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از سوي آيت اهلل رئيسي

مصوبه حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني ابالغ شد
حماي�ت  اساس�ي  اقدام�ات  و  »سياس�ت ها  مصوب�ه 
ايران�ي«  اس�المي-  نش�انه هاي  و  نام ه�ا  تروي�ج  از 
ش�د.  اب�الغ  كش�ورمان  رئيس جمه�ور  س�وي  از 
نام ها و نشانه ها به لحاظ تأثیرگذاري در فرهنگ سازي، هويت بخشي، 
رشد و تكوين شخصیت و ايفاي نقش هاي تربیتي و احترام به آداب  و 
رسوم، ارزش ها و باورهاي ديني و اجتماعي و فرهنگ بومي از جايگاه 
ويژه و مهمي برخوردارند. با عنايت به اهمیت موضوع، به كارگیري 
نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني در تبلیغات، طراحي و بسته بندي 
كاالها، تولید محصوالت فرهنگي )همچون نوشت افزار، اسباب بازي، 
بازي هاي رايانه اي و...( و ثبت عالئم تجاري و ديگر زمینه هاي مرتبط 
از ضرورت بااليي برخوردار اس��ت. بر اين  اس��اس، »سیاست ها و 
اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني« 
در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسید. در 
مقدمه مصوبه »سیاست ها و اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام ها 
و نشانه هاي اسالمي- ايراني« كه در جلس��ه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و بنا به پیشنهاد مورخ 1393/3/13 دبیرخانه شوراي عالي 

انقالب فرهنگ به تصويب رسیده، آمده است:
نام ها و نش��انه ها به لح��اظ تأثیرگ��ذاري در فرهنگ س��ازي، 
هويت بخشي، رشد و تكوين شخصیت و ايفاي نقش هاي تربیتي 
و احترام به آداب  و رس��وم، ارزش ها و باورهاي ديني و اجتماعي 
و فرهنگ بومي از جايگاه ويژه و مهمي برخوردارند. با عنايت به 
اهمیت موضوع، به  كارگیري نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني در 
تبلیغات، طراحي و بسته بندي كاالها، تولید محصوالت فرهنگي 
)همچون نوش��ت افزار، اس��باب بازي، بازي هاي رايانه اي و...( و 

ثبت عالئم تجاري و ديگر زمینه ه��اي مرتبط از ضرورت بااليي 
برخوردار اس��ت. بر اين اساس، »سیاس��ت ها و اقدامات اساسي 
حمايت از ترويج نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني« در چارچوب 

نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسید. 
در ماده 1: هدف اين مصوبه ترويج و تثبیت آرمان ها، ارزش ها و 
فرهنگ اسالمي با به كارگیري نام ها و نشانه هاي اسالمي- ايراني 
در تمامي زمینه هاي مورد استفاده عنوان شده است. در بخشي از 
ماده 2 با عنوان سیاست هاي اين مصوبه اينگونه ذكر شده است:

- تبیین، تقويت، ترويج و صیانت از مفاهیم فرهنگي و تمدني، 
فرهنگ، هنر و هويت اسالمي، ايراني و انقالبي، اخالق اسالمي و 

ويژگي هاي فطري و زيباشناختي
- حفظ قوت و اصالت خط و زبان فارسي به عنوان ركن هويت ملي

- حمايت از حقوق مادي و معنوي كانون ها و تش��كل هاي صنفي، 
ايده پردازان، طراح��ان و تولیدكنندگان محص��والت داراي نام ها و 

نشانه هاي اسالمي- ايراني و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان آن.

