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نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیین  تنین نینی  ضنعنینر ضن ن ن  اراضن     0610/ 96/ 01مورخ  061039600913999931برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسم  مس قر در  احد ض    تصرفات مالیانه بالمعارض م قاض  آقای نوازاله قادریان فرزند محنمندشنرینی بنه  ساخ مان
منزنزا  00111/  002م رمربع دارای پالک  060162/  01در ششدانگ یک قطعه زمی  مزر ع  به مساحر  1300320102شماره م   
ر س ای شناییز از طریق مالک رسم  آقای سیاه ج ی    -فارس حوزه ض ر م ک شهر خنج 01 اقع در بخش  00111/  36شده از پالک 

گنردد    ر ز آگه  م  03خریداری شده بنا به اظهارنامه ض    محرز گردیده اسر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در د  نوبر به فاص ه 
بایس   از تاریخ ان شار ا لی  آگه  بنه مندت د  مناه  چنانچه اشخاص حقیق    حقوق  نس ر به آگه  مذکور اع راض  داش ه باشند م 

اع راض خود را به ای  اداره تس یم   پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اع راض، دادخواسر خود را به مراجع قضاین  
تقدیم   رسید دادخواسر را به ای  اداره تحویل نمایند. بدیه  اسر در صورت انقضای مدت مذکور   عدم  صول اع راض یا عدم رعاینر 

 تشریفات قانون  در مدت مقرر در صورت اعالم اع راض ط ق مقررات سند مالییر صادر خواهد شد.
 0610/ 91/ 11تاریخ ان شار نوبر ا ل: 

 0610/ 91/ 93تاریخ ان شار نوبر د م: 

 پور عم ه ع داله جهان

 رئیس اداره ض ر اسناد   امالک خنج  

برادران ارجمند جناب آقایان محمود و علی 

 طباطبایی و خانواده محترم

خبر ضایعه درگذشت برادر گرامیتان مررور   

سید ضیاءالدین طباطبایی باعث تأثرر   ترألر  

گردید. این مصیبت را به شما   خان اده محترر  

تسلیت   تعزیت عرض نم ده، برای آن فقریرد 

سعید رومت   مغفرت   برای بازماندگان صبرر 

جمیل   اجر جزیل از درگاه خدا ند رورمران   

 روی  مسئلت دار .
 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیی  تنین نینی  ضنعنینر ضن ن ن  اراضن     0610/  90/  13مورخ  061039600961999090برابر رأی شماره 

های فاقد سند رسم  مس قر در  احد ض    حوزه ض ر م ک کوار تصرفات مالیانه بالمعارض م قاض  آقای ابوالفنضنل ننزناتن   ساخ مان
 0101م رمربع دارای پالک  016190/ 32صادره از جهرم در یک قطعه زمی  مزر ع  به مساحر  361فرزند عوض به شماره شناسنامه 

اراض  طسوج خریداری از مالک رسمن  آقنای  -اص    اقع در بخش نه فارس کوار 162اص   مفر ز   مززا شده از پالک  162فرع  از 
 03اله شیوه    شرکاء محرز گردیده اسر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در د  نوبر به فاصن نه  صفر صفری،  رضه شمس مقدم، امان

توانند از تاریخ ان شنار ا لنین   که اشخاص نس ر به صد ر سند مالییر م قاض  اع راض  داش ه باشند م  گردد   درصورت  ر ز آگه  م 
آگه  به مدت د  ماه اع راض خود را به ای  اداره تس یم   پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اعن نراض، دادخنواسنر 
خود را به مراجع قضای  تقدیم نمایند. بدیه  اسر در صورت انقضای مدت مذکور   عدم  صول اع راض ط ق مقررات سند مالییر صادر 

 خواهد شد.
 0610/ 91/ 11تاریخ ان شار نوبر ا ل: 

 0610/ 91/ 93تاریخ ان شار نوبر د م: 

 بیگ  حس  ع  

 رئیس اداره ض ر اسناد   امالک  کوار



 2462نوامبر  69/  6004االول ربیع 5/  6937آبان  22شنبه / سه 074/ شماره  61سال   شهرسبز 2صفحه 

ییتار بیگ یحمدی، کارشناس عاوم تابیاتاک ب بادو  تااد اد 
پیشافت یطاوب  ک جایعه و یصونیت آ  رز گافتار شد  باه 
و ارنگای، خشاونات، رعاتایااد، رناحاار ، جاام، جاناا ات و 

یاندگک فاهنگک به تابیت نسل اایم وربسته رات کاه در  عقب
ر ن ییا  ورید ن و یابیا  ی دکودک و یدررس یسوییتک با  
انگین با دوش دررند  روییاء یسئو  با آگاهک رز ر ن وظایاااه 

های صحیا   خطیا و با آگاهک رز ر ن که یا ز نبود  به شیوه
ها و پیایدهای ز انباری رر هم با فاد و هام  فازندپاوری هز نه

با جایعه تحمیل خورهد کاد، همورره خود رر یااازم باه کساب 
هاای  درنند  یا اارا های الزم در ر ن زیینه یک درنش و آگاهک

ها در تابیت صحی  فازندر   تا ن ی ارا فازندپاوری رز راااک
باشاناد، خاورهاناد  ها هستند  ورید نک که یا ز به ر ن ی ارا

 پذ ا تحو ل جایعه دهند  تورنست فازندرنک یاید و یسئوییت
تا ن رهدر  آیوزش قابال رز دبساتاا  آیاوزش   رک رز عمده

پذ ای در کودک رات  کودکا  در جمع هاماسااال   یسوییت
شود و  رعتماد بنا  بیشتای دررند  یابک با کودکا  دوات یک

دهاد و  هاای یاتاعاددی یاک در قایب بازی به کودکا  ناقاش
کنند رهدر  رو رر بااآورده  های خود اعک یک کودکا  با تورنا ک

اازند  ییرن تعارض نقش تابایاتاک وریاد ان و رویایاا رهادر  
کند  غایبا وقتک یادری به همااره  ی دکودک رر دچار چایش یک

کند، ر ن یاادر  نام به ی دکودکک یارجعه یک کودکش باری ثبت
دهاد،  درنگ جای وی جورب اورالا رر یک کودک رات که بک

تاابه  رز جماه اورالتک چو  نایت چیست؟ و چند اا  درری؟
ثابت کاده رات که چنین یادرها ک در طو  ااا  وقاتاک باه 

های آن ا رر جات کاده جااوی  آ ند کاش دنبا  کودکانشا  یک
کاناناد، و  ها شا  رر بار شا  حمل یک گذررند، کیف پا شا  یک

عمویا با توجه  اا حساااایات بایاش رز حاد قادرا آزردی و 
کنند  رز طا  د اگاا  گیای رر رز فازندر  خود ااب یک تصمیم

0دهند که  ها نشا  یک باخک پژوهش درصد رز کودکانسنایان 5
هاای  ی دکودک در هنگاام ورود باه ر ان یاراا  رز یا اارا

دهناده ر ان یسائاااه  رجتماعک الزم باخوردرر نیستند که نشا 
های رجتماعک پیاش رز ورود  باشد که کودک نیازیند آیوزش یک

 ( ۲۴3۳باشد )یحمدیو و د گار ،  به  ک یحیط آیوزشک یک

 ادگیای ها ی ارتک وربسته باه فضاای تاابایاتاک کاودک در 
خانوردة روات و چنانچاه ر ان فضاا رز کایااایات الزم بااری 

وری کودک ینااب نباشد، رثارا نایطاااوباک در رشاد رو  ب اه
تور  رویین تاثیارا رجتامااعاک آ  رر در  خورهد گذرشت که یک

رفتار کودک در ی دکودک و در تعایل باا د اگاا کاودکاا  و 
یابیا  یشاهده کاد  ر ن یسئاه نقش وریاد ان باو اژه یاادر و 
دیبستگک کودک به آن ا رر در تابیت کاودک بایاش رز پایاش 

اازد  دیبستگک کودک به یادر، رگاچاه یاناااا باه  آشرار یک
نشاط و آرریش کودک در بیشتا روقاا رات، چنانچه بایاش رز 
حد باوز نما د یناابه عدم راتقال  کودک در شار ط خاص رز 
جماه راتقال  وی در جدر ک رز یادر و حضور در یا ادکاودک 

و به همین دییل  شود  دیبستگک دررری عنصا هیاانک رات یک
شاود  جو ک یک باعث ر ااد هیاا  در تعایالا هیاانک و نظم

(  ورید ن گاها با یا اابااناک و ۲۴3۳)اید یواوی و خطیبک، 
پاذ اای در کاودکاا   های ناباا باعث ااب یسوییت دیسوزی

شوند  و یتاااانه ر ن جا ا  در بقیه یارحل زندگک هامااره  یک
کودک رات  همچنیان بسایاار یشااهاده شاده راات کاه در 

های آتک رشد فازند یادرر  آن ا یستاصل به رورنشناااا   اا 
کنند که نوجاورناانشاا  بایاشاتاا  کنند و رعالم یک یارجعه یک

دهد به طور رصویک در رناام  وظا اشا  رر به دراتک رناام نمک
 وظا ف شلصک خود یوفق نیستند  

آیوزش قبو  یسئوییت به فازندر  آن اا رر در دااتایااباک باه 
دهد  آیوزش قبو  یسئوییت رگاا  راتقال  شلصیتک اوق یک
تاورناد در رشاد فاراای کاودک  رزانین پا ین شاوع شود یک

یوثاتا ورقع شود  آنچه در ریا آیاوزش و پااوش کاودکاا  در 
انین ی دکودک ضاوری رات، ر ااد حا  یسائاویایات در 
کودکا  نسبت به ریور روزیاه زندگک رز قبیل یباس پوشایاد ، 
غذرخورد ، پاالگو بود  به اورالا د گار  و غایااه راات  
بلشک رز ر ن یسائل در چارچوب خانورده و بالاش د اگاا در 

شود  ریا آیوزش در خانه چنااناچاه دچاار  ی دکودک رناام یک
تعارض با آیوزش در ی دکودک شود، نتیاااه یاطاااوباک در 
اانوشت رجتماعک کودک نلورهد درشت  یذر آیوزش وریایاد  

 در ر ن زیینه نیز به رندرزه آیوزش کودک حائز رهمیت رات 
 روش ر ن یقایه یاوری و رز حیث هد  کاربادی رات 

های رجتماعک کودک و تعایل وی با د گار   در رفزر ش ی ارا
با ست دو یسئاه یا ام رر در ناظاا درشات  رشاد  و یحیط یک

فرای یثبت کودک و درررباود  ررباطاا عااطاااک -شلصیتک
ینااب )دیبستگک هماره با راتاقاال (  الزم راات وریاد ان و 
بو ژه یادرر  رطالعاا کافک در یورد ر ن دو یسائاااه درشاتاه 
باشند تا با ر ااد تورز  در بین آن ا در کایت رشد کودک کمک 

 ب یه درشته باشند 
یحور یاادرر  باا  ها حاکک رز آنند که آیوزش دیبستگک پژوهش

رفزر ش رفتارهای رکتشافک در کودکا  و همچنایان رفازر اش 
دهک یادر به نیازهای کودک بااعاث آرریاش  حساایت و پااخ

رورنک در کودک و کاهش یشرالا رفتاری و االیت رورنک و 
)یاحامادیاو و  شاود های رجتماعک کودکا  یک رفزر ش ی ارا

(  ریا تاابایااا یایادرناک یاابایاا  رفاارط در ۲۴3۳د گار ، 
دیبستگک یادر به فازند و فازناد باه یاادر رر اادزی بازر  در 

گایااناد  در  یقابل رشد رجتماعک و راتقال  کودک در نظا یک
گاای یاثابات  اا  با د تن ا ناقاش ورااه ر ن ییا  ورید ن یک
 ازدی،  گارنه رر ر اا کنند )وحیدی و ریایان فازندپاوری وراطه

(، به ر ن یعنک که چو  هما کودکا  به تن ا ک قادر باه ۲۴3۳
ها نیستند،  ادگیای با وراطاه   ادگیای ینااب در بیشتا زیینه

تواط ورید ن صورا پذ اد  در ر ن روش  ادگیای تواط  رک 
پذ ااد،  درر آ  رات( صورا یک رز ورید ن )که بیشتا یادر ع ده

وررد  به نحوی که وی خود رر بین کاودک و جا اا  یاحااک
پادرزد   کند و به تاسیا ج ا  پیش روی کودک باری رو یک یک

ر ن یسئاه خود نیازیند آیوزش به ورید ن رات که باا راااس 
شاود  فو ارِشتا ن رناام یاک پذ ای ااختارشنااک نظا ا رصالح

های  ادگیای خاود  که یعتقد رات رفارد کمک به تمام پتانسیل
تاورناد باه  گای وریاد ان یاک کنند ریا وراطه داتااک پیدر یک

ها کمک کناد )هاماا (  یاذر الزم راات  شروفا ک آ  پتانسیل
های فازندپاوری، تاثیا ها اک رز  ورید ن، بو ژه یادرر  رز شیوه

ریگوها با وضعیت رورنک، رفتاری و رشد رجتماعک فازنادرنشاا  
  ۲۴3۴فا،  )رضا ک و یسعودی های الزم رر درشته باشند آکاهک

۴۲3 ) 
 

