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متأسفانه ما مردم خوبی نیستیم و همیشه تک بعدی به تمام قضایا نگاه 
می کنیم. همیشه نیمه خالی لیوان را می بینیم. انسان هایی شده ایم بی اعتماد 
و خودخواه و شاید دیگر مثل قدیم ها، باصفا و بخشنده و دستگیر هم 
نباشیم. شاید مشکالت اقتصادی و شاید بد شدن طرز تفکرمان، ما را 
از تمام ارزش هایمان دور ساخته است. ارزش ها بی ارزش شده اند و ضد 
ارزش ها ارزشمند. اصاًل آدم ها عوض شده اند و یا شاید عوضی ها نقش 
آدم را بازی می کنند و از همه بدتر اعتقادات و فرهنگ زیبای ماست 

که کمرنگ شده است.
بگذریم، این ها را گفتم تا وارد داستان شویم. حتمًا برای شما هم اتفاق 
کردن  زمان حساب  در  و  شوید  مغازه ای  وارد  خرید  برای  که  افتاده 
متوجه شوید که پول همراهتان نیست، حاال به هر دلیلی با گفتن کلمه 
ببخشید...، اجناس را در فروشگاه رها کرده و مغازه را ترک می کنیم. 
گاهی اوقات فروشنده با گفتن قابلی نداره، حاال شما ببرید و بعد حساب 
کنید و... با اصرار جنس را به شما می دهد و می گوید هر وقت از اینجا 
رد شدید حساب کنید و با اصرار خودتان، شماره حسابی جهت پرداخت 
مبلغ به شما می دهد و یا با بی ادبی می گوید شما که پول ندارید چرا 

وقت مردم را می گیرید؟
انجام می شود، شما پول ندارید  در این حالت چند برخورد و واکنش 

اما اعتبار و آبرو که دارید. اگر فروشنده جنس را به شما بدهد یعنی 
خودش به آبرو و شخصیت مردم و مشتریان احترام می گذارد. اما اگر 
جنس را ندهد دال بر بی احترامی نیست، دال بر بی اعتمادی است که این 

بی اعتمادی از هر چیز دیگری در این زمانه بدتر است.
خب؛ چند روز پیش اتفاق بسیار جالبی برایم افتاد، دوست بسیار خوبی 
خدا  بنده  است.  دوان  جاده  ابتدای  در  مکانیکی اش  کارگاه  که  دارم 
همیشه ماشین مرا خودش می برد و تعمیر می کند و برایم می آورد. اما 
آن روز قرار شد خودم ماشین را ساعت 8 صبح به ایشان تحویل بدهم، 
پس از تحویل ماشین به سمت دیگر خیابان رفتم و سوار تاکسی شدم 

اما ناگهان متوجه شدم هیچ پولی همراهم نیست.
نکته جالب داستان اینجاست که جمله ای روی داشپورت تاکسی توجهم 
را به خود جلب کرد: »در این تاکسی از افراد نیازمند کرایه دریافت 
نمی گردد«... من هم که درواقع هم پررو و هم شوخ طبع هستم از راننده 
لحنی  با  راننده  نمی گیرید؟  نیازمندان کرایه  از  واقعًا  آقا شما  پرسیدم 
شیرین و آرام پاسخ داد: بله و در ادامه گفت: حتی به نیازمندان کمک 

هم می کنم.
گفتم خب من هم در حال حاضر نیازمندم، چون پول ندارم. راننده با 

لبخندی گفت: پول چه قابلی داره، مهمان من هستید جناب.

