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نگاهی به آخرين ساخته فرزاد مؤتمن 

راه شب يا سراسر شب!
 فيلمساز آنچنان تحت تأثير فيلم های محبوبش به خصوص فيلم حلقه بوده

که سعی کرده از دل يک فيلم درام به اثری ماورايی برسد!
   افشين عليار

 سال گذشته در چنین روزهایی فیلم »چشم و گوش  بسته« 
به كارگردانی فرزاد مؤتمن اكران شد. یک شبه كمدی به 
ش��دت س��طحی و مبتذل، باور كردنی نبود كه فیلمساز 
روش��نفکر ما بتواند اینقدر تنزل پیدا كند. در یادداشتی 
كه برای آن فیلم در همین ستون نوشتم، متذكر شدم كه 
كاش مؤتمن به سینمای خودش برگردد، یک سال گذشته 
اس��ت و این روزها فیلم »سراسر ش��ب« به كارگردانی او 
اكران آنالین شده است. این فیلم كه به اعتقاد خود مؤتمن 
بهترین فیلمش است، سطحی تر از فیلم پیشین او است. 
اثری كه سعی داشته یک درام روشنفکرانه باشد، اما حتی 
نمی تواند به یک ایده معمولی برسد. فیلمساز با یک طرح 
چندخطی سراغ ساخت اثری رفته كه نه تنها موقعیت های 
آن قابل درك نیست، بلکه شمایل كلی فیلم تبدیل به یک 
اثر نارس و بدشکل شده است؛ آدم های بی هویت، مریض 
و مجهول الهویت دور هم جمع شده اند و فقط دیالوگ های 
تخت و تصنعی شبیه به نمایشنامه های رادیویی رد و بدل 
می كنند، به طوري كه اگر تصوی��ر را از فیلم حذف كنیم 

خللی ایجاد نمی شود! 
مسئله فیلمساز، بسترسازی برای روایت یک قصه نیست، 
بلکه ادای دین به سینمای كالسیک است، اما به بدترین 
شکل ممکن. ورود مهتا به كافه می توانست شروع یک قصه 
منسجم باشد، اما با چند دیالوگ كه مخاطب را سردرگم 
می كند مواجه می ش��ویم. در ادامه هم چیز زیادی دست 
مخاطب را نمی گیرد، یعنی اتفاق دندان گیری رخ نمی دهد. 
فیلمساز آنچنان تحت تأثیر فیلم های محبوبش به خصوص 
فیلم حلقه بوده كه سعی كرده از دل یک فیلم مثاًل درام به 

اثری ماورایی برسد. 
مری��م در خواب طوالنی اس��ت و حاال خواه��ر او، مهتا به 
دنبال داوود مرادی مي گردد تا از او بپرس��د چه بالیی سر 
خواهرش آورده است، وقتی هم كه مهتا، داوود را می بیند 
اتفاق خاصی رخ نمی دهد. چند دیالوگ بین آنها رد و بدل 
می شود و تمام، این شکل از موقعیت سازی و دیالوگ نویسی 
قطعاً فاجعه است. اینکه فیلمساز تلخی، یأس و تجاوز را در 
فیلمش نشان بدهد، نه تنها فضیلت و روشنفکری نیست، 

بلکه سیاه نمایی یک جامعه است. 
اینکه مهتا و طناز در خیابان راه بروند و فقط دیالوگ های 
فیلم های مورد عالقه ش��ان را بگویند چ��ه تأثیری روي 

مخاطب دارد. فیلمساز سعی داشته از شب، موقعیتی مثل 
فیلم شب های روش��ن به وجود آورد، اما نتوانسته، چراكه 
موقعیت هایی ك��ه در این فیلم می بینیم به ش��دت عقیم  
هستند، آدم های فیلم به تیپ هم نمی رسند، حتی مهتا كه 
انتخاب بازیگرش هم فاجعه است كه او هم سعی دارد هانیه 
توسلی شب های روشن باشد، اما مانند بقیه آدم های فیلم 
بازی كاریکاتوری دارد. بله؛ بازی ها، نسبت ها و موقعیت ها 
به شدت كاریکاتوری اس��ت؛ اینکه شریفیان كیست، چه 
نیازي به حضورش در فیلم است، اینکه شاگرد بقالی چطور 
خواهر شهره اس��ت یا اینکه واقعاً چه كسی شهره را كتک 
زده است و طناز چه می شود؛ این ابهامات ساختاری است 

