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اخبارخبر

وداع با محمدعلی شیرازی با زمزمه 
قطعه »سلطان قلب ها«

مراسم تشییع و خاکسپاری محمدعلی شیرازی 
قطعه  در  قلب ها«،  »سلطان  قطعه  شاعر 
قطعه  زمزمه  با  زهرا )س(  بهشت  هنرمندان 

»سلطان قلب ها« برگزار شد.
روز  که   مراسم  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
سه شنبه ۲۸ آذرماه برگزار شد، محمد سلمانی، 
سعید بیابانکی، رضوان ترابی، سهیل محمودی، 
اکبر کتابدار، صابر قدیمی، امید صباغ نو، اکبر 
علیرضا  ناصحی،  حمید  الری پور،  نیلوفر  آزاد، 
رضا  اسدی،  عزت الله  آبان،  علی  میرعلی نقی، 
عظیمی  سیدعباس  خرم،  همایون  فرزند  خرم 
ارجینی،  امیر  پیشکسوت،  هنرمندان  مدیر   -
نیما تقوی، فریدون بیگدلی - خواننده، حمید 
اسفندیاری - مدیر موسسه باربد، خلیل جوادی، 
حضور  سجادی  سیدعباس  و  چوگانی  صادق 

داشتند.
مراسم با پخش قطعه »روزی تو خواهی آمد« 
سروده محمدعلی شیرازی با آهنگسازی همایون 

خرم آغاز شد.
اکبر کتابدار، شاعر که اجرای مراسم را برعهده 
پاییزی  کوچ  برای  گفت:  سخنانی  در  داشت، 
مرد بزرگ و اخالق مدار حوزه شعر و ترانه اینجا 
تا  بود  کافی  او،  ترانه های  از  آمده ایم، هر یک 
اثبات برساند.  به  را  او  نامدار بودن  ترانه سرای 
همه کارهای او تاثیرگذار و ارزنده بوده و برای 

مردم ایران زمین خاطره شده است.
کتابدار در بخش دیگر سخنان خود گفت: در 
همه سال هایی که او را می شناختم و شاگردی 
کردیم، حتی یک نفر نبود که از او بد بگوید و 
او  کرده ایم.  دفاع  او  از  که  ما خوشحال شویم 
خدایشان  بود.  آداب  با  و  فرهنگ  با  مهربان، 

بیامرزاد.
عباس سجادی، شاعر نیز در این مراسم در 
سخنانی گفت: یکی از تلخ ترین اتفاق های زندگی 
دل کندن از کسانی است که عمری با آثار و حال 

و هوای آن ها زیسته اید.
و  شیرازی   خانواده  به  تسلیت  ضمن  او 
جامعه هنری، گفت: شیرازی، هنرمند، شاعر 
بارزترین  بود.  بی ادعا  و  ادا  بی  ترانه سرایی 
بود،.  انتشارعاطفه  و  مهربانی  او  خصوصیت 
امروز اگر همه ما غمگین هستیم، به خاطر سایه 

مهری است که از سر همه ما کم  شده است.
موسسه  مدیرعامل  عظیمی،  سیدعباس 
با بیان  هنرمندان پیشکسوت نیز در سخنانی 
این که استاد شیرازی مأخوذ به حیا و بی صدا 
بود، و با اشاره به سفری که همراه او بود، گفت: 
استاد آثار ماندگاری را با خوانندگان مطرح داخل 
از  او می گفتم یکی  ایران دارد و به  از  و خارج 
همین ترانه ها کفایت می کرد که شما با شور و 
هیجان بیشتری به موسسه بیایید و او لبخند 
می زد. او لبخند ساده ای داشت که در از معنا 
بود و قطعه »زندگب زندونه« را برای ما زمزمه  

می کرد.
علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر حوزه موسیقی 
نیز  بیان کرد: اینجا فقط یک ترانه سرای بزرگ را 
به خاک نمی سپاریم بلکه دوام معصومیت است 
که به خاک می سپاریم، یک نوع صفای انسانی 
که محیط اجتماعی ما متأسفانه پرورنده چنین 

شخصیتی با چنین صفاتی نخواهد بود.
او افزود: شیرازی تا پایان عمر با وجود تحمل 
بیماری هیچ گاه از جوشش نایستاد و ماندگاری 
ناخودآگاه  ضمیر  با  پاک  ارتباط  از  که  بی حد 
سرچشمه می گرفت. کالم و ترانه اش تا زمانی 
داشت  خواهد  دوام  هست،  فارسی  زبان  که 
و شیرینی و معصومیتش رادر ذهن ما حفظ 

