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بحــران اقتصادی اخیر ضمن آنکه لطمات 
زیــادی به زندگی مــردم عادی وارد کرده،  
امــکان برنامه ریزی را از فعاالن اقتصادی 
ســلب نموده،  موجب آشــفتگی در ســایر 
حوزه های اجتماعی،  مانند عدالت اجتماعی،  
امنیت روانی و اخالقی و . . . شــده،  امید به 
بهبود از طریق مشــارکت سیاسی را کاهش 
داده و افــق آینــده را تیره ســاخته اســت،   
همچنین اذهان عمومی را با این سوال مواجه 
نمــوده که این قافله ره به کجا خواهد برد و 
این کشــتی کی به ســاحل آرامش خواهد 

رسید؟
اینکه یک روز سکه بفروشند و روز بعد خریدار 
را دستگیر و محاکمه کنند یا ارز را مثاًل تک 
نرخی کنند و قول تخصیص ارز به همه وارد 
کنندگان بدهند و بعد تهدید به افشــاگری 
گیرنــدگان ارز بنماینــد،  یا تعدای از عوامل 
دســت چندم را محاکمه و محکوم نمایند و 
یــا علیه محتکر و گرانفروش شــعار دهند،  
گشایش از کار فرو بسته مردم نخواهد کرد. 
حتی اگر همه اقتصاددانان و سیاســتمداران 
جمع شوند و بگویند اوضاع خوب و در کنترل 
است و یا قیمت ارز در بازار غیر رسمی حباب 
دارد،  یا بازار غیر رسمی ســهم بسیار اندکی 

در مبادالت دارد. 
باز هم مردم تاثیر همین ارز غیر رسمی )نرخ 
چهارم( را بسادگی در کاالها می بینند . مگر 

کدام فروشنده لوازم خانگی،  خودرو،     لوازم 
الکترونیکی،  کامپیوتر،  دخانیات و . . . کاالی 
خود را بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما می فروشد. 
همیــن گرانی به تدریج تاثیر خود را بر روی 
ســایر کاالها نیز گذاشته است. برای مثال 
میوه که منشــاء کاماًل داخلی دارد نسبت به 
سال گذشــته 70درصد گرانتر شده است و 

سفره مردم هر روز کوچکتر شده است.
هــر چند تصمیمــات منفرد و متناقض و در 
برخی موارد اشتباه دولت کنونی در پیدایش 
این وضعیت موثر بوده لیکن پر واضح است 
که این بحران ریشــه ای عمیق تر داشته و 
بیشــتر زائیده ســاختارهای معیوب و رانتی 

اقتصاد است.
برای مثال می توان به عدم تمایل مسئولین 
به وجود بنگاه های بزرگ اقتصادی در دست 
افراد حقیقی اشــاره نمــود که ماحصل آن 
مصادره صنایع بزرگ و سپردن اداره آنها به 
بخش هــای دولتی بود که درخیلی از موارد 
منجر به فروپاشــی آنها گردید و برندهائی 
ماننــد ارج و آزمایــش و کفش ملی و . . . به 
تدریج از گردونه صنعت حذف شــدند. حتی 
وقتی اشــتباه بودن چنین سیاســتی معلوم 
گردیــد بجــای واگذاری به مــردم،  چنین 
صنایعی بین دولتی ها دست به دست شد تا 
معلوم شــود که تغییــری در نگاه امنیتی به 

اقتصاد ایجاد نخواهد شد. 
با این همه تاثیر عملکرد اقتصادی دولتهای 

پس از انقالب را نیز نباید نادیده گرفت. 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
اســالمی در تیر ماه سال 1396 گزارشی از 

عملکرد اقتصادی دولت ها را منتشر کرد که 
در ادامــه بــه برخی از آمارهای ارائه شــده 

درگزارش اشاره می کنم. 
تهیــه کنندگان گزارش در چهار شــاخص: 
1- رشد اقتصادی 2- تورم و میزان اشتغال 
3- ســطح رفاه 4- میزان بهره وری منابع 
نفتی،  عملکرد دولت های پس از جنگ و تا 
پیش از دولت دوازدهم را بررسی کرده اند. 

1-رشد اقتصادی
گزارش به استناد آمار نشان می دهد که رشد 
اقتصــادی در دولت های ســازندگی بجز 
ســال های 69 و 70 منفی بوده است. اگر از 
دولــت پنجم که بالفاصلــه پس از جنگ 
تشــکیل شد، صرف نظر کنیم مجموع رشد 
اقتصادی دولت ششم به ریاست مرحوم آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی 12درصد بوده است. 
دولــت اول اصالحات با وجود تنزل قیمت 
نفت و کاهش درآمدهای مربوطه 14درصد 
و دولــت دوم اصالحــات 26درصد رشــد 

اقتصادی را ثبت نموده است.
 این عدد علیرغم افزایش عجیب قیمت نفت 
در دولت اول آقای احمدی نژاد به 17درصد 
و در دولت بعدی وی به 5 درصد کاهش پیدا 
کرد. دولت یازدهم در حالی تشکیل شد که 
رشد اقتصادی تا منفی 6 درصد کاهش پیدا 
کــرده بود با این حال دولت اول آقای دکتر 
روحانی توانست در طول چهار سال مجموعًا 

رشد اقتصادی 12 درصدی را ثبت کند. 
گزارش می گوید که از این حیث دولت دوم 
اصالحات بهترین عملکرد و دولت دوم آقای 
احمدی نژاد بدترین عملکرد را داشــته اند. 
ضمن آنکه دولت اصالحات تنها دولتی بوده 

که رشد مستمر و با ثباتی داشته است. 

سید حسین غزالی

چه کسانی باید پاسخگو باشند؟  

سرمقاله
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2- میزان بهره وری درآمدهای نفتی
گــزارش،  مجموع درآمدهای نفتی هر دوره 
4 ساله را بر جمع رشد اقتصادی همان دوره 
تقسیم کرده تا مشخص نماید که برای کسب 
هر یک درصد رشد اقتصادی چه میزان درآمد 

نفتی صرف شده است.
ایــن شــاخص،  صرف نظــر از آنکه میزان 
بهــره وری درآمدهای نفتی را تعیین می کند 
همچنین می تواند میزان وابستگی به درآمد 
نفتی در دوره های مورد بررسی را نشان دهد. 
صرف نظر از دولت اول ســازندگی،  بهترین 
آمار این بخش با نرخ 4/9 میلیارد دالر برای 
هــر یک درصد رشــد اقتصادی،  متعلق به 
دولــت دوم اصالحات بوده اســت. علیرغم 
اینکه بیشترین نسبت در سایر دولت ها صرف 
17/87 میلیارد دالر برای هر کسب هر یک 
درصد رشــد را نشــان می دهد،  این آمار در 
دولت دوم آقای احمدی نژاد به صورت فاجعه 
آمیــزی افزایش یافته و رقم عجیب 67/18 
میلیــارد دالر برای هر یک درصدر رشــد را 

ثبت نموده است. 
این آمار همچنین یکی از اساسی ترین دالیل 
بحران های دهه نود اقتصاد ایران را مشخص 
می سازد. وجود درآمد افسانه ای نفت همزمان 
با کاهش شــدید رشــد اقتصادی به عنوان 
شاهکار دولت دهم،  تاثیر شگرفی در تخریب 
اقتصاد ایران واز متهمین ردیف اول در ظهور 

بحران های دهه نود است. 

3- سطح رفاه خانوارها
گزارش،  از نســبت هزینــه خوراک به کل 
هزینه خانوار،  معیاری را معرفی می کند که 
ســیر نزولی آن به معنی بهبود ســطح رفاه 

خانوار است. 
گزارش نشان می دهد که این نسبت پیوسته 
در حال بهبود بوده اال یک استثناء در دولت 

دوم آقــای احمــدی نژاد که تنزل پیدا کرده 
است. 

معیار دیگری که گزارش برای تعیین سطح 
رفاه خانوار معرفی می کند،  حداقل دستمزد 
حقیقی است که از اختالف دستمزد رسمی از 
تورم بدست می آید. نتایج مندرج در گزارش 
نشــان می دهد که دســتمزد حقیقی پس از 
کاهش در دولت دوم سازندگی در دولتهای 
اصالحات رشد قابل توجهی داشته و بهترین 
عملکــرد با نرخ 22 در دولت دوم اصالحات 
ثبت شــده و بدترین عملکرد نیز مربوط به 
دولــت دوم آقای احمــدی نژاد با 17- بوده 
اســت. بدین ترتیب بر اســاس یافته های 
گزارش،  بیشترین فشار به خانوارها،  در دولت 

دوم آقای احمدی نژاد وارد شده است.
 معیار دیگر گزارش مقایسه نا برابری درآمدی 
یا ضریب جینی اســت. این معیار شاید تنها 
نقطــه قــوت دولــت آقای احمــدی نژاد 
می توانســت باشــد،  البته به شــرطی که 
می توانســت تورم را کنترل کند. با توجه به 
پرداخت یارانه نقدی در دولت ایشان و نیز با 
عنایــت به اینکه یارانه در نظر گرفته شــده 
درصد قابل توجهی از درآمد اقشار پائین دست 
اجتماع را تشــکیل می داد،  بســرعت باعث 
بهبود درآمد دهک های پائین شــد. هر چند 
افزایش شدید تورم که یکی از علت های آن 
همین توزیع یارانه نقدی بود تا حدود زیادی 

اثرات واقعی آن را خنثی نمود. 

4-تورم- میزان اشتغال
شاخص تورم احتمااًل از آن جهت مورد توجه 
تهیه کنندگان قرار گرفته که کنترل آن تاثیر 
زیــادی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد و ثبات 
اقتصــادی از پیش نیاز های جذب ســرمایه 
گــذاری در بخش هــای مولــد اقتصادی 

می باشد. 

بدترین عملکرد این شاخص را دولت ششم 
به ریاست مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی 
با میانگین 32/4 درصد  داشــته اســت. این 
عــدد با کاهش قابــل توجهی در دولت اول 
اصالحات به میانگین 17درصد  و با استمرار 
کاهش در دولت دوم اصالحات به میانگین 
14/5 درصد رســیده است. پس از یک دوره 
بــا ثبات،  تــورم مجدداً در دولت های نهم و 
دهم آقای احمدی نژاد افزایش پیدا کرده به 
گونــه ای که در اواخــر دولت دهم حتی به 

بیش از 40درصد نیز رسیده است. 
بدین ترتیب بهترین عملکرد از منظر کنترل 
تــورم و ثبات آفرینی اقتصادی را دولت های 

اصالحات داشته اند. 
معیــار دیگری که گزارش بدان توجه نموده 
میزان درصد اشتغال ایجاد شده درصد  بوده 
اســت. متاسفانه چون ارقام مذکور تا دولت 
نهــم درج نگردیده لذا مقایســه درســتی 
نمی توان داشت. نکته ای که می توان اشاره 
کرد این اســت که دولت های نهم و دهم در 
طول 8 سال مجموعا فقط 8 هزار شغل ایجاد 
کــرده اند. با توجه بــه اینکه درآمد نفتی در 
طول دوره مذکور به رقم افسانه ای بیش از 
600 میلیارد دالر رســیده،  می توان نتیجه 
گرفت که دولت های مذکور به ریاست آقای 
دکتــر احمدی نژاد فرصــت طالئی برای 
ســرمایه گزاری درآمد سرســام آور نفتی در 
بخش مولد اقتصاد را از دســت داده اســت. 
معنــی دیگر این عبارت آن اســت که این 
ســرمایه کالن بیشــتر منجر بــه افزایش 
نقدینگی شده است. پروژه هائی مانند افزایش 
وام مسکن،  وام های کم بهره تخصیصی به 
بنگاه های زود بازده،  مسکن مهر،  پرداخت 
یارانه نقدی،  اختالس های نجومی و . . . در 
طول دو دولت یاد شده در پیدایش این معضل 
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سهیم بوده اند. 
 در جدول زیر ارقام گزارش ذکر شده است:

مجموع رشد  تورم دولتها
 سال4اقتصادی 

تعداد شغل 
 ایجاد شده

نسبت صادرات نفت و 
 رشد اقتصادیبه گاز 

به  خوراکنسبت هزینه 
 کل هزینه ها

رشد دستمزد 
 حقیقی

 درآمد نفت و گاز
 میلیارد دالر

5 3/55 33  88/4 7/34 65 4/855 

6 4/35 85  5/8 3/35 7- 4/835 

7 87 84  3/6 7/59 85 6/89 

8 5/84 56  9/4 6/55 55 8/855 

9 5/86 87 853- 9/87 9/55 8 4/598 

83 8/88 5 858 5/67 4/54 87- 9/355 

88 8/85 85 5333 84 8/55 58 6/846 

 

گزارش در جمع بندی ذکر می کند که در مقایسه 
عملکــرد دولت های پس از جنگ،  دولت دوم 
اصالحات با بیشــترین بهره وری از منابع نفتی 
برای رشــد اقتصادی،  کمتریــن تورم بعالوه 
افزایش قابل مالحظه ســطح دستمزد حقیقی 
بهترین عملکرد را داشته و در نقطه مقابل دولت 
دوم آقای احمدی نژاد قرار گرفته است. ضمن 
آنکه عملکرد دولت اول آقای دکتر روحانی قابل 

دفاع بوده است. 
ایــن گــزارش علیرغم آنکه پیش از شــروع 
بحران های اخیر اقتصادی نگاشــته شده لیکن 
آدرس هــای عوامل ایجاد ایــن بحران در آن 

بخوبی نمایش داده شده است. 
نکته دیگری که می شد به گزارش اضافه نمود 
نقــش و تاثیر مصوبات قــوه مقننه در عملکرد 
اقتصــادی دولتها بود. برای مثال مجلس هفتم 
که در غیاب فعالین مطرح اصالح طلب تشکیل 
شــده بود اقدام به تصویب طرح هائی از قبیل 
طــرح تثبیــت قیمت ها،  اصــالح و افزایش 
مســتمری والدین شــهداء،  تســهیل ازدواج 
جوانان،  افزایش 60درصد حقوق بازنشســتگی 
مستخدمین شهید و جانباز،  الزام دولت به اخذ 
مجــوز مجلس برای برخــی قراردادها،  پس 
گرفتــن الیجــه برنامه چهارم از مجمع و تغییر 

آن و... عمــاًل مصــارف دولت را افزایش داد و 
شریک تالطم های بعدی اقتصاد گردید. 

گزارش در خصوص میزان رشــد نقدینگی که 
عنصر اصلی در آشــفتگی های اقتصادی اخیر 

بوده،  نیز ساکت است.
معمواًل میزان رشــد اقتصادی،  ســطح مجاز 
افزایــش نقدینگــی را تعییــن می کند. لیکن 
متوســط رشد نقدینگی بعد از انقالب 27درصد 
بــوده و پایــه پولی که عامــل اصلی افزایش 
نقدینگی اســت بطور متوسط سالیانه 21درصد 
رشد داشــته در حالیکه متوسط رشد اقتصادی 
کمتــر از 5درصد بوده اســت. حتی دولت دوم 
اصالحــات نیز در این مــورد عملکرد ضعیفی 
داشــته و یکی از بیشــتری درصدهای افزایش 

نقدینگی را ثبت کرده است. 
از دالیــل اصلی افزایش پایه پولی می توان به 
بدهــی بخش های دولتی بــه بانک مرکزی،  
بدهــی بانک هــا به بانک مرکــزی و خالص 

دارائی های خارجی اشاره کرد. 
در کشــور ما هر وقت قیمت نفت پائین آمده،  
دولــت با اســتقراض از بانــک مرکزی باعث 
افزایش پایه پولی شــده و هر وقت قیمت نفت 
باال رفته،  افزایش ســطح دارائی های خارجی 
بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی شده است. 

تا سال 80 بدهی دولت به بانک مرکزی و پس 
از آن افزایش دارائی های خارجی بیشترین سهم 
را در این مورد داشته اند. ضمن آنکه از سال 81 
تا 96 میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی 54 
برابر شده تا نقش مهمی در افزایش 36 برابری 

نقدینگی طی همان دوره داشته باشند. 
تسهیالت تکلیفی،  معوقات بانکی،  بنگاه داری 
بانکهــا،  یکی شــدن وام دهنــده و گیرنده  از 
مهمترین عوامل افزایش  نجومی بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی اســت که اصالح نظام بانکی 
را از اولویت هــای اصلی برای بهبود شــرایط 

اقتصادی قرار می دهد.
گفتنی اســت که در بازه زمانی سال های 79 تا 
91 نرخ تورم از سود بانکی بیشتر بود و به همین 
دلیل رانت زیادی در تســهیالت وجود داشت و 
بانکداری تبدیل به یک فعالیت پر سود گردیده 
بود به گونه ای که تعداد بانک ها در بازه مذکور 

سه برابر شد. 
همچنیــن بر اســاس آمار منــدرج در گزارش 
اردیبهشــت 1397 حدود 35درصد شــاغلین 
ایران حقوق بگیر دولت هستند و سالیانه حدود 
85 هــزار میلیارد تومان حقوق به آنها پرداخت 

می شود. 
این مبلغ معادل 25درصد کل هزینه های کشور 
هســت. این در حالی است که برای مثال آقای 
الریجانی گفته اند صدا و ســیما بیســت و پنج 
هــزار نفر نیروی فعال دارد که دوازده هزار نفر 
آن مازاد هستند و یا وزارت نیرو اعالم کرده که 

حدود 25.700 نفر نیروی مازاد دارد. 
آقــای الریجانی اضافه کرده اند که این نیروی 
مازاد بخش اعظم بودجه جاری کشور را جذب 
خــود می کند و فضای تنفســی برای کارهای 

دیگر نمی گذارند. 
با این رشته دراز چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ 
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درشــماره قبل درخصوص  برخی ازمسائل 
فرهنگی که به نگرش های ما ایرانیان  مربوط  
مي شود بحث شد،  به خاطر اهمیت موضوع 
ادامــه بحــث راازمقوله پیــش داوري  پی 

می گیریم. 
یکــی از خصوصیاتي  که  در ما ایرانیان وجود 
دارد،  پیــش داوري هاي  فراوان  نســبت  به  
بسیاري  از امور و اشخاص است . اگر هر کدام  
از مــا بــه  درون  خودمان  رجــوع  کنیم  پیش 
داوریهاي  فراوانی  مي بینیم . این  پیش داوري ها 
در کنش  و واکنش هاي  اجتماعي  ما تأثیرات  
منفي  زیادي  دارد. معموال وقتي  گفته  مي شود 
پیش داوري ،  بیشــتر نــوع منفي  آن مد نظر 
است  ولي آثار مخرب  پیش داوري  منحصر به  
جنبه منفي  نیســت .انواع  مثبت  آن هم  آثار 
مخرب  خود را دارد. از جمله  خوشــبینی هاي  
نابه جا که  نســبت  به  برخي  افراد و قشــرها و 
گروه های اجتماعــي  داریم . پیش داوری به 
پافشارِی بدوِن دلیل و غیِر قابِل اثباِت فلسفی 
یا تجربی می گویند. ریشهٔ پیش داوری اغلب 
یک باور یا نقل قول ازشــخصی می باشد که 
مورد قبول و احترام ما است و باعث می شود 
که انســان به راحتی حرف بی دلیل یا بدون 
دالیــل کافــی را نه تنها بپذیرد بلکه بر روی 
آن پافشــاری  کنــد،  در حالــی که مبتنی بر 
واقعیت نیستند و تنها بر اساس تجارب قبلی 
ومحدود ما که آن را درســت و قطعی تلقی 

می کنیم،  شکل می گیرد. 
گذشــت کردن و نگاه خوش بینانه داشــتن 

نســبت به برخي رفتارها که حس بدبیني را 
ممکن اســت در ما تشــدید کند نکته بسیار 

مهمی است.
چه کنیم تا دیگران را قضاوت نکنیم؟ چرا با 
این کــه همه مــا مي دانیم قضاوت کردن بر 
رفتــار و گفتــار دیگــران از زشــت ترین و 
آزاردهنده تریــن ناهنجاري هاي رفتاري ما 
ایراني هاســت،  اما بیشــتر اوقات آگاهانه یا 
ناآگاهانه مرتکب آن مي شــویم. درحالي که 
اگر هریک از ما بدرســتي خود را بشناســد و 
تاثیر قضاوت هاي نادرست خود را بر زندگي 
افراد ببیند و این نکته را درک کند که گاهي 
قضاوت هاي نادرست مي تواند مسیر زندگي 
دیگران را تغییر دهد،  به طور قطع در قضاوت 
عجلــه نکــرده و بســیاري از اوقات ترجیح 
مي دهــد که از قضاوت بپرهیزد و انجام این 
موضــوع مهم را به افــراد داراي صالحیت 

بسپارد.
در واقع پیش داوری بر اساس منطق و واقعیت 
نیست بلکه بر پایه مجموعه ای از فرضیات،  
مفاهیم نیمه درســت و گمانه زنی ها شــکل 
می گیرد و مبتنی بر تعمیم غلط و انعطاف اگر 
پیــش داوری نوعی نگرش اســت،  تبعیض 
تجلی آن و تحقیر یا برچسب زدن،  پیامدهای 

آن می باشد.
 برای مثال هنگامی که با فرد جدید و ناآشــنا 
برخورد می کنیم،  به جای اینکه ســعی کنیم 
او را بشناسیم،  صرفا به این دلیل که فرد مورد 
نظر عضو صنف یا گروهی اســت،  در مورد 
تمام ویژگی هــا و خصوصیات وی قضاوت 
می کنیم. اگر پیش داوری نوعی نگرش است،  
تبعیض تجلی آن و تحقیر یا برچســب زدن،  

پیامدهای آن می باشــد. بخش عمده ای از 
پیش داوری بصورت ناآگاهانه انجام می شودو 
در فرضیات قالبی روزمره در مورد ســایرین 
نمــود پیدا می کند. ایــن تعمیم ها رفتار ما را 
تحت تاثیر قرار می دهند و موجب می شــود 
کــه در مــورد بخش های مختلــف اجتماع 
تبعیض قائل شــویم. غالبا یــاد گرفتیم که 
حقایق را به غلط تعمیم می دهیم. نه به دلیل 
بــد خواهــی یا تنفر،  بلکه به این دلیل که در 
اغلب موارد این کار آسانتر از درک تفاوت ها 
و پیچیدگی هــای واقعی دنیــای اطرافمان 
است. در ابتدا ممکن است فکر کنیم که زنان 
عاطفــی تــر از مردان اند. یــا قوم خاصی را 
خسیس یا ساده لوح فرض کنیم. این فرض ها 
و بیانــات مبتنی براطالعات ناقص و ناکافی 
است که به تدریج از آنها برای طبقه بندی و 
در نهایــت قرار دادن اعضای این گروه ها در 
قالب هــای ســفت و ســخت و تغییر ناپذیر 
اســتفاده می کنیم. روانشناسان معتقدند که 
پیــش داوری حاصل تمایل طبیعی ما برای 
قالب بندی جهان به منظور معنا دادن به آن 
اســت. این قالب ها مبتنی بر واقعیت نیستند 
بلکه بر اساس تجارب قبلی محدود ما که آن 
را درســت و قطعی تلقی می کنیم،  شــکل 

می گیرد.
روانشناســان مطالعاتی را در زندگی روزمره 
انجــام داده انــد. بــرای مثــال در یکی از 
پژوهش های مشهور در این حوزه،  یک گروه 
22 نفــری از پســرانی کــه در یک اردوی 
تابســتانی شرکت کرده بودند به دو گروه به 

نام مارها وعقاب ها تقسیم شدند.
ادامه در صفحه 8

پیش داوری

 ابوالفضل هدایتی آذری

سخن روز
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از قرایــن تاریخی چنیــن برمی آید که تعمیر و 
توســعۀ آرامگاه شــیخ محمود شبستری بعد از 
وفــات وی،  برای اولین بار توّســط امیر تیمور 
گورکانی انجام گرفته اســت و او در زندگی نامۀ 
خود به این موضوع اشاره کرده است. او می گوید: 
»با این که جوان بودم و به اقتضای جوانی اسب 
تاختن،  تیراندازی،  شمشیر زدن و کشتی گرفتن 
را دوســت داشتم؛ اما از تحصیل علم نیز غافل 
نبودم. در آن موقع دو کتاب را که هر دو به زبان 
فارســی نوشته شده بود خواندم یکی )مثنوی( 
نوشتۀ جالل الدین رومی و دیگری )گلشن راز( 

اثر شیخ محمود شبستری که هر دو کتاب شعر 
اســت. و من از خواندن کتاب گلشــن راز لذت 
بردم. میل داشــتم که اگر روزی به آذربایجان 
قدم گذاشتم،  به شبستر بروم و بر سر مزار شیخ 
محمود شبســتری فاتحــه بخوانم و برای وی 

طلب آمرزش بکنم.«
سال ها بعد که امیر تیمور ضمن لشکرکشی به 
ســرزمین آذربایجان و بنا به درخواســت شیخ 
مسعود نوه شیخ شبستری،  قدم در زادگاه شیخ 
می گذارد؛ دستور می دهد که مقبرۀ آن بزرگوار،  
مرّمت و نوسازی و توسعه پیدا بکند. امیر تیمور 

آرامگاه  شیخ محمود شبستری 
از گذشته تا حال

اسماعیل اسماعیل زاده شبستری

پیش داوری

ادامه از صفحه 7
سپس دو گروه در یک سری فعالیت های رقابتی 
که مســتلزم عملکرد اعضای گروه ها در مقابل 
یکدیگر بود،  شرکت کردند. پس از مدت کوتاهی 
اعضای هر گروه ،  نگرش های منفی و تصورات 
قالبی در مورد اعضای گروه مقابل پیدا کردند. از 
جمله اینکه تمام مارها متقلب اند. و همه عقاب ها 
در فعالیت ورزشــی ضعیف عمل می کنند.  این 
تجربه نشــان می دهد که افراد به ســرعت با 
گروه های خود همانندسازی کرده و ویژگی های 
نادرســت را به اعضای گروه دیگر نسبت داده و 
احساسات تنفر آمیز در مورد آنها کسب می کنند.
چگونه پیش داوری را مورد چالش قرار دهیم؟

این باور که نزدیکی موجب دشــمنی می شــود،  
همیشه درست نیست. نزدیکی به سایر گروه ها 
در اجتماع غالبا منجر به تحمل و پذیرش نگرش ها 
و ارزش های آنان می شود. هر یک از ما مسئولیم 
با تعصب و پیش داوری مقابله کنیم و می توانیم 
نقــش قابل مالحظه ای را در کاهش ســطوح 

تبعیض درجامعه ایفا کنیم.
سواالت زیر می تواند دید ما را نسبت به ارزش ها 
و نگرش هایی که نســبت به دیگران داریم واقع 

بینانه تر سازد:
- آیا این نگرش یا ارزش صحیح است؟

- آیا به تمام حقایق مرتبط با آن دسترسی داریم؟
- آیا به جای در نظر گرفتن تصویر کامل،  بر یک 

یا چند بعد منفی تمرکز کرده ام؟
- آیا به شــیوه ای نا عادالنه به این فرد یا گروه 

برچسب می زنم؟
بررسی نگرش ها و ارزش ها با استفاده از سواالت 
فــوق،  گام بلندی در جهت آگاهی از تعصبات و 

در نتیجه چالش با پیش داوری ها است.
* سه منبع مقاله دردفترمجله موجوداست

تاریخ و جغرافیای شبستر
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خود در این باره چنین می گوید: »بعد از ورود به 
شبستر عازم دیدار مرقد شیخ محمود شبستری 
شدم. مشاهده کردم که مزار آن مرد محّقر است 
و دستور دادم که بی درنگ برای آن مرد متدّین 
و عالــم، مــزاری بزنند که درخور مرتبۀ دینی و 
علمی او باشــد.« بعد از امیر تیمور نیز به مرور 
اّیام،  تعمیرات و تغییراتی در بقعۀ شیخ محمود 

شبستری انجام گرفته است.
ســعدالدین محمود بن عبدالکریم بن یحیی از 
مشــاهیر عرفــای آذربایجــان بــود. در ایام 
فرمانروایی کیخاتوخان در شبستر متولد شد. در 
عهد سلطان محّمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان 
در شــهر تبریز یکی از عرفاي بزرگ شــمرده 
می شــد. در اواخر عمر به شبستر باز گشت و در 
سال 720 هجری قمری در همان جا در گذشت 
و در وســط باغچه اي به نام »گلشــن« در جوار 
قبر استادش بهاء الدین یعقوب تبریزي به خاک 
سپرده شد. مریدان زیادی داشت. بقعه اي براي 

قبر هر دو ساخته شد. 
اکنون این بقعه به صورت زیارتگاهی در آمده و 
عالقه منــدان از راه هاي دور به زیارت آن قبور 
می روند. می نویســند طــاق و رواق بقعه در اثر 
فرسایش ریزش کرده بود،  حاجی میرزا آقاسی 
وزیر معروف محّمدشاه قاجار آن مقبره را تجدید 
عمارت کرد. بعد از وي در ســال 1267 هجري 
قمري دو قطعه سنگ نبشــتۀ مرمرین بر روي 
آن دو قبر نصب گردید. خط هر دو سنگ-نبشته 
نســتعلیق َجلی اســت و به طور برجســته نقر 
گردیــده. متن سنگ نبشــتۀ بابا یعقوب چنین 

است:
»هو الحّی الذي الیموت – هذا المرقد الشریف 
جنــاب قدوۀ العارفین و زبدۀ الســالکین موالنا 
بهاء الدین یعقوب علیه الرحمۀ. آن جناب از اوالد 
خادم شــیر بیشــۀ والیت،  مالک اشتر است و 
جناب شیخ محمود از جملۀ تربیت یافتگان آن 
حضور بزرگوار است. ُعلو مرتبۀ جناب موالنا را 
همین بس اســت که مانند جناب شیخ محمود 

رحمۀ اهلل علیه از دامن تربیت ایشان برخاسته. 
آفتاب آمد دلیل آفتاب. و این دو لوح شریف در 
سنۀ هزار و دویست و شصت و هفت در این دو 

مقام شریف نصب گردیده است.
و اینک متن سنگ نبشــتۀ قبر شــیخ محمود 
شبســتري: »هــذا المرقــد الشــریف جناب 
شیخ المشایخ محمود شبستري رحمۀ اهلل علیه 
که در سراپردۀ ِقدم،  َقَدم بر بساط فضل نهاد و 
از کأس اولیاي ِکبار شــربت محّبت چشید و به 
دســت جناب قطب االولیــاء موالنا بهاء الدین 
یعقوب علیه الرحمۀ خرقۀ والیت پوشــید و در 
ســنۀ عشــرین و سبع مائه در سن 33 سالگی از 
ایــن دار فانــی به عالم جاویدانی رحلت فرمود. 

رحمۀ اهللِ علیه.
هرگــز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشــق                 

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما
بعداً نیز چند بار در مقبره و منضمات آن تعمیراتی 
به عمل آمده. یکی در ســال 1297 ه.ق به امر 
میرزا حســین خان سپهســاالر پیشکار ایالت 
آذربایجان و دیگري قریب 90 ســال پیش به 

امر سر لشکر حسن مقدم انجام گرفته است.

