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داستانی که بزرگمهر
بر آن مقدمه نوشت
«بزرگمهر» ندارد ،اما نویسندگان ترجیح دادهاند از ُحسن
شهرت این اندیشمند و حکیم ایرانی ،برای برانگیختن
اقبال عمومی نسبت به نوشتههایشان ،بهره ببرند.
▪ ▪حکیمی از خراسان

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

شاید «بزرگمهر» ب��رای ما ایرانیان ،شناخته شد هترین
شخصیت ای��ران باستان باشد؛ شخصیتی که با وجود

ﻋﺮوس ﻋﺰﯾﺰم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﻪ اﺧﮕﺮى
ﺑﺮادر زاده ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺻﻔﺮى ﻗﻠﻪ زو
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن

ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ

�ﻪ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺖ واﻻ و ﺗﻼش ﺑ� ﻧﻈﻴﺮﺗﺎن
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺑﻬﺘﺮ�ﻨﻬﺎ را ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ /٩٥٢٠٥١٦١ .ش
ﮐﻼت ﻧﺎدر-ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﺮى ﻗﻠﻪ زو و ﺧﺎﻧﻮاده

دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن و ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﯽ

صفحه ای از شاهنامه فردوسی(شاهنامه منسوب به شاه طهماسب صفوی) که در آن حکایت گشوده شدن رمز شطرنج توسط بزرگمهر آورده شده است

اندرزهای بزرگمهر
بارقه حکمت درایرانباستان

شهرت ،کمتر اطالعاتی درباره او و زندگی پر فراز و نشیبش
داری��م .برای ما ایرانیها« ،بزرگمهر» نماد خ��ردورزی و
حکمت است .از او حکایات پندآموز فراوانی نقل کردهاند؛
حکایاتی که بیتردید ،بخش مهمی از آنها ارتباطی با

▪ ▪از مکتبخانه تا وزارت

«خواندمیر»« ،ثعالبی»« ،حمدا...مستوفی» و تعدادی
دیگر از مورخان مسلمان ،بر اساس روایات داستانگونه
تاریخی ،ورود «بزرگمهر» به دربار «انوشیروان» را به تعبیر
خواب وی توسط «بزرگمهر» مربوط دانستهاند .طبق این
معبران در تعبیر آن
روایت« ،انوشیروان» خوابی دید که ّ
درماندند .به همین دلیل ،شاه افرادی را به اقصی نقاط
کشور فرستاد تا پس از یافتن ُم َع ّبری خبره ،تعبیر خواب
وی را جویا شوند.
در این میان ،فردی به نام «آزادسرو» به مرو فرستاده شد
و پس از پرس و جو ،به سراغ معلم مکتبخانهای رفت که
«بزرگمهر» در آن درس میخواند« .بزرگمهر» پس از اظهار
عجز معلمش در تعبیر خواب ،از «آزادسرو» خواست تا او
را همراه خود به پایتخت ببرد تا خواب را برای شاه تعبیر
کند .به این ترتیب« ،بزرگمهر» نزد «انوشیروان» جایگاه
ارجمندی مییابد و پس از نمایاندن استعدادش در علوم و
فنون مختلف ،به وزارت منصوب میشود .اگر صحت این
روایت را بپذیریم ،باید قبول کنیم که «بزرگمهر» بسیار
کم سن و سالتر از «انوشیروان» بوده و برای دیدار شاه،

مسیر طوالنی مرو در شرق خراسان تا تیسفون ،پایتخت
ساسانیان و در حدود بغداد کنونی را ،طی کرده است.
به هر حال ،دلیل ورود «بزرگمهر» به دربار «انوشیروان»،
هر چه که بود ،در منزلت فراوان وی نزد شاه ،نمیتوان
تردید کرد« .ابن بلخی» ،مورخ گمنام ایرانی قرن ششم
هجری ،در کتاب «فارسنامه» ،به جایگاه ممتاز «بزرگمهر»
در دربار «انوشیروان» اشاره میکند و میافزاید که برای
وزیر خردمند ،یک صندلی طالیی ،مقابل تخت سلطنت
«ان��وش��ی��روان» گذاشته میشد و جایگاه «بزرگمهر» بر
موبدان و سایر مقامات حکومتی ،برتری داشت.
▪ ▪گشودن گره مشکالت

