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تاریخ

نگاهی به رابطه فلسفه و دین در شرق و غرب
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

غرب در دو مرحله از علم و فلسفه شرق بهرهبرداری
پاالیش شــده و بهینه برد .مرحله اول اندیشمندان
یونان قدیم دانســتهها ،فرهنگ و فلســفه شرق را
بررســی نمودند ،پوســته اوهامآمیــز و پندارهای
افسانهای و خرافه گونه آن را زدودند و از هسته آن
بهره بردند و با ذهن و توانایی شــگفت انگیز خود
فلســفه یونان را بنا نهادند کــه هنوز بر تارک دنیا
میدرخشــد .مرحله دوم هم بعد از اینکه در جهان
اسالم علم و فلسفه به رکود گرایید و در غرب بستر
مناسب خود را یافت ،باز اندیشمندان غربی بعد از
پیرایش ،آنچه را از علم و فلســفه در شرق و جهان
اسالم مناسب یافتند برگرفتند و از آن بهره بردند و
با قدرت آفرینش خود بنیان محکم و اعجازآفرینی
از علوم ،فلســفه ،ادبیات و تکنولــوژی بنا نهادند
اما کشــورهای شرقی توســعه نیافته نتوانسته اند
گریبان خود را از موانع گذشــته به درستی رهایی
بخشند .ســئوال بزرگ و اساسی این است که چرا
در گذر زمان دین ،فلســفه و عرفان دینی بیشــتر
بر بُعد پرستش خداوند ،معرفت ،استدالل و برهان
عالــم الهوتی تکیــه کرده و بعد ظلم ســتیزی و
ایجاد راهکارها و ارایه طریــق حکومتهای عادل
و متناســب شرایط زمان تحت الشــعاع بُعد اول و
ظواهــر دین قرار گرفته اســت؟ گویا در عمل این
گفته که «عبادت به جز خدمت خلق نیســت» به
فراموشی سپرده شده است .این نقیصه و کژراهه به
خاطر منافع حاکمان و ســردمداران دینی و قاضی
القضاتهــای متحد حاکمان و عدم اهمیت به علم
شکل گرفته اســت .در اینجاست که وقتی مسئله
فلسفه و رواج فلسفه یونان و همچنین عرفان پیش
میآید چه مسیحیت و چه خلفای اموی و عباسی
و حاکمان بعد از آنها ضمن مخالفت اولیه با فلسفه
یونان به عنوان خادم و اثبات کننده دین مینگرند
و آن جنبه فلســفه را که مربوط به مشارکت مردم
و دمکراسی و شک سقراط گونه و تاکید بر تعقل و
اندیشــه است مسکوت میگذارند و گاهی به چنان

