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فقر ریشه وقوع فجایع 
خانوادگی است

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی 
ریشه فجایعی هم چون قتل های خانوادگی را فقر 
دانست و گفت:  مسئوالن و متولیان در این زمینه 
دست روی دست نگذارند. جامعه نباید به نحوی 
مدیریت شود که روز به روز شاهد افزایش چنین 
فجایعی باشیم.  شهیندخت موالوردی دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی در واکنش 
به قتل های خانوادگی اخیر و پدیده همسرکشی 
و دخترکشی، گفت: این ها را نمی توانیم، تعمیم 
دهیم و بگوییم پدیده اســت و شــایع شده، این 
مســائل به صورت موردی اتفاق می افتد و حتی 
ممکن اســت، برخی مواقع یک زن، شوهرش را 
بکشد. این مســاله حتی یک موردش هم زیاد و 
دردناک است و برای جامعه ما که داعیه عدالت 
اجتماعی و حکومت دینی دارد، زیاد اســت. به 
نظرم ریشه بیشــتر این فجایع در فقر است. وی 
تصریح کــرد: البته فقر فرهنگــی در این زمینه 
نیز جای خودش را دارد و آســیب های ناشی از 
فقر از جمله اعتیاد نیز به ایــن امر دامن می زند. 
این ها شاید حادثه باشــد، اما من نامش را فاجعه 
می گذارم؛ مثل فاجعه  چند روز گذشته که زنی 
توسط شوهرش به خاطر گرفتن حق طبیعی اش 
)مهریه( به آن شکل فجیع به قتل رسید. مسئوالن 
و متولیان امر درباره فجایع پیش آمده دست روی 
دســت نگذارند. جامعه نباید به نحوی مدیریت 
شود که روز به روز شاهد افزایش چنین فجایعی 

باشیم.
    

دانشگاه ها  نسبت به حل 
معضالت اقدام کنند

قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت های امنا 
و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم با بیان این که 
دانشگاه ها با اثرگذاری اجتماعی که دارند می توانند 
نســبت به حل معضالت منطقه خوداقدام کنند، 
اظهار داشت: این موضوع یکی از مطالبات جدی 
است که در ســطح کالن در آموزش عالی شکل 
گرفته است. عبدالرضا باقری، اظهار کرد: دانشگاه ها 
باید به مسائل و مشکالتی که پیرامون شان وجود 
دارد توجه کنند.   باقری با بیان این که دانشگاه ها 
با اثرگذاری اجتماعی که دارند می توانند نسبت 
به حل معضالت منطقه خوداقــدام کنند، اظهار 
داشت: این موضوع یکی از مطالبات جدی است که 
در سطح کالن در آموزش عالی شکل گرفته است.

    
۱۵ میلیارد تومان، هزینه ساالنه 

دو سامان سرای پایتخت
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهران با بیان این که هزینه نگهداشت هر مددجو 
در سامان سراهای پایتخت روزانه ۱۵۵ هزار تومان 
است، گفت: به طور کلی، مدیریت شهری ساالنه 
بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای سامان ســراهای 

لویزان و اسالمشهر هزینه می کند.
ولی اهلل شــجاع پوریان ضمن بیان این مطلب 
با بیان این که سامان ســراهای شهرداری تهران 
مددجویانی را که هیچ یک از ســازمان ها از جمله 
بهزیســتی حاضر به پذیرش نیســتند نگه داری 
می کنند، اظهار کــرد: در حــال حاضر ظرفیت 
سامان سراهای پایتخت حدود ۵۵۰ تخت است 
که ۳۰۰ تخت در مرکز اسالمشهر )آقایان( و ۲۵۰ 

تخت در مرکز لویزان )خانم ها( قرار دارند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهران با تاکیــد بر اینکه حــدود ۲۵ تا ۳۰ درصد 
از مددجویــان حاضر در سامان ســراها مبتال به 
بیماری های عفونی هســتند، گفت: ساالنه تنها 
۱۵۰ میلیــون تومان هزینه داروهــا و ۱ میلیارد 
تومان هزینه درمان مددجویان را در سامان سرای 
اسالمشهر پرداخت می کنیم. شجاع پوریان تصریح 
کرد: هر ســال حدود ۳۰هزار مددجوی سالمند، 
متکدی، کارتن خواب، کودک و ... از مراکز حمایتی 

شهرداری تهران استفاده می کنند.

