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شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:   بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
مدیر مسئول:        یلدا خالقی نسب

مدیر اجرایی:          محمدرضا صداقت
سردبیر:                      زهرا سلحشور
ویراستار:                   زهرا سلحشور

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
ــی  ــرا خالق ــه زه ــی ، فاطم ــا جبرئیل ــق ، رض ــا بح ــا ، پوی ــه احمدنی اله
، یلــدا خالقــی نســب ، مریــم خــدا نظــر ، ناعمــه خیــری ، یاســمن 
ــت ،  ــا صداق ــالیکار ، محمدرض ــا ش ــور ، مهرآس ــرا سلحش ــی ، زه رحیم
فاطمــه عّباســی ، فاطمــه علیپــور ، امیرعلــی غفــاری ، نســترن غیاثــی

با تشکر از:

دکتر کرمانیان         )ریاست محترم دانشگاه(
دکتر اسفندیاری    )معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی(

دکترخشنود             )مدیر محترم فرهنگی(
محسن احمدی فوالدی )مسئول محترم نشریات(

صفحه آرایی:   ماندانا موالیی، فاطمه موالیی

یا خیر النارصین

شــعر خیلــی تأثیــر عجیبــی دارد، گاهــی اوقــات یــک بیــت شــعر 
یــا حــاال یــک غــزل مثــاً یــا یــک قطعــه ی شــعر، از یــک ســخنرانی 
یــک ســاعته، دو ســاعته ی یــک آدم وارِد مّطلــع تأثیــرش بیشــتر 
ــی به اصطــاح  ــی اســت؛ یعن ــز مهّم ــی چی اســت. خــب ایــن خیل
ــن  ــت [؛ ای ــی ]اس ــن اهمّیت ــت، دارای یک چنی ــی اس ــر باارزش گوه

را بایســتی بتواننــد ]قــدر بداننــد.[

ای بهترین یاری کنندگان
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سخن سردبیریـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

ســـخن
سر دبـــــیر

ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِ الّرَ
َ

ِبْسِم الّل

به نام خداوند رحمت گر مهربان

ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن ﴿۱﴾
نون سوگند به قلم و آن چه می  نويسند )۱(

ينــد و در نخســتین آیــه ، بــه  يــم بــه نــام آن بــر مــی گز يســت در قلــم و وجــودش کــه خداونــد ســوره ای را در قــرآن کر چــه سّر
قلــم ســوگند مــی خــورد؟ 

يست در نوشتن ؟ در فرود قطره های کلمه بر خاک تشنه ی کاغذ ... چه سّر
يست در معجزه ی  جاودان محمد مصطفی )ص(  که کتاب است ؟ چه راز

َواْلُقْرآِن اْلَحِكیِم ﴿۲﴾
سوگند به قرآن حكمت آموز )۲(

يست ... پاسخ را در قلبم می يابم ؛ و در ايمانی که در سراسر قلب يک نويسنده جار
در روزگارانــی کــه خیلــی دور نیســت و در  يــک روز خنــک پائیــزی کــه بــاز هــم دور نیســت ، قلمــی کــه خیلــی هــم ناآشــنا 

يــب  نیســت بــه دســت نويســنده ای نشســت کــه خیلــی هــم غر
ــد ؛  ــیدند و گل دادن ــد کش ــد و ق ــد کردن ــنده رش ــق نويس ــر عش ــات در دفت ــذر کلم ــت ؛ ب ــت و نوش ــت و نوش ــت و نوش نیس
معجــزه ی قلــم سراســر جهــان را فــرا گرفــت و عطــر گل هــا همــه جــا پیچیــد... در هــر خانــه ای گلــی روئیــد از دفتــری و از 
عشــق نويســنده ای تــازه ! هــر خانــه ، يــک بــاغ شــد کــه مــی توانســتی ســاعت هــا در آن قــدم بزنــی ... مــی توانســتی نقــش 
خیــاالت صاحــب قلــم را بــر بــرگ هــای درختــان و غــم و اعتراضــش را بــر  حصــار هــا و دیــوار هــا و  عشــق و امیــدش را بــر 
ــه ی خیــس گل هــای شــبنم زده  گلبــرگ هــا و غنچــه هــا ببینــی ؛  شــادی اش را در  هــوا نفــس بكشــی و غمــش را از گون

پــاک کنــی ...
يــاد حمايــت از  محرومــان  چــه دنیائیســت قلــم ! کــه هــم مــی توانــی از عشــق و غــم و شــادی ات بنويســی و هــم مــی توانــی فر

ســر دهــی و  سرنوشــت هــا را بــا آن عــوض کنــی! فّرخــی يــزدی قلــم را ایــن گونــه شــناخت :
در دفتر زمانه فتد نامش از قلم هر مّلتی که مردم صاحب قلم نداشت و سال ها بعد شاعری سرود :

بشــكنی ای قلــم ای دســت اگــر بپیچــی از خدمــت محرومــان ســر تــا بــه حــال از خــودت پرســیده ای کــه 
قلــم در دســِت تــو چــه خواهــد کــرد و چــه رقــم خواهــد زد؟ تــا توانــی بــه جهــان خدمــت محتاجــان کــن 

بــه دمــی يــا درمــی يــا قلمــی يــا قدمــی
یه ی  ادبــی » يــارا« بــه دنیــای قلــم ســفر مــی کنیــم و مقدمــه ای از بخــش-  در نخســتین  شــماره از نشــر

هــای گوناگــون ادبّیــات فارســی و جهــان را بــا هــم مــرور مــی کنیــم .
قلم گفتا که من شاه جهانم

با احـــترامقلم زن را به دولت می رسانم
زهـــرا ســلحـــشور

12
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سعدیهیـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

ســعدیــــه

یاسمن رحیمی
دانشجوی پرستاری

ــعدّیه«  ــه ی »س ــن در صفح ــد از ای بع
همــراه هــم خواهیــم بــود بــا  بررســی 
زندگینامه،سفرها،اشــعار،حکایا
ت،کتــاب هــای ســعدی و هــر آن 
چــه مربــوط بــه »ابومحّمــد مشــرف 
بــن  عبــداهلل  بــن  ُمصِلــح  الّدیــن 
اجّل«،«پادشــاه  مشّرف«،«شــیِخ 
ی  ســعد « بــه  متخّلــص   » ســخن

ی«! شــیراز
ســعدی نــگارش کتــاب گلســتان را کــم تــر از یــک ســال 
بعــد از تدویــن بوســتان، در اول اردیبهشــت ســال ۶۵۶ 
هجــری شــروع کــرد. کتــاب گلســتان در مــدت پنــج 
یــا شــش مــاه نوشــته شــد. کتــاب گلســتان را مــی  تــوان 
گــزارش ســعدی از جامعــه ی  زمــان خــود دانســت، کــه 
ــه صــورت  در آن اوضــاع فرهنگــی و اجتماعــی مــردم ب
واقعــی بــه تصویــر کشــیده شده اســت. آنچــه در گلســتان 
بیــش از هــر چیــز جلــب نظــر مــی کنــد تجربــه هــای 
ــعدی  ــت.  س ــی اس ــعدی در زندگان ــوع س ــراوان و متن ف
در ایــن کتــاب آینــه ی تمــام نمــای یــک فــرد دنیــا دیــده 
ــی  ــیاری را در زندگ ــیب بس ــراز و نش ــه ف ــت ک ــه اس و پخت
محضــر  در  روز  آن  مهــم  شــهرهای  در  نمــوده،  طــی 
ــه- ــا نکت ــا آنه ــینی ب ــم نش ــوده و از ه ــیاری ب ــزرگان بس ب

هــای بســیار آموختــه و بهــره هــای فــراوان جســته اســت. 
ــا  در هــر ســفری کــه از هــر شــهری بــه شــهر دیگــر رفتــه ب
مــردم نشســت و برخاســت نمــوده و در طــی ایــن راه نــه 
یــران و پادشــاهان نیــز  تنهــا بــا عامــه ی مــردم کــه بــا وز
هــم ســخن شــده و عــاوه بــر کتــاب هایــی کــه خوانــده، 
دنیــا و مردمانــش را از راه تجربــه ی مســتقیم شــناخته 
اســت. گلســتان کتابــی اســت کــه بــه لحــاظ مطالعــات 
اجتماعــی آن دوران قابــل توجــه مــی باشــد و بــه راحتــی 
مــی تــوان بــه روحیــات مــردم آن دوره پــی بــرد. از جملــه 
افــکار و معتقــدات آداب و رســوم و طــرز تفکــر طبقــات 
مختلــف مــردم در آن عهــد، همچنیــن اوضــاع حکومــت 
ــه  ــز در گلســتان ب ــا مــردم نی ــار عوامــل حکومتــی ب و رفت

یــف بیــان شــده اســت. شــکلی کامــًا ظر

شــاید بتــوان گفــت در سراســر ادبیــات جهانــی بــی نظیــر 
یــن خصوصیــات ایــن کتــاب آن اســت  اســت. از مهــم تر
ــر حکایــت و  ــا شــعر مــی  باشــد و ه ــه ب ــری آمیخت کــه نث
مطلبــی را کــه بــه نثــر آورده در پــی آن یــک یــا چنــد شــعر 
ــد و  ــل و تأئی ــه مکم ــروده ک ــی س ــا عرب ــی ی ــه فارس ــز ب نی
ــان  ــته بی ــی خواس ــه م ــت ک ــب اس ــر آن مطل ــی ب توضیح
نمایــد. گلســتان در مجمــوع در ۸ بــاب و در موضوعــات 

مختلــف مــی باشــد کــه بــه ترتیــب عبــارت اســت از:

◊ باب اول : در سیرت پادشاهان شامل ۴۱ حکایت
◊ باب دوم : در اخاق درویشان دارای ۲۸ حکایت

◊ باب سوم : در فضیلت قناعت دارای ۲۸ حکایت

◊ بــاب چهــارم : در فوایــد خاموشــی مشــتمل بــر ۱۴ 
حکایــت

◊ باب پنجم : در عشق و جوانی شامل ۲۱ حکایت
◊ باب ششم : در ضعف و پیری دارای ۹ حکایت
◊ باب ششم : در ضعف و پیری دارای ۹ حکایت

◊ باب هفتم : در تأثیر تربیت مشتمل بر ۱۹ حکایت
◊ باب هشتم : در آداب صحبت شامل ۱۰۹ حکایت

ین کتاب نثر فارسی است یبا تر کتاب گلستان ز

و

حکایت اول از باب اول: دروغ مصلحت آمیز 
به ز راست فتنه برانگیز

در یکــی از جنــگ هــا، عــده ای را اســیر کردنــد و نــزد شــاه 
آوردنــد. شــاه فرمــان داد تــا یکــی از اســیران را اعــدام 
کننــد. اســیر کــه از زندگــی ناامیــد شــده بــود، خشــمگین 
شــد و شــاه را مــورد ســرزنش و دشــنام خــود قــرار داد کــه 
ــه در  ــر چ ــوید، ه ــان بش ــت از ج ــه دس ــر ک ــد: )ه ــه ان گفت

دل دارد بگویــد.(

یز وقت ضرورت چو نماند گر
                                                                       دست بگیرد سر شمشیر تیز

یران حاضر پرسید: این اسیر چه می گوید؟ شاه از وز
یران پاک  نهاد گفت:  یکی از وز

این آیه را می خواند:
                       

                      »والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس«

خــود  خشــم  خشــم،  هنــگام  کــه  هســتند  آنــان  پرهیــزکاران 
را فــرو برنــد و لغــزش مــردم را عفــو کننــد و آنهــا را ببخشــند.                                                                                                                                     

)۱۳۴  / عمــران  )آل 
شــاه بــا شــنیدن ایــن آیــه، بــه آن اســیر رحــم کــرد و او را بخشــید؛ 
یرانــی کــه مخالــف او بــود )و سرشــتی نــا پــاک  ولــی یکــی از وز

ــزد شــاه گفــت:  داشــت( ن
نبایــد دولــت مردانــی چــون مــا نــزد شــما ســخن دروغ بگوینــد. 
ــی  ــرزنش و بدگوی ــاد س ــه ب ــنام داد و او را ب ــاه دش ــه ش ــیر ب آن اس

ــت. گرف
یــر زشــت خــوی خشــمگین شــد و گفــت:  شــاه از ســخن آن وز
یــر بــرای مــن پســندیده تــر از راســتگویی تــو بــود،  دروغ آن وز
یــرا دروغ او از روی مصلحــت بــود، و ســخن تــو از باطــن پلیــدت  ز

ــد: ــه ان ــدان گفت ــه خردمن ــان ک ــت. چن برخاس

هر که شاه آن کند که او گوید
                                                                      حیف باشد که جز نکو گوید

یدون شاه، نوشته شده بود: و بر پیشانی ایوان کاخ فر

جهان ای برادر نماند به کس
ین بند و بس                                                                دل اندر جهان آفر

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
                                                     که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

 چو آهنگ رفتن کند جان پاک
                                                       چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

)بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه ایــن اشــعار غرورشــکن، بایــد از 
خواســته هــای باطــن پلیــد چشــم پوشــید و با ســر پنجه ی گذشــت 

ــروز حــوادث تلــخ، جلوگیــری کــرد( ــه و ب ــش، از فتن و بخش
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شـــــــــــــــــــاه بیــــت
همــه  ی مــا مــی  دانیــم که با زبانمــان حرف می  زنیم اما اگر از من بپرســید ، 

مــی  گویــم گویا تر از زبان چشــم ها وجود ندارد...
زبــان در ابــراز احساســات مــی  توانــد دروغ بگویــد ، کتمــان کنــد ، حاشــا کنــد ، امــا چشــم ها کامــا 

صادقنــد ؛ زبــان پیــرو مغــز اســت و چشــم ها مطیــع دل . 
یــک نــگاه نافــذ معشــوق مــی  توانــد چنــان تأثیــری بــر احســاس فــرد عاشــق بگــذارد کــه صدهــا جملــه  ی 

عاشــقانه بــا آن برابــری نکننــد.
از همیــن رو، در اشــعار تمــام شــاعران نامــی ، مــی  توانیــم ابیاتــی را در خصــوص »چشــم« ببینیــم ؛ کــه در 

اکثــر مــوارد مجــاز از »نــگاه« مــی  باشــد. 
ین ابیات ُشعرا در مورد چشم را با هم می  خوانیم :  در این بخش ، گلچینی از تأثیرگذارتر

یلدا خالقی نسب 
دانشجوی علوم

آزمایشگاهی

حافظ

فردوسی 

موالنا

باباطاهر

فروغی بسطامی 

یزی  راحم تبر

حسین منزوی 

موسوی گرمارودی 

کاوه احمدزاده

حسین زحمتکش 

علیرضا بدیع 

حمید مصدق 

کلیم کاشانی 

هوشنگ ابتهاج 

فریدون مشیری 

مهدی اخوان ثالث 
یزد به هم چشم  مست  یار من میخانه می  ر

دو چشم آهوانش شیرگیر است

دو چشمش به سان  دو نرگس به باغ

مژه  برهم  نزنم  تا  که  ز دستم  نرود

خانه  ات امن و دلت گرم و اجاقت گرم  تر

من شاعرم ، خوش میزنم ، از عشق و از مستی رقم

نگاهت می  کنم خاموش  و خاموشی زبان دارد

تلفیق چشم  شیر و غزال است چشم  تو

هرکسی شعر به چشمان تو تقدیم  کند

چشم  هایت دفتر شعر است  و من هم ناشرم

اما به چشمانت قسم ، چشم تو خوش  تر میزند

زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

چون با غرور و عشق گالویز می شود

مثل این است که رّقاصه به باکو ببرد

صفحه صفحه پلک  هایت را صحافی می  کنم

واژه از من ، چشم از تو، شعر غوغا می شود یزد به هم محفل مستانه را رندانه می  ر

کز او بر من روان باران تیر است

مژه تیرگی برده از پّر زاغ

مرا کیفیت چشم تو کافیست

با یافتن چشم تو آرام گرفتم 

ینت چه بود من نمی دانم که در چشم خمار

چشم بگشا و مرا باز صدا کن ای عشق

مقصد از سیر گلستان دیدن گلزار نیست

تا چشم تو دیدیم ز دل دست کشیدیم

یاضت کش به بادامی بسازد ر

چون شاعر درمانده پس از کشف قوافی

کز همه  ترکاِن آهو چشم َرم دادی مرا

که من از لهجه ی چشمان تو شاعر بشوم

ما درون چشم تو صد ها  گلستان دیده ایم

یم ما طاقت تیمار دو بیمار ندار

ناز چشم  تو به قدر مژه برهم زدنی
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زهرا سلحشور
عطر شالیدانشجوی پرستاری

