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عکــس نویســنده یــا گرد آورنــده باشــد - مطالــب مرتبــط بــا موضــوع نشــریه باشــد.
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در رونــد رشــد روز افــزون نشــریه دعــوت بــه همــکاری می شــود.
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سر مقاله
االیاایهاالساقیادرکاساوناولهاکهعشقآساننموداولولیافتادمشکلها
مفتخــرمبهعنوانعضویکوچکازاینمجموعــهفرهنگیهنریچندکالمیازدیدگاه

مجلهیروناکرابرایتانبازگوسازم.
قطعــاجایــگاههنروهنرمنددرجامعهایشکوفاســتکهرفاهچــهدربعداقتصادیو
چهدربعدفکریدرمرتبهایواالباشــد.چهبســاهنرمنــدانبزرگیهمچونونگوگیا
پاگانینیوبسیاریدیگردرزمانخودبهعلتهاییهمچونفقرمالیومذهبیو...
شناختهنشدهاندوامروزروزهستکهنامشاندرهرمجمعیجاویدگشتهاست.

همینطوربانگاهیکوچکبهزندگینابغهایچونموزارتمیتوانپیبردقشراشرافبودندکهبستریبرای
رشدوآوازهاشفراهمکردند.

حالباگذرزمانوتغییرچرخهیمناسباتفرهنگیدربینقرونشاهدآنیمکهپهنهیهنرروزبهروزگسترده
ترشــدهوعمومیتبیشــتریپیداکرده.دسترسیبهمنابعدانشواستادانخردمندوسبکهاینویندرهنر

آسانگشتهوصنعتهنرتوانستهقشروسیعیازمردمرابهجوهرهیخودآغشتهکند.
ازنگاهماجامعهایکهبههنروهنرمندبهادهدجامعهایزیباپویاســالمواراماســتوبهداشــتروانیو

فکریاشبهشتیکوچکرابررویزمینبدلمیسازد.
بنیــانوهــدفاصلــیماازنگارشچنیــنمحتواییدادندیدیجــذابوتاحدیموشــکافانهازهنرونزدیکی
بیشترقشردانشجوواکادمیکباآناستتاباشاخههایمختلفهنریهمچونداستاننویسیشعروزیر

مجموعههایآنتعاملیصمیمیتروقدمیسازندهتربردارد.
سخنراکوتاهکردهوباتشکرصمیمانهازمسئولینمحترمبخشفرهنکیهنریدانشگاهازادتهرانغربآماده

وپذیراینکتهنظراتشمامخاطبینمحترمهستیم.

بیاناتخانمدکترعزتزاده"ریاستمحترمکمیتهناظربرنشریاتدانشگاهی"

دانشگاهبیشازآنکهمحلیبرایتحصیلباشد،محلیبرایتکمیلشدن
وجهههایمختلفانســانیاســت؛ومشــارکتاجتماعیدانشجویاناز
همینجاآغازمیشود.خوشحالمهنوزکسانیهستندکهبهاحساسات

وعواطفواالیانسانیاهمیتمیدهند.
ایشانمتذکرشدند:راهیکهآغازنمودهایدرامصممادامهدهیدودراین

راستاازحمایتفراوانمسئولیندانشگاهیخبردادند.
پیشبینیایشــانبرایســالآیندهچنیناســت:جذبدانشــجویانبــهروشهــایگوناگون،برگزاری
برنامههایمتنوعفرهنگی،هنریوادبیازجملهمراسمشبشعر،سخنرانی،کارگاههاوکالسهای

مرتبطو...
ایشــانافزودنــددرجامعــهامــروزیارزشادبیاتانکارناپذیراســتواینمهمیکــیازراههایدرمان
مشــکالتعدیدهفرهنگیاســت؛چنانکهاگردرونانســانهاغنیباشــددررفتاربرونیایشــانهم

شاهدنموددرستوزیباییخواهیمبود.
"ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست"

 دامون چاقمی،  سردبیر نشریه روناک
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چشمبرهمبزنیحالهممیگذرد...

بالهایفکررابازکنیم...

بگذاریمکهپروازکنددرهمهجا

برودتابهفضا

بشودیارصمیمیخدا

بازکنپنجرهرا!

بنگرنورتراویدهبهاینبومقشنگ!

لحظههارابفشار...!بهامیدیکقطره

امید

روشنی...

عشق...

نوید...

خاکرابانفسصبحبمک

وبهگلخیرهبمان!

وپسازکوچقشنگخورشید...

باتمامحسرت...

بهتماشابنشین...

ایندلانگیزغروبخونین...

بانگاهیزیبا!

بنشین...

بنشینوفقطیادبگیر...

کهچطورصبحبهاینآسانی

ازغممردنخورشیدعزاميگیرد

وبــهتنمیکنداینجامهتاریکیرا





وعزابدترازاین...؟!

کهخدایا!خورشید!

دودشدرفتهوا!

رفت...

رفتتامنبهتنم...

بچکانماینرنگسیاه!

لحظهرادریابیــم!میرودخیلی

زود

میرودحتی...

زودترازخیلیزود...

وبهفرداگرهمیخورداین...

قالیتاخوردهحال!

وچهحالیدارد...

حالرادریابیم...

"حال"رادریابیم!

حالنزدیکتراست...!

غصهلحظهدور...

شایداینسنگصبور...

نشودمرهمدلغمدیدهما...!

چشمبرهمبزنی...

حالهممیگذرد...

آخرش"آینده"

میشود:"حال"..."گذشت"!.

فاطمــهرزاق
دانشجویرشتهحسابداری

زندگی در گذر است ... 
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تو بخند

ایگلسردوفروخشکیده

توبخند

توبخندامامنمیگریم

کهبهحالتچهکنمزینعالم

مندلمغرقدرآغوشششد

کهبخنددلباو

ایلبپرزهوسهایسفید

توبخند

توبهاینپاکنگاهخسته

توبهاینحسلطیف

ایزمان,عقربهیدیوصفت

توبگرد

توبهاینافسوسم

توبهاینآغوشم

کهپرازخالیهاست

توبخند

توبخندگرچهدلتخونینشد

توبخندگرچهغمتســنگین

شد

توبخند

توبهایننرمصدایتارم

توبهاینچرخشرویاهایم

توبخند

منبهحالعبثممیخندم

منبهآنمردسیهپوشیده

کهبهرویپلانگارعبور

چــهشــنیدنهــاکــهگدایی

میکرد

چهندیدنهاکهتداعیمیکرد

توبخند

توبهآندرددرونخوابیده

توبهآنعشقبرونتابیده

توبخند

ایگل

توبخند

لیلیشمسزهرایی
دانشــجویرشــتهنرمافــزار

دلمروزهاىابرىمىخواهد

روزهاىبارانى

روزهاييكهكوچه

پذيــراىســايهىبلندوترســناكمن

نباشد.

دلممىخواهد

ساعتها

زيرُشرُشــِرقطرههاىدرشــِتبهترين

نعمتخدا

قدمبزنم،

آبچكانولرزانومشعوف

بهخانهبرگردم،

وبــاصــداىهماغوشــِىبــرگچنارو

باران،

عشقراتماشاكنم.

تابستانهمیشهبىتابِمهراست

مثلمن....

رضوانــهلطفــی
دانشــجویرشــتهنرمافزار

شور

بویخاکامد

کمیپسازباران

گلبرگوساقههایشخیس

غسلباغچهشبهنگام

بویبوتهوخرمالو

بوینمگلدانشببو

کمیپسازباران

چهشوریبپاشد

شبنمهادرخشیدند

باغچهعروسشد



دامــونچاقمــی
دانشــجویرشــتهبرق
گرایشماشــینهایالکتریکی
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سيسحراست

سرحوضميروم

زشتيعملمو

تلخيعسلرا

ميخواهمباآبحوضتمیز

كنم

سيسحراست

میهمانم

نمكخوردمو

نمكدانشكستم

سيسحراست

دستهاروبهآسماناست

گوييخداآنجاست

سيسحراست

كهديگر

ســجادهامبــوينمــازنمي

دهد

سيسحراست

بهجايچشمانمجنون

عشقمرادرآبمیبینم

سيسحِرچندسالاست

ميخواهمبهتونزديكشوم

ببینیمسيسحرامسالرا



گلناربرزویی
دانشجویرشتهنرمافزار

سرلشگر

سرلشگریغریبشدم،لشگرمکجاست؟

همسنگرهمیشگیام،سنگرمکجاست؟

بیسیمچیخبربرسانخطشکستهاست

نه!قبلازآنبگردببینپیکرمکجاست؟

بیســیمچیبرایمازآنسویخطبپرس

بامرزتازهرسمشده،کشورمکجاست؟

تخریبچیچهبرسرپاهایتآمده؟

راهیکهباتوسالمازآنبگذرمکجاست؟

ردیبــهجایماندهامازخونبهرویخاک

ازپشــتخطشــروعشــوم،آخرمکجاست؟

چونکودکیبهرویزمینمیخورممدام

برخاستنچهسختشده،مادرمکجاست؟

شایانجعفری/دانشجویرشتهبرق
تقدیمبشــهدای8سالدفاعمقدسو175غواصشهید

ازپنجرهایکهروبهدریابازاست

آهستهنسیمحاملآوازاست

آهستهکنارزدغبارگلهرا

بابهتشبانهسحرهمسازاست

باهرعطشانگارگریبانگیراست

زندانیخستهایکمیدلگیراست

دلتنگصدایمرغهایدریاست

انگارکهباسکوتهمدرگیراست

ازدورییکترانهدلتنگاست

ازسیلیایامدلشسنگشده

یکآینهازبهتفرومیریزد

وقتیکهتبسمبهرخشرنگشده


مریــمروزبهانــی

دانشجویرشتهنرمافزار

تنبهطراوتبارانبسپار

کهشکوفهبیاوری

وسعتخاطراتسرخ

بهقدرعظمترنج

ستودنیست



راضیهفوالدیســپهر
اســتادادبیاتواحدتهرانغرب
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انتخاب داستان ها: فاطمه رزاقنثر

گنجينه عبيد
عبیــدزاکانــیهنــگامرحلــتبــهفرزنــدانخــودوصیــتکــردکــهگنجینــهنهانــیاورابگشــايند
وآنچــهدرآننهفتــهاســتتصــرّفنماينــد.فرزنــداناوپــسازاينکــهپــدررابــهخــاک
ــد: ــرکاغــذینوشــتهديدن ــنبیــتراب ــهزحمــتگشــودند؛اي ســپردند،ســِرگنجینــهراب

