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امام صادق (ع):
چه بســا جوینــده دنیا که بــدان نرســیده و بعضی هم
رســیدهاند ،ولــی ســرانجام ،مــرگ آنهــا را از هــم جدا
ساخته است؛ پس طلب دنیا تو را از کردار خوب و توجه
به آخرت باز ندارد؛ و همیشــه دنیــا و زندگی خوب را از
خدا بخواه و در این راه سعی و تالش کن.
(اصولکافی ،جلداول ،صفحه)193

نصب آباژور به جای تصویر رئیس جمهوری!

ظاهراً قرار بر این شده که مناظرههای انتخاباتی این
تو همین
بار برخالف دورههای گذشــته به صورت زنده پخش
مایه ها
نشــود .ایــن تصمیــم در حالــی گرفته شــد کــه تقریباً
اغلب نامزدهــای انتخاباتی با این موضوع مخالفت
کرد هاند.
بــه هرحال پخش غیرزنده مناظرههای انتخاباتی
در حالــی کــه تلویزیــون حتــی برنامــه عمــو قنــاد و
مســابقه بین تیمهای انگول اشــتات و بایرلورکوزن را
فریور خراباتی
به صورت زنده پخش میکند ،جای تعجب دارد .در
حال حاضر ما تنها دو برنامه داریم که زنده نیســتند،
اولی برنامه آقای حاجیلو اســت که از پشت شمشادها میکروفون به دست
میپــرد جلوی مردم و از آنها ســؤال میپرســد ،دومــی برنامه مناظرههای
انتخاباتــی اســت .حاال ما میخواهیــم پیشبینی کنیم کــه پخش غیرزنده
مناظرههــای انتخاباتــی آن جایــی که نوبــت صحبت کردن دکتــر روحانی
است ،به چه صورت خواهد بود.
به نام خدا ،با عرض سالم خدمت( ...صدا قطع میشود) گرامی .باور
کنیــد بنده نمیخواســتم در ایــن مناظره (صــدای بوق) آنچه کــه در دلم
میگذرد را( ...صحنه آهســته صحبتهای کاندیــدای قبلی در این لحظه
پخش میشــود .زمانی که برمیگردیم به جــای دکتر روحانی یک آباژور و
به جای اســحاق جهانگیری یک گلدان گذاشــته اند) .اما آنچه امروز برای
همه ما ســؤال اســت ،امالک( ...امــاک خانه برتر ،تحــت حمایت دولت
قبــل و بعــد از یازدهم ،یکی بخر ،دو تا ببر!) چه کســی اســت کــه نداند در
بحــث ســاختمان پــاس( ...پــاس! کباب پــز پــاس ،دیگه نگــران کباب
درســت کــردن تــوی پیک نیــک نباشــید ،منقل پــاس کار شــما رو راحت
کــرده ،اگــه رئیس جمهوری همینطــوری به صحبت هــاش ادامه بده این
تبلیــغ حــاال حاالهــا ادامــه داره!) .مــا در طــرح پ(...صدا قطع میشــود)
جنوبــی (خب ظاهــراً دکتــر روحانی درخواســت ترانه جنوبی داشــتن ،به
همیــن دلیل شــما رو دعوت میکنیم به شــنیدن ترانه جــذاب باال باال باال
یــار بــاال ،از آخرین ســاختههای قاســم افشــار) .در پایان الزم اســت اعالم
کنــم که دولت(...هموطنــان گرامی ،به علت ترافیــک در خیابان دولت و
بســته شدن خیابانهای شریعتی و پاسداران ،لطفاً از مسیرهای جایگزین
اســتفاده کنید ،اگه مســیر جایگزینــی پیدا کردید به ما هــم بگید تا به بقیه
بگیم ،دمت تون گرم ،دل تون شاد!)
خب این بخشی از سخنان دکتر روحانی در مناظره انتخاباتی تلویزیون
بــود ،حــاال امیــدوارم روز موعــود فرا برســد و ببینیم کــه صدا و ســیما رویه
دیگری را اتخاذ کرده است ،هرچند ما االن امیدمان به اینکه درخت گردو،
موز بدهد بیشتر از تغییر در سیاستهای صدا و سیماست!

