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سخن روز

«مجمع البیان ،ج  ،2ص»782
رسول خدا (صلیاهلل علیه وآله) فرمود :هیچ مرد و زن
انســان آزاد یا بندهای نیســت مگــر آنكه حقی واجــب از جانب
مؤمــن و هیــچ
ِ
خداوند بر گردن اوست و آن آموختن دانش و تفّقه در آن است.

کار بده به من ،کار بده!

یه چیزی
واقعیــت ام ر این اســت که ما تــا به امروز فکــر میکردیم
تو همین
در کشــورمان کار نیســت و مشکل اشــتغال داریم اما پس
مایه ها
از شــنیدن ســخنان یکی از مســئوالن کالً تمــام معادالت
ذهنی و فکری و دیفرانسیلی ما بهم ریخت ،ایشان عنوان
کرده« :پنج میلیوننفر در ایران شــغلی ندارند اما درآمد
دارند!».بر این اساس؛
الف -شوگر ددی دارند که همه هزینهها را برای آنها تأمین
میکند؟!
فریور خراباتی
ب -شــغل خــوب ندارنــد امــا ژن خــوب دارنــد و طبیعتاً
بخشی از درآمد به آنها میرسد؟!
ج -یک ســری مشاغل هســتند که اســم خوبی ندارند اما درآمد خوبی دارند ،منتها
آدم رویش نمیشود به دیگران شغلش را بگوید ،در نتیجه خودش را«بدون شغل»
به دیگران نشان میدهد؟!
د -چطوری میشــود که یک نفر ماشــین نداشته باشد اما به علت سبقت غیرمجاز
جریمه شــود؟! (این فضای ســوررئال را حتی ایناریتو هم نمیتواند خلق کند.رسماً
آلیس در سرزمین عجایب شدهایم!)
حــاال به این آمار ،یــک آمار جدید هم اضافه کنیم؛ فکر کنم درکشــورمان حدود
بیســت میلیــون نفر شــاغل داریم که شــغل دارنــد ،هر روز هــم ســر کار میروند اما
«درآمــد» ندارند ،مثل روزنامه نگاران و کارمندان شــرکتهای خصوصی و کارگران
کارخانههــا و ...حــاال به قول آقای میرســلیم نازنیــن« ،اینو چی میگیــد؟!» در عین
حال ما یک ســری از افراد را میشناســیم که شــغل دارند اما از شغل دیگری ارتزاق
میکنند ،مثالً روزنامه نگار هستند اما به خاطر فحاشی به معاونین رئیس جمهوری
پول میگیرند ،مدیر هســتند اما به شــغل رانتخواری مشــغولند ،مســئول شــهری
هســتند اما زمین خوار و جنگل خوار و کوه خوار هستند .یعنی اوضاع شغلی ما االن
به صورتی اســت که شتر با بارش گم میشــود! اصالً شما بخواهید حرفهای باال را
برای یک خارجی تعریف کنید رباط صلیبیاش هم پاره نشود ،دینام میسوزاند!

