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بس�ياري بر اين باورند كه ساختار فرهنگي 
در اي�ران و نحوه مديري�ت جريانات مرتبط 
با آن به مرور ب�ه آس�يب ها و گرفتاري هاي 
متنوعي دچار و مبتال ش�ده است و به همين 
علت بايد در اين زمينه تغييرات و تمهيداتي 
ايجاد گردد تا بتوان به نيازهاي امروز جامعه 
پاس�خ هاي بهتري داد. الزامات دولت جديد 
در اين عرصه و موضع گيري هاي مس�ئوالن 
و مديران ارش�د فرهنگ�ي در اي�ن روزها و 
مش�خصًا رويكردهايي كه وزي�ر فرهنگ و 
ارشاد اس�المي بر آنها تأكيد و اشاره داشته 
در كنار كاس�تي ها و كارهاي بر زمين مانده 
از دولت قبل و بررس�ي علل كم كاري و تعلل 
صورت گرفته در ح�وزه فرهنگ محورهايي 
است كه »جوان« در گفت وگو با سيدمسعود 
شجاعي طباطبايي چهره بين المللي كارتون 
و كاريكاتور كشورمان به آنها پرداخته است. 

 عقب ماندگي هاي فرهنگي زيادي داريم 
مدير خانه كاريكاتور انقالب در رابطه با نياز به 
تغيير ساختار فرهنگي و ارتقاي نگاه مديران 
به اين حوزه مهم و تمدن ساز و همچنين علت 
كاس��تي ها و راهكاره��اي برون رفت از چنين 
احتمال مفروضي به »جوان« مي گويد: »اين 
مسئله خيلي مهم است و نياز به تفكر و تعمق 
زيادي دارد اما يكي از مش��كالت جدي كه از 
ابتداي انقالب تا به حال داشتيم همين معضل 
نداشتن يك نگاه خيلي دقيق بر اساس اصول 
اس��ت. اين اصول مبتني بر معتقدات ديني و 
همين طور دغدغه ها و نگراني هايي اس��ت كه 
امامين انقالب حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبري به صورت مكرر در سخنراني هايشان به 
آنها اشاره كرده اند. ساليان زيادي است كه مقام 
معظم رهبري بارها و بارها در رابطه با مباحث 
فرهنگي م��وارد زيادي را مط��رح كرده اند كه 
نشان مي دهد در اين حوزه بر خالف كارهايي 
كه توسط دستگاه هاي مسئول صورت گرفته 
عقب ماندگي هاي فراواني وجود دارد كه بايد 
ضم��ن ايجاد تح��ول س��اختاري و مديريتي 
در ح��وزه فرهن��گ و بهره گي��ري از امكانات 
تكنولوژيكي و علمي روز دنيا به تقويت و ايجاد 
انگيزش هاي پيشبرنده بپردازيم تا براي جبران 
كم كاري ها و نيازهاي ام��روز و آينده جامعه 
اقدامات متكثر و البته متنوعي صورت گيرد. از 
مهم ترين معضالت اين حوزه به نحوه مديريت 

فرهنگي مسئوالن ما برمي گردد.« 
 هنر انقالب را به انحراف كشاندند

اين هنرمند بين المللي كش��ورمان در ادامه با 
اشاره به اينكه مديريت كالن ما از ابتداي انقالب 
تا االن واقعاً مش��كالت جدي و اساس��ي داشته 
و نتوانسته است برنامه روش��ن و واضحي را در 
ارتباط با مباحثي كه دغدغه هاي بس��يار مهم 
امامين انقالب ب��وده برطرف كن��د، مي افزايد: 
»هيچ موقع هيچ مديري نيامده كه بر اساس يك 
دستورالعمل كلي و يكپارچه در اين حوزه عمل 
كند. البته نهادها و ارگان هاي زيادي به صورت 
جدا جدا يا اصطالحاً جزي��ره اي كارهايي انجام 
داده اند اما اينكه به يك سند كلي، وحدت رويه 
يا اتفاقي كه بتواند يك جريان مؤثري ايجاد كند 
تبديل نشده و شكل نگرفته است. متأسفانه در 
نقطه مقابل، يك جريان نه چندان پنهاني در حال 
فعاليت است. شما االن به بحث فروش آثار هنري 
توجه كنيد، رويه اي كه در اين حوزه مش��اهده 

