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سعيد تشكري مطرح كرد 

»غرب زدگي« جالل، گفتمان ادبي ايران است
يك منتق�د آثار ادب�ي از تأثي�رات كت�اب »غرب زدگي« 
س�خن گف�ت و ب�ا اش�اره ب�ه مصادي�ق ادب�ي اي�ن 
جري�ان ب�ر نويس�ندگان ايران�ي تأكي�د ك�رد ك�ه 
بعده�ا »غرب زدگ�ي« ب�ه ي�ك گفتم�ان تبدي�ل ش�د. 
سعید تشكري با نگاهي به كتاب »غرب زدگي« جالل آل احمد و 
تأثیر دروني آن بر حوزه نشر كشور و نويسندگان دهه 4۰ به بعد، 
عنوان كرد: امروز اگر اين كتاب به صورت نشر گفتماني در میان 
عالقه مندان بسط و گسترش داده شود، همان تأثیرات دهه  4۰ 
را برجاي خواهد گذاشت. وي با بیان اين مقدمه به رخدادهايي 
كه پس از »رفرم نفتي« كش��ور اتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: 
آن دهه به استبداد مشهور بود و جالل در آن مقطع سفرهايي 
انجام داد و از روسیه تا امريكا، آثاري متنوع را ترجمه كرد. در 
اين میان »غرب زدگي« بیش از رهاوردهاي تئوريك، جايگاهي 
ادبي دارد. انسان غرب زده به واقع غربي نیست و جالل بر اين 

مسئله به شدت پافشاري دارد. 
تشكري افزود: پس از جالل، افرادي نظیر ساعدي تحت تأثیر 
غرب زدگي، كارهاي متنوعي نگاشتند تا جايي كه »غرب زدگي« 

به يك گفتمان تبديل شد. 
وي همچنین ب��ه تأثیرات »چ��وب به دس��ت هاي ورزيل« از 
غرب زدگي »جالل« اشاره اي داشت و اين نكته را يادآور شد كه 
آل احمد، نوشته مذكور را كتابي اصیل نمي داند و آن را به نوعي 

اثري »غرب زده« معرفي مي كند. 
تشكري در بخش��ي ديگر »غرب زدگي« جالل را داراي تاريخ 
مصرف ندانس��ت و در اين باره گفت: ما در اين راستا روس زده 

هس��تیم، بدين معنا كه ادبیات ما حادثه مح��ور و مردم داراي 
نمايندگاني هستند و اين روند، كلیات ادبیات روسیه را در قرن 

19 نمايان مي سازد. 
اين منتقد ادبي مدعي شد كه سه كتاب مطرح از داستان نويسان 
روس��یه، در اصطالح كتب زيربغلي احمدمحمود، ساعدي يا 
دولت آبادي بوده و در اين بین، محم��ود گالبدره اي به عنوان 
قطب ادبي زمان خود، سر كالس هاي درس، جالل را با عنوان 

»حضرت« خطاب قرار مي دهد. 
تش��كري ادامه داد: جالل آقاي ادبیات ماس��ت، آن س��ال ها 
بسیاري ادبیات پاورقي مي نوش��تند و ادبیات قطور نیز بیشتر 

بافت پاورقي داشت. 
وي با اشاره به اينكه در آن سال ها سناريو و سیناپس در ادبیات 
مرسوم نبوده است، گفت: نويس��ندگان ادعا مي كردند كه به 
آنها الهام مي ش��ود و جالل با همین مسئله دچار مشكل بود و 

مي گفت چیزي الهام نمي شود بلكه وزن پیدا مي كند.

