپسین  تا 

محرومین، نیازمندان، ضعفا و یتیمان بود. 

»ابواالیتام«  را  وی  دوستانش  که  بطوری 

لقب داده بودند.

در حالی که در آن خیریه تمام وقت و بدون 

هیچ چشمداشتی مشغول به خدمت بود و 

همگان خیریه الزهرا را با نام مّحمد مهدی 

ابراهیم پور می شناختند، دچار بیماری  شد 

اما پزشکان در تشخیص و معالجه بیماری 

سال  یک  از  پس  سرانجام  ماندند.  ناتوان 

تحمل درد و رنج طاقت فرسا در سال 1384 

و در سن 58 سالگی با کوله باری از عشق 

خدمت به مردم روی در نقاب خاک کشید و 

با حضور کم نظیر مردم شهرستانهای نی ریز، 

استهبان و فسا پیکر او تشییع و در دارالرحمه 

نی ریز و در قطعه شماره 1 انصارالمجاهدین 

آرام گرفت. 
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در آئینه تصویر

صفحه اول شناسنامه زنده یاد محمد )امیر( ابراهیم پور

شناسنامه زنده یاد محمد مهدی ابراهیم پور
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در آئینه تصویر

صفحه اول شناسنامه زنده یاد فرخنده امینی

پدر و مادر - سال 136۰

پرونده ماه
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عکس 1: محمد )امیر( ابراهیم پور در حال 
ماشین نویسی - اوایل خدمت در اداره دارایی

عکس 2: محمد )امیر( ابراهیم پور   در اواخر عمر

1

2
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زمان حضور در سپاهی دانش

زمان حضور در سپاهی دانش

پرونده ماه
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کارت پایان خدمت وظیفه

تودیع در آموزش و پرورش استهبان
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به همراه دکتر سید محمدباقر حجتی استاد تعلیم و تربیت دانشکده الهیات دانشگاه تهران  در استهبان

خرمشهر - سال 1365 - به همراه فرهنگیان آموزش و پرورش استهبان

پرونده ماه
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سمینار رؤسای آموزش و پرورش استان فارس در شیراز- سال 136۰

مسابقات قرآن - سال 1359 - در نی ریز به همراه دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم
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سفر حج 

به همراه فرزند و بستگان

پرونده ماه
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ساختمان سابق خیریه الزهرا در زمان حیات زنده یاد ابراهیم پور
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در چند و چوِن جزیره 

ابوموسی

جامعه و سیاست
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ضعف حاکم بر ایران در واپسین سال های 

سلطنت صفویان سبب آشفتگی فراوان در 

کشور گردید ولی با روی کار آمدن نادرشاه 

افشار حاکمیت ایران بر جزیره ها و کرانه های 

شمال و جنوب خلیج فارس تجدید شد.

 Abu( »ابوموسی«  جزیره   - ایران  عصر 

و  حقوقی  اختالف  به  دارد  اشاره   )Musa

سیاسی ایران و امارات متحدۀ عربی بر سر 

مالکیت جزیرۀ ابوموسی.

ابوموسی جزیره ای است واقع در خلیج فارس 

و به شکل یک لوزی که قطر بزرگ آن پنج 

کیلومتر و قطر کوچک آن چهارونیم کیلومتر 

است. ابوموسی باختری ترین جزیره در خط 

قوسی است که آخرین حلقۀ زنجیرۀ فرضی 

دفاعی ایران را تشکیل می دهد.

فاصلۀ ابوموسی از بندر لنگه ۶7 کیلومتر 

است و کرانه های شارجه نیز به همین مقدار از 

این جزیره فاصله دارند. ابوموسی تقریبًا روی 

خط منّصف خلیج فارس به نسبت دو کرانه 

واقع شده است.

معادن اکسید سرخ آهن ابوموسی اهمیت 

دارد و حدود 120 سال قبل نخستین امتیاز 

استخراج این معادن از سوی شاه وقت قاجار 

به حاج معین التجار بوشهری داده شد.

میدان نفت »مبارک« نیز در بخش خاوری 

جزیره قرار دارد و امتیاز استخراج آن توسط 

شارجه به یک کمپانی خارجی داده شده 

است.

ماه 1350 مقرر گردید  آذر  توافق  مطابق 

که درآمد حاصلۀ نفت بین ایران و شارجه 

تقسیم شود.

ضعف حاکم بر ایران در واپسین سال های 

سلطنت صفویان سبب آشفتگی فراوان در 

کشور گردید ولی با روی کار آمدن نادرشاه 

افشار و گسترش قدرت وی، آرامش و امنیت 

بر  ایران  حاکمیت  و  بازگشت  کشور  به 

جزیره ها و کرانه های شمال و جنوب خلیج 

فارس تجدید شد.

درچندوچوِنجزیره

ابوموسیابوموسی ت
س

سیا
 و 
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جام
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خورشیدی   112۶ خرداد  در  نادرشاه 

)ژوئن 1747( به قتل رسید و پس از آن 

آشفتگی هایی در ایران پدید آمد که موجب 

شد شماری از گردنکشان محلی از فرصت 

بهره گیرند و به کارهای خودسرانه دست 

بزنند.

یکی از آن ها ماّل علی  شاه بود که توانست 

به عنوان حاکم هرمز درفش خودمختاری 

پرداخت   112۶ سال  همان  از  و  برافرازد 

را  مرکزی  حکومت  به  سالیانه  مالیات 

راه  ازدواج خانوادگی  با  متوقف سازد. وی 

اتحاد با شیوخ نیرومند قاسمی را در منطقۀ 

رأس الخیمه )جلفار( پیش گرفت.

طرح  ایران  دولت   12۶3 سال  در 

کرد  تهیه  را  جدیدی  کشوری  تقسیمات 

تقسیم  ایالت   27 به  مملکت  آن  در  که 

طرح  این  در  ایالت  بیست وششمین  شد. 

خلیج  جزیره های  و  کرانه ها  دربرگیرندۀ 

فارس بود.

در این سال شیخ یوسف القاسمی که از سال 

به  می کرد،  حکومت  لنگه  بندر  بر   1257

دست شیخ قظیب بن راشد به قتل رسید. 

شیخ قظیب حکومت قاسمِی لنگه را بدون 

آگاهی و اجازۀ دولت ایران از آن خود کرد 

دادن  پایان  فکر  به  را  تهران  کار  این  با  و 

لنگه  بندر  در  قاسمی ها  خودمختارِی  به 

انداخت.

دولت ایران تصمیم گرفت با برچیدن بساط 

ت
س

جامعه و سیا
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قاسمی ها، بندر لنگه و توابع آن را ضمیمۀ 

ایالت بنادر خلیج فارس کند.

مهم ترین رویدادها در قضیۀ ابوموسی تا سال 

1350 به طور خالصه به شرح زیر بوده است:

1- در سال 12۶۶ خورشیدی شیخ قظیب 

به جرم قتل شیخ یوسف دستگیر و زندانی 

ترتیب  این  به  و  درگذشت  تهران  در  و  شد 

خودمختاری قاسمی در بندر لنگه برچیده شد.

2- در سال 1281 )1902 میالدی( بریتانیا 

را  ابوموسی  و  تنب  سیری،  جزیره های 

از  شیوخ  این  داد.  شارجه  قاسمی های  به 

شورش های داخلی ایران استفاده کردند و 

درفش خود را در جزیره های تنب کوچک و 

بزرگ و ابوموسی برافراشتند.

3- در سال 1283 موسیو دامبرین رئیس 

گمرکات ایران دستور داد درفش شارجه از 

جزایر مذکور پایین کشیده شده و به جای آن 

درفش ایران برافراشته شود. این اقدام مورد 

تأیید دولت ایران قرار گرفت اما شیخ قاسمی 

را برآشفت و با تهدید بریتانیا، دولت ایران 

ناگزیر شد درفش های ایران را پایین کشیده 

ایرانِی گمرک  بازگشت مأمورین  و دستور 

را صادر نماید. در این برهه، بریتانیا رسمًا 

این دو جزیره را از آِن شارجه و رأس الخیمه 

شناخت.