مي شود نشان مي دهد ما با يك مافياي عجيب 
و غريبي مواجه هستيم كه اتفاقاً بر اساس يك 
برنامه ريزي دقيق و حساب شده  كار مي كنند. 
آنها به صورت مشخص و دقيق با هدفگذاري هايي 
از دهها سال قبل هم در اين حوزه هم در حوزه 
پژوهش و هم در حوزه مباحث راهبردي و حتي 
عملي به صورت جدي وارد شده  و كار كرده اند 
كه نتيجه آن تبدي��ل به يكس��ري اتفاقات در 
حوزه پژوهش شده اس��ت و به تبع آن يكسري 
دايره المعارف هايي تأليف و نوشته مي شوند كه 
هيچ قرابت و نسبتي با مباحث انقالبي ندارند. ما 
امروزه هم در حوزه محتوا هم در حوزه پژوهش 
و هم در زمينه عملكردي به كارهاي زيادي نياز 
داريم و بايستي به معناي واقعي كلمه بيست و 
چهار ساعته كار كنيم تا بتوانيم عقب افتادگي ها 

را جبران كنيم.« 
چهره سال هنر انقالب در ادامه عنوان مي كند: 
»م��ن ط��ي چن��د وق��ت اخي��ر مصاحبه ها و 
موضع گيري هاي دكتر اسماعيلي وزير فرهنگ 
و ارشاد اس��المي دولت س��يزدهم را پيگيري 
مي كنم و با توجه ب��ه مباحث و دغدغه هايي كه 
ايش��ان آنها را مطرح مي كنن��د گمان مي كنم 
اوضاع به سمت بهبودي حركت كند و اميدوارم 
ش��رايط به گونه اي رقم بخورد كه دغدغه ها به 
يكسري اتفاقات مؤثر و جريان ساز تبديل شوند 
و شاهد اتفاقات گذشته نباشيم. شما نگاه كنيد 

از ابتداي انقالب تا كنون هر وزيري كه در حوزه 
فرهنگ و هنر س��ر كار آمده مباحثي را مطرح 
كرده كه نوعي انتفاع جرياني، قبيله اي و سياسي 
در آنها وجود داش��ته است و متأس��فانه عمدتاً 
هم جريان هاي درس��تي نبوده اند. يكي ديگر از 
معضالت حوزه فرهنگ به نحوه مديريت و نوع 
نگاه آنها به نيروهاي فرهنگي برمي گردد. مثاًل 
آنها در رابطه با بچه هايي ك��ه اصطالحاً معتقد 
به انقالب هس��تند مي گويند خيلي خب اينها 
كه هستند پس برويم به دنبال جذب طيف هاي 
ديگر؛ اتفاقاً اين نگاه غلط باعث مي شود هم اين 
ط��رف را نااميد كنند و ه��م در جذب نيروهاي 
طرف مقابل ناموفق عمل نمايند چون بسياري از 
آن افراد به طور جدي موضع دارند. شما ببينيد 
در دولت ه��اي يازدهم و دوازده��م يا اصطالحاً 
دولت تدبير و اميد آق��اي روحاني و حتي دولت 
احمدي نژاد بر خالف امتيازاتي )ولو اندك( كه 
براي اين طيف قائل شدند و خيلي از امكاناتي كه 
در اختيارشان قرار گرفت، هميشه يك نگاه شان 
به نظام اپوزيسيوني است و مدام نق مي زنند كه 
اتفاقي نيفتاده و كاري صورت نگرفته اس��ت. از 
آن طرف هم با اين نوع نگاه بسياري از بچه هاي 
معتقد و دلسوز را از دس��ت داديم و فاصله هاي 
نامطلوبي ايجاد شد. به هر ترتيب اگر قرار باشد 
كار به صورت هدفمند و مؤثر پيش برود كارهاي 
زيادي مي توان انج��ام داد و من بر عكس برخي 
دوستان كه اظهار نااميدي مي كنند خيلي اميد 
دارم كه اين دول��ت بتواند گام هاي مؤثري براي 
تقويت و تغيير س��اختار فرهنگي كشور بردارد 
چه اينكه مباحثي را مطرح مي كند كه سال هاي 
سال است از سوي هنرمندان و فعاالن فرهنگي به 
صورت جزيره اي و آتش به اختيار اتفاق افتاده اند 
اما به دليل همين جزيره اي رفتار كردن صداي 
فرياد اين افراد به جايي نرسيده است و همانطور 
كه گفتم اميدوارم در اين دولت اتفاقات خوبي 

رقم بخورد.« 
 تحرك فرهنگي براي اثرگذاري فراملي 
ش��جاعي طباطباي��ي خاطرنش��ان مي كند: 
»يك حس��ن ديگر در حال حاضر اين است كه 
مجلس و ش��هرداري با دولت همسو هستند و 