    زبان فارسي

امروز و همزمان با روز ملي سينما

بليت سينماها نيم بها شد
دبير و س�خنگوي ش�وراي صنف�ي نماي�ش از نيم بها 
ش�دن بليت هاي س�ينما در روز ملي س�ينما خبر داد. 
به گزارش »جوان« مرتضي شايس��ته، دبیر و س��خنگوي 
ش��وراي صنفي نمايش گفت: همزمان با روز ملي س��ینما 
تصمیم بر اين ش��د كه تمام س��ینماهاي سراس��ر كشور 
مثل س��ال هاي گذش��ته در روز مل��ي س��ینما يعني 21 
ش��هريورماه)امروز( اقدام به ارائه بلی��ت نیم بها كنند. وي 
افزود: سینماها همانند سابق با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

به ارائه خدمت به مخاطبان مي پردازند. 
در حال حاضر فیلم های س��ینمايي »دينامیت« س��اخته 
مسعود اطیابي، »درخت گردو« به كارگرداني محمدحسین 
مهدويان، »گیسوم« س��اخته نويد به تويي، »مديترانه« به 
كارگرداني هادي حاجتمند، »س��یاه باز« س��اخته حمید 
همتي و »قصه عشق پدرم« به كارگرداني محمدرضا ورزي 

روي پرده سینما هستند. 
.....................................................................................................
عرضه ترجمه عربي »ناميرا« در لبنان

رمان »ناميرا« نوش�ته صادق 
كرمي�ار ب�ا ترجمه شمس�ي 
حجازي توس�ط انتش�ارات 
دارالمعارف الحكميه در لبنان 

منتشر شد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« رمان 
»نامیرا« نوشته صادق كرمیار، 
نويسنده و روزنامه نگار كه چندسال پیش توسط انتشارات 
نیستان منتشر و راهي بازار نشر شده بود، به  تازگي به  زبان 

عربي ترجمه و در كشور لبنان عرضه شده است. 
امتیاز ترجم��ه اين  كتاب توس��ط آژانس ادب��ي تماس به 
انتش��ارات دارالمعارف الحكمیه لبنان واگذار شد و ترجمه 
فارسي به عربي آن توسط شمسي حجازي انجام شده است. 
اين  اتفاق با حمايت دبیرخانه طرح گرنت انجام شده است. 
»نامیرا« داستاني تاريخي با درونمايه شك است و ماجراي 
آن در ماه محرم سال 61 هجري قمري جريان دارد. قهرمان 
داستان در شك و ترديد میان ماندن در كوفه و پیوستن به 
امام حسین )ع( مردد است. او بايد بین نظر قبیله اي كه قصد 
دارد از آن همسري بگیرد، رفتن به راه و رسم قبیله خودش و 

پیوستن به قافله امام حسین )ع(، دست به انتخاب بزند. 
ترجمه عربي اين  كتاب كه با عنوان »باق لم يمت« عرضه 
شده، به  تازگي نسخه هاي چاپ اول را تمام كرده و بناست 

به چاپ دوم برسد. 
.....................................................................................................

 محكوم شدن »آپارات«
با شكايت صداوسيما 

روابط عمومي كل س�ازمان صداوسيما اعالم كرد مدير 
عامل وب سايت »آپارات« به اتهام نشر و پخش آثار متعلق 
به س�ازمان صداوس�يما در فضاي مجازي محكوم شد. 
به گزارش »جوان« در مطلب روابط عمومي صداوسیما آمده 
است: »وب سايت »آپارات« مدت ها به بهانه كاربرمحور بودن، 
به پخش محتواي متعلق به سازمان اقدام كرده بود و ضمن 
ضايع كردن حقوق س��ازمان و بیت المال، بخش عمده اي از 
درآمدش را از طريق نقض حق پخ��ش محتواي متعلق به 
سازمان تأمین مي كرد. اين امر تبعات بسیار گسترده و ضرر 
و زيان جبران ناپذيري از لحاظ مادي و معنوي براي سازمان 
دربرداشت و موجب تضعیف جايگاه رسانه ملي شد، از اين رو 
با پیگیري اداره كل مالكیت فكري و حقوق بین الملل سازمان 
و ارائه مدارك و مستندات متقن، محمدجواد شكوري مقدم، 
مدير وب س��ايت اينترنتي »آپارات«، مجرم ش��ناخته و به 

پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.«
.....................................................................................................
۱۰ فيلم ايراني در جشنواره مذهب 

امروز ايتاليا
بيست و چهارمين جش�نواره فيلم »مذهب امروز« در 
كشور ايتاليا ميزبان نمايش ۱۰ فيلم ايراني خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، مستند بلند »نان مقدس« ساخته رحیم 
ذبیحي، فیلم بلند »دختر آب��ي« از كیوان مجیدي در كنار 
فیلم هاي كوتاه »مادرزاد« ساخته مشترك سامان حسین پور 
و آكو زندكريمي، »قبل از تاريكي« ساخته مصیب حنائي، 
»خاك ُرس« از اردالن زينتي، »دابور« به كارگرداني سعید 
نجاتي، »دست ها« از آمن صحرايي، »تنها نخواهم ماند« به 
كارگرداني ياسر طالبي و »مندلي« ساخته مقداد جاللي در 

اين رويداد سینمايي به نمايش گذاشته خواهند شد. 
بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللي فیلم »مذهب 
امروز« از تاريخ 22 تا 29 س��پتامبر )31ش��هريور تا هفتم 

مهرماه( در شهر ترنتوی ايتالیا برگزار خواهد شد.

امام علی)ع(:

كس�ی كه بر باطل س�وار ش�ود، 

َمركب�ش او را ذلي�ل خواهد كرد. 

كسی كه از راه حق منحرف شود 

راه بر او تنگ خواهد شد. 

)عيون الحكم والمواعظ، ص۴۴۴(

روايتي كه از نگاه فرسوده صداوسيما به سريال سازي حكايت دارد 

انصراف قابل تحسين فخيم زاده از رد پيشنهاد توليد كار تاريخي

صداوس�يما ب�ه تازگ�ي پيش�نهاد س�اخت س�ريالي درب�اره 
»حض�رت ابراهي�م)ع(« ب�ه م�ن داد ك�ه آن را نپذيرفت�م.

مهدي فخیم زاده جزو فیلمسازان موفقي است كه به طور اشتباهي و در 
زمان رياست علي الريجاني براي تولید سريال تاريخي آن هم با محتواي 
مذهبي دعوت شد اما دو اثر او چنگي به دل نزند، با اين حال او مي گويد 
كه صداوسیما به تازگي پیشنهاد تولید سريال مذهبي ديگري را به او 
داده است. مهدي فخیم زاده جزو فیلمسازان موفق سینماي اجتماعي 
ايران اس��ت و برخي از آثار او در دهه های 6۰ و 7۰ در س��ینمای ايران 
ماندگار هستند اما وقتي پاي او به تولید سريال هاي مذهبي باز شد، به 

طور عادي آمده بود تا با نیت خیر تجربه اندوزي كند ولي نتیجه فعالیت او 
در اين زمینه زياد موفق نبود.  اينكه صداوسیما پس از نزديك به سه دهه 
هنوز فكر مي كند فخیم زاده گزينه موفقي براي ساخت سريال تاريخي 
است، حكايت عجیب و البته نگران كننده اي است. مهدي فخیم زاده با 
بیان تفاوت هاي سريال سازي در تلويزيون و شبكه نمايش خانگي به اين 
نكته اشاره كرد كه صداوسیما به تازگي پیشنهاد ساخت سريالي درباره 
»حضرت ابراهیم)ع(« را به من داد كه آن را نپذيرفتم اما اين روزها در 
حال نگارش يك كار جنايي، پلیسي و اكشن هستم كه اگر آماده شود، 
سريال خواهد شد. اين بازيگر سینما و تلويزيون درباره دشواري فعالیت 
در روزهاي كرونايي ضمن اشاره به اينكه شرايط حال كرونايي تجربه اي 
است كه هیچ گاه تا به حال نداشته ا م، مي افزايد: من در بمباران تهران در 