بحثهای غیرمرتبط با زندگی مردم دچار میشوند
که به درستی توده مردم آن را به استهزاء «فلسفه
بافی» مینامند .چون هیچ دردی از جامعه و مردم
را دوا نمــی کند و به بحثهایی شــبیه جن مونث
اســت یا مذکر دچار میشــود .عرفان هم به نوعی
دیگر دچار چنین مســائلی شــد .در عرصه مبارزه
اجتماعی– سیاسی همچون شکست خوردگان در
مقابل اســتبداد حاکمان و تنگ نظری فقیهان از
رهایی بخشــی جمعی انسانها و جامعه ناامید شد
و از پیکارجویی دست کشید و به رهایی انفرادی و
مخالفت پاسیفیک(انفعالی) روی آورد .گرچه خود
همین سیر وسلوک عارفان نوعی تربیت و پرورش
انســانهایی اســت که بر صلح ،صفا تکیه دارند و
بــا ظلم و ســتم و برتری طلبــی مخالفند اما نوع
مخالفتشــان پاســیفیک یا انفعالی است .علت این
انفعــال را عالوه بر نوع ذهن شــرقی باید بیشــتر
در پیگرد و ســرکوب ،اســتبداد حاکمان دین پناه
و فتوای تهمت آمیز مفتیان خشکاندیش دانست
که به ناچار عارفان و فیلسوفان را به چنین رویهای
ســوق داد .آنهایــی هم که تن به خواســتههای
غاصبان دین یعنی حاکمان و ایادیشــان ندادهاند
عاقبت بر باالی چوبه دار رفتند .با همه این احوال
عارفان همیشــه مخالف قدرت رسمی بودهاند و در
میان آنان شــاعرانی عارف و بــی نیاز و پاکباز دور
از ریــا و آز نظیــر حافظ بودهاند کــه بدون ادعا و
تظاهر به تدین و تقدس با اشعارشــان شیخ ،زاهد
مفتی و محتســب و ...را رسوا کرده و از راه رسم و
حدود همگانی سرکشــی کرده و ســر نسپرده و با
طنز به مدعیان میسراید« :مطلب طاعت و پیمان
درست از من مست/که به پیمانهکشی شهره شدم
روز الســت ».در زمانه نوین رشد علم و ارتباطات
جهانــی ،آزادیهــای دموکراتیــک ،مقولههایی
نظیر حقوق بشــر ،دمکراســی و مشــارکت مردم
در سرنوشــت خویش ،مخالفت با اســتبداد ،رشد
اختیــارات فردی ،تعقل گرایی و رهایی فلســفه از
رســالت تحمیلی چنان شرایط مناســبی را برای
تکاپو ،چالشگری و حق طلبی پیکارجویانه انسانها
مهیا نموده که زمینه رشــد مخالفتهای انفعالی-
عرفانــی و همچنین پند و اندرزدهی به حاکمان را
محدود و کمرنگ میکند.

حافظه تاریخی

روزی که قذافی دستگیر و کشته شد

قذافی در خانوادهای بادیه نشــین در کشور لیبی
به دنیا آمد و در ســال  ۱۹۵۶بــه همراه خانواده
به شهر ســبها در جنوب رفت .او در کالج نظامی
یونان و انگلستان تحصیل کرد و  ۲بار ازدواج کرد
و حاصل آن  ۷پســر و یک دختر است .سرهنگ
قذافى در  ۲۷ســالگى توانســت به همراه گروهى
از افســران لیبى ،ادریس اول پادشاه لیبى را طى
کودتاى بدون خونریزى از قدرت برکنار کند .وی
در ســال  ۱۹۶۹به رهبری کشــور لیبی رســید،
همچنین بین ســالهای  ۱۹۷۰تا  ۱۹۷۲نخست
وزیر کشــورش بــود .قذافی تا ســال  ۲۰۱۱که
ناآرامیهای خاورمیانه به لیبی رســید در همین
مقــام بود و با مخالفان رژیم سرســختانه برخورد
میکرد.
معمــر قذافی همچنین در فوریه ســال  ۲۰۰۹به
عنوان رئیس دورهای اتحادیه آفریقا انتخاب شــد.
وی بــا اینکه به طور رســمی دارای هیچ مقام یا
عنوانــی نبود ولی رئیس مجلس شــورای انقالب
در لیبی بشــمار میآمــد و در بیانات حکومتی و
مطبوعات دولتی از او با القاب تشریفاتی «رهنمای
انقالب کبیر سوسیالیســتی یکم ســپتامبر خلق
جمهوری عربی لیبی» و «رهبر برادرانه و رهنمای
انقالب» نام میبردند .فلسفه سیاسى او در کتابى
تحت عنوان «کتاب سبز» منتشر شده و به گفته
او جایگزینى براى سوسیالیســم و کاپیتالیسم با
افزودههایى از دین اسالم بود .معمر قذافى در سال
 ،۱۹۷۷سیستم حکومتى تحت عنوان جماهیریه
یــا حکومت تودهها را بــه لیبیایىها معرفى کرد.
براســاس این نظریه ،کشــور از طریق کنگرهها و
کمیتههاى مردمى اداره مىشود .طی این سالها،
ســرهنگ قذافى در لیبى قدرت را به طور کامل
در دست داشــته و به طور انفرادى بر این کشور
حکومت کرده است .او صاحب رکورد طوالنیترین
دوران حکومــت در لیبی در بیش از  ۵قرن اخیر
است؛ تا جایی که از ســال  ۱۵۵۱میالدی یعنی
از زمان حکومت عثمانی تاکنون کســی به اندازه
حاکمیت او در راس قدرت در لیبی قرار نداشــت.
رژیم  ۴۲ســاله ســرهنگ معمر قذافی دیکتاتور
لیبی دوشنبه  ۳۱مرداد  ۹۰با پیشروی انقالبیون
بــه قلب پایتخت لیبی عمال فرو ریخت .قذافی در
تاریــخ  ۲۸مهر ۱۳۹۰و پــس از ماهها درگیری و

