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عشق پيدا شد و آتش به همه عالم "برنامه تازه بنياد توس؛ 
  "زد

  

 
 "گروه رقص عرفان، در همکاری با "بنياد توس

ای را با عنوان  لندن، برنامه" لوگان هال"بنياد توس، بيستم نوامبر در سالن  " به " عشق آمد و آتش به همه عالم زد
پردازد و برای نخستين بار آن را به روی صحنه  اين بنياد در هفتمين برنامه به عرفان و تصوف می. برد صحنه می

آورد می . 

  

" . نگار برگزار کرد، شناختيم با بزرگداشتی که برای لعبت واال، شاعر و روزنامه را نخستين بار پنج سال پيش" بنياد توس
هائی که  کرديم که با تمام کوشش باور نمی. گذاران در انتظار جمعيتی نزديک به هزار نفر بودند سالن بزرگ بود و برنامه

جمعيتی را در سالن گرد هم آورندگذاران موفق شوند چنين  پيش از شروع برنامه ما هم در جريانش بوديم، برنامه . 
 

سابقه در خالل اجرای برنامه در جريان بود که کمتر در ميان  نظم و ترتيبی کم. موفقيت بيش از انتظار ما بود. رفتيم و ديديم
شت دهه نگاری بود که نزديک به ه تر، نوع پرداختن به زندگی شاعر و روزنامه اما از آن مهم. های ايرانی ديده بوديم برنامه

 .را پشت سر گذاشته است
 

ای تاريخی از آغاز مشروطيت تا به امروز، باز  با پشتوانه" صد سال ترانه"ای يک ساله، زير عنوان  دومين برنامه با فاصله
های تاريخی آن به صحنه برده است زمينه هر سال موضوعی را با پيش" بنياد توس"از آن پس . هم با توفيق برگزار شد . 

 
ها و بزرگداشت داوود پيرنيا، بنيانگذار آن، تاريخ موسيقی سنتی ايران با عنوان  ی رقص در ايران، گل سه هزار سالهتاريخ 

ها را بيش از هميشه برانگيخته  و امسال با عنوانی آتشين که کنجکاوی" در سرزمين چنگ و چغانه/ شعر، رقص، ترانه"
عشق آمد و آتش بر همه عالم زد: "است ". 

 
در صحنهعرفان   

 
هفت در ضمن عددی . در هفتمين برنامه اين نهاد به عرفان و تصوف پرداخته است" بنياد توس"جميله خرازی، بنيانگذار 

ای دارد است که در عرفان و در اديان گوناگون معانی ويژه . 
 

ر معرض نگاه بينندگان ی تاريخی آن در ايران، د ای، همراه با پيشينه او برای نخستين بار عرفان را با زبانی صحنه
ای از عرفان و تصوف، تفاوت ميان آن دو و  کوشد شمه ای که با ياری از رقص و موسيقی و تئاتر، می مجموعه. گذارد می
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ای که نه تنها برای بينندگان ايرانی،  برنامه. چگونگی پيدايش آن از نخستين عارفان تا به امروز را برای تماشاگران بيان کند
زبانان و جوانانی که به علت دوری از زادگاه، دريافت زبان ادبی فارسی برايشان ثقيل است، همزمان به  ليسیکه برای انگ

رود دو زبان فارسی و انگليسی به صحنه می . 

اما پرسش اين جاست که در شرايط امروز "جميله خرازی، بنيانگذار "بنياد توس
ای وجود دارد؟ جميله خرازی، انگشت بر همين شرايط ويژه  اجتماعی ايران، آيا جايی خالی هم برای چنين برنامه/ سياسی 

گويد امروز می گذارد و می : 
 

« و فرهنگ و ادب و هنر ايران بپردازيم و با ای از تاريخ  ما هميشه سعی برآن داريم که در هر برنامه بتوانيم به شرح گوشه
معموالً اين تحقيقات هر کدام يک سال و . کنيم توجه به مشکالتی که داريم، هربار پژوهش چند موضوع را با هم شروع می

کنيم  میگيرد و بنا بر سهولت مراحل بعدی، مثالً ازجمله اخذ ويزا برای هنرمندان ميهمان، آن برنامه را اعالم  بيشتر وقت می
بريم و به صحنه می ايم ـ سياسی ايران به اين برنامه پرداخته  اما اين که چرا در شرايط کنونی اجتماعی . . 

