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فرج اهلل سلحشور ) فیلمساز (   محمدمهدی سیار )شاعر(اکبر صحرایی )نویسنده(علی محمدمؤدب )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب اهلل معلمی )شاعر(امیر حسین فردی ) نویسنده (

  معاون پژوهش�ی وزارت آموزش و پرورش 
گف�ت: اگر امیرحس�ین فردی ام�روز در میان ما 
ب�ود، یک اقدام جهادی دیگر انجام می داد و یا در 
ش�رف انجام بود، مثل کارهایی که قبل از انقالب 

انجام داده است.
حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان، معاون 
وزیر آموزش و پرورش  در مراس��م نخس��تین سالگرد 
درگذشت “ امیرحسین فردی “  در مسجد جواداالئمه 
با اشاره به اینکه  انسانی که در عرصه های علمی فعالیت 

می کند، س��رباز فرهنگ اس��ت و بدون شک نبودنش به چشم می آید ، گفت : روزگار انسان را از چیزهای ارزشمندی 
که از دست می دهد، غافل می کند. 

 وی در ادامه سخنانش افزود :  اگر امیرحسین فردی امروز در میان ما بود، یک اقدام جهادی دیگر را انجام می داد 
و یا در شرف انجام بود، مثل کارهایی که قبل از انقالب انجام داده است. کارهایش در اذهان خواهد ماند . در مسجد 
کتابخانه می ساخت، شاگرد تربیت می کرد اما امروز بسنده کردن به کارهایی که او پیش از انقالب انجام داده، کافی نیست. 
محمدیان اظهار داشت : امسال سال فرهنگ است، باید پایه فرهنگ مهاجم را نقد کرد و پرده از چهره مزورش 
برداشت. باید نسل امروز را متوجه قله ها کرد و حرکت در دامنه ها کفایت نمی کند. برای انجام کار فرهنگی باید خون 
دل خورد و تهمت شنید. این کار مثل ساختمان سازی نیست که نمایش و گزارش داشته باشد، کار فرهنگی زمان بر 

است و حتماً خون دل می خواهد.
محمدیان با ارائه درخواستی از دبیر و برگزارکنندگان جشنواره شهید غنی پور بیان کرد: از برگزارکنندگان جشنواره 
شهید غنی پور می خواهم طرحی نو دراندازند. پایه همان پایه است اما جهت و مقصد این جشنواره باید متعالی تر شود.

و  ف  ا ه�د ا ز  ا یک�ی 
ماموریت های معاونت فرهنگی 
تروی�ج آراء و اف�کار ش�هید 
مطهری در عرص�ه فرهنگی 
و یکی هم مدیریت دبیرخانه 
ش�هید  بزرگداش�ت  س�تاد 
مطهری است. در ابتدا در مورد 
هدف ایجاد معاونت فرهنگی 
در بنیاد شهید مطهری برای 

ما بگویید.
واقعی��ت این اس��ت که در 
طول س��ال های بعد از ش��هادت 
اس��تاد مطهری، نگاه  ما به ایشان 
بیشتر در حوزه آموزش  معنا پیدا 
کرده اس��ت. نهادهای انقالبی در 
آغ��از انقالب چون نیاز داش��تند 
خودشان  ایدئولوژیک  بنیان های 
را محک��م کنند، از آثار ش��هید 
مطهری اس��تفاده کردن��د. برای 
همین آثار ایشان از نظم منطقی 
و غنای محتوایی خاصی برخوردار 
شد. رویکردها به این سمت رفت 
که مطالب ایشان دسته بندی شود 
و در دس��ترس همه ق��رار گیرد. 
از جمل��ه این که مطالب ش��هید 
مطهری در قالب های کالس��یک 
رفت و بس��یار فراگیر هم ش��د. 
بعد از این که نس��ل اول انقالب 
انرژی ش��ان فروکش کرد، یا پیر 
شدند، یا ش��هید و... نسل بعدی 
کمتر با این جوهر و گوهر ارتباط 
گرف��ت. در این زمان کم کم یک 
فاز دیگ��ر از عملیات فرهنگی و 
تهاجم فرهنگی دش��من خودش 

را نشان داد.
معاون��ت فرهنگ��ی، متولی 
بخ��ش فراموش ش��ده پرداختن 
ب��ه آثار ش��هید مطهری اس��ت. 
خالصه بگویم. ما در سه بعد هنر، 
ارتباطات و رسانه و ادبیات فعال 
هستیم. مجموعه کارهایی که در 
خصوص ش��هید مطهری وجود 
دارد در ای��ن س��ه زمینه برای ما 
معن��ا پیدا می کند. م��ا در اغلب 
رشته های هنری حضوری جدی 
و مستمر داریم. اخیرا هم در بحث 
تاریخ شفاهی کار می کنیم که فاز 
جدیدی است و در آینده نزدیک 

