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۱۱۲۹اکتبر   -اعضای هییت مدیره کانون بعد از سخنرانی دکتر میمندی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی  

 از راست به چپ: بهروز محبی، موژان خرم، علی خرم، دکتر میمندی، کاظم یحیی پور، ماریا تونن، شهال باقری، مجید روح افزا 

Persian School students at the school Yalda Party. 

 دانش آموزان مدرسه فارسی در جشن یلدا که بوسیله مدرسه برگزار شد.

Farazeh Mohadjer, Persian School principal (standing) with 

Moujan and Ali Khorram, board members, at the school Yalda 

party.  

فرازه مهاجر، مدیر مدرسه فارسی و موژان و علی خرم، اعضای هییت   

 مدیره کانون درجشن یلدا که بوسیله مدرسه فارسی برگزار شد. 
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لوت در گذشت.  ویرخسته ام ازاین کویر!  خوشنویسی: مجید روح افزا. به یاد بود مهندس امیر طالبی گل کاوشگر حیات وحش و کویر ایران که در حادثه ای در ک  

 توضیح عکسها از باال و چپ:

زنده یاد مهندس امیر طالبی             

 عکس: آرش مودی

www.wildlifediscovery.ir 

 

 

پرنده در کویر -  

گونه جدید پرنده شناسایی شده در کویر    -

 توسط زنده یاد مهندس امیر طالبی

گل زعفران، بیرجند، خراسان جنوبی -  

 عکسها: زنده یاد امیر طالبی

www.amirtalebi.com 
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ICSNC Board of Directors 

Kazem Yahyapour: President 

Behrouz Mohebbi: Vice President 

Moujan Khorram: Treasurer 

Maria Thoenen: Secretary 

Ali Khorram: Board member 

Shahla Bagheri: Board member 

Mehdi Emamian: Board member 

Majid Roohafza: Board member 

Shahla Adel : Board member 

 نامه سردبیر

۱۱۲۹فعالیت های کانون در نیمه دوم سال    

در سال گذشته اعضای هییت مدیره و همچنین اعضای کانون سال پر فعالیت و 

موفقی را با همکاری و کوشش همگی داشتند. به علت کمبود جا در این صفحه 

فقط برنامه های متنوع و فراوانی را که در نیمه دوم سال گذشته اجرا گردید، 

 توضیح میدهیم. 

در ماه سپتامبر مدرسه فارسی با تعداد زیادی دانش آموز باز گشایی شد. در 

هفته اول اکتبر کانون درفستیوال بین المللی شرکت نمود و دو جایزه مهم 

 فستیوال، به انضمام جایزه بهترین غرفه را به خود اختصاص داد.

اکتبر سخنرانی آقای دکتر میمندی در دانشگاه ایا لتی کارولینای  ۱۲در تاریخ 

شمالی برگزار گردید. دو فصلنامه پیوند، ویژه تابستان و پاییز در این نیمه 

منتشر شد. در ماه نوامبرکنسرت بانو پریسا با همکاری کانون، مرکز هنری 

چپل هیل و دانشجویان دانشکاه دوک بر گزار گردید. در این ماه در موزه ناشر 

 برنامه معرفی فرهنگ ایران بوسیله کانون با نمایش خوشنویسی 

دسامبر برنامه شب  ۲۱و اجرای رقص و موسیقی ایرانی هم انجام گردید. در

یلدا  بوسیله مدیر و معلمین مدرسه فارسی بر گزار شد و دردوم ژانویه کانون 

برنامه هنری "هادی و صمد" را با شرکت هادی خرسندی و پرویز صیاد در 

 دانشگاه دوک بر گزار کرد. 

اعضای هییت مدیره کوشش زیادی برای همکاری گروه های مختلف بکار 

برده و در بعضی از جلسات هییت مدیره از دانشجویان دانشگاه های این ناحیه 

و اعضای برنامه مطالعات ایران شناسی در دانشگاه چپل هیل دعوت به 

 شرکت در جلسات هییت مدیره نمودند.  

در حال حاضرهییت مدیره و اعضای کانون در تدارک  برگزاری مراسم چهار 

شنبه سوری، عید نوروز، سیزده بدرو پرژن فستیوال در ماه های آینده می 

 باشند. 
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قله با شکوه البرزدماوند              

 

لعه  دمعاونعد ه قعدر پیوند، ما همیشه فصلنامه را با شرح حال یک فرد برجسته شروع می کنیم. در این شماره تصمیم گرفتیم که بجای شرح حال یک فرد، راجع  بع 
چون هعر چعه مت بنویسیم. خاطره آن قله برف پوشیده در ذهن همه ما همیشه زنده می باشد و فصل زمستان زمان خوبی است برای یاد آوری خاطره آن کوه با عظ

 را از دست بدهیم، خاطره پر ارزش آن " دیو سپید پای در بند" را هیچ کسی نمی تواند از ما بگیرد.
   

کیلومتری دریای خزر قرار گرفته و زینت طبیعی شهر تعهعران  ۰۱قله با عظمت دماوند، بلند ترین نقطه در خاور میانه و دومین قله مرتف  آتش فشان در آ سیا، در 
فوت(. همان طور که برج ایفل سمبل پاریس و واتیکان سمبل شهر رم می باشند، قله برف پوشیده دماوند مظهر با شکوه شهعر تعهعران  ۲۸۱۱۲ -متر ۰۲۲۱است ) 
 است.

 
سال پیش بود. ازآن زمان تا کنون این قله فورانی نداشته ولی گاز و بخار گوگردی که هنعوز از آن بعلعنعد معی شعود  ۰۹۱۱آخرین باری که این قله آتش فشانی کرد 

ت کعه حعدود اسع نشان دهنده فعال بودن این قله آتش فشانی است.  دماوند در خط کمربندی آتش فشان دررشته کوه البرزقرارگرفته و شامل یک مخروط جوان تعری
میلیون قدمعت دارد، قعرار گعرفعتعه اسعت. آخعریعن تعوده گعداخعتعه  ۲۷۰۸ششصد هزار سال پیش تشکیل شده است. این مخروط در روی شالوده قدیمی تری که حدود 

 سال پیش منفجر شد در دامنه غربی دهانه جریان پیدا کرده و اثراتش امروز در دامنه این کوه دیده میشود. ۰۹۱۱آتشفشان )الوا( که حدود 
 

 -مانروایی بیگانگعان معیفر دماوند در اساطیر و افسانه های ایرانی معنی ویژه ای دارد. در شعر و ادبیات ایرانی این کوه مظهر مقاومت ایرانیان بر علیه استبداد و
جدید تعری از هعمعان یت باشد. در نوشته ها و افسانه های زردشتی، اژدهای سه سر در اینجا به زنجیر کشیده شده و تا آخر دنیا در آنجا محبوس خواهد بود. در روا

دارد که ایعن قعلعه  قادداستان، ضحاک  هم بعد از شکست از کاوه و فریدون، درغاری در دماوند به زنجیر کشیده شد. شاهنامه که ناقل این داستان است، همچنین اعت
 قدرت سحر آمیز و جادویی دارد. 

 
 بیاورد ضحاک را چون نوند               به کوه دماوند کردش به بند

 
را رها کرد و معرز ایعران را بعا ایعن روش تعععیعیعن نعمعود. شعععر  شنام این کوه در داستان آرش کمانگیر هم آمده است. دماوند نقطه ای است که آرش از آنجا تیر

 معروف محمد تقی بهاردر مورد قله دماوند با این بیت زیبا شروع می شود.
 

 ای دیو سپید پای در بند                   ای گنبد گیتی، ای دماوند   
 

قرار دارند و وجعود له دماوند چشمه های آب گرم فراوانی دارد که به عقیده مردم خواص طبی دارند )آب گرم الریجان(. این چشمه ها در دامنه و همچنین در پایه ق
ر نزدیکعی قعلعه د دآنها نشان دهنده آن است که  مواد مذاب آتش فشان در نزدیکی سطح زمین قرار دارند. چشمه های آب گرم، گاز و بخار آتش فشان و وجود گوگر

 ود.ثابت کننده وجود مواد مذاب  گرم یا موادی که در حال سرد شدن می باشند است. بنابر این دماوند هنوز قله فعال اتش فشانی به شمار می ر
 

مسیرصعود به قله وجود دارد وهعر  ۲۲یکی از اصلی ترین پناهگاه های کوه نوردان برای صعود به قله در دهکده پلور، در سمت جنوبی این کوه  می باشد. حدود 
نعوردی  کوهمسیر سختی مخصوص به خود را دارد. بعضی از این راه ها خیلی خطر ناک هستند و احتیاج به "سنگ نوردی" دارند و استفاده از وسایل مخصوص 

 ۱۱۱۱تعفعاع ار ضروری می باشد. راهی که بیشتر توسط کوه نوردان استفاده میشود " راه جنوبی" است. در وسط این راه پناهگاهی مرسوم به "بعارگعاه سعوم" در
فوت( وجود دارد. طوالنی ترین مسیر "راه شمال شرقی" است و دو روز طول میکشد که از این راه بعه قعلعه دمعاونعد رسعیعد. ایعن مسعیعر از دهعکعده  ۲۹۸۰۲متر )

فعوت(. تعخعت فعریعدون یعک  ۲۹۱۱۱متر یا  ۱۹۱۱"ناندل" شروع میشود. کوه نوردانی که این راه را طی می کنند شب را در "تخت فریدون" می گذرانند )ارتفاع 
فوتی، ساختمعان دو  ۲۹۰۱۱متری یا  ۱۱۱۱پناه گاه دو طبقه است. مسیر "غربی" برای منظره غروب آفتابش معروف است. پناه گاه سیمرغ در این راه در ارتفاع 

متر وجود دارد که مرتف  ترین آبشار یخی در ایعران و خعاور  ۲۱متری دماوند آبشار یخی به بلندی  ۰۲۱۱طبقه ای است که به تازگی ساخته شده است. در ارتفاع 
 میانه است. 