بهبهانهنمایشمستندیدرباره«فرصتالدولهشیرازی»

شاهزاده جامع العلوم

طرح :محمدعلی پرواز

فرصــت الدولــه شــیرازی یــا همــان میــرزا محمــد
نصیرالحســینی (1339-1271ه.ق) از جملــه بزرگانــی
اســت که در عین شــهرت ،مهجور و ناشــناخته است .او
را بهعنوان ادیب ،شــاعر ،موســیقیدان ،باســتان شناس
و نقــاش دوره قاجار شــناختهایم .عالوه بر اینها دســتی
شیدا رحیمی
نیــز در منطق ،ریاضیات ،هیأت و نجوم داشــته اســت و
پژوهشگر نسخ خطی از عالم سیاست نیز بیخبر نبوده است .فرصت ،همان
نظرکــرده حافظ اســت که بنا بر دعــوت خواجه ،با غزل
رواق منظر چشم من آشیانه توست ...در کنار آرامگاه او آرمیده است.
او از روشنفکران عهد قاجار به شمار رفته و در زمانهای که هنوز ایرانیان ،در
بیخبری از عهد باســتانی خود به ســر میبردند ،کتاب ارزشمند آثار عجم را
در معرفی تاریخ ایران نگاشته
و پــی به رمــز و راز خــط میخی
بــرده اســت .در زمانــهای کــه
تفاخر شاه و درباریان ،سفرهای
رنگین به فرنگ بوده و خرافات
و جهل دامنگیر ملت شده بود،
بــا دلــی خونیــن بــرای ایــران،
نــرم نرمــک و بــا قلــم خویش
راه روشــنگری را پیــش گرفت.
زبانــش شــیرین و در هنــگام
انتقــاد از بیگانــه ،وطن فروش
و شــاه بیکفایــت ،تنــد و گزنده
بــود .با این حال زبان شــعرش
به شیوه شعرای کالسیک باقی
ماند و از مضامین انتقادی اشعار مشروطه به دور ماند .اشعار او لطیف است
و استوار.
از فرصــت کــه بعدهــا با نظر شــاه وقــت ،به لقــب فرصت الدوله رســید،
زندگینامه خود نوشــتی باقی مانده که بهترین منبع در شناخت آثار و زندگی
او به شــمار میرود .عــاوه بر این ،او را باید در البه الی نامههایش شــناخت.
نامههایی که به دوستان و رجال سیاسی و حکومتی نوشته و از اوضاع و احوال
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی آن زمــان گزارشهای مبســوطی ارائــه داده
است .آثار او همچنان نیازمند پژوهش و معرفی دقیق است .فرصت الدوله
بزرگمــردی بــوده جامع العلوم که تأثیر او در حفظ آثــار ملی و تاریخی ایران
نیازمند روشنسازی است.
نشســت «نگاهی اجتماعی به مفهــوم تاریخ ملی :زندگی و ســهم فرصت
شــیرازی» ،بــا ســخنرانی محمدرضا اصالنــی به همــراه نمایش مســتند «آثار
العجم» ســاخته حسن نقاشی ،امروز ســاعت  16در پژوهشــگاه فرهنگ هنر و
ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر ،نرســیده به میدان ولیعصر ،خیابان دمشق
یشود.
برگزارم 

نمایی از تشییع پیکر ملکالشعرای بهار
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دریچه

11

18

13

24

23

18

13

11

آیین

چاپ :اشراق قلم پارسه ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی ،چاپ همزمان اصفهان (آنیل رسانه)

