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اولين اثر مستقل درباره مادر امام رضا)ع( منتشر شد 

»بانوي اندلس« در دسترس مخاطبان قرار گرفت

 افشين عال به مناسبت
درگذشت علي شريعتي سرود 

 اي خفته در دمشق، آموزگار عشق
افش�ين عال ش�عر جديد خود را با عنوان »آموزگار عشق« 
به مناسبت س�الروز درگذشت علي ش�ريعتي منتشر كرد. 
افشین عال ش��اعر نام آشناي كشور با انتشار س��روده اي سالروز 

درگذشت علي شريعتي را گرامي داشت. 
اين سروده با عنوان »آموزگار عشق« است. 

جرم كمي نبود

بي لكنت از سپیده سخن گفتن

با كاهنان الكن خواب آلود

از قبله، با قبیله  روشنفكر... 

بیهوده نیست، 

اينكه تو را مثل آفتاب

در هر دو سوي آب

انكار مي كنند

هم دشمنان ز بغض

هم دوستان ز بخل

هم فربهان دون كه افاضات چرب را

بر سفره  فريب، تلنبار مي كنند

هم رهزنان دين كه اضافات غرب را

در خوابگاه تیره  اوهام

نشخوار مي كنند... 

جرم كمي نبود

از آسمانخراش خردسوز باختر

در پیش چشم اين همه ناباور حسود

    شعر

    نشر

ابوالفضل جليلي بهترين كارگردان جشنواره شانگهاي شد

اميدوارم روزي با فيلمسازان چيني همكاري كنم

جشنواره فيلم شانگهاي، برندگانش را ش�ناخت و جايزه بهترين 
كارگرداني را به ابوالفضل جليلي براي فيلم »مسير معكوس« داد. 
بیس��ت و چهارمین دوره جش��نواره بین المللي فیلم شانگهاي جايزه 
بهترين فیلم را به »ببر منچوري« داد و ابوالفض��ل جلیلي را به عنوان 
بهترين كارگ��ردان انتخاب كرد. »ببر منچوري« س��اخته گنگ جون 
داس��تان مردي را روايت مي كند ك��ه بدهي زي��ادي دارد و خانواده و 
دوستانش را درگیر مش��كالتش مي كند. »مس��یر معكوس« ساخته 
ابوالفضل جلیلي همچنین جايزه بهترين بازيگر مرد را براي بازي پويان 
شكاري از آن خود كرد. اين جشنواره كه از 11 ژوئن كارش را شروع كرد 
روز يك ش��نبه با نمايش برخي از فیلم هاي برنده به كارش خاتمه داد. 
جشنواره فیلم شانگهاي امسال به صورت فیزيكي برگزار شد و در بخش 

بازار فیلم به صورت تركیبي حضوري و آنالين عمل كرد. 
ابوالفضل جلیلي پس از دريافت جايزه بهترين كارگرداني جشنواره فیلم 
شانگهاي، به صورت ويدئويي در مراسم اختتامیه اين رويداد سینمايي 
شركت كرد. جلیلي كه امس��ال با فیلم »مسیر معكوس« تنها نماينده 

س��ینماي ايران در بخش مسابقه اصلي بیس��ت و چهارمین جشنواره 
فیلم شانگهاي بود، در نهايت موفق به كسب جايزه جام طاليي بهترين 
كارگرداني شد و پويان شكاري نیز براي بازي در اين فیلم جايزه بهترين 

بازيگر مرد جشنواره را به خود اختصاص داد. 
جلیلي همچون بسیاري از فیلمسازان بین المللي به دلیل شرايط ناشي از 
شیوع ويروس كرونا و محدوديت هاي سفري قادر به حضور در جشنواره 
شانگهاي نبود و پس از معرفي به عنوان برنده جايزه بهترين كارگرداني 
به صورت ويدئويي در مراسم اعطاي جوايز شركت كرد و گفت: »فاصله 
براي برقراري ارتباط مسئله س��از نیس��ت و امی��دوارم روزي بتوانم با 
فیلمسازان چیني در يك پروژه درباره انسانیت همكاري داشته باشم.«

