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ــد     ــارکردن تولی ــراي انب ــی ب ــاي ایران چ
  !شود می

  1388دي  30 –تابناك 
رییس هیات مدیره سندیکاي کارخانجات چاي شمال بـا  

هاي صادراتی و مصرفی  اشاره به اینکه متوسط فروش چاي
هزار تن در سال اسـت و مـازاد تولیـد     9تا  7ایرانی بین 

با توجه به اینکه طـی دو  : شود، افزود چاي ایرانی انبار می
هـزار تـن چـاي خشـک از      20سال اخیـر نیـز حـدود    

ته صادر شـده اسـت درحـال حاضـر     هاي گذش موجودي
هاي سازمان چاي، تعاون روسـتایی و چـاي    مجموع چاي

هزار تـن اسـت کـه     180موجود در کارخانجات حدود 
  .فروش نرفته و داخل انبارها باقی مانده است

وگو با ایسنا، با اعالم این مطلـب   نعمت یاورزاده در گفت
هاي دولتی و بخـش خصوصـی را کـه     اگر هزینه: گفت
تومـان   1700ها  طور متوسط براي هر کیلو از این چاي به

بوده، در نظر بگیریم براي تولید این مقدار چـاي خشـک   
میلیارد تومان هزینه شده  330باقی مانده در انبارها حدود 

  .است
یاورزاده با تاکید براینکه بازارهاي جهانی متقاضی چـاي  

صـادرات  چنانچه ارز حاصـله از  : ایرانی هستند، ادامه داد
چاي را براي واردات تخصیص بدهند و این میـزان ارز از  

سـال   6تـا   5تعرفه وارداتی معاف باشد حداکثر در زمان 
  .معضل چاي موجودي ایران حل خواهد شد

رییس هیات مدیره سندیکاي کارخانجـات چـاي شـمال    
که مقداري پول به کشاورزان  83از سال : خاطرنشان کرد

به باغات داده شد تولید چاي در براي جلوگیري از ورود 
کشور رو به فراموشـی رفـت البتـه پـس از آن تعـاون      

در بخش کشاورزي   روستایی براي رفع معضل ناهنجاري
هر ساله به عنوان خرید تضمینی کل برگ سبز کشاورزان 

تر به کارخانجات  خریداري کرده و با یک قیمت ارزان را 
برگ سبز نیز چاي  فروشند و در مقابل پول این مقدار می

خشـک از کارخانجـات تحویـل گرفتـه و وارد انبارهــا     
  .کند می

خاصی براي مصرف چاي   وي با اشاره به اینکه هیچ برنامه
تعاون روسـتایی  : ایرانی در داخل کشور نیست، ادامه داد
تـاکنون بـرگ    83فقط براي جلوگیري از بحران از سال 
  .کند سبز را به صورت تضمینی خرید می

یاورزاده درباره حضور معاون اول ریـیس جمهـوري در   
: هاي شمالی کشور براي رفع مشکالت چاي گفـت  استان

جمهوري تصمیم گرفتند کـه بخشـی از    معاون اول رییس

مسوولیت وزراي بازرگانی و جهاد کشاورزي در مواردي 
مثل تعیین تعرفه واردات، تنظیم بازار و سـاماندهی بـراي   

هاي استان گیالن و مازندران سپردند که  تولید به استانداري
خود به خود این اقدام کار بدي نیست و ما از این تصمیم 

کنیم ولی اینکه در استان چگونه عمـل شـود    استقبال می
گردد به ما که طـرح و برنامـه قابـل     بخشی از آن بر می

دفاعی داشته باشیم که بتوانیم با منطق از برنامه خود دفاع 
ت براساس همین تصمیمات با برنامه منطقی کنیم اگر دول

گوییم تصمیم درستی نبوده  ما مخالفت کرد آن موقع ما می
   .است

 

شهر تاریخی ماسوله بی دفاع در مقابل 
  وقوع سیل

  1388بهمن  24 –مهرنیوز 
بـه   ه گزارش خبرنگار مهر در رشت، دیگر سیل ماسولهب

از  یک تراژدي تکراري تبدیل شده است، دیگر نـه تنهـا  
ر اینکه در ماسوله سیل بیاید و عالوه بر تخریب شنیدن خب

این شهرك تاریخی جهان، جان تعدادي از هموطنانمان را 
بگیرد، جا نمی خوریم و شوکه نمی شویم، بلکه اگر موعد 

تعجـب   مقرر فرا برسد و سیل نیاید، براي مردم این منطقه
   .برانگیز است
رسید و مثل هر سـال در   وقوع زلزله فرا  امسال هم وقت

ماسوله سیل آمد و متاسفانه جان تعدادي از شـهروندان را  
گرفت، همچنین خسارتهاي زیادي به خودروهاي پـارك  

 .شده در مسیر سیل وارد کرد

می اندازند و عده اي تقصیر را به گردن سازمان هواشناسی 
اما و اگرهاي را مطرح می کنند که مـثال اگـر سـازمان    
هواشناسی از قبل وقوع سیل را به مردم هشدار می داد، از 
میزان خسارات کاسته می شد و مردم جانشان را به خاطر 

 .سیل از دست نمی دادند

اما آیا واقعا در استان باران خیزي مثل گـیالن بـه ویـژه    
امـا   پیش بینی سیل وجود دارد؟ بله، منطقه ماسوله امکان

در این صورت مردم به طور دائم باید در آماده باش به سر 
  .ببرند

متاسفانه اراضی باال دست منطقه سیل خیز ماسوله کـه در  
واقع سیل از آنجا منشا گرفته و روان می شود به دلیل از 
بین رفتن پوشش گیاهی به سادگی دانه هاي درشت باران 

غلتانده و رفته رفته تبدیل به جریانهاي سـطحی   را برخود
متشکل از گل و الي و خاشاك می کنند که با پیوستن به 

  .یکدیگر سیل را به وجود می آورند

کوه ها از گیاه عاري شده و هیچ مانعی بر سـر راه ایـن   
جریانات نیست، پس سیل یک بالي طبیعی و غیر قابـل  

ندانم کاري و بی پیش بینی و کنترل نیست، بلکه حاصل 
نیز سواستفاده  اطالعی عده اي است که از غفلت مسئوالن

 !وندـــود سوخته نمی شــــمی سوزانند، اما خی که ما را ــــبرهایــــــخ
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ــتفاده از اراضــی    ــال اس ــد س ــراي چن ــا ب ــرده و تنه ک
اکوسیستمهاي جنگلی که حاصل میلیونهـا سـال تجربـه    
طبیعت هسـتند، درختـان را قطـع کـرده و بـا کـاهش       
نفوذپذیري خاك، اراضی پایین دست را این چنین طعمه 

طعمه زیاده خواهی خود می کنند و حاال اگر سیل و البته 
یک راه براي پیشگیري از وقوع هر سـاله سـیل ماسـوله    
وجود داشته باشد، احیاي جنگلهایی است که تا چشم کار 
می کند پاکتراشی شده اند، تنها پوشش گیاهی است کـه  
می تواند با باال بردن ضریب نفوذ پذیري خاك، عالوه بر 

  .ی آب، مانع از جاري شدن سیل شودتغذیه منابع زیرزمین
 

تـاالب پـارك ملـی بوجـاق محـل تخلیــه      
  زباله

 1388بهمن  26 –جام جم آنالین 
بعـد از  : محمد محمدیان در گفتگو بـا مهـر اظهارداشـت   

ماجراي شن برداري از پارك ملی بوجاق، این بار نوبـت  
ریختن زباله در مجـاور ایـن منطقـه اسـت کـه توسـط       

برداشت شـن و ماسـه    .انجام می شودشهرداري کیاشهر 
بادي از پارك ملی بوجاق در حالی ادامـه دارد کـه ایـن    
پارك به تازگی به جمع تاالبهاي عضو کنوانسیون رامسر 

 .پیوسته است

حداقل سه ماه است که توسط شـهرداري  : محمدیان افزود
روزانه چند دستگاه نیسان زباله هاي جمع آوري شـده از  

شهر را در تاالب مجاور پـارك ملـی   سطح شهر بندر کیا
 .بوجاق تخلیه می کنند

پیش از این نیز برداشت غیر مجاز شن با وسـعت بـاال از   
بستر تاالب بوجاق گیالن از سوي شهرداري کیاشهر مورد 
. انتقاد بسیاري از اهالی محیط زیسـت قـرار گرفتـه بـود    

ــر    ــد در اث ــه معتقدن ــت منطق ــیط زیس ــان مح کارشناس
اري محدوده اي با ابعاد یـک کیلـومتر   خاکبرداري شهرد

متر شن و ماسه از بستر این تاالب  3تا  2.5طول و عمق 
 .جدا شده است

این فعال محیط زیست با انتقاد از چنین اقداماتی که منجر 
متاسفانه مسئوالن : به تخریب محیط زیست می شود، گفت

محیط زیست استان گیالن و آستانه اشرفیه نیـز در ایـن   
 .وتاهی می کنند و اقدامی انجام نمی دهندخصوص ک

 250پارك ملی بوجاق با مساحتی بالغ بـر سـه هـزار و    
با عنوان منطقه شکار ممنـوع   77هکتار اولین بار در سال 

تحت حفاظت قرار گرفت و در حال حاضر طی مصـوبه  
به مجموعه پارکهاي  81خرداد سال  21مورخ  232شماره 

   .ملی کشور پیوسته است
 

تعرفـه صـفر   ن زیتونهاي وارداتی بـا  روغ
ه به ایران وارد مـی  یکدرصد از کشور تر

   .شود
 1388دي  28 –خبرگزاري کشاورزي ایران 

مدیرعامل کارخانه فرآوري زیتون زنجان در گفتگو بـا   
روغنهاي وارداتی از کشور ترکیه با : خبرنگار ایانا گفت

بـا  تعرفه صفر درصد به صورت بسته بندي یـا فلـه اي و   
 .برندهاي مختلف وارد کشور می شود

هرچند روغنهاي واردشده به : محمدحسین ابوالفتحی افزود
کشور از انواع مختلف و گاهی به صورت تصفیه نشده یا 

وارد کشور  »پومیس«استحصال شده از تفاله زیتون به نام
  .می شود، اما آلودگی میکروبی آنها بعید به نظر می رسد

  کنترل شودواردات با تعرفه 
: عضو انجمن صنفی صنایع فرآوري زیتون تصریح کـرد 

و از نوع ) pomis(نوع روغن زیتون چه از نوع پومیس 
که در ایران به نام روغن خالص شناخته ) beland(بلند 

شده اما در واقع مجموعه اي از ترکیب روغنهاي زیتـون  
است روي بسته بندي آنها درج شده اما مصرف کنندگان 

ناآشنایی با زبان انگلیسی از آن بـی اطـالع مـی     به علت
  .مانند

کنترل واردات نه بر اساس ممنوعیت : وي خاطرنشان کرد
  .بلکه باید با نظام تعرفه کنترل و مهار شود

  سه هزار تن روغن مجوز واردات گرفته اند 
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون کشور به 

ن کشی کشور سه هزار تن کارخانه هاي روغ: ایانا گفت
روغن به صورت مجاز و بالک وارد و بسته بندي می کنند 

تن را بصورت بسته بندي شیشه و مجاز وارد و بقیه  700و 

از مبادي غیرمجاز وارد شده و روغنهاي غیرقابل مصرف 
   .است

به دلیل عـدم رقابـت کیفیتـی و    : محمدرضا هاتفی افزود
محصول وارداتـی تولیـدات   قیمتی روغن زیتون داخلی با 

داخلی به فروش نمی رسد، این درحالیست کـه محصـول   
داخلی از زیتون خالص و با کیفیت عالی بـوده و روغـن   
زیتون وارداتی با تفاله مخلوط و با قیمت پایین تر در بازار 

  .عرضه می شود
وي بر ضرورت گسترش کشت زیتون در کشور تاکیـد  

اي خودکفایی در تولید یکی از راهه: کرد و اظهار داشت
و دسترسی مردم به روغن زیتون سـالم توسـعه باغهـاي    

این  1372زیتون است که وزارت جهاد کشاورزي از سال 
  .طرح را به اجرا درآورده است

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون کشور با 
 24اعالم اینکه قابلیت کشت و پرورش درخت زیتون در 

باغات  1394تا سال : ارد، یادآور شداستان کشور وجود د
هزار هکتار افزایش پیدا کنـد کـه در    615زیتون باید به 

هزار هکتار است که بایـد بـا تخصـیص     90حال حاضر 
  .یت همه جانبه این مهم تحقق یابداعتبارات ویژه و حما

برداري از  بهره: فرماندار رودبار گفت
آزاد راه قـزوین ـ رشـت بـدون رفــع     

حور ریسک بسیار بزرگی مشکل این م
   .است

 1388بهمن  7 –رودبارنیوز 

پور پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث  ناصر مردان
با آغاز بارش برف : غیرمترقبه این شهرستان اظهار داشت

   .زمستانی بحث راه و راهداري بسیار حائز اهمیت است
ها  آالت راهداري و امکانات دهیاري وي از آمادگی ماشین

هـاي   تمام دهیاري: براي بازگشایی مسیر خبر داد و افزود
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ریزي بخشداري  آالت کاربردي باید با برنامه داراي ماشین
در مواقع ضروري و بحران به یـاري اداره راه و ترابـري   

   .براي بازگشایی محورهاي ارتباطی بشتابند
پس از بارش برف زمستانی در : خاطرنشان کرد پور مردان

محورهاي کوهستانی و سردسیر رودبار یخبندانی سخت را 
شاهد خواهیم بود که براي این مشکل اداره راه و ترابري 

   .شن، ماسه و نمک را محیا کرده است

  رود زبان از بین می 24ل سا 10هر 
 1388دي  25 –خبرآنالین 
هـاي   درصـد از زبـان   19یونسکو هشدار داد  - فرهنگ 

سال آینده کامال از بـین خواهنـد    100تحت خطر دنیا تا 
به گزارش میراث آریا، براساس گزارش اخیر بخش .رفت

فرهنگی سازمان یونسکو، بنی بر تحت خطر بودن دو زبان 
هاي دنیا تـا یـک    درصد از زبان 10گرینلد، بومی منطقه 

طبق بیانیه یونسکو در .قرن آینده کامالً منسوخ خواهند شد
هاي تحت خطر جهان، زبان گریلندي غربی  خصوص زبان

  هاي گرینلدنی شرقی و شـمالی  در معرض آسیب و زبان
  .کامالً تحت خطر نابودي قرار دارند

فعـاالن حفـظ    پیتر بکر، کارشناس زبان دانمـارکی و از 
هاي مـرده   هاي تحت خطر جهان، با بیان اینکه، زبان زبان

 :شوند گفت  باعث به وجود آمدن مشکالت اجتماعی می

زبان درسراسر جهـان رو   2400درحال حاضر نزدیک به 
  .به نابودي قرار دارند

وي با اشاره به معضالت اجتماعی به وجود آمده از نابودي 
نابود شدن یک زبان به معناي   :یک زبان خاطر نشان کرد

ازبین رفتن فهم یک جامعه از ماهیت اجتماعی و زنـدگی  
  .بدون برخورداري از بخشی از هویتشان است

سازمان یونسکو امیدوار است با توسعه آموزش در میـان  
نسل جوان و فهماندن اهمیت حفاظت از زبان براي آنهـا،  

ا بـه  هاي تحـت خطـر ر   هاي ناشی از نابودي زبان چالش
  .حداقل خود در آینده برساند

ــره ــت     به ــزوین ـ رش ــرداري آزادراه ق ب
  ونیم به تعویق افتاد سال یک

  1388اسفند  4 –الهیگ 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

برداري آزاد راه قـزوین ـ    که زمان بهره کشور با بیان این
: کـرد  رشت یک سال و نیم به تعویق افتاده است، اعـالم 

بـرداري آزمایشـی    این آزاد راه تا پایان امسال مورد بهره
وگو بـا خبرگـزاري    شهرام یارمند در گفت.گیرد قرار می

درصـد هزینـه سـاخت آزاد     50که  ایسنا، با اشاره به این
درصد آن توسط بخش  50ها توسط بخش خصوصی و  راه

کـه میـزان    به دلیل این: شود، اظهار کرد دولتی تأمین می
گذاران آزاد راه قزوین ـ رشت متناسب    تبارات سرمایهاع

برداري ایـن پـروژه بـه     با پیشرفت کار نبوده است، بهره
برداري قطعی آزاد  بهره: وي، خاطرنشان کرد.تعویق افتاد

ها اخذ  گیرد که عوارض از ماشین ها زمانی صورت می راه
  .شود می

ه پلیس تا زمانی ک: معاون وزیر راه و ترابري، تأکید کرد
راه آزاد راهی را تأیید نکند و تحویـل نگیـرد، بـه هـیچ     

  .شود، حتی به صورت آزمایشی عنوان افتتاح نمی
سعی بر این است که پلیس راه و اداره کل : یارمند، گفت

راه و ترابري قزوین و گیالن و همچنین مهندسـان فنـی   
  .هاي دو استان پروژه را تحویل بگیرند استانداري

  جازشن وماسه دربندرانزلیبرداشت غیرم

  1388اسفند  5 –ایرنا 
ه گزارش ایرنا، برداشتها به گونه اي است که در برخـی  ب

نقاط لوله اصلی گاز از زیر خاك بیرون آمـده ، اطـراف   
تیرهاي برق کامال گود شده و در بعضی مناطق به صورت 

نماینده اداره گاز  . تونلی به زیر آسفالت جاده رسیده است
شهرســتان روز چهارشــنبه در جلســه بررســی برداشــت 

در منطقه : غیرمجاز شن و ماسه از اراضی شهرستان گفت 
علی آباد میزان برداشت شن و ماسه به قدري بـوده کـه   

متر لوله اصلی گاز زیرش خالی شـده و مجبـور بـه     100
با وجودي : وي افزود . بستن آن به تیر چراغ برق شده ایم

ص اطالع دادیم برداشتها شـبانه ادامـه   که ما در این خصو
کامیون از آن منطقه برداشـت   400یافته و تاکنون حدود 

 . صورت گرفته و خطر انفجار لوله گاز را تهدید می کند

در برخی نقاط : نماینده اداره برق نیز در این جلسه گفت 
میزان برداشت به قدري است که تیرهاي چراغ بـرق بـا   

دادسـتان   . ان روبه رو شده استخطر افتادن و قطع جری
 شهرستان انزلی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد مساله گفت

شهرستان فاقد معدن شن و ماسـه اسـت و ایـن مسـاله      :
موجب می شود که برخی افراد اقدام به برداشـت شـن و   

   .ماسه از اراضی ساحلی نمایند
این در حـالی اسـت کـه    : اظهار داشت  ابراهیم دوستدار 
رات متولی جلوگیري از این مساله و ابزار الزم نظارتی ادا

وي با تاکید بر لزوم پیشـگیري از برداشـت بـه     . نداریم
ادارات متـولی صـدور   : جاي برخورد با آن تصریح کرد

مجوز مثل محیط زیست ، جهاد کشاورزي و غیـره بایـد   

زمان صدور مجوز تمهیدات الزم را بیندیشند تا فـرد بـه   
تخر ماهی اقدام به برداشت شن و ماسـه و  بهانه ساخت اس
گشـت  : دوستدار همچنین متذکر شـد  .فروش آن ننماید

مشترك مستمر با حضـور ادارات ذیـربط مـی توانـد از     
   .برداشت شن و ماسه جلوگیري کند

تایید آلودگی برنج هاي وارداتی هندي 
  در مجلس

  1388اسفند  10 –تابناك 
طبیعی دربـاره   گزارش کمیسیون کشاورزي آب و منابع

هاي وارداتی با منشاء کشور هندوسـتان در   وضعیت برنج
جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس توسط عبـاس رجـایی،   
رییس کمیسیون قرائت و طی آن اعالم شد که برنج هاي 

گزارش کامل خبر در سایت تابنـاك   .هندي آلوده است
  .موجود است

  :بی بی سی همچنین گزارش داد
در جلسه  اسفند 10گزارش که روز دوشنبه بر اساس این 
ایران خوانده شد، مسئوالن سازمان استاندارد و  علنی مجلس

هایی از برنج هاي وارداتی را  تحقیقات استان تهران نمونه
ــس از     ــت و پ ــرده اس ــداري ک ــهر خری ــطح ش از س
آزمایشمشخص شده که سیزده مارك برنج محصول کشور 

و در سه مورد آلودگی  هند، آلوده به فلزات سنگین بوده
در این گزارش همچنین مشخص .در حد بحرانی بوده است

 شده است که آزمایش میـزان آرسـنیک مـواد غـذایی    

وارداتی در برنامه آزمایش هاي سازمان نظارت بـر مـواد   
نبوده و هیچگونه استاندارد اجباري  غذایی وزارت بهداشت

