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زمزمه هاي لزوم تغيير ساختار و نوع نگاه مديران به 
عرصه فرهنگ همزمان با تغييراتي كه در رأس هرم 
مديريتي سازمان صدا و سيما و وزارت ارشاد ايجاد شد 
نويد ظهور و بروز و تقويت نشانه هاي هويتي و فرهنگي 
را مي دهد. بس�ياري از فع�االن و دلس�وزان عرصه 
فرهنگي بر اين باورند كه ساختار فرهنگي در ايران و 
نحوه مديريت جريانات مرتبط با آن به داليل مختلفي 
به آس�يب ها و گرفتاري هاي متنوعي  مبتالس�ت و 
الزم است در س�اختار و نحوه مديريت آن تغييرات 
زيربنايي صورت گيرد. »جوان« در گفت وگو با حسين 
قرايي، نويسنده و پژوهشگر كش�ورمان به بررسي 
عوامل و نحوه ايج�اد اين تغييرات پرداخته اس�ت. 

با توجه به صدور بيانيه گام دوم انقالب از سوي 
رهبر انقالب و نيازهاي متنوع فرهنگي جهت 
تقويت ن�گاه به درون به منظور الگو س�ازي و 
اقناع نسل جوان و نوجوان در روزگار كنوني 
آيا نيازي به تغيير س�اختار فرهنگ�ي و نوع 
نگاه مديران كش�ور وج�ود دارد و اگر چنين 
مسئله اي مورد نياز است براي تحقق و پيشبرد 
آن چه مؤلفه  و ش�اخصه هايي بايد مورد نظر 

قرار گيرند؟
به نظر من الزم است حتماً نگاه به فرهنگ تغيير پيدا كند. 
ما اگر بخواهيم در فرهنگ با مؤلفه هايي كه در دوره دولت 
قبلي وجود داشت مواجهه كنيم هيچ تغيير و دستاورد 
جدي نخواهيم داشت. نمي خواهم نگاه باندي و جرياني 
به مسئله داشته باشم ولي به هر حال فضاي فرهنگي در 
چند سال قبل فضاي تقويت ش��اكله هاي انقالبي نبود. 
من احساس مي كنم كه  بايد يك جبهه فكري و فرهنگي 
انقالب اسالمي شكل بگيرد با هم افزايي وزارتخانه هايي 
مثل فرهنگ و ارش��اد، آموزش و پرورش، آموزش عالي 
و نقش محوري صدا و س��يما به عنوان دستگاهي كه با 
همتي بلند در حال برداش��تن گام هاي جدي است. اين 
جبهه فكري و فرهنگي انقالب اسالمي بايد شكل بگيرد 
و يك قرارگاه داشته باشد و به تعبيري تمام اينها بايستي 
در قالب يك قرارگاه صورت گي��رد و مي توانيم بگوييم 
كه اين قرارگاه س��ازمان صدا و سيما باشد. سازمان صدا 
و س��يما بايد از اين ظرفيت ها به صورت بهينه و به نحو 

احسن استفاده كند. 
طي اين چند روز شاهد تغيير رئيس سازمان 
صدا و س�يما بوديم و به تبع آن تغييراتي هم 
در رأس ه�رم مديريت�ي آن ش�كل خواهد 
گرفت. آق�اي جبلي به عن�وان رئيس جديد 
سازمان بر تحقق چند صدايي در صدا و سيما 
و اينكه رسانه ملي بايد صداي بي صداها باشد، 
تأكيداتي داشتند؛ اين در حالي است كه حوزه 
فرهن�گ و هنر در دول�ت قبلي دچ�ار ركود 
و رخوت غير مس�ئوالنه اي ش�ده بود و بنا بر 
داليلي در صدا و سيما هم شاهد تقويت رويكرد 
محافظه كارانه اي بوديم. در حال حاضر با توجه 
به نيازهاي فرهنگي جامعه و كاستي هايي كه 
وجود دارد به نظر شما رئيس سازمان و حلقه 
مديريتي رسانه ملي چه راهبرد و رويكردي 
بايد براي جبران كمبودها و برداشتن قدم هاي 

رو به جلو طراحي و اجرا كنند؟
من در مورد س��ياه بودن كارنامه صدا و سيما با شما هم 

نظر نيستم!
عرض كردم رويكرد محافظه كارانه، نه سياه!

