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تا دل به برم هوای دلبر دارد
افسانة عشِق دلبر از بر دارد

دل رفت ز بر، چو رفت دلبر آری
دل از دلبر چگونه دل بردارد

)فروغی بسطامی، دوره قاجار، رباعیات(

اندر حکایت تکراری پیوسته نویسی و جدانویسی
چندی پیش عرض کردم که درباره رســم الخط در زبان فارسی اختالف 
سلیقه و نظر بسیار است و در این زمینه، »هر کسی بر حسب فکر گمانی 
دارد«. این نکته را هم گفتم که قانون بد، بهتر از بی قانونی است و درباره 
رسم الخطـ  چه با سلیقه ما جور باشد چه نباشدـ  بهتر است همگی از یک 
قانون پیروی کنیم زیرا تنها راه رسیدن به یکپارچگی در رسم الخط فارسی 
همین است. برای رسیدن به این یکپارچگی بنده دستور خط فرهنگستان 
را با اندک تصرفی، در دستور کار خود قرار داده ام. و از این به بعد بخش هایی 

از این دستور خط را در ستون »زین قند پارسی« با هم مرور می کنیم. 
ـ ای )حرف ندا( همیشه جدا از منادا نوشته می شود: ای خدا، ای که

ـ این، آن جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته می شود:
استثنا: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهی

ـ همین، همان همواره جدا از کلمه پس از خود نوشــته  می شود: همین 
خانه، همین جا، همان کتاب، همان جا

ـ هیچ همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود: هیچ یک، هیچ کدام، 
هیچ کس

ـ چه جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود، مگر در:  چرا، چگونه، چقدر، 
چطور، چسان

ـ چه همواره به کلمه پیش از خود می چســبد: آنچه، چنانچه، خوانچه، 
کتابچه، ماهیچه، کمانچه.

ـ را در همه جا جدا از کلمه پیش از خود نوشته می شود، مگر در موارد زیر: 
چرا در معنای »برای چه؟« و در معنای »آری«، در پاسخ به پرسش منفی.
ـ که جــدا از کلمه پیش از خود نوشــته می شــود: چنان کــه، آن که )= 

آن کسی که(
استثناء: بلکه، آنکه، اینکه

ـ ابــن، حــذف یا حفظ همــزه این کلمــه، وقتی کــه بین دو َعَلم )اســم 
خاص اشــخاص( واقع شــود، هر دو صحیح اســت: حسین بن علی/ 
حســین ابن علی؛ محّمدبن زکریــای رازی/ محّمدابن زکریــای رازی؛ 

حسین بن عبدالله بن سینا/ حسین ابن عبدالله ابن سینا
به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود:

 1. هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید )همان که اصطالحًا »بای زینت« 
یا »بای تأکید« خوانده می شود(: بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن )= گفتن(

 2. به صورت بدین،  بدان، بدو، بدیشان به کار رود.
3. هرگاه صفت بسازد: بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام

به در سایر موارد جدا نوشته می شود: به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز 
بلنـد، به سختی، منـزل به منـزل، به نام خدا

تبصره: حرف »به« که در آغاز بعضــی از ترکیب های عربی می آید از نوع 
حرف اضافه فارسی نیست و پیوسته به کلمه بعد نوشته می شود: بعینه، 

بنفسه، برأی العین، بشخصه، مابازاء، بذاته
ـ هــرگاه »بای زینت«، »نون نفی«، »میم نهی« بر ســر افعالی که با الف 
مفتوح یا مضموم آغاز می شوند )مانند انداختن، افتادن، افکندن( بیاید، 

»الف« در نوشتن حذف می شود: بینداز، نیفتاد، میفکن
ـ بی  همیشــه جدا از کلمه پس از خود نوشــته می شــود، مگر آنکه کلمه 
بسیط گونه باشد، یعنی معنای آن دقیقًا مرکب از معانی اجزای آن نباشد: 

بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

وقتی انقالب نظامی به خاورمیانه رسید
روایت استفانی کرونین از »ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن«

  کتاب »ارتش و دولت ســازی در خاورمیانه مدرن« تالیف اســتفانی کرونیــن با ترجمه غالمرضا 
علی بابایی منتشــر شــد. این کتاب به کالبدشــکافی ارتش های ایــران در دوران قاجار، و پهلوی 
اول و دوم، افغانســتان و عربستان سعودی و تحوالت سال های اخیر خاورمیانه مدرن می پردازد 
و چارچــوب نقش ارتش در دولت ســازی را مورد بحث قــرار می دهد. این کتــاب پنج فصل دارد. 
»انقالب نظامی در خاورمیانه«، »مدرنیته وارداتی: هیات های نظامی اروپا در ایران عصر قاجار«، 
»چشم انداز تاریخی سازه و بازسازی ارتش افغانستان«، »ارتش ایران در عصر شاهنشاهی پهلوی 
و دوران جمهوری: دولت ســازی امپراتوری ســازی و انقالب«، »ایالت، کودتاها و شاهزادگان: 
ســاختن یک ارتش مدرن در عربستان سعودی« سرفصل های پنجگانه آن را تشکیل می دهند. 
پایان بخش کتاب نیز »فرجام سخن« نام دارد. »انقالب نظامی در خاورمیانه« در فصل نخست به 
کشمکش ناامیدانه و تالش بیهوده حکام محلی در مقابل ورود انقالب نظامی در خاورمیانه اشاره 
دارد.  فصل دوم  با عنوان »مدرنیته وارداتی: هیات هــای نظامی اروپا در ایران عصر قاجار« تاثیر 
ورود هیات ها و مستشاران نظامی اروپا به خاورمیانه را از نظر منشور تجربه ایران مورد بررسی قرار 
داده اســت.  مولف در فصل سوم با عنوان »چشم انداز تاریخی سازه و بازسازی ارتش افغانستان« 
بــرای واکاوی بحث، مطالبی مانند »اصالحات نظامی در قرن نوزدهم«، »مدرنیســم و واکنش 
قبیله ای«، »افغانستان در لوای حکومت مصاحبان«، »جمهوری دموکراتیک افغانستان و ارتش 
افغان«، و »ارتش ملی افغانستان« را منعکس کرده و نوشته است: »ترغیب شورش های قومی، 
قبیلــه ای و مذهبی، زمانی که پایان جنگ ســرد منجر به از دســت رفتن عالقــه غرب ]به پیکار 
ایدئولوژیکی با شوروی[ شد، تعداد دولت های درمانده را افزایش داد. افغانستان قربانی یک چنین 
استراتژی جهانی شد.  »ارتش ایران در عصر شاهنشاهی پهلوی و دوران جمهوری: دولت سازی 

امپراتوری سازی و انقالب« عنوان فصل چهارم کتاب 
اســت. کرونین در این مجال با تکیه بر تحوالت ارتش 
ایران آروده اســت: »مقامــات انقالبی به جــای نابود 
کردن ]تشــکیالت[ حکومت پهلوی، نهادهای عصر 
پهلوی و از جمله ارتش آن را تحویل گرفتند و با آمیزه ای 
از پاکسازی،  جایگزینی فرماندهان و تهاجم عقیدتی، 
این نهادها را به شاخه های وفادار حکومت جدید تبدیل 
کردند. دســتگاه دولت با این که تحت فشارهای شدید 
گریز از مرکز قرار داشــت،  ولی به حیات خود ادامه داد 
و رشد کرد. برخالف کشــورهای همسایه نظیر عراق و 
افغانستان که تغییرات سیاســی ناخواسته ای را تجربه 
کرده انــد، فرمان دولت ایران که در قرن بیســت و یکم 
توســط ارتش آن به اجرا درآمده اســت، بدون این که با 
مانعی روبه رو شود در تمام کشــور جاری است و حیات 
همه مردم را دربرگرفته اســت.«  فصل پنجم »ایالت، 