یاد

مرتضی کیوان ،چهره محبوب روشنفکران و نویسندگان
کیوان که اولین ویراســتار ایرانــی و پایهگذار
انجمن ادبی شمع سوخته بود ،در دوران دولت
مصدق ،معاون وزیر در وزارت راه شــد .وی به
ادبیات روســیه تسلط داشــت و نوشتارهای
بسیاری درباره آن نوشت .مدیریت داخلی مجله
«بانــو» دبیری مجله «جهان نو» و عضویت در
هیأت تحریریه مجله «کبوتــر صلح» در دهه
 ۱۳۲۰و آغاز دهه  ۱۳۳۰از عمده مسئولیتهای
فرهنگی و روزنامهنگاری او بود .از ســال ۱۳۲۴
به عضویت حزب توده درآمد و در کنار فعالیت
سیاســی در این حزب ،ســردبیری مجلهها و
روزنامههای مختلفی را نیز برعهده داشــت .او
با تســلط و چیرگی زیادی که بر ادبیات مدرن
چپ دنیا داشت ،به درستی حلقه اتصال بسیاری
از شاعران و نویســندگانی مانند احمد شاملو،
سیاوش کســرایی ،مصطفی فرزانه ،هوشنگ
ابتهاج ،نجف دریابندری و  ...بود .احمد شاملو،
نیمایوشیج ،ســیاوش کسرایی ،سایه و احسان
طبری در سوگ او شعرهایی سرودهاند .بعد از
وقایع  ۲۸امرداد ،در روز  ۳شــهریور  ۱۳۳۳او
بههمراه چند افسر فراری ارتش که بهخانه وی
پناهنده شده بودند ،دســتگیر شد .در هنگام
بازداشت دوران سربازیاش را در نیروی دریایی