 
ر سعالعه بعه ایعن ه هرودخانه ها و دامنه های دماوند شهرت زیادی  برای ماهی قزل آال، بز وحشی و پرنده های زیبای خوش نوا ی آن ناحیه و پرنده های مهاجر ک

ال ی این کعوه یعافعت با باغ طبیعی زیبا مهاجرت می کنند دارند. پلنگ و خرس قهوه ای نیز در این ناحیه یافت می شود. پرنده زیبایی از خانواده کبک در ارتفاعات
 میشود. عقاب طالیی، و الشخور از پرندگان دیگری هستند که در این ناحیه زندگی می کنند. 

. در دامعنعه هعای اسعتاز گیاهانی  که در این منطقه رشد می کنند می توان درخت پسته، درخت بید و زیتون را نام برد. سرو کوهی نیز در ارتفاعات باال فعراوان 
ی کعه در دامعنعه هعایعشمالی، به علت باال بودن رطوبت درختان بلوط، فندق وچنار می رویند. الله کوهی، گلهای زیبای مختلف، شقایق و شاهی، مثالی هستند از گعلع

    دماوند می رویند.  مناظر طبیعی بسیار زیبای این ناحیه و شکوه وصف ناپذیر قله دماوند، کوهنوردان را پیوسته به آن جا باز می گرداند.
 

 شهال باقری              
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  منم من، دشنام پسِت آفرینش، نغمه ناجور. 

 نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم.

 بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم.

 حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد.

  تگرگی نیست، مرگی نیست.

 

 صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

 من امشب آمدستم وام بگذارم.

 حسابت را کنار جام بگذارم.

 

 چه میگویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟

 فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست.

 حریفا!گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است.

 و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده، 

 

 به تابوت ستبر ظلمت نو توی مرگ اندود، پنهان است.  

 حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است  

 سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت 

 هوا دلگیر، در ها بسته سرها در گریبان، دستها پنهان،

 نفسها ابر، دلها خسته و غمگین،

 درختان اسکلتهای بلور آجین،

 زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه،

 غبار آلوده مهر و ماه،

 زمستان ست. 

     ۸۲۲۱-۸۲۹۱ مهدی اخوان ثالث

 سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت،

 سر ها در گریبان است.

 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

 نگه جز پیش پا را دید، نتواند،

 که ره تاریک و لغزان است.

 وگر دست محبت سوی کس یازی،

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛

 که سرما سخت سوزان است.

 نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک.

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.

 نفس کین است، پس دیگر چه داری چشم

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

 مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!

 هوا بس نا جوانمردانه سرد ست...آی..

 دمت گرم و سرت خوش باد!

 سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای!

 منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم.

 منم من، سنگ تیپا خورده رنجور.
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READING 

It’s One Addiction that Should be Encouraged in our Children 

By: Assad Meymandi, MD, PhD, DLFAPA  

 There is an interesting story about two Middle Eastern academic rivals who lived during the 10th century. One was Abu Ali Sina 
(Avicenna) (980–1037), the famous Persian physician, polymath, bibliovore, and author of the textbook, Cannons of Practice of 
Medicine, which was taught in all European medical schools until the 1870s. Avicenna with his majestic intellect not sitting on a 
throne of ostentation but in the humble chair of a professor of Medicine in the world’s oldest university, Al-Azhar of Egypt, 
(founded in 990 AD), prided himself as being “just a teacher”. 

As an aside, the oldest universities in Europe were established in France and were progenitors of today’s University of Paris, 
and University of Bologna in Italy. Other European universities such as the Sorbonne, Oxford and Cambridge were not           
established until 1200’s. The other “brain” was Ibn al-Nadim (967–1020), an obscure bookseller who lived in Baghdad most of 

his life. The story goes that Nadim wrote a 1,000-page masterpiece entitled Fihrist, which means catalog. In Fihrist , Nadim 

listed, in one volume, all the books known to man, including those written by Homer, Virgil, pre-Socratic philosophers, Islamic 
thinkers, Christian theologians and philosophers, and others. His book was the first attempt to produce an encyclopedia of 
knowledge, and it is reported that Nadim himself read and memorized all the books he listed in Fihrist. Rumor of Nadim’s      
intellectual feat reached Avicenna, who decided to visit Nadim. It is told that Avicenna took one look at Fihrist and, with his    
phenomenal speed-reading skills, devoured all 1,000 pages in just a few minutes. Avicenna, with his formidable photographic 
memory, then challenged Nadim to quiz him on the content. I guess this is a story that the speed-reading companies would love 
to recite. 

There are many authentic references to Avicenna’s gift of leafing through any book of any size and reciting the content of every 
page by heart, verbatim—just as there are of Mozart listening to a piece of music once, memorizing and then playing it on his 
harpsichord. People like Avicenna and Nadim lived and breathed books. They were not only bibliophiles, but true bibliovores, an 
ambition I covet and have nurtured all my life. 

Fast forward about a 1,000 years. The Argentinean linguist, poet, and writer, with the same formidable brain power to read and 
memorize books, Jorge Luis Borges (1899–1986) wrote extensively about the “art and science” of reading. I recommend two 
books by Borges: Ficciones (1944) and Aleph (1949). In these books, he ably lays out the solid conceptual architecture of     
imagination and gives birth to the literary genre of magical realism. Borges asserted that an adult’s inspiration to read books 
comes from the books he or she read in childhood and that childhood reading habits exert powerful, lifelong influence. Modern 
science offers compelling evidence that childhood reading highly influences the future of one’s reading habits. 

Psycholinguists and neurobiologists have used functional magnetic resonance imaging (fMRI) and positron emission             
tomography (PET), which demonstrate and measure the metabolic activities of the brain, and offer scientific evidence that    
reading from an early age helps one develop the association cortex in a more integrative and faster rate. That’s not even taking 
into consideration an individual’s intrinsic value and enjoyment of reading. Usually, I would say that addiction is not a desirable 
trait. But as a psychiatrist, I recommend addiction to three things: reading (becoming not only a bibliophile,but a bibliovore), 
opera, and classical music. The reason I recommend opera is that, along with theater and studies in history, it is a most         
cost-effective alternative to expensive and time- consuming psychoanalysis. Opera brings on stage the viewer’s prototypical 
“self” in naked form. Opera provides one with a continuous source of self-analysis, giving the viewer and listener delicious     
opportunities for growth, redemption, love, and wisdom. The same is true when enjoying the theater by geniuses such as 
Shakespeare and studying history. Expose your children and grandchildren to opera, theatre, classical music, history, and other 
art forms as much as possible. But first, expose them to reading and books. This should take priority over all else and should 
begin at a very early age. 

An aside for our devoted etymologists and onomastics: Jorge, pronounced in Spanish as xorxe, is believed to be a descendent 
of the Indo-European word xerxes (Khashayarsha), which literally means majesty. It is also the name of the Persian emperor, 

Xerxes (519–465 BC), who ruled after Cyrus the Great of the Persian (Achaemenid) Empire (576–530).  (We remember Cyrus 

the Great as the person who gave freedom to the Jews during Babylonian captivity.) There are many references in the Old   
Testament to Cyrus. One example is in Isaiah 45, where Cyrus is called “Messiah.” The names George, Jorge, and Georgia are 
all derived from the majestic route of the Persian name, Xerxes. So all of you Georges and Georginas — enjoy your connection 
to Persia and to royalty! 
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 کتاب خواندن، اعتیادی که باید در کودکان تشویق شود.

 نوشته: دکتر اسد میمندی                                                                                           

ترجمه: دکتر شهال باقری                                                                                                                                        

 

 سینا علیداستان جالبی در مورد دو دانشمند همدوره در خاور میانه، که در حدود قرن دهم زندگی می کردند، وجود دارد. یکی از این دانشمندان ابو 

انشعگعاه هعای د میالدی( پزشک، دانشمند، بحرالعلوم، ونویسنده کتاب های پزشکی "قانون" و "شفا" می باشد. این کتاب ها تا قرن نوزدهم در دانشکده پزشکی ۳۸۱  -  ۲۱۹۰) 

دانشگاه های دنیا، دانشگاه ین اروپایی تدریس می شدند. ابن سینا با این قدرت هوشی و نبوغ، روی تخت سلطنتی ننشسته بود بلکه به کرسی استاد پزشکی دریکی از قدیمی تر

 میالدی تاسیس شد، تکیه زده بود و خود را فقط به عنوان یک "معلم" می شناخت.  ۳۳۱االزهر مصر که در سال 

و دانشگاه بولون در ایتالیعا کعه  ریسنکته جداگانه ای که باید توضیح داد این است که قدیمی ترین دانشگاه دنیا در فرانسه تاسیس شد که در ضمن نمونه ای شد برای دانشگاه پا

 )قرن سیزدهم( ایجاد شدند.  ۲۱۱۱امروزه از دانشگاه های مهم دنیا بشمار می روند. دانشگاه های مهم دیگر اروپایی نظیر سوربن، آکسفورد، و کمبریج در حدود سالهای  

( کتاب فروش گمنامی بود که بیشترعمرش را در بغداد زندگی کرد.  داستان این جورروایت شده که ندیم یک شاهکار ۳۲۰  -  ۲۱۱۱مغز بزرگ دیگر مورد بحث، ابن الندیم )

ی هعومعر، ویعرجعیعل، هعاصفحه ای بنام "فهرست" نوشت.  در این کتاب، ندیم در یک جلد نام تمام کتابهای شناخته شده در تاریخ انسانی را ثبت کرد که شامعل نعوشعتعه  ۲۱۱۱

ف دانش بود و روایت شده که عارفیلسوفهای قبل از دوره سقراط، اندیشمندان اسالمی، و دانشمندان و فیلسوف های مسیحی میشد. این کتاب اولین کوشش در ایجاد یک دایرةالم

ا شخصعا معالقعات کعنعد. روایعت م رندیم  نام تمام کتاب های ثبت شده در این هزار صفحه را حفظ کرده بود. شایعه نبوغ ندیم به گوش ابن سینا رسید و او تصمیم گرفت که ندی

رد و بعععد از نعدیعم سعپع شده که ابن سینا یک نگاه به کتاب "فهرست" انداخت و با سرعت خوانی و حافظه تصویری نبوغانه اش، هزار صفحه را در مدت کوتاهی به خاطرش

 خواست که او را در مورد نامهای ثبت شده در آن کتاب امتحان کند.

