
  محمدرضا کائینی
انتش�ار مقال پی آمده، دو مناس�بت دارد. نخست 
فرارسیدن هشتادمین سالروز اشغال ایران توسط 
متفقین و سپس دومین سالروز درگذشت هنرمند 
نامدار معاصر، زنده یاد داریوش اسدزاده. آن فقید 
س�عید در پ�اره ای از گفت و ش�نودهای خویش با 
نگارنده، پاره ای از خاطرات سیاسی و هنری خود را 
بیان می کرد، که نوشتار پیش رو، خوانش تحلیلِی 
سه بخش از آنهاست. امید می برم که تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را، مفید و مقبول آید. 

    
  بمب هایی که در جنوب ته�ران فرود آمدند، 

مردم را ترساندند!
داریوش اسدزاده به هنگام درگذشت، 96 سال داشت. 
هم از این رو در مقطع اشغال ایران توسط متفقین، در 
سنین نوجوانی بود. تصویری که وی از بمباران تهران و 
نیز استقرار نیروهای انگلیس و روس در تهران به دست 
می دهد، به شدت توصیفی اس��ت. او هم فرود آمدن 
بمب ها در جنوب تهران را ش��اهد بوده و هم وحشت 
مردم از آن و هم محل استقرار نظامیان روس و انگلیس 
و تفاوت های زیس��تی آنها. او همچنین روز هایی را به 
یاد می آورد که لهستانی ها توسط نیروهای امریکایی 
به ایران آورده شده و در مناطقی، اسکان یافتند. روایت 
او روان و بی نیاز از هر گونه توصیف است: »خاطره آن 
واقعه، دقیقاً در خاطرم هست. در آن روز ها و قبل از آغاز 
حمله، من دوربین و دوچرخه ای داش��تم و می رفتم و 
از مناظر دلخواهم عکس می گرفتم. در محله ما کسی 
نبود ک��ه عکس هایم را ظاهر کند، ب��ه  همین  دلیل از 
خیابان ری تا خیابان استانبول می رفتم و فیلم ها را به 
یک عکاس ارمنی می دادم، که برایم ظاهر کند. آن روز 
برادرم سیروس هم ترک دوچرخه ام  نشست و رفتیم 
استانبول. در آنجا بودم که صدای هواپیما ها بلند شد و 
بعد هم صدای توپ آمد و فهمیدم دارند در پایین شهر 
بمب می اندازند! من وحشت کردم. خیابان استانبول 
یک طرفه بود و من از باالی خیابان به طرف پایین آمدم 
و جلوی ستاد ارتش رس��یدم و دیدم همه سرهنگ ها 
و ارتش��ی ها، دارند فرار می کنند! یکی از آنها را هم با 
دوچرخه زیر گرفتم! به این ش��کل که من و برادرم و 
یکی از سرهنگ ها، خوردیم به هم و پره های دوچرخه 
شکست و س��ر زانوهای شلوارم، پاره ش��د. برادرم هم 
لباس دبیرستان نظام تنش بود.  خانه ما در خیابان ری 
بود و کلی تا سوم اسفند و خیابان قوام السلطنه، فاصله 