به  ایرانیان  میالدی   1930 سال  در   -4

برافراشته بودن پرچم بریتانیا در جزیره های 

تنب و ابوموسی اعتراض کردند. انگلیسی ها 

ضمن انکار آن، قول دادند تا تعیین تکلیف 

حاکمیت، از باال رفتن هر گونه پرچمی در آن 

جزایر ممانعت به عمل آورند.

نیروی  از  یگان هایی   1314 بهمن  در   -5

دریایی ایران در جزیرۀ تنب پیاده شدند.

۶- در پایان سال 1948 )1327 خورشیدی( 

تنب  در  اداره ای  گشایش  خواستار  ایران 

بزرگ و ابوموسی شد.

7- در سال 1332 و به هنگام نخست وزیری 

دکتر محمد مصدق شایع شد که هیأتی از 

ایران آمادۀ رفتن به جزیرۀ ابوموسی می شود. 

پروازهای  انجام  باعث  گزارش  این  انتشار 

اکتشافی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا شد.

8- روز 18 مه 19۶1 )1340 خورشیدی( 

یک فروند هلی کوپتر ایرانی در جزیرۀ تنب 

بزرگ فرود آمد.

اعتراضات  سرانجام  مکرر  رفت وآمدهای 

انگلستان را برانگیخت و روز پنجم سپتامبر 

19۶1 سفارت بریتانیا در تهران یادداشتی به 

وزارت خارجۀ ایران داد که طی آن بریتانیا از 

سوی شیخ رأس الخیمه به اقدامات ایران در 

جزیرۀ تنب بزرگ اعتراض کرد.

روز 21 سپتامبر دولت ایران به یادداشت 

»دولت  داد:  پاسخ  بریتانیا چنین  اعتراض 

نپذیرفته  را  ادعا  این  هرگز  شاهنشاهی 

است که جزیرۀ تنب بخشی از شیخ نشین 

رأس الخیمه است یا حکومت دیگری حق 

حاکمیت بر آن را دارد. چنانکه بارها رسمًا 
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ایران  شاهنشاهی  دولت  است  شده  اعالم 

ایران  سرزمین  از  بخشی  را  تنب  جزیرۀ 

می شناسد که بر آن حاکمیت دارد. حاکمیت 

دولت شاهنشاهی بر جزیرۀ تنب بر اساس 

اصول حقوق بین المللی استوار است و این 

دولت هرگز حقوق خود را بر این جزیره ترک 

نکرده است.«

9 - به دنبال حل مسئلۀ بحرین در سال 

1349، شایعه ای بر سر زبان ها بود که ایران 

ادعای خود را بر بحرین به این دلیل پس 

گرفته است که منافع اساسی خود را در تنگۀ 

هرمز و جزایر واقع در دهانۀ خلیج فارس 

جست وجو می کند.

خبر  شارجه   1350 آذر  هشتم  در   -  10

حصول توافقی را با ایران به شرح ذیل اعالم 

کرد:

متن توافق 
بین ایران و امیرنشین شارجه

مقدمه:

نه ایران و نه شارجه از ادعای خود بر ابوموسی 

چشم پوشی نمی کنند.

الف- نیروهای ایرانی برابر نقشۀ پیوست در 

ابوموسی پیاده می شوند و بخشی از آن را 

اشغال خواهند کرد.

ب - ایران در بخش اشغالی از هر امتیازی 

برخوردار است و پرچم آن در این منطقه به 

اهتزار در خواهد آمد.

ج - امیرنشین شارجه در مابقی جزیره امتیاز 

پاسگاه  فراز  بر  پرچمش  و  داشت  خواهد 

پلیس برافراشته خواهد شد.

د- طرفین در مورد تعیین محدودۀ آب های 

مرزی به میزان 12 میل دریایی با یکدیگر 

توافق دارند.

طبق  اویل«  اند  گس  »بوتس  شرکت  ه- 

قرارداد از منابع نفتی ابوموسی بهره برداری 

خواهد کرد. این شرکت نیمی از درآمد را 

به ایران و نیمی دیگر را به شارجه پرداخت 

خواهد کرد.

و - یک قرارداد مالی بین ایران و شارجه 

منعقد خواهد شد.

شایان ذکر است که این توافقنامه محرمانه 

بوده و با ضمانت انگلیس منعقد شده است.«

11- نهم آذر 1350: قوای ارتش ایران در 

جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی 

پیاده شدند.

در سال 1370 شیخ شارجه اقدام به درج 

اخبار و گزارش های متنوعی پیرامون جزیرۀ 

ابوموسی کرد که به نوعی به مسئلۀ حاکمیت 

سیاسی و امنیتی آن مربوط می شد.

ایران  در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی 

ضمن تشکیل جلسه ای در این خصوص برای 

روشن شدن اذهان جهانیان اعالم کرد که:

به  چشمداشتی  گونه  هیچ  ایران   -1«

سرزمین های همسایگان خود نداشته است.

2- ایران برای ثبات و امنیت منطقۀ خلیج 

فارس اهمیت ویژه ای قائل است.
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3- قدرت ایران منحصراً برای دفاع از منافع 

ملی است.

4- ضمن ادامۀ تالش برای روابط مستحکم 

و برادرانه با همۀ کشورهای عرب مسلمان، از 

آنها می خواهد با اینگونه توطئه ها با کیاست 

و هوشمندی برخورد نمایند.

5- نسبت به جزیرۀ ابوموسی، ایران قصد 

هیچ گونه تغییری در رویۀ خود نداشته و به 

موافقت های گذشته احترام می گذارد.

۶- }ایران{ ضمن احترام به حاکمیت های 

بر  تأکید  و  همجوار  کشورهای  همۀ  ملی 

حسن همجواری، تعرض هیچ کشوری را به 

تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود نخواهد 

با آن مقابله  با قدرت و شدت  و  پذیرفت 

خواهد کرد.

7- طرح ادعاهای تاریخی در مورد مرزهای 

ایران گرچه همواره به نفع ایران است ولی 

ما آن را به هیچ وجه به مصلحت امنیت 

نمی دانیم.

هیچگونه  بدون  است  آماده  ایران   -8

پیش شرطی نسبت به توافقنامۀ سال 1971 

در جّوی دوستانه مذاکره کند و در جهت 

حل آن اقدام نماید.«

در مجموع امارات متحدۀ عربی گاه و بی گاه 

ادعای »حاکمیت« خود بر جزیرۀ ابوموسی 

و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح 

می کند ولی دولت ایران با تأکید بر ضرورت 

پرهیز از هرگونه تغییر وضع موجود، یعنی 

وضع پیش بینی شده در تفاهمات بین دو 

کشور، حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 

و  حقوقی  تاریخی،  حقایق  استناد  به  را 

قطعی  تاکنون،  قدیم االیام  از  جغرافیایی 

می داند و ادعای مکرر امارات را خالف حسن 

همجواری و به زیان مصالح منطقه می داند. 
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مجازی  فضای  لطف  به  روزها  این 

در  صاحب نام  افراد  که  می بینیم  زیاد 

اظهارنظرهای خود دچار خطاهای عجیبی 

»گاف«  امروزی  اصطالح  به  و  می شوند 

می دهند و در شبکه های مجازی به مسخره 

گرفته می شوند.

درباره  نفس  به  اعتماد  با  برخی چنان  یا 

می دهند  نظر  تخصصی  موضوعی 

واقعًا  آنها  می کند  باور  مخاطب  که 

صاحب نظرند. اما به فاصله کمی دستشان رو 

می شود و پوچ بودن نظرات آنها لو می رود.  

را  خود  اینقدر  آنها  چرا  چیست؟  دلیل 

بزرگ تر می بینند؟

*****

دو دانشمند به نام های دانینگ و کروگر در 

دانشگاه کرنل تحقیقی بر روی مهارت های 

گرامری، استدالل منطقی شرکت کنندگان 

انجام دادند و متوجه شدند که کسانی که 

توانایی ضعیفی نسبت به دیگران داشتند 

تخمین  از حد  بیش  را  خود  توانایی های 

می زدند درحالیکه کسانی که ظرفیت های 

باالتری داشتند، مهارت های خود را دست 

کم می گرفتند.

