
انســان در دنیای 

حجت اهلل جودکی

کنونــی بایــد به 
چنــــان درک و 
شناختی برسد که 
 دیـــن واقعــی 
را از بـــــدل آن 
بــــــاز شناسد، 
دینداران را از تاجران دین تمییز دهد، 
اجازه ندهد به نــام دین زندگی او تباه 
شود؛ زیرا یکی از طعمه ها برای فریب 
انســان ها دیندارانــی بوده انــد که 
چشــم انداز دلربایی برای انسان ارائه 
کرده اند. فراموش نکنیــم که آدم در 
بهشــت برین بــا چنین پیشــنهاد 
چشم پرکنی فریفته شد. َفَوْسَوَس إِلَْیِه 
َُّك َعلَی  ــْیَطاُن َقاَل یَا آَدُم َهْل أَُدل الشَّ
َشــَجَرِة الُْخلِْد َوُملْــٍك لَّ یَْبلَی. ولی 
شیطان او را وسوســه کرد و گفت:  ای 
آدم! آیــا می خواهی تــو را به درخت 
زندگــی جاویــد و ملکی بــی زوال 
راهنمایی کنم؟! )سوره طه، آیه 120(. 
ْیَطاُن لُِیْبِدَي لَُهَما َما  َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ
ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َســْوَءاتِِهَما َوَقاَل َما 
َرةِ إِلَّ أَن  ــجَ ُُّکَما َعْن َهِذهِ الشَّ نََهاُکَما َرب
تَُکونَا َملََکْیِن أَْو تَُکونَا ِمــَن الَْخالِِدیَن. 
سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا 
آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار 
کند و گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت نهی نکرده مگر به خاطر این که 
)اگر از آن بخورید،( فرشته خواهید شد، 
یا جاودانه )در بهشــت( خواهید ماند! 
)ســوره اعراف، آیه 20(. قرآن درباره 
تاجران دین هشدار داده است: یَا أَیَُّها 
َِّذیَن آَمُنــواْ إِنَّ َکِثیًرا مِّــَن األَْحَباِر  ال
َوالرُّْهَباِن لََیأُْکُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِالَْباِطِل. 
 ای کسانی که ایمان آورده اید! بسیاری 
از دانشمندان )اهل کتاب( و راهبان، 
اموال مردم را به باطل می خورند. )سوره 
توبه، آیه 34(. جالب این که پیامبران 
بارها تاکید کرده اند که در عوض هدایت 
مردم، مــزدی از آن ها نمی خواهند. یَا 
َقْوِم ل أَْسَألُُکْم َعلَْیِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إِلَّ 
َعلَی الَِّذي َفَطَرنِي أََفاَل تَْعِقُلوَن.  ای قوم 
من! من از شــما برای این )رسالت(، 
پاداشی نمی طلبم؛ پاداش من، تنها بر 
کسی اســت که مرا آفریده است؛ آیا 
نمی فهمید؟! )ســوره هود، آیه 51(. 
ســوداگران وقتی لبــاس دین به تن 
می کنند، باعث شبهه مردم می شوند. 
آنان دائما بر مقدس بودن دین تاکید 
می کنند تا مبادا انسان ها به خود اجازه 
ورود به مباحث دینی را بدهند و به مرور 
زمان، دست ایشان رو شود. آنان دین را 
به شکل کامال ماورایی، همراه با شعائر 
عرضه کــرده و خود از قَِبــل آن امرار 
معــاش می کنند. دینی کــه از فیلتر 
ســوداگران ارائه می شــود، خنثی و 
بی خاصیت است و کسی را از ظلمت 
نمی رهاند و به سوی نور نمی برد. بعضی 

