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نمايش�گاه كت�اب ته�ران در اي�ن دوره در حالي 
در مص�اي ته�ران در ح�ال برگ�زاري اس�ت 
كه دو كت�اب درباره توس�عه س�لول هاي بنيادي 
عاقه مندان به زيس�ت  مردان علمي كش�ورمان 
را به سوي خود فرامي خواند. س�لول هاي بنيادي 
روايت دكتر حس�ين بهارون�د و داس�تان رويان 
درب�اره مرحوم محمد كاظمي آش�تياني دو كتابي 
هس�تند كه در اي�ن ارتب�اط عرضه ش�ده اند كه 
اول�ي در نس�خه چهارم ب�ا ضميمه تقري�ظ رهبر 
معظم انقاب رونمايي ش�د و دومي در ويراس�تي 
جدي�د در معرض دي�د عاقه مندان ق�رار گرفت. 

كتاب »س��لول هاي بهاري« خاطرات توليد و توسعه 
س��لول هاي بنيادي به روايت دكتر حسين بهاروند از 
جمله آثاري است كه از سوي انتشارات راه يار منتشر 
ش��ده و در دس��ترس عالقه مندان قرار گرفته است. 
اهميت كتاب حاضر در خاطرات راوي است؛ كسي كه 
براي اولين بار در سال 1382 به همراه همكارانش در 
پژوهشگاه رويان موفق شد سلول بنيادي انساني توليد 
كند و به واسطه آن علم بيولوژي را به شدت تكان دهد.  
كتاب »سلول هاي بهاري« در اين دوره به همراه تقريظ 
مقام معظم رهبري عرضه شده اس��ت. ايشان در اين 
تقريظ ضمن تأكيد بر انتشار كتاب »سلول هاي بهاري« 
فرموده اند: »كتاب دكتر بهاروند را منتشر كنيد. خدا 
به آن و به خود آن انسان عزيز بركت دهد و او را براي 

اسالم و مسلمين حفظ فرمايد.«
 خاطرات يك دانشمند در قالب كتاب 

دكتر بهاروند در سال1387 نيز به همراه همكارانش 
موفق به توليد سلول هاي بنيادي پرتوان القايي انساني 
ش��د. اين فعاليت ها او و همكارانش را قادر س��اخت 
ش��اخه هاي مختلف پزش��كي بازس��ازي را در ايران 
پايه گذاري كنند. او تاكنون بي��ش از 30جايزه ملي و 
بين المللي از جمله جايزه رازي، خوارزمي، آيسسكو، 
آكادمي علوم جهان، يونسكو و جايزه مصطفي )نشان 
عالي علم و فناوري جهان اسالم( دريافت كرده است. 

 بهنام باقري، نويسنده كتاب »سلول هاي بهاري« در 
طول مصاحبه هايي كه با دكتر بهاروند انجام داده است، 
موفق شد خاطرات او را در قالب يك كتاب گردآوري 
كند. كتاب حاضر، اثري جالب است كه مسير پرفراز 
و نش��يب توليد و توسعه س��لول هاي بنيادي را شرح 
مي دهد و خاطرات ش��يرين دكتر بهاروند، پژوهشگر 
و پدر دانش سلول هاي بنيادي در ايران را در دل خود 

جاي داده است. 
اين كتاب با تمركز عميق و س��ازنده بر زندگي علمي 
دكت��ر بهاروند، به عن��وان عضوي مؤث��ر و كارآمد در 
مسير توليد و توسعه سلول هاي بنيادي سعي در ارائه 
تصويري كاماًل شفاف و دقيق از اين حيات ارزشمند 
دارد؛ حيات��ي كه مي تواند س��رلوحه مس��ير زندگي 

بسياري از نوجوانان و جوانان قرار بگيرد. 
 ارائه سبك زندگي اسامي- ايراني 

اين كتاب ع��الوه بر جنبه علمي داراي جنبه س��بك 
زندگي درست اسالمي- ايراني)مسئله تربيت فرزند، 
همس��رداري، احترام ب��ه والدين، اقوام و دوس��تان، 
الگوگيري صحي��ح از اطرافيان و ب��زرگان( و از همه 
مهم تر مفهوم توكل و توس��ل است؛ سبك زندگي اي 
كه با پيشرفت جوامع و مدرنيته شدن روبه فراموشي 

