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و ضوابط وزارت دارایی بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط  
موفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با   IRS بخش متحده امریکا  ایاالت

 شده است.1440726 -- 81 جواز شماره  
پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات  کلیه مبالغ همیاری و

 می باشد.مشمول معافیت مالیاتی  ،فرهنگی این بنیاد
پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به  با توجه به تسهیالت فوق در انتظار

هرگونه پرداخت و همیاری به  هدف های فرهنگی بنیاد فرهنگی آرمان هستیم.
عافیت مالیاتی است.بنیاد غیر انتفاعی آرمان مشمول م  

فصلنامه آرمان زیر نظر شورای دبیران اداره می شود. مسئولیت محتوای 
 نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.

 تماس با شورای دبیران:
310-940-7768 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

خویشان،  با گرفتن آبونمان ساالنه آرمان و اهدای حق اشتراک به دوستان و
 شماره های آرمان را در کتابخانه ها به نسل های بعد بسپارید.

۸۰آبونمان و هزینه پست برای چهار شماره: $  
 تماس برای آبونمان آرمان:

 1722—385--818از طریق تلفن 
 Arman Cultural Foundationیا با پست کردن چکی به این مبلغ به نام، 

 تماس.همراه نام و نشانی کامل و شماره 
 

 

http://www.armanfoundation.com/
mailto:shirindokht1@gmail.com
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 ۱۳ فهرست آرمان
 ۴  آغازینسخن 

 ۵  وار فظاح های فضیلت از سرشار سالی رزویآو نوروزی های شادباش  :دیانئل سامو

 دکتر منیر طه هنریگنجینه در بزرگداشت    :ویژه ۀپروند

 ۶  ایران سرای ترانه زن نخستین و نویسنده ،شاعر ،طه منیر :بهرام گرامی

 ۱۹ طه منیر با دیداری :مجد نادر

 ۲۱ منیر طه جاودانی ةدو ترانمرتضی حسینی دهکردی: 

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

  ۳۳ پور پارسی شهرنوش داستانی دنیای در سیاحتی و سیر :رکنی سودابه

۴۵ سایه اقتصادی نیاگفتگوی آرمان با   

۵۱ نام آوری در عرصه علم و ادبمحمد حسین ابن یوسف: پروفسور فضل اهلل رضا،    

  ۶۰پروفسور فضل اهلل رضا   ندگی و آثار زنده یادزمرتضی حسینی دهکردی: 

 انآرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانی ۀبرگ ویژ  تازه های باَهِمستان:

 ۷۳  و جایزۀ ملکة این کشور ادبی هلند ۀ، برنده هشت جایزمقام فراهانی مئقا حسین سجادی

 ۷۶ مرکز موسیقی کالسیک ایران در ویرجینیا به Virginia Humanities Grantاختصاص 

 ۷۸ در لس آنجلس  سلیمان حییم زنده یادبزرگداشت گزارش  الهه بروخیم:
 تاریخ

  ۸۳  علی اکبر شیدا دیار ترنم: ترانه هایگشتی در احمد کاظمی موسوی: 

۹۴ "داستان من"ن پیرامون گشایش ستوسردبیر آرمان:   

  ۹۵ میوزیکال هالیوود ۀ، هنرپیشه و خواننددیانا دوربینبه من :  عشق کودکی مجید جهانبانی

  ۱۰۵  !وبا سال از ای خاطره کرونا سال در – قرنطینه :صفایی دلیل حسین

 فلسفه و عرفان

 ۱۰۹ : داستان عیادت رفتن شخص ناشنوا مثنوی مولویبازنویسی داستان مهدی سیاح زاده: 

 ۱۱۴ زمان چیست و چگونه به وجود می آید؟ حسن بلوری:

   ۱۲۹ مایکل والزر :  فیلسوف آمریکاییلیبرالیسم، هنر تفکیک ةشرح و ترجمشیریندخت دقیقیان: 

 یادبودها

 ۱۴۸  دکتر سیروس عظیمیپیام تسلیت دکتر مهدی سیاح زاده به مناسبت درگذشت 

 ۱۴۹ شهال ریاحیبه نکوداشت یاد 

 ۱۵۲  کریمینصرت به نکوداشت یاد 

 معرفی و بررسی کتابنقد، 

 ۱۵۶فریده شبانفر من، زنان داستان نویس آمریکای التین:  ةدو نیم

  ۱۵۸ بکتاش آبتینمجموعه های شعر 

 ۱۶۲ ضیاء الدین وظیفه شناس  درخت کج: - ۱۶۱ بهرام روحانی  معرفی کتاب های 

 )سوگنامه های میهنی( شعر
 ۱۴۸جهانگیر صداقت فر  ؛مهدی اخوان ثالثمحمدرضا شفیعی کدکنی؛ محمدعلی امیرجاهد؛ 

 

 

 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

4 

 

 

 

 

 یادداشت شورای دبیران     
 

 سخن شورای دبیران
 

 

را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ،  "آرمان"دهم سیزشادمانیم که شمارۀ 

فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم.  شناخت و اعتالی فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین 

با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های 

 نتر ایرانیان و همه فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است.گوناگون، گروه های جوا

همت واالی محققان، هنرمندان، نویسندگان و شاعرانی که از نقاط مختلف آمریکا و دنیا در 

 این دفتر مشارکت کرده اند، شایان قدردانی است.  

که مورد  هکا کردآرمان اقدام به معرفی سازمان های مردم نهاد ایرانیان در اروپا و آمری

.  ه استاستقبال فراوان خوانندگان و دست اندرکاران سازمان های غیرانتفاعی قرار گرفت

 بگذارند.  آرمانشرح فعالیت های خود را در اختیار می توانند این سازمان ها 

جهت مطالعه موجود می باشند و در  ۱۳تا  ۱در تارنمای آرمان، نسخه های کامل آرمان  

، مقاله های همۀ شماره ها در دسترس است. از محققان، نویسندگان و "تمقاال"بخش 

  هنرمندان ایرانی و فارسی زبان آمریکا و جهان دعوت می کنیم تا در آرمان مشارکت کنند.

برای معرفی آرمان در شبکه های اجتماعی و تهیه آبونمان نسخه خوانندگان گرامی از شما 

 امه سپاسگزاریم.  های چاپی جهت حمایت از این فصلن
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، سالی سرشار از نیکی و برکت های معنوی و زمینی برای با گرمترین شادباش های نوروزی

 معرفت دریای از فالی و فظاح دیوان با را سال که همچنان که امید  هموطنان آرزومندم. ةهم

 ،ویژه به .دهیم قرار خود رفتار و زندگی سرنمون نیز را او ژرف های اندیشه ،گشاییم می او

فی معر ما بهرا  سرمشقی ،باشد می او رندی حکمت که فظاح شناسی انسان اساسی عنصر

حتی آزردن دشمنان  ون دکشتن و شکنجه دا نفی، و از مردم آزاری پرهیزمی کند که با 

کرم  ةو بر پایمدارا، شکیبایی، تساهل و بردباری  اساس برآیینی را معرفی می کند  ،خود

  :مستانه فریاد می زند وبخشی و لطف خطا

 مباش در پی آزار کسی و هر چه خواهی کن

 که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

باید بتواند هوس ها و آزمندی ها و  ،گوید می فظاح که گونه آن رندی یگاهجا در انسان

رنده خویی های خود را از صافی پاالیشگاه خرد و دانایی عبور داده و مهار نماید. رندی د

عوام فریبی و ریاکاری  ،رند  .زیستن هبی آزار و آزاد و   یکرو ،یعنی صاف و شفاف

خود  ولی دارندپارسایی و کشتن نفس  ادعایکه سالوسانه و به طور نمایشی -زاهدان را 

افشا کرده و با آنان  - دنکار دیگر می کن می روند آنپای بند آن نیستند و چون به خلوت 

او با  .خرد و دانایی به پادشاهی بی نیازی رسیده است مدد به رند در ستیز دائمی است.

بازی هر بازی دیگر را از جمله بازی های قشکستن دیواره های منیت به جز میدان عش

قدرت و ثروت و سودای سروری و مال اندوزی را به هیچ دانسته و انحراف از زندگی 

 نوروز ...انسانی های فضیلت از پر کنیم رزوآ سالی اییمبی پس  رندانه می داند. ةآزادمنشان

   .پیروز

 و نوروزی های شادباش

  از سرشار سالی آرزوی

 راو فظاح های فضیلت

  

  دیان  لئدکتر سامو
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دهد. او در پاسخ به  دکتر منیر طه تن به مصاحبه درنمی

را هد شرح حالش اخو دکتر پرویز داورپناه که از او می

آب پاکی روی  ،بنویسدخاطرات چند دهه بیان با 

 گوید: میریزد و  دستش می

شرح حال نویسی را دوست ندارم. به شرح و احوال "

ه چه کمانم  همیشه درمی .خود پرداختن آسان نیست

ه بنویسم باز من نیست. از کبنویسم، تازه آنچه هم 

تناسبِ من در  آید. گوهر بی یابی خوشم نمی شناسنامه

ام  ی به دنیا آمدهکِجا و کمشاغل و مواجب و مناصب و 

همین جهت است  گنجد. به و از دنیا خواهم رفت نمی

دانم چه سالی دیپلم گرفتم،  درستی نمی ه هنوز هم بهک

وقت گشتن  ی استخدام شدم و حقوقم چقدر بود. نهکِ

ردنش را دارم و نه دانستنش را ضروری کو پیدا 

تاب زندگیم در هم ریخته کدانم. هنوز هم حساب  می

ها الزم است  ارشان ندارم. آدمکاری هم به کاست و 

 بهرام گرامی

  در مشاور ویراستار

 ایرانیکا دانشنامه

 
 دکتر منیر طه

و  ، نویسندهشاعر

نخستین زن 

 سرای ایرانترانه

زبان و ادبیات فارسی  استاد

زنی مشخّص  ؛و ایتالیایی

 ؛در تاریخ نهضت ملّی

 پویندۀ راهِ دکتر محمّد

 مصدّق

 ۲۰۲۰ سمار
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خوانده شوند، دیده شوند و شنیده شوند. باید سردی و گرمی پوستشان را لمس 

رد و کخود جوشی ذهنشان توجّه  رد، مسیر نگاهشان را دریافت و به خاموشی وک

ه در حوصلة این زمانه نیست، همچنانکه در حوصلة برخی هم کطلبد  این زمان می

اند عاری از اشتباه نیست،  اند نبوده است و آنچه هم که نوشته که در حق من نوشته

اند که همه از فرهنگ خود مختاری و  حتّی گاهی به نامم چیزی افزوده یا کاسته

 "زند. افتة ما سر میپرورش نی

در امّا  1 .مشناسی را بیش از خواندن شرح حالش می "او"چند سطر باال با خواندن  

او زادروز گشاید.  شود و لب به سخن می   اندک اندک نرم میپافشار برابر پرسشگر کنجکاو و 

صد البته خانة دوم او کانادا. در  ، کهن ما ایرانطنه در و، هشتم مارس است، روز جهانی زن

. گیرد بیند و پِی می جا رَدّ پای زمان را می ، ولی خواننده جابهکاری نداریماو د به سال تولّکه 

 رد.کتهران بالید و رشد در از دو سالگی زاده شد و  تبریزدر 

 نواخت و موسیقی شناس بود رش تار میآید. پد رو میای هنردوست و پیش ازخانواده 

و  بُرد موسیقی ملی میاهلل خالقی در هنرستان  های روح نسرتکخود به را با خردسال و منیر 

نواخت و از  می تار نیزان را شناخت. مادرش هنرمندخالقی، بنان و دیگر در آنجا بود که 

رد. بُ میالس کبه آن و دختر را با خود  الس رقص مادام یلنا بودکاول  ۀشاگردان دور

 .داشتنظیر  مکا کدر رقص شاالخو و لزگیناو پائی  کچابمادرم زیبا بود و گوید  می

دکتر منوچهر شاخص آن خاندان های  هچهراز . مادرش از خاندان مرتضوی بود 

 ،تب حافظکم و مؤلّف کتاب ماندگار دانشگاه آذرآبادگانپیشین رئیس استاد و ، مرتضوی

نواخت و به  پدرِ مادرش نِی می 2داشت.در دل سخت را  ما سرای جوان ترانهمهر  بود که

فرانسوی ة در مدرسرا دستی های ارکنان این خانواده زبان و زگفت.  ترکی شعر می

                                                 
 

 دکتر منیر طهو گفتگوی مکّرر نگارنده با  خذ زیرأدو ما استفاده از این نوشتار ب :نویسنده یادداشت ۱
، هشتم ۱۳۸۷اسفند  ۱۸پرویز داورپناه، گفتگو با دکتر منیر طه، دکتر ( ۱تهّیه شده است: 

( مهندس مرتضی حسینی دهکردی، سهم زنان در آفرینش و پویایی شعر فارسی، ۲ .۲۰۰۹ مارس
 .۴۸تا  ۴۴ صفحۀ، ۶۲ شمارۀ، ۱۳۸۱کالیفرنیا، زمستان آورد،  رهنامۀ  فصلدکتر منیر طه، 

منوچهر  ،کند که پس از ثبت نام در رشتۀ فلسفه در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران منیر تعریف می ۲
ثبت نام در رشتۀ را از رشتۀ فلسفه منصرف و به منیر بیند و او  میمحوطۀ دانشکده مرتضوی را در 
 کند. ادبیات تشویق می
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های آذربایجان  پایه وهکها و  سوارانِ دشت کاز چابگرفتند و  فرامی تبریزی ها کاتولیک

 بودند.

. پدر و مادرش با هم خویشاوند منیر دو ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند 

اش زنی بلند نظر بود و در تعلیم و  بودند و جدایی آنها چیزی را برای او عوض نکرد. عمّه

تب صبا آموخته بود و آواز رسا و کویلون را در مه شوهر عمّتربیت او هیچ کم نگذاشت. 

و منیر  یقی او شدمعلّم سرخانة موسه علی تجویدی کدوازده ساله بود منیر خوشی هم داشت. 

شید کطولی نبود چنان از استاد بهره گرفت که  شکه ساز و آواز بخشی از زندگی و وجود

گوید در چهارده سالگی نخستین  می شد.ة استاد تجویدی های جاودان سرای آهنگ ترانه

بر روی نخستین آهنگ علی تجویدی نوشتم و به ادارۀ رادیو،  شب ِ مهتابیام را به نام  ترانه

ها ضبط صدا نبود  وقت رفتم تا آن را با صدای خودم اجرا کنم. آن سیم پهلوی، معروف به بی

شدم، توسی حائری  وارد استودیو که می و این ترانه ناشناخته ماند. بار پخش شد و همان یک

 ،آمد هشتم و نهم بود از استودیو بیرون می که گویندۀ رادیو و دبیر انگلیسی ما در کالس

همان شب در آنجا برای اولین بار  "کنی؟ کار می تو اینجا چه"دید با تعجّب گفت:  وقتی مرا

خاطر ارتشی بودنش با نام   که به ،جلیل شهناز، ورزنده، شیرخدایی، تهرانی و حسین قوامی را

 .خواند، دیدم و آشنا شدم مستعار فاخته آوازمی

 آنهامشترک دو اثر  ونوشت  تجویدی استادهای  ساختهبر  یهای دیگر سپس ترانه 

بنان در پاسخ به این پرسش که  .اجرا کردند گلهای رنگارنگ ةبرنام را بنان و مرضیه در

بَرَد. منیر  نام میمرا عاشقی شیدا های خود را بیشتر دوست دارد، از ترانة  کدام یک از ترانه

بود تا آنکه بنان مرضیه را در ابتدا برای اجرای این ترانه بین مرضیه و بنان رقابت گوید  می

 قانع کرد که ردیف این شعر برای یک زن مناسب نیست که بخواند:

 مرا عاشقی شیدا، فارغ از دنیا، تو کردی، تو کردی

 پروا، تو کردی، تو کردی مرا عاقبت رسوا، مست و بی

بر روی آن منیر ه ک چند آهنگ زیبا ساخته بوداستاد تجویدی سالِ پیش از انقالب  

را  ها ترانهیافتة تجویدی بود این  تربیتکه تازه نفسی  ۀخوانندو قرار بود  کالم گذاشت

 ها ناخوانده ماند. وقت تنگ آمد و ترانهبا پیش آمدن انقالب بخواند ولی 
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در تهران منتشر شد. دکتر  ۱۳۳۲در سال  سرگذشتنخستین مجموعة شعر او به نام  

ی از اشعار دوشیزه نچند ماه پیش هنگامی که قطعة "نویسد:  اهلل صفا در مقدّمة کتاب می ذبیح

منیر طه را دیدم دچار اِعجاب شدم زیرا قوّت فکر و رقّت احساسات و بلندی مضامین آن را 

 "رست در دواوین استادان نیافتم.متناسب با سنّ گوینده و درجة تجارب او از حیات و مما

که برخی اشعار آن در  در تهران انتشار یافت ۱۳۳۴در دوراهی دومین دفتر شعر او به نام 

 کمال شیوایی است:

 ر در آتش بیداد جانان سوختم / تا طریق و شیوۀ دلدادگی آموختمدَقَ آن

 شمع سوزان سوختمجان / گاه بر بالین او چون  گاه چون پروانه در پایش فتادم نیمه

 ها کردم، نهادم سر به صحراها گهی / گاه کنجی سر به زانو ماندم و لب دوختم ناله

 تمخعاقبت دامان مهتاب منیرش دست داد / دامنش بگرفتم و دُرّ و گُهر اندو

با مقدّمة استاد ابراهیم پورداود، دکتر لطفعلی  ۱۳۳۶در  مزداسومین اثر منیر با نام  

اهلل صفا و قوام امامی در تهران به چاپ رسید. استاد پورداود  ذبیحصورتگر، دکتر 

خوانده شده دختر جوانی است از تبریز...  مزدا فرخندۀ نام به که دیوان این سرایندۀ" نوشت:

ام تا دربارۀ همین دیوان درست داوری کرده باشم.  را خوانده دوراهیو  مزدامن دیوان 

ها در دانشکدۀ ادبیات، در کور  شناسم و سال خوبی می منیر طه را به ،سرایندۀ تیزهوش

لیسانس و دکتری، از شاگردان خودم بود و در میان صدها دانشجوی دختر و پسر همیشه 

سال به آن اندازه پخته و ورزیده بوده که توانسته برخالف همة  سرآمد بود... گویندۀ جوان

جا بروز ندهد که  اسر گفتار خود در هیچدارد و در سر ویژه زنان رازی را نگاه جوانان و به

شعر منیر نِکهتی دارد "نوشت: جا  در همانو دکتر صورتگر  "این زبان، زبان مادری او نیست.

های اطلسی که هم نجیب و نوازنده و هم لطیف و  انگیز گل شبیه به نِکهت مالیم و طرب

 "گناه است. مادرانه و بی

و ( آنجلس لس) ۱۳۶۴(، تهران) ۱۳۵۸نام دارد که در  ها، بازارها در کوچهمجموعة دیگر 

ها و شعرهای  با کتاب"گوید:  دربارۀ این کتاب میخودش  .انتشار یافت ونکوور() ۱۳۷۴
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دیگر من چه از لحاظ شکل و قالب و چه از لحاظ موضوع و کالم تفاوت دارد. آنچه تاکنون 

 ام در قالب غزل و چهارپاره بوده است. گفته

  
گونه تعهد  هیچ ،شود ها عوض می این کتاب قالب ظاهر و موضوع گفتنیهرگاه در  

آمدهایی  گیرد، و این تغییر قالب و موضوع هم به حُکم احساس و پیش و تقلیدی را دربرنمی

است که بر من آمده و مرا در حصار گرفته است. این تلنگرهای متفاوت و متغایر را با زبانی 

قطعه از  ۴۶است با  ریز سینهدیگر کتاب  "بگویم و بگنجانم.توانم  دیگر و قالبی دیگر نمی

در  ۱۳۷۵در  پائیز در پرچینِ باغ باالخرهو  منتشر شد آنجلس سلُدر  ۱۳۶۴آثار او که در 

های مهاجرت او به کانادا،  ، سال۱۹۹۵تا  ۱۹۸۲که مجموعة شعرهای او را از  نکوورو

، نقدهاعاشقانه،  اشعارکه شامل  دارد چاپآمادۀ دیگری هم های  باکتگیرد.  دربرمی

او به بسیاری از مشاهیر و پاسخ آنان  یها نامه وبه زبان ترکی ی یها سروده، های سیاسی لهمقا

 است.

داخل و خارج   یها دانشگاهها و  کنگرهدر  های دکتر طه شعرخوانیها و  سخنرانی 

های  ها و نشریه های ادبی و سیاسی او در فصلنامه و نیز مقاله گوناگون های مناسبتبه  نایرا

آنها ی از بیش از آن است که یاددانشگاهی به زبان فارسی، و در چند مورد به زبان ایتالیایی، 

بخشی از گفتارها و نوشتارهای او دربارۀ حقوق زنان و دکتر مصدّق و  در این مجال بگنجد.
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از ناصر  ریرا که کا ستوانة زراندود حقوق بشر کورشا ۲۰۰۳در سال  اویاران اوست. 

در تجلیل از زنان برجستة ایران از سوی مرکز ایران شناسیِ دانشگاه کلمبیا است  اویسی

 .کرد دریافت

* 

دانشکدۀ ادبیات  ادبیات فارسی زبان ودر رشتة منیر همان طور که اشاره شد،  

پایان  ونمود دورۀ دکترا را شروع  ،لیسانس پس از پایان دورۀ. دانشگاه تهران ثبت نام کرد

زیر نظر دکتر لطفعلی صورتگر به پیش برد. امّا به علّت شکستن  الالیینامة خود را با عنوان 

خود ی ادکترموفّق به گذراندن رسالة ، استخوان زانو و عزیمت به وین برای جرّاحی

در پاریس به آنجا رفت و  دکتریوشی دانشجوی دورۀ  دعوت بهرام فرهبه از وین  1نگردید.

. پس از دو سال اقامت در اروپا به ایران بازگشت، ولی پس ندگذراند همبا را  کوتاهی تمدّ

از مدّت کوتاهی شغلی در رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به دست آورد و تصمیم گرفت در 

ابراهیم پورداود فراگیری استاد  حین خدمت در رایزنی به تحصیل در دانشگاه رُم بپردازد.

را در  یالتین زبان ه آموختنکتر احسان یارشاطر کدولی  ،نمودپیشنهاد  اورا به  یزبان التین

. ندک او را به فراگیری زبان و ادبیات ایتالیائی تشویق می دید نمی منیر مجالحوصله و 

به ایران با موفّقیت به پایان رساند و در دانشگاه رُم سرانجام دورۀ دکتری ادبیات و فلسفة را 

 دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات  کادر آموزشیپس از دو سال کشمکش به . گشتباز 

تأسیس و  های خارجی آن دانشگاه و بخش زبان و ادبیات ایتالیایی را در گروه زبان پیوست

دار بود و  مدیریت آن بخش را عهده خود در آنجا تدریس نمود. رویهم به مدّت سیزده سال

 های خارجی انتخاب شد. یک دوره نیز به مدیریت گروه زبان

ها ایران را ترک و به ایتالیا  یک سال بعد از انقالب با بسته شدن دانشگاه منیر طه 

از آن نمود و به کانادا مهاجرت  ۱۹۸۲در سال سفر کرد و پس از دو سال اقامت در آنجا 
                                                 

 ابوالحسن ورزی دو دوبیتی زیر را برای شکستن زانوی منیر گفته است: ۳
 / آسوده دمی ز شور و شر نگذارند عّشاق تو را به یکدگر نگذارند

 بشکست زمانه سِر زانوی تو را / تا بر سِر زانوی تو سر نگذارند
* 

 شکنی غایت آمال تو شد / چون سایه دل خلق به دنبال تو شد تا دل
 پایت ز چه آسیب رسید / از بس که دِل شکسته پامال تو شد دانی که به

 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

12 

 

بعداز مهاجرت به کانادا فقط چند ترانه در همان او  شته است.وور اقامت داکوندر شهر زمان 

میگن که جنگه و  بهار بهارونهایش نوشت. شعر و آهنگ دو ترانة  مایه و پایة دیگر ترانه
از کارهای بعد از مهاجرت اوست که فرید فرجاد آنها را برای ارکستر تنظیم کرد و  جنگه

، برای دخترش نازگل، نیز از اوست نازگلکخواند. شعر و آهنگ ترانة  آنها را شهال سرشار

 ۱۹۹۰را در  سرزمینِ منکه کاظم عالمی آن را تنظیم کرد و ستّار خواند. حماسة عاشقانة 

های بنیاد رودکی در ونکوور به روی صحنه آمد، یکی  نوشت و دو اجرا از آن در برنامه

 تالین صدایی تک اجرای دیگری و Vivaldi Chamber Choirتوسط گروه کُرِ 

مؤسس و گرداننده منیر طه دکتر باید گفت که  .جمالپور رامین پیانو با همراه سوپرانو اوهانیان

 یسترش و بقاگ برای. این بنیاد است بوده وورکدر شهر ون ۱۹۸۸ی از کبنیاد فرهنگی رود

 ةانادا و جامعکتی چند ملیّة جامع آنها بهزبان و ادبیات فارسی و شناساندن و هنر و  فرهنگ

 کند. میفعالیت  ان مهاجرایرانی

 از برق مهندس رامین پسرم. هستند آشنا موسیقی با هم فرزندانمگوید:  منیر می 

 و ایران اِی سرود از جدیدی اجرای. است ونکوور در کلمبیا بریتیش دانشگاه همین

که در مهاجرت با هم ساختیم تنظیم کرده است، ولی چون مقیم تورنتو است  را هایی آهنگ

ایم به آنها سر و صورتی بدهیم.  و تنظیم موسیقی به تنهایی کار آسانی نیست هنوز نتوانسته

دخترم نازگل هم فارغ التحصیل رشتة تأتر از همین دانشگاه است. در لس آنجلس زندگی 

است. از پسرم یک نوۀ پسر و از دخترم دو نوۀ دختر دارم. پس میکند و بازیگر تأتر و سینما 

 تحصیالت دانشگاهی فرزندانمان در ونکوور در صلح و صفا از همسرم جدا شدم. پایاناز 

* 

گذشته از بزرگان عرصة ادب و هنر ایران که سالیان قبل دربارۀ دکتر منیر طه و  

تر به زمان ما نیز  آوردیم، نزدیک ز اینپیش ا اند و برخی از آنها را کارهای او سخن گفته

 اند. او را ستودهدیگر نامورانی 

 :خانلری ناتل پرویز دکتر 
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منیر طه از بهترین شاگردان من بوده و همیشه توانائی و اشتیاق فراوان برای " 

ای در ادبیات برخوردار است و شعرهای چاپ  العاده یادگیری داشته است. او از استعداد فوق

 "آزادگی و رفتار پسندیدۀ او در خور ستایش است.. نمایندۀ این استعداد است اش شده

 
 یارشاطر پروفسور یاد زنده و طه منیر

 :نویسد می یارشاطر احسان دکتر

های شایسته  ایشان نه تنها با تأسیس و مدیریت بنیاد رودکی در ونکوور کانادا گام" 

اند، بلکه  برداشتهدر نگاهداری و پیشبرد فرهنگ ایران و تقدیر از ادبا و هنرمندان سرزمین ما 

های موسیقی فرهنگ ما را بارورتر  با آثار نغز خود، به شعر و به نثر، و همچنین ساختن آهنگ

آورد به طبع رسیده و  اند. اخیراً برخی از خاطرات آمیخته با نقد ایشان در مجلة ره ساخته

بینانه صاحب پیداست که ایشان در نثر فارسی و ساختار کالم و در حدیث نفس و نقدهای تیز

 "های متداول ممتاز میکند. ای هستند که سخن ایشان را از خاطره نویسی سبک ویژه

 نویسد: می مشیری فریدون 

و  با مطلع غزلی بینم و های شورانگیز عاشقانه را می شعرها، مخصوصاٌ غزلوقتی " 

بینم و باز  خوانم، دختری شوخ و شورانگیز و آزاده را در برابر خود می را می زیر مقطع
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 و ردههای ویَن دل از عارف و عامی بُ بینم که این دختر شوخ شورانگیز در ییالق می

 1"پردازد. سازد و می های خود را می کنان غزل رقص

 من افتادگویی شرری بود که در جان /  لبهات چو بر شانة عریان من افتاد

 گو دخترکی بود و به دامان من افتاد/  پرسند اگر کیست منیری که بنام است

 :گوید می مرضیه 

ایم و اگرچه خاموشند، ولی  ساز هنرمند و فاضلی داشته در ایران، ما زنان تصنیف" 

تر شود و وجودشان سالمت  اند. امیدوارم عمرشان هرچه طوالنی خوشبختانه اکثر آنها زنده

بانوی فاضل و ادیب و شاعر و تصنیف ساز با ذوق خانم منیر طه . تعدادشان کم نیست باشد.

های  کنند. تصنیف دگی میهستند. ایشان زنده و سر حال هستند و االن در آمریکا ]کانادا[ زن

 مرا عاشقی شیداو  سخنم لب و شیرین شیرینبر و  شیرینو  مگو مگو، حدیث این سبو به کس

آقای  سرودند، هایی را که این بانو می از کارهای این بانوی عزیز است. آهنگ اکثر تصنیف

 "ساختند. تجویدی می

 :نویسد می همایونفر اهلل عزت دکتر 

د سعدی در برای شرکت در کنگرۀ بزرگی که به مناسبت هشتصدمین سال تولّ" 

گردانندۀ کنگره مرا به شرکت شد دعوت شدم. دکتر صادق کاظمی  شهر تورنتو برگزار می

معرفی کرد. نامش را بارها شنیده و  ،تا پا شور و ذوق طه، شاعر سر کنندگان از جمله منیر

ه آن شعر شراره برانگیز را که بنان شعرهایش را بارها به دل و جانم دعوت کرده بودم. خاصّ

طه رسید، که در قصیدۀ ر آن کنگره وقتی نوبت کالم به منیر . دخواند اش می با لحن داوودی

های هم وزن سعدی را گرفته و  مصرع اول غزل شیراز ساالرِ سخن ای با عنوان واره غزل

ای که همان لهجة ترکان پارسی گوی است  با لهجه و مصرع دوم را خودش بر آن نوشته بود

 .ها را به سقف سالن سخنرانی رسانید فریاد دلها و دست، خواند

 سید جوادی:دکتر علی اصغر حاج  

                                                 
جدا از همۀ هنرهای شاعری و نویسندگی و ذوق موسیقی و شیرین سخنی، منیِر باید گفت که  ۴ 

 "آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری."مصداق این گفتۀ شهریار بود که  زیباروی
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گاه در  افتم که شما را گه های دوری می سرای آزادی و زیبایی! به یاد سال سخن" 

دیدم و اکنون صدای  جمع پویندگان نوشکفتة راه آزادی و آ زادگی میهن گرامی خود می

شنوم که چگونه آن فاصلة دور و دراز و پر از  بینم و می شما و شعر و چهرۀ زیبای شما را می

حکم سرنوشت  شود. ما هر دو از آن سرزمین دردانة عزیز به پیش چشمانم محو می فاجعه از

ایم، امّا همچنان چشم بدانجا داریم. از هدیة گرانقدری که به ما ارزانی داشتید  دور افتاده

سپاسگزاریم و از این که با صدا و شعر و طنین پر آواز کالم خود به فضای خالی آوارگی ما 

 "صد چندان. بخشید، زندگی می

* 

روی برگرفته از کشانیم و او  گفتگو را به جان جانان او، دکتر محمّد مصدّق، می 

و هنوز چاپ نشده  مصدق نوشتهاشعارش دربارۀ نویسِ مجموعه  ه برای پیشک ییها یادداشت

 گوید: برایمان می

صنعت  شدننهضت ملی و ملی همزمان با و بعد دانشگاه  ی پایانی دبیرستانها از سال 

 یاورم بود. ام هانوادهمفکری خدر این راه و  ق آشنا شدممصدّدکتر نفت با شخصیت واالی 

د و کشدم. گویی خون رااو  یی بهارستان شیفته استقامت و عظمتادر نخستین گردهم

در  شیدم و سرکگویی قد  ام برآمد. نفس فروماندهدرآمد و ت کحربه  یمها ایستاده در رگ

س کجواب نوشت و ع. م را سرودم و برایش فرستادما شعر حماسیین آسمان برآوردم. ا

امروز ، ولی این نامه را به مادرم سپردمفرستاد. رده بودم که درخواست کهم را  اش امضا شده

 بری ندارم.و عکس خبها  گرانة از آن نوشت

 رادیوبلندگوی بهارستان از  ةشعر دیگری هم برایش فرستادم و آن را در غلغل 

آباد دایر  خیابان شاهدر ساختمانی اری در ه رادیو ایران استودیوی سیّکخواندم. بدین ترتیب 

در آن شد.  ی مصدق و نمایندگان موافق و مخالف از آنجا پخش میها حرفو رده بود ک

یم در ها ترانه، تصویرم روی جلد اطالعات هفتگی رفته بودد، ده بوشتاب شعرم چاپ کزمان 

بشیر فرهمند آنجا  رفتم .شناخته شده و محبوب بودمخالصه شد و  زمزمه میوی و برزن ک

صدایم در و من شعرم را خواندم و پشت بلند گو بُرد دستم را گرفت و رادیو کل  مدیر
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حاضر  ها ییاگردهمبیشتر  درپس  در گوش جانِ جانان هم. از آناحتماالً بهارستان پیچید و

 .بودم

م به آبادان لَخرمشهر رفته بودیم. با بَتر بود به  که ازمن کوچک ری از خویشانمسبا پ 

اجازه دهد ما سوار ش را گرفتیم و از اوخواستیم کنفت بزرگر کتان کرفتیم. آنجا جلوی ی

ۀ کنار رانندو ب کرد و من به هر زحمتی بود باال رفتم هایش را قالّ آن پسر دستشویم. 

دادیم و  هاشعارایرانی شده باشیم.  ر نفتکخواستیم سوار تان فقط میای نشستیم.  الجّثه عظیم

شد و در آنجا با  می چاپ سوم نیروی در شعرهایم .ردیمکیف کی لّکُو  خواندیم هاشعر

ی از ما دختران کوچکی گروه کخانم ملِ .ای آشنا شدم ی و همسرش صبیحه گنجهکخلیل ملِ

همراه آورد. بعداز  بت و بدبختی بهکآمد و نپیش  مرداد ۲۸واقعة   رد.بُ را به راه پیمایی می

اشی بودم. روزی لّکاشی و نجه و فحّکردم و شاهد خون و شک ت میده فعالیّکآن در دانش

اخ بود کمادرم نبش میدان  ةخان نند.کای را گرفتار ن ده هجوم نیاورند و عدهکه به دانشکنبود 

مصدق رد ة از جلوی خانتا شدم  میاخ کرفتم از شاهرضا وارد  می اوه پیش کهر وقت و 

 ةو برای دیدن آن خانرفتم  میراه را ودتا هم همین کشد. بعد از  هرچند راهم دور می، شوم

، هایش را سوزانده شیده، درختکو دیوارهایش را به آتش  هاامید و آرزو که در

ا روزها که بس ،یش را به توپ و تانک بسته بودندها آویز کرده و ماهی هایش را حلقکبوتر

فرستادم و  میلعن و نفرین آن  رفتم و بر آمرین و عاملین خیابان را باال و پایین میآن چند بار 

ق، نام نیک و جاودانی در تاریخ دکتر محمّد مصدّای را با عنوان  سروده فرستم . میهنوز هم 
 کنم: تقدیم می آزادیخواه ایرانیانبه  ایران

 چه کسی حرف تو را خواهد گفت چه کسی راه تو را خواهد رفت /

 چه کسی خون تو در رگهایش / موج خواهد زد و خواهد آشفت

 هیچ مانند تو یکبار دگر / مردی از خویش برون خواهد شد؟

 دامن خاک عزیز وطنم / پاک از سرخی خون خواهد شد؟

 چه کسی راه تو را خواهد رفت؟ / چه کسی حرف تو را خواهد گفت؟

 ی؟چه کسی؟ چه کس
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شور کتر صدیقی وزیر کبا د. الدوله بود نارنجستان صدیقدر پامنار ام  عمّهخانة  

مصدق، همسایه دیوار به دیوار بودیم و من بساط درس و مشقم را پشت آن دیوار 

شانم کسی وارد خانة ما شود و من حرف و سخن را به این دیوار نکن نبود کمم .گستردم می

  ردم.کنام نویسی هم  او ی درسها السکی حسرت در دلش ننشانم. در لّکو 

جلو پایش  ها ده آمد، بچهکبه دانش، آزاد شد ها ودتاچیکاز زندانِ  دکتر صدیقی هکآناز  بعد

پنج روز بعد  ".واستیمخ طور نمی این" گفت: ،ردمکتلفن به او  شب اول انقالب ریختند. گُل

 دادم. رس میددر دانشگاه من آن زمان پریشان و نگران بود. ، اش رفتم به خانه حو نیم صب

ام. تقریباً همة خانواده و کسانم را از دست  ایران نرفتهحدود چهل سال است که به  

ام. در آنجا نه چیزی دارم و نه کسی را، جز انگشت شماری از دوستان همکالسی و  داده

ارت و اهانت به همکار در دانشگاه. چشم به راه آزادی و استقالل ایران هستم و هرگز جس

 تابم. را برنمیایران  آزادگان و آزادی خواهان

تمام دارایی شود.  میصدای عشق هرگز خاموش ن هکاست  اینم سخن اول و آخر 

از است که شعر ة و هفت مجموع، ی عاشقانها نامهنامه، و نام و نشان من بیش از پانصد 

که آزادی  ردکدر همینجا جستجو باید عشقِ به وطن و نظم و نثرش را  ام برخاسته است. سینه

صنعت نفت و  کردندر رابطه با ملی  های سیاسیها و شعر مقالههایم بیشتر  نوشته .قلم دارم

برای آنهایی اند. سخنی دارم  بودهکه مظهر آزادی و آزادگی آن است  ی معتبرها شخصیت

، چراغِ زندگیم کردند آنهایی که عشق را نشاط و، شنیدند و دوستم داشتندو  که مرا دیدند

دارم و همیشه دوست آ آنان را نوازند میرا هنوز به کالمی و سالمی  ام هآنهایی که جانِ شیفت

 در یاد خواهم داشت.

 

سعدی را گرفته و  وزن های هم های اول غزل مصرع طه منیر آن در کهای  واره قصیدۀ غزل

 برای آنها مصرع دوم نوشته است:
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 شیراز ساالر سخن

 که در وجود و عدم جز تو من نخواهم خواست/  "خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست"

 رسد این بانگ و از حریم خداست زعرش می/  "گنجد حدیث عشق به طومار در نمی"

 اگر چه صد سخنم در سر و زبان گویاست/  "آید بیان دوست به گفتار در نمی"

 که گل عارضش چمن آراستدر آن دمی /  "مجال نطق نماند زبان گویا را"

 هوای یار نه در آستین باد صباست/  "به آب دیدۀ خونین نوشته قصة عشق"

 که دل نه جای هر آن بینوای بی سر و پاست/  "شکست عهد محبت نگار دلبندم"

 نخست مرحلة عاشقی قبول رضاست/  "ِ عشق که درشریعت که نالم تو پیشِ من از"

 که در طریقت ما عاشقی نه غیر وفاست/  "بیوفایی داشتمن از تو دست نخواهم به "

 دلم هنوز گرفتار آن دو زلف رهاست/  "به خاکپای عزیزت که عهد نشکستم"

 که خویشتن ز تو نشناسم از چپ و از راست/  "ام به روی تو مست چنان به موی تو آشفته"

 در سر ماستتو آن کسی که خیال رخ تو /  "خیال روی کسی در سر است هر کس را"

 که درد عشق و صبوری ز عارضم پیداست/  "کسی که روی تو دیدست حال من داند"

 چنین به جوش و خروشی که در دلم برپاست/  "شب فراق که داند که تا سحر چند است"

 کجا روم چه کنم سینه در دل خاراست/  "فراق را دل از سنگ سخت تر باید"

 که گویی آتش میخانه در دل صهباست/  "ست یار در دل تنگ چنان فراخ نشسته"

 پرواست که تا بگویمش عشق و جنون چه بی/  "کند ایام در کنارِ منش رها نمی"

 جز آنکه با دل مسکینِ من به چون و چراست/  "آید به حسن دلبر من هیچ در نمی"

 به شوق روی تو مرغ چمن به شور و نواست/  "درخت غنچه بر آورد و بلبالن مستند"

کجاست ساقیَک گلرخک؟ کجاست؟ /  "ب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینیش"

 کجاست؟

 چه غم به قصد هالکم اگر غم فرداست/  "یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم"

 به هوش باش مغنی که این صَدای خداست/  نه ساز توست نه آواز من نه شعر منیر

 راست تو انتظار به چشمی تو دیارِ در که/  "به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار"
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ران یبود که کانون دوستداران فرهنگ ا  نود  سالهاى

طه شاعر و  از خانم منیر سی دی واشینگتن شهر در

خوانى و تا یک جلسه ى شعر ترانه سرا دعوت کرد

 از  طه منیر ۀدربار قبال  گفتگو با هم داشته باشیم.

 ى برجسته آهنگساز و موسیقیدان تجویدى على استاد

 .بودم شنیده ایرانى

عریف کرده بود که چگونه ویدى برایم تجاستاد ت

 مشترک کار "کردى تو شیدا عاشقى مرا"آهنگ 

 برایم استاد  .بود خورده رقم طه منیر با استاد

 به ترانه مطلع با آنرا و ساختند را آهنگ  که  گفتند

 بدینسان ترانه کل بعد و کردند پیشنهاد طه منیر خانم

 .گرفت شکل

 اصرار ى مریلند ترتیب دادم استادیدى در بتزداکه بزرگداشتى براى استاد تجو هنگامی

 .نشد مقدور متاسفانه اما .باشند داشته حضور نیز طه منیر خانم تا داشتند

بعد که خانم طه را در واشنگتن دیدم این دیدار سرآغاز پیوند یک دوستى عمیق و پایدار 

اهداى جایزه احسان یارشاطر  ى جلسه براى مرا یکبار  .هستیم و بودیم ارتباط در باهم  شد.

