
حکیم فردویس

وزی انقالب اسالمی پ�ی

سال سوم / شماره بیست و پنجم / بهمن99



فهرست
سخن رسدب�ی

3

4

6

بزرگداشت حکیم فردویس

 / 3

.

 / 3

دانشجو�ی معاونت  های  حمایت  با  معرفت   
گ

فرهن� یه   ن�ش
 دانشگاه رسام منت�ش می شود

گ
فرهن�

طراح و صفحه آرا:ریحانه بابا�ی ماها�ن

:ارتباط باما

raamuniversity.info@gmail.com

www.rasam.ac.ir

وزی انقالب اسالمی پ�ی

سخن رسدب�ی

موجبات عزیز  همکاران  وتالش  پروردگار  لطف   به 
فراهم ن  ن�ی  

گ
فرهن� یه  ن�ش نوزده  شماره  ی   تهیه 

محتوا ارائه  بخش  در  ما  سعی  شماره  این   شد.در 
ومفید کاربردی  اطالعا�ت  که  بود  براین   بیش�ت 

 را در اختیار شماعزیزان قراردهیم
ح�ت ویا  شده  پرداخته  آن  به  کم�ت  ترجیحا   که 

یاداوری آن ها مفید و مهم باشد

.

.

.
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گرامی باد

هجری  ۳۲۹( طویس  فردویس   ابوالقاسم 
شاعر قمری(،  هجری   ۴۱۶  –  قمری 
شاهنامه، رسایندٔه  و  ایرا�ن   حماسه رسای 
 حماسٔه میل ایران، است. برخی فردویس را
دانسته اند]۱[ پاریس گو  رسایندٔه   بزرگ ترین 
 که از شهرت جها�ن برخوردار است. فردویس

.را حکیم سخن و حکیم طوس گویند

 فردویس دهقان و دهقان زاده بود. او آغاز
با  را در روزگار سامانیان و هم زمان 

گ
 زند�

در هویت طل�ب  و  استقالل خواهی   جنبش 
ی کرد .میان ایرانیان س�پ

 شاهان ساما�ن با پشتیبا�ن از زبان فاریس، 
و زبان  پرورش  برای  را  درخشان   عرصی 
فردویس و  ساختند  آماده  ایرا�ن   اندیشٔه 
گذشتگان وامدار  آشکارا  سخنوری  ه�ن   در 
 خویش و همٔه آنا�ن است که در سده های
به را  فاریس  زبان   سوم و چهارم هجری، 
ی از آن رسمایه،  اوج رساندند و او با بهره گ�ی
درخشان ن  چن�ی را  خود  مطالب   توانست 
و دانش  دربارٔه  کیل  نگاهی  در  دازد.   ب�پ
 آموخته های فردویس می توان گفت او زبان
نظم عرب و  ن�ش  در  اما  می دانست،   عر�ب 
بایسنقری« »پیشگفتار  در  نداشت.   

گ
�  چ�ی

که است،  با »حکیم« همراه   نام فردویس 
.از دید برخی اشاره به حکمت خ�وا�ن دارد
 فردویس در شاهنامه، فرهنگ ایران پیش 
 از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم

.پیوند داده است
ن های   از شاهنامه برمی آید که فردویس از آی�ی

مهرپرس�ت  ، زروا�ن مانند  باستان   ایران 
برخی هرچند  پذیرفته،  اثر  مزدیسنا   و 
را اثرپذیری ها  این  رسچشمٔه   پژوهشگران 
به او  که  می دانند،  فردویس  کار   منابع 
، ن همچن�ی بوده است.  وفادار  بسیار   آن ها 
فرهنگ با   ، دهقا�ن خاستگاه  به سبب   وی 
و داشت  آشنا�ی  ایران  باستا�ن  ن های  آی�ی  و 

ن بر دامنٔه این آگاهی ها افزود،  پس از آن ن�ی
جهان بی�ن دانسته ها،  این   به گونه ای که 

که آنچه  ریخت.  بنیان  را  او   شعری 
 فردویس به آن می پرداخت، جدای از

ن بود؛  جنبٔه شعری، دانشورانه ن�ی
فردویس ننوشت.  افسانه   او 

رسمایٔه و  رسچشمه  را   خرد 
او می داند.  خو�ب ها   تمام 
 بر این باور است که آدمی
از را  بد  و  نیک  خرد،   با 
از و  بازمی شناسد   یکدیگر 
این نیک بخ�ت  به  راه   این 

جهان آن  رستگاری  و   جهان 
، ریزبی�ن با  فردویس   می رسد. 