به گزررش یاتبک ررغور / خبانگار ش اابزب وز ا راباق 
ریورخارجه در یارام بزرگدرشات روز یاااک یاباارزه باا 

آبا  نقطه عطفِ یباارزه  ۲۴راتربار ج انک با بیا  ر نره 
با طاغوا در کشور رات، گاات  باا راااس رصادِ باازه 

و در تمام ر ن  ۲۴01آبا   ۲۱تا  05ب من اا   ۱۱زیانک 
روزها آیا اراا با ااناه الزم درخصاوص بااخاوردهاا و 
جنا اتشا  رر به یات ر ار  و پیشتازرنشا  که درنشاو ا  

 خط ریام بودند دردند 
یترک بیا  کاد  تالش بسیاری بااری تاحاا اک رقاورم 

یلتاف ر ارنک در یناطق یلتاف، رختال  رفرنک در صف 
یتحد رنقالب و ناوذ و رخنه در صاو  رناقاالب تاوااط 
ناوذ ا  آیا را صورا گافت که ر ن ها رز جمااه عااال 
رقدریاا راترباراتیزرنه یات و درنشاو ا  و رشغا  الناه 

 جااواک در ایزدهم آبانماه بود 
وی با رشاره به ر نره رهمیت تسلیا النه جااواک زیا  
یشلص تا شد کاه دشاماناا  پا  رز یادتاک راانااد 
جااواک، توطئه و فتنه عایه ن اضات ناوپاای رناقاالب 
راالیک ر ار  رر ینتشا کادند، رفزود  آیا را ک ها یتوجه 
شدند که ر ار  با حارات رز نظایش باه عاناور  روجاب 
ورجباا یصمم رات و یدرم در تالش رات که شبیلاو  

 بزند و نظام رر اانگو  و نظام د گای رر باپا کند 
ر ن ایااتمدرر و فعا  ایااک با تاکید با ر نره آ  روزها 

هزرر و ر ن روزها صدها هزرر ش ید به پای ر ان  55خو  
رنقالب ر لته شده رات، رظ ار درشات  در هاا کاوی و 
بازنک در ر ار  جای جای کشوریا  یز ن به نام ش یدی 

رات که عالوه با یات ر ار ، دشماناا  یاا آدرس ر ان 
 رنقالب رر فاریوش نرنند 

یترک رذعا  درشت  ر ن یات هیچ تقصیای ندرشاتاناد و 
هدفشا  تن ا ر ن بود که یک خوراتاناد باا خاودبااوری، 

 حاکم با اانوشت خودشا  باشند 
وی رفزود  یا خوراتیم به شعار قاآنک و شعار ریاام ررحال 
یا  که نه شاقک و نه غابک بود رر حاکم کنیم، خودیاا  
تصمیم گیانده ینافع ها ما  باشیم و ی متا ان یاحاور 
ینااباا  عنک ایاات خارجاک یاا  رر بادو  دخاایات 
بیگانگا  تنظیم کنیم که آیا راا اک هاا تاحامال ر ان 

 راتقال  رر ندرشتند 
وز ا رابق ریور خارجه رظ ار درشت  اانوشت کشورها ک 
که در ااطه آیا را ک ها هستند رر به خوبک یک بینایام، 
در گذشته شوروی قدرا حاکم با شاق و آیا اراا نایاز 
حاکم با باوک غاب بود و رررده ثایث د گای در کار نبود 
ریا خاوش و غاش ر ارنیا  با فضای ااکان، اااکات و 
ررضک شده ج انک به یانند صدری ناب نگایک بود که نگاه 

 ج انیا  رر به خود یتوجه کاد 

۳وی حاطانشا  کاد  آیا را ک ها در طو  ر ن  ااا   5
رز هیچ تالشک باری نابودی رنقالب یادیک ر ار  فاوگذرر 
نبودند و یتوال به تحا م، فشار و تحمیل التاک هاای 
د گای به یات ر اار  شادناد ریاا ر ان یاادم بااز هام 
 ر ستادگک کادند و فا اد بک عدریتک رر در ج ا  اا دردند 
ر ن فعا  ایااک درخصوص وضعیت آیا را گات  یدا 
بسیاری رات که فضای بک رعتمادی انگیناک در یاادم 
ریا را و ج انیا  با عایه آیا را حاکم شده رات که ر ن 
رعتار  رر روبایا در نطق آغاز ن ر اات جما اوری خاود 
یطاح کاد و گات که با د تالش کنیم تا رعتماد یاادم و 

 ج انیا  رر نسبت به آیا را باگادرنیم 
یترک با تاکید با ر نره ر ستادگک و رقتدرر یادم عالوه باا 
پیایک که باری دشمنا  رنقالب راالیک ر ار  دررد، باری 
یسئویین یمارتک نیز حاوی پیغام راات، تصاا ا  کااد  

اا  رنااام  ۳5یادمِ همورره، راایت خود رر در طو  ر ن 
دردند و ز نب ورر پیام رباعبدر    )ع( رر به ج انیا  یلابااه 
کادند، با فشار، تحا م و ناکارآیدی ها پاباجا یاندند ریا یا 

 یسئویین در دویت های یلتاف کم آورد م 
وی رفزود  تالش های فاارورناک در جاای جاای کشاور 

صورا گافته رات ریا تا کارِ کارااتاا  کااد  در شاا  
 چنین یاتک فاصاه بسیاری وجود دررد 

وز ا رابق ریورخارجه در رنت ا با بیا  ر نره پیاام یاا باه 
دشمنا  ر ن رات که یا ررات قایتا  تار خ هساتایام و 
ریام، ش در و رنقالبما  رر فاریاوش نالاورهایام کااد و 

 نلورهیم گذرشت دوباره به رور  اابق باگاد م 

 3–تاثیر والدین و مهدکودک در ایجاد استقالل و عدم وابستگی در کودکان 

 برخی مسئوالن در دولت های مختلف مقابل زیاده خواهی های استکبار کم آوردند

نوردب رز پا شا  فقط  ک قا ق اایم جا یانده ر حانه ره

و تمام  بقیه قا ق ها اوخته رند و کنار راراه شده رناد 

غشه!    ریا ین باری یاثیه ااار اک قااام   یا ه ی د 

دات نگافته رم  که رز بک آبک و چاه و پاندگا  ی اجا 

و گادشگاها ک که د گا یاشینشا  رر کج نمک کناناد 

آ  طافک خیاک ها خیاک قام اار ک ها کاده رند  یان 

نمک خورهم کار نشدنک بشود و آب به در اچه باگاادد  

ین فقط یک خورهم که گادشگاای باه آ  یاناطاقاه 

 باگادد  

آقای ییارث فاهنگک! آقای شا اادرر! آقاای یاحایاط 

ز ست! آقای ینابع طبیعک! آقا ک که یسئوییات تاااا  

گاه پا شا  دات شماات یلاطبم شما هستید  نماک 

درنم یک درنید  ا نه ویک یادم هنوز به در اچه وفادررند  

رها ش نراده رند    هنوز عاشق ها کنار راراه رش قدم 

یک زنند، هنوز یادم عر  یک گیاند با در اچه ری که 

نیست  هنوز جوجه ها شا  رر آناا کباب یک کناناد و 

تعطیاک که درشته باشند بقچه و زنبیل رر یک زنند ز اا 

بغل و وقتشا  رر کنار خشرک پا شا  یک گذررنند  بچه 

ها ک که خودشا  خاطاه ری رز در اچه بود  پاا شاا  

ندررند خاطاه قا ق ها ش رر باری کوچرتاها تاعاا اف 

یک کنند  پا شا  رفسانه شده رات و ر ن رفسانه نبا اد 

رز دها  ررو ا  بیاتد  در اچه خشک شاد رفات باا اد 

ها ش هم رز بک آبک تاف شوند؟ کاباال بااز  رکاییپتوس

شده توی پارک کنار در اچه    آبک نیست رنگار   درخت 

ها زرر و نزررند    آشغا  ها جمع نمک شوند  قا ق هاای 

 اوخته رر جمع نراده رند و شده رند آ نه دق 

یادم رر به در اچه کشاند  کار خیاک التک نایاسات  

یک شود باز یادم رر جمع کااد و باا یاب هاای تااک 

خورده در اچه یبلند نشاند  نگذرر د د  در اچه بپوااد 

رز تن ا ک  یادم هنوز در اچه رر رنتلاب یک کنند بااری 

تاا   رگا درخت ها ش ابز شوند    قا ق های نماد ن 

و رنگارنگ بنشیند با تن خسته ی در اچه  رگا یوایقک 

یو  ها و آوری یاغا  ی اجا رر پلش کنیم در یحوطه 

تااجگاهش و یادم رر پیوند بزنیم به خاطارتشا   رگاا 

عر  های روزگار پاآبک رش رر قاب کانایام بازنایام 

دورتادور یحوطه رش که بچه ها بتورنند رفسانه پا شا  

رر با چشم ها شا  نیز بلورنند و رز با کنند  رره بسایاار 

شنو د آقای گادشگای در اچه  رات، رگا صدری یار یک

پا شا ! ر ده های بسیاری هست باری ر نراه ناباض 

پا شا  باز تپید  بگیاد  که روقاا خوش یادم آناا به 

اا شود  پا شا  با همین یب های تااک خاورده رش 

هنوز یا رر به خود یک خورند   کافایاسات یاادم رر بااز 

 دورش جمع کنیم که دیش نپواد رز بک یادیک  
 

 از من فقط تو مانده ای!!!

نسل جوان امروز بار دیگر طعم تلخ شکست 
 را به کشورهای استعمارگر خواهد چشاند

۲به گزررش ر ما  یاتاز، یارام ررهپیما اک  آباا  در  ۴
زیا  با اا ا ش اهای کشور رز دبیاااتاا    ر ن ش ا هم

با حضور پاشاور درناش آیاوزر ، رقشاار  ش ید بستانپور 
یلتاف یادم و جمعک رز یسئوال  باا شاعاار یاا  باا 
آیا را و یا  با راارئیل به طا  یااماوعاه ورزشاک 

 ش دری کازرو  باگزرر شد 
ااپاات آیوزش و پاورش کازرو  به عنور  االاناار  ر ان 
یارام در جمع درنش آیوزر ، درنشاو ا ، یسائاوال  و رقشاار 
یلتاف یادم رظ ار درشت  جورنا  و نوجورنا  آگااه بااشایاد و 
بدرنید که ریاوز چشم ج انیا  به ر ار  رات، به ر ناراه نسال 
چ ارم و پنام رنقالب با چه رو راد و نگاشک یسائل رنقاالب 

 و ر ار  رر دنبا  یک کنند 
وی با بیا  ر نره نسل جور  ریاوز هاماچاو  دالور جاورناا  
د اوز دررری ر ما  به خدر، روحیه راتقاال  طاااباک و تاالش 
رات، گات  جورنا  بار د گا طعم تاخ شرست رر باه تاماایاک 

 کشورهای راتعمارگا و ااطه جو خورهند چشاند  
ااپاات آیوزش و پاورش کازرو  با رشاره به ر ناراه قادرا 
نام آیا را در حا  رفو  و فااوده شاد  راات، بایاا  کااد  
آیا را د گا نمک تورند خوراته ها و عقا د خود رر به کشورها و 

