در هجر و رثای مجتهد ادیب ،دکتر احمد مهدوی دامغانی

با شکست رقبا در کره جنوبی

دکتر احمد مهدوی دامغانی بحق از نوابغی است که هم در
فقه و اصول مجتهد اســت و هم در ادبیــات فارس و عرب و
هم در فلسفه .فصل مهم زندگی وی این است که ایشان در
دانشگاههاروارد،بسیارمنشأاثربودودرتألیفدایرةالمعارف
بزرگ اســامی نیز نقش مهمی داشــت و چراغــی فروزان و
صدایی بلیغ برای فرهنگ و مکتب اهلبیت علیهالسالم در
دانشگاهها و مراکز علمی و آکادمیک جهان غرب بود

ناهید کیانی تکواندوکار وزن  -۵۳کیلوگرم با شکست
رقبایــش مــدال طــای آســیا را گرفــت .رقابتهای
قهرمانــی آســیا بــا حضــور  ۳۸۶تکوانــدوکار از ۳۴
کشور دیروز در ســالن «هوبان» شهر چانچئون کره
شروع شد ،تیم ملی بانوان ایران روز اول دو نماینده
داشــت کــه نتیجهاش یک طــا و یک برنز بــود و تنها
نماینده تیم مردان ایران نیز به یک مدال برنز رسید

رنجهجرانکشیدولیوفانمود
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پیشبینی آمار باالی مسافران شمال در تابستانی که سایه کرونا کمرنگ است

آمادهباش ناجیان غریق در سواحل شمال

نخستین شب کنسرت
همایون شجریان برگزار شد

استاندار گیالن از اجرای  34طرح سالمسازی در سواحل استان خبر داد و گفت :بیش از  500نقطه خطرآفرین در مناطق ساحلی استان
گیالن وجود دارد لذا امسال  ۷۰۰ناجی غریق در نقاط ساحلی استان حضور دارند

صفحه  16را بخوانید

گزارش «ایران» از افسانه ای که به تخریب
محوطه های تاریخی منجر می شود

طنین
نغمه های
همایونی
در پایتخت
23

تجارت گنج دروغین

بــرای خیلیهــا «باستانشناســی» بــه معنــای گنجیابی اســت .این در
حالــی اســت کــه طبــق مــاده  562قانــون مجــازات اســامی« :هرگونه
حفــاری و کاوش بــه قصــد بــه دســتآوردن امــوال تاریخــی ـ فرهنگی
ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شــش ماه تا ســه سال و ضبطاشیای
مکشــوفه به نفع ســازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری
به نفع دولت محکوم میشود.
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جنگلبان جواد غالمی به ضرب گلوله جان باخت

خطر حرکت فرونشستها از مناطق حاشیه به مناطق شهری

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی خبرداد

جنگلبــان جــواد غالمــی چنــد روز پیــش از آنکــه بــه
ضــرب گلولــه یکــی از متصرفــان اراضــی ملــی جان
ببــازد رتبه اول کنکور سراســری رشــته منابع طبیعی
را کســب کرده بــود .تنها یــک ســال از ازدواج غالمی
فرمانــده یگان حفاظت منابــع طبیعی و آبخیزداری
چناران خراســان رضوی میگذرد .او بیست و دومین
جنگلبانــی اســت کــه بــه جــرم حفاظــت از جنگل و
منابع طبیعــی جانش را میبازد .از میان این  22نفر
تنها پرونده 2نفر از جانباختگان جنگل از ســوی بنیاد
شهید پذیرفته شده است.
17

فرونشســتها از حاشــیهها به مناطق شــهری تهران
رســیدهاند .جدیدترین آمارها از نقشــه فرونشستها
نشان میدهد که هماکنون مناطق  18 ،17 ،19و  10در
مرز فرونشست قرار گرفتهاند .تراکم جمعیتی ،البته
نشــان میدهد که خطر در این محدودهها باالســت.
در حاشــیه تهــران نیز میتــوان از ورامین نــام برد که
حــاال اغلب زمینهــای کشــاورزی آن منطقــه از بین
رفتــه اســت .در واقع یکی از آســیبهای فرونشســت
کــه کمتر مورد توجه قرار میگیرد ،نابودی زمینهای
کشاورزی است.
22

مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان
بهزیســتی کشــور از آمادگــی بهزیســتی در تأمیــن
مداخــات تخصصــی روانشــناختی انــواع دعــاوی
طــاق از جملــه طالقهــای یکطرفــه ،خبــر داد و
گفــت :اکنــون بهزیســتی از طریــق ســامانه تصمیم،
فقــط در دعاوی طالقهای توافقــی مداخله میکند
که نتیجه مطلوبی داشته است .بهزیستی در صورت
تأمیــن منابــع میتوانــد در ســایر دعــاوی مرتبــط
بــا زوجیــن نیــز مداخلــه کنــد چراکــه ایــن ســازمان
زیرساختهای الزم تخصصی ...
22

عاشق کشی

فعالیت ۱۱۷۰مرکزمشاورهدرکشور

خطر زیر پای شهروندان

تولید ،فیلمسازان را به پول میرساند یا اکران؟

صف طویل اکران ،آژیر قرمز سینمای ایران

 300فیلم پشــت خط اکــران! آماری که البتــه واکنش مدیران ســینمایی
وقت را بهدنبال داشــت و اعالم شد که تعداد فیلمهای این فهرست 120
فیلم اســت .هرچند این تعــداد فیلم در صف اکران هم ،برای ســینمایی
در ابعاد ســینمای ایران مشــکل آفرین اســت .اتکای ســینمای یک کشور

بر تولیــد و نه اکــران حتماً زنــگ خطر به حســاب میآید .صنعت ســینما
در دنیــا ،حتی اگر از ســوی دولت مــورد حمایت قــرار میگیرد ،اساســاً در
سازوکارهای اقتصادی بر اکران ،حضور مخاطب در سالن سینما و فروش
تکیه دارد.
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از گشت و گذار در جنگل فندقلو تا عبادت در عزلتگاه عارفان

زیبا و دلنشین مثل نمین
محمد مطلق

دبیر گروه گزارش

آذین حقیقی /ایران

نمیــن جــای عجیبــی اســت؛ اینجــا نــم دریــای
مازندران و سرمای دشت اردبیل به هم میرسند،
آذری و تالش ،تصوف و صفویه ،عرفان و حکومت
ملی ،شــیعه و سنی ،مرزنشینی و مرکز دوستی و...
ل فندقلو که تکهای اســت از بهشــت
یک ســو جنگ 
روی زمیــن ،یــک ســو مقابــر باباخرم و شــیخ علی
و شــیخ محمد ســعید نقشــبندی و بابا ابــاذر و بابا
داوود و شیخ مرید و دیگر عارفانی که به تو یادآوری
میکنند نمین شــهر گوشهنشینی و عزلت گزینی و
تــارک الدنیایــی هم هســت .اینجا حتــی معماری
درونگــرا و برونگــرا درهم میآمیزد؛ درســت مثل
ســاختمان مــوزه و اداره میــراث فرهنگی نمین که
آرامش باشــکوهش با آن ایوان فراخ و ســتونهای
بلنــد چوبــی و چشــمانداز شاهنشــین و ترکیبــی از
سقف مسطح و شــیروانی ،هر بینندهای را مسحور
میکند.
منوچهــر نــورزاده رئیس اداره میــراث فرهنگی
نمیــن دربــاره ظرفیتهــای گردشــگری و صنایــع
دســتی ایــن شــهر میگویــد« :نمیــن هــم از نظــر
اکوتوریســم یا گردشــگری طبیعــی ظرفیت باالیی
دارد هــم از نظــر ژئوتوریســم یا جاذبههــای زمین
شناختی .جنگل فندقلو که به جنگلهای هیرکانی
گیــان بــه عنــوان قدیمیترین جنگلهــای جهان
متصــل اســت ،ذخیــرهگاه ژنتیکــی فنــدق و انــواع
گونههای گیاهی و درختی کشور محسوب میشود.
از آن طرف معادن ســنگهای زینتی و جاذبههای
زمیــن شــناختی مثــل پیکــره ســنگی بابــا داوود
ظرفیت باالیی در زمینه ژئوتوریســم و گردشــگری
زمیــن شــناختی دارد .همیــن طــور عنبــران نمین
به عنوان شــهر ملی گلیم شــناخته شــده و صنایع
دســتی این شــهر مثل گلیم ،ورنی ،مسند ،پالس و
جاجیم شــهرت جهانی دارد و به اروپا و کشورهای
منطقه صادر میشــود که خوشبختانه همچنان رو
به بهبود و رونق است».
در راه عنبــران بــرای اولیــن بار ماجرای شــهید
حســینعلی صدآفریــن را میشــنوم و افســوس
میخــورم کــه در تنگنــای وقــت نمیتوانم بر ســر
مــزارش بــروم .ماجرایــی شــبیه شــهدای جلفا که
درســت در همان زمان یعنی شهریور  1320اتفاق
افتاده و متأسفانه کمتر شناخته شده است .شهریور
 1320بــا ورود متفقیــن بــه ایران و اشــغال شــمال
کشــور توسط ارتش ســرخ شــوروی ،به پاسگاههای
مرزی فرمان عقبنشــینی داده شد اما حسینعلی
به روستایشان خواجه بالغی برگشت و با خانواده
خداحافظــی کــرد و بــاز راهی پاســگاه َکلَوز شــد .او
با شــلیک از نقــاط مختلف دو شــبانه روز دشــمن
را زمینگیــر کرد تــا اینکه گلولههای توپ پاســگاه را