گذراند و فرصتی بهتر از حاال  چون سرزمين ما دوران بسيار سخت تاريخی رامی. بايد بگويم دقيقاً در اين شرايط الزم بود
آمد که به اين مهم پرداخته شود پيش نمی .» 

 بشنويد: مصاحبه با جميله خرازی

 
ه آگاهی اندکی در اين توان تنها با اتکا به چند سند و يا کسانی ک دانيم که موضوع انتخاب شده بسيار حساس است و نمی می

جميله خرازی توضيحی هم در اين باره دارد. ای کرد زمينه دارند، چنين کاری را صحنه : 
 

ها انتقاد از گزينه  
 

« کار من گلچينی از اين . کنيم ما از کمک محققان بسياری در کشورهای گوناگون در رابطه با موضوعات مختلف استفاده می
کنم های تاريخی موضوعات مختلف با يکديگر مقايسه می لب مشابه را از لحاظ زمانبوستان است به ترتيبی که مطا بعد به  .
وسواس دارم، کوتاه و حذف کردن جزييات   ترين کار برای من که چون واقعاً سخت. کار خطير خالصه کردن بايد بپردازم

آيد باغبان اصلی به درد میکنم، دلم بيش از  ای جدا می تاريخ است و راستی وقتی گلی را ازساقه . 
 

های تاريخی و سرنوشت قهرمانان آن را در طی قرون با صداقت در چند  ولی تصديق بفرماييد که امکان آن نيست که قصه
آيد که از کجا  هميشه اين سئوال پيش می. کنيم باری از انتقاد هم هميشه با خودمان حمل می البته کوله. ساعت خالصه کرد

تر است  ايد، اين قهرمان از آن قهرمان، يا اين سرنوشت از آن سرنوشت صحيح با چه معياری خالصه ميزان زدهدانستيد،  می
مان مربوط است، کداميک را بيشتر  کاويم، بايد ببينيم مطالبی که به موضوع هرحال ما چون درون اين تاريخ را می به. يا نه

مان بگنجانيم توانيم در برنامه و بهتر می .» 
 

ا شجريان نه؟چر  
 

" بسياری می پرسند چرا محمد رضا . را در نظر گرفته است" محمد معتمدی"های عرفانی،  برای خواندن ترانه" بنياد توس
هايی کرده اما ناموفق  خانم خرازی گويا کوشش. شان بيشتر است در اين برنامه حضور ندارند شجريان يا ديگرانی که آوازه

 .بوده است
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« اين بار بزرگترين مسئله نزديکی زمان . ولی اجازه دهيد با يکی فقط سرتان را درد بيآورم. جواب دارداين پرسش هزار 

طبيعتاً . ی ما که از سال گذشته سالن را رزرو کرده بوديم با تاريخ کنسرت استاد شجريان بود که ماه پيش اتفاق افتاد برنامه
. شان را عوض کنند رنامه حضور داشته باشند يا تاريخ بقيه تور اروپايیتوانستند در ظرف کمتر از يکماه در دو ب ايشان نمی

ی ما صرف توضيح تاريخی  و اصوالً ايشان به گذاشتن کنسرت و بيشتر در حضور مردم بودن راغب هستند و بيشتر برنامه
گذشتيم لذا اين بار هم متاسفانه بايد از فيض حضورشان می. شود يک موضوع می .» 

 
جميله خرازی هم از . تواند توفيق يا عدم توفيق آن را ارزيابی کند گذار می ای، بدون ترديد برنامه ی صحنه نامهپس از شش بر

گويد ها می موافقان و هم از مخالفان اين نوع برنامه : 
 

« بيعی ط. هدف پيدايش بنياد توس از روز اول بر اساس شناسايی فرهنگ و پرداختن به موضوعات تاريخی ايران بوده است
. شان بيفزايند روند تا اوقات خوشی به روزهای زندگی ای نباشد که فقط به کنسرت می ها خوشايند عده است که اين نوع برنامه

ها را هميشه در طی سالهای گذشته  بله، ولی در عوض عالقمندانی داريم که جای خالی اين برنامه. ايم ما بارها انتقاد شده
و دلگرمی ما همين ياران و دوستان هستند که با حضورشان مصائب و مشکالت را سهل کردند و پشتوانه  احساس می

کنند می .» 
 