یه چیزی

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

نگاره
اردشیر رستمی

اذان ظهر  ë 13/03اذان مغرب  ë 20/01نیمه شب شرعی  ë 00/18اذان صبح فردا  ë 4/55طلوع آفتاب فردا 6/24

e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m

سخن روز

26

29

27

41

36

31

31

20
رشت

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وا رهد از حد جهان بی حد و اندازه شود
موالنا

اسماعیل علوی

عکسنوشت

شعر معاصر ٭
پادشا ِه ِ

 66سال پس از «ملکالشعرای بهار»

شــور و شــعور و شــعر ،ترجمانــی از ادبیــات معاصــر،
سبکشــناس سترگ ،دانشــکده بزرگ ُســنن ،سرآمد
روزگار ،میرزا محمدتقی ملکالشــعرای بهار ( ۱۶آبان
 1 –۱۲۶۵اردیبهشــت  .)۱۳۳۰بهــار در خراســان به دنیا
آمد و در آنجا رویید و بر سرتاسر ایران زمین شاخ و برگ
سید جواد میرهاشمی
گســتراند .در شعر شــاعری اســت خوش قریحه و پویا،
پژوهشگرومستندساز در نثر نویســندهای اســت عالمه و ادیب و در اجتماع و
سیاســت ابرمردی اســت در ُحب وطن مستغرق .اول
اردیبهشت ماه جاللی ،روز شعر فارسی است؛ روز استاد سخن سعدی شیرازی و
سالگرد ملکالشعرا بهار .در مسمطی در وصف سعدی؛ بهار میسراید:
سعدیا!چونتوکجانادرهگفتاریهست؟/یاچوشیرینسخنتنخلشکرباریهست؟
ذکر زمــان و مکان و بهانه
در فیلمــی نویافته در یک آرشــیو ،بیعنوانبندی (بی ِ
ســاخت) ،به پاس خدمات ملکالشــعرا به ادبیات و فرهنگ ایران زمین؛ «مهرداد
بهار»و«مظاهرمصفا»چنینمیگویند«:تمامروزپدردرکتابخانهاشکهاتاقزندگی
فعالیت و کارش بود به سر میبرد وما خیلی کم به اتاق پدر میرفتیم و اگر میرفتیم
در کنج اتاق در ســکوت کتابهای عکسدار را ورق میزدیم .زندگی ما با پدر بیشــتر
در شــبها بود ،ســاعت شش ،هفت یا هشت شب دست از کار میکشید و اغلب به
راهپیمایی میرفت و من هم دنبالش میرفتم و اطراف خانه ما بیابان و تپه ماهور
بود! من که آن وقت هفت ،هشت ساله بودم و پدر من با سرعت از این تپه ماهورها
گــذر میکــرد و میرفــت و من دنبال او میدویدم و او گاه با مــن بود و گاه بیمن بود!
گاه در اندیشههای خودش و تفکر خودش غرق میشد و گاهی شعر میخواند برای
خودش و من مسحور این حاالت پدرم بودم .خیلی خسته میشدم یا ناله میکردم
مرا وعده نان شــیرینی و بســتنی میداد و به وعدهاش عمل میکرد و ما راه را ادامه
میدادیم .شــب گاهی دور هم مینشســتیم و برای ما داســتانهای زیبا میگفت و
محفل گرمی داشتیم و ما در لذت غرق میشدیم .گاهی هم شب وحشتناکی بود و از
هریکازماعیبیمیگرفتوماازترسشبزودترمیخوابیدیمودیدارپدرازدست
میدادیم .پدر به ما (فرزندان) عالقهمند بود ولی این عالقه او نمیتوانست با کار او
توافقداشتهباشدوازنزدیکبهمابرسد.بیشترزندگیمارامادرسروسامانمیداد».
در ادامه دکتر مظاهر مصفا میگوید« :وقتی که به دانشــکده ادبیات آمدم بهار به
علت بیماری دیگر به دانشــکده نمیآمد .خیلی هم دلم میخواست او را ببینم ولی
توفیقایندیدارهرگزحاصلنشداماصدایبهارهمچناندردانشکدهطنیناندازبود.
و درواقعمیگفتند اینجا دانشکدهبهار استووقتیکهبهسرکالسمیرفتم احساس
میکردمشیوهبهار،سلطهبهاروسلیقهبهاربردانشکدهادبیاتحکمفرماست».
*عنوانیادداشت،وامدارمقالهایازایرجافشاراست.

