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سخن نخست
در پــس واژه هویــت بــی شــک چــراغ عالمــت ســؤالی در ذهــن رشوع 

مــی شــود، از کجــا؟... بــه کجــا؟....
هــر آدمــی بــا قلــم، هــرن و ســنگ بنــای خانــه خــود، بیرقــی برافراشــته 
در عرضــه فرهنــگ و هویــت خــود بــه جهانیــان اســت. هویــت نشــانی از 
درون اســت، امــا منــود، واقعیتــی بــر منایــش بــرون. بدیــن ترتیــب ارتبــاط 
میــان درون و بــرون در میــان واژگان هویــت ایرانــی و منــود جهانــی شــاید 

نیازمنــد بــاز تأمــل در محیــط پیرامــون باشــد.
هفــت، حرف هایــی اســت از روزگار و روزگارهــای متفاوتــی کــه بــرای 
بیــان و منــود هویــت کهــن بــوم شــیراز در قالــب مجموعــه ای که خواســته 
ــرت  ــت، تی ــود اس ــهر خ ــای ش ــتالژی ه ــه از نوس ــگ گرفت ــته رن ــا ناخواس ی
شــده انــد؛ تیرتهــای کــه بــا تــالش هــای دو ماهــه دانشــجویان دانشــکده 
ــازه آن هــم از  ــه شــکلی ت ــی ب ــا بیان ــه شهرســازی ب هــرن، معــامری و البت

موضوعــی مشــخص، بــه رشح و قلــم در آمــده انــد.
هفــت، هویــت را گاه در گشــت  گــذار در یــک گــذر تاریخــی می بینــد، 
گاه آن را در بــوم رنــگ یــک بنــای مرمــت شــده و یــا در دست ســاخت های 

هرنی دانشــجویان دانشــکده.
ــت  ــام دلنوش ــه ن ــی ب ــود را در باب ــت خ ــفره هوی ــی س ــت، گاه هف
ــن  ــای بنزی ــوی دوده ه ــه ب ــد ک ــی ران ــهری م ــه از ش ــرتاند و قص می گس
جــای عطــر نارنــج و گل نرگــس آن را گرفتــه انــد و گاهــی پــای درد و دل 
معــامر و هرنمنــدی مــی نشــیند و هــم دم دود چــراغ خــوردن او در  شــب 

می  شــود. بیداری هایــش 
ــد گوشــه ای از هویــت هــرن شــده  ــن ترتیــب هفــت ســعی می کن بدی
ایــران را در پانزدهمیــن شــامره نــرش خــود بــه بیــان نــگارش درآورد، 
ــز  ــت نی ــه هف ــرا ک ــته؛ چ ــه گذش ــبت ب ــاوت نس ــال متف ــا متث ــی ب نگارش
ــه آن  ــری نســبت ب ــای وســیع ت می بایســت منــود هویــت خــود را در پهن
ــعت  ــه وس ــی ب ــاید پهنای ــد؛ ش ــم بزن ــت، رق ــاهد آن اس ــه االن ش ــه ک چ

ــران. ای



,, سـناریو( به فرانسـوی Scénario ) داسـتانی اسـت که همراه 
بـا توضیـح صحنه هـا بـرای سـاخت فیلـم نوشـته می شـود.اما یک 
سـناریوی شـهری، آن آینـد ه ی مطلوبـی اسـت کـه یـک طـراح و 
برنامـه ریـز شـهر بـه دنبال تحقـق آن اسـت. از ایـن روی، می توان 
انـداز طرح هـای شـهری خـود را در قالـب یـک داسـتاِن  چشـم 
روایـی از شـخصیت ها، سـکانس ها و صحنه هایـی ملمـوس بیـان 
کـرد تـا از ایـن رهـوار هـم نوِع نـگاه شهرسـاز در برخـورد با طرح 
بیـان شـود و هـم آینـده ای کـه بـرای آن طـرح متصّور اسـت. این 
داسـتان آینـده ای اسـت کـه بـرای محـل در نظـر گرفتـه می شـود 

