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ژالــه آمــوزگار در ســال ۱۳۱۸ در خــوی زاده شــد. آمــوزگار مــدرک دکتــرای خــود را 
در ایرانیســتیکس ) زبــان هــای باســتانی ایــران( از دانشــگاه ســوربن اخــذ نمــود و 
اکنــون رئیــس دپارتمــان فرهنــگ ایــران باســتان در دانشــگاه تهــران می باشــد. او 
بــه زبان هــای انگلیســی، فرانســه، ترکــی، پهلــوی و اوســتایی مســلط می باشــد.
ــه  ــی ب ــد تفضل ــتاد احم ــکار اس ــوان هم ــه عن ــال ها ب ــوزگار س ــه آم ژال
فعالیت هــای علمی پرداخــت و پــس ازدر گذشــت اســتاد تفضلــی بــه 
تدریــس و تألیــف و ترجمــه تــا کنــون ادامــه داد. اوعضــو فرهنگســتان زبان 
و ادب فارســی اســت و بیــش از ۴۶ ســال بــه تدریــس در دانشــکده ادبیات 
دانشــگاه تهــران مشــغول بــوده اســت و بســیاری از اســتادان رشــته های 

ــد. ــاگردان وی بوده ان ــکده، از ش ــن دانش ــون ای گوناگ
چــون جوایــزی   ۱۳۹۵ ســال  در  آمــوزگار  دکتــر     

ــوراز وزارت فرهنــگ فرانســه و جایــزه ســرو  لژیــون دون
ایرانــی )در زمینــه میــراث فرهنگــی( را دریافــت نمــود.  
ــات  ــخ ادبی ــه “تاری ــوان ب ــی او می ت ــار تألیف ــه آث از جمل
ــات و  ــوی، ادبی ــان پهل ــام ”، “زب ــش از اس ــران پی ای
دســتور آن” و  “ تاریــخ اســاطیری ایــران” اشــاره نمــود. 

چرا زبان فارسی ماندگار شد؟
در  آمــوزگار  ژالــه  دکتــر  ازســخنرانی  ای  فشــرده 
ــی ــان فارس ــدگاری زب ــیرینی و مان ــاره ش ــس درب پاری
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ــان را توجیــه  ــن زب ــدگاری ای شــیرینی و مان
می کنــد. 

از ایــن رو نخســت اشــاره کوتاهــی  بــه ایجــاد 
ــم ســپس از شــیرینی  ــان فارســی می کن زب
زبــان فارســی می گویــم ســپس بــه راز 

ــردازم.  ــی می پ ــان پارس ــدگاری زب مان
ــم   ــی می نامی ــان فارس ــروز زب ــا ام ــه م آنچ
فرزنــد خلفــی اســت کــه از گــروه زبان هــای 
هنــد و اروپائــی نامیــده می شــود. زبــان 
ــه  ــان وج ــایگان هندی م ــان همس ــا زب ــا ب م
ــن  اشــتراک بیشــتری داشــته اســت و در ای
ــکیل  ــی را تش ــد و ایران ــای هن ــروه زبان ه گ
داده اســت. در هزاره هــای پیشــین، و در 
ــان مســیر آن ســوی  ــی، هندی دوران جابجائ
ــاکان  ــد و نی ــش گرفتن ــش را در پی هندوک
ــده  ــران نامی ــه ای ــرزمینی ک ــا در س دور م
ــن ســان  شــده اســت مســتقر شــدند و بدی
ــه  ــت یافت ــی موجودی ــای ایران ــروه زبان ه گ

ــرای زردشــت درخواســت  را از اهــورا مــزدا ب
ــوای   ــالح ن ــوی اصط ــون مان ــد. در مت می کن
شــیرین داریــم در مفهــوم نــوای شــیرین، در 
اینجــا از ســخن شــیرینی یــاد می شــود کــه 

ــد. ــا می دانن ــگر گوش ه آن را نوازش
ــال آورد.  ــوان مث ــز می ت ــوی نی ــون پهل از مت
در کتــاب دادســتان  مینــوی خــرد، شــیرین، 
در مفهــوم گفتــار شــیرین بــه کار برده شــده 
اســت و در کارنامــه اردشــیر بابــکان، اصطالح 
درود شــیرین آمــده اســت در متــون مانــوی، 
پارتــی و پهلــوی چــرب  ســخنی هم متــرادف 
شــیرین ســخنی اســت و ســخن شــیرین که 
بعــد هــا در ادبیــات پارســی ســخن نوشــین 

معنــی ســخن دلنشــین می گیــرد. 
ــای  ــرای زبان ه ــی ب ــن صفت ــوال چنی معم
ــعی  ــن س ــده. م ــه نش ــه کار گرفت ــر ب دیگ
می کنــم در ایــن گفتــارم بــه مــواردی 
اشــاره کنــم کــه بــرای شــما آشناســت، ولــی 

ــان شــیرین فارســی  موضــوع گفتــار مــن زب
اســت. چــه ســعادتی کــه مــن امــروز در بــاره 
ــنگ ها دور از  ــی، فرس ــان فارس ــیرینی زب ش
ســرزمین عزیــزی کــه ایــن زبــان را ســده ها و 
ســده ها چــون ُدری گرانبهــا در آغــوش گــرم 
ــده و یکــی  ــاس داشــته، آن را پروران خــود پ
از زیباتریــن زبان هــا را تــراش داده و هــر 
ــم.  ــرده اســت، ســخن بگوی ــرش ک روز زیبات
گفتــارم را در ایــن مجمــع بین المللــی، بــا آن 
کــه می توانســتم، نخواســتم جــز بــه فارســی 
بیــان کنــم زیــرا دریغــم آمــد کــه بــا دالیــل 
ــی و  علمــی و زبان شناســی از شــیرینی، روان
ــان ســخن بگویــم، امــا  خوش آوایــی ایــن زب
ــه  ــت شــیرین ب ــر. دادن صف ــی دیگ ــه زبان ب
ــان، ســخن و گفتــار کــه بیشــتر نرمــی و  زب
ــه  ذهــن مــی آورد در  ــی و مالیمــت را ب روان
فرهنگ ما ســابقه ای بــس دراز دارد. در گاهان 
اوســتا، یکی از امشاســپندان، شــیرینی سخن 
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اســت. ایــن زبان هــا در محــدوده ای گســترده 
ــرق  ــدوده از ش ــن مح ــد. ای ــترش یافتن گس
ــیحون و  ــای س ــر و کناره ه ــاوراء النه ــه م ب
جیحــون می رســید. در شــمال، خراســان 
بــزرگ و خــوارزم، نواحــی قفقــاز و کناره هــای 
دریــای مازنــدران را شــامل می شــد. در 
غــرب تــا میــان رودان )بیــن النهریــن( ادامــه 
می یافــت و در جنــوب در کناره هــای خلیــج 

ــت.  ــش می رف ــان پی ــارس و عم ف
زبان هــای ایرانــی کــه در ایــن محــدوده 
زبان هــای  گرفته انــد  جــای  بــزرگ 
ــن  ــی که ــه از زبان ــتند ک ــاوندی هس خویش
ــتق  ــود مش ــده می ش ــادر نامی ــان م ــه زب ک
ــار و منشــا، همســانی  می شــوند. وحــدت تب
واژه هــای بنیــادی و اصول ســاخت دســتوری 
ایــن زبان هــا برهــان خویشــاوندی آنهاســت. 
در انتســاب زبان هــا بــه گــروه زبان هــای 
آنهاســت،  زبان شــناختی  معیــار  ایرانــی، 
ــان فارســی  ــال زب ــای سیاســی. مث ــه مرزه ن
تاتــی در قفقــاز و زبــان پشــتو کــه در 
ــداول اســت از لحــاظ علمــی  افغانســتان مت
ــه  ــی ب ــای ایران ــزو زبان ه ــی ج و زبان شناس
ــان  ــی و زب ــان ترک ــا زب ــد ام ــمار می رون ش
عربــی کــه در بخش هائــی در ایــران کنونــی 
صحبــت می شــوند از لحــاظ تبــار جــزو 
زبان هــای ایرانــی نیســتند. بــرای زبــان 
فارســی بطــور قــراردادی ســه دوره مشــخص 

ــت: ــده اس ش
دوره اول:  کــه دوره باســتانی می گوینــد 
ــا نخســتین  ــه م ــاز می شــود ک ــی آغ از زمان
نشــانه های زبــان ایرانــی را داریــم و تــا 
ادامــه می یابــد.  اواخــر دوره هخامنشــی 
ــان ســنگ  ــتان، زب ــران باس ــان دوره ای دو زب
ــه  ــان اوســتا ک نوشــته های هخامنشــی و زب
ــن دوره  ــت، بدی ــت اس ــی زردش ــان دین زب
ــد  ــن دوره مانن ــای ای ــد. زبان ه ــق دارن تعل
دور  خویشــاوندان  و  هم زمــان  زبان هــای 
ــی  ــکریت، یونان ــد سانس ــان مانن و نزدیک ش
ــده ای  ــان پیچی ــتور زب ــره، دس ــتان و غی باس
ــود،  ــت می ش ــم ثب ــا اس ــه در آن ه ــد ک دارن
ــس  ــده ای دارد، جن ــای پیچی ــل صیغه ه فع
ــث، مذکــر و خنثــی(  ــت می شــود )مون رعای

و در شــمار بــه غیــر از مفــرد و جمــع،  تثنیــه 
ــود دارد.   ــز وج نی

دوره دوم: یــا دوره میانــه از اواخــر دوره 
هخامنشــی آغــاز می گــردد و تــا اوائــل دوره 
اســالمی ادامــه می یابــد. زبان هــای ایــن 
ــرقی تقســیم  ــی و ش ــروه غرب ــه دو گ دوره ب
شــرقی،  زبان هــای  گــروه  در  می شــوند. 
خوارزمــی و بلخــی و در گــروه زبان هــای 
غربــی پارتــی، و پهلــوی جنوبــی را می تــوان 

ــرد.  ــام ب ن
ــده  ــر جــا مان ــار بزرگــی ب ــن زبان هــا آث از ای
اســت.  ترجمه هــای اوســتا، روایــات پهلــوی، 

دینکــرد و غیــره.
تحــول  دوره  ایــن  در  ایرانــی  زبان هــای 
ــاده  ــان س ــتگاه زب ــد. دس ــگفتی می نماین ش
می شــود، افعــال ســاده تر می شــوند، جنــس 
دیگــر وجــود نــدارد، تثنیــه از شــمار حــذف 
ــر افراختــن  ــرای ســر ب می گــردد و زمینــه ب