می کند.  روانش شاد  که حتما هست.
خواهی  تو  »روزی  قطعه  نیز  خاک پور  پوریا 

آمد« را برای حاضران خواند
همایون  فرزند  خرم،  رضا  مراسم،  ادامه  در 
خرم که کارهای مشترکی با شیرازی داشت، در 
سخنانی گفت: شیرازی شاعر توانایی بود  و هر 

کدام از کارهایی که ساخت، جاودانه شده اند.
از قطعه های مشترک پدرش  بردن  نام  با  او 
و شیرازی گفت: یکی از تخصص هایش تغییر 
دادن شعرها بود حتی شعرهای خودش بود.  او 
ترانه »روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران« 
را تغییر داد که خود  یمک مطلب نو بود با گفته 
قبلی. خرم خاطرنشان کرد: شیرازی تالشی برای 
دیدن شدن خود نمی کرد و متواضع و دوست 

داشتنی بود.
اینکه در جایی  بیان  با  نیز  سهیل محمودی 
هستیم که انسان های خاطره ساز در آن حضور 
وجه  یک  انسان  برای  قدما  کرد:  اظهار  دارند، 
ممیزه و خصوصی بر عمومیتش می گذاشتند. 
انسان حیوان ناطق یک وجه می گذاشته است، 
انسان موجود معترض وجهی می گذاشته، انسان  
می گذاشته...  دیگری  وجهی  عاشق  حیوان 
هانریش بل می گوید انسان موجود خاطره دار 
که  کسانی  می کنم  فکر  است.  ساز  خاطره  و 
در آرامش و در خلوت نشستند و خاطره ها را 
برای  مردم ایجاد کردند عزیزترین بخش تاریخ و 

فرهنگ ما خواهند بود.

نقاشی »تن تن« را ۲ میلیون یورو 
حراج کردند

»هرژه«  که  نقاشی هایی  از  یکی  اصلی  نسخه 
تصویرگر معروف بلژیکی برای مجموعه داستان های 
مزایده  به  درحالی  بود  کرده  نقاشی  تن«  »تن 
گذاشته می شود که ارزش آن تقریبی آن دو میلیون 

یورو برآورد شده است.
نقاشی  گاردین،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
اصلی که »هرژه« برای نسخه سال ۱۹۴۲ میالدی 
بود، سال  کرده  آمریکا« خلق  در  تن  کتاب »تن 
آینده به مزایده گذاشته می شود و انتظار می رود 

دست کم به قیمت دو میلیون یورو فروخته شود.
این نقاشی در نسخه ۱۹۴۲ کتاب »تن تن در 
آمریکا« به عنوان تصویر تمام صفحه جلد کتاب 
مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۴۶ نیز دوباره 
در نسخه رنگی کتاب به عنوان تصویر جلد انتخاب 
شد و هنوز نیز تصویر جلد نسخه های جدید کتاب 
است. »تن تن در آمریکا« سومین کتاب از مجموعه 
داستان های »تن تن« است و داستان سفر »تن 
در  ماجراهایش  و  آمریکا  متحده  ایاالت  به  تن« 

شیکاگو و غرب میانه آمریکا را روایت می کند.
میالدی  سال ۱۹۳۲  در  نخستین بار  کتاب  این 
به  که  تن«  »تن  که  شده  منتشر  جلدی  با  و 
همراه سگش روی صخره ای نشسته را به تصویر 
از همین کتاب که در  می کشید. سومین نسخه 
سال ۱۹۳۷ منتشر شد، جلدی داشت که »تن تن« 

را حین اسب سواری به تصویر می کشید.
نقاشی »هرژه« برای نسخه ۱۹۴۲ میالدی این 
 »Artcurial« درحراجی  فوریه   دهم  در  کتاب 
پاریس به مزایده گذاشته خواهد شد. کارشناسان 
حراجی ارزش این اثر را بین ۲.۲ میلیون یورو تا ۳.۲ 

میلیون یورو برآورد کرده اند.
نقاشی هایی که »هرژه« برای مجموعه »تن تن« 
خلق کرده است، اغلب در مزایده ها به قیمتی فراتر 

از پیش بینی ها فروخته شده اند.
اصلی  نقاشی  حراجی  همین   ،۲۰۱۲ سال  در 
جلد نسخه سال ۱۹۳۲ میالدی کتاب »تن تن در 

آمریکا« را به قیمت ۱,۳۳۸,۵۰۹ یورو فروخت.