داستانک

حسن صفرپور

داستان نویس

اول شب رفتم آشــغالها را سر کوچه در
ســطل زباله بگذارم که جا نبود و مجبور
شدم کنار سطل بگذارمشون .میخواستم
برگردم که دیدم یکی از کیســههای زباله
درش بســته نشــده و برای اینکه توسط
گربهها زیرورو نشه خم شدم کیسه را گره
فرار از دســت شورشیان و انقالبیون لیبی در شهر
محل زادگاه خود سرت دستگیر شد و اندکی بعد
به دست انقالبیون کشته شد .شورای انتقالی ابتدا
ادعا کرد او در اثر جراحات ناشــی از حمله هوایی
کشته شده ،اما بعدا ً ویدئویی منتشر شد که نشان
میدهد جنگجویان شورشــی او را تا حد کشــت
میزننــد .در آن روز با به کنترل درآوردن شــهر
سرت توسط نیروهای انقالبی لیبی ،قذافی و چند
تن از محافظان شــخصی و فرمانده ارتشش را در
حالی که در حال فرار از شهر بودند توسط نیروهای
ناتو هدف قرار گرفتند و بعد در یک کانال فاضالب
پنهان شدند .بنا به گزارشها قذافی پس از بیرون
آمدن از «سوراخ» ،در حالی که از سوی پا و کمر
زخمی شده بود ،خود را به نیروهای انقالبی تسلیم
کــرد .پس از آن در حالی که قذافی تکرار میکرد
«چه شده؟ چه شده؟ چه خبر است ،به من شلیک
نکنید» انقالبیون او را ســوار یک ماشین کردند تا
به مصراته منتقل شــود .فیلمی منتشــر شده که
نشــان میدهد او هنگام دستگیری زنده بوده ولی
بعدا ً به نحو نامعلومی کشته شده است .قذافی در
واپســین لحظات حیاتش دو هفت تیر ،که رنگ
یکی از آنها طالیی رنگ بود ،یک رادیوی اف ام ،و
یک ساعت مچی داشت .او همچنین لباس نظامی
بــر تن کرده بود .او به هرحال به حرف خود عمل
کرد و تا آخر ،قبل از اسارت ،جنگید.
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فرخی در پیشــانی کتاب نوشته است«:برای
خواهرانــم که از خوابهــای جهان مراقبت
میکنند ».شعر نخســت فرخی یک شعر ۵
صفحهای اســت به نام «پیشا متن :مجلس
آخــر در کجا»«:حاال کــه حرف مرگ پیش
آمد ماسک بزنيد ،لطفن! بگذاريد کمی نفس
بکشم ».این شعر بلند  ۱۵مجلس دارد و یک
مجلــس آخر که تمام محور این شــعر زیبا
بر مــرگ و در مــرگ میگذرد«:اینجا آنچه
واقعيت دارد تنها مرگ است در خیابانها/...
فقط خبر مرگ اســت که دســت به دست
میشــود/...اینجا قاتلها ســرگرم کســب و
کار خویشاند و مدام شناســنامهها را باطل
میکنند »...اشارات شــاعر به کتاب «مرگ
کســب و کار من است» اســت و اسماعیل
کــه به اذن حــق از مرگ گریخــت .ظاهرأ
شــاعر میخواهد بگوید مگر در اینجا دراین
شب ســیاه و آلوده ،در ویرانگری موشکها،
بمبها و درین دخمه و در چکاچک ضربات
مداوم چاقو و در هوایی که جایی برای نفس
کشیدن نیست ،معجزهای آدمی را از چنگال
مرگ برهاند .شــعر بلنــد «مجلس آخر» در
یک حال و هوای گوتیکی سیر میکند»:حاال
دست در دست خودم میان گورهای ناشناس
قدم میزنم/و اســتخوانهایی را که از خاک
بیــرون افتادهانــد دوبار ه زیــر زمین برمی
گردانــم ،همین!/گفتــم بگذارید کمی نفس
بکشم».اشــعار فرخی عمدتا در یک فضای
تيمارســتانی و هذیانی با کلمات برشــته و
سرخ شکل گرفته است»:زیر شکنج ه ظلمات

زود بــود هذیان انکار به وقت دلربا/به شــعر
قســم به نقطه پایان جهان گنجشکی مانده
اســت/آدمی در انجماد احساس گرفتار آمده
است/...سیاهی خالصهی مرگ است/عمر در
انکار میگذرد و ســاعت کهنه دیری ست از
کار افتاده است» مرگ در هر رنگ در اشعار
فرخــی رخ مینمایاند .مــرگ آرمانگرایانه
و عارفانــه منصــور حالج ،مرگ سیاســی،
مرگ ارادی و هر مرگ دیگری.شــاعر چنان
به مرگ نزدیک اســت که دســت مرگ را
میخواند»:وقت مردنم به نخلی میاندیشــم
که بر دوش کشــيده ام به ســالها/...وقت
مردن ام دســت مــرگ را میخوانم »...گویا
در هرکجا کســی به نام مــرگ در کمین و
تعقیب شاعر است»:پنجه بر دیوار میکشم/
می ترســم دست خونین ناکســی دامن مرا
بگیرد/قناری گلرنگ من لب پنجره نشســته
اســت خواندن نمی تواند/پرواز خیال پرنده
کت بستهای ست و شــعر ناتمام من است»
شاعر در این شــب سياه میخواهد با واژهها
آدم کشــان را به کیفر اعمالشــان برســاند.
شــاعر در شعر «چشــمهای دزدیده شده»
میگويد- »:ســاکت باشید!/ترســم را نمی
توانــم فریاد کنم/و هيچ کاری از دســتم بر
نمی آید/چشــمهایم را میدزدنــد ماموران
تــو ،خود تــو ،در هرکجا/...من داغی ســرد
شــده در ســينه دارم،تو هم از هوش رفته
ای/و نمی توانی بــاور کنی که مرگ همین
جا سراغت میآيد» کشــتن ادامه دارد ولی
مردمان مــرگ خويش را بــاور نمی کنند.
صادق هدایت مرگاندیــش گفته بود »:اگر
مــرگ نبود ،همــه آرزویــش میکردند» و
سهراب سپهری گفت»:اگر مرگ نبود ،دست
انسان پی چیزی میگشت ».فرخی اما وقتی
دست مرگ را توی حنا میگذارد پی چیزی

