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بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــامره اول نشـــریه فرهنگی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـامره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطاعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــام عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن



زندگی نامه فردوسی:
بـر پایـهٔ دیـدگاه بیشـتر پژوهشـگران امـروزی، فردوسـی در سـال 
3۲۹ هجـری قمـری برابر بـا 31۹ خورشـیدی )۹40 میـادی( در 
روسـتای پاژ در شهرسـتان توس در خراسـان دیده به جهان گشود. 
نام او همه جا ابوالقاسـم فردوسـی شـناخته شده اسـت. نام کوچک 
او را در بن مایه هـای کهن تـر »حسـن« نیـز نوشـته اند. پـدرش از 

دهقانـان تـوس بـود کـه ثـروت و موقعیـت قابل توجهی داشـت.
وی از همـان زمـان کـه بـه کسـب علـم و دانـش مـی پرداخـت، 
بـه خوانـدن داسـتان هـم عاقـه مند شـد . چــنان که مــي دانیم 
"دهقانـان" یـک طبقه از مالـكان بودند که در دوره ي ساسـانیان )و 

چهـار پنـج قـرن اول از عهـد اسـامي( در ایران زندگي مـي کردند 
و یكـي از طبقـات اجتماعي فاصل میان طبقه کشـاورزان و اشـراف 
درجـه اول را تشـكیل مـي دادنـد و صاحب نوعي "اشـرافیت ارضي" 
بودنـد. زندگانـی آنـان در کاخ هایـي کـه در اراضـي خـود داشـتند 
مـي گذشـت. آن هـا بـه وسـیله ي "روسـتاییان" از آن اراضـي بهره 
بـرداري مـی نمودنـد و در جمـع آوري مالیـات اراضـي بـا دولـت 
ساسـاني و سـپس در عهد اسـام با دولت اسـام همكاري داشـتند 
و حـدودا تـا زمـان حملـه مغول بـه تدریج بـر اثر فتنه ها و آشـوب 
هـا و تضییقـات گوناگـون از بیـن رفتنـد. همان طور کـه در زندگی 
نامـه فردوسـی آمـده اسـت، آغـاز زندگی وی هـم  زمان بـا گونه ای 
جنبـش نوزایـش در میـان ایرانیـان بـود کـه از سـدهٔ سـوم هجری 
آغـاز شـده و دنبالـه و اوج آن بـه سـدهٔ چهارم رسـید و گرانیگاه آن 

خراسـان و سـرزمین های فـرارود بود.
و  ازسـرایندگان  چشـمگیری  شـمار  سـده  دو  همیـن  دردرازای 

نویسـندگان پدیـد آمدنـد و بـا آفرینـش ادبـی خـود زبـان پارسـی 
دری را کـه توانسـته بـود در برابـر زبـان عربـی پایـدار بمانـد، توانی 
روزافـزون بخشـیدند و بـه صـورت زبان ادبـی و فرهنگـی درآوردند. 
مـردم  کوشـش های  بیننـدهٔ  کودکـی  روزگار  همـان  از  فردوسـی 
پیرامونـش بـرای پاسـداری ارزش هـای دیرینـه بـود و خـود نیـز در 
چنـان زمانـه و زمینـه ای پا به پای بالندگی جسـمی بـه فرهیختگی 

رسـید و رهـرو  سـخت گام همـان راه شـد.
دربـاره دوران کودکـی و جوانـی فردوسـی نـه خـود شـاعر سـخنی 
گفتـه و نـه در بن مایه هـای کهـن جـز افسـانه و خیال بافـی چیـزی 
بـه چشـم می خـورد. بـا این حـال از دقت در سـاختار زبانـی و بافت 
تاریخـی - فرهنگـی شـاهنامه، می تـوان دریافـت کـه او در دوران 
پـرورش و بالندگـی خویـش از راه مطالعه و ژرف نگری در سـروده ها 
کـه  اندوختـه  کانـی  سـرمایهٔ  خویـش  پیشـینیان  نوشـتارهای  و 
بعدها دسـت  مایهٔ او در سـرایش شـاهنامه شـده  اسـت. هم چنین از 
شـاهنامه و زندگـی نامـه فردوسـی ایـن گونـه برداشـت کرده اند که 
فردوسـی بـا زبـان عربـی و دیوان هـای شـاعران عـرب و نیز بـا زبان 

بوده اسـت. آشـنا  پهلوی 

به مناسبت زاد روز فردوسی
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سروده های فردوسی:
کودکی و جوانی فردوسـی در زمان سـامانیان سـپری شـد. شـاهان 
سـامانی از دوسـت داران ادب فارسـی بودند. آغاز سـرودن شاهنامه 
را بـر پایـهٔ شـاهنامه ابومنصـوری از زمـان سـی سـالگی فردوسـی 
می داننـد امـا بـا مطالعـه زندگـی نامـه فردوسـی می تـوان چنیـن 
برداشـت کـرد کـه وی در جوانـی نیـز بـه سـرایندگی می پرداختـه  
اسـت و چه بسـا سـرودن داسـتان های شـاهنامه را در همان زمان 
و بـر پایـهٔ داسـتان های کهنـی کـه در داسـتان های گفتـاری مردم 
جـای داشـته اند، آغـاز کرده اسـت. از میـان داسـتان های شـاهنامه 
کـه گمـان مـی رود در زمـان جوانـی وی گفته شـده باشـد می توان 
داسـتان های بیژن و منیژه، رسـتم و اسـفندیار، رسـتم و سـهراب، 

داسـتان اکـوان دیو و داسـتان سـیاوش را نـام برد.
فردوســی پــس از آگاهــی یافتــن از مــرگ دقیقــی توســی و 
نیمــه کاره مانــدن گشتاســب نامه ســرودهٔ او )کــه بــه زمانهٔ زرتشــت 
ــه  ــه ب ــوری ک ــاهنامه ابومنص ــدن ش ــته ش ــه نگاش ــردازد(، ب می پ
ــب نامه  ــرودن گشتاس ــی در س ــی توس ــهٔ دقیق ــوده و بن مای ــر ب نث
بوده اســت پــی بــرد و بــه دنبــال آن بــه بخــارا، پایتخــت ســامانیان 
)»تخــِت شــاِه جهــان«( رفــت تــا آن را بیابــد و بازمانــده آن را بــه 
ــاهنامهٔ ابومنصــوری«  ــفر »ش ــن س ــعر در آورد. فردوســی در ای ش
ــه از  ــور، ک ــرک منص ــوس، امی ــه ت ــت ب ــا در بازگش ــت ام را نیاف
دوســتان فردوســی بوده اســت و »شــاهنامه ابومنصــوری« بــه 
ــه و  ــرزاق یكپارچ ــن عبدال ــد ب ــور محم ــدرش ابومنص ــتور پ دس
ــود، نســخه ای از آن را در اختیــار فردوســی نهــاد. نوشــته شــده ب