مي توان انتظار داشت تا به دليل اين همسويي 
اتفاق��ات خوبي ش��كل بگيرد. البت��ه مي توان 
انتظار داش��ت كه اين اتفاقات نه تنها در حوزه 
كش��ور خودمان بلكه حتي در سطح منطقه و 
جهان سر و ش��كل بهتر و هدفمندتري به خود 
بگيرد. اين رايزني هاي فرهنگ��ي ما كه خيلي 
اتفاقات چشمگيري را از آنها مشاهده نكرده ايم 
با همكاري وزارت ارش��اد، س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات، وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
و دستگاه ها و نقش آفريني وزارت امور خارجه 
مي توانند شرايط خوبي را براي فعاالن فرهنگي 
و هنري دلسوز و دغدغه مند براي ارائه محتوا و 
توليدات هدفمند و راهبردي در سطح منطقه و 
بين الملل فراهم كنند. من چند باري براي داوري 
آثار و گرفتن جايزه به كشور برزيل در امريكاي 
التين مسافرت كرده ام. نكته عجيب براي من 
اين بود كه در كشوري مثل برزيل كه پنجمين 
كشور پر جمعيت دنياست و به حوزه فرهنگ و 
هنر عالقه مند است و فعاليت هاي خوبي دارد 
متأسفانه رايزن فرهنگي نداش��تيم! دردآور تر 
اين بود كه ما در س��ه كش��ور امريكاي التين 
يك رايزن فرهنگي داش��تيم، يك نفر مسئول 
سه كشور! ش��بيه يك پيمانكار كه كل رايزني 
فرهنگي منطق��ه را كنترات گرفت��ه بود! البته 
ممكن است در يكي دو سال اخير اتفاقاتي افتاده 
باشد اما اين نشان مي دهد كه در رابطه با مباحث 
فرهنگي مسئوالن خيلي دغدغه اي نداشته اند، 
اين در حالي اس��ت كه فضاي كار فرهنگي در 
امريكاي التين فوق العاده اس��ت و به ش��دت 
مشتاق هستند. اساساً در بسياري از مسابقات 
كاريكات��ور و كارتوني كه در نقد هولوكاس��ت، 
صهيونيسم و اشغالگري هايشان برگزار كرده ايم 
معموالً برزيلي ها جزو خط ش��كنان اين برنامه 
بودند و مشخصاً آقاي كارلوس لطيف به خاطر 
كاريكاتورهايي كه عليه صهيونيست ها كار كرده 
از سوي حزب ليكود رژيم اشغالگر به مرگ تهديد 
شده است. نكته جالب اينكه موجي در برزيل به 
راه افتاد و برخي هموطنان اين كاريكاتوريست 
حامي مقاومت براي حمايت از وي درخواست 
كردند كه آنها هم در مس��ابقاتي كه عليه رژيم 

صهيونيستي است مش��اركت فعال كنند، اين 
در حالي است كه اين عزيزان اصاًل مسلمان هم 
نيستند ولي به معناي واقعي كلمه آزاديخواه و 

حامي مقاومت هستند.« 
 مديراني كه مي خواهند چرخ را دوباره 

اختراع كنند!
مدير خانه كاريكاتور در ادامه مي افزايد: »يكي 
ديگر از مشكالت ما در حوزه فرهنگ اين است 
كه با آم��دن و رفتن دولت ها هم��ه چيز به هم 
مي ريزد و انگار با روي كار آمدن دولت هايي كه 
از نظر سياسي با دولت قبلي اصطالحاً هم حزبي 
نيستند چرخ دوباره اختراع مي شود و همه چيز 
به ابتداي آن برمي گردد. يك��ي از علل رخداد 
چنين مسئله اي عدم اس��تفاده و بهره گيري از 
مديران فرهنگي اس��ت كه در اي��ن عرصه كار 
كرده اند و كارنامه مش��خصي دارند. ما مديران 
ارشدي داريم كه كارهاي مؤثر و قابل اعتنايي 
انجام داده اند اما ب��ا آمدن مديران جديد به آنها 
توجه نمي شود. نكته ديگر اينكه جريان و گروهي 
در مقابل جريان انقالبي قرار دارد كه بر عكس 
رفتارهاي جزي��ره اي و گاه متناقض اين طرف 
ماجرا، آنها همگرايي و همپوشاني خوبي نسبت 
به همفكرانشان دارند. همچنين در حوزه كاري 
هم اقداماتشان داراي استمرار است كه نشئت 
گرفته از درك آنها نسبت به نحوه كار تشكيالتي 
و ش��ناخت بسترهاست. ش��ما مي بينيد اينها 
چگونه از فضاهاي احساسي جامعه بهره برداري 
مي كنند و به اس��م مردم كارهاي تشكيالتي و 