امسال فیلم هاي ايراني حضور چشمگیري در جشنواره فیلم شانگهاي 
داش��تند و هالیوود ريپورتر اي��ن حضور گس��ترده را نتیجه امضاي 
تفاهمنامه اي میان دول��ت ايران و دفتر فیلم چین براي گس��ترش 
فعالیت هاي س��ینمايي میان دو كش��ور مي دانند كه خبر انعقاد آن 
9 ژوئن )19 خرداد( اعالم ش��د. در بخش پانوراماي جشنواره فیلم 
شانگهاي نیز »خورشید« ساخته مجید مجیدي، »دشت خاموش« 
ساخته احمد بهرامي، »داستان دس��ت انداز« ساخته كمال تبريزي 
در اولین حضور جهاني  اش، »بي سر« ساخته كاوه سجادي حسیني، 
»باريك��ه« س��اخته عبدالرضا كاهان��ي، »مجبوريم« س��اخته رضا 
درمیش��یان، »پس��ران دريا« از افشین هاش��مي و »درخت گردو« 
س��اخته محمدحس��ین مهدويان حضور يافتند. انیمیشن »نهنگ 
سفید« ساخته امیر مهران در بخش فیلم هاي كوتاه پانوراما و »مايا« 
به كارگرداني جمشید مجددي و آنسون هارتفورد و محصول ايران و 

انگلستان هم در بخش مستند پانوراما روي پرده رفت.

     رویداد

جواد محرمي      یادداشت

 بيم و اميدها
براي وزارت فرهنگ و ارشاد رئيسي 

امید است آقاي رئیسي حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد را بدانند 
و براي انتخاب وزير در اين عرص��ه كاري كنند كه به نحو مطلوب 

امیدواري ها براي تحول در فرهنگ پررنگ تر شود. 
يكم: قطع به يقین وزير فرهنگ و ارش��اد بايد توان ارتباط دلي )و 
نه صرفاً مادي( با هنرمندان و اصحاب فرهنگ را داش��ته باشد. در 
دوره هاي قبل بعضاً مديراني از عرصه كالن كه جايگاه فرهنگي هم 
نداشتند فكر مي كردند با پولپاشي بدون استراتژي، ضابطه و برنامه 
در میان طیفي از هنرمندان مي توانند دل آنها را به دس��ت آورند و 
احتماالً براي مقاصد سیاسي سوار بر آنها شوند و اين رويه بي ترديد 
بزرگ ترين توهین به شعور اين قشر از جامعه بود. وزارت فرهنگ 
و ارشاد الزم است از اين آسیب ها مصون باشد و به هنرمندان نگاه 

ابزاري نداشته باشد و آنها را وسیله اي براي اغراض سیاسي نداند. 
دوم: امید است وزارت فرهنگ و ارشاد به لحاظ جامعه شناسي و فهم 
زبان هنر و هنرمندان شخصیتي پرجاذبه، متین، علمي و باسابقه 
در عرصه فرهنگ باشد. بارها پیش آمده افرادي از دل سازمان هاي 
امنیتي با سابقه سیاسي بر مسند فرهنگ كشور نشسته اند و كارنامه 
اين افراد سندي است از اينكه غلبه نگاه و سلیقه صرفاً امنیت محور 