خدایداندومنهمدانموتوهمدانیکهيکفلوسنداردعبیدزاکانی 

مأمور دولت 

درزمــانمظفرالديــنشــاهقاجــار،حاکمــیبیمــار

ــی ــبم ــالطبی ــهدنب ــهشــبب ــیشــود.نیم م

ــی ــهبرف ــردودرحالیک ــوابســیارس ــتند.ه فرس

شــديدهــممــیباريــدهطبیــببــاناراحتــیبســیار

ــد ــیکن ــهم ــمرامعالج ــدوحاک ــیافت ــهراهم ب

ــب ــردازد.طبی ــیپ ــهاونم ــمدســتمزدیب .حاک

ــهدِم ــیک ــردد.هنگام ــیگ ــرم ــیب دســتخال

درمــیرســدخدمتــکاراوازطبیــبانعــاممــی

ــکار ــبچــونســماجِتبســیاِرخدمت خواهــد.طبی

رامــیبینــدبــهنــزدحاکــمبرگشــتهشــکايت

ــد. ــیکن ــمم ــهحاک ــکارراب خدمت

ــت ــوردول ــد:مأم ــیگوي ــاخونســردیم ــمب حاک

اســت!حّقــشرامــیخواهــد.چــرانمیپــردازی؟

بیچــارهطبیــببــهمأمــورانعامــیهــممــیدهــد

ــه ــادهب ــادپی ــیزي ــاناراحت ــوایســردب ودرآنه

ــازمــیگــردد. منــزلخــودب

کمال الملک و سردار سطوت 
ــنشــاه يکــیازامــراءدورهیناصرالدي
ــه ــام»ســردارســطوت»روزیب ــهن ب
کمــالالملــکمــیگويــد:مــیخواهــم
ــالرانّقاشــی ــهیکرب ــیازواقع تابلوي
امــام دارد شــمر آن، در کــه کنــی
حســین)ع(رامــیکشــدومــندســت

ــذارم. ــیگ ــهامونم اوراگرفت
کمــالالملــکبــهبهانــههــایمختلــف،
ــادر ــد.اّم ــیزن ــازم ــرب ــنکارس ازاي
ــار ــهناچ ــادســردار،ب ــرارزي ــلاص مقاب
قبــولوتابلــورانقاشــیمــیکنــد.
ولــیدرايــنتابلــو،ســردارســطوت
مشــغولبريــدنســرامــامحســین)ع(
بــودوشــمردســتاوراگرفتــهبــود.
کمــالالملــکپــسازکشــیدنايــنتابلو
ــی ــهفرانســهم ــراقوســپسب ــهع ب
رود.ســردارســطوت،درزمــانتعییــن
شــدهتابلــوراتحويــلمــیگیــردواز
ديــدنآنمنظــره،ســختخشــمگین
مــیشــودودربــهدردنبــالنّقــاش
ــهخاطــر هنرمنــدمــیگــرددکــهاوراب
آنکارتنبیــهکنــداّمــاویرانمــیيابــدو
متوّجــهمــیشــودکــهاســتادبــهخــارج
ــردهاســتوکاریازدســتاو ســفرک

ــاختهنیســت. س
)مردانخودساخته-محّمدحجازی(

ازابوالحسنخراقانیپرسیدند:
روزگارراچگونهمیگذرانی؟

گفــت:چگونــهاســتحــالکســیکــهحــقتعالــی
ــد)ص(،ســنّتو ازاوفريضــهمــیخواهــدومحّم
نفــس،کاموابلیــس،معصیــتواطفــال،نــانو

ملــکالمــوت،جــان.

منبع: کتاب خنده و گوهر )نویسنده اصغر میر خدیوی(   
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موسیقی کیهانی و سماع 
در اندیشه های موالنا

انــرژیازامواجــیظریــفبــاارتشــاعاتیبســیاربــاال

جــز چیــزی ارتشــاعات ایــن . اســت درســتشــده

ارتشــاعاتموســیقینیســت.پــسهمــانجوهــرواحــد

یــاهســتیکــهازتبدیــلمــادهوانــرژیبــهوجــودمیآیــد،

ــماســت. ــمموســیقیبســیارعظی ــکات ی

موالنادراینخصوصمیفرماید:

نالهسرناوتهدیددهل

چیزکیماندبدانناقور

پسحکیمانگفتهانداینلحنها

ازدوارچرخبگرفتیمما

بانگگردشهایچرخستاینکهخلق

میسرایندشبهطنبوروبهحلق

مؤمنانگویندکهآثاربهشت

نغزگردانیدهرآواززشت

ماهمهاجزایآدمبودهایم

دربهشتآنلحنهابشنودهایم

گرچهبرماریختآبوگلشکی

یادمانآمدازآنهاچیزکی

ــرخســخن ــایچ ــگگردشه ــاازبان ــنشــعرموالن درای

مــیگویــدکــهمــردمآنهــارابــهصــورتموســیقی

مینوازنــدومیخواننــد.پــسعالــمهســتیدارای

اصــواتموســیقیاســت.کپلــروانیشــتینهــردوبــه

ــداز ــدوهــردومــیگفتن موســیقیافــالکمعتقــدبودن

افــالکصــدایبلنــدموســیقیرامیشــنوند.

ــان ــنجه ــرایای ــداســاسموســیقیب ــامــیگوی موالن

نیســتومتعلــقبــهدنیــایباالتــراســت.کاریکــهمــا

ــی ــههای ــننغم ــهاســتخدامگرفت ــمب ــیدهی ــامم انج

اســتکــهازآنجهــانبــهایــنجهــاندرحالوروداســت.

فــرقکســیکــهموســیقیرا)خلــق(مــیکندباکســی

کــهبــرایشــماموســیقی)مــیزنــد(درهمیــناســت.

آنشــخصیکــهموســیقیراخلــقمیکنــدایــناصــوات

بــهشــکلدرونــیوالهامــیبــهاومنتقــلمــیشــودو

ســپسبــهآننظــممــیدهــد،بافــتآنرامینویســد

ودردســتگاهیمــیآوردواصــواترابــهنوعــیبــهشــما

منتقــلمــیســازد.آنچــهمــابــهعنــوانیــکموســیقی

کامــلمــیشناســیم)موســیقیکیهانــی(اســت.و

خالــقایــنموســیقیمســتقیماخــودخداونــداســت.نــه

تنهــابرتریــنواولیــن)هنرمنــد(بلکهدرشــاخهموســیقی

ــابشــرســازیرا ــداســتام ــنموزیســین(خداون )برتری

پیــدامــیکنــدکــهمنتقــلکنــدوخداونــداحتیاجــیبــه

ســازنــدارد.

شــمادرعالمــیپیــشازایــن،نغمــههایــیرابــه

طریقــیدیگــرشــنیدهایــدومقبــولجانتــانواقــعشــده

ودرشــمانوعــیســکرومســتیعرفانــیایجــادکــرده

وایــنکــهدرایــنعالــمنیــزبــهدنبــالموســیقیاصیــل

وخــوبمــیگردیــدبــهخاطــرتداعــیوبازیافــتهمــان

موســیقیالســتیاســت.

ماهمهاجزایآدمبودهایم

دربهشتآنلحنهابشنودهایم

ــد؛آنجایــی ــد،مــیگوین ــلدارن ــادراینجــایــکتآوی عرف

ذرّ عالــم در ) بربّکــم الســت ( فرمــود: خداونــد کــه

ــوای ــود.مگــرمــیشــودن همــهاشبحــثموســیقیب

ــی ــرم ــدومگ ــذارنباش ــحوتاثیرگ ــل،ملی ــدجمی خداون

ــننداشــتهباشــد؟!جهــان ــدطنی شــودســخنانخداون

بــدونموســیقیمعنــانــدارد.گفتــهیموالنــاایــناســت

کــهاصــلموســیقیکیهانــیاســتومــادرجهانــیدیگــر

کــهخــودموالنــاآنرابهشــتمیدانــدبــهکــرّاتودقــت

گرد آورنده: یوسف فیاض )دانشجوی رشته کامپوتر نرم افزار(
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ــردو ــاهبوطــیکــهب ــموب تمــامشــنیدهواســتماعکردهای

مــاعــارضشــدههــرازگاهــیبــاشــنیدنبرخــیآواهــا

ــرایمــاتداعــی ــهراب ونواهــادرشــرایطیهمــانمقول

ــوطســببشــده ــریهب ــهتعبی ــاب ــرودی ــنف ــد.ای میکن

ــکدفعــه بســیاریازدانســتههاوادراکاتپیشــینمــای

بــهدســتفراموشــیســپردهشــود.یکــیازمعنــی

انســان)فراموشــکار(اســتوکلمــهی)نــاس(یکــیاز

ریشــههایشنســیاناســت.

بشنوسماعآسمان،خیزیدایدیوانگان

جانمفدایعاشقانامروزجانافشانکنیم

درابیــاتدیگــرموالنــابیــانمــیکنــدایــنموســیقیبــا

ــهاز ــودآگاهون ــصناخ ــناســت.رق ــصعجی ــیرق نوع

رویعمــد.یکــیازعلــتهایــیکــهگفتــهمــیشــود

ــصســماع ــوانرق ــهعن ــهوب ــاهقونی ــهدرخانق آنچــهک

موالناســتاصــالســماععرفانــینیســت،ایــنهســت

ــانهمــه ــالنمایشــیو)رقاصــی(اســت.عرف ــهکام ک

ــد ــهبخواه ــیآنک ــدهب ــهاســتونوارن ــقلحظ اشخل

کســیرابــهرقــصدرآوردکارخــودراانجــاممــیدهــدو

ــهطــربدرمــیآینــد. اشــخاصبــیآنکــهبخواهنــد،ب

رقصآنجاکنکهخودرابشکنی

پنبهراازریششهوتبرکنی

رقصوجوالنبرسرمیدانکنند

رقصاندرخونخودمردانکنند

چونرهندازدستخوددستیزنند

چونجهندازنقصخودرقصیکنند

مطربانشانازدروندفمیزنند

بحــرهــادرشورشــاندفمــیزننــد

ــفزدن ــاراک ــرگه ــیب ــونبین ت

گــوشدلبایــدنــهایــنگــوشبــدن

گــوشســربربنــدازهــزلودروغ

تانبینیشهرجانرابافروغ

موالنــامــیگویــدبــرایاینکــهرقــصعرفانــیپدیــدار

شــودنوعــیموســیقیعرفانــیالزماســت.موســیقی

ــی ــیاســت.یعن ــاموســیقین ــرموالن ــیدرنظ عرفان

ــدورمــزموســیقی ــاءکن ــدهنخواهــدخــودشراالق نوازن

ــی ــودیونف ــیخ ــزدرنف ــهچی ــههم ــناســتک درای

ــد. ــداکن ــانپی هســتیجری

رقــصزمانــیشــدنیاســتکــهشــماازخودتــانخالــی

شــوید.موالنــابــهخوبــیدرایــنابیــاترقــصصوفیانــهرا

ترســیمکــردهوهمــراهبــاآنحضــورطبیعــتذیشــعور

ــا ــمن ــهنشــاندادهاســت.درعال ــزمعارفان ــنب رادرای

محســوس،همــهطبیعــت)هــمنــوا(بــاعــارفوصوفــی

ســماعگر،بــهســماعدرمیآینــد.ایــننــوعســماع

ــاءکشــف ــرایاولی کــهتحــتتصــرفعــارفاســتجــزب

نمیشــود.

مبنــایســماعهمیــنتهــیشــدنازخــودوخالــی

گشــتنازهواهــاینفســانیاســترقــصموالنــابــرایــن

اســاسحرکتــیالهامــیواشــراقیاســتوتــاتوجهــی

ازعالــمبــاالنباشــدحالــیبــرایســماعوچرخــشوجــود

نخواهــدداشــت.ایــناســتکــهموالنــامــیگویــدابتــدا

ــصو ــهرق ــدب ــیوبع ــرامســتوســرخوشکن ــدم بای

ــودرآوری. تکاپ

بــهعقیــدهموالنــاایــنتنهــاجــانصوفــیدرقالــبانســان

نیســتکــهبــهســماعدرمــیآیــدبلکــههمــهعالــمبــه

ــار،دمــادمو ــهعشــقی ســان)صوفــی(هســتندکــهب

هرلحظــهدرحــالرقــصوپایکوبــیهســتند.هــرچیــزو

هــرموجــودیدرهــرشــکلیبــهنوعــیخــاصدرحــال

ســماعاســت.

