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گفتوگو

مصطفی شاهکرمی

در گفتوگوی «جوان» با نویسنده کتاب تحسینشده «پس از 20سال» عنوان شد

«پس از 20سال» مقدمه حادثه عاشوراست
کتاب «پس از  20سال» اثری داستانی است که با مرور
وقایع صدر اسالم و دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)،
به زمینههای ش�کلگیری قی�ام عاش�ورا پرداخته
اس�ت .این رمان که از س�وی انتش�ارات شهرستان
ادب منتشر ش�ده اس�ت ،تا کنون جوایز متعددی از
رویداده�ای ادبی دریافت کرده اس�ت .رهبر انقالب
اخیرا ً پس از مطالع ه رمان «پس از 20س�ال» نوش�ت ه
«سلمان کدیور» در پیامی شفاهی فرمودند «:سالم
من را به نویس�نده برس�انید و به ایش�ان خداقوت و
خس�ته نباش�ید بگویید و همچنین از نویس�نده و
ناشر کتاب تشکر کنید .پس از  20سال ،یک عاشقان ه
جذاب تاریخی قوی اس�ت که واقع ًا یک رمان خیلی
خ�وب از کار درآم�ده اس�ت« ».ج�وان» با س�لمان
کدیور ،نویس�نده ای�ن کتاب گفتوگو کرده اس�ت.

در رابطه با بازه زمانی صدر اسلام بهخصوص
اوضاع حكومت حض�رت(ع) تا روزگار امامت
ابیعبداهلل و واقعه عاشورا آثار تاریخی متعدد
و متنوعی مثل تاریخ طب�ری ،یعقوبی و حتی
آث�ار داس�تانگونهای همچون كت�اب نامیرا
تألیف شدهاند .انگیزه ش�ما برای نوشتن این
كتاب چه ب�وده؟ چه اینكه ش�ما هم در كتاب

پس از 20سال به وقایع و اتفاقات تاریخی آن
دوران پرداختهاید؛ اساس ًا وجه تمایز و شاخصه
كتاب شما با دیگر آثار تألیف شده در این زمینه
چیست؟
اینكه ش��اخصه مهم آن چیس��ت؟ قطعاً باید منتقدان
اظهارنظر كنند اما ایراد و نقدی كه به س��ایر رمانهای
تاریخ��ی ،بهخص��وص تاریخی-آیین��ی ك��ه ب��ا ائمه
علیهمالسالم سر و كار دارند ،این است كه در آنها تاریخ
به نس��بت زندگی وجه غالبت��ری دارد .یعنی اینكه ما
بیش��تر تاریخ میخوانیم تا زندگی آنه��ا را مرور كنیم.
برای همین من در كتاب پس از 20سال سعی كردم تا
این وجه كام ً
ال معكوس بشود و تالش كردهام تا زندگی
را كه در بستر تاریخ در جریان اس��ت ،شرح بدهم .این
فرق دارد تا وقتی كه ما بخواهیم یك تاریخ را به صورت
داستانی روایت كنیم .آثار موجود اغلب آثار بسیار خوبی
هستند و تاریخ را به صورت داس��تانی روایت میكنند.
به نظر من ممكن است علتی كه این آثار نمیتوانند در
مخاطب تحولی ایجاد كنند همین قضیه باشد چون نگاه
نویسنده در وهله اول بر این متمركز شده كه یك تاریخ
را عنوان كند بعد به سراغ منابع میرود و بعد از مطالعه
منابع تاریخی آن را به زبان داس��تانی بیان میكند .در
این گونه آثار معموالً ش��خصیتها و شخصیتپردازی

