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 در سوگ استاد منصور مهرنگ  در سوگ استاد منصور مهرنگ 
 1398خرداد  9شنبه رعد، پنج یکوکارین ش یاستاد منصور مهرنگ، سالن هما به مناسب درگذشت یسخنران

 ذاکر  م ی محمدابراه

 مهرنگ   منصور  استاد خودنگارۀ
 گرامی  هماره یادش  پایا، همیشه نامش

 گرانسنگ  مهرنگ آشنایان و دوستان گرانمایگان، شما  بر بیکران  درود با

 . نمایم  واگویه نشست این در هاییافزوده با را اتوبیوگرافی یا خودنوشته  این برآنم  امروز

 :کند می  آغاز را سخنش  خویش، سرودۀ  این با  برگه باالی  در استاد

 است  ایرج شیرین شیوۀ  به  نظر را ما     لیک  است، سعدی جهان، شاعران استاد

 کیستم

 .  گشودم   جهان به   چشم   تهران آبادخانی  ۀ محل  در   ( خ1313) شمسی هجری  سیزده   و   سیصد  و  هزار یک  خرداد   شانزدهم  در

   .د بو فطرت نیک و مهربان آالیش،بی  و ساده پاک،  مردی و دارایی وزارت  مندرکا ابوالقاسم، یادزنده پدرم

 گلدوزی   و  خیاطی  مثل  بود،  شده  تربیت  و  نژاده  زنان  ویژۀ  که  هنرهایی  بیشتر   در  و  کدبانو  و  الیق  زنی  جوالیی،  فاطمۀ  مادرم

 .  آمد می شمار  به کارآمد  و دستچیره زمان،  متداول هایآرایه سایر و

  برسانم  انجام  به  را  مثنوی این بود،  باقی  عمری  اگر که برآنم  و  کشیده  نظم به  یی امنظومه در را خود   نامۀزندگی که  این با

  ثبت   کند،  یاری  حافظه و  باشد  بایسته  که  جا آن تا  را  خویش زندگی مهم  رخدادهای  نیز   بخش این  در. بنویسم دفتر  این  در  و

  .باشد   دوستادب و ذوق با دوستان و بازماندگان  دسترس در  و بماند  یادگار به  تا کرد خواهم
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 و   دانشگاه   وِیژۀ  آزمون  در   شرکت  و  کردممی  احراز  را  نخست   رتبۀ   هاسال  تمام  در  که  دبیرستانی  تحصیالت  اتمام  از  پس در سوگ استاد منصور مهرنگ 

  پرداختم   تحصیل   ادامۀ  به   بود،  من  همتای بی  معشوق   کودکی   از  که  فارسی  ادبیات   زبان   رشتۀ  در   کشور،  تمام   در   یکم  رتبۀ  احراز

 .پرداختم تدریس و لیفأت  پژوهش، به  و رساندم پایان به  را دانشگاهی تحصیالت  ش .ه1342 سال  در و

  است  طناز و مهرناز هاینام  به دختر دو و اورنگ، نام  به  پسر یک پیوند  این ثمرۀ که کردم ازدواج تبریز در  1338 سال  در

 این  نیز  آینده  در  که  امید   و  بوده  شرافت  و  سعادت  به  مقرون  زندگیشان  گفت   توانمی  امروز  به  تا  و  کرده  ازدواج  سه  هر  که

 .بماند  چنین

.  هستم  و  بودم  زمینایران  در  معمول  هنرهای  دیگر  و  نقاشی   خط،  ساز،  اهل  سپس  و  پارسی   ادب  شیفتۀ   نخست   وهلۀ  در  من

  در   را  مطلب   موضوعی   هر  در   ارتجاالً  بودم  قادر   که   بود   چنان  آن  طبعم   روانی   و  قدرت   و   نواختم می  نیکو  را  ویلن   کودکی   از

  یاد زنده  و نوشتممی شعر  به  بداهۀً را  انشاء موضوع دبیرستان، آخر سال  نهایی امتحان در   که دارم  یاد . کنم  عرضه شعر   لباس

