از ﯾﺎﺋﺴ ﺗﺎ درﺳﻬﺎی زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ! 
ﺳﺮ ﮐﻼس داﻧﺸﺪه دارم درﺑﺎره ﯾﺎﺋﺴ در زﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻻزم در اﯾﻦ دوران از

ﺟﺴﻢ و روان زﻧﺎن .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ  ،ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪه ام اﯾﺮان  ،ﺗﺎ  6ﺻﺒﺢ در ﻧﺖ
ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺴﻮول داﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺴﺖ !
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ….ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎن…ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺠﺎوﯾﻬﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﺎن .از وﺳﻂ ﺑﺤﺚ ﯾﺎﺋﺴ
 ،ﯾﻬـﻮﯾ ﻣﯿـﺒﯿﻨﻢ دارم درد و دﻟﻬـﺎی ﻣﻌﻠﻤـﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨـﻢ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان اﯾﻨـﺪه اﯾـﻦ ﻣﻤﻠـﺖ در آﺧﺮﯾـﻦ روز ﺗـﺪرﯾﺲ
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از آدﻣﻬــﺎﯾ ﮐــﻪ ﺷﻤــﺎ را از اﻫــﺪاﻓﺎن ﺑــﺎز ﻣﯿﺪارﻧــﺪ دوری ﮐﻨﯿــﺪ..ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺒــﻪ ﻫﺴــﺘﯿﺪ ؛ ﺣﺘــ اﮔــﺮ ﻓــﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﻤﭙﺎد و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠ و…ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻧﺨﺒﻪ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧ رﻓﺘﻨﺶ ﻧﻪ ﻫﯿﺎت رﻓﺘﺘﻨﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ادراک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘ ﺑﺮ دوﺷﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ
ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ….ﺣﺘ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن .ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻗﺮن
اﺳﺖ ﺑﺪان ﻧﻤﯿﭙﺮدازﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﺮان را ﺑﻠﻐﻮر ﻣﯿﻨﯿﻢ….ﮐﺴ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮ ﻧﻤﯿﻨﺪ
دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻦ رﻓﺎه اﺳﺖ  ،رﻓﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن  ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺪا را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﻨﺪ .
ﺷﻤــﺎ اﻟﺒﺘــﻪ ﻣﺤــﻮم ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐــﻪ در ﻣــﻮج ﺑﻘﯿــﻪ ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨــﺎ ﮐﻨﯿــﺪ…ﻣﻮج ﭘﺮاﯾــﺪ…ﻣﻮج ﯾــﺎراﻧﻪ و دﻫﻬــﺎی رو
اﻋﺼﺎﺑﺶ…ﻣﻮج دﻻر و ﺳﻪ و ارز و دﻻﻟ و ﭘﺎرﺗ ﺑﺎزی و… اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯿﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را
ﻧﻨﯿﺪ….ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و دردﻣﻨﺪی و ﻓﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدن
وﻗﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺲ آﻏﻮش ﯾ ﻣﺎدر ﭘﺴﺮ ﻣﺮده و ﯾ
رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ؛
وﻗﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﻧﻖ زدن و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛
وﻗﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻣﯿﻨﻨﺪ ؛
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮ آن ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ 1ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺮﻓﺖ  ،ﻣﺜﻨﻮی را ﺟﺎم ﺑﻪ ﺟﺎم ﻣ

ﻧﻮﺷﯿـﺪ  ،اﯾـﻦ ﺧﯿﻠـ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ﮐﻨﺴـﺮت ﻓﻼن ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﻔﻠـﺲ در ﻓﻼن ﮐﺸـﻮر ﻣـﺮزی در ﻧـﻮروز  92و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺪﻣ و ﻓﺮوش ﮔﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﯿﺘ ﺳﻨﺘﺮ !
ﻣﻮﻟﻮی دﺳﺖ ﻣﺎ را ﻣﯿﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺮ ﺗﻌﺎرف ﻣﯿﻨﺪ ؛ ﻣﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎم و ﺟﺎﻧﻤﺎن
را ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ دﻋﻮت ﺑﻨﺪ

ای دوﺳﺖ ﺷﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ آﻧﻪ ﺷﺮ ﺳﺎزد
ﺧﻮﺑ ﻗﻤﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ آﻧﻪ ﻗﻤﺮ ﺳﺎزد
ﺑﺬار ﺷﺮﻫﺎ را ﺑﺬار ﻗﻤﺮﻫﺎ را
او ﭼﯿﺰ دﮔﺮ داﻧﺪ  ،او ﭼﯿﺰ دﮔﺮ ﺳﺎزد
==========================
درﺷﺮ ﻏﻠﻄﯿﺪ ای ﺣﻠﻮاﯾﯿﺎن  ///ﻫﻤﭽﻮ ﻃﻮﻃ ﮐﻮریِ ﺻﻔﺮاﯾﯿﺎن