جرياني خودشان را پيش مي برند.« 
 گالري هاي�ي ك�ه ب�ه هنرمن�دان خط 

مي دهند 
دبير مسابقه كارتون و كاريكاتور »فلسطين تنها 
نيست« با اش��اره به اينكه يكي از راهكارهايي 
كه اين جريان براي هم��راه كردن هنرمندان با 
خواسته هايشان به كار مي گيرند دست گذاشتن 
روي مسائل مالي و معيشتي بچه هاست، عنوان 
مي كند: »آنها از طريق گالري هايي كه در اختيار 
دارند و در دولت آقاي روحاني به شكلي عجيب 
و غريب و قارچ گونه تعدادش��ان زياد ش��د، به 
هنرمندان مي گويند اگر آثارتان را به آن شكلي كه 
ما مي خواهيم خلق كنيد و در آنها به فرماليست 
مطلق برسيد و از محتوا خالي باشد مثل محتواها 
و قيمت آثاري ك��ه در جريان فروش آثار هنري 
در جريان است، ما هوايتان را داريم! نكته ديگر 
ارتباطاتي است كه برخي از اين گالري ها و گالري 
داران با خارج از كشور يا برخي سفارتخانه هاي 
خارجي مثل انگليس و فرانسه دارند. شما اگر نگاه 
كنيد به برخي از كاتالوگ هايي كه اين گالري ها 
و كافه گالري ها در قطع هاي متنوع با كاغذهاي 
نفيس و البته به صورت مجاني منتشر مي كنند، 
مالحظه خواهيد كرد كه رد پاي سفارتخانه هاي 
انگليس و فرانس��ه در آنها ديده مي شود؛ خب 
اين نشان مي دهد آنها به شدت در حال فعاليت 
هستند. يكي از جلوه هاي اهميت حوزه فرهنگ 
و هنر براي اين كشورها نشان هاي نظامي است 
كه به هنرمندان ما مي دهند و متأسفانه برخي از 
اين افراد به دريافت اين نشان ها كه نشان سربازي 
براي آن كشورهاست، افتخار هم مي كنند! ما بايد 
مقابل اين اقدامات كار كني��م و از افرادي كه در 
حوزه هاي راهبردي و كاربردي كارها و اقدامات 
و تصميم هايش��ان مفيد بوده، استفاده كنيم تا 
بتوانيم ضمن دفاع از داشته هايمان به هجمه هاي 

دشمنان هم پاسخ دهيم.« 

عب�داهلل چيني چيان، پژوهش�گر و كارش�ناس مباحث 
اعتقادي، فرهنگي و سياسي  از مديران و فعاالن پايگاه 
پاسخگويي به س�ؤاالت و ش�بهات )ايكس – شبهه( از 
كارشناس�ان قديمي راديو در زمينه پاس�خ به شبهات 
ديني و اعتقادي سال هاس�ت براي پاس�خ به ش�بهات 
اين س�ايت را تأس�يس كرده است؛ س�ايتي كه با وجود 
استقالل از نهادها و س�ازمان هايي كه مسئوليت چنين 
ام�ر مهمي را ب�ه عه�ده دارند توانس�ته اس�ت جايگاه 
ويژه اي بين جويندگان حقيق�ت پيدا كند و از مهم ترين 
مراكز اين عرصه براي تش�خيص س�ره از ناس�ره باشد. 
»جوان« ب�ا مدي�ر اي�ن س�ايت گفت وگو كرده اس�ت. 
ش�بهات در ميان نس�ل جوان و نوجوان به طور 
عادي زياد است و متأسفانه عملكرد نظام آموزش 
و رسانه اي هم قابل دفاع نيست. چه شد كه شما به 
پاسخگويي به سؤاالت و شبهات و تأسيس سايت 

ايكس شبهه روي آورديد؟
به قول عالم��ه جعفري »حيات معقول يعني: انس��ان عاقل 
سؤال دارد، پس كسي كه سؤال ندارد، عقل ندارد!« بنابراين 
اذهان همگان به ويژه جوانان درگير پرسش هاي فراواني در هر 
زمينه اي است كه بايد به آنها پاسخ داد. البته مسئله شبهه فرق 
دارد. شبهه بنا بر فرمايش اميرالمؤمنين)ع( همان شبيه كردن 
باطل به حق، براي ايجاد انحراف است كه كار دشمن است. 
ايجاد شبهه به ويژه عليه معارف و باورهاي دين خدا، رويكرد 
جديدي در بشر نيست، اما شاهد هستيد كه پس از دسترسي 
عموم به امكانات فضاي مجازي، چه سرمايه گذاري هاي كالن 
و چه فعاليت هاي سازماندهي شده اي براي فرافكني شبهات 