كمرنگ است .علتش هم غلبه تاریخ بر قصه است و قصه
تابع تاریخ میشود كه همین مسئله باعث كند و كمرنگ
شدن ش��خصیتپردازی میش��ود و نویسنده دستش
برای پرداخت شخصیتها باز نیست .آن اتفاقی كه من
برای آن تالش ك��ردم -و نمیدانم چق��در در انجامش
موفق بودهام -در كتاب پس از  20س��ال س��عی كردم
تا وجه زندگی را در اولویت قرار بدهم به نس��بت تاریخ.
برای همین برخالف رمانهای دیگری كه درباره تاریخ
صدر اسالم میخوانیم به شخصیتپردازی یك جایگاه
ویژهای اختصاص دادهام چون معم��والً در آن آثار ائمه
حضور دارند اما این بودن به نوعی حضور غایب است.
منظورت�ان این اس�ت ك�ه حضور با واس�طه
دارند؟
بله؛ معموالً شخصیتها در مورد آنها صحبت میكنند
اما خودش��ان در این ماجراها غایب هستند .تالش من
این بود كه این قدم ی��ك فتح باب تازهای بش��ود و آن
این بود كه امام معصوم وارد قصه ش��د و به عنوان یك
ش��خصیت داس��تانی كه اكت دارد ،دیالوگ و صحبت
دارد ،پیرامون��ش فضاس��ازی و رنگهایی خلق ش��ده
است .به غیر از آن بخش از كالم معصوم كه كام ً
ال دست
نخورده است ،خیلی از فضاها حول امام معصوم خلق و
بازآفرینی میش��وند .این یك پالن بود اما در پالن دوم

قصه و زندگی را در اولویت قرار دادم به نحوی كه ما در
كتاب پس از 20س��ال ،زندگی قهرمانی را از كودكی تا
وقت ش��هادتش دنبال میكنیم .این پسر را كه قهرمان
داستان كتاب اس��ت و نامش سلیم بنهش��ام است ،از
لحظات كودكی و نوجوانی و همزمان با فرآیند رشدش
او را دنبال میكنیم.
این كاراكتر یك شخصیت واقعی است؟
نه؛ این فرد محصول خلق نویسنده است.
در واقع خود نویسنده است كه مشغول روایت
اتفاقات است و مخاطب موضوعات را از دریچه
نگاه او دنبال میكند؟
احسنت؛ خود نویسنده است كه در حال روایت اتفاقات
است .نویسنده یك شخصیتی را خلق كرده و آن شخصیت
را در آن برهه تاریخی خاص قرار داده است.
منظورتان این است كه این شخصیت را خلق
كردهای�د و از طریق تونل زم�ان او را به تاریخ
صدر اسالم بردهاید؟
احسنت دقیقاً همین است .من برایش از اصطالح چترباز
استفاده میكنم كه نویسنده آن را به وسط تاریخ هلیبرن
كرده و آن تاریخ است كه با او برخورد میكند و زندگیاش
با تاریخ مواجهه دارد .حاال اینجا ماجراهای تازه ،قصههای
ت��ازه و رخدادهای ت��ازهای خلق میش��وند .متفاوت با
رمانهای تاریخی دیگری كه ما در آنها كمتر شاهد قصه
هستیم .تالش من این بود كه قصه گفته بشود و تكیه ما
صرفاً به روایت تاریخ نباشد.
گذش�ته از روایت تاریخی ك�ه در آثار دیگر و
كتاب ش�ما وجود دارد و قصدتان این بوده كه
مخاطب را در بس�تر تاریخ ب�ا خودتان همراه
كنید ،من گمان میكنم ك�ه یك نگاه جریانی
و هدفمن�دی هم ب�رای تألیف ای�ن اثر وجود
داش�ته تا برای خوانن�ده به غی�ر از آگاهی از
وقایع تاریخی ،حقایق دیگری هم مكش�وف
بشود .آیا چنین مسئلهای بوده و اگر بوده چه
هدفگذاری برای آن داشتید؟
ما تصوری ك��ه از ائمه معصومی��ن(ع) داریم به نحوی
است كه خیلی از رفتارها و سبك زندگی آنها به حدی
دور از دس��ترس ما تصویر ش��ده كه گاهی مخاطب را
میترساند و به تبع آن نمیتواند با این حضرات احساس
قرابت بكند.