    مصوبه

 تمديد مهلت همايش ملي
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس«

ش�فاهي  »تاري�خ  مل�ي  هماي�ش  اجراي�ي  دبي�ر 
دف�اع مق�دس« از تمدي�د مهل�ت ارس�ال مق�االت 
داد.  خب�ر  مل�ي  هماي�ش  اي�ن  دبيرخان�ه  ب�ه 
 به گزارش »ج��وان« غالمرضا عزيزي، دبیر اجرايي س��ومین 
همايش ملي »تاريخ ش��فاهي دفاع مق��دس« از تمديد مهلت 
ارسال مقاالت به دبیرخانه سومین همايش ملي »تاريخ شفاهي 
دفاع مقدس« خبر داد و گفت: مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه 
اين همايش تا پايان مهرماه تمديد شد. رئیس پژوهشكده اسناد 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دبیر اجرايي اين همايش با اعالم 
اين خبر گفت: همايش ملي »تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس« در 
تاريخ 26 آذرماه به صورت مجازي برگزار مي شود و مهلت ارسال 

مقاالت به دبیرخانه اين همايش تا پايان مهر تمديد شد. 
وي ادام��ه داد: مبان��ي نظري و پیش��ینه تاريخ ش��فاهي دفاع 
مقدس، تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس، ضرورت ه��ا و فرصت ها، 
آسیب شناس��ي و موانع پیش روي تاريخ شفاهي دفاع مقدس 
و نیز سیاستگذاري و نقش سازمان هاي لشكري و كشوري در 
تاريخ ش��فاهي دفاع مقدس از محور هاي سومین همايش ملي 
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس« است. دبیر اجرايي همايش ملي 
»تاريخ شفاهي دفاع مقدس« يادآور شد: عالقه مندان مي توانند 
 info@defadocs. ir مقاالت خود را به پس��ت الكترونیكي
ارسال كنند. سومین همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس با 
همكاري پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 

و سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس برگزار مي شود. 
...........................................................................................................

 برگزاري دومين جشنواره سرود
»رفيق خوشبخت ما«

دومي�ن دوره جش�نواره س�رود »رفي�ق خوش�بخت 
م�ا« ب�ه مناس�بت دومي�ن س�الگرد ش�هادت س�ردار 
مي ش�ود.  برگ�زار  س�ليماني  قاس�م  ح�اج  دل ه�ا 
به گزارش ف��ارس، روح اهلل عبداللهي، دبیر جش��نواره با اعالم 
اين خبر گفت: سال گذشته همزمان با اولین سالگرد شهادت 
مظلومانه س��ردار حاج قاسم س��لیماني اولین دوره جشنواره 
س��رود رفیق خوشبخت ما در سطح اس��تان تهران برگزار شد 
كه با استقبال بسیار خوبي از سوي گروه هاي سرود نوجوانان و 

دانش آموزي عالقه مند به مكتب سردار دل ها مواجه شد. 
وي ادامه داد: بر اساس تجربه خوبي كه در سال گذشته به دست 
آمد تصمیم بر آن شد كه امس��ال نیز براي دومین سال پیاپي 
جشنواره سرود »رفیق خوشبخت ما« در ايام دومین سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیماني برگزار شود. 
دبیر جشنواره سرود رفیق خوشبخت ما با اشاره به اولین جلسه 
دبیرخانه جشنواره گفت: در اين جلسه كه با حضور حامیان و 
دست اندركاران و مسئوالن اين جش��نواره برگزار شد، ضمن 
تأكید بر ارتقای س��طح جش��نواره از اس��تاني به ملي، بحث و 

تبادل نظر شد. 
...........................................................................................................
 روشن شدن دوباره  »چراغ مطالعه« 

در تلويزيون
فصل جدي�د برنام�ه »چ�راغ مطالع�ه« در ۷۲ قس�مت، 
پخ�ش خ�ود را از ام�روز در ش�بكه 4 آغ�از مي كن�د. 
به گزارش »ج��وان« در فصل جديد برنامه »چ��راغ مطالعه« 
تغییراتي در فرم، اف��زودن بخش هاي جديد و همچنین تغییر 
مجري از جمله اتفاقات افتاده اس��ت. اين فص��ل از اين مجله  
تلويزيوني حوزه  كتاب، سه شنبه و چهارشنبه شب ها ساعت 21 
روي آنتن شبكه 4سیما مي رود. چراغ مطالعه، سه شنبه شب ها 
با چهار آيتم شامل اخبار، فارسي وار، چي را چطور بخوانیم؟ و 
تجربه  خواندن و چهارشنبه ش��ب ها با گفت وگويي درباره يك 
كتاب و همچنین بخِش تفكر انتق��ادي مهمان نگاه بینندگان 
خواهد ب��ود. در اين فصل از چ��راغ مطالعه، ك��وروش علیاني 
ديگر همراه اين برنامه نخواهد بود و محمدسجاد نجفي اجراي 