رقــصغبــاردرآفتــاب:تصویــریراموالنــابــرایســالکانو

مشــتاقانســماعنقاشــیمــیکنــدکــهدرایــنتصویــر،

ســماعگــرانذراتوغبارهایــیهســتندکــهسماعشــان

فقــطدرپرتــوخورشــیدبــهنمایــشدرمــیآیــد.وشــاید

هــموجــودهمیــنپرتــونــوروخورشــیدیاشــدکــهغبــاررا

متحــرکمــیســازدودرهــواســرگردانمــیگردانــدواز

حرکــتآنهــاســماعیخــوشراپدیــدارمــیکنــد.

آفتابینیازشرقونیزغربازجانبتافت
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دو ذرهوارآمدبهرقصازویدرودیوارها

چونمثالذرهایماندرپیآنآفتاب

رقصباشدهمچوذرهروزوشبکردارما

ــادازجملــهمســائلیاســتکــهدر ــاد:رقــصب رقــصب

نــگاهعارفــیژرفبیــنهمچــونموالنــاپدیــدارمــیشــود

ودیگــرانازآنخیــرندارنــد.رقــصدرونــیموالنــاوســماع

)ســماع دیــدی کــه اوســببمیشــود همیشــگی

ــص ــهســببرق ــادک ــصب شــناس(داشــتهباشــد.رق

گیاهــانمــیشــودبــهمثابــهیرقــصجــاناســتکــه

ــان ــعج ــهکلتاب ــنب ــیداردوت ــتوام ــهحرک ــنراب ت

اســت.

جنبشخلقانزعشقجنبشعشقازازل

رقصهواازفلکرقصدرختازهواست

ــای ــردقته ــادن:ازدیگ ــروافت ــگامف ــرگدرهن ــصب رق

ــه ــگاهک ــت.آن ــرگاســتازدرخ ــادنب ــادرفروافت موالن

ــاچرخــش ــدب ــههــرعلتــیمــیآفت برگــیازدرختــیب

ــا ــرگب ــدنب ــیرســد.فروآم ــنم ــهزمی هــایبســیارب

رقصــیخــاصوبــاچرخــشهایــیابتدایــیازامــورخــارق

ــی ــادقت ــاب ــهموالن ــیاســتک ــادهدرســماعطبیع الع

ــه: ــهآنپرداخت شایســتهب

منهمچوگلبنانماوهمچوباغبانم

ازویشکفتجانمبرویبودنثارش

چونبرگمنزباالرقصانبهپستیآیم

رزانکهتانیفتماالکهدرکنارش

ــد، ــدرش،بهــاءول ــدپ ــداهمانن ــاابت ــا:موالن ســماعموالن

مشــغولدرسگفتــنووعــظومجاهــدهبــودوهرگــز

ســماعنکــردهبــودامــاچــونشــمستبریــزیرادیــد

ــت ــودراغنیم ــیفرم ــهاوم ــرچ ــدوه عاشــقویش

ــرد ــهویاشــارتک ــسچــونشــمسب مــیداشــت؛پ

کــهبــهســماعدرآ،موالنــای۳8ســالهآنچنــانتحــت

ــرک ــرومدرســهرات ــهمنب ــتک ــرارگرف ــرشــمسق تاثی

کــرد.شــیفتگیموالنــابــهســماعآنچنــانبــودکــهپــس

ازآگاهــیازکشــتهشــدنشــمسنیــزمراســمســماعرا

بــهجــایآورد.بنــابــهمنابــعقديــم،موالنــاكالهقهــوهاي

ــون ــتاريمل ــرآندس ــگروشــنبرسرميگذاشــتوب رن

ــید ــفميپوش ــايمختل ــهرنگه ــادهايب ميبســت،ولب

ــد ــامــرديبلن ــرد.موالن ــنميك ــرت ــيب وپیراهــنوقباي

ــهاز ــيك ــود.لباسهای ــدهب ــگپري ــدامورن ــكان باالوباري

اوباقیمانــدهمناســبوصفــياســتكــهازقــدوبــاالياو

كردهانــد.

ــویانســان ــصســماععشــقمعن ــویرق مراســممعن

وبرگشــتبنــدهبــهحــقورســیدنانســانبــهملكــوت

ــه ــككاله)ب ــاصســماعدرســری ــد.رق ــورمیكن رامتبل

نشــانهســنگقبــر(وبــرتــنیــكعبــا)بــهنشــانهكفــن(

داردكــهبــادرآوردنخرقــهحقیقــتواقعــی)باطــن(

جلــوهمیكنــد.موقــعرقصیــدن،بــادســتانیبــاز،دســت

ــهدســت ــرایب ــدب ــداینكــهدعــامیكن ــهمانن راســتب

آوردنكــرمالهــیبــازمیشــودوچشــمانبــانــگاهكــردن

ــناســت،لطفــیكــهاز ــهپایی ــهدســتچــپكــهروب ب

حــقگرفتــهاســترابــامــردمتقســیممیكنــد.رقصنــده

ــا72دور ــدهوب ــپچرخی ــهچ ــصســماعازراســتب رق

ــا ــامآفریدههــاســالموب ــاتم ــتدنی ــه72مل چرخــشب

ــن ــنبدی ــازمیكندای مهــروعشــقوعطوفــتآغــوشب

ــامعشــقها ــویتم ــودهمول ــهفرم ــهب ــلاســتک دلی

پلــیاســتبــهعشــقالهــی.

منابــع:مثنــویمعنــوی-کتــاباندیشــههــایکوانتومی

دکتــرمحســنفرشــاد-کتــابموســیقیوســماع

کیهانــیازدکترکاظــممحمــدیوچندیــنمقالــهازدکتــر

محســنفرشــاد
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پیشینه برخی ضرب المثل ها

آنچه تو می خوانی من از برم ! 

عتیقــهفروشــیبــهمنــزلروســتايیســادهایواردشــد.ديــدتغــارنفیــسگرانقیمتــیداردکــهروی

نادانــیآنراظــرفغــذایگربــهقــراردادهاســت.

باخودگفت:اگرقیمتتَغاررابداندوپِیبهقیمتآنببردنمیتوانمآنراازچنگشبَِدرآورم!

لــذانیرنگــیبــهنظــرشرســید.بــهطــرفگربــهرفــتوکمــیآنرانــازکــردوگفــت:چــهگربــهینــاز

وملوســیداری؟!

دهاتِیسادهدلگفت:تعّجباستکههمهازاينگربهتعريفمیکنند!!

آنمردگفت:واقعاًگربهقشنگیاست.حاضریآنرابفروشی؟

دهاتیکهازخدامیخواستگفت:اگرکسیآنراپانصدتومانبخردمیفروشم.

عتیقــهفــروشکــهخیــالديگــریدرســرداشــت،فــوریپانصــدتومــانازجیــبدرآورده،بــهاودادو

گربــهرادربغــلگرفــت.

ــهی ــنگرب ــرتبدهــدکــهمــراازشــرّاي ــولراگرفــتوگفــت:خــداخی ــیخوشــحالشــده،پ دهات

ــاتدادی. ــمنج مزاح

مــردعیـّـارزيرچشــمیشــروعبــهخوانــدنخطــوطونقــوشرویتَغــارکــردوخیلــیخونســرددرحالیکــه

گربــهرازيــربغــلداشــتگفــت:

ممکناستاينگربهدرراهتشنهاششود...مناينتَغارراهمباخودمیبرم....

تــاخواســتتَغــارمســیرابــردارد،دهاتــیدســتبــهچــوبکــردوگفــت:آنهايــیکــهتــوخوانــده

ایمــنازبَــَرم!...بــهوســیلههمیــنتَغــارتــابــهحــاليــازدهعــددگربــهرابــهقیمــتعالــیفروختــه

ام!اگــرازجانــتســیرشــدهای،دســتبــهتَغــاربــزن!

وااّلگربهاترابرداروبرو!اينراهمبدانکهجنسیکهفروختهشدپسگرفتهنمیشود!

عتیقهفروشچونروستايیرادستبهچوبوآمادهديدفوراًفراررابرقرارترجیحداد.
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حرفحسابجوابندارد

درزمــانناصرالديــنشــاه،يکــیازســرانطائفــهُمکــریبــهمقــامســردارکلــیرســیدهوچنــدیهم

قائــممقــاموزيــرجنــگبــود.اّمــادرعیــنحــالرجــالودرباريــانویراکــه»عزيــزخــانُمکــری«نــام

داشــت،مــورداســتهزاءقــرارمــیدادنــد.يکــیازســنّتهايــیکــهدرزمــانقدرتمــداریعزيــزخــان

رواجداشــتســجعُمهــربــود.بــهايــنمعنــیکــههــرکــدامازرجــالواعاظــمبــهمناســبتالقــابو

عناوينــیکــهداشــتند،شــعر،آيــهويــاحديثــیراانتخــابوبــررویُمهــرخودشــانحــکمــیکردنــد.

معروفســتکــهيــکروزدرحضــورناصرالديــنشــاهصحبــتازســجعُمهــرافــرادمختلــفبــهمیــانآمــد

وشــاهازعزيــزخــانپرســید:تــوچــرابــرایخــودتســجعُمهــرانتخــابنمــیکنــی؟

گفت:اتّفاقاًدرصددهستم،ولیهنوزچیزمناسبیپیدانکردهام.

فرهادمیــرزامعتمدالدولــه)عمــویناصرالديــنشــاه(کــهمــردیشــوخبــودومثــلبقیهدرباريــاندنبال

بهانــهایمــیگشــتبــرایدســتانداختــنعزيــزخــان،روبــهشــاهکــردوگفــت:مــنســجعُمهــر

بســیارمناســببــرایعزيــزخــانبــهنظــرمرســیدکــهاگــرحاضــرشــوددرقبــالآنيــکطاقــهشــال

بپــردازدآنراعــرضخواهــمکــرد.

شاهنگاهیبهعزيزخانکردوگفت:اگرواقعاًطالبسجعهستیبهاينقیمتميارزد.

عزيزخانگفت:اگرارزشطاقهرانداشتچه؟

معتمدالدولهشاهراحکمدادوگفت:اگراعليحضرتنپسنديدندمنازحّقمميگذرم.

سپسفرهادمیرزااينشعرمعروفسعدیراخواند:

مسکینخراگرچهبيتمیزاستچونبارهمیبََرد)عزيز(است

شــاهدرحالیکــهازخنــدهريســهمــیرفــتنظــردادکــهشــعروارداســتوبــهايــنترتیــبســردار

ناچــارشــديــکطاقــهشــالهــمدســتخوشبدهــد.