نتایجش مشخص می شود.
در معاونت فرهنگی جامعه 
هدف تان چه قشری از جامعه 
اس�ت. برنامه ها ح�ول محور 
چه جامعه هدفی برنامه ریزی 

می شود؟
در بحث رس��انه، عامه مردم 
جامعه هدف ما هستند. اما وقتی 
در مقوله هنر ورود پیدا می کنیم، 
جامعه هدف مش��خص و خاص 
می ش��ود. مثال کنگره ش��عر هم 
مخاطبانش مشخص است و هم 
شرکت کنندگانش. برای همین به 
فراخور برنامه ای که تهیه می شود، 
جامعه هدف هم مشخص می شود. 
اگر به س��مت هنرهای تجسمی 
بروی��م، مخاط��ب تی��پ خاص 
خ��ودش را دارد. منظ��ورم ای��ن 
اس��ت که از عام ترین ش��کل کار 
که فعالیت های رسانه ای است تا 
تخصصی ترین کار مثال انیمیشن 
و داس��تان و ادبیات برنامه ریزی 

می کنیم.
اندیشمندان  از  بسیاری 
هس�تند ک�ه بع�د از انقالب 
برای آنها بزرگداش�ت گرفته 
می ش�ود و ب�رای برخی نیز 
وج�ود  بزرگداش�ت  س�تاد 
دارد. ام�ا هیچ ک�دام به این 
اندازه در تروی�ج آرا و افکار 
نیستند.  موفق  اندیشمندان 
نق�ش معاون�ت فرهنگی در 
جا افت�ادن ای�ن موضوع که 
شهید مطهری به عنوان یک 
ش�خصیت فرهنگی شناخته 
شود نه حزبی و سیاسی چقدر 

است؟
برآورد من این است که قوام 
و دوام اندیشه های شهید مطهری 
مدیون ن��گاه ام��ام خمینی)ره( 
و بع��د از ایش��ان، مق��ام معظم 
رهب��ری اس��ت. اگر تأیی��دات و 
پی گیری های ام��ام خمینی)ره( 
نبود، جامعه تا این اندازه ش��هید 
مطهری را نمی پذیرفت. همچنین 

بهار هر سال با آمدن 
اردیبهشت، تب کتاب نیز 
از راه می رسد تا بار دیگر 
اهالی فرهنگ نفسی تازه 
کنن��د و تولد بزرگ ترین 
اتفاق فرهنگی کش��ور را 
اتفاقی  بگیرن��د.  جش��ن 
که هم��ه عالق��ه مندان 
ب��ه کتاب را تح��ت تاثیر 
خ��ود ق��رار می دهد و هر 
کدام می کوش��ند تا نقش 
وی��ژه ای در این جش��ن 
داشته باش��ند. نمایشگاه 
کت��اب در ای��ران تول��د 
مطالعه و کتابخوانی است 
و زمین��ه مناس��بی برای 
ترویج فرهنگ و هنر ملی. 
از  این نمایشگاه گزارشی 
وضعیت یک ساله ی نشر 

کشور است و این بدان معنی است که مبدا و پایه اصلی 
وضعیت فرهنگی کش��ور در طول یک س��ال است. توجه 
وی��ژه رهبر معظم انق��الب، که خود به معنای واقعی یک 
کارشناس در حوزه کتاب است، به نمایشگاه و حضور هر 
ساله  ایشان، نشان از رسالت سنگین نمایشگاه کتاب تهران 
در وضعیت فرهنگ عمومی دارد. در این سال ها اقدامات 
متنوع و خوبی در طول برگزاری نمایشگاه صورت پذیرفته 
اس��ت که آن را از محل ویژه  کتاب به مکانی برای ترویج 
فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی تبدیل کرده است. برگزاری 
مراس��م  های جنبی با موضوعات مختلف، رونمایی از آثار 
تازه منتش��ر شده، جلسات ش��عرخوانی و داستان خوانی 
و ط��رح مباحث تخصصی نقد و اندیش��ه در حوزه علوم 
انسانی و دیگر فعالیت های از این دست از کارهایی است 
ک��ه می تواند بار علمی نمایش��گاه را ارتقا داده و مخاطب 
را بای��ک فضای فرهنگی روبه رو کند تا عالوه بر کتاب، از 

اتفاقات پیرامونی آن نیز دور نماند.
بی ش��ک هر کس که به نمایش��گاه می رود اولین 
نکت��ه ای که ذهنش را درگیر م��ی کند، ازدحام بیش از 
حد جمعیت است. جمعیتی که نه تنها شهروندان تهرانی، 
بلکه همه  عالقه  مندان به کتاب از سراسر ایران را متشکل 
می  شود. هر چند این شلوغِی مدام گاه آزار دهنده می شود، 
اما نباید از پیام آن غافل بود. پیامی که می تواند هشداری 
جدی باشد به فعاالن عرصه کتاب و کتابخوانی. پیامی که 
نشان دهنده این است؛ مردم با کتاب رابطه خوبی دارند و 
از آن اس��تقبال  می کنند؛ و این موضوع از شور و شعفی 
که در ایام نمایشگاه ایجاد می شود و لذتی که دوستی با 
کتاب به ارمغان می آورد کامال مش��هود است. مسئولین 
بای��د بدانند که عدم برنامه ریزی صحیح و نادیده گرفتن 
س��الیِق مخاطبان است که سبب می شود مردم با کتاب 
فاصله بگیرند و دچار رکود شوند، در غیر این صورت توجه  