ُسرایش شاهنامه
ــن  ــی از بزرگ تری ــی و یك ــرودهٔ فردوس ــن س ــاهنامه پرآوازه تری ش
ــرودن  ــی س ــت. فردوس ــی اس ــن پارس ــات که ــته های ادبی نوش
ــال3۷0  ــدود س ــوری در ح ــتار ابومنص ــهٔ نوش ــر پای ــاهنامه را ب ش
هجــری قمــری آغــاز کــرد و ســر انجــام آن را در تاریــخ ۲۵ 
بــا 3۷۲  )برابــر  قمــری  ســال 384 هجــری  ســپندارمذگان 

ــاند: ــام رس ــه انج ــا ب ــن بیت ه ــا ای ــیدی( ب خورش

سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد
به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار           
به نام جهان داور کردگار

ــه  ــک ب ــود و فردوســی نزدی ــاهنامه ب ــش نخســتین ش ــن ویرای ای
بیســت ســال دیگــر در تكمیــل و تهذیــب آن کوشــید. ایــن 
ســال ها هم زمــان بــا برافتــادن ســامانیان و برآمــدن ســلطان 
ــری  ــری قم ــال 3۹4 هج ــی در س ــود. فردوس ــوی ب ــود غزن محم
)برابــر بــا 38۲ خورشــیدی( در ســن شــصت و پنــج ســالگی بــر آن 
شــد کــه شــاهنامه را بــه ســلطان محمــود اهــدا کنــد، و از ایــن رو 

ــه  ــار غزن ــه درب ــا هفــت دفتــر ب فردوســی شــاهنامه را در شــش ی
نــزد ســلطان محمــود فرســتاد. بــه گفتــه خــود فردوســی، ســلطان 
ــم  ــی ه ــگاه« و پاداش ــا ن ــتان ه ــن داس ــدر ای ــرد ان ــود »نك محم
بــرای وی نفرســتاد. از ایــن رویــداد تــا پایــان زندگانــی، فردوســی 
ــتر در  ــه بیش ــزود ک ــاهنامه اف ــه ش ــز ب ــری نی ــای دیگ بخش ه
گلــه و انتقــاد از محمــود و تلــخ  کامــی ســراینده از اوضــاع زمانــه 
بوده اســت. در روزهــای پایانــی زندگــی فردوســی از ســن خــود دو 
ــاد کــرده، و خــود را هشــتاد ســاله و جــای دیگــر هفتــاد و  ــار ی ب

ــت. ــاله خوانده اس ــش س ش

دســت بــه کار تدویــن ویرایــش تــازه ای از شــاهنامه شــد. فردوســی 
ــانیان را  ــه پادشــاهی ساس ــوط ب ــای مرب ــش دوم، بخش ه در ویرای
تكمیــل کــرد. پایــان ویرایــش دوم شــاهنامه در ســال 400 هجــری 

ــالگی فردوســی بوده اســت: ــک س ــاد و ی ــری در هفت قم

چو سال اندر آمد به هفتاد و یک 
همی زیر بیت اندر آرم فلک

زهجرت شده پنج هشتاد بار         
به نام جهان داور کردگار
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دکترمحمدعلی موحد:
پیــش از هرچیــز بایــد شــرط ادب بــه جــای 
آورم و وظیفــه اخاقــی خــود را انجــام 
دهــم و آن، سپاســگزاری اســت از بانیــان و 
ــن همایــش و حاضــراِن  ترتیب دهنــدگان ای
ــده مــن نهــاده و  ــر دی مجلــس کــه قــدم ب
ــن و  ــود مزیّ ــدوم خ ــه ق ــم را ب ــن مراس ای

مشــّرف فرموده انــد.
ــه مناســبت  ــار در اول راه ب یونســكو یــک ب
ــم  ــه چش ــه ب ــفرنامه ابن بطوط ــه س ترجم
عنایــت در مــن نگریســت و آن شــصت 
ــود کــه ترجمــه مــرا  وچنــد ســال پیــش ب
ــرار داد؛ و  ــود ق ــده خ ــم برگزی ــزو تراج ج
اینــک بــار دیگــر در آخــِر راه کــه روزهــای 
بــه  مــرا  می گذرانــم  را  عمــرم  پایانــِی 
ــاخته  ــر س ــی و مفتخ ــود مباه ــِت خ نواخ
اســت. خوشــحالم کــه هــم دبیــرکل کمیتــه 
ــا در آن  ــده م ــم نماین ــكو و ه ــی یونس مل
ــتان  ــر آس ــر ب ــردو س ــی، ه ــازماِن جهان س
ــرافراز  ــرَور س ــد. س ــا دارن ــمس و موالن ش
ذوســاحتین  ایوبــی  دکتــر  جنــاب  مــا 
هســتند؛ امــا ســاحت دیوانــِی ایشــان، 
ســاحِت دانشگاهی شــان را از دیــده مســتور 
ــژه آن  ــان، بوی ــِی ایش ــار قلم ــی دارد. آث م
گزیــده نفیــس کــه از مقــاالت شــمس 
تبریــزی بــه عنــوان شــمس پرنــده ترتیــب 
داده انــد، نمایانگــر کمــال ذوق و دّقــت نظــر 
ــت.  ــاب اس ــن انتخ ــن و ُحس ــودِت ذه و ج
ــز  ــی نی ــد جال ــر احم ــای دکت ــاب آق جن
همیشــه در محافــل فضــا و ادبــا بــه لحــاظ 
ــا انگشــت نما و  ــار موالن ــا آث ــر ب ــس خاط ان
ــت  ــر، ریاس ــرَوران دیگ ــد. س ــاز بوده ان ممت
مهمــان  کــه  تهــران  دانشــگاه  محتــرم 
ایشــان هســتیم، جنــاب آقــای دکتــر حــداد 
ــان  عــادل ریاســت محتــرم فرهنگســتان زب