كه قطعاً نمی تواند سینمای روشنفکرانه باشد. 
اضافه كنید ك��ه مهتا چه راحت در انته��ای فیلم به نامور 
اعتماد می كند و فیلمساز ترجیح می دهد كه قدم زدن مهتا 
و نامور مثل دو كاراكتر شب های روشن باشد و در آخرین 
سکانس هم داوود به راحتي اعتراف می كند كه چه بالیی 

سر مریم آمده است. 
به نظر می رسد فیلمساز قصد داشته با مخاطبش شوخی 
كند. اینک��ه این فیلم با نگاه��ی به رمان پ��س از تاریکی 
هاروكی موراكامی نوش��ته ش��ده هم یک ش��وخی دیگر 
اس��ت. موتمن تفاوت ساخت فیلم روش��نفکری و دلی را 
تشخیص نمی دهد. »سراسر شب« یک اثر خصوصی برای 
فیلمس��ازش اس��ت، یک ادای دین به آنچه از میان تاریخ 
سینما و ادبیات می پس��ندد، به همین دلیل مخاطب در 
این فیلم نادیده گرفته ش��ده، بازی ها س��اده  و دیالوگ ها 
تخت با ریتمی یکنواخت گفته می ش��وند. اینکه چرا یک 
خواننده باید در یک فیلم بازی كند هنوز برای هیچ كس 

مشخص نیست.

بازيگر طنز سينما و تلويزيون ضمن گاليه از محدوديت ساليق در تلويزيون :   خبر

موقعيت سريال سازي در اختيار غيرحرفه اي هاست
   مصطفي شاه کرمي

بازيگر و کارگردان آثار طنز در تلويزيون و س�ينما با گاليه 
ازدرهم آميختگي طنز و هجو در سريال ها و محدوديت تنوع 
سليقه در بين برنامه سازان تلويزيوني مي گويد که موقعيت 
در اختيار کس�اني قرار گرفته که عمدتًا اين کاره نيستند.

شیوع ویروس كرونا و اعمال محدودیت هاي اجباري جهت مقابله با 
این بیماري باعث خانه نشیني مردم شده است. لزوم تقویت روحیه 
افراد و تداوم امید و نش��اط در بین خانواده ها وظیفه صداوسیما 
را به عنوان یکي از مهم ترین محمل ه��اي تغییر و جهت دهي به 
اذهان جامعه س��نگین تر از قبل كرده اس��ت. ادامه روند تولید و 
ساخت آثار طنز و جدي از سوي رسانه ملي و داشتن نیم نگاهي 
به آثار مخاطب پسندي كه قباًل از تلویزیون پخش شده اند، جزو 
بدیهي ترین اقدامات مدیران این رسانه فراگیر براي راضي كردن 
مردم جهت ماندن در خانه اس��ت. س��اخت و تولید آث��ار طنز با 
رویکردي مسئوالنه نسبت به مشکالت و مصائب امروز جامعه و 
البته تحفظ به عدم تخطي از اص��ول اخالقي و ارزش ها باید جزو 
مؤلفه هاي محوري تولیدات تلویزیوني باشد. بسیاري از هنرمندان 
فعال در عرصه طنز معتقدند كه طنز سرگرمی نیست، بلکه یک 
نیاز است و س��اخت آثار جذاب و شریفي كه به سمت هجو، هزل 
نیفتند و اثرگذاري روحي و امیدآفریني داشته باشند، ضمن نیاز به 
فیلمنامه، بازیگر و كارگرداني ساختارمند باید با تنوع نگاه مدیریتي 
سلیقه مندانه همراه باشد. یوسف صیادی كه عرصه هاي متنوعي 
از بازیگری و كارگردانی تا طراحی صحنه و لباس را در س��ینما و 
تلویزیون تجربه كرده، در رابطه با نقش محوري و سازنده رسانه ملي 