کیوسک

ایماژ ،تصویر و تصور
در <تزرو>

آن سوی
مرز

بازیگر برنده اسکار به فکر بازی در نقش ترامپ است

هلن میرن :ترامپ سقوطی شکسپیری
را تجربه خواهد کرد

یک نفر پیدا شده که ترامپ را جذاب میداند ،البته از وجه منفی آن .هلن میرن
بازیگــر برنــده جایــزه اســکار میگوید کــه ترامپ درســت مثل شــخصیتهای
نمایشنامههای شکسپیر است و شاید سرنوشتی مشابه آنها داشته باشد.
او که در کارنامه کاری خود جایزههایی مثل تونی ،امی و اسکار را ثبت کرده،
میگوید دلش میخواهد به جای ترامپ بازی کند چرا که باور دارد از پس این
نقش بخوبی برخواهد آمد« :این شــخصیت جذابیت زیادی دارد .شــخصیت
خارقالعادهای است .او از برخی جهات شخصیتی شکسپیری دارد .شاید هم
سقوطی شکسپیری را تجربه کند».
بازیگــر «هیچکاک» چگونــه میتواند نقش ترامــپ را بازی کنــد؟ آیا میتواند
بفمهد که در ذهن او چه میگذرد؟ او در پاســخ به این پرســشها گفته« :به نظرم
نفوذ کردن به روان چندان کار دشــواری نیســت .باید دوران کودکی و مدرسه رفتن
او را بررسی کرد .رابطهاش با خانواده را مطالعه کرد و نگاهی به شرایطی انداخت
که در آن رشد کرده است .من چیز زیادی درباره ترامپ نمیدانم اما اگر قرار باشد
نقش او را بازی کنم بیشک از تحقیق درباره این موارد شروع میکنم».
میرن که در فیلم «ملکه» نقش الیزابت دوم ملکه انگلســتان را بازی کرده
اســت درباره بازی در این نقش گفت« :من پیش از بازی در این نقش با ملکه
دیدار کردم .البته دیدار کوتاهی بود و در آن افراد زیادی حضور داشــتند .پس
از آن نیز دوباره با او دیدار داشــتم اما هیچگاه به خود من چیزی درباره فیلم
نگفــت اما یکبــار مرا به فــرد دیگری اینطــور معرفی کرد :ایشــان هلن میرن
است .او نقش مرا در فیلم بازی کرده است».

عکس
نوشت

چشمه «باداب سورت»
در معرض تهدید و بیتوجهی گردشگران

تالش برای حفظ چشمه پلکانی

در نگاه اول به زمینهای کشــاورزی غرق شده در آب،
مهدی نوروز
شباهت دارد ،شاید هم منطقهای که سیالب از آن عبور
کرده و زمین را در گل و الی غلتانده اســت .کمی باالتر
از این تصویر ،کوههای برف زده پیداست؛ ترکیب تصویر آب و برفهای حوالی
آن یخبندان و سرمای زمستان را تداعی میکند؛ شاید بپرسید این منظره بکر
و پلکانی چیســت و کجاست؟ اینجا «باداب سورت» ،جایی در حوالی روستای
«اروست» از توابع چهار دانگه ساری است .باداب سورت دومین اثر ملی ایران
پس از دماوند و همچنین دومین چشمه طبیعی آب شور دنیا است .چشمهای
جوشان که بهدلیل آبهای رسوبی ،پلکانهایی به رنگ نارنجی ،قرمز و زرد در
دامنه کوه ایجاد کرده است؛ این چشمه در گذشته مساحتی حدود سه هکتار را
در برمیگرفته است و البته طی دویست سال اخیر تاکنون میزان آب ورودی به
محوطه کاهش یافته است .در پی این کاهش ،میزان آب از سه هزارمتر مربع به
هزار متر رسیده و بخشهایی از پلکانها به رنگ سفید در آمده است.
ایــن چشــمه طبیعــی البتــه خاصیتهایــی دارد و در پی آن گردشــگران
زیادی را به ســمت خود روانه میکند .عبور آبهای رســوبی و معدنی برای
چشــمه خاصیتهای معدنی و درمانی ایجاد کرده اســت و چشمهای که در
روزگار دور برای فرار روســتاییان از گرمای تابســتان اســتفاده میشد اکنون با
حضور توریستها و گردشگران مواجه شده است.
بــاداب ســورت هماننــد دماوند ثبــت ملی اســت و البته هماننــد دماوند
نیز در معرض تهدید؛ گردشــگران عامل اصلی تهدید این منطقه شــناخته
میشــوند .انباشــت زباله و اســتفاده نادرســت از چشــمههای آن سبب شده
است تا حیات آن با تهدید و تخریب روبهرو شود .بهدنبال همین امر نیز طی
یک ســال گذشته توسط ســازمان میراث فرهنگی مازندران ورود گردشگران
به آن با محدودیت روبهرو شــده اســت؛ شاید ورودی آب به منطقه نتواند به
میزان صد ســال اخیر بازگردد اما میراث فرهنگی با اعمال محدودیتهایی
در تالش است تا از آلودگی باقی مانده چشمه جلوگیری کند.