میگردد»:باید در خاورمیانه بوده باشــی تا
بدانی کشــتن یعنی چه؟/تا بدانی شمشــیر
ســودمند تر از کلمه است »...شاعر «سر هر
پیچ ماموری ايستاده» میبیند که میخواهد
او را بــه دره پرتاب کند .بــرای آنکه از این
آتمســفر بیمناک ،خود را برهاند به عشــق
پناه میبرد»:پنجرهها را باز میکنم و گوشه
آسمان نام تو را مینویســم محبوب من!/تا
همگان بتوانند غزل عاشقانهای به کف آرند».
فرخی یک شــاعر دوســت باز ،گذشته باز،
سخی و مهربان اســت؛ شاعری که نصيبش
شامل همه میشــود حتا گل سرخی که به
رنگ آتش در پياده رو دلبری میکند« :گلی
سرخ کنار پیاده رو/گفتم آبی روی این آتش
بریزم» پایان بندیهای فرخی حرف ندارند.
برخی شــعرهایش مثل همین شــعر ساده
باالیــی یک نمای بیرونی و یک نمای درونی
دارند .تمام کلمات این شعر کوتاه در دو نما
به دیده میآیند»:آن گل ســرخی که دادی
در فضای ســينه پژمرد ».او نمی خواهد این
گل پژمرده شود .شاعر از کنایه «آب بر آتش
ریختن» به زیبایی استفاده کرده است .فرخی
شــاعری مجرب ،کاربلد و دنيا دیدهای است.
در اشعار او انديشــه و احساس به خوبی در
هم آغشته شدهاند.زبان فرخی نیز سنگالخی
و آشفته نیست و روایتهایش دقیق ،اساسی
و مدرن اســت .شــعرهای او تصنعی نیست.
فرخی در شــعرهای فرمیک خود به خوبی
توانســته ریشــه و تنه و شــاخهها را به هم
پیوند دهد».من»های شــعری فرخی فراگیر
اجتماعی و گاهی فلســفی میشــوند»:این
تصویر زن است در ماه/یا تصویر ماه است در
چشمان من/هال هال زیبا! موهایت ریخته در
شــب من» با اجازه شاعر «ای» علمت ندا را
پیش از زیبا برداشتم تا زیباتر شود.

شاهنشــاهی میگذراند .مرتضی کیوان در روز
 ۲۷مهر  ۱۳۳۳تیرباران شد .وی تنها غیرنظامی
گرو ِه موســوم به ســیامک بود که اعدام شد.
همسر او پوری سلطانی که بنیانگذار شیوه نوین
کتابداری ایران بود تا  ۵۰سال با حضور دوستان
و عالقه مندانش یاد او را گرامی میداشت .نقش
کارساز فرهنگی او را پبش از هر چیز میتوان در
ویرایش و نقد آثار دیگران جستجو کرد .نجف
دریابندری او را اولین ویراستار ایران مینامد .نه
تنها نوشتههای یاران خود را که پیش از چاپ
از نظرش میگذشت ،بلکه مجلهها و روزنامههای
منتشر شده را نیز ویرایش میکرد دریابندری
میگوید« :همین کار را گاه به نوشته روی شیشه
مغازهها میکرد و ما از دستش میخندیدیم».
در بوته نقد کیوان آثار گوناگونی را میتوان یافت.
از قصههای اشتفان تســوایک و آناتول فرانس
تا صحرای محشــر جمال زاده .در نقد داستان
سایه ،نوشته علی دشتی ،او را شخصیتی ممتاز
در ادبیات فارســی معرفی میکند ،هر چند که
معتقد اســت که دشتی با «ســایه» چیزی بر
مقام خود نیفزوده و هر چــه دارد از «فتنه» او
به دست آمده است .در نقدی دیگر ،جمال زاده
را از نویسندگان زبردست زبان روحنواز فارسی به