در روزگار كنوني مي گوید: رسانه ملی با برنامه سازی و سریال سازی 
درست می تواند خیلی از مش��کالت مردم را حل كند. البته نه با 
نگاه های سطحی، بلکه با فیلمنامه ها و طراحی های اصولی و عمیق 
در مسائل، می تواند جلوی خیلی از اشتباهات تربیتی، پرورشی، 
خانوادگی و مش��کالت اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاس��ی و 
فرهنگی را هم بگیرد. وي خاطرنشان مي كند: در كارهای گذشته، 
دقت و توجه به كیفیت برای گروه س��ازنده بیشترین اهمیت را 
داش��ت و به آن توجه می كردند. تلویزیون در گذشته مؤثر بوده و 

كماكان هم می تواند تأثیرگذاری  اش را حفظ كند. 
بازیگر كمدی س��ینما و تلویزیون با بیان اینکه متأسفانه طنز با 
هجو توأمان شده، اظهار مي دارد: موقعیت در اختیار برنامه سازان 
و سریال س��ازانی قرار گرفته كه اوالً انگشت شمارند و ثانیاً عمدتاً 
این كاره نیستند. نباید كار فقط به دست یک عده باشد و سالیق 
و نگاه های مختلفی را با خود به همراه داش��ته باش��د كه به جای 

جذابیت، مخاطب را خسته كند.

کارگردان فيلم مس�تند »گ�ردان تک نفره« ک�ه روايتگر 
بخش�ي از زندگي رزمنده شهيد عبدالرس�ول زرين است، 
در رابطه با اين اثر مي گويد هر آنچه که درام اثر را به وجود 
آورده اتفاق�ات واقعي و ب�ه دور از ايده هاي تخيلي اس�ت. 
داریوش یاري كارگردان مستند »گردان تک نفره« با موضوع 
روایت لحظاتي از زندگي شهید عبدالرسول زرین تک تیرانداز 
آش��ناي جبهه ها كه با عناویني مثل گردان تک نفره و چریکي 
مخلص شناخته مي شود، دوران دفاع مقدس را دوره  مهمي در 
كشور ما دانست كه شخصیت هاي ارزشمند و مهمي اتفاقات آن 
را رقم زده اند و براي همین باید به این افراد و این مقطع تاریخي 

با دقت پرداخته شود. 
این كارگ��ردان الزمه جذابیت بیش��تر مس��تندها را تحقیق و 
پژوهش عنوان كرد و درباره ساخت مستندهایي كه قابلیت دیده 
شدن در سطح بین المللي را داشته باش��ند، به ایسنا مي گوید: 
براي س��اختن فیلم هایي كه جذابیت الزم براي دیده شدن در 

عرصه بین المللي را هم داشته باش��ند، الزم است كه تحقیق و 
پژوهش هایي انجام ش��ود و موضوعاتي جذاب با ایده  هاي ناب 
انتخاب شود كه مي تواند در قالب مستند ارائه شود. گرایش من 
به نوع مستند بازسازي است و این قالب برایم جذابیت بیشتري 
دارد. شاید دلیلش این باشد كه من در حوزه فیلم هاي داستاني 
فعال تر هستم. این كارگردان درباره لوكیشن هاي تصویربرداري 
مس��تند »گردان تک نفره« عنوان مي كند: این مستند در شهر 
اصفهان، زادگاه شهید زرین تصویربرداري شده است. بخش هاي 
بازسازي هم در شهر نجف آباد و در پادگان »امام علي)ع(« كه 
سپاه در اختیار ما قرار داد، ضبط شد. خوشبختانه با پشتیباني و 
همراهي سپاه لشکر امام حسین)ع( كه در اصفهان مستقر است، 