من نظرم اين اس��ت كه صدا و س��يما باي��د در برخي 
ميدان هاي فرهنگي و انقالبي خودش را ترميم كند. مثاًل 
در برخي سريال ها و مستندهاي صدا و سيما بايد شاهد 
شكل گيري رنگين كمان انديشه هاي متنوعي باشيم 
يا مثاًل در بحث ارائه اخبار اس��تفاده از فضاي مجازي و 
نيروهاي جوان، نخبه و چاالك كه البته بخش��ي از آن 
در دوران آقاي علي عسگري محقق شد مورد نظر قرار 
گيرد تا آن نشاط مؤمنانه به فضاي صدا و سيما بيشتر 
تزريق ش��ود. يك نكته مهم كه تقريباً م��ا كمتر به آن 
توجه مي كرديم بحث توجه به نوجوانان است؛ به نظرم 
نوجوانان تنها قشري هستند كه در فضاي فرهنگي ما 
خيلي به فكر آنها نيس��تيم. يعني اگر شما از وزارتخانه 
فرهنگ و ارشاد بپرس��يد كه در حوزه نوجوان چه كار 
جدي علمي و پژوهشي كرده ايد فكر مي كنم با جواب 
مثبتي روبه رو نخواهيد شد. در صدا و سيما هم تقريباً 
چنين نگاهي به اين قشر مهم جامعه بوده كه بايد اين 
نگاه تغيير و تحول پيدا كند تا شاهد ارتقاي آن باشيم. 
توجه به نوجوان��ان و به جماعت عظي��م دانش آموزان 

در اين دوره بايد بيشتر از قبل باش��د و به آنها پرداخته 
شود. مثاًل ما گاهي مي بينيم كه در شبكه اميد)شبكه 
تلويزيوني مخصوص نوجوانان( سريالي پخش مي شود 
كه هيچ تناسبي با مخاطب هدف اين شبكه ندارد. مثاًل 
شاهد پخش سريالي مثل افسانه جومونگ از شبكه اميد 
هستيم! چرا شاهد پخش و توجه به آن نوجواني كه در 
گام دوم انقالب قرار بود به آنها بپردازيم، نيس��تيم؟! يا 
مثاًل كسي مثل ش��هيد لندي كه با آن شجاعت براي 
نجات جان چند نفر ديگر ب��ه دل آتش مي زند و از زبان 
رهبر معظم انقالب مفتخر به گرفتن لقب »ش��هيد« 
مي شود چرا به سرعت يك اثر مس��تندي راجع به او و 
شخصيتش نبايد س��اخته و پخش گردد؟! نكته بعدي 
اينكه توجه به نخبگان و فرزانگان در صدا و س��يما بايد 
رشد و ارتقا پيدا كند. ما اگر با ذره بين اميد نگاهي به كل 
كشور بيندازيم مي بينيم كه 31 استان داريم و به همين 
تعداد هم شبكه استاني وجود دارد، شما بررسي كنيد در 
اين شبكه هاي استاني در طول سال چند نفر از نخبگان 
بركشيده مي شوند؟! چه در حوزه اخبار و چه در عرصه 
ساخت و توليد مستند. به اساتيد مختلف در حوزه هايي 
مثل موسيقي، خوشنويسي و ديگر حوزه هاي فرهنگي 
و هنري به چه شكلي پرداخته مي شود؟ آيا اصاًل به اين 
افراد مي پردازيم؟ چقدر قاب تصوير تلويزيون استان هاي 
ما به اين افراد توجه داشته اس��ت؟ اتفاقاً آن چيزي كه 
آقاي جبلي در مراس��م معارفه اش به آنها اش��اره كرد 
توجه به چنين مسائلي بود، توجه مضاعف. به نظرم اين 
مراسم معارفه در واقع آيينه اي است از عملكرد و رويكرد 
آينده دكتر جبلي در حوزه مديريت رسانه ملي. جنس 
مراسم معارفه آقاي جبلي به نوعي بر خالف عادت، عرف 
و معمول اينگونه برنامه ها بود و اگر اين اتفاق در حوزه 
برنامه سازي و توليد محتواي شبكه هاي تلويزيوني سيما، 
استان ها و شبكه هاي متنوع راديويي هم بيفتد نويدبخش 
آينده اي بسيار خوب خواهد بود. حضور طيف هاي متنوع 
فكري و افراد مختلفي كه هر كدامشان را مي توان نماينده 
يك جريان و رويكرد به حساب آورد نوع تلقي يافته از آن 
رنگين كمان فكري است كه قبالً به آن اشاره كردم و اگر 
به اين مسئله توجه كافي شود اتفاقات خيلي خوبي در راه 
خواهد بود. نكته مهم بعدي تعامل شخص رئيس سازمان 
با گروه هاي مختلف است؛ مثالً ببينيد چقدر خوب است 
كه رئيس سازمان صدا و سيما در هفته معلم با گروهي از 
معلمان جلسه بگذارد و مطالبات، خواسته ها و انتظارات 
آنها را از حوزه رسانه و صدا و سيما بشنود. به طور مثال 
چرا صدا و سيما نبايد در طول يك سال دو فيلم مستند 
راجع به دو معلم خوب بسازد؟ چرا صدا و سيما نبايد در 
ص دادن و هويت بخشي به معلم ها گام بردارد؟ حاال  تََشخُّ
شما در همين زمينه هنرمندان، شاعران، نويسندگان، 
اقشار مختلف و حتي پدران و مادران را هم مالك قرار 
دهيد. تصويري كه تلويزيون از يك مادر ايراني- اسالمي 
مي خواهد ارائه بدهد چه تصويري است؟ تصويري كه 
صدا و سيما مي خواهد از همسر نشان بدهد چه تصويري 
است؟ من اخيراً كتابي خواندم با عنوان »پاييز آمد«. اين 