 یادم دنیا بقبوالند  

هف م آبان ماه بنا به ر ای   

غیر مس ند   با فنراخنوانن  

عوامل ضد اننقنالج جنمنع 

محد دی از افراد قصد داش ند در اطراف پاسارگناد ققن نر 

من سب به کورش پادشاه ماد که برای صحر   سقنم آن 

ها گف ه شده اسر مدف  کورش کن نینر تنزنمنع  حدیث

ی سنوم مناه صنفنر   اینام  کنند( ای  ر ز مُقارن بنا دهنه

اربعی  شهادت امام حسی قع( امام سوم ما شنینعنینان   

شهیدان   آزادگان جهان شده بود در ای  ایام جمنعنینر 

بیسر می یون  از شیعیان   مس مانان جهان   ح   غینر 

مس مانان به عشق امامان شیعیان در بی  الننهنرین    در 

نزی اشرف   کربالی مع   حضنور ینافن ننند اغن نب آن 

جمعیر عظیم مسیر طوالن  هش اد کی وم ری از ننزنی 

اشرفقمرقد مقدس امام ع  قع((   یا کنوفنه بنه سنمنر 

کربالی مع  قمضزع امام مظ وم حسی  بن  عن ن قع(   

برادر  فادارش ع اس ب  ع  قع(( را با پنای پنیناده طن  

طریق کردند تقری اً از پانزده ر ز مانده به اربعی  حسینن  

از سراسر کشور عراق امر زقبی  النهرین  دینر ز ینعننن  

حیومر گاه تعداد زیادی از س س ه پادشاهان بناسن نانن  

ایران زمی ( جمعیر کثیری از زن   مرد   پینر   جنوان 

به صورت پیاده   سواره   اغ ب با پای پیاده راه  کنربنال 

شوند ایضاً جمع زیادی از شیعیان سایر کشورها عن ن   م 

رغم موانع اق صادی   سیاس    به  یژه جمعنینر چننند 

می یون  از ایران اسالم  در همی  اینام خنود را بنه منرز 

رساننند تنا در پنیناده ر ی  عراق   نهای اً به شهر نزی م 

می یون  از نزی تا کربال شرکر داش ه باشند. ای  پنیناده 

ر ی که تقری اً در د  مسیر یی  قدیم قطریق الع نمنا از 

ی  راه چهارخطه کنار ر د فرات(   مسیر فع   یعن  بزرگ

گنینرد هنم چنون ر دی پُنر آج  نزی کربال صنورت من 

ماند که ش انه ر ز   به مدت ده ر ز آرام   م شیل  از  م 

هنای عناشنق جناری   سناری  ها قنطنرات انسنان می یون

شود. هیچ توصیی تصویری   گفن ناری   ننوشن ناری  م 

تواند   نخواهد توانسر حقیقر عمق   عظمنر این   نم 

حضور   راه پیمای  اربعی  حسین  را بننمناینانند ا لهنا بنه 

چنه  حضور میدان  در آن صحنه! در ای  مسیر طوالن  آن

برای ز هار اهمینر دارد طن  طنرینق از حنرم بنه حنرم   

رسیدن به حرم عشق معنوی ساالر شهیدان   همه چنینز 

بنازد. سنرمنا    در برابر عظمر حسی    ع اس رنگ من 

گرما، سوزش آف اج، گرد   غ ار، عرق سوز شدن بندن،   

گاه  گرسنگ    تشنگ ، گم کردن همراهان   د س ان، 

ب  خواب    بدخواب    کم خواب . زن بودن   مرد بنودن، 

پیر یا جوان بودن، سالم یا مع ول بودن، کوله بار سنگین  

ها،  داش  ، هم زبان بودن یا نفهمیدن زبان دیگران، م یر

نژادها، رنگ سیاه   سفید داش  ، تننوع لن ناس   تنننوع 

ی جمعیر با هر ظناهنری   هنر  رنگ چشم، باالخره همه

سَری   فیری امها با یک دل به سنوی ینک منعنشنوق در 

شناسد! منگنر  حرکر هس ند. ای  حرکر ر ز   شب نم 

شناسد؟!   امها ای  اتفاق  حرکر آج ر دخانه ر ز  شب م 

  حضور   ع ور از همان دیار باب لقلغر عربن  شنده بناج  

گینرد    ایل( یعن  باج ا... یعن  در ازه خدا ند صورت م 

ای  منطقه حیومر گاه همان کورش اسر که امر ز ضند 

هنا قصند  ها   امپریالینسنر انقالج به ره ری صهیونیسر

ای غیر  اقع    بن  منعننن  بنه ننام  دارند آن را در نقطه

پاسارگاد محد د   محصور نمایند   حنرکنر عشنقناننه    

ی شنرک    جوشان حسین  که سوزاننده   افشا کنننننده

ی کننده کاخ آن س م کاران   جهنان  نفاق   ظ م   نابوده

خواران اسر به پاس داشر آضنار کناخ هنای بناسن نانن  

پادشاهان گذش ه معطوف دارنند   اگنر کنورش آرمنانن  

توصیی شده در تفسیر المیزان، امر ز در بابل حنینومنر 

کرد یعن  همان کورش  که بناعنث ننزنات اقن نینر  م 

یهودیان در بند زمان خود گردید از ای  جمعیر عناشنق 

ی  برای در هم کوبیدن کاخ س م کاران   کش ن  ر حنینه

کنرد   بنا من نزنا زان  نفاق   فسق   فزور اس فناده من 

آمرییای    ار پای    اسرائی     دیین ناتنورهنای دسنر 

 جنگید. ها مثل آل سعود م  ی آن  نشانده

ی ر س ای  ینا   ق   خانواده-

شهری عراق  با گویش دسر 

ی فنارسن  ز ار    پا شیس نه

غیر بوم    ایران  را بنا اصنرار   الن نمناس   گناهن  بنا 

های جذهاب  مثل داش ن   ای  های رفاه  ح    عده  عده

فای مزان  تو را برای اقامر ش ن  در منننزلنش دعنوت 

کرد  تصور ا لیه ای  اسر که شاید از تنمنین  منالن   م 

خوب  برخوردار اسر   قصد دارد زندگ  اشرافینش را بنه 

رُخ میهمان بیشد!! اما  ق    ارد منزل مینزبنان عنراقن  

شدیم میان  بسیار ساده با حداقل امیانات زندگ  مواجنه 

آمند کنه این  عنراقن   شدیم   خودمان هم با رمان نمن 

ی امیاننات خنواج را صنرفناً بنرای  شیعه یک اتاق با همه

پذیرای  از زائران امام حسی قع( مهیا کرده باشند اغن نب 

مردم عراق از م مینی  شهری   ایالت  تا خانوارهای  که 

با حداقل امیانات امر زی گذران زنندگن  دارنند بنخنش 

شان صرف پذیرای  از ز هار نزنی    بزرگ  از درآمد ساالنه

کنند در طول مسیر پیاده ر ی اربعنین   کوفه   کربال م 

گردیند کنه تنننهنا فنرش در ن  های  مشاهده م  خانواده

بودند تا زائران دقایق  بنر   شان را کنار جاده گس رده منزل

ر ی آن اس راحر کنند. پایان کالم ای  که عراق   شهنر 

گاه دنیا ط  ان نیسر ب ینه  نزی   کربال تفرجگاه   تفریح

های ظهور مهدی منوعنود    مأم    م زأ عاشقانه   نشانه

من قم خون سید الشهدا اسر. امام حسن  عسنینریقع( 

انند کنه ینین  از آن  پنج چیز را عالئم شیعه  برشنمنرده

خواندن زیارت اربعی  اسر نیز امام زی  العابدی قع( خندا 

را شاکر اسر به جهر ای  که دشمنان اهل بیر   تشینع 

احمق هس ند لذا تزمع می یون    ر  به تزاید سنالنیناننه 

اربعی  مصداق کالم آن امامان اسر چنرا کنه دشنمنننان 

ی جهنانن  امنر ز  تشیع در طول تاریخ   ح   در دهیده

قصد داش ه   دارند تا ننور خندا   کنالم قنرآن   عن نرت 

پیام ر را خاموش   محد د   محصور کننند امنا تنزنمنع 

هنای  ها   کیننه ی توطئه جهان  اربعی  باطل السهحر همه

 دشمنان شده اسر

 ان شاءا...

 کرد   اگر امروز کوروش کبیر بر بابِل حکومت می
حکمت اکبر فرشته علی  

 در سایه ی کم توجهی مسولین ، 
بیمارستان خشت و کنارتخته به بخش 

 خصوصی واگذار می شود
به گزررش یحمود نوذری/ خبانگار ش اابزب یدتک رات 
زنگ ورگذرری تن ا بیماراتا  دو بلش بزر  ش ااتا  
کازرو   عنک خشت و کنارتلته به بلش خصوصاک باه 

 صدر در آیده رات  
بیماراتانک که  ک آروزی د ا نه باری یادیاا  ر ان دو 

-بلش بود تا بتورند پ  رز ااییا  اا  ریتیایک با زخام
های بیماررنش باشد تا ر نره باالخاه با تالش یسویایان 
وقت در دویت ن م و دهم و نما ندگک شاهیان یاحاماد 
صادقک ر ن بیماراتا  ، تصو ب ، کانگ زنک ، ااختاه و 

 در رو ل دویت  ازدهم رفتتاح شد  
بیماراتانک که در زیا  رفتتاحیه به گااتاه قااضاک زرده 

هاشمک به دییل قارر گافتن در بینابین یازی دو رااتاا  
بوش ا و فارس رز رهمیت باال ک با د باخاوردرر بااشاد و 
همین گاته ها و حساایت ها که ورقعیات ریاا رر نشاا  
یک درد رنتظار یک رفت آ  رر به زودی به  رک رز قطاب 

 های دریانک تبد ل کند 
دو دریانگاه فعا  و شبانه   ریا با ردریه فعاییت بیماراتا  ،

روزی ها دو بلش نیاوها ش به بیماراتا  ینتقل شدند 
و فعاییت ر ن دریانگاه ا رز شبانه روزی به تک شیااتاک 
تقایل و خدیاتشا  در حد  ک خانه ب درشت کاهش پیدر 

 یک کند !!!
در ردریه خبای رز پزشرا  یتلصص که جز ال ناک  ک 
بیماراتا  رات  ا خبای نشد  ا هم رگا آیدند با ررباطاه 
های فارور  و در حد بسیار پا ین باخک خدیاا ااپا اک 
رر رناام یک دهند و خدیاا ر ن بیماراتا  در حد چاناد 
پزشک رورژرن  ج ت گزررند  طاح، ورحد پااااتااری، 

و چند ورحد ررکد باقک یاناده راات  درروخانه،  آزیا شگاه ،
فعاییتک که یک تاور  باه زباا  اااده آ  رر بااری  اک 

 دریانگاه یعمویک توصیف کاد ، تا بیماراتا !
به نقل رز  ک ینبع آگاه باخبا شد م ر ن بیماراتا  حتک 
پاورنه ب اه بادرری و ورحد حسابدرری یستاقال نادررد و 

بودجه آ  به حساب بیماراتا  کاازرو  ورر از و پا  رز 
کش و قوس های فارور  به حساب بیماراتا  خشات و 

 کنارتلته ورر ز یک شود! !
و ر ن رورخا هم با خبا شد ام رضاافاه کااری پاااانال 
بیماراتا  یاه هاات که به دراتک پادرخت نمک شاود و 

 نارضا تک آنا  رر نیز به دنبا  درشته رات
حا  در خبا ها آیده که قارر رات ر ن بیماراتاا  رر باه 
بلش خصوصک ورگذرر کنند ریا چار فقط بایاماارااتاا  
خشت و کنارتلته رر یک خورهند ورگاذرر کاناناد ؟ چاار 
خبای رز ورگذرری بیماراتا  های د گاا نایاسات؟ آ اا 
بیماراتا  قائمیه هم که در شا  رره رنادرزی راات آ  
هم قبل رز شاوع به فعاییت به بلش خصوصاک ورگاذرر 
یک شود؟  ا ر ن قاعه ی بد رقبا  فقط به ناام خشات و 
کنارتلته رات ؟چار خاود دویات و وزررا با ادرشات و 
درنشگاه عاوم پزشرک و شبراه با ادرشات کاازرو  باا 
ید ا ت ، تا یز و جذب پزشرا  یتلصص باه شارال 
یطاوب به رررئه خدیاا در ر ن بیماراتا  نمک پاادرزد ؟ 
رگا قارر با ورگذرری ات چار بیماراتا  های یثل نمازی 

  ویک عصا کازرو  و ریثا  آ  ورگذرر نمک شود ؟  شیارز ،
به نقل رز  ک ینبع آگاه ظاهار قیمت ورگذرری در رباتادر 
حدودری اک ، اک پنج ییاایاو  تاویاا  باوده و چاو  
یشتا ا   ا صالح نیایده رند و  اا در کال شاا اده هام 

ییایو  هم ناا  ورگاذرری پاا ایان  ۱5یشتای نبوده تا 
آوردند که ر ن یوضوع خاود هام باا ناباود   اک کاار 
کارشنااک ات و هم پا ین بود  وضعیت بد درآید ر ان 

 بیماراتا  رات
ورگذرری  -۲رگا ر ن ورگذرری رتااق بیاتند دو حایت دررد 

به بلش خصوصک باعث رفزر ش قیمت و هز ناه هاای 
دریانک و به تبع آ  با توجه وضعیت ضعیف یعایاشاتاک 
یادم نه تن ا یورد راتقبا  قارر نلورهد گاافات باااراه 
رعتارضاا یادم رر نیز یمرن رات به دنبا  درشته باشاد 

ورگذرری به بلش خصوصک رگا رفزر ش هز نه هاا رر -۱
در با ندرشته باشد که اود دهک رر باری اایا ه گذرر باه 

فقط باعث تریه زد  بلش خصوصاک باا   رریغا  آورد ،
صندیک ریراناا دویتک رات که در ر ن یورد هم خدیاا 
کاهش پیدر خورهد کاد و هم نارضا تک ها چاناد باارباا 

 خورهد شد  
رز یسوال  ها دوبلش به و ژه شورری بالاش ،شا اا، 
بلشدرر، ریام جمعه و آ  داته رز یسوال  بویک و دیسوز 
که داتک در وزررا ب درشت دررند تقاضا یک شود که به 
دقت یوضوع ورگذرری بیماراتا  رر یتارارنه و باا دقات 
بیشتای پیگیای کنند و حتک ریمرا  تا باراک بیاشاتاا 
جاوی ر ن طاح گافته شود چار که بایام آ  یاک رود رز 

 ر ن بیماراتا  آ  دریانگاه هم د گا نباشد و نشود 
——————————————— 

درآمد ساالنه بقاع متبرکه کازرون 
 یک میلیارد تومان است

یحمد ریین فاضل پور در آ ین تاایال رز ورقااایان 
ش ااتا  کازرو  گات  ر ن درآیدها صا  کارهای 

 عمارنک خود بقاع یک شود  
رئی  ردرره روقا  و ریور خیا ه ش ااتاا  کاازرو  

ییایارد ر ا  درآید رز یرا  هاای وقاف  ۱ردریه درد  
شده د گا در رجاری نیاا ورقاین ریسا  هز نه شده 

 رات 
در ر ن یارام که شنباه شاب در ااایان زناده  ااد 

یاه  1نصار    یادرنک کازرو  باگزررشد وی گات  در 
ریسا  تاکنو  اه ورقف نسبت به وقف اه یناز  و 