این امکان براي ما به وجود آمد. 
یاري درباره اسنادي كه مستند »گردان تک نفره« بر اساس آن 
ساخته شد، گفت: مهمترین منبع ما، فرزند بزرگوار شهید حاج 
اصغر زرین بود كه عکس ها و فیلم هاي آرشیوي خوبي از پدر و 
همرزمانش داشتند و در اختیار ما قرار دادند؛ همچنین آرشیو 
لشکر امام حسین)ع( و آرشیو تلویزیون كه به ما در رسیدن به 
هدفمان كمک كردند. او جای��گاه درام و میزان نفوذ آن در این 
فیلم مستند را اینگونه شرح داد: این فیلم، شخصیت محور است 
و درامي كه در بدنه كار ش��کل مي گیرد درامي است كه از خود 
این شخصیت كشف و پرداخته شده است. به عنوان فیلم ساز این 
مستند، به هیچ عنوان سعي نکردم ایده هاي تخیلي در كار شکل 
بگیرد. هر آنچه كه درام اثر را به وجود آورده اتفاقاتي اس��ت كه 

خود این كاراكتر در آن نقش داشته است.

کارگردان مستند »گردان تک نفره«

سعي نكردم ايده هاي تخيلي در کار شكل بگيرد

گزارش »جوان« از وبينار »زبان فارسي، قدرت نرم ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايران«

 زبان فارسي مخاطب خارجی را 
وارد جهان ایرانی می کند

هادي عسگري   ديده بان

     سينما

 جشنواره فيلم مقاومت مي تواند 
در مسائل منطقه نقش آفریني کند

جش�نواره مقاوم�ت رخ�دادي اس�ت ک�ه ب�ه بهت�ر 
ديده ش�دن آثار ب�ا مضم�ون مقاوم�ت و دفاع مقدس 
و ايج�اد گفتم�ان در اي�ن حوزه کم�ک کرده اس�ت. 
محمدمهدي طباطبایي نژاد، دبیر س��ي ونهمین جشنواره 
فیلم فجر با اشاره به تولیدات سینماي مستند با محوریت 
جبهه مقاومت گفت: یکي از بهترین موضوعاتي كه سینماي 
مستند به آن پرداخته است، توجه به فیلم مقاومت به ویژه 
حوزه مدافعان حرم اس��ت. در این س��ال ها كارهاي بسیار 
خوبي چه در عراق و چه در س��وریه تولید ش��د. سینماي 
مقاومت در حوزه مقاومت عملکرد بس��یار موفقي داشته 
است، با كساني كه فکر مي كنند سینماي مستند كم كاري 
كرده اس��ت، اصاًل هم نظر نیس��تم و فکر مي كنم اشراف 

دقیقي به سینماي مستند ندارند. 
وي اضافه كرد: جش��نواره مقاومت به معناي جشنواره اي 
تخصصي كه تولیدات مختلف س��ینمایي اعم از مس��تند، 
داستاني، انیمیش��ن و فیلم كوتاه را به نمایش در مي آورد، 
حائز اهمیت است و به مخاطب كمک مي كند كه بتواند همه 
این تولیدات را یکجا ببیند. عالوه بر این، موضوع مهم منطقه 
ما نیز مقوله مقاومت است و این جشنواره سینمایي مي تواند 

در این بعد نیز نقش آفرین باشد. 
.................................................................

 انتشار 2 کتاب کودك
با موضوع دفاع مقدس

دو کتاب کودك »ي�ک دونه نون صد دون�ه نون« و »فر 
و فر و فر صدا مي�اد« که تدوين آنها ب�ه همت مجموعه 
تربيت�ي »خان�ه هم ب�ازي« ص�ورت گرفته، از س�وی 
انتش�ارات »راه يار« منتش�ر و روانه عرصه نش�ر شد. 
»یک دونه نون صد دونه نون«، روایتي  است كودكانه از تاریخ 
دفاع مقدس كه به مشاركت بچه ها در فعالیت هاي پشتیباني 