و ادب فارســی کــه تصحیــح جدیــد مثنــوی 
ــت،  ــان اس ــام ایش ــه و اهتم ــون عاق مره
جنــاب آقــای دکتــر پورمحمــدی اســتاندار 
ــر  ــه پیش ت ــرقی ک ــان ش ــد آذربایج جدی
ــده دار  ــز را عه ــگاه تبری ــت دانش ــم ریاس ه
بودنــد، و جنــاب آقــای دکتــر مرقاتــی کــه 
ــتاد  ــد، اس ــت فرمودن ــان را قرائ ــام ایش پی
ــم  ــی، معل ــر معصومــی همدان ــوار دکت بزرگ
بــزرگ و بزرگــوار مــا حضــرت ملكیــان 
ــد،  ــش ش ــان پخ ــِی ایش ــام ویدیوی ــه پی ک
ــم  ــرقین چش ــرت شیخ المستش ــز حض و نی
پرفســور  ایران شناســی  عالــم  چــراغ  و 
فوشــه کــور، از همــه ایــن ســرَوران بزرگــوار 

می کنــم. سپاســگزاری 
مقدمــه  در  دارد  تعبیــری  عطــار  شــیخ 
تذکره االولیــاء کــه مــن آن را مصدوقــه 
حــال خــود یافتــه و بارهــا تكــرار کــرده ام. 
ــاب  ــن کت ــف ای ــن در تألی ــه م ــد ک می گوی
خواســتم خــود را بــه فتــراک بــزرگان 
ببنــدم. آری مــن نیــز بــه تبعیــت از عطــار 

ــزرگان بســتم و چــه  ــه فتــراک ب خــود را ب
ــود  ــه س ــن معامل ــه در ای ــردم، ک ــوب ک خ
ــرو  ــرف و آب ــر و ش ــردم و از فخ ــراوان ب ف
ــت آن  ــچ لیاق ــع هی ــه در واق ــی ک و منزلت
ــر  ــک اگ ــتم، برخــوردار گشــتم. این را نداش
ــد   ــن می برن ــی از م ــی نام ــن محفل در چنی
ــت گوشــه  ــر و معرف ــام آوران عرصــه هن و ن
ــن  ــت ای ــد، از برک ــن دارن ــه م ــمی ب چش
ــراک  ــه فت ــود را ب ــه خ ــت ک ــه اس معامل
شــمس و موالنــا بســته ام. چیــزی کــه 
و  تحســین  مایــه  ایــن  مــن  هســت، 
ترحیــب را حــق خــود نمی دانــم و بــه 
ــتبه  ــن مش ــر م ــر ب ــرم و ام ــش نمی گی ری
ــود  ــزد خ ــرا ن ــه م ــن ک ــز ای ــود؛ ج نمی ش
شــرمنده می ســازد کــه درهــر حــال خــود 
ــول  ــه ق ــم. ب ــران می شناس ــر از دیگ را بهت
خاقانــی: هیــچ اگــر ســایه پذیــرد، منــم آن 

ــچ. ــایه هی س



در  دوســتان  کــه  پیــش  ســال  چنــد 
ــود  ــبت ن ــه مناس ــی ب ــهرکتاب همایش ش
ســالگی مــن برگــزار کردنــد، دوســه رباعــی 
ــی از  ــه یك ــودم ک ــته ب ــال نوش ــب ح حس

آن هــا را بــرای شــما می خوانــم:
ای دل به ستایِش کس از راه میفت

در داِم هاِک شهرت و جاه میفت
هش دار خدای را در این آخِر عمر

بر َسبلِت خود مخند، در چاه میفت
ــد؛  ــاره ای فرمودن ــی اش ــر ایوب ــاب دکت جن
حقیقــت ایــن اســت کــه دربــاره ایــن 
ــا  ــود، ام ــده صحبــت شــده ب ــا بن مراســم ب
مفهــوم بنــده آن بــود کــه مراســم بــه 
نــام پرفســور فوشــه کــور و بــرای تقدیــر از 
ترجمــه فرانســوِی مقــاالت شــمس خواهــد 
بــود و بنــده ســخت اســتقبال کــردم و 
شــخصاً داوطلــب ســخنرانی در آن شــدم و 
ــق  ــی محق ــی همدان ــر معصوم ــاب دکت جن
کــه  کــردم  پیشــنهاد  را  صاحب نظــر 
ســخنران اصلــی باشــند و خدمتشــان تلفــن 
ــه فرانســوِی  ــه نســخه ترجم ــردم و از س ک
ــود  ــیده ب ــن رس ــت م ــه دس ــه ب ــاب ک کت
یــک نســخه خدمــت ایشــان فرســتادم 
ــخنرانی  ــرای آن س ــود را ب ــد و خ ــا بخوان ت
ــه  ــر دادم ب ــخه دیگ ــک نس ــد. ی ــاده کن آم
دوســت هنرمنــد جوانــم ســعید رضادوســت 
تحصیل کــرده  گرامی شــان  همســر  کــه 
فرانســه اســت و خواهــش کــردم کــه اگــر 
خوششــان بیایــد، مقدمــه آقــای فوشــه 
کــور را بــه فارســی درآورنــد تــا بــه صــورت 
ــی  ــن وقت ــاله مســتقلی چــاپ شــود. م رس
ــه کار ازکار  ــدم ک ــر آگاه ش ــت ام از حقیق
ــا دادم.  ــه قض ــن ب ــس ت ــود؛ پ ــته ب گذش
ــور  ــد این ط ــر خداون ــه هرتقدی ــه ب ــال ک ح
ــر  ــر ب ــایه مه ــش س ــن همای ــته و ای خواس
ســِر مــن گســترده اســت، مــن بایــد فرصت 

ــمرم. ــت ش را غنیم
یونســكو ارگان تربیتــی ـ فرهنگــی وابســته 
ــّم  ــل متحــد اســت و از اه ــازمان مل ــه س ب
وظایــف آن، کمک به پیشــرفِت ســوادآموزی 
و ارتقــاء ســطح فرهنــگ و رشــد تحصیلــی و 
ــو  ــورهای عض ــوان در کش ــل ج ــت نس تربی
اســت. آن هــا هــم کــه در همایــش حضــور 
دارنــد بخشــی از بــزرگان کشــورند کــه 
زمــام حــّل وعقــد امــور را بــه دســت دارنــد، 
ــان و  ــجویان و جوان ــر، دانش ــش دیگ و بخ