یک باستان شناس خبر داد
کشف گچ بری ۱۷۰۰ ساله در شرق 

ایران
محوطه  باستان شناسی  کاوش های  سرپرست 
با  آتشکده  یک  بقایای  کشف  از  هور«  »بازه 
دوره  شاخص  گچ بری های  و  دیواری  نقاشی های 

ساسانی خبر داد.
کنار  در  هور  بازه  محوطه  ایسنا،  گزارش  به 
روستای رباط سفید در ۷۰ کیلومتری شهر مشهد 
است.  شده  واقع  رضوی  خراسان  استان  در 
یافته های باستان شناسان بیانگر آن است که این 
مجموعه متشکل از آثار فرهنگی و بقایای معماری 
عضو  ـ  خانیکی  لباف  میثم  است.  ساسانی  دوره 
هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
آتشکدۀ  از  باستان شناسی  نویافته های  درباره  ـ 
ساسانی بازه هور گفت: چهارتاقی سنگی بازه هور 
که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی به عنوان نخستین اثر 
به  آثار ملی  استان خراسان در فهرست  تاریخی 
این محوطه واقع  ثبت رسیده، در جبهۀ شمالی 
شده است و گمانه زنی های باستان شناسی در سال 
۱۳۹۵ شواهدی از یک سکونتگاه ساسانی- اسالمی 

را در جنوب این چهارتاقی آشکار ساخته است.
محوطه  باستان شناسی  کاوش های  سرپرست 
»بازه هور« ادامه داد: فعالیت های باستان شناسی 
 ۱۳۹۲ سال  از  که  هور  بازه  تاریخی  محوطۀ  در 
 ۱۳۹۷ سال  در  شد  آغاز  اینجانب  سرپرستی  به 
به شناسایی مجموعۀ مذهبی وسیعی در جبهۀ 
بلندی  فراز  بر  که  انجامید  محوطه  این  جنوبی 
شده  گسترده  دختر  کوه  به  موسوم  طبیعی 
محل،  این  در  باستان شناسی  کاوش های  است. 
بقایای  به شناسایی  در سه سال گذشته، منجر 
به  آجری  چهارتاقی  یک  از  که  شد  آتشکده  یک 
انضمام فضاهای الحاقی تشکیل شده است. لباف 
خانیکی افزود: در مجاورت این چهارتاقی نیز فضای 
ستون داری قرار داشته که هر یک از ستون ها با 
تزئینات گچ بری منحصر به فرد آراسته می شده، 
همچنین نمای داخلی برخی از فضاهای آتشکدۀ 
نقاشی های  از  متنوعی  صحنه های  به  هور  بازه 
دیواری و گچ بری های شاخص دورۀ ساسانی مزین 
بوده است. به گفته این باستان شناس، گچ بری های 
مکشوفه نمایشگر نقش مایه های انسانی، حیوانی، 
گیاهی و هندسی گوناگون بوده و بر سطح برخی 
گرچه  است.  تشخیص  قابل  رنگ  آثار  قطعات، 
فعالیت های مخرب انسانی سبب تخریب شدید 
ولی  شده،  هور  بازه  آتشکدۀ  معماری  تزئینات 
قطعات به دست آمده حاکی از مرکزیت مذهبی این 

آتشکده در ناحیۀ شمال شرق ایران است.
آن  بیانگر  معماری  شواهد  گفت:  همچنین  او 
است که آتشکدۀ بازه هور تا سده های سوم و چهارم 
می داده  ادامه  خود  فعالیت  به  همچنان  هجری 
است و احتماالً بر اثر زلزلۀ مهیبی ویران شده و 

پس از آن غارت قرار شده است

او در این زمینه ادامه می دهد: تلویزیون حتی اگر 
نمی تواند طنزهای خوبی را تولید کند، خوب است از 
آرشیوهای غنی خودش استفاده کند. تلویزیون می تواند 
به سریال های خارجی و یا حداقل به مدل مسابقه های 
پرمخاطب تلویزیون در دوران جنگ و سریال های دهه 