یادداشت

حاشیه بر تغییر مدیریت
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

هفتــه گذشــته و در البــه الی اتفاقــات مختلــف
سیاســی کــه ایــن روزهــا جامعــه درگیــر آن
اســت،رخدادی مهــم در عرصــه فرهنــگ بــه
وقوع پیوســت که کمتــر مورد توجه قــرار گرفت.
درســت صبح روز یکشنبه گذشــته بود که سکان
هدایــت انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی کشــور
رضا سلیمان نوری
پس از 18ســال تالش و فعالیت شایســته تقدیر
خراسان پژوه
بزرگمردی فاضل و اندیشــمند چون استاد دکتر
مهدی محقق به دکتر حسن بلخاری سپرده شد.
اینجانب ســعادت این را داشتم که در دوره کارشناسی ارشد ایرانشناسی
بهعنوان شــاگردی کوچک از حــوزه درس پربار جناب محقق اســتفاده کنم
و طــی یک ســال اخیر نیز براســاس نــوع فعالیت خود در پژوهشــکده نوین
شــهر معنوی ثامن مشــهد ،جلســاتی چند را در خدمت جنــاب بلخاری به
شــاگردی و تلمذ گذراندهام ،بر این اساس معتقدم که این جابه جایی یکی
از بهتریــن انتخابهای ممکن بود .جابه جایــیای که در اصل تحویل دادن
مشــعل روشــن تالش برای بازشناســی هویت بزرگان فرهنگــی ایران زمین
به نســلهایی اســت که کمتر از ایشان شناخت
دارند .اســتاد دکتر محقق طی سالهای حضور
در ایــن انجمن که به گفته خود ایشــان از ســال
1337خورشــیدی آغــاز شــده بــود ،چــه آن
سالهای نخســت که بهعنوان مشاور با فعاالن
در این مجموعه فرهنگی همراه شده بود و چه
در این ســالهای اخیر که خود سکاندار انجمن
بود از هیچ کوشــش و تالشی برای مطرح کردن
نــام اندیشــمند و فرهیختگان ناشــناخته ایران
زمیــن در بیــن مــردم و بازشناســی ایشــان بــه
ایرانیان و البته جهانیان دریغ نکرد و آنگونه که
بهعنوان یک شاگرد کوچک ایشان را میشناسم
در آینــده نیز که بهعنــوان یکی از اعضای هیأت
مدیره انجمن با این مجموعه همکاری خود را
ادامه میدهد ،دریغ نخواهد کرد.
و امــا جنــاب بلخــاری نیز که بواقــع یکی از
عاشقان ایران و ایرانی است و دل در گرو بزرگ نشان دادن جایگاه فرهنگ
و هنــر این ملــک زرخیز دارد بــه طور حتــم برنامهای ویــژه و خاص برای
انجمن مفاخر فرهنگی در ســر دارد که این مســئولیت سنگین را پذیرفته
اســت .برنامهای که مهمترین فراز آن را وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و
دکتر محقق هر کدام به نحوی در سخنان خود در مراسم روز یکشنبه بیان
کردند و آن رفع شکاف به وجود آمده بین نسل جوانان و بزرگان فرهنگ
و هنر این مرز و بوم و ایجاد الگوهای فرهنگی شایسته برای ایرانیان است.
موضوعی که بیشک نه تنها همتی سترگ میخواهد ،بلکه برنامهای
پر وپیمان الزم دارد که شــاید نخســتین بخش آن بازسازی شعب استانی
انجمن باشــد تا بدین گونه نه تنها چهرههای هویتی برجســته کشور برای
تمام ایرانیان بهتر و بیشتر شناخته شوند ،بلکه مردم هر خطه از کشورمان
نیز بزرگان فرهنگی و هنری دیار خود را بدرســتی بشناســند .باشــد که این
اقــدام خود گامی مهم در تکمیل شــخصیت جوانان ایران زمین باشــد و
آنان را در برابر وابستگی به غرب و شرق ایمن نماید.