رفته است. 
در بخش هايي از اين كتاب مي خوانيم: »كار من عشق 
من است و به ساعات و سختي هايش فكر نمي كنم، در 
ضمن بزرگ ترين تفريح من هم است. سعي كنيم بعد 

داشته باشيم، براي مثال، تنها مشغله مان درس نباشد 
و س��عي كنيم به ابعاد ديگري مانند ورزش، خانواده 
و درك مردم هم توجه داشته باش��يم. به اين ترتيب 
رش��د، همه جانبه و متعادل مي ش��ود، به عبارتي اگر 
مغزتان بزرگ شود، دست و پاي تان هم بزرگ مي شود. 
خودتان كه بزرگ شديد بايد محيط اطراف تان را هم 
بزرگ كنيد، وگرنه وقتي روي صندلي كوچك قبلي 
بنشينيد، مي ش��كند و با اين كار حتي به ديگران هم 
آس��يب مي زنيد. در اين مسير به پيش��رفت ديگران 
نيز كمك كنيم. بزرگ بودن به پُس��ت و مقام نيست، 
بلكه كمك به س��اختن آينده اي بهتر اس��ت. همه ما 
متعهد به كمك براي پيشرفت ديگران هستيم. قبول 
مسئوليت هاي مان را به عنوان قبول چالش، وظيفه و 
تعهدي براي تسهيل پيشرفت جوانان نگاه كنيم؛ راهي 
براي رس��يدن آنها به روزي كه بتوانن��د مايه حركت 

بيشتر و پيشرفت بشريت شوند.« 
 نقل قولي از مرحوم آيت اهلل بهجت

بهاروند در ادامه به نقل قولي از مرحوم آيت اهلل بهجت 

اشاره مي كند: »معتقدم به اين دنيا آمده ايم تا با زندگي 
كردن قيمت پيدا كنيم، نه به هر قيمتي زندگي كنيم.« 
از آنجا كه دو بار متولد نمي شويم، بايد حداكثر بهره را 
از اين فرصت ببريم. گاهي اين زم��ان صرف تحقيق 
و مطالعه مي ش��ود، گاه��ي خواب، گاه��ي خوراك، 
گاهي ورزش، گاهي معاش��رت با خوبان و گاهي سفر 
و كارهايي از اين دس��ت. زندگي لطف خداست و هر 
طور به آن بنگري همانط��ور مي نمايد. براي بعضي ها 
»هر چي سنگه، مال پاي لنگه«، براي برخي هم »هر 
چي سنگه« چالشي است براي پخته تر شدن، پيروزي، 
پيشرفت و در نهايت مؤثر بودن. هر چه هدف بزرگ تر، 

مسير بسيار سنگالخي و پر نشيب و فرازتر...«.
همچنين در اين دوره از نمايشگاه كتاب تهران شاهد 
عرضه كتاب ديگ��ري با موضوع س��لول هاي بنيادي 
بودي��م. رونمايي از كتاب »داس��تان روي��ان« تاريخ 
شفاهي دكتر محمد كاظمي آشتياني، مدير پژوهشكده 
رويان اثري است كه با ويراست جديد در معرض ديد 

عالقه مندان قرار گرفت. 
اين رونمايي با حضور محمدعلي زمانيان، نويس��نده 
كتاب و مرتضي ضرابي، عضو پژوهشكده رويان و مدير 
بانك خون بند ناف، در غرفه مجمع ناش��ران انقالب 

اسالمي برگزار شد. 
  اشاره به توصيف رهبر معظم انقاب

 از مرحوم آشتياني
ضرابي درباره شخصيت دكتر آشتياني اين  طور گفت: 
»بهترين توصيفي كه مي شود از مرحوم آشتياني كرد، 
همان چيزي اس��ت كه در بيانات مقام معظم رهبري 
بوده است. ايش��ان در وصف دكتر آشتياني فرمودند: 
»ايش��ان به  عنوان يك ش��خصيت ارزش��مند كانون 
اميد و ابتكار و ن��وآوري، از فرزن��دان صالح انقالب، از 
رويش هاي مباركي هستند كه آينده درخشان علمي 
كشور را نويد مي دهند.« همچنين مقام معظم رهبري 
روحيه جهادگري را جزئي از شخصيت دكتر آشتياني 
مي دانستند و از دكتر كاظمي به  عنوان يك دانشمند 
دلسوز و جهادگر مخلص ياد می كردند كه با دين باوري 

راه هاي پرفراز و نشيب زندگي را طي كرده است.