گفت وگو ها را بر عهده خواهد داشت. 
سجاد نجفي دانش آموخته  علوم سیاسي دانشگاه تهران است 
و دوره  دكتراي خود را در رشته  فلسفه سیاسي پژوهشگاه علوم 
انساني به پايان برده است. او نويسنده است و پیش از اين تجربه  
اجرا در بخشي از برنامه تلويزيوني 18۰درجه را به عهده داشته 
است. برنامه تلويزيوني چراغ مطالعه در گروه فرهنگ و انديشه 
شبكه4س��یما و به تهیه كنندگي محدثه پیرهادي و مرتضي 

روحاني آماده پخش شده است.

امام حسن عسكري)ع(:

كوشنده ترين مردم كسي است كه 

گناهان را رها سازد. 

)تحف العقول، ص 489(

نادر طالب زاده عنوان كرد

سينماي ما دچار دودستگي و سردرگمي است

سينماي ما دچار نوعي س�ردرگمي و تحير شده كه يكي از 
علت هاي آن وضعيت نامعلوم اقتصادي ماس�ت. مسئوالن 
فرهنگي ما در اين شرايط نمي توانند براي هنر سياستگذاري 
كنند، مگر آنكه با جشنواره ها تا حدي در اين امر موفق شوند. 
نادر طالب زاده، فیلمس��از و فعال فرهنگي كشورمان با بیان اين 
مطلب درباره سیر سینماي ايران پس از انقالب اسالمي و نسبت 
آن با سینماي ملي به تسنیم مي گويد: ما بعد از انقالب و هشت 
س��ال جنگ دچار نوعي دوگانگي شده ايم. جناحي از مسئوالن 
سیاسي ما بدون اينكه اظهار كنند به سمت غرب رفتند و در واقع 
وادادگي را ترويج كردند. اين مسیر باز هم ادامه پیدا كرد و باعث 
شد در مسائل اقتصادي آنقدر دچار مشكل شويم كه در نهايت 
به وضعیت نامساعد امروز رسیده ايم. در حقیقت اين غرب زدگي 

منافقانه را بايد يكي از ريشه هاي آن دانست. 
وي مي افزايد: سینما نیز دچار تغییراتي مانند وضعیت اقتصادي 
و اجتماعي ما شده است و در حال حاضر نمي توان گفت كه ما يك 

سینماي يكدست و ملي داريم، چون اين دو دستگي پیش آمده 
است، البته بايد جانب انصاف را رعايت كرد. سینماي ما در اين 
سال هاي اخیر در سطح جهاني سروصدايي هم داشت و توانست 
جوايزي را كس��ب كند. اين نوع از س��ینماي جشنواره پسند را 
»سینماتك« مي نامند. سینمايي كه بنیاد فارابي متولي آن بود و 
آن را سیاستگذاري كرده بود توانست فیلم هايي را به جشنواره ها 

