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

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

آب پاکی روی  ،بنویسدخاطرات چند دهه بیان با 

 گوید: میریزد و  دستش می

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

ه چه کمانم  همیشه درمی .خود پرداختن آسان نیست

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

تناسبِ من در  آید. گوهر بی یابی خوشم نمی شناسنامه

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

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

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

وقت گشتن  ی استخدام شدم و حقوقم چقدر بود. نهکِ

ردنش را دارم و نه دانستنش را ضروری کو پیدا 

تاب زندگیم در هم ریخته کدانم. هنوز هم حساب  می

ها الزم است  ارشان ندارم. آدمکاری هم به کاست و 

 بهرام گرامی

  در مشاور ویراستار

 ایرانیکا دانشنامه

 
 دکتر منیر طه

و  ، نویسندهشاعر

نخستین زن 

 سرای ایرانترانه

زبان و ادبیات فارسی  استاد

زنی مشخّص  ؛و ایتالیایی

 ؛در تاریخ نهضت ملّی

 پویندۀ راهِ دکتر محمّد

 مصدّق

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

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

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

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

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

 "زند. افتۀ ما سر میپرورش نی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
 

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

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

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

 بودند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .خواند، دیدم و آشنا شدم مستعار فاخته آوازمی

 آنهامشترک دو اثر  ونوشت  تجویدی استادهای  ساختهبر  یهای دیگر سپس ترانه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کمال شیوایی است:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 "گناه است. مادرانه و بی

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

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

 ام در قالب غزل و چهارپاره بوده است. گفته

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

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

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

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

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

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

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

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

 است.

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

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

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

بخشی از گفتارها و نوشتارهای او دربارۀ حقوق زنان و دکتر مصدّق و  در این مجال بگنجد.



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

11 

 

از ناصر  ریرا که کا ستوانۀ زراندود حقوق بشر کورشا ۲۰۰۳در سال  اویاران اوست. 

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

 .کرد دریافت

* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شکنی غایت آمال تو شد / چون سایه دل خلق به دنبال تو شد تا دل
 پایت ز چه آسیب رسید / از بس که دِل شکسته پامال تو شد دانی که به
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بعداز مهاجرت به کانادا فقط چند ترانه در همان او  شته است.وور اقامت داکوندر شهر زمان 

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

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

 ۱۹۹۰را در  سرزمینِ منکه کاظم عالمی آن را تنظیم کرد و ستّار خواند. حماسۀ عاشقانۀ 

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

 تالین صدایی تک اجرای دیگری و Vivaldi Chamber Choirتوسط گروه کُرِ 

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

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

 ۀانادا و جامعکتی چند ملیّۀ جامع آنها بهزبان و ادبیات فارسی و شناساندن و هنر و  فرهنگ

 کند. میفعالیت  ان مهاجرایرانی

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

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

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

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

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

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

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

* 

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

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

 اند. او را ستودهدیگر نامورانی 

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

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

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

 
 یارشاطر پروفسور یاد زنده و طه منیر

 :نویسد می یارشاطر احسان دکتر

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

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

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

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

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

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

 نویسد: می مشیری فریدون 

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

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

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

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

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

 :گوید می مرضیه 

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

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

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

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

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

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

 "ساختند. تجویدی می

 :نویسد می همایونفر اهلل عزت دکتر 

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

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

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

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

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

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

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

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

 سید جوادی:دکتر علی اصغر حاج  

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

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

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

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

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

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

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

 "صد چندان. بخشید، زندگی می

* 

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

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

 گوید: برایمان می

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

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

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

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

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

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

 بری ندارم.و عکس خبها  گرانۀ از آن نوشت

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

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

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

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

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

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

 .بودم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تابم. را برنمیایران  آزادگان و آزادی خواهان

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

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

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

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

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

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

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

 در یاد خواهم داشت.

 

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

 برای آنها مصرع دوم نوشته است:
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 شیراز ساالر سخن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کجاست؟

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

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

 راست تو انتظار به چشمی تو دیارِ در که/  "به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار"

 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

19 

 

ران یبود که کانون دوستداران فرهنگ ا  نود  سالهاى

طه شاعر و  از خانم منیر سی دی واشینگتن شهر در

خوانى و تا یک جلسه ى شعر ترانه سرا دعوت کرد

 از  طه منیر ۀدربار قبال  گفتگو با هم داشته باشیم.

