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ــا  ــر 2 صفحــه؛ مقــاالت همــراه ب ــا Bmitra تعــداد صفحــات حداکث ــت Tahoma ی فون
عکــس نویســنده یــا گــرد آورنــده باشــد؛ مطالــب مرتبــط بــا موضــوع نشــریه باشــد.

بــا توجــه بــه مــوارد ذکر شــده و محتوای مشــاهده شــده در نشــریه فــوق، از دانشــجویان 
گرامــی در رونــد روز افــزون نشــریه دعــوت بــه همکاری می شــود. 
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غیر از هنر که تاج سر آفرینش است                 دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست

ادبیات یکی از اقسام هنر است که ماده اصلی آن زبان است. این هنر کالمی، چنان 

قابل است که حجم وسیعی از فرهنگ هر سرزمینی را بر گرده خود حمل می کند. 

هنــر ادبــی، ورای لــذت آفرینــی و بیان احساســات نهان آدمــی و لحظه های 

شهودی فراتر از قلمرو عقل، می تواند ابزاری کارآمد برای تبلیغ و انتقال آگاهی 

و تجربه گردد؛ و قادر اســت با ایجاد درنگ و تأمل در روند عادی زندگی روزمره، 

پرسش های هوشمندانه ای درباره زندگی و هستی طرح کند.

ادبیات می  تواند واقعیت های ناگفتنی را به زبان رمز درآورد و بدین سان به شناسایی روان پیچیده آدمی 

بپردازد؛ خادم دانش های جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی و... شود یا در بیانی هنری، تاریخ 

را بازسازی کند.

توجه و دل سپردگی به این شیرین ترین شیوه، می تواند ارزش های اصیل انسانی را در شکل هایی جاودانه 

به تصویر کشد و با تزکیه روح آدمیان، به غنای فرهنگی میهن بیفزاید.

جای بسی خوشوقتی و سپاس است که مسئولین فرهیخته دانشگاه آزاد واحد تهران غرب بر این مهم 

تأکید داشته و صمیمانه مجال پویایی و نمود استعدادهای نهان فرهنگ دوستان جوان را مهیا ساخته اند.

به نام خداوندگار سخن و قلم 

بسیار خرسندم که فرصتی در اختیار دارم که چند کالم با مخاطبان نشریه سخن بگویم.

همان طور که مستحضر هستید امروزه جامعه در حال رشد و توسعه است و از آنجایی 

که هنر و ادب فهم آدمی را نســبت به موضوعات پیرامون خویش توســعه می دهد چه 

بهتر که این رشد و توسعه از نظر فرهنگی نیز شکل بگیرد.

به شــکر پروردگار با تالش و حمایت مســئولین مربوطه توجه به این امر بیشــتر و فضای 

مناسب برای کار فراهم شده است.

هدف از تشکیل نشریه ی ادبی روناک نیز تأکید بر موضوعات فوق الذکر و ارتقای سطح فرهنگی و ادبی در 

میان قشر درحال تحصیل امروز و آینده سازان فردا را دارد.

امیدواریم با یاری پروردگار و تالش اعضای خانواده ی روناک در این راه گامی به سوی جلو برداریم. 

در پایان از تمام کسانی که در این راه ما را یاری نموده اند، نهایت تشکر را دارم.

"عضو کوچکی از خانواده ی روناک"

دکتر راضیه فوالدی سپهر
سرپرست کانون فرهنگ و ادب )قند پارسی(

شایان جعفری
مدیر مسئول نشریه روناک
دانشجوی رشته کارشناسی برق



نظم

گفتــهبودمکالهیببافربایزمســتاناهیم
اتعشــقتازسرمرنود

اماتو...
باسردیات

شــتی... ربایتمامفصلاهیزندگیامکالهســرمگذا
ــکاناسماعیلزاده اش

جریــانانمکوچکات
میلــهاهیمحالذهنمراگسســت
اقفیهاهیشــعرمراشکست

دشارعیام استعدا
فریادســردیشــدوفرونشست

یــیخواندهکاینکار، ندا
کارعشــقاست

دامونچاقمی
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حوض ر کنــا رد زعزیم ماردزبگ
زد مــی  ند خ ب ل مهربــان م  ه ا گ آنن  ا ب

مثلرهشب سبزش ان گرمایآنچشم
مــیزد  اسفند سرمایشب هب  طعنه

رهشب مثل ره ا دوب ات کنــارش تم رف
یــد رازگو رپ قصهای یــم ربا و ن از

دســتاهیش و اانر آن داهناهی  ا ب
یــد ازآوازگو و  شوق از من قلب  ا ب
من طرهفاش شعراهی  ا ب هــم ز ا ب ات

منیبب را  فریبــا رپیــان خواب
لنشــینش د صدای آن  ا ب هــم ز ا ب ات
منیبب را  زیبــا و  آهنگیــن یــی رویا

ـکـرد شروع را داستانش م اردزبرگ م
مــیگفت ز بــا  و  را م مواهی افت مــیب

یــد د  را   شــهزاده یــک  خواب هک دختری از
مــیگفت راز ردختــان  ا ب هک دختری از
مــیگذارم وانش زان روی هب سر من
مــیشم خوب  همیشــه او قصهاهی  ا ب
لــی خیا هــوی هیا آن رد مــیشوم م گ

مــیشم مجذوب وشــی دلخ  ا ب  آخرش ات
سبز بیشــهای هب مــیرسم کــم کــم  ر ا گ ان

دور از اسب یــک  مــیشود  پیــدا  ر ا گ ان
ر ا گ ان و است د شا دلم و است ر بهــا  ینجــا ا
ور ن رپ یــکدشت دامن  رد دوم مــی من

نــی روزبها مریــم
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مــیدود  د بــا روســریات ســرزمین رد
مــیدود  د شــا  را مــزرهع هک کــی د کو چــون

ند شــد  رپ" خــواب " روســریات گنجشــکاهی
د مــیدو  د آزا  تــو مــوی ن میــا ببــری

هســت رههچ اســت؟ پلنــگ اســت؟  آهــو  دور ز ا
مــیدود  د صیــا هنی خــا ســمت اســت  صیــد
مــده؟ آ نــی ال طو شــب ز ا کیســت  خســته یــن ا
د و مــید  د بــا آ زغل ات اســت رع شــا یــن ا
میخــورد  گیــج  کلمــه  ز ا مــی نظا  و ا رد

مــیدود  د فــراه  و  فتــد میا میــن ز شــیرین
اســت رع شــا  نیســت، خــودش دســت  اســت، ســرردگم

مــیدود  د آزا ســوژهی رههچ نبــال د
ند ها د یســتا ا یــف د ر  هب  ژهاه وا  مبهــوت،
مــیرود  د بــا  رب هک اســت رع شــا  ر بــا یــن ا

جعفــری یان شــا                                                                              
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شــعر پســت مــدرن، یکــی از جریان هــای نــو در 
حــوزه ی شــعر اســت کــه از ســال 1380 در ایــران بــه 
راه افتــاده اســت)به نقــل از ویکی پدیــا(. می تــوان 
هنجار شــکنی  یــک  مــدرن  پســت  شــعر  گفــت 
البتــه  می آیــد؛  حســاب  بــه  شــعر  حــوزه ی  در 
یــک هنجار شــکنی کــه بــد هــم نیســت و اتفاقــاً 
افق هــای تــازه ای را پیــش روی شــاعران نمایــان 

ســاخته اســت.
شــعر پســت مدرن ابتــدا در آمریکا از ســال 1956 بــا "زوزه" 
اثــر آلــن کینزبرگ به وجــود آمد و ســپس در اروپــا رواج یافت.
ایــن ســبک در ایــران بــا آثــار  رضــا براهنــی رواج 
ــن  ــه ای ــیاری ب ــاعران بس ــروز ش ــه ام ــا ب ــت و ت یاف

ســبک گرایــش نشــان داده انــد.

 
ویژگی های شعر پست مدرن

از مؤلفه هــا و ویژگی هــای رایــج در شــعر پســت 
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــدرن می ت م

ســاختار شــکنی، نــگاه متفــاوت، جــدال بــا ســنت، 
تصویــر اســکیزوفرن، بــه کار بــردن الفــاظ عامــه و تکیه 
کالم هــای چند زبانــی و یــا رکیــک، بی قاعدگــی، 
ســاختار نامتمرکــز، ذهن گرایــی،   تکــرار، جریــان 

ســیال ذهــن و...

ساختار شکنی شعر پست مدرن
ایــن ســبک راهــی بــرای گذر از ســاختار ســبک های 

ــان  ــه زب ــه ای ک ــه گون ســنّتی شــعر ایجــاد نمــود. ب
شــعر امروزی تــر و قابــل لمس تــر باشــد. انســان 
ــان  ــه زب ــه ای ب در هــر عصــر و دوره ای، در هــر مقول
زمــان خــودش عالقه مند تــر اســت و ایــن ســبک 
ثابــت نمــوده اســت کــه برقــراری ارتبــاط مخاطبیــن 
ــر  ــر اســت. مضــاف ب ــا شــعر بهت ــن شــیوه ب ــه ای ب
اینکــه در شــعر پســت مــدرن شــاهد بی قاعدگــی و 
فقــدان نوعــی نظــم مرکــز محــور هســتیم و اینگونــه 
ــدرن از نظــر ســاختاری  ــه شــعر پســت م اســت ک

ــود. ــز می ش ــیک متمای ــعر کالس ــز از ش نی

غزل پست مدرن
یکــی از عناصــری کــه در غــزل هــای پســت مــدرن بــه 
ــی  ــت" اســت. یعن چشــم می خــورد "شکســت روای
ــا  ــزل حکمفرم ــر غ ــی ب ــی و روای ــاختار خط ــر س دیگ
نیســت. این ویژگی شــباهتی به مســئله ی استقالل 
معانــی ابیــات در غــزل کالســیک نــدارد، بلکــه اعتقــاد 
دارد باید نخســت ســاختاری بر شــعر حکمفرما باشــد 
تــا مــا بتوانیــم آن را بشــکنیم. بــه بیانــی دیگــر در غــزل 
کالســیک، واحــد شــعر مصــرع یــا بیــت اســت، امــا در 

غــزل پســت مــدرن کل غــزل واحــد اســت.

