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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

اربعین فرصتی برای نشان دادن اقتدار اسالم و شیعه است

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه اربعیــن
مناســک دینــی و سیاســی اســت و دو بــال دیــن و سیاســت
ایــن مناســک در دهــه اخیــر مکشــوف بــوده اســت ،گفــت:
اربعیــن بــا ایــن ماهیــت و قــدرت تأثیرگــذاری،توانایــی
درونــی ،معناســازی و اجتماعســازی میتوانــد بیــش از
گذشــته مــورد بهرهبــرداری روحــی ،معرفتــی و اجتماعــی
قــرار بگیــرد .آنچــه بــه عنــوان جشــنواره اربعیــن شــاهدیم
ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــم از هنــر بــرای بازنمایــی
اربعیــن اســتفاده کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدعباس صالحــی در مراســم
اختتامیــه پنجمیــن جایــزه جهانــی اربعیــن کــه بــا
حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور و
نماینــدگان  ۱۹کشــور شــرکتکننده در ایــن دوره از جایــزه
جهانــی اربعیــن کــه در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات
اســامی برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه راهپیمایــی جهانــی
اربعیــن در بایــد زمــره مناســک بیبدیــل تعریــف کنیــم،
اظهــار کــرد :اگرچــه پیــادهروی اربعیــن یــک ســنت قدیمــی
در جامعــه عــراق بــوده اســت امــا اکنــون بــه عنــوان یــک
مناســک بیبدیــل از آن میتوانیــم یــاد کنیــم کــه گســتره

بســیار عظیمــی دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :گســتره اربعیــن در گــروه جنســیتی
زنــان و مردان،گســتره ســنی جوانــان ،کــودکان ،میانســاالن
و هــم گســتره ملیتــی فضایــی دارد کــه قابــل تبییــن
نیســت .همچنیــن هــم در داخــل منطقــه و هــم در خــارج
از منطقــه یــک مناســک فراطبقاتــی و عظیــم اســت کــه
مســائل اقتصادی،اجتماعــی و ســایر امــور را در برمیگیــرد.
مراســم اربعیــن بــا ســایر مراســمها تفــاوت ویــژهای دارد،
هــم از لحــاظ زمــان و مــکان و هــم اینکــه یــک مراســم
بســیار عظیــم و گســترده اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد :مــا در اربعیــن بــا
یــک مراســم گســترده و عظیــم روبــرو هســتیم کــه میــدان
عمــل آن بســیار زیــاد اســت .ترکیبســازیهایی کــه مــا
در مناســک اربعیــن مشــاهده میکنیــم بســیار کــم نظیــر
اســت .اربعیــن مناســک دینــی و سیاســی اســت .دو بــال
دیــن و سیاســت ایــن مناســک در دهــه اخیــر مکشــوف
بــوده اســت .از یــک طــرف عمقدهــی و از طــرف دیگــر
فرصتــی بــرای نشــان دادن اقتــدار اســام و شــیعه اســت.
در حالــی کــه ســالهای گذشــته داعــش بخشهایــی از
خــاک عــراق را در اختیــار داشــت اربعیــن فرصتــی عظیــم
بوجــود آورد کــه شــاهد خداخواهــی و انســان دوســتی در
ایــن مراســم بودیــم .عشــق خداونــد و اهــل بیــت (ع) در

