
 

 

دوهفته نامه لويس - ١ 

شماره ٩٩    امرداد  ١٣٨٣ 

مرور اخبار 
ايران 

رشد ٣٥٠ درصدي جمعيت ايران در چهار دهه! 
ــش از ٣،٥ برابـر شـده و آخريـن  جمعيت كشور طي گذشت چهار دهه بي
سرشماري نشان مي دهد كه جمعيت به ٦٠ ميليــون و ٥٥٤ هـزار و ٨٨ نفـر 

رسيده است. 
سرشماري انجام شده در سال ١٣٣٥ جمعيت كشور را ١٨ ميليون و ٩٥٤ هزار 

ــــــــانده اســـــــت.  و ٧٠٤ نفــــــر بــــــه ثبــــــت رس
ــت  جواني جمعيت كشور يكي از پيامدهاي اين افزايش بي رويه جمعيت اس
ــد.در  كه كارشناسان راه چاره مهار آن را تغيير در رفتارهاي باروري مي دانن
ــاهش مـرگ و  سه دهه (١٣٦٥ـ ١٣٣٥) رشد جمعيت در كشور به همراه ك
ــال  مير عمومي در جامعه، همواره بيش از ٢،٥ درصد بوده و در سرشماري س
ــته  ١٣٦٥ رشد جمعيت در كشور، بيشترين ميزان را نسبت به دهه هاي گذش

بــــــــه خـــــــــود اختصـــــــــاص داده اســـــــــت. 
ــتهاي جمعيتـي از  روند رو به رشد جمعيت تا سال ١٣٦٨ ادامه يافته اما سياس
سال ١٣٦٨ جهت تنظيم خانواده و گسترش سطح سواد به ويــژه بـراي زنـان 

موجــب كنــد شــدن آهنــگ رشــد جمعيــــت شـــده اســـت. 
منحني باروري در كشور نشان مي دهد كه باروري در ســال ١٣٦٥ در نقطـه 
ــي يافتـه  اوج خود بوده و در سرشماري سال ١٣٧٥ منحني باروري سير نزول

است.  
ــن در سـال ١٣٦٥  براساس نتايج سرشماري در دو دهه گذشته، تعداد متولدي
ــال ١٣٧٥،  برابر با دو ميليون و ٢٥٩ هزار و ٥٥ نفر بوده كه در سرشماري س

بـه يـك ميليـــون و ١٨٧ هــزار و ٩٠٣ نفــر كــاهش يافتــه اســت. 
براساس آخرين برآورد مركز آمار ايـران، رشد جمعيت در كشــــور ١،٤ 
درصد بوده كه با احتساب اين روند، جمعيت كشور در سال ١٣٨٢ برابــر بـا 
٦٦ ميليون و ٤٧٩ هزار و ٨٣٨ نفر گزارش شده است. اين مركز معتقد است: 
جمعيت صفر تا ١٤ ساله سال ١٣٦٥، در سال ١٣٨٢ به ســن ١٧ تـا ٣١ سـال 
ــا ٢٤  رسيده اند كه با توجه به اينكه بيشترين باروري در دو گروه سني ٢٠ ت
ـد  سال و ٢٥ تا ٢٩ سال رخ مي دهد، پيش بيني مي شود كه با افزايش زادوول

ــــــــه باشـــــــيم.  در ســــــال هــــــاي آينــــــده مواج
براساس گزارش مركز آمار ايران و دفتر صندوق جمعيت ملل متحد در سال 

ــور بـه رقـم ٢،٥ فرزنـد كـاهش يافتـه اسـت.  ١٣٨٢، باروري كل در كش
ــه  همچنين طي سال هاي اخير ميانگين سن ازدواج زنان افزايش يافته است ب
ــال ١٣٧٥ رسـيده  طوري كه از ١٨،٧ سال در سال ١٣٤٥، به ٢٢،٥ سال در س

است.  
براساس اين گزارش، ميانگين سن ازدواج در سال ١٣٨٢، به ٢٣،٦ سال بـراي 

زنــان و ٢٦،٤ ســــال بـــراي مـــردان افزايـــش يافتـــه اســـت. 

ــش رسـي ازدواج  افزايش ميانگين سن ازدواج در كشور همراه با كاهش پي
ــه  (درصد افراد ازدواج كرده در سنين ١٥ تا ١٩ سال) در كشور بوده است ب
ـد  طوري كه اين ميزان از ٦،٣ درصد براي مردان در سال ١٣٣٥، به ٢،٦ درص

در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است. 
 