داش��ت. خالصه با چه بدبختی ای و با تن و بدِن خونی 
و گل آلود، دوچرخه را با خودمان کشاندیم و بردیم! به 
خانه که رسیدیم، مادرم شروع کرد به دعوا با ما! او هم 
حسابی ترس��یده بود! صدای بمب هایی که در جنوب 
ش��هر می انداختند و مردم را می ترس��اندند، می آمد. 
یادم هس��ت مردم وحش��ت کرده و از خانه  ها بیرون 
ریخته بودند. بعد از مدت��ی، هواپیما ها اعالمیه پخش 
می کردند! ای��ن اعالمیه ها، کاغذه��ای کوچکی بود. 
مضمونش این بود: نترس��ید، ما به شما کاری نداریم، 
ما وارد مملکت شما می شویم که کمک تان کنیم!... به 
 هر حال این  سنخ حرف ها را نوشته بودند و با هواپیما 
پخش می کردند. فردا یا پس فردا بود که خبر رس��ید 
روس ها و انگلیس ها آمده اند و دور تهران هستند. یادم 
هست دوچرخه را درست کرده بودم. این بار سیروس 
را نبردم و با بچه های مدرسه رفتیم ته خیابان خراسان 
و س��یده ملک خاتون. دو س��ه کیلومتری با دوچرخه 
رفتیم و دیدیم روس ها آن منطقه را کنده  و سنگربندی 
کرده و ب��ا تفنگ های آماده، روی زمی��ن خوابیده اند! 
سنگربندی برای این بود که مردم را بترسانند و بگویند 
حمله خواهیم کرد! انگلیسی ها هم آمده بودند! البته 
انگلیسی ها، در جاده شاه عبدالعظیم استقرار داشتند. 
رفتیم آنج��ا و دیدیم چادر زده اند و هم��ه در چادر ها 
هستند. البته آنها کالس کارشان باالتر بود. داشتند از 
خودشان پذیرایی می کردند. همان جا به خودم گفتم 
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! تفاوت روس ها و 
انگلیسی ها را می گویم. در شرق تهران، روس ها همه 
به شکم روی خاک دراز کش��یده و تفنگ دست شان 
گرفته و س��نگربندی کرده  بودند اما انگلیس��ی ها در 
جنوب تهران، ش��یک و تمیز در چادرهایشان قهوه و 
خوراکی می خوردن��د! اینها چیز هایی ب��ود که در آن 
روزها، به چش��م خودم می دیدم. به هر حال، بمب ها 
را باالی ش��هر نینداخته بودند، بلکه پایین شهر- که 
جمعیت زیادی داش��ت- انداخته و حس��ابی مردم را 
ترسانده بودند. در همین حال و هوا هم بود که کم کم 
قحطی به وج��ود آمد! نان خیلی کم ب��ود. در آن دوره 
بیش��تِر رزق مردم، نان بود. وضعیت غله کشور خوب 
نبود. بعد ها خود من در س��ازمان غل��ه مأموریت پیدا 
کردم و یادم هس��ت که درآمد زیادی از غله نداشتیم. 
نانوایی ها یکی یکی بسته  می شدند و مردم هم الم شنگه 
راه می انداختند! یادم هست در خیابان نایب السلطنه، 
یک نانوای��ی س��نگکی و در خیاب��ان آب منگل، یک 
نانوایی تافتونی ب��ود. البت��ه در آن دوره، نان تافتون 

خیلی رایج نبود. در خیابان نایب الس��لطنه س��نگکی 
خوبی بود و خیلی هم شلوغ  می شد. در آن دوره مدتی 
به خاطر اینک��ه گندم نبود، این نانوایی تعطیل ش��د. 
سربازهای خارجی  ای هم که آمده بودند، می خواستند 
از آذوقه مردم استفاده کنند! موقعی که رضاشاه رفت، 
متفقین یعنی امریکایی ها، انگلیسی ها و روس ها، وارد 
مملکت شدند و هر کدام گوشه ای را برداشتند و برای 
خودشان کمپ و تشکیالتی درست کردند. امریکایی ها 
و انگلیسی ها، بیش��تر طرف های دوش��ان تپه بودند. 
روس ها آن قدر ها در آنجا نبودند. معموالً با مردم کاری 
نداشتند. البته بعضی از ش��ب ها، به کافه های خیابان 
استانبول می آمدند و مس��ت می کردند، گاهی مردم 
اذیت  می شدند ولی دژبان هایشان مرتباً در استانبول 
می چرخیدند و مراقب بودند تا اینها دسته گل به آب 
ندهن��د. کافه های زی��ادی هم در خیابان اس��تانبول 
برای اینها باز شده بود. لهستانی ها را هم، امریکایی ها 
آوردند. در جنگ جهانی دوم، لهستان را نابود کردند و 
دیگر چیزی از این کشور باقی نمانده بود و یک عده از 
لهستانی ها را، به اینجا آوردند و عده ای را هم، به طرف 
هندوستان بردند. باِغ آسیاب گاومیشی، تپه ماهور بود 
و یکراست به شمیران می خورد. بیابان برهوت بود. آن 
وسط هم، باغ بزرگی به نام آسیاب گاومیشی بود، که 

دورش دیوار داشت و اینها را در آنجا جا دادند...«. 
  اشغال ایران، تضعیف سلطنت پهلوی و تأثیر 