بفرستد و موفق شوند. 
اين برنامه س��از تلويزيوني با بیان اينكه در مجموع امروز چیزي 
به نام سینماي ملي در دست نداريم، اظهار مي دارد: مقصر اين 
جريان فیلمسازان هم نیس��تند، آنان دچار نوعي سرگشتگي و 
ابهام شده اند. دوگانگي هايي كه وجود دارد باعث شده است آنان 
نیز ندانند چه بايد بكنند. بايد از اين شرايط عبور كنیم تا بتوانیم 
به يك سینماي يكدست و ملي برسیم كه بتوان در آن بازنمايي 
»كشور« را پیدا كرد و ديد. طالب زاده در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
سیاستگذاران در اين زمینه  مقصرند، مي گويد: سیاستگذاران هم 
نمي توانند براي سینما سیاست تبیین كنند، آنان بايد كارهاي 
حمايتي را انجام دهند. آن كار را خود هنرمندان انجام مي دهند. 
در نهايت مديران در جشنواره ها هستند كه مي توانند به سینما 
از نظر فكري و سیاست كمك كنند، به عنوان مثال در چندين 
جشنواره فیلم فجر ما بخشي را به عنوان سینماي ديني و معناگرا 
داشتیم، همین امر باعث شد تعداد زيادي از فیلم هايي با مضمون 
ديني و معناگرا س��اخته ش��ود، حتي تلويزيون هم برنامه اي با 
عنوان س��ینماي معناگرا داش��ت كه من نیز در چند جلسه آن 

شركت كردم و درباره فیلم ماتريكس صحبت كرديم.

     سينما

     انتصاب

دبير جشنواره ادبي خاتم:

دست كم 50 نمايش در زندگي پيامبر)ص( مي توانيم پيدا كنيم  
»خاتم« در پي تداعي رفتار پيامبر)ص( در ظرف داستان مدرن است

    ادبيات

رئيس سازمان تبليغات اسالمي در اولين نشست خبري با رسانه ها:

مطالبه عدالت بايد گفتمان رايج مردم شود
سازمان تبليغات علمي تر، مردمي تر، اجتماعي تر و جوانانه تر مي شود و براي گام دوم انقالب ضروري است 

ساختار نهادهاي فرهنگي بازسازي شود

   جواد محرمي
نش�ر خوبي ه�ا و مطالب�ه عدال�ت باي�د 
تبديل ب�ه گفتم�ان رايج بين مردم ش�ود، 
مجموعه هاي مردمي بايد مهم ترين مناديان 
و حاميان عدالت خواهي در جامعه باش�ند. 
حجت االس��الم محمد قمي، رئیس س��ازمان 
تبلیغات اس��المي با بیان اين مطلب همزمان 
با سومین سال انتصاب در يك نشست خبري 
گفت: سازمان تبلیغات اسالمي داراي وظايف 
متنوع و متعددي است، به عنوان مثال در ايام 
محرم و صفر با بیش از 9۰هزار هیئت مذهبي 
تعامل دارد، خوب اس��ت كه فعالیت 93هزارو 
954 هیئ��ت تبلیغ ش��ود كه چ��ه برنامه ها و 
دس��ته بندي هايی دارن��د. در گام دوم نهضت 
تبلیغات اسالمي، س��ازمان تبلیغات با تالش و 
كوشش فراوان به سمت و سوي علمي تر شدن، 
مردمي تر شدن و اجتماعي تر شدن و جوانانه تر 

شدن حركت مي كند. 
حجت االس��الم قم��ي ادام��ه داد: در گام دوم 
مي توان گف��ت قدري حركت م��ا جوان محور 
بوده اس��ت. ضمن احترام به همه زحماتي كه 
پیش از اين در مجموعه سازمان تبلیغات و در 
ديگر دستگاه هاي فرهنگي كشیده شده است، 
تلقي بنده اين است كه مي شود اين تمايزها و 
تفاوت ها را نشان داد. بايد گفت مسئولیت هاي 
متعدد و متنوعي به سازمان تبلیغات اسالمي 
سپرده شده و سعي ما يك حركت رو به جلو در 