از گوشه و کنار
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آذرفخری،روزنامهنگار

زندگیکردنوزندهماندن
ارزانتراست،یامردن؟

خوب، می دانم که اصال شروع خوبی 
نیست. آخر این چه سوالی است؟ معلوم 
است که زندگی کردن و زنده بودن با 
همه سختی ها و دردسرهایش، بهتر 
از مردن و در این جا نبودن اســت. در 
این جا نبودن، یعنــی دور از عزیزان 
بودن و از آن ها بی خبر ماندن و این که 
هر روز و هرشــب، آن جــا زیر خاک 
استخوان هایت برای عزیرانت بلرزد؛ 

این را مادربزرگ ها می گویند!
اما این روزها اگر به مراســم ختم و 
عزاداری و تشییع رفته باشید، حتما 
فهمیده اید که هزینــه زندگی کردن 
و زنده ماندن، خیلی ارزان تر از مردن 
است. داستان مردن، به جایی رسیده 
است که آدم به هر ضرب و زور که شده، 
باید ســعی کند زنده بماند تا هزینه 
گزاف تشییع و تدفین بر دوش نزدیکان 
نیفتد. این را از یک گردش و پرسه زنی 
ساده در بهشــت زهرا یا هر گورستان 
دیگری می توان فهمید؛ به سنگ قبرها 
نگاه کنید،آن ها با آدم حرف می زنند. 
آن ها می گویند آن کسی که این پایین 
خوابیده، احتماال زندگی خیلی مجلل 
و لوکسی هم نداشته، اما بازماندگانش، 
برایش در مورد محل دفن و ســنگ و 
قبر و سایر اکسســوار مرگ، حسابی 
دســت باال را گرفته اند و سنگ تمام 
گذاشته اند.  احتماال این پدر یا مادری 
که آن پاییــن در آرامش ابدی خفته، 

زمانی که زنده بود، چندان مورد لطف 
فرزندانش نبود، اما حــاال که مرده، با 
یک سنگ قبر گرانیتی خوش نویسی 
شده، با طرح حرمی، یا چند بیت شعر 
و با چاپ لیزری عکسش روی سنگ، 
از خجالتــش درآمده انــد؛ پس واقعا 
این جاست که می توان گفت: آسوده 
بخواب کــه فرزندانت بــرای چنین 
تجمالتی، حســابی به خرج و قرض 

افتاده اند! 
مردن؛وجهدیگریاززندگی

گورســتان  می  توانــد آداب و 
ســنت های جوامع را در حوزه های 
مربوط بــه مرگ، کفــن و دفن و نوع 
عــزاداری و خاک ســپاری به تصویر 
بکشــد. بروز و ظهور آداب سوگواری، 
موســیقی، آواهای عزاداری، شکل

 ها و محتــوای مراســم  و هم چنین 
مطالعه سنگ نوشته  ها و اشکال روی 
قبور می  تواند نوع نگــرش و ارزش

 های برجسته جوامع را نمایان نماید. 
اما پرســش اساســی این اســت که 
چرا گورســتان  ها این امــکان را به ما 
می دهند؟ رضا پورناصرانی کارشناس 
ارشــد ارتباطات اجتماعــی، چنین 
توضیح می دهد: گورستان  ها روایت گر 
تاریخ شــهر، تمدن و ســازندگان آن 
هســتند. این عرصه  هــای تاریخی، 
محملــی بــرای اجتمــاع نشــانه 

ها و یادمان  هــا به شــمار می  روند و 
از این رو بیانگر رویکرد انســان  های 
گذشــته به مهم ترین پرسش حیات؛ 
یعنــی زندگــی و مرگ می  باشــند. 
گورســتان ها، هم چنیــن دفترچه 
کدهای اطالعاتــی )درخت ژنتیک( 
شهرها و ســکونت گاه های انسانی و 

کتابخانه  هایی از ســنگ یا رســانه
 هایی سنگی هستند که تاریخ، هویت 
و خاطره جمعی شــهر و شهروندان 
تاریخی آن را در خود جای داده اند و 
این قابلیت را دارندکه پیام  های جوامع 
و ملت  ها را در دهه  های مختلف انتقال 
دهند. وجود عناصر فرهنگی و آمیزش 
آن با عناصر تاریخی، گورستان ها را به 
مکان  های ویژه  ای مبدل می  ســازد 
که می  توان از آن ها به مثابه محیط  های 
تاریخیفرهنگی یاد کــرد. حضور 
مفاهیم فرهنگــی، اجتماعی و دینی 
در گورســتان  ها که بازتابی از سنت 
سکونت، آداب و رسوم جوامع انسانی 
است و آمیختگی این مفاهیم با عناصر 
تاریخی موجود در عرصه گورستان  ها، 
سبب شده تا بتوان گورستان  ها را در 
چهارچوب مناظــر فرهنگی اصیل و 
تداوم یافته مورد بررســی قرار داد و 