تئاتر «پرواز شماره »745

پیشنهاد

روایتی از دگرگونی محلهها

تئاتــر پــرواز شــماره  745بــه کارگردانــی مرجــا 
ن
پورغالمحســین کاری نو و خالقانه اســت .داســتان
ایــن نمایــش دربــاره کودکــی اســت کــه در دوران
جنگ در محلهای زندگی میکند و با شدت گرفتن
جنــگ ،خانوادهاش بــه خارج مهاجــرت میکنند؛
امیرشهاب رضویان
او اکنــون بــه محلــه خــود بازگشــته و خاطراتش را
کارگردان
روایــت میکنــد .ایــن اثــر در واقع یک میکــرو تئاتر
اســت به این صــورت که صحنه و شــخصیتهای
آن بــا دکورهــای کوچــک و عروســکهایی دو ســانتیمتری روایت میشــود و
اینها ســپس به وســیله دوربیــن و ابزارهای دیگر ،روی پــرده نمایش بزرگ
دیده میشــوند .این روش بســیار ابتکاری است ،شــخصیت اصلی این تئاتر
دختربچــهای اســت که خاطرات خــود را از محلــه دوران کودکــیاش روایت
میکنــد .در ایــن محله تعــدادی کودک بــه همــراه خانوادههایشــان زندگی
میکنند؛ همســایگانی که هر کدام اخالق و رفتار خودشــان را داشــته و میان
آنها روابطی دوســت داشــتنی وجود دارد ،بهعنوان مثال بــه هنگام بمباران
بــه هم پیوند خــورده و در زیرزمین جمع میشــوند .در ادامــه اما دختر بچه
بهدنبــال مهاجــرت خانــوادهاش از محله خارج میشــود؛ حــاال جنگ تمام
شــده و پس از ســالیان سال او به سن جوانی رســیده است ،به محله بازگشته
و محله با تغییرات زیادی روبهرو شــده اســت .محله این داستان در حد یک
مترمربع و با ساختمانها و عروسکهایی
کوچــک طراحــی شــده اســت .کارگــردان
خــود راوی اصلــی اســت و نقــش همــان
دختربچه را دارد .تئاتر پرواز شــماره 745
در مجموع کاری نو در عرصه تئاتر اســت
و همه کســانی که تجربه سالهای پس از
جنگ را دارنــد از این تئاتر لذت میبرند،
بویژه کســانی که این روزهــا درگیر زندگی
آپارتمانــی بوده و تغییــرات محلهها را به
چشــم دیدهاند .همچنین بــا وجود قالب
عروســکی اثــر ،بیشــتر کدهــای آن بــرای
بزرگســاالن قابــل درک بــوده هرچند که کودکان نیز ممکن اســت با برخی از
شخصیتهای آن ارتباط برقرار کنند.

عدد

42

اجرای صحنهای مجوز گرفتند

شــورای ارزشــیابی و نظــارت اداره کل هنرهــای نمایشــی
برای اطالعرسانی درخصوص برنامههای آینده تاالرهای
نمایشــی تهــران فهرســت نمایشهایــی را کــه در هفتــه
گذشته موفق به دریافت مجوز اجرا شدهاند اعالم کرد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل هنرهــای نمایشــی ،شــورای ارزشــیابی و نظــارت در هفته گذشــته مجوز
اجرای  42نمایش صحنهای را صادر کرده که از این تعداد  ۱۹نمایش حرفهای۵ ،
نمایش کودک ۷ ،اجرای نمایشنامهخوانی ،یک پرفورمنس ،یک نمایش کمدی
و  ۹اجرای سرگرمی برای ماه آبان و آذر مجوز اجرا دریافت کردهاند.

108

ساعت برنامه رادیویی در هفته کتاب

شــبکههای سراســری رادیو تعــداد  ۳۵۶برنامــه در  ۶۴۹۹دقیقه به مناســبت هفته
کتاب و کتابخوانی تدارک دیدهاند .به گفته روابط عمومی معاونت صدا ،همزمان
بــا هفتــه کتاب و کتابخوانــی و با هدف ارج نهــادن به فرهنگ مطالعه ،شــبکههای
مختلــف رادیویــی ویــژ ه برنامههــای متنوعــی را تــدارک دیدهانــد کــه در روزهــای
پیشرو پخش میشــود« .کافه هنر»« ،حوض نقره»« ،با من ورق بزن»« ،کتابک»،
«صبــح تهران»« ،عصر صبــا»« ،قاصدک»« ،صفحه تقویــم»« ،اقتصاد در حوالی
فرهنگ»« ،گفتوگوی فرهنگی»« ،بهرنگخدا»« ،سرگذشــت من» و «نقد کتاب»
از جمله برنامههایی است که برای هفته کتاب ویژه پخش میشوند.

