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اخبار 

مقررات و قوانین؛ 
حامى یا مانع دانش بنیان ها

برخى مدیران شــرکتهاى دانش بنیان از خالء هاى قانونى براى تولید بر پایه دانش 
گله مند هستند و مشکالت مختلف در حوزه هاى بیمه، مجوز و تجارى سازى را از موانع 

موجود بر سر راه دانش بنیانى مى دانند.
 نزدیک به 12 سال است که از زمان ظهور شرکتهاى دانش بنیان در کشور ما مى گذرد. 
از همان ابتداى فعالیت شرکتهاى دانش بنیان، خأل قوانین مربوط به تولیدات فناورانه 
احساس مى شد. از این رو، دست اندرکاران اجرایى و مسئوالن حوزه فناورى تالش کردند 
که با بررسى مشکالت موجود شرکتها، مقررات مربوط به دانش بنیان ها را تدوین کنند.

ماحصل تالش مسئوالن تصویب «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
تجارى ســازى نوآورى ها و اختراعات» در مجلس شوراى اسالمى در سال 1389 بود.از 
همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآورى و فناورى کشور بر محور قانون حمایت از 

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فعالیت کرده اند.
نهادها و دســتگاه هاى اجرایى مرتبط با حوزه فناورى مانند معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى و صندوق نوآورى و شکوفایى براى صدور مجوز، راهیابى شرکتها به 
مرحله دانش بنیانى، سطح بندى، ارزیابى و اعطاى تسهیالت مالى و حمایتى براساس 
همین قانون دستورالعمل هایى را وضع کرده و فرایند فعالیت هاى دانش بنیانى با مقررات 
و دستورالعمل هایى وضع شده توســط این نهادها مدیریت شده است.اما رفته رفته با 
بیشتر شدن تعداد شــرکتهاى دانش بنیان و فعالیت آنها در حوزه هاى جدید نوآورانه، 
قوانین موجود، جوابگوى چالش هاى پیش روى این شرکت ها نبود و قانون جدیدى در 
سال 1399 به مجلس شوراى اسالمى ارائه شد تا چالش هاى «قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید 
دانش بنیان» یاد مى شود براى بهره مندى بیشتر از پتانسیل شرکتهاى دانش بنیان هم 
اکنون در مجلس شوراى اسالمى مراحل تصویب نهایى خود را مى گذراند.به گفته دست 
اندرکاران «طرح جهش تولید دانش بنیان»، این طرح با هدف رفع موانع موجود و تأمین 
الزامات مورد نیاز براى رشــد اقتصادى حوزه دانش بنیان تدوین شده است.از آنجا که 
تدوین قوانین و مقرراتى که ضمن دقت نظر در کیفى سازى محصوالت و خدمات دانشى، 
تسهیل گیر نیز باشند و مقام معظم رهبرى نیز شعار سال را مرتبط با دانش بنیان ها مطرح 
کرده اند، تالش کردیم در گفتگو با فعاالن فناور و قانونگذار به چالشهاى این حوزه ورود 

کنیم و مقررات پیش رو را مورد نقد و بررسى قرار دهیم.
قوانین فعلى تجارت و کار سد راه دانش بنیان ها

دکتر علیرضا ذوالفقارى، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناورى 
اطالعات و متخصص ایرانى بازگشته به کشور به بررسى مشکالت و موانع قانونى فعالیت 
دانش بنیان ها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: الزم اســت که یک شرکت قبل از اخذ 
تائیدیه دانش بنیانى ثبت شــود و سپس اقدام کند؛ به دلیل قوانین موجود پروسه ثبت 
شرکت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، فرآیندى طوالنى، زمانبر و با بروکراسى 
ادارى اســت که همین موضوع مى تواند در شروع کار دانش بنیانى چالش بزرگى براى 
محققان باشــد.وى با تاکید بر اینکه قانون تجارت ایران مصوب سال 1311 است که از 
کشور فرانسه اقتباس شده است، گفت: درست است که بعدها اصالحاتى روى این قانون 
صورت گرفته، اما با توجه به شــرایط کنونى کشور نیاز است که یک بازنگرى اساسى در 