منابع: کتاب منم تیمور جهانگشا و کتاب شبستر 
و پیرامون آن- تألیف استاد روشن دل

با توّجه به اینکه مقبره شــیخ محمود شبستری 
به علّت فرسودگی نیاز به تعمیر و توسعه داشت 
و در این رابطه طرح و نقشه الزم توسط سازمان 
میراث فرهنگی آذربایجان تهیه و آماده اجرا بود 
که به علت نبود بودجه الزم در سازمان مذکور 
کــه متولّی این کار بود،  اجرای طرح یادشــده 
سال ها بدون اقدام مانده بود و طبق نقشه ارائه 
شــده الزم بود جهت توســعه محوطه بقعه پنج 
باب منزل اطراف مقبره خریداری شــود که در 
ایــن زمینه هیأت امنای مقبره ضمن مذاکره با 
مالکین منازل مزبور و کســب موافقت آن ها و 
قیمت گذاری توســط کارشناس رسمی و تعیین 
قیمت آن ها به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار 
تومان به شرح مندرج در کروکی پیوست ارزیابی 

شده بود. 
اینجانب در تاریخ 70/8/1 مشغول ارجاع نامه های 
واصلــه به دبیرخانه نهاد ریاســت جمهوری به 
واحدهای مربوطه بودم که به نامه ای برخوردم 
که در آن نامه از طریق بودجه ســازمان عمران 
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کیش که وابســته به ریاســت جمهوری بودبه 
ارگان های فرهنگی کمک شــده بود. لذا بنده 
بالفاصله موضوع را به اطالع جناب آقای دکتر 
امین لو نماینده محترم وقت شبستر در مجلس 
شــورای اسالمی سابق که نزدیک نهاد مستقر 
بود رساندم که ایشان بالفاصله به نهاد تشریف 
آوردند و پس از مالحظه نامه یاد شــده نامه ای 
مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت خرید 
پنــج باب منــزل اطراف بقعه شــیخ محمود 
شبســتری به عنوان مرحوم آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی رئیس جمهور وقت مرقوم فرمودند 
که این نامه توســط ایشــان به سازمان میراث 
فرهنگــی ارجاع گردیــد ولی نتیجه ای حاصل 
نشــد. لذا خوشــبختانه با پیگیری های کتبی و 
مرتّــب آقــای دکترامین لــو و پیگیری های 
حضوری اینجانب  در نهاد به بار نشست و اولین 
اهدایی ریاست جمهوری در تاریخ 72/2/15 به 
مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان 
آغاز و آخرین پرداختی به مبلغ دو میلیون تومان 
در تاریــخ 76/8/24 جمعًا در پنج نوبت به مبلغ 
یازده میلیون و پانصد هزار تومان به استانداری 
آذربایجان شــرقی حواله و از طریق استانداری 
مذکور نیز به حســاب شهرداری شبستر واریز و 
توســط شــهرداری نیز به حســاب هیأت امنا 

خریــداری گردیــد. حاال به مصــداق آن مثل 
معروف که »اســب هست ولی میدان نیست« 
این پروژه تا سال 1381 راکد و بدون اقدام رها 
شده بود که در آن سال خّیر محترم جناب آقای 
مهندس محمدرضا دادرس انجام این کار ارزنده 
و ماندگار را تقّبل فرمودند که این پروژه عظیم 
از ســال 1381 با مدیریت آقای مهندس بیژن 
خواجه ای شروع و در سال 1386 با 500 میلیون 
تومــان هزینه پایان یافت و یادآوری می شــود 
قبــاًل کّل مســاحت محوطه مقبره حدود 600 
مترمربع بود که پس از توسعه به دو هزار مترمربع 
افزایش یافته اســت. تأسیسات احداث شده در 

مجتمع مقبره به شرح زیر است:
یک دستگاه آمفی تآتر با 200 نفر ظرفیت مبله 
و مجهز به دســتگاه های صوتی و نورپردازی. 
مهمان ســرا 3 باب با امکانات رفاهی که توسط 
شــهرداری تجهیز شــده اســت. 3 دســتگاه 
کالس های آموزش کارهای دستی،  دارای یک 
باب سالن برگزاری نمایشگاه. کتابخانه مقبره. 
یک باب واحـــد مسکونـــی برای ســکونت 
سرایـــدار و ســرویس های بهداشتی که طی 
صورت جلســه مورخ 87/7/14 به شــهرداری 
شبســتر تحویل گردیده اســت. ضمنًا الزم به 
یادآوری اســت که در تاریخ 1367/8/22 مبلغ 

پانصد هزار تومان توسط جناب آقای میرحسین 
موسوی نخست وزیر وقت بر حسب درخواست 
جناب آقای دکتر امین لو جهت کمک به تعمیر 
بقعه شــیخ محمود شبستری اهدا شده بود. در 
اینجا مناسب است که از خدمات و فعالیت های 
جنــاب آقــای دکتر نورالدین پورموســی قلی 
شهردار وقت شبستر که در اجرای پروژه توسعه 
و نوســازی مقبره شــیخ محمود شبســتری 
همــکاری الزم مبــذول فرموده اند تشــکر و 

قدردانی می شود. 

 

کروکی بقعۀ شیخ محمود شبستری و واحدهایی که 
جهت توسعه خریداری شده است
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کوچۀ مدرسه »مدرسه کوچه سی«      

کوچه ای که ما در ســال های دهۀ ســوم قرن 
حاضــر )قرن 14 شمســی( در آن زندگی می 
کردیم،  کوچه ای بود انباشــته از غم و شــادی،  
چون مدرسۀ گلشن راز قدیم در انتهای آن قرار 
داشــت،  آن را کوچه مدرسه می گفتند »کوچۀ 
باالتر از آرامگاه شــیخ محمود« . در این کوچه 
غیــر از خانواده ما، ده- دوازده خانوادۀ دیگر نیز 
زندگــی می کردند. در مجموعۀ این خانواده ها 
فقط شش- هفت نفری مرد بود و بقیۀ ساکنان 
آن زنانی بودند که با بچه های قد و نیم قد خود 

تنها روزگار می گذراندند. 
مردانشان در جستجوی کار و نان در شهرهای 
قفقاز و ترکیه آن روز،  سرگردان بودند. بعضی ها 
را می گفتند که مرده اند. گاهی می گفتند زنده اند. 
زن ها خودشــان آن ها را »ایتگین« می گفتند. 
یعنی گم شده،  بی نشان. کسی از سرنوشت آن ها 

خبر نداشت.
زن هایی که مردی باالی سرشــان بود،  کاری 
به کار کســی نداشــتند،  اما زن هایی که مردی 
باالی سرشــان نبود،  خودشان هم مرد بودند و 
هم زن. کســانی که باغی و مزرعه ای داشتند،  
از درآمــد آن روزگار می گذراندند،  آن هایی که 
چیزی نداشتند،  با کار کردن در خانه های مردم،  
رزق و روزی فرزنــدان خود را فراهم می کردند. 
هر دو گروه از این زن ها،  تابستان ها و به هنگام 
عصر،  در ته کوچه و در زمســتان ها و به هنگام 
شب در پای کرسـی،  دور هم جمع مـی شدند،  
قصه و داستان می گفتند و »بایاتی« مـی خواندند 
و می خندیدنــد و گاهــی نیــز می گریســتند. 

»دوبیتی«هــای محلّی آذری را بایاتی گویند. 
وقتی نوبت شب نشینی در خانۀ »عباس عمی« 
بود،  او خود،  داستان سرای مجلس شب نشینی 
می شــد. چپق دســته بلند خود را چاق می کرد و 
داســتان می گفت. داستان های لیلی و مجنون،  

شیرین و فرهاد،  اصلی و کرم.
طنزپرداز این شب نشینی ها خّجه باجی  بود که 
کارش ایــن بود که بــرای همۀ اهل محل چه 

آشنا و چه ناآشنا لقب درست می کرد. 
در شبســتر آن روز آرایشگر دوره گرد ریزنقشی 
بود که چهارپایۀ شکستۀ خود را سر هر کوچه ای 
می گذاشت و مردم را با تیغ های صدبارمصرف 
اصالح می کرد. مردم می گفتند فالنی در ســر 
 مــردم پنبــه مــی کارد.   خّجــه باجــی به او 
»امیرقا دللیی« می گفت یعنی داّلک امریکایی. 
در مجالس شبانه هیچ کس را به نام اصلی خود 
نمی شــناختند. نام او همان بود که خّجه باجی 
رویشان گذاشته بود. در این کوچه سّید بزرگوار 
و محترمی نیز زندگی می کرد که کارش نّجاری 
بود. وقتی که اّول صبح برای رفتن به در دکان 
خود از خانه خارج می شد،  همۀ مردم می دانستند 
که ســاعت هشت صبح است و وقتی به هنگام 
ظهر به خانه برمی گشــت،  همه یقین داشــتند 

که ساعت درست دوازده ظهر است. 
این ســّید بزرگوار از نشســتن زن ها،  در کوچه 
خیلــی ناراحت بــود و وقتی به کّپه ی زن ها در 
کوچه می رســید،  با ناراحتی آن ها را به داخل 
خانه هایشان روانه می کرد. اما زن ها که در وقت 
بیکاری،  جز نشستن در کوچه و درد دل کردن 

کار دیگری نداشتند و تنها تفریحشان،  به ویژه 
در اّیام تابســتان،  همین بود،  از رفتار این ســّید 
محترم بســیار دلگیر بودند و این عادت خود را 
هرگــز تــرک نمی کردند و قادر به ترک آن هم 
نبودند. و بدین سان شب و روز آن زن های تنها 
در کوچۀ مدرســۀ شبســتر،  ســپری می شد. و 
هرچنــد کــه زندگی آن ها با غــم و اندوه بی-

شــوهری و چشم انتظاری و بی سرپرستی و فقر 
و نداری،  چندان خوش آیند نبود،  اما شب های 
آن ها در پای کرســی و با شب چره های محلّی 
که روی آن چیده می شــد،  چندان هم خالی از 
لطف نبود و می توان گفت که شــیرین و جّذاب 

هم بود. 
این شب نشینی ها و گپ زدن ها و داستان سرایی ها 
بود که آن ها را در برخورد با مشکالت و مصائب 
زندگی،  سرزنده و شاداب نگه می داشت. و من 
دوران کودکــی خود را در یک چنین محیطی و 
در درون یــک چنیــن فرهنگــی گذراندم و به 
نوجوانی رسیدم. به دبیرستان رفتم. شروع کردم 
به خواندن فیزیک،  شــیمی و ریاضی. ازجمله 

زبان فرانسه.
گاهی که نوبت شب نشــینی زن ها،  در خانۀ ما 
بــود،  »عالیــه باجی« که زن کنجکاو و باذوقی 
بود،  می گفت: »حســین« آن کتاب فرانسه ات 
را بیاور و برای ما بخوان. ببینیم چه نوشته است؟ 
و مــن می خواندم: »موســیو« یعنــی »آقا«. 
»مادام« یعنـــی »خانم«. »مادموازل« یعنـی 
»دخترخانم« و زن ها از خنده روده بر می شــدند 

و می گفتند: »این هم شد زبان!«

حسین- روشن

محله های شبستر
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آقای حاج ســیف اهلل سلطانی فرزند رضا متولد 
ســال ...... بزرگ شــده شهرســتان شبستر -  
روســتای دیزج خلیل اســت  .ایشان دارای سه 
فرزند پسر ویک دختر می باشد. قبل از انقالب 
در روســتای دیزج خلیل در امر کشاورزی فعال 
بوده ودر کنار آن به فعالیت در کارهای ساختمانی 
به صورت پیمانکاری کســب در آمد می کردند  
ومدت کمی نیز به تولید آب نبات مشغول بودند 
.از اول جوانی در کنار کسب وکار وفعالیت های 
در آمــد زایی  به کارهای عمومی توجه وعالقه 
منــد بودنــد.  روحیه خیر خواهــی وکمک به 
همنوعان وبرداشــتن هــر کار مهم روی زمین 
مانده توجه اورا جلب واورا به چاره ســازی ورفع 
مشکل عمومی ترغیب می کرد تاجایی که توان 
داشــت با مشــارکت عموم مردم محل وکمک 
گرفتن از امکانات دولتی در حل مشــکل پیش 
رو قدم برمی داشت. کمک و برداشتن اقدامات 
موثــر برای احداث حمام عمومی محله غیبلوی 
دیزج خلیل نمونه ای از تالش ایشان در قبل از 

انقالب اسالمی برای سالمت وبهداشت عمومی 
است.آقای حاج سیف اهلل  سلطانی بعداز پیروزی 
انقالب اسالمی فعالیت کسب وکار خود را توسعه 
داده وبه یک کار آفرین دربخش صنعت تبدیل 
شده وبا تاسیس شرکت صدر صنعت پایدار وارد 
فــاز تولید قطعات خودرو شــدند وبرای انجام 
تعهــدات خود برابــر قرادادهای منعقده با ایران 
خودرو بیش از 350 الی 400 نفرمستقیما اشتغال 
ایجاد کرد.ایشان در مدیریت کارخانه تخصص 
وتجربه را در کنار هم داشت وکارها را به خوبی 
پیــش می بردند وجوانــان جویای کار وطالبان 
روزی حــالل را زیــر بال وپــر خود می گرفت 
ویاورشــان بود  .دلگرمی وعالقه به کاربه اندازه 
ای بود که تالشــها وبرنامه ریزی ها دراز مدت 
ایشان برای تولید تمامی قطعات خودرو و تولید 
وخروج یک خودرو استاندارد نیازکشور از کارخانه 

»صدر صنعت پایدار« از آروزهای ایشان بود.
در اولین روزهای رونق کاری خود وقتی مشاهده 
می کند که اهالی محل در میدان باز محل زادگاه 

او شام اباعبداهلل حسین )ع( را در فضای باز میل 
می کنند تصمیم به احداث ساختمان امور خیریه 
می گیرند واقدامات عملیاتی ساخت را با مشارکت 
مردم محل شروع ودر مدت زمان کوتاه ساختمان 
آبرومنــدی برای انجــام امورات خیر ومجالس 
عروســی وبرگزاری مراسم ختم زنانه واستفاده 
برای صرف شام ونهاربرای  مراسم ومهمانی های 
عمومی وخصوصی تکمیل وتجهیز می نمایند.

دانی که چرا خدا تورا داد  دو دست
                  من معتقدم که اندر آن سری هست 

یک دست به کار خویشتن پردازی
                      با دست دگر  زدیگران گیری دست 
واقعا آقای حاج سیف اهلل سلطانی با یک دست 
برای خود وخانواده کار وتالش می کرد وبا دست 
دیگــر برای عموم مــردم بخصوص برای فقرا 
فعالیت وعنایت داشت ووقتی از تهران به دیزج 
خلیل می آمدند افراد نیازمند منطقه حضور او را 
حس کرده وایشان را پیدا ودیدارمی کردند وبارها 
از دیدار با آنها شــادی ونشــاط خود را بیان می 
کردندو اظهار می کرد با خوشی آنها خوش است.  
آقای حاج ســیف اهلل سلطانی برای دیزج خلیل 
در کارهــای عمومــی وخیر به تنهای یک ملت 
بودند .ایشان در تمامی زمانها وموقعیتها عالوه 
بــر کمک های فکری کمک های نقدی وریالی 
ایشان در کارهای عمومی و عام المنفعه وباقیات 
الصالحات کار ســاز وتعیین کننده بود وهمیشه 
می گفتند شما اقدامتان را شروع کنید مرا تا اتمام 
کار در کنارتان خواهید یافت وانصافا هم پیگیر 
مســائل بودند وهم حضورداشــت وهم زنجیر 
احسانات خودرا قطع نمی کردند ودر مقابل تشکر 
وقدردانــی مردم همیشــه می گفتند من با خدا 
معامله کرده ام وهر بار که در منطقه شبستر 100 
تومان هزینه می کنم تا می رســم به تهران در 
همان روزهای کاری اول هفته چندین برابر آن 
را خداوند برایم حواله می کنند و برکت پولهای 
خــود را در هزینه کارهــای عمومی وفقرا می 

 خیر  بزرگوار 
مرحوم سیف اهلل سلطانی

نیکنامان
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دانســت. آقای حاج ســیف اهلل ســلطانی ضمن توجه به اشتغال جوانان به تفریح وورزش جوانان 
وســالمتی جوانان توجه ویژه داشــت بطوری که درخرید زمین برای  توسعه میدان ورزشی شهدا 
دیــزج خلیــل وکمک به تیم های ورزشــی در رشــته های مختلف حامی واسپانســرآنها بودندو 
دوستدارطبیعت  و محیط زیست بود ودر کنار گروه زیست محیطی یاشیل میشوبود وکمک های 
قابل توجه به ســاختمان و فعالیت های انســان دوســتانه در راستای حفظ وحراست از حیوانات و 

طبیعت رشته کوههای میشو با این گروه دوستدار سر سبزی وطبیعت کرده بود.
آقای حاج ســیف اهلل ســلطانی به مســائل خوش بین بود واین خوش بینی باعث انعطاف پذیری 
ایشــان می شــد .اهل شــکایت یا ســرزنش نبود وبه جای آن، هربار مانعی پیش می آمد ،  از آن 
اســتقبال می کرد ومرتب به خود می گفت که من مســئولم و از انداختن تقصیر به گردن دیگران 
خــود داری مــی کرد در مشــکالت دنبال راه حل بــود و انضباط فردی را رعایت می کرد و اختیار 
دارائی های خود را در دست داشت وهمیشه پول خود را با خرج کردن ذلیل وخود را عزیز می کرد  
دفتر کاری ایشان پر از لوح های تقدیر وسپاس بود ه که خیلی از شخصیت های حقیقی وحقوقی 
ونهادهــاو ارگانها ودســتگاه های اجرای دولتــی به لحاظ عملکرد مثبت وصادقانه و خیر خواهانه 
ازایشان سراغ داشتند زیر آنها را امضاء کرده اند وهمیشه قدردان اعمال ایشان بوده وخواهند بود 
. امکان نداشت جمعی یا افرادی نیاز خود را به ایشان بیان کند واو همه یا مقداری از آن را در حد 
وســع وتوان خود برآورده نکند. کمک های ایشــان به مدارس - مجتمع فرهنگی ورزشــی دیزج 
خلیلیان مقیم مرکز -  خانه های بهداشت -  حمامهای عمومی  -  مساجد - حسینیه ها -  معابر 
-کتابخانه ها - ازدواج خوانان -خیرین ســالمت -خیرین مدرســه ســاز -خیرین خانه ســاز - 
گورستانها-  ساماندهی مزار شهدا ، هرگز فراموش نخواهد شد.سنبل وگل دسته خدمات ایشان 
نوکری وخادمی دســته های حســینی  در ایام محرم واحداث مسجد حضرت ابوالفضل عباس )ع( 
می باشــدکه با زیر بنای 800 متر مربع دردو قســمت مردانه وزنانه نشین با سرویسهای بهداشتی 
و وضوخانه جداگانه با محوطه ســازی حیاط با صرف هزینه نزدیک به یک میلیارد تومان یکی 
ازبزرگترین و بی نظیرترین ومجهزترین مساجد منطقه شبستراست که با حضور ونظارت مستقیم 
ایشان ساخته ودر سال 1389 به بهره برداری عمومی رسید و مسئولین شهرستان بارها  یادواره 
شهدای منطقه رادر آن برگزار کرده اند .آنچه از این همه عزت واحترام کسب کرده  از دعای پدر 
پیر ومریض ایشــان بود که برای درمان پدر پیر ناتوان مریض  بلند قد وســنگین وزن را به پشــت 
کول گرفته وبه عشق درمان و بهبود پدر را  سوار هواپیما می کردو در این حالت  پدر فرزند خود 

را دعا می کرد: 
»فرزندم رستگار وسربلند باشی«

 بارها گفته بودهمه چیزم از دعای پدر درپای پلکان هواپیمان تبریز تهران می باشد .
امید که همه فرزندان وطن احترام پدرومادر خود را داشــته ومخصوصا در زمان پیری وبیماری 
وکهولت سن به والدین خود احسان کنند. حال  انتظارعموم دوستان وآشنایان از فرزندان محترم  
این عزیز ســفر کرده به جایگاه ابدی این اســت که راه پدر بزرگوار را در امر  کار آفرینی وزنجیره 
خیرات واحسانات واعمال خیری که همه سراغ دارند  که قسمتی از آنها به صورت باقیات  الصالحات 
وعام المنفعه می باشدبه عنوان صدقه جاریه  در برنامه زندگی خود داشته و ادامه دهند .آنهاباشند 

تا روح آن پدر دلسوز وفداکار دعاگوی پیشرفت وسعادت آنها درامور زندگیشان یار ویاورباشد. 
  روحش شاد  راهش  پر رهروباد

اهدای کتاب به فصلنامه پیام شبستر

بنا به وصیت شــادروان حاج تقی اشــرفی تعداد 
60جلــد از کتاب های نفیس نامبرده به کتابخانه 
فصلنامه پیام شبســتر اهدا گردید. بدینوســیله از 
اقدام فرهنگی ایشان سپاسگزاری نموده و شادی 

روح آن روانشاد را از خدای بزرگ خواستاریم.
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از ویژگی های ذاتی مردم شهرســتان شبستر،  
قدردانی و سپاســگزاری از نام آورانی است که 
از لحــاظ فکری،  معنوی،  علمی و پژوهشــی 
گامــی برداشــته و خدماتــی انجــام داده اند،  
فرهیختگانی که در زمان های گذشــته منشاء 
خدمات ارزنده ای بودند و نخبگانی که در حال 
حاضر برای پیشرفت علمی،  آبادانی و رفاه مردم 

می کوشند.
در این راســتا گردانندگان فصلنامه پیام شبستر 
از بدو انتشــار بر آن بوده اندکه  به هر بهانه ای 
خدمات گذشتگان بنام را ارج نهند و زحمات نام 
آوران زمــان را پــاس دارند و تحت شــعار »ما 
فراموشــتان نمی کنیم« در هر شماره فردی از 
این افراد را به عنوان نیکنامان و مفاخر معرفی 
و تالش های آنان را برای خوانندگان یادآوری 

نمایند.
ماهها قبل ایده برگزاری مراســم بزرگداشــت 
شــاعر و اندیشــمند بزرگ شبستر »میرزاعلی 

معجز شبســتری« طــرح و مورد تصویب قرار 
گرفت. طی جلســات متمادی مشــکالت این 
مراسم،  محل برگزاری،  هزینه های آن و نحوه 
اجرای برنامه و زمان انجام،  مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و برای رفع مشکالت و بهتر برگزار 
کردن مراســم تصمیماتی گرفته شد. سرانجام 
گردانندگان مجله برای روز چهارشــنبه هفتم 
شهریور ماه 1397 و شب عید سعید غدیر خم،  
مراسمی به این منظور و تحت نام »شب فرهنگ 
و هنر گونئی« تدارک دیدند. بدین ترتیب ایده 
چندین ساله مسئولین فصلنامه و اهالی فرهنگ 
دوست منطقه در مراسمی به یادماندنی متجلی 
شد. بیش از 450  نفر از مردم هنر پرور شهرستان 
شبســتر و تعدادی از ادبا و شــعرا در تاالر برج 
آزادی تهران گردآمدند تا یک شــب تاریخی را 

شاهد باشند.
مراســم ساعت 17/30 روز یاد شده،  با تالوت 
آیاتی از قرآن مجید توســط قاری خوش الحان 

آقای ولیجانی آغاز شــد و با ســرود جمهوری 
اســالمی ادامــه یافت. بعداز دکلمــه یکی از 
زیباترین اشعار فارسی معجز که در لزوم تحصیل 
زنان ســروده بود،  آقای جمشید صالحی مدیر 
مسئول فصلنامه پیام شبستر پشت تریبون قرار 
گرفت و ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور 
همشهریان و سایر مدعوین در مورد انتشار بی 
وقفه فصلنامه پیام شبســتر،  مشکالت و موانع 
تهیه مطالب،  چاپ،  انتشار و پخش آن و گزینش 
مندرجــات بیانات مبســوطی ایــراد نمود و از 
همشــهریان عزیز که با خرید مجله و حمایت 
معنوی از انتشار آن هیئت تحریریه را مورد لطف 
قرار داده اند سپاســگزاری و از حامیان عزیزی 
کــه با خرید انبوه از فصلنامه و توزیع ماهانه آن 
در دانشــگاهها و بین دانشجویان ما را در ادامه 
انتشــار مجله یار و یاور بوده اند قدردانی نمود و 
اطمینان داد فصلنامه پیام شبستر با کمک های 
مادی و معنوی همشــهریان گرامی و عشــق و 

نگاهی گذرا  بر مراسم »شب فرهنگ و هنر گونئی«

ویژه نامه  »شب فرهنگ و هنر گونئی«
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فداکاری گردانندگان و هیئت تحریریه به حیات 
مطبوعاتی خود ادامه خواهد داد.

از نوازندگان موســیقی سنتی آذربایجان گروه 
فعال عاشــیق ســخاوت با اجرای چند قطعه از 
ترانه های شــاد محلی شــور و حالی در فضای 
تــاالر ایجاد نمــود و حاضرین با کف زدن های 

ممتد آنان را مورد تشویق قرار دادند.
بعد از اجرای موسیقی ،  آقای محمد علی نقابی 
محقق و معجز شــناس،  خالصه ای از زندگی 
معجز را از بدو تولد،  دوران کودکی ، مســافرت 
به ترکیه و زندگی در آن کشــور و مراجعت به 
شبستر و شروع دوران شاعری و هجرت به شهر 
شــاهرود و وفات وی بیان داشت. سپس آقای 
محمدخانی )گونئی لی( ادیب و شاعر نکته سنج 
منطقــه در مورد میرزا علی معجز شــاعر ترک 
گوی و شــهیر شبســتر به سخنرانی پرداخت و 
اهمیت اشعار او را در تنویر افکار و بیداری مردم 
تشریح کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت. 

بعد از ســخنرانی ایشــان دو عاشیق زبردست 
آذربایجانی رو در روی هم ایستادند و به مقابله 
)دئیشمه( با ساز و آواز پرداختند که مورد تشویق 
تماشاگران قرار گرفته و تاالر را به وجد آوردند.
بعد از اجرای موســیقی،  آقای ریاضی ســردبیر 
مجلــه آذری وضع اجتماعی و اقتصادی زمان 

زندگی میرزا علی معجز را تشریح و غلیان روح 
ادبی و انتقادی شاعر را درآشفته بازار  آن زمان 
تشریح کرد و گفت: مقایسه سطح زندگی مردم 
کشــورهای اروپائی و ایران،  شاعر تیزبین ما را 
بر آن داشت که به انتقاد بپردازد و تا پایان عمر 
با خرافات مبارزه کند. مطالب بیان شــده آقای 
ریاضــی مورد اســتقبال حاضرین در تاالر قرار 
گرفت بعد عاشــیق خوشــنام و توانای منطقه 
احدعلیشــاهی با گروه هنرمند خود ســاز را به 
سینه فشرد و قطعاتی بس زیبا و دل انگیز هدیه 
دوستداران موسیقی کرد و مردم با تشویق خود 

از وی سپاسگزاری کردند.
ســپس آقای محمد رضا رونقی شــاعر و عضو 
هیئت تحریریه مجله پیام شبستر قطعه شعری 
را که درباره معجز شــاعر نکته پرداز شبســتر 
ســروده بود با عنوان معجزه خطاب دکلمه کرد 
که مورد استقبال قرار گرفت و حاضرین در تاالر 
با کف زدنهای ممتد احساســات خویش را بیان 
داشتند.  آقای دکترصفی پور مدیر عامل محترم 
بنیاد رودکی سخنران بعدی مراسم بودند که در 
خصوص ویژگیهای منحصر بفرد شهرســتان و 
از جمله مفاخر فرهنگی و اجتماعی آن صحبت 
کردند و این پشــتوانه غنی را از عوامل افتخار 
شبستریها به شهرشان دانستند. ایشان همچنین 

اقدام مجله پیام شبســتر را در برگزاری چنین 
مراســمی ارزنده شــمرد و نســبت به این امر 

قدردانی نمود. 
سپس آقای سید حسین غزالی سردبیر فصلنامه 
پیام شبســتر،  به نحوه انتشــار مجله پرداخت و 
خالصــه ای از تاریخچــه،  خــط و مشــی،  
سرفصلهای مطالب و منتشرات چهارساله مجله 

را بیان نمودند. 
بعد گروه هنری آیالن،  خردســاالن هنرمند و 
توانــا با اجرای حرکات موزون جلوه خاصی به 
تاالر بخشــیدند و توجه حضار را به خود جلب 
کردنــد بــه طوریکه در حین اجــرا تعدادی از 
تماشاگران ایستاده به تشویق نوجوانان هنرمند 

پرداختند.
پس از آن آقای جمشید درویشی رئیس هیئت 
مدیره جمعیت خیریه شبستریهای مقیم،  تهران 
و صاحــب امتیــاز مجلــه ضمــن بیاناتی به 
فعالیت های اجتماعی،  فرهنگی،  بهداشــتی و 
خدماتی جمعیت و انتشار مداوم مجله پرداخت.
در فواصــل ســخنرانی ها و اجرای موســیقی 
قطعاتی از شاعر نام آور شبستر »معجز« توسط 

شعرای آذربایجان قرائت می گردید.
پایان بخش مراسم شب فرهنگ و هنر گونئی 
عاشیق بین المللی و موسیقی دان شهیر محبوب 

محمد نقابی جمشید درویشی محمدخانی
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خلیلی بود. نشــاط زاید الوصفی به فضای تاالر 
بخشید. این نابغه هنری وقتی مضراب به سیم 
می زد صوتی چنان دلپذیر در ســالن طنین می 
انداخــت کــه مردم را جذب خود می کرد .وقتی 
انگشــتانش پرده های ساز را می بوسید و وقتی 
آوای جان پرور او گوش شــنوندگان را نوازش 

می داد ،  گذر زمان هیچ احساس نمی شد.
 آغازگر و پایان بخش مراسم،  اجرای موسیقی 
ســنتی توسط گروه ســاری تئل به سرپرستی 
عاشــیق اکبر سلطانی بود که قطعات زیبائی به 
تماشــاگران هدیه داد که مورد استقبال عموم 
حضار قرار گرفت.همه چیز پایان پذیر اســت. 
مراسم ما نیز از این امر مستثنی نبود و در ساعت 
21 به اتمام رســید. برنامه  های اجرا شده مورد 
توجه کامل شــرکت کننــدگان قرار گرفت و 
همگی از نحوه برگزاری،  ســخنان ایراد شده،  
اشــعار دکلمه شده و  موسیقی های پخش شده 
نهایت رضایت را داشــته و درخواســت تکرار 

برنامه های این چنینی در موقعیت های مناسب 
داشتند. روزهای بعد نیز طی تماس های تلفنی 
و ارسال پیام در تلگرام از انجام مراسم استقبال 
نموده،  همکاری و همیاری مادی و معنوی خود 
را در راه ادامه انتشــار مجله وزین پیام شبســتر 
اعالم داشــتند. قابل ذکر اســت از آقای اکبر 
صالحی شــندی مجری توانمند که نســبت به 
دعوت از عاشــیق ها و گروه های آیالن و اداره 
صحنه،  تنظیم برنامه ها اقدام و از ایفای وظیفه 
خود به نحو احســن برآمد قدردانی به عمل آمد 
و همچنین از همکاری سرکار خانم الهام یوسف 
زاده در همراهی آقای اکبر صالحی سپاسگزاری 
گردید. الزم به ذکر است که آقای اکبر حیدرپور 
یکی از عالقمندان فصلنامه مبلغی را برای تامین 
قســمتی از هزینه های مراســم اهدا و نیز آقای 
شهرام تاراجی نسبت به تامین هزینه گل آرایی 
صحنه و آقایان اسالمی و فراغی درباره تامین 
هزینه پذیرائی از مهمانان اقدام نمودند و موجب 
امتنان و سپاســگزاری گردیدند. از خوانندگان 
مراسم عاشیق سخاوت،  عاشیق احدعلیشاهی،  
عاشیق باقری،  عاشیق محبوب خلیلی، عاشیق 
ســلطانی و گروههای هنرمندشان که با اجرای 
موسیقی شاد و قطعات ماندگار محیطی سرشار 
از شادمانی پدید آوردند و داوطلبانه بدون چشم 
داشــت مادی و فقط به احترام مقام میرزا علی 
معجز دعوت فصلنامه پیام شبســتر را قبول در 
مجلس حاضر شــدند و به هنرنمائی پرداختند ،  
صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می نماید و از 

مسئولین و هنرمندان خردسال، گروه آیالن که 
بــدون دریافت وجهی بــه هنرنمایی پرداختند 
صمیمانه سپاسگزاری نموده و برای همه شان 

شادکامی و بهروزی آرزو می نماید.
در خاتمه دست اندرکاران مجله پیام شبستر از 
عنایات بی شائبه و استثنائی جناب آقای صفی 
پور مدیر عامل محترم بنیاد رودکی، جناب پایان 
مدیر فعال مجتمع برج آزادی  و از مســئولین و 
کارکنان صدیق تاالر مجموعه هنری فرهنگی 
برج آزادی که تاالر را در اختیار گروه برگزارکننده 
شب فرهنگ و هنر گونئی گذاشته و از مساعدت 
و همکاری دریغ نداشــتند،  صمیمانه قدردانی 
نمــوده توفیــق و پیروزی فرد فرد آنان را در راه 
خدمت به فرهنگ و هنر از دادارتوانا خواستارند. 
در پایــان الزم می دانیم همکاری و شــریک 
مساعی دوســتداران مجله پیام شبستر آقایان 
فرج کریمی،  محمد فعال،  اســالمی، فراغی،  

شوقی را ارج نهیم و پاس داریم.