ُدر َدری آمــاده می گــردد. 
از اینجــا دوره ســوم یــا دوره جدیــد 

آغــاز  ایرانــی  زبان هــای 
ــان  ــن دوره زب ــود. در ای می ش

ــه  ــتحکام یافت ــرورده و اس پ
زبــان  یعنــی  اســت. 
شــیرین فارســی در این 
و  نشــو  جدیــد  دوره 
ــان  ــا زب نمــا می یابــد ت
ــگ،  ــعر، ادب، فرهن ش
دانــش، دیــن، عشــق و 

ــردد.  ــان گ عرف
یکــی دیگــر از ویژگی هــای 

خــوب زبــان فارســی پیونــدی 
ــودن آن اســت کــه واژه ســازی را  ب

آســان می کنــد. یعنــی بــا پیوســتن پیشــوند، 
میانونــد و پســوند مفاهیــم گوناگون بــه وجود 
می آیــد ماننــد واژه مردانگــی. زبــان مــا چنان 
ترکیبــات ظریفــی دارد کــه مــا کمتــر بــه آن 
توجــه می کنیــم. بــه ترکیبــات ســیه چشــم، 
چشــم ســیاه،  شورچشــم، چشــم شــور، پیــر 
ــن روش  ــد. ای ــر... توجــه کنی ــرد پی ــرد، م م
پیونــدی بــودن زبــان در زبــان پهلــوی  و آغاز 
فارســی دری کار بــرد فراوان و مفیدی داشــته 

اســت. ولــی بعــدا اســتفاده از واژه هــای بیگانه 
و بخصــوص کاربــرد فعــل مرکب از اســتعمال 
پیشــوندها و پســوندها کاســته اســت و زبــان 
مــا را عقــب بــرده. اگــر در طــی زمــان دروازه 
زبــان فارســی بــه واژه بیگانــه گشــوده شــده 
اســت، کوتاهــی از زبــان نبــوده، از اهــل زبــان 
ــته  ــی داش ــان آمادگ ــن زب ــت. و ای ــوده اس ب
اســت کــه هــر نــوع واژه ای را بــا پیوندهــای 

ــازد. گوناگون بس
از نظــر دســتوری، دســتگاه صرفــی پیچیــده 
ــی  ــا تفاوت ــان م ــه. در زب ــن رفت ــال از بی کام
ــرای  ــذارد و ب ــر نمی گ ــث و مذک ــن مون بی
ــرد.  ــه کار نمی ب ــرد ب ــان واژه م ــه انس کلم
این هــا بخشــی از دالیــل زبانــی و آوائــی 

ــد.  ــان می باش ــیرینی زب ش
امــا بــرای مانــدگاری زبــان ایــن دالیــل کافی 
نیســت. بــرای اســتدالل در مــورد مانــدگاری 
یــک زبــان به ایــن پشــتوانه زبانی و دســتوری 
و آوائــی، مــوارد تفکــری )اندیشــه( را نیــز باید 
ــان  ــی، اندیشــه بی ــای ایران ــا زبان ه ــزود. ب اف
ســده های  در  اســت.  شــده 
دور، ســرودهای اوســتا را 
پیام هــای  و  داریــم 
از  را  زردشــت 
البــالی گاهــان 
لمــس  اوســتا 
در  می کنیــم.  
ساســانی  دوره 
زبــان مــا گویــای 
ــی و  فرهنگــی غن
پرورده شــده اســت. 
فلســفه  و  علــم 
یونــان و هنــد نیــز، 
هــم از طریــق ارتبــاط 
بــا دانشــمندان آن ســرزمین ها و هــم از 
راه کتاب هــای مربــوط بــه آن، گنجینــه 
فرهنگــی و زبانــی مــا را پربارتــر کــرده اســت. 
ادبیــات دوره ساســانی کــه تدویــن آنهــا را در 
نخســتین ســال های دوره اســالمی خواهیــم 
ــا کتاب هــای  ــوی اســت. م داشــت بســیار ق
ــن  ــه در آن پیچیده تری ــم ک ــرد را داری دینک
مطالــب دینــی و فلســفی بیــان شــده اســت. 

آنچه ما امروز 
زبان فارسی مینامیم  فرزند 

خلفی است که از گروه زبانهای 
هند و اروپائی نامیده میشود. زبان 
ما با زبان همسایگان هندیمان وجه 
اشتراک بیشتری داشته است و در 

این گروه زبانهای هند و ایرانی 
را تشکیل داده است. 
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ایــن  تاملــی در مجموعه هــای واژه هــای 
ــا عمــق توانائــی زبان مــان  دانشــنامه مــا را ب

آشــنا می کنــد. 
در پایــان دوره ساســانی و آغــاز دوره اســالمی 
ایــن زبــان بــا چنیــن گذشــته پربــاری، چنان 
زبانــی می شــود کــه چــون در برابــر پدیــده ای 
ــدر  ــدان ب ــرد از می ــرار می گی ــب ق ــو و غال ن
ــان  ــا را آنچن ــی آورد، واژه ه ــی رود، دوام م نم
ــی  ــب زبان ــد و در قال ــه جــذب می کن آگاهان
خــود عرضــه می نمایــد کــه بعــد از گذشــت 
ــنا  ــا آش ــا ن ــرای م ــان آن روز ب ــده زب ده س
نیســت. مــا بــرای درک "بــوی جــوی مولیــان 
آیــد همــی"    "یــاد یــار مهربــان آیــد همــی"
 نیــازی بــه واژه نامــه نداریــم. ایــن زبــان بــه 
ــند  ــردد و س ــل می گ ــی تبدی ــت ایران هوی
ــد  ــت می کن ــی دریاف رســمیت خــود را زمان
ــاعران  ــه ش ــث سیســتانی ب ــوب لی ــه یعق ک
ــی بســتائید  ــا زبان ــرا ب ــد م ــارش می گوی درب
کــه زبــان مــن اســت. سلســله ســامانی 
راه گشــای بعــدی اســت. امیــران این سلســله 
جــزو  را  پارسی نویســی  و  پارســی گوئی 
اصــول حکومــت خــود قــرار می دهنــد. 
ــه فارســی ترجمــه می شــود  ــم ب ــرآن کری ق
ــه حفــظ  ــد زمان ــا از گزن ــان م ــه زب و گنجین
ــاهنامه  ــور ش ــرای ظه ــه ب ــود و زمین می ش
فراهــم می شــود. فردوســی عزیــز بــا اهــدای 

ــران،  ــران و مــردم ای ــه ای شــاهنامه ب
ــان  ــرای زب ــم ب ــتوانه ای محک پش
مــا، فرهنــگ مــا و هویــت مــا بــه 
وجــود مــی آورد. امــا فرامــوش 
نکنیــم کــه مانــدگاری زبــان 
فارســی را بیــش از همــه  مدیــون 
ــتیم  ــران هس ــاده دل  ای ــردم س م
کــه در برابــر برخــی خودفروختگان 
تشــنه مقــام کــه در آن دوران نگارش 
ــی را  ــان فارس ــه زب ــن ب ــخن گفت و س
ننــگ می شــمردند، همچنــان دوبیتی هــای 
خــود را بــه زبــان فارســی ســرودند  عاشــقان 
بــه فارســی بیاتــی ســرودند، مــادران الالئــی 
را بــر ســر گهواره هــای فرزندان شــان بــه 
فارســی خواندنــد تــا رودکی و فردوســی ســر 
ــه و  ــرای کالم عارفان ــه ب ــد و زمین ــر آوردن ب
فیلســوفانه مولــوی و ســنائی و عطــار آمــاده 
شــود. مولــوی در قونیــه اســت ولــی مثنــوی 
و غزلیــات جاودانــه خــود را بــه زبــان فارســی 
ســروده اســت. نظامــی در گنجــه اســت  امــا 
لیلــی و مجنــون، خســرو و شــیرین و هفــت 
پیکــر، ایــن شــاهکارهای ادبیــات بزمــی را بــه 

ــان فارســی نوشــته اســت.  زب
لطــف معانــی کالم خیــام را بــا وجــود همــه 
ترجمه هــای اســتادانه تنهــا بــه زبــان فارســی 
می تــوان لمــس کــرد و رمــز پایــداری زبــان 
بایــد  ســعدی  گفته هــای  در  را  فارســی 
جســت کــه هــر کالمــش ضرب المثــل شــده 
ــان  ــه زب ــت جاودان ــه های درخ ــت و ریش اس
ــدار شــده  ــا در گلســتان و بوســتان آن پای م

اســت. 
ــا ا ندیشــه  حافــظ مــا قــد علــم می کنــد  آی
لطیــف، موشــکاف، پــر از معنــی و پــر از 
ــه  ــز ب ــه ج ــان را ب ــگ و آوای حافظان م آهن

ــرد؟  ــوان درک ک ــی می ت ــان فارس زب
ــان  ــای زب ــب غن ــی موج ــا از جهات ــان م زب
ــه  ــیاری ک ــای بس ــود ، واژه ه ــی می ش عرب
راجــع بــه تمــدن و شهرنشــینی بــوده از زبان 
ــن  ــده. هم چنی ــی ش ــان عرب فارســی وارد زب
ــان  ــام گل هــا، غذاهــا و پوشــش ها. ایــن زب ن

مرزهــا را در می نــوردد . در مــاوراء النهــر زبان 
ــعرای  ــد ش ــردد. در هن ــالم می گ ــان اس جه
پارســی گو ادبیاتــی غنــی را پایه گــذاری 

می کننــد. 
آنجاست که حافظ بسراید

شّکرِشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود

ــعرا  ــته ترین ش ــی برجس ــک عثمان در ممال
ــه  ــد. در ادام ــان فارســی شــعر گفته ان ــه زب ب
ــت.   ــراوان اس ــال ف ــان مث ــن زب ــداری ای پای
ملــک الشــعرای بهــار قصیــده آهنگیــن 
دماونــدی خــود را بــه ایــن شــیرینی و روانــی 

آغــاز می کنــد:
ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی ای دماوند

را  و جلوتــر می آئیــم ســهراب ســپهری 
ــا واژگان  ــی ب ــن زیبائ ــه ای ــه ب ــم ک می بینی

ــی ورزد: ــق م ــرد عش ــی ن پارس
به سراغ من اگر می آئید، نرم و آهسته بیائید 
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهائی من 

ــان  ــن زب ــت. ای ــیرین اس ــی ش ــان فارس زب
ماندنــی اســت  در اســاس آن خللــی وارد 
ــاد و  ــه از ب ــت ک ــی اس ــد. کاخ ــد ش نخواه
بــاران گزنــد نخواهــد یافــت. زیــرا ایــن بــذر 
ــه جــای  ــا ب ــگاه ســرزمین م ســخن در جای
نشســته اســت و بــا پارســی زبانــان آنســوی 
مرزهــا هــم مســتحکم تر  خواهــد شــد. 
گل هــای تــازه ای خواهــد داد و میوه هــای آن 
بــه بــار خواهــد نشســت. بــا ســخن فردوســی 
بــزرگ کــه بــه زبــان شــیرین مــا نوزائــی داده 