گام دوم بوده است. 
    لزوم بازسازي ساختار فرهنگي

حجت االس��الم قمي در خص��وص هم افزايي 
بین نهادهاي فرهنگ��ي و تبلیغي عنوان كرد: 
ما دس��تگاه هاي فرهنگي متعددي داريم كه 
هر كدامشان به ضرورتي بجا تأسیس شده اند 
اما براي گام دوم انقالب ضروري است، ساختار 
نهادهاي فرهنگي بازسازي شود و اين ساختار 
فرهنگي بازسازي انقالبي مي خواهد. معاونت 
فرهنگي در همه دس��تگاه ها وجود دارد و من 
موافق اين هس��تم كه براي تجمی��ع توان ها و 
هم افزايي نهادهاي فرهنگ��ي بايد تالش كرد. 
رهب��ر معظم انقالب و ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي 
هم در اي��ن خص��وص دغدغه من��د و همگام 
و همس��و فكر مي كنن��د كه وقت بازس��ازي و 
باز آرايي رسیده است. ما نیز سعي مي كنیم توان 
كارشناسي را افزايش دهیم و موازي كاري ها كم 

شود و ما اين هم افزايي را شروع كرده ايم، منتها 
فرهنگ امر زمانبري است. 

    مفهوم »تواصي« بايد فراگير و عملياتي 
شود

حجت االس��الم قمي در پاسخ به س��ؤالی در 
خص��وص دس��تاوردهاي س��ازمان تبلیغات 
جه��ت تبلیغ دين و در تش��ريح برند »نش��ر 
خوبي ه��ا« مطرح ش��د، گفت: م��ا پرچمدار 
گفتمان پیش برنده در فضاي عمومي هستیم. 
جوانان مكتبي بايد اين فضا را به دست بگیرند. 
اس��الم ناب به عنوان فطرت اسالمي با هويت 
ما عجین و س��ازگار اس��ت. فرهنگ ايراني با 
فرهنگ اس��المي باهم عجین هستند. مردم 
ايران به ش��دت فرهیخته و دين باور هستند 
و اين موضوع را پايش هاي جامعه شناس��انه 
تصدي��ق مي كن��د و برخالف چی��زي كه در 
تبلیغات عنوان مي ش��ود، دين باوري جوانان 

درصد بااليي دارد. 
حجت االس��الم قم��ي ادامه داد: اس��الم براي 
سعادت جامعه و براي ارتقاي فرهنگي جامعه، 
مسئله مراقبت از همديگر را ترويج كرده است، 
لذا مفهوم تواصي به عنوان مفهومي ديني بايد 
فراگیر و عملیاتي شود. تواصي به حق و تواصي 
به صبر بايد كرد و همه در اين امور بايد دست به 
دست هم دهند. مكتب امام)ره( بهترين قرائت 
از اسالم ناب محمدي)ص( را پیش روي ما قرار 
داده و نش��ر خوبي ها در امتداد تبلیغ عمومي 
دين است. ما براي اينكه اين شعار عمومي پسند 
باشد، آن را انتخاب نكرديم بلكه تلقي ما از دين 
نشر خوبي هاس��ت. اگر مردم مراقب خوبي ها 
هم نباشند و تنها اشكاالت همديگر را ببینند 
و خوبي ه��ا را نبینند خوب نیس��ت، گرچه در 

مواجهه با ما مسئوالن بايد سختگیر باشند. 
شبكه هاي اجتماعي بستري براي نشان دادن 
خوبي هاس��ت. عده اي موظف به نشر خوبي ها 
هس��تند مانند رس��انه ملي، اما در بین عموم 

مردم هم تروي��ج خوبي ها بايد رايج ش��ود، به 
عنوان مث��ال وقتي در عید غدي��ر مغازه داران 
به عش��ق امیرالمؤمنین)ع( تخفیف مي دهند 
و اعالم مي كنن��د، اين جلوه اي از همان نش��ر 
خوبي هاس��ت. اينك��ه در اين زمانه مس��ائل 
اقتصادي فش��ار زيادي بر مردم م��ي آورد، آن 
كسي كه جلوي ناامید كردن مردم را مي گیرد، 
اشاعه خوبي كرده است. در اين مسیر و زمینه 