مي ش��ود براي همين پاسخگويي به ش��بهات، همانطور كه 
رهبري تأكيد دارند براي افرادي كه مي توانند، واجب است. 
چه تعداد شبهه در سايت پاسخ داده شده است؟

اهل تحقيق در اين زمينه مي گويند حدود 7 هزار پرس��ش 
و ش��بهه در فضاي مجازي و اذهان عمومي منتش��ر ش��ده 
اس��ت، اما الحمدهلل در اين پايگاه، بيش از 11هزار پرسش و 
شبهه به همراه پاسخ درج ش��ده كه اين مجموعه را به يك 
دائره المعارف غني در مباحث گوناگون مبدل كرده اس��ت. 
يكس��ري جواب هايي هم داريم كه در سايت درج نمي شود، 
بلكه مس��تقيم براي پرسشگر ارسال مي ش��ود و حدود پنج 
برابر اين تعداد است. برخي حرف يا مشكل خصوصي دارند، 
برخي درد دل دارن��د، برخي مش��ورت مي خواهند، برخي 
ناهنجاري هاي رفتاري يا خطاي خ��ود را نقل مي كنند و... 
بديهي است كه تمامي اينها در سايت درج نمي شود و پاسخ 

آنها مستقيم به خودشان ايفاد مي گردد. 
مهم تري�ن و پ�ر تكرار ترين ش�بهاتي كه مطرح 

مي شود يا بازديد خورده است چيست؟
نمي شود اش��اره كرد، چون وقتي شبهه ها در فضاي مجازي 
فرافكني مي شود، دهها نفر آن را براي پايگاه ارسال مي كنند 
و جواب مي خواهند اما مي توان گفت شبهاتي عليه خدا، به 
گونه اي كه وجودش را تكذي��ب نكنند، بلكه رحمت، لطف، 
كرم و به ويژه عدالتش را زير سؤال ببرند و نوعي دشمني را به 
قلب مخاطبان القا كنند و شبهاتي عليه آيات قرآن بيشترين 
شبهات و خوانندگان پاسخ ها را به خود اختصاص داده است. 
به خوانندگان گرامي متذكر مي شويم دقت كنيد كه شيطان 
هيچ گاه منكر وجود خدا يا معاد نشد، بلكه دشمن شد و همين 

موضع را وسوسه و القا مي كند! لذا شبهات پيرامون اينكه آيا 
اين كار يا آن نتيجه يا اين شرايط، با عدالت خدا منافات ندارد، 
به مراتب بيش از شبهاتي اس��ت كه پيرامون اثبات وجود يا 

توحيد مطرح مي شود!
به نظرتان براي مقابله با شبهات  چه بايد كرد؟

تنها راه مقابله با ش��بهات، همان پاسخگويي و رفع شبهات 
است، اما بايد دقت كرد پاس��خگويي فقط به اين نيست كه 
شبهه اي را طرح كنند و شما در كالم يا نوشتار پاسخ دهيد! 
هميشه پيش��گيري و واكس��ينه كردن، بهتر از درماِن پس 
از ابتالس��ت؛ پس بايد همه از بزرگ ترها در خانواده گرفته 
تا حوزوي ها، دانش��گاهي ها، رسانه ملي و س��اير رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي، مطبوعات و... بكوشند سطح دانش و 
بينش مردم ارتقا يابد. متأس��فانه طي چندين سال، تالش 
گسترده و البته بس��يار همه جانبه و مؤثري صورت گرفته تا 
بخش گسترده اي از اذهان عمومي به ويژه در ميان نوجوانان 
و جوانان به حالت تعطي��ل در آيد و انگيزه براي ش��ناخت، 
تفكر، تعقل، بصيرت، دغدغه دانس��تن، دوست شناس��ي و 
دشمن شناسي و هر آن چه الزمه هدايت، رشد و كمال است، 
ضعيف ش��ود يا كاًل از بين برود! و اين گروه، بسيار سريع تر 

طعمه شده و قرباني شبهات مي گردند! 
با وجود اينكه نهادها و سازمان هاي زيادي مأمور 
پاسخ به ش�بهات بوده اند، سايت ش�ما با هزينه 
ش�خصي و بدون حماي�ت سال هاس�ت فعاليت 
مي كند و از موفق ترين سايت هاي پاسخ به شبهات 

است، دليل اين امر را چه مي دانيد؟
بدون ش��ك، اول و آخر همه آنها لطف خداوند و عنايت امام 