2

ﻧﯿﺸﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪ،ﮐﺎراﯾﻨﺴﺖ وﺑﺲ  ///ﺟﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﯿﺪ،ﯾﺎراﯾﻨﺴﺖ و ﺑﺲ
=============================
ﭼﻪ ﺷﺮﻓﺮوش دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺮوﺷَﺪ ///ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺬر روزی ﮐﻪ”ﺑﺮو ﺷﺮﻧﺪارم”
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ درس را ﺟﺪی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬت از زﻧﺪﮔ ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟ ﺑﺮای

ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺬراﻧﻨﺪ…آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ

ﻧﺨﺒ ﯾ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای ﭘﺰ دادن ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﯾ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن  ،ﻋﻤﻞ

ﮐﺮدن و آزﻣﻮدن ادﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن و اﯾﻦ اﻣﺮی وﻗﺖ ﺑﺮ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ  ،ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒ از
زﻧﺪﮔ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ،ﻋﻼﻓ و ﺧﯿﺎﺑﻮن ﭼﺮﺧ و ﻣﻬﻤﻮﻧ ﻫﺎی ﺑ ﺳﺮو ﺗﻪ ﺑﺎﺷﻪ
==================================================
=============================

‐1آن ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟ در رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪ دﮐﺘﺮا از داﻧﺸﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ژاﻧﻮﯾﻪ 1946م اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺎدی داد؛ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻮد را در داﻧﺸﺎه
اراﺋﻪ ﮐﺮد و در ﺳﻦ  23ﺳﺎﻟ اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﺎه ﻣﺎرﺑﻮرگ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺎﻫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺳﻼﻣ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﺎم اﻗﺎﻣﺖ او در ﻣﺎرﺑﻮرگ از ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﺗﺮﯾﻦ دوران ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ ،ﻓﺮی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ اﺳﺖ،

زﯾﺮا او ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻮﯾ در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗ و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن ﻋﺮﺑ ،ﻓﺎرﺳ ،ﺗﺮﮐ ،ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣ،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ادﺑﯿﺎت )ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم و ﻣﻨﺜﻮر( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﺮد و از ﻃﺮﻓ ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﺮﻣﺶ ﯾﻌﻨ» ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻫﺎﯾﻠﺮ« درس ﻣ
ﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﯿﻤﻞ در ﺳﺎل 1949م ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺖ ،در داﻧﺸﺎه آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ را ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه ﻧﺰد ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن و دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن در داﻧﺸﺎه اوﭘﺴﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل 1951م
اﻣﺘﺤﺎن دوره دﮐﺘﺮاﯾﺶ )دﮐﺘﺮای دوم( را در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن داد و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﺳﺎل 1952م ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت
آراﻣﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ )ﻣﻼی روﻣ و ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﻣﺜﻨﻮی( در ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ .در ﺳﺎل 1953م ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﻓﺖ ،ﻗﺒﻞ از آن در
ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻣﺎرﺑﻮرگ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﭘﮋوﻫﺸﺮان و روﺷﻨﻔﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﭼﻮن آﻧﺎرا،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و … ﺑﺎ ادﯾﺒﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻋﺎرﻓﺎن ،داﻧﺸﻮران و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻋﺎﻃﻔ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺻﻤﯿﻤ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐ اﯾﺮاد ﻣ ﻧﻤﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﺑﻮد؛) ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ (
ﺑﺎﻧﻮ آن ﻣﺎری ﺷﯿﻤﻞ اﺳﺘﺎد ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﻣﺪت  25ﺳﺎل درﺑﺎره ﺷﺮق و ﻣﻮﻟﻮی ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺒ اﮐﺮم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤ ﮐﺮد  .او در دﻓﺎع از ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰرﮔ داﺷﺖ و ﺣﻘﺎ زﻧ ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻖ رﺳﻮل اﻟﻪ .ﯾ از اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎروارد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮه ای ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎرﺧﻮردن از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻋﻘﺎد ﻗﻠﺒ اش ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ در ﻗﻠﺒﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد  .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺘﺎب زﯾﺒﺎی آن
ﺑﺎﻧﻮ درﺑﺎره ﻧﺒ اﮐﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اش ﮐﻨﻢ

 -2وﺑﻼگ ﺟﻼل ﺑﻠﺦ
=================================================
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ

 .1دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻦ در اﯾﺮان…
 .2اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﺪ
 .3ﭘﯿﺎم آور ،ﻣﺤﻤﺪ
 .4ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻠﺘ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ

