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خبش هایی از كتاب فرهنگ سياسي ايران نوشته دکرت مصلی 
نژاد ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هتران

ادبيات سياسي در هر دوران، 
خبشـي از واقعيت هـاي  

جامعه را منعكس مي سازد 



دكتـر عبـاس مصلـي نـژاد داراي دكتـراي علـوم 
سياسـي با گرايش اقتصاد سياسـي و پسـادكتراي 
سياسـت گـذاري راه بـردي اسـت. وي اسـتاد 
دانشـكده ي حقوق و علوم سياسـي دانشگاه تهران 
اسـت كـه از ايشـان تـا كنـون دوازده اثـر بـه چاپ 
رسـيده اسـت. كتـاب فرهنـگ سياسـي ايـران از 
جملـه آثـار دكتر مصلـي نژاد اسـت كـه وي در آن 
بـه تعريـف فرهنـگ سياسـي ايـران در قالـب كلي 
تـر فرهنـگ ايرانيـان پرداخته و شـاخصه هـاي آن 
را ذكـر نموده اسـت. مطلب ذيـل گزيـده اي از اين 
اثـر ارزشـمند اسـت كه بـا عنـوان ادبيات سياسـي 
و گفتمـان فرهنگـي ايـران بـه رشـته ي تحريـر 

درآمـده اسـت.

ادبيات سياسي و  گفتمان  فرهنگي  ايران
فرهنـگ  اجتماعـي،  ادبيـات  در هـر كشـوري 
سياسـي آن كشـور را منعكـس مي سـازد. بـه طور 
كلي فرهنگ سياسـي، رابطـه ي تعاملي بـا ادبيات 
اجتماعـي كشـورها دارد. بنابراين نمي تـوان رابطه 
ي بيـن ادبيـات اجتماعـي و فرهنـگ سياسـي 
را در هيـچ جامعـه اي ناديـده گرفـت. بـراي درك 
الگوهـاي بنياديـن در فرهنـگ ايران نيـز، مي توان 
ادبيـات آن را مورد مالحظـه قرار داد. نويسـندگان 
ايرانـي از سـبك هـاي ارتبـاط فرهنگـي الهـام مي 
گيرنـد و براسـاس واقعيـت هاي محيـط اجتماعي 
معناشناسـي خاصـي را در شـعر، ادبيـات و رمـان 

منعكـس مي سـازند.
مطالعـه ي رمـان هـاي ايرانـي را بايـد بازتـاب 
فرهنـگ سياسـي نهفته اي دانسـت كـه در جامعه 
وجـود دارد. ارتبـاط اجتماعي، مفاهيـم، مطلوبيت 
هـا و انتظـارات ايرانيـان را مـي تـوان در فرهنـگ 
سياسـي مـورد مالحظـه قـرار داد. حتـي نشـانه 
هايـي از بـي اعتمـادي ايرانيان نسـبت بـه محيط، 
احسـاس ناامنـي از آينـده و توجـه بـه ظواهـر نيـز 
در ادبيـات سياسـي ايـران بازتوليـد شـده اسـت. 
در ايـن ارتبـاط برخـي از شـرق شناسـان تـالش 
نمـوده انـد تا جلـوه هـاي جديـد ادبيات سياسـي 
ايـران را مطالعـه و در قالـب هـاي ادراكـي خـود 
بازتوليد نماينـد. كتاب حاجي بابـا اصفهاني بيانگر 
ويژگي هايي از شـخصيت اجتماعـي مالنصرالدين 
مـي باشـد. اگرچـه ممكـن اسـت داسـتان هـاي 
مالنصرالديـن حقيقت نداشـته باشـد، امـا بايد آن 
را انعـكاس واقعيـت هـاي اجتماعي ايران دانسـت 
كـه در ادبيـات سياسـي آن انعـكاس نموده اسـت.

در بسـياري از آثـار ادبي ايـران “زرنگـي” به عنوان 
يـك اصل ارتباطي شـناخته مي شـود. كسـاني كه 
از هوشـمندي و تحـرك بيشـتري برخوردارند، مي 
تواننـد فضـاي سياسـي، اجتماعـي و خانوادگـي را 
تحـت تاثيـر قـرار دهنـد. بـه طـور كلـي زرنگـي 
نمـادي قابـل تحسـين در فرهنـگ سياسـي ايران 
مـي باشـد كـه خـود را بـه صـورت مرحلـه اي 
منعكـس مي سـازد. ايـن امر را مـي تـوان در رمان 
هـاي اجتماعـي، داسـتان هـاي پليسـي، حكايت 
هـاي عمومـي ) فولكلوريـك ( و حتـي رمـان هاي 
عاشـقانه نيز مشـاهده نمود. در تمامي شـكل هاي 
ادبيـات ايرانـي مـي تـوان نشـانه هايـي از زندگـي 
و شـانس را مالحظـه كـرد. ايـن واژه هـا حتـي در 
ادبيـات روزمـره ي جامعـه ايرانـي نيـز تكـرار مـي 
شـوند. زماني كـه علل موفقيـت فرد خاصـي مورد 
بررسـي قـرار مي گيـرد، مـي تـوان نشـانه هايي از 
فرهنگ نهفتـه ي ايرانـي را در تبيين علل موفقيت 
مـورد توجـه قـرار داد. در ايـن ارتباط اعتمـاد و بي 
اعتمـادي ايرانيان در ادبيات سياسـي نهفته اسـت. 
صـادق هدايـت و محمـد علـي جمـال زاده را مـي 
تـوان در زمـره ي داسـتان نويسـاني دانسـت كـه 
فرهنـگ سياسـي معاصـر را منعكـس سـاخته 
انـد. بسـياري از نشـانه هـاي فرهنـگ اجتماعـي و 
فرهنگ سياسـت خارجي در ادبيات افراد يادشـده 

منعكـس گرديـده اسـت. رفتـار انتخاباتـي جامعه 
ايـران بيـش از آن كـه از طريـق نظرسـنجي مـورد 
مالحظه قـرار گيرد، انعـكاس واقعيت هـاي نهفته 
و تكرار شـونده در زيرسـاخت هاي اجتماعي ايران 

باشـد. مي 
بسـياري از تحليل گـران غربي نيز تـالش دارند تا 
فرهنگ سياسـي ايـران را مورد مطالعه قـرار داده و 
از ايـن طريـق توصيـه هـاي بـه مقامـات حكومتي 
خود داشـته باشـند. اين امـور را مي تـوان جلوه اي 
از شـرق شناسـي جديـد دانسـت كـه در حـوزه ي 
ادبيـات و فرهنـگ سياسـي منعكس شـده اسـت. 
شـرق شناسـان نگـرش بدبينانـه اي در ارتبـاط 
بـا شـاخص هـاي نهفتـه فرهنـگ سياسـي ايـران 
دارنـد. آنچـه را كـه شـرق شناسـان بيـان داشـته 
انـد، منجـر بـه نگرانـي و احتيـاط جهان غـرب در 
برخـورد با جمهوري اسـالمي ايران گرديده اسـت. 
از سـوي ديگـر تجربـه سيسـتم هـاي اطالعاتـي، 
در  غربـي  امنيتـي  و  اسـتراتژيك  ديپلماتيـك، 
برخـورد بـا اپوزيسـيون ايرانـي نشـانه هايـي از بي 
اعتمـادي تكرار شـده در ادبيات سياسـي ايـران را 
بازتوليـد نموده اسـت. غربي هـا با مطالعـه ادبيات 
ايـران تالش دارنـد تا تمايالت سياسـي و اجتماعي 
ايرانـي را در هـر دوران و مقطـع زمانـي شناسـايي 
نماينـد. به طور كلـي، فرهنگ سياسـي مـي تواند 
جلـوه هايـي از همـكاري اجتماعـي و الگـو هـاي 
نماديـن نهادينـه شـده را منعكـس سـازد. تمامي 
مـوارد يادشـده را مـي تـوان در ادبيـات سياسـي 

ايرانـي مالحظـه نمـود.
بايـد به خاطر داشـت كـه توليـد ادبيات سياسـي 
عمومـا در دورانـي انجـام مـي گيـرد كـه جلـوه 
هايـي از گفتمـان برنامـه دار و همچنيـن گفتمان 
مطلوبيـت  و  اهميـت  از  بخـش،  مشـروعيت 

برخـوردار شـوند. ادبيـات سياسـي ايـران در دوره 
هايـي توليـد، تكثيـر و بازنمايي مي شـود كه نظام 
اجتماعـي و سياسـي در وضعيت رونق نسـبي قرار 

داشـته باشـد و جالـب آن كـه گفتمـان برنامـه دار 
تـالش دارد تـا زمينـه هـاي الزم بـراي گسـترش 
فرهنـگ سياسـي ايـران را فراهـم آورد. ايـن امـر 
بـدون توجـه بـه اتخـاذ اسـتراتژي رشـدمحور و 
همچنين اسـتراتژي گسـترش محـور، تحقق پيدا 
نمـي كنـد. ادبيـات سياسـي ايـران همـواره تالش 
دارد تـا يكـي از جهـت گيـري هـاي مربـوط بـه 
رهيافـت گفتمـان در فرهنگ سياسـي را منعكس 
نمايـد. به طـور مثـال در فرهنـگ اجتماعـي ايران 
مي تـوان اليه هـاي مختلفي را مـورد مالحظه قرار 
داد. هـر يـك از اين اليـه هـا را بايد انعـكاس دوران 
و شـرايط زمانـي خاصي دانسـت. ادبيات سياسـي 
در هـر دوران، بخشـي از واقعيـت هـاي جامعـه را 

منعكـس مـي سـازد.
بـه طور كلي شـناخت فرهنگ سياسـي بر اسـاس 
ادبيـات اجتماعـي و از قانـون زميـن شناسـي و 
رسـوب شناسـي پيروي مي كنـد. زمين شناسـان 
بـراي درك واقعيـت هـاي طبيعـي در هـر دوران 
تاريخـي، تالش مي كنند تا رسـوبات متراكم شـده 
بـر يكديگر را مورد شناسـايي قرار دهنـد. هراليه از 
رسـوبات زمين بيانگر تحـوالت طبيعي خاصي مي 
باشـد. اليـه هـاي رسـوبي هـر دوران بـا دوره هاي 
ديگر تـا حدي متفـاوت اسـت. مجموعه ايـن امور، 
واقعيت زمين شناسـي هـر منطقه را بـه نمايش در 
مـي آورد. چنيـن واقعيتـي را مي تـوان در فرهنگ 

سياسـي جوامـع مـورد مالحظه قـرار داد.
ادبيـات سياسـي ايـران در هـر دوره اي كـه توليد 
شـده به گونـه اي تراكمـي مجموعـه واحـدي را با 
ادبيـات قبلـي به وجـود مـي آورد. ادبيات سياسـي 
تمايـالت  و  انتظـارات  انعـكاس  دوران  هـر  در 
اجتماعـي مـردم در همـان دوران تاريخـي مـي 

باشـد.

ادبيات فرصت طليب
ادبيـات سياسـي از يـك سـو انعـكاس دهنـده ي 
فرهنـگ اسـت و از سـوی ديگـر هويـت اجتماعي 
را در هـر جامعـه اي بازتوليـد مـي سـازد. كتـاب 
هـاي مختلفـي كـه در ايـران منتشـر شـده نشـان 
مـي دهنـد جامعـه ايرانـي داراي چـه قالـب هـاي 
هويتـي مـي باشـد. شـرق شناسـان تـالش دارنـد 
تـا جامعـه ايرانـي را مجموعـه اي زرنـگ، فرصـت 
طلـب و بـه اصطـالح امـروزي “دو دره بـاز” معرفي 
نماينـد. آنـان بـراي تثبيـت عقايـد و يافتـه هـاي 
خـود مبـادرت بـه درج خاطـره نويسـي و تحليـل 
اجتماعـي ايـران در قالـب ادبيـات سياسـي نموده 
انـد. بـه عبـارت ديگـر، ايـن احسـاس وجـود دارد 
كـه جامعـه ايرانـي فرهنـگ و هويـت خـود را از 
طريـق ادبيـات سياسـي - اجتماعـي منعكس مي 
سـازد. جيمـز موريـه در بيـان خاطرات حاجـي بابا 
اصفهانـي تـالش دارد تا نشـانه هايـي از اين ويژگي 
هارا منعكس سـازد. وي ايـن خاطـرات را به عنوان 
نمـاد رفتـاري جامعه ايراني به شـرح ذيـل توصيف 

مـي كنـد:

)) افسـر زبردسـت ،او مـردي جـدي، كاردان و 
باهـوش بـود. او مـي دانسـت چطـور بـا رئيسـش 
كنـار آيـد و چاپلوسـي او را مـي كـرد. مـي گفـت 
كـه در سراسـر ايـن سـرزمين غيـر او و شـخص 
شـاه هيـچ كـس ديگـري شايسـتگي آن را نـدارد 
كـه “مـرد” خوانـده شـود. خيلـي زود دريافتم كه 
روحيـه قالـب در او روحيـه حـرص زدن و ولـع 

داشـتن اسـت.
وقتـي بـه رختخـواب نيـاز داشـتم و ميخواسـتم 
لحـاف و بالشـي تهيـه كنم، مـرد بيچـاره كه تحت 
درمـان مـا بـود، درگذشـت. خويشـاوندانش را كه 
مردمـي نـاآگاه بودنـد، مطمئن سـاختم بسـتري 
كـه روي آن خوابيـده بـد يمـن بوده اسـت. همين 
بـراي خويشـان آن مرحـوم كافي بـود تا دسـت از 
بسـتر خوابـش بشـويند و آن را بـه من بسـپارند.((

در ادبيـات توليـد شـده توسـط شـرق شناسـان، 
جلوه هـاي خاصـي از فرهنـگ و رفتار سياسـي به 
ايرانيـان نسـبت داده شـده و ايـن امـر زمينه سـاز 
ايجـاد قالب هاي هويتـي خاصي در ميـان ايرانيان 
گشـته اسـت. چنيـن روندي بـر فرهنگ سياسـي 
تاثيـر نابـه جايـي مي گـذارد، زيـرا مفهـوم هويت 
هيـچ وقـت معنـاي مشـخصي نداشـته و در واقـع 
هيـچ زمان قالـب پايداري بـراي خود نمـي پذيرد، 
بلكه هميشـه چنـد گونگي و سـياليت را پذيرفته و 
مايل بـوده به مدلـول هـاي مختلف رجـوع نمايد. 
به هميـن دليـل از انسـداد گريزان اسـت؛ هرچند 
خـود هويـت و مفهـوم هويـت بـا نوعـي انسـداد 
همنشـين مـي باشـد. درواقـع تـا انسـداد ايجـاد 
نگردد و تا زماني كه سـياليت وجود داشـته باشـد، 
هويت شـكل نمـي پذيـرد، اما بـه لحـاظ مفهومي 
داللـت هويت، بـر مدلـول هـا و در بسـتر گفتمان 
هـاي مختلـف در طـول تاريـخ مبتني بوده اسـت.

همانگونه كـه هويت ماهيت سـيال و تغييريابنده 
دارد، ادبيـات سياسـي نيـز داراي چنين شـاخص 
هايـي مي باشـد. در قالـب هاي گفتمانـي فرهنگ 
سياسـي ايـران مـي تـوان دوره هـاي مختلفـي 
را مـورد مالحظـه و مشـاهده قـرار داد. فرهنـگ 
سياسـي مـي توانـد نشـانه هايـي از انتظـارات را 
بازتوليـد نمايـد. از سـوي ديگـر فرهنگ سياسـي 
ايرانـي در هـر دوران مطلوبيـت هـاي خاصـي 
را پيگيـري مـي كنـد. ايـن امـر بازتـاب شـرايط 
و فضايـي اسـت كـه مـي تـوان نشـانه هايـي از 
همـكاري، تعـارض، سـازش، سـودجويي و ايثار را 

در آن مشـاهده نمـود.
بـه هميـن دليـل اسـت كـه ايثـار در دوره هـاي 
تاريخـي خاصـي ظهـور مـي يابـد. در دوران بعـد 
كسـاني كـه قالب هـاي گفتماني مسـلط را شـكل 
مـي دهنـد، بـه جلـوه هايـي از هويـت متفـاوت با 
دوران گذشـته گرايـش پيـدا مـي كننـد. بنابراين 
ايثـار در يـك مرحلـه ي تاريخـي بـه عنـوان قالب 
فرهنگي مسـلط محسـوب مـي گـردد و در دوران 
بعـدي تبديـل بـه فرهنـگ سياسـي مغلـوب مي 
شـود. در شـرايط جديـد ادبيـات ايثـار بـه كار 
گرفته مي شـود، امـا از اصالـت چندانـي برخوردار 
نيسـت. تمامـي اين تغييـرات به مـوازات تحول در 
قالب هـاي گفتمانـي كه ماهيـت سـيال دارند، در 

ادبيـات سياسـي كشـور هـا منعكـس مي شـود.

ادبيات هويت گرايي
يكي از نشـانه هـاي ادبيـات در فرهنگ سياسـي، 
زبـان فارسـي اسـت. زبـان فارسـي در فرهنـگ، 
ادبيـات و هويـت ايرانـي داراي اصالـت مي باشـد. 
ايـن امر در شـرايط مختلفي دگرگون شـده و جلوه 
هـاي جديـدي از ادبيـات، مفاهيـم و مطلوبيـت 
فرهنگـي را بـه وجود مـي آورد. بـه مـوازات تغيير 
در ادبيـات، مـي تـوان نشـانه هايـي از تغييـر در 
فرهنگ سياسـي كشـور هـا را نيز مالحظـه نمود.

بـه ايـن ترتيـب فرهنـگ 
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ــدی،  ــی اس ــل طائف ــفاهی جلي ــرات ش ــی« خاط ــاب »آپاراتچ  كت
عــكاس و فيلمســاز انقالب اســالمی اســت كــه از ســوی انتشــارات راه 
يــار دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی منتشــر شــد.

ــاخت  ــج س ــه رن ــت ك ــز اس ــد ۱۳۳۱ در تبري ــی، متول ــل طائف جلي
ــا  ــد و ب ــه جــان خري ــات ب ــن امكان ــا ابتدايی تري ــد را ب ــای بلن فيلم ه
ــن  ــدون كمتري ــش داده اســت. ب ــردم نماي ــرای م ــادی ب زحمــت زي

ــر. ــكان ديگ ــر ام ــا ه ــانه  ای ي پشــتيبانی رس
ــد  ــردم بياين ــه م ــيند ك ــه اش بنش ــوی خان ــه ت ــای اينك ــه ج ب

ــا  ــرای آنه ــردم. ب ــان م ــه مي ــد شــده و رفت ــش، خــودش بلن دنبال
حــرف زده. نــان و پنيرشــان را خــورده و فيلمــش را بــا آپــارات برای 
ــا ســينما  ــه تنه ــه ن ــی ك ــرای مردم ــرده اســت. ب ــا پخــش ك آنه
نديــده بودنــد، بلكــه حتــی داشــتن تلويزيــون هــم برايشــان آرزو 
بــوده اســت. او قصه هــای انقــالب را بــه جاهايــی بــرده اســت كــه 
ــالب  ــروزی انق ــال از پي ــد س ــت چن ــا گذش ــق، ب ــردم آن مناط م
ــی  ــه انقالب ــع جامع ــياری از وقاي ــان بس ــوز در جري ــالمی، هن اس

ــتند. ــرار نداش ــان ق  ش

بخش هايی از کتاب فرهنگ سیاسي ايران نوشته دکتر مصلی نژاد ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ادبيات سياسي در هر دوران، خبشي از واقعيت هاي
 جامعه را منعكس مي سازد 

فرهنگ ما

با نگاهي به سير جوامع بشري مي توان 
شاهد توجه مردم و حكمرانان به سه مولفه 
سياست ، اقتصاد و فرهنگ بود كه هركدام 
بنا به مالحظات و نوع نگرش جوامع بشري 
در اولويت قرار گرفته اند. براي برخي جوامع و 
حاكمان صرفا سياست در اولويت بوده چنان 
كه  به تاسي از گفته ارسطو فيلسوف يوناني ، 
به سياست همچون ملكه علوم در  همه كنش و واكنش هاي جامعه 
نگريسته شده و با اين نگاه سياست نسبت به فرهنگ و اقتصاد همواره 
در صدر توجهات بوده است .برخالف سياست باوران ،به دنبال انقالب 
صنعتي و ظهور سرمايه داري برخي انديشمندان كه در صدر آنان كارل 
ماركس قرار داشت اعالم كردند اقتصاد زيربناست و از اين نگاه ساير 
امورات جوامع بشري  ازجمله فرهنگ روبنا بوده از اقتصاد تاثير مي 
پذيرند.به پيروي از انديشه ماركس و به دنبال انقالب اكتبر ۱٩۱٧در 
روسيه كه ماهيتي ماركسيستي لنينيستي داشت تمام برنامه ريزي 
ها و سياست هاي لنين و يارانش در شوروي سابق بر اقتصاد و مالكيت 
دولتي متمركز بود . درواقع نه تنها درشوروي سابق كه در كشورهاي 
اقماري آن يعني بلوك شرق شامل كشورهاي اروپاي شرقي ، كوبا و كره 
شمالي و حتي چين نيز به رغم اختالف ديدگاهي كه بين مائو و رهبران 
كرملين وجود داشت همه برنامه ريزي ها حول محور اقتصاد متمركز بود 
و بدين ترتيب ساير امور از جمله مقوله فرهنگ در حاشيه قرار داشت چرا 
كه روبنا محسوب مي شد و آنچه كه زيربنا بود همانا اقتصاد بود آن هم 
اقتصاد دولتي . اين نگاه در كارنامه جامعه بشري دوام چنداني نداشت 
چرا كه به دنبال فروپاشي شوروي در ۱٩٩۱عمال ناكارامدي چنين 
ديدگاهي به اثبات رسيد . با وجود تمركز برخي دولت ها بر سياست 
و اقتصاد از همان ابتدا بسياري بر اين باور بودند كه اصل و اساس نظم 
و ثبات اجتماعي و به سامان بودن امور جوامع را بايستي در مولفه هاي 
فرهنگي و نه صرفا اقتصادي يا سياسي جستجو كرد  چرا كه تا زيربناي 
فرهنگي جامعه اي درست و محكم نباشد آن جامعه به لحاظ سياسي 
و اقتصادي دچار آشفتگي بوده ، با چالش هاي عديده اي مواجه خواهد 
شد. از اين منظر نه اقتصاد و نه سياست كه فرهنگ زيربناست بنابراين از 
زاويه آسيب شناسي كاركردهاي اجتماعي مي بايست بر تقويت مولفه 
هاي فرهنگي متمركز شد. از نگاه فرهنگ باوران تفكيك سه وجهي 
بين اقتصاد وابسته به بازار و سياست متعلق به دولت و فرهنگ مرتبط با 
آنچه گاهي جامعه مدني ناميده مي شود مضمون مكرر نظريه اجتماعي 
مدرن بوده است . با چنين نگرشي به نظر مي رسد كشور عزيزمان ايران 
نيز به عنوان يكي از ۱٩۳عضو سازمان ملل متحد از اين قاعده مستثني 
نباشد . به عبارتي بهتر امروز بسياري از صاحبنظران در تحليل فراز و 
فرودها و تحوالت پرشتاب جامعه ايراني براين باورند با وجود تاكيد بر 
مسائل فرهنگي در عمل به موضوع فرهنگ بي مهري مي شود اين در 
حالي است كه از منظر توسعه متوازن و پايدار و همچنين نگاه آسيب 
شناسانه ، ريشه بسياري از مسائل را در اصالح امور فرهنگي مي بايست 
جستجو كرد . نيازي نيست خيلي عمقي و فلسفي به موضوع نگاه كنيم 
كافيست تا به برخي موضوعات ساده و رفتارهاي اجتماعي روزمره نظير 
رانندگي ، الگوي مصرف مواد غذايي و انرژي ، چگونگي تعامل با ارباب 
رجوع در ادرات و موارد متعددديگر اشاره كنيم كه حتي شهروندان 
عادي و نه جامعه شناسان در گفتگوهاي روزانه و گاليه هاي گاه و بيگاه 
به صراحت اعالم مي كنند تا فرهنگ جامعه درست نشود شاهد برخي 
رفتارهاي غير فرهنگي خواهيم بود . درواقع حتي شهروندان نيز براين 
باورند اگر انتظار داريم پاسخگويي در اداره امور نهادينه شود و يا در 
اقتصاد توليد ملي محور باشد و كارخانه دار كاالي باكيفيت توليد نمايد 
كه در آن وجدان كاري محسوس باشد تا ايراني كاالي ايراني بخرد 
اول بايد كار فرهنگي انجام شود و اين يعني داروي اصلي براي درمان 
بسياري از امور، در  نسخه فرهنگي نهفته است .با وجود همه تاكيدات و 
حتي با علم به اين كه بسياري از نظريه پردازان انقالب ، ماهيت انقالب 
اسالمي را فرهنگي مي دانند اما واقعيت اين است كه فرهنگ همچنان 

مظلوم بوده و فقط در حد اموري فرعي به آن توجه شده است .
با اين مقدمه و صورت مسئله ای كه گذرا به آن اشاره شد ، هفته 
نامه فرهنگ ايرانيان با نگاهی تخصصی به مقوله فرهنگ در حوزه 
هايی نظير خلق و خوی ايرانيان ، فرهنگ ساير ملل ، فرهنگ رسانه ، 
فرهنگ كسب و كار ، فرهنگ سالمت ، فرهنگ گردشگری ، فرهنگ 
مقاومت به عنوان فرهنگی برآمده از باز توليد آرمان ها و انديشه های 
انقالب اسالمی ، فرهنگ ياريگری و معرفی الگوهای موفق دركارهای 
فرهنگی اجتماعی نظير خيرين مدرسه ساز و بنيادهای خيريه رسمی 
با عنوان فرهنگ آفرينان در صدد است بر ميزان توجه هر بيشتر جامعه 
و مسئوالن بر مقوالت فرهنگی و نهادينه شدن رفتارهای درست 
فرهنگی  وارتقاء فرهنگ فاخر در جامعه  كمك نموده ، نقشی هر چند 
كوچك در راه اولو يت بخشيدن به موضوعات فرهنگي در سياست ها 

واداره امور جامعه ايفا نمايد.

چرا فرهنگ زيربناست؟

سرمقاله 

دکتر مراد عنادی
مدیر مسئول

ادبیات سیاسي ایران در دوره 
هایي تولید، تکثیر و بازنمایي مي 
شود که نظام اجتماعي و سیاسي 

در وضعیت  رونق نسبي قرار 
داشته باشد و جالب آن که گفتمان 

برنامه دار تال ش دارد تا زمینه 
هاي الزم براي گسترش فرهنگ 
سیاسي ایران را فراهم آورد. این 

امر بدون توجه به اتخاذ استراتژي 
رشدمحوروهمچنین استراتژي 

گسترش محور،تحقق پیدا  
نمی کند
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ظريــف : تهديــد ترامــپ ناشــی از حقــارت او و 
مصــداق بــارز » تروريســم فرهنگــی « اســت.

ــد  ــت : تهدي ــران گف ــه اي ــور خارج ــر ام وزي
رئيــس  جمهــور آمريــكا بــرای نابــودی مراكــز 
فرهنگــی و تمدنــی ايــران مصــداق بــارز » 

ــت. ــی اس ــن الملل ــی « بي ــم فرهنگ تروريس
ــگاه اطــالع رســانی  ــگار پاي ــه گــزارش خبرن ب
فرهنــگ ايرانيــان، محمدجــواد ظريــف در هــم  
ــا  ــی ملته ــوال فرهنگ ــت از ام ــی حفاظ انديش
ــار  ــه آث ــرام ب ــت: احت ــی گف ــراث جهان و مي
ــت  ــت حرم ــع رعاي ــی در واق ــی و تمدن فرهنگ
ــت و در  ــانی اس ــی انس ــت ذات ــانی و كرام انس
ــراث  ــوال و مي ــه ام ــه ب ــل، حمل ــه مقاب نقط
فرهنگــی، حملــه بــه انســانيت، حملــه بــه روح 

ــت. ــخ اس ــه تاري ــه ب ــريت و حمل بش

و  رنـگ  گـری،  افراطـی  رفتـار  افـزود:  وی 
مذهـب و نـژاد نمی شناسـد. امـروز در غـرب با 
گسـترش ناسـيوناليزم افراطـی و نژادپرسـتانه، 
شـاهد نقـش آفرينـی روزافـزون عوام فريبانـی 
هسـتيم كه بر خـالف تمامـی قواعـد حقوقی و 
اخالقـی، تمـدن و فرهنـگ بشـری را به سـخره 
گرفتـه، به ارزشـهای دينـی و باورهـای مذهبی 
ميلياردهـا انسـان اهانـت كرده و كتـاب مقدس 
آنـان را می سـوزانند و در جهـت ترويـج نفرت و 
خشـونت و جنگ افـروزی از هيچ گفتـار و رفتار 
و اقدامـی فروگـذار نمی كننـد. وقيحانـه تريـن 
نمونه، اقدامـات و اظهارات رئيـس جمهور رژيم 
كنونی آمريكا اسـت كـه مردم و فرهنـگ ايرانی 
را تهديـد كـرده و ضمـن نقـض قواعـد و اصـول 
بنياديـن حقـوق بين الملـل از جملـه اصل منع 
تهديـد يـا توسـل بـه زور، ياوه گويانـه تهديـد 
كـرده اسـت كـه ۵۲ نقطـه در ايـران … را كـه 
برخـی از آنهـا از اهميـت بااليـی بـرای ايـران و 

فرهنـگ ايرانـی دارنـد، هـدف قـرار مـی دهيم.
كـرد:  تصريـح  ايـران  خارجـه  امـور  وزيـر 

افراطيون در سـال ۲00۱ مجسـمه های بودا 
را در باميـان منفجـر كردند، تروريسـت های 
داعـش، ميـراث فرهنگـی عـراق و سـوريه 
)موصـل، نينوا، پالميـرا و …( را در سـالهای 
۲0۱4 و ۲0۱۵ از بيـن بردنـد و اكنون دونالد 
ترامپ، نـه تنها بـا نقض فاحش منشـور ملل 
متحـد، ايـران را بـه حملـه مسـلحانه تهديد 
می كنـد، بلكـه بـه طـور علنـی از حملـه بـه 
اماكـن تاريخـی و فرهنگـی ايـران سـخن 
بـه ميـان مـی آورد. ايـن درحالـی اسـت كه 
توافـق جامعـه جهانـی بـرای حفاظـت از 
ميـراث و اماكـن فرهنگـی، چـه در شـرايط 
صلـح و چـه در شـرايط جنـگ، خـود يـك 
ميـراث ناملمـوس بزرگ و مشـترك جهانی 

اسـت.
رئيــس  تهديــد  داد:  ادامــه  ظريــف 
ــز  ــودی مراك ــرای ناب ــكا ب ــوری آمري جمه
ــارز  ــداق ب ــران مص ــی اي ــی و تمدن فرهنگ

ــی اســت و  ــن الملل ــی« بي »تروريســم فرهنگ
ــرای  ــكا ب ــم آمري ــكنی رژي ــون ش ــه قان ادام
ــه  ــت ك ــران اس ــردم اي ــت م ــتن مقاوم شكس
ــا  ــادی« ب ــم اقتص ــا »تروريس ــو ب ــك س از ي
ــردم  ــذا و داروی م ــن غ ــع تأمي ــت مناب صراح
دالور ايــران را نشــانه گرفتــه و وزيــر خارجه اش 
در يــك اقــدام مجرمانــه كــه مصــداق توطئــه 
ــريت  ــه بش ــت علي ــی و جناي ــرای نسل كش ب
ــی  ــران م ــر اي ــه “اگ ــد ك ــالم می كن ــت اع اس
ــد  ــند باي ــته باش ــذا داش ــش غ ــد مردم خواه
از مــا تبعيــت كنــد.” و از ســوی ديگــر، در 
قالــب حملــه جنايتكارانــه و »تروريســم 
ــوب  ــی از محب ــرور يك ــه ت ــت ب ــی« دس دولت
ــد  ــه می زن ــران و منطق ــن شــخصيتهای اي تري
و در كمــال وقاحــت بــه تــرور ســردار ســرافراز 
شــهيد ســپهبد قاســم ســليمانی افتخــار 
ــان  ــه و جه ــه منطق ــردی ك ــد؛ بزرگم می كن
وامــدار مبــارزه او بــا جريانهــا و گروههــای 

تروريســتی و افراطــی اســت.
ــر  ــور تنف ــپ تبل ــدات ترام ــزود: تهدي وی اف
ــر از  ــط تنف ــه فق ــت. ن ــارت اس ــی از حق ناش
ــر  ــه تنف ــی، بلك ــی ايران ــگ غن ــران و فرهن اي
ــر  ــه بيانگ ــزی ك ــر چي ــگ، تمــدن و ه از فرهن
صلــح و ثبــات اســت. رژيــم ترامــپ بــا اقدامــات 
ــر  ــعی در پررنگ ت ــی، س ــارف و غيرعقالن نامتع
ــخ  كــردن نقشــی ناخوشــايند و منفــی در تاري
ــودی بخشــه ای  ــای ناب ــه به ــر ب ــی اگ دارد حت
زيبايــی از تاريــخ و هويــت بشــريت تمــام 
شــود. ايــن رژيــم قبــال نيــز نشــان داده اســت 
ــدات  ــی تعه ــا و حت ــن، رويه ه ــه قواني ــه ب ك

ــت. ــد نيس ــود پايبن ــت خ ــی دول بين الملل

ظريــف گفــت: اعــالم خــروج از يونســكو، 
خــروج از معاهــده آب و هوايــی پاريــس، خروج 

از معاهــده منــع موشــكهای هســته ای ميانبــرد 
و كوتاهبــرد در كنــار خــروج يكجانبــه از توافــق 
برجــام تنهــا نمونــه- هايــی از يكجانبه گرايــی، 
ــون  ــع قان ــه واق ــل و ب ــن المل ــوق بي ــكار حق ان
ســتيزی ايــن رژيــم اســت. زمانــی كــه ترامــپ، 

ــدن و  ــت متم ــتانه، مل ــی نژادپرس ــا مش ب
ــران را “تروريســت” می  بافرهنگ اي

ــا  ــه دني ــا وقاحــت ب ــد، ب خوان
اعــالم مــی نمايــد كــه رژيــم 
او هيــچ تعهــدی نســبت بــه 
ــوط  ــول و خط ــت اص رعاي
قرمــز حقــوق بيــن الملــل 
و از جملــه اصــل منــع 
اصــل  پرســتی،  نــژاد 
منــع تبعيــض و اصــل 
بين المللــی  مســئوليت 
در قبــال تعهــدات عــام و 
تعهــدات خــاص نــدارد. ايــن 
رژيــم عليرغــم ادعاهــای 

نشــان  بارهــا  خــود 
داده كــه اعتقــادی 

و  مذاكــره  بــه 
پايبنــدی بــه 

ت  ا تعهــد
قبلــی و 
ــی  فعل

نــدارد. دشــمنی بــا فرهنــگ، حتــی خصومــت 
بــا يــك ملــت نيســت بلكــه مخاصمــه و 
ــی و  ــترك فرهنگ ــای مش ــا ارزش ه ــارزه ب مب
ــان  ــف جه ــل مختل ــی مل دســتاوردهای تمدن

اســت.
ظريــف تاكيــد كــرد: يكجانبــه گرايــی و 
قانــون شــكنی همانقــدر خطرنــاك اســت كــه 
تحمــل آن توســط ديگــران. متاســفانه مواضــع 
ــی  ــه كشــورها و ســازمانهای بين الملل منفعالن
در مقابــل قانــون شــكنی و يكجانبه گرايــی 
ترامــپ وی را در پيگيــری مشــی قلــدری 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــوده اس ــر نم ــی جری ت جهان
ــوق  ــی” مش ــی انفعال ــه گراي ــر “يكجانب ديگ
“يكجانبــه گرايــی فعــال” اســت. كشــورهايی 
ــپ  ــرض ترام ــدن از تع ــون مان ــرای مص ــه ب ك
ــن  ــكنی او ت ــون ش ــی و قان ــه يكجانبه گراي ب
ــرض  ــرای تع ــه را ب ــت زمين ــد، در نهاي داده ان
ــم  ــد. تحري ــم كرده ان ــان فراه ــه خودش وی ب
ــش  ــه افزاي ــد ب ــتريم، تهدي ــورث اس ــروژه ن پ
تعرفــه خودروهــای اروپايــی و تهديــد اخيــر به 
ــه  ــا نتيج ــه اروپ ــا علي ــاير تعرفه ه ــش س افزاي
ــر  ــا در براب ــه اروپ ــورد منفعالن ــی برخ طبيع
ــی  ــوش خدمت ــام و خ ــكا از برج ــروج آمري خ
آنــان در اســتفاده نژادپرســتانه و غيرمجــاز 
ــن  ــر اي ــه ب ــرا ك ــت چ ــام اس ــاده ۳6 برج از م
توهــم اســتوار اســت كــه فقــط چشــم آبی هــا 
مــی تواننــد از مقــررات حقــوق بين الملــل 
اســتفاده كننــد و ايــران در برابــر نقــض 
ــا حــق اســتفاده از  ــكا و اروپ ــای مكــرر آمري ه
ــه اســتحضار مقامــات  مــاده ۳6 را كــه بارهــا ب

ــدارد. ــيده، ن ــی رس اروپاي
ظريـف در پايـان گفـت: ميـراث فرهنگـی 
نقـش بسـزايی در تقويـت عناصـر معنـوی و 
مـادی تحقـق صلـح و توسـعه پايـدار دارد. آثار 
تاريخـی، ميـراث گذشـتگان و امانـت آيندگان 
اسـت. آنچـه كـه امـروزه تحـت عنـوان تمـدن 
بشـری شـناخته مـی شـود، بـر شـالودهای از 
هميـن ميـراث بنا نهاده شـده اسـت. جمهوری 
اسـالمی ايـران بـه عنـوان وارث يكـی از تمدن 
هـای كهن، همـواره منـادی تعامـل و همكاری 
تـا  بـوده  تمدن هـا  گفت وگـوی  و  فرهنگهـا 
نسـلهای آينـده، از بالندگـی و پويايـی و تعامل 
فرهنگـی برخـوردار باشـند و نسـل كنونـی از 
بـالی افـراط و تـرور و خشـونت رهـا شـود و در 
نهايـت، آثـار و ميـراث فرهنگـی بـه جـا مانده، 
گواهـی اسـت بـر تاريـخ و تمـدن كهـن و 
اسـتقامت و مانـدگاری مـردم 
بـزرگ ايـران در برابـر 
موقتـی  امـواج 
و  غارتگـران 
هنـگ  فر
سـتيزانی 
ن  همچـو

ترامـپ.

