
   فرزين ماندگار
در گزارش پي�ش رو برخ�ي از آخرين 
تازه هاي حوزه نشر و كتاب و نيز اخبار 
اين ح�وزه را م�رور مي كني�م. تكميل 
سه گانه سعيد زيباكالم، چگونگي تدوين 
كتاب زندگي و زمانه ش�هيد بهشتي، 
رونماي�ي از كت�اب خاطرات ش�فاهي 
حاج حسين يكتا، انتشار كتابي درباره 
محمدعلي جناح و آغاز فروش اينترنتي 
كتاب هاي روايت فتح از اين جمله اند. 
اما نشر اسم در تكميل سه گانه آثار خود 
با سعيد زيباكالم اس��تاد دانشگاه، كتاب 
افسانه هاي بيشتر! را منتشر كرد. زيباكالم 
كه اي��ن روزها ب��ا برخ��ي اعتراض هاي 
صريحش به وضع موجود ش��هره اس��ت 
در مقدمه اين اثر نوش��ته اس��ت: اجزاي 
اين كتاب بيشتر از 20 سال است كه در 
قلب و جانم در حال انعقاد و پخته ش��دن 
اس��ت و اين يعني آثار زيادي طي مدتي 
طوالني در تقويم آن نقش داش��ته اند، به 
طوري كه محال است بتوانم به درستي 
هم نام تمام آن آثار را ببرم و هم چيستي 
ميزان تأثيرگذاري شان را تعيين كنم. با 
اين وصف اگر بخواهم از ميان آن آثار به 
ذكر تنها يكي اكتفا كنم كه به نظر خودم 
بيش��ترين و ژرف ترين تأثير را داش��ته، 
 بي ترديد بايد از كتاب اهلل حكيم نام ببرم. 
آن كه به طرز غيرقابل مقايس��ه با ساير 
كتب، گهگاه تمام قلب و جانم را زير و رو 

مي كرد و دگرگون و منفجر مي كرد. 
اين استاد فلسفه دانشگاه تهران در ادامه 
مقدمه خود مي نويس��د: بايد اذعان كنم 
محتواي هر يك از رساله هاي اين كتاب 
محصول جوششي دروني بوده، وامداري 
منحصر به فردي به هيچ مكتب و مشرب 
خاصي ندارد. اين مجموعه از افس��انه ها 
را افسانه هاي بيشتر! ناميده ام از آن روي 
كه جلد دوم كتاب افسانه هاي آرام بخش 
نيست. زيرا اگرچه افسانه هاي مندرج در 
اين كتاب هم آرام بخش و تسكين بخشند، 
ش��باهت يا ربطي اينجا و آنجا به برخي 

افسانه هاي مندرج در آن كتاب دارند. 
افسانه هاي بيش��تر! جديدترين تأمالت 
انتقادي و صريح زيباكالم اس��ت كه به 
بازخواني مباني انديشه سياسي و ديني 
پرداخته و بيشتر از اينكه نسخه اي براي 
حل مشكالت نظري باشد، محلي براي 
طرح پرسش هاي نظري صريح و بي پيرايه 
اين استاد عدالتخواه است.  افسانه گوهر 
ناب تعقل، افسانه ذات فلس��فه، افسانه 
ماهيت اقناع، افس��انه رويكرد استداللي 
توجيه��ي اثباتي انبي��ا، افس��انه اثبات 
الهي بودن قرآن حكيم، افس��انه لولوي 
نسبي انگاري عناوين رساله ها و فصل هاي 
جديدترين كتاب اين نويس��نده و استاد 

دانشگاه تهران است. 
كتاب افسانه هاي بيشتر! سعيد زيباكالم 
با طرح جل��د معن��ادارش 200 صفحه 
دارد و از س��وي انتش��ارات اس��م روانه 
كتاب فروش��ي ها شده اس��ت. نشر اسم 
پيش از اين كتاب هاي »عقل و استدالل 
و عقالنيت« و »افسانه هاي آرام بخش« را 

از زيباكالم منتشر كرده بود. 
   زندگي و زمانه شهيد بهشتي

 و ام��ا جواد كالت��ه يكي از پژوهش��گران 
كتاب »روايتي از زندگ��ي و زمانه آيت اهلل 

