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 هرگونه پرداخت و همیاری  به بنیاد

غیر انتفاعی آرمان مشمول    

.مالیاتی است معافیت  

 
 

بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط و ضوابط 

 متحده امریکا وزارت دارایی ایاالت

معافیت  خذ پروانهاق به موف IRSبخش  

    1440726-81مالیاتی با جواز شماره 

شده است. کلیه مبالغ همیاری و پرداخت های 

هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی 

 مشمول معافیت کامل مالیاتی   ،این بنیاد

(Tax Deductible) می باشد 

 

با توجه به تسهیالت فوق در انتظار پشتیبانی و 

برای نیل به هدف های فرهنگی  همیاری شما

 آرمان هستیم.فرهنگی بنیاد 
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 آنچه در این شماره می خوانید
 
 

 سخن آغازین

 ۳همدوش با کوشندگان روشنگری      *
 

 پژوهش های ادبی و  فرهنگی       ۴

۵       دکتر احمد کریمی حکاک -فروغ فرخزاد و دخترانش *   
  ۱۴گرامی    بهرام  -* سُرمه و توتیا در ادب فارسی

 
 چهره های ماندگار    ۲۰

۲۱     پروفسور فضل اهلل رضا -دکتر عیسی صدیق اعلم استاد *   
۵۵. دکتر ناصر انقطاع    کرد تبدیلپروفسور نادر انقطاع، دانشمند برجسته ایرانی که امواج نور را به صورت مدار های فشرده نوری  *  
۷۱     سعید فروزان  -ادوارد ژوزف  استاد *  
 

 تاریخ    ۸۰

۸۱     مرتضی حسینی دهکردی -ورشیدی خ ۱۳۲۰* یادی از اساتید دانشکده کشاورزی کرج در دهه   
۱۰۷    نصرت اهلل ضیایی ، ترجمه:  پروفسور کارل جان -* تبریز   

۱۱۷     مرتضی حسینی دهکردی -* داستان تأمل برانگیزی از: بهکده جذامیان بجنورد   
 

 فلسفه و عرفان       ۱۲۳

۱۲۴   شیریندخت دقیقیان -نزد مولوی و حکمت قباال » صلو»و « اصل»یقی دو مفهوم بررسی تطب -» انسان خدایی»و « عرفان فناجو»تقابل دو نحله ی  *  
۱۴۳     مهدی سیاح زاده -حرف الف  -فرهنگ مختصر مبانی مثنوی  *  

 
 اقتصاد    ۱۵۹

 ۱۶۰   محمدعلی اکباتانیترجمه و تلخیص :  -  ۲۰۵۰هان در سال ججمعیت * 
 

 شعر    ۱۶۷

 ۱۶۸     احمد شاملو  -*  مرغ دریا 
 ۱۷۰     جهانگیر صداقت فر  -« پرده دار*  »

 ۱۷۱    نصرت رحمانی  -* پاندورا 
   

 معرفی و بررسی کتاب   ۱۷۲

۱۷۳    نصرت اهلل ضیایی - در گفتگو با ماندانا زندیان« احسان یارشاطر»* زندگی نامه   
۱۸۱«     نمود سخنبود و »در باره کتاب  دکتراحمد کریمی حکاک* گفتگوی علیرضا اکبری با   

۱۸۸    نصرت اهلل ضیایی  -دکتر عباس توفیق :، نویسنده«آدم محتاط* »  
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در شرف پایان است و سالی  ۲۰۱۶

دیگر از راه فرا می رسد. چشم های 

با  هم  شتیاق و  با ا هم  یان  جهان

آینییده مییی نگرانییی بییه روزهییای 

شییدن و بهتییر و  نگرنیید. شییوق نییو

زیباتر زیستن از سویی و سنگینی و 

تیرگی افق های ظلمانی سرزمین های 

ها  یون  گی میل یک و آوار دور و نزد

خود  شانه  نه و کا سان دور از خا ان

سویی  هان، از  نار ج شه و ک در گو

دیگیییر، جهانییییان را در نوسیییان 

احساسی دوگانه سرگردان کرده است. 

ها ئین  با آ شه  سال، همی شدن  ی نو

ستند و  مراه ه ید ه ظاری پرام انت

انسییان هییا را خییود بییه خییود بییه 

ما  ند. ا می خوان فرا  شادمانگی 

ید  شاط و ام ین ن که ا یغ و درد  در

بییا دیییدن  ییینه هییای درد و رنیی  

دیگران رنگ می بازد و بی اثر می 

 شود. 

نین ما نه چ شریت در میا روز ب

 سرنوشتی گرفتار آمده است و هم از

این روست که وظیفه همگان، بویژه 

فرهیختگان بشری درگیر و دار چنین 

نه  که مردا ست  هراس آور آن ا ضای  ف

آسییتین هییا را بییاد بزننیید و بییا 

ضع  ین و یه ا ستوارتر عل اراده ای ا

ست  یدی نی ند. ترد کار برخیز به پی

نگ و  سالح و ج با  بارزه  ین م که ا

که  پذیرفت، بل هد  سامان نخوا شتن  ک

بزا با ا قط  شنگری ف نگ و رو ر فره

ین  بر ا ست  ند توان که خواه ست  ا

های  یروزدیو یارگی پ یدی و پت  پل

 شوند. 

شریه از روز  ین ن مده ا هدف ع

نخست این بوده که در میدوده زبان 

های  شه  سترش اندی سی، در راه گ فار

سخن  بردارد. در  گام  سانی  وادی ان

آغازین در شماره گذشته نیز براین 

و بییه  مقصییود خییود اشییاره کییردیم

که  یم  عده داد می و ندگان گرا خوان

  جایگاهی سوی فصلنامه آرمان را به 

 

 

 

نیم ها هدایت ک شه    و  که در آن اندی

فکری دانشوران ایرانی که از بداعات ا

پرمایه متفکران ایران  فرهنگ و ادب

 بهرهبا مایه و مدد گرفته اند و 

گیری از دست آوردهای نوآیین تمدن 

شده پرورده  مروزی  جال  ا ند، م ا

باوریم  براین  ما  ند.  شار یاب انت

که در جهان متالطم امروز علی رغم 

که در  یزی  شگفتی انگ های  شرفت  پی

ید  یض پد لوم م فن آوری و ع عر ه 

آمییده، در قلمییرو علییوم انسییانی، 

بخصییوس سیاسییت و فرهنییگ شییاهد 

کمبودهایی هستیم که موازنه منطقی 

رفتارهییا و روابییط انسییانی را در 

سیع ستره و برهم زده گ هان  ی از ج

ید  که با ست  ین رو هم از ا ست و  ا

های  ستی  صییح کا به ت شردن  پای ف

مع  ظایف جوا هم و شده را از ا یاد 

شه ورز،  های اندی یت  قی و جمع متر

بشییمار آورد. بییی گمییان مهمتییرین 

شتن  فتن و نو ندی گ نین رو بزار چ ا

سنت  پرده  کردن و  شنگری  ست و رو ا

به  یر را  پا گ ست و  نه د های که

قایق سوی به ح یق را  بردن و خال ی 

 آشنا ساختن. 

فصییلنامه آرمییان وظیفییه خییود 

قدور  قدر م به  که  ست  سته ا دان

ین  شندگان ا با کو هم رای  مدوش و  ه

راه، گییام بییردارد. اینییک کییه در 

ته  قرار گرف سییی  نو م سال  غاز  آ

یم  سته ا که توان سندیم  یم، خر ا

با  خود را  شریه  شماره ن سومین 

یا یدگاه، در اخت مین د سی ه ر فار

 زبانان قرار دهیم.

بییا عییرد شییادباش تجدییید سییال و  

مه  برای ه ستی  هروزی و تندر آرزوی ب

پارسی گویان و پارسی دانان، امید آن 

سال  ها و  خالل روز که در  یم  هم دار را 

به  ند  شریت بتوا ند ب می آی که  هایی 

ظام  جود در ن های مو ناهمواری  صییح   ت

جهییانی زنییدگی خییود، پیییروز گییردد و 

بات شود.زی شاهد  تر را  سامان   ر و ب

 فصلنامه آرمان

 شنگریهمدوش با کوشندگان رو

 

 

 

 

 شنگری
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  پژوهش های

فرهنگی ادبی و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

5 

 

 
 
 
 

دکتر احمد کریمی 
 حکاک

 
 
چه یر در آن تا از ز   می ننظر
ستاری متن گذرد شده  ویرا

ست سخنانی می  که ا دکترکری
  به میالدی ۲۰۱۳ سال درحکاک 
عوت من» د نر انج یات و ه   ادب

کوور شهر « ون یراددر آن   ا
 کرده اند.

 
مییادران و  ۀشناسییان رابطیی  بسیییاری از روان

تییرین  تییرین و بنییرن  دختییران را یکییی از پی یییده
ند که این کن دانند و استدالل می روابط انسانی می

ای است که در آن جنینی در رحم زنی  تنها رابطه
توانید جنینیی دیگیر از     کند که خود میی  رشد می

همین جنس را در رحیم خیود بورورانید، ننانکیه     
مادر پیش از آن او را پرورده بوده است.  برخی هم ایین  
پی یییدگی را علییت اصییلی نمودهییای رفتییاری از قبیییل   

مفرط از یی  سیو، ییا از    ذات پنداری و الگوبرداری  هم
سوی دیگر، رقابت شدید و حتی عداوت مییان دختیران   

 ۀمجموعیی    شییمارند.  حییال ننان ییه اییین و مییادران مییی
هیا را از سیطح حقیقیی     هیا و عواقین ناشیی از آن    انگاره
هیای مجیازی منتقیل     شناسی به سیطو  و سیاحت   زیست

تیر و ای بسیا    روابط حاصل باز هم متنیوع  ۀکنیم، مجموع
تر خواهد شد.  از این قرار، و بیا توجیه بیه عنیوان      هپی ید

میان زنان شیاعر   ۀسخن امشن شاید بتوان گفت که رابط
هییا و عصییرهای مختلییف ننییدان  فارسییی زبییان در نسییل

بایید   گنجید.  پی یده اسیت کیه در یی  سیخنرانی نمیی     
 ۀ  زنان شاعر  فارسی زبانمفصّلی در رابط  های پژوهش

نیون   الً، کیه آییا شیاعرانی هیم    انجام گیرد تا بدانیم، میث  
 گنجییوی زنییان ۀرابعییه قییزداری بلخییی یییا مهسییتی دبیییر 

زیسیته و   هیا میی   اند که پییش از آن  شناخته شاعری را می

شیاعری ماننید    سرایش بوده باشند. آییا   الگوی  برایشان
شییراز    در حافظ  در عصر  که  خاتون  مل     جهان

 د؟  آیییارا شینیده بیو  میی زیسیت نیام مهسیتی ییا رابعیه       
النسیای مخفیی دختیر اورنیگ زیین عیالمگیر کیه         زین

زیسیت و بیه فرمیان     درقرن هفدهم میالدی در دهلی میی 
خیاتون آشینایی    پدر به قتیل رسیید، بیا نیام جهیان ملی       

کردسیتانی   ۀداشت؟ آییا شیاعری کیه میا بیا نیام مسیتور       
زیست آثار  دانیم که در قرن نوزدهم می شناسیم و می می
را    خیاتون شییرازی    ا جهان ملی  ی  النسای مخفی زین
شناخت؟  و آن گاه که به زنان شاعر قرن بیستم ایران  می
دانیم که پروین اعتصامی از زنان شیاعر   رسیم، آیا می می

دانست؟ آیا شیاعری کیه سیخن     های پیش نه می دوران
آثیار ایین زنیان     -فروغ فرخزاد  -امشن ما به نام اوست 

 فروغ فرخزاد و دخترانش

 

 

 

   احمد کریمی حکاک
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د؟  مین حتیی مطمی ن    شاعر قرون گذشته را خوانیده بیو  
ای به پروین کرده یا در  نیستم که فرخزاد در جائی اشاره

تردید باید بیا نیام او    او سخنی گفته باشد، اگرنه بی ۀبار
هیایش را   آشنا بوده باشید و شیاید هیم برخیی از سیروده     

توان فیروغ فرخیزاد    خوانده باشد. امروز، اما، به یقین می
بسییاری را در دامیان   را به مادری مانند کرد که دختیران  

 ۀمهربان و سختگیر شعر خیود پیرورده اسیت.  در عرصی    
هیای اخییر، ایین گونیه      فرهنگ بشر، بیه وییژه در دوران  

           تییوان تییر مییی  بییری را آسییان  گییذاری و میییرا   میییرا 
پی گرفت.  در شعر بسیاری از زنان شیاعر فارسیی زبیان    

نشیان او،   دوران ما نه تنها ردپای شعر فرخزاد بلکه نیام و 
عبییارات و اشییارات او، و تصییویرها و تعبیرهییایی از او را 

توان یافت.  و در همین راستاسیت کیه عنیوان سیخن      می
 ایم.   امشن خود را تنظیم کرده

ای  اما برای آن که بتوان بساط سخن را به گونه     
گسترد که قابیل جمیک کیردن هیم باشید، اجیازه بدهیید        

مییادر و  ۀاییین رابطییگیییری  بگییویم کییه روش مییا در پییی
گیذاری و مییرا  بیری از ایین      دختری، این گونه میرا 
هایی، فرازهایی، زبانزدهایی از میان  قرار است که گزیده

اشیعار فرخیزاد را در سیه سیاحت شخصیی، اجتمیاعی و       
درگیری ذهنی معیدودی   ۀفلسفی بیاوریم و میزان و نحو
ها  یر آنهای شاعرانه یا نظا زنان شاعر امروز را با آن بیان

بسنجیم.  متأسفانه پانزده شانزده سالی که فرخیزاد مجیال   
سرودن داشت ظالمانه کوتاه بود بیرای بیه جیا گذاشیتن     

ای کییافی، ولییی میییرا  شییعری فرخییزاد بییرای  اندوختییه
دختران و نوادگانش اگر از نظر کمّیی انیدا اسیت، از    

انگیییز، وسیییک و عمیییق   نظییر کیفییی بییه راسییتی حیییرت  
که برخی تأماّلت ژرف فلسیفی او را بیه   نماید، ننان  می

هیای معیدود زنیدگی انسیانی      توان به تجربه دشواری می
نسبت داد که تنها سی و دوسیال زیسیت و فقیط شیانزده     
 سال شعر سرود.  باری اجازه بدهید سخن را سر کنیم:  

 
 من عریانم، عریانم، عریانم

های محبّتت   های میان کالم مثل سکوت
 عریانم 

 ن همه از عشق است های م و زخم
 از عشق، عشق، عشق
 سرگردان را  ی من این جزیره

 از انقالب اقیانوس 
 ام  و انفجار کوه گذر داده

تکّتته شتتدن، راز جن وجتتود   و تکّتته
 متّحدی بود

هتای  جفتتاب بته     که از حقیرترین ذرّه
 دنیا جمد. 
 «(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»)از 

 
تیر از   تر و شخصیی  رمتوان بیانی مح به دشواری می

تییر از سییوی  اییین، از ییی  سییو، و بازگشییاینده و نمایییان
     دیگر، در شعر فرخیزاد یافیت.  بیاز نمیودن تین و جیانی       
بییی پوشییش در برابییر نشییمان نظنارگییانی ناشییناس، و     

ی تیی  ییا   هیا ه های تنی عریان کیه از ضیرب   برنمودن زخم
گیاه  خنجر، تیشه یا تبری به نام عشق زخم برداشیته، و آن 

هیا و   سیرگردان از انقیالب   ۀگذرانیدن ایین جزییر    ۀداعی
انفجارهای بزرگ، و سرانجام هزارپیاره شیدن وجیودی    

ای کیهیانی از نیوع    از هیم پاشییدن حادثیه    واحد در کیار 
های عالمتیاب   ماند، و بردمیدن آفتاب را می« بیگ بنگ»
 شماری از دل این ازهم پاشیدگی بزرگ کهکشانی.   بی

 و باز: 

 
 پیوند سست دو نام  سخن از
یت  دفتتر   ۀ جغوشی در اوراق کهن و هم
 نیست

سخن از گیسوی خوشتبخت متن   
 است 

 تو  ی بوسه ۀهای سوخت با شقایق
 هامان در طرّاری  و صمیمیّت تن

 مان   و درخشیدن عریانی
 ها در جب،  مثل فلس ماهی

ای جوازی  سخن از زنتدگی نقتره  
 است 
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کوچت    ی که ستحرگاهان فتوّاره  
 د خوان می

 («فتح باغ»)از 
 

تیر از نفیی آداب زناشیوئی، از     آیا عصیانی بنییادی 
این یا آن محضیر   ۀهای افراد در دفترهای پوسید نام  ثبت

توان تصور کیرد؟  و در تضنیاد بیا آن تصیویر      یا دفتر می
گیسوی خوشبخت زنی در ترنم سرخ لبان مردی؛ و کار 

تاق، هیای مشی   رسیدن این گیسوان باز رقصان به آن بوسه
لیو عرییانی تین    های عاشق و تأل اری تنطرن ۀو تعبیر جانان

و تعبییر    آدمی و همانندی آن با درخشیش فلیس ماهییان   
کونی  تین میردی در کیار      ی شهوانی فواره ۀرازآلود

ای آوازی در سیحرگاهانی سرشیار و    سرودن میعان نقره
هیا و   پربار؟ و ایین همیه آییا تصیوّر تعطییل جهیان آئیین       

نکییا  و لقییا  نیسییت؟ و بییاز گشییودن مراسییم متفییاوت 
 های شاد؟  های آزاد و درهم رفتن عالمی از جمک شدن

 و نیز: 

 
 من در پناه شب 

از انتهتتای هرچتته نستتیم استتت    
 وزم می

 من در پناه شب 
 ریزم  وار فرو می دیوانه

 با گیسوان سنگینم، در دستهای تو 
کتنم بته تتو گلهتای      و هدیه متی 
 استوائی این 

 ان را. گرمسیر سبز جو
 «(دیوارهای مرز» )از

 
بینییم از اینانیا    ای را میی  در این فراز، انگیار، نهیره  

(Innana     ،یا ایشتر، ایزدبیانوی اسیاطیر سیومر و آکیاد )
که در سفری از فل  خیویش بیه زمیین فیرود آمیده تیا       

های همیشه شکوفای تین خیویش    آغوش باز خود و گل
ز را بییه مییردی از خاکیییان هدیییه کنیید؛ و تصییویری ا     

های عصر حجیر قیدیم    هماغوشی زن محور که از هزاره

شناسیم، دورانی که آغوش زن واالتیرین میوهبتی    باز می
شید.  و گلهیای اسیتوائی البتیه      بود که به مرد ارزانی میی 

نیدام جنسیی زن کیه نخسیتین     آشکاری اسیت بیه ا   ۀاشار
مردان جهان بوده است، و ایین گونیه    ۀوای همأمنزل و م

نظییر   تن به راستی در شعر فارسی بی بیدری  هدیه کردن
 نماید.  است و سخت بدیک می

بیه صیورت پرسشیی    « پنجره» دیگر از شعر ۀو نمون
 خطابی:  

 
جیا کسی که مهربتانی یت  جستم    

 زنده را 
 بخشد  به تو می

جز درک حس زنده بودن از تتو  
 چه 

 خواهد؟ می

  
 

پرسشی نالشگر که در طر  توقنعی آشکار، یعنیی  
هیای   ، بسییاری از پییش فیر    « ده بیودن درا حس زن»

ریییزد، و هماغوشییی را بییه    مردسییاالرانه را درهییم مییی  
و  -واالترین شکل کاری دوسیویه و مشیارکتی بنییادین    

 ایین  ژرفیای  در.  دارد وامیی  گیری  جلیوه  به –نیز نمادین 
عین حال، حسّی از نابسندگی میرد در درا  در پرسش،

بییه آن بییا  و دریافییت اییین گونییه مهربییانی و پاسییخگویی
ای نیز نهفته است که در بسیاری از اشیعار   مهربانی بایسته

کنیم و در نهایت عمل جنسی را بیرای   فروغ مشاهده می
 نییه ای تجربییه بییه – دیگییری بسیییار زنییان بسییا ای و –او 

 .  کند می بدل غنابخش نندان
 

هنگیییامی کیییه همیییین کنیییدوکاو را از سیییاحت   
اهدات هیای فیردی و شخصیی بیه عرصیهّ مشی       اندرکنش

کشیانیم ایین احسیاس نارسیائی و      اجتماعی و سیاسی می
شود کیه در بسییاری میوارد     نابسندگی نندان تشدید می

آورد کیه سییمای    درون شعر را به هی ت زنی در میی  منِ
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مردسییاالر را ترسیییم  ۀسرشییار از خشییونت و قهییر جامعیی
ای که در آن عمل هماغوشی بیشیتر بیه    کند، به گونه می

عمیال خشیونت بیدل    شیود، و عشیق بیه ا     تجاوز مانند می
، مییثالً، تصییویری از «هییای زمینییی آیییه»گییردد.  در  مییی

بینیم که در آن خورشید بیه   آخرالزنمانی دهشتناا را می
زند، و  سردی گرائیده، خاا از پذیرفتن مردگان تن می

آور  رو درروئییی بییا فرجییامی رعیین  ۀزادن لحظیی ۀلحظیی
« هیای بییاردار  زن« »در غارهیای تنهیائی  »اسیت، نیرا کیه    

آورنید.  در محیطیی ننیین     به دنیا میی « سر نوازدهای بی»
مییردم د در زیییر بییار جسدهاشییان د از »انباشییته از مییرگ 

مییل دردنیاا   »کننید، و  سفر میی « غربتی به غربت دیگر
شییود.  در ننییین  مییی« هایشییان متییورّم جنایییت در دسییت

ْآبادی است که عشق به عکیس خیود، بیه جنیایتی      مرگْ
 گردد:  میمهین، بدل 

 
 ناچیزی  ۀای، جرقّ گاهی جرقّه

 جان را  این اجتماع ساکن بی
 کرد   یکباره از درون متالشی می
 جوردند  جنها به هم هجوم می

 مردان گلوی یکدیگر را 
 دریدند  با کارد می

 و در میان بستری از خون
 با دختران نابالغ 
 شدند.  همخوابه می

 «(  های زمینی آیه»)از
 
هیای رعین و    دانیم که ایین لحظیه   نیز می اما این را

هیای   آییه »شیمارند، و   وحشت در شیعر فرخیزاد انگشیت   
میسیر   ۀتیوان اسیتثنائی بیر قاعید     را از جهیاتی میی  « زمینی

هییای نییاب محبّییت، حتییی در برهییوتی از    بییودن لحظییه 
نامهربانی، دانست، و لحن توراتی شیعر خیود گیواه ایین     

هییای  حظییهاسییتثنای عتیییق در کییار فرخییزاد اسییت. در ل  
هییای اجتمییاعی،  هییای شخصییی و سییرخوردگی نومیییدی

بینییم   فروغ را بیشتر در کار بیان حالتی تفکربرانگییز میی  

هیای روشین را    کوشد، حتی در دل تاریکی، بارقه که می
 برکشد و به ما بنمایاند:  
 در اضطراب دستهای پر»

 جرام  دستان خالی نیست  
 « ها زیباست خاموشی ویرانه
 خواند  در جبها میاین را زنی 

 در جبهای سبز تابستان  
 زیست  ها می گوئی که در ویرانه

 «(های سبز تابستان در آب»)از 

 یا: 
هیچ صیادی در جوی حقیری که 

 به
 ریزد، مرواریدی صید گودالی می
 نخواهد کرد

 «( تولدی دیگر»)از 

 و یا: 

 
 سالم ای غرابت تنهایی! 
 کنم  اتاق را به تو تسلیم می

 ه ابرهای تیره همیشه  چرا ک
 تطهیرند ی های تازه پیغمبران جیه

 و در شهادت ی  شمع 
 راز منوّری است که جن را 
تتترین  جن جختترین و جن کشتتیده

 شعله 
 داند. خوب می

 .«(ایمان بیاوریم . . »)از 
 

حییال اجییازه بدهییید ببینیییم دختییران مجییازی         
ا  فرخزاد، یعنی زنیان شیاعر امیروز اییران، بیا ایین مییر       

انیید.  در اییین کنییدوکاو فرخییزاد را  هنگفییت نییه کییرده
توان به پلی نیز تشبیه کیرد کیه زن امیروز ایرانیی، در      می

بایست از روی آن عبور  راه بازیافت زنانگی خویش، می
کند، و در شرایطی به مراتن دشوارتر، و از راهی بسییار  

او تصیوّر کیرد.     ی ناهموارتر از آن که بتوان برای زمانیه 
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دیگر سخن، زن شاعر امروز ایران، به راستی، و نیه در  به 
« انقیالب اقییانوس و انفجیار کیوه    »مفهومی استعاری، از 
 ۀبایست بکند، تیا بتوانید بیه گفتی     گذر کرده است، یا می

حکیومتی   ی او، خود را به ثبت برساند، آن هم در سیایه 
که از بنیاد با زن و زنیانگی امیروزین نیه تنهیا آشینایی و      

دارد که با آن سرسیتیز هیم دارد.  در ایین کیه در     الفتی ن
سییتیز هنییوز در سرتاسییر  دوران حاضییر، مردسییاالری زن

جهیییان، نظیییام حیییاکم اسیییت تردییییدی نیسیییت؛ ولیییی 
گییری  مردسییاالری مییذهبی بییه مراتیین در اییین سییتیزه   

تر است.  و این امر را هم در یهودیّیت   رحم تر و بی خشن
ننانکیه در   تیوان دیید و هیم در اسیالم،     و مسیحیّت میی 
توان مشاهده کرد.  ایین کیه    العین می یأایران امروز به ر

زبان فرخزاد، زنیانی کیه امشین از     وطن و هم دختران هم
ها سخن خواهیم گفت، در دوران مرد ساالری خشن  آن

آن  -« ما زنییم »برکنند و با سرافرازی بگویند  مذهبی سر 
 .  دطلب می بسیار شهامت راستی به –هم به زبان شعر 

بنابراین اجازه بدهید جست و جوی خیود را بیرای   
یافتن زنانگی در مییان دختیران فیروغ از نهفیت خلیوت      
زنیان شییاعر امییروز آغییاز کنیییم.  مانییدانا زنییدیان شییاعر،  

اش در شیهر   نگیار اسیت و بیا خیانواده     پزش  و روزنامه
کنید.  او در نهیارمین کتیاب     انجلیس زنیدگی میی    لوس

، کیه در  خاا، نشمی درییا نشمی  شعر خود، با عنوان
توسط نشر ناکجا در پاریس منتشیر شیده، در    ۲۰۱۲سال 

شعر کوتاهی « در قلن من درختی است»بخشی با عنوان 
مشیخنص شیده.  میتن شیعر     « هجده» ی دارد که با شماره

 ننین است:  

 
 هجده  

 
 گشایی  سبز را می
کنی جغرافیای انتدامم   و نجوا می

 را. 
 

 م را کنم تو را و خود فتح می

 شوم در هر دو جهان.   و گم می
 

 ام  زن شده
  -تو  ۀتبعیدی حضور مردان -
 

 و تاریخ 
 هایم را  سماع عریان لب

 در موسیقی سرخ تنت
 ثبت خواهد کرد.

  (نشمی خاا، نشمی دریا از)
 ثبت خواهد کرد. 

عشیقبازی   ۀدر این شعر که آشکارا توصیف صیحن 
و « شیوم  میی  گیم »، «کینم  فتح میی »است، افعالی هم ون 

مسیر صعود از سطح آغیازین حرکیت تنانیه    « ام زن شده»
گذرانید و بیه بخیش     میی « نجوا کیردن »و « گشادن»را از 

هیای رقیص صیوفیانه )در     پایانی شعر که ما را به سیاحت 
های زن در موسیقای سیرخ   سماع( و گردش لن ی واژه

زیبیای   ۀای فیردی از لحظی   رسیاند، و تجربیه   تن میرد میی  
یییاد مانییدنی را در تییاریب بییه ثبییت   د و بییهمحرمیّتییی شییا

کنید کیه در    رساند، دقیقاً همان حرکتی را دنبیال میی   می
ای از آن  بینیم که نمونه فروغ می ی بعضی اشعار عاشقانه

توان در فیراز زییر مشیاهده کیرد.  آن جیا کیه در        را می
 گوید: می« وصل»نخستین بند شعر 

 
 ها، جه   جن تیره مردم 
 نشین من   خلوت ۀجن صوفیان ساد

 سماع دو چشمان    ۀدر جذب
 . از هوش رفته بودند

 )از وصل(             
و همین شاعر در همان کتاب در شیعر دیگیری بیا    

ننیییین « وضیییعیت قرمیییز»در بخیییش « فیییانتزی»عنیییوان 
 سراید:  می

 
 فانتزی  
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  شود جسمان سرخ می

   
 های تو  خورشیدِ لب
   لغزد هایم می بر شانه
 کنی  غروب میام  بر سینه
 شوم  خیس می
 شوی  خیس می

 جید  جسمان کِ  می
 شود  انحنای تنم از مرزهای تنت رد می

 لرزاند  هایمان را می باران بوسه شانه
 شود  عطر تنت در گلویم تکثیر می

 لرزم  می
 خورم  تَرَک می
 روم: سَر می
 « . . . جی عشق!»
 چرخم . . .  می

................................ 
. . . ختتتالیب نبودنتتتت نگتتتاهم را ختتت   

 اندازد  می
 شکنم   می

 شوم  خُرد می
 ریزد  شب فرو می

 گذرد:   از پنجره می« بامداد»
 «  ات پیدا نیست. جبی ۀچهر»
 

 چه رؤیای سرخی!. . . 
 

 جای انگشتانت  
 رود  از انحنای فکرم سر می

 ای جیا؟ ...  در فراسوی کدامین لحظه
 

 ام!  چقدر خودم شده
 

   ممن جبروی زمین
 از خدا هم نترسیدم 

 وقت چیدن سیب  
 به خاطر تو اما،
 تنها به خاطر تو 
 ترس را پذیرفتم. 
 هایم  چرا که خواب

 بوی تو را گرفته بود 
 هایم   چرا که دست

 نجوای انگشتان تو را 
 جورد   کم می

 چرا که هرچیز کوچ  
 انداخت  مرا به یاد تو می
 نوشت من های تو از سر چرا که دست
 رد شده بود 

 های خورشید را  چرا که ماه، هرگز لب
 نخواهد بوسید 

 چرا که عشق، یعنی همین. 
 

ای مشییابه  در ایین شییعر شییاهد بازسیازی تجربییه       
گوینییده در شییعر پیشییین هسییتیم کییه اییین بییار در  ۀتجربیی

گیرد،  و آشکارترین نشیان   سودای خیال شاعر شکل می
جیای گرفتیه اسیت.     « فیانتزی »این تفاوت در عنوان شعر 

در این جا نیز مخاطن نماییانی وجیود دارد، ولیی انگیار     
حضور ندارد، و آنگاه که شیعر بیه ایین سیطرهای گوییا      

انیدازد د   خالیِ نبودنت نگاهم را خیش میی  »رسد که:  می
از « بامداد»ریزد د  شوم د شن فرو می شکنم د خرد می می

خیود را   ،«یسیت. ات پیدا ن ی آبی نهره»گذرد:  پنجره می
بینییم کیه    مفهوم غیبت معشیوق مخاطین میی    ی در میانه

مسیر حرکت ما را تا پایان یعنی تیا واپسیین دالیلیی کیه     
شعر در برشمردن نرایی این وضعیت که تیرس را  « من»

عشیقی کیه روزگیاری     ۀتنها به خاطر پاسداری از یادوار
نیرا کیه میاه،    »حاضر بوده و دیگر نیست پذیرفته است؛ 

های خورشیید را د نخواهید بوسیید د نیرا کیه       لن هرگز
خییال خلنیاق   « فیانتزی »در حقیقت در « عشق یعنی همین.

شاعر یاد جمک شدنی عاشقانه را که در بطن او نطفه بسته 
کند که گویی در خود حکایت یی    ای بیان می به گونه
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گویید:   هماغوشی شادمانه و کامکار است، آن جا که می
ز خدا هیم نترسییدم د وقیت نییدن     من آبروی زمینم د ا»

و آنگاه پذیرش ترس را در بندبنید وجیود خیود    « سین.
ای که به روشنی جوشیدن و سیر   کند، به گونه توجیه می

کنییم،   ای طبیعیی را در وجیود او حیس میی     رفتن غرییزه 
ننان که گویی خود بر ما گذشیته باشید.  و ایین فراینید     

 ۀی تجربی تاریخی کردن، تقدّس بخشیدن، و توجییه ذهنی  
هیایی هیم    عشق دقیقاً همان اسیت کیه فیروغ در سیروده    

« میردم  من از تو می»، و «فتح باغ»، «دیوارهای مرز»نون 
 کند.   برای ما ترسیم می

 
این نکته را هم اجازه بدهید همیین جیا بگیویم         

که در اینجا سخن من از نفوذ یا تأثیر در مفهوم متعیارف  
اسیت کیه بیشیتر از    آن نیست، سخن از نیوعی هماننیدی   
     گیییرد، شییاعر را از   همزبییانی و همییدلی سرنشییمه مییی  

عشیق   ۀگذراند، و همیراه او در تجربی   بیان فروغ می ۀشیو
رسیاند، بیه    تنانه به نهایتی از تاریب، عرفان و معنویت میی 

نهای این اشیعار در عیین حیال کیه هیم       ای که پایانه گونه
دارد، او را  یننان تنانگی خود و زنانگی شاعر را پاس می 

پوسییت رهنمییون  ۀپهنیی از رفتنییی فراتییر بییه – را مییا و –
شود که به هیچ روی نفی آن نیست، بلکه سوق دادن  می

آن به سوی کمالی اسیت کیه سیرانجام دوگیانگی مییان      
را یکسییره از میییان برخواهیید داشییت، و  « جییان»و « تیین»

عاشق و معشوق را، حاضر یا غاین، به جایی خواهد برد 
اً، تعبیر رؤیای فیروغ اسیت، آنجیا کیه معشیوق      که، دقیق
« انگیختیه  از گیور مین   »و « با جان خیود آمیختیه  »خود را 

 خواند:   می

 
 آه، ای با جان من آمیخته  
 ای مرا از گور من انگیخته

 «(عاشقانه»)از 

  
و ساختار مفهومی این بیت ننان است که مصیراع  

 توان گفت:   دوم به آسانی می

 «.  انگیخته «تن»ای مرا از گور »
بینید کیه در گفیت و گیو از دختیران فرخیزاد       می 

کشید، و نیاگزیر بایید بیه      سخن خود به خود به درازا می
ای دامیین کییالم را درنییید.  شییاعر  هییای ناخواسییته گونییه

خواهیم امشن از او سخن بگوئیم فاطمیه   دیگری که می
ای که در انگلستان زنیدگی   ساله شمس است، بانوی سی

دانشیگاه آکسیفورد دوره دکتیری ادبییات      کند و در می
اشیعار او بیا    ۀ. نخسیتین مجموعی  ه استگذراند فارسی را 
بییه نییا  « بییرلین»توسییط نشییر گییردون در « ۸۸»عنییوان 

 ۲۰۱۳در سال « ژاله اصفهانی»شعر  ۀجایز ۀرسیده و برند
 مقیوالت  در بیشیتر  و –بوده است. شمس در شعر خیود  

 کییه کتییاب، انعنییو از کییه ننییان – اجتمییاعی و سیاسییی
ای اسییت بییه پیییدایش جنییبش سییبز و سییرکوب     اشییاره
آیید ی    ، بر میی ۱۳۸۸های اعتراضی ایران در سال  حرکت

های جالن توجهی  در هر دو قالن قدیم و جدید سروده
دارد.  شاعری است که اسلوب شعر کالسی  فارسی را 

هیای   شناسد و در گزینشی نامتعیارف، قالین   به خوبی می
ا بیشتر برای بیان عیوالم خلیوت خیویش    نوین و نیمایی ر

در قالین مثنیوی    ۸۸برد.  نخستین شعر کتیاب   به کار می
 است: « شعری برای ایران»سروده شده و عنوان آن 

 
 میرد  ام یاد تو می خس خس درون سینه

 گیرد   نهایت نیست، گاهی سخت می دل بی
 ام، هر شن   های کهنه خس خس درون سرفه
 یان بعد از تن  همبسترم: کابوس یا هذ

 ای بر سقف یا دیوار هر شن شبیه سایه
 بینمت، در خواب و بیداری، به استمرار می

 داری دست از سرم، دست از وجودم برنمی
 کاری   هایم درد می هر شن فقط در خواب

 ی  مشت خاکی، دور و زخمی و زمستانی  
 دانی! دلتنگ آن ی  مشت خاکم، تو نمی

 از ماهی   ی  بیکران دریای خاموشی پر
 ی  مشت بنض ناگهان، ی  آسمان آهی 

 مثل کالس درس و یاران دبستانی  
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 مانی یا این پرستوهای وقت کوچ می
 تو باند پروازی که بالت را درو کردند 

 بعد از سقوطت، الشخورها، بال، نو کردند

  ی  مشت کاغذ، پشت جلدت سرخ عنابی

 تابی بی و است ترس از پر کردن سفر تو با 

 بار اسمی را لن مرزی صدا کردنهر 
 کردن رها مرزی لن را عشقی بار هر

 های مادرم هستی ها و نشم تو دست
 هستی آخرم های لحظه بنض رنگ تو

  های آهنی داری وقت پریدن، بال

 باری وقت نشستن، ابر داری، یا که می

 تو نه خراسانی، نه تهرانی، نه استانبول
 لپ پشت مانده جا مبهمی، سرزمین ی 

  روم هستی تو هیچ جا و هر کجا که می

 مستی ، دیوانگی در خواب، هوشیاری، در

  هایم زندگی کردی هی نب به نب، در ریه

 دردی ی توده یا ای، سرفه یا فقط حاال

 روم زیر همین باران هر روز هر جا می
  ...ایران در... کاش ای...ولی: گویم می بار ده

  
در بییاره اییین گونییه ای کییه باییید  نخسییتین نکتییه     
های شاعرانه در باره وطن تذکنر داد این است که  یادواره

اییران روبیرو    ی دهدر اینجا دیگر بیا تصیویر آرمیانی شی    
نیستیم؛ دیگر خبری از دماوند شکوهمند و زاینده رودی 
که بود و شیراز جنت طراز نیست.  در اینجیا، ننیان کیه    

ای ژرف ولیی   فرخزاد، با رابطه« ای مرز پر گهر»در شعر 
پرمس له رویاروئیم که، حتی در کار خوانیدن شیعر هیم،    

انیدازد، ننانکیه    کند و ای بسا از پیا در میی   مان می خسته
 شخصیت درون شعر و بنیض ناگهیان او   ۀخس سین خس
هایش، و ابهامی که در رابطه خیود   ها و باز آمدن رفتن و

 ۀکنید گیواه ایین رابطی     اش حیس میی   با سرزمین میادری 
تیوان ایین را نییز     تواند بود.  می گ ولی پی یده میتنگاتن

« ای مرز پرگهیر »به یاد آورد که شخصیت محوری شعر 
و شاید هیم   -تواند  رسد که می سرانجام به این نتیجه می

خیود را د    –کان پل راه از نه –از همان دری ه » -باید  می
همین « وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند. دیوانه
     نش اسیییت کیییه در شیییعر شیییمس بیییا ورق ورق   واکییی
های آهنی او در لحظیه   ایران، با بال رنگ عنابی ۀگذرنام

 ۀفرود آمدن، نب نب رخن ۀپریدن و ابر و بارانش در لحظ
های زندگی عجیین شیده و گیره     مرگی تدریجی در ریه

رفیت تیا شخصییت     خورده است، همان واکنشی که میی 
سییوابق پرافتخییار  پسییتان  »درون شییعر فرخییزاد را بییا  

 تاریخی د الالئی تمدن و فرهنگ د و جقن و جقن جقجقیه 
 بفریبد. « قانون ی

 
اییم غزلیی    برگزییده  ۸۸شعر دومیی کیه از کتیاب    

، کییه یکییی از  «در را کییه شکسییتند »اسییت بییا عنییوان   
های زنیدگی در اییران امیروز را بیه      ترین تجربه دردناا
تییرین دقییایق محرمیّییت آدمییی، کییه او را بییه       خلییوت
 زند:  کند، گره می پذیرترین موجود جهان بدل می آسین

 
 در را که شکستند در آغوش تو بودم 
 الالیی سرمازده در گوش تو بودم 

 در را که شکستند مرا سخت فشردی 
 پوش تو بودم  زده، تن در آن شن وحشت

 زیر لگد و فحش، تو عریان و من عریان 
 هوش تو بودم  تن بی نکانِ خونابه
 و آرام نگاه تو فرو ریخت  افتادی 

 انگار که صد سال، فراموش تو بودم 
 غمگین  ۀوقتی که تو را بردند، ی  ننم

 ِ تو بودم  هایِ خاموش دریایِ پری
 آرام میانِ  ۀی  بنض ترا خورد

 تاخورده و مخدوش تو بودم  ۀپروند
 هرنند تو را دار کشیدند عزیزم 

 عکس هماغوش تو بودم  ۀدر حافظ
 

در را کییه »هییایی کییه غییزل  تییرین ویژگییی نمایییان 
کیه در قالین مثنیوی    « شعری برای ایران»را از « شکستند
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هولنیاکی اسیت کیه     ۀکند ضیرب  سروده شده متفاوت می
آیید:   هیا بیر پیکیر شیعر وارد میی      همراه بیا نخسیتین واژه  

شیبی عاشیقانه.  و    ۀتیرین لحظی   یورشی ناگهان بر خلوت
فحش مهاجمان بیر  آید، لگد و  آن ه از پی این ضربه می

تن و جان دو عاشق جوان، بر زمین افتادن یکی از آنها و 
درون « مین »فرو ریختن نگاهش، به همراه بردن او، مسب 

های خاموش و بنض تیرا خیورده،    شعر به دریای پری
ای مخییدوش، و  و خزیییدن وجییودش بییه میییان پرونییده  

ای کییه  سیرانجام فیرو خزیییدن در عکیس یادگییار لحظیه    
ن نرسید و شبی که هرگز صبحی کامکار به هرگز به پایا

دنبال نداشت، همه شاهد فروریختن بنیادهای انسیانی در  
تیوان دری را شکسیت و    ای اسیت کیه در آن میی    جامعه

سیورد، و کیس دیگیری را     دار ۀکسی را بیرد و بیه نوبی   
تییوان بییرای ابیید از عشییق و جییوانی و ارج و منزلییت  مییی

آوریم که سیطرهای  انسانی محروم کرد.  جا دارد به یاد 
دهید از   تصیویری ارائیه میی   « تولندی دیگیر »واپسین شعر 

مییرد   شن از ی  بوسه می»که « پری کون  غمگینی»
در «.  د و سییحرگاه از ییی  بوسییه بییه دنیییا خواهیید آمیید 

تیوان   کنید تنهیا میی    جهانی که این دختر فروغ ترسیم می
عکییس همییاغوش کسییی زیسییت کییه شییبی    ۀدر حافظیی

 خود بردند. گزمگانی او را با 

 
ننان که در آغاز ایین سیخنرانی گفتییم فیروغ          

توان مادری دانست که دختران بسییاری را   فرخزاد را می
گیر شعر خود پرورده است.  و  در دامان مهربان و سخت

ننان کیه در شیر  پی ییدگی روابیط ناشیی از پیونیدی       
تنگاتنییگ از نییوعی کییه مییادری را بییه دختییرانش وصییل 

هر ی  از زنان شاعر فارسی زبان امیروز   کند گفتیم، می
ای را بییا اییین مییادر آغییازگر خییود برقییرار    ویییژه ۀرابطیی
عکیس فیوری   » ۀانید.  شییدا محمّیدی در مجموعی     کرده

حرکییت فرخیزاد را بییه سیمت هرنییه مجییرد   « عشیقبازی 
عشق و در عین حال آشکار کردن حضیور   ۀکردن تجرب
تر و  مبهمعشق  ۀکشاند و در معادل زنانگی می ۀغریزه تنان
سیازد.  پگیاه    صیدایان خیود میی    تر از دیگیر هیم   دوسویه

احمدی بیا واپیس رانیدن روحانیّیت و معنویّیت عشیق و       
پیش کشییدن تیاریب و جنرافییای عواطیف زنانیه، و در      

هیای   ها و جانشیینی  عین حال با بسی  سواهی از هم نشینی
تیییر و  هیییای باریییی  زبیییان و آوا خیییود را بیییه سیییاحت

هاسیت   ، و گرانیاز موسیوی سیال   رسیاند  تری میی  ظریف
موضییوع زن و قلمییرو اختیییار او را در روابییط فییردی،    

اهتمام خود کیرده   ۀخانوادگی، اجتماعی و سیاسی وجه
است.  این شاعران و بسییاران دیگیری در اندیشییدن بیه     

اند که  شعر فروغ فرخزاد به ظرایف و دقایقی دست یافته
های مسیتقل و   زمان به خاستگاه و پایگاه اندیشه در گذر

متفاوت، و در عین حال پیوسته و همبسته با شعر فرخیزاد  
 مبدل خواهد شد. 

در این مییان شیاعرانی هیم هسیتند کیه مییرا             
انید.  در شیعر    های دیگری پییش بیرده   فرخزاد را به گونه

هییای  ایشییان عناصییر تییاریخی و جنرافیییایی، انگیییزش   
گواه سیر  ای و مذهبی و تأثیرات بومی یا جهانی اسطوره

و سلوا در قلمروهایی هستند که گاه معنیا را بیه بیازی    
گیرد،  ترفندی که مادر شعریشان هرگز به خود و بیه   می

داشیت.  و ایین داسیتان، داسیتان      شعر زمان خود روا نمی
هیای شیعر    ها و کرانیه  سرریز کردن شعر فرخزاد از کناره

دخترانش، هم ننیان ادامیه دارد.  و مین بیر آنیم کیه تیا        
ای در آینییده، شییاعران   هییا و عصییرهای ناآمییده   نسییل
زبان خواه در اییران و افنانسیتان و تاجیکسیتان، و     فارسی

تیییر غربیییت گزینیییان و   خیییواه در فضیییاهای گسیییترده 
صیدای   ی نشینان، شعر فروغ فرخزاد را سرسلسیله  غربت

زنانه و مفهوم زنانگی در شعر فارسی خواهند سیاخت، و  
ی که شیعر پربیار و برکیت    ا زاینده ۀهم ننان از سرنشم

اوست به قدر استعداد و عطش خیویش زالل شیعر زنانیه    
 متشکرم! را برخواهند کشید. 

*** 
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می تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در زادگاه بهرام گرا
لیسانس مهندسی کشاورزی، رسانید.  پایانه تهران ب خود

فوق لیسانس در اصال  نباتات و بیماریهای گیاهی و 
، تهراندکترا در ژنتی  گیاهی را به ترتین از دانشگاه 

توبا  دانشگاه مانی و دانشگاه آمریکایی بیروت
(Manitoba )پس از عزیمت  افت کرد.دری در کانادا

در دانشگاه ، به مدت ده سال ۱۹۸۵در سال  به آمریکا
. وی به عنوان به تحقیق پرداخت کالیفرنیا در دیویس

ه دکرنین تدریس ، بحرین و کنگ هنگاستاد مدعو در 
و هم اکنون ویراستار مشاور دانشنامۀ ایرانیکا در زمینۀ 

 گل و گیاه در»گل و گیاه است. اخیراً از ایشان دو کتاب 
سنگ و گُهر در هزار سال »و «  یهزار سال شعر فارس

 .انتشار یافته است«  شعر فارسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیا   (Sb2S3)ست از سولفور آنتیمون سُرمه سنگی
آن را کیییه  ۴د۶۵و وزن مخصیییو    ۲د۵تیییا  ۲سیییختی 

سنگی سیاه و بیرناق، نیه شیفناف، بناییت ثقییل و لیونش       »
زکرییای رازی در   (۱) د.توصییف کیرده انی    «آهن نون

 قانون، ابن سینا در جامک المفردات، ابن بیطار در االسرار
  را  سنگ سُیرمه   جواهرنامۀ نظامیجوهری نیشابوری در 

  امیروزی   بیا دانیش    کیه    دانسته انید   ترکیبی سرب دار
در هیاون  را  دثم ی حجراالَییا   سنگ سُرمه سازگار نیست.

ه ییا گَیرد آن را بیه نیام     کنند و خُردو خُرد میکوبند می
( Kohlیا کُحیل در عربیی و انگلیسیی )   در فارسی سُرمه 
کشیند،  میی یا بر لبۀ پل  نشم  بهلوازم آرایش  ۀدر زمر

 از مولوی: بیتیبا 
زیر این هفت جستیا هستتیب متا را ختوش     

 بکوب
 روشنایی کِی فزاید سرمۀ ناکوفته؟

 
       بییا گییالب ممییزوج   بیشییتر سُییرمه را در گذشییته 

        کردنیید و بییا میلییی از اسییتخوان یییا شییاخ بییه نشییم  یمیی
نشیم را  » .و درخشینده شیود  نمایان تا نشم کشیدند می

د و به سیبن آن نیور بصیر را جمیک کنید و      بنایت نافک بو 
تقویت اعصاب نشم کند... و هر که عادت ندارد سُرمه 

د بیو   ،ل بیار در نشم کردن، نون سُرمه در نشم کند اوّ

 سُرمه و توتیا در ادب فارسی   

 بهرام گرامی   

 
 به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خاک

                      ستدان خالیرمهکه از حقیقتِ بینش چو سُ 
 «بیدل دهلوی»

 

 

 

 

 بهرام گرامی
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یرد و نشیم پییران را... بناییت نیکیو     که نشمش درد گ
           هییا  مییادران آن را بییه نشییم ب ییه    (۲« )د و نییافک... بییو 

در بیشیتر شیود.   آنها  و بینایی شوند می کشیدند تا زیباتر
سُرمه یا کُحل باعی  روشینی نشیم و تقوییت     عامّه باور 
را عیالج  ( ۳د )و حتی عارضیۀ آب مرواریی  شود می دید
کیش و  کَحّال به هیر دو معنیی سُیرمه   کند تا آنجا که می
پزش  آمده است. شعر قیدیم فارسیی مشیحون از    نشم

سُرمه است، با دو بیت از فروغی بسیطامی   مضامین زیبا با
 و بیدل دهلوی:

 کَحّال صبا از اثر گَرد قدومت 
 بصری را از نرگس شهال ببرد بی

 
 چه ممکن است غبارم شود به حشر سفید

 گس سیاه شکستام جن نر به سنگ سُرمه
ام، نگونه ممکین  شده یمن که فدای نشم سیاه] 

 (۴) [است در حشر غبار تنم سفید باشد؟
 

دو بیت زییر از شییب محمیود شبسیتری و وحشیی      
بیر نشیم کیور سُیرمه کشییدن نیه       »بافقی مضمون م ثَل 

 آمده است: امثال و ح کَم دهخداکه در  را دارد «فایده
 نگر تا کور مادرزاد بدحال

 ینا شود از کُحل کحّالکجا ب
 

 چارۀ باصرۀ اعمی فطری چه کند
 گر چه در صنعت خود موی شکافد کَحّال

 [اعمی فطری = نابینای مادرزاد]
 

ولی قاآنی نشم و روی معشوق را بهتیر از کَحّیال   
 : داندشفابخش نابینایان می
 حّالی ندیدم بهتر از رخسار اوهیچ کَ

-میست بینا زجنکه چشم  هرکجا کوری

 کند
 

 کوبیدۀ   سُرمه، افزایش خاصیّت   برای  گاهی هم

کردنید و  برخی سنگ های قیمتی را بیا آن مخلیوط میی   
نامیدنید، بیا سیه بییت از     الجواهر میاین ترکین را کُحل

کلیم کاشیانی، کمیال خجنیدی و ابین یمیین و دو بییت       
 متوالی از امیرخسرو دهلوی:

 الجواهر قسمت من بیشتر بایدازین کُحل
 اندر راه او چشم امیدم چارتا جمدکه 
= نهار نشیمی در انتظیار    نشم امیدم نارتا آمد]
 .[بودم
 الجواهر از نظر افتد مرا چو اش حلکُ

 رفشان اگر جن خاکِ کو روددر چشم دُ
از نظر افتد مرا نو اش  = مثیل اشی  از نشیمم    

شیود. ]اگیر خیاا    مقیدار میی  افتد، در نظیرم بیی  فرو می
الجیواهر را  یان من رود، حتی کُحلکوی او در نشم گر
 به نظر نخواهم آورد.[

 ،الجتتواهرحتتلختتاک پتتای اوستتت جن کُ
 فتابآک

 بهر نور چشم خود باشد به جان  مشتری
 تا خیال نقطۀ خالت سواد چشم ماست

ختتاک پایتتت متتردم چشتتم متترا چتتون   
 توتیاست

حل الجواهر نیست جن کس را کته  حاجت کُ
 نیست

نتتور چشتتم سُتترمه از گَتترد ره توستتن کتته 
 ماست
 
الجواهر را در فارسی جواهرسُرمه می نامنید،  حلکُ

 با سه بیت از صائن:
 

رد حیت  استت   گفتگوی عشق با اهل خِت 
 حی 

این جواهرسُرمه را نتوان بته چشتم کتور    
 ریخت
 

 ای بینا نشداز جواهرسُرمۀ من دیده
 در ره کوران چراغ افروختم بی فایده
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 روز اگر روشن نماید دیدۀ جفاق را
 شوداز جواهرسرمۀ شب دل فروزان می

 
بیه  هیر کیه   گفتند سرمۀ سلیمانی آن اسیت کیه   می

ها و مخفیات عالم را از جنن و پیری و  نشم کشد نادیده
غیر آن ببیند، بیا سیه بییت زییر از صیائن و بییت بعید از        

 مالمحسن فیض کاشانی:
 ست چشم تو از سرمۀ سلیمانیتهی

 استوگرنه شیشۀ گردون پُر از پریزاد 
شیشه به بطیری ییا ظرفیی اشیاره دارد     در بیت باال، 

که در داستان های هزار و ی  شن و نراغ جیادو جینن   
 آید.از آن درمیو پری 
 

 ست جهانز انتظار به چشمم سیه شده
 ستعالج دیدۀ من سرمۀ سلیمانی

خواهم تا از میان تیرگی ها همه ]سرمۀ سلیمانی می
 نیز را ببینم.[

 
 رمۀ سلیمان یافتاز سُدلی که روشنی 

 سراب بادیه را جلوۀ پری داند
 نظرم فتدبوَد به نامۀ مشکین او
 رمۀ سلیمانیکِشم به دیده از جن سُ

ییا  ]نشم به راه نامۀ او هسیتم تیا بیر دییده گیذارم      
 اش روشن شود.[نشمم به نامه

 
سُرمۀ دنبالیه دار خیط سُیرمه اسیت کیه در گوشیۀ       

 ت از صائن:بی سهگوش کشند، با به س مت نشم 
 

  اشرخسار نوخط تو خوش جمد به دیده
 از شب کشید سرمۀ دنباله دار، صبح

 طخی و رخسار سوید به سیویدۀ صیبح   در بیت باال، ]
 [عار  به شن تشبیه شده است.

 

 رمۀ دنباله دار چشماطگان ز سُمشّ
 تاب داده انددر دست مست تیغ سیه

 .[مست به نشم مخمور اشاره دارد]
تتاب  بته   ست شمشیر ستیه چون سیه مستی

 ک 
 چشم فتّانی که دارد سرمۀ دنباله دار

 
در همییۀ منییابک از مرغوبیّییت و معروفیّییت سییرمۀ     
اصفهان، خاصّه در کوهوایه، سخن رفتیه اسیت، تیا آنجیا     
 که سُرمه به اصفهان بردن برابر با زییره بیه کرمیان بیردن    

است، با سه بیت متوالی زییر از خاقیانی و بییت     م ثَل شده
 د از قاآنی:بع

 درد همی داشتدیدۀ خورشید چشم
 زای صفاهاناز حسدِ خاک سُرمه

 الجرم این  برای دیدۀ خورشید
 سای صفاهاندست مسیح است سُرمه

 چرخ نبینی که هست هاون سُرمه
 های صفاهانرنگ گرفته ز سُرمه

 
 جوخ ،چشم مردمم چوسُرمه روشنیب

 که بی بهاتر از سُرمه در سپاهانم
 

 ه جز نند مسافرت تمام عمیر خیود را در  ب صائن 
شهرت تبرییزی او از پیدر و   . اصفهان بسر برد زادگاهش

شییاهان وی جییا بییه جییا در اشییعارش از  اجییداد اوسییت. 
 :دانندگالیه دارد که قدر او را نمیصفوی 

 نماید خوی  را فکر صائب در غریبی می
 سُرمه مقبول نظرها در صفاهان کی شود

 
 ی چشم دهدسواد شعر تو صائب جال

ندیتتده استتت چنتتین سُتترمه اصتتفهان در  
 خواب
در بیت باال، سواد با هر دو معنی سییاهی و نوشیته   ]

 [آمده است.
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 بلندی سخن دلپذیر ما صائب

 ز گَرد سُرمه نگردد در اصفهان معلوم
 

گوییا  کردنید کیه   دان حمیل میی  را در سُرمه سُرمه
بیا  را آن  و سر هکیسۀ کونکی از مخمل یا نرم نرم بود

داخیل آن پنبیۀ نیربِ پییه      در بسیتند و بند و نیواری میی  
گذاشیتند تیا سُیرمه را خوشیرنگ و بیر روی      اندودی می

. متداول تر از آن، ظرفیی ماننید دوات   نشم با دوام کند
از زییر   بیا بییت  ای بیه شیکل نشیم دارد،    است که دهانه
و بیییت دیگییری از او کییه در صییدر اییین   بیییدل دهلییوی

 نوشتار آمده است:
 شودفان به کسب علم میسّر نمیعر

 داناز سُرمه روشنی نبرد چشمب سُرمه
 

دان را سُیرمه میل و  ی در هفت پیکره انظامی گنج
زن آورده اسیت: ...خواجیه زن را    مرد و نماد اندام نهانی

       رد، بسییاط عیییش پهیین  ب ییبییه کنجییی دور در بسییتان مییی 
از را بی  شکشید، سیینه بنید   کند، او را در آغیوش میی  می
 کند و...می

 بند صدرش گشاد و شرم نهفت
 بند صدری دگر که نتوان گفت

 خرمن گل درجورید به بر
 مغز بادام در میان شکر

 دان نرفته هنوزمیل در سُرمه
   بازیی باز کرد گنبد کوز

 
شیوند و  ... ننید روبیاه پییدا میی    و در ادامۀ داستان 
 زنند.عیش او را برهم می

سُیرمه خیوردن کناییه از    سُرمه به گلیو کشییدن ییا    
گنگ ییا الل شیدن اسیت، زییرا ُسیرمه سرشیتی سیرد و        

شیود، بیا   خش  دارد و بلک آن سبن برنیامدن صیدا میی  
بیت زیر از صائن و سیه بییت بعید از بییدل دهلیوی،       سه

 اصفهانی: یدایشغنی کشمیری و 

 گیر می شود جوازز گَرد سُرمه نفس
 چه حاصل است که در اصفهان کنم فریاد

 
 ور  گل گر به این دستور گردد شعلهجت

 سُرمه سازد در گلوی بلبالن فریاد را
]اگر گل شکفته شود، زیبایی آن زبان بلبیل را بنید   

 آورد.[می
 

 بها  ز حرف خونمی کند پروانه را خامُ
 سرمۀ دنباله دار شمع از خاکسترش

تشیبیه شیده   دار رمۀ دنبالیه سُی ]باالی شعلۀ شیمک بیه   
 است.[
 

 سنت مجال گفتگو جئینه رانیست با حُ
 ریزد نگاهت در گلو جئینه راسُرمه می

 
از دلم یت  شتب خیتال چشتم جتادویی      

 گذشت
 در غبار سُرمه پنهان است فریادم هنوز

 
به چشم  هر کته انتدازد نظتر ختاموش     

 گردد می
نباشد سُرمه حاجت نرگس چشتم ستیاه    

 را
 

، بیاب االسید و الثیور    کلیلیه و دمنیه  در این نثر زیبا 
... دسیت حسید سیرمۀ بییداری در     »)شیر و گاو( آمیده:  

نشم وی کشید و فروغ خشم آتش غییرت در مفیروش   
و ایین عبیارت    «.وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشد

است: نشمی پُرسرمۀ بیداری و دلیی   مقامات حمیدیاز 
 ...اریزپُرحر  حق گ

*** 
توتیا اکسید طبیعی و ناخیالص روی اسیت کیه در    

های تراخمی بر روی یا گَرد آن را در جوش قدیم سوده
پاشیدند تا قوّت نشم و بینیایی را زییاد کنید.    ها میپل 
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کشییدند. توتییا در   سیاه را نیز با میل به نشم میی توتیای 
گذشته به عنوان داروی نشم بکار می رفتیه، درحالیکیه   
سُرمه همیشه از لوازم آرایش بوده است، با سه بییت زییر   

 ی:  بیت بعد از کلیم کاشان از صائن و دو
 

صائب به ختاک پتای وی از سُترمه صتلح     
 کن

 در دودمان چشم تو این توتیا بس است
 غبار سرمۀ چشم است پاک بینان را
 نم  به دیدۀ من رنگ توتیا دارد

 
 خاک در چشمی کته در دوران جن ختطّ  

 غبار
 روشنی از سُرمه و از توتیا دارد امید

 
 عیار ، وی نورُسته بیر  مبه  غباردر بیت باال، خط 

 ریز در خطاطی، اشاره دارد.بسیار  یبا ایهام به خطن
 

 بهای سُرمه با خاک سیه خواهد برابر شد
 چنین کز گَرد راهت کاروان توتیا جمد

 
کجا هر بی بصتیرت را رستد ایتن کُحتل     

 بینایی
م را توتیتا  فالطون متی توانتد خشتت خُت    

 کردن
 

پیس   ... »ه: در قابوسنامه از انوشیروان نقل شده ک
هیا و پنیدهای   ها بشینو و قبیول کین، خاصّیه سیخن     سخن

انیید پنیید حکمییا و ملییوا ملییوا و حکیمییان کییه گفتییه
خ یرَد   شنیدن دیدۀ خ رَد را روشن کند که توتییای نشیمِ  

 «حکمت است.
سرمۀ عنایت الهی را در دو بیت متوالی زیر مولوی 

 (۵: )داندبازکنندۀ نشم درون و سبن نورانیّت آن می
 ز الم نشرح دو چشم  سُرمه یافتا

 دید جنچ جبرئیل جن بر نتافت
 (۶)    ۶د۲۸۶۲

 
 مر یتیمی را که سُرمه حق کَشد

 گردد او دُرّ یتیم با رَشَد
  ۶د۲۸۶۳

 
 پیامبر  خطاب به  ۹۴)آغاز سورۀ  أَلَمْ نَشْرَ ْ = 

و  اسالم( آیا )بیرای تیو سیینه ات را( نگشیودیم؟ سُیرمه      
نشمِ دل پییامبر  ه پیام حق است که در اشاره ب حقسُرمۀ 

سییت بییر روش رفییک را روشیین کییرد. بیییت اوّل تلمیحییی
-آفتیی  مبتال بهکه بر سر آن کس که نشمش  دردنشم

افکندنید و ظیرف آبیی پییش روی او     ست پارنه ای می
خواندند و بیا هیر بیار    نهادند و هفت بار الم نشر  میمی

وی گندم افکندند و اگر بر رخواندن گندمی در آب می
ها حباب خُردی پدید می آمید نشیان بهبیود نشیم بیود.      
بیت به این روایت نیز اشاره دارد که پیامبر در معیراج بیه   
جایی رسید و نیزی دید که جبرییل تاب پیش آمیدن و  

بییه معنییای  در بیییت دوّم، ر شَیید( ۷. )دیییدنش را نداشییت
دُرّ یتییم بیه معنیای تی  مرواریید در       و هدایت و راستی

 به یتیم بودن پیامبر است.ایهام ا یکی دُردانه و صدف ی
 

سه بیت زیر نییز بیه سُیرمۀ عناییت الهیی      مولوی در 
 کند:اشاره دارد که نشم باطن را روشن می

 کِشدست جن  یزدان میجن چه سُرمه
 کز پس صد پرده بیند جان رَشَد

 ۶د۳۴۷۳
 

 جازفرق جن گه باشد از حقّ و مَ
 زعنایت چشم با لکه کُند کُح

 ۴د۳۴۶۳
 

 ای هست جن بجویعارفان را سُرمه
 چو جوی تا که دریا گردد این چشمب
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 ۵د۱۹۰۷
*** 

واژۀ سُرمه ی  بار، کُحل دوبیار، کُحیل الجیواهر    
آمیده   دییوان غزلییات حیافظ   ی  بار و توتیا دو بیار در  

 است:
 قضا انگیخت ۀاطچه فتنه بود که مشّ

 ناز ۀکه کرد نرگس شوخ  سیه به سُرم

از نسیب   «ب»= زن آرایشگر. مطیابق نسیخۀ   م شناطه 
صورت  هب «نرگس شوخت»، ضبط حافظ خانلریاساس 

بیا  و  اسیت  «شنرگس شیوخ »مقبول تر از مخاطن مفرد 
)خویشیت(، بییت    ۱بیت مطابقت دارد: دیگر ابیات غزل 

 ۶)بییه تییو( و بیییت   ۵)طریقییت = طریییق تییو(، بیییت     ۲
زد که نه ترفندی (. ]آرایشگر طبیعت یا تقدیر )دشمنت

 رناز کرد.[را پُ)یا تو( نشم فریبای او 
 

 چو کُحل بین  ما خاک جستان شماست
 کجا رویم بفرما ازین جناب کجا

 [آستان = آستانه، درگاه.]جناب = 
 

 به سرّ جام جم جنگه نظر توانی کرد
 که خاک میکده کُحل بصر توانی کرد

جام جیم = )در اصیطال  صیوفیّه( دل. ]زمیانی دل     
 واهی داشت که...[روشن بین خ

 
 کُحل الجواهری به من جر اِی نسیم صبح
 زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست

از خاا پای دوسیت بییاور   برایم ]ا ی نسیم صبح، 
 تا نشم بدان روشن کنم.[

 
 گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

 خاک راهی کان مشرّف گردد از اَقدام دوست
 

. مُشَیرنف گیردد =   دمیسّر شیو گر دهد دستم = اگر 
خیاا پیای   بشود، ها. ]اگر  شرف پیدا کند. اَقدام = قدم
 کنم.[دوست را توتیای نشم می

 

 هر کس که گفت خاک ره او نه توتیاست
 گو این سخن معاینه در چشم ما بگو

 
: حافظ خیانلری در نهار نسخه از پن  نسخۀ اساس 

هر کس که گفت خاا درِ دوست توتیاسیت. معاینیه =   
، رو در رو. ]هر کس که ... بگو بیا و نشم ما را کیه  عیناً

با توتیای خاا راهش روشین شیده ببیین و بعید دانسیته      
 (۸.[ )بگو

 

 پی نوشت ها

 
هری امحمّییدبن ابییی البرکییات جییو   ، جواهرنامییۀ نظییامی  -۱

نیشابوری، به کوشش ایرج افشار و با همکاری محمّد رسول 
 .۲۷۰،۲۶۹،   .۱۳۸۳دریاگشت، میرا  مکتوب، تهران، 

 همان. -۲
سییت نشییمی بییا ایعارضییه cataractsآب مروارییید یییا   -۳

شیود و   عدسی نشم به تدری  کدر میدرون زمینۀ ارثی که 
رود. این مضمون فقط در شعر صائن  تا حد نابینایی پیش می

د  آب مروارید آورده است نشیم جیوهری   دیده شده است:
ری = جیواهر  جیوه ورنه من لعل و گُهیر بسییار دارم دییدنی.    

 ]مدّعی نشم دیدن متاع میا را نیدارد.[   فروش، گوهر شناس.
آب مرواریید  ؟ د گوهرم را نون به سنگ بی تمیزی نشیکند 

]حسادت ننان کیورش کیرده کیه    . ام در نشم حسود آورده
 داند.[قدر نمی وبیند متاعم را نمی

در این نوشتار، مطالن داخل ] [ در زییر بییت معنیی بییت       -۴
 است.

، ها در اندیشۀ موالنیا نمادها و نشانههنگ فرعلی تاجدینی،  -۵
 .۵۴۸،    ۱۳۸۳انتشارات سروش، تهران، 

عبدالکریم سروش )تصحیح و پیشیگفتار(،   ،مثنوی معنوی -۶
بر اساس نسیخۀ قونّییه، دو جلید )شیامل شیش دفتیر(، نیا         

 . ۱۳۸۵هشتم، شرکت انتشیارات علمیی و فرهنگیی، تهیران،     
پ شمارۀ دفتر مثنوی و عدد سیمت  عدد ی  رقمی سمت ن

 راست شمارۀ بیت در آن دفتر است.
، هشیت جلید،   شیر  مثنیوی  د جعفر شهیدی )تألیف(، سیّ  -۷

نییا  سییوّم، شییرکت انتشییارات علمییی و فرهنگییی، تهییران، 
۱۳۸۴. 

با امتنان قلبی از جناب نصرت اهلل ضیایی و جنیاب محمید     -۸
ئۀ پیشنهادات حسین مصطفوی جبّاری برای خواندن متن و ارا

 *** سودمند.
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 استاد          
 صدیق اعلمعیسی دکتر       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  فیه حافظ سخن بگوی که بر

 جهان
 ین نقش مانداز قلمت یادگارا

 عمر
 

 
 پیشگفتار: -۱

از نند هزار سال پیش، اقیوام آرییائی در سیرزمین    
هایی از خاورمیانیه، نزدیی  بیه آب هیا و رودخانیه هیا       
جای می گزیدند که بیه تیدری  تمیدن امیروز و بخیش      

 های مهمی از خاورمیانه را بوجود آوردند. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 
 
 

 نگارش :                         

 هلل رضاپروفسور فضل ا       

 

 
 

ایران نام یکی از کشورهای متمدن و صیاحن نیام   
خاورمیانییه در آن روزگییاران اسییت، کییه مییردم آن بییا    

دسییت ه درونمایییه فرهنییگ خودشییان آشیینائی ژرفتییر بیی 
 آورده اند. 

 

ایرانیان پیش ازظهور اسالم بیا داسیتان هیائی ماننید     
شاهنامه و اساطیر آیین زرتشتی آشنا شیده بودنید و پیس    
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با فرهنگ اسالمی و تصوف و عرفیان بزرگیانی    از اسالم
مانند سینائی و سیعدی، مولیوی و حیافظ آشینائی بیشیتر       
یافتند. آنها شعر و ادب و عرفان و طریقیت را در تمیدن   
خود به کار می گرفتند، هم نن در رزم هیا و بیزم هیا و    
فرمانروائی ها، تیاریب کشیور اییران پیر اسیت از فیراز و       

 شکوه و کاستی. نشین و پیروزی و شکست و
سرانجام در حدود صد و پنجاه سال پیش که اروپا 
بسوی تمدن امروزی خود نهار اسبه میی تاخیت، اییران    
در فقر اقتصادی و اجتماعی و انتظامی بسر میی بیرد و از   
نظر سیاسی هم بازی ه دسیت دو همسیایه نیرومنید خیود     

 روس و انگلیس می بود. 
ان ده تا پانزده جمعیت ایران در آن دوران ها در می

میلیون نفر نوسان داشت. مدارس عیالی و صینایک جدیید    
    گیر نفسیی  »در کشور وجود نداشت. و به قیول سیعدی:   

   «می کشد، ز باز پسین است.
با این وصف مردم کشور ما گیوئی از نزدیی  بیه    

خیود را بیرای یی  جهیش معنیوی       ،دویست سال پیش
 کردند. بزرگ به سده بیستم میالدی جهان آماده می 

در آن ایام، معارف ایران اسالمی هنوز از دو سوی 
یلت هییای ضییهم نییان مییی درخشییید. یکییی از روزن ف  

معنییوی و اخالقییی کییه از کوهسییاران آدمیییت و ادیییان   
سرنشمه می گرفت و دیگری درخششیی کیه از سیوی    

 معارف ادبی و هنری و اجتماعی به بیرون می تافت. 
ائی از در مجمییوع درونمایییه فرهنییگ قییوم آرییی    

گوهرهایی مانند سخاوت و جوانمردی و دلیری و دانش 
پذیری و مهمان نوازی برخوردار بود که توانسیت اییران   
را از سراشین دویست سال پییش بیه آغیاز مییدان سیده      
بیسییتم بکشییاند. از میییان صییدها دولتمردانییی کییه در آن  
روزگاران حضور یافتند، می توان کسانی نیون رشیدیه   

، صدیق اعلم، بهار، و بسیاری دیگیر را  جمالزاده، دهخدا
نگارنده، در این مقاله بیشتر از خدمات فرهنگی   نام برد.

دکتییر صییدیق اعلییم یییاد مییی کنیید کییه شییاید کمتییر بییه  
 استحضار فرهنگ دوستان رسیده باشد. 

 ازبزرگمردان فرهنگ ایران معاصر  -۲
دانشیمندی کیه بیه شیعائر روحیانی،      دکتر صدیق، 
ارج وییژه داشیت و در عیین حیال،      اخالق سینتی اییران  

آموختن علوم جدید غرب را در مدارس ایران رواج می 
 داد. 

دکتر صدیق ساختار تربیت و پیرورش معلیم را در   
ایران نهادینیه کیرد. او میی کوشیید کیه از روزن جهیان       
بینی، ایران فرهنگی را به پایگاه واالی معنیوی آن پیونید   

 دهد. 
بازرگیان متیدین و    -: عبیداهلل صیدیق التجیار   پدر

متعصیین کییه گشییایش مییدارس جدییید را در آن دوران 
 نمی پسندید. 
 : خدیجییه بگیم، دختییر میییرزا محمیید جعفییر متتادر

مجتهد، )همیدرس بیا ابوالحسین جلیوه، حکییم و شیاعر       
 زمان ناصرالدین شاه(.

 
 دوران کودکی و دانشجویی -۳

             در جلییید اول یادگیییار عمیییر   ،عیسیییی صیییدیق 
 می نویسد: 

قمییری مقییارن   ۱۳۱۱ذی حجییه  ۱۳روز یکشیینبه »
 « ظهر در تهران به دنیا آمدم

از خیاطرات   خورشیدی. ۱۲۷۳خرداد  ۲۸مطابق با 
آغاز کودکی او، مسافرت در پین  سیالگی از تهیران بیه     

 اصفهان است:  
مادرم، میرزا محمد جعفر مجتهید تیازه فیوت     پدرِ»

ار بیا  قمری مقارن با فصل بهی  ۱۳۱۶کرده بود، در اواخر 
مادر و خواهر بزرگتر و بیرادر شییرخواره ام و خدمیه بیا     
کجاوه به اصفهان رفتیم. میادرم بیا بیی صیبری خواسیتار      
 دیدن خانواده خود بود و پدرم آهنگ سفر ح  داشت.  
هر روز سحرگاهان مرا از خیواب شییرین بییدار و    
بر کجاوه سوار می کردند و کاروان بیا صیدای میوزون    

راه میی افتیاد و از   ه سیویده دم بی  زنگ در هیوای لطییف   
  نوای منظم زنگ کاروان راهیوار لیذت فراوانیی نصییبم     

 می شد. 
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 وقتی به اصفهان رسیدیم بیدرنگ به مسجد سید  
رفتیییم. مسییجد مییذکور از بزرگتییرین و بییا رو  تییرین   
مساجد اصفهان و ایران است و به امر حیاج سیید محمید    

ی رفعییت ی کییه قیدرت و نفیوذ روحییانی اوتیال   تبیاقر شیف  
 درگاه محمد شاه قاجار بود بنا گردیده است.

از خاطرات دیگر ایام اقامیت دراصیفهان رفیتن بیه     
خانه آقیانجفی بزرگتیرین و معروفتیرین روحیانی عصیر      
بود. روزی پییش از برخاسیتن خورشیید میرا بیه خانیه او       
بردند. ی  روز نییز میرا بیه مسیجد جیامک بیر سیر میزار         

ز بزرگتییرین مالهییای مجلسییی بردنیید و گفتنیید کییه وی ا
 شیعه بوده است.  

رویهمرفته آن مناظر گونیاگون در حسین نییت بیه     
 عالم و مجتهد و دین تولید احترام می کرد. 

پییس از ییی  سییال و انییدی توقییف در اصییفهان،   
          همگییی بییه اتفییاق دائییی ام میییرزا محمیید حسییین کییه     
مییی خواسییت در مدرسییه دارالفنییون بییه تحصیییل طیین   

ران بازگشتیم. دائیی ام در آن وقیت بیسیت    بوردازد به ته
سال داشت و بعدها که دوره طن را به پاییان رسیانید بیه    

به خدمت « افضل المل »طبابت پرداخت. سوس با لقن 
پرداخت . آخرین شنل او مستشاری دییوان  « معارف»در 

بییه رحمییت ایییزدی   ۱۳۳۶محاسییبات بییود و در خییرداد  
ه بیود، زنیدگی   پیوست. تا وقتی که افضل الممال  زنید 

 پدرم، در پیروی و همدلی با او، با آرامش می گذشت.
قرییین بییه دو سییال در مدرسییه کمالیییه بخشییی از   
نصاب ابونصر فراهی و رساله مرجیک تقلیید را خوانیدم و    
پاره ای از مندرجات آنهیا را بیدون فهمییدن بیه حافظیه      

 «  سوردم.
نگارنده نیز نندین سیال پیس از دکتیر صیدیق در     

در مدرسه علمیه تهران بعضیی از همیان    ۱۳۰۴سال های 
کتییاب هییا را مییی خوانییدم و ناآگاهانییه از برمییی کییردم. 

همدوره دکتیر صیدیق در   و سیف اهلل خان شهاب همراه 
سفر تحصیلی به اروپا از معلمان فرانسیه میا در دبیرسیتان    

 ایرانشهر بود.
 مادر، نخستین آموزگار آئین خداپرستی  -۴

فضایل آئین اسالم آراسته خاندان عیسی صدیق به 
بودند و با بزرگانی مانند سید جمیال الیدین واعیظ پیدر     

حکییم و   ،جمال زاده، داستان نویس و ابوالحسین جلیوه  
مییدرس و شییاعر آشیینائی داشییتند. پییدر عیسییی صییدیق،  
صدیق التجار از بازرگانان متدین و متعصن شهر بود که 
ید مدارس جدید التاسیس آن زمان را نندان نمی پسیند 

و به فرهنگ اسالمی دلبستگی شایسته تیر داشیت. میادر    
عیسی خدیجه بگم، دختر مجتهد معیروف مییرزا محمید    
جعفر از همدرسان حکیم جلیوه بیود. در صیفحات بعید     

فرهنیگ علیوم جدیید را     صیدیق، خواهیم دید کیه دکتر 
بدون درگیری با اصول اسالمی در ایران رواج می دهید  

بیران را در سراسر کشور و دانشسراها و مدارس تربیت د
 نهادینه می کند.

بزرگتیرین تیاثیری کیه    » :دکتر صدیق میی نویسید  
مادرم در من داشت، تاثیر برایمیان و اعتقیاد بیه فرهنیگ     
آئین اسالم اسیت. او از ایین راه نییروی عظیمیی در مین      
ایجاد کیرد کیه در میدت عمیر باعی  پیشیرفت مین در        

نادییده و   کارها بود. امیدواری بیه فضیل و کیرم خیدای    
 دنبال کردن کارها بدون مایوس شدن. 

در ماه رمضان هنگام سحر مرا بیدار میی کردنید و   
من خود را برای روزه گرفتن آمیاده میی سیاختم. انجیام     

آداب و رسوم  ،وظایفی که اراده مرا نیز تقویت می کرد
اسییالمی در خییانواده هییا رعایییت مییی شیید و بییرای میین  

قمییری کیه بییرای   ۱۳۲۹سرمشیقی دلویذیر بییود. تیا سیال     
تحصیل به اروپا رفتم هیچ ی  از منهیات اسیالمی را در  

 خانه ندیدم. 
زمانی که میا را بیرای تحصییل معیارف جدیید بیه       
اروپا می فرستادند، اطالعیات میا بیه حیدی نبیود کیه از       
فرهنگ پرمایه کشور خود آگاه باشیم. نیاگزیر احسیاس   
و  خفت و حقارتی را در مشیاهده پیشیرفت هیای میادی    

انتظامی اروپا در ما ایجاد میی کیرد کیه نمیی دانسیتیم و      
نمی توانسیتیم از بخشیی از فرهنیگ معنیوی خیود دفیاع       

 «  کنیم.
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تا آدم در سخن گفتن توانا نباشد نمی تواند کیه از  
 آئین خود دفاع کند.

 
 کسی  چه داندچو در بسته باشد 

  
 )سعدی(     که گوهر فروش است یا پیله ور

  
دری دکتر عیسی صدیق در اصیفهان  پدر بزرگ ما

به تدریس حکمت و فقه و اصول می پرداخت و گیاهی  
 نیز به امور شرعی مردم رسیدگی می کرد. 

 
 مادران ایرانی و درس های اخالق سنتی  -۵

مادران مسلمان ایرانی در درازای قرن هیا، عصیاره   
سنت های اسالمی را در ذهین کودکیان خیود از طرییق     

ا نهادینه کیرده انید. همیانطور کیه در     وعظ و تعزیه و دع
مدارس غربی در کلیساها و نمایشگاه ها می کوشند کیه  
از طریق ت اتر و تیراژدی بیه کودکیان، دانیش معنیوی و      
پندار و کردار نیی  بیاموزنید. در ادییان بیزرگ وظیفیه      
مییادران در پییرورش کودکییان بسیییار سیینگین و سییتایش 

 انگیز است.
اداء فریضه بیدار می کرد مادرم بامدادان مرا برای »

             و خییود پییس از نمییاز ننیید دقیقییه بییه دعییا خوانییدن      
می پرداخت. به دستور او پس از گزاردن نماز دسیت بیه   
سوی آسمان بلند میی کیردم و هیر نیه آرزو داشیتم از      
خدا می خواستم. سوس برای نیل بیه آن بیه جید و جهید     

 می پرداختم.  
رکیه نیمیه شین از    مادر شن های جمعه و اییام متب 

خواب برمی خاست و در گوشه اتیاقی بخوانیدن نمیاز و    
مناجات مشنول می شد. گاهی که من به صیدای تضیرع   
و زاری او بیدار می شدم و او را سیر بیه آسیمان متوجیه     
باری تعالی می دیدم و از راز و نیاز او به درگاه احیدی   
آگاه می شدم، تا اعماق قلین متیاثر میی گشیتم و تمیام      

       تی ام بییه طییرف حییق معطییوف مییی گردییید. معتقیید هسیی
می شدم که بر فرازنده جهان نیروئی اسیت الیزالیی کیه    

پناهگاه عالمیان است و با توسل به او همه مشکالت حل 
و همه حاجات برآورده میی شیود و فرشیته پنیدار نیی       

 همگان را به زیر بال خود می گیرد.  
د را برای سحر بیدارم می کردند و خو ،ماه رمضان

روزه گییرفتن آمییاده مییی سییاختم. سییایر آداب و رسییوم  
اسییالمی نیییز در خانییه مییا رعایییت مییی شیید و بییرای میین  

که شن های احییاء بیه مسیجد     سرمشق بود. از جمله این
میرزا عبدالحسین کنی واقک در شمال شرقی مدرسه سیید  
نصرالدین می رفیتم و بیه پیشیوائی آقیا سیید عالءالیدین       

سابقا از او ذکیری بیه مییان آمید و      مرعشی شوشتری که
مردی بود سالخورده و باوقار و وارسته ختم می گرفتیم. 
در موقک ختم نراغ های شبستانرا خاموش می کردند، و 
بدین سان محیطی بوجیود میی آمید کیه انسیان را بیرای       
تهییذین و تقییرب بییه خییدا مهیییا مییی کییرد. آقییا سییید     

ا به عربیی  عالءالدین در تاریکی مطلق جمله های ختم ر
سیوس بیه فارسیی دعیا میی       و می گفت و میردم تکیرار   

مییی  کردنیید. در تمییام اییین مییدت کییه سییاعتی بییه طییول 
انجامید تمام حضار در حال تضرع بودند و این اوضاع و 
احوال در اعماق رو  مین تیاثیر بسییار داشیت از جملیه      

و معاد مستحکم تیر میی    أاینکه اعتقاد و ایمان مرا به مبد
ین حال ظلمت و ناپایداری دنییا را در نظیرم   کرد و در ع

 جلوه گر می ساخت.
نیت های معنوی، پرنفوذ تر از اثر سنت هاای صاوری   

دعا کردن به هر زبانی، کار درستی است. به وییژه  .  است
وی را از خیود   ،به زبانی که دعا کننده آنرا در میی یابید  

 بی خود می کند. 
 

 گفتن ناگفتنی ها مشکل است
 کار زبان، کار دل استنیست این 

  
شیین هییای سییه شیینبه در خانییه مییا مجلییس روضییه  
خوانی برپا بود و عده ای از دوستان و همسایگان در آن 
شرکت داشته و شام را هم صرف می کردند. ماهی ی  
بار نیز به زییارت حضیرت عبیدالعظیم میی رفتییم. شین       
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های جمعه در منزل میرزا محمید حسیین فخییم الملی      
که از اعییان محلیه بیود و خانیه مجلیل او       صندوقدار شاه

بیست متر با خانه ما فاصله داشت مجلس روضیه خیوانی   
مفصل با حضور علما و اعاظم محلیه تشیکیل میی شید و     
عده ای هم برای صرف شام می ماندند و مین بیا وجیود    
صنر سن با پدرم بدانجا می رفیتم و تحیت تیاثیر بیانیات     

ن ییی  یییا دو وعییاق قییرار مییی گییرفتم. روز عییید قربییا  
گوسفند در خانه ذبح و گوشت آن بین فقرا و مستمندان 
تقسیم می گشت. روز عیید غیدیر کیه نزدیکتیرین عیید      

روز تولید مین بیود نیذری داده میی شید. روز       ه مذهبی ب
مبعی  و میییالد حضیرت امیییر را عیید مییی گییرفتیم و در    
ضمن دید و بازدید با خویشان و صرف شیرینی به آنیان  

م. در دهیه محیرم در سیرای حیاج سیید      تبری  می گفتی
محسن روضه خوانی بود و من به دستور پیدرم در آنجیا   

 «حاضر می شدم.
اشخا  و جاها را کیه عیسیی صیدیق از کیودکی     
خود یاد می کند، می باید جنبه ی عمومی و جهیانی داد  
یعنی هر عبادتگیاه و هیر صیاحبدل اندیشیمند و بیه قیول       

ار، او را پرنیییان نگییردد بریشییم « سییه»هییاتف اصییفهانی 
 «.خوانی و حریر و پرند

نیروی عقاید روحانی و معنوی هیر گیروه همیدل،    
  .بر قدرت اجتماعی آن گروه می افزاید

 
 مراسم تعزیه در تکیه دولت  -۶

عییالوه بییر مجییالس روضییه خییوانی در بعضییی از   
مجالس تعزیه نیز حضور پیدا می کردم. البتیه بزرگتیرین   

تکیه دولت برپا می شد که در  و مجلل ترین تعزیه ها در
 جنوب قصر گلستان واقک بود و شبی من بدانجا رفتم.  

تکیه دولت به شکل دائره ای بیه قطیر تقریبیا صید     
متر بود. در مرکز آن سکوی مدوری به بلندی ی  متیر  
از کف زمین وجود داشت که در حدود پانزده متر قطیر  
           آن بییود و شییبیه خوانییان، نقییش خییود را بییر آن ایفییا     
می کردند، به دور این سکو معبر به عیر  شیش هفیت    

متیییر محیییل عبیییور خیییدم و حشیییم و جنگجوییییان و    
سلحشورانی بود که نقشی در تعزیه به عهیده داشیتند. از   
معبییر تییا محیییط تکیییه زمییین را فییرش مییی کردنیید و      
تماشانیان زن بر آن جا میی گرفتنید. در پیرامیون تکییه     

ه شده بود که با قالی ه های غرفه هائی در سه طبقه ساخت
اعلی و طاقیه شیال هیای ممتیاز و زرتیار و مخمیل هیای        
رنگارنگ و نهل نراغ آراسته بودند. هر یی  از غرفیه   
های طبقه اول تعلق به یکیی از وزراء ییا اشیراف داشیت     
که به خرج خود آنها را زینیت میی دادنید و بیه تناسین      

پیذیرائی  جائی که داشتند از دوستان و آشنایان دعوت و 
 «می کردند.

 

 نبرد رستم و سهراب -۷
دقیقه ای از وقیتم بیهیوده   »دکتر صدیق می گوید: 

صرف نمی شد و حتی در زمانی کیه مبیتال بیه ماالرییا و     
            علییی رغییم توصیییه مییادر بییه مدرسییه ،تیین شییدید بییودم

می رفیتم. در کیالس بیا نهاییت دقیت بیه سیخنان معلیم         
مییی را فرا دروس بییا کوشییش تمییام  گییوش مییی دادم و

و موادی را هم که بواسطه غییر مناسین بیودن بیا     گرفتم 
به حافظه میی سیوردم    داًسن من نمی فهمیدم به نانار تعبُن

و از عهده س واالت و امتحانات برمی آمیدم و موجبیات   
خرسندی معلمین و مدرسه را فراهم می نمودم و همواره 

 مورد تشویق واقک می شدم.
سیه کمالییه را در جمیادی    هر صورت دوره مدره ب
به پایان رسیاندم و بیه اخیذ گواهینامیه نائیل       ۱۳۲۷الثانی 

 گشتم. در این وقت سنم از پیانزده متجیاوز بیود و شیرعاً    
بال  شده بودم. پدرم می خواسیت وارد تجیارت شیوم و    
هییر نییه زودتییر ازدواج کیینم. بییه کمیی  دائییی ام او را  

و من هیم  راضی کردم که مرا از ادامه تحصیل منک نکند 
هی گونه خرج اضافی از او متوقک نباشم. باالخره سه ماه 

کییه  ۱۳۲۷ذی حجییه  ۱۳پییس از بییاز شییدن مییدارس در 
درست شانزده سال قمری از عمرم گذشته و مقارن آخر 
پائیز بیود بیا ارائیه گواهینامیه مدرسیه کمالییه میرا بیدون         
امتحان در کالس دوم دارالفنیون پذیرفتنید. در جمیادی    
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امتحانات کالس مذکور را بیا توفییق کامیل     ۱۳۲۸الثانیه 
 گذراندم. 

در تعطیل تابستان برای کم  به پیدرم روزهیا بیه    
حجره می رفتم و نون پائیز فرا رسید اسم خود را بیرای  

لییکن پیدرم    ،ورود به کالس سوم دارالفنون ثبت کیردم 
باز از من می خواست که حجره را تیرا نکینم و بیه او    

تجارتش به کلی گسسته نشود. من کم  کنم تا شیرازه 
با تمام قوا سعی کردم او را از این خییال منصیرف سیازم    
ولییی نییه او متقاعیید شیید و نییه میین از رفییتن بییدارالفنون   
خودداری کردم. باالخره شبی بیر سیر سیفره دسیتور داد     
که دیگر به مدرسیه نیروم و نیون بامیداد عیازم مدرسیه       

داشتم گرفیت  شدم جزوه ها و کتاب هائی را که با خود 
و پاره کرد و از زدن من دری  ننمود. )در نگاه اول نبایید  
پدر را یکسر به نادانی محکوم کرد. جامعه بیرای او هیم   
مس ولیت هائی مقرر داشته بود. تامین هزینه خانواده کیار  
آسانی نبوده است. به زودی خیواهیم دیید کیه سیرانجام     

 پدر و پسر به توافق و همکاری می رسند(.
با اندوه فراوان و نشمان گریان خانه را تیرا  من 

گفتم و بدارالفنون رفتم و در کالس درس حاضر شیدم.  
ساعتی بعید رضیاقلی خیان هیدایت )نیرالملی ( رئییس       
مدرسه مرا به دفتر خود احضار نمود و گفیت پیدر شیما    
امروز بدینجا آمده اظهار داشتند که راضی به آمدن شما 

ما ناگزیریم که اسم شیما را از  به مدرسه نیستند. بنابراین 
دفتر مدرسه حذف کنییم. از شینیدن ایین مطلین بنیض      
گلییویم را گرفییت و بییی اختیییار اشییگ از نشییمانم فییرو 
ریخت. رئیس مدرسه از مشاهده این احوال متاثر گشیت  
و پییس از دقیقییه ای مکیی  فرمییود کییه نییون مدرسییه از 
درس و اخالق شیما رضیایت دارد میانک آمیدن شیما بیه       

خواهد شد ولی اسم شیما را هیم نمیی توانید در     کالس ن
دفتر نگاهدارد. من به این ترتین تین در دادم و فیورا بیه    
   خانه رفته آن ه کتیاب و دفتیر داشیتم بیا خیود بیه منیزل       
دائی ام واقک در خیابان بلورسازی )دروازه قزوین( بیردم  
و نزدی  به دو ماه تحصیالت خود را بیدین نحیو ادامیه    

دت نند بار دائیی ام بیا پیدرم مالقیات و     دادم. در این م
مذاکره کرد تا باالخره او را موافق با ادامیه تحصییل مین    

 نمود و من دوباره به خانه مراجعت نمودم. 
در حیاط انیدرون اتیاق کیونکی داشیتم      ،در خانه

که پنجره آن به طرف مشرق بود و مساحتش بیه ده متیر   
رفیتم و ظهیر   مربک نمی رسید. بامدادان به دارالفنون میی  

در همانجا ناهار مختصری میی خیوردم و عصیر پیس از     
زنگ آخر به خانه بیازمی گشیتم. در بیین راه مخصوصیا     
نهار راه عباس آباد کسبه و پیشیه وران متعصیبی بودنید    
که خانواده مرا می شناختند و هر روز کیه نیاگزیر بیودم    
ازآنجیا عبیور کینم کلمیاتی کیه حیاکی از انزجیار آنهییا        

       رالفنییون و تحصیییالت جدییید بییود بییه زبییاننسییبت بییه دا
 می آوردند و من ازترس لن نمی گشودم. 

پس از ورود به منیزل نمیاز میی خوانیدم و بیه فیرا       
گییرفتن دروس روز مشیینول مییی شییدم و زودتییر شییامی  
خییورده بییه خییواب مییی رفییتم. دو سییاعت قبییل ازطلییوع 
آفتاب بر می خاسیتم و بقییه دروس را ییاد میی گیرفتم.      

فریضه می پرداختم و بعد از صیرف نیای    یادا سوس به
عازم مدرسه می شدم. بهترین اوقات برای مطالعه همیین  
دو ساعتی بود که سحرگاهان انجام می شد، زیرا در اثیر  
خواب و استراحت شن تمیام مطالین را بیه آسیانی میی      

 فهمیدم و در ذهنم باقی می ماند. 
سییال تحصیییلی بییدین ترتییین سییوری شیید و در     

ات کالس سوم دارالفنون بیین بیسیت و یی  نفیر     امتحان
 «شاگرد اول شدم.

 
 نخستین گروه محصل اعزامی به اروپا -۸

فرهنییگ مییردم ایییران هنییوز تحصیییالت جدییید     
       مدارسییی ماننیید دارالفنییون را پییذیرا نبییود. مییردم خیییال  
می کردند سرانجام، این گونه تحصییالت کاسیتی هیای    

قتی مردم در خیابان ها نظام اخالقی در پیش می آورد. و
و گیذرگاه شییاگردان میدارس جدییید را میی دیدنیید، از    
انزجار نسبت به دارالفنون خودداری نمی کردند. صدیق 
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التجار نیز از برنامیه هیای جدیید دلخوشیی نداشیت. امیا       
تجارتخانه کون  او به فرزندش عیسی خان نیاز کاری 

 پیدا کرده بود. 
ادگی دائییی عیسییی صییدیق در بحیی  هییای خییانو  

هجیری   ۱۳۲۹همواره از او پشتیبانی میی کیرد. در سیال    
نفیر از محصیلین    ۳۰قمری قانون از مجلس گذشت کیه  

کییالس سییوم دارالفنییون را بییه اروپییا بفرسییتند. هییر ننیید 
نفیر دانشیجو را    ۳۰دولت هنوز  بودجه کافی برای اعزام 

 تامین نکرده بود. 
قمییری مقییارن بییا   ۱۳۲۹بییه هییر روی در رمضییان  

خورشیدی، دانشجویان اعزامیی از طرییق    ۱۲۹۰شهریور 
بندر انزلی بر کشیتی روسیی سیوار و بیه سیوی بادکوبیه       
رهسوار شدند. مسافران عبیارت بودنید از محمیود مییرزا     
واال، علی اکبر سیاسی، ابوالقاسم ذوالریاستین، غالمعلیی  
شیییبانی، رضییا فهیمییی، غالمحسییین قرییین، حبییین اهلل    

اده، محمد علی رهنمیا،  شهاب، سیف اله شهاب، مرشد ز
علی حکیمی، سلیمان هیدایت، اسیمعیل میرآت، عیسیی     

 صدیق، محمود خان رشتی، زمان خان بهنام.  
ما در این سفر طبعا مظاهر زندگی میادی خیود را   »

با اروپا مقایسه می کردیم و به عقن ماندگی خویش پی 
 «می بردیم. 

به هر روی، ننید سیال پییش از صیورت پیذیرفتن      
می اعزام محصیل بیه اروپیا در زمیان رضاشیاه      برنامه رس

هجری خورشیدی دولت تصیمیم   ۱۲۹۰پهلوی، در سال 
سیی نفیر از دانشیجویان را بیرای      رسیال گرفته بود کیه ه 

ادامه تحصیل به اروپا بفرستند. کنکوری ترتین داده شد 
 و قرین دویست تن در آن مسابقه شرکت کردند. 

دبیرسیتانی   در آن زمان مدرسه دارالفنون در اییران 
صییاحن نییام بییود و بسیییاری از شییرکت کننییدگان در    
کنکور اعزام محصل به اروپا از دانش آموزان دارالفنون 

محمیود مییرزا    ،بودند من جمله علی اکبیر خیان سیاسیی   
واال، عیسی صدیق، سییف الیه خیان شیهاب و اسیماعیل      

 ت. آمر

دکتر صدیق می نویسد وقتی این هی یت بیه سیوی    
افتیاد، ناگهیان ننید سیرباز روس و یی       بندر انزلی براه 

صاحن منصن راه را برویشان گرفتند، و با لحین خشین   
گذرنامییه و روادییید خواسییتند. نییون امتیییاز سییاختن و   

 نگهداری راه تهران و انزلی در عهده ایشان بود. 
همگی از آن وضک متاثر شدیم زیرا گمان داشتیم »

ایین   امور داخل مملکت ایران در عهده خودمان است و
 جور نبود.  

در طییی راه آواز مرغییان طبیعیییت روحیییه میییا را    
دگرگون کرد. روز ششم به رشیت رسییدیم. سرپرسیت    

الی  از آداب معاشیرت در اروپیا و    مگروه ما  ادین الم
 به کار بردن قاشق و ننگال سخن می گفت. 

عصر روز هفتم پیس از انجیام تشیریفات گمرکیی     
شیدم. در اینجیا    بر کشتی روسی سوار و رهسوار بادکوبه

نخستین بار حس کردم کیه تفیاخر و خشیونت میاموران     
دولت روس در ایران معلول ترقیاتی است که بیا مظیاهر   

 آن روبرو شده بودیم. 
در شهر رستو قطار ترن را عو  کردیم و متوجیه  
شییدیم کییه قطییار اطییریش مجلییل تییر و پییاکیزه تییر از     
ن قطارروس است. در ایسیتگاه راه آهین مارسیی میامورا    

سفارت ایران منتظر ما بودند و برای تحصیل هر یی  از  
  «ما برنامه ای معین کرده بودند.

 
  دانشسرای ورسای -۹

در پاریس در دانشسیرای  »دکتر صدیق می نویسد: 
ورسای ثبت نام کیردم. فیارغ التحصییالن دانشسیراها در     
دبسییتان هییای دولتییی فرانسییه آموزگییار مییی شییدند و     

تییدریس زبییان فرانسییه بییه     مهمتییرین برنامییه کارشییان  
 فرانسویان بود. 

من با وجیود ایین کیه در اییران پین  سیال فرانسیه        
آموخته بودم، توانائی ام در تدریس زبیان فرانسیه بیه آن    
حد نبود که از عهده کار تدریس برآیم. بعدها در ژوئن 

از عهده امتحانات الزم برآمدم. آن گیاه برحسین    ۱۹۱۴
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ق اییران تیالیف مرگیان    تصادف با کتاب انگلیسی اختنیا 
شوستر آمریکایی خزانه دار ایران در تبرییز آشینا شیدم.    
 )تالیف پروفسور ادوارد براون استاد دانشگاه کیمبری (.
در اییین رسییاله عکییس هییائی از فجییایک مییاه محییرم 

( نون دار زدن ثقه االسالم مجتهید  ۱۹۱۶)دسامبر  ۱۳۳۰
نیا   در روز عاشورا و شقه کردن بعضی از افراد تبرییز  

تصیمیم گیرفتم زبیان     .را برانگیخیت  مشده بود کیه تیاثر  
انگلیسی را بیاموزم تیا کلییدی بیرای کارهیای آینیده ام      
باشد. از پروفسور ادوارد بیراون کمی  خواسیتم کیه بیا      
نهایت سواسگزاری از من دعوت کرد کیه بیه کیمبیری     

 بروم و با او مالقات کنم.  
نبیود   در ایران هیچ گاه شیوه های تربیتیی، طیوری  

که جوانان را به تفکر عادت دهد. در دانشسرای ورسای 
 مهمترین نیزی که فراگرفتم هنر فکر کردن بود.  

در مدارس ایران هیچ گاه مرا به خواندن کتاب خاار   
 و یادداشت نویسی راهنمائی نکرده بودناد.  هدرس و جزو از

در دانشسرای ورسای فرانسه زبانم باز شد و عشق به مطالعاه  
 ن به وجود آمد. در م

نیروی دیگری که در دانشسرای ورسای در من ایجااد  
در ایاران هیگگااه معلمای     -شد قوه مشاهده و مداقه بود

مین در آنجیا    استعداد مشاهده را در من بیدار نکرده باود. 
نیزهییایی ماننیید روش انییدازه گییرفتن طییول و عییر  و  
سطح و حجم را به طیور دقییق ییاد گیرفتم. اوقیاتی کیه       

رسید و از تجاوزات روسییه و  موحش از ایران می  اخبار
ی به ایران آگاه می شدم بنیض گلیویم را میی    لشکرکش

فشرد و در گوشه ای پنهان می شدم و با خیدا راز و نییاز   
می کیردم کیه میرا بیرای       می کردم. از خد اوند استناثه

دفاع از وطن مهیا کند و در مراجعت بیه اییران ییاری ام    
پدرم را دور از انظار با اشتیاق زیاد میی  فرماید. نامه های 

 خواندم. 
با وجیود تمیام نقیایص و معیایبی کیه در مملکیت       
وجود داشت آرزوی دیدن همان کونه های پیر از گیل   
و الی در زمستان یا پر از گیرد و غبیار در تابسیتان را بیه     
یییاد مییی آوردم. و در دل بییه همییان کییاله نمییدی هییای   

 ارادت می ورزیدم. مفلوا و رنجبر و صبور تهران 

             در دانشسیییرا نییییزی کیییه میییرا سیییخت آزرده    
مییی سییاخت یکییی رفتییار و طییرز برخییورد همدرسییان    
فرانسییوی بییود و دیگییری کفییر گفییتن آنهییا از مییذهن   

 مخصوصا بدگوئی از مذهن اسالم.
آلمان ها در اثیر عیدم توفییق     ۱۹۱۹سوتامبر  ۱۳در 

جییه در جنییگ از پییاریس عقیین نشییینی کردنیید در نتی   
زندگانی در ورسای به صورت عادی درآمید و میدارس   

 در ماه اکتبر باز شد.
از سرپرسییت موقییت محصییلین دولتییی تقاضییای    
پرداخت هزینه نام نویسی و سکونت در پاریس کیردم و  
در آن زمان دولت فرانسه بر اثر هجیوم قیوای آلمیان بیه     
 شهر بردو انتقال یافته بود، و سفیران دول بیگانه از جمله

یییر مختییار ایییران طبعییا در آنجییا بودنیید. در پییاریس    وز
شخصی به نام نظرآقا کارهای سفارت و محصلین دولتی 
را انجام می داد. نظر آقا اظهار داشیت کیه احتمیال دارد    
محصلین به ایران بازگردند و در هر حال موضیوع ورود  
من به دانشگاه پاریس باید با اجازه وزیر مختیار اییران و   

 شد. دولت ایران با
عییالوه بییر تحصیییل در کییالس آخییر دبیرسییتان،    

 مشاغل دیگری در همان وقت برای من پیدا شد. 
رئیس مدرسه روزی مرا به دفتیر خیود خواسیت و    
پرسید آیا حاضرم هفته ای نند ساعت به دانش آمیوزان  
زبان انگلیسی بیاموزم. من البته جواب مثبت دادم. اجیازه  

نییدی بعیید تییدریس میین صییادر شیید و رئیییس مدرسییه ن
شرحی از محبت و قیدردانی مین بیه وزییر مختیار اییران       
نوشت کیه بسییار میوثر افتیاد. ممتازالسیلطنه از مین کتبیا        
تقدیر کرد و دستور داد هفته ای دو ساعت نیز به سه نفر 

تحصییل میی کردنید     هشیاز هموطنانم که در دبیرستان 
 فارسی بیاموزم.