»شرفشاهی « دبیر هجدهمین دوره جشنواره »قلم زرین« شد
 در آخريــن جلســه هيئت مديــره انجمــن قلــم ايــران، كاظــم 
ــگر  ــگار پژوهش ــه ن ــاعر، روزنام ــنده، ش ــاهی )نويس ــران شرفش كام
ــنواره  ــن دوره جش ــر هجدهمي ــوان دبي ــه عن ــانه( ب ــگ و رس فرهن

ــد. ــاب ش ــن« انتخ ــم زري »قل
 كامــران شرفشــاهی، متولــد ۱۳40، دارای كارشناســی ارشــد 
ــی  ــت فرهنگ ــن معاون ــه او عناوي ــات اســت. در كارنام ــته ارتباط رش
ــو  ــهيل، عض ــتاره س ــه س ــه نام ــردبير هفت ــن، س ــرای بهم فرهنگس
ــی  ــر اجراي شــورای گســترش شــعر و موســيقی صــدا و ســيما، مدي

ماهنامــه كيهــان فرهنگــی، عضــو هيئــت تحريريــه مجــالت شــاهد، 
ــود. ــاهده می ش ــده و... مش ــهيد فهمي ــه ش ــت كتابخان رياس

ــنواره های  ــده جش ــت، برگزي ــره مهدوي ــده كنگ ــون برگزي او تاكن
ــت. ــوده اس ــت و… ب ــات مقاوم ــره ادبي ــات، كنگ ــدد مطبوع متع

ــد  ــنواره عبارت ان ــن جش ــين اي ــای پيش ــران دوره ه ــی از دبي برخ
ــه تجــار، احمــد شــاكری، رضــا رســولی،  از: رضــا اســماعيلی، راضي
علی اكبــر وااليــی، كامــران پارســی نژاد، محمدرضــا اصالنــی ، 

ــامانی. ــه س ــق و وجيه ــف قوج يوس
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اميرحسـين شـفيعی، دبيـر همايـش ملـی تئاتـر سـردار 
آسـمانی عنـوان كـرد: ايـن همايـش با حضـور شـانزده گروه 
از دوازده اسـتان كشـور، دهـم بهمن مـاه آغـاز خواهـد شـد و 
در ايـام جشـنواره نيـز در تئاتـر شـهر و سـاير مكان هـا اجـرا 

خواهيـم داشـت.

 نشسـت رسـانه ای همايـش ملـی تئاتـر سـردار آسـمانی به 
همـت انجمـن تئاتر انقـالب و دفـاع مقـدس بنيـاد فرهنگی 
روايـت فتـح بـا حضـور اميرحسـين شـفيعی ، دبيـر ايـن 
جشـنواره سـاعتی پيش )٧ بهمـن ماه( در تماشـاخانه سـرو 

انجمـن تئاتـر انقـالب و دفـاع مقـدس برگـزار شـد.
شـفيعی در ابتـدای صحبت هايش عنـوان كرد: پـس از ترور 
سـردار هنرمندان واكنش هـای متفاوتی داشـتند برخی ابراز 
احساسـات كردنـد، امـا توليـد تئاتر زمـان بر اسـت و نيـاز به 

مطالعه و تحقيـق دارد.
وی در ادامـه افـزود: تئاتـر خيابانـی بـه دليـل مردمـی بودن 
زودتـر می توانـد آثـاری را خلـق كنـد. سـردار سـليمانی از 
جنـس مـردم بـود، برای مـردم تـالش كـرد و در ميـان مردم 
بدرقـه شـد. حـاال بـا مردمـی تريـن گونـه تئاتـر يعنـی تئاتر 
خيابانـی بـه بهانـه همايش تئاتر سـردار آسـمانی نـام او را در 

گوشـه گوشـه ايران فريـاد خواهيـم زد.
شـفيعی يـادآور شـد: ايـن همايش بـا حضـور شـانزده گروه 
از دوازده اسـتان كار خـود را از دهـم بهمـن مـاه آغـاز ميكند. 
در حاليكـه بـازار انصراف هـا از فجـر داغ اسـت، مـن قدردانی 
از هنرمندانـی می كنـم كـه بـا باور خـود ايسـتاد و مـن از آنها 
تشـكر می كنـم.  وی افـزود: در هميـن زمان كم، سـی و هفت 
اثر بـه دبيرخانه رسـيد و شـانزده نمايش نهايی شـد.همايش 
سـه بخـش اصلـی دارد: بخـش اصلـی يـا دوازده اثـر، سـه اثر 
در  ويـژه مسـاجد و يـك اثـر در بخـش ويـژه خواهـد بـود. 
دوازده اسـتان در ايـن رويـداد شـركت دارند كه اسـامی برای 

رسـانه ها ارسـال خواهـد شـد.
دبير همايش سردار آسمانی يادآور شد: همايش دهم بهمن از 
مزار سردار شهيد سليمانی آغاز می شود . هنرمندان شاخصی 
در اين برنامه حضور خواهند داشت. نقالی و پرده خوانی 
محسن ميرزا علی و تقدير خانواده تئاتر از خانواده شهيد 
حسين پورجعفری كه سال ها كنار سردار تالش كردند از 

برنامه های افتتاحيه خواهد بود.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه همـكاری خوبـی بـا دبيرخانـه فجـر 
داشـتيم، توضيـح داد: قـرار شـد نوزدهـم بهمـن در بخـش 
خيابانـی بـه صـورت كامـل اختصـاص بـه آثـار ويـژه سـردار 
سـليمانی پيـدا كنـد. امـا در روزهای بعدی بيسـت و بيسـت 
و يـك بهمـن مـاه، مجموعـه تياتر شـهر آثـار مرتبط سـردار 
را ادامـه خواهـد داد. بيسـت و دوم بهمـن مـاه نيـز كـه چهلم 
سـردار محسـوب می شـود، ويـژه برنامـه ای از حـد فاصلـه 
ميـدان انقـالب تـا آزادی ترتيـب داديـم كـه ۱0 اثر نمايشـی 

خيابانـی بـه صـورت تئاتـررول اجـرا خواهد شـد.
شـفيعی دربـاره علـت تعجيـل در اجـرای همايـش چهلـم 
سـردار را وقايـع اجتماعـی مختلـف كـه ممكـن اسـت باعث 
فراموشـی شـهادت سـردار شـود و همينطـور چهلـم ايشـان 
مطـرح كـرد و گفت: بـه نظـر مـن اجراهـای نمايشـی كيفـی 
دربـاره ايشـان در طـول سـال آتـی می توانـد صـورت بگيـرد 
مـا بـا فرصـت كمـی كـه داشـتيم سـعی كرديـم بـا گروه ها و 
كارگردان هـا صحبـت كنيـم و  موضوعـات مختلـف دربـاره 
سـردار را با آنهـا مطرح كنيم، مثل سـيل خوزسـتان يا جنگ 

سـی و سـه روزه و ...

فرهنگ ایثار

جزئیات مهایش تئاتر سردار آمسانی

فرهنگ مقاومت

پاسداری از مراکز فرهنگی؛ میراث مشرتک بشری

تهدید رئیس جمهوری 
آمریکا برای نابودی مراکز 
فرهنگی و تمدنی ایران 

مصداق بارز 
»تروریسم فرهنگی« بین 
المللی است و ادامه قانون 
شکنی رژیم آمریکا برای 
شکستن مقاومت مردم 

ایران است .

ترامپ در قالب حمله 
جنایتکارانه و»تروریسم 
دولتی«  دست به ترور یکی 

ازمحبوب ترین شخصیت های 
ایران و منطقه میزند و در کمال 
وقاحت به ترور سردار سرافراز 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
افتخار می کند؛ بزرگ مردی 
که منطقـه و جهان وامدار 

مبارزه او با جریانها و گروه های 
تروریستی و افراطی است.



ــش  ــش از آن و بي ــان را پي ــران و ايراني ــان، اي ــام جه در تم
ــرت  ــت، غي ــت و زراع ــاری، فالح ــت و معم ــه صنع ــه ب از آنك
و همــت، وطــن دوســتی و جنــگاوری بشناســند، بــه 
فرهنــگ غنــی و تمدنــی كهــن يــاد می كننــد. روزگاری 
ــوادی  ــون، بی س ــر و طاع ــير فق ــی اس ــورهای غرب ــه كش ك
و جنگهــای قومــی قبيلــه ای بودنــد، طالبــان علــم در 
ــاری،  ــيمی، معم ــكی، ش ــات، پزش ــران ادبي ــگاه های اي دانش
ســتاره شناســی، سياســت و فالحــت مــرور می كردنــد.

ــا دســتخوش  ــه تنه ــا گذشــت روزگار ن ــان ب ــگ ايراني فرهن
ضعــف و نســيان نشــد بلكــه بالندگــی آن بــه فراتــر از مرزهــای 
ايــن خــاك پرگهــر رســيد و ديگــر جوامــع نيــز بهــره بردنــد 
ــد و  ــاهد تول ــه ش ــی ك ــا در عصــر كنون ــدند. ام و مســتفيد ش
ــوان  ــا می ت ــور رســانه های نوظهــور تحــت وب هســتيم آي تبل
شــاهد تعامــل و هم افزايــی ميــان ايــن فرهنــگ غنــی و 
ســپهر رســانه های امــروز باشــيم؟ آيــا رســانه های نــو 
ــوت و فرصــت محســوب  ــان نقطــه ای ق ــرای فرهنــگ ايراني ب
ــا  ــت ب ــگ مقاوم ــا فرهن ــد؟ آي ــی و تهدي ــا منف ــوند و ي می ش

ــل؟ ــا تعام ــت ي ــارض اس ــان در تع ــگ ايراني فرهن
ــرای پاســخجويی و پاســخگويی  ــی ب ــوق، ضرورت ســواالت ف
ايجــاب كــرد تــا در مصاحبتــی بــا مهنــدس لطــف اهلل 
ــری ســروش  ــی و تصوي ســياهكلی، مديرعامــل شــركت صوت
ــته و  ــو نشس ــه گفتگ ــانه ای ب ــت رس ــه فعالي ــه تجرب ــا 4 ده ب
ــل  ــب ذي ــه ترتي ــان ب ــان ايش ــش هايم را در بي ــواب پرس ج

ــم. ــتجو كن جس

ــما  ــو از ش ــدای گفتگ ــیاهکلی، ابت ــاب س جن
ــته  ــگ داش ــی از فرهن ــه تعریف ــم ک می خواه

ــید؟ باش

ــت می بخشــد،  ــه انســانها و جوامــع هوي درحقيقــت آنچــه ب
فرهنــگ اســت. جامعــه انســانی را نمی تــوان منهــای 
ــه ها و  ــا انديش ــان را ب ــرد. انس ــف ك ــور و تعري ــگ تص فرهن
ــوم،  ــند. آداب و رس ــی می شناس ــری و فرهنگ ــته های فك داش
نشــانه ها، عالئــم، باورهــا و اعتقــادات، رفتــار، گفتــار و ســبك 
زندگــی در زمــره ی فرهنــگ يــك جامعــه اســت. حتــی 
ــات  ــی، ارتباط ــم، اجتماع ــت، عل ــاد، سياس ــای اقتص حوزه ه
و صنعــت و غيــره نيــز در ذيــل فرهنــگ قــرار دارنــد. فرهنــگ 
ــيم  ــده را ترس ــای يادش ــام حوزه ه ــح تم خــط و مشــی صحي
ــدون فرهنــگ فســادآور خواهــد شــد.  می كنــد وااّل اقتصــاد ب
سياســت منهــای فرهنــگ فســادآور اســت و همينطــور تمــام 
ــاد  ــه فس ــگ، ب ــای فرهن ــانی منه ــع انس ــای جوام بخش ه

ختــم می شــوند.
ــد  ــب می خواندن ــم مكاس ــار، عل ــب ها و تّج ــته، كاس درگذش
ــش  ــند، غ ــر بشناس ــی را بهت ــرام در بازرگان ــالل و ح ــا ح ت
ــنا  ــس و زكات را آش ــدود خم ــند، ح ــته باش ــه نداش در معامل
شــوند، ايــن رفتــار نشــان از وجــود فرهنگــی اخالقــی و غنــی 
ــالت  ــر معام ــم اگ ــروزه ه ــت. ام ــوده اس ــان ب ــان ايراني در مي
و قراردادهــای اقتصــادی همــراه بــا رعايــت اخالقيــات و 
فرهنــگ باشــد، فســادی را شــاهد نخواهيــم بــود. بــه عبــارت 
ــگاه  ــيد جاي ــن باش ــت مطمئ ــادی هس ــا فس ــن تر، هرج روش
فرهنــگ در آن بخــش تهــی مانــده و اداره امــور در دســت فــرد 

ــت. ــگ اس ــرادی بی فرهن ــا اف ي

ــانه را  ــارت رس ــگ، عب ــن فرهن ــه ای ــر ب اگ
اضافــه کنیــم، تعریــف آن چگونــه می شــود؟

در بخــش فرهنــگ رســانه ای بايــد گفــت كــه رســانه 
يكــی از ابزارهــای فرهنــگ اســت. چشــم، گــوش، قلــم، 
ــه  ــه هم ــانه و بلك ــه رس ــت هم ــون و اينترن ــو و تلويزي رادي
ــی  ــا وقت ــم ت ــانه ها ه ــن رس ــتند. اي ــگ هس ــای فرهن ابزاره
در شــمول فرهنــگ قــرار دارنــد، تمدن ســاز، انسان ســاز 
و فرهنگ ســاز هســتند و ااّل ابزارهــای رســانه ای منهــای 
ــود. ــد ب ــب نخواهن ــر از عامــل تخري ــه غي ــزی ب فرهنــگ، چي

آنچــه را كــه بــه باورهــا و اعتقــادات انســان جهــت می دهــد 
ــه فرهنــگ  ــا توجــه ب ــف ب فرهنــگ اســت. تمدن هــای مختل
خويــش، رســالت رســانه خــود را تعريــف می كننــد. 
درجوامــع ليبراليســم، فرهنــگ ليبراليســتی خــط و خطــوط 
رسانه-هايشــان را تعريــف می كنــد و در جوامــع اســالمی 
ــاب  ــالم ن ــدار اس ــاك و ارزش م ــه پ ــران، انديش ــوص اي بخص
اســت كــه خــط و مشــی رســانه را تبييــن و آن را بــه رســانه ای 

ــد. ــل می كن ــی تبدي ــاك و فرهنگ پ
ــان  ــزد ایرانی ــگ در ن ــوع فرهن ــن ن ــار ای معی

ــت؟  چیس

ــان،  ــه ايراني ــانه درجامع ــگ رس ــاخصه فرهن ــن ش مهمتري
صداقــت اســت. صداقــت يــك معيــار مهــم در ســنجش 
راســتی-آزمايی و فرهنگ محــوری يــك رســانه اســت. 
دقــت، صحــت، جامعيــت، فكــر و نــوآوری از ديگــر معيارهــای 

فرهنگــی يــك رســانه اســت. رســانه ای كــه فاقــد ايــن مــوارد 
نباشــد درگام اول آزادی بيــان را در عمــل منكــر می شــود 
و در طــی مســيری اشــتباه بــه انــواع فســاد نيــل پيــدا 

. می كنــد
ــود، از  ــدود نمی ش ــانه مح ــه رس ــط ب ــانه فق ــگ رس فرهن
ــوی  ــد و از س ــدار باش ــگ م ــد فرهن ــانه باي ــم رس ــو، ه يك س

ديگــر، كاربــران و مشــتريان آن رســانه هــم جامعــه ای 
ــوان  ــال، ت ــك ب ــا ي ــر ب ــك كبوت ــند. ي ــور باش ــگ مح فرهن