جنگ با محوریت تأمین مردمي نان جبهه ها مي پردازد.
 كتاب »فر و فر و ف��ر صدا میاد« نیز ب��ه عنوان جلد 
دوم از مجموعه كتاب هاي »ما فردا رو مي س��ازیم« 
با ترانه ها و رنگ آمیزي هاي خود، به موضوع »جهاد 
تولید ماسک در روزهاي كرونایي و نقش كودكان در 
كنار مادران با محوریت مسجد« مي پردازد و در میانه 
موج مواسات و همدلي در كش��ور، امید به آینده اي 

روشن را نوید مي دهد. 
.................................................................

 4  انيميشن جدید سازمان اوج
در راه تلویزیون

چهار سريال انيميشن از توليدات مشترك صدا و سيما و 
سازمان هنري رسانه اي اوج روي آنتن تلويزيون مي رود. 
انیمیش��ن هاي »آرم��ن«، »قصه ه��اي عمو رحم��ان« و 
»كارتوني ها« از تولیدات مشترك سازمان هنري رسانه اي 
اوج و صدا و س��یما از ش��بکه هاي مختلف تلویزیون پخش 

مي شود. 
»ش��هر موش��کي« نیز از تولیدات این دو مجموعه درحال 
پخش از شبکه پویا اس��ت كه با اس��تقبال خوب كودكان 

روبه رو شده است. 
.................................................................

 پرتوي و جليلوند 
در قطعه هنرمندان آرميدند

پيكرهای کامبوزيا پرتوي و چنگيز جليلوند، دو هنرمند 
فقيد روز گذشته در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد. 
هرچند كرونا با چند روز اختالف دو هنرمند مطرح كشورمان 
را رهس��پار دیار ابدي كرد، روزگذش��ته پرتوي و جلیلوند 
همزمان رخ در نقاب خاك كش��یدند و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( تدفین شدند. 
.................................................................

 عالقه مستندساز ها
به مستند اجتماعي

نش�ان  حقيق�ت  س�ينما  جش�نواره  آماره�اي 
س�اخت  ب�ه  ايران�ي  مستندس�ازان  مي ده�د 
دارن�د.  بيش�تري  عالق�ه  اجتماع�ي  مس�تند 
سال گذشته 210 مستند اجتماعي در دبیرخانه جشنواره 
سینماحقیقت ثبت شده بود. به این معنا، تولید مستندهاي 
اجتماعي توسط مستندسازان ایراني در یکسال اخیر، 24. 2 

درصد رشد داشته است. 
عنصر اصلي مستند اجتماعي، آگاهي بخشي  است كه این 
نشانگر دغدغه  فیلمساز نس��بت به اتفاقات پیراموني زمانه  
خویش است. مستندس��از اجتماعي، ذهني جست وجوگر 
دارد، به حقایق مي پردازد و نس��بت به رخدادهاي جامعه 

مسئولیت پذیر و اثرگذار است.

مسئول گروه مستندسازی »روايت فتح«: 

 آرشيو روايت فتح 
در اختيار محققان قرار می گيرد 

روح اهلل رفيع�ی با حض�ور در برنام�ه افق س�ينما، از آمادگ�ی روايت فتح 
ب�رای در اختي�ار ق�رار دادن آرش�يو فيلم ه�ای دف�اع مقدس خب�ر داد. 
رفیعی با تشریح  سیاست جدید گروه مستندس��ازی بنیاد »روایت فتح« گفت: 
در گروه »روایت فتح« اگرچه مأموریت ما ثبت تاریخ آثار انقالب و دفاع مقدس 
است، اما در تالش هستیم مستندهای جنگی را تولید و ارائه دهیم كه به درد مردم 
بخورد و به نوعی غرور ملی و فرهنگ مقاومت در برابر سختی ها را در آحاد جامعه 
افزایش دهد. وی افزود: متأسفانه در طول این س��ال ها غیر از دو مورد محدود، 
هیچ مطالعه دقیق و دانشگاهی درباره مکتب مستندسازی مرتضی آوینی اتفاق 
نیفتاده است و ما خأل جدی در حوزه نظریه پردازی درباره مستندسازی با الگوی 
»روایت فتح« در سطح دانشگاه ها داریم، لذا باید از روش فیلمسازی شهید آوینی 
به عنوان فرمول فیلمسازی جنگ و دفاع مقدس استفاده كنیم. این مدیر فرهنگی 
در ادامه گفت: فیملسازان در گذش��ته با 20 هزار حلقه آرشیو از فیلم های دفاع 
مقدس مواجه بودند كه ما سعی كردیم این مجموعه را برای فیلمسازان تجمیع و 