ــانم: ــان می رس ــه پای ــخن را ب ــت س اس
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

YouTube link to Dr. Jaleh 
Amouzegar’s lecture in Paris:
https://www.youtube.com/
watch?v=n4nnx9ogLG4
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ــدان ایرانــی کــه آینــده ایــران زمیــن را چــه در  ــرد، نمــادی اســت از فرزن ــد، کــودکان تبــار ُک عکــس روی جلــد ایــن شــماره پیون
خــاک گهــر بــار ایــران و چــه در کــوچ بــه کشــورهای دیگــر در دســت دارنــد. کــودکان بــا امیــد و خــوش بینانــه بــه آینــده می نگرنــد 
و همانگونــه کــه خانــم دکتــر ژالــه آمــوزگار در ســخنرانی پــر بینــش خــود دربــاره زبــان فارســی کــه در ایــن شــماره پیونــد انتشــار 
یافتــه اســت می گویــد، علــت پایــداری زبــان فارســی در ایــران را » بیــش از همــه مدیــون مــردم ســاده دل ایــران هســتیم. همچنــان 
ــای  ــر گهواره ه ــر س ــی را ب ــادران الالئ ــرودند، م ــی س ــه فارســی بیات ــقان ب ــرودند، عاش ــان فارســی س ــه زب ــود را ب ــای خ دوبیتی ه
فرزندانشــان بــه فارســی خواندنــد. زیــرا ایــن بــذر ســخن در جایــگاه ســرزمین مــا بــه جای نشســته اســت و بــا پارســی زبانان آن ســوی 
مرزهــا هــم مســتحکم تر خواهــد شــد. گل هــای تــازه ای خواهــد داد و میوه هــای آن بــه بــار خواهــد نشســت.« ایرانیانــی کــه در خــارج 
از کشــور و » آن ســوی مرزهــا«  نــام فرزندانشــان را در کالس هــای فارســی می نویســند بــه آن مــادران، عاشــقان و فرهنــگ جویــان 

پاســخی غریــزه ای می دهنــد و بــه پاســداری و پیشــرفت فرهنــگ ایــران یــاری می نماینــد. 
سپاســگزارم از همــه دوســتان و عزیزانــی کــه در تهیــه ایــن شــماره پیونــد یــاری نموده انــد و بــه درخواســت های پــی در پــی مــن 
بی درنــگ پاســخ مثبــت داده انــد.  نــام ایــن عزیــزان را می توانیــد در ســتون اطالعــات مربــوط بــه پیونــد بیابیــد. همچنین سپاســگزارم 

از نویســندگانی کــه بــا اهــدای مقــاالت خــود بــرای شــکل گرفتــن ایــن شــماره  پیونــد یــاری نمــوده انــد.  

ــکی  ــکده پزش ــل دانش ــارغ التحصی ــری ف ــهال باق ــر ش دکت
دانشــگاه تهــران می باشــد و تخصــص خــود را در رشــته 
ــت.  ــوده اس ــذ نم ــج اخ ــکال کال ــورک مدی ــکی از نیوی روان پزش
ــان  ــودکان، نوجوان ــان ک ــه درم ــی ب ــهر رال ــون او در ش ــم اکن ه
 و بزرگســاالن مشــغول می باشــد. شــهال بــه نویســندگی و 
ــش  ــال پی ــن س ــراوان دارد و از چندی ــه ف ــگاری عالق روزنامه ن

ســردبیری پیوند، نشــریه کانون را به عهده گرفته اســت.

خواهشمنـدم  برای ارسـال 
مقـاالت و همچنیـن گمان 
خـــود دربــاره مجلــه پیوند  
ــد.  ــاس بگیری ــن تمـ ــا م ب
Peyvand2022@gmail.com یر
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    Generosity
             of Spirit  

The Iranian Cultural Society 
of North Carolina is excited 
to announce that last week Dr. 
and Mrs. Khanh Vu (Elmira 
Choopani) presented the ICSNC 
with a check for $100,000 
committed to the Khaneh Iran 
building fund. Dr. and Mrs. Vu 
had previously donated an initial 
$100,000 gift to support earlier 
phases of the project.     

Their world class generosity is 
making a huge difference in the 
ICSNC’s final push to complete 
a world class cultural center 
dedicated to our Persian heritage. 
These wonderful supporters are 
truly difference makers within 
our community. It’s impossible 
to adequately express our thanks.    
Khaili, khaili, khaili mamnoon!!
We are inspired by Dr. and Mrs. 

Presenting the check on volunteer day - From Left to right - Mr. John Norwood President 
of the North State Bank (volunteered to work on this day along with his wife), Mr. 
Kazem Yahyapour, Dr. Khanh Vu, Mrs. Elmira Choopani, Mrs. Nazi Ahmadi Kite, Ms. 
Azadeh Choopani, Mr. Soroush Javdan, Mr. Mostafa Zibaie, Mrs. Farazeh Pourshariati

Vu’s generosity and encourage 
you to consider joining them in 
the effort to complete financing 
for the center. Gifts of any 
amount are welcome. Thank you 
all for your support.

Kazem Yahyapour
Chairperson-IACC
Maria Ahmadi Thoenen
President-ICSNC

…committing to a life of unconditional giving and 
service to others and doing so in an entirely selfless way.
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Helping our patients and our community 
achieve long-term health goals.

Area’s first 7Day-a-Week Family Practice/Walk-in Clinic



لیـال واالنـژاد کیـفر
مدیر مـدرسـه فارسـی

مــن از زمانــی کــه در کودکــی بــه 
کارولینــای شــمالی نقــل مــکان کــردم، 
در فعالیت هــای متعــدد کانــون شــرکت 
ــن  ــه ای ــت ب ــس از بازگش ــته م و پ داش
ــه  ــوده ک ــن ب ــن ای ــش م ــه، کوش ناحی
ایــن  فرزنــدم در محیــط فرهنگــی 
ســازمان رشــد کنــد. در واقــع، مــن ایــن 
ــه در ســال 2019  فرصــت را داشــتم ک
ــی  ــه فارس ــاون مدرس ــوان مع ــه عن ب
خدمــت کنــم و مشــتاقانه منتظــر 

ــتم. ــه هس ــه جامع ــدد ب ــت مج خدم
ــکیل  ــه تش ــن ب ــتان م در دوره دبیرس
باشــگاه نوجوانــان کانــون کمــک کــردم، 
ــان  ــرای نوجوان ــی را ب ــا رویدادهای و م
ــی  ــا در بانــک غذائ ــم ت ترتیــب می دادی
طــور  بــه  ســالمندان  خانه هــای  و 
داوطلبانــه وقــت خــود را ســپری کننــد. 
ــوان  ــه عن ــج ب ــال های کال ــول س در ط
مربــی رقــص بــرای کــودکان، نوجوانان و 
بزرگســاالن بــرای جشــنواره بین المللــی 
ــت  ــای فرهنگــی خدم و ســایر رویداده
ــادر،  ــک م ــوان ی ــه عن ــون ب ــردم. اکن ک
ــه جامعــه  مشــتاقانه منتظــر خدمــت ب
از طریــق همــکاری بــا اعضــای  مدرســه 
ــی و  ــان  فارس ــا زب ــتم ت ــی هس فارس
ــدی  ــل بع ــه نس ــی را ب ــگ  ایران فرهن

ــم. ــون بیاموزی اعضــای کان
کــه  کارهایــی  تمــام  از  مــن 
ICSNC بــرای جامعــه مــا 
انجام داده بســیار سپاسگزارم 
منتظــر  مشــتاقانه  و 
مشــارکت  بــا این ســازمان 
ــرفت و  ــه پیش ــک ب و کم
شناســائی فرهنــگ ایرانــی  
ــت  ــم باب ــاز ه ــم. ب می باش

ایــن افتخــار ممنونــم. 

با احترام،
لیال واالنژاد کیفر

اکنون به عنوان 
یک مادر، مشتاقانه منتظر 
خدمت به جامعه از طریق 

همکاری با اعضای  مدرسه فارسی 
هستم تا زبان  فارسی و فرهنگ  

ایرانی را به نسل بعدی اعضای 
کانون بیاموزیم.

مــن لیــال واالنــژاد کیفــر، مفتخــرم کــه در ســال تحصیلــی آینــده بــه 
عنــوان مدیــر مدرســه فارســی خدمــت خواهــم کــرد.

مــن در بوســتون، ماساچوســت متولــد شــدم و زمانــی کــه 11 ســاله 
ــکان  ــل م ــای شــمالی نق ــه کارولین ــواده ام ب ــراه خان ــه هم ــودم ب ب

ــته  ــود در رش ــی خ ــدرک کارشناس ــت م ــد از دریاف ــم. بع  کردی
 علــوم غذایــی از دانشــگاه ایالتــی کارولینــای شــمالی، مــدرک 

کارشناســی ارشــد خــود را در علــوم دارویــی از دانشــگاه مرکــزی 
ــا  ــی ب ــوم داروی ــرای خــود را در عل ــای شــمالی و دکت کارولین
ــگاه رود  ــی از دانش ــم شناس ــوژی / س ــه فارماکول ــش ب گرای
ــنا  ــرم، آدام آش ــا همس ــا ب ــردم و در آنج ــت ک ــد دریاف آیلن
شــدم. بعــد از اتمــام تحصیــالت  مــا بــا هــم به سینســیناتی، 
اوهایــو نقــل مــکان کردیــم. در آنجــا مــن یــک دوره فــوق 
دکتــرا را تکمیــل کــردم و هــر دوی مــا اســتادیار بودیــم در 

ــودکان سینســیناتی. پســرمان  ــز پزشــکی بیمارســتان ک مرک
داریــان در ســال 201۶ در سینســیناتی بــه دنیــا  آمــد و در ســال 

 UNC-Chapel Hill 2019 بــا شــعف  فــراوان بــرای ادامــه کار در
بــه کارولینــای شــمالی برگشــتیم.
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fellowship and he was an Assistant 
Professor, both at Cincinnati 
Children’s Hospital Medical 
Center. We had our son Darian in 
Cincinnati in 2016 and in 2019 
were beyond thrilled to be able to 
move back to North Carolina for 
job opportunities at UNC-Chapel 
Hill.
I have been involved in numerous 
ICSNC activities since moving to 
North Carolina as a child, and upon 
returning have made it a priority to 
ensure that my son is also raised 
within the ICSNC organization. In 
fact, I had the opportunity to serve 
as Vice Principal for the Persian 
School in 2019 and am looking 
forward to serving the community 
again. 
My most favorite aspect of being 
involved with ICSNC is how I have 
been able to tailor my involvement 
based on where I was in my own 

life. As a high schooler I helped 
form the ICSNC Teen Club where 
we organized events for teens to 
volunteer their time at the NC Food 
Bank and nursing homes. During 
my college years I served as a 
dance coach for the children, teens 
and adults for the International 
Festival and other cultural events. 
Now as a mother, I look forward to 
serving the community by working 
with the dedicated Persian School 
committee members to bring 
language and culture to the next 
generation of ICSNC members. 
I am so very thankful for all 
that ICSNC has done for our 
community and I look forward to 
contributing to their impact. Thank 
you again for this honor.