منبعداستان:»آنچهتومیخوانیمنازبرم«کتابخندهوگوهرـاصغرمیرخدیوی
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نمايشنامه درگذرزمان
انقــالب از پــس ایــران در نمایشنامهنویســی 
ــیراپشتســر ــایفراوان ــرازوفروده اســالمی،ف
گذاشــتهاســتکــههمــهدالیــلآنبــههنــرجــوان
تحــوالت نمیشــود. مربــوط نمایشنامهنویســی
ودگرگونیهــایفرهنگــیدرســالهایآغازیــن
ــدی ــیجدی ــیـادب ــالب،کوشــشهایاجتماع انق
در را زمــان ایــن تاریــخ بتوانــد تــا میطلبیــد را
انتقــاد برســاند. ثبــت بــه زیباشناســانه قالبــی
ازناهنجاریهــایفــردیواجتماعــی،نخســتین
محصــولهــرانقــالبفرهنگــیاســتکــهمعمــوالًدر
ادبیــاتدورانگــذاریــاســالهاینخســتپــسازهر
انقالباجتماعی،مشــاهدهمیشــودونمایشــنامه
بیــشازهــرشــکلادبــیدیگــرتــوانرویارویــی
مســتقیمبــامــردموارتبــاطســریعبــاآنهــاراداردو
بیــشازقالبهــایدیگــرهنــریازآنانتظــارمــیرود
کــهآیینــهایازدگرگونیهــایاجتماعــیباشــد.
نمایشنامهنویســیایــراندرنخســتینســالهای
ــه ــودک ــسازانقــالب،انعــکاسصــدایمردمــیب پ
ــز ــاشکســتنتابوهــا،محدودیتهــاوخطــوطقرم ب
ــد، ــودهبودن ــدیراآزم ــریجدی گذشــته،فضــایفک
لــذانمایشــنامهنویسدرایــنشــرایطنمیتوانســت

ازمــردموجامعــهخــودعقــببمانــدومجبــوربــودکه
ــهزندگــیروزمــره،اضطرابهــا،آرزوهــا، ــاتوجــهب ب
ترسهــا،امیدهــاودغدغههــایمــردمزمانــهخــودرا
درنــگاهخــودبازتــابدهــد.اتفاقــاتزمانــهدرکــوران
حــوادثســالهایپــسازانقــالب،آنقــدرســریعو
ــب ــاعق ــهنمایشــنامهنویسازآنه ــدک شــدیدبودن
میمانــدولــذابــرایجبــرانایــنعقبماندگــی،بــه
بیانــیســادهرویمــیآوردوبــدوننــوآوریدرفــرم
ومضمــون،داســتانخــودراپیــشمیبــردوچنــدان
ــود. ــیواســتعارینب ــانتمثیل درجســتوجویزب
ــالب، ــسازانق ــنامههایپ ــتیننمایش ــادرنخس م
وشــخصیتپردازی تأمــل دروننگــری، از ردپایــی
عمیــقنمایشــنامههایدهــههــاىقبــلنمیبینیم.
همــهچیــزبــهســرعتمتحــولمیشــودوانســان
ــدخــود ــگاهجدی تــالشمیکنــدکــهموقعیــتوجای
رادرمیــانانبوهــیازتناقضــات،تغییــراتوتردیدهــا
بازیابــد.نمایشــنامهنویسدرتــالشبرایفضاســازی
ویافتــنزبانــیفاخــروهمــوارشــدهنیســت،بلکــه
تنهــامیخواهــدبــهزبانــیروزمــره،زندگــیمتــداول
گذشــتهرانفــیکندودرگیــرودارتحوالت،بارقههای
امیــدیبــرایانســانوموقعیــتجدیــداوپیــداکنــد.
عنصــرهیجــاندرآثــارایــندورانپررنگتــرازعناصــر
ــداز ــالشمیکن ــراســتونمایشــنامهنویست دیگ
ــد ــبنیفت ــردمخــودعق ــرشتاریخــیازم لحــاظنگ
آثــاراوبــهنوعــی،معــرفزمانــهخویــشباشــد.
همســوییبــانیروهــایروبــهرشــداجتماعــی،
ــهنظــر ــرازتحلیــل،نقــدوشــخصیتپردازیب مهمت
میرســدوآدمهــایعــادیاجتمــاعبــهعنــوان
ــراتاجتماعــی،اســاس ــردرتغیی انســانهاییمؤث
روابــط میگیرنــد. قــرار نمایشــنامهها اینگونــه
انســانیعمیــقوپایــدارهمچــونعشــق،محبــت،
همدلــیو...درایــنآثــارجــایخــودرابــهمفاهیــم
پیشــداوری، سنتشــکنی، چــون اجتماعــی
ــد ــانو...میده ــاون،عصی ــروی،تع ــی،تک همرنگ
ودربرخــیفرازهــا،کاربــهمســتقیمگوییوحتــی

تئاتر و ادبیات نمایشنامه نویسی
نویسنده: رضوانه لطفی
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ــکمیشــود. شــعارنزدی
ازاواخــردهــه60بــهتدریــج»جســتوجوبــرای
هدایــت«درنمایشــنامههایایرانــیبــهطــوروضــوح
احســاسمیشــود.هیجــانوبرونگرایــیدهــه
ــی ــرایکســبهویت ــالشب ــهت ــودراب ــایخ 60ج
جدیــدوشــرقیدرفضاهــایایرانــیمیدهــد.
برفضــای احساســاتگرایی جــای بــه تلــخ طنــز
اکثــرنمایشــنامههایایــندورهحاکــممیشــود.
عرفــان، و ســنتی موســیقی مــوزون، حــرکات
جــزءمضمونــیبیشــترنمایشــنامههامیشــوند.
ــر ــوناکب ــتهچ ــانیازنســلگذش نمایشنامهنویس
ــد ــونمحم ــریچ رادیونمایشنامهنویســانجوانت
چرمشــیر،داودمیرباقــری،صــادقعاشــورپور،اعظــم
بروجــردیو...ســعیمیکننــدکــهجامعــهوتاریــخ
راازدیــدگاهتحــوالتفکــرینویــنتفســیرکننــد.
ــارینمایشنامهنویســاننســل ــهی ــادیب ــزانتق طن
نــومیآیــدوآنهــابــرایاصــالحجامعــهوانتقــاد
از بهرهگیــری بــا بیریشــگی، و بیهویتــی از
قالبهــاینمایــشســنتی،معیارهاینظامارزشــی
زمانــهخــودرامحــکمیزننــد.رنجوگاهیاحســاس
ــاهازگذشــتهواحســاسمســئولیتواضطــراب گن
نســبتبــهآینــده،گاهــینمایشنامهنویســانرابــه
ــاراســاطیریوافســانهای ــیوآث ســمتآرمانگرای
ســوقمیدهــد.درکلروندتغییرنمايشــنامهنويســى
ــهبعدســیرتکاملىوپیشــرفتهخودراطــى ازدهه70ب

کــردهوبــهمســیرخودادامهميدهــد....

تأترنوينامروز
تئاتــردرشــکلامروزیــنآنپدیــدهایوارداتــیاســت
وبــهزحمــتازســنتهاینمایشــیبومــینقــش
پذیرفتــهاســت.آمــوزشایــنهنــرنیــزطبعــاًآمــوزش
پدیــدهایوارداتــیومتفــاوتازشــیوههایســنتی

آموزشــیاســت.درشــکلســنتیهنــربــهعنــوان
ــی ــهایخانوادگ ــرایارثی ــهووســیلهایب ــکحرف ی
ــدربــهفرزنــدمنتقــلمیشــد.یعنــی قلمــدادوازپ

درفراینــدیکامــالًتجربــیوکامــالًعملــی
درغیــابایــنســنتتعلیــموتعلــمســنتیودر
از بهرهگیــری پایــا، و دیرپــا پیشــینه یــک غیــاب
ــد. ــشرخمینمای ــشازپی ــدرن،بی ــایم آموزشه
بــهایــنترتیــبدرگســترشوتوســعههنرهــای
ــرآمــوزش ــهام ــرانضــرورتتوجــهب نمایشــیدرای
از خــود کــه آموزشــی میشــود. چنــدان صــد
اســت:نخســتجنبــه اهمیــت حائــز دوجنبــه
فرهنگســازی؛یعنــیکمــکبــهتربیتتماشــاگرتئاتر
وارتقــاءســطحفرهنــگجامعــهدراحســاسنیــازبــه
وجــودتئاتــر؛وبعــد،ازجنبــهتخصــصآفرینــی:یعنــی
ارتقــاءســطحدانــشومهارتهــایهنرجویانــیکــه
ــریرادردســت ــشهن ــایآفرین ــدهعرصهه درآین

ــت... ــدگرف خواهن
طرحهاىاصلىنمايشنامهنويسى

ــاه ــان،داســتانکوت ــکنمایشــنامه،رم داســتانی
ــر، ــی،خالصــهایاســتازاث ــاحتــیشــعرروای وی
کــهاجــزایآنتحــتتأثیــرماهیــتســهبعــدیدرام
قــرارمیگیــرد.طــرحداســتانیبــهگونــهایطراحــی
ــه ــهنمایشــنامهوب ــلب ــتتبدی ــهقابلی میشــودک

رویصحنــهآمــدنراداشــتهباشــد.
طــرحداســتانینمایشــنامه،واضــحوروشــناســت.
ــال ــیآنرادنب ــهراحت ــوانب ــهمیت ــیک ــهصورت ب
کــرد.هــمچنیــنبایســتیســاختاریمنســجم
داشــتهباشــد.یعنــیاتــالفوقــتنشــودوحــوادث
ــوادث ــاوح ــد،رخداده ــیرخدهن ــبمنطق ــاترتی ب
ــا ــند.حادثهه ــاورباش ــلب ــنامهقاب ــدهنمایش دربن
نمیتواننــدتصادفــاًکنــارهــمچیــدهشــدهباشــند.
حــوادثطــرحداســتانیمعمــوالًازدلحادثــهبیــرون
میآینــدمگــرایــنکــهنویســندهتعمــدیدرایــنامــر

داشــتهباشــد...

منابــع:کتــاب»گفتمــانتئاتــر«نوشــتهبهمــنجاللــیپــور؛

»تحوالتنمايشــنامهنويســىازدههشــصت«نوشــتهســیمین

ــان؛ســايتتخصصــىمهرفــا امیري
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گرشاســپازبزرگتریــنونامدارتریــنپهلوانــانباســتانیوحماســیایــرانبهشــمارمــیرود.آنچــهدربارهی

اومیدانیــمبرگرفتــهازاوســتاونوشــتههایفارســیمیانــهاســت.افــزونبــراینكــهمنظومــهایحماســی

بــهنــام»گرشاســپنامه«،ســرودهیاســدیتوسی)ســدهیششــممهــی(،دربــارهیكارهــایپهلوانــی

وسرگذشــتاوپرداختــهشــدهاســت.بیشــترپهلوانیهــایگرشاسپ):كرساســپه(در»زامیــادیشــت«

آمــدهاســت.در»دینكــرد«و»بندهــش«نیــزازاویــادشــدهاســت.امــاگرشاســپدرشــاهنامهی

ــوان ــیپهل ــردهشــدهاســت:یك ــامب ــاباز2گرشاســپن ــنكت ــدهدارد.درای ــرهایپیچی فردوســیچه

ــا ــارنوســام،دالوریه ــدق ــیهمانن ــارپهلوانان ــان،دركن ــاتورانی ــگب ــهدرجن ــراســتك ســپاهمنوچه

ــادرشــاهنامه، ــهتنه ــهشــهریاریمیرســد.ن ــهب ــریگرشاســپپســر»زو«اســتك ــد؛ودیگ میكن

ــرهیاودر ــاچه ــد.ام ــهگرشاســپمیرس ــتمب ــهیرس ــزتبارنام ــینی ــهدرسرچشــمههایتاریخ بلك

ــهگمــانشاهنامهشناســان،فردوســینخواســتهاســت ــهب ــرد.ازآنروك ســایهیرســتمجــایمیگی

ازپهلوانیهــایگرشاســپآنگونــهســخنبگویــدكــهبــارســتمبرابــریكنــدوبدینگونــهارزشكارهــای

ــوانشــاهنامه،رســتم،كاســتهشــود. جهانپهل

چهره ی گرشاسپ در اوستا و شاهنامه

»گرشاســپ«و»اورواخشــیه«دوبــرادربودنــد.گرشاســپپهلــوانبــودوبــرادراو،پارســاوقانونگــذار؛و

ــدهاســب ــهپیكــر»كرساســپه«،یعنــیدارن ــامگرشاســپدراوســتاب هــردوپســراننامــور»تریتــه«.ن

الغــر«آمــدهاســتوبــرایاو۳فــروزهشــناختهشــدهاســت:نریمان)نرمنــشوقهرمــان(؛گرزور)گــرزدار(؛

ــد: ــارهیزادهشــدنگرشاســپمیگوی ــدهیگیســو(.شــاهنامهدرب گیسور)دارن

دلافروز»اثرط«شهنیمروز/سپهریالنگردگیتیفروز

یكیپورشآمدبهفروبهكام/گرانمایهراكرد»گرشاسپ«نام

برشچونبرشیروچهرهچوخون/دوبازوشمانندرانهیون

میانالغروسینهاشپهلوی/بهبازوبلندوبهباالقوی

بهگرزگرانآنچنانگشتچیر/كهگردنكشانراسرآوردزیر

پسدرشاهنامهفروزههایاوستاییگرشاسپ،یعنیپهلوانیوگرزوریاو،یادشدهاست.