کودتاها و شاهزادگان: ساختن یک ارتش مدرن در عربستان سعودی« نامیده شده که در رابطه 
با وضعیت ارتش عربستان و مدرن سازی می خوانیم: »عربستان سعودی، برخالف همسایگان 
منطقه ای مانند ایران و عراق از ســازوکار سازندگی ارتش نه در راستای دگرگونی جامعه که بیشتر 
برای حفظ نظم اجتماعی موجود استفاده کرد. بنابراین، عربستان سعودی وقتی وارد قرن بیست 
و یکم می شود که نه تنها تجربه ای از مدرن ســازی نظامی ندارد،  بلکه این مدرن سازی در جهت 
عکس صورت گرفته است یعنی نیروی ایلی و وابســتگی ها و حمایت های خانوادگی نه تنها رو به 

زوال نرفت،  بلکه بیش از پیش و عمیقا در یک نظام حکومت موروثی تبلور پیدا کرد.« 

نوازندة پیانو؛ با طعم موسیقی ایرانی
جواد معروفی، آهنگســاز و نوازنده پیانو، سال 12۹1 در 
تهران متولد شــد. بعد از دوره ابتدایی، در 1۴ سالگی و 
در دوره ای که کلنل وزیری مدیر هنرستان ملی موسیقی 
بود، بــه تحصیل در آنجا مشــغول شــد و بــه یادگیری 
تکنیک نوازندگی پیانو کالســیک مشــغول شد. در کنار 
موسیقی کالسیک، موســیقی ایرانی را هم ادامه داد و 
تحصیالت موســیقی را نزد علینقــی وزیری کامل کرد. 
در 21 سالگی به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد 

و معلم موســیقی مدارس تهران شد و به آموزش سلفژ و دیکته موسیقی در هنرستان ها پرداخت. 
از 131۹ همزمان با افتتاح رادیو به این مؤسســه پیوســت و ســال ها تک نواز پیانو بود. از 1332 
به سرپرســتی موســیقی رادیو منصوب شــد و همزمان با آن به عضویت شــورای عالی موسیقی 
درآمد. همچنین رهبر ارکستر شماره یک و رهبر ارکســتر گل ها بود. او تنظیم کننده آهنگ های 
علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، رکن الدین مختاری و درویش خان و بسیاری دیگر از آهنگسازان 

معروف ایرانی بوده است.
جــواد معروفی در نواختن پیانو شــیوه ای ویژه و یکتا داشــت که تکنیک در آن آشــکار بود. او در 
طول عمر خود ســعی در آشــتی دادن موسیقی ســنتی و غربی داشــت. معروفی بیش از چهل 
سال در زمینه آهنگســازی فعالیت کرد. او و پدرش، از نخستین کســانی محسوب می شوند که 
قطعاتی در دامنه موســیقی ایرانی برای پیانو ســاخته و تنظیم کرده اند. از جمله آلبوم هایی که از 
او منتشر شــد می توان به این نام ها اشــاره کرد: خواب های طالیی، عاشورا؛ راز خلقت و فراق، 
رومی، دستگاه های موســیقی ایرانی در پیانو، و... جواد معروفی 16 آذر سال 1372 درگذشت. 