خیلي بايد بیشتر جلو برويم. 
حجت االس��الم قم��ي اف��زود: ي��ك دس��ته 
از ام��ور حاكمیت��ي معمولي وج��ود دارد كه 
دس��تگاه ها موظف هس��تند و ما نیز موظف 
هس��تیم، به عنوان مثال ما براي مؤسس��ات 
قرآني مجوز برگزاري آزم��ون حفظ قرآن يا 
صحت كتابت قرآن ص��ادر مي كنیم. اين يك 
ش��ئون حاكمیتي اس��ت كه مج��وزي صادر 
مي ش��ود. ب��ه مجموعه ه��اي مردمي كمك 
مي كنیم ك��ه اتحاديه اي ش��كل بگیرد و اين 
فعالیت ها تقويت شود. در هیئت هاي مذهبي 
هم مجوزي صادر مي ش��ود، تعامل��ي با يك 
مجموعه صورت مي گیرد، كانون هاي فرهنگي 
و تبلیغ��ي م��واردي از اين دس��ت نقش هاي 
حاكمیتي است كه سازمان بايد انجام دهد، به 
عنوان مثال انتخابات كانون مداحان شوراي 
هیئت هاي مذهبي يا جمعیت بانوان فرهیخته 
كانون ه��اي فرهنگ��ي تبلیغي بی��ن فعاالن 
مردمي برگزار مي شود و نمايندگان در گستره 
شهرستاني- استاني و ملي پیدا مي كنند. اين 
روايت معمولي از كارهاي حاكمیتي به عهده 
ماس��ت يا مجموعه هايي ك��ه اداره مي كنیم 
فرضاً ما در حوزه هنري 2۰۰ س��ینما داريم. 
در شرايط كرونايي كه در سینما را مي بندند، 
شما بايد كاري كنید كه اين بچرخد. كسي كه 
2۰سال است كارمند سینماست، نمي شود به 

او گفت پول نداريم. 
حجت االس��الم قمي ادامه داد: در ش��وراها و 
مجامع باالدستي همچون شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و ش��وراي عالي جوانان و بقیه موارد 
از اين دس��ت حض��ور داريم. اينج��ا مي توان 
گفت در ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي چه 
طرح هايي را پیش برديم. ما از هر فرصتي كه 
به دست آمده است سعي كرده ايم مطالبه اي را 
مطرح كنیم. ما خود را نماينده مجموعه هاي 
مردمي در حاكمیت مي دانیم، بايد اين مردمي 
بودن گسترده تر از امروز بش��ود. ما اين شأن 
را وظیفه خ��ود مي دانیم، كم��ا اينكه برخي 
منويات و مقاص��د رهبري بايد ب��ه مجموعه 
مردمي منتقل شود، باز ما خود را واسطه اين 

مسئله مي دانیم. 
حجت االس��الم قمي خاطرنش��ان كرد: نش��ر 
خوبي ها و مطالبه عدالت بايد تبديل به گفتمان 
رايج بین مردم شود، مجموعه هاي مردمي بايد 
مهم ترين مناديان و حامیان عدالت خواهي در 
جامعه باشند. ما در سازمان تالش كرديم قدري 
به اين مهم بپردازيم، در بازسازي فرهنگ مردم 
 محور هستند و بازس��ازي فرهنگي جامعه جز 
با فعالیت هاي مردم��ي امكانپذير نخواهد بود. 
بر اين اساس س��ازمان تبلیغات نیز در میدان 

فرهنگي با محوريت مردم وارد عمل شد.

ع��ده اي موظ��ف ب��ه نش��ر 
خوبي ه��ا هس��تند مانن��د 
رس��انه مل��ي، ام��ا در بي��ن 
عم��وم م��ردم ه��م تروي��ج 
خوبي ه��ا باي��د رايج ش��ود

