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یادداشت
ایران ترقی خواه!

علی صدر

بزرگترین و مشخصترین تقابل بین تجدد و سنت در تاریخ ایران به انقالب مشروطه برمیگردد .هر چند که تقابل
نو و کهنه و خردگرایی و سنت گرایی در تاریخ ایران و جهان بسیار بوده است ،ولی منظور از تجدد و ترقی در
اینجا معنی معاصر آن یعنی فردگرایی ،پایبندی به حقوق فردی و خردورزی است .این مفهوم در تاریخ ایران با
جنبش مشروطه نماد پیدا کرد .روشنفکرانی از غرب بازگشته که با مفاهیم معاصر تجدد و ترقی آشنا شده بودند
پرچمدار این جنبش شدند .در مقابل تجدد و ترقی همیشه سنت در قالب مذهب بوده و هست که مقاومت
میکند و توان آن را هم دارد که مردم را در مقابل روشنفکران و ترقیخواهان به صف کند .آنان را سرکوب کند و
یا حداقل جنبش را استحاله کرده یا در آن دخیل شده و به انحراف بکشاند .این عمل در انقالب مشروطه صورت
گرفت .بعد از آن هم روحانیون به عنوان پرچمدار سنت در مقابل هر حرکت ترقیخواهانه پهلوی اول و پهلوی دوم
ایستادند و آنان را وادار به عقبنشینی کردند .الزم است در اینجا اشاره کنم که ایران تافته جدابافتهای نسبت به
کشورهای همسایه و کشورهای به قولی جهان سوم نبوده و همه آن کشورها کمابیش با این معضل مواجه بوده
و هستند .همین طور اشاره کنم که جنبش ترقیخواهانه در اروپا به صورت رسمی و مشخص از چهارصد سال
پیش شکل گرفت و در واقع چهارصد سال طول کشید تا جوامع غربی با مبارزات ،انقالبها و جنگهای خونین
به آنجا که رسیدهاند برسند .در ایران بعد از مشروطیت کشمکش و تقابل بین دولت و مراجع تقلید به عنوان
رهبران سنت با افت و خیزهای زیاد نمود داشته است .آخرین نمونههای آن قیام پانزده خرداد  1342در مقابله
با انقالب سفید شاه و انقالب اسالمی  1357در مقابله با کل سیستم بود که بنیان سلطنت را در ایران برچید.
این بار سنت ـ مذهب به پیروزی رسید و در ظاهر تجددطلبی و ترقیخواهی به نابودی کشیده شد .ولی آیا واقعا
نتیجه استقرار جمهوری اسالمی این بوده است؟ آیا ایده سنتی کردن ایران با آن پایگاه عظیم مردمی که رهبری
انقالب داشت عملی شده است؟ آیا زنان ،روستاییان ،بازاریان و روحانیون به عنوان ستونها و محافظان تاریخی
سنت توانستهاند به وظیفه خود عمل کنند؟ شواهد نشانگر این است که در این کار نه تنها موفق نبودهاند بلکه
بعضا خود به عامل تقابل با سنتها بدل شدهاند .اخیرا فایل صوتی سخنرانی دکتر رنانی – استاد دانشگاه در
دانشگاه تربیت مدرس – به دستم رسید و نظرم را جلب کرد .وی معتقد است که انقالب اسالمی به طور کامال
ن ُبر تاریخی به سمت توسعه و تجدد را پیش بگیرد و این نه خواسته دولت
ناخواسته و پنهان باعث شد ایران راه میا 
و سیستم حکومتی بوده و نه حتی جامعه! ولی عملکرد جمهوری اسالمی در چهل سال گذشته باعث شده ایران
کالم وی در این گفتار این است که
راهی را که در اروپا چهارصد سال طول کشیده چهل ساله طی کند .خالصه
ِ
سیاستهای جمهوری باعث شده تا محافظان پرقدرت سنت در جامعه یا تضعیف شده یا حذف شوند و سنت بی
دفاع بماند و الجرم جامعه اسالمی به سمت مدرنیته حرکت کند .وی معتقد است که هیچ سیستم حکومتی غیر
از حکومت فقها قادر به انجام این کار نبوده است .من در اینجا به هیچ وجه قصد ندارم آب توبه روی مسئوالن و
گردانندگان سیاسی ایران ریخته و وقایع و فجایع این سالها را توجیه کنم .قصدم در اینجا این است که به وقایع
ناشی و جانبی و ناخواسته نظام حاکم توجه شود.
این اثرات جانبی را میتوان به چهار تحول اساسی تقسیم کرد .از اینها سه تحول شامل حذف یا خنثی کردن
زنان ،روستاییان و روحانیان به عنوان محافظان اصلی سنت است .تحول چهارم «جدایی ایمان از شریعت»
یا به قولی سکوالریسم است.
زنان به عنوان محافظان سنتی سنت خود به خط شکنان مدرنیته بدل شدهاند .با اسالمی شدن دولت ،دیگر
مانعی در مقابل سوادآموزی زنان و راهیابی آنان به دانشگاهها وجود نداشت .تعداد زنان دانشجو و متخصص
در ایران با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست .اینان با آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی خود
این حقوق را از دولت میخواهند و نتیجتا به عنوان خط شکنان مدرنیته درآمدهاند.
روستاییان به طور کل رو به اضمحالل هستند .در انقالب مشروطه نود درصد مردم روستایی بودند ،در انقالب
اسالمی حدود هفتاد درصد و در حال حاضر بیست و پنج درصد .ایجاد امکانات رفاهی مثل برقرسانی ،گازرسانی
و راهسازی اگر چه در ابتدا روستاییان را به محافظان بالفعل رژیم تبدیل کرد ولی با بروز خشکسالی و ِاعمال
سیاستهای غلط آبی و اقتصادی روستا و روستایی به ورشکستگی کشیده شده و روستاییان عازم شهرهای بزرگ
شدند و در نتیجه این نیروی عظیم حافظ سنت نیز از میان رفته و یا در حال رفتن است.
ت هستند که نتیجتا حرمت و نفوذ خود
ت هستند و یا مردم فکر میکنند با دول 
اکثر روحانیان با نفوذ یا با دول 
را به شدت از دست دادهاند .در گذشته در هر زمان یک یا دو مرجع تقلید و فقیه وجود داشت ،مانند آیت اهلل
بروجردی ،که حرف و حرکتش اثرگذار بود و به قول معروف شاه از آنان حساب میبرد .ولی در حال حاضر صدها
فقیه و مرجع وجود دارند که حرف و فتوایشان اثری ندارد .واقعیت این است که فقط دولت فقها میتوانست چنین
اثرات عظیمی برای شکست سنت در ایران فراهم کند .همین باعث شده که بسیاری از مردم به ویژه جوانان یا از
دین و مذهب به کل بریده شوند و یا از ایمان فردی خود و یا جایگزینهای دیگر مثل انواع عرفان دم بزنند و در
نهایت فلسفه جدایی دین از سیاست و سکوالریسم رشد کند .نمیتوان منکر شد که دسترسی به دنیای اطالعات
نقش تعیین کننده در این تحوالت داشته ولی این شرایط برای همه کشورهای دیگر منطقه هم بوده است .در
ایران با بیدفاع ماندن سنت در مقابل تجدد به خاطر اثرات جانبی جمهوری اسالمی ،راه رسیدن به تجدد و ترقی
بسیار هموارتر شده است .اگر انقالب و یا حمله نظامی صورت نگیرد ،آینده به نظر امیدوار کننده میآید.
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تیراژ 6000
کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،فریده فاضل،
حسین حاجی موالنا ،آیدا خدامی ،علی صدر،
ونوس صفایی ،شهال صالح و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری ،راشل تیت و
حسین حاجی موالنا
همکاران نویسنده:
تانیا احمدی ،محمد اهرار ،نوشین خورسندیان،
لیلی رزوانی ،مریم ضرابی ،سارا وزیرزاده و ساناز مجد
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374

issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون
اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
رضا ـ پانزدهم آوریل ۲۰۱۹
فیلم رضا به کارگردانی علیرضا معتمدی در جشنواره بهارى فيلمهاى آسيايى
سن ديگو توسط  Pacific Arts Movementو با همكارى كانون فرهنگى
ايرانيان به نمایش درآمد .علیرضا معتمدی  ،سحر دولتشاهی و ستاره پسیانی
از بازیگران این فیلم بودند.
برنامه فيلم و گفتگو

گروه فيلم و گفتگو در سومين جمعه هر ماه برنامه نمايش فيلم به همراه جلسه
بحث و بررسى درباره آن را برگزار ميكند .در اين دوره به بررسى سينماى ايران
(فيلم هاى توليد شده بعد از سال  )١٣٦٠پرداخته شده است .اعضاى اين گروه
عبارتند از :سودابه رحمان خواه ،ميالد جهادى ،سارا عالقه بند ،مرجان حاذق،
على پيروزيان ،رانا سليمى و محمودرضا پيروزيان.

فیلم  ۱۳ـ هفدهم می ۲۰۱۹

فیلم سیزده به کارگردانی هومن سیدی فيلم منتخب این ماه برای برنامه فیلم
و گفتگو بود .این فیلم در مورد نوجوانی  ۱۳ساله به نام بمانی است که والدین
او از هم جدا شدهاند و در مدرسه مورد آزار و اذیت همکالسی های خود قرار
می گیرد .امیرجعفری و نوید محمدزاده از جمله بازیگران این فیلم بودند .فیلم
 ۱۳موفق به دریافت جوایز متعددى در جشنواره هاى بين المللى و فجر شده
است .پس از نمايش فيلم مجرى برنامه ،محمود رضا پيروزيان به معرفى
كارگردان پرداخت و سپس فیلم شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر در مورد
فیلم پرداختند.

برنامه ويژه فيلم مستند ـ هشتم می ۲۰۱۹

در این ماه فیلم مستند «ما آمریکایی سواریم» به کارگردانی علیرضا اخوان
دیلمی به نمایش درآمد .این فیلم به زندگی گروهی از ایرانیان که عالقه خاصی
به ماشین های آمریکایی دارند و این که این اشتیاق چه اثری بر زندگی روزانه
آنها دارد ،می پردازد .بعد از نمایش فیلم ،جلسه پرسش و پاسخ با اجراى
محمودرضا پیروزیان و طريق ارتباط تصویری با فيلمساز كه درتهران ساكن
است ،برگزار شد.

برنامه ویژه فيلم مستند ـ پنچم جون ۲۰۱۹

دینگومارو سومين فيلم از سری فیلم های مستند به کارگردانی کامران حیدری
است كه در کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو به نمایش درآمد .این فیلم به
زندگی حمید سعید ملقب به دینگو مارو که عالقه شدیدی به موسیقی دارد و
در جنوب ایران در استان هرمزگان زندگی می کند ،می پردازد .دینگومارو آرزوی
برگزاری کنسرت بزرگی را در این استان به همراه ديگر ايرانيان آفريقايى تباردر
سر می پروراند .بعد از نمایش فیلم ،جلسه پرسش و پاسخ با اجراى محمودرضا
پیروزیان و از طريق ارتباط تصویری با کامران حیدری كه درشيراز ساكن است،
برگزار شد.

کنسرت پریسا ـ بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۹

کنسرت پریسا به همراهی گروه همنوازان امیرحسین پور جوادی ،پژمان حدادی،
سعید کامجو و علی پژوهشگر در سالن کوالکام سن دیگو برگزار گردید .حدود
سیصد نفر از عالقمندان به موسیقی سنتی ایرانی در این برنامه شرکت کردند.

شب بازی و تفریح برای خانواده ها ـ بیست و ششم آوریل ۲۰۱۹

این ماه نیز شب بازی و تفریح با شرکت حدود پنجاه نفر از اعضای خانواده های
ایرانی سن دیگو در سنین مختلف در مرکز کانون فرهنگی ایرانیان برگزار شد.
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جنگ فرهنگی سندیگو ـ چهاردهم جون ۲۰۱۹

ُجنگ فرهنگی ماه جون  2019به میزبانی علی صدر برگزار گردید .میهمان این
برنامه نویسنده شهیر ،شهریار مندنی پور بود که آخرین رمان خود «ماه پیشانی»
را معرفی نمود .در قسمت آخر به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

سخنرانی مرزهای نژاد سفید ـ اول می ۲۰۱۹

مرزهای نژاد سفید “”Limits of Whitenessعنوان سخنرانی بود که توسط
دکتر ندا مقبوله در کانون فرهنگی ایرانیان انجام شد .در این سخنرانی خانم
مقبوله ضمن معرفی کتاب خود تحت همین عنوان به استنباط و برداشت های
مقطعی و سیاسی از تعریف نژاد سفید در مورد ایرانیان در کشورهای غربی
و مخصوصا آمریکا پرداخت .دکتر مقبوله استادیار دانشکده جامعه شناسی در
دانشگاه تورنتو کانادا است .در این برنامه کتاب  Limits of Whitenessجهت
فروش به عالقمندان عرضه شد.

شب موزیک جاز و موسیقی ایرانی ـ یازدهم می ۲۰۱۹

این برنامه با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان در کلوپ دیزیز در شهر سن دیگو
برگزار شد .در این برنامه ابتدا مارک درسر و حافظ مدیرزاده قطعه هایی از
موزیک جاز اجرا کردند و سپس گروه سیبرگ به اجرای چند قطعه موسیقی و
آواز ایرانی پرداختند

گالری آثار علی صدر ـ نوزدهم می الی بیستم جون ۲۰۱۹

گالری نقاشی آثار علی صدر در کانون فرهنگی ایرانیان از تاریخ  19می الی 20
جون  2019برگزار گردید.

نمایشگاه کتاب بدون سانسور ـ اول جون ۲۰۱۹

انتشارات ناکجا با همکاری کانون فرهنگی ایرانیان نمایشگاه کتابی را در مرکز
ایرانیان سن دیگو برگزار نمود .در این نمایشگاه تعدادی از کتاب های فارسی
چاپ خارج و داخل ایران برای فروش به عرضه درآمد .این نمایشگاه با استقبال
فراوان دوستداران کتاب سن دیگو رو به رو شد.

برنامه استندآپ کمدی کیوان ـ دوم جون ۲۰۱۹

برنامه استند آپ کمدی کیوان در کانون فرهنگی ایرانیان
برگزار شد .این برنامه مورد استقبال فراوان گروهی از ایرانیان
و غیر ایرانیان سن دیگو قرار گرفت .در انتهای برنامه اولین
کتاب کمدی کیوان جهت فروش به عالقه مندان عرضه شد.

نمایش مرغ سحر ـ هشتم و شانزدهم جون ۲۰۱۹

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

هیئت مدیره کانون در تاریخ های هفتم می و یازده جون جهت بحث بررسی و
برنامه ریزی فعالیت های کانون گرد هم آمدند.

گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان ـ نوزدهم می ۲۰۱۹

گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در تاریخ  ۱۹می ۲۰۱۹
در مدرسه ایرانیان برگزار گردید .در این جلسه ابتدا خانم فریبا باباخانی ،
رئیس هیئت مدیره کانون  ،گزارشی از فعالیت های یک سال گذشته را به
حاضرین ارائه کردند .سپس خانم رزیتا باقری و آقای علی صدر گزارشهایی
از فعالیتهای مدرسه ایرانیان و مجله پیک را ارائه نمودند .در انتهای جلسه
انتخابات اعضای جدید کانون برگزار شد که از بین چهار شرکت کننده علی
صدر ،پرنیان بدیعی ،نیکو عاطفی و حمید بیکزاده به ترتیب بیشترین آرا را به
دست آوردند و به عنوان اعضای جدید کانون فرهنگی ایرانیان انتخاب شدند.

جلسه سخنرانی عبدی ناظمیان ـ پانزدهم جون 2019

با همکاری و دعوت کانون فرهنگی ایرانیان و کتابخانه شهر سن دیگو عبدی
ناظمیان نویسنده مشهور هالیوود در سالن جدید کتابخانه هیل کرست حضور
یافت و در باره رمان آخر خود «شبیه یک داستان عاشقانه» (Like a Love
 ) Storyبه گفتگو نشست.

کارگاه داستان نویسی چهاردهم تا شانزدهم جون 2019

چهارمین کارگاه داستان نویسی حسین مرتضاییان آبکنار در مرکز ایرانیان
برگزار شد .موضوع این کارگاه «از ایده تا داستان» بود.

سخن درباره تنبور
علی اکبر مرادی ـ دوم می 2019

این برنامه با همکاری بورسیه رقیه چهره آزاد
دانشگاه  UCSDبرگزار شد .آقای مرادی در باره
تاریخچه ساز تنبور و مقام های آن سخنرانی
کرد و در پایان قطعاتی با همراهی دف کورش
مرادی اجرا کرد.

کنسرت نوای امید ـ پانزده می 2019

با همکاری دپارتمان موسیقی دانشگاه  ،UCSDگروه نماد با شرکت کورش
تقوی ،پژمان حدادی و سعید کامجو کنسرت زیبایی برگزارکردند.

غ سحر به نویسندگی سپیده خسروجاه و
نمایشنامه مر 
کارگردانی محمود بهروزیان در دو نوبت در کانون فرهنگی
ایرانیان به نمایش درآمد .این نمایش ماجرای سه زن ایرانی
از سه نسل مختلف است که برحسب اتفاق در یک مغازه
لباس شویی با همدیگر آشنا شده و از داستان زندگی یکدیگر باخبر می گردند.
نازنین قازیانی ،طاووس مشتاق و ماری جباری بازیگران این نمایش بودند.
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گزارش ِگردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان
نشست ساالنه کانون در روز یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت  1398شمسی برابر
با نوزدهم می  2019میالدی در محل مدرسه ایرانیان واقع در دبیرستان مانت
کارمل با حضور جمعی از اعضای کانون برگزار شد.
جلسه با خوشامدگویی به اعضا توسط خانم فریبا باباخانی ـ قاضی ،رییس هیات
مدیره دوره گذشته ،آغاز و با ارائه گزارشهای کمیتههای مختلف کانون اعم از مالی،
مدرسه و پیک به ترتیب توسط آقای حمید رفیع زاده و آقای علی صدر ادامه یافت.
سپس کاندیداهای دوره جدید هیئت مدیره کانون به معرفی خود پرداختند.

اعضای هیئت مدیره کانون در سال گذشته:

اعضای اصلی 1 :ـ نیکو عاطفی  2ـ شهال صالح  3ـ امیر فرشاد باباخانی
 4ـ فریبا باباخانی ـ قاضی  5ـ گلسا ثریا  6ـ فریده فاضل  7ـ پرنیان بدیعی
 8ـ آیدا خدامی  9ـ حمید رفیع زاده  10ـ حسین حاجی موالنا  11ـ ونوس صفایی
اعضای علی البدل 1 :ـ گیتی نعمت الهی  2ـ حمید بیگ زاده
هیات اجرایی :رئیس هیئت مدیره ـ فریبا باباخانی ـ قاضی ،نایب رییس ـ
آناهیتا بابایی ،منشی ـ فریده فاضل ،خزانه دار ـ حمید رفیع زاده،
مدیر مدرسه ایرانیان ـ علی صدر
توضیح :در سال گذشته بنا بر تصویب هیئت مدیره ،تعداد اعضا از نه نفر به
یازده نفر افزایش یافت.
اعضای مشاور:
1ـ رزیتا باقری 2ـ شهربانو استخری 3ـ شقایق هنسن 4ـ سعید جاللی
هیئت مدیره در سال گذشته ،جهت دستیابی به اهداف کانون جمع ًا دوازده
جلسه برگزار نمود و در اولین جلسه کانون فرهنگی هیئت اجرایی و مسئولین
کمیتههای مختلف کانون را انتخاب نمود:
کمیته آموزش ـ علی صدر ،کمیته فرهنگی و هنر ـ حسین حاجی موالنا،
کمیته عضویت ـ فریده فاضل ،کمیته روابط عمومی ـ شهال صالح،
کمیته انتشارات ـ علی صدر ،کمیته بورسهای دولتی ـ فریبا باباخانی ـ قاضی،
کمیته مالی ـ حمید رفیع زاده ،کمیته گلریزان ـ پرنیان بدیعی،
کمیته خیریه ـ گیتی نعمتاللهی ،کمیته ساختمان ـ حمید رفیع زاده،
کمیته نوروز ـ نیکو عاطفی ،کمیته چهارشنبه سوری و سیزده بدر ـ حمید
رفیع زاده ،کمیته آی تد ـ آیدا خدامی ،کمیته نیرو ـ ونوس صفایی،
کمیته جوانان ـ فریبا باباخانی.
گزارش زیر چکیدهای از فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی کانون در سال
گذشته می باشد:
کانون فرهنگی ایرانیان سال  2018ـ  2019را بسیار پربار و موفق با برگزاری یا
همکاری در برگزاری برنامههای زیر پشت سرگذاشت .این فعالیتها برای اطالع
مجمع عمومی اعالم می شود:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ
8

کنسرت کینگ رام در مرکز ایرانیان
نمایش بازیهای فوتبال جام جهانی در مرکز ایرانیان
سفر یک روزه هنری به موزهای هنری لوس آنجلس
کارگاه تصنیفخوانی با کورش تقوی
دومین برنامه روز حافظ با همکاری کتابخانه مرکزی شهر سن دیگو
کنسرت محسن نامجو با همکاری موزه هنر سن دیگو (جشن مهرگان)
کنسرت تبال در مرکز ایرانیان
فیلموین در مرکز ایرانیان
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 9ـ سمینار در مورد ارث و میراث با همکاری وکالی ایرانی سن دیگو
 10ـ کنسرت نوای امید با کورش تقوی در مرکز ایرانیان
 11ـ همکاری در نمایش فیلم در جشنواره آسیایی سن دیگو ـ پسفیک آرت
 12ـ سومین کارگاه داستان نویسی با حسین مرتضاییان آبکنار
 13ـ جشن شب یلدا در رستوران صوفی
 14ـ برگزاری جشن روز جهانی کودک با همکاری بنیاد کودک و خیریه یک
دالر در ماه در مدرسه ایرانیان
 15ـ بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان در ماه دسامبر
 16ـ نمایش فیلم مستند در مرکز ایرانیان
 17ـ نمایش فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» با همکاری شید فیلم
 18ـ نمایش فیلم «شیواتیر» با همکاری هیال صدیقی
 19ـ کارگاه سه تار کورش تقوی
 20ـ سبزهکاری و رنگ کردن تخممرغ در مدرسه ایرانیان
 21ـ جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
 22ـ چهارشنبهسوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
 23ـ جشن نوروزی کانون فرهنگی در هتل مریات الهویا با شرکت ساسی مانکن
 24ـ کنسرت گروه دورناب با همکاری ورلد میوزیک در اسکاندیدو
 25ـ سیزده بدر با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
 26ـ برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ ،ادبیات و هنرهای ایرانی در
هفت کتابخانه عمومی سن دیگو در ایام نوروز
 27ـ شرکت در فستیوال فرهنگهای گوناگون در بلبوا پارک
 28ـ شرکت در روز فرهنگهای گوناگون در میرا کوستا کالج
 29ـ تنبور و گفتگو با علی اکبر مرادی با همکاری یو سی اس دی
 30ـ کنسرت پریسا و همنوازان
 31ـ نمایش فیلم کلمبوس با همکاری شید سینما
 32ـ سخنرانی ندا مقبوله در مورد محدودیتهای نژادی
 33ـ شب خانوادگی با بازی و سرگرمی در مرکز ایرانیان چهار بار در سال
 34ـ ده جلسه نمایش فیلم و گفتگو در سومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان
 35ـ ده جلسه ُجنگ فرهنگی در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان
 36ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی در مرکز ایرانیان
 37ـ روز فرهنگهای گوناگون در لیندا ویستا
 38ـ برگزاری فیلمهای مستند با همکاری داکیو نایت در اولین چهارشنبه هر
ماه در مرکز ایرانیان
 39ـ شب فرهنگهای گوناگون درمدرسه دل سور
 40ـ کنسرت سی برگ و جز در سالن دیزیز
مجله پیک در سالی که گذشت – کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش
دستاندرکاران کمیته انتشارات توانست نشریه پیک را که مهمترین رسانه گروهی
کانون می باشد با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد .این نشریه هر دو
ماه با تیراژ  6000نسخه برای بیش از  3200خواننده پست می شود و در چندین
مرکز در سراسر سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی ،لوس آنجلس ،شمال
کالیفرنیا ،واشنگتن دی سی ،کنزاس سیتی ،مریلند ،داالس ،شیکاگو و بسیاری
شهرهای دیگر پخش می شود .با باال بردن کیفیت چاپ و محتوای مقاالت،
پیک به صورت یکی از شناخته شدهترین و پرخوانندهترین رسانههای فرهنگی و
اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده است .از طریق وبسایت کانون نیز پیک
در دسترس خوانندگان در سراسر گیتی قرار می گیرد.
عضویت ـ در سالی که گذشت کانون موفق شد  10درصد به تعداد اعضا خود
بیافزاید و همچنین با تبلیغ در وب سایت به تشویق به عضویت در کانون فرهنگی
ادامه دهد .اعضای کانون با داشتن کارت عضویت مشمول تخفیفهای ویژه
برای برنامههای مختلف کانون و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری می
شوند .لیست کامل این مراکز در وب سایت کانون به ثبت رسیده است.

رسانههای دیگر در سالی که گذشت ـ بسیاری از برنامههای کانون در رادیو
«کی پی بی ِاس» در سن دیگو و ِ
ِ
«کی آی آر ِان – رادیو ایران» در لس آنجلس
و همچنین در سایت آرت اند سول سن دیگو ،کدوم دات کام ،چه خبر دات
کام و ایران هات الین اعالم شد .این برنامهها ،نه تنها برای ایرانیان ،بلکه برای
جوامع فرهنگی دیگر نیز پخش میشود.
کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و گاز
شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و هزینه آن و همچنین اطالع رسانی
همگانی ادامه داد.
وب سایت کانون ـ هزاران نفر در سراسر دنیا از طریق اینترنت در جریان
فعالیتهای کانون قرار گرفته و توانستند مجله پیک را به صورت الکترونیکی
دریافت کنند .مراجعهکنندگان به تارنمای کانون میتوانند از طریق این شبکه،
حق عضویت ،خریداری بلیط و پرداخت کمکهای مالی خود را انجام دهند.
کانون همچنین هفتهای یک بار خبرنامهای شامل اعالم برنامههای جاری و آتی
را به هزاران نفر به صورت ایمیل ارسال میکند .اعالم برنامههای کانون از طریق
فیسبوک ،اینستاگرام و تلگرام نیز صورت میگیرد.
نمایشگاه نقاشی ـ با همکاری گالری یلو ،سالن اصلی مرکز ایرانیان به صورت
نمایشگاه آثار هنری درآمده و چندین نمایشگاه عمومی با شرکت هنرمندان سن
دیگو در این محل برگزار گردیده است.
مرکز ایرانیان ـ این مرکز میزبان برنامههای فرهنگی متنوع کانون و دیگر
سازمانهای غیرانتفاعی طی سال گذشته بوده است .کتابخانه کانون با بیش از
چهار هزار جلد کتاب در خدمت فرهنگ دوستان عزیز است.
مدرسه ایرانیان ـ مدرسه ایرانیان سی و یکمین سال فعالیت خود را در دو
شعبه پشت سر گذاشت .امسال در مدرسه ایرانیان  289دانش آموز به فراگیری
زبان فارسی و هنرهای ایرانی پرداختند .مدرسه ایرانیان عالوه بر آموزش زبان
فارسی ،برنامههای سالیانه نوروزی خود را با موفقیت بسیار برگزار نمود .مراسم
جشن پایان سال تحصیلی در دوم ماه جون اجرا می شود .امسال نیز هر دو
شعبه مدرسه (پنجشنبهها و یکشنبهها) در یک محل ،در مدرسه مانت کارمل
تشکیل شد .در شعبه اول مدرسه جمعا بیست و یک کالس برای دانش آموزان
و نوجوانان وجود دارد که در شش سطح فارسی می آموزند .عالوه بر آن در
روزهای یکشنبه دو کالس نیز برای بزرگساالن و سه کالس کودکستان تشکیل
می شود .کالسهای فوق برنامه نظیر رقص و تئاتر ،تنبک و سهتار نیز ارئه
میگردند .در شعبه دوم هم جمعا پنج کالس درس وجود دارد .مدرسه ایرانیان
در نظر دارد با ایجاد شبکه ارتباطی فعال با دیگر مراکز آموزش فارسی در
آمریکا و نهایتا نقاط دیگر جهان به تبادل تجربه و مطالب آموزشی اقدام نماید.
این مدرسه در حال حاضر توسط تمامی اداره های آموزش و پرورش منطقه
به رسمیت شناخته شده و دانش آموزان دبیرستانی می توانند زبان فارسی را
به عنوان زبان دوم در مدرسه ایرانیان بگذرانند .در سال گذشته اداره آموزش
و پرورش پاوی اجاره مدرسه را  ۹۰درصد افزایش داد و اولیای مدرسه مجبور
به افزایش محدود شهریه شدند .با گلریزان موفق در برنامه نوروزی ،مدرسه
توانست کسری بودجه خود را تامین نماید.
هنرستان رقصهای ملی ایران با نزدیک  70هنرآموز به فعالیت خود در زمینه
ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و در این برنامههای هنرنمایی کرد :جشن
نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان ،جشن نوروزی مدرسه ایرانیان ،جشن نوروزی
دانشآموزان دانشگاه سن دیگوجشن نوروزی گروه ایسالن
کمیته جوانان ـ این کمیته اولین سال خود را با فعالیت در برنامههای مختلف
کانون فرهنگی و کمک به آنها آغاز کرد .از فعالیتهای این کمیته میتوان
برنامه شب تفریح با خانواده را که یک ماه در میان در کانون برگزار می شود نام
برد .همچنین در کتابخانه دفتر کانون فرهنگی کمکهای فراوانی انجام دادند.
این کمیته در جمع آوری مواد غذایی و کمک مالی به سازمانهای خیریه کمک
رسانی کرد.

بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون میباشد که برای
جمعآوری کمکهای مالی برای کارهای خیریه بوجود آمده است .در سالی که
گذشت این نهاد موفق به یاریرسانی به یک خانواده ایرانی مهاجر شد که مادر
خانواده مبتال به سرطان است و دو فرزند چهار و هفت ساله دارد .همچنین با
کمک همیاران ،کانون پروژههای کمکرسانی را مورد بررسی قرار داده است.
سپاس ویژه
ِ
بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که امروز دوره خدمت آنها
در هیئت مدیره کانون رسم ًا به اتمام می رسد صمیمانه تشکر و سپاسگزاری
مینماییم و آرزومند پیروزی آنان می باشیم .امید است که این افراد ،با عضویت
در کمیتههای مختلف اجرایی به کمکهای خود به کانون فرهنگی ایرانیان
ادامه دهند .اسامی این افراد به قرار زیر است :خانمها نیکو عاطفی ،پرنیان
بدیعی و گیتی نعمت اللهی و آقایان حمید رفیع زاده و حمید بیک زاده .به جز
خانم نعمت اللهی و آقای رفیع زاده که مشمول «ترم لیمیت» می شوند ،بقیه
دوستان می توانند دوباره در انتخابات شرکت کنند.
انتخابات ـ بعد از گزارش ساالنه کاندیداها به معرفی خود پرداختند و انتخابات
برای اعضای جدید برگزار شد و نتایج به این شرح اعالم گردید:
اعضای اصلی :خانمها پرنیان بدیعی ،نیکو عاطفی و آقای علی صدر
عضو علی البدل :آقای حمید بیک زاده
اولین جلسه ماهانه هیئت مدیره کانون پس از انتخابات در یازدهم جون 2019
در دفتر کانون برگزار شد .کمیتههای جدید تشکیل و اعضای هیئت اجرایی به
شرح زیرانتخاب شدند:
رئیس هیات مدیره ـ فریبا باباخانی ـ قاضی
نایب رییس ـ نیکو عاطفی
منشی ـ فریده فاضل
خزانه دار ـ شهال صالح
هیئت مدیره کانون از دوستانی که داوطلب فعالیت در کمیتههای مختلف
کانون هستند تقاضا می کند با شماره
9355ـ  )858( 552و یا وبسایت کانون تماس بگیرند.

شماره  ۱۸۲مرداد ــ شهریور 1398

9

زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

یک سئوال
سئوالی که این روزها مرا به خود مشغول داشته است حول و حوش واژه
«فرهنگ و تمدن» است و تصوری که ما ایرانیان در این زمینه از آن داریم.
شاید هم جایی در ذهن ما ایرانیان این نکته نهادینه شده است که ما
مردمانی هستیم با سابقه طوالنی تاریخی که به نوعی پیشرو در فرهنگ و
تمدن و هنر و صنعت بودهایم و اینها را طی قرون گذشته به جهانیان عرضه
داشت هایم .نام کورش هخامنشی را با افتخار م یبریم و او را اولین بنیانگذار
قوانین حقوق بشری م یشناسیم .تخت جمشید را به عنوان تبلور هنر
معماری جهان م یدانیم و در خالل مکالماتمان با مردمان جهان بدون
شک از این دو جنبه نام م یبریم .از شعر سعدی که بر سر در سازمان ملل
متحد (یا محلی در همان حدود) نقش بسته است با افتخار سخن م یگوییم
و چنین ادعا م یکنیم که در زمانی که اروپا در سالهای قرون وسطا غوط هور
بوده است ،ما به این نکته رسیده بودهایم که «بنی آدم اعضای یک پیکرند».
صد البته که من مشکلی با هیچ یک از این مقوالت ندارم ولی نگرانیم از
این بابت است که اگر این گونه «ترم»ها را بی محابا به کار بریم چه بسا
خود و فرهن گمان را در مقابل سئواالتی قرار م یدهیم که جوابهای خوشی
نخواهند داشت .از آنجا که در اکثر مکالماتی که با خود و خودیها داریم،
م یشنویم که مردمان ساکن کشورهای غربی امروزه و اروپاییان دو سه قرن
گذشته را «متمدن» م یشناسیم .به همین علت در گذشته نه چندان دور،
فرزندانمان را راهی کشورهای اروپایی م یکردیم تا راه و روش هنر و صنعت و
علم و هم چنین «تمدن» را بیاموزند.
یا درهمین چندین سال پیش که شرایط زندگی در سرزمین مادری مناسب
نبود ،ما بدون وقفه ،زندگی در
کشورهای غربی را برگزیدیم .آیا
این امر فقط و فقط به خاطر
امکانات و رفاه اقتصادی بود یا
این که زندگی در کشوری مدرن
در کنار مردمانی امروزی و با
رفتاری متمدنانه ،خاطر ما را
آسودهتر م یساخت؟
اکنون جای دارد از خود بپرسیم
که آیا اتفاقی برای تمدن ما،
مردمدوستی و مهماننوازی ما
افتاده بود که دست به چنین انتخابی زدیم یا این که بر این باوریم که عالوه
بر امکانات تحصیلی ،مردمان کشورهای غربی از ما متمدنتر هستند و چه
بهتر که فرزندان ما «آب را از سر چشمه بنوشند».
بنابراین ،گذشته از مسائل سیاسی و زیر و ب مهای گوناگونی که بر سرزمین
ما رفته است ،صرفا از نظر فرهنگی ،باید بتوانیم برای این سئوال جوابی در
خور بیابیم .هدف من از این نوشتار نیز کمک به یکدیگر برای یافتن چنین
جوابی است.
شاید اگر ترمها را درست و بجا استفاده کنیم دست یابی به جواب آسانتر
باشد .اولین ترم« ،تمدن» است .هر کدام از ما تعریفی برای این واژه م یتواند
داشته باشد .برای من ،هرچه تعریف تمدن باشد آن قدر از اهمیت برخوردار
نیست که نشان هها و نمادهای تمدن حائز اهمیت است .به گمان من،
تمدن در دارا بودن دو مشخصه اصولی است که نماد پیدا م یکند.
اول ،دارا بودن مجموعه قوانین انسانمدار در بطن جامعه است .قوانینی که
سر لوحه کار دول تها قرار م یگیرند و در مقابل آن تمامی آحاد جامعه ،اعم
از زن و مرد و پیر و جوان و دارا و ندار با هر مرام و مسلک و لهجه و زبان به
یکسان مورد قضاوت قرار م یگیرند .دوم ،رفتار بین مردمان است در ورای
نگاه دولتی .یعنی آنچه مردمان یک سرزمین برای ایجاد ارتباط ،چه کاری و
تجارتی و چه روابط روزمره انسانی به کار م یبرند.
دومین ترم« ،فرهنگ» است که نه تنها مجموع های است از آداب و رسوم و زبان
و باورها که قادرند تا در هنر مردمان یک سرزمین متجلی شوند ،بلکه همچون
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واژه تمدن ،نگاه مردمان نسبت به همنوعان خویش ،به طبیعتی که در آن
زندگی م یکنند و حتا رفتاری که با حیوانات دارند را در بر م یگیرد.
در نتیجه ،جامع های متمدن است که در آن جامعه نه تنها قوانین دولتی
«انسانمدار» حاکم است بلکه رفتار مردمان آن جامعه نیز بر اساس رعایت
قوانین «حقوق بشر» استوار است .در چنین جامع های ،احترام به حریم
خصوصی مردمان ،محترم شمردن عقاید و باورهای دیگران ،ایجاد تسهیالت
برای همنوعان با نقص عضو در زمره قرار گرفتن در تعریف یک شهروند متمدن
جای دارند .جای شک نیست که فقط در چنین جامع های است که انسان دارای
احترام است و شرایط رشد و بروز استعدادهای علمی و هنری به وجود م یآید.
حال به فرهنگ و تمدن خویش نگاهی بیندازیم .اگر بگوییم که ما ایرانیان
از فرهنگی باستانی و تاریخی قدیمی برخورداریم کالمی به گزاف نگفته
ایم .ولی اگر ادعا کنیم که در فرهنگ و تمدن سرآمد جهانیان هستیم و
هنر پدیدهای است که نزد ما ایرانیان است و بس ،بسیار از حقیقت دور
ایستادهایم .این که کورش هخامنشی اولین پای ههای حقوق بشر را بنا نهاده
است کالمی بجاست ولی باید به خاطر بسپاریم که آن عمل هیچ ربطی به
امروز ما در جهان ندارد .زیرا که اعمال ما و نگاهی که به انسان در مجموع
ِ
و به هموطنان خود به طور خاص داریم با عملی که کورش هخامنشی در
هزاران سال قبل انجام داده است هیچ شباهتی ندارد.
آنچه که به عنوان تمدن باستان از آن یاد م یکنیم ،بر اساس شواهد
باستانشناسی ،فقط در کاخهای سالطین نماد داشته است  .بنایی اگر
برجاست بنای شاهان هخامنشی و ساسانی است .
در طول تاریخ هزاران ساله ما
ایرانیان ،علیرغم چندین خیزش
و انقالب ،هنوز موفق به کرسی
نشاندن قوانین مردمساالر
نشدهایم .زنان در قوانین ما
هنوز از حقوق مساوی شهروندی
برخوردار نیستند ،نگاه نابرابر در
مورد هموطنانی که دارای باورها
و اعتقادات گوناگون م یباشند ،
بیداد م یکند.
اشکال بزرگی که به کورش و
داریوش م یتوانیم بگیریم این است که هیچ کوششی برای نهادینه کردن
افکار و ایدههای خود به کار نبردهاند .به همین خاطر اسکندر مقدونی با
آتش زدن کاخ تخت جمشید قادر شد تا کتاب آنان را برای همیشه ببندد.
بد نیست به یاد داشته باشیم آنچه که ما ایرانیان به آن افتخار م یکنیم در
ادبیات مکتوب ما است که به جرات م یتوان گفت کمتر ربطی به نظامهای
حکومتی باستانی ما دارند .هر یک از آنان با تحمل رن جها و سخت یهای بسیار
به دست بزرگانی چون فردوسی و سعدی و حافظ و خیام و دیگران نگاشته
شده و از آنان به جای مانده است .ولی در فرهنگ غیرمکتوب و روزانه خویش،
که به روابط فی مابین مردم مربوط م یشود ،زمانی م یتوانیم مباهات کنیم
که نگاه خود را به همنوعان خود ،به طبیعتی که در آن زندگی م یکنیم ،به
حقوق کودکان و شهروندان معلول و حتا حقوق حیوانات ارتقا بخشیم.
بدون دستیابی به چنین مراحل واالی شهروندی ،نم یتوان صرفا با تصویری
در ذهن و خیال به جایی رسید .جهشی که اروپاییان قرون وسطا را به
مردمانی متمدن تبدیل ساخت ،رنسانس بود که نه تنها در قوانین حکومتی
بلکه در ذهن مردمانش قرار گرفت .ما نیز با کوشش خود م یتوانیم به آن
رنسانس دست یابیم .شاید سخت باشد ولی محال نیست.

پوپولیسم چیست؟
در چند سال گذشته واژه پوپولیسم به صورت یک واژه روزمره در ادبیات
سیاسی جهان در آمده است .سیاستمداران پوپولیست در برخی کشورهای
غربی به قدرت رسیده و یا به صورت وزنههای سیاسی قدرتمند درآمدهاند .برای
کشورهای «در حال رشد» آسیا ،آفریقا و یا آمریکای التین این گونه رهبران و
نظرات تازگی نداشته و ندارد ،فقط ممکن است با تعاریف آن به طور مشخص
آشنا نبودهایم.
مهدی تدینی

دلبری سیاسی از عوام
پوپولیسم نوعی منش و روش سیاسی برای کسب قدرت است .بیتردید قدرت
در داشتن هوادار نهفته است ،پس کسی که میخواهد قدرتمند شود ،باید
هوادار جمع کند؛ هوادارانی که شعار دهند ،اسمش را فریاد زنند ،پرچمش
را تکان دهند ،دنبال ماشینش بدوند ،در سخنرانیهایش هیاهو کنند...
بدون این جماعت هلهلهگر که زود برافروخته میشوند و رگ گردنشان بیرون
میزند ،نمیتوان به جایی رسید .پس هدف روشن است :جذب مردم .راستی،
«مردم» به زبان التین میشود «پوپولوس» ( )populusو در فرانسه نیز واژۀ
«پوپوالس» ( )populaceبه معنای «عوام» است؛ ریشۀ واژۀ «پوپولیسم» نیز
همین «پوپولوس» است .ما در مورد پوپولیسمی سخن میگوییم که به معنای
«عوامگرایی» است .در این نوشتار میخواهیم برخی ویژگیهای «سیاستمداران
پوپولیست» را برشماریم.

تشکلهای سیاسی همه فاسدند و تنها راه مردم این است که دست از احزاب
و تشکلها بکشند ،و هیچ کاری را به نمایندگان حزبی واگذار نکنند ،بلکه امور
خود را به طور مستقیم به یک مرد عمل (یعنی همان سیاستمدار پوپولیست ما
و تیمش) واگذار کنند .اینجا است که «دیدار چهرهبهچهره» اهمیت مییابد.
سیاستمدار پوپولیست دائم باید بین مردم باشد .البته بین مردم بودن فضیلت
هر سیاستمداری است ،برای همین هم کسی حق ندارد به او شککند! و اگر
کسی این حضور بین مردم را نمایشی بداند ،حسابش با همان مردمی است که
از دیدن آن سیاستمدار مردمی در شهر و روستای خود ذوق کردهاند.
ـ پوپولیستهای رادیکال ،تعمد ًا گسلهای اجتماعی را فعال میکنند تا از
شکافهای اجتماعی سود برند .آنها کینههای خاموش یا روشن اجتماعی
را تحریک و ملتهب میکنند و مردم را علیه هم میشورانند :روستایی را در
برابر شهری ،کارگر را در برابر کارفرما ،فقیر را در برابر توانگر ،دیندار را در برابر
سکوالر ...و اتفاق ًا یکی از بهترین اسلحههای اجتماعی را در اختیار دارند:
«توپخانۀ عوام» هر لحظه آماده است به نفع آنها مواضع احزاب و جریانهای
دیگر را گلولهباران کند.
نکتۀ آخر هم اینکه «پوپولیسم» پدیدهای خاص چپ یا راست نیست! این
تصور غلطی است که پوپولیسم پدیدهای راستگرایانه است .پوپولیسم گونههای
متفاوتی دارد ،راست و چپ و لیبرال (میانه).