نوشته های  از  تصویربرداری  به  کردم  شروع  بود،  جالب  برایم  واقعًا 
جالب داخل تاکسی و پرسیدن سواالتی از راننده محترم و در آخر با 

کسب اجازه از ایشان اقدام به چاپ این گزارش نمودم.
نامش عارف است، از فامیل سرشناس و شناخته شده عارف در کازرون. 
مدت 5 سال است که راننده تاکسی شده است. به گفته خودش دوست 
دارد به مردم خدمت کند و به گفته خودش در فصل گرما نیز یک 

کلمن آب خنک در ماشین در اختیار مسافران می گذارد.
فرهنگ  احیای  جهت  داده  انجام  خودش  تاکسی  در  جالبی  کارهای 
صدقه و قرآن خوانی و... از نیازمندان کرایه نمی گیرد، افراد سالمند را 
سوار می کند حتی اگر مسیرش نباشد. یک سینی روی داشپورت دارد 
که در آن چند جلد قرآن کوچک و صلوات شمار قرار داده و یک 
نوشته  است که روی آن  زده  مسافران  به  رو  نوشته روی شیشه جلو 
از تخفیف 50% کرایه  از قرآن و صلوات شمار  استفاده  »در صورت 

بهره مند شوید.«
از ایشان پرسیدم آیا واقعًا شما 50% تخفیف می دهید؟ در پاسخ گفت: 
بله، هر مسافری که قرآن و صلوات شمار استفاده کند از 50% تخفیف 

کرایه برخوردار می شود.
گفتم ماشین شما خرج دارد و هزینه بنزین هم دارد، پس مخارج خود و 

ماشینتان را از کجا تأمین می کنید؟ دوباره با همان لبخند رضایت بخش 
گفت: آقا، خدا نمی گذارد بنده اش گرفتار شود. من با خدا معامله می کنم 
نه با خلق او. وقتی جایی کار خیری انجام می دهم، چندین برابرش به 

من برمی گردد و چه معامله ای از این پربرکت تر و سودمندتر؟
پرسیدم چند تاکسی در کازرون این کار را انجام می دهند؟ پاسخ داد: 
اطالع ندارم ولی در کازرون خودم این کار را کلید زدم. یادم هست 
یک روز مسافرم دانش آموزی بود که کرایه اش هزار تومان بود ولی 5 
هزار تومان داد، وقتی 4 هزار تومان باقی پولش را برگرداندم نگرفت 
و گفت حاجی این 4 هزار تومان باشه برای صدقه، من هم می خوام در 
این کار خیر سهمی داشته باشم. این یعنی همان زنده کردن فرهنگ 
صدقه، همان خمس و زکات و )باالتر از آن( که این روزها فراموش 

شده است.
از خداوند برای این مرد و تمام شهروندان و انسان های پیش قدم در کار 
باوجود  امید آن روز که  به  خیر، برکت و سالمت را آرزو می کنیم 
این چنین فرشتگان نازنینی که باکارهای هرچند کوچک قدم های بلند 
برمی دارند همان ها که قطره هستند و رودخانه ساز ، نه تنها در این دیار 

کهن بلکه در هیچ جایی از جهان هیچ انسان نیازمندی نباشد.
به امید سربلندی ایران عزیز

نامش عارف است... می گوید خدا نمی گذارد بنده اش گرفتار شود

روستای دوان واقع در استان فارس در 12 کیلومتری شمال شرقی 
کازرون قرار دارد و جزو شهرستان کازرون است.

دوان  نامیدن  ماسوله  است.  معروف  فارس  ماسوله  به  دوان  روستای 
و  شده  واقع  کوهستانی  منطقه  در  روستا  این  که  است  ازآن جهت 
است.  شده  بنا  پلکانی  به صورت  و  تپه ها  دامنه  در  آن  زمین های 
آب وهوای معتدل، وجود تاکستان های بسیار و گویش کهن فارسی 
از ویژگی های این روستاست. از لحاظ تقسیمات کشوری در بخش 

»مرکزی« قرارگرفته و جز دهستان »حومه« است.
تاریخچه دوان

پیرامون قدمت تاریخی این روستا )چه پیش از اسالم و به خصوص 
در زمان ساسانیان و چه پس از آن( مقاالت زیادی ارائه شده  است. 
وجود گورستان های متعدد، ته ستون ها، یک بنای احتمااًل ساسانی در 
داخل روستا، کتیبه هایی به خط کوفی و قلعه ی دختر این روستا جزء 
اسناد تاریخی آن محسوب می شوند. تقریبًا در اکثر کتاب هایی که 
پیرامون جغرافیا و تاریخ کلی شهرستان کازرون منتشر شده نامی از 