از  بان«یکی  شــک«ز بــی 
یرشــاخه هــای  یــن ز مهــم تر
فرهنــگ و هنــر، از ارکان 
هــر تمــدن، مــی باشــد.زبان 
مازندرانــی در شــمال کشــور 
مــی شــود و  ایــران تکلــم 
مختــص اســتان مازنــدران 
وجــود   بــا  بلکــه  نیســت؛ 

تفــاوت هایــی در دیگــر
و  ســمنان  و  گلســتان  همچــون  هــا  اســتان   
... نیــز رواج دارد  مازندران،بــرای مــن  فقــط 
یــک قــاب سرســبز نیســت.مازندران بــرای مــن 

از رایحــه هاســت. مجموعــه ای 
دهد،بــوی  مــی  شــالی  بــوی  مازنــدران 
ــی  ــس م ــاک خی ــوی خ ــوی بهارنارنج،ب باران،ب
دهد؛بــوی پرتقال،بــوی مرّبا،بــوی آغوزِکّنــا1 و 
میدهــد... یــا  در ماهی،بــوی  َبئودونه2،بــوی 

ایــن  غیــر  چیــزی  مگــر  زندگــی  عطــر 
هاســت؟مازندران بــوی زندگــی مــی دهد،عطر 

. . . ندگــی ز

در بخــش زبــان محلــی3  همــراه شــماییم تــا بیشــتر بــا 
زبــان  و...  هــا  المثــل  کلمات،اصطالحات،ضــرب 

ــویم. ــنا ش ــی آش ین مازندران ــیر ش
در این شماره می خوانید:

ی  15واژه  معنــای  قســمت  ایــن  واژگان:در  بخــش 
ــی-  ــه م ــا در جمل ــرد آنه ــا آوردن کارب ــی را ب مازندران

یــم. آموز
اصطــالح   5 قســمت  ایــن  اصطالحــات:در  بخــش 
مکالمــات  در  را  آنهــا  کاربــرد  و  معنــا  و  مازندرانــی 

کنیــم. مــی  بررســی  روزمــره 
ــی  بخــش ضــرب المثل:یــک ضــرب المثــل مازندران

یــم. ــا معنــا و کاربــرد آن مــی آموز را همــراه ب
از فصلنامــه  ایــن شــماره  بهــاری  و هــوای  بــا حــال 

باشــید: همــراه 

ــر اســاس  *توجــه: مطالــب جمــع آوری شــده در ایــن شــماره ب
کاربــرد زبــان مازندرانــی در شــهر »آمــل« مــی باشــد. و وجــود 
هرگونــه تفــاوت در معنــا و کاربــرد هرکــدام از بخــش هــا بــا 
ــال  ــدران کام ــتان مازن ــری از اس ــه ی دیگ ــتا و منطق شهر،روس

واضــح و موردانتظــار اســت.

                                          .  واژگان  .

درخــت:  دار/داِر ِپــه َونوِشــه َدر ِبمــو :   پشــت درخــت 
گل     بنفشــه روئیــده اســت.

ینی گردویی مازندرانی که در عید نوروز،مراسم عروسی و... پخته می شود. 1. شیر
ینی برنجی مازندرانی 2. شیر

3. زبان محلی خطه ی مازندران

بینج=شالی               پال=پلو

1
2
3

آلوچــه  درخــت  َبِکــرِده:  تتــی  دار  شــکوفه:ِتتی/َهلی 
اســت. داده  شــکوفه 

باران:واِرش/وارش َدِکِته:  باران آمد.

مهمانی:َمِله/َامشو شومی َمِله:  امشب به مهمانی می- 4
خانه تکانی: ِخِنه َدر َکری/امساِل عید خنه درکری 5رویم.

داینی؟:  عید امسال خانه تکانی می کنی؟

67
8

گوِشــه        ونوشه،دســتماِل  َونوشــه/ِگِل  بنفشــه:  گل 
ِبراِرِشــه*: ِمــه  کیجــا  ِقَشــنِگ 

ــدن گل  ــار چی ــاز به ــش از آغ ــای پی ــنت ه ــته از س *در گذش
هــای بنفشــه توســط زنــان و دختــران بــود کــه بــا شــعرخوانی 
و شــادی همــراه  بود.ایــن بیــت از شــعرهایی اســت کــه زنانــی 
کــه بــرادر مجــرد داشــتند هنــگام گل چیــدن مــی خواندنــد.

خانه  جدید: نو ِخِنه:خانه ی جدید/ِهال ِشِمه نوخنه 
َسر َنزومی.:هنوز به خانه ی جدید شما نیامده ایم.

مهمانان: مهمون َرِسِنه/ِوشوِن عاروسی َخِله مهمون 
یاد بود. رسنه َدِیه.:مهمانان عروسی آن ها خیلی ز

9
1112

14 13

َکشــی 10 ِپــرزو  َاتــا  میــِزه  ِپــرزو/   آشــپزخانه:  دســتمال 
َوه.:اگــر میــز را دســتمال مــی کشــیدی بهتــر بود.)بایــد 

میکشــیدی.( دســتمال  را  میــز 
َبزوِمه.:بــه  ســازه  تــازه  ســاِزه/حیاِط  دســتی:  جــارو 

. ام  کــرده  جــارو  را  حیــاط  تازگــی 
شــب نشــین: شــو نیشــت/ َاشــون شونیشــت خلــه ِخــش 
ِبگذشــته.: شــب نشــین دیشــب خیلی خوش گذشــت.

ــو: ســاِل شــو/مازندرانیا ســاِل شــو ســبزی  شــب ســال ن
ِپــال ماهــی ِخیِنِنه.:مازندرانــی هــا شــب ســال نو،ســبزی 

پلــو ماهــی میخورنــد.

َدِکــن  لباِســه  َوچــوِن  گردشــی/  دیدنی:عیــِد  عیــد 
یــم عیدگردشــی:    لبــاس بچــه هــا را بپــوش  خوامــی بور

مــی خواهیــم بــه عیددیدنــی برویــم.

ــه.:  تخمــه: ِسِبشِکه/سبشــکه کنــار ِبشــِتِمه بهــاِر مــاِه ِوّسِ
بــرای فصــل بهــار تخمــه کنــار گذاشــته ام.

 .اصطالحات.

1
34 5

2 میس: شخص خسیس )در لغت به معنی مشت 
است(

یاد می  ِوشیل: سبک سر-کسی که بیهوده و ز
خندد.

یاد می  ِوشیل: سبک سر-کسی که بیهوده و ز
خندد. َخسینِگِنه:شخص کینه ای )خسینگنه=سنگدان 

پرندگان)مرغ،اردک و..(

.میّسِ لو) فعل:َبزوِئن-َهِکرِدن(:  مّنت گذاری-
سرکوفت)تحت اللفظی به معنای مشت و لگد 

)زدن( می باشد.(

 .ضرب المثل.
ِلــه بــورِده بینِجه ِپال ِره َبِخرِده

معنــی: بــه شــخص »تنبل«مــی گویند؛زمانــی کــه شــخص بــه علــت تنبلــی در انجــام کارهــا 
تعلــل مــی کنــد یــا از انجــام آنهــا ســر بــاز میزنــد.
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بسی رنج بردم در این سال سی!
یه ی یــارا ، مــا بــه معرفــی و شــرح زندگــی و آثــار یکــی از ُشــعرای بــزرگ  در صفحــه ی معرفــی شــاعر در هــر شــماره از نشــر

یم.بــا مــا همــراه باشــید... و مشــهور ایــران یــا جهــان مــی پرداز

مریم خدانظر
دانشجوی پرستاری

ابوالقاســم فردوســی طوســی )زاده ی 329 هجــری قمــری 
ــرای  ــه س ــاعر حماس ــری(، ش ــری قم ــت 416 هج – درگذش
ایرانــی و ســراینده ی شــاهنامه، حماســه ی ملــی ایــران، 
یــن ســراینده ی  اســت. بعضــی افــراد فردوســی را بــزرگ تر
ــوردار  ــی برخ ــهرت جهان ــه از ش ــد ک ــته ان ــو دانس ــی گ پارس
اســت. فردوســی را حکیــم ســخن و حکیــم طــوس مــی 
گوینــد. ُکنیــه ی وی »ابوالقاســم«، و تخّلــص و شــهرتش 
گاهــی قطعــی از نــام و  »فردوســی« اســت؛ هیــچ  گونــه آ
خانــواده  اش در دســت نیســت. در منابــع گوناگــون و در 
دیباچــه ی  برخــی نســخه های دســت نویس شــاهنامه، نــام  
وی منصــور، حســن یــا احمــد آمــده و نــام  پــدرش حســن، 
احمــد یــا علــی و نــام پدربزرگــش َشَرفشــاه یــاد شــده  اســت. 
یــن  معتبرتر گوناگــون،  هــای  گفتــه   یــن  ا میــان  از 

اســتعمال نمــی  کنــد ؛ هرچنــد فردوســی تمایــل شــدیدی 
بــه تشــّیع و محّبــت آل علــی داشــته و در ایــن شــّکی نیســت. 
بنابــر ایــن اشــعاری کــه برخــاف ایــن معنــی را مــی  رســاند 
ــه  ــان ک ــًا چن ــده و اص ــل ش ــا داخ ــتند و بعده ــی نیس اصل
ــب  ــیعه مذه ــت ش ّی ــه اکثر ــوس ب ــهر ط ــی ش ــت اهال گذش

بــوده  انــد.
جــدای از بیــت  هایــی کــه خــود فردوســی از ســروده های 
از  شــده  روشــن  کــه  ای  ســروده   تنهــا  دانســته،  دقیقــی 
اوســت ، شــاهنامه اســت. ســروده  هــای دیگــری نیــز از 
بی پایــه  بیشترشــان  کــه  انــد،  شــده   دانســته  فردوســی 
ین آن  هــا مثنــوی  ای بــه نــام  یوســف و  هســتند. مشــهورتر
ــه نظــم در آوردن  ــا 371 ب زلیخــا اســت.او در ســال 370 ی
شــاهنامه را آغــاز کــرد و ســرانجام شــاهنامه را در ســال 
۳۸۴ هــ .ق، ســه ســال پیــش از برتخــت  نشســتِن محمــود، 
بــه  پایــان رســاند. ایــن ویرایــش نخســتیِن شــاهنامه بــود و 
فردوســی نزدیــک بــه شــانزده ســاِل دیگــر، در پرمایه تــر و 
پیراســته کــردن آن کوشــید. پایان ویرایش دوِم شــاهنامه 

ــال ۴۰۰ هــ .ق ــفند س در ۲۵ اس

آن  اســت.اما  داده  نجاتــش  غــرق  از  و  کشــیده  بیــرون 
چــه از شــمایل اخاقــی او آمــده ایــن اســت کــه فردوســی 
متدّیــن و موّحــد و معتقــد بــه مذهــب بــوده و دل رحیــم و 

رقیــق
 انسانیت دوســتی داشــته لکن در دین اسام بسیار 

محکم نبوده اســت. از  مذهب زردشــتی بد حرف
 نمی  زند و اغلب عقاید  آن را می  ستاید و آنچه را 
یب یا نا صحیح می  آید تأویل می  کند که به نظر غر
 و بعضی جاها روایاتی را که با ذوق نمی  سازد اصا

 حذف می  کند. او بسیار وطن پرست و پرشور بوده و
یــز از مّحبــت مــی  ســتاید.وی   ایــران قدیــم را بــا قلبــی لبر
ــی  ــا خیل ــوده ام ــدل ب ــت و پاک ــد و خداپرس ــن ، معتق مؤم
یعت نمــی  زنــد زنــد و حّتــی  هــم دم از مســلمانی و شــر
ــی و  ــام صاف ــا تم ــاعر ب ــه دل ش ــرش ک ــرگ پس ــع م در موق

ــاز در مرثیــه  ی او  ــی مــی  کنــد کنــد ب حقیقــت آن تجّل
چندان از عبارت معموله  ی مسلمانان مقّدس

آن   یِن  بیشــتر کــه  خــود  منابــع  یزبینــی،  ر بــا  فردوســی 
بــود را بررســی مــی  کــرد.  ابومنصــوری  هــا شــاهنامه ی 
ــترس  ــه در دس ــی ک ــته  های ــوه دانس ــان انب ــت از می او توانس
ــاد  ــه در ی ــد ک ــردآوری کن ــده  و گ ی ــی را گز ــت، مطالب داش

ایرانیــان، تــرکان و هندیــان زنــده بمانــد.
	 خستین	نشان	خرد	آن	بَود	

																																																																					که	از	بد	همه	ساله	ترسان	بود
	 بداند	تن	خویش	را	در	نهان	

																																																									به	چشم	خرد	جسِت	راز	جهان
یاران	بود	 خرد	افســر	شــهر

یــور	نامــداران	بــود 																																																																										همــان	ز
بدانــد	بــد	و	نیــک	مــرد	خــرد	

																																										بکوشــد	ز	داد	و	بپیچــد	ز	بــد
دســت  در  ی  چیــز فردوســی  شــمایل  و  شــکل  از 
یــم مگــر آن کــه مــی  توانیــم بــر حســب اشــعاری  ندار
کــه در مــدح احمــد خــان لنجانــی )بــر حســب صّحــت

ناِم این شاعِر ایرانی »ابوالقاسم فردوسی
 طوســی« اســت. ایــن  که چرا شــاعر
یده  تخلص فردوســی را برای خود گز
یــن ا ید  شــا  . نیســت شــن  و ر  ، ســت   ا
 موضوع به دیدار وی با سلطان محمود

 غزنــوی بازگــردد. گویــا ســلطان محمــود چنیــن لقبــی بــه 
فردوســی داده  و منظــور وی مــردی بــوده کــه از بهشــت آمــده 
 اســت. فردوســی دارای یــک پســر و یــک دختــر بــوده اســت. 
پســر او در ســال ۳۵۹ ه .ق بــه دنیــا آمــده و در ســال ۳۹۶ 
ه .ق در ۳۷ ســالگی و زمانــی کــه فردوســی ۶۷ ســاله بــوده، 
در گذشــت. از فردوســی تنهــا یــک دختــر بــه جــای مانــد 
کــه پــس از درگذشــت فردوســی پــاداش ســلطان محمــود را 

ــت. نپذیرف

فردوسی	خرد	را	سرچشمه	و	سرمایه	ی	تمام	خوبی	ها	می		داند.	او	بر	این	باور	است	
که	آدمی	با	خرد	،	نیک	و	بد	را	از	یکدیگر	باز	می		شناسد	و	از	این	راه	به	نیک	بختی	

این	جهان	و	رستگاری	آن	جهان	می		رسد.

یــرا وی از زلــف  گفتــه بگوئیــم کــه وی زلــف دراز داشــته ز
ــده رود ــه و از آب زاین ــی گرفت فردوس

910



شماره 1 | پاییز 1400پاییز 1400  |  شماره 1

یـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ میالدی در هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده  است.

	 چو	سال	اندرآمد	به	هفتاد	ویک	
یــر	بیــت	انــدرآرم	فلــک! 									همــی	ز

تن	شاه		محمود	آباد	باد!	
	سرش	سبز	و	جان	و	دلش	شاد	باد!

شــاهنامه	فردوســی	حماســه	ای	منظــوم،	بــر	حســب	دســت	نوشــته		هــای	موجــود	
دربرگیرنــده	ی	نزدیــک	بــه	۵۰٬۰۰۰	بیــت	تــا	نزدیــک	بــه	۶۱٬۰۰۰	بیــت	و	یکــی	از	
یــن	ســروده	های	حماســِی	جهــان	اســت	کــه	ســرایش	 یــن	و	برجســته		تر بــزرگ		تر
آن	دســت	آورِد	دســت		کــم	ســی	ســال	کاِر	پیوســته	ی	ایــن	ســخن		ســرای	نامــدار	

ایرانی	اســت.

