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تعري�فش�ماازرم�انتاريخي
چيست؟آنراچگونهميشناسيد
وويژگيهاينمونهخوبآنراچه

ميدانيد؟
واقعيت، من درست نمي دانم رمان تاريخي 
چيس��ت؛ يعني به تعري��ف دقيق��ي از آن 
نرسيده ام. آيا به صرف اين كه رمان، داستاني 
را رواي��ت كند كه مال 60-70 س��ال پيش 
باشد، رمان تاريخي مي شود؟ اگر اينطوري 
است كه سووشون يكي از بهترين رمان هاي 
تاريخي اس��ت يا حتي مدير مدرسه را هم 
مي توان گف��ت تاريخي؛ چ��ون در دهه 30 
مي گذرد. همين طور كه كليدر در دهه 20 
مي گذرد و تنگسير چوبك در زماني قبل تر. 

البته برخي هم كار رمان تاريخي را پرداختن 
به پادش��اهان و حاكمان و شرح جنگ ها و 
انقالب ه��ا مي دانند كه با اي��ن تعريف، آثار 
مرحوم ذبيح اله منصوري، كارهاي شاخص 
و موفقي اس��ت ي��ا كارهاي عبدالحس��ين 
صنعتي زاده كه به عنوان پدر رمان تاريخي 
اي��ران ش��ناخته مي ش��ود؛ چراك��ه هنوز 
چاپ مي ش��وند، مردم براي خري��د آنها به 
كتاب فروشي مي روند و مبلغ قابل توجهي 
هم نسبت به بقيه كتاب ها مي پردازند. اين در 
حالي است كه رسانه ها هم هيچ گونه تبليغي 
براي اين كارها نمي كنند و موفقيتش��ان را 
صرفاً مديون توانايي نويسندگانشان هستند. 
به نظرم جداكردن برخي كارها به عنوان رمان 
تاريخي كار درستي نيس��ت، همانطور كه 
زماني جنگ شعر نو و كهنه در ميان بود. هر 
دوره اي شعر خود را دارد. هر دوره اي داستان 
و رمان خود را دارد. مهم اين است كه اغلب 
رمان ها در يك بستري از زمان، رخ مي دهند 
و حاال اين ش��خصيت ها مي توانند در زمان 
اكنون، قاجار يا حتي مغول باشند، به نظرم 

مهم كشش داستاني است. 
تعريفيك�هآموزشوپ�رورشو
نظامعاليازتاريخبهفرزندانما
ارائهميدهدوبازتابآنراچگونه

ارزيابيميكنيد؟
فكر مي كنم ديدگاه غلط نس��بت به درس 
تاريخ در مدارس و حتي دانشگاه باعث شده 
كه ما به تعريف درس��تي از رمان تاريخي 
نرس��يم. در دوران تحصيل، اغلب افراد از 
تاريخ خوششان نمي آيد؛ چراكه اين جور جا 
افتاده كه تاريخ بناست به حكام و پادشاهان 
و نهايتاً ش��رح جنگ هاي ايش��ان بپردازد. 
درحالي كه اين غلط اس��ت. تاريخ، ش��رح 
زندگي مردمان هر دوره اي است؛ كشاورزان، 
صنعتگ��ران، دبي��ران، مردمان ش��هري و 
روس��تايي، حتي س��ربازان گمنام و بي نام 
هر دوره اي كه بيشترين نقش را در پيشبرد 
تاريخ داشته اند. ما بايستي يك تجديد نظر 

كلي در درس هاي تاريخ بكنيم. يك رمان 
تاريخي مربوط به دوران مغول صرفاً نبايد 
درباره چنگيز يا هالكوخان باشد. اين رمان 
مي تواند شرح زندگاني يك سرباز يا صنعتگر 
گمنام ايراني باشد در ري يا اصفهان. به گمان 
من برگزاري برخي جلس��ات بين اساتيد 
تاريخ و رمان نويس هاي خبره مي تواند در 