 باالی   و   داشت  حضور  جلسه  در  مراقب  عنوان  به  که  ادوار،  همۀ  شاید   و  معاصر  قدرگران   شاعربزرگ  شیرازی  حمیدی  مهدی

  تو  به! پسرجان: »گفت من به  نویسم،می و سرایممی شعر  به را امتحان انشاءِ البداههفی من که  دید می و بود  ایستاده من سر

 عمل   استاد  توصیۀ  به  من  و.«  شد  خواهی  خوبی   شاعر  و  ادیب  تو.  بدهی   تحصیل  ادامۀ  ادبیات  رشتۀ  در  که  کنم می  سفارش

 .بود  خواهد  سنج نکته  مردم با داوری  ام؟شده چه اما کردم،

 تا  دبیرستان   از  آموزشی  مختلف  مقاطع  در  سال  58  به  نزدیک  سن،  سال  85  با  خ1313  زادۀ  مهرنگ  منصور  جانباین

  مصدر   کشور   از   خارج  و  ایران  در  ایشان  از   بسیاری  اینک  که   پرداختم  سرزمین  این  جوانان  پرورش  و   آموزش  به   دانشگاه  چندین 

 .هستند  امور

 آموزشی  سوابق

 افسری  دانشکدۀ ادبیات بخش  ریاست

 مدیریت  دانشگاه ادبیات  گروه ریاست
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 هانوشته در سوگ استاد منصور مهرنگ 

  آمه،   انتشارات  طاووسی،  تاجملک  مقابله  و  تصحیح  افسری،  دانشکدۀ  ،فارسی  ادبیات  یادگیری  در  آسان  روشی  کتاب(  1

 .خ1374 تهران،

 های آموزه  و   دشوار  هایواژه.  ابیات   یکایک  روان  و   ساده  شرح  و  معنی  با  همراه  صحیح  و  کامل  متن  ، سعدی  بوستان  کتاب (2

 .خ86  سال  در  دوم چاپ.  خ 1385 دستان،  انتشارات طاووسی، تاجملک مقابله و  تصحیح ادبی، هایآرایه و دستوری  نگارشی،

 ،و دکتر نزهت صدرممتاز  طاووسی  تاجملک  مقابله  و  تصحیح،  های کاربردی آنو شیوه  فارسی  ادبیات  منشور  کتاب(  3

 .  خ1387  انتشارات، سازمان چاپ و

 که  ایگونه به   هاغزل معنی پاورقی  و سجاوندی  و کامل معنی  و  شرح  همراه مهرنگ، منصور گزینش و پژوهش ،حافظ(  4

  است،   یادشده  دشوار  هایواژه  معنی  پانوشت  در  و  شده  آورده  غزل  هر  روبروی  برگۀ   در  نامانوس  و  بیگانه  هایواژه  کاربرد  از

 .خ1396 طاووسی،  تاجملک هافهرست نگارش  و مقابله تصحیح،

 مربوط   هاآن  همۀ  که  سابقهبی  و  نوین  هایسبک  با  نقاشی   و  خوشنویسی  خط  به  هایمسروده  از   برخی  دربرگیرندۀ   دفتری(  6

  در   ایشان  دستور   طبق   و   قرارگرفته  انقالب   رهبر   خاص   توجه   مورد  شبتاب   مرگ   نام   به   هاآن  از   یکی   و   است  گذشته  رژیم  به

 .  گردید  چاپ  امام نشریۀ

 شورای  مجلس   کتابخانۀ   در  و   شده  اسکن   آن  از   ایگزیده  ولی   است،  نرسیده   چاپ   به   هنوز  اشعارم  دیوان!  است   گفتن  بایستۀ 

 .امآورده  فارسی ادبیات منشور و حافظ  دیوان کتاب پاورقی در  هاسروده و ابیات این از ایپاره. شود می دارینگاه اسالمی