عوارض دین تقلبی به قرار زیر است: 
 اهمیت به تقدس به جای تعقل

آفــت  تقریبــا  تقدس گرایــی 
همــه ادیــان و مذاهب بوده اســت و 
سوءاســتفاده کنندگان از احساسات 
مردم به خوبی از این حربه برای رسیدن 
بــه مقاصد خــود اســتفاده کرده اند. 
متاسفانه تقدس گرایی باعث دوری از 
خرد گرایی شده و چشم و دل انسان های 
ســاده اندیش را کور می کند. معروف 
اســت که در جنگ جمل بسیاری از 
اصحاب جمل پشگل شــتر عایشه را 
جمع آوری می کردند و ادعا می نمودند 
که بوی مشك و عبیر می دهد و بسیاری 
از ایشــان آن را مقدس می شــمردند 
و... این نکته طبیعی اســت که پشگل 
هرگز بوی عطر نــداده و نمی دهد، اما 
مقدس گرایی باعث می شود که شخص 
حتی احساســات خودش را هم گمراه 

کرده و نتواند بوی بــد را از بوی خوب 
تشخیص بدهد. 

جــــــای  به  مصلحت گرایی 
حقیقت گرایی

 بسیاری از مردم به راحتی با استفاده 
از مصلحت گرایی تن بــه دروغ گفتن 
می دهنــد و از روش هــای ممنوعــه 
استفاده می کنند. این کار البته مزایای 
زودهنگامی برای آن هــا دارد، ولی در 
دراز مدت پیوند و مودت میان ایشان و 
دیگران را سست می کند. عیب دیگر کار 
این است که شخص می پندارد مشغول 
عمل صالح است، اما به مرور زمان این 
زاویه انحرافی کــه در ابتدا کوچك بود، 
گسترده شده تا جایی که شخص کامال 
از اهداف و آرمان های خود دور می شود. 

تقلید به جای تحقیق
در صدر اسالم علما در حکم مرجع 
تحقیق برای مسلمانان بودند و با دانش 
خود به راهنمایی ایشان می پرداختند 
و تــالش می کردند تا ســطح آگاهی 
مســلمانان به میزانی بال برود تا آن ها 
بتوانند قابلیت درک و فهم دینی داشته 
باشــند و براســاس علم، پذیرای دین 
باشــند. به مرور زمان ایــن اصل دچار 
تحریف شد و مراجع تحقیق به مراجع 
تقلید تبدیل شدند و این عرف در میان 
مردم شکل گرفت که آنان یا باید مجتهد 
باشند یا مقلد. این مســئله )تقلید( در 
میان اهل ســنت جایگاهی ندارد، زیرا 
احکام فقهی و رساله های عملیه به میزان 
بسیار زیادی شبیه هم هستند و شخص 
با مراجعه به یکی از آن ها مسائل مورد 
نیازش را فرامی گیرد. جالب این که قرآن 

همچنین انتظاری از مسلمانان ندارد. 
تاکید بر نقل به جای قرآن و عقل 

نقل دراصطالح، همه میراث اسالمی 
به جز قرآن را شامل می شود که بعضی 
از مسلمانان، آن را همپای قرآن فرض 
کرده و بی هیچ تعقلی آن را می پذیرند. 
این نکته باعث جمود فکری شده است، 
زیــرا پذیرفتنش به آن معناســت که 
عقل خالقان این میراث، کامل و بدون 
نقص بوده و عقل افراد فعلی قادر نیست 
همچون ایشان به کنه آن برسد! دیگر 
این که سخنان پدران ما زمانی برای ما 
حجت است که با قرآن همخوانی داشته 
باشد و ما حق نداریم خود را بریء الذمه 
کرده و بگوییم ما به اعتبار این که آنان 
عالم، فقیه و. . بوده اند، گفته هایشان را 
َِّذیَن آَمُنواْ لَ تَتَِّخُذواْ  َُّها ال می پذیریم. یَا أَی
آبَاءُکْم َوإِْخَوانَُکْم أَْولَِیاء إَِن اْسَتَحبُّواْ الُْکْفَر 
َُّهم مِّنُکْم َفأُْولَـِئَك  َعلَی اإلِیَماِن َوَمن یََتَول
الُِموَن.  ای کســانی که ایمان  ُهــُم الظَّ
آورده اید، پدران و برادران خود را اگر کفر 
را بر ایمان ترجیــح داده اند اولیای خود 
ندانید، کسانی که از شما با ایشان دوستی 
کنند خود ایشان هم ستمگرانند. )توبه، 