نه تنها جواب نمي دهد كه آسیب زا نیز می باشد. 
سوم: وزارت فرهنگ و ارشاد الزم است جاذب همه طیف هاي فكري 
و ساليق عرصه هنر باشد و بتواند همه را به شكلي دقیق، محترمانه 
و صادقانه مديريت كند تا امكان محدود كردن وي به يك قش��ر يا 
سلیقه وجود نداشته باشد. بديهي است وزارت فرهنگ و ارشاد طبق 
قانون اساسي موظف است مبتني بر قوانین باالدستي به ويژه قانون 
اساسي نسبت به تقويت فرهنگ ملي و اسالمي ايران زمین مبادرت 
ورزد اما اين تقويت منافي ديدن همه طیف ها و شنیدن صداي همه 
ساليق و احترام به ش��عبه هاي مختلف هنري نیست. اينكه مقام 
عالي فرهنگي كشور چگونه بتواند بین همه اين ساليق و ديدگاه ها 
به سود تقويت فرهنگ ملي و اسالمي پل بزند، پیش نیازهاي يك 

وزارت فرهنگ و ارشاد توانمند است. 
چهارم: وزارت فرهنگ و ارشاد الزم اس��ت نگاهش به فرهنگ و هنر 
پوپولیستي، شكلي و سطحي نباشد و راه حل هاي دقیق و برنامه هاي 
حساب شده براي ارتقاي فرهنگ در چنته داشته باشد. فرهنگ و هنر 
ايران به واسطه نگاه هاي جزيره اي و محدود آسیب هاي جدي ديده و 
الزم است افق ديد و درك وزير گستره اي فراخ را دربرگیرد تا اثرگذاري 
اقدامات و سیاستگذاري او نیز به همین نسبت عمیق و جريان ساز باشد، 
براي همین به نظر مي رسد انتخاب فردي كه بتواند راهگشاي اين عرصه 
باشد، كار دشواري است و نیاز به نگاهي دقیق و كارشناسي شده دارد و 
اگر خدايي نكرده غیر از اين رقم بخورد، باز بايد شاهد فرصت سوزي در 
اين عرصه باشیم كه امید است به لطف خدا و همت دولت منتخب شاهد 

كت�اب »بان�وي آندل�س« درب�اره ش�خصيت م�ادر سكانداري شايسته بر اين عرصه باشیم.
گرام�ي ام�ام رض�ا)ع( تألي�ف س�يدمحمدصادق 
ش�د.  كتابفروش�ي ها  روان�ه  مصباح موس�وي 
كتاب »بانوي اندلس« پژوهشي مستند و بديع پیرامون 
شخصیت و زادگاه مادر گرامي امام علي بن موسي الرضا)ع( 
و فاطمه معصومه)س( تألیف حجت االسالم والمسلمین 
حاج س��یدمحمد صادق مصباح موس��وي، اثري است كه 
مؤلف در طول هفت س��ال تحقیق و بررس��ي اكثر كتب 
مربوط به تاريخ و سیره امام رضا)ع(  درباره مادر بزرگوار آن 

حضرت به رشته قلم درآورده است. 
آنچه بین همه ما مش��هور اس��ت، اين اس��ت كه َحمیده 
خاتون، مادر حضرت امام كاظم)ع( در بازار برده فروشان 
مدينه با بانويي سراس��ر نور و فضیلت مواجه مي شود. آن 
بانو با پرداخت مبلغ قابل توجهي او را آزاد كرده و به خانه 

مي آورد. 
 مادر حضرت امام كاظم)ع( چنان ش��یفته ادب، اخالق، 
تواضع، فروتني، عقل، درايت، تقوا و عبادت هاي بي وقفه او 
مي گردد كه از فرزندش مي خواهد او را به  همسري خويش 
برگزيند و به مراقبت و نگهداري حرمتش توصیه ها نموده 
و متذكر مي گردد كه »من يقین دارم او مي تواند در مقام 
همسري تو، سعادت حمل و والدت فرزند پاك و طاهري 
را داشته باشد كه حجت خداوند پس از تو در روي زمین 

باشد.«
ازدواج امام موسي بن جعفر)ع( با آن بانوي شريفه، دو ثمره 
پرارزش و دو گوهر گرانبها داشت: يكي وجود نازنین امام 
هش��تم علي بن موس��ي الرضا)ع( و ديگري خواهر گرامي 
 ايش��ان حضرت فاطمه معصومه)س( ك��ه مايه  هدايت و 
داللت امت اس��الم بوده اند و در قلب و جان انس��ان هاي 