ــدارد. ــرواز ن ــدن و پ پري
ــد  ــه چــه رســانه ای باي ــد كــه ب ــد بدان ــر يــك رســانه باي كارب
ــاب رفــع  مراجعــه كنــد. نيــاز فرهنگــی خــود را بشناســد. از ب
كداميــن نيــاز بــا كداميــن رســانه مراجعــه كنــد؟ رابطــه خــود 
ــا آن رســانه چگونــه تعريــف كــرده اســت؟ آيــا تــوان نقــد  را ب
ــی  ــط و مش ــداف و خ ــا اه ــانه را دارد؟ آي ــام رس ــی پي و بررس
رســانه را می شناســد؟ اينهــا همــه بــه مقولــه ای تحــت عنــوان 
ــی از  ــه يك ــوادی ك ــود، س ــم می ش ــرد خت ــانه ای ف ــواد رس س
ضروريت هــای رســانه های امــروز و فرهنــگ رســانه ای امــروز 
اســت. هــر انــدازه ميــزان ســواد رســانه ای يــك جامعــه باالتــر 
ــرداری از  ــتفاده و بهره ب ــگ اس ــزان فرهن ــان مي ــه هم ــد ب باش

ــود. ــد می ش ــش و هدفمن ــز افزاي ــانه ها ني رس

ــا  ــتید، آی ــاره داش ــانه ای اش ــواد رس ــه س ب
برخــورداری از ایــن نــوع ســواد ضــروری 

اســت؟

رســانه از همــان ابتــدای ظهــور بشــر روی كــره خاكــی 
ــوده و هســت. از غارنوشــته ها و خطــوط و  ــراه ب ــا او هم ب
ــو و  ــات و رادي ــه مكتوب ــا ب ــه ت ــم گرفت ــی ها و عالئ نقاش
تلويزيــون و رســانه های نوظهــور تحــت وب، تمــام اينهــا 
ــان  ــن مي ــد و همــراه هميشــگی بشــر. در اي رســانه بودن
افــرادی كــه دارای ســواد بودنــد و پيــام ايــن رســانه ها را 
ــی  ــرب و منزلت ــگاه و ق ــد از جاي ــردم می خواندن ــرای م ب

ــد.  ــوردار بودن ــه برخ در جامع
ــواد  ــر س ــدن ام ــی ش ــع و همگان ــرفت جوام ــا پيش ب
و همچنيــن ديــداری و شــنيداری شــدن رســانه ها، 
ســهل  امــری  بــه  هــم  رســانه ها  از  بهره منــدی 
و همگانــی تبديــل شــد. در ايــن مرحلــه چــون 
شــنيداری  و  ديــداری  رســانه های  از  بهره منــدی 
ــه  ــازی ب ــر ني ــه ديگ ــود ك ــن ب ــور اي ــد، تص ــاده ش س
ــع و بلكــه فرهنــگ  ــذا بســياری از جوام ســواد نيســت ل
جوامــع از جانــب رســانه های يكســويه و غيرتعاملــی 
ــد  ــخص ش ــه مش ــود ك ــا ب ــدند. اينج ــه ش ــار صدم دچ
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مهمترین شاخصه فرهنگ 
رسانه درجامعه ایرانیان، 

صداقت است. صداقت یک 
معیار مهم در سنجش راستی 
آزمایی و فرهنگ محوری یک 

رسانه است. دقت، صحت، 
جامعیت، فکر و نوآوری از دیگر 
معیارهای فرهنگی یک رسانه 

است. رسانه ای که فاقد این 
موارد باشد درگام اول آزادی 
بیان را در عمل منکر می شود و 
در طی مسیری اشتباه به انواع 

فساد نیل پیدا می کند.
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معرفی داوران بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر
دبيــر ســی و هشــتمين جشــنواره فيلــم فجــر اعضــای هيــأت داوران 
بخــش »ســودای ســيمرغ« ســی و هشــتمين جشــنواره فيلــم فجــر 

را معرفــی كــرد.
ــل  ــه نق ــان ب ــگ ايراني ــانی فرهن ــالع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ ب
ــار  ــس آبي ــم نرگ ــر، خان ــم فج ــنواره فيل ــی جش ــط عموم از رواب
ــردان و  ــی كارگ ــورج اصالن ــای ت ــينما، آق ــردان س ــنده و كارگ نويس
ــه و  ــدی طــراح صحن ــاس بلون ــای عب ــرداری ســينما، آق مديرفيلمب
لبــاس ســينما، آقــای رضــا پورحســين مديرفرهنگــی، آقــای فريدون 

ــر  ــعيد راد بازيگ ــای س ــينما، آق ــردان س ــنده و كارگ ــی نويس جيران
ــده  ــردان و تهيه كنن ــگرپور كارگ ــدی عس ــای محمدمه ــينما، آق س
ــار  ــای مازي ســينما، آقــای طهماســب صلح جــو منتقــد ســينما و آق
ميــری كارگــردان ســينما، ٩ داوری هســتند كــه امســال آثــار بخــش 

ــد. ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزياب ــيمرغ« را م ــودای س »س
ــی و  ــر س ــه زاده دبي ــم داروغ ــای ابراهي ــم آق ــا حك ــن داوران ب اي
هشــتمين جشــنواره فيلــم فجــر، ۲۲ فيلــم بخــش ســودای ســيمرغ 

ــرد. ــد ك را داوری خواهن

 بنيـاد سـعدی ششـمين گردهمايی مؤسسـه های فعـال در 
آمـوزش زبـان فارسـی در جهـان را بـه منظـور هـم افزايـی و 
انسـجام در امـر آمـوزش زبـان فارسـی در خـارج از كشـور و 

توليـد محتـوای مناسـب برگـزار می كنـد.

بـه گـزارش پايـگاه اطـالع رسـانی فرهنـگ ايرانيان بـه نقل 
از روابـط عمومـی بنيـاد سـعدی، ايـن بنيـاد از سـال ۱۳٩۳ 
تاكنـون به صـورت متوالـی گردهمايی مؤسسـه های فعال در 
آمـوزش زبـان فارسـی را برگـزار كـرده اسـت كـه از آن جمله 
سـومين گردهمايی بـه ميزبانی بنياد ايرانشناسـی و پنجمين 
گردهمايـی به ميزبانـی جامعه المصطفی در شـهر قـم برگزار 
شـده اسـت و ششـمين گردهمايـی بـه ميزبانـی سـازمان 

فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی برگـزار می شـود.
بـرای ايـن گردهمايـی بيـش از ۵0 نهـاد و مؤسسـه فعـال 
داخلـی و خارجی از جملـه وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت 
علـوم، تحقيقات و فناوری، دانشـكده روابط بيـن الملل وزارت 
امـور خارجـه، دانشـكده مطالعـات جهـان دانشـگاه تهـران، 
دبيرخانه شـورای عالی انقـالب فرهنگی، جامعـه المصطفی، 
انتشـارات سـمت، انجمن زبانشناسـی ايـران، انجمـن علمی 
زبـان و ادبيات فارسـی، بنيـاد ايرانشناسـی، پژوهشـگاه علوم 
انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، جامعه الزهـرا )س(، دانشـگاه 
الزهـراء، دانشـگاه امـام حسـين )ع(،  اصفهـان، دانشـگاه 
دانشـگاه امـام خمينی )ره(، دانشـگاه امـام رضا )ع(، دانشـگاه 
اهـل بيـت )ع( تهـران، دانشـگاه پيـام نـور، دانشـگاه تربيـت 
مدرس، دانشـگاه تهران، دانشـگاه شـهيد بهشـتی، دانشـگاه 
شـيراز، دانشـگاه عالمـه طباطبايـی، دانشـگاه علوم پزشـكی 
تهـران، دانشـگاه مازنـدران، سـازمان صدا و سـيما، دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد، كانون پرورش فكری كـودكان و نوجوانان، 
دانشـگاه بوعلـی سـينا همـدان، مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه 
برهان )انتشـارات مدرسـه(، دانشـگاه تقريب مذاهب، مشـاور 
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در امـور پاسداشـت زبـان و 

ادبيـات فارسـی و ...  دعـوت شـده اند.
سـخنرانان اصلـی در ايـن همايـش يـك روزه، آقايـان دكتر 
غالمعلـی حدادعـادل رئيـس بنيـاد سـعدی و دكتـر ابـوذر 
ابراهيمـی تركمـان رئيـس سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات 
اسـالمی خواهنـد بود و چهار نشسـت تخصصی بـا موضوعات 
»نقـش و جايـگاه سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی در 
آمـوزش و گسـترش زبان فارسـی«، »آمـوزش مجـازی زبان 
فارسـی؛ دسـتاورد ها و چالش هـای پيـش رو«، »راهكار هـای 
جـذب فارسـی آمـوزان و تقويـت كرسـی های زبـان و ادبيات 
سـازی  آزمـون  و  آمـوزش  »استانداردسـازی  و  فارسـی« 
زبـان فارسـی )آمفـا، داتفـا(« برگـزار می شـود كـه رياسـت 
ايـن نشسـت ها بـه ترتيب بـا آقايـان شـجاع خانـی، مديركل 
همكاری های علمی دانشـگاهی سـازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسـالمی، احسـان طوفانـی نـژاد، مديـر توليـد محتـوای 
الكترونيـك بنيـاد سـعدی، بهـادر باقـری، معـاون اجرايـی و 
گسـترش زبان فارسـی و ايرانشناسـی در دانشـگاه ها و مراكز 
علمـی خـارج از كشـور وزارت علـوم و رضامـراد صحرايـی، 

معـاون آمـوزش و پژوهـش بنيـاد سـعدی خواهـد بـود.
همچنيـن معرفـی و رونمايـی از مهمترين آثار بنياد سـعدی 
در حـوزه تأليـف كتـاب و آمـوزش زبـان فارسـی در فضـای 
مجـازی و تحـت وب و نيـز تأليف هـای سـاير موسسـه ها و 
نهاد هـا در داخـل و خـارج از كشـور، از ديگـر فعاليت های اين 

همايـش يـك روزه خواهـد بـود.

۷ هبمن، گردمهایی جهانی مؤسسه های 
فعال در زبان فارسی
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ســواد رســانه يعنــی داشــتن قــدرت تحليــل، تشــخيص 
و نقــد رســانه ها از بهره منــدی آنــان باالتــر و بــرای 
ــه  ــه ب ــورهايی ك ــن كش ــت. اولي ــروری اس ــع ض جوام
ــی  ــه اروپاي ــعه يافت ــع توس ــد جوام ــی بردن ــم پ ــن مه اي
ــره- ــذا به ــد ل ــگ بودن ــانه های رنگارن ــان رس و صاحب

ــف  ــنين مختل ــرای س ــانه ها را ب ــوای رس ــدی از محت من
قانونمنــد كردنــد. درحاليكــه بســياری از كشــورها تنهــا 
بــه بهره-بــردار رســانه ها تبديــل شــده بودنــد كــه بعدهــا 
ناخواســته دچــار تهاجــم فرهنگــی قــرار گرفتنــد و 
ــد.  ــده يافتن ــه ش ــود را باخت ــگ خ ــدك فرهن ــدك ان ان
ــه  ــود ك ــی ب ــای غيرتعامل ــوص دوره ه ــن دوره، مخص اي
ــد و حــق  ــده بودن ــط مخاطــب و مصــرف كنن ــراد، فق اف

انتخــاب نداشــتند.  
امــا امــروزه بــا ظهــور رســانه های تعاملــی روبــرو 
ــا  ــرف معن ــب ِص ــر مخاط ــد ديگ ــتيم در دوره جدي هس
نــدارد بلكــه او هــم می توانــد توليــد پيــام كنــد، 
می توانــد محتــوای رســانه ها را نقــد كنــد و حتــی 
ــه  ــد ب ــاب كن ــانه ها را انتخ ــود، رس ــاز خ ــاس ني براس
ــب. در دوره  ــه مخاط ــت ن ــتری اس ــرد، مش ــی ف عبارت
نويــن بــه تعــداد انســان های روی زميــن، می توانــد 
رســانه وجــود داشــته باشــد. خالصــه كالم، يــك رســانه، 

ــس. ــك ريي ي

ــرای دوره  ــانه ای ب ــواد رس ــه س ــد ک فرمودی
ــود  ــل ب ــا فع ــود، آی ــی ب ــانه های غیرتعامل رس
مشــمول رســانه های امــروز هــم می شــود؟ 

ــتن  ــور، داش ــی نوظه ــانه های تعامل ــد و رس در دوره جدي
ــه  ــت. ب ــانه ها اس ــرداری از رس ــِف بهره ب ــانه ای َك ــواد رس س
ــه  ــه ده ــث و مقول ــانه ای، مبح ــواد رس ــث س ــن بح ــر م نظ
ــه  ــك مرحل ــد ي ــذا باي ــت. ل ــام شــد و رف ــود و تم ــته ب گذش
باالتــر از ســواد رســانه ای برويــم. امــروزه بايــد مهــارت 
رســانه ای داشــته باشــيم. ســواد رســانه ای بــرای دوره راديو و 
تلويزيــون يكطرفــه و برودكســت اســت، در دوره رســانه های 
تعاملــی، وجــود بــازار پيــام و حــق انتخــاب مشــتری، ايجــاب 
ــانه ای  ــارت رس ــه مه ــه مرحل ــع ب ــراد جوام ــه اف ــد ك می كن

برســند. دركنــار مباحــث آموزشــی تكــراری رســانه ها، يــك 
ــارت  ــام مه ــس شــود بن ــف و تدري ــد تعري ــد باي بحــث جدي
رســانه ای، چــرا كــه اگــر در دنيــای امــروز مهــارت رســانه ای 
نداشــته باشــيد نمی توانيــد بهره بــردار و تعامل كننــده 

ــيد.  ــی باش ــوب و موفق خ

رابطــه ســبک زندگــی بــا رســانه ها را 
می بینیــد؟  چگونــه 

ــد  ــه موضــوع ســبك زندگــی، برخــی می گوين ــرای ورود ب ب
رســانه ها ابــزار هســتند. ابــزار فی نفســه بــد نيســت، 
بســتگی بــه چگونگــی مصــرف خــوب يــا بــد آن دارد. امــا مــن 
ــودن  ــزار ب ــر اب ــروز، ديگ ــی ام ــانه های تعامل ــدم در رس معتق
رســانه ها مطــرح نيســت بلكــه ايــن رســانه ها بــه يــك 
ــت. در  ــده اس ــل ش ــی تبدي ــرای زندگ ــد ب ــوم جدي ــت ب زيس

ــود.  ــارت ب ــدون مه ــوان ب ــد نمی ت ــوم جدي ــت ب زيس
ــل يــك  ــرد دارای حداق ســبك زندگــی يعنــی اينكــه هــر ف
مهــارت باشــد. درس خوانــدن ِصــرف بچه هــای امــروز 
ــروز مهــارت كســب  ــان ام ــوب نيســت. بســياری از جوان مطل
ــارت  ــواده و مه ــكيل خان ــارت ازدواج و تش ــد. مه و كار ندارن
كســب معيشــت خانــواده ندارنــد. مهــارت خانــه داری ندارنــد. 
درس و دانشــگاه معلومــات می دهــد نــه مهــارت مگــر اينكــه 
ــی  ــا زمان ــی م ــبك زندگ ــد. س ــی باش ــی مهارت درس، درس
ــالت،  ــا، تحصي ــغل م ــود. ش ــا ب ــی م ــان زندگ ــامل مبلم ش
ــا  ــون م ــو و تلويزي ــی رادي ــی و حت ــايل زندگ ــارت، وس مه
ــروزه  ــا ام ــد. ام ــا بودن ــی م ــبك زندگ ــان س ــی مبلم همگ
ــا نيســت  ــی م ــان ســبك زندگ ــی از مبلم ــانه جزئ ــر رس ديگ
ــانه  ــم. رس ــی می كني ــانه زندگ ــا در داخــل خــود رس ــه م بلك
محيــط بــر انســان و انســان محــاط در رســانه اســت. زندگــی 
در جــّو رســانه ها واقــع شــده اســت. پــس نتيجــه می گيريــم 
ــره  ــام ُك ــه ن ــت ب ــده اس ــف ش ــدی كش ــره جدي ــك ُك ــه ي ك
رســانه های نوظهــور. جنــس ايــن ُكــره، رســانه اســت. وقتــی 
ــی هســتی و تمــام  ــره شــدی ديگــر فــردی جهان ــن ُك وارد اي

ــد. ــد می كن ــو را رص ــا ت دني

ــت  ــگ مقاوم ــه از فرهن ــت ک ــالی اس چندس
ــا  ــت ب ــگ مقاوم ــا فرهن ــنیده ایم. آی ــاد ش زی
ــا در  ــت ی ــارض اس ــان در تع ــگ ایرانی فرهن

ــل؟ تعام

فرهنــگ مقاومــت چيــز جديــدی در ادبيــات مــا نيســت 
بلكــه از كهن تريــن عبــارات و ارزش هــای ايرانيــان 
ــدای  ــان ابت ــت از هم ــره ی مقاوم ــت. جوه ــوده و هس ب
ــا او همــراه اســت. فــرد بــه طــور غريــزی  تولــد انســان ب
ــزی، فســاد، زشــتی، دروغ  ــل، خونري ــدی، بُخ ــر ب دربراب
و آســيب های روحــی و جســمی مقاومــت می كنــد. 
ــه  ــده ب ــار ش ــت رفت ــد و زش ــز و فاس ــردی خونري ــر ف اگ
ــود  ــزی و انســانی خ ــه خــوی غري ــر اســت ك ــن خاط اي
ــش  ــيطانی گراي ــش ش ــو و من ــه خ ــته و ب ــار گذاش را كن