آیه 23(. 
 تاکید بر شعائر صوری به جای دین

 متاسفانه شــعائر دینی در جوامع 
اســالمی تا حــد فولکلور تنــزل پیدا 
کرده اســت، زیرا این شــعائر ناشی از 
برداشت های پدران ما از مسائل دینی 
بوده که به مرور زمان از اصل دین فاصله 
زیادی گرفته است. این فاصله به حدی 
است که گاهی شعائر یاد شده در تضاد 
با کتاب خدا قرار می گیرند. برای مثال 
براســاس روایات صواب گریــه بر امام 
حسین )ع( بسیاری کارهای ناشایست 
انجام می شــود که ناصواب بودن آن بر 
همگان آشکار اســت، اما بعضی بر آن 
تاکید دارند. شــاید کمتر از 10درصد 
آنچه امروز به عنوان فرهنگ عاشورایی 
در جامعه ما رواج دارد، با حقایق عاشورا 
هماهنگ اســت و 90 درصد آن خرافه 
و اســاطیر و »معرفت ظنی« اســت و 

نتیجه ای جز جمود فکری ندارد. 

شروین پاشاییلحظه ها و کلمه

نورالدین زرین کلكکارتون

دین واقعی

 رابطه انسان و دین 8

 آسمان آبی است. 

کاوه 
 فوالدی  نسب  

  معمار

نه، آبی آبی هم که 
نه، بــه لجوردی 
می زنـــد؛ از آن 
لجوردی های ناز 
کــه دل آدم را 
می بــرد. پرنده ها 
می خوانند و نور از 
لی برگ هــای 
چنارها می ریزد روی زمین. سنگ فرش 
پیاده رو سایه روشن است. نفس عمیقی 
می کشم و هوای تمیز را فرو می دهم توی 
ریه هایــم. روحم تازه می شــود. روی 
چمن های وسط میدان دراز می کشم. 
زیبایی میدان تجریش به همین است 
که با طبیعت گره خورده. کمتر شهری 
در دنیا یك چنین میدانی دارد. دستت 
را دراز کنی، کوه ها را گرفته ای. دستم را 
می کشــم روی چمن های تــر و تازه. 
خنکایشان حالم را جامی آورد. کم کمك 
باید راه بیفتم. برای تاکســی ای دست 
تــکان می دهــم: »بــازار«. مــرد 
خوش صحبتی است. برایم از میهمانی 
دیشــبش می گوید. وسط های نقلش، 
مدام شعر می خواند. ولیعصر را می رود 
پایین. من دانه دانه خاطره هایم را مرور 
می کنم؛ موزه سینما، لوکس طالیی، 
پاساژ فرشــته. نزدیکی های پارک وی 
رســیده ایم. پایش را گذاشته روی گاز. 
»یه کم آروم تر برید. یه وقت کسی از تو 
خیابون رد می شــه.« »کسی؟ شوخی 
می کنی عمو... »کسی« وسط خیابون 
چی کار داره؟ عابر پیاده اسمش روشه؛ 
فقط هم از پل و خط کشــی اســتفاده 
می کنــه. خیابــون مال ماشــینه.« 
شاطرعباس. بازار صفویه. پارک ملت. 
نمی شــود یك بار از این ولیعصر بال یا 
پایین بروم و روزهایی از گذشته نیاید 
جلوی چشم هایم. رستوران اسکان. بازار 
پایتخت. چقدر هم که زشت است این 
بازار، اما هرچه باشد همیشه به تکنولوژی 
مجهزم کرده؛ به عجوزه ای می ماند که 
ازش متنفرم، اما حسابی بهش بدهکارم. 
هرچه باشــد، هر کســی چیزی برای 
دلبری دارد. داروخانه قانون. توی دوران 
ســفرهای  مبــداء  دانشــکده، 
دانشجویی مان همین جا بود. خیلی از آن 
بچه ها رفته اند فرنگ، چندتاشان رفته اند 
آن دنیا، اما حال که راننده دارد »بستی 
تو بار ســفر« را می خواند و ونك را دور 
می زند، من همه شــان را جلوی قانون 
می بینم؛ کافکا. »جلوی قانون«اش را 
همان سن و ســال ها بود که اولین بار 
خواندم. دوران خاتمی بود و ما که جوان 
و جاهل بودیم، فکر می کردیم حرف اول 
و آخر را راستی راســتی قانون می زند. 
بیمارســتان دی. مرکز رســانه های 
تصویری. بیمارستان مهرگان. کار دارد 
بیخ پیدا می کند، بهتر اســت سری به 
پارک بزنم. پارک ساعی. دلم می خواهد 
یك بار که توی پارک ساعی قدم می زنم، 
بیژن امکانیان را ببینــم و به امکانیان 
بگویم یه بار بگو: »مــادر...« و او بگوید: 
»اون صــدای مــن نیســت کــه، 
خسروشاهیه.« و من بگویم: »حال یه 
بارم تو بگو، ببینیم چطوری می گی...« 
عباس آباد. سر می گردانم. سینما آزادی 