ویژگی های گرشاسپ در اوستا و شاهنامه

الف-فرایزدی

ــاركــهازجمشــید»فــر«بگسســت،فــراوبــهگرشاســپنریمــانو دراوســتاآمــدهاســتكــهدومیــنب

ــهفــر ــنفــر،جهانپهلــوانشد)زامیادیشــت-۳٥-۳8(.ب ــوای ــدانســام(رســیدوازپرت »ســامیان«)ازخان

گرشاســپدرشــاهنامهنیــزاشــارهشــدهاســت:

همیتافتیفریزدانبراوی/جهانیازاینفرپرازگفتوگوی

همهدشمنانزوگریزانشدند/زفروزگرزشپریشانشدند

گرشاسپ
   گردآورنده: پوریا درویشی کهن )دانشجوی رشته کامپیوتر نرم افزار(
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ب-كشتناژدها

درزامیادیشــتآمــدهاست:»گرشاســپزدوكشــتاژدرشــاخداركــهاســبهاومــردمرافــرومیبــرد.

ــاب»صــددر ــود«.دركت ــزه،روانب ــكنی ــدازهیی ــهان ــوزهاش(،ب ــكوپ ــهاززفرش):ف ــگك ــودهرن آنزهرآل

بندهــش«نیــزمیخوانیم:»گرشاســپبامــدادانازدماژدهــاشــروعبــهتاختــنكــردوشــامگاهبــهســرش

رســیدوآنرابــاگــرزبكوفــت«.معنــایایــنســخنچنیــناســتكــهگرشاســپازبامــدادتــاشــامگاهبــا

اژدهــاجنــگوگریــزداشــت.تــاســرانجامدرشــامگاهاوراكشــت.

درشــاهنامهایــنرفتــارپهلوانــیگرشاســپ،بــه»ســام«نســبتدادهشــدهاســت.ســامنــامخانــدان

گرشاســپدراوســتااســت.امــادرشــاهنامهســامنــوهیگرشاســپاســت.بــههــرروی،در»داســتان

رســتمواســفندیار«،رســتمدریادكــردازبزرگــیخانــدانخــودبــهاســفندیارچنیــنمیگویــد:

هماناشنیدستیآوایسام/نبددرزمانهچنونیكنام

نخستینبهتوساندروناژدها/كهازچنگاوكسنگشتیرها

بهدریانهنگوبهخشكیپلنگ/دمشنرمكردیهمهخارهسنگ

بهدریاسرماهیانبرفروخت/وزوبرهواپركركسبسوخت

همیپیلرادركشیدیبهدم/دلخرمازیاداوُبددژم

زمینرابپرداختازبیماوی/زگرزیلسامُبدگفتوگوی

پ-كشتندیوگندرو

ــرای ــهازب ــودهك ــوزهیگش ــاپ ــكار،ب ــنهیناب ــنپاش ــدروزری ــت:»دیوگن ــدهاس ــادیشــت«آم در»زامی

نابــودكــردنجهــانراســتیبرخاســتهبــود،اوراگرشاســپنیرمنــاوبكشــت«.در»آبانیشــت«نیــز

ــه ــایویروكشــه):فراخكرت(ب ــود(دردری ــاپاشــنهیاوب ــات ــاپاشــنه)یعنیآبدری ــدرودری میخوانیم:»گن

ــرزســامگرشاســپنیســتشــد«. گ

درشاهنامهاینرفتارقهرمانیاززبانرستمبهسامنسبتدادهشدهاست:

دگرسهمگیندیوُبدبدگمان/تنشبرزمینوسرشبآسمان

كهدریایچینتامیانشُبدی/زتابیدنخورزیانشُبدی

همینماهیازآببرداشتی/پسازگنبدماهبگذاشتی

بهخورشیدماهیشبریانشدی/ازاوچرخگردندهگریانُبدی

دوپتیارهزینگونهبیجانشدند/زگرزیلسامبریانشدند

ت-كشتن»ورشیه«

در»زامیادیشــت«آمــدهاست:»گرشاســپنریمــانكشــتوزدآنكینخــواهبــزرگونابــكار،پتینــهو

رشــیه«.نــامنخســتدرشــاهنامهنیســت.امــاهماننــدبــهنــامدومــیپهلوانــیتورانــیبهنام»شــیروی«

اســتكــهدرجنــگبــاگرشاســپكشــتهمیشــود:

یكیپهلوتركشیروینام/دلیروسرافرازوجویندهكام

بیامدزتركانچویكلختكوه/شدندازنهیبشدلیرانستوه

بهپیشصفآمدبهكردارباد/بهفرخمنوچهرآوازداد
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كهآنپهلوانكوسپهدارتان/كهگرشاسپخواندجهاندارتان

چوبشنیدگرشاسبگرزگران/ززینبركشیدوبیفشردران

بزدبرسرشگرزهیگاوچون/همهمغزشازخودآمدبرون

ج-كشتن»سندویذك«

در»كیانیشــت«آمــدهاست:»ســندویذكچنیــنناســزامیگفــت:مــنســپنتامینوراازگروثمــانبــهزیــر

خواهــمكشــیدوانگرهمینــورابــهاوجخواهــمرســاند.مــنهنــوزنابالغــم.هنگامــیكــهبرنــاشــدم،زمیــن

ــیگرشاســپ ــودكشــم.ول ــهیخ ــهگردون ــوراب ــپنتامینووانگرهمین ــهوس ــمانراگردون ــرخوآس راچ

جانــشراســتاند«.

چنیــننامــیدرشــاهنامهنداریــم.ولــیدیــو»ســنجه«بــهدســتنــوادهیگرشاســپ،رســتم،كشــته

ــامچنیــناســت:ســندویذك-ســنهوژه-ســنژه-ســنجد: ــنن ــیای میشــود.دگرگون

زدیوانبهپیشاندرشسنجهبود/كهجانودلشازخردرنجهبود

همیآسماندوختیبرزمین/زنفرینندانستبازآفرین

رسیداوبهپیغارهوغرچگی/كهگردونكندازستارهتهی

زمانوزمینرابهمبرزند/پیوبیخنیكیزهمبگسلد

تهمتنیكیگرززدبرسرش/كهزیرزمینشدسروپیكرش

ميدان حر و ربط آن با گرشاسب

مجســمهمیــدانحــربــهنبــردگرشاســببــا

ــهمناســبتنجــات ــهب اژدهــااشــارهداردک

آذربایجــانازاشــغالشــورویســاختهشــده

اســت.

ــههمــراهتندیــسفردوســی ــنتندیــسب ای

جــزومحــدودتندیــسهایــیاســتکــهپــس

ازانقــالبآســیبندیــدوجــابــهجــانشــد.

سازنده مجسمه

هنرمنــدم ارژنــگ رحیــمزاده غالمرضــا

جسمهســازوپیکرتــراشوطنخــواهآذربایجانی

ــااژدهــا«در ــردگرشاســبب ــود.تندیــس»نب ب

میــدانحــردرســال1۳۳۹بنــاشــد.

ایــناثــر۶/5متــریکــهروییــکســکوی

بتنــینصــبشــدهاســتبــههمــراهنیــزه۶

متــریآندرمجمــوع12/5متــرارتفــاعدارد.

تندیــسوپیکــرهانوشــیرواندادگــردرکاخ

دادگســترینیــزازآثــاربرجســتهایــنهنرمند

خــوشذوقبــهشــمارمــیرود.



عکاس:نازنیننیرومند
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ناهنجاری های تعّمدی واژگانی
   نویسنده: مریم روزبهانی

زبــانیــکپدیــدهیاجتماعــیاســتکــهفــوق

ــرای ــزاریاســتب ــراســت.اب ــافپذی ــادهانعط الع

بــهاشــتراکگذاشــتناندیشــههاواحساســات.

ابــزاریکــهتوســطگوینــدهوشــنونده)مخاطــب(بــه

طــورمتقابــلقابــلدرکاســت.زبــاندارایســاختار

بیرونــیوســاختاردرونــیاســت.ســاختاربیرونــی

زبــانواژگانهســتند.ایــنســاختاربنــابــهمقتضیات

رخ جامعــه در کــه مختلفــی تغییــرات و زمــان

میدهنــد،دچــاردگرگونــیمیشــودتــاپاســخگوی

نیازهــایزبانــیجامعــهباشــد؛میتــوانگفــتایــن

ــه ــراک ــرلاســتچ ــلکنت ــرقاب ــیغی ــاقگاه اتف

ــهاز ــهک ــرادجامع ــراتتوســطاف ــنتغیی بیشــترای

ــهیزبانشناســیبیاطــالع ــانومقول ســاختارزب

ــی ــیزبان ــردگرگون ــاممیشــوند.ه هســتند،انج

چنانچــهتوســطگوینــدهوشــنوندهقابــلدرکباشــد

یــکتغییــرپذیرفتــهشــدهاســت.گاهیپیــشمــی

ــورد ــوعم ــدنموض ــرددرراســتایفهمان ــهف ــدک آی

نظــرخــودبــهمخاطــب،بــهدنبــالواژهایمیگــردد

کــهمنظــوراورابــهدرســتیمنتقــلکنــدوممکــن

اســتدرایــنتــالشخــود،کلمــهایراابــداعکنــد

کــهازآنپــسنماینــدهیمفهــوممــوردنظــرباشــد

ــان ــرایهم ــرادب ــراف ــاتوســطدیگ ــیمدته وحتّ

مفهــوماســتفادهشــود.چنیــنواژههایــیراواژگان

نــوواژه یــا یــاخلقالّســاعه یــاموقتــی بافتــی

مینامنــد.