ـ تا همینجا پیدا است که «پوپولیسم» روشی فرصتطلبانه و از عوارض
جانبی دموکراسی است .مردم هلهلهگری که باال وصفشان آمد ،شناسنامهای
دارند که در انتخابات به کار میآید .پس هدف روشن است :جذب مردم .اما
جذب مردم کار بس دشواری است .درون مردم هزار گروه متفاوت و متضاد،
هزار دسته و جنبش و جریان وجود دارد که منافع خاص خود را دارند و
به سادگی فریب نمیخورند .بنابراین ،بهتر است به جای «کل» مردم ،به
سراغ «بخشی» از مردم رفت که فریبپذیرتر ،سرایتپذیرتر ،خوشخیالتر و
سادهانگارترند« :عوام» .پس هدف اصلی دولتمرد پوپولیست دلربایی از «عوام»
است.
ـ پوپولیست سیاستمداری است که اظهارنظرهایی عامهپسند انجام میدهد که
جذابند ،اما غیرواقعبینانه یا آسیبزا هستند .برای مثال سیاستمدار پوپولیست
میگوید :میتوان به هر ایرانی یک میلیون یارانه داد! میتوان فالن دشمن را
الی دندان ُخرد کرد! در موردی نادر ،دولتمردی ادعا میکرد نوجوانی ایرانی در
زیرزمین خانهاش انرژی هستهای ساخته است!
ـ سیاستمدار پوپولیست میکوشد پیچیدگیهای دنیای اقتصاد ،سیاست،
مدیریت و حقوق را انکار کند یا نادیده بگیرد و از این طریق مسائل را بیش از
حد ساد ه جلوه دهد .فایدۀ این سادهسازی افراطی این است که عوام حرفش را
میفهمند و ذوق میکنند .عوام چیزی را قبول میکنند که بفهمند ،با ایدههای
پیچیده میانهای ندارند.
ـ سیاستمدار پوپولیست تضادی آشتیناپذیر میان «مردم» و «نخبگان» تعریف
میکند و اصرار دارد نخبگان کمتر از مردم عادی میفهمند و هر چه نخبگان
میگویند به ضرر مردم است .به همین دلیل با نهادهایی که نخبگان در آن
نقشی تعیینکننده دارند ،میستیزد و دائم علیه آنها سخن میگویند .برای
مثال ،دائم به احزاب میتازد و نفس وجود احزاب را بیدلیل میداند ،و مدعی
میشود میتواند از منافع متضاد تمام مردم دفاع کند!
ـ به همین دلیل ،پوپولیستها دائم زیر گوش مردم میخوانند که نهادها و
شماره  ۱۸۲مرداد ــ شهریور 1398
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گردآوری از سعید نوری بوشهری

بغل ُپر کتاب خریدیم ،روز شنبه اول ماه جون در
در نمایشگاه نشر ناکجا دو ِ
مرکز ایرانیان سن دیگو .در اتاقی در خانه – که سراسر کتاب است و برای همین
به آن کتابخانه میگوییم – این کتابها را مانند یک ستون روی هم چیدیم .در
این ستون کاغذی ،چند تا کتاب شعر هم بود .تصمیمم بر آن شد که شعرهای
این شماره را از این کتابها انتخاب کنم.
خواستم یداله رویائی را این گونه معرفی کنم :یداله رویایی مشهور به رویا،
شاعر متولد سال  1311در شهر دامغان است و در جوانی وارد مبارزه سیاسی
شد و بعد از کودتای بیست و هشت مرداد  1332به زندان افتاد و بعد از آزادی
از زندان به شاعری پرداخت و تحصیالت خود در دانشکده حقوق دانشگاه
تهران ادامه داد و دکترای حقوق بینالملل عمومی گرفت و بعد بگویم که او از
مؤسسان شرکت انتشاراتی روزن بود و فعالیتهای او و چند تن دیگر منجر به
پدیداری نگرش تازه شعری با عنوان «شعر حجم» شد و ...ولی دیدم بهترین
معرفی او ،آوردن این جملهاست:
«در شخص من دو شخص هست :یکی مفرد که امضا میکند ،دیگری جمع که
من گذشته امضا،
میخواند و در لحظه خوانش ما سه شخصیم ».ـ از کتاب ِ
یداله رویایی (مجموعه شعر)
چند شعر از همین مجموعه شعر را تقدیمتان میکنیم:

امضا

امضا
گذاشتن
برای گذشتن

پشتنویسی؟

پشت نویسی؟
امضایی بر پشت ،که حامل کسی است برای کس دیگر.
ِ
پشت سفته از پیش میآید ،سوراخی در زمان،
کسی بر
و رسوخ دیروز در فردا.
مثل شالق:
امضایی بر پشت مردم از پیش.
کی پشت دارد؟
کی پیش؟

امضای من دست مرا خالی میکند

گذشتهنگاری
نشانهگزاری
گزاره را گذشته کردن
گذشته را نشانه کردن
گذشتهبازی
شکستهسازی
کمی از من ،نگاه من عالمتی از من میشود ،چیزی گذشته در چیزی.

آنکه شالق میزند

آنکه شالق میزند ،پشت کسی را که شالق میخورد امضا میکند .چه اتفاقی
افتاده است؟ کی پشت کی را امضا می کند؟
اینجا دیگر امضا ثبت گذشته نیست ،اتفاقی افتاده است ،اما شالق امضای
این اتفاق نیست ،احضار گذشته است ،یعنی گذشتهبازی در اینجا هم هست،
اما این امضا به جای اینکه جریانی را به گذشته بسپارد ،گذشتهای را جریان
میدهد ،گذشتهای را حال میکند .پیش مردم را روی پشتش میگذارد ،مثل
حقش را کف دستش .باالخره این گذشتهی مردم حق این مردم است و پشت
مردم فرقی با ِ
کف دست مردم ندارد...

امضای من دست مرا خالی میکند ،از مشت من چیزی میافتد ،و یا که چیزی
از مچ من میافتد .همیشه اتفاق از باال میافتد .اینجا ولی ،در پایین ،اتفاقی
را که در باال افتاده است دوباره میاندازد .یعنی امضا برای چیزی که افتاده
است میافتد .او چیزی را میاندازد که پیش از این افتاده است ،و من چیزی
را میاندازم که بعد از این اتفاق میافتد :فراموشی (نسیان) ،اتفاقی است که
در آینده میافتد.

کمی از من

کمی از من
زیر نگاه من عالمتی از من میشود
ِ
یعنی
چیزی گذشته در چیزی
من اول
و آن کمی که از ِ
در دومی گذشته است
من سوم را عالمتی از من میکند
یک ِ
تا ثبت یک گذشته
در ِ
ربط با من
درهم امضا شود
شکل
ِ
«رویا» شود.
امضا (مجموعه شعر)»

من گذشته
«یداله رویایی – ِ
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دارکوب آبی
ِ
ساعت هفت بود.
ژنرال غمگینی
ِ
مرده بود
		
شب
سالحی به شانه َاش آویخته بود
ِ
دخترکان شهر
دست همه
به
ِ
کرگدنی سفید بود
		
«اما سانتاکالرا
			
ترانهیی بی تمام میخوا ْند».
			
ساعت هفت بود.
فاحشهی آوینیون
مرده بود
		
شاعر
اسب شکم دریدهی گرنیگا بود
گاو ِنر دیوارهای شهر
ِ
عامل نارنجی بود
ِ
«اما سانتاکالرا
			
ترانهیی بی تمام میخوا ْند».
			
ساعت هفت بود.
آغوش انقالب
مادربزرگ در
ِ
مرده بود
		
رادیو
یک شورشی بود
حراج کریستی
آزادی در
ِ
کارگر بود
		
«اما سانتاکالرا
			
ترانهیی بی تمام میخوا ْند».
			
ساعت هفت بود.
مستی بزرگ
پیر مغان در
ِ
ِ
مرده بود
		
دختر َرز
سیکرت بود
مانکن ویکتوریا
ِ
حافظ
نقاش بی مدل بود
ِ
«اما سانتاکالرا
			
ترانهیی بی تمام میخوا ْند».
			
ساعت
دارکوب آبییی به قلب بود
ِ
اما
مرده بود
		
«و سانتاکالرا
			
َ
ترانهیی بی تمام میخوا ْند».
			
/28نوامبر2015/
«رضا صالحی م( .مهرسان) – َتتو روی ابر»

رادیو یک شورشی بود :رادیو شورشی نام یک مرکز مخفی رادیویی بود که
توسط چهگوارا تأسیس گردید و در آن اعالمیهی انقالبیون برای مردم کوبا
منتشر میگردید.

پارچهای قرمز و باریک بر شاخه
درختی در من ایستاده است
باد میوزد ،مویهکشان ،هوهوکنان
شاخهها بر تن ترک خوردهام میشکنند.
بوی ترس ،بوی برگ
میپیچد دور تنم
پارچهای قرمز و باریک،
روی باالترین شاخهی درخت،
تاب میخورد.
و نام من و تو وسط قلب تیر خورده
در باد میلرزد.
خاک تاریک است و آسمان کبود
تیر وسط قلب
میخورد به سیاهی ابر.
باران میبارد و رعد میغرد.
برقی مثل ریشهی درخت
دل آسمان پاره میکند
نام ما شسته میشود.
وای ،اگر این رقص قرمز نبود،
درختم تا به حال مرده بود.
«شیوا شکوری – َنه! (مجموعه شعر)»

سرباز جنگیام زنده شد
دلم از همه گرفته بود
از خودم بیشتر.
تف شده بودم روی خاک
باز غرورم میشستم در آب.
آنچه آنها بودند ،من نبودم
سرباز جنگی در من مرده بود.
ایستادم زیر باران.
کشیدم روی قلبم سربازی
کاشتم دکمهی جیبش گل زرد کوچکی
گذاشتم سر لولهی تفنگ ،قلمی.
قطره قطره جوهر قرمز میچکانم.
قلبش صدا میدهد،
تاپ ،تاپ ،تاپ...
سرباز گم شدهام
به تپش میافتد
دیدی چگونه
سرباز جنگیام زنده شد؟
«شیوا شکوری – َنه! (مجموعه شعر)»

شرح نامهای خاص
توضیحات و
ِ
سانتاکالرا :نام شهری که آرامگاه چهگوارا در آن قرار دارد.
عامل نارنجی :سمی قوی که ارتش آمریکا در جنگ ویتنام به کار میبرد.
ِ
گ در آغوش انقالب :...مادربزرگ نام قایقی بود که چهگوارا به همراه
مادربزر 
دیگر انقالبیون توسط آن از مکزیک به سمت کوبا حرکت کردند.
شماره  ۱۸۲مرداد ــ شهریور 13 1398

جشن پایان سال تحصیلی

روز یکشنبه دوم ماه جون  2019مدرسه ایرانیان سن دیگو جشن
پایان سال آموزشی خود را برگزار کرد .و دانش آموزان رسما تعطیالت
تابستانی خود را آغاز کردند .دانش آموزان دوره پیشرفته با غرور و
افتخار مدرک پایان تحصیالت خود را دریافت کردند .دانش آموزان
برنده مسابقه کتاب خوانی جایزه گرفتند .از کمک معلم های جوان
مدرسه قدردانی شد .گروه های رقص برای حاضرین برنامه های شاد
و دیدنی اجرا کردند و بچه ها در کنار خانواده و دوستان بازی کردند.
مسابقه دادند و جایزه گرفتند .کارنامه گرفتند .غذا و بستنی خوردند.
روز بسیار خوش و خرمی بود .کانون فرهنگی و مدرسه ایرانیان برای
شما تابستان طالیی شادی را آرزو دارند.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
گزارش گلریزان ( )Fundraisingبرای پروژه  ،200حمایت از کودکان
خیابانی تهران و همکاری سازمان یک دالر در ماه (:)DMF
دانش آموزان مدرسه ایرانیان در کل نزدیک  2800دالر جمع آوری کردند.
در شعبه اول دانش آموزان کالس خانم داوودی از شعبه اول و کالس
خانم هاشمی از شعبه دوم برنده این مسابقه شدند .نماینده سازمان یک
دالر در ماه  DMFدر مراسمی از این دانش آموزان قدردانی کرده و آنان را
به پیتزا با مدیر مدرسه میهمان کرد .هاجر ستارزاده و کیمیا مستوفی نیز
که بیشتر از همه پول جمع کرده بودند نیز در مراسم شرکت کردند.

اسامی فارغ التحصیالن سال تحصیلی  2019ـ 2018

ISSD Class of 2019

Tina Khadem
Shadmehr Khanizadeh
Aryana Mahasseni
Sam Mahdavy
Leanne Mahmoudi
Tara Mani
Kiana MohammadiNejad
Kimia Mostowfi
Nina Tarighati
Ariana Tartibi
Nader Nourbakhsh
Amir Mohammad Sharifnia
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follow us in Facebook

Melody Abouzari
Arteen Aivati
Yasmin Amani
Dariyan Bagheri
Angelia Coenen
Kayla Eslamian
Noor Esmailpour
Alee Ghassemi
Ava Hooshmand
Ryan Hooshmand
Maryam Hosseini
Parmis Jannesari

www.issd.pccsd.org

2018  ـ2019 آگهی ثبت نام سال

 ظهر12  تا9:30  از ساعت۲۰۱۹  آگوست۲۵ شعبه اول یکشنبه
C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

 بعد از ظهر8  تا6  از ساعت۲۰۱۹  آگوست۲۹ شعبه دوم پنجشنبه

ISSD Registration 2019-2020

C1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

Branch I Sunday August 25, 2019 at 9:30am - 12pm
Branch II Thursday, August 29, 2019 at 6 - 8pm
Mt. Carmel High School

Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129

For more information: 858 552 - 9355

Winners of Reading Olympics Branches I & II
First Semester

برندگان مسابقه کتابخوانی نیمه اول سال تحصیلی

First Place
Azmoodeh
Hasenin

Khazian		
Khazian		
Bagheri		
Bagheri		
Biparva		
Tarighati
Khadem		
Massire
Salazar		
Salazar		

Barzin
Cyrah
Aryssa
Dariyan
Aptin
Nina
Tina
Chloe
Klara
Kamran

Third place

Atrian		
Khazaei		
Hajisattari
Tahmasebi
Hami		
Samiei 		
Samiei 		
Zarrinpar
Zarrinpar
Khamooshian
Azrli		
Khossravi
Sadeghizadeh

Bahar
Ryan
Hanna
Ryan
Radeen
Kian
Sofie
Aliya
Marie
Roxana
Nora
Ava
Kourosh
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برندگان مسابقه کتابخوانی نیمه دوم سال تحصیلی

First Place		

Nia
Azmoodeh

Romteen
Ryan

Second Place

Second Semester

Second Place		

Malekpoor
Taghavi		
Manavizadeh
Taghavi		
Ogden		
Parviz		
Parviz		
Tassoudji
Brentzel
Brentzel
Zahiri		
Asphahani
Asphahani
Kazemi		
Ferrer		
Ferrer		
Samadi		
Ahmadinia
Tassoudji
Abouzari
Hafezi		
Mahnad		
Khatibi		