ضراب��ي در ادام��ه افزود: دكت��ر آش��تياني بنيانگذار 
پژوهش��كده رويان و تحقيقات س��لول هاي بنيادي 
كشور بوده اند. متأس��فانه در زماني از ميان ما رفتند 
كه كارهاي ارزشمندي را اجرا كرده بودند. راه اندازي 
پژوهش��كده رويان با هدف درمان ناباروري در زماني 
اتفاق افتاد كه ش��ايد بيش��ترين ارز از كش��ور خارج 
مي شد. مرحوم كاظمي آشتياني با دقت و درايتي كه 
داشتند و موقع شناسي اين شرايط، روي اين موضوع 
كار و تيمي از متخصصان زنان و ناباروري جمع كردند. 
ايش��ان اين كار را در يك پژوهشگاه كوچك در رويان 
شروع كردند. با تالشي كه داشتند، كار به جايي رسيد 
كه ما االن بزرگ ترين مركز درمان ناباروري را در سطح 
كشور داريم كه يكي از مراكز پيشرو در درمان ناباروري 
شناخته مي ش��ود. نكته مهم كه رهبر معظم انقالب 
هم در كالم شان اش��اره كرده اند، اين است كه عنصر 
دين باوري در سازوكارهاي علمي ايشان وجود داشت. 
ضرابي، عضو پژوهشكده رويان افزود: در سال1381 
مرحوم دكتر نامه اي به رهبر معظم انقالب نوشتند و در 
آن زمان خيلي ساده بحث سلول هاي بنيادي را ترسيم 
كردند. در عين حال گفتند بحث مسائل اخالقي هم 
وجود دارد و اگر ما اين كار را شروع كنيم، ممكن است 

مجامع مختلف ما را سرزنش كنند. 
 اين ثروت را براي كشور به ارمغان بياوريد

مرتضي ضرابي با اشاره به نامه اي كه در دي ماه1381 
به دست رهبري رسيد، گفت: رهبر معظم انقالب دو 
هفته بعد از اين نامه،  در جواب به دو نكته اشاره كردند. 
ايشان فرمودند: »به دوستان بگوييد با همت و پشتكار 
اين ثروت را براي كشور به ارمغان بياورند، ولي مراقب 
باشند اين كار به ساختن قطعات يدكي انسان منتهي 
نشود.« اين زماني بود كه حتي دانشگاه هاي ما هنوز 
وارد فيلد تحقيقاتي سلول هاي بنيادي نشده بودند، 
ولي رهبر معظم انقالب با ظرافت به اين نكته اش��اره 

كردند؛ چيزي كه ما بعد از 20سال به آن رسيديم.« 
ضرابي معرف��ي افرادي همچون دكتر آش��تياني را از 
ضروريات دانس��ت و اذعان كرد: »اساس��اً الزم است 
افرادي مثل دكتر آشتياني به عموم مردم به  عنوان يك 
الگو معرفي شوند. يك بخش��ي از معرفي اينها توسط 
افرادي صورت مي گيرد كه با آنها حشر و نشر داشتند. 
مقام معظم رهبري درباره دكتر آش��تياني توصيفاتي 
دارند كه ش��ايد درباره هيچ كس چني��ن توصيفاتي 
نكرده باشند. اين نشان دهنده اين است كه بايد به اين 
شخصيت پرداخته ش��ود. االن كساني هستند كه در 
دانشكده رويان دانشجو شده اند. اينها تأثيرات شناخت 

دكتر آشتياني و فعاليت هاي اوست.«
  ميراث علمي و فرهنگي نبايد گمنام بمانند

محمدعلي زمانيان، نويسنده »داستان رويان« در ادامه 
مراسم گفت: امثال دكتر آشتياني ويژگي هاي خاصي 
دارند، اما آنچه من را براي نوش��تن اين كتاب ترغيب 
كرد، جامعيت شخصيت ايش��ان بود. نوشتن روايات 
و خاطرات زندگي ايش��ان باعث شد من براي نوشتن 
كتاب عزمم را ج��زم كنم. اين كتاب بعد از گذش��ت 
12س��ال از فوت دكتر آشتياني نوش��ته شده است و 
علتش اين بود كه افرادي همچون دكتر آش��تياني به 
دليل شغل و موقعيت كاري بايد به نوعي گمنام بمانند 
و زمان زيادي سپري مي شود كه شناخته شوند. علت 
ديگر اين اس��ت كه در اين دوره آنقدر كه به مشاهير 
ديگر حوزه ها پرداخته مي ش��ود، نوبت به امثال دكتر 
آشتياني نمي رسد. اينها ميراث علمي و فرهنگي كشور 
ما هستند و بايد براي نسل هاي بعدي و ديگر جوامع 

الگو باشند. 