جوانی سر از رای مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
کهای سست مهر فراموش عهد
نه گریان و درمانده بودی و خرد
که شبها ز دست تو خوابم نبرد؟
نه در مهد نیروی حالت نبود
مگس راندن از خود مجالت نبود
تو آنی کز آن یک مگس رنجهای
که امروز ساالر و سرپنجهای
به حالی شوی باز در قعر گور
که نتوانی از خویشتن دفع مور

مشق کلمات
کارنه تیر:
کارنهتیر دفترچهای است که بر اساس توافق انجام
شده بین کشــورهای عضو کنوانسیون بینالمللی
گمرکــی مربوط به حمل و نقــل کاال در جادهها
تنظیم شــده اســت .این دفترچه در کشور مبدأ
حمل صادر میشــود و یک ســند ترانزیتی بین
المللــی کاال از راه زمینی اســت و به موجب آن
کاال از کشــورهای بین راه تا مقصد تحت شرایط
و ضوابط ،بدون انجام تشــریفات و صدور ســند
گمرکی به طور ترانزیت عبور میکند.

درست بنویسیم

جمل ه اسنادی:
مسندالیه  +مسند +فعل
مسندالیه(نهاد)چیزی یا کسی است که پیرامونش
خبری میدهیم و مســند(گزاره) خبر یا دانستنی
است که به مسندالیه باز میگردد.
نمونه
الف) هوا تاریک است.
هوا مسندالیه است ،یعنی چیزی که تاریکی به
آن باز میگردد .تاریک مسند است ،یعنی چیزی
که درباره مسندالیه گفته میشود.
ب) برگها کارخانههای غذاسازی گیاهان سبز
هستند.
کارخانه غذاسازی گیاهان سبز ،مسند و برگها
مسندالیه است.
پ) قورباغه ،وزغ و سمندر از دوزیستان هستند.
قورباغــه ،وزغ و ســمندر ،همگــی مســند و
دوزیستان مسندالیه است.

مجازستان

شمار میآورد ،ولی بر او خرده میگیرد که در بند
درست نوشتن نوشتههای خود نیست .کیوان در
نقدی بر نخستین مجموعه شعری احمد شاملو
(آهنگهای فراموش شده) جای پای بسیاری از
شــاعران زمانه چون مهدی حمیدی شیرازی،
فریدون توللی ،نیما یوشیج و پرویز ناتل خانلری
را ردیابی میکند و به شاعر هشدار میدهد که
به جای آن که پَس رو باشد ،پیشرو بشود و نیز
مراقب باشــد که اژدهای رمانتیسم او را نبلعد.
محمد جعفر محجوب و اســامی ندوشــن و
مسکوب هم از تاثیر بی نظیر کیوان بر خودشان
و همنسالنشان سخن گفتهاند.

 ۲۵بار تو قرعهکشی ایرانخودرو شرکت کردم،
بــاالی  ۱۰بار التاری اســمم در نیومد ،دیروز تو
محــل کارم قرعهکشــی کردن کی بــره منطقه
()Zola
محروم اولین نفر اسم من درومد.
درونگــرا بودن هم خیلی ســخته.فک کن یه
جمله رو بارهــا و بارها تو ذهنت تکرار میکنی و
(الهه)
بعد جواب میدی اوهومممم.
قریب  ۹۰درصدمون یه رفیق داریم هر وقت یه
مشــکل جدی برامون پیش میاد اول یه دل سیر
بهش میخندیم بعد تصمیم میگیریم چه خاکی
(خالفکار)
باید تو سرمون بریزیم.
طبق تحقیقات جدیدم به این نتیجه رسیدم که
هر چقد سعی کنی پوالتو پسانداز کنی ،خرجات
()Reza Fredd
 ۱۰برابر بیشتر میشه!