هیجان ناشی از آگاهی اولیه در افرادی که 

به تازگی از جهل مطلق رهایی یافته و دانش 

ابتدایی در حوزه ای را کسب کرده اند آنقدر 

زیاد است که این افراد، به ناگهان با جهش 

باالیی در میزان اعتماد به نفس شان روبرو 

می شوند و به مرور دچار توهم فرهیختگی 

شده و روند یادگیری شان متوقف می شود.

فرآیندی  مبتال  فرد  موقعیت  این  در 

تخصصی و عمیق را بسیار ابتدائی تحلیل 

باعث  سطحی  نظرهای  اظهار  با  و  کرده 

در  می شود.  مستمعین  خشم  و  رنجش 

اختیار  در  محدودی  تریبون های  گذشته 

این افراد ساده لوح قرار می گرفت، اما با پهن 

اینگونه  رشد  مجازی  فضای  سفره  شدن 

است.  یافته  افزایش  ابتدائی  پردازش های 

َتَوّهم دانایی 
چیست؟چیست؟ اثر دانینگ-کروگر یا َتَوّهم دانایی
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مرز  هم  توهم  و  تخصص  که  اینجاست 

می شوند.

ثابت شده که هرچه کمتر  از نظر علمی 

بدانید، فکر می کنید بیشتر می دانید.

این  مسئله  فقط  در  مورد  افراد  غیر حرفه ای  

در مطالعه که  خود  را  حرفه ای  می پندارند، 

رخ  نمی دهد،  بلکه  افراد  خیلی  حرفه ای  و  

بسیار   را   توانایی  خود   گاهی   نیز ،  باهوش  

پایین تر  از  آن چه  هست ، می پندارند.

را   تخصصی   یا   علمی   مباحث   تجربه   اگر  

افرادی   چنین   با   بی تردید   باشید،   داشته  

مواجه  شده اید.  خود  ما  نیز  ممکن  است  به  

دفعات  دچار  این  خطاها  شده  باشیم.

چه زمانیکه با مطالعه اندک توهم دانایی در 

یک زمینه را داریم و چه زمانی که با وجود 

مرتبه بسیار زیاد و تخصص کافی، هنوز به 

دانش خود اعتماد کافی نداریم!

نکته  آخر  این که  اگر  این  مطلب  را  خواندیم  و  

تصور  کردیم  این  خطا  فقط  در  مورد  دیگری  

صدق  می کند  و  ما  از  چنین  خطاهایی  در  

امان  هستیم،  درست  در  همین  لحظه  دچار  

دانینگ  کروگر  شده ایم.
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نویسنده: جان کندی تول

ترجمه: پیمان خاکسار

تعداد صفحات: 467

انتشارات: چشمه

انتشارات: چشمه

 A :اتحادیه ابلهان )به انگلیسی

 )Confederacy of Dunces

تول  کندی  جان  از  رمانی 

این  است.  آمریکایی  نویسنده 

اثر نخستین بار سال 1391 با 

ترجمه پیمان خاکسار در نشر 

و  بیست  شد.  منتشر  چشمه 

 1400 سال  آن  چاپ  نهمین 

منتشر شده است. فارسی اثر در 

نظرسنجی مجله تجربه به عنوان 

معرفی   1391 سال  کتاب 

از  تایم  شد. مطابق نظرسنجی 

سال  در  آمریکایی  نویسندگان 

ابلهان  اتحادیه  کتاب   ،2005

ادبی  برتر  کتاب های  از  یکی 

معرفی کتاب:

اتحادیهیابلهان
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آمریکا در 25 سال اخیر است.

شصت  دهه  در  ابلهان  اتحادیه  داستان 

میالدی در نیواورلئان رقم می خورد. رمان 

تحصیل  و  جوان  مجرد،  مردی  داستان 

قرون  ادبیات  از متخصصان  او  کرده است. 

مادرش  با  و  می آید  به شمار  نیز  وسطی 

زندگی می کند، در پی بروز مشکل بزرگی در 

زندگی اش مجبور به خروج از خانه می شود و 

این ماجرا برای او ماجراهایی را رقم می زند. 

شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان فردی 

است که با وجود بهره مندی از مواهب دنیای 

نیز  را  امکانات موجود در آن  مدرن تمام 

به سخره گرفته و از آن ها ابراز تنفر می کند.

جان کندی تول رمان اتحادیه ابلهان را در 

سی سالگی نوشت و بعد از اینکه هیچ ناشری 

زیر بار چاپ آن نرفت به زندگی خود پایان 

با تالش های مادرش  او  از مرگ  داد. بعد 

منتشر  لوئیزیانا  دانشگاه  سوی  از  کتاب 

منتقدان  تحسین  مورد  بالفاصله  و  شد 

قرار گرفت. اتحادیه ابلهان سال 1980 در 

آمریکا منتشر شده است. کتاب پس از انتشار 

جایزٔه پولیتزر را دریافت کرد و مبدل به یکی 

در  شد.  سال  کتاب های  پرفروش ترین  از 

حقیقت »اتحادیٔه ابلهان« ناشرانی بودند که 

با نپذیرفتن کتاب، دنیا را از آثار بعدی یکی از 

با استعدادترین نویسندگان ادبیات محروم 

کردند.

اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و 

تنبِل سی و چند ساله به اسم ایگنیشس است 

که با مادرش در محله ای پست در نیواورلئان 

زندگی می کند و متخصص فرهنگ و هنر 

قرون وسطا است. روحیه آرمانگرایانه دارد. 

در عین حال فردی تنبل است که مدام برای 

خانواده و شهر خود دردسر درست می کند. 

بیزار  آمریکایی  مصرف گرای  جامعه  از  او 

است. او که معتقد است با فروپاشی نظام 

قرون وسطا، خدایان هرج ومرج و جنون و 

بدسلیقگی مستولی شدند، عجیب و غریب 

می پوشد، رفتار می کند و حرف می زند و 

روزهایش را به تنظیم کیفرخواست تاریخی 

علیه جامعه و علیه قرن حاضر می گذراند.

ایگنیشس خردمندی منحصر به فرد دارد که 

باعث می شود نتواند با واقعیت های جامعه 

کنار بیاید، او از جامعه کنونی متنفر است اما 

اصرار و تمایل مادرش برای کار کردن او را 

وادار می کند از خلوت خود بیرون بیاید و با 

جامعه رو به رو شود که این خود دردسرهایی 

برای او و هم برای دیگران دارد. به عنوان 

مثال در هنگام کار در شلوار لوی، کارگران 

سیاهپوست آنجا را برای تظاهرات و شورش 

تشویق می کند. او ستیزه خویی را شرط دوام 

آوردن می داند.

چندین ترجمٔه فارسی از این رمان منتشر 

شده است:پیمان خاکسار نشر چشمه

زهره قلی پور و محمد ثقفی.
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جمالتی از متن کتاب 
اتحادیه ی ابلهان

- قبل از اینکه ملت ما خودش رو نابود کنه 

وضع  براش  بی چون وچرا  قانون  یک  باید 

و  االهیات  مقداری  متحده  ایاالت  بشه. 

هندسه الزم داره، کمی سلیقه و شرم و حیا. 

االن داریم بر لبه ی مغاک تلو تلو می خوریم.

- »تو باید پول ا ون مرده رو بدی ایگنیشس. 

می خوای منو تو زندان ببینی؟ اگه مادرتو 

بندازن پشت میله های زندان از خودت شرم 

نمی کنی؟«

»می شه لطفًا دیگه درباره ی زندان حرف 

ذهنت  خیلی  قضیه  این  ظاهراً  نزنی؟ 

از  می آد  به نظرم  البته  کرده.  مشغول  رو 

فکر کردن بهش لذت می بری. در عصر ما 

مظلوم نمایی دیگه بی معناست.«

ببینم.  رو  پر  نیمه ی  نمی خوام  من   -

خوش بینی باعث می شه حالت تهوع بگیرم. 

منحرفانه س. انسان  بعد از هبوط این دنیا 

فقط لیاقت بدبختی رو داره.