با وجود اينكه شايد 

حميدرضاجالليفراهاني
بس�ياري از م�ا در گزارش2

روزمرگ�ي زندگي 
غرق شده ايم و سرگرم به كارگيري فناوري و فضاي 
مجازي هس�تيم، اما برخ�ي نگاهي متف�اوت به 
فناوري و قابليت هاي به كارگي�ري آن دارند. اين 
اشخاص، بازي سازاني هس�تند كه اعتقاد به يك 
آخر الزمان صهيونيس�تي دارند و حاضر هستند 
توانمندي خويش را در صنعت بازي هاي ويدئويي 
گيرن�د.  كار  ب�ه  اعتق�اد  اي�ن  خدم�ت  در 
سخن از استوديو bit 11 است كه در كشور لهستان 
واقع شده است. از عناوين پرفروش بازي هايی كه از 
سوي اين استوديو توليد و عرضه شده است، مي توان 
به دو بازي اين جن��گ م��ن This war of mine و 
FrostPunk1,2 اشاره كرد. هر دو بازي مورد اشاره، 
از نظر محتوايي در گونه »آخر الزماني« قرار مي گيرند. 
اگر چه بازي اين جنگ من، در سبك اشاره و كليك 
قرار دارد و بازي فراس��ت پانك در س��نخ بازي هاي 
اس��تراتژي جاي مي گيرد، با اين ح��ال جديدترين 
محصول اين كمپاني، يعني فراست پانك2 با استقبال 

قابل توجهي مواجه شد. 
فراست پانك روايتگر جهاني است كه در آغاز سده19 
و انقالب صنعتي ق��رار دارد و ناگهان يك س��رماي 
كشنده بر جهان سايه مي افكند. اين سرماي كشنده 
باعث نابودي منابع غذايي و به نوبه خود از ميان رفتن 
مراكز تمدني جهان در اروپا مي شود. داستان اين بازي 
در كشور استعمار پير رخ مي دهد و مردم براي نجات 
از سرما رو به س��اختن يك نوع سازه عظيم متحرك 

مي آورند كه توانايي توليد انرژي براي تعداد مشخصي 
از جمعيت انسان را دارد. براي فرار از سرما، انسان ها 
روي به سكونت و احداث ش��هر در ميان گودال هاي 
عميق و بزرگ در دل برف  می آورند. اين سازه مانند 
قلب ش��هر در مركز آن نصب مي شود و روشن بودن 
آن در واقع نماد حيات شهر و كلوني انساني است كه 
ماجراي داستان در آنجا سپري مي شود. از آنجا كه اين 
بازي در گونه بازي هاي استراتژي قرار دارد، گيمر بايد 
با اتخاذ تصميمات درست باعث آباداني شهر، افزايش 
جمعيت و گسترش قلمرو خويش شود و در صورت 
اتخاذ تصميمات اشتباه، مشكالت مختلفي براي شهر 

از قبيل افزايش مرگ و مير به  وجود مي آيد. 
  گفتمان تباهي در بازي هاي امريكايي 

طي سال هاي اخير يك جريان فعال در حوزه توليد 
بازي هاي ويدئويي در گونه ه��اي گوناگون، عناوين 
زيادي بازي ب��ا محتواي تباهي و ناب��ودي جهان در 
آخرالزمان را توليد كرده اس��ت. براي درك بهتر اين 
موضوع، بايد گفت منظور از اين جريان فعال شخص يا 
يك شركت تنها نيست بلكه تفكر و گفتماني است كه 
در قالب بازي هاي مختلف در شركت هاي بازي سازي 
متع��دد در كش��ور هاي اروپايي و امريكاي ش��مالي 
متمركز شده اس��ت. جريان مزبور افق تمدن بشري 
را در چارچوب يك فاجعه عظيم بش��ري كه منش��أ 
هسته اي، بيولوژيك يا اقليمي )آب و هوايي( داشته 
است، ترسيم مي كند. بر اين اساس تباهي سرنوشت 
محتوم تمدن بشري است و اتكا بر غريزه بقا و بسط 
داروينيسم اجتماعي، راه حل هاي خروج از اين بحران 

است كه به مخاطب معرفي مي شوند. 