 یغازه رقدرم کاده رند 
فاضل پور رفزود  ررزش ر ایک ر ن اه وقف رفزو  با 

ییایارد تویا  رات که نیت ورقاا  بار ن رات که  ۱
درآید حاصل رز ر ن اه وقف صا  ریور و بااناایاه 

 های قاآنک شود 
اند رجاره تنظیم  335وی بیا  کاد  در همین یدا 

 اند یایریت رخذ شده رات  ۲55و 
در ر ن یارام رزاه ناا ورقف و چند تن رز خاادیاا  
بقاع یتباکه ش ااااتاا  کاازرو  باا رهادری یاوح 

 قدردرنک شد 
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سومین حرم اهل بیت پر از نوای 
 استکبارستیزی شد

به گزررش فاطمه رادزرده/ خبانگاار شا ااااباز، یاادم 
پذ ا راتاا  فاارس و شا اا شایاارز،  ش یدپاور و وال ت

اویین حام رهل بیت)ع(، همزیا  با ااارااا کشاور باا 
 خیابا  آیدند و نوری راترباراتیزی اادردند 

آبا  در ش ا شیارز و یاکز رااتاا  فاارس  ۲۴ررهپیما ک 
های یشلاص  طبق بانایه آغاز شد و ررهپیما ا  رز یسیا

خیابا  پایااوزی و  -شده ررهپیما ک رز جماه ییدر  ش در
دی حااکات  3خیابا  ش ید داتغیب به امت خیااباا  

 رند  کاده
همچنین یسیا د گا ررهپیما ا  رز  ییدر  شاهزرده قااام 

دی رات که در ر ن  3خیابا  حضاتک به امت خیابا   -
دی، ورودی  3یسیا نیز ررهپیما ا  در رنت اای خایااباا  

ر    داتغیب حام یطا اا شااهاچاار )ع(  بست ش ید آ ت
گادهم آیدند و پ  رز النارنک ینوچ اا یاتاراک وز اا 
رابق ریورخارجه کشوریا ، قطعنایه با تربیاهای جمعیت 

 حاضا، به تأ ید راید 
یادم همیشه درصحنه رااتاا  فاارس رز پایاا و جاور ، 
درنشاو و طابه، کارگا و ی ندس، همه و همه آیادناد تاا 
 ادآوری کنند که یستربار  ج ا ، باه و اژه آیاا اراا و 
راارئیل هیچ جا ک در د  یادم یظاوم ندررنادب و باارئات 
جو ند رز آن ا ک که د  خوش کاده رند به یبلندها ک که 

 خو  به هماره دررد 
آری! یادم خدرجو، یتد ن و وال تمدرر فاارس ریااوز باار 
د گا به ندری ویک ریا زیا  خود یبیاک گاااتاه و نادری 
راترباراتیزی رر دوباره اادردند تا همه یادم دنیا بدرنناد 

 رود  که ر ار  و ر ارنک ز ا بار ذیت و راتربار نمک
رشعارهای ررهپیما ا  که بیشتا آ  رر دخاتاار  و پساار  

ریذیه، یا  با راتربار،  دهند، هی اا ین جور  تشریل یک
یا  با راارئیل و یا  با آیا را رات  در ر ن یااراام 
ررهپیما ا  همچنین با در دات درشتن پالکادرها ک، روز 

۲ آبا  رر روز به ذیت کشید  آیا را ناییاده و تااکایاد  ۴
دررند، ر ن روز، روز باه ر  کشایاد  قادرا جاما اوری 

 راالیک ر ار  عایه راتربار رات 
 

آبان ماه در حافظه تاریخی  31و به درستی که  
ای  ملت ایران یادآور رخدادهای مهم و آموزندده

است که هر یک سرفصل ندوید دی در تدارید  
استکبارستیزی آنان به شمار رفته و اندیشیددن 
به آن سبب بازتولید و روح اندالدیبدی و بدیدان 

 . شود فلسفه شعار مرگ بر آمریکا در جامعه می

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی :
برابری مجوز فعالیت مشاغل در  ۲افزایش 

 حوزه فرهنگ و هنر
 

به گزررش یحمدی دی رادزرده/ خبانگار ش اابز، صابا 
ا اربک با بیا  ر نره رصحاب فاهنگ، ردب و هنا یاوز 
فعاییت یشاغل خانگک در افت یک کنند، گات  در رراتای 
رشتغا  زر ک با ورود به عاصه آیوزش های یؤثا کسب و کار، 

 تالش درر م تا ر ن ی م در عاصه فاهنگ و هنا رونق  ابد 
ید ا کل فاهنگ و ررشاد راالیک فارس رضافه کاد   

کارگاه ها ک در زیینه های بیمه، یاییاا، بازرر ابک و 
شیوه های کسب و کار باگزرر شده و در پک آ  هستیم 
در نیم اا  دوم، طک تااهم نایه ها ک با ن ادها ک چو  
ج اد درنشگاهک دوره های کارآفا نک فاهنگک هنای و 
اا ا دوره های یاتبط رر به صورا رامک تا و عامک تا 
با گورهک های یعتبا به صورا عمویک و خصوصک باری 

 صاحبا  یاوز فعاییت رز ر ن ردرره کل باگزرر کنیم 
ا اربک رظ ار درشت  صاحبا  یاوزی که باری ر ااد   

 ا تواعه رشتغا  خود نیاز به تس یالا دررند یک تورنند با 
 kara.mcls.gov.irیارجعه به اایانه کارر به نشانک 

پ  رز ثبت نام و رررئه طاح خود، فام خالصه طاح رر رز  
ورحد رشتغا  ردرررا فاهنگ و ررشاد راالیک اط  راتا  
ت یه و ترمیل کنند تا پ  رز باراک باری در افت 

 تس یالا به ردرره کار یعافک شوند 
ید اکل فاهنگ و ررشاد راالیک فارس با رشاره به طاح  

کارورزی هم گات  صاحبا  یاوز یک تورنند پ  رز ثبت 
رز   http://karvarzi.mcls.gov.irنام در اایانه  

نیاوی کارورز نیز راتااده کنند و ورحدها ک که یک 
خورهند رز کارورز راتااده کاده، با د دقت درشته باشند که 
به رزری  ک تا اه ناا بیمه شده تن ا رز  ک کارورز، و 
باالتا رز اه ناا به رزری ها اه ناا بیمه شده یک تورنند 

  ک کارورز درشته باشند 
رئی  شورری فاهنگ عمویک راتا  فارس خاطا نشا   

کاد  فار  ریتحصیال  درنشگاهک هم یک تورنند با ثبت 
نام در اایانه کارورزی، به عنور  کارورز تواط ورحدهای 
پذ انده یشغو  به کار شوند  همچنین رصحاب فاهنگ، 
ردب و هنا یک تورنند با یارجعه به اایانه یشاغل خانگک 

ثبت نام کاده و  mashaghelkhanegi.irبه آدرس 
باری گافتن یاوز فعاییت به ورحد رشتغا  ردرره فاهنگ 

 و ررشاد راالیک ااراا راتا  یارجعه کنند 
ا اربک ردریه درد  هم رکنو  ردرره فاهنگ و ررشاد  

رشته شغاک در راته های  ۲05راالیک در حدود 
پژوهش، طارحک، ید و یباس، نشا اا یرتوب، نام رفزرر 
و راانه باخط، بازی های رر انه ری، هناهای حامک، 
هناهای شنیدرری، اینما ک و هناهای نما شک یک تورند 

 به هنایندر  و فاهنگ ورر  یاوز فعاییت بدهد 
ا اربک با بیا  ر نره رز ربتدری ریسا  تا کنو  تعدرد  

یاوزهای صادر شده یشاغل خانگک نسبت به اا  
باربا شده و با رااس رراتک آزیا ک رناام شده  ۱گذشته 

درصد یاوزهای صادره یناا به  10رات، بیش رز 
رشتغا  شده که درحا  حاضا یشغو  به فعاییت هستند و 
در راته ید و یباس، بصورا صد درصدی به رشتغا  و 
درآید زر ک قابل توج ک دات  افته رند و رز جماه یک 
تور  به فاطمه فاهادی رز درررب رشاره کاد که تورنسته 
کارآفا ن باتا در زیینه یشاغل خانگک شود و دررندگا  
یاوز یشاغل خانگک یک تورنند رز تس یالتک همچو  

 ورم چ ار درصد، بیمه و غیاه راتااده کنند 

 

 
 

 51نجات یک شهروند در پی سقوط در چاه  
 متری توسط آتش نشانان 

یتاای  ۲0آبا  یاه  فادی که به  ک چاه  ۲3شنبه شب 
 نشانا  نااا  افت  اقوط کاده بود، تواط آتش

عماویاک شا اادرری کاازرو ، در پاک  به گزررش روربط
در افت گزررش اقوط  ک ش اوند به چاه شناباه شاب 

، تیم عمایااتاک ۲۱0دررواتای بازرنگا  رز طا ق اایانه 
 به یحل حادثه رعزرم شد  

نشانک  نوردی آتش فاد یصدوم به کمک تیم عمایاتک چاه
رز چاه خار  و ج ت رقادریااا دریااناک و رناتاقاا  باه 

 بیماراتا  به نیاوهای رورژرن  تحو ل درده شد 
های تلصصاک صاعاود و فااود و  الزم به ذکا رات تیم

نشانک و خدیاا ر منک ش ادرری  نوردی اازیا  آتش چاه
کازرو  در اای ای گذشته نیز ده ا عماایااا نااااا و 

 خار  کاد  جسد رز چاه رر با یوفقیت رناام درده بودند 
 

اجرای طرح ابتکاری آموزشگاه عبدالرسول 
 احمدی معلم به منظور تفکیک زباله از مبدا

به گزررش روربط عمویک ش ادرری کازرو  با توجاه باه 
رطالع راااناک هاای شا اادرری کاازرو  در خصاوص 
همراری ش اوندر  و ردرررا یبنک با تاریاک زباایاه رز 
یبدر،  درنش آیوزر  آیوزشگاه عبد ریااو  رحمدی یعاام 
در حاکتک جایب و قابل تقد ا رقدرم به تاریک زباایاه رز 
یبدر در اطل های زبایه یازر نمودند که در ر ن ااطال 
ها، زبایه های خشک، زبایه های تا ، کاغذ و ناا  هاای 

 رضافک تاریک یک شوند 
راماعیل ربارهیمک ید ا ر ن آیوزشگاه در ر ان خصاوص 
گات  با توجه به ر نره بلشک رز زبایه های ش ا رر زبایاه 
یدررس تشریل یک دهند به همین ینظور تصمیم گافتیم 
ج ت فاهنگ اازی و آیوزش به درنش آیوزر  ر ن کاار 

 رر رناام دهیم که ریبته با راتقبا  آن ا نیزیورجه شد 
ش ادرری کاازرو  نسابات باه رقادرم درناش آیاوزر  و 
یسئوال  ر ن یدراه یارتب تشرا خود رر ربارز یک دررد و 
با ر ن باور رات ها کدرم رز یدررس ش ا یک تورند ج ت 
فاهنگ اازی و آیوزش به درنش آیوزر  گایک ی ام در 
ج ت درشتن ش ای ز با و با نشاط با راتاانادرردز زیایان 
پاکز بادرشته و ش ادرری رر در رناام وظا ف خود بیش رز 

 پیش  اری راانند 

جلسه کمیته فنی عمرانی شهرداری کازرون 
با نظام مهندسی در خصوص بررسی و 
اجرای طرح اصالح میادین و مشکالت 

 ترافیک شهری

به گزررش روربط عمویک ش ادرری کازرو  جاسه کمیته  
آبانامااه باا  ۲0فنک عمارنک ش ادرری کازرو   در تار خ 

حضور ی ندس رضا آذ ن فا رئی  شورری راالیک ش ا 
کازرو ، ی ندس رضا نوذری یعاو  فاناک و عاماارناک، 
ی ندس  زدرنک یسئو  ورحد عمار  ش اادرری کاازرو  
وجناب آقا ا  ی ندس عایلانک،ی ندس جعاا ا ، ررفات 
، آزرد ا ، پناهک،عایاانک، یوذنک و ااکار خانم ینظمیا  
رز  نظام ی نداک شا اا کاازرو  در ااایان جاااسااا 

 ش ادرری کازرو  باگزرر گاد د 
در ربتدری جاسه ی ندس نوذری ضمن خوشایدگو ک باه 
ی مانا  و تشا   عماراد ورحد فنک، وضعیت ییااد ان ، 
یشرالا تارفیرک آ  و همچنین یزوم رصالح هنادااک 
ر ن ییاد ن و رفع یورناع یاوجاود در رجااری  طااح هاا 

 پادرخت 
در ردریه ی ندس  زدرنک یسئو  ورحد عمار  ش ادرری با 
راتااده رز و د و پاوژکتور نقشه طاح ها و رصالح ییاد ن 
رز جماه ییدر  فاورد ن، ییدر  ب ار آزردی، ییدر  بعثت، 
طاح پارک ش اک فاا و یایادر  رناقاالب  رر جا ات 

 باراک بیشتا و رصالح آن ا به نما ش گذرشت 
در ردریه رئی  شورری راالیک ش ااکاازرو  و رعضاای 
نظام ی نداک نظارا و پیشن ادرا خود رر باه یاناظاور 