اين خصوص راهگشا باشد. 
بهنظرشما،رمانتاريخيبهنقطه
مطلوبخود،ازنظرجلبوجذب

مخاطبرسيدهاست؟
رمان هايي كه تحت عنوان رمان تاريخي شناخته 
مي شوند هميشه عده اي مخاطب داشته و دارند، 
درس��ت مثل فيلم هاي ژانر پليسي-  معمايي. 
كارهاي مرحوم ذبيح اله منصوري يا ش��ازده 
احتجاب گلشيري كه دوره اي از تاريخ را روايت 
مي كند، هركدام در نوع خود كارهاي موفقي 
بوده اند. به خصوص كار گلش��يري كه س��عي 
داشت با اتكا به تاريخ و ادبيات بومي، دست به 

آفرينش رمان ايراني بزند. 
رابط�هنوجوانورم�انراچگونه

ميبينيد؟
زماني كه ما محصل بودي��م بچه ها خيلي 
بيش��تر از االن كت��اب مي خواندن��د. يك 
دليلش هم اين بود ك��ه جامعه هنوز مورد 
هجوم تكنولوژي و رس��انه هاي ديجيتال 

واقع نش��ده بود. به هرحال مقطع س��ني 
نوجوان، بهترين سال ها براي خواندن رمان 
اس��ت، همين طور كه بهترين زمان براي 
پرداختن به ورزش يا كس��ب مهارت هاي 
ديگر است. خواندن رمان عالوه بر گسترش 
قوه تخيل نوجوان، او را با دنياهاي ديگر هم 

آشنا مي كند و اين خيلي خوب است. 
درح�الحاض�ردرب�ازاركتاب،
رمانهاييبهشكلگستردهتأليف
وترجمهميش�وندكهبهتعبيري
خودشانوناشرهايشانيكجريان
رادررماننوج�وانرقمميزنند.
ناشرهاييكهدربازهزمانياندكي
ازشهرتبرخوردارشدهاماكاري
كهميكنندبههيچوجهتخصصي
نيستونشرشانبراساسدانش
صورتنميگيرد.وضعيتموجود

راچگونهتبيينميكنيد؟
به نظر مي آيد اين جريان ها تنها گونه هاي 
خاصي از ادبيات روز دنيا را مورد توجه قرار 
داده اند. نمونه اش كاري مثل هري پاتر كه 
به س��رعت در كش��ور ما ترجمه و منتشر 
مي ش��د. همه ما مي دانيم كه ژانر علمي- 
 تخيلي يكي از ژانرهاي ادبي است، نه همه 
ادبيات. حتي در خود غرب هم بسياري آثار 
با محوري��ت حوادث ب��زرگ تاريخي مثل 
جنگ و انقالب ها ب��راي مخاطب نوجوان 
به نگارش درآمده كه طبعاً در شناساندن 
تاريخ هر كش��ور به نوجوانانش مؤثر بوده 
اس��ت. نمونه اش بينوايان، زنان كوچك و 
كارهايي از اين دس��ت ك��ه كارتون هايش 
هم با اقبال فراوان روبه رو ش��دند.  چيزي 
كه وجود دارد اين است كه بنا نيست تاريخ 
ما را آنها معرفي كنند، ك��ه اگر هم بكنند 
به گونه اي باب ميل خودش��ان آن را انجام 
مي دهند، پس تا ديرتر نشده بايد بجنبيم 
و كارهايي ب��ا محوريت ح��وادث تاريخي 
خودمان ب��راي مخاطب نوج��وان و حتي 
بزرگسال بنويسيم. درواقع پيوند با ادبيات 

است كه تاريخ را در ميان مردم رواج داده و 
مانا مي كند. مايه تأسف است كه درخصوص 
رخداد عظيمي مثل اشغال ايران در دوران 
جنگ جهاني اول از سوي روس و انگليس 

هنوز كار شايسته اي انجام نشده است. 
تاريخچگونهميتوانددرذيلوبستر
رماننوجوانعنوانشود؟بهبيان
ديگررماننوجوانچگونهميتواند
درخدمتتاريخوزمينهسازبيان