عاشق و شیفته امامت و واليت جاي گرفته اند. 
اما از اينجاي داستان، با سؤاالتي چند روبه رو هستیم؛ نام 
دقیق اين بانو چه بوده اس��ت؟ از كجا و چگونه به مدينه 
آمده است؟ چه ويژگي هاي اخالقي سبب شده است اين 

افتخار نصیبش شود؟
در اين اث��ر خواهیم ديد كه نام مادر ام��ام رضا)ع( قبل از 
ورود به خانه امام كاظم)ع(، »تكتم« و پس از آن »طاهره« 
بوده است. همچنین از اين بانوي سراسر نور و فضیلت با 
لقب هايي چون خیزران ُمرسیه، نجمه، أروي و سكن ياد 

شده است. 

اين اثر در خص��وص زندگاني مادر گرام��ي  امام رضا)ع(، 
بانو»َخیُزَرانُ  الُمْرِس��یه« نگاشته شده است اما به فراخور 
حال، احس��اس ضرورت نموده به مختصري از فتوحات 
و تاريخ سیاسي اسالم در جنوب غربي اروپا اشاره اي كند 
تا پیش زمینه اي را كه موجب انتق��ال اين بانوي ارجمند 
از اس��پانیا و از غرب درياي مديترانه به سواحِل آفريقا و از 
آنجا به درياي س��رخ و در پايان به مدينه منوره انجامید، 

فراهم آورد. 
در ادامه با پاسخ به بسیاري از اتهامات از جمله »كنیز، 
برده، غیرمس��لمان و اُم ولد بودن نجمه خاتون« اثبات 
مي شود كه والده  ماجده امام هش��تم »دوشیزه اي ُحر 
و مس��لمان« از خان��واده اي نجیب بوده اند كه توس��ط 
مهاجمان و غارتگ��ران از منطقه »ُمرس��یه« در جنوب 
شرقي اسپانیاي امروزي ربوده و توسط برده فروش اهل 
بربر به مدينه آورده شدند، سپس امام كاظم)ع( بر اساس 
يك رؤياي صادقه و به دس��تور خداوند متعال، ايشان را 
از چنگال برده ف��روش آزاد نمودند تا پ��س از ازدواج با 
حضرت، افتخار مادري امام معصومي چون حضرت امام 
علي بن موسي الرضا)ع( و خواهر مكرمه ايشان حضرت 

فاطمه معصومه)س( نصیب ايشان گردد. 
همچنین در اين اثر س��عي شده اس��ت همزمان با طرح 
مسائل روايي و تاريخي، به بسیاري از شبهات اعتقادي از 
جمله »فلسفه جهاد اسالمي، علت تعدد زوجات امامان، 
چگونگي تكلم فرزن��د در رحم مادر، قداس��ت و طهارت 
محض مادران ائم��ه« و ديگر موارد، پاس��خ اجمالي داده 

شود. 
»بانوي اندلس« را شركت چاپ و نشر بین الملل با قیمت 

63هزار تومان روانه بازار كرده است.

امام زين العابدين)ع(:

عمل، ظرف فهم است. 

)أعالم الدين: ص ۹۶.( 

رضا توكلي در گفت و گو با »جوان«:  