و  هــا  شکســت  هــا،  پیــروزی  احــوال،  شــرح  شــاهنامه 
یــن دوران )نخســتین  دالوری هــای ایرانیــان از کهــن تر
ــانی  ــت ساس ــرنگونی دول ــا س ــرث( ت ــان کیوم ــاه جه پادش
یــان اســت )در ســده 7 میــالدی(. کشــمکش  بــه دســت تاز
هــای خارجــی ایرانیــان بــا هندیــان در شــرق، تورانیــان در 
شــرق و شــمال شــرقی، رومیــان در غــرب و شــمال غربــی 
ــی  ــیر خط ــر س ــالوه ب ــت. ع ــی اس ــوب غرب ــان در جن ی و تاز
مســتقل  هــای  داســتان  شــاهنامه  در   ، ماجــرا  یخــی  تار
یخی   پراکنــده  ای نیــز وجــود دارنــد کــه مســتقیما به ســیر تار

ــوند. ــی ش ــوط  نم مرب
بسی	رنج	بردم	در	این	سال	سی	

																																																												عجم	زنده	کردم	بدین	پارسی
پی	افکندم	از	نظم	کاخی	بلند

																																																													کــه	از	بــاد	و	بــاران	نیابــد	گزنــد
بناهای	آباد	گردد	خراب

																																																																		ز	بــاران	و	از	تابــش	آفتــاب
یــخ مــرگ فردوســی در دســت نیســت؛  زمــان درســتی از تار
ــه ســامان  ــا ب امــا مــرگ او در دورانــی ســخت و در شــرایط ن
مالــی بــوده اســت. بنــا بــه روایــت هــای بــه جــا مانــده از 

ــا تصمیــم نظامــی گنجــوی ، مــرگ فردوســی هــم زمــان ب
یــی از فردوســی و بــه دلجو ســلطان محمــود غزنــوی 

ســرانجام  اســت.اما  بــوده  او  بــه  شــاهنامه،  ســرودن 
فردوســی در ســال 416 هجــری قمــری از دنیــا رفــت و از 
یــرا  دفــن فردوســی در قبرســتان تــوس ممانعــت شــد؛ ز
در آن زمــان دفــن مســلمانان شــیعه را در ایــن قبرســتان 
ممنــوع کــرده بودنــد. ســرانجام فردوســی را در حیــاط 
خانــه ی خــودش دفــن کردنــد و یکــی از حاکمــان محلــی 
غزنویــان، بنایــی در محــل مقبــره ی فردوســی ســاخت. در 
طــول زمــان ایــن آرامــگاه رو بــه ویرانــی مــی رفــت، تــا زمــان 
ــا 1313،  ــال های 1307 ت ــی س ــه در ط ــوی ک ــت پهل حکوم
میــراث  انجمــن  توســط  و  پهلــوی  شــاه  رضــا  دســتور  بــه 
بازســازی  کامــل  را  فردوســی  آرامــگاه  بنــای  فرهنگــی، 

کردنــد.
آرامــگاه فردوســی امــروزه در 20 کیلومتــری شــمال غربــی 
شــهر مشــهد ، در مســیر عبــوری بــه  ســمت کالت نــادری 
یخــی  یخــی طبــران و بقعــه ی تار و در نزدیکــی شــهر تار
هارونیــه قــرار دارد. در ایــران روز 25 اردیبهشــت بــه نــام روز 
بزرگداشــت فردوســی نــام گــذاری شــده  اســت هــر ســال در 
ــاهنامه در  ــی و ش ــت فردوس ــای بزرگداش ــن ه ــن روز آئی ای

دانشــگاه هــا و نهادهــای پژوهشــی برگــزار مــی گــردد.

داســتان کوتاه اول: دسته گل فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

دســـته	ُگــــــــــــل

روزی ، اتوبــوس خلوتــی در حــال حرکــت 
ــا روی  یب ــی ز ــته گل ــا دس ــردی ب ــود. پیرم ب
ــل  ــود. مقاب ــته ب ــا نشس ــی  ه ــی از صندل یک
او دخترکــی جــوان قــرار داشــت کــه بــی 
یبایــی و شــکوه دســته   نهایــت شــیفته ی ز
از آن چشــم  بــود و لحظــه  ای  گل شــده 

ــت . ــی داش برنم
 زمــان پیــاده شــدن پیرمرد فرا رســید. 

قبــل از توقــف اتوبــوس در ایســتگاه، پیرمــرد از جــا برخاســت ، بــه 
ســوی دختــرک رفــت و دســته گل را بــه او داد و گفــت : » متوجــه 

شــدم کــه تــو عاشــق ایــن گل هــا شــده  ای ! 
یــده بــودم و اکنــون مطمئنــم کــه او از ایــن  آن هــا را بــرای همســرم خر

کــه آن هــا را بــه تــو بدهــم خوشــحال  تــر خواهــد شــد . « 
دختــرک بــا خوشــحالی دســته گل را پذیرفــت و بــا چشــمانش پیرمــرد 
را کــه از اتوبــوس پائیــن مــی  رفــت ، بدرقــه کــرد و بــا تعّجــب دیــد کــه 
پیرمــرد بــه ســوی دروازه ی آرامــگاه خصوصــی آن  ســوی خیابــان 

ــاِر دِر ورودی نشســت ! رفــت و کن

نویسنده: پائولو کوئیلو

کردیــم حیــران  کــه  دیــدار  بــه  بــاز  را  دیــده 
کردیــم مــژگان  جمعیــت  صــف  در  خلــل  کــه 

****
بلنــد تحقیــق  ی  نشــئه  از  نشــد  وحشــت  غیــر 
کردیــم غــزاالن  چشــم  از  مگــر  ســاغر  بــه  مــی 

****
عشــق مطلــب  بــی  وادی  اگــر  داشــت  رهزنــی 
کردیــم نســیان  زندانــی  کــه  بــود  عافیــت 

****
بلنــد از خــاک نجوشــید  یــک شــکن  مــا  مــوج 
کردیــم طوفــان  آبلــه  در  کــه  یــم  عجز بحــر 

****
دزدیــدن نفــس  موهــوم  هســتی  از  حاصــل 

ینــه احســان کردیم آ بــر  بــود کــه  یــن قــدر  ا

شاعر:بیدل دهلوی

_..شــعر	خــوانـی.._
گردآورنده

فاطمه عباسی
دانشجوی بهداشت

عمومی

گردآورندگان
 نسترن غیاثی،ناعمه خیری

دانشجویان پزشکی

بسی رنج بردم در این سال سی!
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نگاهــی  نیــم 
مقالــه ی  بــه 
»جذابیــت در 

ســینما
از شهید مرتضی آوینی

ســه  ای  مجموعــه   جــادو   ی  آینــه   «
جلــدی اســت کــه جلد اّول آن متشــکل 
اســت از مقــاالت ســینمایی شــهید ســّید 
مرتضــی آوینــی کــه در فاصلــه ی مهــر 
تــا  ۶۹ در یکــی دو مجلــه ی  مــاه ۶۷ 
ســینمایی آن زمــان چــاپ شــده  انــد ؛ و 
یســت کــه او خــود آن را در  از جملــه آثار
زمــان حیاتــش در قالــب کتــاب صــورت 
بنــدی و تنظیــم کــرده اســت ) برخــاف 
دیگــر نوشــته هایــی کــه اکثــرا پــس از 
شــهادتش گــردآوری و در قالــب کتــاب 

چــاپ شــده اند( .

«

«

پویا بحق
دانشجوی پزشکی

ّیــت مقــاالت ، ســینما و ماهّیتــش اســت ؛ اّمــا خواننــده بــا  چنــان کــه آشــکار اســت محور
مطالعــه ی نخســتین مقالــه -کــه موضــوع بحــث ایــن یادداشــت نیــز هســت- در مــی  یابــد 
یچــه ای منحصــر بــه فــرد  کــه بیانــی از ســینما کــه در کتــاب از آن ســخن گفتــه شــده ، از در
ــی فراهــم مــی  ــرای طــرح مســائلی کّل یچــه  ای فرصــت را ب اســت کــه بیــان از چنیــن در
کنــد ؛ مســائلی کــه بازگوئیشــان در روزگار مــا نــه تنهــا خالــی از لطــف نیســت ، بلکــه بــه 

ظــّن  نگارنــده ) شــهید آوینــی ( عهــده  ایســت کــه بــه  گــردن »مــا« نهــاده انــد .
مقالــه بــا ایــن گــزاره ی مشــهور کــه » فیلــم اگــر جاذبــه نداشــته باشــد ، فیلــم نیســت .« آغاز 
مــی شــود ؛ اّمــا از همــان ابتــدا نگارنــده مطلــب را بــا پرســش گــری از شــهرت می گشــاید :

 » آیا این سخن همان همه که مشهور است ، بدیهی است ؟ « 
ــمار  ــه ش ــی ب ــه بدیه ــخنانی ک ــا س ــور ی ــه آن ام ــد ؛ و ب ی ــن بگذار ــته را زمی ــه  ای نوش لحظ
آورده مــی  شــوند تأمــل کنیــد ، کــه بــه راســتی مگــر اکثرشــان مشــهورات و مقبــوالت عــام 

و جامعــه کــه در اذهــان مــا جــا افتــاده انــد نیســتند ؟
و به راستی چه چیز به جز شهرتشان بداهت آنان را نزد افراد مسّجل کرده؟

بــرای مثــال آیــا اگــر کــه مشــهور نبــود کــه زمیــن گــرد اســت ، عامــه ی مــردم مــی  توانســتند 
بــا مشــاهده ی اطرافشــان بــه بدیهــی بــودن ایــن موضــوع پــی ببرنــد ؟ 

مثــال هــای فراوانــی را مــی  تــوان ســراغ داشــت کــه بداهتشــان از چنین راه مســّجل شــده 
و گویــی کــه ایشــان چنــان  انــد کــه تشــکیک در آن هــا نیــز نــزد عــام پذیرفتــه نیســت ! 
چــه بســا بــرای مردمــان تــا قــرن ۱۶ همــان  قــدر کــه امــروز گــرد بــودن زمیــن ) و بســیاری 
ــن  ــود و ای ــی ب ــز بدیه ــم نی ــن در عال ــت زمی ی ــت ، مرکز ــی اس ــا بدیه ــرای م ــر( ب ــور دیگ ام
ــزد  ــد ن ــده بودن ی ــک ورز ــوع ش ــن موض ــه در ای ــش ک ــک و متأخران ــال کوپرنی ــن امث چنی

عــام محبــوب نبودنــد ؛ 

» طبیعــت زندگــی بشــر نیــز بــا ایــن اقتضــا همــراه اســت کــه مــردم 
از آنــان کــه در مشــهورات شــک کننــد ، خوششــان نیایــد . «

یح مــی  شــود ، نگارنــده بــرای واکاوی  در ادامــه ، کــه لــزوم جذابیــت فیلــم در مقالــه تشــر
مفهــوم و حــدود ایــن جذابیــت در ســینما ســواالتی را مطــرح و پاســخ می دهــد کــه بیــان 
همگیشــان در حوصلــه  ی  ایــن مطلــب نمــی  گنجــد ؛  در نهایــت نویســنده بــه جایــی مــی 

 رســد کــه حالــت تماشــاگر در مقابــل فیلــم را بــا حالــت کــودکان مقایســه مــی  کنــد :
ــی  ــن فراموش ــد . ای ــی  کن ــوش م ــود را فرام ــد و خ ــی  یاب ــتغراق م ــه اس ــودک در قص »...ک
گاهــی اســت کــه بــرای او حاصــل مــی  آیــد ، چــرا کــه کــودک از  مقدمــه ی نوعــی خودآ
یــک ســو زندگــی خــود را در قصــه ای کــه مــی  شــنود معنــا مــی  کنــد  و از ســویی دیگــر، 

ــود .  ــی خ ــه را در زندگ قص

بخش : نگاه نو
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هــم ذات پنــداری تنهــا بخشــی محــدود از ایــن فعــل و انفعــال اســت و هرگــز نمــی  توانــد همــه ی آن را 
توجیــه کنــد ؛ ایــن اســتغراق هدفــی اســت کــه جاذبــه هــای فیلــم بــدان منتهــی مــی  گردنــد .«

ــای  ــه نیازه ــی ب ــود مّتک ــا خ ــه ه ــه جاذب ــذرد ؛ ک ــی  گ ــت آن م ــم از جذابی ــاگر در فیل ــتغراق تماش راه اس
بشــری دانســته شــده  انــد ؛ نیــاز هایــی کــه نگارنــده آن هــا را مســامحًا در دو دســته ی کّلــی بــر مــی  شــمارد 
ــه  »کمــال« ؛ از همیــن شــیوه ی دســته   ــد و آن هــا کــه از روی عشــق ب ــی کــه از روی ضعــف  ان ، آن های
یفــی کــه در  یافــت ؛ تعر یــف نگارنــده را نســبت بــه انســان و هــدف از خلقتــش در بنــدی مــی  تــوان تعر
ــز  ــانی او« تمی ــت انس ــر« را از »حقیق ــی بش ــود حیوان ــه »وج ــرد ک ــی  گی ــرار م ــان ق ــی از انس یف ــل تعار مقاب

نمــی  دهنــد ، چــرا کــه غایتــی بــرای انســان متصــّور نیســتند .

پیداســت کــه بــرای بــرآورده کــردن نیــاز هــا اســبابی الزم اســت و ارتباطــی میــان انســان و جهــان خــارج 
او؛

ــه  ــا توجــه ب »یــک رابطــه جــذب و انذجــاب بیــن نفــس انســان و جهــان خــارج از او برقــرار اســت کــه ب
خصوصیــات روحــی انســان ، صــورت هــای مختلفــی مــی یابــد . هرچــه انســان را جــذب کنــد بــه نحــوی 
او را تســخیر کــرده و شــکی نیســت کــه ایــن جــذب و انجــذاب همــواره مبتنــی بــر نیــاز هــای متقابــل اســت .

 جاذبــه ی اشــیاء  و اشــخاص بــرای انســان در آن جاســت کــه مــی تواننــد نیــاز هــای مــادی و معنــوی او 
را بــرآورده ســازند ، امــا حرکــت در جهــت رفــع نیــاز در حالتــی مذمــوم اســت کــه از ســر ذّلــت و وابســتگی 

باشــد و منافــی بــا آزادی و عقــل و اختیــار انســان و غایــات کمالــی وجــود او .
ّیــت ذاتــی خــود ، کــه اصــل وجــود بشــر اســت ، دور  ...بردگــی و اســتعباد اســت کــه انســان را از ُحر

مــی کنــد....«

یش چنان دانســته شــده که از دســت رفتــن امــکان آدمــی بــرای بازگشــت بــه اصــل فطــری خو
یشــه دار تــر از آن جنون   جنون*،»جنونــی بســیار عمیــق تــر و ر

اصطالحی که ناشی از عوارض روحی و عصبی است «
اگــر عقــل را یکــی از اســباب آدمــی بــرای بازگشــت بــه اصــل 
وجودیــش بدانیــم آن گاه مــی تــوان مرتبــه ای از چنــان جنونــی 

ــد : ــّور ش ــور متص ــن ط ــل ای ــی المث را ف
»...نظیــر انســانی تنهــا کــه مــی خواهــد شــب را در کنــار ُمــرده ای 
ــرده هیــچ فعلــی صــادر  ــد از ُم ــا آن کــه میدان ــه صبــح برســاند ب ب
نمــی شــود ، مــی ترســد و اگــر نتوانــد وجــودش را تحــت ســیطره ی 
عقــل بکشــاند و خــود را بــا اســتدالل و براهیــن عقلــی قانــع ســازد 

، چــه بســا کــه در اوج توّهــم ، کارش بــه جنــون منجــر شــود .«
کیــدی بــر آزادگــی انســان و احاطــه ی عقــل و  امــا چــرا چنیــن تأ
اختیــارش مــی شــود ؟ مگــر چــه اشــکالی در ایــن اســت کــه آدمــی 
ــه  ــت ک ــد ؟ اینجاس ــش باش ــای خوی ــاز ه ــس و نی ــیر نف ــد و اس بن

یعت یافــت : پاســخ را بایــد در شــر
»...و اگــر نبــود ایــن حقیقــت کــه ُخِلِقُتــم ِللَبقــاِء ال ِللَفنــاءِ - شــما 
یــده انــد نــه بــرای فنــا - انســان نیــز مــی توانســت  را بــرای بقــا آفر
ایــن  لــّذات کنــد و کســی هــم داعیــه ای جــز  را تســیلم  خــود 

نداشــت .«
رگان زبان و بــد نیســت نوشــته را بــا ذکــر دو ســه بیــت از بــز

 ادبیاتمــان بــه پایــان بــرم ؛ دور نیســت کــه غفلتمــان نســبت بــه خودمــان در ایــن زمانــه ی خطیــر، رابطــه 
ی مــا بــا احــوال و اقــوال آنــان را کامــال منفــک ســازد ، و ایــن انفــکاک همــان اســت کــه مــا دیگــر »مــا« 

نباشــیم...
یاست یم ؟ منزل ما کبر ین دو چرا نگذر یم  / ز یم وز ملک افسون تر »خود ز فلک برتر

گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا / بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست؟«۱
»چو شد باغ روحانیان مسکنم / در اینجا چرا تخته بند تنم؟«

ــاز  ــاز اســت . امــا همــه ی ایــن نی » وجــود انســان ســراپا  فقــر و نی
هــا مســتحق اعتنــا نیســتند . تنهــا  نیازهایــی بایــد مــورد اعتنــا  قــرار 
گیرنــد کــه منافــی ســلوک انســان بــه ســوی کمــال وجودیــش 
نیســتند . تفــاوت »مــا« و غربــی هــا ، یکــی هــم در همیــن جاســت 
؛ اومانیســم و فرزنــدان او ، لیبرالیســم و دموکراســی ، میــان 
نیــاز هــای انســان تفاوتــی قائــل نمــی شــوند . آن هــا از آن جــا کــه 
بــرای انســان »حقیقتــی غایــی«  نمــی شناســند ، اعتقــاد یافتــه 
ــرآورده  ــه طــور یکســان ب ــد ب ــاز هــای بشــر بای ــد کــه همــه ی  نی ان
شــوند ، حــال آن کــه در ایــن صــورت ، شــّدت و حــّدت نیــاز هــای 
حیوانــی ، عشــق بــه کمــال را کــه منشــاء نیــاز هــای فطــری اســت 
ــه ســوی فــاح مســدود  محجــوب خواهــد داشــت و راه انســان ب

خواهــد شــد .«

۱-موالنا،غزل 463 دیوان شمس

۲-حافظ،ساقی نامه

*جنون . ] ج ُ [ )ع مص ( پوشیدن شب . )منتهی االرب (. درآمدن شب . )املصادر زوزنی ( )تاج املصادر بیهقی (. || دفن کردن 

مرده را. || پوشیده و پنهان شدن ، و فعل آن به این معنی بطور مجهول بکار رود. )منتهی االرب (. || دیوانه گردیدن . )منتهی 

االرب ( )املصادر زوزنی ( )تاج املصادر بیهقی ( )اقرب املوارد(. ||

را تــو  ام  تراشــیده  خیـــــــــال  ی  تیشــه  بــا 
را تــو  ام  دیــده  ام  ســاخته  کــه  بتــی  هــر  در 

****
آفتــاب؟ افتــاده  دامنـــــــــــم  بــــه  آسمــــان  از 
را تــو  ام  چیــده  خــدا  بهشــت  از  گل  چــون  یــا 

****
هــر گل بــه رنــگ و بــوی خــودش می دمــد به باغ
تـــــــــــــو را مــن از تمــــــام گل هـــــــــا بوییــده ام 

****
مــن! عمــــــر  روز  و  شــب  آشــنای  رویــای 
را تــو  ام  دیــده  ام  کودکــی  خوابهــای  در 

****
منــی دل  پســند  عیــن  تــــــــــو  نظــر  هــــــر  از 
هــم دیــده، هــم ندیــده، پســندیده ام تــو را

****
دهــی نمــی  جوابــم  ســکوت  جـــز  کــه  آن  بــا 
را تــو  ام  پرســیده  همــه  از  ســؤال  هــر  در 

****
برتــــــری تشــبیه  و  استعـــــاره  و  شــعر  از 

بــا هیــچ کــس بــه جــز تــو نســنجیده ام تو را

شاعر:قیصر امین پور

_..شــعر خــوانـی.._
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طنـــــز  تــــلخ

الهه احمد نیا
دانشجوی پرستاری

.  .
خندیــدن کنشــی انســانی اســت کــه در نظــام  هــای اجتماعــی 

و فرهنگــی مختلــف معنــا ، مصداق و شــکل  هــای بیانی و 
عملــی متفاوتــی دارد. معنــای خندیدنــدر صورت

  بندی اجتماعی و فرهنگی جامعه یاســامی
طنــز   بــی  د ا لــب  قا ر  د نــه  میا ن  و قــر ر  د  
مفهوم  پردازی شــده و ســبک بیانی معینی
 یافــت. بررســی مبانــی  و تحــول این نظام
 معنایی در فرهنگ ادبی طنز می  تواند سبب شناسایی وضعیت 

اجتماعــی-  فرهنگــی جامعه ی اســامی شــود.
ــه  ــي ب ــات زندگ ــه در آن تجربي ــت ک ــات اس ــي ادبي ــز  نوع  طن
صورتــي لطيفــه گونــه امــا بــا هــدف اصــاح، آشــنايي زدايــي و 

ي بــه صــورت تاثيرگــذار نشــان داده - برجســته ســاز
مي شوند.

طنــز بــه صــورت هاي نظم و نثــر در ادبیات جهان و از
 جملــه در ادبیــات فارســي نیز نمود  پرســش اصلی این

 است که روند شکل  یابی نوع ادبی طنز که کنش انسانی،اجتماعی
یخی ایران اســامی به فرم  های  ، فرهنگــی خندیــدن را در بافت تار

، خت ســا مــی   ر  ا د معنــا ه  غیــر و  طنــز  و  یبــه  مطا  ، مختلــف هزل،هجــو
د ؟ بــو نــه  چگو

 یافته  ها نشــان می  دهد که نوع ادبی طنز در ادب فارســی، در معنای خاص و 
یخ ادبیات فارســی جدیدی که به عنوان شــوخ  طبعی انتقادی فهمیده می شــود، در تار

 نخستین جایگاه معینی نداشت؛ و شامل مجموعه  ای از مفاهیم و مصادیق مشابه و بیشتر بین 
 فــردی و معطــوف بــه کنــش خندیــدن یــا خندانــدن می شــد که طی شــش  قــرن، بنا بــه زمینه ی 

یخــی پیچیــده ی اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی جامعــه ی اســامی در ایــران، از حالــت میــان   تار
فردی و درون  گروهی خارج و در معنای شوخ  طبعی اجتماعی در جوامع جدید اسامی تثبیت شده است!

ین دوره  های تحول ادبیات فارســی به شــمار می  رود. ین و قابل توجه  تر  دوره ی مشــروطه، یکی از مهم  تر
یی جامعه و مســئوالن  طنز در حقیقت اعتراضی اســت بر مشــکات، نابه ســامانی  هایی که در  یک جامعه وجود دارد و گو

امر نمی  خواهند  این اعتراض ها را مســتقیم و بی  پرده بشــنوند. 

ــر  ــان  ت ــی و نمای ــزرگ  نمای ــا ب گاه شــاعران و نویســندگان ب ــر آ ــن رو وجــدان بیــدار و ضمی از  ای
جلــوه   دادن جهــات زشــت و منفــی و عیب هــا و نقــص  هــای پدیده هــا و روابــط 
حاکــم در حیــات اجتماعــی ، در صــدد تذّکــر ، اصــاح و رفع  آن  ها بــر می  آیند. 
 اوج طنز را در آثار شــاعران و نویســندگان دوره ی مشــروطیت می  توان دید.
   در ادبیــات کاســیک فارســی، طنــز در میــان آثــار نویســندگان دوره  هــای
 مختلف به اشکال گوناگون وجود داشت. در صدر این افراد ، عبید زاکانی
 پدر هنر طنز در ادبیات فارســی اســت. اما نثر و طنز معاصر با مقاالت علی
وزنامــه جهانگیرخــان  اکبــر خــان دهخــدا آغــاز شــد. مقاالتــی کــه در ر
بــا عنــوان یــت جهانگیرخــان صوراســرافیل  بــا مدیر  صــور اســرافیل 
 چرنــد و پرنــد منتشــر شــد. چرنــد و پرنــد بــا الهــام  گیــری از شــیؤه
ــز طن ی  یه  ــر نش ر  د ه  د ا قلــی ز محمــد  جلیــل  ا  ز ــر می یســِی  نو ــر  نث  
 مانصرالدین منتشــر می  شــد. هم   زمان با دهخدا در نثر،ایرج میرزا

 و ســید اشــرف الدین قزوینی )نســیم شمال( در طنز منظوم راه  های 
جدیــدی گشــودند.از طنــز نویســان متاخرتــر می تــوان بــه کیومرث 
صابری فومنی )گل آقا(، ابوالفضل زرویی نصرآباد، ابوالقاسم حالت،
 منوچهــر احترامــی، جواد مجابی، هادی خرســندی اشــاره کرد.
انــواع آثــار ادبــی کــه طنزنویس مــی  تواند به کار ببــرد فوق العاده
یــاد و متنــوع اســت، ُرمــان، نمایشــنامه، شــعر و… امــا شــیوه  هــا یا  ز

 تکنیک  هایی که در آن به کار می  رود محدود است:
۱. بزرگ کردن : منظور بزرگ کردن مطلبی  غیرجدی و بی  اهمیت است.

۲. تقلید مضحک از یک اثر ادبی شناخته شده
۳. ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایش که به خودی خود طنزآمیز است.

بی مضحک چو ر چها د یجا ۴. بــه کار بــردن عین کلمات کســی که مورد طنــز قــرار مــی  گیــرد و ا
 برای آن.

یــس تحقیــر و کوچــک شــمردن ل گــو و طنزنو بــزار هز ا یــن شــیوه و  بنیــادی  تر  : تحقیــر کــردن   .۵
یــق بدجلــوه  دادن قــد و قامت  یا شــأن  وه از طر زش  کــردن فــرد  یــا گــر  اســت و آن کاســتن قــدر  یــا بــی  ار
و مقــام اوســت. چــرا کــه اغلــب ، مــردم  یــا بــه مقــام و منزلــت خــود می بالنــد  یــا بــه مــال و منال و شــاید قدرت 
یبایــی و غیــره کــه طنــز پــرداز بــا تحقیــر و کوچــک  کــردن اشــخاص پــر مدعــا  ، آنــان را متنبــه مــی  ســازد  جســمانی و  یــا ز

مثــا حافظ مــی  فرماید:
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.  .
»یارب  این نو دولتان را بر خر خودشان نشان    این همه ناز از غالم  ترک و استر می کنند«

۶. تشــبیه بــه حیوانــات : بســیاری از نویســندگان و شــاعران طنزگــو بــرای بیــان مقاصــد خــود از جهــان جانــوران و صفــات 
یــح  یــا بدگویــی  ،  و حــرکات آن هــا ســود جســته اند. و  ایــن امــر دو علــت عمــده داشــته اســت: نخســت  این کــه » بــا گفتــار صر
یشــخند مســتقیم بــزرگان و فرمــان  روایــان را کاری ناممکــن مــی  دیده انــد. دوم  ایــن  کــه آنــان بــا تشــبیه  کــردن قربانیــان  ر
یســتن و خوابیــدن و بچــه  آوردن کاری نمی تواننــد  آن  هــا را از آســمان رفعــت و  خــود بــه حیوانــات کــه جــز خــوردن و ز
شــأن خیالــی خودشــان فــرو مــی  کشــیدند ، و بــا لحنــی انتقــادی و  طنزآمیــز رجــال و بــزرگان را اگــر دارای صفــات نفســانی و 
حیوانــی برجســته  ای بوده انــد، بــه حیوانــی کــه در آن صفــت ، ســرآمد اســت تشــبیه مــی  کرده انــد. مثــال تن پــروری و تنبلــی 
آنــان را بــه خــوک و مــّکاری و نهــان  کاری را بــه روبــاه و حماقــت را بــه خــرس و دّرندگــی را بــه گــرگ و... عّطــار در منطق الّطیــر 
ــه منــزل  ــا وجــود گنــج و اندوختــه  ی فــراوان همیشــه در ویران ، جغــد را نمــاد ثروتمنــدان خسیســی معرفــی مــی  کنــد کــه ب
و ســودی از دنیــا نمــی  برنــد و  یــا َبــط را نمــاد افــراد متدّینــی مــی  دانــد کــه ســجاده بــر آب مــی  گســترانند، ولــی  کننــد  مــی  

بــا اصــل مذهــب کاری ندارنــد.
۷. خــراب کــردن نمــاد هــا : بــی  شــک زبــان و ادبیــات هــر ملتــی بــرای خــود نمــاد  هــا و نشــانه   هایــی دارد کــه هــر  یــک از آن  هــا 
معــرف کســی، چیــزی و  یــا قشــری اســت. مثــال قاضــی نمــاد دادخواهــی ، ســلطان نمــاد ظــل اهلل، صوفــی نمــاد تــاِرک مادیــات 
یــب نمــاد هــا مــی  پــردازد. بــه گونــه  و... اســت؛ و هــر گاه منتقــد در هــر  یــک از  ایــن  هــا صفــات ضــد معــّرف آن ببینــد، بــه تخر
ــی  ــور، قاض ــادل مفت خ ــی را مع ــروش، صوف ــام را نمازف ــس، ام ــر ابلی ــیخ را براب ــود ش ــات خ ــی در حکای ــد زاکان ــه عبی  ای ک
ــاز  ــوه را کارس ــدنی، رش ــر نش ــرف پ ــی را ظ ــم قاض ــق، چش ــردان ح ــل  گ ــل را باط ــان، وکی ــی  ایم ــی را ب ــی، نائب القاض را لعنت
ــن  ــر را  ای ــورد دیگ ــا م ــد ه ــرده  دزد و ص ــّراف را خ ــازار، ص ــی  ب ــاّلد، دّلل را حرام ــب را ج ــردن  زن، طبی ــّزاز را گ ــارگان، ب بیچ
چنیــن معرفــی مــی  کنــد! در دیــوان حافــظ نیــز واژگانــی چــون صوفــی ، واعــظ ، محتســب ، قاضــی و... کــه همــه بــار معنایــی 

منفــی دارنــد، از  ایــن دســت هســتند.
۸. ســتایش اصــرار آمیــز و نامعقــول : شــاعر بــرای خشــنود کــردن ممــدوح ، آســمان را بــه زمیــن مــی  دوزد و دروغ  شــاخ دار 

یشــخند و طنــزی عظیــم اســت از جــاه طلبــی  و ناتوانــی آدمیــزاد در برابــر ســتایش و تمجیــد.  مــی  گویــد ولــی هــدف او ر
عنصری در مدح سلطان محمود گفته است:

»کرام الکاتبینش گر ببینند             که بنویسند بهر روز داور«
یکی گوید که مهدی گشت پیدا              یکی گوید نبی  اهلل اکبر«

1-   پایان نامه ، دکتر احمد شوقی ، ص ٢.
٢ - خنده سازان و خنده پردازان ، عمران صالحی ، ص ٢٨.

3-  خیل خیال ، دکتر علیرضا مظفری ، ص 1٩٧و 1٩٨.
4 - مجموعه سخن رانی ها دومین کنگره تحقیقاتی  ایرانی ، ج 1، طنز چیست ، ص ٢1.

5- پایان نامه ، دکتر احمد شوقی ، ص 4.
6 - نشر دانش ، سال 13 ، شماره اول ، 13٧1، ص ۵.

یخ طنز و شوخ طبعی در  ایران ، به ترتیب صص 63 و ٧٢ و ٨٢ ـ ٨0 ٧- تار
یخ طنز در ادبیات فارسی ، ذیل بزرگ کردن ، ٨ - تار

یه ۲۷ دانشگاه آزاد واحد شهر کرد ٩- نشر

معرفی کتاب فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

نام کتاب :  
روی ماه خداوند را ببوس

نویسنده: مصطفی مستور

بــه دنیــا آمــد. در  مصطفــی مســتور در ۱۳۴۳ در اهــواز 
دانشــگاه  از  عمــران  مهندســی  رشــته  در   ۱۳۶۷ ســال 
ی  دوره  و  شــد  فارغ التحصیــل  اهــواز  چمــران  شــهید 
ادبیــات فارســی  زبــان و  را در رشــته  ارشــد  کارشناســی 

در همــان دانشــگاه گذراند.مصطفــی مســتور نخســتین داســتان خــود را بــا عنــوان دو چشــمخانه خیــس در ســال 
ــاند. ــاپ رس ــه چ ــان ب ــٔه کی ــال در مجل ــان س ــته و در هم ۱۳۶۹ نوش

نشر مرکز  
 چاپ اول:  1379 

 رده بندی:
 ادبیات-داستان فارسی-رمان

معــــرفی ـکــــــتاب

ــزه هــای متعــددی از  ــه کســب جای ــه حــال 56 مرتبــه تجدیــد چــاپ شــده اســت و همچنیــن موفــق ب ــا ب ایــن رمــان ت
ــد. ــی باش ــای 13٧٩ و 13٨0 م ــال ه ــان س ــن رم ی ــوان بهتر ــه عن ــن ب ی ــم زر ــنواره ی قل ــده ی جش ی ــه برگز جمل

تا حال چند بار از خودتان پرسیدید
 »خدا کجاست؟«

ــی  ــال خدای ــه اص ــد ک ــر کردی ــن فک ــه ای ــال ب ــا ح ــا ت  ی
 - یونــس  بــا  کتــاب  ایــن  در  نــه؟!  یــا  دارد  وجــود 
یــم تــا  دانشــجوی دکتــری - بــه جســت و جــو مــی پرداز

خــدا را بیابیــم...
بــا ایــن کتــاب همــراه شــو و ،روی مــاه خداونــد را 

ببــوس...