سيدمحمدحس��يني بهش��تي« به بيان 
توضيحاتي درباره چگونگي استخراج و توليد 
اطالعات مورد نياز ب��راي تهيه اين كتاب 
پرداخت.  اين پژوهشگر تاريخ انقالب و دفاع 
مقدس كه در توليد مطالب كتاب »روايتي از 
زندگي و زمانه آيت اهلل سيدمحمدحسيني 
بهش��تي« اثر جعفر شيرعلي نيا مشاركت 
داشته، در گفت وگو با مهر، درباره حضور در 
اين پروژه گفت: بيشتر مطالبي كه براي اين 
كتاب تهيه و تدارك ديدم، مربوط به زندگي 
شهيد بهشتي در دوران پيش از وقوع انقالب 

اسالمي است. 
وي افزود: در بخش مربوطه، دو نفر بوديم؛ 
آقاي مرتضي پاي��دار و من. ابتدا قرار بود 
تمام تحقيقات و پژوهش هاي اين اثر را 
خودم به عهده بگيرم، چون حجم اوليه 
و مورد نظر اين كتاب، تا اين حد وس��يع 
نبود. يعني اول، ق��رار نبود كتاب در اين 
حجم فعلي چاپ شود. با تغييراتي كه در 
ادامه پيش آمد و گستردگي بيشتر پروژه، 
ديديم حجم مطالب بس��يار زياد شده و 
فراتر از چيزي است كه انتظار داشتيم. به 
همين دليل، دوستان ديگري هم به پروژه 

پژوهش اين كتاب اضافه شدند. 
اي��ن پژوهش��گر در ادامه توضي��ح داد: 
مس��ئوليت م��ن در تهيه مطال��ب اين 
كتاب، مربوط ب��ه برهه ابت��داي تولد تا 
22 بهم��ن س��ال ۵۷ ب��ود. كارمان هم 
تحقيق كتابخانه اي بود. آقاي شيرعلي نيا 
مصاحبه هاي تكميل��ي را مي گرفت. اما 
كاري كه من انجام دادم، در س��ه محور 
خالصه مي شود؛ اول مطالعه كتاب هايي 
كه به طور مس��تقيم مربوط به ش��هيد 
بهشتي مي ش��دند كه 20 تا ۳0 عنوان 
بودند و هم��ه را به طور كام��ل مطالعه 
كردم. دوم، حدود ۷0 ت��ا ۸0 كتاب كه 
مربوط به حوادث پيش از انقالب بودند 
و در واقع، بيش��تر حاوي مطالبي درباره 
انقالبيون ديگر مي ش��دند، اما ردپايي از 
شهيد بهشتي در آنها وجود داشت. در اين 
كتاب ها درباره گروه هاي مبارز ضدپهلوي 
و جريان هاي مبارزات��ي مطالب زيادي 
بود كه بخشي  از آنها هم درباره سازمان 
منافقي��ن ب��ود. بدين ترتيب بس��ياري 
از اطالعات درب��اره اتفاق��ات، گروه ها و 

اش��خاصي كه به نوعي با شهيد بهشتي 
ارتباط داشتند از اين كتاب ها استخراج 
شدند.  كالته در ادامه گفت: محور سوم 
كار هم، بررسي اسناد و مدارك تاريخي 
بود كه در بنياد شهيد بهش��تي و مركز 
اسناد انقالب اس��المي انجام شد. به اين 
ترتيب سندهايي را ديده و بررسي كرديم 
كه برخي از آنها منتشر شده و برخي ديگر 

منتشر نشده بودند. 
   محمدعلي جناح؛ مؤسس پاكستان

از سويي ديگر كتاب »محمدعلي جناح؛ 
مؤسس پاكستان« نوشته هكتور بوليتو 
با ترجمه غالمرضا سعيدي و به كوشش 
سيدهادي خسروشاهي از سوي انتشارات 