آنبراينوجوانگردد؟
من نظر ش��خصي خودم را مي گويم. به نظرم 
مخاطب نوجوان دنبال كش��مكش و هيجان 
اس��ت. او كتابي كه صرفاً راوي تاريخ باشد را 
نمي پسندد، پس ذائقه جست وجوگر نوجوان 
بايد مدنظر قرار گيرد. طنز هم ازجمله نكاتي 
است كه مي تواند در جذب مخاطب نوجوان 
مؤثر باش��د. همينطور حادثه، رمان نوجوان 

بايست حوادث مهيج و جالب داشته باشد. 
فكرميكنيدرم�اننوجوانانهكه
حرفازتاريخميزندبايدانگيزه
جس�توجووارجاعب�همنابعرا
دراوايجادكن�د؟يعنيبگرددتا
ش�خصيتهارابهتربشناس�دو
داستانراكاملتركند،يارمانبايد
بتواندتاحدزياديحسكنجكاوي

وپرسشگريراپاسخدهد؟
نه فكر نمي كنم وظيفه رمان اين باشد كه 
مخاط��ب را به خارج متن ارج��اع دهد. ما 
وقتي جنگ وصلح تولستوي را مي خوانيم، 
ديگر احتياجي نيس��ت بروي��م آن مقطع 
از تاريخ روس��يه يا جنگ ه��اي ناپلئون را 
بخوانيم. اثر ادبي بايد متكي به ذات باشد. 
اساس�ًاباتوجهبهوضعيتكنوني
بازارمحصوالتفرهنگي،موسيقي،
رمان،فيلموانيميشنو...،قالبها
وبس�ترهايفانت�زي،تخيل�ي،
وحشت،بيزمانيوبيمكانيو...با
تمامجذابيتهايش،براينوجوان
ديگرچهدليليوجودداردبهرمان
تاريخيرجوعكندوآنرابخواندو
خودراازلذتخواندنبيدردس�ر
وحض�وردرفضاي�يخيالانگيز
محرومكند؟وآياواقعاًرمانتاريخي
ميتوانددربرابراينسيلعظيم،

حرفيبرايگفتنداشتهباشد؟
ببينيد هيچ  دليلي ندارد كه مخاطب بيايد و 
رمان تاريخي بخواند. طبعاً كسي كه دوست 
دارد وق��ت خود را با تلويزيون و ش��بكه هاي 
اجتماعي بگذراند، خب مي تواند به همان جا 
برود. مهم وج��ود يك افق دي��د حداقلي در 
جامعه فرهنگي ماس��ت. اين كه در همه اين 
سال ها يك اثر ادبي يا حتي يك مستند خوب 
درمورد يكي از افراد مؤثر در تاريخ ايران توليد 
نشده از ضعف ماست. در چنين وضعيتي تنها 
منبع پاسخگويي، فيلمي مي شود كه شبكه 
من وتو در مورد رضاشاه ساخته است. يعني 
ما نتوانس��تيم قرائت واقع��ي از فردي چون 
رضاشاه را به شكلي هنرمندانه ارائه بدهيم. 
از اين طرف هم هرچه بگوين��د اينها تاريخ را 
تحريف مي كنند گوش كسي بدهكار نيست؛ 
چراكه مي گويند فيلم و كتابي كه شما توليد 
كردي كو؟ شما مي گويي رضاشاه مستبد بوده، 
خب نشان بده. من فكر مي كنم پرداختن به 
دوره هاي حساس تاريخي و همينطور رجال و 
شخصيت ها اعم از اين كه آنها را بخواهيم يا نه 
الزم است، ما بايد در مورد هر دوره اي چندين 
كار خوب داشته باشيم تا اينطور در برابر يك 

شبكه آن طرف آبي دستمان خالي نماند.