نـه واقعیتـی کـه امروز شـاهد آن هسـتیم.
طـرح نگاشـت زیـر سـعی بـرآن خواهد داشـت تـا یک سـناریو از 
تجربـه باززنـده سـازی گـذری تاریخـی از شـهر شـیراز را در قالب 
سـکانس های پـی در پـی و بـا انگیـزه ی بـاز طـراوت بخشـیدن به 

پـرده هـای  رقـم زده خویـش، بیـان کنـد.  ،،

پیامن نجفی
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,,چهل منرب در شب تاسوعا و چند ساعت قبل از اذان 
مغرب در محالت قدیمی این شهر برگزار می شود. در 
مراسم  گذشته  سال  در طی  که  خانه هایی  این شب 
روضه برپا کرده بوده اند، منرب آن را در جلوی خانه 
دو  و  آتش  از  مجمری  برنج،  مقداری  و  داده  قرار 
هوا،  تاریکی  از  پس  می گذارند.  کنارش  خالی  ظرف 
حاجتمندان با ۴۰ شمع مخصوص رشته ای و ۴۰ دانه 
خرما از ۴۰ عدد از این منربها می گذرند، در هر یک 
شمعی روشن می کنند، دانه ای خرما بر آن می گذارند 
و مشتی برنج از آن برداشته و برای ادای حاجتشان 

دعا می کنند. ،،
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,, تهـران انـار نـدارد مسـتندی انتقـادی، سیاسـی، اجتامعـی و 
فرهنگـی دربـاره ی تهـران و تاریخچـه آن اثـر مسـعود بخشـی 
اسـت. ایـن فیلـم در سـال ١٣٨٨ اولیـن بـار اکـران عمومـی شـد. 
«تهـران انـار نـدارد» بـا دوربیـن ٣٥ میلیمـرتی فیلمربداری شـده 
و بـه واسـطه موزیـکال و طنـز بودن فیلـم، وجهی رسگـرم کننده 

نیـز پیـدا می کنـد.
بـا  ایـن مسـتند،  در یادداشـت پیـش رو سـعی می شـود رونـد 
نگاهـی نقادانـه بـه وضعیت امروز تهـران بررسـی و از دریچه ی 
نـگاه تعمیـم پذیـری آن، بـه رسگذشـت امـروز شـیراز پرداختـه 

شـود. ،،

پیامن نجفی
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و  منفعــت  پــر  ,,شــیراز والیتیســت 
بــن  شــیراز  فــارس.  والیــت  پایتخــت 
طهمــورث، آنجــا را ســاخته و ســلطان 
الدولــه کالنجــار بــن بویــه، اســتحکام 
ــه  ــه هرک ــد ک ــای آنجــا فرمــوده. گوین بن
ــرای  ــاش ب ــد، وســعت مع در شــیراز مبان

او حاصــل شــود ،،

« »

»
«

»
«

شــیراز وال
والی پایتخــت 
طهمــورث، آن
الدولــه کالنج

ــای آنجــا فر بن
در شــیراز مبان
او حاصــل ش





,,از عجایـب شـیراز آن اسـت کـه سـیبی در آنجـا 
بهـم رسـد کـه نصـف آن سـیب، شـیرین و نصـف 
دیگـرش تـرش اسـت، و کشمشـی بسـیار خـوب در 
آنجـا بهـم رسـد، و عطـر گل و سـایر عطریـات در 
آنجـا، خـوب بعمـل آیـد، و انـواع ارشبـه در آنجـا 
سـاخته شـود، و پارچـه، نیکـو بافنـد، و عمـل فـوالد 
مثـل قفـل و پیـکان و غیرذلـک، خـوب سـازند و از 