Arman
Nava
Ryan
Araam
Payton
Armin
Artin
Suri
David
William
Bardia
Nikan
Ideen
Kamand
Laila
Chloe
Ali
Dara
Dara
Melody
Shena
Ashkan
Sameen

Salazar
Kamran
Khamooshian Roxana
Biparva
Aptin
Brentzel
William
Brentzel
David
Khadem
Tina		
			

Afzali		
Aslanian
Arash
Alavi		
Derakshan
Arezi		
Mahdavy
Vaziri		
Toloei		
Mohammadi
Sadri		
Hosseini

Third Place		

Shaliz
Laila
Romteen			
Chloe

Rahdean
Aliex
Ryan
Anees
Roxana
Sam
Mana
Lilian
Samina
Salena
Parsa

Samadi
Abouzari
Khatibi
Zahiri
Nylander
kazemi
Coenen
Azarli
NazariI
Mohammadi
Derakhshan
Alavi

Mazarei
Pirouzian
Zelli		
Rahbar		
Farshchi
Coenen		
Khossravi
Kashani
Fadaiian
Ansari 		
Esmailpour

Ferrer
Ferrer
Ali
Melody
Sameen
Bardia
Kian
Kamand
Shadi
Nora
Aria
Samina
Anees
Ryan

Parisa
Ava
Sepidar
Sofia
Melissa
Angelia
Emily
Jameson
Nikki
Raadin
Noor

مذاکره برای جنگ یا جنگ برای مذاکره
هابیل و قابیل
قابیل :من فکر میکنم حتا اگه دمکراتا ایمپیچ رو شروع هم بکنن وقتی رفت
توی سنا همون جا میمونه و به نتیجه نمیرسه .فقط باعث میشه یه سری
خوانندگان گرامی،
مردم رو دوباره سر کار بذارن .ببین ،سیستم ترامپ رو باید شناخت .من تعجب
همان طور که در شمارههای قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص میکنم که این هم سیاستمدارا و باصطالح متفکرین لیبرال هنوز نفهمیدن
دادهایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نامهای هابیل و قابیل .این که ترامپ رییس جمهور «که آسه» .یعنی هر از چند روزی یه مسئله رو علم
دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک میکنه و توجه رو به اونجا میکشونه .یه روز «ته ریف» روی چینه ،یه روز
خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف مکزیک و کانادا ،یه روز جنگ با ایرانه ،یه روز مهاجرت و دیوار و پناهندهها .به
یکدیگر دارند .از آنها خواستهایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه قول خودت همه رو سر کار گذاشته و مشغول نگه داشته .باور کن به راحتی
نظرهای خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاهها را ارائه میکنیم و واسه دور دوم هم انتخاب میشه .به خصوص با این اوضاعی که دمکراتا دارن،
قضاوت را بر عهده شما میگذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا با بیست و چارتا کاندیدا که احتماال تا انتخابات مقدماتی بیشترم میشن .چون
مخالفت با هر یک دارند میتوانند این نظر خود را ،از طریق فرستادن ایمیل به وضع کلی اقتصاد خوبه ،نرخ بیکاری هم که از همیشه پایینتره .اکثر مردم هم
آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در رابطه با «مذاکره برای دیگه با اون و کاراش عادت کردن .خیلی ها رو میشناسم که اصلن از سیاست
جنگ یا جنگ برای مذاکره» است.
و این حرفا بریدن .واسه همین فکر میکنم که نباید خود تو زیاد اذیت کنی!
				
زیاد هم خودتو نیشگون نگیر .همینه که هست!
هابیل :چند هفته پیش دوباره امکان جنگ و حمله به ایران داشت به واقعیت
				
تبدیل میشد .نمیدونم تو به عنوان یه ایرانی و آمریکایی ،جمهوریخواه و هابیل :حق داری رجز بخونی .با این گندی که زدین سالها طول میکشه اثر
ترامپی ،توی این موارد چه احساسی داری؟ وقتی میبینی همینطور الکی و بوش از بین بره .به نظر من دمکراتا باید پروسه ایمپیچ رو شروع کنن حتی
آمریکا لشکرکشی میکنه ،ناو هواپیما بر و بمب افکن های بی ـ  52میفرسته اگه میچ مک کانل توی سنا خفهش کنه! باید نشون داد که مملکت قانون داره.
سر
به منطقه ،تهدید میکنه صد و بیست هزار سرباز بفرسته اونجا و انگار تنش یه کشور خارجی نمیتونه توی انتخاباتش دخالت کنه و آدم خودشو بذاره ِ
واسه جنگ میخاره ،وقتی میبینی عربستان و اسرائیل دارن با دمشون گردو کار .باید نشون بدن که یه رئیس جمهور نمیتونه و نباید جلوی قانون وایسه.
میشکونن چه احساسی داری؟ این که این قدر اوضاع حساسه که دیپلمات قانونمندی و پایبندی به قانون وظیفه همه مردمه از رئیس جمهور گرفته تا پایین.
های آسیایی و اروپایی به تکاپو میافتن که نکنه یه دفعه یه جایی ترقی به توروقی باید نشون بدن که هیچکس استثنا نیست! این پروسه چشم مردمو باز میکنه.
بخوره و بهانه بده به این دیوونههای جنگ طلب که چنگ و دندون نشون بدن پولوسی میگه به جای وقت گذاشتن رو کاری که نتیجهاش معلومه و سنا جلوش
و یا چند جای ایران رو بمب بزنن و جنگ رو شروع کنن ،توچه احساسی داری؟ رو میگیره ،بیان رو قوانینی کار کنن که به نفع مردمه .به نظر اون این جوری
وقتی بولتن این مزدور مجاهدین و اسرائیل و پمپئو دارن به همه جا آویزون مردم میبینن کی داره به نفعشون کار میکنه .به نظر من هر دو رو میشه انجام
میشن که به ایران حمله کنن و «عاقل» جریان میشه ترامپ که افسار بزنه به داد ولی مهمتره که نشون بدن ترامپ از قانون تخطی کرده و باید مجازات بشه.
این جنگ طلبای در خدمت عربستان و اسرائیل ،چه احساس میکنی؟
در مورد حزب دمکرات و این همه کاندیدا هم تو نگرانش نباش .به نظر من هر
				
کدوم از این بیست و چهارتا پیشنهادها و طرحهای خوبی دارن که حتی اگه هم
قابیل :این دفعه خیلی شاعرانه شروع کردی! چه احساسی میخوای داشته
خودشون توی مقدماتیها حذف بشن این طرحها مطرح شدنشون خوبه و بقیه
باشم؟ منم مخالف جنگم .فکر میکنم هر آدم عاقل و وطن پرستی مخالف
کاندیداها باید بهشون جواب بدن .دفعه پیش همه چیز محدود شده بودن به
جنگه .منم نگران بودم و هستم .میدونم که توی این صفآرایی ها و تشنج
برنامههای عمدتا راست و میانهی هیلیری و یا چپ و نپختهی برنی.
حتی اگه جمهوری اسالمی و سپاه هم دیوونه بازی در نیارن آدمای اسرائیل و
				
عربستان با یه خرابکاری میتونن چاشنی واسه انفجار بمب بشن .منم نگران قابیل :فکر میکنی مردم حالشو دارن که ببینن این بیست و چهار تا قد و
میشم ،البته شاید نه مثل تو .چون ترامپ رو بهتر از تو میشناسم .اون نیم قد و رنگ و وارنگ چی میگن؟ دمکراتا بازم داره یادشون میره که آمریکا
نمیخواد شروع کننده یه جنگ تموم عیار بشه .اون میخواد با ایران مذاکره فقط شهرهای حاشیه اقیانوس نیستن .این طرحهایی که اکثر اینا دارن همه
کنه و به یه قراردادی بهتر از برجام برسه و واسه خودش کردیت بگیره .اون طرحهای لیبرال و چپه که هیچ ارتباطی با وسط آمریکا نداره .میخوای بدونی
میخواد از حربه جنگ واسه مذاکره استفاده کنه .در ضمن توی این شلوغ جنوب و وسط آمریکا چه قدر محافظهکارن ،ببین توی این این چند ماه گذشته
پلوغی هشت بیلیون دالر اسلحه به عربستان بفروشه .ترامپ چه به مذاکره با چند تا ایالت قوانین ضد ابورشن رو پس کردن .شما ها هنوز نفهمیدین که واسه
ایران برسه یا نرسه از ایران خوب داره استفاده میکنه تا اسلحه بفروشه و اوضاع این مردم مسایل مذهبی مثل ابورشن خیلی قویتره تا منافع اقتصادیشون؟
رو پر تنش نگهداره .اون کاسبه ،جنگجو نیس.
فکر میکنی اکثر مردم اون جاها جلوی ابورشن رو گرفتن واسهشون مهمتره یا
				
«مدیکر» برای همه یا حفظ محیط زیست و یا اینکه چه بالیی سر پناهندهها
هابیل :خدا از دهنت بشنفه .کاش من این قدر به اوضاع خوشبین بودم .نمیدونم
و مهاجرین میآد؟ مملکت دو قسمت شده و هیچ طرف هم حرف طرف مقابل
تو حواست هس یا نه که اآلن ماههاست این کشور وزیر دفاع نداره .اون چهارتا
رو نمیفهمه .گوش هم نمیده .هی حرفای خودشونو واسه هم تکرار میکنن.
نیمهعاقلی هم که دور و بر ترامپ بودن مثل ژنرال کلی یا متیس همه رفتن.
				
ترامپ اآلن قدرت مطلقه! همون طور که همیشه دلش میخواست .مشاورینش هابیل :تا حدودی حرفت درسته ولی این بار فرق میکنه .اوال کسایی که از این
هم بولتن ،پمپئو و فاکس نیوزن .باور کن بعضی وقتا میخوام خودمو نیشگون طرف کاندیدا شدن خیلی با دفعه پیش فرق میکنن .ایدهها و طرحهایی که دارن
بگیرم و بیدارشم ببینم همه اینا فقط یه کابوس زشت بوده .امیدوار بودم که مالر مطرح میکنن واسه مردم ،حتی واسه همون مردم وسط آمریکا ،ملموستره .از
با گزارش خودش شر قضیه رو بکنه .البته نمیدونم چرا خوش خیال بودم چون طرفی دست ترامپ واسه خیلی از اون وسط آمریکاییها رو شده .نه تنها از لحاظ
اونم هرچه باشه جمهوریخواهه و اینا نشون دادن چاقو دستهاش رو نمیبره .اقتصاد و شغلی وضع اونا بهتر نشده که بدتر هم شده .هیچکدوم از قولهایی که
بعد از دو سال و نیم ،هیچ چی! حاال هم امید بستیم به ایمپیچ کردن ترامپ که ترامپ داده عملی نشده .نه دیوارش رو تونست بکشه ،نه معادن ذغال سنگ به
اینجام ننسی پولوسی جلوش واساده و نمیخواد این کارو بکنه.
راه افتادن ،نه کارخونههایی که رفته بود مکزیک و ویتنام و چین برگشتن .وضع
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کلی اقتصادی اگه هنوز خوبه واسه اونا وضع عوض نشده .خیلی از کشاورزای
عمده و غیرعمده دیگه نمیتونن محصوالتشون رو تو بازار چین و کانادا بفروشن.
بنابراین من فکر میکنم گوش شنوا این بار بیشتر از دفعه پیش باشه .حاال باید
دید از این بیست و چند نفر کدوما میتونن به زبون اونا حرف بزنن .پروسه ایمپیچ
باعث میشه ترامپ بکشه تو دفاع به جای حمله ،و این خودش کمک میکنه.
آدمای طرفدارش از اون خوششون میآد که به همه میپره ،بولیه و بی چشم و
رو .وقتی ببین به دفاع افتاده نظرشون عوض میشه.
				
قابیل :تو مث همیشه توی رویایی .یعنی فکر میکنی این طرحهای لیبرالی و
سوسیالیستی نظر اون مردم رو جلب کنه؟ اونا جز فاکس نیوز و رادیوهای دست
راست و مذهبی به چیزی توجه ندارن .اصلن نمیشنفن اینها چی میگن .اونا
خط حزب و کلیسا رو پیش میبرن .کلیسا ،ابورشن و اسلحه براشون از هرچی
دیگه مهمتره.
				
هابیل :شاید حق با تو باشه .شاید نظر خیلیهاشون عوض نشه .ولی یه عدهای
که به اون سفت و سختی نیستن و تا حدودی واقعبین هستن نظرشون عوض
میشه .در نظر داشته باش که توی همین مملکت بود که اوبامای لیبرال
سیاهپوست دو بار انتخاب شد .اگه کاندیدای دمکرات ،هر کی میخواد باشه،
بتونه اون چهار تا ایالت رو که به ترامپ رای دادن بچرخونه کار تمومه.
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 1ـ زلزله سنج ـ نشانه ماه سرطان  2ـ آهو و غزال ـ نویسنده کتاب لبه تیغ
ـ نان قبل از پختن  3ـ کشف رازی ـ جشن شادمانی ـ ظاهر ساختمان
 4ـ جاده ـ هویج ،زردک ـ زادگاه رستم ـ کلمه نشان درد و رنج  5ـ درخت
جدول ـ کارگردان فیلم ستیزه جویان ـ سرزنش گر  6ـ مخترع کبریت
سمباده ای ـ ابر فشرده ـ درد سینه  7ـ برگزیده ـ آگاهی یافتن ـ بایا 8
ـ بادام ـ مورچه ـ گروه ورزشی ـ شب عرب  9ـ مخترع الستیک ـ عماد ـ
قصه گو  10ـ کارگردان فیلم بن هور ـ طایفه ـ ذات  11ـ فلزی نقره ای رنگ
که برای ضرب سکه بکار می رود ـ قرار و پیمان نهایی بستن  12ـ پر گفتن ـ
کاشف سیاه زخم قبل از لویی پاستور ـ جای خالی از هوا ـ درخت
 13ـ بهترین گوشت ـ شراع ـ مخترع المپ نئون  14ـ هاون ـ درز زمین ـ
اندوه و مالل  15ـ تیهو ـ مماشات.