 هزینه لباس و خیوراا مین ماننید سیایر محصیلین     
دولتی که در آنجا بودند از طیرف سیفارت تیامین شیده     

عیالوه بیر آمیاده    ۱۹۱۴-۱۵بود. به ایین ترتیین در سیال    
کییردن خییود بییرای تحصیییل در دانشییگاه و فراگییرفتن    
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مقدمات ریاضیات عالیه، در تدریس زبان انگلیسیی هیم   
مهارت پیدا کردم و در آموختن زبان فارسی نییز تجربیه   

ه فرهنییگ ایییران اسییالمی و ارج و احتییرام بیی« انییدوختم.
هویت ملی از خصوصیات بارز دکتر عیسی صدیق بیود.  
فروتنیی اخالقییی و اییران دوسییتی او بعید از هفییت سییال    
اقامت در اروپا با همان عهد و نشان قدیم بود. بیه مجیرد   
بازگشت به تهران از رئییس دفتیر وثیوق الدولیه نخسیت      
ه وزیر آن دوران وقت مالقات خواسیت. دو روز بعید بی   
حضور او رسیده پرسش های هوشیمندانه نخسیت وزییر    
را پاسب داد. وثوق الدوله از مقالیه ای کیه ننیدی پییش     
صدیق اعلیم در سیتایش رجیل سیاسیی اییران بیه نیا         

 رسانیده بود تشکر کرد.
صییدیق اعلییم بییرای اولییین ماموریییت خییود شیینل  
ریاست فرهنگ گیالن را با حقوق بسیار بیش از معمیول  

ان( عهده دار می شود. نند روز بعید در  توم ۲۵۰)ماهی 
رشت ، به دیدن سردار معظم تیمورتاش استاندار گییالن  
مییی رود. مالقییات بییا نخسییت وزیییر و اسییتاندار پایگییاه   

 اجتماعی او را محکم می کند.
 
 کلیات زندگانی اداری-۱۰

دکتر عیسی صدیق ازمشاهیر رجال فرهنگی اییران  
اسییت، او  در ثلی  اول سییده نهییاردهم هجییری شمسییی 

نند سال پس از بازگشیت از دوران تحصییلی در اروپیا    
دانشسرای عالی را در تهران بنیاد نهاد و چند بار باه  بود که 

او از کسانی است که در تاروی    .وزارت فرهنگ منصوب شد
دانش های جدید در مقام استاد و دانشیار و پرورش معلام در  

 ایران خدمت های گرانبها کرده است. 

سییال  ۹یق )معییروف بییه صییدیق اعلییم(  دکترصیید
ریاسییت نخسییتین دانشسییرای عییالی ایییران را در عهییده   
داشت. دو دوره به نمایندگی مجلیس سینا انتخیاب شید.     
عالوه بر اسیتادی دانشیگاه تهیران در بسییاری از انجمین      
های ملی و شوراهای عالی کشور عضویت داشت. دکتر 
ر صدیق خیاطرات زنیدگانی فرهنگیی پیر بیار خیود را د      

جلید اول   1کتاب یادگار عمر در سه مجلد منتشیر کیرد.  
در تهران به نیا  رسیید کیه     ۱۳۳۸یادگار عمر در سال 

 کتاب خواندنی خوبی است می نویسد: 
در تهران به دنیا آمدم. خانه ما ۱۲۷۳خرداد  ۲۸در »

تا خانه آقا سیید جمیال )پیدر محمید علیی جمیال زاده(       
طلیک میی شیدم    دویست متر فاصله داشت. من هر وقت م

که سید در بیرونی است فیورا آن جیا میی شیتافتم، زییرا      
عالوه بر روحانیت و سیادت به اندازه ای گشیاده روی و  
مهربان و متواضک و شیرین زبیان بیود کیه مین در همیان      
طفولیییت مجییذوب او شییده بییودم. مطالیین را بییه حییدی 
روشن و فصیح و بلی  به زبان می آورد کیه هیر نیه میی     

  ن سیین مییی فهمیییدم و حییظ مییی بییردم.  گفییت میین در آ
بزرگ ترین تیاثیری کیه میادرم در مین داشیته پیرورش       

   «ایمان و اعتقاد به مذهن است.
 دکتر صدیق در کتاب یادگار عمر می نویسد: 

عییده ای از کارمنییدان و روسییای وزارت معییارف »
نسبت به من حسادت می ورزیدند و فتنه ها برپیا کردنید   

را برانگیختند کیه دسیتورهای   و معلمین مدارس متوسطه 
مرا به کار نبندند و اعتصاب نمایند. به وزییر و معیاون بیا    
کاغذهای بی امضا نامه می نوشیتند کیه فالنیی تحصییل     

من از  .نکرده و می گوید دیولم هایش را آب برده است
این گونه سخن نینی ها و سعایت ها و تحریکیات رنی    

دم. ولیی بیا   بسیار می بردم و سخت آزرده خاطر میی شی  
تمام قوا سعی می کردم خونسردی نشان دهم و بر نفیس  

، بیه دسیتور وثیوق     ۱۲۹۸خود مسلط شیوم. در تییر میاه    
الدوله نخست وزیر وقت، دکتر صیدیق اعلیم بیا سیمت     
رئیس معارف گیالن به رشت می رود در آن زمان میرزا 

                                                 
۱

بنده کتاب یادگار عمر را که نویسنده دانشمند آن به من   -
مرحمت کرده بود به اشتیاق خوانده ام و آن را می پسندم. کتاب 
خاطرات زندگانی فرهنگی دکتر صدیق گویاتر و گرانبهاتر از 

یاری از کتاب های خاطرات دولتمردان معاصر او است. بس
خدمت دانشمند محترم، آقای دکتر فضل اهلل رضا استاد ارجمند »

دانشگاه سیراکیوس آمریکا، این کتاب به یادگار تقدیم می شود. 
 «، عیسی صدیق۱۳۴۱مهر  ۲۳ –تهران 
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کون  خان معروف بیه جنگلیی کیه میردی بیا اراده و      
 مستقلی در گیالن تشکیل داده بود.انقالبی بود دولت 

تاسیییس  ۱۳۱۳دانشییگاه تهییران در نیمییه دوم سییال 
شد. جایگاه دانشکده علوم و ادبیات در محل دانشسرای 

 عالی نزدی  به بهارستان و مجلس شورای ملی بود.
نگارنده در آن سال دوره دبیرستان را تمام کرده و 

ابییان در خی در دانشییکده جدیدالتاسیییس فنییی کییه موقتییاً
ناصرخسرو سیاختمان دارالفنیون جیای داشیت ثبیت نیام       
کرده بودم. همزمان با برنامه دانشکده فنیی در بعضیی از   
کالس های ریاضی دانشکده علوم که معلمین فرانسیوی  
معروف داشت به طور مستمک آزاد مشارکت می کیردم.  
از این روی با اساتید  و دانشجویان دانشسرای عیالی نییز   

پییدا کییردم. دکتیر صیدیق خانییه ای در    انیدکی آشینائی   
شمال خیابان صفی علیشاه تهران ساخته بود و ایین ننید   
بیت در کاشی کاری سر در اییوان خانیه از دور خوانیده    
می شد و در نظرها جلوه می کرد. بعدها در یادگار عمر 

( خوانییدم کییه همییان شییعرها در اتییاق کییار ۱۱۷ ۱)ج 
بیا بیر کاشیی    مستشرق معروف ادوارد بیراون بیه خیط زی   

 منقوش بود. 
 نگاشتن ایوان و هصفّ و کاخ ز مقصد

 برفراشتن فل  به سر کاشانه های
میتوه دار  درختان و رنگ رنگ گل های

  
 کاشتن شوق سر ز بوستان و باغ در
 جن اندر دل مراد به تا چیست که دانی
 داشتن شاد بتوان دوستی لحظه ی 

  کنند بنا عاقل مردم چگونه ورنه
 1...گذاشتن بباید که نه ایخا خاک از

دکتر صدیق در مجلد دوم یادگار عمر شر  سیفر  
-۱۳۱۰فرهنگییی و تحصیییلی خییود را بییه آمریکییا )سییال 

( می نویسد. نون هنوز سفر با هواپیما میسر نشیده  ۱۳۰۹

                                                 
از خطاطییان و سییرایندگان دوران « عشییرتی یییزدی»شییعر منسییوب بییه  -۱

که آن را این نگارنده به آقای دکتر حسن جیوادی نویسینده    ویه استصف
  گزارش کرده است.« ادوارد  براون در ایران»کتاب گرانمایه 

بود. سفر با کشتی و راه آهن و اتومبیل به مسافر فرصیت  
شینائی  د و با کسیانی آ یمی داد که شهرهای سر راه را ببن

پیدا کند. دکتر صیدیق میی نویسید کیه در بازگشیت از      
-۲آمریکا نند روز در بییروت توقیف کیرده اسیت )ج    

 ۶۵) 
دکتر صدیق در کتاب یادگار عمیر جلید دوم     

( ۱۳۴۵)انتشارات امییر کبییر تهیران آبیان میاه      ۱۱۸-۱۱۷
مطلبی می نویسد که مناسن است ایرانیانی که در غیرب  

  :ظر دور ندارندزندگانی مرفه دارند از ن
دو سه روز پیس از خیتم امتحانیات ورودی مهیر     » 

دانشییجویی بییا  ،  ۱۳۱۱مییاه  دانشسییرای عییالی تهییران،   
پیرمردی با کلیجه و گیوه بیه دفتیر مین آمید و گفیت از      
آذربایجان شرقی پیاده به تهران آمده و در اثیر خسیتگی   
و فرسییودگی نتوانسییته اسییت زودتییر خییودرا بییه مقصیید  

ه ادامه تحصیل هم ندارد. پیس از بررسیی   برساند و وسیل
کارنامه دبیرستان و پیی بیردن بیه نییروی او در قرائیت و      
درا متنییی از فارسییی و فرانسییه بسیییار متییاثر شییدم کییه 
جوانی با ننیان اسیتعداد بیه قیدری تهیدسیت باشید کیه        

کیلومتر راه را پییاده طیی کنید. بیا ایین کیه        ۶۰۰ناگزیر 
ود دانشییجوی موقییک پییذیرفتن محصییل منقضییی شییده بیی 

آذربایجانی را پذیرفتم و کم  خرجیی تعییین کیرده و    
در اثر حسن اخیالق و نمیرات عیالی در دروس از سیال     
دوم در بخش شبانه روزی جای دادم. وی از دبیران بارز 

لفان پر کیار و زبیر دسیت    ؤو الیق و وظیفه شناس و از م
عناییت روانشیاد دکتیر عیسیی صیدیق بیه       «. مملکت شد
از درونماینییه فرهنگییی و معنییوی خییود او  نگارنییده نیییز 

 سرنشمه می گرفت و تا پایان حیاتش برقرار بود. 
 
 تأسیس دانشسرای عالی و دانشگاه تهران  -۱۱

ز دهه سوم از سده نهاردهم هجری ادر سال های آغ
 سسه فرهنگی ؤ( دو م۱۳۱۳-۱۳۱۲-۱۳۱۱خورشیدی )

 
 تهران  عالی دانشسرای۱۳۱۸التحصیالن سال 
 کتر عیسی صدیق اعلمدر وسط د
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در آن معتبر در ایران پایه گذاری شد کیه دکتیر صیدیق    

دانشسترای عتالی و دانشتگاه    دو صاحن نظر بیود :  
 تهران.

دکتیر   فرهنگی،   مؤسسه  دو  تأسیس این مقارن با 
صدیق خانه خصوصی زیبیایی بیرای اقامیت خیانوادگی     

 خود در شمال خیابان صفی علیشاه ساخت.
م هم نگارنده ایین سیطور کیه تحصییل در     در همان ایا   

دبیرستان ایرانشهر را در تهران به پاییان رسیانده بیود، در    
 ثبت نام کرد. فنیدانشکده 
ننیید مییاهی نیییز بطییور مسییتمک آزاد از درس هییای         

دانشکده علوم ریاضی دانشسرای عیالی کیه اسیتاد هیای     
 ۱۳۲۲در سیال   فرانسوی داشت ، بهره برداری می کیرد. 

سال تیدریس در سیه    ۲۰ه امریکا و آنگاه قرین به سفر ب
 و سیراکیوس و کلرادو پیش آمد MITدانشگاه معروف 

 
 عالقه به موسیقی ایرانی  -۱۲

دکتر عیسی صدیق از عالقه زیاد خود به موسیقی، 
 ننین یاد می کند:« جلد دوم یادگار عمر»در

ایمیان مین بیه تیاثیر روحیی و اخالقیی نمییایش از       »
شده بود که به هنگیام تحصییل در پیاریس     اینجا حاصل

پس از تماشای هر ی  از نمایشنامه های معروف کرنیی  
   کمییدی  و نییامی  ت ییاثر قییدیمی  مییولیر در  و راسییین و

فرانسه عواطف من بسیار برانگیخته می شد و احساسیات  
وصف ناپذیر در من پدید می آمد و مثل این بود که در 

پاا و مطهیر سیاخته بیا     آب زالل فرو رفته بدن خود را
 رو  مصفا و پرشور آماده خدمت شده ام.

به موسیقی عالقه مفرط داشتم. وقتی ده ساله بیودم  

و در مجلییس مهمییانی باشییکوه صیینیک حضییرت رئیییس   
قورخانه مظفرالدین شاه با پدرم نخستین بیار سیاز و آواز   
رو  پرور ایرانی آن عهد را شینیدم ننیان در مین تیاثیر     

پس از شصت سال بیا درا لیذت از آن   کرد که اکنون 
 یاد می کنم.

وقتی به اروپا رفتم معلوم شد موسیقی یکی از ماوارد  
مهم برنامه مدارس جدید است. زیرا باعث نشاط و شاادی و  

زیساتن و   یشاد اترغیب شاگرد به تحصیل و دوست داشتن و ب
 «خوش بینی به زندگی می شود. 

صوات لطییف  اشعار شیوا و شورانگیز همین که با ا
      م شییود در دل انسییان نفییوذ و رسییوخ أو جییان بخییش تییو

می نماید و عواطف و احساسات عالی ایجاد می کنید و  
او را از خود بی خود می سازد و بسوی زیبیائی و نیکیی   
سوق می دهد. به همین سبن است که قرن هیا اییالت و   

شیانه خویش شیاهنامه و وعیاق   آعشایر به هنگام دفاع از 
      حییان سییوزناا اشییعار مییذهبی در ایییام سییوگواری  بییا ال

 می خوانند.  
انجمن نمایش و موسیقی دانشسرای عالی عالوه بر 
مزایای سایر انجمن ها سه خیدمت مهیم انجیام میی داد:     
نخست اینکه عده ای از دانشیجویان اسیتعداد و موهبیت    
خا  خود را ظاهر می ساختند و از بین آنان اشخاصیی  

 ، برکشییلی، مفتییا خییالقی، مهییدی فییروغ ماننیید رو  اهلل
توانستند بعدها مصدر خدمات مهم به موسیقی و نمیایش  
بشوند. دوم اینکه دانشجویان آهنگ های بیدیک سیاختند   
و با الهام از ادبیات ایران نمایشنامه هیای عیالی تیالیف و    
اجرا کردند مانند رستم و سیهراب فردوسیی و خسیرو و    

ولییوی. سییوم اینکییه  شیییرین نظییامی و موسییی و شییبان م 
ارکستری بوجیود آمید کیه الاقیل سیالی دو بیار پیس از        
امتحانات دی ماه و خیرداد میاه اسیتادان و دانشیجویان و     
اولیای آنها و رجال کشیور را محظیوق میی سیاخت. در     

میا هنیوز رادییو     ۱۳۱۹اینجا باید ییادآوری کیرد کیه تیا     
دولتی نداشتیم و مردم کمتر از شنیدن ساز و آواز متمتیک  
می شدند، بنابراین ارکستر دانشسیرای عیالی و کنسیرت    

 هائی که می داد نعمت غیر مترقن بود. 
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 موسی و شبان مولوی -۱۳

یکی از نمایش هیائی کیه فیوق العیاده در حضیار      »
تییاثیر کییرد نمییایش موسییی و شییبان برگرفتییه از داسییتان  

در تیییاالر  ۱۳۱۴مثنیییوی مولیییوی بیییود کیییه در اسیییفند 
د و برای هشتصید نفیر در هیر    دانشسرای عالی برگزار ش

شن تکرار شد. در شن اول عالوه بر استادان دانشیگاه،  
هی ت دولت و رجال کشور و نمایندگان برجسته مجلس 
شورای ملی حضور داشیتند، انجمین نمیایش و موسییقی     
تمام وسایل کار را از هر حی  فیراهم کیرده بیود ماننید     

یگران ساختن صحنه نمایش و لوازم آن و تهیه لباس بیاز 
و تشییکیل ارکسییتر و سییاختن آهنییگ هییای متناسیین و   

 آرایش تاالر...  
مهدی فروغ )اکنون دکتیر فیروغ رئییس هنرکیده     

مصییطفی  -درام( دانشییجوی زبییان خارجییه نقییش شییبان 
نجاحی )اکنون دکتیر نجیاحی اسیتاد دانشیکده ادبییات(      
دانشجوی فلسفه و علوم تربیتیی نقیش موسیی و یکیی از     

 ته را به عهده داشت.  دختران دانشجو نقش فرش
وقتی مهدی فروغ با کون  نمدی و نیوب دسیتی   
در عقن گله گوسفند سر به آسمان بلند کرد و بیا آوای  

 دل انگیز این ابیات را با آهنگ مثنوی خواند: 
 فدایت جان من   ،ای خدای من

  
 جمله فرزندان و خان و مان من  
 تو کجائی تا شوم من چاکرت  

  
 ه سرت چارقت دوزم زنم شان

   دستکت بوسم بمالم پایکت  
 وقت خواب جید، بروبم جایکت 
 ای فدای تو همه بزهای من 

  
 ای بیادت هی هی و هیهای من...  

 

ننییان حضییار مسییحور و از خییود بیخییود شییدند و  
اش  اشتیاق از نشمانشان فرو ریخت که من از وصف 

 آن عاجزم. 
نون همه کس داستان موسی و شبان را می دانند، 

    ز شر  بقیه نمیایش خیودداری میی کینم و همیین قیدر      ا
میی نویسیم کییه فیردای آن روز ادییین السیلطنه سییمیعی     
رئیییس کییل تشییریفات سییلطنتی بییه فرمییان رضاشییاه بییه   
دانشسرا آمد و گفت امروز صبح گزارش نمایش موسی 
و شبان به پیشگاه همایونی معرو  افتاد و امیر فرمودنید   

انشجویان و استفاده از از خدمتی که در تهذین اخالق د
سرمایه جاودانی ادب و هنیر کشیور نمیوده انید مسیرت      
خاطر مبیارا را ابیالغ کینم. اعلیحضیرت همیایون امیر       
فرمودند این کار را دنبال کنید و درصیورت لیزوم عیده    
ای از دانشجویان متعهد را برای صنایک ت یاتر بیه خارجیه    

   «بفرستید.
 انگلیسیمعلم ایرانی در محضر ادیب عارف  -۱۴
 

 گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت 
 در هیچ سری نیست که سری زخدا نیست

 )حافظ(  
 

مقیارن بیا شیهریور     ۱۳۲۹عیسی صدیق در رمضان 
برای تحصیل به اروپا می رود. پس از تحصیل در  ۱۲۶۰

بیه لنیدن میی رود     ۱۹۱۴ژوئیه  ۱۸دانشسرای ورسای در 
ن بیه کمبیری    در اوایل ماه اوت به دعوت پروفسور براو

 می رود.
پروفسور براون در اثر عشق بی حدی که بیه اییران   
داشییت خییدمات بییی ماننییدی بییه ادبیییات مملکییت و      
طرفداری و دفاع از کشور ما در مقابیل مطیامک و مظیالم    
بیگانگان نمود. مهمترین خیدمت بیدیک او بیه عیالم ادب     
تدوین تاریب ادبی ایران است در نهیار مجلید بیود کیه     

سال از عمر او با پشیتکار حییرت آوری کیه    قرین نهل 
داشت صرف تالیف و طبک آن شد. جلد اول از زرتشیت  

(. جلید  ۱۹۰۲آغاز و به زمان فردوسیی خیتم میی شیود )    
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( جلیید سییوم ۱۹۰۰دوم از فردوسییی تییا سییعدی اسییت ) 
انتشیار   ۱۹۲۰درباره عصر منول و تاتارست که در سیال  

اصیر را  یافت. آخرین جلد در زمان صیفویه تیا زمیان مع   
        (. دکتییر صییدیق در یادگییار عمییر  ۱۹۲۴مییی پوشییاند ) 
 می نویسد: 

در لنیدن قریین سییه میاه را بییه خوانیدن جراییید و     »
مطالعه کتاب و تماشای موزه ها و کتابخانه ها و محیاکم  
دادگستری و آثار تیاریخی و منیازه هیای بیزرگ و بیاغ      
وحش و حضور در مجلس مبعوثان و ت اترهای معیروف  

لس سخنرانی و گردش در پارا ها صرف کردم و مجا
و فی الجملیه بیه اوضیاع و احیوال پایتخیت انگلسیتان و       
مردم آن آشنا شدم و تلفظ انگلیسی را از خود انگلیسیی  

 ها تا حدی فرا گرفتم.  
یکی از مسائلی که در بادی امر در نظرم جلوه گیر  
شد آزادی بیان و نطق و مطبوعات بود. در فرانسه در آن 

ت انتقیاد از  أک که جنگ جریان داشت کسیی را جیر  موق
دولت نبود زیرا هر کس بدین نیت زبیان میی گشیود در    

م به زندان افکنده می شید. جرایید را هیر روز سانسیور     د
می کردند و جای سطوری که حذف می گردید، اغلن 
سفید باقی می گذاشیتند. در ابالغییه هیای رسیمی سیتاد      

ی سیاخت بیه نیام    ارتش شکست هائی که دشمن وارد م
خوانده می شید. در انگلسیتان بیه    « عقن نشینی اختیاری»

عکس وقتی در کارزار شکست می خوردند، در ابالغیه 

رسمی به اطالع مردم می رساندند و بدین نحیو میردم را   
 بیشتر حاضر به کوشش و فداکاری می کردند. 

 
 هایدپارک و آزادی -۱۵

در دل در هاید پارا که باغ بسیار وسییعی اسیت   
لنییدن بییا درختییان کهیین و گلزارهییای وسیییک و دریانییه  
بییزرگ و گردشییگاه هییای متعییدد و محوطییه هییای آزاد  
جهییت اجتماعییات در اوقییات مختلییف بییویژه روزهییای  

هر کس قادر و مایل به سخنرانی بود در یکشنبه آماده بیود،  

گوشه ای از محوطه ها باالی چهاار پایاها ایساتاده در هار     
آغاز صحبت می کرد. اگر ساخنانش  موضوع که می خواست 

شیرین و جالب بود جمعی بدور او گارد  مای آماد، ورناه     
خودش خسته می شد و از ادامه نطق چشم می پوشید. پاسبان 
هائی که در حوالی آن مجامع اقامت داشتند موظف بودناد  

 مساعی خود را برای حفظ آزادی و نظم به کار برند.  

میردی بیر علییه     ی  روز که من بدانجا رفته بیودم 
دولت انگلستان و برله آلمان سخن میی گفیت. خالصیه    
مطالن او این بود نرا انگلستان باید با هم نژاد خود کیه  
خییدمات عظیییم بییه ادب و هنییر کییرده و اختراعییات و    
اکتشییافات مهییم در هییر رشییته ای نمییوده جنییگ کنیید و 
برادران خودرا به قتل رساند. سخنران میذکور از حضیار   

ه آیا سزاوار است انگلستان قوای خود را بر می پرسید ک
ضد آلمان به کار برد برای اینکه  ننگیال هیای خیود را    
تیزتر و ممال  بیشیتری را اسییر سیازد و آزادی ملیل را     
زیر نکمه استبداد از بین ببرد و یوغ بندگی را بر گیردن  
آنییان بنهیید؟ از بییین شیینوندگان کثیییری کییه پیرامییون او  

فیر خواسیت کیالم او را قطیک کنید.      ایستاده بودند ی  ن
فورا پاسبان بیه نزدیی  وی شیتافت و بیا مالیمیت بیدو       

مزاحم نشیوید. اگیر شیما هیم مطلبیی داریید در       »گفت: 
آن «. گوشه دیگر نارپاییه بگذاریید و بیه میردم بگوئیید     

روز بود که من معنای آزادی را فهمییدم و تیا حیدی بیه     
 سّر عظمت انگلستان پی بردم. 

رو بییه پایییان بییود و میین در فکییر   فصییل تابسییتان  
مراجعت به پاریس بودم که نامیه ای از پروفسیور بیراون    
زین وصول داد. در این نامیه از مین دعیوت کیرده بیود      



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

34 

که برای معاونت او و تدریس زبیان فارسیی بیه دانشیگاه     
کیمبییری  بییروم و ننییدی در آنجییا مسییکن گییزینم. از   
خواندن نامیه هیم خوشیحال شیدم و هیم دنیار حییرت.        
حیرت از این جهیت کیه میی بایسیتی بیه پیاریس روم و       
تحصیالت خود را تمام کنم و زودتیر بیرای خیدمت بیه     
خانواده و به ایران باز گیردم. مسیرت از ایین سیبن کیه      
ارادت قلبی من به پروفسور براون میرا متماییل بیه قبیول     
دعوت می کرد و مناظر دلربا و نمنزارهای فیر  بخیش   

یمبری  نیز مرا بدان صوب جلن و ابنیه زیبای دانشگاه ک
می نمود. از خود می پرسیدم آیا بیه جیای مراجعیت بیه     
دانشییگاه پییاریس مییی تییوان تحصیییالت ریاضییی را در   
دانشگاه کیمبری  به انجام رسیانید. ایین افکیار یکیی دو     
روز وقت مرا گرفت تا باالخره شرحی بیه ممتازالسیلطنه   

بیول  نوشته کسن تکلییف کیردم و دالییل خیود را بیر ق     
دعوت و اشکالی که برای تعقیین تحصییالت بیه نظیرم     
بییا  مییی رسییید بییه پروفسییور بییراون نگاشییتم و حضییوراً  

ناصرالمل  و مشیرالمل  مشورت نمیودم و همیین کیه    
جواب نامه ها رسیید مصیمم بیه قبیول دعیوت گشیتم و       

 اوایل اکتبر عازم کیمبری  شدم.
درباره موضوع اتمام تحصیالت ریاضی معلوم شاد کاه   

نشگاه کیمبری  درجات و شهادتنامه های دانشگاه پاریس را دا
به رسمیت نمی شناسد و باید تحصیالت را از نو آغاز کرد. پس 
از مذاکره با استادان ریاضی یعنی پروفسور هوبسن و هاردی 
قرار شد درس آنالیز را در آنجا تعقیب کنم ولی در مقام اخذ 

 جه خود را بگیرم.  درجه برنیایم بلکه از دانشگاه پاریس در

باین ترتین عالوه بر تحصییل، شیروع بیه تیدریس     
زبان فارسی از قرار هفته ای شش ساعت نمیودم و روش  
مستقیم را که در تعلیم زبان انگلیسی به کار می بیردم در  
آموختن زبان فارسی معمول داشتم و بیه نتیجیه رضیایت    
بخش نائل گردیدم. تا آنجا که دانشجویان مبتیدی پیس   

دو ماه قادر به خواندن و نوشیتن و گفیتن جملیه هیای     از 
عییادی شییدند. و اییین مطلیین باعیی  شییگفتی و رضییایت 

 او هفته ای شش   شد. به پیشنهاد   براون  پروفسور خاطر 

لیره برای من حقوق معین گشیت کیه نیمیی از آن تمیام     
مخارج مرا از منزل و غذا و لباس تامین می نمیود و نییم   

 . دیگر پس انداز می شد
در آن دوران از تییوفیقی کییه نصییین میین شیید و    
شوری که بیرای تیدریس داشیتم ذکیر مثیالی بیی میورد        
نخواهد بود. هنوز دو ماه از تدریس من نگذشته بود کیه  
روزی به جای درس معمولی این دو بیت را از قیاآنی بیا   
صدای رسا و روشن و رعایت اصول قرائیت و خطابیه از   

 حفظ خواندم:
 

 د و بذله گو، شوخ و دلربا، خوب و خوش سرشت یارکی مراست رن

 طره اش عبیر، پیکرش حریر، عارضش بهار طلعتش بهشت  
 خواهم از خدا، در همه جهان، یک قفس زمین، یک نفس زمان 

   تا به کام دل می خورم در آن، بی حریف بد، بی نگارزشت
 

آهنگ و وزن اشیعار و زیبیائی و لطافیت کلمیات     
در این حال از دانشیجویان پرسییدم   تاثیر خود را بخشید. 

آیا مایلید که دو بیت مذکور موضوع درس قرار گیرد و 
 همگی با اشتیاق جواب مثبت دادند. 

رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس زبان فارسی آموخته 
و از این راه به وطنش بسیار بهره رساانید، نخسات وزیاران    

آن افتخار می ایران از زبان فرانسه و انگلیسی که به دانستن 
کردند، چه به سود به ایاران باه دسات آوردنادک ایکااش      
دولتمردان ما با زبان فارسی یعنی زباان و فرهناگ ماردم    

 آشناتر شده بودند.

عصییر همییانروز کییه بییه مدرسییه پمبییرا رفییتم     
دانشجویان را در گوشه ای از نمنزار گرد هم دیدم کیه  
واز همان اشیعار را از بیر میی خواندنید و بیا صیدای دلنی       
 ویولون با وجد و شعف بسیار پای کوبی می کردند. 

از کسانی که نزد من فارسی آموختند نام ننید تین   
در خاطرم مانده که از آن جمله اسیت دوشییزه الیزابیت    

روبین لییوی    -بریجز دختر شاعر رسمی دربار انگلسیتان 
کییه بعییدها بییه معلمییی زبییان فارسییی دانشییگاه اکسییفورد 

تیونی اییدن نخسیت وزییر     کیمبری  منصوب گشت و آن
هم نییین کلییگ کییه یکییی از  -انگلیییس شییاگرد او بییود

 روسای مهم شرکت نفت ایران و انگلیس شد.
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 دانشگاه کیمبری  -۱۶
محیط دانشگاه کیمبری  بسیار فر  انگیز و دلویذیر  
بیود. دانشیگاه پییاریس عبیارت بییود از ننید عمییارت در     
مرکییز شییهر در محوطییه محییدود مشییتمل بییر اتییاق هییا و 

الرهییای درس و آزمایشییگاه و کتابخانییه و دبیرخانییه و تا
نظیر آنها. دانشگاه کیمبری  را هفده مدرسه بود که عده 
ای از آنها کم و بیش شیباهت بیه میدارس قدیمیه اییران      
داشت با خانه های طالب در نهار طرف حیاطی وسییک.  
اغلن مدارس میذکور دارای بیاغ هیای بیزرگ و نمین      

بیه  « کیم »صفا است کیه رودخانیه   زارهای بسیار زیبا و با
پانزده متر از میان آنها میی خرامید. در بعضیی     ،پهنای ده

از باغ های مذکور عماراتی برای سکونت دانشیجویان و  
استادان برپا کرده اند. هر محصل معموال ی  یا دو اتاق 
دارد و ناشتائی را در آنجا برای او می برند ولیی ناهیار و   

ستادان در ناهارخوری بیزرگ  شام با حضور عده ای از ا
 هر مدرسه صرف می شود.  

هر دانشیجو روزی دو سیه سیاعت درس دارد کیه     
معموال صبح ها برگیذار میی شیود و مطالعیه را در اتیاق      
خود یا کتابخانه مدرسیه ای کیه در آن اقامیت دارد، ییا     
کتابخانییه معظییم دانشییگاه انجییام مییی دهیید. هییر اسییتاد    

سید و از اخیالق و   دانشجویان خود را ی  ی  میی شنا 
استعداد آنها آگاه است و سالی نند بار به نوبت آنهیا را  
به خانه خود )و در صورتی که در مدرسیه سیاکن باشید    
به آپارتمان خود( به نای و عصرانه و ناهار دعیوت و بیا   
خانواده خود از آنان پذیرائی می کند و با نفیوذ معنیوی   

یار میوثر  که دارد این حشر و تماس در اخیالق آنهیا بسی   
است و بین آنها محبت و عالقه ایجاد می کند کیه یکیی   
از نیرومندترین عوامل پرورش روحی و اخالقیی جامعیه   

 طلبگی است.
بعد از ظهرها عموما اختصا  به تربییت اجتمیاعی   
دارد و دانشجویان به کارهای فوق برنامه میی پردازنید و   
در اجتماعات شرکت می جوینید. وسیایل انیواع ورزش    

فوتبال و تنیس و قیایق رانیی همیشیه فیراهم اسیت.       نون
انجمن هیای منیاظره و خطابیه و نمیایش و موسییقی نییز       

برپاسییت و اغلیین محصییلین در آنهییا عضییویت دارنیید و 
عمال معتاد به همکاری و تشری  مساعی و حاضر شدن 
در مجامک و ایفاء نقش مخصیو  میی شیوند و در منیز     

شخصییت آنهیا    آنها اعتماد به نفیس بوجیود میی آیید و    
 ظاهر می شود.  

رداء و کیاله دانشییگاه   دانشیجویان باییید پیوسیته بییا  
باشند و هی گاه سیگار نکشند. ساعت ده بعد از نیمیروز  
همگی باید در مدارس و اتاق های خیود باشیند و درهیا    
بسته می شیود و هیی کس بیدون اجیازه نمیی توانید در       
خیارج از مدرسیه بییه سیر بیرد. پاسییبان هیای مخصییو       

نشگاه با عالمت مخصو  و اختیارات زیاد در اخالق دا
و رفتار و گفتار دانشیجویان در شیهر و خیابیان و کونیه     
مراقبت دارند و بدون هیچ میانعی میی تواننید بیه امیاکن      

 عمومی داخل شوند و وظایف خود را انجام دهند.  
میین بییه نهییار کییار  ۱۹۱۶ -۱۷در سییال تحصیییلی 

رسه پمبرا کیه  مشنول بودم. روزی ی  ساعت در مد
اتاق پروفسور براون در آن بود زبان فارسی می آموختم 
و معموال ناهار را که از آشوزخانه مدرسه می آوردند در 
آن اتاق صرف می کردم و مهمان استاد بیودم. هفتیه ای   
ننیید سییاعت در کییالس ریاضیییات عییالی از محضییر     
اسییاتیدی کییه نییام آنهییا در صییفحات قبییل مییذکور افتییاد 

کردم. هفتیه ای نصیف روز نییز بیه یکیی از       استفاده می
مدارس اتبدائی و متوسیطه شیهر و حومیه کیمبیری  )بیه      
معرفی پروفسوربراون( می رفتم تا از طرز اداره و برنامیه  
دروس و طرق تربیت آنها آگاه شوم. باالخره روزی سه 
نهییار سییاعت صییرف مطالعییه شییاهکارهای فارسییی و    

 یسی می کردم. لانگ
ات خییود بییدین مسیی له اشییاره در فصییل اول خییاطر

کرده ام که در مدرسه کمالیه تهران تنها گلستان سیعدی  
و تاریب معجم دو کتابی بود که به ما می آموختنید و در  
مدرسه دارالفنون اساسا زبان فارسی جیزو برنامیه منظیور    

و مطالعه اجمالی دو جلد  صحفدر کیمبری  در نتیجه تنبیود.  

روفسور براون که تاا آن زماان   از تاریخ ادبی ایران تالیف پ
چه نقص عظیمای در تحصایالت   انتشار یافته بود متوجه شدم 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

36 

من در این رشته ادبیات فارسی موجود است و با کمال صدق و 
و به راهنمائی  صفا مطلب را به آن استاد بزرگوار عرض کردم

و تشویق او صورتی از مهمترین کتب معتبر فارسی را از نظم و 
و بتدری  آنها را از کتابخانه دانشاگاه امانات    نثر تهیه کردم

گرفته با دقت مطالعه نمودم و مشکالت خود را بوسیله کتاب  
لغت و ترجمه شاهکارهای فارسی به فرانسه یا انگلیسی رفاع    

 می نمودم.  
یک نکته دیگر نیز از مطالعه اجمالی تاریخ ادبی ایران 

د کاه  توجه مرا به خود جلب کرد و آن خادمات مهمای باو   
دانشمندان و مستشرقین آلمان به زبان و تاریخ ماا کارده و   

بیاین   کتب بسیار محققانه ای که در این باب انتشار داده اند.
جهت اشتیاق وافر به فراگرفتن زبان آلمانی پیدا کیردم و  
با کتیاب خودآمیوزی ایین کیار را شیروع کیردم و ایین        
پنجمییین نییوع از مشیینولیات میین در مییدت اقامییت در    

 بری  بود.کیم
از جمله کتن اساسیی کیه بیرای ورود بیه ادبییات      
فارسی خواندم کتاب المعجیم فیی معیاییر اشیعار العجیم      
تییالیف شییمس قیییس رازی اسییت کییه نخسییتین بییار بییه   
تصحیح و تحشیه مییرزا محمید خیان قزوینیی بیه همیت       
پروفسور براون در بیروت به طرز بسیار مرغوب و جالن 

 ردن بیه قواعید عیرو  و   نا  شده بود. در نتیجه پی بی 
قافیه و بدسیت آوردن مییزان و معییاری بیرای سینجیدن      
اشعار و تشیخیص محاسین و معایین آنهیا مییل وافیر بیه        
خواندن دواوین شعرای درجه اول پییدا کیردم و در اثیر    
ممارست در این کار ذوق شعر گفیتن در مین نییز پدیید     

که جلگه پیرامون دانشگاه و شهر  ۱۹۱۷آمد و در ماه مه 
کیمبری  بهشت آساست نند صد بییت بیه ییاد وطین و      
دوری از خانواده و ابراز ارادت به حافظ و سواسیگزاری  
از خییدمات پروفسییور بییراون نسییبت بییه ایییران سییرودم و 
اکنون که به آنها مراجعه می کنم احساسات رقیق نهیل  
و نند سال قبل در من زنده میی شیود ولیی متوجیه میی      

طبق قواعد عرو  سیاخته  شوم که اشعار مذکور گرنه 
شده آن مایه شیاعری کیه موهبیت الهیی اسیت در آنهیا       

 موجود نیست.  

در کتابخانه دانشگاه پاریس به دانشیجویان کتیاب   
 امانت داده نمیی شید و محصیل بیه قفسیه و انبیار کتیاب       
دسترسی نداشت و فقط می توانست در فضای معینی که 

ی را مخصو  مطالعه بود با ارائه کیارت تحصییلی کتیاب   
کتبا درخواسیت کنید و همانجیا بخوانید و پیس از رفیک       
حاجت مسیترد دارد. در دانشیگاه کیمبیری  دانشیجو بیه      
تمام کتابخانه راه داشت و پییدا کیردن کتیاب بیه عهیده      
خود او بود. نقشه کتابخانه در هر طبقیه بیر دییوار نصین     

 بود.
به نظر من وسیعت منظیره و بیا رو  بیودن مسیکن      

و خوش بینی انسان به زندگانی می باع  علو احساسات 
شییود و تردییید نییدارم کییه اقامییت یکسییاله میین در خانییه  
مذکور که اطیرافش بیاز و مشیرف بیر رودخانیه بیود بیا        
سکوت مطلقی که در آنجا حکمفرمائی داشت و خوش 
خلقی زن و شوهر صیاحن خانیه و سیازگاری و محبیت     
 آنها به یکدیگر تاثیر بسیار عمیق در روحیه من داشت.  
در فصل بهار که هوا مالیم و مطبوع بود من ماننید  
دانشجویان دیگیر بعضیی عصیرها را بیه قیایق رانیی میی        
پرداختم. در یکی از امکنه ای که قایق کرایه می کردند 
و نزدی  کونه آسیا بود من در قیایق یی  نفیری میی     
نشسییتم و بییر پشییتی تکیییه مییی زدم و بییه مطالعییه کتییاب  

ه با مالیمت بسیار میرا بیه   مشنول می شدم و آب رودخان
طرف شمال )دریای مانش( تا آبشار و بند نسترتون می 
برد. در آنجا کتاب را کنیار گذاشیته بیرخالف حرکیت     
جریان آب پارو زنان به کونه آسییا بیاز میی گشیتم. بیه      
این ترتین هم مطالعه کرده بودم و هیم ورزش و تفیریح   

کنیار  بویژه کیه در تمیام مسییر میذکور کیه رودخانیه از       
مدارس و نمنزارها و باغ ها عبور می کرد همه جا سیبز  
و خرم بود و بیدهای مجنون منظره ساحل و اطیراف آن  

 را بسیار دلوذیر و نشاط آور می ساخت.  
مطالعه جراید یومیه در موقک اقامت در لندن مرا بیا  
مسل  آنها تا حدی آشنا سیاخته بیود. از مییان آنهیا بیه      

بیش از همه عالقمند شدم زییرا   روزنامه من ستر گاردین
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تعلق به حزب آزادیخواه داشت )که در آن موقیک یکیی   
از دو حزب مهم انگلیس بود( و همواره از ملیل ضیعیف   
پشتیبانی و بر ضید دول مسیتبد قلیم فرسیائی میی نمیود.       
مقاالت روزنامه مذکور و آزادی مطبوعات در انگلستان 

و بیر ضید    مرا تشویق کرد که عقده های دل را بگشیایم 
اجحافییات و تجییاوزات روسیییه و اشیینال ایییران مقییاالتی 
بنویسم و خواستار آن شوم که اصولی را کیه در جنیگ   
جهانی متفقین میدعی پییروی آن بودنید در اییران اجیرا      
کنند. من ستر گاردین نامه هیای میرا در صیفحات مهیم     

نندین مراسله نیز به روزنامه تییمس   .روزنامه منتشر کرد
 پاره ای از آنها را به طبک رسانیدند.نگاشتم که 

هر وقت یکی از نامیه هیای مین انتشیار میی یافیت       
وجد و شعف زایدالوصف نصین من می گردید و ننید  
تیین ایرانییی هییم کییه در انگلسییتان بودنیید و آنهییا را مییی  
خواندند مرا تبری  و بیه تعقیین ایین کیار تشیویق میی       

ارجیه  نمودند تا روزی از سر ادوارد گری وزییر امیور خ  
انگلیس نامه ای به من رسید که مدلول آن به قیرار ذییل   

مقاالت شما در جراید انگلستان باعث تیرگی روابط ما با « بیود 

متفقین می شود و چنانگه بخواهید بدین کاار اداماه دهیاد    
وزارت امور خارجه ناگزیر خواهد شد، با اظهار تاسف، از شما 

ت ایان کشاور را   تقاضا کند تا زمانی که جنگ در جریان اس
   «ترک گوئید.

نون من در نامه های خود به جرائد نیاگزیر بیودم   
که عنوان و نشانی خود را قید کینم وزییر امیور خارجیه     
انگلیس نامه ای نیز به پروفسور براون استاد السینه شیرقیه   
که ریاست مستقیم بر مین داشیت نوشیته بیود. پروفسیور      

و پیس از  براون مرا عصر به خانه خیویش دعیوت نمیود    
اظهار مالطفت و صرف نای و تمهید مقدمه ای فرمود: 
قبل از جنگ من با تمام قلن و با ایمیان راسیب بیر علییه     
مظالم و فجایک روسیه و سیاست دولت انگلیس در ایران 
مبارزه می کردم و پیش از اعالن جنگ اعالمیه اسیتادان  

 از جنگ با آلمان احترازدانشگاه های انگلیس را دائر به 
امضا کردم ولی وقتیی جنیگ آغیاز شید و دییدم دیگیر       
مبارزه بی نتیجه است دسیت از سیاسیت کشییدم و تمیام     

وقت را صرف نوشتن جلد سوم تاریب ادبی ایران کیرده  
و می کنم. اکنون نامه هائی که شما در جرایید انگلییس   

رنه عین حقیقت را بییان کیرده ایید و    گمنتشر کرده اید 
ر است ولی نتیجه عملیی بیر آن   احساسات شما قابل تقدی

مترتن نیست. تنها اثری که می تواند داشته باشد اینسیت  
کییه در اثییر فشییار دولییت روس شییما را از اقامییت در      
انگلستان ممنوع سازند و ایین مسی له باعی  خواهید شید      
که از خدمت فعلیی در دانشیگاه کیمبیری  صیرف نظیر      

هیم  کنید و این مصلحت نیست زیرا از اقامیت در اینجیا   
 استفاده می کنید و هم خدمت به زبان فارسی.

نظر به ارادت واقعی که به پروفسیور بیراون داشیتم    
مصییلحت اندیشییی آن رادمییرد را پییذیرفتم و تییا انقییالب 

 روسیه دیگر نیزی در جراید انتشار ندادم. 
 

 -زندگی عملی دکتر صدیق در کیمباری    -۱۷
 مریکادستور العملی برای پرورش جوانان ایرانی در آ

در باب سیاست نیزی در جرایید   ۱۹۱۷در مارس 
انتشار ندادم ولی وقتی خبر انقالب رسید بارقه امیدی در 
قلیین میین درخشییید و بییه تصییور اینکییه دوره مصییائن و 
 شداید ایران سر آمده شرحی در جراید منتشر ساختم.  

که کلیه مدارس تعطییل اسیت    ۱۹۱۷در عید فصح 
یدن دهیات و میزارع و   برای رفک خستگی و سیاحت و د

آثار باستانی با اجازه پروفسیور بیراون بیا دونرخیه سیفر      
کوتییاهی کییه ده روز طییول کشییید در داخلییه انگلیییس   
نمودم. خط سیری که انتخاب کردم از کیمبری  شیروع  
و از شهرهای بدفورد و اکسفورد و ویندزور و لندن میی  

 گذشت و به کیمبری  منتهی می گشت. 
کیلیومتر راه میی پیمیودم و     هر روز در حدود سی

کییده یییا قصییبه را کییه هدر حییدود غییروب آفتییاب هییر د
مسییافرخانه ای داشییت بییرای گذرانییدن شیین و نوشییتن  
مشییهودات خییود انتخییاب مییی کییردم. در اکسییفورد از   
تعییدادی از مییدارس دانشییگاه بییه همراهییی و راهنمییائی   
پروفسور اسمیت رئیس مدرسه بالیول که پیشیترها محیل   

ل  بود دیدن کردم. در همان شهر نییز  تحصیل ناصرالم



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

38 

بییه دیییدار رابییرت بریجییز ملیی  الشییعرای انگلیییس کییه  
مسکنش در آنجا و دخترش در زمیره دانشیجویان زبیان    

 فارسی در کیمبری  بود نائل آمدم. 
روی هم رفته این مسافرت بسیار مطبوع بود و به مان  
خوش گذشت و در اثر آن تا حدی آشنا به اوضاع روستا شدم 

از پشت کار و زحمات برزگران و دامداران و آباادی کلیاه   و 
نقاط آن ناحیه آگاه گشتم و سفرنامه ای را که در ایان بااره   
تهیه کرده بودم برای استفاده محصالین زباان فارسای باه     

 دانشگاه کیمبری  تقدیم کردم.  

کییه کییار میین در دانشییگاه   ۱۹۱۷در اوایییل اکتبییر 
دم تیا از آنجیا بیه    کیمبری  پاییان، یافیت عیازم لنیدن شی     

پاریس مراجعت کنم. اقامت ی  ساله من در کیمبیری   
تاثیرات بسیار در روحیه و اخیالق مین نمیود. عیالوه بیر      
تحصیل ریاضیات عالی و مطالعه مهمترین شاهکارهای ادبیات 
فارسی و انگلیسی و لذت فراوانی که از این راه نصایب مان   

پای باردم و    گردید به اهمیت و عمق فرهنگ ایران تا حدی
حس غروری در من بوجود آمد کاه درسات مقابال حاس     
حقارتی بود که در موقع تحصیل در دانش سرای ورساای در  
من وجود داشت. بیش از رفتن به کیمبری  عشق من به وطان  
عشقی بود که هر کس طبعا به خانه و خانواده خود دارد. پس 

باه  ازیکسال مطالعه ادبیات و تاریخ ایران عشق مان متکای   
دالیل بسیار قوی گردید زیرا متوجه شدم که وطن من نقاش  
بزرگی در تمدن دنیا داشته و مردان بسیار بزرگ در داماان  
خود پرورده و ادب و هنر عالی به عالم بشریت تقدیم کارده  

 است. 

افیق بیاز و    -مدارس بسیار وسیک و مصفای دانشگاه
 روشن، جلگه کیمبیری ، رودخانیه زیبیا و آرام، اراضیی    
سبز و خرم سواحل رود، خانه های مستقل با باغ ه های 
فر  بخش هر ی  از استادان، آسایش و خوشی من در 
منزل خارج از شهر، حال منموم و محزونی را که داشتم 
دگرگون کرد و مرا نسبت به زندگانی و دنیا بیا نشیاط و   

 خوشبین نمود. 
ناشتائی که بامداد هر روز در انگلستان صرف میی  

مرکن از شیر و تخم مرغ و گوجه فرنگیی سیرخ    کردم
شده و کره و مربا و نان برشیته سیفید در مقابیل ناشیتائی     

 و فرانسه بسیار در مزاج من  ایران  ساده  بسیار مختصر و

موثر افتاد و بر تندرستی من افزود و اهمیت غذای صبح  
را در نظرم جلوه گر سیاخت و رعاییت ایین موضیوع را     

 عادت من، نمود. 
 

 باز در محضر پروفسور براون   -۱۸
 

 رد می دهدساقی سیم ساق من گر همه دُ
 دهتن  جملته  متی  جام چو تن که کیست

 کند. نمی
 )حافظ(  

تمییاس و حشییر میین بییا اسییتادان بییزرگ نییون     »
پروفسور براون برتراند راسل حکیم و ریاضی دان شهیر، 
که مرا به خانه خویش دعیوت میی کردنید و مهربیانی و     

وقار و فروتنی و دانش و فیض بخشیی آنیان در    متانت و
من تاثیر بسیار داست و آرامیش خیاطری در مین ایجیاد     

استادان دانشگاه کیمبری  به نظر مان سرمشاق و   می کیرد.  

نمونه انسان کامل بودند و من بالطبع تحت نفوذ آنهاا قارار   
گرفتم و از خانه مستقل شخصی و محیط پار از صامیمیت آن   

وادگی انگلیس را تا اندازه ای درک کردم و اهمیت کانون خان
روزنه ای از حیات برمن گشوده شد که از میان آن نخساتین  
 بار افقی روشن برای نیل به سعادت معنوی به چشم دل دیدم.  

ت و آزادگی و سخاوت و سادگی و عدم تظاهر و یشخص
وارستگی و مهمان نوازی و عشق به زیبائی و نیکی و حقیقت و 

ق و صفای پروفسور براون مرا به کلای شایفته و   جمال و صد
مجذوب او ساخت. روزهای شنبه مقارن ظهر بی سر و صدا به 

و  بانک می رفت و جیب های خود را پر از اسکناس می کارد 
 یتنها با دونرخه در پنجاه و نهار سیالگی رهسیوار کیو   

مستمندان و بینوایان در مشیرق شیهر میی شید و از آنیان      
سییگار و شییرینی و دسیته     کیرد.   دلجویی می ی  ی 

با وجود تمکنی که داشته هیگگاه . گل به بیمارستان می بیرد 

در بند تجمل و تشریفات نبود و همیشه لباس بسیار ساده بر تن 
داشت و با داشتن اتوموبیل شخصای و رانناده از خاناه باه     
مدرسه با دوچرخه می آمد و با افاراد طبقاه ساوم مانناد     

رایدار و دربان مدرسه علی رغم وضاع  مستخدم و فراش و س

وقتیی   اشرافی آن روز انگلستان چون برادر رفتار می کارد. 
مهاجر یا محصل ایرانی به او کاغذ می نوشت و با اشیاره  
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وضک دشوار خود را بیان می کرد فورا مبلنی می فرسیتاد  
نکند براون باه او کااری    حقارتوی احساس  برای اینکهو 

ستنساخ ازرساالت یا کتب خطی که در پیشنهاد می کرد چون ا
 کتابخانه ها و موزه ها موجود بود.  

براون ازریاکاری و تظاهر ساخت احتاراز میجسات و    
 اث او کسی آگاه نشود .رّبپیوسته سعی می کرد از خیرات و مُ

اگر من جزئی به پاره ای از نیکوکاری های او پیی  
و بردم برای این بیود کیه اعمیال حسینه و نیوع پیروری ا      
تکرار می شد و من با او حشر زییاد داشیتم و تصیادف و    

 اتفاق هم به من کم  می کرد. 
یکی دیگر از خصوصیات او عشق مفارط باه تصاوف و    
عرفان بود. حافظ و مولوی و سنائی و عطار را می پرساتید و  
در حین خواندن بعضی از اشعار حالت خاصی به او دست می 

)والبته این امر نیادر   واندگاهی مثنوی را به آواز می خ داد.
است کیه اروپیائی آواز ایرانیی بخوانید( و در آن موقیک      
ننان مست می شد که گوئی روحش بیه عیالم ملکیوت    
صعود می کرد و اشگ از نشمانش فیرو میی ریخیت و    

 بیننده را سخت تحت تاثیر قرار می داد.  
براون نون دریای ژرفی از دانش و اخیالق بیود و   

به ادبیات و تیاریب اییران فیورا حیل     هر مشکلی را راجک 
می کرد و هزاران جلد کتاب بالسینه مختلیف فارسیی و    
عربیی و ترکیی و یونییانی و التیین و آلمیانی و فرانسییه و     
انگلیسی خوانده بود و موقعی که بر صندلی متحرا در 
اتاق خیود نشسیته بیود بیه فارسیی بیا مین و بیه عربیی بیا           

ترکیی بیا علیی     عبدالقادر ظافر مصری معلم عربیی و بیه  
رضا بی  معلم ترکی و با یکی از محصیلین مین بیه نیام     
. نیکو که فرانسوی بود با کمال سالست مکالمه می کرد
پیوسته از دانشمندان ایران و پیشوایان مشاروطیت و علام و   
تقوی و شجاعت آنها سخن می گفت و نسبت باه آقاای ساید    
زا حسن تقی زاده و میرزا محمد خان قزوینای و حاا  میار   

  یحیی دولت آبادی ارادت فوق العاده داشت.
پروفسور براون در اثر عشق بی حدی که بیه اییران   
داشییت خییدمات بییی ماننییدی بییه ادبیییات مملکییت و      
طرفداری و دفاع از کشور ما در مقابیل مطیامک و مظیالم    

مهمترین خدمت بدیع او به عالم ادب تدوین بیگانگان نمود. 

ر مجلد که قریب چهل ساال از  تاریخ ادبی ایران است در چها

عمر او با پشتکار حیرت آوری که داشت صرف تالیف و طباع  
آن شد. جلد اول که از زردشت آغاز و به زمان فردوسی ختم 

و جلد دوم که از فردوسی تا سعدی اسات   ۱۹۰۲می شود در 
انتشار یافته بود و چنانکه قبال اشاره شد، جلد ساوم   ۱۹۰۳در 

مغول و تاتار در سنوات جنگ جهانی  صرعرا که راجع است به 
منتشر ساخت. آخارین جلاد کاه از     ۱۹۲۰اول تالیف و سال 

باه زیاور طباع     ۱۹۲۴دوران صفویه تا زمان معاصر است در 
 آراسته شد. 

خدمت مهم دیگر او به ادبیات فارسی اینسیت کیه   
جلید از کتین خطییی معتبیر فارسییی را بیا تصییحیح و      ۲۰
ال ماننید مییرزا محمید خیان     ه )به قلم بعضی از فضی یتحش

قزوینی( به خیرج خیود ییا از محیل موقوفیات گیین بیه        
بهتییرین وجییه در بهتییرین مطییابک )نییون مطییابک بیییروت   
ولیدن( به نا  رسانید و پاره ای از آنها را بیه انگلیسیی   

بطور مثاال مای    ترجمه کرد یا بر آنها دیبانه نوشت که

هاار مقالاه   توان کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجام و چ 
نظامی عروضی و مرزباان ناماه و لبااب االلبااب و تااریخ      

   جهانگشای جوینی را ذکر کرد.
بخشی از کارهای خیر و اجتمیاعی عبیارت بیود از    
کم  به مشروطه طلبان و احرار ایران از آغیاز انقیالب   

تاسیس انجمن ایران از رجال اییران مقییم    -قمری ۱۳۲۴
مجلس انگلییس بیرای    لندن و سیاستمداران و نمایندگان

دفاع از آزادی خواهان و اعترا  به سیاست انگلیس در 
برمال کردن مظیالم و جفاکیاری هیای     -سازش با روسیه

عمال و سیواهیان روس در اییران ازراه تشیکیل جلسیات     
سخنرانی و انتشار مقیاالت در جرایید و طبیک رسیاالت و     

یکیی ازرسیاالت    .کتن و مالقات با رجال موثر انگلیس
کور همییان بییود کییه مییرا وادار بییه یییاد گییرفتن زبییان مییذ

انگلیسیی کیرد و درصیفحات قبیل بیدان اشیارت رفییت.       
کتاب تاریب انقالب اییران و کتیاب مطبوعیات و اشیعار     
جدید ایران را نیز بیرای نییل بیه مقاصید سیاسیی مزبیور       

 تالیف و طبک کرد. 
عالوه بر کتن فوق پروفسور براون شر  مسافرتی 

یکسال »ش سالگی به ایران نمود به نام که در بیست و ش
منتشییر سییاخته کییه از فییرط شیییرینی و « در میییان ایرانیییان

دلکشی نند بار پس از مرگ او به طبک رسیده اسیت. از  
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لحاق تاریب ادیان و تحقیق در میذاهن نییز پین  کتیاب     
ه تالیف با ترجمه کرده که درجه زحمات او بیراجک به با

یییافتن بییه اسییناد اصیییل  را در تتبییک و پییژوهش و دسییت 
 آشکار می سازد. 

در تمام کتن و رساالتی که تیالیف کیرده سیب     
مکییین و جییذاب و خییالی از  نو انشییاء او بسیییار  رتحرییی

اصطالحات منلق و دور از فهم است بطوری که طبقات 
متوسطه انگلیسی دان در اروپا و آمریکا با رغبت و مییل  

ییران و لطافیت   وافر آنها را میی خواننید و بیا معنوییات ا    
رو  ایرانی آشنا می شوند و این همان هدفی اسیت کیه   

از خاالل ساطور   پروفسور براون پیوسته تعقین می کرد. 

تمام تالیفات او این حقیقت هویداست که در تمام اعصار هایچ  
مستشرقی از حیث عالقه و عشق به ایران با پروفساور باراون   

 اصال قابل مقایسه نیست.

ادان دانشییگاه کیمبییری  کییه در اثییر حشییر بییا اسییت 
همگییی سییعادتمند بودنیید ولییی ثروتییی نداشییتند متوجییه 
حقیقتی شدم که در تمام عمر در رفتیار و اخالقیم میوثر    

آن حقیقت اینست که تمکن و مال زیاد باعاث ساعادت   بیود.  

نمی شود و همین قدر که انسان محتا  به دیگران نباشد کافی 
   است. به فرموده خاقانی:

 
 حت است و افزون رنجمال کم را

 الجرم مال می نخواهد عقل 
  هم چو می کاندک  فزاید روح 

 لی  بسیار او بکاهد عقل 
 

مین پیوسییته آرزو میی کییردم کیه روزی در ایییران    
دانشگاهی مانند دانشگاه کیمبیری  ایجیاد شیود و وقتیی     
اییین مطلیین را بییا بعضییی از اسییاتید بییه میییان مییی آوردم 

لم بزرگ را برای من نقیل میی   نکاتی از تاریب آن دارالع
  1کردند که درس عملی بود.

                                                 
۱

نگارنده مقاله )رضا( در آمریکیا میدت هیا آرزو داشیت      - 
و اسیتانفرد در   MITنظییر که دانشگاه علمی و فناوری بزرگی 

اه شیریف بیه وجیود    ایران به وجود بیاید. خوشبختانه دانشیگ 
آمد. بندبازان سیاسیت روز فرصیت ندادنید کیه دانشیگاه در      

خالصه آن بیانات این بود که دانشگاه کیمبری  با  
باغ هیای وسییک و منیاظر رو  افیزا و ابنییه عظییم زیبیا و        
کتابخانه های متعدد و موزه های گوناگون و آزمایشگاه 
هییای متنییوع، اشییخا  نییاموری ماننیید نیییوتن و میلییتن و 

دامان خود پرورده و ستایش عالمییانرا بیه    داروین که در
خود جلن نموده، ی  مرتبه بوجود نیامده بلکه هیزاران  
هییزار نفییر در مییدت هفییت صیید سییال بییرای تاسیییس )و 
تکمیل( آن زحمت کشیده و فداکاری کیرده و ذره ذره  
آنرا بهتر و بزرگتر کرده انید. در قیرن سییزدهم مییالدی     

م در کیمبری  وجود فقط دو سه اتاق درس با دو سه معل
آمده و بتدری  و مرور زمان این همیه موسسیات علمیی    
در آنجا برپا گشته و این اندازه ذخائر ادبیی و هنیری در   
آنجا گرد آمده است. این حقیقت که از گفته اساتید بیر  
من روشن گشت در زندگانی شخصی و عمومی و طیرز  
ه عمل و رفتارم پیوسته موثر بوده است و هر کاری را کی 
شروع کرده ام بتانی و رفته رفته بیه تکمییل آن پرداختیه    

 ام.
 

 پند ناصرالملک -۱۹
بیرای اخیذ    در لنیدن روزی  ۱۹۱۷در اواخر اکتبیر  

اجازه مرخصیی بیه خیدمت ناصیرالمل  رسییدم. ماننید       
همیشه مرا نند سیاعت نگیاه داشیت و انیدرزها فرمیود.      
پرسییید وقتییی تحصیییالت خییود را در پییاریس بییه پایییان  

ی و به ایران رفتی نه خیواهی کیرد. جیواب دادم    رساند
دانشنامه و اسناد تحصیلی خود را به وزیر فرهنیگ ارائیه   
می دهم تا کار مناسبی به مین رجیوع کنید. فرمیود اگیر      
ننین کنی حسودان کارشکنی خواهند کیرد و بدشیمنی   
تو کمیر میی بندنید و میانک خیدمت و پیشیرفت تیو میی         

و بی اطالع نشاان بادهی و    باید ابتدا خود را بی علمشوند.

وقتی سوار کار شدی در ضمن عمل از معلومات خود استفاده 

                                                                       
سرزمین فرهنگ ایران، ریشه بدواند، بسیاری از خدمتگزاران 
را دلسرد می کردند و احیانا به رنگ و روغن غربی دلبستگی 

 داشتند.
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برای اثبات این نظر داستانی از سرگذشت خیود را   کنی.
نقل کرد کیه خالصیه آن ایین اسیت: وقتیی تحصییالت       
خود را در دانشیگاه آکسیفورد بیه اتمیام رسیاندم عیازم       
ن ایییران شییدم. در تهییران مخبرالدولییه )علییی قلییی خییا   

هیییدایت( وزییییر فرهنیییگ کیییه از تحصییییالت مییین در 
آکسفورد آگاه بود با کمال حسن نیت از من در پیشگاه 
همییایونی یعنییی ناصییرالدین شییاه تمجییید کییرده اجییازه   

وقتای  خواسته بود مرا به حضور ملوکانیه مفتخیر سیازد.    

شرفیاب شدم ناصرالدین شاه فرمود: ابوالقاسم خان، شانیده  
خوبی کرده ایک عرض کردم قربان  ام در انگلستان تحصیالت

فقط الفبائی آموخته ام. فرمود: میگویند زباان انگلیسای را   
خیلی خوب می دانی. عرض کردم قربان فقط به انادازه ای  

ازجواب هیای   .که در انگلستان وانمانم جمالتی بهم می بندم
من ناصرالدین شاه بسیارخرسند شد و بیه وزییر فرهنیگ    

بیه مین رجیوع شیود. وقتیی از       دستور داد که کار خوبی
حضور شاه مرخص و خارج شدیم وزییر فرهنیگ عیدم    
رضایت خود را ظاهر ساخت و گفت کیه میرا نیزد شیاه     
خجل کردی. جواب دادم اگر الطاف و میراحم شیما را   
درباره خیود تصیدیق کیرده بیودم دسیتور ارجیاع شینل        
 صادر نمی فرمود و شاید منضوب هم واقک می شدم. 

 
 اگور به ایرانمسافرت ت -۲۰

مییی نویسیید آوازه بیییداری ایییران و  دکتییر صییدیق
نصیین کشیور میا     ۱۲۹۹پیشرفت هائی کیه از کودتیای   

شده بود باع  شد که عیده ای از زمامیداران و مشیاهیر    
عالم به این مملکت سفر کنند و ترقیات این میرز و بیوم   
را ازنزدی  ببینند. از مشاهیر مذکور می توان امییر امیان   

 -ملی  فیصیل پادشیاه عیراق     -پادشاه افنانستان اهلل خان
کاراخیان   -توفیق رشدی ارس وزیر امور خارجه ترکییه 

قائم مقام وزیر امور خارجه جماهیر شوروی را نیام بیرد.   
ازنویسندگان و شعرای نامی که به ایران آمدنید. از همیه   
معروف تر رابینیدرا نیات تیاگور حکییم شیهیر و سیخن       

 .سرای نامور هندوستان بود

تاگور در حقیقت یکی از بزرگترین مظاهر امتزاج 
و آمییزش فرهنییگ شییرق و غییرب بییود )یعنییی فرهنییگ  
هندی و فرهنگی که انگلیس ها از قرن ییازدهم هجیری   
در هندوستان رائ  کردند( که در اثر سرودن اشعار ننیز  

دو زبان بنگالی و انگلیسی و تالیف کتن گوناگون از ه ب
مایشینامه و در نتیجیه مسیافرت    نوع داسیتان و افسیانه و ن  

های متعدد به نهار قاره آسیا و اروپا و آفریقا و آمریکیا  
خورشایدی باه اخاذ     ۱۲۹۲در و شهرت عالمگیر داشت 

جیائزه میذکور بیرای     .جائزه نوبل در ادبیات نائل شده بود
ترجمه ای بود که شخصا از سرودهای خود از مجموعیه  

لیسیی درآورده  گیتانجلی انتخیاب نمیوده و بیه شیعر انگ    
وی نخستین سراینده و نویسنده آسیائی بود که به گرفتن بود. 

   جائزه نوبل مفتخر شده بود.
بییه دعییوت دولییت  ۱۳۱۱فییروردین  ۲۵تییاگور در 

ایران و به همراهی جالل الدین کیهان سر کنسول اییران  
در بمب ی ازراه بندر بوشهر وارد شد و قریین نهیل روز   

دولییت ابوالحسیین فروغییی  مهمییان ایییران بییود. از طییرف
)برادر ذکاءالمل  فروغیی وزییر امیور خارجیه( رئییس      
پیشین دارالمعلمین عالی و وزییر مختیار سیابق اییران در     
سویس و از طرف انجمن ادبی ایران مل  الشعرا بهار به 
استقبال تاگور از تهران به شیراز رفتنید. در تمیام عیر     

یرائی شیایان  راه بویژه در شیراز و اصیفهان از تیاگور پیذ   
شیید و در هییر ییی  از آن دو شییهر تییاریخی ننیید روز   
توقف نمود و آثار باستانی را با دقت بسیار دیدن کیرد و  
نویسندگان و دانشمندان را مالقات نمود و از طرف آنها 

 هدایائی بوی تقدیم گردید.
تاگور پانزده روز پس از پییاده شیدن ازکشیتی در    

د تهییران شیید.  وار ۱۳۱۱بوشییهر روزهشییتم اردیبهشییت  
بنیام پراتیمیا،   همراه هیای او عبیارت بودنید از عروسیش     

و  منشی اش و دینشاه ایرانی رئیس انجمن اییران در هنید  
از دانشمندان برجسته زردتشتی که آتیش اییران پرسیتی    

 در سینه اش فروزان بود با همسر و خواهرزنش.  
اعتمادالدوله قراگزلو وزیر فرهنگ و معاون الدوله 

ون وزارت امور خارجیه و جمعیی از فضیال و    غفاری معا
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اعضاء انجمن ادبی اییران در بیاغ نزهتییه در شیهر ری از     
ق و پیذیرائی  طی ن دتاگور اسیتقبال کردنید و پیس از اییرا    

مهمانان را به محل مذکور یعنیی بیاغ نیرالدولیه واقیک در     
ضلک شمالی خیابان ژاله کیه بیرای سیکونت آنیان معیین      

 کردند.  شده بود باشکوه تمام وارد
دو سه روز اول عده کثییری از طبقیات برجسیته و    
روشن فکر تهران به دیدن تاگور رفتنید و تبریی  ورود   
گفتند. در مدت توقف او در تهیران مین مییان تیاگور و     
فرهنگ و وزیر دربار رابط بودم و ایین وظیفیه را عیالوه    
بر امور اداری و درسیی دارالمعلمیین عیالی کیه مشینول      

مرکیزی دانشیگاه بیودم بیا کمیال مییل و        تبدیل به هسته
 شوق انجام می دادم. 

نکتییه دیگییر از سییخنان تییاگور اینکییه سییه تمییدن   
درخشان ایران و هندوستان و نین قرن ها دنییا را متمتیک   
ساخت و سایر تمدن ها را در خود حل کیرد و غنیی تیر    
شد ولی در نتیجه اهمال و تسیامح و قحطیی و بیمیاری و    

به واحدهائی شد و اقوام بیگانه بر  جنگ قاره آسیا مبدل
آنها مسلط گشتند و وحدت فرهنگی و مدنی آنها مختل 
گردید و ظلمت و خمودگی همه جا سیایه افکنید تیا در    
ایران نراغی روشن شد. من در گوشه ای از هندوسیتان  
طلوع این خورشید جدید را از دور در افق دیدم و آمدم 

ندوسییتان و آسیییا تییا سییر تکییریم فییرود آورم و بییه نییام ه
سواسگزاری کنم و از زیارت او نیرو بگیرم و برای ملیت  

 خویش ارمنان برم. 
مطابق با ششم میاه   ۱۳۱۱اردیبهشت  ۱۶روز آدینه 

مصییادف بییا هفتییاد و دومییین سییالگرد والدت  ۱۹۳۲مییه 
تاگور بود و بطور شایسته از او تجلییل شید. ازبامیداد تیا     

شییور ماننیید  نیمییروز دانشییمندان و فضییال و شییعرای ک   
ابوالحسن فروغیی و ملی  الشیعرا بهیار و شییب الیرئیس       

 و شیب المل  اورنگ و   ادبی ایران  افسر رئیس انجمن
بدیک الزمان فروزانفر و رشیید یاسیمی و سیعید نفیسیی و     
وحییید دسییتگردی در انجمیین ادبییی تییاگور را مالقییات   
کردند و تبری  گفتند و رجیال برجسیته و وزراء دسیته    

ایای نفیس برایش فرسیتادند بطیوری کیه    های گل و هد
نزدی  ظهر در تاالر بزرگی که پذیرائی می کرد غیرق  
در گل شد. دو ساعت به ظهیر مانیده غالمحسیین رهنمیا     
معاون وزارت فرهنگ به دیدن او آمد و پس از تبریی   
و نطق مختصری ی  قطعه نشان علمی )تنها نشیانی کیه   

ز درجیه  در آنوقت در وزارت فرهنگ وجیود داشیت( ا  
اول و ی  جلد کلیات سعدی به خط زیبیا و میذهن از   

 طرف وزارت فرهنگ به او اهدا کرد. 
عصییر آنییروز در بییاغ فییر  انگیییز اعتمادالدولییه در 
خیابان ارباب جمشید )در محله دولت( جشن باشیکوهی  
برپا بود که در آن هی ت دولت و وزییر دربیار پهلیوی و    

مجلیس شیورای   فضالی برجسته و نماینیدگان دانشیمند   
ملی و سیفرا شیرکت داشیتند. در گوشیه ای از عمیارت      
ارکستر ساز و آواز ایرانی مترنم بود. حضار ی  ی  به 
تاگور تبری  گفتند و پس از اینکه از آنان پذیرائی شد 
تاگور بر پله عمارت قرار گرفت و اشعاری را کیه بیرای   

 سواسگزاری به انگلیسی سروده بود قرائت کرد.
 

 شت به فرانسه بازگ -۲۱
بود کیه رهسیوار پیاریس شیدم.      ۱۹۱۷اواخر اکتبر 

روحیییه میین دگرگییون و طییرز فکییر و برخییوردم عییو  
گشته و مثل این بود که در خیود احسیاس غیروری میی     
کردم که از ایرانی بودنم سرنشمه می گرفت. آتشی در 
دل من افروخته شده بود که مرا در کار فعال تر و نسبت 

ر می ساخت. عشقم بیوطن در اثیر ایین    به آینده امیدوارت
مسییافرت هییزار بییار فزونییی یافتییه بییود وقتییی بییه زیییارت 
ممتازالسلطنه رفتم بسیاربسییار ابیراز مرحمیت نمیود و از     
معرفی من به پروفسور براون اظهار مسرت فراوان کرد و 
از حسیین انجییام وظیفییه میین در دانشییگاه کیمبییری  کییه   

یر و تشیویق فرمیود و   پروفسور براون به او نوشته بود تقد
مرا به آینده درخشان نویید داد و در پاییان مالقیات امیر     
فرمییود کییه مجییددا تییدریس فارسییی و انگلیسییی را بییه   

 هموطنان خود مانند قبل ادامه دهم.  
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به محض اینکه دانشگاه پاریس باز شد نام خیود را  
بییرای شییهادتنامه دوره عییالی نجییوم یییا سییتاره شناسییی و 

امتحانیات   ۱۹۱۸در بیستم میارس   مکانی  ثبت کردم و
سیییتاره شناسیییی را دادم و بیییین کلییییه داوطلبیییان تنهیییا  
دانشجوئی بودم که پذیرفته شدم. این مس له بر اعتماد بیه  
نفس من افزود و باع  شد که رئیس دانشکده علوم مرا 
به دفتر خود خوانید و در حضیور آندواییه اسیتاد سیتاره      

ن نخستین بار بود که شناسی مرا مورد تشویق قرار داد. ای
در دانشگاه پیاریس بیا دو نفیر ازاسیاتید خیود آشینا میی        
شدم. نند روز بعد مراتن توفیق خود را به اطیالع وزییر   

 مختار رسانیدم.
دو سه روزبعد که شر  موفقیت خودرا در امتحان 
و تشویقی که ازمن به عمل آمده بود حضیورا بیه اطیالع    

 وزیر مختار رسانیدم.  
 

 یورک تا تهران از نیو -۲۲
 دکتر صدیق می نویسد که:

بیا کشیتی از نیوییورا     ۱۳۲۰شهریور  ۳۰در روز 
عازم بازگشت به تهران شدم. در آن زمان سفر با هواپیما 
هنوز دائر نشیده بیود. دکتیر صیدیق مییل داشیت کیه از        
طریق دریا به ایران برگردد، بلکه مصر و سوریه و عیراق  

لقاسییم بختیییار هییم بییرای را ببینیید. مالقییات بییا دکتییر ابوا
 همسفر ما در انتخاب مسیر موثر بود. 

دکتر بختیار مرد بلند همتی از ایل بختیاری بود که 
با مشقت فراوان به آمریکا رفته و به تحصیالت پزشیکی  

خانواده اش راحت تر و نائل شده بود. برای دکتر بختیار 
همیراه  بود کیه بیشیتر راه، بیا کشیتی طیی کننید، آنگیاه        

وبیل بیوکی که در نیویورا خریده بودند با تیرن و  اتوم
 بومایند. راه  اتوموبیل

در کشییتی مصییاحبت دکتییر صییدیقی بییا بعضییی    
آمریکائی ها موجن شگفتی دکترصدیق می شید نیون   
غالن آمریکائیان از کشوری به نام ایران بی خبر بودنید.  
خوشییبختانه ییی  خییانواده آمریکییائی بییه دکتییر صییدیق 

د به همان ارادتیی کیه بیه عمیر خییام      محبت پیدا می کنن

داشتند. می گفتند که دکتر صدیق نخستین ایرانی اسیت  
که مالقات کیرده انید ، او از میردم کشیوری اسیت کیه       

 کوروش بزرگ و حکیم عمر خیام را پرورده است. 
به این ترتین به بخت نام عمر خیام، دکتیر صیدیق   

 کند.   داستان زیادی در کشتی و بعد در آمریکا پیدا می
دکتر صدیق می نویسد که روزی برای ارسال نامه 
ای به تهران )ایران( در نیوییورا بیه اداره پسیت رفیتم.     
همین کیه نیام اییران را روی در پاکیت دیدنید یکیی از       
ستایشگران عمر خییام در پسیت خانیه ایین ربیاعی را بیا       

 ترجمه فیتز جرالد با صدای بلند برخواند: 
 یزدان چون بدی دست فلکم بر گر

 میان ز را فل  این من برداشتمی

 ساختمی چنان دگر فلکی نو از
 (1) جسان رسیدی دل بکام کازاده

 
یکییی از دالیییل شییهرت خیییام در منییرب زمییین    
همفکری و همدلی شاعر و مترجم نامدار فیتز جرالید بیا   

 فیتیز جرالید بقیا ادوار کیاول      ۱۸۴۶عمر خیام است. از 

Edward Cowell ر هندوسییتان آشیینا شیید. کییارل د
فارس و سانسکریت آموختیه بیود. مصیاحبت او را فیتیز     
جرالد مسیر زنیدگانیش تنیییر داد. کیاول هیم بعیدها بیه       

 استادی دانشگاه کمبری  انتخاب شد. 
، درس هییای نسییخه هییای خطییی   ۱۸۵۶کییاول در 

دانشگاه اکسفورد به نسیخه ای از رباعییات خییام دسیت     
بود که شامل  هجری قمری نوشته شده ۸۶۵یافت که در 

رباعی از خیام بود. بررسی این نسخه آتشیی در دل   ۱۶۸
فیتز جرالد برافروخت و زبیانش گشیاد شید. بیه عبیارت      
دیگر گوئی فیتز جرالید عمرخییام شیاعر سیده نیوزدهم      

 میالدی شد. 
رباعی را در ترجمه جا داده است.  ۱۰۱فیتز جرالد 

نصیف دیگیر ترجمیه     ،یح خییام حنصف آن ترجمیه صی  
 نند رباعی هم منسوب به عطار و حافظ.   جرالد.

در آن سییال هییا مسییافرت بییا کشییتی در اقیییانوس   
اطلس سفر خوشی میی بیود. بیه خصیو  اگیر کسیانی       
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مانند بازیگران و ورزشکاران مسافر دیگران مشنول میی  
کردند. دکتر بختیار جوانی بسییار قیوی و نهیل و ننید     
سییاله بییود کییه مییی گفییت بییرای تییامین هزینییه تحصیییل  

شکی در آمریکا از کشیتی گییری خیود اسیتفاده میی      پز
کرد. و در دانشگاه ها مسابقه ترتین می داد. در سیفر بیا   
کشتی هم با نمایش کشتی گیری مسافران را مشنول می 
کییرد. هشییت روز طییی اقیییانوس پهنییاور بسیییار خییوش   

بیه جبیل الطیارق رسییدیم کیه       ۱۳۲۰گذشت. هفتم مهر 
ر داشییت. بعضییی از پایگییاه دریییائی انگلیییس بییر آن قییرا

استادان آمریکیایی از سیردار عیرب فیارق صیحبت میی       
کردند که به قصد فتح اندلس به آن تنگه دسیت یافتنید.   
دکتر صدیق اعلم اضافه میی کنید کیه هیزار و دویسیت      
سال پیش از انگلیسی ها در زمان خشاریاشیاه هخامنشیی   
ی  ناخدای ایرانی از آن تنگیه گذشیت کیه در تیاریب     

 اشاره کرده اند.  هرودت به آن
در آن حال دکتر صدیق در شگفتی فیرو میی رود   
که نگونه ملتی بیا آن همیه شیکوه و قیدرت اکنیون بیه       
جائی منزل کرده که در آمریکیا بیشیترمردم نیام کشیور     

 ایران را نشنیده باشند!  
یازدهم مهر کشتی به بندر ناپل می رسد و مسافران 

کننید. کیه بیه     از خرابه ها بییرون آورده انید، دییدن میی    
دسیتور دولیت ایتالییا تمییام شیهر را از زییرق کیه بیییرون       

مهر کشتی از ناپل به اسکندریه می  ۱۳آورده اند بودند.  
 رود که نند روزی در آن جا توقف کند.  

 ۱۳۰۲صدیق اعلم می نویسد که در تاریب امیرداد  
که از ایران به پیاریس میی رفیت، سیینگی وزییر مختیار       

و دکتر صدیق به او وعیده کیرده بیود    ایران در مصر بود 
که اگر روزی از آن محدود بگذرد به او خبیر بدهید تیا    

 ترتین مالقاتی داده شود. 
صدیق وقتی در این سفر بیه اسیکندریه میی رسید،     
سینگی و همسرش در اسکله حضور داشتند. شن هنگام 
صدیق و سینگی و مختیار و دو بیانوی یشیان در کیازینو     

ینگی یکی از کارمندان سیفارت  محل جمک می شوند. س

مامور می کند که مهمان هیا را بیه روز بعید بیه دانشیگاه      
االزهر برسانند تا از آن دییدن کننید. روز بعید از طرییق     
حیفا عازم بیروت می شوند کیه شیهر زیبیا و پیاکیزه ای     
بود. ظهیر همایون سر کنسول ایران در بیروت، ی  روز 

تییار ایییران در  دکتییر صییدیق و دکتییر بختیییار وزیییر مخ  
عربستان سعودی )عین المل  هویدا( را به ناهار دعیوت  
می کند که خانواده هوییدا و دو نوجیوان امییر عبیاس و     

 فریدون هویدا باز حضور دارند. 
تاسیس یافت.  ۱۸۶۶دانشگاه آمریکایی بیروت در 

روزی دکتر صدیق برای دانشجویان ایرانی آن دانشیگاه  
 به فارسی سخنرانی می کند.

دکتر صدیق از نیویورا ی  اتوموبییل فیورد بیه    
دالر خریییداری کییرده بییود کییه اکنییون در   ۸۰۰قیمییت 

بیروت با شوفر استخدامی خود آنرا تحوییل میی گییرد.    
دکتر بختیار هم ماشین بوئی  و راننیده در اختییار دارد.   
کاروان دو اتوموبیل از بیروت به سوی دمشق میی راننید   

ته اسیت. متاسیفانه بوئیی  در    کیلومتر راه آسفال ۱۵۰که 
راه پن ر می شود. از دهکده نزدی  وقتی دو اتوموبییل  
را دیدنیید بییه سییراغ مییا آمدنیید. خوشییبختانه یکییی از      
روستائیان سالم کرد و به فارسی سخن گفت و میا را بیه   
خانه خود دعوت کرد و ستایش خیود را اززبیان و ادب   

از آن فارسی شر  داد. معلوم شد که تی  بالغت سعدی 
سوی شیراز و جایگاه او هم فراتر رفتیه و مهمیان نیوازی    

 می کند.  
 جهان به تیغ بالغت گرفته ای سعدی
 سپاس دار که جز فیض جسمانی نیست  

بدین صفت که در جفتاق صتیت شتعر تتو     
 رفت

 نرفت دجله که جب  بدین روانی نیست  
ولی به خواجه عطتار گتو ستتای  مشت     

  
   هانی نیستکه بوی خوش از مشتری ن نکُن
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زبان فارسی تدریس میشید و همگیی    بلد هادر آن 
آن را مایییه سییتایش و فرهنییگ پژوهییی مییی دانسییتند. بییا 
تماشیای مییزارع سییبز و خییرم بیه دمشییق رسیییدیم. مییدیر   
مهمانخانه با زبان فارسی آشینا بیود. بیه کمی  کنسیول      
ایییران از بییازار بییزرگ و ننیید مسییجد و کارگییاه خییاتم  

وف برنجیی دییدن کیردیم. در    سازی و زری بافی و ظیر 
جاهائی که نماز جماعت برپا می کردنید قیالی مفیروش    

 بود و شیر آب و جوی.
 

 اشاره به ناتمام ها  -۲۳
در آغاز این مقاله یادآور شدیم که در سیده هیای   
نوزدهم و بیستم میالدی تحول دانشی و فناوری عظیمیی  
 در دنیای پیشرفته غرب پدیدار شد که بیشتر کشیورها از 
هیبت و گسترش آن بی خبر مانده بودند. با این وصیف،  

روطه به ی  نیوع  شکشور باستانی ایران پس از انقالب م
رستاخیز فرهنگیی روی آورد و میردم خواسیتار پییروی     

 پیشرفت های دانشی و فناوری غرب شدند. 
اهل علم شیرق و صیاحن قلمیان، صیحنه را بیرای      

کردنیید.  ورود بییه عرصییه علییوم جدییید آمییاده و آراسییته
صدها نفر استادانی مانند دهخیدا، دولیت آبیادی، بهیار،     
فروغی به میدان آمدند. دکتر عیسی صیدیق یکیی از آن   
نامداران فرهنگی ست و این مقاله ناتمام به امید شناسائی 

 بیشتر اوست. 
دکتر صدیق در کتاب یادگار عمر به ننید مطلین   

 بنیادی دیگر نیز اشاره می کند مانند: 
فردوسی، تاگور و جیایزه نوبیل و امکیان     جشنواره

 اعطای آن جایزه به ایرانیان نام آور. 
پروفسییور اسییمیت آمریکییایی مییورخ پژوهشییگر   
ریاضی، استاد دانشگاه سیراکیموس بررسی های گرانبها 
درباره کشفیات عمر خیام دارد و سفری هم که به اییران  

 کرده است.  
اسمیت )این نگارنده نندین سال پس از پروفسور 

نزدییی  بییه دو دهییه در همییان دانشییگاه سییمت اسییتادی 
 داشته است(.

 
 محفل موالنا در دمشق  -۲۴

دو شیین در دمشییق مانییدیم. بییا دکتییر بختیییار در   
خیابان مرکزی دمشق گردش میی کیردیم. بیه تصیادف     
نند نفیر را دییدیم کیه بیا لبیاس متحید الشیکل و کیاله         

ل موالنا مخروطی بودند و به خانه ای که معلوم شد محف
در آن اسییت انجمیین کییرده انیید. مییا را هییم بییه محفییل    
خودشان دعوت کردند. پیر بسیار موقری محفل را اداره 
می کرد. گفیت کیه گیروه دراوییش ادبییات فارسیی و       
موالنا عالقمند اند و افتخار می کند که شمس تبریزی و 

 جالل الدین رومی از ایران برخاسته اند. 
به سوی مرز عراق راندیم بامداد روز بعد از دمشق 

و پییس از ده سییاعت طییی طریییق بییه رمییادی رسیییدیم.   
 ماموران مرزی دولت عراق گذرنامه ها را بازبین کردند. 
ساعت هفت بعید ازظهیر عیازم بنیداد شیدیم و در      

موجین   زییاد شن بر آل عمر، تاریخی رسیدیم گرمیای  
شد که پس از سیه روز اقامیت از بنیداد بیه سیوی طیاق       

 و از آنجا به کرمانشاه برویم.  کسری برانیم
کیلیومتر بیابیان هیای     ۱۵۰۰از دمشق تیا کرمانشیاه   

وسیک بود. از کرمانشاه تا همدان دویست کیلومتر فاصیله  
دارد. سییرانجام از طریییق همییدان و قییزوین بییه تهییران     

 یان یافت.پاماهه  ۱۴سفر  ۱۳۱۰آبان  ۵رسیدم.نهارشنبه 

 
 

 پایان زندگانی تیمورتاش  -۲۵
 ۱۳۶۰دی مییاه  ۲۲اعالمیییه هییای دولییت روز طبییق 

 ۳۰روز  -تیمورتییاش در منییزل تحییت نظییر قییرار گرفییت
اسفند بیر ضید    ۱۷روز  -بهمن در شهربانی بازداشت شد

 ۲۵روز  -عالی کیفیر تسیلیم گردیید    ناو ادعانامه به دیوا
دییوان   ۱۳۱۱اسیفند   ۲۷روز  -اسفند دادرسی انجام شید 

داخت حدود شصیت  مذکور او را به سه سال زندان و پر
در  ۱۳۱۲مهر  ۱۷روز  -هزار تومان جریمه محکوم نمود

 محبس قصر به سکته قلبی درگذشت. 
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 برفت و سر جمد بر او روزگار 
  همه رنج او ماند از او یادگار
 جهانا مپرور چو خواهی درود 

  
 چو می بدروی پروریدن چه سود؟ 

 برجری یکی را به چرخ بلند
 ندسپاری  ناگه به خاک نژ

 
برکناری و توقیف وزیر دربیار موجین افسیردگی    
شدید وزیر فرهنگ شد. دست و دلش از کار بازمانید و  
دیگر به وزارت عالقه نشان نیداد. ننید بیار درخواسیت     
کردم که الیحه تاسیس دانشگاه به جریان افتید و هربیار   
بهانه ای آورد تا باالخره روزی با نهاییت احتییاط گفیت    

 و  ستعفا دهد و کار ناتمیام بمانید  که دولت ممکن است ا
 باین جهت ازاقدام خودداری کرده است.  

وقتی سیال تحصییلی بیه پاییان رسیید و امتحانیات       
نهائی مدارس تهران که از معضالت امور محسیوب میی   
شد انجام یافت اعتمادالدوله بیه علیت کسیالت مسیتعفی     

( دکتر احمد  ۱۳۱۲خرداد  ۱۷شد و روز بعد )نهارشنبه 
عمادالملیی  رئیییس فرهنییگ آذربایجییان بییه   محسیینی 

کفالییت وزارت فرهنییگ منصییوب گردییید ولییی دوره   
تصدی او به حدی کوتاه بود کیه مجیال نشید راجیک بیه      

 تاسیس دانشگاه با او مذاکره شود. 
ریاست دولت را  ۱۳۰۶مخبرالسلطنه هدایت که از 

کنیاره گییری کیرد و     ۱۳۱۲در شهریور  ،به عهده داشت
 مامور تشکیل کابینه شد. ذکاءالمل  فروغی 
شییهریور سییاعت پیین  بعیید از ظهییر   ۲۵روز شیینبه 

ذکاءالمل  بوسیله تلفون مرا به خانه خویش در خیابیان  
سوه )محل کنونی بیمارستان نجات( دعوت کیرد. وقتیی   
به دفتر او وارد شدم داور را نشسیته در پهلیوی او دییدم.    
پییس از مختصییر تعییارف و صییرف نییای ذکاءالملیی    

جدیید خیود را عنیوان کیرد و گفیت داور بیه        ماموریت
وزارت دارائی انتخاب شده و بایید بیا مشیورت او سیایر     

سوس  .کند یوزراء را برگزیند و به پیشگاه همایون معرف

مقدمه ای نید و از سیوابق فرهنگیی مین ییاد کیرد و از      
اصالحاتی که در پایان نامه دکتری پیشنهاد کیرده بیودم   

جییه رسییید کییه در نظییر دارد تمجییید نمییود و بییه اییین نتی
وزارت فرهنگ را بیه مین بسیوارد. مین از حسین ظین و       
لطف او و داور تشکر کردم و گفتم هرگاه بتیوانم نقشیه   
هائی که بیرای فرهنیگ اییران کشییده ام و اصیولی کیه       
بدان ایمان دارم اجرا کنم از خیدمت در تحیت ریاسیت    
 حکیم و دانشمندی نون او بسیار مفتخر خواهم بود. 

 
نامه های دکتر عیسی صدیق باه نگارناده    -۲۶

 )فضل اهلل رضا(
 دانشگاه تهران
 دانشکده ادبیات

)نامییه روی بییرگ رسییمی دانشییگاه تهییران نوشییته  
 شده( 

کیه مشیحون از    ۴۱اسیفند   ۲۲دوست عزیزم، نامه 
لطف و حاوی تبری  سال نو بیود روز اول فیروردین و   

ل نو را موجن کمال امتنان شد بنده و خانم هم حلول سا
به جنابعالی تبری  گفته سالمت و سیعادت جنابعیالی و   

 خانواده محترم را از خداوند مس لت داریم.  
ازمطالعه مرقومه عالی بسیارخرسند شدم زیرا حقیقتاً مایاه  
افتخار است که یکی از هموطنان عالی قادرم در دانشاگاه هاای    

شاته  ممالک مترقی اروپا به افاضه و تدریس مشاغول باشاد و درر  
مخابرات روش نوینی را به علمای مغرب زمین ارایه دهد. در این دو 

 روز فکری به خاطرم آمد که الزم دیدم برای جنابعالی بنگارم.

نندی قبل از طرف سفارت سوئد در تهران رسانه 
کونکی راجک به تقسیم جوایز نوبل و مقیررات اعطیای   
ه آن انتشار یافت که از تصفح آن معلوم شد کیه حتیی بی   
دانشییمندان هندوسییتان جییایزه نوبییل در فیزییی  و در     
ادبیات داده شیده اسیت. نامیه جنابعیالی میرا وادار کیرد       
پیشنهاد کنم اکنون که در کونهاگ تدریس می فرماییید  
طبییق مقییررات مییذکور بییه وسیییله یکییی از همقطییاران    
دانشیگاه آن جییا روش جدییدی کییه پیییدا کیرده اییید بییا    

کمیسییون علمیی جیوایز     کتابی که تالیف نموده ایید بیه  
نوبل اطیالع دهیید تیا انشیاءاهلل جیایزه ای بیه کیار بیدیک         
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جنابعالی تعلق گیرد و از این راه افتخیاری بیر افتخیارات    
 این کشور و جنابعالی افزوده شود. 

نون ازطیرف دیگیر کتیاب یادگیار عمیر بیه نظیر        
جنابعالی جالن آمده است در صورتی که صال  بدانیید  

خیود را همیان    جایزه نظر و عقییده  اعطایطبق مقررات 
طور که به بنده مرقوم داشته اید به کمیسیون ادبی جوایز 
نوبل اشعار فرمایید تا شیاید مملکیت میا از جیایزه ادبیی      
مذکور بهره مند شود و با لطف جنابعیالی افتخیاری هیم    
نصین مولف گردد. ننان ه تصمیم به اقدام فرمودیید و  

خواهیید فرمیود تیا عیده      ارسال کتاب الزم باشد مرقیوم 
الزم فرسیتاده شیود. در خاتمییه از خداونید مسیی لت دارم    
اولیییای امییور مملکییت را ارشییاد فرماییید کییه از وجییود   
دانشییمندانی نظیییر جنابعییالی در خییود کشییور حییداکثر   

 )امضا(ارادتمند عیسی صدیق  استفاده را نمایند.
 ۳۱۶تهران خیابان هدایت شماره 

 
 یق اعلم  نامه ای دیگر از دکتر صد

 مجلس سنا

 ۲۵۳۷تاریخ دهم فروردین 
 

دوسیییت عزییییزم کیییارت تبریییی  عیییید نیییوروز  
امروزرسید و موجن کمال تشکر شد. بنیده هیم متقیابال    
سال جدید را به جنابعالی شادباش عیر  میی کینم و از    
خداوند سالمت و سعادت و مزید موفقییت را در انجیام   

انم هم با وظیفه مهمی که به عهده دارید مس لت دارم. خ
من در تبری  و نیایش شیرکت دارد. راجیک بیه یادگیار     
عمر مرقوم فرموده اید که از مجلدات بعدی بیخبر مانده 
اید اکنون کیه جلید دوم )نیا  دوم( در خانیه موجیود      
است لذا برای جنابعالی ارسال می دارم و پیس از اطیالع   
از مالحظه و مطالعه جلد مذکور مجلد سوم و نهیارم را  

 شر گرفته ایفاد خواهم داشت.از نا
قطعا اطالع دارید که در همسایگی کانادا پسر بنده 

بنیابراین   .انوشیروان در شیکاگو سرکنسیول اییران اسیت   
ننان ه به مرز آمریکا نزدی  شیوید انوشییروان ممکین    

است به زیارت جنابعالی بیاید و با خودتان برای تجدیید  
ببرید و مهمان  دیار از ایاالت متحده به شیکاگو تشریف

بنییده زاده باشییید و ازارادت ارثییی او استحضییار حاصییل  
فرمایییید و او را از معلومییات و اطالعییات عمیییق خییود    

 مستفیض فرمایید. 
راجک به تالیف جنابعالی درباره شاهنامه شش سیال  

مرقیوم  « نگاهی بیه شیاهنامه  »پیش کتابی که تحت عنوان 
رسید و البتیه   داشته بودید توسط انجمن آثار ملی به طبک

مطالعه شده است ولی از طیرف وزارت فرهنیگ و هنیر    
کتابی به قلم جنابعالی درباره فردوسی تاکنون برای بنیده  

حقیقتا موجب مسرت و افتخار است که باا  فرستاده نشده اسیت.  

وجود تخصص جنابعالی در فیزیک و ریاضی این اندازه نسابت باه   
قه مند و صاحب نظر باشاید  زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران عال

 ایام عزت و شوکت توام باد. 

 ارادتمند علی صدیق )امضاء(  
 

  ۱۳۴۹نامه دکتر صدیق اعلم اردیبهشت 
دوست گرامیی نامیه محبیت آمییز تبریی  نیوروز       
مدتی قبل زین وصول داد و موجن کمیال تشیکر شید.    
در اثییر درد نشییم کییه از مطالعییه بودجییه کییل کشییور    

روز( عار  شد مدتی است از  ۱۵صفحه ریز در ۱۵۷۴)
خواندن و نوشتن در زحمیت هسیتم و نیزد آقیای دکتیر      
حسن علوی معالجه میی کینم و بناسیت از لنیدن عینی       
جدیدی برسد و مرا راحت کند به دلیلی که عر  شید  
نوشتن این نامیه بیرای تبریی  بیه جنابعیالی و تشیکر بیه        

 تاخیر افتاد و باید پوزش بخواهم.  
ابعالی در تهران من همواره اززحماتی که در مدت اقامت جن

بر جنابعالی وارد می شد رن  می بردم و چند بار هم که حضورا و با 
تلفون آمادگی خود را برای کمک ابراز داشتم جنابعالی شاید در اثر 
گرفتاری و شدت و کثرت کار و ارباب رجوع نتوانستید از تجربیاات  

ز باید ممنوت شد که بطرز ( با2بنده در حدود امکان کمک بگیرید)
آبرومندانه گذاشتند جنابعالی از محیط جنجال و فشار و عوامل گی  
کننده رهائی حاصل فرمائید. در هر حال امیدوارم حاال به جنابعالی 

 خوش بگذرد. 

در آن زمان شایعاتی هم در شیهر شینیده میی شید     
مبتنی بر گزینش بعضی از تحصیل کرده های ایرانیی در  
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ی بییرای خییدمت بییه مییردم ایییران. در اییین  سییطح جهییان
شایعات نام این جانین  نییز بیرای ریاسیت یکیی از سیه       
دانشگاه شیراز، شریف و دانشگاه تهیران بیرده میی شید.     
هرننیید در عمییل معلییوم شیید کییه نخسییت وزیییر غییرب  
پروردۀ ما، خود تمایل وییژه بیه فرمیانروایی مقامیات در     

ییییران        ایییران دارد و حتیییی حضیییور ایییین نیییانیز را در ا 
 برنمی تابد. به قول روانشاد استاد جالل همایی:

 
 دست ستمگران که ز دولت بریده باد
 با داس جهل کِشتۀ پیشینیان دَرود
 زین توده جهل پیشه نااهل اَلعیاذ
 زین دیو مردمان ستمکار قُل اَعوذ
 خادانه گوئیا که گهی ماده گَه نَراند
 گه چادر است بر سرشان گه کاله خُود

 
 استاد ریاضی و ترجمه رباعیات خیام  -۲۷

 کشفیات ریاضی
 نرا ایران را دوست می دارند؟ 

یکی از استادان کهین سیال    ۱۳۱۲در فروردین ماه 
و برجسته دانشگاه کلمبییا بیه نیام پروفسیور اسیمیت کیه       
نندین کتاب و رساله در بیاب ریاضییات تیالیف کیرده     

ضاشیاه از او  فرمیان ر  بود از امریکیا بیه اییران آمید و بیه     
تجلیل شد. علت این بزرگداشیت تیالیف و طبیک کتیاب     
زیبا و دل انگیزی بود که پروفسور اسمیت بوسیله دکتیر  
صدیق به رضاشاه تقدیم کیرده بیود مشیتمل بیر ترجمیه      
رباعیات خیام شعر انگیسی و به وزن ربیاعی بیا کاغیذ و    

 جلد اعلی و دوازده تصویر رنگارنگ.  
سییمیت بییه اییین ترتییین آشیینائی میین بییا پروفسییور ا

صورت پذیرفت که در موقک ورود به دانشگاه کلمبیا در 
دو روزنامه دانش سرای عالی )کیه یکیی    ۱۳۰۹شهریور 

از مهمترین موسسات آن دانشگاه اسیت( ننید سیطر در    
باب سوابق خیدمت و تحصییالت قبلیی مین درج کیرده      
بودند و استاد میذکور آنیرا مالحظیه و میرا بیه کتابخانیه       

 نای دعوت نموده بود.  خود به

در روز تعیین شده به خانه او که در جنن دانشگاه 
قییرار داشییت رفییتم. وی در آپارتمییان بییزرگ و مجللییی  
سکونت داشت و همسرش مدتی قبیل درگذشیته بیود و    
ی  مرد وزن خدمات او را انجام می دادند و این خیود  
عالمییت بییارز ثروتمنییدی او بییود زیییرا در آمریکییا فقییط 

انگر قادرنیید مسییتخدم و آشییوز و راننییده   اشییخا  تییو 
 نگاهدارند.  

به هنگام صرف نای پروفسیور اسیمیت سی واالت    
 ،گوناگون راجک به اوضیاع و احیوال اییران از مین کیرد     
زیرا در آن زمان )بطوری که قیبال هیم متیذکر شیده ام(     
آمریکائی ها هی گونیه اطالعیی نسیبت بیه مملکیت میا       

بیه اتمیام رسیید     نداشتند. وقتیی پرسیش هیا و پاسیب هیا     
پروفسور اسمیت  یازده جلد قرآن خطی تذهن شیده بیا   
جلد رنگ و روغنیی و نمونیه هیائی از خطیوط اسیتادان      
شهیر ایران مانند خط میرعماد به مین نشیان داد و معلیوم    
شیید کییه آنهییا را در مسییافرت هییای خییود بییه اسییتانبول   
خریداری کرده است. نون زبان فارسیی بیا عربیی نمیی     

تهییه قیرآن هیا و قطعیه هیا را جوییا شیدم.        دانست سبن 
جواب داد که زیبائی و ظرافت خطوط و طال کیاری هیا   
 نظر او را جلن و از ستایندگان هنر ایران کرده است. 