تسهیل گری كنیم كه بتوانند از این آرشیو گرانبها استفاده كنند.
مسئول گروه مستندس��ازی »روایت فتح« با اشاره به آرش��یو دفاع مقدس در 
مجموعه »روایت فتح« عنوان ك��رد: آنچه ما در گروه »روای��ت فتح« به عنوان 
گنجین��ه نگه��داری كردیم، متعلق ب��ه نظام جمهوری اس��المی اس��ت. همه 
فیلمسازان، مجموعه ها و شركت های معتبر سینمایی می توانند از امکانات این 

مجموعه استفاده كنند و منحصر به چند طیف خاص و محدود نیست.

فارس�ي راه ارتب�اط اي�ران و جهان اس�ت و 
مي توان�د ب�ه عن�وان زب�ان علمي ب�ه ديگر 
کشورها معرفي ش�ود، ظرفيت هاي اين زبان 
بايد براي ارتباط فرهنگي ب�ا جهان به عنوان 
بخشي از ديپلماس�ي عمومي استفاده شود. 
چند ت��ن از كارشناس��ان مس��ائل بین المللي و 
پژوهشگران حوزه زبان فارسي در وبینار » زبان 
فارسي؛ قدرت نرم دیپلماسي عمومي جمهوري 
اس��المي ایران«، به بح��ث و تبادل نظ��ر درباره 
جایگاهي كه زبان فارسي مي تواند در مناسبات 
بین الملل��ي داشته باش��د و ظرفیت ه��اي بالقوه 
این زبان براي تبدیل ش��دن به یک زبان علمي 

بین المللي به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
    قدرت نرم فرهنگي 

علیرضا دلخوش، مع��اون وزارت امورخارجه در 
ابتداي جلسه وبینار با اشاره به اینکه زبان فارسي 
اصل هویت��ي در ای��ران فرهنگي اس��ت، درباره 
عرضه بین المللي فارس��ي گفت: از نظر كلي دو 
راهکار اصلي وجود دارد كه بتوانیم زبان فارسي 
را به عنوان یک كاالي تجاري مرغوب به دیگران 
عرضه كنیم؛ اول اینکه این زب��ان باید یک زبان 
علمي باشد؛ یعني زبان فارس��ي باید مقدمه  اي 
براي ورود سایر زبان ها باشد. وي ادامه داد: مقام 
معظم رهبري در صحبت هاي خود در 15 مرداد 
93 فرمود: یکي از راه هاي گسترش زبان فارسي 
تلقي این زب��ان به عنوان یک زبان علمي اس��ت. 
همچنین رهبري مي فرماید افتخاري نیست، اگر 
بگوییم زبان علمي یک كشور خارجي است، چون 
ظریف ترین علوم مي تواند با زبان فارسي بیان شود 
و زبان فارس��ي این ظرفیت را دارد كه براي سایر 
علوم استفاده شود. دلخوش افزود: رئیس جمهور 
در سخنراني خود در سازمان ملل اقتدار ایران را 
ناشي از اندیشه هاي بزرگ حافظ، سعدي و مولوي 
و هزاران فیلس��وف و اندیش��مند این سرزمین 
دانست و یادآور ش��د الزم نیست ارزش هاي این 