چند نمونه غزل پست مدرن
یک سمت تویی و عشق مرگی ساده

یک سمت جهان به قتل من آماده!
می ترسم! مثل بچه گنجشکی که

در دست دو بچه ی شرور افتاده

با غم، با غم، با غم، با غم
هر روز زنی جدید را می بینم

هی می روم و دوباره بر می گردم
یک مترو هستم با مشتی آدم

                     شعرها از سیّد مهدی موسوی

شعر پست مدرن یا شعر پسا نوگرا
                                                          گرد آورنده :مریم روزبهانی
                                              دانشجوی رشته کارشناسی نرم افزار
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ترانه سرایی از ابتدا تاکنون
                                                         گرد آورنده :  رضوانه لطفی

                                                دانشجوی رشته کارشناسی نرم افزار

ترانــه) شــادی( یکــی از زیباتریــن نــوع موســیقی 

شــعری می باشــد ولــی ترانــه خــود زیــر مجموعــه ای 

از شــعر اســت .ترانــه خــود ســبکی مســتقل از دیگــر 

ســبک ها اســت و بهتریــن نــوع از قالب هــای شــعری 

اســت کــه بــا لحــن موســیقیایی طــراوت و بــا زیبایــی 

خاصــی کــه دارد ابــزاری بــرای بیــان احساســات 

ــک  ــعر دارد و ی ــه در ش ــع ریش ــه در واق ــت. تران اس

ســری از قوانیــن شــعر را رعایــت می کنــد ولــی خــود 

بــه تنهایــی دارای تعریفــی مشــخص می باشــد. 

ــه و وزن می باشــد.  ــد شــعر دارای قافی ــه همانن تران

و از ایــن حیــث شــباهت بســیاری بــه شــعر دارد 

ــه  ــن اســت ک ــه ای ــده شــعر و تران ــاوت عم ــی تف ول

ترانــه دارای یــک پیونــد درونــی بــا موســیقی اســت. 

البتــه شــاید از خــود بپرســید کــه بــر روی شــعر هــم 

می تــوان موســیقی گذاشــت همانطــور کــه تــا کنــون 

بــه روی شــعرهای بســیاری موســیقی گذاشــته 

شــده اســت.

از دیگــر ویژگی هــای عمــده ترانــه بایــد بــه زبــان 

ســاده آن اشــاره کــرد. چــون مخاطــب ترانــه عمــوم 

مــردم هســتند و ترانــه ســرا بایــد ایــن را در نظــر 

داشــته باشــد کــه شــنوندگان ترانــه طیــف وســیعی 

از عامــه مــردم هســتند و نــه صرفــاً افــراد عالقه منــد 

بــه ادبیــات و شــعر و کار ترانــه ســرا آنجــا مشــکل تــر 

مــی شــود کــه بــا همیــن زبــان ســاده و قابــل هضــم 

بــرای عامــه مــردم ؛ مفاهیــم ارزشــمندی را بــه 

مخاطــب منتقــل می کند.یکــی دیگــر از مــواردی کــه 

ــد  ــی کن ــه ســاده نویســی م ــور ب ترانه ســرا را مجب

ایــن اســت کــه چــون ترانــه بــر روی موزیــک و آهنــگ 

قــرار مــی گیــرد و بــا صــدای خواننــده بــه گــوش مردم 

ــه  ــن شــنونده متوج ــام ذه ــه تم می رســد، در نتیج

ــه نیســت بلکــه قســمتی از آن متوجــه  ــی تران معن

ــده  ــه صــدای خوانن ــه و قســمتی متوج ــک تران موزی

می باشــد.

یکــی دیگــر از ســختی های ترانــه نویســی اســتفاده 

ــان روز مــردم اســت و دوری کــردن از  از کلمــات و زب

زبــان کالســیک. بطــور مثــال مــا در مکالمــات روزانــه 

ــم: ــود نمی گویی خ

ــم : "از راه رســیدی"  "ز ره رســیدی" بلکــه می گویی

ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــرایی بای ــه س ــس در تران پ

ــه  ــزار تران ــک اب ــات فولکلوری ــان و ادبی ــه زب داشــت ک

ــردم  ــر م ــور اکث ــالف تص ــر خ ــرد. ب ــرار می گی ــرا ق س

ــز  ــه ســرایی نی ــم تران ــی کــه گفت ــه نکات ــا توجــه ب ب

ــت. ــکل اس ــرودن مش ــعر س ــد ش همانن

الف ( پیش از شیدا 

بــرای  دقیقــی  تاریــخ  هنرهــا  از  بســیاری  ماننــد 

پیدایــش ترانــه )یعنــی ســرودن شــعر بــر پایــه ی 

ــه را  ــن کــه چــه کســی نخســتین تران ــودی( و ای مل

ــه  ــینه ی تران ــت. پیش ــوان یاف ــت نمی ت ــروده اس س

ــه متن هــای ساســانی  ــان پارســی ب ســرایی در زب

ــد  ــه بارب ــه ب ــی ک ــردد و "خســروانی" های ــاز می گ ب

منســوب اســت. وی موســیقیدان و بربــط نــواز دربــار 

خســرو پرویــز بــوده اســت کــه شــعرهایش را با ســاز 
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ادبــی  در متن هــای  او  از  اجــرا می کــرده اســت. 

بســیار یاد شــده و ســی لحن او در ادبیات کالســیک 

پارســی معــروف اســت. نمونــه ی خســروانی زیــر را 

ــد: ــه وی نســبت داده ان ب

قیصر، ماه را ماند و خاقان خورشید                  

             که خواهد ماه پوشد که خواهد خورشید

ب( دوره ی نخست )1٢50- 1319( 

ــه  ــرایی ارای ــه و ترانه س ــروزه از تران ــه ام ــی ک تعریف

می شــود، بــا علــی اکبرخــان شــیرازی متخلــص بــه 

شــیدا )1٢٢٢- 1٢85 ش - مدفــون در ابــن بابویــه 

ــر  ــک و از نظ ــی ش ــود. او ب ــاز می ش ــهر ری( آغ ش

دوره ی  در  ترانه  ســرایی  هنــر  احیاگــر  بســیاری، 

ــر  ــلط ب ــی و تس ــا آگاه ــه ب ــت ک ــران اس ــر ای معاص

تصنیف ســازی  بــه  موســیقی  و  شــعر  ظرایــف 

پرداخــت و بــه آن وجــه ادبــی بخشــید. قدیمی تریــن 

تصنیف هایــی کــه  امــروزه بــه صــورت کامــل در اختیــار 

داریــم، از شیداســت. تصنیــف هایــی چــون: امشــب 

شــب مهتابــه، بــت چیــن، دوش دوش، عقــرب زلــف 

کجــت، شــب وصــل، سلســله ی مــوی دوســت، در 

ــن و . . .  ــودم، صورتگــر نقــاش چی ــو ب فکــر ت

تــا پیــش از شــیدا، تصنیــف دارای شــکل ادبــی و 

ــی گاه ســخیف و  ــوده و دارای عبارت های رســمی نب

مبتــذل  بــوده اســت و توســط خواننده هــای دوره گــرد 

اجــرا می شــده اســت؛ نمونه هایــی از ایــن ترانه هــا 

در کتــاب کوچــه ی شــاملو  گــرد آمــده اســت. 

برای نمونه :

آلو آلو آلو آلو آلوچه  

قر ِخوب خوب می خوای، بزن تو کوچه 

آلو آلو آلوچه آلو 

نومزد بازی خوبه پهلو به پهلو 

و مانند آن. 

و یــا هجویه ایــی کــه مــردم بــرای مظفــر الدیــن شــاه 

ســاخته بودنــد بــا ایــن آغــاز: 

آبجی مظفر اومده، بلگ ِ چغندر اومده.

ج( دوره ی دوم ) 1319- 13۴9ش( 

با تأســیس رادیو در ســال 1319ش و تغییر و تحوالت 

ــس از شــهریور  سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی پ

بیســت در کشــور، موســیقی و پیرو آن ترانه ســرایی 

ــه  ــو ب ــن دوره رادی ــد. از ای ــی دیگــر می یاب ــگ و بوی رن

ــه در دســترس همــگان  ــر ک ــوان رســانه ای فراگی عن

قــرار دارد، بــه مهم تریــن و تأثیر گذارتریــن جایــگاه 

ــده ی  ــن کنن عرصــه ی موســیقی آن ســال ها و تعیی

ذائقــه ی موســیقیایی جامعــه بــدل می شــود و 

تــا دهه هــای بعــد ایــن نقــش را حفــظ می کنــد. 

قابــل بررســی موســیقی  مهم تریــن جریان هــای 

ــو و ســینما شــکل می  گیــرد کــه  آن ســال ها در رادی

البتــه در ایــن میــان رادیــو رســانه ی مؤثرتــری ســت.

مهم تریــن و ماندگارتریــن آثــار موســیقی ردیفــی )آواز 

ــرا  ــا اج ــن برنامه ه ــر در ای ــده ی معاص ــف( س و تصنی

ــیقی  ــدان موس ــته ترین هنرمن ــت. برجس ــده اس ش

معاصــر در ایــن برنامه هــا همــکاری داشــته اند. از آن 

جمله انــد:

آهنــگ ســازانی چــون: روح الــه خالقی، مجیــد وفادار، 

علــی تجویــدی، مرتضــی محجوبــی، مهــدی خالدی، 

ــه بدیعــی، جــواد معروفــی،  ــز یاحقــی، حبیب ال پروی

انوشــیروان روحانــی، همایــون خــرم، اســداله ملــک، 

ــه خــرم و ...  عطا ال

خوانندگانــی چــون: دلکــش، مرضیــه، بنــان، محمــودی 

خوانســاری، ایــرج، علی اکبــر گلپایگانی، الهــه، پوران،  

محمــد رضــا شــجریان، عبدالوهاب شــهیدی و ... 
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د( دوره ی سوم )1350-1357ش(

هــم زمــان بــا مــوج ســینمای ایــران در اواخــر دهــه ی 

چهــل، جریــان تــازه ای در ترانه ســرایی ایــران شــکل 

ــده  ــن" نامی ــرایی نوی ــه س ــا " تران ــه بعده ــت ک گرف

شــد. بســیاری ترانــه ی "دو ماهــی" شــهیار قنبــری 

را  آغازگــر ایــن جریــان می داننــد. ترانــه ای بــا صــدای 

ــا  ــم واروژان ب ــک افشــار و تنظی ــگ باب ــوش، آهن گوگ

ایــن آغــاز: 