  قهرمان دين گريز و خداناباور 
تفك��ر مزبور اعتق��ادي به منج��ي ن��دارد و در واقع 
فردگراي��ي، برتري جويي، خش��ونت، دين گريزي و 
خداناباوري ش��الوده هاي اعتقادي اي��ن گفتمان را 
تش��كيل مي دهند. درصد نمايش اي��ن گفتمان در 
بازي هاي مختلف گوناگون اس��ت، گاه��ي در گونه 
 Days بازي هاي زامبي محور مانند: شيطان مستقر و
Gone  به صورت مشخص و آشكار، اين گفتمان در 
طول داستان فيلم به عنوان طرز فكر قهرمان داستان 
روايت مي شود. گاهي نيز به صورت خط سير داستان 
و به صورت يك زير روايت يا روايت فرعي در بازي هاي 
اشاره و كليك مورد اشاره قرار مي گيرد. در واقع ميزان 
غلظت اين عناصر در گونه هاي مختلف بازي، متفاوت 
است اما آنچه مسلم است، حضور فعال اين گفتمان و 
جريان در ميان استوديو هاي فعال بازي سازي در اروپا 

و امريكاي شمالي است. 
بازي فراست پانك2 نيز به رغم برخورداري از داستان 
و گرافيك مناسب در همين دس��ته بندي گنجانده 
مي شود چراكه از منظر استراتژي و مديريت جامعه 
بحران زده بشري در يك سرماي آخرالزماني، گيمر را 
به بازي مي گيرد و از همين رو، شايد تأثير زيادي بر 
تفكر و تصميم گيري گيمر هاي بزرگس��ال و جوان و 
نوجوان بر جاي بگذارد. در بازي هاي اس��تراتژيك، 
مديريت مسائل مختلف و كنترل متغير هاي اصلي و 
فرعي تأثيرگذار بر روند بازي، ذهن گيمر را در حوزه 
تعقل، تفكر و تصميم گيري درگير مي س��ازد. گيمر 
براي پيروزي در اين گونه بازي ها بايد با دورانديشي و 
محاسبه سناريو هاي محتمل، انتخاب مناسب را انجام 

دهد. اين فرآيند در واقع نوعي تمرين تصميم سازي و 
مديريت براي گيمر است كه مي تواند در برخي موارد 

به تربيت ذهني گيمر منجر شود. 
فراست پانك2 برخالف س��اير بازي هاي استراتژيك 
)مانن��د Clash of clans( تمركز خود را بيش��تر بر 
مديريت روند ب��ازي و اداره كردن جامع��ه قرار داده 
است. مي توان آن را تلفيقي مدرن از يك بازي مانند 
Stronghold اما با رويكرد جديد و هوشمندانه تر در 
يك فضاي )به اصطالح آخرالزماني( دانس��ت. با اين 
همه، خالقيت و انرژي صرف شده در توليد اين بازي 
صرف مفهومي شده است كه وابستگي فكري زيادي 
به جريان پوچ گرايي مورد اشاره دارد و نمي توان آن را 
يك بازي مستقل در نظر گرفت چراكه با حجم باالي 
بازي هاي موبايلي، كنسولي و رايانه اي توليدشده در 
گونه به اصط��الح آخرالزماني، ديگر مخاطب و ذائقه 
وي، تمايل به اين دس��ت از بازي ها پيدا كرده است. 
از سويي بروز همه گيري جهاني كوويد19، شباهت 
به داس��تان برخي از اين دس��ت از بازي ها داشته و 

حداقل مي توان مشابهاتي در برخي از بازي ها مانند 
Division با همه گيري كرونا پيدا كرد. بر اين اساس، 
مي توان گفت، اين جريان فك��ري در واقع خود را به 
مخاطب تحميل كرده است و امروزه توليد بازي هاي 
به اصطالح آخرالزمان��ي، در حكم ي��ك گونه بازي 
پرفروش، پرمخاطب و خبرس��از براي استوديو هاي 
سازنده هس��تند. فروش باالي اين دست از بازي ها، 
بازگشت سود حاصل از فروش اين بازي ها را تضمين 