Regards,
Leila Valanejad Kiefer

My name is Leila 
Valanejad Kiefer 

and I am honored to 
be serving 
as the Persian School 
Committee Chair and 

Principal for the upcoming school 
year.
I was born in Boston, Massachusetts 
and moved to North Carolina with 
my family when I was 11 years old. 
I received my bachelor’s degree in 
Food Science from North Carolina 
State University, my master’s 
degree in Pharmaceutical Sciences 
from North Carolina Central 
University and my Doctorate in 
Pharmaceutical Sciences with a 
concentration in Pharmacology/
Toxicology from the University 
of Rhode Island where I met my 
husband, Adam, and we moved to 
Cincinnati, Ohio together where 
I completed a post-Doctoral 

    Leila Valanejad KieferLeila Valanejad Kiefer              
The New Persian School PrincipalThe New Persian School Principal

ــی مــی زد  ...عمــو ایــرج حــرف خوب
ــدن.  ــتن و دل کن ــورد دل بس در م
می گفــت کلــی درد ســر دارد تا یکی  
خــودش را در دل دیگــری جــا کنــد. 
ــای  ــا ج ــی وقت ه ــا خیل دل آدمه
خالــی نــدارد. انــگار از چیــزی  یــا چیزهائــی 
پــر شــده باشــد. بایــد گوشــه ای یــک جــای 
کوچــک بــرای خــودت پیــدا  کنــی بعــد کــم 
ــاز کنــی. همیشــه  کــم بــرای خــودت جــا ب
هــم درســت جــا نمی شــوی؛ گاهــی بایــد از 
ــت  ــی. تیزی های ــودت بزن ــار خ ــه و کن گوش

را بگیــری، یــک جاهائــی را ســوهان بکشــی. 
ــت  ــم برای ــرف ه ــاوری، ط ــانس بی ــر ش اگ
جــای بیشــتری بــاز می کند.دلتنگــی هایــش 
را کــه بــر طــرف کنــی، دلــش کــه بــاز شــود، 
جــای بیشــتری هــم بــه تــو می رســد. 
مدتــی کــه بگــذرد و اگــر همــه چیــز خــوب 
ــم از  ــه  را ه ــای اضاف ــرود، چیزه ــش ب پی
دلــش می ریــزد بیــرون. باالخــره جــا و 
ــن  ــی.  همی ــدا می کن ــودت را پی ــای خ فض
کــه می گوینــد دلــش را می بــری. حــاال 
ــتگی دارد.  دل  ــودت بس ــه خ ــا، ب ــه کجاه ب

ــی  ــری، ماندن ــه بب ــوب ک ــای خ ــه جاه  را ب
ــخت  ــی س ــدن خیل ــا دل کن ــود. ام می ش
ــک  ــت ی ــم هس ــی ه ــک وقت هائ ــت. ی اس
نفــر از دلــت مــی رود، حــاال گاهــی خــودش 
مــی رود، گاهــی تــو بیرونــش می کنــی؛ 
فرقــی نمی کنــد. در هــر دو حالــت تــو 
ــره ای  ــی، حف ــره خال ــک حف ــا ی ــی ب می مان
کــه گاهــی خیلــی بــزرگ اســت. پــر کــردن 
جاهــای خالــی زمــان می بــرد. حــاال هــر چــه 
حفــره بزرگ تــر باشــد، زمــان بیشــتری هــم 
الزم اســت بــرای پــر کردنش. مدتــی طوالنی 
ــم و  ــرج فکــر می کن ــه حرف هــای عمــو ای ب
ــن  ــرای م ــم ی ــاب کن ــم حس ــعی می کن س
ــا جــای خالــی  چــه مــدت طــول کشــید  ت

بهنــام را پــر کنــم. ... 

»اسمت را می گذارم باران«
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امیر علی بنی اسدی
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ترانه و ترانه رسا�ئ

ــعر  ــای ش ــی از جلوه ه ــک یک ــدون ش      ب
ــرایی اســت  ــیرین پارســی ترانه س ــان ش و زب
ــعری  ــر ش ــتر از ه ــه بیش ــک تران ــی ی گاه
ــز  ــد و هرگ ــا می مان ــه م ــر و حافظ در خاط
از یادمــان نمــی رود . ســرودن ترانــه بــه 
ــم   ــی از ســرودن شــعر ه گمــان برخــی حت
دشــوارتر اســت  و تخصــص و معلومــات ویــژه 
ــل از  ــد قب ــرا بای ــه س ــک تران ــد. ی می طلب
هرچیــز شــاعر خوبــی بــوده، بــا اصــول جمله 
بنــدی، ترکیبــات، کنایــات، اشــارات شــعری 
ــف آشــنایی  ــه و ظری ــای زیرکان ــل ه و تمثی

ــل داشــته باشــد. کام
حتماً باید موسیـقی و ویـژگی هـای 
ــات و دستگاه هـای موسیـقی  مقامـ
را بشناســند. تلفیــق صحیــح شــعر 
و موســیقی نیــز از مهم تریــن ارکان 
خواننــدگان  اســت.  ترانه ســرایی 
ــاالت  ــه ح ــد ک ــن می دانن ــن مت ای
گوناگــون آهنــگ و ملودی هایــی 
ماننــد ســوال، حاشــا، پرخــاش، 
گالیــه، تمنــا، عاشــقی و غیــره، 
بایــد بــا کالمــی  در خــورد و مرتبط 
ــوم درســت  ــا مفه ــوند ت ــراه ش هم

موســیقی و شــعر بــا یــک هــدف به شــنونده 
منتقــل گــردد. بحــث فنــی و رمــوز تلفیــق 
ــن  ــه ای ــیقی از حوصل ــعر و موس ــت ش درس
ــاراتی  ــه اش ــا ب ــت و تنه ــارج اس ــته خ نوش
ــه  ــم اســت ک ــم. بســیار مه بســنده می کنی
ــیقی  ــیالب موس ــا س ــت ی ــات در دو ن کلم
ــتباهی  ــی اش ــا معن ــند ت ــدا نباش ــم ج از ه
ــه شــنونده منتقــل نشــود. مثــالً اســتفاده  ب
ــا”-“در” و  ــکل “م ــه ش ــادر” ب ــه “م از کلم

ترانه و ترانه رسایی
سیاوش پورفضلی

)موسیقیدان و کارشناس موسیقی(     

 »به رهی دیدم برگ خزان، آشفته ز بیداد زمان، کز شاخه جدا بود ...«

ــو”-“واه”  ــکل “گ ــه ش ــواه” ب ــه “گ ــز کلم نی
اشــتباه اســت و نبایســتی  بــه کار بــرده 
شــود. همچنیــن ســیالب کوتــاه و بلنــد بایــد 
ــوند.  ــتفاده ش ــود اس ــب خ ــای مناس در ج
ــه جــای  مثــالً اســتفاده از “ســی”-“یاوش” ب

اســت.  نامناســب  و  غلــط  »ســیاوش« 
درنهایــت یکپارچگــی و وحــدت موضــوع 
ترانــه و هماهنگــی آن بــا حاالت موســیقی از 
نــکات مهمی اســت کــه در ترانــه ســرایی در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
     مــوارد ذکــر شــده به همراه بســیاری نکات 

دیگــر اســت کــه فــرق ترانه ســرایان نامــی و 
موفــق را بــا دیگــران مشــخص می کنــد. 
ــژن  ــد بی ــت اســاتیدی مانن شــهرت و موفقی
ترقــی، معینــی کرمانشــاهی، رهــی معیــری، 
فریــدون مشــیری و  در موســیقی ملــی ایران، 
و نیــز اردالن ســرفراز، ایــرج جنتــی عطایــی، 
منصــور تهرانــی و ... در موســیقی پــاپ اتفاقی 
ــر  ــالوه ب ــام، ع ــن ترانه ســرایان بن ــوده و ای نب
رعایــت مطالــب گفتــه شــده، بعضــاً ابــداع و 

نــوآوری هایــی نیــز داشــته انــد. مثالً مشــهور 
اســت کــه “بیــژن ترقــی” جنبــه هــای روایی 
و داســتانی ترانــه را تقویــت کرده اســت مانند 
ــی   ــه روایت ــزان ک ــرگ خ ــش کاروان و ب آت

قصــه گونــه دارنــد.
ــود  ــه می ش ــه کالمی گفت ــوالً ب ــه اص      تران
کــه شــاعر بعــد از ســاخته شــدن آهنــگ و 
ــر روی  ــدن آن، ب ــاخته ش ــن س ــا در حی ی
موســیقی می گــذارد، بــه ایــن معنــی کــه بــا 
مشــورت آهنگســاز و درک و شــهود شخصی، 
موضــوع را انتخــاب و ســرودن ترانــه بــر روی 
ــز  ــان نی ــد. در پای ــاز می کن ــا را آغ ملودی ه
بــه همیــن شــیوه بــه  اصــالح و تکمیــل آن 
می پــردازد. الزمــه ایــن کار، ارتبــاط نزدیــک و 
مناســب شــاعر و آهنگســاز اســت وبــه همین 
دلیــل اغلب نــام ترانه ســرا در کنار آهنگســاز، 

نوازنــده و خواننــده می آیــد.  
می شــود  گفتــه  مثــالً 
برنامــه  تــازه  گل هــای 
بــا  فــالن   شــماره 
هنرمنــدان:   همــکاری 
معیــری  رهــی  بنــان، 
محجوبــی.  مرتضــی  و 
ــدان معنــی اســت  ایــن ب
ــز در  ــرا نی ــه س ــه تران ک
ســاخت آن اثــر نقــش 
مهمــی  داشــته اســت. 
بهتریــن آثــار قدیمــی  
ــه  ــا  ب ــه گله ــد برنام مانن
ایــن شــیوه ســاخته و پرداختــه شــده اســت. 
در ایــن زمینــه روایــت هــا و خاطــرات جالبــی 
ترانه ســرایان  و  آهنگســازان  همــکاری  از 
نقــل شــده کــه خالــی از لطــف نیســت و بــا 
مراجعــه بــه اینترنــت یــا کتاب هــای مختلــف 

