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 2صفحه  دومسال هفتم شماره 
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:داستان موش ها  اشعار ادامه  
 زندگانی   سخت بود و سرد بود                                           بی غذايی  مايهٴ   بس  درد  بود

سنگ                                            گفت با ياران بی صبر و درنگشد فردرک ناگهان بر روی   

 ياد    روز گرم     تابستان    کنيد                                            يادی  از گلهای  هر بستان  کنيد

درد و  غم را  از دل ما می بردسردی اين    روزها    هم   بگذرد                                            

 باز هم دنيا   شود  رنگين   و پاک                                           باز هم رويد   گل و دانه ز خاک

 کيست  آنکه  دانه های    برف را                                           پخش می سازد زمين و طَْرف را؟

يخ را  مذاب                                           يا هوا  را  می کند در َدم  خراب؟کيست آنکه  می کند    

 کيست آنکه سرد و گرمش می کند                                           لحظه ای خوب و ولرمش می کند؟

تخم  شبدر  را   بروياند   به روز؟ کيست آنکه   در دل   فصل  تموز                                            

 کيست آنکه   نور   روز   دلفروز                                           کم  کند ، تا شب نشيند جای روز؟

 کيست   آنکه نور  را بر َمه  دهد                                            نور  را  در شام   تاريک  او نهد؟

کوچک  صحرايی اند                                            که  همانند    من   و تو   می زيند چار  موش   

برخی هنرشناسان معتقدند که ويولونيست های تک نواز معروف ايرانی هنوز اين ساز غربی را تحت تاثير سبک . دشو
   .کمانچه می نوازند

شعر تهيه شده و برای همراهان شب های پژوهشی شب مطالب آموزشی-برای اطالع رسانی خبر و  بولتناين : توضيح
بدون دريافت " شعر ايرانيان های بولتن شب"استفاده از مطالب . شعر از طريق پست الکترونيکی ارسال می شودهای 

 پژوهش ودر زمينه هرنوع پيشنهادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی . تمجوز کتبی ممنوع اس
.زير اعالم فرماييدبه ايميل داريد شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان آموزش   

iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسيق
برهانی و سرکار خانم ضرابیاحمد   

 

 

 

 مقاالت مندرج در اين بولتن صرفا نظر نويسندگان را منعکس می کند
 
 
 
 

 
شعرکهن و شعر نو از  :برهانی احمد آقای  

نظر نحوه آفرينش تفاوت های اصلی دارند   
 
 
 
 
 

 
 خانم دکتر مهوش شاهق در حال قرايت 

شميل زربفت دو رنگ: مطلب  
 
 
 
 

 
ور و خانم مهری ارفعیخانم دکتر مزدا پ  
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شب شعر 2014جون ماه دوم خالصه اخبار جلسه بيست و   
ِ.جلسه با قرايت اشعاری از حافظ شروع و همراهان شب شعر اشعار منتخب خود را قرايت نمودندالف-  
بهمن عسگری صاحب رستوران خانه کباب اعالم کرد که سالن مهمانی و جشن های خانه هندس مآقای  ب-

. در مريلند قرار می دهدايرانيان به مدت يک شب در ماه در اختيار اجالس شب های شعر را کباب 
ر تصميم گرفتند که جلسه آينده شب شعر در سالن مذکو ايشان همراهان شب شعر ضمن استقبال از پيشنهاد

خواهد بعد از ظهر  7:30تا  5:30کماکان ساعت قرايت اشعار توسط همراهان شب شعر بين .  برگزار شود
از بوفه خانه کباب استفاده برای صرف شام  می توانند افرادی که مايل باشند 8:30تا  7:30بود و بين ساعت 

نند به مدت يک ساعت در بحث آزاد می توا سايرين که مايل نيستند از بوفه خانه کباب استفاده کنند. کنند
 ها به ارايه پژوهشبه مدت يک ساعت نيم ادامه می يابد  8:30که از ساعت جلسه  دور دوم  .شرکت کنند

پرداخته و همچنين به موسيقی سنتی توسط هنرمندان در زمينه تاثير شعر در فرهنگ و ادبيات ايران و جهان 
رهنگی برای دوستداران شب شعر می فرستند، توضيحات دکتر س آقای در دعوتنامه ای که. می شود

  .الزم ذکر خواهد شد
از حاضرين در جلسه درخواست شد که در صورت داشتن پژوهشی در زمينه شعر، ادبيات و فرهنگ -پ

.مطرح نمايندشب شعر سه لايران و جهان در دور دوم ج  
ت امکان خود را برای نامزدی هيات از اساتيد اهل قلم و هنرمندان درخواست می شود که در صور ت-