به کتاب همواره وجود دارد.
مردم ما کتاب را دوست دارند و نمایشگاه را بهانه  و 
فرصتی می دانند که به آن نزدیک تر شوند و آنچه که بستر 

س��از این اتفاق می ش��ود 
توج��ه وی��ژه و تبلیغاتی 
است که در این ایام خاص 
برای کت��اب و کتابخوانی 
صورت می پذیرد. در واقع 
روز   10 در  کتابخوان��ی 
نمایشگاه از غربت درآمده 
و ن��گاه ها در آن متمرکز 
می ش��ود؛ کتاب جذاب 
می ش��ود و بخش زیادی 
از برنامه های رس��انه های 
مختل��ف، صفحات رنگی 
مج��الت و روزنامه ها و...  
به انع��کاس اخبار مربوط 
ب��ه نمایش��گاه اختصاص 
می یابد. حال جای سوال 
است که چرا این جذابیت 
تنها به همین ایام محدود 
م��ی ش��ود و ب��ا پای��ان 
نمایش��گاه پرونده کتاب تا سال بعد بایگانی می شود؟! و 
شاید پاسخ این سوال بتواند راه گشای پرسشی دیگر باشد. 
این که چرا میزان مطالعه در کشور ما خیلی خیلی کمتر 
از میزان متوسط مطالعه در سایر کشورهای جهان است!
از طرف دیگر جدا از نقش مردم و مس��ئولین، نباید 
نقش ناشران را در این جشن بزرگ نادیده گرفت. ناشران 
برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه هستند و همه تالششان 
در طول س��ال حضور پررنگ و موفق در نمایشگاه است. 
همین عامل مهمی اس��ت که ت��دارک خوبی ببینند تا با 
کتاب های خاص و پرمخاطب حاضر شوند. ولی آنچه که 
نباید از آن غافل بود، تداوم حساسیت و توجه ناشران به 
ارائه بهترین کتاب ها و با کیفیت خوب آن در طول سال 
اس��ت. نگاه فروشگاهی به نمایشگاه متاسفانه آفتی است 
که  بسیار از ناشران را درگیر خود کرده است و مجموعه 
نمایشگاه را تهدید می کند. در واقع ناشران می بایست از 
نمایشگاه به عنوان ویترینی برای نمایش کتاب های خود 
اس��تفاده کرده و در طول س��ال برای فروش کتاب اقدام 
کنند اما آنچه که در نمایشگاه کتاب به چشم می خورد 
اولویت فروش است که همه وقت و ذهن غرفه داران را به 

خود مشغول کرده است.
آنچه که نمایش��گاه کتاب ته��ران برای مخاطبانش 
به ارمغان می آورد، لذت کتابخوانی اس��ت و این در بین 
معدود فعالیت های فرهنگی کش��ور، هدیه ای ارزشمند 
و مبارکی اس��ت که تداوم آن می تواند بهار روش��نی را 
در راس��تای فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همراه داشته 
باشد. مسلم اس��ت که بهتر و پررنگ شدن نمایشگاه، بر 
غنای فرهنگی کش��ور می افزاید و می تواند نقش بسزایی 
در معرفی ایرانی فرهنگی در س��طح بین الملل ایفا کند. 
مردم ایران قرن هاس��ت که با کتاب زندگی می کنند و از 
آن لذت می برند و تاریخ و اعتبار خود را با داس��تان ها و 
اشعار مختلف پیوند زده و سینه به سینه از نسلی به نسلی 
دیگر منتقل می کنند؛ پس داشتن جشن های این چنینی 

حق طبیعی و شهروندی آن هاست.

معاون پژوهشی وزارت آموزش وپرورش:

اگر»مرحومفردی«درمیانمابود،یکاقدامجهادیانجاممیداد

دو مجموعه شعر صاعدی در جشن کتاب 
دو مجموعه شعر عبدالعظیم صاعدی با نام های »طعم تکه های 
روحم« و »صبح پشت پنجره« از سوی انتشارات تجلی مهر روانه 

نمایشگاه کتاب تهران شد . 
به گزارش خبرگزار کیهان ،  مجموعه ش��عر »طعم تکه های روحم« 
دربرگیرنده  فضاهای عاطفی است و از این حیث با کارهای قبلی صاعدی 
متفاوت است. همچنین مجموعه شعر »صبح پشت پنجره« دربرگیرنده 