 های یوردنظا رررئه دردند  رجاری ب تا و با کیایت تا طاح
در پا ا  ر ن جاسه  رعضای کمیته فناک شا اادرری و   

نظام ی نداک به طور ییدرنک و رز نزد ک رز ییدر  هاا و 
یرا  های باراک شده بازد د نموده و یقار گاد د پا  
رز باراک ییدرنک و طاح ها نسبت به رررئه تصمیم گیای 

 ب تا رقدرم گادد 
 

مانور ساعت صفر و جلسه کمیته مدیریت 
 بحران شهرداری کازرون

به گزررش روربط عمویک ش ادرری کازرو  جاسه یاناور 
صاا و کمیته ید ا ت بحار  ش ادرری کاازرو  صابا  

با حضور  تاماایاک رعضاای  ۲3/51/35روز شنبه یور  

کمیته بحار  ش ادرری یتشرال رز یاعااونات خادیااا 
ش ای، یسئو  خدیاا ش ای، رئیا  ااازیاا  آتاش 
نشانک و خدیاا ر منک، رئی  اازیا  حامال و ناقال و 
تارفیک ش ای، یسئو  ورحاد عاماار ، یسائاو  ورحاد 
یوتوری، یسئو  فضای ابز و شاکت های وربساتاه باه 
ش ادرری به ینظور آیادگک رعضای کمیاتاه یاد اا ات 
بحار  ش ادرری در ااین کناارن  ش اادرری کاازرو  

 باگزرر گاد د 
در ر ن جاسه با توجه به هشدررهای اازیا  هورشناااک 
نسبت به جاری شد  ایل و آبگافتگک یعااباا شا اای 
یانور ااعت صاا به ینظور آیادگاک رعضاای کامایاتاه 
ید ا ت بحار  با هد  رز قبل تعیین شاده باا رو ارااد 
ییزر  ااعت عمل رعضاء در یورقع باحاار  در یاحال 

 ش ادرری رناام شد 
همچنین در ر ن جاسه یقار شد با توجه به بارندگک های 
رخیا  ها کدرم رز ورحدها و اازیان ا ش ادرری با توجه به  
وظا ف یحویه نسبت به پاکسازی یعابا ااطا  شا اا ، 
ال اوبک کاناا  هاای فصاااک و جادرو  ااطا  شا اا 

،شنااا ک یسیاهای آبگیا در یناطق یالاتاااف شا اا،  

شنااا ک و رفع خطا درختانک که وضعیت ینااب ندررند، 
بانایه ر زی الزم رر صورا دهند و نسبت باه یاعاافاک 
نیاوهای عمایاتک در یورقع باحاار  باه ورحاد خادیااا 
ش ای، رفع یورنع، کمبودها و فارهم آورد  ریراناا الزم 
، رخطار به ش اوندر  نسبت به جمع آوری نلاایاه هاای 
ااختمانک، تاییم نقاط حادثه خیاز تصامایامااا الزم رر 

 ج ت رجاری ر ن ریور رتلاذ کادند 
 
 

 امانتداری راننده تاکسی در کازرون
به گزررش روربط عمویک ش ادرری کاازرو  عااایااضاا 
عبدری ک ررننده جور  تاکسک هاته گذشته وقتک یتاوجاه 
جا یاند  کیف حاوی  ک ییایو  و هاتاد هازرر تاویاا  
پو  نقد  به هماره کارا عابا بانک و یدررک د اگاا در 
تاکسک خود شد بال فاصاه با هماهنگک اازیا  حمال و 

نقل و تارفیک ش ای اعک در پیادر کااد  صااحاب آ  
نمود و در ن ا ت کیف پو  رر که یتعاق به  ک خانم بود  

 به وی بازگادرند 
در همین رراتا ی ندس پیار  رئی  اازیا  حمل و نقل 

و تارفیک ش ای ضمن تشاراا رز ر ان کاار رنسااناک و 
خدرپسندرنه ر ن ررننده جور  رظ ار کاد  آقای عاایااضاا 
عبدری ک رز ررنندگا  خوش رخالق، یتع اد و ریاانات درر 
ر ن اازیا  هستند، کار رنسانک ر ن عز ز قابل تحسایان 
رات ریبته ر ن رویین باری نیست که ررنندگاا  تااکساک 
ش ا کازرو  ریانت درری خود رر ثابت نموده رناد باااراه 
بارها رتااق رفتاده که یسافار  واا ل با ررزش خود رر در 
تاکسک جا گذرشته و ررنندگا  عز ز بالفاصاه رشایااء جاا 
یانده رر به اازیا  تحو ل درده تا صاحبا  ر ن وااا ال 

 پیدر شود 
ی ندس پیار  در پا ا  به همش ا ا  عز ز توصیه کااد 
که رز واا ل حمل و نقل عمویک راتاااده کاناناد  و رز 

 ریور  خود بیشتا یورظبت کنند 
 

آمادگی کامل مدیریت بحران شهرداری 
 کازرون با آغاز بارش باران 

به گزررش روربط عمویک ش ادرری کازرو  همزیاا  باا 
آغاز بارش بارر  پا یزی کمیته بحار  ش ادرری کاازرو  
با تمام نیاوها و تا یزرا و یاشایان آالا یاااماوعاه 

 ش ادرری و اازیا  های وربسته
رز جماه اازیا  آتش نشانک و خدیاا ر مناک، ااازیاا  
حمل و نقل ش ادرری، ورحد فضای ابز ش ادرری، ورحد 
خدیاا شا اای، ورحاد یاوتاوری شا اادرری و ورحاد 

راااناک یاطاااوب  تأایساا ش ادرری به ینظور خدیت
ج ت یقاباه با ها گونه بحار  آیاده رررئاه خادیااا باه 

 همش ا ا  عز ز یک باشد   
در همین رراتا کمیته بحار  ش ادرری با حضور ش اادرر 
و رعضای کمیته بحار   ج ت بانایه ر زی  و رقادریااا 

 پیشگیارنه در دفتا ش ادرر تشریل جاسه دردند 
رز د گا رقدریاا ش ادرری کازرو  به ینظور پیشگیای رز 
خسارا های رحتمایک یک تور  به ال اوبک کااناایا اای 
فصاک و جدرو  اط  ش ا ، پاکسازی یعاباا عاماویاک، 
شنااا ک یسیاهای آبگیا در یناطاق یالاتاااف شا اا 
وشنااا ک و رخطار به ورحدهای یسرونک در یعاض خطا 
و فاقد ر منک، شنااا ک و رفع خاطاا رز درخاتااناک کاه 

وضعیت یناابک ندررند و یعافک نیاوهای عماایااتاک باه 
 ورحد خدیاا ش ای ج ت هماهنگک بیشتا  رشاره کاد 

رز ش اوندر  عز ز تقاضا درر م با یشارکات و رقادریااا  
پیشگیارنه ش ادرری رر در جاوگیای رز آب گافاتاگاک و 
یشرالا ناشک رز آ  همارهک نما ند و در هنگام باارش 
بارر  و طوفا  رز تادد غیا ضاوری خودرو در یااااورا 
یرا  ها ک که رحتماا  اایاالب وجاود دررد خاوددرری 

 نما ند 
ش اوندر  یحتام یک تورنند در صاورا بااوز هااگاوناه 
یشرل ناشک رز بارندگک و آبگافتگک و غیاه باا شامااره 

نشانک  اازیا  آتش ۲۱0ش ادرری کازرو  و  ۲۴5تماس 
 تماس حاصل نما ند 

 

اجرای پروژه سنگ فرش کوچه باغ نظر و زیر 
سازی برخی از کوچه های سطح شهر توسط 

 شهرداری کازرون
به گزررش روربط عمویک ش ادرری کازرو  با توجاه باه 

هو ت تار لک با  نظا و به ینظور حاظ بنای تاار الاک 
ر ن یرا  عمایاا پاوژه انگ فاش کوچاه باا  ناظاا 

 تواط ش ادرری کازرو   در حا  رناام یک باشد 
ی متا ن و ژگک ر ن پاوژه رنتلاب انگ های یتناااب 
با هو ت با  رات که هم رز یحاظ جزئیااا فاناک دررری 
راتحرام کافک رات و هم دررری ز با ک و هماگاو  باا 

 هو ت تار لک ر ن با  یک باشد  
 

به گزررش یحمدی دی رادزرده/ خبانگار ش اااابازب 
حق کاپیتوالایو  در ر ار ، رویایان باار در یاعااهاده 

ه ش در زیا  فتحعاک شاه  ۲۱5۴تاکمنچای در اا  
قاجار به روایه درده شد که آایب هاای فاارورناک در 
طو   ک قا  به ر ار  وررد کاد  حق کاپیتوالایاو  
در ر ار  کم کم رز رنحصار دویت روایه خاار  شاد و 
بسیاری رز دویت ای د گا نیز با راتااده رز رصل کایااه 
ریودرد صاحب ر ن حق شدند و قضاوا کنسویک خود رر 
با ر ار  تحمیل کادند  راپانیا، فارنسه، آیا را، آیما ، 
ر تاییا و چند کشور د گا رز جماه دویت عثمانک بعدهاا 

 رز ر ار  حق کاپیتوالایو  رر به دات آوردند 
ه ش  عنک دو اا  قابال رز کاودتاای  ۲۱35در اا  

رضاخا  در دویت صمصام ریساطاناه ال احاه ری باه 
تصو ب راید که به یوجب آ  حق کاپیاتاوالاایاو  
روااا ااا در ر ااار  یااغااو شااد  پاا  رز یااغااو قااارردرد 
کاااپاایااتااوالااایااو  باایاان ر ااار  و روااایااه، قااارردرد 
کاپیتوالایو  تعدردی رز کشورهای د گا نیز یغو شاد  
ریا کشورهای غابک همچنا  به ر ن ریتیااز پاا اباناد 

ه  ۲۴53بودند  اارناام یاا  شورری یاک در ااا  
ش  عنک در آغاز ن اا  پادشاهاک رضااخاا  ریاغااء 
کاپیتوالایو  رر رعالم کاد و به همه دویک که رز ر ان 
حق راتااده یک کادناد  اک ااا  وقات درد کاه در 

 قارردردهای خود تاد دنظا و ر ن ریتیاز رر یغو کنند 
 ریا ر ن تمام یاجار نبود   

ها چند رضاخا  که تواط رنگایسک ها با اا ا قدرا 
نشسته بود، تمام تالش خود رر یک کاد که رز ز ا  و  
راتعمار رنگای  رها ک  ابد، ریا فا ده ری ندرشات  تاا 

 آ  که جنگ ج انک دوم آغاز شد   
رضاخا  تا قادری همچو  هیاتا رر یاک د اد اد کاه 
قدرا رنگای  رر به بازی گافته رات، به امت آیما  
رفت تا شا د بتورند رز ز ا  و  رنگای  خار  شودب ریاا 
ر ن خاو  رز تع درتش به رنگای  طویک نرشید و ر ن 
بار ذییالنه تن به خات و خورری درد و تا  شاهک رر به 
نیاوهای یتاقین بلشید و ریتماس کاد تاا فاازنادش 

 یحمدرضا رر به شاهک بااانند 
 یحمدرضا تا  شاهک با اا ن اد و شاه ر ار  شد 

شاهک که رز هما  بدو ااطنت تاس رز رناگااایا  و 
 عوریاش در بطن جانش ناوذ کاده بود 

تیا و اپ  یحرویت رنگایا  در  ۴5ریا قیام یادیک 
دردگاه الهه تواط دویت یصدق، ضعف رنگاساتاا  رر 
نشا  درد  رز اوی د گا آیا را ک ها باا چاار  ااباز 
دویت یصدق، پا به خاک ر ار  گذرشتند و ااپا  باا 

۱ااقط کاد  یصدق و باگادرناد  شااه در  یاادرد  1
 ، جای رنگای  رر در ر ار  پا کادند ۴۱

آیا را ک ها بعد رز ده اا  ال حه کاپیتاالایو  رر باا 

ر ار  تحمیل کادند و دوباره کاپیتاالایاو  باه ر اار  
باگشت  ال حه ری که دودیا  شاهنشاهک رر باا بااد 

 فنا درد 
اااارا ریاا اراا در تا اار   ۲۴۳۱در تابستا  اا  

درخورات کاپیتوالایو   ا حق قضاوا کنسویک کاد  
 عنک ااارا ریا را تن ا حق دررد در یورد تلااااا و 
جارئم رتباع ریا را ک در ر ار  رایدگک کاناد، باد ان 
یا وم که به طور رامک راتقال  قانونک ر ار  نقاض 

 شده و به ااارا ریا را اپاده یک شود 
دویت رادهلل عام به دییل شار ط جوی حساس کشور 
در خصوص ر ن درخورات رقدریک نراد تا ااارناااام 
دویت حسنعاک ینصور روی کار آید  ریاا اراا اک هاا 
تصو ب رصل کاپیتوالایو  رر در دویات حساناعاااک 
ینصور به طور جدی تای دنباا  کاادناد  وی ناایاه 
ااارا ریا را رر باری باراک ر ن یاوضاوع در رباعااد 
حقوقک و ایااک به وزررا خارجاه فااااتااد و وز اا 
خارجه وقت نایه رر به بلش حقوقک وزررتلانه ررجااع 
درد و پ  رز باراک های یتعدد اه یشارال رصاااک 