استان ها در معورد معوتعزارت ن دداستانهای زیادی در مورد نبوغ ابو علی سینا وجود دارد که هر کتابی را که ورق میزد، مطالب آن را حفظ کرده و تکرار می کرد. ما از ای

سینا و ندیم با کتاب و کتعاب بن شنیده ایم که فقط یک بار به یک قطعه موسیقی گوش میداد و بعد می توانست آن قطعه را از حفظ روی هارپسیکورد خود بنوازد. افرادی مثل ا

 خوانی زندگی میکردند. کتاب خوانی هنری است که من در همه عمرم سعی کرده ام که در زندگی خود پرورش بدهم. 

( با نبوغ همسانی با ۲۸۳۳ - ۲۳۸۲هزار سال بعد از زمان ابن سینا ما به دوره کنونی می رسیم. زبان شناس، شاعر و نویسنده معروف آرژانتینی، "خورخه لوییز بورخس" )

ای خعوانعدن پعیعشعنعهعاد بعر آن دو دانشمند در مورد کتاب خواندن و قدرت حافظه، در باره علم و هنرکتاب خواندن مطالب زیادی نوشته است. من دو کتاب نوشته خعورهعس را

(. در این دو کتاب او پایه قدرت پندار را هنرمندانه  پی ریزی کرده وسبک ادبیا ت ریالیسم تخیلی را ایجاد معی کعنعد. خعورهعس ۲۳۱۳( و "الف" )۲۳۱۱میکنم: "فیکسیون" )

 می گوید که عادت کتاب خواندن در دوره بزرگسالی، از زمان بچگی شروع می شود و کتاب خواندن در دوره کودکی اثر مهمی در تمام

 دوره زندگی هر شخصی می گذارد.  

نسعانعهعا نشعان دهعنعد. ایعن ر انوروبیولوژیست ها و زبان شناسان روشهایی نظیر "اف ام آر آی" و " پت اسکن" را به کار برده اند که کاربرد متابولیک و سوخت مغزی را د

ی اثرات معفعیعد  لعذت بعردن حت روشها نشان داده که کتاب خواندن از دوره کودکی، در پیوستگی سلول های مغزی به نحو سری  تر و سازمان یافته، اثر مهمی دارد. این نکته

. ولعی بعه ععنعوان یعک سعت فردی را در مورد خواندن در نظر نمی گیرد و فقط روی عمل خواندن تکیه می کند. معموال ما اعتقاد داریم که اعتیاد صفت و ویژگی خوبعی نعیع

)تعیعاتعر( و خعوانعدن  ایعشروانپزشک، من اعتیاد به سه موضوع را توصیه می کنم: کتاب خواندن، اپرا و موسیقی کالسیک. علت توصیه اپرا این است که همراه بعا هعنعر نعمع

آن سعالعهعا طعول معیعکعشعد،  جعامتاریخ، این سه شیوه بهترین جانشین برای روانکاوی در شناخت فردی می باشند و ثمره ارزان تر و سری  تری در مقایسه با روانکاوی، که ان

بیننده فرصت خوبی برای رشعد یک دارند. در اپرا، تماشاگران بطور نا خود آگاه در بازیگران، شاهد "آرک تایپ" یا مظهر فردی خودشان میشوند. تماشای اپرا و تیاتر برای 

بخصوص اپرا، نعمعایعش،  تلفروانی، توانایی به بخشش، عشق، دانایی، فرزانگی و رستگاری او می باشد . من توصیه می کنم که فرزندان و نوه های خود را به هنر های مخ

 و موسیقی کالسیک آشنا کنید ولی در ابتدا، آنها را به کتاب خواندن تشویق نمایید. این "اعتیاد" را باید در سن های پایین ایجاد کرد. 

ورهه( از زبان هند و اروپایی سعر ی هدر نکته جداگانه ای، برای زبان شناسان و نام شناسان که به دانستن ریشه لغات عالقه دارند ، باید توضیح داد که خورخه )تلفظ اسپانیای

قبل ازمیالد( در ایعران کعهعن  ۰۲۳ -۱۲۰چشمه گرفته و زبان شناسان معتقدند که ریشه آن خشایارمی باشد. خشایار به معنای بزرگ شأن )اعلیحضرت( نام پادشاه هخامنشی )

 میباشد و سالها بعد از کورش کبیر 

قبل از میالد( به سلطنت رسیده است. یکی از کارهای بزرگ کورش آزاد کردن کلیمی ها از اسارت در باِبل بعود. در  ۰۹۱-  ۰۰۲) 

بعنعام بعرده “  مسعیعح” می میباشد که  کورش را به عنوان “  ۱۰اشعیا ” کتاب تورات به کورش چندین بار اشاره شده و یک مثال آن در 

است. بنابر این اسمهایی  مانند جورج، هورهه )خورخه( و جرجیا از یک نام شاهانه ایرانی، خشایارشا ریشه گرفته اند. شمعایعی کعه 

 اسمتان جورج یا جورجینا میباشد، از وابستگی به ایران و نام سلطنتی خشایار لذت ببرید.  
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 طاهره قرة العین

یادی از بانویی مبارز، فرهیخته، شاعر، صاحب قلم و سخنران بنام زرین تاج قزوینی                        نوشته: آذر   

 طاهره قرة العین

زرین تاج یا فاطمه، ملقب به قرةالعین، طاهره و زکیه از مادری عالم بنام 

آمنه و پدری مجتهد برجسته شیعه بنام مال صالح برغانی قزوینی در شهر 

میالدی چشم به جهان گشود.  ۲۸۲۲شمسی مصادف با  ۲۲۳۰قزوین بسال 

مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و سپس به تحصیل فقه و اصول، کالم و 

ادبیات عرب پرداخت. در سیزده سا لگی به عقد ازدواج پسر عموی خود مال 

محمد، فرزند مال محمد تقی برغانی که به "شهید ثالث" معروف است، در 

آمد. حاصل این ازدواج دو پسر بنامهای اسماعیل و ابراهیم و یک دختر بنام 

 سارا می باشد. 

زرین تاج در اثر مطالعه آثار شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی به عقیده 

شیخیه رو کرده و با سید کاظم رشتی مکاتبه و ارتباط بر قرار نمود. سید 

 کاظم رشتی در رساله های خود به او لقب قرةالعین )نوِر دو دیده( داد.

مطالعه در آثار و عقاید شیخیه زندگانی او را پاک دگرگون ساخت تا حدی که 

سه فرزند خود را به همسرش سپرده و راهی کربال برای دیدار سید کاظم 

رشتی شد. در اینجا شایسته است از در جریان شیخیه و بابی که چنین تاثیر 

شگرفی در زرین تاج گذاشته و زندگی وی را زیر و رو نموده سخنی بمیان 

 آید تا آبشخور فکری و عقیدتی وی آشکار گردد. 

در سده های سیاه مذهب، خواه در شرق یا غرب شکل مسلط و فرا گیر 

ایدیولوژی است، لذا جنبش های سیاسی و اجتمایی، کمتر به شکل مستقل و 

خالص سیاسی، بلکه به شکل جنبش های مذهبی بروز میکرد. این قانون 

اجتماعی در جامعه سنتی ما نیز صادق است، جنبش بابیگری که خود از 

جریان "کشفیه" )آنطور که خود آنها میگویند( یا "شیخیه" )آن طور که 

مخالفان می نامند.( متاثر میباشد. جریان شیخیه مربوط می شود به هوا داران 

شیخ احمد احسایی یک مجتهد عرب از ناحیه احساء که امروزه این ناحیه 

 بخشی از عربستان سعودی می باشد. 

شیخ احمد احسایی در اواخر قرن هجدهم در احساء متولد شد و بیش از 

شصت سال داشت که در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار دو بار برای 

زیارت به مشهد سفر کرد و هر دو بار به شهر های مختلف ایران مانند یزد، 

اصفهان، قزوین و کرمانشاه رفت. شیخ وقتی به ایران آمد از شهرتی عظیم 

 بر خوردار بود. 

شاه قاجار وقتی او در یزد بود از وی دعوت کرد که به دیدار شاه برود، ولی 

شیخ این دعوت را رد نمود. او با حکام و سالطین رابطه خوبی نداشت. 

شهرت شیخ باعث بر انگیخته شدن رشگ و حسادت روحانیون و خشم دربار 

گردید، این خشم در قزوین بصورت طوفان تکفیر بر سر شیخ باریدن گرفت 

و روحانی متعصب و گستاخ حاج محمد تقی برغانی عمو و پدر شوهر زرین 

 تاج، احمد احسایی را کافر نامید. 