یِن آن ها  منابع خود — که بیش�ت
را  — بود  ابومنصوری   شاهنامٔه 

 برریس می کرد. او توانست از میان انبوه

س داشت، مطال�ب  دانسته ها�ی که در دس�ت
 را گزیده و گردآوری کند که در یاد ایرانیان،

.ترکان و هندیان زنده بماند

شاهنامٔه برپایٔه  را  شاهنامه  رسودِن   آغاز 
فردویس  ِ

گ
سال� یس  زمان  از   ابومنصوری 

ِ فردویس ن به توانا�ی  می دانند، اما با نگریس�ت
در وی  که  کرد  برداشت  ن  چن�ی  می توان 
ن می رسوده است و چه بسا رسودِن  جوا�ن ن�ی
 بخش ها�ی از شاهنامه را در همان زمان و
 برپایٔه داستان های که�ن که در داستان های
آغاز داشته اند،  جای  مردم   گفتارِی 

.کرده است
سبب های از  ی�  می تواند  گمانه   این 
 ناهمگو�ن های زیاِد ویرایش های دست نویِس
ویرایش های که  بدین سان  باشد.   شاهنامه 
پراکنده، داستان های  این  از   کهن تری 
گذشته نسخه برداران شده باشد.   دست مایٔه 
افسانه ای روایت های  از  عقیل،  دالیل   از 

ن برمی آید که فردویس داستان ها�ی  هم چن�ی

جدا به صورت  از را  و  بوده   رسوده 
 این داستان ها رونویس ها�ی تهیه می شده و

.دست به دست می گشته است
 اشارٔه خود فردویس در پارٔه انجاِم شاهنامه 

ن نکته است. از میان داستان ها�ی ن به هم�ی  ن�ی
گفته وی  جوا�ن  زمان  در  می رود  گمان   که 
»چند داستان های  می توان   شده باشد، 
ن ش  پادشاهی نخست« در شاهنامه،]۵۷[ »ب�ی
ه«، »رستم و اسفندیار«، »رستم و ش  و من�ی
 سهراب«، »داستان اَْکواِن دیو« و »داستان

.سیاوش« را نام برد
از فردویس  خود  که  بیت ها�ی  از   جدای 
رسوده ای تنها  دانسته،  دقیقی   رسوده های 
شاهنامه خود  اوست،  از  شده  روشن   که 
برای از  ن  ن�ی دیگری  رسوده های   است. 
شان بیش�ت که  شده اند،  دانسته   فردویس 
 �ب پایه هستند. نامَورترین آن ها مثنوی ای به
 نام یوسف و زلیخا است که در »پیشگفتار
فردویس رسودٔه  بایسنقری«   شاهنامٔه 

به شمار رفته است

رسوده های فردویس

 نامه
گ

 زند�
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از شاه  خروج  و  مردم  قیام  ش  گس�ت  با 
و آخرین  عنوان  به  بختیار  شاپور   ایران، 

پهلوی و رسدمداران غر�ب امید رژیم   تنها 
 پشتیبان این رژیم، به عنوان نخست وزیر
تظاهرات مقابل  در طرف  بود.  مانده   با�ت 
 مردم هر روز پر شورتر و مصمم تر می شد
 و شعار استقالل،  آزادی، جمهوری اسالمی
در مردم  خواسته  ترین  اصیل   بعنوان 
ی امام خمی�ن مطرح  نهضت انقال�ب به ره�ب
ط ورود خود را  می شد. امام خمی�ن که رسش
 به کشور، خروج شاه، اعالم کرده بودند،
به  با فرار شاه در 26 دی 1357، تصمیم 