آن بر هنر نمایش
حکومت رضاخان، با هنر آزاد و مستقل میانه ای نداشت. 
این نوع هنر در دوران حاکمی��ت وی، مجال بروز هم 
نداشت. هم از این رو، هنگامی که س��ایه قدرت او، به 
کوتاهی و س��رعت از س��پهر ایران زدوده شد، تمامی 
آنان که در این عرص��ه متاعی برای عرضه داش��تند، 
ظهور کردند و خودی نمودند. در این میان اما اعضای 
حزب توده به دلیل انسجام تشکیالتی و تغذیه از سوی 
همسایه شمالی، پیش افتادند و توانستند ساحت هنر 
ایران )به ویژه هنرهای نمایشی( را، تا میزان زیادی به 
اش��غال خود درآورند! داریوش اس��دزاده- که خود در 
زمره آنان بود، که نمی خواست در وابستگی به احزاب 
به فعالیت هنری بپردازد- در این باره چنین می گوید: 
»قبل از پیدا شدن س��ر و کله توده ای  ها در سال های 
1321 و 1322، در هنرس��تان هنرپیشگی هیچ نوع 
گرایش سیاسی وجود نداشت ولی از دهه 1320، حزب 
توده به شدت فعال ش��د و توانس��ت در تمام اصناف و 
گروه های اجتماعی، از جمل��ه هنرمندان نفوذ زیادی 

»اشغال ایران توسط متفقین و تأثیرات آن بر ساحت هنر « 
در آیینه خاطرات زنده یاد داریوش اسدزاده

اشغالگران انگلیسی و روسی
 از آذوقه اندک مردم استفاده می کردند!