ــا  ــت؛ و اینج ــهروندان فرهنگ دوس ــز ش نی
ــمی  ــه رس ــن مؤسس ــران اولی ــگاه ته دانش
اســت کــه بــا رویكــردی بــه سیســتم 
ــه  ــت ب ــم و تربی ــر در تعلی ــی معاص جهان
نــام دانشــگاه در کشــور مــا تأســیس یافتــه 

اســت.
نظــام آموزشــِی مــا از صــدر تــا ذیــل، 
آموز ش هــای  بــه  مربــوط  ســطوح  از 
دبیرســتان ها  و  دبســتان ها  در  ابتدایــی 
در  تحصیلــی  مــدارج  عالی تریــن  تــا 
دانشــكده ها و مراکــز درس آمــوزِی اقمــاری 

کــه در حــول و حــوش نظــام رســمِی 
دچــار  دارنــد،  وجــود  دولتــی 

آفت هــای مهلكــی اســت. از 
دانش آمــوز تــا دانشــجو و 
ــتاد،  ــر و اس ــوزگار و دبی آم
همــه از ایــن نظام شــكایت 
ــد. نظامــی ســترون و  دارن
و  ناکارآمــد، کــه شــور 
نوجوانــان  در  را  شــوق 
مانــع  و  می کشــد 
ــتعدادهای  ــكوفایی اس ش
ــت  ــود، وق ــداداد می ش خ
آنــان را تلــف می کنــد 
و  اشــتیاق  شــمع  و 

جویندگــی را در دل شــان 
نظیــر  می ســازد.  خامــوش 

ایــن همایــش را چنــد ســال 
پیــش در دانشــگاه تبریز داشــتیم 

و مــن ایــن نوحــه  را همان جــا 
ــن  ــیب های ای ــردم و از آس ــر ک س
ناله هــا  »تســت محور«  نظــام 
ــن در  ــای م ــن گفته ه ــردم و مت ک

نشــریه گرامــی و وزیــِن نــگاه نــو بــه 
ــید. ــاپ رس چ

در اول تابســتان ســال گذشــته کــه 
ــی  ــوز ریاض ــوان دانش آم ــه عن ــن ب ــوه م ن
شــرکت  دانشــگاه  کنكــور  در  فنــی  و 
ــور وی را  ــؤاالت کنك ــه س ــود، ورق ــرده ب ک
ــا  ــول ب ــؤاالتی نامعق ــر س ــتمل ب ــه مش ک
ــارف اســامی«  ــگ و مع برچســب »فرهن
ــات  ــه اطاع ــه ای در روزنام ــود در مقال ب
چــاپ کــردم و آن مقالــه در نشــریه 
ــار  ــی ب ــی دهباش ــتم عل ــارای دوس بخ
ــه   ــوان مقال ــت. عن ــار یاف ــر انتش دیگ
بــود: »اســتهزای دیــن اســت یــا 
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ــه  ــد ک ــه بفرمایی ــش؟« )توج ــوس دان افس
موالنــا افســوس را بــه معنــی مســخره 
ــرد(  ــه کار می ب کــردن و دســت انداختــن ب
و در بــاالی عنــوان مقالــه ایــن بیــت از 
ــودم: ــی را آورده ب ــوم نراق ــس مرح طاقدی

علم اگر این است، بگذار و برو
صد شتر زین علم نزد من دو جو

دو ســه مــاه پیــش هــم رفتــه بــودم تبریــز و 
ســری زدم بــه دبیرســتان دخترانــه خــودم. 
تصادفــاً  وقتــی بــود کــه دانش آمــوزان 
از کاس امتحــان درمی آمدنــد. تــا مــرا 
بــه  اوراقــی  و  را گرفتنــد  دیدنــد، دورم 
ــر  ــود ب ــه مشــتمل ب ــد ک ــن دادن دســت م
ــن آن  ــفه. م ــی درس فلس ــؤاالت امتحان س
ــا خــودم اینجــا  ــگاه داشــته ام و ب اوراق را ن
آورده ام تــا هرکــس بخواهــد، عینــاً ماحظــه 
کنــد. از دانش آمــوز پایــه چهــارم علــوم 
انســانی کــه می خواهــد خــود را بــرای 
ــند: ــد، می پرس ــاده کن ــور دانشــگاه آم کنك

بیت:
هر آن کاو ز دانش بََرد توشه ای

جهانی ست بنشسته در گوشه ای
بیانگر کدام هدف مابعدالطبیعه است؟

ــه  ــی گفت ــاعر مضمون ــد ش ــه بفرمایی توج
ــدوزی، و  ــه دانش ان ــردم ب ــویق م ــرای تش ب
ــوز  ــفه از دانش آم ــرم فلس ــر محت ــاال دبی ح
می خواهــد کــه ســر کاس امتحــان، جــزو 
ــل،  ــن قبی ــر از همی ــؤال دیگ ــزده س ده پان
در ظــرف مــدت هفتــاد دقیقــه، یــک هــدف 
ــخص  ــت مش ــرای آن بی ــی ب ــاوراء طبیع م
گردانــد، یــا آن قــدر جــرأت و شــهامت 
داشــته باشــد کــه بگویــد مــن هیــچ هــدف 

مــاوراء طبیعــی در آن نمی بینــم!
ــده  ــرح ش ــؤاالت ط ــر از س ــای دیگ نمونه ه

در ایــن ورقــه چنیــن اســت:
جاهــای خالــی را بــا کلمــات مناســب 

کنیــد:  تكمیــل 
الــف( الزمــه عبــور از فطــرِت اول ایــن 
اســت کــه آدمــی هرچنــد لحظاتــی از قیــد 

ــود. ــارغ ش … ف
ب( در قــرن … حكیــم بــزرگ فلســفه 
ــت  ــدی هدای ــرو جدی ــه قلم ــینا را ب ابن س
ــراق  ــفه اش ــس فلس ــه مؤس ــود. او … ک نم

ــود. ب
ج( … مرتبــه علــم حضــوری بــه خویشــتن 

و آغــاز ســفر معنــوِی نفــس اســت.