هفته بعد  پروفسور اسمیت مرا به شام دعوت کرد. 
پس از صرف شام پروفسور مرا به کتابخانیه خیود بیرد و    

ات خیییام بییه ییی  قفسییه بییزرگ از ترجمییه هییای رباعییی 
لمانی و نسب متعدد ازتحقیقاتی که آانگلیسی و فرانسه و 

خاورشناسییان شییهیر و ایرانیییان دربییاره عییده رباعیییات    
منسوب به خیام کرده اند و نا  های مختلف رباعییات  
که در کلکته و بمب ی و تهران و استانبول انتشیار یافتیه و   
 نند نسیخه خطیی رباعییات بیه مین ارائیه داد. در مقابیل       
تعجن من از جمک آوری نند صد جلد کتیاب و رسیاله   

پروفسور اسمیت با شاور  و مقاله راجک به خیام و رباعییات او  

فراوان اظهار داشت که من از ستایشگران عمر خیام هستم زیارا در  
ضمن تالیف تاریخ مفصل ریاضیات متوجه خدمات مهم او باه علاوم   

قابله و حل معادلاه  ریاضی شدم از قبیل تدوین کتاب کامل جبر و م

و  درجه سوم و قانون بسط دو جمله ای که به نام نیوتن معروف شده
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تنظیم تقیویم دقییق و جالین خورشییدی. کتیاب جبیر و       
مقابله خیام از لحاق تیاریب ریاضییات و رشید و تکامیل     
علییوم ریاضییی بییه حییدی مهییم اسییت کییه میین یکییی از   
ر دانشجویان عرب دانش سرای عالی را به نیام داود قصیی  
از اهییالی بنییداد راهنمییائی کییردم کییه آنییرا بییه انگلیسییی 
ترجمه کند و به جای پایان نامه دکتری عرضه بدارد. در 
اوقات فراغت به افکار فلسفی خیام آشنا شیدم و ترجمیه   
های گوناگون رباعیات را بتدری  جمیک آوری کیردم و   
کتبییی کییه دربییاره خیییام و رباعیییات و صییحت و سییقم   

م میان دانشمندان ایران و اروپیا ماننید   انتساب آنها به خیا
پروفسور کریستن سن دانمارکی و محمد خیان قزوینیی   
اختالف هست تصمیم گرفتم رباعیاتی کیه بیه تشیخیص    
هر دو دسته تعلق به خیام دارد به شعر انگلیسی به پییروی  
اززبان و بیان خود شاعرترجمه کینم و بیا تصیاویری کیه     

ه زیور طبک بییارایم. بیرای   شایسته مقام و منزلت او باشد ب
رسیدن به این مقصود هاشم حسین ایرانی کیه در دانیش   
سرای عالی دانشگاه کلمبییا تحصییل کیرده و دلبسیتگی     
وافر به خییام داشیت بیرای مین رباعییات را از مجموعیه       

 سال  به   استانبول   )نا  رضا توفیق   و  دانش  حسین
ن ازروی ( تحت لفظی به انگلیسی ترجمه کرد و م۱۹۲۷

آن رباعیییات را بییه شییعر انگلیسییی بییه وزییین ربییاعی      
درآوردم. در ایین موقیک کتیابی کیه از ترجمیه رباعییات       
تالیف کرده و ماشین شده بود به من نشان داد و ننیدین  
نقاشی که به تقاضیای او نقاشیان آمریکیائی و اسیتانبولی     
برای پروراندن موضوع نند رباعی کشیده بودند به مین  

و ازمین پرسیید آییا صیفحات مصیور میذکور       ارائه کرد 
شایسته طبک و درج در کتاب هست ییا نیه. نیون مین در     
جییواب دادن کمییی مکیی  کییردم پروفسییور اسییمیت     

برای رباعیاتی که شاعر ایرانی سروده نقاش ایران »گفت:
باید پرده بسازد و من مدتیست در جستجوی ی  نقیاش  

نم و ایرانی هستم تیا آرزوی خیود را جامیه عمیل بووشیا     
نون از اوضاع ایران بی اطالع هستم به مین بگوئیید آییا    

 «  در حال حاضردر ایران نقاش هست؟

ذکر کردم، پروفسیور اسیمیت از مین تقاضیا کیرد      
که سفارش بدهم بطور نمونه رباعی ذیل را در تهران بیه  

 صورت تصویر و نقاشی درآورند: 
 

 از جرم حضیض خاک تا اوج زحل 
 را حل  کردم همه مشکالت گردون

 بیرون جستم زبند هر مکر و حیل 
 هر بند گشاده شد مگر بند اجل 

 
من فورا توسط همسرم برسام ارژنگی معلم نقاشیی  
مییدارس تهییران سییفارش را دادم و حییدود دو مییاه بعیید   
صفحه نقاشی بیه نیوییورا رسیید کیه بییدرنگ تسیلیم       
پروفسور اسمیت شد. وی ازمشاهده مجلس زیبا و رنگ 

ن در شگفت شد و با شیور زایدالوصیف   آمیزی جالن آ
مین بایید بیه    »زبان به تحسین و اعجاب گشیود و گفیت:   

 «.  افتخار این هنرمند ی  مهمانی بدهم
ننیید روز بعیید شییانزده نفییر ازرجییال علییم و ادب   
نیویییورا در منییزل پروفسییور اسییمیت بییه شییام دعییوت 
شدند. من نیزبیه عنیوان نماینیده هنرمنید ایرانیی حضیور       

میز شام به هنگام صرف شییرینی پروفسیور    داشتم. بر سر
اسمیت برخاسیت و نطیق میوثری اییراد کیرد حیاکی از       
علت عالقه اش به عمر خیام و تهییه ترجمیه  رباعییات و    
مشکالتی که بیرای مصیور کیردن آن پییدا شیده بیود و       
اضافه کرد کیه در اثیر بیی اطالعیی از اوضیاع و احیوال       

امییروز ایییران، هیییچ گییاه تصییور نمییی کییرده اسییت کییه  
استادانی ماهر در ایران وجود داشیته باشید ولیی بواسیطه     
 ورود یی  نفیر از آن کشیور قییادر شیده اسیت یکییی از     
رباعیات را بطور نمونه بدست یکی از هنرمنیدان معاصیر   
به صورتی در آورد که دییدگان را لیذت میی بخشید و     
ظرافت و رنگ آمیزی آن مایه تحسین و ستایش است و 

از تماشیییای آن )در روی مییییز  مهمانیییان میییی تواننییید  
مخصو ( حظ وافر ببرند و به ایران که شاعر و عیالمی  
نظیر خییام را در دامیان خیود پرورانیده و امیروز نقاشیی       

 نون رسام ارژنگی دارد درود بفرستند.  
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مهمانان از لحظیه ای کیه از سیر مییز برخاسیتند تیا       
وقتی که ازمیزبان خداحافظی و تشیکر کردنید محیو در    

فحه نقاشییی بییه سییب  مینیییاتور و تمجییید و تماشییای صیی
 تحسین و تکریم از شعر و هنر ایران بودند. 

پروفسور اسمیت پانزده ربیاعی دیگیر نییز انتخیاب     
کرد که همگی به قلیم سیحار رسیام ارژنگیی بیه سیب        
مینیاتور بر پرده مجسم شد و کتاب در ی  صد صیفحه  

ربیاعی و دوازده مجلیس    ۲۸۹به قطک وزیری بیزرگ بیا   
اشی رنگارنگ و ی  مقدمه جیامک راجیک بیه ترجمیه     نق

های متعددی که ازرباعیات بالسنه مختلف مخصوصا بیه  
زبان انگلیسی شده و علت اقدام او بیدین امربیه صیورت    
ممتاز و دلوسند بیه طبیک رسیید و یی  جلید اعلیی بیرای        
رضاشاه و نند جلد برای رجال کشور بوسیله من تقدیم 

شماره ی  را به پیشیگاه  شد. ذکاءالمل  فروغی مجلد 
همایون عرضه داشت. ی  جلد نیز بوی و به علیی اکبیر   
ملی داور وزیر دادگستری و حسین عالء مدیر کل بان  

رباعیات »دو سه ماه پس از انتشار کتاب  ایران تسلیم گردید.
بیا اوصیافی کیه مجعیال ذکیر شید، پروفسیور         «عمر خییام 

رامگاه خییام  اسمیت تصمیم به آمدن به ایران و زیارت آ
گرفت، خبر آمدن او توسط ذکاءالملی  وزییر خارجیه    
 به عر  رضاشاه رسید و دستور تجلیل او صادر گردید.
در موقک اقامت در تهیران پروفسیور اسیمیت نطیق     

در تیاالر اجتماعیات    ۱۳۱۲جالبی روز بیسیتم فیروردین   
 دانش سرای عالی ایراد کرد. 

 فروغییی در جلسییه حضییور داشییت و او را معرفییی 
نمود و ترجمه نطق در جراید مهیم تهیران انتشیار یافیت.     

و « نفیوذ فرهنیگ اییران در آمریکیا    »موضیوع سیخنرانی   
خالصه آن این بیود کیه در اثیر اختراعیات گونیاگون و      
اکتشییافات شییگفت آور آمریکییا فقییط باعیی  بهبییود      
زندگانی مادی مردم شده و قریحه جمال و زیبائی ننان 

تیه و سیعادت واقعیی کیه از     که باید در آنجا پرورش نیاف
رضایت باطن و آسایش خاطر سرنشمه می گیرد پدیید  
نیامده است. ادبیات ننز و پیر ماییه و هنرهیای زیبیا و دل     

انگیز ایران باید این نقص بزرگ را در فرهنیگ آمریکیا   
 بر طرف سازد و مکمل تمدن آن گردد.

فروغییی در پایییان جلسییه بییه پییاس خییدماتی کییه    
فرهنگ ایران کیرده بیود بیا حضیور     پروفسور اسمیت به 

وزیر فرهنگ و رجال مملکت ی  قطعه نشان علمیی از  
 درجه اول بوی اعطا کرد. 

پروفسور اسمیت در تهیران بیه همراهیی مین کیاخ      
گلسییتان و صییاحن قرانیییه و کییاخ هییای اختصاصییی      

 سعدآباد را بازدید کرد. 
از تصادف های تاریخی است که این ریاضیی دان  

اضیات دو ییا سیه دهیه پییش از ایین      متخصص تاریب ری
 بود.  سیراکیوسجانن  فضل اهلل رضا استاد دانشگاه 

 
 مسجد شیخ لطف اله اصفهان -۲۸

گمان نمی کینم در تمیام دنییا پرستشیگاهی یافیت      
شود که از حی  حشمت و عظمت و مهیارت هنیری بیه    
اندازه مسجد شیب لطیف اهلل در سیوق دادن و راهنمیائی    

گار میوثر باشید. عظمیت کلیسیای     انسان به سوی آفریید 
سن پیر در رم و جالل و شکوه کلیسای وست مینستر در 
لندن در برابر مسجد شیب لطف اهلل ظرافت کیافی نیدارد   
و خالی از نقص نیست. در مسجد مذکور جذبه احترام و 
تعظیم و احساس عشیق بیا زیبیائی و رنیگ آمییزی بهیم       

 آمیخته شده است.
مر از ستایندگان واقعیی  پروفسور اسمیت تا پایان ع

هنییر و ادب و از دوسییتان صییمیمی ایییران بییود. در موقییک 
هزاره فردوسی کم  زیاد به انعقیاد جشین در دانشیگاه    
کلمبیا کرد و به خیرج خیود جشین نامیه فردوسیی را بیا       
خطابه هائی که توسط دانشمندان آمریکیائی اییراد شیده    
بییود و فهرسییت جییامعی از نسییخه هییای خطییی شییاهنامه  

مییالدی کیه در حیدود    ۱۹تیا  ۱۳د در عالم از قرن موجو
نسخه است و هم نین فهرست ترجمه های شاهنامه  ۳۵۰

را به السنه مختلف با کاغذ و طبیک اعلیی و ننید گیراور     
در ۱۳۱۵رنگیی از مینییاتور و مجییالس شیاهنامه بیه سییال     
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نیویورا منتشر ساخت و ی  جلید بسییار ممتیاز بیرای     
دوسیتان خیود بیه اییران     برای رضاشاه و نند جلد دیگر 

   فرستاده.
 

 هزاره فردوسی  -۲۹
به مناسیبت هیزارمین سیال تولید      ۱۳۱۳در مهر ماه 

بزرگترین سخن برای اییران حکییم ابوالقاسیم فردوسیی     
کنگره بین المللی آن شاعر نامدار در تهران تشکیل شید  
و آرامگاه او در طوس بدست رضاشیاه گشیایش یافیت.    

ن کار بیه ابتکیار انجمین آثیار     وسایل و موجبات اولیه ای
 ملی فراهم آمد. 

خورشییدی بیه همیت     ۱۳۰۱انجمن آثیار ملیی در   
 عده ای ازمیهن پرستان دانشمند بوجود آمد. 

نخستین بار که من از وجود آن آگیاه شیدم وقتیی    
بود که سردار معظم خراسانی )عبدالحسیین تیمورتیاش(   
 نماینده مجلس شیورای ملیی میرا بیه خانیه خیود بیه بیاغ        
نیرالدولییه )جیید همسییر خییویش( واقییک در ضییلک شییمالی 
خیابان ژاله دعوت کیرد. در آن تیاریب ریاسیت مدرسیه     
متوسطه سیروس واقک در خیابان شیاه آبیاد )محیل فعلیی     
دبیرسییتان شییاهدخت( و معلمییی زبییان و ادبیییات فرانسییه 
کالس پنجم و ششم دارالفنیون بیه عهیده مین بیود و دو      

وس به تحصییل اشیتنال   فرزند تیمورتاش در مدرسه سیر
 داشتند.  

رجالی که در خانه تیمورتاش جمک بودند تیا آنجیا   
کییه در خییاطرم مانییده عبییارت بودنیید از حسیین مسییتوفی 
الممال ، حسن پیرنیا مشیرالدوله، محمید علیی فروغیی    
ذکاءالمل ، حسن اسفندیاری محتشم السیلطنه، ابیراهیم   
حکیمی حکیم المل ، حاج سید نصراهلل تقوی، نصیرت  

 الدوله فیروز، کیخسرو شاهرخ.  
انجمن آثار ملی از من خواست کیه بیرای سیاختن    

 آرامگاه فردوسی در جمک آوری اعانه کم  کنم.
دو سه روزبعید بیرای شیاگردان در حییاط مدرسیه      
نند دقیقه راجک به فردوسی و خدمات او به احیای زبیان  
و فرهنگ و ملیت ایران صحبت کیردم و تقاضیا نمیودم    

به اندازه وسک خیویش بیه سیاختن آرامگیاه     که هر کس 
آن مرد بزرگ کم  کند و ترتین قیض و اقبا  اعانه 
را توسط دفتر مدرسه دادم و پس از دو هفته حدود هزار 
و سیصد تومان جمیک آوری و تسیلیم کیخسیرو شیاهرخ     

 خزانه دار انجمن گردید. 
در آن اوقات انجمن در خانه اعضا تشکیل می شد 

هم ساختن وسایل بنای آرامگیاه فردوسیی   و عالوه بر فرا
خدمات مهمی در تهیه فهرست اماکن تیاریخی بتیدری    
انجام پذیرفت و اساسنامه ای که برای خود تنظیم نموده 

 به طبک رساند.  ۱۳۰۴بود در 
کیخسرو شاهرخ بیرای تعییین محیل    ۱۳۰۵در بهار 

صحیح آرامگاه فردوسیی بیه طیوس رفیت و بیا کمی        
پ جهانبانی و فرمانده لشیگر شیرق   والی خراسان و سرتی

و ناین التولیه آستان قیدس رضیوی و تحقییق از اربیاب     
فضل مشهد و معمرین طوس گزارشی به انجمن داد کیه  

 ملخص آن این بود: 
نون نظامی عروضیی در کتیاب نهیار مقالیه نقیل      
کرده است کیه فردوسیی را در بیاغ خیودش بیه خیاا       

را زییارت   هجیری شخصیا قبیر او    ۵۱۰سوردند و به سال 
کرده و امروز باغ حاج مقام التولیه طبق نظر عموم میردم  

لیذا در بیاغ میذکور بیه      ،طوس همان باغ فردوسی اسیت 
تجسس پرداختند و تختگاهی یافتند کیه پیس از خیاا    
برداری آثار قبر ظاهر گردید. بنابراین همان تختگاه کیه  
طییول آن شییش متییر و عرضییش پیین  متییر اسییت مییدفن  

 فردوسی است.
قائم مقام التولیه باغ را که بیسیت و سیه هیزار     حاج

متر مربک مساحت داشت بیرای سیاختن آرامگیاه تقیدیم     
انجمن آثار ملی نمود و فرزندان مل  التجار هفت هزار 
مترمربییک از اراضییی جنیین بییاغ را هدیییه کردنیید و بییاین  
ترتین عرصه ای بیه مسیاحت سیی هیزار مترمربیک بیرای       

 شروع به کارآماده شد. 
بییه سییب  سییاختمان آرامگییاه، تیمورتییاش  راجییک 

معتقد بود که خدمات فردوسی را نسبت به حفیظ ملییت   
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ایران و ایجاد وحدت ملی باید با خدمات، کورش کبییر  
مشییابه دانسییت و مییزارش نیییز باییید شییبیه آرامگییاه آن    

 شاهنشاه باشد. 
طبق این نظر پروفسور هرتسیفلد و گیدار و کیریم    

کردند و انجمن آثیار ملیی    طاهر زاده نقشه هائی پیشنهاد
نقشه ساختمان کنونی را تصوین کرد. مبلنیی کیه از راه   
اعانه و کم  مجلس شورای ملی جمک آوری شده بیود  
به هفتاد هزار تومیان میی رسیید و بیا آن کیار سیاختمان       
آرامگییاه آغییاز شیید. کیخسییرو شییاهرخ کییه ریاسییت     
کارپردازی مجلیس شیورای ملیی را بیه عهیده داشیت و       

ن آثار ملیی در مشیهد موظیف بیه نظیارت در      شعبه انجم
 ساختمان شدند. 

نییون موقییک برگییزاری مراسییم هییزاره فردوسییی    
نزدی  می شد و هفتاد هزار تومان برای اتمام سیاختمان  

 انجمن   ،و فراهم کردن وسایل تشکیل کنگره بسنده نبود
تصییمیم گرفییت کییه از راه بخییت   ۱۳۱۲آثییار ملییی در 

ر جمیک آوری کنید. بیرای    زمائی هفتاد هزار تومان دیگآ
انجام این امر سه نفر از اعضاء اصلی انجمن یعنی حکییم  
المل  و حسین عالء و کیخسیرو شیاهرخ معیین شیدند     
کییه بییه اتفییاق عبدالحسییین نییی  پییور نماینییده مجلییس  
شییورای ملییی و رئیییس اتییاق بازرگییانی، مصییطفی فییاتح 
معییاون شییرکت نفییت ایییران و انگلیییس و نویسیینده اییین 

نمایندگان رسیمی دادگسیتری و بانی      سطور با کم 
ملی و شهرداری و شهربانی تهران در دارالمعلمین عیالی  
وسایل بخت آزمیائی را فیراهم سیازند. هی تیی کیه بیاین       

حکیم المل  را به ریاسیت و عیالء    ،ترتین بوجود آمد
 را به نیابت ریاست و مرا به دبیری برگزید.

هی ییت مییدیره بخییت آزمییائی بییه ریاسییت حکیییم   
لیی  مرتبییا هفتییه ای دو بییار در دارالمعلمییین عییالی    الم

تشکیل شد و با نهایت شیور و جیدیت مقیدمات کیار را     
 فراهم کرد. 

حکیییم الملیی  )ابییراهیم حکیمییی( در آن تییاریب  
بیش از شصت سال داشت ولی از حیی  بنییه و میزاج و    

فعالیت و ناالکی نون اشخا  نهل سیاله میی نمیود.    
سییتگو، میییهن پرسییت، فییردی بییود جییدی و بییا اراده، را

آزادی خواه و ثابت قدم و خش  ولی ضمیرش صاف، 
دلش پاا و نهادش نیکو بود. صاحن نطق و بییان نبیود   
تا آنجا که برای مختصر صحبت رسمی از نوشته استفاده 

 و با لهجه شیرین ترکی ادای مطلن می کرد. 
خورشیدی که من از طرف دولت بیرای   ۱۲۹۰در 

گشییتم. حکیییم الملیی  وزیییر تحصیییل بییه اروپییا اعییزام 
فرهنگ بیود و بیا کمیال عیدالت و دوسیتی در انتخیاب       
محصلین و امتحانات مسابقه اقدام کرد و زیر بار فشیار و  

 توصیه زورمندان و توانگران نرفت.
پیش از وزارت فرهنگ حکیم الملی  در کابینیه    

( وزییر دارائیی    ۱۳۲۸)رجین   ۱۲۸۹مسیتوفی در میرداد   
نفییوذ خییانوادگی و ارتبییاط بییا  بییود. در آن زمییان بییدون

مراکیز قیدرت و دربیار و اشیخا  سرشیناس کسیی بییه       
وزارت منصوب نمیی شید. عمیوی حکییم الملی  کیه       
همین لقن را قبل از او داشت پزش  مخصو  و وزیر 
دربار مظفرالدین شاه بیود و در اثیر تهیور و فیداکاری و     
واکنش سریک و بی نظیر در پاریس جان شیاه را از خطیر   

جات داد و همین امرباع  لطف فوق العاده شیاه  حتمی ن
و ازدیاد نفوذ محمود حکیم المل  در دربار شد و پیس  

 از فوت او به ار  به برادرزاده اش رسید.  
 

 سفر مظفرالدین شاه به پاریس  - ۳۰
واقعه پاریس از این قرار بیود کیه مظفرالیدین شیاه     

 ۱۳۱۸در نخستین مسافرت به اروپیا روز آخرربییک االول   
به پاریس رسید و در خانیه مجللیی کیه ازطیرف دولیت      
فرانسه درخیابان بیشیه بولیونی بیرای او آمیاده شیده بیود       

 سکنی گزید. 
بود شیاه بیه    ۱۹۰۰پن  روزبعد که مطابق دوم اوت 

دعوت د لکاسه وزییر امیور خارجیه فرانسیه بیا کالسیکه       
 ۱۸عازم ورسای پایتخت سابق فرانسه شد که تیا پیاریس   

صله دارد. مردم در پیاده روهای خیابیان بیرای   کیلومتر فا



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

53 

دیدن شاه ایسیتاده بودنید و بیرای او دسیت میی زدنید و       
 کاله از سر برمی داشتند.  

در کالسییکه اول شییاه و در دسییت نییپ او امییین   
السلطان صدر اعظم و روبروی شاه محمود خیان حکییم   
الملیی  وزیییر دربییار و مقابییل صییدراعظم ژنییرال پییاران  

ارداشت. در عقن کالسکه ننید نگهبیان   مهماندارشاه قر
 دونرخه سوار حرکت می کردند. 

در آغاز حرکت، کالسیکه آهسیته میرفیت تیا شیاه      
ننیید اتوموبیییل کییه بییرای مالحظییه و احیانییا خریییداری  
ازبلژییی  آورده و نزدییی  کییاخ مسییکونی در کنییار    
خیابان نگاهداشته بودنید مالحظیه کنید. ناگهیان ازمییان      

ه جلو دوید و طوان ه ده لوله ای جمعیت خیابان جوانی ب
که در دست داشت نزدی  سینه شیاه بیرد. در همیان دم    
حکیم المل  با نهایت جیالدت و رشیادت دسیت او را    
گرفت و طوان ه را از سینه شاه رد کرد و سر آنرا به هیوا  
نگه داشت و با آن جوان دست به گریبان شد و خیود را  

ل انگشت خیود را  میان او و شاه حائل کرد و در عین حا
پشت پاشنه نقماق طوان یه گذاشیت کیه در نیرود و بیا      

 کشمکش و تقال طوان ه را از او گرفت. 
در این موقک نگهبانان دونرخه سوار رسیدند و آن 
جوان را گرفتند و از دست مردم که میی خواسیتند او را   
قطعه قطعه کنند، بدر بردند و معلیوم شید کیه مشیاعرش     

 هرج و مرج طلن.  مختل است و جزو گروه
تمام واقعه مذکور بیش از نند لحظه طول نکشیید  
و در حالی که بر صدر اعظم و مهماندار اضطراب کامل 
دست داده بود مظفرالدین شاه بیه کالسیکه نیی دسیتور     
داد کییه راه خییود را بییه طییرف ورسییای ادامییه دهیید.      
تماشییانیان کییه در دو طییرف خیابییان بییرای دیییدن شییاه  

ین میاجرا بودنید بیا نهاییت شیدت و بیا       ایستاده و شاهد ا
احساسات خیود  « زنده باد شاه»فریادهای شادی و گفتن 

 از ابراز داشتند.

مظفرالدین شاه در سفرنامه خیود )کیه در رمضیان    
در تهران در مطبعه شاهنشاهی نا  شیده( راجیک    ۱۳۱۹

 به این واقعه نوشته است:  
در حقیقییت وزیییر دربییار در اییین مقییام از جییان    »
 «.  ، خود را فدای ما کرده بود... گذشته

محمیییود خیییان حکییییم الملییی  در سیییفر دوم    
بیه تهیران بازگشیتند.     ۱۳۲۰مظفرالدین شاه به فرنگ در 

طولی نکشید که وزیر دربار حکومت گییالن منسیوب و   
به رشت اعزام شد و در آنجا ناگهان درگذشیت و شیایک   
گردییید کییه در اثییر محبییت شییاه و امکییان نصیین او بییه  

ایادی صدر اعظم وقیت وی را مسیموم کیرده    صدارت، 
 اند. 

میرزا ابراهیم خان دکتر که در فرانسه طن خوانده 
و در همان سفر اول مظفرالیدین شیاه بیه پیاریس توسیط      
عمو معرفی شده بود طبین مخصو  شاه شید و ملقین   

 به حکیم المل  گردید. 
بییه هنگییام نهضییت مشییروطه حکیییم الملیی  از     

رد و در نخسیتین دوره مجلیس   آزادیخواهان پشتیبانی کی 
شورای ملی طبق مرسیوم آن دوره از طیرف مجلیس بیه     
عضویت و نمایندگی برگزیده شد. در دوره دوم مجلس 
هم از تهیران و هیم از تبرییز بیه وکالیت انتخیاب شید و        
نمایندگی تبریز را قبول کرد و اندکی بعید نخسیتین بیار    

بییه  ۱۳۲۸رحیین  ۱۷در کابینییه مسییتوفی الممالیی  در  
ارت دارایی منسوب گشت و ننیدین بیار بیه وزارت    وز

فرهنگ و دارائی تعیین شد. پس از خیتم جنیگ جهیانی    
دوم سه بیار بیه نخسیت وزییری رسیید و او بیود کیه در        

نییرو  شمسی بر ضد فرقه دموکرات به آذربایجیان   ۱۳۲۴
شمسییی بییر ضیید فرقییه   ۱۳۲۴و او بییود کییه در  فرسییتاد

ه از طییرف دمییوکرات بییه آذربایجییان نیییرو فرسییتاد کیی  
سواهیان روس در شریف آباد قیزوین ممانعیت بیه عمیل     
آمد و او به سازمان ملل متحد شکایت برد و تخلیه ایران 

 را از قوای روس خواستار شد.
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حکیم المل  در آن  ۱۳۲۸از زمان تاسیس سنا در 
بییه ریاسییت آن مجلییس    ۱۳۳۳عضییویت داشییت و در  

ال برگزیده شد و در اثر کهولت و ثقیل سیامعه یی  سی    
 بیش در این سمت باقی نماند. 

پییس از پیوسییتن ایییران بییه پیمییان بنییداد )کییه بعییدا 
موسوم شد به پیمان مرکزی( و حمالت و فحاشیی هیای   

در تابسیتان   شدت یافیت.  دامنه دار رادیوهای کمونیست
نفر از سیاستمداران و استادان  ۳۹حکیم المل  و  ۱۳۳۸

ه بیداری ایران دانشگاه و بازرگانان و ارباب جراید، آواز
نصیین کشیور میا     ۱۲۹۹و پیشرفت هائی که از کودتای 

باع  شد که عده ای از زمامیداران و مشیاهیر    ،شده بود
عالم به این مملکت سفر کنند و ترقیات این میرز و بیوم   
را از نزدی  ببینند. از میان نویسیندگان و شیعرای نیامی    

تاگور  که به ایران آمدند از همه معروف تر رابیندرا نات
  حکیم شهیر و سخن سرای نامور هندوستان بود.
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دکتر نادر انقطاع استاد 

و دانشمند  دانشگاه پنسیلوانیا

پیشرو جهان در زمینه 

، موفق به ناطیسالکترومغ

جامعه ) SPIEمدال طالی  دریافت

ای در اپتیک و  المللی حرفه بین

 ۲۰۱۵( در سال فوتونیک کاربردی

شده است. این مدال که در 

چارلز هارد های گذشته توسط  سال

)پدر لیزر( در سال  تاونز

و چارلز کائو )پدرخوانده ۱۹۶۴

« فیبر نوریپدر « »پهنای باند

ا فیبر پدر ارتباطات ب»یا 

کسب شده  ۲۰۰۹در سال «( نوری

است، بادترین نشان اهدایی 

SPIE باشد همچنین در میان  می

کنندکان این مدال  دریافت

های سرشناس بسیاری در  چهره

های گذشته نیز وجود داشته  سال

است. نادر انقطاع از پیشتازان 

در جهان  نانو تکنولوژیرشته 

شود. تیقیقات او در  میسوب می

و نقش نور در  متاموادزمینه 

های  نانو تکنولوژی، بر رشته

متعددی از نجوم و علوم 

کامپیوتر گرفته تا پزشکی و 

فنون ارتباطات تأثیر گذاشته 

های مهمی در  است. او مشارکت

های متامواد، اپتیک  زمینه

، پالسماتبدیل، اپتیک 

، فوتونیک گرافین، نانوفوتونیک

، اپتیک نانوسکیل، نانومواد

های  و آنتن ها نانو آنتن

مینیاتوری انجام داده است. وی 

موفق به  ۲۰۱۲همچنین در سال 

لکترومغناطیس دریافت جایزه ا

IEEE  شد. از جمله افتخارات

جایزه جرج دیگر دکتر انقطاع 

 برای تیقیق برتر هیلمیر

و جایزه میقق  ۲۰۰۸در سال 

بنیاد علوم ملی ایادت جوان 

 باشد. می ۱۹۸۹در سال  متیده

*** 

 https://fa.wikipedia.org  (فارسی) پدیا ویکی آزاد دانشنامه
 «نادر انقطاع»زیر نام 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 عکس: از دانشگاه پنسیلوانیا

 
 

بی مقدمه و بی سر آغاز و پیشگفتار می روم بر سر 
اصل موضوع نوشته. زیرا داستان خود به اندازه ای گییرا  
و گسترده و پر حادثیه اسیت کیه نییازی بیه سیر آغیاز و        

 پیشگفتار ندارد. 
اه سییال شیین روز شییانزدهم مهییر میی    ۱۰سییاعت 

خورشیییدی )مهییرروز از ماههییای ایرانییی( برابربییا  ۱۳۳۴
قمیری، و هشییتم   هجیری ۱۳۷۵بیسیت و یکیم میاه صیفر     

 
 پروفسور نادر انقطاع،

که امواج نور را به برجسته ایرانی  دانشمند

  ورت 

 مدار های فشرده نوری تبدیل کرد.
 دکتر نا ر انقطاع :نوشته

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_SPIE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 ترسایی، در خانواده ای نه ننیدان فقییر   ۱۹۵۵اکتبر سال 
ساله و پدری پنجاه ساله،  ۴۵و نه نندان مرفه، از مادری 

در میان پین  خیواهر و بیرادر دیگیر، نیوزادی نشیم بیه        
 جهان گشود. 

در این خانواده نسبتاً پیر فرزنید، فرزنید بزرگتیر را     
ناصر، فرزند دوم را هوشنگ، فرزند سوم را منیر، فرزنید  
نهارم را ایرج و فرزند پینجم را گیتیی نامییده بودنید. و     

 خواندند. « نادر»این ششمین را نیز 
نفره بیزرگ و بزرگتیر    ۷نادر در میان این خانواده 
دگی در میان این خانواده شد. ولی سرنوشت برای او، زن

شلوغ را رقیم نیزده بیود. در پین  سیالگی یی  بیرادر و        
خواهر بزرگتر و در هفت سالگی برادر بزرگ دوم یکی 
پس از دیگری ازدواج کردند یعنی ناگهان فقط با یی   

 خواهر و ی  برادر در خانه ماند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالگی در جغوش مادرش میمنت ۲ادر در ن
 

( پاییان داد.  ۱۳۴۶دبسیتان را )تابسیتان   کالس پین   
کیرده و وارد کیالس هفیتم دبیرسیتان      -دو کالس یکی
(. براین پاییه هنگیامی   ۱۳۴۶شد )مهر  ی هدف شماره 

 ۱۳۴۶که گواهینامه ششم ابتدایی را گرفت تابستان سیال  
 بود، که فقط یازده سال داشت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالگی و برادرش ناصر انقطاع ۳ درنادر 
 

در حییالی کییه دوازده سییاله بییود  ۱۳۴۶در مهرمییاه 
وارد دبیرستان شد. یعنی زمانی پای به دبیرسیتان گیذارد   

  ساله بودند. ۵۷ساله و مادر  ۶۲که پدر 
 

دیگیر جوجیه هیا نییز پیر 
 درآوردند 

 و پرواز کردند

واپسین خواهر و برادر بزرگتر از او نیز نهار سیال  
در و میادری سیالمند.   بعد ازدواج کردند و نادر ماند و پ

یعنی زندگی تنهای این کیودا بیا هیوش کیه تیازه بیه       
 دروازه ی نوجوانی پای گذارده بود آغاز می شد. 

فاصله ی فکری مییان او و پیدر و میادرش روز بیه     
روز بُعد تازه ای می یافت. نه او خواست پیدر و میادر را   
درا مییی کییرد و نییه پییدر مییادر، زبییان دل او را مییی     

یقی بود بی بادبان. در دریای بی کران جهیان  فهمیدند. قا
تنهیا ماییه   آنروز، که به نانار روزگار را دنبال می کیرد.  
و میادری و   ی پیوند آن دو، با نیادر نوجیوان، مهیر پیدر    

احترام فرزند نسبت به ایشان بود. نه همیدلی صیمیمانه و   
 -یکدالنه و شناخت خواست هیای یی  نوجیوان ییازده    
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اندیشییی و نییه درکییی از ژرفییای  دوازده سییاله. نییه هییم  
بویژه در همه ی زمینه های مربیوط   . خواست آنها با وی

بییه خواسییت هییای سییال هییای رشیید کییودکی و سییوس   
نوجوانی، و بازی ها و شادی های و دیگر نمادهای رشد 

 و رسایی.
پدر همیشه سرگرم کسن و کار خیود، در بییرون    

یعنیی  از خانه و تماشیای تلویزییون در درون خانیه بیود.     
زمانی که در درون خانه به سر می برد. جز نند کالمیی  
سخن گفتن، با مادر خانواده، دمیی از پیرده ی جیادویی    

 این دستگاه تصویری نشم برنمی داشت.
نییادر سیییزده سییاله کییه بییه علییت هییوش فییراوان و  
آمییادگی ذهنییی، و دلبسییتگی ای کییه از دوران دبسییتان  

د، با پدر خیود،  دور، از گفتگوی صمیمانه پدرانه و فرزن
نسبت به کتاب پیدا کرده بود. تنها هم سخن های تازه و 
دلخواهی را که یافته بود، و می توانسیت بیه دامیان آنهیا     
پناه ببرد. کتاب بود و... کتاب بهمین انگیزه، با درجه ای 
خوب، و ستایش آمیز، آموزش پنح ساله دبستانی را )بیه  

در خیابیان  « ناابین سیی  »جا شش ساله( در دبسیتان دولتیی   
سوه به پایان برده و وارد کیالس هفیتم دبیرسیتان هیدف     
شماره ی  شد. با ورود بیه دبیرسیتان هیدف، بیر شیمار      
دوستان اَخمو، ولی خوش قلن وی، یعنیی کتیاب هیای    
درسی دبیرستان، به مراتن افزوده شید و هیر نیه شیمار     
 -آنها بیشتر می شد. کلنجیار رفیتن ایین نوجیوان سییزده     

له که یواش یواش به خیالف سین پیاینیش از    نهارده سا
درون پخته و پخته تر می شد، و فاصله دنییای درون وی  
را با سیمای نوجوان و محبوب و دوست داشتنی و بیرون 
وی نیییز بیشییتر و بیشییتر مییی کییرد. بییه گفتییه دگیییر، اییین 
نوخاسته ی دوازده ساله جیز کتیاب و خوانیدن و حفیظ     

ی هیای ایین برهیه از    کردن و نوشتن هیچ نیز از سرگرم
سن و زندگی را درا نکرده بود. نه ازبیازی هیایی کیه    
نیاز به دوییدن داشیت، نیه ازورزش، نیه نیرمش، والیبیال       
هییای کودکانییه، گییرگم بییه هییوا!! و.. و.. و.. اینگونییه     

سرگرمی هایی کیه دری یه ای بیود بیرای آرامیش رو       
 ننین نوجوانانی.

درییای  دوستی او با کتاب ها، و غوتیه خیوردن در   
دانش آنها، باعی  شید کیه روز بیروز تیراز دانیش نیادر        

پییانزده سییاله بییاال و بییاالتر بییرود و نمییره هییای  -نهییارده
درسی او نشمگیرتر، و مورد توجه تیر دبییران و اولییای    
مدرسه قرار گیرد و همین مسی له سیبن ایجیاد رشی  و     
غبطه بسیاری از ب ه های تن پرور و بازیگوش و ب ه ننه 

د راضییی شییود. و یکییی ، دو بییار حییوادثی  هییای از خییو
ناخوشایند در باره ی او رخ دهد و ضیرب و شیتم هیای    

دبیرسیتان  »احمقانه صورت گیرد. که گردانندگان آگیاه  
به سیختی دربیاره ی اینگونیه رفتارهیای ب گانیه      « هدف

تنبییل هییا واکیینش نشییان دادنیید و جلییوی حسییادت و     
کتیاب   گستاخی آنها را نسبت به این دانش آموز که جز

و درس و آزمایشگاه به هیچ نییز دیگیر نمیی اندیشیید،     
 برای همیشه بگیرند.

 
پیدر و میادر روز بیه روز 

 پیرتر 
و نییییادر روز بییییه روز 

 شکوفاتر می شد

*اوضاع در خانه، نندان تنییر نکیرده بیود. پیدر و    
مییادر روز بییه روز پیرتییر مییی شییدند و نییادر روز بییه روز 

د جسمی ورزشکارانه، شکوفاتر، شکوفاتر از دیدگاه رش
زیرا به هیچ روی نه فرصت ورزش را داشیت، نیه زمیان    
اندیشیدن به ایین پدییده ی تندرسیتی بخیش. او روان و     
منز را برگزیده بود، نه گسترش ماهی ه های شانه و بازو 

سیاله دیگیر    ۶۰ساله و مادر  ۶۵را. نتیجه این بود که پدر 
رین سییاله )کییونکت  ۱۵ نییه ژرفییای سییخنان هییای نییادر 

را درا می کردند و نه در اندیشه پی بیردن   (فرزندشان
به آن بودند. البته این را گناهی برایشان نمی توان نوشت 
زیرا خصلت و خوی گذر از ننین سن های این ویژگی 
را داشت و آنها نیز بهر روی انسان هایی بودند کیه سیال   
ها و سال ها زحمت کشیده سرد و گرم هیای فیراوان را   

 بودند و حاال زمان دیگری برای شان شده بود. نشیده 
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 (۱۹۷۳) ۱۳۵۲عکس گواهینامه ششم متوسطه 

 
نادر نیز نون رو به آینده گام برمی داشیت، بیراین   
پایه درست راهی را که او می رفت از پدر میادر کیه در   
گذشته می زیسیتند و بیه گونیه ای دیگیر بیه جهیان میی        

ه روانیی خیویش را   نگریستند، جدا بود و هر دم ازدیدگا
 دورتر و دورتر از ایشان می دید. 

 
ست»از  به « رخا ستان  دبیر
 «دانشگاه»دریای 

خورشییدی. سیال سرنوشیت سیاز و در     ۱۳۵۲سال 
عین حال مهم و در خور نگرش برای نادر نوجیوان، کیه   

سییالگی( انسییانی پختییه، آرام،    ۱۷در عییین نوجییوانی ) 
، بشیمار  فروتن، دانشور و سرد و گرم نشییده شیده بیود   

مییی رفییت. او، در اییین سییال دیییولم ریاضییی خییود را      
ازدبیرستان هدف با درجه عیالی گرفیت )یعنیی شیاگرد     
یکییم در مجمییوع معییدل هییای شییاگردان هییدف شیید(.  
درست است که پدر و مادر و هموندان خاندان عظمیت  
راستین این دیولم بویژه شاگرد نخست بیودن در سراسیر   

ند و به باور آنها مفهیوم  کشور در این رشته را نمی دانست

ریاضی را در هم حد جمیک و تفرییق و ضیرب و تقسییم     
می دانستند و یا اندکی باالتر جبیر و مثلثیات. آنهیا نمیی     
دانستند در راهی که نادر پای نهیاده و ییا دارد پیای میی     
نهد )ریاضی( مادر همه ی دانش هایی است کیه پاییه ی   

گرد اول علوم دیگر می شیود. بیه گفتیه ی دیگیر او شیا     
 ۱۳۵۲رشته ریاضی در هدف و در همان سیال )خیورداد   

 از هدف نیز در امتحان نهایی شرکت کرد( .
سوس در همان سال به کیالس کنکیور خیوارزمی    
رفت. فراموش نکنیم که بیشتر این کالس ها، خود یی   

. ولیی تیا   بیود بازار پول سازی برای معلمان و دبیران برپا 
یییادگیری و روانییی و  انییدازه نشییمگیری بهییر روی اثییر

آمادگی ذهنی بیرای شیرکت کننیدگان را داشیت و در     
میان خانواده ها سخن از ایین کیالس هیا و برتیری مییان      

 آنها دنبال می شد. 
 

 رایزنی با برادر! 

نادر دفترنه کنکور سراسر را برای مشورت با مین  
آورده بیود. بییی گمییان میین کسییی نبییودم کییه بییرادرم را  

تر از خود وی میی شیناختم زییرا در    نشناسم. من او را به
روزی که نشم بر جهان گشود، همانگونه کیه در آغیاز   

سال داشتم یعنی از دیدگاه طبیعیی درسیت    ۲۷آمد، من 
در سین پیدر شیدن بیودم. بیراین پاییه از همیان نخسییتین        
روزهای زاده شده نادر، احساسیی را کیه نسیبت بیه وی     

شبیه باشید،  داشتم، بیش از آنکه به ی  احساس برادرانه 
به ی  احساس مس ولیت پدرانه مانند بیود. همیین نکتیه    

داوری مین نسیبت بیه    فکر کنم شاید باع  شده بود که 
کونکترین برادرم، مبادا از داوری دیگران نسیبت بیه او   
فرق داشته باشد و من نباید احساساتی درباره اش داوری 

 کنم.  
این بود که هنگامی که دیدم دفترنه کنکور خیود  

ا برای رایزنی با من آورده است، خود را گم نکیردم و  ر
حیق شناسیی نسیبت بیه     و را نشیانه آگیاهی او    این رفتیار 

برادر دانستم و فقط در برخی از زمینه ها، پیشنهادی کیه  
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نیون او، خیود بهتیر از هیر      .می دادم ،به نظرم می رسید
کس می دانست که در کجای این دفترنه، نه پاسیخی  

د، و نه عالمتی را بگذارد کیه گوییاتر   را بهتر است بده
و روشن تر باشد. هنگامی که صفحه گزینش رشته هیا و  
ارجحیت انتخاب رشته ها و هدف هیای آینیده را نشیانم    

نادر جیان! کیدام یی  از رشیته هیا را      -می داد پرسیدم: 
بیرق و  »انتخاب کرده ای؟! بیدرنگ پاسب داد: رشیته ی  

 را.« هرانالکترونی  دانشکده فنی دانشگاه ت
گفتم: خوب! اینکه برای من روشن بیود. ولیی آییا    
می دانی کیه تیو، میی تیوانی هفیت رشیته دیگیر را هیم         
پیشنهاد کنی و برگزینی، تا اگر احیانا در ی  رشته نمره 

دیگیری را نییز پیشینهاد    « جانشیین »ای نیاوردی! رشته ی 
کنی، براین پایه می توانی در هفت رشته دیگیر صیاحن   

 دارای انتخاب بیشتر.   نظر باشی و
 

 جستجوگری یکدنده و سم !

بیرای مین   « رشته جانشین دیگیر؟! »بیدرنگ گفت: 
رشییته بییرق و الکترونییی  دانشییکده فنییی  « تنهییا و تنهییا»

دانشگاه تهران است و بس )باید بیفزایم که همین حسین  
انتخییاب و پافشییاری در شییناخت هییدف آینییده پییس از  

برق »در همان رشته گذرانیدن کنکور سراسر( وی دقیقا 
پذیرفته شید.  « و الکترونی  دانشکده فنی دانشگاه تهران

و در تمام مدت پن  سیالی کیه در دانشیکده فنیی درس     
می خواند. شاگرد اول برق دانشکده فنی بیود. یعنیی در   

( ۱۳۵۷زمان فارغ التحصیلی از دانشیکده فنیی )در سیال    
یکسره شاگرد نخست در تمام سال هیای دانشیکده فنیی    
بود. از پاسب نادر و قاطعیت او، در گزینش رشته اصیلی  
دنییار تکییان شییدم. و از اینکییه هنییوز او را درسییت نمییی 
شناختم نیز شرمنده شدم. زییرا شیناختم کیه او بیه دنبیال      
بدست آوردن مدرا لیسانس نیست و عاشیق رشیته ی   
علمی خود اسیت.بهر روی نتیجیه کنکیور اعیالم شید و      

دوره هیا و ایین مسیابقه هیا و      آنها که این رشته هیا، ایین  
کنکورها را گذرانیده اند به خوبی می دانند که هر یی   

از انها دارای نه ویژگی ها و نه برتری هایی نسیبت بیه   
رشییته هییای دیگییر هسییتند و بییه نظییر میین نتیجییه آزمییون 
سراسری دانشگاه های اییران و پذیرفتیه شیدن، نیادر در     

ونییی  رشییته ی براسییتی دشییوار و سییخت: )بییرق الکتر 
دانشییکده فنییی دانشییگاه تهییرن( سییکوی پرتییاب او، بییه  
کهکشان پرشکوه، زیبا و دیدنی دانش های نوین بود، و 
گییروه گییروه از نسییل جییوان بییا منزهییای نوخاسییته و     
آرزوهای جوان، پای بیدرون آن نهادنید، و نیادر نییز بیه      

پیای بیدرون دانشیکده فنیی     ۱۳۵۲همراه آنها در مهر ماه 
 نهاد. 

ن و نییادر، البتییه مییی دانسییتند کییه  پییدر و مییادر میی
موفقیت نادر در ورود به دانشکده فنی موفقییت بزرگیی   
است ولی نمی دانستند که اندازه و عظمت ایین بزرگیی   
نیست و نقدر است. زیرا در گذشته نیز فرزنیدان آنهیا   
از این کنکورها بسییار دییده بودنید ولیی آنهیا در رشیته       

ه بودند، و پدر های شناخته شده ی علمی دیگر قبول شد
و مادر من نمی دانسیتند کیه در دانشیکده فنیی نیه میی       
کنند، و می پنداشتند که فیارغ التحصییالن آن دانشیکده    
مهندس ساختمان می شوند و فقط خانه می سازند بیراین  
پایه تنها خوشحال بودند که این آخری هیم بیاالخره بیه    

ند شد. ولی اصال نمی دانست« خانه ساز!!»دانشگاه رفت و 
که دانشکده فنی نه می کند؟ اما اندا اندا کیه پیی   
بردند فارغ التحصیالن این دانشیکده مهنیدس بیرق و ییا     
مهندس مکانیی  هیم میی شیوند، بیا زمینیه فکیری کیه         
درباره برق داشتند و در کار اتومبیل هم ممکن است سر 
رشته ای داشته باشند!! بیه اینهیا آقیای مهنیدس هیم میی       

دس مکانی  و اتوموبیل. شاید هیم  گفتند و یا آقای مهن
ته دلشان نندان شادمان نشده بودند کیه ایین دیگیر نیه     
رشته ای است کیه ایین نوجیوان!! برگزییده اسیت. نیرا       
نرفت دکتر طن یا قاضی و یا دست کیم دبییر دبیرسیتان    

حتی پدر هم نیز مفهوم واقعی ارجی که مهنیدس   شود؟!
مهنیدس  مکانیی  میی بایید دارا باشید نمیی دانسیت. او       

الکترونی  را با مهندسان مکانیی  یکیی میی دانسیت،     
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فرسوده  ۱۹۵۷یعنی همان کسی که اتومبیل شورلت سال 
 او را دستکاری و تعمیر می کند. 

« الکترونییی »دشیواری دیگییری کیه در مهندسییی   
بود آن بود که این یکی )الکترونیی ( بیرای بسییاری از    

یک و تیازه  ن زمیان بید  آایرانی ها و شاید هم خود من در 
بود و گهگاه که تنها می شدم، به این کتاب و آن کتاب 

واژه الکترونیی  از کجیا   »مراجعه میی کیردم تیا بیدانم     
 «.  ریشه می گیرد و نه فرقی با الکتری  دارد

 
 «مادر»نگرانی 

روزی مادر، کیه همیشیه او را از دییدگاه تجربیه و     
موشکافی، معلم و راهنمای فطری و بیی نیون و نیرای    

می دانستم و براین باور بودم که اگر او سواد کافی  خود
داشت و به جرم دختیر بیودن آنگونیه کیه شایسیته  منیز       
فعییال او بییود، راه پیشییرفت علمییی را در برابییرش مییی    
گشییودند، آنگییاه آینییدگان بییاور مییی کردنیید کییه زادن  
فرزندی نون نادر، از زنی نون مادر او، نندان شگفتی 

ن زن کم دانش ولی فیلسیوف،  باری، روزی ایآور نبود. 
به پیروی از حس جستجوگرخود، دیگیر تیاب نییاورد و    
گفت: مادر جان، باالخره نادر پیس از پاییان تحصییالت    

 در این دانشکده نکاره می شود؟!  
 

 (۱۹۷۹) ۱۳۵۷سال مادر نادر  
خواستم سر به سرش بگذارم. )نون من همیشه بیه  

سیال از مین    ۱۶ علت بزرگترین فرزند او بودن، زیرا تنها

هییچ میادر    بزرگتر بود. با او خیلی خودمانی بودم. گفتم:
سال، فقط  ۴را بخواند پس از « ساختمان»جان، اگررشته 

یکسال عملگی می کند. پس از آن ی  سیالی هیم، بنیا    
 خواهد بود و سوس آقای مهندس ساختمان می شود.  

اما اگر برق بخواند، به محیض ورود بیه اداره بیرق    
نویس و کنتورخوان مردم می شود!! نهیره اش را  کنتور

غمی نامحسوس فرا گرفت، دیگر شوخی را جایز ندیدم 
و گفتم: مادر جان، اندکی فکر کن، در جهان امروز کیه  
یکی، دو دانش وجود ندارد. مگر یادت رفته، زمانی کیه  
دکتییر مثقییالی )بییرادرت( بییه دانشییگاه رفییت، فقییط سییه  

ود مگرزمیانی کیه مین بیه     دانشکده در دانشگاه تهیران بی  
دانشییگاه رفییتم، جییز دانشییکده فنییی، دانشییکده حقییوق،  
دانشکده پزشکی و دانشکده دنیدان پزشیکی، دانشیکده    
دیگری داشتیم؟ ولی امروز به جیز سیه دانشیکده اصیلی     
پزشکی، حقوق و فنی، ما دهها دانشکده های گونیاگون  
دیگر داریم. و باز هم دانشکده های دیگیر دارد تاسییس   

ود. براین پایه علم و دانش، دارد گسترده می شیود  می ش
حاال، و در زمانی که نادر دارد به دانشگاه فنیی میی رود   
بیش از بییش دانشیکده گونیاگون در کنکیور سراسیری      

مییادر جییان بییه اییین . دارنیید دانشییجو انتخییاب مییی کننیید
بیندیش که پسرت میان این همه نوجوان تحصییل کیرده   

را در یکییی ازبهتییرین و  و جویییای دانییش مقییام ممتییاز   
 دشوارترین دانش بدست آورده است.  

بعد، موقک را منتنم شیمردم و زبیان نصییحت را بیه     
مادر گشودم و گفتم: مادر جان، به این نوجیوان برسیید.   
این جوان بیگناه و در درون خانه بهر دلیلی که فکیر میی   
کنید یا اخیتالف سینی ییا فرمیان طبیعیت و ییا هیر نییز         

« هیم صیحبت  »منزتیان خطیور میی کنید،     دیگری که به 
نییدارد. او را دریابییید. او گنییاهی نییدارد کییه خییواهران و 
برادران نزدی  به سن او، همه از کنارش رفتیه و همسیر   
برگزیده اند. به پدر بگو که کمتر به تلویزییون بویردازد.   
اندکی هم درباره مسائل مربوط بیه مدرسیه و رفتیار او و    

وید. او نیز فرزند او، فرزنیدی  دبیران وی با نادر سخن بگ
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که در میان هر ده هزار پدر و مادر، یکیی بخیت را دارد   
 که فرزندی نون نادر داشته باشد. 

گفت: مادر جان. من تا آنجا که سین و جنسییت و   
سوادم اجازه می دهد، این پیوند را نگهداشیته ام و نیادر   
مونس شن و روز مین اسیت. ولیی در زمینیه هیایی کیه       

 دت باید با پدر سخن بگویی.  گفتی، خو
گفتم: نخست اینکه من هی گاه نتوانسته ام بیا پیدر   
حتی نند کالم سیخن بگیویم. ییا نیاگزیر خیاموش میی       
ماندم و یا دعوای مان میی شید و کیار بیه کیدورت میی       
کشید. ضمنا بیا پییروزی هیای تحصییلی نیادر، از دوران      
ده زندگی تنهای نادر، در درون خانواده نیزی باقی نمان

و مسلما بیا آینیده ای کیه دربیاره ی او سیراغ دارم و بیا       
استعداد شایسته ی او، بزودی بورسی خواهد گرفت و به 
جهان شلوغ و پر جنبش و جیوش غیرب خواهید رفیت.     
براین پایه وظیفه ای داشتم و به تو کیه نقیش کارسیازی    
در ساختن شخصیت او داشته ای مطالبی را به تو بگیویم  

. ولییی بییدان جهییان غییرب خییود همییین قییدر بییس اسییت
 دشواری های تازه ی خود را دارد.

 
بازمی گردیم به چرخش چرخ 

  گردش روزگار زمان،
ننیید روز بعیید، نییادر را دیییدم. بییا اینکییه مشییتاق    
کوشش های او بوده، خیال هم نداشیتم کیه بورسیم نیه     
می خواهد بکند. این بود که منتظر شدم تا وقایک خود به 

خص و معیین کنید. و همینطیور    خود جای خویش را مش
هم شد. آزمایش ها داده شد، و بیاز هیم و بیاز هیم نیادر      
شاگرد برجسته، شاگرد اول همیه ی تیرم هیای نخسیتین     
دانشکده فنی در برق و الکترونیی  و ادامیه دهنیده ایین     
پیروزی ها در همه ی ترم های پس از آن در سیال هیای   

ر سیال  بعد و تیا زمیان فیارغ التحصییلی دانشیکده فنیی د      
خورشیدی و سرانجام، شیاگرد نخسیت دانشیکده     ۱۳۵۷

 فنی دانشگاه تهران شد. 
به دنبال این پیروزی ها روشن بود که برنده بورس 

شورای عالی دانشگاه آریامهر آن زمیان نییز    تحصیلی از

شد. دوباره شادباش ها، دوباره تبری  ها از سوی دختیر  
عمیه هیا،    خاله ها، پسر خالیه هیا، پسیر داییی هیا، دختیر      

خواهرها و خواهرزاده ها، و خواهرها و برادرهیا و... و...  
 همه... و همه و... همه به سویش سرازیر شد. 

 
آغیاز روزهیای سیخت بیرای 

 میهن ما 

اما، میهن ما، روزهای عادی خود را نمی گذرانید. 
در شرف پایان بود و گاو کف بیر دهیان    ۱۳۵۷بهارسال 

بید و ویرانیی و درهیم   آورده ای، شاخ بهر سوی می کو
 ریختگی و ناامنی و مرگ پدید می آورد.

روزها، یکی پس از دیگری نابسامان تر، خطرناا 
 تر و ناامن تر می شدند. 

در نخسیییتین روزی کیییه پیییس از تحصییییالت و   
تعطیالت دانشگاه او را دیدم و بوسیدمش یی  نگرانیی   
ناشناخته و عمیق در نشمانش دیده می شد. بیا صیحبتی   

ان من و او بود، گفتم: نادر جان! وضک نگونه میی  که می
 بینی؟!  

گویی منتظر ننین پرسشی بود، ناگهان دهانش باز 
شد و گفت: مین محتیوای بیورس دانشیکده ام را دنبیال      

رشته برق و الکترونی ، در یکیی از بزرگتیرین و    مکرد
برجسته ترین موسسات پژوهشی و آموزشی آمریکیا در  

نا( است که بیه آنجیا فرسیتاده ام و    کالیفرنیا )شهر پاسادی
رسید آن را نیز دریافت کرده ام و تقریبا اهیدای بیورس   
از سوی آن موسسه پژوهشی و علمی، با نگیرش بیه رییز    
نمره های من قطعی است. ولی ناصیر جیان مین بسیختی     
نگیران وضیک در اینجییا. در تهیران و ایییران هسیتم و مییی     

ییدادهای  ترسم پیش از حرکت من به سوی آمریکیا، رو 
پیش بینی نشیده ای رخ دهید و مسییر کیار را دگرگیون      
کند و همه نیز را خدای نخواسیته بهیم برییزد. و بشیود     

 آن ه که نمی باید بشود. 
عرق سردی سیراپای وجیودم را فیرا گرفیت، ایین      
جوان فرهیخته، این دانشمند بالقوه و این متفکیر براسیتی   
دانشیییور، هیجیییده سیییال تمیییام سیییر از روی کتیییاب و  
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ت و شی میکروسکو  و جدول های لگاریتمی برنمیی دا 
شن و روزش برفت و آمد به آزمایشگاه هیا و کتابخانیه   
ها صرف می شد، همه ی آرزوهایش را نقش برآب می 
دید. بیا اینکیه خیود روحییه جیالبی نداشیتم، خندییدم و        
گفتم، هر طور که می خواهد بشود، تو کیارت را کیرده   

واهد آمید، و مین آن   د خصد در صای و پذیرش تو هم 
روز می خواهم گواه موفقیت بزرگ تو باشم و با تیو بیه   
وزارت علوم و آموزش عالی بخش بورسییه هیا بییایم و    
کار را تمام کنیم.  از او جدا شدم، در حیالی کیه دلیم را    
نزدش به جای گذارده بودم. و می دانسیتم کیه جیز مین     
کسیی را نیدارد کیه سیخن او، حیرف او را، ارزش کییار      

زرگ و توان فرسای او را بفهمد و بنشیند و برایش درد ب
دل کند. هنوز سه روز از آن دیدار نگذشته بود که نیادر  
تلفن کرد و گفت: نامیه پیذیرش دانشیگاه و موسسیه ی     

)انسییتیتوی تکنولییوژی کالیفرنیییا(   Caltech آمییوزش
رسیده و باید بروم بیه وزارت علیوم و آمیوزش عیالی و     

 بیندازیم.  بیدرنگ کار را راه 
 گفتم: موافقی منهم با تو باشم؟!  

گفییت: میییل تییو اسییت. ولییی نمییی خییواهم برایییت 
 سخت باشد. 

سییاعت حییدود ده بامییداد یکییی دو روز مانییده بییه  
خورشیییدی بییود. تظییاهرات انییدا  ۱۳۵۷امییرداد سییال 

اندا در گوشه و کنار داشت شکل می گرفت، کیه میا   
یم. آن را به وزارت آموزش عالی دفتر بورسیه هیا رسیید  

 یافتیم و با احترام به درون رفتیم.  
مردی موقر، سالمند بسیار شی  پیوش پشیت مییز    
 پهن و عریضی نشسته بود. نادر موضوع را مطر  کرد. 
آن شییخص گفییت: آیییا پییذیرش تییان بییه دسییتتان  
رسیییده اسییت؟ نییادر گفییت: آری، و پاکییت محتییوی     

 پذیرش را با احترام بدست آن مرد داد. 
ه، با متانت و آرامش نامه را از درون مس ول مربوط

  تپاکت بیرون کشید و هنگامی که نشمش به مهر کل
Caltech  افتاد، کمی دقیق شد. و هنوز خط دوم و سوم

را نگذرانیده بود از جیای خیود برخاسیت و هیجیان زده     
دست های نادر را میان دو دست گرفت و نند بار تکان 

کلتی ! کلتی !   داد و گفت: واقعا تبری  میی گیویم،   
بزرگترین، معروف ترین موسسیه پژوهشیی و آموزشیی    
آمریکا برای شما پذیرش فرستاده اسیت. خیلیی هیجیان    

 انگیزه است. 
نادر بیا همیان آرزم و شیرم وییژه ی خیود گفیت:       

 لطف دارید قربان. لطف دارید. 
آن مرد سوس رو به من کرد و گفت: شما پیدرش  

 هستید؟  
 که برادرش هستم. گفتم: نه! ولی افتخار دارم

 گفت: آیا پدر و مادرش زنده اند؟ 
 گفتم: خوشبختانه آری. 

 گفت: از سوی من به آنها هم شادباش بگویید. 
 پاسب داد: حتما خواهم گفت. 

مرد اندکی نفس تازه کرد و سیوس گفیت: مین از    
هم اکنون ترتین کار را می دهیم. و فیردا ییا پیس فیردا      

که برای سند و ضیامن   شما را در جریان کار می گذارم
نیز اقدام کنید و همه ی پله ها را پشت سر بگذارید و بیه  

 امید آینده، راهی محل درس خود بشوید. 
آغیاز شیده بیود.     ۱۳۵۷دو روز گذشت. مرداد ماه 

ایران هر روز بیشتر در تالطم حواد  بود. در دفتیر کیار   
خود، در سازمان تربییت بیدنی، سیرگرم کیار بیودم کیه       

گفت: آقیای انقطیاع سیرکار خیانم میادر، پیای       منشی ام 
تلفن هستند. گوشی را برداشیتم. میادر بیود گفیت میادر      
 جان، نادر به مشکلی دنار شده است، رویش نمی شود  

 
 تا با تو در میان بگذارد. 

به گمان اینکه نادر برای آغاز سیفر خیود بیه پیول     
 نیاز دارد گفتم: بگو! موضوع نیست؟

ییه قیراردادی کیه سیال هیا      گفت: وزارتخانه بیر پا 
است با بورسیه ها دارد. باید آنها ضامن معتبری به دولت 
معرفی کنند، به مبل  دویست و پنجاه هزار تومان )که در 
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آن روزها پول سنگین و هنگفتی بود( و این پول را البتیه  
از ضامن نمی خواهند، ولی در تعهد ضیامن اسیت. پیس    

شید بتوانید سیند    هر کیس بایید دارای ننیین اعتبیاری با    
محضری ای را امضاء کند. که اگر پیشیه وری ییا تیاجر    
است و دارای حداقل ی  میلیون تومان حساب اعتباری 
بانکی باشد که کافی است. ولی اگر آنکس کیه ضیامن   
می شود کارمند رده بیاالی اداری باشید، یعنیی ییا بایید      
پست اداری اش مدیر کل یا باالتر باشید، و ییا حقیوقش    

مدیر کل یعنی از هشت هزار تومان در ماه، بیشتر در حد 
باشد و این موضوع را حسابداری آن وزارتخانه گیواهی  

 کند، و به محضر مربوطه بفرستد.  
گفتم: خوب! اینکیه غضیه ای نیدارد. پیدرم تیاجر      
معتبری اسیت و مین میی دانیم کیه دارای ننید حسیاب        
اعتباری در بان  است کیه در هیر کیدام بییش از یی       

موجود است و دشیواری ای  « اعتبار بانکی»ن تومان میلیو
 در کار نیست.  

مادرم کمی مّن و مّین کیرد و گفیت: پیدرت میی      
گوید: من دارای ننین حساب هایی نیستم و اعتبار یی   

 میلیون تومانی هم ندارم!! 
دو حسییاب  -مطمیی ن بییودم کییه پییدر دارای یکییی 

ار اعتباری باالی ی  میلیون تومانی است ولی دنبالیه کی  
را نگرفتم تا پییش از ایین نیادر دنیار هیجیان و اسیترس       
روانی نشود. و به مادر گفتم: بیاز هیم هییچ دشیواری در     
کییار نیسییت. میین کییه هسییتم و اییین شییرایط اداری را     

 خوشبختانه دارم. 
 سوس پرسیدم: آیا نادر دم دستت هست؟!  

 
 گفت: رفته نیزی بخرد و بیاید. 

ظیه ای درنیگ   گفتم به محض اینکه نادر آمید، لح 
نکن و نگذار وقت تلف شیود. هیم اکنیون بیا شناسینامه      
خود و برگه های بورسیه و بیرگ معرفیی وزارت علیوم    

 به دفتر من بیاید، منتظرش هستم.  

مادر که گویی خداوند جهان را بیه او داده اسیت،   
دعاهایی را نثار من کیرد و گوشیی را گیذارد. بییدرنگ     

وری ریییس اداره  به منشی گفتم. تلفن هیای عبیاس دسیت   
حسییابداری را بگیییرد. پیونیید برقییرار شیید. بییه رئیییس      
حسابداری که در دوران خدمت افسری وظیفیه دوسیت   
من بود گفتم: دستوری جان خیواهش میی کینم دسیتور     
بدهی که هم اکنون ی  گواهی دریافت ماهانه حقیوقی  
به عنوان مین بنویسیند، بیا ایین مضیمون کیه مین: ناصیر         

مت در سازمان تربییت بیدنی اییران    انقطاع، دارای این س
هستم و حقوق ماهانه من را دقیقیا بنویسیند و خیودت بیا     
رئیس کل تربیت بدنی )تیمسار نیادر جهانبیانی ییا دکتیر     

 حسن رهنوردی( آن را امضا کنید.  
خندید و گفت: همان برادر نابنه سیرانجام بیورس   

 گرفت و تو باید ضامن او شوی؟  
هم اکنون دستور  گفتم آری. گفت: مبارا است!

می دهم تا نند دقیقه دیگر نامه را به تو برسیانند. سیوس   
گفت: من خیال کردم میی خیواهی عروسیی کنیی و در     

 نظر داری آن را به خانواده عروس نشان دهی؟! 
خندیدم و داستان را برایش روشین کیردم. گفیت    
بهر روی مبارا است و بیا پییروزی درخشیان بیه مییهن      

ه دقیقه به درازا کشید. مستخدم اداره بازگردد. کمتر از د
حسییابداری نامییه را در پییاکتی دربسییته بییرایم فرسییتاد و  
پییانزده دقیقییه پییس از آن نیییز نییادر در حییالی کییه در      
نشییمهای شییرمگینش هییم بییرق شییادی و هییم احسییاس  
سواس و هم ی  حالت پرسیش پیر کیرده بیود، بیدرون      

 دفتر من آمد. 
 نقلیه اداره بیدرنگ برخاستم و به منشی گفتم به 

 
 تلفن کن ماشین دم در باشتد. 

از دفتر بیرون آمدیم. ماشین حاضر بود. بیه راننیده   
 گفتم: آدرس این محضر را می دانی؟

 بله آقا. من آنجا را بلدم. گفتم پس فورا برو. -
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نادر ی  کیالم سیخن نمیی گفیت. مین هیم او را       
راحت گذارده بودم که در خیودش آرامیش بیشیتری را    

   حس کند.
به محض رسیدن به محل از پله ها بیاال رفتییم و بیه    
اتاق صاحن محضر اسناد رسمی وارد شدیم و برگیه هیا   

 را روی میز او گذاردیم.  
با حوصله یکای  آنهیا را گشیود و بیا بیاز کیردن      

 سومین یا نهارمین به موضوع پی برد و گفت: 
مبارا اسیت و سیوس سیرش را بییب گیوش مین       

 آورد و گفت:  
انید که مبلنیی را کیه شیما بایید ضیمانت      آیا می د

 کنید نقدر است؟ 
 گفتم: نقدر است؟!!

گفت: شما دویست و پنجاه هزار تومان ضامن میی  
شوید که اگر ایشیان تیرا تحصییل کیرد و ییا پیس از       
تحصیل به ایران بازنگشت، دولیت اییران ایین پیول را از     

 شما خواهد گرفت. 
 گفتم: همین؟!!

جییز اییین میییی    شییگفت زده گفییت: بلییه. مگییر    
 اندیشیدید؟! 

گفتم: این دالور آزرمگین را که در اینجا خاموش 
و آزرمگین نشسته است می بینی؟ او یکیی از دانشیوران   
آینده کشور ما، و برادر من است. من به اینجا آمده ام تا 
مبالنی بیش از دو میلیون و سه میلیون و ده میلیون تومان 

ضییامن او بشییوم.  از او ضییمانت کیینم. و اگییر بوذیرییید   
دویست و پنجیاه هیزار تومیان کیه وجهیی نیسیت. فقیط        
خواهش می کنم، دستور دهیید سیند را هیر نیه زودتیر      

 «فی التاخیر و آفات!!»بنویسند تا امضا کنم. زیرا 
منظیییورم را درا کیییرد کیییه اوضیییاع کشیییور و  
نابسییامانی و حییواد  غیییر قابییل پیییش بینییی و حییواد   

در ایران رخ دهد و ناخوشایندی که هر آن ممکن است 
پروازهییا قطییک شییود و برنامییه اییین نوجییوان را بییه تییاخیر  

 اندازد. مرا نگران کرده است.  

 
 سد نخست دشواری شکسته شد 

بهر روی، نیم سیاعت بعید سیند آمیاده شید. آن را      
امضا کردم. مدیر و منشی و نماینده دادگستری نییز پیای   

 آن را دسینه نهادند و کار پایان گرفت. 
ی ضمانت من نیز در درون پاکیت گیذارده   نسخه 

 و به من تحویل شد.  
آسییوده خییاطر و شییاد در حییالی کییه اززمییانی کییه 
احساس کردم زندگی برادر با ننین کار ساده و راحتیی  
که از دست من برمی آمد روی غلتی  پیشیرفت افتیاده    
است. نادر را بوسیدم و به خانه رسانیدم و خیود بیه دفتیر    

 خویش بازگشتم.  
ت ی  پس از نیمروز میادر دوبیاره بیه دفتیرم     ساع

زنگ زد و کلی دعا نثارم کرد و گفت انشاءاهلل خدا هیر  
 نه می خواهی را به تو بدهد. 

گفتم: فقط از خدا می خیواهم نیادر بیدون روبیرو     
شدن با هی گونه دشواری به این سفر علمی برود. سوس 
یین  به مادرم گفتم: مادر جان. مین بیا اشیتیاق فیراوان از ا    

کار استقبال کردم و انجام دادم. ولی فراموش نکین کیه   
می دانم کیه پیدرم دارای ننیدین حسیاب یی  میلییون       
تومان اعتباری در بان  ها هست. اگر نیزی نمی گویم 

 دلیل ندانستن من نیست.  
 گفت: ای مادر. همان بهتر که نیزی نگوییم.  

جت  افروخته تر و وضتع جشتفته تتر متی     
 شود

شییمار آتییش زدن اتوبییوس هییا در  *هییر روز، بییر 
خیابییان هییای تهییران افییزوده مییی شییود و سییازمان یییا     

 پیروان این    به اصطال   دستگاهی نبود که مورد حمله
حواد  قرار نمی گرفت. من با دلی مضطرب ثانییه میی   
شمردم که مبادا، وضک تا آنجا وخیم شیود کیه فرودگیاه    

ایین  مهرآباد را تعطیل کنند. نون اندا انیدا زمزمیه   
تعطیلی به گوش می رسید و اگر ننین میی شید همیه ی    

 رشته ها پنبه می شد. 
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پیوسته از نادر می خواستم که وی، ارتباط خیود را  
با وزارتخانه یا اداره مربوطه قطک نکنید و بلییت پیرواز و    

 ساعت و روز آن را هر نه زودتر بگیرد.  
گفت: می گوینید بلییت را رزرو کیرده اییم. ولیی      

 ستمان نرسیده است.  هنوز به د
گفتم: بیا با هم به فرودگاه برویم و از دفتر شرکت 

 هواپیمایی بلیت را شخصا بگیریم.  
گفت: نیازی به این کیار نیسیت. مین خیود تمیاس      
گرفته ام و تا فردا بعید از ظهیر بلییت بیه وزارتخانیه میی       

 رسد.
همینطییور هییم شیید. بعیید از ظهییر سییه شیینبه هفییتم   

نیادر رسیید. و گفیتم: نیادر     بلیت بدسیت   ۱۳۵۷شهریور 
 جان بجنن!  

 
 در فرودگاه مهرآباد

او نیز همه ی وسیایل مختصیر دانشیجویی خیود را     
گییردآورد. نمییدان را بسییت و بامییداد روز آدینییه نهییم  

سییاعت پیین  بامییداد میین، پیییروز پسییر     ۱۳۵۷شییهریور 
کونکم. عبداهلل انقطاع )پدرم( زری زن بیرادرم. اییرج،   

شیوهر گیتیی. کیل بدرقیه      گیتی خواهرم، حسین بهشیتی 
کنندگان این نابنه کون  بودنید. و ایین نوجیوان کیم     
سن و سال، دارای یکی از بزرگترین عنوان هیای علمیی   
آن روز ایران بود که مهندس نیادر انقطیاع، شیاگرد اول    
رشته برق و الکترونیی  دانشیکده فنیی دانشیگاه تهیران      

 نامیده می شد. 
مردی قیرار   در پشت این نهره ی آرام و معصوم،

دارد که روزگار او را دهها سال پیرتر از آن ه که هست 
کرده بود. شیاید هیی کس بیه انیدازه نیادر و مین دنیار        
دلشوره نبودیم. و هر بار آوای بلندگو پخش میی شیود،   
دانه دانه واژه ها را میی بلعییدم کیه خبیر بیدی نباشید. و       

 ناگهان پرواز، لنو نشود 
گیاه مهرآبیاد اعیالم    نیمساعت بعد، بلندگوی فرود

آمییدن مسییافران هواپیمییایی پییان آمییریکن را بییه مقصیید  
اروپا و سوس آمریکیا کیرد. در حیالی کیه آوای رگبیار      

گلوله ها از دور دست به گوش می رسید و هنگامی کیه  
نرخ های هواپیما از زمین کنده شد، اشی  از نشیمان   
میین فییرو ریخییت. اییین اشیی  هییا، سیینگینی بییار هییزاران 

ره و غصه را از مین دور کیرده و شیاد بیودم     کیلومتر دله
 که فرودگاه پیش از رفتن نادر از تهران بسته نشد. 

 
 سه ماه بعد 

سه ماه گذشت. در این سه ماه نه تلفنیی و نیه بیا    
نامه از گذران نادر آگاه می شیدم و بیا هیم گفتگیو میی      
کردیم و گام بیه گیام در مسییر گیذران و پیشیرفت او و      

زندگی و شیروع درس و... و..هیای   پیدا کردن جا برای 
 او قرار می گرفتم.

ی  روز تلفن زنگ زد. حاال تقریبا رژییم کنیونی   
جای پای خود را استوارتر کرده بود. من، اندا انیدا  
در اندیشه فرستادن دو فرزند خود، که یکی سیزده سیاله  

ساله، به آمریکا بودم. البته بیرای ایین کیار     ۱۵و دیگری 
ه ریزی دراز مدت بود که به سیه نهیار   نیاز به ی  برنام

 سال وقت نیاز داشت. 
در همین روزها، تلفن زنیگ زد و نیادر از آمریکیا    
بود و گفت: دیروز نامه ای از سوی آیت اهلل بهشتی همه 

 کاره ی رژیم کنونی بدستم رسید. 
ایشان در این نامه نوشیته انید: کشیور شیما، دنیار      

ز رفتن شاه!!( و شما کمبود مالی است )تنها سه ماه پس ا
فرزندان این آب و خاا به این سیرزمین بدهکاریید، و   

 باید برای کم  به آن فداکاری کنید!!  
براین پایه، از همین امروز به فکیر ییافتن شینلی در    
آمریکییا برآیییید و هزینییه درس و تحصیییل و زنییدگی و  
کرایه محل زندگی خود را فراهم آورید. و پس از فارغ 

یییران بییاز گردییید. بییه اییین آب و خییاا التحصیییلی بییه ا
 .  جیت اهلل محمد حسینی بهشتیخدمت کنید. 

ماتم برد!. در همه جای این نامه، جایی که انیدا  
امیدی به این جوانان بدهد. دیده نمیی شید. فقیط توقیک.     
فقط مطالبه و فقط درخواست و طلبکیاری! در هییچ جیا    

 . که اندکی امید به این جوانان بدهد، دیده نمی شد
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گفتم: نادر جان. آییا بیرای دیگیر دانشیجویان نییز      
 ننین نامه ای آمده است؟! 

گفت: تقریبا بیرای همیه آمیده، و تقریبیا نییز همیه       
 دارای ی  موضک و ی  سوژه است.  

 گفتم: قلم و کاغذ دم دستت هست؟ 
 گفت: آری. 

 گفتم:بردار و بنویس:
 گفت: حاضرم! 

اییت   گفتم: پس از سالم و تعارف بنویس حضرت
اهلل. این نگونه است که ی  ماه پیش یاسیر عرفیات بیه    

سییه میلیییون دالر پییول  -تهیران آمیید و مبلیی  پیرامییون دو 
نازشسییت و جییایزه بییه او دادییید. بییه لبنییان کمیی  هییای 
شایسته می کنیید. در فیالن آرامگیاه اییوان هیای طیال و       
گنبدهای زرین می سازید. گنبدهای فرسوده میذهبی را  

میی کنیید و بیه کسیانی کیه بیا طبقییه        تیرمیم و بازسیازی  
روحانیت نسبت دارند و حتی برای درس خواندن هم بیه  

میلیون پول می رسانید. و حاال  –خارج نمی آیند میلیون 
ناگهان به یادتان افتاده است که کشورمان تهیی از رییال   
است. و در میان این همه بی پول ناگهان فقط بیه ییاد میا    

کشور بیگانیه افتیاده و از   گروه دانشجوی تهی دست در 
آنها که فقط برای آینده ی علمی سیرزمین گرامیی میان    
ایران رن  شین و روزی را بیر خیود رواداشیته انید و بیه       
کمترین هزینیه قیانک هسیتند توقیک گذشیت و فیداکاری       

 دارید؟! 

 نادر گفت: هر نه را گفتی نوشتم. آیا بفرستم؟!!  
هیا  گفتم: حتما بفرسیت. توقیک داری نیه کنیی. آن    

تصیمیم خیود را گرفتیه انید و میی داننید یی  دانشییمند        
سودی برای آنیان نیدارد و هیر بسییجی و شیعار دهنیده،       
دههییا برابییر شییما دانشییوران بییرای شییان ارزش دارد و    
سرانجام بیورس همیه ی شیما را قطیک میی کننید و قطیک        

 کرده اند. 
گفت: پس از ایین نیه خواهید شید؟ گفیتم: نیادر       

توان میالیم بید نیسیت و میی     جان نخست اینکه من هنوز 

توانم در حد توان خود به تو یاری برسانم. دوم اینکه بیه  
شخص تو، بییش از خیود معتقیدم و ایمیان دارم کیه در      
آنجا در نمی مانی. براین پایه کیونکترین دودلیی را بیه    

 خود راه مده. 
نیییادر گفیییت: مییین هرگیییز دودل نیسیییتم. دیگیییر 

تیو گفتیی    دانشجویان هم بی گمیان همیین روش را کیه   
دنبال خواهند کرد. گفتم مسیلما آینیده ی همیه ی شیما     
روشن است. و بگذارید آنها دربمانند. از این گذشته جز 
فرستادن ایین نامیه، نیه میی خیواهی بکنیی؟! التمیاس؟        
خواهش؟! اینها برای آنها اثری ندارد. آنها بیورس هیای   

 شما را قطک کرده اند. 
میی گیذرد. کیه    نادر، نامه را میی فرسیتد. ده روز ن  

دولت جمهوری اسالمی بورس او و دیگیر دانشیجویانی   
کییه کمییا بیییش ننییین نامییه هییایی را نوشییته بودنیید قطییک  

 کردند. زیرا اصوال قرار بود که ننین کنند.  
دو روز بعد، نامه ای برای من میی آیید کیه نیون     
بورس مهنیدس نیادر انقطیاع بیه علیت تخلیف در میواد        

مانه بیرای تبرئیه خیود(    قانونی قطک شده )دروغی بی شیر 
براین پایه شما به عنوان ضامن ایشان باید میلی  یکصید و   
پن  هیزار تومیان پیول دولیت!! )آن پیولی را کیه رژییم        
پیشین خرج کیرده بیود نیه رژییم کنیونی( داده بیود، بیه        

 خزانه کشور مسترد دارید. 
در پاسیب نوشییتم: تیا آنجییایی کیه اسیینادی کییه در    

 نند. من به عنوان ضامناختیار من است گواهی می ک
هزار تومیان بیدهکارم. نیه یکسید و پین  هیزار        ۹۳مبل   

تومان. دو روز بعد پاسب آمید کیه: دوازده هیزار تومیان     
 بهره به آن تعلق می گیرد!! 

عجن! من گمان می کردم حضرت آییت  »نوشتم: 
اهلل العظما فقیه عالیقدر منتظری که ننیدی پییش گفتنید    

جدی می فرمایند. نمی دانستم  بهره در اسالم حرام است
کییه ایشییان هییم اهییل شییوخی هسییتند. )ونامییه را پییس     

ی  هفته بعد نامیه ای بیه ایین عنیوان بدسیتم       فرستادم!(
رسید: آقای ناصر انقطاع شما فقط مبل  نیود و سیه هیزار    
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تومان به صندوق دولت واریز کنید و برگ رسیید آن را  
 اد کنید.  به دفتر اسناد رسمی ببرید و سند خود را آز

نون پدر، از این جریانیات از آغیاز آگیاه بیود بیه      
محض آگاهی. نکی را به همان مبل  کشید و بیه بانی    
پرداخت و اسناد و قباله خانه من آزاد شید. میا هیم بهیره     
ندادیم و نادر نیز از قید و بند شرایط ریز و درشت رژیم 

 آزاد شد.  
 

 و اما: بیگانه چه کرد؟! 

ی نگونیه بیرادرم را پشیتیبانی    و دانشگاه آمریکیای 
 کرد؟

از اینسوی خاطرم آسوده شد ولی شن هیا خیواب   
نداشتم که نادر، در آن زندگی بیی سیامان در کشیوری    
دور دسییت نییه مییی کنیید؟! روز آدینییه فییرا رسییید طبییق 

 معمول به او زنگ زدم و جریان را پرسیدم. 
آن ه را که او گفت برای آگاهی خوانندگان ایین  

جا می نویسیم، تیا نیی  بنگریید کیه بیگانیه       نوشته در این
درباره ی جوانان دانش پژوه نه رفتاری دارد و خود ما، 

 و دولت ما، نه رفتاری.  
نادر گفت: بیه دفتیر موسسیه علمیی کلتی  رفیتم       
دیدم مدیر موسسه برخی از اعضای علمی و یکی دو تن 
دیگر هسیتند. رئییس دانشیکده نیام اسیتاد راهنمیای میرا        

 «. پرفسور پاپاس»پرسید. گفتم 
رییس دستور احضار وی را دارد و دربیاره ی مین   
از او پرسید: پرفسور توضییحات شایسیته را داد و افیزود    
این دانشجو نه تنها از دییدگاه پیژوهش و علمیی در رده     
باالیی قرار دارد. بلکه من حاضرم برای اینکه سسیتی در  
 وضک اجتماعی او پیش نیاید. هزینیه هیای شخصیی او را   
نیز بوردازم و حتی هزینه گذران شخصی وی را نیز تقبیل  
کنم. تا هی گونه لنگی در زنیدگی او، در کشیور بیگانیه    
پدید نیاید و بیه کارهیای علمیی و پژوهشیی او، آسییبی      

 نرسد. 
رئیییس دانشییگاه، نگییاه مهرآمیییزی بییه میین کییرد و 
سوس بیه پرفسیور پاپیاس گفیت: ازدییدگاه ییاری هیای        

ده باشد. از همین ساعت این جیوان  دانشگاه خیالتان آسو
و هییر جییوان ایرانییی دیگییر کییه در اییین موسسییه علمییی  
سرگرم تحصیل اسیت )و تنیی ننید از ایشیان در همیان      
زمان در کلت  بودند( خیال شیان راحیت باشید کیه بیه      
پژوهش های علمیی آنیان لطمیه ای نمیی خیورد و میی       
تواننید از صییندوق دانشییگاه بییورس دانشییگاهی بگیرنیید.  

آنکییه در رده هییای بییاالی علمییی پییس از فییارغ  بشییرط 
التحصیلی با دریافت حقوق برای همین دانشکده فعالیت 
کننیید. رئیییس موسسییه علمییی کلتیی  سییوس افییزود: از  
دیییدگاه مخییارج شخصییی و زنییدگی خصوصییی نیییز مییا 
بررسی می کنیم اگر جایگیاه و بودجیه ای پییدا شید در     

رفسیور  آن زمینه نیز کوتاهی نخواهد شد. هر ننید کیه پ  
پاپاس آن را پذیرفته اند. سخنان نیادر میرا ننیان بیر سیر      
شییوق و وجیید آورد کییه بییی اختیییار فریییادی از شییادی  
کشیدم و دروازه های پیروزی را پس از سال هیا و سیال   
ها کوشش پی گیری برای این جوان فرهیختیه، گشیوده   

 دیدم. 

آغیاز گشیوده شیدن دروازه 
       هییییای سییییر بلنییییدی و 

   خشان جهانی.شگفتی های در

بعد از گرفتن بورس تحصیلی از کلت  از پرفسور 
 پاپاس، نادر به تحصیالت خود در کلت  ادامه داد و در  

خییود را در رشییته بییرق و (PhD) دکتییرای  ۱۹۸۲سییال 
فیزی  گرفت. موضیوع تیز دکتیرای او در میورد آنیتن      

بود کیه     (Intaifacial Autenmas) های انترفیسی 
مورد این آنتن هیا بدسیت آورد. بعید از    نتای  جالبی در 

گرفتن دکترا، دوره فوق دکترای خود را هم در کلتی   
در ییی   ۱۹۸۳بییا پرفسییور پاپییاس ادامییه داد.در سییال    

 Kaman Sciences کموییانی تحقیقییاتی بییه نییام   

Corporalia Dikewood Division   بییه عنییوان
دانشمند الکترومنناطیس شروع بیه کیار کیرد. او در آن    

سییال در مسییائل علمییی مربییوط بییه  ۴ی بییه مییدت کموییان
برخییورد امییواج الکترومنناطیسییی بییا مییواد گونییاگون و  
مسائل الکترونیکی کارهیای جیالبی انجیام داد. در سیال     
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نند دانشگاه معروف آمریکیا بیه او پیشینهاد کیار      ۱۹۸۷
به عنوان استادیاری در رشته برق و الکترونی  را دادند. 

نسیلوانیا در فیالدلفیا را کیه یکیی   او از آن میان دانشگاه پ
از معروف تیرین و معتبرتیرین دانشیگاه هیای آمریکیا و      
جهان به شمار می رود انتخاب کرد و بیه کیادر اسیتادی    

 این دانشگاه پیوست.  
او در اییین دانشییگاه تحقیقییات علمییی خییود را در  
رشییته هییای مربییوط بییه موادهییای الکترومنناطیسییی، بییه  

کرد و به سرعت تحقیقیات  خصو  مواد کایرال شروع 
سیال بیه مقیام دانشییاری      ۳خود را گسترش داد. پیس از 

 Full) سیال بیه مقیام اسیتادی کامیل       ۵رسید و بعید از  

Prefesersligs).رسید 
بییه خییاطر تحقیقییات علمییی اش در زمینییه امییواج   
الکترومنناطیسی و مواد مخصوصی که ویژگی هایی که 

ور دارند دانشگاه در برخورد با امواج مایکروویو امواج ن
 پنسیلوانیا به او کرسی مخصو  استادی به نیام خیا    

(H. Nedwill Ramsery Professor)  داد کییه
 یکی از باالترین مقام های استادی در دانشگاه می باشد. 
نادر تحقیقات علمی خیود را گسیترش داده اسیت    
که شامل رشته های مربوط به فنیاوری نیانو و فرامیواد و    

انوفوتونیکز و پالسییمونی  و خیلییی از  فوتونییی  و نیی 
مسائل مربوط به امواج نوری در مواد فیزیکی می شیود.  
او در مییورد امییواج نییوری در نشییم هییای بعضییی از      
حیوانات مانند ماهی ها و حشرات تحقیقیاتی انجیام داده   
اسییت کییه منجییر بییه اختراعییاتی در مییورد دوربییین هییای 

 مخصو  شده است. 
راوانییی در زمینییه هییای تحقیقییات او کاربردهییای ف

گونیییییاگون از جملیییییه در میییییورد فراموادنیییییوری و  
تصییویربرداری ویییژه، مییدارهای نییوری نییانو، پییردازش   
سیگنال ها در حجم های بسیار کون  نانو و آنتن های 

 نوری دارد. 
، مجلیییه  ۲۰۰۶بیییه خیییاطر تحقیقیییات او در سیییال 

او را به عنوان یکیی  Scientific American معروف 

ند برجسته دنیا در علوم و فناوری به ویژه بیه  دانشم ۵۰از 
خاطر تحقیقات او درزمینه مدارهای نوری نانو برگزیید.  
او جییوایز بسیییاری از انجمیین هییای بییین المللییی علمییی   

 دریافت کرده است.

 
*** 
 

 جوایز و لوحه های تقدیر عکس ها ، مدال ها،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نادر و همسرش سوسن انقطاع
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releases/2015-awards-3-6-2015 

 
Award winners for 2015 are: 
Gold Medal of the  

Society: Nader Engheta, 
University of Pennsylvania, for 
his transformative and 
groundbreaking contributions 
to optical engineering of 
metamaterials and nanoscale 
plasmonics, metamaterial-
based optical nano circuits, 
and biologically-inspired optical 
imaging. The Gold Medal is the 
highest honor bestowed by 
SPIE. 

Britton Chance Biomedical 
Optics Award: Lihong Wang, 
Washington University in St.  
Louis, for his pioneering technical contributions 
and visionary leadership in the development  
and application of photo-acoustic tomography, 
photoacoustic microscopy and photon 
transport modeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 

  Lindback ۱۹۹۴* جایزه استاد برجسته از موسسه 
 

برای استاد S.Reid Warren * دو بار برنده جایزه 
  ۲۰۰۲،  ۱۹۹۳برجسته دانشگاه پنسیلوانیا 

 
* جایزه جورج هایل مایر بترای تحقیقتات علمتی    
عالی از دانشگاه پنسیلوانیا )برای تحقیقات در زمینه 

  ۲۰۰۸نانواپتی  و فرامواد( 
 

دانشتتمند عتتالی در  ۵۰ختتاب شتتده در لیستتت * انت
علتتوم و فنتتاوری در جهتتان  لیستتت توستتط مجلتته 

American 
Scientific   معروف ترین مجله علمی امریکا )بترای

نوجوری و جغاز جدیتد متدارهای فشترده نتوری(     
  ۲۰۰۶دسامبر 

 
   IEEE ۲۰۰۰ * مدال هزاره سوم از

 
  ۱۹۹۹* جایزه گوگن هایم 

 
انجمتن جمریکتایی بترای     (Fellow)* عضو ارشتد  

پیشبرد علتوم )بترای تحقیقتات برجستته علمتی در      
زمینتته فرامتتواد، نانواپتیتت  پالستتمونی ، تصتتویر  
برداری الهام گرفته از طبیعت و الکترودینامیت  و  
برای نوجوری و جغا زمینه متاترونیت  و متدارهای   

  ۲۰۱۰نوری فشرده( 
انجمن جمریکتایی فیزیت      (Fellow)* عضو ارشد

رای جغاز و توستعه متدارهای فشترده نتوری بتر      )ب
مبنای فرامواد و برای تحقیقتات برجستته درزمینته    
فرامتتواد و پالستتمونی  اپتیتت  در مقیتتاس نتتانو و 
تصتتتویربرداری الهتتتام گرفتتتته از طبیعتتتت و    

  ۲۰۰۸الکترودینامی  
 

 

Nader Engheta, 
2015 Gold 

Medal 
of the Society 

recipient 

ای در اپتیتت  و  المللتتی حرفتته جامعتته بتتین) SPIEمتتدال طتتالی  *
هتای   . ایتن متدال کته در ستال    ۲۰۱۵( در ستال  فوتونی  کاربردی
و چارلز کائو ۱۹۶۴)پدر لیزر( در سال  چارلز هارد تاونزگذشته توسط 
پدر ارتباطات بتا فیبتر   »یا « فیبر نوریپدر « »ه پهنای باند)پدرخواند
 SPIEکسب شده است، باالترین نشان اهدایی  ۲۰۰۹در سال «( نوری
هتای   ندکان این متدال چهتره  کن باشد همچنین در میان دریافت می

  های گذشته نیز وجود داشته است. سرشناس بسیاری در سال
 

http://spie.org/x110605.xml
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_SPIE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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انجمن نور جمریکتا )بترای     (Fellow)* عضو ارشد
اطیس و تحقیقتتات در زمینتته ت تتوری الکترومغنتت   

   ۱۹۹۹تصویربرداری(  
 

)بترای تحقیقتات در    IEEE (Fellow* عضو ارشتد  
 ۱۹۹۶زمینه ت وری الکترومغناطیس و مواد پیچیده( 

 
* جایزه فولبرایت برای فرصت مطالعاتی در شتهر  

  ۱۹۹۸ناپل و ایتالیا! 
 

* جایزه ریاست جمهوری برای محقتق جهتان، از   
  ۱۹۸۹ -۱۹۹۴موسسه بنیاد ملی علوم جمریکا 

 
 W.M.Keck* جتتایزه استتتاد برجستتته از موسستته  

۱۹۹۵  
 

 Spirit of Iranian Noted)* اولین جتایزه ستینا   
Achiever (SINA)  بتترای تحقیقتتات انتستتابی در(

  ۲۰۱۳مهندسی( 
 

 IEEE * جتتایزه )کلیتتد بنجتتامین فتترانکلین( از   
 فیالدلفیا  

)برای طراحتی و نتو جوری برجستته در مهندستی     
  ۲۰۱۳برق( 
 
بتاالترین   )یکی از IEEE جایزه الکترومغناطیس از *

( )برای تحقیقات پیشگامانه و نتوجوری  IEEEجوایز 
در ت وری الکترومغناطیس و کاربردهای فرامواد و 

  ۲۰۱۲ (نور در مقیاس نانو
 

* مدال طال از جامعه بین المللتی اپتیت  )نتور( و    
فوتونیتت  )بتتاالترین جتتایزه ایتتن جامعتته( )بتترای 

پیشگامانه و بنیادی در مهندس و علوم نور تحقیقات 
فرامتتواد و پالستتمونی  نتتانو و فرارهتتای نتتوری   
برمبنای فرامواد نانو و تصویربرداری الهام گرفته از 

  ۲۰۱۵بیولوژی( 
 

 King’s college در  Wheatstone* ستخنرانی  
  ۲۰۱۵در لندن 

 
* مدال طالی )بالتتازار وان در پتول( از اتحادیته    

علوم رادیو و امواج )باالترین جایزه از بین المللی 
این اتحادیه بین المللی وابسته بته جکتادمی هتای    
ملی کشورهای مختل  در جهان برای نتوجوری و  
تحقیقتتات پیشتتگامانه در ت تتوری الکترومغنتتاطیس و 
کاربردهای مواد مرکب و فرامواد و نور در مقیاس 

نتتانو، تصتتویربرداری و ستتنج  الهتتام گرفتتته از   
 ی و مدارهای نوری نانو مبنی بر مواد بیولوژ
 

* دکترای افتخاری در علم فنآوری ازدانشگاه جلتو 
( )دانشگاه جلتو از بهتم  ۲۰۱۶کتبر ۱۷در فنالند )در 

پیوستن سه دانشگاه قبلی فنالند بوجود جمده است. 
جن سه دانشگاه عبارت بودنتد از دانشتگاه علمتی و    

ند و دانشتکده  فناوری فنالند و دانشکده اقتصاد فنال
   ۲۰۱۶هنر و طراحی فنالند(

 
جکتادمی ملتی مخترعتان     (Fellow) * عضو ارشد

۲۰۱۵  
 

* جایزه امنیتت ملتی وزارت دفتاع امریکتا بترای      
  ۲۰۱۵استادان علوم و مهندسی 

 
* جایزه دستاورد برجستته از انجمتن جنتتن هتا و     

 IEEE انتشار امواج از 
(IEEE= Institite of Electrical & electronics 

Engineers)     موسسه مهندسین بترق و الکترونیت
)بزرگترین سازمان فنی و حرفه ای در دنیا( )بترای  
تحقیقات بنیادی در ت وری و کتاربردی فرامتواد و   

  ۲۰۱۵نور پالسمونی  و ماده های امگا کایرال( 
 

جتتوالی  UPS* جتایزه استتتاد برجستتته از موسستته  
  ۲۰۰۰جون  ۱۹۹۹
 

انجمن تحقیقات مواد  نور   (Fellow)* عضو ارشد
و فوتونی  )برای نوجوری و تحقیقات پیشگامانه در 
طراحی فرامواد و نوردر مقیاس نتانو و متدارهای   
نوری بر مبنای مواد پیشرفته و تصویر برداری الهام 

 گرفته از بیولوژی( 
 

انجمن بین المللتی نتور و   (Fellow) * عضو ارشد 
 فوتونی  

امانه در زمینه فرامواد و اپتی  )برای تحقیقات پیشگ
پالسمون در مقیاس نتانو و تصتویر بترداری الهتام     

  ۲۰۱۱گرفته ازبیولوژی و الکترودینامی    
 

* دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه اشتوتگارت 
  ۲۰۱۶جلمان نوامبر 

*** 
 ۲۰۱۶دسامبر  -لوس آنجلس 
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ژوزف مرد هزار پیشه و هنیر در سیال   ادوارد استاد 
در ی  خانواده ارمنیی در شیهر کرمانشیاه متولید      ۱۲۸۲

شد. پدرش ابراهیم خان مترجم سلطان و میادرش میریم   
خانم )از مسیحیان اهل بنداد( کانون خانوادگی در نظیام  
تربیتییی درسییتی پایییه گییذاری کردنیید کییه بییرای رشیید   

تیا او  پدید آورد ط مناسبی یفرهنگی و هنری ادوارد شرا
ائی پدر و مادر فرهیخته خیود بیه   بتواند با تشویق و راهنم

میدارج واالئیی از هنیر و ادب و تجیارت و بانکییداری و     
 موسیقی دست یابد.

او را در مدرسییه  ،سییالگی بییرای تحصیییل   ۱۰در 
آلیانس نام نویسی کردند. در همان شهر و همان مدرسیه  

بییا حضییور در سییاعات   او زبییان فرانسییه را آموخییت.   
 ،وزان یهیودی کیالس وییژه دانیش آمی    « تعلیمات دینیی »

زبان عبری را فرا گرفیت و بیدین ترتیین در سیال هیای      
ارمنی و عبیری را بیه خیوبی     -نوجوانی زبان های فارسی

 از« زن سییی سییاله »و « بابییا گوریییو »آموخییت. ترجمییه  
شیاهد زنیده   « اونوره دوبالزاا»نویسنده نامدار فرانسوی 

ای بر این مدعا است. به علت عشق شدید به موسییقی از  
در فرانسیه نیت و   « Pigier هپیژی»کاتبه با مدرسه طریق م

را یییاد گرفییت. بییا ویولییونی کییه پییدرش  زبییان موسیییقی
بیا شیوق   « جان دوالروکا»در کالس  ،برایش خریده بود

و با شناختی که قیبال بیا نیت    ا .و ذوقی زیاد حضور یافت
داشت به سرعت نواختن ویولون را ییاد گرفیت و بیدین    

ی دلنشین موسیقی بیر روی  ترتین درِ آرامش بخش دنیا
 رو  هنر طلن او  گشوده شد.

در جشنی با رکن الدین مختاری که  ۱۳۰۴درسال 
از نوازندگان خوب ویولون بود مالقات کرد. تحت نظر 
و تعلیم مختاری با ردیف ها و گوشه های دسیتگاه هیای   
 موسیقی ایرانی آشنا شد. نون مختاری نت نمی دانست
 

 

 

استاد ادوارد 

 ژوزف
۱۳۷۳ - ۱۲۸۲ 

۱۹۹۳ - ۱۹۰۳ 
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 نوشته سعید فروزان

 
ژوزف آهنگ های او را با نیت و الفبیای موسییقی ثبیت     
کرده، به یادگار گذاشت. با این تبادل فکیری و هنیری،   
دوستی صمیمانه ای بین آنان برقرار شد که تا پایان عمیر  

زف مختاری بیا یکیدلی و هیم آهنگیی ادامیه یافیت. ژو      
    آشیینائی بییا مختییاری را مهمتییرین حادثییه زنییدگی خییود  

او شییر  جییامعی از زنییدگی مختییاری در   .مییی دانسییت
بییه نییا   « ره آورد»فصییلنامه  ۲۴، ۲۳، ۵شییماره هییای  
 رسانیده است.

ادوارد ژوزف درسال های بعد زبان های انگلیسیی  
، بردو آلمانی را هم آموخت و از زبان ایتالیائی نیز بهره  

شناخت و فهم و یادگیری زبان عربیی، تیا آنجیا     ولی در
رفت که مستقیماً بیه منیابک ادبیی و علمیی آن زبیان       پیش

رجوع  و مطالن و پرسش های میورد نظرخیود را از آن   
هییا اسییتخراج مییی کییرد. او حتییی در نوشییته هییای خییود  
کلمات متون عربی را هم اعراب گیذاری میی کیرد کیه     

اعید زبیان عربیی و    ونشانه تسلط و آگاهی عمییق او بیه ق  
 ن بوده است.صرف و نحو آن زبا

ژوزف بییه تهییران کییوچ کییرد و بییا  ۱۳۰۸در سییال 
بسیییاری از شییاعران و موسیییقی دانییان و نویسییندگان و   

اسییتاد »از جملییه بییا  ؛شییدآشیینا آن زمییان سیاسییتمداران 
از او در زمینه تکنیی  ویلیون بسییار    که  «ابوالحسن صبا

دی بعدها بیه دوسیتی   آموخت. این ارتباط شاگرد و استا
صمیمانه ای انجامید. در همیان زمیان بیا حسیین تهرانیی      
استاد تنب  که او نیز برای تعلیم نزد استاد صبا میی آمید   

موسیقی دان « یان زوی »آشنا شد. آخرین آموزگارش 
به فراگیری و تکمیل ویلون پرداخیت  با او و بود  بزرگ
قطعیات  تیا آنجیا کیه     ،ادامه داشت ۱۳۲۰تا  ۱۳۱۶که از 

سیون، بیاخ و   لمشکل آهنیگ سیازانی نیون بتهیون، مند    
 موتسارت را بدون نت می نواخت.

اسییتاد ژوزف از جییوانی بییه بانکییداری پرداخییت و 
 بود و « بان  صادرات و معادن ایران»یکی از مؤسسین 

ریاست هی ت مدیره آن بان  را نیز بر عهیده داشیت. او   
ه ای داشیت  و  در امور بیمه کشور نیز فعالیت تعیین کنند

 دانست.« بیمه ملی»می توان او را پایه گذار و ساالر 
دیانت مسیح داشیت ولیی احتیرام خاصیی      ،ژوزف

برای پیروان همه ادیان قائل بیود، تیا آنجیا کیه تقاضیای      
بیه   نییز و پذیرفته شید   و عضویت در انجمن اخوت کرد

سلسله درویشان صیفی علیشیاهی و مرحیوم ظهیرالدولیه     
 . تشرف حاصل نمود

الیدین ریشیه در   ل ارادت بی کران او به موالنا جال
همین حشر و نشر های خانقاهی داشت که بعدها به خلق 
آثار بسیاری در زمینه عرفان مولوی منجر گردید که نیام  

 آن ها خواهد آمد.
همسراستاد ژوزف با وجیود داشیتن مشیاغل مهیم،     
همراه و هموای او زندگی درویشی پیشه کیرده بیود و از   

ترام خاصیی بیین همیه بزرگیان لشیگری، کشیوری و       اح
 نمایندگان مجلس برخوردار بود.

پس از انقیالب اسیالمی همیراه همسیرش بیه      استاد 
امریکا مهاجرت کیرد و بیه لیس آنجلیس نیزد پسرشیان       

پییش از تییرا ایییران،   اوآمدنیید و مقییم شییدند.  « امییل »
هیزار کتیاب کیم     ۵کتابخانه خود را که حیاوی بییش از   

ارزش بود به ملت ایران هدیه کرد و به مقامات نظیر و با 
 تعیین شده سورد.   
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 آغاز زندگی در لس آنجلس: 

در این دیار و غربت تلب بتدری  دوسیتان و ییاران   
قدیم و جدید از ورود استاد ژوزف مطلک و به دیدارشان 

 انجمین پاسیداری از  » ،مالقات هیا این شتافتند و درنتیجه 
را تاسیس و سرپرستی آن « انیزبان پارسی و فرهنگ ایر
نگییارش و شییر  برخییی از او بییه  را بییه عهییده گرفییت. 

داسییتان هییای مثنییوی و نیییز نظییامی گنجییه ای و پییروین  
 البتییه دوسییتان و یییارانی نییون:      اعتصییامی پرداخییت. 

و برهان ابن یوسف، آل احمد، نیادر کیاظمی،     شادروان
شادروان حسن شهباز از هر گونیه همکیاری و ییاری در    

  مثبیت   گام هیای  این  که حاصل   ین راه دری  ننمودندا
های پوپ ، شیدای خیام، آهنیگ فریین،     انتشار کتاب

ناشنوایان، نوپیان، تشینگان، میارگیران، راز مییدان شیاه      
نظامی، پروین اعتصامی بود که مایه افتخیار و سیربلندی   

 گردیده است. 
 