روستا با کوچههای سنگفرش و در و پنجرههای چوبی
آبی رنگ و گلدانهایی که روی هره پنجرهها ردیف شده
بهغایت زیبا و آرامشبخش است .صبحتاج و باجی
علیزاده در کارگاهی که درش رو به کوچه باز است پای دار
نشسته و درحال مسند بافیاند .باجی نقش شیراز میبافد
و صبحتاج نقش جام .میخواهم بپرسم طرح شیراز در
عنبران چه میکند که پشیمان میشوم؛ وقتی عارفی از
بخارا به عنبران میآید چرا طرح و نقشی از شیراز نیاید؟
مگر نه اینکه شیخ صفی از اردبیل به شیراز رفت و شاه
اسماعیل در الهیجان بزرگ شد؟ مگر نه اینکه ایران ملک
مشاع همه ایرانیان است؟

گــ
زارش

شهر عنبران نمین با چشم اندازی از کوه سبالن در دوردست

یکســره به تلی از خاک بدل ســاخت و حســینعلی
نیز به شهادت رســید .روسها پس از آنکه متوجه
شــدند دو روز تمام با یک نفر جنگیدهاند ،با خشم
ســر حســینعلی را از تن جدا کردند اما وقتی ژنرال
روس از ماجرا خبردار شــد ،ســربازان را تنبیه کرد و
به صدآفرین لقب هزارآفرین داد.
همســر و خانواده صدآفرین تنها کسانی بودند
کــه روســتا را تــرک نکــرده بودنــد .آنها به پاســگاه
برگشــتند و عزیز خــود را به خاک ســپردند و راهی
زنجان شدند .اما اوج داستان در سال  1374اتفاق
افتــاد؛ زمانــی کــه همســر صدآفرین بر ســر مزار او
رفت و از دور سینه خیز و اشک ریزان خود را به قبر
حسینعلی رساند؛ حسینعلی هزارآفرین.
از شهر عنبران تا روستای عنبران علیا یا آن طور
که خود اهالــی میگویند اولیا و دیــدار مقابر پیران
و عارفــان ،چنــد کیلومتــر دیگر باید به ســمت مرز
برانیــم تا اینکه نخســتین گنبد از دور پیدا میشــود