ــت.  ــرده اس ــدا ك پي
ــی  ــت يعن ــينه اس ــگ واكس ــت، فرهن ــگ مقاوم فرهن
ــش  ــود واكن ــدی و پلشــتی از خ ــه ب ــر هرچ ــرد در براب ف
نشــان می دهــد. ايثــار و شــهادت يكــی از مظاهــر 
ــه  ــرای اينكــه ب فرهنــگ مقاومــت اســت. انســان آزاده ب
ــازی  ــرود، جانب ــيطانی ن ــر ش ــاد و مظاه ــر فس ــر چت زي
ــت،  ــان نيس ــرای انس ــان ب ــر از كاالی ج ــد باالت می كن
ــوس و  ــن، نام ــن، وط ــظ دي ــرای حف ــش ب ــرد آزاداندي ف
ــار  ــای نث ــا پ ارزشــهای واالی انســانی حاضــر می شــود ت
جــان، مقاومــت كنــد. شــهدای دفــاع مقــدس، شــهدای 
ــليمانی  ــم س ــردار قاس ــد س ــردی مانن ــرم و ف ــع ح مداف
كــه ايــن روزهــا شــاهد حضــور ميليونــی مــردم در 
ــرادی  ــتيم اف ــام هس ــهيد واالمق ــر آن ش ــييع پيك تش
هســتند كــه فرهنــگ مقاومــت را جلــوه بخشــيدند و بــه 
نمايــش گذاشــتند و در ايــن راه از ايثــار جــان هــم دريــغ 

نكردنــد. 
ــت  ــگ مقاوم ــب واالی فرهن دين شناســی يكــی از مرات
ــس  ــن و نوامي ــاك وط ــه خ ــاوز ب ــخيص تج ــت. تش اس
آســان اســت امــا تشــخيص تجــاوز بــه ديــن و اعتقــادات 
بســيار ســخت اســت. دين شناســی ســخت اســت. اگــر 
ديــن درســتی داشــتی و در راه حفــظ آن جانبــازی 
ــی  ــتی ول ــن داش ــر دي ــا اگ ــتی. ام ــهيد هس ــردی، ش ك
ــن غلــط جــان  ــن اشــتباه و غلــط داشــتی و در راه دي دي
ــتی؟  ــهيد هس ــم ش ــاز ه ــا ب ــت دادی آي ــود را از دس خ

ــهادت.  ــه ش ــت ن ــت اس ــر، هالك خي
ــيدند  ــف كش ــين ص ــام حس ــل ام ــه در مقاب ــرادی ك اف
ــل  ــه مقاب ــانی ك ــد؟ كس ــن بودن ــان های بی دي ــا انس آي
ــان  ــتند. آن ــن نداش ــا دي ــتادند آي ــی ايس ــرت عل حض
ــد و آن  ــدار بودن دين شناســی نداشــتند و ااّل همگــی دين
ــه خويــش  هــم دينــی غلــط چــرا كــه مقابــل امــام زمان
ــم  ــود ه ــان خ ــد از ج ــر بودن ــد و حاض ــی كردن صف آراي
بگذرنــد، ايــن مــرگ هالكــت بــود نــه شــهادت. چــرا كــه 
ــود. در  ــی ب ــای دين شناس ــان منه ــت آن ــگ مقاوم فرهن
فرهنــگ مقاومــت داشــتن يــك مصــداق صحيــح و الهــی 
ماننــد حســين بن علی و قاســم ســليمانی و شــهدای 

ــی اســت.  ــدس شــرط الزم و كاف ــاع مق دف

امروزه با ظهور رسانه های 
تعاملی روبرو هستیم در 

دوره جدید دیگر مخاطب 
ِصرف معنا ندارد بلکه او هم 
می تواند تولید پیام کند، 

می تواند محتوای رسانه ها را 
نقد کند و حتی براساس نیاز 
خود، رسانه ها را انتخاب کند 
به عبارتی فرد، مشتری است 
نه مخاطب. در دوره نوین به 

تعداد انسان های روی زمین، 
می تواند رسانه وجود داشته 

باشد.
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5 فرهنگ رسانه

اجرای علو در 93 سالگی
همزمــان بــا ســالروز ســانحه ســاختمان پالســكو ، خانــم ژالــه علــو 

ــرد. ــن می ب ــه روی آنت ــش ب ــو نماي ــم« را از رادي ــه خات »جعب
بــه گــزارش خبرنــگار فرهنــگ ايرانيــان بــه نقــل از اداره كل 
هنر هــای نمايشــی راديــو، ايــن مجموعــه راديويــی را كــه همزمــان 
ــش پخــش  ــو نماي ــا ســالروز ســانحه دلخــراش »پالســكو« از رادي ب

ــت. ــته اس ــو نوش ــرای رادي ــان ب ــا مهرب ــای عليرض ــود آق می ش
در خالصــه داســتان آن آمــده اســت: پســری ۱٧ ســاله پــدر آتــش 
ــن  نشــانش را در ســانحه ای دلخــراش از دســت می دهــد، پــس از اي

اتفــاق او دچــار افســردگی می شــود و مادربزرگــش در تــالش اســت 
تــا ايــن مشــكل را حــل كنــد، در ايــن بيــن پســر، جعبــه خاتمــی را 

ــادگار گذاشــته اســت و. ــه ي ــرای او ب ــدرش ب ــه پ ــد ك ــدا می كن پي
ــای  ــی آق ــه كنندگ ــه تهي ــم« ب ــه خات ــه ۵ قســمتی »جعب مجموع
ــای  ــرداری آق ــو، صداب ــه عل ــم ژال ــی خان ــر ، كارگردان ــد مهاج محم
ــور در ۵  ــن پ ــن حس ــم نازني ــوری خان ــری و افكت ــر طاه ــی اكب عل
ــو  ــن رادي ــه روی آنت ــر شــب ســاعت ۲0 ب ــا ه ــدای بهمــن م روز ابت

ــی رود. ــش م نماي

ــت:  ــران گف ــكو در اي ــی يونس ــيون مل ــركل كميس دبي
ســال آينــده بــه نــام ســال شــيخ عطــار در ايــران گرامــی 

ــی شــود. داشــته م

ــی  ــوال فرهنگ ــت از ام ــی حفاظ ــم انديش ــت ه  نشس
ملــت هــا و ميــراث فرهنگــی پيــش از ظهــر امــروز 
ــا  ــی ب ــای مل ــش ه ــالن هماي ــن در س ــنبه ٧ بهم دوش
ــواد  ــد ج ــی، محم ــورهای خارج ــفرای كش ــور س حض
ــور  ــر ام ــخنگوی وزي ــه، س ــور خارج ــر ام ــف وزي ظري
ــه  خارجــه، بروجــردی رئيــس ســازمان اســناد و كتابخان
ــال  ــی در ح ــراث فرهنگ ــان مي ــران و كارشناس ــی اي مل

برگــزاری اســت.
در ايــن برنامــه اشــرف بروجــردی رئيس ســازمان اســناد 
ــا  ــم ت ــران گفــت: گــرد هــم آمــده اي ــه ملــی اي و كتابخان
آينــده پــر اميــدی را بــرای نســل امــروز ترســيم كنيــم و 
بــا آنهــا راه عشــق ورزيــدن بــه انســانها را يــادآور شــويم. 
ــته  ــا و دانس ــخن از باوره ــی س ــگ يعن ــخن از فرهن س

ــتند. ــن هس ــه ارزش آفري ــت ك ــی اس هاي
وی افــزود: فرهنــگ يعنــی عشــق بــه انســان هــا در لوای 
ــای  ــس آواه ــدن از پ ــم آوا ش ــر و ه ــه يكديگ ــت ب خدم
ــه  ــار. يعنــی ظرفيــت هــای موجــود را ب ــی و ت چنــگ و ن
كارگرفتــن. ده هــا نمــاد فرهنگــی كــه توصيــف كننــده 

ــه انســانيت اســت. لطافــت روح و عشــق ب
ــی  ــركل كميســيون مل ــی دبي ــه حجــت اهلل ايوب در ادام
ــر  ــرد: ٧0 ســال پيــش ب ــان ك ــز بي ــران ني يونســكو در اي
ــا  ــه زيب ــك انديش ــی دوم ي ــگ جهان ــای جن ــه ه ويران
ــان  ــال آرم ــه دنب ــگ ب ــته از جن ــر خس ــه زد. بش جوان
ــد.  ــم باش ــو حاك ــح و گفتگ ــه در آن صل ــود ك ــهری ب ش
در آن دوران ايــن ذهنيــت شــكل گرفــت كــه بايــد آئينــه 
ــت  ــال اس ــرد. ٧0 س ــاك ك ــگار پ ــر را از زن ــودی بش وج
كــه يونســكو در جهــان آئينــه بــه دســت روبــروی ملــت 
ــه خودشــان  ــا را ب ــای آنه ــا داشــته ه ــی ايســتد ت ــا م ه

ــد. ــان ده نش
وی افــزود: همــه ميــراث جهانــی اعــم از ميــراث 
ــت  ــانه اس ــی نش ــه جهان ــوس و حافظ ــوس و ملم ناملم
بــرای اينكــه يــادآوری كننــد مــا همــه خانــواده بــر روی 
زميــن هســتيم. نشــانه ای بــرای اينكــه بگوينــد ســرمايه 
ــای  ــته ه ــه داش ــت بلك ــادی نيس ــدرت اقتص ــط ق فق

ــت. ــروت اس ــز ث ــی ني فرهنگ
ــت:  ــران گف ــكو در اي ــی يونس ــيون مل ــركل كميس دبي
ــای  ــوزه ه ــد م ــی مانن ــوال فرهنگ ــب ام ــد و تخري تهدي
ــل  ــن دلي ــه همي ــر روح بشــر اســت. ب ــداد جراحــت ب بغ
ــود  ــی ش ــای تاريخــی منفجــر م ــی بناه ــه وقت اســت ك
ــع روح  ــون در واق ــوند. چ ــی ش ــزادار م ــان ع ــه جه هم
ــا چنــدی پيــش در ســال  بشــر، مجــروح شــده اســت. ت
ــی  ــراق ط ــيخ اش ــام ش ــه ن ــال را ب ۲0۱۸ و ۲0۱٩ دو س
ــگاه در  ــن دانش ــی تري ــه قديم ــد ك ــد بداني ــم و باي كردي
ايــران وجــود داشــته كــه آن هــم جنــدی شــاپور بــا ۵00 
هيئــت علمــی بــوده اســت. از ژانويه امســال دو شــخصيت 
برجســته ايرانــی را گرامــی مــی داريــم. فارابــی بــا 
ــم  ــار ه ــده و عط ــال آين ــتان در دو س ــكاری قزاقس هم

ــوند. ــی ش ــته م ــی داش ــران گرام ــك در اي اين
ايوبـی همچنيـن بـا همراهـی وزيـر امـور خارجـه از 
سـرديس شـيخ شـهاب الدين سـهروردی رونمايـی كرد.

سال آینده سال گرامیداشت 
عطار است
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و  بـزرگان  وقتـی  نيسـت  و  نبـوده  بيهـوده 
انديشـمندان جامعـه بـه مـا آموخته انـد » بيـا 
تـا قـدر يكديگـر بدانيـم، كه تـا ناگـه ز يكديگر 
نمانيم« و يا سـعدی شيرين سـخن توصيه دارد 
كـه » ره نيـك مـردان آزاده گير، چو اسـتاده ای 
دسـت افتـاده گيـر«. از ايـن نـوع دسـتورات 
ميـان  در  انسـانی  و  اخالقـی  توصيه هـای  و 
آيـات نورانـی قـرآن كريـم و كالم معصوميـن 
ديـن بسـيار زيـاد بـه چشـم می خـورد كـه 
اگـر بخواهيـم تنها بـه جمـع آوری ايـن بيانات 
گهربـار همت كنيـم، مثنـوی هفتاد مـن كاغذ 
بـرد، لـذا بـه هميـن مختصـر كفايـت می كنيم 
كـه امام صـادق به شـاگردان خويـش فرمودند: 

ديـن اسـالم، ديـن مهـر و مهربانـی اسـت.
دسـتورات قرآن كريـم و بـزرگان ديـن ايـن 
ضـرورت را بـرای مـا ايجـاب كـرده اسـت تـا 
فرهنـگ مهـر و مهـرورزی را فرهنگـی بالنـده 
سـاخته و در انتشـار آن كوشـش كنيـم. شـكی 
نيسـت كـه يكـی از مظاهـر تهاجـم بـه جامعه 
اسـالمی، خنثی كـردن قـدرت انديشـه و توان 
جسـمی جوانـان ايـن جامعـه اسـت و عنصری 
قـوی تـر از مـواد مخـدر و توزيـع گسـترده آن 
ميـان جوانـان كـه ايـن امـر بـه مـرور جامعـه 
را از بالندگـی و اسـتقالل دور می كنـد. ايـن 
وجـوب اخالقـی، نشـريه فرهنـگ ايرانيـان را 
بـر آن داشـت تـا بـا پروفسـور غالمعلـی افـروز 
روانشـناس و اسـتاد ممتـاز دانشـگاه تهـران بـا 
موضـوع » فرهنـگ ياری گری« بـه ترتيب ذيل 

گفتگـو كنـد.

 آقای دکتر، شاید بسیاری با عبارت 
فرهنگ یاری گری آشنا نباشند، 

ابتدای سخن تعریفی از این عبارت 
بفرمایید؟

مختلـف  درحوزه هـای  ياری گـری  فرهنـگ 
بـه كمك رسـانی مـادی و معنـوی، معيشـتی، 
تآليـف قلـوب و نزديك شـدن دلهـا، درمانهای 
فيزيكـی، درمانهـای روانشـناختی بخصـوص 
آسـيب ديـدگان فـردی و اجتماعـی تعريـف 

. می شـود
ياری گـری رسـالتی بسـيار خطيـر، انسـانی و 
مهـم اسـت. پيامبر اسـالم فرموده اند: هركسـی 
تآليف قلـوب كند، دلهـا را به هـم نزديك كند و 
مشـكلی را بيـن افـراد مرتفـع كند ثوابـی بيش 
از هـزار ركعـت نمـاز دارد. همين حديـث را هم 

اميرالمومنيـن)ع( بارهـا تاكيد داشـته اند.
در قرآن كريـم و در سـوره مائـده آمـده كـه » 
َو َمـْن أَْحَياَهـا َفَكأَنََّمـا أَْحَيـا الَنّـاَس َجِميًعـا « 
هـر كـس، نفسـی را حيـات ببخشـد )از مـرگ 
نجـات دهـد( مثـل آن اسـت كـه همه مـردم را 
حيـات بخشـيده اسـت. ياری رسـانی بـه افـراد 
بی-بضاعت و مسـتمدان بسـيار خوب و انسانی 
اسـت. از نزديـك مشـاهده كـرده ام كـه در 
سـالهای قبل چه كودكان بی-سرپرسـت، فقير 
و بی آينـده ای توسـط انسـان های خيـر و نيـك 
انديـش مـورد يـاری و حمايـت قـرار گرفتند و 
امـروزه همـان بچه ها به افـراد برجسـته جامعه 
ماننـد پزشـك و مهنـدس و كارآفريـن و اسـتاد 
دانشـگاه تبديل شـدند. ايـن نـوع ياری گری ها 
عـالوه بر ثـواب دنيوی و اخروی، آسـان و سـهل 
اسـت امـا برخـی از انـواع ياری گـری بسـيار 

سـخت و دشـوار اسـت.

یاری گری، فعلی لذت بخش است 
اما شما به سهل و سخت آن اشاره 

کردید، یاری گری نوع سخت 
چیست؟

انزواطلـب يكـی  ياری گـری آسـيب ديدگان 
از انـواع سـخت و دشـوار ياری گـری اسـت. بـه 
نظـر مـن معتاد، يـك متخلـف آسـيب پذيرفته 
اسـت. ابتدا دچار تخلفی بسـيار سـاده شـده اما 
بـه سـبب مانـدگاری و تكـرار تخلـف، بـه مرور 

شـاهد گرايـش بـه تخلفـات بزرگتـر اعتيـاد 
می شـود. بعضی هـا معتقدنـد معتـادان فقـط 
بيمارنـد و برخـی می گوينـد مجـرم هسـتند. 
مـن با ايـن نظريه های يكسـويه موافق نيسـتم، 
مـن معتقـدم معتـاد، متخلـف آسـيب پذيرفته 

اسـت. 
اگـر بـه يك فـرد معتـاد كمـك كنيـم تـا نگاه 
خـود را عوض كنـد، به تخلـف خود واقف شـود 
و تخلـف را بپذيـرد. تاب-آوری و صبر بيشـتری 
داشـته باشـد. اراده اش قـوی باشـد و شـاكله 
شـخصيتی درسـتی را پيدا كند، آن موقع است 
كـه درمـان پذيـری، راحت تر صـورت می گيرد 
و ااّل درمـان معتـادان فوق العاده سـخت اسـت. 
بايـد توجه داشـت كـه بـا دارو و بسـتری كردن 
صـرف، معتاد درمـان نمی شـود. درمـان وقتی 
موثر اسـت كه بـا اقدامـات روانشـناختی آغاز و 

باشـد. همراه 
 

 درمان با نسخه روانشناختی به چه 
معناست؟

ابتدا بايـد باورها و نگـرش فرد معتاد بازسـازی 
و نوسـازی شـود. تغيير و اصالح باورهـا به ايجاد 
انگيـزه درونـی بـرای تغييـر منجـر می شـود. 
انگيـزه باعث جلوه گر شـدن رفتارهـای متعالی 
می شـود. اينجاسـت كـه می توانيم شـاهد تولد 
شـخصيتی نجـات يافتـه و سـالم باشـيم. ايـن 
فرآينـد سـختی اسـت، لـذا پيامبـر مهربانـی 
فرمودنـد: » أَْفَضـُل اْلَْعَمـاِل أَْحَمُزَهـا« برترين 
عمـل آن اسـت كه سـخت تر و دشـوارتر باشـد.

ايــن نــوع فرآينــد درمــان، درمان گــری 
زيســتی و روانشــناختی اســت. بواســطه ی اين 
ــران  ــع ياری گ ــی مواق ــی گاه ســختی كار حت
آســيب ديــدگان انزواطلــب از درمــان گريزانند. 
ايــن آســيب ديدگان در نــزد خانــواده خويــش 
ــه  ــك ب ــای كم ــواده بج ــد و خان ــم غريبه ان ه
ــا  ــا خــوب شــو ي ــد ي ــه وی می گوين ــان، ب درم
بميــر. همســايگان و فاميــل و دوســتان طــوری 
ــزوای  ــه ان ــد ك ــگاه می كنن ــراد ن ــن اف ــه اي ب

ايشــان را تســريع می كننــد. 

