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گفت و گو با عباس پهلوان مقدم هنرمند معرق کار مشهدی

معرق«ضامنآهو» درقاب بیوفایی

آسیبهایاجتماعی؛مواجهه
مستقیمیابسترسازیفرهنگی؟

خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
ای سزای کرم و ای نوازنده عالم
نه با جز تو شادیست نه با یاد تو غم
خصمی و شفیعی و گواهی و حکم
الهی!
مکش این چراغ افروخته را و مسوز این دل سوخته را
و مدر این پرده دوخته را و مران این بنده نو آموخته را.
عکس :صادق ذباح

با شاعران

خراسان به روایت
23آبان 1352

مسافر ایتالیایی در تاکسی درگذشت

44سال پیش در چنین روزی« ،روزنامه خراسان» نوشت:
مســافر ایتالیایی هنگامی که داخل تاکسی نشسته بود،
ناگهان درگذشــت.مرگ مجهــول مســافر ایتالیایی در
پزشکی قانونی و دادســرا مورد بررســی قرار گرفت.روز
گذشته شــخصی به نام علی راننده تاکســی به کالنتری
دو مراجعه کرد و اعالم داشت ،مسافر خارجی که حالش
طبیعی نیز نبوده است ،ســوار تاکسی وی شده ولی قبل
از این که او را به مقصد برســاند ،نیمه راه مشــاهده کرده
است که مسافر خارجی از حال رفته است و به این جهت
او را به نزدیک ترین بیمارستان رسانده و در آن جا معلوم
شده است که مسافر خارجی مرده است.براساس اعالم
راننده تاکسی ،پرونده امر تنظیم شد و مراتب به دادسرا و
پزشــکی قانونی اعالم گردید و تحقیقاتی در مورد هویت
مرد خارجــی به عمل آمــد .در نتیجــه معلوم شــد که وی
جوزف نام دارد و ایتالیایی و سی ساله و مسافر بوده است.

• 7سارق19 ،گاو سرقت کردند

هفت نفر ســارق که مرتکب ســرقت 19گاو از منازل سه
شهروند شده بودند ،دستگیر شدند و به اتهام سرقت تحت
تعقیب قرار گرفتند.

•دانش آموزی که اتومبیل سرقت میکرد و به
تفریح می رفت

دانش آمــوزی چــون نزدیکانــش اتومبیــل در اختیارش

نمیگذاشــتند تــا رانندگی کنــد ،بــرای رفــع احتیاج و
ماشین سواری اتومبیل مردم را سرقت می کرد.مدتها
بود که شــکایاتی به مامورین انتظامی میرســید که طی
آن اشــخاص اعالم می کردند که اتومبیل شان به سرقت
رفته است و هر بار به دنبال تشکیل پرونده و تحقیقاتی که
به عمل می آمد ،این اتومبیلها در گوشهای از شهر کشف
میشــدند.مامورین تحقیق در بررســی این سرقتها به
این نتیجه رسیدند که سارق یا سارقین حرفهای نیستند و
در این سرقتها بیشتر جنبه تفریحی مورد نظر میباشد
تا مادی.با توجه بــه این اصل ،طبق برنامــهای ،مناطقی
که بیشــتر ســرقت اتومبیل در آن جا انجام میگرفت زیر
نظر گرفته شد که در نتیجه جوانی حین سرقت اتومبیل
پیکانــی دســتگیر شــد.متهم در تحقیقات اولیــه خود را
ســیروس معرفی کــرد و اظهار داشــت اشــتباها به جای
اتومبیل خود ســوار اتومبیل دیگری شــده اســت .بعد با
ادامه تحقیقات اعتراف به جرم خود کرد لیکن توضیح داد
که هدف او ســرقت نبوده بلکه می خواسته کمی ماشین
سواری کند و گفت که به اتومبیل سواری عالقه فراوانی
دارد و با این که نزدیکانش همه دارای اتومبیل هستند اما
از واگذاری آنها به او خودداری میکنند آن هم با این عذر
که او گواهی نامه ندارد.براساس اعترافات متهم ،پرونده
امر تشکیل گردید و این دانش آموز به دادسرا اعزام شد.
سیروس 17سال دارد و از یک خانواده معروف می باشد.