اصغر ساعی آشیق محبوب اکبر صالحی

نیما برگشاد خانم قربانی
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بنام ویاد خدای مهربان
همشهریان عزیز وبزرگوار، خانم ها،آقایان 

خوش آمدید،
امروزبــرای من ودوســتانم روز بزرگ وپر 
افتخاریســت واین عزت وسربلندی را شما 
عزیزان با حضور گرم وپر شــورتان آفریدید 
ومن صمیمانه تشکر می کنم و سپاسگزارم.
شهرســتان شبســتر از زمانهای قدیم به 
فرهنگ وادب  شهره بوده است واین شهرت 
را  باله خلیل صوفیان ، شیخ اسماعیل سیسی 
،باله حســن بنیسی ، بابا فرج وایقانی وشیخ 
محمودشبســتری واین اواخر شیخ محمد 
خیابانی ، شــیخ محمد شبستری ) ابوضیاء( 
،حاج مهدی کوزه کنانی وبعدها میرزا علی 
معجز شبســتری  وسایر علما واندیشمندان 
بــرای مــا آفریده انــد ودر زمــان هم ما 
فرهیختگان بزرگ زیادی داریم که شما ازآن 
جملــه اید وما به وجودتان افتخار می کنیم. 
درقرآن کریم آمده وعرفا نیز بدان تاکید می 
کننــد که دنیا وخلقــت تغییر می کنند   و نو 
میشــوند. ولفانگ پاولی اتریشی دانشمند 
فیزیک درقرن بیستم فرضیه ای راثابت کرد 
که به قانون پاولی مشــهور شد وبخاطر آن 
جایزه اســکار 1945 راگرفت وموردتشویق 
انیشــتین قرار گرفت. او می گوید باتوجه به 
اینکه کلیــه جانداران،نباتــات وجمادات 
ازالکترون های ریزی تشکیل یافته اند واین 
الکترون ها دارای ارتعاشــاتی هستند که از 
طریق محاسبه آنها می شود کد مخصوص 
آن الکترون را محاســبه کرد که آن راعدد 
کوانتوامی آن الکترون می گویند وهیچکدام 
آنهادردنیا مشــابه نیستند وجالب اینکه این 

کــد مرتب تغییر می کند وبرای درک بهتر 
اگرما برای مثال ســیبی را ازدرخت بچینیم 
الکترون های آن دارای عدد کوانتوامی چند 
رقمی بلندیســت وبرای آسانی فرض کنیم 
این عدد 23 می باشد ولی وقتی آن را تمیز 
کنیم آن عددتغییر کرده ومثآل 26 می شود 
وچون این عدد مخصوص الکترون دیگری 
بــود آن نیز درآن لحظه تغییر می کند واین 
یعنی همه چیز دردنیا درحال تغییر می باشد. 
نکته قابل توجه اینکه او می گوید حس ها 
وحتی افکار نیز دارای کد مخصوص بوده و 
قابل محاسبه می باشند.این محاسبه نشان 
مــی دهد که اگر فردی محبتی به من کرد 
ومن جواب مناسب آن را ندادم آن شخص 
نباید ناراحت باشــد چون آن ارتعاش ازبین 
نرفته ودرجای دیگر بوســیله کس دیگری 

جواب داده خواهد شد واین یعنی اینکه :
تو نیکی می کن ودردجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز
با توجه به این نظریه اصول علمی گذشــته 
بامحاســبات فیزیکی نیزثابت می شوند که 
اوآل دنیا دائم ولحظه به لحظه درحال تغییر 
می باشد ودرثانی هیچ خوبی وبدی بی جواب 
نمی ماند ولذا ماهم ملزم هستیم که باطبیعت 

هماهنگ شــده ومرتب تغییر کنیم وخود را 
اصــالح نماییم واگر هرکــدام ازما این کار 
راانجــام دهیم درنتیجه جامعه مان اصالح 
می شــود. حال که شهرستان ما مشهور به 
فرهنگ وادب می باشد باید سعی کنیم چون 
آبادی نمونه منطقه: "بنیس" ، بی سوادی، 
بیکاری، احتیاج  وکلیه زشتی هارا ازشهرستان 
مان بزداییم وآن را الگو ونمونه کرده وشهره 
بــه تمام نیکــی ها بنماییم که شایســته 
همشهریان فرهیخته ما می باشد. در خاتمه 
الزم می دانم ازهمشــهریان ارجمند آقایان 
مهندس دادرس،مهندس رســتم پور،حاج 
اسماعیل امیرهدائی.حاج اکبر بهبودی،حاج 
آقا تشکری،حاج آقاخزانی ،حاج آقامحمود 
بابــا لوئــی ومهندس قدملی زاده که از ابتدا 
مجلــه راازنظر مالی پشــتیبانی نموده اند 
صمیمانه قدردانی نمایم وهمچنین از خیرین 
بزرگوار آقایان حاج یوســفعلی جاهی،حاج 
احمد جاهی،حاج یوســف کالهی،برادران 
بیاضیان وحاج جمشــید کتانی که احسان 
فرهنگی نموده وازهر شــماره مجله پنجاه 
جلد خریده وبرای ترویج فرهنگ مطالعه به 
رایگان دراختیار دانشجویان شهرستان قرار 
می دهند از صمیم قلب سپاسگزاری نمایم.

سخنان مدیرمسئول پیام شبستر 
ویژه نامه
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ســالم ، چون  در اینجا فارس زبان هم داریم  
پس مجبورم فارسی صحبت کنم . 

به همه شما خوش آمد می گویم  زحمت کشیده 
وتشــریف آوردید، امیدوارم که امشب به شما تا 
به االن خوش گذشته باشد واین شب عزیزعید 
غدیــر را تبریک عرض می کنم و از دوســتان 
عزیزمــان در فصــل نامه پیام شبســتر و تمام 
همشهریان که این شب زیبا راتدارک دیده اند 
سپاســگزاری و تشــکر می کنم .    بعد از این 
برنامه های خوبی که اجرا شــده و شــعرهای  
خوبی که خوانده شــده ، صحبت کردن خیلی 
سخته و شاید صحبت های من برای شما مالل 
آور باشد. گونئی یا منطقه ارونق وانزاب )منظور 
شهرستان شبستر( که بنده هم افتخار همشهری 
بودن این عزیزان را دارم جای کم شناخته شده 
نیســت ،خیلی ها با این اســم آشــنا هســتند.  
لیاقت،شایستگی و توانمندی و قبل از همه اینها 
زندگی توام با صداقت، راستی ، آرامش و آسایش 
مردمان ایــن دیار در طول تاریخ افتخارآفرین 
بوده اســت. ســال 66 در دانشگاه شیراز رشته 
تاریخ  دانشــجو بودم و در ســال 67 یک ترم به 
عنوان مهمان به دانشگاه تبریز رفتم ، استادی 
داشتم   به نام دکتر کالنتری که اهل مرند بودند 

. از من پرســید: بچه کجایی؟ گفتم  شبسترلیم  
،نشستند و  برای من بیست  دقیقه ای از منزلت 
شبســتر و تاریخ این منطقه و اهمیت مردمان و 
بزرگان شبســتر در آذربایجان و نقشــی که در 
تحوالت )به ویژه 200ســال اخیر ایران داشت( 
مفصل صحبت کردند . این باعث شــد که من 
با وسواس بیشتر به جایی که در آنجا متولد شده 
بودم ، توجه کنم و بیشتر از اینها حواسم به خودم 
باشــد ، که به هرحال این عنوان را با خودم می 
کشــم. لذا  االن که 50ســال از خدا عمر گرفته 
ام ،هرجا که پرسیده اند اهل کجایی؟ با افتخار 
سرم را باال گرفته ام و گفته ام  شبستری هستم 
.  )تشویق حضار(   مرسوم است وقتی از اهالی 
شــهرها و آبادیهای کوجک می پرسند کجایی 
هستید؟  نام مرکز استان مثال تبریز را به عنوان 
موطن خود معرفی می کنند. چون تبریز شناخته 
تراســت، می گویند تبریزی هســتیم و بعد می 
گویند بچه فالن شــهر، ولی واقعیت این است 
که اینقدر درســرزمین ما عوامل افتخار آفرین 
وجود داره، که در دور دســت ها هم  بخواهیم 
خودمان را معرفی کنیم به راحتی این عنوان را 

به زبان می آوریم و به آن افتخار می کنیم .
افرادی مثل شیخ محمد خیابانی، کسانی از نوابغ 

مشــروطه ایران و تاثیرگذار در تحوالت فکری 
جامعه ایرانی و بزرگانی که در حداقل 200 سال 
اخیردرانتقال معارف جدید از اروپا و عثمانی آن 
زمان به ایران مرکزی تالش کرده اند اشخاصی 
مثــل میــرزا فتحعلی آخونــد زاده معروف به 
آخونداف ، وصد ها عزیز دیگرکه دراین سرزمین 
نقش آفرین بودند، در ایجاد این افتخار ســهم 
داشته اند  و  امشب که شب فرهنگ و هنرگونئی 
هســت  افتخار می کنیم که معجز شبستری از 
این منطقه اســت ایشان در زمانی این اشعار رو 
گفته اند، معلوم اســت که در جامعه ما چه خبر 
بوده و لذا این نشــان می دهد که ما نســبت به 
زمان خودمان ، افرادی را داشتیم که جلوتر فکر 
مــی کردند، و مطالبی را بر زبان می راندند و به 
صورت شعر به ما می سپردند که گرفتاری اصلی 
بشــر می تواند یک بخش مهم آن باشــد، و آن 
جمود فکری اســت. بنابراین ، از اینکه امشــب 
میزبان شــما در این برنامه بودیم ،بر خودمان 
می بالیم ، و به تک تک همشهریهایمان افتخار 
می کنیم. به همکاران خودم در مجموعه آزادی 
خســته نباشــید می گویم که به هر حال بعد از 
دوســال نوبت به همشهریهای ما هم رسید که 

در این مجموعه برنامه ای داشته باشند. 

سخنان آقای دکتر
 صفی پور 

در شب فرهنگ و هنر 
گونئی

ویژه نامه
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معجــز اویــان، معجــز اویــان آماندیــر
زمانــه میــز چــوخ کدرلــی زمــان دیــر
گونلریمیــز بیــر- بیرینــدن یامــان دیر
ســاتیبالر یامانلیغــا  یاخشــیلیغی 
آتیبــالر گــؤزدن  داهــا  دوزگونلویــو 

الــه آل  قلمیــن  دور  اویــان  معجــز 
ائــل ایچینــده تــازادان ســال ولولــه
اوجــا سســله بــو میللتــی ســیلکه لــه
قــوی یاتانــالر بیــر یوخــو دان اویانــا
یانــا بــو  گلــه  اییــی  تمددونــون 

اویالــت شــهریاری، اویالــت قشــمی
اویالــت زهتابــی نــی او مؤحتشــمی
اورتــادان قالدیریــن غوصــه نــی غمی
تورکــی یازین خــان باجیالر آنالســین
صوبح آچیلسین، دان خوروزو بانالسین

معجــزوم ســانی  آدی-  شبســترین 
گونئییمیــن شــان ویجدانــی معجزوم
آنــا یــوردون جوشــان قانــی معجــزوم
أردمــی آبروســو،  وطنیمیــن 
تــورک ائلینیــن، شــرافتی، گؤرکمــی

ســی تپــه  بابــا  حیــدر  شــهریارین 
زهتابــی نیــن پروانــه خاطیــره ســی
آشــیق قشم، ســازی، ســؤزو صداسی
هامیســی ســس وئریب گؤزل سسینه
هــم نفــس اولوبــالر خــوش نفســینه

وطــن باغچاســینین قیزیل گولو ســن
شــبیترین نغمــه لــی بولبولــو ســن
سن ائلیمین شیرین، کسگین دیلی سن
ائلیمیــز میللتیمیــز،  آییلســین  یــاز 
بیــر آچیلســین باغلی قــاالن دیلیمیز

محمد رضا رونقی

معجزه خیطاب

معجــز ائی آدلی، ســانلی ششــاعیریمیز
خلقیمیــز چــون ایکینجــی صابیریمیــز
دیــر غــم  بؤیــوک  اگــر  مؤوتــون  بیــزه 
دیــر همــدم  بیزیملــه  روحــون  یئنــه 
اؤلمــه یینلــه ســئوینمه ســین دوشــمن
وطــن اهــل-  اونوتمــاز  هرگیــز  ســنی 

دیریســن لیــک  همیشــه  اثرینلــه 
یوردومــون أن دیــه رلــی شــاعیری ســن
ایــدی معجــز  داهیانــه  قلمیــن 
هــر ســؤزون جانلــی بیــر موباریــز ایدی
آلدیــن اینتیقــام  دن  دوشــمن  یئنــه 
آلدیــن نــام  شــرفلی  أن  اؤزونــه 

میرزه علی معجزون نجیب روحونا یادیگار
خلیلــوف  فرمــان                                                        
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ناصرالدین شــاه دؤورونــده، 1252-جی ایل 
ایســفند آیینین 7-سینده، ســویوق و قارلی-
بورانلــی بیر قیش گونونــده، حاج آغا آدلی بیر 
چؤسترلی عاییله ده بیر اوشاق آنادان اولدو. بیر 
نئچــه گون ســونرا، عاییله بؤیویو، اوشــاغین 
قوالغینا اذان زمزمه ائتدیکدن ســونرا، آدینی 
علی قویدو. اوشــاغین تحصیل زامانی گلینجه، 
اونــو، قدیم اوصــول مکتبخانایــا قویدوالر. 
شــاعیرین نئچه ایــل درس اوخودوغو آیدین 
دئییل.آنجــاق او گونلرین شــراییطینه گؤره، 
خوش یۆمن بیر گونده، آخوند، اوشــاقالردان 
شــیفاهی ایمتحان آلیب، قبول اولماق عالمتی 
اوالراق، اونون انسه سینه بیر محبت شاپاالغی 
چالیب و هدیه آلدیغی کله قند دن راضیلیغینی 

دیله گتیریر.
145 ایــل بوندان اول، معجزون آنادان اولدوغو 
گونلرده، شبســترین یاشاییش یئرلری،کوچه و 
داالنالردا بینا اولموش سوننتی ائولردن عیبارت 
ایدی. هابئله آلیش وئریش مرکزی ده، بؤیوک 
»بوغــدا مئیدانــی« و او مئیدانین اوچ طرفینده 
واقئع اولمــوش کؤروک فورماســیندا، تخته 
قاپیلی دوکانالرایدی.البته یاخین فاصیله ده ده 
بیر »ســبزی مئیدان« آدلی تره بار مئیدانی دا 

وار ایدی.
معجز 16 یاشیندا ایکن آتاسینی الدن وئرمیش 
و عاییله نین معیشــتی خاطیرینه، دسته جمعی 
قوربتچیلریله، باتوم یولو ایله، اوروپا دا دوزلمیش 
گمــی لرین بیرینه مینیــب، ایکی آی یوروجو 
موســافیرتدن ســونرا، مشــهور قوسطنطنیه 
شهرینه چاتیر و بؤیوگ قارداشی هاشم، هابئله 

تانیش شبسترلیلر طرفیندن قارشیالنیر.
گنج علی، 16 – ایلده، اوروپا – آسیا تورپاقالرینین 
قاویشدیغی و دیللره دستان اوالن، هابئله مین 
بیر طبیعی و مئعمارلیق گؤزللیکلری، ایســتی و 
موالییم هاواســی اوالن ایستانبولدا  یاشامیش 
دیر. بو اوزون موددت ده ایستانبولون موحیطی، 
معجزون فیکیرینین فورماالشماسیندا بؤیوک 
تأثیر بوراخمیــش و اونون گوندن-گونه دونیا 
گؤروشــو درینلشمیشدی. ائله جه ده، هوسکار 
شــاعیر، محمد اشــرف، توفیق فیکرت،نامیق 
کمال و ضیا گؤگ آلپ کیمی تانینمیش تورک 
شــاعیرلری نیــن دولغون نظــم و نثرلرینی 
مطبوعاتــدا اوخوموش و الده ائتدییی معلوماتی 

حافیظه سینده ذخیره ائتمیشدی.

معجز 1285 گونش ایلینده، مظفرالدین شاهین 
ســون گونلرینده، دوغما آنا یوردونا قاییتمیش، 
یازیقالر اولسون کی،اؤلکه سی نین یئتری قده 
ر اینکیشاف ائتمه مه سینه، چوخ اوزولموشدو.

آرازین او تاییندا، یوزلرجه کیلومئتر اوزاقلیقدان، 
بؤیوک صابیر ایران مشروطیتی حاققیندا چوخلو 
شئعرلر یازمیش، آنجاق معجز مشروطه قیامی 
حاقدا شئعر یازماق ایسته مه میش، بلکه ده ایران 
مولکونون پارچا-پارچا اولماسیندان قورخموش 
دور، آنجــاق مشــروطه حرکاتینــدان راضی 
اولمادیغینی دیله گتیره رک، ادبی دوســتو رفیع 

زاده یه خیطابن بئله یازمیشدی:
دئلگیرمیسن مگر موجاهیدلردن؟!

تنگ حؤوصله سن، یاالنچی شاهیدلردن؟!

شبسترلی رئآلیسم طنز شاعیری، میرزا علی معجزون 
یاشاییشینا اؤته ری بیر باخیش 

 محمد علی نقابی   
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یاز بیر-ایکی کلمه یولال قاصیدلردن،
خخ)خالق(دن نییه خوف ائدیب میریلدیرســان 

سن؟
27 ایــل اؤز دوغما دییاری شبســترده گئجه- 
گوندوز خالقین باشا دوشه جه یی ساده دیلده طنز 
شــئعرلر یازمیش و ایراندا ســجل ایداره ســی 
قورولمادان اؤنجه، اؤزونه »معجز« تخللوصنو 
سئچمیشــدی. اونــون فایداالندیغی شــئعر 
فورمــاالری، غزل، قصیــده، مثنوی،روباعی، 
ترکیب بند،ترجیــح بند،مخمس، ملمع، بحر-
طویــل، گرایلی، بایاتی، قوشــما و فلســفی 

شئعرلردن اولموشدو.
ائل- اوبا دیلی ایله دئســک، »علی عموغلو« 
نون اصلــی هدفی، خورافاتیله دؤیوشــمک، 
گوجلو مرکزی دؤولتی گؤرمک و اوروپانین تازا 
صنعــت و فرهنگینــدن موثبــت شــکیلده 
فایداالنماق ایدی. نئجه کی او 1309 شمســی 
ده شبســترده قیز مدرسه ســینین آچیلماسیندا 
موثبت رول اوینامیشــدی. ائله جه ده عئلم باره 
ســینده شــئعرلر یازیب و دوستالری آراسیندا 

پایالمیشدی.
معجز، اورتا بویلو، گولر اوزلو، اؤنو باشدان آشاغا 
دویمــه لــی کوت گئیه ن، تاجیــری و پهلوی 
بؤرکوندن ایســتیفاده ائدن، هابئله سیغارا و پیپو 
چایینا موشــتاق اوالن، طنــز خالیقی دیر. او، 
شبسترده و ایستانبول همشهری لری آراسیندا 
و تبریزلــی نخجوانــی عاییله ســی یانینــدا 
تانینمیشــدی. آنجــاق اونون داهــا گئنیش 
تانینماســیندا، شاعیرلر مجلیسی عوضولرینین 
بؤیوک رولو اولموشــدو. بؤیوک ائحتیمال ایله، 
شاعیر عؤمور بویو قیرخ مین بئیته یاخین شئعر 
یازمیش، اونالرین یاریسی تاقچا-بوقچا آلتیندا 
قالیب و اوســتلرینی توز باسمیشــدیر. آنجاق 
قاالن یاریســی چاپ و اوفسئت اوالراق خلقین 

الینه چاتمیشدیر.

ســریه خانیمین باجیســی، لطیفه و معجزون 
باجاناغــی حــاج خلیــل مهــدوی نادر)مدیر 
النظاره(1311-جــی گونــش ایلینده، معجز و 
عیالینــا تؤحفــه گؤنده ریب و هر ایکیســینی 
شاهرودا دعوت ائدیرلر. شاعیر فارسجا تشککور 

نامه سی یازیر.
شاعیر 1312 ده، شاهرود منظومه سینین ایلک 

بئیتینی بئله قلمه آلمیشدی:
سریه خانیمال وئریب قول-قوال 

           یایین آخیر آییندا دوشدوک یوال
بلی قوناقالر، تهراندا بیر نئچه گون قوهومالرینین 
ائوینده قالدیقدان ســونرا، تخمینن ایکی هفته 
سونرا شاهرود شهرینه چاتیرالر. هر ایکی قوناق 
باجانــاق طرفینــدن، حؤرمت و حــرارت ایله 
قارشــیالنیرالر. بیر نئچــه گون دینجلدیکدن 
ســونرا، لطیفه خانیمی پوســته باغیندا زیارت 
ائتمــک اوچون مؤمون آبــاد کندینه گئدیرلر. 
هابئله عبدل آباد،ده - منال و صالح آباد کندلرینده 
شــاعیرین ایفتیخارینــا، »مدیرالنظاره«نین 
قوهومالری قوناقلیق بر پا ائدیرلر. آنجاق قوربت 
جنت ده اولســا، وطن حسرتی شاعیرین اینجه 
روحونو ســیخیر. شــاهرود دا قبضه قلمی الینه 
آلیب، شبسترده ییغیشدیقالری ادبی محفیللردن 
بیری اوالن آشــیق قاسم-ین دییرمان دامینا 

بئله سسله نیر:
منی قاسم دن ائتدی دوور- هیجران

حسین کوردون ناغیلی قالدی نوقصان
دؤیه ر باشیم اوالر حالیم پریشان

ساالندا یاده بام- آسیانی
گوذاریم دوشسه بیر ده او دییاره
دییرمان دامینا چیخسام دوباره
شب- مهتاب و ابر- پاره-پاره

دئسن، وئررم قوالق تا صوبح اذانی
ایســتانبول موحیطینده اولســون یا شبسترده، 
میــرزا علی معجز یوخســوللوق ایله ال به یقه 

اوالراق، اســفلی بیر حیات سورموشدو. آنجاق 
معنوی جهتدن اومانیســتی اینسانلیغین ایلک 

سیراسیندا دایانمیشدی.
دئمک اوالر کی، بو اوجسوز-بوجاقسیزکاییناتین 
قانون-قایداســی بئله دیر کــی، کؤهنلمیش 
وارلیقالری قوینونا آلیب، باسدیریر. و اونالرین 
یئرینی تازا نسللرله دولدورور.اونا گؤره ابدی بیر 
بیر نظم و قایدا اوالراق، معجز 1313ج گونش 
ایلی، شــهریور آیی نین 12-سینده، اون اورتا 
چاغی،باجاناغــی حاج خلیــل مهدوی نادرین 
ائوینــده22103 گون ثمــره لی معنوی عؤمور 
ســوردوکدن ســونرا، دونیاســینی دییشــیر. 
جنازه ســی »مدیرالنظــاره« عاییلــه ســی و 
آذربایجانلیــالر طرفینــدن کؤهنــه مــزار 

قبریستانلیغیندا باسدیریلیر.
1965 جــی میالدی ایلــده دوکتور زهتابینین 
تاپشــیریغی ایله، باقر محمد زاده، اصغر اکبری 
و میر یوسف موسوی شاهرودا گئدیب، شاعیرین 
قارانلیق مزارینی نبش-قبر ائدیب، سوموکلری 
ایله 5 ضیلعی اوالن قبیر داشــینی شبســتره 
گتیریرلر. باشاشینین اوستونده بئله یازیلمیشدی: 
»هــذا مرقــد مرحوم آقا علی معجز ولد حاج آقا 
شبستری   1313«. بئله لیکله بونالر شبسترده 
موســویلرین باغیندا امانــت اوالراق تورپاغا 
تاپشیرمیشالر. داها سونراالر 1369جی  گونش 
ایلینــده دفــن یئرینی دییشــیب و معجزون 

موریدلری ائوینده قورونما آلتینا آلینیر.
هر حالدا اؤز خالقینا و دونیا ادبییاتینا چوخ دیه رلی 
معنــوی ایرث قویوب گئدن، معجزون معنوی 
وارلیغینی حرارتله آلقیشالییب و مزارینین نورال 
دولماســینی دیله یه رک، مطلبی معجزون بیر 
بئیت شئعری ایله سونا چاتدیرماق ایسته ییرم:
ایالهی ایلدیریم گؤندر، جهالت پرده سین یاندیر
قارانلیقدا قالیب خلق، عالم - شرقی ایشیقالندیر!

   1397/۶/۵
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شبســترلي علــي معجــزون شــئعرلري فــورم و موضــوع 
باخیمیندان چئشــیتلي، رنگارنگ و موختلیف بیچیملرده 
یازیلمیشدیالرســا، اونالرین هامیسي اوخوجوالري بیرجه 
مقصده ســاري یؤنلتمکده دیر؛ آچیق سؤز بو کي, معجزون 
یازدیغي شئعرلري غزل، قصیده، دوبیتي، قوشما، بایاتي، 
ترکیــب بنــد، ترجیع بند، روباعي، موخّمس، موســّدس، و 
باشــقا قالیبلرده اوالراق، اونالرین هامیسي نین بیرجه »آنا 
خّطــي« و اصلي بیــر یؤنو)جهتي(واردیــر؛ او دا اوخوجونو 
بیلگي یــه, مدنیّیتــه، آییقلیغــا و باشــقا اینســاني دیه رلره 
یؤنلتمک، جهلدن، غفلتدن، ساوادســیزلیقدان، خورافات 

و موهوماتدان چکیندیرمکدیر.
فیلســوف روحلو شــاعیر بوتون آرزوالریني، ایســتکلریني، 
ســئوگي لریني، نیفرتلرینــي و تکلیفلرینــي چــوخ درین، 
موســتّدل، اؤتگون، فلســفي، آنجاق ســاده و عوموم خلق 
باشادوشــن بیــر دیلــده سؤیله میشــدي. داها دوغروســو 
معجزون دیلي ســاده و هامییا آنالشــیالن، ایره لي سوردویو 
ندنلر و ســورغوالر چوخ مؤحکم، تکلیفلري قاچینیلمازدیر. 

او اؤزو ده بو باره ده دئییر:
دئمک معجز شاعیر اوالراق، بیر درین و بیلگین فیلسوفدور؛ 
آنجاق اونون فلسفي نظرلري باشقا فیلسوفالر کیمي آغیر و 
آنالشــیلماز عیبارتلرله دئییل، چوخ ساده و هامي نین باشا 
دوشدویو بیر دیلده قلمه آلینمیشدیر. معجز دیني حؤکملرله 
خورافات و مؤوهوماتي بیر  بیریندن آییرمایان و یا آییرابیلمه ین، 
جهالــت و بیلیک ســیزلیکدن بیــر ســیرا خورافاتي دا دین 
حؤکمو و بئهیشــته گئتمک وسیله ســي ســایانالري باشــا 

سالماق و آییق سالماق اوچون دئییر:
-کّله ن دئدیم آهندي؟- غضبلندي کفن پوش  

آهن دیي بس کّله ی نادان نه دي یارب؟!
هابئله آیري بیر شئعرینده دئییر:

- نه آهندي، نه داشدي,   ات دیر، دري
                 هارا گـــوپسەییرسن باشان خنجري

آییل خواب- غفلتـــدن ائي همشري
                  بو حؤکمو نه قورآن، نه یزدان ائدیر 

گؤرورسونوز کي، شاعیر ساده دیلده، آنجاق نئجه فلسفي و 
منطیقي دلیل لرله ائشیدنیني باشا سالماغا چالیشیر. بئله- 
بئلــه اویادیجي، دوشــوندوروجو، رّد ائتمه لیني رّد، ایثبات 
ائتمه لیني ایثبات ائدن سؤزلر، فیکیرلر و دلیل لر اونون بوتون 
غفلتــي،  جهلــي،  او،  قاپسامیشــدیر.  شــئعرلریني 
فیکیرلشمه میش ایش گؤرمەیي اسارتله، اؤلومله برابر بیلیر، 
جاهیلــي، قانمایاني، دوشــونمه یني اؤلولــردن آییرماییر. 