پیام  های متعددی از آن دریافت کرد.
ازدیگر منظر گورستان ها عرصه  های 
تدفینــی ســکونت گاه  های تاریخی 
انسان  هایی  اندکه پیش از ما زیسته  اند 
و در تعامل با محیــط طبیعی و دیگر 
جوامع انسانی، محیط زیست طبیعی 
و مصنوع امروزی ما را پدید آورده اند. از 
این رو گورستان  ها روایت گر تاریخ شهر 
و سازندگان آن هستند. این عرصه  های 
تاریخی، محملی برای اجتماع نشانه  ها 
و یادمان  های نوشتاری و تصویری به 
شمار می  روند و ازاین  رو بیانگر رویکرد 
انسان  های گذشته به مقوله فرهنگ، 
مذهب، دین، باورهــا و اعتقادات یک 

گروه ویا یک قوم هستند.
 آمیختگــی ایــن مفاهیــم بــا 
عناصرتاریخــی موجــود در عرصه 

گورســتان ها، سبب شــده تا بتوان 
گورســتان  ها را در چارچوب مناظر 
فرهنگی اصیــل و تــداوم یافته که 
حامــل پیام  های روشــن و غیر قابل 
تغییر برای آیندگان هســتند، مورد 
بررســی قرار داد. از طــرف دیگر در 
نگــرش سیســتماتیک به شــهر به 
مثابه یک سیستم، گورستان ها جزء 
جدایی ناپذیر سکونت گاه  های انسانی 
و آخرین حلقه از زیرسیســتم  هایی 
اســت که فرد در طول چرخه زیستی 
خود آن را تجربه می کند. وجود چنین 
ماهیتی سبب شــده تا از گورستان  ها 
به عنوان »آخرین منظر« یاد شود. با 
همین نگرش آخرین منظر می  تواند 

پیام دهنده و تاثیرگذار باشد.
پورناصرانی معتقد است: در دوران 
معاصر، ما با وجه دیگــری از زندگی 
روزمره جامعه ایرانی مواجه  ایم. وجه 
هویتی و باال بردن طبقــه اجتماعی 
ازطریق ظاهر سنگ قبور، رنگ، نوع 
خط آن، که کاماًل قابل مشاهده است. 
نوشــتن شــغل متوفی، نوع پوشش 
متوفی نیز برای هویت  دهی بیشــتر 
متوفی و بازماندگان نشان می دهد که 
این وجه از مسیر زندگی هم دارد برای 

خودش و هم برای انسان ایرانی، مسئله 
و معضل می شود. هم چنین مالکیت 
این قبرها و سنگ شــان، فردگرایی 
دوران معاصر در جامعه ایرانی را بیشتر 
نشــان می دهد. به عبارتــی تمامی 
نشانه ها حاکی از تغییر سبک زندگی در 
میان افراد جامعه، و ورود هویت بخشِی 
جدید، باالبردن طبقــه اجتماعی و 
ساختن یک منزلت اجتماعی جدید 
است. ســنگ قبر و تمامی نشانه  ها، 
بازنمایــی کاملی اســت از تغییرات 
فرهنگ اجتماعی مردم از دهه هفتاد 
تا به امروز؛ تجمل گرایی، استفاده از 
خطوط درشت  تر و سنگ هایی در ابعاد 
بزرگ تر و هم چنیــن تصاویر متوفی و 
اســتفاده از رنگ در سنگ نوشته  ها و 
تصویر، تغییر سبک زندگی جامعه را 

نشان می دهد.
سنگقبر؛چینییانانو؟

آن هایی که کار و بارشان سنگ قبر 
است و در این کار استخوان ترکانده اند، 
بــرای صاحب عــزا، پیشــنهادهای 
مختلفی می دهند، پیشــنهادهایی 
که نه با جیب او، بلکه با میزان چشــم 
و  هم چشــمی بــا دیگــران ارتباط 
مســتقیم دارد. یک متخصص امر در 
این زمینه می گوید ســنگ قبر داریم 
از ۵ میلیــون تا 6۰ میلیــون تومان. 
ســنگ های گرانیتی ایرانی، بسته به 
رنگ شــان، گران تر و با دوام ترند، اما 
سنگ قبرهای چینی با قیمت مناسب 
و همین طور ســنگ قبرهای نانو هم 
داریم که هم مقاوم هستند و هم نسبت 
به همه سنگ های دیگر ارزان تر. حاال به 
صاحب عزا بستگی دارد که چه سنگی 
با چه طرح و مدلی و با چــه اندازه ای 
انتخاب کند. تمام این ها روی قیمت 
تاثیر دارد. هر چند که سازمان بهشت 
زهرا، از نصب سنگ قبرهای تجمالتی 
و بزرگ، جلوگیری می کند، اما کسی 
گوشش به این حرف ها بدهکار نیست. 
و سنگ قبرتراشــی این روزها برای 
خودش تبدیل شده هم به یک »هنر« 
و هم به یک تجارت نــان و آب دار که 
داللی ها و واســطه گری های خاص 

خودش را هم دارد!
متغیرهایجدیددرانتخاب

سنگقبر
یک پژوهش دانشگاهی، با توجه به 
ویژگی های فردی و اجتماعی، به نتایج 
جالب توجهی در زمینه انتخاب سنگ 
قبر، رسیده است. انتخاب سنگ قبر، 
ارتباط مســتقیمی دارد با ارزش های 

فردی و نیز ارزش های اجتماعی.
ارزش هــای فــردی ارزش هایی 
هستند که یک فرد به آن پای بند است 
و ممکن اســت از نظر فرد دیگری این 
عمل دارای ارزش نباشد. آن ها اشیاء یا 
عقایدی هستند که به طور فردی مورد 
توجهند و در سطح کلی جامعه ارزش 
ندارند. ارزش هــای اجتماعی هم آن 
دسته از واقعیات و اموری است که نیاز 
مادی و معنوی افراد جامعه را برآورده 
می کند و برای یک  گروه و یا یک طبقه 

مورد احترام و ارزش مند است. ارزش 
به معنای »تلقی خوب یا بد یک فرد از 
یک چیز« است. به عبارتی دیگر ارزش 
آن چیزی اســت که از نظر فرهنگی، 
خوب و مطلوب و مناسب، یا بد و غیر 
مطلوب و نامناســب تلقی می  شود. 
ارزش  ها بر رفتار افراد اثر می  گذارند و 
به عنوان ضابطه  ای برای ارزیابی اعمال 
دیگران مورد استفاده قرار می  گیرند. 
معموالً رابطه مستقیمی میان ارزش  ها 
با نحوه عکس  العمل جامعه وجود دارد.  
حاال با این تعاریف به متغیرهای نوین 
انتخاب سنگ قبر نگاه کنیم و بگذریم:

۱. سنگ  ها از سادگی در آمده و نوع 
سنگ تجمالتی تر شده است.

 ۲. ابعــاد ســنگ  ها بزرگ  تــر 
و جذاب  تر شده است.

۳. بیشــتر از رنگ مشــکی برای 
سنگ  ها استفاده شده است.

4. برای بانوان از تصاویر اســتفاده 
شده است.

۵. تصاویر استفاده شده از متوفی 
بر روی سنگ قبور بزرگ  تر شده است.

6. تصاویر آقایان در ابعاد بزرگ  تر 
حک شده است.

7. تصاویر متوفی در مورد آقایان در 
برخی موارد با کراوات حک شده است.

8. تصاویر متوفی در برخی موارد 
به صورت رنگی به کار برده شده است.

9. هنر خطاطی در نوشتن نام و به 
طور کلی متون سنگ نوشته  ها بیشتر 

استفاده شده است.
۱۰. از شــعر نو در سنگ نوشته  ها 

بیشتر استفاده شده است.
۱۱. شغل و یا حرفه متوفی با ذکر 
پیشوند و یا تصویر مشخص شده است.

۱۲. )م( مالکیت برای عنوان  مادر 
و پدر در دهه دوم ذکر می  شود یعنی 
روی ســنگ قبر عنوان )مــادرم( به 
جای مادر و ) پــدرم( به جای پدر ذکر 

می  شود.
۱۳. رنگ در ســنگ نوشــته  ها و 

تصاویر اضافه شده است.
۱4. اســتفاده از رنگ سبز و قرمز 

بیشتر دیده می شود.
۱۵. در استفاده از نام ائمه و بزرگان 
مذهب شیعه نسبت به دهه اول کمتر 

دیده می  شود. 