یعنی به وجه آسمانی و ملكوتی شخصیت آنها
بیشتر توجه شده تا آن وجه زمینی و انسانی
كه داشتند؟
آفرین؛ برای همین است كه من حضرت امیر(ع) را كام ً
ال
زمینی و انسان به ماهو انسان ترسیم كردهام .وقتی كه
ما انس��انها با این جنبه معصومین روبهرو میش��ویم،
احس��اس قرابت و همذاتپنداری به ما دست میدهد.
افراد زیادی به من میگویند ما هر جای قصه این كتاب
را كه نام امیرالمؤمنین(ع) در آنجا آمده است میخوانیم
برخالف آثار دیگری كه در مورد ایشان و دوران حیات
مباركشان وجود دارد ،احساس میكنیم كه خیلی وقت
است ایشان را میشناسیم و شخصیتشان برای ما كام ً
ال
قابل فهم و درك اس��ت و حتی در جاهایی دچار غلیان
احساسات هم میش��ویم و حتی در مواردی ساعتها
ال به برخی وقایع كه قب ً
گریه كردهایم .مث ً
ال شرح آنها را
دهها بار خوانده یا شنیدهایم -مثل ماجرای جنگ صفین
و محاصره خیمه ایشان توسط خوارج -احساس خاصی
نداش��تیم اما وقتی ش��ما خط روایت را جوری طراحی
میکنید كه انسان مدرن امروزی با دغدغهها و باورهای
خودش و به رغم تقدسزدایی كه از مقدس��ات و برخی
امور دیگر شده و به سختی و با شك و شبهه زیاد میتواند
با مباح��ث ملكوتی ارتب��اط برقرار كند ،ب��ا آن مواجه
میشود بدون اینكه از شأن و منزلت ملكوتی و عصمت
آنها كاس��ته یا خدش��های به آنها وارد شود و شخصیت
قدسی آنها ملكوك بش��ود ،كاری كرده که خواننده به
آن نگاه بشری داش��ته باش��د .تصویری كه از حضرات
معصومین در ذهن ماس��ت ،یك تصویر مافوق بشری و
فراانسانی است كه اساس��اً توان نزدیك شدن به آنها را
نداریم .برای همین ما سعی كردیم تصویری از حضرت
علی(ع) در كتاب پس از  20س��ال به خواننده منعكس
كنیم كه مخاطب با آنها احساس قرابت و همذاتپنداری
كند ،به گونهای كه انگار آنها را میشناسیم.
این اتفاق در رابطه ب�ا دیگر كاراكترهای رمان
پس از 20سال به چه شكلی است؟
در مورد طراحی شخصیت معاویه در این كتاب همه چیز
دقیقاً برعكس است ،چون نقطه مقابل حضرت امیر است.
عكس این ماجرا وجود دارد معاویه را از دل تاریخ بیرون
كشیده و او را از آن وجه تاریخیاش جدا كرده و به درون
قصه كشاندهام و در آنجا زندگی میكند.
نحوه تقسیمبندی وقایع و اتفاقات در این رمان
به چه ترتیبی است؟
در این كار تقریباً قریب به  50درصد از آن در شام میگذرد
و به تش��ریح اوضاع و احوال دربار معاویه اختصاص دارد.
یك تفاوت دیگر این كار نسبت به آثار مشابه این است كه
ما امیرالمؤمنین را از دریچه نگاه دشمنانش میبینیم و
روایت میكنیم یعنی ما به دربار معاویه در شام میرویم و
از منظر آنها حضرت را میشناسیم.
راوی این بخش هم هشام است؟
بله از دید هش��ام و از طریق معاویه و عمروعاص حضرت
علی(ع) را برای مخاطب روای��ت و معرفی میكنیم .در
واقع ما با زاویه دید و پنجره نگاه آنها حضرت را میبینیم.
50درصد مابقی كت��اب هم در كوفه (ت��ا انتهای جنگ
صفین) میگذرد.
پس چطور به واقعه عاشورا پرداختهاید؟
در واقع كل قصه مقدمه حادثه عظیم عاشوراست .كتاب
تقریباً از اواخر عمر عثمان و تحوالت و اتفاقاتی را كه منجر