 

 

همانگونه که یاد آور شدیم در اثر مطالعه آثار شیخ احمد احسایی و سید 

کاظم رشتی، قرةالعین عازم کربال جهت دیدار شیخ کاظم رشتی شد ولی 

وقتی به آنجا رسید سید کاظم رشتی فوت نموده بود. در خانه سید رحل 

اقامت افکند و مشغول تدریس از پس پرده نموده و افکار و عقاید شیخ 

احمد احسایی را تبلیغ می نمود. در این هنگام زرین تاج بیست و نه ساله 

 بود، در اثر تدریس و تبلیغ، عده ای به خانه سید ریختند و 

قرةا لعین بناچار به بغداد رفت. الزم بیاد آوریست زمانی که در کربال بود 

با افکار و عقاید باب )علی محمد بازرگان  شیرازی( آشنا گردید و شروع 

به مکاتبه با علی محمد ملقب به باب نمود و در اثر این ارتباط و مکاتبه از 

پیروان باب گردید. باب لقب طاهره را به وی داد، در بغدادنیز به تدریس 

 و تبلیغ ادامه داد. تا آنکه او را توقیف کرده و به ایران اعزام نمودند. 

قرةالعین به قزوین رفت و بعد از کشته شدن عمویش شیخ محمد تقی 

برغانی "شهید ثالث" به دست پیروان باب به یاران دیگر باب پیوست و به 

دشت  بدشت در هفت کیلومتری شاهرود رفت و در انجمنی که در آنجا بر 

پا شده بود بی پرده در برابر حضار نمودار گشت و برای پیروان باب 

سخن گفت و غوغایی بر پا نمود. سپس از آنجا به تهران و بعد به قزوین 

 سفر کرد. 

( ۲۸۰۱میالدی اعدام  ۲۸۱۱پس از کشته شدن باب ) علی محمد متولد 

طاهره را از قزوین به تهران آورده و در باغ محمود خان، کالنتر تهران 

در یک باالخانه که پله نداشت بجرم کشتن عمویش شیخ محمد تقی برغانی 

زندانی نمودند. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه بدست میرزا رضا 

سال داشت کشته و جسدش را در چاهی  ۹۲کرمانی، طاهره را که فقط 

 انداختند. 

 جنبشی که قرةالعین به آن پیوست جنبش انقالبی بابیه بود که در

آن تمایالت طبقاتی بورژوازی در حال رشد و خواست های دموکراتیک 

پیشه وران و دهقانان منعکس بود، از لحاظ شعارها و شیوه های عمل خود 

یک فصل روشن در تاریخ قیام های دالورانۀ خلق های ایران علیه شاهان 

. و بابیان مانند طاهره از سیماهای  و اشراف و زمین داران بزرگ است

 شگرف و تابناک جنبش های انقالبی ایران هستند.

در خاتمه قابل ذکر است که زرین تاج قزوینی نه تنها بانویی مبارز و 

پیشرو در احقاق حقوق آزادی خواه پیشه وران و دهقانان و خصوصا زنان 

 بود بلکه وی خانمی صاحب اندیشه، صاحب قلم، سخنور و شاعر نیز بوده

 است. 
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فریدون مشیری                                                                                 البرز  

 

 البرز سالخورده، مانند زال زر
 موی سپید را
 افشانده تا کمر

 رنجیده از سپهر
 برتافته نگاه خود از روی ماه و مهر

 بر زیر پای خویش
 می افکند نگاه

 بر چهره گداخته، سیالب اشک را
 شاید به بیگناهی خود می کند گواه

 
 سیمرغ سال هاست که از بام قله هایش

 پرواز کرده است
 پرهای چاره گر را

همراه برده است                           
 فرهما که بر سراو سایه می فکند

 اورنگ خویش را به کالغان سپرده است!
 

 در زیر پای او
 قومی ستم کشیده، پریشان و تیره روز

 در چنگ ناکسان تبهکار کینه توز
 جان می کند هنوز!

 
 این قوم سر فراز غرور آفرین، دریغ

 دیریست کز تهاجم دشمن، فریب دوست!
 چون لشکری رها شده ، از هم گسیخته!

 جمعی بدار شده، جمعی گریخته!
 وان همت و غرور فلک سای قرن ها

 بر خاک ریخته!
 وین جم  باز مانده گم کرده اصل خویش

 خو کرده با حقارت تسلیم
 نومید و ناتوان

 در بند آب و نان!
 

 البرز سالخورده، افسرده و صبور
 جور سپهر را 

 بر جان دردمندش
هموار می کند                          

 گاهی نظر در آینه قرن های دور
 گاهی گذر به خلوت پندار می کند:

آیا کدام تندر،      ”  

این جم  خفته را                      

 بیدار می کند؟  

 آیا کدام رستم افراسیاب را 

 در حلقه کمند گرفتار می کند؟  

آیا کدام کاوه، ضحاک را به دار نگونسار  

 می کند؟

 آیا کدام بهرام، آیا کدام سام، 

“آیا کدام گمنام؟...   

 

 البرز سالخورده
 در پیچ و تاب گردش ایام،

 رنجیده از سپهر 
 بر تافته نگاه خود از روی ماه و مهر

 بر زیر پای خویش
 می افکند نگاه،

          تا کی طالیه دار رهایی رسد ز راه؟

  بقیه از صفحه قبل:

العین:ةنمونه ای از غزلیات زرین تاج، طاهره قر  

 در ره عشقت ای صنم، شیفته بال منم

 چند مغایرت کنی، با غمت آشنا منم

 پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای

 از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم

 شیر تویی، شکر تویی، شاخه تویی، ثمر تویی  

 شمس تویی، قمر تویی، ذره منم، هبا تویی

 نخل تویی، رطب تویی، لعبت نوش لب تویی

 شاهد شوخ دلربا گفت به سوی من بیا

 رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم

 "طاهره" خاک پای تو، مست می لقای تو

 منتظر عطای تو، معترف خطای من  

 

 شعر 

                            

                             

اثر محمود فرشچیان -ستاره صبح   

Artist: Mahmoud Farshchian  

2000-1926  

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست....

 

 در میان مردمی با این مصیبتها صبور...       

 

 صحبت از مرگ محبت مرگ عشق

 

 گفتگو از مرگ انسانیت است...

 

 فریدون مشیری
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گنجینه طرازان معانی                                               

تمدن و فرهنگ گذشته هر ملت، شخصیت حال افراد آنرا میسازد. آب و هوا، شرایط اقلیمی 

و جغرافیایی، وقای  و جریاناتی که بر تاریخ آنان گذشته، شخصیت های مبّرز آن ملت و 

آثاری که از خود باقی گذاشته اند، دراثر گذاری بر روحیات یکایک افراد بطور متفاوت 

دخالت دارند. شناخت روحیات مختلف مردم ایران از دید گاه آنکه وارث مدنیت چند هزار 

 ساله اند، شایان تامل فراوان است.

 از آنجمله اند: 

آسمان شفاف و دشتهای بیکران آن، طلوع و افول شوکت وعظمت ایران باستان، حرکتهای 

 مداوم وافت و خیز های مقطعی آن. 

 از آنجمله اند:

بزرگ حماسه سرای همه دورانها که پیامبر گونه و مثل یک حکیم ابوالقاسم فردوسی،  

 مبشر اهورایی چنین میگفت:

 بمردی که ُملک سراسر زمین               نیرزد که خونی چکد بر زمین       

اگر پیل زوری و گر شیر چنگ           به نزدیک من صلح بهتر ز جنگو یا:       

چو با راستی باشی و مردمی             نبینی جز از خوبی و خّرمیو یا:       

بیاموز و بشنو ز هر دانشی                که یابی ز هر دانشی رامشیو یا:      

فزون از خرد نیست اندر جهان             فروزنده کهتران و مهان  و یا:      

که همانند مروارید درخشان، دامان اخالقیات نوع بشر را زینت میدهد، ولی جای دیگر، سر 

خورده و رنجیده خاطر از فروکشی شوکت و تالشی عظمت ایران، با تالم و تحّسر چنین 

 میگوید:

   در این خاک زر خیز ایران زمین         نبودند جز مردم پاک دین  

همه دینشان مردی و داد آزاد و آباد بود     و زآن کشور آزاد و آباد بود                     

 که انداخت آتش در این بوستان؟                  کز آن سوخت جان و دل دوستان    

 چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟        خرد را فکندیم این سان ز کار   

 و از آنجمله اند: 

و ژرفای پر لطافت عرفان او، عرفانی که در هیچ زبانی به جالل الدین محمد مولوی 

وسعت زبان فارسی پرورده نشده و در مرحله اصیل و لطیف آن، از آن انسانی تر اندیشه 

نمیتوان یافت، و موالنایی که بر حسب سنجش آرا که توسط "یونسکو" در انتهای هزاره دوم 

میالدی صورت گرفت، ششمین بزرگ مرد عالم در آن هزاره شناخته شد، با مالیک و از 

 مالیک باالتر چنین میگفت:

 هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست        ا به فلک میرویم، عزِم تماشا گر است؟  

   ما به فلک بوده ایم، یار َملَک بوده ایم              باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست

خود ز فلک بر تریم، وز َملَک افزون تریم       زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست     

  

 )مخاطب او انسان، انسان کامل و گاه وجود مطلق و ذات بیکران صورتبخش جهان میباشد(

  

 

:و از آنجمله اند  

ابو علی سینا، سیمای بزرگ مرد هزارساله دانش و نبوغ بالغه که چنین میگفت  

مردمان از نیروی جاودانه ای که در نهادشان هست آگاهی ندارند و یا از آن ”

بهره کافی نمیبرند." ابو علی پسر سینا که آثارمکتوب او، همچوکتاب "شفا" و 

 "قانون" و غیر آن نشان از فخامت اندیشه و علو مقام علمی او دارد.