زمینه قوانین مرتبط صورت گیرد.
به گفته ذوالفقارى، در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به 
50 سال پیش در کشور ما است که نیاز به بروز رسانى دارند؛ قوانین موجود عمًال فعالیت 
شرکتهاى دانش بنیان را تحت الشعاع قرار مى دهند و مانع پیشرفت فعالیت مى شوند؛ 
رویکرد دنیا به سمت تســهیل قوانین است و قوانین سخت تأثیرى بر رشد اقتصادى و 
جلوگیرى از فساد ندارند این دست قوانین فقط بروکراسى را زیاد مى کنند.در حال حاضر 
قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به 50 ســال پیش در کشــور ما است 
که نیاز به بروز رسانى دارند؛ قوانین موجود عمًال فعالیت شرکتهاى دانش بنیان را تحت 
الشعاع قرار مى دهند و مانع پیشرفت فعالیت مى شوند.مدیر شرکت دانش بنیان ادامه 
داد: همچنین با توجه به پیشرفت کشور در احراز هویت الکترونیکى، امکان ثبت شرکت 
به صورت کامًال آنالین وجود دارد که هم موجب تســهیل و حذف کاغذ بازى مى شود 
و هم کاهش هزینه ها. در انگلســتان با 12 پوند یا 400 هزار تومان یک شرکت مى تواند 
به صورت آنالین ثبت شــود و اصًال نیازى به مراجعه حضورى یا امضاى کاغذى اعضاى 

هیئت مدیره نیست.
مجوز دانش بنیانى موقت داده شود

ذوالفقارى درباره دومین چالش قانونى شرکتهاى دانش بنیان گفت: شرکت ما از سال 
96 فعالیت خود را آغاز کرد؛ یک سال طول کشید تا به مرحله اى برسیم که بتوانیم براى 
دانش بنیانى اقدام کنیم زیرا براساس قوانین فعلى باید محصولى وجود داشته باشد که 
دانش بنیان شود. این جاى سوال است که یک شرکت با هدف تولید یک محصول دانش 
بنیان چرا باید یک الى دو ســال را بدون تائیدیه دانش بنیانى فعالیت کند؟ مى توان به 
شرکت هاى نوپا با توجه به طرح ارایه شده مجوز دانش بنیانى موقت داده شود تا بتوانند 
از برخى مزایا مثًال اسکان در ملک مسکونى که نیاز شرکت هاى نوپا است استفاده کنند.

به گفته این مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناورى اطالعات، پروسه ارزیابى 
کــه بخودى خود طوالنى بود و ما بعد از دوســال دانش بنیان شــدیم و نوپاى نوع یک 
محسوب شدیم؛ مجدد بعد از دوســال توسط معاونت علمى و فناورى ارزیابى شدیم و 
نوپاى نوع دو شــدیم. این ارزیابى بر چه اساسى بود که ما با گذشت دوسال و پیشرفت از 
نظر فنى و محصول افت کردیم؟. چرا بعد از این مدت، باید درجه دانش بنیانى ما کمتر 
شود؟.این محقق بازگشته به کشور گفت: بر اساس مقررات موجود علیرغم اینکه نوپاى 
نوع یک از معافیت مالیاتى برخوردار مى شود، چرا باید با وجود پیشرفت مان درجه دانش 
بنیانى کم شود که نتوانیم از این معافیت برخوردار شویم. بر چه اساسى این ارزیابى باعث 
شده که درجه دانش بنیانى ما افول کند و عالوه بر عدم دریافت معافیت، چطور مى توان 
از شفافیت موضوع مطلع شد؟ روند اعتراض به این موضوع هم یک پروسه مخصوص به 
خودش را دارد که زمانبر بــوده و ما در این خصوص هنوز اقدامى نکردیم.ذوالفقارى در 
خصوص فرآیند بروکراســى براى دانش بنیان شدن گفت: این پروسه ارزیابى و ارسال 
مدارك هم نزدیک به دو هفته طول کشید تا بتوانیم مدارك شرکت را در سامانه دانش 