۷۰ رجوع کند!
علیرضا دباغ ـ مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگ و 
رسانه ـ در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه تلویزیون با 
خالء برنامه های جام جهانی چه کند، اظهار کرد: جام 
جهانی فرصت خوبی را برای تلویزیون ایجاد کرد که 
بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند. از طرفی شرایط 
عمومی جامعه ما متاثر از جریانات اجتماعی است که 
لحاظ روحی  از  اتفاق و وقوع است و مردم  در حال 
آلی  ایده  شرایط  و  هستند  مختلفی  فشارهای  تحت 
نیست. مردم آن شادمانی اجتماعی که الزمه ی پویایی 
جامعه است، در این چند ماه نداشته اند. جام جهانی 
به تلویزیون کمک کرد کمی فرصت تماشا و سرگرمی 
برای مردم فراهم شود که البته کافی نبوده و در عین 
حال با پایان جام جهانی، زمان خالی باقی می ماند که 
باید از قبل به آن فکر می شده و برنامه ریزی الزم را 

انجام می دادند.
تلویزیون وظیفه دارد مردم را سرگرم کند

این کارشناس رسانه ادامه داد: یکی از نقش های 
مهمی که تلویزیون بر عهده دارد، نقش سرگرمی 
اطالع  تلویزیون صرفا  وظیفه ی  است.  تفریحی  و 
در  دارد.  هم  دیگری  وظایف  بلکه  نیست  رسانی 
تفریحات  ترین  ارزان  از  یکی  تلویزیون  ما  کشور 
برای عامه مردم محسوب می شود ولی متاسفانه 
بار ایدئولوژیک برنامه های سیما خیلی پررنگ تر از 
بار سرگرمی و تفریحی آن شده است. برنامه های 
صداوسیما اگر اجتماعی باشد، بیشتر به رضایتمندی 
یک قشر خاص از جامعه توجه می کند و یا برنامه 
سیاسی اش هم نظرات طیف خاصی را بازتاب می دهد 
و امکان ابراز نظر به سایر طیف ها خیلی داده نمی 
شود. اگر سرگرمی هم هست در این سرگرمی هم 
به دنبال آگاهی بخشی ایدئولوژیک می گردند که این 
اتفاق، کار برنامه های سرگرمی و تفریحی را دشوار 
می کند. در برنامه های اقتصادی هم معموال همسو 
با دولت است و انتقاد از وضعیت اقتصادی را معادل 
سیاهنمایی تلقی می کنند و این درست نیست؛ چرا 
که رسانه اگر ملی است باید بازتاب دهنده نظرات، 

انتقادات و پیشنهادات آحاد ملت باشد.
برای جلب نظر مردم باید برنامه ریزی دقیق تری صورت 

بگیرد
مقوله  در  اینکه  درباره  دانشگاه  مدرس  این 
سرگرمی، صداوسیما چه کند که مخاطب را با خود 
همراه کند، توضیح داد: به نظر می رسد برنامه هایی 
در قالب مسابقه کمک خیلی خوبی می تواند کند. 
مسابقه هایی بدون دکور سنگین و سلبریتی های 
جنگ،  اینکه  رغم  به   ۶۰ دهه  در  زمانی  مطرح. 
فشارهای روحی و روانی زیادی بر مردم تحمیل می 
عنوان  تحت  مسابقه ای  اما شب های جمعه  کرد، 
»نام ها و نشانه ها« اجرا می شد که دکور آنچنانی 
نداشت و اجرای آن را یک مجری کاربلد به نام آقای 

اما واقعا  معینی برعهده داشت نه یک سلبریتی. 
مردم را جذب می کرد؛ هم جنبه سرگرمی داشت و 
هم آگاهی دهنده بود. یا در دهه ۷۰ مسابقه »از کی 
بپرسم« با اجرای صمیمی و استادانه منوچهر نوذری؛ 
اینها نمونه های موفقی بودند که تلویزیون می تواند 
حداقل به آنها رجوع کند و مخاطب بیشتری را جذب 

کند.
سریال های تلویزیون نتوانسته جذابیتی برای مخاطب 

ایجاد کند
دباغ در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی 
جواب  تلویزیون  در  سریالی  نوع  چه  پخش  جامعه 
مناظره  و  تحلیلی  برنامه های  نه پخش  یا  و  می دهد 
جوابگوست؟ توضیح داد: در زمینه پخش سریال های 
داخلی حتما باید این اتفاق صورت بگیرد و سریال های 
فاخری تولید شود. هرچند در ماه های اخیر فیلم های 
سینمایی ایرانی و سریال های ساخت شبکه های داخلی 
اغلب نتوانسته اند جذابیتی برای مخاطب ایجاد کنند؛ 
البته آمارها و ارقامی را حاوی استقبال از برخی سریال ها 
ارائه می دهند اما تجربه زیسته و آنچه که در جامعه 
صمیمی  و  منطقی  ارتباط  می دهد  نشان  بینیم  می 
بین مخاطب با این آثار ایجاد نشده است. این مساله 
عوامل متعددی دارد از جمله اینکه تلویزیون به دنبال 
رضایتمندی طیف خاصی از جامعه است نه همه اقشار 