مي كند. 
  سرمايه گذاري روي بازي هاي منجي محور 

در برابر اي��ن جريان، ام��ا بايد به تولي��د بازي هايي 
پرداخت كه اف��ق تمدن بش��ري و نج��ات آن را در 
ظهور منج��ي و نابودي ظلم و ج��ور روايت مي كند. 
سرمايه گذاري جدي دولت س��يزدهم در اين حوزه 
و حمايت از تولي��د اين بازي ه��ا، مي تواند مخاطب 
زيادي در ميان كشور هاي محور مقاومت و مسلمان يا 
كشور هاي همسايه مان، به دست آورد و سود زيادي 

را براي سازندگانش به همراه داشته باشد.

كتاب »سلول هاي بهاري« با تمركز عميق 
و سازنده بر زندگي علمي دكتر بهاروند، 
به عنوان عضوي مؤثر و كارآمد در مسير 
توليد و توسعه سلول هاي بنيادي سعي 
در ارائه تصويري كامًا ش�فاف و دقيق 
از اين حي�ات ارزش�مند دارد؛ حياتي 
كه مي تواند س�رلوحه مس�ير زندگي 
بسياري از نوجوانان و جوانان قرار بگيرد

حاشيه و متن 2 كتاب از سلول هاي بنيادي در نمايشگاه كتاب 
انتشارات راه يار چاپ چهارم كتاب »سلول هاي بهاري« را به همراه تقريظ رهبر معظم انقاب بر اين اثر در نمايشگاه كتاب تهران عرضه كرد

نگاهي به مضمون گرايي آخرالزماني در بازي هاي ويدئويي 

آخرالزمان امريكايي با طعم تباهي 

بررسي »مرزهاي تخيل در داستان ديني« 
در نمايشگاه كتاب تهران 

روايت صحيح در ادبيات ديني 
بين محتوا و فرم نسبت برقرار مي كند

»مرزهاي تخيل در داس�تان ديني« با حضور كارشناسان 
در نمايش�گاه كت�اب م�ورد بررس�ي ق�رار گرف�ت. 
انتشارات به نشر با همكاري مجمع ناش��ران انقالب اسالمي با 
حضور حجت االس��الم مهدي جهان، احمد ش��اكري و سعيد 
طاووسي مسرور، »مرزهاي تخيل در داستان ديني« را بررسي 

كردند. 
احمد شاكري، نويسنده و منتقد در اين جلسه گفت: بحث هاي 
متعدد نظري در اين خص��وص وجود دارد. دو نح��وه ورود به 
داس��تان تاريخي داريم؛ يكي روش نويس��نده است كه بحث 
مصداقي جزئي است و بحث مصداقي، يعني من اين موضوع را 
يافتم و مي خواهم بحث ها و مشكالت جزئي آن را رفع كنم. بحث 
ديگر، بحث نظري در اين موضوع اس��ت. ما در موضع احتياط 
هس��تيم، چراكه بايد مواظبت الزم صورت گيرد تا تخيالت به 

ساحت اهل بيت)ع( ضربه نزند. 
وي افزود: كتاب »حيدر« و »همه نوكرها« دو كتابي است كه 
با احتياط نوشته شده اس��ت. همچنين »پس از بيست سال« 
در يك بستر تاريخي با شخصيت هاي مخيل ايجاد شده است. 
به طور كلي، امكان تخيل در مرزهاي داس��تان ما وجود دارد. 
پيش فرض ما اين اس��ت كه تخيل مرزهايي دارد، يعني تخيل 
برخي مواقع مجاز است به موضوعي بپردازد و گاهي هم نپردازد. 
مرزهاي تخيل را فقه مي تواند مشخص بكند. برخي موارد هم 
كالم يا اخالق اسالمي مرز براي تخيل ايجاد مي كنند. باطن و 

خلوت ها را نمي توان با تخيل افشا كرد. 
ش��اكري در ادامه بيان كرد: ما اول بايد داستان نوين را تعريف 
كنيم كه آيا تخيل در داس��تان نوين جزو اركان است يا خير. 
ادبيات داستاني مطلوب ما مي تواند در مرزهاي تخيل دخالت 
كند. در نمايش شخصيت در رمان، ش��خصيت ها انسان هاي 
پراگماتيسمي هستند كه ما نمي توانيم با اين قاعده اهل بيت)ع( 