بنیان آپلود کنیم. این فرایند براى ارزیابى مجدد هم تکرار مى شود که واقعاً الزم نیست.
مقررات و قوانین؛ حامى یا مانع دانش بنیان ها

دکتر عباس یداللهى مدیرعامل یکى دیگر از شــرکت هاى دانش بنیان که با وجود 
گذشت سال ها از فعالیتشان کماکان از روند دانش بنیانى ناراضى بوده به برخى مشکالت 
قانونى بر سر راه خود اشاره کرده و مى گوید: واقعیت این است که بسیارى از قوانینى که در 
کشور ما وجود دارند به سالهاى دور باز مى گردد که در آن سال ها دانش بنیانى زیاد رواج 
نداشت.یداللهى در گفتگو با مهر با طرح چالش هاى سد راه فعالیت دانش بنیانى گفت: 
موضوع منع مداخله کارکنان دولت در قوانین ما دیده مى شود و بسیارى از نخبگان کشور 
که از کارکنان دولت محسوب مى شوند، اگر بخواهند وارد شرکتهاى دانش بنیان شوند 
دچار مشکالتى خواهند شد.موسس دو شتابدهنده تخصصى در کشاورزى با اشاره به 
دیگر مشکالت دانش بنیان ها گفت: اکثر قضات و وکال در مورد کاالهاى دانش بنیان 
تعاریف معتبرى را در اختیار ندارند که بتوانند بر اســاس آن نسبت به پرونده هاى 
حقوقى و کیفرى دانش بنیان نظرى بدهند و همین عدم آشنایى باعث لطمه شدید 

به اکوسیستم فناورى و نوآورى مى شود.
ایــن کارآفرین برتر گفت: با وجود اینکه بیش از ده ســال از عمر دانش بنیانى 
مى گذرد به تازگى رئیس دادگســترى قزوین اعالم کرده که قرار اســت شــعب 
تخصصى دانش بنیان ایجاد شــود؛ اعضاى شــرکتهاى دانش بنیان اکثر اوقات با 
اداراتى برخورد دارند که آنها طبق تعرفه سنتى کار تولید را وجود یک کاالى قابل 
لمس مى دانند. درحالیکه از فرایندهاى راه اندازى اپلیکیشن و ایچاد پروتکل هاى 
خاص توسط شــرکتهاى دانش بنیان بى اطالع هســتند و این دست موارد را به 
عنوان دارایى مشهود نمى شناسند. به عنوان مثال زمانیکه قرار باشد این شرکتها از 
بانک ها وام و تسهیالت دریافت کنند متصدیان، کارشناسان ستادى بانک خواهان 

کاالى ملموسى هستند که بر اساس آن اقدام به ارائه تسهیالت کنند.

ی  وال یھ وال ھ

دکترى حقوق بین الملل از دانشکدة حقوق پاریس 
گرفته بود و در بازگشــت، قاضى دادگسترى شد اما 
عمر و زندگى خود را یک سر وقف زبان و ادب پارسى و 
ایران کرد چندان که نوشت: « این احساس خشنودى 
را نمى توانم پنهان دارم که طى این نیم قرن کســى 
بوده ام که بیش از هــر کس دیگر دو کلمۀ« ایران» و 

»فرهنگ» بر قلم او رفته است».
این بار دیگر خبر راســت اســت و نثر پارسى باید 
در سوگ ســلطان خود رخت ســیاه بپوشد چرا که 
دکتر محمد على اســالمى ندوشــن چشم از جهان

 بسته است.
  نوبت پیش و در 14 اســفند 1399 اندك زمانى 
پس از انتشار خبر، درگذشت نویسنده، فردوسى پژوه، 
حقوق دان و سخن شناس برجستۀ ایرانى تکذیب شد 
و به همین بهانه دربارة او نوشــتم با این توصیف که 
بى هیچ اغــراق و گزافه گویى عنوان «ســلطان نثر 