 .هم در این زمینه وجود ندارد
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  ماکان طالبی
همین شد .بی قرار بودم. ی داشتمخاصامسال احساس  محرم

که وقتی چند روز قبل از عاشورا در خانواده صحبت شد 
که عاشورا در رشت نمانیم و به یکی از مناطق اطراف که 
  .عزاداري خوبی برگزار می کنند برویم،خوشحال شدم

روز عاشورا صبح زود خانواده ما به اتفاق خانواده دوست 
رسیدیم به یکی از خیابان ها کـه  . کردیم پدرم قصد سفر

دیگر باید تصمیم می گرفتیم  به طرف آقا سـید شـریف   
. برویم یا ضیابر؟در جمع ما براي هیچ کس تفاوت نداشت

به همین دلیل یکی از همراهان گفت اول برویم سمت آقا 
. ناخودآگاه و با اطمینان گفتم نه. سید شریف و بعد ضیابر
اما . درجمع از همه کوچکتر بودم. رویممستقیم به ضیابر ب

احساس . عازم ضیابر شدیم پیربازار سمتاز بعد از حرفم 
  .خوبی بهم دست داد

در راه وقتی به روستاي نرگستان رسیدیم حـس عجیبـی   
وقتـی بـه اتفـاق    . ناگهان به پدرم گفـتم بایسـتیم  . داشتم

دوستانمان از ماشین پیاده شدیم تا دلیل ازدحام جمعیت را 
عـده اي  دور  . فهمیم حدسمان درسـت از آب در آمـد  ب

مسجد ده می گشتند و قمه بر سـر وصـورت خـود مـی     
فقط یکی . تصمیم گرفتم جلوتر بروم و تماشا کنم. کوفتند

. هیاهوي زیادي بـود . از همراهان موافق بود و با من آمد
مراسم تمام شد و چندین مرد با عجله از وسـط جمعیـت   

روپوش هـایی  . ه هاي اطراف رفتندبیرون آمده و به خان
فکـر کـردم   . سفید تنشان بود با رگه هایی قرمـز رنـگ  

. فرد همراه گفت که اشتباه می کنم. ماموران هالل احمرند
این مردان همان قمه زن ها بودند ،کفن تنشان بـود و آن  

جالب اینجا بود . رگه هاي قرمز،خون سر و صورتشان بود
. د و عده اي دیگـر چـوب  که عده اي قمه به دست داشتن

گویی گروه دوم مواظب بوده اند که گروه اول زیاد بـه  
داشتیم برمی گشتیم که ! خود ضربه نزنند و از حال نروند

یک مامور پلیس را دیدم که با اهـالی  . سوار ماشین شویم
حس . چند قدم جلوتر مامور دوم را دیدیم! گرم گرفته بود

را جلو اینها را نمـی  از او پرسیدم چ. کردم ناراحت است
و بعضی هم . گیرید؟ گفت اینها به خودشان لطمه می زنند

از . چشم هایش حالت عجیبی داشـت ! احوال خوبی ندارند
دیدن این صحنه ها بـرایم  .بود شدت ناراحتی و درماندگی
من تاکید کرده بودم به ضیابر . جالب بود،اما ناراحت شدم

ترافیک ناشی از جلوتر حدود یک ساعت پشت برویم اما  
با اعتراض هـایی  .عبور دسته هاي عزاداري گرفتار شدیم

  .که شنیدم آن حس خوبی که اول سفر داشتم کمرنگ شد

وقتی شکوه عزاداري و جمعیت . باالخره به مقصد رسیدیم
مشتاق را دیدم حس شادمانی مربوط بـه تصـمیم گیـریم    

تعزیـه هـم    یک گروه. ارزش معطلی را داشت. بازگشت
نزدیکی هاي ظهر متوجـه شـدیم داخـل یکـی از     . مدیدی

ما هم بدمان . کوچه هاي نزدیکمان غذاي نذري می دهند
مادرم و دوستش قابلمه به . رفتم در صف ایستادم!نمی آمد
آن را گرفتم اما مطمـئن  . زیاد خوشحال نشدم. دستم دادند

با ایـن  . بودم که در ظرف یکبار مصرف نذري می دهند
رسید قابلمه را دادم و در مقابل چنـد تـا   حال وقتی نوبتم 

! ظرف یکبار مصرف پر از غذا داخل قابلمه پس گـرفتم 
مقـداري از  . برگشـتم . شادمان شدم که حدسم درست بود

جدا طعم آنها متفاوت از بقیـه  . غذاهاي نذري را خوردیم
به سمت رشت برمی گشتیم کـه در یکـی از   .غذاها است

ردیم تا بـه سـراغ بقیـه    مناظر زیباي کنار جاده توقف ک
کمی جلوتر عده اي دیگر از هموطنـان یـا   . غذاها برویم

شاید هم استانی ها را دیدیم که تقریبا همزمان با ما توقف 
ما . کردند، غذایشان تمام شد و سوار ماشین هایشان شدند
. قاشق ها و ظرف هاي یکبار مصرف را در نایلون ریختیم

انتخاب مکان صرف ناهار  سلیقه گروه نامبرده دربا آنکه 
شبیه ما بود اما در مورد زباله هاي به جا مانده طور دیگري 

متاسفانه همان جا زباله ها را به یادگار باقی . رفتار کردند
البته شب هاي قبل هم در شـهر چنـین صـحنه    . گذاشتند

با اینکه حجم زباله هاي مانده در سطح . هایی را دیده بودم
اما به هر حال امید داشتم که وقتـی  شهر خیلی بیشتر بود 

عزاداري تمام شود،ماموران زحمتکش شـهرداري ظـرف   
هاي یکبار مصرف کف کوچه ها و خیابان ها را جمع می 

در این مورد بیشتر ناراحت شدم زیرا امیدي نداشتم . کنند
  .که زباله هاي کنار جاده جمع آوري شوند

ناظر طبیعی در جمعمان صحبت از افرادي شد که اینچنین،م
دوست مادرم گفت به خاطر همـین  . را تخریب می کنند

ما کـه ظـرف    «:در پاسخ گفتم. بود که ما قابلمه آوردیم
مگـر   «:و پاسـخ شـنیدم کـه    ».هایمان را جمع می کنیم

آنهایی که ما جمـع مـی کنـیم و در سـطل زبالـه مـی       
اندازیم،حتی اگر تفکیک هم شوند، به این زودي هـا بـه   

  »گردند؟ طبیعت بازمی
اندکی فکر کردم و دیدم که مقدار زباله هاي تولیـدي و  

ناگهان . توان بازیافت هم در کشورمان قابل مقایسه نیست
به این نتیجه رسیدم کـه همـان   .پوچی شدیدي سراغم آمد

در دهه .روش سنتی استفاده از قابلمه براي نذري بهتر است
 اول محرم تعداد زیادي از هموطنان بنا به اعتقادشان نذري

اما خدا می داند که در همین مدت چـه مقـدار   . می دهند

زباله باقی می مانـد و چنـد درصـد آنهـا بازیافـت مـی       
متاسفانه مقداري از زباله ها را هم نمی توان به راحتی .شود

با این حال از رفتن به ضیابر و تماشاي عزاداري .جمع کرد
در . و همچنین تصـمیمم انتخـاب آنجـا پشـیمان نیسـتم     

ت می گشتم تا اطالعاتی در مورد ظرف هاي یکبار اینترن
بخش هایی را انتخاب کرده و در ادامه . مصرف پیدا کنم

  .آورده ام
زیست درصـورتی کـه    بینی کارشناسان محیط طبق پیش«

روند تولید ظروف پالستیکی همچنان ادامه داشته باشد در 
هـاي   از خـاك سـطح زمـین     چند سال آینده یک قشـر 

شـود کـه    مان به این مواد آغشـته مـی   کشاورزي کشور
زیسـت،   جبران ناپذیري بـه محـیط   هاي تواند خسارت می

   ».منابع طبیعی و سالمت مردم وارد کند
در  65دمایی بیش از   چنانچه محتواي درون ظرف)الف «

( با افزایش درصد چربـی  )جه سانتی گراد داشته باشد ب
  ) چنانچه چربی فاز پیوسته باشد 

میزان مهاجرت شیمیایی افزایش قابل توجهی در ظـروف  
 ». پلی استایرن دارد 

به گفته دکتر مهناز قمی، عضو هیات علمی دانشگاه که «
دکتراي شیمی تجزیه دارد،برخالف تصور عموم ظـروف  

مواد اسیدي را بیشتر بـه    )فومی(یک بار مصرف اسفنجی 
تولیـد  بتازگی اتفاق دیگري که در  , کشد داخل خود می
بار مصرف افتاده، رنگی کردن این ظـروف   ظروف یک

دهنـده پالسـتیک،     است که عالوه بر انتقال مواد تشـکیل 
سایر مواد افزودنی شیمیایی را هـم بـه داخـل غـذا وارد     

 ».دکند و اثرات سوء بیشتري بر سالمت مردم دار می

: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت«
مصرف گیاهی از نشاسـته ذرت اصـالح    ظروف یک بار

سازي جاي ظـروف   شده تهیه شده است و باید با فرهنگ
این ظروف عاري از هر گونه اثرات مضر . قبلی را بگیرد
هاي شیمیایی در تماس با مایعات و غذاهاي  العمل و عکس

  .داغ و مقاوم در برابر حرارت است
متر وي با بیان اینکه ظروف یک بار مصرف پالستیکی ک

رود با توجه  انتظار می: از این مزایا برخوردار است ، گفت
به مزایاي ظروف گیاهی دستگاههاي دولتی، خصوصـی،  
بیمارستانها و دیگران براي حمل مواد غـذایی کارکنـان   

 .خود از این ظروف استفاده کنند

  زمان برگشت ظروف پالستیکی یکبار مصرف به طبیعت 
امااین زمان براي ظروف یک بـار  ، استسال  500  تا  300

مصرف گیاهی پنج تا شش ماه بدون هیچ آسیب زیسـت  
  ».باشد محیطی می

 هـــــــــالـــــــــاز هم زبوه و بــــــزاداري باشکــــــــع
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  صابر زادمیرزا
  

  آل بویه
دیلمان نام بخشی کوهستانی از سرزمین گیالن است و در 
تاریخ نام مردمان و طایفه اي که در آن زندگی می کردند 

بخـش  دیلمی آمده، گیالن هم در روزگاران گذشـته بـه   
گیالن و دیلمان با .  جلگه اي گیالن کنونی گفته می شد

وجود مسائل داخلی همیشه در برابر خارجیان از سرزمین 
این نشان می دهد هر دو قوم  -همدیگر دفاع می کردند، 
و چون داراي مردمی دالور بودند  -در اصل یک قوم بودند

د، و سرزمین آن ها هم توانایی دفاعی بهتر به انان مـی دا 
از پـیش از  . اکثرا این قوم استقالل خود را حفظ می کرد

هخامنشیان تا صفویه، بیشتر مواقع این قوم مستقل زندگی 
می کرد و سرداران و شاهان بسیاري را شکسـت دادنـد،   
بخصوص این قوم در برابر سـرداران صـدر اسـالم دفـاع     
جانانه اي کرد، از مسلمین تنها کسانی که توانستند در این 

حیه نفوذ کنند سادات علوي بودند که از ترس اذیـت و  نا
آزار خلفاي اسالمی به کوهستان هاي گیالن و طبرسـتان  
پناه بردند و اسالم به دست ایشـان از راه تبلیـغ در ایـن    

البته مسلمان شدن گیالنیـان در  . سرزمین ها انتشار یافت
آن زمان می توانست یک ترفنـد باشـد، چـون مسـلمان     

ینشان بـه دارالحـرب معـروف بـود، یعنـی      نبودند سرزم
سرزمین دشمن، مسلمانان به آنان می گفتند کفار و خلفا 

مسلمان . به راحتی بر علیه این کفار اعالم جهاد می دادند
که شدند از این همه جنگ دائمی با خارج رهایی یافتنـد،  
چون دیگر مسلمان بودند و خلفـا علیـه مسـلمانان نمـی     

ایده این کار با داعی کبیر بود . کنند توانستند اعالم جهاد
و اکثر افراد سرشناس گیالن و مازنـدران در خـدمت او   

من جمله مردآویج بن زیار، ماکـان بـن کـاکی،    . بودند
  .اسفاربن شیرویه و هم چنینی علی بویه ماهیگیر

ماجرا از اسفار شروع شد، وي علیه  داعی صغیر در سـال  
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داعی صـغیر را کشـت و گرگـان و طبرسـتان و ري و     
ماکان هم به طرف خراسـان  . قزوین را در اختیار گرفت

اسفار چون مسلمان نبود نسبت به اتباع مسلمان . فرار کرد
خود سختگیري می کرد و مردآویج و تنی چند از دیگر 

مـی   سردارنش هم مسلمان بودند از این بی عـدالتی رنـج  
سرانجام مردآویج با دشـمن اسـفار متحـد شـد و     . بردند

  .شورشی علیه او انجام داد و اسفار را کشت
ماکان نیز از خراسان پیش وي رفت و در خـدمت او در  

آمد، مردآویج ماکان را از جانب خود به حکومت گیالن 
شـورش   يولی ماکان علیه و. طبرستان مامور گردانیدو 

در . کرد و نهایتاً شکست خورده و به خراسان فرار کـرد 
این زمان قلمرو مردآویج از یک سو به قلمرو سامانیان و 
از سوي دیگر به قلمرو خلیفه مجـاور بـود و بـه سـبب     
پیروزي هایش و ثروتی که نصـیب سـردارن مـی شـد،     

وي در . طرف دور او جمع می شدندسرداران گیالن از هر 
ادامه همدان و اصـفهان و اهـواز را در جنـگ از خلیفـه     
گرفت و در نهایت براي این که صلح شود به خلیفه وعده 

دینار مالیات ساالنه داد و این والیـات را حفـظ    200000
. هم سامانیان گرگان را از از آن خود کردند 321در . کرد

گیر جنگ با سامانیان کند و لیکن او نخواست خود را در
ماکـان  . با آنها صلح کرد و گرگان را به آنان واگذاشت

در این زمان در پناه سـامانیان بـود و چـون سـامانیان و     
مرداویج صلح کرده بودند، وي دیگر نمی توانست قدرتی 

در اینجا بود که همراهانش وي را تـرك  . به دست آورد
هیگیر بویه بودند که به از جمله این افراد پسران ما. گفتند

مردآویج هـم بـا   . همراه افراد خود پیش مردآویج رفتند
آنان به خوبی رفتار کرد و هر کدام را بـر بخـش هـاي    

من جمله علی . مهمی از قلمرو خود براي حکمرانی فرستاد
علی پس از این که به ري رسید، با مردم . را به ري فرستاد

به ایـن  . شنود بودندمهربانی کرد و همه از او راضی و خ
منوال گذشت تا این که چند تن از سرداران مردآویج که 
ناراضی بودند و پولشان را نگرفتـه بودنـد و از نزدیکـان    

مردآویج نامه بـه علـی   . مردآویج بودند پیش علی رفتند
فرستاد که با  آنان خوب رفتار نکند ولی علی با آنان بـه  

ف بین پسر زیار و این جا بود که اختال. خوشی رفتار کرد
پسر بویه شروع شد و مردآویج قصد از بین بردن علی را 

در جنـگ  . نفر به سمت اصفهان رفـت  900علی با . کرد
بین او و حاکم اصفهان، با این که تعداد افرادش در برابر 

سپاهی طرف مقابل خیلی کم بود، لـیکن پیـروز    10000
ـ   ی شد، بخصوص که پیش از جنگ تمام سـربازان گیالن

به اصفهان  321به این ترتیب در . حاکم، پیش علی رفتند
پس از چند جنگ علی فارس را در اختیـار  . مسلط گشت

در این زمان هر دو بـه ظـاهر   . داشت و مردآویج ري را
مردآیج لشکري به سمت اهواز فرستاد . طرف خلیفه بودند

ولی خلیفه از هیچکدام . تا ارتباط علی با خلیفه را قطع کند
ها راضی نبود و لشکري به سمت اهواز روانه کرد و  این

علی که این زمان دیـد هـر دو   . مردآویج را شکست داد
داراي دشمن مشترك هستند، به مردآویج پیشنهاد صـلح  

مردآویج هم به شرط این که علی او را بر خود حاکم . داد

علی نیز، حسن برادر خود را . بداند این پیشنهاد را پذیرفت
. گروگان با هـدایایی نـزد مـردآویج فرسـتاد      به عنوان

به دست غالمان خود در حمـام کشـته    323مردآویج در 
پس از قتل مردآویج، وشمگیر بـرادرش جـاي او را   . شد

حسن در این زمان توانست فرار کند و پیش علی . گرفت
مردآویج دیگر نبود و فرصت دوباره اي نصیب علی . برود

انستند اصفهان، قـم، کـرج،   شد، علی و حسن به تدریج تو
کاشان، همدان و ري را بگیرند و از آن سو علی سـواحل  

در نتیجه نواحی جنوبی و بنادر و . خلیج فارس را فتح کرد
فارس تحت تسلط ابولحسن علی بن بویه درآمد و عـراق  

علی و حسـن ایـن   . عجم مطیع ابو علی حسن بن بویه شد
زمان احمد بـه    در این. ممالک را بین خود تقسیم کردند

حد رشد و کفایت رسیده بود، بـراي ایـن کـه وي هـم     
سرزمینی تحت فرمان خود داشته باشد، لشکري آراسته و 

در . او کرمان را فـتح کـرد  . او را رهسپار کرمان کردند
حین نبرد نیز دست چپش چنان ضربه دید که مجبور بـه  
قطع آن شدند، یک انگشت از دسـت راسـتش را نیـز از    

 .ددست دا

در همین زمان، بریدي یکی از افـراد صـاحب نفـوذ در    
دینار  20000دستگاه خلیفه، به امیراالمراء خلیفه، ابن رائق، 

رشوه داد و در عوض جمع آوري مالیات اهواز را عهـده  
دار شد، پس از این که مالیات را گرفتند، او از ارسال آن 

م سردار ابن رائق ه. به بغداد، تختگاه خلیفه، خودداري کرد
خود، بجکم را به اهواز فرستاد، بجکم اهواز را گرفـت و  

سپس به علـی پیشـنهاد فـتح    . بریدي به آل بویه پناه برد
علی هم به احمد ماموریت داد . عراق عرب را به علی داد

. که به همراهی ابوعبداهللا بریدي به سـمت بغـداد برونـد   
سـد   بجکم از اهواز به طرف بهبهان رفت که راه انـان را 

کند، ولی از احمد بویه شکسـت خـورد و خوزسـتان را    
تخلیه کرده براي مدد جستن از ابن رائقِ، به سمت بغـداد  

احمد خوزستان را به صورت کامل فتح . عقب نشینی کرد
کرد ولی بریدي که فقط در پی منافع خودش بود از پیش 
احمد بویه فرار کرد و با بجکم دست به یکـی نمـوده و   

علی از فارس براي برادرش کمـک  . س گرفتاهواز را پ
فرستاد  و احمد مجدداً اهواز را گرفت و بریدي به بصـره  

ابن رائق ماموري نزد بجکم فرسـتاد و دسـتور   .منهزم شد
جنگ مجدد علیه احمد بویه را داد و به وي قول داد کـه  
اگر احمد را شکست دهد، وي را حکمران منطقه واسـط  

بـه فکـر تسـخیر جایگـاه     خواهد کرد، ولی بجکم کـه  
امیراالمرائی ابن رائـق بـود، نپـذیرفت و سـربه شـورش      

ابن رائق با بریدي ساخت و به او وعده حکومت . گذاشت
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بریدي هم قبول کـرد، ولـی بجکـم بـه     . بر واسط را داد
واسط در دست بجکم بود، . سهولت بریدي را شکست داد

یـدي  بجکم خیال فتح بغداد را داشت به همین خاطر از بر
عذرخواهی کرد و به او وعده داد که اگر بغـداد را فـتح   

 .کند، واسط را در اختیارش خواهد گذاشت

در این زمان اوضاع دربار خلیفه به شـدت مشـوش بـود،    
وزیر و امیراالمراء در جنگ و نزاع آشکارا می خواسـتند  

امیراالمراء، وزیر . دست همدیگر را در کارها کوتاه کنند
ود برداشت ولی باالخره بجکم بغداد را فتح را از سر راه خ

کرد و به زور خود را امیراالمراء کرد، ابن رائق از بغـداد  
فرار کرد ولی دوباره بازگشت و در جایی پنهـان شـد و   
باالخره زمانی که خلیفه و بجکم براي سرکوب شـورش  
موصل رفته بودند از خفا بیرون آمده و به کمک یارانش 

ولی با خلیفه صلح کـرد و در نهایـت   به جایگاهی رسید، 
در ایـن زمـان   . حاکم سرحدات در همسایگی با روم شد