اصطاحات زیر را تعریف نمایید:
الف( معلوم بالذات را تعریف نمایید. 

ب( ماصــدرا از منظــر اصالــت وجــود، 
موجــود ثابــت را چگونــه تعریــف می کنــد؟

ایــن ورقه هــا را کــه دانش آمــوزان بــه مــن 
ــتم  ــرم را خواس ــر محت ــد، آوردم و دبی دادن
و در حضــور مدیــر مدرســه و معــاوِن او 
پرســیدم: ایــن چــه نحــوه امتحــان اســت؟ 
طفلــک همــه حرف هــای مــرا شــنید و 
لــب از لــب بــاز نكــرد و یــک کلمــه نگفــت. 
ــود چیزهایــی را از روی جــزوه در  ــوم ب معل
ــه  ــا را ب ــرده و همان ه ــظ ک ــگاه حف دانش
ــم  ــا او ه ــل داده ت ــود تحوی ــوِز خ دانش آم
حفــظ کنــد. متوقــع اســت کــه دانش آمــوز 
ــه او  ــه، ب ــل گرفت ــه تحوی ــاً آنچــه را ک عین

ــارِز دوِر  پــس بدهــد. و ایــن اســت مثــال ب
باطــل و چرخــه منحوســی کــه خــودش را 
ــورت  ــه ص ــوان را ب ــد و ج ــد می کن بازتولی
ــوت(  ــط ص ــتگاه ضب ــون )دس ــک دیكتاف ی
ــرد و  ــی را بگی ــه صدای ــد ک ــی می کن تلق
ضبــط کنــد و همــان را عینــاً پــس بدهــد.
آیــا ایــن اســت مقصــود از تدریــس فلســفه 
ــواِن  ــد ج ــفه می خواه ــان؟ فلس ــه نوجوان ب
ــد، او  ــده تربیــت کن ــداردِل زن پرسشــگِر بی
را اندیشــیدن بیامــوزد، راِه چــون و چــرا را 

ــد. ــادش ده ی
ــعری  ــاد ش ــرا ی ــر م ــِق دبی ــكوِت مطل س
انداخــت از زنــی عــرب در عهــد جاهلیــت. 
عرب هــا  دوران  آن  در  کــه  می دانیــد 
نــوزادی را کــه دختــر باشــد ســخت مكــروه 
ــی  ــرای رهای ــی ب ــی گاه ــتند و حت می داش
از ننــگ چنــان نــوزادی، او را زنــده به گــور 
روزگار  آن  در  کــه  آورده انــد  می کردنــد. 

ــام ابوحمــزه کــه گرفتــار  مــردی بــود بــه ن
ــود. زن ابوحمــزه  ــی شــده ب ــن مصیبت چنی
ــرد  ــود. م ــرای او آورده ب ــری ب ــوزاِد دخت ن
کــه دیگــر چشــم دیــدن آن زن را نداشــت 
بــه حالــت قهــر در اتــاِق دیگــر بســت 
نشســته بــود و عجــز و التماس هــا را وقعــی 
نمی نهــاد. زن شــعری ســرود بــه ایــن 
مضمــون کــه آخــر ایــن آقــای شــوهر چــرا 
ــه  ــود ک ــن ب ــر دســت م ــد؟ مگ زور می گوی
ــه  ــی را ک ــن امانت ــاوردم؟ م ــوزاد پســر نی ن
تحویلــم داده بودنــد حفــظ کــردم و همــان 
را پــس دادم!  متــن شــعر آن شــاعره عــرب 
را کــه از جوانــی حفــظ دارم، اگــر حافظــه ام 

یــاری دهــد برای تــان می خوانــم:
ما  ألبی حمزه ال یأتینا

یَِظلُّ  فی البیت الذی یلینا
َغضباَن   أاّل  نَلَِد الَبنینا

لیس لنا من امرنا ما شینا
إنّما نأخُذ ما أُعِطینا

دبیــر فلســفه هــم بــا ســكوِت خــود همــان 
حــرف زن عــرب را بــاز می گفــت کــه 
از جــان مــن چــه می خواهیــد؟ همــان 
ــن  ــه م ــه در دوره دانشــگاه ب ــا را ک حرف ه
ــتان  ــا را در دبیرس ــن همان ه ــد، م آموختی

بــه دانش آموزانــم تحویــل می دهــم.
ــام فرصــت  ــا اغتن ــه ب ــب ک ــک مطل ــن ی ای
روی  و  ایــن همایــش مطــرح کــردم  از 
کــه  همان طــور  بیشــتر  آن،  در  ســخن 
ــت.  ــر اس ــئولیِن ام ــا مس ــردم، ب ــرض ک ع
نمی دانــم اســتفاده مــا از ایــن ســازمان 
پیشــبرد  بــرای  کــه  یونســكو  جهانــِی 
در  یافتــه،  تأســیس  فرهنــگ  و  تربیــت 
ــک  ــدگاه ی ــت؟ هرچن ــی اس ــه زمینه های چ
بــار در روزنامه هــا می بینیــم کــه مــژده 
می دهنــد فــان امــام زاده مخروبــه یــا 
ــوان  ــه عن ــه ب ــا بازارچــه کهن ــرا ی کاروان س
میــراث فرهنگــی ـ تاریخــی در یونســكو 
ایــن  از  مــا  اســتفاده  آیــا  ثبــت شــد. 
ــت؟  ــّد اس ــن ح ــی در همی ــازمان جهان س
نمی دانــم مقــدورات و امكانــات یونســكو 
چیســت ولــی یــادم می آیــد آن روزهــا 
کــه یونســكو ایجــاد شــد، یعنــی ســال های 
آخــِر نیمــه اول قــرن بیســتم )شــاید 1۹4۶ 
یــا 1۹48(، قلمــرو پرمعنــای وســیعی بــرای 
فعالیت هــای آن ترســیم می کردنــد. آیــا 
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم 
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درســِی  کتاب هــای  فراهم آورنــدگاِن  و 
مــدارس بــا ایــن ســازماِن جهانــی ارتباطــی 