 [ رکا ذ] نم یهاافزوده

 . تهران دانشگاه ادبیات  دانشکدۀ از افتخاری دکترای داشتن

 ثبت   بستر   بهسازی  روند   در   فعالی   بسیار   نقش  که   بود  نظامسواره  ۀرست  در   ارتش   بازنشستۀ  رتبۀعالی  افسر  گنرهم  داتس ا

  جاها   دیگر  و   سرزمین  آن  در   پارسی  ادبیات  و  زبان  دانش  گسترش  به  دیگر  سوی  از  و  داشت   آذربایجان  روستاهای  در  احوال
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 هایآموزشگاه  در   او  تدریس   هایکتابچه  و  هاجزوه. داد   پرورش   بوم  و  خاک   دراین  کارآمد  و   ارزشمند   شاگردانی و  برداشت   گام در سوگ استاد منصور مهرنگ 

 .شد  ارزشمند کتاب چهار  این به  تبدیل اشبازنشستگی دوران در گوناگون،

 انتهای  در   منزوی  دکتر   شادروان  خانۀ  در   ها آدینه  از   برخی  در  که   پیش  سال   اندی  و  بیست   مربوط  ایشان  با   من  آشنایی 

  یدالل   و  قلب  متخصص  توکلی  دکتر  و  سراینده  شیرازی  حمیدی  دکتر   با  همراه  بیشتر  که  کردممی  زیارت  را  ایشان  امیرآباد،

  خانۀ  ایشان، درگذشت  از  پس و امدایی آپارتمان و  دژ ساختمان در و آباد سعادت  در آن  از پس و بودند لطفی  استاد و اردالن

 .بودیم خدمتشان  در ایشان، گستردۀ بیماری از  پیش تا هفته هر ما، خانۀ گداریگه و برادرم

 .رفتمی  بانگره  گاهزیارت  به  بار چند   سالی  وبود    مشعشعی  الدیننظام  آقای  حضرت   و  بیگیآتش حقاهل  خاندان بستۀدل

 پرداخت  اندوزیدانش به  بزرگ   شهریار و خراسانی  عماد و شیرازی  حمیدی  دکتر محضر در  دراز  سالیانی

 رگی د ک ی  کنار  در  مه  پایان  در  و  داشت   منزوی  احمد   استاد  و  منزوی  علینقی  دکتر  شادروانان  به  ویژه  ارادتی  چنینهم

  .آرمیدند 

 خورشیدی   سی  دهۀ  در  و  داشت  ییالاب  بسیار  آگاهی  ایران  سنتی  موسیقی  هایدستگاه  از  و  شناختمی  خوبی  به  را  موسیقی

 .بود  رادیو در  بخشروح بانو  ارکستر سرپرست 

 گو خوش  و  آرامجلس  سخن،خوش  و  مشرب  خوش  و  زداگرفتگی  خندان،  همیشه  آموزش،  در  توانمند   دلسوز،  آموزگاری  او

 فرهنگی   و  اجتماعی  سیاسی،  برانگیزجنجال  و  داغ  هایبحث  و  داشت  شرکت  منزوی  دکتر  خانۀ  آدینه جلسات در همیشه.  بود

 .ساختمی  فراهم دیگر گفتگوی برای  را شرایط  و کردمی آرام مثنوی و ایقصیده غزلی، با

  آموزش   نیز  و  بخوانند   شعر  ایشان  یاد  به  خواستمی  که  کسانی  از  برخی  به  شعرخوانی  برای  کوچک  و  بزرگ  آموزش  خاطرات

 .نیست  شدنیفراموش منزوی دو هر یادمان در  جلسه  مجری
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 خویش کشکول  کتابچۀ در  استاد خودنوشتۀ در سوگ استاد منصور مهرنگ 

 « هنر ارباب گور سنگ زیبندۀ»

  شعر   هم  این.  بودم   سروده  زمینه  همین  در  مفرد  چند   و  کوتاه  مثنوی  چند   سالیمیان  روزگار  و  جوانی  دوران  در  ترپیش