بجکم، بریدي را وزیر خلیفه کرد، حکمرانی واسط را به او 
داد و دخترش را به عقد خود درآورد و هر دو این ها در 
فکر این بودند که به سرزمین هاي تحت تسـلط بویگـان   

  .حمله برند
ش هایی در دربار خلیفه، سرداري به پس از آن طی کشاک

نام توزون قدرت یافت و امیراالمراء شد و خلیفه را کـور  
در . کرد و مستکفی را به جاي او در مقام خالفت گذاشت

این بین احمد یک بار می خواست با پشتیبانی بریدي بـه  
بغداد حمله کند ولی بریـدي بـر خـالف قـولش وي را     

دو سـال پـس از   . وردپشتیبانی نکرد و احمد شکست خ
قدرت یافتن توزون، وي مرد و اوضاع دربـار خلیفـه بـه    

والی واسط خود را تحت اطاعت . هرج و مرج کشیده شد
احمد بویه در آورد و او را که حاکم اهواز بود واداشـت  

جمادي االولی  11احمد بویه هم در .تا به بغداد حمله کند
ال تحـت  خلیفـه حـا  . بدون جنگ بغداد را فتح کرد 334

برادر گیالنی قرار داشـت، از تـرس جـانش و     3کنترل 
سلطنتش به احمد لقب معزالدوله، به حسن رکن الدولـه و  

  .به علی عمادالدوله را داد
از این تاریخ دیگر سالطین تحت تسلط همه جانبه برادران 
بویه بودند و چون این بویگان شیعه بودند هـیچ احترامـی   

نزدیک به یـک  . ابل نبودندنسبت به خلیفه سنی مذهب ق
ماه و نیم پس از دستیابی احمد به دارالخالفه، مسـتکفی را  
دو نفر از روساي دیلمی از قصرش عمامه به گـردن  تـا   
خانه احمد کشیدند و او را از خالفت برداشتند و زنـدانی  
کردند و پس از این که وي را کور کردند جانشینی براي 

شینش اجازه ندادند کـه  وي انتخاب کردند و حتی به جان

براي خود وزیري انتخاب کند، از امالك هم فقط در این 
احمد . حد که کفایت معیشتش را بکند براي وي گذاشتند

می خواست که خالفت را به یکی از علویان  بسپارد، ولی 
مشاورانش صالح را در این کار ندیدند و وي نیز به حرف 

  .آنان گوش داد
صرالدوله حمدانی جنگ در گرفت بین احمد و نا 334در 

احمـد بصـره را از    336و در نهایت احمد پیروز شد، در 
در همـین  . دست ابوالقاسم پسر ابوعبداهللا بریدي گرفـت 

سال به خوزستان براي مالقات علی رفت و در ارجان او را 
علی هم به . مالقات کرد و در مقابل او بر زمین بوسه داد

احمـد بـه    337در . برگردانـد محبت تمام او را به بغـداد  
موصل حمله کرد و ناصرالدوله که تاب مقاومت نداشـت  
به نصیبین گریخت و موصل مسخر دیالمه شد، در همـین  

برادر و جانشین مـردآویج بـن    –زمان حسن با وشمگیر 
و منصــوربن قــراتکین و همچنــین لشــکري از  –زیــار 

رد و خراسان می جنگید، ناچار احمد با ناصرالدوله صلح ک
  .لشکر را به ري براي کمک به برادر فرستاد

یعنی سال  356بر بغداد مسلط شد تا  334معزالدوله که ذر 
سال باشد، کامالً بر دارالخالفه مسلط  22وفاتش که قریب 

بود و در این مدت چند بار اطراف عراق عرب از حـدود  
آذربایجان و الجزیره تا سـواحل خلـیج فـارس و عمـان     

از . و در غالب این جنگ ها هم فاتح بود  لشکرکشی کرد
 355مهم ترین فتوحات احمد فتح ناحیه عمان در تـاریخ  

که آن را به  یاري برادرزاده خود عضدالدوله مسخر و به 
  .ممالک آل بویه ضمیمه کرد

در مدت حکومت احمد بر عراق و نواحی دیگر، شـیعیان  
از حالت زندگی سخت بیرون آمدنـد و تحـت حمایـت    

امر داد که بر سر  351حتی احمد در . یران دیلمی شدندام
در مساجد بغداد لعن معاویه و غاصبین حـق آل علـی را   
نوشتند و مردم را وا داشت که در دهم محـرم بـه اقامـه    
تعزیه داري شهداي کربال قیام نمایند و ایـن کـار را بـا    

  .شکوه فراوانی انجام داد
وله از همـه زودتـر   از پسران بویه، ابولحسن علی عمادالد

وفات یافت و او که در شیراز مقـیم بـود چـون پسـري     
نداشت در مرض موت از برادرش حسن خواست که پناه 

را به فارس روانه کند تا جانشینش  –پسر حسن  –خسرو 
مرد و پناه خسرو  338وي در جمادي االخري سال . گردد

. پسر حسن با لقب عضدالدوله بر تخت عمویش تکیه زد
علی چون که برادر بزرگ بود نسبت به دو برادر دیگـر  
جایگاه ریاست داشت و همیشه آنان به وي احتـرام مـی   

آنان بود که آنـان را   گذاشتند و در واقع همین اتحاد بین

  .فاتح آن همه بالد کرده بود
وقتی که علی مرد، ریاست و امیراالمرایی به حسن رسید، 

سال داشت، حسـن و احمـد    13در این زمان پناه خسرو 
براي این که وي در شیراز به مشکلی برنخورد و کسی با 
سلطنت وي مخالفتی نکند، کمال یگـانگی را بـه خـرج    

داناي خود را بـا سـپاهیانی بـه شـیراز      دادند، احمد وزیر
فرستاد و حسن هم شخصاً از ري به شیراز رفت و نه مـاه  
در انجا ماند و پس از این که اطمینان حاصل کرد به ري 

  .بازگشت
مردو جانشین احمد، پسرش عزالدوله بختیار  356احمد در 
که حسن عمرش به هفتاد رسیده بـود   365در اواخر . بود

اصرار وزیرش به اصفهان حرکت کرد تا  مریض شد و به
با پسر ارشد خود عضدالدوله که از او به علت لشکرکشی 

قلمروي عزالدوله، جانشین احمد و پسر عموي  –به عراق 
راضی نبود، خسـروپناه کـه مـی     -عضدالدوله خسروپناه

ترسید به علت این اختالفات، والیت عهـدي را از دسـت    
ار داد، وزیر هم همه چیـز را  بدهد، وزیر پدر را واسطه قر

به خوبی فیصله داد و مجلس مهمانی برگزار کرد و در این 
مجلس رسماً اوشجاع پناه خسرو عضدالدوله را ولیعهـد و  
وارث ملک خویش معرفی نمود و همدان و ري و قزوین 
و نواحی مجاور انها را بـه پسـر دیگـر ابولحسـن علـی      

ومنصــوربویه فخرالدولــه و اصــفهان را بــه پســر ســوم اب
مویدالدوله واگذاشت و به این دو فرزند نصیحت کـرد از  

رکن الدوله سـپس از  . دستورات عضدالدوله پیروي کنند
در آنجـا جـان    366اصفهان به ري برگشت و در محرم 

  .سپرد
حسن پسران خود را به یگانگی نصیحت کرده بود ولی در 

ه حقیقت تمام ممالک آل بویه را به خسـروپناه واگذاشـت  
بود لیکن پس از مرگ او به علت اختالفاتی که از یـک  
طرف بین پسرانش روي داد و از طرفی دیگر در نتیجـه  
کشمکش بین عضدوالدوله و پسـرعمویش عزالدودلـه از   
قبل از مرگش وجود داشـت، رشـته پیوسـتگی ممالـک     
دیالمه از هم گسیخت و متصرفات پسران بویـه بـه سـه    

تقسیم مقدمه بروز یـک  قسمت عمده تقسیم شد و همین 
سلسله جنگ هاي داخلی بین فرزندان حسـن و احمـد و   
اوالد ایشان گردید که جز ضعف و خانمان براندازي نتیجه 
دیگري نداد و اسباب انقراض ایشان را به سـرعت مهیـا   

  .ساخت
آل بویه پس از حسن و احمد در حقیقت بـه سـه شـعیه    

  :اصلی تقسیم می شود که به این قرار است
  دیالمه فارس، یعنی عضدالدوله خسروپناه، جانشین علی-1



ه   ت ی م / ز ج ن پ ل  ا ه / س ر ا م مش ه د ز ی  10 س

دیالمه عراق و خوزستان و کرمـان، یعنـی عزالدولـه    -2
  بختیار، پسر و جانشین احمد و جانشینانش

دیالمه ري و همـدان و اصـفهان، یعنـی مویدالدولـه و     -3
  جانشینانش

آل بویه با همسایگان خود می جنگید و اغلب پیروز مـی  
خی اسناد، آنها تبـار خـود را بـه بهـرام     شد، بر اساس بر

چوبینه و بر اساس روایات دیگري آنان تبار خـود را بـه   
شاهنشاهان ساسانی می رسـاندند و مـی خواسـتند ماننـد     
البته . زیاریان شاهنشاهی از دست رفته ایران را زنده کنند

اکثر این سلسله ها براي جذب مـردم نسـب خـود را بـه     
ویگان دل بسته افکار و عقایـد و  ب. ساسانیان می رساندند

سنت هاي از دست رفته و باستانی ایران بودند و از طریق 
آشتی دادن سلطنت ایرانی با خالفت اسالمی، می کوشیدند 

عضـدالدوله دیلمـی، نخسـتین    . شاهنشاهی را احیا کننـد 
فرمانرواي ایران بود که بعد از اشغال ایران توسط اعـراب  

ر دوران آنان بسیاري از فرهنگ د. خود را شاهنشاه نامید
آنان بـا شکسـت دادن خلیفـه در    . هاي باستانی زنده شد

حقیقت امپراتوري اسالمی را شکست دادند و مـی تـوان   
نتیجه گرفت این جنگ که از صدر اسالم بـین گـیالن و   
مهاجمین بود در نهایت به کجا رسید،  با این که بویگان 

ن تسـلط نداشـتند و   از گیالن برخواسته بودند، ولی بـر آ 
فرمانروایی نمی کردند ولی همیشه می کوشیدند تا نفـوذ  

قدرت یافتن این برادران باعث . خود را در آن حفظ کنند
شد که تغییرات عمده اي صورت بگیـرد، بخصـوص در   

سلطان محمود غزنوي بـا   420در سال . بحث شیعه و سنی
 ري را بـه زیـر   يگشودن ري، بازماندگان دربار بویـه ا 

  .فرمان خود درآورد و آل بویه به کلی نابود شد

  :منابع
  نگاهی به گیالن زمین، قربان فاخته. 1
  تاریخ گیالن پس از اسالم، قربان فاخته. 2
ــانیان، از   . 3 ــراض ساس ــا انق ــاز ت ــران، از آغ ــاریخ ای ت

صــدر اســالم تــا انقــراض قاجاریــه، بخــش دوم،      
  .عباس اقبال آشتیانی

  

  مهاجر معتمدي لشت نشایی

شاید اگر قدیم تر ها بود صحبت کردن به زبان گیلکی و 
داعیه گیلک بودن نیاز به اعتماد به نفس باالیی داشـت و  

زبان فارسی زبان رسمی ایران . جسارت زیادي را می طلبید
گرچه هم ( بود و در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شد 

و قوم گیلک یا بـه عبـارتی دیگـر    ) اکنون هم می شود 
سواحل جنوبی دریاي کاسپین تحت تاثیر جو حاکم  مردم

تـالش  . حتی با فرزندان خود به فارسی حرف مـی زدنـد  
هایی که صورت می گرفت به خصوص از جانب نشـریه  
گیله وا و قبل از آن دامون، همگی تحـت شـعاع قـدرت    

قرار گرفته  –فارسی  –دولت مرکزي و زبان رسمی آن 
موانعی که بر سر راه بود  اما این تالش ها با وجود. بودند

ادامه یافت  و در طول زمان با شکل گیري نهاد هایی در 
که شامل جلسـات   –کانون گیالنشناسی  –خانه فرهنگ 

شعر و داستان گیلکی می شد رنگ و بوي دیگري به خود 
ادبیات گیلکی مکتوب شد و دو مجموعه داستان . گرفت

دین و چنـد  و چن)  پیله برفی سال و بنفشه گول(گیلکی 
  .مجموعه شعر گیلکی به چاپ رسید

حال این سیر در حال تداوم است، با نیروي بیشتر و اکثرا 
جوان، که به حفظ و ترویج زبان گیلکی و تـالش بـراي   

اکنون این .نمایاندن هویت گیلکی به قوم گیلک مشغولند
تالش ها فقط محدود به گیله وا و خانه فرهنـگ نمانـده   

یته به طور مستمر و علیرغم مشـکالت  است، نیناکی و  ز
فراوان به فعالیت جدي درباره ي 
مسائل مربوط به زبان گیلکـی و  
هویت گیلک پرداختنـد و مـی   
پردازند، همـایش  هـاي نقـد و    
بررسی شعر گیلکی برگزار مـی  

شود، آتش نوروزبل پا می گیرد  
ــاي  ... و  ــذکور در دنی ــد م رون

اینترنت هـم در حـال گسـترش    
مقالـه هـاي ویکـی     تعداد. است

پدیاي گیلکی از مرز پنج هـزار  
مقاله گذشته و ده ها وبـالگ و  
سایت گیلکی بـه وجـود آمـده    

همه و همه ي اینها بیانگر . است
این واقعیت غیر قابل انکار هستند 

  که قوم گیلک به خود آمد، 

  
  
  

  .نکشید و نخواهد کشیدتالش کرد، در صحنه ماند، پا پس 
مرحلـه جدیـدي کـه    . ما اکنون در مرحله جدیدي هستیم

باید قدمی رو به جلوتر برداشت و . شاید نوعی گذار باشد
  در این گذار نیاز . فعالیت را محدود به همین سطح نکرد

راه کـار هـایی کـه بـه     . به راه کارهاي تازه تري هست
که هویتی به گسترش زبان گیلکی و آگاهی از این مسئله 

نام گیلک وجود دارد، زنده اسـت و زنـدگی مـی کنـد،     
به نظر می رسد در این شرایط خاص، در این . کمک کند

گذار از من گیلکم به ما گیلکیم نیاز به تشـکیل کارگـاه   
هاي آموزشی زبانشناسی در نهاد هایی مانند خانه فرهنگ، 

به  کارگاه هاي آموزشی اي که.باشد... دانشگاه گیالن و 
زیـرا  ( صورت تخصصی زبان گیلکی را آموزش دهنـد  

هنوز بسیاري از ما نیاز داریم این زبان را بشناسیم و تعلیم 
و ) ببینیم همان گونه در مدارسـمان فارسـی را آمـوختیم   

بشناسانند و به دلیل اینکه زبان از مولفه هاي اصـلی هـر   
هویت و نقطه مشترك هر قوم می باشد منجر به شـناخت  

  .و بازیابی آن شود هویت
قومی به نام گیلک وجود دارد، هویت و تاریخ دارد، سال 
شماري و تقویم دارد، این قوم آماده است و آمده است و 
تالش می کند تا زندگی بهتر را براي خـودش فـر اهـم    

 .قوم گیلک پا پس نکشیده و نخواهد کشید. سازد

  

 ده استـــــــــیلک زنـــــــــــگ

 نیم شماره دوم –چاپ شده در زیته 
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  نرگس صیادي
  

اولین سالگرد احمد عاشورپوره و من حـدوداً یـک سـاله    
 20، 19شـاید خیلـی دیگـه از جوونـاي     . که شـناختمش 

ي ما حتی اسم احمد عاشورپور به گوششون نخورده ساله
بعـد از اینکـه بـا    ! دونید چیه که برام جالبـه؟ اما می. باشه

هاش آشنا شدم، دیـدم خیلـی از   احمد عاشورپور و ترانه
. خونـدن رو از قبل از زبون بقیه شنیدم که مـی  هاشترانه

ــی   ــون خیل ــروه کوهنوردیم ــو گ ــثالً ت ــه م ــا تران ــاي ه ه
مـن قبـل از   . خـونن خوندن و هنوزم مـی عاشورپورو می

هاشـو  اینکه احمد عاشورپور رو بشناسـم، خیلـی از ترانـه   
  .حفظ بودم

این موضوع منو به فکر واداشت و باعث شد به این نتیجه 
احمد عاشورپور نمرده، همیشه بـا ماسـت، هـم    : برسم که

چه ما اسمشـو  . هاي زیبا و موندگارشخودش و هم ترانه
هاي مردمیش در بدونیم، و چه ندونیم، عاشورپور با ترانه

  .   بین مردم جاودان خواهد بود
  کوتاه از زندگی احمد عاشورپور 

ی سراي گیالن خواننده، آهنگساز و ترانهر، احمد عاشورپو
  .در غازیان بندرانزلی به دنیا آمد 1296بهمن  18در

  کودکی و درس و مدرسه
در کودکی، پدرش به رسم و سنت آن زمان، او را راهیِ 

. دو سال بعد، پدرش او را به مدرسه فرسـتاد . مکتب کرد
آنجا از او امتحانی گرفتنـد تـا معلـوم شـود کـه بایـد در       

د کالس او در فارسی و قرائت از ح. کدام کالس بنشیند
. تر بـود سوم باالتر و در ریاضی از حد کالس دوم پایین

  .به همین دلیل او را در کالس دوم نشاندند
چون عاشورپور صداي خوبی داشت، گاهی در کودکی 

اما اولین بار در دبیرسـتان بـود کـه    . کردخوانی مینوحه
  .متوجه شد صداي خوبی دارد

یل بـود،  هنگامی که در دبیرستان فردوسی مشغول تحصـ 
یک روز که معلم غایب بود و عاشورپور مبصـر کـالس   

توانسـت کـالس را آرام   کرد نمـی بود، هر کاري که می
-کند، تا این که یک دفعه شروع به خواندن کرد و ترانه

. اي را خواند که آن روزها در کشور بسیار معروف بـود 
شـد و  خواند، کالس هم کـم کـم آرام   همان طور که می

وقتـی خوانـدن   . ي او گوش دادندو به ترانه همه نشستند
  هاي کالس بر سر عاشورپور ریختند و او را تمام شد، بچه

  
  

این امر باعث شد که عاشـورپور  . روي دست بلند کردند
  .تشویق به خواندن شود
  شروع به خوانندگی

هنگامی که عاشورپور دبیرستان را بـه اتمـام رسـاند، بـه     
. ي فنی ثبت نـام کـرد  دانشکدهدانشگاه تهران رفت و در 

روزي ي کشـاورزي شـبانه  اما وقتی کـه فهمیـد دانشـکده   
  .اش را عوض کرداست، رشته

ي کشـاورزي بسـیار رونـق    هاي هنري در دانشکدهفعالیت
اي هـا عاشـورپور ترانــه  داشـت، و در یکـی از آن برنامــه  

یکـی از  . گیلکی خوانـد کـه دانشـجویان خوششـان آمـد     
زد، رپور کـه در رادیـو ویـولن مـی    هاي عاشـو همکالسی

آن زمـان،  . پیشنهاد داد که آن ترانه در رادیو اجرا شـود 
  .رادیو به تازگی در ایران راه افتاده بود

دانی معروف جمشید کشاورز که موسیقی 1320در سال 
اي نوشـت و عاشـورپور را   بود، براي ابوالحسن صبا نامـه 

در . فـی کـرد  اي معروف به رادیـو معر به عنوان خواننده
آن زمان عاشورپور با مرتضی محجوبی و حسین تهرانـی  

  .کردهمکاري می
از رادیــو  1322صـداي عاشـورپور، اولـین بـار در سـال      

بین  :او با رادیو دو دوره به همکاري پرداخت. پخش شد
  .1338تا سال  1336و  1327تا  1325سالهاي 

  زندگی اجتماعی و سیاسی
خـواهیِ  دوستی و برابريانسانعاشورپور به خاطر عقاید 

در  1322خود، بـه کومونیسـت متمایـل شـد و در سـال      
  .حزب توده به عضویت درآمد

عاشورپور سفري به اروپـاي شـرقی داشـت کـه پـس از      
ي دولت و گذرنامه و بازگشت، با آن که سفرش با اجازه

پـس از  . مجوز رسمی بود، به دو سال زندان محکوم شـد 
نظامی به حبس تأدیبی محکوم شد  آزاد شدن، در دادگاه

در . و وزارت کشاورزي نپذیرفت که به او شـغلی بدهـد  
ها اخطار کرده بـود کـه   همان زمان ساواك به تمام اداره

  .هاي مهم بدهندنباید به عاشورپور پست
کیا که عضو افتخاري انجمن ملی موسیقی سرهنگ علوي