سر جاش است. با شکل و شمایل جدید. 
آنی نیست که توش شهرموش ها را دیدم 
-هفت بار- اما این را هم دوســت دارم. 
معمارش را هــم دوســت دارم. »آقا، 
همین جاها نگه دارین من پیاده شم.« 
»بازار نرســیدیم که هنوز.« وقت زیاد 
دارم. می خواهم کمی قدم بزنم. کرایه تا 
بــازار را می دهــم، نمی گیــرد. کمتر 
برمی دارد. دست می کند توی داشبورد 
یك آب نبات درمی آورد می دهد دستم. 
قــدم زدن روی این ســنگ فرش های 
خیس را همیشه دوست داشته ام. آب 
توی جوی ها شفاف است. نور که تویش 
می افتد، برق می زند. کاش می شد تبدیل 
شوم به چناری در خیابان ولیعصر تهران 
و تا سال های سال همین طور بایستم و 
این مردمان شــاد را تماشا کنم. از کنار 
بوتیك های بالی میدان رد می شــوم. 
سینما قدس. سینما قدس زیبا. میدان تا 
چهارراه ولیعصر را راه نمی روم، عشق بازی 
می کنم با راه. اینجاها برایم خاطره های 
خوب دور و نزدیك زیــادی دارد. تئاتر 
شهر. شب های عشق و شور. خاطره های 
تمام رنگی. دلم می خواهد بنشینم لب 
جوی و پاهایم را بگــذارم توی این آب 
خنك که ُشــره صدایــش دارد دلم را 
می برد. مثل ترانه، دوســت دارم روی 
جدول ها راه بــروم؛ گیرم ســال ها از 
پانزده سالگی ا م گذشته باشد. می پیچم 
توی جمهوری. اولین ویدیومان را اینجا 
خریده بودیم. تازه مجاز شده بود. قبل تر 
داشتنش آدم ها را راهی جهنم می کرد. 
بعد دیگر نکرد و همه توی خانه هایشان 
داشتند. کافه نادری. می روم توی حیاط 
می نشینم کنار حوض. آقا رضا با لبخند 
همیشــگی اش می آید ســراغم. ترک 
سفارش می دهم. می زند روی شانه ام: 
»برای چی می پرسم از تو آخه؟« به سن 
گوشــه حیاط نگاه می کنــم. کنارش 
تابلویی هســت کــه طبــق معمول 
عکس هــای برنامه دیشــب را رویش 
زده اند و برنامه امشب را معرفی کرده اند. 
بــازار را بی خیــال می شــوم. هوس 
منوچهری کرده ام. این که بتوانی توی 
خیابانی قدم بزنی و از ســر تا ته فقط 
عتیقه و تاریخ ببینی، خیلی جذاب است. 
خبــری از دلرفروش هــای چهارراه  
اســتانبول نیســت. می پیچیم توی 
منوچهری. آینه شمعدان های قجری. 
ســکه های یادبود. گرامافــون بوقی. 
مدال های ارتشی. اسکناس های قدیمی. 
لله زار. حــال دیگــر نمی توانم راحت 
تصمیم بگیرم. مانده ام بروم بال تا خیابان 
کوشــك و خانه موزه صادق هدایت را 
ببینم، یا بروم پایین تا کوچه اتحادیه و 
سری به خانه اتحادیه بزنم که حال شده 
مــوزه دایی جــان ناپلئــون. درمانده 
می ایســتم ســر چهارراه. می شود هم 
همین مســیر را بگیرم صاف بروم، باغ 
سپهســالر را رد کنــم و برســم بــه 
ظهیرالسالم. شنیده ام تازگی ها توی 
خانه موزه صبا شبانه روز موسیقی زنده 
اجرا می شود و هر روز هم یکی از استادان 
موسیقی ایران، میهمان ویژه موزه است. 
به پشت سر نگاه می کنم. ترانه ای قدیمی 
توی گوشم صدا می کند: »اگه این فقط 