سال 6۰ كار كردم، آن موقع كارگردان هم بودم، تهیه كننده هم بودم.
 فیلمي مثل »فرار« را كار كرديم اما اين شرايط نبود. آژير مي كشیدند، 
يك گوشه فرار مي كرديم و پناه مي گرفتیم. بعد كه بند مي آمد، ادامه 
كارمان را انجام مي داديم ولي حاال ترس پنهان و آش��كار در همه ما به 
وجود آمده است، البته من واكسن زده ام و ارشاد اين موقعیت را فراهم 
كرده است اما خیلي از عوامل نزده اند، ضمن اينكه هیچ تضمیني نیست. 

از مرگ نمي ترسم، بیشتر از دربه دري بیمارستان ها مي ترسم.

     دیدگاه

     خبر

 برنامه هاي عاشورايي تلويزيون
عالوه بر شور بايد معرفت زا هم باشند 

نجم الدين شريعتي: معتقدم رسانه ها بايد از سطح حركت كنند و مخاطب را به عمق 
ماجراي عاشورا برسانند

مج�ري برنامه »س�مت خدا« با اش�اره ب�ه برنامه هاي 
مناس�بتي درب�اره فرهن�گ عاش�ورايي ي�ا اربعي�ن 
عن�وان ك�رد: باي�د ع�الوه  ب�ر ش�وري ك�ه ايج�اد 
مي ش�ود، ب�ه مخاط�ب معرف�ت ه�م اضاف�ه كني�م. 
نجم الدين ش��ريعتي درباره اينكه در ايام محرم و صفر غیر 
از برنامه ه��اي معمول مداحي و س��خنراني چه رويكردي 
مي تواند مورد توجه برنامه س��ازان تلويزيون واقع شود، به 
مهر گفت: آنچه به نظرم اهمیت دارد ارتقاي سطح مخاطب 
است، چه در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و چه در فضاي 
مجازي يا رس��انه هاي ديگر يا حتي رفتاري كه بايد داشته 
باشیم. اين رويكرد بايد در يك اتاق فكر و با حضور افرادي 
كه خوش فكر هستند يا دغدغه دارند بررسي شود. اين افراد 
دغدغه مند بايد فكر كنند و ببینند در اين ايام چه مي توان 
كرد كه عالوه بر ش��وري كه ايجاد مي شود، معرفت هم به 

مخاطب اضافه شود. 
ش��ريعتي با اش��اره به يكي از برنامه هايش در اين حوزه 
عنوان كرد: ش��بي به خاط��ر برنامه اي در ب��اب اربعین 
مطالعه مي كردم و ديدم اين ح��وزه چقدر جاي كار دارد 
و چه ظرافت ها و هنرمندي هايي را مي طلبد كه البته به 
شناخت ما هم برمي گردد. اربعین ابعاد معرفتي و عرفاني 
بسیار بااليي دارد و اگر روي اينها كار شود، به فرم آن هم 

مي توان رسید. 
اين مج��ري برنامه هاي معارفي درباره رويكرد مناس��بتي 
نسبت به فرهنگ اربعین و عاشورا تصريح كرد: ما غالباً همه 
چیز را سطحي مي بینیم، در حالي كه اربعین يا پیام هايي 
كه ايام محرم و صفر دارند، صرفاً به يك بازه زماني مشخص 
تعلق ندارد. آنها كه صاحب فكر و نظر هس��تند، چقدر در 
اين حوزه ها كار كرده اند و اگر به اينها دقت كنیم، مي توان 

فهمید كه بايد از سطح فراتر رفت. 
وي درباره تأثیر مداحي و اهمیت شعر گفت: يك مصداق 
از اين فعالیت ها نوحه و مداحي است ولي در همین مداحي 
هم اگر شعرها عمیق باش��د، مي تواند به درك و معرفت ما 
كمك كند. مداحي طي زمان هاي طوالني يكي از راه هاي 

معرفتي بوده و مردم سال ها با اين اشعار زلف گره زده اند. 
شريعتي درباره قالب س��خنراني نیز عنوان كرد: در زمینه 
سخنراني هم اينكه چه كس��ي سخنراني كند، خیلي مهم 

است و فكر مي كنم رس��انه ها بايد از سطح حركت كنند و 
مخاطب را به عمق برسانند. 