اي ایران بود، در شرکت راهسازي جان مـولم، کـاري بـر   
بعـد از آن کـه بـاقر پیرنیـا     . عاشورپور دست و پـا کـرد  

  دار فارس شد، امور آبیاري فارس را به عاشورپور استان

  
  

در حـال بسـتنِ قـرارداد بودنـد کـه اخطـارِ       . واگذار کرد
  !ساواك رسید

ــا اســتان   ــی کــه پیرنی ــد وقت ر خراســان شــد، دامــدتی بع
  .عاشورپور را نیز به همراه خود برد

پس از انقالب نیز عاشورپور به عنوان مدیرعامل کشت و 
امـا در دولـت موقـت    . صنعت دشـت مغـان انتخـاب شـد    

چرا در آذربایجـان، رئـیس   «: ها گفتند کهانقالب، بعضی
و بعد از آن بود کـه مهنـدس   » سازمان باید گیلک باشد؟
در آنجـا  . و صنعت سپیدرود شد عاشورپور، مدیر کشت

نیز مشکالتی پیش آمد و عاشـورپور مجبـور شـد کـه از     
  .سال در اروپا زندگی کند 15ایران خارج شود و 
  موسیقی عاشورپور

هایی که عاشورپور خوانده اسـت، تنهـا   ها و ترانهآهنگ
بعضـی از کارهـاي عاشـورپور، موسـیقی     . گیلکی نیستند

مجارستان است که عاشـورپور  ملوديِ رومانی، لهستان یا 
  .روي آنها شعر گیلکی و گاهی شعر فارسی گذاشته است

انـد کـه عاشـورپور پـدر موسـیقی      به همین خـاطر گفتـه  
کارهاي عاشـورپور بیشـتر مـدرن    . فولکلور گیلکی است

کار او از موسیقی اروپاي شرقی بسیار . است تا فولکلور
هم استفاده تأثیر گرفته و او در سبک خود از ریتم والس 

  .کرده است
تـر  از میان خوانندگان گیلکی، عاشورپور از همه قـدیمی 

هـاي  است و اولین کسـی اسـت کـه آهنـگ هـا و ترانـه      
ــده اســت آهنــگ ضــبط  60او حــدود . گیلکــی را خوان

  .کرده، که شعر و آهنگ بیشتر آنها را خود ساخته است
با گروه نکیسـا در رشـت بـه روي صـحنه      1383در سال 
-آهنـگ ) سرپرست گروه نکیسا(با بابک ربوخه رفت و 

  .هاي خود را بار دیگر براي مردم اجرا کرد
سرانجام پس از دو ماه بستري بودن در بیمارستان جـم بـه   

 1388دي مـاه   22خاطر کهولت سن و عفونت ریـه، در  
ــت و در    ــانی را وداع گفـ ــتان، دار فـ ــان بیمارسـ در همـ

  .زادگاهش غازیان به خاك سپرده شد
ي روز بـه بهانـه  (ه از مصاحبه بـا احمـد عاشـورپور    کوتا

  )جهانی زبان مادري
احمد عاشورپور در جواب به یکی از سـؤاالت خبرنگـار   

  : گویدمی

  عـــــــاشورپور، زنـــــــــده در یادهــــــــــــــا
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  و یـک   مـن   بـین   کـه   افتادم  ماجرایی  یاد یک  من  دخترم
فولکلـور خوانـد     چنـد آهنـگ    بعد از من  که اي  خواننده
   .افتاد  اتفاق
 .نـاراحتم مرد   آن  عمل از  چون  را ببرم  شاسم  خواهم نمی
  بـا مـن    کـه   دیـدم   ،آقا برخورد داشـتم   این با  بار که  یک

  آقا من :او گفتم  به  شوخی  به  من .کند می  صحبت  فارسی
  صـحبت   گیلکی  ، با من هستم  گیلک  من ، بلد نیستم  فارسی
  !!!او برخورد  به  اینجا بود که عجیب . کنید

  کــه  کسـانی   علیـه   پیــدا کـردم  شـدیدي    حساسـیت   مـن  
  کننـد آن  مـی   فرامـوش  هستند،  کنند گیلک می  فراموش
  با آن  مادرشان، خوابیدند می »نانو «در  وقتی  را که  زبانی

-يصـدقه   قربـان “ زبـان   خواند و بـا آن  می  الالیی  برایشان
  حـرف   تـوانم  مـی   گوینـد مـن   مـی   بعضـی !  رفت می“  شان

.  بـدهم   جواب  گیلکی  توانم اما نمی  ،شما را بفهمم  گیلکی
مـا   . خورم می  غصهمانمادري  زبان  این  حال  به  من! چرا؟

  وقتـی ، اما بدانیم  ماست  ملی  زبان  را که  فارسی  باید زبان
  اشـکالی   همگـر چـ   . کنـیم   صحبت  گیلکی  رسیم می  هم  به

  ؟دارد
امیدوارم که ما گیلگا به خصوص جوونایی مثل من کـه  
تا حاال سرمونو مثل کبک کرده بودیم تو بـرف، از ایـن   

هـاي  خواب زمستونی بلند شیم و به دنبال شـناخت انسـان  
باارزش سرزمینمون که افتخارآفرین بودن برامون، باشیم 

ارزشه و نبایـد بـذاریم   و یادمون باشه که زبانمون خیلی با
کــه بــه ایــن آســونیا از دســت بــره و ایــن حــرف اســتاد  

را   فارسـی   ما باید زبان«: عاشورپور رو یادمون باشه که 
  رسـیم  مـی   هـم   بـه   وقتـی ، امـا  بـدانیم   ماست  ملی  زبان  که

  ». کنیم  صحبت  گیلکی
    روحش شاد و یادش گرامی 

  
  
  
  
  
    

  :منابع 
glk.wikipedia.org     

www.parvizyahaghi.com 
  گیالن امروز

  

    

ــه را  ــدي زیت ــماره بع  ش
ــاه  ــت مــ در اردیبهشــ

 خواهید دید

☺ 
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  محمدحسن فتوتی

مساله ي تمرکز زدایی از پایتخت به طور خاص در ایران 
یعنی شهر تهران همواره محل بحث کارشناسان و 

ولی ابعاد مختلف  .متخصصان امور شهري بوده و هست
آن به تدریج زمینه ي ورود صاحب نظران دیگر در 
عرصه هاي مردم شناسی، اقتصادي، جرم شناسی و حتی 

مسلما یسیاري . فرهنگی و اجتماعی را فراهم نموده است
از نظرات و راه حل ها به حوزه هاي فعالیت این صاحب 

 عده اي. نظران و هم چنین دغدغه هاي آن ها بر می گردد
مسائل و مشکالت جمعیتی از جمله ترافیک و حمل ونقل، 

افرادي را مسائل . آن ها را به فکر راه حل انداخته است
مربوط به افزایش آمار جرم و جنایت به این وادي کشانده 

بیشتر بودن سرعت سرازیر شدن جمعیت  را تعدادي. است
با توجه به سرعت کم تر از سراسر کشور به این شهر 

به تازگی خطر بزرگی .  نگران کرده استانات، رشد امک
به نام زلزله به عنوان یک بحران انسانی برگشت ناپذیر، 

نیز  را زنگ خطر را به صدا درآورده است و حتی عده اي
 عدم کنترل نارضایتی هاي مختلف در مواقع بحران،

تمامی این نظرات . مستاصل از وضعیت فعلی نموده است
گاه ها را شاید بتوان در یک خواست اساسی دنبال ودید

. کرد و آن تمرکز زدایی از شهري به نام تهران می باشد
عده اي تغییر مرکز سیاسی را تنها راه حل دانسته، عده اي 
پخش شدن مراکز و قلب هاي اقتصادي را، دواي این تن 
بیمار دانسته و حتی به جایی رسیده ایم که این نظرها در 

بات اخیر ریاست جمهوري به عنوان طرحی مشخص انتخا
در قالب تقسیم فدرالی کشور از زبان یک کاندیدا مطرح 

  .شد
بادر نظر گرفتن ساختارهاي متفاوت سیاسی، بسیاري از 
کشورهاي توسعه یافته یا در حال توسعه به جاي انتقال 
پایتخت دست به توزیع قدرت زده و پایتخت خودشان را 

از نهادهاي سیاسی یا پارلمانی تقلیل داده  تنها به مجتمعی
مثال آن واشنگتن در آمریکا یا در سویس که برن .(اند

پایتخت سیاسی آن است و ژنو و زوریخ قطب هاي 
نمونه ي جالب آن .) اقتصادي آن محسوب می شوند

 1908کانبرا در سال . می باشد» کانبرا«پایتخت استرالیا 
 ایاسترال یتختین به پاو ملبور یدنیس انیم یدر توافق
که کامالً با نقشه  يشهر به عنوان شهر نیا. شد دهیبرگز
تفاوت  ایاسترال يشهرها گریاست با د ساخته شده یقبل
  پارلمان و دادگاه  ا،یاسترال تختیکانبرا به عنوان پا. دارد

  
  
را در  یدولت يها از اداره گرید ياریکشور و بس نیا یعال

  دولت،  أتیکانبرا محل استقرار ه .است داده يخود جا
متعدد  يو سازمانها ایاسترال یخانۀ پارلمان، دادگاه عال

 یموسسۀ فرهنگ نیمحل استقرار چند نیهمچن. است یدولت
  )1(.است یمل یو اجتماع

با وجود مشخص شدن معضل پایتخت در کشور ما، انگیزه 
ها و روش ها براي رفع مشکل نه تنها به حل شدن آن 

ی کند، بلکه گره اي به این کالف اضافه می کمک نم
مسئله ي اصلی ما به عنوان حاشیه نشینان پایتخت . کند

چه . حل معضالت شهري تهران نیست و نمی تواند باشد
آنکه مسئولین پایتخت نشین اگر به تمرکز زدایی می 
اندیشند قطعا به فکر توزیع قدرت سیاسی، اقتصادي یا 

ستند و تنها به رفع معضالت دیگر حوزه ها در کشور نی
با وجود این که تهران . پیش آمده در تهران فکر می کنند

از لحاظ جمعیتی شهر متکثري است یعنی به جز اقلیتی، 
بقیه جمعیت بر اساس مهاجرت در طول سالیان به آن 
شکل گرفته اند، بارها از اکثریت آن ها که به دلیل فقر 

مدزایی و حتی امکانات و بسترهاي  اقتصادي، درآ
فرهنگی، ناچار به مرکز نقل مکان کرده اند، شنیده ایم 
که با وجود شکایت هاي مداوم آن ها از معضالت انسانی 
و شهري مختلف در پایتخت، به همشهري هاي سابق خود 
یادآوري می کنند که حسرت تنفس هواي پاك شهرشان 
 این. و شرایط رویایی زندگی قبلشان را به دوش می کشند

تصویرسازي ها و حسرت خوردن ها اگرچه از روي 
صداقت می تواند باشد و لی می بینیم هیچ کدام از این 
به . افراد حاضر به بازگشت به شهر هاي خودشان نیستند

دلیل این که شرایط واقعی شهرهایشان چیزي جز بیکاري، 
عدم توسعه، فقر و تعطیلی تدریجی کارخانجات و مراکز 

که .) اقل در گیالن ما این طور استحد.(صنعتی نیست
اگر این نبود، آن ها هیچ وقت مجبور به ترك وطن نمی 

در کشور ما به  رابطه ي مرکز با شهرهاي دیگر. شدند
از سرچشمه فاصله می که هرچه ست مانند رودخانه ای

گیریم از زاللی آب آن یعنی ایجاد زیر ساخت هاي 
هم وطنان مرکرنشین ما  توسعه محروم می شویم و مثل

مانند کسی هست که در صدر سفره نشسته و آرامش در 
آن چه که بیشتر باعث . پایین سفره را توصیه می کند

  تاسف می شود این است که منابع اصلی درآمدها که در 
  
  

  
  

نوك هرم به دلیل سو مدیریت متمرکز شده است در طول 
  تاریخ چیزي نبوده است جز شاهرگ هاي درآمدزدایی در 
نقاط مختلف کشور به طور مثال برنج و چاي در گیالن، 
زعفران در خراسان، پسته در رفسنجان و حتی نفت در  
  مناطق جنوب و می بینیم بر خالف انتظار نه تنها چیزي از 
درآمد این محصوالت به حوزه ي بومی تزریق نشده است 

  . بلکه این مناطق فقیرتر و بی نصیب تر شده اند
خسارت جبران ناپذیر دیگر در نابودي لهجه ها و گویش 

تهران همچون کوره ي ذوب . ها در پایتخت می باشد
تمامی این تفاوت هاي زبانی را در خود ذوب کرده و 

از آن می سازد به نام هویت  ملغمه اي بدون شناسنامه
  .تهرانی که این مسئله خود بحث مفصلی را می طلبد

همجواري  - با توجه به موقعیت استراتژیک آن در گیالن 
با کوه و دریا، زمین حاصلخیز و امکان ارتباط آسان با 

و در  ،-کشورهاي همسایه ي شمالی براي تبادل اقتصادي
اي و ماهی دقیقا اختیار داشتن سه محصول اساسی برنج، چ

سه صنعت مربوط به آن یعنی صنعت چاي، برنج و 
شاید بشود گفت تنها صادرات خاویار توانسته (شیالت

به دالیل ) است قدري این صنعت را سرپا نگه دارد
مختلف از جمله واردات غیر مسئوالنه و بی رویه  در مرز 

آن چه که می بینیم نه تنها . تعطیلی کامل قرار گرفته اند
عدم تزریق سود حاصله از تولید این محصوالت در سالیان 
متمادي به این منطقه می باشد، بلکه شاهد ورشکستگی 
خود این حوزه ها در داخل استان می باشیم که مسئله فقر 

  . و بیکاري زیادي را منجر شده است
، اقتصاددان پرویی که خود از )2(هرناندو دوسوتو 

می باشد، ) اد بازارهاي آزاداقتص(طرفداران اقتصاد بازار
اي از جمعیت جهان سوم در  بخش عمدهمعتقد است که 

روابط اقتصادي فاسدي قرار دارند که حقوق مالکیت آنها 
هاي شهرهاي  نشین حاشیه. شود به رسمیت شناخته نمی

بزرگ در کشورهاي جهان سوم از آمریکاي التین تا 
شناخته  رسمیت هایی از اروپا، به آفریقا و آسیا و بخش

هاي اقتصادي این  بخش بزرگی از فعالیت .اند شدهن
حقوق . شود کشورها در اقتصاد غیررسمی انجام می

مالکیت افرادي هم که در این اقتصاد غیررسمی فعالند، به 
شوند و این براي آنها تبعات اقتصادي  رسمیت شناخته نمی
نان، نشی این حاشیهاو می افزاید  .بسیار وحشتناکی دارد

هاي اقتصادي و تولیدي هستند، اما براي آن  صاحب دارایی
که آن مالکیت از نظر دولت به  سند ندارند و یا این

  ابیدــــــــشفشان ها را دریــــــــا کنید،آتـــــزله را رهــــــزل
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ها در نظام  نشین این حاشیه .شود رسمیت شناخته نمی
اینها از وضعیت خود . داري جهانی جایی ندارند سرمایه
در . داري هستند اند و بالقوه دشمنان سرمایه ناراضی
که اگر اصالحاتی در نهادها صورت بگیرد و  حالی
گروه بتوانند وارد بطن و متن جامعه شوند، هم ثروت  این

که از حالت رادیکال و  این  یابد و هم جامعه افزایش می
  ».شوند شوند و جزیی از نظام می دشمنی خارج می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تخت مسئولین کشوري و  مملکتی که اتفاقا در پای
متمرکز شده اند اگر فقط به فکر حل مشکالت همان 
تهران باشند راه حل اشتباه است، سنگ بناي جواب آن ها 
برروي حداقل چند خط اشتباه نوشته شده است، کل جواب 

راه حل فقط در . را  پاك کنید و از ابتدا مشق کنید
گسترش فضاي شهري تهران براي جمعیت رو به افزایش، 

نقل عمومی براي مشکل ترافیک وآلودگی توسعه حمل و 
با بحران و یا تشویق  هیا تجهیز مسائل امنیتی براي مواجه

خواه نا خواه . مردم به ماندن در شهر هاي خودشان نیست
این بار شما مجبور هستید نه تنها به دلیل نیاز مناطق دیگر 
کشور که براي ادامه ي حیات خود به فکر توزیع و 

اي سیاسی اقتصادي، فرهنگی و توسعه زیر ساخت ه
زلزله را فراموش کنید به . اجتماعی در سراسر کشور باشید

فکر آتشفشان هاي نیمه بیداري باشید که روزي از حاشیه 
  .بر متن می شورند

  ویکی پدیا: منبع) 1(
، مترجم »راز سرمایه«هرناندو دو سوتو، مولف کتاب ) 2(

  .فریدون تفضل، نشر نی
هایی که از دوسوتو آورده شده است  نقل قول: پی نوشت

از متن مصاحبه ي بهمن احمدي امویی با موسی غنی نژاد 
، »سپتامبر؛ شورش حاشیه علیه متن 11«تحت عنوان
  . عینا آورده شده است 85وریشهر 20 هیروزنامه سرما

  

  موسوي.میرعماد م

نسیم رویاننده « غیر منطقی، بر یادداشت  تکمله اي ظاهراً
. 8شــماره ي .نشــریه ي زیتــه. »یــا بــاد ویــران کننــده

  1387اردیبهشت 
  

پس » نسیم رویاننده یا باد ویران کننده « در گفتا نوشت 
از تعریف شهرمدارانه ي هویـت از نگـاه نگارنـده، ایـن     

البته همین تعریف نیز ناشی از « : توضیح آورده شده که
اصِ جغرافیایی ست و در رپایی یک قوم در منطقه ي خدی

ط زندگی، تأثیرِ زیـادي بـر دیـدگاه یـک     حقیقت، محی
  .»جمعیت، در هر مکان دارد 

حال، این نیم تعریف را در نظر بگیریـد و فـرض کنیـد،    
سرزمینی که براي یک قوم، پس از سکونت چندهزارساله 

ی چند صدساله اش  سـرزمینِ  با ایـن توجـه کـه؛    -یا حتّ
مطروحه پیش از آن خالی از سکنه بوده، یا سکونت اقوامِ 
جدید در آن، با پذیرش و سـپس اخـتالط اقـوامِ پیشـینِ     

تبدیل به سرزمین مادري شده، مـورد   -ساکن در آن باشد
هجوم قرار گیرد و مرکزیت آن به عنوان جایگاه و پایه 

ز حـد  گاه تمامِ فرزندانِ آن قوم، به دلیلِ حضـورِ بـیش ا  
آیا آن قوم . تعادلِ بیگانگان در آن، مورد شک واقع شود

خواهد توانست برايِ خویش هویت سازي کند؟ آیا نسل 
هاي بعدي اش پایـه ي فرهنگـی و هـویتی اي خواهنـد     

  داشت تا آن را همگام با دنیايِ جدید، نو کنند؟ 
.. هجوم افغـان هـا بـه ایـران    .. حمله ي مغول ها به ایران

.. هجومِ ترك هـا بـه ارمنیـان   .. نیان به ایرانیورش مقدو
  ..هجومِ اعراب، به ایران

  !و حمله ي صفویان به گیالن
این ها نمونه هایی هستند کـه در زمانحافظـه ي جمعـیِ    

کـه بعضـی، صـدمات جبـران     .. بسیاري، باقی مانده انـد 
ناپذیري به اقوامِ مورد هجوم قرار گرفته وارد کردند، که 

  !تهنوز هم باقی س
نمونه هایی از کشورگشایی و فتح سـرزمین هـاي اقـوامِ    

و همین وجود حمالت . مختلف، از طریقِ حمله ي نظامی
باعث حضور همیشگی ایـن درد و  خونبارِ نظامی بود که 

جار، در جامعه ي جهانی و جامعه ي مورد حمله قـرار  انز
  تا هرگز این فتوحات سرزمینی و غارت و . گرفته می شد

  
  

  
  

در اختیار گرفتنِ سرزمینِ مادريِ یک قوم از خاطر محـو  
نشود و کسی یادش نرود که این سرزمین فتح شـده، در  

  .اصل، از آنِ قومی دیگر بوده است
حاال می توانم با توجه به شرایط جدیدتري کـه در یکـی   

زمینی که قومِ گیلـک  سر: دوسالِ اخیر پیش آمده، بگویم
در آن پا گرفته، و به هویت خـویش شـکل داده اسـت،    
مورد هجومِ غیر نظامی قرار گرفته، که با توجه به بحـران  

  !هاي هویتیِ موجود، زمینه سازِ بحرانی ست بزرگتر
با توجه به از دست رفـتنِ تقریبـی،   -مصداقِ این موضوع 