 و از آن جمله اند:  

ابو نصر فارابی، "معلم ثانی" که چون او را شارح )مفسر( بزرگ "ارسطو" و 

همطراز او میشناسند. بهمان جهات که به "ارسطو" عنوان "معلم اول" داده اند، 

فارابی را نیز "معلم دوم" نامیده اند، او در مسایل "علم النفس" یگانه دوران خود 

بود، موسیقی شناسی برجسته و پایه گذار مبادی آن بود. در موسیقی نظری 

کارشناس و نوازنده قابلی نیز بود. کتاب "الموسیقی" او در دوره های بعد در 

 زمره مآخذ معتبر موسیقی شرق و غرب بشمار میآمده است. 

 و از آنجمله اند: 

محمد زکریای رازی، که او را "فیلسوف ری" میشناخته اند. عنوان ها و اوصاف 

مختلف برای او قایل بودند، از قبیل "جالینوس اسالم"، "طبیب 

مارستانی" )مارستان مخفف بیمارستان(، "عاّلمه در علم اوایل" )علم اوایل به 

علوم یونانی اطالق میشد(. او در ابتدا زرگر و صراف بود و بعد به کیمیا گری 

پرداخت که با آن بتواند گوهر فلزات را دگرگون سازد ولی آخر سر به "طبابت" 

 گرایید و در این رشته سر آمد اقران شد و منزلتی بس رفی  یافت.

 و از آنجمله اند: 

حکیم عمر خیام، ریاضی دان، ستاره شناس، پردازنده گاه شماری،    

شاعر دهری مزاج و متفکر پرسشگر، رباعیات پر آوازه او بیانگر شک و 

 حیرت در جوهره آفرینش و تذکار اغتنام عمر است وچنین میگفت:

 آورد باضطرابم اول به وجود     جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم باکراه و ندانیم چه بود      زین آمدن و بودن و رفتن مقصود   

 و باز میگفت:

سر دفتر عالم معانی عشق است     

سر بیت قصیده جوانی عشق است                                 

ای آنکه خبر نداری از عالم عشق         

این نکته بدان که زندگانی عشق است                        

 و همچنین میگفت:

 ای دل زغبار جسم اگر پاک شوی    

تو روح مجردی بر افالک شوی             

 عرش است نشیمن تو شرمت بادا       

کایی و مقیم خّطه خاک شوی                

: و از آنجمله اند  

حکیم نظامی و گنجینه پنجگانه اش که ضمن داستانهای دلنشین، مکارم و فضایل 

 اخالقی و انسانی را با استادی تام به زیور نظم میآراست. از سروده های اوست: 

 رفتند و شهر خفته ندانست کیستند       آن عاشقان َشر زه که با شب نزیستند      
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شاه را به بود از طاعِت صد ساله و زهد               و یا           

قدِر یک ساعته عمری که در و داد کند                                 

:     و براستی که  

کس چو حافظ نگشود از ُرخ اندیشه نقاب                      

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند                                    

 و از آن جمله اند: 

کسان دیگری که با الیه های ُممت    فکری و هنری و علمی که داشته اند، مالط 

ویژگیهای خلق و ذهن ما شده اند، رضا عباسی و مینیاتورهایش، میرعماد و خوش 

خط نویسی چشم نوازش، رستم فرخ زاد، یعقوب لیث و بابک خرمدین و ِعرق و 

غیرت میهنی که میداشتند. برخاستگان اندیشه و فرزانگی از خطه های خراسان و 

کاشان و تفرش و باختران و نواحی دیگر، ظریفه پردازان هنری اصفهان و شیراز و 

زنجان و سنندج، دالوریهای بزرگمردان آذربایجان، همت ُمقنیان )چاه کن، حفاری(  

یزد، صبر و ثبات مردم قان  کرمان، صفای نفس اقلیت های کرد و بلوچ و عرب و 

بختیاری و باال خره زحمتکشان اینجا وآنجای پهندشت محروسه پارس...همه و همه 

 کاسه یکی شده، موجودی پدید آورده اند متمایز که آنرا "ایرانی" میشناسیم.

  چشم شهال، قد رعنا، رخ زیبا داری         آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

نکته ظریفی که در اینجا ضرورتا باید خاطر نشان کرد اینستکه، مطالبی که واجد 

عیار ایرانشناسی است باید دقیقا سنجید و با حوصله و دقت بر رسی کرد، زیرا 

فرهنگ شناسایی هر ملت بمنزله قطب نما برای کشتی و رادار برای هواپیماست که 

 عدم اعتنا بآن حاصلی جز سرگردانی در مهلکه زیست ندارد.

بخود بقبوالنیم، علیرغم دلسردیهایی که ناشی از افت و خیز های تاریخ درازگزیری  

نیست که آینده و آفاق کشور عزیزمان را روشن ببینیم. این سرزمین عمر درازی 

گذرانده و تجربه های زیادی  جامعه ما مثل ّسدی است که الی زیاد گرفته و باید 

الروبی شود و گرنه آب همان آبست که موجود است. پتانسیل امکانات فراهم است، 

عوامل مثبت بسیاری در دست داریم، تک تک اجزا خوب و بلکه عالی است. مناب  

طبیعی و زیر زمینی، موقعیت اقلیمی مناسب، تاریخ و فرهنگ فرهمند و پر بار، 

نیروی جوان مستعد و مردم نجیب و...و...و...همه عناصر الزم وجود دارد منتهی 

باید ترکیب بکار افتد. برای این منظورالزم است که خصایل بنیادی ایرانی که زمانی 

چه پیش و چه پس از اسالم منشا جوشان و ذّهار بود، از نو کار ساز شود، راه البته 

 دراز است ولی بسته نیست. 

 بسته ام بر سر گیسوی تو امید دراز             آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم

 

  

 راحت مردم طلب آزار چیست؟        جز خجلی حاصل این کار چیست؟

 رسم ستم نیست جهان یافتن             ُملک به انصاف توان یافتن         

 مملکت از عدل شود پایدار            کاِر تو از عدل تو گیرد قرار

 و از آنجمله اند: 

ملقب به "افصح المتکلین" )فصیح ترین گویندگان( که  یشیخ اّجل مصلح الدین سعد

هر کس با زبان شیرین فارسی آشناست، کم و بیش با منشآت و آثار قلمی و فکری این 

گوینده شهیر آشنایی دارد، سعدی، اگر جز" گلستان" خود را باقی نمیگذاشت برای 

 اثبات بزرگی او کافی بود تا چه رسد به ارزش واالی دیگر آثار بدی  او. 

شیخ بزرگوار، حکیم ناصح جهاندیده ایست که رهنمودها و اندرزهای اخالقی او حدود 

هشصد سال است بر جواِم  انسانی نور افشانی می کند، از گفتنی ها، هر آنچه به خیر 

و صالح و رستگاری بشریت بوده گفته است، چند بیت از پند های حکیمانه او را با هم 

 میخوانیم: 

 طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی      

صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست                            

 با ضمیری روشن، اصحاب قدرت را مالمت کرده و میگوید:

 ای زبر دست زیر دست آزار             گرم تا کی بماند این بازار

 به چه کار آیدت جهانداری                 مردنت به که مردم آزاری

 در حدیث نفس خود میگوید: 

 که بر من نکردند سختی بسی           چو من سخت نگرفتمی بر کسی

زندگانی و دنیا چه جلوه زیبایی می داشت، اگر مردمان، خیر اندیشی های او را در 

 تعامل با دیگران ملحوظ میداشتند. 

 و از آن جمله اند:

خواجه شمس الدین محمد حافظ، معروف به "لسان الغیب" که جایگاه ملکوتی او بر  

 صدر َمصَطبه استغنا )بی نیازی( و کرامت نفس انسانی است. مادر دهر چون او نزاد.

او بر فراز مسند عشق و معنی بی گمان همتا ندارد، اوست که جواهر ِسلم و شرف و 

 حیثیت انسانی را بر لوح آفرینش با اعجاز می نشانید و می فرمود:

 گر چه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم                  

گر به آب چشمه خورشید دامن ترکنم                                            

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست             و یا        

بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست                                            

اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست                   و یا        

رهروی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی                                           

از آنرو هست یاران را صفاها با می لعلش                و یا       

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد                                          

آدمی در عالم خاکی نمیآید بدست                              و یا       

عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی                                          

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید                        و یا      

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد                                          

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زرو یا    

که جز نکویِی اهل کرم نخواهد ماند                                            



 

  

Peyvand  No. 88, Winter 2014, ICSNC Newsletter                                           14        فصلنامه کانون۲۹۳۱، زمستان ۸۸پیوند، شماره ،  

 
 
 

   
 

 

  

    نوشته ای از شهرام مظهریبلبل خوشنوا           
  

  

 

 

 

از آنچه که فاطمه واعظی )پریسا( را یکی از از شاخص های موسیقی اصیل ایرانی در تاریخ معاصر می کند، چگونعگعی ارا عه هعنعرش در داخعل و خعارج 

 کشور ایران است.