مراســم اربعیــن متبلــور اســت .نیکــوکاری ،میهماننــوازی،
مهــرورزی و ...ترکیبهایــی اســت کــه در فضــای اربعیــن
بــه وضــوح دیــده میشــود .اربعیــن بــه مراســمها و
مناســکها معنایــی خــاص میدهــد .آنچــه کــه مــا در
اربعیــن مشــاهده میکنیــم طعــم و رنــگ اســامی و شــیعی
اســت کــه آن را میتوانیــم بــا طعمــی خــاص تعریــف کنیــم.
عــاوه بــر اینهــا داللــت معنایــی اربعیــن هــم فرصــت
خاصــی اســت.
صالحــی ادامــه داد :اربعیــن بــا ایــن ماهیــت و قــدرت
تأثیرگــذاری و توانایــی درونــی ،معناســازی و اجتماعســازی
میتوانــد بیــش از گذشــته مــورد بهرهبــرداری روحــی،
معرفتــی و اجتماعــی قــرار بگیــرد .آنچــه بــه عنــوان
جشــنواره اربعیــن مشــاهده میکنیــم ایــن اســت کــه چگونــه
میتوانیــم از هنــر بــرای بازنمایــی اربعیــن اســتفاده کنیــم.
در ایــن مراســم بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیــس جمهــور و ابــوذر ابراهیمــی ترکمــان رئیــس ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی و وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی از پوســتر ششــمین دوره جایــزه جهانــی اربعیــن
بــا محــورت جمهــوری اســامی در عرصــه بینالمللــی و
جهانــی بــرای ســال آینــده رونمایــی شــد و از هنرمنــدان
و آثــار ارســالی آنهــا کــه در هــر رشــته هنــری پنــج نفــر
برگزیــده اعــام شــد ،تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

رئیس مجلس شورای اسالمی در آیین رونمایی از کتاب «تا فراموش نکنیم»:

زمان وحدت کشورهای اسالمی فرارسیده است

رئیــس مجلــس شــورای اســامی طــرح معاملــه قــرن را
اقدامــی مضحــک بــرای تجــارت بــا حقــوق مــردم فلســطین
دانســت و گفــت :اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه
کشــورهای اســامی بــه خودشــان بیاینــد و درصــدد ایجــاد
وحــدت باشــند.
علــی الریجانــی در مراســم رونمایــی از کتــاب «تــا فرامــوش
نکنیــم» کــه روایتــی از ماجــرای ویرانــی و اشــغال ۴۱۸
روســتای فلســطینی اســت ،افــزود :در چنــد دهــه ملتــی
را آواره کردنــد امــا بــه خاطــر خفقــان رســانهای ،نسـلهای
جدیــد کمتــر از ایــن فاجعــه مطلــع هســتند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد :حادثــه
هولوکاســت همــواره دســتاویزی بــرای رســانهها بــوده امــا
کمتــر رســانهای بــه مســئله فلســطین میپــردازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از کشــورها طرحهــای
مختلــف صلــح را بــرای فلســطینیان مطــرح کردنــد کــه
هیــچ کــدام از آنهــا بــه ســرانجام نرســید ،افــزود :در واقــع
هــر کــدام از ایــن طرحهــا دامــی بــرای از بیــن بــردن
جریانهــای فلســطینی بــود.
الریجانــی بــا اشــاره بــه طــرح معاملــه قــرن تصریــح کــرد:
ایــن طــرح بــه دلیــل اینکــه بیســر و تــه بــود مــورد
اســتقبال قــرار نگرفــت و در اصطــاح ســقط جنیــن شــد؛
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بیــان ایــن طــرح نشــان

داد سوءاســتفاده کننــدگان چــه مســائلی را در ذهنشــان
میپروراننــد زیــرا ایــن طــرح مضحــک ،تجــارت بــا حقــوق
مــردم فلســطین بــود.
رئیــس قــوه مقننــه بــا اشــاره بــه مناقشــاتی کــه برخــی
کشــورهای اســامی بــه آن دامــن میزننــد ،اظهــار کــرد:
ایــن اقدامــات بــرای منحــرف کــردن اذهــان از حرکتهــای
رژیــم صهیونیســتی اســت تــا جایــی کــه متأســفانه برخــی
از ایــن کشــورهای اســامی در دام ایــن رژیــم میافتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمنان اســام بایــد پاســخ دهنــد
جنگهایــی کــه در منطقــه و حتــی علیــه مــردم ایــران بــه
را ه انداختهانــد ،چــه فایــدهای داشــته اســت ،افــزود :همــان
کســانی کــه آمریــکا را در مســاله هســتهای و خــروج از
برجــام تحریــک کردهانــد تصــور میکردنــد بــا بــروز تنــش
در منطقــه میتواننــد ظــرف مــدت چنــد مــاه کشــورمان را
دچــار آســیب کننــد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه متجــاوزان بــه یمــن بایــد
پاســخ دهنــد کــه مســاله و اختالفــات داخلــی ایــن کشــور
چــه ارتباطــی بــه آنهــا داشــته اســت ،گفــت :نتیجــه
ســایشهایی کــه در دنیــای اســام ایجــاد میشــود بــه
نفــع اســرائیل اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه تحــوالت
منطقــه تصریــح کــرد :زمانــی بیــان میکردیــم کــه