پیدا کند. در سال 1322، سندیکای هنرمندان با 
ریاست فضل اهلل بایگان تأسیس  شد که من، اصغر 
تفکری و ب��دری هورفر، هیچ وقت در آن ش��رکت 
نکردیم، چون من هیچ وقت به فعالیت  هایی که به 
جریان های حزبی وابس��ته بودند، اعتقاد نداشتم 
و ندارم. علتش هم این اس��ت که احزاب سیاسی، 
پس از مدت��ی از بدنه اجتماع دور می ش��وند و راه 
خودشان را می روند! من همواره تالش کردم آلوده 
این مس��ائل نش��وم و در هنر، به دنب��ال حقیقت 
باالتری بوده ام. ب��ه  هر حال حزب ت��وده در تمام 
نهادهای جامعه، نفوذ کرده بود و طبعاً بس��یاری 
از هنرجوهای هنرستان هنرپیش��گی هم، تحت 
تأثیر آن قرار گرفته بودند. مرحوم عبدالحس��ین 
نوش��ین- که انصافا در پیش��برد تئاتر ایران نقش 
به سزایی داش��ت- از کادرهای مرکزی حزب توده 
بود، منتها کسانی که با تماشاخانه تهران قرارداد 
بسته بودند، نمی توانس��تند در گروه های نمایشی 
دیگر فعالیت کنند، بنابرای��ن طبیعتاً تا وقتی که 
در استخدام تماشان هم برایش��ان میسر نبود. در 
مجموع گروه نوش��ین، محدود ب��ه عالقه مندان و 
ش��اگردان خوِد آن مرحوم بود. از جمله هنرهای 
سیاس��ی در دهه 1320، پیش پرده خوانی بود. در 
آن دوره برای تغییر دکور تئاتر، وقت زیادی صرف  
می شد. هر نمایش هم س��ه یا چهار پرده داشت، 
که باید دکورش را تغییر می دادید. در فاصله 10، 
15 دقیقه تغییر دکور، برای اینکه تماش��اچی  ها 
خسته نشوند، پیش پرده را درست کردند. مضمون 
پیش پرده  ها بیشتر نقد اوضاع اجتماعی و سیاسی 
بود. مثاًل آن روز ها به مردم کوپن تریاک می دادند 
و پرویز خطیبی در این  باره، ش��عری س��روده بود 
که احمد من��زوی در س��ال 1321، آن را در یک 
پیش پرده خوان��ی در صحن��ه تماش��اخانه تهران 
اجرا کرد. اجرای بس��یار جالبی هم بود. همیش��ه 
در سالن نمایش، حداقل یک پلیس برای مراقبت 
از مردم حضور داشت. آن شب وقتی پس از اتمام 
پرده اول نمایش، چراغ های س��الن خاموش ش��د 
و بعد چراغ های جلوی سن روش��ن و برنامه و نام 
هنرمندان اعالم شد، یک مرتبه از وسط سالن یک 
نفر فریاد زد: بردند، بردند، دزدیدند!... مردم همه 
آشفته شدند و سالن به هم ریخت! پلیس دخالت 
کرد و مردی از وس��ط جمعیت بیرون آمد و روی 
صحنه رفت و در جای مقرر ایس��تاد و رو به مردم 
گفت: بردن��د، بردند...  بعد موزیک ش��روع کرد به 
نواختن و او خواند: گم شده کوپن تریاکم/ آقایون، 
خانوما... مردم روی صندلی هایش��ان نشس��تند و 
فهمیدند این بخش��ی از نمایش بوده است. در هر 
حال اولین کسی که پیش پرده خوانی را باب کرد، 
احمد منزوی بود. علت این نام گذاری هم این بود، 
که اجرا جلوی پ��رده نمایش انجام  می ش��د. این 
کار کاماًل یک کار ابتکاری و ب��رای پر کردن زمان 
تغییر دکور ب��ود و قباًل نه در غرب و نه در ش��رق، 
سابقه نداشت و کاماًل ابداع خودمان بود. البته در 
غرب، عده ای جلوی صحن��ه می آیند و اجرا هایی 
هم دارن��د اما پیش پرده خوان��ی در تئاتر ما، کاماًل 
ابتکار خودمان بود. پیش پرده خوانی در تماشاخانه 
تهران، تا سال 1329 اجرا  می ش��د و از آن به بعد 
ادامه پیدا نکرد ولی در تئاترهای دیگر، کم  و بیش 
ادامه داشت. بیشتر مضامین پیش پرده خوانی ها، 
انتقادی و درباره مسائل روز مثل حقوق کارمندان، 
وکیل مجلس شدن زن ها، گردش در خیابان الله زار 
و کوپن تریاک بود! این مضامین، به صورت کمدی 
بیان  می شد. در دوره ای که پیش پرده خوانی شکل 
گرفت، فضای سیاسی- اجتماعی تا حدودی باز بود 
و  می ش��د بعضی از انتقادات را، در قالب طنز ارائه 
کرد. مردم هم از پیش پرده خوانی خیلی خوش شان 
می آمد و از آن استقبال می کردند به طوری که حتی 
اگر نمایش مهمی مثل تاجر ونیزی شکسپیر اجرا  
می ش��د، مردم پیش پرده خوانی را بیشتر دوست 
داشتند! به این ترتیب پیش پرده خوانی، که در ابتدا 
فقط برای پر کردن فواصل پرده های نمایش های 
مهم ابداع ش��ده بود، خود به صورت یک نمایش 
پرطرفدار و مستقل درآمد. بعد از ترور شاه در سال 
1327، فضای سیاس��ی و اجتماعی بسته تر شد و 
درنتیجه بار انتقادی و اجتماعی پیش پرده خوانی  ها 
هم، کم شد! پیش پرده خوانی  ها همیشه با موسیقی 
همراه بود و افرادی چون خ��ادم میثاق، پورتراب، 
حسن رادمرد، ظهیرالدینی و سپهری، آهنگ های 
الزم برای پیش پرده  خوانی  ها را می ساختند. البته 
موسیقی برای سایر آثار تماشاخانه تهران هم، به 
عهده آنها ب��ود. اش��عار پیش پرده خوانی  ها را هم، 

غالباً ابوالقاسم حالت، کریم فکور و پرویز خطیبی 
می سرودند. اوج پیش پرده خوانی سال های 1321 
تا 1327 بود، که آزادی نسبی سیاسی و اجتماعی 
وجود داشت اما همان طور که اشاره کردم، با ترور 
شاه فضا بسته ش��د. بعد از کودتای 28 مرداد هم، 
که پیش پرده خوانی سر از کافه  ها درآورد و به کلی 
پیش پا افتاده و س��خیف ش��د و دیگر نمی شد به 
آن، پیش پرده خوان��ی گفت. به نظ��ر من بهترین 
ش��اعر پیش پرده خوانی، پرویز خطیبی و بهترین 
پیش پرده خوان مجید محس��نی بود. نهایتاً بسته 
شدن فضا و توسعه نگاه امنیتی مسئوالن وقت، به 
این هنر ارزشمند اجازه پیشرفت و پویایی بیشتر 
نداد. شاید اگر ادامه پیدا می کرد، به جاهای خیلی 