دیقت ائدین:
- بو کارواني چکیـــر جهل دّره ی موته

              نه یاتمیسان باال، دور، مست دیر شتربانین؟!
بیزي اجانب ائدیب زور- عئلمیله حّمال

              سواي  ی صبر نه دیـر تکیــه گاهي نادانین؟
و یا:

منّور اولسا نور- عئلمیله بیر مملکت اهلي
تاپیلماز اوردا بیکار، هیچ کس اشراردن قورخماز

آنجاق عئلم نورو اولمایاندا، و یا اونالرا عئلم نورو چاتمایاندا، 
اونــالر جاهیل قــاالراق خورافاتا اوغرادیقــدا، مؤوهوماتي 

عئلمي نظرلر کیمي قبول ائتدیکده:

شبسترلي علي »معجز«-ون شئعرلرینه اؤتري بیر باخیش
حسین محمد خانی »گونئیلی« 

ویژه نامه
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قبول ائیلر مگر جاهیل؟- توکذبانالر اینانماز کي
اگر یوز یول دئیم والالهي:- جین، جینداردن قورخماز 

شــاعیرین فیکرینجه عئلم اولمایــان یئرده جهل حاکیم 
اوالجــاق، جهــل حاکیم اوالن یئرده اینســانالر خورافاتا، 

مؤوهوماتا توتوالجاقالر، باخین:
یاخاسین ییرتمایایدي، وورمایایدي باشینا سیللي  

نئدیدي)نه ائدەیدی( بس بو میّلت عئلم و عیرفان اولمایان 
یئرده

حقیقتــي  آدامیــن  توتــوالن  مؤوهوماتــا  جهلــه، 
گؤره بیلمه دییینه، و بئیني نین داشالشماســینا دا دیّقت 

یئتیرن سؤز صّرافي یازیر:
بُوخار- جهل سنین گؤزلرین ائدیب اعما

    حقیقتي گؤره بیلمز او گؤز کي، تار اولــــدو
دئیین او معجزه بیهوده ائتمه سین فریاد

    دؤیول صداسین ائشیتمز قوالق کي کار اولدو
یئنیچي و خورافاتا کســگین دوشــمن کســیلن شــاعیر 
جهالتدن گلن چوخلو ماّدي- معنوي زیانالردان دا غافیل 
اولماییر. او زمان یولوخوجو، حتي چوخ واخت اؤلدوروجو 
خسته لیکلر، او جومله دن چیچک، قیزیلجانین قاباغیني 
آلماق ایســته ینلره اینانمایان، اونالرال آیاقالشــمایان، بو 
خســته لیکلري آلالهیــن مشــّیتي ســایانالرین دایــاز 

دوشونجه لرینه قارشي چیخاراق یازیر:
سن دئییلسن بو قــــدەر ناله و افغـــانه سبـب

          جهل ائدیر صاحیبینه عالمي غمخانه چیچک
دئدیم اوغالنه چیچک دؤیدورک، آرواد دئدي: یوخ

         ائعتیقاد ائیله مه دیم من ده او درمانه چیچـک
آیري بیر شئعرینده دئییر:

من چیچک دؤیدورمه رم اطفالیمه سؤیلر تۆکذ
گوئیا وارمیش زیاني بو ایشین ایمان اوچون  

جورأتلــه دئیه بیلریــک کي، بو گونه کیمــي تانیدیغیمیز 
شــاعیرلرین هئــچ بیریســي معجــز قــدەر قادینالریــن 
سوادالنماسینا و خورافاتدان، غفلتدن قورتولماسینا اؤنم 
وئرمه میشــدیر. او حاقلــي اوالراق بیلیرکــي، جاهیــل و 
مؤوهوماتچــي آنانین بســله دییي اوغول- قیز، ائله جه ده 
اونالرین تشکیل ائتدییي جامیعه جاهیل و مؤوهوماتچي 

اوالجاقدیر:

تا مـادر اطفال نخـــوانند، ندانند 
اطفال چنین مادر خر، خر بچه گانند   

بر مؤمنه فرض است نبي گفت تعّلم
گر مؤمنه زن نیست، بگویید کیانند؟   

هابئلــه او، خوصوصیلــه اؤز زامانینــدا ساوادســیز قاالن 
قادینالرین حتتا حؤرمتي و آبروســونون دا بعضن خطره 

دوشه بیله جه یینه ایناناراق یازیر:
آروادین بیلسـه یازي  اؤزو یـازار کاغاذي

سن کئچنده آرازي یالوارماز یاد کیشي یه 
آنلیر عئلمین دادیني اوخور اوروس قادیني 

بیزیم حاجـي کیشي لر  یازابیلمیــــر آدیني
اوخو روسجا، آلمــانجا  مؤحتاج اولما دیلمانجا
هر کیم دئسه: گوناهدي  باشین دوال قیــرمانجا

او زامان شبسترلي لرین چوخو ایشله مک اٍوچون ایستانبوال 
گئدیر، بعضن ایللرله عاییله لریله بیر- بیرینه حسرت قالیر، 
یالنیز مکتوب ایله بیــر- بیرلري ایله ایلگي قورابیلیردیلر، 
بوناگؤره ده شاعیر ارلري قوربتده اوالن قادینالرا تاپشیریر:

 دئمه نامحرمه سؤزون باجي
اوخو، یاز کاغاذي اؤزون باجي  

اؤزگه سي یازسا کاغاذین باجي
             سیّریوي فاش ائدر، غمین آرتار

شاعیرین فیکرینجه بوتون اینسانالر، اؤزللیکله ده قادینالر 
داها چوخ عئلمه، معرفته، هونره، ساوادا گۆونمه لي دیلر. 
بوگون وار اوالراق صاباح یوخ اوالبیلن ماّدیات، پول، قیزیل، 
بــزک اشــیاالرینا گۆونمک هئچ ده عاغیللــي آدامالرین 

ایشي دئییلدیر.
فخر ائده عئلمیله گرک آرواد

نه بو زر ایله ائي ائوي برباد  
معجز جهل و ساوادسیزلیقال مۆباریزه ده هئچ ده یورولماق 
بیلمیــر. او، اوخوجوســونو عئلــم ســیالحي ایله جهلین 

ساواشینا چاغیریر:
عمود- عئلمیله از کّله سین جهلین، جهاد ائیله  

جهالت خصم- جاندیر مار و عقربدن بتر میّلت 
او، میّلتي جهلدن قورتارماق اوغروندا یالنیز ماّدي قوّوه لر 

دئییل، معنوي و دیني قوّوه لره ده ال آتاراق یازیر:
نــو  و ر صو جهل ائدیب میّلتي ایفلیج دور ائي ایسرافیل 

پوفله، دوروب میّلت- ایران یئرییه! 
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جنــاب اکبر صالحی منی بو مجلیســه 
دعــوت ائتــدی، من ده قبــول ائله دیم 
خیدمتینیزده اوالم. چونکی معجز آدی 
ایلــه باغالنــان هر بیر جمعده شــیرکت 
ائتمــک، حتتا اوتوروب قوالق آســماق، 

خوشبختلیک دیر.
معجزون گونئیه ایختیصاصی یوخدور، 
حتتــا آذربایجان و ایرانــا دا یوخ، معجز 
بوتون بشرییتین دیر. اونا گؤره بشرییتین 
دیــر کی، معجز، ۱۹-جو عصرین و ۲۰ –
جی عصرین اوللرینده، بشــرییتین ان 
قاباقجیــل دوشــونجه لرینــی، ایســتر 
ایســتر  باخیمــدان،  فلســفی 
باخیمدان  ایجتیماعی،ادبی-بدیعــی 
اؤزونده یاشــادان، ایستانبول شهرینده 
یاشــاییب و ائلەجــه ده ۱۹-جو و ۲۰-

جی عصر دونیانین أن بؤیوک تحووللرینی 
اؤزونــده یاشــادان شــهه رده اولــوب و 
یئتگین لشــیب دیر. اؤزوده تیجارت له 
یوخ، کیتابال و بوگونون سؤزو ایله دئسک، 
لوازیــم تحریر له مشــغول اولــوب دور. 
قاباقجیــل  أن  گونونــون  او  دئمــک 
دوشــونجه لری ایله مشــغول اولوبدور. 
ائلەجه ده او گونون، آپاریجی قووەلری 
اوالن ثروت-فنــون، فجر-آتــی کیمــی 
مجلله لــر و اوســتادالریمیز ســایدیغی 
توفیق فیکرت کیمیلرین دؤورەســینده 
اولوب، گنجلییینی اونالر ایله کئچیریب 
دیــر. آرتیــف همیــن زامانــدا بؤیــوک 
صابیــری، بؤبــوک میــرزه جلیل-یــن 
چیخارتدیقالری مولال نصرالدین ادبی 
مکتبینی منیمسه ییب و اؤزو فخر ائدیب 
کی، کاش من ده خالق آییلتماغا، صابیر 

کیمی شئعرلر یازام.
معجــز حاقدا چــوخ دانیشــماق اوالر، 
آنجاق چوخ یغجام دئســم، منیم معجز 
ایله ایلک تانیشلیغیم آتام واسیطەسیله 
اولوبدور. ائویمیــزده آتام قوناقالریمیزا 
معجــز دن اوخویــاردی. بیــزده اوالن 
شــئعرلریندن،  معجــزون  قوناقــالر 
تأسسوفله نیب، کدرلەنیب، گولردیلر. 
مــن آنجــاق شــئعرلرین نــه اولدوغونو 
بیلمزدیم. یالنیز، خالقین رئاکسیاسین 
و عکس-ۆالعملینــی اوزامان گؤرردیم. 
بویــا- باشــا چاتدیقــدا اؤزوم معجــزو 
اوخودوم، چــوخ دریندن اوخودوم، بیر 
دؤنه یوخ، دؤنه- دؤنه اوخودوم. بو اینانجا 
أن  ایرانــدا  معجــز  کــی،  گلدیــم 
قاباقجیلــالردان بیــری دیر. بیر ســیرا 
مقاله لرینــده  الر  اوســتاد  ســؤزلری 
گتیرمیشــدیلر، اونــون اوچــون تیکرار 
اونالریــن  و  ایســتەمیرم  ائله مــک 
ائتمکلــه  تأییــد  بویوردوقالرینــی 

کیفایتلنیرم. 
دئییــر  یازیــب،  شبســتردن  معجــز 
لرایستانبولدان شبستره گلندن سونرا، 
شبســتردن ائشــییه چیخماییب، حتتا 
بئلــه تبریــزه گئتمــه ییــب، عؤمرونون 
آخیرالریندا نئجه شاهرودا گئمه ییندن 
دئییرلــر! دونیادا بؤیــوک یازیچیالر وار. 
اونالریــن عالــم لرینــده یاراتدیقالری، 
بؤیــوک بیــر عالم اولــور، اونــالر بوتون 
ایستکلرینی و بدیعی گوجلرینی، اورادا 
ســیناییرالر. مثلن،آمریکالــی بؤیــوک 
یازیچی فالکنئر-ین »اورکینیا «آدلی بیر 
خیالــی عالمی وار، اودا آمریکانین رئال 
حیــات عالمــی ایلــه باغلی بیــر خیال 
عالمــی، ائله جــه ده ۲۰-جی عصرین 
بؤیــوک یازیچیســی یاشــار کمالیــن 
»چوخورووا« -ســی وار. یاشــار کمالین 
بوتون داســتانالرینین، رومانالرینین، 
حئکایه لرینین ماجراســی چوخورووا دا 
کئچیر. دئمک چوخورووا بوتون دونیانی 

میرزاعلی معجز و شبستر
بئین الملل آذری درگی سینین باش یازاری، حسن ریاضی )ایلدیریم(

ویژه نامه
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تمثیل ائدیر.
معجزون شــئعرلرینده شبســتر، بوتــون ایرانین تمثیلی دیــر. بیر آز گئنیش 
باخاندا شبســتر شرقین تمثیلی دیر، شرقین نومایندەسی دیر. سیز باخساز 
معجزون بیر چوخ شــئعرلرینده شبســترلی کیمسه لردن یوخ توکذ، حاجی، 
کیشی کیمی تیپلردن آد چکیر. توکذ عومومی قادین سیماسی دیر. او یارادان 
تیپلر، سیماالر، اوبرازالر، بوتون ایرانی احاطه ائدن تیپلر و اوبرازالردیر. دئمک 
معجــزون بؤیوکلویــو بوردادیرکــی، ائله یــه بیلیب، شبســتری ائلــه بؤیوده و 
گئنیشلندیره کی، بوتون ایرانی و شرقی ائحاطه ائده و ایران خالقینین ایستر 
مادی و ایستر معنوی گؤستره بیله. بوردادیر کی، معجزون کالسیک ادبیاتدان 
نئجه یارالنماسی اورتایا چیخیر. اوستادالر معجزون هانسی فورماالردان، نه 
بیلیــم غــزل، قصیده و نه لــردن یارالنماغینی ســایدیالر. آنجاق معجز هرنه 
یازیبســا، اؤز مؤهرونو ووروبدور. ســیز کالســیک ادبییاتی آراشدیرســانیز، 
گؤررســینیز کی، معجزون شــئعرلری موطلق و موطلق اؤزونه مخصوص دور. 
معجــزو شــئعرلرینده بــال ال دوز قاریشــیق دیر.مثلــن بیــر قصســیده نین 
باشالنیشیندا باهارییه و بو کیمی لریله باشالییر، بیردن کئچیر عالمه، اویادیر، 
یاواش-یاواش چالخاالنیر، اوبیری عالمه قاییدیر. سوندا حیاتین آجیناجاقلی 

و دؤزولمز شراییطینی اوزه چیخاریر. بو معجزه مخصوص دور.
معجز دیلدن ده بئله ایستیفاده ائدیر. معجز دیلیمیزی ائله سادەلشدیریرکی، 
صابیــر دیلینه ده اوخشــامیر، توفیق فیکرت دیلینه ده اوخشــامیرمعجزون 
دیلــی. معجزون دیلی، معجــزون دیلی دیر. دیلچیلیک باخیمیندان، ایراندا 
یاشایان آذربایجان دیلی دیر. اوندا ایشله نن لوغتلری ییغساالر و آنالیز ائتسه لر، 
گؤرســنر کی، معجزون دونیاســی نه دیر. معجزون دونیاســی، فقر، فالکت، 
یوخسوللوق، جهالت و عواملیقال موباریزه ائتمک عئین حالدا تمددونو تبلیغ 
ائتمک دیر. تمددون ۱۹ و ۲۰ –جی عصرلرده بشــرییتین ایســته یی و طلبی 
دیر. معجز اگر توکذن یازیرســا، ویلهئلم دن و پروس پادیشــاهیندان دا یازیر و 
گؤستریر کی، موحاریبه نین، جنگین فاجیعه لرینی نئجه یاشاییبدیر بو آدام! 
و معجز بؤیوک صلح سئور و عدالت پرور شاعیر دیر. بوردادیر کی، معجز صابیرله 
یاناشــی دایانیر. بئله لیکله آذربایجان طنزینین ایکی قانادی اولســا، بیری 
صابیــر و بیــری معجــز دور. البتته معجز همیشــه صابیری اؤزونــه موعللیم 
ســئچیبدیر. بیــز ده بونــا اینانیریق. آما معجز بیر شــاگیرد دیر کی، موعللیم 

سوییه سینه یوکسلیب دیر. 
مــن چــوخ دانیشــمیرام. معجز حاقدا چوخ دانیشــماق اوالر. دوســتالر من 

معجزون بیر شئعرینین سون بئیتی ایله سؤزومه سون قویماق ایستەییرم:
اومیدین کسمه معجز یاز آنان تعلیم ائدن دیلده

گلر بیر گون گزر شئعر دفترین بیل چین و تاتاری
معجز چین و تاتاری بوشونا دئمه ییب دیر. نئجه کی، بو گون اونون شئعرلری، 
روس، اینگیلیس،فرانســه و ایســتانبول تورکجه ســینده گئنیش یایلمیش و 

تانینمیش شاعیردیر.

چای قند باهاالناندا
رحمت اوخو مؤعجوزه

چرقت هاواالناندا
رحمت اوخو مؤعجوزه

قارا آغی سیخاندا
بیری مین-مین تیخاندا

بیری بوشا چیخاندا
بیر آز سن ده گل سؤزه
رحمت اوخو مؤعجوزه

مینی آج بیری توخسا
زور دئیه ندن خالق قورخسا

جهل کولونگو ائو ییخسا
قویما سؤز دوداق بوزه
رحمت اوخو مؤعجوزه

ایشدی ایختیالص گؤرسن
توی ایچینده یاس گؤرسن

دمیری آلماس گؤرسن
گئجه نی چک گوندوزه
رحمت اوخو مؤعجوزه

ایشدی دوالر قاوزانسا
قیش گئجه سی اوزانسا
دان اولدوزو قیرجانسا

لعنت دئ دله-دوزه
رحمت اوخو مؤعجوزه

رحمت اوخو مؤعجوزه
  اکبر صالحی»قاداش«
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شبسترلی میرزه علی معجزین حیاتی
مقاله سیندن سئچیلمیش پارچاالر

باشارســان هرنه، معجــز، یاز آنان تعلیم 
ائده ن دیلده 

گزه ر بیر ارمغان تک دفترین، بیل، چین 
و تاتاری

- میــرزه علی معجز، بوتون حیاتی بویو، 
بیــر ســطیرده اولســا، شــئعر یازمــاق 
خاطیرینه قلم چالمامیشدیر، اونون هر 
شــئعری، هــر بئیتــی و هــر میصراعی 
نوقصانیــن  ایجتیماعــی  موعیــن 
ایفشاسینا، ســئودییی خلقینی گئری 
ســاخالیان عامیللرین قامچیالماسینا 
حصر اولموش و بو ایشــده اونون هدفی 
بــو نوقصــان جهتلــری دوغمــا دیلده 
ســالماق  باشــا  آنالتمــاق،  خلقینــه 
اولموشدور. شاعیر بو موقدس هدفینه، 
آنــا دیلینده یازماقدان باشــقا آیری یول 
ایلــه چاتــا بیلمزدی. بلــی، میرزه علی 
معجــز هر بیر خلقین، ائله جه ده دوغما 
خلقی اؤز میّلتینین ترقی، اینکشــاف و 
ایره لیله مه سینده دوغما دیلین هئچ نه 
ایلــه عوض ائدیلــه بیلمــز رولونو چوخ 
یاخشــی بیلیردی و محض بونا گؤره ده 
معجــز آنا دیلینده یازماق عینادینی، هر 
طرفلی فیشارالرا باخمیاراق، حیاتینین 
سون گونونه قدر ساخالمیش و اوندا ذره 
جه ده اولسا، الخالمامیشدیر. شاعیرین 
بو فیکرینین شــوعورلو اولدوغونو اونون 
شــکیلده  آشــیکار  یازیالرینــدادا  اؤز 

گؤرمک اولور.
- شــاعیر، نظره گلن، عؤمرونون ســون 
ایللرینده و یا شــاهرودا گئدرکن تبریزده 
حاجــی محمد نخجوانینیــن ائوینده، 

فــارس دیلینده، اؤز حیاتینی اولدوقجا 
قیســا، الکین دولغــون، درین و معنالی 
شکیلده تصویر ائدرکن، قئید ائتدیییمیز 

واقئعییتی بئله گؤسترمیشدیر:
»بنــده نین تخّلصو و ســوی آدی معجز، 
آدیم ایسه علی دیر. شبستر تاجیرلریندن 
بیــری اولموش آتام حاجی آغا، من ۱6 
یاشیندا اوالرکن، وفات ائتدی. ایستانبوال 
گئتدیم. ۱6 ایل اوردا قالدیقدان سونرا، 
شبســتره قاییدارکن، وطنیمین آغیر و 
موشــاهیده  حالینــی  کدرلندریجــی 
ائتدیکده، نؤوحه اوخوماغا باشــالدیم. 
منیــم نؤوحــه خوانلیغیــم آخوندالرین 
خوشــونا گلمــه دی، منه حــرب ائعالن 
ائتدیلــر، ۲6 ایــل بیــری – بیریمیزلــه 
ووروشدوق، یعنی خئیرات وئردیلر، منی 
چاغیرمادیــالر تــوی ائتدیلــر، حاضیر 
اولمادیم، الکین بونا رغما، تام جسارتله 
آخیــرا قدر ووروشــدوم، یعنــی یازدیم، 
اؤزده دوغما آنا دیلیمده، تورکجه یازدیم. 
آلالهــا شــوکور، ســونالردا آزادلیق منه 

قسمت اولدو.
 بوگونــه قــدر تقریبــن اوچ میــن بیــت 
شــئعرلریمدن یولداشــالرا وئرمیشــم، 
الکیــن  توپالمامیشــام  اؤزوم  بنــده 

بعضیلری توپالییبالر. 
شیرین فارس دیلینه یاخشی بلد دئییلم، 
بوناگؤره فارســجا آز یازمیشــام. بوندان 
عالوه موالحظه ائتدیم کی، اکثری تورک 
دیللــی اوالن آذربایجــان خلقی فارس 
شــئعریندن فایداالنــا بیلمــه یه جکلر و 
منیــم مقصدیم مطلبی باشــا ســالماق 

ایدی، ایسته ییردیم کی، قادین و کیشی 
هامی بیلسین.

لــی/  گولمــه  چوخــو  شــئعرلریمین 
ســاتیریک و./ دیر. خلقین شئعرلریمه 
رغبــت گؤســترمه ســی و شــؤهرتلنمه 
قابیــل  بــودور،  ده  ســببی  لرینیــن 

اولدوقالری اوچون یوخ.«
شــاعیرین بو قیســا ترجمــه حالیندا آنا 
دیلینده یازماغا عیناد گؤســترمه ســی 
نشــان وئریرکی، میرزه علی معجز دیلی 
میّلتین ترّقی، اینکیشاف و ایره لی له مه 
ســینه قاناد حئســاب ائدیــردی، یعنی 
میّلتین دیلی باغالنســا، او میّلت گئری 
قاالجــاق و اؤزگــه میّلتلریــن تاپداغــی 

آلتیندا قالیب أزیله جکدیر.
- میرزه علی معجز مشــروطه اینقیالبی 
عرفــه ســینده وطنینه قاییدیــب عایله 
حیاتی قــورور. عایلــوی حیاتین ایلک 
ایللرینــده تبریزده موترقی و ایرتیجاعی 
قــوه لر آراســیندا اؤلــوم – دیریم موبارزه 
ســی، قانلی دؤیوشلر گئدیر. قلمله و آنا 
دیلینده بو دؤیوشــلرده شیرکت ائتمک 
ایســته ییرســه ده، گؤروندویــو کیمی، 
تــورک دیلینــده اوالن شــئعرلر و اثرلره 
خوش اوز گؤســترمه ین تبریز غزئتلری 
مودیرلری نین خوشــا گلمز موناسیبتی 
حرکاتینــدان  مشــروطه  معجــزو 
اوزاقالشــدیریر، داها دوغروســو اونو بو 
یازماقــدان  خئیرینــه  اینقیالبیــن 

ساخالییر.
 شاعیر بو دؤورده یالنیز عادی ایجتیماعی 
حیــات نوقصانــالری و مســئله لرینی، 

پروفسور محمد تقی زهتابی -نین

ویژه نامه
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گئریلیکلری و دینی خورافاتی قلمه آلیر 
و ســانکی مشــروطه اینقیالبی تبریزده 

باش وئرمیر.
شوبهه سیزکی، ســتارخان، باقرخان، 
باغبــان، و یوزلرجه اؤلمز ایگیت و میلی 
قهرمانیــن رشــادت و قهرمانلیقالرینی 
گــؤروب، ائشــیدیب سوســماق معجز 
کیمــی وطــن پــرور بیــر شــاعیردن 
گؤزلنیلمزدیــر. الکین میرزه علی معجز 
عومومیتله مشــروطه حرکاتــی و اونون 
نتیجــه لرینه خوش بیــن اولماقدا بیر او 

قدر ده یانیلمامیشدیر. 
اونا گؤره، بو اینقیالبین دوشــونن بئینی 
»علی مسیونون« آرادان آپاریلماسیله او 
اینقیــالب اؤز میلی وظیفه ســی، ایران 
میلتلرینــه میلــی حــق و اؤز دیللریندن 
ایســتیفاده حقــی آلماســی کیمی ان 
اســاس وظیفه لرینین بیریندن محروم 
ائدیلــدی. بونا گؤره ده، محض بو میلی 
عامیلین بوغولماسینا گؤره، اینقیالبین 
قانلــی گونلرینــده تورکــی دیلینــده 
یازماماق، یازانالری یامانالماق، پیســله 
مــک، تحقیــر ائتمه یه باشــالیان ضید 
میلــی، شوونیســتی سیاســتین عمل 
ائتدییینــه گــؤره، /معجــز بــو تحقیره 
مشــروطه  قالمیشــدیر/،  معــروض 

اینقیالبــی، ایران جمعیتین دؤرده اوچ 
حیصه سینی تشکیل ائدن، اصیل خلق 
قوه لرینــی ایتیرمیش و اونون دا نتیجه 
ســینده تهرانیــن »اتابک پارکــی« ندا، 
آرادان  بوغولــوب  معنــادا،  اصیــل 
آپاریلمیش و اوندان یالنیز مؤحتواســیز 

بیر قورو آد قالمیشدیر.
- آنا دیلینین یاســاق ائدیلمه سی میرزه 
علی معجــزو داها چوخ دوشــوندورور، 
اوناگــؤره کــی، او خلقین ترقی وســیله 
ســیدیر و تهران حکومتــی آذربایجانین 
دیلینــی قاداغان ائتدیکــده او میلتین 
گئری قالماســینا امیــن اولوب، اوندان 
نیگــران اولماز، الکن آذربایجان خلقی 
اؤز آنــا دیلینــده یازیب اوخوســا، تهران 
آذربایجانــدان نیگــران اوالجاقدیر، اونا 
گؤره کی، بوندان ســونرا او میلت میرزه 
علــی معجز شبســتر حیاتینین ســون 
ایرانــی،  رضاشــاهین  ایللرینــده 
ایرانلیــالری، او جوملــه دن آذربایجانی 
گئریلیکــدن نجــات وئرمــک و ایــران 
میّلتلرینــه میّلــی حوقــوق وئــره رک، 
اونــالری موترّقــی بشــرییت کاروانینا 
چاتدیرماق فیکیرلریندن مایوس اولور و 
رضاشــاه  گؤرورکــی،  حالــدا  عملــی 
اینگلیس ایمپریالیزمینین عامیلیدیر و 

او نــه تکجــه ایران و ایرانلیــالری ترّقی، 
ســعادت و آزادلیغا دوغرو آپارماق ایسته 
مه ییر، حّتی بو عامیل و نؤکر مووهوماتچی 
دین خادیملرینینــی، دربارا باش أییب 
تابئــع اولماق شــرطیله، ســاخالییب 
حیمایت ائدیر، تا اونالر ایران خلقلرینین 
اصیل اینکیشافینین قاباغینی آلماقدا، 
اینگیلیس ایمپریالیزمی نؤکری شاهال 
امکداشلیق ائتســینلر. بوتون بونالری 
گؤروب، دویان شــاعیر خورافات و دربار 
عنصورلرینــی بیرلیکده تنقید آتشــینه 

توتور.
- میــرزه علی معجز ایل یاریم شــاهرود 
شــهرینده یاشــایان آیالرین اّوللرینده، 
شاهرودا سفر زامانی موشاهیده لرینی، 
قالمیــش  گئــری  فــارس خلقینیــن 
حیاتینی ایکی گؤزل منظومه ده تصویر 

ائتمیشدیر. 
سونراکی آیالردا ایسه، شاعیر شبسترلی 
هابئلــه  مکتوبالرینــدا،  دوســتالرینا 
نخجوانیلــره یازدیغی نامه لرده آیریلیق 
حسرتیله دولو شئعرلر یازاراق، اونالردان 
آیریلماســیندان پئشــمان اولدوغونــو 
بیلدیریــر و هــم فیکیــر و روشــنفیکیر 
دوســتالریندان آیریلماسیندان کدرله 

سیزالییر.

اولو تانرینین آدی ایله 
پیام شبســتر درگی ســینین ســورونلو مدیری سایغیلی جمشید صالحی جنابالری، سیزی اورکدن ساالمالییر، متعال آلالهدان 
ســیزه و ســایین امکداشــالرینیزا داها آرتیق باشاریالر آرزیالییریق. شرقین تایســیز اویانیش جارچیسی، ادبییاتیمیزین پارالق 
اولدوزالریندان بیری، گونئی بؤلگەسینین فخری و کیملیک سند لریندن اوالن، بؤیوک فیلسوف شاعیر، شبسترلی میرزه علی 
معجــز اوچــون ۷\6\۱۳۹۷ – ده کئچیردییینیــز آغیرالمــا تؤرەنــی بوتون مدنییت ســئورلر، اؤزللیکلــه ده گونئیلیلره اولدوقجا 
سئویندیریجی اولدو. سؤز سوز کی، »گونئی مدنییت و اینجه صنعت آخشامی«) شب فرهنگ و هنر گونئی( معجز کیمی بؤیوک 
شــخصییتی آنماق ایله معنا تاپ بیلردی. پیام شبســترین گونئی ده وشبســترده کی اوخوجوالری آدینا ســیزین بو گؤرکملی 
ایشینیزی دیه رلندیریر، سیزه درین تشککورلریمیزی بیلدیریر و توتدوغونوز یولدا بؤیوک آددیمالر گؤتورەجه یینیزی آرزوالییریق.

۱۳۹۷\6\۱۸ ... کمالی، حسین اقدسی، محمد علی نقابی، عزیز امجدی و حسین م. »گونئیلی«
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میــرزا علی معجز شبســتری )  1313-1252  
شمسی ( یکی از شاعران توانای تجدد خواهی 
عصر پرتالطم  و طوفانی مشروطیت ایران است. 
زبان معجز در اشعارش همچون سایر شاعران 
ترکی ســرای تجددخواه  یعنی میرزا علی اکبر 
صابر، علی نظمی، علیقلی غمگســار وشاعران 
فارسی سرا؛ مانند میرزاده عشقی، فرخی یزدی، 
الهوتی کرمانشــاهی و عارف قزوینی در عین 
سادگی بس نغز و پر مایه است. معجز عالوه بر 
تفکرات نوگرایــان ایرانی چون میرزا فتحعلی 
آخونــد زاده و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی 
و میزرا حسن رشدیه، بدلیل 16 سال زندگی در 
اســتانبول ، بافراز و فرودهای دوره تنظیمات  و 
فرمــان گلخانه  و تجدد خواهی ترکان عثمانی 
آشــنا بود. اندیشــمندان تجدد خواه ؛به عقب 
ماندگی های کشور و درد و رنج مردم آگاه بودند 
و راه چاره را در ترقی و تجدد یعنی گســترش 
علم جدید و مدرنیزاســیون می دانستند.یعنی 
همــان اتفاقــی که در اروپا افتاده بود ! این تفکر 
مدرن اســاس نطری و فلســفی اشــعار معجز 
اســت،که الزم است ،برای فهم وتحلیل آنها از 
بستر و روح زمانی تألیف و موضع شاعر آگاهی 
داشته باشــیم. معجز دریکی از اشعارش عقب 
ماندگی و انحطاط اجتماعی  و وضع زمانه خود 

را به روشنی به تصویر کشیده و می گوید:
نه شاه شاد، نه درویش، سنده ائی ایران   

            نه امن وار، نه تیجارت، نه شرع، نه قانون.
بو کاروانی چکیر جهل دره-ی موتا     

            نه یا تمیسان باال دور، مست دیر شتربانین!
میرزا فتحعلی آخوند زاده نیز که ســالها قبل از 
معجز می زیســته  و بقول فریدون آدمیت تاثیر 

تفکــرات وی در میــان تجددخواهان ایران و 
عثمانی و مصر غیر قابل انکار اســت،در کتاب 
؛"مکتوبات کمال الدوله ص 40-41" خود ،در 
توصیف اوضاع اجتماعی - سیاسی ایران چنین 

نوشته است:
" در سراســر دستگاه دیوان »یک کتاب قانون 
در دســت نیست. وجزای هیچ گناه ،و اجر هیچ 
ثواب معین نمی باشــد به عقل هرکس هرچه 
می رســد، معمول می دارد«نه در محاکم شرع 
دفتری هســت، و نــه در دیوانخانه های عرف 
ضبــط و ربطی.خالصه »نه قانون هســت، نه 

نظامی، ونه اختیار معینی.«
معجز، در جائی دیگر با زبانی ساده و عامه فهم  
و تلخ و گزنده ،فقر وبیکاری و آواره گی و فالکت 

ایرانیان را چنین بیان می کند:
دو شــوبدور گــؤر نه پیس حالــه بو بختی قاره 

ایرانلی
خدا شاهیددی بیلمز نئیله سین بیچاره ایرانلی

گرک گئتسین زاۏددا ایشله سین بئش اوچ منات 
آلسین

ز بس ایراندا ایش یوخدور، قالیب آواره ایرانلی
تونئل قازماقدا ایلده هر قدر قالسا داش آلتیندا

گینه آزدیر، ز بس بیگانه دیر اسراره ایرانلی
یا در شعری دیگر میگوید:

"وطنــده چوخــدو ایالنچی،دیلنچی،جادوگر              
نه کارخانه –ی پنبه نه معدن – زر وار"

 نــه عئلــم –جبر یازیب بــو حریفلر، نه فیزیک                  
فقط فنون – بکادا   هزار دفتر وار"

میــرزا فتحعلی آخونــدزاده نیز، در همان کتاب 
"مکتوبات کمال الدوله ص 22" چنین میگوید:
"از عوارض »کثرت ظلم و شدت فقر« است که 

ایرانیان در خاک همســایگان پراکنده اند و به 
»فعلگــی و نوکری روزگار می گذرانند .« وی  
دلیــل آنرا در" بیدادگری دولت" و " فناتیســم 
)تعصب برموهومات(" می داند که  دست بدست 
هــم داده در روان ناهشــیاراجتماع نفوذ یافته، 
خــوی و منــش ایرانیان را به نهایت پســتی 
رسانیده، فطرت آزادگی را از ایشان سلب کرده، 

و به هر زبونی تن در می دهند. 
آخونــدزاده برای برون رفــت از عقب ماندگی 
معتقد است ؛"ایرانی ها می بایستی با ملل اروپا 
که از قید اعتقادات مذهبی وا رسته و پیرو عقل 
و حکمت شده اند ،در تماس باشند . و برای این 
منظور باید مردم ازخرافه پرســتی دور شــوند  و 
بــرای دوری ازخرافــات اگــر  ؛» ملت تربیت 
نشــوند...و همه مردم با ســواد نشوند...قانون 
نویســی و همه زحماتی که در راه تاسیس یک 
حکومــت جدید می کشــیم هیچ وپوچ خواهد 

بود« 
وی برای تربیت مردم و ســهولت تعلیم علوم 
وصنایع 15ســال در تالش اصالح و بعد تغییر 
خط بعنوان ابزار ترقی و نشر دانش و فن جدید 
بود .وقتی با مخالفت سنت گرایان و عدم اقبال 
دولتیان مواجه می شود راه چاره را در" الئیسیته  
بســبک اصحاب دائره المعارف فرانســه یعنی 
افــرادی ماننــد دیدرو و ولتر می بیند و خواهان 

پرو تستانیسم در اسالم می شود.
معجز نیز در مورد الفباء می گوید:

شــیخنا ! تــازه الیفباء ایله چــوخ ائیلمه جنگ      
دوشمن- دین اودو باخ،اوردادی، سبحان آلاله!
ولــی میرزا عبدالرحیــم طالبوف تبریزی دیگر 
روشــنفکر تجدد خــواه بر عکس آخوندزاده در 

جلوه های تجدد در شعرمعجز شبستری
ابوالفضل موحدی

ویژه نامه
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مورد دین و شــریعت موضع مالیم تری از خود 
نشــان می دهد .نوساناتی که در شعر معجز در 
مورد شریعت فقهی دیده می شود ناشی از تاثیر 
پذیری از این دو شــخصیت تجدد خواه اســت.
مثــال معجز در بعضی اشــعار خود بتاســی از 
آخوندزاده بین شــریعت و خرافات فرقی نمی 
گذارد وموضع تقابلی  شدید میگیرد،تاجائی که 
بنظر میرســد معجز فردی آتئیست و دین ستیز 
است. و در بعضی اشعار نیز به مواضع طالب اف 
نزدیک می شــود و بین "شریعت " و خرافات و 
موهومــات تفــاوت قائل و در مقــام احتجاج  

می گوید:
" نبی عئلم و فنون تعلیم  ائدیردی خلقه مسجدده          

سیزین معبدلریز دار- جهالتدیر، وطنداشالر!"
در این شعر معجز با احترام  نبی را تعلیم دهنده 
علــم و فن می خواند،علم و فنی که متجددین 
هم آنرا وســیله توسعه و ترقی می شمارند.و در 

