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گردونه
سهشنبه  28مهر 1394

شــاید كمتر كســی بداند كه ایرانی ها بیشــتر از  3هزار ســال پیش در
شهرهایشــان حمام عمومی داشته اند و احتماال اولین حمام تاریخ را جمشید
پادشاه پیشدادی ایران ساخته است.
شســت وشــوی بدن و حمام كردن برای ایرانی ها عالوه بر پاكیزه كردن
تــن و دفع چــرك ،یك آیین مذهبی هم بوده اســت .یكی از شــرط های
شــركت در مراســم در تمام ادیان پیش از اســام -از مهرپرستان گرفته تا
زرتشــتی ها -غســل كردن اســت كه نه تنها در یك جایی مثل كاخ شاهی
تخت جمشــید نشانه هایی از حمام پیدا می كنند بلكه باستان شناس ها ،بعد
از كلی جست وجو به این نتیجه رسیدند كه ساخت حمام های عمومی از عهد
هخامنشی در همه شهرهای ایران رایج بوده است.
غسل كردن چه به صورت واجب و چه به صورت مستحب ،به مناسبت های
مختلف به مســلمان ها سفارش شــده ،به همین خاطر بعد از اسالم ،شاهان
ایرانی و البته آدم های خیر ،شهرهای ایرانی را پر كردند از حمام های عمومی
تا جایی كه در شــهری مثل اصفهان فقط در عهد صفوی  152حمام عمومی
ساخته شد.
خصوصیات حمام های قدیمی
در گذشته حمام ها به صورت عمومی و خزینه بود و بیشتر در كنار خیابان
و بازار یا در مكانی مخصوص محله ها ســاخته می شــد و مورد استفاده قرار
می گرفت.
با توجه به اهمیت خاصی كه در دوره های گذشــته به پوشش می دادند،
حمــام های عمومی به لحاظ معمــاری دارای در ورودی پیچ داری بود كه با
گذشــتن از چند مســیر و راهرو به رختكن می رســید و بعد از آن وارد حمام
می شد.
سقف اتاق های حمام گنبدی شكل و دارای نورگیر هایی بود كه به وسیله
دریچه هایی شیشه ای بسته می شدند تا بدین ترتیب فقط نور آفتاب به داخل
آنها بتابد و از ورود هوای سرد جلوگیری و حمام به صورت طبیعی روشن شود.
سازه های استفاده شده در حمام ها
معمو ًال در ساخت این مكانها از آجر ،سنگ و مرمر استفاده می كردند ،زیرا
این مواد به خوبی در مقابل آب مقاومت می كنند و در پشــت حمام گرمخانه
(تون) وجود داشت كه آب را در دیگ های بزرگ مسی به جوش می آورد.
آب جوش و بخار از گرمخانه و توســط شــبكه ای از لوله های سفالی به
ایران کشــوری اســت پهنــاور و دارای اقلیم
بســیار مناسب و سابقه تمدن و فرهنگ چند هزار
ساله .از گذشته های دور تاکنون ،اقوام و نژادهای
مختلف و پیروان ادیان الهی در این سرزمین پاک،
در کنار یکدیگر و با صمیمیت ،همزیستی داشته اند
و بــه اتفاق هم در حفظ و حراســت از این آب و
خاک و استقالل و اعتالی آن ،کوشیده و در برابر
دشــمنان خارجی مبارزه کرده اند .این همزیستی،
در کنــار تنوع قومی و نــژادی و دینی و در عین
پهناوری و گســتردگی خاک ایران ،موجب توزیع
نسبی! جمعیت و شکل گیری گویش ها و لهجه ها
و زبان هــای مختلف در جای جای ایران شــده
است .گویش هایی که در عین شباهت های بسیار
با هم دارای اختالف های فاحشــی نیز با یکدیگر
می باشند و در مواردی نیز پدید آمدن لهجه های
ویژه و اصطالحات و واژگان اختصاصی در پاره ای
از این گویش ها شده است.
در دهه هــای اخیــر اما ،عواملــی چند موجب
به حاشــیه رانده شــدن زبان های محلی شــده
اســت .در این میان ،بــه انزوا و بــه احتزار رفتن
گویش های روستایی ،شــرایط بدتری را برای آنها
ایجاد کرده است .بسیاری از لهجه ها که روزگاری
تنها امکان ارتباط کالمی افراد بســیاری بود ،هم
اینک یا منســوخ شــده و از بین رفتــه اند و یا به
صورت جدی و مخاطــره آمیزی در معرض تهدید
و خطر از بین رفتن قرار دارند به گونه ای که عدم
اقــدام جدی و فوری در حفظ این گویش ها موجب
مرگ و نابودی آنها ،در آینده نه چندان دور خواهد
شــد .از بین رفتن یک گویش محلی و یک زبان
قومی ،به تنهایی رنج آور و تأســف برانگیز است اما
دردناک تر ،آن اســت که از میان رفتن یک زبان یا
یک گویش ،مســاوی اســت با از بین رفتن یک
تاریخ و فرهنگ شــفاهی یک قــوم و یک ملت،
از بین رفتن داســتان ها ،ضرب المثل ها ،خاطرات
و ...توجه بــه این مهم؛ توجه به لزوم حفظ و احیاء
زبان ها و گویش های محلی را صد چندان می سازد.
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حمام؛ یادگاری از دوره صفویه