وزيرفرهنگوارش�اداس�الميباتأكيدبراينكه
وق�فدرعرصهه�ايمختل�فزندگيم�اتأثير
بسزاييداشتهاس�تويكعملاجتماعياست
كهوقتيبهتفكردينيواس�المين�گاهميكنيم
ميبينيموقفموتورتمدنسازياسالميمحسوب
ميش�ود،گفت:حوزهفرهنگ،هنرورس�انهسه
حوزهمهمدرتمدنس�ازيمحس�وبميشودو
باي�ددرعرصهوقفاينس�هح�وزهرابهصورت
جديدنبالكنيمچراكهتمدنايراني-اس�المي
بدونتوجهبهاينس�هح�وزهش�كلنميگيرد.
به گزارش ايسنا، س��يدعباس صالحي، وزير فرهنگ 
و ارشاد اس��المي در همايش ملي »ياوران وقف« كه 
با حضور واقفان، متوليان، هيئ��ت امنا و فعاالن وقف 
در عرصه ه��اي مختل��ف در موزه ملي اي��ران برگزار 
ش��د، با تأكيد بر اينكه وقف را با دو نگاه مي توان ديد 
كه هركدام از اين دو نگاه مي تواند مسئله متفاوتي از 
وقف را به ما ارائه بدهد، اظهار كرد: يكي وقف را عمل 
اس��تحبابي فردي مي بيند و نگاه دوم نگاه اجتماعي 
به وقف اس��ت. ما وقتي به تفكر ديني و اسالمي نگاه 
مي كنيم وقف موتور تمدن سازي اس��المي است. با 
نگاهي كه تفكر ديني و تاريخ اسالم به ما ياد مي دهد 
وقف يك عمل اس��تحبابي فردي در حاشيه زندگي 

افراد نيست بلكه موتور تمدن سازي است. 
تمدن سازي اسالمي با موتور وقف حركت مي كند

وي در ادامه با اشاره به تاريخچه زندگي پيامبر)ص(، 
اهل بيت)ع( و اصحاب ايش��ان كه هركدام در عرصه 
وقف يادگارها و نمادهايي از خود به جاي گذاشته اند، 
خاطرنش��ان كرد: در جامعه جاهلي��ت وقف معنايي 
نداشت اما پيامبر)ص( تمام سرمايه گذاري تعليمي و 
عملي خود را براي ترويج وقف به كار برد. تاريخ اسالم 
و مورخان به ما مي گويند اين عمل تا حدي فراگير شد 
كه تمام اصحاب پيامبر)ص( از خود موقوفه هايي به 
جاي گذاشتند با اينكه از شرايط مالي خوبي برخوردار 
نبودند. نم��اد واقفان در بين اهل بي��ت)ع(، حضرت 
علي)ع( است. ايشان ده ها هزار نخلستان و چاه را وقف 
كردند. از اين منظر مي توانيم بگوييم تمدن س��ازي 

اسالمي با موتور وقف حركت مي كند. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي يادآور ش��د: ما اگر به 

شاخه هاي وقف نگاه كنيم مي بينيم كه چگونه وقف 
جامعه اسالمي را به سمت تمدن س��ازي پيش برده 
است. توسعه انس��اني به عنوان يك كانون تمدن ساز 
محس��وب مي ش��ود. تمام بخش هايي كه در توسعه 
اين كانون فعاليت داشته اند بر محور وقف بوده است. 
مس��اجد صرفاً پايگاه هاي عبادت نبودند بلكه نقش 
مهمي در انسان سازي داشته اند كه پشتوانه آنها وقف 
بوده است. بخش ديگري از توس��عه انساني بر عهده 
كتابخانه ها بوده است كه اين موضوع نيز با وقف پيوند 
خورده است. اگر تمدن سازي انساني و توسعه انساني 
را مد نظر قرار بدهيم مي بينيم كه وقف پشتوانه اين 
دو بوده اس��ت. در حوزه بهداش��ت و درمان نيز وقف 
سهم قابل توجهي داشته است. زماني كه ناصرخسرو 
در كتاب خود مي خواهد بيت المقدس را تفسير كند 
به اين امر كه در اين مكان موقوفه هاي بسيار زيادي 
وجود دارد كه در جهت رفاه حال انسان ها است، توجه 
مي كند. بخش ديگري از موقوفات در عرصه خدمات 
عمومي بوده اس��ت. كاروانس��راها، كاش��ت درخت، 
حمايت از حقوق حيوانات ك��ه در جامعه امروز يك 
امر نويني محس��وب مي ش��ود در وقف وجود داشته 
است. وقف ويژگي تمدن س��ازي اسالمي است كه نه 
تنها به حقوق انسان ها بلكه به حقوق ساير موجودات 
و حيوانات نيز توجه داشته است. دامنه وسيع وقف در 

عرصه خدمت رساني عام و خاص وجود دارد.