 باری ر ن درخورات یطاح شد 
یحتوری نایه درخوراتک در تضاد با کنورنسیاو  و ان 
)ی متا ن یعاهده یابوط به حقوق د پاماتیاک راات 

ریماااک دربااره  که با رعتقاد به ر ن که  ک قارردرد بین
روربط و یزر ا و یصونیت ای نما نادگاا  اایااااک در 
ب بود ینااباا دواتانه بین کشورها ها چناد طااز و 

ها ک با  ها تااوا رااس حرویت و رصو  رجتماعک آ 
 رد گا درشته باشند یؤثا خورهد بود ( بود ورگا ر اار  
حق کاپیتوالایو  ریا را رر یک پذ افت یساما اا اا 
دویت ها نیز خوراتار ر ن حق به نااع خاودشاا  یاک 
شدند همچنین ر ن درخورات باقورنایان کشاوریاا در 

 تعارض بود 
ر ن پژوهشگا تار خ رظ ار درشت  وز ا خاارجاه طاک 
نایه ری به نلست وز ا ر ن اه یشرل رر شااح درد و 
در ردریه حسنعاک ینصور نایه ااارا ریا راا و وزررا 
خارجه رر باری تصمیم گیای ن ا ک به یاا  فااتاد  
جا ا  طاح یوضوع کاپیتوالایاو  در یااااا  باه 
شرل غیاعادی رناام گافات و عاااک رغام ر اناراه 

رکثا ت نما ندگا  رز وربستگا  به دربار و دویت بودناد 
نااا رری یاثابات و در  ۳5ریا در  ک رتااق بک اابقه 

 ناا به ر ن ال حه رری یناک دردند  3۱حدود 
به داتور حسنعاک ینصور تمام یراتبااا در خصاوص 

 ر ن ال حه با د یحایانه باقک بماند 
با تصو ب کاپیتاالایو ، ایدعبدریحسین طباطاباا اک 
)نما نده وقت یادم کازرو  در یاا  شورری یاااک( 
که نسبت فاییاک با آ ت ر    اایاد رحاماد پایاشاور رز 
شاگادر  ریام خمینک درشت، خبا ر ان یصاوباه رر باه 

 آ ت ر    پیشور درد 
پیشور اا عاً خود رر به قم و نزد ریام خمینک یک رااند 

 و ریام رر در جا ا  ریا قارر ییدهد 
ریام عاما رر یک خورهد و رعالم ییرند که تصمیم دررد 
تا النارنک بنما د  در ر ن النارنک ریاام خامایاناک 

 کاپیتاالایو  رر رفشا یک کند 
، زیااناک کاه آ ات ر    ۲۴۳۴شب هنگام ایزده رباا  

پیشور رز بیت ریام بیاو  یک آ د یأیورر  رژ م ااتام 
شاهک ینز  ریام ر لته وی رر داتگیا و تبعایاد یاک 

 نما ند 
آ ت ر    پیشور چند روز بعد در یساااد ناو )شا ادری 

 فعاک( کازرو  با ینبا رفته و دراتا  رر بیا  یک کند 
دور بعد رنتلاباا رژ م اعک در حذ  هاا دو چا ااه 
 عنک اید عبدریحسین طباطبا ک نما نده یادم کازرو  
و ر ت ر    اید رحمد پیشور رز کاازرو  رر دررد  در ر ان 
رنتلاباا جباری رز ش اای د اگاا وررد گاود رقاابات 
رنتلاباتک شده و به یاا  رره یک  ابد  رز اوی د گا 
به دییل حما ت ضاماناک ر ات ر    پایاشاور رز اایاد 
عبدریحسین طباطبا ک، خشک یقدس ها که رنتلاباا 
رر حارم یک درنستند بدو  در نظا گافتن یساا ال، در 
درم تبایغاتک ااورک قارر گافته و تبایاغااا شاد ادی 
عایه پیشور شرل ییگیاد  همین یسئاه باعث شاد تاا 

پیشوری کازرو ، رخت هااا با بندد و ررهک شایاارز 
شود  در شیارز نیز در یساد نو رقایه جماعات کااد و 

 فعاییت های رنقالبک خودرر ردریه درد 
———————— 

های حا  حسین یلتاری و یااحاوم ر ن یطاب با رااس گاته
ی ندس رجبعاک طاهای در گاتگو با نگارنده تنظیم شده رات  

نما در یطابک به قااام ها چند پیش رز ر ن نیز تارنمای کازرو 
رجبعاک ” دوات عز زم ی دی صنعتک در ر ن یورد آورده رات  

کاناد کاه  طاهای در گاتگو با نو سنده با ر ن یسأیه تأکید یک
ر     ی رنتقا  خبا تصو ب کاپیتوالایاو  باه آ ات یاجاری نحوه

خمینک رر بدو  وراطه رز زبا  ایدرحمد پیشور شنایاده راات  
آ ت ر    شیخ رادر    ر مانک )ریام جمعه کازرو  در دهه شصات 
و هاتاد و ریام جمعه بوش ا در دهه هشتاد و ریام جمعه شیاارز 

( رز د گا رشلاصک راات کاه ر ان یااجاار رر 35تا  13رز اا  
 “رات   بدو  وراطه رز زبا  پیشور شنیده
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بویک اازی  ا آدرپتاایو   ا ردرپتیشن ها اه به یعنای تاجماه 
یتن  ا رثای به زبا  بویک غیا رز زبا  رصاک رثا راات در ر ان 
روند طبیعتاً با توجه به تااوا شار ط رجتامااعاک ،اایااااک و 
فاهنگک جایعه یبدر و جایعه یقصد، هنایند در روند ر ن تبد ل 

 زبا  شار طک رر یابوط به جایعه خود به رثا یک رفزر د 
 آداپتاسیون و بومی سازی چیست؟-3

آدرپتاایو  در یغت به یعنک فار گافتان عااام و درناش رز فااد 
د گا رات  در زبا  رنگایسک نایاز ورژه ردپاتایاشان و  اا ورژه 

 adaptationآدرپتاایو  فارنسوی، که ها دو با ریالی ورحد 
 رااند  شوندب یعنای آدرپتاایو  رر یک نوشته یک

با رااس یغت نایه دهلدر آدرپتاایو  به یعنک گاافاتان آتاش 
راتب چار که یصدر رات و رز ورژه عاباک قابا  باه یاعاناک 
آتشپاره گافته شده و نیز در یعانک، گافتان روشاناا اک، عااام 
آیوختن رز کسک، رز کسک فا ده و درنش گافتن نیز آیده راات  
در رصطالح بد ع آدرپتاایو   عناک آورد  رنادکاک رز قااآ   اا 

 حد ث در عبارا خود، بدو  رشاره به رصل آ  
در فاهنگ فاراک یعین نیز آدرپتاایو  به یعنک فارگافتن، رخذ 
کاد ، آیوختن و  ا فا ده گافتن رز کسک، همچنیان گاافاتان 

 ری با تصا  و تالیص، آیده رات  یطاب رز کتاب  ا راایه
 ک یتن زیانک رز  ک زبا  به زبا  د گا تااجاماه یاک شاود 
تغییارا جز ک رر باری تبد ل شد  به زبا  یقصد طک یک کند 
یثال یعاد  اازی رصطالحاا، رور  اازی یتن و    ریا در روند 
آدرپتاایو  و بویک اازی فضای رثا و باخک رو دردها و وقا اع 

به تبع شار ط رجتماعک ،رخالقک و هناارهای جایاعاه ی زباا  
 یقصد تغییا کاده و حتک یمرن رات حذ  شده و تغییا  ابند 

 تاریخچه ترجمه در ایران 3-2-3
عایاغم عدم وجود راناد و یدررک یعتبا و رااماک، باه ناظاا 

راد که تاجمه و به و ژه تاجمه غیایرتوب در ر ار  عمای  یک
ریماااک رز  بسیار طوالنک دررد و رز دورر  شروفا ک ررتباطاا بین

زیا  ریپارطوری هلاینشک به خصوص در حاوزه اایااااک و 
 ها رور  درشته رات  روربط بین یات

ری که ثبت شده و در قایب یادررک  ریا تاجمه یرتوب، به گونه
و راناد یعتبا وجود درشته باشد رر رز زیا  پادشاها  صاوی )به 
طور پارکنده و رندک( و بعد رز آ  در دوره قاجار به طور گستاده 

تور  در تار خ ردبیااا یشااهاده کااد  شاا اد آغااز جادی  یک
ررتباطاا زبانک یرتوب در حوزه تاجمه در ر اار  رر باتاور  باه 

هاا در دوره صاااوی و  ها و خاطاه نو سک وراطه ورود ااانایه
قاجار یورد کنراش و جستاو قارر درد  هاچاناد کاه تااجاماه 
یرتوب به طور خاص و جدی در دورر  قاجار وررد کشاوریاا  

شود و ردبیاا نما شک و تئاتا در ییانه ع د قااجاار و دورر   یک
 کند  یشاوطیت رات که تاجمه و آدرپتاایو  رر تاابه یک

 ورود ترجمه و تئاتر غربی 3-2-2
بدو  شک نوع ررتباط جایعه و حرویت ر ارنک باا کشاورهاای 
غابک در عصا یشاوطه و دوره قاجار تأثیا جدی در ررتبااطااا 

یا و ر ن کشورها درشتاه راات    فاهنگک و گار ش و نوع رربطه
نلستین آشنا ک ردبیاا نما شک ر ار  با زبا  فارنساه و حاتاک 
ردبیاا و هنا فارنسه بوده رات  فارنسه رز ر ار  بسیاار دور باود 

شناختند با آ  آشنا نباودناد   چنا  که روایه رر یک و ر ارنیا  آ 
ها رونق و ش اا ردبایااا و هاناا در  عالوه با ر ن در آ  اا 

فارنسه بیش رز ها زیانک ر ارنیا  رر شیاته ررتباط با فاهاناگاک 
کاد که یادیا  آ  به خونگایک در غااب شا ااه باودناد   یک

های رخالقک و نیز جدر بود  فارنسه رز جاا اا   بنابار ن شباهت
هاا باه و اژه در  ها و رنگایسک ایااک که همورره رز اوی روس

شد، گار ش باه اامات  ع د یشاوطه  ک ت د د یحسوب یک
فاهنگ و ردبیاا و فارنسه رر در ر ار  رونق و ااعت بلشیاد  
در کنار ر ن، بسیاری رز ردبا و هنایندر  ر ارنک یعتقد بودند کاه 
رشتارکاا رفتاری و فاهنگک ییا  ر ار  و فارنساه، تااجاماه و 

های فارنساوی در ر اار  و بااری یاادم ر ان  رجاری نما شنایه
کند  به هامایان دال ال  پذ ا یک کشور رر قابل رنطباق و ریرا 

گار ش به یات فارنسه و هنا و فاهناگ ر ان کشاور در کاناار 
ها در ر ار  به شادا فازوناک  ها و رنگای  ااخوردگک رز روس

هاای   افت و یوجک رز ورود آثار فارنسوی با تاجمه نما شناایاه
ها در حوزه ردبیاا نما شاک وررد  یوییا به عنور  نلستین تاجمه

)کشوریا  شد  نصیای، ر ار  تئاتا( ریبته تأثیاپذ ای غیاقابال  
های یلتاف در حوزه نظای تئاتا هم بعادهاا و در  رنرار تاجمه

های پارنگ آ  تا باه  نتیاه ر ن ررتباط ردریه پیدر کاد که نشانه
هاای  هاا و عاباارا ریاوز ردریه دررد و همچنا  بسیاری رز ورژه

تلصصک تئاتا با ر شه تااظ فارنساوی آ  در تائااتاا یاا رور  
دررند  )آدرپتاایو ، آکسیو  و   ( بنابار ن زبا  فارنسه و تاجماه 

ها رر در حوزه ردبیاا ناماا شاک وررد  آثار یوییا نلستین تاجمه
 ر ار  کاد 
های راید  به چنین جا انک رز رورخاا دوره قااجاار  پیش زیینه

ر زی شده بود و آ  هم همزیا  با یایور ت  افتان یایاازر  پا ه
شاه بود  ییازر  صای  شیارزی و ااا رو در زیا  حرویت فتحعاک

رش رر ینتشاا کااد  صای  پ  رز بازگشت، در رنگاستا  ااانایه

هاای غااباک  رش نسبت به تئاتا غاب و تماشاخااناه و شیاتگک
جایعه هنای ر ار  رر در آ  روزگار به شدا تحت تأثایاا قاارر 

هاای  درد و همین تأثیاگذرری و شیاتگک باه اااعات زیایاناه
های فانگاک باا  تأای  تماشاخانه دررریانو  به شیوه تماشاخانه

گناا ش نزد ک به  رصد ناا رر در دوره ناصااریاد ان شااه و 
رکباخا  یز ن ریدویه نقاش بااشاک فاارهام آورد  ) تواط عاک

ها ش( ها چند که تأثایااپاذ اای رز تائااتاا غااب باه  ۲۱03
های د گا چندی پیش رز ر ن و به وراطه ررتباط با تئاتاا  شرل

ر ازی  ری پا ه روایه و هنایندر  ررینک در غاب کشور تا رندرزه
شده بودب تاجمه و رنتشار یاموعه آثار ییازر فتحعاک آخونادزرده 