قسمت های مختلف حمام توزیع می شد كه این گرمخانه معمو ًال دارای یك
در پشتی بود كه سوخت مورد نیاز گرمخانه به وسیله آن تامین می شد.

حمام های عمومی در همه شــهرها و روستاهای ایران در كنار مساجد یا
حسینیه ها به صورت زوجی (زنانه و مردانه) ساخته می شد.

زیبایی جامعه با گویش های محلی

کالس گذاشتن و تاثیرپذیری گویش
افرادی هســتند که پیوند محکمی بین خود و
دیگر هم زبانانشان احساس می کنند ،اما از سوی
دیگر عده ای معدود هــم وجود دارند که گویش
خود را حقیر می دانند و برای کالس گذاشــتن از
لهجه خود فاصله گرفته و سعی می کنند به زبان
رسمی کشور که بیشتر در تهران استفاده می شود،
صحبت کنند.
این جامعه شناس درباره تاثیر کالس گذاشتن
بر محو شــدن گویش معتقد اســت :انسانها برای
تکامل به دنیا می آیند و برای آن هم با هم رقابت
می کنند و اگر احســاس کمبــود کنند ،ناخودآگاه
به ســمت چیزهایی که به آن تعلق ندارند کشیده
می شــوند که لهجه هم می تواند در این راســتا
باشــد؛ اما باید درک کنیم و بدانیم کســانی که با
گویش هــای مختلف صحبت می کنند ،حتی اگر

پرونده خانگی سالمت زنان و میانساالن گشوده شد
اختصــاص دارد که داخــل این دفترچه خود مراقبتــی میتوانند موارد مربوط به
سالمتی خود را ثبت کنند ،همه جا آن را همراه داشته باشند و پزشک یا کارمندان
بهداشتی را در جریان وضعیت سالمت خود قرار دهند.
عالمه با بیان اینکه این مجموعه از شــش دفترچــ ه کوچک ،پرونده خانگی
سالمت و یک نرم افزار موبایل برخوردار است ،گفت :همه مواردی که در مجموعه
شــش جلدی پیش بینی شده ،در این نرم افزار نیز وجود دارد .این نرم افزار به نام
“خودارزیاب ســامت میانساالن” قابلیت دانلود را دارد و اطالعات را میتوان در
آن وارد کرد .به گفته وی ،فعال دفترچهها در اختیار رابطین بهداشــتی تمام مراکز
بهداشتی قرار داده شده است .اگر سازمانهایی باشند که داوطلب باشند این بسته
را برای کارمندانشان تهیه کنند ،ما به عنوان وزارت بهداشت همکاریهای الزم
را با آنها خواهیم داشت.