<آنها> و <اینها>
چه کسانی هستند؟

مــردم در میهمانــی،
تاکســی یــا صــف نــان،
وقتی به مســئوالن اشــاره
میکننــد ،از ضمیــر
«آنها» یا «اینها» استفاده
مرتضی گل پور
میکنند« :اینهــا فالن کار
را کردنــد» «آنهــا فــان
تصمیــم را گرفتنــد» چــرا ایــن گونه اســت؟ مگر
نــه اینکه هر دو ســال یک بار ،مــردم در انتخابات
شــرکت میکننــد و مســئوالن ارشــد تــا پاییــن
ردههــا یعنی بخشــدارها را بهصورت مســتقیم و
غیرمستقیم انتخاب میکنند .پس چرا با استفاده
از ایــن ضمیــر ،فاصلــهای میان خود و مســئوالن
قائل میشــوند؟ چــرا در تبلیغات رســمی و صدا
و ســیما مردم «عزیز» خطاب میشــوند ،اما این
عزیزان مسئوالن را با ضمیری نشان میدهند که
گویی از آنان دور هستند؟
بــی آنکــه بخواهیــم از نظریههای مربــوط به
شــکاف دولت  -ملت اســتفاده کنیــم ،میتوان با
شــواهدی نزدیک تر ،چرایی این پدیده را توضیح
داد 4 .روز پیــش ،بیــژن نامــدار زنگنــه وزیر نفت،
در نامهای به آقایان محمدهادی نژادحســینیان،
احمــد ناطــق نوری ،محمــد جــواد عاصمیپور و
احمد شــفاعت اعالم کرد که «با استناد به تفسیر
جدیــد از قانون نحوه بهکارگیری بازنشســتگان در
دولــت» امــکان «ادامــه همــکاری تمــام وقت با
آن جنــاب از این وزارتخانه ســلب شــده اســت».
این واقعیت که تا پیش از چهارشــنبه گذشته این
چهرهها بهعنوان مشاور وزیر نفت فعال بودهاند،
پرسشهای زیادی را مطرح میکند.
نخســت اینکه مطابق اعالم مرکز آمــار ایران،
نرخ بیکاری در تابستان امســال  11/7درصد بوده
است .بیکاران و خانوادههایی که یک یا چند بیکار
دارند ،وقتی با خبر عذرخواســتن وزیر نفت از این
چهرهها مواجه میشــوند ،درباره مسئوالن کشور
چطــور فکر میکننــد؟ آیا فکر نمیکننــد درحالی
که ما در پی شــغلی هســتیم تا یک یــا دو میلیون
درآمد داشته باشد ،کسانی هم هستند که باوجود
اینکه سالهای ســال وزیر و وکیل و مدیر بودهاند،
بعد از بازنشستگی ،همچنان شغلهای آنچنانی
با درآمدهای آنچنانی دارند؟ نمیپرسیم عدالت
کجاســت .فقط میپرســیم تفاوت چهرههایی از
این دســت با فارغالتحصیالن بیکار دانشگاههای
برتر کشور چیست؟
پرســش دوم از رزومــه کاری این بازنشســتهها
مطــرح میشــود .بهعنــوان مثــال ،یکــی از آنهــا
نماینده مــردم در دورههــای اول ،ســوم ،چهارم،
پنجــم ،ششــم ،هفتم و هشــتم مجلس شــورای
اسالمی بوده ،ازسال  68رئیس فدراسیون بوکس
و در سال  84هم رئیس هیأت مدیره امدادخودرو
سایپا بوده اســت .یکی دیگر از این بازنشستهها از
ســال  60تــا  64وزیــر راه و ترابــری ،در دولتهــای
اول و دوم ســازندگی وزیر صنایع سنگین و  5سال
هم نماینــده دائم ایران در ســازمان ملــل بود .با
احتساب آخرین سمت دولتی این افراد ،میتوان
گفت در ســالهای پــس از انقالب ،ایــن چهرهها
و چهرههای مشــابه بســیاری ،ســالها عهــده دار
ســمتهای ارشــد دولتــی بودهانــد .البتــه بــا این
تفاوت کــه در دولتهای مختلف ،جای خود را با
هم عوض میکردهاند .حق داریم بپرســیم که در
مقام مشاور وزیر نفت ،میزان بهرهوری آنان برای
اقتصاد و مدیریت کشور چه بوده است؟ آنان پس
از سالها مدیریت ،کدام علم جدید را آموختهاند
کــه هنــوز بــه کار مدیریت میآیــد؟ مــردم مدام
میپرســند چه زمانی قرار اســت چرخه مدیریت
در کشــور به مدار جوانگرایی بازگردد؟ نســلهای
جوانتر کی و کجا باید تربیت شوند و کجا به آنان
اعتماد میشود؟ چه زمانی قرار است چهرههای
همیشــه مدیر ،جــای خود را به کســانی بســپارند
کــه ایــران فردا ،برای آنان اســت؟ تا وقتــی به این
پرسشها پاسخ ندهیم ،مسئوالن« ،آنها» خطاب
میشــوند؛ مخاطبانــی دور از دســترس مردم که
فقط پیامدهای تصمیمهای آنان به زندگی مردم
ســرایت میکند .ابالغیه زنگنه در ســاختار نیروی
انســانی وزارت نفــت حتــی اگر با تأخیــر و تعویق
انجام شده باشد میتواند نظام مدیریتی را به ریل
جوانان هدایت کند.