هم توجه به ذائقه مخاطب مهم است و هم تقويت فرهنگ
قضاوت مردم درباره خوبي يا بدي يك سريال يا برنامه تلويزيوني 
مي تواند معياري براي محك كيفيت باشد اما اين كافي نيست. 
رضا توكلي، بازيگر باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: اگر 
مردم از سريالي خوششان نیامده اس��ت، نبايد اصرار كرد سريال 
ويژگي هاي��ي دارد كه مردم از درك آن عاجزن��د و بالعكس وقتي 
مردم از س��ريالي استقبال مي كنند بايد نس��بت به آن تأمل كرد. 
بازيگر »زيرزمین« ادامه داد: معتقد نیس��تم هنرمند بايد ذائقه را 
كاًل به دست مخاطب بسپرد بلكه هنرمند بايد به طريق درست و 
منطقي ذائقه سازي كند و در فرهنگسازي پیشگام باشد، با اين حال 
توجه به ذائقه مخاطب و تقويت فرهنگ بازي روي يك لبه باريك 
است. توكلي افزود: خودم به عنوان بازيگر نگاهم به مخاطب است و 
بازيگر بايد نگاه كند مخاطب چه مي گويد و چه مي خواهد و سعي 
كند بر اساس مخاطب، پیش برود. مخاطب بايد آزادانه بازي هاي 
ما را نقد كند، چون در خالل اين نقدها مي توان به يكسري نكات 

مثبت براي ارتقاي كیفیت هم دست يافت. 
اين بازيگر درباره اينكه برخي صاحبان آثار از نقدها آزرده مي شوند، 
گفت: آدم هاي باتجربه و حرفه اي معموالً از نقد آزرده نمي ش��وند، 
چون نقدها جزئي از كار هنري هستند و نمي شود كاري خلق كرد 
و انتظار نقد و نظر نداش��ت. بازيگر »او يك فرشته بود« با رد رقابت  
مبتني بر سوءتفاهم در میان همكاران هنري گفت: رقابت سازنده 
هیچ ايرادي ندارد ولي رقابتي كه پايه اش سوءتفاهم باشد به جايي 
نمي رسد. زماني بود كه پركاري من در سريال هاي مناسبتي برخي 
همكاران را آزرده كرده بود ولي خودم  شخصاً هر جا مي رفتم سعي 
مي كردم بزرگان كم كار بازيگري را معرفي كنم تا از آنها استفاده شود. 

توكلي تأكید كرد: خودم هیچ گاه از اين دلخور نشدم كه چرا در فالن 
فیلم يا سريال، نقشم با ديگري عوض ش��ده منوط به اينكه به نظر 
مردم احترام گذاشته شود. وقتي مردم دوست دارند فالن همكار را 
در نقش اول يك كمدي ببینند، چ��ه ايرادي دارد من نقش مكمل 
بازي كنم. بازيگر »پنج دقیقه تا بهشت« عنوان كرد: مردم از من كلي 
خاطره خوب در فیلم ها و سريال هاي مختلف دارند و حاال اگر به  جاي 
نقش يك، سراغ يك نقش مكمل جذاب بروم نه تنها مخاطب پس 
نخواهد زد بلكه باز هم اقبال نشان مي دهد. توكلي خاطرنشان كرد: 
مخاطب از ما ساخت خاطرات خوب را مي خواهد و در جهت برآورده 
شدن اين انتظار بايد تالش كنیم. واقعاً فرقي ندارد من نقش اصلي 

باشم يا نه، بايد تالش كرد مردم از سريال ها راضي باشند. 
اين بازيگر گفت: همان طور كه ما بازيگران مختاريم پیش��نهادي 
را قبول كنیم يا نه، بینن��دگان هم مختارند از س��ريال يا فیلمي 
خوشش��ان بیايد يا نه، پس براي برخورد با آراي مخاطب كوشش 

كنیم و صبرمان را باال ببريم و با گوش جان همه نقدها را بشنويم.