یه خوابه / بذار تا ابد بخوابم...«

بذار تا ابد بخوابم

روایت شمیران با پای پیاده

  پرسه در تهران 25  

  تاالر مشاهیر  

 وزیر اقتصاد احمدی نژاد در گــزارش به رهبری اعالم کرد صد میلیارد دلر 
ذخیره ارزی داریم. از آقای روحانی می خواهیم وقتی دولت رو تحویل گرفت اولین 
کارش این باشــد که یك گزارش دقیق از دارایی و اوضاع اقتصادی به مردم بده تا 

معلوم بشه وضع کشور چطوریه؟
بهار| پیشنهاد پسندیده ای است چون از بس این دولت غیرشفاف 
عمل کرده و آمار های متناقض از درون دولت به گوش رسیده است تا دولت 
جدید مستقر نشود معلوم نخواهد شد که ایران در چه وضعیتی قرار دارد.

 چرا آقای احمدی نژاد این دم آخر از مــردم عذرخواهی نمی کند. مردم ما 
این قدر بزرگوار هستند که ایشان را ببخشند.

بهار|آقای احمدی  نژاد و عذرخواهی؟!

 ســالم بالخره آقای شــریعتمداری نفرموده اند که این پروژه هایی که در 
خیالت... کشف کرده اند با کمك کدام سازمان ضدجاسوسی است که در راس آن 

قرار گرفته است. 
بهار|بگم؟!

  سالم. بعضی  افراطیون برای دکتر روحانی خط و نشان می کشند که حق 
نداری از اصالح طلبان و کارگزاران در کابینه اســتفاده کنی! واقعا آدم خنده اش 
می گیرد. انگار نه انگار انتخاباتی شــده و نماینده این گفتمان رای آورده است. به 
نظر من این ها از تواضع اصالح طلبان که گفته اند توقع هیچ پست و مقامی را ندارند، 
سوء استفاده می کنند و به خودشان حق می دهند به جای رییس جمهوری منتخب 

تصمیم بگیرند.
بهار|در دیزی بازه!

 هر روز صبح دلم گرمه اینه که بازم بهار و بازم اصالحات می خواد بیاد تو زندگیم. 
واقعا خدا قوت روزنامه شادی و نشاط و تدبیر و امید. دوستون داریم. زنده باد ایران.

بهار| قربان مرام و معرفتتان!