كتاب روايت خانم فخري سادات موسوي از همسرش 
شهيد يوس��في اس��ت. وقتي آن را مي خواندم با خودم 
مي گفتم خدايا! ما چرا در تلويزيون به زنان عصر انقالب 
و خودمان اينقدر بي توجه بوده ايم؟! اتفاقاً در س��ينما 
هم بي توجه بوديم. اين خانم موس��وي در س��ال هاي 
نوجواني اش در مدرس��ه بحث هاي سياس��ي مي كرده 
حتي با ميليشيا و فضاهايي كه منافقين داشتند روبه رو 
مي شده، اما سؤال اينجاست كه چرا تا االن مدل رفتاري 
و رويكردي امثال اين خانم منعكس نشده است؟! چون 
آن جبهه فرهنگي و فكري انقالب اسالمي به آن توجه 
نداشته. چون تلويزيون به آن كمتر توجه داشته است! 
چرا ما در پرداختن به ش��خصيتي مث��ل دكتر طاهره 
صفارزاده كه در حوزه پژوهش قرآن كريم و ترجمه آن 
به زبان انگليسي جزو سرآمدان روزگار خودش بوده يا 
امثال خانم حديده چي)دباغ( يا خانم مريم كاظم زاده 

كم كاري كرده ايم؟
در روزگاري كه دش�منان و رسانه هاي معاند 
سعي دارند با دروغ پردازي اسالم و جمهوري 
اس�المي را ض�د زن نش�ان بدهن�د اين كم 

كاري هاي رسانه اي بيداد مي كند. 