كلبه شروق قم منتشر شد. 
كت��اب »محمدعل��ي جناح؛ مؤس��س 
پاكستان« مجلد س��وم از مجموعه آثار 
)شماره شش��م( استاد س��يد غالمرضا 
سعيدي است كه محقق برجسته، استاد 
خسروشاهي آن را تدوين و تنظيم كرده 
است.  سيد غالمرضا س��عيدي، مترجم 
و پژوهش��گر برجس��ته تاري��خ معاصر 
در مقدمه كت��اب مي نويس��د: برخي از 
محققان معتقدند كه اگر بصيرت و درايت 
و استقامت قائد اعظم و همكاران فداكار او 
نبود، يكصد ميليون مسلمان هند، دچار 
همان سرنوش��تي مي  ش��دند كه نصيب 

مسلمانان اسپانيا گرديد. 
هكتور بوليتو، نويسنده كتاب، محمدعلي 
جناح را سازنده و بناكننده تاريخ معرفي 
كرده است كه فردي منطقي، شرافتمند، 
قوي و پُرهيمنه بود و هر وقت اش��خاص 
نزديك او مي آمدند، از او مي ترسيدند. به 
اعتقاد مؤلف، تنها نقص جناح زبان تند او 
بود كه در محاوره بردباري نشان نمي داد 
و به شدت در اختصارگويي مي كوشيد. از 
س��اير جهات واجد بزرگ ترين فضايل و 

حائز همه شئون رهبري سياسي بود. 
درباره قائد اعظم پاكستان - محمدعلي 
جناح- كتاب  هاي متعددي نوشته شده، 
ولي امتياز اي��ن تأليف در آن اس��ت كه 
تحقيق آن محصول دو س��ال مطالعات 
يك محقق خارجي اس��ت كه به صورت 
دقي��ق و بي طرفانه، مس��تندات زيادي 
بالغ بر ۳0 جلد تأليفات گوناگون را مورد 

مطالعه قرار داده و طي دو س��ال گردش 
در هند و پاكستان، با جمعي -در حدود 
200 نفر- از معاصران قائد اعظم تماس 
گرفته و از خاطرات آنها اس��تفاده كرده 
اس��ت. لذا ش��ايد يكي از بهترين منابع 
درباره گوشه  هايي از شخصيت قائد اعظم 
پاكستان و سير حوادث شبه قاره هند و 

پاكستان در دوره معاصر باشد.  
   خاطرات شفاهي حاج حسين يكتا 
مراس��م رونمايي از كت��اب »مربع هاي 
قرمز«  ش��امل خاطرات ش��فاهي حاج 
حس��ين يكتا ف��ردا جمع��ه 22 تير در 
مجموعه فرهنگي ش��هداي سرچشمه 

برگزار مي شود. 
اين كت��اب، خاطرات اين ش��خصيت را 
از كودكي ت��ا برهه پاي��ان دفاع مقدس 
دربرمي گي��رد. »مربع ه��اي قرم��ز«  به 
تازگي در ۵۴۳ صفحه توسط انتشارات 
شهيد كاظمي چاپ ش��ده است و با ۱۴ 

فصل، خاطرات وي را شامل مي شود. 
ح��اج حس��ين يكت��ا از رزمن��دگان و 
فرماندهان جنگ است كه پس از دوران 
دفاع مق��دس به فعاليت ه��اي فرهنگي 
رو آورده اس��ت. روايتگري دفاع مقدس 
از جمله فعاليت هايي اس��ت كه وي در 
كارنام��ه دارد.  اي��ن برنام��ه روز جمعه 
22 تير از س��اعت ۱۷ تا ۱۹ در مجموعه 
سرچش��مه واقع در ميدان بهارس��تان، 
نرس��يده به چهارراه سرچشمه، انتهاي 

خيابان صيرفي پور برگزار مي شود. 
   فروش اينترنتي كتاب هاي روايت فتح

انتش��ارات روايت فتح در روزهاي آينده 
محصوالت خود را با تخفيف 20 درصدي 
از طري��ق ف��روش اينترنت��ي در اختيار 
عالقه من��دان قرار مي ده��د.  به گزارش 
روابط عموم��ي روايت فتح، انتش��ارات 
روايت فتح به عنوان يكي از ناشران حوزه 
دف��اع مق��دس و مقاومت در نظ��ر دارد 
تمامي كتب روايت فتح را از طريق فروش 
 revayatfath. irاينترنتي ب��ه آدرس
با 20 درصد تخفيف وي��ژه، از ۱۷ تير به 
مدت 20 روز در اختيار عموم قرار دهد. 
عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر 
مي توانند ب��ه آدرس اين انتش��ارات به 
نشاني revayatfath. irمراجعه كنند.
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آغاز فروش اینترنتی کتاب های روایت فتح
نگاهي به تازه هاي حوزه نشر و كتاب در هفته جاري