عمودی
 1ـ قارچ ـ دختر ویکتور هوگو که در رودخانه غرق شد 2ـ دروغ ترکی ـ
حمام پر از بخار ـ سنگ مرمر 3ـ اسیدی که در ساالد استفاده می شود
ـ از مشتقات نفت ـ صورت غذا  4ـ ثروت ـ سرمایه ابدی ـ ناپاک ،کثیف
ـ آخرین نازی  5ـ سرخود ـ گلستان فعلی ـ پله اتوبوس  6ـ فرزین ـ
تیم کرمانی ـ نان نازک  7ـ گله به گله ـ مخترع پیل الکتریکی ـ جلیس
و همنشین  8ـ سرزمین ابراهیم ـ توانایی بدنی ـ واحد اختالف سطح
الکتریکی ـ نسیم تند  9ـ رستگار ـ خوش اندام ـ مرکز سلسله سامانیان
 10ـ فلز ـ نرخ بازاری ـ تمام سینماها دارند  11ـ وزیدن باد ـ تیم فوتبال
ایتالیا  12ـ چهره ـ کرمینه ـ بله ـ شیرینی تولد و عروسی  13ـ سبزه و
علفزار ـ آرامش ـ پول آمریکا  14ـ شاعری از یوش مازندران ـ مزدور ـ خار
سفید  15ـ مخترع تلفن ـ وارد و با لیاقت.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

روی بیابانهای اطراف خانهی زن و شوهر مانور بسیاری
میدهد و سعی میکند با بهرهگیری منطقی از فضا ،بر
مختصات تعلیق ،ترس و دلشورهی مخاطب بیفزاید.

اتاق تاریک

فیلم روح اهلل حجازی
ِ

فرهاد (ساعد سهیلی) و هاله (ساره بیات) به آپارتمان جدیدی نقل مکان میکنند که
در حومهی شهر قرار دارد .هنگامی که فرزند کوچکشان ،امیرعلی ،دچار استرس و
بی اختیاری ادرار میشود ،ذهن این زوج درگیر این میشود که چه چیزی باعث این اتفاق
شده است .هر دوی آنها تالش میکنند تا به نوعی به امیرعلی نزدیک شوند و علت نا آرامی
او را متوجه شوند .روزی که فرهاد امیرعلی را به حمام میبرد ،او به پدرش میگوید که
شخصی غریبه بدن او را دیده است و فیلم بدین شکل وارد فاز جدیدی میشود .فرهاد
در ابتدا این موضوع را از هاله پنهان میکند اما زمانی که هاله پی به موضوع میبرد سعی
میکند تا فرد مورد نظر را پیدا کند .اما سنگینی بار این قضیه که شاید کسی فرزند آنها را
مورد آزار جنسی قرار داده ،فرهاد و هاله را در مسیر دیگری قرار میدهد.
«اتاق تاریک» از چند جهت فیلم مهمی است .اول این که برای اولین بار در سینمای
ایران موضوع کودک آزاری این قدر واضح و کامل مورد بررسی قرار گرفته است .از سویی
ما با کودکی روبرو هستیم که دائما حرفهایش را تغییر میدهد و غرق دنیای کودکانهی
خود است و از سوی دیگر با پدری مواجه هستیم که سعی در پنهان نگه داشتن مسئلهی
آزار جنسی است و مادری که به دنبال مقصر ناکامی زندگی زناشویی است .مواجه شدن
بیننده با دنیای پیچیدهی امیرعلی بسیار خوب از کار درآمده است .حجازی تا سکانس
پایانی قصهی فیلمش را لو نمیدهد؛ به همین جهت تماشاگر مدام در حال چیدن
داستانهای مختلف کنار یکدیگر است .این که آیا این بچه مورد آزار جنسی قرار گرفته
است یا نه ،تا انتهای فیلم در هالهای از ابهام باقی میماند .پسر بچه در تمام نیمهی دوم
فیلم سکوت میکند .او هیچگاه به صورت مشخص بیان نمیکند مورد تعرض بوده است
و تنها با دیالوگی پرسشی این معما را برای پدرش به وجود آورده است.
اما نکتهی قابل تامل این است که حجازی در خالل روایت امیرعلی ،داستان فرهاد را نیز
بازگو میکند :او نیز در کودکی مورد اذیت قرار گرفته است و به دالیلی نامعلوم نتوانسته
موضوع را با خانوادهاش در میان بگذارد .این عذاب را تا بزرگسالی با خود همراه کرده
است و تاثیرات روانی مثل ترس از ارتفاع و سگ گواه بر این امر است .پس از مطرح شدن
داستان امیرعلی ،فرهاد نیز برای نخستین بار از این اتفاق تلخ سخن میگوید .در سکانس
پایانی فیلم با بیان جریان و در نمایی نمادین ،فرهاد در تراس خانه که ارتفاع زیادی دارد
سکانس نمادین
ایستاده ،در حالی که سگی به او خیره شده و کم کم از او دور میشود؛ این
ِ
گواه این است که فرهاد سرانجام بر ترس خویش فائق میآید .بدین ترتیب حجازی تشری
محکم به جامعهی به شدت سنتی ما میزند؛ این که به ما یاد داده میشود که در برابر
چنین مواردی سکوت کنیم تا از آبرویمان محافظت کنیم.
زندگی هاله و فرهاد مشکالت زیادی به همراه دارد .هاله چندین سال از فرهاد بزرگتر است
و با وجود این که ازدواجشان از روی عشق بوده ،اما مشکالت زندگی آن را به تدریج نسبت
به یکدیگر سرد میکند .این اختالف سنی به یکی از مشکالت بزرگ این دو تبدیل میشود.
در یکی از سکانسهای فیلم زمانی که هاله روبروی آینه به صورت خود کرم میمالد ،از
فرهاد سئوال میکند که آیا به نظر او هاله پیر شده است .این عدم اعتماد به نفس در هاله
او را در بعضی مواقع در جایگاه پایینتری قرار میدهد .یا درسکانسی دیگر ،زمانی که این
دو به شدت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا میکنند ،هاله به فرهاد متذکر میشود که از قبل
باید میدانسته که ازدواج با مردی جوانتر چه عواقب بدی ممکن است به همراه داشته
باشد .هاله برخوردی مادرانه با فرهاد دارد و همیشه از موضع باال با فرهاد برخورد میکند.
او را تحقیر میکند و چندان به عنوان شوهر و مرد زندگی قبولش ندارد .هاله شمایل زنی
مدرن را دارد که مترجم زبان فرانسوی است و خود را حامی حقوق زنان میداند .اما مادر
موفقی نیست چرا که هیچ یک از سکانسهای فیلم رابطهی با مهر بین مادر و فرزند را
نشان نمیدهد .در مقایسه با هاله ،فرهاد رابطهی قابل قبول تری با امیرعلی دارد .در
چند پالن از فیلم ما میبینیم که امیرعلی در آغوش پدر امنیت بیشتری احساس میکند.
یکی دیگر از نکات قابل تامل فیلم طراحی صحنهی آن است .در سراسر فیلم فضای سرد
و بیروح حکمفرما است .استفاده از رنگهای قهوه ای ،خاکستری ،و سبز چه در فضای
انتخاب لباس نقشآفرینان نشان از این دارد که حجازی فضای فیلمش را
داخلی و چه در
ِ
با درونمایه سیاه فیلم یکی کرده است .خانهی بینظم و بیپرده گواه بر این است که این
خانه آمادهی سکنی نیست .در تمامی سکانسهایی که هاله و فرهاد با یکدیگر جر و بحث
میکنند ،پیش زمینه آنها خالی است؛ این فضاهای خالی و سرد بازتاب رابطهی بی عاطفه
و غمزده است .انتخاب منزل جدید در حومهی تهران انتخاب درخشانی است :حجازی
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«اتاق تاریک» تکمیل کنندهی دو فیلم دیگر روح
اهلل حجازی یعنی«زندگی خصوصی آقا و خانم میم»
و «زندگی مشترک آقا و خانم محمودی» میباشد.
حجازی با نگرش همیشگیاش به مسائل و بحرانهای
الیهای در رابطهی زن و شوهری پرداخته است و «اتاق
ِ
نگاه گستردهتری به موضوع اجتماعی دارد:
تاریک»
زن و شوهری که از نظری سنی ازدواجشان مرسوم
موضوع کودک آزاری و دغدغهمند کردن مخاطب
نیست .به عالوه قرار دادن
ِ
نسبت به آن دغدغهی اصلی حجازی در فیلم است .این فیلم فیلمی است
که باید دیده شود زیرا میتواند نکتههایی را به خانوادهها گوشزد کند اما ُافت
و خیزهایی در درام دارد .فیلم چندین سکانس کشدار دارد که به روند درام
کمکی نمیکنند و به عالوه ساره بیات (هاله) و ساعد سهیلی (فرهاد) نتوانسته
اند به خوبی ایفاگر نقشهایشان باشند؛ هر دوی آنها بازیهای درخشانتری در
کارنامهی هنری خود دارند« .اتاق تاریک» میتوانست به گونهی منسجمتری
شکل بگیرد.

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
گردهماییهای انجمن دوستداران کتاب در روزهای بیست و هفتم آوریل و
بیست و پنجم می در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار شد .رمان بریتماری اینجا
بود ،نوشته فردریک بکمن مورد اصلی بحث و گفتگوی گردهمایی ماه آوریل بود.
همچنین کتابهای زیر نیز معرفی و بررسی شدند:

ـ مو ،الی درز فلسفه – تاریخ فلسفه به طنز ،نوشته اردالن عطارپور
ـ مردی که گوش گم شد ،نوشته حافظ خیاوی
ـ ملک آسیاب ،نوشته غزاله علیزاده
ـ تصرف عدوانی – داستانی درباره عشق ،نوشته لنا آندرشون ،ترجمه سعید مقدم
ـ خط تیره ،آیلین ،نوشته ماهمنیر کهباسی
ـ راهنمای مردن با گیاهان دارویی ،نوشته عطیه عطارزاده
ـ معتادان امید (مجموعه شعر) ،بهروز قربانیان
ـ تولستوی و مبل بنفش ،نوشته نینا سنکویچ

) Convenience Store Woman by Sayaka Murata (a novelـ
) Zorro (Behind the Mask) by Isabel Allende (a novelـ
) Fahrenheit 451 by Ray Bradbury (a novelـ
 Ruthless River: Love and Survival by Raft on theـ
)Amazon's Relentless Madre de Dios (Vintage Departures
by Holly FitzGerald
 The Friend by Sigrid Nunezـ
یکی از شرکت کنندگان داستان کوتاه نوشته خود را با عنوان «ریحانه» برای
حاضران خواند.
گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان سن دیگو
برگزار میشود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

معرفی کتاب

عباس امانت

تاریخ ایران در دوران مدرن
علی قیصری
Abbas Amanat, Iran: A Modern History, New Haven and
London: Yale University Press 2017
عباس امانت در میان عالقمندان و پژوهندگان تاریخ ایران در عصر جدید،
نویسنده نام آشنایی است و تاکنون آثار متعددی از او به فارسی و انگلیسی منتشر
شده است .کتاب مورد معرفی تازه ترین اثر امانت به زبان انگلیسی است.
این کتاب ،با احتساب بخش کتابشناسی آن ،در نزدیک به یک هزار صفحه
بررسی مبسوطی از مراحل گوناگون تاریخ ایران از زمان صفویه تا دوران معاصر
را به خواننده عرضه میدارد .هر چند فصول کتاب بر حسب دورهبندی متعارف
زمانی و تاریخی صورت پذیرفته اما در هر یک از بخشهای آن دیدگاههای
متنوع تجزیه و تحلیل تاریخی لحاظ گشتهاند ،از دیدگاه تاریخ سیاسی و
اجتماعی گرفته تا بررسی جریانهای فکری،
فرهنگی ،مذهبی ،و هنری ،که هریک به نوبه خود
و با بهره گیری از اسناد و تصاویر مفیدی که همگی
نیز با صرافت و سلیقه گزینش شدهاند ،برغنای
کتاب میافزاید.
نگارش این اثر طی سالیان ـ به گفته خود نویسنده
حدودا بیست سال – با پشتوانهای پیوسته از پژوهش،
آموزش ،و بازنگری در تاریخ ایران صورت گرفته است.
کتاب شامل یک دیباچه ،یک مقدمه ،چهار بخش
کلی ،یک پیگفتار ،و یک بخش کتابشناسی مفصل
است .چهار بخش اصلی کتاب نیز جمعا هفده فصل
را شامل هستند .این بخشها به ترتیب عبارتند از
پیدایش و ساختار دولت صفویان ،تالشهای قاجاریه
در احیا و استقرار نهاد دولت در ایران در اواخر
سده دوازدهم و سده سیزدهم شمسی ،و سپس
دگرگونیهای برآمده از انقالب مشروطیت ،پیدایش
دولت مدرن در عصر پهلوی و سپس تشریح جریانات
مخالف با آن ،و سر انجام انقالب سال  1357و
تشکیل حکومت جمهوری اسالمی.
سبک نگارش کتاب روان و یکدست است و با وجود
جزئیات و ظرایفی که در هر یک از بخشهای کتاب
آمده است ،تعداد ارجاعات و پی نوشتها بسیار
معدود است .چنین سبکی ،هر چند که در نگاه
نخست تا اندازه ای با شیوه متعارف در نوشتارهای
پژوهشی تفاوت دارد ،اما دارای این امتیاز نیز
هست که توجه خواننده را در متن نگه میدارد و
موضوعات گوناگون فارغ از ارجاعات مکرر به خواننده عرضه میگردند.
بخش نخست (صص  31ـ  ،)175فصول اول تا سوم را شامل است و ّ ً
کل به
بررسی دوران صفویه میپردازد .فصل اول به انقالب سیاسی صفویان و استقرار
رسمی مذهب تشیع در ایران اختصاص دارد .فصل دوم یکسره مربوط است به
دوران شاه عباس اول و ساختار سیاسی دولت در اوج اقتدار صفویه .فصل سوم
به موضوع افول سیاسی و زوال قدرت دولت و پایان کار صفویان اختصاص دارد
و سپس رویدادهای ایران را در ادوار پس از فروپاشی دولت صفوی یعنی دوره
افشاریه و دوره زندیه بررسی میکند.
در این بخش ،آنجا که بحث چگونگی پیوند دین و دولت مطرح میشود (از
جمله در صص 47ـ 50و 119ـ ،)125میبینیم که چگونه نهادهای متصدی
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شریعت از یکسو و نهادهای دیوانی و برپادارنده عرف از سوی دیگر ،دارای
استقالل نسبی از یکدیگر بودند و صفویان با وجودی که در رواج تشیع و تدوین
و تحول فقهی آن نقش بسیار موثری داشتند در عین حال قائل به جدایی حیطه
نظری و حیطه سیاسی این دو از یکدیگر نیز بودند .در این بخش همچنین به
پیوندهای فرامنطقه ای صفویان با عثمانی ،قفقاز ،و هند؛ ایجاد روابط تجاری
و سیاسی با اروپائیان؛ پشتیبانی از هنرمندان ،صنعتگران ،و معماران و رونق
در آفرینش آثار هنری؛ نحوه پیوند و ارتباط مرکز با حواشی و نواحی قلمرو
دولت همراه با پیچیدگیهای جامعه شناختی ،سیاسی ،و جغرافیایی آن؛ و
موضوعاتی دیگر به بحث میآیند.
بر همین منوال بخش دوم کتاب (صص 177ـ )385شامل فصول چهار ،پنج،
و شش است که به بررسی دوره قاجار میپردازد .فصل چهارم آغاز قاجاریه،
فصل پنجم سلطنت نسبتا طوالنی مدت ناصرالدین شاه ،و فصل ششم دوران
انقالب مشروطیت و دستآوردهای آن را مورد بررسی قرار میدهد .از جمله
موضوعاتی که در این بخش بررسی شدهاند من باب نمونه میتوان به چند مورد
اشاره نمود :کوشش در احیای جغرافیای حقوقی و سیاسی مملکت ایران بر
پایه گستره جغرافیایی قلمروی دولت صفوی علیرغم ضعف شدید بنیه اقتصادی
و نظامی ایران در آن زمان؛ تبعات زیانبار جنگهای ایران و روس ،از جمله
جدایی بخشهای مهمی از ایران در نواحی قفقاز،
گرجستان ،و هرات؛ و بهرهگیری رسمی و اداری از
ساختار گسترش داده شده روابط ایلی و خانوادگی
در جهت تثبیت و ترسیم رابطه بین مرکز و ایاالت.
دیگر موضوعات این بخش عبارتند از بازگشت
ضوابط و نهادهای دینی (شیعی و عمدت ًا اصولی)
در بازتعریف قاجاریه از نهاد دولت و مقوله
مشروعیت سیاسی؛ کوشش در اجرای اصالحات
سیاسی و اداری به پیشگامی دولتمدارانی مانند
امیرکبیر و سپهساالر ،و بازتاب فراز و بیشتر
نشیبهای تجارب به دست آمدۀ آنان بر چشم
انداز امکان یا عدم امکان اصالحپذیری اوضاع
تحت شرایط دولت خودکامه؛ واکنش منفی تجار
و کسبۀ شهری و پشتیبانی شماری از علما از آنان
نسبت به اعطای امتیازات اقتصادی به خارجیان و
تاثیر این اعتراضات بر شکلگیری جنبش مشروطه
خواهی؛ و دستآوردهای ارزشمند مشروطیت از
جمله تدوین قوانین اساسی و تأسیس مجلس
شورای ملی.
بخش سوم و مفصلتر کتاب (صص 387ـ )700که
شامل شش فصل است به دوران پهلوی میپردازد.
فصول هفتم و هشتم به ترتیب به تاثیر جنگ
جهانی اول بر اوضاع ایران و ضعف دولت قاجار
و سپس زمینههای روی کار آمدن رضا خان و
انقراض قاجاریه را بررسی کرده و سپس به تاسیس
دولت پهلوی اول و کوششهای مدرنسازی نهادها
و ساختار کلی دولت میپردازند .دورهای که با اشغال ایران توسط قوای متفقین
و کنارهگیری رضا شاه از سلطنت به سر میرسد اما همین دوره فصل جدیدی
را در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران میگشاید .فصل نهم به دوره پرحادثه
سالهای  1332-1320میپردازد .در این دوره همزمان با کاهش قدرت و
کارآیی دولتهایی که یکی پس از دیگری کوشش در اداره امور داشتند ،شاهد
پیدایش و فعالیت احزاب سیاسی ،و فضای نسبتا باز فعالیتهای مطبوعاتی و
صنفی هستیم.
اوج رویدادهای سیاسی این دوره را میتوان در نهضت ملی ساختن صنعت نفت
به پیشگامی دکتر مصدق و سپس نقش عواملی از داخل و خارج در برکناری
دولت او از راه کودتای نظامی در  28مرداد  1332سراغ نمود .فصل دهم به
معرفی شماری از برنامههای سیاسی و اصالحات اقتصادی دولت ،مانند انقالب