 ى برجسته آهنگساز و موسیقیدان تجویدى على استاد

 .بودم شنیده ایرانى

عریف کرده بود که چگونه ویدى برایم تجاستاد ت

 مشترک کار "کردى تو شیدا عاشقى مرا"آهنگ 

 برایم استاد  .بود خورده رقم طه منیر با استاد

 به ترانه مطلع با آنرا و ساختند را آهنگ  که  گفتند

 بدینسان ترانه کل بعد و کردند پیشنهاد طه منیر خانم

 .گرفت شکل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بود ایران سنتى

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

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

 طه منیر با یدیدار

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

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

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

 

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

 
 

 دنادر مج

 اویرجینی -اشبرن

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

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

 که راحت هر آغوشم         ببر که نوشم  بکش بدوشم

 به کام تو شیرین کامم   بدست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم

 

 من، نه شعر منیر زنه ساز توست، نه آوا

 بهوش باش مغنّی که این صدای خداست           

 دکتر منیر طه

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

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

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

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

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

  جاودانی منیر طه ترانهدو 

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

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

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

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

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

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

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

 . (۱۵۴)ادبیات آهنگین ایران ص  «یادماندنی سرود

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

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

 مرتضی حسینی دهکردی 

  ۲۰۲۰فوریه 

 

 ین لبشیرین بر و شیر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 زندگی انسانهاست.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فغان و غوغا بود.

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

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

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

 ....« بدوشم / ببر که نوشم / که راحت هر آغوشم 
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 -چند سال قبل از منیر طه، فروغ فرخ زاد، اشعار دلنشینی با چاشنی عشق سروده بود و با بی

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

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

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

 عریان و بی پرده پخش می شد. 

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

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

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

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

 برانگیخت. 

 منیر طه، از یادمانده های آن روزگار چنین میگوید:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شد که پخش آن ترانه با این شعر از رادیو ایران با اشکاالتی مواجه است، بدون 



               ۱۳شماره                                                      آرمان                                                                

25 

 

ائی رفت و آنرا در رادیو مزبور اینکه کسی را در جریان بگذارد، به رادیو نیروی هو

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

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

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

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

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

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

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

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

 «.ایران

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

 ترانه های خود چنین یاد می کند: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 از اعماق قرون بگوش مردم دنیا می رسانید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خواهم که از درم به درون آید  مردی شرابخواره شبانگاهان

 مستانه با لبش به لبم ساید           درد شرابهای فراوان را

 ابراهیم صهبا چنین جواب داد:

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

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

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

 

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

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

 به ساغر هر می خوارم   شرابم و مستی آرم

 سبو کش شیرین کارم  

 که راحت هر آغوشم ببر که نوشم  بکش بدوشم

 به کام تو شیرین کامم   بدست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم  

 وشمکه راحت هر آغ ببر که نوشم  بکش بدوشم

 سبو کش افسونکارم  من شرابم و مستی آرم

 بساغر هر می خوارم  در سبوی خود جادو دارم

 شور و غوغاه به آسمانها اگر نهم پا ب

 فرشته ام ساغر گیرد خدای عشقم بر گیرد    

 شراب و شهدم در گیرد  

 به کام تو شیرین کامم  به دست تو همچون جامم

 بیا که امشب من رامم  

                                                                                                                         
 و من در جوابش گفتم:

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

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

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

 به ساغر هر می خوارم   شرابم و مستی آرم

 سبو کش شیرین کارم           

 که راحت هر آغوشم  ببر که نوشم  بکش بدوشم 

 

 عاشقی شیدا مرا

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

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

 واالی هنر و هنرمندی است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 های لطیف و دقایق فلسفی است.

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

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

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

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

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

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

 منحصرا ما را به بیراه می کشاند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 را بوسیدم.

 خانم منیر طه، سراینده ترانه می نویسد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )برگرفته از نامه خانم طه به نگارنده(.

 

 مرا عاشقی شیدا

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

 ۱۹۰، گلهای رنگارنگ شماره ۱۳۳۴آفرینش: 

 تو کردی، تو کردی  مرا عاشقی شیدا    فارغ از دنیا

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

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

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

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

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

 غباری در شام سیاهی  منم اکنون چون خاک راهی

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