احساس  کاری ام  روز  اولین  پایان  در   -

دوست  هرچند،  می کنم.  بسیار  خستگی 

ندارم به خود تلقین کنم که دلسرد یا افسرده 

یا مغلوب شده ام. برای نخستین بار در زندگی 

با سیستمی رودررو شدم که کاماًل مصمم بود 

تا در چارچوب موقعیت خود به  عنوان ناظر 

و ناقد کار کند، اگر بشود چنین تعبیری به 

کار برد. اگر بیشتر شرکت ها شبیه شلوار 

لوی اداره می شدند مطمئنم که نیروهای 

محوله شان  وظایف  با  بیشتر  امریکا  کار 

سازگاری پیدا می کردند. کارمندی که مورد 

مزاحمتی  برایش  به هیچ وجه  باشد  وثوق 

ایجاد نمی شود. آقای گونزالز، رئیس من، به 

وضوح عقب مانده است ولی بدون شک آدم 

دلپذیری است. دائمًا نگران است که مبادا 

باعث رنجشش  از عملکرد کسی  انتقاد  با 

شود. درواقع می شود گفت او  پذیرای هر 

چیزی هست و بنابراین به طرز خوشایندی 

به شیوه ی عقب ماندگی خودش دموکرات 

است.

روانی  یه  یارو  »اون  گفت  لوی  آقای   -

تمام عیار بود.«

که  کی  هر  تو  »به نظر  گفت  لوی  خانم 

باشه  داشته  درست وحسابی  شخصیت 

روان پریشه وهر کی سرش به تنش بیرزه 

عقده ای. همه ی اینارو قباًل شنیدم.«

- تنها چیزایی که تحملشون رو ندارم، آدم 

بدبخت عالف هست و شوخی خرکی.
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نوشتاری از استاد  محمدعلی اسالمی ندوشن 
درباره نوروز

چهانتظارخوشیبود!

تاریخ و فرهنگ
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زمستان  دیگر  اسفند،  پنجم  و  بیست   از 

رفته و بهار سر زده بود. پنج روز آخر اسفند 

را »پنجه« می گفتیم که از قدیم ترین زمان 

زیرا  بود؛  بوده  سال  پرمعنای  روزهای  از 

فراهم  را  نوروز  آمدن  مقّدمات  می بایست 

کند. این نوروز به هرحال و در هر خانه، ولو 

با مقداری گرفتاری، عادت شده بود و جزو 

حکم بود که امید تازه برانگیزد.

نظافت های  سایر  خانه تکانی،  کنار  در 

گاه به گاهی نیز که در طی سال نشده بود، 

می شد: چراغ ها و المپها، سماور و شیشه های 

پنجره و ظرف های مس را می دادند سفید 

منزل  دوردست  گوشه های  همه ی  کنند. 

ُرفته می شد. رخت های بهاری را می شستند 

تهیه ی  آنگاه  و  می انداختند  بند  روی  و 

خوراکی های خاّص نوروز بود.

شیرینی که به آن »حلوا« می گفتند، البّته 

شیرینی  این  ولی  می شد،  آورده  شهر  از 

پادزهری داشت که می بایست آن را در همان 

خانه تهیه کرد و آن عبارت بود از آن چه که 

یعنی  می گفتند؛  »آب کرده«  مجموع  در 

میوه های خشک ترش و شیرین، چون آلو، 

قیسی، آلبالو، برگه ی شفتالو و زردآلو که در 

آب خیس می شد. از این »آب کرده« رسم 

بود که یک لیوان به  هر مهمانی که وارد خانه 

می شد خورانده شود، زیرا فرض بر این بود 

که اشخاص با خوردن شیرینی و تنّقالت 

گرمی شان می کند و نوشابه ی خشک، آن 

گرمی را دفع خواهد نمود. بنابراین تغارهایی 

توی خانه بود مخصوص این کار و کمچه ای 

نوشتاری از استاد 
محمدعلی اسالمی ندوشن 

درباره نوروز

چهانتظار
خوشیبود!
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روی آن که در آن می زدند و توی نیم کاسه یا 

لیوان برای تازه وارد می آوردند...

عید،  رسیدن  از  پیش  روز  دو  یا  یک 

شهر  از  -که  زغال ِکش  چاروادارهای 

و سورسات  شیرینی  بارشان  می رسیدند- 

عید بود. عّطارها می دادند خرما و کشمش 

و نخودچی و انجیر و حلواهای ارزان قیمتی 

انگور و مغز گردو درست  از شیره ی  -که 

می شد- بیاورند که به مصرِف عیِد فقیرترها 

خرید  به   دسترسی  آن ها  زیرا  می رسید، 

حلوای اصلی نداشتند؛ بنابراین این کارواِن 

مخصوصی  کاروان  عید،  شِب  از  پیش 

بود. عالوه بر آن، مقدار اضافه تری قند و 

با خود می آوردند:  پارچه  و  ادویه  و  چای 

نونوارکننده ی  و  کام  شیرین کننده ی 

کسانی بود که در ِده دستشان به دهن شان 

می رسید. شیرینی در زندگی مردِم آن زمان 

از  اهمّیت بسیار داشت؛ زیرا خیلی کم تر 

آن چه بدن احتیاج داشت، به آن می رسید. 

و  کم   گوسفند(  وجود  )به علت  چربی  به  

بیش دسترسی بود ولی شیرینی جزو نوادر 

به شمار می رفت. از این رو، وجود آن با عید و 

عیش و عروسی و سور وابسته بود.

کارهای  ما  خانه ی  در  »پنجه«  روز  پنج 

عید  نشانه ی  نخستین  می شد.  تهّیه  عید 

با رسیدن نخستین شیر آغوز )ماک( که از 

صحرا می آوردند، آغاز می گشت. این شیر را 

کمی می جوشاندند که سفت می شد مانند 

»فله«  اصطالح محّلی  را در  آن  و  ماست 

می خواندند. طعمی نه ترش، بلکه روغنی 

داشت و بسیار خوشمزه و مقّوی بود. همان 

هفته ی اول زایمان، شیر بز را می شد به این 

صورت درآورد، بعد از آن دیگر به مصرف 

ماست می رسید.

از شیر نخستین گوسفندانی که زاییده بودند 

»فله« برای ارباب ها فرستاده می شد؛ زیرا 

ُیمن داشت که روز نوروز »سفیدی« بر سر 

سفره باشد. ما خودمان گوسفند صحرایی 

نداشتیم، اما از گله ی خویشاوندان برای ما 

نیز آورده می شد.

رسم بر این بود که تشریفات عید به بهترین 

ماهّیت  نوعی  گیرد.  انجام  ممکن  نحو 

رعایتش  یعنی  بود،  کرده  پیدا  مذهبی 

واجب  مذهبی  مناسک  اندازه ی  به همان 

شمرده می شد. آدابی که در کبوده به کار 

می رفت، نسبت به  آن چه من بعد در تهران 

دیدم، گمان می کنم که ریشه ی قدیمی تر و 

دست نخورده تر داشت؛ مثاًل ما هفت سین 

نمی شناختیم.

رسم  ایران  سراسر  در  چنان که  عید،  روز 

است، شرط اول نظافت بود. همه می بایست 

به حّمام رفته و نوترین لباس خود را در بر 

کرده باشند. زن ها با زینت هایی بر خود.

پدرم که همیشه نظیف و منّظم بود، لباس 

پاکیزه ی خود را به تن می کرد. در زمان من 

دیگر کت و شلوار بود. مادرم سراپا در لباس 

گ
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نو می رفت، نو نه بدان معنا که همان سال 

دوخته شده باشد، منظور آن ست که از الی 

بقچه بیرون آمده و خیلی کم به تن شده 

بود. بوی گل سرخ و بیدمشک که الی آن ها 

خوابانده شده بود، می داد.

همه دم به روشنی می زد، با چارقد سفید 

وال، چادر نماز سفید که خال ها یا گل های 

خیلی ریز داشت. تنها شلوار استثنا بود. من 

داشتیم  که  لباسی  نوترین  نیز  و خواهرم 

می پوشیدیم. چه انتظار خوشی بود!