داشــته اند یــا دارنــد؟

امــا مطلــب دیگــر کــه در اینجــا روی 
ــز اســت و  ــان عزی ــا جوان ســخنم بیشــتر ب
آن بــا الهــام از عنوانــی اســت کــه پرفســور 
فوشــه کــور بــرای ترجمــه خــود از مقــاالت 

ــر«. ــب گوه ــت: »در طل ــده اس ــل ش قائ
جســت وجوگری  و  طلــب  مســأله  ایــن 
ــور آن را از  ــه ک ــت. فوش ــم اس ــی مه خیل
ــل  ــت. در تمثی ــه اس ــمس گرفت ــوِد ش خ
آن بازرگانــی کــه دنیــا را می گشــت در 
ــود  ــا ب ــر در دری ــری و آن گوه ــب گوه طل
و بــازرگان دنبــال شــناگر ماهــری بــود کــه 
ــد  ــت آوَرد؛ و می گوی ــه دس ــر را ب آن گوه
ــت و  ــناگر موالناس ــم و ش ــازرگان من آن ب

ــت. ــا اس ــان م ــر می گوه
انســاِن مــورد نظــِر شــمس و موالنــا موجــوِد 
متحــّرِک زنــده پُرتپــش و فزونی جــو اســت 
و شــاید بــه نظرتــان عجیــب بیایــد، چــون 
موالنــا معــروف اســت بــه تصــوف و تصــوف 
معمــوالً برخــاف تحــّرک و پویــش و تپــش 
انســاِن  فــرق  تعریــف می شــود. اصــوالً 
ــانس در  ــاِن پیشارنس ــا انس ــانس ب پسارنس
همیــن اســت. انســان پیشارنســانس یعنــی 

ــه  ــم منفعــل اســت و ب ــِم قدی انســاِن عال
ــاِن  ــت؛ و انس ــع اس ــد قان ــه می رس هرچ
پسارنســانس فعــال اســت و زیادی طلــب. 
حــاال چــه کنیــم وقتــی موالنــا می گویــد:

دال خیمه خود بر این آسمان زن
مگو که نتانم، بلی می توانی!

یا می گوید:
چو سرو و سنبله باالَروی کن

بنـفشه وار اندر پست منـگر
بدآن گلزاِر بی پایان  نگه  کن

بدآن خاری که پایت َخست منگر
آری انســان موردنظــر موالنــا انســانی 
جســت وجوگر و بلندی طلــب اســت، رو 
ــی دو  ــب و فزونی جوی ــاال دارد. طل ــه ب ب
ــا  ــمس و موالن ــِم ش ــِی تعالی ــِن اساس رک
هســتند کــه بارهــا و بــه تفصیــل و تأکیــد 
ــد و از  ــخن گفته ان ــاره س ــام در آن ب تم

ــد: ــی بیزارن ــذال و میان مایگ ابت
اندر این شهر قحِط خورشید است

سایه  شهریار  بایستی

شهر  سرگین پرست  پُر گشته ست
مشک نافه تتار بایستی

بــوی گنــد  می گویــد شــهر را سراســر 
کــه  سرگین پرســتان  و  اســت  گرفتــه 
ــهر را  ــد، ش ــو گرفته ان ــد خ ــوی گن ــه ب ب
ــِل  ــای منفع ــش از آدم ه ــد. دل ــر کرده ان پ
اســت: گرفتــه  سســت عنصر  میان مایــه 

زین همرهاِن سست عناصر دلم گرفت
شیـِر خـدا  و  رستِم   دستانـم آرزوست

ــته ایم  ــود، ُجس ــت  می نش ــه  یاف ــم ک گفت
مــا

آنــم  می نشــود،  یافــت  آن کــه  گفــت: 
آرزوســت

***
همچو مستسقی کز آبش سیر نیست

بر هر آنچه یافتی، باهلل مأیست
ــو و  ــع مش ــد قان ــه می رس ــه آنچ ــی ب یعن
ــاز  ــه نم ــه ب ــن ک ــاش. ای ــادت ب ــی زی در پ
ــی  ــی، جزئ ــر می گوی ــتی و اهلل اکب می ایس
از مراســم نمــاز اســت. بــه اهلل اکبــر گفتــِن 
رســمی قانــع مبــاش. معنــی اهلل اکبــر 
ــدا  ــر خ ــدا؛ اگ ــِی خ ــاِد بزرگ ــت؟ ی چیس
بــزرگ اســت، تــو هــم بایــد بــزرگ باشــی

گفتنت اهلل اکبر رسمی است
گر تو آِن اکبری، اکبر بیا

ــِر نمــاز  ــد: اهلل اکب ــزی می گوی شــمس تبری
ــردار فكــرت  ــه »ب ــن اســت ک ــی اش ای معن
ــد و اندیشــه  ــو می آی ــِم ت را از آنچــه در وه
ــر  ــه او اکب ــر دار ک توســت؛ نظــرت را بلندت
ــا، اگرچــه تصــّور  اســت از آن همــه تصّوره
ــی  ــزم. یعن ــل و اولوالع ــت و ُمرس ــی اس نب
پیشــتر آ تــا بزرگــی بینــی. بجــوی تــا 

ــی«. بیاب
این شعار شمس و موالنا است:

همچو مستسقی کز آبش سیر نیست
بر هر آنچه یافتی، باهلل مأیست

بجوی تا بیابی.
»متابعــت محمــد آن اســت کــه اگــر او بــه 

معــراج رفــت، تــو هــم بــروی در پــِی او«.
تو به هر جایی که باشی، می طلب

آب می جو دایما ای تشنه لب
کاین طلب مفتاِح  مطلوباِت توست

این سپاِه نصرت و رایاِت توست
این  طلب کاری مبارک جنبشی ست
این طلب در راِه حق مانع ُکشی ست

ایــن چنــد کلمــه را بــه یــادگار، بــرای 
ــه در  ــا ک ــمس و موالن ــیفته ش ــان ش جوان
مجلــس حضــور دارنــد عــرض کــردم و 

می ســپارم. خــدا  بــه  را  همه تــان 
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 زمانــی کــه قلم هــا بــر روی کاغذهــا می لغزنــد و می نگارنــد 
کــه ایرانیــان تاریــخ خــود را ننگاشــته اند، اســتوانه کــورش، 
صخره هــای بیســتون و نقــش رســتم و کعبــه زردشــت و پایكولــی 
ــا  ــر پیشــانی م ــه ب ــد ک ــاد برمی آورن ــد و فری ــرش درمی آین ــه غ ب

