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 یادداشت شورای دبیران             

شادمانیم که شماره پنجم "آرمان" را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، 

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

چندفرهنگی و با احترام به هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، 

دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی 

زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است. همت واالی محققان، نویسندگان و 

شاعرانی که در این دفتر مشارکت کرده اند، ستودنی است و شایان 

آرمان، مورد پسند خوانندگان  سپاسگزاری.  امید که مطالب شماره حاضر

 قرارگیرد.

 

در این شماره، نودمین سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، )ه. ا. سایه(، را به او، 

خاندانش و همه فارسی زبانان دنیا تبریک می گوییم و به این مناسبت، 

نوشتارها و اشعاری تقدیم خوانندگان می شود. شاعران و خالقان آثار ادبی 

زیرا بی تردید، آنها به   هر ملتی، نمایانگر "روح" آن ملت هستند.بزرگ در میان 

خالقان آثار ادبی بزرگ تبدیل نمی شدند اگر در این "روح" نزیسته، با فراز و 

نشیب های آن نبالیده، با دردهای آن نگریسته و با شادمانی هایش دست 

برایش سینه افشانی نکرده، از خطاهای آن نیاموخته، زبان گویای آن نشده و 

سایه برای ایرانیان نیمه دوم قرن بیستم و دو دهه نخستین   سپر نکرده بودند.

 قرن جدید این چنین با روح زمانه و روح ایرانی همپیوند است.

 .سایه با هر فرد ایرانی هست. با هر عاشق
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رکرد و شعر عاشق با خواندن شعری از سایه به عشق روزگار دیرین خود اقرا

 دست فرستاد:برای یار دورسایه را 

 "ازهم گریختیم, و آن نازنین پیاله دلخواه را دریغ برخاک ریختیم"! 

و سپس در شرح آنکه هیچ کس را یارای فهم آن روزهای سرشار از عشقی 

 پاک تر از هر چه پاک نیست، نوشت:

 نشود فاش کسی آنچه میان من و توست "

 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست 

 کن با لب خاموش سخن می گویمگوش 

 پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست"

 یار دیرین پس از سال ها شگفتی در آن راز ناگشوده، نوشت:

 "آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا!"

 !"تا تو با منی زمانه با من استو پاسخ آمد: "

 

خورشید ...گفتگوی دو عاشق در سایه سار شعر سایه همچنان هست، زیرا 

عشق هر جاکه بتابد، سایه، هم همان جاست... سایه با زمانه است، با روح ملی 

است، با عاشقان است، با نغمه های سرخوش است، با روح آزادی و عدالت 

 .است... و خواهدبود جاودانه

 

امیدواریم این مجموعه مورد پسند خوانندگان قرارگیرد. در تارنمای آرمان، 

جهت مطالعه موجود می باشند و در بخش  ۵تا  ۱آرمان نسخه های کامل 

"مقاالت"، مقاله های این شماره ها در دسترس است. از محققان، نویسندگان و 

هنرمندان ایرانی و فارسی زبان ایالت کالیفرنیا و نقاط دیگر آمریکا و جهان 

 دعوت می کنیم تا در آرمان مشارکت کنند.

 

شورای دبیران، پیشاپیش از همت شما در معرفی این نشریه فرهنگی در شبکه 

 های اجتماعی و رسانه ها سپاسگزار است.  

 

 

 

 

 