میراث
در ادامه ارزیابی برای ثبت جهانی کاروانسراها
صورت گرفت:

بازدید ارزیاب یونسکو از
کاروانسرای دهدشت

عکاس ناموفق
بزنــم که ناگهان پژویی نقــرهای رنگ که
پســر جوونی رانندهاش بود و دختری هم
کنارش نشسته ،با سرعت زیاد بهم نزدیک
شد و دختر گوشــی موبایل را آماده کرد
که عکســی از من در این حالت بگیرد .هر
طوری بود زود بلند شــدم و دســتپاچه با
اون وضعی که داشتم از صحنه دور شدم.
دختــر هم منصرف شــد و ماشــین عین
خودروهای گنگســتری فیلمهای تگزاسی
دهه ۶۰هالیــوود بکسبادی کــرد و دور
شــد .چون این اتفاق به ســرعت رخ داد

جزئیات سعدی

اول منظورشــون را نفهمیدم و تا به خودم
اومــدم جا خوردم و فرار کردم اما بعد فکر
کردم حتما بــرا نشــون دادن چهره فقر
میخواســتن تصویری از آدم زبالهگردی
بگیرن تو اینستاگرام که به تماشا بگذارند
تا چندتایی الیک بخوره و تعدادی کامنت
که به حال فقیری افســوس میخورن .با
خودم گفتم خوب شــد زود جنبیدم و اال
یه مدت تو شــبکههای اجتماعی دست به
دست میشــدم و باید حاال حاالها جواب
پس میدادم.

کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده
زنجیرهای ثبت جهانی کاروانســراهای ایران و به
منظور بررســی مســتندات پرونده کاروانســرای
بافت تاریخی دهدشــت از این مجموعه تاریخی
بازدید کــرد .فرماندار کهکیلویه در حاشــیه این
بازدید در جمع خبرنگاران گفت:میراث فرهنگی و
گردشگری از پیشرانهای شتاب دهنده و توسعه
هر کشــوری اســت .دارا کریمی نژاد با اشاره به
قدمت تاریخی کهگیلویه افزود:ثبت جهانی چنین
اثری میتواند به توسعه گردشگری،جذب بودجه
و شناســایی بیشتر شهرســتان به کشور و جهان
کمک کند.
محمدحســین طالبیان مســئول ثبــت میراث
جهانــی ایران ،اظهار داشــت ۵۶ :کاروانســرا در
 ۲۵استان کشور از ســوی ارزیابان کمیته میراث
جهانی یونســکو در حال بررســی و کارشناســی
برای ثبت جهانی هســتند .وی با اشاره به اینکه
کاروانســرای بافــت تاریخی دهدشــت پنجاه و
یکمین کاروانسراســت که از سوی ارزیابان مورد
بررســی قرار میگیرد گفت :پرونــده این تعداد
کاروانســرا ســال  ۹۸برای بررســی مراحل ثبت
جهانی به ســازمان یونسکو ارســال شد .طالبیان
اظهارکرد :کاروانســرای بافت تاریخی دهدشــت
یکی از بافتهای تاریخی درجه یک کشــور است
که ظرفیتهای مختلف ثبت جهانی را دارد.
وی کاروانســرای بافت تاریخی دهدشــت را یک
کاروانســرای درون شهری دانســت و افزود :این
کاروانســرا هم از لحاظ عرصــه و حریم وضعیت
مناســبی نسبت به دیگر کاروانســراها برای ثبت
دارد .مشــاور وزیــر میراث تصریح کــرد :با ثبت
جهانــی این تعداد اثر یک پرونــده زنجیرهای در
 ۲۴استان کشــور به عنوان کاروانســرای ایرانی
راهاندازی خواهد شد .طالبیان اضافه کرد :تاکنون
 ۸۰۰کاوانسرا ثبت ملی و مستندات هزار کاوانسرا
نیز وجــود دارد .اجالس میراث جهانی یونســکو
برای ثبت این تعداد کاروانســرا تیرماه سال آینده
برگزار خواهد شد.