    نويد پارسا
دبير جش�نواره ادبي خات�م با بي�ان اينكه در جش�نواره 
»خاتم« بنا نيست بازنويسي در قصه ها انجام دهيم، گفت: 
ممكن است محور داس�تان، شخصي باش�د كه كنش وي 
س�بب بروز خصوصيتي ش�ده باش�د كه اين خصوصيت، 
تداعي كننده رفت�ار پيامبر)ص( اس�ت، بنابراين در ظرف 
داس�تان مدرن هم مي توانيم ب�ه اين موض�وع بپردازيم. 
 محمدرضا سنگري، نويسنده، پژوهش��گر و رئیس انديشكده 
ادبیات پايداري حوزه هنري در رابطه با عنوان، موضوع و هدف 
برگزاري جشنواره خاتم به ايبنا گفت: جشنواره »خاتم« به منظور 
شناخت بهتر پیامبر)ص( به عنوان الگو و اسوه برگزار مي شود. 
همه ما مي دانیم كه خداوند در قرآن وقتي سخن از اسوه، الگو 
و سرمشق براي انس��ان مطرح مي كند، حضرت ابراهیم)ع( را 
معرفي مي كند، به خصوص تكیه بر پیغمبر)ص( دارد. »لََقْد َكاَن 
لَُكْم فِي َرُسوِل اهلَلِهّ أُْسَوٌة َحَسَنه...«: )رسول خدا)ص( براي شما 
زيباترين و بهترين نمونه است براي اينكه شما بتوانید خودتان 
را بر اساس او معرفي كنید و بسازيد(، به زبان ديگر پیامبر)ص( 
يك آينه و آيت است براي اينكه تصمیم بگیريم ساختار و سبك 
زندگي خودمان را به بهترين شیوه شكل دهیم و از اين الگو بهره 
ببريم. جش��نواره خاتم نیز در پي اين موضوع و مسئله است و 

عمدتاً هم تكیه را بر داستان كوتاه گذاشته است. 
 اين نويسنده افزود: در كنار بینش پیامبر)ص(، منش پیامبر)ص( 
را داريم و منش پیامبر)ص( يعني شخصیت ايشان. پیامبر)ص( 
جاذبه، ربايش و زيبايي داشته كه باعث جذب يارانش مي شده؛ 
شخصیتي كه هر ش��خص ايش��ان را مي ديد از آن خردورزي، 
محبت، دوست داشتن انس��ان ها، عفو، بخشش و گره گشايي را 
مي آموخت و البته وقتي روياروي دشمن قرار مي گرفت، خشم، 
صالبت، استواري و حماسه س��ازي در منش پیامبر)ص( ظهور 
مي كرد. كنش پیامبر)ص( رفتارهايي اس��ت كه ايشان داشته 
اس��ت. وقتي ما رفتار پیامبر)ص( را مرور مي كنیم، مردم داري، 
حلم و بردباري مي بینیم. پیامبر)ص( به عیادت بیماران مي رفته، 
لباس مي شس��ته، بازار مي رفته و خريد مي كرده اس��ت، حتي 
بعضي ها تعجب مي كردند و مي گفتن��د يعني پیامبر)ص( هم 
در بازار راه مي رود و خريد مي كند؟ انتظار داشتند پیامبر)ص( 
چنین رفتارهايي نداشته باشد، در حالي كه پیامبر)ص( درست 
مثل ديگران رفتار مي كرد، يعني كن��ش او في الناس بود، براي 
مردم بود و مردم داري و مردم ياري از خصوصیات ايش��ان بود. 
هیچ وقت اخم نمي كرد و تا جايي كه مي توانست مشكل همگان را 
خودش حل مي كرد. اينها كنش پیامبر عظیم الشأن)ص( است. 