و  پریسا آن زمانی وارد صحنه حرفه ای موسیقی اصیل شد که رادیو صدای ایران و بعد تلویزیون ملی ایران ساعات بسیعاری را صعرف پعخعش کعردن سعاز

انعنعدگعان خعو صدای هنرمندان "عصر طالیی " موسیقی ایرانی می کرد. در این "عصر" اثرات بسیار خاطره انگیز و بیاد ماندنی از نوازندگان، آهنگسازان و

اشعاععه،  فعظ،مطل ، ماهر و مطرحی به جای مانده است. اما از آنجا که موسیقی باید علمی و با تدوین نوین ادامه پیدا معی کعرد، معراکعزی دایعر شعد بعرای حع

ردان کعا پژوهش، تدریس و تعلیم هنر آموزان. در این اوان، افرادی همچون پریسا و هنگامه اخوان فرا گیری موسیقی دسعتعگعاهعی و ردیعف را نعزد اسعتعادان

نزدیک به  یریشروع کرده و ادامه دادند. این دو هنرمند که از شکوفایی خاصی برخوردار بودند، در اصل ادامه دهنده راه دشواری هستند که قمرالملوک وز

 سال پیش آغاز نمود و بنیان نهاد.    ۳۱

 

سال است که با برجسته ترین نوازندگان و آهنگسازان زمان کار موسیقی، کنسرت و اثرات خاطره انگیز داشته است. پریسا به درستی معی ۱۰پریسا قریب به 

یل هعمعگعانعی دل فهمد که موسیقی ایرانی بازاری و نمایشی نیست. او می داند و معتقد است که مردم عادی این هنر متعالی را مشکل متوجه می شوند. به همین

و  وحعینبودن این موسیقی پریسا را نمی آزارد. موسیقی ایرانی که آمیخته با ادبیات کهن غنی و عرفانی اسعت در نعهعاد خعود یعک هعدف معتعععالعی ذهعنعی، ر

خعود ایعن اصعل  ند.احساسی را دنبال می کند. فلسفه معنوی ایران با موسیقی اش بافته شده است. لذا کمتر کسانی هستند که معنی هر دو را دریافته و لذت ببر

ود را دنعبعال ه خعفقط یک اقلیت ویژه ای را به خود جلب و ارضاء میکند. پریسا دقیقا به همین دالیل است که، بدور از دنیای مادی و در انزوای فیزیکعی، را

از یعش می کند. او به خاطر صدای خوشش، قابلیت هنری و تکنیکی اش با اینکه همواره مورد توجه قرار می گرفت و می گیرد، اما هرگز وسوسه شهرت بع

داد. زمعانعی  دل حد و ثروت کالن را به خود راه نداد. پریسا هنرش را ارزش نهاد و در مقابل مناف  ظاهری، مادی، زود گذر و بازاری ایستاد و بهای جان و

دلسعوز و  که اکثر خوانندگان خوش صدا در کاباره ها و مجالس عیش و نوش به گرم کردن مجلس مشغول و گرفتار بودند، پریسا و دیگر هنرمندان هم طراز

 ایرانی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی و وزارت فرهنگ و هنر آن زمان در صحنه آموزش، پرورش و حفاظت از این هنر واال بودند. 

 

 صالح کار کجا و من خراب کجا              ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

 

ایرانی را بعا قی پریسا جزو قلیل خوانندگانی است که با تحریر دقیق و خوانا و با کنترل خوب آواز می خواند و ادای شعر میکند. او ردیف و گوشه های موسی
نعی خعوامهارت تمام شعر گذاری میکند و چکامه هایش را به صراحت میخواند. گوش و هوش قوی موسیقیایی پریسا از کودکی او را در مسیر اصولی ردیف 

 گیرد. را از صدای او می موسیقیاییخواندن پریسا احساس   گفته نماند که در برخی موارد، درست و کتابی البته نا یاری کرده است. 
 

زمان حکومت جعمعهعوری   سال از فعالیت هنری و اجرای عمومی در ۲۲تعهد پریسا در حفظ چار چوب اصولی موسیقی ایرانی قابل ستایش است. او به مدت 

د ایران من  شد. اما چشم از هدف واالیش بر نداشت و به آرامی و در سکوت و دشواری به تربیت هنر آموز پرداخت. او تصمیم به تعرک دیعار نعکعر اسالمی

دارد. ایستادگی و پایداری او در میهن ستم دیعده معان بعاععث شعد کعه بسعیعاری از  مردم زیرا معتقد بود که این هنر ایرانی ریشه در آن خاک، آب، سرزمین و

 بانوان سرزمینمان از تربیت صحیح موسیقیایی ایشان نیز بهره مند شوند.

 

ی راباعث خشنودی ایرانیان حامی موسیقی اصیل است که پریسا با گروه دستان همکاریهای طوالنی و نزدیک داشتعه اسعت. ایعن هعمعکعاری نعه تعنعهعا بعه اجع 

، سعععیعد بعسعمکنسرتهای چشمگیر بین المللی منجر شده، در ضمن آلبومهای کیفی و ارزشمندی را هم تولید کرده است. هنرمندان طراز باالیی همچون حمید معتع

خعود را بعا ای فرج پوری و حسین بهروزی نیا به راستی از سرمایه های بزرگ موسیقی ما می باشند. این هنرمندان آثار هنری نوین، دل پذیر، پیچیده و زیبع

اوقاتی خاطره انگیز و بعه یعاد معانعدنعی  ۱۱۲۹نوای سحر انگیز پریسا زینت آرایی می کنند. برنامه گروه دستان و بانو پریسا در دانشگاه دوک در ماه نوامبر 

 برای ایرانیان ساکن این ایالت به ارمغان آورد.

 

 گر چه گلچین نگذارد که گلی باز شود        تو بخوان، مرغ چمن، بلکه دلی باز شود
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ا بر این جای بن مانند نوروز، مهرگان یکی از بزرگترین جشن های ایرانیان است. میدانیم که در جوام  کشاورزی، بهار فصل کاشت و پا یز موق  برداشت است.

ی کوبی پا شگفت نیست که نیاکان ما شروع بهار را که فصل جنب و جوش است واول پا یز را که فصل برداشت محصول می باشد، جشن می گرفتند و به شادی و

پیش از دوره  ا نمی پرداختند. عده ای برآنند که در زمانی از تاریخ کهن ایران، مهرگان روز اول سال بوده است. ولی بر اساس نوشته اوستا، تقویم ایرانی

 هخامنشی دارای خرمالو و انواع آجیل مانند بادام، پسته، فندق، گردو، و تخمه و نخودچی، سفره را تزیین میکردند.

دکتر محمد علی  بطحایی               شعر

 زندگی توتی ست پر آب و قشنگ

 زندگی توتی ست پر آب و قشنگ

ن گفتا: شنو این داستان           از حکیمان قـدیـم  و باستـا ن ذِ پیِر   

 مـرد جنگل بود در راهی روان         از َپِی گل چیدن و برگ جوان

 تا گـیاه و گل َبـرد در خانه اش          شورباێی سازد انـدر النه اش

 نا گـهـان، آمـد  پـلـنگ تـیـز پـا         لقمه سازد بی اَمان آن مرد را

 پس، دوید آن مرد سوی پرتگاه    

 واژگون شد همچو سنگ افتد به چاه    

  دست زد برشاخه ای در نیمه راه

    جان رهانید از پلنگ و کرد: آه 

 پای بر سنگی نهاد و دید زد          تا چه گونه کم کمک پاێین رود

 دید آن جا ایستاده چون گراز          یک پلـنگ دیگری بـا نیش بـاز

 تکیه گا هش، شاخه ای بی برگ وبر  

 راه باال، راه پایین، پر خطر          

 در سکوت محض، گوشش مـی شنید      

          تـیـز د نـدان چـیـزکی را  می جــویــد    

 دید یک موشی سیاه و یک سفید       بیخ  شاخ  تکـیـه گاهش  مـی جـو یـد

 زود بـاشـد کـنـده آیـد تکـیـه  گـاه        مـرد و شاخـه اوفـتـد هر دو به   چاه

 چشم امـیـدش شکاف سنگ  دیـد        توت وحشی، قرمز و خوش رنگ دید

 چنگ زد، بـربـود آن تـوت جـوان        لـذ تـش را مـی چشیـد انــد ر دهــا ن

 کــم بیندیش از کمیـن آن  پـلـنـگ         زنــدگی تـوتـیست  پــر آب و قـشنگ

 تاکه فرصت هست برچین تـوت را        در دهــا نـت مــزه کـن  ایـن قــوت را

، امریکا ۲۹۳۱محمد علی بطحاێی، دی ماه                         

طریقه ایست از بودایی چینی و ژاپونی که وصول به معرفت را از ِذن  

  zen    راه "مراقبه" می داند.  

  

 دیداری با مادر

 در رٶیایی سنگین 

 به عمق تاریخ،

 در شبی سرد و مهتابی نقره فام

 به دیدار مادر رفتم.

 بوته خار کوچکی

 که فصل ها پیش دیده بودم

 هنوز بر مزارش مانده

و با وزش هر نسیم بودنش را نشان می داد.    

 شاید هم، بارها خشکیده و افتاده بود،

ولی دوباره از نوروییده.   

 دیداری بود طوالنی،

 ساکت و آرام.

 تنها من بودم و مادرم.

 در اندیشه شدم و فروتنانه

از ابدیت پرسیدم.   

و   

 در سکوتی بی کران

. منتظر جواب  

 پاسخی نیامد! 

، امریکا ۲۹۳۱آذر ماه   



 

  

Peyvand  No. 88, Winter 2014, ICSNC Newsletter                                           16        فصلنامه کانون۲۹۳۱، زمستان ۸۸پیوند، شماره ،  

 

طنز      

 

 توی آسانسور ایستاده بودم یه دختری هم سوار شد
 اول ساكت بود بعد گفت: چطوری؟

 گفتم: الحمدهللا ...
 یه نگاهي به من كرد و تلفن دستی شو جابجا كرد !

 معلوم شد داره با تلفن حرف مي زنه!
 هیچي دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم:

 الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا الحمدهلل

 
 
 

یک تهرانی تصمیم کرفت سر به سر یک اصفهانی بگذاره. ازو پرسید 
 فرق بین خر و االغ چیه؟ اصفهانی هم فورا جواب داد:

 هیچ فرقی ندارند. مثل اینکه بگی جنابعالی یا حضرتعالی!
 

مال جوالدوز را میزد به رانش و از درد داد میکشید. مردم گفتند چرا جوالدوز را 

به خودت می زنی؟ مال گفت برای اینکه وقتی نمیزنم خیلی خوشم میاد چون 

 فرقشو می فهمم!

 

در زمان مامون خلیفه عباسی، شخصی ادعای پیغمبری نمود، او را گرفته و نزد 

مامون بردند. مامون از او پرسید چه می گویی؟ جواب داد از جانب خدا پیغمبرم، 

مامون قفل بسته ای را به او داد و گفت اگر راست میگویی این قفل را بدون کلید 

 باز کن، آن شخص جواب داد که من گفتم پیغمبرم، نگفتم که قفل سازم!!

 )موالنا گفته است : قبض و بسط آمد گشو تو نا امید

قفل گر هم قفل سازد هم کلید(                                    

 

“ ما طبیب نداریم، معلم نداریم، عقب افتاده هستیم” روزی ناصرالدین شاه گفته بود 

شیخ شیپور، دلقک دربارپاسخ داده بود : خیر قربان، خیلی هم داریم، همه چیز 

داریم، چرا اینطور میفرمایید؟ و برای اینکه حرف خود را به کرسی بنشاند، روز 

بعد یک لنگ به گردنش می بندد، صورتش را هم دستکاری کرده به دربار 

میرود، شاه از او می پرسد چه شده؟ چرا گردنت را بسته ای؟ شیخ شیپور جواب 

میدهد گردنم رگ به رگ شده است. شاه طبابت میکند و میگوید: گل گاو زبان و 

شیر خشت دم کن و بخور خوب میشوی. شیخ شیپور میگوید: قربان از صبح که 

با این حال از خانه بیرون آمدم تا حاال، اعلیحضرت دهمین دکتری بوده اند که 

برای معالجه من دستور دوا داده اند ، دالک، میر آب، گدا، همه نسخه داده اند. 

 چطور می فرمایید که دکتر نداریم؟

 

شخصی رفت نزد مامون و ادعای خدایی کرد، مامون با غضب به او گفت: آگاه 

باش که چندی پیش شخصی مدعی شد که پیغمبر خداست، فرمان دادیم او را به 

سزای گفتارش رسانیدند. آن شخص به مامون گفت: ای خلیفه کار درستی کردید 

 چون من او را نفرستاده بودم!

 شعری از هادی خرسندی           

کرج و چند شهر  این هفته باز خبر آمد که در رستوران هاي
 .دیگر گوشت خر به خورد مردم داده میشده

 
 میداد گوشت خر به مشتری

 در کرج کافه چی ورزیده
 

 قاضی شرع گفت ای ملعون
 دیده؟ یک چنین کاسبی کسی

 
 گر تو تفهیم اتهام شدی

 پاسخی در دفاع خود میده
 
 برابر شرع متهم گفت در

 عملی کرده ام پسندیده
 

 از خر نر کباب برگ زدم
 کوبیده خرماده ، کباب
 

 اختالف بهایشان بسیار
 از فقیهان گرفتم این ایده

 
 که راست میگو ی گفت قاضی

 نور حق بر دل تو تابیده
 

 نسبت نرخ مرد را با زن
 آورده ای و سنجیده خوب

 
 فقه ما را تو گشته ای خرفهم

 فهمیده آفرین کافه چی
 

 پس شدی تبر ه برو خوش باش
 هر خری را بکن کبابیده

 
 خورد عارف و عامی خر بده

 ولی البته ذبح اسالمی
 

 تهیه کننده:  مریم طبیب زاده
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Moonlight 

The moon beams 

the glowworm glows 

sleep is seldom ruined, but 

worry over this heedless lot 

ruins sleep in my tearful 

eyes. 

 

Dawn stands worried at my 

side 

morning urges me to         

announce 

its arrival to the lot. 

alas! a thorn inside, 

stops me in my tracks. 

 

A delicate rose stem 

which I planted with my 

hands 

and watered with my life 

its thorns break inside me. 

 

I fumble about to open a 

door 

uselessly expecting       

someone to meet 

a jumble of walls and doors 

crumbles over my head. 

 

The moon beams 

the glow-worm glows 

blisters marking a distant 

road 

 

Standing before the village 

a single man 

knapsack on his back, hand 

on the knocker, murmurs 

"Worry over this lot 

ruins sleep in my tearful 

eyes." 

Translated by: Iraj Bashiri 

 

 

 

 

می تراود مهتابمم  

 می درخشد شبتاب

 نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

 غم این خفته چند

 خواب در چشم ترم می شکند

 نگران با من استاده سحر

 صبح میخواهد از من

 کز مبارک دم او آورم

 این قوم به جان باخته را بلکه خبر

 در جگر خلری لیکن

 از ره این سفر می شکند.

 نازک آر ای تن ساق گلی

 که به جانش کشتم

 و به جان دادمش آب

 ای دریغا به برم می شکند.

 دستها می سایم

 تا دری بگشایم

 بر عبث می پایم

 که به در کس آید

 در و دیوار به هم ریخته شان

 بر سرم می شکند.

 می تراود مهتاب

 می درخشد شبتاب،

 مانده پای آبله از راه دراز

 بردم دهکده مردی تنها

 کول بارش بر دوش

 دست او بر در، می گوید با خود:

 غم این خفته چند

 خواب در چشم ترم می شکند.

 

 نیما یوشیج

 مهتاب

علی اسفندیاری یا نیما یوشیج، شاعر محبوب ایرانی و پدر 

دردهکده یوش در مازندران به دنیا 6981شعر نو، در سال 

آمد. او دوره کودکی را در کنار چوپانها و عشایر نشینان 

گذراند. در کودکی نیما به مکتب در دهکده یوش میرفت ولی 

عادت داشت از کالس در برود و غالبا به این دلیل به دست 

آخوند محله که معلمش بود تنبیه میشد. در سن دوازده سالگی 

نیما به تهران آمد و وارد مدرسه کاتولیک سن لویی شد. 

برعکس معلم قبلی معلم جدیدش نظام وفا، که خود شاعر 

مهمی بود، سعی در پرورش استعداد دانش آموز با هوش 

خود نمود. زندگی نیما ومدرسه او در تهران تضاد زیادی با 

زندگی دردهکده، قدم زدن با چوپانها و گواهی از زندگی 

عشایری داشت. این تضاد دگرگونی عمیقی درزندگی مخیلی 

نیما ایجاد کرد و با اینکه اوعالقه اش را به زندگی سنتی  

حفظ نمود، نیما پایه شعرسرایی سنتی را واژگون کرد و 

سبک جدیدی را درشعر فارسی، که منب  یکی از قوی ترین 

گنجینه های ادبی دنیا می باشد، ایجاد نمود. در نتیجه به 

تدریج او قوانین شعری سنتی مانند قافیه و وزن را، که 

احساس میکرد قوه پندار را به زنجیر کشیده اند، دگرگون 

کرد و روش جدیدی که چکیده های فکری را به نحو روان 

ای ”تری در دنیای شعر بیان میکند به وجود آورد. اشعار 

در این دوره تحول فکری او سراییده شدند. “ افسانه”و “ شب  

با ایجاد  تغییر در وزن و قافیه، نیما اجازه داد که طول خط  

شعر ژرفای اندیشه را بیان کند و از زنجیر قوانین شعری 

آزاد شود. او همچنین تاکید کرد که طرح مسایل روز مانند 

رنج مردم و استبداد مهم ترازمسایلی مانند چهره ماه معشوق 

و یا دوری عاشق از معشوق می باشد. نیما به این نتیجه 

رسید که هر چند عده ای از خواندن لوندی های معشوق لذت 

می بردند، اکثریت مردم قهرمانانی را ترجیح می دادند که 

نشان دهنده زندگی خودشان بودند. اوهمچنین تصویراتی 

را “ میکده“ و“ باغچه گل”، “ماه”متمایز از تصویرات منجمد 

وارد شعر فارسی نمود. این قافیه شکنی، شعر را از میان 

نخبگان و طبقات  مرفه خارج کرد و آن را روشی برای 

ابراز احساس عوام و طبقه متوسط نمود و بیان اشعار به 

زبان عام رنگ محلی به اشعار او داد. ولی یکی از چشمگیر 

“  سمبولیسم”ترین تغییراتی که نیما در شعر ایجاد کرد ورود 

به شعر نو بود. استحکام اشعار نیما بر اساس ورود سمبل 

های مختلفی بود که او در شعرهایش به کار برد. شعر نیما 

یک گفت و شنود ما بین دو یا سه سمبل است که اثری پر 

 معنا با پیوستگی به شعر او می گذارد.

پیوست و با همکاری “ موسیقی”نیما به جم  سردبیران مجله 

صادق هدایت، بسیاری از اشعارش را دراین نشریه به چاپ 

رساند. بعد از پای گرفتن حزب توده در ایران و ایجاد تعداد 

زیادی نشریات چپی، اشعار نیما دراین مجالت به چاپ رسید 

 و صدای او را به مردم رساند. 