برگرفته از:
شفیعی  محمدرضا  دکتر  تلگرامی  کانال 

کدکنی )t.me/shafiei_kadkani( به نقل 

از:

محمدعلی  استاد  )سرگذشت(،  روزها 

اسالمی ندوشن، یزدان، تهران، 13۶3، جلد 

یک]چاپ چهارم 1392[، صص 84-87
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چهارهزار  وافور  کشف  خبر  پیش  چندی 

ساله در ایران منتشر شد. 

وحدتی«  »علی اکبر  را  خبر  این 

باستان شناس، اعالم کرده بود. از همین رو 

نوشتار زیر را به نقل از عصر ایران / محسن 

ظهوری می خوانید:

تریاک شایع ترین مواد مخدر در ایران است؛ 

ایران  سرزمین  در  سال هاست  که  افیونی 

جاخوش کرده. از چند سال پیش؟ محققان 

رواج  صفوی  دوره  از  خوردنش  می گویند 

یافته و با تصرف شمال هند به دست نادرشاه، 

ایرانیان با دود کردن آن هم آشنا شده اند. 

اما پیدا شدن یک ظرف سفالی همه چیز را 

دگرگون کرده؛ بخشی از وافوری چهار هزار 

ساله که در محوطه باستانی َچلو در حوالی 

شهر جاَجرم پیدا شد. گورستانی تاریخی که 

باستان شناسان در آن بقایای یک کله پاچه 

باستانی را هم یافتند.

اما این ظرف سفالی که امروز آن را »ُحقه« 

می نامیم، داستانی عجیب تر از آن کله پاچه 

وافور4هزارساله
معادالت را به هم ریخت...

گ
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دارد؛ ظرفی است که بر سر لوله ای چوبی 

می گذارند تا دود تریاک پخته شده را به ریه 

بفرستند. ُحقه ای که تا امروز نمونه ای مانند 

آن در هیچ کجای جهان پیدا نشده و تاریخ 

مصرف تریاک در ایران را به روزگاری کهن تر 

از آن چه نوشته اند می رساند.

یکی تنگ تابوت ازین بهر ماست

درختی که تریاک او زهر ماست

پیش  سال  هزار  را  تریاک  نام  فردوسی 

و  رازی  زکریای  آورده.  شاهنامه اش  در 

دارو  به عنوان  را  ماده  این  هم  ابن سینا 

تجویز می کردند. از این ها قدیمی تر، هیچ 

یا  تریاک  استفاده  درباره  مکتوبی  سند 

هر نوع ماده مخدری در فالت ایران وجود 

نتایج  باستان پژوهی  مطالعات  اما  ندارد. 

شدن  پیدا  مثل  آورده.  دست  به  تازه ای 

»ُگنورتپه«  معبد  در  استخوانی  لوله های 

ترکمنستان امروز که داخل آن ها دوده هایی 

از ماده ای مخدر )احتمااًل حشیش( یافت 

شده و قدمت شان به چهار هزار سال پیش 

حدودا  آشپزخانه  یک  کشف  یا  می رسد. 

که  سوریه  »اِبال«ی  شهر  در  ساله  ۶هزار 

بقایایی از تخم خشخاش در آن پیدا شد؛ 

همان گیاهی که تریاک را از آن می گیرند 

و البته در آشپزی هم به کار می رفته. این 

شکل  به  که  هم  ساله   3500 سفال های 

به  قبرس  از  شده اند،  ساخته   خشخاش 

دست آمده  اند. در تمدن مصر باستان هم 

با نقش  هایی مواجه می شویم که به گفته 

موادمخدر  مصرف  از  نشان  پژوهشگران 

دارد.

اما در ایران تاکنون هیچ سند محکمی برای 

استفاده ساکنان این فالت در هزاره های دور 

نداشته ایم تا پیدا شدن این ُحقه سفالی در 

گورستان َچلو که مربوط به تمدن آمودریا 

دوره  در  که  بزرگی  منطقه  همان  است؛ 

ساسانیان ایالت خراسان بزرگ نام گرفت و 

حاال برخی باستان شناسان آن را به همین 

نام می خوانند.

این حقه در کنار صورت جسد قرار داشت؛ 

را  آن  جنسیت  هنوز  که  فردی  جسد 

 4200 حدود  که  می دانیم  اما  نمی دانیم 

سال پیش درگذشته و از خانواده ای مرفه 

بوده؛ چراکه هدایای زیادی درون قبر آن 

از سفال خاکستری  این حقه  گذاشته اند. 

است؛ روشی در سفالگری که مختص دشت 

گرگان بوده نه مردمانی که آن سال ها در 

سفال  از  بیشتر  و  می کردند  زندگی  َچلو 

اما سفال  استفاده می کردند.  نخودی رنگ 

خاکستری عمومًا بدون نقش و نگار است و 

این ُحقه پر از نقش؛ آن هم نقوشی متعلق 

به تمدن آمودریا و نه دشت گرگان؛ یک 

گل خشخاش در وسط و دو بز کوهی در دو 

طرفش و پرنده هایی بزرگ دورتادورش.

می دانیم که مردمان محوطه باستانی َچلو 

فرهنگ  تحت تأثیر  پیش  سال   5500 در 
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دشت گرگان بوده اند و با مهاجرت افرادی 

در 4200 سال پیش، فرهنگ این منطقه 

دستخوش تحول شده. یعنی همان مردمانی 

که از شرق )یعنی همان تمدن آمودریا( به 

و هنوز سفال خاکستری  وارد شدند  َچلو 

از نقوش روی ظرف که  را نمی شناختند. 

حدس  آمودریاست،  فرهنگ  به  متعلق 

همین  از  ُحقه،  این  صاحب  که  می زنیم 

مردمان مهاجر بوده، ولی توانسته تکنیک 

سفالگری دشت گرگان را یاد بگیرد و ظرف 

خود را به شیوه ای جدید ساخته. او هنرمندی 

سلطنتی نبوده تا کارش بی عیب و نقص و 

هنرمندانه باشد؛ پس نقش را در توان و هنر 

که  منحصربه فرد  نقشی  کرده؛  خود حک 

تاکنون نمونه اش را به این صورت )یعنی در 

مرکز قرار گرفتن یک گل خشخاش( در جای 

دیگری نیافته اند. این حقه در یک سمت 

دیگرش دو سوراخ هم برای عبور دود تریاک 

پخته شده دارد و احتمااًل لوله ای چوبی هم 

داشته که به مرور زمان تجزیه شده و از بین 

رفته.

اینکه این فرد چرا تریاک مصرف می کرده 

تریاک  و  بوده  بیمار  شاید  نمی دانیم؛ 

و  داشته  مذهبی  مقامی  شاید  ُمسکنش. 

موادمخدر را راهی برای رسیدن به رازها و 

جادوها می دانسته. هرچه هست می دانیم 

و  است  اعتیادآور  تریاک  از  استفاده  که 

این فرد هم به هر دلیلی که آن را مصرف 

می کرده، یک معتاد به تریاک بوده. تا امروز، 

نخستین تریاکی پیدا شده در ایران.

نقش و نگارهای وافور 4 هزار ساله

گ
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جدول
کلمات متقاطع 
نی تاک/اسفند

/ طراح: فاطمه زردشتی نی ریزی

پاسخ در شماره بعدی نی تاک
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 D :افقی
1- تن پوش بعضی از ماهی ها - الهه دانش - خارپشت بزرگ را گویند 2- کبوتر صحرایی - چاه ها - کتابی 
از دافنه دوموریه نویسنده انگلیسی 3- از شعب بیست و چهارگانه موسیقی - دیگ دهان گشاد - نمایشنامه 
غم انگیز 4- حشره چسبنده - مادر عرب - تمیز کرد! - بسیار و زیاد 5- الفبای موسیقی - موی صورت 
مردان- روزها ۶- راه باریکی که چهارپایان و مردم از آن عبور می کردند - از خواهران برونته - کالم معتبر 
7- جنبش - طرح واره - خراسان قدیم 8- نیاکان - فرزندزاده- مجبورکردن 9- از گل های زیبا - سمی 
است بسیار خطرناک - روز نیامده! 10- دختر کارتونی - برهنه - زگیل 11- کرانه های آسمان - نماینده ای 
تلخ عرب   - است  بیگانه  آن ها در کشور  منافع  و حفظ  او حمایت هم میهنان خود  کار رسمی  است که 
12- سخن گفتن - ستاره و تارا - جانشین او - ُبرنده و کارآمد 13- خرگوش- سهل - توانگران و بزرگان 
14- از بزرگترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای ایران - بسیار مهربان - نامی دخترانه  15 - از کشورهای 