ستاد ژوزف و  مر ا یان ع پا
 مراسم خاکسپاری

  
روز ، ه شادروان استاد ژوزف مرد تکدانهوربختانش

نشم از جهان فرو بست و به جیاودانگی  ۱۳۷۲دیماه  ۲۵
پیوسیییت. او نویسییینده ای توانیییا و یکیییی از سیییتارگان  

پژوهشیگر بیی    ،مترجم ،درخشان ادب و فرهنگ پارسی
برشیمردن مقیام    بود که  نامدار یمولوی شناس وجانشین 

ممتیاز او   و یگانیه و صیفات   گو منزلت آن عارف ستر
 کاری بس دشوار است.  

تشییک از کلیسای ارامنیه گلنیدل باشیکوه و بیا تیاج      
گل های زیاد و با حضور نشم گیری از دوستان، ییاران  

انجیام شید    و کلیه خاندان استاد ژوزف با سرور و نیایش
مهیدی سییا  زاده    . به خاا سیورده شید  و آن زنده یاد 

در باشییگاه  نامییه ای زیبییا از مولییوی را خوانیید و سییوس
از میهمانییان بییا ناهییار پییذیرایی  ارامنییه گلنییدل فرهنگییی 
گرامیی فرزندشیان از    ،در پایان امییل ژوزف  .شدگرمی 

سیییوی یکایییی  بازمانیییدگان مراتییین سواسیییگزاری از 
 مشارکت کنندگان را ابراز داشت.  

 
 آیین یادبود 

مجلییس ویییژه ای در تییاالر گورسییتان وسییت وود  
ابیین یوسییف از سییوی  برگییزار شیید و شییادروان برهییان  

دوستان شادروان ژوزف که به این محفیل  از  بازماندگان
سواسییگزاری نمییود و برخییی از  ه بودنیید،روحییانی آمیید

 دوستان و ارادتمندان استاد به ترتین سخن گفتند:  
همدل و همگیام سیروده    ،سعید فروزان دوست -۱

ای دلنشییین را بییا آوایییی کییه شییادروان ژوزف دوسییت  
  داشت ارمنان نمود.

گرانماییییه اسیییتاد شیییادروان ابوالقاسیییم پرتیییو  -۲
 سخنرانی از روی دلتنگی بیان داشت.

شادروان استاد جعفری در وصف استاد ژوزف  -۳
 داد سخن داد و یادشان را گرامی داشت.  

برهییان ابیین یوسییف: نخسییتین دیییدار شییادروان  -۴
 خود را با استاد ژوزف ابراز و بدرود گفت. 

از نکامه های پییر بلیب    مهدی سیا  زاده یکی -۵
 مولوی را پیشکش روان استاد نمود. 

شادروان استاد حسن شهباز با بییان گیرم خیود     -۶
 درباره استاد ژوزف سخن گفت.  

در پایان این ییادواره امییل ژوزف فرزنید اسیتاد از     
سیییوی خیییانواده بیییا دلیییی شکسیییته سیییخنانی ابیییراز و  

 سواسگزاری نمود. 
 

 کتابنامه

و: اثربیالزاا، بنگیاه ترجمیه و    ترجمه باباگوری -۱
خورشییدی، نیا    ۱۳۳۴نشر کتیاب، تهیران نیا  اول    

، نییا  نهییارم سییازمان ۱۳۵۲، نییا  سییوم  ۱۳۴۳دوم 
 کتاب های جیبی، تهران.  
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ترجمه زن سی ساله: اثربالزاا، بنگیاه ترجمیه    -۲
، نا  سوم نشر جامی، تهران ۱۳۳۶و نشر کتاب، تهران 

۱۳۶۸ . 
ازمثنییوی شییریف،   نخجیییران: شییر  داسییتانی  -۳

 .۱۳۶۲و  ۱۳۳۶مؤسسه امیرکبیر، تهران 
طوطیان، شر  داستانی ازمثنوی شریف، نیا    -۴

 . ۱۳۴۹اول دانشگاه تهران 
طوطیان: شر  داستانی ازمثنوی شریف، نیا    -۵

 .۱۳۶۸دوم انتشارات اساطیر، تهران 
پوپیی : شییر  داسییتانی از مثنییوی شییریف،      -۵

 .  ۱۳۶۵انتشارات ره آورد، لوس آنجلس 
شیدای خام: شر  داسیتانی از مثنیوی شیریف،     -۶

 . ۱۳۶۵انتشارات ره آورد، لوس آنجلس 
 آهنگ فرین: شر  داستانی از مثنوی شریف،  -۷

 .  ۱۳۶۶انتشارات ره آورد، لوس آنجلس 
ناشیینوایان: شییر  داسییتانی از مثنییوی شییریف،   -۸

 .  ۱۳۶۷انتشارات ره آورد، لوس آنجلس 
نی از مثنوی شیریف، لیوس   نوپان: شر  داستا -۹
 .  ۱۳۶۹آنجلس 
تشیینگان: شییر  داسییتانی از مثنییوی شییریف،   -۱۰

 .  ۱۳۷۰لوس آنجلس 
مارگیران: شیر  داسیتانی از مثنیوی شیریف،      -۱۱

 .  ۱۳۷۰لوس آنجلس 
هفییت بنیید نییای: در شییر   نهییار داسییتان از   -۱۲

 .   ۱۳۷۱مثنوی شریف، انتشارات اساطیر، تهران 
نظییامی گنجییه یییی: کییانون راز میییدان شییاه و  -۱۳

 .  ۱۳۷۰پژوهش و آموزش، لوس آنجلس 
پییروین اعتصییامی و اندیشییه هییای او: کییانون   -۱۴

 . ۱۳۷۱پژوهش و آموزش، لوس آنجلس 
  

دیییدگاه هییای اربابییان 
 فرهنگ و هنر 

 درباره استاد ژوزف 

 

 : شادروان ابوالقاسم پرتو
روزی که دکتر علی پرتو پیدرم درگذشیت گفیتم    

وزی که دکتیر محمیود هیومن جیان سیورد      ر -پدرم مرد
گفییتم اسییتادم مییرد، روزی کییه دوسییت پاکییدلم مظفییر  

ی مرا از میرگ اسیتاد ژوزف آگیاه کیرد بیا خیود       قجند
گفتم: پدرم مرد، استادم مرد، یارم میرد، همگیامم میرد،    

هییچ  . پیرم مرد، دوست و دوسیتدارم میرد، بیرادرم میرد    
 نیییز جییای تهییی ادوارد ژوزف را در زنییدگی میین پییر  

 نخواهد کرد.
 
 

 : شادروان دکتر علی اکبرجعفری
مییییی شناسییییم   ۱۳۳۴ادوارد ژوزف را از سییییال 

نشمانش جویا، لبانش بسته، زبانش خاموش، انگشتانش 
نویسان ، وجیودش بییدار بیود. ایین ادب دان، هنرمنید و      
فرهنگ دوست را در انجمن ادبی به همراه اییرج افشیار   

گر را می دییدیم. در  استاد فروزانفر و استاد خالقی همدی
یادبود او درویشی )سعید فروزان( بیا آوای دلنیواز خیود    
مرثیه ای خوانید و میا را خوشیا خوشیا گفیت خوشیا بیه        

 ادوارد ژوزف.
 

 شادروان برهان ابن یوس : 
سونداری فیروزان خیاموش شید. او گرانماییه پیدر      
منشی و مینوی ام بیود و در آئیین خاکسیواری شیادروان     

دیان و دوستان و یاران حضیور داشیتند.   نمایندگان همه ا
با استاد ژوزف در انجمن دوستداران فلسفه آشنا شیدم و  

حضورشان پییش کیش   به  را «پروین اعتصامی»دیوان به 
 یادش نی  و جاوید باد. .نمودم
 

 حسن شهباز: استاد شادروان 
درینا مرشد ما، مراد ما، پیر ما، یار مهربیان دییرین   

نه روحیی و معنیوی میا رفیت. او     ما، و در حقیقت پشیتوا 
متیییرجم، مقالیییه نیییویس، بانکیییدار، موسییییقی دان و     
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ویولونیست، عتیقه شناس و عتیقیه دار بیود. بایید بگیویم     
مرگ ادوارد ژوزف میرگ عشیق بیود و میرگ ادب و     
مرگ انسانیت. او مرا حسن جان صدا می کیرد و بیرایم   

 لذت بخش بود. 
 

 ججودانی:  شادروان احمد
تاد ژوزف را در انجمن پاسیداری از  نخستین بار اس

زبان و فرهنگ ایران مالقات کردم کیه در پاییان جلسیه    
 هموندان انجمن، استاد به گنجوری برگزیده شد، بعداً به 
خانییه ایشییان رفتییه و مجانسییت و موانسییت داشییتیم او از  
دوسیتان نزدیی  اسیتاد ذبیییح بهیروز بیوده انیید، در روز      

خته و با خود گفتم خاکسواری به تن بی جانش نشم دو
استاد به ما نشان داد نگونه می توان از روزهای زنیدگی  

 بهره گرفته و دانش آموخت.
 

 کیخسرو بهروزی:  
شیینایی بییا ادوارد ژوزف را مییدیون اسییتاد  آآغییاز 

ایرج افشار هستم در معیت ایشان به گلندل رفتم . مردی 
 بلند قامت با ته لهجه کرمانشاهی ما را به گرمیی اسیتقبال  
نمییود و همسییر گرامییی ایشییان بییا قهییوه از مییا پییذیرایی   
نمودنیید. اسییتاد ژوزف انسییانی همییه دان در رشییته هییای  
فرهنگییی و هنییری پییژوهش و تخصییص داشییت. خلقییی  
خوش و در ارزییابی سیکه هیای باسیتانی و تمبیر و مُهیر       

 استاد بود. 
 

 شادروان نوراهلل خرازی: 
 آشیینائی و سییرافرازیم بییا اسییتاد ژوزف بییه وسیییله 
دوسییت فرهیختییه سییعید فییروزان فییراهم گردییید و بییه    
دیدارشان رفتیم. گفت و گیویی دلویذیر داشیتیم. زمیانی     
که متوجه شدند تز دکترای خود را در عرفان و تصیوف  

دوستی و یگانگی خاصی فیی میا    .نوشته ام مسرور شدند
. براستی می توانم بگویم اسیتاد ژوزف  گردیدبین ایجاد 

کیم نظییر    یو موالنا شناسی  و پژوهشگر گدرویشی ستر
 نامش جاودان خواهد ماند.  .بودند
 

 دکتر فتح اهلل دولتشاهی:  
سال از آشنائی با استاد ژوزف هنرمند و  ۱۰حدود 

شییفتگان فرهنیگ و ادب اییران از     .اندیشمند می گذرد
جمله بنده در فقیدان او سیوگوارند. عشیق آتشیین او بیه      

ی شیریف را بیه   موالنا موجن شده که داستان های مثنیو 
استاد نه وظیفیه خطییری برعهیده     درآورند.رشته تحریر

گرفته، زیرا عظمت سخن موالنا به حدی است کیه بایید   
احاطه فکر و نظیر و مبیانی معرفیت داشیت تیا موالنیا را       

 شناخت.
 

 پروفسور فضل اله رضا: 
شادروان اسیتاد ژوزف هنرمنیدی ادیین و عیارف     

هیای خیود در   مسل  مجذوب مکتن موالنیا بیا نوشیته    
 تفسیر مثنوی شریف به پارسی زبانان پیام فرستاد که:  

پرتو فرهنگ عارفانه ایران می توانید بیر همیه جیا     »
 ...«.بتابد و همه را دلگرم کند

 
 شادروان مهدی سمیعی: 

شادروان ژوزف را از ایران می شیناختم هیر دو در   
بخش بانکداری و امیور میالی کشیور کیار میی کیردیم       

. ..م ایران را گردآورده و تخصص داشیت سکه های قدی
در ی  مهمانی از او خواستم مجموعه های نفیس سیکه  
های اشکانی و ساسانی خود را به بان  ملی بفروشید بیا   
موافقت ایشان، ادوارد ژوزف در معییت آقاییان محسین    

انجیام  حسین آذیین فیر ارزییابی قیمیت آن هیا        -فروغی
 و پرداخت شد. روانش شاد باد. پذیرفت
 

 شادروان پروفسور رضا علومی: 
آهنگ انیدوهناا دوسیتی دییرین میرا دگرگیون      
کرد. استاد ژوزف دانشمند و فرهنگ پرور بود، در زبان 
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همیه آثیار او را    .های فرانسه، انگلیسی، ارمنی استاد بیود 
نیه بسییار    .خواندم و اکنون در مرگش اش  می رییزم 

برابیر  نکو واژه های رهرو، فقر، صوفی و دروییش را در  
پژوهشگرانه میی   ،دلیل راه و جبر استاد، دلیل پیر و شیب

و سیعدی مقایسیه میی     ظسنجد مولوی را با عطار و حیاف 
 کند.  

 شادروان احمد نادر کاظمی: 
پدرم غالمحسین کاظمی بیرای ارزییابی بیه بانی      

بعداً هیم   .عثمانی می رود با ادوارد ژوزف آشنا می شود
رفی نمیود. زمیانی کیه در    در بان  ملی، مرا به ایشان مع

لس آنجلس برای دیدار فرزندان آمدم، استاد را ییافتم و  
به دیدارش شتافتم و از نخستین تا واپسین دیدار هی گاه 
او را فییارغ از پییژوهش فرهنییگ و هنییر پارسییی ندیییدم   
بخصو  فلسفه و عرفان و تفسییر داسیتان هیای مثنیوی     

 خدایش بیامرزد. 
 

 جوب:  شادروان دکتر محمد جعفر مح
سییالیان دراز ادوارد ژوزف را از طریییق ترجمییه و  
نوشته هایش می شناختم تا آنکیه او را در لیس آنجلیس    
زیارت کردم. در گذشته زمانی که ریاسیت حسیابداری   

شییادروان محمیید  ،بانیی  کشییاورزی را عهییده دار بییود 
حسین شیهریار را بیه عنیوان حسیابدار اسیتخدام کیرد و       

 .رهیا را میی نوشیت   خطی خوش داشت دفتشهریارنون 
وقتی متوجه شد شعر هم می گوید او را تامین می کیرد.  
شییعری نیییز بییرای اسییتاد ژوزف سییروده اسییت. در لییس  
آنجلس پایه گذار انجمن زبیان و فرهنیگ پارسیی و در    

سیس انجمین فیالومونیی  بودنید. در موسییقی      ؤایران م
غربییی و ایرانییی بییه حیید کمییال رسیییده بییود. ایشییان بییه   

خوت درآمیده و بیه سلسیله درویشیان     عضویت انجمن ا
صفی علیشاهی، ظهیرالدوله و سلسیله گنابیادی پیوسیت.    

 روانش شاد.   .فرزند دلبندش را از دست داد
 

 دکتر میترا مقبوله: 

اسییتاد ژوزف در گذشییت و بییه قییول موالنییا باییید  
 و در وصف او هم:  « مردن کم شدم کجا ز»بگویم 

 از مرگ نه اندیشی؟ نون جان بقا داری 
 نجی؟ نون نور خدا داری  در گور کجا گُ

آزادگانی نون استاد ژوزف آسمان زندگی خیود  
و دیگران را با ستاره های درخشان معرفت و عشیق نیور   

 باران می کنند.  
 

 شادروان محمد موسوی نسل: 
روزی به نزد پییر و اسیتاد گرامیی ام اسیتاد ژوزف     

زمیان   برای ویراستاری نوشته ها به گلندل می رفتم و آن
کییه همسییر بیمارشییان در خانییه سییالمندان نییزد خانییه اش 
سکنا داشت و داستان میارگیران از نیا  بییرون آمید و     
ایشان فرمودند سواس بیکران داسیتان نوپیان )موسیی و    
شبان( که آرزو داشتم به فرجام رسیید. ادوارد ژوزف را  
پنجاه سالی بیود کیه میی شیناختم در سراسیر زنیدگیش       

پیر ما در واپسین نوشتارش  . توان بود مردی پر کار و پر
ما را به دریافت درست آمی  و همزیستی بیا آدمییان بیی    

 نگرش به  دین و نژاد سفارش کرد. 
 

 دکتر فرهنگ مهر: 
آشنا شدم  ۱۳۴۵با شادروان ادوارد ژوزف در سال 

در آن هنگام او میدیر عامیل بیمیه ملیی وابسیته بیه بنییاد        
د و ریاست سیندیکای بیمیه   پهلوی و رئیس بیمه ایران بو

گییران را بییر عهییده داشییت. در نخسییتین دیییدار شیییفته    
بییا « بیرادران نهییایی »پختگیی، متانییت، پاکیدلی او شییدم.   

شایستگی بیمه البرز و یورکشایر را اداره می کردنید. در  
ادوارد ژوزف و دکتر صیاحن مییانجی    ،بروز اختالفات

 بود. می نمودند. یاد ارزشمندش همیشه پایدار خواهد 
 

 دکتر ناصر انقطاع: 
ادوارد ژوزف پژوهنییده ای پرکییار و ایراندوسییت، 

مرگ او دل هیا را سیوزاند و    .خستگی ناپذیر درگذشت
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هرگاه با عنیوان ییادش    ..بهتر بگویم داغی بر دل ما نهاد.
می کردم می گفت آخر ما مشرف به فقر هسیتیم نییازی   

ی مثنیو  به لقن نیست. اسیتاد ژوزف بیی گمیان یکیی از    
شناسان به نام است و در شناختی ویژه از پیر بلب مولیوی  
وارد به کارهای ارزشیمندش: برگیردان بابیاگوریو و زن    

 ،  خام شیدای  پوپ ،  طوطیان،  نخجیران،  سی ساله و 
میارگیران،   ناشینویان، نوپیان، تشینگان،    ن،آهنگ فری

راز میدان شاه نظامی، پروین اعتصامی، سهم بسیزائی در  
 رجمه و نشر کتاب. داشت. روانش شاد...بنگاه ت
 

*** 
 

ویراستار  افزوده های 
  ،مقاله

 دکتر ساموئل دیان:
 

با سواس از عزیز فرهیخته ام، آقای سیعید فیروزان،   
که این نوشتاررا بیرای نیا  در فصیلنامه آرمیان تنظییم      

به منظور آگاهی بیشتر به خصوصیات زندگی  .کرده اند
روان ادوارد ژوزف قسیمت  ادبی و هنری شیاد اجتماعی، 

دکتتر   ارجمنید اسیتاد   را کیه  هائی از نوشیتار دیگیری   
« ره آورد» ۶۴در فصیلنامه شیماره    نصرت اهلل ضیایی

 اینجا می افزاییم:    ،مرقوم داشته اند
  

ادوارد ژوزف از تبار نام » 

هره  با ب که  بود  نی  آورا
گیییری از اسییتعداد  اتییی و 

هوشمندی های فطری و کانون 

ی مناسییب در عر ییه خییانوادگ

بسیییاری از فعالیییت هییای 

اقتصییییادی و اجتمییییاعی و 
فرهنگی و هنری خوش درخشید 

و در سلک معاریف جای گرفت 

 و نام و یادش ماندگار شد. 
ادوارد ژوزف نییه تنهییا در 

های  بان  یری ز مرو فراگ قل
فارسییی، ارمنییی، فرانسییوی، 

سی  بری، انگلی یایی، ع ایتال
و آلمییانی اسییتعدادی شییگفت 

داشت بلکه در بسیاری انگیز 

ازرشییته هییای معییارف بشییری 

ماننییید مسیییائل اقصیییادی، 

ست،  جارت، سیا کداری، ت بان
موسیییقی، تیقیقییات ادبییی و 

عرفیییانی، ترجمیییه متیییون، 

داسییتان هییا و حتییی فنییون 
عتیقه شناسی هم مردی  احب 

نظییر و نقییش آفییرین بییوده 
 است... 

سیقی  به مو قه او  شق و عال ع
سبب شد که برای پی افکندن 

ی مانییدگار در پهنییه یابنیی

ند  گامی بل یران  سیقی ا مو
نی  مت او و ت با ه بردارد. 

انجمیین »چنیید از یییاران، 

برپییا « فیالرمونیییک تهییران

گردییید، کییه گییامی بلنیید و 

اثرگذار به منظور علمی تر 
کردن موسیقی ایرانی میسوب 

 می شد.
چنییین نبییود کییه کییار هنییر 

یکسییره همییه فعالیییت هییای 

ادوارد ژوزف را بیییه خیییود 
تصییاس دهیید. مییرد نسییتوه اخ

ناآرام از همان آغاز جوانی 
به بانکداری روی آورد. سال 

ها در بانک ملی ایران کار 

ها  سال  ین  هم در ا کرد و 
شاعر  شهریار  با  که  بود 

بیید »بییزرم معا ییر کییه از 

«  تنگی چشم زمانه»و « حادثه

های  ساب  تر ح چار دف به نا

بانییک را مییی نوشییت، آشیینا 
سب شنایی  مین آ ید و ه ب گرد

شد شاعر بیچاره با میبت و 
همییدلی رییییس ادیییب و سییخن 

شناسییش از رنیی  و عییذاب آن 
شییغل بییی تناسییب وارهیید. و 

شمش  که چ تی ادوارد ژوزف  وق

در کنار  فیه دفتر بانک به 
شعری نوشته شده با خط خوش 

شهریار می افتد و می فهمد 
خود  ناب از  سروده  که آن 

شییهریار اسییت، بییه شییاعر 

دزم : »شوریده حال می گوید

شتن  برای نو خودت را  ست  نی

ندازی،  مت بی به زح ها  دفتر
سته  قت خ هر و گو و  شعر ب

شییدی، دفتییر حسییاب را هییم 

شییاعر وقتییی اییین « بنییویس!
گل از  شنود  می  سخنان را 

پس  شکفد و از آن  می  لش  گ
یان او و  یداری م ستی پا دو

شهریار برقرار می گردد که 

دامنه آن به معاشرت و رفت 
نیییز مییی و آمیید خییانوادگی 

 کشد:
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شییهریار اغلییب روزهییای »...
تعطیل به خانه ما می آمد و 

به  بود.  ما  خانواده  ست  دو

یاد دارم که در ایام مبارک 
که  ما  نزل  تی در م ضان ح رم

جای  به  ماز  ستیم ن سییی ه م
 «می آورد و افطار می کرد.

کییه (  ۳۱۳، س ۶۱ره آورد  )

قی از دو  ستگی اخال نین وار چ
ج صافا  مان ان مرد ز ای بزرگ

 تیسین دارد. 
ادوارد ژوزف، چنیییدی بعییید 

خدمات بانکی را رها کرد و 

باز  تری  فت و دف به بازارر

خت و  جارت پردا به ت کرد و 

زمیییانی دیگیییر بیییاز بیییه 
بانکییداری روی آورد و بییا 

مهندس مفرح و چند تن دیگر، 

بانک  ادرات را تآسیس کرد 
که با گذشت زمانی نه چندان 

دراز به یکی از فعال ترین 
 نک های خصو ی، تبدیل شد. با

سیاری از  با ب ادوارد ژوزف 

بزرگییان کشییور از زنییان و 
نر  شه و ه مردان ادب و اندی

تییییا رجییییال سیاسییییی و 
حکومتمدار، مراوده و دوستی 

نان از  یان آ شته و در م دا
خوردار  بار بر ترام و اعت اح

بوده است. دکتر فرهنگ مهر 

از روسییای پیشییین دانشییگاه 
این  پهلوی شیراز در تآیید

هنگام طرح »سخن می نویسد: 
قانون بیمه مرکزی در مجلس 

سیییینا، ادوارد ژوزف بییییا 

اسییییییتفاده ازدوسییییییتی 
سییناتورهایی کییه در شییورای 

لوی  یاد په لی و بن مه م بی
بودند، به تصویب قانون کمک 

 «. کرد

شیییواهدی از ایییین دسیییت 
نمایانگر آن است که ادوارد 

ژوزف با حسن خلق و مهربانی 
ق خود می و مردم دوستی عمی

«   ید اهل نظر»توانسته است 

کند و در دل های آنان جای 
نری از  خود ه ین  یرد و ا گ

بوده  شمار او  پر  های  هنر
 است.

روشن است که تالش ها و چالش 

هییایی از اییین نییوع، بییرای 
شت  کار معی به  سامان دادن 

بوده و اداره سازمان زندگی 
که انسان زنده را از فراهم 

ستن گر لوازم زی یزی آوردن 
ین  مام ا با ت ما  ست. ا نی

ستی او  یه ه شتغادت، جانما ا
در کارگییاه ادب و هنرخانییه 

داشت و بادترین دل مشغولیش 

ستجو  لذت ج به  یابی  ست  د
درگنجینه های فرهنگ ایرانی 

و جلوه های ددویز آن بود و 
انصاف را که در این راه پی 

 جویی مشتاق و گرم رو بود. 

 

 جستارهای عرفانی و ادبی 
طالع ت نده ا که ب جا  ا آن 

دارم، در مییییان هموطنیییان 
ارمنی و آسوری هیچ شخصیتی 

ندازه ادوارد ژوزف  به ا نه 
در قلمیییرو شیییعر و ادب و 

عرفییان ایرانییی بررسییی و 

چون او  نه  کرده و  یق  تیق
شیییفته و شیییدای آن عییوالم 

  وقی و روحانی بوده است. 
خوان  فای  ادوارد ژوزف ازا

سپاران  شاهی و راه  فی علی
بوده ....  له  راه ظهیرالدو

باییید گفییت ویژگییی هییای 

خود ژوزف  جود  نه در و عارفا
سته  یان و برج نان نما آن چ

بوده که پاسداران آن مجامع 
نه  قانون گو سنت  غم  لی ر ع

جمعییییت کیییه از آن جملیییه 

جلوگیری از قبول عضویت غیر 

مسییلمانان اسییت، مقییدم آن 

مسییییی  ییاحبدل را گرامییی 
خود  مع  ند و در ج شته ا دا

 ذیرایش گشته اند. پ

ادوارد ژوزف بییییه گونییییه 
پژوهش  کار  به  نه ای  پردام

جالل  ثار  ها و آ شه  در اندی
الدین مولوی روی آورد و در 

اییین راه کوشییش هییا کییرد و 

شیییفتگی هییا و شیییدایی هییا 
چون،  مردی  که  نان  مود. چ ن

را برانگیخت که  «فروزانفر»
به کتابش مقدمه ای در خور 

ش به  سد و  بار أنوی ن و اعت

شناس و  فان  نی عر ین ارم ا

اسییالم شییناس مهییر تایییید 

 نهد.... 
کار طودنی و همت گماشتن به 

گییزارش متییون عرفییانی، بییه 
نا، ادوارد  ثار مود یژه آ و

که در  شت  بر آن دا ژوزف را 

بسیط فرهنگ اسالمی به تفیص 
های پر دامنه ای دست یازد 

و بییرای حییل معضییالت آثییار 
مولوی از اشارات و تلمییات 

ت و اخبار و احادیث و و ایا
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واژگییان بیگانییه ای کییه در 

مثنییوی و دیییوان شییمس جییای 
گرفتییه انیید، آگییاهی هییای 

جییامعی بییه دسییت آورد. از 

قواعد دستوری  و آرایه های 
تاریخ و  تا  ته  بانی گرف ز

اسییطوره و معییارف اسییالمی و 
های  هره  قی ب یات تطبی ادب

کافی برگیرد. به همین جهت 
شروحی که وی بر بسیاری از 

قت ح شته د نوی نگا یات مث کا

او را در این گونه مطالعات 
 نشان می دهد. 

به نظر می رسد که نای هفت 

عه  کار از مجمو خرین  ند آ ب

ثار  باره آ قاتی او در تیقی

جالل الدین میمد مولوی باشد 
.... 

روش نگییییارش ادوارد ژوزف، 
ساده و بی تکلف است و کوشش 

دارد کییه خواننییده را بییا 

ی، بییا آوردن توضییییات کییاف
جزییات موضوع آشنایی دهد و 

از این دیدگاه کارش به سبک 
شباهت « اهل مدرسه»و شیوه 

بیشتری دارد. گاهی واژگانی 

مییی آورد کییه اگییر چییه از 
قاعده زبان دور نیستند اما 

ند.  هم ندار جی  کاربرد رای

در عبییارت « انیییت»ماننیید 

 زیر: 

حییالج... بسییطامی  نییه »...
بل  ند،  کرده ا یت  عوی اله د

انیییت خییود و »عییوی نفییی د
اثبییات انیییت غیییر کییرده 

که ظاهرًا آن را به « اند...
نی  خود»مع جود  فس و یا « ن

خود» یت  برده « هو کار  به 

 است.... 
یل و  سیاری از انج شواهد ب

تییورات و قصییص و اسییاطیر 
ن هییا را بییه آمربییوط بییه 

بر سخن، در   عنوان تاییدی 

    کنار آیات و روایات اسالمی 

غنیییای  میییی آورد و بیییر

 توضییاتش می افزاید. 
مین  عی ه حث فر له مبا از جم

است که « شبی در قونیه»اثر 

در آن نویسنده به شرح حضور 
خییود و دوسییتانش در مراسییم 

سییماع سییالگرد مییرم مولییوی 
 پرداخته است.

 ۱۷این مراسم همه ساله در 

های  کی از تادر سامبر در ی د
ورزشی شهر قونیه بر پا می 

بییر شییود کییه در آن عییالوه 

ستادان و  خارجی و ا مدعوین 

مولوی شناسان از چهار گوشه 
جهییان، اغلییب اعضییای هیییات 

هوری  ییس جم تی ر لت و ح دو

کان  ند. تر می کن شرکت  یز  ن

یعنییی  Oros Gecesi آن شییب را

نام نهاده اند و « شب عرس»

 Oros از آن مراسیم بیه نیام
Tornel eri   مراسم عیرس»یعنی »

 نیز یاد می کنند. 

ر یادآوری این اما آن چه د

خاطره، ادوارد ژوزف را سخت 
شدن او  گاه  کرده، آ تاثر  م

بییراین معنییی اسییت کییه آن 

کف  ظاهر دل از  به  رقا ان 

پیوسییته  ،داده بییه ملکییوت

 ییوفیان راسییتین نیسییتند، 
فه  ستند حر نانی ه که جوا بل

ای که بعد از پایان مراسم 
با لباس های شیک اروپایی و 

با  مد روز  هاری  های آ قه  ی

ات و پییاپیون در مییال  کییراو
عام ظاهر شده اند و با این 

 وفی وارسته  ،هیبت و شمایل
حانی  عروج رو ما را از آن 

یه  ند و ما یر آورده ا به ز

سماع »مالل خاطرش گشته اند: 
ش چون  حق، هم مردان  لی بآن 

به  خت  یر در ها ز ساعت  که 

بود،  سرگرم  قص  نا یر ا مود

کیییه از  یییدای تیییق تیییق 

جد و  به و بان...  قص زرکو ر
ندگانش  پروای بین مد و  برآ

شب  مایش ام جا و ن بود، ک ن
  (۱۶۲س ) «کجا...

میققییًا، ادوارد ژوزف اییین 

هوم  ضیح مف برای تو صل را  ف
خود آورده « سماع» تاب  در ک

شی  نین نگر با چ هم  ست و  ا
یث  بر مب عالوه  که او  ست  ا

یز ۱۷۰« )سماع» تاری ن (، گف

بر  یران،  سیقی ا باب مو در 
 آن افزوده است. 

به تاً  بی،  فانی و اد مالت عر

یای  خاطرات او از دن صوس  خ

موسیقی و چهره های نام آور 
اییین هنییر نیییز در مقییادت 

، بخییش هییای ...متعییدد او 

دیگری از آزمون های ادوارد 
ژوزف را در عر ییه فرهنییگ و 

ادب ایرانی نشان می دهند. 
نگارنییده بییا ادوارد ژوزف 

ما آ شتم ا ضوری ندا شنایی ح

جییوانی از همییان روزگییاران 
های او  شته  ها و نو مه  ترج

را خوانییده بییودم و در دل 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

80 

این پژوهشگر سخت کوش را که 
به زیبایی ها و ظرافت های 

با  فاوت  سلوکی مت یین و  آ

بدون  خود،  سنتی  های  باور
تعصیییب و جانبیییداری میییی 

نگریست، می ستودم و پژوهش 
هیییای او را در شناسیییاندن 

شترک  جه م که و لی  نگ م فره

ام رمییان هییای همییه اقییوآ
ایرانی است ستایش می کردم. 

اما یادهایی که دوستان از 
ادوارد ژوزف به خاطر داشته 

اند، آیینه ای است شفاف در 

های معا ر و  سل  فراروی ن

صیت  ین شخ هره ا که چ نده  آی

 وفنییون را کییه خوشییبختانه 
دراز زیست وبیشتر آفرید به 

 روشنی بازتاب می دهد. 

بخشییی از یادمانییده هییا و 
ای همین دوستان اظهار نظره

و یاران و نیز  احب نظرانی 
که با آثار نوشتاری ادوارد 

ژوزف آشیینا بییوده انیید، در 

کتییاب مسییتقلی بییا نییام 
یادنامییه شییادروان ادوارد »

شناس لوی  فراهم «  ژوزف، مو
انجمیین »آمییده کییه از سییوی 

سی و  یان پار سداری از ز پا
نی نگ ایرا لس  -فره لوس آنج

انتشار  ۱۹۹۵برابر با  ۱۳۷۳

فته است. در این اثرهمگی یا
آن نویسیییندگان از مهیییر، 

مردم  سانیت،  جوانمردی، ان
شی  نی، آزاد من ستی، فروت دو

و حقیقییت جییویی او یادهییا 

کرده اند و فقدانش را برای 
فرهنیییگ ایرانیییی و نییییز 

ستی،  سانی و دو سبات ان منا
 ضایعه ای دانسته اند. 

ادوارد « باقیات  الیات»از 

ها، شته  بر نو فزون   ژوزف ا
گر  که ا ستند  ندان او ه فرز

سرگرم  نوعی  به  یک  هر  چه 
کار خویش است و پویای راه 

خییویش، امییا همگییی یییاد و 

یادواره های پدر را گرامی 
       مییی دارنیید و بییه آن هییا 

یل ژوزف  وق  ند. ام می بال
یراث  به م پدر  بی را از  اد

برده است. ترجمه های منظوم 

او بییه زبییان انگلیسییی از 
ی حسن شهباز سروده های فارس

 ۶۰تا  ۵۷که در شماره های 
ره آورد به چاپ رسیده اند، 

نمایانگر  وق شاعرانه اوست 
و گواهی بر آگاهیش به رموز 

سیییخن دو زبیییان فارسیییی و 
 انگلیسی.

روان پیییدر شیییاد و عمیییر 

 «فرزندان دراز باد.
 

*** 
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 برگی از تاریخ ایران

 
 

 یادی از

 کشاورزی کر ۀ اساتید دانشکد

 خورشیدی ۱۳۲۰ ۀدر ده

 
 

 

 

 

 
 
 

 نگارش:

 مرتضی حسینی دهکردی
 
 
  ،فرزانه دوستان از سپاسگزاری با

 و میرزایی غفور پور، زمانی بابک

 ایزدپناه هللا  هدایت
 این یهته برای دزم منابع که

  اختیار در را نوشته

 . دادند قرار نگارنده

 
 
 

 
 

 مقدّمه : 
نخستین مدرسه کشیاورزی  اییران بیه نیام مدرسیه      

پییس از  خورشیییدی،  ۱۲۷۹فالحییت  مظفییری در سییال  
مدرسییه ی فالحییت  بازدییید  مظفرالییدین شییاه قاجییار از 

توابک کرج تاسییس شید    قریه ی نهاردانگه از در مسکو
ی اهیل بلژیی  بیه نیام داشیر      کشیاورز  که ی  مهندس

Dasher  هیر سیال    در مدیریّت آن را به عهده گرفیت و
گروهی از روستاییان  درآن مدرسه  با کشیاورزی نیوین   

این مدرسه فقط شیش سیال داییر بیود و     . آشنا می شدند
 سوس منحل شد. 

خورشییدی  ۱۲۹۶یازده سیال بعید یعنیی در سیال       
تجیارت و  زمانی که حسین عیالء وزارت فوایید عامیه و    

بیار دیگیر تاسییس مدرسیه      فالحت  را بر عهده داشیت، 
فالحت مورد توجّه قرارگرفت و با نام دبسیتان برزگیران    
به مدیریّت ی  کارشناس آلمانی به نام هانس شیرای   

Hans Sherike      شروع به کار کیرد  کیه فعّالیّیت هیای
آن هییم پییس از نهارسییال  متوقنییف گردییید. مییدّتی نیییز  

ی  دیگییری  در پییارا امییین الدولییه   مدرسییه ی فالحتیی
خورشییدی   ۱۳۰۷تهران دایر شد و در نهاییت در سیال    

هم زمان با دیگر سازندگی های دوران رضا شاه پهلیوی   
ایجاد مدرسه ی عالی فالحت در بیاغ سیلیمانیه ی کیرج    
مورد توجّه قرار گرفت و پس از احدا   ساختمان های 

گاه ها،گل خانه آزمایش کتابخانه، موزه، مدرن آموزشی،
دیگیر نیازمنیدی هیای یی       ها،تاسیسات شبانه روزی و

موسسه ی مدرن آموزش عالی، مدرسه ی عالی فالحت 
 ( ۱) کرج  به دست رضا شاه گشایش یافت .

رضاشاه، بیه   مقارن با تاسیس  این موسسه به دستور
، کیادر آموزشیی متخصیص آن در آینیده     منظور تیامین 

تعیدادی دانشیجو از طرییق    تصمیم گرفته شد تا هر سال 
ری علیوم کشیاورزی نیوین     یبرای فراگ مسابقه انتخاب و

 به اروپا اعزام گردند. 
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نخستین گروه دانشجویانی  که با هزینیه ی دولیت   

به فرانسه رفتند  و در صفحات بعدی این نوشته  زنیدگی  

برخی از آنها مورد بررسی  و گفت وگو قرارمیی گییرد   

عطایی،عّبییاس  منصییورعبییارت بودنیید از :  

ناجی چدوا براهیم  ست، ا ضا گری ی، ر

،جعفییر شییریف،کریم سییاعی، روح هللا 

 ( ۲) . فرزانه ، ابراهیم ریاحی
 

نخستین استادان مدرسه 
عالی فالحت و  نایع 

خورشیدی ۱۳۰۸روستایی   
ایستاده از راست: دکتر محمود معاضد، دکتر 

اسفندیار ، میرخانی، دکتر تقی بهرامی
اهلل شیبانی.  ، ناشناس و رحمتاسفندیاری

، دکتر جالل افشارنشسته از راست: دکتر 
مصطفی پرالما فرانسوی، احمدحسین عدل، 

، لونی فرانسوی، محمدمظاهر قلی بیات
حضرت، دکتر مرتضی گلسرخی صدیق  

 

 

کیه   حسن شیبانیضمنا دانشجوی دیگری به نام 
ثروتمند محسوب می شد  نییز بیا هزینیه     از خانواده های 

ی خییود  بییه اروپییا رفییت  تییا بییه تحصیییالت کشییاورزی 
 ( ۳) بوردازد.

این افراد پس از اتمام تحصییالت موفقیّیت آمییز،     
 هسته ی اصلی کادر آموزشی و از اروپا مراجعت کردند

مدرسییه عییالی فالحییت  را کییه بعییدها  بییه دانشییکده ی   
 یل دادند. کشاورزی  تنییر نام داد، تشک

خورشیییدی، نییام مدرسییه ی عییالی    ۱۳۱۹در سییال
فالحت با تصوین شورای عیالی فرهنیگ  بیه دانشیکده     

ولیی اداره ی آن  کماکیان  بیه      .کشاورزی تبدیل یافت
عهده ی وزارت کشاورزی باقی ماند و روسا و اساتید و 
برنامه های تحصیلی آن وسیله وزارت کشاورزی تعییین  

  .می شدند
خورشیدی با کوشیش دانشیجویان     ۱۳۲۴ر سال  د

و اعتصییابات دامنییه داری  کییه بییه وجییود آوردنیید، اییین  
دانشییکده از وزارت کشییاورزی  منتییزع گشییت  و بییه    

 دانشگاه تهران  محلق گردید. 
به لحاق نقش ارزنده ای که برخیی از ایین اسیاتید    

درصفحات بعیدی  زنیدگی    در مدرنیته ی ایران داشتند،
مختصییر  مییورد بررسییی  قییرار وخییدمات آنییان بییه طییور 

گرفته و به خیاطرات روشینی کیه در ذهینم بیاقی مانیده       
جا دارد  که شر  دقیق  احیوال   است اشاراتی می نمایم،

و خییدمات  اییین انسییان هییای واال وسیییله ی افییراد بییا     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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در  صییالحیّت  بییه صییورت حرفییه ای  مییدوّن گییردد و  
ی گنجینه ی تاریب علوم  جدید در ایران  بیه یادگیار بیاق   

 بماند. 
*** 

 : کر  ی دانشکده  کشاورزی بخش  اساتید
 
 مهندس کریم ساعی:

 

 
 
ن کریم ساعی  استاد نام دار دانشیگاه تهیران، بنییا     

در  گذار سازمان جنگیل هیا  و از پیشیگامان  علیم آمیار     
  درسیال   علمیی دانشیگاهی،   آثیار  ایران و مولف کتن و

نهیارم دی   در مشهد تولند یافیت و  خورشیدی در ۱۲۸۹
 خورشیدی در ی  سیانحه ی هیوایی در   ۱۳۳۱ماه  سال

حوالی تهران درگذشت.  وی برجسته ترین استادی بیود  
نابنیییه ای کیییم   ه ام.کیییه مییین در همیییه ی عمیییر دیییید

معلنمی بی همتا  و کارشناسی آگاه کیه   نظیر،انسانی واال،
را تسیخیر میی    با خلق و خوی  خوش، دل ها و جیان هیا  

کرد و در نخسیتین دییدار بیا هیر کیس، وی را شییفته و       
دوستدار خلقیات  متعیالی ودانیش گسیتر ده ی خیویش     

 می ساخت.

سال  وقتی رضا شاه  پهلوی تصمیم گرفت  که هر  
ی  صد  نفر دانشجو  بیه اروپیا اعیزام  دارد، سیاعی در      
نهارمین دوره  ی مسابقات اعزام  دانشجو شرکت  کرد 
و با قبول شدن در این امتحانات بیه هزینیه ی دولیت  بیه     
فرانسه اعزام شد تا در زمینه ی تکنولیوژی  هیای جدیید    

با توجّه به استعدادی که  و کشاورزی به تحصیل بوردازد
اگرونمیی    ت در کنکور سیخت و دشیوار  انسیتیتو   داش

INSTITUE AGRONOMIQUE      کیه معتبرتیرین
دانشکده ی کشاورزی  فرانسه به شمار می رفیت  قبیول   
شد  و سال هایی نند  در رشته ی کشیاورزی  و جنگیل   
شناسیی  و جنگیل بیانی  بییه تحصییل اشیتنال  ورزییید  و      

ه ی ممتاز  دوره ی  آموزشی  این موسسه را  با اخذ درج
سییوس بییه  آمریکییا رفییت  و در دانشییگاه  بییه پایییان بییرد،

 BEREKLEYبرکلی از مراکز بزرگ  علمی آمریکا 

UNIVERSITY     به یادگیری علم  آمیار پرداخیت  و
در  فوق لیسانس خیود را در ایین رشیته دریافیت کیرد و     

در  ه،خورشییدی بیه اییران مراجعیت  نمیود      ۱۳۱۶سال  
 کار پرداخت.اداره ی کلن فالحت  به 
خورشیدی، اداره ی جنگیل   ۱۳۱۹ساعی در سال  

بییا نوشییتن  بییانی را در وزارت کشییاورزی بنیییان  نهییاد و
که  ات رساندببه اثکتن و مقاالت بی شمار این مساله را 

ارزش واقعی جنگل های ایران در دراز مدّت بیه مراتین    
از ارزش نفت و دیگر معادن  زیر زمینی بییش تیر اسیت     

ن جهت باید در حفظ ونگهداری آنهیا و غیرس   وبه همی
نهال ها ی جدید و جنگل های دسیت کاشیت کوشیش    
کرد. ضمنا وی بر این باور بود که هرگونه بهره بیرداری  
از جنگل های ایران باید با شیوه های علمی همراه گردد  

نظرییات   و با ضوابط  خا  مورد استحصال قرار گییرد. 
رار نگرفیت  و اولییا    ارجمندی که هرگز میورد توجّیه قی   

امور برای  از میان رفیتن جنگیل هیای اییران ، هرکیاری      
مقدور بود، انجام دادند، به گونه ای که تیاکنون  بخیش   

 اعظم جنگل های  کشور نابود شده است . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C.jpg
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خورشیییدی کییریم سییاعی ، بییا      ۱۳۲۱در سییال  
همراهی جمعی از همکاران ویارانش، قوانین و مقیررات   

نگیل هیای اییران  را تنظییم و تیدوین       بهره بیرداری  ازج 
کرد و با تالش بسیار  به تصیوین مجلیس شیورای ملنیی     

بر اداره ی جنگیل   ریاست او رسانید ، با این همه تالش،
بییانی دوام ننییدانی  نیافییت و سوءاسییتفاده  کننییدگان  و 
غییارت گییران  منییابک طبیعییی کییه از تییدوین مقییررات  و 

ود  بودنید ، بیرای  او   قوانین استفاده  از جنگل ها ناخشین 
پرونده ای  تشیکیل دادنید  و او را روانیه  دییوان  کیفیر      
کردنیید.  در همییین سییال بییه پیشیینهاد  مهنییدس سییاعی و 

رئیییس دانشییکده ی    1 پشییتیبانی احمیید حسییین  عییدل  
کشییاورزی، تییدریس جنگییل در برنامییه  ی تحصیییلی     
دانشکده  مورد توجّیه قیرار گرفیت  و خیود او تیدریس      

 درسی را عهده دار شد. این مادّه ی
 

 احمدحسین عدل
 

وی نخسییییتین 
فردی  بودکه بیرای  
شناسیییایی  وطبقیییه  
بنییدی جنگییل هییای 
ایییران بییه سییفرهای  
علمییی  فراوانییی در  

مساحت جنگیل هیای اییران را     سراسر کشور پرداخت و
 در آن زمان حدود  هجده میلیون هکتار ارزیابی کیرد و 

هیای    حاصل مطالعیات وبررسیی هیای خیود را در سیال     

                                                 
۱

تهییران(، وزیییر  ۱۳۴۱ -تبرییز   ۱۲۷۷) احمدحسیین عییدل  -
ورزی کییرج و یکییی از کشییاورزی، مؤسییس دانشییکده کشییا

گیذاران کشیاورزی جدیید اییران اسیت. او سیه بیار در         بنیان
و ییی  بییار در کابینییه   السییلطنه قییوامهییای مختلییف  کابینییه
به مقام وزارت  سوهبد زاهدیو ی  بار کابینه  المل  حکیم

کشییاورزی منصییوب شییده و هم نییین ریاسییت سییندیکای    
 است صاحبان صنایک اصفهان را بر عهده داشته

 

خورشییییدی در دوجلییید کتیییاب  منتشیییر  ۱۳۲۹و ۱۳۲۷
ساخت  و اساس  مطالعیات  علمیی جنگیل بانیان را پیی      

 ریزی کرد . 
استاد ساعی  نخسیتین کارشناسیی بیود کیه گفیت       
باید در اطراف شهرهای ایران ، بیه خصیو  شیهرهایی    
که  در حاشیه ی کویر  قراردارند درخیت کیاری شیود،     

ت کویر جلوگیری  گیردد بلکیه  بیا    تا نه تنها از پیش رف
احدا  جنگل های دست کاشت، بتوان سال به سیال  از  
وسعت کویر  ها و پیش رفت آنها کاست. برای آن کیه   
این پیشنهاد فقط در مرحله ی نظریه  و آرزو باقی نماند،  
خود او در اراضی اطراف تهران  شروع به ایجاد جنگیل   

ونه های درختیان  کاری های مصنوعی کرد و با کشت گ
کم  توقنک و مقاوم در برابیر خشیگی  و کیم آبیی  ماننید      
عرعر و بعدها سرو وکاج  به کار بزرگی دسیت زد  کیه   
هییم اکنییون مییی تییوان  نتییای  مثبییت آن را  در پیرامییون   
اغلیین شییهرهای ایییران دییید.  کاشییت انییواع  درخییت     

 ۱۳۱۸سیییوزنی بیییرگ ،بیییرای نخسیییتین بیییار در سیییال  
ستاد کریم  ساعی  آغازشیدو بعیدها    خورشیدی  توسط ا

بنگییاه هییای جنگییل  هییا بییه وارد کییردن بییذور مختلییف  
اییران  بیه    سوزنی برگان اقیدام کیرد و کشیت  آنهیا در    

 ۱۳۲۰صییورت گسییترده  راییی  شیید .  تییا اواخردهییه ی  
شیمیرانات اراضیی لیم یزرعیی       خورشیدی بین تهیران و 

دیده می شد که فرسنگ در فرسنگ  درآنهیا خبیری از   
 ۱۳۲۹درخت و سبزه و آبادی وجود نداشیت.  در سیال    

خورشیدی وی با کم  تنی نند از  شیاگردان و ییاران   
وفادار خود در محلی که امروز  به پارا ساعی شیهرت  
دارد ، شروع به غرس اشجار  مقاوم به خشکی و بی آبی  

آنها هر روز از نشمه هیای آبیی کیه در درّه هیای      کرد.
سطل آب بر می داشتند و به نهال آنجا جاری بود، سطل 

های کون  می دادند و نهایت کوشش را میی کردنید   
که این نهال ها از بین نرود. باالخره هم تالش های آنهیا  
بی ثمر نماند واز سال سیوّم بیه بعید، بخیش هیایی از آن      
اراضی خش  ولم یزرع زیر پوشش اشجار سیبز وخیرنم   

http://www.wikiwand.com/fa/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://www.wikiwand.com/fa/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://www.wikiwand.com/fa/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
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یران رفیت  قرار گرفت و مسافرانی کیه بیین تهیران وشیم    
وآمد می کردند متوّجه می شدند که قسیمتی از اراضیی   

 بین راه دارد به منطقه ای آباد تبدیل می گردد.
تا آن زمان هیچ کس به فکر این زمیین هیا نبیود و    
ادعای مالکیّتی هم نسبت به آنها نمی کرد، امّابه محیض  
آن که درختان شروع به رشد و نمو کردنید، نظیر آسیان    

طلبان و دستگاه هیای قدرتمنید بیه آن     خواران و فرصت
نواحی جلن شد و افراد و دستگاه های زیادی در صیدد  
بر آمدند تا بخشی از این اراضیی را بیه تملنی  خیود در     

نخست ارتش ادعیای مالکیّیت ایین زمیین هیا را       آورند.
کرد و بخش بزرگی از اراضیی بیین تهیران وشیمیران را     

بهیای بسییار   متصرنف شد وآن را در قطعات کون  بیه  
کم  به افسران خودواگذار نمود.سوس بان  کشیاورزی  
پیدا شد که ادعای مالکیّت قسمتی از زمین ها را داشیت  
وبخش های دیگری از آن زمین ها را در اختیار گرفیت.  
به  همین ترتین هر روز افراد زور مند و صاحن نفیوذ و  
دستگاه های مقتدر دولتی قسمت هایی از این اراضیی را  

مانند گوشیت قربیانی آن را بیین خیود      صرنف شدند ومت
تقسیم کردند .با سرعتی شگفت انگیز هر روز بخشیی از  

تیا آن کیه  سیرانجام نمیی      این اراضی به ینما می رفیت، 
دانم در زمان کدام ی  از شهرداران تهران وبه پیشینهاد  
نییه کسییی بییود کییه بییاالخره شییهرداری تهییران تصییمیم  

پیارکی بیه نیام پیارا      مانیده، گرفت تا در اراضی به جا 
 ساعی به وجود آورد و اطراف آن را نرده کشی کند.

البتیییه درآن روز هیییا هنیییوز دراطیییراف پیییارا،  
ساختمانی وجود نداشت و از آن پیس بیود کیه اراضیی     
پیرامون پیارا از آبیادترین وگیران بهیاء تیرین نیواحی       

 تهران محسوب شد.
درنهایت تاسف،مهندس کریم سیاعی درروز پین    

خورشیدی در حالی که بییش   ۱۳۳۱نبه نهارم دی ماه ش
در ی  سفر هوایی در حیالی کیه    از نهل سال نداشت،

درسییقوط  از مییاموریتی پژوهشییی ازشیییراز مییی آمیید،   
 در نزدیکی ایران هواپیمایی شرکت هواپیمای مسافربری

نابنه ی بیی   و داد دست از را خود جان مهرآباد فرودگاه
منشاء خالقیّت هیای بییش تیر    جانشینی که اگر می ماند، 

 می شد از دروازه تاریب گذشت و به ابدیّت پیوست.  
 درصییفحه ی اوّل ی کیهییان روزنامییه را خبییر اییین

 را حادثییه نیییزاین اطالعییات روزنامییه .کییرد نییا  خییود
 نامیید  ایران در هواپیمایی ی تاثرآور سانحه بزرگ ترین

 از مختصیری  شیر   از پیس  خیود  ی هفیت  صفحه در و
 :نوشت ساعی کریم خدمات و زندگی
 ستاعی  کتریم  مهنتدس  شادروان جنازه تشییع»

  خورشیدی[] ۱۳۳۱   ماه دی هفت یکشنبه فردا،
 چهتارراه  تتا  مجتد  مستجد  از صتبح  نته  ساعت
 تتا  اتوبوس با جا جن از و دوش روی بر پهلوی
 «.بود خواهد کرج ی کشاورزی دانشکده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهرانتندیس استاد ساعی در پارک ساعی 
 

ساعی،قرار شیدکه پیکیر پیاا     کریم بروصیّت بنا 
او را در جنگل بسیار زیبایی که در دانشکده ی کرج بیه  
دست خودوی آماده شده بود و از با صیفا تیرین جنگیل    
هایی بود که تا کنون دیده ام، دفن کنند .گیروه کثییری   
از یییاران و بسییتگان و روشیین فکرانییی کییه وی را مییی    

دند تا برای همیشه بیا او خیداحافظی   شناختند به کرج آم
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کنند. یکی از دانشجویان دانشکده ی کرج به نیام  رضیا   
تیأثیر   زیبیا و  حق پرست در این مراسم خطابیه آتشیین و  

اری ایراد کرد که اغلن حضار را به گریه وادار نمود زگ
.از آنجا که درخت ها هر سال که مسن تر می شوند، بیر  

افه مییی شیود و اگییر  محییط آنهییا داییره ی جدیییدی اضی   
درخت را قطک کنند، با شیمردن داییره هیا میی تیوان بیه       
راحتی از عمر درخت آگاه شد، به پیشینهاد دکتیر رضیا    
حجازی دستیار مهنیدس سیاعی مقیرر گردیید کیه روی      
مزار استاد سنگی بگذارند کیه تنیه  ی درختیی بیا نهیل      
دایره روی آن نقش بسته باشد که عالمت نهل سیالگی  

 شمار می رفت.  استاد  به 
بعد از گذشت پنجیاه سیال وقتیی نگارنیده ی ایین      

با دو تین   خورشیدی به ایران رفتم، ۱۳۸۱سطور در سال 
از هم کالسی هابه نام آقایان عبّاس مرادی و آذر کیوان 

تصمیم گرفتیم در کرج بیه زییارت آرامگیاه     دشت پور،
درینا که کم ترین اثری از آن جنگل انبیوه   استاد برویم.

ایه گستر که قبر ساعی در آن قرار داشت دییده نمیی   وس
بییایر و برهییوت بییه  شید.گور اسییتاد در زمینییی خشی  و  

صورت محقنری درآمده بود و در اطراف آن حتنی یی   
بوته گیاه و یا ی  متر مربک نمین وییا یی  نهیال کیاج      
وجییود نداشییت . مییا از مشییاهده اییین همییه بییی تییوّجهی  

م و عبّیاس میرادی   وحقارت بسیار متأثر ودل تنگ شیدی 
گفت زودتر از این جیا بیرویم    ،که طبعی حسّاس داشت
بییی  از اییین همییه بییی اعتنییای و کییه سییاعی مییا را نبینیید و

توّجهی گله وشکوه ای ننماید.کسی که در عمیر کوتیاه   
حیق بیود کیه در     صد ها هکتار نهیال کیاری کیرد،    خود

 اطراف مزارش را بهتر از این نگاه داری می کردند . 
نی  نامی و کوشیش   ه خیر که جز نیکی ویادش ب

وتالش برای آباد کردن ایران، نییزی ا ز او بیاقی نمانید    
ومطم ن هستم که نام نییکش در تیاریب اییران، جاودانیه     
بییاقی خواهیید مانیید . بییه گفتییه ی رضییا حییق پرسییت در  

 خطابه ای موثر بر مزار استاد : 
 رفتی ورفتن تو جت  نهاد بر دل            »

 «وان چه ماند جز جتشی به منزلاز کار

*** 
 دکتر عبّاس دواچی:

دیگیری  کیه در امیور     استاد بزرگیوار  و دانشیمند  
آمییییوزش دانشییییجویان  و سرپرسییییتی دانشییییکده  ی  
کشاورزی کیرج  و سرپرسیتی انسیتیتو آفیات و بیمیاری      

مهنیدس عبّیاس    منشا  خدمات ارزنده  بود،، های گیاهی
ویان  اعزامیی بیه   دوانی نام داشت. وی یکیی از دانشیج  

اروپا  محسوب می شد که  تحصیالت خود را بیه هزینیه   
ی دولت  ایران در فرانسه  به اتمام رسانید و پس از اخذ 
درجییه ی مهندسییی کشییاورزی  و دفییک آفییات، در سییال  

خورشییدی  بییه اییران مراجعییت کیرد  و بییه جمییک     ۱۳۱۵
هییات  علمیی مدرسییه ی عیالی  فالحییت پیوسیت  و بییه     

سیال   شناسی و دفک آفات  نبیاتی پرداخیت.  تدریس  سم 
ها بعد دوانی بار دیگر  بیه فرانسیه رفیت  و تحصییالت     

درجه ی دکترا ادامه داد وتیز او در زمینیه    خود را تا اخذ
 (۴)ی آفات  پسته  مورد قبول قرار گرفت .

دکتر دوانیی  در زمینیه ی تحقیقیات  مربیوط بیه       
درییایی  و   دفک آفات و سم شناسی  و عملیات دفک  ملب

مبارزه با سن گندم  و دیگر آفیات کشیاورزی اییران، از    
نهره های برجسته  علمی محسوب  می شد و نیام او بیه    
ماندگاری  رسیده است. همان طور که در مورد مهندس 
کریم ساعی نیزگفته شد در آن روزگیار، برخیی اسیاتید    

تحقیقیی   دانشگاه تهران برای پیشرفت کار های علمیی و 
کردن ایران بیرای خیود رسیالت قاییل بودنید و       و مدرن

ابتکارات و کوشش های شگفت آور آنهیا موجین شید    
 تا شنل استادی دانشگاه در ایران، نامی افتخار آمیز باشد

این نام پیش از هر کشور دیگری بیا سیتایش واحتیرام     و
توأم گردد و توده ی مردم، بیه درسیت ییا غلیط اسیاتید      

جسته ترین افراد اجتماع بدانند بر دانشگاه ها را برترین و
 و هر جوانی آرزو کند که به این مقام شامب دست یابید. 
دکتر دوانی نیز در طول عمر خدمت خود در اییران بیه   
کارهییای مبتکرانییه ای دسییت زد کییه در ایییران سییابقه    
نداشت، وی ده ها نوع آفات وحشرات میوذی اییران را   
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ورد می را دوره های مختلیف زنیدگی آنهیا     کشف کرد،
بررسی وتحقیق قرار داد و مراتن را به مراکز بین المللی 

تا نام عبّیاس دوانیی    موضوعی که باع  شد. اطالع داد
به عنوان کاشف بسیاری از این آفات به عنوان نیامی پیر   
از افتخار برای او و برای ایران در مجامک علمی بیه ثبیت   

 برسد.
 مهم ترین مس ولیّت دکتر دوانی، سرپرستی پروژه
دفک ملب در ایران بود که من نگیونگی آن را در نوشیته   

 ای به نام خدمات اصل نهاردر ایران نیزنوشته ام.
در آن ایّام هر نند سال ی  بار دسته هیای عظییم   
ملب دریایی که زادگاه اصیلی آنهیا در صیحاری آفریقیا     
قرار داشت با پرواز از روی دریای مدیترانیه خیود را بیه    

مییی رسییاندند و سییوس در مسیییر سییواحل جنییوبی ایییران 
حرکت خود به سوی شمال اییران ، هیر مزرعیه و بیاغ و     
بوستانی که وجود داشت می بلعیدند و میردم بیی پنیاه و    
درمانده جز کوبیدن بر روی ظیروف مسیی و هجیوم بیه     
مساجد برای برگزاری نماز وحشت، قادر به انجیام هییچ   

ملیب  دسته هیای   کاردیگری نبودند و جلو دیدگان آنها،
ملیب هیا در    تمام  هست ونیست آنها را نیابود میی کیرد.   

مسیر حرکت خود به سمت ایاالت شمالی ایران اگیر در  
زرعی  شعاع ی  صد کیلومتری دو طرف خود کشت و

بیه آن   وجود آن را احساس می کردنید و  ،وجود داشت
پیس از نیابودی آن میزارع بیه مسییر       طرف میی رفتنید و  

 اصلی خود بر می گشتند .
بییدترین  خورشیییدی گسییترده تییرین و ۱۳۳۱ل سییا

سال هجوم ملب دریایی به ایران بود و مخاطرات بسیاری 
دکتیر دوانیی مسی ولیّت     مردم ایران را تهدید می کیرد. 

مبارزه با این بالی آسمانی را بیر عهیده گرفیت وگیروه     
های عظیمی مرکن از نند صید نفیر سیربازان و درجیه     

ان دانشیکده کیرج و   داران ارتش و تعدادی از دانشیجوی 
گییروه هییای کثیییری از مهندسییین وکارشناسییان وزارت  
کشاورزی را بسیی  کیرد و بیه وسییله ی تعیداد زییادی       
هواپیماهای سم پاش و صیدها دسیتگاه سیم پیاش هیای      

موتوری ومقادیر متنابهی سیموم و طعمیه هیای سیمی بیا      
عملیات مبیارزه بیا ملیب را     کم  های مالی اصل نهار،

ه نحییو درخشییانی بییه پایییان رسییانید.  در اسییتان فییارس بیی
نگارنده این سطور نیز افتخار داشتم که بیا ده تین از هیم    
کالسی ها به مدّت دو میاه در تابسیتان سیال میذکور در     
این عملیات شرکت کنم و در منیاطق سییوند و سیعادت    
آباد فارس به فعّالیّت بوردازم و به تجربیات گیران بهیایی   

اسیت کیه نسیل ملیب     خیوش بختانیه سیال ه    دست ییابم. 
دریایی با کم  هیای میالی اییاالت متحیده ی آمریکیا      

 کشییاورزی و غیذایی  میواد  وکمی  هیای فننیی سیازمان    
در صحاری آفریقا ریشه کین    FAO متحد ملل سازمان

 شده و دنیا از شرن این بالی عظیم رهایی یافته است .
موفقیّت هایی که عبّیاس دوانیی در ایین عملییات     

نشیان داد کیه ننیان نیه محییط       حیاتی بیه دسیت آورد  
بسیاری از ایرانییان  ، مناسن وشرایط مطلوبی فراهم باشد

با استعداد، قابلیّت دارند تا بهترین سیستم هیای میدیریّت   
 را اعمال کنند.

یاد استاد دکتر عبّاس دوانی و افرادی ماننید او بیه   
و  دادییا  خیر که دور از هرگونه شیعار و ادعاهیای پیوچ    

زنده باد گفیتن، عمیری    مرده باد و یناتی وفریاد های تبل
برای عزنت وسربلندی وسعادت مردم ایران تا پیای جیان   

 ایستادند و جز نام نی  نیزی از آنها به جا نماند.
*** 

 دکتر محمّد حسن مهدوی اردبیلی :

شخصیّت واال مقام دیگری کیه سیال هیا تیدریس     
احتمییاالت دانشییکده ی کشییاورزی  ریاضیییات وآمییار و

وبعد ها معاونت و ریاست آن مؤسسه را بیه عهیده   کرج 
داشییت و در دوران خییدمت  او ، دانشییکده ی کییرج بییه 

دکتر محمّد حسن مهیدوی اردبیلیی    اعتبار جهانی رسید،
نام داشیت کیه از فضیالء ودانشیمندان بیزرگ اییران بیه        

اوبیه تمیام معنیا، خیادم فرهنیگ وتمیدّن        شمار می آمد.
هیای خیود تیا پیای جیان       ایران بود و برای انجام رسالت

دکتییر مهییدوی نییه تنهییا معلنییم و    ایسییتادگی مییی کییرد. 
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بلکییه دوسییت صییمیمی و نزدییی    سرپرسییت مییا بییود، 
دانشجویان محسوب می شد. با همه ی دانشجویان الفت 
داشییت ونییام تیی  تیی  آنهییا را در حافظییه ی خییویش  

از بیسیت و پین     نگهداری می کرد، به طیوری کیه بعید   
ت من در کرج می گذشت، در سال که از پایان تحصیال

سفری به اهواز به قصد مالقات او که معاونت آموزشیی  
دانشگاه جندی شاپور را به عهده داشت به دفتر او رفیتم  

 به منشی ایشان گفتم: و
از شیاگردان اسیتاد    که نام مین حسیینی اسیت و    -»

 «.محسوب می شوم و می خواهم وی را زیارت کنم
الم کیرد اسیتاد بیا    وقتی منشیی نیام میرا بیه وی اعی     

 صدای بلند گفت:
 «.نکنه مرتضی حسینی باشه؟ -»
من از این حافظه ی غنی واسیتعداد شیگفت آور    و

دکتییر مهییدوی در خییانواده ای  غییرق در تعجّیین شییدم.
روحانی در اردبیل متولند شده بود و پیس از اخیذ دییولم    
بیییه فرانسیییه رفیییت و در رشیییته ی ریاضییییات وآمیییار   

مدّت ها نیز در  عالی پرداخت.واحتماالت به تحصیالت 
کییالس هییای درس ژان پییل سییارتر نویسیینده ی بییزرگ 
از  وفیلسییوف نامییدار بییه فراگیییری فلسییفه پرداخییت و   

 شاگردان مورد توّجه سارتر قرار داشت.
خود او با لهجه ی شیرین آذری بیرای میا تعرییف    
کرد که وقتی تحصیالتش در فرانسه به اتمیام رسیید، در   

که عالقه منید بیود بدانید او در نیه      پاسب نامه ی پدرش
 نوشت: ،رشته ایی تحصیل کرده است

من دکتری خود را در رشته ریاضیات از دانشیگاه  »
سوربن و دوران تحصیلی خیود را در آمیار واحتمیاالت    
در دانشگاه پیاریس بیه اتمیام رسیاندم، سیوس میدّتی در       
مکتیین ژان پییل سییارتر ودیگییر فالسییفه ی نییام دار بییه    

 «فه ومنطق پرداختمفراگیری فلس
از این قبیل مطالن کیه پیدر را خوشیحال کنید.      و 

 پس از مدّتی پدر طی نامه ای به وی پاسب داد:

از این که فارغ التحصییل شیده ای و قصید داری    » 
ولیی مین از    ،به اییران مراجعیت کنیی بسییار خوشیحالم     

موسساتی که در آنها تحصیل  علومی که تو نوشته ایی و
دم کیه بیه   نمی دانم، همیین قیدر فهمیی   نیزی  کرده ایی،

ی و موجن افتخیار خیانواده ی   حمداهلل تو مجتهد شده ا
دکترمهدوی پس از مراجعت به ایران  مدتنی « . ما هستی

راهنمیایی   سوس بیا  در بان  ملنی  به کار اشتنال ورزید،
و تشییویق دکترمحسیین هشییترودی بییه کییادر آموزشییی   

وآمییار  تییدریس ریاضیییات  دانشییگاه تهییران پیوسییت و 
واحتمیاالت  دانشییکده ی کشیاورزی کییرج  را برعهییده   

ننییدی بعیید بییه معاونییت  دانشییکده منصییوب   گرفییت و
خورشیدی کیه مهنیدس منصیور     ۱۳۳۱در سال   گردید.

دردولیت دکتیر محمّید مصیدق       عطایی رئیس دانشکده،
دکترمهییدوی بییه  وزارت کشییاورزی را  عهییده دارشیید،

آن کییه  تییا داداره مییی کییر دانشییکده را عنییوان کفیییل،
شیورای   بیه پیشینهاد   خورشیدی بنا ۱۳۳۳باالخره در سال

 ۱۳۴۳استادان به ریاست دانشکده  انتخاب شد و تا سال  
 خورشیدی در این سمت باقی ماند. 

سال هایی که دکترمهدوی سرپرستی دانشیکده  را  
به عهیده داشیت، درخشیان تیرین  دوره ی حییات  ایین       

سعه  و تکامیل ایین   او برای تو موسسه محسوب می شد،
موسسه  نقشه ها و آرزوهیای دور ودراز داشیت و بیرآن    
بود کیه دانشیکده ی کیرج را درمسییر تکامیل خیود بیه        

دانشیگاهی  بیا    دانشگاه کشیاورزی اییران تبیدیل نمایید.    
با رشته های گونیاگون   ظرفیّت سه هزار و پانصددانشجو

تخصصی که با برترین موسسات  عالی آموزشیی جهیان    
  ( ۵)کند. برابری
برنامه های تحصیلی  ایین دانشیکده در    به باور او، 

آن سال هیا، دقیقیا برنامیه هیای تحصییلی قیرن نیوزدهم        
مییدارس اروپییا بییود و بییه رغییم پیشییرفت هییای علمییی و  
تکنولوژیکی جهان،کم ترین تنیییر و تحیوّل و نیوآوری    
در این برنامیه هیا روی نیداده بیود، بیرای اغلین دروس        

دیکتیه   دروس خود را یا ت و استادان،کتابی وجودنداش
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در  ،می کردند ویا پلی کوی های قدیمی را تکثیر نمیوده 
اختیاردانشجویان  قرار می دادند وکم تیرین نشیانه ای از   
. تنییر و تحوّل در نحوه ی تدریس آنهیا دییده نمیی شید    
در حییالی کییه در دانشییکده هییای کشییاورزی  ممالیی    

 در وجودداشیت ، مترنقی رشته های تحصییلی گونیاگون   
دانشکده ی کرج فقط  رشته ی کشاورزی عمومی داییر  

 بود.
با مطالعات فراوانی که دکتر مهدوی  بیه همراهیی   
دوست  نزدیکش  مهندس رو  اهلل فرزانه انجام دادند و 

دانشیگاه   بررسی دقیق  برنامه های تحصییلی  بسییاری از  
  های  معتبرجهان،آنها بر آن شدند کیه تنیییرات بنییادین   
زیر را در دستور شورای استادان مطر  کرده  و موافقت 

 آنها را با این تحوالت  جلن نمایند:
خورشییییدی دوره ی  ۱۳۳۴( از سیییال  التتت   

دانشییکده  بییه نهییار سییال افییزایش یابیید و بییه فییارغ        
 التحصیالن مدرا فوق لیسانس داده  شود.

به تدرج  رشته های تحصیلی زیردایر شیوند    (ب 
یان  این امکان داده شود تا رشته ی تحصیلی وبه دانشجو

 خود را انتخاب کنند:
 اصییال  نباتییات، ژنتییی  و کشییاورزی عمییومی، 

بیمییاری هییای گیاهی)گیییاه   دفییک آفییات و  داموییروری،
مهندسی زراعیی،   ( ،۶) مرتک جنگل و پزشکی(، باغبانی،
 اقتصاد کشاورزی و صنایک غذایی. خاا شناسی،
بییه سییال قبییل   بییه تییدری  هییر سییال نسییبت     (ج

دانشجویان بیش تری پذیرفته شوند و ظرفیّت نهیایی آن  
 موسسه به  سه هزار و پانصد دانشجو برسد. 

که پس از بح  هیای فیراوان و طیوالنی، شیورای     
 مذکور با این تنییرات موافقت کرد. 

از آن جایی که  اجرای صیحیح  ایین هیدف هیای     
برنامیه رییزی    بلند پروازانه و تحقق موفقیّت آمیز  آنها به 

های دقیق و تامین  امکانات  میالی و گیردآوری نییروی     
انسانی کیار آمید نییاز داشیت  و مسیتلزم  فعّالّییت هیای        

دکتر مهدوی برای توفییق    مستمر  و خستگی ناپذیر بود،

نخسیت  درصیدد برآمید  تیا      در اجرای ایین برنامیه هیا،   
با کم   وسعت زمین های دانشکده را گسترش  دهد و

س  منصییور عطییایی  ییی  صییدو هفتییاد هکتییار    مهنیید
ازاراضییی وزارت کشییاورزی  را کییه در حییوالی زمییین    

 لکیّت دانشکده در آورد.اهای دانشکده  قرارداشت به م
نند سال  بعد نیز با مسیاعدت هیای دکترمنیونهر اقبیال     
نخست وزیر دویست هکتار دیگر نیز از زمین هیای آزاد  

ایین ترتیین  نیه تنهیا      کرج به دانشکده  انتقال یافیت. بیه  
امکان  عملیات زراعیی  بیرای دانشیجویان  فیراهم شید،      
هکتارها زمین  نیز به کارهای  تحقیقاتی و میزارع نمونیه   

 و دیگر فعّالیّت های آموزشی اختصا  یافت. 
 سیاختمان  ایجیاد  بیرای  اعتبار تامین دیگر مهم گام

 هیای جدیید   رشیته  تاسییس  بیرای  کیه  بود متعددی های
 خورشیدی   ۱۳۳۰ی دهه در  داشت،  رورتض تحصیلی
 
 نظیر  از اییران  نفیت،  شیدن  ملنیی  از بعید  سال هیای  یعنی

 کمبییود علنییت بییه و داشییت ناهنجییاری وضییک اقتصییادی
 گرفیت  میی  صیورت  نیدرت  بیه  عمرانیی  اعتبار،کارهای

 سیایر  بیه  نسیبت  ی کرج دانشکده های نیازمندی وتامین
 .نبود برخوردار اولویّت از ، امور

 و هییا زنیی  نانیه  ، هیا  دونیدگی  ، هیا  رنی   تشیریح 
 مملکیت  مختلیف  مقامیات  بیا  مهیدوی  دکتیر  دیدارهای

 : تامین اعتبار برای
 «.چشم جب پر است داستانی  یکی»

 خیود  ناپیذیر  خسیتگی  هیای  تیالش  بیا  او درنهایت
 هیای  احیدا  خوابگیاه   برای را الزم اعتبارات شد موفق

 شییبانه مییدرن تأسیسییات کنفییرانس، هییای سییالن متعییدد،
 گونیاگون،  آزمایشیگاه هیای   درس، های روزی،کالس

 منیازل  ورزش، هیای  زمیین  ایجیاد  ی دامویروری،  توسعه
 وکارمنیدان،  وکارکنیان  اسیتادان  بیرای  متعیدد  مسکونی
 و واتییی نهارصیدکیلو  بییرق ژنراتیور  دسییتگاه دو خریید 
 از را دپارتمییان هییای مختلییف   نیازمنییدی هییای  دیگییر
 بیه  تیا  کنید  امینتی  برنامیه  سازمان و نهار اصل اعتبارات
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 بیه ایین ترتیین    و آغیازگردد  ساختمانی کارهای تدری 
 یکی به را نوزدهمی قرن و محقنر و کون  ی دانشکده

 آموزشیی  علمیی  مراکیز  تیرین  مجهیز  و بزرگ تیرین  از
 .نماید تبدیل کشور
 بیدعت  و آمییز  تهیوّر  و برجسیته  اقیدامات  دیگر از

 ییز ن دختیر  دانشیجویان  بیه  که بود آن مهدوی گزاردکتر
 روزی، شیبانه  تاسیسیات  از استفاده با که شد داده امکان
 . بوردازند تحصیل به دانشکده این در

 به کردار درست و سازنده مدیری معنا، تمام به او 
 خیود  بیرای  شد گفته قبالً که طور همان و آمد می شمار
 مایه جان از ایران فرهنگ تعالی برای و بود قایل رسالت
 .گذاشت می

 و بیود  سیخن  خیوش  و آگیاه  معلنمی یمهدو دکتر
 بیا . آمید  میی  شیمار  به دست نیره ریاضیات تدریس در

 بیان از تدریس، ضمن و گفت می سخن ی آذری لهجه
 بیه  او. کیرد  نمیی  دریی   وآموزنیده  شییرین  هیای  داستان
نمی  اجازه سازمانی و مقام هیچ به دانشکده رئیس عنوان
 .کند دخالت دانشکده کارهای در که داد

 بعید،  خورشیدی به ۱۳۴۳ سال از تأسف هایتن در
 نحییو کییرج بییه(  سییاواا) وامنیییت اطالعییات سییازمان
 بیه  و کرد آغاز را تحریکاتی دانشجویان بین ایی موذیانه
 دانشیجویان  بیین  نینیی  خبر اشاعه مانند آوری تنفر وجه

ناآرامی  بروز موجن جاسوس عنوان به آنان از واستفاده
 نداشیت  را زورگیویی  ونیه گ هییچ  تحمّل که او و شد ها

 و سیاخته  دل خون با که را ای موسسه شد نانار باالخره
 جیویی  کناره دانشکده ریاست از و کند رها بود پرداخته
 .نماید

*** 

بعدازگذشییت پنجیییاه سییال کیییه اززمییان فیییار غ    
التحصیلی من ازدانشکده ی کرج می گذشت، وسیله ی 

استاد  یکی از دوستان ارجمندم به نام دکتر مسعودپرنگ
دانشگاه تنسی که از آشنایان دکتر مهدوی بود،نامه اییی  
 به استاد نوشتم وازخیاطرات خیوش گذشیته ییاد کیردم.     

وی در جواب بالفاصله نامه ی مشروحی بیه مین نوشیت    
وبه ابراز شادمانی از این که در این دیار بی کسی، کسی  

یاد کرده است پرداخت. به تدری  نامه نگیاری هیا    او از
و بیش تیر شید تیا آن کیه بیاالخره پیس از        بیش تری ما 

نند ماه خاطرات دوران زندگی خود را با خطی خیوش  
از من خواست تیا در صیورت امکیان آن     برایم فرستاد و

را در ایاالت متحده ی امریکا به نیا  برسیانم. مین نییز     
آرزوی اسییتاد را بییا دوسییت ارجمنیید وفرزانییه ام غفییور  

سییت داران اسییتاد در  میرزایییی کییه از شییاگردان و دو  
دانشکده ی کرج محسیوب میی شید ودر نویسیندگی و     
اداره ی نشییریات معتبییر فارسییی درایییاالت متحییده ی    
آمریکا شهرت فراوان داشت مطر  کردم و او با کمیال  
میل حاضر شد به هزینه ی خود این خاطرات را درسیال  

خورشیدی به نا  برسیاندکه حیدود یی  صید      ۱۳۷۲
بقیّییه را بییرای  ی اسییتاد فرسییتادیم وبییرا نسییخه از آنهییا را

دوستان وآشایان و فارغ التحصییالن دانشیکده ی کیرج    
ارسال داشتیم. این دفتر گران بهیا در حقیقیت تاریخ یه    
ی تعلیمات کشاورزی در ایران اسیت و سییرو تحیوّل و    
تطوّر سیستم آموزشی آن موسسه را بازتاب میی دهید و   

ن بیه شیمار میی    مفیید بیرای پژوهشیگرا    از منابک مستند و
 آید.

در طییی سییال هییای متمییادی فعّالیّییت علمییی دکتییر 
ییا بیه همیراه دوسیتان      مهدوی کتاب ها زیر را تیالیف و 

وهمکارانش ترجمه ومنتشر نمودکه بررسیی هرکیدام از   
آنهییا میییزان احاطییه ی علمییی وی بییراین موضییوعات را  

 مشخص می نماید:
  دم ن گ  ت زراع در دار آزت  ی دن ع م ود ک  ش ای آزم-۱ 

 تهران، طایی، ورع ص ن م همکاری با ، ان ج زن  ای رهزا م دی و
  .نا بی

 ی  ده ک شیی دان ی  ه ام رن ،ب ی اضیی ارری وآم  االت م ت اح-۲
 ۱۳۳۳ ، ران ه ت  اه گ شییی دان  ارات شییی ت ان ، ران ه ت ، اورزی شییی ک

 .خورشیدی
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  س کا م ، ی ل س ن ی ل.  ا. ری ی نوشته ، وژی درول ی ه -۳
 قسیییمت تهیییران، پلهیییاس، .اچ.ال ، ژزف ر، ل وه ک آدام

 ۱۳۳۷آبییاری،  مسیتقل  بنگیاه  سیطحی  هیای  آب بررسی
 .خورشیدی
 قسییمت تهییران، هیییدرولوژی، دسییتی کتییاب-۴
 ۱۳۳۸ آبییاری،  مسیتقل  بنگیاه  سیطحی  های آب بررسی

 .خورشیدی
 و زیرزمینییی هییای آب هیییدرولوژی توصیییف -۵
مسیتقل   بنگاه تهران، یزر،مان ا. اسکار. ی نوشته تعاریف،

 ،  آب منییییییابک بررسییییییی کییییییلن ی اداره آبیییییییاری،
 .خورشیدی۱۳۳۹
 کتابفروشیی  ریاضیی،تهران،  آمیار  و احتماالت -۶
 .خورشیدی ۱۳۴۵، دهخدا
  وزش آم ی  ه سیییی وسیییی ،م ران ه ت املی، ع ی  ه زی ج ت -۷

 .خورشیدی۱۳۴۷ار، آم  ی ال ع
 اهییواز، مییادی، هییای وسیسییتم نقطییه دینامییی  -۸

 ۱۳۵۱شیییاپور، جنیییدی دانشیییگاه علیییوم ی دانشیییکده
 .خورشیدی
 هیای  مشتق های معادله و دیفرانسیلی های معادله -۹
 شیاپور،  جنیدی  دانشگاه علوم ی دانشکده اهواز، جزیی،
 .خورشیدی۱۳۵۶

نوشیته   ؟ ت سی  ی ن  رال گ ت ان و  ل ی س ران ف دی  اب س ح -۱۰
 ، ی اه گ شییی ردان شییی ن ز رک م ، ران ه ت ،   واروی ر ت وال ویر، سییی

 .خورشیدی۱۳۶۸
رجمه تدراواخرعمرخویش عالوه بر  دکتر مهدوی

 دکنیرغالم  همکیاری  بیا  ی کتاب در مورد تولید آه ،
 از واخالقیی  ادبیی  آثاری ی ترجمه به نیز یوسفی حسین
 تیوان  می جمله آن از که زد دست فارسی به فرانسه زبان
  نمود: معرنفی را عناوین این

 سبرون، ژیلبر از داشتم، می دوست را شما من -۱
 خورشیدی.  ۱۳۶۲طوس، تهران،

 تهران، بوازار، مارسل از دراسالم، دوستی انسان-۲
 خورشیدی.۱۳۶۲طوس،

 ماسییر، هییانری از ی سییعدی، دربییاره تحقیییق-۳
 .خورشیدی ۱۳۶۴طوس، تهران،

 خورشییدی کیه مین بیه اییران رفیتم،      ۱۳۸۱درسیال 
هیم   ننیدروزی را بیا   به زیارت اسیتاد شیتافتم و   باردیگر
انقیالب   از امّا با کمال تاسف آگاه شدم کیه بعید   بودیم،

 خورشیدی گروهی از افیراد منیر ،  ۱۳۵۷اسالمی سال 
نادان وبی خبر، اسیتاد مهیدوی را بیه بهانیه ی مضیح       

حقیوق   خدمت گزاری طاغوت پاا سازی کیرده انید،  
بازنشستگی او قطک شیده و پیرمیرد بزرگیوار در آن سین     

شده است از آن پس به هزینیه ی بیرادرش    وسال مجبور
که در کار تولید آه  بود به زندگی بویردازد و بعید از   
 هزار سیال بیار دیگیر افسیانه ی زنیدگی ابیوعلی سیینا و       
اتهاماتی که به وی بستند تکیرار شید و شیعر معیروف او     

 مصداق پیدا کرد:
 کفر نیو منی گزاف وآسیان نبود»

 دمحکم تر از ایمان من ایمان نبو
 در دهر نو من یکی و آن هم کافر
 «پس در همه دهر ی  مسلمان نبود

سییال هییا قبییل ژان پییل سییارتر فیلسییوف بییزرگ    
 فرانسوی در یکی از کتن خود نوشته بود:

در دنیتا   تا جایی که تاریخ به یتاد دارد، » 
 تزویر بتر عتدل،   تاریکی و ستم و همواره ظلم،

 درستی غلبته داشتته استت و    انصاف، روشنی و
ن که گفته می شود که خوبی بر بدی پیتروز  ای

شیگفت آن   «.می شود، سخن لغوی بی  نیستت 
کیه پیاا سیازی دکتیر مهیدوی اردبیلیی بیار دیگیر بییر         

نییه  درسییتی سییخنان فیلسییوف فرانسییوی مُهییر تائییید زد.
بیی همتیا    خوب شد که زنیدگی ایین نابنیه ی بیزرگ و    

نندان دوام نیافت و هنگیامی کیه قصید داشیت از یی       
بان ولی عصرتهران  به سوی دیگر برود بر اثیر  طرف خیا

 تصادف شدید با اتومبیل به ابدیّت پیوست.
*** 
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 :مهندس منصور عطایی

خورشیدی که من وارد دانشکده ی ۱۳۲۹در سال  
دانشیمند و بیا شخصییتنی بیه نیام       انسان واال، کرج شدم ،

منصور عطایی ریاست دانشکده وتیدریس علیم زراعیت    
خورشییدی   ۱۲۸۳سال  وی که متوّلد را به عهده داشت.
 وارد ی متوسییطه دوره اتمییام از پییس در تهییران بییود، 

 .گرفیت  کشیاورز   دیولم و شد فالحت ی عالی مدرسه
 شیرکت  خارج به دانشجو ی اعزام مسابقه در آن از پس
 فرانسیه  بیه  دولت طرف از اعزامى محصلنین جز و نموده
 ونگرینیی  کشیاورزی  ی ملنیی  مدرسه در سال سه و رفت
 تکمیلیی  هیای  دوره گذراندن برای سوس و خواند درس
پییس از  و شیید وارد پییاریس اگرونومییی  انسییتیتو بییه

 سیییال در کشیییاورز ، دریافیییت درجیییه ی مهندسیییی 
در وزارت  و بازگشیییت خورشییییدی بیییه اییییران  ۱۳۱۵

 کشاورزی  به کار پرداخت.
 زییر  نیز ی کشاورزی در آن هنگام دانشکده نون

 دانشکده در را اوقات از خشیوی ب بود، دستگاه آن نظر
ی  موسسیه  ریاست نیز مدّتی ورزید و اشتنال تدریس به

 نخسییتین از وی گرفییت. عهییده بییه را نباتییات اصییال 
 در را تحقیقییات اهمیّییت کییه اسییت کردگییانی تحصیییل
 هییات  اعضیاء  همکاری با و کرد مطر  ایران کشاورزی

سیال   در دانشیکده،  نباتات واصال  زراعت گروه علمی
 نمونیه  صیدها  آوری جمیک  بیه  موفیق  خیود  خدمت های

گونیه   ی زمینیه  در آزمایشیی  مزارع ایجاد با و شدگندم 
 نتیجه که پرداخت تحقیق به ایران در گندم مختلف های
 بیود  گنیدمی  شیده  اصیال   نمونه ی اوّلین معرنفی آن ی
 «عطیایی  گندم»به و گرفت قرار کشاورزان اختیار در که
 محصیول  مییزان  نظیر  زا عطیایی  گنیدم .شید  گیذاری  نام

 ممتیاز  انیواع  از گییاهی  هیای  بیمیاری  برابر در ومقاومت
 سیمت  در وی اشیتنال  امّیا  شید  می محسوب ایران گندم
 به دیگر ، دولت ی درکابینه وعضوّیت دانشکده ریاست

 . دهد ادامه را خود ارجمند تحقیقات که نداد مجال او

 عطیایی وسییله   استاد ، خورشیدی ۱۳۲۸ ماه تیر در
 ی کییرج دانشییکده ریاسییت بییه ، اسییتادان  شییورای ی

 سیه  هر در را زراعت تدریس که حالی در و شد انتخاب
 ی دانشیکده  اداره هیای  مسی ولیت  ، می داد ادامه کالس

 .بود دار عهده نیز را
ی  توصیییه و معرنفییی بییه خورشیییدی۱۳۳۱ سییال در
 نخست مصدق محمّد دکتر ، زاده زیرا احمد مهندس
 منسیوبان  از کیه  عطیایی  مهنیدس  از ایران، محبوب وزیر

 دعیوت  شید،  میی  محسیوب  نیز بازرگان مهدی مهندس
 بیه  وی پیس  آن از. نماید مشارکت او دولت در که کرد

 کابینییه عضییوّیت بییه کشییاورزی وزارت کفیییل عنییوان
در حییالی کییه از وزرای نییی  نییام و یییزرگ   و درآمیید

 کییار بییه مصییدق یییاران ردیییف در محسییوب مییی شیید،
 اداره کشیاروزی،  وزارت در عطیایی  نالاشت با پرداخت.

 مهیدوی  حسین  محمّید  ی دکتیر  عهیده  به دانشکده امور
 .گرفت قرار اردبیلی
 ۱۳۳۲ میرداد  بیسیت وهشیتم   کودتای وقوع از بعد
 مهنیدس  دکتر محمّدمصدق، دولت سقوط و خورشیدی
 نخسیت وزییر   نزدیی   همکیاران  دیگر مانند نیز عطایی
 .شد واقک وآزار واذیّت پیگرد مورد

سیی   همیراه  به خورشیدی وی ۱۳۳۲ ماه اسفند در
 نیام  کیه  ایران ملنی مقاومت نهضت طرفداران از تن وسه

 آنهیا  در بیین  نییز  تهیران  دانشیگاه  اسیتادان  از تن دوازده
 بیه  ایران نفت واگذاری به دراعترا  ،( ۷)شد می دیده

 کیه  نمودند منتشر را آمیزی ی اعترا  نامه کنسرسیوم،
 تحمّیل  را واعتراضیی  انتقیاد  هیچ گونیه  که شاه دستور به

 وزییر  جعفیری  رضیا  بیا حکیم   مزبیور  استادان کرد، نمی
 اخییراج دانشییگاه از زاهییدی ی سییوهبد کابینییه فرهنییگ
  .شدند

 خیوش  میوقر،  و متیین  بسیار مردی عطایی مهندس
 لکنیت  انیدکی  وجیود  بیا  و بود قدوقامت خوش و پوش
 و کییرد مییی تییدریس ای اسییتادانه بسیییار نحییو بییه کییالم
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 اوقیییات تیییرین وشییییرین بهتیییرین از او درس سیییاعات
 .شد می محسوب دانشجویان آموزشی
 نسیبی  های آزادی برقراری علنت به ها سال آن در

 هیای  فعّالیّیت  ، بیود  برقرارکیرده  دکترمحمّدمصیدق  که
  دانشگاه رو نپ دانشجویان و در اوج بود توده حزب
 و متینگ ربازا و کردند می پا بر ای غائله روز هر تهران،
. کامیل داشیت   رواج بیاد  میرده  و بیاد  وزنیده  پیمایی راه

 متأسیفانه  کیه  کیرج  ی دانشکده دانشجویان اعظم بخش
 میرج  و وهیرج  اغتشاش درایجاد بودم،  آنها جزء من هم

 بیه  و بودند درگیر شدّت به متمدّنانه غیر وتندخویی های
 میی  درگییر  دانشیکده  اولیاء استادان و با ایی بهانه اندا

 یی  بیار   حتنیی  عطیایی  اسیتاد  که ندارم یاد به امّا دند،ش
 اخیراج  بیه  یا کند، مالمت را ما یا و باشد شده خشمگین
 و عیاطفی  و روحیی  نظیر  از حقیقیت  بیه  او نماید. تهدید
ی  رده در انسییانی، روحیییات و خلقیییات از منییدی بهییره
 قرارداشت. روزگار نیکان

اسیییتاد عطیییایی ازصیییاحن نظیییران مکانیزاسییییون 
بیراین بیاور بیود کیه      وری ایران به شمار می رفت وکشا

در  تعییالی کشییاورزی ایییران را باییید   تنهییا راه ترقنییی و 
مکانیزاسیون و استفاده هرنه بییش تیر از نییروی ماشیین     
جستجوکرد. وی بیرای اثبیات ایین نظرییه، هشیت بیاب       
روستاهای وقفیی مدرسیه سیوه سیاالر را کیه در حیوالی       

باکمی  دانشیجویان و    و زنجان قرار داشتنداجاره کیرد 
بسی   تعیداد کثییری تراکتیور وماشیین آالت دیگیر،در      
اراضی بزرگ ولم ییزرع آن روسیتا هیا بیه دییم کیاری       

در همان اوقات یکی از مراکز بیزرگ کشیت    پرداخت.
وکار که مین بیا پیانزده نفیر از دوسیتانم درآن کیار میی        
کردیم،در حوالی قریه ایی بود به نام عمیید آبیاد کیه در    

ت کیلومتری زنجان قرار داشت و مزرعه ی عظیمی شص
به وسعت ی  هزار هکتیار در آن دییم کیاری شید،کار     
سییترگی کییه تییا آن تییاریب فقییط در ایییاالت متحییده ی   

 آمریکا وکانادا و شوروی و استرالیا دیده می شد.

با توّجه به موفقیّت هایی که در انجیام ایین پیروژه     
مخالفیان تقسییم   عظیم به دست آمد، مهندس عطیایی از  

اراضی به شمار می آمد و بیر ایین بیاور بیود کیه تقسییم       
زمین بین کشاورزان موجن خرد شیدن اراضیی بیزرگ    

اسییتفاده از ماشییین آالت  شییده وامکییان مکانیزاسیییون و
 سنگین را از بین می برد.

برای ایین   از آنجا که وی مردی انسان دوست بود،
ه تری برخیوردار  مرفن که زارعین ایرانی از زندگی بهتر و

دکتر مصیدق را واداشیت تیا قیانونی بیه تصیوین        شوند،
برساند که مالکین را موظف می کرد تیا هرسیال پیانزده    
درصد بهره ی مالکانه ی خود را برای مصارف عمرانیی  
روستا تخصیص دهند و دولت نیز معادل آن مبلی  بیرای   

 تحقق همین هدف صرف عمران روستا کند.
 ۱۳۳۲ سیال  وهشیتم میرداد  بیسیت   کودتیای  از بعد

 خیوانین  از که ذوالفقاری برادران تحری  خورشیدی به
 بیه  میی رفتنید   شیمار  به زنجان مقتدر و بزرگ مالکین و
 در دانشیکده  دانشجویان که ونادرست ی واهی بهانه این
 میی  کمونیسیتی  زنجان تبلینات آباد عمید در اقامت ایّام

 کیالتتشی  بیه  داران نمیاق  و اوبیاش  از گروهیی  کننید، 
  همیه  و بردنید  حمله روستا آن در دانشکده مکانیزاسیون
 را وسیایل  دیگر و نادرها ها، ،کمباین ها اموال،تراکتور

 اقامیت  ایّام در دانشجویان ما که حالی در. کردند غارت
 روسیتایی  یی   بیا  حتنی دانشکده، مکانیزه تشکیالت در

 و ی زحمییات همییه ترتییین بییدین .نداشییتیم سییروکار
ی  افسیانه  و شید  نیابود  کلنی به عطایی هندسم آرزوهای

 .پیوست ها افسانه به هم ایران کشاورزی مکانیزاسیون
 اسیت  مانیده  بیاقی  بسیاری تالیفات عطایی استاد از
 و هییا بررسیی  شیر   و علمیی  گزارشییات آنهیا  اکثیر  کیه 

 غیالت  ی زمینیه  در وی که هستند ای گسترده تحقیقات
 جیز  بیه . اسیت  هداد انجام متمادی های سال در مختلف،
 دردانشییکده تییدریس بییرای کییه زراعییت کتیین تییالیف
 :است زیر شر  به وی تالیفات از برخی نوشت،
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 ،  تهییران انشییگاهد تهییران، جلیید، سییه ، ت زراع-۱
 .خورشیدی۱۳۳۷
  دم ن گ  ت زراع داردر آزت  ی دن ع م ود ک  ش ای آزم-۲

محمّدحسین مهیدوی    همکاری با ، ان ج زن  ای زاره م دی و
 .نا بی دبیلی،تهران،ار

 خییوا  نظییر از ایییران هییای ی گنییدم مطالعییه -۳
 بی تا. تهران، ،دانشگاه ران ه ت ، ی ک ی ان ت ب و زراعتی
  م د ن ،گ ران ای  ی وم ب  ای هم د ن گ  وایی ان ن  ارزش -۴

 کییرج کشییاورزی ی دانشییکده ، رب غ و  ان ج ای آذرب  ای ه
 .تا بی تهران، دانشگاه
  وا  خ ظر ن از  ران ای  ی وم ب  ای ه دم ن گ ی  ه ع طال م -۵
 تهییران، عمییومی، زراعییت و زراعییت اصییول ، ی ت زراع

 خورشیدی.۱۳۴۵ تهران، دانشگاه
 تهییران، عمییومی، زراعییت و زراعییت اصییول-۶

 .خورشیدی۱۳۵۱دهخدا، کتابفروشی
 گنیدم  اییران،  بیومی  هیای  گنیدم  نانوایی ارزش-۷
  خراسان،بی نا، بی تا. های

*** 
 شرف مربّع
 صیرفاً  نویسیم،  میی  درایین جیا   کیه  مطالبی نه گر
 وتحقیقیی  علمیی  مبانی با و دارد وعاطفی احساسی جنبه
 نباشیند،  موافیق  آن بیا  دیگران که بسا ای و  نیست همراه
 نهارگانیه ی  اسیاتید  بیه  مین  که ارادتی خاطر به مک هذا
 واندیشیه  اخالقیی  های فضیلت نظر از را وآنها دارم فوق
 مربیک  را آنهیا  میی دانیم،   نیوادر  جزء وتابناا پاا های
 سیال  سیال هیای   کیه  بیاورم  ایین  بیر  و ام نهاده نام شرف
 نیون  کرداری راست و بزگوار های شخصیت تا بگذرد
 مهییدوی حسیین محمّیید دوانییی، عبّییاس سییاعی، کییریم

 شیوند  پییدا  اییران  جامعه ی  در عطایی اردبیلی ومنصور
 وطنیان  هیم  زنیدگی  به خود ایثارگرانه و پاا نیات با تا

 . بخشند معنی و وصفا زیبایی
*** 
 

 جالل افشار :
از دیگییر اسییاتید برجسییته و دانشییمند  
دانشکده ی کرج می تیوان از جیالل افشیار    

 سال نام برد که در افشار مجدالسلطنه فرزند
 وی .آمد دنیا به ارومیه در خورشیدی ۱۲۷۳
 خود زادگاه در را مقدّماتی ی آموزش دوره

 بیه   ی تحصییل  ادامیه  برای سالگی شانزده در و طی کرد
 گذرانییید، تفلییس  در را ی متوسیطه  دوره. روسییه رفیت  
 ی مشیهور علیوم   دانشیکده  در و شید  مسکو سوس عازم

ی  رشیته  در خیودرا  عیالی  تحصیالت شانیاوسکی طبیعی
 فییارغ آن کییه از پیییش امّییا گرفییت، پییی شناسییی جییانور

 سییال رد و داد رخ بلشییویکی انقییالب شییود، التحصیییل
 شیوروی  کمونیسیتی  دولت دستور به  خورشیدی ۱۲۹۸
 انستیتو در و بازگشت ایران به و کرد ترا را کشور آن

 وزارت به مدّتی از پس شد. کار به مشنول تهران پاستور
 شیود  می شناخته کشاورزی وزارت امروز که فوایدعامه

  تحقییق  و بررسیی  بیه  گییاهی  ی آفیات  زمینیه  ودر رفت
 برزگیران  مدرسیه ی  در  حیال  عیین  در و ورزید اشتنال
 ۱۳۰۵ سییال از اسییتاد افشییار .نمییود تییدریس بییه شییروع

 بعد سال نند که کرج ی فالحت مدرسه در خورشیدی
ی  دانشکده به بعداً و گرفت نام فالحت ی عالی مدرسه

 کرد. کار به شروع تنییر نام داد کشاورزی
 ابتکیار  بیه  و ورزیید  میی  عشیق  خیود  کار به افشار
 و حشیرات  شناسیایی  و آوری جمیک  بیه  روعشی  شخصی
 بین از را کشاورزی محصوالت که آوری زیان جانوران
 مسیتمر  پشیتکار  و ی تیالش  سیایه  در و نمیود  ،می بردند
 جانور علوم به که ی مفرطی عالقه و قوی بسیار وحافظه
 آفیات  این زندگی دوران داشت، شناسی وحشره شناسی

 را خییود انییشد و قییرارداد تحقیییق و بررسییی مییورد را
 ارتقاءبخشید.