ëëنشســت متــن پژوهی
دوشنبه
ویژهدکترجعفریمذهب
بازار
یکصد و دومین نشست
فرهنگ
از سلســله نشســتهای
متــن پژوهشــی بــه
مؤسســه
کوشــش
پژوهشــی میراث مکتوب ،امروز ســاعت  15تا
 17به مناســبت چهلمین روز درگدشــت دکتر
محســن جعفری مذهــب ،در خیابان انقالب،
بین ابوریحان و دانشــگاه ،ساختمان ابوریحان
شماره  1182طبقه دوم برگزار میشود.
ëëنشستی با حضور منصوره اتحادیه
نمایــش و نشســت مســتند «نیمــه پنهــان
مــاه» ویــژه بازخوانــی حضور زنــان در جنبش
مشــروطیت ایــران ،بــا حضــور دکتــر منصوره
اتحادیــه و دکتــر علیرضــا مالیی توانــی ،امروز
ســاعت  14تا  16در ســالن اندیشــه پژوهشگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی واقع در
بزرگــراه کردســتان ،خیابــان دکتــر آیینــه ونــد
( 64غربی) برگزار میشود.

برای درگذشت دکتر سیدعزتاهلل عراقی پدر حقوق کار در ایران

یادبود

برای مردی که به فکر حقوق <مردم> بود

دکتر سید عزتاهلل عراقی
دیروز در ســن  78ســالگی
درگذشــت .مــرگ ایشــان
صرفــاً ضایعــهای بــرای
دانشــجویان ،اســتادان
حقــوق ،وکال و دادرســان
عبداهلل یوسفزادگان
نیســت بلکه برای جامعه
کارشناس حقوق
بزرگ «کارگران کشور» نیز
فقدان ایشان محسوس خواهد بود چرا که موضوع
تخصص و تدریس شــان «حقوق کار ،روابط کارگر و
کارفرما و حقوق تأمین اجتماعی» بود .دکتر عراقی
تحصیــات دانشــگاهی را در ایــران در دانشــکده
حقوق دانشگاه تهران با رتبه ممتاز به پایان رسانده
و سپس ،به شیوه مألوف آن سالهای حقوقخوانان
ایرانی ،برای ادامه تحصیل به فرانسه میروند .پس
از بازگشــت در همان دانشــکده مشــغول تدریس و
پژوهش شــده و ســالها در منصب تدریــس در آن
دانشــگاه و دیگر دانشــگاههای برتر کشــور در مرتبه
اســتاد تمامــی دانشــجویان از خرمــن دانش شــان
خوشه میچیدند.
قدر و قیمت و ارج و جایگاه ایشان صرفاً به علت
تدریس حقوق نبود؛ چه در این صورت حقوقدانان
فراوان دیگری هم بودنــد که آمدند و رفتند و امروز
نامــی و یــادی از آنهــا مگــر در خاطــر بازماندگانش
نیســت .آنچــه باعــث تمایــز و مانــدگاری مرحــوم
عراقــی از دیگــر اســتادان حقــوق کشــور میگشــت
موضــوع تخصص و تدریس آن مرحــوم بود یعنی
حقــوق کار .هرچنــد از میانههای دهــه  30در ایران
بــا تصویب قانون کار و لوایــح مختلف قانونی برای
حمایت از کارگران خرد مباحث مرتبط با این رشته
نســبتاً نوپا از دانش حقوق در ایران مطرح گشته اما