Email: Info@baharnewspaper.com
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خــرداد  تعطیــل 
1325، جوانــــی 
33ساله بعد از صعود 
به توچــال، در حال 
پایین آمــدن بود. او 
کوهنـــــوردی و 
طبیعت گـــردی را 
بسیار دوست  داشت و این کار دائم را به ویژه 
در ایام تعطیل آخر هفته انجام می داد. در 
اثر این آمدوشدها با محلی های بسیاری 
آشــنا و هم صحبت شــده و به مرور با نام 
کوه هــا، دره هــا، بندهــا، چراگاه هــا و 
چشمه سارهای دامنه توچال آشنایی یافته 
بود. آن روز وقتی پایین می آمد، به فکر افتاد 
تا نام این مکان ها را گردآوری و ثبت کند. 
پیش از او کسی به این موضوع پراهمیت 
توجهی نداشت. بعد از این هر بار که به کوه 
می آمد سراغ افراد سالخورده و معتمدی 
که در کوه چادر زده یا در روستاها ساکن 
بودند، می رفت و صحبت هــا و خاطرات 
آن ها را یادداشــت می کرد و بسیار تالش 
داشــت تا هیچ نکتــه ای از قلــم نیفتد. 
پیداکردن این افــراد در کوه و صحبت با 
آن هــا کاری بس دشــوار بود، امــا او با 
شکیبایی آن را انجام می داد. بعد از مدتی 
که اطالعــات مربوط به رشــته کوه های 
توچــال در شــمال شــمیران و تهران 
جمع آوری شد، به این فکر افتاد که چرا این 
کار را برای روستاها و دهکده های شمیران 
انجام ندهد؛ بنابراین دست به کار شد و به 
تك تك این روســتاها که هریك از آن ها 
امروزه به یکی از محالت شهر تهران تبدیل 
شده اند، سر زد و با تمام معتمدان و بزرگان 
آن ها گفت وگو کرد و اطالعات بسیاری از 
وضعیت گذشته و حال شمیران آن زمان 
گردآورد. آن روز منطقه شمیران با امروزش 
زمین تا آســمان فرق می کــرد و روابط 
دیگری بین اهالی حاکم بود و شــمیران 
هنوز ییالق تهران به حساب می آمد. او خود 
در این باره می نویسد: »هنوز سه چهار یورد 
گوسفندسرا در دامنه های جنوبی رشته 
توچال باقی بود. هنوز دوغ و ماستی در سر 
چادرهای ایشان پیدا می شد. هنوز افراد 
عادی، دست و دلباز بودند و می توانستند 
سر ظهر از سه چهارنفر از راه رسیده پذیرایی 
کنند. هنوز جنگ شهری و دهاتی و ارباب 

و رعیت و کارفرما و کارگر و مرد و زن و پدر 
و پسر و مالك و مستأجر و... شروع نشده 
بود. هنوز صفا و وفا را ار ِده نشینان نگرفته 
بودند و در هــر گذر ده که می گذشــتم 
سالم و علیکی شــنیده می شــد. با این 
همبستگی به سر چادرها می رفتم و از پیران 
سالخورده و تجربه اندوخته پرسش هایی 
می کــردم و جوابشــان را ثبــت و ضبط 
می کردم. به این ترتیب نام های جغرافیای 

محلی کوهستان گردآوری شد.«
این جوان سی وســه ســاله که امروز 
پیرمردی صدســاله اســت و قرار است 
سالروز یك صد سالگی او را جشن بگیریم، 
نخستین کسی است که به گردآوری تاریخ 
شفاهی شــمیران آن روز و تهران امروز 
همت گماشت و نام خود را در بین اولین 
تهران پژوهان جاودانه کرد. او در آن سال ها 
با یك کوله پشتی و پای پیاده تمام شمیران 
را زیرپا گذاشــت و با تحمل ســختی ها 
توانست تاریخ شــفاهی شمیران و تهران 
را پایه گذاری کند. امروزه این شیوه به یکی 
از مهم ترین روش های محققان در حوزه 
تهران شناسی برای دســتیابی به هویت 
گمشده پایتخت بدل شده است. این جوان، 
یعنی »منوچهر ستوده«، در آن زمان که 
شروع به این کار کرد، دوره دکترای ادبیات 

خود را در دانشگاه تهران گذرانده بود؛ 
البته رساله دکتری اش را در سال 
1329 به پایان برد. پایان نامه 
تحصیلی او »قالع اسماعیلیه 
در رشــته کوه های البرز« بود 

که بعدها خود دانشــگاه تهران 
آن را چاپ کرد. ســتوده جوان 
این رساله را به پیشنهاد آقای 
بدیع الزمــان فروزانفر انجام 
داد که استادش بود. در آن 
زمان استاد فروزانفر درباره 
پیشینه و ادبیات اسماعیلیه 
کار می کرد و چون می دانست 
وی قبال بــا پای پیــاده به 
تمامی قلعه های اسماعیلیه 
در نواحی البرز سرزده و از 
آن ها عکس و مطلب تهیه 
کرده، این پیشنهاد را به 