چــون: عباراتــی آیــا اینجاســت: ســوال حــال

مکالمــات در کــه ... و عاغــا عایــا، خخخخــخ،

مجــازی)چــت(اســتفادهمیشــوندونیــزواژگانــی

ــه ــوعواژگانب ــنن ــیو...ازای ــون:عجیجــم،اوک چ

یــانوعــیناهنجــاریدرزبــان حســابمیآینــد

هســتند؟؟؟ازآنجــاکــهچــتدرفضاهــایمجــازی،

پدیــدهایوارداتــیبــودهوزادهیفرهنــگایرانــی

ــگمنحصــر ــهفرهن ــداردک ــایتعجــبن نیســت،ج

ــدهای ــرپدی ــد.ه ــتهباش ــودشراداش ــردخ ــهف ب

ــودش ــقاســتانداردهاوروشخ ــهطب ــدک میطلب

ــحداده ازآناســتفادهشــود.درچــتگاهــیترجی

شــدهاســتکــهبــهجــایاســتفادهازشــکلکامــل

یــککلمــه،ازشــکلمخففشــدهیآنکــهطبیعتــا

بــهصــورت آنآســانتروســریعتراســت تایــپ

قــراردادیاســتفادهشــود؛بــهگونــهایکــهمفهــوم

ــلLaughingoutloudدرک ــگانقاب آنتوســطهم

باشــد.بــرایمثــالبــهجــایتایــپعبــارتطوالنــی

Lolتنهــاســهحــرفکــهمخفــفهمــانعبــارت

اســتتایــپمیشــود.ایــنراحتــیدرتایــپاز

ــر ــتوفضاهــایمجــازیدیگ ــراناینترن چشــمکارب

کشــورهادورنمانــدهاســتومثــالدرچــتبــهزبــان

ــی"خیلــی ــارتطوالن ــهجــایعب فارســیاینکــهب

ــپ ــاتای ــود"تنه ــوبب ــیخ ــیخیل ــمخدای خندیدی

ــر ــرامــریعــادیوهمــهگی ــم"خخخخــخ"دیگ کنی

شــدهاســت.ایــندســتورکاراســتانداردبــرایچــت

ــی ــردحقیق ــازیکارب ــرونازفضــایمج اســتوبی

نــدارد.ازایــنروظاهــراخطــریبــرایزبــانفارســی

کامــال اینکــه بــر مضــاف نمیشــود، محســوب

بومــیاســت.خخخخــخامــاعباراتــیچــون"عایــا"و

"عاغــا"و...چطــور؟همــهیمــامیدانیــمکــهامــالی

ــا"!امــا ــا"اســت،نــه"عای درســتواژهنخســت"آی

ــم ــده ــتفادهمیکن ــهرااس ــنکلم ــهای کســیک

ایــنموضــوعرامیدانــد!پــسمفهــومکلمــهی

"عایــا"اندکــیمتفــاوتازکلمــهی"آیــا"اســت.

"آیــا"واژهایاســتفهامیاســت.کلمــهی"عایــا"

هــمیــادآورهمــاناســتفهامکلمــهی"آیــا"اســت،

امــاشــایددارایمفاهیمــیدیگــرچــونتاکیــد،

Pokerــادآور ــیی ــب،وحت ــرازتعج ــه،اب ــبتوج جل

ــوان faceباشــد!درمــوردواژهی"عاغــا"هــممیت

بــاتوجــهبــهاینکــهنویســندهعمــداحــروفاشــتباه

ــا ــبتوجــهی ــردهاســت،هــدفاوراجل ــهکارب راب
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ابــرازتعجــبدانســت.شــایدهــمبتــوانگفــتکــهدو

ایــنواژگاندرایجــادیــکفضــایخصوصــیومنحصر

بــهفــردبــراینســلهایجدیــدنقــشبــهســزایی

دارنــد؛وقتــیکــهبخواهنــدیــکزبــانمخصــوص

خودشــانداشــتهباشــندکهکســیســردرنیاورد!

درمــوردبــهکاربــردهشــدنعباراتــیماننــداوکــی،

دمــتجیــز،عجیجــمو...نیــزمیتــوانبرداشــت

ــهراحتــی ــنتفــاوتکــهب ــاای مشــابهیداشــت.ب

ــال، ــرایمث ــد.ب ــهکارمیرون درمکالمــاتروزمــرهب

اوکــیبــرایبیــاناینکــهشــرایطمناســباســتبــه

کارمــیرود.یــامثــالدمــتجیــزیــادآورهمــان"دمــت

گــرم"اســتکــهالبــدوقتــیکســیمیگویــد

"دمــتجیــز"یعنــینهایــتقدردانــیدرقالبــی

ــی ــانبعض ــدادربی ــهعم ــاکســیک ــه!ی صمیمان

ــه ــدک ــروفنادرســترااســتفادهمیکن ــاتح کلم

ــایــک ــد"عجیجــم"!ب ــزم"بگوی ــهجــای"عزی مثــالب

ــوانناهنجــار ــیمیت ــهراحت ــیب ــدکلّ بررســیودی

ــال ــنح ــهشــد!درعی ــاترامتوج ــنکلم ــودنای ب

کــهبســیاربــهکاربــردهمــیشــوندوبــاOkاینکــه

ــی ــیازشــکلاصل ــایمتفاوت ــمدارایمعن ــازه ب

خــودهســتند.بــهخصــوصکــهاصــالعبارتــی

ماننــدعبارتــیفارســینیســتولــیازآنبســیار

اســتفادهمیشــود.دربــارهیایــنگونــهعبــارات

کــهمیتواننــدخطــری واژگانمیتــوانگفــت و

ــانفارســیوســوادنســلهای ــرایجامعــهیزب ب

جدیــدمحســوبشــوند،مگــراینکــهبتــوانمعنــای

واژهایماننــد"عجیجــم"رااز"عزیــزم"تمییــزداد

بــهگونــهایکــهخــودواژهی"عزیــزم"ومعنــای

ــدوواژهی ــونبمان ــرمص ــالازخط ــهیآنکام اولی

ــلدرک ــیقاب ــاومفهوم ــزدارایمعن ــم"نی "عجیج

,mer۳0,2a,lol,W8,Tnx.وپذیرفتنــیباشــد

merC,misi,baw,joonba,نکتــه:اســتفادهاز

کلماتــیچــونخخخخــخ،عایــا،عاغــاو...تــازمانــی

ــدو ــهچــتدرفضاهــایمجــازیبمان کــهمحــدودب

واردجامعــهیزبانــینشــود،ممکــناســتآســیبی

بــهزبــانفارســینرســاند.بهتــراســتهمــهی

ــهیچــت" ــک"لغتنام ــنی ــهای ــدک ــانبمان ــایادم م

ــطدرچــتازآن ــدفق ــسبای محســوبمیشــودپ

اســتفادهشــود.عــالوهبــر“2a”یــا”doa”ایــن،اینکه

کلمــهایماننــد"دعــا"رابــهشــکلبنویســیم،نبایــد

ــهشــودو ــومکلم ــاومفه ــردرمعن زمینهســازتغیی

ــدشــکلاصلــیکلمــهرافرامــوشکنیــم.چــرا نبای

کــهاحتمــالبیکاربــردشــدنآنکلمــهدرآینــدهای

نــهچنــداندوروجــوددارد.مضــافبــراینکــهبرخــی

واژگانوعبــاراتدارایحساســیتهایمعنایــی

هســتندکــهدرمختصــرنویســیآنهــانبایــدبــه

مفاهیمشــانخدشــهایواردشــود.

طریــق از کــه واژگانــی برخــی پینوشــت:

برنامههــایتلویزیونــییــاشــبکههایاجتماعــی

ــن ــرهمیشــوند،ممک ــاتروزم ــوزهیمکالم واردح

اســتتــامدتهــادرزبــانباقــیبماننــد.ایــنعبــارات

نیــزمعانــیوکاربــردجدیــدیدارنــدوازآنجــاکــهبــه

ســاختارزبــانلطمــهنمــیزننــدپــسخطــریبــرای

زبــانمحســوبنمیشــوند.درادامــهبــهعنــوان

ــام،" ــاوبن ــاازشــاعرتوان ســخنآخــر،شــعریزیب

ــااســتفاده ــهب ــری"آوردهمیشــودک شــایانجعف

ــدهو ــرودهش ــال"س ــیمث ــنای"الک ــارتآش ازعب

میتوانیــمبــهخوبــیشــاهدتأثیــرآندرانتقــال

ــومباشــیم. مفه

"الکی"

نگهمنیستبهدنبالنگاهت،الکی

مثالرفتهزسرحالوهوایت،الکی!

بهمناصالچهکهاینماهمیایییانه

مثالنیستبهدلدلهرههایت،الکی!

هرشبازفرطخوشیاولشبمیخوابم

مثالغمنشدهخاطرههایت،الکی!

درودیوارهمازقصهیتوبیخبرند

مثالنیستدلماهلشکایت،الکی!

انقدرخوبومتینمکهخدامیداند

مثالسگنشومهردوسهساعت،الکی!

شایانجعفری
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گزارش ادبی

چنــد خطــی از زندگــی شــاعر و نویســنده ی 
ــازه در گذشــته »محمــد علــی ســپانلو« ت

محمدعلــیســپانلومتولــد2۹آبــان1۳1۹درتهران،
شــاعرومترجــمایرانــیبود.

ویدوراننوجوانــیخــودرادردبیرســتانرازیواقــع
درخیابــانفــرهنــگگذرانــدودرآنجازبانفرانســوی
ــتانو ــندبیرس ــوردرای ــتحض ــهعل ــت.ب راآموخ
وهمچنیــن ازخــود بزرگتــر افــراد بــا معاشــرت
ــا ــواریی ــهدی ــونروزنام ــیچ ــتهای ــرفعالی بخاط
پیشــاهنگیبــادنیــایجدیــدیآشــناشــدواز
ــلشــد. ــهایتبدی ــیحرف ــهکتابخوان ــاب همانج

درســال1۳۳٥درمســابقهیادبیاتــیکــهبیــن
تمــاممــدارسکشــوربرگــزارشــدمقــاماولرا
ــزه ــهعنــوانجای ــوانحافــظب کســبکــردویــکدی
ــهمدرســهی دریافــتکــرد.پــسازکالسدهــمب
دارالفنــونرفــتودرهمــانســالهادرمســابقه
ــردو ــهســخنشــرکتک وداســتاننویســیمجل
داســتانشبــهنــامدشــتپنــداررادرآنمجلــهچاپ
ــام ــهن ــزداســتانیتاریخــیب ــد.پــسازآننی کردن
نیــزهپارســیراتحــتتاثیــرپاورقــیهــایمســتعان
ــهچــاپو ــهخــودشب ــاهزین ومســرورنوشــتوب
ــرد. ــیازآنتوفیقــیکســبنک انتشــاررســاندول
ســپانلوپــسازشــرکتدرکنکــوردردورشــته
ــررشــته ــیدرآخ ــولشــدول ــاتقب ــوقوادبی حق
حقــوقدانشــگاهتهــرانراانتخــابکــرد.ویدرآن
ــان ــرایمجلــهیاطالعــاتجوان ســالهامطالبــیب
مــینوشــتوهمچنیــنکتابــیبــهنــامپچپچــهای

درظلمــتراازفرانســهبــهفارســیبــرگردانــدکــه
ــهصــورتپاورقــیدرروزنامــهچــاپشــد. ب

محمــدعلیدرســال1۳4۳بههمــراهنادرابراهیمی
،اســماعیلنــوریعــالء،مهــردادصمــدی،احمدرضــا
ــادیگــروه ــوجعفــرکــوشآب ــمجزایری احمــدی،مری
طرفــهرابنیــادنهادنــدانتشــاردوشــمارهُجنــگِ
ُطرفــهوتعــدادیکتــابشــعروداســتانازکارهــای