بله، ببيني��د خانم پروانه نجاتي پژوه��ش و تحقيقي در 
رابطه با زنان شاعر بعد از انقالب انجام داده كه ماحصل 
آن يك كتاب 600،500 صفحه اي شده است. در تحقيق 
ايشان مي بينيم كه شاعران بعد از انقالب چقدر پرشمار 
و با استعداد هستند. شما همين بحث را با دوران قبل از 
انقالب مقايسه كنيد. تعدد و تكثر نگاه انديشه اي در بين 
اين زنان شاعر در اين پژوهش و تحقيق مسئله بسيار مهم 
و روشني است كه بايد در رسانه ها به آن پرداخته شود. 
من نمي دانم چرا اين پيشرفت هايي كه شكل گرفته است 
ضريب پيدا نمي كنند؟ واقعاً يك جوان امروزي بايد چه 
كسي را به عنوان الگوي خودش بشناسد و بپذيرد تا از آن 
فرد در حوزه هايي مثل علم، سياست، دين، فرهنگ، هنر 
و غيره متابعت كند؟! چرا به فضاي فكري و هنري رهبر 
انقالب توجه عميق نمي شود؟ شايد بسياري از افراد جامعه 
اطالع نداشته باشند كه ايشان بيش از هزار رمان خارجي 
مطالعه كرده اند! به نظرم اگر ما در حوزه فكري، فرهنگي 
و هنري نگاهمان به علمدار انقالب باشد همه كارهايمان 
حل مي شود چه در حوزه كتاب و كتابخواني چه در حوزه 
سينما و فيلمسازي و چه در عرصه داستان نويسي و خيلي 

حوزه هاي ديگر. 
اشاره اي به لزوم تشكيل يك قرارگاه فرهنگي 
در كش�ور داش�تيد، طي چند وقت اخير كه 
مشغول انجام يك سلس�له مصاحبه هايي با 
چهره هاي مختلف فرهنگ�ي و هنري درباره 
ل�زوم تغيي�ر س�اختارهاي فرهنگ�ي و نگاه 
مديريتي در اين عرصه هستم اين موضوع را 
با آنها هم در ميان گذاشته ام و برخي از آنها بر 
خالف نظر شما معتقدند در حوزه فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري نمي شود چنين قرارگاهي را 
ايجاد كرد. لطفاً شاخصه ها و مؤلفه هاي چنين 

قرارگاهي را تبيين بفرماييد. 
اتفاقاً چند وقت پيش من يك سخنراني مفصل و مبسوطي 
از رهبر حكيم انقالب مي خواندم كه در آن به لزوم ايجاد 
قرارگاه فرهنگي اش��اره داش��ته و ايش��ان در اين حوزه 

تئوري پردازي هم كرده اند. ما اگر ساحت تئوري پردازي و 
انديشه ورزي براي ايشان قائليم بايد اين مسائل را با گوش 
جان بشنويم و قبول كنيم. ما همين صحبت هاي ايشان را 
بايستي به عنوان نقشه راه بپذيريم و براي دستيابي به اين 
هدفگذاري ها راهبرد تعريف كنيم. ما االن در اين رابطه 
مشكالتي داريم كه با ايجاد يك قرارگاه فرهنگي مي توانيم 
آنها را حل كنيم. در صورت داشتن چنين محملي قطعاً 
تقسيم كار صورت مي گيرد و مثاًل به تلويزيون مأموريت 
داده مي شود كه بايد در رابطه با دفاع مقدس فالن تعداد 
فيلم تلويزيوني بسازد يا مثالً وزارت ارشاد در حوزه كتاب و 
نشر به فالن تعداد كتاب در زمينه يك موضوع مجوز بدهد 
يا اينكه قرار است در حوزه ترانه و موسيقي چه اتفاقي را 
رقم بزند يا آموزش و پرورش در س��احت دانش آموزان و 
معلماني كه دارد چه اتفاقي را بايد در اين قرارگاه فرهنگي 

تصوير كند و چه مسئوليت مشخصي بر عهده دارد. 
آيا بين دس�تگاه ها و بخش ه�اي فرهنگي و 
هنري مختلف كشور در رابطه با ايجاد قرارگاه 

فرهنگي عزم و اراده اي ديده مي شود؟
 به نظرم يكي از مسائلی كه بايد به آن توجه شود مسئله 
كرخت شدن دستگاه هاي فرهنگي و هنري است. مثاًل 
گاهي اوقات برخي از اين دستگاه ها را مي بينيم كه تعداد 
كارمندانشان سر به فلك مي كش��د اما خروجي الزم را 
ندارند و به عبارتي مصداق ضرب المثل »آفتابه لگن هفت 
دست شام و ناهار هيچي« هستند! به نظرم اين سازمان ها 
به يك چاالكي و چابكي نياز دارند تا به يك قراري برسند و 
قرارگاه فرهنگي ايجاد شود. االن اگر برخي از اينها بتوانند 
شكم كارمندانش��ان را س��ير كنند هنر كرده اند و ديگر 
نيازي نيست كار ديگري انجام دهند. اتفاقاً بعضي از اين 
دستگاه ها حتي براي كارمندان خودشان هم توان انجام 
كار جدي فرهنگي ندارند. بنابراين بايد قرارگاه فرهنگي با 
توجه به فضاها و ابزارهاي روز جامعه شكل بگيرد و قطعاً 
در ابزارهاي روز فضاي مجازي سهم قابل توجهي دارد كه 