به قتل وی میشوند ،روایت میكند؛ از نحوه به خالفت
رسیدن حضرت علی(ع) و دشمنیهای معاویه با ایشان
تا راه انداخت��ن جنگ صفین توس��ط وی علیه حضرت
امیرالمؤمنین .این كتاب از حیث جامعهشناسی ،سیاسی
و اقتصادی به پردازش جامع��ه آن ایام هم میپردازد كه
جامعه چه پوستاندازی كرده و قدمهایی برداشته است
كه آرام آرام به سمت شكلگیری رخداد عظیم عاشورا و
در نهایت شهادت ابیعبداهلل حركت میكند.
سیر روایت از عاشورا شروع میشود و به دوران
حیات حضرت علی(ع) فلش بك میزند؟
بله ،مثل یك پرده اول تئاتر است كه در آن پرده اول حدود
 10صفحه یا شاید كمتر شب عاشورا را میبینیم بعد فلش
میخورد و برمیگردد و داستان را به اواخر دوران خالفت
عثمان میبرد .حتی در دوره خالفت عثمان هم باز به زمان
پیامبر(ص) فلشبك میزنیم .این حركتهای زمانی در
این رمان زیاد تكرار میشود.
كار پژوهش و تحقیق آن چق�در زمان برد و از
چه منابعی استفاده كردید؟
سیر مطالعاتی و پژوهش��ی این اثر بدون اغراق در حدود
چهار س��ال(به صورت پیوس��ته نبود) طول كشید البته
به تنهایی و بدون اینكه مشغول كار دیگری باشم .منابع
زیادی در این حوزه وجود دارند اما من برای نوشتن پس
از  20سال بدون توجه به گرایش��ات مذهبی و عقیدتی
صاحبان آثار به سراغ منابع تاریخی عربی رفتم .ما برای
نوشتن یك كار تاریخی دو نوع منبع داریم؛ یكی منابعی
كه صرفاً به روایت تاریخ میپردازن��د مثل تاریخ طبری
تاریخ یعقوبی و دیگر آثاری كه مشهورند و هر مورخی به
سراغ آنها میرود .یكسری آثار دیگر هستند كه تحلیل
تاریخ میكنند مثل آثار آقای ش��هیدی ،طاها حسین و
جرج جرداق كه ضمن روایت یك واقعه عوامل شكلگیری
آن را از منظر اجتماعی و اقتصادی تحلیل میكنند .درصد
زیادی از منابع ،تاریخ تحلیل بودند و برخی دیگر از منابع
روایی و نقلی بودند .من حتی برای نوش��تن این كتاب از
پایاننامههای دانشجویی هم استفاده كردم .نوشتن این
اثر را از سال  93ش��روع كردم و یك سال بعد یك نسخه
هم نوشتم اما چون بابمیلم نبود و با ذهنیتی كه داشتم
فاصله داشت ،آن را كنار گذاشتم و دوباره در مدرسه رمان
شهرستان ادب كار را شروع كردم و تقریباً با بازنویسی كار
و همه مراحل مربوط به آن ،تقریباً اواخر سال  97و ابتدای
 98كتاب تكمیل شد و به بازار آمد.
علت كنار گذاشتن نسخه اولیهای كه نوشتید
چه بود؟
علتش این بود كه در آن كار صرفاً به روایت تاریخ پرداخته
بودم و با خودم گفتم كه من هم یك كاری مثل دیگران
انجام دادهام و با دیگر كتب تاریخ��ی تفاوتی ندارد برای
همین آن را كنار گذاشتم .اما در دور دوم یك تركیبی از
منابع تاریخی و تحلیل تاری��خ را به كار گرفتم و «پس از
20سال» شكل گرفت.
چطور از نظر آقا در مورد كتاب مطلع شدید؟
چند وقت پیش آقای محم��دی از دفتر ایش��ان به من
زنگ زد و گفت كه حضرت آق��ا كتاب را مطالعه كردهاند
و در پیامی شفاهی فرمودهاند «:سالم من را به نویسنده
برسانید و به ایش��ان خداقوت و خسته نباشید بگویید و
همچنین از نویسنده و ناش��ر کتاب تشکر کنید .پس از
20سال ،یک عاشقان ه جذاب تاریخی قوی است که واقعاً
یک رمان خیلی خوب از کار درآمده است».