   گفت و گو

    معصومه طاهري
سيدجعفرهاتف الحسيني، نويس�نده و پژوهش�گري است كه چندي 
قبل با كتاب »ميسيولوژي اجتهاد تبشيري كليسا« در جشنواره عالمه 
حلي برگزيده كتاب س�طح4 ش�ده است. اين نويس�نده جوان چندين 
جلد كتاب درباره تبشير شناس�ي روش مس�يحيت دارد كه به تفصيل 
ش�يوه هاي تبش�يريان و نفوذ فرهنگي آنه�ا را مورد مطالع�ه و تحقيق 
قرار داده اس�ت. »جوان« در همين ارتباط با وي گفت وگو كرده اس�ت. 
 چه شد وارد بحث ميس�يولوژي يا تبشير شناسي شديد؟ واقعًا 
اين رشته چقدر در ايران قدمت دارد و داراي اهميت محسوب 

مي شود؟ 
براي درك اقدامات میس��یونرها مطالعه كردم تا به نام علم جديدي موس��وم 
میسیولوژي رسیدم. با مطالعه میسیولوژي فهمیدم تبشیر مسیحیت يك شبكه 
پیچیده علمي است كه براي درك مدل هاي تبشیري نیاز به جامعه شناسي و 

روانشناسي دارد و اين آغاز مطالعه جديدم بود. 
 چه مؤسساتي براي اين پژوهش كمك كردند؟

انجام كارهاي جديد خیلي سخت است چراكه براي اثبات اين علم براي مديران 
توان بیشتري از پژوهش نیاز است. حدود دو سال دنبال حمايت مراكز بودم، ولي 
هیچ مؤسسه اي عماًل وارد حمايت از پژوهش نشد، به اين نتیجه رسیدم خودم 

اين پژوهش را آغاز كنم و دنبالش را بگیرم و خدارا شكر به نتیجه رسید. 
 در بحث میس��یولوژي چند س��ر فص��ل داريم؛ الهی��ات ملك��وت خداوند و 
زمینه مند سازي و پل زني قرآني اين مبحث يك رويكرد پست مدرن در تبشیر 
است كه بسیار تخصصي است. انتقاد من با استناد به منابع میسیولوژي است. 
در گفت وگوی اسالم و مسیحیت بايد به هويت و فرهنگ جامعه اسالمي احترام 
گذاش��ت و توجه داش��ت، بدون آنكه بخواهیم تغییرات زير پوستي در اسالم 

داشته باشیم. 
 رابطه اس�الم و مس�يحيت را در زمان كنوني چگون�ه ارزيابي 

مي كنيد؟
دوستانه، ارتباط اسالم و مسیحیت در دوره درخشان خود است، اما اين رابطه 
دوستانه بايد در س��طح هويت و فرهنگ ادامه يابد، همچنین بايد اختالفات 
ديني، هويتي و فرهنگي هر جامعه مورد احترام باشد تا زندگي مسالمت آمیز 

به صورت واقعي انجام شود.
 به نظر شما موضوع كليساي خانگي در همين مدل ها مي گنجد؟
كلیساي خانگي از مدل هاي قوي ای اس��ت كه نه تنها در ايران، بلكه در چین 
و بیشتر كشورهاي اسالمي استفاده مي ش��ود. اين مدل بسیار كم هزينه براي 
كلیساهاي خارجي است. اصل كلیس��اي خانگي بر توان اجتماعي مسیحیت 
تبشیري بومي بنیان گذاشته شده، يعني كلیساي خانگي يك شبكه مردمي 
مسیحي است كه اين شبكه به صورت عضوياب در حال گسترش است. برعكس 
نظر بیشتر مديران، اعمال فشار خصومت بر شبكه هاي مردمي مسیحي باعث 
قدرتمند ش��دن آنها مي ش��ود، به اين خاطر كه اصل جامعه شناسي سرمايه 

اجتماعي در آن رعايت شده است. تنها راه مقابله با گسترش كلیساي خانگي 
فقط توانمند كردن انجمن هاي جهادي اس��المي است، يعني مردم مسلمان 
خودشان دلسوزانه تالش كنند افراد جذب شده به مسیحیت به اسالم بازگردند، 
چون دين دعوت كردني اس��ت و در آن اجبار نیست. جنبش هاي مسیحي با 
مديريت مديران از پش��ت میز انجام نمي گیرد و نگاه مرسوم كارمندي به اين 
مسئله فقط ضربه مي زند. بايد سازمان هاي اسالمي فقط در زمینه مدل نويسي 
و ياد گیري طريقه برخورد دوستانه با نوكیشان مسیحي براي دعوت به اسالم 