 تشیکیل  افشیار،  استاد علمی آورد دست مهم ترین
 شناسیی  جیانور  و شناسی حشره نظیر بی و ی عظیم موزه
 آفیات،  نیوع  هیزاران  کیه  بزرگیی  موزه ی. بود کرج در
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 جالین  از و شیده  گیردآوری  آن در جانوران و حشرات
 شیمار  بیه  کیرج  دانشیکده ی  در دیدنی های مکان ترین
 رود. می

 سیفر  بیا  محدود، امکانات و پایان بی عشقی با یو
 و جیانوران  نیوع  هیا  صد توانست ایران مختلف مناطق به

 بیه  را آنهیا  و کیرده  آوری راجمیک  منیاطق  ایین  پرندگان
 هیای  نام ذکر با و ساخته وآماده خش  اصولی ی شیوه
 موفیق  ننیین  وی هم.  دهد جای موزه در وعلمی محلی
 یییا و شییده شییناخته حشییرات و آفییات نییوع هییزاران شیید

 زنیدگی  مختلف های دوره و آورده دست به را ناشناس
 و  دهد قرار بررسی و تحقیق مورد آزمایشگاه در را آنها
 خیا   هیای  جعبیه  در و وعلمیی  محلیی  های نام ذکر با

 تنهیا  نیه  میوزه  ایین  تماشای بگذارد. نمایش به ایی شیشه
بلکیه   بیود،  وجیذناب  جالن عادی بازدیدکننندگان برای
 دانشیجویان  آموزش برای نظیر وبی مطم ن مأخذ و منبک

 آمد. می شمار به نیز دانشکده
 حشیرات  نیوع  ده هیا  شد موفق افشار ترتین بدین 
 بین علمی مجامک اطالع به را مراتن نموده کشف جدید
 آن کاشیف  عنیوان  بیه  افشیار،  جالل نام و برساند المللی
 گردد. وضبط ثبت حشرات

 ایین  روزه، همیه  بیودم،  جکر در من سال هایی که
 دانشیمندان  و منیدان  عالقیه  از بسیاری بازدید مورد موزه
 از وآنهیا  گرفیت  میی  قرار آمدند، می ایران به که جهان
 دانشیکده  اییران،  نیون  مانده عقن کشوری در این که

 دنیار  اسیت  یافتیه  دسیت  عظیمیی  توفییق  ننیین  به کرج
 دییا  دفیاتر  داشت هایی که دردیا در و شگفتی می شدند

 را افشیار  اسیتاد  تحقیقیات  اصیالت  نوشتند، می موزه بود
نظرهیایی کیه    اظهار می دادند. قرار وستایش تایید مورد
 بود. آمیز افتخار ، دانشجویان ما برای

 زنیدگی  آورد دسیت  مهم ترین را موزه این استاد 
 آن وتکامیل  اصیال   از حییات  وتاپایان می دانست خود
 نبود. غافل

 ی دام دانشیکده  پیشیین  یییس ر نژاد میمندی دکتر
 دانشیمندان  تیرین  برجسیته  از که تهران دانشگاه پزشکی
 شیاگردان  از درکیرج  قیبالً  وخود شد می محسوب ایران
 عظمییت از تالیفییات، از بسیییاری در بییود، افشییار جییالل

 نمونیه  میوزه ی  و افشیار  کارهیای  اصالت و وگستردگی
 بیه  شیاه  رضیا  که نویسد می جمله آن از و کرده یاد وی
 از کیه  گرفیت  قیرار  تیاثیر  تحیت  موزه تماشای از حدّی
 آن واز سیلطنتی  بیاغ هیای   آفیات  دفیک  تیا  خواست استاد
 قبیل  سیال  ننید  .گییرد  نظیر  زییر  را آبیاد  سعد باغ جمله

 هیم  و نزدیی   دوستان از یکی از سطور این ی نگارنده
 اسیتاد  سیلطانی،  علیی  دکتر نام به دانشمندم های کالسی
 دربیاره  ایران، شناسان ی حشره کنگره رییس و دانشگاه
 جیالل  دانیش  مییزان  و کیار  واصیالت  معلومیات  ی عمق
 :داد پاسب وی و پرسیدم شناسی حشره علم در افشار
 نیام دار  و برجسیته تیرین   تحقییق  بیه  افشیار  استاد» 
 و آیید  میی  شیمار  بیه  اییران  معاصیر  شیناس  حشیره  ترین

 «.است برخوردار جهانی اعتباری از او تحقیقات علمی
 عمییری از پییس خورشیییدی،۱۳۴۴ سییال افشییاردر سییتادا

 ۱۳۵۱ سال در و شد بازنشسته آموزشی صادقانه خدمات
 از سیواس گیزاری   منظیور  بیه  تهران دانشگاه خورشیدی،
 فراوانیی  های وتالش صادقانه خدمت سال نهل وشش 

 نظییر  بیی  موزه ی یاعتال و تکمیل و تشکیل برای او که
 را وی بییود داده مانجییا شناسییی حشییره و شناسییی جییانور
 شناخت. ممتاز استاد

 الزمییان بهجییت بییا افشییار جییالل ازدواج حاصییل
 نیام  بیه  برومنیدی  فرزنید  ، نیمایوشیی   خواهر اسفندیاری

 سیینمای  برجسیته  و مطلنک منتقدین از که بود افشار طنرل
 ۱۳۳۰ دهیه ی  در وی کیه  درینا .شد می محسوب ایران

 و شید  غیرق  بابلسیر  درییای  در شینا  هنگام خورشیدی به
 افسیردگی  و رنی   و غیم  دنیا ی  خود مادر و پدر برای
 فالکت زندگی افشار استاد پس آن از. نهاد جا به ومالل
 تیا آن کیه سیرانجام    کیرد  پییدا  ای وغصّه غم از پر و بار

 نابنیه  زندگی و شتافت او یاری به مرگ نوازشگر دست
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 کشییور در ودانیش  علیم  پیشیرفت  راه در عمیری  کیه  ای
 ۱۳۵۳ اسیییفند نهیییارم در بیییود کیییرده شتیییال اییییران

 رسید. پایان هشتاد و پن  به سن خورشیدی در
 بیا  رفتم، ایران به من که خورشیدی ۱۳۸۱ سال در

 و رفتییم  کیرج  بیه  گذشیته  هیای  کالسی هم از نند تنی
 و کنییم  بازدید افشار موزه ی از دیگر بار تا داشتیم قصد

 متاسیفانه  امّیا  ،ببریم سر به فرزانه مرد آن یاد با را ساعاتی
 ایین  سال هیا  این در نمی دانم و نشد موافقت ما بازدید با

 .است کرده پیدا سرنوشتی نه ی علمی موسسه

*** 
 

 : فرزانه اهلل روح مهندس
 در کیه  دیگیری  دانشیمند  و بزرگیوار  نجین، استاد

 گسیترش  در و داشیت  واالییی  نقیش  ی دانشکده توسعه
 قطعیه  و تسطیح روش و کشی نقشه و برداری نقشه علوم
 بیه  و آبییاری  هیای  کانیال  ایجاد نگونگی و زمین بندی

 برجسیته  اسیاتید  از اییران  در نیوین  تکنولیوژی  کیاربردن 
 درس کیه  داشیت  نیام  فرزانیه  اهلل رو  می شد، محسوب

 ماننید  نییز  وی. کرد می تدریس را زراعت مهندسی مهم
 معتبر و معروف انسیتوی التحصیالن فارغ از ساعی کریم
 علیت  به آن که با و رفت می شمار به فرانسه ی اگرونم
 بیه  میک هیذا   نداشیت،  مطلیوبی  تدریس طرز بیان، ضعف
 آموزش امر به که پایانی بی عشق و گسترده دانش سبن

 و ممتیاز  اسیاتید  از داشت، دانشکده توسعه و دانشجویان
 .بود نمونه

 تربییییت در ناپیییذیری انکیییار وجیییه بیییه فرزانیییه
 ی مدرنیتیه  وتوسیعه  کشور زنیا مورد های تکنولوژیست

 پروردگیان  دسیت  و شاگردان و نهاد برجا تاثیر ایران در
 .داشتند حضور کشور درآبادانی گیری نشم نحو به او

 ۱۳۲۴ سیییال در کیییه باشییییم داشیییته خیییاطر بیییه
 تونییل تییا گرفییت تصییمیم دولییت وقتییی ،خورشیییدی
ی  همیه  کند، احدا  زاگرس کوه های در را کوهرنگ

 را آن فننیی  وامیور  هیا  مسییر  تعییین و بیرداری  نقشیه  امور

 ننییدان نییه ای فاصییله بییه امّییا دادنیید، انجییام هییا اروپییایی
 دسیتور  در کشیور  وآبیادی  عمیران  دوران وقتی طوالنی
 ایین  شید  آغاز ها دشت عمران و گرفت قرار دولت کار

 هیای  کانیال  کیلیومتر  صدها که بودند ایرانی کارشناسان
 آب عظییم  انالک مانند رسانی آب های شبکه  و آبیاری
  در فرزانییه اسییتاد نقییش آوردنیید. وجییود بییه را فییومن بییر

 .است ناپذیر انکار متخصص افراد این تربیت
 اردبیلیی،  مهیدوی  حسین  محمّد دکتر خاطرات در

 عنیوان  بیه  فرزانیه  اسیتاد  ارزنده خدمات از بارها و ها بار
 سییاختمان هییای  از بسیییاری وجودآورنییده بییه و طییرا 

 شیده  ییاد  دانشیکده  براتورهیای وال آموزشی،کارگاه هیا 
 از. است گرفته قرار تحسین مورد او از مانده جا به وآثار
 :می نویسد مهدوی دکتر جمله آن

 معتبیییر انسییییتوی در و بیییود مهنیییدس «فرزانیییه» 
 آمید  می شمار به ممتاز دانشجویان از فرانسه اگرونمی 

  رورال ژنیی  مدرسیه ی  بیه  انسیییتو ایین  اتمیام  از پیس  و
JENIE RURAL  تمیام  سیربلندی  بیا  را وآنجیا  رفت 

 این آرزویم و  داشتم اطمینان صد در صد او به من. کرد
 اگیر  کیه  می دانسیتم  و باشد دانشکده رییس وی که بود
 میرا  هیای  نقشه گردد، منصوب موسسه این ریاست به او

. میی دهید   انجیام  دقنت کمال با ی دانشکده توسعه برای
 در کیه  متعیددی  ایه ساختمان های ونقشه ها طر  تمام
 تهییه  فرزانیه  مهندس ی به وسیله شد، احدا  سال ها آن
 : اعتصامی ی پروین گفته به که. باد بخیر یادش شد،

                          شیید خواهیید نوشییته مییا بییه وبیید نییی  حسییاب»
 «است ودیوانی ودفتری قلم را زمانه

*** 
 

 اساتید بخش باغبانی  دانشکده ی کر  :
ایران  کشور پهناوری است کیه در کیوه   با آن که 

دشیت  هیای وسییک آن ، هیزاران نیوع گیل وگییاه         ها و
ودرختان میوه و درخت یه هیای زینتیی بیه وجیه انبیوهی       
گسترده  است و در بلند ی های البرز  و سیهند و سیبالن   
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میی تیوان زیبیاترین  و     و زاگرس و بینا لود و  کردستان،
د،  با کمال تاسیف  در  دل انگیزترین نباتات جهان  را دی

خورشیدی، گیل  هیایی کیه در     ۱۳۱۰و  ۱۳۰۰دهه های 
ایران پرورش   پیدا میی کیرد  از گیل محمّیدی  و اللیه      
عباسی  و نیلوفر و نند نوع  مشابه آنها تجاوز نمی کیرد  
و اصوالً گل در زنیدگی میردم نقشیی نداشیت  و افیراد      

ه درختان زینتی دید کاردانی برای پرورش گل ونمن و
خورشیدی  وقتیی   ۱۳۱۰کما این که دردهه ی  نمی شد،

 بابلسیر،  رضا  شیاه تصیمیم گرفیت  هتیل هیای  رامسیر،      
ابنییه  بیزرگ  را     و رهانالوس،آب علیی  و دیگیر  قصی   

احدا  کند، در سراسر ایران هیچ متخصّصی  که بتوانید  
باغ های  پیرامون این بنا ها را به نحیو مناسیبی بیه وجیود     

ت و شیاه دسیتور داد تعیدادی، باغبیان      آورد وجود نداش
های هلندی و ایتالیایی اسیتخدام و امیر محوطیه  سیازی     

 LANDاطیییراف ایییین بنیییا  هیییا کیییه در انگلیسیییی  

SCAPING      نام دارد،  به آنها  سیورده  شیود. متاسیفانه
من نام این باغبیان هیا را فرامیوش     به علنت گذشت زمان 

کیییرده ام  و فقیییط یکیییی از آنهیییا را کیییه پروتییییوا      
PROTIVA   نام داشت به خاطر  می آورم که  پیس از

اتمام   قرارداد  خود دیگر به اروپا بازنگشت  و در شیهر   
رشت اقامت  گزیید  و بیاغ بسییار  زیبیایی  در آن شیهر      

القه ی میردم  احدا   کرد که از تفرنج گاه های مورد ع
. پروتیوا بسیار ی از گل  هیا وگیاهیان     بودو گردشگران  

بیه عالقیه    زینتی اروپا  را در آن باغ پیرورش  میی داد و  
 مندان می فروخت.

در هییر حییال باییید بییه یییاد داشییت کییه بییر خییالف   
حتنیی در   روزگار  فعلیی  کیه در هیر کونیه وخیابیان  و     
ه کیه در  روستا ها، گل فروشی  وجیود دارد و هیر لحظی   

دسیته   خیابان رفت و آمد می کنیم، صدها کودا کار،
های گل را به مردم می فروشند، در آن زمان گل وگییاه  
در زندگی روزانه مردم از  هیچ گونه اهمیّتی  برخوردار 

 نبود .

  در مورد کشت وکار  و پیرورش گیاهیان  غیذایی    
ختان  میوه و خشی   مانند سبزیجات، صیفی جات  و در

 رنه درکشور ایران به علنت  تنوع آب و هیوایی و بار، گ
انیواع مختلیف سیبزیجات  و    ، مناسن خاا های غنی و

ه از آنجا کیه   با این هم میوه جات پرورش پیدا می کرد،
، اصیول علمیی رعاییت  نمیی شید،      در کارهای  زارعین

بسیاری از محصوالت به تدری   صفات مطلیوب  خیود   
از تولیییدات باغبییانی را از دسییت مییی دادنیید  و بسیییاری 

 ؛کشور، از انواع   خوب ومطلوب  بیه شیمار  نمیی آمید    
مشییییکلی کییییه در علییییم گیییییاه شناسییییی بییییه آن      

DEGENERATION       گفته می شیود. بیه طیور مثیال
گر نه سین گالب و یا خربزه  ی گرگیاب اصیفهان از   

ماننییدی   نظییر عطییر و طعییم  و مییزنه و   لطافییت  نظیییر و  
فیت  زییاد، امکیان  حمیل ونقیل      نداشتند، امّا به علنت لطا

بسیار دشوار بلکیه غییر ممکین  بیود     ، آنها به دیگر  نقاط
ویا هم ننیین انیواع سیین و ییا  مرکبیات اییران از نظیر         

هرگیز بیا نمیو نیه هیای      ، میزان بیار دهیی  و میزنه وطعیم    
 پرورش  یافته در منرب زمین  قابل قیاس نبودند. 
تحصییل  در این دوران بود که برخیی از  جوانیان    

کرده دانشگاهی که عشق به اییران و میردم در سیرلوحه    
افکار آنها  می درخشید  بر آن شدند  که به رغیم   صید   
ها  مشکل و مانک، تولید فرآورده های  باغی در  ایران را 
بهبییود  بخشییند  و توفیییق در اییین راه را از رسییالت هییای 

 خویش برشمردند. که دو تن از آنها عبارتنداز:
 
 مهندس حسن شیبانی :  -الف  
وی از خانواده ی بزرگ و ثروتمند  شیبانی هیای   

کاشان  بود کیه پیس از اخیذ  دییولم متوسیطه ، در سیال       
خورشیدی با هزینه ی خود بیه فرانسیه رفیت ودر     ۱۳۰۵

 MONT PELIERدانشکده ی معروف  مونیت پولییه   
به تحصیل کشاورزی  پرداخت و پس از اخیذ  میدرا    

 خورشیدی  به ایران ۱۳۱۳در سال  مهندسی کشاورزی
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بازگشت و در مدرسه ی فالحت که بعد ها به دانشیکده  
بیه عنیوان اسیتاد باغبیانی       کشاورزی  کرج  معروف شد،

 به کار پرداخت.
عصییبانی مییزاج و   شیییبانی معلنمییی بسیییار تنیید خییو،

سییریک التییانثر بییه شییمار مییی رفییت. بییه انییدا بهانییه ای   
بیا   ل اوبسیار اندا بیود. خشمگین  می شد و میزان تحمّ

تحقییق    این همه نون اهیل خوانیدن ونوشیتن وکتیاب و    
استاد . وی بسیارمی آموختند دانشجویان از ،ومطالعه بود

شیییبانی  ننیید کتییاب  باغبییانی هییم تییالیف کییرد کییه  از  
مدوّن  باغبانی در ایران محسوب  می شوند  نخستین آثار

جهییت   و انتشییار آنهییا درآن سییال هییا گییام  مهمّییی در  
پیشرفت  امور باغبانی به شمار می رفت که از آن جملیه  
می توان کتاب دوجلدی باغبیانی را معرنفیی نمودکیه در    

خورشیدی توسیط انتشیارات دانشیگاه تهیران     ۱۳۴۲سال 
 منتشرگردیده است.

 
 مهندس علی مفیدی :   -ب

در آن سییال هییا وی دانییش یییار بخییش  باغبییانی    
ان نزدیی  مهنیدس   دانشکده  ی کرج بیود  واز همکیار  

 مفیییدی ازاسییاتید برجسییته، شیییبانی  محسییوب مییی شیید.
بودکییه عییالوه برامییور    پرکییار مییا  مطلنییک و دانشییمند،

اداره ی کلیّیه  ی گیل خانیه هیا،      آموزشی، سرپرستی  و
آزمایشگاه های باغبانی و پژوهش های مربیوط  بیه گیل    
ها وسبزی ها و درختان میوه را بر عهده داشت و به رغم 

وی از  تادگی های علمی وتکنولیوژیکی  اییران،  عقن اف
همواره پیشرفت  های علمی جهیان   ، راه مطالعه و تحقیق

ممتاز بیه حسیاب میی     را دنبال می کرد وی   پژوهشگر
در حافظه ی غنی  و پر بار اسیتاد، نیام هیای محلیی      آمد.

وعلمی  صد ها گل وگیاه ودرخت  و سیبزه نقیش بسیته    
ر این همه فضیل و دانیش و   بود و شگفت  آن که در کنا

سیلوا بیا    و حسن رفتار در تواضک وفروتنی  و بزرگی،
روحییات واالی   دیگران حقیقتاً  یگانه بود و خلقییات  و 

 او بر دانشجویان تاثیر بسیار به جا می نهاد .

درآن سال ها باغ دانشکده ی کیرج ، کیه محوطیه     
ی مشجّر بزرگی بود، بیش از سی هکتار وسعت  داشت 

ال ها پیش  از اماکن ییالقی  شاهان قاجیار بیه شیمار    و س
می آمد،در فصل بهاران، به همّیت مهنیدس مفییدی کیه     

به یکی از زیبیاترین   همه امور باغبانی را زیر نظر داشت،
و دل انگیزترین باغ ها تبدیل می شد و در هیر گوشیه  و   
کنار آن گل های رنگارنگ  وگلبن های خیوش رنیگ   

خودجلن  میی کیرد. درکنیار  اغلین      و بو ، نظرها را به
گل ها تابلو هیایی  نصین شیده  بیود کیه بیر روی آنهیا        

 عباراتی  مانند :
گل ها وغن ه هیا را ن ینیید،آنها بیر روی شیاخه     » 

 «های خود زیباترند تا در دست اشخا 
نوشته شده بود که بعد ها فهمیدم سیال هیا قبیل از     

ه تییدریس آن،اسیتاد نظیام وفییا  شیاعر نییام دار معاصیر،ک    
ادبیات فارسی در این دانشکده  را برعهده داشیت،بنا بیه   
تقا ضای مهندس  مفیدی  ایین شیعارها وعبیارت  هیا را     
نوشت تادرکنار اغلن گلبن  ها نصین  شیوند،که اتفاقیاً     
برخالف  دیگر  اوامر و نواهی، بر بازدیدکنندگان  تاثیر 
 را مثبت  به همراه داشت و هیچ کس گل ها و غن یه هیا  

 نمی نید.
خورشییییدی از ۱۳۱۷مهنیییدس  مفییییدی در سیییال 

مدرسه ی عالی  فالحت  فارغ التحصیل  شیده بیود و بیه    
سیبزی  ودرخیت    نمن، علنت اشتیاق فراوانی که به گل،

بخییش باغبییانی  دانشییکده ی کییرج  بییه کییار  داشییت در
پرداخت  وطی سال های خدمت خود به موفقیّیت هیای   

زینتییی وخییوراکی بسیییار رسییید  و گییل هییا وگیاهییان    
جدیدی  را به جامعه ی ایران  معرنفیی نمیود. وی میدّتی     
نیز به ایاالت متحده ی  آمریکا رفت و در مراکز  علمی 
آن کشور  به تحصیل وتحقیق  پرداخت  تا با روش های 

 نوین  و علمی کشاورزی  آشنا گردد.
از جمله محصوالت  مهمی که مهندس  مفیدی در 

معیه ی اییران ،بییش از دیگیران نقیش       معرنفی  آنها به جا
داشییت وطییرز کاشییت  و پییرورش  و نگهییداری  و دفییک 
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آفاتشان و نوع استفاده از آنها را بیه دانشیجویان ودیگیر    
عالقه مندان آموخت، میی تیوان ایین سیبزیجات  را ییاد      

 کرد:
 تمش ، توت فرنگی، تره فرنگی، آرتیشو، آندیو،

 نخود فرنگی ومارنوبه.
سطوردر دوران  دانشجویی  ماننید   نگارنده ی این 

اکثر دوستان هم سن وسال خود، ارزش تحقیقات  استاد 
مفییییدی  را درا نمیییی  کیییردم و از اهمیّیییت ایییین     
محصوالت در زنیدگی روزمیره  ی  میردم اییران غافیل      
بودم. علنت ناآگاهی امثال من  در این گونیه امیور ناشیی    

ش  پژوهشییگران،گزار از آن بییود کییه در آن  سییال هییا، 
های تحقیقاتی خود را به طور کتبی  منتشر نمیی کردنید    
وآن نه به طور شفاهی گفته می شد، بعید از ننیدی بیه     

 فراموشی  سورده می شد. 
 دانشکده خورشیدی از۱۳۴۸ سال در مفیدی استاد

 دسیت  از را وفعّالیّیت  کار به شوق امّا شد بازنشسته کرج
هییای  دانشییکده در خورشیییدی ۱۳۶۰ سییال تییا و نییداد

 از. داشیت  اشیتنال  تدریس به اهواز و همدان کشاورزی
 دانشیگاه  ی کشاورزی دانشکده رئیس عنوان به پس آن
 بعد و سرانجام پرداخت فعّالیّت به کرج اسالمی در آزاد
 خورشیدی به۱۳۷۹ سال در صادقانه خدمت عمر ی  از

 خیوبی  جز که انسانی زندگی ی افسانه و پیوست ابدیّت
 نمییی نیییزی بییه انسییانیّت و وصییفا بییاییزی و مهربییانی و

 .رسید پایان به اندیشید
 شایستگی از ، استاد شاگردان از یکی به عنوان من
 دارم خوشیییی خییاطرات  او عیییاطفی و احساسییی  هییای 
 . ام نکرده فراموش را او وهرگز
           عشییق بییه شیید زنییده دلییش کییه آن نمیییرد هرگییز»
 «ما دوام عالم ی جریده در است ثبت

 های وگزارش مقاالت عالوه بر ندس مفیدیمه از
 منیابک  از و انید  یافتیه  زییادی کیه انتشیار    بسییار  تحقیقاتی
 میییی شیییمار بیییه باغبییانی  دوسیییت داران بیییرای مسییتند 

 برخیی  کیه  مانده جا فراوانی نیز بر ارجمند آیند،تالیفات
 عبارتنداز: آنها از

 ایییاغ، قییزل تهییران، ،(رز) سییرخ گییل پییرورش -۱
 خورشیدی. ۱۳۳۸
ی  مدرسییه همییدان، خصوصییی، درختکییاری -۲
 خورشیدی. ۱۳۵۱کشاورزی، عالی

 ی عییالی مدرسییه همییدان، عمییومی، باغبییانی -۳
 خورشیدی. ۱۳۵۲کشاورزی،
 ۱۳۵۳تهیران،   دانشیگاه  تهران، عمومی، باغبانی -۴

 خورشیدی.
 ۱۳۵۳تهییران، دانشییگاه تهییران، گییل کییاری،  -۵

 خورشیدی.
ی  دانشییکده ارومیییه، عمییومی، سییبزی کییاری -۶

 خورشیدی. ۱۳۵۶ارومیه، کشاورزی
 حفاظیت  ملنیی  انجمین  تهران، خارجی، گیاهان -۷
 خورشیدی. ۱۳۵۶انسانی، و طبیعی منابک

 وفضیای  هیا  پیارا  سیازمان  تهران، گل کاری،-۸
 خورشیدی. ۱۳۵۷تهران، سبز

 اسییالمی، آزاد عمومی،تهران،دانشییگاه باغبییانی-۹
 خورشیدی. ۱۳۶۴

*** 
و سیبزه ونمین  در    این   که سخن از گل و گیاه

میییان اسییت ، بیید نیسییت   از دو تیین از نییوادری  کییه از   
در بخییش  خورشیییدی بییه بعیید  ۱۳۲۰اواسییط  دهییه ی  

خصوصی فعّالیّت  می کردند و نقش واالیی  در آشنایی  
مردم ایران با گل  و زیبایی  داشتند نیز یاد کینم  و بیرای   
شادی  رو  آنها طلن ر حمت نمایم. یکی از آنها حاج 
کریم آقا شریفی و دیگری  زعیم نام داشت کیه هیر دو   
نفر  از برجسیته تیرین  باغبیان هیا و گیل پیروران  اییران        

 محسوب می شدند .
یخ یال  هیای نفتیی و برقیی      قبل از آمدن بیرق و  

 برخی روستاهای ایران  و مدرن به ایران، دراغلن شهرها
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یخ ال های بزرگی دایر بود که گودال  های عمیقی در 
در ایّام زمستان این گودال ها را با ییب   ها  کنده شده وآن

وبرف پر می کردند و روی آنها  را با خیاا وکیاه میی    
تابستان ها که هوا  گیرم میی شیود  ایین      تا در پوشانیدند

 یب ها را به مردم  بفروشند .
شیدّت ییب زدگیی     افزایش میزان وآنکه  هم برای

های گرم سال  آب در زمستان و هم برای این که در ماه
در  موجن ذوب شدن این یب ها نشیود،  تابش خورشید،

پهناوری از خشت و  کنار هر گودال دیوار قطورو بلند و
ده و نییگییل مییی سییاختند کییه روی یییب هییا سییایه افک    

 .دهدافزایش  را ماندگاری یب
برقیی  بیه بیازار     بعد ها کیه یخ یال  هیای نفتیی و    

بییی آمدنیید، بییه تییدری  فضییای یخ ییال هییای قییدیمی،  
 مصرف ماند. بیرهمین اسیاس درتهران،کیریم شیریفی و    
زعیم محل این یخ ال ها را که در خیابیان  شیهباز قیرار    

خریدند،گل خانیه هیای بیزرگ و باغ یه هیای        داشتند،
انییواع  رزهییای   متعییددی  در آنهییا بییه وجییود آوردنیید و

اصییال  شییده و گییل هییا و گیاهییان   زینتییی  را در آنهییا  
دییوار هیای ییاد شیده  طیی       پرورش دادند. نون خاا

زمان های  طوالنی از نظر مواد غذایی  بسیار غنیی  شیده   
بود، آنهیا ایین دییوار هیا را بیه تیدری  وییران کردنید و         

نیز به عنوان کیود مصیرف  نمودنید. آنهیا       خاا آنها را
ضمن ارتباط با گلخانیه هیای مهیم دنییا در کشیور هیای       

ا  موفنیق شیدند   فرانسه و ایتالی اروپایی  به خصو  هلند،
نباتییات  زینتییی  صیید هییا نییوع  رز جدییید و گییل هییا و  

ودرختان  میوه ی اصال  شده را به ایران وارد  کیرده و  
بیه عالقیه منیدان     آنها را در باغ های خود تکثیر نمایند و

خورشیدی به من گفیت    ۱۳۴۸شریفی در سال  بفروشند.
هییزار رز پیونییدی شییامل    ۳۰کییه هییر سییال پیییش از    

ه رز  وهم ننین  تعداد کثیری درختیان مییوه    سیصدواریت
و گیاهان زینتی دیگر  را به فروش می رساند. یادشان بیه  

 خیر .
*** 

 مهندس  ابراهیم ناجی :

خیاا شناسیی  میا     وی معلنم آزمایشیگاه شییمی و  
ناجی انسانی، بسیار آرام ، خلیق ومهربان بود و در    .بود

بسیتگی وعالقیه   نهایت دل  امر  تعلیم  فنن خاا شناسی،
مندی از خود نشان می داد به گونه ای کیه  دانشیجویان    
برای او احترام خا  قایل  بودند.با آن که  استاد  نیاجی  
ماننیید اکثییر اسییتادان  دانشییکده ی کییرج از مونییت پلیییه  
پاریس فارغ التحصییل شیده بیود  ولیی در مراجعیت بیه       
ایییران  بییه وی مرتبییه ومقییام   اسییتادیاری ودانییش یییاری 

نیابرابری  شیکوه    ندادند و او همواره  از ایین  تبعییض  و  
نییاجی طبییک شییعر داشییت ،از سییعدی   شییکایت  داشییت.

با نگاهی  شیاعرانه و لبرییز از    و شناسان به شمار می آمد
میردم میی نگریسیت. هرگیز او را       احساسات به  جهان و

 یادش بخیر . ناراحت  و نامهربان ندیدم. بد خلق و
 

 دکتررضا حجازی :

 ییاد  او از میی خیواهم   کیه  دیگیری  دانشیمند  استاد
 ییار  و همکیار  کیه  داشیت  نیام  حجیازی  رضا دکتر کنم،

 هییوش نظییر از و بییود سییاعی کییریم مهنییدس نزدییی 
 نظیییر کییم افییراد از اخالقییی هییای فضیییلت و وذکییاوت
 .شد می محسوب
 .یافت تولند تهران در خورشیدی۱۳۰۱ سال در وی
 انزلیی  بنیدر  و تهیران  در را متوسطه و ابتدایی تحصیالت
ی  دانشییکده خورشیییدی وارد۱۳۲۴ سییال در گذرانییید.
 احراز خورشیدی با۱۳۲۷ سال در و شد کرج کشاورزی

 اخیذ  بیه  دانشیکده،  نهیایی  امتحانیات  در ی نخسیت  رتبه
 .آمد نایل ی مهندسی درجه

 هییوش بییود، دانشییجو حجییازی کییه سییال هییایی 
 مییورد او وتحصیییلی اخالقییی هییای ویژگییی و واسییتعداد

 عنیوان  بیه  وی طیرف  از و گرفت قرار ساعی استاد توجّه
 نیییز بعیید ننییدی. شیید انتخییاب ی جنگییل رشییته دسییتیار
 بییه و شیید فییراهم اروپییا در  او تحصیییل ادامییه موجبییات
 ی صینایک  رشیته  در ژامبلیو    دانشیگاه  در و رفت بلژی 
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 از را خیود  دکترای و پرداخت تحصیل به وجنگل نوب
 .کرد دریافت مدرسه این

 ۱۳۳۱ سییییال در سییییاعی درگذشییییت زا پییییس
 بیه  دانشیکده  در را جنگیل  تدریس حجازی خورشیدی،

 ،درجیات اسیتادیاری   تمیامی  تیدری   بیه  و گرفت عهده
 کمی   بیا  و پیمود ی  به ی  را استادی دانش یاری و

 متحید  ملیل  سیازمان  کشیاورزی  و غیذایی  مواد سازمان

FAO ، نهایییت در و نهییاد بنیییاد را جنگییل یتویتانسیی 
 ی منیابک  دانشیکده  بیه  امیروز  کیه  را ی جنگیل  دانشکده
 خیود سیال هیا    کیه  آورد وجیود  بیه  دارد، شهرت طبیعی
  داشت. عهده به آن را ریاست
 ارزش منیدی  هیای  رساله و کتن حجازی استاد از
 از کیه  مانیده  باقی صنایک آن  وجنگل ی نوب و درباره
 . آیند می شمار به معتبر مراجک و منابک

ه دردانشیکده بیه سیرو    کی  سیمین سرو درخت بذر
 اسیتاد  توسیط  مرتبیه  اوّلین برای نقره ایی شهرت داشت،

 کییرج ی کشییاورزی دانشییکده بییاغ در حجییازی دکتییر
هنیییوزهم  آن کهییین سیییال درخیییت کیییه شییید کاشیییته

 و هییا جنگییل سییازمان درختییی کییه بعییدها  .پابرجااسییت
در سییایر نقییاط   آن وسیییک کاشییت بییه هییا شییهرداری
 .اند کرده کشوراقدام

 خورشیدی به۱۳۴۹ سال در باالخره دکتر حجازی
 هیای علمیی    فعّالیّت به ولی آمد نایل بازنشستگی افتخار
 اییییران دیگیییر دردانشیییگاه هیییای و نیییداد پاییییان خیییود

 مهرشییهرکرج آزاد دانشییگاه و مازنییدران مانندهمییدان،
 .کرد ارائه ای را تا پایان عمر ارزنده خدمات

د دکتر حجازی عالوه بر فعّالیّت های علمیی متعید  
 خیود  فراغت اوقات در زمینه ی مورد تخصص خویش،

نییز    موسییقی  و شعر نقناشی، مانند مختلف هنرهای به  را
 ی طنییز زمینییه در نییز  توانییایی قلیم  و اختصیا  مییی داد 

کیه حاصیل آن آخیرین کتیاب تیالیفی ایشیان بیا         داشت
 خورشییدی منتشیر  ۱۳۸۳ سال در دانشجو دل عنوان درد
 .گردید

 :اند نوشته کتاب اینی  مقدّمه استاددر

 حس وجود تمام با را رنج این سال ها من
 سیخ چند و کتاب ی  خرید بین بارها و کرده
 همدردی خاطر به امروز و ام بوده مردد کباب

 .سازم رها دلی دو این از را تو می خواهم
اقدامات بیی بیدیل دکترحجیازی موجین شید تیا       

 انخورشیدی هیم زمی  ۱۳۸۴درروز نهارم اسفندماه سال 
به پیاس   ایران، ی جنگل های آینده همایش برگزاری با

 جنگیل بیانی   انجمین  توسیط  ی  عمر خدمات شایسیته  
 از تهیران،  دانشیگاه  طبیعیی  منیابک  دانشیکده ی  در  ایران
بیه   ی ایین عرصیه تقیدیر    برجسیته  اسیتاد  به عنوان ایشان
 آید. عمل

مراد و مرشد خود مهنیدس   حجازی نیزماننداستاد،
روش ومیینش انسییانی و  ق و خییو  وخلیی کییریم سییاعی،

در عیین جیوانی میردی پختیه      ستایش انگییزی داشیت و  
در مسیایل  ، وآگاه بود و عالوه بیر علیم جنگیل شناسیی    

 اجتماعی و انسانی نیز صاحن نظر به شیمار میی رفیت و   
 رهنمودهیای  خیانواده،  حماییت  خداونید،  لطف همواره
 رمیز  را دانشیجویانش  و همسیر  همراهیی  و سیاعی  اسیتاد 
 .دانست می های خود قیّتموف

بیان ایین دوخیاطره ی زییر شیاید بتوانندبخشیی از      
 ذوق واستعداد و توانایی های ذاتی او را بازتاب دهند:

دانشکده ی کرج هر سال دانشیجویان سیال    ال (
دوّم را برای ننید روز بیه صیفحات  شیمالی اییران  میی       
فرستاد تا از نزدی  با مختصات بخیش مهمیی ازجنگیل    

مختصیات    ان آشنا شوند  و در حدّ امکیان نیام و  های ایر
اشجار جنگلی را فیرا  گیرنید. سرپرسیت  میا دریکیی از      

 این سفرهای خاطره انگیز دکتر رضا حجازی  بود .
در  اتوبییوس، دوازده کیلییو متییری نییالوس، در ده،

 حاشیه ی باغی به نام شاه نشمه کیه محیل بسییار زیبیا و    
به شمال میی رفیت،    هر وقت رضا شاه دل انگیزی بود و

نند ساعتی بیرای اسیتراحت و صیرف نیای درآن بیاغ      
درآن هنگییام، در اییین بییاغ   ایسییتاد. توقنییف  مییی کییرد، 

درختان سر به فل   کشیده بسییاری وجیود داشیت کیه     
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بلندی  آنها برای ما بسی شگفت  آور و خییره   زیبایی  و
رهمین منوال دکتر حجازی تصیمیم گرفیت   ب کننده بود.
س عملی جنگل شناسی را به ما بیاموزد. وی  نخستین  در

از همه ی دانشجویان  خواست هیر یی   مبلی  دو رییال      
به ارشد کالس بوردازند،آن گاه درخت  بلند تناوری بیه  
ما نشیان داد و اسیم محلیی و نیام علمیی آن را بیرای میا        

سوس از ما  خواست  که بیا دقنیت هیر نیه      توضیح داد و
بیه صیورت ذهنیی تخمیین       تمام تر، طول این درخیت را 

همیه   محاسبات  خیود را روی کاغیذ ی بنویسییم.    زده و
ننییین کردنیید و محاسییبه ی ذهنییی خییود  را بییه روی     

 کاغذهایی  نوشته و به استاد دادند.
دکتییر  پییس از جمییک آوری  همییه  ی جییواب هییا، 

حجازی به وسیله ی   خط کش سیاده ی نهیل سیانتی    
ی ومثلثاتی، بلنیدی  متری با استفاده از محاسبه های هندس

واقعیی درخیت را انیدازه گرفیت. آن گیاه  کاغیذ هییای       
خوانیده   نوشته شده توسط دانشجویان ی  به ی  بیاز و 

شییدند . ییی  نفییر  طییول درخییت را پنجییاه وییی  متییر،  
پین  متیر و    دیگری  نهل و هشت متر، سیومّی بیسیت و  

هر کس عددی  را ذکرکیرده بیود    همین طورتا نفر آخر
ها عدد هفت ونیم متر بیود در حیالی کیه     که کم ترین آن

محاسبات استاد نشان داده بودکه طیول درسیت درخیت    
در نهایت پول های جمک  مذکور نهارده ونیم متر است.

شده بیه عنیوان جیایزه بیه دو نفیری داده شید کیه ارقیام         
 درست تری را تخمین زده بودند. آن گاه  استاد گفت:

ل هر انسانی در زنتدگی روزانته مستای    -»
پیرامون خود را با دیدگاه  خود می ستنجد  و  
راجتتع بتته جن قضتتاوت متتی کنتتد  و قضتتاوت  

بتاور   معتبتر متی شتمارد و    خوی  را  مطلق و
این بتدان معنتی     دیگران را مردود می شناسد.

است که نظر گاه انسان ها به هم شبیه نیستت و  
تنها پدیده ی معتبر  جنست که با دان  ریاضتی   

نبایتد انتظتار    نتابر ایتن هرگتز   ب به اثبات برسد.
داشت جن که بلندای درخت را پنجتاه و یت    

متر  ذکرکرده با جن که هفت ونیم متترتخمین   
 «.زده است ی  سان بیندیشند

استاد با این شیوه ی مطلیوب  توانسیت هیم درس     
زندگی به ما بییاموزد وهیم طریقیه ی  محاسیبه ی طیول      

 درختان را به ما تعلیم بدهد.
 
 حجازی  می گفت:دکتر  (ب
وقتتتی در کتتالس ستتوّم  دانشتتکده ی  -»

کرج تحصیل  متی کتردم، سرپرستتی کلتو        
 .به عهده داشتم را ت اتر  و موسیقی دانشجویان 

در همان اوقات قرار بود که به مناسبت سالگرد 
برخی  جشن بزرگی با حضور تاسیس دانشکده،

برختتی از  رئتتیس و اعضتتا  هیتتات دولتتت،  
ران درجمفتی ت تاتر دانشتکده     اساتیددانشگاه ته
در این جشتن  بترای سترگرمی     برگزار شود و

حضار ، نمای  هایی به اجترا در بیایتد. وقتتی     
همه ی مدعوین در سالن حضور یافتند یکی از  

زبان  بته روی صتحنه    و دانشجویان خوش سر
رفت  و ضمن ختوش جمتد گتویی بته حضتار      

 گرامی و ادای احترام به جنها گفت:
جالتتب «  ستتورپرایز»متتا یتت  امشتتب  -»

داریم . اخیراً مطلّع شتدیم کته بتزرر تترین      
وزنه بردار  المپی   جهان کته  قهرمتان وزنته    

از  شتناخته شتده و   برداری سنگین جهتان نیتز  
به تهتران  جمتده و متا     اهالی مجارستان است،

فکتتر   کتتردیم بتترای انبستتاه ختتاطر مهمانتتان 
ن ارجمند از وی  دعوت کنیم که در این  جش

وزنه برداری   حضور یابد و در پیشگاه میهمانان،
کند. مطم ن هستتیم کته   هنتر نمتایی  و زور     
 «. بازوی  او مورد توّجه همگان قرار می گیرد 

در این هنگام در میان  حضار همهمه در گرفیت و  
اسی رئیس دانشگاه تهیران   وبه خصو  دکتر علی اکبرس

اطیالع نیداده انید    از این که  ورود این قهرمان را بیه وی  
ناراحت وخشمگین شده،آن را برای خود وهیأت وزراء 

 توهین تلقنی کرد .
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هالتر بزرگ وکوه پیکیری  روی   با باال رفتن پرده،
نند لحظه بعید هیم پهلیوان  نیام دار       کف سن دیده شد.

هیکل وکوپال  خیره کننده ای داشیت در مییان    که قدّ و
رنامیه هیا اعیالم    مجری ب وارد صحنه شد و تشویق حضنار

داشت که وزن این  هالتر پنجیاه کیلیوگرم  بییش تیر  از     
رکوردی است  که این پهلوان در المویی   از خیود  بیه     

 جا گذاشته  و بیش از  دویست کیلوگرم وزن دارد.  
پهلوان مدّتی بیه هیالتر خییره شید وعقین  و جلیو       
رفت و  به دست  های خود  پیودر مخصیو   مالیید  و    

امّا نتوانست  و ، ی کرد  که وزنه را بلند  کندنند بار سع
در نهایت با حرکت بسیار تندی  که فشار فوق العاده ای 

سرانجام توانست هالتر عظیم باال ببرد   ،را به همراه داشت
وزنیه را بیه    ،و در میان  کف زدن های متعدد  حا ضیران 

 زمین کوبید و از صحنه بیرون رفت.
  ،سن ، مرد کوتاه قد نند لحظه بعد از طرف دیگر

ضعیفی که به  ترییاکی هیا شیباهت داشیت       الغر اندام و
وارد شد در حالی که با شگفتی به اطراف می نگریسیت   
با تردیدبه  هالتر  نزدی  شد وکنجکاوانه نند بار آن را 

سوس  میله ی آن را با یی  دسیت گرفیت      لمس  کرد،
 وهالتر را مثل پر کاه  از زمین بلند کرد.

زه وزراء و رئیس دانشگاه وسایرحضار فهمیدنید  تا
کییه داسییتان از نییه قییرار اسییت . آنهییا سییاعت هییا مییی   

که به ایین آسیانی گیول خیورده     باره این  درخندیدند و 
 «. بودند،  با هم گفت وگو می  کردند

این نمایش محصیول خالقیّیت  هیای ذهنیی  رضیا      
مردی  که حتنیی یی  سیاعت  بیه کیالس       حجازی بود.

نرفتییه بییود و کییم تییرین  آموزشییی در اییین بییاره   ت ییاتر  
 نداشت.
خورشییدی کیه نگارنیده بیه تهیران      ۱۳۸۱در سال  

رفتم سعی کردم هر طور شده  دکتر حجازی را زییارت  
بعداً مطلنیک شیدم کیه وی در     .ولی اثری از او نیافتم ،کنم
خورشیدی در تهران وفات یافته و پیکرش ۱۳۸۵د۰۶د۲۸

 ر زعفرانیه تا دانشیگاه تهیران،  پس از تشییک از خانه اش د

به منظور تدفین در آرامگاه خانوادگی به قم منتقل شیده  
 و به این ترتین او هم به ابدیّت  پیوسته است.

یییادش بییه خیییر  کییه وجییودش سراسییر  مهییر        
 ومحبّت،خوبی وخوش نیتنی  و ابتکار وخالقیّت بود.

*** 
 

 بهرامی: تقی دکتر

 کشیاورزی  دهدانشیک  اسیاتید  تیرین  قیدیمی  از وی
 کیه  ایی عدیده کتن لحاق به که آمد می شمار به کرج
 دام نیژاد  واصال  پروری کشاورزی،دام ی علوم درباره

 انکییار نقییش کییرد، تییألیف کشییاورزی محصییوالت و
 . گذاشت جا به ایران در آنها پیشرفت در  ناپذیری

 تفیرش  در خورشییدی ۱۲۷۷ سال در بهرامی دکتر
 هزینه به ، دبیرستانی حصیالتت اتمام از پس و شد متولند
 ، برلن دانشگاه های از یکی در و رفت آلمان به خود ی

 .آورد دسیت  بیه  ی کشیاورزی  رشته در را خود دکترای
ی  زمینییه در کییه شیید مییی محسییوب ایرانییی نخسییتین او

 و دام هییا نییژاد اصییال  و ژنتییی  علییم و کشییاروزی
 اطالعییات و کییرد تحصیییل کشییاورزی هییای فییرآورده
 .داد قرار ایران جامعه اختیار در مفیدی

 مشیاغل  بیه  ایران به مراجعت  از پس بهرامی دکتر
 وی اشتنال به توان می جمله آن از که پراخت گوناگون

 آن ریاست و فالحت ی عالی مدرسه در تدریس امر در
 .کرد اشاره موسسه

 بییان  .آمید  نمیی  شیمار  به وموفنقی خوب معلنم وی
 سیخن  وآهسیتگی  آرامی به. داشت ایی جاذبه بی و سرد

 گیوش  بیه  او صیدای  حتنی که آهسته آن قدر می گفت،
 هیم  نشسیتند  میی  کیالس  اوّل ردیف در که دانشجویانی

 خییدمت گییزاران صییف در را وی آن نییه. رسییید نمییی
 ای عدییده  هیای  ترجمیه  و تالیفیات  داد، می قرار جامعه
 پرداخیت  آنها وانتشار تهیه به ی عمر همه در وی که بود
 نظیییر ی کییرج دانشییکده اسییتادان بییین در نظییر اییین از و

 .نداشت ومانندی
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 سیفرهای  با اروپا، از مراجعت از پس بهرامی دکتر
 طییور  و هیا  دام شناسیایی  به ایران، مختلف نقاط به پیاپی

 بیه  .کیرد  معرفی را آنها انواع بهترین و پرداخت مختلف
  کیه  کیرد  اعیالم  کیه  بیود  استادی نخستین وی مثال طور

 سیراب  گلوایگیان،  در ایران شیرده های گاو ادنژ بهترین
 ییا ؛ یابنید  میی  پیرورش  وبلونسیتان  وسیستان آذربایجان

 نیژاد  تیرین  اصییل  وترکمنیی،  وکیردی  عربی های اسن
از این  اطالعاتی مفید می روند. شمار به ایران های اسن
 ایییران، پییروری دام و کشییاورزی توسییعه در کییه قبیییل 
 .داشتند فراوان اهمیّت

 وتیألیف  تهییه  بهرامیی،  اسیتاد  دسیتاورد  ینمهم تیر 
 فرهنیگ » نام با که است ی بزرگ کشاورزی نامه دانش

 منتشیر  جلید  سیه  خورشیدی در ۱۳۱۶ سال در «روستایی
 .شد

 آلمیانی  منابک از دانش نامه این مطالن اکثر نه گر
 گیران قیدر   اثیری  خیود  زمیان  در امّیا  است، شده ترجمه
 قبیل  هشتادسیال  رد آن انتشیار  و شید  می محسوب ویکتا
 بسییار  کیاری  اییران،  نیون  اییی  افتاده عقن مملکت در
 .بود گشا راه و مفید

میی   بیال   صیفحه  نیه هیزار    حدود به استاد تألیفات
 دانشیگاه  ی انتشیارات  وسییله  آنهیا  از بسییاری  کیه  شوند
 :رسیده است و برخی از آنها عبارتنداز نا  به تهران

 خورشیدی.۱۳۱۲ی ایران، پسته -۱

  خورشیدی. ۱۳۱۳ تبریز حتفال -۲

 خورشیدی.۱۳۱۶ روستایی، فرهنگ-۳

 خورشیدی. ۱۳۲۵ ایران، کشاورزی ارزیابی -۴

 دانشییگاه تهییران، ایییران، کشییاورزی تییاریب -۵
   خورشیدی.۱۳۳۰تهران،

 تهییران، دانشییگاه ایییران، کشییاورزی جنرافییای  -۶
 خورشیدی.۱۳۳۲ تهران،
 تهیییییران، تهیییییران، دانشیییییگاه دامویییییروری،-۷
 رشیدی.خو۱۳۳۸

 تهییران، گییل، تهییران، دانشییگاه  قییره گوسییفند -۸
 خورشیدی. ۱۳۴۴

*** 
 
 دکتر محمود زوبین:

 فرانسیه  در را خود پزشکی تحصیالت زوبین دکتر
دانشکده  استخدام به ایران به مراجعت از پس و گذرانید
 و بهداشیت  اسیتاد  عنیوان  بیه  و درآمید  کیرج  کشاورزی

 تمام به او. رزیدو اشتنال کار به دانشکده بهداری رئیس
وکم  آمد می شمار به اندیش آزاد و آزاده انسانی معنی 
 مقیامی  جاه و هیچ و نداشت اندوزی مال به رغبتی ترین
 مطلییین افتتیییا  از حتنیییی. کیییرد نمیییی وسوسیییه وی را

 همّیت  و ی وقیت  همیه  و ورزیید  داری خیود  خصوصی
 و دانشییجویان مشییکالت و حییل مسییایل وقییف را خییود
. بودمی کیرد  دانشکده مجاورت در که کرج ده ساکنان

 ی دانشیجویان  همیه  بیا  بیود،  ی ملنی عضوجبهه آن که با
 جبهیه   به روز و شن و بودند توده حزب عضو اغلن که
 بسییار . کیرد  میی  رفتار ی  سان کردند، می توهین ملنی
 دانشیجویان  با اوقات غالن و بود اخالق خوش و نجین
کیم   هگیا  هییچ  امّیا  داشیت،  گفت وگو و بح  رو نپ
 نمیی رانید   زبیان  بیر  آمییزی  تیوهین  و زشیت  کالم ترین

 پارسیی  شیعر  بیه  او. کیرد  می رعایت را همگان وحرمت
 فرییدون  وهیواداران  دوسیتداران  از  .داشیت  خاطر تعلق
 بییرای میین و شیید مییی محسییوب ور پنییادر ونییادر  تییولنلی
 را ،تیوللنی  شیعر  دفتیر  نخستین  "،رها" دیوان بار نخستین
 او دیدم.  در دست

 جذاب و دل نشین شیوا، بسیار کالسی زوبین دکتر
 وجییه بییه را بهداشییتی مطالیین تییرین مشییکل و داشییت
 بیمیاری  بیا  را میا  و میی داد  انتقیال  دانشجویان به مطلوب
. کییرد مییی آشیینا اییران  مختلییف منییاطق گونییاگون هیای 
 میی  شمار به ما درس ساعات بهترین از او درس ساعات
 سیخنان  شینیدن  و بهداشیت  کیالس  به رفتن برای و آمد
 بیه  ییادش  کیردیم.  میی  شماری لحظه آویزش دل و ننر
 . نماند باقی نیزی وی از انسانیت و مهربانی جز که خیر
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       عشییق بییه شیید زنییده دلییش آن کییه نمیییرد هرگییز»
 « ما دوام عالم جریده در است ثبت

*** 
 : صمدی اسماعیل مهندس

 فرامییوش را وی هرگییز کییه دیگییری واالی انسییان
 درآن کیه  اسیت  صیمدی  اسیماعیل  مهنیدس  م،نمی کین 
 دانشیجوها  روزی شبانه امور ومسول دانشکده ناظم زمان
 بیا  و پرکیار  کفاییت،  بیا  باهوش، بسیار مدیری وی  بود.

 گفیتن  سیخن  در کیه  شید  میی  محسوب قوی ای حافظه
اکثرکارهیییای  و داشیییت ی آذری لهجیییه مختصیییری
 دخیو  تحصیالت ها بعد وی. داد می انجام را دانشجویان

 دکتیرا  داد، ادامیه  نباتیات  واصال  ژنتی  ی زمینه در را
  دانشیکده  ریاسیت  نییز  رسید ومدّتی استادی به و گرفت

 .گرفت عهده به را کشاورزی رضائیه

 در مین  خورشیدی که ۱۳۳۲ -۱۳۲۹های  در سال
 و قییدرت اوج کییردم، مییی تحصیییل ی کییرج دانشییکده

 اغلین  ماننید  هیم  من و بود توده حزب های ترا تازی
. داشیتم  افراطیی  نوع از آن هم نپ تفکرات دانشجویان
 میا  بیا  طبعیاً  و بود ملی جبهه دوست دار صمدی مهندس

 بحی   هیم  بیا  فرصیتی  هر در نداشت و الفتی دانشجویان
 افتیاده  عقین  ی جوامیک  همیه  مثیل  و کیردیم  می سیاسی
 میی  ونفیرت  کینیه  و دل خیوری  بیه  غالبیاً  میا  های بح 
 کردنید  می تکرار مرتباً مه حزبی های درحوزه .انجامید
 از میی خواسیتند   ما از و است پلیس صمدی مهندس که
 تا ما نسبت این موضوع باع  می شد که کنیم حذر وی
 .بیش تری داشته باشیم بسیار نفرت او به

 عللیی،  بیه  خورشیدی مین  ۱۳۳۲ سال خردادماه در
 نانیار  و کینم  شیرکت  آفات، دفک امتحانات در نتوانستم
 برهمین اسیاس در . بدهم امتحان یورماهشهر در که شدم
 ظیرف یکیی   تیا  رفتم کرج به مرداد نهارم بیست و روز
را بییرای دادن امتحییان مییذکور  خییود ی دیگییر هفتییه دو

 برانگیییز تاسییف وقییایک بعیید روز نهییار آمییاده نمییایم. 
 میییامورین و داد رخ میییرداد کودتیییای بیسیییت وهشیییتم 

 دانشیکده ی  بیه   ژانیدارمری  و پلییس ، نظیامی  حکومت
 هجیوم  ،میی دانسیتند   ها ایی توده کانون آن را که کرج

 ببیننیید کییه را نوییی ودانشییجوی کییارگر هییر تییا آوردنیید
 وحشیت  و تاریی   سخت، بسیار دوران کنند. بازداشت
 نیه  نبود معلوم شد، می دستگیر کسی واگر بود انگیزی

 وضییک کییه صییمدی مهنییدس .کییرد مییی پیییدا سرنوشییتی
 کییارگران زا یکییی از کییرد، مشییاهده مییرا خطرنییاا
 در مرا تا خواست ،داشت خانه کرج ده در که آشوزخانه

 عبّاس دوانیی  مهندس با سوس کند. پنهان ی خود خانه
 دو جیای  بیه  تیا  نمود جلن را او موافقت و کرد صحبت
 امتحان بیه عمیل آورد   من از بعد روز دو یکی بعد، هفته
  ای لطمیه   تحصییالتم   بیه   شیدم،  بازداشیت  احیاناً اگر تا
ی   و ولرز ترس با مرداد سی ام   روز   من  .نشود ردوا
 بیه  و رفیتم  دوانیی  مهندس دفتر به دلهره و وحشت دنیا

از آنجیایی کیه    امّیا  .آمیدم  بیر  امتحان عهده ی از راحتی
 نییام کییه لیسییتی بییا روز هییر نظییامی حکومییت مییاموران
ی  کلیّیه  بیود،  شیده  نوشته آن روی ایی توده دانشجویان
 مانیدن  ،کردنید  میی  جستجو ی  به ی  را ساختمان ها

 آن هیر  و بیود  خطرنیاا  بسیار کرج کون  ده در من
بنییابراین  کننیید. بازداشییت مییرا کییه مییی رفییت احتمییال
 نمیایم.  تیرا  را کرج نه زودتر هر که داشت ضرورت

 راه تنهیا  کیه  کرج پل روی که بود آن بزرگ مشکل امّا
 هیا  ییل اتومب ها، اتوبوس تمام بود، نقاط دیگر با  ارتباطی

 مییی کنتییرل بسیییار دقنییت بییا را هییا ی شخصیی وکییامیون 
 بازداشت را او کردند، می ش  که کس هر به و کردند
 نییه بییه بازداشییتی فییرد کییه نبییود معلییوم و نمودنیید مییی

 .آید گرفتارمی سرنوشتی

 آوردن بیرای  روز هر دانشکده اتومبیل که آنجا از
 بیه  صیمدی  مهنیدس  رفیت،  می تهران به استادان بردن و
 ی مخصیو   نامیه  اجیازه  و رفت کرج نظامی کومتح

 نصین  اسیتادان  حامیل  ی اتومبییل  شیشیه  روی تا گرفت
 هیر  شیمول  از دانشیکده  اتومبیل نامه، اجازه این با  .شود
 .گردد معاف وتفتیش بازرسی گونه
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 مرا و آمد من گاه مخفی به وی بعد روز نهار سه،
 .فرستاد نتهرا به آنها همراه و کرد استادان اتومبیل سوار

 ند،شید  میی  جریان این متوجّه مامورین در حالی که اگر
 بییا صییمدی مقییام و پسییت و زنییدگی مسییلنم طییور بییه

 .شد می همراه بسیار مخاطرات

 در بزرگیواری  و جیوانمردی  همیه  این از هنوز من
 را او میا  کیه  فیردی  کیه  کینم  درا توانم نمی و حیرتم
 و وییخی  تنید  و بیدزبانی  و بدی جز و می دانستیم پلیس
 ای انگییزه  نیه  بیه  بیود،  ندییده  میا  از نیزی احترامی بی

  داد؟ نجات ی مرا وآینده زندگی

 خطیر  معیر   در را خود و داد انجام او که کاری
 مفهیوم  ،دهید  نجیات  را کسیی  بیی  دانشجوی تا داد قرار
 در آن را نظییر  و نمونیه  کیه  آیید  می شمار به ایثار کامل
 تیوان  می کم تر اه ایرانی بین خصو  به بشری، جوامک
 .دید

 صیمدی  اسیماعیل  مهنیدس  سال هاسیت  که این 
 ی رییا  شیائبه  وکمتیرین  پیوسیته  سیالگان  هیزار  هفیت  به

 بگیویم  می تیوانم  جرأت به، است منتفی تملنق و وتظاهر
 و ی اخیالق  نگهدارنیده  هیای  ستون او، مانند افرادی که

 اگیر  و شیده  محسیوب  ی میا  جامعیه  انسیانیّت  و فضیلت
 وانسییانیّت شیرف  از هییایی نشیانه  ایییران رکشیو  در هنیوز 

 بیه خیاطر وجیود    خیورد،  میی  نشیم  به ایثار و وگذشت
 وقتیی  حتنی که است صمدی اسماعیل نون بزرگوارانی
 جیان  به را خطر هرگونه دارند، نیاز کم  به دشمنانشان

 ندارند به دیگران دری  مساعدت گونه هر از و خرند می
 گرامی. یادش

 دهکردی حسینی مرتضی
 آمریکا،تنسی،ناکزویل خورشیدی،۱۳۹۵ ماه هریورش

 
 

 پی نوشت ها:

عمیارت هیای  زیبیا  و ییالقیی       سلیمانیه از کاخ-۱
فییتح علییی شییاه بییود کییه بییه نییام سییلیمان میییرزا  سییی و   

ایین کیاخ و    نهارمین پسر  شاه  به این نام شهرت یافت،
باغ های زیبای اطراف آن  وسییله  حیاج محمّید حسیین     

درختیان   اعظیم شیاه احیدا  گردیید و    اصفهانی  صیدر  
توسیط یی  باغبیان     ، نناری کیه درآن دییده میی شیود    

خورشیییدی کییه   ۱۳۲۹در سییال اصییفهانی غییرس شیید. 
هنیوز بخیش هیایی     ،نگارنده در کرج تحصیل می کردم

از عمارت هیای  اوّلییه بیه صیورت  مخروبیه و متیروا        
سییلمانی ، دیییده مییی شیید ودر یکییی از اطییاق هییای آن  

شکده  دایر بود و فردی به نام  توکلنی آن دانشجویان دان
 سلمانی  را اداره می کرد.

  حسیین محمّیید دکتییر  خییاطرات از نقییل - ۳ و ۲
 کرج  کشاوری دانشکده  پیشین رئیس  اردبیلی مهدوی
  غفییور مهنییدس توسییط خورشیییدی۱۳۷۲  سییال در کییه

 .رسید نا  به درآمریکا میرزایی
 مهنیدس   گران قدرم دوست بیانات از برگرفته -۴
  دکتیر  نزدیی    همکیاران  از مدّت هیا  که میرزایی غفور
 شد. می محسوب  دوانی
 در  نگارنییده خورشیییدی کییه  ۱۳۲۹ سییال در -۵
 سیه  در دانشیجویان  کیلن  تعداد کردم، می  تحصیل کرج
  سیال  از  کلنیی  طیور  به بود. نفر ی  صد حدودا  کالس
  تاسییس  فالحیت  ی عیالی   مدرسیه  که خورشیدی۱۳۰۷
 نهارصید وسیی ودو   خورشیدی جمعیا ۱۳۳۳ سال تا شد
 فیارغ  موسسیه  ایین  از کشیاورزی  مهنیدس   به عنوان نفر

 اسیتاد   خیاطرات  کتیاب  از نقیل  بیه  )شده انید.   التحصیل
 .( مهدوی
 تحصییلی   ی رشیته  خورشییدی ۱۳۴۳ سیال  در -۶
 همکییاری بییا شیید و تبییدیل جنگییل انسییتیتو بییه جنگییل

 سیازمان  کشیاورزی  و غیذایی  میواد  سازمان  کارشناسان
 بیه  خورشییدی ۱۳۴۵  سیال  در  گوییا  FAO متحید  ملل

 .درآمد  جنگل ی دانشکده صورت
 :بودنداز عبارت اساتید این -۷

 مهندس عبدالحسین خلیلی، معظّمی، دکترعبداهلل
 دکتتر  ستحابی،  یتداهلل  دکتتر  بازرگان، مهدی مهندس
 محمّتد  دکتتر  جنتاب،  الدین کمال دکتر بیژن، اسداهلل
 رحتیم  دکتتر  اللهتی،  ابراهیم نعمتت ستیّد  دکتر قریب،
 میتر  دکترکتریم  انتظتام،  امیتر  عبّتاس  مهنتدس  عابدی،
 .عطایی منصور مهندس بابایی،

*** 
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 تبریز

 یک مرکز فرهنگی 

 میان خاور و باختر

در عصر میانی 

* )قرون وسطی(  

 

 

 پروفسور دکتر کارل جان
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ترجمه: 
 نصرت هللا ضیائی

 

که به زبان ترکی « اسماعیل آقا»وی ترجمه این مقاله از ر *
 ترجمه شده، به فارسی برگردانده شده است.

 

 
 

تبریز در  ینه امپراتوری 

ه ب، «آباقا»مغول وسیع 

 گونه بازیگر نقشی شناخته

شد که چند سال پیش از آن 

در خاور « پکن»شهر  ،۱۲۶۰

دور که از سوی خان بزرم 

به مرکز حکومت « قوبیالی»

دارای  ،بودتبدیل شده 

 .نقشی گردیده بود چنان
 

 
-۱۲۸۱«)اباقییا»فرمییانروای منییول   ۱۲۶۵در سییال 

(، شهر تبریز را بیه عنیوان پایتخیت و مرکیز اداری     ۱۲۶۵
اموراتوری خود در خاور نزدیی  کیه از مرزهیای مصیر     
در باختر تیا مسییر رودخانیه جیحیون در بخیش خیاوری       

روییداد  ادامه داشت، قرار داد. این تصمیم را بایید یی    
فییوق العییاده دانسییت. در حقیقییت ننییین واقعییه ای کییه   
برخالف انتظیار بیرای نخسیتین بیار روی میی داد سیبن       
تنییرات بزرگ و توسعه و رونق مدنیتی شد که جزئیات 

 آن امروزه در برابر نشمان همه قرار گرفته است.  
اصیییوال تبرییییز در درازای تیییاریب گذشیییته خیییود 

سیت اهمییت خیود را    گاهگاهی در قلمرو فرهنگ و سیا
نشان داده بود. حتی پیش تر در عصر حکومت )اتابکیان  

 آذربایجان( پایتخت آذربایجان شده بود. 
شهر تبریز که به هنگام استیالی ننگیزخیان تقریبیا   
بدون جنگ به دست منوالن افتاده بود، در سایه حضیور  
ی  فرهنگ قابل توجیه در آن، یی  مرکیز تجیارتی و     

 یز شمرده می شد.اقتصادی عمده ای ن
براینکییه تبریییز را مرکییز  « اباقییا»گییر نییه تصییمیم  

اموراتوری خود قرار دهد، حادثه ای قابیل توجیه و نقطیه    
عطفی مهم در سرنوشت این شهر محسوب می شود، اما 
اگر مساله حفظ یکویارنگی اموراتیوری منیول را میورد     
توجه قرار دهیم، آنگاه مفهوم  دقیق تیر ایین دگرگیونی    

 ه روشنی معلوم می گردد. تاریخی ب
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با توجه به این دیدگاه بود که تبریاز در صاحنه ایان    
امپراتوری وسیع بگونه بازیگر نقشی شناخته شد که چند ساال  

در خاور دور کاه از ساوی   « پکن»، شهر (۱۲۶۰)پیش از آن 
به مرکز حکومت تبادیل شاده باود،    « قوبیالی«خان بزرگ 

 دارای چنان نقشی گردیده بود.  

ظر موقعیت جنرافیایی نیز وضعیت این دو شهر از ن
قابل توجه بوده است. زیرا هر دو شهر در انتهیایی تیرین   
بخش های شرقی و غربی سرزمین هایی کیه اموراتیوری   
وسیک ننگیز خان منول را تشیکیل میی داد، قیرار داشیته     

این دو شهر از این نظر نیز اهمیت فوق العاده دارند کاه  اند. 

فرهنگ کوچ گری به سوی فرهنگ شهر نشینی  قوم مغول را از
سوق داده اند و به عبارت دیگر آن ها را به دائره دو فرهناگ  

پدیید آمیدن   غنی و پیشرفته چین و ایران وارد کرده اناد.  
ننین زمینه ای بعد از آن همه اعتشاش ها و خون رییزی  
های سنگین، به گونه غیر قابل تصور و پیش بینی، ظهور 

 ای را نشان داده است. ی  عصر تازه 
 
 

در این دوران زبان 

در داخل مرزهای  فارسی

 مپراتوری مغودن در مقام

یک زبان ملی ظاهر شد و 

در خارج از میدوده ادبی 

یک زبان  ی به گونه

 دیپلماتیک و سیاسی در

 در کلیه مناسبات و آمد

مردم و حکومت به عنوان 

یک زبان مشترک شناخته 

 شد و جایگاه برجسته و

 اهمیتی پیدا کرد قابل
 
 

برگزیده شدن تبریز بیه عنیوان مرکیز حکومیت و     
اداره، بییه دنبییال کشییمکش هییا و آشییوب هییای آخییرین 
دوران حاکمیت سلجوقی و فرمان رواییی کوتیاه میدت    
 خوارزمشاهیان، سبن شد که در ایران، زیر حاکمیت  

منوالن، شهر تبریز به صورت ی  مرکز سیاسیی مهمیی   
نفییوذ اییین جریییان سیاسییی، از محییدوده  (۱) قییدبرافرازد

مرزهای ایران نیز فراتر رفت و به معنای واقعی کلمیه بیه   
شکل یی  موضیوع سیاسیی جهیان شیمول درآمید. در       
محدوده ننین فعالیت های سیاسی بود که شهر تبریز در 
میانه دو بخش شرقی و غربی )اموراتوری( نقیش واسیطه   

تصیادی و فرهنگیی   و میانجی را پیدا کرد. تبریز از نظر اق
و سیاسی در دوره حاکمیت های ایلخان اباقا و اولجیایتو  
 به صورت یکی از پر رونق ترین شهرهای دنیا درآمد. 

و « خیان بیزرگ  »شهر، افزون بر اینکه مرکز توجه 
دیگر شاهزادگان فرمیان روای منیول در منیاطقی نیون     
هندوستان و مصر بود، از ایین نظیر هیم اهمییت بیشیتری      

بیه مرکیز رفیت و آمید و دییدارهای سیفرای        یافیت کیه  
پادشاهان اروپا و اموراتور روم شیرقی و از همیه مهیم تیر     

ایین هیم   ]فرستادگان دربیار واتیکیان تبیدیل شیده بیود.      
ارتبیاط تنگیاتنگی کیه از دیربیاز مییان       [گفتنی است که

 (۲) نمایندگان واتیکیان و منیوالن برقیرار گردییده بیود     
اتیکیان و دربیار روم شیرقی    احتماال به سردی مناسبات و

انجامیییده و سییبن شییده بییود کییه دو حاکمیییت اروپییایی 
 نتوانند روابط مهرآمیزی با یکدیگر برقرار سازند. 

مساله هر نه بوده باشد، این واقعیت را در پیش رو 
داریییم کییه در میییان مراسییالتی کییه تییا بییه امییروز از       
شاهزادگان و امرای منول به دست مان رسیده، در هییچ  

ا به مکتوبی که رابطه آنیان را بیا دربیار بییزانس نشیان      ج
 (۳) دهد، برخورد نکرده ایم.

در اییین دوران زبییان فارسییی در داخییل مرزهییای   
اموراتوری منوالن، در مقام ی  زبان ملیی ظیاهر شید و    
در خییارج از محییدوده ادبییی بییه گونییه، ییی  زبییان       
دیولماتیی  و سیاسییی، نیییز درآمید و در کلیییه مناسییبات   

و حکومت به عنوان ی  زبان مشترا شناخته شد مردم 
و جایگاه برجسته و قابل اهمیتی پیدا کیرد. بیدون شی     
اییین عصییر آغییازگر قییدرت و اعتبییاری اسییت کییه زبییان 
فارسی در کلیه اقطیار جهیان متمیدن آن روزهیا بدسیت      

 آورد و مورد پذیرش قرار گرفت.
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و باز این هم گفتنی است که بیشتر اوقات در پیس  
اهل و بییی طرفییی حکمرانییان منییول نسییبت بییه پییرده تسیی

پیروان مذاهن مختلف نوعی حسیابگری هیای زیرکانیه    
ننیین دییدگاهی سیبن شیده      (۴) هم در کار بوده است

بود که آنان بتوانند بیا ملیت هیایی کیه هیر یی  دیین و        
مییذهن جداگانییه ای داشییته اسییت ارتباطییات سیاسییی و  

ت هیا  اقتصادی خود را گسترش دهند و با تشویق آن ملی 
با بهره گیری از این سیاسیت، عالقیه آن ملیت هیا را بیه      
سوی خود جلین کننید و پاییه هیای حاکمییت خیود را       

 مستحکم تر سازند. 
کیه دیین بیودایی    « ارغیون »در دوره فرمان رواییی  

رونقییی گرفتییه بییود و حتییی در زمییان غییازان )خییان( در  
که دین اسالم بیه عنیوان رکین اصیلی حکومیت و      ۱۲۹۶

بیاز هیم ایین مشیی سیاسیی      ( ۶) شده بود،دولت شناخته 
ایلخانان هم نان مورد نظر آنان قرار داشت و ادامه پییدا  

 کرد. 
باشندگانی از طبقات  ،در آن زمان از چهار گوشه جهان

عالمان و دانشوران و نیز فرستادگان و نمایندگان سیاسای و  
تجاری دولت های مختلف در تبریز اقامت داشتند و این شاهر  

ن یک محیط فرهنگی درخشان پذیرای کسانی بود که با داشت

و از این جهات   (۷)دارای عالی ترین، مدار  فرهنگی بودند 

 دنیای اسالم در مقیاسی وسیع و عمیق مدیون شهر تبریز است.
در اوایییل قییرن نهییاردهم وزیییر دانشییمند، رشیییدالدین  
مییورخ بییا تشییویق و مسییاعدت غییازان خییان و اولجییایتو، 

و تدوین نخستین تاریب بزرگ جهیان  موفق شد نگارش 
را، سرانجام دهد. به نظر ما و تا آنجا که آگاهی های میا  
نشان می دهد، او برای نخسیتین بیار بیه تیالیف تیاریخی      
پرداخت که با بهره گییری از منیابک دسیت اول تیاریخی     
ملت هایی که دارای فرهنگ غنی و پرسیابقه ای بودنید،   

هر گردید. بیدین ترتیین   به عنوان ی  اثر بسیار مهم، ظا
در این کتاب وقایک و جریان هیای تیاریخی ملیت هیایی     
مانند نین، هندوستان، ایران و منول هیا بشییوه ای دقییق    
مورد بح  و بررسی قرار گرفته است. در عین حال ایین  

قدیم ترین و کامیل تیرین کتیابی اسیت     ( ۸) اثر بی مانند

اب بیه  که زندگی و تاریب منوالن را شر  می دهد. کتی 
زبان فارسی تالیف و کوتیاه زمیانی بعید بیه زبیان عربیی       
ترجمه شده است. در زمان غازان خان و بعد از اسیتقرار  
حکومییت مسییتقل ایلخانییان و بییه علییت آنکییه روابییط و  
مناسییبات مرکییز حکومییت بییا والیییات دیگییر هم نییان   
یکوارنه و منظم برقرار مانده بود، بیاز هیم بیا سرپرسیتی     

سیاری از آثار علمی نینیان بیه زبیان   رشیدالدین ترجمه ب
 ( ۹)های فارسی و عربی، هم نان ادامه پیدا کرد. 

 

 
هودکوخان بنیان گذار 

ا لی امپراتوری مغول در 

آسیای نزدیک، در حالی 

که دائما در حرکت بود و 

ییالق و قشالق می کرد با 

  این حال در همه آن

مناطق به برگزاری 

فعالیت های عمران و 

فرمان می داد و  آبادانی

به هیچوجه در برابر 

شیوه های پذیرفته شده 

در زندگی شهری و 

شهرنشینی مخالفتی نشان 

 نمی داد

 

 
در میان نمایندگان و فرسیتادگان سیاسیی اروپیایی    
که به دربار خان بزرگ و یا شاهزادگان و امیرای دیگیر   

ن بودنید  نیا منول اعزام می شدند، تعیدادی نییز از بازرگا  
اموریت سیاسی نیز داشیتند. اینیان اگیر عیازم     که ضمنا م

جاهای دیگر هم بودند، ابتدا راه خود را به سیوی تبرییز   
تنییییر مییی دادنیید. مییا خییود را مییدیون اییین بازرگانییان و 
مسافران می دانیم زیرا آنان نه تنها پیشرفت ها و ترقییات  
درخشان تبریز را در آن زمیان هیا نشیان داده انید، بلکیه      

ارزنیده و گیران بهیای بسییاری از مسیائل       منابک و عناصر
دینی و سیاسی و فرهنگیی و اجتمیاعی آن روز اییران را    
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که خواه ناخواه آگاهی میا دربیاره ننید و نیون آن هیا      
نارسا بوده است، بوسیله مشاهدات مستقیم خود، روشین  

 کرده اند. 
نخسیتین آگیاهی هییا از اییران از جهیانگرد ونیییزی     

انیان بیه آسییای میانیه سیفر      مارکوپولو کیه درزمیان ایلخ  
کییرده،  در دسییت اسییت. وی در مراجعییت از اییین سییفر 

 ( ۱۰)( ۱۲۹۴-۱۲۹۵) .مدتی در تبریز توقف داشته اسیت 
« گی خیاتو »او خود شاهد بوده که نگونه کوشش های 

که برای انتشار پول و ساختن کاغذ مانند نینی ها دست 
دییده  به اقدام زده بود، با آشفتگی و ناکیامی، روبیرو گر  

 (۱۱. )است
کوشش های نادری از این قبیل که در سایه آن ها 
عناصر علمی و فنی مردمان خاور دور در سیرزمین هیای   
دور غربی مورد توجه و آزمون قرار میی گییرد، نماییان    
گر آن است کیه تیا نیه حید ارتبیاط بیین ایین دو نقطیه         

 جنرافیایی، نزدی  و مستحکم بوده است.  
عنوان ی  مرکز مهم از آن پایتخت شدن تبریز به 

نظر که ی  قدرت کونگر را با فرهنیگ شیهری آشینا    
کرده دارای اهمیت بسیزایی اسیت. اگیر نیه میی تیوان       
گفت ننین رویدادی ممکن بود با تکیه به قدرت مطلیق  
و مسلطی که حاکم شیده بیود بیه شیکل دیگیری اتفیاق       
بیفتد. در واقک ننین فرمان روایی سلطه گر اگر اراده می 

د، شاید می توانست آداب و سینن و باورهیای ریشیه    کر
دار جاری را در سرزمین هایی که به دسیت آورده بیود،   
بکلی از بیب و بن برکند و عادات و رسوم و قواعد اقوام 
از راه رسیده را جانشین آن هیا کنید. امیا ننیین وضیعی      
پیش نیامد و به هی وجه آن سرزمین ها با ننین فرجیامی  

و سلطه منوالن به قلک و انهیدام عیادت    روبرو نگردیدند
ها و باورهای قدیم منجر نشد. در برابر خود آن ها را بیه  
اقتضای تحوالتی که در طول زمان و بیا تیاثیر حیواد ،    

البتیه بیا    (۱۲)روی می دهند، با تنییراتی مواجیه سیاخت   
قید این نکته که فرمان روایان کونگر به هر انیدازه هیم   

هیای زنیدگی و رفتیار میردم محیل      که تحت تاثیر شیوه 

قرار گرفته باشند، باز هم کما بیش بیه فرهنیگ و رسیوم    
گذشته خود نیز دلبسیته و وابسیته ماندنید. بیدین ترتیین      
مرکز جدید اداره و سیاست و روابیط جیاری در آن هیا    
بیشتر از آن که تحت تاثیر اراده فرمان روای حاکم قیرار  

دولیت و اسیتقرار    بگیرد، از شیوه هیای مرسیوم در اداره  
نهادهای اقتصادی و فرهنگی تبعیت کرده اسیت. اصیوال   
این عیدم تفیاهم و جیدایی نشیمگیر مییان عیرف هیا و        
عادت های اقوام کونگر و مردمان بیومی واقعیتیی بیود    

 که در همه جا به نشم می خورد.
اصاالی  ( بنیااان گااذار۱۲۵۵-۱۲۶۵هوالکوخااان )

لی کاه دائماا در   امپراتوری مغول در آسیای نزدیک، در حا
حرکت بود و ییالق و قشالق می کرد با این حال در هماه آن  
مناطق به برگزاری فعالیت های عمران و آبادانی فرمان مای  
داد و به هیگوجه در برابر شیوه های پذیرفته شده در زندگی 

و البتیه   (۱۳) شهری و شهرنشینی مخالفتی نشاان نمای داد  
داشتن ننین دییدگاهی،  کامال طبیعی بود که او با وجود 

بییه انتخییاب شییهری بییه عنییوان پایتخییت و مرکییز اداره،   
. ولی این اقدام از سیوی پسیر   ( ۱۴) اقدامی نکند و نکرد

( انجام پذیرفت و تبریز به صورت ۱۲۶۵-۱۲۸۴او اباقا، )
. در ایین هیم   (۱۵) پایتخت و مرکز اداره کشیور درآمید  

هنگیی  تردیدی نیست که عمران و آبیادانی و ترقییات فر  
نییوه اباقییا، و »۱۲۹۵-۱۳۰۴« غییازان خییان»شییهر در زمییان 

 وزیر نامدار او رشیدالدین به منتها درجه خود رسید.  
نخستین گام ها را ارغون خان برداشت. او بود کیه  
نخسییتین سیینگ بنییای تبییدیل شییهر تبریییز را بییه عنییوان   

را کیه  « ارغونییه »پایتخت پی افکند و هم او بود که ابتدا 
م خود او نامگذاری شده بود در غرب تبریز به مناسبت نا

بنا کرد و به دنبال آن به تاسیس محله ای فرمیان داد کیه   
خوانیده میی شید و هم نیین بیه احیدا        « شینن »به نیام  

مدتی بعد غازان خان کیه بیه    (۱۶) قصری نیز اقدام کرد.
برخاسته بود، در تبریز اقامت گزید « باید وخان»مقابله با 

اد تا همه مراکز دینی غیر اسیالمی در  ( و فرمان د۱۲۹۵)
اما او بعد از گذشتن یی    (۱۷)آن شهر را ویران سازند 

با این حیال در   ( ۱۸) سال این فرمان خود را پس گرفت
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خالل همین مدت ی  سیال بسییاری از معابید و امیاکن     
مقدس ادیان بیگانه بخصو  معابید بیودایی، در تبرییز،    

بیه نظیر میی رسید کیه       ننین (۱۹) ویران و نابود گردید
غازان که مدتی پیش از آن به دین اسالم گروییده بیود،   
بنا به مالحظاتی که به اقتضای سیاست دینی جدیید بایید   
آن ها را در نظر می گرفت، مجبور شده بود که به اتخاذ 
این تصمیم سیاسی نادرست تن در دهد و ایین در حیالی   

رین فیرد  است که این خان منول که باید او را هوشمندت
ایلخانان منول دانست، در پس زمینه های اعتقادی خیود  
هم نان به آیین بودایی دل بستگی داشیت. از گفتگوهیا   
و مشاوراتی که رشید الدین با غازان داشیته ننیین برمیی    
آید که بن مایه های آیین بودا هم نان در ذهن پادشیاه،  
زنده بوده و هی ی  از احکام دیین جدیید در تنیییر آن    

  (۲۰. )ثیر نداشته استتا
بعد از گذشت نند سال، غازان با الهام از اجالسی 
که در شام ترتین یافته بیود و بیا قبیول و اجیرای هیدف      
های آن، برای تحقق و پیشرفت تمدن اسالمی، براسیاس  
موازین و قواعد آن دین به احیدا  تاسیسیات و مراکیز    

ی آن معظم و باشکوه فرمان داد. اقدامی که با توصیه هیا 
ابیواب  »یا « درهای خیرات»دین هم مطابقت داشت. این 

که به صورت مجموعه ای از ساختمان ها و مراکیز  « البر
دینی، فرهنگی و امور خیریه و خدمات بهداشتی، شیکل  
گرفته بودند، در واقک بخشی از اهداف او، محسوب میی  

 (۲۱) شوند.
این بناها که سقف و طاق آن هیا بیا پوشیش هیای     

یین یافته و نیز آرامگاه خود سلطان کیه گنبید و   زنینی ت
قبه آن به آسمان سر کشییده بیود و تیا قیرن هفیدهم نییز       

  (،۲۲)رت وامی داشیت یبینندگان خود را به شگفتی و ح
در اندا زمان به شهری تبدیل شد و مجتمک بزرگیی را  
با اراضی وسیک اطراف آن که با دیوارهای بلندی احاطیه  

بیرای نگهیداری و ادامیه آبیادانی      شده بود، پدیید آورد. 
آن، همانند تاسیسات محله رشییدیه تبرییز، موقوفیاتی را    

تخصیص دادند که از محل عواید آن هیا هزینیه مجتمیک    
 تامین می گردید. 

از ساوی شااه عبااس اول     ۱۶۱۱این آرامگاه در سال 
تخریب گردید و به دنبال آن هم بناها و آثار )غازانیه( تبریاز  

یک مرکز حکومت و فرمان روایای درخشاانی   که روزگاری 
بشمار می آمد، با آخرین خاطره هایی که در ذهن بینندگان 
اش باقی گذاشت، منهدم شدند و اکنون تقریبا همه بقایای آن 

( امیروزه  ۲۳) . آثار هم از صفحه روزگار ناپدید گردیده اند
حتی با وجود حفریات و کاوش ها هم مشیخص کیردن   

« غیازان »ر شکوهمند برپا شده بوسییله  مکان های آن آثا
 غیر ممکن است.
 

 
در این زمان از اهمیت 

حضور استادان و 

 نعتگران ملت های 

مختلفی سخن می رود که 

همگی آن ها در آن میل 

مسکن داشته اند و زیر 

نظر مسئودن نهاد یاد 

شده در برابر 

دستمزدهایی که می گرفته 

اند مشغول کار بوده 

 اند.

 

 
در ننییین احییوالی، اطالعییات مییا نییاگزیر بییه البتییه  

مجموعه منابعی محدود می گردند که از قرن نهیاردهم  
باقی مانده اند و نندان هیم نمیی تیوان بیه اعتبیار آن هیا       

ربییک »تکیییه کییرد. ننییین سرنوشییت هییراس آور نصییین  
محلیه ای   ؛( هیم شید  ۲۴« )شهرستان رشیدی»یا « رشیدی

سیط پسیرش غییا     که بوسیله رشیدالدین و بعد از او تو
( و در آن بیاغ هیا و باغ یه هیای     ۲۵الدین بنا گردییده ) 

تزیینی با شکوه احدا  و همه آن ها با دیوارهای استوار 
محصور شده بود. این محلیه بعید از قتیل فجییک پیدر در      

، دوبار آماج ۱۳۳۶و به دنبال آن قتل پسر در  ۱۳۱۸سال 
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رت ها نواول و ویرانی واقک شد. در خالل این نهن و غا
نییه تنهییا بناهییا و تاسیسییات مهییم آسییین دیدنیید و رو بییه  
ویرانی نهادند، بلکه کتابخانه ای هم که نمی تیوان بیرای   
آن بهایی تعییین کیرد و هم نیین مجموعیه هیای گیران       
بهایی که بوسیله ایین دولتمیرد بیزرگ و دانشیمند تهییه      
شده بودند، نابود شدند و یا به غیارت رفتنید و در اقطیار    

 (.۲۶اکنده شدند )جهان پر
 

 
در میان بردگان ساکن در 

رشیدیه افرادی هم بودند 

که از روی تاریخ 

رشیدالدین نسخه برداری 

می کردند و خطاطان و 

هنرمندانی که کتاب را 

با مینیاتورها و 

تزیینات دیگر می 

آراستند. بدین ترتیب در 

حال و هوای چنین فضایی 

که شکل گرفته بود، سبک 

بریز نیز نقاشی مشهور ت

 پدید آمد.

 

 
( ۲۷« )وقف نامیه »مدت کوتاهی پیش از آن واقعه 

رشیدالدین که هنوز انتشار نیافته است، بدسیت آمید. میا    
باید از آن جهت که این وقف نامه اطالعات سیودمندی  

در اختیارمییان مییی  « رشیییدیه»را دربییاره احتصاصییات  
گیذارد، سواسییگزار باشیییم. بنییا بییه آگییاهی هییایی کییه از  

جات این وقف نامه بدست میی آیید مخیارج اداره    مندر
رشیدیه و هزینه های دیگر مربوط به آن از طریق اوقافی 
که از سوی رشید الدین در سرزمین های ایران و آسیای 
صنیر )آناتولی( برای منطقه اختصا  یافتیه بیود، تیامین    

( بخصو  اطالعاتی کیه در ایین   ۲۸می گردیده است )
الییت هیای مربیوط بیه رشییدیه      سند درباره تاسییس و فع 

 آمده، بسیار قابل توجه است.  

در این زمان از اهمیت حضور اساتادان و صانعتگران    
ملت های مختلفی سخن می رود کاه همگای آن هاا در آن    
محل مسکن داشته اند و زیر نظر مسئوالن نهاد یااد شاده در   

بیه  برابر دستمزدهایی که می گرفته اند مشغول کار بوده اند. 
ر از ترکان که اکثرییت ایین جمعییت را تشیکیل میی      غی

داده انیید دسییته هییا و گییروه هییایی از رومیییان )احتمییاال   
ساکنان آسیای صنیر(، گرجی ها، هندی هیا، روس هیا،   
سیاهان و بطور کلی از همه مردمانی که در قلمرو فرمان 
روایی این اموراتوری می زیستند، در میان کارکنیان ایین   

(. همیه ایین   ۲۹کیار میی کیرده انید )    مشاغل و حرفه ها، 
کارگران و صینعتگران کیم و بییش در حکیم بردگیانی      
بوده اند که نهاد وقفی مذکور براسیاس قاعیده ی انتقیال    
از طریق ار ، صاحن و مال  آن ها بیوده اسیت. ایین    
بردگان همراه با خانواده هیای خیود در خانیه هیایی کیه      

ده انید و  اختصا  یافته بود، زندگی می کرها برای آن 
با قید این نکته که هی ی  از آن هیا حیق تیرا کیردن     

 مسکن خود را نداشته است.  
بودنید   ،به عالوه در گروه هایی از این کیار ورزان 

خییانواده هییایی کییه در میییان آن هییا حرفییه و صیینعت و   
ضامنا  هنرهای دستی از پدر به فرزند به ار  می رسیید.  

ادی هم بودند که از در میان این بردگان ساکن در رشیدیه افر
روی تاریخ رشیدالدین نسخه برداری می کردند و خطاطان و 
هنرمندانی که کتاب را با مینیاتورها و تزییناات دیگار مای    
آراستند. بدین ترتیب در حال و هوای چنین فضایی که شاکل  

ایین   گرفته بود، سبک نقاشی مشهور تبریز نیاز پدیاد آماد.   
ر سیاده بیه نظیر میی     سب  نقاشی اگر نه به ظیاهر بسییا  

رسییید، امییا در طییر  و پرداخییت آن عناصییر متعییدد و    
پی یده ای به کار گرفتیه شیده و در آن هیا پییش از هیر      
نیز تاثیر نیرومند سب  نقاشی خاور دور و آسیای میانیه  
که بر روی کتیاب هیا انجیام میی گرفتیه، بیه نشیم میی         
خورد. ادعایی که از هر جهت محقق به نظیر میی رسید.    

یاتورها که با شکل های خاصی به قلم آمده اند و این مین
در آن ها عناصر نزدی  شدن بیه واقعییت هیای بیرونیی     
مورد نظر قرار گرفته و ترکین رنگ هیای متنیوع امتییاز    
خاصی به آن ها بخشیده، نمونه هیای زنیده ای بیه شیمار     
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( و ترکیان آسییای   ۳۰می آیند از تیاثیر نقاشیی نینییان )   
امی که در دایره این سیب  هنیری   مرکزی و یا دیگر اقو

 جای داشته اند. 
این آثار قطک نظر از ارزش های هنیری ییا اهمیتیی    
که از دیدگاه سیر تاریب هنر و فرهنگ بیر آنهیا مترتین    
است، یکی از منابک ارزشمند برای آگیاه شیدن از شییوه    
های زیسیتی و اجتمیاعی منیوالن کیه تیاکنون ناشیناخته       

شود. این سب  نقاشی تبرییز  مانده اند، نیز محسوب می 
( زمییان درازی بییر روی نقاشییی مینیییاتور )در دیگییر  ۳۱)

نقاط ایران( هم تیاثیر قابیل مالحظیه ای گذاشیته کیه در      
 نتیجه به غنا و باروری آن انجامیده است. 

 

 
در آن زمان، از میل 

درآمدهایی که از گوشه و 

کنار امپراتوری ایلخانی 

عاید می گردید، هزینه 

یل و گذران در های تیص

حدود شش تا هفت هزار 

دانشجو، تامین می شد. 

به عالوه مخارج روزانه 

در حدود چهار  د نفر از 

دانشوران و اهالی علم 

هم که در همین میله می 

زیستند و فارغ از هر 

گونه تنگنای معیشتی به 

کار تیقیق و تعلیم 

اشتغال داشتند  از میل 

همین عایدات میاسبه و 

 پرداخت

 شد.می 

 

 
در این کتابخانه ای که رشیدالدین آن را بنیا نهیاده   
بییود، تضییمین امنیییت همییه کارشناسییان کتییاب و نسییخه  
برداران که با کمال دقت و مهارت به گسترش آن همت 

(. در این ۳۲گماشته بودند، بطور جدی منظور شده بود )

میان مهمتیرین وظیفیه را گیروه نسیخه بیرداران برعهیده       
ن ها تنها به نسخه برداری و ترتین دادن داشتند. وظیفه آ

گونه هایی از کتیاب هیای فارسیی و عربیی رشییدالدین      
( و در اختیار گذاشتن آن بیرای مطالعیه خواننیدگان    ۳۳)

که پی گیرانه ادامه داشت، محدود نمی شد بلکه آن هیا  
عالوه بر این کار موظف بودند، نسیخه هیای بیشیتری را    

ی دیگر بنویسند و بفرسیتند  هم برای استفاده کتابخانه ها
کیه از  « وصیاف »( بنا بیه گفتیه تیاریب نگیار مشیهور      ۳۴)

وزیر دانشمند برای انتشاار  نزدیکان رشیدالدین هم بیوده،  

کتاب ده جلدی خود که مجموعا بالغ بر شش هزار صفحه می 
شد، ساالنه مبلغی در حدود شصت هزار دینار هزیناه کارده   

نه هیای نگهیداری ربیک    (. یکی از اقالم مهم هزی۳۵)است 
رشیدی سامان دادن به مساله تهیه آب و تنظیم ی  نظام 

بیرای آبییاری بیاغ هیا و باغ یه هیای        آآب رسانی کیار 
متعیییدد بیییود. بیییه عیییالوه در احیییدا  و راه انیییدازی و 
نگهییداری تاسیسییات دیگییر ماننیید سییاختمان هییا و دو    
مسجد، مدارس متعدد و یی  تکییه خیا  درویشیان و     

دیگر و دو کتابخانه و بیمارستان و گرمابه مراکز اسالمی 
هییا و کییاروان سییراها و کارگییاه هییا )خییا  حییرف و    

( هزینیه  ۳۶مشاغل( و به موازات آن خانه های پرشیمار ) 
های کالنی ضرور بود که در تامین آن فقط بخش نسیبتا  
نانیزی از کم  های مالی شخص وزییر میی توانسیت    

ه هیا از طرییق   کار سیاز باشید از ایین رو بیشیتر آن هزینی     
 اعتبارات دولتی تعهد و پرداخت می گردید. 

تاراج و غیارت ربیک رشییدی، بیه نهادهیا و مراکیز       
آموزشی و تحقیقاتی ضربه های مرگ آوری وارد کرد. 

در آن زمان، از با آگاهی هایی که رشیدالدین می دهید،  

محل درآمدهایی که از گوشه و کنار امپراتوری ایلخانی عاید 
هزینه های تحصیل و گذران در حدود شاش تاا   می گردید، 

هفت هزار دانشجو، تامین می شد. به عالوه مخار  روزانه در 
حدود چهار صد نفر از دانشوران و اهالی علم هم که در همین 
محله می زیستند و فارغ از هر گونه تنگنای معیشتی باه کاار   

از محل هماین عایادات    (۳۷)تحقیق و تعلیم اشتغال داشتند 

گرنیه علیت ظیاهری نیابودی      اسبه و پرداخت می شد.مح
همه این آثار نتیجه همان حمله ها و غارت هایی بود کیه  
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در آن محل بیه وقیوع پیوسیت بیا ایین حیال در زنجییره        
عوامل اصلی انهدام ربک رشییدی مهیم تیر از همیه، قطیک      
درآمدهایی قرار داشت که از منابک مختلف بدسیت میی   

این نهیاد، تیامین و پرداخیت     آمدند و از سوی بنیادگذار
می گردیدند. بطور کلیی هسیتی ربیک رشییدی و تیداوم      
فعالیت های آن بستگی به رسیدن ایین درآمیدها داشیت    
که سرنشمه آن با قتل و مصادره کردن کلییه امیوال دو   
وزیر از فیضان بازماند و البته باید قطیک اعتبیارات دولتیی    

آن ضیمیمه   را هم که از پی آمدهای ایین واقعیه بیود بیه    
کرد. با ننین مقدماتی بیود کیه سرنوشیت ربیک رشییدی      

( و نهایتییا رشییته هییای یکوییارنگی و   ۳۸رقییم خییورد ) 
وحدت فرهنگی ملت های مختلفیی کیه بیه برکیت ایین      
نهییاد بییا یکییدیگر پیونیید مییی خوردنیید از هییم گسسییت.  
فروپاشی ربک رشیدی مقدمه و زمینه ای بیود بیرای بیروز    

( ۱۳۵۷انقرا  اموراتیوری ) حوادثی که در پی آمدند و 
شکل نهائی آن بود و باالخره مرکزیت تبریز هم کیه در  
حدود یکصد سیال در برقیراری مناسیبات مییان شیرق و      

 غرب نقش آفرین بود، به پایان آمد. 
*** 

 
 پاورقی ها 

 
میتن کنفرانسیی اسیت کیه او در بخیش      « جیان »این مقاله پروفسور 

 ۱۹۶۸حرییران )ژوئین(    ۵ فلسفه و تاریب آکادمی علوم اتریش در
نییز انتشیار    ۱۹۶۸ایراد کرده و در نشریه همان آکیادمی بیه تیاریب    

یافته و در همان زمان نیز به زبان ترکی ترجمه شده است. در واقیک  
اییین موضییوع بحیی  را ابتییدا در کنفرانسییی در   « جییان»پروفسییور 

تحقیقیات اسیالمی جلید    »استانبول مطر  کرده بود کیه در نشیریه   
( نیز انتشار یافت و بار دیگیر همیراه بیا تصیحیحات و     ۱۹۷۱نهارم 

یادداشت هیای تیازه و افیزودن مینیاتورهیایی بیه نیا  رسیید کیه         
 ترجمه حاضر برگردان این متن اخیر است.

دربییییییاره اداره ایییییییران از سییییییوی منییییییوالن را بییییییه   -۱
 B.Spuler, die mongolen, in Iran«:...اشوولر»
 D.Sinor: Introduction a letuds . ۲۲۴همان اثر   -۲

de l Eurasie Centrale 
 ۲۲۷همان اثر    -۳
 ۲۲۹همان اثر    -۴
)التین( برای آگیاهی از نحیوه حضیور آییین بیودا در اییران در       -۵

  The Hagneigesزمان تسلط منوالن را...: 

 اشوولر، همان اثر. -۶

K. Jahn, Rashid al-Dins History of India (The 
Hague 1965), a I.XXXV-VII 

منبک این سخن رشیدالدین درباره تاریب و دین ملیت هیای غییر    -۷
مسلمان، سخنان همین انسان های راست گفتار بوده است و نیز در 

هم اظهار نظر کرده « تاریب نین»مورد همین افراد امین که درباره 
 اند رجوع کنید: 

H. Franke, some Sinological remarks on Rashid 
al- Dins History of China, Oriens, 4 (1951): 
Hind Tarihi hakkinda bk. Jahn, ayni eser, a, 
XXX11-XXX111: “Avrupa Milletleri Tarihi” 
hakkinda bk. K. Jahn. Histoire universello de 
Rasid al-Din Fadl Allah Abul Khair. I, Histoire 

des Franea (Leiden 1951), s. 6-7. 
 وولر.اش -۸
گفته شده از بخش مربوط به تاریب منوالن و تشکیالت آن ها  -۹

از روی آثار رشیدالدین، نهار نوشته بیه زبیان منیولی نییز تیدوین      
گردیده که البته نمی تیوان اعتمیاد ننیدانی بیه دالئیل ارائیه شیده        

زییییر میییاده  Z.V.Togan دربیییاره آن هیییا را پیییذیرفت. را. 
. از روی آثاری کیه در بیاال بیه    ۱۹۶۳استانبول « رشیدالدین طبین»

نام آن ها اشاره شده نسخه هایی نیر به زبیان هیای نینیی، عربیی و     
 A Literary Historyفارسی تهیه شده بوده است. ر ا.! برون 

OPersia  ۱۹۲۸کمبری .) 
 Spuler 10  همان اثر- D. sinor  

     11- K. Jhan
  

    12-Spuler 
  D.N. Wilber زمان ایلخانانمعماری اسالمی در ایران  -۱۳
اگر نه هوالکوخان، اردوگیاه خیود را در شیهر مراغیه داییر       -۱۴

کرد و در آنجیا بیا دسیتیاری و اهتمیام دانشیمند نیامی نصییرالدین        
طوسی به تاسیس رصدخانه ای پرداخیت و بیه احیدا  تاسیسیات     

بدین ترتین بیه آبیادانی و اهمییت شیهر      .مهمی مانند آن دست زد
این حال در مقایسه با موقعیت و جایگاهی که بعدها تبریز افزود، با 

بدان دست یافت، مراغه هرگز به پای تبریز نرسید و حال و هیوای  
دایره المعارف اسیالمی( زییر   E. Iی  پایتخت را پیدا نکرد. را 

 مینورسکی(.»نوشته « مراغه»ماده 
پیایتختی  تبریز را به « اباقا»اینکه نگونه و به انگیزه نه عواملی -۱۵

انتخاب کرد، در هی ی  از منابک به دلیل یا دالیلی دسیت نییافتیم.   
معهذا به احتمال می توان این نظر را پذیرفت که معمور بودن شهر 
با وجود آن که دور از مرزهای کشور قرار گرفتیه بیود و در عیین    
حال یکی از مراکز مهم بازرگانی به شمار می آمد، توجه و دقیت  

ا به خود جلن کرده است. عالوه بر ایین تبرییز، بیه    ایلخان منول ر
، «آالداغ» علییت دور نبییودن از محییل هییا و اتییراق هییای واقییک در   

و مازنییدران دارای موقعیییت جنرافیییایی مناسییبی در نظییر « موغییان»
ایلخان منول بوده اسیت. زییرا اباقیا تیرجیح میی داد بیشیتر اوقیات        
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هیا را در مازنیدران   تابستان ها را در تبرییز اقامیت کنید و زمسیتان     
 همان اثر. Spuler بگذراند. را 

16- Rasid al-Din, Tarih-i Mubarak-i Gazani, 
Geschichte d. Ilhane Abaga bis Gaihatu (1265-
1295). Tenkidi basum. Yay. K. Jahn (prag 
1941), s.77; Fazlullach Rasid-ad-Din, Dzami-at-
Tawarich, C.III, yay. Abd al-Karim Ali eglu 
Alizadeh (Baku 1957), s. 223; Rusca tere., A.K. 

Arends, s. 128. 
16Sam     نام مکیان، ییا شیننSonb   اسیت. ابتیدا   « قبیه »بیه معنیی

آرامگاه غازان خان در آن سیاخته شید کیه بعیدها سیاختمان هیا و       
« شینن غیازان  »مراکز دینی دیگری نیز در کنیار آن بنیا گردیدنید.    

نامیده شد. بعدتر ایین  « شم غازان»وتاه شده آن بعدها به صورت ک
نام به همیه محلیه و تبرییز اطیالق میی گردیید. را: مینورسیکی،        
 نخجوانی )تاریخ ه شنن غازان، مجله دانشکده ادبیات تبریز(. 

شینن  »و « شیام غیازان  »*زنده یاد عالمه دهخدا در زیر دو میدخل  
ای از  توضیحاتی می دهد که در حقیقیت صیورت فشیرده   « غازان

 همین مقاله است.)م( 
نام گنبد غازان، پسر ارغون خان از ایلخانان منول کیه   -شام غازان

ارتفاع آن را یکصد گز )در حیدود صید و بیسیت متیر( و بیه قطیر       
 شصت گز )متر( است که مدفن غازان خان هم بوده است. 

نون غازان خان دیین  »...گفته می شود. « شامازان»در تلفظ محلی 
ذیرفت، خواست ماننید بزرگیان دینیی و سیالطین اسیالمی      اسالم پ

برای خود مقبره ای بسازد تیا زاهیدان و عابیدان در آنجیا زنیدگی      
کنند و او را پس از مرگ به ذکر خیر یاد نمایند. به همیین منظیور   

نامیده می « شنن غازان»یا « شام غازان»که امروز « منرب تبریز»در 
 ۱۲ر عظییم بیود. شیکل قبیه     شود عمارتی ساخت که قبیه آن بسییا  

بیا  « ضلعی و بر هر ضلک آن صورت برجی را نقش کیرده بودنید...  
نقش و نگارهای بسیار و اوقافی از ایران و عراق با تولییت خواجیه   
صدرالدین ساوجی و خواجیه رشییدالدین فضیل اهلل. امیا آن یه در      
متن مقالیه آمیده بخصیو  از نظیر سیاکنان ایین محیل و ترکیین         

د آن ها و مشاغلی که داشیته انید قابیل توجیه اسیت.      هویتی و تعدا
 )افزوده مترجم ایرانی(
 آمده است. « گنبد و قبه»شنن در لنت به معنی 

 17-K. John              
 18- Spuler             همان اثر  

به نوشته رشیدالدین براثر انتشار فرمان غازان خان در سرتاسیر  -۱۹
ویران گردیدند و بعضی از آن ها نیز بیه  ایران بسیاری از این معابد 

مسجد و مراکز دینی نظیر آن تبیدیل شیدند. دربیاره معابید متعیدد      
بودایی، هنوز تحقیقات جامعی صورت نگرفته. ی  هیات روسیی  

، موفق گردیده ی  معبد بودایی را در شیهر  «پوگاننگوا»زیر نظر 
 . مرو یعنی دورترین شهر واقک در متصرفات منوالن کشف کند

تفویض ی  ننین وظیفه مهم تاریخی از جانن غازان خیان و  -۲۰
پسرش الجایتو به رشیدالدین بهترین دلییل اثبیات ایین نظیر اسیت.      

 K. Johnرا. به :

 قسمتی از روی اصل نسخه... )التین( -۲۱
بیرای غیازان خیان    ۱۲۹۷  -۱۳۰۴آرامگاهی که در میان سال های 

نیییز احییدا  گردییید، سییاخته شیید و در کنییار آن بناهییای دیگییری 
نخستین مقبره باشکوهی بود که بیرای یکیی از پادشیاهان ایلخیانی     
ترتین یافته بود. ی  مسجد، دو مدرسه، ی  تکیه، مهمانخانه ای 

بوده « دارالسادات»کذا(، )شاید، «)دارالسیادات»برای سادات به نام 
باشید م فارسییی(، ییی  سیاختمان اداری و ییی  آب انبییار و ییی    

ر کنییار آن آرامگییاه از مجموعییه مسییتحدثات خییا  حمییام نیییز د
محسوب می شدند. بعد از آنکه شهر بوسییله دیوارهیایی محصیور    
گشت،همانند اقداماتی که درزمان اقامت غازان در تبرییز متیداول   
شده بود، در هر جا که در و دروازه هایی به نشانه خانیه و اقامتگیاه   

یی  حمیام نییز    وجود داشتند، یی  بازارنیه، یی  کاروانسیرا و     
« سیایلی -آ»ساخته شد. در مورد رصدخانه غیازانی را بیه: مقالیه    

 «.آنکارا -مالحظاتی درباره ایران
 مینورسکی زیر ماده )تبریز( -۲۲
 درباره شنن غازان را به: مینورسکی، همان مقاله.  -۲۳
( به امیر الجیاتیو   ۱۳۰۶-۱۳۰۷رشیدالدین، نندی پیش از آن )-۲۴

احدا  کرده بیود.  « رشیدیه»حله ای را به نام در شهر سلطانیه هم م
 آغاز گردید.  ۱۳۰۹ساختمان ربک رشیدی هم در سال 

 حمداهلل مستوفی )نزهۀ القلوب( مینورسکی. -۲۵
 را به بارتولد، مینورسکی. ویلبر.  -۲۶
دربییاره امییالا و اختصاصییات مهییم موقوفییات رشیییدالدین و -۲۷

فقییره از نامییه هییای  اهییداف آن هییا، نگییاه کنییید بییه پنجییاه و سییه   
م. »کیه از سیوی    ۳۶بخصو  نامه « مکاتبات رشیدی»رشیدالدین 

انتشار یافته است. به عیالوه نگیاه   « الهور»در  ۱۹۴۵در سال « شرقی
« فالیمیا »از سیوی  « مکاتبات»کنید به آثار ادوارد براون و به ترجمه 

که به زبیان روسیی ترجمیه شیده اسیت. هم نیین بیه دو نسیخه از         
وجود در کتابخانه سلطنتی و دانشگاه تبرییز در اییران و   مکاتبات م

نوشته هیای خطیی از انتشیارات دانشیگاه تهیران و بیه نوشیته هیای         
 مجتبی مینوی و ایرج افشار.  