ایــنگــروهاســت.
ــاب ــنکت ــپانلواولی ــهس ــودک ــربازیب ــانس درزم
شــعرشبــهنــامآه...بیابــانچــاپومنتشــرشــد.او
پــسازاتمــامســربازیبــاســفارشمهــردادصمــدی
ــه ــرشــدوب ــهخب ــهکارترجم ــومشــغولب دررادی
صــورتهمزمــانهــمبــامجلــهفردوســیهمــکاری
اشراآغــازنمــودازمطالــببــهیــادماندنــیآن
زمــانمــیتــوانبــهمصاحبــهاشبــااگاتــاکریســتی
اشــارهکــردکــهدرپــیســفرایــننویســندهادبیــات
ــه ــنمصاحب ــامشــدوای ــرانانج ــهته ــیب کاراگاه
مجــدداٌدرکتــاببنبســتهاوشــاهراهزندگینامه

ســپانلوچــاپشــدوبــهانتشــاررســید.
ازآنجــاکــهتهــرانیکــیازاصلــیتریــنعنصــرهــای
شــعرمحمــدعلــیســپانلوبــودیکــیازالقــاباودر
فضــایمجازی»شــاعرتهران«اســت.اودربســیاری
ازاشــعارشبــهتهــراناشــارههایــیکــردهامــازادگاه
خــودرادرســهمجموعــهی»خانــمزمــان«،»هیــکل
ــقســواریدرتهــران«محــوراصلــی ــک«و»قای تاری
شــعرقــراردادهودرحــدیــکاصطــورهبیــانمــیکند.
ویدرســال1۳82جایزهیشــوالیهشــعرفرانســه
)شــوالیهنخــلآکادمیــک(ودر1۳8۳جایزهیشــعر

ماکــسژاکــوبفرانســهرادریافــتکرد.
ازمجموعــهاشــعاراومــیتــوانآهبیابــان،خــاک،
ــب،هجــوم، ــا،ســندبادغای ــادهروه ــا،پی ــاره رگب
ــان،ســاعت ــمزم ــرم،خان ــیگی ــمرام ــضوطن نب
امیــد،خیابــانهــا،بیابــانهــا،فیــروزهدرغبــار،
ــق ــن،قای ــددروط ــا،تبعی ــراه،ژالیزیان ــزدربزرگ پایی
ســواریدرتهــرانوزمســتانبــالتکلیــفمــارانــام
ــن ــونای ــهســپانلوبیشــترشــهرتشرامدی ــردک ب

گردآورنده: لیلی شمس زهرایی
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ــزبرگــردان ــوانمترجــمنی ــهعن ــاراســتامــااوب آث
ــودهاســت: ــرب ــهشــرحزی ــرادبــیب ــداث چن

آنهــابــهاســبهــاشــلیکمــیکننــدنوشــته
گراهــام نوشــته هــا مقلــد ، مککــوی هــوراس
ــهربندان ــی،ش ــتنظام ــا،حکوم ــادله ــن،ع گری
ــک ــیی ــو،کودک ــارآلبرکام وافســانهســیزیفازآث
رئیــسنوشــتهژانپــلســارتر،گیــومآپولیــزدرآیینــه
آثــارش،اشــعاروزندگینامــهگیــومآپولیــزودهلیــزو

ــسریتســوس. ــکان،اشــعاریانی پل
ســایرتاٌلیفاتاینبزرگوارنیزشــاملمردان)مجموعه
پنــجقصــه(،بــازآفرینــیواقعیت:مجموعــه27قصه
ــران،نویســندگانپیشــرو از27نویســندهمعاصــرای
ایران)تاریخچــه،رمــان،نمایشــنامهونقــدادبــی
ــوننویســندگان ــر(،سرگذشــتکان ــرانمعاص درای
ایــران،محمــدتقــیبهار-ملــکاشــعرا،شــهرشــعر
ایرج:زندگــیونمونــهآثــارایــرجمیــرزاجــاللالممالک

وچهــارشــاعرآزادی.
محمــدعلــیســپانلوچنــدســالیازســرطانریــه
رنــجمــیبــردویازروزســهشــنبه1٥اردیبهشــت
ــش ــسدربخ ــویوتنف ــیری ــیناراحت 1۳۹4درپ
تهــران ســجاد بمارســتان ویــژه هــای مراقبــت
بســتریشــدوســرانجامشــامگاهدوشــنبه21
اردیبهشــت1۳۹4درســن7٥ســالگیبــراثــر
ســجاد بیمارســتان در تنفــس و ریــوی عارضــه
تهــراندرگذشــت.مراســمتشــییعجنــازهســپانلو
درروزپنجشــنبه24اردیبهشــتدرخانــههنرمنــدان
تهــرانانجــاموپیکــرشدرقطعــهنــامآورانبهشــت

ــهخــاکســپردهشــد. زهــراتهــرانب

دو اثر از بهترین اشعار محمد علی سپانلو:
وگلهمانگلاست

کسیکههدیهفرستادهمانمسافرنیست
حدیــث از کــردی مــی حوصلــه کــه مســافری

یش ها ســفر
وبادهانش،حلقههاینوازش

بهانگشتالتماستومیبخشید
وگلهمانگلاست،ولیاینبار
رفیقبیفاصلهایهدیهمیدهد

کهسرگذشتشبیماجراست
چراغهمسایهدرآنطرفکوچه
بهشیشههایتوچشمکزد

وتوهمانتویی
فقطزمستاننیست

کهدربرودتآنفرصتمقایسهنداشتهباشی
وهدیهرا

بدونرقابت،بدونسبقت،بدونشکبپذیری

باشاخهیگلیخ
ازمرزاینزمستانخواهمگذشت

جاییکنارآتشگمنامی
آنوامکهنهرابهتوپسمیدهم

تاهمسفرشوی
باعابرانشیفتهیگمشدن

شایدحقیقتییافتی
همرنگآسماندیارمن

شهریکهدرستایشزیبایی
دورازتوقهوهایکهمرامهمانکردی

لبمیزنم
وشاخهیگلیخراکنارفنجانجامیگذارم

چیزیکهازتووامگرفتم
مهرتورابهقلبتوپسمیدهم

آریقسمبهساعتآتش
گممیکنماگرتوپیداکنی
ایندستبندبازشداینک

ازدستتوکهمیوهیسایشبهواژههاست

منابــع:بــنبســتهــاوشــاهراه،خاطــراتســپانلودرگفتگــو
بــامحســنفرجــیواردوانامیــرینــژاد،مصاحبــهتصویــریبــا

ســپانلو/شــعریمنتشــرنشــدهازم.ع.ســپانلو
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تعامل خوشنویسی و ادبیات
خوشنويســيوادبیــاتدوگوهــرگرانبهــايهنــر

ــهدر ــتک ــانياس ــبانس ــومرات ــيگاهعل وتجل

قالــبهنــرقدســيصمیمانــهبــاهــمگــرهخــورده

ودرتــاروپــودهــمآمیــزشيافتــهانــد.همــانگونــه

کــهخوشنويســانبــامداقــهبســیارپــسازســاعت

هــاوگاهــيروزهــاومــاههــادرگیــريبــامفهومــي

ــنشــکوفه ــنولطیــفتري ــببرتري ــابیتــيدلفري ي

شــعرراازبــاغســخنشــاعرواديبــيگلچیــن

ــهنقــششــعروادبوصــدر ــننمون ــردهوبهتري ک

نشــینوماناتريــنشــاهکارادبــيرابــرمــيگزيننــد

ــرمــيکشــنداديبــاننیــزهمــواره وبــهقلــمتصوي

ــرخوشنويســيو ــهوجــهقدســيهن ــانگــرشب ب

ــدان ــرنســبتب ــرهتصوي ــدگارســازيآندرپیک مان

ــد. ــهداشــتهان ــژهوديگرگون ارادتوعنايتــيوي

بررســيهــانشــانمــيدهدکــهدرمیــانهنرهاي

بســیاريکــهســابقهطوالنــيظهــورداشــتهانــد،

ــن ــدشــعروخوشنويســياي ــریمانن ــردوهن کمت

چنیــنپشــتدرپشــتهــمدادهوبــهزيباتريــن

ــدام ــرضان ــنشــیوهع ــيتري ــنومتعال وگوياتري

نمــودهانــد.

اغلــبخوشنويســانبــهدلیــلانــسفــراوانبــا

ــزدر ــيخــودنی ــدادب ــنســخناننغــزوجاوي واالتري

شــعروشــاعريدســتيآراســتهاندوازآنجاســت

کــهذوقلطیــفوشــورانیــفهنرمندانــهوحســاس

خــودرادرصــورتديگــريازهنــربــهجلــوهگاه

ــد. تماشــامــينهن

اديبــان کــه دارد مــي اظهــار ادبیــات تاريــخ

ــه ــهدرعرص ــدک ــتهان ــودداش ــزوج ــمارينی بیش

هنــرخوشنويســيتجربــهايداشــتهويــادگارو

نامــيزيبــاومانــدگاربرجــاينهــادهانــد.

يــکســوييوهــمجهتــيايــندوهنــرواالوبــي

ــرانديشــمند ــره،پیشــارويخاط ــرهدرگ ــل،گ بدي

وظريــفوهنرمنــدخالــقاثــر،راهــيهموارتــر

ــيانســانیت ــههــايکمــالوتعال ــاقل مــينهــدت

ــرســايهرياضــتهــايمــداومومشــقهــاي رازي

هــرروزهبپیمايــدوبــرمخاطــباهــلدلنقشــيو

خاطــرهايازيادگارهــايايــنســختکوشــيهــا

بــهارمغــانآورد.رهآورديکــهبــرجــانخــوشمــي

ــدهعطــرآشــنايحقیقــتو نشــیندودرمغــزودي

ــد. الوهیــتمــيپراکن

اســتفادهبرخــیشــعرایزبــانفارســیازاشــکال

حــروفواصطالحــاتخوشنویســیدرآثــارواشــعار

شــعرایصاحــبذوقوخــالقالمعانــی،نمونههای

بســیاریمشــاهدهمــیگــرددکــهایشــانازشــکل

نوشــتاریحــروفالفبــابــرایتشــبیهاتمحســوس

خــوداســتفادهکــردهوازآنوامگرفتهانــد.

اگــرچــهاغلــبایــنتشــبیهاتدرســبکخراســانی

رایــجبــودونخســتینبــارتوســطشــعرایآنعصــر

ــادلنشــینیآنتشــبیهات ــت،ام ــوریاف ــروزوظه ب

ســببشــدکــهشــعرایپســیننیــزهمچنــانازآن

تشــبیهاتدرجلــوههنــریبخشــیدنبــهاثــرادبــی

خــود،بهــرهجوینــد.