می باشــد. دســترس  در 
     بعــد از وقــوع انقــالب، حضــور و کار ترانــه 
و ترانــه ســرایان بــه دالیــل مختلــف محــدود، 
کمرنــگ و بعضــاً نایــاب شــد و آهنگســازان به 

بیژن ترقی                  معینی کرمانشاهی              تورج نگهبان

ــا را نشناســد و نشــنیده باشــد؟ احتمــاالً همــه  ــر زیب ــن اث  کیســت کــه ای
مــا آن را می شناســیم و می توانیــم از حفــظ بخوانیــم. بــه راســتی 
ــن  ــه اینچنی ــت ک ــه اس ــیقی نهفت ــار موس ــی آث ــز و رازی در برخ ــه رم چ
ــرایی. ــه س ــه و تران ــت: تران ــن اس ــاالً ای ــواب احتم ــوند؟ ج ــه می ش جاودان

ترانه های ماندگار 
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اختیــار یــا بــه اجبــار بــه ســاختن آهنــگ بــر 
روی اشــعار از پیش ســروده شــده، مانند اشــعار 
ــا پرداختنــد. چنانچــه  حافــظ، ســعدی و موالن
ــی،  ــاد فخرالدین ــون فره ــازان بنامی چ آهنگس
مشــکاتیان،  پرویــز  شــهبازیان،  فریــدون 
محمدرضــا لطفــی، حســین علیــزاده و  اغلــب 
ــاخته  ــن روش س ــه ای ــود را ب ــی  خ ــار کالم آث
و منتشــر نمودنــد. بــه گمــان برخــی، یکــی از 
دالیــل مانــدگاری آثــار قدیمــی در حافظــه هــا 
بــه نســبت آثــار جدیــد تــر، همیــن وجــه تمایز 

یعنــی وجــود ترانــه اســت. 
     حتمــاً شــما خواننــدگان عزیــز نیــز همچون 
 نگارنــده وقتــی اســامی  زیــر را می شــنوید، 
بی اختیــار بــه یــاد برخــی ترانه هــای جاویــدان 
می افتیــد کــه بــا خاطره هایمــان عجیــن 
شــده  و بــه راحتــی از یادمــان نمی رونــد: 
 »ملــک الشــعرای بهــار« بــا مــرغ ســحر، 
ــق و  ــزان عش ــا کاروان، خ ــری« ب ــی معی »ره
ــزان،  ــرگ خ ــا ب ــی« ب ــژن ترق ــام، » بی ــاد ای ی
گل اومــد بهــار اومــد و آتــش کاروان، »معینــی 

کرمانشــاهی« بــا ســنگ خــارا، یــاد 
کودکی، بازگشــت و ســاغرم 

شکســت ای ســاقی. 

البتــه ممکــن اســت گاهی نــام ســراینده ترانه 
را  فرامــوش کنیــم یــا بــه خاطر نیاوریــم، ولی 
ســروده های او را بــه خوبــی می شناســیم و از 
بــر هســتیم و اغلــب همــراه خواننــده و بــدون 

آن، آنهــا را زمزمــه می کنیــم.
     شــوربختانه اغلــب ترانــه ســرایان معــروف 
ــه  مــا کــه هنــوز در قیــد حیــات هســتند، ب
دلیــل مشــکالت و مســائل گوناگــون و یــا بــه 
ــم کاری مواجــه  ــا ک ــار، دور از وطــن و ب اجب
ــر  ــالً دیگ ــه اص ــم ک ــی ه ــتتند، و برخ هس
ــه  ــدون شــک ادام ــد. ب ترانه ســرایی نمی کنن
ــلیقه  ــه و س ــه حافظ ــد ب ــد می توان ــن رون ای
موســیقایی ایرانیــان خدشــه و لطمــه جــدی 
ــازان و  ــه آهنگس ــت ک ــد اس ــد. امی وارد کن
شــاعران بــا ذوق مــا بــه اهمیــت ترانــه و ترانه 
ســرایی در فرهنــگ و هنــر ایــران زمین توجه 
نماینــد تــا دوبــاره آثــاری خلــق شــود کــه در 
ــت و  ــده  ثب ــای آین ــل ه ــا و نس ــره م خاط

ــدگار. ضبــط گــردد و مان

به رهی دیدم برگ خزان
پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

 چو زگلشن روکرده نهان
در رهگذرش بادخزان
چـون پیک بال بود

ای برگ ستمدیدة پاییزی
 آخر تو زگلشن زچه بگریزی 
روزی تو هماغوش گلی بودی
دلداده و مدهوش گلی بودی

ای عاشق شیدا
دلـــدادة رســوا

گویمت چرا فسرده ام
درگل ، نه صفایی

باشد نه وفایی
جز ستم ز وی نبرده ام 

خار غمش در دل بنشاندم
در ره او من جان بفشاندم

تا شد نوگل گلشن و زیب چمن
رفت آن گل من از دست
با خار و خسی پیوست

من ماندم و صد خارستم
وین پیکر بی جان
ای  تازه گل گلشن

پژمرده شوی چون من
هربرگ توافتد به رهی

پژمرده و لرزان 
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میاد کیایی 
نوازنده پیشکسوت سنتور با بیان خاطره ای

 از چگونه ساخته شدن قطعه موسیقی ماندگار
 »برگ خزان« 

ــه از  ــی ک ــژن ترق ــی و بی ــز یاحق ــادان پروی ــده ی ــد : زن ــی می گوی ــالد کیای می
هنرمنــدان بســیار مهــم ایــن کشــور بودنــد بــا هــم دوســتی دیرینــی داشــتند. یــک 

روز وقتــی در جمعــی نشســته بودیــم آنهــا تعریــف کردنــد چــه شــد کــه »بــرگ خــزان« 
را ساختند. 

ایــن نوازنــده پیشکســوت ادامــه داد: یــک روز غــروب پاییــز ترقــی و یاحقــی 
بــه یکــی از روســتاهای خــارج از تهــران می رفتنــد. یاحقــی در حــال رانندگی 
ــرگ  ــی وزد و ب ــادی م ــه ب ــود. در آن لحظ ــته ب ــار او نشس ــی کن ــود و ترق ب
خشــکی از درخــت می افتــد و بــه بــرف پاک کــن ماشــین گیــر می کنــد. او 
افــزود: صــدای خــش خــش بــرگ زیــر بــاران پاییــزی شــعری را بــه ذهــن 
بیــژن ترقــی مــی آورد و ترقــی در همــان حــال زمزمــه می کنــد »بــه رهــی 
دیــدم بــرگ خــزان ... افتــاده ز بیــداد زمــان... « و در همیــن حــال یاحقــی 

ایــن شــعر را بــا ملــودی معروفــش زمزمــه می کنــد. 
کیایــی اظهــار کــرد: آن زمــان کــه ایــن داســتان را برایمــان تعریــف 
کردنــد همــه حاضــران جمــع تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد و حتــی 
نســل امــروز هــم بــا ایــن اثــر ارتبــاط خوبــی گرفتــه اســت. او 

ــه  ــا ب ــم ت ــس می کن ــیقی تدری ــه موس ــالی ک ــت: در۵0 س ــن گف همچنی
حــال هیــچ هنرجویــی از مــن نخواســته اســت کــه موســیقی های 

ــه همــه  ــم بلک ــل کن ــت تبدی ــه ن ــش ب ــروزی را برای ام
ــد.  ــا را می خواهن ــان م موســیقی های   زم
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ــی و  ــر بطحای ــای دکت ــال آق ــان س در هم
ــه  ــدر ک ــه ســیزده ب ــای شــماس در برنام آق
در Umstead Park  برگــزار شــد راجــع بــه 
ــد.  ــخن رانی کردن ــودن س ــی ب ــران و ایران ای
ــده ای  ــم ع ــم گرفت ــن تصمی ــع م در آن موق
ــکیل  ــاره تش ــم و درب ــع کن ــم جم را دور ه
یــک انجمــن ایرانیــان صحبــت کنیــم. از هــر 
گــروه و دســته ای دو نفــر را انتخــاب کردیــم 
ــه. در آن  ــه خان ــم ب ــوت کردی ــه را دع و هم
زمــان آقــای کامیــار خــرد پیــر کــه اکنــون 
در Durham زندگــی می کننــد وخطــاط 
ــد.  ــه مــن بودن ــی هــم هســتند، هم خان خوب
ــید  ــول کش ــی ط ــات ۵-۶ ماه ــن جلس ای
ــا باالخــره اساســنامه ای کــه یــک صفحــه  ت
بیشــتر نبــود بــه تصویب رســید و اساســنامه 
ــر  ــرد پی ــار خ ــای کامی ــای آق ــط زیب ــا خ ب

نوشــته شــد. 
ــر  ــی نظی ــات مختلف ــذاری کلم ــرای نام گ ب
ــروه، دســته، حــزب، انجمــن بحــث شــد  گ
ــه را  ــرانجام هم ــر س ــرد پی ــای خ ــی آق ول
ــاب  ــون را انتخ ــه واژه کان ــود ک ــد نم متقاع
کننــد. انتخابــات شــروع شــد و بــه تصمیــم 
هییــت موسســان، آقایــان دکتــر بطحایــی به 

تاریخچه تشکیل کانون

خاطرات فریدون احمدی موسوی
یکی از پایه گزاران کانون فرهنگی ایرانیان در کارولینای شمالی
یکی از پایه گزاران کانون فرهنگی ایرانیان در کارولینای شمالی

عنــوان رییــس، خــرد پیــر منشــی، فریــدون 
ــری  ــن جعف ــس، و حس ــب ریی ــدی نای احم
ــدند. آن  ــاب ش ــه دار انتخ ــوان خزان ــه عن ب
ــون ۷۶ دالر  ــت در کان ــه عضوی ــع هزین موق
بــود و هــر مــاه برنامــه گردهمایــی را در
برگــزار   Stoney Hollow clubhouse
ــور در آن  ــرز عباس پ ــای فریب ــم. آق می کردی
مجتمــع زندگــی می کــرد و ســالن را کرایــه 
می نمــود. ورودیــه بــه مراســم ســه دالر بــود 
ــود  ــا موج ــی از آن برنامه ه ــوز فیلم های و هن
اســت. نوشــابه بــه مبلــغ یــک دالر فروختــه 
می شــد و هــر مــاه برنامــه رقــص و موســیقی 
ــن زمــان  ــود. در ای ــرار ب ــزن و بکــوب برق و ب
ــی  ــاب بانک ــت حس ــروه نمی توانس ــون گ چ
بــه نــام کانــون بــاز کنــد تصمیــم گرفته شــد 