و گنبــد بعــدی و گنبــد بعــدی .جمــال مریخــی از
اهالــی ســالمند عنبــران علیا دربــاره مقابــر پیران
میگویــد« :اینجا زمانی عزلتگاه عارفان بوده ،مثالً
جد بابا خرم ،بخارایی اســت که اینجــا از دنیا رفته
یا پیر گســکر از گسکر گیالن به عنبران آمده ...ما به
مــزار عارفان میگوییــم اولیا؛ به همیــن خاطر نام
عنبران هم عنبران اولیاست .اینجا روستای اولیای
خداوند است».
علــی فرمانــی کــه چنــد ســالی اســت از تهــران
بــه عنبــران بازگشــته و در زمینه گردشــگری فعال
اســت ،زادگاه خودش را این طور توصیف میکند:
«روســتای مــا هفــت گنبــد دارد؛ ورودی روســتا آن
دو گنبــد را کــه دیدید مزار بابا محمــود و بابا خضر
اســت .ایــن طرف ،آن باال شــیخ علی نقشــبندی و
پیر گســکر ،این طرف هم مــزار بابا خرم از نوادگان
شــیخ صفی الدین اردبیلی اســت .باالتــر هم مزار
حاجــی داوود و ...هر طرف روســتا را کــه نگاه کنید

مزار یکی از بزرگان عرفان و طریقت است».
روســتا بــا کوچههــای ســنگفرش و در و پنجرههای
چوبــی آبی رنــگ و گلدانهایی کــه روی هره پنجرهها
ردیــف شــده بهغایــت زیبــا و آرامشبخــش اســت.
صبحتــاج و باجــی علیــزاده در کارگاهــی کــه درش رو
بــه کوچــه باز اســت پــای دار نشســته و درحال مســند
بافیاند .باجی نقش شــیراز میبافد و صبحتاج نقش
جام .میخواهم بپرســم طــرح شــیراز در عنبران چه
میکنــد که پشــیمان میشــوم؛ وقتــی عارفــی از بخارا
بــه عنبران میآید چرا طرح و نقشــی از شــیراز نیاید؟
مگــر نه اینکه شــیخ صفــی از اردبیل به شــیراز رفت و
شاه اســماعیل در الهیجان بزرگ شــد؟ مگر نه اینکه
ایران ملک مشاع همه ایرانیان است؟ میپرسم فرق
مســند و گلیــم چیســت؟ صبحتاج میگویــد« :بزرگتر
اســت .کار نداشــته باشــیم یــک هفتــهای میبافیم».
اینجــا خیلیهــا مثــل باجــی و صبحتــاج ســرمایهای
ندارند که برای خودشــان کار کننــد .آنها هفتهای یک
مســند میبافند و  150هزار تومان از ســفارش دهنده
میگیرنــد؛ پولــی ناچیــز بــرای کاالیــی ارزشــمند کــه
خریداران زیادی در اروپا دارد.
عنبــران اولیــا را بــه ســمت شــهر عنبــران تــرک
میکنــم .بچههــا آخریــن امتحانشــان را دادهانــد و
دارنــد به خانه برمیگردند .پیاده میشــوم و از برهان
ارهمی و ارشــیا دیندار میپرســم تالشی بلد نیستید؟
میگویند« :بلدیم ولی عادت کردهایم فارســی حرف
بزنیــم .پــدر و مادرمان توی خانه باهم تالشــی حرف
میزننــد ولی از اول با ما فارســی حــرف زدهاند .همه
بچههای عنبران فارسی حرف میزنند».
اینجــا خیلیها آن طــرف مرز فامیــل دارند .هرچند