نكته بسيار مهمي است. 
يكي از آس�يب هاي ج�دي در ح�وزه انجام 
كاره�اي فرهنگ�ي بح�ث تهرانيزه ش�دن 
اين فعاليت هاس�ت كه باع�ث تضعيف ديگر 
شهرس�تان هاي كش�ور و عدم ظهور و بروز 
اس�تعداد و نخبه پروري در سطح كشورمان 
شده است. پيش�نهاد و طرح ش�ما براي حل 
كردن اين تمركزگرايي كه سدي در مسير رخ 
نمايي رنگين كمان فكري و فرهنگي قوميت ها 

هم شده است چيست؟
 بايد تالش كنيم تا هنر تهرانيزه نشود. بايد هنر و فرهنگ 
ملي با همه ابع��اد و تنوع آن زمينه ظهور و بروز داش��ته 
باشند. در اين رابطه دستگاه هايي مثل تلويزيون، سازمان 
تبليغات، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و ديگر 
بخش هاي مسئول دست به دست هم بدهند تا با آن نگاه 
تحولي بر مدار بيانيه گام دوم انقالب برنامه ريزي و حركت 
كنند. متأسفانه در حوزه فرهنگ گام هاي بلند و جدي و 
تمدني بر نداشته ايم كه همين مسئله باعث اعالم و ابالغ 
بيانيه گام دوم انقالب از سوي رهبر انقالب شد. نكته ديگر 
حذف نخبگان كش��ور در بخش هاي مختلف به داليل 
واهي از جمله چپ و راستي بودن يا داشتن نگاه هايي كه 
با نگاه مديران متفاوت بوده است، در حالي كه بايد به جاي 
اينها نگاه پيشروانه انقالبي، اسالمي و ايراني مالك نظر و 
عمل قرار مي گرفت. من واقعاً با آن نگاه غربزده مخالفم و 
به قول آقاي محمد كاظم كاظمي كه مي گويند »اي به 
اميد كسان خفته/ ز خود ياد آريد« ما بايستي به خودمان 
و فرهنگ ايراني اسالمي مان برگرديم و گام هاي بعدي 
را برداريم. اگر اين موفقيت تا كنون به دس��ت نيامده  به 
جهت عدم خودباوري و تكيه نكردن به داشته هاي خود 
و نيز تضعيف نگاه هويتي مان بوده اس��ت. من به آينده 
بسيار اميد دارم چون معتقدم وقتي يك نوجوان 14،13  
ساله اي مثل شهيد علي لندي پا جاي پاي شهيد فهميده 
و محمدي مي گذارد نش��ان مي دهد كه اتفاقات مهمي 
در حال رقم خوردن است و بايد به اين نسل و نوجوانان 
كشورمان اميد داش��ته باش��يم. عمده نااميدي در بين 
مديراني است كه نگاهشان متأثر از غرب است و اصطالحاً 
مرعوب غرب هستند. علت ش��نيدن حرف هاي نااميد 
كننده از حلقوم اين افراد هم اين بود كه اينها طي چند 
وقت اخير توانسته بودند پست هاي مختلف و متنوعي را 
اشغال كنند و به تبع آن تريبون هايي در اختيارشان قرار 
گرفت و فرصت بازگو كردن افكار نااميدانه ش��ان را پيدا 
كردند. به نظرم الزم است كه اين افراد به الهام بخشي و 
آينده ساز بودن نوجوانان ايراني مثل شهيد علي لندي باور 

و اعتقاد پيدا كنند. 

