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 در اندوه درگذشت دکتر فریدون شایان 
 

 ایرانیان عزیز 
جم، نویسنده و ه فلسفه از فرانبا اندوه فراوان با خبر شدیم دکبر فریدون شایان دانش آموخت پژوهشگر سه، مبر

بست. و چشم از جهان فر بیماری کرونا  بر اثر   2021سال در آخرین روز  ، پرکار   
 

ش در راه آموز با عشقر وافر  همواره ، در خارج از کشور  تبعید  ران و چه در دورانون شایان چه در ایدکبر فرید
یم کوشید شناخت درست از مفاهیم اجتمایع را در  مختلفو با برپایی کالس های  ، نسل جوان کوشا بود 

 میان عالقمندان تروی    ج نماید. 
 

   ، او  با زنده داشت خاطرهو بهره گرفته اند شایان ای که از آثار دکبر فریدون ه ارند ایرانیان صاحب اندیشبسی
به دیده  ،شبانه روز خود را ایثار یم نمود  ، شدر عرصه دانش و آموز که پیوسته مردی   شبه یک عمر تال 

م یم نگرند. ااحبر   
 

امون تاری    خ، فلسفه، و جام بسیاری فریدون شایان کتاب های سودمند از دکبر  به    برای ایرانیان ه شنایسع پبر
ین ،   : از آن ها عبارتند  یادگار مانده است که مهمبر ی در تاری    خ ایران باستانمبارزات طبقایر از میمون تا  ،سبر

، کمونیسم و تاری    خ عرص جدید ، فرانسه در عرص انقالب ها  ،پنجره ای به حقیقت ،ه فلسفهیه بنگا،  انسان
یآزادی، زیبایی شنایس علیم و مق  و آثار گالیله، تاری    خ منطق، تاری    خ فرانسهوله های هبر

ی
، تاری    خ علم ، زندگ

   از  ،بروز تراژیک در پارادوکس های تاریخر ، از بهشت تا بهشت، عقل در تبعید، گذرگاه تاری    خ  سوئد در اخالق، 
                                                                                                             ... ، سامان عقیل تا سامان هستر 

                 
 خود را در این اندوه سهیم یم داند  ، انهیئت مدیره اتحادیه رسارسی با گرایم داشت خاطره دکبر فریدون شای

  ر او قمندان آثابویژه عال ، اندیشهآموزش و  دوستدار ایرانیان ، دگانبازمان به امروز که او در میان ما نیست و 
. تسلیت یم گوید   

 
 هیئت مدیره اتحادیه رسارسی

  2022ژانویه  4

 

 

 

 

 
 