شعر دیگری می گوید:
"بویوردو : »اطلب العلم ولو بالصین«پئیغمبر      

   مگر افسانه دیر فرمایش-خیرالبشر ملت؟
او هانســی عئلمدیر؟- عئلمی کی ایجاد ائتدی 

تئلفونو 
ســوروش هر یئردن ایستیرسن،سنه وئرسین 

خبرملت!
یا در شعر"عمقیزی" با اظهار خوشحالی از اینکه 
خواندن عقد برای دختران خردسال قدغن شده 

است ؛در مطلع شعرمی گوید:
"عئینکی قوی چشمیوه ،گل یانیما 

                         گؤر نه یازیر حبل متین عمقیزی"
سیننی کیچیک قیزالرا بوندان سورا   

                     کسمه یه جک مولال کبین،عمقیزی"
ودر دو بیت آخر که شاعر تخلص و معموالنطر 
خود را بیان می کند،در مورد بی ضرری علم به 
دین از موضع آخوندزاده دورو به نظر طالب اف 

نزدیکی نشان داده وچنین می گوید:

"معجزی جهل ائیله دی چون بی خبر
                           لعنت ائیلر باعیثه شام وسحر"

"عئلم قیزین دینینه وئرمز ضرر     
                 جهل ایله بر باد اولو دین عمقیری"

مختصراً اشــاره می شود که؛روشنفکران تجدد 
خــواه دو نــوع رویکرد در آثار خود نســبت به 
سکوالریسم داشته اند و معموال بین سکوالریسم 
و سکوالریزاسیون)الئیسیته فرانسوی( فرق و 
تمایز قائل می شــوند؛.آنان سکوالریســم را 
معمــوال ،"سیســتمی که خواهان تفســیر و 
ســازماندهی زندگی یا اصول ،تنها در چارچوب 
ایــن جهــان" می دانند.و ایــن واژه در فضای 
سیاســی اشاره است به آزادی برخورد حکومت 
با امور دنیائی،بی آنکه از سوی هیچ مقام دینی 
در آن ها دخالتی بشود.یا بزبان دگر سکوالریسم 
در معنی انگلوساکســونی "بیطرفی حکومت در 
برابر دین" تعبیر می شــود.ولی الئیسیته از نوع 
فرانسوی،نوعی پس زننده حساسیتهای دینی 
در فرهنگها بوده و جنبشی است برای دوری از 
هنجارهای سنت که تحریم های دینی را پیش 
فــرض میگیرد.)ر.ک به :جهانبگلو،دو مفهوم از 

سکوالریسم، ص 5(
پس روند سکوالریزاسیون ،در پی تغییر بنیادین 
تر جامعه و فرهنگ اســت و برگذشته ترمز می 
زند.در این روند سکوالریســم از بیطرفی خارج 
شده و بیک روند ایدئولوژیک برای تقدس زائی 
از جهــان و تاکید زدائــی از معنویت در زندگی 
عمومی و تا حد رویائی مدرنیستی از یک تمدن 
فنی –علمی جهانشمول پیشرفته .در ایران دوره 
رضاخــان و ترکیه آتاتــورک تحت تاثیرمدل 
فرانســوی سکوالریسم یعنی الئیسیته بوده اند 
. در این مدل نخبگان ترکیه و گروهی از نخبگان 
ایرانــی دوره رضاخان تحــت تاثیر آخوند زاده 
،اعــالم کردند "دین مانع پیشــرفت اســت"و 
سکوالریسم تکثرگرا و راه دهنده را به الئیسیته 

تــک قطبی و انحصارگــر تبدیل کردند.ومانند 
الئیســیته فرانســوی هیچ نفشی برای دین در 
زندگی عمومی قائل نشــدند.و نهاد دین را زیر 
نظارت حکومت بردند.تحوالت بعدی که نوعی 
بازگشــت دین بعرصه عمومی در این دو کشور 
را نشــان می دهد،فیلســوفان سیاسی را برا ی 
یافتن دیگر مدل های متناســب سکوالریسم 
برای جوامع مسلمان بکاوش واداشته تا از قطبی 
کــردن و تقابــل شــدید ســنت و مدرنیتــه 
جلوگیرند؛مثــل مدل تکثر گــرای هندی که 
توانســته مردم هند را باوجود صدها فرقه دینی 

به دموکراسی و پیشرفت برساند. 
نگرش سیاسی معجز

معجز در کوران مشــروطیت و قیام مشــروطه 
طلبان تبریر 32 سال داشت ودر شبستر زندگی 
می کرد.بعید اســت با توجه به ســیمای انسانی 
وشخصیت آگاه و اجتماعی که از اشعارش هویدا 
ســت ،در چنان حوادث دورانســازی شــرکت 

مستقیم نداشته باشد.
با اینکه معحز اساسًا یک جمهوی خواه است و 
عالقه اش به آنرا بوضوح  مثال در شعرجمهوریت 

و در سایر اشعارش نشان می دهد:
 ســاقی یــا بیر بــاده وئر ابنــای جومهورییته                    

تشنه دیر اهل - وطن صهبای جومهورییته
...بیر پارا نادان کیشی باشسیز بدن اولماز دئییر،        

بس دئمک واقیف دئییل معنای جومهورییته
یا در شعری دیگر :

یوخــدو جومهوریتیــن دونیادا قــدر و قییمتی                          
سر نیگون اولسون گؤروم شاهین او قد و قامتی

یا:
ســنه قوربــان اولوم ائی دفتــر- جومهوریت                       
بو گوزه ل توخم بیزیم یئرده جوجوقالر، یا یوخ؟
با همه اینها ،در شرایط اجتماعی آنروز که امکان 
تحقــق جمهوریــت را نمی بیند از مشــروطه 
خواهــان رادیکال یعنــی دموکراتها که مدافع 
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دموکراســی وحقوق اکثریت مردم ایران بودند، 
در مقابل اعتدالیون تمجید می کند:

"پایدار اولسون چهان ایچره دموکرات فرقه سی                
تا نه قدری واردی دریاده نمک ای ویلهلم"

اشــاره معجز به ویلهلم قیصر آلمان ،بیان این 
ذهنیت سیاسی است که گویا در دوران مشروطه  
تا جنگ جهانی اول مشروطه خواهان دموکرات  
برای مقابله با نفوذ روس و انگلیس در معادالت 
بیــن المللی، روی آلمان حســاب می کردند.و 
گروهی کثیر از آنها درســالهای خفقان ناشــی 
ازحضــور قــوای روس و انگلیس در ایران، در 
برلن جمع می شده و به نشر مجله و کتاب می 

پرداختند.
نکته بعدی ،در مورد نگرش معجز و همفکرانش 
به رضاخان است.همانطور که در باال آمده است 
مواضع فکری و سیاســی معچز را باید در متن 
حوادث و زمانه خودش تحلیل کرد. مشــروطه 
ایــران ،بعــد از افتتاح مجلــس اول با بمباران 
مجلس توســط لیاخوف و شــهادت جمعی از 
نمایندگان و پراکنده شــدن انحمن ها تعطیل 

گردید.
قیام 11ماهه مشروطه خواهان تبریزموجب شد 
تــا مبارزان گیالن و اصفهان فرصتی بدســت 
آورند و نیروهای خود را انســجام داده و تهران 
را فتح ومســتبدین داخلی را شکست و مچلس 
دوم بعد از فرار  محمدعلی شاه بروسیه، با حضور 
احزاب افتتاح شــود.معجز با اشاره باین حوادث 

می گوید:
باغــالدی مجلس- شــورانی توپــا ممدعلی                         

دوشدو اؤز جانینا آخر شرری من نئیلیم؟
بعــد از افتتــاح مجلس دوم بدلیل ضعف جامعه 
مدنی و دخالتهای روس وانگلیس برای اجرای 
قرارداد1907 اوضاع کشــور روبه خرابی رفت و 
شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به جنگ 
در کنار آلمان شــرایط را پیچیده تر کرد. ایران 
روزگار سختی را می گذراند و از 1914 تا 1920  

نا امنی وفقروقحطی و وبا جان میلیونها انســان 
بی گناه را گرفت.پیروزی انقالب اکتبر و خروج 
نظامیان روســیه با اســتقبال مردم و مشروطه 
خواهان مواجه شد. این استقبال را در شعر معجز 

هم میتوان دید:
ستیزه مکن  با خدا دادگان 

           خدا داده دولت به شهزادگان
به باال رود کار افتادگان 

             لنینی کند چون در ایران ظهور!
یا:

"نیقوال ظلم ائیله دی،بولدو جزاســین عاقیبت                   
گــؤر نئجه زندانــدا قالمیش چارچک تک ائی 

ویلهئلم"
تورک ایله روسی باریشدیر، اینگلیسی آت گئده             

او قبول ائتمزسه فی النار و درک ائی ویلهلم"
دراین شعر روحیه ضد انگلیسی معجز را میتوان 
دید.واگر برای وی معلوم می شــد که کودتای 
1299سید ضیاء-رضاخان  با حمایت انگلستان 
انجام گرقته بعید بود،شعری در تائید وی بگوید.

مضافــا اینکه اکثر ترقی خواهان و مشــروطه 
طلبان ناامنی ها و عقب ماندگی های  کشور در 
فاصله انقالب مشــروطه تا جنگ جهانی اول 
راناشــی از سیســتم ملوک الطوایفی  کشورو 
دخالت بیگانگان می دانستند .آنها برای توسعه 
اقتصادی –اجتماعی کشور،وجود دولت مرکزی 

قوی را الزم می شمردند.
رضاخــان با این پیــش زمینه ذهنی موجود در 
روشــنفکران و شــخصیت های ملی و موجه 
توانســت قاب انبوهی از آنان را بدزدد و حامی 
خود کند.در چنین شــرایطی معجز هم   در چند 
شــعر خود،رضایتش را از اقدامات  رضاحان در 
مقام سردار سپهی  برای تامین امنیت وعمران 
و آبادانی کشــور نشــان داده است. در آنجا که 

می گوید:
"بو ظولمو رفع ائدر آقا- ی ســردار سپه ، بیلسه                  
بــالالردان گــؤروم حیفظ ائیله ســین آلاله 

رضاخانی!"
 ولی بعد از تاجگذاری نارضایتی حود را درقالب 

اشعار زیر بیان می دارد:
پهلوی زاده چیخیب تخته دئییرلر،دئییه ســن                

او قویوب باشینا تاج قجری ،من نئیلیم؟
گــؤزو، قاشــی، بدنی، هریئری بنزیر شــاهه                   
آزیمیش مدرکی، یوخموش هنری، من نئیلیم؟

یا؛در شعری دیگرمیگوید:
شــرافت یوخ بو کندده، سرهمن سر، خرهمن 

خر دیر
سر- بی مغزه نئیلر تاج – میرواری، سنی تاری؟!

یکی از اساسی ترین خواستهای متجددین و از 
جمله معجز که در اشعارش زیاد تکرار می شود، 
توجه وی به حقوق مدنی و شــهروندی زنان و 
آمــوزش دختران  و مبــارزه بی امان با جهل و 
خرافات می باشــد.انصافًا معجز در این میدان 
ازهمگنان شــاعر خود پیشــروتر است.مثال در 
یکی از اشــعارش صراحتًا به همسرش سفارش 

می کند:
مــن اؤلســم پرده نی ییــرت آت، زکاتا تیکمه 

گؤز،آل- سات
نولورکــی ائیلــه ســه آرواد تیجارت،ائی توکذ 

باجی؟!
یا:

نور – عیرفان و ادب دوشمه سه عورت اۆزونه 
 آناالر عئلمیله گر وئرمه سه زینت اؤزونه
قاالر ایرانلی الر حسرت مدنیت اۆزونه    

معجزیــن فیکری بــو دور، فیکر ائده میللت ده 
گرہک!

اشــعار معجــز عالوه بر اینکــه ،نقد اجتماعی 
کارآمدی است که هنوزقادر به برانگیختن اراده 
برای تغییر احتماعی را دارا می باشند،همچنین 
بخشــی از تجریه تاریخی ما نیر هستند.لذا این 
ارزش را دارند تا با تفکر تحلیلی و سنجشگرانه 

با آنها مواجه شویم.
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هنرهای نمایشــی کشــور عزیزمان بخشی از 
هویت هنر ایرانی اند و یادگار شــکوه و فرهنگ 

گذشتگان.
میهنمان ایران با دارا بودن قدمت تاریخی زیاد، 
مملــوء از تنــوع غنی و اصیل فرهنگی و هنری 

می باشد. 
نمایشهای آیینی ســنتی و رسوم فولکلوریک 
ملت ها که مربوط به فرهنگ و مدنیت آنهاست، 
ریشه در تاریخ داشته و عصرها زیسته و توسعه 
یافته و بعنوان قسمتی جداناپذیر از زندگی یک 

ملت تبدیل شده است.
در این راســتا گروه حرکات آیینی - نمایشی و 
فولکلوریک آذربایجانی آیالن از پیشگامان این 
هنر بوده و از سال 1386 در تهران فعالیت خود 
را آغاز کرده و با تالش خود باعث اشــاعه آیین 

و هنر- ورزش ســنتی آذربایجانی شــده است. 
ایــن گروه به کارگردانی و سرپرســتی توحید 
حاجی بابایی با نمایشــهای گروه خردســال و 
بزرگسال خود در صحنه ها و کشورهای مختلف 

بارها و بارها باعث افتخار شده است. 
از برنامه هــای اخیــر گروه میتوان به حضور در 
هجدهمین جشــنواره بین المللی آیینی سنتی 
تهران و کسب عنوان برترین گروه نمایش های 
آیینی و حرکات موزون در شهریور 96 ، اکسپو 
قزاقســتان بعنوان نماینــده هنری ایران برای 
برگزاری روز ملی،  ایران در آســتانه در مرداد 
96، جشــنواره و مســابقه فولکلوریک پاریس 
فرانسه و کسب جایگاه اول در مرداد 96جشنواره 
رقص و موسیقی آیینی »ستارگان وین« اتریش 
و کسب جایگاه اول در آبان 96، جشنواره رقص 

و موســیقی آیینی »ستارگان پراگ« جمهوری 
چک و کسب جایگاه اول در آبان 96، جشنواره 
ریمینی ایتالیا و  کسب جایگاه اول در مرداد 96، 
المپیاد رقص آیینی باتومی گرجســتان و کسب 
جایگاه ســوم در تیر 96 ، جشــنواره قهرمانی 
فولکلوریک جهانی در بلغارستان و کسب مدال 
طال و تندیس اورفیوس در شهریور 95 ، کسب 
جایزه اول و کاپ طال و جایزه ویژه هیئت داوری 
در حفظ آیین بومی در مســابقات جهانی رقص 
آیینــی ســن پترزبورگ روســیه در آبان 95 ، 
هفدهمین جشــنواره بین المللی آیینی ســنتی 
تهران و کســب عنوان اثر برگزیده در سال 94  
و همچنین فستیوال های بین المللی ادمونتون 
کانــادا، رم ایتالیا، آنتالیای ترکیه، بارســلونای 

اسپانیا و باکوی آذربایجان اشاره کرد.

معرفی گروه بین المللی رقص آیینی آذربایجانی آیالن
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سردبیر مجله از سخنرانان شب فرهنگ و هنر گوئنی بودند که مختصری 
از فعالیت های چهارســاله مجله را در ســه بخش تاریخچه، خط مشــی و 

منتشرات تشریح نمودند.
الف( تاریخچه 

متعاقب صدور مجوز شماره 92/25165 در تاریخ 92/09/12 برای انتشار 
نشــریه ای سراســری با نام پیام شبستر، گروهی از اهالی فرهنگ منطقه 
گردهم آمدند تا این مهم جامه عمل بپوشــد. این گروه ابتدا ســازمانی را 
برای اداره مجله تصویب نمود که تحریریه مجله، روابط عمومی، تبلیغات، 
توزیع و امور مشترکین، چاپ و صفحه آرائی و . . . بود و هر کدام از دوستان 

به فراخور تجربه مسئولیتی را عهده دار شدند.
ب( خط و مشی 

 بحث های طوالنی در خصوص خط و مشی )مانیفست( مجله انجام شد 
که حاصل آن تبیین خط و مشی مجله در چهار بخش اهداف، محدودیت 
ها و اصول و ارزش های بنیادی و سر فصل های مطلب بود. اهم موضوعات 

مورد توافق در بخش های مذکور عبارت بودند از:
1. اهداف

1/1- ایجاد پل ارتباطی مکتوب بین همشهریان.
1/2- ترویج امور خیر.

1/3- معرفی و تجلیل از خیرین، نیکنامان، مفاخر، مشــاهیر و برجستگان 
منطقه.

1/4- معرفی و ترویج زبان، آداب و سنن، ادبیات و فولکلور محلی.
1/5- معرفی و تاریخ نگاری شهرها و روستاهای منطقه.

1/6- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی. 
1/7- کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان. 

2.محدودیت ها:
2/1- سعی در استفاده از نویسندگان محلی و نوشته های درباره شهرستان 

شبستر
2/2- عــدم تضعیــف جایگاه مردم، تاریخ، فرهنگ و ادبیات شهرســتان 

درنوشته ها
2/3- مطالب مخالف قوانین اساسی و موضوعه کشور نباشد.

2/4- مطالب مغایرتی با شرع مبین اسالم نداشته باشد. 
3.رسالت مطبوعات:

تعهد به ارزش های بنیادین:
آزادی، برابــری، انصــاف، عدالــت اجتماعی، حفاظت از محیط زیســت، 
شفافیت، امنیت اجتماعی و اخالقی، عدم تبعیض اعم از قومیتی، فرهنگی 

و جنسیتی، گروهی و . . .
4. سر فصل های اصلی به ترتیب زیر تعیین و مورد موافقت 

قرار گرفت.
1. ســر مقاله و ســخن روز با هدف تحلیل مســائل روز و ارائه نظر مجله در 

مورد آنها. 
2. تاریخ و جغرافیای شهرستان شبستر با هدف نگارش تاریخ و بوم شناسی، 

انتشار اسناد قدیمی شهرستان. 
3. تاریخ شفاهی شهرستان به منظور جمع آوری سنت های رایج و مفهوم 

شناسی آداب و سنن. 
4. معرفی نیک نامان، مفاخر، مشاهیر و همشهریان موفق به منظور الگو 

سازی و اشاعه امور خیر. 
5. معرفی شهرها و روستاهای منطقه و جاذبه های گردشگری آنها.

6. فرهنــگ و ادبیــات محلی در بخش های مختلف از جمله آموزش زبان 
مادری، اشعار شعرای محلی و استان های فولکلوریک، آداب و رسوم سنن 

محلی، بایاتی لر و ضرب المثل های محلی. 
7. دریاچه ارومیه به عنوان مهمترین مسئله زیست محیطی منطقه. 

8. اندیشه: با هدف بازنگاری اصول صحیح استدالل، ارزیابی پیش فرض 
ها، داوری بین نظریه تبیین پدیده ها و . . .

9. دانستنیهای عمومی.
10.گزارشات و اخبار.  

ج( منتشرات:
حاصل چهار سال فعالیت مستمر و برگزاری بیش از دویست و پنجاه جلسه، 
انتشار 15 شماره مجله و یک ویژه نامه در بیش از 1000 صفحه و شامل 

مطالب زیر بوده است: 
1. ســر مقاله و ســخن روز شامل تحلیل رویدادهای اجتماعی، موضوعات 

فرهنگی و تربیتی و سیاسی و اقتصادی حدود 60 صفحه. 

تاریخچه، مانیفست و منتشرات 
ویژه نامه
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2. تاریخ و جغرافیای شهرســتان که حدود 80 
صفحه از منتشرات را با موضوعاتی مانند معرفی 
حدود و ثغور جغرافیائی، تاریخچه، اسناد قدیمی، 

محالت، ادارات و . . .  تشکیل داده است.
3. تاریخ شفاهی با شرح رخدادهای غیر مکتوب 
امــا موثــر در شــکل گیری ســنن و فرهنگ 
شهرســتان که حدود 10 صفحه از منتشرات را 

شامل شده است. 
4. نیــک نامــان و مفاخر. حدود 100 صفحه از 
صفحــات مجله به معرفی نیک نامان و مفاخر 
تخصیص یافته بود که در آنها زندگانی بزرگانی 
چون ســاداتیان، درخشانی بنیس، حاج مهدی 
ابراهیمــی دریانــی، برهان الدین، پروفســور 
رحمــان زاده، ورزنــده، حاج اســدا... معرفت، 
محمدرضا دادرس، علی حسین خان قلعه، بیت 
الــه جمالی، آخونــد زاده، دکتر توفیقی، فیضی 
زاده، شــیخ مرتضی شبستری، شیخ اسماعیل 
سیســی،خیرین و مشــاهیر وایقان و شندآباد، 
مهنــدس رحمان گلزار شبســتری، ابوضیاء، 
عالمه شبســتری، پروفســور جمشید خیرابی، 
محمدرضــا رفیعی خامنه، معجز شبســتری، 
حســن بریانی شبستری، عبداله لطیف تسوجی 

و . . . به رشته تحریر درآمده است. 
5. معرفــی شــهرها، روســتاهای منطقــه و 

جاذبه های گردشگری آنها
 حدود 100 صفحه از مطالب منتشره به معرفی 
شهرها و روستاهای منطقه اختصاص یافته بود. 
در صفحات مذکور شــهرهای: تسوج، بنیس، 
شــرفخانه، وایقان، نوجه ده، خامنه، صوفیان، 
کوزه کنان، تیل، ســیس، کافی الملک سر کند 
دیزج و جاذبه های گردشگری آنها مانند حمام 
تاریخی تســوج، مسجد تسوج، کول تپه، آبشار 
ســرکند دیزج، چنارخامنه، اسکله تاریخی تال 

و. . . معرفی شده اند. 
6. فرهنــگ و ادبیات محلی حدود 200 صفحه 
از مطالب منتشــر شــده را شامل گردیده و اهم 

مطالب منتشره در آن عبارت بوده است از:
آمــوزش زبان مــادری که به صورت دنباله دار 

چاپ شــده، آداب و سنن و رسوم محلی، اشعار 
شــعرای منطقه، بایاتی ها، ضــرب المثل ها، 

داستان ها فولکلوریک و . . . 
7. دریاچه ارومیه

بیش از 100 صفحه از مطالب شماره های منتشر 
شده به گزیده مطالب مربوط به دریاچه ارومیه 
اختصــاص یافته بــود. اداره کنندگان مجله در 
راســتای تعهد زیست محیطی بیشترین تالش 
خود را مصــروف مهمترین مصداق محلی آن 

»دریاچه ارومیه و احیای آن« نموده اند. 
پیگیــری مطالبات شــهروندان حوزه دریاچه، 
اجرای وعده های مسئولین، تطبیق اقدامات با 
برنامــه ها و مصاحبه جامــع با وزیر وقت نیرو 
آقای مهندس چیت چیان از جمله مطالب مندرج 

در این بخش بوده است. 
8.اندیشه

حدود 50 صفحه از مطالب منتشــر شــده در 
مجلدات اختصاص به مقاالت این حوزه داشته 
است، مقاالتی از قبیل انتخاب و عقالنیت، افراط 
گرائــی، عقالنیــت و اخالق، تفکــر و کنش 
عقالنــی، دانش معتبر، پارادایم اجتماعی و . . . 
از جمله مطالب منتشر شده در این بخش است. 
9. دانســتنیها، اخبار و گزارشات، معرفی کتاب 

و. . .
این بخش که حدود 100 صفحه از مطالب مجله 
را شــامل شده است اختصاص به دانستنیهای 
حقوقی، مســکن، بهداشت، آشپزی، خیاطی و . 

. .  و نیز اهم رویدادهای منطقه داشته است. 
همچنین در زمســتان 94، فصلنامه در اقدامی 
که تحســین اغلــب صاحبنظران را برانگیخت 
اقدام به چاپ مشخصات، اهداف و برنامه های 
نامزدهــای انتخابات مجلس دهم در 12 هزار 
نســخه نمــود و آن را به رایــگان در بین اهالی 
منطقه توزیع کرد. اقدامی که ســهمی  بسزا در 
بــاال رفتن میزان مشــارکت مــردم منطقه در 
انتخابات داشــت به نحوی کــه باالترین آمار 

مشارکت را در سطح کشور از آن خود کرد.
 پــس از پایان رقابتهــای انتخاباتی نیز هیئت 

تحریریه مجله جلســات مستمری را با نماینده 
منتخب برگزار و اقدامات ایشان را جهت اطالع 
عمــوم چاپ نموده و نیز مطالبات مردم منطقه 
را به ایشــان منعکس کرده است.  بدین ترتیب 
تالش همکاران ما در طول چهارســال گذشته 
بــه رغم کاســتی ها، آثــاری را خلق نموده که 
می تواند یادگاری ارزشمندی برای آیندگان در 

عین تاثیر بر معاصران باشد. 

گول خانیم
سخاوت صابیر

ســیزین یئرده بیرقیزســئودیم
آدی گــول خانیــم، گول خانیم
یاناقــالری گول غونچاســی
لبــی بــال خانیم، بــال خانیم

شــانی اوجادیرشــؤهرتی 
گؤزللریــن ســولطان خانــی
تؤکرقانــی آخیربیرگــون 
ســاالرقال خانیم قــال خانیم

باخیــر خومارخومارمنــه 
یاخیــر اودا  جانــی  شــیرین 
آخیــر ســخاوتی  آشــیق 
ائــدرالل خانیــم الل خانیــم
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مدیریت و هیئت تحریریه فصلنامه پیام 
شبستر

با عرض ســالم و آرزوي موفقیت بیشــتر براي 
یکایک دســت اندرکاران محترم و یاران صدیق 

آن نشریه به عرض مي رساند:
اینجانب به عنوان شخصي قلم بدست که از سال 
1364 تا امروز با دهها نشریه همکاري داشته و 
از مشــکالت شــما آگاهي کافي دارم. این را هم 
مي دانم که اکنون هیچ نشــریه اي نتوانســته و 
نخواهد توانســت خواسته های همه خوانندگان 
خود را تأمین نماید. بنابر این اظهار نظرات مختلف 
چــه مثبت و چه منفي دربارۀ هر نشــریه امري 
طبیعي و اجتناب ناپذیر اســت. در همین راســتا 
اینجانــب نیز نظر خود در باره یکي از مندرجات 
آن نشریه را اظهار نموده و خواهشمندم بذل توجه 

فرموده و نسبت به چاپ آن اقدام فرمائید. 
در صفحۀ 54 شماره 15)شماره تابستان 1397( 
موضوعي به قلم آقاي دکتر ســاعي چاپ شــده 

است. 
ایشــان مطلبــي را در مورد زبــان ترکي اظهار 
داشــته اند کــه براي اغلب خواننــدگان و بویژه 
اشخاصي که مقداري با علم زبانشناسي آشنایي 
دارند تعجب آور اســت. آقاي دکتر )که اینجانب 
متأســفانه هیچگونه آشنایي با ایشان ندارم( در 
قسمتي از نامه شان اظهار داشته اند: - »در ادبیات 
آذربایجان زبان نوشتاري با زبان محاوره متفاوت 
نیست براي مثال شعرهاي استاد شهریار را همه 
همشهري ها متوجه مي شوند ولي زبان نوشتاري 
در بخــش مزبور)منظور صفحات ترکي همین 
نشریه است( شباهتي با زبان محاوره ندارد و بیشتر 
شــبیه زبــان باکویي جمهــوري آذربایجان یا 
استانبولي است«. ایشان در نهایت پیشنهاد مي-

دهنــد:- »در صــورت امــکان در این بخش 
کارشناسي مجدد صورت بگیرد«. براي اینجانب 
مشخص نیست آقاي دکتر بر چه اساسي و استناد 
به چه سند و کدام نظریه علمي چنین ادعایي را 
مي کنند؟ البته در صداقت و صمیمیت آقاي ساعي 
شکي نیست. مطمئن هستم که ارائۀ چنین نظري 
از ســوي ایشان نه از روي غرض ورزي، بلکه از 
روي عدم آگاهي ایشان از زبان نوشتاري و محاوره 
مي باشــد. آنان که با علم زبانشناسي و فرهنگ 
مردم آشنایي دارندمي دانند که زبانهاي نوشتاري 
چــه از نظــر واژه ها و چه از نظــر گرامر عصاره 
لهجه های مختلف همان زبان است و نیز تقریبا 
همۀ زبانهاي دنیا داراي لهجه های متفاوت و زبان 
ادبي واحد مي باشد. آن را که به زبان مي آوریم و 
به همان شکل هم مي نویسیم، آن لهجۀ محلي 
همان منطقه است نه زبان ادبي. زبان نوشتاري 
و یا ادبي به زباني گفته مي شود که در همۀ مناطق 
کاربــرد آن بدون کوچکترین تغییر متأثّر از زبان 
محلي و لهجۀ بومي آن منطقه کاربرد داشته باشد؛ 
ولــي لهجه های مختلف قلمرو یک زبان با یک 
دیگر تفاوتهاي فاحشــي دارند.چگونه مي شود 
تفاوت لهجۀ شبســتر با لهجۀ نزدیکترین روستا 
به آن یعني دیزج خلیل را نادیده گرفت؟ )در لهجۀ 
شبســتر تعداد حروف صدادار)صائت ها( هشت و 
در دیزج خلیل و همچنین اغلب نقاط آذربایجان 
و زبان ادبي ترکي آذربایجاني همین صائت ها نُه 
مي باشــد( دربین لهجۀ شبستر با تبریز، تسوج، 
خوي، ارومیــه، قاراداغ، اردبیل زنحان، همدان، 
ساوه و مناطق مختلف کشور جمهوري آذربایجان 
و غیــره تفاوتهاي انکارناپذیر زیادي وجود دارد، 
در حالي که زبان ادبي و نوشتاري همۀ این مناطق 
یکي بوده و در هیچ منطقه و شهرستان و استان 
با مناطق دیگر فرقي نمي کند. اینکه آقاي ساعي 
مي فرماید:- »زبان نوشــتاري در بخش مزبور 
شباهتي با زبان محاوره ندارد و بیشتر شبیه زبان 
باکویي جمهوري آذربایجان یا استانبولي است«، 

از همین جاست، یعني اگر عبارت "یا استانبولي" 
ایشان را از جملۀ ایشان حذف کنیم، نوشتۀ ایشان 
کامــال صحیح خواهــد بود، زیــرا زبان ترکي 
اســتانبولي با ترکي آذربایجاني متفاوت است و 
زبان ادبي و نوشتاري این سوي ارس با آن سوي 
ارس و بــه قول ایشــان زبان باکویي هیچ گونه 

تفاوتي ندارد.
همین موضوع یعني لهجه های گفتاري مختلف 
و زبان نوشــتاري و ادبي واحد در حوزه و قلمرو 
زبان فارسي نیز شبیه زبان ترکي آذربایجاني است. 
واضحتــر اینکــه هیچ کس وجــود لهجه های 
مختلف زبان فارســي در یزد، سمنان، اصفهان، 
شیراز، کرمان، خراسان و شهرستانها و بخشهاي 
این مناطق را انکار نمي کند در صورتي که زبان 
ادبي و نوشتاري این مناطق یکي بوده و در متني 
که یک شیرازي در شیراز نوشته با متني که یک 
خراساني در خراسان نوشته فرقي پیدا نمي شود. 
آقاي ساعي براي اثبات نظر خویش اشعار استاد 
شهریار را شاهد مي آورد که براي همه قابل فهم 
است. باید عرض کنم:- زبان استاد شهریار زبان 
محاوره نیست بلکه زبان ادبي است، ولي نه تنها 
زبــان اســتاد شــهریار بلکه زبان شــعر ترکي 
آذربایجاني همۀ شــعراي آذربایجان حتي زبان 
نسیمي که هفتصد سال پیش و زبان فیضولي که 
پانصد ســال پیش مي زیسته اند براي همه قابل 
فهم است، علت آن هم این است که جمله های 
زبان شعر کوتاه است و در هر جمله)در هر مصراع( 
غالبا کمتر از پنج- شش کلمه گنجانده مي شود 
در صورتیکه در بعضي از جمالت نثر با دهها کلمه 
مواجه شــده، با اینکه معني تک تک کلمات را 
مي دانیم ولي فهم کل یک جملۀ طوالني براي 
کساني که کمتر با متون نثر سر و کار دارند مشکل 
مي گردد. پس براي درک زبان ادبي و نوشتاري 
مخصوصــا با جمــالت طوالني، به مطالعۀ زیاد 

متون نثر همان زبان نیاز مبرم داریم.
باز هم تأکید مي کنم اگر زبان استاد شهریار زبان 

حسین محمدخانی »گونئیلی«

نظری و نقدی
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محاوره بود باید با لهجۀ تبریز نوشــته مي شد در 
لهجۀ تبریز کلمۀ »قارداش« َقیَدش تلفظ مي شد، 
کلمــات »گلمک، گئتمــک، گؤرمک، دئمک، 
گتیرمــک و هــزاران کلمــۀ دیگر کــه داراي 
صائت هــای ظریف)اینجه صائتلر( اي باشــند 
برخــالف زبان ادبي به شــکل گلماخ، گئتماخ، 

گؤرماخ، دئماخ، گتیرماخ« تلفظ مي شوند. آیا در 
دیوان اســتاد شهریار چنین است؟ مسلّما نه. در 
لهجۀ تبریز، اغلب روســتاها و شهرهاي منطقۀ 
ارونق، شهرستانهاي مرند، مراغه، اسکو، آذرشهر 
و اغلب توابع آنها پســوند های مصدري کلماتي 
که صائت های آنها ظریف )اینجه( مي باشــد بر 

خالف زبان ادبي به جاي »َمک« به »ماخ و ماق« 
یعنــي به شــکل پســوندهاي کلمــات داراي 
صائت هــای ضخیم )قالین( تلفظ مي گردند. در 
صورتیکه در دیوان شهریار به استثناي منظومه 
حیدربابایــا ســالم به چنین مــواردي برخورد 

نمي کنیم.    