او داد. 
 اســتاد ستوده بعد 
از گردآوری اطالعات 

شمیران در چند سال به دسته بندی آن ها 
پرداخت و در کنار آن ها به مطالعه منابع 
مکتوب مختلفی درباره تاریخ شمیران و 
به ویژه مازندران پرداخت. ستوده بالخره 
در 1371 اطالعات مربوط به قصران خارج 
را در کتابی دوجلدی با عنوان »جغرافیای 
تاریخی شمیران« توسط موسسه مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی به چاپ رساند. ویژگی 
ممتــاز این کتاب در مقایســه با ســایر 
کتاب های چاپ شــده در این زمینه آن 
است که ستوده عالوه بر ذکر تاریخ گذشته 
روستا و اماکن و ذکر وقایع، اوضاع واحوال 
هر روستا در بخش های مختلف همچون 
اوضاع طبیعی، جغرافیایــی، اقتصادی، 
زراعی، باغــی، محصــولت، امکانات و 
تجهیــزات و آدم های آنجا را به روشــنی 
نشــان داده اســت. این اطالعــات تنها 
جمع آوری شده از منابع مکتوب پیشین 
نیست، بلکه به همت سفرهای پیاده او به 
یکایك این جاهاســت. او هرجا می رفت 
و مدتی می ماند و ســعی می کرد که آنجا 
را دقیقا بشناسد و بشناساند. این داده ها 
شــاید در ابتدای امر پیش پاافتاده به نظر 
آید، اما با گذشت زمان می توانند تصویر 
کاملی از وضعیــت این مناطــق در آن 
روزگار را نشان دهند؛ برای مثال موقعیت 
جغرافیایی روستا، نام روستاهای همسایه، 
وجه تسمیه آن، باغ های معروف 
روستا و صاحبان آن ها و وقایع 
مربوط نام زمین هــای زراعی و 
بایر، نام قنات ها، نام نهرها، نام 
محصولت اعــم از زراعی و 
باغی، نوع پوشش گیاهی، 
نوع حیواناتی که در این 
روســتاها نگهــداری 
می شــدند، مساجد، 
تکایا، بقاع متبرکه، 
موقوفات، مدارس، 
حمام ها، قبرستان ها، 
کوچه هــا و میادین 
ومحله ها، تعداد دکان ها، 
شغل اهالی، طایفه ها، تعداد 
جمعیت این روســتاها در 
آن سال ها ارائه شده که در 
نوع خود بی نظیر است. این 
کتاب یکی از منابع ارزشمند 
در مطالعه محالت منطقه 

یك، دو، ســه و چهار تهران امروز به شمار 
می رود و می تواند الگوی مناســبی برای 
ثبت و ضبط اطالعات تهران دهه90 برای 
آشنایی آیندگان با این برهه از تاریخ تهران 

باشد. 
عالوه بر این کتاب، بیشــتر آثار دیگر 
استاد ســتوده نیز براســاس مشاهدات 
ایشان گردآوری و به رشته تالیف درآمده 
است. یکی دیگر از آثار ماندگار استاد که 
به همین شــیوه گردآوری و تالیف شده 
است، کتاب »از آســتارا تا استرآباد« نام 
دارد. استاد برای جمع آوری اطالعات این 
کتاب بیش از 20 سال، تمام مناطق گیالن 
و مازندران و گلستان، از کوه گرفته تا دشت 
و روستا و جنگل را زیر پا گذاشت و به این 
ترتیب اطالعات ذی قیمتی از آثار تاریخی 
به جامانده در این استان ها گردآوری کرد. 
این کار عظیم توسط انجمن آثار ملی آن 
روزگار و انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 
امروز حمایت می شــد. اوایــل دهه 30 
غالمحسین خان صدیقی در انجمن آثار 
ملی پیشنهاد کرد تا آثار تاریخی باقیمانده 
تا آن زمان در سراســر کشور شناسایی و 
ثبت شود. بعد از پذیرش این پیشنهاد از 
سوی شورای انجمن، قرار شد افرادی که در 
این زمینه تجاربی دارند، کار را شروع کنند. 
ستوده هم که پیش از این مهارت خود را در 
چنین کاری درباره شمیران نشان داده بود، 
به دلیل تبار و تشابهات شمیران و مازندران، 
برای استان های شــمالی کشور انتخاب 
شد و برای ثبت اطالعات، جای جای این 
استان ها را زیرپا گذاشت.  او با آن که متولد 
سرچشــمه تهران اســت مازندرانی تبار 
است. از سوی دیگر بخش شمالی تهران 
امروز و قصران )کوهسران( دیروز طبری 
زبان بودنــد و در آیین و مناســك تباری 
شمالی داشتند؛ به ویژه آن که طبرستان از 
قدیم ترین دوران ها از مذهب شیعه پیروی 
می کرده است و این به عالئق مشترک بین 
تهران و طبرســتان می افزود. آمده است 
که نخستین فرمانروای علوی مازندران، 
یعنی حسن بن زید علوی که در طبرستان 
به فرمانروایی رســید، به دعــوت مردم 
طبرســتان از ری به آنجا فراخوانده شد و 
نکته دیگر آن که بعد از گیالن و مازندران 
در هیچ جای ایران به اندازه تهران سادات 