حال اين سؤال مطرح است كه پیامبر)ص( اين رفتارها را با كدام 
روش نمايش مي داده و به ديگران القا مي كرده است؟ سنگري  
توضیح داد: پیامبر)ص( اغلب اوقات با يك نمايش موضوع را به 
ديگران القا مي كرد. مثاًل ش��خصي درباره نحوه وضو گرفتن از 
ايشان سؤال پرسیده است، شايد اگر ما بوديم نحوه وضوگرفتن 
را توضیح مي داديم، اما پیامبر)ص( مي فرمايند برو آب بیاور و به 
شخص مي گويد همان طور كه من وضو مي گیرم تو هم وضو بگیر، 
يعني در واقع پیامبر)ص( وضو را نمايش داد. ما دس��ت كم 5۰ 
نمايش در زندگي پیامبر)ص( مي توانیم پیدا كنیم. گاهي  اوقات 
ايش��ان موعظه مي كرد يا با خواندن آيات قرآن به هدايت افراد 
مي پرداخت. روش هاي پیامبر)ص( را مي توانیم در موقعیت هاي 
مختلف بیابیم، مثاًل پیامبر)ص( در صحنه جنگ يا در برخورد 
با اسیران از چه روشي استفاده مي كرد؟ يا در برابر دشمني كه 
حكمش اعدام است، وقتي به پیامبر)ص( پناه مي برد، ايشان با 
او چه برخوردي مي كرد؟ ما دشمني مي شناسیم كه در صحنه 
جنگ، عموي پیامبر)ص( را كه بسیار براي ايشان محبوب بود به 
شهادت رسانده، اما وقتي با پیامبر)ص( مواجه مي شود و اسالم 
را مي پذيرد، ايشان با او چگونه برخوردي دارد؟ زني مي شناسیم 
به اس��م هند جگرخوار كه همه ما با نام او آشنا هستیم كه جگر 

عمويش را بیرون و به دندان كشید. 
دبیر جش��نواره ادبي خاتم افزود: پیامب��ر)ص( وقتي مكه را فتح 
مي كند، مي گويد همه شما آزاد هستید، به ش��رط اينكه دزدي 
نكنید و چند مسئله ديگر را مطرح مي كند، ناگهان زني كه صورتش 
را پوشانده به پیامبر)ص( مي گويد اگر مرد خسیسي داشته باشیم 
كه ناگزير باشیم از جیب او پول برداريم، چه؟ يك دفعه ابوسفیان 
فرياد مي زند كه بس است هر چه از اين كارها كردي و من گذشت 
كردم و معلوم شد كه اين زن هند جگرخوار است و پیامبر)ص( او 
را بخشید. زني كه آن فاجعه را در میدان جنگ ايجاد كرده بود و با 
قطعات بدن شهدا گردنبند درست كرده بود و روي اجساد شهدا 

رقصیده بود، پیامبر)ص( اين گونه با او برخورد مي كند.

مصطفي محمدي      دیده بان

 »سيدمجيد پوراحمدي« 
مديرعامل صندوق اعتباري هنر شد

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي در 
حكمي سيدمجيد پوراحمدي را به 
عنوان »مش�اور وزي�ر و مديرعامل 
صندوق اعتباري هنر« منصوب كرد. 
در متن حكم محمدمهدي اسماعیلي 
خطاب به سیدمجید پوراحمدي آمده 
است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند 
در عرصه ه��اي اجراي��ي و فرهنگي و 
روحیه انقالبي جناب عالي و با عنايت به 

مصوبه هیئت امناي صندوق اعتباري هنر، به موجب اين حكم به عنوان 
»مشاور وزير و مديرعامل صندوق اعتباري هنر« منصوب مي شويد. 

امید است با استعانت از خداوند متعال و همكاري اعضاي هیئت مديره، 
صاحبنظ��ران عرصه هاي فرهنگ، هنر، رس��انه و اقتص��اد، در تحقق 
مأموريت هاي صندوق به ويژه رونق بخش��یدن ب��ه اقتصاد فرهنگ و 
هنر، گسترش خالقیت هاي فرهنگي- هنري، تأمین نیازهاي معیشتي 
و رفاهي اصحاب فرهنگ و هن��ر و نیل به اهداف دول��ت مردمي، زير 
س��ايه امام عصر)عج( و رهبري داهیانه حضرت آيت اهلل العظمي امام 

خامنه اي)مدظله العالي( موفق و مؤيد باشید.«
پیش از اين سیدحسین سیدزاده مديرعاملي صندوق اعتباري هنر را 

برعهده داشت. 