مســئله ســوریه بایــد بــا گفتوگــو حــل شــود امــا برخــی
از کشــورهای منطقــه راهحــل نظامــی را گزینــه نهایــی
میدانســتند؛ اکنــون همیــن کشــورها در رابطــه بــا یمــن
راهــکار را گفتوگــو میداننــد و بــر ایــن اســاس واســطه
معرفــی میکننــد در حالــی کــه نیــازی بــه واســطه نیســت
و بایــد اقــدام کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر امــت اســامی متحــد باشــند
قطعــاً قــدرت بزرگــی را تشــکیل خواهنــد داد ،ادامــه داد:
اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه کشــورهای اســامی بــه
خودشــان بیاینــد و بــه دنبــال وحــدت باشــند.
الریجانــی تصریــح کــرد :کتــاب «تــا فرامــوش نکنیــم» از
حرکتــی پردهبــرداری میکنــد کــه نابــودی یــک ملــت را
دنبــال میکــرده اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
نســل جــوان از مســاله فلســطین مطلــع شــود ،تصریــح
کــرد :پیشــنهاد میشــود رســانههای مکتــوب ،دیــداری و
شــنیداری از جملــه رســانه ملــی ،وزارت آمــوزش و پــرورش
و حتــی دانشــگاهها از ایــن کتــاب بــرای آشــنایی نســل
جــوان بــا مســئله فلســطین اســتفاده کننــد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :

ریشه مشکالت کشور فرهنگی است

مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
گفــت :ریشــه تمــام مشــکالت در کشــور اقتصــادی نیســت؛
بلکــه فرهنگــی اســت.
فاضــل نظــری در نشســت خبــری هفتــه ملــی کــودک بــا
بیــان اینکــه فرهنــگ در ایــران دســتچندم تلقــی مــی
شــود اظهــار داشــت :بیشــتر مشــکالت معیشــتی مــا ریشــه
فرهنگــی دارنــد و حتــی بســیاری معضــات اجتماعــی بــا
فرهنــگ مناســب از بیــن مــی رونــد .جامعــه مــا میــراثدار
تمدنــی بــزرگ اســت و امــروز نیازمنــد اصــاح فرهنگــی،
اولویــت کشــور نبایــد اقتصــاد باشــد؛ زیــرا بــا فرهنــگ
مناســب اقتصــاد بهبــود مــی یابــد.
نظــری بــا طــرح ایــن ســوال کــه متولــی حــوزه کــودک و
نوجــوان از حیــث فرهنگــی چــه کســی اســت؟ تصریــح کــرد:

در ایــن بخــش دســتگاه هــای مختلــف ناهمدمــا هســتند؛
بــه ایــن معنــا کــه دماســنج هــای متفاوتــی دارنــد در یــک
نهــاد محصولــی نامناســب تشــخیص مــی دهیــم در حالــی
کــه نــوع دیگــری از همــان محصــول در یــک دســتگاه
دیگــر مناســب تشــخیص داده مــی شــود بــه عنــوان مثــال
شــخصیتی در یــک انیمیشــن مبــاح اســت امــا عروســک
همــان قهرمــان در دســتگاه دیگــری بــه مصلحــت شــناخته
نمــی شــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه قصــه یکــی از اصلــی
تریــن بخــش هــای زندگــی کــودک اســت خاطرنشــان کــرد:
خیــال در کــودکان احتیــاج بــه قهرمــان دارد کــه اگــر مــا
معرفــی نکنیــم جایگزیــن آن عرضــه مــی شــود کــه همــان
تهاجــم و شــبیخون فرهنگــی تلقــی مــی شــود و آن جایــی
کــه حتــی حاضــر مــی شــویم بــرای خریــدن آن قهرمــان
بیگانــه پــول پرداخــت کنیــم اوضــاع وخیــم تــر جلــوه
مــی کنــد .نظــری بــا تاکیــد بــر اوضــاع وخیــم در عرصــه
کــودک :کانــون پــرورش فکــری بعــد از  ۵۰ســال اولیــن