«بزرگمهر» در دوران وزارت��ش ،افزون بر اداره حکیمانه
کشور ،پاسخگوی مسائل و مشکالتی بود که «انوشیروان»،
گاه و بیگاه در پاسخ دادن به آنها در میماند .حل معمای
شطرنج ،یکی از ابتکارات «بزرگمهر» است که چگونگی آن
در بسیاری از متون کهن فارسی و عربی نقل شده است.
«راون��دی» و «ثعالبی» بر آنند که «بزرگمهر» راز شطرنج
را گشود و حتی «بابی» نیز به آن افزود .یکی از کتابهای
منسوب به وی ،موسوم به «مادیگان شترنگ» ،در همین
زمینه به رشته تحریر درآمده است.
با این حال ،شیوه خردمندانه «بزرگمهر» در اداره امور،
گ��اه ،خاطر شاه را مکدر میکرد« .ثعالبی» ضمن نقل
حکایتی از ذکاوت و تدبیر «بزرگمهر» ،به زندانی شدن وی
در زمان «انوشیروان» اشاره میکند؛ حبسی که چندان
طول نمیکشد و با نیاز شاه به خرد و دانش وزیر حکیمش،
پایان مییابد .اما این حبس ،پایان خشم گرفتنهای
«انوشیروان» بر «بزرگمهر» نبوده و او چند بار دیگر طعم
زندان را میچشد.
▪ ▪پندهایی که به یادگار ماند

هر چند بخش مهمی از اطالعات ما درباره «بزرگمهر» به
سخنان حکیمانه او مربوط است اما مورخان ،ویژگیهای
شخصیتی و علمی دیگری را هم برای او نقل کردهاند که از
آن جمله ،زبردستی وی در علم تعبیر خواب است .برخی
مورخان مسلمان از تعبیر خ��واب آشفته «انوشیروان»
در شب میالد پیامبراکرم(ص) ،توسط «بزرگمهر» خبر
داد هان���د .بر اس��اس ای��ن داستان تاریخی« ،بزرگمهر»
به «ان��وش��ی��روان» میگوید که تعبیر خ��واب او ،والدت
قریبالوقوع پیامبری در حجاز است.
«بزرگمهر» در شیوه اداره حکومت نیز مبدع و مبتکر بود.
«پندنامه» او به «انوشیروان» ،در دوره عباسی ،به الگویی
برای اداره حکومت تبدیل شد« .مریم مجیدی» در این
باره می نویسد« :اندرزگویی وجه بارز بزرگمهر است .او
حاصل اندیشه و جهان بینی خود را به انوشیروان عرضه
کرد و فردوسی آن را در  7بزم از شاهنامه به نظم درآورد.
بزرگمهر ،همچنین ،حکمت خود را در  12اصل در اختیار
انوشیروان قرار داده که رعایت آنها موجب تأمین امنیت
حکومت و مردم شده است ».شهرت اندرزهای «بزرگمهر»،
به ویژه در دوره عباسی ،چنان بود که در بیشتر متون آن
دوره ،هر جا بحث پند و اندرز مطرح بود ،از «بزرگمهر»

ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻣﻬﺪى و ﻣﺮﯾﻢ

ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺖ را در ﻗﺒﻮﻟ� دﮐﺘﺮى ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻘﻮق

ﺧﺼﻮﺻﯽ �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم و اراده راﺳﺦ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﻴﻖ روز
اﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .
 /٩٥٢٠٥٨٢٩ش
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪت

و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮدﺷﮕﺮى

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮى
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮى

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪ�ﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﺿﻤﻦ ﺗﺸ�ﺮ از زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى
و ﮔﺮوه ﻫﺘﻠﻬﺎى ﺳﻴﺪى
)ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻴﺪى و ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻫﻤﺘﯽ (

 /٩٥٢٠٢٩٢٤ف

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼ� ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻌﺎدﺗﻔﺮ -دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم ﺑﺬراﻓﺸﺎن