ما دو تا ماهی بودیم     توی دریای کبود

خالی از اشکای شور   خالی از بود و نبود 

ه( دوره ی چهارم )1357تاامروز(

دوره ی ســوم  از  دنبالــه ای  می تــوان  را  دوره  ایــن 

دانســت ولــی آن چــه موجــب ایــن تفکیک می شــود، 

رخ دادن انقــالب بهمــن ســال 57 و پیامدهــای آن 

و  اجتماعــی  اقتصــادی،  سیاســی،  مســایل  در 

فرهنگــی کشــور اســت. جریان هــای مهــم ایــن دوره 

را می تــوان بــه شــیوه ی زیــر دســته بندی کــرد: 

- جریــان موســیقی ردیفــی بــا رویکــردی جدیــد 

نســبت بــه رونــد "برنامــه ی گل هــا"، تفــاوت ایــن 

رویکــرد را می تــوان در صــدا دهــی ارکســتر، نــوع 

ملــودی نویســی و اجــرای آواز و کالم مشــاهده کــرد 

کــه حاصــل کار دو گــروه مهــم موســیقی در فاصلــه ی  

ســال های 55 - 6٢ اســت:

الــف( گــروه شــیدا بــه سرپرســتی محمــد رضــا 

در ســال 135۴( )تأســیس  لطفــی   

ب(  گــروه عــارف بــه سرپرســتی حســین علــی زاده    

)تأســیس در ســال 1355(

الزم بــه گفتــن اســت کــه بــا آن کــه بیــش از یــک صــد 

ســال از عمــر ترانه ســرایی معاصــر در ایــران می گذرد، 

تــازه در ســال های اخیــر اســت کــه نخســتین گام هــا 

در زمینــه ی ارایــه ی نظریه هــای تئوریــک و تبییــن 

معیارهــای زیبایی شــناختی ترانــه ســرایی برداشــته 

شــده اســت. از چنــد ســال گذشــته نیــز بســیاری از 

ــم  ــام مقی ــه ن ــرح و ب ــازان مط ــدگان و آهنگ س خوانن

در خــارج از کشــور بــا ترانــه ســرایان ســاکن داخلــی 

ــن موضــوع هــر ســال  ــد و ای همــکاری داشــته و دارن

ــد  ــار تولی ــد و آث ــه می کن ــه رشــدی را تجرب ــد رو ب رون

ــل  ــر فــروش و قاب ــار پ شــده در داخــل کشــور جــزو آث

ــد. ــز می گردن توجــه در خــارج ازکشــور نی

ازترانه هــای دلنشــین خانــم مونــا  یکــی  و حــال 

برزویــی یــک بانــوی ترانه نویــس جــوان کــه باصــدای 

ــده... ــده ش ــری خوان ــه امی ــان خواج احس

می خواستم بهت بگم چقدر پریشونم                    

                           دیدم خودخواهیه دیدم نمی تونم

تحمل می کنم بی تو به هر سختی                     

                به شرطی که بدونم شاد و خوشبختی

به شرطی بشنوم دنیات آرومه                      

                     که دوسش داری از چشمات معلومه

یکی اونجاست شبیه من یه دیوونه                

                              که بیشتراز خودم قدرتومیدونه

چــی کارکــردی کــه بــا قلبــم بــه خاطرتــو بی رحمــم           

تــو می خنــدی چــه شــیرینه گذشــتن تــازه می فهمــم

تورومی خوام تموم زندگیم اینه                      

                                 دارم می رم ته دیوونگیم اینه

نمی رسه به تو حتی صدای من                      

                      توخوشبختی همین بسه برای من

چی کارکردی که با قلبم به خاطرتو بی رحمم         

   تو می خندی چه شیرینه گذشتن تازه میفهمم

منابع :
سرگذشت موسیقی ایران، روح اله خالقی 

نام نامه ی موسیقی ایران زمین، مهدی ستایشگر 
فیلم شناخت سینمای ایران )جلدهای1تا ۴ (، غالم حیدری
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ــت  ــان اس ــعری در جه ــه ش ــن گون ــو: کوتاه تری هایک
کــه مبــدع آن ژاپنی هــا هســتند یعنــی اگــر بخواهیــم 
از ایــن نــوع شــعر هــم کوتــاه تــر بگوییــم دیگــر شــعر 

بــه کلمــه تبدیــل می شــود!
نوشــتن هایکــو هرچنــد ظاهــراً ســاده بــه نظــر 
ــرای آن  ــیاری ب ــول بس ــد و اص ــا قواع ــد، ام می رس
شــاعر  فراســت  رابــرت  قــول  بــه  برشــمرده اند. 
ــل  ــد، مث ــدون قواع ــاعری ب ــعر و ش ــی: »ش آمریکای
تنیــس بــازی کــردن بــدون تــور اســت«. قواعــد، 
ــد و در  ــای شــاعر را نبندن ــه دســت و پ ــی ک ــا جای ت
اختیــار او باشــند بــد نیســتند. »باشــو گفتــه اســت: 
قواعــد را بیامــوز و از یــاد ببــر«. پــس بــه عقیــده او نیــز 

ــت. ــاد گرف ــد را ی ــام قواع ــد تم ــت بای نخس
بــدون شــک رعایــت تمــام آنهــا در یــک اثــر امکان پذیــر 
نیســت. زیــرا حتــی برخــی از آنهــا بــا هــم ســازگاری 
ندارنــد. بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه از میــان آنهــا، 
قواعــد خــود را برگزینیــم و بــه کار بندیــم  و اگــر زمانــی 
قواعــد  تکــرار رســیدیم،  بــه  در هایکو هــای خــود 
جدیــد ی را اعمــال کنیــم. خوانــدن آثــار بــزرگان و 
تمریــن، همیشــه بهتریــن راه تســلط بر قواعد اســت.
وقتــی ســراغ هایکــو می رویــم، پیــش از همــه دوچیز 
ــود  ــه خ ــو را ب ــده ی هایک ــن خوانن ــعر ذه ــن ش در ای
مشــغول مــی کنــد، یکــی ”اشــاره های ضمنــی” بــه 
پدیده هــا اســت و دومیــن ویژگــی ”حــذف ” در بیــان 

آنچــه تصویــر شــده اســت.
ــه اســت کــه: …در ذهــن  ــی گفت ــور هوگــو در جای ویکت
دیگــران بایــد شــکافت و ُبرشــی ایجــاد کــرد و از طریــق 
همیــن روزن ایده هــای خــود را منتقــل کنیــد... در حوزه ی 
هایکــو هــم همین گفتــهء ویکتورهوگو یکی از شــگردها 
و عناصــر اساســی در ایــن ژانــر اســت کــه اســتادان فــن 

بــدون آن هــر گــز بــه هایکــو نمی رســیدند.
شــعر  از  گلچینــی  هایکــو،  کتــاب:  مقدمــه ی  در 
کوتــاه ژاپنــی، اثــر محقــق و پژوهشــگر هایکــو آقــای 
اســتیفن آدیــس، اینچنیــن آمــده اســت: فــرم هایکــو 
بعنــوان موجزتریــن شــعر عالــم، بواســطه ی هنــر 
حــذف و هنــر اشــارات ضمنــی و هنــر دریافــت آنــی 

و لحظــه ای معنــا، در پــی آن اســت کــه بیدارباشــی 
در درون خواننــده ایجــاد کنــد تــا بدین وســیله بــه 
معرفتــی از زندگــی بعنــوان چیــزی شــگفت انگیز 
نایــل شــود. حــذف یکــی از ویژگی هــای اساســی در 
ســاختار هایکــو اســت .از نظــر بعضــی هایکونویســان 
متبحــر هیــچ هایکــوی خوبــی بــدون اشــارات ضمنــی 
و حــذف هرگــز وجــود نداشــته و وجــود نخواهــد 
ــو در  ــور هایک ــیپو، ادیت ــک ش ــم دومینی ــت. خان داش
فرانســه، حــذف و اشــارات ضمنــی در هایکــو را 
بعنــوان خمیــری چســبناک در نظــر می گیــرد کــه 
بــدون آن ســاختار درونــی هایکــو از هــم می پاشــد.

گرچــه امــروزه هایکــو بعنــوان یکــی از بهتریــن ژانر های 
شــاعرانه در دنیــا مطــرح اســت امــا کمــاکان ابهاماتــی 
در چگونگــی تعریــف ایــن ژانــر وجــود دارد. بعضــی آنــرا 
یــک شــعر کوتــاه در ســه ســطر بــه ترتیب بــا هجاهای 
پنــج – هفــت – پنــج می پندارنــد، امــا ایــن تعریــف 
یــک برداشــت ســطحی اســت و فقــط بــه الیه هــای 
ــد به جــای اینکــه  ــگاه مــی کن ــن شــعر ن ســطحی ای

همــه جوانــب آنــرا در نظــر داشــته باشــد.
به عبــارت دیگــر، بــدون کنــد و کاو و مطالعــه ی هایکــو 
در طــول تاریــخ تکامــل آن نمــی تــوان بــه تعریــف 
جامعــی از آن رســید، چراکــه ایــن ژانــرِ از شــعر در هر 
ــی  ــر معیارهــای متفاوت ــخ تکامــل خــود ب دوره از تاری

اســتوار بــوده اســت.
ــرا را در  ــر اســت اغلــب آن ــن ژان ــن کــه زادگاه ای درژاپ
یــک ســطر عمــودی مــی نویســند کــه تــا اوایــل قــرن 
بیســتم در فــرم بیرونــی خــود بصــورت هجاهــای پنــج 
– هفــت – پنــج ظاهــر میشــد گرچــه در دوران پیــش 
از قــرن بیســتم نیــز بــه کــرات اغلــب شــاعران مطــرح 
ــع  ــه نف ــب را ب ــن قال ــو گاه ای ــو باش ــه ماتس از جمل

ــا می گذاشــتند. ــر پ شــاعرانگی متــن زی
آن  قرابــت  و  نزدیکــی  هایکــو  ویژگــی  نخســتین 
بــا طبیعــت اســت کــه بدیــن ترتیــب بواســطه ی 
تصویر هایــی کــه از طبیعــت بیرونــی ارائــه می دهــد 
معنــای مســتتر در ایــن ایماژهــا را بــه ذهــن خواننــده 

معرفی اشعار هایکو
                گردآورنده: اشکان اسماعیل زاده
              دانشجوی ارشد رشته مهندسی برق
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ــان  ــه بی ــاعر ب ــی ش ــن ویژگ ــد. در ای ــل می کن منتق
موجــز و صریــح مشــاهدات عینــی خود با زبان ســاده 
ــردازد کــه نحــو و ترکیــب عبارت هــا  و معمولــی می پ
بجــای اینکــه شــاعرانه باشــد بیشــتر آهنــگ و ریتــم 

