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علی رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمـال چهـره تو حجت موجـه ماست

 

 نشریه امید کار کردن در حضور مهندسان جوان و 
خوش ذوق را کار سختی می داند. راضی نگه داشتن 
تمام طیف های موجود مطمئناََ کار راحتی نیست؛ 
اما ما تالش مان را بر آن داشته ایم، که دوستداران 

فرهنگ و ادبیات را با خود هم قدم کنیم.
پایه ریزی شد،  امید  نطفه  که  زمانی  از  ما  رسالت 
و  ایران  بوممان  و  مرز  هنر  و  فرهنگ  به  خدمت 
هیچگاه  را  قلم  امید،  نشریه  است.  بوده  کرمانشاه 
در وصف هیچ جبهه ای نخواهد چرخاند و نشریه ای 

مستقل در دانشگاه صنعتی کرمانشاه است.  
ایام ما را به فصل پاییز و ماه مهر رساند.  گردش 
با توجه به استقبال و لطف شما همراهان گرامی 
به شماره یک این نشریه، بر آن شدیم که گاهنامه 
در  شما  مهر  و  لطف  به  امید،  با  یار  این  را  امید 
ماه عشاق تقدیمتان کنیم. در این شماره با اندکی 
تغییر در خدمتتان بوده ایم، که امیدواریم نگاه پر 
مهرتان را از ما برنگردانید و ما را در ادامه مسیر 

تنها نگذارید. 
تحریریه،  هیئت  در  که  دوستانی  تمام  از  آخر  در 
نشریه امید را همراهی کردند تشکر می کنم. امید 
قله های  فتح  به  چشم  همراهان،  لطف  و  شما  با 

موفقیت دارد.

سخن رسدبیر
سرمقاله
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خبرهایـی  تنهـا  ایـران  از  کـه  روزهایـی  در 
جهـان  سرتاسـر  در  یـأس  و  ناامیـدی  جنـس  از 
مخابـره می شـود، اعـالم  برنده بخـش هنرمندان 
جایـزه womex همچـون بارقه ای از نـور، می تواند 
ذهـن جهانیـان را در مـورد ایـران روشـن کنـد.

»womex19 استاد کیهان کلهر برنده جایزه«
در  خارق العـاده  دسـتاوردهای  از  جایـزه  ایـن 
می کنـد. تقدیـر  جهانـی  سـطح  در  موسـیقی 

 womex در سـه بخـش هنرمنـد، تهیـه کننـده 
برگزیـده  افـراد  از  تجلیـل  بـه  ضبـط  اسـتدیو  و 

می پـردازد.
 womex از مالک هـای مـورد نظـر هیئـت داوران
می تـوان بـه برتری موسـیقی، اهمیـت اجتماعی، 
موفقیـت تجـاری، تاثیـر سیاسـی و موفقیـت در 
طـول عمـر اشـاره کرد و امـا آنچه که باعث شـده 
اسـت اسـتاد کیهـان کلهر شایسـته  دریافـت این 
جایزه باشـد، می توان تسـلط بر کمانچـه، نوآوری 
و همـکاری بی وقفـه بـرای ایجاد زبان هـای جدید 
موسـیقی  رسـاندن  و  هیجان انگیـز  موسـیقی 
کالسـیک فارسـی به گوش مـردم سراسـر جهان 

را ذکـر کرد. 
بـه  اینگونـه  خـود  رسـمی  صفحـه  در   Womex

می پـردازد:  کلهـر  کیهـان  تمجیـد 
کمانچه صدای اوست. 

مـی دارد،  وا  رقـص  بـه  را  کمانچـه  کـه  زمانـی 
زبان هـای کاملـی ایجـاد می کنـد کـه در آن هـا با 
مـردم از سراسـر جهـان ارتباط برقـرار می کند، از 

قرن هـای دور تـا بعـد دورتـر امـروز. 

از  را  خراسان  و  کردستان  فولکلور  موسیقی  او 
اجازه  صداها  این  همه ی  به  و  است  گذرانده  نظر 

می دهد صدای خودش را بی صدا کنند.
کیهـان کلهـر همـراه بـا اردال ارزنجـان نوازنـده 
باغالمـا از کشـور ترکیـه در روز یکشـنبه، پنجـم 
آبـان، در شـهر تامپر فنالند برای اجرای کنسـرت 
نهایـی بعـد از سـه سـال و دریافـت womex19 پـا 

بـر روی صحنـه خواهد گذاشـت.  
Womex19 اولیــن جایــزه بین المللــی نیســت 
ــر  ــان کله ــان خ ــتان کیه ــر انگش ــه ب ــه بوس ک
 Grammy ۲۰۱۷ خواهــد زد؛ ایشــان در ســال
و در ســال spirit (Human( ۲۰۱۸ ،کــه بــرای 
تقدیــر از افــراد یــا گروه هــای موســیقیایی اســت 
ــه بشــریت خدمــت  ــا موســیقی خــودت ب کــه ب

ــد.  ــت اورده ان ــد، را بدس ــی کنن م
جهانی  ارزشمند  هنرمند  برای  دارد  جا  پایان  در 
که از مفاخر سرزمین کهن کرمانشاه است، آرزوی 
موفقیت داشته باشیم و از خداوند منان برایشان 

سالمتی و طول عمر طلب داریم. 

جایزه کیهان کلهر
کاست

نوید احمدپور 

اعتقاد هب بخت و قسمت، بدرتین نوع ربدگی است
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ــزی  ــل و خونریـ ــه قتـ ــگ! همیشـ جنـ
نیســـت، گاهـــی جنگ هـــا در بـــی ســـر 
ـــت  ـــان مل ـــن ج ـــکل ممک ـــن ش و صداتری

مدافـــع را می گیرنـــد.
ـــه  ـــی ک ـــنت، جنگ ـــه و س ـــگ مدرنیت جن
ـــه نســـل حضـــرت آدم  ـــی ک ـــا زمان ـــگار ت ان
ـــدن  ـــام ش ـــد تم ـــن دارد، قص ـــر زمی ـــا ب پ
نـــدارد؛ جنگـــی کـــه هـــر چنـــد ســـال 
ــل ها  ــای نسـ ــل و اِلمان هـ ــن دو نسـ بیـ

در کارزار اســـت. 
ــه  ــال مدرنیتـ ــه دنبـ ــه بـ ــرادی کـ افـ
ـــا  ـــز پ ـــای تی ـــر غزال ه ـــوار ب ـــتند، س هس
از ســـنت و ریشـــه خـــود دور می شـــوند.

دنبـــال  بـــه  جامعـــه ای  هـــر 
ـــم  ـــه او را در چش ـــت ک ـــاخصه هایی اس ش
ملت هـــای غیـــر، دور از ســـنت، دور از 
ـــا و اجـــداد خـــود نشـــان دهـــد. ریشـــه و آب

جامعـــه مـــورد تهاجـــم بـــرای فـــرار از 
اشـــاره انگشـــتی کـــه او را عقـــب مانـــده 
ــه  ــروع بـ ــریعا شـ ــد، سـ ــان می دهـ نشـ
تکاپـــو می کنـــد کـــه از قافلـــه جـــا 

نمانـــد.
درد فـرار از سـنت دردی نیسـت کـه در 
ایـن نسـل های اخیر شـروع به شـکل گیری 
بـه  سـرطانی،  تومـور  ایـن  باشـد؛  کـرده 
اولیـن  تشـکیل  زمـان  از  زیـاد  احتمـال 

ذات  بـه  توجـه  بـا  و  بشـری  تمدن هـای 
وجـود  ابتـدا  همـان  از  و  همـواره  انسـان 

اسـت. داشـته 
بـــه همـــان شـــکل کـــه جمعیـــت 
پایتخت نشـــین ســـعی بـــر ایـــن دارنـــد 
کـــه خـــود را بـــه کشـــور هـــای غربـــی 
ــر از  ــان پارســـی را پـ ــره بزننـــد و زبـ گـ
ــز  ــا نیـ ــد، مـ ــی کرده انـ ــات انگلیسـ لغـ
ــروع  ــانی مان شـ ــه انسـ ــتای ُکنـ در راسـ
کرده ایـــم کـــه زبـــان خـــود را بـــه 
جامعـــه پایتخت نشـــین نزدیـــک کنیـــم.
ایـــن مســـئله همانطـــور کـــه در بـــاال ذکـــر 
شـــد یـــدی طوالنـــی در تاریـــخ بشـــری 
دارد، بـــه عنـــوان نمونـــه اگـــر گذرتـــان 
ـــم  ـــو خان ـــوهر آه ـــی ش ـــان تاریخ ـــه رم ب
از علـــی محمـــد افغانـــی افتـــاده باشـــد، 
ـــر  ـــه ظاه ـــا، زن ب ـــه هم ـــد ک ـــد دی خواهی
ــید  ــو و سـ ــه آهـ ــه بـ ــروزی، چگونـ امـ
میـــران پیشـــنهاد می کنـــد کـــه بـــرای 
آنکـــه بـــا کالس بـــه نظـــر برســـند بـــا 
فرزندانشـــان بـــه زبـــان پارســـی ســـخن 

بگوینـــد.
ـــورد جامعـــه  ـــاب در م ـــه کـــه کت همانگون
ســـال ۱۳۱۳ نـــگارش شـــده اســـت؛ در 
ــوان و  ــه جـ ــم جامعـ ــال ها هـ ــن سـ ایـ
تحصیـــل کـــرده ی مـــا ایـــن رویـــه را در 

پیـــش گرفتـــه اســـت.