ساختمان كافه و هتل نادري در فهرست آثار ملي قرار گرفت 
ساختمان كافه و هتل نادري تهران به شماره ثبت ١٠٤٤٦ در فهرست 

آثار ملي ايران قرار گرفت. 
ــتين مجموعـه هـاي  به گزارش خبرگزاري مهر در سال ١٣٠٧ يكي از نخس
ــاح  تفريحي به سبك غربي در خيابان نادري (جمهوري فعلي) تاسيس و افتت
ـيز  گرديد. اين مجموعه شامل هتل، كافه و قنادي بود. معماري اين مجموعه ن
همانند كاربري آن متاثر از نمونه هاي غربي بود و در اين معماري التقــاطي، 
در كنار محور تقارن عمودي و استفاده از مصالح بومي نظير آجر، تراسـهايي 
گشوده رو به خيابان كه نشانگر برونگرا بــودن يـك مجموعـه مـي باشـد، 
ــاري و عملكـرد خـاص آن  استفاده شده بود و گشايش اين مجموعه با معم
ــاصر  تاثيرات شگرفي در جريانات روشنفكري دهه هاي دوم و سوم قرن مع

(سالهاي ١٣١٠ تا ١٣٣٠) گذشت. 
ــه نـادري در آتـش سـوخت ايـن  در دهه ي ٥٠ به داليلي نا معلوم مجموع
سرنوشت مي توانست براي هر مجموعه تفرحي ديگر، در حكم پايان زندگي 
ــاتوق افـرادي  تاريخي آن باشد، اما اهميت كافه ي نادري كه در آن زمان پ
نظير جالل آل احمد و فروغ فرخزاد بود و همچنين نياز كليــت جامعـه بـه 
ــاطره اي بـدل  فضاهايي اين چنين مانع از آن شد كه كافه نادري صرفا به خ

شود و بدين سبب بازسازي مجموعه با شكل و شمايل مدرن صورت گرفت. 
ــادري داراي دو دسترسـي از خيابـان  به گزارش مهر مجموعه هتل و كافه ن
ــه، قنـادي  جمهوري است كه در ميان اين دو ورودي جداگانه به هتل و كاف
نادري قرار گرفته است، بعد از ورود به ساختمان از در هتل در طبقه همكف 
البي بزرگ قرار دارد و درطبقه دوم اتاقهاي متعدد هتل در دو قسمت راهرو 
ــي  به عنوان فضايي ارتباط دهنده قرار گرفته اند كه الگويي خطي به دست م
ـز  دهند. كافه به دو بخش تقسيم مي شود: يك فضاي اصلي كافه كه در مرك
مجموعه قرار گرفته، روبه حياط بوده و پراز ازدحام ترين قســمت مجموعـه 
است و بخش ديگر در شرق اين قسمت قرار گرفته كه به عنــوان رسـتوران 
مورد استفاده قرار مي گيرد و حياط باغي است با آبنمايي در ميانه و پوشيده 
ــه اسـت.  از درختاني سرسبز كه سني كوچك در گوشه اي ازآن قرار گرفت
ــيزي  نماي اصلي مجموعه متقارن است گو اينكه ديگر از قوسهاي قديمي چ
به چشم نمي خورد و بنا مطابق معماري دوره ي مدرنيسم تغيير يافته و پنجره 

هاي ساده و مستطيل شكل كل نما را پوشش مي دهند. 
ــوان هتـل و كافـه  الزم به ذكر است اين بنا كه كاربري اوليه خود را به عن
ــر  رستوران حفظ كرده است در حال حاضر در اختيار سازمان اقتصادي كوث

وابسته به بنياد شهيد انقالب اسالمي مي باشد. 
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شماره ٩٩    امرداد  ١٣٨٣ 

ارمنستان 
اختصاص حداقل شصت ميليون دالر به ارمنستان 

در چارچوب برنامه ”چالشهاي هزاره“ 
در چارچوب برنامه ”چالشهاي هزاره“ حداقل شصت ميليون دالر 
در اختيار ارمنستان قرار خواهد گرفت. در خصــوص ايـن مطلـب داويـت 
آوتيسيان معاون وزير دارايي و امور اقتصادي ارمنستان به راديو آزادي اعالم 
كرده است. دولت ارمنستان بايد برنامه هايي تدوين و ارائه كند كــه تـأمين 
ــالع داده اسـت كـه دولـت  مالي آنها را برتر مي داند. داويت آوتيسيان اط
ارمنستان طي دو سه ماه آينده اين برنامه هــا را تدويـن و مشـخص خواهـد 
ــاد ارمنسـتان  ساخت. طبق اين برنامه اختصاص مبلغ قابل مالحظه براي اقتص
ـتري  پيش بيني مي شود و كيفيت اين برنامه ها هر چقدر باال باشد، مبالغ بيش
مي توان انتظار داشت. برنامه هاي فقرزدايي مســيرهاي اصلـي تـأمين مـالي 
خواهند بود، به عرصه هاي آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي مبالغ اضــافي 

اختصاص خواهد يافت.    