بیش از  20سال اســت که زندگی اش با معرق و
چوب پیوند خورده اســت .پس از تحمل سختی
های کار ،تجربه در کارگاه های اجاره ای ،ماندن
در سایه بی مهری ها و نبود حمایت ،امروز حاصل
سه ســال کار و تالش مداومش به اتمام رسیدن
ســومین تابلوی ضامــن آهــوی معــرق و تابلوی
معرق هم ســطح جهان اســت که با دســت های
هنرمندش ســاخته اســت .به گزارش خراســان
رضــوی ،عباس پهلــوان مقــدم ،پس از ســاخت
بــزرگ ترین تابلوی معــرق جهان و چنــد تابلوی
دیگر از جملــه مهر مادری و ســیمرغ ،ایــن بار با
هنرمندی تمام ،حــدود  10میلیون قطعه چوب
را بدون فاصلــه به یکدیگــر متصل کرده اســت،
به طوری که اجزای تابلو با پیوســتن به هم اثری
منســجم را شــکل داده اند و فاصله بین اشــکال
صفر است .به گفته این هنرمند مشهدی ،ایران
می تواند این تابلو را به عنوان نخستین معرق هم
ســطح جهان ،به ثبت برســاند.پهلوان مقدم در
خصوص اثر جدیدش می گوید :ساخت معرق به
شکل هم ســطح به طوری که فاصله بین اشکال
به صورت صــد در صــد گرفته شــده باشــد؛ کار
دشواری بوده و تا کنون انجام نشده است.وی با
بیان این که محاســبات برای اتصال این قطعات
در ابتدا از محاالت بود ،می افزاید :باتالش شبانه
روزی این را به اثبات رســاندم کــه در کار معرق،
نه تنها می توان فاصله بیــن قطعات را به حداقل
رســاند ،بلکه آن را کامال از بین برد.این هنرمند
مشــهدی با بیان این که انجام ایــن کار در اندازه
بزرگ بسیار سخت است ،اظهار می کند :این اثر
در ابعاد 1.30در  2.20اســت .همچنین برای
ساخت آن از هیچ لیزر یا وسیله ای استفاده نشده
و تنها به وسیله دست وابزار کار انجام شده است.
وی در خصوص هزینه هــای این اثر هنری خاطر
نشــان می کند :کار هنری زمان زیادی می برد.
به جز هزینه اجاره کارگاه در این سه سال ،برای
تهیه چوب نیز حــدود پنج میلیــون تومان هزینه
کــرده ام زیــرا در ایــن کار از بیشــتر چــوب های

 #مشهد

موجــود در ایران اســتفاده شــده اســت .پهلوان
مقدم تصریح می کند :چوب های استفاده شده
دراین تابلو را اعم از جنگلی و خیابانی ،از نواحی
شمال و جنوب ایران و شهرهای مختلف خراسان
شــمالی و رضوی تهیه کــرده ام و ممــرز جنگلی
چوب غالب اســتفاده شــده در این تابلوست که
البته از گران ترین و کمیاب ترین چوب هاست.