به حسن شهباز از چهره هاى فرهنگى ایران و سر دبیر نشریه ى فرهنگى ره آورد به ونکوور 

 هنرمندان از یکی با همراه شدیم مجبور هواپیما دادن دست از با ما البته  کانادا دعوت کردند.

 براى سنگینى ى هزینه خود که برویم کانادا به بعدى هواپیماى با ،آنالوئى علیرضا ،منطقه

 بدین که جمعى در حتى و پذیرفت را ما مهربانى با طه خانم اما  زمان به همراه داشت.سا

 موسیقى تا شود قطع هم هایش انگشت است حاضر که کرد اعالم بودند آمده هم منظورگرد

 موسیقى به ایشان شدید دلبستگى و عالقه ى نشانه خود این و. گردد ارائه شب آن در ما

 .بود ایران سنتى

ورزد و ترانه هایى نیز براى آهنگسازان مختلف  خانم طه به موسیقى اصیل ایرانى عشق می

  مرا" ترانه بود قرار   ساخته است که همگى از آثار برجسته و موسیقى سرزمینمان هستند.

 طه منیر با یدیدار

 مجد نادر
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 چگونه کرد مى تعریف طه خانم اما  .شود ضبط و اجرا مرضیه خانم صداى با  "شیدا عاشقى

نان با ظرافتى خاص خانم مرضیه را قانع کردند که مناسب نیست این ترانه ب غالمحسین استاد

 .ود حدیث شیرینى است و شرح آن در این مختصر نمى گنجدخرا یک زن اجرا کند که 

 

 .دارم آرزو طوالنى عمر با  طه سالمت و تندرستى همراه براى خانم منیر

 
 

 دنادر مج

 اویرجینی -اشبرن

  ۲۰۲۰دوم مارچ 
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با موسیقی و آواز، از رادیو اولین بار که شیفتگی های دختر فرهیخته و جوانی همراه 

 چنین عریان و بی پرده پخش شد! ایران، مهمترین رسانه عمومی مملکت،

 که راحت هر آغوشم         ببر که نوشم  بکش بدوشم

 به کام تو شیرین کامم   بدست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم

 

 من، نه شعر منیر زنه ساز توست، نه آوا

 بهوش باش مغنّی که این صدای خداست           

 دکتر منیر طه

های شیفته و شعرای برجسته ای است  دکتر منیرطه، نخستین ترانه سرای زن در ایران، از جان

که برای سال هایی چند در دنیای ترانه سرایی ایران درخشید و با آفرینش های واالی 

 نقش برجسته ای در تحول موسیقی و ترانه سرایی ایران به جا نهاد.  خویش،

قبل از او نامدارانی مانند عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار، رهی معیری، معینی کرمانشاهی 

و نواب صفا در ترانه سرایی ایران، صاحب نام و نشان بودند، ولی نام هیچ زنی در این دفتر 

  جاودانی منیر طه ترانهدو 

 مرتضی حسینی دهکردی
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که در پرتو استعداد فراوان و قریحه سرشار ادبی و هنری،  این منیر بود .دیده نمی شد

پیشاهنگ مشارکت زنان ترانه سرا شد و آثاری به وجود آورد که برای همیشه در تاریخ 

موسیقی ایران در یادها خواهد ماند. ترانه های او از نظر دلنشینی، عمق، محتوا و صدر خیال و 

 ت ایران به شمار می آیند. زیبایی شناسی از درخشان ترین آثار ادبیا

در میان زنانی که ترانه سرایی «: »ادبیات آهنگین ایران»به گفته نادره بدیعی مولف کتاب 

کرده اند، برترین را به جرئت می توان منیر طه دانست که گرچه ترانه های زیادی نساخت، 

رانه های به ولی با بهترین آهنگ ساز و بهترین خوانندگان زن و مرد همکاری نمود و ت

 . (۱۵۴)ادبیات آهنگین ایران ص  «یادماندنی سرود

ماندگار منیر و ویژگی های ممتاز آنها به نظر خوانندگان  ةکل گیری دو ترانشدر این نوشته 

 همچنین نوآوری و سنت شکنی در سروده های منیر بررسی می گردد.  می رسد.

 مرتضی حسینی دهکردی 

  ۲۰۲۰فوریه 

 

 ین لبشیرین بر و شیر

قرنهاست که تعصبات زاهدانه و باورهای خشک اخالقی مانند دیوار آهنین در مقابل رشد و 

تکامل هنر قرار گرفته و متولیان اخالق جامعه همواره در برابر آفرینش های هنری که با 

دیدگاههای آنها سازگار نباشد مقاومت کرده اند. از آن جمله می توان از دشمنی ها و 

، با آثار جاودانه میکل آنژ، نقاش «حفظ اخالق جامعه»و « دین»فراوانی که بنام مخالفت های 

 و مجسمه ساز بزرگ ایتالیائی بعمل می آمد، یاد کرد.

میالدی، تخته سنگ عظیمی از مرمر، بوسیله کلیسای بزرگ شهر  ۱۵۰۱در بهار سال 

پیامبران را بسازد. میکل فلورانس در اختیار میکل آنژ قرار گرفت که از آن مجسمه یکی از 

را ساخت که به تحقیق یکی از « داوود»آنژ از آن صخره مرمرین، مجسمه بزرگ و جاویدان 

ار، مجسمه را در برابر بزرگترین آفرینش های هنری تاریخ بشر بشمار می آید. پس از اتمام ک

ریا، به  و روائی فلورانس نصب کردند، اما شب هنگام، گروهی از سوداگران زهدکاخ فرمان
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بهانه برهنه بودن تندیس و عدم رعایت ضوابط اخالقی و عقیدتی در خلق آن اثر، به آن 

شاهکار عظیم هجوم برده و به قصد شکستن و نابود کردن آن، سنگبارانش کردند و در نتیجه 

مقامات فلورانس مجبور شدند تا پاسدارانی برای حفاظت آن گوهر یکتا بگمارند و در 

 نرا به مکان سر پوشیده و حفاظت شده ای انتقال دادند.نهایت هم آ

قرنهاست که چگونگی رابطه بین هنر و اخالق، مورد بحث و گفتگوی جوامع بشری بوده و 

هر کس به تصور خود، برداشتی از این رابطه دارد. گروهی بر این اعتقادند که هنر زمانی واال 

هم آمیخته باشد و برخی بر این باورند که  و ستایش انگیز است که با عطر و رنگ اخالق به

هنرمندان، پیامبران زهد و پارسائی و اخالق جامعه نبوده و وظیفه آنان تصویر زیبائی و زشتی 

های حیات و بیان هر چه بهتر و روشن تر واقعیت های جهان هستی و صفا و معنا بخشیدن به 

 زندگی انسانهاست.

اده زیبائی وسیله استاد علی تجویدی همراه با کالم خورشیدی آهنگ فوق الع ۱۳۳۴در سال 

شورانگیز و پر جاذبه شاعره جوان و خوب روئی بنام منیر طه در دستگاه همایون ساخته شد 

که اجرای آن توسط مرضیه، نظرات گوناگون و گفتگوهای فراوانی را بدنبال داشت. در این 

مالت و مضامینی را می شنیدند که از ابتدا ترانه، برای اولین بار شنوندگان رادیو، کلمات و ج

تا انتها به حدیث نفس و شرح تمنیات جسمی و روحی شاعر، آنهم شاعری از جنس زن 

اختصاص داشت و گوینده در نهایت بی پروائی، از عشق ها و شیدائی های خویش  سخن 

نی و می گفت. شگفت آنکه این عشق ها نه خیالی بود و نه رویائی، او از عشقی زمی

های آن حکایت می کرد و شنوندگان در نهایت تعجب، با هیجانات  جسمانی، با همه موهبت

تند و سرکش دختر جوانی روبرو می شدند که همه وجودش از گرمی شیفتگی و شیدائی در 

 فغان و غوغا بود.

به شیرینم و شیرینم و شیرین شکرم / شیرینی هر محفل و هر انجمنم / شرابم و مستی آرم / »

ساغر هر می خوارم / سبوکش شیرین کارم / بکش به دوشم / ببر که نوشم / که راحت هر 

آغوشم / بدست تو چون جامم / به کام تو شیرین کامم / بیا که امشب من رامم، بکش 

 ....« بدوشم / ببر که نوشم / که راحت هر آغوشم 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

24 

 

 -چند سال قبل از منیر طه، فروغ فرخ زاد، اشعار دلنشینی با چاشنی عشق سروده بود و با بی

پروائی خاص، شرح تمنیات درونی خویش را بدون کمترین پرده پوشی های اخالقی در 

کتب و جرائد آن زمان منتشر ساخته بود، اما برای اولین بار بود که شیفتگی های دختر 

قی و آواز، از رادیو ایران، مهمترین رسانه عمومی مملکت، چنین جوانی، همراه با موسی

 عریان و بی پرده پخش می شد. 

روزگار که با فرهنگ مذهبی پرورش یافته و باورهای اخالقی و دینی بر همه  برای جامعه آن

شئون زندگی پرتو افکنده بود، سخن از عشق و دلدادگی و دلبری و طنازی از دهان یک 

همین ه نوعه ای بود که حتی اظهار کردن آن با آبروریزی و گناه همراه می شد، بزن، میوه مم

جهت ترانه شیرین بر و شیرین لب، عکس العمل بسیار تند نگهبانان اخالق و متولیان جامعه را 

 برانگیخت. 

 منیر طه، از یادمانده های آن روزگار چنین میگوید:

روزی آقای تجویدی به خانه ما آمد و پس از سرودن ترانه شیرین بر و شیرین لب، 

 -اظهار داشت که پخش این ترانه در برنامه گلها با مشکالتی روبرو شده است و می

باید که برخی قسمت های شعر تغییر یابد تا بتوان آنرا از رادیو پخش کرد. در 

نهایت تعجب پرسیدم، چه مشکلی؟ جواب داد با توجه به موازین اخالقی و عقیدتی 

اسیت های متعصبانه ای که در جامعه وجود دارد، بعضی از کلمات و جمالت و حس

ترانه، بعلت بی پروائی، چندان مناسب نبوده و ممکن است که انتشار آن موجب 

بروز تنش هائی بشود. من متغیر شدم و با تندی گفتم، من هرگز شعر خود را عوض 

ای نخواهم سرود، تجویدی نمیکنم و از این پس نیز بر روی آهنگهای شما ترانه 

که مسئول بررسی و تصویب اشعار  ییگفت این عقیده من نیست، بلکه اعضاء شورا

ترانه ها در رادیو هستند چنین نظری دارند، اما من بدون کمترین تردید، با هر گونه 

تغییر در شعر ترانه مخالفت کردم و زیر بار نرفتم. از طرف دیگر خانم مرضیه که 

ین آهنگ را تمرین کرده و در خواندن آن بسیار مسلط شده بود، بهیچ مدتها بود ا

وجه مایل نبود که شانس خود را در اجرای این اثر از دست بدهد، لذا وقتی متوجه 

شد که پخش آن ترانه با این شعر از رادیو ایران با اشکاالتی مواجه است، بدون 
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ائی رفت و آنرا در رادیو مزبور اینکه کسی را در جریان بگذارد، به رادیو نیروی هو

اجرا کرد. چند روزی بیشتر طول نکشید که پخش این ترانه، آنچنان با استقبال مردم 

مواجه شد که در هر گوشه و کنار شهر و هر مجلس و محفلی، حتی در کوچه و 

 بازارها، مردم، شادی کنان این ترانه را زمزمه میکردند. 

را نسبت به این ترانه دریافت و متوجه محبوبیت فوق العاده این  وقتی داود پیرنیا، اقبال عمومی

اثر در جامعه شد، دستور داد که ترانه مزبور بدون هیچگونه نغییری در برنامه گلها پخش 

شود، اما روشنک گوینده خوش الحان برنامه گلها در مقدمه برنامه گفت که منظور از شراب 

ین شعر وجود دارد، اشارات و ایهامات عرفانی است و مستی ها و بی پروائی هایی که در ا

تاب در رادیو صدای دنی دکتر منیر طه و خانم ملوک زهنقل به معنا از گفتگوی بیاد مان»

 «.ایران

در یاد داشتی که خانم طه به نگارنده این سطور نوشته، از علل بکارگیری مضامین عاشقانه در 

 ترانه های خود چنین یاد می کند: 

دقت کنید، یکی از مشخصه های روشن شعرها و ترانه های من، خود عاشقی اگر »

و حسن فروشی است که ترانه شیرین شیرین، صریح ترین نمونه آنست. خود 

عاشقی خودخواهی نیست، کمال و غایت و نهایت عشق است. حسن فروشی، خود 

عاشق فروشی نیست، شناختن زیبائی ها، جلوه های جسم و جان ماست. ما وقتی 

کسی میشویم، در واقع عاشق مشخصات خودمان که در او هست می شویم و برای 

اینکه این خود عاشقی را از خود و غیر خود پنهان کنیم، خودمان  را  در دیگری 

 قول حافظ:ه ب .می نوازیم، در دیگری می خوانیم و در دیگری نقاشی میکنیم

 به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد       ما

 

تحت تاثیر این جریانها، منیر طه، بند دومی برای این آهنگ می نویسد که سراسر آن شکوه و 

شکایت درد آوری است از اوضاع روزگار و ریاکاریها و زهد فروشی های جامعه: نام این 

 است:« سوداگر دنیا»بند: 
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با اینهمه سوداگر دنیا چه کنم؟ / با مردم دنیائی رسوا چه کنم؟ / از این همه سجاده کش زهد 

جانم بر خیزد / که بی سبب خونم ریزد  دو ریا / من گر نکنم دوری و پروا چه کنم؟ / به قص

من / نگر به صد فن / چه نقش و افسون برانگیزد / گر شود  یک تن ه/ نه از فغانم پرهیزد/ ب

ر پرواز آیم / بدین قفس کی بازآیم / با فرشتگان دمساز آیم / به آسمانها / اگر نهم پا / که د

 به شور غوغا / ستاره ام ساغر گیرد / مه منیرم بر گیرد / سرو دو صوتم در گیرد. 

بطوریکه مالحظه می شود، محتوای این تصنیف، در حقیقت شکوائیه پر دردی بود که بخش 

نارسائیهای ظالمانه جامعه ایران را تصویر میکرد و صدای زن ایرانی را  هائی از تاریکی ها و

 از اعماق قرون بگوش مردم دنیا می رسانید. 

ضبط شد و در شاخه « مرضیه»این بند نیز با صدای شورانگیز خانم اشرف السادات مرتضائی 

ان کسی گل جداگانه ای انتشار یافت که با موفقیت عظیمی روبرو شد، ولی در آن دور

متوجه نشد که چرا شاعری بر روی یک آهنگ، دو شعر با مضمون کامال متفاوت سروده 

سال از آفرینش این دو اثر تابناک و بحث بر   ۵۰که هم اکنون بیش از  است؟ با وجودی

انگیز می گذرد، معهذا هنوز هم هر دو ترانه، طراوت، تازه گی و تاثیر و جذابیت خود را 

گذشته: اولی دلهای مشتاق و آرزومند را به هیجان می آورد و دومی  حفظ کرده و مانند

 1هنوز بعنوان شکوائیه غم انگیز برای زن ایرانی مطرح است. 

                                                 
منیر طه، نه تنها در ترانه های خویش به حدیث نفس می پردازد و آشکارا از عشق های زمینی و شهد کامجوئی  -۱

به اشعارش نیز تسری دارد و در بسیاری از آثارش، مطالب مربوط به تمنیات سخن میگوید، دامنه بی پروائی های او 

ن واهمه و پرده پوشی، شیفتگی های خویش را با ریجسمانی و احساس های شخصی، جایگاه ویژه ای دارد و بدو ن کمت

مطلب او می دیگران تقسیم می کند و خواهش های نفسانی خود را با دیگران در میان می گذارد. در توضیح این 

که خیلی حرف و سخن در پی آورد، تا آنجا که ایرج « مرد شراب خواره»نویسد: چهار پاره ای نوشته بودم با عنوان 

طنز بی نظیر خود آن را به صورت نمایش نامه ای در آورد و شاعران برای آن  با« آسمان و ریسمان»پزشکزاد در 

 . دو بیت نخستین مرد شرابخواره چنین است:شعرهای فراوان نوشتند، از جمله ابراهیم صهبا

 خواهم که از درم به درون آید  مردی شرابخواره شبانگاهان

 مستانه با لبش به لبم ساید           درد شرابهای فراوان را

 ابراهیم صهبا چنین جواب داد:

 می خورده و پیمانه بدست آمده ام  سوی تو من باده پرست آمده ام

 لب را به لبم بنه که مست آمده ام         درد جام است لبمصهبایم و پر ز 
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 شیرین شیرین 

 ترانه سرا: دکتر منیر طه، خواننده: مرضیه، آهنگ: علی تجویدی

 

    شیرین حرکاتم من و شیرین سخن شیرین بر و شیرین لب و شیرین دهنم

 نممشیرینی هر مجلس و هر انج  شیرینم و شیرینم و شیرین شکرم

 به ساغر هر می خوارم   شرابم و مستی آرم

 سبو کش شیرین کارم  

 که راحت هر آغوشم ببر که نوشم  بکش بدوشم

 به کام تو شیرین کامم   بدست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم  

 وشمکه راحت هر آغ ببر که نوشم  بکش بدوشم

 سبو کش افسونکارم  من شرابم و مستی آرم

 بساغر هر می خوارم  در سبوی خود جادو دارم

 شور و غوغاه به آسمانها اگر نهم پا ب

 فرشته ام ساغر گیرد خدای عشقم بر گیرد    

 شراب و شهدم در گیرد  

 به کام تو شیرین کامم  به دست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم  

                                                                                                                         
 و من در جوابش گفتم:

 صهبا صفت اندر دل هر جام مجوش ای رند شرابخواره با من مخروش

 دوشینه که خوابیت گران برد ز هوش لب بر لب می، دست در آغوش سبو

 بردند صبوحی صفتم دوش به دوش دادند صراحی صفتم دست به دست
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 که راحت هر آغوشم  ببر که نوشم  بکش بدوشم 

 به ساغر هر می خوارم   شرابم و مستی آرم

 سبو کش شیرین کارم           

 که راحت هر آغوشم  ببر که نوشم  بکش بدوشم 

 

 عاشقی شیدا مرا

این ترانه بدیع و پر جاذبه، به تحقیق یکی از برترین آثار موسیقی معاصر ایران است که به 

سیاری از موسیقی شناسان و منقدین ادبی و هنری، از نظر آهنگ و شعر و اجرا، در حد بباور 

 واالی هنر و هنرمندی است.

تگاه سه گاه، وسیله استاد علی تجویدی در دسبخورشیدی  ۱۳۳۴این اثر درخشان در سال 

همراه با کالم زیبا و فلسفی دکتر منیر طه، خلق شد و غالمحسین بنان با آوای جادویی خود 

 گل های رنگارنگ اجرا نمود. ۱۹۰آن را در نهایت استادی در برنامه شماره 

انتشار این قطعه بی نظیر در آن سال ها، تحول بزرگی در تاریخ موسیقی و ترانه سرایی ایران 

، شرحی به مضمون نوا  از نور تاحدی که فریدون حافظی استاد نامدار تار در کتاب بود تا 

زیر می نویسد: در هنر آواز، برخی از دستگاه ها را در تخصص بعضی از هنرمندان می دانند، 

، خوانده، حد «معرفت نیست در این قوم خدایا مددی»مثال شوری که ادیب خونساری با غزل 

از روزگاری که دستگاه های ضبط به ایران آمده، هیچ کس نتوانسته  موسیقی آوازی است و

یا قطعه آوازی که خانم  .دستگاه شور را با این همه لطافت و گرمی و شور و حال بخواند

، در مایه دشتی اجرا کرده و هم «دل خون شد از امید و نشد یار یار من»روح انگیز با شعر: 

، در گوشه بیداد «درد پنهان فراقت ز تحمل بگذشت»ل: چنین آوازی که تاج اصفهانی با غز

خوانده است، حد آواز ایرانی در مایه شور و دستگاه همایون به شمار می آیند و بعید است 

که در آینده نزدیک، هنرمند دیگری بتواند آوازهایی بدین زیبایی و شور و حال خلق کند، 

 ، حد کمال ترانه سرائی ایران است.«قی شیدامرا عاش»به نظر فریدون حافظی، ترانه دل انگیز 
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صرف نظر از لطافت و انسجام و زیبایی آهنگ و نوای ممتاز و فراموش نشدنی بنان، آن چه 

این اثر را در رفیع ترین قله های جاودانگی نشانده، رمز و راز ناشناخته ای است که در شعر 

 رمز ناشناخته را به عرفان منتسب این ترانه وجود دارد و دوستداران هنر و ادبیات، این 

می نمایند و بر این باورند که این مضامین بدیع، از مسائل عرفانی نشات یافته است، از آن 

 می نویسد:  تاریخچه ای بر ادبیات آهنگین ایرانجمله نادره بدیعی مولف ارجمند کتاب 

جلوه برتر شاخص ترانه های منیر طه، عرفان است و تمامی ترانه هایش با این »

 «.ادبیات، رنگ آمیزی شده است و بوی آشنای صفا را می دهد

علیرغم این نظریات، نویسنده این سطور بدین باور است که ایهام فلسفی و لطیفی که بر این 

و روشن تمنیات جسمانی و عاطفی   ترانه سایه افکنده، چیزی جز حدیث نفس و بیان صادقانه

عشق آن هم از نوع زمینی آن است که آفریننده این نکته  و احساسی سراینده نیست و تنها

 های لطیف و دقایق فلسفی است.

سیه چشمی به »و « زیبارویی عاشق پیشه»و « دختری جوان»در زمان آفرینش این اثر، منیر طه، 

است که در دلبری و طنازی و افسونگری و مجلس آرایی، بسیار دلیر و « کار عشق استاد

ده ای است که همه هستی را برای دوست داشتن و عشق ورزیدن و ممتاز است، شوری

 شیدایی می خواهد و با وصال شیرازی هم عقیده است که می گوید:

 عشق بود جهان را بهانه ساخت ،مقصود استاد کاینات که این کارخانه ساخت

که و بدین ترتیب انتساب تمنیات انسانی و احساسی به مسائل عرفانی، از مقوالتی است 

 منحصرا ما را به بیراه می کشاند.

نامه ای مؤثر و شاعرانه، انگیزه خلق این اثر جاودانه را با دقیق ترین و روشن  درخود منیر 

 ترین کلمات و جمالت، به مضمون زیر توضیح می دهد:

چگونه خلق شد و چرا خلق شد؟ نمی دانم، هر کسی از سر مهر « عاشق شیدا»ترانه »

و محبت به این ترانه و ترانه سازش، بنا بر باور و ذوق شخصی خود، سخنی دلنشین 

برای آن ساخته و پرداخته است. سخن من این است که این ترانه را نه به خاطر 

ی گرایش و اسارت در عرفان، شخص مشخصی که عاشقش باشم سرودم و نه برا
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که شعر و هنر، اسارت را دوست ندارند. امروز که به آن روز می نگرم، دختری را 

می بینم که عشق و شیدایی را در قالب جان و تن ریخته و دور و برش شلوغ است و 

در « دوستت دارم»نمی داند عاشق کیست؟ می دانید، هر کجا می رفتم، پژواک 

چید، وقتی که برای معالجه در وین بودم و زمانی که دور دنیا چشم و گوشم می پی

را مهربانان و « عاشق شیدا»سفر کردم، همه جا این پژواک با من هم سفر بود. 

دلستانان نوشتند و من به روایت اش پرداختم. آن ها بودند که مرا در چنگ و 

ر و ترانه های من، رودشان نواختند و به بزم آرایی ام پرداختند. حسن فروشی در شع

از همین جا مایه می گیرد و عرفانی که درون و بیرون مرا تصویر می کند، رهایی و 

 «پاکبازی زمینی است، عاری از توسل به قصه پردازی های آسمانی.

از نکات گفتنی دیگر درباره این اثر، آهنگ سحر آمیزی است که تجویدی آن را در نهایت 

 ده است. استاد می گوید:هنرمندی و شور و جذبه آفری

این آهنگ چون در ریتم شش و چهار است، اجرای آن آسان نیست، توانایی بنان 

در خواندن این ترانه در حد عالی بود و پس از پایان جریان ضبط این آهنگ که 

ساعت های متمادی طول کشید، همه آن هایی که در استودیو بودند و از آن جمله 

ثیر قرار گرفته بودیم که من بی اختیار دو بار نوار پر شده خود من، آن چنان تحت تا

 را بوسیدم.

 خانم منیر طه، سراینده ترانه می نویسد:

بر سر اجرای این اثر رقابت شدیدی بین بنان و مرضیه به وجود آمد و هر دو نفر آن 

خانم ها اشتیاقی فراوان به خواندن این ترانه داشتند. تا آن زمان همه ترانه های مرا 

مرضیه به نحو شایسته و هنرمندانه ای در رادیو خوانده بود، اما با توجه به مفاهیمی 

که در شعر ترانه به کار رفته بود، من عالقه مند بودم که این اثر با صدای جادویی 

بنان اجرا شود، اما مرضیه که در دستگاه رادیو نفوذ فراوان داشت تالش می کرد به 

رای خواندن ترانه عاشق شیدا انتخاب کنند که در نهایت هر شکلی شده وی را ب

موافقت شد که بنان آن را اجرا کند و چه زیبا و بدیع اجرا کرد. وقتی این اثر از 

رادیو انتشار یافت، من در ایران نبودم و برای عمل جراحی شکستگی پا، در یکی از 
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بنان که برای معالجه بیمارستان های شهر وین در کشور اتریش، بستری بودم. روزی 

چشم خود به وین آمده بود، با یک شمع و یک شاخه گل و یک شیشه شراب به 

عیادتم آمد و در نهایت شیفتگی و شیدایی ترانه عاشیقی شیدا را برایم خواند. 

 لحظات با شکوهی بود که تا واپسین دم عمر به یاد خواهم داشت. 

 )برگرفته از نامه خانم طه به نگارنده(.

 

 مرا عاشقی شیدا

خواننده: بنان، آهنگ: تجویدی، شعر: منیره طه، دستگاه: سه گاه، سال 

 ۱۹۰، گلهای رنگارنگ شماره ۱۳۳۴آفرینش: 

 تو کردی، تو کردی  مرا عاشقی شیدا    فارغ از دنیا

 تو کردی، تو کردی  مرا عاقبت رسوا مست و بی پروا

 چه کردیچه ها کردی با ما   نداند کس، جانا، چه کردی

 تو کردی، تو کردی   گوهرزا،،دریا، در افشان رادو چشمم 

 ۲روان از چشم ما، گهرها دریاها، )تو کردی(

 نه دستی سوی آسمان کردم  نه یک دم از جورت فغان کردم

 غباری در شام سیاهی  منم اکنون چون خاک راهی

 اگر ماهی تابد تو آن ماهی  )اگر مهری رخشد تو آن مهری

 ۲اگر بودی باید تو بودی(   پاید تو هستی اگر هستی

 بی لطف و صفا باشد به خدا، بی تو هستی ها

  شمیم روح افزایی ، بینم سرمستی هاپیدااز دیدارت، از رخسارت،         

 ۲)چنگی رودی(  مشکی، عودی  
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 پور پارسی شهرنوش

 

 تازه که است آرمان وانندگانخ برای آشنا میان رکنی سودابه  :رکنی سودابه ۀربارد

 های زمینه در سودابه  .دان کرده دنبال را "ها کولی" نویسی داستان کارگاه های

 در آنجلس لس دردر حال حاضر   و کرده تحصیل  دارویی علوم وروانشناسی کودک 

 و فعال هنرجویان و یاران از او  .است فعال تجهیزات پزشکی بیمارستانی خرید ةشتر

 ویژگی . است (پور روانی منیرو استادی به) ها کولی نویسی داستانکارگاه  سازمانده

 صمیمی گرمای آن از که است ییپویا و زنده گزارشگری و گویی داستان سودابه قلم

 آغاز را زیر گزارش آرمان با هماهنگی در ابتدا از که سودابه  .یزدخ می بر زندگی

ماه باور کنید تمام این  "  :نوشت آرمان سردبیر برای نهایی مطلب ارسال هنگام ،کرد

دلم برای غول  ،هر رنج خواندنو با  هپر پر زد مطالعه و گزارش این طرح آغاز از ها

 به سخنرانی که همماه جون  ...است هشد تکه هزارادبیات ایران، شهرنوش پارسی پور 

  ."...رفتم و صورت معصوم و فراموش شده اش را دیدم او

  

این را پس از یک   .است  های درخشان ادبیات معاصر فارسی پور از چهره پارسی شهرنوش

 گویم. سال سیر و سلوک در دنیای داستان های او می 

، یوئی که در فضای مجازی منتشر شدهسالی می شود که آثارش را می خوانم و هر وید یک

درباره اش بنویسم، ولی به دنبال مطالبی جدید بودم و آنچه که درباره دیده ام. می خواستم 

 !ما هاو نوشته نشده است! در این یک سال یک تاریخ را پشت سر گذاشت

دلم برای ادبیات ایران و شهرنوش پارسی پور هزار پاره شد. گویی که این سالها ادبیات ما  اما

 جان به سرمان کرده است.سانسور و یم و خفقان ه انهفته بود ویروسیدچار  نو مردم ما

گزارشی از سیر و 

 سیاحت در دنیای 

 شهرنوش پارسی پور

 

 سودابه رکنی
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 رکنی سودابه

 

این چند ماه با هر رنجی دلم برای غول ادبیات ایران، شهرنوش پارسی پور آتش گرفت. چه 

ش رفتم و چه بعد از این مدت و سیر و تقال در البالی ا در ماه جون پارسال که به سخنرانی

یخی شد. در این ش! این جستجو در زندگی و البالی حرفهای او برایم تارا حوادث زندگی

با واقعه ای  همزمان ،اخبار و بیرون دنیای درسیر و سلوک، هر روز و هر خط از یاداشت ها 

دچار بی میلی وحشتناک به زندگیم کرد و االن این کورونای  مرابود. وقایع آبانماه  جانسوز

 .ام بودهسیر و سفر  در شهرنوشتندباد زندگی  بال برگویی  ،ها همزمانیتمام این  با ولعنتی. 

 

کوالژی از نوشتار خدمت خوانندگان ارائه  آنچه دیده و شنیده ام را همچون، در این نوشتار

 می کنم.

. شاید هنوز سگ و زمستان بلندتجربه محشری بود و همچنین  آسیه در دو دنیاخواندن 

در قسمتی از  . 1 هم شهرنوش پارسی پور آنچنان که در خور اوست شناخته نشده است
                                                 

 :فهرست آثار شهرنوش پارسی پور  ۱  
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درباره تنهایی و خوابیدن بر روی سنگ قبر می نویسد که برایم  سگ و زمستان بلندداستان 

 تونی ماریسون است.  سرود سلیمانتداعی گر داستان 

یوسی ارواین  دانشگاه درجردن  لئسامو شناسی ایران مرکزدر  ۲۰۱۹در نهم ماه جون 

 .با سخنرانی شهرنوش پارسی پور برگزار شد "از روزگار گذشته حکایت"سخنرانی با عنوان 

می نویسم اگر دوست داشته باشد با ایشان مصاحبه ای انجام همان شب بعد از جلسه برایش 

 دهم. از همان ابتدا می دانم که این کار عملی نیست. بعد از ده روز برایم می نویسد:

فکر می کنم مقاله شما بدون مصاحبه با من جالب تر خواهد بود. چون من "

ندارم. اما مقاله  مصاحبه های زیادی انجام داده ام و دیگر حرف جدیدی برای گفتن

 "شما تازه و نو است و خواندن دارد. موفق باشید.

دوباره بر می گردم به یوتیوب و شروع می کنم از قدیمی ترین سالها مصاحبه هایش را نگاه 

می گردم. تایپ می کنم به دنبال جمالتی از کتابهایی که نوشته در اینترنت   می کنم.

فقط عکس روی جلد کتابهایش بر روی صفحه  "پورشهرنوش پارسی  –خاطرات زندان "

 مانیتور نمایان می شود.

                                                                                                                         
 (تجربه های آزاد ) داستان های کوتاه به هم پیوسته -
 )داستان کوتاه( -آویزه های بلور -
 سگ و زمستان بلند  -
 توپک قرمز )داستان برای کودکان( -
 طوبا و معنای شب -
 زنان بدون مردان -
 عقل آبی  -
 بر بال باد نشسته  -
 شیوا -
 آداب صرف چای در حضور گرگ - 
 ماجراهای ساده و کوچک روح درخت -
 کمی بهار  -
 

 ترجمه ها:
 شکار جادوگران شرلی جکسن، گردونه تاریخ -
 پیرا روانشناسی )از سری چه می دانم( -
 از کنفوسیوس تا راه پیمایی دراز دلفین دولرس -
 )چهارجلد(از جنگهای تریاک تا انقالب فرهنگی  –تاریخ چین  -
 الئو دزه و مرشدان دائویی -
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با خودم فکر می کنم نه من بلد نیستم حتما به طریقی و جایی می شود به جمالت ماندگار از 

 شهرنوش پارسی پور دست یافت. من راهش را نمی دانم.

واقعا ما نباید جمله ماندگاری از همه داستان و اینهمه کتاب چه ترجمه و چه تحقیق! چرا  این

 او به حافظه تاریخی مان مانده باشد؟

در تهران متولد شد. پدرش علی پارسی پور قاضی  ۱۳۲۴بهمن سال  ۲۸در  شهرنوش

  داری فرهیخته بود که او را از کودکی به خانه واال،  فخرالملوک و مادرش، دادگستری بود

اتی از مصدق و شاه دارد. خانواده اش در نوجوانی از کودکی خاطر  نمود خواندن تـشویق می

به دنبال جمالتی از  کردسالگی شروع به نوشتن  ۱۴او به خرمشهر مهاجرت کردند و از 

شهرنوش  –خاطرات زندان "کتابهایی که نوشته است در اینترنت می گردم. تایپ می کنم 

. نمایان می شود.فقط عکس روی جلد کتابهایش بر روی صفحه مانیتور  "پارسی پور

در مـجله  ۱۳۴۱به سال  داستانی کوتاه، و نخستین اثرش،نویسندگی او در خرمشهر شروع شد 

هایی را در نشریات مختلف  ها و مقاله پس از آن به تناوب داستان منتشر شد.  بانوان  اطـالعات

 کـیهان سـال، جنگ اصـفهان، فردوسی، های سبز، فصل جنوب،  و ادبیات  هنر  از قبیل: جنگ

 . چاپ رساند  به  جمعه  الفبا و کتاب تماشا، لوح،

جدی ترین کار دنیا از نظر او نوشتن است . از هفده سالگی به عنوان ماشین نویس و اپراتور  

تلفن در سازمان آب و برق خوزستان مشغول به کار شد. پس از قبولی در دانشگاه از آنجایی 

ایت خانواده قرار نگرفت، به تهران رفته، درشرکت تولید که بدلیل مشکالت مالی مورد حم

آغاز ماشین  دردارو اشتغال یافت. همان سالهای آغازین در تلویزیون ایران استخدام شد 
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در این بود.  "زنان روستائی"و تهیه کننده برنامه ای با عنوان نویس و بعدها متصدی دبیرخانه 

 دوران با ناصر تقوایی ازدواج کرد.

ر وقتی حامله بوده در کنکور شبانه دانشگاه شرکت کرد. در مصاحبه ای می گوید: بعدت

آقایی را می شناختم که جامعه شناسی خوانده بود و به نظر من بسیار با سواد می آمد و فکر »

در عین حال که مادر بود در دانشگاه « می کردم اگر جامعه شناسی بخوانم مثل او می شوم.

هایی که داشت امکان  ر می کرد. زندگی زناشویی و مسئولیتدرس می خواند و کا

برای کودکان توسط کانون  تـوپک قرمزداستان  ولی ،پرداختن به نویسندگی به او نمی داد

  .چاپ شد  ۱۳۵۱   سال  پرورش فکری کودکان به

ین در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت اهلل  دانشیان استعفا داد که ا ۱۳۵۳در سال 

روزه اش شد. افسردگی بعد از زندان و بیکاری باعث شد تا با  ۵۴عمل منجر به بازداشت  

فرزندنش به فرانسه مهاجرت کرده  و در رشته زبان فرانسه و زبان و تمدن چین در دانشگاه 

 سوربن به تحصیل بپردازد.

بخاطر ارتداد  در اولین داستانش مقطع زمانی را صدر اسالم گرفته بود که شخصیت داستانی

سگ و صفحه بود که بعدها بازنویسی شد و با نام  ۶۰در برزخ می ماند. اولین نوشتار 

های  های کوتاه به نام دو مجموعه داستانمنتشر شد.  ۱۳۵۵در سال  زمستان بلند

  چاپ شدند.  سال  به فـاصله یـک های بلور آویزهو های آزاد  تجربه

و در عین  عهده دار تصدی امور باشگاه ویدئویی برادرش شد،  ایران  به  پس از بازگشتش

حال با کانون نویسندگان ارتباط داشت. اما کانون نیز زیر ضربات گروههای فشار قرار 

در  .با کانون نیز قطع گردید شگرفته بود و عمر درازی نکرد، از هم پاشیده شد و ارتباط

 مصاحبه ای می گوید:

م و برای فروش آنها از طبقات خانه ها باال می رفتم و کتابهای ناشری را می گرفت»

در حین این ترددها متوجه وجود فاحشه خانه هایی در سطح شهر می شدم که زیر 

پوشش خیاطخانه و آرایشگاه های رسمی کار می کردند. فاحشه خانه هایی که زیر 

  «پوسته کار رسمی به طور غیررسمی فعالیت داشتند!
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به دهکده اوین می رفت اتومبیل  ش ق مادرش برای دیدار خواهریک روز که به اتفا

مادرش مورد بازرسی قرار گرفت و در پشت آن چمدانی از نشریات گروه ها و سازمانهای 

مختلف یافت شد. برادرش به این فکر افتاده بود که حاال که عمر نشریات سازمانی رو به 

د تا منبع نوشتن تاریخ در آینده قرار گیرد. پایان است می بایست آرشیوی از آنها فراهم آور

مقداری از این نشریات در صندوق عقب ماشین مادر بود که موجب گرفتاری او و مادر شد 

به زندان افتاد. با اینکه او اتهامی نداشت و طرفدار هیچ گروه و سازمانی  ۶۰مرداد  ۲۲و از 

  نبود، اما آن سالها داشتن چنین نشریاتی جرم بزرگی محسوب می شد.

اسفند  ۲۸این زندان چهار سال و هفت ماه و هفت روز طول کشید. روزی که آزاد شد  

د. اوضاع مالی خانواده اسفناک بود و حاال دوباره باید به جستجوی کار بر می آم .بود ۱۳۶۴

چرخ زندگی نمی گشت. ناشران، آثار یک نویسنده تازه از زندان به در آمده را نشر نمی 

زنان بدون دادند. تازه اگر هم نشر می دادند با درآمد آن زندگی نمی شد کرد. مجموعه 

نشد. به ترجمه را به نشر نقره سپرده بود که هرچند اجازه چاپ گرفت اما چاپ  مردان

روی آورد و در عین حال دست به ایجاد یک کتابفروشی، در زیر زمینی در خیابان سنایی 

 زد:

... دوستی پیشنهاد کرد مکانی را که در رهن او بود و به تازگی خالی شده بود به "

کتابفروشی تبدیل کنم. شخصی که در آن مجلس بود نیز داوطلب شد با من 

کان رفتیم که زیر زمینی در خیابان سنایی بود و به درد شریک شود. به دیدار د

کتابفروشی نمی خورد اما من در اندیشه بودم که با تبلیغ در میان دوستان روشنفکر 

  ".می توان آنجا را به پاتوق مناسبی تبدیل کرد

یک روز که طبق مقررات ماهانه خود را به کمیته انقالب معرفی کرده بود بازجو ضمن 

  در این کتابفروشی رفت و آمد  چه کسانی از نظر همکاری بفرمایید  "نوشت:  سواالتش

منفجر شد. بازجو دریافت که حال  هبا دیدن این سوال چون اسفند بر آتش افتاد "می کنند؟

له شده است. مرخصش کرد. اما همان سوال  ،او عادی نیست و زیر فشارهای طاقت فرسا

سبب شد که قید کتابفروشی را بزند. کتابفروشی درآمدی نداشت اما او حساب کرده بود 

که اگر کارش بگیرد و آنها بخواهند موی دماغش بشوند چه خواهد شد؟ در کتاب 

 خاطراتش آورده است:
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  "؟مردم را به آنها معرفی می کنم تا درآمدم به خطر نیفتد"

در این  از هر ترفندی استفاده می کردند برای خاموش کردن شعله عشق به ادبیات و کار

 شد و امرار معاش معطل ماند.  بدین ترتیب کتابفروشی تعطیل حوزه.

که داستان زندگی  کرد طوبا و معنای شبشروع به نوشتن  زندان، در ،۱۳۶۲در سال 

  هایش را بـود کـه بند او را تغییر دادند و دفترچه از کتاب نوشته شـده  نیمی . مادربزرگش بود

 ، آنها را ازبین برد.ها را به او بـازگرداندند وقتی بعد از یک سال نوشته گرفتند.  او  از

  خـردادماه  ا شروع به نوشتن همان کتاب نمود. طوبا و معنای شـب دردبعد مجد  مدتی  ولی

  طی  نایاب و در ،اول انتشار در دو هفتهفضای ادبی ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.   ۱۳۶۸

 .ماه سه بـار تـجدید چاپ شد  شش

بـهم   های کوتاه است از داستان  ای مجموعه  که ،زنان بدون مردانانگیز  کتاب بحث

 ه بود،منتشر نگردید   انقالب  ولی به علت ه،نوشته شد ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۳های  بـین سال پیـوسته،

 این مجموعه ۱۳۶۹در سال    باالخره . که در جنگ لوح بـه چـاپ رسید هایی از آن مگر بخش

. روزنامه ها علیه کتاب و نویسنده مطلب می نوشتند. اینها  شدبه وسیله نشر نقره منتشر 

 عالمت خطری بود که در راه بود:

تا زنان بدون مردان را جمع آوری کمیته منکرات به کتابفروشی نشر نقره ریختند 

کنند. تمام نسخه های کتاب به فروش رفته بود. آنان در عین حال به انتشارات 

اسپرک مراجعه کردند و تمام نسخه های سگ و زمستان بلند را که چاپ شده 

است اما منتشر نشده بود، توقیف کردند. چند روز بعد کمیته منکرات او را احضار 

 کرد.