گولدور هله  مؤعجوز

جهل اوردوســو قاومیشســادا بیر گون سنی یورددان
عئلــم اوردوســو فخریلــه دئییر، گل! ســنه مؤعجوز
شــئعر دفترین ایســتیردی کی، جیرســین یارامازالر
خالقیــم اورەیینــده قورویــوب، یــوز ســنه مؤعجوز
منــه مؤعجــوز، گل گولشــنه مؤعجــوز وئــر  أل   

احوالــالری اوزگــون یئنــه گؤرســن نــه یازارســان؟
بیــر اؤلکەنــی أزگیــن یئنه گؤرســن نه یازارســان؟
بیــر میللتی میســکین یئنه گؤرســن نه یازارســان؟
مؤعجــوز ألــه  آل  قلمیــن  ایلــه  کاغیــذ  بیــرده 
طوغیــان ائلــه مؤعجــوز، ســال ولولــه مؤعجــوز

مورغ-جهالــت ده  هلــه  دنلیــر  دانــاالری 
ظاللــت لئیــل-  چولقاالییــب،  یئنــه  نادانــی 
داغ-داغ تاالیــان چکمیــری فیندیقجــا خجالــت
دور قــات یئنــه ده زهــر-ی مــاری هنزلــه مؤعجوز
بیلدیــر هلــه مؤعجــوز، گولــدور هلــه مؤعجــوز

آزاد یاشــاماق عئشــقی باشــیمدان اوچــور اینــدی
بیــر پارچــا چــؤرک آرخاســیجا ائــل قاچیــر ایندی
بوغــدا زمیمــی آتلــی چکیرتکــه بیچیــر اینــدی
مؤعجــوز انگلــه  دؤنــوب  رییــاکار  دســته  بیــر 
دؤن منزیلــه مؤعجــوز، یــاز قــوی گلــه مؤعجــوز

آتدیــم باشــی هــر یانــی توتــوب جانلــی جنــازه
حیجــازه ایلــه  پیــالن  ائیــر  حاجــی  یولالنیــر 
آرازه دؤنــدو  آجــی،  آخدیــردی  یاشــیمی  گــؤز 
ایشــلر گونو- گوندن دوشــورەرک ایشگیله مؤعجوز
بــو موشــکوله مؤعجــوز، ســن گل دیلــه مؤعجــوز

دور ســویوق  فئریزئرلــه  جانــی  فوقــرا  داییــم 
جشــن ایلــه عــزا سوفرەســی اولســا او تویــوق دور
جنــگ اولســا اونون سینەســی تیر ایلــه اویوق دور
حق سؤیلەسه بیریول، دؤنەجک قندیله، مؤعجور
بیــر فندیله)فن ایلە( مؤعجوز، دؤن بولبوله مؤعجوز

ایندی داها الزیم دئیی)دئییل( باش گیزلەده اوغرو
گیزلتمەلی ســن باشــینی اولســان أیه)اگر( دوغرو
گــر بــو »قاداش«-یــن اولســا وزیــر یا وکیــل اوغلو
الزیم دئیی)دئییل( بیر ایشــده موجوویز اونا مؤعجوز
ماهیــردی گیــره چونکــی او دون دان دونــا مؤعجوز
چاتدیــم ســونا مؤعجــوز؟ گل آز قینــا مؤعجــوز!

      اکبر صالحی»قاداش« 
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شبستری و راه و رسم سقراطی

مجله پیام  شبستر ضمن گرامیداشت 
هشتادویکمین ســالگرد تولد  استاد  
فرزانه  دکتر محمد  مجتهد شبســتری   
ایــن مقاله را با کمی تعدیل  و تلخیص  

منتشر می کند. 

 پروژه   فکری نواندیشان دینی )به ویژه نواندیشان 
دینــِی ایرانی( را به شــیوه های مختلفی تبیین 
همدالنه کرده اند.]1[ شیوه ی رایج آن است که 
نواندیشی دینی را پروژه   ای شبیه پروژه ی فکری 
روشنفکران عصر روشنگرِی قرن هجده ی اروپا، 
مثل دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت و غیره 
دانست. این روشنفکران عصر روشنگری همگی 
به شیوه های مختلف به دنبال آزادی، پیشرفت، 
مدارا و حکومت قانون بودند و با انحصار کلیسا 
و درهم آمیختگی دین و سیاست مخالف بودند. 
مطابــق ایــن تبیین، نواندیشــان دینی همان 
»روشنفکران« دینی اند که با روشنفکران عصر 
روشــنگری تفاوت بنیادینی ندارند؛ تفاوتی اگر 
باشــد تنها در تفاوت بستر ایرانی-اسالمی قرن 
بیستم-بیســت  و یکم با بستر اروپای مسیحی 
قرن هجدهم اســت و نیز این که روشــنفکران 
دینی ایرانی حاال نگاه نقادانه تری به توانایی های 
عقل بشــری و آمال و آرزوهای تجدِد برخاسته 

از عصر روشنگری دارند.
گرچــه نواندیشــان دینی را می تــوان بی هیچ 
مشــکلی )چه مشــکل مفهومی و چه مشکل 
تاریخی( روشــنفکران دینی دانســت و آن را بر 
اســاس ســنت روشــنفکری )با تبــار عصر 
روشــنگری اش( تبییــن کرد، تبییــن بدیل )و 
مکّمــل( دیگری نیــز ممکن اســت: این که 

نواندیشان دینی راه و رسمی سقراطی در پیش 
گرفته اند. من در این نوشته می کوشم این تبیین 
بدیل را قدری توضیح دهم و از آن دفاع کنم. در 
ادامه، راه و رسم سقراطی نواندیشان دینی را با 
تمرکز بر یکی از برجسته ترین نمایندگان سنت 
نواندیشی دینی در ایران، محمد مجتهد شبستری 
)متولد 1315 خورشــیدی، شبســتر، اکنون در 
آذربایجان شــرقی( نشــان خواهم داد. در این 
نوشــته، ابتدا قدری راجع به سقراط و راه و رسم 
ســقراطی سخن خواهم گفت و سپس چیزی را 
ترســیم خواهــم کرد که به نظرم راه و رســم 

سقراطِی شبستری می رسد.
*  راه و رسم سقراطی

 2.1 سقراط
ســقراط را بیــش از هر چیز بــه گفت وگوهای 
نقادانه اش می شناســند. این گفت وگوها به قلم 
شــاگردش افالطون نوشــته شــده اســت و 
خوشــبختانه از گزند روزگار در امان مانده و به 
دســت ما رســیده است. محققان بر خلق و خو و 
راه و رســم گفت وگو محور و ســنجش گرانه ی 
ســقراط اتفاق نظر دارند. ســقراط، که پنج قرن 

پیش از میالد عیسای ناصری می زیست، قدیس 
فالسفه و شهید فیلسوفان خوانده شده است. او 
قدیس خوانده شده زیرا زندگی او نشان از کسی 
دارد که تنها برای حقیقت می زید و نه برای منافع 
شخصی و گروهی خود و مگر نه این که قدیس 
چنین است؟ او را شهید می خوانند، زیرا به دست 
دموکراسی آتنی، به ناحق جام زهر نوشانده شد. 
با این حال، حتی اگر او را قدیس و شــهید هم 
نخوانیم، بی شک یکی از بنیان گذاران فلسفه ی 
غرب است. اما اهمیت او از فلسفه فراتر می رود. 
او احترامــی را دریافــت کرده اســت که عموما 
بنیانگــذاران ادیان، مثل مســیح و بودا دریافت 

می کنند.]4[
2.2 روش و خوی سقراطی

روش ســقراطی روشی شــکاکانه است. هدف 
ســقراط آن اســت که از رهگــذر گفت وگو با 
مخاطب، اموری را که مسلم انگاشته شده به زیر 
پرســش بکشــد. در این گفت وگوها سقراط در 
مقابل هر ایده یا تعریفی که مخاطب ارائه می کند، 
مثــال نقضی به میان می آورد و مخاطب خود را 
دست کم به تأمل در رأی یا تعریف خود می کشاند. 

یاسر میردامادی

اندیشه
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با این حال، ســقراط با وجود نقدهای کوبنده ی 
شــکاکانه ی خود ادعای دانستن نمی کند. او از 
مخاطب می پرســد تا چیزی یاد بگیرد اما پاسخ 
مخاطــب او را راضــی نمی کند. او حکیمی دانا 
نیست بلکه جستجوگر دانش است و این دانش 
را با انبان کردن معلومات به دست نمی آورد بلکه 
با هرس کردن معلومات به دســت می آورد.]5[ 
از این رو است که هر کدام از مکالمات سقراطی 
با ندانستن پایان می یابد، ندانستنی که از دل نقد 
توهــم دانســتن )جهل مرکــب( حاصل آمده، 
ندانستنی که آگاهانه یا همان جهل بسیط است.
اما آن چه از روش ســقراطی مهم تر است، خوی 
ســقراطی است. ســقراط منتقد سوفسطاییان 
اســت، گرچه خود او از سوی مخالفان متهم به 
سفســطه گری می شــود. سوفســطاییان در 
جســت وجوی حقیقت نبودند، آن ها حقیقت را 
برمی ساختند تا از آن وسیله ای برای معاش کسب 
کنند. آن ها در پی کاســبی حقیقت  بودند نه در 
پی حقیقت جویی حتی به قیمت معاش. سقراط 
هم چنیــن نه تنهــا از معاش که از جان خود نیز 
می گذرد. در رساله ی دفاعیه )آپولوژی( سقراط 
هیچ نشــانه ای از عقب نشینی مصلحتی برای 
حفظ جان خود بروز نمی دهد. این برای کســی 
که خود معترف به آن اســت که هیچ نمی داند، 
عجیب است. اگر هیچ چیز نمی دانی پس بر سر 
چه چیزی این چنین با اصرار ایستاده ای و کوتاه 
نمی آیی؟ او هیچ چیز نمی داند اما این هیچ، پوچ 
نیست بلکه گویی شبیه »عدم«  در معنای عرفانی 
آن است که از آن همه چیز زاده می شود اما خود 
چیزی نیست. شک سقراطی هیِچ زاینده و پرمعنا 

است و نه هیچی پوچ و میان تهی.
نکته   مهم دیگر در مورد روش و خوی سقراطی، 
نسبت سقراط با دین است. سقراط گویی خود را 
واجــد مأموریتــی از جانب خــدای معبد دلفی 
)Delphi( بــه نام آپولو )Apollo(، خدای 
حقیقت، شــعر و موســیقی می بیند. در رساله ی 
آپولوژی یا دفاعیه، ســقراط از داوری پیشگوی 

معبد دلفی نســبت به خود سخن می گوید. این 
داوری آن اســت که سقراط داناترین مرد یونان 
اســت. از نظر ســقراط این داوری الهی است به 
این معنا که در واقع این آپولو اســت که از زبان 
پیشگوی معبد دلفی سخن می گوید. با این حال، 
به تفسیر سقراط این داوری به معنای آن نیست 
که سقراط چیزهای بسیاری می داند، بلکه تنها 
بــه این معنا اســت کــه او می داند که هیچ چیز 
نمی داند. اما این تنها برداشتی نیست که سقراط 
از داوری الهــی پیشــگوی معبد دلفی می کند. 
برداشت دیگر سقراط این است که او مأموریت 
دارد که فلسفه ورزی را به یونانیان بیاموزد تا آن ها 
نیز دانا شوند، یعنی به این واقعیت آگاه شوند که 
تنهــا توهم دانایی دارند. به تعبیر دیگر تفســیر 
ســقراط از این مأموریت آن اســت که او وظیفه 
دارد از رهگذر بحث سنجش گرانه به مردم نشان 
دهــد که چه مایه گرفتار جهل مرکب اند، یعنی 

نمی دانند اما گمان دانستن دارند.
با این حال، نکته ی مهم این جا است که با وجود 
رسالت الهی ای که سقراط بر دوش خود احساس 
می کرد، محتوای فلســفه ی ســقراطی سراسر 
سکوالر باقی ماند. گفت وگوهای سقراطی نشان 
می دهد که، گرچه ســقراط به خدای معبد دلفی 
باور داشــت و گویی هم  او بود که ســقراط را به 
تعلیم فلسفه برانگیخته بود، از نظر سقراط، فلسفه 
کار و باری ســکوالر بود و تنها بر عقل بشــری 
متکی بود نه بر الهام خدایان. اما چنین کار و بار 
فلســفی سکوالری مورد تأیید خدایان بود زیرا 
که راه ســعادت از همین نقدگری می گذشــت. 
جملــه ی معروف ســقراط که یادتان هســت: 

»زندگِی نیازموده ارزش زیستن ندارد«.]6[
حال، وقت آن اســت که به ســر وقت شبستری 
برویم و ببینیم چه از راه و رســم ســقراطی در او، 
به عنوان یکی از نمایندگان برجســته ی سنت 
نواندیشی دینی ایرانی، می توان یافت. اما پیش 
از آن، الزم است بگویم که منظور من از »راه و 
رسم سقراطی« هم روش سقراطی است و هم 

خوی او.
* راه و رسم سقراطی شبستری

نخستین شباهت شبستری و سقراط در شفاهی 
بودن اســت. شبســتری و نیز عموم نواندیشان 
دینی بیش از آن که نوشته باشند، سخن گفته اند 
و بســیاری از نوشــته های آن هــا نیز صورت 
تحریریافتــه ی ســخنرانی ها یا گفت وگوهای 
آن ها اســت. از این رو نواندیشــان دینی چون 
سقراط متفکران شفاهی اند. این شیوه با مخاطب 
عــام ارتباط بهتری برقرار می کند، گرچه از نظر 
منتقدان این شیوه، شفاهی بودن، عموما، از دقت 

کالم می کاهد.
شــباهت دیگر آن اســت که شبستری و عموم 
نواندیشــان دینی، متفکرانی از مردم و در میان 
مردم اند. همان طور که ســقراط در کوی و برزن 
با جوانان به گفت وگو می نشســت به طوری که 
نهایتا به اتهام فاســد کردن جوانان شهر پایش 
به دادگاهی بدفرجام باز شــد، شبستری و عموم 
نواندیشان دینی نیز متفکرانی از مردم و در میان 
مردم اند. شبســتری »از مردم« اســت و نه از 
طبقه ی حاکمان و اشراف و روحانیان. او سیاست 
را خیلی زود ترک گفت و حتی در زمانه ی به تن 
کردن ردای سیاســت نیــز نماینده ی مردم در 
مجلــس بود؛ یعنــی از بخش انتخابی حکومت 
می آمد و نه انتصابی. با این حال، خیلی زود حتی 

این ردا را نیز از تن برون کرد.
خلع لباس خودخواسته ی شبستری را نیز می توان 
نشانه ی دیگری از همین امر دانست. او چنان از 
مردم بود که »سر و دستار عالِمی« نیز به باد داد 
و به لباس مردم کوچه و بازار شــد. شبستری نه 
تنها از مردم که برای مردم اســت. او متفکری 
دانشــگاهی، به مفهوم متعارف کلمه نیســت. 
»متفکر« دانشــگاهی به مفهوم متعارف کلمه، 
مصداقی امروزی از سوفســطایی قدیم اســت. 
»متفکر« دانشــگاهی آهسته می رود و آهسته 
می آید که حاکمیت او را شــاخ نزند. »متفکر« 
دانشگاهی تنها در موضوعات بی خطر تحقیق 
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می کند، حتی اگر در رشــته ی مسأله برانگیزی 
مثل الهیات و فلسفه درس خوانده و درس داده 
باشــد. »متفکر« دانشگاهی اسم خود را در کنار 
تحقیق دانشجویش در مقاله ی علمی-پژوهشی 
چاپ می کند و بدین سان بی زحمت و بی رشوت 
استاد تمام می شود و حقوق و مزایای استاد تمامی 
را به بدن می زند. »متفکر« دانشگاهی در معنای 
متعارف اش با »حقیقت« معاش می کند و از این 
رو سوفسطایی دوران جدید است. شبستری اما 
جریده رو نیست، سوفسطایی نیست و از این رو 
در باد مهرورزی دولت احمدی به بازنشســتگی 
سیاسی اجباری فرستاده می شود و صلیِب اتهام 
فاسد کردن فکر جوانان و بی احترامی به خدای 
دولت را، درست شبیه سقراط، سال ها است که 

به دوش می کشد.
شبستری هم چنین به شیوه ای سقراطی تحلیلی 
ندانم انگار از ایمان دینی به دســت می دهد. در 
گفت وگویــی خواندنــی کــه آن را می توان از 
کالسیک های آثار شبستری دانست، با اشاره به 
کتاب مشــهور عارف انگلیسی گمنامی در قرن 
چهاردهــم میالدی، ایمان را »پرواز در ابرهای 
ندانستن« می داند. از نظر شبستری ما نمی دانیم 
خدا چیســت و حتی آیا اصال هســت. ما تنها 
می توانیم پرده های توهم دانایی را با ایمانی دائما 
نوشــونده کنار بزنیم و هم هنگام دست از طلب 

نشوییم.]7[
شبستری، شبیه سقراط، پای خدا را در محتوای 

فلسفه اش به میان نمی آورد. تفکر او به این معنا 
ســکوالر اســت یعنی بر عقل ِصرف بشری در 
تحلیل امور تکیه می کند. با این حال، باز هم به 
شیوه ای ســقراطی، شبستری گویی انگیزه ای 
دینی در بازاندیشــی دین دارد. او ایمان دینی به 
معنای »طلب دائمی« را امری مفید، اگر نگوییم 
ضــروری، برای بشــریت می داند.]8[ او احیای 
دین را به احیای ایمان دینی می داند. فلسفه   او 
در محتوا سکوالر است اما در انگیزه  قدسی است، 
و بدین سان تفکر او راه و رسمی سقراطی دارد.

]9[
اما چه بسا مهم ترین شباهت راه و رسم سقراطی 
با راه و رســم شبستری و دیگر نواندیشان دینی 
این اســت که هر دو به جنگ باورهای مســلط 
زمانه ی خود رفتند. ســقراط به خدای آتنیان بی 

اعتقاد بود. 
سقراط معتقد بود که خدایان دروغ نمی گویند و 
از رذایــل اخالقی برکنارند، حال آن که خدایان 
آتنیان کینه جو و ستیزه جو و حسود و تنگ نظرند. 
در دادگاهی که علیه سقراط برگزار شد، یکی از 
اتهامات سقراط بی احترامی به خدای دولت شهر 
آتن بود. شبستری نیز به خدای حاکمیت بی باور 
اســت. خدایی کــه نماینده ی ولــّی حاکم در 
آسمان ها است، حاکمی که از منتقدان اش توبه 
می طلبــد تا حقــوق اولیه ی آن ها را با منت و با 
رشــوت به آنان عطا کند، توبه ای که ســابقا به 
درگاه خــدا صورت می گرفت و نه نماینده اش! 
شبستری در نقد چنین خدایی که در قرائت رسمی 

از دین تبلور یافته، بسیار قلم زده است.]10[
عصاره ی نقد شبستری بر قرائت رسمی از دین 
را می تــوان در این عبــارات خواندنی از آبراهام 
 Abraham Joshua( جاشــوا ِهشــل
و  فیلســوف   )1972-1907  ،Heschel
االهی دان یهودی امریکایی لهســتانی االصل 
بازیافــت -و ایــن نشــان از آن دارد که تالش  
صادقانــه و عالمانه ی االهی دانان مدرن در هر 
ســه دین ابراهیمی چه مایه به هم شــبیه  تواند 

بود:
معموال افول دین در جامعه ی مدرن را به حساب 
علم سکوالر و فلسفه های ضد دینی می گذارند 
و از این رو علم و فلســفه را ســرزنش می کنند. 
صادقانه تــر آن اســت که خود دیــن را عامل 
شکســت اش بدانیم و خودش را سرزنش کنیم. 
دین رو به افول نهاد نه به این خاطر که کســی 
آن را ابطال کرد، بلکه بدین خاطر که دیگر ربطی 
به زمانه نداشت و خشک و عبوس، سرکوبگر و 
بی روح شــده بود.پ وقتی عقیده سراسر جای 
ایمان را بگیرد، وقتی آداب و اطوار جای نیایش 
را بگیرد، وقتی عادت جای عشق را بگیرد؛ وقتی 
شــکوِه گذشــته پرده ای بر بحران های زمانه 
بیفکند، وقتی ایمان به جای آن که چشــمه ای 
جوشــان باشد، به مرده ریگی تبدیل شود؛ وقتی 
دین سراسر با زبان اقتدار سخن بگوید بی آن که 
ندای شــفقت باشد، پیام دین بی معنا می شود.

]11[
•  شبستری در شنل یونانی، خاطره ای 

شخصی
 مایلم این نوشــته را با خاطره ای شــخصی از 
شبســتری پایان بخشم. این خاطره اما بیش از 
آن که آفاقی باشــد، انفسی است، یعنی بیش از 
آن که از چیزی در بیرون حکایت کند، از اتفاقی 
ویژه که در درون رخ داده است حکایت می کند. 
حدود هجده سال پیش، برای نشریه ای داخلی، 
بــا عنــوان »حباب« که از ســوی ســازمان 
دانشــجویان جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات 
دانشــگاه فردوســی مشهد منتشــر می شد، با 
شبســتری در مشــهد گفت وگو کردم. موضوع 
مصاحبه »انتظار بشر از دین« بود که در آن زمان 
موضوع داغی بود. گفت وگو بر روی نوار کاست 
ضبط شــد و هنوز هم صرفا در چنین حالتی در 

دست است. 
در انتهای گفت وگو شبســتری سخنی گفت که 
برای من حکم واقعه ای وحیانی را یافت )واقعه ی 
وحیانی درســت به همــان معنایی از وحی که 
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شبســتری در »ایمان و آزادی« به نقل از ابن 
عربی می آورد، یعنی وحی به مثابه ای واقعه ای 
به کلی دیگر –که می تواند واقعه ای زبانی باشد 
یا نباشد- که اثری سریع اما ماندگار بر شخص 
می گــذارد و دیواره هــای وجــودی فــرد را 

می گشاید(
سخن شبستری، که آن را از روی حافظه نقل 
می کنم اما چنان بر ذهن ام حک شده است که 
بــه احتمــال زیاد دیوار به دیــواِر نقل به عین 
می زنــد، چنین بود: »زندگی همان زیســتن 
اســت، نه مقصدی یا غرض و هدفی خارج از 
آن یــا در مقابــل آن کــه آدمی بخواهد به آن 

برسد«. 
گویی در آن لحظه، شبســتری سقراطی شده 
بود که نه در ردا و دستار و لّباده  روحانیان شیعه 
که در شــنلی یونانی در میدان آتن جلوی من 
نشسته بود و سخن می گفت و من هم یکی از 
همان جوانانی بودم که سقراط بعدها به اتهام 
فاســد کردن ذهن شــان دادگاهی شد. لحن 
وجودی، پر طمأنینه و متأمالنه ی شبســتری، 
کــه گویی ایــن کلمات را زیســته بود و نیز 
ته لهجه ی شیرین آذری او چنان در من نشست 
که گویی زمان، لختی متوقف شــد، چیزی از 
الزمــان در من درآمد و دوبــاره تیک-تاک 

ساعت به راه افتاد. 
اما شبســتری دقیقا چه گفت؟ آیا داشت »فناء 
فی اهلل« عرفانی را نقد می کرد؟ آیا می خواست 
تفسیری آری گوی به زندگی از دین ارائه کند؟ 
آیا می خواســت نگاه دینی ای که دنیا را فدای 
آخرت می کند، رّد کند؟ می توانست همه  این ها 
باشد و نباشد. این جمله هر تفسیری که داشته 
باشــد، و یا حتی اگر به فرض بی معنا هم که 
باشــد، به عللی که بر من آشــکار نیست، برای 
مــن حکم حادثه ای وحیانی را یافت و در طول 
سال ها چنین ماند.برای محمد مجتهد شبستری 
از درگاه حضرت بی نام عمری بلند و این ســان 

زنده و جوشان آرزو دارم، بمّنه و کرمه.

هنرمندان شرکت کننده در شب فرهنگ و هنر گونئی

 آشیق محبوب خلیلی

گروه موسیقی ساری تئل )ساری 
تئل قروپو(: آشیق اکبر 

سلطانی)سرپرست(، واله مهدیپور 
)ارگ(، عباس سلمانی)خواننده(، 
سعید عباس زاده و ارشد مهدیپور

گروه موسیقی ائل سسی: آشیق 
سخاوت صابیر)سرپرست(، آشیق 

رضا فردی و فرامرز نوروز پور

آشیق اکبر باقری

گروه موسیقی میشوو)آشیقالر 
میشوو(: آشیق احد ملکی 
علیشاه)سرپرست(، تقی 

حیدری)باالبان( و تاری وئردی 
حیدری)قاوال(

گروه رقص آیینی آیالن به 
سرپرستی توحید حاجی بابایی

همه هنرمندان، به احترام میرزا علی معجز شبستری اجراهای بی نظیرخود 
را افتخاری و بی هیچ چشمداشــتی به تماشــاگران ارائه نمودند. به همین 
مناســبت گردانندگان شــب فرهنگ و هنر گونئی از همه هنر مندان تشکر 

مینماید.
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-انتخاب ارقام پرمحصول و با کارآیي مصرف آب باال و ترویج کشــت 
آنهــا. هــر محصول عالوه بــر اینکه در مناطق مختلف نیاز آبی متفاوتی 
دارد، ارقام مختلف آن نیز به ازای هر واحد تولیدی مصرف آب متفاوتی 
دارند. برخالف تصور ســنتی، ارقام کم محصول به ازای واحد محصول 
تولیدی به آب بســیار بیشــتری نیاز دارند. برای مثال ارقام خوش کیفیت 
و کم محصول برنج در شــمال کشــور با مصرف 14000 متر مکعب آب 
در هر هکتار، 2 تن محصول می دهند در صورتی که ارقام اصالح شــده 
و پرمحصول با مصرف همین میزان آب می توانند در واحد ســطح تا 10 
تن محصول بدهند. بنابراین، دولت باید ضمن ارائه مشوق به کشاورزان 
برای تولید ارقام پرمحصول، توجه داشــته باشــد که این مشوق ها با یک 
تیر چند نشان ارزشمند را هدف می گیرند: 1( افزایش بهره وری آب )نسبت 
محصول تولید شده به مقدار آب مصرفی(، (2 افزایش تولید محصول و 
کاهش نیاز به واردات و 3( فواید زیســت محیطی ناشــی از عدم نیاز به 
اختصاص اراضی بیشــتر برای کشــت برنج. البته دولت باید مشوق ها را 
برای ســوق دادن تحقیقات به ســمت بهبود کیفیت و ذائقه پسندی ارقام 
پر محصول و افزایش کمیت ارقام کیفی برنج نیز ارائه دهد. به این ترتیب 

بهره وری آب نیز بهبود خواهد یافت.
- اصــالح ژنتیــک گیاهــان با اســتفاده از روش های جدیــد )به ویژه 
بیوتکنولــوژي( و تولیــد ارقام با کارآیي مصرف آب باال. اگرچه تحمل به 
خشکی، از صفات اصالحی اولیه مورد استفاده بهنژادگران در طول یکصد 
ســال گذشــته بوده است، اما به دلیل پیچیدگی ژنتیک این صفت )کمی 
بــودن کنتــرل ژنتیک صفت(، توفیقات تا دهه اخیر ناچیز بوده و اصالح 
گونه های متحمل غیر زراعی برای مصارف زراعی موفق تر بوده تا اصالح 
ارقام زراعی خوب برای تحمل خشکی. اما طی یک دهه گذشته به یمن 
همــکاری متخصصیــن اصالح نباتات، فیزیولوژیســت های گیاهی و 

متخصصین مهندسی ژنتیک، ارقام تراریخته ای به بازار مصرف عرضه 
شده اند که می توانند در شرایطی کشت شده و محصول کافی تولید کنند 
که ســایر ارقام غیر تراریخته تحت آن شــرایط از بین می روند. بارزترین 
مثال در این مورد ذرت و یونجه معروف به Droughtguard اســت 
که فعال تنها در آمریکا تولید می شود. سطح زیر کشت این نوع ذرت در 
آمریکا در ســال اول معرفی 50 هزار هکتار و پس از ســه ســال به بیش از 
یک میلیون هکتار رســید که نشــان دهنده استقبال کشاورزان و دولت 
آمریکا برای استفاده از این محصول در شرایطی بود که دیگر کشت ذرت 
صرفه اقتصادی یا آبی نداشــت. در ایران نیز تحقیقات گســترده ای برای 
تولید برنج متحمل به خشــکی در دســت اجراست. این برنج قادر خواهد 
بــود عــالوه بر کاهش مصرف آب مورد نیاز شــالیکاران به نصف میزان 
فعلی، محصول بیشــتری را در همان واحد زمین با هزینه ای به مراتب 
کمتر تولید کند. این نوع برنج را می توان به صورت خشــکه و حتی دیم 
کشــت کرد. متاســفانه جریان فناوری هراســی که خود عامل واردات 
محصوالت تراریخته از زمان وزارت محمدرضا اسکندری وزیر ناکارآمد 
محمود احمدی نژاد بوده است، از سال 1394 با بازآرایی سازمان یافته تری 
به ویژه نفوذ در مراکز نظامی و امنیتی )مانند ســازمان پدافند غیر عامل، 
رسانه تسنیم و بخش هایی از صدا و سیما( و با جوسازی غوغاساالرانه و 
ساخت مستندهای دروغین و غیره زمینه بهره برداری از این فناوری مورد 
تاکید مقام معظم رهبری را هر روز ناممکن تر از دیروز کرده و در صورت 
عدم ورود مستقیم معظم له به این عرصه )مانند حمایت مستقیمی که از 
پژوهشگاه رویان برای تولید حیوانات تراریخته دارند(، باید فاتحه استفاده 
از ایــن فنــاوری برای تولید ملی را قبــل از تولد آن بخوانیم و به واردات 
گسترده محصوالت تراریخته تولیدی بیگانگان و استفاده از آن به عنوان 
تنها سهم ایران از این فناوری قانع باشیم. به هر حال کشوری که با چنین 
بحران عظیمی از خشکی دست و پنجه نرم می کند، نمی تواند و نباید از 
فناوری های مهمی همچون مهندســی ژنتیک و محصوالت تراریخته 
چشم پوشــی کنــد. در حال حاضر بیــش از 190 میلیون هکتار از اراضی 
بیش از 26 کشــور دنیا از جمله کشــورهای اروپایی، آمریکایی، کانادا، 
برزیل، آرژانتین و هندوســتان به کشت محصوالت تراریخته اختصاص 
یافته اند. این محصوالت در بیش از 190 کشــور دنیا به صورت قانونی 

عرضه و مصرف می شوند. 
-تحقیقات روي ارقام مقاوم به شوري و خشکي و دستیابي به آن. گاهی 