همزمانباهفتهنوج�وان،فراخوانثبتنامدورهپاييز
وزمس�تانمجتمعآموزشيپژوهش�يشهيدآويني
بسيجصداوسيماباعنواننوجوانخالقمنتشرشد.
به گزارش »ج��وان«، دوره آموزش��ي نوجوان خالق 
مجتمع آموزش��ي پژوهشي ش��هيد آويني با هدف 
شناسايي نوجوان هاي مستعد در حوزه هاي مختلف 
هنري و رسانه اي و پرورش نيروهاي توانمند و انقالبي 
براي آين��ده كش��ور و همچنين با توج��ه به اهميت 
فعاليت در ح��وزه نوجوان و كمبود مراكز آموزش��ي 
در اي��ن حوزه، اق��دام به برگ��زاري اي��ن دوره كرده 
است.  عناوين اين دوره آموزش��ي به اين شرح است: 
گويندگي و اجرا )پس��ران و دختران(، بازيگري تئاتر 

)پس��ران(، خبرنگاري )دختران و پس��ران(، ساخت 
گ��زارش تلويزيوني، نرم افزار تدوي��ن، توليد و توزيع 
محتوا در فضاي مجازي )دختران و پسران(، عكاسي 
)پسران و دختران(، فتوشاپ )پس��ران و دختران( و 
فيلمسازي داستاني )دختران و پسران(.عالقه مندان 

نوج��وان ب��راي ثبت ن��ام در اي��ن دوره مي توانند به 
س��ايت مجتمع آموزشي پژوهشي ش��هيد آويني به 
آدرس AVINI. IRIB. IR مراجعه نمايند و اخبار 
 دوره ها را در ش��بكه هاي اجتماعي مجتمع به آدرس

 @AVINI_CENTER  دنبال نمايند.
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88498436سرويس فرهنگي

فكرنميكنموظيف�هرماناين
باشدكهمخاطبرابهخارجمتن
ارجاعدهد.ماوقتيجنگوصلح
تولس�تويراميخوانيم،ديگر
احتياجينيستبرويمآنمقطع
ازتاريخروس�يهي�اجنگهاي
ناپلئونرابخوانيم.اثرادبيبايد

متكيبهذاتباشد

معصومهطاهري
چند س��الي ب��ود ك��ه طرح هاي غي��ر ايران��ي روي 
لوازم التحرير دغدغه بسياري از خانواده ها و دلسوزان 
فرهنگي ش��ده بود؛ اينكه دانش آم��وزان به خصوص 
مقاطع پايين كاراكتره��اي كارتوني خارجي را روي 
لوازم درسي خودش��ان داشته باش��ند و با آنها انس 
بگيرند. باالخره به همت دوس��تداران فرهنگ ملي و 
مذهبي مدتي است شاهد چاپ تصاوير بومي و ملي 
در اش��كال مختلف روي لوازم التحرير دانش آموزان 
هس��تيم كه با اقبال خوبي هم از س��وي خانواده ها و 

دانش آموزان مواجه شد. 
استفاده از نمادهاي ملي و ديني توسط دستگاه هاي 
متولي در لوازم التحريرها مهم بوده و اينگونه اقدامات 
مي تواند در ترويج س��بك زندگي اس��المي و ايراني، 
اصالح الگوي مصرف و ارتق��ا و تقويت هويت انقالبي 
و ملي همچنين جلب توجه و رضايتمندي خانواده ها 
مؤثر واقع ش��ود. حاال عرضه لوازم التحرير اسالمي- 
ايراني در كش��ور آغاز شده اس��ت و مردم مي توانند 
با حق انتخ��اب به جاي خريد نوش��ت افزار با تصاوير 
نمادهاي غربي از لوازم التحرير اسالمي استفاده كنند. 
با اين وجود چه خوب است والدين در هنگام انتخاب 