ــخ؟ چــه حــک شــده اســت، جــز تاری
ــا می نویســند، از  ــاب ه ــخ را در کت ــه تاری ــران ک ــزارش گ ــر گ مگ
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا؟ ب ــز از رویداده ــد ج ــخن می گوین ــه س چ
ــا روایت هــای جنبــی هســته اصلــی حــوادث  ــگاران غالبــاً ب تاریخ ن

ــد. ــرار می دهن ــام ق ــرده ای از ابه را در پ
ــر  ــود را ب ــخ خ ــودی تاری ــه وج ــتین لحظ ــرزمینی از نخس ــر س ه
ــه  ــه ب ــن ک ــز ای ــیماتی دارد ج ــخ تقس ــی تاری ــد. ول دوش می کش
دوران پیــش تاریخــی و تاریخــی تقســیم می شــود. بــرای آن 
تقســیمات دیگــری نیــز می تــوان برشــمرد: تاریــخ واقعــی، تاریــخ 

ــاطیری. ــخ اس ــی و تاری روای
تاریــخ واقعــی ظاهــراً بــر مبنــای داده هــا و اطاعــات ثبــت شــده 

و مســتند اســت.
تاریــخ روایــی در کنــار تاریــخ واقعــی روایت هــای مربــوط بــه ایــن 

رخ دادهــا را حكایــت می کنــد.
ــر مبنــای باورهــای هــر  و تاریــخ اســاطیری تاریخــی اســت کــه ب

ــرد. ــكل می گی ــرزمینی ش س
در بســیاری از مــوارد تعییــن مرزهــای ایــن تاریخ هــا و جــدا 

کــردن آنهــا از هــم کار آســانی نیســت، بخصــوص در مقولــه تاریــخ 
ــه  ــا ب ــا و روایت ه ــت، واقعیت ه ــزارش رخ دادهاس ــه گ ــی ک واقع
ــته های  ــئله را در نوش ــن مس ــد. ای ــاوز می کنن ــم یكدیگرتج حری
مورخــان یونــان و روم، در روایت هــای راویــان ارمنــی، در خدایــن 
امــه کــه از خــال تاریــخ دوران اســامی و شــاهنامه، بــه مطالــب 
ــتین  ــده های نخس ــه در س ــی ک ــم و در تاریخ های ــی می بری آن پ
اســامی بــه زبــان عربــی و فارســی دربــاره تاریــخ ایــران نگاشــته 

ــد. ــوان دی ــان می ت ــه عی ــده اند، ب ش
 ایــن چنیــن می شــود کــه در روایت هــای هــرودوت زندگــی 
ــدن  ــتیاک و روئی ــواب آس ــتان خ ــایه داس ــی در س ــوروش واقع ک
تــاک از وجــود ماندانــا و پــرورش یافتــن او در خانــه شــبان رنــگ 
ــیهه  ــرو ش ــوش، در گ ــدرت نشســتن داری ــه ق ــر اریك ــازد و ب می ب
ــا  اســبی قــرار می گیــرد و حضــرت ســلیمان و حضــرت ابراهیــم ب

ــوند. ــان می ش ــت همس ــو زردش اش
امــا مطالــب نــگارش یافتــه بــر لوحه هــا و ســنگ ها از لونــی دیگــر 

. ست ا
 ایــن آثــار نــه تنهــا کمبــودی از لحــاظ گــزارش رخ دادهــای مهــم 
ــوان گفــت کــه تاریخــی کــه در آن هــا  ــد بلكــه حتــی می ت ندارن
عرضــه می شــود بــه دالیلــی باارزش تــر و قابــل اطمینان تــر 
از شــرح وقایــع در کتــاب هاســت. زیــرا ایــن سنگ نوشــته ها 
متعلــق بــه همــان دوران رخ دادهــا هســتند و بــه همــت معاصــران 

نویسنده: ژاله آموزگار
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آن حــوادث بــه نــگارش درآمده انــد و اگــر اغــراق یــا تحریفــی هــم 
در آنهــا باشــد، بایــد اذعــان کــرد کــه کتابهــای تاریــخ هــم از ایــن 
موضــوع مبــرا نیســتند حتــی تحریف هــاو اغراق هــا در کتــاب هــا 

بــه مراتــب بیشــتر اســت.
 از ســوی دیگــر ســنگ  نوشــته ها عــاری از مطالــب جنبــی و نقــل 

روایت هــای شــفاهی هســتند.

ــه کام در  ــتی ک ــل قداس ــه دلی ــا ب ــه م ــت ک ــت اس ــن درس  ای
ــوده ایم و  ــط گش ــه روی خ ــر در ب ــا دارد، دی ــن م ــگ که فرهن
ــی  ــات کتب ــر ادبی ــفاهی ب ــات ش ــه ادبی ــا همیش ــرزمین م در س
برتــری  داشــته اســت، ولــی فرامــوش نكنیــم کــه هــر بــار نیــازی 
ــد و  ــه کار افتاده ان ــع ب ــه موق ــه ها ب ــت، تیش ــده اس ــاس ش احس

داده انــد. ســر  آوا  سنگ نوشــته ها 
 پــس می توانیــم مطالــب سنگ نوشــته ها را تاریــخ بدانیــم و 
ــم  ــعی می کنی ــب، س ــن مطل ــردن ای ــتند ک ــتدل و مس ــرای مس ب
ــم  ــر ســنگ در منطقــه بپردازی ــگارش ب ــه ســابقه ن ــه اختصــار ب ب
ــه منظــور  ــه و ب ــوان نمون ــه عن ــان ب و ســپس در ســرزمین خودم
ــم از دوره  ــته مه ــه سنگ نوش ــار، س ــن گفت ــر ای ــاهد ب ــه ش ارائ
هخامنشــی یعنــی اســتوانه کــوروش، کتیبــه بیســتون داریــوش و 
کتیبــه َدئـِـو خشایارشــا و ســه سنگ نوشــته مهــم از دوره ساســانی، 
ــر  یعنــی کتیبــه شــاپور اول در کعبــه زردشــت، کتیبه هــای کردی
ــه در  ــه نرس ــارس و کتیب ــتان ف ــه اس ــار منطق ــر در چه ــا کرتی ی
ــم. ــرار می دهی ــی ق ــل تاریخ ــورد تحلی ــار م ــه اختص ــی را ب پایكل