.بازگشت گرفتند

ده آبان سال 1342 ن )ره( از س�ی  امام خمی�ن
حدود یع�ن   ،1357 سال  بهمن  دوازده   تا 
 چهارده سال در تبعید به رس برد و در سال
 1343 ابتدا به ترکیه و پس از مد�ت به عراق
 تبعید شد و اوقات پایا�ن دوری از وطن را

نوفل نام  به  ای  دهکده  در  و  فرانسه   در 
روزهای در  لوشاتو  نوفل  گذراند.   لوشاتو 
ایران انقالب  تپنده  قلب  به  نهضت،   اوج 
 تبدیل شده بود. وق�ت امام را به ترکیه تبعید

 می کردند، شاه و امریکا هیچ گاه پیش بی�ن
وزمندانه به ایران  نمی کردند که او روزی پ�ی
.باز گردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند
 پس از خروج شاه در 26 دی 1357، امام
های گزاری  خ�ب به  خطاب  کوتاه  پیامی   در 
ایران، از  شاه  »خروج  کرد:  اعالم   جهان 
ن سلطه جنایت بار پایان یاف�ت ن مرحله   اول�ی
به که  باشد  می  پهلوی  رژیم  ساله   پنجاه 
 دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت
ملت به  را  وزی  پ�ی این  من  است.   گرفته 
اعالم ایشان  ن  گویم.« همچن�ی می  یک   ت�ب
می باز  ایران  به  فرصت  ن  اول�ی در  که   کرد 

.گردند

اض ن مردم در اع�ت  در �پ تحصن ها و تظاهرات خون�ی
 به بسته شدن فرودگاه ها، دولت بختیار عقب نشی�ن

ماه بهمن  نهم  در  بختیار  پذیرفت.  را   کرد و شکست 
باز خواهد شد امروز  مهرآباد  فرودگاه  که  کرد   اعالم 

خروج شاه ازایران

 بازگشت امام خمی�ن
عقب نشی�ن دولت بختیار

ورودامام به ایران

مراسم دهه فجر

وجود کشور  به  امام  ورود  برای  ممانع�ت  هیچ   و 
 ندارد. هیئت دولت در دهم بهمن اعالم کرد که ورود
 هواپیمای حامل امام به فرودگاه مهرآباد تهران بدون
از استقبال  کمیته   ، خ�ب این  اعالم  با  است.   اشکال 
الله  امام در پیامی اعالم کرد که امام خمی�ن رحمه 
 در ساعت نه صبح پنج شنبه دوازده بهمن در تهران

.خواهد بود

رحمه خمی�ن  امام  هواپیمای  بهمن،  یازده   شامگاه 
به فرانسه  دوگل  شارل  فرودگاه  از  کنان  غرش   الله 
دوم طبقه  در  را  شب  نماز  امام  کرد.  پرواز   آسمان 
ن هواپیما  هواپیما به جای آورد و سپس در طبقه پای�ی
آرامش مشاهده  از  هواپیما  مهماندار  کرد.  احت   اس�ت
امام فجر،  طلوع  هنگام  بود.  شده  متعجب   امام 
آوردند. جا  به  جماعت  به  را  صبح  نماز  همراهان   و 
نگاری از امام  زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خ�ب
داد: پاسخ  امام  و  دارید؟«  احسایس  »چه   پرسید: 
 »هیچ.« امام هیچ احسایس نداشت؛ چرا که او فقط
وزی و شکست برای  بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پ�ی
را او  شکست،  که  طور  همان  بود.  زیبا  دو  هر   او، 
اش احساسات شخیص  ن  ن�ی وزی  پ�ی کرد،  نمی   ناامید 

.را برنمی انگیخت

نام سید به  )زاده شده  روح الله موسوی خمی�ن   سید 
)۱۳۶۸ خرداد   ۱۳  –  ۱۲۸۱ مهر   ۱ مصطفوی؛   روح الله 
تقلید مراجع  از  و  ایران  فقیه  ویل  و  ره�ب  ن   نخست�ی
آن، �پ  در  و  ی  ره�ب را   ۱۳۵۷ انقالب  که  بود   شیعه 
 جمهوری اسالمی را از راه همه پریس بنیان گذاشت و