گاجستا  کنونک( تاجمه نماا شاناایاه  ۲۱۴3در ش ا تاای  )
یادم گا ز )ییزرنتاوپ( رثا یوییا تواط ییازر حبیب رصا ااناک 
به زبا  فاراک و به عنور  نلستین نما شنایه تاجمه شاده باه 

( و تاجمه و رنتشار یاماوعاه آثاار یایاازر ۲۱۳3زبا  فاراک )
فتحعاک آخوندزرده تواط ییازر جعاا تحت عنور  تماثایاالا )

هاای  ها ک بودند که گار ش و عالقه به شیاوه ( و    زیینه۲۱0۱
های غابک رر  نما ش ر ارنک باری قارر گافتن در کنار نما شنایه

 قبالً نشا  درده بودند 
هاا باه آغااز  ریا تأای  تماشاخانه دررریانو  و تاغیب زبا  در 

ها و رور  حما ت رز آثار تاجمه شده در عا اد  تاجمه نما شنایه
یندی و رشاتایااق باه ورود آثاار  قاجار باعث شد که ر ن عالقه

باجسته تئاتا ج ا  به ر ار  یناا شود در ردریه همین روند که 
یانادی و تااجاماه و  با توجه به زبا  و ردبیاا فارنسه و عالقه

های یوییا آغاز شده بود، تاجمه آثار د گاا باا  رجاری نما شنایه
ری رز تاجمه آثار و ایام شرسپیاا در ر اار  آغااز  ورود یو  تازه

شد  ریبته پیش رز ر ن و همزیا  با ورود آثار شرسپیا آثار یوییا 
تای در تماشاخانه دررریااناو  و تاوااط گااوه  به طور گستاده

راماعیل بزرز رجار شدند و نما شنایه طبیب رجباری یوییاا هام 
خا  رعاتاماادریساااطاناه در  در هما  اا  تواط یحمدحسن

 دررریتاجمه دررریانو  شرل گافت و ینتشا شد 
های یلتاف عاااماک و  ها بود که تاجمه حوزه طک همین اا 

ردبک تواط عباس ییازر ااآغاز جا اناک فاارگایاا و جادی در 
تاجمه شد و تاجمه آثار بوکاچیو، یوییا و شاراساپایاا و نایاز 

و ایام شرسپیا رنگایساک   اااهای یتعدد به رنگای  نام و آورزه
ها رندرخت و به هنایندر  و تئاتا دواتا   رر در ر ار  با اا زبا 

  ر ارنک یعافک کاد  
رویین کسک که در ر ار  نام شرسپیا رر با زبا  آورده بود، ییازر 

رش باری باار نالاسات ر ان  صای  شیارزی بود که در ااانایه
نو سنده رنگایسک رر یعافک کاد  به ها حا  بعد رز یوییا، و ایام 

نو سک رات که تاجاماه آثاارش باه  شرسپیا دویین نما شنایه
نایه و عناو ان  کند و حتک زندگک ااعت در ر ار  رور  پیدر یک

شاود   آثارش تواط  واف رعتصایک یعاافاک و تااجاماه یاک
رش اه نما شنایه رز شرسپیا رر ریبته به  رعتصایک حتک در یااه

کند و باعادهاا  صورا ناقص نیز با تاجمه فاراک آ  ینتشا یک
های شرسپیا رر نیز در همین  ف ااتک رز تاجمه همه نما شنایه

نو سا  ر ارنک با  رااند  بد ن تاتیب نما شنایه یااه به چاپ یک
ریگو گافتن رز ااختار نما شنایه غابک  ا حتک آدرپتاااایاو  رز 

ری رز ردبیاا تئاتا رر تاابه کادند  همین یسئاه  آ ، رشرا  تازه
ری د اگاا تاحات  های خارجک رر هم به گونه تاجمه نما شنایه

نو ساک ر اارناک باعاد رز  تأثیا قارر درد  تاجمه و حتک نما شنایه
ااازی یاتاو   یدتک با رو راد نسبتاً ضعیف و ناشیانه در ر ارنک

های آدرپتاایو ( دنبا  شد و ریباتاه  غابک )شا د نلستین نمونه
نو سک یدر  ر ارنک رر هم با خاود باه  همین رو راد نما شنایه

 هماره آورد 
هاای  تاور  ناماوناه های رناام شده رر نمک در عین حا  تاجمه

کایاک رز باگادر  زبانک به حساب آورد  شا د ی متا ن رشراا  
های غیا ر ارناک در ر ان  های روییه رز نما شنایه و آایب تاجمه

ها تاوااط رد اباا  و ناه  گستاه زیانک آ  بود که رغاب تاجمه
گافت  بنابار ن قایب و ااختار تئااتاای در  ها صورا یک تئاتای

هاای  های ردبک ررجحیت ندرشت و جنبه ها با جنبه بیشتا تاجمه
های ااخاتاار تائااتاای  ردبک تاجمه، غابه یش ودی با و ژگک
ناو ساک،  هاای د اایاو  درشتناد  باه عاناور  یاثاا  ضاعاف

های ردبک تاجماه،  پادرزی و    کایالً تحت تأثیا یؤیاه شلصیت
 شا  رر رز دات درده بودند  ررزش و جا گاه رصاک

ر ن آایب یلصوصاً در تاجمه آثار شرسپیاا باه وضاوح د اده 
شد و یتاجما  یشرالا بسیاری در تاجاماه زباا  خااص  یک

هاای  شاعارنه آثار شرسپیا درشتند و یعتقد بودند، ورری جاناباه
نما شک آثار، زبا  شرسپیا و ردبیااا دشاورر رو در رناگااایا  
رنعطا  الزم رر در تبد ل به زبا  فاراک نادررد و هامایان ریاا 
تاجمه عمده آثار رو رر باری یتاجما  فاراک دشورر کاده رات  

 (51،ص ۲۴10)بزرگم ا،
نلستین کسک که دو یتن کایل رز شرساپایاا رر باه فاارااک 

نما شنایه دراتاا   ۲۱33باگادرند، ناصاریماک بود که در اا  
رنگیز رتااوی یغابک در وند ک رر ینتشا کاد  ر ن تاجماه در  غم

خا  تحت نظا هانای یااااه  و به خط ییازر عیسک ۲۱33اا  

 در پار   چاپ و ینتشا شد 
هاای  بعدها حسین عاک، فازند ناصاریماک بسیاری رز تااجاماه

پدرش رر چاپ و نراا بسیاری رر در یاورد روناد بااگاادر  رز 
های خارجک به فاراک در ر ار  یطااح و یاناتاشاا کااد   زبا 

در پار   و به رنگیزه تاجمه رتاااو  ۲۴۱5حسین عاک در تیایاه 
در یورد زبا  و تاجمه فاراک گااات  زباا  فاارااک رز زیاا  
اعدی، باره رز دوره رودکک چندر  تغییا نراده و رصطاالحااا 
شعار و نو سندگا  آ  عصا در زباا  ریااوز جادی و یاتادرو  
رات  ویک زبا  رنگایسک در ر ن یدا تحوالا ز ادی نماوده و 
درک آثار نو سندگا  قاد ام آ  ااازیایان بادو  یاطاایاعاه 

باشد  گاچه در دوره شرسپیا پاا اه زباا   یلصوص ییسا نمک
ریاوز گذرشته شده بود، با ر ن حا  در اه قا  و نیم رخیا  عنک 
رز عصا شرسپیا تا ریاوز نیز تغییارا ی مک در زبا  رنگایاساک 
رره  افته و  رک رز رشراالا تاجمه شرسپیا هاماا  ریااااظ و 
عباررتک رات که بعضک رز آن ا ینسو  گاد اده و بااخاک نایاز 

 ، یقدیه(۲۴۳5رند  )شرسپیا، و ایام، تغییا یعنک درده
هاای  ها ک که در تاجاماه ها و کااتک ریا عایاغم تمام دشورری

یندی به تئاتاا  ری رز عالقه آ  دورر  وجود درشت، یو  گستاده
گایاای تائااتاا  های شرل خارجک در ر ار  شرل گافت و پا ه

 یدر  رر در کشوریا  بنا ن اد 
به و ژه آنره یحبوبیت آثار شرسپیا نه تن ا در تاجمه آثار د گا 
باره حتک با نگارش نما شنایه در ر ار  هم تأثیاا گاذرشات و 

هاای  هاا رر باه عاناور  پاا اه شا د بتاور  هامایان تااجاماه
هاای  نو سک جد د ر ار  به شیوه غابک و با و اژگاک نما شنایه

 ااختار تئاتای به حساب آورد 
های کالاایاک ر اارناک کاه باا اااخاتاار  نلستین نما شنایه

نما شنایه غابک نوشته شدند، به طور قطع یتاأثاا رز جاناباش 
بااودناد  رغااااب  ۲۱۳3تااجاماه ردباایااا نامااا شاک در دهاه 

های ییازر فتحعاک آخوندزرده یتأثا رز ابک و شایاوه  نما شنایه
نو سک شرسپیا نوشته شدند و حتک یعدودی رز آن اا  نما شنایه

تور  در حوزه آدرپتاایو  و آدرپتاایو  نیز یورد ررز ااباک  رر یک
قارر درد  یاموعه ر ن آثار رر هم که تحت عنور  تمثیاالا باه 

نو سک ر ارنک  تور  ااآغاز نما شنایه چاپ رایدند، به نوعک یک
 به ابک و ایاق غابک و ریاوزی به حساب آورد 

به ها حا  تاجمه ردبیاا نما شک در ر ار  جا ا  و یسیاای رر 
ها و یشاراالا  در تئاتا ر ار  به وجود آورد که تأثیارا، آایب

آ  تا به ریاوز نیز در ردبیاا نما شک ر ار  وجود دررد و ریاباتاه 
تور  ردعا کاد که بعد رز  ک قا  و رندی همچنا  در یسیا  یک

 باد و هنوز کایل نشده رات    ترایل خود به اا یک
 مشروطه و ادامه ترجمه در ادبیات نمایشی 3-2-1

هاای یاویایاا و  پیش رز یشاوطیت عایاغم تاجمه نما شناایاه
شرسپیا، گوگو  و راتافسرک هم رز یعدود نو سندگا  روااک 
بودند که در نتیاه رربطه ایااک و فاهنگاک یایاا  رواایاه و 
ر ار  یحبوبیت رندکک پیدر کادند و باخک رز آثارشا  در همیان 
دورر ، تاجمه و با زبا  فاراک ینتشا شد و باه روی صاحاناه 

 رفت 
با آغاز یشاوطیت در ر ار  و راتقارر ن ادهای غابک، تماا ال و 

های شرسپایاا بااز هام رز پایاش،  رشتیاق به تاجمه نما شنایه
نو ا  رناگااایاساک  بیشتا شد و بسیاری رز آثار ر ن نما شنایه

 تاجمه شدند و به روی صحنه رفتند 
نظا رز باخک رشاراا  ااناتاک  تور  گات که صا  در ورقع یک

نما ش ر ارنک، تاجمه رهمیت ز ادی در ر ار  درشت و دییل آ  
هم ورردرتک بود  هنا تئاتا به یعنای رجاری کالاایاک آ  باا 

های غابک کاه رز  روی صحنه بود  بنابار ن آغاز ورود نما شنایه
ها پیش آغاز شده بود، رز یشاوطه به بعد به نوعک ترمیال  یدا

بنای تئاتا جد اد ر اارناک رر   شد و شدا گافت و همین و ژگک
 کاد  ر زی یک نیز پا ه

در ر ن دورر  ورهام پا از ا  که  ک باز گا ررینک بود و ش اا 
ز ادی در رجاری آثار شرسپیا در روایه کساب کااده باود باه 
ر ار  آید و با رجاری نما ش رتااو )و بعدها چند نما ش د گا رز 

جماه رتااو، همات، دو ژور  و یاد آهنین( انگ باناای تائااتاا 
ر زی کاد  پا از اا   یدر  ر ارنک رر به شیوه و ابک غابک پا ه

تا در گاجستا ، آذربا ااا  و تااکایاه  رش پیش و گاوه نما ش
ری رر یوجب شده بودند و همین رو راد باا ورود  تحوالا جدی

آن ا به ر ار  هم یاددرً ترارر شد و در ورقع رویین جاقه یادر  
 شد  تئاتا ر ار  با ورود رو و گاوهش زده شد 

ردبیاا نما شک دورر  یشاوطیت به طور جدی با تاجاماه آثاار 
نایه  شرسپیا و پیشافت یحبوبیت رو در ر ار  هماره بود  زندگک

ها درباره آثار شرسپیا، در کنار یبااحاث جاد اد  و باخک تحایل
نظای د گا درباره تئاتا به ااعت در یاالا یلتاف فاهنگک 

یانادی و  شدند و همین ریا عالقاه هنای به فاراک تاجمه یک
 آورد  آشنا ک هنایندر  ر ارنک با تئاتا غاب رر فارهم یک

 رک د گا رز یتاجما  آثار شرسپیا ر ا  ییازر شاعاا یاعااو  
دورر  یشاوطه بود که ریبته تاجمه رو با رو راد جدی به امت 