بود و اینکه  زنان بدون مردانن بار به زندان افتاد. موضوع بازجویی ها کتاب برای سومی

 نوشته است: "بکارت"چرا درباره 

بازجویی با خشونت توام بود و بر این محور دور می زد که من چرا این کتاب را "

خواند ضد  -چون صفحه ای که زن روسپی در حمام لخت نماز می نوشته ام

 ."و چرا آقای اصالنی آن را چاپ کرده وداسالمی تلقی شده ب
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، اما او را به بند "به جرم نوشتن آثار ضد اسالمی"سرانجام روی حکم زندان او نوشتند: 

معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر منتقل کردند. خود در این باره نوشته است: رییس زندان 

ما را اینجا فرستاده آخر برای چه ش"قصر وقتی حکم بازداشت را دید با تعجب پرسید 

  .. پس از چندی با قرار وثیقه آزاد شد"اند؟

خته است. خانم شیرین نشاط این کتاب را به اوی در این داستان ها به بکارت زنان پرد

تصویر می کشد و جایزه شیر نقره ای ونیز را برای بهترین کارگردانی می برد. شهرنوش 

 پارسی پور در مصاحبه ای می گوید: 

فیلم خوب است البته به کتاب وفادار نیست و خیلی از پیام ها را عوض کرده ولی »

  «فیلم خوش ساختی است.

او در ایران قدغن است و به همین دلیل شماری از آثار او در خارج از ایران کتاب های 

 چاپ شده اند. می گوید:

     
 

دچار عدم تعلق هستم و فکراینکه بمانم اهلی بشم را دوست ندارم و ترجیح می »

دهم همیشه آزاد باشم و این با عدم تعلق امکان پذیره. این رشد تکنولوژی باعث 

ساس عدم تعلق کنید. در کتاب شیوا سعی کردم با زبان بی شده که نمی توانید اح

زبانی این را بگویم. خواستم  این را بنویسم. باور دارم که می توانند به مغز انسان  

 «القای اندیشه بکنند و می توانند برعکس، از مغز، اندیشه ای را، از افراد بگیرند.
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متوقف   نیمه کاره به ناشر تحویل داده شد، ۱۳۶۹،که در اردیبهشت  آبی  عقلچـاپ رمـان  

 .ماند

 

   
 

 می گوید:

سرنوشتم را  زنان بدون مردانشناسنامه من شد و  طوبی و معنای شب»

تعیین کرد. هرگز سیاسی نبوده ام. در ایران ممنوع القلم هستم و کسی هم نیست 

 که از حقم دفاع کند. کتابهایم  در کشورهای مختلف چاپ و به فروش می رسد

ولی کسی درباره آنها نمی نویسد و به عنوان نویسنده بازخوردی نمی گیرم. در 

حالی که اگر در ایران چاپ می کردم مرتب برخورد ادبی ایجاد می شد. پس 

 -شاید مشکلی که من در اینجا دارم بخاطر مشکلی است که از ایران نشات می

نند چون می ترسند که گیرد. خیلی از کشورها کتابهایم را ترجمه و چاپ نمی ک

روابطشان با ایران بهم بخورد. زنی مثل من که دلش می خواست آزاد باشد و رها و 

با رک گویی حرکت کند، بنویسد... بخاطر همه اینها تنبیه شدم تا دست آخر 

کتابهایش به زبان ایتالیایی و انگلیسی و دانمارکی « خسته شدم  مهاجرت کردم.

 ترجمه شده است. 

نه فمینیست است نه سیاستمدار . به نظر او انسان یک حیوان سیاسی است . سیاسی کار نیست 

 « جویای حقیقتم. من در جستجوی حقیقت می توانم گاهی فمینیست باشم.»و می گوید: 
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معتقد است که بکارت افساری است که جامعه به گردن زن انداخته، پس زن باید برای 

و این معضل اجتماعی است. معتقد است در مقطعی که  نجابت و حفظ بکارتش بکوشد

 انقالب اتفاق افتاد زنان معضالتی داشتند ولی درباره آن صحبت نکردند.

بار چهارم وقتی به زندان رفت که قصد داشت خود را از شر وثیقه که ملک یکی از اقوام بود 

ام که زندانی شوم تا  آزاد کند و به سفر برود. رفت و خود را معرفی کرد و گفت من آمده

سند وثیقه آزاد گردد. کارها به خوبی و خوشی پیش می رفت که بار دیگر عصبانیت او کار 

دستش داد و زندانی شد. پس از چندی از این زندان نیز در آمد و به خارج کشور رفت و 

ن و هنوز در آن کشور به سر می برد. حاصل زندگی او در آمریکا تا کنو راهی آمریکا شد

  چند کتاب بوده است و مقاالتی که طی سالها اینجا و آنجا منتشر شده است . 

 در مصاحبه ای از او درباره تجربه تبعید و مهاجرت می پرسند:

من با پای خودم از کشور خارج شدم و به  .دوست ندارم از واژه تبعید استفاده کنم»

که برای سالها بیمار بودم و نقطه ی بد آب و هوایی هم نرفتم، اما واقعیت این است 

من در آمریکا البته از لطف و قانونمندی های کشور میزبان هم استفاده کردم  

ی این کشور  های ویژه کنم که کشور مردمان در تبعید است و از مزیت زندگی می

ی بزرگ یک کشور تبدیل  ولی ناگهان از نویسنده .کنم ی سرشاری می استفاده

ک، اما ناراحت نبودم؛ چون در کشور خودم دلم بسیار شدم به یک مهاجر کوچ

که بتوانم برای آخرین بار  آن گرفته بود؛ یک به یک عزیزان من از دنیا رفتند بی

ها را پیش خودم  نخستین روزهای تبعید همیشه در این رؤیا بودم که آن  ببینمشان.

گیر زن نویسنده در تواند گریبان ترین مصیبتی که می به نظرم بزرگ. .. خواهم آورد

های  ی خوشبختی هستم و آثارم به زبان ست. من اما نویسنده مهاجرت شود گمنامی

ای از مکزیک داشتم که یک گروه تئاتری  مختلف ترجمه شده است. اخیراً نامه

 ".را اجرا کنند زنان بدون مردانخواهند،  می

به این کشور سفر  ۲۰۱۹بر شهرنوش پارسی پور به دعوت موزه لوئیزیانای دانمارک در اکت

به زبان دانمارکی انجام شد. هم  زنان بدون مردانکرد. این دعوت برای ترجمه کتاب 

به چاپ  ۲۰۱۹اکنون این کتاب جز سه کتاب پر فروش این کشور است. که تا ماه اکتبر 
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در "چهارم رسید. سپس به شهر فرانکفورت سفر کرد و در آنجا دو برنامه موفق با عنوان 

مسعود زار شد. مند به ادبیات برگه نفر از عالق  ۵۰۰با حضور حدودا   "ستایش ادبیات تبعید

در همکاری با مقامات فرهنگی اوست های  مافان، مدیر انتشارات باران، که ناشر کتاب

به سوئد )مالمو، یوتیبوری، اوپساال، استکهلم( و آلمان را وی را دانمارکی سفرهای 

 .سازماندهی کرد

نده و در فرانکفورت نخست منیره برادران، نویس "کمی بهار"در مراسم رونمایی از کتاب 

 پور سخن گفت.  فعال حقوق بشر، به عنوان مجری برنامه، درباره زندگی و آثار پارسی

در مصاحبه ای که اخیرا با او شده در پاسخ به وضعیت کنونی ادبیات ایران در سالهای بعد از 

 انقالب می گوید:

 -ز میبه دلیل سانسور، مردم رو به ادبیات آوردند. ادبیات باالخره راه خودش را با»

کند. می گوید از دانشور و گلشیری تاثیری نگرفته، ولی بیشترین اثر را چارلز دیکنز 

 کی و ویرجینیا ولف در داستان های او و نگاه او در ادبیات دارند.سفوو داستای

ادبیات در ایران برای مردها هم مشکل است چون االن سانسور بیداد می کند پیشبرد 

را مطرح کنید و بنویسید. در نتیجه همیشه این مشکل  و اجازه ندارید خیلی چیزها

وجود دارد. اینکه ثروتمندها روز به روز بیشتر می شوند و مردم فقیرتر ممکن است 

واقعیت داشته باشد اما در قدیم مردم فقیرتر بودند. امروز یک حداقل زندگی را 

فسانه ای شکل می گیرد دارند که بتوانند اموراتشان را بگذرانند البته االن ثروتهای ا

میلیارد دالر پول دارد ولی این به این  ۴۰مثال کسی که فیس بوک را درست کرده 

 -معنی نیست که ما فقیر شده ایم . ما داریم زندگی عادی و معمولی خودمان را می

کنیم و دنیای فنی و تکنولوژیکی به گونه ای جلو می رود که ثروتمندان حیرت 

انگیزی از میانشان بلند می شوند. نقش ادبیات در این میانه کامال روشن است یعنی 

باید بنویسیم که چطور میشود این مشکل را بر طرف کرده به عنوان نویسنده ما 

نیم و آن را مطرح کنیم تا شاید بشود موظف هستیم که به مسئله فقر مردم توجه ک

راهکارهایی برای حل این مشکل پیدا کرد. اینکه ساینس فیکشن چیست و نقش 

من در رابطه با آن چیست؟ باید بگویم که من اولین نویسنده ایرانی هستم که 

ساینس فیکشن   نوشتم و برای این کلمه معادل فارسی اختراع کردم به اسم داستان 
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کتاب به نظر من کتاب خوبی است منتها چون سابقه در ایران نداشته  دانش و این

طبیعتا نواقصی دارد. یعنی پشتوانه ای ندارد، چون اولین کاری است که در این 

زمینه نوشته شده است. داستان دانش به نظر من نوع جدید میتولوژی است یعنی 

د و این داستانها اشکال اساطیر قدیمی در زمان ما به شکل داستان دانش در می آین

بسیار مختلفی دارند و معموال اغلب به عوالم ماورایی می پردازند. معموال کره 

 -دیگری را در نظر می آورند که جور دیگری هستند یا آدمهایی را در نظر می

گیرند که در شکل ظاهریشان تغییر حاصل شده. رابطه اسطوره و ادبیات هم روشن 

ستانهایی هستند که انسانها نوشتند و به طور معمول اسطوره است. اسطوره اولین دا

ها مسائل خدایان را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. یعنی بیشتر میدانهای 

ماورایی را مورد نظر قرار می دهند.  دنیای ویژه نویسندگان، دنیایی است که قبل از 

 -زن دارند می ۴۰۰تقریبا آنها وجود نداشته . االن نویسندگان زن در اقلیت نیستند 

نویسند و رمان خلق می کنند و بسیار در این زمینه خالق هستند. نویسندگانی که در 

خارج از ایران فعالیت می کنند و به نظر من یواش یواش یک شکل ادبی مشخصی 

 در خارج از ایران شکل گرفته و دارند کار می کنند و زندگیشان را اداره می کنند.

 

ز این سیر و سیاحت که فشرده ای از آنرا با خوانندگان در میان باری، پس ا

سالگی این نویسنده بزرگ و  ۷۵گذاشتم،  در نظر دارم که برای جشن تولد 

گرامی جلسه ای جهت بحث و بررسی بر روی آثارش ترتیب دهم.  جلسه ای 

 با حضور مردمی که دوستش دارند نه منتقدین ادبی.

ل آدرس زیر درخواست بفرستید تا ترتیب شرکت در صورت تمایل به  ایمی

شما در این جلسه داده شود. چگونگی برگزاری این جلسه متعاقبا اعالم 

  خواهد شد. ولی ظرفیت محدود است.

 

 سودابه رکنی،

  آنجلس لس

  ۲۰۲۰فوریه 
Soudabeh.rokni@outlook.com 
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در تهران زاده شد. او در  ۱۳۵۴، پژوهشگر، منتقد ادبی و ویراستار، در سال 1 نیاسایه اقتصادی

رشتة زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده و از دورۀ تخصصی ویرایش و ترجمه در مرکز نشر 

به دعوت استاد احمد سمیعی )گیالنی( به  ۱۳۸۴سال در التحصیل شده است. دانشگاهی فارغ

 .گروه ادب معاصر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست

نقد کتاب و نقد شعر معاصر به قلم او در مطبوعات ادبی   بیش از صد مقاله در زمینةسایه از 

عناوین از جمله جهان کتاب، بخارا، نگاه نو، اندیشة پویا و مترجم به چاپ رسیده است. 

 :سایه از این قرارندهای  کتاب

، مجموعه مقاالت احمد سمیعی گیالنی )گردآوری(، نشر هرمس، های زبانی و ادبی گلگشت

 .۱۳۹۳، دفتر دوم: ۱۳۹۱دفتر اول: 

 .۱۳۹۳نشر هرمس،  گیالنی(، نامة احمد سمیعی به دانش بزرگ و به همت بلند )جشن

  .۱۳۹۴نشر مرکز،  شاعران معاصر(،مالتی دربارۀ شعر و تأهم شاعر، هم شعر )

 ۱۳۹۸، انتشارات ققنوس، له و علیه ویرایش

 ۱۳۹۸، انتشارات مروارید، پنج آبتنی و مقاالت دیگر دربارۀ فروغ فرخزاد

 

                                                 
۱

 حسن سربخشیانعکس از   

 گفتگوی آرمان با

 سایه اقتصادی نیا

زبان فارسی، هویت 

های ایرانی و نسل

 مهاجرت 
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زنده یاد احسان یارشاطر بر آن بود که ایرانی هر جای دنیا که باشد   آرمان:

این امر را در مورد   .ایرانی خانه دارد همچنان در زبان فارسی و فرهنگ 

 مهاجرت چگونه می بینید؟ هاینسل 

 

ام،  های اقامت در امریکا دریافته ی همین سال آنچه من دیده و به تجربه سایه اقتصادی نیا:

 سه نتیجه را در منظر دید من گذاشته است:

دانند و  نمیای فارسی  ام که، علیرغم تبار و رگ ایرانی، کلمه اول، جوانان و نوجوانانی دیده

ندارند. جز نام ایرانی، که آن « تعارف»و « دیگ ته»هیچگونه پیوندی با فرهنگ ایرانی، جز 

سختی قابل تشخیص باشد، چیزی از  هم تا دو سه نسل دیگر آنقدر عوض خواهد شد که به

ها و  دانند. این امر البته و صددرصد نتیجة انتخاب یابند و نمی ایرانی بودن درنمی

ها فارسی یاد  ها مطلقاً دوست ندارند بچه های خانواده است. بعضی خانواده یریگ تصمیم

« ایران»ها را در خالء مطلق  کنند و بچه بگیرند، عامدانه از فارسی صحبت کردن پرهیز می

دانند در حد گفتن و  ای می بسته هایی که فارسی شکسته کنند. دوم، نسل دومی بزرگ می

هایشان ایرانی  هایی هستند که البته دوست دارند بچه ا فرزندان خانوادهشنیدن، و نه نوشتن. اینه

باشند، اما عزم و همتش را ندارند که فرزندشان را شنبه و یکشنبه به فارسی خواندن وادارند و 

ام بدون  ها فرزندانی را دیده ای اضافی برای آن در نظر بگیرند. در هر دو این خانواده هزینه

ناداری با ایران و زبان فارسی.  بنابراین، گفتة استاد مرحوممان، احسان مطلقاً پیوند مع

های نقض آن  یارشاطر، در مورد همة افراد نسل دوم ایرانیان مهاجر صادق نیست و نمونه

وقتی و پرکاری و حتی نداشتن  هایی هستند که، علیرغم بی اند. اما نوع سوم خانواده فراوان

اند و آنها را،  قاد و اهتمام، به فرزندانشان فارسی آموختهتمکن مالی آنچنانی، با اعت

هایشان دالیلی دارند که  اند. هر سه نوع خانواده برای انتخاب المقدور، ایرانی بارآورده حتی

ممکن است ما با آنها موافق یا مخالف باشیم. من، از منظر و سهم کوچک خودم، به همت و 

اند آفرین  شان روشن نگاه داشته سی را در خانه و زندگیهایی که چراغ زبان فار عزم خانواده

 آورم. گویم و در مقابلشان سر تعظیم فرود می می
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اش در امریکا را یادآوری  خالی از لطف نیست که مشاهدات احمد شاملو از اقامت چندماهه

 گردد: کنم و اضافه کنم که در هنوز بر همان پاشنه، و چه بسا بدتر، می

 زبان ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع روپایی مطالعهکشورهای ا در»

انگیز  وجه غم  کافیست. فاجعه های مهاجر آمریکا، برای پی بردن به عمق ایرانی فارسیِ

شود که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای  این مشکل، موقعی آشکارتر می

ها، هرگز خم به ابرو نیاورد و  ها و ترکمن ها و ترک مدت اعراب و مغول گوناگون و دراز

، از جمله مازندری، گیلک، آذربایجانی، لر، ایران زبان محدودۀ جغرافیایی اقوام غیرفارس

هایی  کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آن

به زبان بومی خود  که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی، از سرودن و نوشتن

کم زبان شفاهی خودشان را حفظ  اند با چنگ و دندان دست اند هم، توانسته ممنوع بوده

 .کنند

کنیم که نسل  اعتراف اما امروزه متأسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی

صورت دانند. و اگر اقدام عاجلی  شان را نمی دوم مهاجران دهة حاضر، حتی زبان مادری

شناسنامه شده، ایران باید  گیر این نسل بی گریبان هویت بحران نگیرد، با این سرعتی که

ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این  میلیون

 فاجعه، نسل دوم هیچ گناهی ندارد، گناهکار نسل اوّل است. امیدوارم تلخی حرفم را به رُکّ

ها، باید فکری به  اش ببخشید. گناهکار اصلی، پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه و راستی

شان بکنند. آنها حتی توی محیط خانه هم، به قول آقای اسماعیل فصیح،  حال هویت

ای که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش  کنند: یک زبان حرامزاده می اختالط فارگلیسی

و زبان و هویت  فرهنگ دانم بدون زند. من نمی حال آدم را به هم میانگلیسی... واقعاً که 

شود سر خود را باال گرفت؟ چه  شود زندگی کرد؟ چه جوری می ملی، اصالً چه جوری می

شود توی چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم؟... مگر به همین  جوری می

ر عرض چند سال تا پاپاسی آخر شود یک هویت عمیق چندهزار ساله را، د سادگی می

شود به همین مفتی، یک فرهنگ چندهزار ساله را که آن همه  باخت؟ می
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پشتش خوابیده، یک شبه ریخت توی زنبیل آشغال، گذاشت پشت درب که  درخشان نام

 «سپور بردارد ببرد؟

    

 
آرمان: تالش جمعی ایرانیان در خارج از کشور جهت انتقال زبان و فرهنگ 

 موفق می دانید؟ انی به نسل های مهاجرت را تا چه اندازه کافی و ایر

 

نگری که به فکر پشتیبانی مالی و  های مسئول و آینده در غیاب دولتسایه اقتصادی نیا: 

های مهاجر ایرانی باشد، همة زحمت و مرارت آموزش زبان  ریزی زبانی برای نسل برنامه

های عربی و ترکی و  ها افتاده است. دولت خانواده فارسی و پیوند با فرهنگ ایرانی به دوش

های آمریکا دپارتمان آموزشی داشته  کنند تا در دانشگاه های هنگفتی می گذاری ... سرمایه

های ما نه تنها هیچ   باشند و زبان و فرهنگشان را توسعه دهند، درحالی که حکومت و دولت

د، اغلب به هر کس که به فرهنگ ایرانی ریزی آموزشی ندارن گذاری مالی و برنامه سرمایه

 کنند. گراید به چشم جاسوس سیاسی نگاه می شود و به ایرانشناسی می مند می عالقه

بر دوش « ایرانی ماندن»و « ایرانی شدن»های معنوی  بدین ترتیب همة مخارج مادی و هزینه

براین، همچنان که باید نهاد ایرانی در امریکاست.  بنا های مردم ها و سازمان خود خانواده

انصاف بود و  های ایرانی را در نظر داشت، نباید بی های شاملو درباب قصور خانواده گفته
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های ایرانیانی بست که با دست و جیب خالی این آتش را  ها و دلسوزی چشم بر تالش

در  اند. هرچند هیچ تالشی هرگز کافی نیست و تا موفقیت راه درازی همچنان گرم نگه داشته

پیش است، اما هرکس به سهم خودش، سهم مالی و معنوی، باید عمل کند و کمک کند تا 

 این چرخ از رفتار نایستد.

آرمان: به عنوان یک معلم جوان ادبیات که در آمریکا به تدریس زبان و 

ادبیات فارسی مشغول هستید، با چه چالش هایی روبه رو هستید و چه افق 

 کنید؟های جدیدی را تجربه می 

 

ای است آمیخته به  دهم و برایم تجربه من ادبیات مدرن ایران درس میسایه اقتصادی نیا: 

ها و  ای غمناک است از این جهت که خالء غم و شادی، و در هر دو حال ارزنده. تجربه

های اساسی و بنیادی بسته  گشایی بینم و دستم برای چاره ها را می کمبودها و جداافتادگی

توانم رویشان  نشینند و من چقدر تأثیر می چند نفر در هر ترم سر کالس من میاست. مگر 

ها به مستی ما؟ من اگر در هر سال تحصیلی یک نفر را  داشته باشم و کجا کفاف دهد این باده

ها به در ببرم و چشمش را به ایران   ها و رسانه هم بتوانم از فضای ایرانیِ ساختة دست سیاست

ام. اما  ام و از خودم راضی رهنگی حقیقی، نه مجازیِ آن، بگشایم، هنر کردهواقعی و فضای ف

توانم به راه راست بیاورم! سال پیش  آوری هم هست، وقتی همان یک نفر را می تجربة شادی

مند شد. روح شعر فارسی  کم به ادبیات فارسی عالقه یک دانشجوی آمریکایی داشتم که کم

آمد سر کالس من، و  ناگهان مجذوبش کرد. با عشقی وافر می را دریافت و جهان ایرانی به

کرد. وقتی روز آخر ترم، پیش چشم همگان به  بند بند شعر سیمین و سعدی را حفظ می

نقص، با لهجة  پروین اعتصامی را، کامل و بی« اشک یتیم»عنوان امتحان پایان کالس شعر 

 دلم گفتم: مزدم را گرفتم. ریختم و در  شیرینش خواند، به پهنای صورتم اشک می

 

آرمان: آیا چیزی به نام ایرانی فکر کردن داریم که همراه با زبان فارسی در 

طرز تفکر و ساختار ذهن فرد ایرانی جای داشته باشد؟ اگر چنین است نسل 

دوم مهاجرت که فارسی را می آموزد، تا چه اندازه می تواند در فضای 
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افت معناهای ضمنی و اشاره های فرهنگی و دری ایرانی فکر کند و قادر به 

 تاریخی باشد که در جای جای زبان کار گذاشته شده اند. 

 

 
به نظر من زبان فارسی رکن رکین هویت ملی ماست. این گفته را هر سایه اقتصادی نیا: 

زبان ایرانی هم، اگر ریگی به کفش و گوشی به  ترک ایرانی، هر کرد ایرانی و هر عرب

اساز نداشته باشد، حتماً پذیراست. ایرانی شدن بدون تغذیه از آبشخور زبان های ن رسانه

گفتند.  فارسی ممکن نیست. این را از مولوی و نظامی باید آموخت که شعرشان را به فارسی 

نسل دوم هم تجربة خودش را دارد، و به نسبت دوری یا نزدیکی به این آبشخور است که 

های پوشیده و معناهای ضمنی و اشارات فرهنگی و تاریخی  الیهشود. البته درک  می« ایرانی»

ندرت برای مهاجری که در فضای  نهفته در زبان نتیجة غور و غوطه در زبان است که به

 شود. کند ممکن می زبان زیست می غیرفارسی

 

آرمان: از پژوهش های جدید و آثار منتشر شدۀ خود برای خوانندگان 

 بگویید.

سال گذشته دو کتاب از من منتشر شد. حاال مشغول سامان دادن به یا: سایه اقتصادی ن

ام اختصاص دارد. قصد دارم  های ادبی چهارمین کتاب خودم هستم که به یادداشت

آوری و تکمیل کنم و به  ام جمع هایی را که در نشریات و مطبوعات ادبی نوشته یادداشت

 چاپ بسپارم. 
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 ر جهان افزوده اندـود را بــان خــانی جــردمم

 اـــمان ـود جــاروپــان در تـــانشــاب جـآفت

 رگون کرده اندــم را دگــانی رنگ عالــمردم

 هریکی در کار خود نقش آفرین همچون خدا

 «فریدون مشیری»

 

نام پروفسور فضل اهلل رضا برای بیشترین ایرانیان 

هایی  آشناست و بسیاری از مردم آگاهی نامی بس

اعتبار جهانی و  ،علمی ی در مورد کارنامه

 ،ی ریاضیات گیر ایشان در زمینه دستاوردهای چشم

 ی وری الکترونیک و پیشگامی در ارائهآ فن

تئوری » حکیمو همچنین ت «اطالعات ی نظریه»

بنای طراحی  که زیر «ها تئوری شبکه»و  «احتماالت

اما این  .دارند ،جهانی اینترنت می باشد ی شبکه

شیفتگی  ی ریشه جهی است.بزرگمرد انسانی چند و

های  و عشق او به فرهنگ و ادب سرزمینمان به سال

 و شاهنامه از ای خالصه ، زمانی کهنوجوانی ایشان

 کرده تهیه دانشگاه و دبیرستان در را حافظ دیوان

توان با  و این واقعیت را می .ددگر می بر بودند

ی یها با همه دلخوری ،آمریکا بهپیش از عزیمت شان  ،شفافیت تمام در آثار چاپ شده استاد

 اند: کشیده تصویر به این گونه ،داشتند که روانی طبع با خود که

 مه ایــر وطن بیگانـاز مهنه ا ـم

 مبیداد صاحب خانه ای ی رانده

 ،حافظ ،آثار فردوسی :پر ارج نظیرو در خاطرات جالب و دلنشین این سفر با همسفرانی 

اثر ارزشمند زنده یاد محمدعلی فروغی  «حکمت در اروپا سیر»ار و کتاب عطسعدی و 

 .مشاهده کرد

پروفسور فضل اهلل رضا 

آوری ایرانی در نام

 ی علم و ادبعرصه

ی: محمدحسین نوشته

 یوسفابن

  ۲۰۲۰فوریه 
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 :گونه است که معرفی راستین استاد از سوی خود هم این

 «و کردم به بازار جهانخمن به عشق و علم »

جمع فرهیختگان  زغربت و دور افسور رضا که نزدیک به دو سوم عمر خود را در پرو

های طبیعی  از زیبایی» :های ادبی خود بر این باورند که در نوشته، زبان سپری کردند فارسی

 :فرهنگ سنتی خودمان و شوق پژوهش و پرواز را نادیده نباید گرفت و به قول موالنا

 ور کم باش مستهای صُ حدــقن زی

 رستــپـت راش و بـتبت نگردی  تا

 یستاذر مـور بگــصُ هـای حقــداز 

 «جام است لیک از جام نیستده دربا

 :و در جایی دیگر چنین عنوان می کنند

مقامات و مدارج  ،به ویژه در جهان غرب ،امروز گسترش فناوری و بازرگانی»

 ،دهند جهانی رواج می ی ها را در جامعه ها و نام مدال، ها خود مانند عنوان صوری

 .«گذارد ها اثر می که در ذهن جوان

به و  یستندان «ها ها و شهرت عنوان والفاظ  وردر گذرگاه ص»که  اند کوشیدهاستاد پیروزمندانه 

ای وفادار از فرهنگ با شکوه ایران باقی  نماینده انفرازشسرهر روی در تمام زندگی 

 .ددنمان می

نمایندگی ایران در سازمان جهانی  تأسفیر و رئیس هی ۱۹۷۳تا  ۱۹۶۹های  شان در سالای

 .یونسکو و متعاقب آن برای چهار سال سفیر ایران در کانادا بودند

و پس از  (شریف کنونی)ور پروفسور رضا در مقام نیابت تولیت دانشگاه صنعتی آریامهر حض

هرچند که به دلیل حسادت و تنگ نظری گروهی دولت مستعجل  ،آن ریاست دانشگاه تهران

های سازنده  جهت انجام دگرگونی ،دانشمند جوان ایرانی به کشور ۱۵۰عث بازگشت با ،بود

 .علمی کشور شدبرتر گاه دو پایهایی در هر  و شکوفایی

 «:برگ بی برگی»استاد در کتاب  ی به گفته
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ها و  و مستقل از سیاست دولت عظیمآرزوی من این بود که در ایران یک دانشگاه »

پراکنده در آمریکا و )ایرانی( دانشمندان  ،ش ساخته شودی و پژوهآورپیشرو در نو

افروزیم. باری در یاروپا را در یک جا جمع کنیم و مشعلی بی مانند در خاورمیانه ب

اه نصیب ایران و نگارنده ر این رمختصر توفیقی د ،زمان کوتاهی به همت همکاران

این  بردیگری  ۀوقت کم بود و شوق نوسازی بسیار. متاسفانه پس از انقالب پرد .شد

د و بیشتر نبه تالفی برخیز تادیده خشمناک شدند  مردم رنج کهدیوار کشیده شد 

گروه  ،این سوء ظن و کجروی ند.غربی بنگار را عاملهای فرنگ  تحصیل کرده

گسیل ازار کار آمریکا و اروپا های ایرانی را رایگان به ب عظیمی از تحصیل کرده

های بعد را به بار  در انزوای دهه ، تفریطدر غرب گرایی پیش از انقالب طداد. افرا

 .«آورد

 (.M.I.T)دانشگاه ام آی تی  ،برای دانشگاه آریامهر بزرگان کشورمدل پیشنهادی استاد به 

های  ر آزمایشگاهتحقیق د و سال عمر خود را به تحصیل ۱۳استاد که  ،همه بود با این

ایالت نیویورک گذرانده بودند و نخستین کتاب  سالکترونیکی دانشگاه سیراکیو ی پیشرفته

بر بنیاد  ای مطالب نغز و ارزندهجا تدوین کرده و  را در آن «اطالعات ی نظریه»در مورد 

این مرکز علمی را مدل مناسبی برای  ،سیستم ارائه دادندتئوری و  «حساب احتماالت»

دانشکده شیمی این  . وی مهندسی برق دانشگاه نوبنیاد آریا مهر تشخیص داده بودند دانشکده

استاد تکنیک نیویورک که  های پلی دانشگاه با یاری دو نفر از مشاهیر این رشته از دانشگاه

طور دانشگاه استنفورد جا دریافت کرده بودند و همین  دکترای خود را از آن ی درجه

 .ساختار جدیدی پیدا کرد ،کالیفرنیا

تدریس در دانشگاه تهران را  ی سال سابقه ۲۰استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی که بیش از 

بر بر این باورند که  ،اند و نزدیک به نیم قرن با پروفسور رضا آشنایی و دوستی داشتند داشته

 رضا پروفسور جناب مانند جامعی دانشمند ادبی و میعل لحاظ از گاه هیچ» تهران دانشگاه

یعنی  ،بزرگ زمان ما دباءتنها فرد باقی مانده از علما و ا»ایشان را و  «است. نفرموده ریاست

سلطنه هدایت و غالمحسین الزاده و مخبر  نامدارانی چون محمدعلی فروغی و سیدحسن تقی
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ابوالحسن شعرانی که هم در فنون ریاضی و ی و درهنما و جالل همایی و محمد ضیاء هشترو

 .می داند «هم در مسائل ادبی صاحب نظر بودند

حافظ و خیام از  ،سعدی ،آثار بسیاری از بزرگان ادب ایران نظیر موالنا بهنگاه پروفسور رضا 

که نقش به سزایی در اثرگذاری علمی و ادبی  منظر علمی و تخصصی ایشان ریاضیات است

 ایشان دارد.

 
 ی نظریه»ی  از سوی استادی که نخستین کتاب مدون را در زمینه «اطالعات»اهمیت 

این نظریه را از گفتار یکی از  ی تحریر درآورده و رایحه ی با زبانی ساده به رشته «اطالعات

 :این گونه بیان شده است ،بزرگان ادب ایران استشمام کرده

 و رادار و تلویزیون ،تلگراف ،تلفندر جهان غرب که مدار اجتماعی بر مادیات است »

می  «اطالعات»ژنتیک، گرد محور  وسائل ارتباط و مخابرات و حتی دانش ةخالصه هم

بندی و مهار کردن  پیشتر گویی با نوعی توانایی بیشتر همراه است که جدول ،اطالعات .گردد

 قرن گویند می که روست این ازگیرد.  جا سرچشمه می و استعمار و استثمار هم از همان لما

 سروری . بگیرند مهمیز زیر در را اطالعات که است کشورهایی آنِ از میالدی یکم و بیست

های خبری جهان و مغز  دستبرد در برنامة رسانه. کشورهاست آن اختیار در فرماندهی و

  .تتعبیة جنگ هفتاد و دو ملت برای آنها دشوار نیس و شویی
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تکیه بر معنویات بیشتر از  ،رون پیشق روحانیِ سنتیِ در شرقِدر جهان شرق به خصوص 

را از  «اطالعات ةنظری» حةباشد که من رای ذاید از همین منفش ی مادیات بوده است.گبرد

 :که می فرمایدجا  آن. کنم گفتار جالل الدین محمد بلخی استشمام می

 ز خبر در آزمونـاشد جــجان نب

 ن خبر جانش فزونزوهرکه را اف

 رـوان بیشتــحی ناــا از جــم جان

 «فزون دارد خبر هاز چه زان روک

 :که نداستاد بر این باور

شاید با نقش و نگارهای زیبای اشراقی  ،اگر کسی از اهل علم جزمی و خام باشد»

گروهی  ۀیسنده خود را در زمرنو .بیفتد و همه چیز را تنها با ترازوی عقل ببیند در

 همانبه  ،نگرند های عرفانی و اشراقی می می داند که در مجموع به زیبایی نقش

 .«شوند ها و سمفونی قوانین علمی می گونه که در کار علم مجذوب زیبایی

 ی زیبایی از عراقی است: یادآور سرودهدر این سخن، تعادل 

 لطافــت جــام ی وــای مِـــاز صف

 دامو مُ ماـرنگ جدر هم آمیخت 

 یگویی مِ ستهمه جام است و نی

 ویی جامـست و نیست گادام یا مُ

 :د کهنگونه داوری می کن این «حدیث آرزومندی»استاد در کتاب 

های علمی و اجتماعی نزدیک تر است و در  به جنبه ،شاعر بزرگ ما سعدی ذهن»

 ضحتفکر سعدی به ریاضیات کاربردی و تفکر حافظ به ریاضیات م ،مقام مقایسه

 های پرده پس از توان می ولیدان نیست، شاعر است  گرایش دارد. حافظ ریاضی

 «دید. را او علمی تفکر استعداد میزان ذهنش،

 :گویند می «حافظ و تفکرات ریاضی»برنام  باای  در مقالهو 
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مانند  ،مه آلودی که معانی کلمات و اصطالحات متداول در دیوان لسان الغیب ةاله»

 ،پیر مغان و خرابات ،می و معشوق ،کافر و مسلمان ،و محتسب ند، رشیخ و زاهد

گرایش ذهن  ۀگیرد نمایند را فرا می «او»تر  زلف و رخ و از همه مهم ،خط و خال

 «ی است.حافظ به ذهن دانشمندان ریاض

 :گونه است این «نگاهی به عمر خیام»معرفی استاد از خیام در کتاب 

و کم  می نوشت کم .منجم و فیلسوف بود وآفرین،دان ن عمر خیام ریاضی»

تازه  ،کارهای ریاضی خیام بسیار موجز سرود. می دو رباعیگفت و گاهی یکی  می

حل منظم معادالت درجه  سط،گشایش معمای ضرایب به: از جمل .و بنیادی است

اقلیدسی و نیز تعیین عیار ترکیب  ةگرایش به سوی هندس ،تربیع دایره ،سوم و چهارم

 «ه.از طال و نقر آلیاژی

 به باور پروفسور رضا:

ما به معیاری مشترک در شناخت نخبگان و پهلوانان بزرگمنش از متن و بطن »

 «.روایات و جامعه سخت محتاجیم ،ها داستان

 ای دارند که: عالوه استاد پیشنهاد ویژهبه 

بندی  ردهفلسفی کالن نگری در حساب احتماالت طرح یک  ةبا توجه به اندیش»

های جزمی فاصله  اد شده که از داورینهارسی پیشفشناور برای بررسی شعر سنتی 

 «د.گیر می

برگ »کتاب در به هر روی شیفتگی استاد به ادب سرزمینمان به گونه ای است که زمانی که 

 :دنزیبای موالنا را یادآور می شو ی سروده ،دند از تقدیر سخن بگوینخواه می «بی برگی

 انــدا کمــن و ناپیــان بیرّـر پَـتی

 انـج انِـان جــا پیدا و پنهــجانه

 گذاربین خط  قلمدست پنهان و 

 ســوار والن و ناپیداــج در اسب
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مهاجرت  ی زمانی که ادارهاستاد آمده است، « برگی برگ بی»آن گونه که در کتاب و یا 

 این شعر ،دنکشور را ترک کن آورد که باید تا فالن تاریخ ها فشار می آمریکا با ارسال نامه

 :که اند خوانده می مکرر با شور را حافظ

 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

 «ها بربندید محمل»دارد که  رس فریاد میــج

 :داستاد شفیعی کدکنی دی ی بس زیبای سرودهها را می توان به اختصار در  این چگونگی

 بودن مروشن در شب تار ،رــر چراغ شعگـ

 نبود مم دیدارـچش ،روی گفتن ،پای رفتن

 ها ـرنق انادوـراغ جــن شبچــود ایــگر نب

 نبود دیــدارم ن شبستان راهــای مالظــدر 

*** 

. آنجلس بود در لس نخستین باری که افتخار دیدار استاد را پیدا کردم سی و چند سال پیش

کانون »یوسف به دفتر او در  ان ابنم برهبرای دیدار زنده یاد دوست و برادرو  بود عصری

گشوده دری به »داد  می وعدهگونه که تابلوی آن  که به راستی همان «پژوهش و آموزش

گیرای  نشین و کانون که رسیدم صدای دل رفته بودم. نزدیک درِ ،بود «جهان فرهنگ

تازه می را جانی فردوسی  ی داستانی زیبا از شاهنامه ویژهشخصی را شنیدم که با شوری 

و مرا به یاد آوای عزیزی از بزرگان ادب ایران انداخت. آهسته گامی به درون نهادم و  دبخشی

راستی عالقمند و ه مستمعی بکه ستاد هم ابود و شده همان جا ایستادم. برهان همه گوش 

ه تر و بدون مراجعه ب داستان بلند را به زیبایی هرچه تمام آن تمام ،شیفته پیدا کرده بودند

 .دیادداشتی از بر خواندن

در  ستادسی سال پیش و زمانی بود که مجلسی جهت بزرگداشت ا ستدر دومین دیدار ما

برگزار شده بود که از آن دو  (.U.C.L.A) دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس

 ست:جالب برایم مانده ا ی خاطره
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در آن جا  ها سالدا که ایشان های کانا نخست اظهار نظری بود که رئیس یکی از دانشگاه

گفت هر چند  می رد. اوبیان ک ،کردند و متاسفانه نام هیچ کدام را به خاطر ندارم تدریس می

تعداد مقاالت علمی ایشان در معموالً اما  ،که پروفسور رضا مدتی است بازنشسته شده اند

 !ن دانشگاه بیشتر استآ از تعداد مقاالت استادان شاغل ،درازای سال

در دانشگاه  ،کارشناسی ارشد ی در دورهخود ای بود که استاد از دوران تحصیل  خاطره ،دوم

ی کارشناسی در  دوره در دانشگاهی آموزش های گیری سخت د و این کهکردنقل کلمبیا ن

 زمان در دانشگاه کلمبیا، مثل لیسانس فوق ی دوره مقایسه مقام در که بود ای گونه به تهران

 رسید! می نظر به اهیدانشگ تعطیالت

ها  اما شگفتی من زمانی بیشتر شد که سال ،البته این مطلب بسیار جالب و شگفت انگیز بود

اظهار نظر دیگری را در مورد سطح آموزشی دانشگاه تهران در زمانی که ایشان از ایشان  بعد،

سال عقب تر از  ۵۰تا  ۴۰م که آن را خواند لیت ریاست آن را به عهده داشتند میؤومس

 !دانشگاه های غرب دانسته بودند

به همت گروهی از ایرانیان بنام به منظور ایجاد همبستگی و همچنین نمایش  ،۱۹۹۵در سال 

توان فردا ساز فرزندان پژوهنده و دانشمند ایرانی و تکریم چهره های علمی و فرهنگی 

انجمن علمی »انجمنی به نام  ،بودنیز  همیشگی من آرزویکه  ،ایرانی برون مرز ی جامعه

از مدیران و پژوهشگران ارشد مرکز  ،به دبیری دوست دیرینم دکتر محمود خجسته «ایرانیان

 ی در ایالت نیویورک تاسیس شد که ریاست عالیه (.I.B.M)تحقیقات شرکت آی بی ام 

ین ا ی آن با پروفسور رضا بود و چندی بعد به خواست و همت این عزیزان نخستین شعبه

 .واشنگتن شروع به فعالیت کرد ی انجمن در منطقه

 :دکتر خجسته ی به گفته

برای  ،نظرگاه علمیش دۀکه در افق گسترجهت ستود پروفسور رضا را باید بدان »

های فنی  آثار علمی و نگاشته و وجود بوده استم ویژه ایرانی همیشه جاییمعنویت 

 «است. خود را با بینش ایرانی استادانه درآمیخته
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 ۲۰۱۲واشنگتن در سال  ی سفر ایشان به منطقه پسینآخرین دیداری که با استاد داشتم در وا

برایم را  «نقدها را بود آیا که عیاری گیرند» یکی از آثار خود به نام:بود که با مهر فراوان 

م استاد تلفنی با ایشان صحبت کردطوالنی کردند و آخرین باری که پیش از بیماری  ستینهد

 گردسال یندهم ه مناسبتبرای سپاسگزاری از ارسال مطلب دلنشینی بود که ب ،چهار سال بعد

چاپ و  «به یاد برهان» زیر برنام:دفتری  در برادرم برهان مرقوم فرموده بودند و گیجاودان

 .پخش شد

 :شفیعی کدکنیاستاد  ی به گفتهراستی را که 

 

 بادنیمه شب مستان  ی نامشان زمزمه

  دوشاننـرامـاد فـد که از ییــنگویا ـت

 

 مک لین، ویرجینیا

 (۲۰۲۰) ۱۳۹۸اسفند  ۹
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 از شماره دو چشم یک تن کم

 وز شمار خرد هزاران بیش

 رودکی سمرقندی

 

روزگار گهگاه در دامان خویش نوآوران و نوابغی را 

پرورش می دهد که با داشتن ویژگی های ممتاز و 

ار ناپذیری در ک، تقش انواالافکار و اندیشه های 

 تکامل بشری و فرهنگ و تمدن ملت ها ایفا می کنند. 