ــی دارد. ــادی و طبیع ع
بــه یکــی از هایکوهــای باشــو اشــاره مــی کنــم کــه 
در اینجــا مشــاهده عناصــری از طبیعــت را نشــان 
مــی دهــد امــا غــرض و مقصــود باشــو رســیدن بــه 
چیــزی “خارق العــاده و شــگفت انگیز” بــا اســتفاده از 

ــاده” اســت . ــش پا افت عناصــر “عــادی و پی
باغ زمستان زده،       ماه هم باریک می شود

در وِز وِز پشه ای
fuyu niwa ya
tsuki mo ito naru
mushi no gin

garden in winter
the moon also becomes a thread
in the insect’s song
ایــن فضــای عینــی کــه باشــو در یــک شــب زمســتان 
تصویــر کــرده، مملــو از حــس تنهایــی و ســکوتی 
وصــف ناپذیــر اســت. شــاعر در ایــن احــوال بــا همــه ی 
حواســش بــه صــدای پشــه ای گــوش فــراداده اســت 
کــه بــه ســختی در آن شــب زمســتانی جــان ســالم 
بــه در ُبــرده وانــگار کــه جثــه اش بــه باریکــی یــک 
ریســمان شــده اســت. انــگار کــه وِز وِز پشــه ای تنهــا 
در آن شــب زمســتانی بــه یــک تصویــر عینــی مبــدل 
شــده اســت کــه ایــن تصویــر همــان هــالل باریــک مــاه 

بــر آســمان اســت, بَــه بَــه چــه تعبیــر زیبایــی...
ــل  ــاده ، مث ــا افت ــری عناصــر پیــش پ ــا بکارگی باشــو ب
پشــه و بــاغ زمســتان زده در صــدد اســت بــه چیــزی 
)شــگفت انگیــز( و مــاورای پیــش پــا افتادگــی برســد ، 

کــه در اینجــا بــه ایــن مقصــود رســیده اســت.
ــره  ــو از عناصــر طبیعــت به ــر در هایک ــارت دیگ ــه عب ب
می گیرنــد تــا بــه متافیزیــک ارتبــاط ایــن عناصــر بــا هــم 
برســند و غــرض. تنهــا ترســیم ســاده ای از یــک منظــر 
نیســت بعضی هــا فکــر می کننــد کــه هایکــو شــعری 
اســت در بــاره ی طبیعــت در قالــب خشــک رئالیســم 

ــی می نویســند کــه ماحصــل جــز  و درنتیجــه هایکوی
یــک عکســبرداری ســاده، ســیاه و ســفید و راکــد از 

طبیعــت چیــز دیگــری نیســت.
ــالدی، ماســااُکو شــیکی  ــه ســال 1900 می در ژانوی
ــه  ــور و مســئول ســتون شــعر در روزنام ــوان ادیت بعن
نیپــون بــرای یــک مســابقه شــاعرانه در زمینــه تانــکا 
فراخــوان می دهد.البتــه تانــکا فــرق اساســی بــا 
هایکــو دارد امــا معیارهــای زیبایی شناســی ایــن 
ژانــر تقریبــا مشــابه هایکــو اســت و در آنجــا بــه ذکــر 
قواعــدی می پــردازد کــه بایــد رعایــت شــود .در اصــل 

ــه نوشــته اســت: ــن فراخــوان این گون پنجــم از ای
“در نوشــتن شــعر هرگــز از کلیشــه های قدیمــی 
نوشــتن  اگــر ســرگرم  مثــال  نکنیــد،  کپی بــرداری 
هایکــو بــا مضمــون جنــگل هســتید یک راســت ســراغ 
کلیشــه ی قدیمــی “جنگلــی افســانه ای” نرویــد، بهتر 
اســت شــعر شــما بــه ترســیم چشــم اندازی بپــردازد 
کــه در نهایــت ترجمــان حس هایــی باشــد کــه حقیقتا 
ــده و  ــی دی ــور واقع ــما بط ــود ش ــم انداز خ در آن چش
ــان وقــت آزاد  ــارت دیگــر اگــر آنچن ــد. بعب حــس کرده ای
داریــد کــه می توانیــد پشــت یک میــز بنشــینید و کتاب 
شــعری را مطالعــه کنیــد، بهتــر اســت دســت از ایــن 
ــد و  ــک چوبدســتی برداری کار بکشــید و به جــای آن ی
ــط  ــی کامــال در آن محی ــگل. وقت ــوه و جن ــه ک ــد ب بزنی
قرارگرفتیــد بــه نقطــه ی بخصوصــی از آن چشــم انــداز 
توجــه کنیــد )مثــال یــک کلبــه، ِدهــی در دور دســت، 
ــک  ــده، ی ــک پرن ــه، ی ــک قل ــک دشــت، ی ــه، ی ــک تپ ی
بادبــادک،…( کــه ایمــاژ آن نقطه مناســب همنشــینی 

بــا “جنــگل” در شــعر شــما اســت.
ــر در آن  ــا و عناص ــده ه ــر پدی ــال دیگ ــه دنب ــن ب همچنی
چشــم انداز باشــید کــه زیــاد هــم انگشــت نمــا و معروف 
نیســتند امــا حضــور دارنــد، مثــل گیاهــان گمنامــی کــه 
معمــوال ال بــالی دیگــر گیاهــان معروف جنــگل می رویند، 
احیانــاً پشــت و خاکریــز یــک قبــر قدیمــی، معبــدی 

کوچــک، کلبــه ی دیدبانــی، و از ایــن قبیــل … .
ــا حس هــا و حــال و هــوای آن منظــر  وقتــی کامــال ب
آشــنا شــدید و یــا بــه عبــارت دیگــر )روح و حــس( آن 
ــه  ــد ب ــت برگردی ــاد، آن وق ــگ شــما افت ــه چن منظــر ب
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ــی  ــل کار جای ــه و مح ــان. خان ــل کارت ــا مح ــه و ی خان
ــر را  ــوای آن منظ ــال و ه ــاره ح ــد دوب ــه بای ــت ک اس
در چشــم ذهنتــان فــرا بخوانیــد و همــه جوانــب آنــرا 
ــس  ــد و ح ــل دیدی ــه در مح ــری را ک ــه ی عناص و هم
کردیــد دوبــاره بازخوانــی کنیــد و ســپس شــروع کنیــد 
بــه نوشــتن شــعری کــه در نظــر داریــد. اگــر بــه ایــن 
ترتیــب ده الــی پانــزده شــعر در حــال و هــوای آن 
ــه  ــید ک ــن باش ــورت مطمئ ــید در این ص ــر بنویس منظ
یکــی دوتــای آن شــعرها خــوب از آب در خواهــد آمــد 
.توجــه کنیــد کــه اگــر فقــط خودتــان را مشــغول فقــط 
یــک شــعر کنیــد مطمئــن باشــید کــه بــه شــعر خوبی 

ــد رســید.” نخواهی
مبتــدی  هایکو نویســان  بــرای  شــیکی  ماســااُکو 
ابتــدا راه )شاســئی(، shasei، را پیشــنهاد می کنــد. 
ــت.  ــرداری از زندگــی و طبیع ــی َگرته ب شاســئی یعن
ــدن  ــد )ش ــک فرآین ــد در ی ــعر بای ــه ش ــد ک او می گوی
و بــودن(، آفریــده شــود، یعنــی شــاعر نمی توانــد 
ــر شــاعران و  ــار دیگ ــا و آث ــه کتاب ه ــد ب دل خــوش کن
نویســندگان دیگــر تــا از آنهــا الهــام بگیــرد و بــه شــعر 
برســد، اگــر هــم در ایــن راه بــه شــعر برســد او هــر گز 
بــه شــعری کــه ناشــی از شاســئی باشــد نخواهــد 
ــاهده(  ــئی ) مش ــای شاس ــی از معیاره ــید. یک رس
اســت، مشــاهده و تعمــق در چیــزی کــه الجــرم قــرار 
اســت در شــعر منعکس شــود. شاســئی بطور کلی 
ــعر را از  ــه ی ش ــواد اولی ــه م ــت ک ــن اس ــارت از ای عب
عناصــر معمولــی و عــادی همیــن زندگــی و محیطــی 

کــه در اطــراف مــا هســت برگزینیــم.
شــاگردانش  از  فراخــوان  ایــن  در  شــیکی  امــا 
می خواهــد کــه پــس از مشــاهده، شــعر را در منــزل 
و یــا محیــط کارشــان بنویســند، یعنــی اجــازه دهنــد تا 
همــه ی حس هــای آن منظــر در ذهن شــان مدتــی 

ــد. باقــی بمان
ایــن دســتورالعمل ماســااُکو شــیکی برخاســته از 
اصــل دوم در تئــوری او بــرای هایکــو نویســی اســت 
کــه می گویــد: کــم کــم کــه هایکــو نویــس مبتــدی بــا 
تبعیــت از شاســئی ،بــا خــوب دیــدن و خــوب شــنیدن 
و خــوب حــس کــردن پدیــده هــای واقعــی و طبیعــی 
در اطــراف خــودش و در محیــط زندگــی اش آشــنا شــد 
ســپس بایــد یــاد بگیــرد کــه چگونــه از بیــن بی شــمار 

ــد  ــرا برگزین ــر و اشــیای در دســترس شــاعر آن عناص
کــه شــعر او انعــکاس حس هــای آن مشــاهده باشــد 
و بدیــن ترتیــب هایکــو نویــس عــادت خواهــد کــرد کــه 

هــر چــه می نویســد واقعــی و باورپذیــر باشــد.
ایــن اصــل را شــیکی “اصــل گزینــش” می نامــد و آن را 
مرحلــه ای می دانــد کــه در طــی آن هایکــو نویــس 
آمادگــی پیــدا خواهــد کــرد کــه اصــل ســوم از تئــوری 
هایکــو نویســی شــیکی را پــی بگیــرد، کــه ایــن اصــل 

بکارگیــری تخیــل و حافظــه در هایکــو اســت.