باستانی - پایتخت ایران - مسافرخانه مدرن

 M :عمودی
1-  عهدنامه بین فتحعلی شاه قاجار و ناپلئون - فراموشکار 2- عملی بر روی دندان - ریسمان تابیده شده از 
لیف خرما - نوعی تفنگ قدیمی 3- همسر حضرت ابراهیم - از ماه های میالدی - دندان ها 4- ام الخبائث -  نظیر 
و مانند - طاقچه قدیمی - امر به آمدن 5- کسی که دور و جدا افتد - شاخه تازه روییده - واحد پول ژاپن ۶- 
حرف انتخاب - آهنگ نظامی - نیروهای نظامی یک کشور 7- بلندترین بام دنیا - دهکده ای در هندوستان 
- لباس و جامه 8- مشاور - ایوان و صفه بزرگ - وسیله ای در زورخانه 9- فرشته موکل بر دین و تدبیر امور 

موسیقی جهان  پادشاه   -
آن  به   -10 روشنایی   -
که برسند پولدار شوند! 
بیماری   - موش خرما   -
خودمانی  دعوای   -11
سلسله  مؤسس   -
خوش  خواب   - مادها 
 - لحظه   - جگر   -12
رایحه   - کردن  غروب 
مصر  در  ثالثه اش   -13
است - سند - قسمتی 
 -14 زمان  و  وقت  از 
دودل و بدبین - آن که 
و  رنج   - کند  بازی  نرد 
حاشیه   -15 سختی 
روزنامه های  از   - کتاب 

قدیمی ایران

پاسخ جدول بهمن ماه

123456789101112131415

یزاریشیلعدمحم1

بیشاواهدماود2

دانوحشبیردار3

رتاوننسدسادک4

اوسنایرشدشرش5

لنچمعیرسوشرو6

متارکنزابکار7

لاهواسهموکسی8

وتودومخعراشد9

کمراشارفاناو10

وعونکمرانهلر11

اارهانادابید12

لحنرنجخراتمس13

امیراودیمنات14

روتامروفسنارت15
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شعر اعتراضی، از میان انواع مضمون های 

و  انتقادی  روح  نتیجه  فارسی  شعر 

طنزآمیز ایرانی است. این مضمون در آثار 

بسیاری از اندیشمندان ایران زمین، نمود 

بارزی دارد، از میان این افراد می توان به 

پروین اعتصامی اشاره کرد.

مشروطه،  عصر  در  ایمنا،  گزارش  به 

شاعران و نویسندگان متعهد و مردمی، 

برای دفاع از آزادی، انقالب و نشر افکار 

و عقاید خود، حقایق سیاسی و اجتماعی 

را با قلم طنز به مخاطبان ارائه می کردند 

که در بین آن ها »پروین اعتصامی« را 

می توان یکی از چهره های طنزپرداز ادب 

معاصر نامید.

تولد بانوی بزرگ شعر فارسی
شعر  بزرگ  بانوی  اعتصامی،  پروین 

فارسی در 25 اسفند 1285 یعنی چند 

مشروطیت،  فرمان  اعالن  از  پس  ماه 

در تبریز دیده به جهان گشود و نزد پدر 

خان  یوسف  »میرزا  خود  دانشمند 

»اعتصام الملک«،  به  ملقب  آشتیانی« 

بهار،  ادبی  مجله  نویسنده  و  دارنده 

حکمت و معرفت آموخت.

خانواده پروین در سال 1391 به تهران 

مهاجرت کردند. دوران جوانی این بانوی 

شاعر، مصادف با تغییر رژیم از قاجاریه به 

پهلوی و همراه با حوادثی است که نتیجه 

مستقیم تغییر حکومت بود. پروین نیز 

به اقتضای اوضاع و احوال اجتماعی یا 

به منظور همدردی با مردم رنج دیده، 

با استعداد فراوانی که در سرودن شعر 

و  اجتماعی  اشعار  نوشتن  به  داشت، 

انتقادی گرایش پیدا کرد.

پروین،  شاعرانه  خالقیت  سال های 

سلطه  سال   20 با  بود  شده  مصادف 

به  سیاسی  آزادی های  که  رضاشاه 

شدت محدود بود؛ اما او با توانمندی و 

به  نسبت  را  خود  اعتراض  هوشیاری، 

ستمگری و نابسامانی ها در قالب شعر 

به بهانه 25 اسفند، زادروز پروین اعتصامی

طنزاعتراضیپروین
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بیان کرد.

شعر  پروین  که  شعری  قالب های 

قصیده،  از:  است  عبارت  می سرود 

قطعه، مسمط و مثنوی. وی برای بیان 

و  دروغ  فضای  در  خود  اعتراض های 

استبداد، شیوه ای از بیان را به کار گرفت 

که در آن از زبان اشیا، پرنده ها، حیوانات، 

امید،  مانند  ذهنی  مفاهیم  و  جمادات 

ناامیدی و… به انتقاد تند و صریح، در 

شکل مناظرات طنزآمیز پرداخت.

طنز و اعتراض
برجسته،  شاعر  این  شعری  دیوان  در 

مناظرات زیادی وجود دارد که تقریبًا در 

همه آن ها، نوعی طنز و اعتراض نهفته 

قاضی،  و  دزد  مانند:  قطعه هایی  است. 

مست و هوشیار، دیوانه و زنجیر، نکوهش 

بیجا، شکایت پیرزن و بسیاری دیگر از 

اشعار وی که طنزهای اخالقی، سیاسی و 

اجتماعی را در بر دارد.

زمانه پروین، زمانه خون و آتش و فریاد 

بود. دوره ای که دهان »فرخی یزدی« را 

دوختند و به قتلش رساندند و »میرزاده 

عشقی« را کشتند. در این زمان، پروین 

در کنار مشروطه خواهانی مانند بهار و 

دهخدا، رمز و رموز شاعری و دادخواهی 

را آموخت و آن را با باورهای دینی و 

تجارب عرفانی خود درآمیخت.

دو اصل مهم اندیشه پروین را شاید بتوان 

مردم گرایی و ستم ستیزی دانست که با 

زبانی سنجیده در شعر او منعکس شده 

است. کریم فیضی در کتاب »راز پروین« 

نوشته است: »پروین زبان و حنجره بغض 

آلودش را یکسره در بیان تعالی ها و اظهار 

واقعیت های مقدس انسانی گذاشت تا 

همچنان که آموخته بود، ظلم را برنتابد، 

امضا  را  تبعیض  نکند،  تأیید  را  ستم 

ننماید و در فضایی مملو از بی عدالتی، 

نفس نکشد«.

کالم جدی در پوششی از طعنه ها و 
کنایه های طنزآمیز

همانطور که گفته شد، پروین در اعالم 

پروین در دوران کودکی

ت
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جدی  کالم  انتقادهایش،  و  اعتراض ها 

خود را در پوششی از طعنه ها و کنایه های 

تأثیرگذاری  تا  می کرد  بیان  طنزآمیز 

بیشتری داشته باشد.

مناظره  در  پروین  نیش دار  طنز  مانند 

به  را  غنا  و  فقر  که  خون«  قطره  »دو 

ناظر  این قطعه،  تصویر کشیده و طنز 

این  است.  اجتماعی  نابرابری های  بر 

و  »دیوانه  قطعه  سه  در  بزرگ،  شاعر 

و  »سر  و  هوشیار«  و  »مست  زنجیر«، 

سنگ« طنز را به شیوه تجاهل العارف 

)خود را به نادانی و حماقت زدن(، به 

طرز هنرمندانه ای به نمایش گذاشته و 

در پشت شخصیت های به ظاهر نادانی 

مانند مست و دیوانه، فساد اجتماع زمانه 

خود را ترسیم کرده است.

محتسب مستی به ره دید و گریبانش 

گرفت

مست گفت: ای دوست این پیراهن است 

افسار نیست!

گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم

گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار 

نیست!