شــعراینــازکخیــالوباریــکاندیــشغالبــاًدر

تشــبیهاتخــودمعشــوقومتعلقــاتاوویاعاشــق

ومتعلقــاتاورابــهاجــزایمختلــفدرحــروفالفبــا

ماننــدنمــودهانــدکــهازجملــهبرخیآنتشــبیهات،

ایــنچنیــناســت:

-چشمبادامیمعشوقبهحرف)صاد(

-صورتگردومدورمعشوقبهحرف)ن(

-ابرویزیبارویانبهحرف)ن(

-خمزلفدلبرانبهحرف)ج(

-گوشآدمیانبهحرف)ج(

-خالچهرهزیبارویانبهنقطه

-دهانکوچکزیبارویانبهنقطه

-چشــمبادامــیوریــزوگاهــینیــزلبــانکوچــک

ــهحــرف)م( معشــوقکانب

نویسنده: راضیه فوالدی سپهر
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-قدبلندوراستدلبرانخوشباالبهحرف)الف(

-قامتخمیدهورنجورعاشقبهحرف)د(

اینــکبــهذکــرشــواهدمثــالبــرایمــواردبــاال

یــم: ز میپردا

گردانــداوبــهدســتشــبوروزومــاهوســال

چــوندالمنحنــیالــفمســتقیممــا)1(

ــيچیســت ــیهدان ــالس ــوآنخ ــفت ــمزل درخ

نقطــهدودهکــهدرحلقــهجیــمافتادســت)2(

ــی ــفآنیک ــدمختل ــهگفتشــانش ــرگ ازنظ

ــف)۳( ــنال ــبدادای ــشلق دال

وبسیاریابیاتدیگر...

عــالوهبــراســتفادهعمومــیشــعراوادیبــاناز

اشــکالزیبــایحــروفالفبایــیوخوشنویســی،

بعضــیازخــواصایشــانبــهدلیــلظرافــتونکتــه

بینــیوآشــناییبــادقایــقایــنهنــر،ازاصطالحــات

بســیارخــاصخوشنویســینیــزبــرایبیــانمفاهیم

ــنشــگرد ــاای مــوردنظــرخویــشبهــرهجســتهوب

بــهشــیوهتمثیلــی،ســخنخویــشراآراســتهانــد.

ازجملــه:

آهار

ــان ــهدرمی ــتک ــیاس ــذاصطالح ــاردادنکاغ آه

خوشنویســانرایــجبــودهوعبارتســتازمالیــدن

مــوادیچــونمحلــولنشاســته،سریشــمماهــی

و محکــم بــرای کار ایــن کاغــذ. ســطح بــر و..

هموارکــردنســطحکاغــذانجــاممــیشــدهاســت.

ــن ــویای ــرصف ــفعص )4(دراشــعارشــعرایظری

اصطــالحبــهکارآمــدهاســتبــهطــورنمونــهکلیــم

))آهــار(( اصطــالح از اســتفاده بــا زیــر بیــت در

مضمونــیزیبــاآفریــدهوادعــاکــردهاســتکــهتیزی

شمشــیربــهگونــهایاســتکــهمــیتوانــدالیــه

نــازکآهــارچســبیدهبــهکاغــذراازآنجــداکنــد:

زوصفتیغشاگرصفحهحرفبپذیرد

جدازیکدگرافتندکاغذوآهار

1-سنایی،تازیانههایسلوک/81

2-حافظ،دیوان/2۹

۳-موالنا،دفتر۳مثنوی/۳14

مقــاالت مجموعــه آزاد. محمــودی، -4

1 ۹ 6 / یســی شنو خو

چلیپا

ــای ــهگله ــهب ــریانیاســتک ــاواژهایس چلیپ

متقــارنوچهارتایــیگیــاهشــببــوگفتــهمــی

شــود.درزبــانعربــیبــهصلیــب)1(تبدیــلشــده

یگانــه یگانگــیو ایرانــینشــانه ودرهنرهــای

ــیرا ــانجایگاه پرســتیوپرســتشاســتوهم

ــوردرهنرهــای ــهشمســهوخورشــیدون داردک

معنــویدارنــد.درخوشنویســیهــمانــواعمــورب

ــد. نویســیراگوین
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شعراهمزلفآویختهرابهآنتشبیهکردهاند.

ــوربدو ــهنوشــتنم ــالحخوشنویســیب دراصط

بیــتیــاچهــارمصــراعازشــعریبــامضمــون

در و مســتطیل صفحــه یــک در واحــد پیــام و

ــالق ــدکالســیک،اط ــولوقواع ــوباص ــارچ چه

ــارمصــراع ــنچه ــهای ــهایک ــهگون ــرددب مــیگ

رویخطــوطکرســیکــهحــدوداًبــازاویــه4٥

درجــهرســمشــدهاســت،نوشــتهمــیشــوند.

ایــنقالــب،نمایانگــراوجهنرنمایــیوابتــکارو

توانایــیهــایاجرایــیخوشــنویساســت.

همــهداننــدکــهمقصــوددعــاآمیــناســت

پیــش)2( افتــادزخــطزلــفچلیپــادر اگــر

1-چلیپــاچوبــیباشــدبصــورتداریچهارگوشــه

کــهبــهعقیــدهنصــاریحضــرتعیســی)ع(رابــر

آنکشــیدهانــدوصلیــبمعــربآناســت)انجمن

نصــاری صلیــب ()غیاث(./چلیپــا آرا()آننــدراج

ــادایشــان ــهاعتق ــهب ــدوآنداریاســتک باش

ــب ــرآنکشــیدهصلی ــهالســالمراب عیســیعلی

کــردهانــدومشــابهترســایانازطالونقــرهســازند

/ آویزند.)برهــان( برگــردن تبــرک جهــت بــه و

و )برهــان( انــد( نیزگفتــه را منحنــی )هرخــط

ــاء( ــماالطب )ناظ

آننــدراج؛)وبســیاری از ، 2-حســینخالــص

ابیــاتدیگــر؛بــرایاطالعــاتبیشــترر.ک:راضیــه

و فارســی ادبیــات تعامــل ســپهر، فــوالدی

هنرخوشنویســی(

سرخط

گاه اصفهانــی ســبک شــعرای از بعضــی

ضمــنارائــهمضامیــنرنگارنــگ،بــهگونــهای

آورده میــان بــه ســخن تعابیرخوشنویســی از

از تنهــا را بیــان وســیاق آنســبک کــه انــد

ــه ــوانانتظــارداشــت.ب ــکخوشــنویسمــیت ی

ــنمضمــون ــرچنی ــاتزی ــمدرابی ــهکلی طــورنمون

)1( اســت: نمــوده پــردازی

جنــون مشــق فکــر زانــوی پــس در چــو کنــم

ــر ــوحضمی ــهل ــودب ــطش ــرخ ــوس ــفت ــالزل خی

سلسلهتشبیهاتبهکاررفتهدربیتعبارتنداز:

دارای کــه انســانی بــه )فکــر( تشــبیه الــف(

ــرا )زانــو(اســتبــهصــورتاضافــهاســتعاری)زی

ــد(. ــومشــقمــیکنن ــررویزان خوشنویســانب

شــایانذکراســتکــهایــنشــیوهبیــانازمــوارد

دلخــواهکلیــماســت.اودربیــتزیــرنیــزترکیــب

ــردهاســت: ــهکارب ــر(راب ــایفک )پ

ــر،کرســیازســپهر ــایفک ــرپ ــمدرزی ــینه م

ــیبرجســتهرا ــکمعن ــیآورمی ــفم ــهک ــاب ت

ب(تشــبیهجنونبهمشق.

ــهســرخط:ســرخطراامــروزه ــفب ج(تشــبیهزل

از اســت عبــارت آن و نامنــد مــی سرمشــق

نمونــهخــطاســتادکــههنرجــوازرویآنتمریــن

ایــن نیــز صائــب کنــد. مشــق اصطــالح در و

بــرده کار بــه درشــعرخودبســیار را اصطــالح

اســت.ازجملــه:

داشــتمازخطشامیدخطآزادی

ســرخطمشــقجنونگشــت،خطشــب

شــود پــاک جهــان ازلــوح اگــر یاقــوت خــط

ســرخطســبزهجنــتخــطریحــانتــوبــس

چگونهفکرتصائببهآســماننرســد

کهشــعرحافظومالیرومســرخطاوســت

1-محمودی/1۹۹

د(تشــبیهضمیربهلوح

شــاعربــابیــانایــنتشــبیهات،کــهبــراســاس

هنــگام بــه خوشنویســان نشســتن شــیوه

مشــقکــردناســت،تصویــربدیــعوزیبایــی

آفریــدهکــهمطابــقآن،خــودراخوشنویســی

درنظــرگرفتــهکــهلــوحضمیــررابــررویزانــوی

فکــرگذاشــتهاســتوازرویسرمشــقزلــف

ــارمشــقمــیکنــد.)1( ی
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کمــال از اثــری در خوشــنویس نشســتن طــرز

الملــک،

مأخذتصویر:تعلیمخط؛صفحه112

طــرزنشســتنخوشنویســانرابــههنــگامکتابــت

نشــانمــیدهــد.

لطفعلــیبیــگآذردرآتشــکدهخــوددربیــانتذکــره

عبدالمجیــد )درویــش هنــر ســتایش و نعــت و

طالقانــی(چنیــنســرودهاســت:)2(

قبــول کــرده و بندگــی خــط داده خطــان نــو

مجیــد  درویــش قابــل  قلــم از ســرخطی

1-محمودی/200

ــات ــوانغزلی ــهدی 2-ســهیلیخوانســاری،مقدم

ــی ــدطالقان ــشعبدالمجی دروی

منابع:

.حافــظ،محمــدقزوینــیوقاســمغنــی،1۳74،دیوان

غزلیات،یاســین.

.شــفیعیکدکنــی،م.،1۳86،تازیانــههــایســلوک

)قصایــدحکیمســنایی(،آگاه.

.شیمل،آ.،ترجمهاسدالهآزاد،1۳68،خوشنویسی

وفرهنگاســالمی،آســتانقدسرضوی.

.صحراگــرد،م.،)کوشــشکننــده(1۳86،مجموعــه

مقــاالتخوشنویســی)گردهماییمکتــباصفهان(،

فرهنگســتانهنر

.طالقانــی،ع.،بــهکوشــشاحمــدکرمــیوتصحیــح

ــش ــواندروی ــدســهیلیخوانســاری،1۳6۳دی احم

عبدالمجیــدشکســتهنویــس،سلســلهنشــریاتما.

.غیاثالدین،م.،غیاثاللغات

.فضائلی،ح.،1۳٥6،تعلیمخط،سروش.

ادبیــات تعامــل .1۳88 ســپهر،راضیه، فــوالدی .

فارســیوهنرخوشنویســی،دانشــگاهآزادواحــد

تهــرانشــمال.

.مولــوی،کریــمزمانــی،1۳86،مثنــویمعنــوی،

اطالعــات،جلــد۳.
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روناک
ــای ــهمعن ــردیب ــیک ــاکنام ــاروون ــاکی رون
ــیاســت. ــاکونوران ــکاروروشــن،تابن آش

»روناک«
پرازدردم،پرازآهم
بیاازگریهپاکمکن

طلوعیباشوتامغرب
توتاریکی»روناکم«کن

دلمغمگینهوتنها
رفیقوهمزبونمباش
تواینجاسایههامردن
بیاوسایهبونمباش

نترسازبیسرانجامی
بیاآغازهمباشیم
برایآرزوهامون

پرپروازهمباشیم

نترسازعشقپاکمن
نترسازخوابورویاهام
نترسازاینهمهخوبی
نترسازرنگفرداهام

طلوعازتو،غروبازتو
غزلازمن،صداازمن

امیدوآرزوازتو
غریبوآشناازمن

شایانجعفری



زندگی

کلبه دنجی ست

که در نقشه خود

دو سه تا پنجره

رو به خیابان دارد...

گاه  با خنده عجین است و

گهی با گریه

گاه خشک است و

گهی شر شر باران دارد

جان من 

سخت نگیر

رونق عمر جهان

چند صباحی گذراست

قصه بودن ما...

برگی از 

دفتر افسانه ای راز بقاست

مشفق کاشانی