سرزمین را با سالح صادر كنیم. 
معاون مركز دیپلماس��ي عمومي و رس��انه اي 
وزارت امور خارجه با اش��اره به اینکه دومین راه 
و روش براي صادرات زبان فارسي توجه بیشتر 
به مفهوم ایران فرهنگي اس��ت، تش��ریح كرد: 
ایران دو معناي جغرافیاي سیاسي و جغرافیاي 
فرهنگي دارد و اولین ویژگي جغرافیاي فرهنگي 
انس��ان گرایي اس��ت. وي افزود: دومین ویژگي 
جغرافیاي فرهنگي ایران عدل و دادگري است و 

در جاي جاي ایران فرهنگي مبارزه با ظلم و ظالم 
از نمونه هاي ایران فرهنگي است. ما شاهنامه را 
به  نام خداوند جان و خرد آغاز مي كنیم و امروز 
بسیاري از پارادایم هاي فرهنگي به دنبال اثبات 

خردورزي در ریشه هاي خود هستند. 
دلخوش ب��ا بیان اینک��ه از نظر تکنیک��ي و فني 
هم گس��ترش زبان فارس��ي نیازمند تمهیدات 
و مقدماتي اس��ت كه با همیاري بنیاد س��عدي 
این موضوعات فني در حال انجام اس��ت، گفت: 
گسترش آموزش از راه دور به كمک بنیاد سعدي 
در روزهاي كرونا یک ضرورت و هنر اس��ت. وي 
با اشاره به اینکه اقدامات تشویقي براي آموزش 
زبان فارس��ي و زبان آموزان هم یکي از كارهاي 
تکنیکي است، توضیح داد: در حوزه وزارت خارجه 
ما سفراي فارسي گو و فارس��ي فهم بسیاري در 
كشورمان داریم و باید كاري كنیم كه بین سایر 
دیپلمات ها، مشخص شود كه سفیران ما زبان و 

شعر فارسي مي توانند بخوانند. 
    نگاه فردوسي به قدرت نرم

عبدالمه��دي مس��تکین، مدیر بخ��ش فرهنگ 
كمیسیون ملي یونسکو در ایران گفت: هر آنچه 
در ق��درت نرم از آن ی��اد مي كنی��م، چیزي جز 
سخن نغز و كردار نیک نیست. سخن در اقیانوس 
فرهنگ غوطه ور است و اگر قدرت سخت اقتصاد 
و سیاست اس��ت، قدرت نرم در دیدگاه فردوسي 
فرهنگ اس��ت. وي با بیان اینکه حکیم توس در 
ابیاتي فرهنگ را آرایش جان دانسته، اظهار كرد: 
مدیران و مسئوالن كشوري همواره باید آراسته 
به خوي فرهنگ باشند. یک دیپلمات ورزیده باید 
بتواند هم نیمکره چپ و هم راست را با محوریت 
فرهنگ و ادب مدیریت كند؛ یعني بعد اقناع در 
نیمکره چپ باید توس��ط بعد دلبري در نیمکره 

راست مدیریت شود. 
مس��تکین با تأكید بر اینکه اساس��اً قدرت نرم و 
دیپلماسي را قدرت اقناع و دلبري مي بینم و این 

در ادب فارسي غرق شده است، افزود: در ساختار 
مغز نیمکره چپ به عنوان محل جدل و قیاس و 
منطق شناخته مي شود و آدمیان از این راه وارد 
ارتباطات گسترده مي شوند. نیمکره راست مغز 
نیز محل عشق، مهر، عواطف و احساسات است. 

مستکین با تأكید بر اینکه افراد باید تمام خزانه 
ذهنش��ان پر از بالغت و تمثیل باشد تا به عنوان 
رایزن فرهنگي انتخاب شوند، افزود: هرآنچه درباره 
قدرت نرم زبان فارسي مي گوییم، پیشینه اي دارد 
و ما بر بنیاد بزرگي سعدي، حافظ، رودكي، فارابي 