های شاعارنه و ردبک زبا  فاراک رر بایاشاتاا  راتااده رز قابایت

تور  در حوزه آدرپتاایو  و آدرپتاایو  یاورد ررز ااباک قاارر  یک
پور درباره تاجمه ر ا  ییازر رز نما شنایه شراساپایاا  درد  آر ا 

نو سد  رور تک رز رفساناه وناوس و رودنایا  رر کاه  ر نگونه یک
شرسپیا یطابق ذوق و اایاقاه یاادم زیاا  خاود در ردبایااا 
رنگای  زنده کاد، ر ا  ییازر آ  رر رز شاعا رنگایسک گافاتاه و 
قسمت رو  دراتا  رر به نام زهاه و ینوچ ا به شاعاا فاارااک 

 (03،ص ۲۴35درآورده رات  )آر انپور،
ریبته تاجمه ر ا  ییازر رز یتن نما شنایه شرسپیاا رر بایاشاتاا 

تور  در حوزه آدرپتاایو  یورد ررز ااباک قاارر درد، ریاا ر ان  یک
آدرپتاایو  هم به طور یشلص رهمیت و رور  تاجمه در عصا 

 رااند  یشاوطه رر بار د گا به رثباا یک
های د گای هم به ر اار   پ  رز آ  دورر  رات که نما شنایه

های آغاز ن قا  ایزده هاای  شوند  دهه آ ند و تاجمه یک یک
های نما شناایاه رز رروپاا و  تا ن تاجمه شمسک با ورود یعاو 

ری وایع همزیا  رات و  آیا را و چاپ و رنتشار آن ا در گستاه
تاا  ها ک دقیق های یعاو  با تاجمه د گا تقا باً تمام نما شنایه

راند و حتاک  تا به فاراک باگادرنده شده و به چاپ یک و جدی
هاای قاباااک رر  ها تاجاماه ها و آایب های یتعدد ضعف تاجمه

 کنند  جبار  و تصحی  یک
 های معاصر ادبیات نمایشی و ترجمه 3-2-0

با تحوالا قابل توجه و چشمگیاا  ۲۴55های آغاز ن دهه  اا 
ایااک، یاک در ر ار  همزیا  بود  اقوط ااساه قااجاار و باه 

گار اناه و  روی کار آید  پ اوی دقیقاً با رو رادهای جدی یاک
در ضمن توجه بیش رز رندرزه به ریگوهای غابک همااره باود  در 
ر ن ییا  بسیاری رز روشنارار ، غاب رر به عاناور  ریاگاو اک 
یسام و جدی باری پیشافت آ نده ر ار  رصل قارر درده بودند و 

های ی مک یثل هنا، ر ن رو راد با حااکاتاک  به و ژه در حوزه
 شد  شتابا  رو به جاو دنبا  یک

گار ش به تادد و تما ل باری یادر  کااد  ر اار  و گاذرر رز 
انتک در کنار رور  گستاده یبانک رخالقک تماد  غااب   جایعه

در ر ن باهه حساس رز زیا  تقا با هماه رشاراا  هاناا رر باه 
ری یش ود و یشلص تحت تأثیا قارر درده باود  در حاوزه  گونه

ردبیاا و تئاتا هم، یعافک ردبیاا کالایک غاب و آیاوزش آ  
های ردبک و هناای  در ر ار  همراری ی م باری نواازی بنیا 

راید و بسیاری رز ردبا و هنایندر  ر ن ررهراار  ر ار  به نظا یک
های ردبک ر ارنک به امت ااختار و یباناک  رر باری گذرر رز انت

 کادند  فرای و عامک یدر  غاب توصیه یک
به همین دییل هم بود که تاجاماه در ردریاه اایاا صاعاودی 

ها رونقک چند ن و چند باره  پیشافت آ  در ر ار ، طک ر ن اا 
ها بعد، همچنا  به ر ان روناد ردریاه درد  ریاا  پیدر کاد و تا اا 

های یابوط به حوزه ردبیاا نما شک  یسئاه ی م در یورد تاجمه
هاا باه اااعات  ها آ  بود که روالً رغاب نما شنایه در ر ن اا 

شدند و باری به روی صحنه رفتان بااراااس  ااارش درده یک
شدناد و دوم  های تازه یلاطبا  رجار یک نیازهای جد د و اایقه

هاا و  آنره بسیاری رز ر ن آثار تاجمه شاده عااایااغام ناقاص
ها ک که به خاطا شتابزدگاک دربااگاادر  باه آ  دچاار  کااتک

رایدند و فار ند تبد ل آن ا رز  ک زبا  باه  بودند، به چاپ نمک
راد و رز  زبا  د گا تقا باً با شاوع رجار و رتمام آ  به پا ا  یک

همین روات که یتو  بسیاری رز آثار به روی صحناه در ر ان 
 های بعد ینتقل نشدند  گاه به دوره دورر ، هیچ

های بعد و حضور ناخورنده بیگاناگاا  در ر اار  باه  اا 
ری د گا جا ا  تاجمه ردبیاا نما شک رر تحت تأثیا  گونه

قارر درد  تاابیاا تاخ و کوتاه ر ار  درگیا با وقا ع جنگ 
ها در ر ار ، طعم تئاتاهای تاناد و  ج انک و حضور آیما 

خشک ایااک رر هم با باگادر  چند ان ناماا شاناایاه 
ها به هنایندر  و یلاطباا  ر اارناک  رروپا ک در ر ن اا 

های روشناراای هام باه  شناااند  رز طا  د گا جا ا 
ها و ااختارهای تازه و جد اد یادرم در  بذ  کشف د دگاه

هاای  ها و نو سنده پک شناختن و یعافک کاد  نما شنایه
جد دتای بودند  ژر  پل اارتا، کافرا، آیباکایو، رشتاا ان 
بک و    در نتیاه همین رو راد و طاز تارا و با عاالقاه 
شد د روشنارار  رور ل قا  ایزدهم هاای به جایاعاه 
ردبیاا و هنا ر ارنک یعافک شدند و آثار شاخص آن ا نیاز 

تاا و  ها ک کم نقص  رک پ  رز د گای و ریبته با تاجمه
ب تا به فاراک باگادرنده شده و به چاپ رایدند و باخاک 

ها ک چو  عبدریحسین نوشین باه  رز آن ا تواط کارگادر 
 روی صحنه رفتند 

های تاجمه یباحث نظای تئااتاا  همچنین نلستین بارقه
در ر ن دورر  آغاز شد و در حوزه طاح یبااحاث جاد اد 

شد،  رشتیاق و عالقه ز ادی به نظا اا غابک رحساس یک
هاای شاد اد باه اامات  در ورقع همزیاا  باا گاار اش

گیای و رونق تئاتا یاک بسیاری رز هنایانادر  باه  شرل
گذرری ر ن  شناخت و آگاهک رز عاوم جد د تئاتا باری پا ه

تئاتا یعتقد بودند  همین جاا اا  هام باا وجاود بااخاک 
های یلتاااف  های یعدود باعث پیشافت در حوزه کااتک

نو سد  رز بعد  تئاتا شد  یحمدعاک اپاناو در ر ن زیینه یک
اایه جا اناتک که  ۲0طک  ک دوره تقا باً  ۲۴۱5رز اا  

رفتد بیشتا به صحنه یابوط رات  در تئاتا ر ار  رتااق یک
نو    به عبارا د گا تئاتاها هاکادرم باا  تا به نما شنایه

ها ک رر رز طا ق تاجمه،  پیگیای نظا ه خاصک نما شنایه
آوردناد  ر ان  آدرپتاایو   ا تأییااا کم عیار به صحنه یک

ناو ساک  رات که در دورر   اد شده جا ا  نما شاناایاه
هاای  شود ریاا در عاوض پایاشاافات رصوالً یتوقف یک

ری در کار صحنه، باز گای و صحناه گاادرناک ر   عمده
 (۲۱۴،ص۲۴33دهد  )اپاناو، یک

با وجود همه ر ن ا با د رعتار  کااد کاه رشاد فازر اناده ورود 
های تئاتا غاب تأثیا کایالً یطاوبک با تئاتاا  و نظا ه  نما شنایه

ی یناک نیز تئاتاا  ر ارنک ندرشت و حتک در باخک یوررد به گونه
ر ارنک رر تحت تأثیا قارر درد  تاأاایا  درنشاراده هانااهاای 

رتااق ی م د گای بود کاه تاأثایاارا  ۲۴۳۱درریاتیک در اا  
تاور   ی م و یثبت آ  با تئاتا ر ار  رر حتک تا به ریاوز نیز یاک

تئاتا باه   یورد جستاو قارر درد  اه اا  بعد در ر ن تار خ رشته
طور جدی کار خود رر با آیوزش و تابیت عامک هنایندر  آغااز 
کاد و ر ن در شار طک بود که دروس ر ن رشته یطاباق دروس 

آیوخاتاگاا  غااب  تئاتا غاب بود و رااتید آ  هم رغاب درنش
بودند  رضافه شد  درنشرده هناهاای درریااتایاک باه فضاای 

ها باه  تئاتای کشور یاددرً باعث رونق و رور  تاجمه نما شنایه
 ۲۴۳3تاا  ۲۴۳5زبا  فاراک شد  به طوری که در فاصاه ااا  

نما شنایه خارجک به زبا  فاراک تاجمه شده و باه  ۱۲۱حدود 
چاپ رایدند  بعد رز ر ن دهه نیز با شدا  افتان رناگ و باوی 

تاا  ۲۴05هاای  ها در فاصاه ااا  ایااک در رنتلاب نما شنایه
نما شنایه با رشدی چشمگیاتا چااپ شادناد   ۴5حدود  ۲۴05

 )نصیای، ر ار  تئاتا(
راات کاه شارال   تئاتا در زیانه یا ر ن آیادگک رر پایادر کااده

یستقل و کایالً ر ارنک به خود بگیاد، ریبته آییزشک رز اااخاتاار 
های غابک نیز در ر ن یستقل شد  ته نشین خورهد کاد  نما ش

چو  به ها حا  یا یتاثا رز عوریم درونک هنا تئاتا به یااا اوم 
پاادرزر  ناوآوری  غابک آ  خورهیم بود، یگا رند شمندر  و ر ده

دوگانه نااا دهند    در تئاتایا  پا بگذررند که یا رر رز ر ن ورطه
ریبته ر ن نااا  افتگک نیز چندر  تااوتک با آ  آییازش نادررد  
چو  در ر ن جا فقط شرل و قایب رات که دچار تحو  و تغییا 

شود و ر ن شرل چندر  ی م نیست  چو  ررزش و یعیااری  یک
شود و  ا رز عیار کاماتاای  باری هو ت بلشید  یحسوب نمک

باخوردرر رات  به ها تقد ا رگا هنایندر  ر ارنک بتورنند در ر ان 
اازی پیشگایک کنند، یطمئنااً ناراتاه  ورناسای شرل و یرتب

آور شد   ری رر به تئاتا دنیا تزر ق خورهند کاد که باعث نام تازه
 تئاتا ر ارنک خورهد شد 

باوز رنقالب تاکید بیشتای با ر ن راتقال  و هو ت یااک 
رتاااقاک در ر ان   های اا  و فاهنگک رات  ها چند اا 

رفتد و تئاتا به عنور   ک ربزرر تبایغک و ت ییاک  فضا نمک
گیاد،  در خدیت تاو ج ر دئویوژی رنقالب و جنگ قارر یک

های راتقال  تئاتا ر ارنک فاارهام  ریا پ  رز جنگ زیینه
شیا و آتیاال پسایااناک و اایااوس  شود  یحمد چام یک

نژرد پا در یسیاای خاالقااناه و آزیاا شاگااهاک  ک وری
ری  به یاحاه 53های  گذررند  ریا ر ن یسیا پ  رز اا  یک

خالقیت   ها پا در عاصه راد  خیاک  تا و فارگیاتا یک خالقه
گذررند و ها  ک به نوعک در صدد هستند تاا تائااتاا  یک

تای قارر دهند  همه  تا و یستقل ر ارنک رر در یسیا درات
اایه  ۱055درنند که در دنیای ریاوز تئاتا رز چ ارچوب  یک

تورند بنا با ذوق  و حاال ها کسک یک رراطو ک خار  شده 
رش شرل و ااختار جد دی رر باه تائااتاا  یاک و نوآوررنه

بدهد و در عین حا  هو ت یاک و یی نک خود رر نیز حاظ 
 کند 

بنابار ن در دوره اوم رتااقاا خوشا ندی به وقوع پیواته 
رات که تئاتا به آ  دو دوره یترک رات  رگا دقت کااده 

رو  یشااوطایات، در دوره دوم کاودتاای   باشیم در دوره
۴یادرد  و در دوره اوم رنقالب نقش راااک و بنیاد نک  ۱

باا تاحاوالا   درشته رات  بنابار ن تئاتا ر ارنک هاماساو
تای گام نا ااده  بنیاد ن رجتماعک و ایااک در یسیا تازه

تورنیم یدعک درشتن تئاتا ر ارنک یستقل  رات و ریاوز یک
در اط  دنیا باشیم، یشاوط با آ  که پ  رز ر ن در رره 

شناااند  آ  تالش کنیم و باری تثبیت آ  در تئاتا دنیاا 
 پوشک نرنیم  ری چشم رز هیچ حاکت تازه

 بومی سازی ) آداپتاسیون یا اداپتیشن( در هنر نمایش
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