 شاخصه های فرهنگ یاری گری 
چیست؟

ياری گـری  فرهنـگ  شـاخصه  مهمتريـن 
ايـن اسـت كـه انسـان بـاور كنـد می توانـد از 
نيازمنـدان دسـتگيری كنـد. تمام انسـان های 
آزاده و نيك انديـش جهـان، انديشـه و انگيزه ی 
ياری گـری دارنـد. وقتـی از انسـان های موثـر و 

بـزرگ جوامـع بشـری می خواهيـد كـه يـك 
خاطـره از زندگـی خـود بگوينـد، ناخـودآگاه 
خاطـره ای می گوينـد كه بوی انسـان دوسـتانه 
و كمـك بـه هم نوعـان در آن مسـتتر و يـا 
مشـهود باشـد. شـاخصه فرهنـگ ياری گـری 
يك شـاخصه مشـترك در تمـام دنياسـت و آن 
اينسـت كـه خـود فـرد می دانـد كـه در برابـر 
ديگـران مسـئول اسـت و چنانچه از دسـت اش 
برآيـد بايسـتی به ديگـران يـاری و امـداد كند. 
ياری گـری  فرهنـگ  شـاخصه های  ديگـر 
عبارتنـد از ايمـان، اخـالص عمـل، عطوفـت، 
و  گذشـت  نيك انديشـی،  دوسـتی،  همنـوع 
مهربانـی و صداقـت. لـّذت درونـی و معنـوی 
يـك فـرد ياری گـر و كمك رسـان بسـيار باالتر 
از لـّذت بهره-منـدی و مـادی و جسـمانی فـرد 
آسـيب ديـده اسـت. چـرا كه مانـدگاری لـّذات 
معنـوی هميشـه بيشـتر از لـّذات مادی بـوده و 
هسـت. اين لـّذت مانـدگار باعـث ايجاد نشـاط 
معنـوی می شـود. لذا ايـن فعل نيك، بسـيار در 
دين مبين اسـالم مورد تاكيد واقع شـده اسـت 
بطـوری كـه آن را می تـوان يـك واجـب كفايی 
دانسـت. اينگونـه بـود كـه علـی )ع( نيمه هـای 
شـب آذوقـه و مايحتـاج نيازمنـدان را بـر دوش 

می كشـيد و بـه خانه هـای آنـان می بـرد. 
بـه  رسـيدگی  بـه  اسـالم  پيامبـر  حتـی 
آسـيب ديدگان جسـمی، عقلـی و اجتماعـی 
بسـيار توصيـه می كـرد چنانچـه خـود ايشـان 
نيـز تربيـت طفلـی كـه ضعـف عقلی، جسـمی 
و ناسـازگاری رفتـاری داشـت برعهـده گرفتـه 
بودنـد. ايشـان وقـت زيـادی را در تربيـت آن 
طفـل صـرف كـرد و موفقيت هـای تربيتـی 
خوبـی هـم حاصـل شـده بـود امـا بـه دليـل 
بيمـاری و ضعـف عقـل و جسـم، آن طفـل از 
دنيـا رفت، رسـول خدا بسـيار محزون شـدند و 
گريسـتند و فرمودند: بسيار خوشـايند حضرت 
حق تعالی اسـت كـه انسـان در تربيت ايـن نوع 

افـراد نيازمنـد تـالش و كوشـش كنـد.

 سازمان ها، سمن ها و رسانه ها 
چگونه می توانند به فرهنگ 

یاری گری ورود کنند؟
تمـام  پـاك  نهـاد  در  ياری گـری  فرهنـگ 
انسـان ها وجـود دارد. اين وظيفه رسانه هاسـت 
كـه بـا بازتـاب دادن دائمـی و مسـتمر آن، ايـن 
روحيـه را هميشـه زنـده نگـه دارنـد، بازتـاب 
رسـانه ای اين فعل باعـث ايجاد انگيـزه در ميان 
افـراد و افزايـش روحيـه ياری گـری بيـن افـراد 

جامعـه می شـود. سـازمان ها و سـمن ها تنهـا 
بـه دنبـال ياری گـری از نوع آسـان نباشـند و به 
دادن مبلغـی بـه كميته امداد و بهزيسـتی اكتفا 
كننـد بلكـه بـرای انـواع سـخت تر ياری گـری 
ماننـد نجـات معتـادان آسـيب ديده انزواطلب، 
درمان كودكان اوتيسـم و سـندوم دان و غيره... 
اقـدام عملـی و مـادی كننـد. لذا ضروری اسـت 
كـه رويكـرد سـمن ها و سـازمان ها و رسـانه ها 
بـه مسـئله اعتيـاد، رويكرد روانشـناختی شـود 
و نگاهـی درمانـی رايـج شـود نـه نگاهـی طـرد 

كننـده. 

 آیا فعل و فرهنگ یاری گری آنقدر 
اهمیت دارد که به شعاری عملیاتی 

تبدیل شود؟ 
بلـه كامـال جـا دارد. بـه نظـر مـن بايـد شـعار 
بـه  شـود.  تخصصی تـر  اندكـی  ياری گـری 
عـوان مثـال بگوييـم ياری گـران آسـيب ديـده 
انزواطلـب يـا آسـيب ديدگان مهجـور. طـوری 
باشـد كـه جامعـه هـدف شـعار مـا، مشـخص 
امـروزه ديگـر  افـرادی هسـتند.  باشـد چـه 
درمان معتـادان با دارو و بسـتری كـردن جواب 
نمی دهـد بلكـه بايـد فرآينـد درمـان، درمـان 
توانبخشـی معنـوی، درونـی و روانشـناختی 

باشـد. 

 آقای دکتر در پایان، چه نکته نگفته 
و توصیه ای مهم در این موضوع 

دارد؟
بـه وزيـر آمـوزش و پـرورش  توصيـه مـن 
اسـت. آمـوزش و پرورش بسـتر مناسـبی برای 
جلوگيـری و پيشـگيری از انحطـاط نوجوانان و 
دانـش آموزان بـه تجربـه خالف اسـت. گرايش 
به سـيگار اوليـن گام تجربه يـك خالف كوچك 
اسـت. از وزيـر آمـوزش و پـرورش می خواهـم 
كـه اقـدام و نـگاه پيشـگيرانه ويژه ای نسـبت به 
دانش آمـوزان دختر و پسـر دبيرسـتانی داشـته 
باشـد، چرا كـه متاسـفانه آمارها نشـان می دهد 
در برخـی از مـدارس و برخـی شهرسـتان ها تـا 
حـدود ۳0 درصـد از دانش آموزان يك مدرسـه 
بـه مـواد مخـدری همچـون گل، ماريجوانـا، 
حشـيش و مـوارد ديگـر گرايـش يافته انـد. اين 
افـراد در ايـن سـنين نوجوانـی مقدمـه ای برای 
افزايـش معضالت كارتـون خـواب و گورخوابی 
در سـنين باالتـر می شـوند. بدانيـم كـه نجـات 
انسـان ها از انحطـاط و انـواع شـّر، رسـالت ذاتی 

تمـام پيامبـران و امامـان معصـوم بوده اسـت.

گفت و گو با  دکتر افروز استاد دانشگاه تهران  و روانشناس با موضوع » فرهنگ ياری گری« 

فـرهنگ یـاری گـری، الفبـای انسـانّیت

“خاتـم كاری” چهارمحـال و بختيـاری يكـی از مهمتريـن 
رشـته های صنايـع دسـتی ايـن اسـتان اسـت كـه بيشـتر 
در روسـتای “شيخ شـبان” از توابـع شهرسـتان بـن توليـد 
می شـود و برخـی كارشناسـان به دليـل توليد بـا كيفيت ،آن 

را ختـم هنرهـای صنايـع دسـتی می داننـد.

خاتـم كاری از مهمتريـن توليـدات زيرمجموعـه هنرهـای 
چوبـی در چهارمحـال و بختيـاری بـه شـمار مـی رود كـه بـا 
توجـه بـه توليـد فـراوان آن در روسـتای شيخ شـبان بـن بـه 

عنـوان قطـب خاتـم ايـران شـناخته می شـود.
اگـر چـه مالكيـت معنـوی ايـن صنايـع دسـتی مربـوط بـه 
مـردم شـيراز و اصفهان اسـت امـا ايـن كار از حدود 40 سـال 
پيـش به روش”اسـتاد شـاگردی” بـه چهارمحـال و بختياری 

وارد شـد و در انـدك زمانـی ايـن هنـر گسـترش يافت.
گسـترش خاتـم كاری در چهارمحـال و بختيـاری تـا جايـی 
پيـش رفـت كـه اهالـی روسـتای شيخ شـبان از گذشـته 
تاكنـون حـدود 400 اسـتادكار “ُگل بنـدی خاتـم” را در خود 
جـای داد و بـه يكـی از قطب های مهـم توليد ُگل بنـدی خاتم 

كشـور تبديل شـده اسـت.
قـراردادن قطعـات كوچـك مثلثـی در كنـار هـم و ايجـاد 
اشـكال هندسـی بـا اسـتفاده از مـواد اوليـه مربوطـه را 

می نامنـد. خاتـم كاری 
مواداوليـه مصرفـی در خاتـم كاری شـامل چوب هـای سـه 
گـوش عناب، نارنـج، “فوفـل” و “آبنوس”، فلزاتـی مانند برنج، 
مـس، نقـره و طـال بـه شـكل مفتول هـای نـازك، اسـتخوان 

شـتر، عـاج فيل، چسـب چـوب يا “سـريش” اسـت.
بـه علت دقـت و حوصلـه زياد اسـتادان خاتـم كاری و ظرافت 
و ريزه كاری هـای موجـود در ايـن هنرصنعـت نـام آن را خاتم 

يعنـی ختـم هنرها گذاشـته اند.
فرآورده هـای خاتم كاری بسـيار متنـوع اسـت و از مهمترين 
محصـوالت ايـن صنايـع دسـتی می تـوان بـه انـواع جعبـه 
دسـتمال كاغـذی، جعبـه جواهـرات، سـطل زبالـه، قلمدان، 
“جلـد قرآنـی”، شـكالت خوری، ميـز و صندلـی، تختخـواب، 
قـاب عكـس و ديگـر نيازهای كوچـك و بـزرگ مورد نيـاز در 

خانه هـا اشـاره كـرد.
خاتـم كاری بـه علـت زيبايـی خيره كننـده و بُعـد هنـری 

توانسـته مخاطبـان را بـه خـود جـذب كنـد.

 چهارمحال و بختیاری ۴۰۰ هنرمند خاتم کار دارد
مديـركل ميـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنايـع دسـتی 
چهارمحـال و بختيـاری گفـت: هم اينـك 400 هنرمنـد در 
روسـتای شيخ شـبان با توليد ُگل خاتم آشـنايی كامـل دارند.

مهـرداد جوادی روز سه شـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ايرنا 
تاكيـد كرد:اين هنرمندان سـاالنه بيـش از ۳00 هـزار “ُگل يا 
قامـه خاتـم” در چهارمحـال و بختيـاری توليـد و روانـه بـازار 

مصـرف می كننـد.
وی افـزود: توليـد محصـوالت خاتـم كاری ۳00 درصد ارزش 
افـزوده دارد و يكـی از مهمتريـن رشـته های صنايع دسـتی از 

لحـاظ اقتصادی اسـت.
جـوادی تصريـح كرد: بـرای توليـد خاتـم كاری از مـواد اوليه 
طبيعـی ماننـد چـوب، اسـتخوان، سـيم مسـی و مفتـول 
بهره گيـری می شـود و توليـد محصـوالت خاتـم  كاری در 

روسـتای شيخ شـبان بيـش از ۵0 سـال سـابقه دارد.
خاتـم كاران،  از  بخشـی  داشـت:هم اكنون  اظهـار  وی 
فروشـندگان و توليدكننـدگان  مطـرح اصفهـان از اهالـی 

هسـتند. شيخ شـبان  روسـتای 

ختم هنر در “ خامت” چهارحمال و خبتیاری 

اتفاقات عجیب در جشنواره شعر فجر/خبری از اعالم نامزدها نیست
اختتاميـه جشـنواره شـعر فجـر در حالی روز شـنبه برگزار می شـود 
كـه كماكان خبـری از معرفـی نامزدهـای دريافت اين جايزه منتشـر 

نشـده است.
دبيرخانـه چهاردهميـن دوره جشـنواره شـعر فجـر در خبـری 
بـه رسـانه ها اعـالم كـرده آئيـن پايانـی چهاردهميـن جشـنواره 
بين المللـی شـعر فجر، عصر شـنبه ۱۲ بهمن در شـهر زاهـدان برگزار 

. د می شـو
قـرار اسـت در ايـن مراسـم، برگزيـدگان بخش هـای بخش هـای 

»شـعر بزرگسـال«، »شـعر كـودك و نوجـوان«، »دربـاره شـعر« و 
همچنيـن »بخـش ويـژه شـعر جـوان« معرفـی شـوند كـه تـا زمـان 
تنطيـم اين گـزارش هنـوز نامزدهای ايـن بخش ها معرفی نشـده اند.

همچنيـن بـه روال معمول، نشسـت رسـانه ای نيـز برای ايـن رويداد 
كـه تنهـا و مهمترين رويداد ملی حوزه شـعر كشـور به شـمار می رود، 
برگزار نشـده اسـت. از سـوی ديگر سـعيد بيابانكـی دبير ايـن دوره از 
جشـنواره نيـز تاكنـون از ارائه هـر توضيحی دربـاره روند ايـن رويداد 

به رسـانه ها خـودداری كرده اسـت.

فرهنگ یارگیری



بخش هايی از کتاب فرهنگ سیاسي ايران نوشته دکتر مصلی نژاد ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ادبيات سياسي در هر دوران، خبشي از واقعيت هاي  جامعه را منعكس مي سازد 

سوئد يکي از مشهورترين کشورهاي مهاجرپذير مقصد شهروندان کشورهاي مختلف جهان است

سوئدی ها تنوع فرهنگی را ضامن رشد جامعه می دانند

كشـور سـوئد هـم اكنـون بـه عنـوان يكـي از مشـهورترين 
شـهروندان  از  دسـته  آن  مقصـد  مهاجرپذيـر  كشـورهاي 
كشـورهاي مختلـف جهـان اسـت كـه انديشـه مهاجـرت از 
ديـار خـود را دارنـد. بجـز حاكميـت ايـن كشـور شـهروندان 
سـوئدي نيـز ديـدي بـاز بـه مسـاله مهاجـران دارنـد و هميشـه 
از آنهـا حمايـت كردهانـد. بـه عنـوان مثـال تجمـع آنـان در 
حمايـت از مهاجـران سـوري و درخواستشـان از اروپاييهـا براي 
پذيـرش آنهـا، مشـهور شـده اسـت. محمـد قاليباف خراسـاني، 
پژوهشـگر علـوم سياسـي و مطالعـات اجتماعـي و نويسـنده 
كتابهايـي چون »فرهنگ سياسـي: رويكردي مغفـول در فرايند 
دموكراسيسـازي و شـناخت جوامـع«، »سـوئد و فرهنـگ« و 
»مراكـز و نهادهـاي فرهنگـي بيـن المللـي در اروپـا و آمريـكا« 
يادداشـتي را بـا موضـوع برخـي عناصـر نگرشـي در فرهنـگ 
سياسـي و عمومـي مردم سـوئد در قبـال مهاجران ارسـال كرده 

اسـت كـه در ادامـه آن را ميخوانيـد:

نگرش فرهنگي / سياسي نوين و ترقيخواه
ــر  ــه مهاج ــه جامع ــبت ب ــه نس ــه جامع ــش فرهيخت ۱- بخ
ــش  ــان افزاي ــت و خواه ــتانه اس ــان دوس ــي انس داراي نگرش
ــا  ــروه در كل اروپ ــن گ ــا. اي ــي آنه ــي و فرهنگ ــگاه اجتماع جاي
ــگ  ــود فرهن ــا خ ــه ب ــوند ك ــغ ميش ــر بال ــون نف ــه ۵0 ميلي ب
سياســي نوينــي را بــه همــراه ميآورنــد. يكــي از اهــداف 
ــارزه  ــاً مب تشــكيل گروههــاي راســت افراطــي در غــرب عمدت
و امحــاء ايــن گــروه اســت. ايــن گــروه از گرايشــهاي قــوي ضــد 
ــف  ــتند و مخال ــي هس ــد مليت ــركتهاي چن ــرمايهداري و ش س

ــتند. ــرب هس ــاالري غ ــرمايه س ــا س ــي ي پلوتوكراس
ــوئدي داده  ــهروندان س ــوق ش ــان حق ــران، هم ــه مهاج ۲- ب

ــود. ش
۳-  طرفـداري از ارائـه قوانينـي كـه باعث ميشـود مهاجـران به 
انـدازه بوميان سـوئد بـكار گرفته شـوند. ايـن امر باعـث كاهش 

تبعيـض شـغلي و ادغام بهتـر مهاجـران در جامعه ميشـود.