ن، عمیقاٌ حضورِ آنا! اقوامِ تالشند -شاید هم تحقیقیِ آستارا
این هجومِ غیرنظامی را، که قویترین راه فتحِ سرزمین ها، 
از سوي اقوامِ مختلف، در جوامعِ نوینِ جهان سومی سـت،  

  .درك می کنند
هجومی که منابع طبیعی مـان  . حاال مواجهیم با یک هجوم

هجومی کـه زمـین   . را از راه هاي مختلف تاراج می کند
، از آنِ بهره وري مادي و غیر هاي مراکز صنعتی مان را
که بسـیاري، در ایـن بهشـت    -.مادي اقوام دیگر می کند

موعود روي زمین، ساکن می شوندو نگاه بی باران شان را 
با قدرت مادي اي که دارند، بـر سـرزمینِ گیلکـان مـی     

  .گسترانند
به این همه، باید اضافه کـرد شـیوه ي قـدیمی حملـه ي     

نجامش، به هـر بهانـه اي از سـويِ    نظامی را که احتمالِ ا
  !همسایگانِ شمالی، کم نیست

پس اگر، قراري داریم بر حفظ و نوسازي هویت مـان و  
وفق دادن زنده بودنش با زنـدگی نـوین، بایـد سـرزمین     
مادري را از هجوم هاي نظامی و غیـر نظـامی بیگانگـان،    

   !حفظ کنیم

اقتصـاددان پرویـی کـه    هرناندو دوسوتو، 
اقتصــاد (خـود از طرفـداران اقتصـاد بـازار    

می باشد، معتقد اسـت کـه   ) بازارهاي آزاد
اي از جمعیـت جهـان سـوم در     بخش عمده

یک روابط اقتصادي فاسـدي قـرار دارنـد    
که حقوق مالکیت آنها به رسمیت شـناخته  

 .شود نمی

 !ارانــــــــــاي بی بــــجومِ بادهــــدر ه

 نیم شماره اول –چاپ شده در زیته 
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  حقانیمسعود 
در  1805مه  11در تاریخ     یوهان آلبرشت برنهارد دورن

 1881مه  31آلمان، متولد شد و در تاریخ   دهکدة اي در

براي پیگیري تحصیالت  .در سن پطرز بورگ فوت نمود
موفـق بـه کسـب     عالی خود، ابتدا به دانشگاه هالّه رفت

درجۀ دکتراي فلسفه و هنر از این دانشگاه شد و سپس در 
در  .همانجا نیز به تدریس زبانهاي شرقی مشغول گردیـد 

هامبورگ به تحقیق در باب نسخ شرقی و ادبیات فارسی و 
در سال بعد ترجمۀ آلمانی  زبانهاي ایرانی گذراند و سپس

سه موضـوع جالـب توجـه از گلسـتان      اثر نادري به نام 
در باب قرابت  نیز رساله اي تحت عنوان  و  1827 سعدي

     .منتشر کرد را  فارسی، آلمانی و یونانی التینیزبانهاي 
دولت روسیه، که قبالً چند تن از خاورشناسان آلمـانی و  
فرانسوي را به سن پطرزبورگ دعوت کرده و درصدد بود 
که پس از متصرفات خود در قفقاز و مجاورت تنگاتنگ 
با ایران به تحقیقات تاریخی و جغرافیـایی و زبانشناسـی   

از دورن دعوت کرد تا در دانشگاه خارکف به اقدام کند، 
دورن حرفۀ واقعی و تام و . د.تدریس زبانهاي شرقی بپرداز

تمام خاورشناسی خود را به طور کلی و ایران شناسی خود 
دورن  1844تا سال   را به طور اخص در روسیه آغاز کرد

به اغلب موضوعات تاریخی سرزمین هاي قفقـاز و اقـوام   
آنچه که می ماند توجـه   .زر پرداخته بودآن و نیز قوم خ

به والیات جنوبی دریاي مازندران و مالحظات جغرافیایی، 
ظـاهراً دورن نخسـتین      .ادبی و زبانشناسی در محل بود

ایران شناسی بود که به تواریخ والیات شمال ایـران، کـه   
بدواً دارالمرز هم گفته می شد، به طور جدي توجه نشـان  

تا تاریخ وزبانهاي نه چندان روشن ایـن  داد و سعی نمود 
والیات را که با روسیه همجوار بودند بشناساند، آنهم علی 
رغم این که هدف او در راسـتاي امیـال دولـت روسـیه     

به همین روي ابتدا در سال  .وارگانهاي علمی آن نیز بود
تحت عنوان گزارش دربارة انتشـار   به ارائه شرحی 1845

اقدام کرده  گیالن و طبرستان ظهیرالدینتاریخ مازندران و 
و در آن اهداف آتی خود را براي چاپ آن اعالم نمـود  

نخستین مجلد از مجموعه اي را که به 1850دورن در سال 
منابع اسالمی دربارة تاریخ ایالت هاي جنـوبی   آن عنوان 

تـاریخ طبرسـتان و    داد، یعنی متن فارسـی   دریاي خزر 
یف سید ظهیرالدین مرعشی در سنۀ تأل رویان و مازندران 

هجري را، که به ذکر وقایع از ابتداي بنیاد طبرستان تا 881
  ملوك آن سامان می پردازد، منتشر انقراض سلسله هاي

ظهیرالدین، مورخ قـرن نهـم هجـري، از خانـدان        .ردک
سادات مرعشی بود و از طرف کارکیا سلطان محمد دوم، 

وناگونی به او تفویض شده پادشاه گیالن، مأموریت هاي گ
بود و در نتیجه خود شاهد و ناظر بسیاري از رویـدادهاي  

دورن توجـه اش را   1857در سـال   .تاریخی عصرش بود
تاریخ خانی  معطوف به تاریخ گیالن نموده و متن فارسی 

، تألیف علی بن شمس الدین الهیجی، مورخ قـرن دهـم   
    .می کنـد  منتشر منابع اسالمی  هجري را، در مجموعۀ 

تـألیف عبـدالفتاح    تاریخ گیالن  دورن  1858سال بعد، 
فومنی، مورخ قرن یازدهم هجري را، کـه دربـارة وقـایع    

هجري قمري است، براساس یک  1038تا  926گیالن از 
نسخۀ خطی که از نیکالخانیکف روسی دریافت کرده بود، 

ایـن تـاریخ    .به چاپ رسـاند  منابع اسالمی  در مجموعۀ 
رویدادهاي گیالن را از اواخر سلطنت شاه اسماعیل اول تا 

هجري قمري دربـردارد و  1038جلوس شاه صفی در سال 
مؤلف، که از حسن تواریخ محلی هم واقف بوده خواسـته  
است به ذکر وقایعی بپردازد کـه در کتابهـاي تـاریخی    

عبدالفتاح در کتاب خـود بـه توصـیف          نیامده است
در  رشت و فومن  خاندان حاکم گیالن بیه پس  انقراض

عصر شاه طهماسب اول و فرار خان احمـدخان گیالنـی،   
و نیـز بـه تشـریح      الهیجان  حکمران گیالن بیه پیش 

استیالي شاه عباس اول بر گیالن و ظهور کالیجار سلطان، 
اما اعالم ترجمـۀ آتـی    . ملقب به عادلشاه، پرداخته است

مجموعۀ مذکور توسط دورن، تقریباً با مأموریت علمی او 
در والیات شمال ایران مصادف شد و او در این مناطق به 

در واقع، در جریان  .تحقیقات دامنه دار و بدیعی اقدام نمود
، بخش قفقازي انجمـن جغرافیـایی روسـیه بـه     1860سال

ـ  یالن و ایالـت هـاي   اومأموریت داد تا در مازندران و گ
قفقاز و داغستان به تحقیقات باستانشناسـی و زبانشناسـی   

با  1860اکتبر  24دورن و همراهانش در تاریخ  . ..بپردازد
بابلسر ، پس  در مشهرسر  .کشتی وارد مازندران می شوند

از بازدید از چندین مکان مقدس، سوارکشتی شده به انزلی 
مدت یـک مـاه بـه    از آنجا وارد رشت شد و به  رفت و

بـراي سـیر و    مطالعۀ زبان محلی پرداخت و چند بار نیـز 
فومن، پایتخت سـابق   او از .سیاحت به اطراف شهر رفت

ظـاهراً   اما .آل دابویه و سلطان عالءالدین دباج دیدن کرد
حاصل تحقیقات او در این والیت قابـل قیـاس بـا ابعـاد     

یـک  الوصـف،   مـع  .نبوده است تحقیقاتش در مازندران
دستور زبان گیلکی براساس گویش هاي رشت و الهیجان 

  واژه   گردآوري مطالب الزم براي یک فراهم نموده و به
  

چـارلز   نامه پرداخت و آن را به واژه نامۀ مشـابهی کـه  
  کنسول انگلیس در رشت تهیه کرده  ،  فرانسیس مکنزي

براي تکمیـل مجموعـه اش سـه     دورن .ملحق نمود ، بود
ترجمه کرد و سپس به جمع    قطعه از اشعار سید شرفشاه
فومنی، به همـراه جوابیـۀ ایـن     آوري غزلیات میرزا عبید

 ،  قطعات شعري، توسط شعراي محلی همچون مال رضـا 
 بـه    ر لشت نشـایی فرزند مال رستم و هزلیات میرزا باق

گویش الهیجانی، که به همراه غزلیات جوابیه هاي او بود، 
می گفت که مطالعۀ زبان گیلکی بـراي   دورن .اقدام نمود

در آخرین  .او به مراتب مشکل تر از مازندرانی بوده است
دورن به مرحلۀ جدیدي از مسـافرت   ،1860 روزهاي سال

 مطالب جمعخود دست زد و به باکو رفت و ضمن تنظیم 

آوري شدة خود، به گردآوري اطالعات دربارة زبان تاتی 
نظـرم رواج ایـن    بـه   :  پرداخت در این باره می گفـت 

گویش فارسـی، در سـرزمین هـاي قفقـازي، از طریـق      
را به مرزهاي شمالی والیـات   مردمانی که ساسانیان آنها

شان منتقل کردند تا سدي در مقابـل تهاجمـات خزرهـا    
شک، این زبان قبـل از تهـاجم    بی .گرفت صورت باشند

 اقوام ترك نژاد به رهبري سلجوقیان، به مراتب بیشتر از

جنوب رشته کوههاي قفقاز ترویج  در 1862  زمان کنونی
دورن از طالش، که در نیمـۀ   ،1861 در ماه مه .یافته بود

 دوم قرن هفتم هجري تبدیل به مرکز تبلیغات دامنـه دار 

شیخ صفی الدین هم  و   گیالنی گردیدمریدان شیخ زاهد 
آنچه را که به  هر ،1886 جزو مریدان او شد ، بعد از سال

صورت مدارك و نوشتجات در ایـران و در سـرزمینهاي   
اختیار آکادمی سن پطرزبورگ  همجوار جمع آوري و در

 قرار داده بود، براي نسل هاي بعدي ایران شناسان و قفقاز

اقع شد و تحقیقات بعدي ایران شناسان روسیه مثمر ثمر و
انجام گرفت، اسـنادي کـه    شناسی نیز براساس این اسناد

کرده اند و جزو مأخـذ مهـم     هنوز اهمیت خود را حفظ
  .شناسی در روسیه می باشند ایران

در اوایل قرن نوزدهم توجه به شمال ایران وجود داشت و  
در گزارش ها و تألیفات چندي هم که مبتنی بر مالحظات 

اما دورن با تحقیقات بی بـدیل   .محل بود منتشر شده بود
خود براي نخستین بار در روسیه به تواریخ محلـی شـمال   
ایران و به گویش ها و ادبیات آن توجه جدي نشان داد و 
در نتیجه بنیانگذار این بخش از ایران شناسی نـه فقـط در   
ش روسیه بلکه در اروپا شدو مهمتر از آن بازتاب تحقیقات

در ایران بود که منجر به شکوفایی چاپ و تدوین تواریخ 
محلی و حتی تک نگاري هاي مستدل شد، امري که خود 

  .بدعتی در تاریخ مطالعات ایران شناسی در ایران بود

  )بررسی زندگی یوهان دورن  زبان شناس(ــی دورنــــگـــــــــیالنشناس
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  آماردوس.س

 سوگواري ماه محرم، برگزاري مراسم: پیش در آمد
و بر جوانب ه داشتبه همراه  بزرگی اجتماعیتأثیرات  
به گفته  . گذاشته است اثر زندگی جامعه ایرانی گوناگون 

بسیاري از نشانه ها و نماد هاي  ،مورخان و مردم شناسان
و آداب و رسوم کهن  این سوگواریها ریشه درفرهنگ

در این مقاله به بررسی  نقش . دارد مردم این سرزمین
شود  خاندان آل بویه در برگزاري این مراسم پرداخته می

  .و چند مراسم ویژه ي محرم معرفی می گردد
  نقش آل بویه در برپایی مراسم سوگواري محرم
از   که آل بویه یکی از سلسله هاي معروف ایرانی است

ر بخش بزرگی از ایران و د ق.ه 448تا ق .ه 321  سال
حکومت . داشتند رواییفرمان عراق تا مرزهاي شمالی شام

. داشت دوام رکان بر ایرانستقرار تُآنان تا  زمان ا
این سلسله سه برادر بودند به نام هاي علی، حسن  انموسس
) گیالن امروز کوهستان هاي(که در دیلمان  و احمد

سه برادر، فرزندان ماهیگیري به نام . زندگی می کردند
 ،نخست در دستگاه مرداویجآنها . ابوشجاع بویه بودند
با مرگ او  که خدمت می کردند ،موسس سلسله زیاري

هر یک از سه برادر در حوزه حکومتی خود استقالل 
کوه قسمت اعظم  ،حسن .شددر فارس مستقر  علی. یافتند
 )برادر کوچکتر(و احمد  برستان را متصرف شدت هاي

  .گستراندسلطه خود را بر کرمان و خوزستان 
آل  خاندان  قدرت یافتن با فتح بغداد توسط احمد بویه  و 

فرمان   هجري 352براي اولین بار در سال    اد،در بغد بویه
که مردم در این روز به سوگواري امام حسین ه شد داد

 آل بویه در زمان پادشاهان .بپردازند امبرواهل بیت پی
شیعیان اجازه تظاهر علنی به عقایدشان را  )که شیعه بودند(
در بغداد مقر خالفت اسالمی پیدا کردند و دیگر نیاز  یحت

  . به تقیه نداشتند
قدرت شیعیان زمانی آغاز شد که احمد بویه، پس از فتح 

از سوي  )میالدي 945قمري برابر با  334در سال ( بغداد
خلیفه که بغداد را در تسخیر . خلیفه لقب معزالدوله گرفت

دادن چنین لقب هایی چاره اي جز  می دید آل بویه 
تفاوت اساسی حکومت آل بویه با دیگر حکومت . نداشت

هاي ایرانی در این بود که در تمام دوران خالفت اسالمی، 
حکام محلی و پادشاهان ایرانی به نوعی دست نشانده 

  خلفا بودند اما در این دوران خلفا دست نشانده آل بویه 
  

  
  
ه بودند که خلفا را آنان بر اوضاع چنان تسلط یافت. شدند

  .به میل خود تغییر می دادند
 با وجود در پیش گرفتن سیاست آشتیدیلمی معزالدوله 

، ترویج رسوم شیعی را دنبال می بین شیعیان و سنی ها
توجه او به آئین هاي شیعی سبب شد که براي . کرد

 ،با سوگواري عمومی مراسم یاد بود عاشورا ،نخستین بار
. میالدي برگزار شود 963/ قمري  352در روز دهم محرم 

به گفته مورخین در آن روز ، کاسبکاران بازارها را تعطیل 
و کسب و کار را متوقف کردند و به سوگواري 

زنان با گیسوان آشفته، چهره هاي سیاه کرده و . پرداختند
جامه هاي ژنده به صورت دسته جمعی حرکت می کردند 

این نوع  .خود می زدندوار بر سر و روي گو با حالتی سو
سوگواري پر اشک و آه براي درگذشتگان از رسوم سنتی 

آنها همچنین روز عید غدیر خم را با برپا  .ن بودمیادیل
کردن چادرهاي آذین بسته و افروختن آتش و نواختن 
موسیقی و زیارت اماکن مقدس درکاظمین جشن گرفته 

آمیز واکنش خشونت   مراسماین البته برگزاري . بودند
  )1.(سنیان و بویژه حنبلی ها را بر می انگیخت

شبیه سازي وقایع کربال و ، در زمان پادشاهان آل بویه
این  در بغداد معمول بود، البته) ص(مصائب خاندان پیامبر 
پوشش مناسب نقش افراد نمایش با . ندنمایشها صامت بود

ظاهر می شدند و شبیه آنچه سوار و پیاده خود در معابر،  
بعدها  .را که در کربال گذشته بود به نمایش می گذاشتند

آواز، که در واقع یک نوع  تعزیه خوانی همراه با شعر و
  .ملودرام بود، معمول گردید
  سوگواري محرم در گیالن

همچون مردم سایر مناطق ایران، آداب و رسوم گیالنیان 
مردم . دارند پیشواي سوم شیعیانسوگواري  ویژه اي براي
محرم، به زادگاه  تا در روزهاي نهم و دهم  سعی می کنند

 خود بروند و در جمع بستگان و آشنایان خود در مراسم

تمرکز  محلها،  بقعه و ها مزادها .عزاداري شرکت کنند
خوانها اغلب مداحان محلی  روضه  .هاي عزادار است دسته

مختلف  زبان هاي الوه بر فارسی به گاه عهستند که 
در دهه . خوانند آذري نیز مرثیه می گیلکی ، تالشی و یاِ

 -اول محرم آنهایی که مال و مکنتی دارند و یا رسم پدر
بابایی و یا افرادي که نذرشان برآورده شده است، 

الدهی شی دارند) پلو دهی(پالبته این روزها . یا خرج ک
خرج کشی بیشتر به منظور تظاهر به دینداري  و فخر 

  در گذشته پلو و خورشت خرج ! روشی انجام می شودف

  
  

) قیسی،مرغ یا فسنجون،قیمه-نظیر خورشت هاي آلو(کشی
  قرار می دادند و به ) سینی مسی کنگره دار(را در موجومأ 

» دهی موجومأ« مسجد می بردند، از این رو به پال دهی 
  .هم گفته می شود

علم «آنچه در ذیل آورده می شود تاریخچه مراسم 
و معرفی چند برخی مراسمِ ویژه محرم در » واچینی

متاسفانه معرفی مراسم محرم در سایر نقاط . الهیجان است
گیالن میسر نشد که اگر عمر و فرصتی بود، در مقاله اي 

 .دیگر به آنها نیز پرداخته می شود

م واچ   ینیعلَ
در سده هاي گذشته مراسم علم واچینی، مراسم جشن 

در این روز شرکت کنندگان . خرمن محسوب می شد
بهترین لباس خود را می پوشیدند و از محل هاي مختلف 
به جایگاه مراسم که وادي بقعه محل بود و اغلب درخت 

زمان این جشن در . هایی سایه گستر داشت، می رفتند
پس از دروي گندم و جو با به نقاط کوهستانی گیالن 

دست آوردن اولین محصول سال و در قسمت جلگه پس 
از برداشت محصول برنج انجام می گرفت تا دست 

روز برگزاري . کشاورزان براي خرج کشی باز باشد
معموال جمعه و گاهی دوشنبه بود که متولی بقعه محل با 
مشورت ریش سفیدان معین می کرد و به مردم محل 

قبل و بعد از ناهار، بسیاري به زیارت بقعه . می داد اطالع
علم،  . می رفتند و نذورات خود را در بقعه قرار می دادند

 30چوبی بود به ارتفاع دو متر که اندازه دور آن تقریبا 
در نقاط کوهستانی معموال از چوب درخت . سانتی متر بود

و در جلگه از چوب شمشاد تهیه می ) درخت کاج(نوج
  .گاه چند خانواده علم مشترکی داشتند  .شد

خانواده . مردم دور علم را با نوارهاي پارچه اي می بستند
هاي عزادار، تازه ترین لباس جوان ناکام خود را دور علم 

خت می گفتند این علم ها یاد . می پیچیدند که به آن علم ر
آور عزاي خانوادگی بود و گشودن علم رخت در روز 
علم واچینی نوعی مراسم سالگرد براي جوانمرده ها 

متولی، علم را از درون بقعه به صحن می . ب می شدمحسو
خانواده ها و بیشتر تازه داغدیده ها با شیون و فغان  . آورد

دور علم جمع می شدند، نوحه خوان که اغلب خود متولی 
بود مرثیه خوانی  می کرد و مردم، علم در دست، امامزاده 

ه نوجوانان و کودکانِ دامداران، شاخ. را طواف می کردند
هاي نورس و گاه علف را براي یمن و تبرك به علم می 