درباره نکته هایی از وضیک اقتصیادی   Z.V.Togan نگاه کنید -۲۸
)آسیای صنیر( که در مکاتبیات رشییدالدین   « آناتولی»و اجتماعی 
جله دانشکده اقتصادی دانشگاه اسیتانبول منتشیر شیده    آمده و در م

( و نیز را بیه: پتروشوسیکی )مسیکو و لنیین گیراد      ۱۹۵۴است. )
۱۹۶۰ ) 
مجلییه تحقیقییات اسییالمی )اسییتانبول    Z.V.Togan را : -۲۹

( مطالبی ازنوشته های اسالمی موجیود در شیهرهای لنیدن و    ۱۹۶۰
نفر بیوده   ۲۲۰تهران. درباره شمار بردگان ترا که گفته می شود 

اند و دربیست خانیه مسیکن داشیته انید. در کنیار آن هیا، بردگیان        
منسوب به ملت های دیگر، نیز بوده اند که در یکصد و پنجاه خانه 
ساکن بوده اند. از آنجا که درباره نینیان سیخنی بیه مییان نیامیده،     
می توان ننین تصور کرد که شمار ان ها اندا بوده و قابل توجه 
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ت. با این حال باید دانست که در تبرییز نینییان محلیه ای    نبوده اس
 مخصو  به خود داشته اند.

در منابعی که در دست است درباره تعداد نینیانی که بیه هنیر   -۳۰
نقاشی اشنال داشته اند، اطالعات کافی در دست نیسیت و در ایین   
مورد تردیدهایی هم وجود دارد اما در داخل و خارج پایتخت که 

ادی از اسیتادان و پزشیکان و صینعتگران و اسیتادکاران و     تعداد زی
حتی باغ کاران و باغبانان به دستور مس والن امور سیلطنتی و تاییید   
وزیر، مشنول کار بوده اند محققا نقاشان هم در میان شان بوده انید  
که به کار نقاشی می پرداخته اند. نهاییت اینکیه تعیداد بسییاری از     

ان سیاخته و پرداختیه شیده پراکنیده و     اصل آثاری که به دست آنی 
نابود شده و فقط بخش تعداد اندکی از آن هیا برجیای مانیده و تیا     

 زمان ما رسیده است. 
نمونه کامیل ایین سیب  مینیاتورهیایی هسیتند کیه در نسیخه         -۳۱

تییاریب جهییان  « ادینبییورو»متعلییق بییه کتابخانییه   ۱۳۰۷- ۸ مییورخ
ر نسخه تحریر یافته رشیدالدین که به زبان عربی است و هم نین د

جیای  Royal Asiatic socity متعلیق بیه    ۱۳۱۴-۱۵بیه تیاریب   
 گرفته اند. 

متعلییق بییه گنجینییه    ۱۳۱۴-۱۵بعضییی از آن هییا کییه در نسییخه    
نیز آمده اند، نمونه هیایی هسیتند کیه    « توپکاپی سرای»مخطوطات 

مرحله پیشرفت زبان های بعدی را نشیان میی دهنید. مینیاتورهیایی     
دیگری از این هنر را نمایندگی میی کننید، در نسیخه    هم که شیوه 

نوشیته شیده موجیود هسیتند.      ۱۳۱۸-۱۸همان محرر که در تاریب 
دربیاره مینیاتورهیای موجیود در    Guner Inalدکتیر گیونر اینیال    

بررسیی جیامعی تهییه کیرده کیه      « توپکیاپی سیرای  »گنجینه کتاب 
 .E.J ارم دکتر متاسفانه هنوز انتشار نیافته است. تا آنجا که اطالع د

Grubeالبتییه بییه  -هییم درصییدد بییوده کییه دربییاره اییین مینیاتورهییا
 کتابی انتشار دهد  -اختصار

 IA,۹۸( ۱۹۶۳« )رشیدالدین طبین»زیر ماده « توغان»را به:  -۳۲
پیشتر، ما از وجود کتابخانه دومی مانند همین کتابخانیه اول سیخن   

د مسیکن داشیته   گفته ایم. نسخه برداران کتاب ها در حوالی مسیج 
 همان اثر.« براون»اند. را 

E.J. Grube, Miniature islamiche… (Venezia 
1962); M.S. Ipsiroglu, Malerei der Mongolen 
(Munchen 1965); B.W. Robinson, Persian 

miniature painting… (London 1967).  
 
با تصمیم خود رشییدالدین همیه بخیش هیایی را کیه از آثیار        -۳۳
ارسی او بیه زبیان هیای نینیی، هلنیدی، التیین، منیولی و ترکیی         ف

ترجمییه شییده بییود، بییه عربییی برگرداندنیید و بییه مییوازات آن آثییار  
متعددی را که رشیدالدین به زبان عربی در باب مسائل دینی نوشته 

 همان اثر... « براون»بود، به زبان فارسی ترجمه کردند. ن : 

K. Jahn, Study on supplementary Persian 
sources for the Mongol history of Iran. Uralic 
and Altaic series, 23 (Bloomington. The Hague 
1963), s. 197-199 ve 8 nr. H notta gosterilen 

bibliyografya. 

 براون، همان اثر.  -۳۴
به عقیده براون این کار سی و شش هزار لیره استرلینگ هزینه  -۳۵

 داشته است. 
تعداد کسانی را که در این خانه هیا مسیکن داشیته انید، سیی       -۳۶

هزار نفر نوشته اند. از کارگاه هایی مانند نب ریسی، کاغذ سیازی،  
رنگرزی پارنه و لباس و هم نین ضرابخانه ای نیز یاد شده اسیت.  
را: مکاتبات رشیدالدین. در مورد میدفن رشییدالدین هی گونیه    

 ر دست نیست. اطالع قطعی و قابل اعتمادی د
همان اثر، مجتبی مینیوی: یادداشیت هیایی    « ویلبر»همان اثر »براون 
 «ربک رشیدی»درباره 
نهار صد دانشمند الهیات و حقوقدان و مهنیدس در گیذری    -۳۷

سیاکن بیوده انیدو. نییز پنجیاه نفیر از پزشیکان        « کونه علما»به نام 
آن نینی و هندی در محلی که به کونه پزشیکان و بیا نیام اصیلی     

معروف بوده، اقامیت داشیته انید. بیرهمین قیرار،      « کونه معالجان»
صنعت گران و دانیش آمیوزان و دانشیجویان نییز هیر یی  دارای       

 محله ای مخصو  برای خود بوده اند. 
یادداشیت  «: ویلبیر و م. مینیوی  »همان اثیر.  « ویلبر»براون، همان اثر 
 «:ربک رشیدی»هایی درباره 

« غازانییه »دیه و هم نین ساختمان هیای  قسمتی از بناهای رشی -۳۸
معروف است، به علت جنگ هیا و  « قره مل »که امروزه به محله 

بعضی براثر زلزله ویران شدند و برخی نیز در نتیجه کشمکش ها و 
منازعییات پایییان ناپییذیر دینییی و مییذهبی منهییدم گردیدنیید. را.   

 مینورسکی همان اثر.
 

ن صویر از م ند ت له چ ین مقا ست ا ابع به پیو

هان  لف ج های مخت موزه  که در  مان  تاریخی آن ز

اما چون امکان  ،فراهم آمده بود ،پراکنده اند

بودن  نامرغوب  لت  به ع صلنامه  ها در ف چاپ آن 

عکس های کتاب ا لی، امکان پذیر نبود، لذا چاپ 

نویس آن  نآ یر  حال ز ین  با ا شد.  سر ن ها می

تصاویر و  کر منابع آن ها را ضروری دیدیم تا 

  القمندان بتوانند به آن ها دسترسی پیدا کنند. ع

 
تصییویر عبییور سییواه در حییال فییرار ازرودخانییه. از بخییش   -۶۹ 
تیاریب   ۱۳۱۴-۱۵نسیخه   ۹۰۸-۹۳۲خالفت المقتیدر   -تاریب خلفا»

 رشیدالدین. توپکایی سرای 
سلطان الپ ارسیالن بیا شیاهزادگان و دربارییانش     »تصویر  -۷۰ 
 ۱۳۱۴-۱۵سیییلجوقیان. نسیییخه ( از بخیییش تیییاریب ۱۰۷۳-۱۰۶۳)

 توپکاپی سرای )همان تاریب(. 
از بخیش تیاریب سیلجوقیان نسیخه     « میدان جنیگ »تصویر  -۷۱ 
 توپکاپی سرای )همان تاریب( ۱۵-۱۳۱۴
 )از همان اثر( « صحنه ای از ی  کاخ سلطنتی»تصویر  -۷۲ 
ازبخش تیاریب  « عبور از آب رودخانه بوسیله قایق»تصویر  -۷۴ 

 همان اثر توپکاپی سرای. »ا ها اوغوزها و تر
 عینا زیرنویس به التین  -۷۵  
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همیان اثیر   « از بخیش تیاریب هنید   »تصویر گاو معجزه گیر   -۷۶ 
 توپکایی سرای. ۱۳۱۷-۱۸نسخه سال های 

نگاه کلی به تبریز، بیا تصیویر آرامگیاه غیازان در     »تصویر  -۷۷ 
 نصو  السالحی  »از « بیان منازل عراقین»از کتاب « سمت نپ
 نسخه کتابخانه دانشگاه استانبول. ۱۵۳۷(۹۰۴)هجری « المطرقی

 
*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

خورشییدی کیه مین در وزارت    ۱۳۵۰حوالی سیال  
آموزش و پرورش مس ول تعلیمیات حرفیه ای روسیتائی    
بودم، روزی از دفتر دکتر فرنخ رو پارسای وزیر آموزش 
در و پرورش اطالع دادند که در جلسه ای کیه روز بعید   

دفتر وزیر تشکیل می شود شیرکت نمیایم. ضیمنا گفتیه     
 شد که قرار است در این جلسه درباره تاسیس ی  باب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدرسییه حرفییه ای در بهکییده جییذامیان بجنییورد گفتگییو 
شود، نامی که برایم کامال ناآشینا بیود. در جلسیه مزبیور     

دت که پزشی   مرد نسبتا مسن و موقری به نام دکتر سیا
بیمییاری هییای جلییدی و مییدیر عامییل بهکییده جییذامیان   
بجنورد و از هم کالسی های خانم پارسای در دانشیکده  

 پزشکی بود شرکت داشت.  

 

 

 برگی از تاریخ ایران

 

 

 

 داستان تأمل برانگیزی از:

 بهکده جذامیان بجنورد

 
 مرتضی حسینی دهکردی

 
 

هنگام افتتاح بهکده، هیچ یک از متخصصین و پزشکان 

اما از  کارکردن در آن مکان را نپذیرفتند،ایرانی 

جراح و دیگر  ،پزشکنفر  ۲۷طریق سازمان بهداشت جهان 

خدمه پزشکی فرانسوی حاضر شدند بدون دریافت حقوق کلیه 

امور بهداشتی و درمانی بهکده را برای پن  سال پیاپی 

 عهده دار شوند.
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دکتر سیادت حدود یی  سیاعت دربیاره زنیدگی     
رقت بار و مالل انگیز جذامیان ایران اطالعاتی در اختیار 

آورد و  مییا قییرار داد کییه حقیقتییا دل همییه مییا را بییه درد 
ازاینکییه در قییرن بیسییتم در کشییور مییا ننییین فالکییت     

 وادباری وجود دارد، عمیقا متاثر شدیم. 
خالصه ای از آن یه وی در اختییار میا نهیاد ننیین      

 بود: 
بیمییاری هییای  از« آکلییه»و یییا « خییوره»یییا « جییذام»

پوستی بسیار خطرناا و نفرت آوری است که معمیوال  
د امکانیات بهداشیتی   در جوامک فقیر و تهی دست که فاق

است دیده می شود. این بیمیاری را ازهیزاران سیال قبیل     
نمییی  مییی شییناختند و نییون درمییان مییوثری بییرای آن   

شناختند، میردم سیعی میی کردنید کیه ازبیمیاران دوری       
شیمالی   کنند و آنهیا را از جامعیه براننید. در کشیورهای    

آفریقا عده زیادی به این بیماری مبتال هستند و بیمیارانی  
ه بین آفریقا و اروپا سفر میی کننید، ایین میر  را بیه      ک

اروپا انتقال میی دهنید. دوره کمیون ایین بیمیاری بسییار       
طوالنی اسیت و گیاهی بیه بیسیت سیال میی رسید و بیه         
عبارت دیگر ممکن است فردی سال ها بیمار باشد ولیی  
عالئمی ازبیماری در بدن وی دیده نشود. به همین علیت  

وار است. ایین بیمیاری بیا ایجیاد     مبارزه با جذام بسی دش
زخم های حاد و تحلیل برنده انساج به تدری  بخشیی از  
بدن فرد مبتال را از بین میی بیرد و اغلین بیمیاران بیدون      
بینی می شوند و ابروهای آنها می ریزد و نهیره آنهیا بیه    

 صورت وحشتناکی به هیبت شیر در می آید.
اد دکتر سیادت گفت کیه متاسیفانه رقیم دقییق افیر     

مبییتال بییه اییین بیمییاری در ایییران دانسییته نیسییت و اکثییر   
مبتالیییان در اسییتان هییای آذربایجییان و خراسییان، بییه      
خصو  شهر مشهد به سر میی برنید. علیت اینکیه شیهر      
مشییهد بیشییترین جییذامیان را دارد آن اسییت کییه نییون   
بیمییاران از هییر جهییت مانییده و درمانییده و مییأیوس مییی  

وسل به امام هشتم شیعیان شوند، به مشهد می روند تا با ت
شفا یابند. برخی اوقات آنها روزها و شن هیای متمیادی   

خود را به معجر می بندنید و گرییه و زاری میی کننید و     
ملتمس می شوند و نهایتا نون معجزه ای رخ نمی دهد، 
از این توسل نیز میأیوس گشیته و از آن پیس نومییدتر و     

فرزنیدان، در   درمانده تر از گذشته، دور از خانیه و زن و 
همان شهر باقی می مانند و در محلی دورافتیاده و پنهیان   
از نشم مردم، به حیات ذلت بار خویش ادامه می دهنید  
تا باالخره در نهایت ادبار و فالکت و گرسنگی زنیدگی  

 آنها به پایان برسد. 
دکتر سییادت گفیت در نییم قیرن اخییر داروهیای       

ین بییرای نسییبتا مییوثری وسیییله دانشییمندان منییرب زمیی   
جلوگیری از پیشرفت این بیماری کشف شده است، امیا  
متاسفانه نسوج از بیین رفتیه دیگیر قابیل تیرمیم نیسیت و       
بهبیود یافتگییان کماکییان قیافییه کریییه و هیبییت ترسییناا  
خویش را حفظ می کنند. به همین جهت میردم سیالم از   
 این افراد نیز می گریزند و آنها در جامعه جائی ندارند.

این سیخنان دردآور و میالل انگییز دکتیر      در پایان
سیادت گفت نند سال قبل تعدادی از مردم نیکوکیار و  
انسان دوست ایران به سرپرستی دکتر راجی وزییر اسیبق   
بهداری و گلشائیان وزیر پیشین دارائی بیرآن شیدند کیه    
محلی مستقل بیرای جیذامیان بهبیود یافتیه در گوشیه ای      

را بیا خیانواده هیای خیود     دور افتاده احدا  کنند و آنها 
در آنجیا مسییکن دهنیید بلکییه بتواننید بییه زنییدگی عییادی   

 ۶۰-۷۰بوردازند. پس از مطالعات فیراوان، منطقیه ای در   
کیلومتری شمال شهر بجنیورد، در حیوالی میرز اییران و     
شوروی که برای ایجاد ننین محلیی بسییار مناسین بیود     

هکتیار اراضیی آن منطقیه را     ۱۰۰۰انتخاب شد و دولت 
برای تحقق این هدف واگذار کیرد و بیا جلین حماییت     

خانیه کونی  و    ۱۰۰۰مردم مهربان و نیکوکیار حیدود   
فروشگاه ها و کارگاه های مختلف و مدرسه و درمانگاه 
و دیگییر فضییاهای الزم بییرای زنییدگی اییین تیییره روزان، 
احییدا  شیید. بییرای اینکییه سییاکنین اییین روسییتا درآمیید 

ای ننید در رشیته هیای    مستقلی داشته باشند، کارخانه هی 
جوراب بافی، کفاشی، آهنگری، دوزندگی و مکیانیکی  
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به وجود آمد تیا هیر کیس متناسین بیا ذوق خیویش در       
آنجا به کار بوردازد و دستمزد مناسبی دریافیت کنید. بیه    
کسانی که مایل به کشاورزی بودند، نند هکتار زمین به 
رایگان واگذار شد و تسیهیالت کیار بیرای آنهیا فیراهم      

را بیرای ایین مجموعیه    « بهکیده »مد. دکتر راجیی نیام:   آ
انتخاب کرد کیه اسیم بامسیمائی اسیت. در پاییان دکتیر       
سیادت گفت هی ت مدیره بهکده بیه ایین نتیجیه رسییده     
است که اگر آموزشگاه حرفه ای مجهزی در این محیل  
تاسیس گیردد، بیرای کودکیان بیی گنیاه آنجیا فرصیت        

یاموزند و اگر بعدها به مناسبی پیدا می شود تا حرفه ای ب
محیط های شهری کوچ کردند با حرفه ای آشنا باشند و 

 سربار جامعه نشوند. 
نیت خیری بود که همه ما را تحت تیاثیر قیرار داد.   
زنییده یییاد دکتییر پارسییای، آمییادگی وزارت آمییوزش و  
پرورش را برای هر گونه مساعدت اعالم داشت و به من 

یادت بیه بهکیده رفتیه و از    دستور داد تا به اتفاق دکتر س
نزدی  مسائل آنجیا را بررسیی کینم و مقدمیه احیدا       
آموزشییگاهی را بییا بودجییه و اعتبییار و امکانییات وزارت 

 آموزش و پرورش فراهم نمایم. 
صبح دکتر سیادت با اتومبیل  ۵دو روز بعد ساعت 

خود  به خانه من آمد تا عازم خراسان شویم. معلیوم شید   
یشه معروف و ی  فیلم بیردار و  نصرت اهلل وحدت هنرپ

ی  زن هنرپیشه نیز هم سفر ما هستند. در نظیر بیود کیه    
آنها از فعالیت های بهکده فیلم مسیتندی تهییه کننید. راه    

بعید از ظهیر بیه      ۶بسیار طیوالنی بیود و حیدود سیاعت     
بجنییورد رسیییدیم و بییدون توقییف عییازم بهکییده کییه در 

ر پیر پییچ و   شمال بجنورد بود شدیم. جاده خاکی و بسیا
خییم و کوهسییتانی بییود و از گردنییه هییای صییعن العبییور     
می گذشت. حدود سیه سیاعت بعید بیه حیوالی بهکیده       
رسیدیم. اتومبیلی به پیشواز ما آمد. مین و وحیدت و دو   
هم سیفردیگر بیه گمیان آنکیه سرنشیینان ایین اتومبییل،        

 جذامی ها هستند بی اختیار دنار ترس و واهمه ای 

به حدی ترسیده بودم که دنیدانهایم بیه   گران شدیم. من 
هییم مییی خییورد و قییدرت تکلییم نداشییتم. علییت تییرس   
ناخواسته من، فقط اطالعات دردناکی نبیود کیه از زبیان    
دکتیر سیییادت شینیده بییودم، بلکیه در آن سییال هیا فیییلم     
ماندگار و تاثیرگذاری به نام: بن هور در ایران به نمایش 

پر ادبار گروهیی  درآمد که در یکی از صحنه ها زندگی 
از جذامیان نگون بخت نشان داده می شد کیه از جامعیه   
رانده شده و در گوشه ای کثیف و دور افتاده و تنفرآور 
بدون کمترین اتفاقات، نوعی زندگی حیوانی، همیراه بیا   
سبعیت داشتند، فقط گیه گیاه برخیی از میردم مهربیان و      
بشر دوست و از خودگذشته، در نیمیه هیای شین بیرای     

ها مقداری غیذا میی بردنید و در محلیی دور از اتیراق       آن
آنها می گذاشتند و بی آنکه کمترین تماسی بیا بیمیاران   
داشته باشند، به سرعت آنجا را ترا می کردنید. دییدن   
این فیلم کیه بخشیی از واقعییت هیای زنیدگی برخیی از       
انسان های نگون بخت را بازتاب میی داد، در مین تیاثیر    

اد و هنوز هم آن صحنه های غیم انگییز   بسیار بد به جا نه
 را به یاد دارم. 

خانیه  »هم ننین در همان ایام فیلم مستندی به نیام:  
وسیله فروغ فرخزاد، شیاعر معیروف معاصیر    « سیاه است

اززنییدگی مییالل آور  « ابییراهیم گلسییتان »بییا همکییاری  
جذامیان تیره روز ایران تهیه شد که تماشای آن هر دلیی  

. این فیلم که برنده بسییاری از جیوائز   را به درد می آورد
هنری و سینمائی شد، تحول بزرگی در سینمای مستند به 
شمار می آمد و انتشار آن موجن گردید تیا مهربانیان و   
افراد حساس جامعه، از احوال هم وطنان تییره روز خیود   

 آگاهی بیشتری پیدا کنند.  
در آن لحظات رن  آور که ما به بهکیده جیذامیان   

مییی شییدیم، همییه منییاظر و مرایییای فیییلم هییای        نزدییی 
در خاطرم زنده شده بیود و  « خانه سیاه است»و « بن هور»

اوهام مالل انگیز آن ننان بیر وجیودم مسیتولی بیود کیه      
 ، همه   و ترس از ابتالء به جذام بدون اراده می لرزیدم 
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 وجودم را دربرگرفته بود. 
ان سیرای  در هر حال ما را جلو ساختمانی که مهمی 

بهکده بود پیاده کردند و به هر ی  از میا اتیاقی دادنید.    
من کماکان با دنییائی از افکیار موهیوم روی تختخیواب     
افتادم و مرتن سیگار می کشیدم. دکتر سیادت بیه همیه   
ما گفته بود که اگر سیگار و یا مسواا و خمیر دندان و 
ه یا نیز دیگری نیاز داشتیم می توانید از فروشگاه بهکید 

تهیییه کنییید. امییا میین آن ننییان منقلیین بییودم کییه فکییر           
می کردم همیه وسیائلی کیه در ایین محیل وجیود دارد،       

 آلوده است و تا صبح با این توهمات به سر بردم. 
 

 

از دیدن گروه پزشکان 

    اروپائی و ایمان آنان 

به خوبی و مهربانی و تالش آن 

ها برای درمان دردهای گروهی 

ون بخت، فارغ از از مردم نگ

ملیت، رنگ، مذهب، مسلک، 

زشتی یا زیبائی حقیقتَا 

دگرگون شدم و به فرهنگ 

وادئی که انسان هائی چون: 

پاستور، کخ، آلبرت شوایتزر، 

مادر ترزا، و  دها و هزارها 

آن خدمتگزاران بشر و از 

پزشکان فرانسوی بهکده جمله 

را پرورش داده است، هزاران 

سر تعظیم  بار درودفرستادم و

 فرودآوردم.

 

 
صبح روز بعد، دکتر سیادت میا را   ۷حدود ساعت 

بییرای صییرف صییبحانه دعییوت کییرد. هنگییامی کییه بییه   
رستوران رسیدیم، دییدیم کیه تعیداد زییادی زن و میرد      
جوان و خوش نهیره اروپیائی مشینول صیرف صیبحانه      
اند، آنها به زبان فرانسه تکلم می کردند و بیا خوشیحالی   

یار با ما سالم و علی  و خوش و بیش  و خوش روئی بس
کردند و من کمترین نشانه ای ازترس و واهمه و نگرانی 

دکتر سیادت میا را بیه هیم معرفیی      در قیافه آنها ندیدیم.
کییرد و توضیییح داد کییه سییه سییال قبییل کییه کارهییای     
ساختمانی اینجا در شرف انجام بوده، ما برآن شدیم کیه  

اروساز، رادییو  تعدادی پزش ، دندان پزش ، جرا ، د
لوژیست، متخصص آزمایشیگاه و نیرس تحصییل کیرده     
برای خدمت در بهکده استخدام کنییم و مقیرر شید کیه     
نند برابر حقوقی که وزارت بهداری می پردازد به آنهیا  
بدهیم و مزایای گوناگونی مانند دو ماه مرخصی سالیانه، 
خانییه رایگییان، در حییق آنهییا برقییرار شییود، امییا متاسییفانه 

م کوشش های بسیار و بخشنامه های متعدد وسییله  علیرغ
وزارت بهییداری و ننیید بییار آگهییی در روزنامییه هییای   
معروف، هییچ ایرانیی داوطلین خیدمت در اینجیا نشید.       
نانییار بییه سییازمان بهداشییت جهییانی مراجعییه کییردیم و  
مشکل خود را با آنها در میان گذاشتیم. پس از مدتی نیه  

و دیگیر خدمیه    نفر پزشی  جیرا     ۲۷نندان طوالنی، 
پزشکی فرانسوی حاضر شدند که بدون دریافت حقیوق  
کلیه امور بهداشتی و درمانی بهکیده را بیرای پین  سیال     
پیاپی عهده دار شوند. حتی سازمان بهداشت متقبیل شید   
کییه همییه داروهییای مییورد نیییاز مییا را تییامین نماییید. وی  
هم نین گفت که نه تنها بهبود یافتگان باید در همه عمر 

ی نهار نوع دارو، با حضور پزش  مصیرف کننید،   روز
بلکه زن و فرزندان سالم آنها نیز باید هرروز به درمانگاه 
مراجعه کرده و زیر نظر پزش  دارو مصرف نماینید تیا   
از ابتالء به جذام ایمن بمانند. به همین جهت سالیانه بایید  

 اعتبارات فراوانی برای تهیه دارو تامین گردد. 
وضیح داد که پزشیکان و پرسیتاران   دکتر سیادت ت

این گروه ها آن ننان صمیمانه و مهربانانه کار می کننید  
و به بیماران می رسند که توضیح آن بسیار دشوار است. 
سیاکنین بهکییده بییه علیت رنیی  هییای جیان فرسییائی کییه    

مشکالت روحی و روانی شدید پیدا کرده و  ،کشیده اند
ا انیدا بهانیه ای از   بسیار تندخو و نامتعادل شده اند و بی 

شییدت نییاراحتی بییه سییر حیید جنییون مییی رسییند. لییذا در 
برخییورد بییا آنهییا باییید نهایییت احتیییاط بییه عمییل آورد.   
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خوشبختانه گروه پزشکی ما به طیوری بیا بیمیاران رفتیار     
می کنند که گوئی با پدر و مادر و یا اوالد خیود روبیرو   
هستند و هرگز کمترین خطیاب و عتیابی ازآنهیا دییده و     

یده نشده است. به یادم آمید کیه برخیی ازپزشیکان و     شن
کارکنان بیمارستان های ایران تا نه حد با بیماران خیود  

در شیهر   ۱۳۳۰بدرفتاری و بی اعتنائی می کنند. در دهه 
ساری )مازندران( جراحی را می شناختم کیه بیه انیدا    
بهانه ای بیماران را کت  می زد و سخنان زشت به آنهیا  

فقط از اطباء بگوئیم، بسیاری از معلمین  می گفت... نرا
ما که باید مظهر اخالق و مهربیانی باشیند نییز بیه انیدا      
بهانه ای با دانش آموزان خود ننیان رفتیاری دارنید کیه     
بازگو کردن حقیقت موجن شرمساری است. وقتی مین  
مس ول آموزش و پرورش خراسان بیودم، روزی میادری   

واهی به دفتر مین  ساله خود برای دادخ۱۰-۱۱با کودا 
آمد. ده ها نقطیه ازبیدن و پاهیای طفیل معصیوم زخمیی       
شده و تراشه های نوب بیین زخیم هیا گییر کیرده بیود       
معلوم شد که دیوانه ای به نام معلم، کودا را بیه علیت   
انجام ندادن تکلیف درس این ننان وحشیانه مورد تنبییه  

 قرار داده است. 
از دییدن  در هر صورت از مطلن دور افتادیم، من 

گروه پزشکان اروپائی و ایمان آنها به خیوبی و مهربیانی   
و تییالش آنهییا بییرای درمییان دردهییای گروهییی از مییردم 
نگون بخیت، فیارغ از ملییت، رنیگ، میذهن، مسیل ،       
زشتی ییا زیبیائی حقیقتیا دگرگیون شیدم و بیه فرهنیگ        
واالئییی کییه انسییان هییائی نییون: پاسییتور، کییب، آلبییرت  

ها و هزارها خدمتگزاران بشیر  شوایتزر، مادر ترزا، و صد
پزشیکان فرانسیوی بهکیده را پیرورش داده      آنجملهو از 

 است، هزار بار درود فرستادم و سر تعظیم فرود آوردم.
برای ما که در جامعیه ایرانیی زنیدگی کیرده اییم،      
بسیییار دشییوار اسییت کییه بوییذیریم کییه گروهییی جییوان   
تحصیل کرده، زندگی در زیباترین نقیاط جهیان را رهیا    

نند و صدها خطر و دشواری را به جیان بخرنید و همیه    ک
  وجیود خیود را وقییف خیدمت بیه گروهییی انسیان هییای      

بی اره در صحرای دورافتاده خراسان بنمایند. شرم بر میا  
باد که دیگران ازهزاران کیلومتر دور ازایران به ایین جیا   
آمده تا به نیازمندان خدمت کنند و ما که عمری ادعیای  

و می خواستیم که با زنده بیاد و میرده    نپ روی داشتیم
 باد دنیا را عو  کنیم، نظاره گر آنها باشیم.

از آن لحظه به بعد بر ترس ها و نگرانی هایم ازبین 
رفییت و طییی سییه روز اقامییت در بهکییده بییا بسیییاری از   
ساکنان تیره روز آنجا آشنا شیدم و زمیین مناسیبی بیرای     

 احدا  مدرسه حرفه ای انتخاب کردم. 
مراجعت به تهیران گیزارش کوتیاهی بیه خیانم       در

پارسای دادم. او به دفتر فنی دستور داد تا نقشه ساختمان 
را آماده کند، به دفتر طر  های عمرانی دسیتور داد هیر   
طور شده اعتبار ساختمان را تیامین و بیه بجنیورد حوالیه     
نماید. به مین هیم دسیتور داد از محیل اعتبیارات فنیی و       

ئل و ماشین آالت و مییز و صیندلی و   حرفه ای کلیه وسا
ابزارهای الزم این آموزشگاه را تهییه و بیه آنجیا ارسیال     
نمایم. ضمنا گفت از همه نیز مهم تر و حییاتی تیر پییدا    
کردن معلمین و هنرآموزان فنیی و حرفیه ای اسیت و از    
آنجا که احتمال می داد هیچ مهنیدس و معلیم حرفیه ای    

تور داد که مین بیا سیواه    داوطلن رفتن به آنجا نباشد، دس
دانییش کییه از موسسییات وابسییته بییه وزارت آمییوزش و   
پییرورش بییود تمییاس بگیییرم و معلمییین مییورد نیییاز آن    
آموزشییگاه را ازبییین مهندسییین و تکنسییین هییای سییواهی 
انتخاب کنم و هر نه زودتر آنها را به بهکده بفرسیتم تیا   
کارهای ساختمانی و تجهیز آن موسسه با نظر آنها انجیام  

 ود. دستور از این بهتر و قاطک تر نبود.  ش
فردای آن روز من به محل استقرار سواهیان دانیش  
که گویا در خیابان سلطنت آبیاد )پاسیداران فعلیی( بیود     

سییین در رشییته هییای یرفییتم. عییده زیییادی مهنییدس و تکن
مختلییف آخییرین روزهییای آموزشییی خییود را طییی مییی 

خیود را  کردند. به کالس آنها رفتیم و دعیوت عاجزانیه   
مطر  کردیم. در ابتدا کسی داوطلن نبود. بیا توجیه بیه    
اینکه وزیر به ما گفته بود که هر طور شده معلمین مزبور 
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را راضی کنید که خودشان داوطلن این خیدمت شیوند   
و الزم نباشید کیه بیا دسیتورات نظیامی آنهیا را وادار بییه       
رفتن کنییم، لیذا بیا آنهیا وارد گفتگیو شیدیم  و پیس از        

قانک شدند کیه خطیری آنهیا را تهدیید نمیی کنید،        اینکه
نند نفر آمادگی خود را اعالم کردند و به بجنورد اعزام 
شدند تا کار احدا  و تجهیز و راه اندازی آموزشگاه را 

 شخصا پیش ببرند. 
آنها نقشه ساختمانی که دفتر فنی وزارت آمیوزش  
و پرورش تهیه کرده بود نوسیندیدند و خیود نقشیه هیای     

ر زیبائی طر  کردند و کارهای ساختمانی با کم  بسیا
ساکنان بهکده که عموماً بیماران شفا یافتیه بودنید آغیاز    
گشت و به دسیتور خیانم پارسیای بیه همیه آنهیا اجیرت        
مناسن و عادالنه پرداخت می شید. بیا تیالش غییر قابیل      
تصور این نهار مهندس سواه دانش و حمایت بیی دریی    

اختمانی و تجهییییز آمیییوزش و پیییرورش، کارهیییای سییی
آموزشگاه خیلی زودتر از آن ه تصور می رفت به اتمیام  
رسییید. خییانم پارسییای تصییمیم گرفییت کییه شخصییا       
آموزشگاه را افتتا  نماید، او می خواست تا شیفایافتگان  

 دریابند که از یاد رفتگان نیستند.  
من در خدمت این بانوی بزرگوار که رحمت حیق  

راه مازندران و گرگان عازم  بر او باد، وسیله اتوموبیل از
خراسان شدیم. او در طیول راه از دههیا مدرسیه بازدیید     
کرد و در هر شهر، در شورای آموزش و پرورش منطقیه  
ای که در زمان وزارت او به تصوین مجلس رسیده بود 

 شرکت نمود. 
خانم پارسیای دو شین در بهکیده توقیف کیرد و      

و هم ننیین   عالوه بر افتتا  مدرسه حرفه ای مورد بح 
افتتا  خانه انصیاف بهکیده، بیه خانیه برخیی از سیاکنین          
می رفت و با زن ها و مردهای شفا یافتیه گفیت و شینود    
داشت. از آنجایی که وی پزش  بود و با بیماری جیذام  
آشنا بود و بسییار شییرین و روان صیحبت میی کیرد، در      

 این گفتگوها وی به ساکنان آنجا امیدواری می داد. 

از بجنورد، خانم به مشهد رفت و سیه شین در   بعد 
آن شهر ماند و ازبسیاری از موسسیات آموزشیی بازدیید    
کرد که نون با موضوع بهکده جذامیان مربوط نیسیت،  

 از ذکر آن می گذریم. 
یکی دو ماه بعد از این سفر، شنل من تنییر یافت و 

بیه جیای مین     یکی از دوستانم بیه نیام: مهنیدس صییّادی    
وی گهگاه مرا در جریان مدارس حرفه ای منصوب شد. 

روستائی قرار می داد. از آن جمله داسیتان زییر را بیرایم    
تعریف کرد: گویا جریان امتناع پزشکان ایرانی از رفیتن  
به بهکده جذامیان و آمدن اروپائی ها به آنجا بیه گیوش   
فر  پهلوی همسر شاه می رسد و سخت تحت تاثیر قرار 

ه میی کنید کیه از بهکیده بازدیید      می گیرد و اظهار عالق
نماید و شبی در آنجا اقامیت کنید و سیاعاتی را بیا تییره      
بختان بگذراند. هنگامی که فر  وارد بهکیده میی شیود    
ساکنان به استقبال آمیده و اطیراف او جمیک میی شیوند.      
ناگهان زنی از جذامیان بهبود یافته که بیمیاری وی را در  

ییییر شییکل داده هییم شکسییته بییود و نهییره ای دژم و تن 
داشت جلو آمد و فر  را در آغوش گرفیت و ننید بیار    
بوسید و فر  نیز نه تنها امتناع نکرد، بلکه بدون کمتیرین  
واهمییه ای، زن مزبییور را ننیید بییار بوسییید و ییی  دنیییا   

 شگفتی و حیرت باقی گذاشت. 
 

سه  شود در دو  مع  بت ج عاق

 خط از بد و نیک 

به دارا و  مر  یک ع چه  آن

  تسکندر بگذش
سال، فکر کردم یادمانده هیای    ۴۷پس از گذشت 

خود را از بهکده جذامیان بجنورد، برای ضبط در تاریب 
و سواس بی حد از گروه پزشیکانی کیه بیدون توجیه بیه      
دییین و مییذهن و مسییل  و زبییان و ملیییت و فرهنییگ،   
بهترین سال های عمر را وقف بهبود زندگی نیازمندان و 

د و مفهوم واقعی فیداکاری  رانده شدگان جامعه ما کردن
در این نوشیته بیه    ،و ایثار و بشر دوستی را به ما آموختند

 یادگار باقی بگذارم.
*** 
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 تقابل دو نیله ی 

و « عرفان فناجو»

 «انسان خدایی»

 

 

 بخش اول

دو بررسی تطبیقی 

 مفهوم 

و « ا ل»

 «و ل»

 نزد مولوی و حکمت

 قباد

 

 
 

 نوشته: 

 شیریندخت دقیقیان

 

 

 

 
در بیتییی  مولییوی جییالل الییدین بلخییی فشتترده: 

جاودانی، اصل مرکزی عرفان را با محورییت دو مفهیوم   
اصل و وصل بیان کرده است: هرکسیی کیو دورمانید از    
اصل خویشد باز جوید روزگار وصل خویش... پرسش 

، جهانشمول است، اما پاسب به آن در "وصل"و  "اصل"
 نحله های عرفانی، متفاوت می باشد.

دبود میییان ایین جسییتار، مقایسییه ای تطبیقییی خواهیی 
نزد مولوی با پاسیب آفیرینش    "وصل"و  "اصل"مفاهیم 

شناسییی و هسییتی شناسییی قبییاالی فلسییفیدکاربردی بییه   
 پرسش اصل و وصل.

نگارنده در طول این نوشتار، پایه های نظریه ای را 
بیییان مییی کیینم کییه در اثییر پییژوهش و تأمییل در متییون    
ن فیلسوفان و عارفان ایرانید اسالمی و حکمت قباال بیه آ 

رسیده ام و براساس آن، دو تقابیل مرکیزی وجیود دارد    
.  "انسیان خیدایی  "و  "فنیاجویی "میان نحله های عرفانی 

در این زمینه به روایت ها و آراء عارفیان انسیان خیدایی    
در حییوزۀ ایرانیداسییالمی و نیییز متییون حکمییت قبییاال     
هم ون دیرینه ترین نحلۀ انسان خیدایی میدون، رجیوع    

اول میان فناجویی و انسان خدایی در خواهم کرد. تقابل 
در این مقاله بررسیی   "وصل"و  "اصل"پاسب به پرسش 

می شود.  تقابل دوم میان فنیاجویی و انسیان خیدایی در    
در  "کمیال انسیان  "و  "انسان الکامل"بررسی دو مفهوم 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آرمانشمارۀ بعدی 
 

 اصل و وصل نزد مولوی  
مۀ مثنوی معنوی که بیه زبیان عربیی    مولوی در مقد

نگاشته، تصریح می کند که مثنوی، رازگشای آیه هیای  
 نی است:آقر

و این کتاب درمان سینه های دردمند "
اسیییت و زداینیییدۀ زنیییگ هیییای انیییدوه، و  
رازگشای قرآن و فراوان کنندۀ روزی هیای  
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معنییییوی، و موجیییین پاکسییییازی خییییوی  
 1 "...آدمیان

ن کیریم بیه گفتیۀ    بار تکیرار آییه هیای قیرآ     ۱۱۰۰
بییار بییه شییمارش عبییدالکریم سییروش  ۱۵۰۰نیکلسییون و 

درکنار بیت های متعدد که در توضیح و تفسییر هیر آییه    
هییزار بیییت مثنییوی آمییده، تردیییدی در اییین  ۲۶در کییل 

ادعای مولوی به جا نمیی گیذارد. از ایین رو، هیر گونیه      
بررسی در نظریۀ اصل و وصل مولوی در مثنوی نیز باید 

جه ریشۀ آن در متن قرآن باشد، که بیه وضیو    ابتدا متو
 این آیه است:

الَّذ ینَ إِذَا أَص یاب تْهُمْ مُص ییب ۀق قَیالُوا إِنَّیا ل لَّیه  و إِنَّیا       
کسانى کیه نیون   " : (۱۵۶)سورۀ بقره  إِلَیْه  َاجِعُونَ

گوینید میا از آن خیدا      مصیبتى به آنیان برسید میى   
 ."گردیم  هستیم و به سو  او باز مى

وی که سخنش را رازگشیایی میی دانید، بیرای     مول
 ۲۶ازخدا بیودن و بیه خیدا بازگشیتن، نیازمنید       واشکافیِ

هزار بیت بود و هم نان شاکی ماند از تنگ بودن قالین  
میی  د لیم زبان را می ه  من زین قیامت حاملم گفت بیان:  

 ... دلم اندر زبان اندر زبان ی ناید اندیشه 

و توضیحی کیه در  بدون سرزدن به هرگونه تفسیر 
هییر کسییی کییو دور "طییول قییرون از بیییت اعجییازانگیز  

به عمل آمده، از خوانندگان اجازه میی خیواهم    "ماند...
که با پییاده کیردن روش میدرن تحلییل سیاختاری میتن       
روی آن، فهمی مسیتقل را بیازمیاییم.  ایین روش تفسییر     
متن در قرن بیستم با نام های روالن بیارت و کلیود لیوی    

پیوند داشته، بر آن است که معناهای عمییق تیر   استروس 
را با بررسی ساختار زبانی و مناسبت اجزاء جمله هیا میی   

 توان جست.  

                                                 
۱

نوشتۀ دکتر محمد  "متن و شر  مثنوی موالنا"از کتاب   -
 استعالمی. کل مقدمۀ فارسی در: 

http://molanakhamoosh.blogfa.com/post-
13.aspx 

 

نخسیت   تحلیل ساختاری بیت اصل و وصل:
آنکه بیت، خبر از ی  رازگشایی دراز آهنگ می دهد، 

.  "بیاز جویید روزگیار وصیل خیویش     "زیرا می گویید:  
علی، حیاکی از آن  به صیورت فیا   "جستن"آوردن  فعل 

است که پیوستن به اصل، جستجویی است کیه در مسییر   
خود تعریف می شود.  فاعل سوم شخص مفرد برای این 

 "اصل"فعل، نشان از آن دارد که سوژه برای دستیابی به 
باید گونه ای فاعلیت را به کرسی بنشیاند.  اگیر پیوسیتن    

 "بازجسیتن "به اصیل، تنهیا بیا میردن تحقیق میی یافیت،        
زگار وصل دیگر به نه کار می آمد؟  اگر وصیل بیه   رو

اصل مانند مرگ، یی  فراینید همگیانی و جبیری بیود،      
نگونییه سییوژه مییی توانسییت در فراینیید جسییتجوی آن   
شرکت کرده، تعیین گر نتیجه باشد؟ پس منظور مولیوی  
ی  فرایند فاعلیت است که سوژه برای اجرای آن، باید 

بویماید. امیا سیوژه    مسیری را در همین موجودیت انسانی
هیر کسیی کیو دور    "کیست؟ وقتی مولیوی میی گویید:    

، اول، نوعی عمومییت میی   "هر کسی"، با گفتن "ماند...
دهد به نوع انسان که شامل حیال ایین بییان اسیت؛ دوم،     
انواع موجودات غیر از انسیان را از ایین معادلیه کنیارمی     
زند.  اما هر نند نیوع انسیان، مشیمول اسیت، همیان جیا       

درنگ، گستره را مشیروط و محیدود میی کنید بیه آن      بی
کس که می فهمد از اصل خیود دورمانیده اسیت.  زییرا     
فر  بر آن است که با نوع ادراا حیواس پنجگانیه در   
جهان اعیان و مادیات بیه هییچ کیس ایین آگیاهی نمیی       

دور مانیده اسیت.  نیه هیر کیس بیه        "اصیل "رسد که از 
ی کنید.  خودی خود می داند و نه هیر کیس جسیتجو می    

هسیت و   "اصیل "پس اینجا معرفت سوژه که بداند ی  
او از آن دور مانده، تعیین کننده میی شیود.  سیوژه بایید     
خودآگاه شده باشدکه از اصل خیود دورمانیده، وگرنیه    
مشییمول بخییش دوم بیییت نمییی گییردد کییه مییی گوییید:  

.  پیس، سیوژۀ میورد    "بازجوید روزگار وصل خیویش "
تعریف می شود و هم در  نظر مولوی، هم در قلمرو نظر،

بررسیدیم.   "جستن"قلمرو عمل؛ که پیشتر در قالن فعل 



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

127 

وصییل خییویش؟  بییرای نییه واژۀ   "روزگییار"امییا نییرا 
؟  می توان آن را نشان از بازگشت بیه بعیدی   "روزگار"

؛ ننان که ما از نظر زبانی، با "اصل"دانست در ارتباط با 
ار میی  را بیه کی   "روزگیار "یاد گذشیته ای زیسیته، واژۀ   

بریم.  سوژه در ضمیر آگاه خود از وجود آن بعد دیگیر  
، آگاهی دارد.  اینجا درمیی ییابیم نیرا    "روزگار"و آن 
بازجویید  "افیزوده شیده:    "جستن"به فعل  "باز"پیشوند 

، واژه ای اسیت  "وصیل ".  امیا  "روزگار وصیل خیویش  
دال بر پیوستن کامیابانه که بازجستن را هم ون فرایندی 

عشییق، تعبیرمییی کنیید.  دوبییار تکییرار واژۀ   آمیختییه بییا  
در آخییر هییر مصییرع را مییی تییوان هم ییون   "خییویش"

تأکیدی خواند بر شخصی بودن این فرایند عاشیقانه.  در  
آن، کسی را به نیابت از دیگیری، امکیان وصیل نیسیت.     
کسی به جای همگان به وصل نمیی رسید.  ننیین اسیت     
 کیه در بیییت جاودانییۀ مولیوی، مناسییبت اصییل و وصییل،  

 مناسبتی دو به دو می شود.
 

پس از این تحلیل سیاختاری   رویکرد فناجویی:
از بیت اصیل و وصیل در نیی نامیه اینی  ببینییم از دیید        
مولوی، رئوس روش فعال سال  بیرای وصیل بیه اصیل     
نیست؟ با شناخت از مثنوی می توان گفت کیه از دیید   
مولوی، ایین رئیوس، وانهیادن منییت، پاکسیازی درون،      

، دعا و نماز و خاکساری است، تا حدی کیه  پرهیزکاری
در وجود انسان، از هوی و هوس های جسیمانی و نفیس   
سرکش هیچ نشانی نمانده، دیگیر جیز خیدا هییچ نبینید.       
وصل تنها در صورت فنا رخ می دهد و ننین طرحی در 

نامیییده مییی شییود.   "فنییای در حییق"صییورت موفقیییت، 
تییر اول در دف "نحییوی و کشییتیبان"مولییوی در داسییتان 
نیز یادمی کند )که معنای دوم  "محو"مثنوی از فنا با نام 

 آن شنا است(.  در مثنوی پیرامون فنا می آید:
 هیچ کس را تا نگردد او فنا     

 نیست ره در بارگاه کبریا  
 گرنه آن وصلت بقا اندر بقاست

 لی  در اول فنا اندر فناست   
 نیست معراج فل  این نیستی   

 و دین نیستی  عاشقان را مذهن 
 

فنای در حق را می توان فکرت مرکیزی نحلیه ای   
اسالمی دانسیت کیه   -عرفانی در میان مکتن های ایرانی

بن مایه های آن از ابتدا در میان صیوفیان بیوده، ولیی بیا     
محی الدین ابن عربی تدوین شده، به مولوی رسید و در 
این جستار عنوان فناجویی بیه آن داده میی شیود.  بیرای     

ی بر مبانی فناجویی، به فشرده ای از آراء مربوط به مرور
به نقل از مریم فریدی و مهدی تیدین در فصیلنامۀ    "فنا"
 نگاه کنیم: "مطالعات تطبیقی ادبیات مدون"

 
در فتوحات مکیه در مورد  ابن عربی"

بدان که بقا و فنا در ایین  »گوید:  بقا و فنا می
ن طریق دو مفهوم اضافی هستند؛ فنای از فال

و بقای با فالن. اما فنای از خیدای تعیالی بیه    
زییرا در ایین مییان     ،هیچ وجه ممکن نیسیت 

وجودی غیر از او نیست، پس اضطرار تو را 
گردانیید. پییس راهییی   بییه سییوی او بییر مییی  

ماند جز آنکه بگوییم فنایت از خیودت   نمی
شیوی مگیر    است. از خودت نییز فیانی نمیی   

. فنای آنکه از همه اکوان و اعیان فانی شوی
 ابن عربی(.«)اهل اهلل همین است

 
دربیاره فنییا   خواجیه عبیداهلل انصییاری  "
مییدان نیود و نهیم فناسیت: قولیه      »گوید:  می

 الحکم له وجهه االن هال  شیء کلن﴿تعالی: 
 آن و اسیت  نیسیتی  "فنیا ". «﴾ترجعیون  إلیه و

 نییز،  سیه  در. اسیت  نیز سه به گشتن نیست
 تنگشی  نیست یافته، در جستن، گشتن نیست

 در دییدن  گشتن نیست شناخته، در شناختن،
 نیه  «یزل لم» آن ه در «یکن لم»آن ه. دیده
نی کیی پیونیدد؟   فا رسم در باقی، حق یابد؟
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سزا در ناسزا کی بندد؟ هیر نیه جیز از وی    
است، در میان سیه نییز اسیت: نیابوده دی،     
گیییم امیییروز، و نیسیییت فیییردا: پیییس همیییه 

اند، جیز از وی، مگیر هسیت بیه وی،      نیست
س همه هست وی است. باران که بیه درییا   پ

رسید برسید، و ستاره در روز ناپیدا شید، در  
خیود برسیید آنکییه بیه مییولی رسیید. میییدان     

 قوله. است "بقا" میدان "فنا"صدم از میدان 
 و تعیالی  خداونید  ﴾ابقی و خیر اهلل و﴿: تعالی
 و مضیمحل،  اسیباب  و منقطیک،  عالییق : بس
 فانی، فهوم و متالشی، حدود و باطل، رسوم
 و متنییاهی،  اشییارت  و مسییتحیل،  تییاریب و

 خییودی بییه یکتییا، حییق و.... منتفییی، عبیارت 
 (.ییثرب از نقل)«باقی خود،
 
برخیییی عرفیییا فنیییا را بیییر دو قسیییم  "
اند: فنیای ظیاهر و فنیای بیاطن؛ فنیای       دانسته

ظاهر فنای افعیال اسیت و ایین نتیجیه تجلیی      
افعال الهی است، و صیاحن ایین فنیا ننیان     

بحر افعال الهی شود که نه خیود را  مستنرق 
و نه غیر را از مکونات، هیچ فعل و ارادت و 
اختیار نبیند و اثبات نکند اال فعل و ارادت و 
اختیار حق سبحانه. و ننان مسلوب االختییار  
گردد که به خودش اختیار هیچ فعل نماند و 
در هیچ کار خود خو  نکند و از مشیاهده  

عیل غییر لیذت    مجرد فعل الهیی بیی شیایبه ف   
یابد. و اما فنای باطن فنای صیفات اسیت    می

و فنییای ذات و صییاحن اییین حییال گییاه در  
مکاشفه صفات قدیمیه غیرق فنیای صیفات     
خود بود، و گیاه در مشیاهده آثیار عظمیت     
ذات قدیم غرق فنیای ذات خیود؛ تیا ننیان     
وجود حق بر او غالن و مسیتولی شیود کیه    

باطن او از جمله وسیاوس و هیواجس فیانی    
 سجادی(.«)رددگ

برخیییی از عرفیییا فنیییا را سیییه نیییوع   "
 اند: دانسته
فنییای افعییالی: هییر فعلییی را از خییدا  .۱

دانستن نه فاعلی دیگر، و بیه عبیارت دیگیر    
 ها جز حق تعالی. نفی تمام فاعل

صفاتی: اوصیاف کمیالی هیر     یفنا .۲
موصوفی را، وصف خدا دانستن، یعنی نفیی  

 های صفات کمالی، جز حق. تمام موصوف
فنیاء ذاتیی: نفیی ذات و هسیتی هییر      .۳

کیه   -مرتبه محق -آن ه غیر حق تعالی است
 است.« حق الیقین»این همان مرتبه 

عرفا معتقدند انسان برای رسییدن بیه   "
وحدت باید از خیود فیانی شیود، و سیال      
پس از طی مراحل سلوا و رسیدن به فنای 

فنیا عبیارت   »رسید.   فی اهلل بیه ایین مقیام میی    
سییر الیی اهلل، و بقیا عبیارت     است از نهاییت  

است از بدایت سیر فی اهلل. نه سییر الیی اهلل   
وقتی منتهی شود که بادیه وجود را بیه قیدم   
صدق، یکبارگی قطیک کنید. و سییر فیی اهلل     
آنگاه محقق شود کیه بنیده را بعید از فنیای     
مطلییق، وجییودی و ذاتییی مطهییر از لییو      
حییدثان ارزانییی دارنیید، تییا بییدان در عییالم    

اوصاف الهی و تخلنیق بیه اخیالق     اتصاف به
 عزنالدین محمود(.«)کند ربانی ترقی می

فنیا  » گویید:  در میورد فنیا میی    جامی"
عبارت از آن است کیه بیه واسیطه اسیتیالی     
ظهیور هسییتی حییق بیر بییاطن بییه ماسییوای او   
شیییعور نمانییید و فنیییای فنیییا آنکیییه بیییه آن  

شعوری هم شعور نماند و پوشییده نباشید    بی
 زیرا که   است؛    جرا مندفنای فنا در فن  که
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صاحن فنا را اگر به فنای خود شعور باشید،  
صاحن فنا نباشد، به جهت آنکه صیفت فنیا   

 -انید  و موصوف آن، از قبییل ماسیوای حیق   
پس شعور به آن منافی فنیا   -سبحانه و تعالی

 جامی(.«)باشد
 
اگر نه نظر عرفا درباره فنیا متفیاوت   "

ات است و این تفیاوت هیم ناشیی از تجربیی    
هاست، ولیی در زیرسیاخت فنیا،     عرفانی آن

کنید، ابتیدا در    سال  سه مرحله را طی میی 
اسیت و سیعی در از بیین بیردن     « فیرق »مقام 

کنید، در ایین مرحلیه     آثار هسیتی خیود میی   
عارف هنوز فرق بین خیود و حیق را درا   

اسیت کیه   « جمیک »کند، مرحله دوم مقام  می
در این مقیام، عیارف در وجیود خیدا غیرق      

د، استنراق در وجود حقیقی و تقیرب  شو می
به خداوند، مربیوط بیه ایین مرحلیه اسیت و      

جمیک  »ییا  « صحو ثانی»مرحله آخر که مقام 
است، در این مرحله عارف بیه مقیام   « الجمک

رسد، یعنی از خیود فیانی و بیه     می« بقاء باهلل»
شود و این همان مقیام وحیدت    حق باقی می

     است.
 
ام دربیییاره ایییین سیییه مقییی  الهیجیییی"
در اصیطال  ایین طایفیه،     "جمک"گوید:  می

احتجاب است  "فرق"است و  "فرق"مقابل 
از حق به خلق؛ یعنی همه خلق بیند و حق را 
من کل الوجوه غییر دانید. و جمیک مشیاهده     
حق است بی خلق. و این مرتبه فنای سیال   
است؛ نه تیا زمیانی کیه هسیتی سیال  بیر       
جای باشد، شیهود حیق بیی خلیق نیسیت. و      

شیهود خلیق اسیت، قیائم بیه      « ک الجمیک جم»
حییق؛ یعنییی حییق را در جمیییک موجییودات و 

نماید؛ هر جا به صفتی  مخلوقات مشاهده می
اسیتوا  « بقاء بیاهلل »دیگر ظاهر گشته این مقام 

« فیرق ثیانی  »و « فرق بعد الجمک»این مقام را 
هییم « صییحو بعیید المحییو»گوینیید و  نیییز مییی

 الهیجی(.«)خوانند می
 
ه نییوع فنییا بحیی    در عرفییان از سیی "
کننید: یکیی فنیا از وجیود غییر، فنیا عین         می

شهود غیر و سیوم فنیاء عین اراده غییر. دیید      
اول دید کثرت و تفرقیه اسیت و بیه غفلیت     

شیود. دید دوم دید وحدت و جمک  تعبیر می
شود. دید سوم کیه   است و به غیبت تعبیر می

دید فرق بعد فرق یا فرق بعد جمک ییا جمیک   
مرحله عارف کثرت را  الجمک است، در این
بینیید و وحییدت را در  در عییین وحییدت مییی
پایان نقیل      1 "..کند عین کثرت مشاهده می

 قول   

ننان که از شر  فوق برمی آید، فناجویی را نمیی  
توان ی  مکتن کیاربردی همگیانی و قابیل فهیم بیرای      
پرورش فیرد و پیاالیش رو  دانسیت، بیه گونیه ای کیه       

هییای معمییولی قییادر بییه  انسییان هییای عییادی در زنییدگی
پیگیری آمیوزه هیای عملیی آن باشیند.  فنیاجویی یی        
مکتن نخبگان بود کیه پییروان انیدا آن، بیا مکنیت و      
موقعیییت ممتییاز قییادر بودنیید بییه اجییرای زنییدگی دور از 
اجتمییاع، سییاعت هییای طییوالنی عبییادت، برکنییاری از    
خانواده، ریاضت، نله نشینی و روزه گیری های دشوار.  

وش های مراقبه، مدیتیشن و سیماع عرفیانی نییز    آنها از ر
سودمی جستند. کاربست این شیوه های دشوار سیلوا،  
با شرکت انسانها در زندگی روزمره، همخوانی نداشیت.   
فقط نقل کرامت ها و معجزات عارفان فناجو کافی بیود  

                                                 
از فنا تا وحدت در اندیشه موالنا و مهدی تدین:  مریم فریدی؛  -۱

  مطالعات تطبیقی ادبیات.فصلنامۀ  ابن فار .
 ۷-۲۹، صفحه ۱۳۹۲، پاییز ۲۷، شماره ۷دوره  ،۱مقاله 

http://clq.iranjournals.ir/issue_892_1155_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+27%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-170.html
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تییا هییر فییرد معمییولی، عرفییان فنییاجویی را امییری دسییت 
 .  نیافتنی برای هم ون خودی بداند
تا فنا   1 تَب تُنلاز مقامات "این که مولوی می گوید: 

، در واقیک، از طرییق مفهیوم    "د پایه پایه تا مالقیات خیدا  
، انقطاع و انفصال از دنیا را شیرط رسییدن بیه    ب تُنلقرآنی َ

 فنا می داند.  

از دکتر زهیره کسیمائیان در    "فنا"در مورد مفهوم 
پژوهیان اییران، میی    مقاله ای ارائه شده به انجمن مثنوی 

 خوانیم:
طی این مسیر، مانند عطیار در هفیت   "

وادی عشیییق، معرفیییت، اسیییتنناء، توحیییید، 
حیرت و فقر یا فنا انجام می پیذیرد و بیرای   
بعضی دیگر ماننید خواجیه عبیداهلل انصیاری     

 منازل السائریندر صد باب که شر  آن در 
آمده اسیت.  حرکیت از خیود     صد میدانو 

رای موالنیا جیالل الیدین    تا رسیدن به خدا ب
محمد بلخی، مشهور به مولیوی در دو مقیام   
تبتل و فنا اما به تدری  صورت میی گییرد و   
شامل مراحل گوناگون از قبیل منشاء انسان، 
جییدایی از اصییل، هجییران، فقییر، عشییق و    
اشییتیاق بییه بازگشییت، نگییونگی سیییر و     
سییلوا روحییانی و طییی مراحییل تکامییل،   

ود، درا گردش در سیر قوس نزول و صیع 
وحدت وجود، مرحلۀ وصل به حق تعالی و 
بقای بعد از فنیا میی باشید کیه بیه بهتیرین و       

                                                 
 نامه دهخدا لنت از نقل به تبتل  -۱ 

] ت َ ب َت ْ ت ُ [ )ع مص ( بریده گردیدن . )از منتهی  . تبتل
االرب ( )آنندراج ( )ناظم االطباء(. مطلق بریدن . )فرهنگ نظام (. 

و انفصال از دنیا. )از قطر المحیط(. انقطاع از دنیا. )از  انقطاع ||
اقرب الموارد(. گرویدن بخدا و ببریدن از ماسوای او. )از منتهی 

با خدا گرویدن و دل از دنیا  ||االرب ( )آنندراج ( )ناظم االطباء(. 
بریدن . )غیا  اللنات (. بریدن از ماسوای و پیوستن بخدا. 

  ۀعالم ترجمان. )را خدای کردن خالص رکا ||)فرهنگ نظام (. 
 نی (:زوز. ) جل و عز را خداوند کردن ویژه کار(.  جرجانی

 

زیباترین وجه در لباس داستان های زیبیا در  
 مثنوی بیان شده است.  

مولوی خیود در مقدمیۀ مثنیوی میی     "
هیذا کتیاب المثنیوی و هیو اصیول      "گویید:  

اصیییول، فیییی کشیییف اصیییرار الوصیییول و 
تییاب مثنییوی طریقییی بنییابراین، ک "الیقییین...

برای کشف اسیرار وصیول بیه حیق و یقیین      
است.  طی نمودن این مدارج کمال، ادب و 
دسییتوراتی دارد کییه سییال  و طالیین مییی   
تواند همراه مولیوی بیا بیه کیارگیری فنیون      

 :"مستور در مثنوی
 از مقامات تبتل تا فنا  

 پایه پایه تا مالقات خدا  
صییعود نماییید. دکتییر زرییین کییوب  "

در زبیان   "مقیام تبتیل  "نماید کیه:  اظهار می 
قرآن کریم عبارت از انقطاع از دنیا است تیا  
مرتبۀ فنا که رهایی از خودی و به انقطیاع از  

سوس در بیان طیی ایین    ."کل ماسوی است
مسیر این سلوا از قطیک  "طریق می گوید: 

پیوند با تعلقات خودی آغاز میی شیود و تیا    
ین هیم  قطک پیوند با خودی ادامه می یابد و ا

خالصیۀ   هیم  اسیت و  زبده مضیمون مثنیوی  
 پایان نقل قول  2 "حیات موالنا است.

 

با خواندن تعریف های  رویکرد انسان خدایی:
فییوق از فنییاجویی کییافی اسییت هییر انسییان امییروزی کییه 
سییاعت هییای طییوالنی روز را در تمییاس بییا تکنولییوژی، 
اقتصاد و سیستم های پی ییدۀ مناسیبات انسیانی در کنیار     

معیاش و تربییت فرزنیدان در تکیاپو اسیت، آن را      امیرار  

                                                 
انجمن مثنوی زهره کسمائیان.  پایه پایه تا مالقات خدا.   -۲

 پژوهان ایران:
http://masnavipazhuhan.blogsky.com/1387/12/0
3/post-61/ 
  

http://masnavipazhuhan.blogsky.com/1387/12/03/post-61/
http://masnavipazhuhan.blogsky.com/1387/12/03/post-61/
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بییرای نییون خییودی، محییال ارزیییابی کنیید.  افییزون بییر  
عظمت و تقدسی که به آموزه های فناجویی داده شیده،  
ارج گذاری به ادبیات واالی محمل ایین آمیوزه هیا نییز     
مانک نقد روشنگر بر آنها شده است. هرنند دیدگاه های 

را یکسره زیر سؤال برده،  خداناباور، آموزه های عرفانی
خیالبییافی و منفییی ارزیییابی مییی کننیید، ولییی در میییان     
پژوهشگران ایرانی، جیای نقید فنیاجویی از درون خیود     

 سیستم ها و حکمت های عرفانی خالی بوده است.
از دییید نگارنییده، نقیید فنییاجویی را بییا نشییان دادن  
تقابل نحلۀ انسان خدایی بیا آن میی تیوان بیه پییش بیرد.        

هییای انسییان خییدایی در فرهنییگ ایییران پیییش از    نحلییه
 ۲۳۴ تیا  ۱۶۱)بایزیید بسیطامی   ،(مولوی، بیه نماینیدگی   

ه.ق(، شیب  ۳۰۹تا  ۲۴۴حسین ابن منصور حالج )ه.ق (، 
ابوالحسییییین  ،ه.ق ۴۴۰ -۳۵۷ابوسیییییعید ابیییییوالخیر ) 

-۵۲۵عین القضیات همیدانی )   (،ه.ق ۴۲۵-۳۵۲)خرقانی
( و نند تین دیگیر از مشیاهیر کیه ییادخواهیم       ه.ق ۴۹۲

کییرد، رویکردهییای زمینییی و اجتمییاعی تییری داشییتند.    
، که به تحری  اقتدار دینی به زنیدان افتیاد و   سهروردی

 بایزید بسیطامی شیب ابوسعید ابوالخیر، ، آنجا جان باخت
را ادامه دهنیدگان فلسیفۀ باسیتان و     ابوالحسن خرقانی و

]ارج بییه فرهنییگ ایرانییی[  تییداوم حکمییت خسییروانی  
در میورد   النیور مین کلمیات   در  ابی طیفیور دانست.   می

نسیان  نقلی آورده است کیه  نمونیه وار برخیورد ا    بایزید
 خدایی با زندگی انسانی است: 

نقل است که او را گفتند قیومی میی   "
گویند کیه: کلیید بهشیت کلمیۀ الالیه االاهلل      

بلییی کلییید بییی دندانییه در    اسییت. گفییت:  
نگشاید و دندانۀ این کلید نهار نییز اسیت:   
زبانی از دروغ و غیبت دور، دلیی از مکیر و   
خیانییت صییافی، شییکمی از حییرام و شییبهت  

  ."لی از هوی و بدعت پااخالی و عم

نییز تعییالیمی همخییوان بییا   شییب ابوسییعید ابییوالخیر  
سیب  رباعییات   زندگی معمول مردم را درنظر داشیت.   

بی نظیر او هنوز بیا هیر کیس در هیر زمیانی ارتبیاط میی        
گیرد.  در کودکی وقتی ابوسعید همیراه پیدرش بیود بیه     
عارفی صاحن نام برخیورد و آن عیارف از او خواسیت    

یت ها را هر روز را تکرارکند.  شییب بعیدها گفیت    این ب
که این تکرار، درهای نزدیکی با خدا و فهیم شیعر را در   

 همان کودکی به روی او گشود:
  

 من بی تو دمی قرار نتوانم کرد 

 احسان تو را شمار نتوانم کرد 

 گر بر سر من زبان شود هر مویی 
  ی  شکر ز صدهزار نتوانم کرد

  
بایزیییید  ،فی قبیییل از خیییود دو صیییو ،ابوسیییعید

گرامییی مییی داشییت و بییا آن کییه  را حییالج و بسییطامی
او را  شییمردند، را کییافر مییی حییالج اکثریییت صییوفیان،

ابوسعید، نقلیی  از   .دانست و جوانمردی می ینمونۀ عیار
آورده اند که بیان روشن رویکرد عرفان انسیان محیور و   

 الف کناره گیری از زندگی انسانی است: مخ
شییب را گفتنیید: فییالن کییس بییر روی  »
و  وزغیی  رود! گفیت: سیهل اسیت!     آب می
گفتند که:  .رود روی آب میه نیز ب ای صعوه
 پیرد! گفیت: زغنیی و    کس در هوا میی  فالن

مگسی در هوا بویرد. گفتنید: فیالن کیس در     
رود. شییب   شهری میبه ی  لحظه از شهری 

بیه  از مشیرق   ن نیز در ی  نفسگفت: شیطا
 شیود، ایین ننیین نیزهیا را بیس      منرب میی 

که در مییان خلیق    آن بود مرد نیست.  قیمتی
با خلق ستدوداد  و بخسبد بنشیند و برخیزد و

ییی  لحظییه از  وآمیییزد بییا خلییق در  و کنیید
 1 « .خدای غافل نباشد

                                                 
محمد بن منور: اسرار التوحید فى مقامات الشیب ابى سعید،  -۱

  .۲۱۵تصحیح ذبیح اهلل صفا،   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
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باید افزود که کراماتی که به خود ابوسیعید نسیبت   
فقییط از نییوع تیزبینییی و روشیینی ضییمیر  داده انیید، همییه 

هستند.  ابوسعید با مردم می آمیخیت و در مسیجد بیرای    
آنها سخن می گفیت. روزی آن قیدر میردم گردآمدنید     
کییه جییای ایسییتادن در تییه تییاالر نبییود.  ییی  نفییر بییرای  
بازکردن جا فریادکرد:  قدمی پیش آیید!  شییب بیه منبیر    

 "پیش آیید!همه را او گفت: قدمی "باال رفته، گفت: 
جملیه   ابوالحسن خرقیانی از  االولیا هتذکردر  عطنار

دگاه ای آورده که آن نیز گویاترین شاهد بر اختالف دی
   فناجو با انسان خدایی است:  

خاربنی با خداونید   زیرِ ،در سرای دنیا"
تیر دارم کیه    از آن دوسیت  ،زندگانی کردن

او مین   زیر درخت طوبی، کیه از  ،در بهشت
 ."خبری ندارم

از شییب پرسییدند جیوانمردی نیسیت؟     آمده کیه  
شیفقت  ،دوم  .سیخاوت  ،اول .آن سه نیز اسیت ": گفت

.  بییزرگ منشییی در "زی از خلییقنیییا سییوم بییی .بییر خلییق
برخورد بیا دیگیر ایمیان هیا از جملیه مینش رایی  مییان         

خرقیانی  خانقاه شییب  عارفان انسان خدایی بود.  بر سردر 
 :بودشده  نوشته

هر که در ایین سیرا درآیید نیانش     "
کیس   آن ،دهید و از ایمانش مورسید نیه 

البتیه   ،که به درگاه باریتعالی به جیان ارزد 
 ."ن به نان ارزدبر خوان بوالحس

عین القضات همیدانی در همیدان بیه جیرم آمیوزه      
های انسان خدایی، ارج گذاشیتن بیه حیالج، سیتایش از     
فرهنییگ ایرانییی، داشییتن مریییدان بسیییار در میییان مییردم  
همدان و اختالف دییدگاه بیا ترکیان حیاکم، بیه میرگ       

القضیات   عیین محکوم شد و بیه دییار غربیت گریخیت.      
شکوی النریین عین االوطیان الیی     "نامه ای به عنوان در

 :در فراق زادگاهش نوشت "علماء البلدان

دانستم که نشیمانم بیار    ای کاش می"
همییدان را  الونیید شییکوهمند دیگییر دو قلییۀ

بییاران از میییان    خواهیید دییید. ای همییدان! 
شهرها تو را زنده دارد. و ای اقلییم ماوشیان   

 .هییا تییو را سیییراب گردانیید  از میییان دشییت
نگونییه بییرادرانم را فرامییوش کیینم و بییرای  

فرمیود،   رسول خدا وطنم ننالم؟ در حالیکه
حن الیوطن مین االیمیان )وطین دوسیتی از      

 ."(ایمان است
عین القضات سی و هفت سال داشت که در بنداد 
نیز آموزه های انسان خدایی او را خطرناا دانسیتند. او  

بازپس فرستادند تیا آنجیا بیه    را با حکم مرگ به همدان 
دار آویخته شده، پوست از او بکنند و در پالسی آلیوده  

 به نفت آتش بزنند. 

از جمله نماینیدگان نحلیۀ انسیان خیدایی، عارفیان      
 قمیری  ۷۴۰)حروفیه بودند.  فضل اهلل نعیمی اسیترآبادی 

بیه  ( از زادگیاه خیود آسیتارای امیروز      ۷۹۸ییا   ۷۹۶ تیا  
در ایین سیفرها علیم     او .رفیت  سوس به تبرییز و اصفهان 

و  را فراگرفیت  یاعداد، جفر، علم اسیماء و علیم حروفی   
 فرقۀ حروفی را در میان ایرانیان مسیلمان پاییه گذاشیت.    
نعیمی پس از آنکه مریدان بسیاری جلن کرد، از سیوی  

حییاکم  ،میرانشییاه تیمییوری فرزنیید تیمییور گورکییانی    
ملیه  محکوم به مرگ شید.  ایین ابییات از ج    ،آذربایجان

 اشعار مشهور نعیمی است:
         ام ام، صد شهر ویران کرده ن کوکویی دیوانهم

      بر قصر قیصر قی کنم، بر تاج خاقان قو زنم
          مفتی نه داندکیش من؟ قاضی نه باشد پیش من؟

              ون پشت پای نیستی بر حکم و بر یرغو زنمن
         رو نیستم ای کاروان، ای کاروان، من دزد شن
   من پهلوان کشورم، من تی  رویارو زنم

را در سراسیییر آمیییوزه هیییای او پییییروان نعیمیییی 
ابوالحسیین اصییفهانی  از جملییه،  خاورمیانییه رواج دادنیید.

بیه آنییاتولی گریخییت و در خانقییاه   نعیمییی،پیس از قتییل  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 .1واردکرد بکتاشیهعقایدحروفی را به مذهن  ،بکتاشیان
ز شاگردان مکتن حروفی و انسیان  ا 2عمادالدین نسیمی 

و آذری  3خدایی نعیمی، شیاعری نییره دسیت فارسیی     
زبان بود که او نیز دربدر شده، خشم اقتدار دینی حیاکم  
را برانگیخییت. حکایییت زجییرکش کییردن عمییاد الییدین 
نسیمی در میدان شهر حلین بیه جیرم کفیر و بیا حضیور       
قاضی شرع، از جمله نمونه های تاریخی کشمکش میان 

رف نحلۀ انسان خدایی و اقتدار مذهبی است:  حیاکم  عا
شرع حلن پیشتر حکیم کیرده بیود کیه نسییمی ننیدان       
کافر نجسی است کیه اگیر قطیره ای از خیون او بیه هیر       
کس بورد، قطک عضو او واجن خواهد بود.  هنگامی که 
پیش از دارزدن، زنیده زنیده پوسیت از تین نسییمی میی       

شتان حاکم شرع پریید  کندند، قطره ای از خون او به انگ
و نسیییمی در زیییر شییکنجه حکییم او را بییه یییاد خییودش  
انداخت.  حاکم شرع وحشت زده، حیرف پیشیین خیود    
را انکار کرد.  نسیمی همان جا به زبان آذربایجانی، بیتی 

اگیر انگشیت   "را سرود که فارسی آن ننین میی شیود:   
ی  زاهد بریده شود، توبه کرده از حق می گیذرد، امیا   

                                                 
این فرقه نگاه کنید به ترجمه و پیشگفتار استاد نصرت زمینۀ در   -۱

.  نا  از افسانه تا حقیقتاهلل ضیایی از کتاب حاجی بکتاش ولی، 
 مترجم.  تهیه در دفتر فصلنامه آرمان.  لس آنجلس توسط

برخاسته از مکتن  عارفان و شاعران  از ،ماد الدین نسیمیع -۲
بر   حروفیه حروفیه در قرن هشتم هجری قمری است. مکتن

شکل گرفت. نسیمی  اهلل نعیمی استرآبادی فضل اساس تعالیم شیب
 توسط آلینجا ٔ  اهلل نعیمی و کشتار قلعه پس از کشته شدن فضل

مهاجرت کرد. وی با فلسفه، کالم، منطق،  آسیای صنیر به منوالن
هی ت، نجوم، طن و ریاضی آشنایی داشته و اصطالحات این 

عاشق »ها او را  تذکره علوم را در اشعار خود به کار برده است. در
« دان و عارف غرین و عجین، عالم کامل، فاضل محدّ ، نکته

ها او را زندیق نامیدند و از شهر  در شهر بورسه، عثمانی  .اند نامیده
بیرون کردند. نانار نزد حاج بایرام ولی در شهر آنکارا رفت و 
سوس به حلن کونید و در آن جا صاحن مریدانی نند شد. شهر 

در آن روزگار در دست مملوکان نرکس بود و از حلن 
نسیمی را در شهر حلن   .شد اداره می اهل سنت و جماعت سوی
هی. تألیف شده، تاریب  ۸۱۱تن باز کردند.  هی پوست از ۸۰۷در 

 به نقل از ویکیویدیا فارسی  .کشته شدن وی را. نوشته است
 
ای از  دکتر حسین   با مقدمهدیوان اشعار فارسی نسیمی  -۱

 به انتشاررسیده است. محمدزاده صدیق

شق مسکین را ببین که پوستش از سر تا به پا کنده این عا
  4. "شده، ولی دم نمی زند

علیرغم سرکوب خونین این نحله ها، آمیوزه هیای   
انسییان خییدایی و حروفییی در زمینییۀ عییدالت و کرامییت  
انسان، برای مردم قابل فهم بیود و بیه شیکل آییین هیای      
جییوانمردی، فتییوت و رسییم عیییاری بییه حیییات خییود در 

 ه دادند.  جوامک ادام
تقابل اساسیی انسیان خیدایی بیا فنیاجویی در ایین       
است که از فرد جویای وصل می خواهد در همین طر  

هیای همیین    "زییر خیاربن  "، و "اکوان و اعییان "زمینی 
یی   "دنیای مادی، ضیمن شیرکت در زنیدگی انسیانی     

متأسیفانه پیگیرد و کشیتار      ."لحظه از خدای غافل نباشد
ایان، موجن نابودی نوشته ها و اقتدار مذهبی و شرع گر

محو جزئیات آمیوزه هیای نحلیۀ انسیان خیدایی عرفیان       
ایرانی و مانک بهره گیری بیشتر بشیریت از آنهیا   -اسالمی
 شد.

: سرکوب انسان خدایی و برجمد فناجویی
این پرسش پیش می آید که عارفان انسان خیدایی نیرا   
به پشیت پیرده رفتنید و نگونیه نحلیۀ فنیاجویی صیدای        

 ن عرفان شد؟غال
نخستین علت کناررفتن انسان خدایی و جایگزینی 
آن توسط فناجویی، سرکوب تاریخی نمایندگان انسیان  
خدایی است. از قرون سوم تا هشتم هجیری ییا پیانزدهم    
میالدی، متشرعان در سرزمین های مسلمان، به همدستی 
حکام زمان از خودی و بیگانه هر جا دربرابر این عارفان 

ر شدن آموزه های آنها ایسیتادند.  نبایید دلییل    و همه گی
حقیقی این سرکوب را در حیطۀ اختالف های الهیاتی و 
عرفانی جست.  به نظر نگارنده، دلیلی بس اساسیی تیری   
در میان بیود کیه میی توانسیت کیل پیارادایم حیاکم بیر         
دوران و سرنوشییت ملییل مسییلمان را دگرگییون سییازد:    

                                                 
ثبت شده هی.  ۸۱۱، نگاشتۀ بشارنامهاین شعر و روایت در کتاب  -۲

 است.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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قیرن دهیم درکنییار    عارفیان انسیان خیدایی و حروفییی از   
دانشمندان، هنرمندان و فیسلوفان ارسیطویی، نماینیدگان   
رنسانس و نوزایی زودرسیی در سیرزمین هیای اسیالمی     
بودند.  آنها همان طر  رنسانس اروپا در سه قرن بعید را  
برای در مرکز نشاندن انسیان دنبیال میی کردنید.  انسیان      

را که انسیان  -خدایی برای سالطین متکی به حکام شرع 
حقیر و گناهکیار ذاتیی میی شیمرده، حیافظ نظیام هیای        

جرمیییی  -اسییتوار بییه بهیییره کشییی و تبعییییض بودنیید     
نابخشودنی بود.  برای شناخت دوران نیوزایی صینیر در   
حوزۀ فرهنگی مشترا مسلمان و یهودیان، خواننیدگان  

بیه قلیم همیین     شیرحی بیر داللیت الحیائرین    را به کتاب 
 .1نگارنده رجوع می دهم 

افول انسان خدایی را در تخرین زیرساخت دیگر  
های مادی و فرهنگی جوامک در اثر رخداد مهین حملیۀ  
منول میی ییابیم کیه مقیارن بیا سیرکوب عارفیان انسیان         
خییدایی در ایییران و خاورمیانیییه بییود. شییهرها وییییران     
وکتابخانه ها منهدم گشتند.  بسییاری از مشیاهیر عرفیانی    

ن کشییته شییدند.  ماننیید عطییار نیشییابوری بییه تییی  منییوال  
گردهمایی مردم برای امیور فکیری و روحیانی نیاممکن     
شیید و جوامییک در افسییردگی ناشییی از فاجعییه زدگییی     
فرورفتنیید.  شییاید بتییوان گفییت آخییرین سیینگر و نمییود  
اجتمییاعی عارفییان انسییان خییدایی در نهضییت سییربداران 

علییه  ( رخ داد.  ایین نهضیت،   م ۱۳۳۰و  ۱۳۲۰خراسان)
ر ییی  عییارف انسییان خییدایی ایلخانییان منییول زیییر تییأثی

مازندرانی به نام شیب خلیفه در سبزوار سازماندهی شید.   
همان اوایل، شیب خلیفه به قتل رسیید و مریید او بیه نیام     
حسن جوری، رهبری مقاومیت علییه منیوالن و ف یودال     
های محلی را بیه عهیده گرفیت. سیربدراران پیس از ده      

هیای  سال مقاومت و اعالم استقالل، دستخوش انشیعاب  
 .2درونی شده، سرانجام شکست خوردند 

                                                 
. شرحی بر داللت الحائرین. بنیاد ۲۰۱۲یان، شیریندخت.: دقیق -۱

  ایرانی هارامبام. لس آنجلس. پخش: شرکت کتاب.
ای.  . .  نهضت سربداران خراسان در این زمینه نگاه کنید به:  -۲

 .۱۳۵۱ترجمۀ کریم کشاورز. انتشارات پیام،  .پطروشفسکی

دلیییل دیگییر بییه حاشیییه رانییده شییدن نحلییۀ انسییان  
خدایی این بود که بخش هیای مهمیی از سیرزمین هیای     
اسالمی در مناطق اسوانیا، یمین و میراکش پیس از یی      
دوران شکوفایی و نوزایی نارس، از اوایل قیرن ییازدهم   

دن م( و روی کییار آمیی  ۱۰۰۲شییاهد حملییۀ صییلیبیون )  
حکومت های سختگیر و حملۀ فرقه هیای المراویتیون و   

م( شدند. حیوزه  ۱۱۴۵تا  ۱۰۸۵المحاد از شمال آفریقا ) 
هییایی کییه پیشییتر، بییه دلیییل آزاداندیشییی نسییبی خلفییای  
اندلس در اسوانیا پناهگیاه عارفیان و دیگراندیشیان بیود،     
این  زییر فرمیانروایی سیالطین سییاهووش، جنگجیو و      

گرفت.  امکیان بقیا و رشید عارفیان     متعصن المحاد قرار
انسان خدایی فیراری و دربیدر در ایین سیرزمین هیا نییز       

 یکسره از میان رفت.
نمونۀ ناسازگاری زمانه با عارفیان ایین نحلیه را در    
داسیییتان زنیییدگی فیلسیییوف بیییزرگ، شیییهاب الیییدین  

از اهالی   (م ۹۱۱۱–۱۱۵۴ق د ه. ۵۸۷–۵۴۹سهروردی )
انشیمندی شییعه بیود و    زنجان می یابیم.  او فیسیلوف و د 

مکتن اشراق انسان خدایی را تدوین کیرد.  سیهروردی   
پس از گیریختن از اییران، در اثیر تعصین دینیی حکیام       
سنی حلن و دمشق که صیال  الیدین اییوبی را علییه او     
تحری  کردنید، بیه زنیدان افتیاد و در دهیۀ سیوم عمیر        

 کوتاه خود، در اسارت، جان باخت.
، صییدای عرفییانی بییه طییور تییاریخی، سییخن فنییاجو

غالن پس از قرن های نهاردهم و پانزدهم میالدی شد. 
عارفان فناجو به نانیار، تضیادهای کمتیری بیا متشیرعان      
برمی انگیختند. آنها که قواعد مذهبی روزه و نماز را بیه  
همیان قیوت متشیرعان رعاییت و از نزدیکیی بیه حییدود       
کفرگویی پرهیز میی نمودنید، بیه نسیبت عارفیان انسیان       

ی جسییور، درگیییری هییای کمتییری بییا شییریعت و خییدای
اقتدار مذهبی زمان خود داشتند.  ولی با ایین همیه، آنهیا    
آموزه های عشق در مکاتن انسان خدایی را حفاظیت و  
به نسل های بعد منتقل کردند. ننان که در مورد مولوی 
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رخ داد، متشییرعان، عشییق انگیییزی، سییماع و موسیییقی   
 یدند.عارفان فناجو را نیز برنمی تاب

هرنند اجرای عملی رویکردهای انسان خیدایی و  
با  و بخسبد در میان خلق بنشیند و برخیزد و"این که فرد 

یی  لحظیه از    وآمییزد  با خلق در  و خلق ستدوداد کند
اما وصل با اصیل  بس دشوار است،  ،"خدای غافل نباشد

در مختصات فناجویی، پروژه ای دسیت نییافتنی بیوده و    
ت شماری موفیق بیه اجیرای آن نیوع     هست.  شاید انگش

شدند که در این تعرییف ابین العربیی و     "ازخود فنایی"
 مورد پیروی مولوی، بازتاب دارد:  

بدان کیه بقیا و فنیا در ایین طرییق دو      »
مفهوم اضافی هستند؛ فنای از فالن و بقای با 
فالن. اما فنای از خدای تعالی به هییچ وجیه   

دی غیر زیرا در این میان وجو ،ممکن نیست
تو را بیه سیوی او    ،از او نیست، پس اضطرار

ماند جز آنکیه   گرداند. پس راهی نمی بر می
بگوییم فنایت از خیودت اسیت. از خیودت    

شوی مگر آنکه از همیه اکیوان    نیز فانی نمی
و اعیییان فییانی شییوی. فنییای اهییل اهلل همییین  

 .  «است
جای شگفتی نیست که مولوی در مثنوی بیا درا  

ازخودفناشدگی،  بیست و شش هیزار  دشواری و ندرت 
بیت در قالن حکایت های درس آموز عرفیانی از خیود   
به جیای گذاشیت، شیاید هیر کیس، قیدمی در ایین راه        
بردارد.  افزون بر دست نییافتنی بیودن ایین طیر ، زبیان      
شییعری و نظییام گریییزی سییخن مولییوی نیییز، امکییان      
جمعبندی و آمیوزش روش هیای عملیی فنیا در حیق را      

، مگر کسی به محفل هیای خصوصیی قطین    نداده است
های عرفانی می پیوست که تمرین های نظام منید بیرای   

 فنا و وصل با اصل داشتند.  
  

اصتتل و وصتتل در متتتون قبتتاالی انستتان  
 خدایی 

کمال زبانی و معنایی در بییت مولیوی )هیر کسیی     
کو دور ماند....(، از آن، صیورت مسی له ای جهانشیمول    

ر مکتن عرفانی خداباور.  اما می سازد برای پرسش از ه
با وجود یکی بودن پرسیش، پاسیب هیا در مییان مکتین      
های عرفانی ادییان ابراهیمیی یکسیان نخواهنید بیود.  در      

 - متییون قبییاالی فلسییفیدکاربردیاییین بخییش بییه پاسییب 
بیه   - هم ون دیرینیه تیرین نحلیۀ میدون انسیان خیدایی      

   می پردازیم.  پرسش اصل و وصل
قباال حکمت رمیزی اتصیال   :  پیشینۀ متون قباال

به مبداء نزد یهودیان است کیه پیشیینۀ شیفاهی آن را بیه     
ابراهیم نبیی و حضیرت موسیی بیازمی گرداننید.  سیابقۀ       
نوشتاری قباال به اسفار پنجگانۀ تورات و آثیار و سیخنان   
نسخه برداری شدۀ انبیاء یهود از قرن نهم تا نهارم پییش  

برخی از کتن رمزی کیه  از میالد، برمی گردد، به اضافۀ 
در قییرن دوم میییالدی توسییط حکیمییان تلمییودی در ردۀ 
متون مقدس دانسته شدند. به این منابک بایید رسیاله هیای    
عرفانی دو قرن پیش از مییالد تیا قیرن سیوم و نییز متیون       
خسیدیزم در اروپا از قرن دوازدهم تا هفدهم مییالدی را  

ر سینت  بخش مهمیی از متیون قبیاالی باسیتانی د    افزود.  
تفسیری و نیایشی یهودیان، نهادینیه و جیذب شیده انید،     
ولی بخشی که فهم آنها مختص نخبگان پاالیش یافتیه و  
دستیابی عامه به آنهیا خطرنیاا ارزییابی شید، در قالین      

 متونی ممنوعه برای عامه طبقه بندی گشت.
میتن پاییه ای   شیکل گییری،   ییا کتیاب   سفر یتسیرا 

میوزه هیای آن در قیرون    عرفان حروفی یهودیان بیود.  آ 
پیش از میالد در مکتن های نبوت وابسیته بیه معبید اول    
یهودیان تدریس شده، به نام کتاب ابیراهیم نییز شیهرت    
داشیییت.  امیییا پیییس از سیییاختن معبییید دوم در دوران    
هخامنشیان، مکتین هیای نبیوت از شیکل کیالس هیای       
همگانی به صورت محفیل هیای دسیت ین و بسیته بیرای      

میزی متیون مقیدس و آمیوختن روش     تفسیر حروفیی در 
هییای اتصییال بییه نیروهییای الهییی درآمدنیید.  از قییرن اول 
میییالدی، یهودیییان اسییتقالل سیاسییی خییود را از دسییت   
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دادنیید.  درنتیجییه، دییین و الهیییات فاقیید هرگونییه قییدرت 
حکومتی شدند.  به این دالیل، در میان یهودییان، سینت   
ل دینییی و سیینت عرفییانی بییا یکییدیگر سییازگاری و تعامیی

داشته، هیچ گاه جز مقاطک کوتاهی بیا خشیونت دربرابیر    
یکدیگر نایستادند.  شاهد ایین امیر، حضیور مهیم تیرین      

میتن   - تلمیود شارحان رمزی قباال در مییان نویسیندگان   
 است. -سنت نهادینه شدۀ دین یهود 

در قرن دهم میالدی یا سوم هجری قمری، سیعدیا  
یان بنداد که در گائون، از فیلسوفان و رهبران دینی یهود

دربار خلفا نیز عزت داشیت، پیس از ترجمیۀ تیورات بیه      
دسیت زد و بخشیی از    سیفر یتسییرا  زبان عربی به ترجمۀ 

ممنوعیت آموزه های رمزی و حروفی را برداشت.  ایین  
اقدام سعدیا در قرن سیوم هجیری، انفجیاری از مکاتین     
وحییدت وجییودی و حروفییی را در خاورمیانییه بییه دنبییال 

در آسییا و   زوهیر ی متون قباال از جمله کتاب داشت.  باق
اروپا مخفی و تنها در اختیار محافل سیری عارفیان بیود،    
ولی قرن دوازدهم میالدی در اروپا در اختیار عموم قرار 

به میان فرقه هیای عارفیان    زوهرگرفت.  متون حروفی و 
 ادیان ابراهیمی راه یافتند.

انسان  دانشمندان قرون وسطی و رنسانس به تزهای
خدایی قباال از جمله انطبیاق طیر  بیدن انسیان بیا نمیای       
نیروهای آفرینش توجه فراوان کرده، هنرمندان رنسانس 
اییین تزهییا را در آثییار هنییری خییود بازنمودنیید. دو رمییان 
معاصر به قلم اومبرتو اکو، متخصص ایتالییایی در تیاریب   

 آونیگ فوکیو  فرقه های رمزی قرون وسطی، به نام های 
، تاریخ یه هیای اقتبیاس افکیار و متیون      گل سیرخ و نام 

قباالیی در مییان نخبگیان مسییحی قیرون وسیطی اسیت.       
فرقه های پیشرو ماسونری نییز بیه ایین مطالعیه هیا عالقیه       
داشییتند. از جملییه جییرم هییای جوردانییو برونییو داشییتن و 

که بخیش هیای    زوهربود.  در متن زوهر خواندن کتاب 
ربییی شیییمون   عمییدۀ آن در قییرن دوم میییالدی توسییط  

بریوحییای نوشییته شییده، بییه روشیینی، پیییدایش جهییان از  
انفجاری نورانی و استواری جهیان بیر پاییۀ انگیاره هیای      

ریاضییی و کییروی بییودن زمییین و گییردش آن بییه همییراه 
سیارات دیگر به دور خورشید، بیان شیده اسیت.  نسیخۀ    
زوهر متعلق به آیزا نیوتن به همراه دستخط های او در 

ب، امروز در میوزۀ لنیدن نگهیداری میی     حاشیه های کتا
شود.  از جمله ژرژ کانتور، بنیانگزار ریاضییات میدرن و   
نظریۀ مجموعه ها، مطالعات گسیترده در قبیاال داشیت و    

میدون   "بینهاییت "در فرمولی که می کوشید برای بییان  
سازد، از حرف عبری آلف کیه نماینیدۀ حروفیی تجلیی     

 خدا بر جهان است، استفاده کرد.   
 

قبیاال ییا بیه بییان یهودییان       انسان خدایی قباال:
نور   1، در واژه اشاره دارد به دریافت "کَباال"اشکنازی، 

نییز بییانی از نیروهیای خلقیت      "نور"الهی توسط انسان. 
اسییت. در آفییرینش شناسییی قبییاالیی، بییر اسییاس تفسیییر  
تورات، آن نه ابتدا از مبداء آفیرینش ییا آفرییدگار در    

ته، نور بوده، نور فیزیکی تنهیا سیویه ای   جهان صدور یاف
، ابتییدا از زوهییراز آن اسییت.  آفییرینش بییه گفتییۀ کتییاب 

انفجار نوری ظریف آغاز شد.  برای توصیف ایین نیور،   
استفاده شده است.  به ایین   "דקיקدقیق "از واژۀ آرامی 

ترتین، قباال نور را به معنای نمیادین بیه کیار نمیی بیرد،      
در معنیای   "نور الهی"نمودی از  بلکه نور فیزیکی را هم

فراگیرتر و پرتویی از قلمرو بینهایت یا خدا می داند.  بنا 
به باور این عارفان، نورهای مرتبه هیای صیدور ده گانیۀ    
آفرینش در مدیتیشن و روشن شیدگی بیه تجربیۀ ذهنیی     

ربی شیمعون ب ریوحیای، تفسییر   .  2فرد سال  درمی آید
آغاز میی   ننینرا ورات سفر پیدایش تاز باب اول  زوهر
 کند:

بییا آغییاز تجلییی ارادۀ پادشییاه عییالم،  "
نقییش  سییرمدی جرقییه ای نیرومنیید در نییور 

                                                 
 کَبالَت یا قَبالَت به زبان عبری -۱ 
 ینه نگاه کنید به:در این زم -۲

کاپالن، اریه. مدیتیشن. مقدمه، شر  و ترجمه شیریندخت 
بنیاد ایرانی هارامبام، لس آنجلس. پخش: شرکت  ۲۰۱۳دقیقیان.
     کتاب



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

137 

بست.  ]این جرقه[ از پنهان ترین پنهان هیا و  
از راز نور بیکرانه صادر شید و صیورتی بیی    

سوس درون دایره ای قیرار   شکل پیدا کرد. 
گرفت که نه سفید بود، نه سیاه، نیه سیرخ و   

و نه هیچ رنگ دیگر.  نون گسترش نه سبز 
یافت، رنگ ها را پدید آورد که درخشیدند 
در فضای تهی و نقش یافته.  از درون جرقه، 
نشمه ای بیرون جهید که سیایه هیای پیایین    
تر، رنگ های خود را از آن گرفتند.  از دل 
پنهییان تییرین پنهییان هییا و از درون راز نییور   

نزدی  بیکرانه، دو وجه صدور یافتند: یکی 
شد و دیگری نزدی  نشد.  فضا نامعلوم بود 

] اتیی  ییا   تیارا  ، تا آن که نیرویی مهیین 
 ،و نقطییییه ای پنهییییان را شییییکافت [عتیییییق

درخشیدن گرفت.  آن سوی این نقطه هییچ  
نیییزی قابییل شییناخت نیسییت و از اییین رو   

خوانییده مییی شییود، یعنییی ابتییدای   "مبییداء"
                         1. "گفتارها

اشیاره اسیت بیه نظرییۀ قبیاالیی       "تدای گفتارهااب"
حروف زبان عبری کیه دارای   ۲۲صدور آفرینش از راه 

معادل های ریاضی دانسته می شوند.  این نظریه ابتیدا در  
بر اساس تفسییر رمیزی    کتاب شکل گیرییا  سفر یِتسیرا

توراه بیان شده بود.  بر اساس توراه، جهان با گفتار خیدا  
و خیدا  "آیۀ سوم سفر پیدایش می آید: آفریده شد.  در 

بیار   ۹.  در سیفر پییدایش   "گفت:  نور باشید و نیور بیود   
خییدا بییا آفییرینش پیونیید خییورده اسییت.   "گفییتن"عمییل 
، اولین عبارت سفر پییدایش را دهمیین میورد ایین     تلمود

 "در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید"انگاره می داند: 
 "گفییتن" ده بییار .  ننییان نییه خییواهیم دییید در قبییاال  2

آفریییدگار، مقییارن اسییت بییا ده سییوهر روحییانی یییا ده    
س فیروت و مرحلۀ صدور آفرینش.  از دیید قبیاال  وقتیی    

                                                 
1

-
 

The Zohar. Translated by Rav Michael Berg. Kabbalah 

Centre International. U.S., 2001.  Vol. one, P152. 
۲

 الف  -۳۲رش هشانا،  تلمود بابلی،  -

بیا کیالم خیدا آسیمان هیا      "در مزامیر داوود می خوانیم: 
[،  به این معنا اسیت کیه خیدا    ۶:۳۳]مزامیر "ساخته شدند

با انگاره هیای ریاضیی کیه رمیز آنهیا در حیروف زبیان        
 ی ]حروف ابجد[ پنهان است، جهان را آفرید.  عبر

هدف نهایی آفرینش شناسی و غایت شناسی قبیاال  
یافتن راه اتصال انسان ]وصل[ به سرنشمۀ نیروهای عالم 
]اصل[ اسیت.  از دیید حکیمیان قبیاالیی ایین اتصیال در       
سطح ذهن و رو  از سویی و زندگی و عمیل از سیویی   

ود و کیار میداوم بیر    دیگر بوده، پیش نیاز آن، تحقق خی 
روی شخصیت فردی از راه تمیرین و مراقبیه میی باشید.      

نفیس  "هدف این تمیرین هیا پیاالیش از انگییزش هیای      
است.  تفاوت قباال بیا مکتین    "دریافتگر فقط برای خود

های فناجو و روش کشتن و انکار نفس در آن است کیه  
قباال دریافت و میل در انسان را اساس آفیرینش و اولیین   

وی پرش او میی دانید.  کشیتن مییل در شیکل هیای       سک
گوناگون جسمی، روحیی و عیاطفی در انسیان، خیالف     
جوهر آفرینش انسان دانسته می شود.  راه حل، آن است 

مییل  "تنییرکنید.   "میل به دریافت"که رویکرد انسان به 
، خیالف قاعیدۀ کیهیانی    "به دریافیت، فقیط بیرای خیود    

ییت هسیتی ییاب عیالم     سیالن نیروهای آفریدگار به بینها
اسییت.  از دییید موسییی بیین مییایمون، فیلسییوف یهییودی   
اسوانیایی قرن دوازدهم میالدی، پیروی از اصل خ س د ییا  
سیالن احسان الهی به عالم حکم می کند کیه انسیان نییز    
این قاعده را در کارها و رفتارهیای خیود رعاییت کنید.      

ن بیه  ابن مایمون، روش اتصال انسان به مبداء را شبیه شد
خدا از راه تکرار جوهرۀ کارهای خیدا در اعمیال انسیان    

 ۲:۲۷میی دانید، زییرا  مییتن صیریح تیورات در پیییدایش      
اعالم آفریده شدن انسان به صورت و شباهت با خداوند 

 است.  
یهودا اشیلگ، فیلسیوف و تفسییرگر قبیاالیی قیرن      

بیر آن اسیت    حکمیت حقیقیت  بیستم، در اثر خود به نام 
ت، در ذات آفیرینش انسیان اسیت.  امیا     که میل به دریاف

، منشیاء حجیاب هیا و    "دریافت فقط بیرای خیود  "رفتار 
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پوسته ها یا کلیووت است کیه انسیان را از دریافیت نیور     
همیشه جاری الهی محروم می کند.  دریافیت نیور الهیی    
به شکل مواهن مادی و سالمتی و عشق و غیره، بایید بیا   

رییان انیداختن   و بیه ج  "دریافت به منظور بخشیش "نیت 
.  ننیین منشیی   1مواهن در باقی بخش های هستی باشید  
و تفسییر  تلمیود  به همراه صدق و عیدالت کیه بیه گفتیۀ     

موسی ابین میایمون از جیوهره هیای کارهیای خیدا میی        
باشییند، از انسییان، در همییین طییر  مییادی، موجییودی در 
هماهنگی با کائنات و اتصال یافتیه بیه مبیداء میی سیازد.       

سلط بر نفس به دسیت میی آیید و نیه کشیتن      این از راه ت
آن.  هدف پویۀ هستی، شبیه شیدن انسیان بیه آفرییدگار     

.  از انسان در زندگی معمول خود و بدون نیاز بیه  2است 
اعتکاف و نفس کشی، خواسته میی شیود کیه بیا تکیرار      
جوهرۀ کارهای خدا، شیری  او در آفیرینش و اصیال     

بییا نییام  لمییودتدر  "اصییال  عییالم"عییالم باشیید.  نظریییۀ 
مطر  شده و از پایه های انسان خیدایی   "تیکون عوالم"

 قباال است.  
 

 تعری  قباال از اصل: 
، خییدا اسییت هم ییون یکتییای   "اصییل"در قبییاال 

بینهایت، منشاء وجود، آفریدگار، قیانونگزار و تیدبیرگر   
جهان هستی کیه ماهییت آن ورای فهیم بشیر میی باشید.       

ز پردۀ غیین بییرون   حضور جالل الهی در خلقت عالم، ا
آمده، پله پله در طرحی از صدور، متجلیی شیده، شیبکه    
ای از نیروهای روحانیدمعنوی و فیزیکی خلقیت را پیی   

 ریخته است.  
مفهوم مرکزی قباال ده س فیروت یا ده سوهر خلقت 
یا ده کیهان انرژی روحانی است.  مراحیل تحقیق خیود،    

                                                 
1-

 Ashlag, Yehuda.: The Wisdom of Truth. Edited 

by MichaelBerg Kabbalah Centre International, 

2008, p205 
. داللت الحائرین. مقدمه، شر  و ۲۰۱۲ :.موسی ابن مایمون -۲

ترجمه: شیریندخت دقیقیان. بنیاد ایرانی هارامبام. لس آنجلس. 
 ت کتاب.جلد اول. پخش: شرک

ین سیوهرها  پاالیش رو ، و وصل انسان نیز در اتصال با ا
معنا پیدامی کنند.  س فیراها کانال هیای صیدور و سیرریز    
شدن نیروی الهی برای تدبیر خلقت هستند و انسیان میی   
تواند با این مجراها اتصال یابد.  ده س فیروت با نیام هیای   
دیگری هم آمده انید، از جملیه ه خیالوت ییا خزانیه هیا،       

ندگی شَع ره ی ق دوشا یا دروازه های تقدس، و درخت ز
که در سفر پیدایش از آن نام برده شده است.  ریشۀ این 
درخت در باال یعنی در بینهایت یا ا ین صوف ]خدا[ قرار 

 دارد.

قباال انسان را مجموعه ای از نیروهیای ایین کیهیان    
ها و برای خود، ی  ریزکیهیان میی دانید. اتصیال او بیه      
مبییداء از راه اتصییال درونییی بییه سییوهرهای صییدور یییا     

وت انجییام مییی شییود.  اتصییال انسییان هم ییون     سییفیر
موجودی کرانمند به خدا یا بینهایت، تنها به وساطت این 
سفیروت ممکن می شود.  در این نظریه ها وصیل انسیان   
در زمان حیات، بیشتر اتصال موقت است تیا در آغیوش   
کشیدنی جاودانی.  واقعیت فیزیکی انسان تا وقتی حیات 

د قطک بوده، هدف، بیشتر و دارد، همین لحظه های اتصال
طوالنی تر ساختن لحظه هیای اتصیال اسیت.  اتصیال بیه      
سوهرهای نیروی الهی را می توان با استفاده از نمایۀ زییر  

 به فشردگی شر  داد:    
  

 نمایه ده سِفیروت             
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ک ت ر به معنای تاج، اولین مرحله از صدور است که 
نیامدنی میی دانید.  در متیون،    قباال ماهیت آن را در وهم 

زبیان   -نیز می گویند که به زبیان آرامیی    "ع تیق"ک ت ر را 
ع تییق  "به معنای تارا می باشد.  ترکین  -کتاب زوهر 

در زوهر بیه معنیای اَز ل ییا پییش از آغیاز زمیان        "یومیم
است.  واجن الوجود بینهایت و یگانۀ در وهم نیامیدنی،  

آفرینش، بایید بیکرانگیی    یعنی خدا، برای شکل دادن به
 را پله پله کرانمند می ساخت.