آنجا  سرا،  را  والی  است  نزدیک  گفت: 

شویم

گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست؟!

قطعه »صاعقه ما ستم اغنیاست«
و  با طبقه محروم  در زمینه همدردی 

اعتصامی  پروین  جامعه،  زحمت کش 

قطعه  است.  فقرنوازی  عرصه  پرچم دار 

از  یکی  اغنیاست«،  ستم  ما  »صاعقه 

گویاترین و بهترین اشعار وی در نشان 

دادن تصویر فقر و بیچارگی کشاورزان، 

در برابر ثروت و مکنت بی دلیِل اغنیاست 

که در واقع، جلوه ای از اعتراض پروین به 

فقدان عدالت اجتماعی است.

است  هجومی  طنز  است،  مسلم  آنچه 

از روی اعتراض و غرض اجتماعی که 

نمایاندن  و  جامعه  اصالح  آن،  هدف 

پروین  است.  مردمان  بر  حاکم  وضع 

در راه این اصالحات و در رسیدگی به 

ناهنجاری های اجتماعی، به چهره های 

خودبینان،  همچون  اجتماع  منفی 

خودپسندان، عیب جویان و ریاکاران نیز 

اشاره کرده است که در اعتراض به آن ها، 

موضوعات اخالقی را با زبان طنزآمیز به 

میان می آورد.

کریم فیضی دراین باره گفته است: پروین 

در مناظرات و تمثیالت اخالقی از سبک 

و سیاق موالنا در مثنوی استفاده کرده 

است. به این صورت که ابتدا داستانی 

را ذکر می کند و آن گاه در پایان ماجرا، 

ت
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نتیجه ای بس آموزنده و تربیتی از تمثیل 

خود می گیرد.

مناظره ای میان سیر و پیاز
پروین با یادآوری عواقب کار و تمسخر 

اندیشه های نادرست و پست، از یک سو 

در پی اصالح اخالق و رفتار افراد ناباب 

جامعه است و از سوی دیگر، با نکوهش و 

سرزنش این افراد، موجبات تغییر ذائقه و 

مسرت روحِی رنج دیدگان از این گروه را 

فراهم می سازد.

افراد  نکوهش  در  اعتصامی  پروین 

عیوب  اصالح  پی  در  که  عیب جو 

خودشان نیستند، مناظره ای میان سیر 

و پیاز ترتیب داده است:

سیر یک روز طعنه زد به پیاز

که تو مسکین، چه قدر بدبویی!

خودپسندی  به  پیاز  طنزآلود  پاسخ  و 

و عیب جویی سیر، به این مناظره قوت 

بخشیده است:

تو گمان می کنی که شاخ گلی

به صف سرو و الله می رویی؟

خویشتن بی سبب بزرگ مکن

تو هم از ساکنان این کویی!

از این نمونه اشعار در دیوان پروین بسیار 

وجود دارد. اشعاری که به زبان انتقادی و 

غیرمستقیم، ناروایی های اخالقی را بیان 

می کند.

پروین اعتصامی رئیس کتابخانٔه 
دانشسرای عالی در سال 1316 خورشیدی

ت
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دو سال زندگی در مدرسه خسته ام کرده 

بود، با آن دیوارهای کوتاه و دِر قلعه مانند 

اندوه  که  شب ها  و  بزرگ،  کالس  های  و 

غربت را بیشتر به من یادآوری می کرد و 

سایه کوه که چه هراسی در دلم می افکند. 

تصمیم گرفته بودم در روستا اتاقی بگیرم 

تا چشمم به آدمی بخورد و شبح تنهایی از 

من فراری شود. صاحبخانه دو زن داشت و 

پنج شش بچه ی قد و نیم قد. زنی را که تازه 

گرفته بود بیشتر دوست داشت. مخصوصًا 

که پس از سه سال بچه ای تحویل داده بود. 

بیشتر دعوا بود و کسی که کتک می خورد 

و به قهر می رفت زن کهنه بود. چه گریه و 

شیونی، نمی شد هم دخالت کنی، موضوع 

خصوصی بود.

زادعلی از پنج بچه ای که داشت دوتایش 

شاگردم بودند و ده ساله و هشت ساله. و سه 

تای دیگر هنوز نمی توانستند دماغ خود را 

بگیرند. در درس و مشق زرنگ نبودند ولی 

همسایگان
داستان کوتاهی از امین فقیری

ت
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حضور من در خانه آن ها باعث شد تا بیشتر 

به فکر بیفتند. شب ها می آمدند در اتاقم و 

را  مشق هایشان  و  می نشستند  گوشه ای 

می نوشتند. گاهگاهی زادعلی هم می آمد. 

الغر و باریک. زیاد حرف نمی زد. می نشست 

مجله هایی که از شهر آورده بودم ورق می زد 

و بعد با کوره سوادی که داشت دو سه کلمه 

از آن را هجی می کرد.

*****

عصر که از مدرسه آمدم خانواده ای را در 

حیاط دیدم. مرد، چهل ساله می نمود و زن 

جوانتر ولی نه خوشگل. کثیف و ژولیده. یک 

بچه ی شش ساله داشتند که دور و بر االغ 

می پلکید و یکی دیگر که به بغل زن بود.

زادعلی گفت: »آمدن برای درو شلتوک و 

بوجاری، می خوام اتاقی بهشون بدم، ثواب 

داره«

گفتم: »البته که ثواب داره.«

مرد نگاه خسته اش را به من دوخت و سالم 

جواز  باید  من  می کرد  شاید حس  کرد. 

نداشتند.  چراغ  کنم.  صادر  را  اقامتشان 

چراغ بادی کوچکم را به آن ها دادم و نفت 

که گفتم هر وقت خواستند بردارند. 

دو سه شب اول، مرد کاری به کارم نداشت 

ولی بعد آمد و کنار در نشست. بچه شش 

داخل  به  مار  مانند  آهسته  نیز  ساله اش 

گفت  تعریف.  به  کشاندمش  خزید.  اتاق 

که عشایر بوده، مال و حالش را از دست 

داده. مجبور شده دور بیفتد. درو می کند و 

بوجاری. تابستان روستای باالیی بوده. 

گندم و جو را درو کرده، حاال که موسم درو 

شلتوکه آمده اینجا تا نان بخورنمیری برای 

خود دست و پا کند که زادعلی عاقبت بخیر 

منزلش داده و پهلو مدیر خوبی مثل من 

زندگی می کند و این حرف ها.

می ریختم خودش  برایشان  که  را  چایی 

می خورد اما چای بچه را جلوم می گذاشت، 

پررو  حاال  از  نیست،  »خوب  می گفت: 

التماس  چشمانش  با  بچه  و  می شه«  

می کرد. دست آخر خودم مجبور شدم بچه 

را جدا از پدر بنشانم تا بتواند چای خودش 

را بدون هیچ گونه ناراحتی بخورد.

مردم  می آمدند.  غروب  می رفتند  صبح 

شلتوک های نم را می  آوردند و پشت بام ها 

آفتاب خشکشان کند  تا  پهن می کردند 

و زادعلی هم همین طور. ستار را با چوب 

بلندی پشت بام می نشاند. از اتاق صدای 

چوبش را که به زمین می زد می شنیدم. 

گنجشک ها  می کرد.  کیش  کیش  بلند 

را از پشت پنجره می دیدم که به پشت بام 

دیگران می پریدند. 

و  زرد  رنگ  بود.  مریض احوال  بوجار  زن 

می کرد  خیال  آدم  بی حال.  چشم هایی 

بچه  می میرد.  و  می افتد  حاال  همین 

کوچکش از خودش بدتر. پاها بی گوشت 

شکم  استخوان.  بر  چروکیده  پوست  و 

بادکرده که رگ های بنفش از زیر پوست 

بودند.  آشکار  شکمش  طبل مانند  نازک 

رنگش به غایت زرد عینهو زردچوبه. دو سه 

دفعه دیدم که بچه در اجاق ایوان نشسته 
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است و ساعت ها مشغول، ِگل می خورد. با 

انگشتان کوچکش از دیواره اجاق ِگل ها 

مادر  می گذاشت.  دهان  در  و  می کند  را 

به  مضّرت  است،  شده  »جنی  می گفت: 

او رسیده است.«  می گفت: »عادت کرده 

گریه  نباشد  اجاق  در  ساعتی  اگر  است. 