•ارادت به امام هشتم

وی در خصوص چگونگی شــکل گیری ایده این
کار بیان می کند :حدود  25سال پیش به مدت
 10ســال مداوم ،در اطراف حرم امــام رضا(ع)
کارهــای مذهبی چوبــی را بســاط می کــردم و
می فروختم و در این مــدت چون در کنار مضجع
نورانی امام رضا(ع) بودم ارتباط و ارادت خاص
با امــام پیــدا کردم.این هنرمنــد با بیــان این که
برخی شب ها تا ســاعت 2بامداد کار می کردم و
تنها هزینه کرایه راهم تامین می شد ،می افزاید:
در آن روزهــا من تنها اشــک می ریختــم و با امام
رضا(ع) درد دل می کردم و همــان زمان بود که
این فکــر به ذهنم رســید و تصمیــم گرفتم کاری
ارزشــمند مربوط به این امام عزیــز ارائه دهم به
همین دلیل سه تابلوی ضامن آهو کار کردم.
وی بــا ذکر این کــه هر کــدام از تابلو هایــی که با
محوریت امــام رضــا(ع) ســاخته ام بــه گونه ای
با دیگــری متفــاوت اســت ،اضافه می کنــد :هر
چــه در کارم پیشــرفت بیشــتری می کــردم ،اثر
بهتری می ســاختم و آخرین تابلوی ضامن آهو،
نهایت هنر و تالش من اســت که با ارادت به امام
رضا(ع) ساخته شده اســت .البته همه کارهایم
را به عشــق امام رضا(ع) انجام می دهم.پهلوان
مقدم در خصوص ارادتش به دیگر اهل بیت (ع)
نیز صحبت می کند و در ادامه می گوید :به دیگر
ائمه اطهار نیز ارادت بسیار دارم و حتی یک تابلو
با نام «عصر عاشورا» ساختم که متاسفانه یک فرد
بازاری و دالل آن را با قیمت کمی خرید و از کشور
خارج کرد .وی خاطر نشان می کند 50 :درصد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

این کار برگرفتــه از تابلوی ضامن آهوی اســتاد
فرشچیان است .همچنین وزن تابلو بسیار سبک
و در حدود  20کیلوگرم است.

•زیر سایه بی مهری ها

ایــن هنرمند اهــل خراســان با بیــان ایــن که به
هنرمند نگاهــی جدی نمی شــود ،مــی افزاید:
در خلق این اثر کســی از من حمایت مالی نکرد
و مســئوالن نیز تنها تمجیــد کردنــد.وی با ذکر
این که روش آموزشــی معرق ،سبک بدون قالب
است ،ادامه می دهد :در مشهد آموزش به همان
ســبک قالب و قدیمی اســت هرچنــد این روش
زمان زیادی اســت که منسوخ شــده اما هنوز در
آموزشــگاه های ما تدریس می شود و از بنده هم
نخواســته اند کــه دوره ای به ســبک جدید برای
هنرجویان برگزار کنم.پهلوان مقدم روش معرق
بدون قالب را اســتاندارد می دانــد و می افزاید:
این شیوه حتی راحت تر است ،سرعت بیشتری
دارد و مصرف چوب در آن کمتر است.
وی بــا تاکید بــر این کــه در مشــهد از این رشــته
کم اســتقبال می شــود ،تصریح می کند :تعداد
هنرمندان فعال این عرصه بسیار کم است و چند
ســال پیش حدود پنج هنرمند معــرق کار را می
شــناختم اما امروز تنها یک نفر را می شناسم که
هنوز در این زمینه فعال است.

•اتمام نخستین تابلوی معرق دورو

او تابلوی دیگری نیز نشــان می دهد که به شیوه
معرق دورو تهیه شده است و در این خصوص می
گوید :این اثر ،ظریف ترین معرق دورویی اســت
که تا کنون در ایران تهیه و بــه گونه ای طراحی و
ساخته شده که پشــت و روی اثر یکی است .این
هنرمند مشــهدی پس از ســال ها تالش ،تجربه
و زحمت در عرصه هنر معرق چوب ،حاال چشــم
انتظــار حمایتی اســت تا بلکــه آخرین اثــر فاخر
«ضامن آهو» با قیمتی مناســب به فروش برسد و
پشتوانه ای برای خلق اثری دیگر شود.

# Mashhad
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خبرگزاری فوتبال ایران به نقل از رضا عنایتی بازیکن پیش کسوت فوتبال
نوشت :بهعنوان یک استقاللی دو آتشه ،خوشحالم که شرایط این تیم
بهتر شده است .بعد از بازی با سیاهجامگان ،امیدوارم که استقالل همه
بازیهایش را ببرد و هوادارانش را خوشحال کند .شرایط هر دو تیم در
جدول خوب نیست و البته انتظارات از استقالل خیلی بیشتر است .ما در
خانه بازی میکنیم و میخواهیم استقالل را در مشهد شکست بدهیم.