ــژادي  ــض ن ــر تبعي ــه در براب ــرش برابريطلبان ــود نگ 4-  وج
ــوق  ــان گــروه ف ــوق. در مي ــان قشــر ف ــا ضــد خارجــي در مي ي
ــه جنبشــهاي عدالتخــواه وجــود دارد كــه  جنبشــي موســوم ب
از جريانهــاي مهــم تاريخــي ماننــد زاپاتيســتها الگــو گرفتهانــد 
و همرزمــان آنهــا در آمريــكا در جنبــش ســياتل و واالســتريت 

ــد. ــال بودن فع
ــه  ــت ك ــن اس ــوئد اي ــه س ــب در جامع ــت و جال ــه مثب »نكت
ــران، ٧٩ ٪ از  ــراي مهاج ــغلي ب ــت ش ــدان فرص ــود فق ــا وج ب
Eurobarome�پاســخدهندگان ســوئدي در نظرســنجي 

ــه  ــه جامع ــادي ب ــه مهاجــران كمــك زي ــد ك ter ۲006 گفتن
ســوئد كردهانــد. ايــن آمــار ميــزان باالتــري را نســبت بــه هــر 

ــد.« ــان ميده ــي نش ــر اروپاي ــور ديگ كش
۵- برخــورد ســنگين پارلمــان ســوئد در برابــر هرگونــه قانــون 

تبعيضآميــز عليــه جامعــه مهاجــر.
6- از همــه جالبتــر اينكــه در ســوئد چنانچــه يــك شــركت يــا 
ــا ايجــاد  ــد ب ــد، باي ــد مهاجــران را اســتخدام كن ســازمان نتوان
يــك مديريــت اضطــراري زمينــه را بــراي اســتخدام مهاجــران 

واجــد شــرايط فراهــم كنــد.
ــا در  ــه اروپ ــط اتحادي ــده توس ــام ش ــات انج ــق تحقيق ٧- طب
ــراي  ــي ب ــورهاي اروپاي ــت كش ــوئد در فهرس ــال ۲00٧، س س
اجــراي سياســت ادغــام فرهنگــي مهاجــران بــه جامعــه 
ميزبــان، بــا كســب امتيــاز ٪100 مقــام اول را دارا شــده 

اســت.
ــد  ــوئد )مانن ــترده س ــي گس ــاي اجتماع ــياري از مزاي ۸- بس
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــكن( ب ــودك و مس ــه ك ــك هزين كم

ــرد. ــرار ميگي ــز ق ــران ني ــار مهاج ــت، در اختي تابعي
ــن  ــا ضم ــد ت ــازه ميده ــود اج ــران خ ــه مهاج ــوئد ب ٩- س
يادگيــري زبــان ســوئدي، بــه زبــان خودشــان نيــز در مــدارس 

ــد. ــوزش دهن آم
ــالف  ــر خ ــه ب ــوئديها ك ــت س ــاي مثب ــي از برنامهه ۱0-يك
رويكــرد اســتحاله، در برداشــت از مفهــوم سياســت ادغــام، ايــن 

ــظ  ــه حف ــران را ب ــر مهاج ــال حاض ــوئديها در ح ــه س ــت ك اس
فرهنــگ خــود تشــويق ميكننــد و در ايــن راســتا برنامههايــي 
را بــراي معرفــي فرهنــگ مهاجــران بــه جامعــه ميزبــان 
ــام  ــك نظ ــوان ي ــه عن ــا ب ــه آنه ــد. در نتيج ــي كردهان طراح
ــي  ــام در پ ــت ادغ ــوان سياس ــت عن ــه تح ــي چندفرهنگ واقع
ايــن نيســتند كــه بــا ايــن سياســت بــه تدريــج مهاجــران را در 

ــد. ــتحيل كنن ــود مس ــگ خ فرهن

نگرش فرهنگي / سياسي راستگرايان
۱- در ايــن ميــان نگرشــهاي اقتدارگرايانهــاي در برابــر 
خارجيــان بــا گرايــش سياســي و مذهبــي وجــود دارد 
ــده  ــش عم ــي، بخ ــت افراط ــاي راس ــه گروهه ــاً ب ــه عمدت ك

كاتوليكهــا، و نژادپرســتان وابســته هســتند.
برخــي از ارگانهــا بــا قوانيــن ادغــام فرهنگــي مخالفنــد 
ــالط  ــا اخت ــا ب ــي از گروهه ــب برخ ــخصي اينجان ــر ش ــه نظ )ب
فرهنگــي و همزمــان حفــظ هويــت فرهنگــي مهاجــران 
ــا  ــند و ي ــد باش ــن نباي ــا مهاجري ــه ي ــد ك ــد و معتقدن مخالفن
ــوند  ــتحيل ش ــان مس ــه ميزب ــگ جامع ــاًل در فرهن ــه كام اينك
ــه  ــود ب ــا خ ــداء را ب ــور مب ــي كش ــانگاني از فرهنگ ــچ نش و هي
همــراه نداشــته باشــند )حتــي حجــاب(، امــري كــه در صــورت 
تحقــق در نهايــت بــه نوعــي اســتحاله فرهنگــي مهاجريــن در 

ــود. ــر ميش ــان منج ــه ميزب جامع
ــه  ــد ب ــت را باي ــه اولوي ــد ك ــازمانها معتقدن ــي از س ۲- بعض
ــود كار  ــهروندان خ ــه ش ــدا ب ــم و در ابت ــود بدهي ــنل خ پرس

بدهيــم.
ــي  ــد ماليات ــه درآم ــن ب ــه مهاجري ــد ك ــي معتقدن ۳- گروه

كمكــي نميكننــد.
4- نگرشـي كـه حاكي از حضـور خارجيـان و نگرانـي از محيط 
زيسـت اسـت. اين نگـرش كه مخـدوش بـه نظر ميرسـد حضور 
خارجيـان و افزايـش جمعيـت اروپا و ادغـام فرهنگـي را مخرب 

محيـط زيسـت بـه حسـاب مي آورند. 
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ــل  ــی و اصي ــای بوم ــد: هنره ــوادی می گوي ــهره ج ش
ــه شــكل افراطــی منكــوب و  ــران كم توجهــی و گاه ب اي

هنــر وارداتــی غــرب تأييــد و تقليــد شــده اســت.
شــهره جــوادی عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه تهــران 
ــه  ــان دژاوو ك ــگاه چيدم ــی نمايش ــت تخصص در نشس
ــاره  ــد درب ــزار ش ــرگاه برگ ــری نظ ــاه در گال ۵ بهمن م

ــر معاصــر بحــث كــرد. ــون هن ــی پيرام مباحث
ــه  ــم ك ــه »دژاوو« را بگوي ــی كلم ــدا معن ــت: ابت او گف
تعبيــر بــه گــردش ذهــن هنرمنــد در گذشــته، حــال و 
آينــده شــده اســت بدين معنــا كــه ذهــن هنرمنــد آزاد 
ــد  ــف می بين ــای مختل ــه را در زمان ه ــا آنچ ــت ت اس
بــه شــيوه های مــورد نظــر بيــان كنــد. اينكــه مــا يــك 
ــب هســتيم و  ــدرن عق ــر م ــرب و هن ــان غ ــرن از جه ق
ــن  ــش از اي ــا بي ــم ت ــت كني ــرعت حرك ــه س ــد ب باي
ــم  ــا مدرنيس ــت آي ــد گف ــيم باي ــته باش ــر نداش تأخي
ــی  ــر ايران ــرای هن ــی ب ــد اصالت ــی می توان ــی واردات غرب
ــز  ــی ني ــر جهان ــگاه هن ــا ن ــی ب ــد؟ حت ــته باش داش

ــت؟ ــودی الزم نيس ــر خ ــت و تفك ذهني
او در ادامــه بــه آمــوزش هنــر آكادميــك اشــاره 
بــرای  پيش زمينــه  عنــوان  بــه  افــزود:  و  كــرد 
ــال دوران  ــا 6 س ــدت 4 ت ــا در م ــو، ام ــای ن آفرينش ه
ــه و  ــته را تجرب ــوان گذش ــد نمی ت ــی و ارش كارشناس
ــی  ــن بررس ــد. بنابراي ــد ش ــای جدي ــگاه وارد هنره آن
تاريــخ تحليلــی هنــر جهــان می توانــد راهگشــا 
ــد  ــوی كن ــدان را ق ــری هنرمن ــای فك ــد و زمينه ه باش
ــاز و  ــد از آغ ــل دوران جدي ــد و تحلي ــوص نق ــه خص ب
ــير  ــان را در مس ــد هنرجوي ــون می توان ــه آن تاكن ادام

ــد. ــرار ده ــی ق منطق
ــاده گرايی و  ــا س ــه داد: ب ــگاه ادام ــتاد دانش ــن اس اي
كمتريــن تــالش نمی تــوان بــه هنــر نــو دســت يافــت. 
ــال  ــا متري ــده ب ــان اي ــورانه و آزادی در بي ــه جس تجرب
ــری  ــر هن ــش اث ــت آفرين ــد در خدم ــف می توان مختل
ــری  ــاخه هن ــر ش ــر در ه ــه هن ــول اولي ــا اص ــد. ام باش
ــورت  ــه ص ــرد و ب ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م ــر باي ناگزي
آموزشــی جــدی در برنامــه درســی هنرجويــان باشــد.

جــوادی در ارتبــاط بــا مطرح شــدن ايــن بحــث 
ــرار  ــو دســت زد و تك ــای ن ــه كاره ــد ب ــروز باي ــه »ام ك
ســنت های گذشــتگان امــری بيهــوده بــا تعبيــر 
ــه  ــد توج ــواری«، باي ــن شترس ــواری جايگزي ماشين س
ــرعت و ماشينيســم  ــرد: در عصــر س ــار ك داشــت، اظه
ــل  ــش، تأم ــه آرام ــاج ب ــر احتي ــلوغ، بش ــای ش و دني
و تفكــر دارد. هنرمنــد متعهــد در ايــن روزمرگــی 
جان فرســا كــه زندگــی را بــه كام جامعــه تلــخ 
ــته  ــر گذش ــی از هن ــا تجربه هاي ــد ب ــد می توان می كن
همچــون خطاطــی، مينياتــور، تذهيــب، پنــاه بــه 
طبيعــت و نقاشــی واقع گــرا از پيرامــون ضمــن 
ــه  ــز ب ــان را ني ــردی، مخاطب ــش ف ــه آرام ــتيابی ب دس
ــك  ــنتی ي ــای س ــه هنره ــكا ب ــد. ات ــش فراخوان آرام
مســير و مســيرهای ديگــر نيــز چاره گشــا اســت؛ 
ماننــد شــيوه های نــو شــامل چيدمــان، نقاشــی و 

تصويرســازی بــا انــواع تكنيك هــا.
او گفـت: آزادی در بيـان هنری بديهی بوده، اما در شـرايط 
هنـری كشـور ديرزمانـی اسـت كـه بـه هنرهـای بومـی و 
اصيـل ايـران كم توجهـی و گاه بـه شـكل افراطـی منكوب 
و هنـر وارداتـی غـرب تأييـد و تقليـد شـده اسـت. جديت 
در برنامه ريـزی آمـوزش هنـر بـا تكيـه بـر درس »مبانـی 
هنرهـای تجسـمی« از اصـول ضـروری هنر اسـت و بدون 
شـناخت و تجربـه ، آفرينـش اثر هنـری اصالت نـدارد. اين 
مهـم اجتناب ناپذيـر و الزم اسـت در سياسـت گذاری های 

هنـری بـه طور جـدی مـورد توجـه واقع شـود.

لزوم توجه به هنرهای بومی و 
اصیل ایران

چاپ یک کتاب گفتگومحور درباره خوشبختی در روانشناسی آدلر
كتــاب »شــجاعت منفــور بــودن« نوشــته ايچيــرو كيشــيمی و 
ــرد  ــاره موضــوع خوشــبختی در روانشناســی آلف ــوگا درب ــه ك فوميتاك
ــی  ــا منتشــر و راه ــی ســالمی توســط نشــر گوي ــه عل ــا ترجم ــر ب آدل

ــد. ــر ش ــازار نش ب
ــه  ــد و ب ــا كني ــود را ره ــه خ ــودن )چگون ــور ب ــجاعت منف ــاب »ش كت
ســعادت واقعــی دســت يابيــد(« نوشــته ايچيــرو كيشــيمی و فوميتاكه 
ــا ترجمــه علــی ســالمی توســط نشــر گويــا منتشــر  كــوگا به تازگــی ب
ــا و  ــر در اروپ ــازار نشــر شــده اســت. مكتــب روانشناســی آدل و راهــی ب

ــداران  ــود طرف ــت وج ــايد يك عل ــادی دارد. ش ــداران زي ــكا طرف آمري
زيــاد اين روانشــناس، ايــن باشــد كــه پاســخ های ســاده ای بــه چنيــن 
ــد؟«   ــبخت باش ــد خوش ــه می توان ــان چگون ــت: »انس ــوالی داده اس س
در بخشــی از اين كتــاب می خوانيــم: جــوان: ايــن  اســتداللی 
ــود  ــاره خ ــد درب ــط باي ــان فق ــد انس ــد بگويي ــت! می خواهي بی معناس

ــد؟ ــی كن ــانما زندگ ــكلی پارس ــه ش ــد و ب ــر كن فك
اين كتــاب بــا ۲۸۸ صفحــه، شــمارگان ۵00 نســخه و قيمــت 46 هــزار 

تومــان منتشــر شــده اســت.

سياسـي ايثـار، بخشـي از خـرده فرهنـگ 
سياسـي عمومـي جامعـه ي ايرانـي مـي باشـد. ايـن امـر مـي تواند 
در مرحلـه ي تاريخـي ديگـري دگرگـون شـود و بـه جلـوه هايـي از 
فرهنـگ سـودجويي و فرصـت طلبـي تبديـل شـود. در عيـن حـال 
هريـك از شـاخص هـاي فرهنگي ايـران زماني كـه ظهور مـي يابند، 
ماهيـت راديـكال و افراطـي پيـدا مي كننـد. اين امـر را مي تـوان در 
رمـان هـاي اجتماعي نيز مـورد مالحظه قـرار داد. داسـتان هايي كه 
بيانگـر روابـط عاشـقانه ي دو نفـر مـي باشـد، بعـد از مدتي بـه دليل 
عـدم تاميـن مطلوبيـت هـاي طرفيـن ممكن اسـت جلـوه هايـي از 
تضـاد و خصومـت و حتـي تنفـر را بازتوليـد نمايـد. ايـن امـر نشـان 
مـي دهد عشـق شـديد كـه ماهيتـي رمانتيـك دارد، بعـد از ناكامي 

تبديـل بـه جلـوه هايـي از تنفـر مـي گـردد و ماهيـت تراژيـك پيدا 
مي كنـد. اينگونه نشـانه هـاي رفتـاري را مي تـوان در ادبيـات، زبان 
و ادبيـات فولكوريـك جامعـه مشـاهده نمـود. بـا توجـه بـه ادبيـات 
سياسـي نشـانه هـا و زبـان ملي ايـران مـي توان بـه اين جمـع بندي 
رسـيد كـه در تمامي جوامـع فرعي ايـران، زبان فارسـي بـه عنصري 
كـه زبان شناسـان از آن بـه عنوان “زبان ملـي” ذكر كـرده اند، تبديل 
شـده اسـت. در ايران زبان هـاي محلي همـواره جنبه ي محـاوره اي 
داشـته انـد. فرهنگ سياسـي ايـران را مـي تـوان در ادبيات رسـمي، 
زبـان محـاوره اي و همچنيـن ادبيـات منطقـه اي و محلـي مـورد 
مالحظـه قـرار داد. اگرچه حـوزه هـاي جغرافيايي متفاوتـي در ايران 
وجـود دارنـد و هـر حـوزه ي جغرافيايـي جلـوه اي خـاص از فرهنگ 

اجتماعـي را دارا مـي باشـد، اما تمامي آنـان در نهايت نشـانه هايي  از 
فرهنـگ عمومـي كشـور را با خـود حمل مـي كنند. ادبيات سياسـي 
را مـي تـوان نقطـه ي پيونـد حوزه هـاي مختلـف فرهنگ سياسـي، 
اجتماعـي و اقتصـادي دانسـت. از سـوي ديگـر ايـن امـر در حـوزه 
هـاي مختلـف جغرافيايـي نيـز انعكاس نسـبتا مشـترك و مشـابهي 
داشـته اسـت. به عبـارت ديگـر، خـرده فرهنگ هـا منعكـس كننده 
ي فرهنـگ عمومـي جامعـه مـي باشـند. درواقـع نمـي تـوان گـروه 
هـاي اجتماعـي را از يكديگر تفكيك نمـود و فضاي الزم بـراي ايجاد 
فرهنگ سياسـي خاصـي را جدا از شـرايط عمومي جامعه پيشـبيني 
نمـود. الزم بـه ذكر اسـت كـه تمامـي اركان فرهنـگ، زبـان و ادبيات 

يـك جامعـه بـا يكديگـر رابطـه ي ارگانيـك دارند.

ادامه از صفحه 2



علـی رضـا صفایـیـ  خبرنـگار / مقدمتـا عـرض مـی كنم 
در سـال ۱۳٧٧ از هـر شهرسـتانی گروهـی به سرپرسـتی جناب 
مهنـدس بوربوررئيـس نوسـازی وقت با هدف بررسـی نوسـازی 
و بهسـازی مـدارس در مشـهد جمـع شـدند و جامعـه خيريـن 

مدرسـه سـاز را در آنجـا پايـه گـذاری كردند.
ايـن گـروه هنگامـی كـه بـه شـهرهای خـود برگشـتند در 
شـهرهای خـود مجمـع خيريـن مدرسـه سـاز را در ۳۱ اسـتان 
راه انـدازی كردنـد در تهـران هـم دو مجمـع داريـم كـه مجموعا 
۳۲ مجمـع خيريـن مدرسـه سـاز در كشـور فعاليـت مـی كنند.

ــه  4۵0  ــن ب ــع خيري ــداد مجم ــال تع ــد س ــن چن ــرف اي در ظ
ــع در  ــه آورده مجم ــيده ك ــران رس ــده در اي ــت ش ــع ثب مجم
ــال  ــبختانه در س ــی خوش ــود ول ــی نب ــم چندان ــال اول رق س
ــيده . ــان رس ــارد توم ــد ميلي ــزار و پانص ــك ه ــه ي ــته ب گذش

كـه ايـن رقـم اميدواريـم امسـال بـه رقـم بيشـتری رسـيده و 
تـالش مـی كنيم كـه 40  هـزار كالس درسـی كـه ناتمـام مانده 
بـه زودی تكميـل كنيـم .كـه از ايـن رقـم ۱6 هـزار كالس در 
متعلـق بـه خيرين اسـت كه نوسـازی هنـوز موفـق به اتمـام آن 
نشـده و ۲4 هزار كالس درس اسـت كـه از قبل نيمـه كاره مانده.