جامعه.
جای خالی سریال های خوب خارجی

سخت  شرایط  به  توجه  با  رسانه  کارشناس  این 
اقتصادی و اجتماعی که بر تولیدات داخلی سنگینی 
فشار  دوره  در  توان  »می  کرد،  پیشنهاد  می کند، 

اقتصادی، از آثار خارجی بیشتر استفاده کرد« و در این 
زمینه توضیح داد: تلویزیون می تواند بهترین فیلم ها 
و سریال های دنیا را با قیمت های مناسبی دریافت و 
توسط هنرمندان خبره، دوبله کند. سریال های خوب 
زیادی وجود دارد که محتوای آن هم مغایرتی با فرهنگ 
ما ندارد و بخش تامین برنامه های خارجی می تواند آنها 

را دوبله و پخش کند.
جامعه در هر شرایطی که باشد به انواع و اقسام ژانرها 

نیاز دارد
وی در زمینه پخش سریال طنز از تلویزیون که آیا 
در شرایط فعلی جامعه جوابگوست، توضیح داد: به هر 
حال جامعه در هر شرایطی که باشد به انواع و اقسام 
ژانرها نیاز دارد. این طور نیست که شما صرفا بگویید 
مخاطب در ژانر جدی یا فقط طنز نیازمند این آثار است. 
بهتر است تلویزیون دنبال محتوای آرامش بخشی باشد 
که کمی فشارهای روانی اجتماع که بخشی از آن مربوط 
به حوزه اقتصاد است و مردم را دچار چالش کرده است 
را کم کند. اگر نمی توان در کوتاه مدت طنزهای خوبی 

را تولید کرد، چارلی چاپلین پخش کنند.
وی در این زمینه ادامه داد: طبیعتا بحث لودگی با 
طنز متفاوت است و باید روی آن برنامه ریزی کرد. 
حتی اگر نمی توان طنزهای خوبی را تولید کرد خوب 
است از آرشیوهای غنی تلویزیون استفاده شود. هم از 
سریال های طنز موفقی که پیش از این تولید شده و 
هم از طنزهای کالسیک همچون چارلی چاپلین استفاده 
کنند. این طنز تمام مضامین اجتماعی جامعه را دربر 
می گیرد و به مقوله ها و مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
با  مشترکی  زبان  یک  و  دارد  کامل  اشراف  جوامع  

مخاطبان جهانی دارد.
چرا موسیقی کالسیک در تلویزیون کمرنگ شده؟

دباغ با اشاره به کمرنگ شدن حجم موسیقی سنتی 
و کالسیک در تلویزیون و رادیو، عنوان کرد: متاسفانه 
ـ هم رادیو و هم  مدت زیادی است که صدا و سیما 
تلویزیون ـ توجه بیشتر خود را بر روی موسیقی های 
پاپ گذاشته، آن هم با اشعار و محتوای خیلی سردستی 
و پیش پا افتاده. در حالی که موسیقی سنتی ما آرامش 
نوع  یک  مردم  روان  و  روح  با  و  دارد  بخشی خاصی 
آشنایی دل انگیزی را ایجاد می کند که باعث آرامش 
خاطر آنها می شود؛ اینها مواردی است که صداوسیما 

باید به آنها توجه کند.
پخش مناظره های مقطعی تلویزیون تاثیر معکوس 

دارد
ایسنا  با  گفت وگو  پایان  در  دانشگاه  استاد  این 
درباره پخش میزگردهای تحلیلی و مناظره که در 
حال حاضر تا چه میزان می تواند جوابگوی مخاطب 
باشد، اظهار کرد: به نظر می رسد میزگرد و مناظره 
اگر در شرایطی همچون انتخابات و یا شرایط برخی 
از ناآرامی های اجتماعی باشد و بعد قطع شود تاثیر 
معکوسی بر جامعه خواهد گذاشت. به عبارت دیگر 
اگر تلویزیون در این زمینه برنامه ریزی بلندمدت و 
درستی داشته باشد مناظره می تواند به چندصدایی 
شدن رسانه ملی کمک کند. اما جای پخش مناظره 
است؛  خالی  تلویزیون  در  مستمر  میزگردهای  و 
مناظرها مخاطبان  و  برنامه ها  در حالی که همین 
بیشتری را در داخل نسبت به برنامه های خارجی 

جذب می کند.