مرتض�ي بري�ري از فع�االن و كارشناس�ان ح�وزه ارتباط�ات، فرهن�گ و 
حقوق دس�تي هم بر قلم دارد و طي يك س�ال گذش�ته يادداش��ت هايي را 
در زمين��ه تاري�خ اس�الم و برخ���ي رخدادهاي ب�ا اهميت تاري�خ ايران 
معاص�ر ب�ه ن�گارش درآورده و در مهم ترين رس��انه هاي كش�ور منتش�ر 
ك�رده اس�ت. اكن�ون بناس�ت ت�ا اي�ن يادداش�ت ها در قال�ب مجموعه اي 
تحت عن�وان »معاصريت تاري�خ: يادداش�ت هايي پيرامون تاريخ اس�الم و 
تاريخ ايران معاصر« توس�ط مؤسس�ه نش�ر و تحقيقات ذكر منتش�ر شود.  
آيت اهلل محمدجواد مروجي طبس�ي، اس�تاد ح�وزه علميه قم و پژوهش�گر 
و نويس�نده آثاري مهم در تاريخ اس�الم يادداش�تي بر اين اثر نوشته است.
 بري��ري در اين مجموعه يادداش��ت ها تالش كرده اس��ت تا با توج��ه و تدقيق در 
مناسبت هاي داراي اهميت تاريخ اعم از اربعين حسيني و... و شخصيت هاي مثبت و 
منفي مهمي كه نقشي در تاريخ اسالم و ايران داشتند همچون حضرت ابوطالب)ع(، 
محمدبن ابي بكر، سردار حاج قاسم سليماني و... مفاهيمي را مورد بررسي و كند و 

كاو قرار دهد تا بتواند بصيرتي را براي نسل جوان به ارمغان آورد. 

اين نويسنده در هركدام از اين يادداش��ت هايش به يكي از معضالت جامعه ايراني 
پرداخته و با توجه به ضرورت و نياز جامعه تالش كرده اس��ت با طرح پرسش ذهن 
مخاطب را بيدار كند تا با آگاهي بيشتر بتواند در خصوص مسائل پيرامون خود تفكر 

كند و بهترين تصميم را بگيرد. 
گفتني است اين اثر در دو فصل تدوين شده است كه يادداشت هايي چون »ضرورت 
دفاع از ايمان ابوطالب)ع(«، »ماجراي مرگ عمروعاص؛ نس��بت ما با حاكم بر حق 
چيست؟«، »مرگ مروان حكم و مسئله »دست هاي يهودي« در امت اسالم«، »چرا 
توهين مكرون به پيامبر اكرم )ص( نقض حقوق بشر است؟«، »معارف صياد؛ چه 

معرفتي از پيروز ميدان هاي بزرگ نبرد داريم؟« و... را شامل مي شود. 
در بخشي از پيشگفتار اين كتاب به قلم نويسنده، آمده است: »قطعاً مطالعه علمي 
قرون گذشته، كش��ف قوانين حاكم بر تاريخ معاصر را در پي دارد؛ به عبارتي براي 
ريشه يابي مش��كالت فعلي بايد به مطالعه علمي اعصار پيش��ين پرداخت. يكي از 
مؤلفه هاي مهم در فلسفه تاريخ و مطالعه علمي تاريخ، مداقه و تدقيق پيرامون آن 
دسته از وقايع و اتفاقاتي اس��ت كه از هر حيث حائز اهميت  هستند. از همين نكته 

است كه مي توان »سياسي بودن« تاريخ نگاري را درك كرد.   تاريخ نويسي فعاليتي 
سياسي است؛ نه تنها از آن رو كه به وسيله سياست جاري شكل داده مي شود، بلكه 
به اين دليل كه نشر تاريخ جديد، خود يك كنش سياسي بوده و داراي پيامدهاي 
تاريخي است. البته اين نيز اشتباه است كه ما خود را در درك حقيقت گذشته توانا 
بدانيم. تاريخ نگاران در اصل، توليدكنندگان دانشي درباره گذشته اند نه كاشفان 
حقيقت آن. )بنگريد به مدخل تاريخ گرايي در فرهنگ انديشه انتقادي، ويراسته 
مايكل پين(. مي شود چنين برداشتي را هم داشت كه تاريخ اتفاقاً فقط براي جهان 
معاصر كاربرد دارد؛ بدين منظور بايد مسئله مند سراغ تاريخ رفت تا بتوان از دل آن 
رويدادها به مطالعه عصر حاضر پرداخت. تئودور آدورنو، فيلسوف آلماني و از اصحاب 
مكتب فرانكفورت اعتقاد دارد كه آشتي با گذشته به معناي مطالعه جدي گذشته و 
شكستن طلسم آن از رهگذر عمل شفاف آگاهي نيست، بلكه بيش از هر چيز حاكي 