آموزش رسم الخط ُکردی
مریم امیدی 

مدرسه ادب

ارگ رد کار ما »ارگ« نباشد ، هب یقین ریپوز خواهیم شد
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مجالـی بـرای پرگوئـی نیسـت؛ در انتهـا 
آرزومندیـم کار مـا برای آشـتی دوباره ملت 
ُکـرد بـا زبـان ُکردی مثمـر ثمر واقع شـود.
در ادامـه رسـم الخط زبـان ُکـردی بـرای 
شـروع فراینـد آمـوزش زبـان ُکـردی آورده 

شده اسـت.
زیـر  صـورت  بـه  ُکـردی  زبـان  الفبـای 

 : شـد می با
ئــ، ا، ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ر، ڕ، ز، ژ، س، 
ش، ع، غ، ک، گ، ف، ڤ، ق، ل، ڵ، م، ن، و، وو، ۆ، 

هـ، ە، ی، ێ 

تفـاوت الفبـای زبـان ُکردی و فارسـی در 
حـروف »ئــ، ڕ، ڤ، ڵ، ت، ز، س، و« می باشـد.  
حـرف »ئــ« حرف کمکی اسـت کـه قبل 
از حـرف صـدا دار و در اول کلمـه می آیـد. 

مثل: آسـمان؛ ئاسـان 
در زبــان ُکــردی هیــچ کلمــه ای بــا 

نمی شــود.  شــروع   » ا   « حــرف 
بــرای حــروف »س، ث، ص« فقــط از 
حــرف »س« و بــرای حــروف »ز، ذ، ض، 
ــروف »ت و  ــرای ح ــرف »ز« و ب ظ« از ح
می شــود.  اســتفاده  »ت«  حــرف  از  ط« 
ــان و  ــان؛ عوس ــم و عثم ــم؛ زاڵ ــال: ظال مث

ــی  ــی؛ تووت طوط
»ڤ« صدایــی مابیــن »ف« و »و« دارد و 
ماننــد V انگلیســی تلفــظ می شــود. مثــال: 

تاڤگــە: آبشــار 

ــود  ــظ می ش ــت تر از »ل« تلف »ڵ« درش
ــود.  ــته نمی ش ــه نوش ــگاه اول کلم و هیچ

ــال: دل؛ دڵ و گل؛ گــوڵ  مث

تلفـــظ  »ر«  از  درشـــت تر  نیـــز  »ڕ« 
ــات از »ڕ«  ــه اول کلمـ ــود. همیشـ می شـ
ــال: روز؛ ڕۆژ  و   ــم. مثـ ــتفاده می کنیـ اسـ

پســـر؛ کـــوڕ 
»و« حـــرف صـــداداری اســـت کـــه در 
زبـــان فارســـی وجـــود نـــدارد، در واقـــع 
واو کشـــیده در فارســـی معـــادل »وو« 
ـــون؛  ـــال: صاب ـــت. مث ـــردی اس ـــان ک در زب

ــابوون  سـ

ــی  ــون فارسـ ــدادار همچـ ــروف صـ حـ
بـــه دو دســـته مصوت هـــای بلنـــد و 
مصوت هـــای کوتـــاه تقســـیم می شـــوند. 
ــه،  ــامل ە: فتحـ ــاه شـ ــای کوتـ مصوت هـ
و  می باشـــد  ضمـــه  ۆ:  کســـره،  ێ: 
مصوت هـــای بلنـــد شـــامل »ا، ی، وو« 

 . د می شـــو
مثـــال مصوت هـــای کوتـــاه: قطـــار؛ 
قەتـــار، عصـــر؛ ئێـــوارە، کوچـــه؛ کـــۆاڵن، 

ــورد  ــرد؛ کـ کـ
ســـرد:  بلنـــد:  مصوت هـــای  مثـــال 

ســـارد، عاقـــل: ژیـــر، دو؛ دو

در الفبـــای آرامـــی زبـــان کـــردی 
یـــا  و  اول کلمـــات  همیشـــه حـــرف 
بخش هـــای آن، صامـــت و حـــرف دوم 
ـــارم بخـــش  مصـــوت و حـــروف ســـوم و چه
ــند.  ــت می باشـ ــود صامـ ــورت وجـ در صـ

مثال: غار: ئەشکەوت = ئەش + کەوت
ئەش= صامت+مصوت+صامت

کەوت= صامت+مصوت+صامت+صامت

مدرسه ادب

تالش توأم با انامیدي از همان ابتدا محکوم هب شکست است
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درمـورد تاریـخ و محـل تولد نیما بسـیار 
شـنیده ایم و اینکه نام او »علی اسفندیاری« 
اسـت و یـوش، همان دهکده ی کوهسـتانی 
و سرسـبز و پـر از شـعر اسـت، کـه کودکی 
و  آن جـا خوانـدن  و  آن گذشـت  در  نیمـا 

آموخت.   نوشـتن 
روحیه ی معصوم و پر از صفای روستایی و 
طبیعت گرای نیما که بعدها در آثارش نمود 
همان جا  در  و  کودکی  همان  از  کرد،  پیدا 
شکل گرفت؛ اما در یازده سالگی به تهران 
تحصیالت  به  آنجا  در  و  کردند  مهاجرت 
تحت  مدارس  از  یکی  در  و  داد  ادامه  خود 
قرار گرفت.  وفا«  نامدار »نظام  ادیِب  تعلیم 
وفا بود که نیما را به یادگیری ادبیات و شعر 
گفتن تشویق کرد. نیما ابتدا به سبک کهِن 
خراسانی شعر گفتن را آغاز کرد و مدتی در 
قالب های کالسیک و قدیمی شعر سرود. از 
او چندین غزل، قطعه، مثنوی و بیش از ۲ 

هزار رباعی به یادگار مانده است.
بر  کامل  تسلط  و  کافی  شناخت  با  نیما 
و  ابداع  به  فارسی، دست  ادبیات گذشته ی 
خلق شیوه ای نو زد. اشعار او در قالبی جدید 
و متفاوت باعث شد که آثار دیگر او از جمله 
شعرهای کالسیک، داستان ها، نقدها، نامه ها، 
خوانده  کمتر  و....  مازندرانی  محلی  اشعار 
ناشناخته  دلیل  موضوع  همین  و  شوند 
او  روحیات  و  اندیشه ها  از  بسیاری  ماندن 

و  بود  چه  نیما  تازه ی  ارمغان  این  اما  شد. 
چه تفاوتی با آثار منظوم گذشتگان داشت؟ 
نخستین نکته ای که در قالب نیمایی توجه 
متفاوت  عروضی  وزن  می کند،  جلب  را  ما 
آثار اوست، که البته ریشه در قواعد عروضی 
کهن دارد. در اشعار قدیمی اگر یک مصرع 
وزنی خاص و تعداد مشخصی ِهجا و رکن 
داشت، تا آخر شعر همان تعداد و همان وزن 
برای تمام مصرع ها ثابت بود؛ به عنوان مثال: 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )مصرع اول(
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )مصرع دوم(

بلند  و  کوتاه  نیمایی، مصرع ها  قالب  در  اما 
می شوند؛ یعنی تعداد هجاها و رکن های هر 
مصرع به صالحدید شاعر کم و زیاد می شود 
و جای قافیه نیز به تشخیص شاعر مشخص 

می شود؛ مثال:  
مفاعیلن مفاعیلن )مصرع اول( 

مفاعیلن )مصرع دوم(  
فعولن  مفاعیلـــن  مفاعیلـــن  مفاعیلـــن 

ســـوم( )مصرع 
بافت  گذشتگان،  با  نیما  آثار  دیگر  تفاوت 
و  زبان  در  نوآوری  و  فرد  به  منحصر  زبانی 
اصطالحات،  و  کلمات  انتخاب  در  استقالل 
ترکیب ها  جدید  ساختار  تازه،  بندی  جمله 
و  متفاوت  استفاده ی  و  قیدها  و  و صفت ها 

 نگاهی به آثار و اندیشه های
کوروش میرزایی نیما یوشیج

گنج نامه

شد ، قویترم خواهد ساخت
ُ
ره آنچه رما نک
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ترکیب های  ساختن  و  تازه  مضامین  ایجاد 
کردن  وارد  نیز  و  باستانی  واژه های  از  نو 
از  بود.  شعر  به  مازندرانی  محلی  کلمات 
پررنِگ  حضور  نیما  زبان  ویژگی های  دیگر 
شعر  در  نمادگرایی(  یا  )سمبولیسم  نمادها 
داروگ،  سحر،  شب،  مانند:  کلماتی  اوست. 
که  و...  دهکده  شب تاب،  مهتاب،  خروس، 
دِل  از  که  نمادهایی  دارند؛  نمادین  نقش 
از  برآمده اند.  او  زندگی  محیط  و  طبیعت 
تا  سمبولیسم  به  گرایش  دالیل  مهم ترین 
این حد، خفقان و فضای تنگ ادبیات در آن 
واضح  را  هر سخنی  نمی شد  که  بود،  دوره 
گفت؛ به ویژه برای نیما که نسبت به شرایط 
بی تفاوت  خود  روزگار  سیاسی  و  اجتماعی 
بشر  دردهای  عمق  به  اندیشه هایی  و  نبود 
تجربه،  سال ها  حاصل  این ها  تمام  داشت. 
و حساب  دقیق  و خطای  آزمون  و  مطالعه 