پارسى» او را مى ِسَزد و مى براَزد.
 آن نوشــته در حیــات منتشــر شــد و حال در 
ممات هــم بخش هایى قابل نقل اســت و نکاتى به 
اقتضاى تلخى فراق این ســخن دان پیراسته نویس

 افزودنى است:
سال ها پیش وقتى دوستى از من خواست دو الگوى 
درست و پاکیزه نویسى را معرفى کنم بى هیچ درنگ 
و تردید گفتم نخست و بى گمان «گلستان سعدى» 
که جداى محتوا و حکایت ها - که به هر حال به عصر 
پیشــامدرن تعلق دارد- به لحاظ نثر و شیوة نوشتن، 
پارسى معیار اســت و اگر به جاى دروس متفرقه در 
سال هاى تحصیل، بچه هاى ما بارها و بارها گلستان 
سعدى را مى خواندند چنان ملکۀ ذهن شان مى شد 
که به امروزى نمى رســیدیم که از عهدة نوشتن یک 
متن ســاده یا دو خط پاکیزه و شسته و ُرفته برنیایند 
ولو اکنون این کاســتى، پشت الزامات و نوآورى هاى 

فضاى مجازى پنهان شده باشد.
  پس از ســعدى و در روزگار ما باز بى هیچ تردید و 
گمان، آثار اسالمى ندوشن و از میان همۀ آنها، کتاب 
«روزهــا» و باز از جمع 4 جلد آن، نخســتین مجلد، 

بهترین الگوست.
 خوش بختانــه در این فقره تدوین کنندگان کتب 
درسى، سلیقه اى ســتودنى به خرج داده اند چرا که 
بخش هایى از جلد نخست «روزها» - روایت کودکى 
اســتاد در «ندوشــن» با زیباتریــن توصیفات- به 
کتاب هاى درســى راه یافته تا یکى ازدرخشان ترین 
نمونه هاى نثرمعاصر و بلکه تاریخ نثر، پیش چشــم 

فرزندان ما باشد.
 درســت و پاکیزه مى نوشــت بى آن که به وادى 
سره نویســى - حذف کامل تمــام واژگان عربى ولو 
فارسى شده ها- بیفتد. این سخن خود اوست: « این 
احساس خشــنودى را نمى توانم پنهان دارم که طى 
این نیم قرن کســى بوده ام که بیش از هر کس دیگر 

دو کلمۀ «ایران» و «فرهنگ» بر قلم او رفته است».
  ژرفاى این ســخن را هنگامى بیشتر درمى بابیم 
که بدانیم دکترى حقوق بین الملل از دانشکدة حقوق 
پاریس گرفته بود و در بازگشــت، قاضى دادگسترى 

هم شــد اما عمر و زندگى خود را یک سر، وقف زبان و 
ادب پارسى و ایران کرد.

  دعوت او به دانشــگاه تهران البته از موقع شناسى 
و خدمات پرفســور فضل اهللا رضــا در دوران کوتاه و 
بســیار پربار ریاست او بود که مروارید صید مى کرد و 
اسیر مدرِك مرتبط نبود و اگر حمایت او نبود چه بسا 
امکان تدریس اســالمى ندوشن در عالى ترین سطح 
ادبیات دانشگاه با آن همه مدعى فراهم نمى شد چرا 
که دانش آموختۀ حقوق و قاضى بود و هنوز به عنوان 

چهره اى آکادمیک شناخته نمى شد.
  دکتر اسالمى که بعدتر به اسالمى ندوشن شهرت 
یافت در روزگارى به نثر شسته و رفته و بى تکلف روى 
آورد که پاره اى گمان مى داشــتند هر چه پیچیده تر 
و مبهم تر بنویســند یــا از واژگان زبان هاى دیگر وام 
بگیرند سخن آنان فاضالنه تر در نظر مى آید و برخى 
هم البته از آن ســوى بام مى افتادند و مى پنداشتند 
مى توانند زبان پارســى را از هر چه کلمۀ عربى است، 
بپیرایند. (در این تعبیر اخیر البته هرگز دکتر کزازى 
گرامى مراد نیســت چرا که داستان او جداست چون 