اين مجري تلويزيون درباره تأثیر فیلم و س��ريال نیز بیان 
كرد: فیل��م خیلي مؤثر اس��ت، س��ريال هاي فاخري مثل 
»مختارنام��ه«، »امام علي)ع(« يا »يوس��ف پیامبر)ع(« و 
ديگر آثاري كه ساخته ش��ده اس��ت و مردم به آنها اقبال 
نشان داده اند، نمودي از همین تأثیرگذاري است. اگر اين 
ساختار با همان محتواي عمیق تلفیق شود، خیلي كارساز 

و مؤثر است. 
شريعتي افزود: زماني در »سمت خدا« يكي از كارشناسان 
قرار بود موضوعي را با اس��تفاده از آيات قرآن تفسیر كند، 
من هم ابتدا شعري را بر اس��اس مبحث مورد نظر خواندم 
و آن كارش��ناس بیان كرد كه تمام بحث يك س��اعته در 
همین چند بیت خالصه و مطرح ش��د. هنر فیلم و سريال 
هم همین اس��ت، به ويژه براي كس��اني كه شايد به كتاب 
و تحقیق مراجعه نمي كنند اما از طري��ق آثار مهمي مثل 
»مختارنامه« آن مفاهیم عمیق را دريافت مي كنند. شايد تا 
قبل از »مختارنامه« كسي حتي مختار را هم نمي شناخت 
و حاال اينها در قالب س��ريال از دل صفحات تاريخ به مردم 

معرفي شدند. 
وي در پايان اظه��ار كرد: اينها پروژه هاي��ي كالن و بزرگ 
اس��ت و خیلي ها هم مي گويند بودجه چنین آثاري وجود 
ندارد اما مي توان با همین فضا كارهايي در يك قسمت يا در 
ساختاري كوچك تر به تولید رساند. اصحاب امام حسین)ع( 
و ديگر ائمه)ع( خیلي مهجور هس��تند و اگر س��یره آنها را 
مطالعه كنیم، محتوايي غني و جذاب براي تولید رسانه اي 

در دست خواهیم داشت.