شده بود.  
بـه قول اخـوان: آن ها که اهل هسـتند فرق 
بیـن تفنـِن روشـنفکرانه و جهـاد پیامبرانـه 
افـرادی  تـالش  نبایـد  البتـه  می داننـد.  را 
مثـل ابوالقاسـم کرمانشـاهی )معـروف بـه 
ابوالقاسـم الهوتـی(، تقـی رفعـت و دیگران 
را نادیـده گرفـت، کـه قبـل از نیمـا دسـت 
به سـاختار شـکنی در شـعر زدند؛ اما کسی 
کـه ایـن مسـیر را بـه عالی تریـن درجـه و 
مقصـد خـود رسـاند و پـای همـه چیـزش 
ایسـتاد، نیمـا بـود. نیمـا معلمی بـزرگ هم 
بـود، اسـتادی کـه خالقیـت را در بنـد بنِد 
وجـود شـاگردانش بیدار کرد و هـر کدام از 
آن هـا خـود سـرآمد و صاحب سـبک و گاه 
بنیان گـذار مسـیری تـازه در ادبیـات بودند. 

مهـدی  شـاملو،  احمـد  چـون:  شـاگردانی 
سـهراب  ابتهـاج،  هوشـنگ  ثالـث،  اخـوان 
حتـی  فرخـزاد،  فـروغ  شـهریار،  سـپهری، 

جـالل آل احمـد و ...
نیما را در خالقیت های زبانی با ارفاق می توان 
بزرگ،  سعدِی  سخن،  ملک  فرمانروای  با 
عالیجناب  از  بیتی  با  را  کالم  کرد.  مقایسه 
با  بی ارتباط  که  می برم،  پایان  به  سعدی 

جایگاه این نام های بزرگ نیست:  
صبِر بسیار بباید پدِر پیِر فلک را 

که دگر مادِر گیتی چو تو فرزند بزاید 

گنج نامه

کیفیت زندگی شما بستگی دارد هب کیفیت دمرییت شما رد استفاده بهتر از وقت
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شعردانشجویی

کژال خانی زاده

نیست کار  در  منطقی  نازنینم  گفتم  صدبار 
نیست گفتار  این  در  احساسی  کتمان  بمان  من  با 
حسرتش بار  کوله  با  میرسد  شب  کولی  تا 
نیست سیگار  بجز  درمان  را  آلود  درد  بغض  این 
قدم هم  خاطراتت  با  دل  بست  بن  ی  کوچه  در 
نیست بیدار  کسی  اینجا  مانده ام  جا  شب  راه  از 

آه  عطر  از  میشود  پر  شبم  می بارد  که  باران 
نیست دیوار  سینه ی  بر  تو  رویای  از  فرشی  جز 
این سقف و این دیوارها این پنجره چشمش به در
نیست آوار  بجز  دنیا  ریختم  درهم  پایه  از 
خودت با  هم  باقی اش  بگویم  چیزی  تا  بگذار 
این عشق کفتار است و عاشق هم بجز مردار نیست

دانشجو نویس

ببخشی
قدرت یعنی اختیار کشتن رو داشته باشی، اما 
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امیر رسول زاده

صبح درخشش را از بین ابرو های تو می گیرد 
پرتوهای خورشید را دیده ای؟ مانند نگاه های یواشکی توست 

صبر مرا به ناکجاآباد می کشاند اما امید چشمانت مرا به تو 
هر جا که می روم سرخی نام توست که مرا می خوار عالم می کند 

بس که نشسته ام در این میان نمی دانم مست چشمانت شده ام یا مست می سرخ 
اگر روی من را سرخ دیده ای نام تو آن را سرخ نگه  داشته است 

آنقدر بزرگ شده است که هیچ کس جز تو نمی تواند پر کند این دل کوچک 
چشمان و شراره های مشکی نشانه هایی ست از روز های خوش

تیِرکمان تو هدفی جز قلب مرا نگرفته است
ابروهایت کمان و چشمانت تیر، در عمق دلم فرورفته است
زیبا رویان دنیا جلوی شکوه تو کمر خم کرده اند ای  دالرام

چشمانت شده اند مرکز تمام افکار من
هیچ شعری گنجایش وصف زیبایی تو را ندارد

 شاعران بزرگ نتوانسته اند جز نامت را وصف کنند

دانشجو نویس

رباي رسیدن هب هدف اهي زبرگ، از پذریفتن زیان اهي کوچک نترسید
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تبادل کلمات بین زبان ها یک جاده دو طرفست؟! 
می کنیم  فکر  که  ما  از  بسیاری  تصور  برخالف 
یا  و  انگلیسی  فرانسوی،  زبان های  از  فقط  و  فقط 
عربی لغات وارد زبان فارسی شده اند، می بینیم که 
بسیاری از کلمات زبان فارسی وارد زبان های دیگر 

شده و با گفتار و نوشتار آن ها عجین شده است. 
در گزارش زیر به سراغ کلماتی در زبان انگلیسی 

رفتیم، که ریشه ای فارسی دارند؛
 Sugar/شکر 

خود واژه شکر در زبان فارسی از زبان سنسکریت 
با  عربی  به  فارسی  زبان  از  بعدها  و  گرفته  ریشه 
زبان  به  بعد  و  اروپا  به  عربی  از  و  »سکر«  عنوان 

انگلیسی راه پیدا کرده است. 
 Orange/نارنگ 

و  پرتقال  انگلیسی که معنی  زبان  در  این کلمه 
رنگ نارنجی می دهد، قبل از اینکه به این زبان راه 
پیدا کند، از کلمه نارنج در عربی و نارنگ یا همان 
که  است،  شده  گرفته  فارسی  در  خودمان  نارنگی 

ریشه آن در زبان سنسکریت است. 
 Candy/قند 

را  انگلیسی  یا همان شکالت   candy تلفظ کلمه 
در  اینکه  احتساب  با  هم  آن  بگیرید،  نظر  در  اگر 
زبان انگلیسی تلفظ حرف قاف کار چندان راحتی 
به  می شود  هم  گفتن  َکندی  از  نمی آید،  نظر  به 
نزدیکی تلفظ آن با اصل کلمه »قندی« در فارسی 

که معنای چیزهای شیرین را می دهد، پی برد. 
Sandal/صندل 

جایگزین  از  می خواهیم  وقتی  خیلی هایمان 

صندل به جای واژه دمپایی استفاه کنیم، تصورمان 
این است که صندل یکی از همان واژه های فرنگی 
زباِن ما وارد شده  به  از کشورهای دیگر  است، که 
است. خواستیم بگوییم در حین استفاده از این واژه 
از یک واژه خارجی  اصال خودتان را برای استفاده 
سرزنش نکنید، چون صندل یک واژه کامال پارسی 
است که بعد از صدور به یک زبان خارجی هنوز هم 

اصالت آریایی خودش را حفظ کرده است. 
 Pajamas/پا جامه 

اینکه  است،  صندل  مثل  هم  کلمه  این  حکایت 
به شلوارهای  برای شخصیت دادن  از مواقع  خیلی 
زیر  کلمه  از  استفاده  به جای  منزلمان،  در  راحتی 
خیال  باز  و  می کنیم  استفاده  پیژامه  از  شلواری 
می کنیم که از یک واژه انگلیسی استفاده کرده ایم، 
در حالی که از اساس کلمه پیژامه یک واژه فارسی 
است. ماجرای این کلمه به این شکل است، که واژه 
»پا جامه« بعد از اینکه از زبان ما به زبان انگلیسی 
به  »پاجامه«  از  تلفظش  کرد،  پیدا  راه  فرانسوی  و 
تلفظ  همین  با  مجددا  و  کرد  پیدا  تغیر  »پیژامه« 

جدید به زبان فارسی برگشت.  
 Chemical/کیمیا 

فارسی  زبان  در  کیمیا  کلمه  از  هم  واژه  این 
گرفته شده است. با اینکه خاستگاه کلمه کیمیا از 
بین النهرین و هند بوده و حتی برخی ریشه آن را 
متعلق به یونان باستان هم می دانند، اما چیزی که 
درباره کیمیا وجود دارد، اینجاست که دانش کیمیا 
از ایران برخاسته و بعد از آن و از راه سرزمین های 
عربی به اروپا راه پیدا کرده و حتی عالوه بر زبان 
انگلیسی، کلمه شیمی در فارسی را فرانسوی شده 

خود واژه کیمیا می دانند.