گفتوگو

معصومه طاهری

آسیبشناسی فرهنگ در گفتوگوی «جوان» با دکتر حسن بنیانیان (قسمت دوم)

مزیتهای فرهنگیمان را در جامعه فعال نکردیم
دکت�ر حس�ن بنیانیان ،رئیس س�ابق ح�وزه هنری
ب�ه واس�طه تجرب�ه و مس�ئولیتهای مختل�ف
در ح�وزه فرهن�گ نگاه�ی آسیبشناس�انه ب�ه
برخ�ی س�اختارهای فرهنگ�ی دارد .بخ�ش دوم
گفتوگوی «ج�وان» ب�ا ای�ن مدی�ر را میخوانید.

شما زمانی در سازمان برنامه و بودجه بودهاید،
مسئولیتهایی هم در دانشگاهها داشتهاید و
در ش�ورای عالی انقالب فرهنگی هم حضور
دارید .ای�ن دس�تگاهها و نهادها چ�ه نگاه و
رویکردی به اقتصاد فرهنگ دارند؟
ایران ،کشور نفتی است و اقتصاد برونزایی دارد ،بنابراین
بحث اقتصاد فرهنگ در کش��ور ضعیف است .ما درباره
اقتصاد فرهن��گ و هنر صحبت میکنی��م و پایاننامهها
مینویس��یم ،اما همه این کارها ،غیر از این است که در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بخشی ویژه برای اقتصاد
فرهنگ وهنر داشته باشیم ،بخش��ی که روزانه با حضور
تعداد زیادی از کارشناسان درباره اقتصاد فرهنگ و هنر
بحث میکند و با مجلس البی میکند تا قوانین را اصالح
کنند .این اتفاقات در صنعت رخ میدهد و الزم است در
فرهنگ هم جریان پیدا کند .البته که وجود درآمدهای
نفتی سبب بیتوجهی به آن شده است .درحالی که ایران
جزو  10کش��ور دنیا با باالترین مزیت فرهنگی است ،اما
نه خود ایرانیها به این موضوع واقفند و نه توانس��تهایم
دیگران را نس��بت به این مزیت آگاه کنیم .اگر پول نفت
نداشتیم حتماً توس��عه فکری پیدا کرده بودیم و بخش
زیادی از سریال و فیلمهای جهان توسط کشور ما تولید
میشد .بخش بزرگی از اسباببازی جهان اسالم را ما باید
تأمین میکردیم .وقتی ادعای نظام اس�لامی داریم باید
در آن راستا هم تولیداتی داشته باشیم .معدود فیلمهای
فاخری که ایران س��اخته بهرغم اینکه دیگر حکومتها
مخالف بودند و نمیخواستند ایران مطرح شود و نگران
بودند ایران با چهره مردمس��االری در کش��ورهایی مثل
مصر تولیدات هنری ،فیلم و س��ریالهای خود را منتشر
کند ،اما وقتی فیلمهای ایران به این کش��ورها میرسد
بسیار مورد توجه قرار میگیرد؛ مث ً
ال سالها پیش که با
س��ودان در تعامل بودیم ،از طرف حوزه هنری سفری به
این کشور داشتم ،حدود  70س��یدی فیلم به آنها هدیه
دادیم که به شکل غیرمنتظرهای وزیر فرهنگ این کشور