بهمناسبتشهادتجانسوز
(ع)
امامموسیکاظم

تالش جهت حفظ
هویت اسالمی
مسلمانان

زندگینامــه آل محمــد(ص) بــه شــهادت خاتمه
یافته و تمامی فصلهای زندگی آنان با تنگناهای
بســیاری کــه از ســوی حاکمــان وقــت تحمیــل
میگردیــد ،همــراه بــوده اســت .امــام موســی
کاظم(ع) درعصری میزیســت که ســتمگرترین
خلفای عباســی حاکمیت داشــتند و دوران ســیاه
تاریخ خالفت اســامی را رقــم زدند .آغاز امامت
آن حضــرت(ع) مصــادف بــا خالفــت منصــور
عباســی بــود کــه یــک دهــه بــه طــول انجامیــد.
درعصــر منصــور ،شــیعیان و آزادگان بســیاری
تنها به دالیــل اعتقادی در زندانهای بیســقف،
ســالهای طوالنــی در ســرما و گرمــا بــدون غذا و
لباس کافی به ســر بردند و در شــرایط بسیار رقت
باری جان سپردند .به نقل از مورخان خلفای بعد
ازمنصــورراه خلف خود را طی کرده و برشــیعیان
سخت گرفتند و با اعمال خشونتی عریان فاجعه
«فخ » را که پس از واقعه عاشورا تلخترین حادثه
تاریــخ اســام اســت به وجــود آوردند .عباســیان
به موازات اعمال خشــونت علیه پیــروان خاندان
رسول خدا(ص) به دینسازی و ترویج نحلههایی
همچون مرجئه ،غــات ،معتزله ،قدریــه ،زیدیه
وخــوارج نیــز روی آورده و بــا معرفــی «عبــداهلل
افطح» برادر امام موسی کاظم بهعنوان جانشین
امام صادق(ع) در میان شــیعیان تردید و شکاف
ایجاد کردند تا آنجا که امر به حدی مشتبه شد که
امام موســی کاظم(ع) برای اثبات حقانیت خود
مجبــور به بروز معجزه شــد و برخی ازحــوادث را
پیــش از وقــوع پیشبینی کــرده یا بــا هرقومی به
ت وگو مینمــود .در چنین
زبــان خود آن قــوم گف 
شــرایطی پدیده «واعظان درباری» عینیت یافت
و تاحــدودی جایگزین «امام عــادل» گردید .امام
موسی کاظم(ع) برای مقابله با این وضعیت ابتدا
بــه تحکیم جایگاه امامت پرداختــه و تفاوتهای
آن را با خالفت اسالمی شناساند سپس با احیای
اصالتهای دین ســعی خــود را صرف ممانعت
از فــرو پاشــی اخالقــی و اعتقادی جامعــه نمود و
مســلمانان را با تعالیم شریعت آشنا ساخت.آن
حضرت(ع) بــا موضعگیری در مقاطع حســاس
بــه حق رهبــری امام عــادل مشــروعیت داد و به
دیانت اســام عمق و غنا بخشــید .ســرانجام آن
حضرت(ع) در دوران خالفت هارون الرشید پس
از تحمل زندانهای طویل المدت به اشاره خلیفه
مسموم و به شهادت رسید.
ëëآییــن چهلمیــن روز
درگذشت«علیمعلم»
یکشنبه
بازار
مراســم چهلمیــن روز
فرهنگ
درگذشــت «علی معلم»،
امــروز ســاعت  19در تــاالر
وحدت واقع در خیابان حافظ برگزار میشود.
ëëبزرگداشــت «آذرتــاش آذرنــوش» در عصــر
کتاب
دهمیــن برنامــه عصــر کتــاب بــه مناســبت
گرامیداشت «آذرتاش آذرنوش» ،امروز ساعت
 ۱۷در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب به نشانی
خیابــان انقالب ،بین خیابان فلســطین جنوبی
و خیابــان برادران مظفر جنوبی ،شــماره ،۱۰۸۰
خانه کتاب ،طبقه منفی  ۲برگزار خواهد شد.
ëëبزرگداشتشهیدآیتاهللصدر
همایش بزرگداشت شهید آیتاهلل محمدباقر
صــدر و خواهــر مظلومــهاش بنتالهدی صدر
با حضور ژولین پلیســیه؛ اقتصــاددان و مترجم
آثار شهید صدر به زبان فرانسوی ،امروز ساعت
 16در مؤسســه فرهنگــی شــهدای هفتــم تیــر
(سرچشمه) واقع در میدان بهارستان ،نرسیده
به چهارراه سرچشمه ،کوچه شهید صیرفیپور
برگزار میشود.
ëëنشست«مولویمیزبانشمس»
نشســت «مولوی میزبان شمس» ،با سخنرانی
محمد شمس لنگرودی پیرامون وضعیت حال
و آینده شــعر معاصر ایران ،امروز ساعت  16در
دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی واقع در
خیابان ولنجک ،بلوار دانشجو برگزار میشود.
ëëشب «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی»
شــب «گل و گیــاه در هزار ســال شــعر فارســی» ،با
حضور ســید مصطفی محقق دامــاد ،ژاله آموزگار،
نرگس روانپور ،بهاءالدین خرمشاهی و حورا یاوری
بــه همــراه قرائت متــن پیامهــای احمــد مهدوی
دامغانــی ،محمــد اســتعالمی و محمدحســین
مصطفوی ،امروز ســاعت  17در کانون زبان فارسی
واقع در خیابان ولیعصر ،ســه راه زعفرانیه ،خیابان
عارف نسب ،شماره  12برگزار میشود.
ëëرونمایــی پایــگاه مدیریــت اطالعــات علــوم
اسالمی
پایــگاه مدیریــت اطالعــات علــوم اســامی
بــا حضــور نجــف لکزایــی ،محمدهــادی
یعقوبنژاد و مازیار امیرحسینی ،امروز ساعت
 ۱۰:۳۰صبــح بــه نشــانی قــم ،ابتــدای خیابــان
معلــم ،پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی،
طبقه چهارم رونمایی میشود.
ëëجشن 77سالگیرادیو
جشــن هفتــاد و هفتمیــن ســالگرد تولــد رادیو،
امروز ســاعت  18:30در فرهنگســرای ارسباران
به نشانی خیابان شریعتی ،باالتراز سیدخندان،
خیابان جلفا ارسباران برگزارمی شود.