بسیار هم ســعی کنند ،نمی توانند شخصیت خود
را تغییر دهند.
گویش های مختلف به جامعه زیبایی می دهد
گلســتان با گلهای زیاد اســت کــه معنا پیدا
می کند ،اگر در یک گلســتان تنها یک گل وجود
داشته باشد ،معنی خود را از دست می دهد و کشور
هم با لهجه های گوناگون خود و تنوعی که ایجاد
کرده ،می تواند برای افراد ســایر کشورها جالب و
جذاب باشد و هر عاملی اعم از کالس گذاشتن و
غیره نباید برخی از افراد را از اصالت خود دور کند.
اهمیت لهجه و گویش
لهجــه و گویش محلی یکــی از میراث های
ماندگار در میراث فرهنگی هر جامعه ،قوم و ملتی
محسوب می شود .میراثی که متأسفانه به صورت
ســخت افزاری قابل رؤیت نیست تا مانند محراب
نهصد ســاله تخریبش را شــاهد باشیم و یا مانند

درخت  4500ســاله خشک شــدنش را به نظاره
بنشینیم .لهجه و گویش محلی موضوعی است که
گاه با مرگ خاموش به پایان خود نزدیک می شود
و قابل قیاس و مشاهده نیست!
هر لهجه میراث فرهنگی گذشتگان محسوب
می شــود و نابودی آن به معنــای نابودی بخش
بزرگــی از تاریخ و فرهنگ منطقه ای اســت که
لهجه بر آن حاکم بوده است .تعدد لهجه ها باعث
غنای هرچه بیشتر زبان خواهد شد .به این صورت
که تولیدات قوی لهجه ها می تواند در زبان اصلی
به کار گرفته شــود .وجــود گویش های محلی و
لهجــه ها نه تنها تناقضی با حضور زبان رســمی
نــدارد ،بلکه به پویایی ،زیبایی و تولید زبان کمک
می کند.
با این حال ،امــروزه لهجه ها در حال تضعیف
و مرگ هســتند .نسل جدید دیگر به لهجه محلی
خود ســخن نمی گویند .بســیاری از خانواده ها
با وجــود اینکه خــود به لهجــه محلی صحبت
می کننــد ،با فرزندان خود بــا زبان معیار صحبت
می کنند و نســل جدید با اینکــه لهجه محلی را
می فهمد ،اما قادر به ســخن گفتن با آن نیســت!
از هــم اکنون می توان پیش بینی کرد که در چند
دهه آینده این لهجه ها را باید در کتاب ها جستجو
کرد ،آن هم به شــرطی که دلسوزی باشد تا این
گنجینه های نسل های گذشته را ثبت کند.
چرا نسل نو «بی لهجه» می شود؟
اما چه عاملی باعث شــده تا خانواده ها ترجیح
دهند فرزندانشــان با لهجه صحبت نکنند و لهجه
«تهرانی» بگیرند؟
متأســفانه برخی از عوامل فرهنگی ناآگاه ،گاه
با کج ســلیقگی و گاهی هم با عدم درک صحیح
از فرهنگ و آداب یک منطقــه ،باعث هجمه به
فرهنگ بومی شــده اند ،غافل از آنکه گاهی یک
افســانه ،یک فرهنگ و حتــی لهجه می تواند در
ثبات فرهنگی جامعه نقشی اساسی را ایفا کنند.
اگر مقصران این روند را فهرســت کنیم ،حتم ًا

هفت میلیارد و  900میلیون تومان بود ،اما امســال به  15میلیارد تومان افزایش
یافته است .بنابراین  87درصد در این حوزه رشد داشتهایم که امیدواریم بتوانیم با
برنامههای هم افزا و شبکهای از این بودجه بهره ببریم.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
تاکید کرد :این معاونت به تنهایی نباید برای امور زنان سرمایه گذاری کند .بودجه
معاونــت فقط تســهیل کننده دریافت بودجه از بودجههای دســتگاهی توســط
مشاوران امور بانوان دستگاهها برای بهبود وضعیت زنان است.
نــژادی در پایان گفت :ما برای اجرای تفاهمنامههــا نباید مبلغی را بپردازیم.
اگر قرار بود تمام بودجه مربوط به رفع نیازهای زنان کشــور در معاونت امور زنان
تمرکز یابد ما باید این بودجه را بین دســتگاهها تقسیم میکردیم و در اختیار آنان
قرار میدادیم؛ اما کار این معاونت رصد وضعیت زنان در دستگاههاســت .بنابراین
کار ما پایش است.