باید منحنی اقتصادی کشور را سبز کنیم
معصومه ابتکار در نشســت شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان یزد ضمن قدردانی از اقدامات 
و حمایت های صورت گرفته زیســت محیطی در اســتان علی رغم مشــکالت ناشــی از تحریم ها و 
بحران های زیست محیطی، از ابالغ سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
پشتوانه عظیمی برای محیط زیست کشور در ســطح ملی یاد کرد و افزود: اگر بتوانیم کارهایمان را 
براساس سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب و با همکاری همه  قوا و بخش های مختلف اجرایی 
و جلب مشــارکت مردم، پیش بیریم، قطعًا توسعه پایدار آینده کشورمان را تضمین خواهیم کرد. وی 
مولفه  اصلی و تعیین کننده برای تحقق سیاســت های کلی را هم گرایی و هم راستایی قوا و مردم ذکر 
کرد و گفت: خوشــبختانه دولت یازدهم در کنار تمام اولویت های کاری خود به لحاظ جامعه نگری 
رئیس جمهور، موضوع محیط زیست را سرلوحه توسعه اقداماتش قرار داده و بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که شاید همین فرصت بتواند مانع بسیاری از روندهای تخریبی و آسیب هایی شود که منابع 
پایه کشــورمان و ســالمتی جوامع ما را مورد تهدید قرار داده اســت. ابتکار با تاکید بر اینکه توقف و 
معکوس کردن آســیب های زیست محیطی زمان بر است، بر امر برنامه ریزی صحیح با نگاه درست 
و براســاس آمایش دقیق ســرزمین تاکید و اضافه کرد: فعالیت ها نباید جدا از ظرفیت های زیستی 
انجام شــود چرا که اگر عبور کنیم، مرتعی که قابلیت تولید، بازدهی و بازســازی خود را دارد تبدیل به 
بیابان می شــود، ســفره  آبی که قابلیت تغذیه و تامین آب منطقه را دارد به نشســت زمین می انجامد 
و تبدیل به یک تهدید می شــود و خاکی که ســرمایه اصلی و ظرفیت عظیم زندگی بشر است، دچار 
فرسایش می شود و به هوا برمی خیزد و مشکالتی جدی برای بشر ایجاد می کند. وی با تاکید بر احترام 
گذاشتن به قوانین طبیعت، عنوان کرد: پیشرفته ترین کشورها در نشستی که در پاریس برگزار شد به 
این نکته اقرار داشــتند که نباید با قوانین طبیعت جنگید بلکه باید با واقعیت های قانون طبیعت کنار 
بیاییم و با علم و نوآوری ســازگاری بیشــتری را با قوانین طبیعیت پیدا کنیم. وی با بیان اینکه رویکرد 
فعلی اقتصاد کشور، اتکا به اقتصاد سنتی و بهره گیری از منابع پایه ای است، اضافه کرد: باید میزان 
تخریب های زیست محیطی را کاهش دهیم و منحنی اقتصادی را سبز کنیم و به همین منظور نیز 
باید به سمت سرمایه گذاری ها  و اشــتغال های جدید و اقتصاد خالق مانند فناوری های نوین برویم 
که از ارزش افزوده  باالیی برخوردارند. ابتکار با تاکید بر اینکه ناگزیر باید به سمت اقتصاد سبز حرکت 
کنیم، اظهار کرد: سال ها از طبیعت و محیط زیســت بهره کشی کرده ایم و دیگر طبیعت جوابگوی 
این نیازهای روزافزون نیست و نمی تواند تاب بیاورد. رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب 
سیاست های توسعه پایدار جهان در اجالس نیویورک برای سال های 2015 تا 2030 میالدی، توجه 
به شاخص های توسعه پایدار این سیاست ها در زمینه های مختلف را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره 
به تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های بزرگ بشر، از ارائه طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
ایران به کنوانسیون جهانی خبر داد و گفت: براساس سیاست های کنوانسیون تمام کشورهای عضو 
باید در سال 2020 میالدی 16 درصد از مساحت سرزمینی خود را به عرصه های حفاظتی اختصاص 

دهند و این رقم در ایران در حال حاضر 11 درصد و در استان یزد حدود 6 درصد است.    