ذوقزده شد .تعجب کردم ،علت خوشحالی را پرسیدم،
گفتند «:این فیلمها دو سه س��ال برنامههای تلویزیون
س��ودان را پوش��ش میدهد ،ما هر فیلم را دو سه مرتبه
در تلویزیون پخش میکنیم ،مردم هم فیلمهای ایران را
دوس��ت دارند و کمک بزرگی به ما شده است ».درحالی
که برای ما عادی بود .هدف ما از این کار ،اشاعه فرهنگ
ایرانی ـ اسالمی بود ،درحالی که میش��ود از این مسیر
درآمدزایی کرد .اما چرا به اینها توجه نمیشود ،باید علت
را در درآمدهای نفتی جست .البته که مشکالت دیگری
هم وجود دارد؛ مث� ً
لا هنوز فرهنگ را ب��ه عنوان علم به
رسمیت نشناختهایم یا هرکسی میتواند وزیر و مدیرکل
ارشاد شود ،کافیست انسان متدینی باشد ،درصورتی که
تخصص بسیار پیچیدهای است و باید دورههای مختلفی
را بگذارند .همان بحثی که مق��ام معظم رهبری مطرح
کردند و فرمودند تصمیمات مهم مدیران باید پیوس��ت
فرهنگی داشته باشد .انتظار این بود که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی پس از این فرمایشها ذوقزده پیش افتد
و اعالم کند که مسئول پیوست فرهنگی در کشور است،
چون از این طریق مدیران متوجه نسبت تصمیماتشان
با فرهنگ میش��دند و جایگاه این وزارتخانه هم مطرح
میش��د .اداره کلهای ای��ن وزارتخانه در اس��تانها در
پایینترین اولویت و درجه قرار دارن��د؛ چرا باید اینطور
باشد ،درحالی که اینقدر مسئله فرهنگی در کشور داریم؟
به خاطر نوع نگاه حاکم در این وزارتخانه اس��ت که فقط
پول میگیرن��د و انجمنهایی را تش��کیل میدهند که
گاهی مراسم داشته باشند .اساساً این افراد با آنکه متولی
فرهنگ عمومی هستند ،اما وجه غالب آنها نگاه کامل و
جامعی به فرهنگ و کارکردهای آن ندارند .البته به واسطه
اینکه مدیران آموزش ندیدهاند ،استانداران نیز به فرهنگ
توجه نشان نمیدهند.
حتی ائمه جمعه هم نگاه محدودی ب��ه فرهنگ دارند،
همان قدر که ش��عائر دینی برپا ش��د ح��س میکنند
وظیفهش��ان را انجام دادهاند .فرهنگ را به عنوان عامل
پیشرفت نمیبینند یا سیس��تمی ندارند که مث ً
ال میزان
رضایت مردم از حکومت را رصد کنند و اگر دیدند میزان
رضایت درحال ریزش است ،نگران شوند و با مسئوالن
فرهنگی جلسه بگذارند و مشکالت را ریشهیابی کنند و
از استاندار مطالبه داشته باشند .این مسائل را نباید رها
کرد تا به تظاهرات تلخ سیاسی تبدیل شود و برای نظام

هزینه داشته باشند .اینها ضعفهای ائمه جمعه به عنوان
نماینده حاکمیت اس��ت و همینطور ،ضعف استاندارها
نسبت به مسائل فرهنگی است .اس��تانداری که در این
رابطه آموزش ندیده اس��ت ،ممکن است یک مهندس
عمران باشد که بعد مدیرکلی مسکن و شهرسازی ،معاون
شهردار شده و خوش درخش��یده و پس از آن ،استاندار
شده است و همه تجربیات او در روابط بین اشیا خالصه
شده است ،درحالی که باید در روابط بین انسانها مداخله
کند و در این رابطه روزانه آموزش ببیند .یا ممکن است
در یک استان دیگر استاندار علوم سیاسی خوانده باشد،
یعنی نه مهندسی خوانده و نه فرهنگ را میفهمد و پر از
خطاست .گاهی هم استاندار تحصیالت مرتبط با فرهنگ
دارد ،اما نه از اقتصاد سر در میآورد و نه از سیاست ،این
هم آسیب اس��ت و این فرد هم باید در معرض آموزش
قرار گیرد .این مبحث را با منطق هر کس��ی میخواهد
چشمپزشک شود باید دوره پزشکی عمومی را بگذراند.
همه اس��تانداران باید درکی از عل��م ،اقتصاد ،فرهنگ و
سیاست داشته باشند و نسبت به داد و ستدی که وجود
دارد و تأثیر آن بر اداره و توسعه استان ،آگاه باشند.
اس��تانهایی مثل سیستان و بلوچس��تان ،خوزستان و
شمال کش��ور ،بخش زیادی از معضالتش��ان فرهنگی

