شماره ۷

آرمان

یادداشت شورای دبیران
شادمانیم که شمارۀ هفتم "آرمان" را به دوستداران فرهنگ و هنر ،ادبیات ،تاریخ ،فلسفه و عرفان ایران
تقدیم می داریم .شناخت و اعتالی فرهنگ ،اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین ،زنده،
چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون ،گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی
زبانان ارتباط بگیرد ،هدف آرمان است.
همت واالی محققان ،هنرمندان ،نویسندگان و شاعرانی که از نقاط مختلف آمریکا و دنیا در این دفتر
مشارکت کرده اند ،شایان قدردانی است.
خبر تاسف آور درگذشت دانشمند و بنیانگزار با همت دانشنامۀ ایرانیکا ،زنده یاد پروفسور احسان
یارشاطر ،همۀ ایرانیان و بی تردید محافل ایران شناسی جهان را در اندوه فروبرد .شورای دبیران آرمان
فقدان این بزرگمرد قلمرو دانش و پژوهش را به خاندان یارشاطر و ایرانیان جهان ،تسلیت می گوید.
دکتر ساموئل دیان این شماره از آرمان را با یادبود آن زنده یاد می گشاید.
سپس یادنامه ای داریم به قلم بانو فرح مجلسی ضیایی ،همسر زنده یاد دکتر نصرت اهلل ضیایی ،محقق
ارزنده و از پایه گذاران آرمان .به قلم مرتضی حسینی دهکردی ،نگاهی جامع به زندگی و آثار پروین
دولت آبادی از بنیانگذاران ادبیات کودکان خواهیم افکند .دکتر طاهره باره ئی نظریه ای در مورد
ارتباط میان ستارخان و داش آکل و امتداد این شخصیت ها در بوف کور صادق هدایت ارائه می کند؛
ارشیر لطفعلیان گشتی دارد در فضای شعر فریدون مشیری؛ شهرام الیاس زاده سیری دارد در وادی
سخنوران عشق با یادآوری فخرالدین عراقی؛ خسرو دوامی فصلی از یک داستان بلند خود را به
خوانندگان آرمان تقدیم داشته؛ و دکتر بهرام گرامی به بررسی پدیدۀ چپ دستی می پردازد.
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در برگ ویژۀ آرمان با عنوان "تازه های باهَمِستان" که به معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد
ایرانیان اختصاص خواهد داشت ،با کتابخانۀ مطالعات ایرانی در لندن آشنا شده ،پای گفتگو با مسئوالن
این کتابخانه ،دکتر گوئل کوهن و دکتر ماشاهلل آجودانی می نشینیم و سپس ،با ارکستر مردم نهاد
چکاوک در واشنگتن دی سی به رهبری دکتر نادر مجد و نیز مجموعه برنامه های آشنایی با علم مدرن
توسط دکتر ریموند رخشانی آشنا شده ،همچنین ،قدردانی خواهیم داشت از روزنامه نگار پیشکسوت،
منصور مقیمی .در بخش تاریخ ،محمد ارسی به غرب ستیزی در ایران می پردازد .در بخش فلسفه و
عرفان ،پروفسور رامین جهانبگلو در گرامیداشت داریوش شایگان ،فیلسوف ایرانی که در ماه مارچ سال
جاری درگذشت ،به اهمیت آثار و شخصیت شایگان پرداخته است .سپس ،متن مهم جان الک ،فیلسوف
انگلیسی قرن هفدهم با عنوان "نامه ای پیرامون مدارا" که پایه گذار نظری جدایی دین از حکومت و
لیبرالیسم و مدارا است ،با مقدمه ،حواشی و ترجمۀ شیریندخت دقیقیان به خوانندگان تقدیم شده است.
در بخش یادبودها شورای دبیران آرمان ،درگذشت بانو ناهید پهلوان را به سردبیر محترم مجلۀ فردوسی،
آقای عباس پهلوان و خانوادۀ ایشان تسلیت می گوید .همچنین ،درگذشت بانو عزیزه ضرغام افشار را به
همسر ایشان دکتر مهدی سیاح زاده ،از اعضای هییت مدیرۀ بنیاد فرهنگی آرمان و مدیر مسئول آرمان و
فرزندان این خاندان ارجمند تسلیت می گوییم .فقدان دو شخصیت فرهنگی ارجمند ،زنده یاد عزت اهلل
انتظامی و زنده یاد دکتر رضا قنادان را به خانواده های این بزرگان فرهنگ و هنر و همۀ ایرانیان تسلیت
می گوییم.
در پایان ،چند معرفی کتاب و شعرهایی تازه از دکتر بنفشه سوده ،مانا آقایی ،اسماعیل خویی ،دکتر
شفیعی کدکنی و جهانگیر صداقت فر خواهیم داشت.
در تارنمای آرمان ،نسخه های کامل آرمان  ۱تا  ۷جهت مطالعه موجود می باشند و در بخش "مقاالت"،
مقاله های همۀ شماره ها در دسترس است.
از محققان ،نویسندگان و هنرمندان ایرانی و فارسی زبان آمریکا و جهان دعوت می کنیم تا در شمارۀ
آینده مشارکت کنند.
از شما برای معرفی آرمان در شبکه های اجتماعی و تهیه آبونمان نسخه های چاپی جهت حمایت از این
فصلنامه سپاسگزاریم.
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