از واپسین بزرگانی که سال های بسیار در بلندای 

پروفسور فضل اله " تاریخ قرار داشت، می توان از

یادکرد که با نبوغ علمی، ذهن نقاد ریاضی،  "رضا

دانش گسترده، استعداد سرشار ادبی، حافظة قوی و 

باالخره تسلط به زیبایی شناسی، یکی از اسطوره های 

 ماندگار ایران به شمار می آید. 

 -خورشیدی در خانواده ۱۲۹۳فضل اله رضا در دیماه 

 ه جهان گشود.ای روحانی در رشت دیده ب

تحصیالت ابتدایی و بخشی از دوران متوسطه را در 

نظری به زندگی و 

زنده یاد آثار 

 پروفسور 

 فضل اله رضا

 

نابغه ای که در گسترۀ 

هنگ فر دانش بشری و

و ادبیات ایران نقشی 

 ماندگار داشت

 
مرتضی حسینی 

 دهکردی

 ۲۰۱۹نوامبر 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

61 

 

زادگاهش گذراند، سپس به تهران رفت و در دبیرستان ثروت، تحصیالت دبیرستانی خود را 

 به اتمام رسانید. 

 
در آن سال ها، تب اشتیاق به تحصیالت عالی در دانشگاه های اروپا در وجود اغلب جوانان 

به بعد، به دستور رضاشاه پهلوی همه ساله  ۱۳۰۷آرزومند شعله ور بود و از سال با استعداد و 

نفر از بهترین فارغ التحصیالن دبیرستان ها از طریق مسابقه های دقیق و بی طرفانه  ۲۰۰-۱۰۰

انتخاب گشته و زیر نظر مربیان آگاه و برجسته برای ادامة تحصیل به کشورهای اروپایی اعزام 

رشته های مختلف علمی و پزشکی و مهندسی به تحصیل پرداخته و در  می شدند تا در

 مراجعت به ایران، زیربنای مدرنیزاسیون کشور را بنیاد نهند.

فضل اله رضا نیز که از با استعدادترین دانش آموزان محسوب می شد و با زبان فرانسه نیز 

د. اما با تأسیس دانشگاه آشنا بود، نهایت اشتیاق داشت که در این مسابقات مشارکت نمای

، اعزام دانشجو به اروپا متوقف شد و رویاهای شیرین وی تحقق نیافت.  ۱۳۱۳تهران در سال 

او ناگزیر تحصیالت عالی خود را در رشتة برق دانشکدۀ فنی این دانشگاه ادامه داد. پس از 

مشهد به پایان اتمام دورۀ مهندسی به دانشکدۀ افسری رفت، دورۀ نظام وظیفه را در لشگر 

برد. او سرانجام به استخدام دانشکده فنی درآمد و مدت چهار سال در این زمینه به تدریس و 

 تحقیق پرداخت. 
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معهذا از نخستین  "ریاضی و علوم مهندسی بود"با آنکه تحصیالت رضا در رشته های 

و دلنشین تر روزهای ورود به دانشگاه، پرواز در آسمان شعر و ادب فارسی برایش جذاب تر 

( و شگفت آنکه وی تا آخرین سال های ۱۶صفحه برگ بی برگی از دروس مدرسه بود )

عمر خود با این عشق بی پایان زندگی کرد و از سیر و سفر در این وادی روحانی و 

سحرآمیز، هرگز غافل نماند و آثار ادبی بی نظیری که از وی باقی مانده، به مراتب از تالیفات 

 تر است.علمی او بیش

برای بسیاری از ایرانیان، اختراعی شگفت آمیز و غیرقابل  ۱۳۱۹تأسیس رادیو تهران در سال 

قبول و جادویی به شمار می آمد و اغلب مردم اشتیاق داشتند تا بدانند چگونه اصوات از 

دیاری به دیار دیگر انتقال پیدا می کند. در پاسخ به این سئوال، فضل اله رضا در همان سال 

نام داشت منتشر کرد که مورد استقبال  "رادیو به زبان ساده"نخستین کتاب خود را که: 

 فراوان قرار گرفت.

 و سقوط حکومت رضاشاه و برقراری آزادی های نسبی در ۱۳۲۰با وقوع حوادث شهریور 

حزب "ه ل، گروه های سیاسی گوناگون در ایران اعالم موجودیت کردند. از آن جمجامعه

با افکار و تمایالت کمونیستی تاسیس شد که بسیاری از مردم و به ویژه جوانان  "تودۀ ایران

به آن پیوستند. فضل اهلل رضا و برادرش عنایت اهلل رضا نیز به این حزب پیوستند. عنایت اهلل به 

ت نیروی و بعداً با تصدی معاون حزباین فعالیت ها ادامه داد و با پیوستن به شاخة نظامی 

با  ۱۳۲۵یی فرقه دمکرات آذربایجان به تندروی های خود ادامه داد و در نهایت در سال هوا

شکست فرقة مزبور، به شوروی گریخت، سال های تلخ و غم انگیزی را در دیار غربت و 

، با یک دنیا افسوس و پشیمانی و دریغ از ۱۳۴۰آوارگی طی کرد و در نهایت در اواخر دهه 

گی در سراب به ایران بازگشت و بخش پایانی عمر را به تحقیق و نوشتن در زمینه سال ها زند

 های تاریخی و فلسفی پرداخت.

اما فضل اله رضا در سر سوداهای دیگر داشت و اشتیاق به ادامة تحصیل در خارج در جان و 

از کشور دل او شعله ور بود. او به هر دری روی می آورد تا با اخذ گذرنامه و اجازۀ خروج 

به آرزوهای دور و دراز خود تحقق بخشد. در آن زمان، گذرنامة دانشجویی به هیچ کس 

داده نمی شد، در سرتا سر اروپا لهیب جنگ شعله ور بود، اخذ ویزای آمریکا بسیار بعید به 
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نظر می رسید، وسیلة نقلیه برای سفر به خارج به هیچ وجه پیدا نمی شد و نهایتا امکان سفر به 

نومید نشد. او با فروغی نخست ، رج در حد صفر بود. با این همه، مهندس جوان و مشتاقخا

وزیر مالقات کرد و با سفارت آمریکا تماس هایی گرفت و نهایتا پس از چند سال دوندگی، 

در بحبوحة جنگ از هفت خوان دشواری ها گذر کرد و با چمدانی پر از  ۱۳۲۳در سال 

فردوسی، سیر حکمت در اروپا، دیوان اشعار حافظ و سعدی و کتاب هایی مانند شاهنامه 

نظامی با کامیونی فرسوده از راه مشهد به بلوچستان رفت، از آنجا با قطار قراضه ای عازم 

بمبئی در هند شد و سرانجام بوسیله یک کشتی کوه پیکر ارتش آمریکا که گروهی از 

ازم ینگه دنیا شد و بار دیگر این نکته سربازان را از جبهه های جنگ به آمریکا می برد، ع

 بدیع به اثبات رسید که: 

 هر کجا دردی، دوا آنجا رود 

 هر کجا فقری، نوا آنجا رود 

 هر کجا پستی است آب آنجا رود 

 هر کجا مشکل، جواب آنجا رود

 آب کم جو تشنگی آور به دست 

 تا بجوشد آبت از باال و پست 

  "موالنا جالل الدین"

برت آموزی که رضا در جریان سفر دریایی برای یکی از دوستانش نوشت، از در نامة ع

دیدگاه ها و تخیالت وسیع خود و از عظمت کشتی و مهربانی و رفتار متمدنانه کاپیتان و 

سربازان و افسران آمریکایی یاد می کند و هر شب با خواندن اشعار حافظ و موالنا و عطار با 

 رود. یاد یار و دیار به خواب می

کالیفرنیا رسید،  San Diegoاز روزی که از ایران حرکت کرد تا زمانی که کشتی به بندر

، رضا وارد ۱۹۴۴روز آن در دریا بود. به هر تقدیر در پاییز سال  ۳۷دو ماه طول کشید که 

 نیویورک شد و در دانشگاه کلمبیا تحصیالت خود را آغاز کرد.
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وی نخستین ایرانی بود که در دانشکدۀ مهندسی این دانشگاه به تحصیل پرداخت. پس از 

 بسی مدتی، وی متوجه شد که سطح فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه پلی تکنیک نیویورک، 

   از کلمبیاست، لذا به طور همزمان در آن موسسه نیز به تحصیل پرداخت.   پردامنه تر  و  برتر

 
دکترای خود را در رشتة  ۱۹۵۰فوق لیسانس خود را از کلمبیا و در سال  ۱۹۴۶در سال 

الکترونیک از پلی تکنیک نیویورک دریافت کرد و رسالة دکترای خود را زیر نظر دو تن از 

 ”R.M.Foster“ و ”E.Wener“ برجسته ترین اساتید بزرگ و بلندآوازه به نام های:

  ”MIT”شمندان آمریکا قرار گرفت و دانشگاهنوشت. رساله ای که مورد ستایش بسیار دان

از وی دعوت کرد تا در آن موسسه به کار بپردازد. در این دانشگاه بود که استعداد علمی 

رضا شکوفا شد و دوران موفقیت های پژوهشی وی آغاز گشت.  پژوهش هایی که نهایتا به 

انجامید و دکتر رضا به عنوان ”Information Theory“ مهم انفورماتیک  ةنظریوضع 

استادی بزرگ به شهرت جهانی دست یافت و بسیاری از مراکز علمی و دانشگاهی جهان از 

وی دعوت کردند تا در آن موسسات به تدریس و تحقیق بپردازد و اساس پژوهش های خود 

 را در آن مراکز تدریس و تدوین نماید. 

کیوز نیویورک به کار اشتغال ورزید و بسیاری از وی در دانشگاه سیرا ۱۹۶۸تا  ۱۹۵۵از سال 

دست آوردهای علمی و تحقیقاتی وی در این موسسه نیز با موفقیت روبه رو بود و نظر 

 بسیاری از مراکز علمی و دانشگاهی جهان را به خود معطوف نمود. 
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خورشیدی که دامنة شهرت علمی رضا جهانی شده بود، دولت ایران از وی  ۱۳۴۵در سال 

، در سازندگی های جامعة (شریف)دعوت کرد تا به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر 

ایران مشارکت نماید. استاد این دعوت را پذیرفت و به ایران رفت و همة همت و توانایی 

های خویش را برای نوسازی این موسسه و ارتقاء زیربنای علمی و تحقیقاتی آن به کار برد.  

وسسه ای که مانند مراکز فنی عصر صنعتی شدن اروپا اداره می شد به او تالش کرد تا م

مرکزی پویا برای پژوهش های علمی و تکنولوژیکی امروزین تغییر شکل و محتوا دهد و به 

جای تدریس انبوهی از اطالعات به دانشجویان، آنها را با روش های گوناگون علمی و 

یق را به عنوان مهمترین روش آموزش نهادینه تکنولوژیکی آشنا سازد. او توانست امر تحق

 کند و مهندسینی متفکر، محقق و خالق، با جهان بینی گسترده تحویل اجتماع دهد. 

در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بسیاری از افراد وقتی به مقام و منصب مهمی 

 دست می یابند، از آن منصب کسب شهرت و اعتبار می کنند.

در مورد استاد رضا به تحقیق می توان گفت که او به هر پست و مقامی که منصوب شد، به 

آن مقام حیثیت و اعتبار بخشید و تصادفی نیست که پس از گذشت پنجاه سال، هنوز 

نوآوری های ممتاز رضا در این دانشگاه مورد ستایش است و فارغ التحصیالن دانشگاه 

به شمار می آیند و مراکز علمی و تحقیقاتی جهان همواره شریف از برجسته ترین مهندسین 

 مقدم آنها را گرامی می دارند. 

 

 ریاست دانشگاه تهران 

موفقیت های استاد رضا در دانشگاه آریامهر موجب شد تا دولت از وی بخواهد ریاست 

و راکد دانشگاه تهران را عهده دار شود و این موسسة بزرگ را که سال ها بود در فضای تیره 

جهان سوم گرفتار آمده بود، نوسازی کند. وی این دعوت را پذیرفت و با کمک اساتید 

عالقه مند موفق شد تا تغییرات و تحوالت قابل مالحظه ای در برنامه های تحصیلی و ضوابط 

و با استخدام اساتید و دانشیاران و تاکید بیشتر در امور کادر آموزشی به عمل آورد استخدام 

پژوهشی و تدوین کتب مبتنی بر دانش روز، موسسه ای زنده و پویا و امروزین به وجود 

 آورد.
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از آن جمله در سال هایی که در کشور ما فرار مغزها یک پدیده عادی شده بود و کمتر 

تن از برجسته ترین  ۱۵۰دانشمند جوانی راضی می شد به ایران بازگردد، موفق شد بیش از 

 نی را جذب نموده و در دانشگاه های تهران و آریامهر به کار بگمارد.تحصیلکردگان ایرا

دریغا که تحوالتی که استاد رضا آغاز کرده بود با فضای امنیتی و سیاسی آن روزگار 

وی را محترمانه از دانشگاه تهران برکنار کرده، به عنوان  ۱۳۴۸همخوانی نداشت، لذا در سال 

به عنوان سفیر کبیر  ۱۳۵۳اعزام داشتند و سرانجام در سال سفیر ایران در یونسکو به پاریس 

و تجربیات استاد و ذوقیات او دمساز ت ایران به کانادا رفت؛ مشاغلی که هرگز با تحصیال

 نبود.

 

 پژوهش های علمی استاد رضا 

از آنجا که بیان پژوهش های پیچیده علمی و ریاضی با زبانی که عامة مردم آن را درک 

مشکل و حتی ناممکن است، لذا کوشش می شود تا با حداقل کلمات، به  کنند، امری

 تحقیقات پروفسور رضا اشاراتی به عمل آید: 

که کاربرد آن به (Electrical Network theory) تئوری شبکه های برق  -۱

 زودی در تکنولوژی های آن زمان آغاز شد.

اثر تحقیقی فضل اهلل که مهمترین (Information Theory) تئوری اطالعات  -۲

رضا به شمار رفته و به زودی در توسعه و تکامل شبکه های مخابراتی، تلویزیونی، 

رادار، سفرهای هوایی و امور فضایی کاربرد یافت و به انقالب انفورماتیک منتهی شد. 

این نظریه حاصل مطالعات دامنه دار پروفسور رضا در دانشگاه سیراکیوز بود و به زودی 

توجه و تحسین اساتید بزرگ و مراکز و محافل علمی جهان قرار گرفت و از آن مورد 

جمله دانشنامه آمریکانا مقاله ای در تبین آن انتشار داد و از آن پس این تئوری مرجع 

 مهم و قابل اعتنایی در تدریس و تحقیق های دانشگاهی شد.

ه براساس آن نام داشت کSystem Theory سومین اثر تحقیقی استاد رضا  -۳

 ساختار کار دستگاه های علمی و مخابراتی از طریق معادالت ریاضی تعیین می شد. 
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و باالخره می توان از تئوری ریاضیات کاربردی یاد کرد که براساس آن همه پدیده  -۴

 های جهان با دید فیزیک و علوم طبیعی و ریاضی مورد بررسی قرار می گیرند.

اندک زمانی در محافل علمی جهان بازتابی وسیع یافت و  هر یک از این پژوهش ها در

 موجب شد تا استاد رضا در شمار کاشفان علم قرن بیستم قرار گیرد.

 
 نقش شعر و ادبیات پارسی در زندگی فضل اهلل رضا 

 -مهمترین مشخصه زندگی او را می هذاعمبا همه اشتهار علمی که استاد رضا پیدا کرد، 

 -توان در قلمرو شعر پارسی و ادبیات عرفانی جستجو کرد. تا حدی که خود او می

در تمام این سال های طوالنی، دیوان های حافظ و سعدی و موالنا و شاهنامه "نویسد: 

فردوسی، شناسنامه حقیقی تابعیت ایرانی من بودند نه اوراق چاپی مقامات کشور که 

 (. ۲۹۳صفحه  برگ بی برگیی دهند )برای عبور و مرور به دست هر کس م

وی همواره براین باور بود که گنجینة فرهنگ ایران، به ویژه در قلمرو شعر، در جهان 

کم مانند است. با آنکه خود او نیز طبع شعر داشت و اشعار زیادی در زمینه مسائل 

 -عر نمیفلسفی و عرفانی سروده و برخی از آنها را انتشار داده است، معهذا خود را شا

 دانست.

 آثار و تالیفات 

پروفسور رضا دارای تالیفات فراوانی است که اغلب آنها به چاپ های متعدد رسیده اند. 

ت علمی و پژوهشی استاد به زبان انگلیسی است که بعداً به زبان های: کتب و رساال
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مهمترین لمانی، رومانی، مجارستانی و اسپانیولی نیز ترجمه شده اند. آفرانسه، روسی، 

 آنها عبارتند از: 

۱-Modern Network Analysis  ۱۹۵۹ژاپن  -چاپ توکیو 

۲- Information Theory  ۱۹۹۴، ۱۹۶۱چاپ نیویورک  

۳-Linear Space in Engineering  ۱۹۷۱ ،۱۹۹۲ 

۴- Stability of Linear Dynamical System ۱۹۷۴ 

 مهمترین تالیفات رضا به زبان فارسی عبارتند از: 

  ۱۳۸۵خانة ریاضیات چاپ اصفهان  - ۱۳۲۳راز آفرینش، چاپ رمضانی تهران سال  -۱

برخی از مجالت این کتاب به چاپ  ۱۳۴۷پژوهشی در اندیشه فردوسی تهران  -۲

 چهارم رسیده است. 

  ۱۳۷۳حدیث آرزومندی تهران سال  -۳

  ۱۳۲۰دوره هندسه علمی برای دانشکده ها تهران  -۲

  ۱۳۵۴ها تهران سال  دیدها و اندیشه -۳

  ۱۳۱۹رادیو به زبان ساده تهران  -۴

  ۱۳۷۵محمد اقبال، انجمن فرهنگی ایران و پاکستان تهران  -۵

  ۱۳۷۵مهجوری و مشتاقی چاپ دوم تهران  -۶

 تهران  ۱۳۸۸و  ۱۳۵۰نگاهی به شاهنامه، تناور درخت خراسان  -۷

  ۱۳۸۰نگاهی به عمر خیام چاپ دوم  -۸

  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۰برگ بی برگی تهران  -۹

صفحه  ۸۰۰برگزیدۀ آثار علمی و ادبی فضل اهلل رضا به فارسی و انگلیسی در  -۱۰

  ۱۳۷۸انتشارات دانشگاه شریف 
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 ۱۳۹۰نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ تهران  -۱۱

  ۱۳۹۳نگاهی به شعر سنتی معاصر تهران  -۱۲

 

 مقاالت منتشر شدۀ استاد 

سال اخیر به زبان فارسی  ۴۰کتب فوق، مقاالت متعددی که پروفسور رضا در  عالوه بر

نوشته و اکثر آنها در نشریات معتبر فارسی زبان منتشر شده اند، فصول مهمی از تاریخ و 

 فرهنگ و ادب ابران را در بردارند. 

یی و سخنان نثر استاد بسیار شیرین، روان و بلیغ است و در نوشته های او اغراق و گزافه گو

ناروا و نسنجیده وجود ندارد. مکاتبات متعدد استاد با برخی از اندیشمندان مانند: محمد علی 

جمال زاده، دکتر اسالمی ندوشن، حسن صدر، فریدون توللی، ارتشبد فریدون جم، دکتر 

 گشتهعیسی صدیق، دکتر حمیدی شیرازی، از آثار ماندگار تاریخ و فرهنگ ایران محسوب 

 و امید است که به همت دوستداران فرهنگ ایران، به طور یک جا منتشر شوند.

 

 دیگر نکات گفتنی 

دکتر رضا حافظه ای بسیار قوی و کم نظیر داشت و بخش اعظم دیوان حافظ و بسیاری از 

اشعار سعدی و فردوسی و موالنا و دیگر سخن سرایان را از حفظ می خواند و به شعر سنتی 

ص داشت. چند سال قبل، نگارندۀ این سطور نوشتة ناچیزی را دربارۀ زندگی شیفتگی مخصو

و هنر قمرالملوک وزیری، خوانندۀ اسطوره ای ایران در مجلة ره آورد منتشر نمودم. روزی 

 قمر سروده است در این مقاله   ۀدربار "ایرج"استاد تلفنی به من گفت چرا به شعر زیبایی که 

زهره و "اشاره ای نشده است؟ پرسیدم کدام شعر؟ و او شروع به خواندن قطعه شعر طوالنی 

 اثر فناناپذیر ایرج کرد:  "منوچهر

 گاه زنی همچو قمر پرورم 

 در دهنش تنگ شکر پرورم 
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 گاه دهم تار به درویش خان 

 تا بدمد بر بدن مرده جان 

 گاه قلم در کف دشتی دهم 

 بر قلمش روی بهشتی دهم 

دل آویز را از ابتدا تا انتها خواند. پرسیدم از روی دیوان ایرج میرزا می خوانید؟  ةو این قطع

 ساله بودم این شعر را به حافظه سپردم.  ۱۶-۱۷گفت از حفظ می خوانم. وقتی جوانی 

و با  او انسانی بسیار فروتن، خوش خلق و خو، زود جوش، اجتماعی و پر احساس بود

مخاطبانی که با شعر و ادب فارسی الفتی داشتند، به راحتی روابط دوستانه و عاطفی برقرار 

 می کرد. کمترین تکبر و خود بزرگ بینی و خودستایی نداشت.

سالگی، مقدمه ای طوالنی برای کتابی که استاد حسن کسایی، نوازنده نامدار  ۹۷در حدود 

 نتشار داشت نوشت که موجب شگفتی بود.موسیقی سنتی ایران در دست ا ۀدربار
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استاد رضا برای پیشرفت امر آموزش و پرورش در ایران، ارزش و اهمیتی ویژه قائل بود. 

داشت، سه باب مدرسه بزرگ و آبرومند،  رشتسال قبل از فروش ارثیه ای که در  ۱۰حدود 

 و دو دیگر در نواحی خراسان احداث کرد و ترتیبی داد که از محل  گیالنیکی در سیاهکل 

حقوق بازنشستگی او هر ساله آن مدارس را تعمیر و نگهداری نمایند و در نهایت فروتنی از 

 این سطور خواست تا زمانی که در قید حیات است، این خبر مکتوم بماند.  ۀنگارند

میالدی در کانادا چشم از جهان فرو بست و به  ۲۰۱۹در نهایت استاد بزرگوار ما، در نوامبر 

 ابدیت پیوست.

مناسب می دانم که با نقل داوری دو تن از برجسته ترین نویسندگان معاصر ایران، این نوشته 

 را پایان دهم: 

...هشتاد سال از عمرم می گذرد و ": محمد علی جمال زاده به پروفسور رضا ةاز نام

شما را سه بار خواندم. اگر شما در  "قاضی بُست"می شوم. مقاله دیگر از کمتر چیزی متاثر 

 -همه عمر همین یک مقاله را نوشته بودید، قرضتان را به ایران ادا کرده بودید. چرا بیشتر نمی

  "نویسید؟
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پروفسور رضا، گرچه "از یادداشت های دکتر محمد علی اسالمی ندوشن: 

مواره مانند آفتابگردان رویش به جانب ادب و سرنوشت او را به جانب علم خالص راند، ه

  "فرهنگ ایران است...

*** 

 :پایانی توضیح

با  ،این سطور با لطف دوست فرزانه ام، استاد غفور میرزایی ۀسال قبل، نگارند ۲۵حدود 

بین ما به وجود آمد و اکثر در زمینة شعر پروفسور رضا آشنا شدم و به تدریج دوستی و الفتی 

پارسی با هم گفتگو می کردیم.  روزی استاد گفت در نظر دارد یادداشت هایی را و ادبیات 

که از خاطرات گذشته دارد در اختیار من قراردهد تا پس از وی آنها را منتشر کنم.  

بخصوص مایل بود از گفتگوهایی که در سه جلسه بین او و محمدرضا شاه پهلوی در جریان 

و همچنین از دیدارهایی که با برخی از دولتمردان رژیم  صورت گرفته بود، ۵۷انقالب سال 

پیشین داشت، اطالعاتی برای ضبط در تاریخ ایران به جا بماند.  مدت ها گذشت، ولی 

متاسفانه او یادمانده های خود را که می توانست در روشنگری تاریخ معاصر ایران موثر 

موضوع را با وی مطرح کردم، جواب مرا در اختیار من قرار نداد.  یک دو بار که این  ،باشند

داد.  امید است که این یادمانده ها در دست  "ببینیم چه می شود"و  "انشااهلل"و  "اما و اگر"با 

  تطاول زمان از بین نرفته باشند و روزی به طور کامل انتشاریابند.

 

 مرتضی حسینی دهکردی

 ۲۰۱۹نوامبر  ۲۵

 

 

 

 

  



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

73 

 

 1تازه های باَهِمستان 

 نهاد ایرانیان  -آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم ۀویژبرگ 

  

 

از  مقامی فراهانی حسین سجادی قائم

، مقام فراهانی میرزا ابوالقاسم قائم های نواده

و اهل هنر و  دوران قاجار نام مدار صاحب سیاست

 .شده است نویسندگان سرشناس هلند یکی از  ادبیات، 

در سال  ،اراک در ۱۳۳۳متولد  مقامی فراهانی حسین سجادی قائمبنا به گزارش سایت زمانه، 

آثاری در مدتی کوتاه  زبان هلندی و پس از آموختن  مهاجرت کرد هلند میالدی به ۱۹۸۸

زندگی  هلند سال است که در ۲۲ منتشر کرد که مورد توجه ادیبان هلندی قرار گرفت. 

و به زبان هلندی  را برگزیده قادر عبداهلل نام نویسندگی و مستعار این کشورکند و در  می

                                                 
 است.   Communityواژه باهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۱

حسین سجادی 

 مقامی فراهانیقائم

  

میرزا  هایاز نواده

مقام ابوالقاسم قائم

 فراهانی

برنده هشت جایزه 

و مدال  ادبی هلند

 ملکه هلند  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

74 

 

شهامت نوشتن به زبان دیگر را در این  ةسرچشم ،خودش در مصاحبه ها ةبه گفتنویسد.  می

حقیقت زندگی شخصی خود یافت که سالها مراقبت از پدر کر و الل خود را به عهده داشت 

و قادر بود فقط با زبان اشاره با او ارتباط گیری کند. او به خود جرات داد که با چنین تجربه 

 زبان دیگری قصه بنویسد.  هب دقادر خواهد بوای حتما 

های  یادداشت و خط میخی رمان تعدادی از جمله وزبان ترجمه  ۲۷به در عبداهلل اقآثار 
کشور  بهاند. آثار وی بیشتر  با ترجمه فارسی در خارج از ایران منتشر شده اکبرآقا

من “د. او در این باره گفته است: پردازن می هلند و سرزمین محل زندگیش ایران زادگاهش

ام رنگ، عطر  ریزم. من به متون هلندی در واژگان و مفاهیم هلندی خود می م راا افکار ایرانی

  ”.زنم و طعم ادبیات کهن فارسی می

، فرانسه لژیون دونور به پاس تالش به زبان هلندی، مدال شوالیه« مدال ملکه»دریافت 

به  ایتالیا در ۲۰۰۹بهترین کتاب خارجی سال  و جایزه  دانشگاه خرونینگن دکترای افتخاری

 از دیگر جوایز دریافت شده توسط او است.« خانه مسجد»خاطر رمان 

ها اعدام شده  را از نام دو تن از دوستان کُردش که در همان سال« قادر عبداهلل»او نام مستعار 

 ر مصاحبه ای با رادیو فردا می گوید: او د برای خود برگزید.برگرفت و بودند، 

بزرگ خوب ایرانی باشم، منتهی مشکلی داشتم و  نویسنده خواست همیشه دلم می

، یعنی هر چه مقام فراهانی میرزا ابوالقاسم قائم پدر پدربزرگم بود؛ نام فامیل آن

فراهانی بگذارم،  قائم مقام خواستم تر بود. اگر نام خودرا می نوشتم باز او بزرگ می

ه همیشه داشتم و تر بود. این مشکلی بود ک بزرگ مقام فراهانی قائم همیشه آن

دانستم چگونه آن را حل کنم. وقتی اولین کتاب من بیرون آمد، دنبال اسمی  نمی

« قادر»همان روزها اعدام شدند، یکی از آنها   گشتم و متأسفانه دو تا از دوستانم می

گذارم و بعد  فکر کردم که نام این دو نفر را کنار هم می«. عبداهلل»بود و دیگری 

 ."عبداهللقادر "شوم  می

های هلند،  ترین و پرتیراژترین روزنامه نویس یکی از قدیمی قادر عبداهلل در حال حاضر ستون

 است. Volkskrant فُلکس کرانت به نام

https://web.archive.org/web/20161220084210/http:/www.baran.se/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.html
https://web.archive.org/web/20161220084210/http:/www.baran.se/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.html
https://web.archive.org/web/20161220084210/http:/www.baran.se/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
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جایزه  ۸ه زبان هلندی نوشته و به این سو تاکنون ده کتاب ادبی ب ۱۹۹۳از سال  قادر عبداهلل

میالدی به زبان هلندی نوشته  ۱۹۹۳ادبی دریافت کرده است. اولین کتاب وی که در سال 

های  را به همراه داشت و همین او را تشویق کرد تا مجموعه داستان« گدن ازلسو»شد، جایزه 

را به ارمغان « شارلوت کولر»برای او جایزه  ها دختران و پارتیزانبعدی خودرا شروع کند. 

  .آورد و به این ترتیب بود که باعث شهرت بیشتر وی شد

 نوشت: به زبان هلندیاین آثار را 

؛ ای در دریا باغچه چمدان؛ ؛خط میخی ؛های خالی سفر بطری ؛ها دختران و پارتیزان

)با  سالم اروپا؛ ر کنار مسجدای د خانه ؛ها و یک رؤیای قدیمی پرتره؛ های خشک سوفیا میوه

 .(و چندین اثر دیگر الهام از سفرهای اروپایی پادشاهان قاجار

مقامی فراهانی تبریک  حسین سجادی قائمآرمان این موفقیت های ادبی را به 

 می گوید.
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 پرده های سپاهانم آرزوست ،ای چنگ

 ناله خوش سوزانم آرزوست ،وی نای

 در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای

 )مولوی(صفیر سلیمانم آرزوست  ،من هدهدم

مرکز موسیقی کالسیک ایران که سازمانی مردم نهاد 

به ریاست استاد دکتر و ثبت شده در ایالت ویرجینیا 

رسانه ای خبر خوش  ةیک بیانیدر  ۲۰۱۹آخرین روزهای سال در  ،استنادر مجد 

 Nationalزیرپوشش  Virginia Humanities مالی  از  حمایت دریافت

Endowment for the Arts   .را اعالم کرد 

از ماه فوریه تا  ،است بیسابقه منطقه یآمریکای-ایرانی جامعه در که این مجموعه برنامه ها

 هر ماه به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد. ۲۰۲۰دسامبر سال 

از جمله دکتر  Virginia Humanitiesفوریه نخستین برنامه با حضور مقامات  ۱۶در  

دیوید برینگر و دکتر مارک حبیب و همراهان آنها و جمع پرشوری از ایرانیان آمریکایی 

اجرا شد. سخنران این برنامه دکتر نادر   Vienna Community Centerویرجینیا در

ایران به زبان انگلیسی و با کمک اسالیدهای  مجد، ریاست مرکز موسیقی کالسیک

 متعدد، مروری بر تاریخ باستانی موسیقی ایران داشت.  

 اختصاص 

Virginia 

Humanities’ 

Grant 

به مرکز موسیقی 

 کالسیک ایران 

برنامه برای اجرای 

ماهانه موسیقی  های

 فولکلور ایران 
 

برای جامعه بزرگتر 

 ویرجینیا  آمریکایی
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در بخش دوم، گروهی از موسیقیدانان تراز اول منطقه، دکتر علی فاطمی، علی زبیده و 

 تاریخ محقق و سبک صاحب موسیقیدان ،میعاد نیکفرجام با رهبری استاد بهراد توکلی

این مجموعه برنامه ها هر ماه با .  به اجرای قطعاتی به یاد ماندنی پرداختند ایران موسیقی

ورود همین ساختار و بن مایه های متفاوت و با شرکت هنرمندان منطقه اجرا خواهد شد.  

مردم منطقه، به ویژه دانشجویان،  ةبه این برنامه ها رایگان خواهد بود تا دسترسی هم

مرکز موسیقی کالسیک  امکانپذیر باشد.به هنر موسیقی سالمندان و جوامع پناهندگان 

ایران برای تداوم این مجموعه در سال آینده نیازمند حمایت های سخاوتمندانه فرهنگ 

دوستان خواهد بود تا با ثبت سخنرانی ها و اجراهای این مجموعه، آرشیوی پژوهشی در 

اطالعات مورد موسیقی ایران به زبان انگلیسی در اینترنت در دسترس جهانیان قرار گیرد. 

 . Face Book: @PCMC1234ن برنامه ها در فیسبوک مرکز در دسترس خواهد بود: ای

 یافته و از این پس گشایش  تازگی به  .Persian ClassicalMusic Coکانال یوتیوب 

  :استدر دسترس همگان در این نشانی به طور کامل انی و موسیقی ری سخنبرنامه ها

 

WZvwznA0_qKwoNw-https://www.youtube.com/channel/UCaxtn2V 

https://www.youtube.com/channel/UCaxtn2V-WZvwznA0_qKwoNw
https://www.youtube.com/channel/UCaxtn2V-WZvwznA0_qKwoNw
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در همایشی که با  ۲۰۲۰فوریه  دومدر روز 

 -نفر از افراد جامعه ایرانی  ۶۰۰حضور بیش از 

گوشه ای به سخنرانان  ،ار شدزآمریکایی برگ

از خدمات بزرگترین مولف فرهنگ های دو 

 .ندپرداختزبانه 

زنده یاد سلیمان حییم در تاالر نعمان فدراسیون در لس  بزرگداشت دراین گردهمایی 

 .شد برگزارآنجلس با حضور شماری از پژوهشگران تمدن و زبان ایرانی 

فارسی و پژوهشگر و گردآورنده نامه نویسی سخت کوشی پدر فرهنگ سخنرانان همگی از 

تار یاد  ۀو نوازند تئاتر ۀانگلیسی و عبری، نویسند -فرهنگ های لغات به زبان های فارسی

 کردند. 

عباس حجت پناه در مرکز  توسطمستندی که به همت خانم هما سرشار فیلم  در این مراسم، 

جرای برنامه را دکتر هومن سرشار اشفاهی تهیه و کارگردانی شده بود به نمایش گذاشته شد. 

  سلیمان حییم را قرائت کرد. ةزندگینام که به عهده داشت

اتمام تحصیالت خود میالدی در تهران به دنیا آمد و بعد از  ۱۸۸۷سلیمان حییم در سال 

زبان شناس، . کرد کار تدوین فرهنگ واژگان زبان های گوناگون را آغازکالج آمریکایی در

 
 مراسم گرامیداشت

 سلیمان حییمزنده یاد 

های مولف فرهنگ 

 دوزبانهواژگان 

 

  ۲۰۲۰فوریه  لس آنجلس

 گزارش از: الهه بروخیم
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اهمیت فعالیت های سلیمان حییم توضیح داد که  ۀدر سخنرانی خود درباردکتر فرشید دلشاد 

ترجمه های سلیمان حییم است و او نخستین فرهنگ  ،کامل ترین فرهنگ واژه نامه ای ایران

یشی بسیار مدرن برای روح انویس دو زبانه تاریخ معاصر ایران است که با بینش ژرف و گر

خویش دست به کار نگارش و پژوهش و چاپ واژه نامه های شد که بعد از یک سده  ةزمان

رانسه در میان زبان دانان، زبان های انگلیسی، عبری و فهای هنوز پرکارترین واژه نامه 

 د.نمترجمان و دانشجویان می باش

 
بود و به تاثیر و  گرامیداشتدکتر ژاله پیرنظر، استاد دانشگاه یکی دیگر از سخنرانان این 

ارزش فرهنگی تالیفات سلیمان حییم پرداخت و او را پیشگام ترین فرهنگ نویس ایران 

 خواند. 

و برنامه ساز محبوب از دیگر سخنوران این همایش بود  آقای علیرضا میبدی، سخنور، شاعر

 یهودی ةجامع. او از نامیدکه سلیمان حییم را فرد برجسته در خدمت زبان و فرهنگ ایران 

در ایران نام برد و یادی از حبیب القانیان که  در خدمتسازنده جامعه ای به عنوان  ایران 

از سلیمان حییم که در نیز و و بود نام برد و کارآفرینی پیشرصنعت و رشد اقتصادی ایران 

 آقای تقدیر به عمل آورد.  ،پیدایش تجدد و زیر ساخت فرهنگی نقش بسیار مهمی داشت

خیم قدردانی برودر تائید سخنوران دیگر از انتشارات شرکت کتاب بیژن خلیلی پایه گذار 
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جک  انرساند. او به آقایکرد که میلیون ها جلد واژه نامه های سلیمان حییم را به چاپ 

هیورا بروخیم دو لوحه تقدیر از طرف  بروخیم و یهودا یونسیان بازماندگان اسحق و

 . تقدیم کردفدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی 

 
 بیژن خلیلی ناشر و سردبیر ایرانشهر هنگام تقدیم لوح به جک بروخیم و یهودا یونسیان
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ضمن تجلیل از سلیمان  ،ایرانی آمریکایی انفدراسیون یهودیسوسن عزیززاده، ریاست خانم 

از جمله فرهنگ دوستانی که در  ار کننده این برنامه سپاسگزاری نمود. زحییم از کمیته  برگ

 . نام بردآقای مرتضی همایون جم باید از برگزاری این مراسم همیاری کردند، 

 
، زیر نظر بیژن خلیلی واژه نامه ای در حال میراث زنده یاد سلیمان حییمبرای گرامیداشت 

بطور کاغذی  و   iajf.orgدر سایت اینترنتی فدراسیون آن الکترونیکی ةنسختهیه است که 

اگر خاطره   خواستند که دوستان  از  خانم عزیززاده   خواهد بود.  مندانعالقه  در  دسترس 

 بفرستند: به نشانی د به دفتر فدراسیون نو یا اطالعاتی در مورد سلیمان حییم دار

iajfoffice@gmail.com . 

از  پریوش حییم رخسارلوح سپاسی را به  ،اجرائی برنامه ةاعضای کمیتدر انتهای برنامه، 

 تقدیم کردند. زنده یاد حییم ۀاعضای خانواد

الکساندر میمند با تار و کلوئه پورمرادی با کمانچه  د جوان،هنرمن ،این برنامهبخش هنری  در

 آهنگ های مورد عالقه سلیمان حییم را اجرا کردند. 

 

 

mailto:iajfoffice@gmail.com
mailto:iajfoffice@gmail.com
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ترانه و ترنّم را از دوران کودکی می شناسیم. 

گویی زندگی، خالی از این دو نمی تواند باشد. 

ترانه چه بسا با الالیی شروع شود، و ترنًم را به 

دنبال خود داشته باشد. هر دو پیام آور یک معنا 

هستند و آن نوازش روح از راه صداست. هر دو 

ترانه ریشه واژه از یک ریشه سرچشمه میگیرند. 

در اوستا دارد )فرهنگ معین(، آنجا که معانی با 

 ةآوای سرود بیان می شد. نمی دانم کدام قبیل

عرب ترانه را به باب تفعٌل برده و از آن ترنّم و 

ترنیمه ساخته است )المنجد(. آنچه آشکار است 

ترنّم، ترانگی و طراوت خود را از آب گرفته 

ریزش و روان  است؛ نه تنها از تری اش که از

شدگی آب. بنگریم به اوستا، آنجا که به ستایش 

 آب برمی خیزد:

اینک آب ها را می ستاییم.  آب های فروچکیده، گرد آمده، روان شده و خوش  

به من بزرگترین دارش ها )نعمت ها( تندرستی را  کنش اهورایی را. ای ستوده آب! 

ن، گله و رمه و فرزندان دلیر ارزانی فراوا ةارزانی دار. ای ستوده آب! به من خواست

 "۳بند -۳۸ هات  -ویسنا"دار. 