اس��ت ،اما چون فرهنگ به ش��عائر دینی محدود شده،
توجهی به ریشه معضالت آن نمیشود .مث ً
ال اینکه از یزد
نیرو به خوزس��تان انتقال میدهند تا کشاورزی کنند،
نمادی از مشکل فرهنگی است که اگر برای آن چارهای
اندیشیده نشود ،به تدریج به معضل و اختالفات سیاسی
بدل میش��ود .از یک زاویه دیگر میتوان مسئله را نگاه
کرد ،مدیران عرصه فرهنگ باید به فکر انسجام فرهنگی
جامعه باشند .اگر گرایش اعتقادی مردم را ترسیم کنید
متوجه میشوید منحنی آن تخت است ،یعنی آدمهایی
هس��تند که برانداز هس��تند ،از س��وی دیگر آدمهایی
هس��تند که آنقدر تعصب دارند که نمیت��وان نقدی به
عملکردشان وارد کرد .این دامنه خطرناکی است که اگر
در هر کشوری باشد باید حل و فصل شود ،راهحل عالج
آن هم در فضاهای فرهنگی است .موضوع دیگر این است
که ما خودمان با ایجاد فضاه��ای متنوع فرهنگی اجازه
نمیدهیم تعامل بین اقشار مختلف جامعه ایجاد شود.
ش�ما معتقدید تن�وع مکان فرهنگ�ی عامل
مشکالت فرهنگی است؟
بل��ه! نباید گفت مکان را طوری بس��ازیم که هر کس��ی
هر کاری دلش خواس��ت انجام دهد .اگ��ر کاری که در
فرهنگس��را انجام میش��ود ،درست اس��ت ،پس کنار

مس��جد چند س��الن ایجاد کنند و همان کار فرهنگی
و هنری را انج��ام دهند تا قش��ر مذهب��ی مخالف هنر
نباشد و قش��ر هنری مخالف مذهب نش��ود و در جامعه
دع��وا راه نیفتد یا در مدرس��های ک��ه  20کالس درس
دارد و از س��اعت 3بعدازظهر تا فردا صبح درش را قفل
میکنن��د و دانشآموزان همان مدرس��ه بقی��ه اوقات
خود را در فرهنگس��را و مکانهای دیگ��ر میگذرانند،
محیطی ب��ا کاربری فرهنگس��را ایجاد کنن��د .در واقع
مدرسه ساختهاید که بعدازظهرها تعطیل میشود و یک
ساختمان هم با عنوان فرهنگسرا ساختهاید که صبحها
کسی از آن استفاده نمیکند .اگر توسعهیافتگی مدیریتی
داشتیم ،شهرداری با آموزش و پرورش مذاکره میکرد
و حیاط مدارس را زیباسازی و تجهیز میکرد تا صبحها
دانشآموزان استفاده کنند و عصرها هم محیط مدرسه،
مرکز فرهنگی محله ش��ود ،در عین حالکه از نیروهای
مدرس��ه مثل مش��اور و مربی هنری ب��رای وعده عصر
استفاده میشد و این همه بودجه صرف ساختمانهای
نیمهخالی نمیش��د .این روزها ساختمانهای زیادی را
مشاهده میکنید که بهرهوری پایینی دارند و نگهداری
آنها پرهزینه است.
با توجه به نظری�های که دارید روند توس�عه
مکا نه�ای فرهنگ�ی را چگون�ه ارزیاب�ی
میکنید؟
در روندی که اشکال فراوان است .وقتی آثار فرهنگی را به
عنوان پدیده دنبال میکنیم ،باید آثار اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی آن را هم درنظر بگیریم ،ازهمین روست که بحث
پیوست فرهنگی پیش میآید .در توسعه فضاها هم باید این
نگاه را داشت .بهترین کار در روستا این است که مانع تنوع
مکان فرهنگی شویم .وقتی در شهرها و روستا مسجدی
ساخته میشود ،چند کالس کنار آن برای مدرسه ساخته
شود که در همان مکان ،فعالیت فرهنگی و هنری هم انجام
شود .مدیریت توانمند هم در رأس کار قرار دهند و تعاملی
بین اهالی اتف��اق افتد .وضعی که ام��روز با تنوع فرهنگی
پیش آمده این گونه اس��ت که تا اسم مسجد میآید یک
عده یاد عزاداری میافتند و تا اسم فرهنگسرا میآید فکر
میکنند قرار است دختر و پسر جمع شوند شادی کنند.
با این نوع س��ازماندهی ،به جوانان القا میکنیم که دین،
یعنی غم و اگر از آن فاصله بگیرید نش��اط ایجاد میشود.
خودمان این خرابکاری را بار آوردهایم ،اگر آن کاری که در