ی کرد ].تا پایان عمر آن را ره�ب
 او در حوزه علمیه به تحصیل فقه، فلسفه اسالمی و
 عرفان پرداخت و در سال ۱۳۱۳ به اجتهاد رسید.]۷[ به
 گزارش ساواک وی اجازه اجتهاد خود را از عبدالکریم
از نه  او  دیگر،  روایت  به  کرد.  دریافت  یزدی   حائری 
ن اجازه ای  کیس اجازٔه اجتهاد گرفته و نه به کیس، چن�ی
ن بروجردی )۱۳۴۰  داده است.]۱۰[ پس از مرگ سید حس�ی
به مبارزه نامزدهای مرجعیت بود. سپس،   ش(، جزو 
 با سیاست های محمدرضا پهلوی به خصوص انقالب
از تبعیت شاه  به  اض  اع�ت به دلیل  پرداخت و   سفید 
ایاالت متحده در عاشورای ۱۳۴۲  سیاست ارسائیل و 
به  ۱۳۴۳ در  سپس  شدو  زندا�ن  ماه   ۱۰  خورشیدی، 
ا�ن علیه اعطای کاپیتوالسیون به مستشاران  دلیل سخ�ن
تبعید در  سال   ۱۴ وی  شد.  تبعید   ، آمریکا�ی  نظامی 
 زیست، که حدود یک سال در ترکیه، سپس عراق، و

 در پایان چند ماه در فرانسه بود. طی این مدت پیگ�ی
اعالمیه، و  پیام  ارسال  با  بود،  ایران  سیایس   اوضاع 

12بهمن 1357 و پرشکوه ترین استقبال تاریخ

ی و به تدوین نظریه  اسالم گرایان و مخالفان را ره�ب
منتهی روزهای  آخرین  در  وی  پرداخت.  فقیه   والیت 
شورای آن،  ره�ب  عنوان  به   ۱۳۵۷ انقالب  وزی  پ�ی  به 
 انقالب و دولت موقت را تشکیل داد. پس از خروج
ایران به  خمی�ن   ۱۳۵۷ بهمن   ۱۲ در  ایران،  از   شاه 

وز شد بازگشت و در ۲۲ بهمن انقالب پ�ی
سپاه  ،

گ
سازند� جهاد  امداد،  کمیته  او،  فرمان   با 

سوادآموزی، نهضت  اسالمی،  انقالب   پاسداران 
انقالب عایل  شورای  و   ، ن مستضعف�ی بسیج   سازمان 
ن الملیل  تشکیل شد.بنا به گزارش های اخ�ی ب�ی

گ
 فرهن�

و صنعت  بهداشت،  آموزش،  شاخص های   ، ایرا�ن  و 
انقالب از  با قبل  ایران در مقایسه  اقتصادی   عدالت 
 بهبود چشمگ�ی داشته است.ویل به عقیدٔه نی� کدی،
برابری و  آزادی  برای  همگا�ن  انتظار  ایران  انقالب   با 

.اجتماعی نسبت به زمان شاه برآورده نشد
هنگام  در  اسالمی  جمهوری  دولت  او،  ادعای   به 
اما قوی،  نسبتاً  دول�ت  در خرداد ۱۳۶۸،   مرگ خمی�ن 
 دارای مشکالت عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاست

خارجی بود
میلیون  ۱۰ از  بیش  حضور  با  او  خاکسپاری   مراسم 
ایران زمان  آن  که در حدود یک ششم جمعیت   نفر 
 را شامل می شد، در کتاب رکوردهای گینس به عنوان

 .شلوغ ترین تشییع جنازٔه تاریخ ثبت شد
مرد  ۱۹۷۹ در سال  ن الملیل خود  ب�ی تأث�ی  دلیل  به   وی 

سال مجله تایم بود