کــه کانــون را بــه ثبــت برســانند. 
ــر  ــر و دکت ــای خــرد پی ــا آق یــک روز مــن ب
بطحایــی رفتیــم بــه down town رالــی بــه 
اداره Secretary of State و IRS و کانــون را 
بــه ثبــت رســاندیم و کارت شناســایی بــرای 
بــاز کــردن حســاب بانکــی گرفتیــم. در ایــن 
زمــان چنــد نفــری اعتــراض کردنــد کــه چرا 
ــروه  ــک گ ــاندید. ی ــت رس ــه ثب ــون را ب کان

چهارگانــه دیگــری کــه مخالــف ثبــت کانــون 
ــش را گذاشــتند  ــد تشــکیل شــد و نام بودن
ــن  ــار از ای ــده جب ــم فری ــت«. خان »یادداش
دوگانگــی در جامعــه ایرانــی خیلــی ناراحــت 
ــت  ــم ناراح ــه او می گفت ــن ب ــی م ــود ول ب
نبــاش، مــا در آمریــکا هســتیم و همــه آزادند. 
وقتــی ایــن گــروه )آقایــان مرحــوم شــماس، 
ــران  ــوم کام ــاط، مرح ــرو نش ــوم خس مرح
ــه  ــلیمانی( برنام ــی س ــت، و دکترعل روانبخ
یادداشــت دوم را ایجــاد کردنــد، قیمــت 
ــد. بعــد از  ــت را 100 دالر اعــالم کردن عضوی
مــدت کوتاهــی گــروه یادداشــت منحل شــد. 
ــه در  ــد ک ــم گرفتن ــون تصمی ــای کان اعض
ــی شــرکت  برنامــه فســتیوال بین المللــی رال
کننــد و ایــن زمانــی بــود کــه دومیــن برنامــه 
ســاالنه فســتیوال برگــزار می شــد. تــم 
ــه فســتیوال در آن ســال »عروســی در  برنام
ــزاده،  ــی قلی ــان عل ــود. آقای ــما« ب ــور ش کش
شــهرام برنجیــان، و مــن در گاراژ خانــه 
چهارچــوب نمایشــی را درســت کردیــم و آن 
را بــه فســتیوال بــرده و نصــب نمودیــم. افــراد 
مختلــف آینــه و شــمعدان کریســتال و قالــی 
ــان  ــه ایرانی ــوط ب ــه مرب ــد وغرف ــم آوردن ه

داســتان از اینجــا شــروع شــد کــه مــن فیلمــی بــه دســتم رســید به نــام »حمومــک مورچــه داره« و بعــد از ایــن که فیلــم را دیدم احســاس 
کــردم کــه ایــن فیلــم را بایــد بــه ایرانیــان دیگــر هــم نشــان دهــم. در آن زمان نــه رادیــو و نه تلویزیــون ایرانــی وجود داشــت و ایــن بهترین 
راه بــرای دور هــم جمــع شــدن و دیــدن یــک برنامــه فرهنگــی بــود. قــرار شــد آقــای محمــد کمپانــی Club House  محــل زندگــی اش را 
بگیــرد. او نوشــابه بیــاورد و مــن مقــداری شــیرینی. حــدود 20-۳0 نفــر از ایرانیــان مقیــم ایــن ناحیــه بدیــن گونــه دور هــم جمــع شــدند 
و از ایــن برنامــه اســتقبال خوبــی شــد. بعــد از آن هــر بــار فیلم هــای دیگــری بــه دســتم می رســید همیــن برنامــه را ادامــه می دادیــم. 
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 Sidewalk café را تزییــن کردنــد. بــرای
ــری آش درســت  ــای جعف ــازه آق ــم در مغ ه
کردنــد. تعــدادی از خانم هــا جمــع شــدند و 
ســبزی پــاک کردنــد و وســایل آش را تهیــه 
دیدنــد . تعــدادی هــم در خانــه پلــو و کتلــت 
درســت کردنــد و در کافــه فروختنــد. تــا روز 
ــه  ــد هرچ ــروع ش ــا ش ــه برنامه ه ــه ک جمع
بــه خانم هــا اصــرار شــد کــه برنامــه رقــص 
ــد و  ــب نش ــی داوطل ــد کس ــام دهن را انج
ــا  ــی خانم ه ــداد. وقت ــت ن ــس رضای هیچ ک
برنامــه رقــص کشــورهای دیگــر را روز جمعه 
ــم  ــا ه ــه م ــد ک ــد گفتن ــتیوال دیدن در فس
ــر  ــرد پی ــار خ ــم. کامی ــم برقصی می خواهی
ــود.  ــتیوال ب ــص در فس ــه رق ــده برنام گوین
ــا  ــی و پریس ــا بطحای ــدی، فریب ــازی احم ن
جبــارزادگان آن شــب لبــاس دوختنــد، 
ــد  ــن کردن ــم و تمری ــص را تنظی ــه رق برنام
ــتیوال  ــنبه در فس ــنبه و یکش ــای ش و روزه
رقصیدنــد کــه خیلــی هــم مــورد اســتقبال 

ــت.  ــرار گرف ــا ق ــه گروه ه ــان و بقی ایرانی
در آن زمــان کالس فارســی بــا کمــک دکتــر 
ــک در  ــای کاتولی ــک کلیس ــی در ی بطحای
ــیس  ــری تاس ــهر ک Walnut Street  در ش
شــد و آقایــان دکتــر بطحایــی و دکتر کمیلی 
ــد. در ایــن  ــم بچه هــا و بزرگســاالن بودن معل
زمــان دکتــر بطحایــی بــا Wake Tech هــم 
صحبــت کردنــد و یــک کالس فارســی هم در 
آنجــا تشــکیل دادنــد. کانــون در ســال 198۷ 
و مدرســه در ســال 1988 تاســیس شــد. بــا 
ایــن کــه تعــداد ایرانیــان ایــن منطقــه کــم 
بــود ایــن تشــکیالت مــورد اســتقبال فــراوان 

قــرار گرفــت. 
ــون  ــوری کان ــار شنبه س ــه چه ــن برنام اولی
ــه مــن برگــزار شــد. همــه را دعــوت  در خان
ــان  ــد. در آن زم ــی ش ــد و آش پذیرای کردن
مــن عقیــده داشــتم کــه انجــام برنامــه چهــار 
شنبه ســوری از همــه برنامه هــای دیگــر 
مهم تراســت، زیــرا کــه در ذهــن بچه هــا 
ــگ  ــد. ســال بعــد، حســن بنکــدار زن می مان
زدو گفــت برویــم بتــه خشــک بچینیــم. مــا 
رفتیــم Falls Lake  و بته هــای خشــک 
چیدیــم و برنامه هــا بــه همیــن ترتیــب ۳-2 
ســالی اجــرا شــد. ســال چهــارم آقــای بنکدار 
State Fairground را اجــاره کــرد چــون 

ــود و  ــده ب ــاد ش ــرکت کنندگان زی ــده ش ع
ــرا  ــه اج ــم را در خان ــد مراس ــر نمی ش دیگ
نمــود. برنامــه چهارشنبه ســوری ســال ها 
در آن محــل برقــرار شــد. بعدهــا هــم آقــای 
ســنجربرای تهیــه آش کمــک نمود تــا زمانی 
ــه  ــه چهارشنبه ســوری ب ــزاری برنام ــه برگ ک

ــه ایــران انتقــال یافــت.  خان

 club house ــوروز در ــد ن ــه عی ــن برنام اولی
 Kildaire Farmمنــزل آقــای کاوســی در
Road  برگــزار شــد. ورودی آن پنــج دالر 
بــود و از آن ســال برنامــه عیــد نــوروز در ایــن 
محــل ادامــه پیدا کــرد بــا پذیرایی شــیرینی، 
میــوه و نوشــابه و بــا رقــص و بــزن و بکــوب. 
اولیــن اســاس نامه ثبت شــده کانــون بــه 
وســیله مرحــوم خســرو نشــاط نوشــته شــد 
اســتفاده می شــود و  ازآن  کــه هنوزهــم 
ــور سیاســی و  ــون در ام ــه کان اندیشــه  ای ک
مذهبــی دخالــت نکنــد ، از تراوشــات فکــری 

ــود.  ــر ب ــار خــرد پی کامی
ــون هــم توســط کامیــار خــرد  خبرنامــه کان
پیــرو بــا خط ایشــان نوشــته می شــد. ایشــان 
ــان  ــون در آن زم ــود و چ ــاس ب ــی حس خیل
کامپیوتــر و نرم افــزار فارســی وجــود نداشــت 
خبرنامــه را بــا دســت می نوشــت و اگــر لغتی 
ــرد و  ــاره می ک ــذ را پ ــد کاغ ــتباه می ش اش
دوبــاره از اول می نوشــت و ایــن کار او اعصــاب 
ــاره  ــم پ ــه او می گفت ــرد. ب ــورد می ک ــرا خ م
ــش و  ــط بک ــتباه خ ــه اش ــن، روی کلم نک

مطلــب را ادامــه بــده. ولــی او عقیــده داشــت 
ایــن خبرنامــه یــک اثــر هنــری اســت و نباید 
اشــتباهی داشــته باشــد. در آن زمان خبرنامه 
ــد.  ــر می ش ــار منتش ــک  ب ــاه ی ــه م ــر س ه
ــان  ــه  وســیله آقای ــون ب ــن کنســرت کان اولی
ــنهاد  ــم پیش ــر زعی ــی و دکت ــر رضوان دکت
شــد و بــا توصیــه مــن اســتاد لطفــی، 
موســیقی دان، آهنگ ســاز و نوازنــده برجســته 
ــم. دوازده نفــر  ــار و ســه تار را دعــوت کردی ت
ــه  ــری 200 دالر بیعان ــدند و نف ــب ش داوطل
گذاشــتند کــه اگــر مــا نتوانســتیم بــه انــدازه 
ــرت  ــارج کنس ــیم، مخ ــط بفروش ــی بلی کاف
تامین شــود. دکتــر رضوانی در دانشــگاه دوک 
تــاالری را گرفتنــد و کنســرت خیلــی موفقی 
ــا هنرمنــدی اســتاد لطفــی برگــزار شــد و  ب
موفــق شــدیم کــه مبلغــی را کــه دوســتان 
بیعانــه گذاشــته بودنــد بــه آنهــا برگردانیــم. 
ــه  ــون ک ــیس کان ــال های تاس ــن س در اولی
ــران بحــث می شــد،  ــه ای ــد خان ــاره خری درب
ــهر  ــی را در ش ــزاده زمین ــی قلی ــوم عل مرح
کــری بــرای ســاخت ایــن خانــه بــه کانــون 
ایــن   IRS ســازمان  ولــی  نمــود  اهــدا 
ــون زمیــن را  واگــذاری را قبــول نکــرد و کان
بــه ایشــان برگردانــد. ســال ها بعــد، مرحــوم 
دکتــر ثابتــی بــا خانــم دکتــر توکلــی ، یــک 
ــاس  ــهر Fayetteville، تم ــیتکت در ش آرش
گرفتنــد و ایشــان ماکــت خانــه ایــران را تهیه 
کــرد و در خانــه دکتــر ثابتــی گزارشــی راجع 
بــه خانــه ایــران بــه اعضــا داده شــد. جلســات 
متعــددی بــرای جمــع آوری کمک هــای 
مالــی برگــزار شــد ولــی بــه جایــی نرســید. 
ــط  ــه توس ــن برنام ــم ای ــر ه ــار دیگ ــک ب ی
آقایــان مصطفــی زیبایــی و مهــدی دهقــان و 
چنــد نفــر دیگــر شــروع شــد ولــی بــاز هــم 
بــه جایــی نرســید تــا ایــن کــه آقــای کاظــم 
ــداکاری  ــراوان و ف ــتکار ف ــا پش ــور ب یحیی پ
توانســت خریــد و بازســازی خانــه ایــران را به 