امثال و حکم
مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تأليف

زنده ياد مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  

اشرف خر 
ــه آن دسـته از  افراد حريص و طماع را اشرف خر گويند. اين نام و عنوان خمصوصاً ب
ــرانجام بـه ندامـت و  طعمكاران اطالق مي شود كه حرص و طمع و ولع آنها س
ــي خوراننـد. نـه  پشيماني منتهي مي گردد. نه خود مي خورند و نه به ديگران م
ــر  خودشان از اين رهگذر طرفي مي بندند و نه آثاري كه نفع و مصلحت عامه ب
آن مترتب باشد بر جاي مي گذارند. به يك عبارت از آن همه ثروت و اندوخته 
فقط مظلمه و بدنامي را با خود به گور مي برند. بيالن زندگي آنها را در اين شعر 

مي توان خالصه كرد: 
ديدي كه چه كرد اشرف خر او مظلمه برد و ديگري زر 

?ه بصـورت  ــان داده  ?يست و چه خريت و حماقتي نش اكنون ببينيم اشرف 
"اشرف خر" ضرب المثل شده است.  

ــابر و سـفاك  ملك اشرف بن تيمورتاش چوپاني معروف به اشرف از امراي ج
چوپانيان در آذربايجان، و معاصر شيخ صفي الدين اردبيلــي و شـيخ صدرالديـن 
موسي بود كه در حرص و طمع و بخل و امساك نظير نداشت. بــه سـكه طـال 
عشق مي ورزيد؛ به قسمي كه پس از تحصيل قدرت هر جا و نزد هــر كـس از 
زر ناب و سكه هاي طال اثر و نشاني مي يافت آن را به زور و عنف مي ستاند و 
در خزانه شخصي خود جاي مي داد. اگر چه شادروان عبداهللا مستوفي معتقد است 
?ه: «اشرف از القاب پادشاهان صفوي بود و واحد پول طــالي كشـور را بـه 
ــن  همين مناسبت اشرفي ناميده اند كه بعدها اشرف افغان به مناسبت اسم خود اي
تسميه را ترويج كرد.» ولي برخي از مورخان اعتقاد دارند كه شدت عالقه ملك 
ــرفي  اشرف به مسكوكات طال موجب گرديد كه سكه زر از آن تاريخ به نام اش
تسميه و نامگذاري شود؛ و مقصود از كلمه اشرفي همان انتساب به ملك اشـرف 

چوپاني مي باشد.  
ــي نويسـد:  محقق نامدار معاصر، شادروان عباس اقبال آشتياني در تأييد مطلب م
«ملك اشرف بعد از برگشتن به تبريز مملكت خود را كه شامل عــراق عجـم و 
آذربايجان و اران و موقان و بعضي از نواحي گرجستان و كردســتان بـود، بيـن 
ــتخراج كـرده و پيـش او  امراي خود تقسيم نمود تا ايشان از آن بالد اموالي اس
بفرستند و هر چند گاهي آن امرا را مقيد مي نمود و پس از گرفتــن داراييشـان 
ــروت او  ديگري را بر سر كار مي آورد. و هر جا مي شنيد كسي مال دارد، تا ث

را ضبط نمي كرد راحت نمي نشست....» 

اشرف هفده خزانه زر داشت و خزانه اش هميشه پر از مشــكوكات طـال بـود. 
سكه هاي اشرفي، وي را چنان منقلب مي كرد كه گاهي مقام و منزلت خويـش 
را از ياد مي برد. عمله دارالحكومه هر وقت اشرف را در مسند دارالحكومه نمـي 
ـر و  ?ه در يكي از خزانه ها به شمارش جواه ديدند، براي آنها يقين حاصل بود 
ــر  ?ه زر براي اشرف از ه مغازله با اشرفي اشتغال دارد. همه مي دانستند كه س
ــت  چيز، حتي جان و مال و ناموس مردم رجحان و برتري دارد. در زمان حكوم
ــامان از فـرط  ? اشرف خطه آذربايجان به ويراني رفت و مردم غيور آن س مل
مظالم و تعديات عمال اشرف جالي وطن كردند. عمال اشــرف بـه پـيروي از 
?ار تحصيل سيم و زر اشتغال داشته اند كه كار ملك و  مخدوم خويش چنان به 
ملت و تمشيت امور را از ياد برده بودند. شغل و وظيفه آنها تجسس در خانه ها، 
?نجه دادن مردم بيچاره و به دست آوردن نقود و مسكوكات طــال بـود.  و ش
عرض و ناموس و حريم امنيت و آسايش مــردم دسـتخوش مطـامع اشـرف و 