فرهنگسرا انجام میشود منطقی است همان را در مسجد
انجام دهد .چرا تلخ و شیرین ،شادی و غم را از هم تفکیک
میکنیم .البته برای پیادهسازی و مدیریت این سیستم،
نیروی انس��انی آموزشدیده کم داری��م ،یعنی طلبهای
که درانجام امور دینی ،با هنرمن��د ارتباط برقرار کند ،کم
داریم .بنابراین فاصلهای بین روحانیون و هنرمندان ایجاد
میش��ود که اینها به فرهنگ جامعه آسیب میزند و میوه
آن را در بحرانهای سیاس��ی و انتخابات میچینیم .اگر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فردی خوشفکر ،اهل درک
و با فهم سیاسی بدون پیوستگی حزبی باشد ،با  100هزار
مسجد که تأسیسات کافی داش��ته باشند و انواع خدمات
آموزشی ،هنری و پرورش��ی را ارائه دهند حتی تیمهای
ورزشی وابس��ته داش��ته باش��ند ،خدمات روانشناسی و
مشاوره هم بدهند و سالنهای نمایش هم داشته باشد،
میتواند مسائل هنری و فرهنگی را حل کند و دیگر نیاز
به سانسور فیلم هم نیست ،چون کارگردانها هم راغب
میشوند فیلمی بس��ازند که در سالنهای کنار مساجد،
نمایش داده شود .وقتی سالن سینما را از مسجد تفکیک
میکنید تصویر ذهنی اینطور میشود که قرار است این
مکان محل حضور دخترها و پسرها باشد ،باید محصول
متناسب و مورد نیاز این قشر تولید شود .از آن طرف در
وزارت فرهنگ و ارشاد ادارهای ایجاد میشود که فیلمها
را سانسور کند .این مثال را مطرح کردم که اهمیت مکان
فرهنگی و مح��ل عرضه کاالی فرهنگی را نش��ان دهم،
درحالیک��ه وقتی ب��ه درون محالت مراجع��ه میکنید
متوجه میش��وید با وجود تنوع مکان فرهنگی همچنان
به نیاز بخش��ی از جامعه توجه نشده اس��ت ،اگر کسی با
جماعت روحانی اختالف داش��ته باش��د ،ممکن است از
این نظریات اس��تقبال نکند ،درحالیکه معتقدم آخوند
یعنی کارش��ناس دین و حکومت ما هم دینی است .اگر
نقاط ضعفی در برخی از روحانیون میبینم به این معنی
است که باید آنها آموزش میدیدند ،ولی غفلت کردهایم.
مدیریت مسجد آنقدر پیچیدگی دارد که در حد دکتری
میتوان برای آن دوره آموزش��ی تعریف کرد ،از طلبهای
که دو س��ال درس خوان��ده دعوت میکنی��م پیشنماز
مسجد شود ،طبیعی است آمادگی ندارد یک نهاد محلی
را مدیری��ت کند .جامعه ما تحصیلکرده ش��ده اس��ت و
روحانیای که قرار است با جامعه ارتباط برقرار کند ،باید
دانش کافی داشته باشد.