 /٩٥٢٠٦١٦١ب

ﻋﻤﻮ اﺻﻐﺮ و زن ﻋﻤﻮ ،ﻣﻬﺸﻴﺪ ،ﻣﻬﺪى ،ﻣﺮﯾﻢ

چریکها ،حزب توده را عامل اصلی شکست جریان چپ
در ایران میدانستند .آنها پیش از پیروزی انقالب اسالمی،
قوی ًا معتقد بودند که انفعال تودهایها در جریان کودتای
 28مرداد،1332ضربهسهمگینیبهآبرووحیثیتجریان
چپ و مارکسیسم در ای��ران وارد کرده است و چریکها
باید این آبروی از دست رفته را بازیابند .همین دیدگاه
کافی بود تا چریکها اصو ًال به فکر سازش با تودهایها و
همراهی و همفکری با آنها نباشند .با این حال ،این رویه،
پس از پیروزی انقالب اسالمی و انشعاب اقلیت ،تغییر
کرد .چریکهای اکثریت که درپی جایگزین کردن مشی
مسلحانه با مبارزه سیاسی بودند ،دیدگا ههای گذشته
خود را نسبت به حزب توده تغییر دادند و دست دوستی به
سمت تودهایها دراز کردند؛ هر چند به اعتقاد «محمود
ن��ادری» در کتاب «چریکهای فدایی خلق» ،نزدیک
شدن چریکها به حزب توده ،از مد تها قبل و با اقبال
عمومی اعضا به دیدگاههای «بیژن جزنی» آغاز شده بود.
▪ ▪چریکهای تودهای!

تعدادی از اعضای قدیمی چریکها ،مانند «ابوالحسن
خطیب» ،پیش از انقالب و در پی بروز اختالفات درونی
سال 1355هـ.ش ،به حزب توده پیوسته بودند .این افراد
میتوانستند زمینه را برای جذب هر چه بیشتر چریکها
به حزب ت��وده ،فراهم کنند .با این حال ،سطح ارتباطات
میان چریکهای عالقهمند به دیدگاههای «جزنی» با حزب
توده ،در آن دوران ،بسیار نازل بود و چریکها در مسیر تغییر
مواضع قبلی خود ،جانب احتیاط را رعایت می کردند .به
تدریج ارتباط میان تعدادی از اعضای برجسته چریکها،
مانند «مهدی سامع» با حزب توده افزایش پیدا کرد ،اما سطح
اینارتباطاتهمچنانپایینبود.چریکهاخواستاراستفاده
از اطالعات و پول حزب توده بودند و تودهایها میخواستند
سطح روابطشان را با چریکها افزایش دهند« .نورالدین
کیانوری» ،دبیر اول حزب توده ،اصو ًال به ارتباطات محدودی
که میان حزب و تعدادی از چریکها برقرار شدهبود ،اهمیت
نمیداد و خواهان ارتباط با سران این گروه بود .به همین
دلیل ،اطالعات محرمانه حزب توده ،بدون محدودیت ،اما
هدفمند ،در اختیار چریکها قرار میگرفت .با این حال ،آنها
قادر به استفاده مؤثر از این اطالعات نبودند و اصو ًال ،ساختار
تشکیالتی چریکها ،ظرفیت الزم را ب��رای فعالیتهای
اطالعاتی و حزبی ،به شکلی که حزب توده انجام میداد،
نداشت .به همین دلیل ،دریافت اطالعات ،بیش از آنکه
کار چریکها را راه بیندازد ،باعث احساس دین آنها نسبت به
تودهایها و رغبت برای نزدیکی بیشتر به حزب توده میشد.
اینرویکرد،باعثشدجناحاکثریتچریکها،عم ً
البهبازوی
اجرایی حزب توده تبدیل شود.