تجملولوکسگراییدرانتخابسنگقبر

مردن، به سبک نوکیسگی 

یادداشت

آسیهویسی

سالم آقای رئیس جمهور
با احترام و تهیت

هرچه قدر هم شما بگویید، توصیه کنید و حتی دستور 
بدهید که ما نگران نباشــیم؛ اوضاع طوری است که دست 
خودمان نیســت و کال نگرانیم. نه به خاطر این که فردا چه 
خواد شد. باور بفرمایید ما اصال نگران فردا نیستیم. چون اصال 
امیدی به آمدنش نداریم و خیال مان از آن بابت راحت است. 
ما نگران همین امروزیم. همین لحظه ای که داریم به هم سالم 
می دهیم یا از هم خداحافظی می کنیم. نگران امروز صبحی 
که گذشت و قرار است خبرهایی در باره اش در خبرگزاری ها 
بخوانیم. نگران این هستیم که تا شب، چه خواهد شد، آن هم 

در حالی که هر کدام از ما ســرمان گرم چیزی اســت که نه 
دوستش داریم و نه دل خوشی نسبت به آن.

ببینید آقای رئیس جمهور، هر چه قدر هم پدرها و مادرها، 
به بچه ها دلگرمی بدهند، باز هم بچه ها، با دیدن اوضاع به هم 
ریخته خانه و نــه... اصال چرا این قدر پیچیــده اش کنیم، با 
همان تنفس اتمسفر و حضور در فضای خانه، عمیقا احساس 
می کنند که اوضاع خوب نیســت و این »نگران نباشید«ها 
یعنی این که دقیقا یک چیزی این وســط هســت که باید 

نگرانش بود، منتها بزرگ ترها دارند از ما پنهانش می کنند. 
همین دیروز که از خواب بیدار شدیم و از خانه زدیم بیرون، 

تا شب که به خانه برگردیم؛ سه نفر خودکشی کردند: 
یک دختر جوان که دانشجوی زبان فرانسه  در دانشگاه 
تهران بود  رشته و دانشــگاهی که خیلی ها آرزو و رویایش 

را دارند ساعت ۱۲ و نیم خودش را از ارتفاع یک پارکینگ 
پرت کرد پایین.

هشت ســاعت بعد از او، یک دختر ۱۳ ســاله در خانه 
خودشــان، خودش را حلق آویز کرد؛ والدینش می گویند 
با هم هیچ مشــکلی نداشــتند. پس باید این وسط دنبال 
پرتقال فروش بگردیم برای این کــه احتماال جز او مقصری 

وجود ندارد.
صبح روز بعدش هم یک پسر ۱4 ساله، با بلعیدن قرص 
برنج تکلیف خودش را با زندگی و مرگ مشخص کرد. البته 
این جا پرتقال فروش پیدا شــده: عطاری که قرص برنج را به 

پسرک فروخته، متهم است.   
می بینید؟ با این که خیلی دوست داریم حرف شما را که 
برای ما مثل پدر هستید، گوش بدهیم و نگران نباشیم، اما 
اوضاع شــهر، و کوچه و خیابان هایش طوری است که مدام 

احساس اضطراب می کنیم. 
ما هم مثل شما از سیاه نمایی بدمان می آید؛ دل مان برای 
خبرهای خوش، برای دعوت به یک جشن تولد یا یک عروسی 

لک زده است. دل مان یک دورهمی شاد می خواهد انباشته از 
بی خیالی، بدون بحث سیاسی و تحلیل اقتصادی. 

اما این روزها نه کسی تاریخ تولد کسی را به خاطر دارد و نه 
کسی ازدواج می کند. دورهمی ها هم که خیلی گران شده اند؛ 

مثل همه چیز که خیلی گران شده اند.
باور کنید آقای رئیس جمهور، این ها اصال ســیاه نمایی 
نیست، واقعیت هایی است که مدام ما از آن ها فرار می کنیم 
و مدام آن ها از ما جلو می زنند. ما هم دوست نداریم خبرهای 
بد بشنویم. حتی از بازنشر خیلی از اخبار خودداری می کنیم 
و درباره اش با کســی حرف نمی زنیم، اما زور خبرهای بد و 

اتفاقات ناگوار از ما بیشتر است.
باز با تمام این تفاصیل اگر شما می فرمایید نگران نباشیم؛ 
چشم. نگران نمی شــویم. اما برای این کار نه باید تلویزیون 
تماشا کنیم، نه روزنامه بخوانیم و نه سراغ کانال های خبری و 
خبرگزاری ها برویم و نه به فیش حقوق مان نگاه کنیم و نه به 
فروشگاه و خرید برویم. ما فقط این طوری می توانیم نگران 

نباشیم.

 اگر شما می فرمایید، چشم!
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