سفید ،طی سالهای پس از کودتا می پردازد و سپس مخالفتها و اعتراضاتی
که برخی از مفاد این برنامهها (مانند اصالحات ارضی و یا حق رأی زنان) در پی
داشتند را بررسی میکند.

محاجات تخصصی
پرهیز از به کارگیری بیش از حد نیاز تعابیر فنی و ورود به
ّ
صورت پذیرفته است و از این رو هم مفید اهل اصطالح است و هم وقفهای در
جلب توجه خوانندۀ غیر متخصص پیش نمیآورد.

فصل یازدهم به برنامههایی که برای رشد شتابان و گسترش زمینههای اقتصادی
و نظامی ایران طی اواسط دهه  1340و  1350دنبال شدند میپردازد و به
موازات این برنامهها رشد نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی را مطرح میسازد.
فصل دوازدهم ادامه تنشهای اجتماعی و فرهنگی و نیز فرسایش مشروعیت
ساختار سیاسی در دوران پایانی سلطنت را با توسل به تقابل دو دیدگاه و
مس ّلط دولت
گرایش معارض نشان میدهد ،یکی جهانبینی مبتنی بر قدرت َ
و دیگری دیدگاه منفی و مخالف با آن؛ میبینیم که انقالب فراگیر ایران نتیجه
برخورد این دو گرایش معارض و متضاد بود.

طی پانصد سال گذشته امانت از یکسو نگاهی دراز مدت
در بررسی ادوار تاریخ ایران ّ
و ک ّلینگر دارد و از سوی دیگر ،همان گونه که اشاره شد ،دیدگاه تاریخ نگاری
اعم از
آنی و بالواسطه را به کار میگیرد و هر دوره را در پرتو ویژگیهای تاریخی ّ
سیاسی ،اجتماعی ،و ایدئولوژیک همان دوره ترسیم میکند و توضیح میدهد.
در واقع از برکت احراز چنین سبک و روشی است که کلیات و جزئیات پیوسته
در مراوده و گفتگوی با یکدیگر به نظر خواننده میرسند.

بخش چهارم کتاب (صص 701ـ )896شامل پنج فصل است و روند ُپرشتاب
انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی را بررسی میکند .فصول سیزدهم و
چهاردهم به ترتیب زمینههای انقالب ایران تا انقراض سلطنت و سپس نظریه
والیت فقیه را مورد بررسی قرار میدهند .فصل پانزدهم به تثبیت و استقرار
نظام سیاسی و حکومتی جمهوری اسالمی در چند سال بحرانی پس از انقالب و
کشمکشهای حاد با نیروهای سیاسی مخالف ،و نیز به تاثیرات انقالب فرهنگی
در دانشگاهها ،و همچنین به نخستین سالهای جنگ ایران و عراق میپردازد.
فصل شانزدهم موضوع گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران و بحران
گسترده ناشی از آن را مورد بحث قرار میدهد .فصل هفدهم ،یعنی آخرین فصل
کتاب ،به دگرگونیها و چالشهای اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسالمی
اختصاص دارد .برخی از موضوعاتی که در این فصل بررسی شدهاند عبارتند از
طی چند دهۀ گذشته ،تحول و در عین
دگرگونی ساختارهای جمعیتی در ایران ّ
حال محدودیت در موقعیت اجتماعی زنان ،و تالش در تعیین حدود و استیفای
حقوق نهادهای جامعه مدنی.
در پیگفتار پایانی کتاب (صص 897ـ )908نیز هرچند مجال بازنگری به آنچه
که به تفصیل در فصول هفده گانه کتاب آمده است نیست ،اما از دیدگاه تحلیلی
و به اختصار ،موضوع کلی چند و چون رابطۀ دین و دولت در تاریخ متاخر ایران،
به ویژه در پرتو رویدادهای ناشی از انقالب ،بازبینی و ارزیابی شده است .از
آن جا که سیاسی شدن دین و دینی شدن سیاست فی نفسه فرضیهای خارق
اجماع است ،اما فرآیند آن در عمل ،به سبب تالشهای مستمر و چند سویهای
که طی سالهای گذشته در پیاده ساختن آن صورت پذیرفته ،وجوه چشمگیری
از واقعیات تاریخ معاصر ایران را ،به ویژه در زمینههای فرهنگی ،اخالق جمعی،
و حقوق شهروندی ،تحت تاثیر خود قرار داده است.
سرانجام بخش کتابشناسی مفصلی که بر حسب موضوع و دوره تاریخی
در انتهای کتاب آمده (صص 915ـ ،)944برای آگاهی از طیف وسیعی از
پژوهشهای ایرانشناسی که طی سالیان به زبان انگلیسی انجام و صورت نشر
یافته بسیار مفید و آموزنده است.
از ویژگیهای کلی کتاب یکی این است که سبک نگارش آن به روانی و روال
شیوهای است که شاید بتوان آن را تاریخ نگاری بالواسطه نامید ،یعنی آنکه
بررسی رویدادها نه از روی پیشفرضهای انتزاعی بلکه هر یک در بستر و زمینۀ
مختص به خود صورت پذیرفته است ،بدون آنکه متن را به ورطۀ واقعهنگاریهای
حد و حصر انداخته باشد .البته در تجزیه و تحلیل رویدادها ،بر حسب
بی ّ
متغیرات
به
توجه
جمله
از
گوناگون،
تحلیلی
های
ه
دیدگا
از
استفاده
مورد،
ّ
شدت و ضعف دولت ،انگیزهها و گرایشهای
طبقاتی ،بازتاب حضور و غیاب یا ّ
ایدئولوژیک ،تبعات اجتماعی و فرهنگی توسعۀ ناموزونِ ،اعمال نفوذهای
فرار ذهنی و شخصیتی (یا همان
سیاسی و اقتصادی از خارج ،و عوامل ّ
سیال و ّ
مقوله ای که از آن به عنوان نقش شخصیت در تاریخ یاد شده است) ،لحاظ
شده اند بی آن که هیچ یک از این متغیرات به تنهایی فرآیندی از پیش تعیین
شده برای تفسیر و توضیح آن رویدادها به متن عرضه بلکه تحمیل کرده باشد.
در این کتاب بررسی و تشریح هر یک از ادوار تاریخی از یکسو دارای پشتوانهای
از آشنایی نویسنده با جزئیات مورد بحث است و از سوی دیگر محملی برای
گفتگو با دیدگاههای نظری اهل فن و تجزیه و تحلیلهایی که در تاریخنگاری
هر یک از آن ادوار مطرح شدهاند .بیان این وجه اخیر هم به گونهای روان و با

شایان توجه است که نویسنده بررسی خود از تاریخ مدرن ایران را با صفویه
شروع میکند و آن دوره را سرآغاز تاریخ دوره جدید میداند .میدانیم که
تشیع توأمان نوعی استقالل
صفویان از یکسو با به رسمیت شناختن مذهب
ّ
ایدئولوژیک در برابر اعراب و عثمانیان برای ایران احراز نمودند و از سوی دیگر
توسل به نهاد دیرین سلطنت و به ویژه از راه کوشش در تعیین حدود سیاسی
با ّ
و ارضی ایران ،به ارائه تعریف جدیدی از دولت و قلمرو سیاسی ،جغرافیایی ،و
حقوقی آن توفیق یافتند .این تمهیدات و دستآوردها ّ
کل زمینه ساز و تشکیل
دهندۀ مفهوم دولت در ابعاد ارضی و حقوقی آن در ادوار بعد بودند ،روندی که
بازتاب و ادامه آن را تا به امروز نیز میتوان به روشنی دید.
دیگر این که تاریخ مدرن ایران از دوران صفویه به این سو هر از چندگاه
دستخوش رویدادهایی بوده است که یا از درون و یا از بیرون ،ساختار سیاسی
آن را بر هم زدهاند .هر چند در نگاه نخست میتوان چنین برداشت نمود
که در ایران بریدگی و انقطاع نوعی قاعده و عرف تاریخی بوده است تا اینکه
استثنا باشد ،اما در همین حال از دیدگاهی جامعتر و ک ّلی ،وجود تداوم و
پیوستگیهای بنیادین را نیز شاهد هستیم .مثال از قاجاریه به بعد ،از جمله
داخلی برهم زنندۀ تداوم ،که مورد توجه و تاکید برخی از پژوهندگان
عوامل
ِ
معاصر نیز بوده است ،میتوان از شکاف مزمنی که در فرهنگ سیاسی ایران
میان دو مقولۀ م ّلت و دولت وجود میداشته یاد کرد .با این وصف میبینیم
که در این فرهنگ سیاسی از دوران صفویه به این سو حساب دولت همواره با
حساب متو ّلیان آن یکسان و یکسو دانسته نمیشود بلکه کام ً
ال مشروط است ،و
ادواری م ّلت از متو ّلیان نهاد دولت به منزلۀ نفی ارزش ذاتی دولت
نافرمانیهای
ِ
و باور به ضرورت ایجاد و کارآیی آن نبوده است .از این رو همواره از پس افت
و خیزها شاهد نوعی پیوستگی و حتی انسجام در تاریخ مدرن ایران بوده ایم.
حتی در زمانهایی ،مانند دوران انقالب  1357و سالهای پس از آن ،عملیات
تخریب و ایجاد و یا ویرانسازی و سازندگی همزمان صورت گرفته اند.
ترکیب پیوستگی و گسستگی را در دیگر زمینهها نیز میتوان دید .مثال بحث
غربزدگی و گفتمان بازگشت به خویش که طی چند دهه گذشته پیوسته در نقد
ذهنیت منسجم و روشمند
فرهنگ دوره گذشته به کار رفته است ،بازتاب یک
ّ
مفادی به نام س ّنت که خود برگزیده بود درآمیخته
تحلیلی نبوده است بلکه با
ّ
و آنها را از خود و خود را از آنها میدانسته بی آن که مبانی چنین استنباطی
را روشن و مد ّلل کرده باشدُ .طرفه آنکه امروزه همین دیدگاه در شرایطی که
س ّنت را پرچمدار انحصاری فرهنگ قلمداد میکند ،از توضیح گسترش غربزدگی
مفرط در جامعه ایران درمانده است.
به سخن دیگر ،در سطوح و زمینههای گوناگون (مانند سیاست ،فرهنگ،
زبان ،و ادبیات) ،همواره در تاریخ مدرن ایران بریدگی و پیوستگی همراه یکدیگر
بودهاند .این موضوع در کتاب امانت به خوبی نشان داده میشود.
در مجموع میتوان گفت که این اثر ذخیره و دستمایۀ بسیار ارزشمندی برای
دانشجویان و پژوهندگان تاریخ ایران در عصر جدید است و ترجمۀ امین و نشر بی کم
و کاست آن نیز بدون تردید مرجع معتبری برای خوانندگان فارسی زبان خواهد بود.