شعرهای آزاد این شاعر است که با مضامین مختلف سروده شده اند. 
  سفیر اردهال به ضیافت کتاب آمد 

دو  کت�اب  با عنوان  »بیا 
ب�ا ه�م بخندیم « و » س�فیر  
اردهال« برای مخاطبان کودک 
و نوجوان  با نویسندگی کامران 
شرف شاهی توسط  انتشارات 
»سفیر اردهال« به نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران آمد. 
کامران شرفشاهی، نویسنده 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار کیهان 
درباره تازه ترین اثر منتش��ر شده 
خود با عنوان » س��فیر اردهال« 
خبر داد و گف��ت : این کتاب  به 

روایت منظوم زندگانی حضرت سلطان علی بن محمد باقر )ع( برای کودکان 
و نوجوان��ان  م��ی پردازد . و کتاب » بیا با ه��م بخندیم « نیز حاوی 18 

داستان کوتاه در قالب طنز است . 
از این ش��اعر و نویسنده معاصر سه کتاب دیگر  با عنوان ؛ مجموعه 
ش��عر »از همیشه عاش��قانه تر« ؛  مجموعه قطعه های ادبی »واگویه های 
ارغوانی« ؛ مجموعه داستان دفاع مقدسی » همسفر سرخ« در نمایشگاه 

عرضه شده است . 
»نام آوران ایران زمین« در نمایشگاه بیست و هفتم 
کتاب دو جلدی »نام آوران ایران زمین« تالیف احمد لرستانی، با 
معرفی بیش از یک هزار و 200 چهره سرشناس ایرانی در رشته های 

مختلف توسط انتشارات عصر گویش روانه بازار نشر می شود.
این اثر در یک هزار و  700 صفحه در قالب دو مجلد تالیف و تدوین 
شده که با معرفی افتخارات هشت هزارساله ایرانی، ارتقا فرهنگ خودباوری 
در نسل جدید را در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی 
دنبال می کند. جلد نخست این اثر دائره المعارفی شامل شش فصل است که 
به طور کلی در برگیرنده موضوعاتی چون  معرفی فرهنگ، فلسفه، علم و هنر 
ایرانی افتخارات و نوع آوری ایرانیان از دوره باستان تا دوره معاصر است .  

سه کتاب از شاعر » انقالب آینه ها «
 در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم 

کتاب شعر » انقالب آینه ها « از آخرین آثار ادبی عبدالرحیم 
سعیدی راد که توسط  انتشارات سروش منتشر شد ، در نمایشگاه 

در دسترس مخاطبان قرار گرفت . 
این کتاب اشعار انقالبی است که در دو بخش به کوشش سعیدی راد 
جمع آوری شده . بخش اول شعرهایی که درباره امام خمینی ) ره( و در 
بخش دوم شعرهایی که در وصف انقالب اسالمی سروده شده است .  این 
کتاب در ایام دهه فجر رونمایی و حدود 150 شعر شاعران را در برمی گیرد .
کتاب »معجزه ی الفبا«  نیز که به اهتمام شاعر انقالب »عبدالرحیم 
سعیدی  راد«  با موضوع نثر ادبی با رویکرد آیینی  توسط  انتشارات نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور منتشر شد  ، در نمایشگاه کتاب حضور دارد . 
همچنین کتاب » خورشید در مشت « با موضوع  شعر بیداری اسالمی 
از این شاعر است که به تازگی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نقد 

و بررسی شد، در نمایشگاه در دسترس مخاطبان قرار گرفت . 
»حنجره های بیدار«  به نمایشگاه کتاب آمد    

 بهروز سپید نامه با کتاب »حنجره های بیدار« با موضوع شعر 
مقاومت شاعران عرب به نمایشگاه کتاب  آمد . 

بهروز سپیدنامه، شاعر و نویسنده در گفت وگو با کیهان  بیان داشت: 
کتاب »حنجره های بیدار« به تازگی از سوی انتشارات »روایت فتح« منتشر 
و روانه بازار نش��ر ش��ده است. وی اضافه کرد: کتاب »حنجره های بیدار« 
با موضوع شعر مقاومت شاعران عرب به چاپ رسیده است . یعنی اشعار 
ش��اعران طراز اولی که به  کنگره س��ال گذشته شعر مقاومت بین الملل 
اسالمی دعوت شده اند را  ترجمه و در قالب کتاب،  به چاپ رسیده اند.  
س��پیدنامه افزود : کتاب »حنجره های بیدار« دارای سه بخش نظیر 
»ش��عرهای کالسیک«، »قالب های آزاد )سپید و نیمایی(« و »شعرهایی 