از آغازي دوباره و حتي االمكان زدودن امر گذشته از حافظه است.«
كتاب »معاصريت تاريخ: يادداشت هايي پيرامون تاريخ اسالم و تاريخ ايران معاصر« 

اثر مرتضي بريري به زودي از سوي مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر منتشر مي شود.

بايد هن�ر و فرهن�گ ملي با هم�ه ابعاد 
و تنوع آن زمين�ه ظهور و بروز داش�ته 
باش�ند. در اين رابطه دستگاه هايي مثل 
تلويزي�ون، س�ازمان تبليغ�ات، وزارت 
ارش�اد، وزارت آموزش و پرورش و ديگر 
بخش هاي مسئول دس�ت به دست هم 
بدهند تا با آن نگاه تحولي بر مدار بيانيه 
گام دوم انقالب برنامه ريزي و حركت كنند

بايد تالش كنيم فرهنگ و هنر در كشور تهرانيزه نشود
گفت وگوی »جوان« با حسين قرايي نويسنده و پژوهشگر 

نگاهی به كتاب »معاصريت تاريخ« تأليف مرتضی بريری

تدقیق در مناسبت هاي تاريخي براي تبیین بصیرت 

مصطفيشاهكرمي
گفتوگو

زمزمه محبت
 استاد شفيعي كدكني

 شقايق خادم
در اولين جلس��ه  ترم جديد قرار ش��د استاد شفيعي 
كدكن��ي درب��اره  موضوع��ي واحد صحب��ت كنند. 
دلخوش��ي مان تازه داش��ت آغاز مي ش��د كه همان 
سه شنبه برايمان شد آخرين جلسه. چه مي دانستيم 
كرونا پيدا مي ش��ود و اينچنين زندگي مان را تحت 
الشعاع خودش قرار مي دهد و ما را از اين سراي علم و 

فرهنگ محروم مي كند. 
آن وقت ها مركز جهان روزهاي سه شنبه، كالس 44۲ 
دانشكده ادبيات و علوم انس��اني دانشگاه تهران بود. 
تمام هفته را به اميد رسيدن سه شنبه مي گذرانديم. 
سه ش��نبه هاي پرش��وري كه حداقل يك ساعت از 
عمرمان باارزش مي گذش��ت و از تشويش هاي اين 

روزگار رها مي شديم.  
چيزي جز عالقه به شاعر»دركوچه باغ هاي نيشابور« 
شاعري كه شعرش شعر زمانه اس��ت، نمي توانست 
مخاطب را به اين كالس برس��اند. وقتي سه ش��نبه 
مي آمد و به دانش��كده مي رفتم كس��اني را مي ديدم 
كه ب��راي اولين ب��ار مي خواس��تند در كالس درس 
استاد حاضر شوند و با پرس��ش از اين و آن و شنيدن 
اينكه بله كالس درس استاد همين جاست وارد اين 
كالس مي شدند. كالسي كه اصاًل براي دانشجوهاي 
دكت��راي رش��ته زب��ان و ادبيات فارس��ي ب��ود اما 
دوس��تداراني مخاطب اين كالس بودند كه روي هم 
رفته خيلي هايشان سررش��ته اي از ادبيات نداشتند 
و تنها به خاطر عالقه  شخصي شان سر كالس حاضر 
مي ش��دند. گاهي اوق��ات ديگ��ر كالس جايي براي 
نشستن نداشت و مش��تاقاني كه تش��نه  شنيدن و 
آموختن بودند روي زمين تا جل��وي در كالس پاي 
صحبت هاي اس��تاد مي نشس��تند. عكس هايي كه 
در صفحات مجازي دست به دس��ت مي شد گوياي 
اشتياق مخاطبان بود، به طوري كه مي شد با يك نگاه 
س��طحي ميزان محبوبيت و مقبوليت اين كالس را 