پس از ک ت ر، دومین کیهان نیروها را صادرکرد کیه  
خُخما یا عقل است.  عقل بنا به فصل هفدهم زوهیر، بیی   
مرز و بی کرانه اسیت. از ایین رو انسیان اگیر بیه مرحلیۀ       
بعدی صدور یعنی بینا یا فهم اتصال نکند، ممکین اسیت   

م شود.  بینا یا فهم و بصیرت، خُخمیا ییا   در سوهر عقل گ
عقل را نهارنوب می دهد. از دید قباال عقل بدون فهم 
می تواند خطرناا باشد.  باید افزود که ایین مفهیوم در   
قرن بیستم توسط فیلسوفان مکتن فرانکفیورت در قالین   

بیان و علت اصلی فجیایک جنیگ جهیانی     "عقل ابزاری"
ته شیید.  در زوهییر  دوم، حاکمیییت عقییل ابییزاری دانسیی  

هم نین می آید که عقل بدون فهم و شیناخت، نیروییی   
خطرناا است.  خُخما بدون خَسادیم )احسیان هیا( کیه    

که زوهر برای آن با نیام   -از س فیرای بینا جاری می شود 
می تواند عقیل   -، سویه ای زنانه قائل شده "مادر دنیاها"

روی حیاکم  ویرانگر باشد. نیروی س فیرای بینا هم نین نی
 بر کارهای خالق انسان است.  

در برخی از نمایه های ده س فیروت، نیمه س یفیرایی  
هست میان خُخما و بینا )عقل و بصیرت( به نام د ع ت بیه  

که از آمیختن نیروی عقل و فهم پدید  "شناخت"معنای 
 می آید.  

سوس مرحلۀ صدور ییا س یفیرای خ س ید ییا احسیان      
رزی، بخشیندگی و رحمیت   است با نیروی عشیق، مهیرو  

انسیان بیه تقلیید از     که انسیان بایید بیه آن اتصیال کنید.      
پروردگار، احسان را در عمل و افکار خیود جیاری میی    

، از صیفات کارهیای   "لبریزکردن"سازد. خ س د به معنای 

خدا دانسته شده است. خصیلت هیای واالی سیخاوت و    
دهنییدگی، مشییارکت، و بخشیییدن خطاهییای دیگییران از 

 دانسته می شود.   س فیرامودهای اتصال به این جمله ن
س فیرای بعدی، دیین بیه معنیای عیدالت ییا گ یوورا       
است کیه میا فارسیی زبانیان بیا واژۀ جبیروت آن را میی        
فهمیم: قدرت، شهامت و حکم از نییروی ایین س یفیرا در    
خلقت جاری می شود.  نیروی ایین س یفیرا همیان فرشیتۀ     

یل است.  داشیتن احسیان   گبری ل یا در زبان قرآنی، جبرئ
به تنهایی انسان را متعادل نمی کند، بلکه حکم و داوری 
نیز ضروری است.  انسان هر بار که شهامت و خطر برای 
امری خیر می کند، بیه ایین س یفیرا اتصیال میی یابید. در       
متون قبیاالیی آمیده کیه نییروی شیر را از راه اتصیال بیه        

 س فیرای گ وورا می توان خنثی کرد.
، در سییتون وسییط یییا جایگییاه تعییادل یییافتن سییوس

نیروهیای متضیاد، س ییفیرای تیف  یرِت قییراردارد بیه معنییای     
تعادل و زیبایی.  انسان در رفتارهای خیود بیین نیروهیای    
دو ستون احسان و حکم باید تعادل ایجاد کنید.  تیورات   
که میان نیروهای حکم و احسان، تعادل برقرارمی سازد، 

 را دانسته می شود.در اتصال با این س فی
س یفیرای بعییدی ن ص یح اسییت بیه معنییای پیییروزی و    
مقاومت.  اتصال به این س یفیرا فیرد را در قاطعییت بیرای     

دریافیت  "دستیابی به هدف های واال، میل به پییروزی و  
 یاری می کند.  "به هدف بخشندگی

س فیرای بعدی، هود یا شکوه اسیت کیه اتصیال بیه     
فراگیر زندگی و خیر الهیی،   آن، انسان را در فهم تصویر

یاری کرده، او را از افکار مایۀ شرم که در تورات با نیام  
آمیده، دور نگیه میی     "خرافیات "ییا همیان    "خ رافوت"

دارد.  قباال رویدادهای زندگی را قطعه هایی پراکنیده از  
ی  تصویر فراگیر می داند که فیرد بیا پیاالیش درون و    

شیود.  اضیطراب،    مدیتیشن، قادر به درا کلیت آن می
تردییید و افسییردگی تنهییا زمییانی دسییت مییی دهنیید کییه  
رویدادهای زندگی، بی ارتبیاط بیا کیل جهیان هسیتی و      
بدون معنا و هیچ درسی برای تحول درون دییده شیوند.   
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دو س فیرای ن ص ح و هود مرتبط دانسته شده اند با نبوت و 
 اتصال عقل انسانِ پاالیش یافته با عقل الهی.  

بعدی یِسود اسیت بیه معنیای بنییان.  همیۀ      س فیرای  
نیروهای آفرینش در این س فیرا مانند حوض ه ای درهیم  
آمیخته می شوند تا آمادۀ شکل دادن به کیهیان فیرودین   
یعنی م لخوت یا دنیای فیزیکی بشوند.  یِسود، همونید بیا   
نیروی افراد صدیق دانسته شده اسیت.  صیدیقان، مظهیر    

روهای خلقت هستند و از این تعادل و حضور همۀ این نی
یا بنیان عالم نامیده انید.  بنیا    "یِسود عوالم"رو صدیق را 

به قباال، اتصال بیه نییروی صیدیقان، انسیان را یکراسیت      
وارد مجراهای نیروهیای خلقیت میی کنید.  ریشیۀ بیاور       
توسل به صدیقان از ایین جیا اسیت.  در سینت تلمیودی      

صدیق پنهان و  ۳۶ر آمده که بنیان عالم در هر زمانه ای ب
ناشیناخته در مییان ملیت هیای عیالم اسیتوار اسیت.  ایین         
ناشییناخته بییودن، در عییین حییال، تضییمینی اسییت بییرای   
جلییوگیری از زهدفروشییی و سییلطه جییویی روحییانیون و 
تأکیییدی بییر روی خصییلت خاکسییاری.  نیییروی صییدیق 
همیشه حاضر بوده، می توان به آن اتصال کرد.  س فیرای 

بیه نییروی حضیرت یوسیف ییا یوسیف       یِسود، هم نین 
 صدیق اتصال دارد. 

پس از یِسود، دنیای م لخیوت ییا ملکیوت، صیدور     
می یابد که دنیای فیزیکی است.  م لخوت در نمایۀ فیوق  

بیه معنیای سیاکن     "شیاخون "با نام ش خینا آمده از ریشیۀ  
شدن؛ همان واژۀ سکینه در قرآن کریم.  ش یخینا نیروییی   

حضور جیالل الهیی در دنییای    صادرشده از سوی خدا و 
مادی دانسته شده است. از دید قبیاال دنییای فیزیکیی دو    
بعد دارد: م لخوت هاآرتص )ملکوت زمیین( و م لخیوت   
ه شامییم )ملکوت آسمان( که دومی، رشتۀ اتصال جهان 
با نیروهیای روحیانی خلقیت اسیت.  قبیاال کیاربرد دعیا،        
نییییایش، انجیییام کارهیییای نیییی ، پرهییییز از شیییرارت،  
ایستادگی دربرابر انگیزش هیای آنیی  و انجیام مراقبیه و     
مدیتیشن را در آن می داند کیه انسیان از ملکیوت زمیین     
بییه ملکییوت آسییمان متصییل شییده، از درخییت زنییدگی   

 باالرفته و خود را به شبکۀ نیروهای خلقت وصل کند.
در قباالی فلسفی دکاربردی، ننیان   "اصل"مفهوم 

رای فهم منحصر به فردی که به فشردگی دیدیم، راه را ب
می گشیاید.  در قبیاال همیان گونیه      "وصل"از اتصال یا 

که اتصال انسان با نییروی الهیی، از طرییق واسیطه هیای      
نیروی الهی یا سفیروت انجام می شیود، از سیوی انسیان    
نیز واسطه و سفیری وجود دارد که اتصیال از طرییق آن   

 صورت می گیرد. 
 

بیان قبیاالیی،  : تعری  قباال از وصل و اتصال
وصل را بیشتر مانند اتصال به خازن های نیرو بییان میی   
کند تیا وصیل عاشیق بیه معشیوق.  مییان ذات در وهیم        
نیامدنی بینهایت تا جهان ملمیوس، شیبکه ای از واسیطه    
ها صدور یافته است.  وصل، اینجا، واسیطه منید اسیت.    
پس این  ببینیم واسطۀ وصل و اتصیال از ایین طیرف،    

سوی انسان به طرف خدا، کیدام اسیت؟ همیان     یعنی از
گونه که خدا جهان آفیرینش را طیی مراحلیی ده گانیه     
صادرکرد، رو  انسان نیز صدور و تکاملی را طیی میی   
کند.  بخشی از رو  هر انسان، نمایندۀ وجیود و سیطح   
تماس او با دنیای نیروهای آفرینش است.  مراحل رو  

     1کدامند؟  
لیت بیر رو  آدمیی، سیه واژه     ، برای دالتدر تورا

واژۀ ، و נשמה ن شییاما ،נפשبییه کییار رفتییه اسییت: ن ف ییش  
واژۀ   سییطو  رو  را نماینییدگی مییی کننیید.  کییهروو   
س می آید، فَکه در زبان عربی به صورت نَ( נפשن ف ش )

است، ننیان   "استراحت کردن"از ریشۀ نافاش به معنای 
بازایستاد و  و در روز هفتم از کار"نه در این آیه آمده: 
واژۀ روو     [.۱۷:۳۱)نافییاش(]خروج  اسییتراحت کییرد 

رو  ترجمه میی شیود، ولیی در بسییاری      عنواناغلن به 
ایین نزدیکیی    نیز میی آیید.   "باد"جاهای دیگر به معنای 

                                                 
تباریابی و "نگارنده در شمارۀ دوم فصلنامۀ آرمان در مقالۀ  -۱

معناشناسی متفاوتی برای تمثیل نی: معنای عرفانی نی در متون 
، پیرامون مراحل صدور رو  از دید قباال آوردم که اینجا "یهود
 تکرار می کنم.نیز 
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معنایی در زبان توراتی اتفاقی نیسیت.  هیر دو واژۀ رو    
واژۀ ن شیاما  و باد در آفرینش شناسی انسان نقش دارنید.   

( میی آییید کیه معییادل   נשימה( از ریشیۀ ن شیییما ) נשמה)
نیز همخیانواده بیا نشیاما     "سیمنَ"واژۀ   عبری نَفَس است.

است. نشاما به بخش خدایی انسان گفته میی شیود، زییرا    
 "گفیتن "در سفر پیدایش همۀ موجودات عالم هستی بیا  
خیدا.    نَفَیس خدا آفرییده میی شیوند، جیز انسیان کیه بیا        

و انسیان را بیه   "می آید:   ۲:۲۷دایش هم نین در سفر پی
.  نشاما، سیهمی از نفیس   "صورت و شباهت خود آفرید

خدا است که بیه انسیان بیه ودیعیه گذاشیته میی شیود و        
 صورت و شباهت او به خدا به شمار می رود.

لورییا   قرن هفیدهم مییالدی اسیحق    ییقباال حکیم
را در ش ف ی نشیاما، رو  و ن  توضیح می دهد که سه سطح 

.  بهتر می فهمییم قیاس با دستگاه دم شیشه گری،  صورت
تولید ظرف شیشه ای که بیا ظیرف وجیود انسیان     فرایند 

ن شاما شروع می شود یا با نَفَس شیشه گر قیاس می شود، 
باالی مجرایی به درون خمیر شیشیه گیری   )ن شاما( که از 

ی دسیتگاه  ، در مجراشیشه گر دمیده می شود.  این نَفَس
تیا بیا     ( حرکیت میی کنید   و د بیاد )رو ماننی  شیشه گری

که به باد  .  نَفَسنیروی خود وارد خمیر شیشه گری شود
شکل می دهد و شیشه ای را سرانجام ظرف تبدیل شده، 

ش، داللیت بیر   ف واژۀ ن  )نافاش(.  سوس همان جا می ماند
نفس یا وجود مادی انسان دارد که نفسی از خیدا در آن  

 به امانت گذاشته شده است.   
شیشه گر، خیود  آفرییدگار اسیت.    بنابه این تمثیل، 

خیدا  "در توصییف آفیرینش انسیان میی گویید:       تتورا
انسان را از گل زمین درست کرد و در سوراخ های بینی 

آن  ،[.  پیس  ۷:۲]پیدایش "او رو  زندگی )ن شاما( دمید
 "نَفَیس خیدا  "بخش از رو  انسان کیه روو   نیام دارد،   

به حرکیت  وجود انسان مادی در مجرای که وقتی است 
نماینییدۀ  "نَفَییس خییدا" یییا اییین سییطح رو  .درمییی آییید

پیایین میی   "مرحله ای است کیه طیی آن، خیدا خیود را     
 تا انسان را بیافریند.  "آورد

اریییه کییاپالن فیلسییوف قبییاالیی و فیزیکییدان قییرن 
بیسییتم، پیرامییون نزدیکییی مفییاهیم رو  و بییاد در متییون  

 توراتی می نویسد: 

کییه تییأثیر خداونیید پیوسییته  هرننیید "
انسان را ماننید هیوای اطیراف او دربیردارد،     
ولی این تأثیر، احساس نمی شود.  هیوا تنهیا   
زمانی احساس می شود که در حرکت است 
و آن را  هم ون باد احساس می کنییم.  بیه   
همین ترتین، رو  خدا تنها زمانی می تواند 
احساس شود که درون ما حرکت میی کنید   

رو اسیییت کیییه ایییین رو ، روو   و از ایییین 
خوانده می شود که داللت بر بیاد نییز دارد.   
هم نییین اییین معنییا از روی تبارشناسییی واژۀ 

نیز آشکار میی شیود.  بیه همیین      רוח روو  
ترتین، باد حالتی عادی در هوا نیست، بلکیه  

واژۀ   در اثیر حرکیت هییوا تولیید میی شییود.    
 ראחروو   حتی پیوند نزدی  تیر بیا رِئیاخ    

رد به معنای رایحۀ خیوش.  درسیت ماننید    دا
رایحه ای خوش، الهام روو   نیز، بیا وجیود   

 2 1 ".دیدنی نبودن، قابل احساس است
اسیت در   "جیان "ش کیه نیام کلیی آن    ف ی نفس یا ن 

تقسیم بنیدی هیای متیون یهیودی، دو سیطح کلیی دارد:       
ش ف یینفییس حیییوانی و نفییس الهییی یییا بییه زبییان عبییری، ن 

، 3تانییا  یکیوت.  بنیا بیه کتیاب عرفیانی      لش ا ف موت و ن هِبِ
لیکوت نون خدایی است، ابعاد آن نمی تواند بیه  ش ا ف ن 

                                                 
ریدخت .  مدیتیشن. شر ، ترجمه و حواشی: شی ۲۰۱۳کاپالن، اریه:  -۱

. پخش در شرکت ۵۷دقیقیان.  بنیاد ایرانی هارامبام. لس آنجلس،   
 کتاب. 

 پایان نقل از آرمان، شمارۀ اول.  -۲ 
اهل روسیه  ۱۸۱۲ – ۱۷۴۵نگارش ربه شنور زالمان لیادی   تانیاکتاب  -۳

و بنیانگذار مکتن خباد از نحله های دینی قباال است.  تانیا در زبان عبری 
می باشد بخشی از این کتاب،  "تأنی شد"یا  "دریس شدت"به معنای 

توسط نگارندۀ مقالۀ حاضر، به فارسی ترجمه و مشرو  گشته، در کالس 
در لس آنجلس بررسی  ۲۰۱۵های فلسفه و قباالی بنیاد هارامبام در سال 

 شد.
 کتاب شناسی: 

Likkutei Amarim- Tanya. Rabbi Shneur Zalman of Liadi. 
Kehot Publishing Society. New York. 2014. parts 3 and 4, 
pp 10-18 
بخشی از این کتاب، توسط نگارندۀ مقالۀ حاضر، به فارسی ترجمه و 
مشرو  گشته، در کالس های فلسفه و قباالی بنیاد هارامبام در سال 

 در لس آنجلس بررسی شد. ۲۰۱۵
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جسم محدود شود.  نشاما که مرحلۀ پایه ای نفیس الهیی   
است، پس از تولد انسان به او متصل مانده، ولیی خیارج   
از او در بعد روحانی می ماند تا فرد، خیود، آنیرا کسین    

از آن در جسیم خیود را    کرده، شایستگی حضور بخشی
، تلمیود داشته باشد. بنابر گفتارهای عرفانی مییدراش در  

پیش از خلقت جهان مادی، رو  ها در بارگاه پادشیاه از  
نیور کامیل بهیره داشیتند، ولیی از ایین موهبیت زحمییت        
نکشیده، ناخرسند بودند.  از این جهت، رو  ها در عالم 

واهیم خیود،  سرمدی نزد پادشاه رفته، گفتند که ما می خ
شایستگی نور الهیی را کسین کنییم.  بنیا بیه ایین تعبییر،        

بیود.    "نان شیرمندگی "آفرینش انسان برای برداشتن این 
[، انسیان در زنیدگی    ۳:۱۷بنابر تیورات، سیفر پییدایش ]   

زمینی باید بیرای دریافیت موهبیت هیا زحمیت کشییده،       
بریزد. وجود ی  نفس حیوانی، ضرورت  "عرق جبین"

ی کسین ایین شایسیتگی بیود.  نفیس الهیی       آفرینش برا
مس ول نفس حیوانی است تا آنرا شایستۀ نور الهی سازد.  
نشامای هیر انسیان کیه از جینس بعیدی دیگیر جیز بعید         
فیزیکی اسیت، بیرای تجلیی در جسیم، نیازمنید پوشیش       

 وتلمیود  بیر مبنیای آمیوزه هیای      تانیاهایی است.  کتاب 
[ را از این قیرار  ]لباس ها وشیمو، این پوشش ها یا لزوهر

یییا  דיבורیییا مخشییاوا؛ گفتییار  מחשבהمییی دانیید: فکییر 
  یا معسه. מעשה دیبور؛ و کردار

فکرهیای ذهین انسیان، پاییه و اسیاس امیور بیییرون       
هستند، ننان که هر اختراع و اکتشاف مثبت و هر عمیل  
شرارتی، ابتدا ی  فکر می باشند. ما با افکار خود از راه 

می توانیم بیه خیود و دیگیران     برانگیختن نیروهای حکم
آسین بزنیم یا نیروی رحمیت را بیرای خیود و دیگیران     
برانگیزیم.  نیروهای سوهر های روحیانی از راه فکرهیای   

در  "نشییم شییر"انسییان برانگیختییه مییی شییوند.  مفهییوم  
ارتبییاط بییا تییأثیر بیرونییی افکییار منفییی انتقییام جییویی و    

 حسادت نسبت به همنوع است.  
توانند خیر را جاری سازند یا شیر  گفتارهای ما می 

بخش هیای   "الشون هاراع"بیافرینند.  مفهوم زبان شر یا 
اسیت. فیرد سیال      تانییا و کتاب  زوهر، تلمودمهمی در 

هنگام کار روی تحول درون می آموزد که نگونه زبان 

خود را کنترل کرده، از دروغ گویی، بیدگویی، تحقییر،   
خودداری نماید. در  شایعه سازی و افترا در مورد همنوع

می آید که زبیان شیر سیه نفیر را نیابود میی کنید:         تلمود
آنکه زبان شر به کیاربرده، آن کیه در میوردش بیه کیار      

 رفته، و آن که گوش داده است.  
پوشییش اعمییال، مداخلییۀ فعییال در فراینیید مییداوم   

 آفرینش است و دیگر نیازی به توضیح ندارد.   
، وقتیی  تانییا  بر اسیاس قبیاال و شیر  آن در کتیاب    

نشاما به سطح ایین سیه پوشیش درآمید، فیرد شیروع بیه        
جذب بخش هایی از نفس الهی خود به درون جسم میی  
کند. در ادیان الهی، سن تکلیف برای دختیران و پسیران   
قرار است شامل آموزش های معنویت، اخالق و رفتاری 
باشد که بیه فراینید جیذب نشیاما در بیدن کمی  کنید.         

به عالم سرمدی وصل شده، آنجا دوباره نشاما در خواب 
نیروگرفته، به جسم بیازمی گیردد.  اگیر انسیان در طیول      
روز، افکار، گفتارها و کردارهیایی بیا جیوهرۀ کارهیای     
خیدا انجیام نیداده باشید، نشیامای او بیه حید کییافی اوج        
نگرفتییه، ممکیین اسییت در الیییه هییای نیروهییای شییر       

ی فاقید  گیرکرده، از قیدرتش کاسیته شیود.  ننیین فیرد     
نشاط، نیروی زندگی و بدون مقاومت در برابر انگییزش  
های آنیی و عاطفیه هیای منفیی نیون حسیادت، تکبیر،        
خشم، کینه، ترس و انتقیام خواهید بیود.  فیردی کیه در      
طیییول روز نشیییاما را در پوشیییش افکیییار، گفتارهیییا و   
کردارهای خداگونه به خود فراخوانده، دربرابر انگیزش 

ده، نشامای او قدرت عیروج بیه   های منفی مقاومت ورزی
سوهرهای نیروهای الهی را می یابید.  اتصیال هیر کیس،     
مطابق مرتبۀ نشامای او انجام می شود.  سالمتی جسمانی 
بییا اییین فراینیید مییرتبط دانسییته مییی شییود.  قتییل و انجییام  
کارهای شرارت، می توانند منجر به پرکشیدن همیشگی 

د بازگشت بیه خیدا   نشاما از بدن بشوند، مگر فرد به فراین
 متوسل شود.  "تشووا"و جبران با همنوع یا 

تمیرین هیای قبیاالیی    خودجگاهی کاربردی: 
برای پندار، گفتار و کردار زییر نفیوذ نفیس الهیی ]و نیه      
نفس حییوانی[ اسیتوار بیر شیکل گییری خودآگیاهی از       
فرایند جذب نشاما بوده، آنرا به فرد سال  میی آمیوزد.    
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ما به دلیل تقدس آن، خارج از بدن از آنجا که امتداد نشا
و در بعدی دیگر است، جسم باید مقدس باشد تا جرقیه  
های نشاما را جیذب کنید. پوشیش هیای فکیر، گفتیار و       
کردار، این تقدس را می آفریننید.  انسیان در روییارویی    
بییا مییوقعیتی کییه درون او عصییبانیت، کینییه، حسییادت،    

برمیی   ترسویی، تکبر و نخوت و گرایش به صدور حکم
انگیزد، باید این نکات را در خودآگاهی خود جیذب و  

 :1اجرا کند 
سال  باید بیه خیود بگویید کیه هنیوز آگیاهی از       
تصییویر فراگیییر نییدارد و هییر رفتییار واکنشییی پاسییخی    
نامناسیین اسییت؛ واکیینش او در ننیید لحظییۀ اول، پاسییب 
نفس حیوانی او خواهد بود؛  نفیس حییوانی کیم هیوش     

ت ما در امور واکنشیی و خودکیار   بوده، وظیفه دار هدای
است که به خرد و تیدبیر ننیدان نییاز ندارنید، از جملیه      
تضمین بقای ما دربرابر گرسنگی، تشینگی و خسیتگی و   
واکنش فوری جهت محافظیت میا از خطرهیای طبیعیی؛     
نفس حیوانی، هوش کافی برای مناسبات انسیانی نیدارد،   

و اختیار  زیرا برای این کار آفریده نشده است؛ این عقل
آزاد هستند که برای مداخله در امور انسانی آفریده شده 
اند؛ با این حال، نفس حیوانی بنا به ماهیت خود، پرسیرو  
صییدا و زودواکیینش بییوده، اولییین بخییش مییا اسییت کییه  
احساس خطر می کند و وارد عمیل میی شیود؛ واکینش     
نفییس حیییوانی هنگییام شیینیدن حرفییی مخییالف خییود یییا  

رقی با احساس تهدید در رویارویی اختالف با دیگری، ف
با ی  خرس درنده ندارد؛ باید این بخش کیم هیوش و   
حساس به تهدید را آرام کرده، کنتیرل را از او گرفیت؛   
نون اولین بخشی که حاضیر اسیت، نفیس حییوانی میی      
باشد، باید لحظه هایی برای حاضر شدن نفس الهی خود 
؛ صبرکرده، از واکینش نفیس حییوانی جلیوگیری کنییم     
درون ما زمانی به سهم خود از نفس الهی وصل می شود 
که دربرابر این انگیزش های شر مقاومیت بیورزیم؛ بایید    
سیستم واکنشی خود را یکسره خیاموش سیاخته، منتظیر    
                                                 

ای از این تمرین و شر  خودآگاهی وابسته به آن، مجموعه   -۱
و راو فیلیپ برگ است که به  زوهر تانیا،آموزه های قباالیی در 

عنوان تمرین در کالس های فلسفه و قباالی گروه رامبام در لس 
  آنجلس به کاررفته است. 

بمانیم تا در اثر این مقاومت، شایستۀ وصل به نفس الهیی  
خود شیویم؛ صیبر، خاکسیاری، سیکوت و انجیام رفتیار       

ی ناخوشایند، فرصتی بیرای انسیان   بخشش گر در موقعیت
می خرد تا نفس الهی او حاضر شود؛ فرد پس از رعایت 
این اصول، با خرد پیش گیرانه رفتارکرده، در نتیجه، نور 
 الهی را به مناسبت با دیگری و عالم هستی فرامی خواند. 

نحلۀ انسان خدایی بیا ایین سیاز و    نتیجه گیری:  
میتن زنیدگی انسیانی    کار وصل، یعنی تالش روزانیه در  

برای اتصال به نیروهای خلقت، درا می شیود.  تصیور   
معمییول از عارفییان نییون افییرادی شییوریده و  بریییده از  

، ادعیای خیدایی ییا    "انیالحق "واقعیت که منظور آنها از 
خودخداپنداری بوده، درا تاریخی نادرستی است. در 
مقالۀ بعدی این مجموعه در فصلنامۀ آرمان، با پیرداختن  

، معنیای  "کمال انسان"ه تز مرکزی انسان خدایی، یعنی ب
انسییان خییدایی را بیشییتر خییواهیم شییکافت. فنییاجویی در 

را  "انسیان الکامیل  "تقابل با انسان خیدایی، تیز مرکیزی    
برمی گزیند که تصور آن در مختصات زندگی معمیول،  

یافیت میی   "همان که مولوی می گویید:   2ناممکن است.
 . "نشود، جسته ایم ما

اهد کاربردی نبودن فناجویی این است که خیود  ش
را در  "فنیا "و  "انسیان الکامیل  "مولوی، هرنند تزهیای  

مرکز عرفان خود قرارداده، ولی در مثنوی، راز وصل را 
صبورانه، بیت به بیت با انسان هایی بس ناکامیل درمییان   

 می گذارد... حکایت به حکایت... شرحه شرحه...
*** 

                                              

 شیریندخت دقیقیان 

 ۲۰۱۶لس آنجلس، دسامبر                                        
 

جرمان: انسان کامل یا کمال  ۀعنوان بخ  بعدی در فصلنام

 تقابل دو نحلۀ عرفان فناجو و انسان خدایی –انسان 

 
 

                                                 
به  آرماندر بخش بعدی این مجموعه مقاالت در فصلنامۀ   -۲

نزد  "کمال انسان"و  "کاملالانسان "تفصیل به دو تز متفاوت 
 .  خواهم پرداختنحلۀ انسان خدایی و عارفان عارفان فناجو 
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  مبانیِمختصر ِ فرهنگِ

 مثنوی
 اثر فناناپذیر :

نا جالل الدین میمد مود

 )مولوی(

 
 لیف : مهدی سیاح زادهتأ

 
 

 هایی که  انسانتقدیم به تمامی 

 شدن هستند.« آدم»در کوشش و تالش 

 
 

 یادداشت: 
صر » نگ مخت بانی فره نویم « مث

از واژه « برگزیده»مجموعه ای است 

ها و ا طالحاتی که در مثنوی مشهور 

به  مدمولوی  لدین می جالل ا نا  مود

تییه انیید. هییدف از فییراهم کییار رف

بوده  صر آن  عه مخت ین مجمو آوردن ا

که عالقمندان به ادب فارسی، بویژه 

تدای راه  که در اب نا  نوی مود مث

اند  و مشتاق دست یابی به فهم و 

درک آن هستند، بتوانند با مراجعه 

خود  یه  های اول خذ نیاز ین مأ به ا

را بییرآورده سییازند. واژه هییا و 

وعی و ا ییطالحات بییه  ییورت موضیی

الفبییایی تنظیییم شییده انیید تییا 

جام  سهولت ان به  ها  یداکردن آن  پ

پییذیرد. اییین واژه نامییه ادعییایی 

افزون تر از آن چه گفته شد ندارد 

یق  فاهیم عم به م بردن  پی  برای  و 

نه  ضیح میققا سیر و تو نوی و تف مث

آن مییی تییوان بییه رسییادت و آثییار 

تیقیقی مفصل تری که در این مورد 

مده گارش در آ عه  به ن ند، مراج ا

 ***کرد. 
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 حرف : الف
 

 
 اَبدال
 جُمله عالََم زین سبب گُمراه شد  *

 ۱کَم کسی ز اَبدال حق جگاه شد 
جمک ب د ل. گروهی از اولیاء که صفات انسیانی را  بیه    -۱

صفات الهی بدل کرده اند. بنا به عقیده ی صوفیه تعیداد  
دیگیر عیدد    نفیر اسیت. برخیی    ۷این بزرگواران همواره 

      ایشییان را نهییل و بعضییی نییود و یییا نهارصیید و نهییار   
 می دانند.

 ۲۶۴د۱
 عکس حکمت جن شقی را یاوه کرد *

 ۱ خود مَبین، تا بر نیارد از تو گَرد
 ای برادر بر تو حکمت جاریه است
 ۲ جن ز اَبدال است و بر تو عاریه است
 گرچه در خود، خانه نوری یافته ست

 ست وَّر تافتهجن ز همسایه ی مُنَ
منظییور آن شییقی: عکییس حکمییت: سییایه ی وحییی . -۱

. )رجیوع  کاتن وحی حضرت رسول که خودبینی کیرد 
. ییاوه کیرد: کژراهیه     (در مثنیوی  شود به داستان مربوطه

رفییت. ]معنییی مصییراع دوم: مواظیین بییاش کییه ماننیید او  
 -۲خودبیش بین نباشی که روزگارت سیاه   می شیود.[   

 عاریه: عاریت.  
 ۳۲۵۴د۱
 جن چنان که پرتو جان ، بر تن است  *

  ۱ پرتو اَبدال، بر جان من است
 جان جان، چون واکَشد پا را ز جان 

 ، بدانان گردد که بی جان تنجان چن

همانگونییه کییه جییان بییر تیین پرتییو افکنییده اسییت،   ] -۱ 
 پرتو افکنده است.[ اولیاءاهلل نیز برجان من

 ۳۲۷۳د۱ 
*** 
 ابله
 ه البُله،  ای پدراَکثَر اهلب الجَنِّ *

 ۱بهر این گفتست سلطانُ البَشَر
 زیرکی چون کبر و بادانگیز توست

 ۲ابلهی شو تا بمانَد دل دُرُست
 ابلهی نَه کو به مَسخَرگی دو تُوست
 ۳ابلهی کو واِله و حیرانب هوست

بُله: ابله : به معنی بی عقل و نادان، در اصطال  مولوی بیه   -۱
قل جزوی و این دنیایی اطیالق میی   عارفان رها شده از بند ع

 شود که از دید دنیا زدگان، بی عقل و ابله به نظر میی رسیند.   
اَکثَر اهلِ الج نِّه البُله: بیشتر اهل بهشت ابله اند. اشاره است بیه  
 -۲حدی  نبوی. سلطانُ الب شَر: منظور حضرت رسول اسیت.  

میور  ده ی باد غیرور. ] نیون زیرکیی در ا   نبادانگیز: برانگیزان
دنیوی سبن کبر و غرور انسان می شود،  پس بهتیر اسیت از   

 -۳[ بند عقل رها شوی تیا دل تیو صیاف و بیی غیش بمانید.      
  خدا. و:و: ابلهی دوبرابر. هُمسخرگی دو تُ

 ۱۴۲۰د۴
*** 
 

 ابلیس  
 طفل جان، از شیر شیطان باز کُن *

 ۱بعد از جنَ  با مَلَ  انباز کُن
  تا تو تاری  و ملول و تیره ای
 ۲دان که با دیو لعین همشیره ای 

انبییاز: شییری . ] بعیید از آن کییه خییود را از شیییر ابلیییس   -۱
همراز فرشته ها شوی. وگرفتی)بال  شدی( می توانی شری  

یعنی وقتی امیال نفسانی را از جان خود دور کیردی، خلیق و   
اینجا تاری  و ملول:  -۲خوی فرشتگان را خواهی گرفت.[  

است، خواهر به معنی همشیره: در اصل  ا.جاهل و ناپایعنی 
 ولی اینجا به معنی دمساز و همراه آمده است.

 ۱۶۴۰د۱
 دیو ،  سوی جدمی شد بهر شَر *

 ۱سوی تو باید که از دیوی بَتَر
 تا تو بودی جدمی، دیو از پی ات 
 می دوید و می چشانید او مَی ات 
 چون شدی در خوی دیوی استوار 

 ی نابکارمی گریزد از تو دیو، ا
دیو : ابلیس ،  شیطان ] ابلیس در پی انسان صالح و خوب  -۱

 است که او را گمراه کند نه در پی تو که از شیطان بدتری. [
 ۱۸۷۴د۱
 علت ابلیس اَنَا خیری  بُده ست  *

 ۱وین مرض، در نفس هر مخلوق هست
  اناالخیر: من بهترم. علت: بیماری. -۱
 ۳۲۱۶د۱
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 ها نمود اول جن کس کین قیاس   *
 پی  انوار خدا، ابلیس بود 

 گفت: نار از خاک بی ش  بهتر است 
  ۱من ز نار و او ز خاک اَکدر  است

اَکدر : تیره ، تییره تیر . ]اولیین کسیی کیه پاییه ی قییاس         -۱
)مقایسه کردن ( را  در عالم بنیان گذارد ابلیس بیود . او بیود   

ز آتشم و او که خود را با آدم )ع(  مقایسه کرد و گفت: من ا
 ۷۱از خاا تیره. و آتش از خاا بهتر است. ) سوره ی   

 ( ۷۸تا 
 ۳۳۹۶د۱
 فاربس، گَرد سر افراشته  گِرد*

 گَرد را تو مرد حق پنداشته 
 گَرد  دید ابلیس و گفت: این فرع طین  

 ۱چون فزاید بر منب جت  جَبین
 تا تو می بینی عزیزان را به شَر 

  ظروجن که میراث بلیس است جن ن
  ۲گر نه فرزند بلیسی ای عَنید

 پس به تو میراث جن سگ چون رسید ؟

شر  دو بیت اول: فارِس : اسن سوار. طین : گ ِل .جبین:   -۱
کنایییه بییه سییرخ رو بییودن. ] هنگییام « آتییش جبییین»پیشییانی . 

حرکت اسن سوار، گیرد و غبیار بیر میی خییزد. کسیی کیه        
و خیاا  قدرت تشخیص ندارد، گمان می کند که آن گیرد  

خود سوارکار است. اولیاءاهلل نیز ظاهراً همیان گیرد و خیاا    
« آدم گونه»)جسم و تن آنان( هستند. اما در پشت آن قدرتی 

نهفته است.  شیطان نیز همین کی  بینیی راکیرد و فقیط گیل      
 ع نید : معاند ، ستیزه گر. -۲جسم آدم را دید. 

 ۳۹۶۰د۱
 جان بابا گویدت  ابلیس هین  *

 فریبدت دیو لعین تا به دَم ب
 کرد ۱این چنین تلبیس با  بابات

 جدمی را این سیه رُخ ، مات کرد
 : پیدر تیو )حضیرت آدم(   بابیات  -مکر و نیرنیگ   تلبیس: -۱

 اشاره است به داستان خلقت در کتاب های مقدس.
 ۱۲۸د۲
 بانگ دیوان ، گلّه بان اَشقیاست *

 ۱بانگ سلطان پاسبان اولیاست
بدکاران . سلطان: منظیور حضیرت    یا:دیوان: شیاطین. اشق -۱

 حق است. 
 ۴۳۴۳د۳

*** 

 
 ابن الوقت  

 صوفی اِبن الوَقت باشد ای رفیق *
  ۱نیست فردا گفتن از شره بب طریق 
 تو مگر خود، مرد ب صوفی نیستی 
 ۲هست را از نَسیه خیزد نیستی 

ابن الوقت: در عرفان به معنی در زمان حال بیودن اسیت.     -۱
اسیت و  « حیال »الق می شود کیه در مرتبیه ی   و به سالکی اط

نرسیده است. ]صوفی در زمیان حیال   « مقام»هنوز به مرتبه ی 
است و آن را از دست نمی دهد. راه طریقت این نیسیت کیه   

]اگر تو صوفی هسیتی، میی    -۲امور را به فردا موکول کنی.[ 
دانی که اموری که امروز هسیت )نقید(، فیردا ممکین اسیت      

 نباشد )نسیه(.[
 ۱۳۳د۱

 زجن که صوفی با کرَ و با فر بُوَد *
 ۱هرچه جن ماضی است، الیُذکَر بُوَد 
کرن و فرن: شوکت و حشیمت. ماضیی: زمیان گذشیته.      -۱

 الیُذکَر : یادنکردنی. 
 ۲۹۰۱د۱

*** 
 

 اثبات و نفی 
 چه باشد در لغت ؟ اثبات و نفی « ما» *

 ۱من نه اثباتم ، منم بی ذات و نفی 
 ی در یافتم  من کَسی در ناکَس

 ۲پس کَسی در ناکَسی دربافتم 
هم داللت بر اثبات می کند و هم  ،«ما»در عربی کلمه ی   -۱

بر نفی . ]وجود من معدوم است. این است که نه وجود دارم 
کسییی : کییس بییودن ، شخصیییت داشییتن.      -۲و نییه ذات.[ 

]مولوی در باب  کشیتن و معیدوم کیردن شخصییت کیاذب      
        شییمس تبریییزی را اینجییا مطییر   خییود پیییش از مالقییات بییا 

می کند و می گوید: من زمیانی کیس شیدم کیه بیه ناکسیی       
 )نفی، فنا( رسیدم. )دربافتم([ 

 ۱۷۳۴د۱
 این جهان نفی است، در اثبات جو *

 ١صورتت صفر است ، در معنیت جو
صفر: اینجا به معنی بی مقدار. معنیت: معنات خوانده  -١

 می شود.  
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 ٢٢٤١د١
 شو، مشو از غیر وی شاد از وی *

 او بهارست و دگر ها، ماه دی
 توست ١هرچه غیر اوست، اِستدراج

 گرچه تخت و مُل  توست و تاج توست
ا سییتدراج: بتییدری  نزدییی  گردانیییدن. بییه تییدری     -۱

خواستن، اندا اندا نزدیی  گردانییدن کسیی را بیه     
سییوره ی اعییراف قییرآن  ۱۸۲سییوی نیییزی. )برگرفتییه از آیییه ی  

نه غیر خدا است، مایه ی هالا تیدریجی تیو اسیت،    مجید.( ]هر
گرنه تو خود را صاحن تخت و تاج سلطنت بدانی و گمان کنیی  

 که کامیابی.[ 
 ۵۰۷د۳
 نفی را اثبات می پنداشتیم *

 ١دیده ی معدوم بینی داشتیم
 شد پدید ٢دیده ای کاندر نُعاسی

 کَی تواند جز خیال و نیست دید؟
« نیسیت بیین  »ست بیین. ]میا نشیم    دیده ی معدوم بین: نشم نی -١

)وهم بین( دارییم،  یعنیی دنیار اوهیام هسیتیم و نفیی ) نیسیت( را        
نُعاسیی: نُیرت، خیواب آلیوده،      -٢اثبات )هست( میی پنیداریم([   

 خواب.
 ۱۰۳۲د۵
 

 احتما  )پرهیز( 
 اِحتِما کن ، اِحتِما ز اندیشه ها  *

  ۱فکر شیر و گور و ،  دل ها بیشه ها
 ها سَروَر است  اِحتِما ها بردَوا

  ۲زجن که خاریدن ، فزونیّ گَر است
 اِحتِما ، اصل دوا جمد یقین  

 اِحتِما کن قوه ی جان را ببین 
احتما: پرهیز کردن . برحذر بودن از آن ه فسیاد آفیرین اسیت.     -۱

]از اندیشه های وسوسه انگییز ویرانگیر کیه ماننید شییر و گیورخر       
خواهنید میی کشیانند    وحشی هستند و تو را بیه هرسیویی کیه میی     

برحذر باش و به دل )مرشد ( خود کیه ماننید بیشیه هیا محیل امین       
 ر: سر ک ل.گَ -۲است پناه ببر. [ 

 ۲۹۰۹د۱
*** 
 

 لوچ( -اَحوَل  )دوبین 

 را : کاندرج ۱گفت استاد اَحَولی *

 جن شیشه را  ۲رو بُرون جر از وثاق 
 گفت اَحوَل: زجن دو شیشه من کدام 

 شرح تمام پی  تو جرم ؟ بکُن 
 گفت استاد: جن دو شیشه نیست ، رَو 
 اَحوَلی  بگذار و افزون بین مشو 
 ۳گفت: ای اُستا، مرا طعنه مزن 

 گفت اُستا : زجن دو، ی  را درشکن 
 شیشه ی  بود و به چشم  دو نمود 
 چون شکست او  شیشه را، دیگر نبود
 چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم 

 و خشم   ۴نمرد ، اَحوَل گردد از میال
 خشم و شهوت مرد را اَحوَل کند 

 کند  ۵زاستقامت روح را مُبدَل 
اَحو ل : دو بین ، لوچ. کسانی که فقط دویی )تکثیر جهیان( را    - ۱

وثیاق : اتیاق و    -۲را در نمیی یابنید.   « وحیدت هسیتی  »می بیننید و  
طعنه زدن : اینجا به معنی تمسخر و استهزاءکردن آمیده   -۳حجره 
یالن : رغبت کیردن ، ماییل شیدن بیه نییزی و کسیی       م -۴است . 

است ، در این جا به معنی به دنبال هوی و هوس رفتن آمده اسیت.  
 مُبد ل : دگرگون شده . -۵
 ۳۲۷د۱
 چون خدا اندر نیاید در عیان *

 نایب حقّ اند این پیغمبران
 ۱نَه ، غلط گفتم ، که نایب با مَنُوب
 گر دو پنداری قبیح جید ، نه خوب

 ، دو باشد تا تویی صورت پرست نَه
 پی  او ی  گشت ،کز صورت ببرَست
 ۲چون به صورت بنگری، چشم تو دوست
 تو به نورش در نگر کز چشم رُست
 نور هر دو چشم، نتوان فرق کرد

 چون که در نورش نظر انداخت مرد
 -۲م نوب: کسی که بیرای خیود نیایبی معیاون، جانشیین دارد.       -۱

 دوست: دو است.
 ۶۷۳د۱
 جُرم خود را بر کسی دیگر منه *

  ۱هوش و گوش خود بدین پاداش ده 
 جُرم بر خود نِه ، که تو خود کاشتی
 با  جزا و عدل حق کن جشتی
 رنج را باشد سبب بَدکردنی

  ۲بَد زفعل خود شناس از بخت نی 
 جن نظر در بخت ، چشم اَحوَل کند
 ۳کَلب را کَهدانی و کاهل کند
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: ] مصیراع دوم  ه و دقت زیاد کیردن. گوش و هوش دادن: توج -۱
توجه کن که هیر عملیی را عکسیی العمیل متناسین بیا آن اسیت.        

یید نیه از   آرن  از اعمال بید پدیید میی    ] -۲)موضوع ج فُّ اَلقَلَم([ 
اَحو ل: لوچ و دوبین. کلن: سگ. کَهدان: جایی  -۳ بخت و اقبال.[

بیل.  کیه کیاه اسیت،آخُر. َکهیدانی: اهیل آخُیر، حییوان. کاهیل: تن        
) دیدن تکثر عیالم(   چانسان را لو ،اقبالو ] اعتقاد به بخت فرومایه. 

و تنبل و حقیر می کند.)سیگ گوشیت خیوار را ، کیاه خیوار میی       
کند. یعنی از تنبلی به کاه که سهل الوصول تیر اسیت قناعیت میی     

 کند.([
 ۴۲۶د۶
 این دویی اوصاف دید اَحوَل است *

 ۱ورنه اوّل جخر، جخر اوّل است
هُیو االَولل  »سوره ی حدید:  ۳ل و آخر:  اشاره است به آیه ی او -۱

جهییان یکتییا « . ] او )خییدا( اول و آخییر اسییت.» یعنییی : « و  اآلخ ییرُ. 
 است.[

 ۸۱۹د۶
*** 

 

 ادب 

  ۱از خدا جوییم توفیق ب ادب *
 بی ادب محروم گشت از لط  رَب
 بی ادب تنها نه خود را داشت بَد 

 بلکه جت  در همه جفاق زد
ادب: دانییش ، فرهنییگ ، معرفییت ، روش پسییندیده و خییوی     -۱

خییوش. ونیییز رعایییت شییرایط هرنیییز کییه شییخص را از اعمییال    
 ناپسندیده باز می دارد. 

 ۷۸د۱
 از ادب پُر نور گشته است این فَلَ   *

 وز ادب معصوم و پا ک جمد مَلَ  
 ۹۱د۱

 از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟ * 
 نگخاک شو ، تا گُل برویی رنگ، ر
 سال ها تو سنگ بودی دل خراش
 جزمون را ی  زمانی خاک باش

 ۱۹۱۱د۱
  ۱دل نگهدارید ای بی حاصالن *

 در حضور حضرت صاحبدالن
 پی  اهل تن، ادب بر ظاهر است
 است ۲که خدا زایشان ، نهان را ساتر

 پی  اهل دل، ادب بر باطن است
 ۳زجن که دلشان بر سَرایر فاطِن است

سیاتر:   -۲ ی که تربیت نیافتیه انید.  حاصالن: کسان بی -۱
پوشیده ، نهفته. نهیان را سیاتر اسیت: اسیرار عیالم غیین       

 .داناراز ها. فاط ن: سرایر:  -۳پوشیده است. 
 ۳۲۱۸د۲
 ۱جز خضوع و بندگی و اضطرار *

 اندرین حضرت ندارد اعتبار
 ضعف(اضطرار: درماندگی. ) اظهار  -۱
 ۱۳۲۳د۳
 جن گروهی کز ادب بگریختند *

 ۱ردی، و جب مردان ریختندجب م
نه فقط آبروی مردانگی خود، گروهی که ادب نگاه نداشتند، ] -۱

 حتی آبروی مردان حق را نیز ریختند.[
 ۴۰۱۸د۳

*** 

 
 استداللیان  )منطقیان(

 ضوء جان جمد، نماند ای مُستَضی  *
 ۱الزم و ملزوم و نافی مُقتَضی

 زجن که بینا را که نورش  بازغ است 
 ۲ون عصا،  بس فارغ استاز دلیلب چ

بیازغ: درخشیان ، تابیان.     -۲ضوء :  نور.   مُستَضی: طالن نیور.   -۱
]ای کسی که طالن نور معرفت هستی. آگاه بیاش کیه وقتیی نیور     

الزم و »حقیقت حق بر تیو بتابید، همیه ی مباحثیات کالمیی ماننید       
نیام بحی  هیای کالمیی(، محیو و نیابود       « ) نافی و مقتضی« »ملزوم

.)نمی ماند( زیرا که انسان آگاه و بینا )عارف( کیه نیور   خواهد شد
معرفت او درخشان اسیت، نییازی بیه عصیای کورانیه ی اسیتدالل       

 ندارد.[
 ۱۵۰۷د۱
 ۱پای استداللیان چوبین بود  *

 پای چوبین، سخت بی تمکین بود ...
 پای نابینا عصا باشد، عصا
 ...۲تا نیفتد سرنگون او بر حَصا 
 دیده اند  با عصا کوران اگر ره
 دیده اند...  ۳در پناهِ خلقب  روشن

 ۴گر نکردی رحمت و اِفضالتان

 در شکستی چوب استداللتان  
 این عصا چه بود ؟  قیاسات  و دلیل 
 ۵جن عصا که دادشان ؟ بینا جلیل 

استداللیان: منطقیان. کسیانی کیه میی خواهنید از طرییق بحی         -۱
برسیند.  پیای    های جدلی و مناقشات کالمی بیه شیناخت حقیقیت   
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نوبین : نوبی به شکل مخروط که پس از بریدن پای کسی آن را 
در قاعده ی آن مخروط فرا می دادند و رأس آن بر زمیین کشییده   

کیوران: اینجیا منظیور کسیانی      -۳ح صا: سنگ ریزه.  -۲می شد . 
است که می خواهند با علم کالم جهان غین را توجیه کنند. که از 

ممکن است. خلیق روشین: میردم بینیا. منظیور      دید مولوی این غیر 
ا فضال: نیکویی و احسان کردن. قیاسات : جمک  -۴اولیاء اهلل است. 

دلییل : راهبیر ،    -۵قیاس به معنی سنجیدن نیزی است با دیگیری   
راهنما برهان.  جلیل : بزرگ ، شکوه منید ، یکیی از صیفات حیق     

ن راه را از ناه می تعالی است .  ]همانطور که کوران به یاری بینایا
یابند، اگر حضرت حق  عصای قیاسات ، دلیل و برهان را که مثابه 
ی عصای این کوردالن است، به آنان مرحمت نمی کیرد، اسیاس   

 استدالل آنان در هم می شکست.[  
 ۲۱۲۸د۱
 فلسفی مر دیو را منکر شَوَد *

 در همان دَم سُخره ی دیوی بود...
 است ۱هر که را در دل ش  و پیچانی
 در جهان، او فلسفی پنهانی است
 می نماید اعتقاد و گاه گاه

 کُند روی  سیاه ۲جن رر فلس 
 فلسف: فلسفه.  -۲پی انی: انکار و ش  و تردید. -۱
  ۳۲۸۳د۱
 این جهان پُر جفتاب و نور و ماه *

 او ببهشته، سر فرو بُرده به چاه  
 که اگر حق است، پس کو روشنی؟

 ١گر ای دَنیسَر ز چَه  بردار و بن
]ای انسان پست و بی مایه، سر از ناه هوی و هوس خود بردار  -١

 و آفتاب عالمتاب )خدا( را ببین.[
 ۴۷۹۶د۳
 ریشخندی کرده اند جن منکران *

 بر مثل ها و بیان ذاکران
 تو اگر خواهی بکن هم ریشخند

 چند خواهی زیست ای مردار چند؟
۴/۱۰۸۰ 
 حجت  این است گوید هر دمی *
 دی چیزی دگر، هم دیدمیگر ب

 گر نبیند کودکی احوال عقل
 عاقلی هرگز کند از عقل نقل؟
 ور نبیند عاقلی احوال عشق
 کم نگردد ماه نیکو فال عشق

 حسن یوس  دیده ی اخوان ندید
 دز دل بعقوب کی شد ناپدید؟...

 ۳۹۳۰د۵
 استسقاء

 ۱حضرت  گفتی که ای صدر مِهین *
 این؟ ست ٢این چه عشق است و چه استسقا

 مِهر من داری چه می جویی دگر؟
 چون خدا با توست چون جویی بشر؟

 او بگفتی : یا رب ای دانای راز
 تو گشودی در دلم راه نیاز
 در میان بحر اگر بنشسته ام
 طَمع در جب سبو هم بسته ام

: حضرت حق به او می گفت )مقصیود دقیوقی   حضرتش گفتی -۱
. صدر مهین: بیزرگ   عارف قرن هفتم هجری است( م هین: بزرگ

استسقاء: نام مرضی که از جمک شدن مایعات در شکم  -٢بزرگان. 
  و بیشتر توأم با بیماری قلین و جگیر اسیت. میریض شیکمش ورم      
        مییی کنیید و آب بسیییارمی خییورد و عطییش فییوق العییاده احسییاس 
می کند.)فرهنگ معین( اینجا به معنی عطش تسکین ناپذیر عاطفی 

 . در عشق آمده است
 ۱۹۵۰د۳
 ، جبم کَشَد ۱گفت : من مُستَقسی ام *

 گر چه می دانم که هم جبم کُشد
 هیچ مُستَسقی بنگریزد ز جب 

 گر دوصد بارش کند مات و خراب 
 مرا دست و شکم  ٢گر بیاماسد 

 عشق جب از من نخواهد گشت کم
مستسیقی ام:  : کسی که گرفتار بیماری استسقاء است.  مستسقی -۱

 بیاماسد: ورم کند.  -۲ استسقاء هستم. ریمبتال به بیما
 ۳۸۸۴د۳
 تشنه را خود شغل چه بود در جهان؟ *

 گِرد پای حوض گشتن جاودان
 گِرد جو و گِرد جب و بانگ جب
 ۱همچو حاجی طای  کعبه صواب

طایف: طواف کننده. ] معنی مصراع: ماننید حیاجی ای کیه  بیا      -۱
 نیت گرد کعبه طواف می کند.[  خلو
 ۷۵۲د۴
 شق مُستَسقی است ، مُستَسقی طلبع *

 ۱در پی هم این و ، جن چون روز و شب
مُستَسقی: تشنه. ] عشق هم خود تشنه است و هم در طلن تشینه   -۱

است )مُستسقی طلن است.( . این دو مانند روز و شن در پیی هیم   
 هستند.[

 ۲۶۷۵د۶
*** 
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 ) شهرت (   اشتهار
 خوی  را رنجور سازی زار زار  *

 یرون کنند از اشتهارتا تو را ب

 که اشتهار خلق، بند مُحکَم است 
   در ره، این از بندِ جهن کی کم است؟

]برای این که از شهرت نزد خلق رهایی  یابی  خود را رنجور و بی 
قدر و قیمت نشان بده تا ظاهر بینان از تو دور شوند ، زییرا شیهرت   

میی کشید و   بین خلق ،  بندی آهنین است که رو  ترا  به  زنجیر  
 قدرت رهایی از آن بسیار دشوار است.[ 

 ۱۵۴۵د۱
 دانه باشی، مرغکانت بَرچنند  *

 غنچه باشی، کودکانت بَرکَنند
 دانه پنهان کُن، بکلی دام شو 

 ۱غنچه پنهان کُن، گیاه بام شو 
 ۲هرکه داد او، حُسن خود را در مَزاد 
 صد قضای بَد، سوی او رُو نهاد

 ش  ها حیله ها و خشم ها و  رَ
 بر سرش ریزد چو جب از مَش  ها 
 دشمنان، او را ز غیرت می دَرند 
 دوستان هم، روزگارش می بَرند

گیاه بام : نام گیاه علف مانند که بر بام های گلی میی رویید. و    -۱
 مزاد: به مزایده گذاردن. -۲این بسیار بی ارزش است. 

 ۱۸۳۳د۱
 ای برادر دوستان افراشتی *

 ۱و بگذاشتی با دو صد دلداری
 کارَت این بوده است از وقت وبالد
 ۲صید مردم کردن از دام  وبداد
 زجن شکار اَنبُهی و باد و بود

  ۳دست درکُن، هیچ یابی تار و پود؟ 
 بیشتر رفته است و بیگاه است روز

 در صید خلقانی هنوز تو به جبدّ
 جن یکی می گیر و جن می هِل ز دام
 ۴اموین دگر را صید می کن چون ل 
 باز این را می هِل و می جو دگر
 ۵اینت لَعب کودکان بی خبر

 شب  شود در دام تو ی  صید نی
 ۶دام بر تو جز صداع و قید نی

افراشتی: اینجا یعنی پیدا کردی، یافتی. بگذاشتی: رهیا کیردی.    -۱
شیکار انبُهیی:     -۳والد: تولید. وداد: دوسیتی.    کارت: کار تیو.  -۲

 . باد و بیود: کبیر و غیرور و خیودبینی.     دستصید انبوهی از کسان.
]جسیتجو کین ببیین هییچ از ایین       جستجو کن. اینجا یعنی در کُن: 

می ه ل: رهیا   -۴انبوه کسانی که صید کرده ای در دست داری؟ [ 
صُیداع:   -۵لَعین: بازی یه.    -۵ل ام: جمک ل یم به معنی فرومایه. کن.

نی:نیه. ] طیرف   . قیید: بنید و قیید.    دردسیر سر درد. اینجا بیه معنیی   
خطاب مولوی در ایین ابییات مردمیان جیاه طلبیی اسیت کیه طبیک         

 س دارند و کارشان خودنمایی است.[وطاو
 ۳۹۹د۵

*** 
 

 اِصبَعَین 
 نور غالب، ایمن از نقص و غَسَق *

 ۱در میان اِصبَعَین نور حق 
و برگرفته از این حیدی   « دو انگشت دست»ا صب ع ین : به معنی  -۱

ایین کیه قلین هیای بنیی آدم بیین دو انگشیت         به درسیتی » است: 
           پروردگییار اسییت او هییر آن گونییه کییه بخواهیید دگرگونشییان       

غَس ق: تاریکی. ] نور جان مردان خدا )نیور غالین( بیا    « می گرداند.
آن کیه همییواره درخشییان اسییت وتیاریکی بییه خییود نمییی پییذیرد،   

یاء با آن هم نان بین دو انگشت پروردگار است. یعنی نور جان اول
که مسلط بر همه اسیت، خیود منلیوب دسیت خداونید و فیانی در       

 اوست.[ 
 ۷۵۹د۱
 همچو مرغ مرده شان بگرفته یار *

 ۱تا کند او جنس ایشان را شکار
 مرغ مُرده مضطر اندر وَصل و بَین
 ۲خوانده ای : اَلقَلبُ بَینَ اِصبَعَین؟ 

نند پرنده ی . ] خدا ، عاشقان را  ماحضرت حقاینجا یعنی یار:  -۱
مرده در دست می گیرد تا از طریق آنیان دیگیر عاشیقان را شیکار     
کنیید. )شییکارنیان پرنییده ی مییرده ای را در دسییت مییی گیرنیید و  
صدای او را تقلید می کنند. و پرنده های دیگر به هوای آن هیا بیه   

بی اره و گرفتار )عاشق واصیل   مرده] پرنده ی  -۲دام می افتند.([ 
وصل و هجر خود با معشوق اختییاری نیدارد.    به حضرت حق ( در

 او در انگشتان قدرت حق است.[  
 ۱۰۵۵د۴
 جنگ ما و صلح ما در نور عین *

 نیست از ما ، هست بَینَ اِصبَعَین
 ۴۵د۶
 مَکر حق سرچشمه ی این مَکر هاست *

 ۱قلب، بَینَ اِصبَعَین کبریاست
 جن که سازد در دلت مَکر و قیاس

 ۲السجتشی داند زدن اندر پ



 ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵، پاییز  ۳فصلنامه آرمان ، شماره 
 
 

 

151 

اینجا به معنی تدبیر و نیاره اندیشیی اسیت نیه خدعیه ی      م کر:  -۱
پالس: در اصل گلیم است امیا اینجیا بیه معنیی بسیاط       -۲شیطانی. 
 آمده.
 ۳۵۱۶د۶

 ۱ اعیان ثابته
 جنچه تو در جینه بینی عیان *

 پیر اندر خشت بیند پی  از جن
 پیر ایشان اند ، کاین عالم نبود
 ودجان ایشان بود در دریای ج

 پی  از این تن، عُمر ها بگذاشتند
 برداشتند۲پیشتر از کِشت بُر

 پیشتر از نق ، جان پذرفته اند 
 ۳پیشتر از بحر، دُرّها سُفته اند

اعیان ثابته: صورت های این جهان که پیش از پدیید آمیدن در    -۱
و  عارفان « اعیان ثابته»علم ازلی خدا بوده است. آن علم را صوفیه 

بُر: در اصل گندم است ولی اینجا به معنیی   -۲نامند. می «  ماهیت»
دُر: مرواریید. سُیفتن: سیوراخ     -۳ حاصل کشت و زراعیت آمیده.  

  کردن.
 ۱۶۷د۲
 این عَرَض ها از چه زاید ؟ از صُوَر *

 ۱وین صُوَر هم از چه زاید ؟ از فِکَر
 این جهان ی  فِکرَت است از عقل کُل
 ۲عقل ، چو شاه است و ، صورت ها رُسُل

عقیل   -۲همان فکر است یعنی اندیشه.  کَر:ف ِصُو ر: صورت ها.  -۱
رُسُل: جمک رسول به معنی پیامبر. ) مفهوم این بیت  کل: آفریدگار.

نکیده ی فلسفه ی هگل فیلسوف نامدار آلمانی است که ننیدین  
 قرن پس از موالنا بیان کرده است.(

 ۹۷۷د۲
 کار، جن دارد که پی  از تن بُده ست *
 ۱ر از این ها که نوحادث شده استبگذ

 کار عارف راست، کو نه اَحوَل است
 ۲چشم او بر کِشت های اوّل است

] آن یه   )مقابیل قیدیم(   .حاد : آن ه که تازه پدید آمده است -۱
اهمیت دارد، رو  است نه تن که پیش از پدید آمیدن جسیم )کیه    

ار کار عارف راست: این کار ، ک  -۲حاد  است( بوجود آمده.[ 
عارف است. کو: که او.  اَحو ل: دوبین ، لوچ. ]عارف، به این سبن 
که دوبین نیست، و فقیط وحیدت را میی بینید، بجیای دییدن ایین        
نوپدیده ها )صورت(، پدیده ی ازلی و ابدی ) کشیت هیای اول =   
رو  ( را مشاهده می کند. ) مردم عادی فقیط صیورت هیا را میی     

 د.([  بینند و از مشاهده ی رو  عاجز ان
 ۱۰۵۱د۲
 زجن که ماهیّات و سِرّ سِرّ جن   *

 ۱پی  چشم کامالن باشد عیان
]زیرا ماهیت س رن س رن : اسرار. ماهیات: جمک ماهیت )اعیان ثابته(.  -۱

  پیش نشم عارفان)کامالن( آشکار است.[ اشیاء و اسرار آن ها
 ۳۶۵۱د۳

*** 
 

    افعال
 فعل خلق (  -) فعل حق 

 د حق، هر دو  ببین  ما و کِر ۱کِرد *
 کِرد ما را هست دان، پیداست این 

 گر نباشد فعل خلق اندر میان 
 پس مگو کس را چرا کردی چنان ؟

 است  ۲خلق حق، افعال ما را مُوجد 
 فعل ما، جثار خلق  ایزد است 

] افعیال میا ) فعیل     مُوجد :  پدید آورنده . -۲ک رد: فعل، عمل.  -۱
اگیر ننیین نبیود، بیه هیی کس نمیی       خلق( ناشی از خود ما است. 

توانستیم بگوییم نرا ننین کردی. امیا همیین عمیل میا مطیابق آن      
طرحی است که خدا خلق کرده. )یعنی اگر می تیوانیم یی  پیای    
خود را بلند کنیم ، به این معنی است که خدا ما را اینگونه آفرییده  

را بلند است. اما ننین نیز آفریده که ما نمی توانیم هر دو پای خود 
از نظیر کلیی موالنیا    است کنیم و در هوا بمانیم. این بح  برگرفته 

الج بییرَ و  ال » در بییاب جبییر و اختیییار بییر مبنییای قاعییده ی معییروف 
پیس افعیال انسیان توسیط قیدرت حیق       « تَفویض  ب ل اَمرُ ب ینَ اَمرَین 

پدید می آید ، اما به دست انسان اجرا می گردد و افعال ما از آثیار  
 « ([جبر و اختیار » حق تعالی است . )رجوع کنید به واژه ی فعل 
 ۱۴۸۰د۱
 زمین و جسمان  ۱جمله اَطباق *

 روان  ۲همچو خاشاکی در جن بحر
 حمله ها و رقص خاشاک اندر جب 
  ۳هم ز جب جمد به وقت اضطراب

  ۴چون که ساکن  خواهدش کرد از مِرا 
 سوی ساحل افکند خاشاک را 

 در موجگاه   چون کَشَد از ساحل 

 با گیاه  ۵جن کند با او که صَر صَر
منظور از بحیرروان،   -۲اًطباق : جمک طبق ، به معنی طبقه، الیه.  -۱

حضرت باریتعالی است. زیرا در عرفان درییا، غالبیاً نمیاد حضیرت     
م را: مخفیف م یراء    -۴اضطراب: اینجا یعنی حرکت.  -۳حق است. 

باد. ]مولوی در ایین ابییات   ص رص ر: تند -۵به معنی جنگ و جدال. 
می خواهد بگوید که هر عمل )حرکت( در عالم ، نهایتیاً ناشیی از   
اراده ی خدا است. همانگونه که حرکیت خیس و خاشیاا روی    
آب و یا حرکت گیاه درمعر  تند باد، ناشی از خود آنان نیست. 
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) بییه عبییارت درسییت تییر: اراده ی خییدا ننییین حکییم کییرده کییه   
 و محدودیت هایی خلق شوند.[ مخلوقات با امکانات

 ۳۳۳۹د۱ 
 دست پنهان و، قلم بین خط گُزار *

 اسب در جَوالن و ناپیدا سوار
 تیر پّران بین و، ناپیدا کمان

 جان ها پیدا وّ پنهان جانب جان
 ۱۳۰۳د۲
 خاک از دُردی نشیند زیرب جب *

 ۱خاک بین کز عرش بگذشت از شتاب
 جن لطافت پس بدان کز جب نیست

 مُبدِع وَهّاب نیستجز عطای 
 ۲گر کند سُفلی هوا و نار را 
 ور ز گُل او بگذراند خار را
 ۳حاکم است و یَفعَلُ اهلل مایَشا
 او ز عین دَرد انگیزد دوا

 یعنی به سبن سنگینی و رسیوب.  دُرد: ته نشین مایعات. دُردی: -۱
   ا آن که خاا از آب سنگین تر است و طبیعتیاً بایید در زییر آن   ب]

ن شود، ببین نگونه به عرش آسمان صعود می کند. ) اشاره ته نشی
مُبیید ع: بییدعت   -۲اسییت بییه معییراج حضییرت رسییول اکییرم.([     

 -۳گذارنده.آفریننده. و هّاب: آفریدگار. سُفلی: پایینی. نار: آتش.  
»... سوره ی آل عمران است:  ۴۰ی فع لُ اهلل مای شا: برگرفته از آیه ی 

ننین است کار خدا که هرنه بخواهد » مای شا: ی فع لُ اهلل اهللُ   ذل کَ
  ) بی آن که  به شرایط و اسباب نیازمند باشد.( «می کند.

 ۱۶۱۶د۲
*** 
 

 ۱ افعال  )فنای افعالی(
 ما چو چنگیم و ، تو زخمه می زنی *

 زاری از ما  نی ، تو زاری می کنی
 ما چون ناییم و نوا در ما ز توست
 وستما چو کوهیم و صدا در ما ز ت
 ما چو شطرنجیم اندر بُرد و مات

 بُرد و مات ما ز توست ای خوش صفات
 ما که باشیم ای تو مارا جانب جان
 تا که ما باشیم با تو در میان
 ما عَدم هاییم و هستی های ما
 تو وجود مُطَلقی فانی نُما

 ما همه شیران ، ولی شیر عَلَم
 حمله شان از باد باشد دَم به دَم

 اد و ،  ناپیداست بادحمله شان از ب
 جن که ناپیداست ، هرگز کم مَباد
 باد ما و بود ما از داد توست
 هستی ما جمله از ایجاد توست

فنای افعالی: سال  به جایی می رسد که هیچ فعلی را به خیود   -۱
نسبت نمی دهد و همه ی افعال و احوال را از حق تعالی میی دانید.   

 عالی رسیده است.او فنای حضرت حق شده و به فنای اف
 ۵۹۸د۱
 گر به  جهل جییم، جن زندان اوست  *

 ور به علم جییم، جن ایوان اوست 
 ور  به خواب جییم، مَستان  وی ایم  
 ور به بیداری، به دستان   وی ایم  

 ور بگرییم،  ابر پُر زَرق  وی ایم 
   ۱ور بخندیم  جن زمان برق  وی ایم

 ور  به خشم و جنگ، عکس قهر اوست 
 ور به صلح و عُذر،  عکس مهر اوست 
 ما کی ایم اندر جهان پیچ   پیچ 

   ۲چون ال ، او خود چه دارد؟ هیچ  هیچ
و هیم او )خیدا(   »از سیوره ی نَجیم :    ۴۳اشاره است بیه آییه ی    -۱

میا  ] -۲« بندگان را شاد و خندان سازد و غمگین و گریان گردانید. 
نقطیه دارد  و نیه    هسیتیم کیه هییچ نیدارد. نیه       «الیف »مانند حیرف  

حرکت. )به همین قیاس ما نیز از خود نییزی نیداریم و هی ییم. و    
 هرنه از ما نمایان است  تجلی ذات باریتعالی است.([

 ۱۵۱۰د۱
*** 

 

 افعال 
 ) موالید افعال(

 فعل را در غیب ، اثر ها  زادنی  است  *
 به حُکم  خلق نیست   ۱و جن مَوالیدش

 ت بی شریکی، جمله مخلوق  خداس

 جن مَوالید، ارچه نسبتشان به ماست  

             موالییید افعییال: پییی آمیید هییای اعمییال. ]هییر عملییی موالیییدی     -۱
) = فرزندان = پی آمد ها( دارد. ما در جهان مادی گمان می کنیم 
که این اثرات ناشی از عمل ما است، در حالیکه همیین موالیید نییز    

یشتر رجوع شیود بیه واژه    ناشی از مشیت الهی است. برای آگاهی ب
  « [ جبر و اختیار »
 ۱۶۶۱د۱

  ۱ افهام خلق
 ۲شرح این را گُفتمی من از مِری *

 لی  ترسم تا نلغزد خاطری 
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 نکته ها چون تیغ ب پوالد است تیز 
 گر نداری تو سپر،  واپس گریز
 مَیا  ۳پی  ب این الماس،  بی اِسپَر 
 کز بُریدن ، تیغ را نَبوَد حَیا

 ۴من تیغ کردم در غِالف زین سبب 

 تا که کژخوانی نخوانَد بر خِالف 

شر  این: -۲افهام خلق: افهام جمک فهم. ادراا عامه ی مردم.  -۱
منظور شر  وحدت وجود است که پیش از این ابیات آمده. م ری: 

تی  در غ الف کردن : کنایه اسیت   -۴ا سو ر : سور  -۳جدال و ستیز. 
ط کردم و از بیان بسییاری نکیات امتنیاع    از این که: در گفتن احتیا

 ورزیدم. 
 ۶۹۰د۱
 بشنو اَلفاظ حکیم پرده ای  *

  ۱سِر همان جا نِه که باده خورده ای
 مست از میخانه ای چون ضال شد 
  ۲تَسخُر و بازیچه ی اطفال شد

 می فُتد این سو به جن سو هر رَهی 
 در گِل و، می خنددش هر اَبلهی 

 پَی اش  او چنین و کودکان اندر
 بی خبر از مستی و ذو ق مَی اش 
 خلق اطفال اند، جُز مست خدا 
 ۳نیست بالغ، جُز رَهیده از هوا 

حکیم پرده ای: مقصیود حکییم سینایی اسیت. ]رازطریقیت را       -۱
ضیال  : در   -۲«[ فقط به باده نوشان و مستان شراب حق بازگو کن.

ه کیه راه  اصل به معنی گمراه است اما اینجا بیه کسیی اطیالق شید    
خانه اش را گم کرده اسیت. تَسیخُر: مسیخره شیده. اطفیال: کناییه       

ا: هیو   مسیت خیدا: عارفیان و اولییاءاهلل.     -۳است به مردمان ناآگاه. 
  هوی و هوس.

 ۳۴۲۶د۱
*** 

 

 اَلَست   )ذُرّ(

   ۱روح جن کس کو به هنگام اَلَست *
 وشد بی  خوی  و مست دید رب خوی 

که خداونید تعیالی،    ۱۷۲اف آیه ی اشاره است به سوره ی اعر -۱
در روز ازل، قبل از خلق اجساد به اروا  )ذُرّیه ی بنی آدم(فرمود: 

آییا مین پروردگیار شیما     »...، «اَلَستُ بِرَنبّکُم؟ قیالُو ب لیی شَیهِدنا...   »...
نیسییتم؟ گفتنیید: آری، شییهادت مییی دهیییم کییه تییو پروردگییار مییا  

« ری شهادت می دهییم آ»متکلمین و عرفا این جمله ی : «. هستی...
 را به عنوان عهد و میثاق بنی آدم با خدا تفسیر می کنند. 

 ۱۶۶۷د۲
 از تن ماهی بجَست ۱او به تسبیح *

 چیست تسبیح؟ جیت روزب الست
 تسبیح: دعا با تضرع و زاری.  نیایش. -۱
 ۳۱۳۷د۲
 خاصه این باده که از خُمّ بَلی ست *

 نَه مَی ای که مستی او ی  شبی ست
 ۲۰۹۷د۴

*** 
 

 ۱ القای شیطانی -الهام مَلَکی  
 جدمی را دشمن ب پنهان ،  بسی است  *

 عاقل کسی است ،۲جدمیّ ب با حَذَر 
 خلق ب پنهان، زشتشان و خوب شان 
 شان  ۳می زند بر دل، به هر دَم کوب ب

 بهر ب غُسل ار در رَوی در جویبار 

 برتو جسیبی زند در جب، خار 
 پَست  گرچه پنهان خار در جب است
 دانی که هست  ،۴چون که در تو می خَلَد 

 ب وحی ها و وسوسه ۵خار خار 
 ۶از هزاران کس بود،  نی ی  کَسه  

 شود  ۷باش تا حس های  تو مُبدَل 
 تا ببینیشان و مشکل، حل شود 

 تا سخن های کیان  رد کرده ای  ؟
 ۸تا کیان  را سَروَر خود کرده ای  ؟ 

از اثرات جهیان غیین . القیای شییطانی :     الهام ملکی تألم ناشی  -۱
ح یذَر : بییم ،     ۲شبهه های منبع  از سیوی شییطان و نفیس امیاره.     

می خَلَد :  فرو میی   -۴کُوب  : صدمه. از فعل کوبیدن. -۳احتیاط  
کَسه  : ی  نفر.  -۶خار خار : اینجا یعنی پریشانی خاطر.   -۵رود  
مصیراع اول یعنیی بزرگیان،     کییان : در  -۸مُبد ل : تنییر یافته.    -۷

 نخبگان. کیان : در مصراع دوم یعنی کی ها، نه کسانی.  
 ۱۰۳۴د۱

*** 
 

 ناامیدی -امید )رجا( 
 نیست ۱تو مگو ما را بدان شَه بار *

 باکریمان کار ها دشوار نیست
 اجازه ی ورود. شه: اینجا یعنی خدا. بار: -۱
 ۲۲۱د۱
 کوی نومیدی مَرو ، اومید هاست   *

 ریکی مَرو ، خورشیدهاست سوی تا

 ۷۲۴د۱
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 نی مشو نومید، خود را شاد کن *
 پی  جن فریادرس، فریاد کن

 ۳۲۵۲د۱
 ناامیدی را خدا گردن زده ست *

 چون گناه و معصیت طاعت شده ست
از رحمت حیق  » ]خداوند ناامیدی را از بین برده است زیرا فرموده:
)سیوره زُمیر،   .« ناامید نشوید که همانا همه ی گناهان را می آمرزد

 [(۵۲آیه ی 
 ۳۸۳۶د۱
 انبیا گفتند: نومیدی بد است *

 بی حد است ۱فضل و رحمت های باری
  : باری تعالی، حضرت حق.باری -۱
 ۲۹۲۲د۳
 بعد نومیدی، بسی امّید هاست *

 از پس ظلمت بسی خورشید هاست
 ۲۹۲۵د۳
 هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست *

 واستهین چرا زردی؟ که اینجا صد د
 ۳۰۵۳د۳
 نمی دانی کرم های خدا یا *

 کو تو را می خوانَد جن سو: که بیا
 ۳۱۰۷د۳
 گُمرهی را مَنهجب ایمان کند *

 ۱کژروی را مَحصَدِ احسان کند
 تا نباشدهیچ مُحسن بی وَجا
 ۲تا نباشد هیچ خائن بی رجا

در اصل به معنی داس و ابیزار درو و   حصد:م م نه : راه روشن.  -۱
اسیت امیا   « به کشت رسیده ی اما درو نشیده ی  خشی    زمین»نیز 

آمده. ]خدا گمراهی را تبدیل « کشت آماده ی درو»اینجا به معنی 
جا: تیرس و واهمیه. ] تیا هییچ     ر  -۲به راه و روش ایمان می کند.[  

نیکوکاری بدون تیرس از خیدا و هییچ گمیراه و خیائنی بیی امیید        
 نباشد.[

 ۴۳۴۲د۶
 سونیستم اومیدوار از هیچ  *

 ۱وجن کَرَم می گویدم : التَیأ َسُوا
 دایماً خاقان ما کرده ست طُو
 ۲گوشمان را می کشد التَقنَطُوا
 گرچه ما زین ناامیدی درگَویم 
 ۳چون صال زد دست اندازان رَویم

: سوره ی یوسف ۸۷التَیأ َسُوا: نومید مباشید. برگرفته از آیه ی  -۱
  مصیر( و از حیال   ]یعقوب گفیت: ای فرزنیدان برویید )بیه ملی     » 

و )از رحمیت بیی    یوسف و برادرش تحقیق کیرده و جوییا شیوید   
منتهای خدا( نومید مباشیید کیه هرگیز جیز کیافران هییچ کیس از        

خاقیان: منظیور خیدا اسیت. طُیو:       -۲ «رحمت خیدا نومیید نیسیت.   
جشن، عروسی. التَقنَطُوا: نومیید نشیوید. ]خداونید میدام بیرای میا       

و همواره گوشیمان را میی کشید تیا     جشن وسرور برپا داشته است 
گُیو: گیودال. صیال: نیدا،      -۳«[ نومیید نباشیید.  »یادآوری کند کیه:  

بانگ. دست اندازان: دست افشان،  رقص کنان. ر ویم: میی روییم.   
]گر نه ما در گیودال ناامییدی هسیتیم، اگیر بانیگ حضیرت حیق        

 رسید، رقص کنان بدان سو می رویم .[
 ۴۷۴۱د۶

*** 
 
 

 اَنااَلحَق
 افت نور صبح و ما از نورب توت *

 ۱در صَبوحی با مَیب منصور تو
« انیا الحیق  »م یِ منصور: شراب الهی که  منصور حالج نوشید و  -۱

 ۳۰۹گفت. حسین بن منصور بن حالج، عارف نامدار که در سیال  
میالدی( محکوم به مرگ شد و او را کشیتند، جسید    ۹۲۲هجری )

. اتهام او این بیود  افشاندندجله او را سوزاندند و خاکستر آن را به د
)من خدایم( ] این بیت خطاب « اناالحق»که درحال جذبه فریاد زد 

به حضرت حق است. صبح دمید و ما در تیابش نیور تیو)ای خیدا(     
می منصور حالج را می نوشیم. )ماننید حیالج در جذبیه و شیور و     

 شوق مشاهده ی جمال بی مثال تو هستیم.([
 ۱۸۰۹د۱
 لحَق در لب منصور، نوربود اَنَا اَ *

 ۱بود اَنَاهلل در لب فرعون زُور
 دروغ.اینجا یعنی  ور: زُ -۱
 ۳۰۵د۲
 جن که او بی درد باشد رَهزنی است *

 ۱زجن که بی دردی اَنَا اَلحَق گفتنی است
 ، بی وقت گفتن لعنت است« انا»جن 
 ۲در وقت گفتن رحمت است« انا»جن 
 منصور ، رحمت شد یقین« انا»جن 
 فرعون لعنت شد ببین« انا»جن 
ماننید بیی نییازی     ،: اینجا به معنی بی نییازی مجیازی   بی دردی -۱

بیه آنجیا میی کشیاند     انسان را آمده است. ]بی نیازی بدلی  ،فرعون
اَنَیا اَلح یق را   کسیی کیه   ] -۲که ) مانند فرعون ( بگوید اَنَا اَلح یق. [  

حضیرت حیق    )مانند فرعون(  بی موقک ، یعنی پیش از فنا شیدن در 
همیه ی هسیتی   بگوید ، ملعون است. اما اگر کسی به  موقک ، یعنی 

 ه باشید، آن وقیت   بیه مقیام فنیا رسیید     ه ،ظاهری خود را رهیا کیرد  
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بیان او عین بیان خدااست و خدا از زبان او سیخن  بگوید خدا منم، 
 می گوید.[

 ۲۵۲۱د۲
 ۱با مریدان جن فقیر مُحتَشَم *

 منمبایزید جمد که : نَ  یزدان 
 گفت مستانه ، عیان جن ذوفنون

 ۲ال اِله اِال اَنَا، ها فَاعبُدُون
ن : این ، اکنیون.   است. بسطامی  م: منظور بایزیدشَحتَفقیر مُ -۱
عیان: آشکارا. ذوفنون: صاحن فین هیا ، اینجیا یعنیی صیاحن       -۲

کمال. ال ا له ا ال اَنَا، ها فَاعبُدُون :خدایی جز من نیست، مرا عبیادت  
] در عیین جذبیه )مسیتی( آشیکارا گفیت: خیدایی جیز مین          کنید.

 نیست، مرا عبادت کنید. [
 ۲۱۰۲د۴
 گشت پست« اَنالحَقّ»گفت فرعونی  *

 و برست« اَنالحَقّ» گفت منصوری 
 ۲۰۳۵د۵
 گفت شیخ و پی  بُرد« اَنالحَقّ» چون  *

 پس گلوی جمله کوران را فشرد
 ۲۰۹۵د۶

 چون که باحق متصل گردید جان *
 این است و ، ذکر این است جنذکر جن 

 خالی از خود بود و پُر از عشق دوست
 ۱پس ز کوزه جن تَالبَد که در اوست

 تَالبد: تراود. از فعل تراویدن )تَالبیدن( به معنی تراوش کردن.  -۱
 ۴۰۴۰د۶

*** 
 

 انا اهلل و انّا اَلیه راجعُون  
 )بازگشت به اصل(

 جنچه از دریا به دریا می رود  * 
 انجا کآمد، جن جا می رود  از هم

 از سَر ب کُه، سیل های ب تیزرُو
 ۱وز تن ما، جان ب عشق جمیز رُو 

] جان های آکنده از عشق به حضرت حق ، همانند سیل هیای    -۱
شدید که از کیوه سیرازیر میی شیوند بیا شیتاب بیه سیوی درییای          

 وحدت می روند.[

 ۷۶۷د۱
 صورت از بی صورتی جمد  بُرُون  *

  ۱انّااِلَیهِ راجبعون باز شد که 
» ... سوره ی بقره اسیت   ۱۵۶انناا لَیه  راجِعون  : بر گرفته از آیه ی  ۱

صورت عالم مادی از «  ] ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم 

وجود بی صورت واجن الوجود پدید آمید و دیگیر بیار بیه اصیل      
 خود باز می گردد.[

 ۱۱۴۱د۱
*** 
 

 ۱اهللِ اَتقیکُم اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ
 اول جن کس کین قیاس  ها نمود  *

 پی  انوار خدا، ابلیس بود 
 گفت :  نار از خاک بی ش  بهتر است 

 است  ۲من ز نار و او ز خاک اَکدر
 پس قیاس فرع، بر اصل  کنیم  

 او ز ظُلمت ، ما زنور روشنیم  
 شد  ۳گفت حق: نی، بَلکه ال اَنساب 
 ۴شد زهد و تقوی، فضل را محراب
 این نه میراث جهان فانی است 
 است  ۵که به انساب  بیابی، جانی 

 بلکه این میراث های انبیاست  
 ۶وارث این، جان های اَتقیا ست 

ا نَّ اَکرَم کُم ع ند اهللِ اَتقیکُم : گرامی ترین شیما نیزد خداونید بیا      -۱
اَکیدر :   -۲  سوره ی حُجُیرات(  ۱۳تقوی ترین شما است. )آیه ی 

اَنسیاب : نسین و خویشیاوندی . الاَنسیاب: نیه نسین و       -۳تیر   تیره 
پیس  » سیوره ی مؤمنیون :    ۱۰۱خویشاوندی. اشاره است به آیه ی 

آنگاه که نفخه ی  صُور قیامت دمیید، دیگیر نسین و خویشیی در     
اشیاره اسیت    -۴«  د. میانشان نَمانَد و کسی ازکس دیگر حال نورس 

جانی : منسوب به جیان   -۵« سوره ی حُجُرات. ۱۳به همین آیه ی 
 اَتقیا : پرهیزگاران.  -۶و امور روحانی. 

 ۳۳۹۶د۱
*** 

  اندیشه  )فکر(
 صورت از معنی، چو شیر بیشه دان  *

 ، زاندیشه دان یا چو جواز و سخن

 این سخن وجواز، از اندیشه خاست 
 تو ندانی بحر اندیشه کجاست 

 لی  چون موج سخن دیدی لطی 
 هم شری بحر جن دانی که باشد 

 چون ز دان ، موج اندیشه بتاخت   
 از سخن و جواز، او صورت بساخت

 ۱۱۳۶د۱
 در هوا  ۱فکر ما تیری است از هُو *

 در هوا کی پاید ؟ جید از خدا 
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 هُو : خدا  .   -۱
 ۱۱۴۳د۱
 چون در معنی زنی ، بازت کنند  *

 ۱پَرّ فکرت زن ، که شهبازت کنند
 دپرواز.  باز و شهباز: دو پرنده ی بلن - ۱
 ۲۸۷۰د۱
 ای برادر ، تو همآن اندیشه ای *

 مابقی تو استخوان و ریشه ای
 گر گُل است اندیشه ی تو ، گلشنی
 ور بُوَد خاری، تو هیمه ی گلخنی

 ۲۷۷د۲
 این جهان ی  فِکرَت است از عقل کُل *

 عقل چون شاه است و صورت ها رُسُل
 ٩٧٨د٢
 از ی  اندیشه که جید در درون *

 ردد به ی  دَم سرنگونصد جهان گ
 جسم سلطان گر به صورت ی  بُوَد
 صدهزاران لشکرش در پَی رَوَد
 باز شکل و صورت شاه صَفی
 ۱هست محکوم یکی فکر خَفی

 خلق بی پایان ز ی  اندیشه بین
 گشته چون سیلی روانه بر زمین
 هست جن اندیشه پی  خلق خُرد

 لی  چون سیلی جهان را خورد و بُرد
 ی  که از اندیشه ایپس نو می بین

 ۲قایم است اندر جهان هر پیشه ای
 خانه ها و قصر ها و شهرها
 کوه ها و دشت ها و نهرها

 هم زمین و بحر و هم مِهر و فل 
 ۳زنده از وی همچو از دریا سم 
 پس چرا از ابلهی پی  تو کور

 ۴تن سلیمان است ، اندیشه چو مور
 می نماید پی  چشمت کُه بزرر

 موش و،کوه گرر هست اندیشه چو
 و عظیم ۵عالم اندر چشم تو هَول 

 زابر و رعد و چرخ داری لرزه بیم
 وز جهان فکرت ای کَم ز خَر

 ایمن و غافل چو سنگِ بی خبر
 زجن که نقشی، وز خرد بی بهره ای

 جدمی خُو نیستی خَر کُرّه ای
 سایه را تو نق  می بینی ز جهل

 ۶شخص از جن شد پی  تو بازی و سهل
 روزی که جن فکر و خیال باش تا

 برگشاید بی حجابی پَرّ و بال
 کوه ها بینی شده چون پشم نرم
 نیست گشته این زمین سَرد و گرم
 نه سَما بینی ، نه اختر، نه وجود
 ۷جُز خدای واحد حیّ وَدود

اینجیا  « وی»  -۳پیشه: حرفیه.   -۲خَفی: پنهان ، نهان.  -۱
و اندیشیه زنیده   به معنی فکر آمد. زنیده از وی : از فکیر   

انید. س ییم  : میاهی. ]هم نییان کییه میاهی از دریییا زنییده    
است، همه ی عوامل طبیعیت و همیه ی کائنیات از فکیر     

]پس نرا پیش تو موجود ابله و نابینیا، تین    -۴زنده اند.[ 
انسییان، شییکوه و عظمییت حضییرت سییلیمان را دارد و    

ه یول:   -۵اندیشه مانند مور نزد تو خرد و حقییر اسیت؟[   
تو سایه )وجود مجیازی( انسیان    -۶، هولناا.  سهمگین

را وجود حقیقی آدمی می پنداری. بدین سبن است که 
س یما: آسیمان. ح یی:     -۷انسان نزد تیو حقییر میی نمایید.     

 زنده. و دود: مهربان. 
 ۱۰۲۹د۲
 فکر، جن باشد که بگشاید رَهی *

 راه، جن باشد که پی  جید شَهی
 ۳۲۰۷د۲
 یشه اندجمله خلقان، سُخره ی اند *

 زجن سبب خسته دل و، غم پیشه اند
 ۳۵۵۹د۲
 روی نفس مُطمَ ِنّه در جسد *

 ۱زخم ناخنهای فکرت می کَشَد
 فکرت بد ناخُن پُر زهر دان

 روی جان ۲می خراشد در تَعَمُّق
 تا گشاید عُقده ی اِشکال را

 ۳در حَدَث کرده است زَرّین بیل را 
 عُقده را بگشاده گیر ای مُنتهی  
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 ۴ی سخت است بر کیسه ی تهیعُقده ا
 درگُشاد عُقده ها گشتی تو پیر
 عُقده ی چند دگر بگشاده گیر

 عُقده ای کآن برگلوی ماست سخت
 ؟۵که بدانی که خَسی یا نیکبخت
 حَلّ این اِشکال کُن گر جدمی

 ۶خرج این کُن دَم، اگر جدم دَمی 
نفس مُطم   ننه: نفسی کیه واجید تمیامی صیفات خیوب و نیکیو        -۱

« فکر تیو ») مانند نفس انبیاء و اولیاء (.  فکرت: اینجا به معنی  است
تَع مُنق: عمیقاً  -۲نیست بلکه بطور عام فکرکردن و اندیشیدن است. 

. اینجا به معنی پرکاری عقل جزوی آمده  که به عقیده ی مولیوی  
عُقده: گره. ا شکال: رازها  و معماهای جهیان.    - ۳زهر جان است. 
. ] کییار اسییتداللیان در رابطییه بییا بییازکردن گییره   ح یید  : مییدفوع

معماهای ایین جهیان ماننید ایین اسیت کیه بیا بییل زریین )کیالم(           
مُنتهیی : کمیال یافتیه. ]ای     -۴بخواهند در میدفوع نییزی بیابنید.[     

کسی که گمان می کنی به منتهیای کمیال رسییده ای ، ایین گیره      
) نون این  گشایی تو مانند باز کردن گره  کیسه های خالی است.

گره گشایی تو هیچ بهره ای برای خیود تیو و بشیریت نیدارد . تیو      
قوای ذهنی و اندیشه ات را برای رسیدن به موضوع های پوچ هدر 

]مهم ترین گره ای که گلوی ما را سخت فشرده و  -۵می دهی.([ 
راه نفس ما را گرفته این است که خود را نمی شناسیم. نمی دانییم  

و خاشاا حقیریم ویا همسیان بزرگیان معنوییت     که آیا مانند خار
سعادتمند. )موالنیا در ایین ابییات میی گویید کیه بزرگتیرین گیره         

خیرج ایین کُین     -۶گشایی انسان باید در راه خودشناسی باشید.( [  
د م: زندگی )دم ، نفس( خود را صرف خودشناسیی کین. آدم د م:   

 انسان کامل که د م و نفس آدم بر او دمیده شده است.
 ۵۵۷د۵
 هرخیالی کو کند در دل وطن *

 روز محشر صورتی خواهد شدن
 ۱۷۹۳د۵
 جسمان شو، ابر شو، باران ببار *

 ناودان بارش کند نَبوَد به کار
 جب اندر ناودان عاریتی ست
 جب اندر ابر و دریا فطرتی ست
 فکر و اندیشه ست مثل ناودان

 وحی و مکشوف است ابر و جسمان
 وَرَدجبب باران باغ صد رنگ ج

 ناودان همسایه در جنگ جوَرَد
 ۲۴۹۰د۵

*** 
 

 انسان  

 خویشتن نشناخت مسکین جدمی *
 از فُزونی جمد و شد در کمی

 خویشتن را جدمی ارزان فروخت
 بود اطلس ، خوی  بر دلقی بدوخت
 صدهزاران مار و کُه حیران اوست
 او چرا حیران شده ست و ماردوست

 ۱۰۰۰د۳
 ییپس به صورت عالم اصغر تو *

 پس به معنی عالم اکبر تویی 
 ٥٢١د٤
 پس به صورت، جدمی فرع جهان *

 وز صفت، اصل جهان این را بدان
 ظاهرش را پشّه ای جرد به چرخ
 باطن  باشد محیط هفت چرخ

   ۳۷۶۶د۴
*** 

 انسان کامل  
 «( پیر»)رجوع شود به واژه ی   

*** 
 

 انفاق 
 نان دهی از بهر حق، نانت دهند   *

 بهر حق، جانت دهند  جان دهی از 
 گر بریزد  برر های این چنار 

 برر بی برگی  بخشد کردگار  
 گر نماند از جُود، در دست تو مال 
 کی کند فضل اِلهت پای مال؟
 هرکه کارَد، گردد انبارش تهی 
 لی  اندر مزرعه باشد بهی 

 وجن که در انبار ماند و صَرفه کرد
 اِشپ  و موش و حوادث هاش خَورد

 ۲۲۳۶د۱
 گفت پیغمبر که: دایم بهر پند *

 دو فرشته خوش مُنادی می کنند
 را سیر دار ۱کای خدایا، مُنِفقان

 هر دَرَم شان را عوض دِه، صد هزار
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 را در جهان ۲کای خدایا ، مُمسِکان
 تو مده اال زیان اندر زیان

 -۲ی کیه بخشیش و انفیاق میی کنید.      فق. کسی ن قان: جمک مُنف مُ -۱
 .بخیلخسیس،   به معنی مس مس کان: جمک مُمُ
 ۲۳۲۱د۱
 بانگ می جمد که : ای طالب بیا *

 جُود، محتاج گدایان، چو گدا
 ۱جُود می جوید گدایان و ضِعاف
 همچو خوبان کآینه جویند صاف

 ض عاف:جمک ضعیف. نادار. ناتوان. -۱
 ۲۷۴۴د۱
 جتشی افتاد در عهد عُمر  *

 ۱می خورد او حَجَر همچو چوب خش ،
 بنا و خانه ها  در فتاد اندر 

 تا زد اندر پَرّ و مر غ و النه ها 
 نیمب شهر از شُعله ها جت  گرفت 

 جب می ترسید از جن و می شگفت ... 
 خلق جمد جانب عُمَّر شتاب
 کآت  ما می نمیرد هیچ جب 

 گفت : جن جت  ز جیات خداست 
 شعله ای از جت  ظلم شماست 

 جب ،  بگذارید و نان قسمت کنید 
 ذارید اگر جل  منیدبُخل ، بگ

 خلق گفتندش که: در بگشوده ایم 
 ما سَخیّ و اهل فُتوَت بوده ایم 

 گفت : نان در رسم و عادت داده اید 
 دست از بهر خدا نگشاده اید 

 و بهر ناز   ۲بهر فخر و بهر بَوش
  نه از برای ترس و تقوی و نیاز

 بوش: خود نمایی.  -۲ح ج ر: سنگ   -۱
 ۳۷۰۷د۱
 وزَک را که زورت هست، زوداین دو ر *

 پَرّ افشانی بکُن از راه جُود
 ۱۲۶۶د۲
 لب ببند و کَ ّ ب پُر زر برگُشا *

 بُخل تن بگذار، پی  جور سَخا
 ترک شهوت ها و لذّت ها، سَخاست
 هر که در شهوت فرو شد برنخاست

 این سَخا شاخی است از سَرو بهشت
 ... ۱وای او کز ک  چنین شاهی بهشت

 خ سخا، ای خوب کی تا بَرَد شا
 ۲مر تو را باالکشان تا اصل خوی 

 -۲بهشت در مصراع دوم یعنی از دسیت دادن، تیرا کیردن.     -۱
بخشییندگی کییه   ]ای انسییان مییؤمن )خییوب کیییش(، سییخاوت و  

همانندشاخه ای از سیرو بهشیت اسیت، تیو را بیه واالییش و اصیل        
 وجودی تو می رساند. [

 ۱۲۷۱د۲
 دور کُنب بُخل از دست و گردن  ۱غُلّ *

 بخت نو دریاب در چرخ کُهُن
 نجیر.زل: غُ -۱
 ۱۹۴۹د۲
 می دهد حق هستی اش بی علّتی *

  ۱می سپارد باز بی علّت فتی
 که فُتُوَّت، دادن بی علّت است
 ۲پاک بازی خارج هر ملّت است

 جیوانمرد،   علت: اینجا بیه معنیی منظیور و غیر  آمیده . فتیی:       -۱
دین و آیین اسیت. ] بخشیش و    ملت: اینجا به معنی -۲سخاوتمند. 

فتوت باید بدون نشمداشت )علت( باشید. زییرا ایثیار و گذشیت،     
 باالتر از هر دین و آیین است.[

 ۱۹۷۱د۶
*** 
 

 ایمان 

 کافرم من، گر زیان کرده ست کس   *
 در رَهِ  ایمان و طاعت، ی  نَفَس 

 ۹۷۷د۱
 تازه کن ایمان، نه از گفت بزبان  *

 نهان   ای هوی را تازه کرده در
 تا هوی تازه ست، ایمان تازه نیست  
 کین هوی، جز قُفل جن دروازه نیست  

 ۱۰۷۸د۱
 ۱مصطفی فرمود از گفت جحیم *

 کو به مؤمن البه گر گردد ز بیم 
 گویدش بگذر زمن ، ای شاه زود
 هین که نورت سوزب نارم را ربود
 پس هالک نار، نورب مؤمن است
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  ۲تز جن که بی ضد، دفع ضد الیُمکِن اس
الیُمک ن: غیر ممکین . ]هییچ ضیدی را نمیی      -۲جحیم: جهنم.  -۱

توان از بین برد مگر با ضد خود آن. )آتش شهوت نیز  فقیط ضید   
 آن یعنی با ایمان به خدا از بین می رود. ([

 ۱۲۴۸د۲
 ذات ایمان نعمت و لوتی است هَول *

 ۱ای قناعت کرده از ایمان به قول
ا بیه معنیی بیزرگ آمیده. ] تیو ای      ترس. اینج لوت: غذا. ه ول: -۱

    کسی که از ایمیان فقیط معنیی کالمیی آن را میی فهمیی و گمیان        
می بری که ایمان را شناخته ای، آگاه باش که ذات ایمان  نعمتیی  

 م و شکوهمند است.[ یعظ
 ۲۸۷د۵
 ۱مؤمن جن باشد که اندر جزر و مَد *

 کافر از ایمان او حسرت خورد
و بلندی های زندگی آدمیی   جزر و مد: منظور پستی -۱

 است.
 ۳۳۵۵د۵

*** 
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 پیش گفتار
بر اساس جدید ترین گیزارش  تجدیید نظیر شیده     

و بییا توجیییه بیییه تنیییییر   ۲۰۱۵سییازمان ملیییل  در سیییال  
ساختارجمعیتی که احتماال در سالهای آینده رخ خواهید  

جمعیییت  جهییان کییه  در حییال  ،داد پیییش بینییی میگییردد
 ۲۰۳۰میلییارد نفیر میی باشید، در سیال      ۳.۷حاظر حدود 

 میلیارد  نفربرسد. ۷.۹به   ۲۰۵۰و در سال میلیارد  ۵.۸به
 ایین  تحقق مجله اکونومیست در صورت زبه نقل ا

 قییرار جییدی بحییران ییی  آسییتانه در خییاکی کییره، امییر
و   آینییده سییال ۳۵ تییا جهییان افییزایش جمعیییت  میگیییرد

 نفیر  میلییون  ۱۰۰ نفیر،   میلییارد   ۷.۹ رسیدن  آن به مرز 
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توسط همیین نهیاد   قبلی است که  های  بینی پیش از بیشتر
بود. ایین وضیعیت    شده ارائه پیش سال ۲بین المللی در  

 از دید خیلی از کارشناسان ی  بحران  تلقی می گردد.
اغلن افزایش پیش بینیی شیده در جمعبیت جهیان      
مربوط به کشورهائی است که رشد باروری در انهیا بیاال   

ییا کشیورهائی کیه در حیال      عمدتا در قاره افریقا، ست،
 در طییی سییالهای  معیت فییوق العییاده ای دارنیید.حاضییرج
 انتظار می رود   ۲۰۵۰تا ۲۰۱۵

نصف رشد جمعیت جهیان در نیه کشیور متمرکیز     
 گییردد. اییین کشییورها عبارتنیید ازهندوسییتان، نیجریییه،   

کنگو،اتیوپی،جمهیوری    پاکستان، جمهوری دمکراتی
 .اندونری و اوگاندا متحده تانزانیا، ایاالت متحده امریکا،

ه یادآوری اسیت کیه ایین لیسیت بیر مبنیای       الزم ب
 اندازه سیهم هیر کشیور از کیل رشید جهیانی میی باشید        

 تعلیق  آفریقیا  قیاره  به جمعیت افزایش این از نیمی تقریبا
 رسید خواهد نفر میلیارد ۵.۲ به منطقه این جمعیت. دارد
 نفیر  میلییون  ۴۱۳ بیا  نیجریه. است فعلی آمار برابر دو که

 جهیان  کشور ترین پرجمعیت مسو رتبه تواند می جمعیت
 جمعیتی ۲۰۲۲ سال تا هند. درآورد آمریکا انحصار از را

 ایین . داشت خواهد نین از بیش
 از زودتیییییر سیییییال ۶ کشیییییور
 رتبییه بییه اولیییه هییای بینییی پیییش
 کشیور  تیرین  پرجمعییت  نخست
 رسد می جهان

پییییش بینیییی میییی شیییود   
هندوسیییتان از لحیییاق جعمییییت 

بزرگترین کشور جهان گیردد و  
 ۲۰۲۲ز نیییین در سیییال حتیییی ا

این در حالی اسیت   .پیشی بگیرد
 ۲۰۵۰که کشور نیجریه در سال 

از ایاالت متحیده امریکیا پیشیی    
 خواهد رفت.

 

 میی  نشیان  را جهیان  جمعیت روند ۱نمودار شماره 
 میلیلیرد  ۳.۷ معیادل  جهیان  جمعییت  ۲۰۱۵ سال در. دهد
 در تعیداد  ایین  کیه  گیردد  می بینی بوده است . پیش نفر
 حیالی  در ایین  و گیردد  بیال   میلییارد  ۷.۹ بیه  ۲۰۵۰ سال
 ۲.۱۱ معیادل   ۲۱۰۰ سیال  بیرای  جمعیت تعداد که است
 تیر  سیاده  عبیارت  بیه .اسیت  گردییده  بیرآورد  نفر میلیارد
 و ۲۰۵۰ سیال  در درصد ۳۳ برابرحدود رشدی با بشریت
 مقایسیه  در ۲۱۰۰ سال در درصد ۵۳ حدود برابر رشدی

 درسیت  ننانه که شود می روبرو جهان فعلی نمعیت با
 .شود روبرو می فاجعه با نشود مدیریت

بیر اسیاس پییش بینیی سیازمان       ۱شماره در ندول 
سییال اتییی  ۳۴ملییل ، میییزان جمعیییت درقییاره افریقییا در  

میلییارد    ۲.۱حیدود    بیشترین رشد را خواهد داشت واز
میلیییارد افییزایش خواهیید یافییت  آسیییا از  ۵.۲بییه حییدود 

میلیارد افزلیش میی یابید. اروپیا      ۳.۵مییارد به  ۴.۴میزان 
 میلیون را دارا خواهد   ۳۰با رشد منفی، کاهشی معادل 

 ۱نمودار شماره    
 

 ۱جدول شماره 
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 تغییر در روند طبقه بندی جمعیتی جهان

 جهان جمعیت رشد روند

 
جن ها در  تمیزان درصد تغییراداد جمعیت قاره هاو نع

امریکای التین، امریکال شمالی بود،   ۲۰۵۰سال 
 ۱۵۰و اقیانوسیه به برتین با افزایشی معادل 

میلیون نفر روبرو   ۱۸ ون ولیمی ۷۵، میلیون
 .خواهند شد
 تنیییرات  درصد زانیم ۲ شماره نمودار در
 . است شده داده نشان ها قاره جمعبت
 در را رشید  ترین باال%۹.۱۰۸ با افریقا قاره
 پیس  و بود خواهد دارا ۲۰۵۰ تا ۲۰۱۵ سالهای

 بعیید ردیییف در%۹.۴۳ بییا اقیانوسیییه  قییاره آن از
 ترتیین  بیه  کیه  اسیت  حالی در این میکیرد، قرار
% ۶.۲۳ کارئیییین بیییا و التیییین امریکیییای قیییاره

 بیا  واروپیا %۹.۱۹بیا  آسیا% ۲۱با شمالی آمریکای
 ایین  بیر  بنیا  شید  خواهید  روبرو% ۳.۴ منفی رشد

 لحییاق از یحییران کییانون شییود مییی مالحظییه
 وقلیر  در محیطیی  زیست و بهداشتی فرهنگی، اقتصادی،
 دارد قرار امکانات کمترین با افریقا

روند تعداد جمعیت قاره ها در  ۱در ندول شماره 
ودرصد تنییرات برحسن  ۲۱۰۰تا  ۲۰۱۵فاصله  سالهای 

   قاره ها به ترتین نشان داده شده است.
 ۲۰۱۵کلی، از کل جمعیت  جهان  در سیال   بطور 
درصیدزن بیوده اسیت.      ۴.۴۹درصد میرد و   ۴.۵۰معادل

سن میانه جمعیت جهان که در آن نصف جمعیت پیائین  
تر و نصف جمعیت باال تیر از آن قیرار میگییرد برابیر بیا      

در  ۲۶سال اعالم شده است و حدود ی  نهارم ) ۶.۲۹
 ۶۲ال ،سیی ۱۵جمعیییت جهییان را کودکییان زیییر   صیید (

 ۶۰درصید افیراد بیاالی     ۱۲سال و  ۵۹تا  ۱۵درصد افراد 
 سال تشکیل داده است.