بهتر و جالب تری می رسید...«. 
  رزم آرا در صدد کودتا بود و می خواس�ت 

خودش به سلطنت برسد!
در هر کشوری، وقایع سیاس��ی بر آنچه در عرصه 
هن��ر می گ��ذرد، تأثیرگ��ذار اس��ت. رویدادهای 
شهریور 1320 و تغییر هژمون قدرت در ایران نیز، 
تغییرات فراوانی در این حیطه پدید آورد و حتی، 
کشمکش های زیادی را موجب شد! در این میان 
اما، جناح های قدرت که هریک در صدد یارگیری 
از نیروهای سیاسی و فرهنگی جامعه بودند نیز، به 
چالش با یکدیگر پرداخته و موجد وقایع مختلفی 
شدند. قتل احمد دهقان رئیس تماشاخانه تهران 
و مدیرمس��ئول نش��ریه تهران مصور را، می توان 
در زمره همی��ن رویداد ها قلمداد ک��رد. داریوش 
اسدزاده که در زمره نزدیکان دهقان بود، مرگ او را 
حاصل توافق میان حزب توده و تیمسار حاجعلی 
رزم آرا می داند و در این باره می گوید: »به نظر من 
این ترور، حاصل ائتالف بین رزم آرا و کیانوری بود. 
رزم آرا و کیانوری، هر دو با شاه مخالف بودند. رزم آرا 
می خواست کودتا کند و خودش به سلطنت برسد، 
به همین دلیل هم با توده ای  ها به توافق رس��ید. 
احمد دهقان به ش��اه نزدیک ب��ود و از توطئه  ها و 
عملکردهای رزم آرا هم، اطالعات دقیقی داشت. 
بنابراین طبیعی اس��ت ک��ه رزم آرا، در پی از بین 
بردن احمد دهقان بوده باشد. رزم آرا کمک کرده 
بود که کادر اصلی حزب توده، از زندان فرار کنند. 
اگر می توانست کودتای موفقی را انجام بدهد، در 
حکومت جدید به توده ای  ها سهم خوبی می رسید. 
رزم آرا به حسن جعفری- که احمد دهقان را ترور 
کرد- وعده داده ب��ود که بالفاصل��ه او را به لندن 
خواهد فرس��تاد، که به تحصیالت��ش ادامه دهد. 
می گفتند جعفری در زن��دان می گفته به زودی 
آزاد می شوم و به لندن می روم ولی وقتی خبر ترور 
رزم آرا را می ش��نود، یکباره روحیه اش را از دست 
می دهد و می گوید کمرم شکس��ت، دیگر اعدامم 
می کنند! احمد دهقان دشمن سرسخت توده ای  ها 
بود و فهمیده بود که رزم آرا، با آنها همدست شده 
که علیه س��لطنت کودتا کند! در آن ایام دو گروه 
در ایران قدرت داش��تند: توده ای  ها و راس��تی  ها 
یا همان س��لطنت طلب ها. احمد دهقان به دربار 
نزدیک و به آن وفادار و در واقع حامی حکومت شاه 
بود و در مجله تهران مصور هم- که سردبیری آن 
را به عهده داشت- نهایت تالشش را برای تقویت 
حکومت شاه به کار می برد. او سالی یکی دوبار شاه 
و همسرش را، برای تماش��ای تئاتر به تماشاخانه 
تهران دعوت می کرد. من ش��بی که دهقان ترور 
ش��د، در تماش��اخانه نبودم ولی می خواستم از او 
برای چند تن از مهمانان��م، بلیت افتخاری بگیرم. 
به همین خاطر از راهروی گراندهتل- که به دفتر 
دهقان منتهی  می شد- وارد شدم که دیدم دولّو و 
خادم، دو نفر از کارکنان »تهران مصور« زیر بغل او 
را- که خون از بدن��ش می رفت- گرفته اند و دارند 
می برند! پرس��یدم چه خبر ش��ده؟  به من گفتند 
تو برو باال، قاتل باالس��ت! من به سرعت به طرف 
دفتر دهقان دویدم و دیدم که عده ای او را محکم 
گرفته اند و او هم سعی می کند خودش را خالص 
کند! جوان شیک پوش و خوش قیافه ای بود، که در 
شرایط عادی، امکان نداش��ت انسان بتواند تصور 
کند، ک��ه او می تواند آدم بکش��د! آن روز قرار بود 
احمد دهقان، حق��وق بازیگران را بدهد و مرتضی 
احمدی، اصغ��ر تفکری، علی بلبل��ی و... به طرف 
دفتر دهقان می رفتند، که این حادثه اتفاق افتاد. 
دیدم که آنها جعف��ری را از پله  ها پایین می برند و 
کتک می زدند! من هم همراهش��ان آمدم پایین و 
دیدم که پیراسته دادس��تان تهران، وارد راهروی 
تئاتر شد. باالخره پلیس آمد و جعفری را از دست 
بچه  ها نجات داد و به ش��هربانی برد. نزدیک  ترین 
بیمارستان به آنجا، بیمارس��تان شماره 2 ارتش 
در خیاب��ان بهار بود. بعد ها ش��نیدم ک��ه دهقان 
گفته بود مرا به آنجا نبری��د!... چون مطمئن بود 
که رزم آرا او را زنده نخواهد گذاش��ت و درس��ت 
هم فکر می ک��رد. آن قدر در رس��اندن خون به او 
تعلل کردند که س��رانجام از خونریزی ُمرد! من و 
چند نفر از هنرپیشه ها، با تاکس��ی خودمان را به 
بیمارستان ارتش رساندیم ولی در را بسته بودند 
و کس��ی را راه نمی دادند. از پش��ت در دیدیم که 
چند تن از رجال کش��ور، دارند با رزم آرا و اشرف 
پهلوی حرف می زنند. هر چه اص��رار کردیم ما را 
راه ندادند و گفتن��د دهقان در اتاق عمل اس��ت! 
همان جا ماندیم تا در س��اعت 9:30 ش��ب، خبر 
دادند که دهقان فوت کرده! رزم آرا تشییع جنازه 
مفصلی برایش ب��ه راه انداخت! جنازه از مس��جد 
سپهساالر تا سرچشمه تش��ییع و سپس به حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( منتقل و در آنجا دفن شد. 
پس از فوت احمد دهقان، روزنامه اطالعات نوشت 
که تماشاخانه تهران، به تماشاخانه دهقان تغییر 
نام پیدا کرده، که این مطلب صحت نداشت و آنجا 
با نام تئاتر نصر به فعالیت ادامه داد و فقط س��الن 
تابستانی تماشاخانه، به نام مرحوم احمد دهقان 