فعالیت كنند. 
 به نظر ش�ما در مصاديق فرهنگي كدام ابزارهاي نفوذ فرهنگي 

مورد غفلت قرار گرفته است؟
آنچه در ايران اتفاق مي افتد بر اثر دو اتفاق مهم است؛ مدل هاي قوي نفوذ دشمن 
عامل مهمي در تهاجم فرهنگي است اما اشتباهات در رصد و شناخت موضوع 
باعث شده است نتوانیم با نفوذ مقابله صحیح داش��ته باشیم. بیشتر اقدامات 
نفوذ در قالب چارچوب فرهنگي اس��ت، پس بايد گف��ت زمین بازي فرهنگ 
اس��ت. خود فرهنگ ش��رايطي دارد مثاًل حجاب و بي حجابي هر دو فرهنگ 
است. همان طور كه اقدامات دشمن در چارچوب اقدامات فرهنگي است بايد 
براي ترويج حجاب از اقدامات فرهنگي استفاده كرد. مقابله با بي حجابي خارج 
از چارچوب فرهنگي باعث شكست مي ش��ود چراكه فرهنگ ماهیت خاصي 
دارد. اينكه تیم هاي نفوذ دشمن غالباً جامعه شناس، روانشناس، انسان شناس 
و زبان شناس هستند، داللت مي كند به اينكه مدل هاي نفوذ همه در چارچوب 

علمي و كالسیك است. 
 به نظر شما مدل هاي كاربردي ميس�يولوژي براي تبليغ اسالم 

مفيد است؟
علم به رابطه ها و قوانین دنیاي كنوني مي پردازد و اين قوانین حاصل حكمت 
خداوند بزرگ است، پس مي توان از اين علل براي اهداف اسالمي استفاده كرد. 
مدل هاي میسیولوژي به شیوه هاي ارتباطي انس��ان ها با توجه به فرهنگ هر 
جامعه دقت دارد و رويكرد علوم روز را براي كشف رابطه هاي ارتباطي استفاده 

مي كند. 
 به نظر شما مهم ترين فاكتور فرهنگي نفوذ در ايران چيست؟

سال هاست بیشتر مراكز صحبت از نفوذ و تهاجم فرهنگي مي كنند، ولي هنوز 
متن كالسیك در باب تهاجم فرهنگ نداريم. مهم ترين فاكتور نفوذ در ايران 
نشناختن دقیق شیوه هاي نفوذ است. در هر دهه بنا به شرايط مدل نفوذ تغییر 
مي كند ولي هنوز ما به دنبال شیوه هاي منقرض شده نفوذ در ايران هستیم. در 
كتاب »كريسالم« من از نفوذ ساختاري و هويتي صحبت كرده ام كه دشمنان در 
دهه هاي اخیر تالش به دوهويتي كردن جامعه اسالمي دارند تا فقط نام اسالم 

باقي بماند و اسالم از درون نابود شود. 
 آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

تغییر فرهنگ يك مدل قديمي براي سلطه بر جوامع اسالمي بوده است. آنچه 
اكنون با نام تهاجم فرهنگي روبه رو هستیم فقط موج فرهنگي گذشته است. 
فرهنگ مثل بهمن كوهستان است، با يك عامل اين بهمن ايجاد مي شود ولي هر 
چه بهمن به پايین كوه مي رسد بزرگ تر مي شود. االن فقط ما با امواج فرهنگي 