بهزاد قره یاضی
 رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی

خشکی یا خشکسالی؟ 
قسمت پایانی

دانستنی ها
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در برخی مناطق در کشــور ما از جمله در جزایر 
و نواحی ساحلی و در خوزستان و فالت مرکزی 
ایران آب وجود دارد اما به طور فزاینده ای شورتر 
و شورتر می شود. به عبارت دیگر بحران شوری 
عــالوه بر اصالت ذاتی، یکــی از عوارض بروز 
بحران کم آبی و خشکی نیز محسوب می شود. 
بــه این ترتیب عالوه بر ضرورت اصالح خاک 
)کــه به دلیــل هزینه های بــاالی آن باید در 
اولویت هــای بعــدی قرار بگیــرد، تالش بر 
شــورورزی و کشــت و کار با آب های شور و لب 
شور باید دوچندان شود. کشور ایران با برخورداری 
از طبیعتی شگرف و تنوع زیستی منحصر به فرد 
بــه ویژه در مورد گیاهان متحمل به شــوری و 
خشکی، از تعمت های فراموش شده ای برخوردار 
اســت. برای مثال سالیکورنیا به عنوان گیاهی 
که به صورت خودرو در شورترین اراضی ایران 
حتی در حاشــیه دریاچه ارومیه به صورت بومی 
و خودروست دارای پتانسیل های عظیمی است 
که تا چند ســال پیش بــه طور مطلق مورد بی 
اعتنایی قرار گرفته بود. این گیاه قادر اســت با 
آب شــور دریا رشد کرده و محصول مناسبی را 
بدهد که تازه و جوان آن میتواند به مصرف تغذیه 
انســان برســد، محصول اصلی آن به مصرف 
خوراک دام برسد، بذر آن روغن بسیار گرانقیمت 
ویژه ای دارد که در صنایع خاص مورد استفاده 
دارد و از همه مهمتر، کشــت آن موجب تثبیت 
شــنزارها و کاهش ریز گردها می شــود. از سال 
1393 پروژه استفاده از توانمندی های سالیکورنیا 
با حمایت مستقیم رئیس جمهور در پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشــاورزی در دســت اجراست. 
عالوه بر ســالیکورنیا گونه های متعدد دیگری 
مانند آتریپلکس، ســوئدا، سالسوال، خارشتر هم 
وجــود دارند که همه آنها دارای ویژگی تحمل 
به شــوری و یا خشــکی بوده و می توانند برای 
تولید خوراک دام و جلوگیری از بروز ریز گردها 
مــورد اســتفاده قرار بگیرنــد. تحقیقات برای 
افزایش تحمل گیاهان زراعی به شوری در طی 

50 سال گذشته در سراسر جهان با موفقیت های 
محدود و ناچیزی مواجه بوده و استراتژی زراعی 
کــردن گونه های متحمل به شــوری موفق تر 

ظاهر شده  است.
-تجدیــد نظر در چمن کاری. کشــور ایران از 
گذشته دور به داشتن باغات شهرت داشته است. 
شــاید باغهای معلق بابل قدیمی ترین باغاتی 
باشد که در تاریخ مکتوب سرزمینمان از آن یاد 
شده است. ایرانیان همیشه به فضای سبز و شبیه 
ســازی پیرامون خود با طبیعت شهرت داشته و 
به آن اهتمام ورزیده اند. یکی از تجلی های این 
موضوع در رفتارهای شــهرداری های کشــور 
مشــاهده می شود که بدون استثنا هزینه بسیار 
هنگفتی را صرف ایجاد فضاهای سبز و گلکاری 
می کنند که در نوبه خود موجب تحسین همگان 
را فراهم آورده اســت و فضاهای شهری امروز 
تهران در مقایســه با شهرهای پرآبی همچون 
اســتانبول و شــهرهای بزرگ دیگر منطقه از 
برتری برخوردارند. اما آیا آنچه ما به نام فضای 
ســبز از آن یاد می کنیم جدا فضای سبز است یا 
ســطح سبز؟ و آیا اســتمرار این رویه در شرایط 
کنونــی و در مواجهــه با بحران آب به مصلحت 
است یا خیر. یکی از اجزای توسعه فضاهای سبز 
در ایران استفاده افراطی از چمن کاری و کاشت 
گلهای فصلی اســت که متاسفانه معموال با آب 
شــیرین و حتــی گاهی تصفیه شــده آبیاری 
می شوند. چمن بیشترین آب را برای آبیاری نیاز 
دارد )آبیاری روزمره(. تبخیر آب در کاشت چمن 
شاید در مقایسه با سایر گیاهان در رتبه اول قرار 
داشــته باشــد. به همین دلیل است که حتی در 
شــهرداری های کشــوری مثــل آمریــکا در 
ایالت هایی که دچار خشکسالی موقت )و نه حتی 
خشکی( هستند چمن ها را آبیاری نمی کنند و با 
نصب تابلویی از مردم پوزش می خواهند که به 
دلیل خشکسالی چمن های آنها زرد است و گاهی 
برای کاهش آثار روحی و روانی زردی چمن آن 
را با اسپری به رنگ سبز در می آورند و یا از چمن 

مصنوعی به جای چمن طبیعی استفاده می کنند. 
در کشورهای اروپایی هم که آب دارند، معموال 
فضای ســبز را با درختچه های زینتی دائمی و 
درختان بزرگی آرایش می دهند که هم متنوع و 
بومی هســتند و هم نیــاز به آب کمتری دارند. 
بنابراین پیشنهاد می شود مطالعه برای جایگزینی 
سطح سبز به ویژه چمن و گلهای فصلی با فضای 
سبز و استفاده از گیاهان بومی متنوع و متحمل 
به خشکی برنامه های فضای سبز شهرداری ها 
آغاز شود و طبیعتا وزارت نیرو اجازه مصرف این 
حجم عظیم آب را برای آبیاری چمن و نگهداری 
فضای ســبز الاقــل در شــهرهایی همچون 

اصفهان و تهران را ندهد.   
-ممنوعیــت صــادرات آب مجــازی. با وجود 
محدودیــت بیش از اندازه منابع آبی در کشــور 
متاسفانه مشاهده می شود که گاهی اراضی پرآب 
بــه جای تولید بیشــتر محصوالت کم آب بر و 
اســتراتژیکی همچون غــالت، خوراک دام و 
دانه های روغنی، به کشت، سبزی و صیفی بیش 
از حــد نیــاز، ماننــد هندوانــه و گوجه فرنگی 
اختصاص پیدا کرده و به قیمت بســیار ارزانتر از 
آب صادر می شود. برای مثال در فصولی از سال 
1396 هندوانه حتی به بهای خرده فروشی هر 
کیلوگــرم 1000 ریال هم افت قیمت پیدا کرده 
و گاهــی به قیمت هر کیلو 5000 ریال یا کمتر 
صادر شد. در این فصول از سال چنانچه آب یک 
هندوانه گرفته شــود، از ارزش آب معدنی هم 
حجــم آن به مراتب ارزانتر خواهد بود. توجه به 
این موضوع مهم اســت کــه صادرات یک تن 
هندوانه )که بیش از 90 درصد آن آب اســت( 
محــدود به آب همراه هندوانه نیســت بلکه به 
مفهوم صادرات آب مجازی استفاده شده برای 
تولید همان میزان هندوانه است. تولید هر کیلو 
گرم هندوانه بر اســاس منابع مختلف به 36 تا 
500 لیتر آب احتیاج دارد. بنا براین با احتســاب 
میانگیــن صــد لیتر آب مورد نیاز برای تولید هر 
کیلو هندوانه که قیمت آن تا تنی 30 هزار تومان 
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هم رســیده است، صادرات قریب به 900 هزار 
تنی هندوانه )آمار سال 1393، به طور عمده به 
پرآب ترین کشــور منطقه یعنی ترکیه( معادل 
90 میلیون متر مکعب آب شیرین است. بنابراین 
ممنوعیــت صادرات محصوالت آب بر در کنار 
برنامه های پهنه بندی و ارائه الگوی کشــت و 
تشــویق صــادرات محصوالت کــم آب بر از 
ضروریــات افزایش بهره وری و مصرف بهینه 

آب شیرین است. 
-انتخاب تاریخ مناسب کاشت و تراکم مناسب 
بوته در واحد سطح. انتخاب تاریخ کاشت دقیق 
و ســایر عملیات به زراعی می تواند با کمک به 
فرار از تنش خشکی و همچنین استفاده مناسب 
از بارندگی هــای فصلی منجــر به افزایش 20 
درصدی تولید محصوالت )به طور کلی( بشود. 
تاخیر در تاریخ کاشــت موجب افزایش نیاز آبی 
گیاه خواهد شد. اگرچه، گاهی خسارت ناشی از 
تقدیم تاریخ کاشــت به دلیل سرمازدگی را نیز 
نباید از خاطر برد. به همین دلیل انجام مطالعات 
مستمر در مورد تاریخ کاشت اگرچه ممکن است 
به خودی خود فعالیت مستمر و روتین تلقی شده 
و جزو پژوهش های با »ارزش محدود منطقه ای« 
قلمداد شود، اما ضرورتی است که باید بر عهده 
کارشناسان بخش کشاورزی و حتی کشاورزان 
پیشــرو  هر منطقه )با حمایت و هدایت بخش 
ترویج ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی( گذاشــته شــود و بر اجرای دقیق 
یافته های آن از ســوی بخش اجرا تاکید شــود. 
ایــن تحقیقات باید مســتمر باشــد و برای هر 
محصول و رقم همه ساله تکرار شود تا با توجه 
به تغییرات اقلیمی و نوسانات آب و هوایی متداول 
بــه تدریج موجب به دســت آمدن تاریخ دقیق 
)شناور( کشت هر محصول و افزایش بهره وری 
آب شود. انتخاب تراکم بوته مناسب نیز موجب 
جلوگیری از هدر رفت زمین و آب خواهد شــد. 
تعییــن تراکم مناســب بوته نیز بســته به نوع 
محصول و رقم، متفاوت و نیازمند کار کارشناسی 

به نحوه پیش گفته است.

-کاهــش ضایعات پس از برداشــت. میانگین 
ضایعات پس از برداشــت به ویژه در ســبزی، 
صیفی، میوه و جالیز بر اساس آمار سازمان خوار 
و بار جهانی حدود 30 درصد اســت. این میزان 
در ایران 35 درصد است. ضایعات پس از برداشت 
به محصولی گفته می شود که همه هزینه های 
تولید مانند آبیاری و کاشــت و داشت و برداشت 
صورت گرفته اما پس از برداشــت و در فاصله 
بین مزرعه تا ســر ســفره از بین رفته است. اگر 
حتی بپذیریم که 70 درصد از آب شیرین کشور 
صرف تولیدات کشــاورزی می شود و اگر حتی 
میانگین ضایعات پس از برداشــت جهانی 30 
درصد و در مورد غالت 5 درصد را هم بپذیریم 
برآورد می شود که بین 12 تا 15 میلیارد مترمکعب 
آب شیرین در ایران به این ترتیب از بین می رود. 
پــس کاهش ضایعات پس از برداشــت نقش 
مهمی در کاهش مصرف آب شیرین و افزایش 
بهــره وری آب دارد. برای ایــن منظور احداث 
سردخانه ها و انبارها و سیلوهای مدرن و مجهز 
و اســتفاده از روش های مختلف جذب اتیلن و 
بازنگری در زنجیره مزرعه تا ســفره از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت. از ســوی دیگر 
ضایعات پس از برداشت مستقیما با نحوه داشت 
محصــول در مزرعه ارتبــاط دارد. برای مثال 
محصولی که در مزرعه از خســارت آفت آسیب 
دید باشد قطعا پس از برداشت نیز آسیب بیشتری 
خواهد دید و حتی تلف خواهد شد. این موضوع 
اهمیــت توجه به روش های مختلف داشــت از 
جمله اصالح نباتات برای ایجاد مقاومت به آفات 
و تحمل بیماری های گیاهی را افزایش می دهد. 
یکــی از موثرترین روش های ایجاد مقاومت در 
کنار اســتفاده از ســایر روش هــای اصالحی، 
اســتفاده از مهندســی ژنتیک و تولید گیاهان 
تراریخته متحمل به آفات اســت که عالوه بر 
فواید زیســت محیطی ناشی از کاهش مصرف 
ســموم شیمیایی خطرناک حشره کش و عالوه 
بر بهبود کیفیت و برتری ســالمتی آن ناشی از 
عدم باقیمانده سموم در محصول نهایی، موجب 

افزایش بهره وری آب از طریق کاهش ضایعات 
پس از برداشت نیز می شود. این مورد نیز چون 
با تهاجم فناوری هراســانه دانایی ســتیزان و 
دالالن واردات بــی  رویه مواجه شــده و برخی 
مقامــات نظامی و امنیتی کشــور را نیز قربانی 
وحشت آفرینی خود کرده است، در کوتاه مدت 
قابل اســتفاد ه نخواهد بود. بنابراین مشــاهده 
می شود که رابطه مستقیمی بین دانایی ستیزی 
و چالــش آب وجــود دارد. دانایــی ســتیزی و 
فناوری هراســی در هر زمینه ای موجب کاهش 
بهره وری آب و افزایش بحران آب خواهد شد.

گسترش کشت ارقام با طول دوره رشد کوتاه و 
رشــد اولیه سریع، بررســي درمورد تعیین ابعاد 
مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبیاري، 
افزایش راندمان آبیاري از طریق تجمیع اراضی 
خــرد و یکپارچه ســازي اراضي، اســتفاده از 
روش هــای جدید آبیاری به ویژه آبیاری تحت 
فشــار و تغییر تعریف »عملکرد«  محصوالت 
زراعی از میزان تولید در هکتار به »میزان تولید 
در ازای واحــد آب مصرفی« و آموزش عمومی 
در مــورد اهمیت آب و قطعیت بحران آب برای 

رویارویی با چالش آب ضروری است. 
به طور خالصه زندگی در اقلیم خشک و مواجهه 
با پدیده خشکی، نیازمند آداب ویژه »تامین« و 
»مصرف« آب اســت. در بعــد تامین باید نگاه 
حداکثــری به همه راه هــای ممکن حفظ آب 
موجود و تولید، استحصال و جلوگیری از خروج 
آب از کشور و حتی واردات پایدار آب بر اساس 
قراردادهــای بلند مدت از ســایر کشــورهای 
همسایه داشت. در بعد مصرف آب اما، باید خست 
جایگزین ســخاوت شود و همه راه های ممکن 
بــرای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری 
تولید در ازای واحد آب مصرفی مورد اســتفاده 
قرار بگیرند. اگرچه کاهش آهنگ رشد جمعیت 
برای زیست بهینه در اقلیم های خشک یکی از 
راهکارهای اصلی و اساسی در کاهش تقاضای 
آب تلقی می شــود اما بــا توجه به عزم نظام بر 
افزایش جمعیت، اهمیت برنامه ریزی و مدیرت 
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صحیــح تامیــن و مصرف آب به مراتب بیشــتر 
می شــود. سرمایه گذاری و استفاده از فناوری به 
طور کلی و فناوری های نو به طور ویژه، همچنین 
فرهنگسازی و مقابله با فناوری هراسی و دانایی 
ســتیزی و تغییر باورها ضرورت اجتناب ناپذیر در 
مواجهه با چالش تمدن کش خشــکی است. این 
همه میسر نخواهد شد مگر با باور مدیریت ارشد 
کشــور )سیاستگذاران و مجریان و قانونگذاران و 
قاضیــان و نهاد مقام معظم رهبری( که »معضل 
آب جدی اســت، دائمی اســت، فزاینده اســت و 
پی آمدهــای آن اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
خواهــد بود«  و عدم توجــه جدی به این چالش 
ضمــن تحمیل هزینه های گــزاف به  »نظام« 

می تواند »غیر قابل تحمل« باشد. والسالم.
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دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی:

فقط اعتبار پروژه  »تونل زاب« ابالغ شده است
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با بیان این که امسال اعتباری 
برای احیای دریاچه ارومیه به جز اعتبار پروژه  تونل زاب به ستاد ابالغ نشده است، 
گفت: با تنظیم برنامه ها توسط ستاد احیای دریاچه، دولت اعتبارات را به طور کامل 

ابالغ می کند.
خلیل ساعی در گفت  و گو با ایسنا با بیان این که طرح انتقال آب رودخانه زاب یکی 
از مهم ترین پروژه های ســتاد احیای دریاچه و دولت بوده و تاکنون پیشــرفت خوبی 
داشته است، اظهار کرد: برای این پروژه، اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان از محل 
صندوق توســعه، ابالغ شــده اســت که با اجرای آن ساالنه حدود 650 میلیون متر 

مکعب آب به دریاچه تزریق می شود. 
وی با بیان اینکه پروژه  تونل زاب 36 کیلومتر است که تاکنون 22 کیلومتر و 150 
متر آن الینینگ شده است، گفت: 13 کیلومتر از این تونل هنوز کار نشده است که 
با تامین به موقع اعتبار پیش بینی می شود تا اوایل سال 99 به بهره برداری برسد. 
 دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: عملیات اجرایی مدول 
دوم تصفیه خانه تبریز برای انتقال پساب ها نیز توسط شرکت آب و فاضالب استان 
در دســت اجرا بوده و باالی 65 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است. با اتمام آن  

123 میلیون متر مکعب آب به پیکره  دریاچه ارومیه وارد می شود. 
 وی افزود: عملیاتی شــدن تصفیه خانه های شهرســتان ها نیز برای انتقال پساب ها 
به دریاچه در دست اقدام است. با عملیاتی شدن تصفیه خانه  ارومیه، 55میلیون متر 

مکعب آب به دریاچه ارومیه وارد می شود. 
ســاعی با بیان این که ســتاد احیای دریاچه ارومیه دو ســال از برنامه عقب اســت، 
اظهارکرد: عدم تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های تعیین شده و ناآگاهی جوامع محلی 
با وضعیت فعلی از عواملی بود که با آن مواجه شدیم. با تامین اعتبارات و همراهی 

جامعه محلی با ستاد، می توان در این زمینه موفق عمل کرد. 
وی الیروبی مسیل ها و راه اندازی تصفیه خانه ها را جزو پروژه های مهم ستاد احیای 
دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: تاکنون90 کیلومتر در آذربایجان شــرقی و 120 
کیلومتر مســیل  در آذربایجان غربی الیروبی شــده اســت تا آب را به پیکره  دریاچه 

از دریاچه ارومیه چه خبر؟

از دریاچه ارومیه چه خبر؟
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ارومیه انتقال دهد.   
دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه استفاده از تجارب جهانی 
بــرای احیای دریاچه ارومیه همواره مورد توجه 
ســتاد احیا دریاچه ارومیه بوده است، اظهارکرد: 

نهادهای خارجی »فائو« و »جایکا« برای احیای 
دریاچــه ارومیه حمایت های علمی، مالی و فنی 
انجام می دهند همچنین برخی از دانشگاه های 
خارجــی نیز عالقه مند به احیای دریاچه ارومیه 
هســتند و با مــا در زمینه های علمی همکاری 

می کنند. 
وی در پایان گفت: ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
از جوامع علمی برای احیا، با کشور مالزی برای 
توسعه بخش کشاورزی با استفاده از زنجیره های 

ارزش نشست های تخصصی برگزار می کند.

اجرای طرح آمارگیری

 از خانوارهای کشاورز حوضه آبریز دریاچه ارومیه
به گزارش روابط عمومی ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه- دفتر اســتان آذربایجان غربی، شهریار 
رحمانی، کارشناس فائو و مسئول اجرایی »برنامه 
یکپارچه سازی مدیریت پایدار منابع آب در حوضه 
آبریــز دریاچه ارومیه« از اجرای طرح آمارگیری 
از خانوارهــای کشــاورز در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیــه خبــر داد و اظهار داشــت: این طرح با 
برگــزاری کارگاه آموزشــی فائو ویژه ناظران و 
پرسشــگران آمارگیــری از تاریــخ 20 الی 23 
شهریور 1397 در پژوهشکده دانشگاه ارومیه کار 
خــود را آغــاز کرد و هدف از این کارگاه، آموزش 
پنج ناظر و بیســت پرسشــگر است که در طرح 
آمارگیری از خانوارهای کشاورز مشارکت دارند. 
در این کارگاه جزئیات پرسشــنامه طراحی شده، 
بررســی و نحوه تکمیــل آن بصورت آنالین و 
توســط تبلت تمرین شد. کارشناس فائو اضافه 
کرد: نتایج حاصل از این طرح در جهت کاهش 
مصرف آب در کنار حفظ معیشــت کشاورزان به 
کار گرفته خواهد شــد. رحمانــی افزود برنامه 
یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز 
دریاچــه ارومیــه در چارچوب محور اجتماعی- 
اقتصادی بوده و محدوده تحت پوشش این طرح، 

شــش زیرحوضه شامل زیرحوضه های باراندوز 
چــای، روضه چای، شــهر چــای، نازلوچای، 
زرینه رود و آجی چای اســت و  139 روســتای 
منتخب )نمونه تصادفی طبقه بندی شده( را شامل 
می شــود. الزم به ذکر اســت: این برنامه، پروژه 
مشترک ســتاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان 

خواروبــار جهانی و با حمایت مالی دولت ژاپن از 
سال گذشته در حال اجرا بوده و هدف اصلی آن 
کمک به ستاد احیای دریاچه ارومیه برای توقف 
و تغییر رویه خشــک شــدن دریاچــه ارومیه و 
توانمندســازی ذی مدخــالن ملــی و ارائه راه 
حل های پایدار جایگزین و درآمدزا برای اجراست.
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دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه 

در شــماره 15 فصلنامه به بررســی اثر پل میان گذر دریاچه بر خشک شدن 
آن پرداختیم. در این شماره به بررسی عوامل دیگر دخیل در این پدیده می 

پردازیم. 
این عوامل عبارتند از:

1-عوامل اقلیمی: مانند میزان بارندگی و میزان تبخیر 
2-عوامل انســانی مانند احداث ســدها و کشاورزی و آبیاری غیر اصولی و 

کاشت گیاهانی که به آب فراوان نیاز دارند.
بررسی

عوامل اقلیمی مانند میزان بارش و  تبخیر طبق مباحث زمین شناسی می 
تواند بر مقدار آ بهای دریاچه ها تاثیر گذار باشد.

اگر مقدار بارش با مقدار تبخیر تناســب نداشــته باشدوخروج آب از دریاچه 
بیشتر از ورود آن باشد رفته رفته و طی زمان طوالنی ممکن است از مقدار 
آب بســتر دریاچه ها کاســته شــده و پدیده خشکی زایی روی دهد.خشک 

شدن دریاچه قم و.... می تواند مثال هایی برای این موضوع باشد.
اما آیا این موضوع می تواند در مورد دریاچه ارومیه نیز صدق کند؟

طــی چنــد دهــه  اخیر  مقدار بارش در منطقــه کاهش پیدا کرده و افزایش 
فعالیت های صنعتی. و تولید آالینده ها و استفاده از سوخت های غیر استاندارد 
از جمله بنزین نامرغوب باعث تولید گاز های گلخانه ای و گرمایش زمین 
شده و در اثر  تبخیر بیش از حد آب های حوضه های آبی بر کاهش میزان 

آبها تاثیر گذاشته است.
ظهور جلبک های قرمز شــور پســند در دریاچه هشداری بود بر شروع روند 

خشک شدن آن  
نتیجه تداوم این عمل خشــکی زایی وپســروی آب دریا هاست ودر اثر بی 

توجهی مسئوالن ممکن است منجر به  محو کامل دریاچه هاشود.
اما هر چند عوامل اقلیمی بر خشــک شــدن دریاچه ارومیه بی تاثیر نبوده، 

ولی عوامل دیگر نیز بر تاثیر منفی آن شدت بخشیده است.
از جمله آن عوامل احداث بی رویه و غیر اصولی سدها وکاشت گیاهانی که 
به آب زیاد نیاز دارند و برداشت بی رویه آب از سفره های آب های زیر زمینی 
باعث شدت  بخشیدن به تاثیر عوامل اقلیمی بر خشک شدن دریاچه ارومیه 

گشته است.
زدن چــاه بــرای آبیاری باغات در منطقه باعث شــده تا مقدار آب های زیر 
زمینی کاهش یابد و آب های جاری قبل از رسیدن به دریاچه در خاک سست 
وخشک مسیر فرو روند. کاشتن گیاهانی که به آب فراوان نیاز دارند عامل 

دیگری است که باعث کاهش آب های ورودی به دریاچه شده است.

قسمت سوم :عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه
الف - افزایش بیماری ها و از بین رفتن گروه کثیری از انسانها و موجودات 

زنده دیگر
ب - نابودی زمین های کشاورزی و باغات وعواقب آن

ج - نابودی اکوسیســتم و تخریب محیط زیســت و آلودگی های زیســت 
محیطی و اثرات آن

د - مهاجرت اهالی حاشیه دریاچه به شهرهای بزرگ و عواقب این مهاجرها
بررسی

الف - افزایش بیماری ها و.....
این روزها دریاچه ارومیه با خشــک شــدن 90 درصد آن متاسفانه نفسهای 

آخر خود را می کشد.
نفسهای آخر دریاچه ارومیه برابر است با نفسهای آخر حیات در حاشیه آن.
زیرا با خشک شدن دریاچه، بادهای موسمی باعث انتقال نمک به شهر ها 
و روســتاهای اطراف شــده و این ریز گرده های کریستالی باعث بروز انواع 
بیماریها از جمله بیماری های قلبی عروقی و ریوی در انسان و سقط جنین 

در دامها شده و زندگی افراد را به خطر می اندازد.
افزایش بیماری ها ی تنفســی و ریوی و پوســتی و سرطان و بیماری های 
گوارشــی و فشــار خون، قلبی و عروقی دور نمایی از وضعیت فاجعه بار در 
آذربایجان را در جلوی چشمان ما به نمایش می گذارد به عبارتی می توان 
گفت در آینده زندگی یک نسل بطور وحشتناک دچار دگرگونی خواهد شد. 

ج-امینی کارشناس ارشد زمین شناسی
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این روز ها در اخبار می شنویم که تعداد مراجعین 
بیماران با بیماری های مذکور به بیمارستان های 
شهر های حاشیه دریاچه افزایش یافته و گاهی 
مراکز درمانی امکانات و گنجایش الزم را برای 

پذیرفتن این بیماران  ندارند.
ب - نابودی زمین های کشــاورزی و باغات و 

عواقب آن
با خشک شدن دریاچه ارومیه، ذرات نمک توسط 
باد و جریانهای هوایی به زمین های کشاورزی 
نفوذ کرده و باعث ســوختن برگهای درختان و 

از بین رفتن شرایط کشاورزی خواهد شد.
تبعــات آن بیکاری کشــاورزان و از بین رفتن 
پتانســیل تولیــد محصوالت کشــاورزی در 
آذربایجــان و کــوچ اجباری افراد به زمین های 
باالدســت یا شــهرهای دورتر وخالی شــدن 

شهرهای حاشیه دریاچه از سکنه خواهد شد.
ریزگردها ی نمکی و کریســتالی می توانند تا 

شعاع 700 کیلومتری منتقل شوند.
با توجه به این مسئله تبعات خشک شدن دریاچه 
تنها شــامل آذربایجان نخواهد بود و چه بســا 
قسمت های وســیعی از کشور را درگیر خواهد 

نمود.
این می تواند از نظر اقتصادي نیز بار مالی زیادی 
را بــه کشــور تحمیــل نماید. جبــران کمبود 
محصوالت کشــاورزی، اشــتغال زایی برای 
افرادی که کوچ کرده اند، تامین درمان بیماران، 
خــود چندین برابر بودجه احیای دریاچه ارومیه 

هزینه را تحمیل اقتصاد کشور خواهد کرد.

ج -  نابودی اکوسیستم و تخریب محیط زیست 
و آلودگی های زیست محیطی

با پدیده خشــک شدن دریاچه ارومیه وضعیت 
اکوسیستم محیط به هم ریخته و حیات جانداران  

به خطرمی افتد. 
بــه هم خوردن ســالمت زیســت محیطی و 
آلودگی های های حاصل از خشک شدن دریاچه 
ارومیه باعث از بین رفتن جانورانی که به نوعی 
زندگی شان به وجود دریاچه وابسته بوده،گشته 
وتعادل جانداران و محیط زیست به هم خورده 
و اثرات بسیار سوئی در چرخه مواد و زنجیره های 

غذایی خواهد گذاشت.
عالوه بر آن، باعث از بین رفتن یکی از بزرگترین 
زیســتگاه های بیوسفری جهان و از بین رفتن 
میراثی چند هزار ساله و نابودی یکی از جاذبه های 
منحصر به فرد گردشگری ایران  شده و خواهد 
شد که تبعات آن اثرات سوء و جبران ناپذیر در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خواهد 

بود.
د- مهاجرت جمعیت شــهرهای حاشیه دریاچه 

به شهرهای دیگر و تبعات آن.
 طبق سر شماری سال 1390 مجموع جمعیت 
آذربایجان شــرقی و غربی حدود هفت میلیون 
نفر یعنی یک دهم جمعیت ایران است. با خشک 
شــدن دریاچــه ارومیه و نابــودی زمین های 
کشاورزی و عدم وجود درآمد و تامین هزینه های 
زندگی و گریز از دچار شدن به بیماریها  مجبور 
به مهاجرت به شــهرهای دیگر خواهند شــد و 
این عمل مشکالتی را برای این شهرها بوجود 

خواهد آورد. 
تامیــن کار و مســکن و امکانــات درمان و.... 
مشکالت زیادی را به دوش این شهر ها خواهد 
گذاشــت و خواه نا خواه تمام کشــور تحت تاثیر 
اثرات منفی خشــک شدن دریاچه ارومیه قرار 
خواهند گرفت. بیایید تا این فاجعه گسترش پیدا 

نکرده به فکر احیای دریا چه باشیم.

جناب آقای محمد چابک و خانواده محترم عزادار

 درگذشت  پدر گرامیتان حاج آقا مناف چابک را به شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض می کنیم و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمربا عزت 

برای جنابعالی وخانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم .
فصلنامه پیام شبستر
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   دویمــاج »Duymaj«: دویماج یکی 
از غذاهای سّنتی قدیمی شبستر می باشد.

مــواد الزم برای تهّیه دویماج برای 4 الی 
5 نفر

1- 4 عدد نان لواش محلّی
2- سبزی خوردن یک کیلو )تره و جعفری 

و سبزی های معطر مثل نعنا و مرزه(
3- پنیر 200 گرم

4- مغز گردو 150 گرم
5- »تورتــا« و در صورت نبودن تورتا 50 
گرم کره  )تور تا  ته نشست سرشیر است 
که بسیار خوشمزه می باشد و در زمان قدیم 
که در هر خانه ای یکی دو تا گاومیش نگه 
می داشــتند، تهّیه آن بسیار معمول بود( و 

اّما طرز تهّیه آن:

لواش ها را خرد مـــی کنیم و مقداری آب 
روی آن مـی پاشیم تا نرم شود. مغز گردو 
را خرد کـرده روی آن مـی ریزیم. پنیر را 
هم رنده کرده روی آن اضافه می کنیم. 

تورتا یا کره را هم به همین ترتیب به آن 
اضافه می کنیم. ســبزی خوردن را تمیز 
کرده و پس از چند بار شستن خرد می کنیم 
و روی مــواد قبلی می ریزیم و همۀ آن ها 
را چنــد بار به هم می زنیم و دویماج آماده 

می شود.  
در گذشــته از دویماج در شبستر به عنوان 
عصرانــه و در اّیام ماه مبارک رمضان در 
ســر افطاری استفاده می کردند.  در حال 
حاضر نیــز در بعضی از خانواده ها تهّیه و 

خوردن آن معمول است. 

غذاهای سنتی شبستر
     ام البنین خسروی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
                             چراغ نان به نور جان بر افروخت

زفضلش هردو عالم گشت روشن
                          ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

تاسسوف بی ثمر دیر چون کئچن کئچدی،کوچن کوچدی
                             آییل بوندان سورا،گویما گئچ عمرین هدر ملت

امیدین چسمه ، مأیوس اولما استقبال ملتدن
                           تمام ائله سوزین معجز آییلمیش بیر قدر ملت

از عالقمندان محترم جهت تهیه تندیس ها تقاضا می شود با شماره همراه 09123541089 تماس حاصل فرمایند.