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎرى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٠٥٧١٣ق

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ

را در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼ� ﺑﻴﻬﻮﺷ� داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ /٩٥٢٠٦١٠٦ .ل

اﻓﺸﻴﻦ ﭘﻮرﻗﺮﺑﺎن

ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ ۴

را ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ� ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮاران را از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
 /٩٥٢٠٥٧٤٣م

ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺪاﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ،ﻣﺴﻌﻮده اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻬﺮﻣﺎن

 /٩٥٢٠٥٦٩٣م

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮى رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر ،ﺧﻮاﻫﺮان
ﺧﻮاﻫﺮزاده ات  /٩٥٢٠٥٥٣٨ف

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺰﯾﺰ را در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق

ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
 /٩٥٢٠٦٤٣٩م

دﮐﺘﺮﺷﻴﻤﺎﻣﺤﻴﻄﯽ-دﮐﺘﺮوﺣﻴﺪدﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ

ﺑﺮادرﮔﺮاﻣﯽ

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎرى داﺧﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
 /٩٥٢٠٥٣٦٣م
دﮐﺘﺮ ﺑﺮﻧﺠﺴﺎز ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوان
دﮐﺘﺮ ﭼﺎوﺷﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮ،دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺣﺪى ﻓﺎﺿﻞ

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را در
ﺑﻮرد ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮروﻟﻮژى اﻃﻔﺎل
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺗﻼش و ﭘﺸﺘ�ﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎﺳﺖ.

ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ -ﺳﺮﺗﻴﭗ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ-ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ

داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﭘﺰﺷﮑﺎن ورودى ٧١

 /٩٥٢٠٤٩٧٥ف

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻃﺐ اورژاﻧﺲ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻬﺪى زاده
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻬﺪى زاده
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ

 /٩٥٢٠٦٥٨١آ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ

ﻏﺮور اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ �ﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﭼﺨﻮف روﺳﻴﻪ
ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺮوس ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎد رﺿﺎ
اﺣﻤﺪى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﻴﺲ
ﻻوﺳﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.ا�ﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ��� از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ا�ﻦ ﻧﻤﺎ�ﺶ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ درﺧﺸﺎﻧﺘﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ
ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺗﺒﺮ�� ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ� را در آ�ﻨﺪه ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزو دارم.

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ زاده

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را در

اﺧﺬ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﻪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

 /٩٥٢٠٦١٨٥م

ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻣﺤﻴﻄﯽ و ﺑﺎﻧﻮ -دﮐﺘﺮ ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﺤﻴﻄﯽ
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺤﻴﻄﯽ

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ را در رﺷﺘﻪ � ﺗﺨﺼﺼ�
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و اﻧﮑﻮﻟﻮژى داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

ﻣﻬﺪى ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﻌﻴﺪى

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪاى
)ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﻤﺮد و ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن

ﻗﺒﻮﻟ� ﺗﺎن را در ﺗﺨﺼﺺ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ ﺧﻮد را از ﭘﺮﺳﻨﻞ
و �ﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎر� ﺧﺪوم ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب آن
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
اﻣﻴﺮى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺳﺮ�ﺎرﺧﺎﻧﻢ
رﺿﻮ� ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺬ�ﻮر ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻣ�دار�ﻢ.

داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ر�ﺎﺳﺖ اداره ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� ،درﻣﺎن� ،ﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺗﺒﺮ��
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ

ﺑﺎر د�ﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش ﺑ� ﭘﺎ�ﺎﻧﺖ ﻣﺎ�ﻪ
ﻣﺒﺎﻫﺎت ﮔﺮد�ﺪ.ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ را در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﺷﻬﺮﺳﺎز� داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮ�
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
 /٩٥٢٠٥٥٤٧ل

رﯾﺎﺳﺖﻣﺤﺘﺮمﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﯽرﺿﻮى

 /٩٥٢٠٣٠٣٢ر

ﻗﺒﻮﻟ� ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮى و ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ ۴

بازوی اجرایی حزب توده!

ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﺼﺎب و روان ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ
 /٩٥٢٠٥٦٩٩ق

ﻋﺮوس ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

 /٩٥٢٠٦٣٤٦م

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎن
و زاﯾﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ
 /٩٥٢٠٣٦٤٦ف

 /٩٥٢٠١٨١٦م

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٠٤٦٥٩ق

▪ ▪آثار منسوب به «بزرگمهر»

اینکه آیا «بزرگمهر» از خود اثر مکتوبی باقی گذاشتهاست
یا ن��ه ،معلوم نیست .ام��ا رسالهها و کتا بهایی به وی
منسوب شد هاست« .پندنامه بزرگمهر ُبختگان» یکی از
این کتابهاست که نخستین بار ،در سال 1264هـ.ش،
توسط «پشوتن بهرام برجانا» در مجموعه «گنج شایگان»
به چاپ رسید.
کتاب دیگر منسوب به «بزرگمهر»« ،ظفرنامه» است .این
کتاب مجموعهای از پند و اندرزهای منسوب به «بزرگمهر»
را در بر میگیرد که جمعآوری کننده آن معلوم نیست؛ ولی
برخی مورخان و نویسندگان ،جمعآوری کننده آن را «ابن
سینا» میدانند« .باب برزویه طبیب» ،در ابتدای کتاب
«کلیله و دمنه» نیز ،به «بزرگمهر» منسوب است .برخی
پژوهشگران معتقدند که «برزویه طبیب» ،پس از بازگشت
از هندوستان ،در مقابل زحمت ترجمه کتاب «پنچا
تنترا»(کلیله و دمنه) ،مزدی از «انوشیروان» نخواست ،مگر
آنکه زندگینامه مترجم ،در ابتدای اثر نوشته شود.
در پ��ی ای���ن درخ���واس���ت« ،ان���وش���ی���روان» ک��ت��اب را به
«بزرگمهر» داد و او مقدمهای را با عنوان «ب��اب برزویه
طبیب» ،به متن اصلی اضافه کرد   .

گروه های چپ درایران (بخش چهل و پنجم)

 /٩٥٢٠٥٢١٥ف

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ
را در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻼﺳﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

▪ ▪درگذشت وزیر حکیم

درباره چگونگی درگذشت «بزرگمهر» نیز ،روایات گوناگون
و گاه ،متناقضی وجود دارد .برخی مورخان برآنند که وی
در دوره «انوشیروان» درگذشت« .مهد یقلی هدایت»
در کتاب «بخش نخست گ��زارش پیش از اسالم»(چاپ
س��ال  )1317از زندانی شد نهای مکرر «بزرگمهر»
سخن گفته و این حبسها را نتیجه بدبینی بیشتر شاه به
او و در نهایت ،صدور فرمان قتلش دانسته است .روایتی
دیگر نیز ،توسط «ابوالفضل بیهقی» نقل شده است که بر
اساس آن« ،بزرگمهر» به دلیل گرویدن به مسیحیت به تیغ
دژخیم سپرده شد .موضوع تغییر مذهب ،به عنوان عامل
اصلی اعدام «بزرگمهر» ،توسط «مسعودی» ،مورخ شهیر
مسلمان هم ،نقل شدهاست ،اما او ،اعدام «بزرگمهر» را
در زمان «خسرو پرویز» ،نوه «انوشیروان» ،میداند .برخی
مورخان ،سال درگذشت یا اع��دام «بزرگمهر» را 579
میالدی( 42سال پیش از هجرت) میدانند که البته،
چندان مستند نیست.

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس زارع ﺻﻔﺖ

 /٩٥٢٠٣٦٥٨ف

را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون
ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

نیز ،نام برده میشد« .جاحظ»« ،ابنقتیبه دینوری»« ،ابن
عبدربه»« ،تنوخی» و دیگر نویسندگان و علمای عرب زبان،
در آثارشان ،مکرر از «بزرگمهر» یاد و نصایح و اندرزهای وی
را ذکر کردهاند.
بسیاری از اندیشمندان فارسیزبان مانند «خواجه
نظامالملک توسی» نیز ،در توصیههای خود به حاکمان،
از پندهای حکیمانه منسوب به «بزرگمهر» بهره فراوان
بردهاند« .سهروردی» ،فیلسوف نامدار و مسلمان ایرانی،
زمانی که در آثار خود به تشریح قواعد و ضوابط فلسفه
اشراق ،در باب ظلمت و نور ،میپردازد ،اساس این حکمت
را ،شیوه دانایان سرزمین پارس و از جمله «بزرگمهر»،
معرفی میکند.