سفر کلمات
مریم کفاشی

دانستنی

زندگی شما، محصول انتخا ب اهي لحظه هب لحظه شما مي باشد
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شعربخوانیم
شعری از رضا براهنی

شتاب کردم که آفتاب بیاید
نیامد

دویدم از پِی دیوانه ای که گیسواِن بلوطش را به ِسحِر گرِم مرمِر لُمبرهایش می ریخت
که آفتاب بیاید

نیامد
به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند

که آفتاب بیاید
نیامد

چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکِم روزگاِر خویش دویدم
شبانه روز دریدم، دریدم

که آفتاب بیاید
نیامد

چه عهِد شوِم غریبی! زمانه صاحِب سگ؛ من سگش
چو راندم از دِر خانه ز پشت باِم وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید

نیامد
کشیده ها به ُرخانم زدم به خلوِت پستو

چو آمدم به خیابان
دو گونه را ُچنان گدازه ی پوالد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید

نیامد
اگرچه هق هقم از خواب، خواِب تلخ برآشفت خواِب خسته و شیرین بچه های جهان را

ولی گریستن نتوانستم
نه پیِش دوست نه در حضور غریبه نه کنِج خلوِت خود گریستن نتوانستم

که آفتاب بیاید
نیامد...

11

چکامه

رفصت اهي کوچک همیشهمقدهم اي رباي  موفقیت اهي زبرگ است
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ـــر آن  ـــت. بهت ـــازه ای اس ـــر روز روِز ت »ه
اســـت کـــه بخـــت یـــاری کنـــد، ولـــی 
ـــر  ـــت اگ ـــن. آن وق ـــزان ک ـــو کارت را می ت

بخـــت یـــاری کـــرد، آمـــاده ای« 
 

معرفی نویسنده 
همینگـــوی)۱۸۹۹-۱۹۶۱(  ارنســـت   
ــس  ــاه نویـ ــتان کوتـ ــس و داسـ رمان نویـ
ـــگاری  ـــا خبرن ـــندگی را ب ـــی، نویس آمریکای

و کار بـــرای مطبوعـــات آغـــاز کـــرد. 
ـــه  ـــدیدی ب ـــه ی ش ـــی عالق وی از کودک
ماهی گیـــری داشـــت و کتـــاب »پیرمـــرد 
ـــه  ـــنده ب ـــه ی نویس ـــن عالق ـــا« از ای و دری
ــت. در  ــه اسـ ــکل گرفتـ ــری شـ ماهی گیـ
ــرکت  ــب شـ ــی اول دواطلـ ــگ جهانـ جنـ
در ارتـــش شـــد، امـــا بـــه دلیـــل ضعـــف 
ـــس  ـــده ی آمبوالن ـــوان رانن ـــه عن ـــی ب بینای
صلیـــب ســـرخ در نزدیکـــی جبهـــه ی 
ـــت  ـــد. ارنس ـــت گرفته ش ـــه خدم ـــا ب ایتالی
ــر  ــه در هـ ــرد، کـ ــار ازدواج کـ ــار بـ چهـ
واکنش هـــای  بـــا  ازدواجـــش  چهـــار 
متعـــددی از ســـوی خانـــواده اش رو بـــه 
رو شـــد. رمـــان پیرمـــرد و دریـــا بـــرای 
ــان آورد،  ــه ارمغـ ــل را بـ ــوی نوبـ همینگـ
ـــخصیت  ـــتر ش ـــناخت بیش ـــث ش ـــه باع ک

خـــود همینگـــوی شـــد. 

معرفی کتاب 

شکل و ساختار  
 داســتان پیرمــرد و دریــا در مقایســه بــا 
اغلــب داســتان ها، از جهــات بســیار، اثــری 
اســتثنایی اســت. دوره ی وقــوع حــوادث آن 
بســیار کوتــاه اســت؛ بخــش بزرگــی از آن 
در طــی ســه روز و ســه شــبی رخ می دهــد 

کــه پیرمــرد در دریــا بــه ســر می بــرد. 
ــا« برخــالف بیشــتر  ــرد و دری  در »پیرم
رمان هــا، اثــری از فصل بنــدی نیســت، 
ــبت  ــی آن نس ــه کوتاه ــوان ب ــن را می ت ای
داد، امــا یــک دلیــل دیگــر هــم دارد؛ 
شــرحی  داســتان،  پایــان  تــا  آغــاز  از 
ــکنجه  ــی از ش ــا فیلم ــا تقریب ــته ی پیوس
ســه روزه ی ســانتیاگو در اختیــار خواننــده 
ــن  ــه آخری ــا رســیدن ب ــرار می گیــرد و ت ق
صفحــات، هیــچ لحظــه ای نیســت کــه 

ــد.  ــانتیاگو باش ــدون س ــده ب خوانن
بی نهایـت  همینگـوی  زبـان  همچنیـن 
سـاده اسـت و این سـادگی سـبب می شود 
شـما بـه راحتـی تمـام تصویرسـازی های او 
را در ذهـن خـود مجسـم کنید. ایـن همان 
چیـزی اسـت کـه »تئاتـر ذهـن« نامیـده 

می شـود. 
 

معرفی رمان: پیرمرد و دریا
معید نادر پور

طاقچه

ستونی هک شما را از ره آفت ذهنی رد امان می دارد، »کتا ب« است
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داستان 
  روزگاری از زندگـی خودتـان را به خاطر 
آوریـد، کـه با بدبیـاری همـراه بوده اسـت. 
شـاید بدتـر از آنچـه بتـوان در تصـور آورد. 
سـزاوارش  اصـال  کـه  زمانـی  در  بدبیـاری 
نبوده ایـد. اگـر بتوانیـد چنیـن چیـزی را به 
خاطـر آوریـد، در ایـن صـورت دارای یـک 
وجـه مشـترک با پیرمـرد همینگـوی یعنی 
سـانتیاگو هسـتید. او یـک ماهی گیـر خبره 
اسـت، امـا در ۸۴ روز گذشـته حتـی یـک 

ماهـی هـم نگرفته اسـت. 
و  نوشـیدنی  پـول  پیرمـرد  کـه  زمانـی 
خوردنـی هـم ندارد، یـک آبجـو و دو ماهی 
سـاردین مهمـان پسـرکی به اسـم مانولین 

می شـود. 
بـه  سـانتیاگو  کـه  نخسـت  روز  در 
ماهی گیـری مـی رود، طنابی کـه برای صید 
ماهـی بـه داخـل دریـا می انـدازد بـه دور 
یـک ماهی بـزرگ می افتد، که سـانتیاگو را 
بـا خود بـه مکانـی خیلـی دورتر از سـاحل 
می بـرد. در طـول داسـتان سـانتیاگو بارهـا 
می گویـد ای کاش مانولیـن در کنـارم بـود.

از دریـا پـس  پیرمـرد  بازگشـت  از  بعـد 
از سـه روز، مانولیـن بـه سـراغش مـی رود 
گریـه  بـه  می بینـد،  را  پیرمـرد  وقتـی  و 

 . . فتـد. می ا
حـال مـن بـه خواننـدگان ایـن مطلـب 
هیجان انگیـز  داسـتان  می کنـم،  توصیـه 
»پیرمـرد و دریـا« را بخوانند و حال و روزی 
کـه بر سـانتیاگو گذشـته را تجسـم و تصور 

. کنند

جمله هایی تاثیر گذار از کتاب:
هســـت،  زیـــاد  خـــوب  »صیـــاِد   
بعضی هاشـــون هـــم بزرگـــن. ولـــی تـــو 

فقـــط خودتـــی.« 
»اکنـون اندیشـه هایش را بارهـا به صدای 
بلنـد می گفـت، چـون کسـی نبـود کـه از 

شنیدنشـان ناراحت شـود.« 
همیشـــه  باشـــد،  گردبـــاد  »اگـــر 
آن  نشـــانه های  پیش تـــر  روز  چنـــد 
را در آســـماِن دریـــا می تـــوان دیـــد. 
ـــکی  ـــه در خش ـــت ک ـــود گف ـــرد باخ پیرم
چـــه  نمی داننـــد  چـــون  نمی بیننـــد، 

ــد.« ــد دیـ ــز را بایـ چیـ

طاقچه

احساس منفی، رتزم موفقیت ماست؛ رتزماهي خود را راه کنید
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روزی که یکی از اعضای هیئت تحریریه نشریه از 
بنویسم،  برای ورودی های جدید  من خواستند که 
با خود فکر کردم که چه چیزی باعث شده هیئت 
گونه  این  جدید  ورودی های  خصوص  در  تحریریه 

پیش داوری کنند.
از  رفتن  بیرون  برای  بگوییم؛  ایشان  به  که  این 
کالس از استاد اجازه نگیرند.  استاد را معلم خطاب 

نکنند.
به جای زنگ تفریح از واژه آنتراک استفاده کنند 

و....
فرار  در  سعی  نوشتن  از  امتناع  با  ابتدا  در  که 
که  دوم  بار  برای  ولی  داشتم،  نوشتن  گونه  این  از 
ایشان  کاری  کمی چکش  با  شد  تکرار  درخواست 
را متقاعد خواستم که شیوه بیان مطالب و نگارش 

را تغییر دهم.
این خودزنی در  بپرسید که دلیل  از خود  شاید 

ابتدای کار چیست؟
من  جدیدالورود  دانشگاهی  هم  و  عزیز  دوست 
بابت ورود به دانشگاه خیرمقدم  نیز به نوبه خودم 

می گویم.
به  را  یادداشت  این  تو هشدار می دهم، که  به  و 
چند  است  قرار  بلکه  و  نکن  نگاه  نصیحت  چشم 

سطری هم کالم شویم و گپی بزنیم.
شاید از نگاه عوام دانشگاه تنها رویکرد پژوهشی و 
علمی دارد و دانشجو باید در آن فقط کتاب و جزوه 

بخواند و امتحان بدهد. 
ناکامل  اما  درست  نظری  این  که  گفت  باید  اما 

است. 
از گل  دانشـگاه را می تـوان همچـون بوسـتانی 
در نظـر گرفـت، کـه بـذر گلی کـه همان دانشـجو 

باشـد، نـور و خـاک و آب و.... کـه هـر کـدام بـه 
مثابـه درس و پژوهـش و فعالیت هـای فرهنگـی، 
اجتماعـی، هنری، ورزشـی و .... می باشـند، موجب 
پرورش و رشـد و به ثمر نشسـتن آن گل می شوند.
بـا ایـن مقدمه به سـراغ بیـان نکاتی مـی روم که 
می تـوان گفـت تجربـه ای اسـت کـه در ایـن مدت 
بـرای خود و دوسـتانم به دسـت آمـده و آن ها را نه 
از بـاب نصیحـت بلکـه تبـادل اطالعـات در اختیار 

می گذارم. شـما 
از همان درس و آموزش شروع می کنم؛

و  دانش آمــوز  واژه  دو  معنــای  در  دقــت  بــا 
دانشــجو بــه راحتــی می توانیــد بــه ایــن موضــوع 
پــی ببریــد، کــه در دانشــگاه بخــش زیــادی از بــار 
ــر روی شــانه های خــود دانشــجو  کســب دانــش ب

اســت.
اسـتاد  بـودن  اثـر  بـی  معنـای  بـه  نکتـه  ایـن 
نیسـت، بلکـه بدیـن معناسـت؛ خود دانشـجو برای 

کسـب دانـش بایـد کوشـاتر باشـد.
قصـد نـدارم همیـن ابتـدای کار ایـده آل گرایانه 
و رویایـی حـرف بزنـم و بگویـم درس همـان روز 
را همـان روز بخوانیـد امـا چنـد سـاعت در هفتـه 
مطالعـه داشـتن )حتـی شـده مـرور مطالـب هفته 
در یکـی دو روز آخـر هفتـه( موجـب فهـم بیشـتر، 
سـبک شـدن کارها در پایـان ترم و شـب امتحان!! 

و در نهایـت قبولـی را می شـود.
کار  ابتـدای  را همیـن   ۱ فیزیـک  و   ۱ ریاضـی 
جـدی بگیریـد، و بـا تالش بیشـتر سـعی کنید ترم 

۱ کارشـان را تمـام کـرده و پـاس کنیـد.
چـارت رشـته تحصیلی خـود را از سـایت وزارت 
علـوم دانلـود کـرده و بـا مفاهیـم پیـش نیـاز، هـم 

نیاز و... آشـنا شـوید.

نو دانشجو ها بخوانند!
امیرحسین بهرامی

شمشیري علیه محبت وجود ندارد

نو دانشجو
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امـا دوسـتان بگذاریـد یـک چیـز را بـی پـرده 
بگویـم همـه چیـز را نمی توانیـد در دانشـگاه فـرا 

بگیریـد.
 پس نیاز دارید در کنار درس خواندن مهارت های 

دیگری نیز کسب کنید.
با  مرتبط  افزار های  نرم  در  حتما  اینکار  برای   

رشته خود مسلط شوید.
در اوقات فراغت در فعالیت های مرتبط با رشته 

خود به صورت کارآموز فعالیت داشته باشید.
ابعاد  سایر  به  و  می گیریم  فاصله  درس  از  کمی 

می پردازیم؛ 
دانشگاه را می توان نمونه ای خوب از جامعه ای که 
درآن زندگی می کنیم در نظر بگیریم، چرا که در 
آن افراد مختلف با افکار، نژاد، فرهنگ، عقاید و.... 
و  فصلی  کنار هم جمع می شوند  آن،  مختلف در 

جدید از زندگی را رقم می زنند. 
در  می توان  خوبی  به  را  هم زیستی  این 
خوابگاه های دانشجویی مشاهده کرد. تجربه داشتن 
زندگی گروهی فرصت مناسبی است که دانشجویان 
به  آینده  فرا بگیرند، که در زندگی  را  مهارت هایی 

کمک ایشان خواهد آمد.
فیش  تهیه  دنبال  خوابگاه  در  ابتدایی  -روز های 
دمپایی و حمام نباشید، این شوخی دوستان سال 
ایشان  شوخی های  از  ضمن  در  است!!!  تان  باالیی 
و  شوخی ها  همین  از  خیلی  نشوید،  آزرده خاطر 
شده  رفاقت ها  و  دوستی ها  مقدمه  بامزه  اتفاقات 

است-
دانشجویان شهرستانی نام های قدیمی خیابان ها 
و میادین و محالت شهر را از دوستان بومی خود 

یاد بگیرند.
و  خرید  مراکز  و  تاریخی  و  تفریحی  مکان های   
جویا  خود  بومی  دوستان  از  نیز  را   ... و  درمانگاه 

شوید. 
-یک نمونه را خود من می گویم برای تهیه کتاب 
مراجعه  سروش  پاساژ  و  دبیراعظم  به  می توانید 

کنید!!-

دانشجویان بومی و غیر بومی حتما سعی کنند، 
از  و  گرفته  ارتباط  باالیی خود  دانشجویان سال  با 

تجربیات ایشان استفاده کنید.
بخش های مختلف اداری دانشگاه و مسئولین را 

بشناسید و با کار هر کدام آشنا شوید.
عهده  به  مسئولیت ها  تمامی  دانشگاه  در 

مسئولین نیست.
دانشگاه  در  انجمن هایی  و  کانون ها   ، نهاد ها 
آن ها  همگی  گردانندگان  که  دارند،  فعالیت 

دانشجویان می باشند. 
و  فعالیت  و  بیابید  را  خود  عالقه  مورد  زمینه 

همکاری داشته باشید.
برای  زمان  بهترین  دانشجویی  دوران  و  دانشگاه 
سعی و خطا و کسب تجربه است، پس این فرصت 

را از دست ندهید. 
صحبت های بسیاری باقی ماند که بنا به دالیلی 
از جمله محدودیت های حرفه ای و اخالقی از بیان 
آنها پرهیز می کنم  و سخن کوتاه می کنم که مطالب 

بیش از این شکل نصیحت به خود نگیرد.
این هایی که گفتم را شاید بخوانید و به سادگی 
آن ها بخندید. اما این ها مطالبی بود که از نظر نگارنده 
کارگشاست.  و  راهبردی  بسیار  سادگی  عین  در 
به دالیل مختلف گفته  بنا  بسیاری  صحبت های 
مانده که  نشد و شاید هم هنوز تجربیات بسیاری 

من نیز از آن بی اطالع می باشم.
 همان گونه که گفته شد دانشگاه فرصتی برای 

کسب تجربه است. 
پس با رعایت احتیاط و آینده نگری از تجربه های 
زنجیره  تجربیات  آن  انتقال  با  و  نهراسید  جدید 

تکامل و پیشرفت را گسترش دهید. 
و  فرهنگی  مختلف  عرصه های  در  شرکت  با 

اجتماعی و....
همچنین  و  عرصه ها  این  در  سابق  فعالین 
جامعه ای که چشم به همت شما دوخته را از ترس 

خالی شدن این سنگر ها برهانید.

عشق عدالت را هب ارمغان می آورد

نو دانشجو
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همواره  خاک،  از  شده  آفریده  موجود  انسان 
برداشته  قدم  الهی  نامتغیر  نظام  و  سنت  تحت 
سایر  از  را  رقابت  گوی  حال  این  با  اما  است، 
گیاهان، حیوانات  جامدات،  مانند  آفریده شده ها 
و فرشتگان دزدیده و به مقام آدمیت رسیده است . 
و  شگفتی ساز  موجود  این  که  آنجایی  از 
ناشناخته، کمالگرا است و جدا از این عامل، توان 
حرکت را دارد؛ قصد دارد که فراتر از مقام آدمیت 
هم  خیال  و  وهم  که  برسد  جایی  آن  به  و  برود 
نمی رسد. آن طور که حضرت موالنا فرموده است: 

»پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم که انا الیه راجعون« 

و  عرفان  بررسی  به  داریم  قصد  مقاله  این  در 
این  به  رسیدن  برای  بستری  عنوان  به  تصوف 

مرتبه و مقام بپردازیم. 
عرفان چیست؟ عارف کیست؟ 

برای روشن  تعاریف کوتاهی  بیان  به  ادامه  در 
شدن موضوع  مبادرت می کنیم: 

ابوبکر کتانی: تصوف ُخلق نیکوست، هر که را 
ُخلق نیکو دست داد، صفای باطن می یابد. 

ابومحمد جریر در رساله قشیریه: متخلق شدن به 
اخالق نیکو و از هر خلق دنی و پست کناره گرفتن. 
ابوالحسن نوری: تصوف نه علم است نه رسم، 
بلکه اخالق حسنه می باشد، چه اگر رسم بود به 
مجاهدت بدست می آمد و اگر علم بود به تحصیل 
و خواندن حاصل می شد، پس تخلق به اخالق اهلل 

است و با علم و رسم بدست نمی آید. 

آغازش  گفت:  پرسیدند،  تصوف  از  را  شبلی 
شناخت خدا و پایانش توحید است. 

ــد  ــن خواه ــزرگان ای ــن ب ــخنان ای ــه س نتیج
بــود کــه: مکتــب تصــوف و عرفــان یعنــی 

اخــالق کریمــه و صفــات حســنه انســانی. 
اکنــون وقــت آن اســت کــه نگاهــی بــه عــارف 
ــی کیســت،  ــم صوف ــم و ببینی ــی بیندازی و صوف
عــارف کــدام اســت و درویــش چگونــه اســت؟ 

مــردم عــادی در کوچــه و بــرزن تفــاوت 
و  و صوفــی  عابــد  و  عــارف  میــان  خاصــی 
ــان  ــن بی ــل ف ــا اه ــد، ام ــدا نمی کنن ــد پی زاه

کــه:  داشــته اند 
»صوفــی کثیــر العبــادت اســت، امــا عــده ای 
از خلــق نیــز هســتند کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا در نمــاز و  ــد، ام ــن ندارن ــر ت ــی ب ــاس صوف لب
روزه و عبــادات مســتحب حریص انــد، ولــی 
عــارف و صوفــی نباشــند، پــس صوفــی و عابــد 

ــد.«  ــا هــم فــرق دارن ب
ــا را  ــن ســینا: زاهــد کســی اســت کــه دنی ای
تــرک گفتــه و زیبایی هــای فریبــای دنیــوی، او 
را قلقلــک نخواهــد داد و عابــد کســی اســت کــه 
عبــادات را همچــون نمــاز و روزه بــر پا مــی دارد، 
امــا از دنیــا و زیبایی هــای فریبنــده اش نیــز 

بیــزار نیســت. 
امــا آن کــه جویــای پرتوهــای نــور حــق تعالــی 
ــرار  ــی ق ــوار اله ــگاه ان ــش را جای ــت و درون اس

ــق.  ــای ح ــت و شناس ــارف اس ــد، او ع می ده

عرفان و تصوف
نوید احمدپور

مست عشق

موفقیت، روي ستون اهي شکست شکل می گیرد
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در ادامه بوعلی به این نتیجه می رسد که: »هر 
زاهدی عابد است، ولی هر عابدی زاهد نیست و 
عارف اختالطی است از عابد و زاهد، یعنی هم به 
عبادت می پردازد و هم از زندگی دنیایی کناره 

می گیرد.« 
پـس تصـوف و عرفـان، عـارف و صوفـی، زهـد 
بلکـه  نیسـت،  و عبـادت صـرف  عابـد  زاهـد،  و 
معجونـی اسـت از زهـد، عبـادت، ُخلـق کریـم 
و باالخـره زهـد رفیـع و عبـادت متجـرد یعنـی 
خالصانـه بـرای خـدا و ُخلـق کریـم بـه جهـت 

خدمـت بـه خلـق.
ــ موالنا جالل الدین محمد بلخی درمورد سیر 
و سلوک سالک می گوید: »در هر وادی این شهر 
با  الشهودی عاشقانه نهفته است و سالک  کشف 
شوق و جذبه فراوان با سری بدون دستار و پایی 
به جایی  با چشم دل  است،  آن  دنبال  به  برهنه 
می رسد که چشم سر قادر به دیدن آن نیست و 
عقل خیره سر قادر به درک آن، اینجا شهر عشق 
است و عقل جرئت وارد شدن به آن حریم مقدس 

را ندارد...« که چنین سروده است؛  
»هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم«

نیشابوری  عطار  فریدالدین  شیخ  دیدگاه  از 
»هفت مرحله« برای سیر و سلوک عرفانی وجود 

دارد، که عبارتند از: 
۱-طلب: در اصطالح صوفیان به عبور رهرو از 
لذات نفسانی است، تا پرده از روی حقایق بردارد 

و از چندگانگی به یگانگی برسد. 
۲-عشق: یکی از عالی ترین و مهمترین احوال 
به  تصوف  اصول  و  مبانی  مهمترین  از  و  عارف 
شمار می رود، به خاطر اینکه عشق حقیقی؛ آتشی 
الهام  و  رحمانی  الفت  بی پایان،  بحری  سوزان، 

شوقی است. 

علم  »شناخت،  معنی  به  معرفت  ۳-معرفت: 
علمی  صـوفیان،  اصطالح  در  و  است  دانش«  و 
است که مسبوق به فکر باشد و قابل شک نباشد، 

معرفت عبارت از شناخت خداوند تعالی است. 
۴-استغنا: عبارت است از »توانگری، بی نیازی 

و قــطع عالقه«
چه  هر  در  سالک  مرحله  این  در  ۵-توحید: 

می نگرد جز حق تعالی چیز دیگری نمی  بیند. 
۶-حیرت: در این مرحله رهرو از خود و غیر خود 
پیرامون و حال  دنیای  از  یعنی  بی خبر می شود؛ 
خود آگاهی ندارد و نمی داند زنده است یا مرده.

الهی و  نور  اسرار،  بارقه های  قلب سالک محل 
رازهای غیبی است و حقایق مرموز معنوی -بدون 

تصرف خیال- بر زبانش جاری می شود.
۷-فقر و فنا: سالک پس از پیمایش مراحل و 
وادی های قبلی به مقام »فنای فی اهلل« می رسد. 
در مقام فنا که »دار القرار« و مقصد سیر و سلوک 
و  غیر  تنها  نه  سالک  است،  عارفان  و  سالکان 
»مساوی اهلل« را نفسی می کند، بلکه غیر از ذات 
پاک اهلل چیز دیگری را نمی بیند، تا که آن را نفی 
کند، فقط هویت مطلقه الهی را می بیند و با تمام 

وجود کلمه »ال اله اال هو« را می گوید. 
کتابی  که  االولیا  تذکرة  در  نیشابوری  عطار 
قسمت هایی  در  و  ساده  نثر  به  است،  عرفانی 
مشایخ  و  اولیاء  بزرگان  احوال  شرح  به  مسجع، 

صوفیه پرداخته است. 
با ذکر ابن  تذکرة االولیا در ۷۲ باب است که 
محمد جعفر صادق شروع و به ذکر حسین منصور 

حالج خاتمه می یابد.
نگارش  در  قلم  عطار  که  بزرگانی  سایر  از 
احوالشان زده است، می توان به سهل بن عبداهلل 
رابعه  و  بسطامی  یزید  با  قرنی،  اویس  تستری، 

العدویه اشاره کرد.  

مست عشق

ربدباري طعم تلخي دارد اما ثمره آن شیرین است
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ـــا  ـــه از صداه ـــب یافت ـــری ترکی ـــیقی هن موس
ــل  ــت. عوامـ ــاوت  اسـ ــش های متفـ ــا کشـ بـ
تشـــکیل دهنـــده ی آن شـــامل ریتـــم)وزن( و 
ــیقی  ــه موسـ ــد. کلمـ ملودی)آهنـــگ( می باشـ
کـــه امـــروزه بـــه قـــاف مکســـور و یالـــی 
ســـاکن در آخـــر تلفـــظ می شـــود، در اصـــل 
 »Mousika« واژه ای یونانـــی اســـت، برگرفتـــه از
و مشـــتق از کلمـــه »Muse«، نـــام یکـــی از ۹ 
ـــتان  ـــان باس ـــای یون ـــعر و هنره ـــظ ش ـــه حاف اله

اســـت.