تالشهــای عنبــران ســنی و تالشهای آن طــرف مرز تا
باکو شــیعه  12امامیاند .فامیلهای برهان و ارشــیا هم
در ماســالی و لنکــران ســاکن هســتند؛ منطقــهای که در
رسانههای باکو با عنوان جنوب و جنوبی شناخته شده و
از آوردن نام تالش و مناطق تالش نشین پرهیز میشود.
صفــورا مرادی و همســرش فروشــگاه گلیم دارند.
از صفورا که بافنده ماهری هم هســت میخواهم نام
نقشــهها را بگویــد« :این بوته اســت ،این بندانگشــتی
اســت ،این جام است ،این هم کاج .گلیمهای پشمی
یــک رو هســتند و گلیمهــای اکرلیــک دو رو .ایــن هم
طرح چشــنی اســت ».چشــنی در واقع همان چشمی
اســت و طرحــی شــبیه چشــم .میگوینــد بافتنش کار
هرکســی نیست و چشنی باف لقبی است که به بافنده
ماهر میدهند .مرادی هم مثل بقیه اهالی فارســی را
بدون لهجه حرف میزند طوری که فکر میکنم شاید
تازگیهــا از تهــران برگشــته باشــد .میگویــد این طور
نیســت .او همین جا در عنبران بــه دنیا آمده و بزرگ
شــده و فارسی را هم در خانه یاد گرفته و خودش هم
با بچههایش فارسی حرف میزند.
فرامــرز خدایــی کــه دیــوار پشــت میزش را بــا لوح
تقدیــر تزئیــن کــرده ،کارشــناس و کارآفریــن زبــدهای
است و میداند در کدام کشور چه رنگی را میپسندند
و همــان را بــه بافندههــای عنبــران و نمین ســفارش
میدهــد .میگویــد ترکــی بلــد اســت و بــرای اینکــه
حرفش را ثابت کند با شــعری از اســتاد شــهریار چای
تعــارف میکند« :ســن یاریمین قاصدی ســن ،ایلش
سنه چای دئمیشم (تو قاصد یار منی ،بنشین گفتهام
برایــت چــای بیاورند ).اینجــا موزه خیال اســت .زنان
عنبــران گلیــم را ذهنــی و بــا تخیل خــود میبافند .به

ایــن گلیــم میگویند قالیچه نما چــون بافنده به قالی
نگاه کرده و بافته .اینجا کســی از روی نقشه نمیبافد.
ایــن گلیــم را نگاه کنیــد ،هرکس میبینــد فکر میکند
ماشــین بافته ،ابریشــم اســت؛  25میلیــون .این رنگ
را اروپاییها خیلی میپســندند ولــی ترکیه رنگ قرمز
بیشتر دوست دارند .بفرمایید چایی».
میگوید من گلیم بازم ،دســت خودم نیســت هی
بایــد این گلیمها را باز کنم نشــانتان بدهم .بعد یک
جاجیم نشــانم میدهد که  60ســال پیش بافته شده
و بــه قــول خودش تمام این ســالها پیچیده در بقچه
بوده و اســتفاده نشده« :ببینید چی بافته ،بهبه .قدیم
ایــن را روی کرســی میانداختنــد ،بــا روح آدم حــرف
میزنــد .ایــن گلیــم ریزه اســت؛ ریزترین نقــش گلیم
عنبران ،این یکی گل بوته اســت .طرح شیراز را ببینید
چقدر زیباست!»
نمین فقط به جنگلهای تمشــک و فندق و ازگیل
وحشــی و گلیمهــای چشــم نــوازش شــهره نیســت؛
این شــهر در میانــه اردبیل و آســتارا از دیربــاز جایگاه
فرهنگ و اندیشــه و هنر بوده است .چنانچه نخستین
مدرســه استان در سالهای  1290در این شهر بنا شده
و معروف اســت که همواره کارمنــدان عالی رتبهای از
آن برخاسته است.
در جنــگل فندقلو میخواهیم با هلی شــات عکس
بگیریــم اما هرچــه میگردیم خبــری از پرنده عکاس
نیســت ،برمیگردیم به عنبران اولیا ،روســتای اولیای
خداوند .باجی و صبحتاج ،کیف جامانده را گذاشتهاند
روی یخچــال که زیر دســت و پا نماند .میگویند شــما
را بــه خدا ســفارش کنید به ما هــم  10-15میلیون وام
بدهند برای خودمان کار کنیم.