کیانیان :من آرمان گرای شورشی هستم
رضا کیانیان ،بازیگر سینما و تلویزیون در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :من
معتقدم که نسل دهه  70و  80نسل متعادل است و آینده کشور ما در دست آن هاست هرچند افراد دهه
 60انتقاداتی به این نسلها دارند اما باید گفت که نسل دهه  70و  80به دنبال کار و رفاه است و با ما که ته
وجودمان آرمانگراست و میگوییم امروز سختی میکشیم تا آینده خوب شود ،متفاوت هستند .این دو
نسل میگویند ما کار و رفاه میخواهیم و مسئوالنی که وجود دارند یا باید بگویند نخواه که نمیشود و
میبازند و اگر بگویند بخواه باید برای شان درست کنند.این بازیگر سینما در بخش دیگری از این نشست
با بیان این که در زندگی روزمره فرد انقالبی نیستم ،افزود :من آدم آرمان گرای شورشی هستم.
وی ادامه داد :در فیلم شلیک نهایی بازی کردم و بعد از آن ،هشت فیلم به من پیشنهاد شد برایم جالب بود
که چرا این تعداد پیشنهاد ،وقتی از جهانگیری که کارگردان یکی از این فیلمها بود پرسیدم ،گفت« :فیلم
به واسطه بازی تو فروش میرود» .همچنین یکی از تهیه کنندگان به من گفته بود موهایت را نزن .برای من
که شورشی بودم خوب نبود که نوکر موهایم شوم چون مدل موهای من در فیلم شلیک نهایی مد شده
بود برای همین موهایم را زدم .بعد از زدن موهایم پیشنهادهای این فیلمها نیز خوابید و من بدون این که
ل پشت سرم را خراب کرده بودم.
برنامهای داشته باشم ،پ 
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هنرمندان خراسانی در همدردی
با بازماندگان زلزله غرب کشور در
صفحات اجتماعی خود ،پیامهایی را
منتشر کردند و خواستار کمکرسانی
فوری به زلزلهزدگان شدند.