قابلیت زبان و زایش آن را به نمایش مى گذارد.)
  دربارة شــیوة نثر اسالمى ندوشن هیچ توضیحى 
حق مطلب را ادا نمى کند جز تشبیه به سخن سعدى 
که سهل و ممتنع است. یعنى آن قدر ساده که گمان 
مى برى تو هم مى توانى و ممتنع بدین سبب که وقتى 
خود بخواهى چنان بنویســى تازه دشوارى هاى آن 
ســاده نویســى را در مى یابى تا بدانى ساده نوشتن، 

دشوارترین کارهاست!
  بهترین نمونه چنان که گفته شد کتاب «روزها» 
ست و اگر نخوانده اید همین حاال سراغ آن را بگیرید. 
بخوانید. کافى اســت یــک جا را باز کنیــد و تنها از 
حیث نوع نــگارش، صفحاتــى را بخوانیــد و غرق

 لذت شوید. 
خصوصا جلد اول کــه فقر مطلق در محل زندگى 
در کودکى را نیز با زیباترین کلمات و بى هیچ خشــم 
و خشــونت و تلخى وصف کرده اســت. جایى که نه 
از لقمــه اى نان که از قطــره اى آب، هم خبرى نبوده 
است.اسالمى ندوشــن؛ تبر مرگ بر سرِو کهِن ایران 
و نثر پارســى  یا «صفیر سیمرغ» را که در دهۀ 50 در 
ســال هاى پیش از انقالب 57 و در بازگشت از سفرى 
اروپایى نوشته و به دانمارك و خیابانى در کوپنهاك 
که مى رسد ماجراى بازار لوازم و آدمیان تن کامه را به 
گونه اى روایت کرده که بــا معیارهاى امروز ممیزى 
هم قابــل چاپ اســت زیــرا ذره اى از حریم اخالق 
فراتر نرفته اگرچــه از وصف کم و کیــف ماجرا هم

 بازنمانده است!
  جــداى نثر پاکیــزه، به جاى درغلتیــدن به دام 
ایدیولوژى ها و تنگ اندیشى ها همواره از ایران نوشت.
  اینها اکنون به نظر ســاده مى رسد اما باید به یاد 
آوریــم که در ســال هاى پیش از انقــالب و با تفوق 
گفتمان چپ، از ایران گفتن این تصور را پدید مى آورد 
که گوینده با باستان گرایى پهلوى ها هم داستان است 
چندان که به همین خاطر تا سال ها بعد از انقالب نام 
«کورش» هم براى فرزندان انتخاب نمى شد تا آیندة 

آنان در نظام جدید به مخاطره نیفتد.
  پس از انقالب تا ســال ها  از ایران گفتن و نوشتن، 
تلقى ملى گرایى ایجاد مى کرد. به همین سبب در دهۀ 
نخست واژة ایران را کمتر مى شنیدیم تا جایى که در 
توصیف تیم ملى فوتبال ایران هم برخى گزارش گران 
تلویزیون از عبارت «تیم ملى جمهورى اســالمى» 
استفاده مى کردند و از سال هاى سازندگى به این سو 

بود که دوباره نام «ایران» بر سر زبان ها افتاد.
  تعجب مى کنید؟ حق هم دارید و البد مى پرسید 
پس آن روزها ســاالر عقیلى چه مى کرد و تلویزیون 
به جاى «ایران، فداى اشــک و خندة تو» چه پخش 
مى کرد؟ صــداى آقاى گلریز را بــا آن نوع خاص ادا 

کردن حرف «سین» را.
  با این همه ایران دوســتى و ایران نویسى اسالمى 
ندوشن از جنس نظریۀ «ایرانشهر» دکتر سید جواد 
طباطبایى یعنى متضمن تالش براى حل فرهنگ هاى 
متنوع در دل یک مفهوم بزرگ تر هم نیســت و از این 
نظر نه تنها با ناسیونالیسم و باستان گرایى افراطى که 
با ایرانشهر هم متفاوت است چون از انکار یا تحقیر یا 