به زبان عربی محلی« است. 
  شناخت نامه  ادبی طاهره صفارزاده  

در جشن کتاب 
  رضا اس��ماعیلی ؛ شاعرآیینی  از انتشار کتاب »از مذهب بیداران« 
شناخت نامه ادبی مرحوم طاهره صفارزاده  به سفارش سوره مهر خبر داد .  
رضا اسماعیلی شاعر در گفت وگو با  کیهان در خصوص شناخت نامه 
طاهره صفارزاده گفت :  این شناخت نامه به صورت کامل شخصیت علمی 
و ادبی صفارزاده را مورد بررسی قرار داده است،  در این شناخت نامه عالوه 
بر گزیده ای از اشعار صفارزاده ، زندگی نامه ادبی وی نیز بررسی شده است.
 وی افزود: کتاب »از مذهب بیداران« دارای چهار بخش است که در 
بخش نخس��ت، به معرفی و نقد آثار طاهره صفارزاده پرداخته شده و تمام 
کتاب هایی که وی از آغاز تا پایان چاپ کرده، در این بخش مورد بررسی قرار 
گرفته است.در بخش دیگر از این اثر به نظرات و دیدگاه های شخصیت های 
علمی و ادبی در باره صفارزاده اختصاص یافته اس��ت . همچنین در بخش 
دیگر کتاب  » شناخت  نامه طاهره صفارزاده « به گزیده هایی از اشعار وی، 
از میان مجموعه شعرهایی است که تا کنون به چاپ رسیده  ، پرداخته ام.  
همچنین  مجموعه شعر عاشورایی با عنوان »ناگهان دریا«  این شاعر معاصر 

توسط انتشارات »تجلی مهر« به چاپ دوم رسید ه است .  

ضیافتهرسالهکتاب
n محمد غفاری

راهتازه!

نظریه پرداز ژاپنی االصل آمریکایی »فرانسیس 
فوکویاما« از آینده محتومی خبر می داد که در افق 
آن، »لیبرالیسم فرهنگی« فرهنگ دیگر ملل را سایه 

می افکند و هضم می کند.
امروزه، از ترکیب واژه »جهانی شدن« سخن می رود. 
مراد از این ترکیب، یکسان ش��دگی فرهنگ ملل در قالب 
روندی ش��تابزده است. برخی جهانی شدن و فراز آمدگی 
و استیالی لیبرالیسم فرهنگی را همسان و واقعیتی یگانه 
معنا می کنن��د. اما آیا پیش بینی فوکویاما به راس��تی در 

حال تحقق است؟
آیا می ت��وان با قاطعیت از جهانی ش��دن به عنوان 

سرنوشتی ناگزیر سخن گفت؟
امروز، دیگر پوش��یده نیست که در صحنه معادالت 
قدرت در ابعاد بین المللی، ملتی و حاکمیتی، مجال عرض 
اندام دارد که بتواند افکار عمومی و جهانی را به نفع خود 
مهندسی کند و ورز دهد. به عبارت دقیق تر، اراده ای برتر 
است که هنجارهای فرهنگی خود را در صدر هنجارهای 
فرهنگی مخاطبان خود، تحمیل کند تا بدین شیوه، مجال 

طراحی و مدیریت رفتار »دیگران« را بدست گیرد.
در همین مس��یر است که اکنون، »رسانه« بیش از 
س��الح های گرم و سرد شناخته شده، کاربرد یافته است. 
چرا که- پرواضح است- »رسانه« ابزار مهندسی اندیشه و 
فرهنگ اس��ت. با نگاه به آنچه اشاره شد، در سند راهبرد 
دفاعی هر جامعه و کشوری، تقویت و اشاعه عناصر ذهنی 
و عینی فرهنگی در مرزهای داخلی و نیز به رخ کشیدن و 

گستراندن فرهنگ در فراسوها، یک ضرورت است.
باید گفت، پرچمداران لیبرالیسم فرهنگی اکنون برای 
یکسان س��ازی فرهنگی و تحقق جهانی شدن، به تحمیل 
فرهنگ لیبرالیستی و نفی و تضعیف عناصر فرهنگی دیگر 
ملل مشغول اند. آنها ظرفیت جذب لیبرالیسم را که مبتنی 
بر لذت جویی وانسان مداری است و نیز قدرت رسانه ای خود 
را پیش می کشند و فرهنگ های دیگر را سرکوب و تحقیر 
می کنند. اما اندیش��مندانی بر آن اند که تجربه دست کم 
دو دهه گذشته- گسترش اسالم در سراسر جهان- نشان 
می دهد؛ فرهنگها، عناصر مطلوب فرهنگهای مهاجم و یا 
همجوار را جذب و متناسب با اراده و هنجارهای فرهنگی 