کوشــش و تالش پیگیــر و پایدار در طــرح حقوق کار
به عنوان رشــتهای مســتقل در ایران بیشــک بیش
از هرکــس و پیش از هر چیز مدیون تالشهای زنده
یــاد عراقی اســت .بســیاری از اهالی حقــوق بر روی
کاغــذ و در عالــم نظر مدافــع حق هســتند و خود را
حامــی مظلومــان معرفی میکننــد .در عالم عمل
امــا بیشــتر اهــل حقــوق رایــگان خدمات به کســی
ارائــه نمیدهنــد ،همــان گونه که صنــوف دیگر هم
چنین میکنند ،فلذا در بســیاری از مواقع متأسفانه
خدمــات حقوقی منحصــر میگردد بــه اغنیا .دکتر
عراقی اما خالف این رویه تصمیم به کاری ســترگ
گرفــت؛ پایهگــذاری رشــتهای علمــی و درســی کــه
موضوع این رشــته بخش بزرگی از طبقه متوســط و
ضعیــف را در ایران شــامل میگــردد .البته پیش از
دکتــر عراقی هم حقــوق کار در ایران وجود داشــت
امــا ایــن دکتــر عراقی بــود که تمــام همــت و توجه
خــود را معطــوف تألیــف و ترجمه و نقد و بررســی
و پژوهــش و تدریــس در این حوزه قــرار داد .از دهه
 50تــا امــروز ،کتاب یــا مقالهای در حــوزه حقوق کار
نیســت که ردپایی از دکتر عراقی در منابع و مآخذ و
تحلیلهایش وجود نداشته باشد.
ایشــان البتــه واقــف بــود کــه تســلط بــر قوانین و
مقــررات کار و تأمیــن اجتماعــی میتوانــد بــه ســان
شمشیری دو لبه باشد و کارفرمایان نیز با بهرهگیری از

فنون حقوقی بتوانند کمتر به حقوق کارگران بپردازند
اما این موضوع هیچ گاه ایشــان را به عنوان یک فرد
دانشگاهی وارد وادی مجادالت بیپایان ایدئولوژیک
نکــرد و ایــن خود هنریســت کــه در میانه آتشفشــان
منازعــات فکــری دهــه  50و  60قــرار داشــته باشــی،
منازعاتی که یک پای ثابتش کارگران و محرومان بود
و از مسیر انصاف و اعتدال خارج نشوی.
فضیلــت دیگری که بــرای آن مرحــوم میتوان
در نظر گرفت ،کیفیت آثاری است که نوشته است.
کتــاب حقوق کار ایشــان متن درســی این رشــته در
رشــتههای حقوق دانشــگاهها بــوده و تاکنــون بالغ
بــر  18بــار تجدیدچــاپ شــده و برخــی از آنهــا نیز،
همچــون حقــوق بینالملــل تطبیقــی کار ،جوایــز
مهمی از قبیل جایزه کتاب ســال را برده است .این
اقبــال عمومــی البته صرفــاً به خاطر کتاب درســی
بــودن تألیفاتشــان نبــود بلکه شــاید تفــاوت روش
نــگارش ایشــان با بقیه اســتادان حقوق نیــز در این
توجه عمومی بیتأثیر نبوده اســت .نثرشــان نثری
روان و بــه دور از غمــوض و پیچیدگیهای معمول