بگذریم از ترنّم های طبیعی و سرودهای روحانی. نخستین برخورد ما با آنچه به نام موسیقی 

می شناسیم در جشن های شادمانی یا گردهم آیی های سوگوارای رخ می دهد، و ما ایرانیان 

خورشیدی پخش رادیویی موسیقی  ۱۳۲۰ ةهستیم. از ده در این هر دو زمینه بسیار پر تجربه

 جدیدی برای کودکان آن زمان از جمله این نگارنده پدید آورد. ةتجرب

نخستین نوای رادیویی که اثر ماندگار بر ذهن کودکی ام گذاشت مثنوی مختصری بود که 

صبحی مهتدی در برنامه های قصه گویی اش می خواند. این آواز را صبحی بیشتر در سه گاه 

 :مگشتی در دیار ترنّ

 علی اکبرترانه های 
 اشید

استاد  احمد کاظمی موسوی

 در دانشگاه جرج واشنگتن
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بشنو از نی چون حکایت می "روی چند بیت اول مثنوی موالنا به این صورت می خواند: 

 دومین نوای موسیقی تصنیف های شیدا بود که من   "ایت می کند.از جدایی ها شک  --کند  

 

 آناهیتا ایزد بانوی آب

در دوازده سالگی در اوان حکومت دکتر مصدق از رادیو شنیدم. بعدها دریافتم این تصنیف 

گفتم صنما قبله "ها را آقای حشمت دفتر راد تنظیم می کرده، و یک جمله از این تصنیف: 

جوان آن روز مرضیه اجرا می شد، برایم بیشتر  ۀکه با صدای خوانند "باشی.نما بلکه تو 

در گوش من گیرایی ویژه داشت. بعداً در  "صنم و نما"جالب بود. هم آوایی نون و میم 

در همان زمان مقاله ای خواندم که همسر یکی از سفرای اروپایی در  اطالعات هفتگی ةمجل

درس فارسی اش الگو قرار داده بود و آهنگش را با پیانو تهران این تصنیف را برای تمرین 

من "می نواخت. آهنگ دیگری که در همان زمان بسیار می شنیدم و دوست داشتم تصنیف 

فریدون حافظی با تنظیم مهدی خالدی روی شعر زیبای میر  "رقص گیسوی"یا  "به دوش یار

 اجرا شده بود. ناصر شریفی بود که با صدای پر اوج و فراز دلکشِ جوان 

در آن زمان موسیقیِ پاب به معنایی که امروز می شناسیم باب نبود، اما موسیقی عامیانه توأم با 

ی و ترکی رایج بود. ترانه و ترنّم های محلی و بندری وغیر آن هم بآهنگ های هندی، عر

نه با این بیگا ۱۳۳۰و  ۱۳۲۰جای خود داشتند. رادیو تهران و رادیوی نیروی هوایی دهه های 

گونه موسیقی ها نبودند. به هر حال آنچه بیشتر مطرح بود موسیقی آوازی زمان بود که به 

ردیف و گوشه های کار شده ای قرار داشت که از یک سو  ةهمان دلیل آوازی بودن بر پای

https://tondar.org/wp-content/uploads/2010/11/abangan1.jpg
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پیوند آنرا با شعر و ادب حفظ می کرد و از سوی دیگر با عمق و لطف بیشتری در نشاط یا 

شنوندگان خود شرکت می کرد. از میان گونه های مختلفی که موسیقی ردیفی ما  غمگساری

 عرضه می کرد، ما تصنیف را  در آن زمان بهتر می شناختیم  چون  ارتباط  نزدیکتری  با 

 
 علی اکبر شیدا

 ۀنورسیدگان میدان موسیقی برقرار می کرد. بگذریم از کاربردهای مختلفی که واژ

در ادبیات حتا در زبان موسیقی ما داشته و دارد. منظور در اینجا آهنگ های  "تصنیف"

کوتاهی ست که همواره با شعر توأم بوده و روی مضامین خاصی ساخته شده باشند )روح اهلل 

(. آنچه که امروز به نام تصنیف می شناسیم، ۱/۳۸۵، ۱۳۸۵،سرگذشت موسیقی ایرانخالقی، 

از قول و غزل گرفته تا ترانه و ترنـم داشته باشد، از اوان جنبش مشروطه  بسیار ةهرچند سابق

خورشیدی( شکل گرفته است. این سخنی است که  ۱۲۸۵توسط علی اکبر شیدا )مرگ 

خ( شاعر و تصنیف ساز دیگر عصر مشروطه نوشته، و زنده یاد روح  ۱۳۱۲عارف قزوینی )م. 

 قیِ سنتیِ ایران، بر آن صحه گذاشته است.اهلل خالقی، پایه گذار تاریخ شناسیِ موسی

علی اکبر شیدا کیست؟ از این بنیانگذار تصنیف و  ترنٌم ساز ترانه های فراموش نشدنی چه 

دوران ساز موسیقی ایران بسیار محدود است.  ۀمی دانیم؟ متأسفانه آگاهی ما از این چهر

او می نوشتم،  ۀباررا در 1"شیدای شوق خویش" ةچندین سال پیش که من داستان گون

                                                 

.۳۷-۳۵(، صص۱۳۸۸) پاییز  ۵۵. میراث ایران، شمارۀ 
1
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به بار آورده  "باربد عصر"کوشیدم پیشینه و زمینه هایی که از این شخص، چهره ای چون 

بیشتر بشناسم، متأسفانه کمتر یافتم. اطالعات ما از شیدا هنوز از نوشته ها و گفته های عارف، 

دانشگاهی  ةنام خالقی، عبداهلل دوامی و  عبرت نایینی باالتر نمی رود.   هیچ کتاب یا پایان

نمی بینیم که به تحلیل زیبایی ملودی های این درویش دلسوخته پرداخته باشد. صدای پخش 

آهنگ های شیدا توسط خوانندگان متعدد را در شبکه ها می شنویم، و در کوی برزن برخی 

امرار معاش خود  ةشهرهای ایران هم نوازندگان دوره گرد آنرا مرتب می خوانند و حتا وسیل

 ةرار می دهند، اما کمتر کسی علی اکبر شیدا را می شناسد. نگاه کنیم به مندرجات روزنامق

 حسن فرازمند: ةنوشت ۱۳۹۸دی  ۹اطالعات 

کمتر خنیاگر و خواننده ای در حوزه موسیقی اصیل ایرانی سراغ دارم که ترانه 

اجرا  مرحوم علی اکبر شیدا را.« …اگه مستم من از» یا « توکه بی وفا نبودی »

های مربوط به فاز توانمند شدن  نکرده باشد. گویا اجرای این ترانه بخشی ازدرس

خوانندگان در روی صحنه است؛ زیرا این ترانه بیش از هر چیز به خواننده اش روی 

بخشد. جالب اینجاست که این ترانه، زمان ومکان  ، شور و شیدایی خاصی می صحنه

شناسد.کافی است چند نت اولیه این آهنگ  میو قدیم و جدید و پیر و جوان هم ن

ماند و با دل و  خته شود، شنونده ناخودآگاه از انجام هرکاری باز می روی سازی نوا

هاست نوازندگان دوره گردی  بیهوده نیست که مدت.  دهد جان به آن گوش فرامی

فران و های متروی تهران و کرج با نواختن این ترانه درمیان انبوه مسا در ایستگاه

کنند و گاه چنان آنهارا به وجد  رهگذران پرشتاب مترو، مکثی کوتاه ایجاد می

 آورند تا دست به جیب شوند و اسکناسی در کشکول او بریزند. می

گوید تمام عمرش را با این ترانه و  است که می«امیر بهادری»نام مستعار یکی از آنان 

کند:شکر خدا  ه است واضافه میهای مرحوم علی اکبر شیدا گذراند دیگر ترانه

همین ترانه زندگی ام را روبراه کرده ومخارج دوتا دخترم در دانشگاه آزاد را از 

پرسم در این ترانه چیست که این قدر باعشق آن  همین ترانه در آورده ام. از او می

توانم بگویم چیست،ولی هرچه هست، خدا این ترانه ر ا  گوید: نمی نوازی؟ می را می

 ستاده که روزی من و امثال من را تامین کند! فر
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فارس )احتماالً کازرون( است، گرچه طالقان و اصفهان نیز به عنوان  ۀعلی اکبر شیدا زاد

زادگاه او قلمداد شده اند. اما وامگیری او از شعر شعرای شیرازی معاصرش، وابستگی اش به 

ن نشاط اصفهانی و سرانجام دستگاه صاحب دیوان شیرازی و سپس پیوستگی اش به انجم

انجمن اخوت صفی علیشاهی در تهران، مسیر رشد و حرکت او را از شیراز و اصفهان روشنتر 

خورشیدی ذکر شده که عصر زندگی او را  ۱۲۲۲قمری یا   ۱۲۵۹بیان می کنند. سال تولد او 

ه سال پس از ناصری قرار می دهد. یعنی دوازده سال پس از تولد ناصرالدین و یازد  ۀدر دور

درگذشت او. آنچه از اشعارِ باقی مانده و تصنیف های شیدا بر می آید این است که او 

آموزش خوبی در ادب و فرهنگ زمان دیده بود و خوش نویسی کار او را به منشی گری 

عبرت نایینی، شیدا با مرحوم  ةبزرگان شیراز و اصفهان و تهران کشانیده بود. طبق نوشت

از خاندان قوام الملک شیرازی( از اصفهان به تهران آمد. اصفهان عصر صاحب دیوان )

 منشی دیوان ناصری هنوز انجمن ادبی فعالی بازمانده از زمان میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی

ک و وزیر دول خارجه فتحعلی شاه داشت، و شیدا از مکتب ادبی نشاط )بازگشت به سب

عراقی( آگاه بود. از تاریخ آمدن شیدا به تهران اطالعی نداریم، ولی به نوشته عبرت نایینی 

می دانیم که همراه با صاحب دیوان از اصفهان به تهران آمد، و به مدینة األدب  ۀتذکردر 

درویشان صفی علیشاه پیوست، و بخاطر خط خوب و خوش نویسی اش  ةمانند او به حلق

(. می دانیم ۱۳۵۳، شهریور ۱۷۹، ش تماشا ةمجلاتابک شد )منوچهر آتشی، ةمنشی درب خان

ق رئیس الوزرای ناصرالدین شاه گردید و در این زمان  ۱۳۰۵که میرزا علی اصغر اتابک در 

ساله بوده است بر  ۲۲ساله بود. آگاهی عبرت نایینی، که خود در زمان فوت شیدا  ۴۵شیدا 

خ( به او  ۱۳۰۳)ظاهرا همان صفا علی ظهیرالدوله، م.  اساس نامه ای است که صفاء الحق

نوشته بود. می دانیم که ظهیرالدوله پس از درگذشت صفی علیشاه جانشین او شد و انجمن 

خانقاه صفی علیشاه آخرین درگاه  ةن را رونق بخشید به گونه ای که زاوِیااخوت یا خاکسار

منقل و قلیان می بینیم چه بسا از سرسرای که شیدا را کنار  یریو پناهگاه شیدا شد. در تصو

 همان خانقاه باشد. 

شیدا در انجمن اخوت فقط یک درویش سر سپرده نبود، بلکه تصنیف ساز و سه تار نواز 

بود که ظهیرالدوله برای جشن های انجمن  "مطربان خاکساری"یک گروه موسیقی به نام 

شیدا برای کنسرت انجمن به مناسبت  ةبرساخت "مولود نبی"تشکیل داده بود. تصنیف معروف 
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تولد پیامبر اسالم  بود که برخی آنرا به خود ظهیرالدوله نسبت داده اند، ولی استاد دوامی آنرا 

(.  در این گروه بانوی جوانی به نام ۳۵۰، صردیف دوامی، پایوراز شیدا دانسته است )

نک پنجاه و چند ساله مرضیه آواز می خواند که شور و شوق دیگری به جان شیدای ای

از مهوشان "ریخت. شیدا تصنیف ویژه ای به نام مرضیه ساخت که در آن فاش می گوید: 

استاد خالقی وزن این آهنگ را شوخ و شنگ و مقتبس  "ملک ری دلم از تو راضیه، مرضیه.

(. نمی دانم چرا استاد ۱/۳۹۵سرگذشت..، از رنگ شهرآشوب شور برآورد کرده است )

تصنیف را مانند دیگر تصانیف شیدا بازسازی نکرده است. البته سوز دل شیدا تنها  خالقی این

از این ترانه شنیده نمی شود، در بسیاری از تصنییف هایش آنچنان سوز جگری از هجر یار 

من اگرچه پیرم و ناتوان  "نشان می دهد که واقعاً لفظ و کالم برای شرح ماجرا کافی نیستند: 

 "همه روزگار جوانی ام. -خود مران // که گذشت در غمت ای جوان  تو مرا ز درگهِ –

بیات زند، نه تنها سوز دل، بلکه شکوه و کبریایی دارد که هر  ةآهنگ این تصنیف در مای

دردآشنایی را متأثر می کند. استاد خالقی آهنگ دیگری از شیدا را بدون کالم در  ۀشنوند

کوهپایه  ةه است که زیبایی و وقار آن شکوه از دست رفتگلها اجرا کرد ةدوگاه در برنام ةمای

 های البرز را به یاد می آورد. 

استاد  ةدر سه گاه است که بنا به گفت "از غم عشق تو"یکی از آهنگ های پر ترنم شیدا 

دوامی )که در دوران جوانی با شیدا معاصر بوده است( برای جشن عروسی پسر اتابک ساخته 

یرالدوله خواسته بود که مطربان خاکساری را برای شب پاسی عروسی بود. اتابک از ظه

را با سه تار زد و مرضیه آنرا « از غم عشق تو"پسرش میرزا عبداله روانه کند. شیدا  تصنیف 

(. آن شب ظاهراً مرضیه به هنگام خواندن زلفش را ۳۵۰ردیف دوامی، پایور، صخواند )

یک زلف و این " ةگرفتار آن زلف می بیند، و تران آزاد گذاشته بود. شیدا دل های بسیاری

 زابل سه گاه همان شب می سازد:  ةرا در گوش« همه دل

 از بس به تار زلفت، دل ها گرفته منزل/گم شد در آن دل من، یک زلف و این همه دل

 دل را کجا بجویم، یک زلف این همه دل            عزیز دلم، شمع محفلم، آرام دلم، آه،  

 من از تو جدا نمی شم، من از تو رضا نمی شم.         
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در اینجا می بینیم که شاعر با کمک گرفتن از زبان عامیانه گویایی و برش بیشتری به حرف 

دل خود داده و در عین حال شعر خود را جلف و سبک نکرده و واالیی آنرا حفظ کرده 

قیب نمی بیند، بلکه به صورت توجیهی است. مهمتر اینکه شاعر دیگران را لزوماً به صورت ر

خود یک پرسش  "یک زلف و این همه دل"بر درستی عشق خود می بیند. تعبیر بدیع 

زباندار در ترانه سرایی فارسی است که به این صورت سابقه ای برای آن در ادبیات فارسی 

 نمی توان یافت.   

ته، با ساختن آهنگ بروی اشعاری شیدا با آنکه خود در بیان شاعرانه اش توانایی خوبی داش

می  ةشیش"از گذشتگان ادب فارسی نوای احساس آنان را مترنّم می کند. در تصنیف زیبای 

نخست یکی از دوبیتی های بابا طاهر را در مخالف سه گاه به خروش  "در شب یلدا شکست

نگاه با دو در می دارد، سپس خود حرف دلش را به دلبرِ آرام جانش به البه می گوید، و آ

 بیتی از عبدالرحمان جامی ترنًم ضربی تندی به آهنگ خود می دهد. 

 تو دوری از برم دل در برم نیست     هوای دیگری اندر سرم نیست

 به جان دلبرم کز هر دو عالم        تمنای دگر جز دلبرم نیست

 آرام جانم، سرو روان، من بی تو نمانم، عزیز من، بیا ای نازنین

مه جبین، دردت به جانم              از غم عشقت دل شیدا شکست           بیا ای 

می شب یلدا شکست                 از بس که زدم ریگ بیابان به کف       ةشیش

 خار مغیالن همه در پا شکست

حضور مرضیه، یک بانوی یهودی زاده در میان مطربان خاکساری انجمن اخوت، باید  ۀدربار 

استقرار حکومت آرامش بخش کریم خان زند در فارس، شیراز مهد  ۀه از دوربیفزایم ک

 ةسه سال ۀنوازشگران مسلمان، یهودی، ارمنی و صوفیه گردیده بود. فتحعلی شاه در دور

ولیعهدی اش در شیراز با این دسته ها تماس داشت و در زمان پادشاهی اش شمار بسیاری از 

آنان به تهران کوچ داد. می دانیم که این شاه اهل تفنًن و ترنًم بود و در دربار خود بازیگر 

خانه ای مرکًب از بیش از پنجاه نوازشگر و رامشگر داشت که برخی از بانوان آنها یهودی 

 و به همسریِ سرداران قاجار درآمده بودند. بنگریم به خاطرات سلطان احمد میرزابودند 

 عضدالملک فرزند فتحعلی شاه در تاریخ عضدی:
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استاد مینا، که زن مصطفی ]قلی[ خان عمو و شاگرد سهراب ارمنی اصفهانی بود، با 

د رستم یهودی شیرازی بود، و هر جعفرقلی خان عمو و شاگر ةاستاد زهره، که زوج

یک از آن دو زن در علم موسیقی بی نظیر بودند، و سهراب و رستم استادان آنها از 

مغنیان آن  و چاالنچی خان معاریف اهل این فن، و بر آقا محمد رضا و رجبعلی خان

حضرت خاقانی نبودند، ولی خاقان  ةعصر سمت استادی داشتند. ]این دو زن[ زوج

اسباب تجمل جهت آنها  ةخود آورده بودند و مواجب و هم ةمغفور آنها را به خان

مقرر بود. تمام بازیگران که به حسب تعداد البته پنجاه نفر بل متجاوز بودند، سپرده 

ار و به این دو استاد، و در حقیقت دو دسته بودند که تمام اسباب طرب از تار و سه ت

کمانچه و سنتور زن و چینی زن و ضرب گیر و خواننده و رقاصان دو قسمت بودند. 

 (.۵۰-۴۶خ، ۱۳۷۵، تاریخ عضدی)

 -از بانوان مسلمان بی بی جان خانم دختر میرزا کاظم از مردم بم را در زمان فتحعلی شاه می

مانده که نشان  شناسیم که شعر می سرود و حیاتی تخلص می کرد. از این خانم اشعاری باقی

 از آگاهی خوب وی به موسیقی دستگاهی ایران، که به تازگی شناخته شده بود، دارد:

 راستی نارواست ۀکه جز شیو  ---نخستین در آمد کن آهنگ راست  

 اسیر مخالف مشو در عراق  ---مغنًی مکن طاقتم بیش طاق  

 نوا در نشابورک آغاز کن ---بگردان راه گوشه ای ساز کن  

کر درآمد، راست، نوا، مخالف، عراق و نشابورک در این شعر مربوط به ادبیات دستگاهی ذ

(. بی بی جان خانم همسر نورعلیشاه شیرازی از ۱۸/۲۳۲خ، ۱۳۹۳، تاریخ جامع ایراناست )

دروایش نعمت اللهی بود. می دانیم که نورعلیشاه و مشتاق علیشاه )قاری قرآن با نوای ساز و 

مشتاق( از شاگردان معصوم علی شاه دکنی بودند، و هر سه نفر مورد تکفیر فقهای مبتکر سیم 

زمان قرار گرفتند. مشتاق و معصوم علیشاه به قتل رسیدند و نورعلیشاه فراری گردید. مشتاق 

خواند، و مریدان و  تار می  را با نوای سه ق به جرم آنکه قرآن۱۲۰۶علیشاه چهارتاری در سال 

شد  ا تحت تأثیر قرار می داد به حکم میرزا عبداهلل مجتهد کرمان سنگسارشاگردان خود ر
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جالب اینجاست که  1ولی مزار او مشهور به گنبد مشتاقیه هنوز یادآور نام او در کرمان است.

 یکی از مریدان و شاگردان مشتاق علیشاه، شاه ولی فراهانی پدر آقاعلی اکبر فراهانی استاد 

می دانیم که بسیاری از  2حب سبک عصر ناصرالدین شاه بوده است.تار و موسیقی دانِ صا

شناخت و روایت دستگاه های موسیقی  ةریش کارشناسان موسیقی از جمله روح اهلل خالقی

..، سرگذشت رسانند ) میایران را به آقا علی اکبر فراهانی )پدر میرزا عبداهلل و آقا حسینقلی( 

چنین زمینه هایی بود که علی اکبر شیدا در شیراز و اصفهان عهد ناصری  ة(. بر گرت۱/۱۱۵

 رشد کرد.  

شیدا تمام نیست اگر از زیبایی ملودی های او و ضربی کردن و به ترنم  ۀسخن دربار

به ترنم در  درآوردن آنها حرف نزنیم. تصنیفی از شیدا نمی شناسم که او ملودی خود را

است که با درآمدی پر کشش  "صورتگر نقاش چین"این گونه ترانه ها  ةنمون  نیاورده باشد.

روی کالم شیخ اجل سعدی آغاز می شود و با آمیزه ای از اشعار امیر خسرو دهلوی به ترنًم 

می رسد. این آهنگ را نخست شادروان حشمت دفتر راد، که خود از نوازندگان کنسرت 

من اخوت بود، در دستگاه ماهور با آوای پرطنین خانم مرضیه در رادیو اجرا کرد. های انج

خ( استاد علی تجویدی، با آنکه بر آن بود که این تصنیف بخاطر  ۱۳۳۵چند سال بعد )در 

 ةگردش در مقام اصالتاً بایست در چهارگاه بوده باشد، آنرا به همان صورت در اولین برنام

ی مرضیه به تاریخ سپرد. سؤال این ست که این درویش دلسوخته گلهای رنگارنگ با صدا

که جز بیوفایی از یار و روزگارش چیزی ندیده بود، این همه نشاط و ترنًم را ازکجا آورده؟ 

می دانیم که اسم شیدا را او خود بر خویشتن نهاد.  باز می دانیم که لقب خاکساری 

 استگاه این همه سرور و نشاط کجاست؟را او خود برای خویش برگزید. خ "مسرورعلی"

 مرضیه و شجریان: دو خواننده ای که بیش از دیگران تصنیف های شیدا را اجرا کرده اند.

                                                 

.سیما کارآموزیان، مشاهیر کرمان در آیینۀ تاریخ ۱   

، دابرة المعارف بزرگ اسالمی، ۱۳۹۳ استاد احمد عبادی، تاریخ جامع ایران،به نقل از  ۲

.۱۸/۲۲۱ صص   
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شیدا در تصنیف هایش شور و حال و سوز دلش را به خروش در می آورد ولی آهنگ 

رنًم هایش اندوه و حزن تصنیف های عارف ندارند، و با ضرب آهنگ های متنوع زود به ت

 می رسند.

 
درویشی که نه از روی زیبا و نه از مال دنیا چیزی برخوردار بوده، و در تنگ دستی و فالکت 

عبرت نایینی( سرنوشت اهل قلم است بسر می برده، این همه سلطنت فقر را  ةکه )بنا به نوشت

از کجا به دست آورده بود؟ پاسخ این پرسش را پیش از آنکه از جامعه شناسی بگیریم، می 

یک جام شرابی  –ما سلطنت فقر به عالم نفروشیم "توانیم از رسم و راه تصوف ایران بگیریم. 

عبرت  ةق( می شنویم.  به نوشت ۸۳۲ز  زبان شاه نعمت اهلل )م. را ا "به دو صد جم نفروشیم

نائل شده بود. غم عشق را که بهشت شادی  "شرفِ فقر"نایینی شیدا به دست صفی علیشاه به 

شادی تو نگه دار که ما غم "شاه نعمت اهلل  ةبه بار می آورد به جان خریده بود، باز به گفت

شمس  ةشوند. نگاهی به گفت -ویشی معیارها دگرگون میمی بینیم که در عالم در "نفروشیم.

در اندرون من بشارتی هست، گویی می پریدمی، بر زمین "تبریزی در مقاالت بیندازیم: 

 -این سخن را کسی به زبان می 1"نیستمی. عجبم آید ازین مردمان که بی آن بشارت شادند.

                                                 

.
 

و  ۶۴صص  مطبوعاتی عطایی، بخش دوم،  ،۱۳۵۱ط سوم، خناصرالدین صاحب الزمانی، 

۷۹.  1
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به فاعلی )کارگری( می ایستاد و بود، و گاه  "تلیت پاچه"آورد که غذای روزانه اش اغلب 

 )همانجا(.  "این طویل نحیف است"که  کسی اورا به کار نمی گرفت 

بشارت شیدا، آن طور که عارف و عبرت نایینی نوشته اند، در راز و نیازهای شبانه اش رخ 

 می داد. او هم گویی عهد و میثاقی با خود در شادی آفرینی داشت. 

تصنیف باقی مانده که در نیمی از آن از اشعار شعرای پیشین چون  ۲۳از شیدا قریب به 

سعدی، جامی، شیخ بهایی، بابا طاهر، امیرخسروی دهلوی،  شوریده شیرازی و غیره وام 

گرفته شده است، اما حضور شیدا مرتب با چاشنی هایی چون جانم، خدای من، آرام جانم 

 حس می شود. 

تصنیف های شیدا را باید در ملودی های زیبای او در مایه های روح  رمز ماندگاری

پرورموسیقی ایرانی جًست که در اغلب آنها فرّ و شکوه ماهور، آرامش بخشیِ همایون، 

غمگساری سه گاه، عشق آفرینی شور، و ناز و کبریای بیات زند را با مناسبترین اشعار دل 

شیدا نزد هیچ استادی کار نکرده بود و با نوازندگان آشنا مترنًم می شوند. چنین پیداست که 

و استادان معاصر خود چون میرزا عبداهلل و آقا حسینقلی تماسی نداشته است. این استادان 

سنت گذار ردیف موسیقی ما شدند، اما شوق ساختن تصنیف در دل آنها نجوشید. این علی 

 اشت. اکبر شیدا بود که روح و روانش را بر سر این کار گذ

آن زمان سروده های شیدا را کمابیش پذیرا شد و برخی از تصنیف هایش در کنسرت  ةجامع

های انجمن اخوت اجرا گردید، ولی از اساتید زمان جز عارف، عبرت نایینی و سید حسین 

طاهرزاده ما خبری از یادکرد ترانه های شیدا نداریم. شاید کارکرد حشمت دفتر راد، که به 

مرضیه تصنیف های صد و پنجاه سال اخیر را از بهر بود، نخستین گام برای شناساندن  ةگفت

گلها توسط  ةبوده باشد. این گام پنج سال بعد در برنام ۱۳۳۰ترانه های شیدا در رادیوی اوایل 

داوود پیرنیا، روح اهلل خالقی، جواد معروفی و خود مرضیه سپس شجریان دنبال شد، و ترانه 

 وازی که اینک از امواج الکترونیکی می شنویم مرهون بازسازی آنهاست. های روح ن
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از برآمده های تحقیقی و تخصصی، ارزشمند و جذاب نیستند. نوشتارهایی هستند  مقالهتنها 

زندگی واقعی انسان ها که به نیرومندی، اما بسیار طبیعی، خطوط دوران های گوناگون، 

هیجان ها و عواطف انسانی را زنده و حساس در برابر تخیل خواننده قرار می دهند.  از این 

گشایش  "داستان من"ستونی با نام  به بعد،  فصلنامة آرمان، از این شمارهبخش تاریخ رو در 

های فرهنگی و علمی و هر هموطن و عضو جامعة  بدین وسیله از همة شخصیت .می یابد

 دورا با  "داستان من"ستون  .یمبزرگ ایرانیان دعوت به مشارکت در این ستون می نمای

 .گشاییم می صفایی دلیل حسین وگیرا از مجید جهانبانی  ةنوشت

ای نخستین بار برو اسناد آن که  خاطرهاین  در ،آرمان همراه گانیسندنو از جهانبانی مجید

 خودعشق دوران کودکی  ءمعصومانهپرشور و شرح  بهدر اختیار آرمان قرار داده، انحصارا 

به هنرپیشه و خوانندۀ اپرای هالیوود، دیانا دوربین، در دهه های سی و چهل میالدی و 

 این یعکس ها . پردازد میچگونگی ارتباط گرفتن نویسنده با او پس از مهاجرت به آمریکا 

در حال خواندن نامه اش به  ۲۰۲۰ فوریه و میالدی ۱۹۳۹ سال دربانی را مجید جهان نوشته

به همراه عکس های دیانا دوربین که شخصا برای مجید  ،دننشان می دهدیانا دوربین 

  جهانبانی امضا کرده و تصویر نامة دیانا در پاسخ به نامة ایشان در شرح مجذوبیت کودکی.

لدین شاه قاجار و میزرا تقی خان امیرکبیر و فرزند سپهبد مجید جهانبانی از نوادگان ناصرا

جهانبانی، تا کنون یادهای خود از پدر زنده یاد را منتشر  میرزایامان اهلل میهن دوست، 

هایی منتشر نشده از جمله، خاطرات خود از بانو ضیاء السطنه، نوشته ساخته است. همچنین، 

آرمان  ستون

 برای:

 

 داستان من

 پیرامون گشایش ستون "داستان من" سخن سردبیر
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و دکتر محمد مصدق و بخش حاضر را انحصارا در اختیار آرمان قرار داده زنده یاد همسر 

 صداقت و صراحت ایشان در بیان حقیقت، بر دل های بسیاری نشسته است.   ،قلم صمیمی

 ،صفایی دلیل حسین از است آمیز طنز و حقیقی ای خاطره ،"من داستان" ستون دوم بخش

 از سپاس با  .زیست محیط دوستدار و آفرین کار ایرانیان از و شیمی ةرشت ةموختآ دانش

  ۲۰۲۰ مارچ دوم، شیریندخت دقیقیان .نویسندگان این همت

 
 ۱۹۹۵زمستان  تاریخ نامه:

برگردان به  -زبان نامه: انگلیسی

 فارسی از مجید جهانبانی  

 

 -امیدوارم از اینکه چند دقیقه وقت شما را برای خواندن این نامه می !دیانای عزیز و گرامی

گیرم مرا عفو نمایید. همیشه آرزو داشتم که بتوانم نامه ای به شما بنویسم و آدرس شما را 

 بدانم، اینک خداوند را سپاس می گویم که این فرصت را به من مرحمت فرمود. 

دیانای عزیز من از مردم مشرق زمین و از سرزمین کهنسال ایران هستم. امیدوارم بد نامی های 

شما را نسبت به این  ،ران پس از آنکه ما حکومت شاهنشاهی را از دست دادیماخیر ای

 ،مملکت و مردم آن بدبین نکرده باشد و اگر نسبت به این مملکت توجهی هرگز داشته اید

عشق کودکی به هنرپیشه 

 میوزیکال ۀو خوانند

 ...هالیوود
  

نامة مجید جهانبانی به 

 و پاسخ  دیانا دوربین
 

 اپرا  ۀهنرپیشه و خوانند

دهه های سی و  در هالیوود

 چهل میالدی
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حوادث زشت ایران گذرا هستند و . زیرا تاریخ عظیم سه هزار  سالة آنرا در نظر بگیرید

 همیشه پایدار و باقی خواهد بود.  سرزمیناصالت این 

      

 

من می خواهم قدری راجع به گذشته برای شما بنویسم. آنچه که خواهم نوشت خالی از 

 لطف و صفا نخواهد بود و ارزش خواندن را خواهد داشت. 

بزرگترین لذت من و برادران و خواهرانم این بود که هر   هنگامی که کودکی بیش نبودم،

هفته یک بار ما را به سینما می فرستادند و آن روز و آن شب بهترین روز و شب هفته برای ما 

البته سالن های سینماهای آن روز ایران مثل سالن های مجهز امروزی نبود.   محسوب می شد.

دادند و زمستان ها سالنی کوچک و بدون تهویه بود  فیلم نشان می ، تابستان ها در فضای باز

جا برای  رسیدبا هوای سرد و پر از دود سیگار. صندلی ها نمره نداشت و هر کس دیر می 

 نشستن پیدا نمی کرد. 

من چون طفل بودم طبعا عالقه مند به تماشای فیلم هایی بودم سراسر زد و خورد و فیلم های 

ی را دوست می داشتتم. خواهران من بیشتر طالب فیلم های کمدی مخصوصا لورل و هارد

من چون طفل بودم طبعا  موزیکال و عشقی بودند و از نمایش جنگ و ستیز لذت نمی بردند.
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عالقه مند به تماشای فیلم هایی بودم سراسر زد و خورد و فیلم های کمدی مخصوصا لورل و 

 ی را دوست می داشتتم.هارد

 

  میالدی ۱۹۳۹ سال در جهانبانی میرزا مجید          

خواهران من بیشتر طالب فیلم های موزیکال و عشقی بودند و از نمایش جنگ و ستیز لذت 

به دستور مادرم به یک فیلم شدیم  ناچارنمی بردند. یک شب بنا بر اصرار خواهر بزرگم 

 عازم سینما شدم. کالفگیموزیکال برویم. به یاد دارم که چقدر با ناراحتی و 

سال داشتم. فیلم، سرگذشت سه خواهر را در  ۹بود و من فقط  ۱۹۳۹شب های سال یکی از 

یس آمده ید که مادر آنها به علت اختالف با پدرشان از آمریکا به سوایس نشان می دیسو

 (Three Smart Girls) "سه دختر هوشیار" ،البد به خاطر داریدکه . اسم آن فیلم را بود

آن فیلم را تماشا می کردم، تا آنکه زیبائی دختر سوم، پنی،  ،عصبانیتابتدا با ناراحتی و  بود. 

که از همه کوچکتر بود و با هوشیاری کارهای بامزه ای می کرد، مرا سخت مجذوب 

 ساخت.

و بازی بودم با سکوت و آرامشی  نتوقتی فیلم تمام شد من که همیشه دارای روحیة شیط

در  ، نشستهرم که زمستان بود و هنگام بازگشت به خانهبیسابقه به منزل مراجعت کردم. یاد دا



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

98 

 

همه به من  بازی اصال سردی هوا را احساس نمی کردم. در فکر فرو رفته بودم. رودرشکة 

می گفتند که تو چرا ناراحتی و خواهرم عذرخواهی می کرد که فیلم صحنه های زد و خورد 

 نداشته است.

و چرا من تعادل خود را از  خبر شدهانستم که چه می دنخودم  شب را با ناآرامی خوابیدم. 

 دست داده ام!

غروب روز بعد با بیصبری احساس می کردم که حتماً باید دوباره به سینما بروم و پنی را 

ناچار خواسته ام را با مادر بزرگم در میان گذاشتم و  مادر من خانم خشنی بود.   تماشا کنم!

وقتی فهمید که می خواهم دوباره به همان فیلم   ا بودی!او با تعجب گفت: تو که دیشب سینم

ولی چون محبت خاصی به من داشت پول داد و همراه یک  .قبلی بروم، تعجبش بیشتر شد

 خدمتکار مرا به سینما فرستاد.

طوری پنی در روح من رسوخ یک  .باری، من مجموعاً شش بار این فیلم را تماشا کردم

 -و حسابی نداشتم و خود را کودک محرومی احساس می دیگر تعادل درست که کرده بود

باشد و من بروم  1همیشه منتظر بودم که فیلم تازه ای به ایران بیاید که بازیگر آن پنی   کردم!

 و آن فیلم را چند بار تماشا کنم. 

فیلم ها  این فرصت چند بار پیش آمد و من پنی عزیز خود را در سینما مالقات می کردم. 

صحنه های غم انگیز داشتند. وقتی که پنی عزیز در فیلم گریه می کرد، اشک، مثل غالباً 

می ریخت و چه بسا شب ها که به خاطر رنج و غم پنی گریه فروباران از چشم های من 

 کردم.

در یک  اونشان می داد که  که من فقط آن را یک بار دیدم،  دوربین دیانا ییکی از فیلم ها

، ولی دائما برای بچه ها از ثروت پدر خود و شکار ردندامدرسه شبانه روزی است و پدر هم 

با حرف های او  ،یکی از دخترها که او را دوست نداشت فیل در آفریقا صحبت می کرد. 

ادعا کرد که پدرش از پنی مخالفت می کرد و می گفت که تو دروغ می گویی. یک روز 

که همراه  رامسافرت می آید و باید به ایستگاه ترن برود. وقتی به ایستگاه رسید، دسته گلی 

                                                 
۱

  بازیگر نقش پنی ،دیانا دوربین 
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در بغل یکی از مستخدمین راه آهن انداخت و  ،وردهآداشت و وانمود کرده بود برای پدرش 

 رفت. 

 
 عکس دیانا دوربین با امضای خودش برای مجید جهانبانی

داستان را خود شما  ةدنبالش آمده بودند، همه به او خندیدند و بقی مخفیانهدختران مدرسه که 

 ی دانید. این صحنه برای من خیلی دردناک بود.م

خوب به خاطر دارم که یک روز صبح، ناگهان آواز روح انگیز پنی را شنیدم که از دور به 

ولی بعد متوجه  ،گوش می رسید. ابتدا تصور کردم که در عالم خیال صدای او را می شنوم

ی خود را روی بالکن گذاشته، شدم که چند خانه دورتر از منزل ما یکی از همسایگان رادیو

صدای آن را بلند کرده و آواز روح انگیز پنی من در فضا طنین انداخته بود. رادیو آن وقت 
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من به منزل همسایه رفتم و آواز را از نزدیک شنیدم. همسایه گفت   تازه به ایران آمده بود.

او نمی دانست  .است Deanna Durbinکه شما حتماً این خواننده را نمی شناسید اسم او 

 که چه مدت درازی با خاطره پنی رنج برده ام. 

ازده ساله بودم، ایران از طرف متفقین اشغال و پادشاه یکه  ۱۹۴۱در همان اوقات یعنی اوت 

مجبور شد که به نفع پسر و ولیعهد خود از سلطنت استعفا بدهد. پدر من  ،رضاشاه ،ایران

مورد بی مهری رضاشاه قرار گرفته و از ارتش اخراج شده ژنرال جهانبانی که چند سال بود 

 بود، دوباره برای خدمت احضار شد و به مقام وزارت جنگ دولت جدید منصوب گردید.

را از دست داده بودم. باالخره مصمم شدم که  دوری از پنیدر آن روزها من دیگر طاقت 

که ر می کردم که با موقعیت پدرم فک  .برای دیدار پنی خود را به آمریکا و هالیوود برسانم

بتوانم به هدفم برسم. من مطالعة خود را آغاز و با اشخاصی که مطلع بودند  بود، وزیر جنگ 

شمال ایران مرز روسیه بود که دو هزار مایل طول داشت.   !راجع به رفتن آمریکا بحث کردم

سته بود و تا نزدیک مرز ما رسیده بودند. بدیهی است که آن راه بآلمان  ارتش نیروهای

اصوال ورود به خاک شوروی در دوران استالین عملی نبود. از جنوب و مشرق هم امکان 

نبود. تنها یک نفر به من گفت که راه رسیدن به آمریکا این است که از  فراهمرسیدن به اروپا 

طرف مغرب ایران به عراق و سوریه و لبنان برویم و از بندر بیروت یک کشتی که عازم 

دانستن ن ودا کنیم.  من که فقط دوازده سال داشتم بدون پول و پاسپورت آمریکا است پی

 زبان خارجی چگونه ممکن بود که این کار را عملی سازم؟

ولی کم کم پنی من تغییر کرده بود و  . از آن به بعد باز هم فیلم های پنی به ایران می رسیدند

ی آمد. من به تدریج با عوالم عشق بین او و دیگران به صحنه م ،در نمایش های جدید

ولی با پنی عشقبازی می کردند، بد می شدم و به  ،هنرپیشگان بسیاری که واقعا هنرمند بودند

ژوزف »، «رابرت استاک»، مینزباب کا»هنرپیشگانی مانند  صورت دشمن آنها در می آمدم! 

شبی ناگهان در یکی از اخبار سینمایی دیدم که  دشمنان من قرار گرفتند!  ۀدر زمر« کاتن

ازدواج دیانا دوربین را نمایش می داد. نمی دانید که چقدر احساس بدبختی کردم. دیانا 

 کیک عروسی را برید و یک قطعة آن را به دهان شوهرش گذاشت، او هم گاز زد و بقیة 
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کاری که به نظرم خیلی کار نمی فهمیدم چطور پنی من چنین  . قطعه را خود دیانا خورد

 تمیزی نیامد را انجام داد!

ن نوجوانی، روزی که احساس کردم دستم از همه جا کوتاه شده به اباالخره در همان دور

همة مقدسات عالم سوگند یاد کردم که هر طور هست حتی در آخرین روز زندگی باید 

ما محو شد و دیگر فیلمی از او نشان پس از آن دیانا از عالم سین حداقل یک بار پنی را ببینم. 

ندادند. من ناچار چند صفحة آواز او را خریدم که مرتب گوش می کردم. مخصوصا آواز 

One Fine Day  .از اپرای مادام باترفالی 

که برای اولین بار به آمریکا آمدم، بالفاصله کوشیدم که آدرس و محل  ۱۹۶۴در سال 

وستان گفت که دیانا دوربین در بوستون یک فروشگاه زندگی شما را پیدا کنم. یکی از د

صفحه دارد و آنجا زندگی می کند. ولی معلوم شد که این خبر درست نیست. چندی بعد 

اطالع پیدا کردم که شما در فرانسه و احتماال در نیس هستید. به برادر زاده ام نامه نوشتم و 

ی، آدرس شما را پیدا کند گاه خصوصآبا استخدام یک کارشده  خواهش کردم که حتی

 ولی او موفق نشد.

ترک وطن کردم و اینک  ،سال گذشته به علت وضع خطرناک ایران ناچار با اندوه بسیار

 قصد دارم که برای همیشه در ویرجینیا زندگی کنم. دو ماه قبل که به کالیفرنیا رفتم از محل 
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Chinese Theater  ولی هر چقدر گشتم، اثر دست یا پای پنی  ،بازدید کردمدر هالیوود

 خودم را روی سیمان ندیدم.

سرانجام در ویرجینیا موفق شدم که آدرس پستی شما را پیدا کنم و با انگلیسی نه چندان قوی 

خود  مادریخود این نامه را نوشتم. اگر شما فارسی بلد بودید من بهتر می توانستم با زبان 

خود را که امضاء کرده شرح گذشته را بدهم. آرزوی اولم این است که شما یک عکس 

برای من بفرستید و آرزوی دومم این که چون چند ماه دیگر عازم فرانسه هستم شاید  ،باشید

این سعادت را داشته باشم که شما را برای چند دقیقه مالقات کنم. در نظر دارم که یک دسته 

با برای شما بخرم. گل هایی پرمعنا خواهند بود و حیف است که شما آنها را در گلدان رُز زی

  .پاسخنگذارید. به امید 

  ۱۹۹۵ اوت –ویرجینیا ، مجید جهانبانی دوستدار همیشگی پنی،

 

 
 ۱۹۹۵رچ ما

بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم که  شگفت انگیزی بود! ةشما چه نام ةنام مجید جهانبانی عزیز:

 را به یاد دارید و از شنیدن آن از شما خوشحال شدم. "پنی"شما هنوز 

 شما. ةبا این نامه دو عکس فرستاده ام.  یکی در حال لبخند و یکی جدی مانند نام

پاسخ دیانا 

 دوربین

 به  

 مجید جهانبانی
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رم را اهمان گونه که شاید شنیده باشید، من سال ها پیش از شغل خود بازنشسته شدم.  من ک

داشتم، ولی دلم می خواست یک زندگی خصوصی همراه خانواده و دوستانم داشته دوست 

 باشم. 