دانستنی ها
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به مناسبت درگذشت پژوهشگر عرفان  ایران
پروفســور لوئیســون را اغلب همشهریان ما به 
جهت حضور و سخنرانی ایشان در مراسم کلنگ 
زنی مجموعه جدید شــیخ محمود شبســتری 
)فرهنگسرای دادرس( به یاد دارند.  پروفسور از 
پژوهشــگران عرفــان و از عالقمندان شــیخ 
شبستری بود که به دعوت یکی از دوستان جهت 
حضور در مراسم به ایران آمده بود. در شب ورود 
به ایران سفارت بریتانیا مهمانی شامی به افتخار 
ایشــان ترتیب داد که نشان از جایگاه رفیع این 
محقق امریکائی داشــت. در مراسم کلنگ زنی، 
ســخنرانی عالمانه و دقیق ایشــان که به زبان 
سلیس فارسی ایراد شد و نشان از تسلط ایشان 
بــه عرفان ایران داشــت، تعجب بســیاری از 
همشهریان را برانگیخت.  به روایت آقای دکتر 
پورموسی قلی" شهردار وقت شبستر" متعاقب 
مراســم، بزرگداشت پروفســور سراغ روستای 
سیس را می گیرد و می گوید عارف دیگری به 
نام شیخ اسماعیل سیسی در آنجا مدفون است. 
به شــهرداری ســیس مراجعه می کنند لیکن 
شهردار و اعضای شورای روستا از محل آرامگاه 
شیخ اسماعیل اظهار بی اطالعی می کنند لیکن 
به اصرار پروفســور و با راهنمائی سالخوردگان 

روستا باالخره آرامگاه شیخ را پیدا می کنند.
در مراجعت به تهران مهمانی خصوصی به افتخار 
پروفسور در منزل یکی از دوستان برگزار شد که 
یکی از گروه های معروف موســیقی سنتی نیز 
دعــوت بودنــد.  در طول مهمانی پروفســور و 
همسرشــان با صحبت های دقیق در خصوص 
فرهنــگ، ادبیات و عرفان ایران، مدام حاضرین 
را متعجب می کردند. اما اوج سورپرایزهای این 
زوج عالم زمانی بود که گروه موسیقی قطعه ای 
نواخت و همســر پروفســور که معلوم بود بسیار 
تحت تاثیر قطعه قرار گرفته بود اظهار داشت که 

این ضرب متعلق به فالن منطقه کردستان بود 
که مدتهاســت فراموش شده است. تعجب توام 
با تحسین گروه موسیقی چیز دیگری برای گفتن 

باقی نگذاشت. 
)حسین غزالی(

پاسداری از فرهنگ ایرانی 
در فراسوی مرزها       

اندیشــمندی دیگــر از قبیله ایران شناســان 
درگذشــت و این دومین ســوگ در یک هفته 
گذشــته اســت. دهم مرداد، »جهانگیر دری«، 
ایران شــناس ایرانی تبار روس دار فانی را وداع 
گفت و دوشنبه پانزدهم مرداد، »لئونارد لویُزن« 
ایران شناس امریکایـی در 65 سالگـی به دیار 
باقـی شتافت. این همـه نشان از آن دارد که تبار 
ایران شناسان نسل گذشته حاال دارد کم کم رو 
به خاموشی می گذارد. ایران شناسانی که ایران 
و مردمش را دیده بودند و فارســی می دانستند و 
متون این زبان را خوانده و پاسداری از این زبان 

و فرهنگ را برعهده گرفته بودند.
 )Leonard Lewisohn( »لئونارد لویُزن«
در ســال 1953 در نیویورک به دنیا آمد. پیشینه 

آشنایی او با ادبیات فارسی به زمانی برمی گردد 
که 16 ســال بیشتر نداشت. او خیلی اتفاقی، به 
ترجمه ای از غزلیات شمس برخورد کرد و چنان 
شــیفته آن شد که از ذهن و ضمیرش جدا شد و 
انگیزه ای شــد تا به ســراغ خوانش این اشعار به 
زبان اصلی بیاید. پس در سال 1973 راهی ایران 
شــد و مقصد را دانشــگاه پهلوی شیراز برگزید. 
اگرچه در رشته روابط بین الملل درس خواند اما 
زبان و ادبیات فارسی را به طور تجربی آموخت. 
پس از انقالب، او و همســرش جین - که او نیز 
عاشق فرهنگ ایرانی است و مجموعه ای سترگ 
از برنامــه »گل ها«ی رادیو را جمع آوری کرده 
است- ایران را ترک کردند. او اما برای آموختن 
بیشتر، به لندن رفت تا در مدرسه مطالعات شرقی 
و آفریقایی دانشــگاه لنــدن )SOAS( ادامه 
تحصیل دهد و البته  در ســال 1988 موفق شد 
تا در رشــته ادبیات فارسی دکتری بگیرد. پایان 
نامه او، تصحیح انتقادی دیوان شــمس الدین 
محمد تبریزی )مال محمد شیرین مغربی(؛ شاعر 
و عارف ســده هشــتم بود که البته 5 سال بعد از 
سوی مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران 

گزارش
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و دانشگاه مک گیل کانادا انتشار یافت. او پس از کسب 
دکتری، به تحقیق و تدقیق در ادبیات فارسی و تصوف 
اسالمی همت بیشتر گماشت. در این میان، اثری سه 
جلدی Hertiage of Sufism را با همکاری دیوید 
مورگان، درباره تاریخ تصوف اسالمی به رشته تحریر 
درآورد و انتشــارات دانشگاه آکسفورد منتشر کرد و آن 
را مجدالدیــن کیوانی تحت عنوان »میراث تصوف« 
ترجمه کرد که طی دو مجلد، در ســال 1384 از ســوی 
نشــر مرکز منتشــر شد. از او دو کتاب دیگر در ایران به 
بوته نشــر سپرده شد؛ »فراســوی ایمان و کفر؛ شیخ 
محمود شبستری« و «دوش دیدم که مالئک در میخانه 
زدند: ســی غزل از حافظ« )مشــترک با رابرت بالی(. 
همچنین اثر »عطار و ســنت تصوف ایرانی« او که به 
همراه کریســتوفر شاکل نگاشته شده، در سال 1386، 
برنده جایزه جهانی کتاب ســال ایران شــد. او در سال 
2010 کتــاب »حافــظ و مذهب عشــق« را به زبان 
انگلیسی نوشت که یکی از آخرین آثارش بود. گفتنی 
 Mawlana« اســت،    لویزن ســردبیری فصلنامه
Rumi Review« که در لندن انتشــار می یابد را 
هم بر عهده داشــت. این عرفان پژوه برجســته اما در 
زمینه زبان فارســی و تصوف، ســال ها با مؤسســات 
شرق شناســی و ایران شناســی همکاری کرد. از سال 
1997 تــا 2005 را در مرکــز مطالعات خاور نزدیک و 
خاورمیانه در مدرســه مطالعات شــرقی و آفریقایی 
دانشــگاه لندن گذراند و بعد راهی مؤسســه مطالعات 
عربی و اسالمی دانشگاه اکستر انگلیس شد و تا همین 
حاال هم در آنجا حضور داشــت و مقرر بود ســال آینده 
بازنشسته شود. وی همکاری-اش با مؤسسه مطالعات 
اســماعیلی در لندن نیز تداوم داشت و همچنین عضو 
بنیــاد میراث ایــران در لندن نیز بود. او که بر دو زبان 
عربی و فارسی تسلط کامل داشت، خود را برای حضور 
و سخنرانی در دوساالنه ایران  شناسی آماده می کرد. 
همایشی که در دانشگاه ارواین کالیفرنیا برپا می شود 
و او قرار بود صبح پنجشنبه 16 آگوست )25 مرداد( با 
 Mathnawi Metaphysical« عنــوان 

Time in Rumi’s« سخنرانی کند.
 حمید رضا محمدی

منبع: روزنامه ایران، 18 مرداد 1397

تجلیل از یک پیشکسوت فرهنگی

جمعه 13 مهر ماه 1397 گروهی از شاگردان و همکاران و دوستان آقای  احمد 
اشرفی زاده در مجموعه مصفای باغ دربند تهران گرد آمده بودند تا مقارن با 80 
سالگی استاد، از یک عمر مجاهدت فرهنگی و اجتماعی و اخالقی ایشان تجلیل 

نمایند. 
مراسم بدون اطالع قبلی آقای اشرفی زاده و به اصطالح فرنگی ها سورپرایزی 

بود. 
در این مراسم بسیار صمیمی، آقای دکتر امین لو با قرائت غزل 156 حافظ شیراز 
در ستایش  از سجایای اخالقی و اجتماعی آقای اشرفی زاده سخن گفتند. آقای 
دکتر مجتهد شبستری از نقش ایشان در خانواده، آقای سلیمی جهرمی )معاون 
اسبق وزیر آموزش و پرورش( از خاطرات دوران همکاری خود و برادر شهیدشان 
و آقای معتمدی از روابط دوستی و کاری و همچنین تعدادی از شاگردان استاد 
از جمله آقای دکتر جعفری جلوه )مدیر شــبکه دو ســیما( از خاطراتشان با آقای 

اشرفی زاده ، و چند نفر دیگر سخنان کوتاهی ایراد کردند. 
در پایان مراسم و در فضایی پر احساس، استاد اشرفی زاده ضمن بریدن کیک 
تولد که به شکل یک کتاب و مزین به شعری از استاد شهریار بود، طی سخنانی 

از مهمانان و خانواده خود بعنوان میزبان تشکر کردند. 
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برگزیدگان  کنکور 97
 شهرستان شبستر

گزارش

دختران شهر صوفيان ٩٧برگزيد گان كنكور  
 

 

 

 

 

 

دانشگاه نام  رديف نام  نام خانوادگي رشته 

 ١ كوثر  سليماني مهندسي اپتيك ليزر دانشگاه بناب

 ٢ شيال با وقار مهندسي اپتيك ليزر داتشگاه بناب

 ٣ رقيه  سرو آزاد آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

 ٤ افسانه جليلي فقه واديان دانشگاه شهيد مدني

 ٥ زهرا حسيني فيزيك دانشگاه مدني

 ٦ مينا شريف زاده مهندسي شيمي دانشگاه مدني

 ٧ زهرا بابايي رياضيات و كاربردها دانشگاه تبريز

 ٨ شيرين مهمانخواه جامعه شناسي دانشگاه تبريز

 ٩ فاطمه خم ابرو زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تبريز

شناسي جامعه دانشگاه تبريز  ١٠ مينا جاللي 

برگزیدگان کنکور 97 دختران شهر صوفیان

 (شهر تسوج )

 رديف نام  نام خانوادگي رشته رتبه نام دبيرستان

 ١ زهرا    شيخ بيگي علوم انساني ٧٠ آزادگان

 ٢ محدثه خليل زاده هنر ٨٦ آزادگان

 ٣ ميالد پناهي نژاد علوم انساني ١٥٦ شهيد احمدپور

 ٤ محمد رضا كوره چي عاوم تجربي ٥١٧ شهيد احمدپور

انسانيعلوم  ٦٠٧ آزادگان  ٥ فائزه  احمري 

 ٦ زهرا  قاسمپور علوم انساني ٦٥٢ آزادگان

 ٧ فرزانه شريف علوم انساني ٦٨٥ آزادگان

 

شهر تسوج

شهرستان شبستر ٩٧برگزيدگان كنكور   
 

 (شهر شبستر)
 رديف نام  نام خانوادگي رشته رتبه نام دبيرستان
اسمعيلي  امير  رياضي ٢٦ عالمه مجلسي  ١ 

رضايي  معصومه رياضي ٤٧ فرزانگان  ٢ 
 ٣ طاهره  امامي هنر ٦١ فرزانگان
 ٤ فاطمه  كرار رياضي ٧٠ فرزانگان

 ٥ ابولفضل  نجاتي تجربي ٨٤ عالمه مجلسي

 ٦ زهرا  دلداري رياضي ٢٠٤ فرزانگان
 ٧ نيلوفر   باقري زبان ٢٠٥ فرزانگان

 ٨ سعيد   محمدزاد تجربي ٣٠٠ عالمه مجلسي
 ٩ فاطمه  نانوايي انساني ٣٠٨ نمومه برهان الدين

 ١٠ محمد   بابايي تجربي ٣١٧ نمونه شندآباد

 ١١ هانيه   نجاتي انساني ٣٥٠ برهان الدين

 ١٢ مرضيه فتحي زاده رياضي ٣٥٦ فرزانگان

 ١٣ مريم   محمدي رياضي ٣٧٧ برهان الدين

 ١٤ ابوالفضل  نجفي رياضي ٣٩١ عالمه مجلسي

 ١٥ علي  حاج رستمي رياضي ٤٠٠ عالمه مجلسي

 ١٦ امير   عبادي انساني ٤٠٠ نمونه شند آباد

 ١٧ فاطمه  نمازي تجربي ٤٠٠ فرزانگان

مجلسي عالمه  ١٨ علي  خواجه اي زبان ٤٨٤ 

الدين برهان نمومه  ١٩ معصومه  اصغري رياضي ٥٠٠ 

الدين برهان نمومه مهدي پور زهرا  رياضي ٥١٤   ٢٠ 

الدين برهان نمومه  ٢١ زهرا   حياطلي تجربي ٥٦٠ 
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  (شهر شبستر)
ننام دبيرستا  رديف  نام  نام خانوادگی رشته رتبه      

خسروي فرحسين  رياضي ٥٧٤ عالمه مجلسي  ٢٢ 

بادنمومه شندآ  ٢٣ علي  پرچهره رياضي ٥٩٨ 

 ٢٤ هادي رستم پور رياضي ٦٠٠ عالمه مجلسي

مجلسي عالمه  ٢٥ علي  حسين زاده رياضي ٦٣٤ 

 ٢٦ محمد  طهمورثي انساني ٦٧٥ نمومه شند آباد

 ٢٧ محمد   ميرزا بابائي تجربي ٧٠٠ عالمه مجلسي

 ٢٨ مهدي فكوري نيا رياضي ٧٠١ نمونه  شند آباد

تميحاج رسحسين  رياضي ٧٨٠ عالمه مجلسي  ٢٩ 

 ٣٠ فاطمه  صاعمي رياضي ٧٨٩ فرزانگان

 ٣١ بهناز شكوري هنر ٨١١ بياضيان سيس

 ٣٢ زهرا   خوشه هنر ٨٢٩ فرزانگان

 ٣٣ سميرا شفيع پور تجربي ٨٨١ نمونه برهان الدين

 ٣٤ شيوا  ابوالقاسمي تجربي ٩٠٠ برهان الدين

 ٣٥ سمانه رزاق پور تجربي ٩٢٠ فرزانگان

 ٣٦ عليرضا حسنعلي پور رياضي ٩٧٩ گلشن راز

صلحي  زهرا  انساني ١٠٠٠ نمونه برهان الدين  ٣٧ 

   

 برگزيدگان پسران شهر صوفيان
 

 

 

 

 ١ مهران دشتي مهندسي عمران دانشگاه تبريز

 ٢ مهدي پورعابديني فيزيك دانشگاه تبريز

 ٣ حسين حسين زاده مهندسي شيمي دانشگاه تبريز

 ٤ عليرضا قلي زاده مهندس شيمي دانشگاه اروميه

اروميه دانشگاه  ٥ محمد حاتمي مهندس متالوژي 

 ٦ عليرضا محمدزاده مهندس برق دانشگاه بناب

بناب دانشگاه  ٧ علي ايراني رياضي كاربردي 

رسولي حسين محمد مهندسي پزشكي دانشگاه نيشاپور  ٨ 
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         این جشنواره در شانزدهم تیرماه 1397برای 
اولین بار در شــهر تســوج، شهرستان شبستر با 
همکاری اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان، فرمانداری شبســتر و 
بخشداری تســوج و دیگر دستگاه های اجرایی 
استانی و شهرستانی برگزار شد.   جشنواره برداشت 
آلبالوی تسوج با اجرای مراسم و بازی های بومی 
و محلی، جشــنواره غذاهای ســنتی، جشنواره 
نقاشــی و ... با جذابیت و کیفیت مطلوبی برگزار 

شــد. آقای آبدارمدیرکل میراث فرهنگی استان 
گفت:   هدف از برپایی جشنواره ها را معرفی بیشتر 
ظرفیت های  گردشگری شهرها و مناطق هدف 
گردشگری به منظور توسعه صنعت گردشگری 
در مناطق مختلف اســتان عنوان کرد.  مهندس 
فتحی رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجان شرقی گفت: شهر تسوج در تولید آلبالو 
تک است و آلبالو کمترین مصرف آب را دارد، لذا 
این محصول برای جشنواره انتخاب شده است. 
وی با اشاره به اینکه 2 هزار و 400 هکتار از باغات 
شهرستان شبستر به آلبالو اختصاص یافته است، 
گفــت: 50 درصد ظرفیت تولید این محصول در 
استان آذربایجان شرقی در شهرستان شبستر و 
50 درصد آن نیز در شهر تسوج واقع شده است، 
انتظار می رود بیش از 16 هزار تن آلبالو از باغات 
شهرســتان برداشت شود. دکتر معصومه آقاپور 
نماینده مردم شهرســتان شبســتر در مجلس 

شــورای اسالمی نیز از تجاری سازی محصول 
آلبالو وصادرات آن به کشــورهای آسیای میانه 
بویژه روسیه خبر داد. گفتنی است شهر تسوج در 
40 کیلومتری شبســتر و 110 کیلومتری مرکز 
اســتان قرار دارد و بــه عنوان یکی از مهم ترین 
شــهرها در تولید آلبالو و خشکبار طبیعی است و 
با داشــتن اماکن تاریخی متنوع و مناظر بکر و 
دیدنی،  یکی از مناطق مســتعد و زیبای اســتان 

برای جذب گردشگر به شمار می آید.

جشنواره برداشت آلبالوی تسوج

معضل سگ های ولگرد در شهرستان شبستر      

مدتی اســت که پرسه زدن سگ های ولگرد در 
ســطح محالت شــهر و روستا های شهرستان 
شبستر به امری عادی تبدیل شده است. روزی 
نیست که  تصاویر و گالیه ای از تردد این سگ 
ها از طریق شهروندان ابراز نشود. عده ای نیزاز 
وضع بهداشت جسمی این سگ ها و اثرات آن 
بر ســالمتی مردم، مخصوصا کودکان نگرانند. 
ضمــن آنکه احتمال انتقــال بیماریهایی نظیر 
هــاری، کیســت هیداتیک، ســالک، کاالزار، 
الروهای مهاجر احشایی بروسلوز و لپتوسپیروز 
از آنها به انسان وجود دارد که برضرورت اجرای 
دســتورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد 

بیش ازپیش صحه می گذارد.

علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار 
و صیــد ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
گفتگویی که با یکی از خبرگزاری های ســطح 
کشور انجام داده است؛ با اشاره به اینکه اقدامات 
در حــوزه ســگ های ولگرد مربــوط به حوزه 
مدیریت شــهری و اداره دامپزشکی در هر شهر 
می شــود گفــت: دفتر حیات وحش ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت دســتورالعملی را با 
چارچوبهای مشخص در مورد سگ های ولگرد 
تدوین و به استان ها ابالغ کرده است تا براساس 
این دستورالعمل با همکاری شهرداری و مراکز 
بهداشــت در راستای این مساله اقدام کند.این 
مصوبه به گونه ای تهیه شده که بر جمع آوری 

سگ های ولگرد نسبت به از بین بردن آنها تاکید 
بیشــتری دارد. کشــتن سگ هاي ولگرد شیوه 
اصولي براي کنترل جمعیت آنها نیست و تا زمانی 
که عقیم ســازي و بازگرداندن آنان به طبیعت 
اجرا نشود آمار سگ هاي سطح شهر هم چنان 

افزایش خواهد یافت.
در این میان طرح زنده گیری و تقســیم بندی 
ســگ ها بر مبنای نژاد و ســالمتی آنها برای 
اســتفاده در امور اجتماعی از یک طرف و طرح 
عقیم ســازی اصولی آنان از طرف دیگر از مهم 
تریــن طرحهــای پیش روی شــهرداری ها و 
پیمانکارها برای ساماندهی این سگ ها در سطح 

شهرها می باشند. 

هادی مروتی شانجانی

گزارش
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»نشان تبریز« از سوی شهردار تبریز به پروفسور 
رحیــم رحمان زاده، پایه گــذار جراحی مدرن 
ارتوپــدی و تروماتیک ارتوپدی و رییس مرکز 

بین المللی جراحی مفاصل و اســتخوان برلین، 
اعطــا شــد. ایــن نشــان روز یکشــنبه11/

شــهریور/1397 در صحــن علنــی هفتاد و 
چهارمین جلسه شورای اسالمی تبریز به پاس 
یک عمر خدمت صادقانه این پزشک حاذق به 
او اعطا شــد. پروفسور رحمان زاده برنده جایزه 
جراحی و دارای مدال درجه یک لیاقت از رییس 
جمهوری آلمان به واســطه نوآوری های مهم و 
بدیع در رشــته ارتوپدی بوده و به دنبال ایجاد 

بیمارستان تخصصی سوانح در تبریز است.
تاکنــون مقاالت، تالیفــات و کتب متعددی در 

زمینه ارتوپدی از پروفســور رحمان زاده چاپ و 
منتشر شده  است.

پروفســور رحمان  زاده متولد 1313 شمسی در 
شهرســتان شبستر آذربایجان شرقی است که 
در 18 سالگی برای ادامه تحصیل به ترکیه رفت 
و از آنجا نیز برای گذراندن تحصیالت تخصصی 
در رشته جراحی عمومی و تصادفات راهی آلمان 

شد. 
***فصلنامه پیام شبستر مصاحبه اختصاصی 
با پرفســور رحمان زاده را  در شماره 5 فصلنامه 

به چاپ رسانده است.

دیدار قهرمانان ورزشــی شهرستان با فرماندار 
شهرســتان و تجلیل از این قهرمانان به پاس 
قدردانــی از زحمــات و قهرمانی های آنان در 
روزهــای اخیــر.در این دیدار بابک فرج اللهی 

علیشاه قهرمان مچ اندازی مسابقات کشوری، 
مهدی خیری قهرمان رشته کونگ فو مسابقات 
کشوری و نورالدین بهجت مقام سوم مسابقات 

کشوری و انتخابی تیم ملی حضور داشتند.

»نشان تبریز« به پروفسور رحمان زاده اعطا شد

دیدار قهرمانان ورزشی شهرستان با فرماندار شهرستان شبستر

برگزیدگان هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی  
روز شــنبه 17 شــهریور در مراسم اختتامیه این 
جشنواره که در مجموعه شهدای انقالب اسالمی 

)سرچشــمه( برگزار شد، معرفی شدند.در بخش 
کودک ، نقاشی مکتوب ، نفر اّول  عرفان جعفری 
وایگان ،آذربایجان شرقی شبستر کتابخانه گلشن 

راز    در  بخش کودک ، نقاشی اینترنتی، نفر دوم 
ایلیا نجف زاده، آذربایجان غربی، چالداران  کتابخانه 

آیت اهلل خامنه ای سیه چشمه معرفی شدند. 

برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی شدند

چمن مصنوعی زمین فوتبال در شهرخامنه که توسط خّیر نیک اندیش جناب 
آقای مقیمی آذر احداث  می شود با حضور   فرماندار،  معاون فرماندار و  سایرمسئولین 

شهرستانی بدست خّیر محترم و فرماندار شهرستان کلنگ زنی شد.

کلنگ زنی احداث چمن مصنوعی زمین فوتبال در شهر خامنه 
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محمد محمد پور روز چهارشنبه 17 شهریور 97 
در جمــع فعاالن هنری و فرهنگی شهرســتان 
شبســتر اظهار داشــت: مصمم هســتیم تا با 
همکاری، همراهی و عموم اهالی فرهنگ و هنر 
اصولی را دنبال کنیم و گفتمان و اندیشه فرهنگی 
و هنری را پیاده سازیم و  توسعه فرهنگی را در 
ســطح مطلوبی ارتقا دهیم. وی گفت : فرهنگ 
یک جریان است که می تواند آن ملت را پیشرفته، 
عزیز و توانا کند و فرهنگ، نظامی است از باورها 
و ارزشها و نمادهایی که در یک جامعه از گذشته 
تا امروز برای تعامل افراد آن جامعه وجود داشته 

است. بنابراین، فرهنگ در هر حالتی و برای هر 
فــردی از افــراد جامعه وجود دارد و در شــئون 
مختلــف زندگی او مؤثر و بــرای حیات جامعه 

ضروری است.
وی با تاکید بر توجه به مساله اقتصاد فرهنگ و 
هنر ادامه داد: مصمم هســتیم گام های مؤثری 
برای تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی، تولید 
ناخالص ملی در بخش ایجاد فرصت های شغلی 
و نیازهای مصرف جامعه برداریم و به این وسیله 
مــوج عظیمی از هنرمندان خالق مســیرهای 
توســعه و نیل به هداف تبیین شده را برای خود 

همــوار کننــد.  محمد پور با اشــاره به اهمیت 
واگذاری امور به مردم، استعداد یابی ها و استفاده 
از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی شهرســتان 
شبسترگفت: این خّطه از کشور، همواره صاحب 
مکتب و ســبک در تمامی حوزه ها بوده است و 
امیدواریم با همراهی و همکاری مردم، اصحاب 
رسانه و هنر هم چنان در تمامی حوزه ها صاحب 

مکتب و سبک باشد.

بی تردید رشدوشــکوفایی هرجامعه ای مدیون 
همت واالی افراد خیر آن جامعه می باشد. 

  نمادی از تولید عسل    نماد ورودی شان قاپی    
دروازه ورود به دنیای ارگانیک که باهمت آقای 
حــاج مجید کیقبادی یکی از خیرین شــانجان 
ســاخته و در روز  ملی روســتا با حضور مسئولین 

مدیرکل امور روســتایی اســتان و شــوراهای 
اســتانداری ، فرمانداری شبســتر ، بخشداری 
شبستر ، اداره ورزش جوانان شبستر و ... افتتاح 

گردید.  
ارسالی:

آقای مروتی از شانجان 

باحضور مسئولین شهرستان و استان امروز پنج 
شــنبه مورخه97/5/18 بخشدار جدیدصوفیان 

مهندس پیراســبقی معرفی و از بخشــدار قبلی 
مهندس خاکپورتجلیل بعمل آمد.

با حضور مســئولین آموزش پرورش و نو ســازی 
اســتان   و با هماهنگی جنــاب آقای طهمورثی  
مســئول آموزش پرورش منطقه تســوج خیرین 
محترم آقای فروزان گهر    و خواهر مکرمشان و 
امام جمعه محترم و فرماندار و بخشــدار محترم و 
مســئولین نهادهای دیگر  منطقه و هئیت مدیره 
تیلیهای  مقیم مرکز و شــورا  و  دهیاری و اهالی 

محترم دهســتان تیل، کلنگ زنی دبستان شش 
کالسه فروزان گهر تیل انجام گرفت. 

جنــاب    آقای فــروزان گهر یکی از خیرین قول 
مســاعد دادند هرچه زودتر با  اتمام رســیدن این 
دبســتان طرح دیگری بنام  ورزشــگاه تیل را  با 
مشــارکت   و   همکاری  اهالی بتوانیم   احداث 

نماییم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی در شبسترگفت:

دخالت سالیق شخصی در فرهنگ موجب آسیب فرهنگی می شود

شانجان شبستر  نماد ورودی شان قاپی

بخشدار جدید صوفیان معرفی شد

کلنگ زنی مدرسه شش کالسه خانواده فروزان گهر در دهستان تیل
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* آقای محمد نقابی
نشریه مذکور با جلد مرغـوب و عکس های 
رنگـی و کاغذ اعـال و چاپ مطلوب هیچ گونه 
کم و کســری قابل ذکر ندارد و با اطمینان 
می شــود گفت که در ردیــف ُمدرن ترین 
نشریه های منطقه به شمار می رود. تا حال 
هم مطالبی آموزنده و دســت اول پربار در 

درون صفحات آن جای گرفته اند.
بــا این همه اوصاف مثبت، چنین اســتنباط 
می شــود که گردانندگان نشریه یاد شده از 
نظر مدیریت و جهان بینی امروز و اطالعات 
مطبوعاتــی و عمومــی محافظه کار به نظر 

می رسند.
مســئولین فصلنامه بــدون دخالت در امور 
سیاســی خارجی کشــور ایران می توانند 
نیازهای معنوی و علمی ادیبان و خوانندگان 
عالقــه منــد را تا آنجا که برایشــان مقدور 
می باشــد برآورد نماینــد. ناگفته نماند که، 
ترکی نویســی صدادار )فونتیک( با حروفات 
عربی میّسر نیست و کاغذ اعالی مجله هم 
مطرح نیســت؛ بلکه مطالب درج شده است 
که خوانندگان را به سوی خود جلب خواهد 

نمود.           

 آقای عبداللهیان خامنه 
مدیریت محترم مجله پیام شبستر 

جناب آقای جمشید صالحی
با عرض سالم و ادب ضمن تشکر از زحمات 
ســردبیر و هیئت تحریریه محترم، سپاس و 
امتنــان خــود را از جنابعالی به جهت مقاله 
جامع و مفید ســخن روز )کودتای ترکیه( و 
همچنین ســرکار خانم عالمی و جناب آقای 

غزالی که در تکمیل مقاله ارســالی اینجانب 
در مــورد زنده یاد بریانی شبســتری نهایت 
همکاری را داشــته و به نحو احســن اقدام 
نمــوده بودند اعالم می دارم. امید اســت به 
همت شــما سروران در آینده رونق علمی و 
پربار شدن روزافزون نشریه را شاهد باشیم.           

سرکار خانم شمائیلی
به طور قاطع می توان اعالم کرد که شب های 
گونئی مجلس با شــکوهی بــود. قدردانی 
خوبی از شاعر دیارمان به عمل آمد. محتوای 
جلســه در حد و انــدازه معجز بود فقط چند 
ایــراد می توان گرفت که به تعدادی از آن ها 

اشاره می نمایم: 
اجرای موســیقی ساعات پایانی بزرگداشت 
با مقدمه بزرگداشــت همخوانی نداشت چه 
از لحاظ اجرا چه از لحاظ پوشش خوانندگان 
و نوازندگان، ســالن برگــزاری به صورت 
سینمایـی و پشت به پشت بود که از لحـاظ 
حـــرمت گذاری همشــهریان که همیشه 
صمیمیت در دیدارهایشان جاریست، قدری 
منافــات دارد، بهتــر اســت ایــن چنین 
بزرگداشــت ها در ســالن هم سطح برگزار 
گردد، محل پارکینگ تا ســالن، مســافت 
طوالنی بود؛ بهتر اســت من بعد این معضل 

در برنامه های آتی پیش نیاید.
در خاتمــه الزم می دانــم بــه عنوان یک 
همشهری از زحمات بی شائبه دست اندرکاران 

محفل بزرگداشت تشکر نمایم.
 آقای مجدفر

* از همشــهریان تبریزی اظهار داشــتند 

مراسم باشکوهی بود گفتگوها کوتاه و مفید 
و در شأن معجز برگزار گردید. یکی از ظرایف 
این بزرگداشــت اشعار منتخب آن بزرگمرد 
حــول آزادی زنــان بود که خود پیامی قابل 
تعمــق می باشــد. مطلــب دیگــری که 
تأثیرگــذاری محفــل را دوچنــدان کرده 
بزرگداشت پیرامون علی معجز در لوای شبی 
با فرهنگ و ادب گونئی تدوین شده بود که 

بر جذابیت برنامه افزوده بود.

آقای دکتر محسن طیبی شبستری
نظــر بنده در مجموع پیرامون برگزاری این 
محفل ستودنی است ولی به نظر بنده گویش 
مجری جلســه با گویش امروزی آذربایجان 
قــدری فاصله دارد، زیباتر بود اگر مجری و 
برخی سخنرانان با گویش آذری امروزی در 

تجلیل علی معجز سخنرانی می نمودند.
 

آقای بابالوئی ارونق
رئیس محترم جمعیــت کافی الملکی های 
مقیم تهران اظهار داشــتند ســعی و تالش 
همشــهریانم در برگزاری بزرگداشت علی 

معجز ستودنی است. 
برای همشــهری های عزیز این سعه صدر 
برگزارکنندگان پیرامون تجلیل از شــاعری 
که بیش از هشتاد سال از فقدانش می گذرد 
، ســرمایه گرانســنگی است. بهتر است در 
طول ســال بــه مناســبت های مختلف از 
اثرگــذاران منطقۀ آبــا و اجدادی تجلیل و 

قدردانی به عمل آید. 
در یک جمله اینکه قربان قدم هایی هســتم 

که در این راه قدم برمی دارند.

            
نظرات مخاطبان فصلنامه

    تهیه و تنظیم : ناصر جعفرزاده

با مخاطبین
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به   3 نفر از خوانندگان عزیز که جدول را حل و به  صندوق پستی مجله ارسال دارند
 به قید قرعه یک سال مجله پیام شبستر رایگان ارسال خواهد شد.
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