علوی مدفون و دارای مزار نیستند . 
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نخســتین مجموعه  شعر حسن 
همایون با عنوان »بــرف تا کمر در 
تاریکی نشسته« از سوی انتشارات 
مروارید به چاپ خواهد رســید. به 
گفته همایون مجموعه  شعر »برف تا 
کمر در تاریکی نشسته« دربرگیرنده  
ســروده های او از ســال 1381 تا 
1390 اســت. این مجموعه گزیده  
شــعرهای یك دهه  اخیر او اســت. 
همایون با بیان این کــه به دو دلیل 
عمــده همه ی شــعر هایش را برای 
چاپ ارائه نکرده اســت، مي گوید: 

»نخست این که برخی از آن شعر ها 
در شمار تجربه های اولیه بود و لزومی 
نداشت در مجموعه ارائه شود، دیگر 
آن که به دلیل ممیزی ترجیح دادم 
شماری از شعر هایم را در کتاب ارائه 
نکنم. این شعرها در قالب آزاد سروده 
شده اســت و در آن ها سعی کرده ام 
با نگاهی انتقادی به مسائل مبتالبه 
جامعــه ی ایرانی مواجه شــوم. در 
این مجموعه، شعر هایی با مضامین 
اجتماعی، هستی شناختی و لیریك 

ارائه شده است.«

 »برف تا کمر در تاریکی نشسته« منتشر مي شود
نخستین مجله مد تاریخ مطبوعات ایران به زودي وارد 
چرخه نشریات کشور مي شــود. این مجله تحت عنوان 
»دنیاي مد« به صاحب امتیازي محمدرضا جاللیان به 
معرفي آخرین ژورنال هاي لباس در دنیا، مدهاي فاخر و 
اصیل ایراني و پوشش هاي جدید و مدرن خواهد پرداخت. 
به گفته جاللیان این مجلــه از خوان مجوز عبور کرده و 
پیش از این قرار بود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوري 
منتشر و در کیوســك هاي مطبوعاتي عرضه شود اما با 
تاخیر به وجود آمده احساس مي شود همزمان با روي کار 
آمدن دولت جدید، فضا و عرصه بیشــتري براي آگاهي 
بخشي این گونه نشریات در کشور فراهم شده باشد و امید 

که این تجربه جدید مورد پسند و اقبال مردم قرار گیرد.
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ه و اْهِدنی فیِه لَِبراهیِنك  اللَُّهمَّ اْجَعل لی فیِه نَصیبا ِمن َرحَمِتك الواِســعَ
الّساِطَعه و ُخْذ بِناِصیتی إلی َمْرضاتِك الجاِمَعه بَِمَحبَِّتك یا اََمَل الُمشتاقیَن. 

خداوندا، مرا نصیبی کامل از رحمت واسع خود عطا فرما و به ادله و براهین 
روشن خود هدایتم نما و سرنوشت مرا به ســوی رضا و خشنودی خودت که 
جامع هر نعمت است سوق ده به حق دوســتی و محبتت،  ای امید و آرزوی 

مشتاقان عالم. 
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