خود، ریخت می دهند.
بیداری اس��المی در س��طح خاورمیانه، روشن ترین 
نمودار شکست اراده جهانی شدن است. بحرین کشوری 
کوچک است که حاکم مستبد و دستگاه سیاسی آن کامال 
مجذوب و مدافع لیبرالیسم فرهنگی به شمار می آیند. اما 
حرکت اسالم گرایان و مقاومت آنها در برابر استبدادجویی 
حکام سرزمین ش��ان، کدام نش��انه از اس��تیالی فرهنگ 
غیرخودی را در بدنه مردمی بحرین به نمایش گذاش��ته 
است؟ با این حال، غفلت زدگی از تهاجم فرهنگی، نشناختن 
هنجارها و منزلت فرهنگ خودی، طراحی نکردن سبک 
زندگی با الگوی فرهنگی و نیز به تعبیر اندیشمندی؛ مهاجم 
نبودن فرهنگ خودی و اسارت در دام انفعال فرهنگی در 
برابر فرامرزها، به داعیه داران لیبرالیس��م فرهنگی فرصت 

مسخ فرهنگی دیگران را سخاوتمندانه اعطا می کند. 

n پژمان کریمی

نگاه

باید افکار شهید مطهری را احیا کنیم
گفت و گو با دکتر اثباتی معاون فرهنگی بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری

اشاره
بهروز اثباتی دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری و البته معاون فرهنگی بنیاد شهید مطهری 
هم هست. او که یکی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و از فعاالن فرهنگی است انس و الفت 

زیادی با اندیشه های شهید مطهری دارد.
در گفت و گوی زیر نگاهی به فعالیت های معاونت فرهنگی بنیاد مطهری و ستاد بزرگداشت 

شهید مطهری انداختیم که در ادامه می خوانید.

تأییدات مقام معظم رهبری که در 
جوانان  سخنرانی هایشان،  برخی 
و مس��ئوالن را ب��ه مطالع��ه آثار 
ش��هید مطهری دعوت می کنند. 
در واقع نظام و رهبری ش��اخص 
این موضوع هستند. ضمن اینکه 
گرایش جوانان اول انقالب، حضور 
نهاده��ای مردمی و انقالبی مثل 
بس��یج، نیروی انتظام��ی، جهاد 
دانش��گاهی، نه��اد رهب��ری در 
دانشگاه ها و البته تالش خانواده 
محترم شهید در بحث ترویج آرا 
و افکار شهید مطهری در این نگاه 

بی تأثیر نبوده است.
پس باید چهار عامل را برای 

ش��ما بش��مارم که نق��ش عمده 
در تروی��ج افکار ش��هید مطهری 
داش��تند. روش��نفکران متعهد و 
دلبس��ته به انق��الب، روحانیون، 
نهاده��ای انقالب و از همه مهم تر 

نهاد رهبری در نظام.
ب�ا وجود این چرا در طول 
س�ال های بعد از انقالب برای 
راه اندازی بنیاد شهید مطهری 

اقدامی نشد؟
قبول دارم که بنیاد مطهری با 
یک وقفه معناداری بعد از شهادت 
استاد راه اندازی شد، اما باید قبول 
کنیم که ش��خصیت و آراء شهید 
مطهری فرات��ر از محدودیت های 
س��ازمانی اس��ت و ای��ن از جمله 
عواملی بوده است که مدت زمان 
زیادی این مهم تأخیر پیدا کرده 
اس��ت. با این حال در طول چند 
سالی که بنیاد راه اندازی شده، به 
نظرم هنرش این است که ظرفیت 

ک��رد. باید به جوان ها حق داد. از 
صبح با خبر لیونل مسی و رونالدو 
زندگی می کند و تا ش��ب وقتی 
می خوابد اینها حضوری جدی در 
رسانه ها و زندگی مردم دارند. تازه 
ای��ن در خوش بینانه ترین حالت 
اس��ت که جوانان به رس��انه های 
وطنی و ملی توجه کنند. آنها که 
با رسانه های دیگر سروکار دارند 
وضع شان معلوم است. این طبیعی 
اس��ت؛ چون ام��روز چنین گنج 
گران بهایی را نمی شناس��ند. باور 
کنید، هر جوانی با کم ترین صفای 
دل س��راغ آث��ار ش��هیدمطهری 
برود، با آن ارتباط برقرار می کند. 

شهید مطهری چکیده و خالصه 
امام خمین��ی اس��ت و ام��ام هم 
خالصه و چکیده 1400سال تفکر 
ناب و صحیح شیعه است. حیف 
است ش��هیدمطهری را در قالب 
هنر ارائه ندهیم. حیف است شهید 
مطهری در آثار داستانی و شعر ما 

حضور نداشته باشد.
فکر نمی کنید نام شهید 
مطه�ری ب�ا فرهن�گ و هنر 
30س�ال پیش گ�ره خورده 
اس�ت. ام�روز تلقی م�ان از 
پوستر شهید مطهری، همانی 
اس�ت که اول انق�الب بوده. 
گل و مرغ و ش�کل اسلیمی 
با تصویری از شهیدمطهری. 
همین طور در هنرهای دیگر. 
نه تنها در کش�ورمان که در 
دنیا تلقی نسبت به فرهنگ 
و هنر تغییر کرده. هنر امروز 
با هنر 30سال پیش فرق دارد، 