بازيچه هوي و هوس عمال نابكارش واقع شده بود.  
ـانيون و  خالصه كار ظلم و ستم ملك اشرف به حدي باال گرفت كه علما و روح
ــم گرفـت شـيخ صدرالديـن  مشايخ بزرگ را نيز از خود رنجانيد و حتي تصمي
ــي كنـد.  موسي را كه غالباً از اعمال و تعدياتش انتقاد مي كرد، دستگير و زندان
شيخ صدرالدين اضطراراً از اردبيل حركت كرد و به گيــالن رفـت. عـده اي از 
ــه سـتوه آمـده هـر كـدام بـه  علما و عرفاي بزرگ كه از ظلم و ستم اشرف ب
ـي  كشوري مهاجرت كرده بودند، عاقبت با برخي از خلفاي شيخ صدرالدين موس
از قبيل شمس الدين حافظ سلماسي و ديگران به همراهي قــاضي محـي الديـن 
?ردنــد و در شـهر  ?ت  بردعي، از راه دربند قفقاز به جانب دشت قپچاق حر
غازان سراي كه پايتخت جاني بيگ خان اوزبك پادشاه مغولي و مسلمان دشـت 

قپچاق بود رحل اقامت افكنده و در آنجا به وعظ و ارشاد خلق پرداختند.  
ــه  چون جاني بيگ خان از ورود علما و صلحاي مزبور آگاهي يافت، از آنجا ك
ــد و  مسلماني عادل و صاحب دل بود، يكي از روزهاي جمعه به مجلس وعظ آم
ـه  قاضي محي الدين در اثناي موعظه شرح ستمكاريهاي ملك اشرف چوپاني را ب

نوعي تقرير كرد كه جاني بيگ خان و اهل مجلس به گريه افتادند.  
قاضي محي الدين در ضمن سخنان خود مخصوصاً به اين حديــث اشـاره كـرد 
ــد بـه جـاني  "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته" و گفت: «امروز كه خداون
بيگ خان قدرت عطا فرمود، او مكلف است كه مصيبت و بالي اشرف را از سر 
مسلمانان آذربايجان دفع فرمايد.» جاني بيگ خان كه مــردي دينـدار و فضـل 
دوست بود، آنچنان تحت تأثير بيانات نافذ قاضي محي الدين بردعي قرار گرفت 
ــيده  كه بي درنگ به تجهيز پرداخت و با سپاهي متشكل از ناراضيان و ستم كش
?ه ظرف يك ماه جمع آوري كرده بود در ســال  ها و افراد ابواب جمعي خود 
ــه صـد  ٧٥٨ هجري از راه دربند قفقاز عازم آذربايجان شد. با اين چنين سپاه ك
?رد، نخست به اردبيل رفـت و  كس از ايشان را يك سرباز جنگي كفايت مي 
ــانب  روزي چند به انتظار ماند تا شيخ صدرالدين موسي از گيالن رسيد. سپس ج
ــكنه آذربايجـان  تبريز را در پيش گرفت و بر سر ملك اشرف تاخت. چون س
ـرار  ?ه به خوي ف همه ناراضي بودند، لذا پس از زد و خوردي مختصري اشرف 
كرده بود دستگير شد و جاني بيگ خان بر اثر اصرار حكمران شروان و قــاضي 
?ه از آنطـرف  ــد  محي الدين بردعي، فرمان داد شمشيري به پهلويش فرو بردن
ــاطر)  بيرون آمد. اموال، جواهر و زر سرخ و سفيدش را كه بر چهارصد استر (ق
و هزار شتر بار كرده به سمت شهر خوي روانه كرده بود، جاني بيگ خان بدون 
?رد و سـر اشـرف را بـر در مسـجد  ــط  كمترين زحمت و دردسر يكجا ضب

مراغيان تبريز آويخت.  
 

بيچاره بدبخت مدت چهارده سال آن همه در راه تحصيــل سـكه اشـرفي خـون 
ريخت و ستم روا داشت، نخورد و انفاق نكرد، سرانجام همه به تــاراج رفـت و 
ــاني بـا كشـته شـدن او منقـرض  جانش را بر سر آن نهاد و دولت امراي چوپ

گرديد.  
 

ــد كـه  از اين واقعه تاريخي و آموزنده بي خبراني بايد درس تنبه و عبرت گيرن
ــاوراي ايـن چـهار  افق ديد آنها محدود به زندگي ظاهري و مادي است و در م
ـه  ديواري، حقيقت و واقعيتي را نمي بينند. گويي عمر ابد و زندگي جاويدان را ب
آنان بخشيده اند كه ايام و لياني و هم و غم خويش را صرفاً به كسب مال دنيا و 

منال مصروف مي دارند. 
  

زان دو نيم است دانه گندم    كه يكي خود خوري يكي مردم 
 