برای این هدف الزم دیدم که تقاضای شوهای تلویزیونی، فیلم ها،  کنسرت ها، مصاحبه ها و 

غیره... از جمله دیدارهای خصوصی را رد کنم.  از این رو رد کردن برخی و پذیرش برخی 

 دیگر درست نیست.

د اذعان کنم که در مورد شما برای من بسیار دشوار است که نه بگویم، اما اطمینان دارم بای

 که شما می فهمید چرا باید چنین کنم. 

 بنویسید.برایم همواره خوشحال خواهم شد که از شما بشنوم چنان چه بخواهید باز هم 

 شما. ةبا بهترین آرزوها و قدردانی برای لذت خواندن نام

 دیانا    ،گیهمیش
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 عکسی دیگر با امضای دیانا دوربین
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ویروس کرونا و گرفتاری های کُشنده اش که گریبان  

مرا به یاد  ،مردم رنج کشیده میهن مان را گرفته است

جوانی ام انداخت و بهانه ای شد که خاطره ای از دوران نو

بچه های مفت آباد و "خاطره را برای دوستان گُلم، این 

که تمامی شان را با همان یکرنگی دنیای کودکی  "جوادیه

باشد تا دیگر دوستان  1 و نوجوانی دوست دارم بنویسم.

خاطراتی از این دست که حکایت هایی از دنیای پر شر و 

شور و در همان حال پر از مهربانی و لطف و صفای 

ی مان به همراه دارد را بازگو کنند. این جوانکودکی و نو

دلپذیر و خوش آیند و صد البته  های خاطرات بخش

جدایی ناپذیرِ زندگیِ پر نشیب و فراز در این سالهای سپید 

  .دو چین و چروک های جبینِ ما هستن موییِ سر

 

بیماری سر و  این هم شاهرود در. شد گیر همه ایران در وبا  ۱۳۴۴به خاطر دارم که در سال 

را در نظر  هایی روشکله اش پیدا شده بود و به دنبال آن عالوه بر درمان برای پیشگیری هم 

مسافران  ةگرفتند. یکی از این راه ها کنترل مسافران ورودی شهر در ایستگاه راه آهن بود. هم

و که از مشهد و به ویژه از تهران می آمدند به داخل سالن ایستگاه هدایت می شدند 

 -می ،نداشت کسی که این کارت را .خروجشان بسته به داشتنِ کارتِ زدنِ واکسنِ وبا بود

 بایست در قرنطینه بماند تا پس از معاینات اولیه و زدن واکسن اجازه خروج بگیرد.

                                                 
۱

 .تسا زیست محیط دوستدار و آفرین کار ایرانیان از و شیمی ةموختآ دانش ،صفایی دلیل حسین 

  من داستان

 
 "قرنطینه"

 

  کرونا سال در

 یک خاطره از 

 !اوبسال 
 

 صفایی دلیل حسین

 

 یازدهم اسفند 

۱۳۹۸ 
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از قضای روزگار من هم آن شب با چند نفر از دوستان جوادیه ای )ابرام و محمود( در 

تن قطار از هم جدا شدیم. طبق معمول بچه های جوادیه از . پس از رفزدیم می پرسهایستگاه 

 ششم کالس زمان آن  راه مسجد و انبار توشه به خانه رفتند و من از راه سالن اصلی ایستگاه.

 مسافران سیل همراه قطار رفتن از پس و جریان این از اطالع بدون  .ساله دوازده. بودم دبستان

 هک را پدرم هایآشنا ازاستوار منصوریان  ،خروجی سالن جلو در. شدم کشانده سالن درون به

دو سه پلیس دیگر راه  همراه او .شناختم ،بود متمایز انهمگ از خود یآسا غول هیکل با

 دستور از بیخبر . ازدحام عجیبی بود. بندی ایجاد کرده و به کنترل مسافران می پرداخت

البالیِ پاهایِ این  بودم ایپسرکِ ضعیفِ مچاله شده هول دادن ها و فشارها  میان در قرنطینه

 !با گذر از درب اصلی جانم را نجات دهم شاید تا تقال در و جمعیت

ه رسیدم پاسبان )که االن نامش را به خاطر نمی آورم( سراغ بزرگتر هایم را به درب خروج ک

 !نیستم مسافر و آهنم راه ةمحل همین ةبچ و تنهام من! سرکار  گرفت. هر چه اصرار کردم که:

  !بیا مادرت و پدر با بچه برو : گفت و داد هُلم . نرفت گوشش به

 "قرنطینه"که کارت ندارند باید  مسافرانی که شنیدم می ها پاسبان زبان از حال همین در

شوند. این واژه برایم ناشناس بود. تا آن موقع به گوشم نخورده بود. تکرار این واژه از زبان 

مأموران مرا بر آن داشت که معنی آن را از یکی بپرسم. وقتی شنیدم که قرنطینه یعنی نوعی 

زدم، به برای خودم رقم بازداشت، وحشت سراپایم را گرفت. از سرنوشت بدی که در خیال 

. به نظرم رسید که برگردم و از راه مسجد به نوعی از مخمصه ای که در آن گیر افتادم لرز

افتاده بودم در بروم. اما آن طرف سالن هم پاسبان ها اجازه خروج به احدی نمی دادند. در 

 حقیقت حبس شده بودیم. هیچ کس در سالن نبود که به دادم برسد.

در آن بالیی که  باشدن به نظرم رسید که استوار منصوریان می تواند فرشته نجات من ناگها

 -او تنها کسی است که باید مرا بشناسد و حتماً هم می . "قرنطینه "بالی   .دچارش شده بودم

هر طور بود خودم را به استوار رسانیدم و دست هایم را محکم به دور پاهایش حلقه   شناسد!

 : آقای منصوریان! منم، حسین. پسر حیدر!نمودمداد زدن  کردم و شروع به

 گوشش به حرف ،من نلرزا و نحیف پیکر جز کرد می نگاه جا همه به کهاستوار منصوریان 

اما من آنچنان محکم دستانم را به دور  .مرا به کنار بزندو سعی می کرد  بدهکار نبود یماه

پاهایش گره کرده بودم که فقط عزرائیل می توانست آنها را از هم باز کند. استوار تنومند و 
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بود. من برای آنکه بتوانم به چشمانش نگاه کنم می بایست گردنم را باال بگیرم. بار  بلند قد

دیگر به تقال افتادم: آقای منصوریان تو را به خدا به من نگاه کن! منم پسر حیدر قلی دلیل 

 صفایی. کارگر کارخانه. متصدی ریخته گری! 

سخت  ،سد کرده بود آسایش ولغ استوار که نیمی از درب سالن را با هیکل  !گارنانگار نه ا

بار  مشغول کنترل مسافرانِ هجوم آورده بود و کوچکترین اعتنایی به زیر پایش نمی کرد! 

  یادتان  شما. ةبچه مفت آباد. همسای   م را آزمودم: آقای منصوریان منم حسین.بختدیگر 

 ۀهره در چهرچ و ایستادم شما جلو ،خوانی نوحه موقع راب یک آباد مفت مسجدِ تو د؟یآ ینم

 .... زدم. چطور مرا به یاد نمی آورید؟شما سینه 

 دست همچنان  هیچ پناهی جز اشک نمی یافتم.  به گریه افتادم. بیچارگی نا امید شدم. از  

 آقای گوش به من فریاد انگار اما  .کردم می التماس و زدم می زار استوار پاهای در

 ذهنم از برق مانند فکری ناگهان. ویمجب دیگر ای چاره بایست می  .نداشت اثری منصوریان

 جُستم و یافتم! . گذشت

 ایستاده گشاد ،بیشتر هیبت القای ایبر کهمیان دو پای آقای منصوریان سرم را  دقت بااین بار 

فشار گردنم انگار کار خودش را   .کردم وارد ای ضربه !()جا دادم و با تمام نیرو به باال  ،بود

 !منصوریان استوار یبیضه ها :بودم گرفته نشانه درست را هدف. کرد

. به خوبی نشانه های دوخت چشم من به غضبناک و استوار نگاهی به وسط پاهایش انداخت

 بابه بیرون پرت کههلم داد  چنانبا پاهایش  یحرف هیچ یب اودرد را در چهره اش می دیدم. 

 !شدم

باورم نمی شد. نجات پیدا کرده بودم. نفسی راحت کشیدم. حال زار و نزارِ چند لحظه پیش 

 !یادم رفته بود. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود

مراه با حسی سرم را باال گرفتم. سالنه سالنه و سوت زنان ه کردم. فروجیب هایم  دست در

 ...آخر بچه مفت آباد بودم !پوست کلفت هاز غرور به سوی منزل راه افتادم. چ

 

 یازدهم اسفند نود وهشت ، حسین دلیل صفایی
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 گوش حسّ ِتو به حرف، ار درخور است 

 دان که گوش غیب گیر تو کَر است 

۱/۳۳۹۵ 

 ناشنواداستان عیادت رفتن شخص 

 ( ۳۳۶۰از بیت  -) دفتر اول 

شخص ناشنوایی خبر شد همسایه اش بیمار است. ناشنوا، 

 با خود گفت: 

باید به عیادت او بروم، اما من با این گوش کر چطورمی 

توانم حرف همسایه ی بیمار خود را بفهمم؟ مخصوصاً 

این که بیمار است و حتماً با صدای ضعیف حرف می 

 اره ای نیست، باید رفت.زند. با این همه چ

   1گفت با خود کر، که با گوش گران

 من چه دریابم ز گفت آن جوان؟

 خاصه، رنجور و ضعیف آواز شد 

                                                 
  گوش گران: ناشنوا، سنگین گوش.  -۱

 مهدی

 سیاح زاده 

 بازنویسی خالق

 داستان های

مثنوی معنوی به 

 نثر
 

 و
 

شرح داستانهای 

 زبانبه آن 

 امروزی

 

داستان عیادت 

رفتن شخص 

 ناشنوا
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 1لیک باید رفت آنجا، نیست بُد

۱/۳۳۶۱ 

ناشنوا، در اندیشه راه چاره بود که فکری به نظرش رسید. گفت می روم به عیادتش و وقتی 

زنم چه می گوید و جواب آن را هم از پیش تعیین می دیدم لبش حرکت کرد، حدس می 

کنم. بر اساس این فکر بود که مکالمه ای فرضی بین خود و شخص بیمار را به این شرح 

 طرح کرد:

 می پرسم: حالت چطور است؟  البد پاسخ خواهد داد: خوبم، یا خواهد گفت: بهترم. 

جواب خواهد داد: یک  خواهم گفت: خدا را شکر. خوب، پدر جان، خوراکت چیست؟

 شربتی یا مثالً  آش ماش.

من خواهم گفت: نوش جانت و بعد خواهم پرسید: طبیب تو کیست؟ پاسخ خواهد داد: فالن 

 پزشک. 

خواهم گفت: طبیب خوش قدمی است. وقتی به بالین تو بیاید، کار تو روبراه خواهد شد. ما 

ر کجا می رود حاجت مردم را برآورده خودمان این طبیب با تجربه را امتحان کرده ایم و ه

 می کند.

 با چنین پرسش و پاسخ های فرضی بود که شخص ناشنوا، به عیادت بیمار رفت.

 2این جوابات قیاسی، راست کرد

 پیش آن رنجور شد، آن نیک مرد

۱/۳۳۶۹  

 وقتی نزد او رسید، پرسید: حالت چطور است؟ بیمار پاسخ داد: دارم می میرم. 

 خدا را شکر، خدا را شکر.  ناشنوا گفت:

از این سخن او، بیمار سخت آزرده شد که چه جای شکر است؟ شاید این همسایه دشمن ما 

 است که چنین با ما سر ناسازگاری دارد؟

 بعد از آن، ناشنوا پرسید: چه خورده ای؟ 

                                                 
 نیست بُد: چاره ای نیست.  -۱

  راست کرد: آراست، منظم کرد.  -۲
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 بیمار که اوقاتش تلخ شده بود گفت: زهر! 

 و خشم همسایه بیشتر شد. ناشنوا گفت: نوش جانت. و با این سخن قهر

 پس از آن ناشنوا پرسید: طبیبی که برای درمان به بالین تو  می آید کیست؟

 بیمار که هر لحظه عصبانیت او بیشتر می شد با اوقات تلخی پاسخ داد: عزرائیل. 

ناشنوا گفت: قدمش برای تو مبارک باشد. پس خوشحال باش که همه چیز بر وقف مراد تو 

 خودمان این طبیب را امتحان کردیم و راحت شدیم.است، چون ما 

وقتی از پیش بیمار بیرون آمد، با خرسندی به خود گفت: خدا را شکر که با این عیادت و 

 این گفتار دل یک همسایه ی مریض را شاد کردم. 

 از آن طرف بیمار با خود می گفت: هرگز فکر نمی کردم این همسایه دشمن جان ما باشد. 

 گفت رنجور: این عدوّ ِجانِ ماست 

 ما ندانستیم کو، کان جفاست

۱/۳۳۷۶ 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

)داستان پیش(، به چند بحث بسیار « مرتد شدن کاتب وحی»مولوی در آخر داستان 

مهم در عرفان می پردازد. وسرانجام نصیحت می کند که : ای انسان، به هوش باش که این 

به تو داده، دایمی نیست. مال خودت نیست. عاریتی است. بطور مثال وقتی  فضایلی که خدا

آهن در آتش قرار می گیرد و سرخ می شود، گرمای او از خودش نیست. عاریتی است، از 

آتش است. هر خانه و سرا و دیواری که از آفتاب روشن می شود، آن نور عاریتی است. 

ما خود سبز شده ایم، اما فصل پاییز به آنان پاسخ ممکن است گُل و باغ و سبزه ها بگویند: 

می دهد که کجا رفت آن سبزی و خرمی؟ تن ما نیز چنین است. به این همه خوبی و جمال 

 خود فخر می فروشد اما، روح، به او پاسخ می دهد که: 

 ، تو کیستی؟1گویدش کای مَزبَلَه

 یک دو روز از پَرتُو من زیستی 

                                                 
 مَزبَلَه: آشغال دانی، جای ریختن آشغال. -۱
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 د در جِهان و نازَت می نگنج 1غَنج

 2باش تا که من شوم از تو جَهان

 تو را گوری کُنَند 3گرم دارانت

 طعمه ی موران و مارانت کُنَند 

 بینی از گَند تو گیرد آن کسی 

  4که به پیش تو همی مُردی بسی

 پَرتُو روح است نطق و چشم و گوش 

 پَرتُو آتش بود در آب، جوش 

۱/۳۲۶۸ 

اصطالح امروزی( منکر این سخن هستند و باور ندارند که اما حس گرایان )ماده گرایان به 

روح اصل حیات است. این حس گرایان ناتوان نمی دانند که همه ی اجزای عالم، ازجمله 

 جمادات زنده اند. سخن می گوید و می شنود و می بینند:

 جمله ی ذرات عالم در نهان 

 با تو می گویند روزان و شبان 

 5وشیمما سمیعیم و بصیریم و خ

 با شما نامحرمان ما خاموشیم

۳/۱۰۱۹ 

                                                 
۱

  غَنج: کرشمه و ناز.  -

)روح می گوید( : ای کسی که از فرط خودبینی، کرشمه و ناز تو در جهان جای ]هیدن. جدا شدن. جهان: از جَ -۲

 [نمی گیرد، باش روزی که از تو جدا شوم.

  داران تو.گرم دارانت: دوست  -۳

اگر چند روز ترا به گور نسپارند، همین دوستدارانت که برای تو می مردند، از بوی گند جسم تو بینی هایشان ] -۴

 [را می گیرند.

  سمیعیم: می شنویم. بصیریم: می بینیم. -۵



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

113 

 

این جمادات سخن می گویند، اما سخن آنان را گوش باطن انسان کامل می شنود نه گوش 

 تن: 

 نطق آب و نطق خاک و نطق گِل 

 هست محسوس حواس اهل دل 

۱/۳۲۷۹  

از این این اهل دل چه کسانی هستند؟ آنان که با گوش جان نیز می توانند بشنوند. آنان که 

 را می شنوند:« غُلغُل اجزای عالم»دیوار تنگ حس های جسم فراتر رفته اند و 

 از جمادی عالم جان ها روید 

 اجزای عالم بشنوید  1غُلغُل

۳/۱۰۲۱ 

اما فیلسوف حس گرا این گونه نیست. او برای رد وجود روح دلیل و برهان می آورد. اما 

فقط ناشی از حس های او است. آنچه را که ما با نمی داند که هر دلیلی که ارائه می کند، 

حس های خود تشخیص می دهیم، ممکن است حقیقت آن چیز نباشد. بنابراین دالیلی را که 

فیلسوفان در رد یا پذیرش واقعیت و حقیقت ارائه می دهند الزاماً با واقعیت و حقیقت ممکن 

، مَثَل آن شخص ناشنوا و کری است است مطابقت نداشته باشد. مولوی می گوید: مَثَل این ها

که به عیادت همسایه اش رفته بود و پیش خود حدس هایی زده بود و بر اساس همان توهم 

خود، پرسش هایی می کرد. باز هم بر اساس حدس پاسخ های بیمار، پرسش های دیگر را 

ی که مطرح می کرد. او گمان می کرد که به آن نتیجه  مطلوب خود رسیده است، در حال

 فرضیه ی او از اساس، باطل و نادرست بود.

 می پردازد.« داستان عیادت کردن ناشنوا از همسایه»اینجا است که مولوی به نقل همین 

 

 

 

 

 

                                                 
  غُلغُل: سر و صدا، هیاهو. -۵
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 :چکیده

خود مشغول    زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟ پرسشی که ذهن انسان را از دیرباز تاکنون به

آید و فیلسوفان بسیاری  حساب می ی اساسی به کرده است. زمان برای دانش فلسفه یک مولفه

 پردازند. یم تا عصر حاضر به آن پرداخته و میاز دوران مصر باستان، هند،، اینکاها و یونان قد

ی حیات    خورده است. برای مثال، ما پروسه ی ما گره ی زمان سخت با تجارب روزمره مقوله

دار  سویه و جهت معنای وجود زمان، یک شاهدیم. آیا این به  سویه ناپذیر و یک را بازگشت

کنند: در شکلِ زمانِ مطلق و  را به ما القاء می  بودن آن است؟ حواس ما یک چنان حالتی

نواخت آن. حالتی که ذکریای رازی و هفتصد سال بعد از او نیوتن آن را با  جاری شدن یک

یا و سپس کانت آن را نه تنها مطلق بلکه آپریوری،    چنان مشخصاتی توصیف نموده

ی زمان بسیار ساده و در نهایت  هائی از مقوله پیشاتجربی، نیز دانسته است. چنین برداشت

ی زمان را مستقل از  برای این منظور الزم است مقوله نادرست و نیازمند تجدید نظر است.

حسن بلوری                                                                 

      

چیست و چگونه به دنیا آمد؟ زمان  

  ۲۰۱۹برلین، دسامبر 
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باشد. ما از  عملی می معاصر،العاده مهم با یاری علم فیزیک  حواس بررسی نمود. این امرِ فوق

که الزامی هم  یابیم که باور به زمان مطلق از اساس نادرست است؛ مضافا این این طریق درمی

سویه  ای این علم، زمان مطلق و یک گاه قوانین پایهسویه بودن آن نیست. از ن برای تصور یک

عینیت ندارند. آیا زمان و جهتِ اما ، هستند بودن آن، هرچند در مغایرت با برداشت حسی ما

                                    ۱زمان تنها یک توهم است؟ توهم وجود زمان، توهم تفکیک آن به گذشته، حال و آینده؟

بسیار متفاوت از آنی است  ،دارد ی زمان اظهار می ی مقوله یک جدید در بارهچه علم فیز آن

در دینامیک جهان  ۲که تا یک قرن پیش مطرح بود. این علم زمان را یک فاکتور داخلی

خود را  (Eigenzeit, proper time) ۳زمان کند که در آن هر سیستمی ویژه ارزیابی می

ها باورِ عموم  جبری بودنِ جهان را نیز که قرن یا مینیستیهای جدید از جمله  دتر دارد. یافته

 دانند.  مردود می ،بود

خواهم پس از مقدمه به بیان کوتاهِ تاریخِ زمان، زمان مطلق و نقد آن، جهت  در این مقاله می

زمانی و نسبیتی بودن زمان و در نهایت  و متریکِ زمان پرداخته و در ادامه مفهومِ زمان، هم

 کیک نبودن زمان به گذشته، حال و آینده را توضیح دهم. قابلِ تف

                                                                                        .                   

 مقدمه:     

 :در زبان پهلوی یِ زمان واژه

زُروان است. زروان نام یکی از ایزدان ی زَروان یا  گرفته از واژه شناسی، زمان ریشه از نظر واژه

ی زمان است. این نام در اوستا  معنای الهه های پهلوی به در ایران باستان است. زروان در نوشته

نیز ذکر شده است. آئین زروانی صورتی از آئین زرتشتی بوده و زروان برای زروانیان وجود 

    ۴شده است.  غایی محسوب می

. :                                                                                  ی زمان مقولهی  نکاتی کلی در باره

های مختلف زندگی از  های دور تا یک قرن پیش در عرصه معنای مطلق آن از دوران زمان به

ز هم های علم فیزیک مطرح بوده و هنو ویژه در فلسفه و از دوران نیوتن در نظریه جمله و به

ی  ی رویدادها در محدوده خاطر مشاهده باشد. طول عمر دراز این مقوله عمدتا به می
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ها  های بسیار پائین نسبت به سرعت نور است. یعنی، رویدادهائی که در بررسی آن سرعت

همین  به  های مختلف نیست. ها و مکان  هائی مانند طول زمان در سیستم الزامی به طرح پرسش

ها ناشناخته شده بودند. با این حال این  ی زمان برای قرن وانی در رابطه با مقولهعلت مسائل فرا

های پائین، ارائه کند.  وضعیت مانع از آن نشد که نیوتن مکانیک علمی خود را، برای سرعت

هائی مانند ارنست ماخ،  دان ها و ریاضی دان زمان مطلق از اواخر قرن نوزدهم از جانب فیزیک

خاطر ذهنی بودن  ه و آلبرت اینشتین مورد سؤال قرار گرفت. در درجه اول بهآنری پوانکار

دلیل زمان  همین   آن. بدین معنا که زمان مطلق قابل مالحظه و سنجش نبود و نیست. درست به

چه  فاقد ارزش علمی است. علم به ویژه علم فیزیک با سنجش سروکار دارد و هرآن ،مطلق

هائی  تواند و نبایستی در آن دخیل باشد. اگر اکنون نیز در بخش گیری نیست نمی قابل اندازه

معنای  رود به ی زمان مطلق بکار می از علوم و تکنیک، از جمله در مکانیک کالسیک، مقوله

هائی است که در  ی پدیده خاطر بیان ساده تایید و یا عینیت داشتن آن نیست، بلکه صرفا به

 دهند. عت نور رخ میهای بسیار پائین نسبت به سر سرعت

دهند، لذا عمالٌ  که قوانین طبیعی هیچ نشانی برای تعریف زمان از خود بروز نمی به دلیل آن

رو، ماخ، پوانکاره، اینشتین،  ماند. از این  نمی راهی جز تعریف دلخواه و قراردادی آن باقی 

ی زمان قراردادی  جانبه رایشنباخ، کارناپ، گرونبام و بسیاری دیگر اقدام به بررسی همه

توان توضیح مسائل حل  ،های نظری و تجربی نشان دادند که زمانِ قراردادی کردند. بررسی

های  ها و یا در مکان های زمان در حرکت نشده را دارد و قادر است بگوید که چرا اندازه

 مختلف در مقایسه باهم یکسان نیستند. 

 

 ی زمان:  تاریخچه

ی  ی آن خارج از محدوده جانبه شک بیان همه بسیار طوالنی دارد. بیی زمان، تاریخی  مقوله

ی مهم از تاریخ آن، از یونان قدیم تا زمان   ذکر کوتاهِ چند مرحله  رو به این مقاله است. از این

 کنم: کانت، اکتفا می
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 .                                                                                                                        افالطون

کند. او در  بار افالطون مطرح می نظر اولین پرسشی است که به "زمان چگونه به دنیا آمد؟"

 نویسد:  ی زمان اختصاص دارد، می متن کوتاه دیالوگ تیمائوس که به مقوله

که آگاه  آن ها را، بی آنی زمان هستند، که ما  اشکال صورت یافته‘ خواهد بود’و ‘ بود’"

  ۵"دهیم. باشیم، به غلط به بودن ابدی تعمیم می

چه  کنیم که آن گیرد، زیرا از این طریق ما تکرار می به بودن ابدی تعلق می‘ هست’تنها  "

طوری که بودن،  چه مربوط به آینده است هنوز وجود ندارد؛ به گذشته دیگر وجود ندارد، آن

عنوان  مان حال، زمان حاضر است. افالطون، آن چیزی را که ما بهموجود بودن، معطوف به ز

کند و آن را به تنها وجه واقعی وجود زمان  ی زمان مجزا می کنیم از مقوله حال تجربه می

 دهد.                                      ارتقاء می

   ارسطو

فیزیک خود کتاب چهارم  ۱۴تا  ۱۰های  ی زمان را در فصل ارسطو، شاگرد افالطون، مقوله

ها یا  دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا زمان تعلق به هستنده مورد بحث قرار می

 .. پردازد:          ها دارد، ابتدا به این برهان می غیرهستنده

شکل ناروشن واقعی است. این را  زحمت و به زمان اصوال واقعی نیست یا فقط به"

زیر حدس زد: یک جزء آن گذشته است، لذا وجود ندارد؛  های توان از واقعیت می

جزء دیگر آن هنوز در پیش است، لذا هنوز وجود ندارد. از چیزی که از 

توان انتظار داشت که در بودن سهیم باشد. زمان از  ها تشکیل شده نمی غیرهستنده

ئی ها هم پیوسته است و از طرف دیگر توسط آن به بخش خاطر حاال به طرف به یک

شود زمان است. و این را ما   نظر چیزی که توسط حاال محدود می  شود. به  تقسیم می

 ۶"دهیم. اساس قرار می

ها دارد یا  شود که آیا زمان تعلق به هستنده پرسش ارسطو تنها محدود به این نمی

جوهر واقعی آن "کند که  چنین این پرسش مهم را نیز مطرح می ها. بلکه او هم غیرهستنده
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ی میان زمان و حرکت متمرکز  . ارسطو برای یافتن پاسخی به این پرسش بر رابطه"چیست؟

  .                       نویسد:      شود و می می

جا  توان برابر با حرکت دانست ـ در ضمن ما در این روشن است که زمان را نمی"

جا  شویم. ما باید کار خود را از آن فرقی میان حرکت و تغییر حالت قائل نمی

‘ بعد از آن’و ‘ پیش از آن’پرسیم، زمان چیست. اگر یک  شرووع کنیم که می

ی حرکت در رابطه  نامیم: اندازه صورت آن را زمان می نشود، در ای محسوس می

 ۶"‘.بعد از آن’و ‘ پیش از آن’با 

 محمد ذکریای رازی

ی زمان  پس از ذکر دیدگاه ارسطو در باره‘ شرح علم الهی’رازی در کتاب خود تحت عنوان 

  .نویسد:                                                                        به مخالفت با او برخاسته و می

دود. شود: زمان مطلق و زمان مح من بر این نظرم که زمان به دو بخش تقسیم می"

پایان است. این زمان از ابد وجود داشته و الینقطع جاری   زمان مطلق دائمی و بی

است. زمان محدود آنی است که از حرکت اجسام سماوی و سیر خورشید و 

 ۷"آید. دست می ستارگان به

.                                                                                                                               نیوتن

، اولین کتاب فیزیک نظری جهان، زمان را مطلق ‘اصول ریاضی علم طبیعت’نیوتن در کتاب 

دهد که ذکریای رازی هفتصد سال قبل از او در کتاب  دانسته و تعریفی را در آن ارائه می

تر به نیوتن  و نقد آن، بیشبیان کرده است. در زیر، بخش زمان مطلق ‘ شرح علم الهی’

 پردازم. می

  نیتز  الیب

کند:                                        شکل مستقل وجود ندارد. او استدالل می نیتز معتقد بود زمان به الب

ها نبودند، فضا و زمان فقط در افکار خداوند وجود داشتند. فضا و زمان  اگر آفریده شده". 

 ۸"های مستقلی نیستند. هستندهوجه  هیچ به
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.                                                                                                                          کانت

نحوی از تجربه مشتق شود. زمان  ی تجربی نیست که به زمان یک مقوله"کانت معتقد بود: 

که چنین  آموزد، اما نه آن گوئیم: این را تجربه به ما می نیم بهتوا آپریوری است. ما می

ی  ی نظریه اش ماکس بورن در باره ای به دوست دیرینه اینشتین در نامه ۹"بایستی باشد. می

 نویسد:  آپریوری کانت می

آمیزی که از این آدم ـ کانت ـ برخاسته درک  من دارم کم کم تاثیر عظیم تلقین"

   ۱۰"شوی. تایید آپریوری آرای ساختگی او، اسیر میمحض  کنم. به می

   

 زمان مطلق و نقد آن:

ی زمانی دو رویداد را  توان برای مثال فاصله جا باور بر این است  که می : در اینزمان مطلق

که  نظر از این ماند، صرف سان می ی زمانی همواره یک طور روشن تعیین کرد و این فاصله به

اش زمان مطلق را  شود. نیوتن در کتاب ذکر شده گیری  از چه مکانی و از چه سیستمی اندازه

 کند:                                                                                    چنین تعریف می

نواخت و بدون رابطه با  اش یک زمان مطلق در اصل روان است و بنا بر ماهیت"

دقیق دوام است که معموالٌ از آن  ی دقیق یا نا چیزی خارجی. بیان بیرونی آن اندازه

    ۱۱"شود، مانند ساعت، روز، ماه، سال. جسته می هبجای زمان حقیقی بهر

 نویسد:                                                                                                                   کند. او می ی مهمی در رابطه با زمان مطلق اشاره می  نیوتن در کتاب خود به نکته

طور دقیق سنجید وجود نداشته  نواختی که بشود با آن زمان را به یکشاید حرکت "

  .           ۱۱"باشد.

دهد که نیوتن تصور درستی از معیاری برای سنجش  این بیان بسیار با اهمیت است و نشان می

های مساوی در  نواخت، مسافت زمان مطلق داشته است. چرا که در یک جرکت یک

نواخت وجود داشت،  وند. اگر در جهان تنها یک حرکت یکش های مساوی طی می زمان

های  شمار با سرعت نواخت بی های یک ی حرکت شد آن را معیار قرار داد. اما مشاهده می



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

120 

 

نواخت، یعنی نفی زمان مطلق و  متفاوت معنائی جز نفی وجود تنها یک نوع حرکت یک

 شمول، نیست.   متریک زمان جهان

 :نقد زمان مطلق 

نواخت  های یک  حرکت ۱۲اش در یک محیطِ زیستِ ویژه، گیری دلیل شکل ی بهذهن آدم

  های انگارد. به این علت که سرعت مختلف را تنها معطوف به یک زمان، زمان مطلق، می

ی سرعت  هائی را که در محدوده ی پدیده واسطه ی بی مطرح در محیط زیست او امکان تجربه

دهند. بخش قابل توجهی از  پیوندند به وی نمی قوع میو عنوان سرعت حداکثر، به نور، به

های  ی او، محدود به سرعت ریشه در تجربه ،مشکالت انسان در درک درست مفهوم زمان

های باال، نزدیک به  طور طبیعی شانس تجربه و مقایسه با سرعت پائین، دارد. اگر انسان به

شد. زمان مطلق،  نبودن آن، میداشت متوجه اتساع زمان و لذا مطلق  سرعت نور، را می

ی انتزاعی بیش نیست. او  درستی معتقد بود، یک مقوله گونه که ارنست ماخ به همان

  .نویسد:                                                                                                 می

نه ارزش عملی دارد و نه زمان مطلق در هیچ حرکتی قابل سنجش نیست. لذا "

فهمد. زمان مطلق  ارزش علمی. هیچ کسی مجاز نیست ادعا کند از آن چیزی می

  ۱۳"است.‘ متافیزیکی’ای زائد و  مقوله

  ها و مسائل پنهان و نادیده مرور نقطه ضعف ها، به گیری کمیت ی دانش و فن اندازه با توسعه

های ارائه شده در  حل  قابل انکار شدند. راهتر بارز و غیر ی زمان هرچه بیش شده در مقوله

واری در علوم گوناگون،  ی زمانی نسبتاٌ اندکی منجر به دگرگونی شگرف و جهش فاصله

ی علم نجوم و  چنین در تکنیک شده امکان توسعه ویژه در علم فیزیک، دانش فلسفه و هم به

 اند. را فراهم آورده GPSمانند جی پی اس   کسمولوژی و در نهایت تولید ابزار روزمره

 

 جهت و متریک زمان: 

های جاری در طبیعت  دهند که جریان ما نشان می  ی  : مشاهدات روزمرهزمان جهتِ 

دارند؛ برای مثال، از نوجوانی بسوی پیری و نه هرگز  ، یعنی جهت سویه ناپذیر، یک برگشت
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تردید  کنند. بی دار بودن زمان را به ما تلقین می ها جهت ناپذیری پروسه بعکس. برگشت

دهد. اما بایستی توجه داشت که  کرد طبیعت را نشان می عملمهمی از   ی جنبه ناپذیر بازگشت

بنای آن را  کرد از آنِ دنیای کالسیک است و نه الزاما از دنیای کوانتوم که زیر این عمل

ی آنتروپی، در  ناپذیری با قانون دوم علم ترمودینامیک و مقوله دهد. برگشت تشکیل می

گوید که آنتروپی،  قانون دوم ترمودینامیک میشود.  رابطه با گرما و دما، توضیح داده می

های بسته، بدون تبادل با محیط اطراف خود، رو به ازدیاد است. برای مثال  نانظمی، سیستم

صورت آنتروپی آن مدام، تا رسیدن به  اگر ما جهان را سیستمی بسته تصور کنیم، در این

ی فیزیک  اکثر، طبق نظریهآنتروپی حداکثر، در حال افزایش خواهد بود. در آنترپی حد

نامند. البته ما  ماند. این حالت را مرگ گرمائی جهان می کالسیک، همه چیز از حرکت بازمی

دانیم که انسان یک  ایم که آیا جهان سیستمی بسته یا باز است. اما این را می هنوز درنیافته

نظر  وسعه دارد. بهسیستم باز است. او با انتقال آنتروپی خود به محیط امکان زیستن و ت

های کالسیک، مستدل بر قانون دوم ترمودینامیک، به  ناپذیری پروسه گیری از بازگشت نتیجه

سو بودن زمان کافی نیست. به این علت که در یک چنان  و یک  تنهائی برای قبول جهت

های دنیای کوانتوم که در اصل دنیای ماکروسکپی را سبب  استداللی کنش و واکنش

سویه نبودن، در  پذیری، یعنی یک منظور نشده است. مهم است بدانیم که بازگشت گردند می

ها کوتاه با ذرّات کوانتومی، برای مدت زمان  دنیای کوانتوم امری است که در آزمایش

 کوتاهی، به اثبات رسیده است. 

 :متریک زمان

شد از آن برای  نواخت وجود داشت می گفتیم که اگر در جهان تنها یک حرکت یک 

تعریف متریک زمان، متریک زمان مطلق، استفاده کرد. اما ما شاهد یک چنان حرکت 

کنیم  هائی که خود تعیین می همین علت ناچاریم متریک زمان را با مالک بارزی نیستیم. به

های مختلف از جمله فعل  توان از پروسه برای این منظور می تعریف نمائیم: تعریفی قراردادی!

شناسی، نجوم )چرخش زمین دور محور خود یا دور  و انفعاالت در علم شیمی، زیست

های متناوب با بسامدهای ثابت بهره جست. روشن است که  ویژه جریان خورشید( و به

کند. و  تر عمل می قسنج )ساعت( آنی است که نسبت به مابقی دقی ترین زمان مناسب
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. تر عوامل مخل کار دقیق ساعت است.   معنای تضعیف هرچه بیش سنج به سازی زمان بهینه

ممکن ساده باشد.  واحد زمان الزم است طوری انتخاب شود که کار و محاسبه با آن تا حد 

 ثانیه یا پیکوثانیه و برای دنیای های دنیای میکروسکپی نانو برای مثال، برای پروسه

ماکروسکپی ثانیه، دقیقه، ساعت، روز یا سال. ناگفته نماند که قراردادی دانستن زمان از 

های علمی مانند گرونبام مورد سؤال است. اینان براین  جانب بعضی از پژوهشگران نظریه

ویژه مکانیک نیوتنی، نه ناشی از ساختار فرمال  های علم فیزیک، به باورند که امتیاز نظریه

 شان با تجربه، اندازه زمانی معین، است.   از رابطه بلکه ناشی

ی نقاط جهان، این پرسش مطرح  شمول و معتبر در همه دلیل فقدان واحد زمانی یکتا، جهان به

های مختلف در نقاط گوناگون را ارزیابی و با  ی زمان توان اندازه است که پس چگونه می

های مختلف را  ها و سرعت ده در مکانزمانی دو پدی توان هم یکدیگر سنجید؟ چگونه می

 تعریف کرد؟ اصوال، چه پاسخی به این پرسش داریم: زمان چیست و چه تعریفی دارد؟  

 

          زمانی: مفهوم زمان و هم

رو  نیازی  شد. از این شمول، تصور می زمان تا حدود یک قرن پیش مطلق، با متریکی جهان

های مختلف نبود. به بیان  ها با یکدیگر در سیستم ( ساعتsynchronizationبرای تنظیم )

های  زمان در یک سیستم همواره در سیستم ی هم دیگر، تصور آن بود که برای مثال دو پدیده

ای نه  آن در گذشته "طلوع"زمان هستند. مثال: گسیل نور خورشید و  دلخواه دیگر نیز هم

ی  انیم که نور خورشید پس از طی فاصلهد شد. اما ما اکنون می زمان تصور می چندان دور هم

رسد؛ ناگفته نماند که خورشید نه طلوعی دارد و  مبداُ تا زمین حدود هشت دقیقه بعد به ما می

 نه غروبی )این غلط مصطلحی بیش نیست(.

کنیم. آیا این نوع مشاهدات همواره  زمان مشاهده می ما گاهن عالئم چند رویداد را هم

زمانی  ی هم توان از مشاهده اند؟ آیا می زمان رخ داده ه آن رویدادها همک معنای آن است  به 

تردید  ای یکسان از ما قرار دارند؟ بی  ها در فاصله چند رویداد دوردست نتیجه گرفت که آن

زمانی چه معنائی و چه  است ابتدا  بدانیم که هم  خیر! برای درک صحیح این نوع مسائل الزم

گونه  جا نیز، مانند مورد زمان، هیچ ها و قوانین طبیعی در این ه نظریهتعریفی دارد. متاسفان
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شکل قرارداری تعریف کنیم، مطلبی   زمانی را نیز به رسانند. لذا الزم است هم کمکی به ما نمی

زمانی اما الزم  که ابتدا از جانب آنری پوانکاره مطرح شد. پیش از پرداختن به تعریف هم

شکل قراردادی، چه  ی زمان ارائه دهیم. یعنی بگوئیم، البته به ولهاست تعریفی از خود مق

ای را آلبرت  فهمیم. این دو مفهوم مهم پایهی زمان ب خواهیم تحت عنوان مقوله چیزی را می

های  گرفتن از بعضی تجربه ، با یاری۱۹۰۵ساز خود در سال  ی دوران ین در مقالهاینشتآ

 دهد:   فیزیکی، چنین توضیح می

 :مفهوم زمان

ها ایفای نقش  های ما که زمان در آن باید در نظر داشته باشیم، تمامی داوری"

زمانی رویدادها. برای مثال، وقتی  ی هم هائی هستند در باره کند همواره داوری می

تواند این باشد  معنایش می‘ شود وارد ایستگاه می ۷فالن قطار ساعت ’گویم:  من می

و وارد شدن قطار به ایستگاه  ۷ی کوچک ساعت من روی  قرارگرفتن عقربه’که: 

ی مشکالت  نظر برسد که به این ترتیب همه شاید به‘. زمان هستند رویدادهائی هم

ی  حالت عقربه‘ ’زمان’جای  شوند وقتی که من به حل می‘ زمان’مربوط به تعریف 

ست اگر دارم. در واقع یک چنین تعریفی کافی ا منظور می‘ کوچک ساعت خود را

جا قرار دارد؛  اما به محض  منظور فقط زمان برای مکانی باشد که ساعت در آن

دهند از نظر  های مختلف رخ می که بخواهیم سلسله رویدادهائی را که در مکان آن

سنجیم که در  هم ربط دهیم، یعنی بخواهیم رویدادهائی را از نظر زمانی به زمانی به

 ۳ "هند، دیگر چنین تعریفی کافی نخواهد بود.د های دور از ساعت رخ می مکان

زمانی را آلبرت اینشتین در  ترین و گویاترین تعریف هم زمانی: ساده و اما در مورد مفهوم هم .