    تلویزیون

در گفت وگوي »جوان« با حسن بنيانيان درباره لزوم رشد سيستماتيك فرهنگ 

 سازمان ها بايد برای فرهنگ خلق
 تقاضا کنند

دكتر حس�ن بنيانيان، مشاور و دس�تيار امور 
فرهنگي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي است كه 
به واسطه مسئوليت هاي مختلفي كه در سازمان 
برنام�ه و بودج�ه، وزارت آم�وزش و پرورش، 
س�ازمان مديري�ت و برنامه ري�زي، تبليغات 
اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي، مركز 
ملي جوانان و كميته فرهنگ و تمدن اسالمي 
داشته، تجربه هايي در ارتباط با فرهنگ دارد. 
از جمله تأليفات بنيانيان كتاب هاي »فرهنگ 
توس�عه«، »فرهن�گ در مديري�ت توس�عه 
اس�المي« و »ايده پردازي در فرهنگ سازي« 
اس�ت. »جوان« با اين مدير فرهنگي پيرامون 
چشم انداز فرهنگ كشور گفت وگو كرده است. 
رويك�رد طرح ه�اي جام�ع، نظ�ام 
برنامه ريزي و سياس�تگذاري كشور را 
نسبت به اقتصاد فرهنگ و هنر چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
 بايد بدانیم مديران و سیاستگذاران چه ديدي به 
اقتصاد فرهنگ و هنر دارند، ذيل اين ديد است كه 
اقتصاد فرهنگ رونق مي گیرد يا از رونق مي افتد. 
فرهنگ با ابزار فرهنگي متفاوت اس��ت. فرهنگ 
يعني نظامي از باورها، ارزش ها و الگوهاي رفتاري 
كه تكرار مي شود، اما فلسفه فضاهاي فرهنگي اين 
است كه درون آنها فعالیت هايي انجام مي شود تا 
اين باورها و الگوهاي رفتاري را در جهت پیشرفت 
كش��ور اصالح كند، بنابراين فعالی��ت و فضاهاي 
فرهنگي نوعي ابزار تلقي مي شود. در كشورهايي 
مثل ايران با پیشینه 2هزارو5۰۰ سال پادشاهي، 
آمرانه ب��ه اص��الح تصمیم هاي يكديگر دس��ت 
مي زنیم، براي همین تا انحرافي در جامعه مي بینیم 
س��ريع به فكر وضع قانون مي افتیم، درحالي كه 
بسیاري از انحراف ها با كار فرهنگي درمان مي شود 
و چون نگاه اس��تبدادزده تاريخي داريم، اهمیت 
فرهنگ را به عن��وان ابزار جامع��ه نمي پذيريم و 
نمي فهمیم چه تضادي وجود دارد؟ اين نگاه باعث 
مي شود براي هر مسئله اي قانون وضع كنیم، در 
حالي كه قانون از بیروِن وجود انسان ها برمي آيد و 
براي نظارت بر درستي اجراي آن بايد يك سازمان 
ايجاد كرد. از طرفي مردم تالش مي كنند از قانون 
عبور كنند، بنابراين رش��وه و فساد پیش مي آيد، 
پس بايد سازمان بازرسي تشكیل شود، ولي ممكن 
اس��ت بازرس را اغفال كنند. باي��د بدانیم درمان 
مسئله، تربیت و فرهنگ سازي است يا وضع قانون. 
براي يكس��ري از پديده ها چ��اره اي نداريم و بايد 
قانونگذاري كنیم، مثاًل براي مبارزه با قاچاق، بايد 

آگاه باشیم گردش مالي آن زياد است، با نصیحت 
نمي توان مسئله را حل كرد، اما وقتي جمع زيادي 
به داليلي مي خواهند ماهواره داشته باشند و شما 
به داليلي نمي خواهید اين اتفاق بیفتد، براي حل 
آن بايد در صدا و سیما و ابزارهاي فرهنگي، تقاضا را 
از درون افراد به حداقل برسانید. حال ممكن است 
تعدادي هم قانون وضع شود، اما اگر 5۰ تا 6۰درصد 
يك جامعه خواهان استفاده از ماهواره باشند و فقط 
به خاطر اين عده قانون وضع شود، مطمئن باشید 
آن قانون اجرا نمي شود، همانطور كه همین حاال 
هم اجرا نمي شود، بنابراين اولین نكته آن است كه 
به ابزار فرهنگ و قانون تع��ادل توجه نداريم و به 