و امــا...  در کل شــعر هایکــو شــعری اســت کوتــاه و 
بــه قــول کامــران رســول زاده شــعری چنــد دســتوری, 
مثــال در شــعری کــه در ابتــدا آوردم یــک معنــی را 
ــرد و  ــر ک ــتن تعبی ــر گذاش ــر روی س ــوان کاله ب می ت

ــرد. ــول زدن برداشــت ک ــوان گ ــی را می ت ــک معن ی
شــعری اســت کــه مخاطــب بــا خوانــدن آن لبخنــدی 
بــر روی لبــش قــرار می گیــرد و ذوقــی درونــش بوجــود 
می آیــد و ممکــن اســت بــا خــود بگوید : چــه با حــال...!
ــی و  ــل ژاپن ــه از اشــعار هایکــوی اصی ــد نمون ــا چن ام
ــه در  ــن رابط ــود در ای ــای موج ــه از کتاب ه ــد نمون چن
ــرار می دهــم و زحمــت را کــم می کنــم: ــان ق اختیارت

به زمستان از باران خیس شدن
حتی چتر و کالهی نداشتن-

باشد! باشد!
)ماتسوئو باشو(

در یک سوی
فانوس کاغذی ام

نخستین سپیده دم بهاری
)کوبایاشی ایسا(

بهار من تنها همین است
تک نهال بامبو

و یک شاخه ی بید
)کوبایاشی ایسا(

• هایکو از آغاز تا امروز/ برگردان احمد شاملو
نشر چشمه 13۴8

• صد هایکوی مشهور/ دانیل سی بیوکانن
برگردان ع. پاشایی1369

• تعدادی هایکو در کتاب آوای جهیدن غوک
برگردان زویا پیرزاد/1371

هایکو در چهار فصل/ مهوش شاهق و شهال سهیل
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حکایت انوشیروان و دختر روستایی 

روزی انوشــیروان بــه قصــد شــکار بــا عــده ای از 

ســپاهیان ســوار شــد و بــه صحــرا رفــت. در دشــت 

آهویــی را دیــد، از پــی او تاخــت و از لشــکر جدا ماند. 

در آن هنــگام کــه از پــی آهــو می رفــت روســتایی از 

ــود . روی  ــب ب ــنگی غال ــد و او را تش ــدار ش دور پدی

ــتاد و از  ــه ای ایس ــه در خان ــاد و ب ــده نه ــدان دهک ب

ــان آب خواســت. خانگی

ــه  ــد ب ــد، چــون او را بدی ــه در آم ــی ب در حــال، دخترک

خانــه بازگشــت و از بــرای َملـِـک یک نیشــکر بفشــرد و 

آن را بــا آب بیامیخــت و بــه قدحــی ریخت و آن شــربت 

ــا مــاده ای خوشــبو معطــر کــرد . پــس از آن قــدحِ  را ب

شــربتِ معطــرِ نیشــکر را بــه ملــک داد. ملــک کــم کــم 

آن را بیاشــامید تــا تمــام شــد و بــه دختــرک گفــت: 

ــدری  ــه ق ــف ک ــود حی ــوارا ب ــیرین و گ ــربتی ش _ ش

ــود.  ــاف ب ــود و ناص ــاک آل خ

دخترک گفت: 

_ ای مهمان عزیز! من به عمد شربت را صاف نکردم. 

ملک گفت: چرا ؟

دخترک گفت: 

_ بــرای ایــن کــه مــن دیــدم شــما بســیار تشــنه اید و 

اگــر شــربت صــاف باشــد آن را یــک دفعــه می نوشــید 

و بــه وجودتــان ضــرر می رســاند. خواســتم بدیــن 

وســیله آن را جرعــه جرعــه بنوشــید تــا بــه ســالمتی 

و بدنتــان کــه عــرق دار اســت صدمــه ای نرســد. 

انوشــیروان ازایــن ســخن آن دختــرک و بســیاری 

عقــل و هوشــش متعجــب شــد و بــه او گفــت: 

_ این قدح شربت از چند  نِی بدست آمد؟ 

دخترک گفت: 

_ از یک نی که فشردم تهیه شد.

انوشــیروان بــه فکــر فــرو رفــت کــه محصــول نیشــکر 

ــر بــار اســت کــه  ایــن روســتا تــا چــه حــد عالــی و ُپ

ــد.  ــت می آی ــربت به دس ــدار ش ــن مق ــی ای ــک ن از ی

ــدک  ــراج آن را ان ــید. خ ــراج آن ده پرس ــات و خ از مالی

یافــت و بــا خــود گفــت کــه وقتــی بــه دربــار بازگــردم 

ــه خــراج ایــن دهکــده بیفزاینــد. چــرا  دســتور دهــم ب

ــدار شــکر  ــن مق ــی، ای ــک ن ــه از ی ــد روســتایی ک بای

ــد؟ ــی باش ــن کم ــه ای ــش ب ــد خراج ــت می آی به دس

 پــس از آن ملــک بــه شــکارگاه رفــت و هنــگام شــام و 

غــروب آفتــاب دوبــاره بــه در همــان خانــه در آن روســتا، 

بازگشــت و مجــددا ً چــون تشــنه بــود آب خواســت. 

همــان دختــرک بــه در آمــد، ملــک را بشــناخت و بــه 

داخــل خانه برگشــت کــه از بهر او آب بیــاورد، آمدنش 

ــه طــول انجامیــد و انوشــیروان عجلــه داشــت کــه  ب

زودتــر بــرود. چــون دختــر آمــد بــه او گفــت: 

_  از بهــر چــه دیــر کــردی و آوردن یــک کاســه شــربت 

کــه ایــن همــه وقــت نمی خواســت.

دختــرک گفــت کــه از یــک نــی بــه قــدر حاجــت شــکر 

در نیامــد. ناچــار شــدم ســه چهــار نــی را بفشــارم تــا 

یــک قــدح آب را شــیرین کنــد. 

انوشیروان از دخترک پرسید: 

_  ســبب چیســت کــه صبــح از یــک نــی که فشــردی 

آن قــدح شــربت بــه آن انــدازه شــیرین و مطبــوع شــد 

و حــال می گویــی از ســه چهــار نــی بــه مقــدار صبــح 

شــکر درنیامد؟  

دخترک گفت: 

_ از بزرگترهــا شــنیده ام هــر وقــت نیّــت ســلطان 

و مقاصــد  رعایایــش دگرگــون شــود  بــه  نســبت 

خیــرش بــه شــر مبــّدل گــردد، برکــت در میــان آن قوم 

ــرود.  ــز ب ــه چی از هم

پــس انوشــیروان بخندیــد و آنچــه را کــه در دل نیّــت 

کــرده بــود از دل بــه در کــرد.

داستان هایی از هزار و یک شب  اسمعیل شاهرودی ) بیدار ( 
                                                                                                                        گردآورنده : فاطمه رزاق
                                                                                                   دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری

نثر
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ســرقت  قصــد  بــه  دزدی  شــب،  نیمه هــای 

مــال از خانــه خــارج شــد و در تاريکــی شــهر از 

ــه  ــه خان ــه ب ــا آن ک ــت ت ــه کوچــه ای رف کوچــه ای ب

ــاف، ســخت  ــرد پارچه ب ــی رســید. م ــرد پارچه باف م

ــود.  ــا ب ــه ای ابريشــمین و زيب ــن پارچ مشــغول بافت

همین طــور کــه کار می کــرد، بــا خــود می گفــت: 

ــن  ــن اي ــرای بافت ــک مــاه اســت کــه ب ــان، ي »ای زب

ــرم. فــردا مــرا پیــش خلیفــه نگــه  پارچــه رنــج می ب

ــده.  ــاد م ــه ب ــرا ب دار و ســر م

»دزد کــه حرف هــای مــرد بافنــده را شــنید، ســخت 

کنجــکاو شــد کــه ببینــد چطــور زبــان ايــن مــرد ممکــن 

اســت ســرش را بــه بــاد دهــد. 

ــا  ــم گرفــت در گوشــه ای منتظــر شــود ت پــس تصمی

صبــح بشــود. آن شــب مــرد بافــت و بافــت و بافــت و 

تــا صبــح از زبانــش خواســت کــه فــردا چیــزی نگويــد 

کــه زحمــت يــک ماهــه اش را بــه هــدر ندهــد و ســر 

ســبزش را بــه بــاد. 

عاقبــت صبــح شــد و بــا دمیــدن خورشــید، مــرد، 

پارچــه ابريشــمی و رنگارنــگ را پیچیــد و بــا خــود 

بــه قصــر بــرد. دزد نیــز از پــی او روان شــد. مــرد 

ــم خلیفــه کــرد.  ــار وارد شــد و پارچــه را تقدي ــه درب ب

خلیفــه بــا ديــدن بافــت زيبــا و رنــگ هــای دلنشــین 

آن، بســیار خوشــحال شــد و گفــت: »کاری بســیار 

زيبــا و هنرمندانــه اســت؛ امــا بگــو ببینــم، ايــن پارچــه 

ــم ؟«  ــتفاده کن ــه کاری اس ــرای چ را ب

مــرد گفــت: »دســتور بدهیــد آن را بــه خزانــه ببرنــد 

ــان بکشــند!  ــد روی تابوتت ــا زمانــی کــه شــما مردي ت

خلیفــه از شــنیدن جــواب مــرد چنــان برافروخــت کــه 

دســتور داد فــورا« ســر از تنــش جــدا کننــد. در همیــن 

موقــع دزد کــه در گوشــه ای ايســتاده بــود، جلــو آمد و 

گفــت : » اگــر اجــازه بدهیــد، ســخنی بگويــم و  بعــد 

فرمــان خلیفــه اجــرا شــود.«

» بــه او اجــازه دادنــد  و دزد شــرح ماجــرای ديشــب را 

بــرای شــاه تعريــف کــرد و گفــت: »ايــن بیچــاره تمــام 

ــوده  ــه بیه ــش ب ــادا زبان ــه مب ــود ک ــران ب شــب را نگ

گويــی بــاز شــود و ...«

بــا خبــر شــد، دســتور  خلیفــه وقتــی از ماجــرا 

داد مــرد بافنــده را آزاد کننــد و بــه دزد بــه خاطــر 

از  را   او  و  انعــام داد  مهربانــی و جوانمــردی اش 

نزديــکان خــود کــرد. 

کاربــرد: ايــن مثــل هنگامــی اســتفاده می شــود کــه 

ــب  ــه مراق ــم ک ــدار دهی ــی هش ــه کس ــم ب بخواهی

حرف هايــت بــاش. بــدون فکــر و انديشــه حــرف زدن 

ــا بیهــوده گويــی ممکــن اســت موجــب شــود کــه  ی

ــت را از دســت بدهــی.  جان

مشابه : 

_آدمی از زبان خود به بالست . 