آســیب های اجتماعــی در همه جوامع بــه عنوان یک
دغدغه مطرح هســتند چرا که حیات و ســیر عملکرد
آن را دستخوش نابه ســامانی میکنند و تبعات آنها
میتواند برای نسلها گریبانگیر این حوزه باشد .به
هر رو این مقوله انکارناپذیر است و هیچ جامعهای نیز
از تبعات این بحث در امان نیست.
جوامع پیشرفته ،این جنس پدیدهها را انکار نمیکنند
بلکه در تالش اند تــا با آسیبشناســی و مهار آنها در
کنار تقویت همبســتگی اجتماعی و ارتقای باورهای
اخالقی اعضای جامعه خود ،نگذارند دامنه این مسئله
گسترش یابد.
بررســیها نشــان میدهــد ،رو بــه فزونــی گذاشــتن
آســیبها ،نشــان از آن دارد کــه عملکــرد نهادهــای
فرهنگــی و موثــر اجتماعــی دچــار اختــال شــده و
هنجارهای رسمی و غیر رسمی رو به تضعیف است.
متاسفانه یکی از اشــتباهات اســتراتژیک در مقابله
با آسیب های اجتماعی آن اســت که تصور می کنیم
باید به طور مستقیم بر این پدیدهها تمرکز کنیم و به
مقابله با آنها در قالب امــر و نهی بپردازیم .حال آن
که در وهله نخســت ،باید شــرایط و مقتضیات ایجاد
کننده آن آســیب ،شناســایی شــود .چرا که این نوع
پدیدهها ،به اقتضــای زمان و متاثــر از گفتمان های
غالب و حاکم بر جامعــه ،در برهههای کوتاهمدت به
وجود می آیند.
می توان اذعان کرد ،اساســا آســیب هــای اجتماعی
ناشی از روابط انسانی اشتباهی است که جامعه را به
طور جدی تهدید می کند.
تحقیقات نشان می دهد ،رابطه نزدیکی بین بی ثباتی
محیط زندگی خانواده و اجتمــاع کودک با بزهکاری
و آســیب های اجتماعی وجود دارد .به بیان دیگر می
توان این گونه اذعان کرد که مجموعه ای از آسیب های
اجتماعی ،از ســردی روابط برمی خیــزد و تقویت می
شود .از این رو خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه
زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان ،همانگونه
که مــی توانــد در کنتــرل انحرافــات اجتماعی نقش
موثری داشته باشــد ،متقابال میتواند خود بسترساز
این پدیدهها شــود .اگر کانونی به آســیب دچار باشد،
حتما اعضای آن درگیر میشــوند و به انحای مختلف
تبعات آسیب ،گریبان گیرشان می شود.
بنابرایــن امیدواری و نشــاط اجتماعــی در زندگی،
شــکل گیــری ارتباطــات اجتماعــی موثــر و موفــق،
ســامت و پویایی و رمز موفقیت یــک جامعه ،در گرو
ســامت و اســتحکام خانواده اســت .خانواده سالم
در زمینه کاهش آســیب های اجتماعــی و جلوگیری
از بروز و شــیوع این آســیب ها در جامعه نقش بسیار
حیاتی دارد ،مقولهای که بر آن به دفعات تاکید شده
است اما در مسیر آسیبشناسی معضالت اجتماعی،
به جایگاه این کانون مهم ،کمتر با نگاه عملیاتی توجه
می شود.
حــال اگر بخواهیــم جامعه ای ســالم ،پویــا ،متعالی و
بالنده داشته باشیم ،توجه به این نهاد ضروری است.
همچنین نباید از این مهم غافل شدکه مبانی و اصول
فرهنگی جامعه اســامی مــا از اســتحکام الزم برای
در امان ماندن از آســیب هــای اجتماعــی و فرهنگی
برخــوردار اســت .بنابراین بــا تقویــت باور به داشــته
ها و ســرمایه فرهنگی ،ســرمایه اجتماعی و ســرمایه
نمادین ،گسترش مشارکت اجتماعی و ارج نهادن به
بعد فرهنگی در توسعه و ارتقای هویت ملی و فرهنگی
با هدف کاهش آســیب های اجتماعی ،می توان گام
های بسیار موثری برداشت.
در همیــن زمینــه دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری ،تفاهــم نامه هایــی را به منظــور افزایش
میزان تعامل ســازمانهای موثر با خانــواده ها منعقد
کرده اســت و هدف آن ارتقای هویــت ملی و فرهنگی
اســت که از جمله می توان به انعقاد تفاهــم نامه ای با
اداره ورزش و جوانــان بــا هدف ارتقای میــزان تعامل
میان اعضای خانواده در عرصه های ورزشــی و تفاهم
نامــه ای با آموزش و پــرورش با هدف آمــوزش مهارت
هــای اجتماعی و کنترل خشــم دانش آموزان اشــاره
کرد .همچنین برگزاری هفته های فرهنگی به منظور
ارتقــای هویــت فرهنگی هــر شــهر و تقویت ســرمایه
اجتماعی در دستور کار است که بر این اساس آداب و
رسوم هر شهری در معرض نمایش قرار میگیرد .این
قبیل اقدامات به طور غیر مســتقیم می تواند سهم به
سزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد.
البته در این میان نمی توان نقش سازمان های مردم
نهاد را در پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی انکار
کرد .چنان که قریــب به  90درصد از  941ســازمان
مردم نهاد موجــود در اســتان ،به طور مســتقیم و غیر
مستقیم در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی ورود
کرده اند.
در پایان بایــد این گونه اذعــان کرد که در پیشــگیری
و درمان آســیب های اجتماعــی ،لزوما نبایــد به طور
مســتقیم بــه آن حــوزه ورود کــرد و عمال می تــوان با
اقدامات فرهنگی ،بســتر و شــرایط بروز آســیب های
اجتماعی را به حداقل رساند.
به طور مثال زمانی ایســلند از جمله کشــورهایی بود
که بیشــترین تقاضای مصرف مواد مخــدر را در میان
جوانانــش داشــت اما مســئوالن این کشــور بــا اتخاذ
سیاســت جایگزینی فعالیــت های ورزشــی ،هنری و
موسیقی به جای مواد مخدر ،در گفتمان غالب جوانان
تغییر ایجاد کردند و مصرف مواد را به طور چشمگیری
در میان این گروه کاهش دادند.