نسبت به كالس هاي ديگر سنجيد. 
استاد س��اعت 10 به كالس مي آمدند و پس از سالم 
مي گفتند: »بچه ها بپرس��يد.« و اين آغاز سه شنبه  
پرشور ما مي شد. كالسي كه درسش زمزمه محبت 
بود. سؤاالت قبل از آمدن ايشان توسط دانشجويان يا 
غيردانشجويان روي كاغذ نوشته مي شد و استاد به هر 
يك از آن سؤاالت حدود يك ساعت با حوصله پاسخ 
مي دادند و دوس��تداران ادب و فرهنگ هم از خرمن 
دانش ايشان دانه ها برمي چيدند. وقتي كالس درس 
به پايان مي رس��يد هيئتي به دنبال اس��تاد تا پايين 
مي رفتند و حتي گاهي پيش مي آمد كه در راه پله ها 
فردي از استاد س��ؤالي مي پرسيد و اس��تاد همانجا 

مي ايستادند و به سؤالش پاسخ مي دادند. 
۲0مهر بزرگداشت حافظ است و از طرفي با يك روز 
فاصله قبل از آن يعني 1۹مه��ر، زادروز معلم ادب و 

فرهنگ ايران استاد شفيعي كدكني. 
بااطمينان مي توان گفت كه هيچ ملتي ش��اعري از 
نوع حافظ ندارد. شاعري كه شعر فارسي او را زاهدان 
و عارفان در قنوت نمازش��ان به ج��اي ادعيه عربي 
مي خوانند. ش��اعري كه مردم م��ا در زندگي روزانه 
ديوانش را كنار قرآن مجيد و سفره هفت سين سال نو 
قرار مي دهند و با آن فال و استخاره مي گيرند. چنين 
ش��اعري در جغرافياي كره زمين و در تاريخ بشريت 
منحصر به فرد اس��ت و مانند ندارد. روزي از ايشان 
درباره پيام حافظ در يك جمله پرسيدند و اين بيت از 
حافظ را خواندند: »مباش در پي آزار و هرچه خواهي 

كن  كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست«. 
بيهقي گفته است كه مرد آنگاه آگاه شود كه نبشتن 
گيرد و بدان��د كه پهناي كار چيس��ت و من معتقدم 
شفيعي كدكني نبش��تن گرفت و دانست كه پهناي 
كار چيست. معلمي كه توانس��ت قدر وقت را خوب 
بداند و از لحظه لحظه عمرش نهايت استفاده را ببرد 
و نتيجه  تحقيق و پژوهش هاي عاش��قانه اش بشود 
دهها كتاب و مقاالت باارزش��ي ك��ه هركدام منبعي 

براي تحقيق است. 
 او در طول 5۲ سال معلمي خود شيريني حاصل از 
شعر و ادبيات فارسي را چشيد و به كام نوخاستگان و 
ذوق ورزان چكاند. معلمي كه توانست غيرادبياتي ها 
را با عالم ادبيات آميزش دهد و طيف گسترده اي از 
نس��ل جديد را به ادبيات عالقه مند كند و به همان 
س��ان توانست ش��اگردان شناخته ش��ده زيادي را 
در قامت مدرس دانش��گاه بپرورد كه مش��عل دار 
راه فرهنگ و زبان فارس��ي اند. درس��ت اس��ت كه 
ايشان سال هاس��ت بازنشسته ش��ده  بودند اما هر 
سه شنبه به دانش��گاه مي آمدند و براي شاگردان  و 
ديگر دوستداران فرهنگ و ادبيات فارسي مي گفتند 
آن چه را كه جاي ديگر نمي توانستند شنفت. هرچند 
نسل طاليي محققان و پژوهش��گران ادبي به پايان 
نرسيده اس��ت اما ايش��ان را مي توان سرآمد نسلي 
دانس��ت كه بديع الزمان فروزانفر، دكت��ر معين و 

ملك الشعراي بهار را داشت. 
پنجاه سال كشتي اي مرد اوستاد /  پنجاه سال باش 

كه از كشته بدروي*
*مهدي حميدي شيرازي
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