نمود پر  توانی م( ۳) شماره نمودار در همانطورکه
 ۲۰۵۰تا  ۱۹۵۰جمعیت ترین کشور ها در بازه زمانی 

 
 

 ۲نمودار شماره 
تا  ۱۹۵۰ پرجمعیت ترین کشورهای جهان در سال های

۲۰۵۰  

 
 بحیال  تیا  آن سیال  ۶۵ که است فتهگر قراری بررس مورد 

 نیا اساس بر است، ماندهی باق آن سال ۳۵ و شدهی سور
 ۲۰۵۰ تیا  ۲۰۱۵ی سیالها   اواسیط  تا نین کشور نمودار
 کشیورها  نیتیر  تیی جمع پیر ی بنید  طبقه نخست مقام در
 خواهید  کسین  هنید  را مقیام  نیا پس آن از و دارد قرار
 تیی معج پیر   ۲۰۵۰ سیال  در هنید  کشور نیبرا بنا نمود
 کشیورها  ریسیا  خواهد بود. جمعییت   جهان کشور نیتر
 .ستا شده برآورد ریز قرار به

( واقعیتهییای ۳بررسییی داده هییای نمییودار شییماره )
شگفت انگیزی را نشان می دهد که  قابل توجه اسیت و  

( ارائییه شییده ۲خالصییه شییده آن در در جییدول شییماره )
 کیه  اسیت  واقعیتهیائی  دهنده نشان است.  این بررسی ها 

 نهیار  ۱۹۵۰ سیال  در میثال .  باشید  میی  مالحظه خور در
 شیده  لیسیت  ها کشور ترین پرجمعیت ردیف در کشور
 نهیار  ایین   نیسیت.  خبری آنها از ۲۰۱۵ سال در که بود

درصد 

تغییرات 

در سال 

۲۰۵۰ 

 قاره ها جمعیت به میلیون نفر

۲۱۰۰ ۲۰۵۰ ۲۰۳۰ ۲۰۱۵ 

۳۲.۳%  کل جهان ۷۳۴۹ ۸۵۰۱ ۹۷۲۵ ۱۱۲۱۳ 

۹.۱۰۸%  افریقا ۱۱۸۶ ۱۶۷۹ ۲۴۷۸ ۴۳۸۷ 

۹.۱۹%  آسیا ۴۳۹۳ ۴۹۲۳ ۵۲۶۷ ۴۸۸۹ 

۳.۴%  اروپا ۷۳۸ ۷۳۴ ۷۰۷ ۶۴۶ 

۶.۲۳% امریکای  ۶۳۴ ۷۲۱ ۷۸۴ ۷۲۱ 

التین و 

 کارائیب

۲۱% امریکای  ۳۵۸ ۳۹۶ ۴۳۳ ۵۰۰ 

 شمالی

۹.۴۳%  اقیانوسیه ۳۹ ۴۷ ۵۷ ۷۱ 
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 ایتالییا  و انگلستان،فرانسه   ازآلمان، یودند عبارت کشور
 پاکسیتان،  از بودند آنهاعبارت جایگزین کشور نهار که

 پییش  کیه  است حالی در این فلیوین.  و  ،مکزی نیجریه
  سه کشور دیگر نیز حذف ۲۰۵۰بینی می شود در سال 

 در و  فیلیوین و ژاپن  روسیه، از  عبارتند که شد خواهد 
 جمعییت  پیر  کشورهای لیست به دیگر کشور سه عو 

 میی  افریقیا  قیاره  از کشور سه  این گردید. اضافه خواهد
 ومصر. اتیوپی کنگو، از عبارتند  باشند که

نییین وهندوسییتان بییه   
عنوان بزرگتیرین کشیورهای   
جهیییییان بیییییاقی خواهنییییید 
ماند.جمعیت  ایین دو کشیور   
در حییال حاضییر هییر ییی  بییا 
بیش از یی  میلیاردجمعییت    

درصد و  ۱۸و  ۱۹، به ترتین 
درصیید کییل   ۳۷ در مجمییوع

جمعیت جهان را دارا هسیتند  
انتظار می  ۲۰۲۲. اما در سال 

ن از رود جمعییییت هندوسیییتا
جمعیت نین پیشی گرفتیه و  
در رتبه نخست طبقیه بنید ی   
کشورهای پر جمعییت  قیرار    

 گیرد.
در حییال حاضییر در میییان دوازده کشییور بییزرگ   
جهان، یکی در قاره افریقا)نیجریه(،هفت  کشور در قاره 

 ، پاکسیتان ، انیدونزی  هندوستان، نین ، آسیا)بنگالدش،
تیین )برزییل و   دو کشور در امریکیای ال  ژاپن و فلیوین(،

مکزی (ی  کشور در امریکای شمالی )ایاالت متحده 
امریکییا(و ییی  کشییور در اروپا)فدراسیییون روسیییه(.     
جمعیت نیجریه که در حال حاضرهفتمین کشور بیزرگ  

بیشیترین رشید جمعییت را دارا     ،از لحاق جمعیت اسیت 
از  ۲۰۵۰است و در نتیجه پیش بینی میی شیود تیا سیال     

ن زمیان  آو در  ریکا پیشی بگییرد کشور ایاالت متحده ام

در رده  سومین کشور بیزرگ جهیان از لحیاق جمعییت      
 قرار گیرد

 
 
 

 3نمودار شماره 
 جایگاه کشورهای پر جمعیت جهان در سه دوره زمانی

 

 
 رشد جمعیت در قاره افریقا

با توجه به رشد باالی جمعیت در قاره افریقا انتظار 
جهییان  بییین  مییی رودبیییش از نیمییی از افییرایش جمعیییت

در افریقا صورت پیذیرد. در طیول ایین     ۲۰۵۰تا  ۲۰۱۵
کشیور افریقیایی دو    ۲۸دوره برآورد می شیود جمعییت   

 پیش بینی می گردد،جمعیت   ۲۱۰۰برابر گرددو تا سال  
ده کشور افریقایی پنح برابر شود این کشورها عبارتند از 

 برونی، جمهیوری دمکراتیی  کنگو،میاالوی،    :آنگوال،
 جمهوری متحده تانزانیا و سومالی، اوگاندا، یجر،ن مالی،
 زامبیا.
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  جمعییت  بخیش  رئییس  ویلمیوت،  جیان  از نقیل  به
 ملل،   سازمان در  افریقا اجتماعی و اقتصادی  دپارتمان

یی    له رشد جمعیت در کشورهای فقیر مس بر تمرکز"
نالشییهای خییود را بییه دنبییال خواهیید داشییت،    سییری از 

نبرد بیا گرسینگی و سیو     رابریها،ریشه کن کردن  فقر ناب
همگیی   تنذیه و توسعه سیستمهای فرهنگی و بهداشیتی، 

عوامل مهمی اسیت کیه در ایجیاد موفقییت آمییز  یی        
 "برنامه کاری  توسعه پایدار جدید  ایفای نقش میکند

 ۲جدول شماره 

 
علی رغم اینکه همیشیه در برآوردهیا تیا حیدودی     
عدم اطمینان وجود دارد ، معیذال  در ایین بیرآورد هیا     
بعلت تعداد باالی جمعییت جیوان در قیاره افریقا،کیه تیا      

د و خیود  ینند سیال آینیده بیه بزرگسیالی خواهنید رسی      

دارای فرزندانی می شوند،این اطمینیان را میی دهید کیه      
ده نقیش کلییدی را در شیکل    آینی  دهیه  نند این قاره در

 دادن اندازه و توزیک جمعیت جهان خواهد داشت.
 
 باروری نرخ کاهش بعلت جهانی جمعیت رشد 

 روش بییه زیییادی بسییتگی آینییده در رشییدجمعیت
 تنیییر  میگییرد. یی    صیورت  که داشت خواهد باروری
 ننید  بیرآورد  بح  مادامیکه باروری، نحوه در کون 

 کیل  شیمار  در بزرگی تنییر تواند می ،است میان در دهه
 تقریبیا  الزم به یاد آوری است کیه . نماید ایجاد جمعیت
 در حتیی  داشته، کاهش جهان کل حسط در باروری نرخ
   .میباشد دارا جهان در را نرخ ترین باال که افریقا

براساس آخرین مطالعیه و پییش بینیی انجیام شیده      
علیی رغیم    ۲۱۰۰بعضی از کشور هادر بلند میدت میثال   

رخ میدهید ،    ۲۱۰۰ایشی که در کل حمعیت جهان تا افز
این کشورها با کیاهش جمعییت روبیرو خواهنید بیود از      
جمله در کشور ما ایران وضعیت جمعیت  به شیر  زییر   
برای سالهای قبل گزارش و بیرای سیالهای آینیده پییش     

  .بینی شده است
 ۲۰۵۰همییانطور کییه مالحظییه مییی شییود در سییال 

% افزایش میبابد در ۶.۱۶با حال جمعیت ایران در مقایسه 
در مقایسه باحال حتیی   ۲۱۰۰سال بعد در  ۵۰حالیکه در 

% کاهش خواهد داشت که بخیش عمیده آن مربیوط    ۱۲
به ترکیین سینی جمعبیت میی باشید و ننان یه درسیت        
مدیریت نشود ایران، با بحیران  جمعیتیی روبیرو خواهید     

 شد .
ا برای آشنائی بیشتر با وضعیت جمعیت دراییران بی  
توجه به پیش بینی های انجیام شیده در سیازمان ملیل در     
سال های پییش رو اقیدام بیه تهییه جیدول دیگیری میی        
گردد. تجزیه و تحلیل داده های ایین جیدول نشیان میی     
دهد که در سه دوره مورد  بررسی همواره جمعیت  بیین  

در حالیکیه   ،سال کیاهش یافتیه    ۵۹ تا ۱۵سال و  ۱۴تا  ۰
شدیدا افزایش پیدا کرده است و سال  ۶۰جمعیت باالی 

د ر  ۲۱۰۰این خود دلیلی برای کاهش جمعیت در سیال  

 فیرد

 سال در

۱۹۵۰ 

 فیرد

 سال در

۲۰۱۵ 

 پر کشور قاره

 در تیجمع

 سال

۲۰۵۰ 

فیرد  

ایآس ۲ ۲  ۱ هند 

ایآس ۱ ۱ نیچ   ۲ 

قایافر ۷  هیچرین   ۳ 

ی کایآمر ۳ ۳

یشمال  

 االتیا

 متحده

کایامر  

۴ 

ایآس ۴ ۷ یاندونز   ۵ 

ایآس ۶   ۶ پاکستان 

ی کایآمر ۵ ۸

یچنوب  

لیبرز  ۷ 

ایآس ۸ ۱۲  ۸ بنگالدش 

قایافر    ۹ کنگو 

قایافر   یوپیات   ۱۰ 

ی کایآمر ۱۰ 

یچنوب  

کیمکز  ۱۱ 

قایافر    ۱۲ مصر 
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می باشد. کاهش نیرخ   ۲۰۵۰و ۲۰۱۵ مقایسه با سالهای 
    باروری سبن میی شیود تیا  ضیرین جمعیتیی کودکیان       

 به  بترتین ۲۰۱۵ در صد در سال  ۶.۲۳سال از ۰-۱۴
بیییا  ۲۱۰۰ و ۲۰۵۰ سیییالهای  درصییید در ۸.۱۳و  ۹.۱۴

 کاهش پیش بینی گردد.
 

 رشد سنی سریع جمعیتی

پییائین آوردن رشیید جمعییییت ناشییی از کیییاهش    
باروری می تواند توام با مشیکالتی گیردد . از جملیه در    
طول زمان، جمعیت مسین و سیالخورده افیزایش مییابید.      

سیال و بیاالتر تیا     ۶۰در مجموع  انتظار میرود تعدادافراد 
به سیه   ۲۱۰۰تا سال  دو برابر تعدادموجود و ۲۰۵۰سال 

  برابر بال  گردد
 ۳جدول شماره                  

 
موضییوع ترکییین سیینی  آینییدهدر طییی ننیید دهییه 

به شکل مهمی در پهنه جهیان  موردتوجیه قیرار    جمعیت 
خواهد گرفت ،اگر بررسی ها با اروپا اغیاز شیود، پییش    

 ۶۰بیه   ۲۰۵۰%جمعبت اروپیا  تیا سیال    ۳۴بینی میگردد 
سال و باالتر برسد. در امریکای التین، کارائیین و آسییا   

% فعلی به بیش ۱۲-%۱۱سال و باالتر از  ۶۰جمعیت مسن
تنییر خواهد یافت، حتی پییش    ۲۰۵۰%  در سال ۲۵از  

جمعیتیی   بینی میشود  درافریقا  نیز بیا جیوانترین ترکیین   
ساله و باالتر از  آن از  ۶۰ نسبت افراد سالخورده و مسن 

 افزایش یابد. ۲۰۵۰% در ۹% فعلی به ۵
 
 

 ندگانی)طول عمر( بیشتر و سهم آن زامید 

 در تغییرات جمعیت
بطیور قابیل    امید زندگانی انسیان در سیالهای اخییر   

 یش یافتهاافته افزیمالجظه ای در کشورهای کم توسعه 
 سال در امیید زنیدگانی انسیان در    ۶است. بطور میانگین 

 ۶۲بیه  ۲۰۰۵-۲۰۰۰سیال در سیالهای   ۵۶شورها ،از کاین 
افزایش یافته اسیت.،  در   ۲۰۱۵تا   ۲۰۱۰سال درسالهای 

افیزایش    رقم فیوق  سایر کشورهای جهان تقریبا دو برابر
شان می دهد.  الزم به یاد آوری است که پیش بینی می ن

گردد کیه تفیاوت قابیل مالحظیه ای در آینیده در امیید       
ق  مختلیف کیه مردمیانش    اطزندگانی انسانها در میان من

هییای معیشییتی متفییاوت ه بییا شیییوه هییای زیسییتی و نمونیی
زندگی می کنند مشاهده  گردد،ولی معذال  انتظار می 

 با   سیر نزولی ۲۰۵۰-۲۰۴۵رود درسالهای 
 

اهمیتی در امید زندگانی انسان در همه کشورها  بوجیود  
 آید. 
 

 جمعیت در بخش زیادی از جهان هنوز جوان هستند.
عدم تناسن در پرکندکی جمعبیت در کشیورهای   
جهان سبن گردیده که هنیوز در قسیمتهائی ازجهیان بیا     
تعداد زیادی ازجمعبت جیوان روبیر و باشییم. در افریقیا      

% ۴۱سیال سین  معیادل     ۱۵کودکان زییر   ۲۰۱۵سال در 
 ۲۴تا ۱۵جمعیت را تشگیل داده است، جوانان بین سنین 

تشکیل میی دادنید  کیه جمعیا      را %۱۹سال رقمی معادل 
% جمعیییت افریقییا مییی باشییند. در امریکییای التییین و  ۶۰

%و جوانیان   ۲۴%و ۱۶کارائین و آسیا  کودکان به ترتین 
این مناطق را تشیکیل میی    % جمعیت۱۶ و %۱۷به ترتین 

دهند . به عبارت ساده تردر مجمیوع در ایین سیه منطقیه      

 کشور جمعیت به میلیون نفر

۲۰۱۵درصد تغییرات به  درصد  ۲۱۰۰ 

افرایش 

به 

۲۰۱۵ 

۲۰۵۰ ۲۰۳۰ ۲۰۱۵ ۱۹۵۰ 

%۱۲  ۶۳۷.۶۹ %۶.۱۶  ایران  ۱۱۹.۱۷ ۱۰۹.۷۹ ۵۲۹.۸۸ ۲۱۹.۹۲ 
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میلیییارد   ۱.۱ سییال  و ۱۵میلیییارد کییودا  زیرسیین   ۶.۱
 می کنند.    سال  زندگی ۲۴تا  ۱۵جوان  بین سن 
 ۴جدول شماره              

 
    ۵جدول شماره                      

اییین کودکییان و نییو جوانییان فعلییی ،کییارکران و    
اهند بودکه قادرند آینیده روشین تیری    والدین آینده خو

نکیه بیرای   آمشیروط بیر    ،برای کشورهای خیود بسیازند  
آنیییان  بهداشیییت،آموزش وفرصیییتهای  شییینلی کیییافی 

 شورهای فقیر  فراهم گردد.کبخصو  در 

*** 
 

این  نوشته، متن تلخیص 

یافته گزارش مفصلی است که 

توسط سازمان ملل تهیه 

گردیده و عنوان انگلیسی ان 

این متن و در فهرست  درآغاز

ماخذ آمده است. عالقه مندان 

می توانند برای آگاهی از 

توضییات بیشتتربه ا ل این 

 گزارش مراجعه کنند.

 
 
 
 
 
 
 

 ماخذ:
 

  
1--The 2015 Revision of World 

Population Prospects is the 24th round 

of official UN population estimates and 

projections that have been prepared by 

UN   DESA’s Population Division.   

2 – Economist December 2015 

3- world population prospects United 

Nation 2015 Revision  

United Nations Department of Economic 

and Social Affairs/Population Division 

World Population Prospects: The 2015 

Revision, Key Findings and Advance 

Tables  

 
 
 
 
 
 

 ایران سن

سال  ۸۰

 به باال

سال  ۶۰

 به باال

۱۵-۵۹  ۰-۱۴ دامنه  

 سنی

۹ .%  %۲.۸  %۲.۶۸  %۶.۲۳  ۲۰۱۵ 

%۸.۳  %۲.۳۱  %۹.۵۳  %۹.۱۴  ۲۰۵۰ 

%۵.۱۳  %۶.۳۹  %۶.۴۹  %۸.۱۳  ۲۱۰۰ 

کل  

 جهان

%۷.۱  %۳.۱۲  %۷.۶۱  %۱.۲۶  ۲۱۰۵ 

%۵.۴  %۵.۲۱  %۲.۵۷  %۳.۲۱  ۲۰۵۰ 

%۳.۸  %۳.۲۸  %0.۵۴  %۷.۱۷  ۲۱۰۰ 

کل جمعیت 

 ۲۴تا سن 

 ساللگی

 

نوجوانان 

 ۱۵ن بی

 ۲۴تا 

 سال سن

کودکان 

زیر 

۱۵ 

سال 

 سن

 ردیف قاره

۶۰%  ۱۹%  ۴۱%  ۱ افریقا 

۳۳%  ۱۷%  ۱۶% امریکای  

التین و 

 کاراییب

۲ 

۴۰%  ۱۶%  ۲۴%  ۳ آسیا 

۷.۲ 

 میلیارد نفر

۱.۱ 

میلیارد 

 نفر

۶.۱ 

میلیارد 

 نفر

کل 

جمعیت 

در سنین 

 فوق
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 احمد شاملو
 

 مرغ دریا

 

 

 

 خوابید آفتاب و جهان خوابید

 از برج ِ فار، مرغک ِ دریا، باز

 چون مادری به مرم ِ پسر، نالید.

 

 زیر ِ چادر ِ شب، خستهگرید به 

 دریا به مرم ِ بخت ِ من، آهسته.

 

□ 

 

 .است آرام شب سرد، ِِ  باد کرده سر

 از تیره آب ی در افق ِ تاریک ی

 ها  اردک ِ  با قارقار ِ وحشی

 لیکآهنگ ِ شب به گوش ِ من آید; 

 شب ِِ  لطیف ِِ  عبوس ِِ  ظلمت در

 .هستم ُگمی نوای ِِ  پی در من

 است فزایا غم که ساحلی به رو، زین

 .ام سرمست دیگر های نغمه از

 

□ 

 

 .دل تو، ی زمزمه ز گیَرَدم می

 !دگر باش خموش! دریا

 دریا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های زیر ِ لبی، امشب با نوحه

 کنی مرا به جگر... خون می

 دریا!

 

 

 خاموش باش! من ز تو بیزارم

 ات گاه های سرد ِ شبان وز آه

 آلودت های موج ِ کف وز حمله

 ات... کاه ی جان های تیره وز موج

 

□ 

 

 !سرد ِِ  سبز ی دریده ی دیده ای

 کرده، دم ی گرفته مه های شب

 ی مغروقین دورمانده ِِ  ارواح

 کرده ی ِ کبود ِ ورم با جثه

 رقصند... دار ِ تو می بر سطح ِ موج

 

 

 های مرغ ِ حزین ِ شب با ناله

 فرساست این رقص ِ مرم، وحشی و جان

 ین ارواحی ا های خسته از لرزه

 

 عصیان و سرکشی و غضب پیداست.

 اند. شادی میکوم ناشادمان به

 درهم اراده و ُرخ بیزار و بی

 کشند ز دل فریاد ریز می یک

 زنند دو کف بر هم: ریز می یک

 

 

شان پیداست  لیکن ز چشم، نفرت ِ

شان غم و کین ریزد از نغمه  های ِ

شان همه در خاطر  رقص و نشاط ِ

 یزد.جای طرب عذاب برانگ

 

 

 خندند، های گریان می با چهره

 های شکلک نابینا وین خنده

شان نقش است بر چهره  های ماتم ِ

 زا. ی جذامی، وحشت چون چهره

 

 

 گشته و گی  و منگ، خندند مسخ

 مانند ِ مادری که به امر ِ خان

 بر نعش ِ چاک چاک ِ پسر خندد
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 ها، دندان! ساید ولی به دندان

 

□ 

 

 !دریایی ِِ  مرغک باش، خاموش

 شب بماند سکوت در بگذار

 شب بمیرد سکوت در بگذار

 .شب سرآید سکوت در بگذار

 

 

 آید گوش به سکوت در بگذار

 رفته و سرد ِ ماه در نور ِ رنگ

 ی میبوسان فریادهای  ّله

 از میبس ِ سیاه...

 

□ 

 

 بگذار دمی! مرغ باش، خاموش

 آب، بر شده سرگران ِِ  امواج

 روزی مگر ُمرده، ِِ  گان خفته کاین

 .خواب از برآورد ِِشان فریاد

 

□ 

 

 !دریایی ِِ  مرغک باش، خاموش

 شب بماند سکوت در بگذار

 ت بجنبد موجسکو در بگذار

 شاید که در سکوت سرآید تب!

 

□ 

 

 ظلمت در که! خموش شو، خاموش

 آیند جان به رفته رفته اجساد

 شوم ِِ  زشت ِِ  مدهش ِِ  سکوت وندر

 .آیند زبان به ها رن  ز کم کم

 

 

 شب ِِ  سیاه ِِ  نور ز تا بگذار

 .ندرخشد آخته شمشیرهای

 خاموشی ِِ  دل در که! شو خاموش

 خشد.ب دل به سرور ِِشان آواز

 

 خاموش باش، مرغک ِ دریایی!

 بگذار در سکوت بجنبد مرم...

 

 ۱۳۲۷شهریور ِ  ۲۱
 

 

 جهانگیر  داقت فر

 

 

 "پرده بردار"

 
پرده بردار ز تندیس بلورین 

 تنت
جاب قفس تن رها کن ز ح

 پیرهنت
  

من همه دیده تمنای زیارت 

 دارم
میهمان کن نگهم را به نمای 

 بد نت
  

شاهد بخت من و قبله نمای رخ 

 توست
تار گیسوی سیه فام شکن در 

 شکنت
  

واکن آغوش که هوش ازسرهشیار 

 ربود
عطر سکرآوار مردافکن چون 

 یاسمنت 
  

می ِ کهنه  ِ  مجلس بزم مهیا و

 بجام
ساز خوش در  تاکی آید بصدا

 زدنت
  

گر نسوزانی ام از آتش بی 

 مهری خویش
می کنم شمع شب افروز به هر 

 انجمنت
  

لیظه ای نیست که با یاد توآ 

 میخته نیست
دفتری نیست که پر نیست ز 

 ناب سخنت
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چشم من میرم و چشم دل زائر 

 مشتاق
چه نهان داشته ای در حرم 

 پیر هنت
  

من سرگشته ره از چاه دگر 

منشناس  
راه بنمای به پیچ و خمک ِ 

 خویشتنت

 
      ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصرت رحمانی
 
 

 پاندورا
 

 

 دریا سرود گم شده ای می ریخت

 در گوش  خره های خزه بسته

 اهریمن پلید تن خود را

 انداختم به قایق بشکسته

 باران ز روی گونه من می شست

 زهر لبان پر گنه

 رااو 

 در د به دی پنجه فشردم سخت

 بازوی خیس خسته ی پارو را

 طوفان حماسه های کهن می خواند

 با پاره ابرهای سیه پیکر

 من در شتاب و قایق من در جنگ

 با موجهای وحشی بازیگر

 بردم تنی که با تن ننگین اش

 در روی ماسه های پر از نم خفت

 بردم لبی که

 از لب زخمین اش

 گر را رفتچرک لبان مرد د

 بردم تن پر از عطش خود را

 در عمق آب شور بیاندازم

 بردم که این وجود سیه خو را

 در ژرف آن کبود نهان سازم

 کردم تالش و قایق سنگین را

 تا غرقگاه تیره رسانیدم

 وین نیم مرده دشه خود را

 تا وعده گاه مرم

 کشانیدم
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 خون فریب در رم من ماسید

 مرخوت گرفت و بست به زنجیر

 بر آسمان نهیب زدم با خشم

 ای آسمان بخند که می میرم

 پارو کشیدم و زدم از کینه

 بر پشت خود در آب رها گشتم

 گرداب تشنه ، جفت مرا بلعید

 دیدم که ز من خویش جدا گشتم

 نجاتم ده فریادها زدم که

 خاموش می گریختم از فریاد

 آوای من چو پیکر ننگین ام

 در چنگ موجهای گران افتاد

 آنگه کاف ابر ز هم وا شد

 سایید باد دست به موی من

 دریا خموش گشت و یخ خورشید

 شد چکه چکه آب روی من

 بر ساحل برهنه به ناخن ها

 گرییدم نقشی ز خود کشیدم و

 مرغی ز روی فار پرید و رفت

 بستم به لب سرود سراییدم

 ای بندر غریب ، خداحافظ

 ای عشق پر فریب خداحافظ

 نون گویندپاروزنان پیر ک

 هر شب به گریه دختر زیبایی

 از قایقی شکسته کشد فریاد

 شاعر به وعده گاه نمی آیی

 آوای او رود ز پی ام در

 

 موج

 دیری بر این ندای نمی پاید

 دریا جواب می دهدش هرگز

 هرگز به وعده گاه نمی آید

                  ***    
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 کتاب بررسیمعرفی و 
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احسان »زندگی نامه 

 «یار شاطر

در گفتگو با ماندانا 
 زندیان

 

ناشر، شرکت کتاب. لس 

 آنجلس. روی

جلد با نقاشی و طراحی 

 ،حسام ابریشمی

 میالدی.۲۰۱۶

 

 
 

 
 
 
 

اصییلی کتییاب هم نییان کییه از فرنییام آن  موضییوع 
 پیداست زندگی نامه پروفسور احسان یارشاطر است که
با روش مصاحبه به نگارش درآمیده اسیت. ایین دومیین     
 مصاحبه زندیان با یارشاطر اسیت. مصیاحبه نخسیتین کیه    
پیشتر در فصلنامه ره آورد انتشار یافته در این کتیاب نییز   

ی یارشییاطر و آمییده اسییت. کتییاب بییا سییال شییمار زنییدگ
از خود مصیاحبه  « رقصی ننین میانه میدان»ومقدمه شعر 

تیا     ۲۷گر آغاز شیده اسیت. مصیاحبه اصیلی از       
کتاب نهار صد و نند صفحه ای را دربرمی گیرد  ۲۳۷

به نمونیه هیایی از مقیاالت یارشیاطر و      و صفحات بعدی
 و ننیید خییانواده و دوسییتان عکییس هییایی از او و افییراد 

ن انگلیسی از محمد توکلی طرقی، علیی بنیو   زبا مقاله به 
 معرفی و بررسی کتاب

 نصرت هللا ضیایی
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عزیزی، میارتین شیوارتس و احمید کریمیی حکیاا و      
 اختصا  یافته است. « نمایه نام ها»بخش 

*** 
خورشیییدی،  ۱۲۹۹احسییان یییار شییاطر در سییال    

 میالدی در شهر همدان زاده شده است.  ۱۹۲۰برابربا 
تحصیییالت ابتییدایی را در همییدان و کرمانشییاه و   

وسطه و دانشگاهی را در دانشسرای عالی و تحصیالت مت
دانشکده حقوق قضائی و دکتری زبان و ادبیات فارسیی  
در تهران به پایان آورده و با تدریس ادبییات فارسیی در   
دبیرستان علمیه و دانشکده الهیات فعالیت های فرهنگیی  
خود را آغازکرده است. تحصیالت و مطالعات تکمیلیی  

ان، آمریکیا، روسییه شیوروی    او در دانشگاه های انگلست
انجام پذیرفته و از آن پس با تیدریس در دانشیگاه هیای    
تهییران و آمریکییا خییدمات فرهنگییی خییود را ادامییه داده 

سرتاسر عمیر پیر بیار یارشیاطر در مسییر کارهیای        است.
فرهنگی طی شده است: تدریس در دانشگاه های ایران، 

 Persianآمریکیا، سرپرسییتی مجموعییه میییرا  ایییران 

Heritage  Serires 45    عنوان با همکیاری یونسیکو
ترجمه به زبان های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، المیانی و  
ژاپنی. مشارکت در تدوین اطلس زبان شناسی اییران بیه   
  عنوان ناین رئیس انجمن شناخت لهجیه هیای ایرانیی.   

Series dialectologic iranienne 
میانیه در  ریاست گروه زبان ها و تمدن هیای خاور 

 دانشگاه کلمبیا.  
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

 و دانشنامه ایرانیکا 
یارشاطر هم در مصاحبه حاضر و هیم در مصیاحبه   
قبلی خود با زندیان بطور مفصل درباره این دو نهاد مهیم  
فرهنگی که هر دو با همت و پشتکار او پا گرفته بودنید،  

 سخن گفته است:  
سییال هییای دور و  فکییر انتشییار ییی  دانشیینامه بییه»

اندیشمندانی نون سعید نفیسی و تقی زاده برمی گیردد.  
فکری که به عمل نمی پیوندد. مدتی بعد که « .  ۱۶۶ 

دایره المعارف اسالم بوسیله اروپاییان منتشر میی گیردد،   

یارشاطر متوجه می شود کیه در ایین مجموعیه بیشیتر بیه      
ین رو بیا  ترا ها و عرب ها پرداخته شده تا ایرانیان. از ا

اییین نقیصییه را  « برنییارد لییوییس »فرسییتادن نامییه ای بییه  
کسیی نیسیت در   »یادآوری می کند. پاسب ویراستار کیه  

یارشاطر را مصمم می کند کیه خیود   « این باره بنویسد...
در این مورد وارد عمیل شیود. آنگیاه بیا بهیره گییری از       
محققان و مترجمیان ایرانیی نیون احمید آرام، و احمید      

را شروع می کند و تیا دفتیر نهیم را انتشیار     بیرشگ کار 
کیه   –می دهد. سرنوشت دفتر دهم را یارشاطر با عبارت

ننیین   -هرشحات قلمی صدرنشینان انقالب بودت حتما از
پشت جلد آن نوشیتند: بیه زبالیه دانیی     »توضیح می دهد 
و بدین ترتین کار آن دانشینامه متوقیف   « تاریب پیوست
 می گردد. 

زمان طیر  تیدوین دانشینامه ای    یارشاطر در همان 
ی نخسیت وزییر میی    « هوییدا »به زبان انگلیسی را هم به 
میی رسیاند و بیه    « به عر  شاه»دهد و او نیز موضوع را 

در »دنبییال آن مقییرر مییی گییردد کییار انتشییار دانشیینامه    
نارنوب بنگاه ترجمه و نشر کتاب و بنیاد پهلوی انجیام  

 «  شود و ما بودجه ساالنه دریافت کنیم.
بیا  ۱۹۷۴اما کار نگارش دانشینامه ایرانیکیا از سیال    

پرداختن به مطالعات تمدن ایرانی در خاورمیانیه،  »هدف 
 دانشگاه    در ، «و شبه قاره هند  و آسیای مرکزی قفقاز 

کلمبیا آغاز گردید و با آن که اعتبارات ایرانی آن 
بعد از انقالب ایران قطک شد اما بیا پیایمردی یارشیاطر و    

ان فرهنگ دوست، ازحرکت بیاز نایسیتاد و اکنیون    ایرانی
هم به راه خود ادامه می دهد. جزییات این تالش مردانیه  

 را باید در متن اثر خواند و لذت برد. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پیش ازآنکه منحل شیود  

عنییوان از ادبیییات خییارجی را بییه ترجمییه    ۶۳مجموعییا 
فارسیی را هیم   رسانید.افزون براین تعداد زیادی از متون 

 به روش انتقادی انتشار داد: 
جلییید(   ۳۲مجموعیییه ادبییییات بیییرای جوانیییان ) -

 جلد(۱۹مجموعه کتاب های کودکان )
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ایران در نخسیتین  »مجموعه ایران شناسی، مانند   -
مقدمه ابن « گیریشمن»از « ایران»اشوولر. « دوران اسالمی
 اثر(. ۵۵خلدون و... )

انوری، سیاسیتنامه   مجموعه متون فارسی: دیوان  -
 اثر(  ۴۸نظام المل ، داراب نامه و... )

نهیره  »، «تیاریب و فلسیفه  »مجموعه کتاب های   -
، مجموعه سرگذشت بزرگان و «داستان های ملل»، «ملل

کتاب های »، «هنر و هنرمندان»نند مجموعه دیگر مانند 
 (۳۴۲، آیینه ایران )  «علمی

ادامیه همیین    در« ایرانیکیا »و باالخره بح  دربیاره  
گفتار تجدید می شود و یارشاطر به تفصیل جزئیات این 

 کار را توضیح می دهد.
 *** 

در همیییین مصیییاحبه یارشیییاطر در برابیییر سییی وال  
مشکل حکومت کنیونی اییران بیا ایرانیکیا     »پرسشگر که 

به ما گفتند نون دربیاره جنیبش   »...می گوید: « نیست؟
ایییم بییا مییا بییابی و مییذهن بهییائی مقییاالتی منتشییر کییرده 

مخالفند... گفتیم ما در ایرانیکا از هر نیزی که اثیری بیر   
جامعه داشته... با ارائه مدرا و رعایت بی طرفی نوشیته  
ایم... و امروز طبق دایرۀ المعارف بریتانیکا هفت میلییون  
بهایی در دنیا هسیت... مهیم ایین اسیت کیه میا بیه دلییل         

دربیاره   برخوردهای خصمانه دولت اسیالمی بیا ایرانیکیا   
مذهن شیعه بد نمیی نویسییم. برخیورد میا بیا هیر مقولیه        

 (۳۵۲« )همیشه علمی و منطقی و بی طرفانه است
 آینده ایرانیکا: 

کار ایرانیکا از نصف گذشته » یارشاطر می گوید: 
دربییاره آینییده ایرانیکییا و مسیی والن ادامییه کییار   «. اسییت

ایرانیکا بعد از حیات خیود او، ننیین اظهیار نظیر کیرده      
قرار شد پس از من کمیته ای مرکین از ایین سیه    »است: 

ویراسییتار: بیییه ترتیییین بیییرای اییییران پییییش از اسیییالم،  
و « احمید اشیرف  »و علیوم اجتمیاعی   « کریستوفر برونیر »

عهده دار ویراسیتاری  « محسن آشتیانی»تاریب و ادبیات، 
 (. ۳۵۴و انتشار آن شوند )« ایرانیکا»مقاالت 
 

 مقاالت
 « ودبه یاد پور داو» -۱

پییورداوود، اسییتاد یارشییاطر بییوده کییه در دانشییگاه 
را تیدریس میی   « زبیان و فرهنیگ باسیتانی اییران    »تهران 

کرده است. یارشاطر شر  جامعی از خصوصیات علمیی  
او را ستوده است.  ،و اخالقی استاد خود را به قلم آورده

این عبارت او در نشان دادن سجایای اخالقی پیور داوود  
لیذت تکیرار آن را بیا شیما خواننیده       بر دلم نشست کیه 

نجابت فکری او و انصیافی کیه   »گرامی تقسیم می کنم: 
از آزادگی می زاید، بی آنکه اثر او را از ناشینی شیوق   
محروم کند، عموما او را در راه میانه ای که بیا پیژوهش   
های علمی سازگار نبیود، نگیاه میی داشیت و از اختیراع      

 1« تاریب باز می داشت...
 تبرد نابهنگام اجل دس -۲

« هنینگ»مقاله مفصلی است به مناسبت درگذشت 
کییه یارشییاطر نهییار سییال شییاگردی او را کییرده اسییت.  
هنینگ یکی از برجسته ترین ایران شناسان به شیمار میی   
آید. پژوهش های او درباره زبان ها و آئیین هیای کهین    
ه ایرانی از اعتبار بسیار برخوردار است. این مقاله نه تنها ب
ذکر مهارت ها و استادی کم مانند هنینگ میی پیردازد،   
بلکه جریان تاریخی تحقیقات مربوط به آثار و نوشته هیا  
 و کتیبه های ایرانی را نیز برای خواننده روشن می کند.  
 نقل این عبارات از مقاله یارشاطر می تواند سطحی  
از منشور آگاهی های پردامنه این دانشور صاحن نیام را  

رشته خا  او مانند استادش آنیدره آس،  »...دهد: نشان 
زبان های ایرانی از کهن ترین ازمنه تا امروز و تحیوالت  
این زبان ها بود. در پهلوی و پیارتی و سیندی بیی بیدیل     

کیه خیود کاشیف اسیامی آن بیود،      « خیوارزمی »بود. در 
محقق یگانه به شمار میی رفیت. امیا از ایین هیا گذشیته،       

)کیه  « بلخیی »و « ختنیی »و « باسیتان فارسیی  »و « اوستایی»
خود آن را اسم بخشید( و نیز زبان هیای رایی  ایرانیی از    
                                                 

۱
 در این عبارت پرمعنی است« اختراع تاریب»ترکین  -
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، «اوسیینی»گرفتییه تییا « بلییونی»و « کییردی»و « فارسییی»
در حیطه تتبک او بود و نییز همیه زبیان    « پشتو»)آلمانی( و 

هایی را که به نحوی در تتبعات ایرانی به کار می رفیت،  
و « ارمنیییی»و « التینیییی» و« یونیییانی»و « سانسیییکریت»از 
میی  « اوینیوری «. »نینیی »گرفتیه تیا   « سریانی»و « آرامی»

دانسییت و در برخییی از اییین زبییان هییا صییاحن دسییت و  
 . ۲۶۴« محقق بود...

و براستی شگفتی آور است درجه نبوغ مردی کیه  
توانسته است عالوه بر پژوهش های علمی، با این تعیداد  

 یی پیدا کند.از زبان های زنده و مرده دنیا آشنا
عنییوان مقالییه  «درگذشاات سااخن ساااالر» - ۳

دیگری از یارشاطر اسیت بیه مناسیبت درگذشیت دکتیر      
خانلری که با آن که سال ها میان او و خانلری کیدورتی  
حاکم بوده و این کدورت که یارشاطر در متن مصیاحبه  

کمییابیش تییا پایییان عمییر   -اش نیییز بییه آن اشییاره دارد، 
این حال در انتخاب عنوان مقالیه   خانلری، ادامه داشته، با

و به مقام علمی و شایستگی های « سخن ساالری»اش به 
اخالقییی و کییار کییرد کییم ماننیید او در عرصییه فرهنییگ  
ایرانی، بویژه ادب فارسی انگشت نهاده و حق مطلین را  
دربییاره همکییار دانشییمند خییود ادا کییرده اسییت. او در    

ن میی  مصاحبه خود، آنجا که راجک به روشینفکران سیخ  
در آن زمیان  »...گوید باز هم از خیانلری ییاد میی کنید:     

بسیاری از روشینفکران پیوسیتن هیم فکیران خیود را بیه       
خدمات دولتی درست نمی دانستند. آن هیا ایین آدم هیا    
را با صفاتی توهین آمیز از واژه هایی نیون خیودفروش   
و خائن خطاب می کردند، پرویز خانلری را یکیی از آن  

به شیمار میی آوردنید. در نوشیته هیا و       حواریون مطرود
گفته هایشان هیم از کیاربردن الفیاق نیشیدار در حیق او      

و یارشاطر منصفانه و آگاهانه بیه  « کوتاهی نمی کردند...
من اعتقاد داشتم و هنوز »سخن اش ننین ادامه می دهد: 

هم دارم اگر فردی آگیاه و معتیدل و معتقید بیه اصیال       
دد، برای همه خوب اسیت.  شرایط موجود به دولت بویون

به نظر من خیلی خوب است که کسی مثل خانلری وزیر 

فرهنییگ ییی  کشییور باشیید تییا ییی  آدم کییم دان و     
در همییین زمینییه فکییری بییه سییخنانش اینگونییه «تنییدرو...

شعرا و نویسیندگان آن دوران بیرای   »اضافه می کند که: 
مخالفت با کسی که با دولت مخالفت نمیی کیرد، اصیال    

نداشتند. مخالفتشان خودش دلییل مخالفتشیان    دلیل الزم
 «. ۱۶۴بود... 

***  
ناشیر فصیلنامه    در مصاحبه با فرخنده مدرس -۴
با تائید تحوالت مکتن فرهنگی و اجتمیاعی کیه    تالش؛

در زمیان رضاشییاه صییورت گرفتیه و اشییاره بییه تنییییرات   
اساسییی در شیییوه آمییوزش و پییرورش و نظییام قضییایی   

برمی گردد و بیه  « وشنفکرانر»کشور، باز هم به حدی  
ازآنیان  « گروهیی »عملکرد و موضک گیری های مخالف 

که منتقدان اوضاع، در زمان رضاشیاه و محمید رضاشیاه    
بوده اند اعترا  می کند. او روشنفکر زمان و زمانه ییاد  

روشینفکر در ادبییات   »...شده را اینگونه معرفی می کند: 
بیود از کسیی    و بعد غالباً معنی اش عبارت ۴۰سال های 

که مخالف نظام موجود باشد و بینش انتقادی نسیبت بیه   
آن ه می گذرد داشته باشد و دائما بگویید و ییا بنویسید    
که آزادی نیست. هر ننید غالبیا معلیوم نیسیت کیه اگیر       
آزادی بود این آزادی خواهیان بیا آن نیه میی کردنید؟      
آیا آزادی دیگران را محترم میی شیمردند و ییا فرصیت     

ن را از دیگران می گرفتنید؟ بیه نظیر مین در     نفس کشید
بیوی   -البتیه بیا اسیتثناها    -پس ایین نیوع آزادی خیواهی   
و از اسییتثناهای اییین « ۲۸۸قییدرت طلبییی نهفتییه اسییت...  
مصطفی »، «شاهرخ مسکوب»حسابگران سیاسی نام های 

را ذکر می کند. گرنه ظاهرا ننین به نظیر میی   « رحیمی
تنید و تییز از رفتیار و     رسد، پروفسور یارشاطر در انتقیاد 

موضک گیری های روشنفکران ایرانی در برابر حاکمییت  
خشیمگنانه و سیرزنش   « انیدکی »های دو پادشاه پهلوی، 

آمیز گام برداشته و حتی بی هی گونه اشاره ای به هدف 
هییای مبییارزاتی اییین سییتمدیدگان تییاریب، بخصییو      
محرومیت ها و ناکامی هایی که در این راه متحمل شده 
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قید  شیان    د، فقط با ذکیر مثالین آنیان زبیان بیه ذم و     ان
گشیوده، امییا خوشیبختانه بییا اشییاره بیه اسییتثناهایی نییون    
رحیمی و مسیکوب، نشیان داده اسیت کیه اسیتاد عزییز،       
مانند هر دانشیور منصیف و آگیاه، در تشیخیص حیق از      
باطییل و جییدا کییردن صییفوف روشیینفکران واقعییی از     

راه فرزانگییی  و طییراران سیاسییی، از« روشیینفکر نمایییان
 کناره نجسته و دور نیفتاده است.  

 سرنوشت فرهنگ و تمدن ایران  -۵
یارشییاطر ظییاهرا آغییاز انحطییاط فرهنییگ و تمییدن 

این »... ایرانی را از قرن نهم هجری می داند و می گوید:
انحطاط بیش از هر نیز نتیجیه گذشیت زمیان و فتیوری     
 است که از سال خوردگی و پیری جامعه ای حاصل می
شود. شما هیچ تمدن نیرومند درخشانی را نمی توانید نام 
ببرید که عاقبت نیروی ابداع و تصرف خود را از دسیت  

یارشاطر در برابر پرسش پرسشیگر دربیاره   « نداده باشد...
اثرگذارترین آثار دانشمندان ایرانی، نام های گروهیی از  
آنان را می آورد که نگونه در زمینه های مختلف، آثار 

 ندگاری از خود بر جای گذاشته اند.ما
بیان یارشاطر درباره این نام آوران ایرانی با احتیرام  
و حق شناسی همراه اسیت و بیه زحمیات آنیان ارج میی      
نهد. اما در ادامه سخن، او باز هم به تکرار نظرییه پیشیین   

تنییر حاصل شد ولیی  »...خود باز می گردد و می گوید: 
ایین تنیییر مثبیت بیه علیت       همان طور که گفتم متاسفانه

ضییعف و فتییوری کییه در ریشییه و بنیییان فرهنییگ هییای   
قدیمی رخنه کرده است، اثر عمیق و پایدار برجای نمیی  
گذارد و اگر در زمینه ای هم جهش دیده می شود، کیم  

 « و بیش موقتی است...
یعنی کیه اینگونیه اثرگیذاری هیا و کوشیش هیا و       

کار بیرده انید و   حرکات منفردی که دانشوران ایرانی به 
که یارشاطر بر آن تاکید « جبر تاریخی»می برند در برابر 

 می ورزد، راه به جایی نبرده است و نخواهد برد. 
 
 

این کتاب فقط شرح حال یک 

دانشمند ایرانی را در 

برنگرفته است. اثر 

ارجمندی است از چگونگی 

سیر تیودت فرهنگ و ادب 

ایرانیان و نگارگر 

ای تصاویری از سیم

دانشوران ایران و جهان و 

کسانی که در این راه جان 

فرسوده اند و خدمت کرده 

اند و چون یارشاطر خود 

در بسیاری از جریان این 

بررسی ها و پژوهش ها 

حضور فعال و اثرگذار 

داشته، از این رو، کتاب 

حاضر ماخذ معتبر و 

باارزشی است برای 

تیقیقات ایران شناسی در 

ن قرن اخیر. همه ای

مجموعه گران قدر با 

زحمات و دقت نظر دانشور 

جوان، دکتر ماندانا 

زندیان سامان پذیرفته 

 است.

 

 
با وجود این نگرش بدبینانه، کیه ممکین اسیت بیر     
یاس و نومیدی ایرانیان دامن بزند، خوشبختانه، یارشیاطر  

وطیین »در نوشییته کوتییاه ولییی بسیییار زیبییا و پرمحتییوای  
جفاهای رفته بر وطن اول ییاد  در حالی که از « دوگانه ما

می کند که حوادثی بوده اند، ویران گر و بنیان کن کیه  
توشه خوار تمیدنی بیگانیه و پییرو صینعتی زبیر      »وطن را 

، در رویکرد به وطین  «۲۹۹دست و بالنده ساخته است... 
در « نقییش هییای شییگفت بییا خطییوط درخشییان  »دوم از 

وازی و بنیده نی  »عرصه های هنری و فرهنگی آن و نیز از 
خیار از پیای   »مردمان و از « تساهل و مدار اوصفای باطن

پیدر و  »، «پوزش گناهکیاران را پیذیرفتن  »و « یتیم کندن
و... « بیر حیوانیات تیرحم آوردن   »و « مادر را پاس داشتن

انسان هیای آن سیرزمین را بیه تصیویر میی کشید و میی        
 افزاید: 
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وطن خاکی ما پیوسته در معر  آفات اسیت و  »...
عنوی ما برعکس از گزنید بیاد و بیاران و دسیتبرد     وطن م

ویییران گییر حییواد ، درامییان. درخشییش آن را تیرگییی  
اعمال ما زایل نمی کند... آفتابی اسیت کیه پیوسیته میی     

بیدین سیان او، دروازه   « ۳۰۰تابد، زنده و پایدار اسیت...  
های دنیایی از امید و اراده را می گشیاید کیه در فضیای    

واند و باید بر تیرگی و تباهی ییاس  آن انسان ایرانی می ت
و بدبینی خود نیره شود و بیه پدییدار آمیدن افیق هیای      
روشنی در زندگی خود و نسل هیای آینیده خیوش بیین     

 باشد. 
 هویت ملی  -۶

نیییز در واقییک تکییرار همییین  « هویییت ملییی»مقالییه 
نظریات است با زبانی دیگر. نکته ای را که در پایانه این 

امیل اسییت بیاز هیم از زبیان خییود     نوشیته آمیده و قابیل ت   
یارشاطر نقل می کنم کیه میی توانید نقطیه پاییانی باشید       

آن ه شایسته تاکید است ایین  »...برای این بح  پردامنه: 
است که تاریب ایران و تمدن اش با همه پست و بلند آن 
تاریب و تمدنی پیوسته است و اگر آن را بدین گونیه در  

نش ژرف تیری در سینجش   نظر بیاوریم و بیاموزیم، به بی
 «۳۱۲آن دست می یابیم... 

 غم زبان  -۷
تاکیید میی ورزد و   « تحول و تطیور زبیان  »به مساله 

آن را الزمه گسترش زبان می داند ولی در ادامه ایین راه  
از لنزیدن کارگزاران قلم و خطابیت بیه پرتگیاه هیرج و     

هیر کی  طبیک و    »مرج نییز بیمنیاا اسیت. قبیول نیدارد      
ی خواهد با زبان ما بکند و هر بیاطلی بیه   جاهلی هر نه م

نظییرش مییی رسیید، از لفییظ منلییوط و بیگانییه و ترکییین  
نادرسییت بییه عنییوان تکمیییل و توسییعه زبییان در عبییارات 

 « ۳۱۶فارسی وارد کند... 
هیرج و میرج در زبیان را    »با این حیال او اگیر نیه    

پسندیده نمی داند و بیه رعاییت قواعید دسیتوری پایبنید      
، امیا از قبیول ایین    «ن را بایید آموخیت  دستور زبا» است:

زبیان در طیول زمیان    »...واقعیت نیز روی برنمی تابد که 

بر ی  شییوه نمیی مانید. تنیییر میی کنید. تنیییر آن نییز         
 عموما بصورتی است که مطبوع طبک آن ها که به آثار  

در سیرای ادب  »معتبر و ادبی زبان خو کرده اند نیست... 
وبت اند و پسیند خیاطری کیه    نیز سب  ها و شیوه ها به ن

امروز میزان لطف سخن است، بیدین قیرار نمیی مانید و     
شاید روزی برسد که نثر امروز ما نیز با همه بیدعتش در  
نظر فرزندان ما همان طور کهنه و نامانوس جلوه کند که 

 « در نظر ما.« بیهقی»و « گردیزی»نثر 
 درباره شعر نادرپور  -۸

زرگداشییت نییادر  در مقدمییه خطابییه ای کییه در ب  
نادرپور ادا کیرده، دربیاره شیعر ایین محیرم تیرین نیدیم        

این شعر است که میا را بیا   »...خلوت ما ننین می گوید: 
زندگی واقعی و درونی خودمان آشنا می کند. میا را بیه   
خودمان برمی گرداند. خلوتی با خودمان برای ما ترتین 

 «. ۳۲۱می دهد... 
می داند « ر معاصرمطبوع ترین شع»شعر نادرپور را 

اگییر قییرار باشیید ییی  دیییوان شییعر از »...و مییی نویسیید: 
شعرای معاصیر بیا خیود بیردارم و هییچ کتیاب دیگیری        
برندارم و در جزیره ای سکنا کنم. اگیر دییوان نیادرپور    
ی  جا نا  شده بود، من مسلما آن را برمیی داشیتم...   

۳۲۱ » 
 زبان آئینه فرهنگ و طرز فکر جامعه است  -۹

فتگوی ماندانا زندیان با یارشیاطر اسیت کیه    متن گ
به نیا  رسییده کیه در آن     ۱۳۹۲سال  ۱۰۴در ره آورد 

مسائل متعدد و متنیوعی از مقولیه فرهنیگ مطیر  شیده      
 است:  
به نظر من روشنفکرها عمال کسیانی بودنید کیه    » -

درد وطن داشتند... در مسیر فرهنگی و سرنوشیت اییران   
 «موثر بوده اند...

ی بعید از آشینائی بیا ادبییات اروپیایی      نثر فارسی » -
 «  شیواتر و ساده تر و فشرده تر شد...

تاسیس فرهنگستان کیار مفییدی بیود. قواعیدی     » -
هم که درباره رسم الخط تصوین می کند و در کتاب یه  

 «  هایی انتشار می دهد، مفید است.
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زبان فارسی از لحاق قدرت اشیتقاق بیی انیدازه    » -
ته ایران از این بابیت قیوی   ضعیف است. زبان های گذش

 « تر بودند.
هر نه فکر توسعه پییدا کنید زبیان توانیاتر میی      » -

 «  شود و زبان توانا فکر را نظم می دهد
این را هیم بیرای ضیبط در تیاریب فرهنیگ و ادب      

 معاصر در متن نوشته خود بایسته دیدم:
آنیدره  « مائده های زمینیی »جالل آل احمد کتاب »

ود و فرسییتاده بییود بییه دربییار و ژییید را ترجمییه کییرده بیی
توصییه شیود   « بنگاه ترجمه و نشر کتیاب »خواسته بود به 

آن را نا  کند. همان زمان دایی آل احمید بیمیار و در   
بیمارستان میثاقیه بستری بود. فقیر آدمی بود با بنگیاه سیر   
و کار داشت و تنقیح و طبک کتابی از متون فارسیی بیه او   

ن بییرای عیییادت او بییه واگییذار شییده بییود. ییی  روز میی 
بیمارستان رفتم و تصادفا آل احمد را آنجیا دییدم. بیه او    
گفییتم شییما خجالییت نمییی کشییید از ییی  طییرف درس 
آزادی به مردم می دهید و از ی  طرف کتابتیان را میی   
فرستید به دربار که نا  آن را توصییه کننید. کتیاب را    
درست ترجمه نکرده ایید و اغیالط بسییار دارد و مین از     

 « ۳۶۰  آن معذورم... نا
 پاس داشت حرمت همرهان  -۱۰

یارشییاطر از بزرگییان دانییش و ادب روزگییار خییود 
همه جا با احترام و تکریم ییاد میی کنید. مردانیی نیون      
فروغییی و سییعید نفیسییی و ایییرج افشییار و پییور داوود و  

 خانلری و تقی زاده و بسیاری دیگر...
بیه   همیشیه بیه مین   »...درباره تقی زاده میی گویید:   

نشم فرزندش نگاه کرده بود. البته من هم نهایت احترام 
سیعید نفیسیی   «. »۲۱۶و عالقه و وفاداری بیه او داشیتم...   

ی  استاد برجسته و ی  نویسنده خوب بیا دانیش فیوق    
در جیای  « ایرج افشار»از «. العاده بود. و نیز سخاوت مند

جای گفتگو با نیکنامی یاد می کند و پشتکار و عالقه او 
 می ستاید.« قلم و کتابت»را در کار 
 در حریم خویشتن -۱۱

یارشییاطر در ضییمن مصییاحبه، هییر جییا مناسیین      
تشخیص داده از زندگی خصوصی خود نیز سخن گفتیه  
اسییت. و نکتییه هییایی از اینگونییه سییخنان در عییین آنکییه  
پرتوی به زندگی نامه او می اندازند، نمونه هایی از یی   

م هسیتند کیه حقیا بایید بیه      سلسله رفتار و اندیشه هایی ه
گونه معیاری برای نسل هیای آینیده بیه آن هیا نگریسیته      

 شود:
سیییفر را دوسیییت دارد امیییا بخیییش بزرگیییی از   -

دیدارهای این سفرها به بازدید بناهای تاریخی، موزه ها، 
مقبره های قدیمی و آثار برجسته هنیری اختصیا  میی    

ا پیییش از سیفر بییه نقیاط مختلییف دربیاره آن هیی   »... یابید  
 «مطالعه می کردم...

 (۲۱۷از زندگی راضی ام. ادعایی ندارم ) -
وطن واقعی من محیط زبان فارسیی و فضیائی   »... -

است که زبان فارسیی در آن فعیال و منشیاء اثیر اسیت...      
این فضیا، حتیی اگیر یی  ده باشید بیرای مین اییده آل         

 «است.
زندگی روزانیه اش مینظم اسیت و در آن بیرای      -

قی، نقاشیی و کیوه نیوردی جیایی     ورزش، رقص، موسیی 
خیلییی بییا دوسییتانم در  »... وجییود دارد و در عییین حییال 

ارتباط و به دوستی هایم دلگرم ام... همه کارم را خیودم  
انجام می دهم. هی وقت به تلویزییون نگیاه نمیی کینم...     
آدمی بوده ام که کارهای فرهنگی را که بیه نظیرم مفیید    

دامیه داده ام.  آمده شروع کرده و درست و خیوب هیم ا  
این اعتقاد را درباره خودم دارم که هیر وقیت بیه کیاری     
بربخورم که باور داشته باشم و باید انجام بگییرد و ببیینم   
انجام نشده، وظیفه ای در این بیاره احسیاس میی کینم و     
عمال به انجام آن می پردازم. یعنی فکر مهم بیودن یی    

 دوسیت »و « ای کیاش »امر، هی وقت بیرای مین در حید    
باقی نمانده است... از همان ابتدا کار را جدی میی  « دارم

گیرم و با واقک بینی و صرف وقیت زییاد بیه ارزییابی راه     
های ممکن برای آغاز کار بدون سرمایه و بدون مشیوق  

 « ۲۲۷و همراه می پردازم... 
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فرصت این کالس ها و »در برابر این پرسش که  -
تان نگونیه ایجیاد   دوره ها و دیدارها را در برنامیه شیلوغ  

آدم بییرای »هوشییمندانه پاسییب مییی دهیید:  « مییی کنییید؟
کارهییایی کییه دوسییت دارد، بییدون اینکییه دقیقییا بفهمیید 
نگونه، در زندگی جا باز می کند. مهم نیسیت سیر آدم   

 ۱۶۷نه قدر شلوغ است...
یارشاطر در بیشیتر فنیون هنیری نییز دسیتی دارد و      
ه بسیییار بییه جاسییت اییین سییخن دکتییر زنییدیان خطییاب بیی

من وقتی به مجموعه کارهای هنری شما »...یارشاطر که: 
در رشته های مختلف نگاه میی کینم بیه ایین نتیجیه میی       
رسم که همه حواس پنجگانیه شیما بیرای خلیق یی  ییا       
نند اثر هنری... آمادگی دارد و استعداد پیرورش آن را  

حضییور مشییتاقانه یارشییاطر در حلقییه هنرمنییدان     «.دارد
ه عمیق او به موسیقی است. به نیام  موسیقی نمایانگر عالق

هییای بنییان، مجیید )اسییتاد تییار(، مرضیییه، الهییه، هایییده،   
محمدرضا و همایون شجریان، مهیدی فیروغ اشیاره و از    

با بنیان بواسیطه   »هنر آن ها ستایش می کند و می گوید: 
دوستم حسن شهباز آشنا شیدم... از بهتیرین یادگارهیای    

ماسیت و خییار و   سرتا سر عمر من زمانی است که بنیان  
ودکایش را خورده بود. سرش گرم بود و مصطفی مجد 

شاید عبارات زیر بهتر از هر توضیحی  ۲۰۸« تار می زد...
و شییر  و تفسیییری بتوانیید میییزان عشییق یارشییاطر را بییه  

آپارتمان کون  ما »ساحت موسیقی ایرانی نشان دهد: 
نها در خیابان ایتالیای تهران فضای ساده ای بود... بعدها ت

دلیل من برای نگه داشتن آن آپارتمان، میزبانی بنان بود. 
تمام سال کرایه اش را می پرداختم که هر بیار بیه اییران    
می آیم مطم ن باشم بنان دعوتم را می پذیرد و می آیید  

 «  آنجا آواز می خواند...
حتی با میروری گیذرا بیه زنیدگی نامیه یارشیاطر،       

که با پشتکار و پیر   خواننده با نهره مردی آشنا می شود
دلی در برابر سختی ها و نامرادی ها، مقاومت ورزییده و  
مانک ها را از پیش پای خود برداشته اسیت.امروز نیه تنهیا    
در میان فارسی زبانیان کیه در بخیش بزرگیی از عرصیه      

های علمی جهان نام احسان یارشاطر بیه عنیوان محققیی    
آن اسیت   تیزبین و فرزانه، نامی شناخته شده اسیت. امیید  

که دانشمند نامدار ایرانی سالیان درازتری با تندرسیتی و  
خرسندی خاطر به زندگی پرافتخار خود ادامه دهید کیه   
حضییورش در جمییک دانشییوران، بخصییو  ایرانیییان، بییه 

 مثابه نعمت و برکتی است بی پایان برای همه آنان. 
***  

این کتاب فقط شر  حال ی  دانشیمند ایرانیی را   
است. اثر ارجمندی است از نگونگی سییر   در برنگرفته

تحوالت فرهنگ و ادب ایرانیان و نگارگر تصیاویری از  
سیمای دانشوران ایران و جهان و کسانی کیه در ایین راه   
جان فرسوده اند و خیدمت کیرده انید و نیون یارشیاطر      
خود در بسیاری از جریان این بررسی هیا و پیژوهش هیا    

ایین رو، کتیاب حاضیر    حضور فعال و اثرگذار داشته، از 
ماخذ معتبر و باارزشی است برای تحقیقات ایران شناسی 
در قرن اخیر. همه این مجموعه گران قدر بیا زحمیات و   
دقت نظیر دانشیور جیوان، دکتیر مانیدانا زنیدیان سیامان        
پذیرفته است. پرسش ها با دقت و هوشمندی طر  شده 
اند و پاسیب هیا روشین و گوییا، در قالین عبیارت هیای        

زون جای گرفته اند. در نثر ماندانا، رگه هیای دلویذیر   مو
خوش رنگی از تعابیر و حیاالت شیاعرانه بیه نشیم میی      
خورد که بر لذت مطالعه این اثیر میی افزایید. اصیوال در     
همه نوشته های این شاعر و نویسنده لطییف طبیک، طنیین    
زمزمه هایی از ننمه شاعرانگی را می توان احساس کرد. 

بی و هنری و علمی این بانوی تالشگر در فعالیت های اد
همین شهر زیستگاه ما ایرانیان، نمایان گر عشیق و شیوق   
صمیمانه او به ایران و ایرانیان است. به باور من، او یکیی  
از امیدهایی است که در آینده از زبیان و ادب فارسیی و   
فرهنیگ ایرانیی در بییرون از مرزهیای اییران، پاسیداری       

   *رازو تندرستی اش برقرار باد.خواهد کرد. عمرش د
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کتاب معرفی  

 
 
احمد دکتر گفت و گو با 
 حکاک  کریمی

 : کتاب ۀدربار

 

بود و نمود » 
 «سخن
 
اجتماعی و تاریب ادبییات   بود و نمود سخن: متن ادبی، بافتار

حکااد نشر نام د  د  احمد کریمی های ادبی( مقاله ۀ)گزید
  ریال ۳۰۰۰۰۰صفحه د   ۶۴۰د ۱۳۹۴نا  اول 

 
متن زیر مصاحبه جقای علیرضا اکبری، دبیر ادبی نشتریه  

چا  تهران است کته ستال گذشتته بته     « اندیشه پویا»
همت شرکت کتاب در ایاالت متحده جمریکا نیز منتشتر  

 .شد
    
  

 علیرضااکبری: 
 

های آکادمیک معمود در  چهره
پرداختن به ادبیات خود را 

ای خاس و  مقید به دوره
کنند و  موضوعاتی میدود می

ذشته بیشتر به گاز این 
پردازند تا  ها می کالسیک

اما احمد  .ادبیات معا ر
 حکاک از معدود کریمی

ست که  شناسان دانشگاهی ادب
هایش از  همواره در نوشته

های تنگ و  این دایره
موضوعات میدود فراتر رفته 

تر روندهای  و با نگاهی جامع
دبیات کلی ادبیات و پیوند ا

معا ر و کالسیک را مورد 
توجه قرار داده است. آخرین 
کتاب او، که اخیرا از سوی 
نشر نامک منتشر شده و 

ای متنوع  مشتمل بر مجموعه
از مقادت او در سه دهة 

گذشته است، شاهد گویای این 
مدعاست. در گفت و گویی که 

آید، عالوه بر  در ادامه می
بیث دربارة مقادت کتاب به 

ور موضوع مقادت فراخ
تر نیز در  موضوعاتی کالن

پیوند با ادبیات معا ر با 
 ایم. او به بیث گذاشته

 

بود  در کتاب  مقاالتی که   مجموعه
گرد جمده موضوعات  و نمود سخن

گیرد از  بسیار متنوعی را در بر می
ادبیات کالسی  گرفته تا ادبیات 

پسند، از تاریخ شعر گرفته تا  عام
کوتاه، و از تاریخ  تحلیل داستان

ترجمه گرفته تا جدال قلمی شما با 
محمدجعفر محجوب در حدود دو 

که با دیدن  دهۀ پی ، به طوری
رسد  کتاب این به ذهن خواننده می

شد از این مجموعه مقاالت دو  که می
سه مجموعۀ مستقل منتشر کرد. 

طور شد که تصمیم گرفتید تمام  چه
تشار این مقاالت را در ی  مجموعه ان

  دهید؟ 
 
 

بیه   بود و نمود سیخن از دیدگاه من، همۀ مقاالت کتاب 
شیود و آن همانیا رابطیۀ     موضوع واحد مهمی مربوط می

بافتیار  »، «میتن ادبیی  »میان سه متنیر مشخص است، یعنی 
، ننیان کیه در زیرعنیوان    «تیاریب ادبییات  »، و «اجتمیاعی 

 کتاب هم آمده است. از این قرار، مثأل آن ه در واژگیان 
شما با عبارت های ادبیات کالسی  و ادبیات عام پسیند  

« میتن ادبیی  »اند، در ذهن من در عبارت  از هم جدا افتاده
جیدال  »شیود. نییز، آن یه شیما از آن بیا عبیارت        بیان می
و تا آنجا که به نوشیتۀ   –کنید در نشم من  یاد می« قلمی

تفیاوت مییان دو نسیل     مقولیۀ  از –شود  خودم مربوط می
سییت درموضییوع   کارشناسییان ادب فارسییی  درپییی پییی

ماهیت، گستره و اهمیت نهائی نگاه تاریخی ما امروزیان 
به این مییرا  شیکوهمند. شیاید سیخن شیما، آنجیا کیه        

شد از این مجموعۀ مقیاالت دو سیه کتیاب     گوئید می می
ساخت، درست باشد، ولی من باتوجه به طر  موضوعی 

اشیت، فکیر   که در ذهن خودم انسجام و کلیتی منطقی د
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کردم ایین کلییت را یکجیا پییش روی خواننیدۀ کتیاب       
 بگذارم. 

 
شما در این مجموعه مقاالت چند 
مقاله در مورد داستان و رمان معاصر 

بامداد  دارید از جمله در مورد کتاب
و در مورد دو اثر از سیمین  خمار

پور اما از جثار  دانشور و منیرو روانی
خورشیدی هیچ  ۹۰و  ۸۰مطرح دهۀ 

اثری در میان مقاالت شما نیست. این 
واقعیت، سوالی مهمی را پی  

جورد و جن اینست که چرا  می
منتقدان جدی جکادمی  چه در 
ایران و چه خارج از ایران با وجود 
رشد )حداقل کمیب( بارز ادبیات 
داستانی در دو سه دهۀ اخیر رغبت 
چندانی به پرداختن به این ادبیات 

شما جیا باید  ندارند. در مورد خود
غیاب این دست مقاالت را نشان قطع 

های  ها و رمان رابطۀ شما با داستان
نوشته شده در یکی دو دهۀ اخیر 

  دانست؟
 

های هرکس بیر اسیاس    این سخن درست است که نوشته
گییرد؛ و ایین را هیم در میورد      های او شیکل میی   خوانده

توان افیزود کیه بیا گذشیت سیالیان شیعر        شخص من می
در ذهنم جای واالتری را اشنال کیرده و بهیره و    فارسی

ام بخشیده اسیت.   ری به ذهن و زندگیتلذت و غنای بیش
ماند تقاضاهای همکاران دیگر از هر ی  از میا   آن ه می

ها به تفیاریق   نیز هست، و به یاد داشته باشیم که این مقاله
انید، ننانکیه در    و در خالل حدود سه دهیه نوشیته شیده   

اب نیز آمده است. ونکتۀ آخر این احسیاس  پیشگفتار کت
الضمیری است که دربارۀ هیر متنیی    فی یکسره فردی و ما

توان آنها را به زمانیه و   نقدر گفتنی داریم، و نگونه می
. برای مین، میتن مبیدأ و خاسیتگاه     دیدتاریخشان مرتبط 

-تییأمالت و مالحظییاتی اسییت دربییارۀ بافتییار اجتمییاعی  
هیای   هائی کیه میتن   ارتباط های گوناگون سیاسی یا شبکه

 زنند.  منفرد ادبی را به تاریب ادبیات گره می
 

به « های خزان پشت رنگ»در مقالۀ 
سرگذشت سب  هندی در ادبیات 

پردازید و بعد در دو مقالۀ  فارسی می
بعدی روند ظهور تجدد در شعر و 

گیرید. جالب  ادب فارسی را پی می
اینجاست که جنچه دربارۀ سب  

گوئید در سرگذشت شعر  هندی می
معاصر فارسی هم انگار مصداق تکرار 

که بسیاری  تاریخ را یافته، همچنان
سب  هندی را انحرافی تاریخی از 
روند طبیعی رشد شعر کالسی  

پنداشتند. امروز هم  فارسی می
گرفته در  های شکل بسیاری جریان
هایی  را که توسط چهره ۴۰میانۀ دهۀ 

تی همچون رضا براهنی و مجال
شد و  تبلیغ می جنگ طرفههمچون 

هایی  مثل  بعدها به ظهور جریان
شعر پست »یا « شعر حجم»جریان 
انجامید، انحرافی از مسیر « مدرن

تکامل طبیعی شعر نیمایی و سپید 
انگاری را  دانند که نوعی ساده می

نسبت به کار شاعری باب کرد و وضع 
جشفتۀ شعر معاصر را هم نتیجۀ رواج 

دانند. شما  انگاری می دههمین سا
چقدر این دو موقعیت تاریخی را بر 

بینید و چه تحلیلی در  هم منطبق می
شناسی شعر معاصر در  مورد جسیب
 ایران دارید؟  

 
هییائی از اییین دسییت او   شییاید بهتییر باشیید در مصییاحبه 

های بسیط و مشخصی را مطر  کنیم، و در ثیانی   پرسش
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« بسیییاران»لبییاس  هییای خودمییان در از گنجانییدن داوری
نام و نشان تا جای ممکن پرهیز کنیم. به نظیر   نامدار یا بی

شود مفهیوم   ای موجن می من این گونه مالحظات حرفه
با مفاهیم دیگری هم ون مباحثیه و مجادلیه و   « مصاحبه»

وشینود کارشناسیانه مجیال     منالطه در هم نیامیزد و گفت
گونیه  تجلی بیابد. من هسیتۀ اصیلی پرسیش شیما را ایین      

آیا من با ایین سیخن کیه آن یه بیا نیام       »کنم که  تعبیر می
ها افتاده انحراف  سب  هندی در شعر فارسی بر سر زبان

و « شعر فارسی بوده است موافقم یا نیه؟  «طبیعی»از روند 
پاسب من، که در خود مقاله بیه تفصییل بییان شیده، ایین      

ضمنأ این را هم اضیافه کینم   «. نه، موافق نیستم»است که 
های فرهنگی کیه بشیر در پییدایش آنهیا      که در فرآورده

 و –نیست؛ همه نیزی « طبیعی»نقشی داشته، هیچ نیزی 
هستند، یعنی بر « مصنوع» – جهان شعرهای همۀ جمله از

انید.  ایین نکتیۀ     اثر کار و کوشش آدمییان فیراهم آمیده   
ای اسیت، نیرا کیه میا را از      آخری در خور تأمیل وییژه  

توانست پییش گرفتیه شیود     ائی که میه زنی در راه گمانه
هیائی گیام    ولی نشید، ییا در کیار کسیانی کیه در جهیت      

برداشتند که در نهاییت بیا سییر کلیی ادبییات در تیاریب       
دارد، و مفهوم تیاریب را بیا    همگام و هموا نبود معاف می

 کند.   نزدی  می« آن ه گفته و واقک شده»مجموعۀ 
 

البته جنچه که من نقل کردم به جز 
ال شفاهی به طور مبسوه در اقو

شناسی  شعر جدولی، جسیب»مقالۀ 
با چراغ و در کتاب « نسلب خردگریز

کدکنی،  ، اثر محمدرضا شفیعیجینه
هم مورد بررسی قرار گرفته. در این 

کدکنی به شباهت میان  مقاله شفیعی
وضعیت معاصر با دورۀ رواج سب  

نویسد  کند و می هندی اشاره می
سالۀ ادب  یستتاریخ هزار و دو»

گوید که  فارسی به صراحت به ما می
ریختگیب افراطی نظام  درهم

خانوادگی کلمات ت از جن گونه که 
در شعرهای شاعران سب  هندی یا 

های عصر ما دیده  محصوالت روزنامه
شود ت اگر خوب و اگر بد، دلیل  می

انحطاه روح جامعه است و نشانۀ 
اینست که جامعه به لحاظ فرهنگی 

 «.   د روح خالقیت واقعی استفاق

 
سواسگزارم که ذکری از کتاب استاد گرانقدر و دوسیت  
دیرین عزیزم دکتر محمدرضا شیفیعی کیدکنی بیه مییان     

آشینا  « شیعر جیدولی  »آوردید. من با نظیر ایشیان دربیارۀ    
 می توانند   باشم که   معدود کسانی  از  شاید   و هستم 

ه انید. در موضیوع   بگویند همۀ آثار قلم ایشیان را خوانید  
رانیی  وشعر جدولی هم در سال های اخیر، به وییژه در د 

که در دانشگاه پرینستون بودند، بحی  هیای مفصیلی بیا     
حضرتشان داشته ام. اما این همیه بیدین معنیا نیسیت کیه      
همۀ مواضک ایشان را بی نون و نرا پذیرفته باشم. ایشان 
هییم البتییه ننییین انتظییاری از هی ییی  از خواننییدگان     

 ثارشان ندارند. آ
آسین پذیری نسل »من آن ه را که ایشان در عبارت 

یا « خودکارانگاری»گنجانده اند در مبح  « زیخردگر
نوعی از « اتوماتیسیتۀ»به اصطال  مقال نقد تاریخی متن 

شعر »متون تحلیل کرد ه ام، از جمله آن ه ایشان 
می نامند، یا بعضی گرایشات تجریدگرا در « جدولی
ز تجلیات شعر فارسی سب  هندی، از جمله در بعضی ا

بسیاری از غزل های صائن و بیدل یا در برخی قصاید 
طلیعۀ »قاآنی. و این مبح  را در کتابی که زیر عنوان 

به فارسی ترجمه شده بیان کرده « تجدد در شعر فارسی
می نامم و « انحطاط»ام، ولی این گونه گرایش ها را نه 

یخی می شمارم. آن ه از ی  نگاه نه محکوم به فنای تار
می نماید ازنگاه دیگری پیشنهادی می « خردگریزی»

تواند باشد برای تجرید شاعرانۀ بیشتر یا نظام مندتر در 
خدمت رها ساختن هرنه بیشتر شعر از آلوده شدن به 

در هر صورت من «. شعارگرائی»مقوالت سیاسی و 
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م دوگانۀ ایشان را در آن کتاب به مقا سخنانبرخی از 
یعنی هم شاعری نامدار و هم استاد برجستۀ  –ایشان 

 ادبیات فارسی مرتبط می دانم. 
ترین مقاالت  توجه یکی از جالب

ای است که شما در جن به  کتاب مقاله
 بامداد خمارنقد رمان پر فروش 

پردازید. این نوع جثار معموال  می
برای منتقدان ادبی در ایران 

شد که به  جذابیتی ندارند. چطور
پسند و نقد جن  سراغ این رمان عام

 رفتید؟ 
« بامداد خمار»ای مانند  بسیار متأسفم که رمان پرخواننده

برای منتقدان ادبی در ایران جذابیتی »به گفتۀ شما 
اگر براستی ننین باشد این بدان معناست که «. ندارند

منتقدان ادبی ایران برای افکار مردم عادی )یا به قول 
عامۀ مردم( اهمیتی قائل نیستند. نه حیف! اگر  شما،

براستی این طور باشد پس منتقدان ادبی نگونه 
توانند از افکار عامۀ مردم آگاه بشوند و کوشش  می

تری  های درست کنند آنها را اصال  کنند یا به راه
 بیاندازند؟ 

اما منتقدینی که با این انگاره به 
 روند چنین سراغ نقد جثار ادبی می

رسالتی در مورد جگاهی از افکار 
عامۀ مردم برای خود قائل نیستند و 
معتقدند که کار نقد معرفی جثار 
برجستۀ ادبی و تشویق مخاطبان به 
مطالعۀ جثار ادبیات جدی است چون 
مثال جثار حسینقلی مستعان و محمد 
مسعود )در گذشته( و جثار فهیمه 

پور )امروز( بدون  رحیمی و م. مؤدب
و تبلیغ منتقدین هم فروش  معرفی

باال و مخاطب خود را خواهند 
داشت. سهل است این منتقدان 
معتقدند که نقد ادبی باید در جهت 
تخریب جن نوع ادبیات و سوق 

دادن مخاطبان به سوی ادبیات 
ادبیات جدی از  جدی )البته طبعاً

 دید خودشان( حرکت کند.
 

خشی از وظیفه را به مثابۀ ب« تخرین»اجازه بدهید مقولۀ 
نقد ادبی یکسره کنار  --« حرکت» شما گفتۀ به یا –

بگذاریم؛ من این گونه حرکات را اصال زیبندۀ هیچ 
منتقدی نمی دانم. سخن ما بر سر نقد و سنجش در 
مفهوم برخورد رودررو با متونی است که، با منتقد یا 
بدون او، جای خود را از پیش در جامعه یافته اند، و 

ماند به نقد کشیدن اثر است یا سکوت در برابر آن ه می 
 بخش تأیید عملیبرابر آن. من البته سکوت را در 

 معتنابهی از کتابخوانان ی  جامعه جایز نمی دانم. 
یکی از ایراداتی که شما به بامداد 

کنید اینست که  خمار وارد می
جهت »نویسنده در این رمان در 

ۀ تحکیم و تثبیت باورهای مردساالران
قلم زده است « حاکم بر جامعۀ ایران

های  که بازتولید کلیشه در حالی
عام جثار مهم   سنتی و جنسیتی ویژگی

پسند در سراسر جهان  ادبیات عام
است و بخشی از فروش باالی این 
جثار هم ناشی از ارضای همین نیاز 
در میان انبوه خوانندگان غیر 
روشنفکر در جامعه است. جیا فکر 

در نقد این کتاب اقتضائات  کنید نمی
اید و  ژانر کتاب را به رسمیت نشناخته
گرا  همچنان از جایگاه منتقدی نخبه

 اید؟  پسند را نقد کرده اثری عام
 

آگاهی نندانی ندارم، ولی ایین را  « سراسر جهان»من از 
دانم که فرق است میان تیروی  افکیار میردم و تنیویر      می

گیرا   بویذیرم کیه نخبیه    خواهیید  آن افکار. شما از من میی 
بندی  هستم، حال آن که من نظریاتی را که  شما در بسته

گیرا   اید نمونیۀ مشیخص تفکیر نخبیه     پرسش تحویل داده
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غییر  »و « روشنفکر»بندی مردم جامعه به  بینم، و تقسیم می
از تبعییات آن اسییت. ضییمنأ شییما موضییوع    « روشیینفکر

ان کنیید، و ایین بید    را مطیر  میی  « اقتضائات ژانر کتاب»
« پسیند  عیام »معناست که همۀ رمان هیا بطیور کلیی بایید     

باشند تا رمان خوانده شوند. آیا براسیتی شیما ایین طیور     
 کنید؟   فکر می

 
در پرس  من چنین فرضی مستتر 

شوهر ، کلیدرهایی مثل  نبود و رمان
ها را من خاموش  چراغو جهوخانم 

هایی هستند که  نمونۀ رمان کنم می
پسند  ادبیات عام های به دور از کلیشه
اند اما فروش بسیار باالیی  نوشته شده
اند. سؤال من اینست که جیا به  داشته

شود با همان معیارهایی  نظر شما می
ها را من  چراغکه رمان پرفروش 

کنیم به  را نقد می کنم خاموش می
 بامداد خمارنقد رمان پرفروش 

 بپردازیم؟   
 

نظیر او بیر اسیاس     بله، معیارهای منتقد همان است، ولیی 
همییان معیارهییا در ییی  مییورد بییه نظییری تأییییدآمیز و    
ستایشگر منجر می شود و در مورد دیگیر، ننیان کیه در    
مقالۀ من در نقد رمان بامداد خمار دییده ایید، بیه نظیری     

 انتقادی، و بلکه نکوهشگر.  
 

برخی « ایکار و پرومته...»در مقالۀ 
حافظ به کارهای احمد شاملو مثل 

 کتاب کوچهو   حمد شاملوروایت ا
دانید.  را محکوم به فراموشی می

 ترین نقد شما بر این جثار چیست؟  مهم
 

ام و شما در اینجیا بدرسیتی ذکیر     آن ه در آن مقاله گفته
بینی کارشناسانه اسیت. اسیاس    اید نقد نیست، پیش کرده
بینی من هم این است که روانشاد احمد شاملو کیار   پیش

حیافظ از نیوع تصیحیح میتن و در      خود را بر روی شیعر 
ردیف کار محمید قزوینیی، نظییر احمید و پروییز ناتیل       

بینید؛ حیال آن کیه ننیین نیسیت. بیا همیین         خانلری میی 
را هییم کییاری از نییوع فرهنییگ  کتییاب کونییهاسییتدالل 

حیافظ بیه   »دانم. اما ننان ه بتیوان   نامه نمی عامیانه یا لنت
نییوع را در کنییار کارهییائی از  « روایییت احمیید شییاملو  

افکییار شییاعرانۀ حییافظ دانسییت، و ای « مییدرنیزه کییردن»
کاش شاعران دیگری هم کیه پیس از حیافظ و پییش از     

انید نییز    دوران تجدد بیا شیعر او مشینولیت ذهنیی داشیته     
هیائی منتشیر    های خود را از اشعار او در مجموعه خوانش

توان جای مشخصی بیرای ادامیۀ    کردند، آن وقت می می
شید   ر کنید براستی نه خوب میی حیات آن قائل شد. فک

هیائی از قبییل    داشیتیم بیا عنیوان    هیائی میی   اگر میا کتیاب  
ییا  « حیافظ بیه  قیول قیاآنی    »یا « حافظ به روایت صائن»
ییا در میورد بازسیازی باورهیای     «. حافظ در کیالم بهیار  »

عامیانه در راه پیشبرد اهیداف اجتمیاعی و سیاسیی زمانیه     
ر کنیار آثیار   جیائی د « کتیاب کونیه  »شاید بتیوان بیرای   

« خلقیییات مییا ایرانیییان »ایییدئولوژی  دیگییر، هم ییون  
« گنید بیادآورد  »هیدایت ییا   « کاروان اسالم»جمالزاده و 

 بینی کرد.   ذبیح بهروز پیش
 

های  در همین مقاله یکی از تفاوت
 شاملو را با فریدون مشیری در بی

دانید اما  اعتنایی او به قبول عام می 
یکی از  دانیم شاملو در عین حال می

ترین شعرای معاصر ماست.  پرخواننده
رمز موفقیت شاملو در جذب 

 اعتنایی  مخاطبان پرشمار  در عین بی
اش به این موضوع به نظر شما در  

 چیست؟
 

با مفرو  شما موافق نخواهم بود مگیر آمیاری موثیق و    
همراه با اعداد و ارقام ارائه کنیید. امیا بیه فیر  آن کیه      

ر آمیاری هیم درسیت باشید بایید      گوئیید از نظی   آن ه می
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بگویم کار هیچ شاعری بیا عناییت مطلیق بیه قبیول عیام       
شکل نگرفته اسیت و نیه بیدون هییچ عنیایتی بیه آن. نیه        
شاملو، نه مشییری، نیه هییچ شیاعر دیگیری کیه شیعرش        
ارزش نقد بح  و فحص داشته باشد یکسیره اسییر عیام    

درونیی   اعتنا به آن. انگییزش  بی و کامالً اند و نه کالً بوده
آدمی بیه بییان عواطیف و احساسیات خیود از برداشیت       
متفاوت بیودن خیود )فیرد خیود( از دیگیری و دیگیران       

گیییرد؛ و اییین سرنشییمۀ زاینییدۀ شییعر در  سرنشییمه مییی
های اخییر، بیه یمین روانشناسیی علمیی، بمراتین        دوران
تر هم شده است. از سوی دیگر در میان عامۀ میردم   قوی

توان دید. مگر نیه ایین کیه     یهم همۀ افکار را یکسان نم
سیان کیه در طییف وسییعی از      شاملو به افکیار نیپ، آن  

جوانان ایرانی، از کارگر گرفته تا دانشجو و معلم، دییده  
شد گرایش داشت. آیا اینها همه از عوام بودنید ییا از    می

هیای   بنیدی  خوا ؟ بیائیید بویذیریم کیه اینگونیه تقسییم     
هیای   و کنشیگری  هیا،  ها، اندرکنش ای برای کنش کلیشه

 ست.   ی  جامعۀ پی یدۀ امروزی ناکافی
 

احمد شاملو، شاعری »در مقالۀ 
مرر شاملو را جغاز « ماندگار

نهضت روشنفکریب پاگرفته از « افول»
دانید و معتقدید که  دورۀ مشروطه می

در حال حاضر، غروب پرهیبت و »ما 
ای را به  کننده حال خیره در عین

ظر شما چه از ن«. ایم نظاره نشسته
زنندۀ این دوران افول  عواملی رقم
 هستند؟ 

 

پرسش بسیار مهم و نافذی را پیش می کشید که 
پرداختن به همۀ ابعاد آن در ی  ی  سخن نمی گنجد. 
پاسب مختصر من سیاست زدگی نسلی از روشفکران 
ایران است که، به رغم میهن دوستی و خیرخواهی، راه 

پناه بردن به الگوهای ساماندهی جامعۀ ایران را در 
استقراضی از جوامعی می دیدند که تاریب یکسره 
متفاوتی را از سر گذرانده بودند، و نه نگریستنی عمیق و 

دقیق در گذشتۀ بومی ایران، خواه در قالن اسالم، خواه 
 وناگون با آن. گدر کسوت رودرروئی های 

  
در همین مقاله یکی از رموز 

دانید که  یماندگاری شاملو را این م
شدۀ خود  او دائم از قالب تثبیت 

ای نو از خود  شد و چهره خارج می
حال معتقدید  نمایاند اما در عین می

که در بیست سال جخر عمرش شاملو 
موفق نشد دستاورد جدیدی در 
شعرش ارائه دهد. دلیل این افت 

های پایانی کارش از  شاملو در سال
 نظر شما چیست؟ 

 
در مقابله با وضعیت پیش آمده در سال به نظر من شاملو 

های نخست انقالب خود را در تنگنائی می دید که راه 
گریز از آن را نمی شناخت یا زبان طر  آن را نمی 
دانست. و او در این تنگنا تنها نبود؛ روان شاد مهدی 
د: یاخوان ثال  نیز خود را در ننین مخمصه ای می د

قدرت سیاسی سابق  زبان رودرروئی و نالش با دستگاه
از دست رفته بود و نظام جدید با زبان مردم سخن می 
گفت، و روشن است که مردم را نمی توان نادیده 

کرد. شاید بتوان گفت سیمین بهبهانی « منحل»گرفت یا 
از معدود شاعران نام آور دوران پیشین بود که پای بر 
زمین وطن فشرد، دستگاه بیانی شعر خود را اندا 

دیگر کرد، و سرانجام به شیوۀ سخن گفتنی اندا 
بایستۀ معارضه با نظام جدید دست یافت، رویدادی که 
 در یکی از مقاالت کتاب به تفصیل به آن پرداخته ام.  

 
ای که به جثار مسکوب در  در مقاله

غربت اختصاص دارد دو مفهوم 
بخ   حسرت ویرانگر و حسرت التیام

او کنید و معتقدید که  را مطرح می
به « حسرت ویرانگر»در جثارش از 

حرکت « بخ  حسرت التیام»سوی 
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کرد در واقع هم شاهرخ مسکوب در 
میان خیل نویسندگان و اهل قلم که 
بعد از انقالب از ایران مهاجرت 

ست که  کردند یکی از معدود کسانی
علیرغم مشکالت مادی فراوانی که در 
مهاجرت دچارش بود روند خلق جثار 

دامه داد و به جز سه اثری ادبی را ا
که شما به جن اشاره کردید اثر 
درخشان روزها در راه را نیز در 

های مهاجرت منتشر کرد. این  سال
 ست که بسیاری از مطرح در حالی

 ۳۰های  هایی که در دهه ترین چهره 
در شمار نویسندگان و  ۵۰و  ۴۰و 

شعرای بزرر معاصر بودند پس از 
شدند و  مهاجرت دچار نوعی رکود

دیگر اثر مهمی ننوشتند و نسرودند. با 
این وص  جیا به نظرتان باید دلیل 
تداوم خالقۀ مسکوب را همین گذر 
 از حسرت ویرانگر به حسرت التیام

بخ  و دلیل رکود ذهنی جن دستۀ  
دیگر را ماندن در مرحلۀ حسرت 

 ویرانگر دانست؟  
 

آن بر می پدیده های پی یده ای از نوعی که در اینجا به 
خوریم، علت های عدیده دارند، ولی به نظر من در کیل  
شما درست می گوئیید و مین هیم همیین موضیوع را در      

یا تبعید یا  --مقالۀ مورد اشارۀ شما پرورده ام. مهاجرت 
ف ألوهر نام دیگری که می توان به جیدائی از میوطن می   

در ذات خود زیانبار و بلکه ویرانگر است، و تنها  --داد 
صورتی می توان بر آثار روانی مخرب آن فائق آمید   در

که انسان مهیاجر ییا تبعییدی روان خیود را بیه گونیه ای       
بازسازی کند کیه از یی  سیو واقعییت از دسیت رفیتن       
زادبوم پذیرفته شود و از سوی دیگر بیدیلی در خیور در   
ضمیر شیخص کوننیده جیا بگییرد. در میورد مشیخص       

ی مین نییز، بییش از    ایرانیان تبعیدی، و در تجربیۀ شخصی  

هرنیز دیگر این زبیان فارسیی و ادبییات شیکوهمند آن     
است کیه میی توانید بیا نییروی جیادوئی خیود حسیرت         
ویرانگر را به نوعی حسرت التیام بخیش تبیدیل کنید بیه     
گونه ای که  واقعیت از دست رفیتن وطین تحمیل پیذیر     
گییردد، و مجییال حرکییت و تالشییی دوبییاره همییراه بییا    

د. همان طیور کیه شیما اشیاره میی      خالقیت را پیش آور
کنید، من روانشاد شاهرخ مسکوب را نمونۀ اعیالی ایین   

بییاره دیییده و فراینیید حرکییت او را تحلیییل و  وخیییزش د
 ام.  تفسیر کرده

 
در پایان کمی دربارۀ بازنشر جدال 
قلمی خودتان با شادوران دکتر 
محمدجعفر محجوب که در این 
مجموعه مقاالت منتشر شده، بگوئید. 

کنید نقل مجدد این گفت و  فکر می
گوی قلمی پس از حدود دو دهه 
چه نکات قابل تأملی برای خوانندۀ 

 امروزی داشته باشد؟ 
 

ام.  من همۀ حرف های خودم را در همیان جوابییه آورده  
کنم خواندن این دو نوشته در کنار هم  و براستی فکر می

اسیتاد  تواند نه تنها محتیوای سیخن    و در ارتباط با هم می
محجوب و من، که شیوۀ  سلوا دو نسل از سالکان راه 
ادب پژوهییی زبییان فارسییی را در برابییر نشییم خواننییدۀ   

کنم گفتاوردهیای   تیزبین نسل بعدی باز کند. نیز فکر می
  سو تصویر مردی در قالن بیتی از ی از –هری  از ما 

مولوی که در کار تنبیه بدنی دیگری است و آن کیار را  
کنید، و از سیوی    توجییه هیم میی   « گردگییری »با مفهوم 

دیگر در قالن دو سطر از شیعر فیروغ فرخیزاد کیه همیۀ      
داوری ها را به عاقبتی نیا معلیوم حوالیه     داوری ها و پیش

بسیتان اسیت. مین     گوییاترین بخیش ایین بیده     –دهد  می
حدی  نی  و بد ما نوشته خواهید  »صمیمانه بر آنم که: 

امیا بیائیید   «. سیت  ییوانی شد د زمانه را قلمیی، دفتیری و د  
فر  کنیم خواننیده پیس از خوانیدن ایین دو نوشیته از      
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کشیور  »خود بورسد: هری  از ایین دو فیرد رابطیۀ مییان     
بینید، ییا رابطیۀ     را نگونیه میی  « ادبیات فارسیی »و « ایران

شاعران فارسی زبان را با قدرتمداران زمانه، اعیم از شیاه   
ۀ میان میرد و زن  و شیب و وزیر و دبیر و دیگران، یا رابط

و کودا، یا میان درویش و توانگر، یا رابطۀ مییان شیعر   
و شیاعر و شعرشیناس، ییا بسیییاری روابیط دیگیر از اییین      
دست. به نظر من اگر خوانیدن ایین دو نوشیته، فراسیوی     
نی  و بد نویسیندگانش، موضیوع کنجکیاوی خواننیده     
باشیید، آن وقییت اییین دو مییتن هییم بییه سییهم خییود و تییا  

هیای ارتبیاطی    به درا و دریافت ما از شبکه هایی اندازه
اعی، و تاریب ادبییات کمی    ممیان متن ادبی، بافتار اجت

 خواهد کرد. 
*** 
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 معرفی و بررسی کتاب

 نصرت هللا ضیایی
 

 آدم محتاط
 داستان کوتاه فکاهی و طنز آمیز( ۲۲)مجموعه 

: دکتر عباس نویسنده

 توفیق

 )گرد آوری عمران  الحی(

، انتشارات ۱۳۹۵چاپ اول تهران 

 مروارید
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

از دشییوارترین و در عییین  یکییی

شته و  نواع نو ترین ا یف  حال ظر

گفتار، سخن طنزآمیز است. به همین 

پر  ثار  مه آ ین ه یان ا هت در م ج

ارجییی کییه از گذشییته هییای مییا 

 ایرانیییان برجییای مانییده، تعییداد

یز های طنزآم نه  جو و  -نمو نه ه و 

بسیار اندک است و همچنان که  -هزل

یز  جوب ن یاد می نده  مه ز در مقد

ها در  نه  سیاری از طنزی مده، ب آ

فرهنگ و ادب فارسی در یکی دو قرن 

ثار در  نه آ نه اینگو به گنجی یر  اخ

زبان فارسی افزوده شده اند و بی 

یان  ین م هامی در ا ید و اب هیچ ترد

وفیییق از موقعیییت نقییش نشییریه ت

استثنائی پراهمیتی برخوردار است. 

توفیق با گزینش شیوه طنز توانست 

تعییداد پرشییماری از نویسییندگان و 

شییاعران را بییه جامعییه ایرانییی 

بشناساند و با چاپ آثار آن ها به 

اسییتواری اییین طییرز نگییارش کمییک 

نه  یق  هد. توف جام د سته ای ان شای

یان را  یده گو ین گز ثار ا ها آ تن

می لیم و  چاپ  فه تع که وظی کرد بل

به  هم  لم را  نو ق نان  یت جوا ترب

عهده گرفته بود که می آمدند و در 

مکتب توفیق رموز این فن شریف را 

ها  مه آن  با ه ند و تقری می آموخت

نویسندگان  به خیل انبوه شاعران و

ستند و  می پیو ها  ست  و کاریکاتوری

در کنار هم قلمان خود به فعالیت 

 و حرکت ها ه اینمی پرداختند و هم

ها  می بتالش  بل احترا سویی قا ا هم

قاد یک انت هت  سیار  در ج ماعی ب اجت

ند و  می گرفت شکل  مربخش  کارآ و ث

کار و حو له  با ابت که  بود  نین  چ

طییودنی خییانواده توفیییق یکییی از 

قرن  یران در  شریات ا مدارترین ن نا

مدردی  سرزمین اش ه مردم  با  یر  اخ

ها قوق آن  ستیفای ح برای ا ، کرد و 

سد عارد اداری  با مفا ماعی    و اجت

به بر  عه  کر جام بارزه ای  پی م

که  بود  یدا  خت.. پ نگ پردا درازآه

ساهلی  غم ت لی ر بار ع های ج مت  حکو

نیش بر  یق و  که در برا لم توف ق

ند،  می ده شان  می او ن یاران عل

ادامه این تند زبانی ها را برای 

یک روز  کرد.  ند  مل نخواه شه تی همی

اییین خطییر  انتقییام خییود را از

آفرینییان خواهنیید گرفییت و آن روز 
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فرا رسید و توفیق بعد از نیم قرن 

گر  شد و دی یف  خارآمیز توق تالش افت

انتشار نیافت. اما به حق رسالتی 

مام و  بود، ت ته  بر دوش گرف که  را 

شش  خاطر کو به  جام داد و  مال ان ک

ها و روشنگری هایش برای همیشه با 

خییوش نییامی در تییاریخ مطبوعییات 

یرا تر ا نک دک ند. و ای جای ما ن، بر

عبییاس توفیییق، یکییی از سییه تیین 

«  احبان و ناشران روزنامه توفیق»

و از طنزنویسییان و کاریکاتوریسییت 

ها  سال  که  یق  سردبیر و »های توف

ئت تیریر ئیس هی یق یهر بوده « توف

به  -به انتشار مجدد مقادت توفیق

دست یازیده  - ورت کتاب های متعدد

م ها ه ستین آن  تاب که نخ ست ین ک ا

شده و که  شر  چاپ و منت هران  در ت

یران در  یز در ا لدات آن ن یه مج بق

ستان  ین دا مه ا ستند. ه چاپ ه یر  ز

« طنییز»و « فکاهییه»هییا بییه شیییوه 

چه  گر  بانی ا ند. ز شده ا شته  نو

ساده و نزدیک به زبان مردم، اما 

اثرگذار و دلنشین و بخصوس از نظر 

کییاربرد بسیییاری از واژه هییا و 

عالوه  ا طالحات بازار  چه و  مردم کو

های  ماعی از ارزش  یای اجت بر مزا

 ادبی نیز برخوردار است. 

نگییاهی گییذرا بییه مضییمون چنیید 

یدگاه  عه، د ین مجمو ستان از ا دا

های نویسنده را درباره وضع عمومی 

مان  ها فر برآن  که  تی  مردم و دول

 اند، روشن میکند. رمی 

ستان  به»دا مب گر یر « د صه ز ق

ای مدیر کل مست و گرفتن ماشین آق

ملنگ پیرمرد تخم مرغ فروش است که 

 ،پاسبان میل به میض حضور در  ینه

بییه مییدیر کییل تعظیییم مییی کنیید و 

پیرمرد را مورد آزار قرار می دهد 

مام »که  مت ت سوخته،  نار قی پدر 

هد  می خوا قت  ست آن و کل اش نی هی

مدیر  مت  گران قی شین  یر ما برود ز

وسط  کل... ا ال تو چطور جرات کردی

می  نگ رد  سه ر شین  که ما بانی  خیا

یایی؟ به « شود ب طاب  گاه خ و آن

قربییان »مییدیر کییل مییی گوییید: 

جنابعالی بفرمایید خودم خدمتش می 

و آن سوتر حادثه گربه ای « رسم...

که زیر دوچرخه یک کارگر می رود و 

یرد  می گ قه اش را  سبان ی مان پا ه

تی  برد و وق تری ب به کالن که او را 

می گو شتم»ید کارگر  که نک « آدم 

پدر سوخته تو خیال »جواب می دهد: 

کردی گربه کم شخصیتی است؟... نمی 

کت  توی ممل نی  یت »دا من حما انج

نات شده؟ « حیوا ست  لی « در ما ع ا

هم  یل  بی م شرها  توپ و ت مه  غم ه ر

را نادیده بگیرد « قانون»نیست که 

ما  ند ا که ک کارگر تل پولی از  و 

که به کارگر حتی دیناری هم ندارد 

که  قانون  حافظ  سبان  هد و پا او بد

بر  ست،  کار نی پولی در  مد  می فه

ند:  می ز سوخته »سرش داد  پدر  ده، 

می  قت  ست. آن و یت نی تو جیب  نار 

خواهی به جنگ قانون هم بروی؟... 

که البته فلسفه «. راه بیفت قاتل!

یداد  ین دو رو سه ا یا مقای بل  تقا

در یک داستان برای خواننده معلوم 

« روح همکییاری»شیین اسییت. و و رو

ضوع  که مو ست  تاهی ا شنامه کو نمای

مدن آب  ها و بندآ له  بی لو آن خرا

طار  به اخ مردم  توجهی  بی  شهر و 

دولتیان در  رفه جویی آب و حرس و 

مه  کردن ه پر  مردم در  مان  جوش ه

ظرف های موجود در خانه است. یعنی 

بی  مردم و  یزی  قانون گر مادی از  ن

 دولتیان. باوری آن ها به  داقت

کاران»در  ناه  شت گ ستان به « دا

عوامییل شییرکت واحیید اتوبوسییرانی 

سنده  ستند. نوی یث ه مورد ب هران  ت

نه  های خالفکارا کرده  ها و  ته  گف

آدم هیییای داسیییتان را برگیییردان 

قای  صدی آ مان ت ها، در ز یت  واقع

نه  که نمو ند  می ک کر  نی   هان بی ج

دیگری از غارت ثروت های مردم به 

ک مدیران دغل ست  ست. د تی ا ار دول

تراد  ها و اع نار انتقاد چه در ک آن

ضر و  تاب حا نده ک شدار و گز های نی

دیگییر نوشییته هییا و سییروده هییای 

می  جه  لب تو یق ج سندگان توف نوی

ست. در  یاط ا نب احت یت جا ند، رعا ک

شمندی و  با هو که  لب  مه مطا ادا

روشیین بینییی سییعی مییی کردنیید از 

تر  نی فرا های معی ند و در نمرز رو

نشییان دادن حقییایق عییین حییال در 

یرف  قت من جاده حقی یز از  عه ن جام

ین دو  بین ا مع  ته ج که الب شوند  ن

حالت خیلی هم آسان نبوده است. با 

ین  مه ا یز»ه ها « ک  دارومر کردن 

کار  ستبد  یت م یان»حاکم را « توفیق

شتر  که پی نان  بد و همچ می تا برن
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نیز گفتیم به عمر مطبوعاتی توفیق 

شندگا ین کو مع ا کز تج نی مر ن یع

 مردم دوست پایان می دهد. 

توفیق بیشتر دوست گرامی، دکتر 

 عباس توفیق را آرزومندم. 

 

*** 