_ بس سر که فتاده زبان است         

         با يک نقطه »زبان« ، »زيان« است

                                             )ايرج میرزا( 

_ طوطی از زبان خويش دربند افتاد. 

_ زبانش با سرش بازی می کند.

_ به هوش باش که سر در سر زبان نکنی. 

_ زبان کشیده نگه دار تا زيان نکنی. 

_ زبان در دهان پاسبان سر است. 

_ خاموش نشین و فارغ از عالم باش. 

منبع : فوت کوزه گری / جلد دوم / مصطفی رحماندوست 

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد
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بررسی ماهیت نور در دیدگاه عرفانی فلسفیدو

                                                                                   نویسنده : یوسف فیاض
                                                           دانشجوی کارشناسی رشته نرم افزار

َمَثــل  اســت؛  زمیــن  و  آســمان ها  نــور  )خداونــد 

ــد چــراغ دانــى اســت کــه در آن  ــد همانن ــور خداون ن

چراغــى )پــر فــروغ( باشــد، آن چــراغ در حبابــى 

ــى شــفاف و درخشــنده همچــون  ــرد، حباب ــرار گی ق

یــک ســتاره فــروزان، ایــن چــراغ بــا روغنــى افروختــه 

مى شــود کــه از درخــت پربرکــت زیتونــى گرفتــه 

شــده کــه نــه شــرقى اســت و نــه غربــى )روغنــش 

آن چنــان صــاف و خالــص اســت کــه( نزدیــک اســت 

بــدون تمــاس بــا آتــش شــعله ور شــود، نــورى اســت 

بــر فــراز نــورى و خــدا هــر کــس را بخواهــد بــه نــور 

خــود هدایــت مى کنــد، و خداونــد بــه هــر چیــزى 

ــت(1 داناس

نــور یکــی از مباحــث مهــم و کلیــدی در عرفــان 

میــان  در  مباحــث  تریــن  محبــوب  از  و  اســالمی 

بیــن عارفــان و فیلســوفان  . در  فالســفه اســت 

مســلمان، مولــوی و ســهروردی در شــمار کســانی 

هســتند کــه بســیار بــه مبحــث نــور پرداختــه و از آن 

ــا تأثــر  بــرای مقاصــد توحیــدی بهــره برده انــد .آنهــا ب

از فرهنــگ اســالمی بــه بررســی انــواع و مراتــب نــور 

)پایــدار و ناپایــدار( پرداخته انــد.

نــور و ظلمــت دو اصــل رمــزي اســت كــه ســهروردي 

ــر آن اســتوار داشــته  نظــام فلســفه ي خويــش را ب

ــه  ــي ك ــم اله ــفي، عل ــام فلس ــن نظ ــت. در اي اس

ــم هســتي  ــور اســت، منشــأ ايجــاد عال از جنــس ن

ــچ  ــاد او، هی ــه اعتق ــت. ب ــوار اس ــه ی نوراالن از ناحی

حقیقتــی در عالــم، آشــکارتر و هویداتر از نور نیســت 

و از ایــن روســت کــه نــور، بی نیــاز از تعریــف اســت 

ــور)1(  می نویســد:  ــه ن ــه مبارک ــز در تفســیر آی و نی

)نــور حقیقتــی اســت بســیط  کــه بــه خــودی خــود 

ــی  ــود را نوران ــر خ ــوده و غی ــاب ب ــش  ت ــر و خوی ظاه

می گردانــد.(

شــیخ اشــراق در بخشــی از کتــاب خــود نفــس 

و ظلمــت،  نورانــی می دانــد  را جوهــری  انســان 

جســم  اوســت .بــه ایــن ترتیــب زندانــی شــدن نــور 

ــم  ــه عال ــوط روح ب ــر روح و هب ــن ب ــلط ت ــی تس یعن

جســمانی؛ و بــه عقیــده ناصرخســرو  ظلمــت دارای 

دو قــدرت اســت کــه یکــی شــهوت و دیگــری جهــل 

مــی باشــد و تــا زمانــی کــه نفــس شــخص در زنــدان 

ظلمــت اســت در بــرزخ می مانــد و هرگــز روح او بــه 

عالــم نورانــی نمی رســد. همچنیــن نــور را دارای دو 

ــه کمــک آنهــا  ــد و ب قــدرت پارســایی و علــم می دان

می تــوان ظلمــت را شکســت داد و بــه نــور جــاودان 

دســت یافــت. 

ــع  ــر مناب ــت تأثی ــخت تح ــور س ــی ن ــا در معرف موالن

دینــی و قرآنــی اســت واز دیــدگاه وی، مراتــب ســه 

ــور دل  ــور حــق، ب ـ ن ــف ـ ن ــد از ال ــور عبارتن ــه ن گان

ــی(  ــدار )حق ــروه پای ــه دو گ ــه ب ــم ک ــور چش و ج ـ ن

و ناپایدار)حســی( تقســیم می شــود. وی منشــأ 

ــوری  ــا ن ــد و تنه ــور حــق می دان ــور دل را ن ــی ن اصل

ــه واســطه آن آشــکار  ــا ب ــدارد ت اســت کــه ضــدی ن

ــار شــهوات  ــور را وســیله اطفــای ن ــوی ن شــود. مول

ــن عاملــی اســت  ــور مهم تری ــد. ن ــار دوزخ می دان و ن

ــود.  ــی می ش ــاب از دنیاگرای ــث اجتن ــه باع ک

در مثنــوی نــور، عامــل ایجــاد امنیــت و مســکن قــوی 

بــرای التیــام دردهــای روحــی بشــر اســت. مولــوی 

1-ذات خداونــد ٢- انبیــاء و قطــب اعظــم  3- انســان 

کامــل را از منابــع کســب نــور معرفــی می کنــد و 

در مثنــوی تــالش می کنــد نــور حــق را معرفــی و 
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ــن  ــرا موثرتری ــد. زی ــه آن فراخوان ــود را ب ــان خ مخاطب

شــیوه بــرای پیمــودن راه ســلوک، کســب نــور و 

ــی گشــتن اســت.  نوران

ــات  ــور در ادبی ــواع ن ــه از ان ــد نمون ــه چن ــه ب  در ادام

مثنــوی اشــاره می کنیــم:

الف– نور حق، کامل ترین نور

نورهای چرخ ببریده پی است           

                  آن چو الشرقی و الغربی کی است؟       

)مولوی،دفتر دوم(

ز آنکه هفتصد پرده دارد نور حق        

                           پرده های نوردان چندین طبق  

ایــن بیــت اشــاره بــه حدیثــی از پیامبــر دارد کــه 

ــور و  ــاب از ن ــدا را هفتصدحج ــا خ ــد: همان می فرماین

ظلمــت اســت، کــه اگر آن هــا را از چهره خــود برگیرد، 

ــو روی او تمــام مخلوقاتــش را کــه چشــمش بــه  پرت

ــوخت.  ــد س ــد خواه ــا می افت آن ه

ب – نور دل  

بــه اعتقــاد مولــوی دل، پایتخــت نــور اســت و نــور در 

ــد. ــاهی می کن آن پادش

چون نباشد نور دل؛ دل آن نیست       

ــت آن         ــز گل نیس ــد روح، ج ــون نباش                 چ

ــر پنجــم( )دفت

خانه آن دل که ماند بی ضیاء            

              از شعاع آفتاب کبریا         ) دفتر دوم (

ج – نور چشم 

دیدن نور است آن گه دید رنگ        

                  وین به ضد نور ، دانی بی درنگ ...

پس به ضد نور دانستی تو نور      

                         ضد را ضد می نماید در صدور 

2 – نور انبیاء، اولیاء و مؤمنین 

                     ز آنکه دوزخ گوید ای مومن تو زود     

برگذر که نورت آتش را ربود 

بگذر ای مومن که نورت می کشد        

                       آتشم را، چون که دامن می کشد 

چنــد نمونــه از  فوایــد کارکردهــای نــور در ادبیــات 

مثنــوی: 

1 – اطفاگر نار شهوات و تمایالت نفسانی 

نار شهوت را چه چاره  ؟  نور دین           

                               نور کم کن اطفا نارالکافرین 

چه کشد این نار را ؟  نور خدا               

                                   نور ابراهیم را ساز اوستا 

٢ – التیام بخش آالم روحی بشر 

لیک گر باشد طبیبش نور حق              

                        نیست از پیری و تب ، نقصان و دق 

گر بمیرد ، استخوانش غرق ذوق         

                            ذره ذره ش در شعاع نور شوق  

ُنــوِرِه  َمَثــُل  َواْلَْرضِ  ــَماَواتِ  السَّ ُنــوُر  ـُه  اللّـَ  (  : توضیحــات   -  1
ــا  ــُة َکأَنََّه ــٍة الزَُّجاَج ــی ُزَجاَج ــاُح فِ ــاٌح اْلِمْصبَ ــا ِمْصبَ ــَکاٍة فِیَه َکِمْش
بَاَرَکــٍة َزْیُتونِــٍة الَّ َشــْرقِیٍَّة َواَل  َکْوَکــٌب ُدِرّیٌّ ُیوَقــُد ِمــن َشــَجَرٍة مُّ
َغْربِیَّــٍة یَــَکاُد َزْیُتَهــا ُیِضــیُء َولَــْو لَــْم تَْمَسْســُه نَــاٌر نُّــوٌر َعلَــی ُنــوٍر 
یَْهــِدی اللَّــُه لُِنــوِرِه َمــن یََشــاُء َویَْضــِرُب اللَّــُه اْلَْمَثــاَل لِلنَّــاسِ َواللَّــُه 

ــور  ــه ن ــه 35  ســوره مبارک ــٌم ( آی ــْیٍء َعلِی ــُکِلّ َش بِ

منابع : 1 – ســهرودی ، مفســر آیات نور  از  اســتاد کاظم محمدی  
٢ – اندیشــه های کوانتومی موالنا از دکتر محســن فرشــاد

3 – انــواع و مراتــب نــور در مثنــوی ) پژوهــش در دانشــکده علــوم 
انســانی اصفهــان ( ، دکتــر رضــا روحانی و خانم الهام عربشــاهی      



20

94
ه 

ما
ر 

یو
هر

 ش
ک  

ونا
 ر

ی
دب

- ا
ی 

هرن
 - 

ی
نگ

ره
 ف

مه
هنا

ما
دو

آرش کمانگیــر یــا آرش تیرانــداز یــا آرش شــیواتیر آمــل 

یکــی از اســطوره های کهــن ایرانــی اســت. 