              برشی از متن کتاب:
»من هم نمی تونم با یک ُمرده زندگی کنم. یونس از نظر 

من تو اگه خداوند رو از زندگیت پاک کنی با یه ُمرده فرق 
یادی نداری.« ز

گردآورنده
زهرا سلحشور

دانشجوی پرستاری
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معرفی کتابیـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

کتابــی کــه بــا خواندنــش بــه روزهــای تلــخ جنــگ 
ســفر میکنیــد و همــدرد بــا  مــادران داغ دیــده اشــک 
یــد؛و عــزاداری مــی کنیــد بــرای آدم هایــی که  یز مــی ر
نفــس مــی کشــند امــا زندگــی نمــی کنند!بــه راســتی ، 

زندگــی پــس از جنــگ چــه شــکلی اســت؟!

              برشی از متن کتاب:
ــوال  ــد ن ــی چرخی ــد. وقت ــی اش چرخی ــت و روی صندل ــه برداش ــواب را از جعب ــگاه ج ــه ی آزمایش ــت شیش ــر پش »زن الغ
نصفــه ی دیگــر صورتــش را دیــد کــه مــاه گرفتــه بــودش. تکــه ی ســرخ از گوشــه ی چشــم راســت شــروع مــی شــد و بــا کنــاره 
هــای نامنظــم مــی آمــد پاییــن و کل دهــان را مــی گرفــت. زن برگــه را بــاز کــرد و بســت و بــه نــوال گفــت مثبــت اســت. نــوال 
جــواب را گرفــت و هرچــه تــوی خــودش گشــت نفهمیــد خوشــحال اســت یــا ناراحــت. رســول گفتــه بــود پســرها دارنــد بــه دنیــا 
مــی آینــد. همیــن دیشــب گفتــه بــود. همیــن دیشــب کــه نــوال بــرای بــار هــزارم گفتــه بــود از اهــواز برونــد شــهری کــه مــرد داشــته 
باشــد. بعــد از ایــن همــه ســال کــه اصــرار کــرده بــود برونــد خرمشــهر را ببیننــد و رســول گفتــه بــود نــه، دیگــر بنــد نمــی کــرد بــه 
برگشــتن بــه خرمشــهر. مــی گفــت برونــد شــیراز، اصفهــان، تهــران، هــر شــهر دیگــری کــه مــرد داشــته باشــد. مــی گفــت وقتــی 

بــاز جنــگ بشــود بایــد کســی باشــد کــه شــهر را نگــه دارد.«

نام کتاب : هرس
نویسنده:نسیم مرعشی

تهــران،  در   ۱۳۶۲ ســال  متولــد  مرعشــی  نســیم 
نویســنده،  مکانیــک،  مهندســی  رشــته  فارغ التحصیــل 
کتــاب  بــا  وی  اســت.  روزنامه نــگار  و  فیلمنامه نویــس 
»پاییــز فصــل آخــر ســال اســت« در ســال ۱۳۹۳ برنــده 

شــد. آل احمــد  جــال  ادبــی  جایــزه 

نشر چشمه          
چاپ اول:1396    

رده بندی :
ادبیات-داستان فارسی-رمان

گردآورنده
فاطمه عباسی

دانشجوی بهداشت
عمومی

داســتان کوتاه دوم: چه کشــکی ، چه پشمی فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

چه کــشکی ، چه پــشمی

 خواســت فــرود آیــد، ترســید. بــاد شــاخه ای را کــه چوپــان روی آن بــود بــه 
ــد نزدیــک اســت کــه بیفتــد و دســت و  ــرد . دی ــن طــرف و آن طــرف مــی ُب ای

پایــش بشــکند؛
درحــال مســتأصل شــد...از دور بقعــه ی امامــزاده ای را دیــد و گفــت : » ای 

امــام زاده ! گلــه ام نــذر تــو، از درخــت ســالم پائیــن بیایــم !« 
قــدری بــاد ســاکت شــد و چوپــان بــه شــاخه ی قــوی تــری دســت زد و جــای 

پایــی پیــدا کــرد و خــود را محکــم گرفــت
و گفــت : » ای امــام زاده ! خــدا راضــی نمــی شــود کــه زن و بچــه ی مــِن 
بیچــاره ، از تنگــی و خــواری بمیرنــد و تــو همــه ی گلــه را صاحــب شــوی ! 

ــودم .« ــرای خ ــم ب ــی ه ــم و نصف ــی ده ــو م ــه ت ــه را ب ــف گل نص
قــدری پائیــن تــر آمــد. وقتی کــه نزدیک تنه ی درخت رســید ، گفت : 

» ای امــام زاده ! نصــف گلــه را چطــور نگهــداری مــی کنــی ؟ آن هــا را خــودم 
نگهــداری مــی کنــم . درعــوض کشــک و پشــِم نصــِف گلــه را بــه تــو مــی دهم.«

وقتــی کمــی پائیــن تــر آمــد گفــت : » باالخــره چوپــان هــم کــه بــی مــزد نمــی 
شــود ! کشــکش مــال تــو، پشــمش مــال مــن بــه عنــوان دســتمزد !«

وقتــی باقــی تنــه را ُســرخورد و پایــش بــه زمیــن رســید ، نگاهــی بــه گنبــد 
امامــزاده انداخــت و گفــت :

» مرد حسابی چه کشکی چه پشمی؟
ما از هول خودمان یک غلطی کردیم ،

یمه ندارد !« یادی که جر نویسنده : احمد شاملوغلط ز

               چوپانــی گلــه اش را بــه صحــرا بــرد ؛ بــه 
درخــت گــردوی تنومنــدی رســید. از آن بــاال رفــت و 
بــه چیــدن گــردو مشــغول شــد کــه ناگهــان ، گردبــاد 

ســختی در گرفــت .
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سبک خراسانییـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

سبـــکـ خراسانــیـ

فاطمه علیپور
فاطمه زهرا خالقی

دانشجویان پرستاری

سبک شعری:
یــف هــاي مختلــف »ســبک«،  ــان تعر میـ
ي  ا بــر ي  سینتســبر ج  ر جــو یــف  تعر
نویســنده، بیش از دیگــران قابل پذیرش 

و پســند اســت ؛
 او می گوید:

ینش و آرایـــش زبـان اسـت  »سبک...گز
همراه با توجه ثانوی بـــه معنـایی کـه قـرار 

اسـت منتقـل شـود.«

بــدان معنــی اســت کــه ســبک ، تنهــا شــامل ویژگــی هــاي  ایــن 
صــورت ظاهــر و نحــوة ی بیــان و آرایــش کالمــی نظــم و نثــر نمــی 
شــود،بلکه چگونگــی تظاهــر معنــا و محتواي ســخن نیـــز محـــّل توجه 
علــم ســبک شناســی اســت و ایــن نکتــه اي اســت کــه متاســفانه در 
ســبک شناســـی نظـــم و نثـــر فارســـی بــه آن توجــه چندانــی نشــده و 
ــم در  ــن عل ــدر ای ــروی( از پ ــی)= پی ــه تأس ــی ـ ب ــی ایران ــبک شناس س
ــه بررســی  ــی ملـــک الّشــعراي بهــار ـ وظیفــۀ خــودش را ب ایــران ،یعنـ
دقیــق و مــو شــکافانۀ ویژگــی هــاي صــورت ظاهــر شـــعر و نثــر فارســی 
محــدود و منحصــر ســاخته اســت. ســبک هــاي شــعر کهــن فارســی، 
عنوانــی اســت کــه بــه تقســیم بنــدي شــعر کهــن فارســی توســط ملــک 
الشــعرای بهــار اشــاره دارد. ســبک در ادبیــات عبــارت اســت از روش 
ــاس  ــنده، ادراک و احس ــا نویس ــده ی ــه گوین ــاص ک ــاي خ ــیوه ه و ش
خــود را بــا آن بیــان مــی کنــد. »ســیروس شمیســا« کــه خــود نیــز بــه 
ســبک شناســی شــعر و نثــر ایــران پرداختــه اســت و کتــاب هایــی نیــز 
ــن  ــاور اســت کــه ای ــن ب ــر ای ــه چــاپ رســانده اســت ب ــه ب ــن زمین در ای
ملــک الشــعراي بهــار بــوده اســت کــه بــراي نخســتین بــار فــن ســبک 
شناســی را در ایــران پایــه گــذاری نمــوده  و کتــاب »ســبک شناســی 
یــخ تطــّور نثــر فارســی« یــا همــان ســبک شناســی معــروف نثــر  یــا تار

را نگاشــته اســت

ظاهــرًا »بهــار« نخســتین کســی اســت کــه واژه ی ســبک را 
در شــعر آورده اســت و شــاعران پیــش از او در ایــن مــورد از 
یــق« و »شــیوه« و امثــال ایــن  واژگانــی چــون »طــراز« و »طر
هــا اســتفاده مــی کردنــد. هــر کــدام از ســبک هــاي پیــش از 
یــه هــاي نانوشــته اي، تکویــن و  مشروطه،براســاس تــز و نظر
تطــّور یافتــه انــد و بــا تغییــر و تجدیــد نظــر در آن تزها،ســبک 
هــاي گذشــتۀ شــعر فارســی در معـــرض تغییــر و دگرگونــی 

قــرار گرفتــه اســت.

سبک خراسانی
در  وضــوح  و  بیــان  در  »ســادگی  ســبک  ایــن  اساســی  تــز 
معنــی« اســت؛ از ایــن رو، اهتمــام شــاعران پیــرو این ســبک، 
یافتــن شــیوه هــاي ســاده ی بیــان هنــري در شــعر اســت. 
ــه اغــالق  اینــان شــاعرانی هســتند کــه شعرشــان را از هرگون
)= مقابــل گشــودن،در بســتن،پیچیده گرایــی( و پیچیدگــی 
ــود را در  ــعر خـ ــون شـ ــا مضم ــد ت ــی پیراین ــی م ــی و بیان معنای
قالـــب بیـــان  هنــري خویــش برجســته تــر ســازند ؛ از ایــن رو، 
ــانی ، ســبک  بــه عبارتــی مــی تــوان گفــت کــه ســبک خراسـ
محتــوا محــور اســت. یعنــی بــراي شــاعران پیــرو آن ســبک، 
اظهــار محتــوا و مضمــون شــعري بــر کیفیـــت ، فــرم و قالــب 

ــت ؛  ــه اس ــت یافت ــري آن اولوی هن

ــم و  ــش مه ــد بخ ــه چن ــی ب ــعر فارس ــی در ش ــاي ادب ــبک ه س
ــد: ــده ان ــیم ش ــی تقس اساس

۱.   سبک خراسانی
۲.  سبک عراقی
۳.  سبک هندي

۴.  سبک شعر معاصر
َو

۱.  ســبک گفتــاری   ۲.  ســبک پنــداری     ۳.  ســبک رفتــاری     
۴.  ســبک دیــداری

یه ی یــارا ،بــه بررســی »ســبک  در نخســتین شــماره از نشــر
یــم: خراســانی« میپرداز
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از ایــن رو، خواننــده ی اشــعار ســبک خراســانی بیــش از 
ــّذت هنــري فــرم آن ســروده  ــه  خــود را در معــرض ل آن کـ
هــا ببینــد ، در معــرض ترضیه)=خشــنود کــردن( خـــاطر از 

بابـــت  وضـــوح  مضامیــن آن اشــعار مــی بینــد.

ایــن ســبک، عمومــًا جایــگاه مطلوبــی در  پیــرو  شــاعران 
طبقــات ممتــاز جامعــه یافتــه بودنــد و از اســتقرار در چنیــن 
جایگاهــی نهایــت رضایــت و خشــنودی را داشــتند. همیــن 
بــه واقعیــت هــای  ایــن شــاعران  امــر ســبب روی آوردن 
ملمــوس و رضایــت بخــش پیرامونشــان شــد و بدیــن ترتیــب 
، گرایــش شــعر ســبک خراســانی بــه ســوی »واقــع گرایــی« 
میّســر و ممکــن شــد. هــر چــه از ادوار نخســت شــعر فارســی 

ــر نزدیــک مــی شــویم ــه دوره هــای متأّخرت ب

مــی بینیــم کــه بــا تنــّزل پایــگاه اجتماعــی شــاعران و متعاقبــًا نارضایتــی آنــان 
یزی  از سقوط پایگاه اجتماعیشان ، شعر فارســـی از واقع گرایـــی بـــه واقع گر
متمایــل شــده اســت. شــاعران پیــرو ســبک خراســانی عمومــًا مخاطبــان خـــود 
را از میــان »نخبــگان اجتماعــی« یعنــی رأس هــرم اجتماعــی یــا طبقــات 
نزدیــک بــه آن انتخــاب مــی کردنــد. همیــن امــر در کنــار عامــل تعـــالی پایــگاه 
یستوکراســی  اجتماعــی خــود شــاعران، ســبب حلــول روح اشــرافی گــری و ار

در شــعر ســبک خراســانی شــده اســت.
ــز اساســی ســبک خراســانی را ســادگی  ــوان ت ــد، میت ــه ش ــه آن چــه گفت ــا ب بن
در بیــان و وضـــوح  در مضمــون دانســت. ممکــن اســت در دوره هایــی از 
حیات آن ســبک ـ بویژه در دورة ی بعـــد از حکومـــت مســعود غزنوی ـ متوجه 
انحــراف از ُنــرم ســادگی بــا ورود مضامیــن و اصطالحــات عربــی باشــیم ،امــا 
ــرت  ــتی و فت ــن سس ی ــا کمتر ــون ب ــوح در مضم ــوز وض ــز هن ــان ادوار نی در هم

همچنــان مدنظــر شــعرای پیـــرو ســبک خراســانی بــوده اســت.
ــر  ی ــه مــوارد ز ــوان ب ــه طــور خالصــه مــی ت از ویژگــی هــای ســبک خراســانی ب

اشــاره کــرد:
۱ .  آثار این سبک بر قیدها و سنت هاي لفظی و صوري تکیه دارد.

۲ .  ایــن آثــار از تسلســل هــاي منطقــی معانــی و شــکوه الفــاظ برخــوردار اســت 
ــول  ــل قب ــم و قاب ــتگاهی منظ ــکل دس ــه ش ــت را ب ــن، واقعی ــی متی ــه صورت و ب

نمایــش مــی دهــد.
۳ .   ایــن ســبک کمــی پیــش از ســده ی چهــارم تــا ســده ی ششــم هجــري 

قمــري رواج داشــت و پــس از آن هــم ادامــه یافــت.
۴ .   تشبیهات این دوره اغلب حسی است و فاقد پیچیدگی.

۵ .   اشــعار ایــن ســبک از حیــث نــوع، بیشــتر قصیــده و از لحــاظ لفــظ، ســاده، 
روان و عــاري از ترکیبــات دشــوار بــوده و واژه هــاي عربــی در آن اندک اســت.

۶ .   از لحــاظ معنــی نیــز صداقــت و صراحــت لهجــه، تعبیــرات و تشــبیهات 
ملمــوس، از اختصاصــات مهــم ایــن ســبک مــی باشــد.

۷ .   شــکل گیــري نوعــی ادبیــات پایــداري براي پاســداري از تمــدن و فرهنگ 
ایرانــی پــس از حملــۀ اعراب.

۸ .  آثار موضوع محور هستند.
۹.    استفاده از زبان فاخر و به نظم کشیدن مضامین گوناگون.