اعتقاد بر این بود که نباید علف متبرك را به . مالیدند

  وارهــــــــــــال اوروشــــــــــزار ســــــــــــــــه
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رَند و به دام هاي خود دهند که  زمین بگذارند تا به خانه ب
  .از بیماري ها محفوظ باشند

با توجه به قدمت علم واچینی به پیش از اسالم، نوحه 
ن مراسم سابقه اي کهن دارد سرایی و ذکر مصیبت در ای

. و احتماال از افسانه هاي سوگ سیاوش نشات گرفته است
با گسترش و نفوذ آیین تشیع به وسیله علویان، شرح 
شهادت امامان شیعه و واقعه کربال مضمون  گفتار شاعران 
و قواالن قرار گرفت و نوحه و مرثیه ي اهل بیت جانشین 

یج در طی سال ها و نوحه هاي گذشته گردید و  به تدر
قرون متوالی مراسم علم واچینی از جشن خرمن به مراسمی 

مراسم علم بندي یا  مذهبی بدل گردید؛ به این صورت که
یعنی بستن و پیچیدن پارچه ها به دور علم که (علم دبدي

در دهه اول محرم ) مقدمه علم واچینی محسوب می شود
علم بندي با   .در برخی بقعه هاي گیالن برگزار می شود

شمع، نذر و نیاز و حاجت خواهی همراه  روشن کردن
ر سبز رنگی را ب شخصی که نذر و نیتی دارد پارچه. است

علم واچینی در روزي دیگر، معموال در روز . علم می بندد
که - )ع(عاشورا و یا سومین روز درگذشت امام حسین

البته زمان آن براي بقاع و امام زاده هاي مختلف فرق می 
اند و  علم را بسته مشارکت مستقیم کسانی کهبا  -کند

کسانی که در فاصله  در این روز. دیگران انجام می گیرد
 بستن و علم واچیدن نذر و نیازشان برآورده شده باعلم 

دادن به زایران حضور  غذاقربانی کردن گوسفند و 
  .تري دارند فعال

پس از باز کردن پارچه هاي دور علم، چوب علم را در 
مسجد گذاشته می شود و علم رخت و پارچه هاي علم را 
 در بقچه اي می پیچیند و درون خمره اي که داخل بقعه و
. یا مسجد هست جا می دهند و روي آن را می پوشانند

گاه نیز به خانه متولی برده می شود تا ماه محرم سال آینده 
، دوباره آن را دور علم ببندند یا به اصطالح علم بندي 

  )2. (کنند
بقعه امامزاده قاسم و ابراهیم واقع  در برخی مناطق  نظیر 

ه ابوالحسن واقع در بقعه امامزادو  )اشکور سفلی(در لسبو 
بسته می شود و  ، علم در دهه اول محرم گرده کول کمنی

واچیدن آن موکول به برداشت محصول طی مراسم مفصلی 
البته در برخی مناطق کوهستانی  .دماه می شو در مرداد
و روستاي شاه شهیدان ) پاي کوه درفک(نورالعرش  نظیر

واچینی طی  مراسم علم بندي و علم )در ارتفاعات دیلمان(
  )3.  (جشن و مراسم مفصلی در تابستان انجام می شود

در )که مردم به آن طوق بندي می گویند(مراسم علم بندي
هر یک از چهار . ماسوله نیز در دهه محرم برگزار می شود

که شکلی محله ماسوله علم مخصوص به خود را دارند 
تا متناسب  )متفاوت از علم هاي سایر مناطق(عمودي دارد

ه با معماري و شهرسازي خاصی که ماسوله دارد، بتوان ب
تو در توي ماسوله حرکتش  راحتی در کوچه هاي باریک

همه ساله افراد زیادي براي شرکت در این مراسم به . داد
  .ماسوله می روند

  محرم در الهیجان
  کَرب زنی - 1

در دست  )کرب(در این سوگواري افراد دو قطعه چوب
قسمتی  ها را به هم می کوبند وکه با شنیدن مرثیه آن دارند

از مرثیه را به عنوان جواب خواننده ي مرثیه، تکرار می 
 400چوبی استوانه اي است به سنگینی  تکه ،  بکر .کنند

برابر تقسیم شده و قسمت گرم که از میان به دو  600تا 
زن در  بدست کر کهتسمه اي چرمی دارد  قسمت،هر 

زن می تواند به آسانی آن  بمیان آن قرار می گیرد و کر
  .را بر هم بکوبد

در   در سفري که) فانی  متخلّص به(محمدابراهیم غبرائی 
شمسی به کربال داشت، این نوع ویژه ي  12اواخر قرن 

جو درباره ي  و و پس از جست سوگواري را دریافت
به الهیجان،  در بازگشت تاریخچه و فلسفه ي وجودي آن،
ریتم هاي جدیدي براي  با توجه به طبع شعري که داشت

 به زبان فارسی براي آن سرود  و مرثیه هایی آن ابداع کرد
بافان به اجرا در شعرو آن را در شب دسته ي محلّه ي  

ر یک نوع آن، عزاداران خم و راست می شوند و د .آورد
ایستاده و در نوع دیگر هم  ها را به هم می کوبندب کر

 )4.(این کار را انجام می دهند

از آن روز که پیکر خونین سیاوش را  گفته می شود 
توران به ایران می آورند سوگوارانی که در پی او روان 

در سده هاي (.بودند سنگ بر هم کوفته و مویه می کردند
  .)گذشته، عراق از سرزمین هاي  ایران قدیم بود

  چهل منبر - 2
از به راه افتادن سوگواران ، مراسم  در شب عاشورا پیش

در این . چهل منبر در محله هاي قدیمی الهیجان برپاست
مراسم، خانه هایی که در طول سال مجالس روضه خوانی 

آورده و در کنار  ز خانه بیرونروضه را ا داشته اند، منبر
انباشته شده  گلخانه قرار می دهند و تشتی که تا نیمه از 

گذارند و مقداري برنج در کنار تشت در  بر روي منبر می
در  با غروب آفتاب، سوگواران. ظرفی دیگر قرار می دهند

در دست دارند از چهل منبر می خرما حالی که شمع و 
و بر می افروزند  کنار هر منبر شمعی را بر و در گذرند

دانه اي خرما در سپس . ل درون تشت فرو می کنندگ
دانه برنج از کنار تشت بر  کنار تشت می گذارند و چند

به شان خواسته  بیانمی دارند و پس از خواندن دعا و 
این مراسم در سکوت انجام می . سوي منبر دیگر می روند

به خانه می رسند برنجی را که در وقتی عزاداران . شود
چهل منبر گردآورده با برنجی که در خانه دارند مراسم 

با این ه و می خورند آمیخته و فرداي آن روز آن را پخت
و به سفره شان برکت دست یابند  حاجت خودبه  امید که 
  )5. (داده شود

ه  - لالل پ  
الهیجان  ر شبی که شمع به دستان از کوچه هاي تاریک د

 کنندهایی پیچیده در چادر که تالش می  زنمی گذرند 
می روند ) یا چهل خانه(، به هفت کسی آن ها را نشناسد

ه دیگ در دستشان می کوبند و از صاحبخانه و با قاشق ب
 دارندبیماري در خانه  یا این زنان  . مقداري پلو می گیرند

 آنها . یا اینکه گرسنه و نیازمندندي در دل و ه او یا خواست
آنچه را که گردآورده به خانه برده و با دیگر افراد خانه 

برآورده   حاجت و خواسته شاند به این امید که نمی خور
گاه پسران چادر به سر  نیز به قصد مردم آزاري و . شود 

شیرین کاري، به در خانه ها می روند؛ از این رو بعضی ها 
تا یقین نکنند شخص حاجتمند، زن است به او چیزي نمی 

زمانی فرد حاجتمند نام دارد زیرا  الل پلهاین مراسم ! دهند
رد سخنی نمی گردآو پلوکه در کوچه ها می گردد تا 

. به معنی برنج پخته استزبان گیلکی هم در  پله .گوید
)5(  

  .اروشواره در گیلکی به معناي سوگواري است*
  :منابع

  مدیا مصور/ مقاله سوگ در روز دهم   -1
http://www.jadidonline.com/story/29012007

/fq/ashura 
حسین محمودي / جشن خرمن یا علم واچینی -2

 73تیر و مرداد  -23و 22شماره  - مجله گیله وا -اطاقوري

  خبرگزاري میراث فرهنگی -3
http://www.chn.ir/news/?section=1&id=50
70  

  نوشته اي از میر عماد موسوي در وبالگ الهیجان من -4
-http://lahijane

81-man.blogsky.com/1386/10/26/post  
نوشته . کتاب آیین ها و باورداشت هاي گیل و دیلم -5

  و  وبالگ گیالن زیبا –محمود پاینده لنگرودي 
http://www.gilanziba.blogfa.com/post-
3.aspx  

http://www.jadidonline.com/story/
http://www.chn.ir/news/?section=1&id=50
http://www.gilanziba.blogfa.com/post
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  حمید نظرخواه

جریان موسوم به هساشعر جریانی نوین در زبان وادبیات *  
گیالن است که از نیمه ي دهه ي هفتاد رسما حضور خود را 
با صدور بیانیه اي در مجامع ادبی گیالن و ایران اعالم داشته 

اکنون در اواخر دهه ي هشتاد به سر می بریم و وارد . است
ین پدیده نوین دهه ي نود یعنی وارد سومین دهه از سرایش ا

خواهیم شد آن چیز که به نظر بنده این جریان را تا کنـون  
  . زنده نگه داشته و خواهد داشت زبان زنده آن است 

گستردگی زبان هساشعر .زبان هساشعر زبان فراگیر است *  
آنقدر زیاد است که آوازه اش در سرتاسر جامعه ایران و در 

عر آن طور که در هساش. زبان هاي دیگر بومی پیچیده است
« بازتاب حاالت درونی شاعر است که در« بیانیه اش آمده 

  . اتفاق می افتد» آن 
هساشعر فقط محصول یک یا چند دهه نیست بلکه شامل *  

پیـدایش  . تمام دهه هایی هست که انسان گیلک زنده است 

هرمکتبی پیروانی به دنبال خود دارد و همچنین منتقدانی، که 
  .بنیاد گیلک هم از این اصل مستثنی نیستاین مکتب نو 

نکته مهم و قابل توجه اینکه هساشعردر دل و جان و رگ *  
هاي شاعر گیلک عجین شـده کـه گـاه از فرزنـد بـه آن      

زبان شعري هساشعر تداعی گر حال و آینده . نزدیکتر است
  .  است

  
  

هساشعر رسالتی را بر دوش دارد که به خاطر آن بـا تمـام   
هاي که در سر راه آن قرار می گیـرد بـا تمـام    ناهنجاري 

  .  قدرت با آن به مبارزه می پردازد
انسان نو اندیش ، انسان بومی دگراندیش، انسانی کـه در  *  

دقایق متعدد دچار چالش ها و بحران هاي تازه اي از زندگی 
روزمره خود می شود سعی دارد تـا بـا ایـن زبـان ، زبـان      

ایجاز و « و به هم پیوستگی  محصول فشردگی« هساشعر که 
بیانگر حاالت مختلف جامعه کـه در آن  »  .است» تصویر 

  . زندگی می کند، باشد
آن چیز که حائز اهمیت است برخی از منتقدان دیروز به *  

هساشـعر بـا   « زبان گیلکی و شعرگیلکی معتقد بودند کـه  
زبانی سروده می شود که از توسعه ي زبانی برخوردار نیست 

باید پرسید چرا؟ چراهاي زیادي در این زمینه وجود دارد » 
که با پرداختن به این موضوع نباید از اصل جریـان فاصـله   

  .گرفت
درزبان گیلکی گونه هاي مختلف گویشی وجود دارد که *  

طراوت و تازگی از . هر یک شیرنی خاص خود را داراست
  . خصایص این گونه ها به حساب می آید

روز که در آن تکنولوژي حرف اول را مـی  جامعه ي ام*  
و زمان به سرعت در حال سپري شدن است دیگر جاي . زند

ایستایی معنی و مفهوم خاصـی بـراي انسـان    . درنگ نیست
زیرا دیگر نمی خواهد زمان را از دست بدهد .امروزي ندارد

با طـرح  . و بعد به دنبال زمان از دست رفته ي خویش باشد
بایـد پـذیرفت کـه    ... تکنولوژي و غیرهاین مسئله  زمان ، 

  . هساشعر آخرین زبان شعري انسان گیلک است
هساشعر زبان من است و من : من شاعر گیلک می گوید*  

هساشعري که روایت گر دغدغه هاي   امروز .زبان هساشعر
حال در پایان از منتقـدین محتـرم مـی    . جامعه ي من است

ي پیچیدگی هاي زبانی پرسم که آیا زبان و ادبیاتی که دارا
خاص خودش و زمان خودش اسـت مـی توانـد نیازهـاي     
مخاطبان را پاسخگو باشد یا زبان وادبیاتی که خود را متعلق 

  به تمام دهه ها می داند؟ 
جمالت داخل گیومه برگرفته ازبیانیه و مطالـب  : توضیح

  1374شـهریور  32گیله وا ویژه هساشعر ضمیمه شـماره  
  .می باشد

  
  
  
  

  
  
نام تازه ترین آلبوم فریدون پوررضاسـت کـه   » نبوأوار«

وارأنبو نام نوعی گیاه خودرو است  .روانه بازار شده است
به معنی سبزي سبزتر از سبز بهار مطابق آنچه که در کاور 

این گیاه نوعی سبزي خوراکیست . آلبوم نوشته شده است
از آن   -و شاید جاهاي دیگر از استان  –که در لشت نشا 

این آلبوم شامل ده  . در شامی سبز محلی استفاده می کنند
دو آواز، دو بیجارخوانی و مـابقی   که شامل. ترك است
آهنگساز این آلبوم به جز قطعه کشتی گیر . تصنیف است

که از حسن تقی پور و قطعه ایران که از رضا فدایی است 
و تنظیم تمامی قطعـات را رضـا فـدایی    . از خواننده است
  . انجام داده است

  

نکته دیگر این آلبوم دو بیجارخوانی و دو تصنیف محلی 
. گردآورنده ي آنها خود فریدون پوررضاسـت است که 

زنـده یـاد   » دونی مو که رخونم«همچنین شاعر تصنیف 
علیرغم اینکه گرد پیري عالوه . محمدولی مظفري می باشد

بر موهاي پوررضا بر صدایش نیز نشسته است اما آلبـوم  
نبو بسیار زیبا و شنیدنی است و مانند تمامی کارهاي أوار

فضاي روستا و بیجار و چایباغ ها  فریدون پوررضا که در
می گذرد با موسیقی فوق العاده اش لذت زندگی روستایی 

  . و سادگیش را منتقل می کند

 وـــــــــوارأنب ...ن استـــــــان مـــــــاشعر زبـــــهس
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  مهاجر معتمدي لشت نشایی
ها باید  يِ جمعی را بیشتر در میانِ قومیت هویت یکپارچه«

يِ  ها اغلب دارايِ زبـان و مـذهب و حافظـه    قوم. جست
ها، به معنايِ  اما ملّت .بسا نژاد یگانه اند چهجمعیِ یگانه و 

در جهان، جز در . ها هستند مدرنِ کلمه، ترکیبی از قومیت
رسد که ملتّی  برخی کشورهايِ بسیار کوچک، به نظر نمی

ت تشـکیل شـده     وجود داشته باشد که تنها از یک قومیـ
اي هستند که در قلمروِ  هايِ انسانی ها مجموعه ملت. باشد
یا  (sovereignty) فرمایی فیاییِ معین در زیرِ فرمانجغرا

اي از  در چنین انگاره. برند حاکمیت یک دولت به سر می
دولـت را   --اي سـت مـدرن   کـه انگـاره   --مفهومِ ملّت

داننـد و   فرمايِ برآمده از خواست ملّت مـی  قدرت فرمان
سرزمین یـا کشـور را از آنِ ملّـت، و دولـت را نگهبـانِ      

آنتمامی به همین دلیل، سه مفهومِ کشور، ملّت، دولت . ت
هـا را تـا    اما قـوم . توانند به جايِ یکدیگر به کار روند می

توان، به ایـن معنـا،    اند، نمی زمانی که دولت بر پا نکرده 
  ».ملّت نامید

دارد براي اولین   nationناسیونالیسم که ریشه در لغت 
انقالب فرانسه به طور  بار در قرن هجدهم در فرانسه بعد از

گسترده رواج یافت و تا قبل از آن هرگـز بـه صـورت    
ناسیونالیسم عالقه جمعی به . جنبش مستقلی وجود نداشت

سرزمین، زبان، فرهنگ و آداب و رسـوم را در بـر مـی    
. گیرد و می کوشد نوعی خود آگاهی جمعی را القا کنـد 
ا بتواند ناسیونالیسم معتقد است هر قومی شایسته آن است ت

و می گوید مرزهاي  کند تعیین خود خودش را سرنوشت
دولت باید منطبق بر مرزهاي ملت یا به طور خـاص تـر   

و در عین حـال   )ناسیونالیسم قومی( مرزهاي قومیت باشد
حتـی اگـر   (قومی را برتر و داناتر از قوم دیگر نمی داند 

بـر  ناسیونالیسم سعی بر آن دارد تا با تکیه ). اینطور باشد
خود  ،مفاهیمی چون زبان و حافظه تاریخی مشترك جمعی

باوري را در قوم پر رنگ کند تا این خود باوري زمینـه  
ملت  –دفاع از مرزهاي دولت  ،ساز آگاهی و در پس آن

. ناسیونالیسم افراطی اما منجر به شوونیسم می شود .)1(شود
 شوونیسم با برتر دانستن قومی از قوم دیگر به خود اجازه

تجاوز و تعرض به دیگر قوم ها را می دهد که نمونه هایی 
  .از آن عبارتند از نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا

  
  
  

  
  

چـه مـی    اما ناسیونالیسم گیلک چیست و چه می گوید؟
  ناسیونالیسم گیلک هم با دنباله  خواهد و دنبال چیست؟

مفاهیم  روي از ناسیونالیسم مثبت بر آن است تا با تکیه بر
مهم و اساسی اي مانند زبـان، فرهنـگ، تـاریخ و خـرد     
مشترك جمعی، آگاهی به گیلک بودن را در قوم گیلک 
ایجاد کند و هویت فراموش شده را احیا کند و کوشـش  

از دست رفته هاي این  ،می کند با ایجاد حس ناسیونالیستی
زبان که از مولفه هاي اصلی هویت مـی  . قوم را برگرداند

سخن گفتن . نقش اساسی و محوري را بازي می کندباشد 
و نوشتن به زبان گیلکـی مهمتـرین مولفـه ناسیونالیسـم     

از دیگر ویژگیهاي آن تکیـه بـر کـار    . گیلک می باشد
کشاورزي که مخصوص مردم سـواحل جنـوبی دریـاي    

تولید  ي شیوه مهمترین کشاورزي. کاسپین است، می باشد
منزله نابودي قـوم مـی    این مردمان است و نابودي آن به

زیرا کشاورزي و امـرار معـاش از طریـق آن، بـا     . باشد
پـس بـاز یـابی    . زندگانی مردمان آن گره خورده اسـت 

و مناسـبات  ) گسترش استفاده از زبـان گیلکـی  (هویت 
از طریق کشاورزي به سبک مردمـان سـواحل   ( اقتصادي

عناصر اصلی تشـکیل دهنـده ي   ) جنوبی دریاي کاسپین
ناسیونالیسم گیلک ایجاد شده  .یسم گیلک می باشدناسیونال

است براي احقاق حقوق مردم خود و در آرامش به کـار  
  .خود ادامه می دهد و یک جا نمی نشیند

الزم به ذکر است که یک قوم می توانـد یـک ملـت     -1
باشد اما یک ملت لزوما یک قوم نیست و مقصود نگارنده 

ـ   ک ملـت شـده   از بکارگیري واژه ملت، قومیست کـه ی
  .است

ه درباره هویت ملی و پروژ«از مقاله پاراگراف اول متن  *
  .نوشته داریوش آشوري آورده شده است» ملت سازي

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موسوي.میرعماد م
 این یـک نظـر غیرکارشناسـانه بـه عنـوان یـک      : توجه
گر و کارشناسانه به عنوان یک مخاطـبِ پیگیـر    آفرینش

  !شعر هاي همه ي زمان هاست
نقـل قـول از     بدون مقدمه، بدون تعریف هیچ چیز، بدون

  :هیچکس، نظرم را مستقیم و بدون حاشیه می گویم
حاال که ذهن جامعه ي ادبی به حدي باز شده اسـت کـه   

ـ  ـ  هیچ شعري، با توجه به قالبش مورد س رار نگیـرد،  ؤال ق
شان بـا   گذاري براي شعرها و دسته بندي  نیازي به عنوان
  !نیست) شان تنها براي مدرن شناساندن( عناوین خاص