مهدي است، اما براي هر لطف و كرمي، اسبابي الزم است. مثاًل 
نيت مديران و فعاالن در اين پايگاه خالص اس��ت، نه از خود 
اسمي مي آورند و نه به خود دعوت مي كنند، بلكه »قربة الي 
اهلل« به تكليف عمل مي كنند. از ديگر عوامل، پاسخگويي به 
شبهات ارسالي از سوي كاربران است كه سبب به روز بودن و 
تناسب آن با جوهاي ايجاد شده در جامعه مي باشد. همكاران 
به شدت با طرح سؤال از جانب خود مخالفند و البته وقتش 
را هم ندارند و لزومي هم ندارد، چراكه ش��بهات مطروحه از 
سوي كاربران به اندازه كافي زياد اس��ت. مورد ديگر، پرهيز 
از پاسخ هاي كليشه اي و توضيح مختصر و البته به زبان روز 
است، به گونه اي كه مخاطبان در هر سطحي، به راحتي درك 
و فهم كنند. بي ترديد پاسخگويي سريع و معطل نگه نداشتن 
پرسشگر هم از عوامل مهم است. به هر پرسش يا شبهه اي كه 

ارسال مي شود، در همان روز پاسخ داده مي شود. 
شبهات بيشتر در چه ِرنج سني و چه قشري ديده 

مي شود؟
بيش��ترين گروه س��ني جوانان هس��تند؛ قش��ر دانشجو و 
دانش آموزان س��ال هاي آخر؛ البته چون درج مشخصات در 
ارسال ايميل را اختياري قرار داده ايم، خيلي ها اسم، كشور، 
شهر يا ميزان تحصيالت خود را نمي نويسند كه بتوانيم آمار 
دقيقي به دس��ت آوريم. تمايلي هم به اجب��اري كردن درج 
مشخصات نداريم، مهم سؤال و جواب است كه خودش يكي از 
داليل استقبال باال بوده است. گستره ارسال پرسش يا شبهه، 
تمام كشور اس��ت و مخاطبان از هر ش��هر يا حتي روستايي 
مرتبط مي ش��وند، اما در اين ميان، ارتباط آقايان به مراتب 
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در گفت وگوي »جوان« با مسعود شجاعي طباطبايي مدير خانه كاريكاتور انقالب اسالمی مطرح شد

گفت وگوي »جوان« با كارشناس يك پايگاه فضاي مجازي با موضوع شبهه

نوجوانانوجوانانبسيارسريعترطعمهشدهوقربانيشبهاتميشوند

مصطفيشاهكرمي
گفتوگو

من چند ب�اري ب�راي داوري آثار و 
گرفت�ن جايزه به كش�ور برزيل در 
امريكاي التين مس�افرت كرده ام. 
نكته عجيب براي من اي�ن بود كه 
در كشوري مثل برزيل كه پنجمين 
كش�ور پرجمعي�ت دنياس�ت و به 
حوزه فرهن�گ و هن�ر عالقه مند 
اس�ت و فعاليت ه�اي خوب�ي دارد 
متأسفانه رايزن فرهنگي نداشتيم!

واقع�ًا  اس�تاد صالح الدي�ن س�لجوقي 
اي�ن  بس�ياري  و  اس�ت  عالم�ه  ي�ك 
مي كردن�د. خط�اب  عالم�ه  را  ش�اعر 

به گزارش »جوان« نشست ماهانه شاعران پارسي 
زبان با عنوان »ضيافت همزباني« با معرفي كتاب 
»نقد بيدل« اثر صالح الدين سلجوقي، با حضور 
جمعي از شاعران پارسي زبان ايراني، افغانستاني 
و پاكستاني به همت نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور برگزار شد. 
 آشنايي با شخصيت و فعاليت هاي بيدل

در اين برنامه عليرضا قزوه شاعر شناخته شده 
كش��ور در ارتباط��ي تصويري گفت: »اس��تاد 
صالح الدين س��لجوقي واقعاً يك عالمه است و 
بسياري اين ش��اعر را عالمه خطاب مي كردند. 
ايشان در 1۲7۴ چشم به جهان گشود؛ اين يعني 
دقيقاً همسن بودن با نيما، جمالزاده، علي دشتي 
و استاد نفيسي. اما تفكرات او از جهت كارهاي 
فرهنگي، جهانشمول بودن و جامعيتي كه دارد 

بيشتر به سعيد نفيسي نزديك است.« 
اين ش��اعر و پژوهش��گر افزود: »صالح الدين 
سلجوقي اهل مبارزه و يك منتقد اجتماعي بوده 
كه مدتي را در زندان گذرانده و در دوره محمد 
نادر شاه مدير مطبوعات وزارت خارجه مي شود، 
بعد قنسول افغانس��تان در بمبئي و در ادامه به 
عنوان جنرال قنسول افغانستان در دهلي تقبل 