تهران مردم
ِ

منطقه یازده ،منطقه کتابفروشان و کتابخوانهای تهرانی

با گســترش شــهر تهران در دوره ناصری و ســاخت حصار ناصری و دروازههای آن به جای
11
حصار قدیمی شــهر تهران ،اراضی محدوده منطقه  11امروزی ،برای نخستین بار در داخل
محدوده شــهری تهران قرار گرفت .این اراضی در قســمت غربی شــهر و چسبیده به محله
معروف و بزرگ سنگلج بود .این ناحیه در آن زمان از باغهای متعددی تشکیل میشد .بعد
از پیوســتن این زمینها به شــهر تهران ،بالفاصله عدهای از اهالی تهران از مناطق متراکم و
مرکزی شهر به این سو روآورده و ساکن شدند .این محدوده در آن زمان اسم خاصی نداشت
احمدمسجدجامعی
و در نقشــه تهران که توســط عبدالغفار و شــاگردانش در دارالفنون به ســال 1309ق کشیده
شده است ،نام آن با عنوان محله «تابع سنگلج» ذکر شده است .اما آبادانی این منطقه به
حضور کامران میرزا نایب السلطنه ،فرزند ناصرالدین شاه در آن باز میگردد .کامران میرزا
بر خالف بیشتر رجال ایران ،به جای آنکه در محدوده شمالی تهران سکونت نماید ،به غرب آمده و باغ بسیار بزرگی در
این محدوده اختیار کرده و عمارت بسیار زیبایش را در آن بنا میکند .این باغ و عمارت به امیریه معروف میشود .بعد
از آن نیز مادرش منیرالسلطنه ،که از بانوان محترم ناصرالدین شاه بود ،در همین جا باغ و عمارت دیگری بنا میگذارد
و منیریه نام میگیرد .به تبع حضور پسر و همسر پادشاه ،تهرانیهای زیادی به این ناحیه نقل مکان میکنند و به این
ترتیب یکی از مناطق نسبتاًاعیان نشین تهران در این منطقه شکل میگیرد .شکلگیری محله شیخ هادی نیز به همین
دوران بازمیگردد که با سکونت شیخ هادی نجم آبادی به این محدوده ،سکونت در این محله رونق میگیرد .نخستین
بیمارستان خصوصی در تهران نیز در همین دوره و توسط شیخ هادی ،از ثلث مال میرزاعیسی وزیر ،ساخته میشود.
بعدها در دوره پهلوی اول نیز بنای بیمارستانهای فارابی و روزبه ،که در این منطقه هستند ،گذاشته میشود.
با انقراض حکومت قاجار و روی کار آمدن رضاشــاه ،این محدوه بیش از گذشــته بر اهمیتش افزوده میشود و بعد
از آنکه رضاشاه تصمیم میگیرد کاخ جدید خود به نام مرمر را در این محدوده بنا کند ،تعداد زیادی از رجال و سران و
همچنین امرای ارتش که بیشتر از گذشته مورد توجه حکومت و مردم هستند ،در اطراف این کاخ ساکن میشوند و هر
کدام عمارتهای مجلل و نیمه مجللی برای خود میســازند .از جمله معروفترین این افراد میتوان به محمدعلی
فروغی(نخستوزیر) ،سلیمان بهبودی ،محمد درگاهی(رئیس نظمیه) و ...اشاره کرد .در این دوره باغ و عمارت زیبای
کامران میرزا به دانشکده نظام تبدیل میشود و باغ و عمارت منیریه نیز به قطعات کوچک تقسیم شده و تحت ساخت
و ســاز قرار میگیرد .در این دوره خیابان امیریه مورد بهســازی قرار گرفته و به بخشی از خیابان ولیعصر امروزی تبدیل