نامگذاری شد...«.

خبر رس�ید روس ه�ا و انگلیس ها 
آمده ان�د و دور تهران هس�تند. با 
بچه های مدرسه رفتیم ته خیابان 
خراس�ان و س�یده ملک خات�ون. 
دیدیم روس ها آن منطقه را کنده  
و سنگربندی کرده و با تفنگ های 
آم�اده، روی زمی�ن خوابیده ان�د! 
س�نگربندی ب�رای ای�ن ب�ود که 
مردم را بترس�انند و بگویند حمله 
خواهیم کرد! انگلیسی ها هم آمده 
بودند! البته انگلیس�ی ها در جاده 
شاه عبدالعظیم استقرار داشتند. 
البته آنه�ا کالس کارش�ان باالتر 
بود. داشتند از خودشان پذیرایی 
می کردند. همان جا به خودم گفتم 
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
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حاشیه ای بر انتشار یادمان
 زنده یاد دکتر طاهره صفارزاده

پیشکسوت
 »بیعت با بیداری«

  شاهد توحیدی
اندیشمنِد دین پژوه، 
مترج��م و ش��اعر 
ایران��ی، زنده ی��اد 
طاه��ره  دکت��ر 
صفارزاده، در زمره 
نی  ا ش��نفکر و ر
اس��ت که در دوره 
معاصر، در تحوالت 
عرص��ه فرهنگ��ی 
س��همی  ای��ران، 
به سزا داش��ته اس��ت. او در دورانی که ابراز اعتقاد 
مذهبی در میان روش��نفکران، نوعی تنزل از این 
جایگاه محس��وب  می ش��د، به این وادی قدم نهاد 
و آثاری ماندگار آفرید. اثر م��ورد معرفی، در زمره 
زندگینامه های آن مرحومه به ش��مار می رود، که 
توسط ذبیح اهلل حبیبی نژاد تألیف شده و انتشارات 
سوره مهر، آن را نش��ر داده است. مؤلف در دیباچه 
خویش بر این یادم��ان، در باب موض��وع مطالب 
مطروحه در این پژوهش، چنین آورده است: »در 
جامعه علمی و فرهنگی س��رزمین ما، انسان هایی 
چهره  نمایانده اند که اندیشه و تفکرات آنان، تأثیر 
به س��زایی در تحول فکری و علم��ی پژوهندگان 
وادی علم و معرفت داش��ته اس��ت. پیامد آن هم، 
آگاهی مردم جامعه و بیداری آنان است. بسیاری 
از این شخصیت ها، با توجه به تعالی فکری و علمی 
مردم جامعه خود و جامعه جهانی و براساس اصول 
انسانیت و با بهره گیری از توانایی های خود، در این 
مسیر گام  هایی برداشته اند تا سعادت بشری را به 
نوعی به ارمغ��ان بیاورند. از میان ش��خصیت های 
علمی و فرهنگی معاصر روزگار ما، زنده یاد طاهره 
صف��ارزاده از زمره آنان��ی بود که عل��م و هنر خود 
را، در مس��یر بیداری مردم جامعه اش و بر اساس 
اعتقادات و باورداشت های خود، به خدمت گرفت 
و سالیان عمرش را در زمینه های علمی و فرهنگی 
گذراند، تا به عنوان یک انسان صاحب خرد، آنچه 