زودی  به  که  در حوضه سد »چم شیر«  کاوش  با  باستان شناسان 
آبگیری می شود، فرضیه استقرار فصلی زمستانی، تفرج گاه یا دسکره 
ساسانی را مطرح کردند. کاوش های پیشین باستان شناسان در این 
از دوره های  تا ۱۰ هزار سال  از ۱۶  با قدمت بیش  آثاری  به  محوطه 
فراپارینه سنگی و همچنین دوره های نوسنگی، عیالم میانه و اسالمی 

رسیده بود.
کیلومتری جنوب شرقی  در ۲۵  ایسنا، سد »چم  شیر«  گزارش  به 
شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد و روی رودخانه زهره 
در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و شمارش معکوس برای آبگیری 
آن نگرانی ها را درباره تکرار یک فاجعه دوچندان کرده است؛ سدی که 
روی سازند گچساران، یعنی همان سازندی که سد گتوند روی آن بنا 
شده، ساخته شده است. اکنون سد چم شیر در آستانه آبگیری است و 
واکنش های فعاالن محیط زیست و البته کنشگران میراث فرهنگی را نیز 
برانگیخته است؛ با آبگیری این سد، محوطه  گسترده ای از دوره ساسانی 

برای همیشه غرق خواهد شد.
در سال ۱۳۹۶ در نتیجه گمانه زنی و ارزیابی اولیه باستان شناسان 
در محدوده آبگیری سد چم شیر، ۱۲۰ محوطه باستانی شناسایی شد. 

کاوشگران همچنین، استقرارگاه های موقت زیادی متعلق به عشایر 
کوچ رو را شناسایی کرده اند.

به گفته محمدتقی عطایی ـ سرپرست هیات فصل اول گمانه زنی 
آبگیر سد  از حوضه  آمده  به دست  ـ کهن ترین شواهد  نجات بخشی 
چرم شیر در شهرستان گچساران به دوره  »فراپارینه سنگی«ـ  در حدود 
۱۶ هزار تا ۱۰ هزار سال پیشـ  مربوط می شود. سپس با وقفه ای طوالنی، 
شواهد اندکی از استقرارگاهی از اواخر دوره نوسنگی به دست آمده که 
متعلق به شش هزار سال قبل است. از دیگر کشفیات باستان شناختی 
در محدوده ی این سد می توان به استقرارگاهی از دوره »عیالم میانه« 
اشاره کرد که دارای هر دو سنت سفالگری شوشانی و انشانی است. 
اگرچه چند دژ و قلعه از دوره ی پسا-هخامنشی و ساسانی اهمیت این 
محدوده را در دوره های مذکور نشان می دهند اما اوج توجه به این 
منطقه در قرون میانه اسالمی بوده که نشان از تراکم جمعیتی باالیی 

در منطقه دارد.
نظر این باستان شناس بر آن بود که محدوده سد »چم شیر« قابلیت 
باالیی برای پاسخگویی به برخی از مبهم ترین مسائل باستان شناسی 

ایران درباره  کوچ نشینان دوره های مختلف خواهد داشت.
با وجود آن که در گمانه زنی های اولیه ۱۲۰ محوطه باستانی در حوضه 
آبگیر سد چم شیر شناسایی شد، اما کاوش های نجات بخشی فقط در 
بخشی از این محوطه ها انجام شد. در آخرین کاوش  که تیرماه ۱۴۰۱ 
آغاز شد به چهار متخصص باستان شناسی ۳۴ روز فرصت داده شد تا 

کاوش های نجات بخشی و مستندنگاری ها را تکمیل کنند.
سعید امیرحاجلو ـ  سرپرست هیأت باستان شناسی کاوش محوطه 
ـ اکنون گزارشی از  تاریخی شماره ۱۰۶ در حوضه آبگیر سد چم شیر 
آخرین نتایج کاوش در این محوطه باستانی ارائه کرده است که براساس 
یافته های کاوشگران، گفت: در مطالعات فاز میدانی و کاوش محوطه 
۱۰۶، شواهدی از جمله ساختارهای معماری سنگی، قطعات سفال 
دوران ساسانی تا سده های میانی اسالمی، اشیاء سنگی و شیشه ای 

شناسایی و مستندنگاری شد.
او افزود: بر پایه تقدّم و تأخر ساختارها، عمق پیدایش ساختارها، 