. نفر خواهد بود اعالم نمايند 7تحريريه بولتن که حداکثر   
مريلند ضمن تشکر از پيشنهاد آقای مهندس بهمن مقيم ايرانيان انجمن فرهنگی رييس  خانم دکتر زرکوبث-

يرانيان در مذکور فضايی برای بولتن ماهانه شب های شعر اانجمن عسگری افزودند که در وب سايت 
  .اختصاص خواهند دادمريلند 

مطرح و مقرر شد که در بولتن شب های شعر  2014جون ماه دوم مطالب زير در شب شعر مورخ بيست و 
.ايرانيان در مريلند چاپ شود  

:فهرست مطالب  
آقای برهانی  هنويسند  -و نکاتی چند ايجاز در شعر کهن فارسی   

هقمهوش شا دکتر خانم نوشته ی  -شيمل زربفت دورنگ  
آقای برهانی  هنويسند  -و نکاتی چند ايجاز در شعر کهن فارسی  

در شعر کهن فارسی صنعت ايجاز اهميت فراوان داشته و . است" مختصر و مفيد گفتن "يعنی " ايجاز"
اين صنعت شعری هنوز در شعرنو اهميت  . می شده است گاهی دنيايی مطلب در فقط يک بيت مطرح 

يان مطلب شعر نوگر چه جاذبه های خاص خود را دارد ولی گاهی در ب به همين خاطر .نيافته است چندانی 
  .طوالنی و خسته کننده می شو د, خود

شعر کهن گاهی محور افقی  گويند شعر کهن فاقد محور عمودی و خط فکری است حال آنکه در  برخی می 
 :يک بيت به حدی قوی است که نه تنها بعد عمودی عميق بوجود می آورد بلکه فضا را سه بعدی می کند

برای شکافتن معنا ی فلسفی اين . قرعه فال به نام من ديوانه زدند شيد    آسمان بارامانت نتوانست ک: حا فظ  
  . بيت نيا زمند حجم بااليی نوشته نثر گونه هستيم

برای بيان اين . تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی چه شکايت از فراقت به تو داشتم و ليکن     : سعدی
  احساس عاشقانه همينطور؛

و نيز اين  . پل بسته ای که بگذری از آبروی خويش پيش کسان می کنی دراز    دست طلب چو : صائب 
 .ديدگاه اجتماعی

اصوال شعرکهن و شعر نو فارسی گر چه هر دو مقوالت ادبی هستند لکن از نظر نحوه آفرينش تفاوت های 
 .خواهم کرد اصلی دارند که آنها را در جلسه آتی شب شعر مطرح 

می دانند، به های شاملو و خيا م رامشابه  ديدگاهکه  همراهان شب شعربرخی پاسخ به ضمنا آقای برهانی در 
شا ملو به ديدگاه لکن دارد، ديدگاهی پوچ گرايانه به زندگی خيام . طور نيست ايناختصار اشاره کردند که  

وج انسان اگرگاهی از شرايط باز دارنده عر. عروج انسان می نگردو به حدوث آن معتقد استزندگی به 
  .که اين شرايط ماندگار نخواهد بود شکوه می کند خود در پی آن ذکر می نمايد

 لطفا به آدرس, در پی صحبت جلسه قبل مربوط به خاندان های حکم بر ايران
http://www.tahghigh.blogfa.com/post-96.aspx  همانطور . يا سايت های مشابه مراجعه فرماييد

  . ده اندنيان و قبل از سلجوقيان حکومت کرم غزنويان بعد ازساماکه در آن جلسه ذکر کرد
 

دکتر شهاب و دکتر احمد برهانی،  :، فيروزه ضرابی  و آقاياندکتر مهوش شاهق: خانم ها هيات تحريريه-
 ايرج کريمی

اهان شب پژوهشی شب های شعر تهيه شده و برای همربرای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين  :توضيح
بدون دريافت " بولتن شب های شعر ايرانيان"استفاده از مطالب . های شعر از طريق پست الکترونيکی ارسال می شود

آموزش پژوهش وزمينه درطراحی، محتوی مطالب ويا پيشنهادهايی موردهرنوع پيشنهادی در. مجوز کتبی ممنوع است
.راعالم فرماييدزیداريد به ايميل جهان شعر، ادبيات وفرهنگ ايران و  

iamfromtheworld@yahoo.com 
ر پاره ای از حروف به ندرت دالزم است اشاره شود که در زمان تبديل مطلب بولتن از ورد به پی دی اف ممکن است 

.ستبوجود آيد که مربوط به اشتباه در تايپ مطالب نی اندکیتغيير بسيار   
 

mailto:iamfromtheworld@yahoo.com�
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  2صفحه   1393ماه سال تير، مچهاشماره هشتم سال 
)مراجعه شود 2صفحه  3برای مطالعه قسمت اول به بولتن شماره : توضيح(شاهق         ادامه شيمل زربفت دو رنگ نوشته ی خانم دکتر مهوش   