ســهم «رســانه ملی» در این بین از همه بیشتر
اســت .رسانه در سالیان گذشته مدام در فیلم ها و
سریال ها قشری ثروتمند ،مرفه ،فهمیده ،باسواد،
بــاکالس و در یک کالم «تهرانــی» را در برابر
قشری فقیر ،نادان ،گاه خشک مقدس و متعصب،
غیر منطقی ،ســاده ،و در یک کالم «شهرستانی»
تبلیغ کرده اســت .بافرهنگ هــا تهرانی صحبت
می کنند ،و عقب مانده ها با لهجه.
نتیجه این رویه روشــن است ،جامعه به سمت
الگویی که معرفی شده حرکت می کند و این یعنی
تضعیف هر چه بیشتر لهجه در جامعه و بی رغبتی
نسبت به لهجه های محلی و این می شود که پدر
و مادر جوان امروز ،فرزندش را به رویه ای تربیت
کند که وصفش رفت.
رســانه هــای دیــداری و شــنیداری مانند
رادیــو و تلویزیــون به عنوان رســانه ای فراگیر،
می توانــد در کوتــاه مــدت و حتی بــه صورت
دائم فرهنــگ و باوری را در بیــن افکار عمومی
اســتوار ســازد .ترویج برخی از تکیه کالم های
ســریال هــا در ســطح جامعــه از نمونه هــای
بارز ایــن مقوله اســت.این تأثیرگــذاری گاهی
بــه صورت دائم و عمیق رخ می دهد ،به گونه ای
که امروزه میلیون ها دالر توســط دشــمنان یک
نظام در بخش رســانه های دیداری و نوشــتاری
هزینه می شــود تا یک فرهنگ به تمسخر گرفته
شــده ،تضعیف یا نابود گشته و فرهنگ جایگزینی
به افکار عمومی آن کشور تزریق شود.
در مقابل ،کشــورها سعی می کنند با بازخوانی
و حتــی گاه بزرگ نمایی فرهنــگ و تاریخ خود،
خودباوری ،اصالت و گذشته ای پرافتخار را در بین
افکار عمومی و حتی ســطح افــکار جهانی ایجاد
کنند .بــا نگاهی به فیلم های هالیوودی می توان
دریافت که چه تالشــی صورت می گیرد و حتی
کشورهای شــرقی مانند کره جنوبی و ژاپن سعی
می کنند با خلق شخصیت های افسانه ای ،باورها
و اعتقادات و فرهنگ ملی خود را زنده کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح:

هرچه جلوتر میرویم ،مشکالت طرح تحول سالمت
بیشتر میشود

شکاف بهرهمندی از توسعه را میان زنان و مردان پرکنیم
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
گفــت :با توجه به اینکه رئیس جمهور معاون امور زنان را انتخاب میکند در پس
معاونت زنان ریاســت جمهوری قدرتی نهفته است ،بنابراین دستگاهها باید با این
معاونت همراه باشند چون تا زمانی که دستگاههای اجرایی همه مخاطبان خود را
با نیازهای مشــترک میبینند نمیتوانیم شکاف بهرهمندی از توسعه را میان زنان
و مردان پرکنیم .اطهره نژادی افزود :طی دو ســال اخیر دولت از نظر بودجهای با
شرایط خاصی روبرو بوده است .بنابراین آرمان گرایانه است اگر تصور کنیم رقمی
که به عنوان بودجه دســتگاهها مصوب شده به طور کامل تخصیص مییابد .ولی
ما تالش میکنیم با ارایه برنامههای مستند ،درصد تحقق بودجه را افزایش دهیم.
وی با اشــاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری  40درصد از بودجه معاونت
زنان تخصیص یافته است ،اضافه کرد :بودجه معاونت نسبت به سال قبل به طور
چشــمگیری افزایش یافته است؛ چراکه در سال گذشته بودجه معاونت امور زنان