پهلوی  ببردش  می خواست  می کند. 

می گفت  نگذاشت.  روستا،  دعانویس 

یبوست دارد. شیرش را برداشته بود. گفتم 

تنها چیزی که می تواند عالج یبوست بچه 

را بکند شیر خودت است. «

مجبور شد که دوباره به بچه شیر بدهد. 

دیگر کمتر می گذاشت که بچه به اجاق 

گریه  می کرد  شروع  بچه  شود.  نزدیک 

کردن. خانه را صدا برمی داشت. با صدای 

پنج پسر زادعلی قیامتی می شد.

*****

عصری بود که پس از تعطیل مدرسه به 

اتاق  نیست.  همسایه  دیدم  آمدم.  خانه 

جاروشده و پاک بود. هنوز کار درو تمام 

این  به  اینکه  از  بود. تعجب کردم  نشده 

زودی رفته است. زادعلی پشت بام بود با دو 

زنش و بچه ها. گفتم: »چطور شده؟«

زادعلی گفت: »هیچی، بچه اش را گذاشتیم 

باالی سر شلتوک ها که گنجشک ها را رد 

کند، خوابش برده بود. تمام گنجشک های 

آبادی روی شلتوک های من بودند. بچه 

خواب بود. باباش که آمد حرفمون شد. بعد 

ول کردن و رفتن.

ببینم شان.  بلکه  تا  کردم  نگاه  صحرا  به 

سردی  سوز  می شد.  نزدیک  غروب 

می وزید. گفتم: »گناه داشت.«

زن هایش نیز حرف مرا تأیید کردند. قرار 

شد که بروم دنبالشان. بچه ها گفتند جلوی 

در مدرسه نشسته  اند. مرد اندوه زده بود. سر 

بچه شش ساله اش در دامنش بود.

گفت: »اومدم اینجا که شبی منو تو مدرسه 

راه بدین. بچه تب کرده.«

به  بود.  باال  بچه  تب  می گفت.  راست 

دوباره  را  اثاث شان  که  گفتم  شاگردها 

شربتی.  و  داشتم  قرصی  ببرند.  خانه  به 

دهان بچه را باز کردیم و دوا را به حلقش 

ریختیم. زن زادعلی برایش شوربا پخت. 

تبش خیلی تند بود. مثل کوره می سوخت. 

می ترسیدیم بمیرد!

*****

صبح حال بچه بهتر شده بود. پدر و مادرش 

خوشحال بودند. جمعه بود و من تعطیل. 

پدر و مادر که رفتند بوجاری بچه را دست 

من سپردند. بچه گوشه اتاق خوابیده بود. 

گاهگاهی آب می خواست. بچه های زادعلی 

می خندیدند.  و  می گفتند  بودند.  دورش 

بچه بلند شده و نشسته بود. به کوه نگاه 

کردم و قسمتی از مزارع برنج که از پنجره 

باشم.  ناراحت  که  آمد  شرمم  بود.  پیدا 

همراه بچه ها خندیدم. عصرش ستار پسر 

زادعلی رفته بود روی پشت بام مردم، تو 

بخاری  اشان شاشیده بود که آمدند دعوا. 

همه به دنبال ستار بودند که کتکش بزنند 

اما ستار در اتاق من پنهان شده بود.

ت
ادبیا
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هنر

»هنرنزدایرانیاناستوبس«

»هنر،نزدایرانیاناست،َوس«؟
یا
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ضرب المثل  شعر  این  کسی  است  بعید 

باشد:  نشنیده  را  فردوسی  شدۀ  ) زبان زد( 

»هنر نزد ایرانیان است و بس«. در سال های 

اخیر البته این باور نقد و دست مایۀ طعنه به 

خودمان هم شده و در نوشتارهای مختلف 

آمده چه بسا یکی از دالیل ناکامی ایرانیان 

تعبیر دکتر  به  و   - توسعه  به  در رسیدن 

همین  چرخیدن-  خود  دور  سریع القلم 

نوع نگاه بوده باشد. البته نه این که کسی 

بخواهد خرده ای بر فرزانۀ یگانه و احیاگر 

زبان پارسی و فرهنگ ایران بگیرد بلکه از 

منظر خود انتقادی که چرا چنین می پنداریم 

در حالی که سهم ما از هنرها و ادبیات تنها 

در شعر قابل بالیدن در سطح جهانی است 

و در دیگر عرصه ها نه که حرفی برای گفتن 

نداشته باشیم اما نه که در قله که گاه در 

دامنه هم نیستیم و چون فاصلۀ ما با قافلۀ 

شتابان جهانی هر روز هم بیشتر می شود، از 

این دست سخنان تسکین نمی بخشد ولو 

روزگاری راست می افتاده است.

آن قدر این مصراع مشهور است که مصراع 

دوم یا نیمۀ دیگر بیت را تنها آنانی می دانند 

-شاهنامه-  او  شاهکار  و  فردوسی  با  که 

دم خورند: »نگیرند شیر زیان را به خس«. 

برخی هم البته »به کس« آورده اند.

چون در باغ ادبیات هزار سالۀ پارسی پرسه 

پیش گفته  نقدهای  که  پیداست  می زنیم 

شعر  این  سراغ  اگر  و  نیست  مدنظر 

ضرب المثل شده رفته ام به سببی دیگر است. 

جای  به  انجمن«  »پارسی  دوستان  دیدم 

»تکثیر کردن« واژۀ » َوسیدن« را پیش نهاد 

کرده اند و بر پایۀ آن َوِسش )تکثیر(، وسیده 

) تکثیر شده(، وسنده )تکثیر شونده( و وسان 

)در حال تکثیر( را ساخته اند و می خواستم 

بدانم آن »َوس« از کجا آمده که دانستم شعر 

باال را چنین می خوانند: هنر نزد ایرانیان 

است، َوس. »وس« را هم به معنی »بسیار« 

گرفته اند. بدین ترتیب، وسیدن یعنی تکثیر 

کردن.

البته آن قدر ذهن ما با »هنر نزد ایرانیان است 

و بس« گرم گرفته که به دشواری می توانیم 

این داستان را باور کنیم اما همین که واژه ای 

ساده ) وس( ساخته اند جالب است.

اگر می خواهید خرده بگیرید که »تکثیر« 

دیگر جا افتاده همان نکته همیشگی را می 

توان یادآور شد که چنانچه رسانه ها به کار 

برند به سرعت رواج می یابد و مثال همیشگی 

بگویی  اگر  حاال  است.  یارانه  واژۀ  هم 

نمی شوند  متوجه  خیلی ها  »سوبسید« 

به  زیاد  عمومی  رسانه های  چون  چرا؟ 

کار برده و در زندگی مردم جریان یافته و 

بر زبان آنها نشسته است. دیگری سامانه 

این  هم  عادی  مردمان  سیستم.  جای  به 

واژه را به کار می برند. یا در بنگاه هایی که 

کارانه می پردازند کارکنان می دانند کارانه 

مهرداد خدیر / عصر ایران

ت
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چیست.

نمی خواهم بگویم به جای تکثیر بگویید 

وس. غرض این بود که با شکل دیگری از 

خوانش آن شعر زبان زد شده آشنا شویم. 

جا  ها  نوواژه  شد  مدعی  کسی  وقت  هر 

نمی افتد می توانید به او بگویید »دوسیه ات 

را به فاکولتی بردی؟« بعید است متوجه 

شود چون حاال به دوسیه می گوییم پرونده 

و به فاکولتی هم دانشکده ولی وقتی این دو 

ساخته شد می خندیدند که مگر می شود به 

دوسیه و فاکولتی گفت: پرونده و دانشکده؟!

وس و وسیدن و وسان اگر بر زبان رسانه ها 

بنشینند مانند دیگر نوواژگان رایج می شوند 

و اگر نه در همین اندازه هم بد نیست بدانیم 

خرج  به  دارند  کوششی  چه  کسانی  که 

می دهند تا زبان ما پیراسته تر شود.

ت
بیا

اد
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