لوازم التحرير ها براي فرزندانشان به تصاوير آنها توجه 
كنند؛ چراكه در هر صورت تصاوير موجود روي لباس، 
لوازم التحرير و كيف دانش آموزان،  حامل يك پيام به 
مخاطب بوده و در صورتي كه اين تصاوير مثبت باشند، 
پيام س��ازنده تربيتي دارند و در غير اين صورت، آثار 

منفي تربيتي بر دانش آموز به همراه خواهد داشت. 
 نبود نظ��ارت و كنترل ب��ر طراح��ي روي دفترچه ها 
و لوازم التحرير باعث ش��ده ك��ه بعضاً ش��اهد برخي 
شيطنت هاي عامدانه يا س��هوي در اين رابطه باشيم. 
چند روز پيش يكي از دوستان كه خيلي دوست داشت 
طرح هاي ايراني و بومي روي لوازم درسي پسرش باشد 
با ناراحتي و نگراني طرحي از نگارگري چاپ شده روي 
جلد دفتر مشق پسرش را نشان داد كه البه الي تصاوير 
با كمال تعجب تصوير مردي بود كه با يك شتر ارتباط 
جنسی برقرار كرده است!! اول خيال كردم اشتباه كرده 
ولي متأس��فانه درس��ت بود. اين طرح روي جلد دفتر 
دانش آموزان در حس��اس ترين س��ن بلوغ قرار دارد و 
بسيار ناراحت كننده بود. دوستم مي گفت وقتي ديدم 
طرح روي جلد نقاش��ي ايراني و نگارگري است آن را 
خريدم اصاًل فكرش را هم نمي كردم چنين چيزي در 
طرح جلد فرزندم باشد آن هم دفتري كه بيشتر وقت با 

اوست و از آن استفاده زيادي دارد. گويا آن را از نمايشگاه 
لوازم التحرير خريده بوده كه تخفيف هم داشته است. 

شايد استفاده از اين طرح براثر سهل انگاري بوده باشد 
اما فراموش نكنيم كه همه ما نسبت به اين موضوعات 
مسئول هستيم. از والدين گرفته تا فروشندگان همه 
بايد درباره آنچه در بازار براي كودكان و نوجوانان منتشر 
مي شود حساس باش��يم. امربه معروف و نهي ازمنكر 
يعني همين؛ گاه دشمن در لباس خودي ظاهر مي شود 
لذا مباح��ث و طرح ها در حيطه س��نين مختلف بايد 
مورد نظارت قرار گيرد. با نقوش س��نتي ممكن است 
مفاهيمي به كودكان و نوجوانان منتقل شود كه گاه در 
تصاوير غربي وجود ندارد. سنتي و قديمي بودن طرح ها 
دليل بر آن نيست كه همه چيز آن مورد تأييد است يا 
براي همه سنين مناسب است. جدا از اينكه سبك هاي 
سنتي و ايرانيزه شده همانگونه كه از اسمشان برمي آيد 
يك سبك هس��تند و در همان س��بك ها مي توانند 
مفاهيم نادرست را به مخاطب به خصوص دانش آموزان 
انتقال دهند. ما در عصري هس��تيم كه حتي دزدها و 
سارقان نس��بت به قبل باهوش تر و مجهزتر شده اند 
پس بايد نس��بت به تحوالت و اتفاقات بيروني با ديده 

احتياط آميزتري نگاه كنيم.

طرحايرانيهمنظارتميخواهد
نبودنظارتوكنترلبرطراحيرويدفترچههاولوازمالتحرير

باعثشدهكهبعضاًشاهدبرخيشيطنتهاياقصورهادراينرابطهباشيم
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