میگردد.دراینزمانشاهدتخریبحصارناصریودروازههایقدیمیآنهستیم.بهجایایندروازههامیادینجدیدی
ســاخته میشــود .میدان باغشــاه به جــای دروازه باغشــاه،
میــدان گمــرک بــه جــای دروازهای به همین نــام و میدان
قزویــن نیــز بــه جــای دروازه قزوین در این منطقه ســاخته
میشــود و زندگی شــهری در اطراف آن شــکل میگیرد .با
گسترش تهران در این دوره پادگان بسیار بزرگ باغشاه نیز
در این منطقه قرار میگیرد و اراضی جدیدی به این منطقه
اضافه میشود که در دوره پهلوی دوم محلههایی همچون
اسکندری و باغشاه در آن شکل میگیرد.
میدان قزوین (دروازه قزوین سابق)
با آغاز دوره پهلوی دوم ،بتدریج ،قشــر متوسط جامعه
جایگزین قشــر مســئوالن رده بــاالی مملکتی میشــوند و
باغهــای بزرگ بــه قطعات کوچکتر تقســیم میشــود و
بناهایی با معماری دوره پهلوی دوم در این منطقه ساخته
میشود .در این دوره با ساخت بنای مجلس سنا در خیابان
ســپه و در کنار کاخ مرمر ،این محدوده به لحاظ سیاســی به
یکی ازمکانهایمهمتهرانتبدیلمیشود.بعد از انقالب
نیز با اســتقرار مجموعه ســاختمانهای ریاست جمهوری
و همچنیــن مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام و از همه
مهمتر مجموعه بیت رهبــری و مجلس خبرگان رهبری،
مجلس سنای سابق
ایــن منطقــه بــه مهمتریــن و امنیتیترین منطقــه تهران
تبدیل شده است .این منطقه به لحاظ فرهنگی نیز یکی از
مهمترین مناطق تهران به حساب میآید .قرار گرفتن مجموعه تئاتر شهر ،تاالر رودکی و همچنین راسته کتابفروشان
خیابان انقالب ،این منطقه را به فرهنگیترین منطقه تهران تبدیل کرده است .عالوه بر این سینماهای فراوانی در این
منطقه وجود داشته که متأسفانه بسیاری از آنها تعطیل شده یا در حال تعطیل شدن هستند.
در مجموع نود بازدیدی که در طول این چهارســال از مناطق مختلف صورت گرفت ،در هفده برنامه ،بازدیدهای
مختلفی از منطقه یازده صورت گرفت .بر اســاس بازدیدهایی که در این دوره از این منطقه انجام شــده و همچنین بر
توگوهایی که در
اســاس مطالعاتی که درباره مســائل شهری مختلف در این منطقه داشــتم و همچنین بر اساس گف 
طی این سالها با مردم این محله و منطقه داشتم ،مهمترین مشکالت مردم این منطقه را مشکالت ناشی از پایین
بودن ســرانه فضای ســبز (مثالً در محله اسکندری ،)... ،ترافیک و مشکالت ناشی از کمبود پارکینگ عمومی در معابر
پر رفتوآمد ،مشــکالت ناشــی از پایین بودن ســرانه ورزشی و فرهنگی و کمبود تفرجگاه در منطقه ،مشکالت ناشی از
نابسامانی مقبره شهدای اهل قلم دوران مشروطه ،مشکالت ناشی از بیتوجهی به بناهای تاریخی و تخریب برخی از
آنها ،مشکالت ناشی از مکانهای رها شده و تبدیل شدن آنها به فضای بیدفاع شهری و ...میدانم.