President.ir

شــماره سوم فصلنامه «تزرو» با رویکرد «ایماژ ،تصویر و تصور» منتشر شد .در این
شماره رویکرد «ایماژ ،تصویر ،تصور» در هنر مورد کنکاش قرار گرفته است؛ سه واژه
پرکاربرد در مباحث هنری و ادبی که تالش شده است با نگاهی جامع به ابهاماتی
که در خصوص مفاهیم این سه واژه وجود دارد ،مخاطب را با مصداقهای آن آشنا
کند .مقاالت نظری و تحلیلی ،نشســت تخصصی هنر ،مصاحبههای اختصاصی،
نقدهــا و گزارشهای هنری ،ادبی ،شــعر ،داســتان کوتاه و ســفرنامه در بخشهای
جداگانه ولی همراســتای هنر ،ادب و گردش ،کلیت مطالب این شــماره نشــریه را
تشکیل میدهند .از مطالب بخش «هنر» این شماره میتوان به ترجمه مقالهای از
«ازرا پاند» به نام «تصویرگرایی؛ سه راه حل برای یک مسأله» و همچنین مقاالتی
تحت عنوان «ُرمانتیک بودن یا نبودن ،پرسشهایی از تئوری روانکاوانه هنر»« ،آیا
تصویر میتواند پیمان شــکنی کند؟»« ،اللهزار ،ویرانی یک تصویر» و ...اشــاره کرد.
شماره  3فصلنامه تزرو در  216صفحه و به قیمت  18هزارتومان در دسترس است.
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ِ

نگاره

کتب حقوقی اســت .گویی ایشــان در زمان نگارش
کتابهایشــان فــرض را بــر ایــن گذاشــته بودند که
مخاطب این آثار نه تنها دانشجویان و پژوهشگران
حقــوق بلکــه گروههــای بیشــتری از مــردم اســت
بنابرایــن حتیالمقدور از بــه کار بردن اصطالحات
خاص حقوقی و فنی اجتناب میکردند.
نهالــی را کــه دکتــر عراقــی در بــاغ حقــوق ایران
کاشــت ،اینک درختی تناور شده و حتی تکثیر گشته
اســت .اینک بر ماست که میراث ایشان را به احسن
وجه پاس داریم .پاسداشت مرحوم عراقی نه چاپ
یادنامــه و ویژهنامه بلکه تأمــل در آن دغدغههایی
اســت کــه ایشــان را از کنــج امــن و آســایش حقوق
خصوصی به راه طی نشــده حقوق کار کشــاند .باید
نگاهی هم از نو به سنت حقوقی  100ساله کشورمان
بیندازیم و بیندیشــیم چه مقدار از آنچه در این 100
ســال حقــوق نامیدهایم در واقع چیــزی جز «تاریخ
حقوق» نیســت و چه میزان حقوقی مردمی است.
حقوقی برخاسته از زندگی و مشکالت روزمره مردم
و برای آنها و به خاطر آنها .دکتر عراقی به حقوق به
این معنای دوم عالقه داشت.

مسجد جامع مهاباد؛ بنایی تاریخی به رنگ سرخ

ایران ما
مســجد جامــع مهابــاد
معــروف بــه مســجد ســرخ
رضا سلیمان نوری
نمونــه معمــاری عصــر
صفــوی در منطقــه جنــوب
اســتان آذربایجــان غربــی اســت .ایــن مســجد کــه در
مرکــز شــهر و کنــار رودخانــه مهاباد واقع شــده ،ســال
1089قمــری در دوره شــاه ســلیمان صفــوی ،توســط
بداق ســلطان حکمران مهاباد ،بنا شــده اســت .بنای
مسجد با وسعتی حدود  1260متر مربع با طرح مربع
مستطیل ،از دو بخش مسجد و مدرسه و صحن میانی
تشــکیل شــده و دارای شبستانی ســتون دار با پوشش

طاق و گنبد است .این شبستان دارای  10ستون سنگی
بــه ارتفــاع  2/60متر با سرســتون مکعب اســت که بر
باالی آن طاقهای آجری زده و  18پوشش گنبدی کم
خیز باال آوردهاند .بیشتر ستونها از سنگ یکپارچه به
صورت  8ضلعی حجاری شــده و هر ســتون ،از ستون
دیگر حدود  4متر و نیم فاصله دارد .در بخش جنوبی
شبســتان ،بالکنی برای زنان نمازگزار ســاختهاند و در
میانه ضلع جنوبی ،محرابی بدون تزئینات قرار دارد.
آجــر قرمــز رنــگ مهمتریــن مصالــح بــه کار رفته در
ســاخت این مســجد جامع ثبت ملی شــده است و به
همین علت ،به مسجد سرخ معروف است.

