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ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﮫﮔﯾری ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓردی ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از
ﮔﺳﺗرش اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،از ﺷﻣﺎ دوﺳﺗﺎن ارﺟﻣﻧد
ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن وﯾژه ﮐروﻧﺎ در
ﺷﮭر وﯾن ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن ﻧﺷﺳت ،ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد.

Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

دﮐﺗر ﻣﺣﻣد اﻣﺎﻣﯽ ﻧوری

ﻣﮭﻧدس دارﯾوش ﺻﺎدﻗﯽ ﭘور

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان درﻏﺮب
)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب(

داﺳﺘﺎنﺧﻮاﻧﯽ

اﺷﺎره :در زﻣﺎﻧﮫای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن و روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران ،ﺗﺎرﯾﺦ را
آنﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻋﻠم و ﻓرھﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ از ﯾوﻧﺎن و روم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ھﯾﭻ
ﮐﺷوری دﯾﮕر در ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم و
ﻓرھﻧﮓ ﺳﮭﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .داﻧﺷﻣﻧدان اﯾراﻧﯽ
را ﻧﯾز ﮐﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش و
داﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫاﻧد ،ﻋرب ﻣﯽﺧواﻧﻧد .ﻏرﺑﯾﺎن در
ﺳدهھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﯽ ﺑزرگ در ﭘﮭﻧﮫ
ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﻓﻧﯽ داﺷﺗﮫاﻧد ـ ﺳﮭم اﯾران
در اﯾن ﺗﮑﺎﭘوی ﻓرھﻧﮕﯽ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ در
ﮐﺗﺎب »ﭘﺎﯾﮫ ﺳوم ﭘزﺷﮑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺗﻼش
ﮐردهام ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ،ﭘﺎﺳﺦ دھم.
ﻣﺣﻣد اﻣﺎﻣﯽ ﻧوری ) ١٣١۶ﻣﺷﮭد( در ﺳﺎل
 ١٣٣٨در داﻧﺷﮕﺎه وﯾن ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در
رﺷﺗﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐرد و ﭘس از وﻗﻔﮫای دو ﺳﺎﻟﮫ و
ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ادﺑﯾﺎت در داﻧﺷﮕﺎه ﺳورﺑن
ﭘﺎرﯾس ،در ﺳﺎل  ١٣٤٧در رﺷﺗﮫ ﭘزﺷﮑﯽ از
داﻧﺷﮕﺎه وﯾن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷد ١٣٥٢ .رﺋﯾس
ﺑﺧش ﻧوﯾرواﺗوﻟوﮔﯽ رﺷﺗﮫ ﮔوش و ﺣﻠق و ﺑﯾﻧﯽ
داﻧﺷﮕﺎه وﯾن و  ١٣٥٤ﻣﻔﺗﺧر ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ ﺗدرﯾس
)داﻧﺷﯾﺎر رﺳﻣﯽ( در ھﻣﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺷد .او
ھﻣﭼﻧﯾن از  ١٣٥٤ﺗﺎ  ١٣٥٨رﺋﯾس ﺑﺧش ﮔوش
و ﺣﻠق و ﺑﯾﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻓردوﺳﯽ ﻣﺷﮭد ﺑود .وی
در زﻣﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ دارای ﺗﺎﻟﯾفھﺎﯾﯽ
ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت.

اﺷﺎره :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺟدی زﻧدﮔﯽام ﻧوﺷﺗن
اﺳت؛ داﺳﺗﺎنھﺎی ﮐوﺗﺎه ،ﻋﻠﻣﯽ ،ﺗﺧﯾﻠﯽ و ﮔﺎه
ﺗﺎرﯾﺧﯽ .در واﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن داﺳﺗﺎنھﺎ وﻗﺎﯾﻊ
ﻧﮕﺎریاﻧد .آنھﺎ را در ﻣﺣﯾطھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدود
و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ،ﺑدون ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐﻧم .ﺗﺎ
ﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎﯾﯽ ﮔوﻧﺎﮔون و ﮔﺎه ﻣﺗﻔﺎوت
و ﺷﮕﻔﺗﯽآور در ﺑﺎره داﺳﺗﺎنھﺎﯾم درﯾﺎﻓت
ﮐردهام .ﺑرای اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧد داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه
آﻣﺎده ﮐردهام ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ ھم ﻣرور ﮐﻧﯾم .در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾز ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھم ﺷد ﭼﻧﺎنﭼﮫ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ
ﭘرﺳشھﺎی دوﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺳﺦ دھم.
دارﯾوش ﺻﺎدﻗﯽﭘور )  ١٣٣۵ﺗﮭران( در ﺳﺎل
 ١٩٨۶ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ اﺗرﯾش آﻣد و در
داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻧﯽ وﯾن در رﺷﺗﮫ ﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل
ﭘرداﺧت .وی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷدش را
در داﻧﺷﮑده ﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﮫ ای اﯾن داﻧﺷﮕﺎه
ﻧوﺷت .در ﮐﻧﺎر داﻧش ﻓﯾزﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﮫ آن،
ﺗدرﯾس و آن ھم ﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در رﺷﺗﮫ اﺻﻠﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽاش ،ھﻣواره ﯾﮑﯽ از دلﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی او
ﺑوده اﺳت .وی ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل در ﺑﺧش
ﻧرماﻓزار از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل در ﺷرﮐت
زﯾﻣﻧس اﺗرﯾش ﺳرﮔرم ﮐﺎر ﺑوده اﺳت .او ھم
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرس ﺳرﮔرم ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت.