شیوه ساخت وساز، اختالف پهنای دیوارها، نوع مصالح و مواد فرهنگی 
در الیه های هم سطح، به نظر می رسد نخستین دوره معماری در این 
محوطه، متعلّق به دوره ساسانی است که بازسازی هایی را در دو فاز 
نشان  می دهد و ساختارهایی منظم با قلوه سنگ، مالت گچ و اندود گچ 

شکل گرفته است.
استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس همچنین اظهار 
کرد: درباره چیستی و نوع استقرار در محوطه ۱۰۶ در عصر ساسانی، 
با توجه به کیفیت ساختارهای معماری، چشم انداز جغرافیایی پیرامون 
محوطه و وجود دو استودان در صخره های جنوبی مشرف به محوطه، 
می توان فرضیه های استقرار فصلی زمستانی، تفرّج گاه یا یک دسکرة 

ساسانی را مطرح کرد.
یکجانشین در  نیمه   آن، جوامع  از  افزود: پس  باستان شناس  این 
سده های میانی اسالمی، به ساخت وساز روی دیوارهای کهن تر اقدام 
کرده اند. ساختارهای سنگی با مالت گل، چیدمان نامنظم تر و پهنای 

متغیر دیوارها به این دوره از استقرار تعلّق دارند.
در   ۱۰۶ شماره  تاریخی  محوطه  کاوش  شد:  یادآور  امیرحاجیلو 
طرح  قالب  در  گچساران  در شهرستان  چم شیر  آبگیر سد  محدوده 
بر اساس تفاهم نامه ای میان دانشگاه  با جامعه و صنعت و  ارتباط 
تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث  فرهنگی انجام شد و فاز میدانی آن 
با هدف »نجات بخشی و مستندنگاری شواهد باستان شناختی منقول 
و غیرمنقول به منظور شناخت ویژگی های فرهنگی، تبیین کاربری ها، 

گاه نگاری و حفاظت از آثارِ قابلِ حفاظت محوطه« به اجرا درآمد.
این باستان شناس افزود: در فاز کتابخانه ای و نظری، مطالعاتی با 
هدف »تبـیین اهمیت و جایگاه محوطه در سلسله مراتبِ استقرارهای 
نواحی پیرامون رودخانه زهره و تبیین الگوهای معیشت جوامع محلی 
در این ناحیه در دوران ساسانی و اسالمی« در دست انجام است و بر 

اساس آن تفاهم نامه، تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان خواهد بود.
رحیم دادی نژادـ  معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمدـ  پیش تر 
گفته بود که آثار کشف شده از کاوش های چم شیر پس از مرمت به 

موزه یاسوج منتقل می شود.

پیشنهادهایی برای پر کردن خالء تلویزیون با پایان مسابقات فوتبال

جام جهانی تمام شد، حاال چه کار کنیم؟
یک مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگ و رسانه درباره خالء تلویزیون با پایان مسابقات جام جهانی و اینکه با توجه به شرایط حال حاضر بهتر است به 
سمت پخش کدام برنامه ها برود؟ معتقد است: بهتر است تلویزیون دنبال محتوای آرامش بخشی باشد که کمی فشارهای روانی اجتماع که بخشی از آن 

مربوط به حوزه اقتصاد است را کاهش دهد.

سد »چم شیر« بخشی از تاریخ ایران را غرق می کند!

تلویزیون 
می تواند بهترین 

فیلم ها و 
سریال های دنیا 
را با قیمت های 

مناسبی 
دریافت و توسط 
هنرمندان خبره، 

دوبله کند. 
سریال های خوب 
زیادی وجود دارد 

که محتوای آن 
هم مغایرتی با 

فرهنگ ما ندارد

میراث ناملموس در فرهنگ زرتشتیان ساکن در ایران بسیار حائز اهمیت است 
که در مطالعات مردم شناختی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، مورد توجه واقع شده و پژوهش های بسیاری نیز در این حوزه به 

ثمر رسیده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مریم 
پهلوان شریف پژوهشگر و مردم شناس که ۲۸ آذر ۱۴۰۱، در نشست تخصصی 
آمار  بررسی  به  پژوهشکده مردم شناسی در هفته پژوهش سخن می گفت، 
ایران و کشورهای  پراکندگی جغرافیایی و میزان حضور زرتشتیان ساکن در 
خارجی پرداخت و با اشاره  به چگونگی و میزان مهاجرت های زرتشتیان در ابعاد 
درون مرزی و برون مرزی گفت: با توجه به اینکه میراث فرهنگی ناملموس، 
نقش مهمی در گفت  و گوی  بین  فرهنگ ها و اقوام مختلف ایفا می کند از این رو 
میراث ناملموس در فرهنگ زرتشتیان ساکن در ایران بسیار حائز اهمیت است 
که خوشبختانه در مطالعات مردم شناختی پژوهشکده مردم شناسی مورد توجه 