 –1برای چاپ نخست این معرفی ،بنگرید به« :جهان کتاب» ،سال بیست و سوم،
شمارۀ  ،5–3خرداد – مرداد  ،1397صص .24–22
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نوروزنامه

گذری در ادبیات کهن

دکتر سارا وزیرزاده

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
خیام
در مقاله دوم از مجموعه مقاالت «مرور کتاب های سازندۀ فرهنگ ایرانی» به
مرور کتاب «نوروزنامه» می پردازیم .نوروزنامه را خیام نیشابوری در قرن پنج
شمسی (دوازده میالدی) نگاشته است( .برخی آن را منتسب به خیام می دانند).
او دربارۀ موضوع کتاب و علت نگاشتن آن میگوید« :دوستی که به گردن من
حق هم نشینی داشت ،از من در مورد سبب جشن نوروز و پادشاهی که آن را
بنا نهاد ،پرسید .این نوشته را به درخواست وی جمع آوری کرده ام ».او ابتدا
در باب پیدایش و بنا نهادن نوروز به طور مشروح سخن میگوید و بیان می
کند هر پادشاه اساطیری چه تغییراتی در آن به وجود آورده و چه رسومی به آن
افزوده است .این توضیح با اصطالحات نجوم قدیم همراه است:
کیومرث نخستین پادشاه ایرانی بود وقتی خواست برای روزها و ماه های سال،
نام تعیین کند ،صبر کرد تا خورشید به برج حمل بازآید و دستور داد که سال
را از این زمان آغاز کنند .کیومرث سال را به دوازده ماه و هر ماه را به سی
روز تقسیم کرد و هر یک را نامی نهاد و آن را به فرشته ای نسبت داد .او
دور بزرگ خورشید (سیصد و شصت و پنج روز) را به چهار بخش تقسیم کرد.
بعد از گذشت این چهار بخش ،نوروز بزرگ و زمان نو شدن احوال آدمیان فرا
می رسد و بر پادشاهان واجب است ،به رسم شاهان قدیم نوروز را به جشن
بگیرند؛ به خاطر خوش یمنی و مبارکی و برای مبدأ تاریخ ایرانی و هر که نوروز
خرمی می ماند.
را جشن بگیرد و با شادی بگذراند ،تا نوروز دیگر در شادی و ّ
پس از پادشاهی هوشنگ و تهمورث نوبت به جمشید رسید .جمشید در زمان
پادشاهی خود ،دیوان را رام کرد و فرمان داد تا گرمابه (حمام) بسازند ،سنگ
های قیمتی را از معادن بیرون آورد و از آن ها سالح ها و زیورآالت و تخت و
تاج و دستبند و طوق و انگشتری ساخت و عطرهایی مانند مشک و کافور و
عنبر و عود و زعفران را او به دست آورد .در این زمان بود که مردم فهمیدند
هر بار سیصد و شصت و پنج روز و شش ساعت طول می کشد تا خورشید یک
گردش کامل بکند و به برج َح َمل (فروردین) باز گردد .جمشید این روز بازگشت
خورشید را «نوروز» نام نهاد و برایش جشنی پایه گذاشت.
جمشید در اول ،پادشاهی خداترس و عادل بود اما در پایان پس از چهارصد و
اندی سال دیو بدو راه یافت و دنیا را در دلش شیرین گردانید .بیدادگری پیشه
کرد و جهانیان از او به رنج افتادند و شب و روز از خداوند نابودی پادشاهی او را
فر ایزدی از او دور شد« .بیوراسپ» که او را به نام «ضحاک»
می خواستند .آن ّ
می خواندند ،به سرزمین فریدون حمله کرد .مردم ،جمشید را یاری نکردند.
او به هندوستان گریخت .بیوراسپ او را پیدا کرد و به دو نیم کرد .بیوراسپ
هزارسال پادشاهی کرد در ابتدا دادگر بود ،اما در پایان ،بیداد کرد و مردم را
آزار می داد تا فریدون او را کشت و به پادشاهی نشست .فریدون جشن مهرگان
را بنا نهاد و همان روزی که ضحاک را اسیر کرد و به پادشاهی رسید ،جشن
سده را بنا نهاد و مردم که از رنج ضحاک رسته بودند ،آن را پسندیدند و به
میمنت آن روز جشن گرفتند و تا امروز همه پادشاهان ایران و توران این آیین
را برپا می دارند.
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خیام قبل از پرداختن به آداب و رسوم نوروز ،فصلی را به آیین کشورداری
شاهان ایرانی اختصاص می دهد .مجتبی مینوی در مقدمه کتاب نوروزنامه
می نویسد:
کتاب را اگرچه می گوید به درخواست دوستی نوشتم ،در حقیقت برای شاه
مکرر
نوشته ...برای یک پادشاه ترک و در دورۀ سلطنت ترکان در ایران نوشتهّ .
به ترکان پند می دهد که جشن نوروز را ترک مکنید ،در خواص اسب به گفته
افراسیاب پادشاه ترک استشهاد می کند و می دانیم که سالجقه نسبت خویش
را به او می رسانده اند .در فصلی که شاهان باستان ایران را مشتاق به آبادی
جهان معرفی می کند ،مثل این است که می خواهد به جانشین ملکشاه بگوید
کار بنای رصدخانه را که او شروع کرده تو باید به پایان بری.
در این فصل می گوید:
پادشاهان ایرانی در مهمانی و غذا دادن رسوم زیادی داشته اند و در زمان خلفای
عباسی این رسوم ادامه یافت و در سفرهانداختن چنان تجمل و تکلف می کردند
که نمی توان آن را وصف کرد .شاهان ایرانی تالش زیادی برای برقراری عدالت
و آباد کردن سرزمین و دانش آموختن و گرامی داشتن دانشمندان داشته اند.
آن ها مأمورانی در بین مردم داشته اند تا هر خبری بین مردم عادی بود ،به
پادشاه برسانند و پادشاه با اطالع از آن فرمانروایی کند و بدین گونه حکمرانان
نمی توانستند به مردم ستم کنند و از آنها مال ناحق بگیرند و اموال و خانواده
مردم سرزمینشان در امان بود .اگر کسی فوت می کرد و فرزندی داشت که می توانست
کار پدر را ادامه دهد ،او را در همان کار نگه می داشتند .دیگر آن که به آبادانی
و ساختن شهرها بسیار عالقه داشتند و هر پادشاهی که به حکومت می رسید،
همیشه در این فکر بود که کدام نقطه از سرزمین آب و هوایی خوش دارد تا
او بتواند در آن شهری بنا کند که نام نیک پادشاه در آبادانی سرزمین در زمانه
باقی بماند .کسی که جانشین این پادشاه می شد ،پس از آن که قدرت را به
طور کامل در دست می گرفت ،برای هیچ کاری آن قدر تالش نمی کرد که بنای
نیمه تمام پادشاه قبل را کامل کند ،تا مردم بدانند که پادشاه جدید هم همان
میل و تالش را برای آبادانی سرزمین دارد؛ مثال ساخت بنای ایوان کسری در
مداین که به دست شاپور ذواألکتاف آغاز شد ،پس از او در دورۀ چند پادشاه
ادامه یافت و سرانجام در دورۀ انوشیروان عادل به پایان رسید ،هم چنان
است پل اندیمشک .عادت دیگر پادشاهان ایرانی آن بوده است که وقتی کسی
برایشان چیزی می برد ،یا خواننده ای سرودی می خواند یا کسی سخن نیکویی
می گفت ،می گفتند « :زه» یعنی آفرین و هر کلمۀ زه که بر زبان آن ها
می آمد ،هزار درم از خزینه به آن فرد می دادند .آنها برای سخن نیکو بسیار
احترم قائل بودند.
پادشاهان ایرانی خطاهای دیگران را می بخشیدند ،اما در سه مورد بخشش در
کار نبود و مرتکبان هر کدام از این اشتباهات حتم ًا مجازات می شدند؛ اول
کسی که رازشان را آشکار می کرد ،دوم هر که به خدا ناسزا می گفت و سوم
کسی که فرمان پادشاه را اجرا نمی کرد .به دستور پادشاهان ایرانی در
بیابان ها استراحتگاه هایی ساخته و چاه آب در آن کنده می شد .شاهان راه ها
مقرری هر کس را قبل از درخواست
را از آسیب دزدان ایمن نگه می داشتند و ّ
وی پرداخت می کردند و اگر فرمانروایی پولی بیش از قانون از مردم دریافت

می کرد ،او را مجازات می کردند تا دیگران طمع نکنند و مملکت خراب نشود.
اگر کسی خدمتی می کرد ،فور ٌا به قدر خدمتش به او پاداش می دادند و اگر
کسی کوتاهی یا تقصیر می کرد ،به خاطر حق خدمتگزاری ای که به گردن
پادشاه داشت ،به سرعت تنبیه نمی شد ،او را به زندان می فرستادند که اگر
کسی شفاعتش را بکند ،او را ببخشایند».
در ادامۀ کتاب ،آیین و رسوم نوروزی شاهان ایرانی این گونه آمده:
آیین پادشاهان ایرانی از – کیخسرو تا یزدگرد ساسانی – این گونه بوده است
که در نوروز نخستین کسی که به دیدن پادشاه می آمده ،موبد موبدان بوده
است .او با جامی زرین پر از شراب ،انگشتر ،پول طال و نقره ،یک دسته جو
نارس ،اسب و تیر و کمان و دوات و قلم و باز شکاری و غالمی زیباروی به
محضر پادشاه می آمده ،او را ستایش می کرده و می گفته« :ای شاه در این
ماه فروردین از یزدان اطاعت کن .فرشتگان دانایی و بینایی در کارهایت آورند و
عمر طوالنی همراه با شادی داشته باشی .در بلندهمتی و نیکوکاری و عدالت و
راستی رسم نیاکانت را برپا نگاه دار .سرت چون جو نارس سبز .اسبت کامکار و
پیروز ،شمشیرت ُبرنده ،باز شکاری ات همیشه پر شکار ،کارت درست و راست
مانند تیر .بر تخت پادشاهی با طال و نقره حکومت کنی و سرزمین های نو
تصرف کنی .در نزد تو هنر و دانایی و فضیلت ارزشمند باشد و طال بی ارزش (به
دانشمندان و اهل هنر طال ببخش)  .خانه ات آباد و عمرت طوالنی.
سپس از جام زرین جرعه ای شراب می نوشیده و جام را به پادشاه می داده و
طال و نقره را جلوی تخت پادشاه می گذاشته تا این ها اولین چیزهایی باشد که
خرم ،در کامرانی
در سال نو چشم بزرگان به آن ها بیفتد و تا سال دیگر شاد و ّ
بمانند و سال جدید برایشان مبارک باشد ،چرا که معتقد بودند خرمی و تازگی
جهان در چیزهایی است که موبد برای پادشاه آورده است.
خیام در مورد هر کدام از این پیشکش ها در فصلی جداگانه سخن می گوید.
در ابتدا خواص هریک را برمی شمارد و انواع آن را بیان می کند و در پایان در
مورد آن ها یک یا چند حکایت می گوید .او از زر (طال) آغاز می کند که شاه
همه جواهرات حرارت دیده است.
زر :نخستین کسی که طال و نقره را از معدن بیرون آورد ،جمشید بود و دستور
داد آن را مانند گردی آفتاب ضرب کردند و گفتند که این پادشاه مردم در
زمین است .از خاصیت های طال آن است که دیدن آن چشم را روشن و دل را
شادمان و انسان را دالور می کند و دانش را قوت دهد .اگر با میل طال به چشم
زرین به پای باز
سرمه کشند ،از شب کوری و آب چشم ایمن باشد و اگر خلخال ّ
شکاری بندند ،جسورتر و شادمان تر به شکار رود.
در حکایات آورده اند ،روزی انوشیروان در باغی ،آرایشگری را صدا کرد تا
موهایش را بتراشد .هنگامی که آرایشگر شروع به کار کرد ،گفت« :ای پادشاه
دخترت را به زنی به من بده ».پادشاه از حرف او تعجب کرد ،اما چون تیغ در
دست آرایشگر بود ،جواب داد« :بسیار خوب ،اول موی سر مرا بتراش ».وقتی
کارش تمام شد و رفت ،انوشیروان وزیر خود ،بزرگمهر ،را صدا زد و ماجرا را
برایش گفت .بزرگمهر دستور داد آرایشگر را حاضر کردند .به او گفت« :موقع

اصالح سر به شاه چه گفتی؟» گفت« :من چیزی نگفتم ».بزرگمهر دستور داد
آن جایی را که آرایشگر در زمان اصالح سر شاه روی آن ایستاده بود ،کندند.
گنجی یافتند که آن را اندازه نبود .گفت« :ای پادشاه ،سخنی که آرایشگر
گفت ،سخن او نبود سخنی بود که این گنج بیان کرد».
انگشتر :انگشتر زینتی است بسیار نیکو و زیبندۀ انگشت( .منظور از انگشتر،
انگشتری است که نگین آن ُمهر صاحبش را دارد ).بزرگان گفته اند رسم
جوانمردی نیست که بزرگان انگشتری نداشته باشند؛ سلیمان پیامبر وقتی
انگشتری اش را از دست داد ،حکومتش از دست رفت .ارزش آن حکومت به
خاطر مهر انگشتری او بود ،نه خود انگشتر .روایت است که زمانی که پیامبر
اسالم نامه هایی برای دعوت به اسالم به پادشاهان فرستاد ،همه نامه ها مهر
داشتند جز نامۀ خسروپرویز و دلیل خشمگین شدن و نخواندن و پاره کردن
نامه همین بود .خسروپرویز گفت« :نامه بی مهر مانند سر بی کاله است و سر
بی کاله مناسب انجمن نیست و چون نامه مهر ندارد ،هر کسی می تواند آن را
بخواند و اگر نامه مهر داشته باشد ،همان کسی آن را می خواند که نامه برایش
فرستاده شده است».
حکایت می کنند که اسکندر مقدونی قبل از این که جهان را بگیرد ،خواب های
گوناگونی می دید و همه خواب ها حول این موضوع بود که وی روزی جهان را
می گیرد .یکی از خواب های او این بود که همه جهان تبدیل به یک انگشتری
شد و در انگشت او رفت اما آن انگشتر نگین نداشت .وقتی از ارسطو تعبیر
این خواب را خواست ،وی پاسخ داد« :همه جهان در اختیار تو در می آید ،اما
نمی توانی از آن بهره ای ببری ».چرا که انگشتر نماد سرزمین است و نگین
آن نماد پادشاهی.
جو نارس :در نظر پادشاهان ایرانی ،جو بسیار ارزشمند بوده است ،به خاطر
آن که منافع زیادی دارد و از دانه هایی است که زود به بار می نشیند .مثالی
در مورد آن است که می گویند چهل روزه از دانه به برداشت می رسد .هر جا
بکارند ،رشد می کند .هم به جای غذا و هم به عنوان دارو از آن بهره می برند.
سال خوب یا بد کشاورزی از رویش جو مشخص می شود؛ هر سال که جو پر
محصول باشد ،نشان آن است که کشاورزی در آن سال فراخ (پررونق) و اگر جو
کم محصول باشد ،سال تنگ باشد.
حکایت است ،حضرت آدم گندم بخورد و از بهشت رانده شد ،خداوند غذای
او را همان گندم قرار داد .هرچه می خورد ،سیر نمی شد ،به درگاه خدا زاری
کرد ،خداوند برایش جو فرستاد .آدم از آن نان پخت و سیر شد .به همین
خاطر آن را به فال نیک ،همیشه سبز و تازه نگه داشت .برای همین است هر
سال شاهان ایرانی در نوروز برای فرخندگی و برکتی که در آن است،
جو می خواهند( .هنوز هم یکی از اجزای جدانشدنی هفت سین ایرانی ،سبزه
است).
ادامه مطلب در شماره آینده
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