این روستا آمده  است.  
گذشته  بزرگ  دانشمندان  بر  عالوه  دوان  روستای  شهرت  ُحسن 
عالم  نقاط  اقصی  در  که  امروز  تحصیل کردگان  و  متخصصین  و 
پراکنده اند، برمی گردد به تاکستان وسیع آن  که ساالنه مقادیر زیادی 
انگور و مویز و کشمش از آن برداشت می شود. این تاکستان ها که 
با  بسیار زیاد و در طول قرن ها  با زحمات  در دامنه های پرشیب و 
دستان توانای انسان هایی تالشگر در مقیاس وسیع )صدها هکتار( و 
در مناطقی بسیار صعب العبور ساخته  شده است را بی شک باید یک 
میراث بزرگ فرهنگی قلمداد کرد. دیواره های سنگ چینی شده این 
تاکستان ها که شاید درمجموع صدها کیلومتر طول داشته باشد، انسان 
را ناخودآگاه به یاد دیوار بزرگ چین می اندازد. بدون تردید باید به 

همت چنین انسان هایی درود فرستاد.  
در  عمدتًا  که  تاکستان ها  این  از  قابل مالحظه ای  بخش های  امروزه 
مهاجرت   ازجمله  به دالیلی  بنا  داشته  قرار  مرتفع کوهستانی  مناطق 
اهالی بومی دوان به حال خود رها گردیده و به مرور زمان تخریب و 
نابود گردیده است. وسعت این باغ ها به حدی است که تا کیلومترها 
دورتر از دوان و به سمت تنگ چوگان و بر فراز قلل کوه های منطقه 
نیز ادامه دارد. در میان این باغات درختان فراوان جنگلی مانند انجیر, 
و  وحشی  گالبی  )زالزالک(,  کیالک  )ببهروک(,  وحشی  گیالس 
پوشش  می شود. همچنین  یافت  به وفور  بادام کوهی  و  بلوط  صدالبته 
گیاهی و علف های مرتعی دوان بسیار متنوع و تقریبًا دست نخورده 
باقی مانده که در میان آن ها دن کوهی, بی مادران, الپه, شوید کوهی 
وجود  می شود.  یافت  وحشی  گل های  اقسام  و  انواع  و  ترشوک  
کلبه های کوچک کوهستانی که دیواره های آن سنگ چینی شده و 
را  رؤیایی  منظره ای  است,  گیاهان  خاشاک  و  چوب  از  آن  سقف 
برفراز کوه ها به وجود آورده که معدود رهگذران کوهنورد را شیفته 

خود می سازد تا دمی در کنار آن بیاسایند و خستگی در کنند.      
قلعه دختر روستای دوان:

در مورد این قلعه کمتر در متون منتشر شده یادی شده است و در 
فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت نشده است.

این قلعه روی یکی از ارتفاعات بلند رشته کوه های شمالی کازرون و 
مشرف به دشت وسیع این شهرستان واقع شده است. 

و  فرهنگی  میراث   نیازمند حضور کارشناسان  آن  قدمت  دقیق  بیان 
حفاری دقیق منطقه است اما با در نظر گرفتن شواهد حداقلی که از 
قلعه،  دور  دیواره های  )مانند  مانده اند  امان  در  در خاک  مدفون شدن 
خورده سفال های درون آن، دیواره ها و نوع بناهای ساخته شده درون 
قلعه، مالط به کاررفته در بنا و...( می توان فرض اولیه را بر ساسانی 

بودن آن قرار داد.  
ایران  در  قلعه های دختر  نام گذاری  پیرامون  نظریه هایی که  از  یکی 

مطرح می شود، مربوط به دید فرهنگی ایرانیان به دخترهاست.
همان طور که می دانیم دختر در فرهنگ ایرانی به عنوان موجودی بکر 
و دست نیافتنی قلمداد می شود. قلعه یا دژهایی را هم که روی کوه ها 
یا تپه ها بنا شده و دسترسی به آن ها به هر نحو با مشکل روبه رو بوده 

به نام قلعه دختر نام گذاری می شده است.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

با روستای زیبای دوان در کازرون آشنا شوید 

بهکوشش:علیقاسمپور