انحالل فرهنگ ها در آن نشانى نیست.
  او مى گفــت: «وقتى از ایران حرف زده مى شــود 
منظور این نیســت که آن را بســتایند و کمبودهاى 
تاریخى اش را بپوشــانند. از نداشــته ها حرف زدن 
به همان اندازه اهمیت دارد که داشــته ها. اگر ملتى 
آموخت که پاى بند انصاف و جویندة حقیقت اســت 
قابل احترام خواهد بود وگرنه میراث گذشته چیزى 
بر او نمى افزاید. وطن نیــز آنجا مفهوم پیدا مى کند 
که کانون یادگارهاســت و گرنه خاکى بیش نیست. 
یادگارها هم حاصل کوشــش انسانى اند. ایران یعنى 

دستاوردهاى انسانى اش از گذشته هاى دور».
   اســتاد ممتاز دانشگاه و دانش آموختۀ حقوق در 
عالى ترین سطوح طبعاً اگر مى خواست مى توانست به 
جایگاهى مانند دکتر پرویز ناتل خانلرى هم دســت 
یابد اما با دستگاه اســتبداد و سانسور درنیامیخت و 
اگرچه اهل سیاســت به مفهوم فنــى کلمه نبود اما 

عالقۀ خود به دکتر محمد مصدق را پنهان نمى کرد.
  او که در ســال هاى آغازین دهۀ 30 خورشیدى 
و هــم زمان با جنبش ملى شــدن صنعت نفت براى 
تحصیل در فرانســه به ســر مى بُرد، در جلد ســوم 

«روزها» مى نویسد:
  «در ماجراى مصدق گناه، متوجه ســردمداران 
بود: چــه کوفى صفتاِن دنیــادار، چــه گرایندگان 
ضعیف النفس، چه کهنه حریفانى که نْفِس روى آورى 

به کشور و مردم را عبث و بدعاقبت مى دانستند.
  مصــدق، نماینــده آرزوى فروخــورده« مردم 
قــرار گرفت که مى خواســتند کمر راســت کنند. 
مى خواســتند از زیر بار تحقیر بیــرون آیند. ایرانى، 
مرِد «نقطه اوج» است. سال ها تحمل مى کند و چون 

فشار به نقطه نهایى رسید، وارد عمل مى شود.
  چــون در نهضت مصدق، اصالت بــود، مردم به 
حرکت آمدند. چندى ایرانى احساس غرور کرد، زیرا 
امید داشت یوِغ کهنه کارترین نیروى استعمارى را به 

دور افکنده است.

  وى تصویر ایران را در خارج تغییر داده بود. ایران، 
دیگر آن ایراِن رنگ و رو رفته نبود که در اروپا و آمریکا 
با «ایراك» (iraq) اشتباه بگیرند. پیش از آن عراق از 
ایران معروف تر بود، شاید براى آنکه ایران نام جدیدى 
بود، و کلمه پــرس (perse) هم طنین خیلى کهنى 
داشــت که به دورٔه هخامنشى ســر مى زد. ایران در 
عصر جدید، کشــورى بود که به گربه و قالى شناخته 

مى شد.
  اکنون دیگــر روزنامه ها از ایران مى نوشــتند و 
رادیوها از آن حــرف مى زدند. دانشــجویان ایرانى 
مقیم خارج نوعى احســاس سربلندى داشتند، البته 
به غیر از توده اى ها و ســلطنت طلبان که چوب الى 
چرخ مى گذاشتند. نظرى که دانشجویان چپ ایرانى 
داشتند، از روزنامۀ «اومانیته» گرفته مى شد، و گوِش 

اومانیته هم به مسکو بود.»
   تنها در نوشتن، پاکیزه نویس نبود. در زیستن نیز 
چنان پاکیزه زیست که اگر بپرسند چگونه مى توان 
زیســت مى تــوان او را مثــال آورد. چگونه مى توان 