اندر کار هستند نفر دست ۵۰ای  ای کردن چنين برنامه گويد برای صحنه آنگونه که بنيانگذار بنياد توس می . 
 

اش گيرا خواهد بود ا چه اندازه شعلهکنجکاوانه در انتظاريم تا ببينيم آن عشقی که قرار است آتشی به عالم بزند، ت . 
 

 الهه خوشنام
علی امينی: تحريريه  

 



  23.11.2011 | فرهنگ و هنر

 عرفان در صحنه 

 
 آغاز شدگذری اجمالی بر تاريخ تصوف و عرفان را با سيری در آثار عرفانی اين مرز و بوم 

لوگان "وام گرفته از حافظ، يکشنبه بيستم نوامبر، هفتمين برنامه خود را در " عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد"زير عنوان " بنياد توس"

 . گذاشت ای که عرفان و پيشينه تاريخی آن را به نمايش می برنامه. لندن به روی صحنه برد" هال

از بيژن ترقی، با صدای " وطنم، وطنم"جمع شده بودند و نوای " لوگان هال"برنامه در مدعوین ساعتی پيش از شروع 

موضوعی که . ای که به عرفان پرداخته، بسيار بود ها برای برنامه کنجکاوی. گرم ساالر عقيلی در فضا پيچيده بود

 .ن آشنایی داردظاهرا برای همه شناخته شده است، اما در باطن کمتر کسی با معنا و مفهوم واقعی آ

های  نواز همراه قلندری با ریش بلند و کاله دراویش از پله سه دف. ها در فضای تاالر پيچيد با کمی تأخير همهمه دف

 .ها شکایت کرد و از جدائی درویش حکایت می. سالن به ميان مدعوین آمدند

 /بگویم شرح درد اشتياق  تا/ سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

 /باز جوید روزگار وصل خویش/ دور ماند از اصل خویشهر کسی کاو 

ها  زبان های تاریخی برای شنونده ایرانی دلگرمی بود و برای انگليسی زمينه شروعی که پيش از پرداختن به پيش

 .انگيز هيجان

 

 های عرفانی رقص

مدعوین را به وصل به روزگار  ی رادیو تلویزیون ملی ایران ی باسابقه صدای رسا و همچنان خوب فخری نيکزاد، گوینده

ی عرفان را به پيش از نفوذ دین و فلسفه در ميان مردم بازگرداند و از  فخری نيکزاد پيشينه. خویش دعوت کرد

ی  گوینده. توانند همه معتقد به عرفان باشند مسيحی و یهودی و مسلمانی گفت که در عين اختالفات دینی می

گليسی بدین ترتيب گذری اجمالی بر تاریخ تصوف و عرفان را با سيری در دیوان ی ان زبان همراه با گوینده فارسی

 .های گوناگون برنامه آن را ادامه دادند ترین شاعران و عارفان این مرز و بوم آغاز کردند و به تناوب در البالی بخش بزرگ

د، نه تنها ماللی در خاطرها ایجاد ش گذری که که با تصاویرمناسب و شعرهائی که به دو زبان بر روی صحنه دیده می

 .افزود ی عرفان گاه ناخواسته می های اندک اغلب ما درباره کرد، که بر آگاهی نمی

های  ها و ترانه های عرفانی جمعی بود که عالوه بر رقصندگان ماهر با آهنگ از نقاط قوت برنامه رقص

 ناب عرفانی آميخته بود

های ناب  ها و ترانه های عرفانی جمعی بود که عالوه بر رقصندگان ماهر با آهنگ یکی دیگر از نقاط قوت برنامه رقص