صورت افراطي قانون وضع مي كنیم. 
 نسخه پيشنهادي شما چيست؟

مديران ارشد بايد درك صحیحي از فرهنگ و كار 
فرهنگي متناسب با حوزه مسئولیت خود داشته 
باشند، وقتي در اهداف س��ازماني با مانع روبه رو 
شدند، بالفاصله به سمت قانون نروند، فكر كنند با 
كار فرهنگي تا اندازه زيادي مي توان مسئله را حل 
كرد، مثاًل مشكل كمبود منابع آبي وجود دارد، از 
طرفي 9۰درصد آب كشور هم در كشاورزي صرف 
مي شود، راندمان آبیاري هم 32درصد است، اين 
مشكل را با قانون و برخورد با كشاورز كه نمي توان 
حل كرد. ب��ا كار تبلیغي فرهنگ��ي و بهره گیري 
از هنر، كش��اورزان را مي توان ب��ه تصمیم گیري 
درس��ت دعوت كرد، مثاًل در وزارت نیرو معاونت 
فرهنگي وجود داشته باشد. ممكن است از وجود 
چنین بخشي تعجب كنید، چون فرهنگ در ذهن 
بسیاري يعني برپايي نماز جماعت يا شعائر ديني 
يا نهايتاً دعوت گروه هاي موس��یقي و نمايش به 
گردهمايي خانواده هاي كارمندان، اما بعد متوجه 
مي ش��ويد چه نگاه درس��تي به فرهن��گ در اين 
وزارتخانه شده است، يعني آن بخش از ارزش ها، 
باوره��ا و الگوهاي رفتاري كه رابطه مس��تقیمي 
با اه��داف وزارت نیرو دارد، شناس��ايي و روي آن 
برنامه ريزي مي شود يا در وزارت بهداشت و درمان، 

براي ايمني و حفظ دارو و سالمت خانواده به جاي 
وضع قانون و كنترل فیزيكي، معاونتي باش��د تا 
فعالیت هاي فرهنگي براي هدايت مردم به سمت 

تصمیم گیري هاي درست را انجام دهد. 
 ش�ما قائل بر اين هس�تيد كه به جاي 
تمركز ب�ر قان�ون و قانونگ�ذاري بايد 
براي حل مسائل، جريان فرهنگي راه 

انداخت؟
بله! اي��ن منطق را در پزش��كي در نظ��ر بگیريد، 
چون در اين حوزه توس��عه يافته اي��م آن را مثال 
مي زنم. هر كس��ي بخواهد متخصص چشم شود 
اول بايد دوره پزش��كي عمومي را بگذراند. ما كه 
تحصیالت پزشكي نداريم، تصور مي كنیم چشم 
فقط مجموعه اي از چند ماهیچه و شبكیه است، 
پس چه لزومي دارد براي آن 11سال درس خواند، 
ممكن اس��ت در پاس��خ، توجیه  آورند بعضي از 
بیماري هايي كه در ناحیه چشم بروز مي كند، به 
ديگر بخش هاي بدن ارتباط دارد و ريشه آن را در 
بیرون چشم بايد جست و قانع مي شويم كه الزمه 
گرفتن تخصص چشم پزش��كي، گذراندن دوره 
پزشكي عمومي است. در مديريت هم همینطور 
اس��ت. همه مديران در هر وزارتخانه اي بايد نگاه 
علمي به فرهنگ و كاركرد آن داشته باشند. اگر 
تصورتان بر اين باشد كه در شهرداري كاري حل 
نمي ش��ود، مگر به شرط رش��وه دادن، اين تفكر 
عامل فاسد كردن كارمندان شهرداري مي شود، 
اگر او هم نخواهد رشوه بگیرد، شماي نوعي آماده 
رشوه دادن هس��تید، چون با اين نگاه وارد محل 
شهرداري ش��ده ايد، اما اگر تصورتان بر اين باشد 
كه شهردار به شدت حساس اس��ت و كارمندان 
اهل رش��وه نیس��تند و به كیفیت و سرعت عمل 
توجه مي كنند و سیستم نظرسنجي و نظارت هم 
دارند، يقیناً احساس رضايت پیدا مي كنید، ضمن 
اينكه محیط شهرداري سالم به نظر مي آيد. اين 
تفكر بايد بین تمام مديران ايجاد ش��ود كه مورد 
قضاوت افكار عمومي قرار مي گیرند. مهم است كه 
با چه احساسي وارد يك سازمان، بانك، شهرداري، 
دادگس��تري يا هر مكان ديگري مي ش��ويد. اين 
احس��اس مردم براي كل حكومت هم بايد مهم 
باش��د، لذا اگر در جس��ت وجوي اقتصاد فرهنگ 
هستید، بايد روي خلق تقاضاها به طور گسترده 
از ناحیه همه سازمان ها انديشه كرد. تصور كنید 
سالي يك بار میزان رضايت مردم از وزارتخانه ها 
را اعالم كنند و از موفق ترين وزير كه بیش��ترين 
رضايت مردمي را كس��ب كرده، تقدير كنند. در 
هر استاني هم 8۰-7۰ اداره مستقر است و سالي 
يكبار هم به سه دستگاه برتر به لحاظ جلب رضايت 
مراجعه كنندگان پاداش دهند. در شهرستان ها 
هم فرماندار سیستمي داشته باشد كه به میزان 
رضايت مردم اهمیت دهد. چنین روش��ي، توجه 
به مس��ائل فرهنگي را در بدنه آن سازمان ايجاد 
مي كند و به تقاضا تبديل مي شود و در آن صورت، 
اقتصاد فرهنگ و هنر ش��كل مي گیرد و مشكل 
اقتصاد افراِد خالق ه��م در اين حلقه حل خواهد 
شد. در واقع فرهنگ نیاز به ساختار و سیستم دارد 
و معني اين البته فربه ك��ردن نظام بوروكراتیك 
نیست بلكه درك اين مسئله است كه رشد درون 
يك ساختار دقیق و منسجم و منظم تحقق مي يابد 