اندیشید؟ چون او. چگونه بنویسیم؟ چون او.
  اینهــا همه البتــه به لطف همراهــى و وفادارى 
بانویى فراچنگ آمد که شــخصیت فرهنگى خود او 
تحت الشــعاع همسرى قرار گرفت: بانو دکتر شیرین 
بیانى که دقایقى پس از درگذشــت او گفت «همواره 
ســه وظیفه براى خــودم قایل بــودم: اولى تربیت 
خانواده، دومى وظایف انســانى و سوم: مهرورزى به 
محمد على» و ایــن َمّمد على را چنان تلفظ مى کند 
که نشــان مى دهد مهر که در میان باشد تمام القاب 

به کنار مى رود.
  خوش بختانــه در شــامگاه 21 دى 1399 
یکى از شــب هاى بخــارا به خانم بیانــى اختصاص 
یافــت تا فارغ از همســرى اســالمى ندوشــن نیز

 شناخته شود.
  از ابتکار و همت شــوراى دورة پیش شهر هم یاد 
بایــد کرد که نام خیابان فرعى «شــاهد» در خیابان 
وصال را به «اسالمى ندوشــن» تغییر داد و تندیس 

او نیز نصب شد.
  اگر چه ســهم او و حق او بسا بیش از یک خیابان 
فرعى بود اما همین که در حیات او اتفاق افتاد و همراه 
با نصب سردیس، کار درخورى بود اگرچه ماندگارى 
نام او بسته به این نیست که بر تارك خیابانى نشسته 
باشد یا نه. نامى که برگرفته از روستاى ندوشِن میبِد 
یزد اســت اما از جغرافیاى ایران فراتر رفت و گسترة 

ایران فرهنگى را درنوردید.
 اسالمى ندوشن مرد زندگى بود اما از مرگ غافل 
نبود. او که دســتى هم در شــعر داشت، نگاه خود به 

مرگ را چنین سرود:
از مرگ، خطا َمبین که گر مرگ نبود
بر شاِخ درخِت عمر، یک برگ نبود

 نه صولِت ُحسن بود و نه دولِت عشق
آرایِش باغ و زیِب گلبرگ نبود...

  دریغ که پیکر دوستدار ایران دور از ایران به خاك 
سپرده مى شود اگرچه خانم بیانى تأکید کرده است 

به امانت خواهد بود.

اسالمى ندوشن؛ تبر مرگ
 بر سرِو کهِن ایران و نثر پارسى 

این بار دیگر خبر راست است و نثر پارسى باید در سوگ سلطان خود رخت سیاه بپوشد چرا 
که دکتر محمد على اسالمى ندوشن چشم از جهان بسته است.

نویسنده،  درگذشت  خبر،  انتشار  از  پس  زمانى  اندك  اسفند 1399  در 14  و  پیش  نوبت    
فردوسى پژوه، حقوق دان و سخن شناس برجستۀ ایرانى تکذیب شد و به همین بهانه دربارة 

او نوشتم با این توصیف که بى هیچ اغراق و گزافه گویى عنوان ...

مازندران  استاندار  حسینى پور  سیدمحمود 
در جمع اعضاى هیأت یــا فاطمه الزهرا (س) در 
مصالى بزرگ بابل با تقدیر از تالش هاى مجموعه 
هیأت هاى مذهبى اســتان و دست اندرکاران 
مراســم در ماه مبارك رمضــان، اظهار کرد: 
هیأت هاى مذهبى شاکله و نوع مردمى بودن خود 
را حفظ و خدمات درخورى در روزهاى کرونایى 

ارائه کردند.
وى گفت: امام راحل و مقام معظم رهبرى نســبت 
به هیأت هاى مذهبى نگاه ویــژه اى دارند، به این دلیل 
کــه نقش هیأت هاى در پیــروزى و دوام عملى انقالب 

اسالمى بسیار مهم است.
اســتاندار مازندران با اشــاره به اینکــه هیأت هاى 
مى تواننــد عامل پیشــگیرى بســیارى از تهاجمات 
فرهنگى و اجتماعى باشــند، اضافه کــرد: باید هیأت 
رزمندگان را فعال کنیم و سبک هیات در کل شهرهاى 

استان ترویج داده شود.
این مســؤول با بیان اینکه امروز نماد غرب گرایى و 
تهاجم هاى فرهنگى در اســتان دیده مى شود، افزود: 
ســوال این بوده چرا باید رتبه نخســت طالق کشور را 
داشته باشیم،  مگر مى شود یک استان هیأت هاى فعال 
داشته باشــد،  ولى آمار طالق باال باشــد پس تنها راه 
برون رفت از این وضعیت تکثیر هیأت هاى همانند این

 هیأت است.
حسینى پور با اعالم اینکه راه حفظ جوانان ما همین 
هیأت ها است، افزود: کسى که وارد محفل امام حسین 

(ع) شود، واکسینه مى شود.