از آن جا کـــه بـــراي ســـامانیان ، احیـــاي فرهنـــگ ایرانـی از 
اهمیـــت خاصـــی برخــوردار بــود، یــا بــه گفتــۀ دیگــر، بقــاي 
اســتقالل  گــرو  در  را  اعــراب  از  اســتقالل سیاســی خــود 
فرهنگــی مــی دیدنــد ، بــه صــورت هــاي مختلــف متوّلیــان 
و آشــنایان فرهنــگ ایــران و زبــان فارســی را مــورد نواخـــت 
یــم خــود قــرار مــی دادنــد و ظاهــرًا بخــش عمــده ی  و تکر
ــن  ــد. از ای ــی کردن ــر م ــن ام ــروف ای ــود را مص ــه ی خ بودج
ــش از  ــران پی ــاي ای ــه ه ــا و اندیش ــیاري از باوره ــق بس ی طر
اســالم ـ کــه معــارض اصــول آن دیانــت نبـــود ـ  مجالــی 

ــت. ــانی یاف ــبک خراس ــعر س ــود در ش ــغ خ ــراي تبلی ب

دوره ی اشــاعه ی ایــن ســبک ، بــا دوران حکومــت 
مقــارن  غزنــوی  و  ســامانی  صّفــاری،  هــای  سلســله 

اســت.
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یر اشاره کرد:  از صاحبان سبک این دوره می توان به شاعران ز
رودکــی، شــهید بلخــی، ابوشــکور بلخــی، منجیــک ترمــذي، کســایی مــروزي، 
دقیقــی طوســی، فردوســی، عنصري بلخــی، فرخی، غضایري، رازي، عســجدي، 
منوچهــري دامغانــی، فخرالدیــن اســعد گرگانــی، مســعود ســعد ســلمان، امیــر 

معــزي، ابوالفــرج رونــی، ناصــر خســرو و ســنایی.

در ادامه،نمونه ای از شعر سبک خراسانی  را می خوانیم:

یخت هر چه دندان بود مرا بسود و فرو ر
نبود دندان، ال بل چراغ تابان بود

سپید سیم زده بود و در و مرجان بود
ستارٔه سحری بود و قطره باران بود

یخت یکی نماند کنون زآن همه، بسود و بر
چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
چه بود؟ منت بگویم: قضای یزدان بود

جهان همیشه چنین است، گرد گردان است
همیشه تا بود آیین گرد، گردان بود

یخ ایران در قرون نخستین اسالمی.ج1.( 1364 )  ترجمـۀ جـواد فالطـوري.  1- اشپولر. برتولد. تار

انتشـارات علمـی و      فرهنگی.چاپ دوم.

یۀ ادبی.( 1368)ترجمۀ عباس مخبر. نشر مرکز. چاپ اول. 2- ایگلتون.تري. پیشدرآمدي بر نظر

3- رحمانی.نصرت.مجموعۀ اشعار.( 1385 ) انتشارات نگاه.چاپ اول.

4- خاقانی شروانی.دیوان(1368) به کوشش سید ضیاءالدین سجادي.انتشارات زوار. چاپ سوم.

یخ ادبیات ایران.(1352)انتشارات دانشگاه شیراز. 5- رضا زاده شفق.صادق.تار

6-  رفعت جو.حامد. »بازتاب رمانتیسم در عرصۀ ادبیات منظوم ایران. «کتاب ماه ادبیات و فلسفه.(

اردیبهشت1384.)شماره 91.

یخ ادبیات ایران(1354)ترجمۀ عیسی شهابی.بنگاه ترجمه و نشر  یپکا. یان. و دیگران.تار 7- ر

یخ ایران از اسالم تا سالجقه.(1363)ترجمه حسن انوشه.انتشارات امیر  کتاب.چاپ ـ فراي.ر.ن. تار

کبیر. چاپ اول.

8- غالمرضایی. محمد.سبک شناسی شعر پارسی.(1377)انتشارات جامی. چاپ اول.

ادبیات غرب قســمت اول فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

قسمت اولادبیات غرب

رضا جبرئیلی
دانشجوی پرستاری

ادبیــات  در صفحــه ی 
جهــان در هــر شــماره از 
یه ی یارا به بررســی  نشــر
هــر آن چــه مربــوط بــه 
ُکتب ، اشــعار ، داســتان 
هــا و رمــان هــای غیــر 
فارســی و همچنیــن آثــار 
ترجمــه شــده بــه زبــان 

یــم. فارســی مــی پرداز

بخش : ادبیات جهان
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      از دوره ها ، شاهکار ها ، و نوابغ ادبیات غرب  چه می دانید ؟
ــی وانســان دوســتی ! غــرب ، ادبیاتــش را دوره بنــدی   ــا واقــع گرای ــی ت ــی و خداجوی ازادبیــات قهرمان

نمــوده اســت !
      گرچــه مورخیــن ادبیــات غــرب ، اّدعــای ســه هــزار ســاله مــی کننــد ولــی پــاره ای ازآنــان ، اعتــراف 
بــه کهــن تــر بــودن ادبیــات ایــران ، هنــد ، چیــن ، مصــر، ســومر، بابــل و غیــره نیــز مــی نماینــد . آن هــا 
ــانس ،  ــه ، دوره ی ُرنس ــای میان ــده ه ــتان ، س ــان باس ــِی یون یخ ــای تار ــامل دوره ه ــا را ش ــات اروپ ادبی
عصــر روشــن گــری ، دوره ی رئالیســم ، ســال هــای مــدرن ، و زمــان حــال  مــی داننــد. غیــر از هفــت 
یــان جنبــش ادبی-فرهنگــی نیــز درهمســایگی مراحــل اصلــی فــوق  دوره ی فــوق ، ســه مرحلــه و جر
وجــود داشــته انــد ؛ از جملــه دوره  ی بــاروک در اواخــر رنســانس ، دوره ی رمانتیــک در پایــان دوره ی 
روشــن گــری ، و دهــه هــای ادبیــات سوسیالیســتی در زمــان میــان رئالیســم و مــدرن . ادبیــات غــرب 
تــا کنــون شــامل ژانرهــای شــعر، درام ، داســتان ، مقالــه ، رمــان ، کمــدی ، و اتوبیوگرافــی بــوده اســت . 
اشــاره مــی شــود کــه تعــداد کتــاب هــای قابــل خوانــدن بیشــتراز عمــر یــک انســان معمولــی مــی باشــند ! 
یــن هــا  یکایــی گفتــه بــود کــه بعــد از ایــن کــه الفبــا را یــاد گرفتیــد ، بایــد بهتر داود تورئــو، نویســنده ی آمر

را بخوانیــد ، چــون عمــر کفــاف مطالعــه ی تمــام آثــار جاودانــه را نمــی دهــد !

آنــان از قــرون ۱۳ و۱۴ میــادی شــروع بــه فعالیــت نمــوده بودنــد و بعــد از شکســت فرهنــگ 
مســیحی قــرون وســطایی ، خواهــان یــک رنســانس فرهنگــی ،ب اکمــک دوره ی باســتان شــدند 
یبــا پرســتِی دوره ی باســتان داشــتند.  وعاقــه ی خاصــی بــه طبیعــت گرایــی ، لــذت جویــی و ز
یــل و سیســرو دوبــاره تبلیــغ مــی شــد . آنــان غیــر از ادبیــات ، بــه  درایــن دوره تقلیــد ادبــی از ورژ
ــه  ــپیر ازجمل ــه و شکس ــد . دانت ــی دادن ــی م ــت خاص ــتان نیزاهمی ــاری دوره ی باس ــی و معم نقاش
یــن ایــن دوره هســتند و ســرانجام در قــرن ۱۷ ، در کنــار رنســانس ،یــک جنبــش  ــان آغاز قلــم زن
ــتان ،  ــای دوره ی باس ــای ارزش ه ــه ج ــا ب ــت.آن ه ــت برخاس ــه مخالف ــاروک ب ــام ب ــه ن ــد ب جدی
خواهــان یــک مذهــب کاتولیــک ترقــی خــواه شــدند . درنظرآنــان اشــتباه ســده هــای میانــه ایــن 
ــاروک ،  ــد. دردوره ی ب ــی ندادن ــی اهمیت ــی و ادب ــر سیاس ــتان از نظ ــای باس ــّنت ه ــه س ــه ب ــود ک ب
مقامــات کاتولیــک و شــاهان ، ادبّیــات و هنــر را در خدمــت عقایــد کاتولیــک و دربــار قراردادنــد. 
یزوبپــاش  درایــن دوره حکومــت هــای مطلقــه و کلیســاها اهمیــت خاصــی بــه شــکوه و جــال و بر
و اســراف شــکم ســیرانه ی  خــود مــی داننــد . بایــد یــا آوری نمــود کــه در جنبــش ادبــی و فرهنگــی 
ــوان دوره ی  ــی ت ــاروک را م ــد . دوره ی ب ــال بودن ــویان فع ــا و فرانس ــپانیایی ه ــا ، اس ــاروک اروپ ب
ــان و ...  ــذر زم ــت /گ ــان ، ابدی ــان/آن جه ــن جه ــی ، ای ــون  مرگ/زندگ ــد چ ــز نامی ــا نی ــاد ه تض
درادبیــات مطــرح مــی شــدند. قــرن ۱۷ را مــی تــوان قــرن کاســیک نیــز نامیــد ، چــون آنــان 
بازگشــت بــه دوره ی باســتان را دوبــاره توصیــه نمودنــد. در دوره ی روشــن گــری ســرانجام عقــل 
گرایــی حاکــم شــد . میــان رنســانس و بــاروک ، ســّنت - از جملــه ســّنت باســتان و ســّنت مســیحی 
یتــه هــای  - تــا میانــه ی قــرن ۱۸ نقــش مهمــی داشــت  و در پایــان بــا کمــک کانــت ، بــه جــای اتور
پیشــین ، ســازمان هــای ِخــرد گرایــی فعــال گردیدنــد و عقــل جــای یقیــن هــای جبــری پیشــین و 
داده هــای پذیرفتــه ی خدایــی را گرفــت. روشــن گــری ، یــک جنبــش عظیــم اصاحــی یــا انقابــی 

، فرهنگــی ، سیاســی و اجتماعــی بــود .

ادبیــات اروپــا گرچــه بــا ادبیــات یونــان باســتان در قــرن هشــتم پیــش از میــاد و بــا آثــار هومــر شــروع مــی شــود 
یــن  یــن ادبیــات جهــان نیســت . موضــوع ادبیــات یونــان و رم باســتان را شــامل لعنــت و نفر ، ولــی کهــن تر
و خشــم خدایــان ، مســخ انســان و حیــوان ، اســطوره هــا و افســانه هــا مــی داننــد . درآن زمــان بــه دلیــل بــی 

ســوادی عــوام ، بیشــتر شــعر، حماســه ، درام ، کمــدی یــا تــراژدی امــکان شــکوفایی داشــتند.
یســتوفانس ، و خانــم ســافو ، هســتند   ازجملــه نویســندگان یونــان باســتان  هومــر، آشــیلوس ، ســوفوکلس ، آر
ولــی از نثــر، نخســتین بــار درآثــار ادبــی و فلســفی افاطــون و ارســطو اســتفاده گردیــد و ســرانجام ادبیــات رم 
ــد .  ــاز گردی ــور آغ ــد و اپیک ــوراز، اوی ــل ، ه ی ــوس ، ورژ ــت پات ــا فعالی ــاد ب ــش ازمی ــوم پی ــرن س ــتان درق باس

کتــاب انجیــل نخســتین بــار درســال ۱۸۰ بعدازمیــاد از زبــان آرامــی بــه زبــان التیــن ترجمــه گردیــد.
قــرون وســطا دوره ای هزارســاله بیــن قــرون پنجــم و پانزدهــم میــادی حــدس زده مــی شــود . شــخصیت 
هــای ادبــی درآثــار ایــن دوره قهرمانــان ، عیــاران ، شــوالیه هــا ، خداجویــان ، و مجاهدیــن رنگارنــگ بودنــد. 
عصــر نــو در پایــان قــرن ۱۵ میــادی آغــاز مــی شــود. درزمــان ســده هــای میانــه ، سیاســت درجوامــع غربــی 
ــان  ــه زب ــی ب ــات مردم ــن دوره ، ادبی ــان ای ــد . در پای ــی کردن ــن م ــا  تعیی ــا قیصره ــا ی ــا و امپراطوره ــاپ ه را پ

غیرالتیــن یعنــی زبــان مــردم هــر جامعــه ای نوشــته شــد .
موضوعات آن آثار قهرمانی ، عشــق و مذهب هســتند . در دوره ی رنســانس ، هومانیســت ها به کشــف

           مجدد فرهنگ و جهان باستان پرداختند .

ین ادبیات جهان نیست ! ادبیات اروپا کهن تر

ادبیــات دیگــر تنهــا وســیله ای بــرای ســرگرمی طبقــات مرفــه نبــود ! بلکــه وظایفــی 
ماننــد شــناخت ، تشــخیص خــوب و بــد  و غلــط و صحیــح را بــه عهــده گرفــت .

معرفــی ایــده آل هــا  نیــز از جملــه وظایــف ادبیــات گردیــد ؛ بــه ایــن دلیــل بــود کــه نیــاز بــه ژانرهــای 
ــری ،  ــن گ ــر روش ــی عص ــای ادب ــری ه ــن گ ــه روش ــد. از جمل ــاس مــی ش ــک احس ــی و دراماتی روایت
رونــق رمــان ســفرنامه ای و رمــان مکاتبــه ای بــود کــه شــامل دیالــوگ و نامــه  مــی شــدند. ســرانجام بــا 
کمــک روســو و شــعار ”بازگشــت بــه طبیعــت” و در مخالفــت بــا عقــل گرایــی ، جنبشــی ظاهــر گردیــد 
کــه دنبــال احساســات رفــت.  رمانتیــک هــا در ادبیــات نــه تنهــا جهــان درون بلکــه جهــان بیــرون 
یخــی اهمیــت  یخــی نیــز در رمــان  هــای تار را نیــز مــورد توجــه قــرار دادنــد . موضوعــات طبیعــی و تار

خاصــی یافتنــد.
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رمانتیــک هــا خــود را غیــر سیاســی نمــی دانســتند  بلکــه  طرفــدار جنبــش مّلــی بودنــد که عکــس العملی 
علیــه ناپلئــون بــود و بــه ایــن ســبب آن هــا ضــد انقــاب فرانســه شــدند . آن هــا در ســده هــای میانــه بــه 
جســت و جــوی قهرمــان مّلــی مــی پرداختنــد ؛ همــه ی آنــان محافظــه کار یــا ســّنت گــرا نبودنــد بلکــه 
نویســندگانی ماننــد ویکتورهوگــو حّتــی ُمبّلــغ عدالــت اجتماعــی شــدند . در ایــن دوره بــه جــای درام ، 
ژانــر هــای شــعر و رمــان  اهمیــت خاصــی یافتنــد . ادبیــات رمانتیــک رابطــه ی تنگاتنگــی نیــز بــا نّقاشــی 
و موســیقی داشــت ؛ نخســتین بــار مترجمینــی نیــز در ایــن دوره بــه وجــود آمدنــد کــه آثــار شکســپیر را بــه 
زبــان هــای دیگــر اروپایــی ترجمــه نمودنــد . همــان طــور کــه رمانتیــک ، عصــر روشــن گــری را کنــار زد 

، در ادبیــات قــرن ۱۹ ، رئالیســت هــا ، دوره رمانتیــک را منحــل نمودنــد !  