و با بي نظمي و شلختگي قابل تحقق نیست.

مديران ارش��د بايد درك 
صحيح��ي از فرهن��گ و 
كار فرهنگ��ي متناس��ب 
مس��ئوليت  ح��وزه  ب��ا 
باش��ند داش��ته  خ��ود 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان تلفني آگهي مي پذيرد 
88498458

مصطفي محمدي      دیده بان

نگارش فيلمنامه »ابوذر زمان« پايان يافت
نويس�نده س�ريال »ابوذر زمان« 
از پاي�ان ن�گارش فيلمنام�ه اين 
مجموع�ه در ۳۰ قس�مت ك�ه 
روايت�ي از قصه زندگ�ي آيت اهلل 
داد.  خب�ر  اس�ت،  طالقان�ي 
حامد قرباني، نويس��نده س��ريالي 
درباره آيت اهلل طالقاني با اش��اره به 
اتمام نگارش اين مجموعه كه قرار 

است در سیماي استان هاي صداوس��یما به تولید برسد به مهر گفت: نگارش 
سريال »ابوذر زمان« با محور آيت اهلل طالقاني به پايان رسیده و در 3۰ قسمت 
تحويل داده شده اس��ت. وي درباره قصه اين سريال و مقاطع مختلف زندگي 
آيت اهلل طالقاني توضیح داد: قصه مقاطع زماني مختلف را در برمي گیرد كه از 
كودكي آيت اهلل طالقاني و اواخر دوره احمدشاه در سال 1279 تا سال 1358 
را دربر مي گیرد. اين پرداخت به مقاطع زماني مختلف كه كودكي، نوجواني، 

جواني و میانسالي را شامل مي شود، داستان را جذاب مي كند. 
اين نويس��نده درباره زماني كه براي فیلمنامه صرف شده است، گفت: حدود 
2/5سال اس��ت كه من روي اين س��ريال زمان صرف كرده ام، از زمستان 97 
شروع نگارش را كلید زدم تا امسال به پايان رسید. اين زمان طوالني شد، چون 
پژوهش سريال را هم خودم انجام دادم. بیش از 1۰۰كتاب را به عنوان منبع 

استفاده و هر آنچه را كه درباره اين شخصیت نیاز بود، مطالعه كردم. 
قرباني درباره ساختار روايتي اين سريال نیز عنوان كرد: تكنیك قصه گويي اين 

سريال از فرم قصه گويي ايراني )هزار و يك شب( گرفته شده است.