 کند: ی ذکر شده چنین بیان می ی مقاله ادامه

 :زمانی مفهوم هم

ی  نقطهتواند در  گر می ی فضا قرار دارد، یک مشاهده  Aی  با ساعتی که در نقطه"

A ی اطراف  رویدادهای بالفاصلهA زمانی رویدادها و  صورت هم را از نظر زمانی به

ی فضا قرار  Bی  سنجد. با ساعتی هم که در نقطه ی ساعت به های عقربه موقعیت

ـ نیز ‘ Aی  ساعتی دقیقا مشابه ساعت در نقطه’خواهیم اضافه کنیم،  دارد ـ می
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 Bگری در  توسط مشاهده Bی اطراف  سنجش زمانی رویدادهای بالفاصله

با  Aای در  ی زمانی پدیده هیچ تعیین دیگری امکان مقایسه پذیر است. اما بی امکان

را ‘ Bزمان ـ ’و یک ‘ Aزمان ـ ’وجود ندارد؛ ما تا حاال فقط یک  Bای در  پدیده

 ایم.  را تعریف نکرده Bو  Aمشترک برای ‘ زمان’داریم، اما یک 

ی که نور الزم دارد ‘زمان’توان اکنون تعریف کرد، تعریفی قراردادی:  زمان مشترک را می

و  Aبرسد. دو ساعت  Aبه  Bی است که نور الزم دارد از ‘زمان’برسد مساوی  B به  Aاز 

B وقتی هم ( زمانsynchronousکار می ،) زمان ـ ’ی  کنند که فاصلهB ‘زمان ’ی  از فاصله

 باشد.‘ Bزمان ـ ’ی  از فاصله‘ Aزمان ـ ’ی  مساوی فاصله‘ Aـ 

زمانی برای نقاط دلخواهِ متعدد بدون هیچ تناقضی قابل  کنیم که این تعریف هم ما فرض می

 طورعام درست هستند: های زیر به اجراست و رابطه

وقت  د، آنباش Aآهنگ( با ساعت در  زمان، هم سینکرون )هم Bـ چنانچه ساعت در ۱

 است.  Bسینکرون با ساعت در  Aساعت در 

وقت  سینکرون باشد، آن Cو هم با ساعت در  Bهم با ساعت در  Aـ چنانچه ساعت در ۲

 هم سینکرون هستند.  هم نسبت به Cو  Bها در  ساعت

های ساکن در سیستمی ساکن تعریف  ـ مهم است بدانیم که ما زمان را با یاری ساعت۳

‘ زمان سیستم ساکن’اش به سیستم ساکن  خاطر تعلق رو ما این زمان را به نکردیم؛ از ای

 ۳ "نامیم. می

هائی که نسبت به  های ارائه شده برای سیستم حال این پرسش مطرح است که آیا تعریف

کند؟ پرسشی که  نواخت در حرکت هستند نیز صدق می یک های ثابت  یکدیگر با سرعت

کرده و نه توان پاسخ بدان را دارد. پاسخ به این پرسش را فیزیک نیوتنی نه آن را طرح 

ارائه  ۱۹۰۵ی  در همان مقاله ۳‘نظریه نسبیت خاص’ای معروف به  آلبرت اینشتین در نظریه

 پردازیم. داده است که در زیر کوتاه به آن می 

ی موضوع مورد نظر از یک مثال استفاده  برای بیان و درک ساده زمان نسبیتی خاص:

ای در دست  کنم. تصور کنیم مسافری در داخل قطار منتظر حرکت آن است. او سکه می
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دانیم که مسیر برگشت سکه  کند. ما می طرف باال پرتاب می شکل عمودی به دارد و آن را به

ر شاهد این بازی است رفت و برگشت سکه نیز عمود خواهد بود. ناظری که در ایستگاه قطا

کند. مسافر و ناظر زمان رفت و برگشت سکه را  همان شکل، یعنی عمودی مالحظه می را به

نواخت باالئی روی  افتد و پس از چندی با سرعت یک   سنجند. قطار راه می نیز به یکسان می

طرف باال پرتاب  بهشکل عمودی  کند. مسافر دوباره سکه را به ریل مستقیمی حرکت می

کند. مسافر زمان  شکل عمودی مشاهده می بار نیز مسیر برگشت سکه را به کند. او این می

سنجد. آیا ناظر ساکن مسیر رفت و  ی حالت پیشین می اندازه رفت و برگشت سکه را هم

یابد؟ اگر خیر. چرا؟ آیا  شکل عمودی در می برگشت سکه در قطار در حال حرکت را نیز به

 کند؟ اگر خیر. چرا؟  زمان رفت و برگشت سکه را برابر با حالت اول ارزیابی می او

تصور کنیم که سکه توان پرتوزائی دارد و ناظر می تواند از طریق نور آن هر لحظه سکه 

راببیند. با دور شدن قطار، و با آن دور شدن سکه، می باید که نور سکه مدام زمان 

ناظر طی کند. به همین دلیل ناظر رفت و برگشت سکه را نه  تری را برای رسیدن به طوالنی

تر ارزیابی  بیند و زمان رفت و برگشت سکه را هم طوالنی عمودی بلکه به شکل مورّب می

کند تا مسافر که خود با آن در حال حرکت است. و برعکس، یعنی اگر ناظر سکه را به  می

ی ناظر را خواهد کرد.  افر دقیقا همان تجربهباال پرتاب کند و مسافر شاهد بازی او باشد، مس

گیری از آن و  ی خاصی وجود دارد که با بهره زمان ناظر رابطه زمان مسافر و ویژه میان ویژه

ویژه دیگر را محاسبه کرد. این مثال روشن  توان زمان ویژه می شناخت از یکی از دو زمان

عنوان دو سیستم هر یک  و ناظر به تواند مطلق باشد. چرا که مسافر کند که زمان نمی می

نواخت و روی ریل مستقیم  زمان خود را دارند. در مثال ذکر شده ما حرکت قطار را یک ویژه

زمان  همین خاطر ویژه های ممکن را. به در نظر گرفتیم، یعنی حالت خاصی از انواع حرکت

 نامیم.  می‘ زمان نسبیتی خاص’مسافر و ناظر را 

 

  .                                                                                          زمان نسبیتی عام

کنیم نیستند، لذا الزم است   جا که قوانین طبیعی تابع سیستم خاصی که ما انتخاب می از آن

 ی یک سیستم دلخواهی ویژه ی عامی ارائه گردد که بتوان با در اختیار داشتن زمان رابطه
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نظیر را آلبرت  ی هر سیستم دلخواه دیگری را محاسبه کرد. این کار بزرگ و بی ویژه زمان

توان، با در اختیار  عملی نمود. با یاری این نظریه می ۱۴‘نظریه نسبیت عام’در  ۱۹۱۵اینشتین 

ای از جهان محاسبه  زمان هر سیستم دلخواهی را در هر گوشه های ضروری، ویژه داشتن داده

 نمود. 

 :  بودن زمان به گذشته، حال و آینده ناپذیر تفکیک

کنم. تصور کنیم  ی مطلب از یک مثال استفاده  خاطر بیان و درک ساده جا نیز مایلم به در این

ی خورشید با تلسکوپ است. او  ی زمین در حال مالحظه که منجمی در سیستمی به نام کره

ی  داند که لکه شود. این منجم می می ی خورشیدی بر سطح آن ناگهان شاهد بروز یک لکه

کند.  دقیقه پس از بروز آن بر سطح خورشید در تلسکوپ مشاهده می ۸خورشید را حدود 

ی خورشید انجام دهد، برای مثال برداشتن  ی لکه منجم پس از مشاهدههر عمل ثانوی که 

نجم دیگری در ی خورشید. م لکه طور مطلق رویدادی است پس از، دیرتر از، بروز عینک، به

ی خورشیدی و هم  ی فضایی، که از آن هم بروز لکه هر سیستم دلخواهی، مثالٌ یک سفینه

عنوان رویداد دوم  کند، برداشتن عینک را به عمل برداشتن عینک منجم زمینی را مالحظه می

 ۸ی خورشیدی شاهد است. بعکس، او هر عملی را که منجم زمینی حدود  پس از بروز لکه

طور مطلق آن را رویدادی پیش از،  ی خورشید انجام داده باشد، به یش از بروز لکهدقیقه پ

کند. یعنی، رویدادهای مالحظه شده که توسط  ی خورشید ارزیابی می زودتر از، بروز لکه

زمان مشاهده شوند. به بیان  توانند در هیچ سیستمی هم ی زمانی از هم مجزا هستند نمی   فاصله

ستمی نباید، برای مثال، منجمی شاهد تولد کودکی پیش از تولد مادرش و دیگر، در هیچ سی

زمان این دو باهم باشد. اما اگر منجم زمینی میان دو مرز زودتر و دیرتر، یعنی میان  یا تولد هم

ی خورشید و  وقت دیگر بروز لکه  ی خورشید و برداشتن عینک، انجام دهد، آن بروز لکه

طور مطلق  طور مطلق زودتر یا به ای مختلف، برای مثال سفینه، بهه برداشتن عینک در سیستم

تواند نسبت به منجم زمینی و خورشید  دیرتر مشاهده نخواهند شد. چرا که منجم در سفینه می

طوری حرکت کند، یعنی سرعت و جهت سفینه را طوری تنظیم کند که عمل برداشتن 

ی  ـ پس از بروز لکه۲ی خورشید و یا  کهـ پیش از بروز ل۱عینک از جانب منجم زمینی را 

شک ما نیز  هائی که بی زمان مشاهده نماید. حالت ـ هر دو رویداد را هم۳خورشید و یا 
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گیری  کردیم. به بیان دیگر، با تغییر سرعت و جهت عنوان سرنشینان سفینه تاییدشان می به

بودیم. یعنی، گذشته، حال و  ناپذیربودن زمان به گذشته، حال و آینده می سفینه شاهد تفکیک

   ۱۵شوند. آینده همواره تابع سیستمی است که از آن رویدادها مالحظه می

توانند رویداد مشخصی را در زمان  مشاهده گرانی که نسبت به یکدیگر در حرکت هستند می

عنوان گذشته  گر به های مختلف مشاهده کنند. برای مثال رویدادی که برای یک مشاهده

عنوان رویدادی در آینده محسوب شود.  گر دیگری به تواند برای مشاهده کند، می جلوه می

تر از ارزیابی یک  تواند مدعی باشد که ارزیابی او درست یهیچ ناظری در جهان نم

توانند  گران می گر دیگر است. در عین حال الزم است بدانیم که هر یک از مشاهده مشاهده

گران دیگر همان رویداد را در  های الزم دقیقا محاسبه کنند که مشاهده با برخورداری از داده
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 پیشگفتار مترجم
سنت زیربنای درک این آمریکا است.  ۀلیبرالیسم پشتوانه و سنت دمکراسی ایاالت متحد

آمریکا از ابتدای استقالل تا امروز  ةبسیاری از پویش ها، دستاوردهای و شگفتی های جامع

 است.

شناختی دقیق نسبت  ،حاضر به قلم مایکل والزر، فیلسوف سیاسی معاصر آمریکا ةخواندن مقال

لیبرالیسم دچار به لیبرالیسم می دهد، به ویژه برای ما ایرانیان که به طور تاریخی در مورد 

متاسفانه در  بدفهمی و گمراهی هایی بوده ایم که دهه ها است از پیامدهای آن رنج می بریم.

مفرط به شعر و نوشتارهای شعاری این آسیب را به  ةمیان ایرانیان در دهه های قرن بیستم عالق

می شد.  در  رد" فلسفه بافی"دنبال داشت که هر متن کمی پیچیده و نیازمند تامل با برچسب 

و مفاهیمی که در حیات ملت فلسفه سیاسی نتیجه، به استثنای جمعی محدود،  معنای واژگان 

 .ماندهمگانی ما پوشیده  ۀهای توسعه یافته نقش اساسی داشتند، بر گستر

که به دلیل طوالنی بودن در اینجا  به قلم مایکل والزر  "لیبرالیسم و هنر تفکیک" ةرسال

منتشر شد.   Political Theory ةدر نشری ۱۹۸۴در سال از آن را می خوانید،  ای گزیده

دوم قرن بیستم و  ةوالزر که نظریه های عدالت و نقد اجتماعی او مورد توجه فیلسوفان نیم

  1لیبرال آمریکایی است. تدموکرا متفکرانقرن کنونی بوده، از 

                                                 
 

لیبرالیسم و هنر 

 تفکیک

 مایکل والزر

 

ه: شرح و ترجم

 شیریندخت دقیقیان
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ساکن نیوجرسی، در حال حاضر، یهودی  ۀدر یک خانواد ۱۹۳۵مایکل والزر، متولد 

است که از زمان دانشجویی با  Dissent ةپروفسور امریتوس در پرینستون و از دبیران نشری

فیلسوفی مدافع لیبرال دموکراسی با تاکید بر مفهوم عدالت او است.  آن همکاری داشته 

، نوشته ها و و آشنایی با متون یهودی به دلیل خاستگاه یهودی خوداست.  او همچنین 

 ةسخنرانی های متعددی پیرامون مفهوم عدالت و انتقاد اجتماعی نزد انبیاء یهود، بررسی نمون

 تحول های انقالبی تاریخ دارد.   ۀخروج از مصر همچون انگار

این است که لیبرالیسم، هنر تفکیک، خط حاضر  ةدر نوشتاساسی سخن مایکل والزر  ةبن مای

کشی و مرزبندی است.  مشهورترین خط کشی لیبرال که تمدن مدرن بر اساس آن بنا شده، 

دنیای دیوارها  میان دین و حکومت است.  او استدالل می کند که لیبرالیسم "دیوار"کشیدن 

 است و هر یک از دیوارها آزادی جدیدی را می آفریند.

 ةبا ایشان داشتم و در نشری ۲۰۱۴مایکل والزر در مصاحبه ای که مترجم این رساله در سال 

ایرانی خوانندگان درپاسخ به این پرسش که چه پیامی برای فلسفی خرمگس منتشر شد، 

 چنین گفت:دارد، فلسفه دوست خود 

همین: از جدل پیرامون فلسفه بازنایستید و دست از دوست داشتن چنین  فقط 

 جدل هایی برندارید!

 شیریندخت دقیقیان

  ۲۰۲۰فوریه 
 

 1 لیبرالیسم و هنر تفکیک
دنیای  ةدنیای اجتماعی و سیاسی بنگریم.  نقش ةبیاییم به لیبرالیسم همچون گونه ای ترسیم نقش

قدیم پیشالیبرال، انبوهی از سرزمین های بی تمایز را نشان می داد با رودخانه ها و کوه ها و 

                                                 
۱
 برگردان فارسی از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: 

Liberalism and the Art of Separation. Michael Walzer 

Political Theory, Vol. 12, No. 3. (Aug., 1984), pp. 315-330 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissent_(magazine)
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هر انسان، تکه ای "نوشت:  1شهرها و شهرستان ها، اما بی هیچ مرزی.  آن گونه که جان دون 

به جامعه همچون پیکره ای انداموار  ، و قاره یک موجودیت یکپارچه بود. "از قاره است

]ارگانیک[ و یک کل درهم تنیده نگریسته می شد.  می شد آن را از منظر دین یا سیاست، 

اقتصاد یا خانواده نگریست، ولی اینها همگی یکدیگر را تفسیرکرده، یک واقعیت واحد از 

سیاسی، خاندان  ةمدنی و جامع ةدانشگاه، جامع-حکومت-حکومت، کلیسا-مجموع کلیسا

لکیت خصوصی، زندگی همگانی و زندگی فردی و خانه و سلطنتی و دولت، دولت و ما

بازار می ساختند.  اما هر یک از این دوتایی ها، خواه رازگونه و خواه راز زدوده، همچنان 

تفکیک ناپذیر بودند.  نظریه پردازان لیبرال در مقابله با چنین دنیایی، هنر تفکیک را پیشنهاد 

ها را از یکدیگر حوزه ناگون خط کشی نموده، و اجرا کردند.  آنان میان حوزه های گو

سیاسی همچنان آشنای ما را ترسیم کردند.  مشهورترین خط -اجتماعی ةتفکیک و نقش

میان کلیسا ]نهاد دین[ و حکومت است، اما چندین تفکیک دیگر نیز در میان  "دیوار"کشی، 

 یدی را می آفریند.است.  لیبرالیسم دنیای دیوارها است و هر یک از دیوارها آزادی جد

هنر تفکیک این گونه کارمی کند: دیوار میان نهاد دین و حکومت، فضایی برای فعالیت 

بازمی کند که  2دینی، نیایش جمعی و فردی، جماعت های ایمانی و وجدان های فردی 

سیاستمداران و بوروکرات ها نمی توانند به حریم آنها تجاوز کنند.  ملکه الیزابت مانند یک 

ما روزنه ای برای سیخونک زدن به درون روح انسان "برال سخن گفت وقتی بیان داشت: لی

 -مؤمنان از هر گونه اجبار قانون بیرونی آزادشدند.  آنها می  (.۱) "ها درست نخواهیم کرد

توانند راه رستگاری خاص خود را چه جمعی و چه فردی، بجویند؛ یا اصأل راهی نیافته، از 

زنند.  تصمیم، یکسره با آنان است.  ما این را آزادی باور یا آزادی دینی  جستجوی آن سرباز

حکومت قدیمی و دانشگاه ها -می نامیم.  به همین روال، خطی که لیبرال ها میان کلیسا

کشیدند، به آزادی آکادمیک انجامیده، استادان را از اقرار اجباری به باورمندی خود 

هر حصاردار شکل گرفت.  در دنیای سلسله مراتبی آزادکرد.  دانشگاه به صورت یک ش

قرون وسطی، دانشگاه ها دربرابر قانون حصار داشتند، یعنی دانشجویان و استادان، گروهی 

امتیازدار بوده، دربرابر جریمه ها و مجازات های ناظر بر افراد معمولی، مصونیت داشتند.  ولی 

                                                 
1

 John Donne 
2

 congregations and consciences 
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گاه ها با کلیساها )دانشجویان و استادان، رتبه این امتیازی بود برخاسته از درهم تنیدگی دانش

های کلیسایی داشتند( و سپس درهم تنیدگی کلیسا با حکومت.  دانشگاهیان درست به دلیل 

همین درهم تنیدگی، از امتیاز آزادی خداناباوری محروم بودند.  امروزه، دانشگاه ها نه 

یان و استادان هیچ امتیاز فراقانونی دربرابر قانون، بلکه از نظر فکری حصار دارند.  دانشجو

آنها به طور فردی و   (.۲ندارند، ولی دستکم رسمأ، در قلمرو شناخت، آزادی مطلق دارند )

جوامع خود هستند.  یا مانند  ۀجمعی قادر به نقد، پرسشگری، شکاکی یا رد باورهای جاافتاد

صورت قراردادی و گاه نیز با  نسبتأ باثبات می توانند با باورهای مستقر اغلب به ةهر جامع

 نوآوری و به روش تجربی برخورد کنند. 
سیاسی، فضایی از رقابت اقتصادی و بازار آزاد،  ةمدنی و جامع ةبه همین روال، تفکیک جامع

کاالها، نیروی کار و سرمایه می آفریند.  من در اینجا روی سه تای اول تمرکز کرده،  ةعرض

ار آزاد به آنها می پردازم.  از چنین نگرگاهی، خریدارها و با فرض وسیع ترین مفهوم باز

خود چانه زنی  ةفروشنده های کاال یکسره آزادند که دست از کار کشیده، بر سر خواست

کنند و هر وقت و هرجا که به توافق برسند، بی هیچ دخالتی از سوی مقامات کشوری هر چه 

ت عادالنه یا الاقل چیزی به نام اجبار به می خواهند بخرند و بفروشند.  چیزی به نام قیم

عادالنه بودن قیمت وجودندارد؛ همچنین هیچ قانونی برای مصرف، محدودیتی برای 

رباخواری، کنترلی بر کیفیت و استاندارد امنیت برای کاالها، حداقل دستمزد و غیره در کار 

یعنی آن که بازار آزاد  "بگذار خریدار آگاه باشد"یا  coveat emptor 1نیست.  اصل 

برخی خطرها برای مصرف کننده دارد.  همین گونه است آزادی دینی.  برخی آدم ها 

محصوالت فاقد ایمنی می خرند و برخی به آموزه های خطا می گروند.  من شک های 

ای فیزیکی و آموزه های خودم را نسبت به این قیاس دارم، زیرا کاالهای بدون ایمنی، خطره

خطا، خطرهای فکری دارند، ولی اینجا به دنبال این استدالل نمی روم.  قصد بیدرنگ من نه 

ترسیمی لیبرال ها است که در آن دستکم به باور، همان قدر جا  ةانتقاد، بلکه تنها توصیف نقش

 داده شده بود که به کاال.  

                                                 
1

 caveat emptor 

هشدار بده به  -اصل مسئولیت مطلق خریدار دربرابر کیفیت کاالی خریداری شده  :توضیح مترجم

 خریدار. 
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 ةانواده و دولت را از هم جدامی کند و نسخ، خ1مثال دیگر: انحالل دولت خاندان محور 

را ممکن می سازد که می توان گفت اوج آن، بازار کار  "مقام درخور استعداد"سیاسی 

است.  تنها یک فرد مذکر از خاندانی خاص می تواند شاه باشد، ولی هر کس می تواند 

سی و اجتماعی را رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد.  به بیان کلی تر، خطی که موقعیت سیا

از مالکیت خانوادگی جدامی سازد، فضای دولتی و سپس آزادی رقابت برای اشغال پست 

و یافتن تخصص را پدید  تقاضای شغل،  های اداری و حرفه ای، خواست آموزش شغلی، 

می آورد.  مفهوم زندگی هر فرد همچون یک پروژه، احتماأل از همین جا ریشه گرفته و در 

میراث موجود و جبر ناشی از شرایط تولد  ةز سویی با مفهوم زندگی هر فرد برپایتقابل است ا

 و پیوند خونی و خواست فردی و نبرد برای موفقیت از سوی دیگر.
فردی و خانوادگی   آزادی سرانجام، تفکیک زندگی عمومی از زندگی خصوصی، فضای 

جنسی تعریف کرده اند.  این فضا  را می آفریند.  به تازگی، همین فضا را فضایی برای آزادی

دامنه داری از عالیق،  ۀنخست، طراحی شده برای دربرگرفتن گستر ةچنین هست، اما در درج

فعالیت ها و هر آنچه بخواهیم در خانه و میان دوستان و بستگان انجام دهیم، به غیر از 

اب بخوانیم، از نزدیکی با محارم، تجاوز و قتل.  ما در این فضای خصوصی می توانیم کت

 ةسیاست بگوییم، یادداشت روزانه برداریم، آنچه می دانیم به کودکان خود بیاموزیم، باغچ

و آنجا ما از  "ما هستند ةخانه های ما قصرهای دربست"خود را بکاریم یا نکاشته رهاسازیم.  

دی آزا ةنظارت مقامات، معاف هستیم.  این شاید یک نوع آزادی باشد که ما بیش از هم

آن تلویزیون های دو طرفه در رمان جرج اورول به نام  –های دیگر، بدیهی می شماریم 

به همین دلیل، تأکید بر  –شاید ترسناک ترین اپیزود در فیلم های علمی/تخیلی باشد  ۱۹۴۸

خانه های ما قصرهای "این که این گونه آزادی در تاریخ بشر چه نایاب بوده، ارزش دارد. 

آنان بود و این، تا مدت ها  ة، ابتدا خواست مردمی بود که  قصرهایشان خان"ما هستند ةدربست

خواست معتبر فقط همان نوع افراد بود.  امروز نفی آن حتی نزد شهروندان معمولی گونه ای 

بی حرمتی و تجاوز است.  ما حریم خصوصی خود را، خواه کارهای هیجان انگیز انجام 

 (۳ر ارج می نهیم. )بدهیم یا ندهیم، بسیا
 

                                                 
1

 dynastic government 
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هنر تفکیک نه فقط در جهت آزادی، بلکه در جهت برابری نیز عمل می کند.  آن مثال های 

مقامات سیاسی و دینی را ملغی  ةآغازین را درنظر بگیرید:  آزادی دینی، قدرت زورگویان

مؤمنان،  ةساخت.  در عمل، آزادی دینی، کلیساهایی درست می کند که در آن باید هم

 مؤمنان را به یکسان در جستجوی رستگاری خود آزاد می ة، یعنی هم 1اهن مقدس باشند ک

گذارد؛ و در عمل به سمت تشکیل گونه ای نهادهای دینی می رود که به جای کشیشان، 

افراد مدنی بر آنها نظارت دارند.  آزادی آکادمیک، حفاظت نظری و اگر نه همیشه عملی از  

را ایجادکرد که در آنها به دشواری می توان موقعیت ممتاز فرزندان دانشگاه های خودمختار 

خانواده های اشرافی یا ثروتمند را حفظ کرد.  بازار آزاد به روی همه از هر نژاد و باوری باز 

است و غریبه ها و افراد مطرود، از فرصت های آن بهره می گیرند.  هر چند بازار آزاد به 

 ۀ، به بازتولید ساد"شایستگی"ولی هرگز به دلیل چیرگی عامل  نتایج نابرابر می انجامد،

مشاغل باز به روی استعدادها،  ۀسلسله مراتب، خون یا کاست اجتماعی تبدیل نمی شود.  اید

حریم  ۀاگر به راستی باز باشند، برای افراد بااستعداد، فرصت های مساوی می آفریند.  اید

 -دگی های فردی، دستکم از دید مقامات، میزن ةخصوصی، فرض را بر ارزش مساوی هم

معمولی می گذرد، همان اندازه مشمول حفاظت است که  ةگذارد.  آنچه در یک خان

 رویدادهای درون یک قصر.
آزادی و برابری در زیر بال هنر تفکیک با یکدیگر همراهند.  در اصل، آنها  یک  تعریف 

طلبند: می توان گفت که یک جامعه )مدرن، با سیستم پیچیده و تفکیک شده( وقتی از  -می

آزادی و برابری، هر دو، برخوردار می شود که موفقیت فرد در چارچوب در یک نهاد، قابل 

تبدیل به موفقیت او در نهاد دیگر نباشد.  یعنی وقتی تفکیک ها برقرارند، دیگر، قدرت 

کل نمی دهد یا تعصب مذهبی، حکومت را و غیره.  البته محدودیت سیاسی، نهاد دین را ش

ها و نابرابری هایی درون هر نهاد هست، ولی ما دلیل چندان قوی برای نگرانی نداریم اگر 

 فضاهای عدالتآنها بازتاب منطق درونی نهادها و کاربردها باشند )یا آن گونه که در 

اعی مانند همدردی، شناخت، ثروت و مشاغل توضیح داده ام، بازتاب خیر و مصلحت اجتم

اما در بسیاری موارد، تفکیک، اجرانمی شود.  دستاورد   (.۶به تناسب فهم مشترک( )

                                                 
 

1

از تورات است که بر اساس آن، موسی پس از آزادی از  ۱۹:۶توضیح:  اشارۀ والزر به سفر خروج    

]کاهنان[ باشید" به این معنا که بر مصر به پیروان خود می گوید: "و شما باید سلطان نشینی از مقدسان 

 خالف دنیای باستان که کاهنان، اندک شمار و مسلط بر مردم بودند، هر فرد باید خود، مقدس باشد. 
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لیبرالیسم، حفاظت شماری از نهادها و کارکردها از گزند قدرت سیاسی و محدودساختن 

و برابری، چابک دست اندازی دولت بر آنها است.  لیبرال ها در دیدن خطر تهدیدگر آزادی 

هستند، مانند وقتی پلیس، یک اقلیت مذهبی را به نام حقیقت فکری سرکوب می کند، 

کارگاه یک خرده صنعتگر را به نام برنامه ریزی اقتصادی به تعطیلی می کشاند، یا به نام 

ها اخالق یا نظم، به حریم خانه ها تجاوز می کند.  لیبرال ها در این موارد حق دارند، ولی این

تنها موارد یا تنها نوع موارد نیستند که در آنها آزادی و برابری تهدیدمی شوند.  ما باید از 

ثروت، شکل های  سیاسی پایان می یابد، خودِ نزدیک مراقب باشیم که وقتی ستمگریِ

محدود شده، موفقیت بزرگ هنر تفکیک است، ولی همین پیروزی،  ستمگرانه نگیرد.  دولتِ

 -می 1 "دولت خصوصی"رای چیزی بازمی کند که متخصصان علوم سیاسی، خود، راه را ب

 نامند.  چپگرایان با نقد دولت خصوصی است که نسبت به لیبرالیسم شاکی می شوند.   
آزاد را از ابالغ  ةمدنی برای آن بود که قلمرو مبادل ةسیاسی و جامع ةخط کشی میان جامع

همین دلیل، فروش مشاغل ممنوع شد و حق قدیمی تصمیم ها دورنگه دارد.  به  ةزورگویان

اشراف برای اجرای عدالت و سربازگیری اجباری به مقامات دولتی سپرده شد.  از همین رو، 

مقامات دولتی از دخالت در داد و ستدهای بازار منع شدند.  ولی این یک دید غلط نسبت به 

آنچه در بازار رخ می دهد، تبادل مدنی و یک جامعه شناسی ناشیانه است اگر بگوییم  ةجامع

آزاد است و زورگویی هیچ گاه به آن راه ندارد.  موفقیت بازار به سه روش نسبتأ مرتبط با 

یکدیگر، محدوده های بازار آزاد را درمی نوردد:  نخست، نابرابری های اساسی در ثروت، 

بادل ها فقط به زورگویی های خاص خود را پدیدمی آورد، به طوری که حتی بسیاری از ت

شکل صوری آزاد هستند.  دوم: برخی انواع قدرت بازار که به شکل مؤسسات عمده 

[corporation سامان یافته اند، انگاره های دستوردهی و اطاعتی را تولیدمی کنند که بر ]

اساس آنها حتی صور رسمی مبادله راه را برای چیزی می گشایند که تقلیدی از دولت است.  

ثروت وسیع، مالکیت یا کنترل نیروهای تولید به آسانی به یک دولت در و سوم: 

سختگیرترین شکل آن تبدیل می شوند.  سرمایه اغلب با موفقیت، متوسل به اعمال زور 

 (.۷دولتی می شود )
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در اینجا مسئله بیشتر اختالل اعصاب حسی است تا اختالل ادراک.  نظریه پردازان لیبرال، 

ثروت فردی و قدرت مؤسسات عمده همچون نیروهایی اجتماعی و دارای وزن سیاسی 

.  آنها با هدف ایجاد یک بازار "ندیدند"را به معنای دقیق کلمه،  1متفاوت با ارزش بازار 

کافی است.   2مخالفت با دخالت حکومت و آزادگذاشتن کارآفرینان آزاد، گمان کردند که 

ولی یک بازار آزاد که در آن بازداری سه نوع زورگویی که گفتم بی نتیجه بماند، به 

آزاد خودش خود را نگه نمی دارد، بلکه برای بقا  ةساختاری مثبت نیاز پیدامی کند.  مبادل

ی مرسوم دارد.  یک لحظه، قیاس با دین را درنظر نیاز به نهادها، قواعد، آداب و رفتارها

دولت ها را نه تنها از راه به -کلیساها و کلیسا-خود علیه دولت ۀبگیرید.  هنر تفکیک، مبارز

زیرکشیدن قدرت کلیسا، بلکه همچنین از راه محروم ساختن آنها از ثروت مادی و قدرت به 

نام ایمان، بلکه به نام خودگردانی جماعت نتیجه رساند.  هنر تفکیک این کار را نه فقط به 

به هیچ رو  3ایمانی انجام داد.  به دنبال تفکیک کلیسا از حکومت، محوریت جماعت ایمانی 

طبیعی یا ممکن نبود، ولی این یک شکل فرهنگی است که به بهترین وجه  ةتنها سامان نهادین

وال، در فضای اقتصادی: هنر با تفکیک همخوانی داشته، آنرا عملی می سازد.  به همین ر

تفکیک باید در  مقابله با سرمایه داری حکومتی و حکومت سرمایه دار اجرا شود، ولی موفق 

نمی شود مگر با خلع ید و محروم ساختن خاطی از قدرت و برقراری شکل های فرهنگی 

همسان ایمان خصوصی در فضای اقتصاد می شود:  ةمناسب درون فضای اقتصادی.  نمون

 می شود: مالکیت تعاونی.( ۱۰همسان با خودگردانی جماعت ایمانی ) ةسب شخصی.  نمونک
 -بازار بدون محدودیت و مالکیت تعاونی، به راه هایی می رود که هنر تفکیک را بی اثر می

سازد.  رابطه های جدید ]خارج از چارچوب دموکراسی[ به سرعت برقرارمی شوند.  چنانچه 

خطوط ربط با دولت برقرار می شوند که امروزه بیشتر از سمت بازار  پیشتر گفتم، مهمترین

سربرمی آورند تا از سمت دولت و به هر تقدیر، ریشه دار و نیرومند هستند.  افزون بر این، 

مدنی، از جمله آزادی  ةنهادها و کارکردهای جامع ةثروت بی محدوده، تهدیدگر هم

و برابری خانه ها با قصرها است.  این پدیده در آکادمیک، مقام های گشوده به استعدادها 

مقایسه با زورگویی حکومت، کمتر آشکار و بیشتر پنهان است، ولی هیچ کس نمی تواند به 
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آسان بودن تبدیل ثروت به قدرت و امتیاز و فرصت، شک کند.  دیوارها در بازار کجا 

ضوردارند، ولی هیچ گاه مؤثر باالرفته اند؟  از نظر اصولی شاید این دیوارها همین حاال ح

نخواهند بود تا وقتی که دولت های خصوصی، جامعه مدار نشوند؛ همان گونه که کلیساهای 

شرکت کنندگان افتاد.   ۀآنها به عهد ۀدارای قدرت سیاسی، جامعه مدار شدند؛ یعنی ادار

جا سعی دموکراسی در قلمرو دین، معادل خود را در دموکراسی صنعتی می یابد.  من این

خاصی از سامان های نهادینه را تثبیت کنم.  بسیاری سامان های ممکن  ةندارم هیچ مجموع

در همسازی با دو شرط الزم و مهم وجوددارند: نخست این که جا برای کارآفرینان و 

جا هست.   2و گدرد   1شرکت های جدید باشد، همان گونه که برای کلیساهای اوانجلیست 

برای آن شکل از قدرت اقتصادی که به سود خود، سیاستگزاری عمومی را دوم، جایی نباشد 

شکل داده، تعیین می کند؛ همان طور که نباید جایی باشد برای مقامات مذهبی که مدام در 

 پی کنترل سکوالرها برآیند.
 

ترسیم کرد.  ولی چگونه این کار را سامان  یباید خط ها را به درست 3جهت عدالت توزیعی 

دنیایی اجتماعی را نقش بزنیم که نهادهای دینی، مدرسه ها، دولت ها و  ةدهیم؟  چگونه نقش

بازارها، بوروکراسی ها و خانواده ها هر یک جای مناسب خود را بیابند؟ چگونه شرکت 

زادگان و غیره آقاثروتمندان،  قدرتمندان، ةکنندگان در این نهادها را از دخالت های جابران

حفاظت کنیم؟  از نظر تاریخی، لیبرال ها تئوری فردگرایی و حقوق طبیعی را اساس تفکر 

خود قرارداده اند.  آنها می کوشند با پررنگ ساختن خط کشی ها موجودیت و کنش آزاد 

ک هدف.  فرد را تضمین کنند.  در روند تفکیک، خودمختاری نهادها یک وسیله است و نه ی

حقوق او از گزند هرگونه دخالت خارجی است.  به  ةهدف، حفاظت آزادی فرد درون حلق

لیبرال فقط مجموعه ای است از این حلقه ها که با ارتباط های  ةصورت ایده آل، جامع

محسوس و تداخل های عملی که ساکنان تنهای آنها داوطلبانه برقرارمی کنند، کنارهم قرار 

لیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها همگی حاصل توافق های خودخواسته ک  (.۹می گیرد )
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 توضیح مترجم: عدالت توزیعی، خواهان توزیع عادالنه مواهب در یک جامعه است.  
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میان افراد بوده، به سبب توافق میان آنها دارای ارزش می باشند، ولی در همان حال، 

دستخوش شکاف، تخطی، انحالل، و طالق هستند.  آزادی دینی یعنی حق فرد برای نیایش 

.  این امر هیچ گونه ربطی 1کس دیگر که بخواهد به خدای خود در خلوت، در جمع و با هر 

مسیحی.  آزادی آکادمیک با دانشگاه  –ندارد به آموزه مندی و نهادینگی ادیان یهود 

همچون یک نهاد اجتماعی هیچ کار مشخصی ندارد، بلکه فقط به حق تحصیل فردی، سخن 

های دیگر به همین آزادی  ةگفتن و شنیدن آنچه فرد دلش می خواهد، می پردازد.  با هم

 شکل برخوردمی شود.
در واقع، توافق فردی، منبع مهمی برای نهادهای ما است و حقوق فرد، منبع مهمی برای 

آزادی های ما.  ولی بدون شرح بیشتر، اینها همه با هم به یک جامعه شناسی ناشیانه ختم 

توضیحی ندارند برای  شده، فهم عمیق یا واقع بینانه ای از اجبار اجتماعی به دست نداده،

زندگی کنونی افراد و حقوق فعلی آنها در چارچوب نهادهای موجود.  هدفی که لیبرالیسم 

به معنای دقیق کلمه،  -خود ةیعنی هر فرد درون حلق –شود  -برای هنر تفکیک قائل می

 دست نیافتنی است.  فردی که یکسره از خارج نهادها و مناسبات، به گزینش خود وارد آنها

شود، نمی تواند در هیچ دنیای اجتماعی محسوسی موجود باشد و وجود ندارد.  من یک بار 

توافق ها  ةبیوگرافی و تاریخچ ةنوشتم که ما می توانیم جبرهای حاکم بر یک فرد را با مطالع

این درست است، مادامی که بپذیریم، تاریخ فرد، بخشی از تاریخ   (.۱۰و روابط او بفهمیم )

ست.  بیوگرافی ها دارای پیش زمینه هستند.  افراد، نهادهایی را برای پیوستن خود به اجتماع ا

آنها نمی آفرینند و خود، قادر به تعیین جبرهای خویش نیستند.  افراد، درون دنیایی زندگی 

 می کنند که خود نساخته اند.
ست؛ در یک قهرمان لیبرالی که مؤلف خود و نقش های اجتماعی خود باشد، یک افسانه ا

ابداعی، کوریوالنوس، جنگجویی اشرافی، ضدشهروند و مدعی یک زندگی است که  ةافسان

این ادعا با تبدیل   (.۱۱) "گویی خود، مؤلف خویشتن بوده، هیچ کس دیگر را نمی شناسد"

به یک ایده آل فلسفی و مبنای سیاستگزاری اجتماعی، معناهای ضمنی هراس انگیزی یافته، 

زیرا به بینهایت شکل درآمده، در بحث های اخیر پیرامون طالق گرفتن فرزندان از والدین و 

                                                 
1

برای خدا در   hisتوضیح مترجم: والزر در متن انگلیسی این توضیح را می افزاید: )ضمیر ملکی  

اینجا نه از نظر مذکر بودن که به راحتی می تواند مؤنث باشد، بلکه از نظر مفرد بودن و قرارداشتن در 

 مالکیت فرد، مهم است( 
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 ةمنتها درجوالدین از فرزندان، بازتاب یافته و به اوج رسیده است.  ولی این فردگرایی در 

افراط است و به نظر من، مدت زیادی دوام نمی یابد.  قهرمان لیبرال به عنوان یک ظاهرسازی 

جامعه شناختی، پدیده ای قابل بررسی است و نه همچون یک ایده آل فلسفی.  چنین فردی 

آن، کلیسا، مدرسه، بازار و خانواده بازمی کند که بر اساس  ةراه را برای همان تعریف متقلبان

افراد هستند.  این تقلب یک کاربرد عملی  ةگویی این نهادها محصول کنش های داوطلبان

زیرا حکومت در سرشت  -دارد: به دخالت حکومت در زندگی نهادمحور، میدان می دهد 

و با این کار، تشخیص شکل های ماهرانه تر دخالت )از جمله، تقلید از  -خود، زورگو است 

گفتم( را دشوارتر می سازد.  به بیان عینی تر، این  1 "دولت مثبت"ام حکومت که پیشتر با ن

تعریف تقلبی، استفاده از قدرت سیاسی را محدود ساخته، دست پول را بازمی گذارد.  زیرا 

آورد، پول، خریداری می کند و این خرید، ظاهر یک  -آنچه را قدرت با زور به دست می

آن  ةخودمی گیرد.  در عمل، اگر خرید را در پیش زمینرا به   توافق خودخواسته بین افراد

بررسی کرده، انگیزه ها و تأثیرهایش را بسنجیم، وضعیت متفاوتی پشت آن می بینیم.  به 

احتمال زیاد، درمی یابیم همان گونه که کارهایی هست که حکومت نمی تواند انجام دهد، 

رأی، مقام، تصمیم هیئت منصفه و مقام پس باید چیزهایی باشند که پول نتواند بخرد، مانند 

ولی همچنین انواع گوناگون نفوذ در کشور  -های دانشگاهی.  فهمیدن اینها نسبتا آسان است 

شوند.  برقراری درست محدوده ها  -محلی هم هستند که با سرمایه همدست می ةو سلط

فردگرایی لیبرال  ۀادنیازمند چنان فهمی از زندگی نهادمحور است که بس پیچیده تر از پیشنه

 می باشد. 
کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها نهادهای اجتماعی هستند با تاریخچه های خاص.  آنها 

در جوامع گوناگون، شکل های مختلفی به خودمی گیرند که بازتاب اجبارهای شناختی، 

نگرفته اند، زیرا کاالیی و خویشاوندی هستند.  آنها در هیچ حالتی یکسره توسط افراد شکل 

این توافق ها همواره درون و زیر اجبار انگاره های خاص قوانین، آداب و سامان های 

همیاری قراردارند.  از اینجا درمی یابیم که هنر تفکیک، از جدایی افراد از یکدیگر )که 

 پدیده ای نه اجتماعی، بلکه بیولوژیک است( ریشه نگرفته، توسط آن تضمین نمی شود.  هنر

                                                 
1

  positive government  
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اجتماعی دارد و توسط آن تضمین می شود.  ما افراد را از  ۀتفکیک ریشه در سیستم پیچید

هم جدانمی کنیم؛ ما نهادها، کارکردها و انواع مناسبات را از هم تفکیک می نماییم.  خط 

های ما گرداگرد کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها کشیده می شوند و نه گرداگرد هر 

تنها، بلکه اصالت نهادها به معنای واقعی باشد.  افراد باید  ا باید نه آزادی فردِفرد.  هدف م

آزاد باشند و به واقع، انواع آزادی ها را داشته باشند، ولی ما آنها را با جداکردن از هموندان 

 خود، آزادنمی کنیم.
بنیادی محکم تر  با این حال، فرد جداشده به نسبت نهادها و مناسبات، نقشی اساسی تر دارد و

سیاسی و اجتماعی است.  وقتی جامعه را می سازیم، همان گونه که از دید یک  ةبرای فلسف

لیبرال به نظر می رسد، فرد را پایه قرار می دهیم، ولی در اصل، این پایه، همیشه اجتماعی 

رنمی خوریم ب 1 "افراد برای خود"است:  افراد اجتماع و نه هر فرد برای خود.  ما هیچ گاه به 

و تالش برای ابداع آنها که کاری بس دشوار است، هیچ نتیجه ای ندارد.  ما یکدیگر را 

بیگانه نسبت به هم، غریبه هایی مطلق و منزوی نمی دانیم و هیچ راهی نیست که بتوان معنای 

هایی را فهمید و مشخص کرد.  مردان و زنان، زمانی آزاد هستند که "فرد"آزادبودن چنین 

ون نهادهای خودمختار زندگی کنند.  مدل ما برای یک کشور آزاد، باید کشوری باشد در

ساکنان چنین  که مستعمره یا اشغالی نباشد و توسط نیروهای داخلی و نه خارجی اداره شود. 