 موسـیقی چه بخشـی از زندگی شـما را 
می دهد؟  تشـکیل 

موسـیقی مورد عالقـه خود را چند بـار در روز 
گـوش می دهیـد؟ آیـا تـا به حـال بـرای فـرار از 
اسـترس های کاری یـا فشـارهای زندگـی روزمره 

گـوش دادن بـه موسـیقی و یـا نواختـن سـاز را 
وارد زندگـی خـود کرده ایـد؟ یـا بـه بهانه هـای 
مختلـف چـون کمبـود زمـان و یـا رفـت و آمـد 
بـه کالس، شـانس بهره منـدی از مزایـای آن را 
از دسـت داده ایـد. اگر پاسـخ شـما مثبت اسـت، 
قطعـا برایـن امـر واقـف هسـتید که موسـیقی و 
نواختـن سـاز موسـیقایی از آن دسـته هنرهایـی 
اسـت، کـه آرامـش روح و روان انسـان را فراهـم 
می کنـد و تاثیـر مثبتـی بـر روی مغـز و تقویـت 
حافظـه دارد. فراگیـری نواختـن سـاز بسـیار بـه 

روحیـه شـما کمک می کنـد. اصال اهمیـت ندارد 
کـه چـه قـدر در ایـن مهـارت پیشـرفت خواهید 
کـرد، همین کـه بتوانید بخشـی از احساسـاتتان 
را از طریـق سـاِز خـود بیـان کنیـد و تـا حـدی 
از مشـغله های روزمره تـان کـم کنیـد، ارزشـمند 

بود.  خواهـد 

موسیقی چیست؟
شروین سلیم پور

به وقت صدا

شمعي روشن کنیم
هب جاي لعنت هب اتریکی 



19

مشاره دوم / مهر 98نشریه امید

فواید موسیقی به صورت کلی: 
بهبود عملکرد ادراک و شناخت 

کاهش استرس 
کاهش اشتها 

تقویت حافظه 
کمک به مدیریت درد 

کمک به خواب بهتر 
افزایش انگیزه 

بهبود خلق و خو 
کاهش عالئم افسردگی 

افزایش استقامت ورزشی 

اصطالحـــات رایـــج هنـــر موســـیقی 
کدامنـــد؟ 

تئوری موسیقی: 
ـــری  ـــات نظ ـــد و اصطالح ـــوع قواع ـــه مجم ب
ـــود.  ـــه می ش ـــیقی گفت ـــوری موس ـــیقی، تئ موس

 
سلفژ )سرایش): 

ــتن  ــدن و نوشـ ــه، خوانـ ــور خالصـ ــه طـ بـ
می نامنـــد.  ســـلفژ  را  موســـیقی  نت هـــای 
ــس  ــی حـ ــردن توانائـ ــاال بـ ــرای بـ ــلفژ بـ سـ
ـــازنده  ـــل س ـــخیص و درک عوام ـــنوایی در تش ش
ـــی  ـــودی، هارمون ـــم، مل ـــل: ریت ـــیقی از قبی موس

و غیـــره اســـتفاده می شـــود. 
ـــرد  ـــوه کارب ـــته بالق ـــن رش ـــه ای ـــه اینک ـــر ب نظ
ــه  ــد؛ چنانچـ ــته باشـ ــد داشـ فراوانـــی می توانـ
اســـتفاده از آن تـــوام بـــا روشـــی منطقـــی و 
ســـنجیده باشـــد، در آماده ســـازی هنرجویـــان 
ـــع  ـــا مقاط ـــدی ت ـــف )مبت ـــل مختل ـــی مراح ط

ـــت.  ـــد داش ـــر خواه ـــش موث ـــاال( نق ب

 وزن خوانی )ریتم خوانی): 
ــا  ــکوت ها بـ ــا و سـ ــردن صداهـ ــه کار بـ بـ
امتـــداد گوناگـــون را کـــه از نظـــر زمـــان بـــا 
ــد.  ــی گوینـ ــد، وزن خوانـ ــب باشـ ــم متناسـ هـ
بـــه عبـــارت ســـاده تر، خوانـــدن وزن قطعـــات 
موســـیقی بـــا همراهـــی آهنـــگ را می تـــوان 
وزن خوانـــی نامیـــد. بـــرای وزن خوانـــی یـــک 
قطعـــه، بـــه نـــام نت هـــا توجهـــی نمی شـــود 
ــی را  ــه کششـ ــا کـ ــه ی آن هـ ــتر دنبالـ و بیشـ
ــت. در  ــر اسـ ــورد نظـ ــد، مـ ــخص می کنـ مشـ
ــد:  ــی ماننـ ــا از الفاظـ ــام نت هـ ــی نـ وزن خوانـ
۱و۲ یـــا ۱،۲،۳،۴،۵،۶ اســـتفاده می شـــود. 

 
نت: 

نـــت عالمتـــی اســـت کـــه توســـط آن، 
اجـــرا  و  نوشـــته  موســـیقی  صداهـــای 

 . نـــد د می گر
 

ضرب: 
ــان  ــنجش زمـ ــرای سـ ــاری بـ ــرب معیـ ضـ
اســـت؛ بـــه عبـــارت ســـاده تر اگـــر بخواهیـــم 
ـــر  ـــه در نظ ـــک ثانی ـــا ی ـــر ب ـــرب را براب ـــر ض ه
ـــر  ـــرب براب ـــک ض ـــت: ی ـــوان گف ـــم، می ت بگیری
اســـت بـــا یـــک ثانیـــه زمـــان و یـــک ثانیـــه 
ـــیاه  ـــت س ـــک ن ـــا ی ـــت ب ـــر اس ـــز براب ـــان نی زم

و... 

به وقت صدا

بجاي سبقت از دیگران از خود سبقت بگیریم



مشاره دوم / مهر 98نشریه امید

20

ساعت از پنج گذشته بود و منتظر دوستم بودم، 
از  قبل  باید  برویم.  بازار  به  مهمی  خرید  برای  که 
به  باید  اول  می شد،  تمام  کارهایم  هشت  ساعت 
همیشگیمان  پاتوق  که  می رفتم،  فروشی  کتاب 
بود، هردویمان عاشق کتاب خواندن بودیم و همین 
علیرضا  و  شاملو  از  برایم  دم  هر  که  می شد  باعث 
با  خویش  و  خلق  کودکی  همان  از  بخواند،  اذر 
ادبیات شکل گرفته بود؛ اما برای تحصیل، ریاضیات 
من  نظر  از  بود،  داده  ترجیح  را  مهندسی  پیچیده 
اگر شاعر می شد دست کمی از شاملو نداشت و اگر 
نویسنده می شد یک سر و گردن باالتر از نیکالس 
اسپارکس بود، اما هر بار که من را می دید، می گفت 
منظورش  گرفته ام«  را  سهمم  من  دنیا  پدر  »گور 
جانم  به  حرفهایش  و  می کرد  دلبری  بودم،  من 
می نشست. »دارد همه چیز، آن که دارد تو را« این 
جمله ِورد زبانش بود، راستش را بگویم حرف دل 
من را هم می زد. در کنارش آرامش خاصی داشتم، 

آرامشی که هیچ چیز جایش را نمی گیرد. 
گوشـه ی شـالی کـه دور گردنـم انداختـه بـودم 
را بـو کشـیدم، از آخریـن بـاری کـه دیـده بودمش 
بـوی عطرش روی شـالم نشسـته بود، می توانسـتم 
بگیـرم،  آغوشـش  در  لباسـهایم  همـان  بـوی  از 
را  دسـت هایش  حتـی  و  بشـنوم  را  حرف هایـش 

محکـم بگیـرم.
جشن  هم  با  را  تولدش  که  بود  سالی  سومین 
برایش  گرفتن  هدیه  خوِش  ذوِق  این  می گرفتیم 
تمامی نداشت، به رسم هرسال نزدیک تولدش که 
رفتار  جوری  کردنش  غافلگیر  بهانه ی  به  می شد، 
است  قرار  نمی فهمید  کسی  اصال  که  می کردم 

بهترین روز سال را جشن بگیرم.

به  اما  می برد،  بو  نقشه هایم  از  که  می دانستم 
خاطر دل من هم که شده به رویش نمی آورد و هر 

بار زیباتر از دفعه ی قبل ذوق زده می شد...
برایش جان می دادم، آنقدرها هم عاشقی کردن 
خوب نیست، اما من عشق را با تمام سختی هایش 

پذیرفته بودم. 
هم  به  حواسمان  روزمره گی ها  البه الی  آنقدر 
مشغول بود و به هم پایبند بودیم، که خستگی های 

طول روز برایمان بی معنی بود.
انگشتری که در دست داشتم را می چرخاندم و 
باشم،  کنارش  است  قرار  آینده که  به چند ساعت 
فکر می کردم. بعد از این همه دیدار، باز هم دیدنش 

برایم مثل همان بار اول تازه و دلچسپ بود.
سمت  به  عجله  با  شد،  تمام  که  دوستم  کالس 
»قفسه ی  گفتم  فروشنده  به  رفتیم،  کتاب فروشی 
رمان هایتان چقدر تکراری شده« آخر هفته ای نبود 
اگر قصد خرید نداشتیم  نرویم، حتی  به آن جا  که 
عاشقی  و  می نشستیم  کتاب فروشی  در  هم  باز 
کتاب  عاشق  خودش  مثل  هم  را  من  می کردیم، 
بودیم  رفته  آنجا  به  که  آنقدر  بود،  کرده  خواندن 
بود،  شده  رو  هم  کتاب فروش  برای  سلیقه هایمان 
کتاب »به پیوست: دوستت دارم« را انتخاب کردم 
و بعد از ترک کتاب فروشی، چشمم به یک پیرهن 
سرمه ای رنگی خورد که وقتی در آن لباس تصورش 
جذاب تر  چقدر  کرد،  ضعف  برایش  دلم  کردم 
را هم  لباس  آن  وقتی سرمه ای می پوشید.  می شد 
بودم،  گرفته  تولدش  برای  که  کادویی  در جعبه ی 
به  آنقدرها  گذاشتم.  اهرن«  »سیسیلیا  کتاب  کنار 
عاشق گل  اما من چون خودم  نداشت،  گل عالقه 
هستم، یک شاخه گل رز قرمز خریدم و به جعبه  
کادوی تولدش چسپاندم، تقریبا کارهایم تمام شده 