و نه شعرانه ( حرف می زنم » هسأ شعر « درباره ي عنوان 
عنوانی که براي شعر مـدرن گیلکـی در نظـر    ) اش  گی

 تـا اینجـا   .گرفته شد و بزرگان براي آن بیانیـه نوشـتند  
ات مکتوب گیلکی، تحقیقاٌ از ابتـدا در  (  !درست البته ادبی

فضاي ذهنیِ تقریباٌ مدرن جامعه ي گیلک شـکل گرفتـه   
  )بود

ا از آنجایی به زائده گذاري می رسیم کـه در   گی عنوان ام
جلسات شعر، اکنون هر شعرِ کوتاه گیلکی باعـث آغـازِ   

آیا این شعر، هسا شعر هسـت یـا   : این بحث می شود که
  ؟!!!نه

  !مهم شعر است: من فقط می گویم
اگر . یک نوشته ي کوتاه گیلکی، یا شعر هست یا نیست

هسأ شعر، شعر است، به نظرم جدا کردن آن و بحث رويِ  
  !ست بسیار بیهوده اش، کاري عنوان و دسته بندي 

  
  
  
  
  

 یسمــــــــاسیونالــــــــاب نـــدر ب

ــ ـــب  وانـعنـ ازي ـــ
در   ثــــــــــــعب
ضور واژه ــــــــــح
  ! اـــــــــــــه
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  میم.میر ع
  باد؟  ˇما و ایجور گرمˇامیر

، صوبأین سر،  خؤئـه  'هفته اي یکدفه.. بنا بوبؤتازه 
سـر   ˇظهر. مئن  أدمه خفتأ گینه و دئه مننئه بخوسه
باد ، زمین و ˇمألوم بنه کی هوا گرمشی بوبؤ و گرم

  ..زمؤنه در برده دره
 ˇخیـابؤن .. خأ تأ یکته مریض روزئبه آماده بوکونی

سر ، سـرو دیمـؤن    ˇمئن هممه چی کته دره  زمین
  ..مئن خاك شنه ˇچوشمؤن. .سوج کؤنه 
مئن تأ حألی بنه که نه تی کـاره مـئن    ˇاي جور رو

هیککس تأ تحویل گینه، نه تـی تنـایی و دچکسـه    
حألی بنـه   ˇهمرأ زندگی مئن، تی نزدیکؤن ˇکسؤن

  !کی تو چی گونی و چقد ایشؤنه دوس دأنی
بـادي کـی    ˇگرم. مئن تحمل گودن ˇباد ˇخأ گرم

 ˇو مرض دأنه و گـرم  خوشه هرمأ هزار و جور درد
  ..!'پادشایی موقه ˇزمت، مریضی ئن ˇباد

.. 'نوبـه  ˇپسی، برف و بـارؤن  ˇباد ˇاممأ بأزین گرم
مئن  ˇباد ˇخأ گرم: هأنی اي دیلخوشی ئه کی گونه 

  ..وأنکتن
وأسی  ˇباده تحمل کؤنیم و بارؤن ˇسرآخر اینقد گرم

بـاد و خسـکی و    ˇبیدأري کشنیم که وختـی گـرم  
مریضی تمنأ بنه و هـوا نـم گینـه و بـارؤن فدئنـه،      

  ..خوتیم
همرأ ور دنکـتن و   ˇباد ˇاو زمت، اوشؤنی کی گرم

مئن  ˇبوشؤن بخوتن، خؤأجی ویریسنن، هأنن دامؤن
  ..سهمه خأنن ˇو خوشؤن

أصنأم ایشؤنئه به  مهم نئه کی او زمت کـی اشـؤن   
شؤنئه  ˇاونمئن ایسأبون و  ˇبادˇخوته بون، کئن گرم

همیشـک  .. به  حقسسأي گـودن و رافـایی کشـئن   
  ..هیتؤره

کـی  . قبرسسؤن بوبؤ امئه پاتوق.. هیتؤ.. هیچچی دئه
جـؤر و پـابلوس    ˇسر ˇقبرؤن ˇبنیشیم بمرده کسؤن

.. آرامشه ندأنـه  ˇدودأ کونیم، کی هیججا، قبرسسؤن
  ..ته أزه دار دره 24مئن،  ˇکی امئه قبرسسؤن

  :د هأنهبوته مأ یأ ˇجعر خادم
  ..سر نخوس ˇاو گور

  !او سنگه نبوس

  
  

  اکبر پورمحمد
 در  همسـایگیمان  آیـد  مـی  یادم رحیم، و رحمان خداي
!! بـود  رحمـان  اسـمش  کشـت،  را خودش مردي روستا
 و بـود  چـاق  زنش بود، مغنی مرد پیر! رحمان نه! رحیم؟

 عقـل  شـیرین  زنـش  گفتند می. زد می شل راستش پاي
 واحـد (قفیسـی  چنـد  یـک  و داشت بچه تا 5 یا 4! است

 اما!! خورد را سرش زنش گفتند آخرش. مزرعه) مساحت
  !!نخورد او کنم می فکر من

 کرده کشی خود فالنی که ندارند این به کار روستا مردم
 کـافر  نسـیت  حواسشان اصال. گرفت را سراغش نباید و

!! همین باز و سوزانندش می هم پشت جهنم در ابد تا شده
 یاد بیامرز خدا آن از کند می شروع آید می آقا حاج یک

 فکر به مرا توصیفاتش! شناسد می بیشتر هم من از! کردن
  !! رفت کف از گوهري چه حیف که اندازد می

 که ایشان اینکه به ندارند، کار چیزها خیلی به روستا مردم
!! کجاست اهل رفت ویال داخل بنزش با همسایگیشان در

 شـما  مثل!! بینند می کلی!! ها بود تهرانی گویند می بهش
 تعجـب !! ندارنـد  کـار  خلقـت  مانیفست در اجزا نقش به

 بهشـت  مثـل  جنگل این و کوه این دانید می شما!! نکنید
 بفروشـد  شما به است بلد فقط او فهمد، نمی که او. است

 در دانـی  مـی  کـه  دهـد  می پز شما با کلی!! را زمینش
 شما به!! رود می و آید می مهمان عالم یک همسایگیمان

 گوییـد  مـی  او بـه  عـوض  در شما!! گنده کله گوید می
  !! پاپتی
 بـه  گفتیـد . دامدار یا و است کشاورز او ؟!زمینش گفتم
!! کنـد  می ول بهشتتان در گوسفند!! زند می آسیب مراتع

 کنار در جایی یک برایش. فهمد نمی را حرفها این که او
 سـفید  که افتم می وسترنها فیلم یاد. کردید آماده خودتان

 مـی  متمـدن  را سرخها و نمود می تورم خیرخواهیشان ها
 را کثیـري  گـروه  کـه  است سالی چند طرح این. کردند

   !!است کرده سعادتمند
 کشـاورزیتان  فرمودیـد  دارنـد  مزرعه که تعدادي به بعد

 طـرح  پـس  نـدارد  اقتصـادي  ي بـازده  و نیست مکانیزه
 روسـتایی  کشـاورز  روز آن از. کردیـد  پیاده را واردات
!! خریـد  را شـما  بـرنج !! نخرید 2500 کیلویی برنج دیگر

  !! زمین ؟!دارد زیاد چیز چه دارد، الزم هم پول روستایی
  
  

  
  
  

  

 االن بود خانوار یک هکتار 3 یا 2 هر پیشتر!! فروشد می
  !! کنید می کمک او به!! خانوار یک متر 100 چند هر در
 بنده آخر دهید نمی نه. دهید می بهره کم خانه ساخت وام
 از!! خواهـد  مـی  مثبت مالی گردش با ضامن تا چند خدا
  !!گویید نمی او به را این ؟!بیاورد کجا

 آب بـدون  جاده، بدون!! شود می شهرك به تبدیل روستا
!!  زبالـه  دفـع  سیستم بدون آب، فاضل سیستم بدون پاك،
! کنیـد  مـی  کمکـش  شـما !! کار به نیاز و جمعیت رشد

 ي بهـره  کـم  آسـاي  معجـزه  وام شـود  مـی  دلسوزیتان
!! گیـرد  مـی  خانی احد پسر بار این نه!! زایی خوداشتغال

 استخر براي اید نگفته او به چون خورد می رکب خدا بنده
!! دارد الزم هم آب تازه!! دارد الزم را وام این برابر2 ماهی
 آب اما زند می استخر!! شما به فروشد می را پدرش زمین
 زمینـی  زیر آب سطح اصال!! برایش زنید می چاه!! ندارد
 کند، می کار مزرعه در پدرش!! چاه پشت چاه ندارد معنی

 که فالنی با هم خواهرش و است مرده واریس از مادرش
  !! خوشبخت چقدر!! کند می ازدواج دارد کاذب اشتغال
 را سـرش  مگر اصال!! مرد می عمرا بود زنده اگر رحمان

 گـور  بـه  گور بخواهد که جناب از دور بود زده گاز خر
  !!بشود
 نمـی  را ابتـدایی  کتـاب  شـعر  کـه  افتم می روزهایی یاد

  !!  جاست همین!! کجاست تاویلش فهمیدم
  مهر به دهیم هم دست در دست
  آباد کنیم را خویش میهن
 میهن!! روستایی ي زده تاول دست در شما بزرگ دست

  !!رها و آباد هم
  !! مکد می سماق دارد جهنم در هم رحمان

  

 امیرما/ وسیـــــروزخ

  شاورز زادهـــــــــــــــــــــــــک

 نیم شماره اول –چاپ شده در زیته 



ه   ت ی م / ز ج ن پ ل  ا ه / س ر ا م مش ه د ز ی  21 س

شود که ضرورت نوشتن این یادداشت، هنگامی معلوم می
 :آن بداند يخواننده

هنوز هم در میان خوانندگان مخالف و موافق زیتـه و  ) 1
می هاي فراوانی مطرححتی در جمع اعضاي زیته، پرسش

و » گوییـد شما از چه کلیتـی سـخن مـی   «چون شود هم
مرزهـاي  «و » مدافع چه موضع و چه وضعیتی هسـتید؟ «

شـما چـه مـی   «و اصال » تان کدام است؟کاري يحوزه
 .»خواهید؟

و از سویی دیگر، بسیاري از دوستان، شـرایط خـاص   ) 2
هاي جا بودن تالشآورند تا نابهکنونی را پیش چشم ما می

براي بالندگی هویت جمعی گیلک را گوشزد کرده زیته را
 .باشند

هاي آینده، پرداختن هدف این یادداشت و شاید یادداشت
 .هاي از درون و بیرون استبه همین چالش

هویـت  دارطالیـه - نیناکی ينشریه در چه همواره، .کمی
 تاکید درزیته، آن از پس چه و -گیلک دانشجویان خواهی

 تعریف وجه ترینعمده گیلک، عنوان با جمعی هویت ب

 تعریفـی  ارائـه  ياندیشـه  .اسـت  بوده ما فعالیت يحوزه

 شودمی نامیده گیلکی هویت که آنچه از روشن و مشخص

 اساسـی  يانگیـزه  قوم، این بالندگی و بقا براي تالش و

 هـاي نسل به خوشبختانه که بوده زیته/نیناکی بنیانگزاران

 .است شده منتقل نیز نشریه این در فعال بعدي

 به کاسپین، دریاي جنوبی يمنطقه در ساکن مردمان .دوم

 همـواره  بسـیار،  تـاریخی  و جغرافیـایی  اقتصادي، دالیل

 از پـس  تنهـا  و داشـتند  ایران فالت از مستقل سرنوشتی

 سرنوشت با تقریبا سرنوشت این که بوده صفویه ورشی

 .خورد گره ایران فالت اقوام سایر

قرائت غالب مورخان عرب و فارس و یونانی از از طرفی 
هاي محلی قدرت-تاریخ ایران و در سایه قرار گرفتن خرده

هاي حاکم بـر فـالت ایـران، مسـیر     در مقابل امپراتوري
اي اجتماعی مردمان این سامان را همواره در هاله-تاریخی

از ابهام و به شدت تحت تاثیر قرائت مـذکور قـرار داده   
که عدم انباشت سـرمایه و فقـدان عامـل     در حالی. است

کننـده و در نتیجـه فقـدان    مذهب به عنوان عاملی تعیـین 
هـاي محلـی و   تمرکز قدرت سیاسی و وجـود حکومـت  

ملوك الطوایفی و حیات مذهبی کامال متفـاوت از فـالت   
-و نیز پیوستگی فرهنگی -در پیش و پس از اسالم-ایران 

بـه  -قفقاز  يصفحه منطقه با -وحتی جغرافیایی-اجتماعی 
سـت  هاي بنیادینی، همگی مبین تفاوت-جاي فالت ایران

که ما را در ارائه تعریفی مشخص از هویت مـورد بحـث   
 .یاري خواهد داد

مهـم  توانـد می اشهویتی باالي اهمیت دلیل به زبان .سوم
 هویت کی از تردقیق تعریفی به رسیدن براي عامل ترین

 که ستاجتماعی و تاریخی بار دلیل به این و باشد جمعی

 نمادهاي از ايمجموعه تنها زبان، واقع در .دارد دوش بر

 اياندیشـه  .است اندیشه حامل بلکه نیست، مدلولی و دال

 خاطرات، و ملت ای قوم کی تاریخی يتجربه بستر از که

 .خیـزد برمی آن مشترك کار و هاصلح و هاجنگ اقلیم،
ست که هویت جمعـی  پارامتريزبان گیلکی، دقیقا همان 

مورد نظر ما را شکل داده و تعاریف مبتنی بر جغرافیـاي  
هاي ساخته شـده چـون گـیالن و    همچون استان-سیاسی 

را درنوردیده تا ما را به  -...مازندران و گلستان و قزوین و
. سوي جغرافیاي زبانی و در نتیجه قومی رهنمـون سـازد  

وم دیگر ساکن استان جغرافیایی که مرزهاي مشخصی با ق
تواند جـداي از  ها دارد و از طرفی نمیگیالن، یعنی تالش

 .غرب مازندران یعنی رامسر و تنکابن و چالوس باشد

 -ما خود- ما بحث مورد مردمان بسیاري دالیل به .چهارم

 همـین  .ایمننامیده کلی و واحد نامی به را خویش هرگز

 خردي عناوین واحد، و کلی عنوان کی از بیشتر هم حاال

 و .داریم ...و کپورچالی رامسري، رشتی، الهیجانی، چون
 و ساخته دروغ و راست برچسب و عنوان هاده البته صد

 به روزها این که فارس و عرب و ونانیی مورخین پرداخته

 .است روستایی و شهر هر هايخواندهدرس زبان ورد ویژه

 کادوس کیی .خواندمی دیلم دیگري و گیل را خود کیی

 دیدهتهران هم اگر !دربیک دیگري آن و اماردي کیی و

 بـا  کندمی سعی کمدست و خواندمی شمالی را خود باشد

 خالصی شدن نامیده رشتی از عناوین این از کیی به اتصال

اهمیت نامیدن و نامیده شدن خارج از  يبحث درباره .ابدی
رسیم بـه ایـن   این یادداشت است و بنابراین می يحوصله

در تقابل با -واقعیت که عینیت وجود یک کلیت تاریخی 
از سـویی و نیـاز بـه     -هاها و دیگر نامدیگر اقوام و ملت

ارائه تعریفی مدرن از این مجموعه، ما را وادار به بازخوانی 
این بار اما نه از دیـد مورخـان   . کندو بازروایی تاریخ می

از دیـد شـهروند    بلکـه ! طرفغیرگیلک و مستشرقان بی
جاسـت کـه نقـش    و زبان گیلکـی، همـین   .گیلک زبان

بـا  . زبـانیم ما همه گیلک. کندتاریخی خویش را بازي می
هاي گویشی که خیلی خیلی کمتر از تفاوتوجود تفاوت

هاي دیگري چون کردي یـا حتـی   هاي گویشی در زبان
ها و عنوانها و نامست، و با با وجود تمام این اسمآلمانی
 .هاي خرد

 تولیـد،  يشـیوه  به بنا داري،پیشاسرمایه دوران در .پنجم

 گالش و کالیی مرد،گیله دسته سه به زبانگیلک مردمان

 تفاوت اندکی با بنديتقسیم این البته که اندشدهمی تقسیم

 .است داشته وجود هم -هاتالش جمله از- دیگر اقوام در

تولید  يبندي به نوعی تصویرگر تحول در شیوهاین تقسیم
نشین مردمان کوچ. و پیشرفت تخصص بشر هم بوده است

جانشین و کشاورز دیـم  ، مردمان یک)هاگالش(و دامدار 
گیلـه (جانشین و کشاورز آبی و مردمان یک) هاکالیی(

تولید  يتحول در شیوه يعرف سه مرحلهدر واقع م) مدران
و به زیر آمدن بشر از ارتفاعات گیالن و توانا شدنش در 

 .باتالقی آن زمان است يها و جلگهزیست در جنگل

بنـدي  تولیـد و محـو تقسـیم    يبا تحول اساسی در شـیوه 
مذکور، این عناوین تا به امروز به حیات خویش ادامه داده 

قـوم «آویـز  و دسـت  -شانملیگرچه خالی از معناي ع-
 !اند تا درشرایط مختلف علم شوندشده» آفرینان

تولید  ياما، تفاوت در شیوه» نشناسانقوم« ما براي .ششم
حتی اگر با تغییر . تواند مبناي تعریف قومی قرار گیردنمی
اجتماعی با هجـوم انبـوهی از اسـامی    -اقتصادي يمرحله

... کادوي و اماردي و مرد ورنگارنگی چون گالش و گیله
اي همچـون  مواجه شویم و یا حتی اگـر عنـوان فریبنـده   

با بار عظیم افتخار تاریخی را در مقابـل داشـته   » دیلمی«
ک قوم یا ملت، در نخستین گام شدن خویش، خود ی.باشیم

ما . و زبان مشترك ما، چراغ راه ماست. باید خود را بنامد
ز رضوانشـهر تـا   جغرافیـاي تـاریخی مـا، ا   . همه گیلکیم

چالوس، عـالوه بـر ایـن زبـان مشـترك، وارث تـاریخ       
مان نیز ها و سرگذشت مشتركها و صلحمشترك، جنگ

 .هست

 اي.ان.دي آزمایش نتایج و نژاد و خون میانه، این .هفتم

 .بـود  خواهد خویش از ما تعریف در عوامل ترینمسخره

 .گیلک جمعی روح .است مانجمعی روح هست، هرآنچه

 .ستگیلکی زبان تبلوردر که

 پرسش دومین قبال در گزاره تنها بند، آخرین این .هشتم

 هـر  کـه  است این از غیر آیا .است ادداشتی این آغاز

 مـن » ازسـوي  بایـد  ايجامعه هر سوي از سیاسی کنش

 که است این از غیر آیا و گیرد؟ صورت آن «اجتماعی

 اصال و دارد مشخص هویت کی به نیاز اجتماعی من این

 بـراي  تـالش  و خـواهی هویت که است این از غیر آیا

سـت؟وقتی یـک   سیاسـی  کنشـی  خود خویشتن، تعریف
جامعه، قوم یا ملت با هدف زندگی بهتر و اعتالي حیـات  
مادي و معنوي خویش، براي تغییر وضع موجود تالش می

بداند که براي کدام زمان کند، آیا ضروري نیست که هم
کند و قرار است چه نقش و جایگاهی در تالش می» من«

 وضع مطلوب داشته باشد؟

 یلکــــــخواهی گتــیفست هویـــــــــلی بر مانــــــــــمدخ
 امین حسن پور

 نیم شماره دوم –چاپ شده در زیته 
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  دوازده گل بهاري
  نگاهی به ادبیات دیلمی و طبري

  عبدالرحمن عمادي
  نشر آموت

  تومان4000: قیمت 
  :پشت کتاب

متولد بهمن ماه .حقوقدان و پژوهشگر: عبدالرحمن عمادي 
اشکور در خانواده  "اي نی"روستاي خورشیدي در  1304

از نوادگان مشاهیر دیلمـی از  .اي از طایفه سادات دیلمانی
 "عماد الدین ابو کالیجار مناور بت فره کوه دیلمی"جمله 

از استادان شیخ روزبهان بقلی شـیرازي ، مولـف کتـاب    
  .عبهرالعاشقین

عمادي پس از تحصیل در مکتـب خانـه روسـتا ،روانـه     
قزوین شد و تحصیالت متوسطه را در این رودسر ،رشت و 
موفـق  ) 1331(وي در زمان حکومت مصدق .شهر گذراند

عمـادي  .به دریافت لیسانس قضایی از دانشگاه تهران شـد 
هم زمان با وکالت ،به پژوهش در مباحث ایران شناسـی  
روي آورد که بخشی از مقاالتش طی نیم قرن گذشته در 