پاورقی

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ

ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب

«بخ َتگان» ،در خراسان زاده شد .او
«بزرگمهر» فرزند ُ
منسوب به خاندانی اصیل بود که در مرو ساکن بودند.
درباره سال تولد «بزرگمهر» میان مورخان اختالف است.
«مریم مجیدی» ،در مقالهای که تحت عنوان «بزرگمهر» در
جلد « 12دایرةالمعارف بزرگ اسالمی» به چاپ رسیده
است ،سال تولد وی را  531میالدی( 90سال پیش از
هجرت) میداند که ظاهر ًا ،منطقیترین اظهار نظر درباره
زادروز «بزرگمهر» است.
پدر «بزرگمهر»« ،سوخرا» نام داشت و از سوی «قباد»،
«بختگان» ملقب شده بود« .ثعالبی»،
پادشاه ساسانی ،به ُ
مورخ شهیر قرن چهارم هجری ،در کتاب «تاریخ» خود،
«بختگان» به «سوخرا»
به ماجرای چگونگی اعطای لقب ُ
اشاره میکند و میافزاید که بعدها« ،قباد» به وی بدبین
شد و در نهایت فرمان قتل او را صادر کرد.
«پروانه پورشریعتی» در کتاب «انحطاط و سقوط امپراتوری
س���اس���ان���ی»(Decline and fall of the Sasanian
 )Empireپس از بررسی اسناد موجود ،به این نتیجه
رسیده که «بزرگمهر» وابسته به خاندان قدیمی و مشهور
«قارن» بوده است؛ خاندانی قدرتمند که در دوره ساسانی،
اسپهبدان(حاکمان) شرق ایران بودند و بر تمام خراسان و
نواحی شرقی طبرستان حکومت میکردند .اما این روایات
تاریخی چندان قابل اعتماد نیست .آنچه میتوان درباره
زندگی «بزرگمهر» ،در اسناد و متون کهن یافت ،بیشتر
مربوط به حکایات و داستانهای پندآموزی است که درباره
وی نقل شدهاست .مبنای قضاوت درباره «بزرگمهر» نیز،
همین داستان هاست.

کلیله و دمنه ،کتابی است مش��تمل بر حکایات پندآموز از زبان حیوانات .این کتاب در دوره ساسانی توس��ط برزویه طبیب به فارسی میانه
ترجمه شد و چنان که معروف اس��ت ،بزرگمهر حکیم مقدمه ای به آن اضافه کرد .کلیله و دمنه توس��ط ابن مقفع به زبان عربی ترجمه شد و
بعدها ،نصرا ...منشی ،در قرن ششم هجری ،آن را به فارسی برگرداند.

 /٩٥٢٠٥٣٩٤م

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه
ﺗ�ﻤﻴﻞ روﺳﺎز� ،آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎز� ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ را
از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��
دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫٧٫٦ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎ�ﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٧٫١٥
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٧٫٢٧
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٧٫٢٨
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� »اﻟﻒ« :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم  -٣٥ﺗﻠﻔﻦ٣٧٦٤٢٠٠٥ :
ﻧﻤﺎﺑﺮ٣٧٦٤٢٠٠٣ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :اﺟﺮا� ﺣﺪود  ٢٦٩٦ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺟﺪول ﭘﺮﺳ� ﻣﺎﺷﻴﻨ� ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ٣٥ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ٤٩٥ ،
ﻣﺘﺮﻣ�ﻌﺐ ز�ﺮ اﺳﺎس ٢٢٩٨ ،ﻣﺘﺮﻣ�ﻌﺐ اﺳﺎس و  ٧٦٥٧٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺪر
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ٤٫٠٨٠٫٠٦٧٫٤٤٨ :ر�ﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﻴﺮﻋﻤﺮاﻧ�(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ٥ :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :دو�ﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در
آ�ﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  /١٢٣٤٠٢ت  ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران :راه و ﺗﺮاﺑﺮ� -ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﺎ�ﻪﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٠٦٥١٠آ
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