ثمــر برســاند. 
در پایــان از دوســتان اســتدعا دارم اگــر 
ــا  ــد ب ــار دارن ــن گفت ــورد ای تصحیحــی در م
ــن از  ــد و م ــت کنن ــاز صحب ــا روی ب ــن ب م
ــر  ــم و اگ ــتقبال می کن ــی اس ــر تصحیح ه
اســم کســی از ایــن خاطــرات افتــاده معذرت 

می خواهــم. 

۱۵ نشریه پیوند
شمــاره 98



Top 20 under 20

 in North Carolina 

By: Shaida Jarrahi Horner, JD ‘99, CPA
Associate Vice President, Gift Planning, University Advancement
Wake Forest University, Winston-Salem, NC 27109

Sarina Horner, Forsyth County
*Honored With Distinction
Sarina organized food drives and 5k’s to feed 
food insecure children and was President of 
the Forsyth Backpack Program Club. She also 
won grants and raised enough to provide over 
15,600 meals. Sarina then decided to take on 
convincing the City Hall to allow more than 2 
grocery bags on Winston-Salem buses. Sarina 
co-founded Forsyth County Young Leaders 
program to provide mentorship and education 
to historically excluded high school leaders who 
deserved the extra help to get their community 
initiatives to the next level, and applied for and 
won a $15,000 federal grant in collaboration 
with Wake Forest University and HandsOn 
NWNC to increase youth volunteerism in 
NC. Currently, Sarina is leading the student 
initiative of fighting the Tampon Tax and for 
menstrual equity in North Carolina. 

As Iranians, we celebrate life through a culture 
of giving back to society. In October of 2021, 
the Iranian Cultural Society of North Carolina 
launched North Carolina’s only youth competition 
focused on recognizing Iranian youth who are 
making a significant impact in their communities.
The following individuals are transforming 
our community on the local, state, national and 
international levels.
Please join us as we celebrate our Inaugural Class 
of the Top 20 Under 20 Most Influential Iranians 
in North Carolina!

Melody Moossavi, Forsyth County
 *Honored with Distinction 
When Melody learned that her chemistry teacher, Dr. 
Sponholtz, was working to mend the disparity between 
education and access to appropriate enrichment materials, 
she was eager to become involved with his mission. 
Sponholtz Productions is a successful company that 
provides worldwide educational materials in chemistry. 
Fortunately, Melody was able to join the team and work 

towards converting materials 
from an English language 

format to Farsi. Together 
with Dr. Sponholtz, she 
translated, recorded, 
and edited three, one-
hour-long chemistry 
videos. These videos 
were published 
on YouTube to an 
audience of over 34 

thousand and have 
gained a large number 

of views.

Most Influential Young Iranians

Applications for the 2022 Top 20 Under 20 Most 
Influential Iranians in North Carolina will be 
posted on the ICSNC website and Facebook page.
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Armita Jamshidi, Wake County
 *Honored with Distinction 
Armita founded, developed, and 
has served as president of the Be 
My English organization. She also 
presented involvement in Be My 
English at a TEDX event in 2020.
She was leader and choreographer 
of the Iranian Teen Dance Group. 
Armita also founded and co-
led the Dance Around the World 
club. Armita  was co-president of 
the Students for Environmental 
Education club which sustainably 
designed the school’s café, mandated compost cycle, and planned ‘green’ 
spirit weeks. She also completed an independent study in calculating 
the school’s carbon footprint and developing a 5-year carbon neutrality 
action plan and presented these calculations to the school board.

Julia Kincaid, Forsyth County
Julia developed a website called 
Science at Home Kids which 
teaches younger children how 
to perform science projects at 
home and in addition teaches the 
scientific principles around those 
projects. This was developed 
during the Covid pandemic when 
children had less access to in-
school science projects. She also 
volunteered at Kaleideum which 
is the local science museum.

Ghazal Mirzazadeh, Forsyth County
Ghazal is the Operations Director of an international non-profit 
organization, the Green Schools Campaign, which works with 
schools around the world to transition to 100% renewable 
energy reliance. 
Ghazal began with the facilitation of a Region Coordinator 
system and training that allowed one-on-one communication 
with schools. Running the campaign’s East Coast Region schools, 
Ghazal worked with over a dozen schools from around the Atlantic 
Coast on their transition to renewable energy. Today, Ghazal runs 
all operations of the Green Schools Campaign, working with, and 
presenting to thousands of teachers, students, and administrators 
in limiting large-scale contributions to the climate crisis. 

Sassan Fahim, Orange County
Sassan is the leader of the Urban Ministries 

of Durham (UMD) Club which serves the 
homeless community in Durham NC. 
He volunteers his time sorting clothing 
donations to distribute to communities 
in need and serving food to the food 
insecure in the community. He also 
organizes and plans food drives for 
the UMD. While the most difficult 
part of his initiative to serve those 

less fortunate was trying to stay active 
during the COVID-19 pandemic, he 

wisely recognized that needs were higher 
and  the ability to help was less than what he 

had envisioned. He managed this disparity by 
increasing food drives and donations to the UMD through his school.
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Hasti Sadri, Forsyth County
Over the past few years, Hasti has been incredibly involved in service opportunities through the YMCA. She has 
served as the YMCA’s Leaders Club president and as the Attorney General of Youth and Government. She was a 
part of Leaders Club for three years through which she designed and directed weekly meetings, created, and sought 
out volunteer opportunities for all members. She was also an active member of Youth and Government for four 
years and served as an associate and executive officer during her time. Through her involvement with Youth and 
Government, Hasti ran the Mock Trial department and helped transition YAG to a virtual setting due to COVID-19.

Jordyn Mirgoli, Wake County
Jordyn is active in her 4H Club, serving as Vice President. She also 
serves as a local ambassador at the district level for 4H. Additionally, 
she volunteers monthly with a non-profit therapeutic equine group 
called Stampede of Love and attends its community events. As a 
member of the National Honor Society, she does everything from 
staying after school to help clean up the school grounds, to collecting 
and donating canned goods to the local food bank. Her 4H club also 
does a yearly canned food drive to benefit the community food bank. 
She enjoys being part of groups that help serve her community from 
helping feed folks in need, to working with the miniature horses with 
Stampede of Love. 

Halle Kincaid, Forsyth County
Halle’s favorite community service activity is Kid Smart 
Food. It is an organization she founded to pair her love of 
science, food, and helping others. While doing research 
for a publication on the gut microbiome, she became 
fascinated with obesity and its origins. She used this 
knowledge to help empower children at risk to learn to 
care for themselves independently. She explained good 
food choices, the nutrition behind them, and how to access 
it independently. Through in-classroom presentations 
her organization has taught over a thousand children. 
Through its website, social media, and cookbook, they 
have reached thousands more. 
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I    have been involved with ICSNC 
for as long as I can remember, 
all thanks to my mother Fara 

Pourshariati. She has been a direct 
influence for my involvement with 
the local Iranian community; I still 
remember the days when I would 
attend Farsi school on Sundays!
 All of my past experiences 
with ICSNC have transformed 
me into a better person. I wish 
that all my Iranian student 
peers would feel the same. 
However, before figuring 
that out, the more important 
question is what exactly is 
the extent of Iranian student 
involvement in ICSNC? 
I can say for certain that 
Iranian student involvement in 
ICSNC has been progressing 
after COVID lockdown 
restrictions were lifted. I 
personally know students 
ranging from high school 
to graduate level that are 
assisting the development of 
Khaneh-Iran whenever they 
have a chance. Being on the 
board for ICSNC’s “20 Under 
20” competition this past 
year revealed a soothing truth: 
numerous younger Iranian students 
are already having a significant 
impact on the community and in 
their areas of passion! Involvement 
with ICSNC has been through 
collaboration between university 
student organizations and ICSNC 
for various events. In fact, I was on 
the board for the Iranian Students 
Association (ISA) of NC State this 
past year. In the paragraphs below, 
I will elaborate on my experience in 
ISA, as well as key takeaways from 
this narrative.
This past school year, I became the 
Event Coordinator of ISA at NC 
State. Being only half-Iranian, I 
questioned the validity of being on 
the board of such an association. 
Could I, having only basic Iranian 
cultural knowledge, really be on 

a board that represents the entire 
Iranian student community at NC 
State? This question only befuddled 
me for the first month of my position, 
for the answer became clear after 
hosting ISA’s first welcome party 
at Khaneh-Iran. I realized that the 
fresh, diverse perspective that I bring 
to ISA will be beneficial for its role 
at NC State, neighboring colleges, 
ICSNC, and the local community. 
So, with all my involvement 
directly/indirectly with ICSNC, do 
I believe that the Iranian student 
involvement in ICSNC is adequate ? 
Yes, but after my time in ISA at NC 
State, I realized that for the future of 
ICSNC, this is not the right question 
to be asking. After attracting non-
Iranian friends to some ISA events, 
I now understand how crucial it 

is to consider the involvement of 
non-Iranian students in ICSNC. 
Therefore, the correct question is: do 

I believe that the student
 involvement in ICSNC is 
good? I believe that it is decent; 
however, I know that there is so 
much more potential for student 
involvement in ICSNC. How can 
this potential be reached? I am 
not entirely sure, but I do know 
that it involves encouraging all 
students who even have a hint 
of Iranian heritage to try getting 
involved with their local student 
organizations that promote 
Iranian culture (like I did with 
ISA)!
The overall message to promote 
student involvement in ICSNC 
boils down to one short, yet 
profound phrase. Carpe Diem.
 This is a Latin phrase, which 
literally means “seize the day”! 
If an opportunity presents itself, 
even if you have your skepticism, 

I believe that it is imperative to try 
and give it a shot! I encourage all 
students that have any amount of 
Iranian blood in them to try getting 
involved with local Iranian student 
organizations (our local colleges 
have fantastic ones). I am really 
grateful to have been involved 
with such a fantastic ISA board, 
and together, we established new 
relationships between ISA and our 
local communities. (Iranians and 
non-Iranians alike)! So on behalf 
of half-Iranians, I challenge you to 
carpe diem!