از گذشته روبه رو هستیم. 
 كتاب »نقدي بر جنبش اينسايدر« از شما چه جنبشي را بررسي 

مي كند؟
در كتاب يك روش جديد از تهاجم فرهنگي زمان حال را بررسي كرده ام. مدل 
گذشته تغییر فرهنگ در جوامع اسالمي جواب الزم را به دشمنان نداد. در مدل 
جديد موسوم به جنبش اينسايدر )Insider movement( فرهنگ جامعه 
تغییر نمي كند بلكه هويت جامعه مورد هجمه قرار مي گیرد. رابطه فرهنگ و 
هويت بسیار ساختاري است، هويت اساس س��اختار هاي اجتماعي است، به 
زبان ساده در اين مدل قلب جامعه اسالمي يعني هويت اسالمي مورد هجمه 
قرار گرفته است. جنبش اينسايدر خطرات بیشتري از تغییر فرهنگ )تهاجم 
فرهنگي( دارد. براي مقابله با رويكرد جديد نفوذ بايد دقت زيادي داشت تا تمام 

زواياي مدل هاي نفوذ شناسايي شود. 
 براي مبارزه با نفوذ چه كار اساسي مي توان انجام داد؟

يكي از اقدامات اساسي، پژوهش هاي میسیولوژي براي تدوين اين علم است. با 
تدوين اصول میسیولوژي مي توان با بومي سازي آن، علم تبلیغ شناسي اسالمي 
را نوشت. شناخت مدل هاي نفوذ و رصد دقیق نفوذ كمك مي كند تا نسل هاي 
آينده با قدرت از اسالم دفاع كنند. اين اقدام بركات خوبي خواهد داشت. ورود 

علمي در اين موضوع كمك خواهد كرد در هر زمان و مكان با علم اقدام كنیم.

گفت وگوي »جوان« با نويسنده و پژوهشگر علم تبشيرشناسي 

 بخش قابل توجهي از پروژه »نفوذ«
در فرهنگ است

     خبر

»خورشيد« به بخش رقابت بين المللي 
جشنواره مونيخ راه يافت

جش�نواره بين المللي 
فيلم مونيخ »خورشيد« 
مجي�د مجي�دي را در 
بخش رقابت بين المللي 
داد.  ج�اي  خ�ود 
به گزارش مهر به نقل از 
سايت جش��نواره، فیلم 
»خورش��ید« س��اخته 
مجید مجی��دي يكي از 
فیلم ه��اي بخش رقابت 

بین المللي جشنواره فیلم مونیخ 2021 خواهد بود. 
»خورشید« در اين جشنواره س��ه اكران خواهد داشت و در بخش سینه 
مسترز يا استادان س��ینما كه بخش رقابتي براي بهترين فیلم بین المللي 
است به نمايش درمي آيد. در اين بخش آثار جديد كارگردان هاي استاد از 
سراسر جهان نمايش داده مي شود و يك گروه مستقل متشكل از سه داور 

فیلم ها را داوري مي كنند. 
جايزه اين بخش 50هزار يورو است. اين جايزه از سال 2008 اهدا مي شود و 
»لوياتان« در سال 2014 از روسیه و »فروشنده« ساخته اصغر فرهادي در 
سال 2016 از برندگان آن بوده اند. »دله دزدها« ساخته هیروكازو كورئیدا، 
»بي عشق« ساخته آن دري زوياگینتسف و »مادر« ساخته بونگ جون هو 

از ديگر برندگان اين جايزه بوده اند. 

رو بر كشیدن و دل بس تن

بر تربت مدينه  پیغمبر

بر وصله  بهشت برين

در پاره هاي كفش علي

بر كهكشان شیري پنهان فاطمه

در خانه اي گلین

از جنس زينتي

زن را به شأن  زينبي اش خواندن

مردان خشم و غفلت و شهوت را

در مكتب حسین نشاندن... 

اي خفته در دمشق

آموزگار عشق

نام تو را رقیب، گر انكار مي كند

تاريخ تا ابد

مدهوش واژگان تو خواهد شد

يك روز، ناگزير

در اين قبیله هر چه كه قابیل است

مغلوب بازوان تو خواهد شد...