عدد
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کتابخانه عمومی
جدید در شیراز

در پی سفر رئیس جمهوری
به شیراز برای افتتاح طرحهای زیربنایی ،فرهنگی،
اقتصادی و ورزشی ،پنجشنبه 10 ،کتابخانه عمومی
از جملــه کتابخانه «پوری ســلطانی» در این شــهر
توســط ایشــان افتتاح شــد که بر این اســاس تعداد
کتابخانههای عمومی شــیراز بــه  28باب کتابخانه
رســید .ســیدرضا صالحی امیــری ،وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی که از همراهان رئیس جمهوری در
این سفر بود ،گفت :خوشبختانه در این دولت 200
کتابخانه عمومی در سطح کشور افتتاح شده است.

3

میلیون یورو ارزش
دستنوشتههاینویسندگانمطرحجهان

مجموعــه  ۱۰۰دستنوشــته کمیــاب از نویســندگان
مطــرح جهان بــه ارزش بیش از ســه میلیون یــورو ،از
کلکســیون کمنظیر «ژان بونا» ،چهارشــنبه  ۲۶آوریل
( 6اردیبهشــت) بــا همــکاری «ســاتبی» در هتلــی در
پاریس چوب حــراج میخورد .مهمتریــن اثر مربوط
بــه ادبیات فرانســه در این مجموعــه ،نامهای به خط
«گوســتاو فلوبر» رماننویس مشهور است که در آن از
کتاب «مادام بوواری» خود دفاع کرده است .خاطرات
«ویکتور هوگو» در زمان سپری تبعید خودخواسته در
جزیره گرنزی ،از دیگر متون جالب این حراجی است.