که منبرها و سخنرانی هایش��ان 
قابلی��ت کتاب ش��دن داش��ته 
باشد. اوج توانایی شهیدمطهری 
منبرهای عالمانه اس��ت. یعنی 
ایشان از رسانه سنتی به شیوه ای 
مدرن اس��تفاده کرده اس��ت. ما 
اینه��ا را فرام��وش کردیم. منبر 
امروز محیط مجازی و هنرهای 
تجسمی است. نهادهای سنتی 
و  مدیریت امروز ما این قضیه را 
باور ندارند. باور نمی کنند شهید 
مطهری را می شود در قالب های 
نوین هن��ر ترجمه کرد. هنوز از 
خ��ودم و نظام گله دارم که بعد 
از این همه س��ال سریال شهید 

مطه��ری کجاس��ت؟ در میان 
اخیرا  ک��ه  سریال س��ازی هایی 
باب شده، ش��هید مطهری چه 

جایگاهی دارد؟
ما اولین دوره جشنواره شعر 
را که برگزار کردیم، قبل از آن یک 
شب شعر برگزار کردیم. دیدیم در 
این ش��ب شعر هم شاعران و هم 
ش��عرها متعلق به 30 سال پیش 
هستند. البته ما هم تقدیر کردیم. 
اما به یک س��ؤال رسیدیم. نسل 

جوان کجا هستند؟
دو س��ال ت��الش کردی��م. 
جلس��ات مختلف، هیئت علمی 
قوی گذاش��تیم و نسل جوان را 
با ش��هید مطهری آش��نا کردیم. 
جش��نواره که برگزار شد. تعداد 
زیادی از ش��اعران جوان حضور 
پیدا کردند و 500-600 اثر قابل 

قبول به جشنواره رسید.
ای کاش ب��ه ان��دازه بزرگی 

کردیم که س��تاد بزرگداشت به 
میزبان��ی بنیاد برگزار ش��ود. این 
پیش��نهاد هم دلیل داشت. چون 
در این اواخر خیلی سهل انگارانه 
نسبت به س��تاد برخورد می شد 
و جلس��ات منس��جم نبود. به هر 
ح��ال به هم��ت آق��ای جعفری 
جلوه قائم مق��ام مدیرعامل بنیاد 
و حمایت ه��ای دکتر الریجانی و 
شخصیت های برجسته دیگر ستاد 

بزرگداشت به بنیاد منتقل شد.
البت��ه این را بگوی��م که در 
طول این س��ال ها همه دوستانی 
که زحمت کش��یدند، عاش��قانه 
سالگرد ش��هادت استاد مطهری 
را برگ��زار کردند. نهاده��ا بنا به 
تعه��دی که داش��تند کار را جلو 
می بردن��د نه وظیفه س��ازمانی و 
ستاد برگزاری منشاء اثرات بسیار 

خوبی بوده است.
رس�د  م�ی  نظ�ر  ب�ه 
مصوبات�ی ک�ه در جلس�ه 
س�تاد بزرگداش�ت برگزار 

می ش�ود، ضمان�ت اجرایی 
چندانی نداشته باشد. فکر 
نمی کنی�د، جلس�ات کمی 
بدون پشتوانه نظری برگزار 
می ش�ود و س�تاد رس�الت 
تدوین ش�ده و مش�خصی 
ندارد. بیش�تر به قول شما 
وظیف�ه  احس�اس  روی  از 
اس�ت. ممکن است در یک 
لحظه بسته به شرایط اعضا 

احساس وظیفه نکنند.
نگاه ما این نیست. قبول داریم 
که ستاد بزرگداشت تاکنون سند 
مکتوب و مدیریتی نداشته است. 
البت��ه برای این نقیصه مش��غول 
تهیه آن هس��تیم و در این راستا 
در حال تدوین هدف و چشم انداز 
برای ستاد بزرگداشت هم هستیم. 
اما یادمان نرود ستاد بزرگداشت، 
جنس حضورش تعهد است. تعهد 
آدم ها را می کش��اند. دس��تگاه ها 
وظیفه ذاتی شان نیست که برای 
شهید مطهری بزرگداشت بگیرند. 
یک برآورد سرانگشتی کردم که 
در طول سال چیزی حدود 8-7 
میلیارد تومان برای سالگرد شهید 
مطهری هزینه می شود. این هزینه 
بدون هیچ دستور و ابالغی است. 
دانش��گاه ها، مس��اجد، هیئت ها، 
کانون های  بس��یج،  پایگاه ه��ای 
مردم��ی و خالصه هر کس��ی هر 
کاری از دس��تش برمی آید انجام 

می دهد.
ب�ه نظر می رس�د اعضای 
ستاد کم به جلسات می آیند. 
س�تاد 25-30 عضو دارد، اما 
در هر جلس�ه 10-12 سازمان 