این حمام ها كه قبل از اذان صبح باز می شدند دارای سردخانه ،گرمخانه،
محل شست و شو ،خزینه ،محل نشستن و لباس پوشیدن بوده است.
آداب حمام های عمومی در ایران
در حمام های قدیم از خزینه اســتفاده می شد؛ ولی در حمام های عمومی
جدیــد دوش های متعدد جــای خزینه را که به هیچ وجــه منطبق با اصول
بهداشــتی نبود گرفته اســت .در حمام های عمومی خزینه دار که امروزه در
ایران کمتر وجود دارد سنن و آدابی را از قدیم رعایت می کردند که بعض ًا جنبه
ضرب المثل پیدا کرده است.
یکی از آن آداب این بود که هر کس وارد حمام می شد ،برای اظهار ادب و
تواضع نسبت به افراد بزرگتر که در صحن حمام نشسته ،مشغول کیسه کشی
و صابــون زدن بودند ،یک ســطل یا طاس بزرگ آب گــرم از خزینه حمام
برمی داشت و بر سر آن بزرگتر می ریخت .البته این عمل به تعداد افراد بزرگ
و قابل احترام که در صحن حمام نشســته بودند تکرار می شــد .و تازه وارد
وظیفه خود می دانست که بر سر یکایک آنان با رعایت تقدم و تأخر آب گرم
بریزد .چه بســا اتفاق می افتاد که یک یا چند نفر از آن اشخاص مورد احترام
در حال کیســه کشیدن و یا صابون زدن بودند و احتیاجی نبود که آب گرم به
ســر و بدن آنها ریخته شود ،مع ذالک این عوامل مانع از ادای احترام نمی شد
و کوچکترها به محض ورود به صحن حمام خود را موظف می دانســتند که
یک طاس آب گرم بر ســر و بدن آنها بریزند و بدان وسیله عرض خلوص و
ادب کنند.
ســنت دیگر این بود که هــر کس وارد خزینه حمام می شــد به افرادی
که شســت و شو می کردند ســام می کرد و ضمن ًا در همان پله اول خزینه
دو دســت را زیر آب کرده ،کمی از آب خزینه بر می داشت و به یکایک افراد
حاضــر از آن آب حمام تعارف می کرد .برای تازه وارد مهم و مطرح نبود که
افراد داخل خزینه از آشــنایان هستند یا بیگانه ،به همه از آب مفت و مجانی
تعارف می کرد و مخصوص ًا نسبت به افراد بیگانه بیشتر اظهار عالقه و محبت
می کرد زیرا آشــنا در هر حال آشناســت ،و دوست و آشــنا احتیاج به تعارف
ندارنــد .در هر صورت این رســم از قدیمی ترین ایام یعنی از زمانی که حمام
خزینه به جای آب چشــمه و رودخانه در امر نظافت و پاکیزگی مورد استفاده
قرار گرفت ،معمول گردید.

اجتماعی

با زبان طبیعت صحبت می کنیم
در ابتدا قبل از آنکــه دلیل تاثیرپذیری افراد از
گویش های مختلف را توضیح دهیم ،بهتر اســت
طریقه شــکل گیری لهجه های گوناگون کشور
خودمان را بدانیم:
در شمال کشور داستان ها بیشتر حول و حوالی
جنگل و درخت می چرخد ،همانطور که در کویر
به سمت دشت می رود.
دکتر امان آهلل قرائی مقدم ،جامعه شــناس،
درباره چگونگی شــکل گیری زبان معتقد است:
برخی از جامعه شناســان می گویند که زبان از
طبیعــت تاثیر پذیرفته و آب و هوا و دسترســی
داشتن به امکانات بر گویش ها تاثیر می گذارد
و به عبارتی دیگر در شــهرهایی که بارش برف
در آن زیاد اســت ،برای این پدیده جوی ده ها
لغت دارند ،اما در شهرهای جنوبی فقط یک نوع
حرف اســت و همین اتفاق برای ســایر شهرها
می افتد.
اتحاد ،اســتحکام را با خود همراه
می کند
زمانی که اکثریت از لهجه خاصی اســتفاده
کند ،ممکن است تعدادی هم از آن تاثیر بپذیرند،
اما برخی افراد به علت برخورداری از استحکام باال
از محیط اطرافشان تاثیری نمی گیرند.
علی  29ساله کارمند درباره استحکام ارتباطات
در برخی اقوام می گوید :ما در منزل و بین دوستان
با گویش خود صحبــت می کنیم ،اتحاد بین مان
زیاد است ،البته دوســتان دیگری هم دارم که در
هرجایی باشند فقط از لهجه خود استفاده می کنند.
قرائــی مقدم درباره اتحاد و یکپارچگی که بین
اقوام مختلف وجود دارد ،می گوید :تاثیرپذیری از
محیط اطراف بســتگی به نوع اقوام دارد ،بعضی
از آنهــا بــه دالیل گوناگــون اعــم از محیطی،
آب و هوایی ،پیوستگی خاصی که بین خود دارند،
احساس نزدیکی به هم کرده و اگر مهاجرت کنند،
کمتر از اطراف خود تاثیر می پذیرند.