وى بــا تاکید بر اینکه قدیمى بودن و ســنتى بودن 
هیأت ها مهم است، خاطرنشان کرد: برخى ها سبک ها 
را تغییــر دادند کــه در این امر پاســخى هم نگرفتند

 و مجدد برگشتند.
استاندار مازندران یادآور شد: هیأت  هیچ گاه دولتى 
نبوده و همیشه مردمى اداره مى  شد و وظیفه دولت هم 

حمایت از این ظرفیت ها بوده است.

* اربعینى متفاوت براى مازندران 
این مســؤول با اعالم اینکه اربعین امسال قرار است 
در ایالم و کشــور عراق محل اســکانى را بــراى زائران 

این اســتان  فراهــم کنیم، افزود: امســال یک اربعین 
ویژه خواهیم داشت مثل همان ســبک اعزامى که در 
جبهه ها، لشکر 25 کربال مازندران داشت، اربعین امسال 
هم همین گونه خواهد بود و براى مازندران باید اربعین 

متفاوتى باشد.
حســینى پور به دوســال فــراق در بحــث کرونا و 
نگرانى هاى همه مومنان اشاره کرد و گفت: به لطف الهى 
برگشت مردم به مساجد رونق ویژه اى داشت، جلوه هاى 
خوب معنوى را امسال در استان دیدیم و تمام مساجد 
مملو از جمعیــت بود که البته توجه بــه پروتکل هاى 
بهداشتى جاى تقدیر دارد که تاکید هم براین است  این 

پروتکل ها رعایت شود.
وى ادامــه داد: اســتقبال خوب مردم از مســاجد، 
امامزاده هــا و هیأت هاى مذهبــى از جمله هیأتى که 
امشــب در خدمت شــان بودیم انصافا بسیار مطلوب 
بوده اســت، تصریح کرد: این جمعیت و شور و هیجان 
معنوى براى اســتان باعث افتخار است و قطعا هر کجا 
مردم توجه شان به مســاجد، هیأت ها و اماکن مذهبى 
بیشــتر باشــد، مشــکالت هم به همان نسبت کمتر

 خواهد بود.
استاندار مازندران در پایان با بیان اینکه جسارت رژیم 
صهیونیستى همین امسال به مسجد االقصى که اولین 
قبله گاه مسلمانان بوده و بسیارى از مردم مسلمان را به 
خاك و خون کشید، تاسف بار است، اظهار کرد: این رژیم 
نشــان داد خوى دریدگى و کودك کشى در خون شان 
است و مسلمانان تکلیف خودشان را مى دانند؛ با توجه 
به اینکه دو سال گذشــته به خاطر بیمارى کرونا مردم 
نتوانستند در این مراســم معنوى شرکت کنند تردید 
ندارم که امســال روز قدس متفاوتى خواهیم داشت و 
مردم یک جانبه به خیابان ها خواهند آمد و تکلیف رژیم 
صهیونیستى را با زبان روزه و با اعالم استاندار مازندران 
با بیان اینکه اربعین امســال قرار است در استان ایالم 
و کشور عراق محل اســکانى را براى زائران این استان 
فراهم کنیم، گفت: امســال یک اربعین ویژه خواهیم 
داشــت مثل همان سبک اعزامى که در جبهه ها، لشکر 

25 کربال مازندران داشته است.
فلســطین مــردم  از  خودشــان  حمایــت 

 خواهند کرد.

استاندار مازندران خبر داد:

برپایى موکب هاى مازندران طى اربعین در ایالم و عراق