واقع شده و پژوهش های بسیاری نیز در این حوزه به ثمر رسیده است.
او با بیان اینکه در طبقه بندی آیین های گوناگون، یکی از مهم ترین عناصر 
فرهنگی ناملموس، آیین های شادمانی و بزم است و زرتشتیان همگام با برپایی 
مراسم و جشن های خود، آیین های بسیاری را اجرا می کنند، افزود: این جشن 

ها ارتباط مستقیمی به نحوه گاهشماری و تقویم زرتشتی داشته و دارد که در 
سه بخش؛ جشن هایی که جنبه دینی دارند مانند گاهنبارها، جشن هایی که 
ریشه هایی طبیعی و ملی دارند: نوروز، مهرگان، سده و جشن های تقویمی که از 
تطبیق نام ماه و روز با نام جشن های نامروزی یا ماهیانه شناخته می شود مانند 
جشن های فروردینگان، مردادگان، آبانگان، تیرگان، مهرگان به ترتیب اسامی 

تمامی ماه های دوازده گانه سال تقسیم بندی می شوند.
این مردم شناس، با اشاره به برخی از طرح های پژوهشی که در این حوزه 
به عنوان میراث معنوی کشور  آیین ها  این  انجام شده تصریح کرد: شناخت 
در حفظ هویت ملی، تاریخ و همچنین انتقال فرهنگ ایرانی به نسل آینده از 
ارزش و اهمیت واالیی برخودار است و می تواند در هویت بخشی برای نسل های 
بعدی بسیار موثر واقع شود و از این رو انجام این پژوهش، در راستای اولویت 
حافظه  مردم شناختی  بررسی  و  در حفظ  میراث  و مستندسازی  مردم نگاری 

فرهنگی و تقویت آن ضرورت داشته است.
مطالعه مردم شناسی جایگاه اسب و نقش ورزش سوارکاری در میان ترکمن های 

ایران
شاهپور قجقی نژاد عضو هیئت علمی و مدیر گروه زیست محیطی پژوهشکده 
مردم شناسی نیز در این نشست با بیان گوشه ای از طرح پژوهشی »مطالعه 

مردم شناسی جایگاه اسب و نقش ورزش سوارکاری در میان ترکمن های ایران« 
به معرفی اقوام ترکمن و سیر تطور شیوه زیست آن ها پرداخت و جایگاه و 
نقش اسب در میان اقوام ترکمن، شیوه های مراقبت از اسب، پوشش های اسب 
ترکمن، اسب در مقام های موسیقی ترکمن، اسب در ادبیات شفاهی و نقش 

اسب در هویت فرهنگی و تاریخی اقوام ترکمن را مورد بحث قرار داد.
او در ادامه با ارائه تصاویری از اقوام ترکمن و شیوه های مراقبت و پرورش اسب 

در نزد این قوم به بیان مواردی دراین باره پرداخت.
حفاظت موثر از حامالن میراث فرهنگی

در ادامه فریده مجیدی خامنه عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری با بیان اینکه امروزه حفاظت موثر از حامالن میراث فرهنگی یکی از 
دغدغه های اصلی نهادهایی مانند یونسکو و میراث فرهنگی است تصریح کرد: 
این امر اهمیت تدوین و اتخاذ راهکارهای اساسی برای پاسداری و حفاظت از این 
افراد را نشان می دهد. او افزود: از پژوهش های اخیر در این زمینه می توان به 
میدان تحقیق در کرمان اشاره کرد که به طور عمیق به مسائل و مشکالت حامالن 

کهنسال میراث فرهنگی در شهر کرمان پرداخته است.
این پژوهشگر اظهارکرد: نتایج این بررسی بیانگر این امر است که در ایران 
به  رو  روند  به  توجه  با  میراث فرهنگی  کهنسال  حامالن  از  حفاظت  مسئلۀ 

رشد سالمندی و مسایل مترتب بر آن که تهدیدی جدی برای از دست رفتن 
گنجینه های دانش بومی محسوب می شود باید با همکاری نهادهای گوناگون 
و میراث فرهنگی پیگیری و راهبردهای مؤثر اتخاذ گشته و تهدیدها به فرصت 

بدل شوند.

مطالعه مردم شناختی میراث ناملموس زرتشتیان ایران
آیین های خاموش و هویت سیال