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آلبوم جدید »اَِدل« باز هم رکورد شکست
آلبوم تازه ی ادل تبدیل به نخستین آلبوم موسیقی در 
آمریکای شمالی شد که در دو هفته  متفاوت فروشی 
باالی یک میلیون نسخه داشته است. آلبوم »25« 
پس از فروش رکوردشــکن 3.38 میلیون نسخه ای 
در هفته نخست، در هفته دوم ارائه نیز از مرز فروش 
یک میلیون نســخه گذر کرده اســت. به این ترتیب 
»25« نخســتین آلبومی اســت که از زمان شروع به 
کار موسسه  نیلسن در سال 1۹۹1 تا کنون در دو هفته 

باالی یک میلیون نســخه فروش داشته اســت. آلبوم »25« یک روز مانده به پایان زمان هفته  
معیار از ســوی نیلسن موزیک )3 دســامبر پایان هفته دوم در نظر گرفته شده بود( بیش از یک 
میلیون نسخه فروش داشت. به این ترتیب »25« که با فروش 3.38 میلیون نسخه ای خود در 
هفته نخست بیستمین آلبومی لقب گرفت که در یک هفته بیش از یک میلیون نسخه فروخته 
است، تبدیل به نخســتین آلبومی شد که در دو هفته  متفاوت باالی یک میلیون نسخه فروش 
داشــته است. فروش نهایی آلبوم »25« در تاریخ 6 دسامبر پس از پایان پردازش داده های یک 

هفته  کامل به دست موسسه نیلسن، در بیلبورد منتشر خواهد شد. 
گفتنی اســت ادل لوری بلو ادکینز که بیشتر با لقب هنری اش َاِدل شناخته می شود، خواننده و 
ترانه نویس بریتانیایی است. شهرت جهانی وی بیشتر به دومین آلبوم استودیویی اش با نام »21« 
برمی گردد. این خواننده انگلیسی تا کنون موفق به کسب جایزه گلدن گلوب و جایزه اسکار برای 

ترانه فیلم اسکای فال شده و 10 جایزه گرمی را به دست آورده است.

چرا توشیرو میفونه به »جنگ ستارگان« نرفت؟
بر اساس گفته های دختر توشیرو میفونه، این بازیگر 
پیشنهاد بازی در فیلم »جنگ ستارگان« را نپذیرفته 
اســت. میکا میفونــه دختر هنرپیشــه  سرشــناس 
سینمای ژاپن، توشیرو میفونه، در یک مصاحبه اعالم 
کرد پدرش پیشنهاد بازی در فیلم »جنگ ستارگان« 
را رد کرده است. از قرار معلوم جرج لوکاس خواستار 
بازی میفونه در »جنگ ستارگان« بوده، اما در نهایت 
نمی تواند با ستاره  »راشومون« و »هفت سامورایی« 
برای بازی در این فیلم به توافق برســد. میکا میفونه 

در این باره گفت: »من از پدرم شــنیدم به او پیشنهاد شده بود نقش اوبیـ  وان کنوبی را در فیلم 
»جنگ ســتارگان« بازی کند. اما او نگران بود که بازی در این نقش از ارزش تصویر ســامورایی 
بکاهد.« او در ادامه با اشــاره به نقش غرور سامورایی پدرش در رد این پیشنهاد اضافه کرد: »در 
آن دوران فیلم هــای علمیـ  تخیلی ارزش چندانی نداشــتند. زیرا هنــوز تکنولوژی جلوه های 
ویژه پیشــرفت چندانی نکرده بود. بنابراین سازندگان فیلم برای بازی نقش دارت ویدر که نقاب 
برچهره دارد با او وارد مذاکره شــدند، اما در نهایت میفونه این نقش را نیز رد کرد.« البته میفونه 
تنها بازیگری نبوده که بازی در یکی از مشــهورترین فیلم های تاریخ سینما را رد کرده است. آل 
پاچینو، جک نیکلسون و رابرت دنیرو از بزرگانی هستند که پیشنهاد بازی در »جنگ ستارگان« 
را نپذیرفته اند. توشیرو میفونه از بزرگان ســینمای ژاپن بود و در دوران حیاتش در بیش از 160 
کیرا کوروساوا بازی کرد. فیلم نقش آفرینی کرد. او در فیلم های زیادی از کارگردان مطرح ژاپنی آ
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