مــا بــرای پيشــبرد ايــن اهــداف طــی جلســه ای كــه بــا دكتــر 
نوبخــت داشــتيم رقمــی كــه در ســال گذشــته جهــت نوســازی 
در نظــر گرفتــه بودنــد و پرداخــت هــم شــد يــك هــزار ميليــارد 
ــزار و هفتصــد  ــه دوه ــم را امســال ب ــن رق ــی اي ــود ول ــان ب توم

ــد. ــش دادن ــان افزاي ــارد توم ميلي
بنابرايــن خيريــن مــا هــم تعهــد كردنــد همــگام بــا همــكاری 

دولــت قــدم هــای بيشــتر و جــدی تــری را برداريــم .
ــی  ــر همت ــكاری دكت ــا هم ــيم ب ــور در تالش ــن منظ ــه هكي ب
رئيــس محتــرم بانــك مركــزی از طريــق بانكهــا ۵ هــزار 
ــه  ــی در بودج ــر بانك ــه ه ــرا ك ــم چ ــان وام بگيري ــارد توم ميلي
اش مبالغــی را صــرف تبليغــات مــی كنــد كــه ايــم وام از محــل 
بودجــه تبليغــات بانــك هــا تاميــن ميشــود در نتيجــه مدرســه 
ــی  ــاخته م ــن س ــا و خيري ــك ه ــكاری بتان ــا هم ــه ب ــم ك ای ه
ــك  ــك بان ــا كم ــه ب ــن مدرس ــه اي ــود ك ــی ش ــوان م ــود عن ش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــور س مذك
ــن  ــه خيري ــرا ك ــت چ ــن اس ــده خيري ــه عه ــت وام ب بازپرداخ
ــه بانــك تعهــدات قانونــی را مــی دهــد كــه وام مذكــور فقــط  ب
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــز مدرس ــاخت و تجهي ــت س جه

ــرد. گي
ــه  ــده و ب ــه ش ــور نهادين ــروزه در كش ــازی ام ــه س ــر مدرس ام
ــد ســالهای  ــن مانن ــه خيري ــل شــده جامع ــگ تبدي ــك فرهن ي
ــاخت  ــرای س ــی ب ــا گامهاي ــرد ت ــی ميك ــات فراوان ــل تبليغ قب
ــر  ــه خاط ــروزه ب ــی ام ــود ول ــته ش ــدارس برداش ــز م ــا تجهي ي
دانــش و آگاهــی اكثــر مــردم مدرســه ســازی بــه يــك فرهنــگ 
عمومــی بــدل گشــته كــه همــه مايــل هســتند در امــر مدرســه 
ــه  ــروزه ب ســازی مشــاركت داشــته باشــند بطوريكــه شــايد ام
ــم  ــن ه ــد و خيري ــاز باش ــه ني ــن زمين ــری در اي ــات كمت تبليغ
ــی در  ــن بزرگ ــروزه خيري ــا ام ــه كار هســتند . م ــاده ب ــود آم خ
داخــل و خــارج از كشــور داريــم خيــری داريــم كــه ٧6 مجتمــع 
ــم در  ــر ه ــع ديگ ــون ۱0 مجتم ــم اكن ــاخته و ه ــی س آموزش
دســت ســاخت دارد . خيلــی از خيريــن از صفــر تــا صــد ســاخت 
و تحهيــز مدرســه را بــه عهــده دارنــد و اگــر هــم خيــری مايــل 

باشــد كــه مشــاركت كنــد ســازمان نوســازی و تجهيــز مــدارس 
ــدد. ــرار ببن ــا ق ــا آنه ــه ب آمادگــی دارد ك

خيريــن خــارج از كشــور هــم مــدارس زيــادی در داخل كشــور 
ــا در  ــه م ــای اول هســتيم چــرا ك ــوز در گامه ــه هن ســاختند ك
ــم كــه اگــر دسترســی مــا  ــراد توانايــی داري خــارج از كشــور اف
بــه آنهــا ســهولت پذيــرد كمــك شــايانی در امــر مهــم مدرســه 
ســازی مــی تواننــد بكننــد بــرای هميــن منظــور قصــد داريــم 
ــن مدرســه ســاز را در خــارج از كشــور تاســيس  ــع خيري مجام

ــه ايــن امــر تشــويق نماييــم. كنيــم و آنهــا ب
ــام  ــا حم ــل و ي ــاده و پ ــم در ســاخت ج ــان قدي ــان از زم ايراني
در روســتاها مشــاركت داشــتند و ايــن مشــاركت امــروزه بديــن 
ــی تشــكيل شــده  ــه االن ) ان جــی او( مختلف صــورت اســت ك
اســت كــه مدرســه ســازی اوليــن آن مــی باشــد همانطــور كــه 
جامعــه خيريــن ســالمت تشــكلی شــده جامعــه مســكن ســاز 
ــه  ــده ك ــه ســاز هــم بوجــود آم ــا بيمارســتان ســاز و كتايخان ي
ــدا هــم يكــی از  همــه مشــغول خدمــت رســانی هســتند جدي

ــرد. ــاح ك ــی افتت ــن شــيرخوارگاه بزرگ خيري

چگونگی وابستگی به دولت
ــه  ــرد از آنجاييك ــی گي ــورت م ــر ص ــت كار بهت ــك دول ــا كم ب
ــت  ــن دول ــد اي ــل هســتند مشــاركت كنن ــن ماي بيشــتر خيري
ــد.  ــی آي ــن م ــك خيري ــه كم ــه ب ــه مصوب ــا بودج ــه ب ــت ك اس
امســال بــا توجــه بــه افزايــش بودجــه امــكان دارد كــه ســازمان 
ــتری  ــاركت بيش ــن مش ــا خيري ــداری ب ــز م ــازی و تجهي نوس

ــد. ــل نماي ــه كاره را تكمي ــدارس نيم ــد و م ــته باش داش
ــا  ــزار كالس درس ب ــش از ۱۳0 ه ــا االن بي ــری : ت ــای جعف آق
ــنوراه  ــاله جش ــر س ــت و ه ــده اس ــاخته ش ــن س ــك خيري كم
ــن  ــه در اي ــود ك ــی ش ــزار م ــاز برگ ــه س ــن مدرس ــای خيري ه
جشــنواره هــا خيريــن تعهــد مــی كننــد تــا كالاس هــای درس 
بيشــتری بســازند و هــر خيــری كــه مدرســه مــی ســازد جامعــه 
خيريــن از اول تــا انتهــای ســاخت گــزارش مكتــوب و مصــور بــه 
آنهــا ارســال مــی كنــد كــه مرحلــه بــه مرحلــه خيــر در جريــان 
ســاخت قــرار مــی گيــرد. در اســتان هــا هــم هــر پــروژه ای كــه 

ــه مــی كننــد. انجــام مــی شــود گــزارش كلــی را ارائ

علــی فخــاری : خيزشــی كــه بعــد از جنــگ در جهــت نهضــت 
مدرســه ســازی اتفــاق افتــاد بــه علــت نيــازی بــود كــه آمــوزش 
ــرد  ــدا ك ــاز پي ــتری ني ــی بيش ــای آموزش ــه فضاه ــرورش ب و پ
ــت  ــی ذهني ــد يعن ــيس ش ــر تاس ــط اميركبي ــون توس . دارالفن
ــوده اســت  ــران ب ــاز در ميــان مــردم اي ســاخت مدرســه از ديرب
ــوزش و  ــه آم ــی ك ــت كمبودهاي ــه عل ــگ ب ــس از جن ــی پ ول
ــيفتی  ــه ش ــورت س ــرس بص ــی از مدت ــت و خيل ــرورش داش پ
ــته  ــئول دانس ــود را مس ــردم خ ــد م ــی كردن ــزار م كالس برگ
ــك  ــدارس كم ــازی م ــاخت و نوس ــه س ــد و ب ــای كار آمدن و پ
ــور و در  ــر كش ــدارس در سراس ــوم م ــك س ــش از ي ــد. بي كردن
ــط  ــی توس ــای آموزش ــد فض ــل درص ــش از چه ــا بي ــتان ه اس
ــده  ــان دهن ــر نش ــن ام ــه اي ــت. ك ــده اس ــاخته ش ــن س خيري
مســاعدت و هميــاری مــردم بــا جامعــه خيريــن بــوده اســت. در 
هميــن اســتان تهــران و بخصــوص حاشــيه آن بــه علــت مهاجــر 
ــد  ــه فضــای آموزشــی جدي ــا ب ــاز م ــودن آن هــر روز ني ــر ب پذي

ــتان  ــد سيس ــا مانن ــتان ه ــه اس ــا در هم ــود م ــی ش ــتر م بيش
ــه  ــران ب ــز ته ــی در مرك ــزی و حت ــرز و مرك ــتان و الب و بلوچس
ــی  ــای قديم ــت ه ــه باف ــرا ك ــم چ ــاز داري ــی ني فضــای آموزش
فرســوده شــده و از كارايــی الزم برخــورد دار نيســتند بازســازی 
ــی در  ــارات كاف ــت اعتب ــه دول ــه اينك ــه ب ــا توج ــم ب ــا ه آنه

ــد. ــده آن برآي ــی از عه ــه تنهاي ــد ب ــی توان ــدارد نم ــار ن اختي
پـاره ای از اسـتان هـا نسـبت بـه  جامعـه خيريـن گام هـای 
بيشـتری برداشـتند و بيش از ۳0 سـال اسـت كه فعاليـت دارند. 
در اسـتان مركـزی هـم زمان بـا دارالفنـون حـاج ذوالفقـار خان 
بيـات ۱۲0 سـال پيش مجتمعی سـاخت در آنجا آمـوزش جديد 
را پايـه گـذاری كـردو همچنيـن خانـواده عبدالعظيـم غريب كه 
خـود از خانـدان فرهنگـی بودنـد و بـه عنـوان پايـه گـذار زبـان 
فارسـی بودنـد از گركان به مدرسـه صمصامـی در اراك مهاجرت 
كرده و سـپس به درخواسـت زنـده ياد مرحـوم دكتر حسـابی به 
مدرسـه مـروی و دارالفنـون و سـپس بـه دانشـگاه تهـران جهت 
آمـوزش و تدريـس مـی رود . در ميام مردم ايران مدرسـه سـازی 
نهادينه شـده اسـت . ما دانش آموزانـی را در اين مـدارس تربيت 
كرديـم كـه االن در خـارج از كشـور فعاليت می كننـد و همچنی 
آنهـا هـرگاه احسـاس كننـد مـام وطـن نيـاز بـه كمـك دارد بی 

دريـغ و مشـفقانه به كمـك می شـتابند.
امــروزه در همــه امپيادهــای علمــی و آموزشــی بــه علــت بــاال 
ــر روی  ــا ب ــرزمين آنه ــن س ــان اي ــی جوان ــب هوش ــودن ضري ب
ــراد  ــد اف ــم مانن ــا بتوانب ــر م ــی اگ ــتادند ول ــكوهای اول ايس س
علمــی و فرهنگــی ماننــد جنــاب قلــم چــی و يــا دكتــر مصلــی 
ــژاد كــه بســتر بيشــتر و بهتــری را در حــوزه فرهنــگ فراهــم  ن
مــی كننــد دعــوت بــه همــكارب كنيــم حتمــا بهــره بيشــتری 
ــكارات و  ــه ابت ــت ب ــا دس ــان م ــه جوان ــرد و االن ك ــم ب خواهي
ــوآوری هــای بيشــتری مــی زننــد نتيجــه تــالش خيريــن در  ن

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و فرهنگ ــای آموزش ــاد فضاه ايج
آيــا مــدارس ســاخته شــده توســط خيريــن همــراه بــا 

تجهيــزات كامــل اســت؟
آقــای قفلــی: تعــدادی از خيريــن ســاخت و تجهيــز مــدارس را 
ــن  ــد و گــروه ديگــری از خيري بصــورت كامــل تقبــل مــی كنن
بصــورت مشــاركت در ســاخت و تجهيــز آن اقــدام مــی كننــدو 
ــر عهــده ســازمان  بعضــا پــس از ســاخت مدرســه تجهيــز آن ب

نوســازی صــورت مــی گيــرد.
ــه هــای  ــد از هزين ــن نمــی توان ــای فخــاری  : جامعــه خيري آق
ــر  ــد. اگ ــر آي ــات ب ــيما و مطبوع ــدا و س ــات در ص ــاالی تبليغ ب
ــه كار خــودش ايــن تبليغــات را در حــوزه  صــدا و ســيما در نافل
مدرســه ســازی بــه عهــده بگيــرد شــاهد جــذب بيشــتر خيرين 
ــود.  ــم ب جهــت ســاخت و مشــاركت در مدرســه ســازی خواهي
ايــن صــدا و ســيما اســت كــه بايــد تــالش هــای خيريــن را بــه 

ــد. ــر بكش تصوي
معتقــدم كــه بايــد فرهنــگ مدرســه ســازی را از ابتــدای 
ــه  ــه مدرســه آموخــت و ب ــدو ورود ب ــه كــودكان در ب آمــوزش ب
ــن مدرســه حضــور  ــادآوری كــرد كــه امــروزه كــه در اي آنهــا ي
ــه  ــی وقف ــای ب ــالش ه ــی ت ــد همگ ــی خواني ــد و درس م داري
خيريــن بــوده اســت . ســازمان انصافــا حــق بزرگــی بــه گــردن 
جامعــه خيريــن دارد چــرا كــه زندگينامــه بســياری از خيريــن 

ــت. ــيده اس ــر كش ــه تصوي ب

ــا  ــن ب ــوع خيري ــه ن ــن هم ــه خيري ــا در جامع ــی : م ــای قفل آق
انــواع تــوان مالــی داريــم بــه عنــوان مثــال در اســتان خراســان 
ــا مغنــی گــری امــرار معــاش  خيــری داريــم كــه نابيناســت و ب
ــدك  ــد ان ــر چن ــی ه ــردن مبلغ ــداز ك ــس ان ــا پ ــد ب ــی كن م
توانســت دو كالس در روســتای محــل ســكونت خــود بســازد و 
در همــان مدرســه هــم بــه عنــوان ســرايدار بــه دانــش آمــوزان 
ــدای درس  ــه از ص ــت ك ــه اس ــا گفت ــد و باره ــی كن ــت م خدم

ــرد. ــی گي ــازه ای م ــر ت ــرد و عم ــی ب ــذت م ــا ل ــدن آنه خوان

ــن اســتان  ــدگان خيري ــای جعفــری : در ســال ۱۳٧٧ ناميان آق
ــنامه  ــا اساس ــدند و در آنج ــع ش ــهد جم ــور در مش ــای كش ه
ــه  ــراد ب ــيد و آن اف ــب رس ــه تصوي ــرح و ب ــن مط ــه خيري جامع
ــی را  ــكل مردم ــك تش ــن ي ــه خيري ــا جامع ــات امن ــوان هي عن
ايجــاد كردنــد. در ايــن جامعــه خيريــن پيــش بينی شــده اســت 
كــه هــم وزيــر آمــوزش و پــرورش و هــم معــاون عمرانــی وزيــر 
ــته  ــور داش ــور حض ــدارس كش ــازی م ــازمان نوس ــس س و رئي
ــی  ــه را م ــای جامع ــرورش نيازه ــوزش و پ ــه آم ــرا ك باشــند چ
دانــد و نوســازی مــدارس هــم ســاخت و ســاز و تجهيــز مــدارس 
ــتری  ــك بيش ــن كم ــه خيري ــد ب ــی توانن ــده دارد م ــه عه را ب
كننــد. در اســتان هــا مجمــع خيريــن اســتان ايجاد شــد كــه در 
ايــن مجمــع مديــر كل آمــوزش و پــرورش و مديــر كل نوســازی 
ــن  ــع خيري ــره مجم ــات مدي ــا و هي ــات امن ــو هي ــدارس عض م

ــتند.  هس
در ايــن ســالها فعاليــت هــای خوبــی از ســوی جامعــه خيريــن 
ــد  و  ــزار گردي ــی برگ ــای مختلف ــنواره ه ــه جش ــورت گرفت ص
ــا  ــرد و ب ــدا ك ــترش پي ــم گس ــن ه ــع خيري ــن مجام همچني
ــال  ــر دو س ــد. ه ــاخته ش ــادی س ــدارس زي ــن م ــك خيري كم
ــه  ــس جامع ــه رئي ــود ك ــی ش ــزار م ــات برگ ــم انتخاب ــار ه يكب

ــود. ــی ش ــاب م ــره انتخ ــات مدي ــط هي ــم توس ــن ه خيري
ــل  ــادی در داخ ــدارس زي ــم م ــور ه ــارج از كش ــان خ ايراني
ــد  ــی در كشــور رخ داد مانن كشــور ســاختند و در طــول اتفتقات
ــان  ــره بســياری از ايراني ــان و غي ــه كرمانشــاه و ســيل كرم زلزل
خــارج از كشــور بــه كمــك شــتافتند . در زلزلــه كرمانشــاه كــه 
ــتند ۲00  ــن توانس ــون خيري ــد تاكن ــب ش ــه تخري ۲٧0 مدرس

ــازند. ــد بس ــه جدي مدرس
افـرادی ماننـد مرحـوم خسروشـاهی كـه از ايرانيان خيـر خارج 
از كشـور بودند بيش از 400 مدرسـه در اسـتان هـای آذربايجان 
غربـی و شـرقی و همچنيـن در اسـتان اردبيل سـاختند يا جناب 
موفقيـان كه در كانـادا اقامت دارنـد تاكنون بيـش از ۳0 مجتمع 

آموزشـی فنی و حرفـه ای در تهران سـاختند.
ايرانيــان هــر كجــا كــه باشــند مــی تواننــد بــه ســايت جامعــه 
ــن مدرســه ســاز كشــور مراجعــه كــرده و اطالعــات الزم  خيري

ــد. را كســب كنن
اقليــت هــای مذهبــی هــم در ايــران مــدارس زيــادی ســاختن 
ــوام و اســت و  ــه همــه مذاهــب و اق ــق ب ــن متعل و جامعــه خيري

هيــچ محدوديتــی جهــت كمــك رســانی بــه مــدارس نــدارد.
ــه  ــه جامع ــوم ك ــی ش ــر م ــان متذك ــاری: در پاي ــای فخ آق
ــی و  ــر انتفاع ــاد و غي ــردم نه ــت م ــه ای اس ــن مجموع خيري
غيــر سياســی آنچــه بــرای مــا مهــم اســت اينســتكه هيچگونــه 

وابســتگی نداريــم.
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گفت و گو با خیرین مدرسه ساز کشور:

خیرین ایران قدم های بیشرت و جدی تری نسبت به دولت برداشته اند 
افرادی مانند مرحوم خسروشاهی که از ایرانیان خیر خارج از کشور بودند بیش از 400 مدرسه در استان های آذربایجان غربی و شرقی و مهچنین در استان اردبیل ساختند یا جناب موفقیان که در کانادا اقامت دارند تاکنون بیش 

از 30 جمتمع آموزشی فنی و حرفه ای در هتران ساختند.
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