داستان کوتاه: جشن آخر
کوثر شبرند

نو قلم

پیشنیاز آرزواهي زبرگ داشتن صبر زیاد است
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باالتر  برای دیدنش  لحظه هیجانم  به  لحظه  و  بود 
از  ندیده ام،  را  دلبرم  سال  یک  که  انگار  می رفت، 
دوستم جدا شدم و رفتم سمت کافه ای که قرارهای 
زمان  داشتم  دوست  بود،  آنجا  در  همیشگیمان 
بتوانم  و زودتر  بگذرد  از حد معمول خود  سریع تر 
کنارش باشم؛ به کافه رسیدم از دور نگاهش کردم 
مشغول صحبت کردن با تلفن همراهش بود، کمی 
عصبی به نظر می رسید، همین عصبانیتش هم مرا 
جذب می کرد، مثل همان وقت هایی که با موهای 
با  و  قرار  سر  می رسیدم  ریخته  بیرون  و  شلخته 
اخم هایش متوجهم می کرد که باید مقنعه ام را جلو 
بکشم، وارد کافه که شدم برایم دستی تکان داد و 
که  نبود  همیشگی  لبخندهای  آن  از  زد،  لبخندی 
آن جا  در  که  میزی  به  می دادم.  برایشان  را  جانم 
نشسته بود رفتم، بلند شد و صندلی ام را برایم عقب 
کشید، همیشه در ابراز عشق و بیان کردنش از من 
اما هر کدام گمان می کردیم که  پیشی می گرفت، 
عاشق تر از دیگری هستیم، جعبه ای که دستم بود را 
روی میز گذاشتم، صندلیم را جلو کشیدم و شروع 
به صحبت کردم؛ »خب بگو ببینم چرا انقدر عصبی 
خاصی  »چیز  گفت  مضطربش  نگاه  با  هستی؟« 
بگو«  من  به  افتاده  اتفاقی  »اگر  پرسیدم  نبود!« 
گفت »نه! اما« همین کلمه باعث شد ترس همه ی 
داد  ادامه  اما؟«  گفتم »خب!  بگیرد.  فرا  را  وجودم 
»باید مدتی از هم دور باشیم« رنگم پرید، انگار که 
زیر پایم خالی شد، با دستانم گوشه میز را محکم 
»همین؟!«  پرسیدم  لرزان  صدایی  با  بودم.  گرفته 
طوری صحبت می کرد انگار که برایش غریبه بودم. 
تمام تنم داشت می لرزید اما باید تمام حرف هایش 

را می شنیدم.
با خودم می گفتم این همان آدمی است که جانم 
را برایش می دادم؟! حرف هایش را دوباره ادامه داد 
»من باید از ایران بروم به خاطر خودمان، به خاطر 
آینده ی نزدیکمان« گفت می رود و اگر اوضاع خوب 
خواهد  دوستم  همیشه  تا  گفت  برمی گردد،  باشد 
آمدنم  منتظر  گفت  نباشد،  دیگر  اگر  حتی  داشت 
نباش و اگر خواستی دوباره زندگی ات را از نو و  بدون 
من آغاز کن، انگار الل شده بودم هر قدر زور می زدم، 

نمی توانستم از عشقی که داشت در قلبم له می شد 
دفاع کنم، این ها را گفت و بدون شنیدن حرفی از 
من رفت، رفت و  دیگر نیامد، من ماندم و هدیه ای 
که در دست هایم بود و هیچ کس تحویلش نگرفت، 
ذوق تولدی که کور شد، من ماندم و خیابان هایی 
که بوی قدم هایش را می دادند، ماندم با حرف های 
عاشقانه اش، که در گوشم می پیچد و آزارم می داد، 
بود  این  آغوشش صبح شدند،  بدون  شب هایی که 
ماه گذشت و  تلخ ترین قسمت عاشق شدن، شش 
خبردار شدم که با دختر دیگری او را دیده اند، یک 
روز در آن کافه ی همیشگی دیدمش، خودش بود 
همان که می گفت جانش هستم، چه کسی کنارش 
و  روشن  چشم های  با  بود  من  شبیه  چقدر  بود؟ 
موهای به هم ریخته روی شانه اش، دست هایش را 
نگرفته بود، حتی هنگام صحبت کردن هم نگاهش 
نمی کرد، از خیابان رد شدند اما خودش جلوتر از او 
نایستاد، نگاهش کردم، برای چند ثانیه نگاهم کرد 
و رویش را برگرداند، دل خوشی تمام سال هایی که 

باید کنارم بود، حاال دیگر نیست...! 
از  پر  سردرگم،  و  بی خیال  بی خیالم،  روزها  این 
ندادم،  بروزش  از بغضی که هیچ وقت  پر  واقعیت ، 
پر از عاشقانه هایی که تنها مخاطبش خودم هستم، 

آرام و بدون توقع. 
دوباره  توان  که  به جایی می رسند  گاهی  آدم ها 
شروع کردن و دوباره عاشق شدن را ندارند، من هم 
انتهای  اینجا  ادامه دادم و  با خودم  را  این داستان 
آن است، انتهایی که انگار هیچ وقت نقطه ی آغازی 

نداشته... 
 

بمانند  که  نمی آیند  ادم ها  است  همین  عشق 
حتی عاشق ها.

ویرایش شده توسط معید نادر پور

نو قلم

چیه گاه نگو شب شده،بگو صبح رد راه است



مانند نمونه کامل کنید:

نمونه: ن ز گ د ی -  زندگی

نمونه: ن ز د  ی گ ب ا ز ی ت س ای ب ا ز ی س ن پ د___ زندگی زیباست ای زیبا پسند

ک ا خ ، م ا ه ن ، ص خ م ، ق ی و ، ر ن د گ ، س ا ت

خ ر چ ، م ا ه ن ، ا ظ م ل ، رن د گ ، ن ز ، س ا ت

ب ت ح ص ، ت ی ی گ  ، که ، م ن ا ت ، ن د ک

با که ، ف و ا ، ر د ک ، که با ، ما ، ن د ک

ک ا خ ، شد  ، ن ک ا س ، که ، ر ب ن ی ، ا خ ک  ، ت ز س ی

ک ا خ ، چه ، ا د د ن ، که ، ر ن د ی ، ا خ ک  ، س چ ت ی

هر ، ر ش ق و ، ر ه ه چ ، ا د ز آه ، ت ا س ی

هر ، د م ش ق ، ر ف ق ، ک ل م  ، ز ه ا د ، ت ا س ی

از کتاب »مخزن االسرار« 
اثر حکیم نظامی گنجوی





ــم دم  ــب، ه ــوان خوش قل ــده ای ج ــه، ع ــه مک ــفر ها ب ــی از س در یک
ــه     ــر را زمزم ــعاری فاخ ــب اش ــر ل ــات زی ــی اوق ــد و گاه ــن بودن م
می کردنــد. عابــدی نیــز در ســفر همــراه مــا شــد؛ آن عابــد از راز دل 

ــندید. ــان را نمی پس ــت جوان ــن حال ــوده و ای ــر نب ــان با خب آن
در مســیر ســفر بــه منطقــه ای بــه نــام بنی هــالل رســیدیم.               
در آن جــا کودکــی ســیه چهــره نــزد مــا آمــد و چنــان آوازی ســر داد 
کــه پرنــده درحــال پــرواز را بــه زمیــن فــرود آورد. شــتر آن عابــد از 
خــود بی خــود شــده و بــه رقــص درآمــد؛ عابــد را بــه زمیــن انداختــه 

و راهــی بیابــان شــد.
بــه صاحــب آن شــتر گفتــم: ای شــیخ؛ ایــن موســیقی دلنشــین 
ــو  ــا ت ــود، ام ــر نم ــن اث ــز این چنی ــوان نی ــک حی در ی

ــتی. ــاوت هس ــان بی تف همچن

دانــی چــه گفــت مــرا آن بلبــل ســحری 
تــو خــود چــه آدمیــی کــز عشــق بــی خبــری

اشــتر بــه شــعر عــرب در حالتســت و طرب 
ــوری ــرا کــژ طبــع جان گــر ذوق نیســت ت

َو عنــَد ُهبــوِب النّاشــراِت َعَلــی الحمــی 
لــُد الَصّ الَحَجــُر  ال  البــاِن  ُغصــوُن  تَمیــُل 

*ترجمــه: هنــگام وزش بــاد در بوســتان، ایــن 
شــاخه های درخــت “بان” )بیدمشــک( هســتند 
کــه بــه حرکــت در می آینــد؛ نه ســنگ ســخت

ــت  ــروش اس ــی در خ ــه بین ــر چ ــرش ه بذک
ــت ــوش اس ــه گ ــی ک ــن معن ــد دری ــی دان دل

نــه بلبــل بــر گلــش تســبیح خوانیســت 
ــت ــبیحش زبانیس ــه تس ــاری ب ــر خ ــه ه ک

سعديگلستان