هر حرفی از حروف الفبا ارزشی . نمونۀ ديگری از تعابير و تفاسير نگاره ها در اشعار عرفانی و غير عرفانی مربوط به هنر خوشنويسی است هنر خوشنويسی -
به  اّولين حرف الفبا- بعنوان مثال خانم شيمل می گويد که الف-. بير و تفسير عرفانی خود را هم به آن اضافه نموده اندعددی دارد که صوفيّه سيستم متبلور شدۀ تع

همانا شناختن خداو " الف" شناختن . باشد معّرف خدای يگانه است" يک"است و با ارزش عدديش که " ّهللا "حرف اّول کلمۀ " الف"چرا که . خداوند مرتبط شده است
است" الف"به همين جهت است که گفته اند معنی چهار کتاب آسمانی در يک . د است که با او محتوای همۀ کتب آسمانی آشکار می شودن . 

)حافظ(چکنم حرف دگر ياد نداد استادم ...... نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار   

 

است صوفيّه معتقدند که اين ميم  ۴۰" ميم"جدا می کند و چون ارزش عددی " احد"را از " احمد"و تنها حرفی است که " احمد"متوّجه " ميم"برای صوفيّه حرف 
 .نماد چهل مرحله ايست که آدمی را از حق جدا می کند

:به اين اشعار توّجه کنيد. همچنين شعرا از بقيۀ حروف الفبا نيز برای تصويرپردازی بهره گيری کرده اند  

)خاقانی(خود بر زبان صنع براندی ثنای خاک .... ..خاک چهل صباح سرشتی به دست صنع   

)سنائی غزنوی(در چهل صبح االهی طينت پاکش خمير ...... کز برای پخته گشتن کرد آدم را االه   

)کمال خجندی(هر سه دامند که گيرند بسا همچو منی ...... داِل زلف و الف قامت و ميم دهنش   

 

.بمعنی عد د صحيح و نمونۀ مقدار زياد هم بکار رفته است) ۴۰(البتّه نبايد فراموش کرد که عدد چهل   

)حافظ(تدبير ما به دست شراب دوساله بود ...... چل سال رنج و غّصه کشيديم و عاقبت   

 

. ب و روز باشد بافته استدر مورد انتخاب عنوان کتاب، خانم شيمل می گويد که خداوند بافنده ای عظيم و متبّحر است که برای خلقت قبائی از نخی دو رنگ که ش
.و رومی غالبا تغييرات زندگی را پارچه ای می بينند که به دست خداوند بافته می شود" ويليام بليک"، " گوته"شاعرانی نظير   

)عطّار(رويت به دست صبح به يک دم دريده باز ...... هر شب سپهر پردۀ زربفت ساخته   

)عطّار(زنّار زّرين يافته زر بر مسيحا ريخته ... ...خورشيد زرکش تافته زربفت عيسی با فته   

 

)فّرخی( بر گرفت از پشت شب زربفت رومی طيلسان ...... جامۀ عبّاسيان بر روی روز افکند شب    

)ناصر خسرو(چون ز شب گوئی که تيره روی زی صحرا کند ...... روی صحرا را بپوشد حلقۀ زربفت زرد   

)خاقانی(خواهد بر اين ممّزج و زرکش نثار کرد ..... .زربفت روز را فلک از اطلس هوا   

)عبيد زاکانی(و خارا کرده اند * کوه را پيراهن از اکسون...... اطلس زربفت را در اختران پوشيده اند   

ت از گل سرخ با يقه ای از الله بر تن در طبيعت هم فصل بهار بافنده ايست که لباس اطلس بر باغها می پوشاند و بدون استفاده از سوزن و قيچی ، پارچه ای زربف
 .باغ می کند

همچون بهار بافنده جامۀ زربفت ديگری بر قامت سرو بلند شعر و ادب پارسی دوخته " زربفت دورنگ"در اينجا بايد يادآور شد که استاد شيمل هم با نوشتن کتاب 
.است  

 شرح حال خانم شيمل *

eksun,ak *اِ کسون 

)فرهنگ معين. (قيمتی که اکابر بجهت تفاخر پوشند ديبای سياه ، جامۀ سياه  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2014/22/06مورخ  گوشه هايی از همراهان شرکت کننده در شب شعر  

 
 

 
 

 

در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی افرادی که تمايل دارند بولتن را چاپ کنند، می توانند پس از چاپ بولتن در اين صفحه (مخصوص يادداشت است قسمت   اين
).گرددزش شعر، ادبيات وفرهنگ ايران و جهان دارند، دستی يادداشت کرده ودر شب شعر تحويل دهند تا درشماره های آتی پيشنهادهای دريافتی لحاظ درزمينه پژوهش وآمو  

 