را تعريف كنيم و نمايش دهيم. 
  مرزهاي تخيل در روايت ديني 

حجت االسالم جهان در بخشي از اين نشست اينطور گفت: بايد 
بگوييم كه مي خواهيم از اين تخيل در چه مسئله اي استفاده 
كنيم، به  طور مثال، يك مس��ئله تقدس داري��م. آيا مي توانيم 
تخيل واردش كنيم يا خير. اصاًل روايت در اصل ديني امكانش 
هس��ت؟ ما كتاب فلس��فه ادبيات ديني نداريم. در روايت هاي 
ديني هم انواع روايت ها بايد بررسي شود؛ روايت فردي، روايت 

مقدس، روايت جمعي. 
وي افزود: در ادبي��ات غرب، فاصله بين زب��ان و گفتار و فاصله 
بين انديشه و ادبيات بسيار است. انديشه يا ادبيات ديني نبايد 
در زبان زشت بيان ش��ود. ما اول بايد فلس��فه ادبيات ديني را 
مشخص كنيم. در قرآن روايت ديني بيان شده و داستان نوح و 
موسي)ع( را به تصوير كشيده است. قرآن صورت دراماتيك به 

اين داستان ها داده است. 
حجت االس��الم جهان بيان كرد: ما دو جور روايت داريم؛ يكي 
صحيح و ديگري باطل. در روايت صحيح، محتوا و شكل و فرم 
روايت بايد باهم متناسب و هماهنگ باشند. تضاد اگر به وجود 
آيد، آن روايت باطل است. محتواي روايت آن حوادثي است كه 
در يك جريان براي معصوم به وجود مي آيد. روايت ديني جايي 
است كه بگوييم يك معصوم با درك خودش بيان كرده است. 
روايتي صحيح است كه بين محتوا و فرم نسبتي برقرار كنيم. 

اين كار موفقي است. 
سعيد طاووسي نيز در ادامه مراسم بيان كرد: در روايت ها گفته 
شده نسبت كذب حرام است، نگفته اند تخيل مشكل دارد. اگر 
يك نفر برود و نقش يك معصوم را بازي كند، فقها دو نظر دارند. 
برخي ح��رام مي دانند. فيلم حضرت محم��د)ص( از مصطفي 
عقاد را همه مي گفتند حرام است، اما امام خميني يك تنه از اين 
فيلم حمايت كردند. در عرصه تعزيه همين طور شد. برخي از 
فقها مشكل داشتند، اما برخي از آن حمايت مي كردند. ما بايد 
اصول و قواعدي را مش��خص كنيم. اين حرف ها برخي مواقع 
دسته بندي مي كند و به ما اجازه ورود به نشر معارف اهل بيت)ع( 
را نمي دهد. بايد اجازه دهيم افراد بنويسند و از بين اين نوشته ها، 

تجربه گري ها به وجود مي آيد. 
  پلي ميان اهل ادب و فرهنگ با اهل انديشه

در ادامه حجت االسالم جهان بيان كرد: ورود تخيل به مسائل 
و زندگي اهل بيت)ع( چيزي نيست كه با روايت و فقه بخواهيم 

حلش كنيم. 
اول بايد فلسفه كالمي اين موارد را حل كنيم. داستان بيش از 
700سال در غرب پيشينه دارد. عمده داستان هاي ما ترجمه اي 
و وارداتي اس��ت. مكتب تفكيك بنايش بر خواب ميرزا مهدي 
اصفهاني اس��ت. حاال كل زندگي ما را اين خواب گرفته است. 
فلسفه تخيل را تعريف مي كند. روايت از امر قدسي مشروط به 
درك منطق قدسي است. روايت تاريخي، مشروط به درك امر 

روايت تاريخي است. واقع نمايي بايد داشته باشيم. 
وي افزود: آيات شيطاني هم اصلش خياالت است. خب همين 
خياالت هم كذب و دروغ است. امام صادق)ع( فرموده اند، خدا 
لعنت كند پولس را كه در امر مسيح دروغ گفت. اين نوشته هاي 
پولس كه به مسيح منصوب مي ش��وند، نوشته هاي دروغين و 
تخيالت پولس است. بايد بين اهل ادب و فرهنگ با اهل انديشه 

ارتباط برقرار كنيم. 

رويداد

گزارشیک