در زمــان پادشــاهی منوچهــر پیشــدادی، در جنگــی 

بــا تــوران، افراســیاب ســپاهیان ایــران را در مازنــدران 

پیشــنهاد  محاصــره می کنــد. ســرانجام منوچهــر 

ســازش می دهــد و تورانیــان پیشــنهاد آشــتی را 

ــن پیشــنهاد ســازش  ــرش ای ــرای پذی ــد و ب می پذیرن

و کوچک انــگاری ایرانیــان پیشــنهاد می کننــد کــه 

یکــی از پهلوانــان ایرانــی بــر فــراز البــرز تیــری بینــدازد 

تــوران  و  ایــران  مــرز  تیــر،  آن  فروافتــادن  جــای  و 

شــناخته شــود.

خــود  بــه  را  کار  ایــن  دلیــری  کســی  ایــران  در 

نمی دهــد. آرش کــه پیــک لشــکر ایــران بــود پیامــی 

ــرای  ــوران ب ــرد. پادشــاه ت ــوران می ب ــه لشــکر ت را ب

را  آرش  خــود  ایرانیــان  بیشــتر  کوچــک شــماردن 

کار  ایــن  پذیــرش  بــه  ناگزیــر  آرش  و  برمی گزینــد 

می شــود. از آن ســو در لشــکر ایــران همــه بــر آرش 

خــرده می گیرنــد کــه چــرا ایــن پیشــنهاد را پذیرفتــی 

ــد. ــد ش ــران خواه ــگ ای ــه نن ــن کار مای ــه ای و اینک

آن گاه آرش بــر فــراز دماونــد مــی رود و تیــر را در چلــه 

ــه  ــه هم ــد. آرش ک ــاب می کن ــته و پرت ــان گذاش کم

هســتی و توانــش را بــرای پرتــاب تیــر گذاشــته بــود، 

پــس از ایــن تیرانــدازی از خســتگی جــان می دهــد؛ 

پیکــرش پاره پــاره شــده و در خــاک ایــران پخــش 

ــر  ــود. تی ــده می ش ــر دمی ــش در تی ــود و روان می ش

ــا هنــگام غــروب خورشــید پــرواز کــرده و  از بامــداد ت

در کنــار رود جیحــون یــا آمودریــا بــر درخــت گردویــی 

ــوران  ــران و ت ــان ای ــرز می ــا م ــه آنج ــد، ک ــرود می آی ف

خوانــده می شــود.

در  بی همتــا  نمونه هــای  از  را  آرش  بســیاری 

ایــران،  در  وی  دانســته اند؛  جهــان  اســطوره های 

اســت. میهــن  راه  در  جانفشــانی  نمــاد 

از آن خوانند آرش را کمانگیر            

                            که از آمل بمرو انداخت یک تیر

ترا زیبد نه آرش را سواری           

                         که صدفرسنگ بگذشتی ز ساری

ویس و رامین

نگاهی به شاهنامه

اســت  داســتان هایی  از  کمانگیــر  آرش  اســطوره 

کــه در اوســتا آمــده و در شــاهنامه از آرش در چنــد 

شــعر بــا ســرفرازی نــام بــرده شــده امــا داســتان یــا 

ــه نشــده اســت. اســتوره آرش در شــاهنامه گفت

آرش کمانگیر
 گردآورنده: پوریا درویشی کهن

دانشجوی کارشناسی رشته نرم افزار
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اشاره ی ابوریحان بیرونی

نــام  بــه  خــود  کتــاب  در  بیرونــی،  ابوریحــان 

ــرگان«، داســتان  ــاره »جشــن تی ــه« درب »آثارالباقی

آرش را بازگــو می کنــد و ریشــه ایــن جشــن را 

از روز حماســه آفرینــی آرش می دانــد در اوســتا 

نیــز  را  معنایــش  و  خوانده انــد  اَِرخشــه  را  آرش 

دســته  آن  از  کرده انــد:  معناهایــی  کســانی 

»تابــان و درخشــنده«، »دارنــده ســاعد نیرومنــد« 

و »خداونــد تیــر شــتابان«.

آرش در منابع زردشتی

اوســتا  بــزرگ  یشــتهای  از   ، یشــت  تیشــتر 

کهن تریــن بن مایــه و منبعــی اســت کــه از آرش 

یــاد  او  تیرانــدازی  داســتان  از  و  می بــرد  نــام 

و  از داســتان ها  می کنــد. داســتان آرش شــاید 

کــه در  اســتوره های کهــن هندوایرانــی اســت 

مانده اســت. برجــای  ایرانــی  فرهنــگ 

گذری در ادبیات معاصر

ســروده ســیاوش کســرایی بــا نــام آرش کمانگیــر 

آورده  دبســتان  پنجــم  فارســی  کتــاب  در  کــه 

شــده اســت.

بهــرام بیضایــی نمایشــنامه ای بــه نــام آرش بــا نــام 

و دورن مایــه داســتان آرش دارد.

تــوران شــهریاری شــاعر ایرانــی نیــز ســروده ای بــه 

نــام آرش و تیــرگان دارد.

منابع
1.تارنمای فرهنگنامه ایران

٢.اوشیدری، دانشنامه مزدیسنا
3.احمد تفضلی » تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم«

4.ابوریحان بیرونی »آثارالباقیه عن القرون الخالیه«
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بهــرام بیضایــی متولــد تهــران 
ــا  ــخ 1317/10/5 دنی و در تاری
ــینما و  ــردان س ــد. او کارگ آم
تئاتــر و نمایــش نامــه و فیلــم 
پژوهشــگر  و  نامه نویــس 
از  کــه  اســت  مطرحــی 
ــت خــود را  ســال 1340فعالی
آغــاز کــرده اســت. بیضایــی 
و  کارگردانــی  بــر  عــالوه 

ــی  ــینما فعالیت های ــی در س ــش نامه نویس نمای
هــم در زمینه هــای تهیــه کنندگــی و تدوین گــری 

داشــته اســت.
بازمی گــردد. بیــدگل  و  آران  بــه  وی  اصالــت 
ــش  ــو و پدربزرگ ــوده و عم ــوان ب ــدر وی تعزیه خ پ
دســت انــدر کار تعزیــه و نمایــش نامه نویــس 
بودنــد. او در ســال های آخــر دبیرســتان خــود دو 
ــالت  ــه ی تاریخــی نوشــت. وی تحصی نمایش نام
دانشــگاهی اش را در رشــته ی ادبیــات ناتمــام 
گذاشــت و در ســال 1338 بــه اســتخدام اداره ی 
ثبــت اســناد همــدان در آمــد. در ســال 1341بــه 
اداره ی هنرهــای دراماتیــک کــه بعد هــا بــه اداره 
ی برنامه هــای تئاتــر تغییــر نــام داد منتقــل شــد 
در  نمایــش  پژوهش هــای  در همیــن ســال  او 
ایــران را در مجلــه ی موســیقی چــاپ کــرد.در 
ســال 1344 بــا میــر اعظــم رامین فــر ازدواج کــرد 
کــه حاصــل ایــن ازدواج 3 فرزنــد می باشــد.بهرام 
بیضایــی یکــی از پایــه گــذاران و اعضــای اصلــی 
کانــون فیلــم نامه نویســان ایــران در ســاله 1347 
بــود کــه در ســال 1357 از آن کانــون کناره گیــری 
ــا  ــو ب ــتاد مدع ــوان اس ــه عن ــال 1348ب کرد.درس
دانشــگاه تهــران همــکاری کــرد کــه بــه پیــرو ایــن 
موضــوع وی در ســال 135٢از اداره ی برنامه هــای 
ــوان اســتادیار  ــه عن ــه دانشــگاه تهــران ب ــر ب تئات
هنرهــای  دانشــکده ی  نمایــش  وقــت  تمــام 

زیبــا و مدیریــت رشــته 
نمایشــی  هنرهــای 
انتقــال یافــت.در ســال 
بیســت  از  پــس   1360
از  دولتــی  کار  ســال 
دانشــگاه تهــران اخــراج 
وی  خانــواده ی  شــد. 
تــا   1364 ســال  در 
1365 از ایــران مهاجــرت 
کردنــد. در ســال 1365 پــدرش اســتاد نعمــت هللا 
)زکایی(بیضایــی مرحــوم شــد. او در ســال 1371 
ــد آخــرش  ــا مــژده شمســایی ازدواج کــرد فرزن ب
نیاســان در ســال 1374 بــه دنیــا آمــد. بهــرام 
بیضایــی در ســال 1375 توســط پارلمــان بیــن 
المللــی نویســندگان در استراســبورگ اقامــت 
نمــود. در ســال 1376 بــه ایــران بازگشــت و کار 
بــر روی نمایــش بانــوی آلویــی نوشــته میشــیما 
یوکیــو را پــس از 18 ســال دوری از صحنــه آغــاز 
کرد.مــادرش نیــره موافــق در ســال 1380 بــدرود 
ــت  ــکا اقام ــون در امری ــت.وی هــم اکن ــات گف حی
دارد و در دانشــگاه اســتنفورد مشــغول تدریــس 

ــت. ــق اس و تحقی
فعالیــت بهــرام بیضایــی در ســینما بــا یــک فیلــم 
ــری ســیاه و ســفید چهاردقیقــه  هشــت میلیمت
ای در ســال 1341اغــاز شــد.پس از ســاخت 
 1349 ســال  در  ســیبیلو  عمــو  کوتــاه  فیلــم 
ــال  ــار را در س ــی رگب ــدش یعن ــم بلن ــن فیل اولی
مــرگ  و  تــارا  چریکــه  اســت.  1350ســاخته 
 1360 و   1357 ســالهای  در  او  کــه  یزدگــرد 
ــند.  ــف می باش ــاق توقی ــون در مح ــاخت تاکن س
ــرای  ــالب ب ــس از انق ــش و پ ــال های پی او در س
ســاختن فیلم هایــش بــا مشــکالت زیــادی روبــرو 
بــود. او تاکنــون نــه فیلــم بلنــد و چهــار فیلــم 
کوتــاه ســاخنه اســت و آخریــن فیلمــی کــه از او 

زندگینامه بهرام بیضایی
                                        گرد آورنده: پوریا کیان بخت
                                    دانشجوی رشته کارشناسی برق