و ابوریحان نشستیم. 
وي عنوان كرد: یکي از معیارهاي قدرت نرم در 
دیپلماسي این است كه فرد بتواند دل آرا سخن 
بگوی��د و وسواس��انه ترین كار انتخ��اب رایزنان 
فرهنگي است. مستکین با بیان اینکه قدرت نرم 
بر دو ساحت اقناع و دلبرانگي است، گفت: اقناع و 
دلبرانگي یعني شوري در خاطر و باطن انگیختن 
و شخصي است كه ظرفیت تام در شناخت كشور 
مقصد داش��ته و به زبان آن كاماًل آش��نا باشد و 
ظرفیت ها را بداند. مدیر بخش فرهنگ كمیسیون 
ملي یونس��کو در ایران گفت: براي اینکه بتوانیم 
قدرت نرم درست را تقویت كنیم، نیازمند كادري 
هستیم كه در ذات خود غرق در دریاي حکمت 
فارسي باشد و انتخاب رایزني كه حافظ و سعدي 

را نشناسد، بسیار اشتباه است. 
    زب�ان فارس�ي گام اول ش�ناخت ايران 

است
شهروز فالحت پیش��ه درباره دیپلماسي عمومي 
و ق��درت ن��رم گف��ت: مخاطب��ان خارج��ي ما 
خاس��تگاه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 
دنیاهاي ارزش��ي متفاوتي دارند و زبان فارس��ي 
در اینجا ابزاري اس��ت كه به واس��طه آن بتوانیم 
مخاطب خارجي را وارد جهان ایراني كنیم. ما به 
واسطه زبان فارسي قصد داریم در گام اول دیگران 
را با ایران آش��نا كنیم. مع��اون بین الملل بنیاد 
سعدي یادآوري كرد: باید چیستي و مزیت هاي 
نسبي كش��ور و چگونگي عرضه آن را در فضاي 
بین المللي پیدا كنیم كه به واسطه این موضوع، 
شناخت و عالقه حاصل شود و ما تبدیل به بخشي 
از عالقه مردم شویم و در ذهنش��ان بمانیم. این 
كار ها باید به موازات انجام شود؛ یعني با همیاري 
دستگاه هاي دیگر، دیگران آن سوي مرزهاي ایران 

را به كمک بستر زبان وارد جهان ایراني كنیم. 
فالحت پیش��ه ادامه داد: عمق ادبیات فارس��ي و 
داشته هاي ارزشمند نهفته در آن سرشار از دنیایي 
از ارزش هاي فرهنگي اس��ت؛ یعني این زبان این 
قابلیت را دارد كه حین آموزش به خاطر ریشه هاي 
آن در یک بس��تر فرهنگي قوي، دیگران در گام 
اول با ایران فرهنگ��ي و در ادامه با داش��ته هاي 
بخش هاي مختلف این جامعه و فرهنگ آش��نا 
مي شوند و اینک به  واس��طه یادگیري زبان حاال 
امکان ارتباط با دیگر اجزاي موجود در مزیت هاي 
نسبي كشور در همه بخش ها )دانشگاهي، صنعت، 
اقتصاد  و پزش��کي( مي توانند داش��ته باشند و از 
آن بهره ببرند. وبینار »زبان فارس��ي؛ قدرت نرم 
دیپلماس��ي عمومي جمهوري اسالمي ایران« با 
همکاري بنیاد سعدي، دانش��گاه شهید بهشتي 
و انجمن علم��ي برنامه ریزي رواب��ط فرهنگي و 

اجتماعي برگزار شد.

علیرضا دلخوش: ما شاهنامه 
را به  ن��ام خداوند ج��ان و خرد 
آغاز مي كنیم و امروز بسیاري 
فرهنگ��ي  پارادايم ه��اي  از 
به دنب��ال اثب��ات خ��ردورزي 
در ريش��ه هاي خود هس��تند

    مستند

امام موسی کاظم)ع( فرمود: 

بپرهيز از اينك�ه در راه طاعت 
خدا از داراي�ی خويش مضايقه 
کنی که دو برابرش را در نافرمانی 

خدا خرج کنی. 

)بحاراالنوار، ج۷۵، ص۳۲۰(