فیلــم انیمیشــن بلنــد ســینمایی را عرضــه مــی کنــد کــه
نشــان مــی دهــد ایــن عرصــه خالــی اســت و دســتگاه هــا
بــی توجــه و ســینما کــم فــروغ شــده انــد.
مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
بــا بیــان اینکــه بایــد بــه نیــاز تشــکیل یــک اتــاق فکــر
عملیاتــی هماننــد یــک ضــرورت نگریســته شــود خاطرنشــان
کــرد :هماهنگــی بیــن متولیــان ایــن عرصــه مهــم اســت تــا
بتوانیــم از کــم توجهــی در ســال هــای اخیــر بکاهیــم.
نظــری بــا بیــان اینکــه تولیــد کتــاب در ایــن مجموعــه یــک
فرآینــد اســت اظهــار داشــت :تغییــر مدیریــت و رویکردهــا
باعــث شــده چشــمه ایــن عرصــه کمشــتاب شــود؛ امــا تولیــد
کتــاب بــه عنــوان قلــب تپنــده ایــن نهــاد از بیــن نرفتــه
اســت .بــار دیگــر ایــن عرصــه فعــال خواهــد شــد و بــر
همیــن اســاس ســال آینــده یــک نمایشــگاه کتــاب از ســوی
کانــون پــرورش فکــری برگــزار مــی شــود تــا زمینــه را بــرای
هــم افزایــی آمــاده کنــد.
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مدیر کل موزه ملی ایران خبر داد:

 ۱۷۰۰لوح هخامنشی به موزه ملی ایران رسید
مدیــر کل مــوزه ملــی ایــران
خبــر داد ۱۷۸۳ :گلنبشــته
هخامنشــی بــا همراهــی
اســکورت ویــژه از فــرودگاه
امــام خمینــی (ره) بــه
مــوزه ملــی ایــران رســید و
چهارشــنبه دهــم مهــر ،ایــن آثــار تاریخــی بعــد از  ۸۴ســال
در مــوزه مــادر ایــران نمایــش داده میشــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،جبرئیــل نوکنــده بــا تبریــک ایــن موفقیــت
بــزرگ در حــوزه فرهنگــی کشــور اعــام کــرد :شــامگاه هشــتم
مهــر  ،۱۳۹۸گلنبشــتههای بــاروی تخــت جمشــید پــس از
 ۸۴ســال بــه کشــور برگردانــده شــد و بــا همراهــی اســکورت
ویــژه بــه ســامت وارد مــوزه ملــی ایــران شــد کــه بــا توجــه بــه
عالقهمنــدی دوســتداران ایــن آثــار تاریخــی ،الــواح هخامنشــی
رســیده بــه مــوزه ملــی ایــران ،در ایــن مــوزه رونمائــیشــد.
وی بــا بیــان اینکــه  ۱۷۸۳گلنبشــته ارســالی بــه همــراه
نماینــدگان اعزامــی از موسســه شرقشناســی دانشــگاه
شــیکاگو آمریــکا از طریــق مــرز هوایــی فــرودگاه بینالمللــی
امــام خمینــی (ره) بــه ایــران وارد شــدند ،افــزود :پروفســور
کریســتوفر وودز رئیــس موسســه شرقشناســی دانشــگاه
شــیکاگو ،شــخصاً بــه تهــران ســفر کــرد تــا ایــن امانــت را بــه
مــوزه ملــی ایــران تحویــل دهــد .او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
اســناد ارزشــمند رمزگشــای بخــش مهمــی از تاریــخ مکتــوب
هخامنشــیان در دوره داریــوش اول محســوب میشــوند ،بیــان
کــرد :ایــن رویــداد بــزرگ مرهــون تالشهــای حقوقــی و
دیپلماســی فراوانــی اســت کــه بــرای احقــاق مواریــث فرهنگــی
ایــران صــورت گرفتــه اســت .محمولــه  ۱۷۸۳گلنبشــته
هخامنشــی بــا اعــام ناگهانــی وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی بعــد از  ۸۴ســال بــه ایــران
برگردانــده شــد و بــدون حضــور رســانهها در فــرودگاه امــام
خمینــی (ره) تحویــل مســئوالن مــوزه ملــی ایــران شــد ،ایــن
آثــار اکنــون در مــوزه ملــی ایــران قــرار گرفتهانــد.