هفت قلم
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بــه نمایــش در آمــد در ســال 1380 پــس از 10 ســال 
ــا اســتقبال گســترده ی مــردم و منتقــدان  ــود کــه ب ب
ــام وقتــی همــه  ــه ن ــرو شــد. آخریــن فیلــم وی ب روب

ــد. ــد ش ــال 1387 تولی ــم در س خوابی
بهــرام بیضایــی از معــدود هنرمندانــی اســت کــه هم 
در تئاتــر و هــم در ســینما کارنامــه ای درخشــان دارد.
در عیــن حــال او همیشــه بــه پژوهــش در زمینــه ی 
تئاتــر عالقــه داشــته و در دهــه ی چهــل کتــاب هایــی 
در زمینــه تئاتــر در چیــن و ایــران و ژاپــن منتشــر کــرده 
کــه هنــوز هــم منبــع درســی دانشــجویان تئاتــر 
محســوب می شــود. بهــرام بیضایــی نوشــتن نقــد و 
تحقیــق و مطالــب پراکنــده دربــاره تئاتــر و ســینما را 
در نشــریات علــم و زندگــی هنــر و ســینما گاهنامــه 

آرش و ... رادر ســال 1338 آغــاز کــرد.
او از ســال 1340 بــه صــورت جــدی بــه نوشــتن 
نمایشــنامه پرداخــت و در ســال 1345 اولیــن نمایش 
خــود را کارگردانــی کــرد.او بــه همــراه اکبــر رادی 
و غالمحســین ســاعدی پایــه گــذاران مــوج نــوی 
نمایشنامه نویســی در ایــران می باشــند. بیضایــی 
در ســال 1358 نمایــش مــرگ یزدگــرد را بــه روی 
ــرد. او بعــد از هجــده ســال محــروم شــدن  ــه ب صحن
از صحنــه در ســال 1376 دو نمایشــنامه )کارنامــه 
بندارییخش(نوشــته خــودش و )بانــوی آلویــی( را بــه 
طــور همزمــان در دوســالن چارســو و قشــقایی واقــع 
ــزار و  ــرد. شــب ه ــه ب ــه روی صحن ــر شــهر ب در تئات
یکــم را نیــز در ســال 138٢ در ســالن چارســو اجــرا 
کــرد. آخریــن نمایــش او تاکنــون ســایه بــازی جانــا و 
ــه نمایــش  ــکا ب بــالدور اســت کــه در اســتنفورد آمری

ــه اســت. رفت
دور  بــه  صحنــه  از  بیضایــی  کــه  ســال هایی  در 
مانــد، مجــال فیلــم ســازی را نداشــت؛ بــه نوشــتن 
نمایشــنامه و فیلمنامــه و پژوهــش مشــغول بــود 
ــان توســط انتشــارات روشــنگران و  ــه برخــی از آن ک

زنــان منتشــر شــده اند. مطالعــات 
ــی  ــالب فرهنگ ــس از ســال های انق ــن پ وی همچنی

ــدارد. ــز ن ــس در دانشــگاه ها را نی ــازه ی تدری اج
برخی چند از آثار و جوایز متعدد در سینما،

تلویزیون،تئاتر،نمایش نامه ها،فیلم نامه ها،روایــت 
هــا، پژوهش هــا و مقــاالت وی عبارتنــد از مــوارد ذیــل:

ــر  ــی( )تدوین گ ــرام بیضای ــم )به ــه خوابی ــی هم وقت

کارگــردان فیلمنامــه نویــس( )1387(

ــردان  ــر کارگ ــی( )تدوین گ ســگ کشــی)بهرام بیضای

ــدی( ــراح عنوان بن ــرمایه گذار ط ــس س ــه نوی فیلم نام

)1380(

خط قرمز)مسعود کیمیایی( )داستان نویس()1360(

عروسک ها )1345(

مرگ یزدگرد )1358(

افرا یا روز می گذرد )1386(

مترسک ها در شب )1341(

ندبه )1356(

تاراج نامه )1390(

غریبه و مه )1351(

روز واقعه )1361(

لبه پرتگاه )1385(

هزار افسان کجاست؟ )1391(

هیچکاک در قاب )1374(

نامــزد دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی و 

فیلمنامــه )سگ کشــی( )1379(

برنده سیمرغ بهترین تدوین )وقتی همه خوابیم(

برنــده تندیــس بهتریــن کارگردانــی جشــن خانــه 

ســینما )ســگ کشــی(

ــدی جشــن  ــوان بن ــن عن ــن بهتری ــس زری ــزد تندی نام

ــه ســینما )ســگ کشــی( خان

و....
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1-گــرداریهیکــوزهزگــورهســازند
ازکــوزههمــانربونرتاودهکرداوســت.

)بابــاافضــل(
2-بــاســیهدلهچســودگفتــنوعــظ

رنودمیــخآهنیــنردســنگ
)ســعدی(

3-رهدمهکدلهبعشــقدهــیخــوشدمــیبــود
ردکارخیــرحاجــتچیهاســتخارهنیســت

)حافــظ(
4-چنیــناســترســمســرایردشــت
گهــیپشــتهبزیــنوگهــیزیــنهبپشــت

)فردوســی(
5-امیــدواربُــوَدآدمــیهبخیــرکســان
مــراهبخیــرتــوامیــدنیســت،شــرمرســان

)ســعدی(

6-صوفــینشــودصافــی،اتردنکشــدجامــی
بســیارســفربایــد،اتپختــهشــودخامــی

)ســعدی(
7-ردتنگنــایحیرتــمازنخــوترقیــب

معتبــرشــود یــاربمبــادآنهکگــدا
)حافــظ(

8-ردمحفــلخــودراهمــدههمچــومنــیرا
افســردهدلافســردهکنــدانجمنــیرا

)اقئــممقــام(
یخویــشبســاز 9-مــروهبهنــدوبیــابــاخــدا

هبرهکجــاهکرویآســمانهمیــنرنــگاســت
)صائــباصفهانــی(

د 10-خلــوتدلنیســتجــایصحبــتاضــدا
دیــوچــوبیــرونرودفرشــتهردآیــد

)حافــظ(
نــی، 11-زلیخــامــردازایــنحســرتهکیوســفگشــتهزندا

چــراعاقــلکنــدکاریهکبــازآردپشــیمانی
)صائــباصفهانــی(

MRT MagicPack 
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دانستنی های جالب در باره زبان فارسی/ پارسی:

ــف ششــم  ــه در ردي ــت مي شــود ك ــان صحب ــان فارســى در ٢9 كشــور جه زب

ــگاه شــمار كشــورهاى  ــى )از ن ــان آلمان ــش از زب ــان اســپانیايى و پی ــد از زب بع

ــت. ــده اس ــدى ش ــونده( رديف بن ــت ش ــى صحب فارس

بــر اســاس فیصلــه اديبــان و زبان شناســان اروپايــى در شــهر برلیــن زبــان 

فارســى زبــان دوم كالســیك جهــان پــس از زبــان يونانــى شــناخته شــده اســت 

ــن و  ــاى التی ــان ه ــت. زب ــیك را داراس ــان كالس ــك زب ــاى ي ــه ويژگى ه ــه هم ك

سانســكريت در رديف هــاى ســوم و چهــارم آمده انــد.

ــان اول  ــه زب ــان س ــل(، در می ــل )ضرب المث ــوع مت ــمار و تن ــر ش ــى از نظ فارس

ــاى دارد. ــان ج جه

ــاى  ــن زبان ه ــن و بزرگتري ــى از پرمايه تري ــى يك ــاى فارس ــوع واژه ه ــه و تن دامن

جهــان اســت. در كمتــر زبانــى فرهنــگ لغاتــى چــون »دهخــدا« در 18 جلــد و يــا 

ــده مي شــود. فرهنــگ »معیــن« در 6 جلــد دي

زبــان فارســى توانايــى ســاختن »٢٢5« میلیــون واژه را دارد كــه در میــان 

اســت. بى ماننــد  گیتــى  زبان هــاى 

زبان فارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب است

زبان فارسى يك سده از التین و دوازده سده از انگلیسى جلوتر است.

از ده تا برترين شاعران جهان پنج تن آن فارسى زبان هستند.
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دامون
دامــون بــه معنــی پناهــگاه و انبوهــی عمــق جنــگل 
اســت.معنای لغــوی آن از دامنــه ی کــوه می آیــد و نامــی 

ــت. ــده اس ــوش ش ــا فرام ــی و تقریب ــیار قدیم بس
تنهــا جایــی کــه هنــوز بــه ایــن معنــی مرســوم اســت یــا 
حداقــل تــا چهــل ســال پیــش مرســوم بــوده پناهگاه های 
جنگل هــای ســیاهکل و تالــش اســت کــه در اعمــاق 
ــد. ــتفاده می کردن ــا از آن اس ــوال جنگلبان ه ــگل معم جن

شــاید نــام خســرو گل ســرخی را شــنیده باشــید. او بعــد 
از مبــارزه بــا شــاه و پــس از جنــگ و گریزهایــی، خــود و 
یــاران خویــش را بــه ایــن مناطــق آورده و در »دامون« هــا 

ســکنی گزیــده بــوده اســت.
از این رو نام پسر خود را نیز دامون می گذارد.

دو تعریف از لغت نامه دهخدا برای دامون:
نامــی پســرانه از ناحیــه گیــان کــه بــه معنــی »پناهــگاه 

کوچــک جنگلــی« اســت.

از حکمــای قديــم يونــان و از فیثاغوريــان اســت، دوســت 
پیتیــاس و معاصــر دنیــس جبار ســیراکوس و جبــار مذکور 
وي را محکــوم بــه اعــدام کــرد امــا پیــش از اجــرای حکــم 
ــه  ــش ب ــه خوي ــور خان ــیت ام ــرای تمش ــه ب ــت ک اذن ياف
زادگاه خــود رود و دوســتش پیتیــاس ازو پايندانــي کــرد. 
چــون مهلــت مقــرر ســرآمد دامــون فرانرســید، پیتیــاس 
را بجــای وی بــراي اعــدام بردنــد امــا مقــارن اجــرای حکم 
ــر  ــر س ــت ب ــن دو دوس ــان اي ــید و می ــون از راه برس دام
کشــته شــدن مناقشــه گونــه ای درگرفــت چــه هــر يــک 
مي خواســت خويشــتن را در راه ديگــری ايثــار کنــد، ايــن 
حالــت دنیــس را بــه رقّــت آورد و بــر هــر دوان ببخشــود. 

)از قامــوس االعــام ترکــي (
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