رمانتیــک هــا خــود را غیــر سیاســی نمــی دانســتند  بلکــه  طرفــدار جنبــش مّلــی بودنــد که عکــس العملی 
علیــه ناپلئــون بــود و بــه ایــن ســبب آن هــا ضــد انقــاب فرانســه شــدند . آن هــا در ســده هــای میانــه بــه 
جســت و جــوی قهرمــان مّلــی مــی پرداختنــد ؛ همــه ی آنــان محافظــه کار یــا ســّنت گــرا نبودنــد بلکــه 
نویســندگانی ماننــد ویکتورهوگــو حّتــی ُمبّلــغ عدالــت اجتماعیــش جنبــش رئالیســم ازســال ۱۸۳۰ بــا 
یــن  کمــک نویســندگانی چــون بالــزاک ، فلوبــر، دیکنــز و تولســتوی شــروع بــه فعالیــت نمــود . مهــم تر
ــود یعنــی یــک داســتان ســرایی عظیــم و طویــل.  درام  و شــعر، فقــط در  ــر ادبــی رئالیســم ، رمــان ب ژان
محافــل خصوصــی عاقــه مندانــی داشــت . رمــان رئالیســتی شــامل رمــان اجتماعــی بــود کــه آن خــود 
شــامل رمــان خانوادگــی ، زناشــویی و عاشــقانه مــی شــد . انتقــاد از شــرایط اجتماعــی - سیاســی موجب 
شــد کــه ادبیــات رئالیســتی را ادبیــات ضــد بورژوائــی و اجتماعی-انتقــادی بــه حســاب آورنــد . مهــم 
یــس ، لنــدن ، پتروگــراد و برلیــن بودند  یــن مــکان رمــان رئالیســتی غــرب ، شــهرهای بــزرگ ماننــد پار تر
ــتی  ــبک رئالیس ــن س ــه بی ــن ک ــورد ای ــت . در م ــز راه یاف ــی نی ــه نقاش ــدودی ب ــا ح ــتی ت ــات رئالیس . ادبی
ــای  ــی در دوره ه ــتی گاه ــبک رئالیس ــت س ــوان گف ــی ت ــود م ــی ش ــته م ــرق گذاش ــم ف و دوره ی رئالیس
پیــش از رئالیســم نیــز وجــود داشــته اســت ؛ مثــا رمــان “دکامــرون” از قــرن ۱۴ ؛ تمــام نویســندگان دوره 
رئالیســم  نیــز رئالیســت نبودنــد از جملــه  یوســف کنــراد و کیپلینــگ . شــدند .  در ایــن دوره بــه جــای 
درام ، ژانــر هــای شــعر و رمــان  اهمیــت خاصــی یافتنــد . ادبیــات رمانتیــک رابطــه ی تنگاتنگــی نیــز بــا 

نّقاشــی و موســیقی داشــت ؛

ــان هــای  ــه زب ــار شکســپیر را ب ــد کــه آث ــه وجــود آمدن ــز در ایــن دوره ب ــار مترجمینــی نی  نخســتین ب
ــار زد ، در  ــری را کن ــن گ ــر روش ــک ، عص ــه رمانتی ــور ک ــان ط ــد . هم ــه نمودن ــی ترجم ــر اروپای دیگ

ــد !   ــل نمودن ــک را منح ــا ، دوره رمانتی ــت ه ــرن ۱۹ ، رئالیس ــات ق ادبی
ــود .  ــی ب بعــد از دوره ی رئالیســم ، دوره ی مــدرن ظاهــر شــد کــه زمــان آزمایــش و تجربیــات ادب
مــدرن ، مفهومــی اســت کــه خــود دائــم امــکان مــدرن شــدن دارد . ادبیــات مــدرن اروپــا در میانــه 
ی قــرن ۱۹ در فرانســه بــا کمــک اشــعار بودلــر شــروع گردیــد . مــدرن گرایــان ماننــد رئالیســت هــا 
و رمانتیــک هــا ، بــه طــرح زشــتی هــا نیــز در جامعــه پرداختنــد . در ایــن دوره ، آزمایــش و تجربــه  
اصــل مرکــزی نوشــتن شــد . نویســندگان مکتــب مــدرن ، خواهــان انقــاب ادبــی بودنــد . برشــت 
، ایبســن ، چخــوف ، لــورکا و بکــت را از جملــه نویســندگان مــدرن مــی داننــد . بعضــی دیگــر ماننــد 
کافــکا و ویرجینیــا ولــف  بــه جــای داســتان ، افــکار و احساســات را در ادبیــات مطــرح مــی نمودنــد 
. در ادبیــات مــدرن ممکــن اســت کــه خواننــده بــا ســبک و محتوایــی روبــرو شــود کــه تــا کنــون نمــی 

شــناخته و تجربیــات مطالعاتــی قبلــی اش دچــار لــرزش شــوند .
درادبّیــات رئالیســتی ، واقعّیــات روزمــره مطــرح   می شــد 
، نــه انســان خیــال پــرداز بلکه کســانی که کار مــی کردند 
و بخشــی از جامعــه بودنــد ، درادبّیــات مطــرح شــدند ! به 
جــای نظــر بــه دوردســت هــا و عجایــب و جــادو و جمبــل 
، موضوعــات اطــراف و معمولــی در ادبّیــات مطــرح              

مــی شــدند.
در طــول ســه هــزار ســال گذشــته مــی تــوان الیــاس ، ادیســه ، مــده آ ، کمــدی الهــی ، دکامــرون ، دن 
کیشــوت ، رومئــو و ژولیــت ، هملــت ، دشــمن مــردم ، رابینســون کــروزو ، ســفرهای ژول ورن ، ناتــان 
دانــا ، رنــج هــای ورتــر جــوان ، فاوســت ، ویلهلــم تــل ، مــرگ دانتــون ، بــاغ آلبالــو ، بودنبــروک ، ســیدارتا 
، محاکمــه ، اوپــرای ســه پولــی ، در جســت و جــوی زمــان بــر بــاد رفتــه ، اولیــس ،۱۹۸۴، جامعــه ی بســته ، 
یــا ، طبــل حلبــی ، عکــس جمعــی بــا بانــو ، لولیتــا ، دکتــر شــیواگو  طاعــون ، در انتظــار ُگــدوت ، پیرمــرد و در
پشــت نتــردام ، رویــا هــای از دســت رفتــه ،  بیچــارگان ، دمــاغ ، مــادام بــواری ،  ، صــد ســال تنهایــی ، گوژ

جنایــات و مکافــات ، جنــگ و صلــح ، آنــا کارنینــا ، گل هــای خشــم  و... را نــام بــرد.

یســتوفانس ،  در طــول ســه هــزاره ی پیــش مــی تــوان هومــر، ازوپ ، ســوفوکلس ، ایشــیلوی ، ار
یــل ، اوویــد ، دانتــه ، ســروانتس ، مونتیگــن ، شکســپیر، مولیــر، دانیــل دفــو ، ولتیــر، دیــدرو ،  ورژ
یــم ، بوشــنر،  هاینــه ، آلــن پــو ، اســکاروایلد ، چخــوف ،   گوتــه ، والتراســکات ، شــیلر ، بــرادران گر
تومــاس مــان ،  هرمــان هســه ،  افــکا ، برشــت ، پروســت ، جویــس ، ویرجینیــا وولــف ، اونایــل ،  
یــش ، گونتــر  ارول ، ســارتر، کامــو ، لــورکا ، بورخــس ، بکــت ، همینگــوی ، دورنمــات ، ماکــس فر
یــش بــول ، نابکــوف ،  پاســترناک ،  مارکــوز ، ویکتورهوگــو ، اســتاندال ، بالــزاک  گــراس ، هنر
یســتیان آندرســن ، دیکنــز ، فلوبــر ، ژول ورن ،  داستایوفســکی ،   ، گوگــول ،  پوشــکین ،  کر

ــرد . ــام ب تولســتوی ،  مــارک توایــن ،  یوســف کنــراد ،  ایبســن  و... را ن

از جمله آثار مهم ادبیات غرب 

ین نویسندگان غرب  از جمله مشهور تر
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امالی صحیح کلمات

درست بنویسیم!...
یز یارا همراهان عز

در ایــن بخــش امــای صحیــح کلمــات متداولــی را کــه طــی 
یــم. یــم بــه همــراه معانــی مــی آموز ــا آن هــا ســروکار دار روز ب

انتساب: نسبت داشتن و مرتبط بودن .
انتصاب: گماشتن و نصب کردن.

بها: واژه فارسی، به معنای»قیمت«.
بهاء: کلمه ی عربی، به معنای»فروغ و روشنا یی«.

پرتقال: نام میوه ای است.
پرتغال: نام کشوری در اروپای غربی است.

برائــت: بــه معنای»بی گناهــی و پاک دامنــی« و مجــازًا 
بــه معنــای»دوری و بیزاری« اســت.

براعــت: بــه معنای»کمــال فضــل و ادب« و»برتــری بــر 
دیگــران بــه علــم« اســت.

ــی  ــروزه ی فارس ــداول ام ــن. در ت ــر پذیرفت ــر: تأثی تأث
زبانــان بــه معنــا ی »رنــج بــردن و اندوهگیــن شــدن« 

اســت.
َتحســر: افســوس خوردن، دریغ خوردن و توّســعًا به 

معنای »احســاس حســادت کردن« است.

تأّلم: رنج بردن، درد کشیدن.
َتَعّلم: آموختن، درس خواندن.

یــه کــردن و نیــز به  تحلیــل: از هــم گشــودن و تجز
معنای»حــل کــردن و هضم کردن« اســت.

 اهلل گفتن.
َ

تهلیل: ل إله إّل

مرهم:داروی روی زخم برای بهبودی
مرحم:مهربانی شده

حجوم:کشنده ی خون
هجوم:حمله-یورش

حال:اکنون
هال:اتاق پذیرایی-راهرو

ترجیه:امیدواری-رجا
ترجیح:برتری داشــتن-از رجحان می 

آید

مسون:یک دهانه ی برخوردی 
در ماه اســت

مصون:محفوظ - درامان

تشــت، واژه ی فارســی اســت و امــای 
ــت،  ــح اس ــورت صحی ــر دو ص ــه ه آن ب
ولــی امــروزه بایــد بــه صورت»تشــت« 

ــت. نوش

تعویض: مصدر یا اسم مصدر و به معنای»عوض کردن« است.
تعویــذ: مصــدر اســت و بــه »دعایــی که می نویســند و معمــول به بــازو یا گــردن می بندند« گفته 

می  شــود.

ــه  ــی رود ک ــه کار م ــوردی ب ــاب در م ــت؛ و تصفیه حس ــردن« اس ــوده ک ــردن و پال ــاک ک ــه معنای»پ ــی ب ــه: در عرب تصفی
حســاب، پرداخــت و پــاک شــده باشــد و دیگــر کســی طلــب  کار نباشــد. همیــن ترکیــب، مجــازًا به»هــر نــوع اقــدام عملــی 

بــرای انتقام جویــی و کینــه  کشــی« بــه کار مــی رود.
ــه در  ــادل و موازن ــاد تع ــه معنای»ایج ــاب ب ــردن؛ و تسویه حس ــطح ک ــردن، هم س ــان ک ــردن، یکس ــاوی ک ــویه: مس تس

حســاب« اســت. ایــن ترکیــب بــه معنــای مجــازی بــه کار نمــی رود و بــا تصفیــه حســاب، مــرادف نیســت.

حک:کندن - تراشیدن
هک:رخنه - نفوذ

درست بنویسیم!یـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

امیر علی غفاری
دانشجوی پرستاری

یــدن بــه عشــق ورز کــه شــهره ی شــهرم  منــم 
دیــدن بــد  بــه  نیالــوده ام  دیــده  کــه  منــم 

****
باشــیم خــوش  و  کشــیم  مالمــت  و  کنیــم  وفــا 
رنجیــدن یســت  کافر مــا  یقــت  طر در  کــه 

****
راه نجــات پیــر میکــده گفتــم کــه چیســت  بــه 
پوشــیدن عیــب  گفــت  و  مــی  جــام  بخواســت 

****
چیســت عالــم  بــاغ  تماشــای  ز  دل  مــراد 
تــو گل چیــدن از رخ  مــردم چشــم  بــه دســت 

****
بــر آب از آن نقــش خــود زدم  بــه مــی پرســتی 
پرســتیدن خــود  نقــش  کنــم  خــراب  تــا  کــه 

****
نــه ور  واثقــم  تــو  زلــف  ســر  رحمــت  بــه 
کشــش چــو نبــود از آن ســو چــه ســود کوشــیدن

****
ــس ــن مجل ی ــت ز ــم تاف ــده خواهی ــه میک ــان ب عن
کــه وعــظ بــی عمــالن واجــب اســت نشــنیدن

****
خــوب رخ  بــا  مهــر  بیامــوز  یــار  خــط  ز 
کــه گــرد عــارض خوبــان خــوش اســت گردیــدن

****
حافــظ مــی  جــام  و  ســاقی  لــب  جــز  مبــوس 
بوســیدن خطاســت  زهدفروشــان  دســت  کــه 

شاعر:حافظ

_..شــعر خــوانـی.._
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الالیییـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

الالیــــــیـ
آهنگ عشق

مهرآسا  شالیکار
دانشجوی علوم

آزمایشگاهی

اطفــال  زبــان  در  الالیــی 
صوتــی  و  دهــد  مــی  معنــی 
اســت کــه بــه وســیله ی آن 
مــی  گهــواره  در  را  کــودک 
آواز  واقــع  در  ؛  خواباننــد 

و  ن  ا ر د مــا ن  نــد ا خو
الالیــی ، نخســتین پیمــان آهنگیــن و شــاعرانه ای اســت دایگان برای خواباندن طفل شیرخوار است .

کــه میــان مــادر و کــودک بســته می  شــود ؛ رشــته  ای اســت 
ــودک را  ــای ک ــوش ه ــا گ ــادر ت ــای م ــب ه ــه از ل ــی ک نامرئ
یــی آن خــواب ژرف و  نــوازش مــی دهــد و تأثیــر جادو

آرامــی اســت کــه کــودک را فــرا مــی  گیــرد . آرزوهــای  و  هــا  آرمــان   حامــل  کــه  ای  رشــته   
تــکان  مــادر اســت و  بــی وســواس  صادقانــه و 
تــوازن  از  رنگــی  آن  بــر  گهــواره  دمــادم  هــای 
یــخ الالیــی بــه گفتــه ی  و تکــرار مــی زنــد . تار
ــای  ــان ه ــه انس ــدی« ب ــادی محّم ــر »محّمده دکت
غارنشــین مــی  رســد کــه بــرای ایمــن نگــه داشــتن 
کــودک خــود از گزنــد حشــرات و جانــوران آزار 
یــا  ننــو  از   ، ، ســرمای خنــک و ســنگ  دهنــده 
گهــواره کــه تختــی جنبــان بــوده و حرکتــی آونــگ 
وار داشــته اســتفاده مــی کردنــد ؛ و الالیــی هــا در 

کنــار همیــن ننوهــا پدیــد آمــده انــد.
ــی  ــیم م ــاوت تقس ــای متف ــه  ه ــه گون ــا ب ــی ه الالی
یــت   شــوند و از آن جــا کــه ایــن ترانــه هــا بــا محور
ارتبــاط  زنــان بــا فرزندانشــان ســروده مــی  شــود 

ــرای  ــان ب  موضــوع اصلــی آن هــا آرزوهایــی اســت کــه زن
فرزندانشــان دارنــد ؛ مثــًا الالیــی هایــی کــه مــادر آرزو 
ــات  ــه مقدس ــد و او را ب ــت بمان ــش تندرس ــد کودک ــی کن م
مــی  کنــد  آرزو  مــادر  کــه  یــا الالیــی هایــی   . می ســپارد 
ــود  ــواد ش ــرود و باس ــب ب ــه مکت ــود ، ب ــزرگ ش ــش ب کودک
. ترانــه  هایــی کــه مــادر آرزو مــی  کنــد کودکــش بــه ثمــر 
برســد . الالیــی هایــی کــه مــادر در آن هــا بــه کــودک مــی  
گویــد بــا وجــود او دیگــر بــی کــس و تنهــا نیســت . یــا مــادر 
آرزو مــی  کنــد کودکــش بــزرگ شــود و همســر بگیــرد یــا 

شــوهر کنــد و عروســی اش را ببینــد .
کــه  هنگامــی  کنــد  مــی  آرزو  مــادر  کــه  هایــی  الالیــی 
کودکــش بــزرگ شــد قدرشــناس زحمــات او باشــد و البتــه 
برخــی الالیی هایــی کــه مــادر در آن هــا از کــودک و از ایــن 

ــد !  ــی  کن ــه م ــد گای ــی خواب ــرا نم ــه چ ک

بــار و گاه طنزآمیــز  ایــن الالیــی  هــا گاه لحنــی مامــت 
دارنــد. 