ــی و  ــاظ باستان شناس ــه از لح ــن ک ــز ای ــا بج ــن کتیبه ه ــون ای چ
زبان شناســی ارزش فراوانــی دارنــد، ولــی از ســوی دیگــر بــه دلیــل 
نقــل واقعه هــای مهمــی کــه نیــاز بــه بازگویــی و مانــدگاری بــرای 
نســل های بعــد داشــته اند، بــر ســنگ نقــش پذیرفته انــد و از 

ــد. ــن لحــاظ از اهمیــت بیشــتری برخوردارن ای
 ســابقه نــگارش رویدادهــا و هم چنیــن قوانیــن و اندیشــه ها 
ــردد و  ــیار دور برمی گ ــته های بس ــه گذش ــه ب ــنگ و لوح ــر س ب

باســتانی ترین نمونه هــا در ســرزمین میــان رودان اســت.
 نــگارش تاریــخ در بین النهریــن کــه گهــواره تمدنــی بــزرگ اســت 

بــا سنگ نوشــته رقــم خــورده اســت.

ــه در  ــت ک ــومری اس ــاهان س ــت پادش ــا فهرس ــن آن ه کهن تری
مجموعــه پانــزده کتیبــه ای کــه جمــع آوری و خوانــده شــده اند نــام 
ــر ســرزمین ســومر حكــم روایــی  سلســله هایی آمــده اســت کــه ب

ــده  ــان س ــا پای ــومر ت ــخ س ــاز تاری ــت از آغ ــن فهرس ــد . ای کرده ان
ــن ســندها  ــاد را شــامل می شــود. ارزش ای هجدهــم پیــش از می
بســیار باالســت چــون نــه تنهــا ســنتهای کهــن ســومری را شــرح 
می دهــد بلكــه چهارچــوب زمان بنــدی شــده ای را نیــز در اختیــار 
ــی ســومر را  می گــذارد کــه بســیاری از داســتان های عصــر قهرمان
ــیل را  ــان و س ــرح طوف ــی ش ــای داد. حت ــوان در آن ج ــم می ت ه
نیــز در البــه الی آنهــا می تــوان یافــت. امــا نخســتین وقایع نــگاری 
مربــوط بــه هــزاره دوم ق. م. و متعلــق بــه فرمانروایــان بابلی اســت.

ــی مهجــور شــرح  ــا زبان ــا انشــایی ســنگین و ب ــل ب پادشــاهان باب
وقایعــی را کــه بــر فرمانروایــی آنهــا گذشــته اســت بــر کتیبه هــا بــه 
نــگارش درآورده انــد. ایــن ســالنامه ها بــرای تدویــن تاریــخ بســیار 
ــد. دانشــمندان نوشــته های اســتوانه کــوروش را نیــز  مفیــد بوده ان
بازتابــی از ایــن ســنت می داننــد. امــا تنهــا تاریــخ نیســت کــه بــر 
ــن  ــان قوانی ــی از فرمانروای ــورد، برخ ــم می خ ــنگ رق ــانی س پیش
ــه  ــنگ ها جاودان ــه س ــر صفح ــز ب ــان را نی ــر سرزمینش ــم ب حاک
ــی  ــت. ول ــل آن اس ــه کام ــی نمون ــه حموراب ــه کتیب ــد. ک کرده ان
ــورد وجــود  ــن م ــی در ای ــه حموراب دو لوحــه مهــم پیــش از کتیب

داشــته اســت:

 نخســت مجموعــه قوانیــن پادشــاه ســومری بــه نــام اور نَمــو کــه 
ــادگار  ــه ی ــن را ب ــاوی قوانی ــه ای ح ــاد لوح ــل از می در ۲0۵0 قب
گذاشــته اســت و لوحــه فرمانــرواِی دیگــر بابلــی بــه نــام بی الالمــا 
ــت.  ــوده اس ــی او ب ــا 18۶3 ق.م. دوران فرمانروای ــه از 1884 ت ک
ــر  ــم ب ــن حاک ــرح قوانی ــی را در ش ــگارش لوحه های ــتور ن او دس
ــا  ــن لوحه ه ــه ای ــد ک ســرزمینش داده اســت. دانشــمندان معتقدن
ــدرت  ــر ق ــروای پ ــی فرمان ــد. حموراب ــی بوده ان الهام بخــش حموراب
ــتور داد  ــاد، دس ــش از می ــا 1۷۵0 پی ــالهای 1۷۹۲ ت ــل در س باب

ــود. ــته ش ــنگ ها نگاش ــر س ــش ب ــه  قوانین مجموع

ــه ای  ــس اســت کتیب ــوور پاری ــوزه ل ــون زینت بخــش م  آنچــه اکن
اســت بــر ســنگی بــا ارتفــاع دو متــر و نیــم کــه یكــی از فرمانروایان 
ــوده اســت و دومــورگان  ــرده ب ــه شــوش ب ــل ب ایامــی آن را از باب
ــادی آن را  ــتم می ــده بیس ــاز س ــوی در آغ ــناس فرانس باستان ش
کشــف کــرد و اکنــون بــا عظمــت تمــام در مــوزه لــوور فرانســه قــد 
ــه  ــه در فاصل ــز ک ــوری نی ــته های آش ــت. سنگ نوش ــته اس برافراش
ســده نهــم تــا هفتــم پیــش از میــاد حجــاری شــده اند، اطاعــات 

ــرار می دهنــد. تاریخــی باارزشــی را در اختیــار مورخــان ق
ــا  ــد ب ــیم می کنن ــته تقس ــد دس ــه چن ــوری را ب ــای آش کتیبه ه

: عنوان هــای 

ــم  ــان آن را تنظی ــن کاهن ــه هنرمندتری ــه خــدا ک ــی ب  1. نامه های
کرده انــد.

 ۲. سالنامه ها یا شرح لشكرکشی های سالیانه.
 3. کتیبه های حاوی بازبینی کلی از مجموعه لشكرکشی ها.

ــا کتیبه هــا و لوحه هایــی کــه ضمــن بنــای   4. کتیبــه پیــروزی ی
ــد. ــرار می دادن ســاختمانی در آن ق