مس��ئوليت مي كند و دقيقاً همين جاست كه 
آش��نايي و رفاقتش با بيدل و قبر بيدل بيشتر 
و بيشتر مي شود. اما در س��ال 1۳۲7 كارهاي 
حكومتي را كنار مي گذارد و نماينده مردم هرات 
در مجلس مي شود. اما در س��ال 1۳۳۳ سفير 
افغانستان در قاهره مي ش��ود و دوره درخشش 
و پختگي آثار علمي و ادب��ي او در همين دوره 

شكل مي گيرد.« 
وي تصريح ك��رد: »صالح الدين س��لجوقي با 
چنين پشتوانه اي و به عنوان يك حافظ شناس 
و موالنا شناس، درباره بيدل قلم مي زند و نگاه 
منصفانه اي درب��اره بيدل ارائ��ه مي دهد. البته 
اين بدان معنا نيس��ت كه كاستي هايي نداشته 
باشد، اما »نقد بيدل« فضل تقدم دارد و اگرچه 
كاري كه ايشان كرده در آن دوره در ايران و ساير 
نقاط جهان برجسته نيست، اما بعدها مي بينيم 
كه شاعراني مثل سهراب سپهري، علي معلم و 
مشفق بيدل را مورد توجه خود قرار مي دهند و 

به نوعي خود را وامدار او مي دانند.« 
 بيدل، عالمه اي متعلق به همه بشريت

قزوه در ادامه به نكت��ه اي از كتاب صالح الدين 
سلجوقي اشاره كرد و گفت: »با همه احترامي 
كه به »نقد بيدل« دارم در مورد مطالبي كه به 
قبر بيدل و تعلق ايش��ان آمده نقد دارم، چراكه 
بر اساس س��ند هاي محكمي كه ارائه مي كنم 
اين نق��ل نمي تواند نقلي علمي باش��د. يكي از 
محكم ترين س��ندها در اين زمينه بررسي آثار 
بيدل شناس��ان امروز و بيدل شناس��ان ديروز 
است. ما در بيدل شناسي امروز بزرگ تر از آقاي 
ارسالن الظفر در هندوستان نداريم. او به كتابي 
به نام »مرآت واردات« متعلق به شاه محمد وارد 
طهراني اشاره كرده اس��ت. فردي كه خودش 
شاعر است كه در بخشي از اين كتاب دو جلدي 

درباره بيدل مي گويد.« 
اين پژوهشگر در اين باره توضيح داد: »آنجا اشاره 
شده كه در دوره بي خانماني دوم بيدل در دهلي 
شش ماه در خانه محمد شاه وارد تهراني و پدرش 
زندگي مي كند. در اين شش ماه به نقل از خود 
بيدل آمده كه محمد وارد در »مرآت واردات« 
آورده كه آنچه كه بيدل بارها تكرار كرد اين بود 
كه نسب او به شاه منصور پادشاه فارس مي رسد 

و زماني كه امير تيمور به فارس حمله مي كند و 
شاه منصور را مي كشد، فرزندان او را با خودش 
به بخارا مي برد و دو يا سه نسل از آنها در محله 
بخارا ت بوده اند كه بعد از آن به كابل و سپس به 

هند مي روند.« 
عليرضا ق��زوه تأكيد كرد: »م��ن در اينجا قصد 
ندارم بيدل را ايراني قلم��داد كنم، چراكه خود 
شاه منصور ايلخاني اس��ت و ايلخاني ها مغول 
هس��تند، ولي نكته اي كه وجود دارد اين است 
كه سرزمين پارس��ي زبانان پارس هم در شكل 
دادن اين شخصيت بزرگ سهم دارد، موضوعي 
كه در تذكره هاي ديگري مانند »شام غريبان« 
نيز اشاره شده است. واقعيت اين است كه بخش 
عمده اي از پيكر بيدل در دهلي مانده و اينكه در 
برخي منابع آمده كه اس��تخوان هاي او به كابل 
برده شده كه بعيد به نظر مي رسد چنين باشد، 
نبايد بگوييم كه او متعلق به يك كش��ور خاص 
بوده اس��ت. بيدل متعلق به مردم مغول است، 
ولي صد هزار بيت اگر شعر دارد همه  آنها فارسي 
است، اما در نهايت بيدل متعلق به تمام بشريت 

است، همانگونه كه موالنا و حافظ.« 
 بيدل متعلق به همه پارسي زبانان جهان 

است
محمدكاظم كاظمي، شاعر و نويسنده افغانستاني 
نيز در ادامه در ارتباطي تصويري درباره كتاب 