الالیــی هــا از جملــه »ادبیــات شــفاهی« هــر ســرزمینی 
ــته  ــا را از روی نوش ــادری آن ه ــچ م ــه هی ــرا ک ــتند ؛ چ هس
نمــی خوانــد و همــه ی مــادران بــی آن کــه بداننــد از کجــا 
ــی و  ــتن الالی ــگار دانس ــد ! ان ــی دانن ــا را م ــه آن ه و چگون
لحــن ویــژه ی آن از روز نخســت بــرای روان زن تــدارک 

ــت ! ــده اس ــده ش دی

شنیده و نقل کرده است که عینًا در اینجا می آید :

یشــه و کیفیــت ســاخت ایــن عبــارت ســحر آمیــز   در مــورد ر
یــادی وجــود دارد . در واژه نامــه هــا  ، اختــاف نظرهــای ز
از واژه ی » بنگــره » ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه هــم 
معنــی      الالیــی اســت . برهــان قاطــع بنگــره را آوا و زمزمــه  

هایی مــی  داند
 که زنان به هنگام

 خوابانیــدن کــودکان
یشــه ی ایــن واژه از »بانــگ« می آیــد کــه در   مــی خواننــد . ر
یــه ی  پهلــوی »ونــگ« اســت. )بــه معنــی صــدا ، آواز یــا گر
همــراه بــا نالــه ( پیشــوند ایــن واژه همــان »بــن« اســت کــه 
در فرهنــگ بــه معنــی »بنــد« یعنــی حبــس و بنــد آمــده و بــه 

ایــن ترتیــب بنگــر یعنــی نالــه بنــد یــا خامــوش کــن .
ناصرخســرو ایــن واژه را در بیتــی از اشــعارش بــه کار بــرده 

اســت کــه مؤیــد همیــن مفهــوم اســت.
تــو خفتــه ای خــوش پســر و چــرخ و روز و شــب همــواره 
ــد  ــی توان ــن واژه م ــراد از ای ــره  م ــت بنگ ــه بالین ــد ب می کنن
الال یــا  َل ِلــه باشــد . یعنــی نــوای دلنشــینی کــه َل ِلــه بــرای 
آرام کــردن نوبــاوگان مــی  خوانــده اســت . حّتــی معنــی 
خــود واژه ی الال بــه معنــی خــواب در تعبیــر امــروزی آن ) 
کــه بــی شــک معنــای ثانویــه اســت ( را نمــی تــوان از نظــر 

ــت . دور داش
یــن الالیــی جهــان بــا قدمــت چهــارده هــزار ســاله  کهــن تر
را  الالیــی  ایــن  َاِوســتایی(   ( باســتانی  ُکــردی  زبــان  بــه 
پروفســور فــاروق صفــی زاده )بــوره کــه یــی ( نخســتین بــار 
ــوره کــه یــی« ــاد » مینــا ایزدمهــر ب ــان مــادرش زنــده ی از زب

 از واژه ی »الالیی« چه می دانیم ؟

gwê bigra lamin dangî azdāya
هی  یه  ت ئه  شــایی وه  هیشــتای ئه  شیم 
    rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
رنایــه ده   ده  نگــت  بوچــی  نــم  نزا
nizānim bočî dangit darnāya
ئاشــیمه ووهــوو وه  هیشــتم ئــه  ســتی
astîāšê wohū wahîštim astî
ئووشــتا ئــه  ســتی  یــه ئووشــتا ئــه  همایــی
oūštā astîya oūštā ahmāyî
هی  یه  ت ئه  شــایی وه  هیشــتای ئه  شیم
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
ئــه  تهــا یــو  تــی  ری   ئاهــووه  تــا  یــه  
yatā āhowa t îr îyo athā
ره  تــووش ئــه   شــاته چیــت هــه  چــا یــه  تــا

ratūš ašāta čît hačā yatā
وه  نگــه هــو ئــه  شــا ده  زدا ئامــه  نــه  نــگ
wanga ho ašā dazdā āmanang
شــیوس نــه  نامــه ئــه  نــگ هواشــه  مــه  زدا
 š î y ū s  n a n ā m a
a n g  h w ā š a  m a z d a
هی  یه  ت ئه  شــایی وه  هیشــتای ئه  شیم
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm
ئــا یــی  ا ر هو ئا میچــا  ی  خشــته  ر
xištarê mêcā āhorāyî  ā
یم ییــم درگــو پــی  یــو ده ده  ت راســتار
yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm
پــه  م الی الیــه رۆڵــه الی الیــه، کۆر
rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
گــوێ بگــره لــه مــن، ده  نگــی ئــه  زدایــه

برگردان به فارسی :
فرزندم الال، دلبندم الال، نمی دانم چرا صدایت درنمی  آید

ین است پاکی، خوشبختی است راستی و داد بهتر

خوشبختی برای کسی
 است که راستی و داد را برای

 راستی وداد انجام دهد
همان گونه که خداوند راستی و دادگری است

یده  راهبر دنیایی نیز باید بر پایه ی راستی و دادگری برگز
شود

یده می  شوند این دو با کردارها و اندیشه ی نیک  برگز
تا همه ی کردارها، از روی نیکی و راستی و خرد انجام داده 

شوند
همان گونه که خداوند راستی و دادگری است
و راستی و دادگری در همه جا خود را بنمایاند

و نیک کرداری ، با نیروی اهورایی پرورش یابد
و به یاری ناتوانان و ناداران بشتابد

فرزندم الال، دلبندم الال
گوش به من بسپار، صدای خداوند است

همان گونه که خداوند، راستی و دادگری است

www.aeinbavar.ir
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مصاحبه با ســرکار خانم مرغیـارا فصلنامه ی ادبی دانشجویی         

مصاحبه با سرکار خانم مرغ!

یلدا خالقی نسب 
دانشجوی علوم

آزمایشگاهی

بعد از مشاهده ی نوسانات شدید قیمت
 مرغدر بازار و افزایش ۱۵۹ درصدی قیمت
 آننســبت به ســال گذشــته، بر آن شدیم
 تا با نقش اصلی این داستان، سرکار خانم 
مــرغ تخم طــا، مصاحبه ای انجام دهیم

 و نظر وی را درباره ی این جریانات بپرسیم.
گفتنــی اســت با وجود رزرو وقــت قبلی، 

بعــد از چنــد ســاعت انتظــار، باالخــره موفــق شــدیم تــا در ســالن 
vip مرغــداری، بــا حضــور گارد امنیتــی آن بزرگوار،جلســه ی 
کوتاهــی برگــزار کنیــم. و ســرکار خانــم مــرغ بــا جملــه ی »اول 
ــا  ــه م ــال اســت؟« ب ــرای کــدام ژورن ــوی شــما ب بگوییــد اینتروی
یه ادبــی یــارا،  خــوش آمــد گفــت. وی بعــد از شــنیدن اســم نشــر
خیالــش از بابــت های کَلــس بــودن اینترویویــش راحــت شــد.

+  بفرماییــد چــه شــد کــه انقــدر افزایــش قیمــت 
داشتید؟

 راز موفقیتتان چه بوده؟

+  خب،بفرمایید بعد چه شد؟

اگــر  پایانــی ســخنی  نکتــه ی  بــه عنــوان    +
بفرماییــد. مانــده  ناگفتــه 

+  ممنــون از شــما کــه دعــوت مصاحبــه ی مــا 
ــد. را پذیرفتی

ــری  ــای دیگ ــه ه ــه برنام ــول روز چ ــازی، در ط ــر بدنس ــاوه ب +  ع
یــد؟ دار

افزایــش  ایــن  بــه  توجــه  داشــتید،با  وزن  کاهــش  فرمودیــد   +
نبــود؟ ضررتــان  بــه  قیمــت، 

را  فروشــش  قصــد  یــد،  می گذار تخــم  عــدد  دو  روزی  پــس    +
یــا پــرورش؟ یــد  دار

ــن زندگــی  +   بــا توجــه بــه تغییــر دولــت تدبیــر و امیــد، طبــق ای
ید،اگــر خبــر برســد حبــاب قیمتتــان  شکســته  الکچــری کــه دار
حالــی  برگردید،چــه  زندگیتــان  عــادی  روال  بــه  بایــد  و  شــده 

؟ ید می شــو

ــما.  ــت ش ــد خدم ــرض قدق ــدا و ع ــام خ ــه ن -   ب
اواســط آذر مــاه بــود کــه در النــه نشســته بــودم 
ــه لطــف دولــت تدبیــر و امیــد ،مشــغول تخــم  و ب
گــذاری! خــروس جــان هــم بــاالی دیــوار نشســته 
ــه  ــک دفع ــه ی ــد ک ــم آواز می خواندن ــد و برای بودن
دیــدم صدایــش قطــع شــد. بعــد از چنــد دقیقــه 
بــه النــه آمــد و بــا بغــض گفت:»مــرغ عشــقم، َپــر 
حنایــی مــن، از اهالــی کوچه شــنیدم مــردم برای 
نوامیــس مــا ماکیــان صــف میکشــند! و بــه هــر 
ــم  ــد! نمیخواه ــا را میخرن ــده آن ه ــه ش ــی ک قیمت
کســی تــو را از مــن بگیــرد، چنــد روزی در النــه 
بمــان تــا آب هــا از آســیاب بیفتد.«راســتش بــا 
یخــت!  ر پرهایــم  از  چندتــا  خبــر  ایــن  شــنیدن 

ــردم.  ــر میک ــاس خط ــی احس خیل

ســی مرغ  انجمــن  ماجــرا  طــرف  آن  در  و 
اندیشــمند، بــا توجــه بــه اینکــه هرچــه تعدادمــان 
شــعار  میشــود،  بیشــتر  ارزشــمان  باشــد  کمتــر 
»تخــم کمتر،زندگــی بهتــر« را الگــوی زندگیشــان  

قــرار دادنــد. 
پــس بــا ایــن تفاســیر در دولــت جدیــد قیمــت 
ین حالــت  مــا کــم نمی شــود و در خوشــبینانه تر

می مانــد. ثابــت 

بــودم. ایــن وضعیــت تــا چنــد مــاه ادامــه داشــت، تــا اینکــه خبــر آمــد 
ــه علــت صفــوف متعــدد مــردم و احتــکار بعضــی افــراد، قیمتمــان  ب
ــان را  یدم ــوان خر ــی ت ــر کس ــه کمت ــدی ک ــه ح ــت. ب ــاال رف ــدیدا ب ش
داشــت. نفــس عمیقــی کشــیدیم و روزهــای روشــنمان شــروع شــد.

-   صبــح هــا معمــوال بعــد از صــرف صبحانــه، تخــم می گــذارم، بعــد 
هــم آرایشــگر اختصاصــی ام بــه النــه مــی آیــد و حــدودا تــا ســر ظهــر 
مشــغول پدیکــور و مانیکــور و شــینیون مخصــوص جلســات میشــود، 
یبــا حاضــر می شــوم  بعــد از صــرف ناهــار، طــراح لبــاس می آیــد و تقر
بــرای جلســات، ســمینارها و وبینارهــای تخصصــی افزایــش اعتمــاد 
ــازه  ــه ت ــی ب ــای زندگ ــارت ه ــوزش مه ــا، و آم ــه ه ــه جوج ــس ب ــه نف ب
عــروس دامادهــای مرغــداری. حــدود ســاعت هفــت عصــر هــم 
یلکــس کنــم و تخــم بگــذارم، بعــد هــم  ــا کمــی ر ماســاژور می آیــد ت

صــرف یــک شــام رمانتیــک بــا خــروس جــان. 

ــه ی خــود کــم  ــه نوب ــر اینکــه قیمــت آن هــا هــم ب ــا علــم ب -   خیــر، ب
یــد تخممــان را دارنــد، بــاز هــم  نیســت و اکثــر مــردم فقــط تــوان خر

ــدارم.  ــان را ن ــد فروشش قص
مــن بــه عنــوان یــک مــرغ موفــق، بایــد بــرای تخــم هایــم آینده نگــری 
کنــم، فرزندانــم در حــال حاضــر فقــط هــزار تومانند،امــا بــزرگ کــه 
شــوند، ارزش هــر کــدام بــه نــرخ االن حداقــل صــد هــزار تومــان 
میشــود! پــس بایــد کمکشــان کنــم تــا بــرای خودشــان کســی بشــوند.

-   بــه نظــر بنــده ایــن حبــاب نبــوده، چــون طبــق فرمــوده شــاعر، 
از عالــم خاک!ایــن ارزش حــق ماســت!  نیــم  بــاغ ملکوتــم  مــرغ 
مــا ز باالییــم و بــاال میرویــم.و از طرفــی، درون دولــت قبلــی هــم 
تدبیــری بــرای کاهــش ارزش مــا نبــوده، اگــر هــم بــود خیلــی ناچیــز 
و بی رمق.مثــل تشــکیل قــرارگاه مــرغ کــه هیــچ تاثیــری نداشــته! از 
ین تاثیــر را دارنــد، بــه  طرفــی دیگــر، ملــت همیشــه در صحنــه بیشــتر
ــت  ــه تح ــر اینک ــتند، مگ ــا هس ــی م ــل حام ــه عم ــا ب ــف ام ــر مخال ظاه

ــم.  ــد میدان ــم بعی ــن را ه ــه ای ــد، ک ــرار نگیرن ــب ق ــو غال ــر ج تاثی

ــه  ــا ب ــه تنه ــز ن ــه چی ــی، هم ــرایط زندگ ــدن ش ــد از آرام ش ــه، بع -  بل
حالــت نرمــال برگشــت، بلکــه چندیــن پلــه نســبت بــه قبــل پیشــرفت 
داشــتیم. و مــن اولیــن کاری کــه انجــام دادم شــرکت در کاس 
هــای فیتنــس و تــی آر ایکــس بــود و خــب الحمــدهلل وضعیــت ران و 

بــال هایــم بــه حالــت ســابق خــود برگشــته. 
-  هــر شــب بــا دعــا میخوابیــدم و هــر صبــح بــا 
ــرده ــم ک ــی وزن ک ــدم. خیل ــدار میش ــترس بی اس

ــی  ــه گارد امنیت ــع ب ــی راج ــک توضیح ــده ی -   بن
خــودم خدمتتــان عــارض بشــوم ، اخیــرا شــنیده 
شــده افــرادی در قالــب خبرنــگار یــا عــکاس و 
ژورنالیســت و…)بانســبت شــما( چندتــا از مــرغ 
ــد  یدن ــر بر ــام س ــی تم ــا بی رحم ــد و ب ــا را ربودن ه
بــرای  لیکــن  بزننــد.  جــوج  هــا  هفتــه  آخــر  تــا 
جلوگیــری از ایــن اتفــاق و ســایر تهدیدهــا، بنــده 
هرکجــا کــه میــروم گارد امنیتــی همراهــم هســت؛ 
هیــچ  بــه  نفتــد  افتــد،  یــرک  ز مــرغ  چــو  »کــه 

دامــی«.

             طبق اطاعات به دست آمده از مصاحبه 
ی مســتقیم بــا ســرکار خانــم مــرغ تخــم طــا، بــه 
ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه علــت ایــن افزایــش 
قیمــت در مرحلــه ی اول تغییــر الیــف اســتایل 
ــه  ــوی محیــط ک ــرایط ج ــوده، و بعــد ش ــا ب مرغ ه
مــردم  گیــری  تصمیــم  بــر  گــذار  تاثیــر  شــدیدا 
می باشــد، و در انتهــا خدمتتــان عــرض کنیــم 
ــر ــن ام ــر ای ــز ب ــری ناچی ــت تاثی ــر دول ــه تدبی ک

 دارد.
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التماس دعــــــــــا آقا!

محمدرضا صداقت
دانشجوی پزشکی

سالم ای امام مظلوم ما!
سالم ای شهید دشت کربال!

حسین جانم! سال هاست که با خود می اندیشم و از خود می پرسم 
که اگر با شما در کربال بودم ،

 از یاران شما بودم یا از کوفیانی که نامه نوشتند و بی وفایی کردند؟
شاید اگر از هر شیعه ای این را بپرسید ،در سخن، یار باوفای شما باشد؛ ولی در عمل چه؟

جواب سوالم را نمی دانم...
ــج( ،  ــدی )ع ــت و مه ــا کربالس ــت و اینج ــم عاشوراس ــروز ه ــه ام ــم ک ــی دان ــوب م ــن را خ ــی ای ول

ــت! ــان ماس ــین زم حس

 از بین این مّدعیان، چه کسی امام زمانش را یاری خواهد کرد؟
کسی  که در غیبت آن موال، ندای » هل من ناصر ینصرنی« او را لبیک گوید؛

کسی که در زمان غیبت از همه ی دنیایش بگذرد و در رکاب امامش باشد؛
یور نشود؛ کسی  که در این دنیای پرزرق وبرق، اسیر زر و ز

یانــه بــر نفــس مــی زنــد و گنــاه نمــی کنــد تــا امامــش ، امــام  کســی کــه در ایــن زمانــه ی پــر از فســاد، تاز
مهربــان و خیرخواهــش )عــج( ، رنجیــده خاطــر نشــود؛

یدصفتان زمان کنار نیاید؛چرا که  کسی که با یز
»اگر ظلمی به وسعت یک جهان گسترده شود،آیا لزوم مبارزه با آن از بین خواهد رفت؟«

ارباب برایمان دعا کن در زمان غیبت آن حضرت)عج( 

آقا! می دانم که »الّلهم عّجل لولیک الفرج« های ما 
همان نامه های کوفیان است...

سربازش باشیم نه سربارش...
یا بن زهرا)ع(! دعایمان کن زمینه ساز ظهور باشیم و پرچم داِر یار!

دعایمــان کــن کــه در عصــر ظهور،حضــور داشــته باشــیم و از انصــار حضــرت مهــدی عّجــل اهلل تعالــی 
یف باشــیم. فرجــه شــر

التماس دعا آقا!...
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