Daniel Richter
Industrial and Systems Engineering 
Business Entrepreneurship
NC State University

Iranian Heritage 
and Young Iranian 
Americans

۱۹ نشریه پیوند
شمــاره 98



آینــه بــر بدنــه بنــا شــروع شــد. نــه تنهــا درون بنــا بلکــه دیوارهــای 
ســتون دار عصــر صفــوی نیــز بــا آینه هــای بــزرگ تزییــن شــد.

ــا چشــم  ــگاه ه ــی و آرام ــن مذهب ــه کاری بیشــتر در اماک ــر آین هن
ــغل  ــن ش ــه ای ــران ب ــیاری در ای ــدان بس ــد. هنرمن ــوازی می کن ن
ــتند. در  ــان هس ــتان اصفه ــا در اس ــیاری از آنه ــه بس ــغولند ک مش
دوره هــای زنــد و قاجــار، ایــن صنعــت را در قــاب پنجره هــا، دیوارهــا، 
خصوصــی،  خانه هــای  و  آالچیق هــا  در  ســتون ها  و  ســقف ها 
ــه کار  ــا ب ــلطنتی و زیارتگاه ه ــای س ــن بناه ــا و همچنی چای خانه ه
ــیراز، دارای  ــراغ در ش ــاه چ ــی ش ــرم زیارت ــه ح ــد. مجموع می بردن
کاربــرد گســترده ای از آینــه کاری اســت. همچنیــن درطراحــی نما ی 
خارجــی و در آســتانه نیمــه گنبــدی کــه ورودی تاالرهــا ، حیاط هــا، 
ــر  ــه نظ ــد، ب ــان می ده ــده را نش ــتخرهای منعکس کنن ــا و اس باغ ه

ــد.  ــتفاده را برده ان ــال اس ــر کم ــن هن ــه از ای ــد ک می رس
اولیــن ظهــور هنــر آینــه کاری ســنتی در معمــاری ایــران در تزئیــن 
ایــوان خانــه شــاه طهماســب صفــوی در قزویــن بــود. از ایــن هنــر 
ــتفاده  ــیار اس ــلطنتی بس ــای س ــا و عمارت ه ــن کاخ ه ــرای تزئی ب
 می شــد. زیباتریــن و معروف تریــن ایــن کاخ هــا “ آنــه خانــه”

)آینــه خانــه( در اصفهــان بــود زیــرا از آینه هــای بســیار زیــادی بــرای 
تزئیــن فضــای داخلــی این کاخ اســتفاده شــده اســت.

آینه کاری
ی

ران
 ای

ان
ند

رم
هن

ژه 
وی

ی 
ها

کار
ابت آینــه کاری نوعــی تزییــن داخلــی بناهــا، 

ــا چســباندن قطعه هــای کوچــک آینــه  ب
بــه شــکل های هندســی و گل و بته هــای 
ــری،  ــته هن ــن رش ــت. در ای ــف اس مختل
ــه  ــتفاده از آین ــا اس ــه کار ب ــد آین هنرمن
ــی  ــوع، فضای ــه اشــکال متن ــرش آن ب و ب
درخشــان و زیبــا در بناهــا می آفرینــد کــه 
از بازتــاب نــور در قطعــات بی شــمار آینــه 
تشعشــع، درخشــش و زیبایی در تزیینات 
بناهــا ایجــاد می شــود و پوششــی بســیار 
مناســب و زیبــا بــرای تزئیــن بنــا از نظــر 

اســتحکام و دوام اســت.

ایــن هنــر یکــی از شــاخه های 
هنرهــای تزیینــی ایــران اســت و از 
ابتکارهــای ویــژه هنرمنــدان ایرانی 

می آیــد.  به شــمار 

Golestan Palace  ,Teheran, Iran

آب و آینــه در فرهنــگ ایرانیــان نمــاد پاکــی و روشــنایی، راســتگویی 
ــز  ــاری نی ــرد آن در معم ــاد کارب ــال زی ــه احتم ــد و ب ــا بوده ان و صف
همیــن معنــا را دارد. عــالوه بــر ایــن ریشــه های اقتصــادی آینــه کاری 
را نبایــد فرامــوش کــرد. در ســده 10 هجــری قمــری آینــه از اروپــا 
ــن آینه هــا  ــران وارد می شــد و بخشــی از ای ــه ای ــژه از ونیــز ب ــه وی ب
ــرای  ــی ب ــدان ایران ــت. هنرمن ــی در راه می شکس ــگام جابه جای هن
بهره گیــری از قطعــات شکســته راهــی ابتــکاری یافتنــد و از آن هــا 
ــرد  ــا کارب ــراً ب ــه کاری ظاه ــد و آین ــتفاده کردن ــه کاری اس ــرای آین ب
آن هــا آغــاز شــد. آینــه کاری در آغــاز بــا نصــب جام هــای یکپارچــه 
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I  n Iranian culture, water and  
mirrors have been symbols of 

purity and light, honesty, and 
clarity; its use in architecture 
probably has the same meaning. 
In addition, the economic roots 
of mirror work should not be 
forgotten. In the 10th century, 
mirrors were imported to Iran 
from Europe, especially from 
Venice, and some of these mirrors 
broke during transportation. 
Iranian artists found an innovative 
way to use the broken pieces and 
used them for mirror work, and 
the art of Ayeneh Kari apparently 
evolved at this time. Mirror 
work began with the installation 
of integrated mirror cups on the 
body of the building, inside as 
well outside, where the columned 
walls of the Safavid era were 
decorated with large mirrors.

Mirror works
 (Ayeneh Kari)Mirror works (Ayeneh Kari) is a kind of interior 

decoration of a building by attaching small 
pieces of mirrors to geometric shapes, flowers, and 
bushes, installing them on the walls, columns, or 
ceilings. In this artistic field, the artist (Ayeneh Kar) 
creates a bright and beautiful atmosphere in the 
structure by using mirror pieces that reflect light, 
luster, and shine in the building ornamentation and 
enhance the strength and durability of the edifice.

M
irrored H

all, N
aranjastan Palace,Shiraz

Saadabad Museum
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Helping you make 
good decisions

919.619.3609
fkamrani@fmrealty.com

Faye Kamrani

Working with Faye was an incredible experience!

– Alex Della- Penna

– Rhonda Mitch

Faye was knowledgeable, helpful, efficient and instrumental 
in expediting the process of both buying and sell my home. 
Working with Faye was a pleasure.  She sold my home 
quickly and efficiently, and found the perfect new home for 
me all within a few months.  Everything went smoothly, 
and above all, there were no surprises!

REAL ESTATE BROKER

WWW.LIVEINTRIANGE.COM

 فروشگاه بین المللی کاسپین
Caspian Int’l Food Mart 

22990099  BBrreennttwwoooodd  RRdd,,  RRaalleeiigghh,,  NNCC  2277660044  

919-954-0029 
 عرضه کننده انواع شیرینی های ایرانی، انواع نان، تنقالت، 

  غذای آماده و...... با مناسب ترین قیمت

 





resident Dr. Pegah Kamrani
2nd-year

completes 2022 

Ohio State University’s  Ortho’s very own 
second year resident Dr. Pegah Kamrani 
competed in the Boston Marathon on 
April 18, 2022. Pegah qualified for this 
race last fall at the Columbus Marathon 
where she placed third in her age group.  
Congratulations Dr. Kamrani on this 
inspiring achievement and way to 
represent Ohio State!  

Boston MarathonBoston Marathon

نشریه پیوند2۴
شمــاره 98





نشود فاش کسی آن چه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست

گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه
ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست

این همه قصه فردوس و تمنای بهشت
گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل
هرکجا نامه عشق است نشان من و توست

سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر
وه از این آتش روشن که به جان من و توست

امیر هوشنگ ابتهاج ) سایه (

PROPERTY
MANAGEMENT

SERVICES

Serving Chapel Hill, Durham, Cary and Raleigh

919.619.3609 | crec-properties.com
Faye Kamrani, Realtor

Where clients
come first

Marketing  •  Tenant Screening  •  Routine Maintenance
Tenant Disputes  •  Legal Compliance  •  Accounting 

اگــر برنامــه ی زندگی تــان را خودتــان طراحــی نکنیــد، اتفاقــات 
و شــانس، شــما را بــه برنامه هــای زندگــِی کــس دیگــری پرتاب 
می کننــد. حــدس می زنیــد چــه چیــزی انتظارتــان را خواهــد 

کشــید؟ هرچــه باشــد، قطعــا چیــز دندان گیــری نیســت. 
جیم ران

ــود را  ــت خ ــی و معیش ــم، زندگ ــت می آوری ــه دس ــه ب ــا آنچ ب
ــه  ــی را ب ــر زندگ ــیم، گوه ــه می بخش ــا آنچ ــا ب ــازیم، ام می س

دســت می آوریــم. 
وینستون چرچیل

ــس  ــاله؛ هرک ــا 80 س ــتید ی ــاله هس ــد 20س ــی نمی کن فرق
آموختــن را متوقــف کنــد پیــر خواهــد شــد. هرکــس پیوســته 
ــی،  ــز در زندگ ــن چی ــد. مهم تری ــد مان ــوان خواه ــوزد، ج بیام

جــوان نگــه داشــتن ذهــن اســت. 
 هنری فورد



اعضای کانون ایرانیان داوطلبانـه به 
بازسـازی خانه ایـران کمک می کنند.
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بازسازی خانه ایرانبازسازی خانه ایران
عکس: کاظم یحیی پور



Shahla is a master of the art 
of buying and" selling a home. 
No one works harder on your 
behalf than Shahla does. She is 
tireless, fierce, knowledgeable, 
and universally respected in 
the area. She is the best of the 
best, an advocate and someone 
to guide you through every step 
of the way. I trust her implicitly, 
and would go to her the next 
time we are in the market!”

Dr Omid Safi