بیشتر نمی آیند. چرا؟
البته آمار شما صحیح نیست 
و این گونه نیست که ده یا دوازده 
نهاد بیایند. روش ما روشن است 
م��ا همه اعضا را دعوت می کنیم. 
پی��ش از این گفتم اینجا س��تاد 
ساختاری و ابالغی نیست. ستاد 
تعهدی است. ممکن است مدیران 
بسته به مش��غله نتوانند در یک 
جلسه ش��رکت کنند، اما در یک 
گردش معمولی همه حضور پیدا 
می کنن��د. در ط��ول س��ال 8-7 

جلسه می گذاریم.
سؤال آخر اینکه اگر ستاد 
بزرگداش�ت نبود، سالگرد به 
این گستردگی برگزار می شد؟

باورم این است که برنامه های 
شهید مطهری به همین می ماند. 
اما س��تاد سطح و انگیزه ها را باال 
می برد. اگر س��تاد نبود س��الگرد 
شهید مطهری به این شکل و در 
این سطح مطرح نبود. ما شهدای 
بزرگواری داریم که برای آنها نیز 
سالگرد گرفته می شود، اما نه در 

این سطح.

عظیمی که در جامعه نس��بت به 
شهید مطهری وجوددارد را حفظ 
کند و به نسل آینده منتقل کند. 
هر چند چهار رکنی که ش��مردم 
همیشه نقشی اساسی در ترویج 
آراء شهید مطهری دارند. به نظر 
من جوهره این چهار رکن، ستاد 
بزرگداش��ت را از اولین س��الگرد 
شهادت اس��تاد مطهری تا امروز 

سرپا نگه داشته است.
باید باور کنیم برای ماندگار 
ش��دن اف��کار ش��هید مطه��ری 
بای��د ب��ه فعالیت ه��ای هنری و 
فرهنگ��ی توجهی ج��دی کنیم. 
غیر از صداوس��یما تعداد زیادی 
از رسانه های ما شهید مطهری و 
نشر آراء، اندیشه ها و آثار ایشان را 
فراموش کرده اند. یکی از وظایف 
م��ا در بنیاد احیای افکار ش��هید 

مطهری در جامعه است.
همیشه در جلسات می گویم 
که اگر نتوانیم افکار شهید مطهری 
را ب��ا بدن��ه جامعه ک��ه جوانان 
هستند، مرتبط کنیم، نسل های 
بع��د به راحت��ی فراموش خواهد 

اما م�ا همچنان در گذش�ته 
مانده ایم. چرا هن�ر مدرن با 
تبلیغات فرهنگی ما نتوانسته 

ارتباط برقرار کند؟
ابعاد مسئله گوناگون است. 
گفت��م به لح��اظ ادبی و هنری 
غفلت طوالنی داریم. چرایی اش 
به نظرم ابعاد و دالیل گوناگون 
دارد. یکی اش مدیریتی است که 
نمی بینن��د. اگر مدیران ما وجه 
همت شان شناساندن و شناختن 
شهید مطهری باشد این اتفاق 
نمی افت��د. دوم اینکه نهادهای 
انقالبی ما شهید مطهری را در 
قالب آموزش و پژوهش می بینند 
نه فرهنگ. شهیدمطهری قبل 
از اینکه اس��تاد و معلم باش��د، 
یک مبلغ اس��ت. او به دانشگاه 
می رود نه ب��رای تدریس، بلکه 
برای ترویج فرهنگ اس��المی و 
انقالبی. بخ��ش اعظمی از آثار 
شهیدمطهری منبر است. البته 
این از نقاط قوت شهید مطهری 
اس��ت که منبره��ای عالمانه و 
حکیمانه می رود. کم اند افرادی 

شهید مطهری و نیازهای جوانان 
مملک��ت امکانات داش��تیم که با 
زبانی غیر از زبان مستقیم، با زبان 
ادب، هنر و فرهنگ با مردم ارتباط 

برقرار کنیم.
بگذارید از جلسات ستاد 
بزرگداشت بپرسیم. این ستاد 
چند سال است به بنیاد منتقل 
ش�ده و دارای چه پیشینه ای 

است؟
یکی از نقاط ق��وت برگزاری 
س��الگرد ش��هید مطهری، وجود 
ستاد بزرگداشت است. این ستاد 
از اولین س��الگرد تش��کیل شد و 
به صورت س��االنه فعالیت کرده 
است. البته احوالش یکسان نبوده 
است. زمانی منحصر به پی گیری 
خان��واده ش��هید مطه��ری بود. 
زمانی آم��وزش و پرورش متولی 
برگزاری بزرگداش��ت بود، زمانی 
سازمان های تبلیغات، اوقاف، نهاد 
رهبری در دانشگاه و خالصه هر 

بار در جایی برگزار شده است.
از 4 سال پیش که بنیاد آغاز 
ب��ه کار کرد، خودمان پیش��نهاد 