»نقد بيدل« گفت: »عالمه صالح الدين سلجوقي 
بيش از آنكه يك اديب باش��د، يك پژوهشگر و 
محقق حوزه علوم معرفتي ديني و علوم اسالمي 
بوده است و البته آشنايي بس��ياري با حكمت 
يونان داشته و برخي آثار حكمت يونان از جمله 
آثاري چون »اخالق نيكوماخوس« ارس��طو را 
ترجمه كرده و در مجموع فردي بوده كه حوزه 
مطالعات علم اخالق و عرفان اس��المي را بارور 
كرده است و كتاب »نقد بيدل« را هم ما بايد از 

اين منظر بيشتر ببينيم.« 
وي افزود: »عالقه اصلي صالح الدين سلجوقي 
حوزه فكري بيدل اس��ت. خوش��بختانه همه 
كتاب صالح الدين سلجوقي كه بيشتر اينها در 
دهه هاي ۲۰، ۳۰ و ۴۰ در افغانستان چاپ شده 
و ديگ��ر فرصت چاپ نيافته بود، در س��ال هاي 
اخير منتشر شده و به تجديد چاپ رسيده است؛ 
برخي از آنها در دهه 8۰ و برخي از آن در ماه هاي 
اخير و برخي نيز در اين ايام زير چاپ اس��ت و 
اين اتفاقي تاريخي اس��ت كه آقاي شريعتي در 
انتش��ارات عرفان آن را رق��م زده اند. حدود 1۰ 
عنوان از كتاب هاي عالمه صالح الدين سلجوقي 
را كه برخي از آنها تأليف، تأليف ترجمه و برخي 
در حوزه هاي مختلف است با ويرايش جديدي 
منتشر كرده است. از نظر ما بيدل شاعر بزرگ 

زبان فارسي است.«
محمد ابراهيم شريعتي ناشر كتاب »نقد بيدل« 
نيز در ادامه اين مراسم درباره فعاليت هاي خود 
توضيح داد: »روزي كه من كار نشر را شروع كردم 
نمي دانستم آنقدر س��خت جانم و نمي دانستم 
كه مي توانم تا اين روزها در دنياي كتاب باشم 
و بتوانم كتاب نش��ر كنم. م��ن كتاب هاي مهم 
فارس��ي را كه در اين 1۲۰ س��ال تاريخ چاپ و 
نشر در افغانستان چاپ شده بود، در ايران چاپ 
كردم، ولي هميشه فكر مي كردم فصل الخطابي 
بايد براي اين كار داشته باشم و روزي كه تصميم 
گرفتم آثار عالمه صالح الدين سلجوقي را چاپ 

كنم، گفتم شايد اين پايان كار من باشد.« 
اين فعال فرهنگي اف��زود: »از ميان كتاب هاي 
آقاي س��لجوقي ابتدا كتاب »نقد بيدل« را كار 
كردم، چراكه در ايران خيلي مورد توجه و عالقه 
بود؛ پس از مدتي تصميم گرفتم كتابي از ايشان 
در حوزه اخالق چاپ كنم. از آنجا كه من در حوزه 
علميه درس خواندم و تحصي��الت آكادميك 
ندارم، پاي درس اخالق متوجه شدم كه اهميت 
اخالق مي تواند مقدم بر دين باش��د و يك آدم 
اخالقي مي تواند مهم تر از يك آدم ديني باشد.« 
شريعتي تأكيد كرد: »هويت من با زبان فارسي 
تعريف مي شود و اگر اين زبان  و اين فرهنگ و 
تمدن نباشد، من هيچ چيزي ندارم كه در اين 
جهان عرضه كنم. اميدوارم دوس��تان ايراني با 
خواندن كتاب »نقد بيدل« ديد و تصورش��ان 
نسبت به افغانس��تان تغيير كند و جايگاه زبان 
فارسي در افغانس��تان براي اين عزيزان بيشتر 
روشن شود؛ اينكه در نيم قرن اخير چه جايگاهي 
داشته كه در اين س��ال ها دچار پريشان حالي 

شده است.« 

گزارش

گفتوگو

عليرضا قزوه در نشست معرفي كتاب »نقد بيدل« عنوان كرد
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م�ن در اينجا قص�د ن�دارم بيدل 
را ايران�ي قلم�داد كن�م، چراك�ه 
خود ش�اه منصور ايلخاني است و 
ايلخاني ه�ا مغ�ول هس�تند، ولي 
نكته اي ك�ه وجود دارد اين اس�ت 
كه سرزمين پارس�ي زبانان پارس 
هم در ش�كل دادن اين شخصيت 
بزرگ س�هم دارد، موضوعي كه در 
تذكره ه�اي ديگري مانند »ش�ام 
غريبان« نيز اش�اره ش�ده اس�ت