احمد ضیاء هشترودی و ابو قاسم جنتی عطایی از اولین   

پژوهش گرانی می باشند که در باره زندگی و اشعار نیما 

 تحقیقات فراوان کرده و در باره او نوشته اند.  

 منشاء: ویکی پدیا                       ترجمه: شهال باقری

Nima Yushij  
1896-1960 
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 روایتی از آهنگ و شعر بابا کرم                                           

ویرایش: شهال باقری         نوشته: بانو مهرانگیز ابراهیمی احمدی                                                                                            

 در دوره سلطنت قاجاریه، شاهزاده خانمی زیبا و ثروتمند باغ بزرگی در شمیران داشت. این باغ پراز درختان میوه بود و باغچه هایی پر از

ا ا بگلهای معطر رنگارنگ داشت. آالچیقها با گلهای ُرز رنگی باال رونده ، نسترن و یاس خوشبو تزیین شده بودند.  دور استخر بزرگ آبی رنگ ر

  ند.فواره های سنگی و انواع پرندگان زیبا ی مرمری تزیین کرده بودند. همه بازدید کنندگان به آن همه ذوق و سلیقه و هنرنمایی آفرین میگفت

باغبان جوان و خوش رویی که نامش بابا کرم بود، مثل جانش از این باغ و بوستان نگهداری میکرد و انسان بسیار خوبی هم بود. شاهزاده 

رد. این ی کخانم عاشق گل و گیاه بود. او هر روز صبح به محوطه باغ می آمد و ساعتها گلهای زیبایش را تماشا کرده و به بابا کرم مهربانی و محبت م

 برنامه هر روز ادامه داشت . هر دو بسیار صمیمی بودند و به یکدیگر احترام می گذاشتند. 

یک روز در شهر صحبت از رفتن شاه، که آخرین شاه قاجار بود، شد. احمد شاه به اروپا رفت و بزودی رضاشاه به تخت پادشاهی نشست.  

 در آن زمان تعدادی از شاهزاده های قاجار از ایران عازم کشورهای اروپایی شدند. شاهزاده خانم جوان هم به دستور پدرعازم پاریس شد. در

. شد روزسفراو، بابا کرم که از این موضوع خبر نداشت، دسته گل بسیار زیبایی که مورد عالقه شاهزاده خانم بود حاضر کرد و منتظر آمدنش بباغ

مشغول آماده  بلهنزدیک ظهر شاهزاده خانم با لباس سفر بباغ آمد. بابا کرم به او گفت خانم امروز دیر تربه دیدن گلهایتان آمده اید. شاهزاده خانم گفت 

زمین به کردن چمدانم بودم. من امروز برای ادامه تحصیل به پاریس میروم. رنگ از صورت بابا کرم پرید، لرزه به اندامش افتاد، پاهایش سست شد و 

م به او کر افتاد. شاهزاده خانم گفت منهم متاسفم که سفر می روم. تا عمر دارم محبت های تو را به یاد خواهم داشت. چشمهای او پر از اشک شد. بابا

ل تحمگفت منهم شما را از جان و دل دوست دارم. شاهزاده خانم گفت قول بده گلهای منو نگهداری کنی. باغ را من دست تو میسپارم. بابا کرم که 

اغ  را ه بخداحافظی را نداشت، روی زمین زانو زد و دست شاهزاده خانم را بوسید. او هم دستی به سر بابا کرم کشید. هر دو بهم نگاه کردند. شاهزاد

از ری ترک کرد و بابا کرم تازه به واقعیت عشق خود به شاهزاده خانم پی برد. او مجنون وار روز ها را با خودش شعر می گفت و گریه میکرد. شاع

ر احوالش شاعدوستان شاهزاده  یک روز به قصد دیدن باغ  آمد واورا دید که در کنار بید مجنون نشسته، به تنه بید تکیه داده و با خودش صحبت میکند. 

و  را پرسید. بابا کرم راز درونش را به او گفت. شاعر شعر بابا کرم را سرود و یک آهنگ ساز، آهنگ بابا کرم را رویش ساخت. از آن وقت شعر

ش دگیآهنگ و رقص بابا کرم در تهران مد شد. جوانان در تهران می رقصیدند، ومی خواندند. بابا کرم هیچوقت ازدواج نکرد و تا آخرین روزهای زن

و درختان  گل از باغ نگهداری کرد. سالها بعد باغ را قطعه قطعه کردند. ساختمانهای بلندی در این زمینها ساخته شد و بقول تهرانیها درختان آهنی جای

 زیبا را در این باغ گرفتند و دیگر اثری از باغ  بجای نماند. 

 شعر بابا کرم:  

  هرچقدرناز کنی ناز کنی

 باز تو دلدار منی

 هرچقدر عشوه کنی

 عشوه کنی

 باز تو غمخوار منی

 با با کرم، بابا کرم، دوست دارم، دوست دارم

 با با کرم؛ بابا کرم، دوست دارم، دوست دارم

 

 ای دریغا، دریغا که ندانسته گرفتار شدم

 ای دریغا دریغا که ندانسته گرفتار شدم

 از بر این جونخوشی نزد تو من خوار شدم

 با با کرم، بابا کرم

 دوست دارم، دوست دارم

 با با کرم بابا کرم...

* ویکی پدیا همین داستان را در مورد بابا کرم تکرار کرده ولی معتقد است که این آهنگ از یک داستان صوفی سرچشمه گرفته است.      

  

Baba Karam Is a male Persian dance which is nowadays also performed by women, the dance derived from a Sufi 

story whereby a servant at the court of the king falls in love with one of the harem girls and sings this song out of 

grief of not being able to be with her. 
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“Taking the first footstep with a good thought the second with a good word and the third with a good deed I entered  

Paradise” 

“He who sows the ground with care and diligence acquires a greater stock of religious merit than he could gain by the  

repetition of ten thousand prayers” 

Zoroaster 

۞ 

 

All the knowledge I possess everyone else can acquire, but my heart is all my own.  
As soon as you trust yourself, you will know how to live.  
Beauty is a manifestation of secret natural laws, which otherwise would have been hidden from us forever.  
Thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world.  

In the realm of ideas everything depends on enthusiasm... in the real world all rests on perseverance.  
 

Johann Wolfgang von Goethe  

 

۞ 
 

I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than to those attending too small a degree of it. 

When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty. 

In matters of style, swim with the current; In matters of principle, stand like a rock. 

The price of freedom is eternal vigilance. 

I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it. 

Do not bite at the bait of pleasure till you know there is no hook beneath it.  

I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. 

Thomas Jefferson 

۞ 

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. 
I shall assume that your silence gives consent 
You can learn more about a person in an hour of play than in a year of conversation. 
Democracy, which is a charming form of government, full of variety and disorder, and dispensing a sort of equality to 
equals and unequaled alike. 

Plato 
۞ 

 

“Truth does not become more true by virtue of the fact that the entire world agrees with it, nor less so even if the whole 

world disagrees with it.”  
Maimonides, The Guide for the Perplexed  

quotes 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johannwolf173315.html
http://www.goodreads.com/author/show/194459.Maimonides
http://www.goodreads.com/work/quotes/748018
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 برنامه های آینده کانون

مارچ   ۲۸چهار شنبه سوری :   

مارچ ۱۱عید نوروز:     

مارچ ۹۱سیزده بدر:    

آوریل ۱۲پرژن فستیوال:  

جون  ۲انتخابات کانون:  

جون  ۸جشن فارغ التحصیلی مدرسه:   

ICSNC Future Events 

Chahar Shanbeh Souri: March 18 

Eid Nowruz: March 22 

Sizdah Bedar: March 30 

Persian Festival: April 26 

Kanoon Board Election: June 1 

Persian school graduation party: June 8 

 از راست به چپ: مجید روح افزا، مهدی امامیان، کاظم یحیی پور، پرویز صیاد، ماریا تونن، هادی خرسندی، نازی کایت

 

ALI KHORRAM 

LISENCED GENERAL 
CONTRACTOR 

(BUILDER) / REALTOR 
 

REAL ESTATE CONSULTANT 
AND INSTRUCTOR 

 
ALANK9@AOL.COM 

8989-625-919  

mailto:ALANK9@AOL.COM
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Following Dr. Meymandi’s lecture for ICSNC members at NCSU 

Left to right: Mrs. Jabbarzadegan, Mr. Yahyapour (ICSNC president), Maria Thoenen, Dr. Meymandi, Shahla Bagehri,  Mrs. Ebrahimi, 

Mrs. Meymandi, Mrs. Azar Ghoddoussi 

 عکس باال: الهام امیر نصر

 عکس پایین: گروه هنرمندان ایرانی در مهمانی شعردار رالی
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ICSNC News 

Thanks to Raleigh's Human Relations Commission and Mayor Nancy McFarlane for inviting Iranian Cultural Society of NC to present the Iranian 

Community in this events. Thanks to all the volunteers who made this event a success. Azar Ghoddoussi, Behrooz Mohebbi, Chekad Sarami - 

Music Group Dara Ehtesham - Music Group Elham Amirnasr - Music Group, Dancer Fernando Tilman- Music Group Joey Ehtesham - Music 

Group Karen Yahyapour, Kazem Yahyapour, Majid Roohafza - Calligrapher Artist, Maria Thoenen, Mehrangiz Ebrahimi, Moujan Khorram, Nazi 

Kite - Organizer, Shabnam Nassir - Painter Artist, Shahla Bagheri 
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Office Ergonomics! 
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دلهای به هم پیوسته است!  گرمی  زندگی  