 ۀکشوری تنها به یک معنای مشخص و محدود، آزادهستند، ولی همان گونه که هر بازماند

داند، همان معنا، بس واقعی و مهم است.  و اگر همان افراد، درون  -اشغال نظامی می

کشوری با آزادی داخلی زندگی کنند )همین حاال خواهم گفت به چه معنا( و اگر در 

کلیساها، دانشگاه ها، حرکت ها و مؤسسات و غیره مشارکت کنند، می توان گفت که آنها 

 2از عوامل گوناگون در مراحل گوناگون از یک دید کلی، آزاد هستند.  آزادی، ساختنی 

است؛ باید از حقوق در چهارچوب نهادها تشکیل شود و اگر می خواهیم حقوق را تضمین 

کنیم، باید نهادها را یک به یک بازبشناسیم.  به همین ترتیب، هر آزادی یک نوع خاص از 

میان فاتحان و مغلوبان،  – استبرابری را به همراه دارد و یا به بیان بهتر، غیبت نابرابری ها 

                                                 
1

 persons-by-themselves  
2

از این برگردان توضیحی استفاده شد: ساختنی از   additiveتوضیح مترجم:  دربرابر اصطالح   

 عوامل گوناگون در مراحل گوناگون.  مانند فرایند ساختن یک ماده شیمیایی و یا هنر آشپزی!
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و مجموع این غیبت ها، یک  -مؤمنان و ناباوران، هیئت امنا و معلمان، صاحبان و کارگران

 استوار بر برابری را می سازد. ةجامع

 

 

از نگرگاه لیبرال، مردان و زنان در یک حکومت، آزاد نیستند مگر آنکه از گزند حکومت 

بر قدرت سیاسی که انحصار قدرت فیزیکی و تهدیدی آزاد باشند.  از این رو آنان دربرا

تنها دانسته می شود، محافظت می گردند.  بله، تهدیدی عظیم!  و می خواهم  عظیم برای فردِ

تأکیدکنم که محدودسازی قدرت، دستاورد تاریخی لیبرالیسم است.  ولی اگر از افراد به 

نه  –، نیازمند حفاظت است سوی نهادها حرکت کنیم، روشن است که قدرت سیاسی، خود

تنها دربرابر فاتحان خارجی، بلکه دربرابر اشغال از  داخل.  حکومت وقتی از سوی یک 

خاندان یا مقامات دینی یا کشوری و یا شهروندان ثروتمند اشغال شود، آزاد نیست.  کنترل 

آزادی و  ۀهای خاندانی، دین ساالری، دیوان ساالری و ثروت ساالری، همگی سلب کنند

نیز، دامن زننده به نابرابری هستند.  کنترل از راه برقراری شایسته ساالری، تأثیر محدودکننده 

خواهد داشت، هر چند باور ندارم که هیچ گاه تحقق یافته باشد.  دانشگاه ها و مدارس حرفه 

تند، ای در مقایسه با خانواده ها، کلیسا، ادارات و مؤسسات بزرگ مالی، نسبتأ ضعیف هس

هرچند مردان و زنانی که از آنها فارغ التحصیل می شوند، فاقد ادعای سیاسی نمی باشند.  

دارای سیستم پیچیده، حکومتی است که از  ةیک حکومت مبتنی بر آزادی، در یک جامع

 –نهادهای دیگر آزادشده، یعنی حکومتی که در دست شهروندان خود است  ةهم ةسلط

آن در دست مؤمنان خود است؛ یک  ۀآزاد که ادار ةجامعدرست مانند یک کلیسا در 

آزاد که توسط  ةدانشگاه آزاد که توسط دانشگاهیان مدیریت می گردد؛ یا یک کارخان

کارگران و مدیران آن اداره می شود.  شهروندان، درون این حکومت آزاد بوده، همچنین از 

روند، بلکه همچون مؤمنان، گزند آن نیز آزاد هستند )در اصل، آنها نه به عنوان شه

دانشگاهیان، کارگران، والدین و غیره از گزند حکومت آزاد هستند(.  آنها نه فقط دربرابر 

 قانون، بلکه در تدوین قانون نیز مساوی هستند.
هنر تفکیک، نهادهای اجتماعی را منزوی می کند.  ولی روشن است که نمی تواند به چیزی 

بد، زیرا در آن صورت، دیگر جامعه ای در کار نخواهد بود.  شبیه راه حل سراسری دست یا
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کلیسا امری مطلقأ مجزا و متمایز از "جان الک در دفاع از آزادی دینی مدعی شد که: 

ولی این یک ادعای   (.۱۲) "کشورداری است.  مرزهای آن مشخص و جابجانشدنی هستند

ری وجدان فردی منشاء گرفته تا بیش از حد رادیکال است که به نظر من بیشتر از یک تئو

شناخت کلیساها و آداب دینی.  آنچه در یک نهاد می گذرد، دیگر نهادها را تحت تاثیر 

قرارمی دهد؛ زیرا همان آدم ها در نهادهای دیگر ساکن بوده، تاریخ و فرهنگ یکسانی 

واره دارند که در آن، دین، کمابیش، نقش مهمی داشته است.  افزون بر این، حکومت هم

یادشده در ابتدا است.  حکومت  ةتأثیر خاصی دارد، زیرا مجری تفکیک و مدافع آن نقش

فیزیکی محافظت می  ةکمتر مانند یک گشت شبانه است که مردم را از زورگویی و حمل

دیوارها بوده، کلیساها، دانشگاه ها، خانواده ها و نهادهای دیگر را از  ۀکند و بیشتر، سازند

مگرانه مراقبت می کند.  اعضای این نهادها البته به بهترین وجه خود را نیز گزند دخالت ست

محافظت می کنند، ولی آخرین اقدام آنها هنگام تهدید، توسل به دولت است.  حتی وقتی 

تهدید از سوی خود حکومت می آید آنها از یک گروه از مقامات یا بخشی از دولت به 

دولت شکایت می برند؛ یا آنکه از کلیت دولت نزد گروه دیگر مقامات و بخش دیگری از 

 شهروندان شکایت می برند. ةبدن
یک راه قضاوت پیرامون اعمال حکومت این است که بپرسیم آیا این اعمال در جهت 

تقویت صحت و سالمت نهادها و از جمله صحت و سالمت خود حکومت هستند؟  مورد 

خریدار  بگذار"یا  emptor caveat اصل  نسبتأ خفیف مقررات ایمنی را درنظربگیرید: 

، چنان چه پیشتر گفتم، یک قانون بازار است، ولی فقط یک دسته از عدم ایمنی "آگاه باشد

ها را شامل می شود.  این اصل با نارضایتی ارتباط دارد )من خوش تیپ به نظر نمی آیم، 

گفت که این اثر برای مگر در لباس های تازه ام(، با محرومیت )معرفی کتاب کوتاه می 

مردم عادی هوشمند قابل فهم است، به این دلیل آنرا خریدم، ولی از آن سردر نمی آورم(، و 

حتی خطرهای شناخته شده و قابل پیش بینی )این سیگارها برای سالمتی من خطرناکند(.  

ها  عدم ایمنی ۀلباس ها، کتاب ها و سیگارها کاالهای معمول بازار هستند.  ولی محدود

شامل خطرهای ناشناخته و پیش بینی نشده یا عوامل خطرهای جمعی، مانند مورد اتومبیل 

هوا نمی شود.  میزان خطری که ما در بزرگراه ها و محیط های  ۀهای فاقد ایمنی و یا آالیند

و شهروندان مربوط  معمولی خود داریم، موضوع تصمیم گیری سیاسی است؛ به حکومت 
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که به نظر من، این فهمی مورد قبول همگان  -زار و خریدارها و فروشنده ها می شود و نه به با

است.  هنر تفکیک به معنای واقعی، بسیار هنرمندانه است وقتی خطی می کشد که خطر 

 دارد. -نارضایتی را از سویی و خطر مصیبت را از سوی دیگر، دورنگه می
اره جدل انگیز می شود.  ما مشکل ولی این هنرورزی، وقتی به موارد عینی می رسد، همو

اطالعات داریم و مشکل تفسیر اطالعات. در این یا آن نهاد چه خبر است و منطق درونی 

 ۀرویدادهای جاری چیست؟  این پرسش ها باید ابتدا در آن نهاد خاص و سپس برای گستر

پشت همگانی کشور به جدل گذاشته شوند.  هنر تفکیک، یک هنر مردمی است و نه هنر 

پرده نشینان.  ولی لیبرال ها همیشه خصلت مردمی آنرا به رسمیت نشناخته اند، زیرا تنها وقتی 

حقوق فردی در خطر است، آن گاه، فیلسوفان و قاضیان می توانند مدعی فهم خاص خود از 

شرایط الزم برای حقوق فردی بشوند.  این دادگاه ها هستند که بر حلقه های حق نظارت 

تمرکز بر نهادها و کارکردها و مناسبات، به معنای جابجایی جایگاه فاعلیت و   (.۱۳دارند )

محور  ساختن هنرتفکیک است.  باید مؤمنان، دانشگاهیان، کارگران، و -ضرورت جامعه

والدین، خط کشی ها را برقرار و محافظت کنند و سپس، شهروندان همچون یک بدنه در 

یک جامعه بر اساس محوریت جامعه ]و نه فرد تنها[  ةنقشفرایند سیاسی چنین بکنند.  وقتی 

ترسیم شود، لیبرالیسم به صورت قاطع به سوسیال دموکراسی فرامی روید.  ولی چه می شود 

 اگر یک اکثریت سیاسی، خودمختاری این یا آن نهاد را بدبفهمد یا زیرپا بگذارد؟  این خطرِ

کشی ها فاقد آن وضوح و تمایزی هستند که دموکراسی است.  از آنجا که خط  گریزناپذیرِ

جان الک می پنداشت، اینجا و آنجا ممکن است خطوط تفکیک در اثر برخورد تجربی و یا 

.  در حال حاضر، خط کشی میان سیاست و مبادله، چنان چه 1گاهی خطا زیر آب فروبروند 

بازار رنج می بریم.  قدرت  ۀگفتم، خیلی وقت است به زیر آب رفته است:  ما از سوء استفاد

پس باید بر سر جای خط کشی، جدل نموده، بجنگیم )البته با منشی دموکراتیک( تا آنرا به 

گونه ای متفاوت ترسیم کنیم.  احتماأل ما هرگز آنرا یک بار برای همیشه درست نخواهیم 

ین کرد و بازبینی مداوم مناسبات حکومت و بازار ضروری خواهد بود.  در این صورت، چن

 جدل و نبردی، هیچ پایان مشخصی ندارد.
                                                 

 
1

توضیح مترجم:  جان الک این دیدگاه را در نامه ای پیرامون مدارا مطرح کرده که برگردان فارسی   

آنرا به همین قلم در دفتر دوم گاهنامه فلسفی خرمگس می خوانید: 
http://www.falsafeh.com/kharmagas2/kharmagas_No2.pdf       
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اما چه می شود اگر افرادی جابر، کنترل این یا آن کلیسا، دانشگاه یا شرکت و خانواده را 

دست بگیرند؟  میشل فوکو به تازگی بیان کرده که یک نظم تاریک و خشک بر دسته ای 

ن و زنان متخصصان مدعی وسیع از نهادها سایه انداخته که حاصل کار نخبگان جامعه و مردا

ولی من فکر می کنم که او در موفقیت این نخبگان و   (.۱۴علم است و نه مسئوالن سیاسی )

توان آنها در حفظ نظم خود بدون توسل به قدرت دولت، اغراق کرده است.  تنها در یک 

م جمع نظ"حکومت اقتدارگرا که به طور سیستماتیک، اصالت نهادها پایمال می شود، این 

می تواند در شکل مورد نظر فوکو، شکل بگیرد.  در میان ما )آمریکا( خطرها از نوع  "گذار

دیگری هستند؛ البته شامل، ولی نه محدود به ریاکاری حرفه ای و بزرگنمایی.  ما همچنین 

باید در مورد فساد داخلی، امتیازهای بوروکراتیک، هراس زدگی جمعی و انفعال، نگران 

 باشیم. 
این خطرها شاید زمانی که نهادهای گوناگون، جامعه محور شوند، کاهش یافته، شرکت  ةهم

کنندگان آنها یک برابری کلی را تجربه کنند و هیچ گروهی از مؤمنان، یا داننده ها و دارنده 

، از نقش اجتماعی متفاوت 1ها قادر به چنگ اندازی به قدرت نباشند.  اگر مردان و زنان 

 -باشند، به احتمال بیشتر به نهادی که در آن نقش های خود را بازی میخود برخوردار 

یک امید لیبرالی قدیمی است که  ۀمدار شد-کنند، احترام می گذارند.  این، شکل جامعه

دارای امنیت در حلقه های خود، به حلقه های دیگران تجاوز نمی کنند.  این امید هنوز  افرادِِ

من، امیدی واقع بینانه تر ]از امید لیبرال قدیمی[ می باشد.  زیرا یک دشواره است، ولی به نظر 

 درون حلقه ها تنهایی حاکم است، ولی زندگی نهادها زنده تر و خشنودکننده تر است.
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رو که آزادی دانشگاهی را نقض می کند، بلکه زیرا ناقض صداقت سیاسی است )تساوی 

 شهروندان(. 
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 .ppذهنی کم ظرفیت هستند، ولی فوکو این استدالل را به مدارس و کارخانه ها بسط داد. 
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موخته ام و نسل هایی چند با آثار او با روانشناسی مدرن از دست دادن استادی که از او بس آ

 آشنا شده اند، دشوار و اندوهبار است.

 ۱۳۱۲متولد خراسان در سال  ،دکتر سیروس عظیمی از بنیانگذاران روان درمانی نوین ایران

در دوران رضاشاه فقید همراه دانش پژوهان  ۱۳۰۹پدر او محمد علی عظیمی، در سال   .بود

 ۱۳۲۰رای تحصیل به آلمان رفته، مهندس راه آهن شده بود. خانوادۀ عظیمی در سال دیگر ب

برای تحصیل در رشتة بیولوژی راهی آمریکا  ۱۳۳۰به تهران منتقل شدند و سیروس در سال 

شد. پس از فارغ التحصیلی به ایران بازگشت و پس از دو سال تحصیل در رشته پزشکی 

شد. آنجا درجه دکترای روانشناسی بالینی دریافت  ،شیگاندوباره راهی آمریکا، ایالت می

.  در رسیددرجة استادی علوم تربیتی  بهنموده، به ایران بازگشت و در دانشگاه ملی ایران 

تصفیه های اول  پس از همان دانشگاه موفق به تشکیل دانشکدۀ روانشناسی شد.  استاد 

روانشناسی همچنان در سنین هشتادسالگی به تدریس تا سال جاری انقالب به آمریکا آمد و 

فصلنامه آرمان مقاله ای  ۱۱در شماره  آن زنده ناماز   .در دانشگاه فلوریدا مشغول بودبالینی 

به دنبال شکستگی استخوان در چندی پیش .  دکتر عظیمی یمفروید منتشر ساخت ۀدربار

ز جهان برگرفت.  فقدان آن گرانقدر را بیمارستان بستری شد و آنجا در اثر سینه پهلو چشم ا

 به خاندان و شاگردان او تسلیت می گویم.

  ۲۰۲۰فوریه  لس آنجلس،، مهدی سیاح زاده

 پیام تسلیت دکتر مهدی 

 ، مدیر مسئول آرمان سیاح زاده

 به مناسبت درگذشت 

 پروفسور سیروس عظیمی

از بنیانگذاران روانشناسی مدرن 

 در ایران و از همراهان 

 صلنامه آرمانف
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ژانویه( خانواده شهال ریاحی، بازیگر پرسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون اعالم  ۱دی ) ۱۱در روز 

 .سالگی  چشم از جهان فروبست  ۹۳کردند که او شامگاه گذشته در تهران سن 

 
تا  در تهران متولد شد و تحصیالت خود را ۱۳۰۵قدرت زمان وفادوست در بهمن ماه سال 

پس از ازدواج با اسماعیل ریاحی به تشویق همسرش به  .دوره اول دبیرستان ادامه داد

 .بازیگری پرداخت. او نام شهال ریاحی را به عنوان نام هنری انتخاب کرد

 نکوداشت یاد

 هال ریاحیش 

 

بازیگر تئاتر، سینما و  

 تلویزیون
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باعث شهرت او به عنوان یک بازیگر  "سیاست هارون الرشید "اولین بازی او در نمایشنامه

وارد فعالیت های  ۱۳۳۰در سال  "های طالیی خواب"در فیلم  توانا شد. شهال ریاحی با بازی

پردازی در تئاتر و تلویزیون، به عنوان دوبلور و  شهال ریاحی عالوه بر نقش .سینمایی شد

 گوینده با رادیو نیز همکاری داشت.

، در مراسمی که برای بزرگداشت شهال ریاحی برگزار شده بود، از او به عنوان ۱۳۹۴در سال 

 .نخستین کارگردان زن ایرانی نام برده شد

فیلم سینمایی ایفای نقش کرد که از آن جمله می توان از   ۷۰شهال ریاحی در حدود 

شب  دلشدگان، گلنار، مرگ پلنگ، چشم عقاب، فرار از جهنم، تحفه هند، رویای نیمه

 .های طالق نام برد تابستان و بچه

 

بازیگری زنده یاد بانو شهال ریاحی، می توان به این با  ۱۳۵۷از میان ده ها فیلم پیش از 

صخره سیاه  ؛ ۱۳۵۲سراب  ؛ ۱۳۵۲پسرخوانده  ؛ ۱۳۵۴خراب  خانه کرد:   اشاره  عناوین

 .۱۳۵۰چی  درشکه؛ ۱۳۵۰ستاره  آسمون بی؛ ۱۳۵۱باشی  حکیم؛  ۱۳۵۲

چهل بانو ریاحی که از جمله خاطره انگیزترین آثار سینمای ایران  ةبرخی از فیلم های ده

؛ عروس تهران ۱۳۴۷؛ خشم کولی ۱۳۴۶؛ چرخ فلک ۱۳۴۷بودند، عبارتند از: بهرام شیردل 
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؛ جهان پهلوان ۱۳۴۵؛ گدایان تهران ۱۳۴۶های گرسنه  ؛ میلیونر۱۳۴۶؛ فردای باشکوه ۱۳۴۶

۱۳۴۵ . 

به کارگردانی  "ایتالیا ایتالیا"به یاد ماندنی و محبوب  در سریال ۱۳۵۶بانو ریاحی در سال 

 نوذر آزادی در نقش انور زمان، هنرنمایی کرد. 

 
زنده یاد بانو ریاحی از جمله بانوان پیشتاز صحنه های تئاتر بود و درکنار ده ها نمایش ایرانی، 

جمله: مکافات؛  بازیگری برخی از  مشهورترین تئاترهای خارجی را به عهده داشت، از 

زمینی؛ عروسی فیگارو؛ رومئو و ژولیت؛ مادام کاملیا؛ و  ةمستنطق؛ مارگریت گوتیه؛ فرشت

 بادبزن خانم ویندیرمیر.

آرمان یاد این بانوی هنرمند را گرامی می دارد و فقدان او را به خاندان محترم 

 دوستداران هنر او تسلیت می گوید.  ةریاحی و هم
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سالگی بر اثر  ۹۵آذر در سن  ۱۲ن دوشنبه اهلل کریمی، هنرمند سینما و تئاتر ایرا نصرت

 .کهولت سن در منزل خود در تهران درگذشت

گرفتن خرافه های سنتی و  به سخره از نظرهایی ساخت که  زنده یاد نصرت کریمی فیلم

ها  چنان در خاطره او در سریال دایی جان ناپلئون هم ةنقش برجست  .برجسته بودندمذهبی 

 .نیافتفعالیت  ۀبعد از انقالب اجاز این هنرمندمانده است. 

در تهران متولد شد. کار هنری را در جوانی با پیوستن به گروه  ۱۳۰۳نصرت کریمی در سال 

تئاتر با شرکت  گروهنوشین با تشکیل یک  ۱۳۲۰عبدالحسین نوشین آغاز کرد. در دهه 

کوشید برای تئاتر  جوانان بااستعداد و اجرای نمایش در تئاترهای فردوسی و سعدی، می

هایی استوار بسازد. نصرت کریمی که به عنوان گریمور و بازیگر با گروه  مدرن ایران پایه

در کتابی در بزرگداشت او ثبت کرده  "استاد"نوشین همکاری داشت و دین خود را به 

برای تحصیل در رشته سینما به اروپا رفت. او پس از چند سال آموزش  ۱۳۳۱ر سال است، د

 .به ایران برگشت ۱۳۴۳سال  اندوزی در ایتالیا و چکسلواکی )سابق( در و تجربه

گریم  طراحی، بازیگری، های گوناگون، از جمله نویسندگی، ها و رشته کریمی در عرصه

های عروسکی کارهای زیادی ارائه داده  انیمیشن و نمایشهای  برای سینما و تئاتر، تولید فیلم

از فعالیت هنری باز ماند، به  "غیر اسالمی"است. پس از انقالب، که به خاطر پیشینه و رفتار 

 .تدریس روی آورد و به پیکرتراشی و پرورش گل پرداخت

  

به نکوداشت یاد 

 نصرت کریمی

 

هنرمند سرشناس 

 سینمای ایران
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در ساخت چند مجموعه  انیمیشنتخصصی   کریمی عالوه بر گذراندن یک دورهنصرت 

ها به عنوان  اهلل کریمی در آن هایی که نصرت تلویزیونی نیز فعالیت داشته است. برخی فیلم

خراب و میهمان  چی، خانه بازیگر حضور داشت عبارتند از: درشکهیا  نویسنده، کارگردان و 

ها مانده  ههم در خاطر "دایی جان ناپلئون"بازی او در سریال معروف   ناخوانده و محلل.

 .است

 .اند کریمی برجسته شدههنری نصرت چی و محلل در کارنامه  دو فیلم درشکه 

ای  در خلق حال و هوای جنوب شهر، بدون توسل به عناصر ساختگی و کلیشه چی رشکهد

ترین  را به ساده یمانند الواطی و چاقوکشی، بسیار موفق است. این فیلم داستان عشقی نامتعارف

های  سازد و در میان مشتی شخصیت کند. فضایی آشنا و مأنوس می ی روایت میزبان سینمای

کند. در این فیلم زن و مردی میانسال الفتی دیرین  زنده و جاندار، مناسباتی واقعی برقرار می

اند، دیگر بر سر عشق  اند. اکنون که همسران خود را از دست داده داشته اما از هم جدا افتاده

مانع از  "ناموسی"و تعصبات  "مردانه"ت و مایل به ازدواج هستند. اما غیرت آنها مانعی نیس

های فراوان و برخوردهای تلخ است که این مانع از سر راه  پیوند آنهاست. تنها پس از سختی

 .شود برداشته می

چشمی داشته،  های کوتاه صادق هدایت گوشه که به یکی از داستان "محلل"فیلم سینمایی 

دهد.  ورهای سنتی و به ویژه ناسازگاری آنها را با دنیای امروز به خوبی نشان میمزاحمت با

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/a-51510425
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نمایش فیلم واکنش تند محافل دینی را به دنبال داشت که به توقیف فیلم انجامید و پس از 

 .ی آن گرفتاری به بار آورد انقالب برای سازنده

 

 ی جان ناپلئوننصرت کریمی و پرویز صیاد در یکی از صحنه های سلایر دای

توان گفت  نصرت کریمی پس از تولید دو فیلم یادشده از سینمای دلخواه خود دور شد. می

که موانع فرهنگی و فشارهای سیاسی او را از ادامه راهش باز داشتند. از آن پس او گاه در 

هایی شرکت کرد که بیشتر به گیشه توجه  مقام کارگردان و بیشتر در نقش بازیگر در فیلم

 . داشتند

این هنرمند پس از انقالب دوران سختی گذراند و چند سالی با وحشت به سر برد. کریمی 

های هنری به تدریس  در آموزشگاه و مدتی به زندان افتاد و سپس از کار هنری منع شد

های خود نیز  پرداخت، تجربه و دانش هنری خود را در اختیار جوانان قرار داد و در کالس

 .همیت رویکرد اجتماعی سینما تأکید کردهمواره بر ا

 -به خاندان او و هنردوستان ایرانی تسلیت میرا آرمان درگذشت این هنرمند ارجمند 

 گوید.
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 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 
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فریده شبانفر داستان نویس و مترجم ادبی ساکن لس 

جموعه داستان های آنجلس است.  در سال های اخیر م

 عروج توبای تارزنکوتاه به قلم خانم شبانفر به نام 

داستان نویسان تازه  ،بی تردید  راهی بازار کتاب شد.

کار ایرانی با شناخت نمونه های خوب ادبیات 

کشورهای دیگر موفق به خلق آثار مطرح تری در 

محافل ادبی جهان خواهند شد. کوشش فریده شبانفر 

در این زمینه ستودنی است، به ویژه که در کار ترجمه 

 دقیق است و زبان فارسی شیوایی دارد.  

از نقش و  گزارشیتنها یک مجموعه داستان کوتاه است، بلکه  نه "ی من دو نیمه"کتاب 

ی التین می باشد. کتاب هدفی چند گانه را دنبال توانایی های زنان در عرصه ادبیات آمریکا

کند که به شناخت خواننده از وضعیت زنان در کشورهای مختلف آمریکای مرکزی و  می

حول ادبیات زنان از آغاز هجوم اسپانیا ی طوالنی آن سیر ت جنوبی کمک خواهد کرد. مقدمه

گیرد. و چرایی برگزیدن هر داستان را نیز توضیح  به  این سرزمین را تا به امروز پی می

 دهد.  می

 معرفی کتاب

 دو نیمة من

زنان داستان نویس 

 آمریکای التین

 ویکتوریا اوکامپو

گردآوری و ترجمه:   

 فریده شبانفر
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شرح حال و آثار هر نویسنده خود هدف مهم دیگری است برای آشنا شدن با زنانی آگاه به 

ی زن، کنشگرانی پر کار وشناخته شده در سطح جهانی، نویسندگانی متعهد  حقوق انکار شده

برد ادبیات زنان  کشور خود. آنها سازندگانی هستند که امکانات بسیاری برای  و مشتاق پیش

ن بوجود آورده اند و راه ادبیات و هنر را به روی آنان گشوده اند. جالب استعدادهای جوا

اند جایزه نوبل ادبیات و صلح را نصیب کشور خود  است که در میان آنها دو تن توانسته

 سازند. 

نگاه  و تفسیری مختصر برهر داستان نیز راه را برای کنکاش  و گفتگو در هر قصه باز 

 کند. می

بررسی  را   ابتدایی تا شناخت ابعاد روان شناختی و اجتماعی زن ـ انسان کتاب از تمایالت

می کند. هر داستان به نوبه ی خود بر تاریخچه ی وابستگی زنان به قوانین مردانه و دشواری 

 .های بازدارنده ی آن ها برای دفاع از خود می پردازد تا جایی که سرنوشت ساز خود باشند

قعیت خالی از امتیاز زن در یک جامعه ی مردساالر و توانایی فردی و راویان هر داستان بر مو

شخصی زنانی که می کوشند وضعیت موجود را تغییر دهند شهادت می دهند و هریک 

 .سرنوشتی نمادین برای اسطوره شکنی ارزش های مردانه ارائه می کنند

ی آمریکای التین  ان نویسندهاند یعنی دورانی که زن داستان ها در اواخر قرن بیستم نوشته شده

جایگاه برحق خود را در عرصه ی ادبیات به تدریج به دست می آورند و جای مردان را که 

  .می گیرند ،تاکنون از زبان زنان شهادت داده بودند

ی آن هستند، کشف  این کار زنان است که نه تنها این دنیای ناشناخته را که خود نماینده

هاست که در حد توانایی خویش در مقام شاهد سخن بگویند. اگر زنان  بلکه نوبت آن ، کنند

  .در این راه پیروز شوند. ادبیات جهان به غنایی واال دست خواهد یافت
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در شهر ری متولد شده و امروز شاعر و فیلم ساز معتبر ایران  ۱۳۵۳بکتاش آبتین در سال 

 است.

داخلی   عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامهبه جرم  ۱۳۹۸او در زمستان سال 

کانون برای انتشار داخلی و   تاریخ پنجاه ساله  کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی در باره

  و شرکت در مراسم ساالنه ار جعفر پوینده و محمد مختاریهای کانون، حضور بر مز بیانیه

 بزرگداشت احمد شاملو به شش سال زندان محکوم شد. 

ی شعر بکتاش  پنجمین مجموعهاز بکتاش آبتین تا کنون سه مجموعه شعر منتشر شده است. 

، آخرین «پتک»به چاپ سپرده شده و « در میمون خودم پدربزرگم»آبتین با عنوان 

 ی شعرش منتشر شده است. مجموعه

شعر کوتاه و بلند سه سال اخیر من  ۵۵« در میمون خودم، پدربزرگم"این شاعر می گوید: 

صفحه گردآوری شده و از سوی انتشارات نگاه برای گرفتن مجوز نشر  ۸۶هست که در 

خودش، مضامینی عاشقانه و   که به گفته  ی این مجموعه درباره آبتین ."ارائه شده است

 توضیح داد:چنین اندیش دارد، به نشریات داخلی  مرگ

های شعری که از من منتشر شده، وجود دارد که  مضمون مرگ در سایر مجموعه

شاید به این دلیل باشد که مرگ در کشور ما خیلی ارزان و در دسترس است. در 

ی عشق و مرگ مطرح بوده  های اساسی درباره ی خلقت انسان، پرسشواقع از ابتدا

ی  ی عشق تا حدود زیادی به کشف رسیده است؛ اما درباره است؛ انسان درباره

ی شاعران،  مرگ پیوسته این پرسش وجود داشته که مرگ چیست؟ همه

 شعر  های مجموعه

 

 بکتاش آبتین
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عرهای اند. من هم در ش نویسندگان و هنرمندان نیز همواره به دنبال این چیستی بوده

 ام. به این مسأله پرداخته« در میمون خودم پدربزرگم»ی شعر  مجموعه

از سوی نشر چشمه وارد بازار کتاب شده است. این مجموعه حجمی « پتک»ی شعر  مجموعه

تر نیز  بکتاش آبتین پیش .شود صفحه دارد و شعرهای سپید را شامل می ۸۹در حدود 

ی  شناسنامه»و « اند هایم را بخیه کرده ها چشم مژه» ،«و  پای من که قلم شد»های شعر  مجموعه

 را به چاپ رسانده است.  از جمله اشعار آبتین:« خلوت

 

  تونيستي

  و روشن است كه شب

 خاموش است و چراغ روشن

 

 

  زنگ مي زند

  ساعتي كه در من كوك كرده اي

  و شب از تخت بر مي خيزد و من

  از تو بر نمي خيزم

  دانم نمي از چه حرف مي زنم

  دست در دست تو داده بودم

  كه پا به پاي عصا برگردم

  و بي تو

  پا برهنه رفته بودم دریا

  و در یا پنجره را باز گذاشته بودم كه بيایي



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

160 

 

  كه رفتي

  زدم در خودم ومن پا مي

  كه این دو چرخه نایستد

  ! كه ایستاد

 

  باران مي آمد و

  تو مي رفتي

  ومن مي دانستم

  ه مقصد تو نيستيوقتي ك

  شتاب كوله پشتي و

  بي قراري شانه هاي من

  .از هيچ خياباني نمي گذرد
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از بهرام روحانی ساکن ایران )دو دفتر شعر در سالهای گذشته در پاریس و  "کتاب شعر"سه  

تحت قوانین چاپ و نشر کشور فرانسه، و یک دفتر شعر در سال گذشته در تهران( و همچنین 

کتاب در حوزه ادبیات( مجموعه  ۴در سال جاری در تهران، ) "داستان بلند )رمان("یک 

تألیفات ادبی بهرام روحانی است که تاکنون در زمینه ادبیات منتشر شده. البته بعالوه یک 

که در گروه مجالت  "همشهری داستان"داستان کوتاه که اخیراً در مجالت مختلف مانند 

  رخی از آثار:ب منتشر شده است. "مدرک رودکی، قالبی نبود"همشهری در تهران، با عنوان 

 

 پاریس-۲۰۱۵-نشر تنفس "جعبه ی سیاه"مجموعه شعر -۱

 پاریس-۲۰۱۶-نشر تنفس "پرواز بوفالوها"مجموعه شعر -۲

 تهران-۲۰۱۸-نشر ایجاز "لکنت هیوال"مجموعه شعر -۳

 تهران-۲۰۱۹-نشر ایجاز "ژنومِ آدمِ نامرئی"رمان -۴

 ۲۰۱۹-مجله همشهری داستان ۱۰۴شماره  - "مدرک رودکی، قالبی نبود"داستان کوتاه -۵

 تهران–

 

 معرفی کتاب های

 بهرام روحانی
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نازنین در اتاق خودش نشسته و به این فکر می کند که بزرگ شده و ترس هایش هم »

بزرگتر شده اند. می داند که دیگر یک ایمیل تند عاشقانه کار چندانی از پیش نمی برد. نادر 

گل زرد روسری شما را بو کرد ... کمی آن سوتر  به او می گوید: خانم! کاش می شد این

 ...«امیر می خواهد برای تولد بیست و سه سالگی ژیال هدیه ای ببرد که 

نام مجموعه داستانی است از ضیاءالدین وظیفه شعاع که به تازگی از سوی نشر  درخت کج

ز است و نوشتن داستان را از سال یدر تبر ۱۳۶۴ظیفه شعاع، متولد وروزنه به بازار آمده است. 

در واقع اولین « درخت کج»شروع کرده و رشته دانشگاهی او کارشناسی تاریخ است.  ۱۳۸۱

 است. که به چاپ رسیده می باشدمجموعه داستان این نویسنده 

 

 

 

  درخت کج

 ضیاءالدین وظیفه

  شعاع

 

 

 

 داستان مجموعه 

http://bartarinha.ir/
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   و درگذشته در سال ۱۲۷۵متولد  امیرجاهدمحمد علی 

بودکه اشعارش بیشتر مضامین  یساز تصنیف و شاعر ۱۳۵۶

دکتر   داشت. میهنی، اجتماعی، عشقی، سیاسی و فلسفی

فرزند این شاعر و  ،امیرجاهد از یاران فصلنامه آرمان

 .آزادیخواه است

است و دو جلد کتاب دارد که جلد اول  ساخته تصنیف و سرود بیش از یکصد امیرجاهد

است و جلد دوم آن  هایش به چاپ رسیده آهنگ نت با ۱۳۳۳در سال  دیوان امیرجاهد آن

 .چاپ و انتشار یافت ۱۳۴۹نیز در مرداد 

خانه شمس در گذر شیخ  او که نخستین فرزند خانواده بود، تحصیالت ابتدایی را در مکتب

  الدین و مدرسه علمیه در خیابان شنی گذراند و برای تکمیل تحصیالت به صفی

در روزنامه رسمی و جراید آن زمان به کار  جنگ جهانی اول رفت و تا آغاز دارالفنون

ه نام سال به انتشار ۱۳۰۵خبرنگاری و خدمات مطبوعاتی اشتغال داشت. وی در سال 
سال ادامه یافت. امیرجاهد در سفری که به غرب ایران  ۲۸پرداخت که انتشار آن  پارس

  از سرودهدو 

 امیرجاهدمحمد علی 

تجدد شاعر وطن دوست و 

  خواه

 های تصنیفاز سرایندگان 

 ملوک وزیریقمر 

سوگنامه هاي ميهني  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA_(%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA_(%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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به  ۱۲۹۹داشت، توسط نیروهای قزاق روسیه دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. در سال 

استخدام مجلس شورای ملی درآمد و دبیر انجمن اشاعه و اعتالی موسیقی شد و مدتی هم 

 .قی را برعهده داشتمسئولیت هنرستان شبانه موسی

مرتضی  و ارسالن درگاهی تار و قمرالملوک وزیری های او با صدای تصنیف ۱۳۰۸سال  در

سالگی  ۸۱در  ۱۳۵۶دور ضبط شد. امیرجاهد در سال  ۷۸بر روی صفحات  داوود نی

 تقدیم خوانندگان آرمان می شود:به یاد آن زنده یاد این دو سروده   .درگذشت

 

 با سر زنده 

 

  سر زنده برازنده تني باید داشت با

 تا تني هست به جا پيرهني باید داشت

  مردم خانه به دوش، از بشریت دورند

 با حقوق مدنيت وطني باید داشت

  سر با فرّ و تن با هنر و حبّ وطن

 حق آزادي و نيک انجمني باید داشت

  همه اسباب سعادت چو فراهم آمد

 صحبت بلبل و طرف چمني باید داشت

  «جاهد»ورنه با زندگي بي سرو سامان 

 مرگ هم نيز چو آید كفني باید داشت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
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  ۱۳۰۳ ۀسرود   در ملک ایران
 

 در ملک ایران ، وین مهد شيران

 تا چند و تا كي، افتان و خيزان

 داد از جهالت خدا كه قدر خود ندانيم

 در زندگاني چرا شبيه مردگانيم

 كه با چشمان بينا به كوره ره روانيم

 معرفت دوریم ز

 به جهل مستوریم

 به مجمع جهانيان چو عضو رنجوریم

 ایراني بد از اول جهانگير

 ني در كشمکش تسليم تقدیر

 حرف حسابي زده از نوك شمشير

 كجا شد آن نداي عيش دیروز

 كه در شما خموش گشته امروز

 ز علم و تدبير شما نظام و شمشير شما

 به دست تقدیر شمافتاده بد كار جهان به دست تقدیر شما 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

167 

 

 عصري كه دنيا در انقالب است

 با نور دانش در پيچ و تاب است

 در مهد سيروس این خواب سنگين بس نا صواب است

 بيدار باید دمي شدن از خواب غفلت

 تا دور گردد همي ز ما ادبار و ذلت

 تو اي بيچاره ملت

 غریق جهل و غفلت

 ز جاي خود خيزید

 به هم بياویزید

 تر ز آستين گهر ریزیدبه جاي اشک 

 غم تا چند فغان و ناله تا كي

 با ذلت كني عمر گران طي

 كي بوده زیبنده نسل جم و كي

 چنين خموشي و فسرده خوني

 برون سپيدي و سيه دروني

 كجا كند چاره تيغ فغان و فریاد دریغ

 كه باشدش پاي گریخت به زعم جاهد برگو كه را بود دست ظفر
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این حصار بشکن ِنفسم گرفت ازین شب در  

این حصار جادویي روزگار بشکن ِدر  

 چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون

جنون صالبت صخره ي كوهسار بشکنبه   

 تو كه ترجمان صبحي به ترنم و ترانه

 لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن

 سر آن ندارد امشب كه برآید آفتابي؟ ...

 تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشکن

 بسراي تا كه هستي كه سرودن است بودن

 به ترنمي دژ وحشت این دیار بشکن

سو فکنده سایهشب غارت تتاران همه   

 تو به آذرخشي این سایه ي دیوسار بشکن

 ز برون كسي نياید چو به یاري تو اینجا

 تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن
 

 نفسم گرفت ازین شب

این حصار بشکن رد ِِ  

 محمدرضا شفيعي كدكني 

https://www.goodreads.com/author/show/701124._
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 قاصدك ! هان ، چه خبر آوردي ؟

 وز كه خبر آوردي ؟ از كجا 

 اما  خوش خبر باشي ، اما ،

 و در من گرد بام 

 بي ثمر مي گردي

 انتظار خبري نيست

 مرا

 نه ز یاري نه ز دیار و دیاري باري

 برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس

 برو آنجا كه تو را منتظرند

 قاصدك

 در دل من همه كورند و كرند

 دست بردار ازین در وطن خویش غریب

 قاصد تجربه هاي همه تلخ

  "قاصدك"شعر 

 

 مهدي اخوان ثالث
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 با دلم مي گوید

 تو ، دروغ كه دروغي

 كه

 فریبي تو. ، فریب

 هان ، ولي ... آخر ... اي واي !قاصدك 

 راستي آیا رفتي با باد ؟

 با توام ، آي! كجا رفتي ؟ آي

 راستي آیا جایي خبري هست هنوز ؟

 مانده خاكستر گرمي ، جایي ؟

 در اجاقي طمع شعله نمي بندم خردك شرري هست هنوز ؟

 قاصدك

 ابرهاي همه عالم شب و روز

 در دلم مي گریند
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 فرستمت  مي  نافه گشا  گلبوسه هاي              فرستمت  مي  صفا  یک باغِ پر شکوفه

 فرستمت  مي  هاي مهر و وفا گلواژه              نو بهار  ي الوانِ  خوانچه  با كاروانِ 

 فرستمت  ، نوايِ شِکوه سرا مي  یک ني               غربت كشيده گان  تا بشنوي حکایتِ 

 فرستمت  مي بالِ هما  اقبالِ خوش به                نيست  در آسمانِ تو یک تک ستاره

 فرستمت  ز نورِ خدا مي  طيفي نوین               اي دیارِ شب  تا بشکند طلسمِ كسوف،

 فرستمت  روي نما مي  ساز و ترانه                 شود مرا  دیدارت ار دوباره ميسّر

 فرستمت  طوماري از چکامه دعا مي              آسيبِ حادثات تا جان به در بري تو ز

 "فرستمت  با درد صبر كن كه دوا مي"    ز قولِ حافظِ شيراز گفته بود: "نوشا"

 فرستمت  مي  جامي به آرزويِ شفا              من از خمِ شرابِ كهنسالِ شهرِ عشق

 فرستمت  ميیي ز آبِ بقا  سرچشمه               آن مایعِ سياه مگر خانه سوزِ توست

 

          ؛ تخلّصِ مهدي ذكایي شاعر است."نوشا"*

 

 پایان آرمان ۱۳

 

 "آن مایعِ سياه  "

 جهانگير صداقت فر 
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