آنجـا بـه اطـراف برنـد ،،



ِم حرضِت حق بـــه نـــا
ِر  البـــه الی شاخســـا ز  ا را  مـــا  ِی  صـــدا اســـت،  یـــران  ا جـــا  یـــن  ا

شـــنوید. مـــی  ســـیمین  رسِو 
رمیـــن دو ســـاالنه ِی رسِو نقـــره ای اســـت. یـــن چها ا
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,, یـک هرنمنـِد از جنـس هـرن کجـای تاریـخ پـی رتبـه 
و منـره بـوده اسـت؟! رتبـه یـک مقـام اسـت؛ مگـر جـز 
ایـن اسـت؟! حـال اقتصـاد و تحصیـل فرقـی منـی کنـد 
هـر کـدام درد دلـی از اجتامع انـد، فقـط از دهان هـای 
متفـاوت. هـرنش را کـه بفهمنـد منره هـا می گیـرد از یک 
نـگاه بلکـه هـزاران چشـم و آمـار دل هایـی کـه از آن 
عشـق میگیرنـد؛ رتبـه. کاشـف، نفـت را در رسزمین هرن 
کشـف کرد، در گوشـه ی تفت کرده ی حیاِط مسـافرخانه 
در روزی کـه مگـس خفـه می کـرد. ذات معامری هـای 
بـزرگ بی شـک در اسـتفاده خالق از فرم هایی سـت که 

بسـیار سـاده شـاخص اند... ،،

محمود قاسم پور (حامی)
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,,عـامرت شـاپوری نـام مجموعـه ای اسـت دو طبقـه، بـا زیر 
بنـای ٨٤٠ مرتمربـع کـه در باغـی زیبـا بـه وسـعت ٤٦٣٥ مـرت 
مربع، سـاخته شـده در منطقه مرکزی شـهر شـیراز و در محله 

ای بـا قدمـت ١٠٠ سـاله، معـروف بـه انوری.
ایـن بـاغ در فاصلـه بیـن سـال هـای ١٣١٠ تـا ١٣١٥ هجـری 
شمسـی، بـا طراحـی و اجـرای اسـتاد ابوالقاسـم مهندسـی و با 
مالکیـت آقـای عبدالصاحـب شـاپوری (یکی از تجار بـه نام آن 
زمـان شـیراز) بنـا شـده اسـت. عـامرت شـاپوری اثـری بدیـع و 
بسـیار مبتکرانـه اسـت و شـاید اولیـن و یا جزء اولیـن بناهایی 
اسـت کـه بـا ایـن جسـارت و آزادی طراحـی شـده و در سـال 
١٣٧٩ بـا شـامره ثبـت ٢٧٨١ بـه عنوان اثری ملـی ثبت گردیده 
اسـت. مرمـت ایـن خانه تاریخـی بـا ارزش از سـال ١٣٨٨ آغاز 
شـد. گـذر زمـان باعـث تخریـب بخـش هایـی از این بنا شـده 
بـود. ایـن عـامرت تاریخی در مدت ٢ سـال به دسـت معامران 
است.،،شـیرازی مرمـت و بـه مکانـی بـرای گردشـگری تبدیـل شـده 
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این بار دیواری خواهم ساخت از جنس نگاه 
مادری به پاهای برهنه دخرت خردسالش

دیواری خواهم ساخت از جنس پینه های 
دست پدری که در نگاه به صورت فرزندش 

رشم را زمزمه می کرد
دیواری خواهم ساخت به وسعت جهانی که 

مرا ستود
دیواری به اندازه دل متام بچه های ایران زمین

،

(www. tabnak.ir)



«نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار»
(www.shafaf.ir/fa/news)



(www.mehrnews.com)

(www.basijnews.ir/fa/news)

(www.baharnews.com)

(www.raaknews.com)





مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نرشیه تا آخر فروردین ماه ١٣٩٥متدید شد.

منونه کارهای ارسال شده:
١٫٢. طاهره صادقی

٣. فرناز ستوده
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