  یادش   که   پدرم  مدفن  زیارت   از  بازگشت   در  زهرابهشت  در  بداهۀً  ش.ه1376  سال   ماهآبان  در  که  غزل   قالب  در   است  دیگری

 .سرودم باد، گرامی

 ها«منصور » میرند ـــن هرگز که     گورها ـــنــچنیـــ این بر مگریید 

 شورها   دل، به  فکنــدن تواند     ناب رـــــشع  با که کس آن میرد کجا

 انگورها در  مسـتی، زنده  بُوَد    یـــــول میرد، و تاک پژمــــرد همی

 ـــورها ـزنبــــ  نمانند  لیکن و    وشـــــن  و است خوشگوار  ابد  تا عسل

 سورها در ـاقـعشـ و بیداد  به     اگریــــــــ خنیـ و گساریمی خوشا

 ها «ماهور راکِ» بر  مویه، بر  نه    ورــــــــش  به  پایکوبی و مستی خوشا

 منشورها  زیبِ بُوَد شــــکالم     لیک  و « سعدی»  خفته اندرون خاک  به

   رگید یت سشن  ر د کتاب حافظ ۀاز زبان استاد دربار

 س اپس 
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 نامهکتاب در سوگ استاد منصور مهرنگ 

 نمایۀ کتاب و مقاله

  یشاهم  نسال  ،گنهر مور  صمن  تادسا    تذشگدر به مناسب    رکاذ  م ی هار بادمحم  یسخنران  ،گنهر مور  صمن  تادسا  گسو   در

 . 8139 خرداد 9شنبه پنج ،دعر ری اکو کنی

  مقابله   و  تصحیح  افسری،  دانشکدۀ  ،(خ 1385  –   1313منصور مهرنگ )   ،فارسی  ادبیات  یادگیری  در  آسان  روشی   کتاب

 .خ1374 تهران، آمه،  انتشارات طاووسی،  تاجملک

 چاپ ؛،خ1385 دستان، انتشارات  طاووسی،  تاجملک مقابله و  تصحیح ، (خ1385  –  1313منصور مهرنگ )  ،سعدی  بوستان

 .خ86  سال در  دوم

سازمان چاپ   ، و دکتر نزهت صدرممتاز  طاووسی  تاج ملک  مقابله  و  تصحیح ، های کاربردی آنو شیوه  فارسی   ادبیات   منشور

 .  خ1387 ،نارهت انتشارات، و

  معنی   پاورقی   و  سجاوندی  و  کامل  معنی   و  شرح   همراه   ،(خ1385  –   1313منصور مهرنگ )   گزینش  و  پژوهش  ،حافظ

  ، پانوشت  در  دشوار  هایواژه  معنی  ،آورده  غزل  هر  روبروی  برگۀ  در  نامانوس  و  بیگانه  هایواژه  کاربرد  از  که  ایگونه  به  هاغزل

 .خ1396 طاووسی،  تاجملک هافهرست نگارش  و مقابله تصحیح،

  خوشنویسی  خط   به  هایمسروده از  برخی  دربرگیرندۀ دشوار  هایواژه معنی ، (خ1385  –  1313منصور مهرنگ ) زا دفتری

  مورد   شبتاب  مرگ  نام  به  هاآن  از  یکی  و  است  گذشته  رژیم  به  مربوط  هاآن  همۀ  که  سابقهبی  و  نوین  هایسبک  با  نقاشی  و

  در   شده  اسکن  اهنآ  زا  یشخ ب  زین  و  .گردید  چاپ  امام  نشریۀ  در  ایشان  دستور  طبق  و  قرارگرفته  انقالب   رهبر  خاص  توجه

   .تس ا  اسالمی شورای مجلس کتابخانۀ

 . (خ1385 – 1313)  گنر هم روصنم ،هنر ارباب گور سنگ زیبندۀ ،لوکشک
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