در توش��ه دارد، برای م��ردم جامع��ه ای که در آن 
می زیس��ت، به عنوان تجربه ای گرانبها، به یادگار 
بگذارد. او از جمله شاعرانی است که در برهه های 
گوناگون��ی از زمان، با علم و هن��ر خویش، متوجه 
مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه خود و همگام با 
مردم زمانه اش بود. او افزون بر شاعری، با تحصیل 
و ممارست در وادی اصول نظری و علمی ترجمه، 
توانست مجموعه تفکرات و نظریات خود را به زبانی 
جهانی )انگلیسی( بیان کند. سابقه سال  ها تدریس 
در دانشگاه ها، ترجمه و ویراستاری متون مختلف 
به زبان خارجی، از وی چهره ای اثربخش و در عین 
حال پایبند به اعتقادات دینی ترسیم کرده است. او 
با توانایی های علمی اش در مقوله ترجمه و با بیانی 
ساده و روان در ترجمه کالم وحی )ترجمه فارسی 
و انگلیسی قرآن حکیم(، استعدادهای علمی خود 
را بیش از پیش نمایان س��اخت و اثری جاودانه از 
خود به یادگار گذاشت. نگارنده این دفتر بر اساس 
اس��ناد و منابع زندگی ایش��ان و با توجه به منابع 
مکتوب، این مجموعه را سامان داده است. گرچه 
آثار دیگری درباره صفارزاده تاکنون منتش��ر شده 
است، این اثر دربردارنده ویژگی  ها و آگاهی  هایی از 
تفکر و زندگانی اوست، که در آثار مشابه خود کمتر 

می توان یافت، که به برخی اشاره می شود:
ذکر سال شمار و شرح کامل زندگانی وی، بررسی 
اندیش��ه صفارزاده از جنبه های گوناگون شاعری، 
مترجمی و قرآن پژوهی؛ دارا بودن شرحی کامل از 
فهرست آثار صفارزاده، ذکر دقیق تاریخ انتشار آن، 
بهره مندی از اسناد محفوظ در مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سیاس��ی، به منظور دس��ت یافتن 
به م��وادی متقن در تحقی��ق حاضر. امید اس��ت 
این کت��اب در معرفی و ش��ناخت بیش��تر طاهره 
صفارزاده، گام های مؤثری برداشته باشد و نگارنده 
قرین این توفیق گردد تا برخ��ی از زوایای زندگی 
این ش��خصیت را، ب��ا اجتناب از ه��ر گونه مطلب 
مبالغه  آمی��ز در کت��اب حاض��ر، در پیش چش��م 

مشتاقان ادب و فرهنگ ایران بگذارد«. 

   زنده یاد دکتر طاهره صفارزاده

در همین ح�ال و هوای اش�غال ب�ود که 
کم کم قحط�ی به وجود آمد! ن�ان خیلی 
کم ب�ود. در آن دوره رزق مردم، بیش�تر 
نان بود. وضعی�ت غله کش�ور هم خوب 
نب�ود. بعد ها خود م�ن در س�ازمان غله 
مأموری�ت پیدا ک�ردم و یادم هس�ت که 
درآمد زیادی از غله نداشتیم! نانوایی ها 
یکی یکی بس�ته  می ش�دند و م�ردم هم 
الم ش�نگه راه می انداختند! س�ربازهای 
خارج�ی  ای ه�م ک�ه آم�ده بودن�د، 
می خواستند از آذوقه مردم استفاده کنند!
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