رییس اداره سالمت میانســاالن و بانوان وزارت بهداشت از ارائه مجموعهای
شــش جلدی “خودارزیاب ســامت” برای کنترل خانگی سالمت میانساالن و
زنان خبر داد .دکتر مطهره عالمه در این باره گفت :اداره ســامت میانســاالن
بستهای را برای گروه هدف  30تا  59سال تهیه کرده است که کمک میکند این
گروه برنامههای خود مراقبتی داشــته باشند .این بسته خودارزیاب سالمت است.
یک بسته از آن به سالمت جسمی و روانی اختصاص دارد و تستهای مشخصی
دارد که افراد میتوانند خودشان را با آن ارزیابی کنند و اگر الزم باشد برای درمان
آن اقدام کنند .همچنین مجموعــهای نیز برای کنترل عوامل خطر بیماریهای
قلبی  -عروقی ،ســرطانهای شــایع ،شــیوه زندگی ،وضعیت تغذیه و استعمال
دخانیات اختصاص دارد.
وی ادامه داد :یک مجموعه از این بسته به تشکیل پرونده پزشکی برای افراد
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مدیرعامل ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مســلح با بیان اینکه
عدم تکافوی منابع برای هزینههای ســنگین ناشــی از طرح تحول سالمت
عمدهتریــن چالش پیش روی این طرح اســت گفت :گاهــی اوقات وزارت
بهداشــت بیمهها را متهم میکند در حالی که واقعیت امر اینگونه نیســت و
به هیچ وجه نتوانســتیم به اندازه هزینههای جدیــدی که طرح تحول برای

سازمانهای بیمهگر ایجاد کرده ،منابع از وزارت بهداشت و دولت دریافت
کنیم.
حمیدرضا غفاری در پاســخ به پرسشــی درباره اجــرای طرح تحول
نظام ســامت و چالشهای پیش روی آن در این ســازمان اظهار کرد:
طرح تحول ســامت محاســنی در واقعی و منطقیتر کردن تعرفهها،
کاهش پرداخت از جیب بیماران در بخش دولتی و افزایش رضایت جامعه
پزشکی داشته است.
وی افــزود :اما این طرح با چالشهای جدی روبرو بوده اســت که در
بدو امر چندان به آن توجه نشد ولی به تدریج خودنمایی کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه
عدم تکافوی منابع برای هزینههای سنگین ناشی از طرح تحول سالمت
عمدهترین چالش پیش روی این طرح است گفت :منابع پیش بینی شده
ضمانت دائمی ندارد ،کافی نیست و باعث به وجود آمدن مشکالتی شده
است.
غفاری از عملکرد وزارت بهداشــت در ایــن زمینه انتقاد کرد و گفت:
گاهی اوقات وزارت بهداشت بیمهها را متهم میکند در حالی که واقعیت
امر اینگونه نیســت و به هیچ وجه نتوانستیم به اندازه هزینههای جدیدی
که طرح تحول برای ســازمانهای بیمهگر ایجــاد کرده منابع از وزارت
بهداشت و دولت دریافت کنیم.
وی ادامــه داد :این موضوع که بیمهها را به عدم پرداخت مطالبات و پول
ندادن متهم کنیم ،درست نیست و علت دیرکردها آن است که منابعی به بیمه
نرسیده است .کارشناسان پیش بینی میکنند هرچه قدر جلوتر میرویم ممکن
است مشکالت بیشتر شوند و راه حل فوری برای حل آنها وجود نداشته باشد.