  .مجالت معتبر منتشر شده است
  :ب کتا

دوازده گل بهاري ،شـعري دیلمـی   : ( شامل هشت مقاله 
درباره جغرافیاي تاریخی ایران زمین ،گوشه اي از ادبیات 

دیلمی ،چند واژه کهن و ایرانی بجا و براي -و لغات طبري
صیفی کاري و کشت و توسعه نباتات جالیزي ،داستانی از 
اسکندر و دارا در دو شهر کهن طبري و دیلمی ،کشـف  

طبري در قابوسنامه با یازده -معناهاي یک دو بیتی دیلمی
) مثل دیلمی ،نوروزبل دیلمی و هازاتی یا قربانی یا آزادي 

  .است
  )گیالن( فرهنگ عامه رودبار 

  محمد علی جعفري دوآبسري
  نشر گیالن

  تومان 3900: قیمت 
  :پشت کتاب 

  :محمد علی جعفري دوآبسري
در  1333اردیبهشت محمد علی جعفري دوآبسري ، دوم  

روستاي دوآبسر رودبار ، در خانواده اي کشاورز متولـد  
تحصیالت ابتدایی و متو سطه را در رودبار و تهـرا ن  .شد

از  1358کارشناسی علوم تربیتی را در سـال  .به پایان برد
بعد از فراغت از تحصیل ، ضـمن  .دانشگاه تبریز اخذ کرد

بالغ و ناحیه یک فعالیت در جهاد سازندگی رودبار ، ساوج

رشت به خدمت پرداخت و اینک بازنشسـته آمـوزش و   
  .پرورش است

گیـل  (واژه نامه طب سنتی گـیالن  
  )تجربه

  دکتر سید حسن تائب 
  نشر فرهنگ ایلیا

  تومان 3000: قیمت 
لغت و کلمات پزشکی گیلکـی بخشـی از   : پشت کتاب 

فرهنگ عامیانه یا فولکلور آن زبان است که باید به ویژه 
در فرهنگ عامیانه پزشکی و طب .مورد توجه قرار گیرد

سنتی گیالن زمین که گیله تجربـه خوانـده مـی شـود ،     
مطالب زیادي چون اعتقادات مردم این مرز و بوم درباره 

) یه ویژه گیاهان دارویی محلی ( خواص داروهاي گیاهی 
و کاربرد آن ها ، درمان هاي سنتی و نیز آداب و رسوم و 

پزشکی نیاکان ما وجود دارد که سینه به سینه به اعتقادات 
هم چنین نام بیماري ها و عالیم آن ها و نا .ما رسیده است

اندام هاي مختلف بدن بخش هاي متنوع دیگـري از ایـن   
  .فرهنگ را تشکیل می دهد

کتابی که در دست دارید کوششی است در ارج گذاري و 
  .یالنحراست از میراث پیشینیان در باب طب سنتی گ

در ) جشـن تیرگـان  ( تیرما سیزده 
  شمال کشور
  میثم نوائیان
  نشر عطوفت

  تومان 2500: قیمت 
  :پشت کتاب 

دوس   ***  امیر بوته تیرما سیزه شو خجیره
  لبون شربته او خجیره

عید شـو    ***  کمون برنه و چش سییو خجیره
  ما یار سینه سو خجیره

ــت   ***  امیر بوته دست پازوار خجیره  کشـ
  در بهار خجیره پازوار

چیت قلم   ***  بی ریشه ریکاي زلفه دار خجیره
  کار بوته دار خجیره

  
  
  
  
  
  
  

  
  )1(تئاتر گیالن 
  فرامرز طالبی

  نشر فرهنگ ایلیا
 تومان 2700: قیمت 

  
  
  

  )2(تئاترگیالن 
  فرامرز طالبی

  نشر فرهنگ ایلیا
  تومان 2800:  قیمت

  
  
  

  سیر تحوالت تاریخی اسالم در گیالن
  سید محمد تقی میر ابوالقاسمی

  نشر فرهنگ ایلیا
  تومان 2000: قیمت 

  
  

  جغرافیاي انسانی و اقتصادي گیالن 
  دکتر ناصر عظیمی دو بخشري

  نشر فرهنگ ایلیا
  تومان 2800: قیمت 

  
  

  نقاشی هاي دیواري بقعه هاي گیالن
  نژاداحمد محمودي 
  نشر فرهنگ ایلیا

  تومان 2800: قیمت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تابــــــــــــــــــازه کــــــــــــــــــــــــــت

 :ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

Zite_zite@yahoo.com  
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  لؤله پرده 
  واسئه ˇخاطر ˇسل

  فوخوس، فوخوس                     
  سر، ˇزمین ˇسنگأبؤ خشک

  خؤره                    
  .سرپا دأرأ                         

  محمد دعایی
  
1  

  خسسگئه  ˇتی چوم
  فوکون                   

  .جاده سر ˇمی خیال
  ایته چورت، 

  !می نأجه یه            
  
2  

  قلم، 
  مئن ˇپرکسره می دس

  سرما، گیا، ˇزومستؤن
  اونه خاطر بمأ بو

  محسن احمدي زاده
  
 

  باله؟چی وأستی بشکنی می شاخ و 
  نرسئه بؤ بیچِی می میوه  کاله
  تو یأنی هأنقدر می قیضه دأشتی

  تاله؟ ˇایته دارپا ننأي می دهن
  محسن احمدي زاده

  
1  

  بولبول نوأ بؤستن بیشی پرواز بوکونی
  سر بینیشی وازواز بوکونی ˇگول ˇخسور
  سپر 'گیل بوبو، چاکون سینه ˇباغان گول

  !گرواز بوکونی ˇتا کی ترأ رودروي
  
2   
  ازه دار هیچچی ره بنده نیئمه ˇعین

  ریشه بکنده نیئمه ! قایم ایسأیم
  هرگز کس و ناکسأ کمر خم نوکودم

  !دسمال به دستی امره زنده نیئمه
  محمد ابراهیم سمیع

  
 )6..(ردممو تمرین کأد

  گونن تمرین گودن، گوتن ندأنه

  ندأنه مئن موتن ˇنمأیته خاك

  قورصه مئن می ریشه ˇنمأیته خاك 

  !ندأنه؟ چوتؤ تینم بوشوم؟ سوتن
///  

  )7..(مو تمرین کأدرم
  مو تمرین کأدرم

  .کی دئه عقب دنکئم شؤأجی

   کی هرچئم تاریکأ بون

  خؤنه و کوچه خیابؤن،                           

  شؤئه روزأ کونم

  !..أفتؤأجی ˇدیلˇ می سورخ
  میم.میر ع

  رنگ ˇرنگ
  .رنگأ نیگیفته بو        
  بو ˇبو

  .بو نوبو
  !بی

  نام ˇبی تو باهار
  .أویر                 

  بهشت،
  .وهشته      

  .خاك، رنگ و رو نأمؤ
  .دو دونیا خاب

  چی خؤب
  مره ˇتی خنده دشکن

  !دپرکسه                   
  کی جه أزال

  زیمین و آسمان دأره
  !گول ˇو بویأ سورخ تی رنگ

 محمدابراهیم سمیع

 رــــــــــــــــــــشئ گـــــــــــــــــــــــیلکی
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1  
  پاصدایأ  ˇبهار

  ایشتأوم              
  بچأستگی  ˇهنده زمستان

  !مئن دره ˇمی جان                 
2  

  پا کی رادکفت،
رسئه جاده یأ وأنو:  
  !أکه تومامأ بئه

  
3  

  صدف
  .تأنه بی مولواري ببه

  چوم 
  بی أرسو 
  !نه           

  مهرداد پیله ور
  

  توشکأبد
  

  !دوسته یه، سربسته یه
  بیبشته خاك

  دس ˇبادˇتور
  آبی جأ آب

  !فأرسأ می دس         
  توشکأبده،

  !می رانیشان        
  کئن کئن دأرم
  تونتر بأیی
  فأرسی مرأ

  فأگیري جه من
  توشکأبدأ 

  !تی رانیشان        
  دواري جه من 

  ره ˇتیج تیج
  پیش دکفی  

  ..تا اؤیأ کی         

  نفر، دئهاي 
  توند توند بأیه 

  فأرسه ترأ
  فأگیره جه تو

  توشکأبدأ
  !خو رانیشان         

  دوأره جه تو
  پیش پیش بشه 

  ..تا اؤیأ کی              
  جکتاجی. پ.م

  
 

  می غمانه پیشأشؤ بیگیفته مه
  تی چومانه آینه  
  می روزانه

  سرخاب سفیداب أمرأ رنگأدرم 
  می دیم،

  خنده دره  
  فأکألشئه ˇقلب ˇعالم

  هیچ کسی نأنه 'نأجه ˇمی دیل  
  تأسیانه مرِه

  هر شب، همه روز 
  تا کؤیأ

  بأستی أ  تنگامه مرأ تا بوکونه؟ 
  فرزین کارگر

رده رامته شوروم فو  
  

م سوك دؤو  
  فچم فچم             

  کی مرأ به کوألدأ
  راشیأ؟ ˇأ دراز 

  :دال به دال هرأي زنه
  .. بیأ..  بیأ

  .آشنا صدا نیه
  ایسأ؟کؤي 

  می ورأچوك           
  دأل تاریکی میأن،
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  !قورصأ کونه                   
  ..تأك و تنهایی
  ..أمان                

  .وأکفته مه                      
  .هأیأیه فألسکأبم
  رسئنأ گومان نأرم

  شؤنأم، 
  ..بکف ویریز      

  نوأ ایچی می هوایأ بدأره؟
  سیامک. سین

  
  خاکأزه دیل

 
  پور زماته 

  درچه دیمأ        
  ألؤ فورسته                  
  دپرکسته جیجأ

  می خاکأزه دیأل       
  فو زنه                     
  همه تأ گومگومه

  نامأˇتی اویر           
  وأمجید                         

  کی می دستأ
  درچه دیمه              

  ! وأرگأنید                         
  الهام کیانپور

 
1   

  به چان وارگاده کشکرت
  توتورك پشم چوغایه

  کیسه کی ورف گوده شاندن دره؟              
2   

  تول راشه وامجم 
  تی آمون

  .ندرمتبجه زئن فأ
3   

  بج خوشه اورگادن جا

  تاتی تاتی
  تی دمخته پاماله

  توشکه زنم                 
  4                 

  چو دکفته 
  چی چی نن فک 

  گورخانه 
                                                                               .خانه مار دیله بوسوجانه

  کوچصفهان –حمید نظرخواه 
    

 2نئسایی 

 !   رافا

  جیر  ˇوارش ستن ؤب أهیست دوواره 
  !  رافا

                      جه  جیأج حأح  ایشتاوستن ˇبوي ˇجوکول
  ....رافا 

  بزه  فو   أو    أتی تی ی گیشه ˇگیل 
  سیا بهار  ره أن دأفورد  پاتوك پاتوك

ه  ن زاما ˇمی گیل هاراي ز  
  دیل ، ˇگیالن می  هچی جیجای

  .ستندره ؤب آو  توکه توکه  کی  ندر أف
  أهس
   کور قوقو   ئهد أهس

ه اوروشواره  ستیأو ˇسیا جول می أ  کون  
  ایچی 
  ره أدخش همی دیل  ایچی
  . ره   ˇمی ناجه یان  مرأد ن ئن کئک
    

  سینا مدبرنیا
 
.  
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تاریـک بـو،   اول اوالن امـرا دئیـی،   . اما جلو جلو شوئن دیبیم تو امی پوشت سر
تو به خیال، اما . اما به خیال تو امی پوشت سر آمون دري. وارشم زنجیل پایه زیی
ترا شی بـزه بـو     کفتان دوبو، کیلی زیی،  تی چکره کرا .تی امره پا به پایه می
 . هرایتاچی پیله کی

مویی، ایتا میدانی بو باغ محتشم هنگدر، جه اَ سر تا او سر چراغ « چراغان سوسو اَ
بو ب بوب وارشم بئسابو، دس کال و دس شوب و پا بـازي    واران، می پا درد خُ

مانم شومام بید اي نفر دس تاودا می کمرا بیگیفـت،  . بو، خیلی یان ایسابید، به گُ
 : مرا خورا دوچوکانه، خودور بچرخانه، بخاند

فتی »...چرخ، چرخ، عباسی، خدا مرا نندازي  بدار،قایم  :هاي می گوش کوف گُ
فتیم  :دارم .دارم: منم گُ

  »چرخ چرخ عباسی«

و، کس  و، جوفتا ب ور چرخستی، می پایان گاچابایوار کی مرا سرادا، دونیا می سر د
به کس بوخورد، سردوکو دکفتم ایتا جولفانی مئن، تاریک بو گوره خوله، هیست 

  . بو تا کمر چاله، بکفتم هوتو کی گویدي یخ بوبوم

بیده ییم ده تو امی دونبال سر دئنی، بوشورایا واگردستیم، هرچـی   اما ایبچه نوشو
دوخان دوخان بوکودیم بگردستیم، نتانستیم ترا بیاجیم، تاریک بو گـوره خولـه،   

گومان بوکودیم امه را جلو بزه یی امـا مولتفـت نوبـوییم،    . وارشم هوتو وارستی
ب دکفته بوکی ف. دوبارده رایا کوناکونا واگردستیم خانـه ام  . ارسه ییم خانهده ص

نئسابی، توندا توند امه را خوشکا نوکوده، جاغالنا خبرا کودیم باموییم تی دونبال، 
تومام رایا وامختیم، را گوشه کنارانم هتو، تا کی ترا ایتا آزاد دار کونه جیر چـل  

  .هپارا گوفتی. چالفتین بیافتیم، واخب نیبی

کودیدي، هوا گیلک بویا دایی، گاگلف شـال  کالچان هوایا گردستیدي غارغار 
بازون خانه کی تی لیباسا بکاندیم، تی جان گئنا شام بزه بو تا هبـه   .واقم آمویی

جه چوم کول تا گردن لو، هوتـو اون پـا   . سر، تی اي طرف دیمام ما بیگیفته بو
دراز درازا کفته بی، تی جانا رعشه دوبو، تی چوم پیلـک پرکسـتی،    . .ماله دوبو

فتی پا صـدا یـه،    :ایتا دپرك بوخوردي ویریشتی تی جا سر سوك بینیشتی بوگُ
شوئن دره ده.  

فتم  پا صدا؟ :بوگُ

فتی   !گوشا دن :بوگُ

فتم   .نه، هیکی نییه: بوگُ

فتی   .را دکفتده، چره می رافا نئسده؟ می پوتین گالوشا مرا فادید: بوگُ

فتم   .   ...حله زوده، اي چوم بوخوس، بازون: بوگُ

فتی   .نه، دئرا به تاریک دکفه: بوگُ

حله باقایده باخی بو هوا تاریکا به کی رادکفتیم، سه تا بیم، هر کـی دس ایچـی   
ت پولوکانم تا هبه سر دوسته بـی، اون یخـام   . دوبو تو کوالر زنا چنگازه بی، کُ

واگردانه بی، هنده گوفتی کرا باد تی گوشا وابیجانن دره، تی پیشانی تـانم تـاف   
ت بوکوده  بی، گوفتی تی پا پنچه ن سرما جا بیر تاف کودي، شلوارا پوتین سر گ

نانستیم دوروس شوئن دیبیم یا نه، هیکی نیارستی هیچی بگه، تـام   . بیر کونیدي
وارشـم چـپ رد   . هوا الب تاریـک دکفتـه بـو    .تومی بو امی میان گرگردستی

 .وارستی، تی میجک جا آب چولکستی

بد نوبو، دشـتکی یـا   وختی را دکفته بیم هوا . سه تا بیم، من بوم و جمشید و تو 
پوشت سر بنابیم، هله تازه فارسه بیم سنگ الخانا کی ایـوارکی هـوا واگردسـته    

وارشم خو امره داشتی، مـاقول زمـات بـو را    . بناکوده سگ سس سرد باد وزستن
دیبیم، رابلد جمشید بو کی جلو جلو شوئن دوبو، من میان دو بوم، تونم شل شله کا 

یـانی امـا دوروس شـوئن دریـم، اویـرا       :اورسه ییمی دونبال سر، دال به دال و
 نوبوییم؟

 .هه را ایسه، یانی اما دوروس شوئن دریـم  :باقایده نوشو، هنده واگویا بوکودي 

فتم ي سوار هیچی نوگُ  .گاگودار منم تی گبا واگیرا گودیم، اَ

فت  فتاشتی مرا، را دوروسته، اویرام نو بوستیم، هـر وخـتم اویـرا    :جمشید بو بوگُ
 .یم، بدان ترا واخبر کونمبوی

فتم     فت تا کی باد، آب شتراخ شتراخ صـدایا بـاورد، بـوگُ : ده هیکی هیچی نوگُ
  آبشاره

فت .نه روباره   .جمشید بو بوگُ

 .ایبچه نوشو، آب سوسو یام به چوم بامو، تاریکی وناشتی فامستن جولفه یـا نـه  

فـت   جولفه؟: واورسم فتـی  » نـا «نـه   »اهـه «جمشید خوره ننا، نه بوگُ : تـوبی گُ
  اَدور شر پورد ننا؟: واورسم ».واگردیم، من سینه ابا نانم«

چی یه بـه کونمـان   : بوگوفتم .جمشدي بو به تنگامه بامو. چره هیلی کوپترم نها
مرا نا، شمه ره چره، من کی بوگوفته بوم، اَ وخت سال روز : بوگوفت .دکفته ترا

دانستیدي کی شب بداشته هوایا سگ به زود شب دکفه، رایام کی اتویه، انم شوما 
فتی. صارا نیشه عیب ناره، سـه تـاییم، اگـرم وارش بزنـه، ایبچـه      «: ان تو بی گُ
 .جمشیدا غیضا گیفته بو. بوگودم »اهه«، »اهه«منم تی لبله یا بیگیفتم . هیستابیم

فتی اَدر شر ایجا روخانـا مانـا   : بوگوفت  جمشید .نانستیم روخانا با وئر زئن: بوگُ
وابدیـد وا،  : توبی گـوفتی  .مانا پیله پیله سنگ بنادي کی جه اویا شا ابا وئر زئن
چـی یـا   : جمشید بو بوگوفت. واگردیم بختره، اي وخته دیگر، هوا خوشی موقع

فتم .وابدیم وا، نیسف ویشتر رایا باموییم اگه اي نفر سنگ جا تاشـا خـوره   : بوگُ
موجان، روخان کوال وامختی بوگوفت ب مییان چی؟دکفه آ  :جمشید هوتو کی پااَ

 .اموئن ایچی بو، االن واگردستن ایچی دیگره

فتم   امی بامو را نییه مگه؟ : بوگُ

فت فت چره؟ :توبی واورسه یی .نییه بامو را ایسه ولی ده رات را: بوگُ مگر : بوگُ
ور وارشا نیدینی، فتی .تاریکی انبستی حله خو پئر گُ هـر چـی ببـه،     :دوبارده بوگُ

فتی .نییه راست رایه، روخان چکه کی رایه، ولـی   دوروسته، راست: جمشید بو،گُ
سه تابیم، جمشید جلو جلو شوئن دوبو من اون دونبـال   .چوتو فارسن ده باخودایه

 .روباره آب صدا ده هیذره نامویی. شل شله کا می پوشت سر سر، تونم
سیا سال، سیا ما، رشت

  شـــــــــــب بـــــــــــــــــداشته هــــــــــــوا
 مسعود پورهادي  
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  موسوي. میرعماد م

اینـه   ..هیچچیـئم نوتـه  .. محـل نـوده   ˇهیککس. آزاد، خؤرم بمرده-
  !چوشمؤنأم دبسسه بو

  

  

  

  

  

ب! تی همرأمأ- تو چـی گـونی؟ امـه خـأ چوتـؤ      .. تام نزن دئه المص
  بمیریم؟

اینه دورینی بپیسسه بو، ! آزاد هیچ موقع هیچچی نوت. رأسسه گونی-/
  ..اممأ سرپا ایسأبو

  !هیچچی نوت ˇهیککس

  

  

  

  چیسه تأ؟ هنده تی زبؤن دخوشته؟-

  

  

  

  

  !مینه هرکه هوجوري کی زیندگی بوده،! ژگله نزن! ژگله نزن مردأي-/
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  ..هــــــــــــــت بــــــــــــیست و چـــــــــــــهار

ــانی    ــتر روز جه ــدودي پوس ــداد مح تع
ــ ــود   ان زب ــروش موج ــراي ف ــادري ب م

دوســتان عالقــه منــد مــی    . اســت
 بیشـتر  اطالعـات  بـراي کسـب   تواننـد 

ــز فــروش نشــریه در دانشــگاه   ــه می ب
مراجعــه نماینــد یــا از طریــق ایمیــل 

 .بگیرندنشریه با ما تماس 