مترجم و منتقد ادبی :

نمیتوان به هنرمندان از گل نازکتر گفت
مشــیت عالیــی بــا بیــان اینکــه ادبیــات در دوره بحــران بــه ســر
میبــرد و کیفیــت آثــار بــه شــدت نــازل شــده ،میگویــد :نقــد
ادبــی مــا وضعیــت پیچیــدهای دارد؛ از طرفــی آثــار ادبــی در حــدی
نیســت کــه منتقــد رغبــت کنــد سراغشــان بــرود و از طــرف دیگــر
بســتر کلــی جامعــه مــا بــرای نقــد آمــاده نیســت و نمیتــوان بـه
هنرمنــدان از گل نازکتــر گفــت .ایــن مترجــم و منتقــد ادبــی در
گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره نقــد ادبــی و جایــگاه آن در ادبیــات
مــا اظهــار کــرد :طبیعتــا نقــد ادبــی جایــگاه مهمــی در شــکل دادن
بــه جریانهــای ادبــی و اســتعدادهای هنرمنــدان دارد ،منتهــا نقــد
ادبــی نیازمنــد یــک چهارچــوب نظــری اســت و اگــر منتقــد قبــول
نداشــته باشــد کــه نقــد بایــد چهارچــوب فلســفی ،روانشــناختی
و ایدئولوژیــک داشــته باشــد میشــود نقــد امپرسیونیســتی .نقــد
امپرسیونیســتی میگویــد خــوب اســت بــا بــد اســت ،قشــنگ
اســت یــا زشــت؛ در واقــع منتقــد در ایــن نــوع نقــد ذهنیــات
و ذوقیــات خــود را رعایــت میکنــد .اگــر از چیــزی خوشــش
بیایــد بهبــه میکنــد و اگــر خوشــش نیایــد بهبــه نمیکنــد.
منتقــد ،خــوب و بــد را وابســته بــه ذوق و ســلیقه خــود میدانــد
تــا چهارچــوب نظــری .چهارچــوب نظــری یعنــی اینکــه منتقــد
بایــد دیــد فلســفی ،جامعهشــناختی ،روانشناســی ،روانکاوی،
تاریخــی ،مارکسیســتی یــا حداقــل فرمالیســتی داشــته باشــد.
او بــا بیــان اینکــه چهارچوبهــای نظــری جایگاهــی در میــان
منتقــدان ندارنــد ،افــزود :نقــد مــا هنــوز ادامــه نقدهــای ســلیقهای،
ذوقــی و امپرسیونیســتی اســت .البتــه بــرای اینکــه بیانصافــی
نشــود در  ۲۰-۱۰ســال اخیــر روی نظریــه ادبــی بــه شــکل
ترجمــه زیــاد کار شــده اســت امــا فقــط نظریــه ادبــی مدنظــر
بــوده تــا نقــد .وقتــی نظریــه شــکل میگیــرد بــه خاطــر پایی ـن
بــودن کیفیــت آثــار ادبــی اســت ،در غــرب هــم هینطــور اســت.
حجــم بــاالی نظریــه ادبــی نشــان میدهــد کــه آثــار هنــری  -بــه
معنــای وســیع  -سطحشــان نــازل شــده اســت .ایــن مســئله در
ادبیــات مــا هــم دیــده میشــود ،مخصوصــا شــعر .داســتان هــم
چنــدان وضــع بهتــری نــدارد بخصــوص بــا ایــن اتفاقاتــی کــه بــا
شــکلگیری پس ـتمدرنیته در اینجــا شــروع شــده و هنــوز هــم
ادامــه دارد.