ها، کاسه ای از آتش در دست گویا رمز و راز عرفان  ای که در پایان یکی از رقص رقصنده. شده بودعرفانی نيز آميخته 

 .پراکند های آتش در ميان مردم می را باشعله
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 !های جوان در راهند شجریان

سال  ۳۳سال تا  ۲۲چهار زن جوان از   به معنای کسی که از پارس آمده را،  "پارسوا"گروه موسيقی ایرانی، با نام 

های  جمعی که یک بار دیگر حکایت از نفوذ هنر موسيقی در قلب جوانان ایرانی با تمام ممنوعيت. دادند تشکيل می

 .رایج داشت

به   آید و جوانی که از کاشان می. کرد گروه موسيقی را محمد معتمدی، خواننده جوان و خوش صدا همراهی می

صدای . ده بوده تا بتواند از ترس متعصبان آن را در آستين مخفی کنداش به ساز زدن، نی را انتخاب کر خاطر عالقه

شقایق و . های جوانی بود که همه در راهند ی او برای اغلب ما یادآور شجریان خوب معتمدی و تحریرهای ماهرانه

ه با معتمدی به ميان های ایرانی را گاه بدون کالم و گاه همرا الميرا و بهناز و نغمه با دف و عود و تار و کمانچه نغمه

 .حضار بردند

 محمد معتمدی، خواننده اصلی برنامه 

دائما . گيرند کرد صحنه را خيلی جدی نمی دختران زیباروی آن بود که گاه بيننده تصور مینکته جالب اما در ميان این 

های ظریف چشمی  سرپرستی گروه با شقایق بود که با حرکت. زدند با نگاه و لبخند و حرکات چشم با هم حرف می

 .کرد تار میمعتمدی نيز در جمع دختران به همان شيوه رف. کرد نوازندگان را به نواختن دعوت می

هنرمند تئاتر و سينما در نقش موالنا و شمس شعرهای آن دو را مانند پرسش و " سامان خالوه"در بخش دوم برنامه 

با هيبتی موالناوار وارد صحنه شد و برای نشان دادن دو شخصيت، عبا را از دوش . کرد پاسخ به زبان تئاتری بيان می

ی دلنشينی که به خوبی شخصيت  مناظره. کرد تا نقش شمس را بازی کند تر می تر و بم انداخت و صدا را قوی می

 .کرد این دو را به بيننده و شنونده القا می

گفت که در آغاز قرار بوده شمس و رومی و  در توضيح این بخش از برنامه می" بنياد توس"بينانگذار " جميله خرازی"

شعرها باید آنگونه که باید و شاید و بدون نگاه به نوشته خوانده اما از آنجا که این . حافظ در کنار هم قرار گيرند

خالوه اما بدون لغزش در بيان شعری و حتا بدون . اند شد، بازیگران نامزد این کار از اجرای این نقش سر باز زده می

 .وقفه در ادای آن با روانی و سالست از عهده این کار برآمد

، کارگردان سينما، کارگردانی صحنه را در این "حسين فاضلی. "فعال بودندهنرمندان ایرانی در پشت صحنه نيز 

 .برنامه بر عهده داشت

گویا . کرد پایان بخش برنامه، گروه موسيقی پارسوا بود همراه با محمد معتمدی که یک بار دیگر هوای وطن را آرزو می

 .عشق وطن در آغاز با آرزوی هوای وطن آتش بر همه عالم زده بود

  

 الهه خوشنام

 علی امينی: تحریریه
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	بنیاد توس، بیستم نوامبر در سالن "لوگان هال" لندن، برنامهای را با عنوان "عشق آمد و آتش به همه عالم زد" به صحنه میبرد. این بنیاد در هفتمین برنامه به عرفان و تصوف میپردازد و برای نخستین بار آن را به روی صحنه میآورد.
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	عرفان در صحنه
	"بنیاد توس" زیر عنوان "عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد" وام گرفته از حافظ، یکشنبه بیستم نوامبر، هفتمین برنامه خود را در "لوگان هال" لندن به روی صحنه برد. برنامهای که عرفان و پیشینه تاریخی آن را به نمایش میگذاشت.