يك مدرس و محقق دانشگاه گفت: مسئله 
حجاب يك مسئله فراجنسيتي است. برخي 
افراد كه مخالف حجاب هس�تند آن را يك 
امر ضدجنس�يتي و محدوديت صرف زنان 
به نفع مردان مي دانند كه اين تحليل وارونه 
متعارف دف�اع كاذب از حقوق زنان اس�ت. 
به مناسبت هفته عفاف و حجاب نشست خبري 
پيرامون حجاب گوهر گمشده در جامعه، حق يا 
تكليف به همت سازمان بسيج رسانه با حضور فروغ 
نيلچي زاده محقق و مدرس دانشگاه برگزار شد. 

در ابتدا مراس��م نيلچي زاده در خصوص حق 
امروز جامعه خانواده و زنان در موضوع حجاب 
گفت: يكي از مهم ترين مسئله هايي كه مطرح 
مي شود اين است كه فاصله بين سليقه فردي 
و حق اجتماعي چيس��ت؟ هر كس��ي كه در 
جامعه اي زندگي مي كند طبيعي اس��ت بايد 
خواس��ته هاي خود را با جامع��ه اي كه در آن 
زندگي مي كن��د هماهنگ كن��د. اگر حقوق 
اجتماعي كه به او داده مي شود خالف فطرت 
باشد قطعاً بايد در قبال آن حركت جدي انجام 
شود تا آن قوانين اصالح شود اما اگر اين قوانين 
مطابق با نياز ها اس��ت نه تنها ب��راي حفظ آن 
قوانين بايد تالش بيش��تر كرد بلكه بايد ابعاد 
حقيقي را به نحوي آشكار كنيم تا كساني كه به 
دنبال ناهنجاري ها هستند فرصت پيدا نكنند. 
وي ادامه داد: در نظام اجتماعي ما مي پذيريم 
برخي از سليقه و خواسته هاي فردي خود را بر 
حضور اجتماعي مح��دود كنيم، دومين اصل 
ميزان تطابق اين قوانين كه حقوق و حدود ما را 
مشخص مي كنند تا چه اندازه با واقعيت فطرت 

تطابق داشته باشد. 
اين اس��تاد حوزه عنوان كرد: حج��اب يكي از 
مهم ترين مسائل اجتماعي است و بايد تبيين 
ش��ود اين مس��ئله يك امر اجباري يا اختياري 
است. در همه نظام هاي اجتماعي محدوديت هاي 
خودخواس��ته اي وجود دارد تا نظام اجتماعي 

كنترل شده و حقوق افراد حفظ شود. 
نيلچي زاده تصريح كرد: آيا بي قانوني و حداقلي 
ك��ردن قوانين در ي��ك جامعه بهتر اس��ت يا 
افزايش مي��زان قوانين؟ رابط��ه بين حقوق و 
اخالق كه رابطه اي تنگاتنگ اس��ت و اگر قرار 
باشد ضمانت اجراي همه قوانين را به اخالقيات 
بدون ضمانت اجرا تقليل دهيم بايد در جامعه 
بسيار فرهيخته اي باشيم كه ضمانت اجرايي 
رشديافتگي خود فرد است در حالي كه چنين 
جامعه اي وجود ندارد. هرچه قوانين حقوقي به 
عرف رايج و قابل فهم تبديل شود ميزان ضمانت 

اجراها به حداقل مي رسد. 
نيلچي زاده مدرس دانشگاه عنوان كرد: مسئله 
حجاب يك مس��ئله فراجنسيتي است. برخي 
افراد كه مخال��ف حجاب هس��تند آن را يك 
امر ضدجنس��يتي و محدوديت صرف زنان به 
نفع مردان مي دانند. به عن��وان تحليل وارونه 
متعارف دفاع كاذب از حقوق زنان است، نكته 
انحرافي اين بحث اينجاس��ت مس��ئله مهم تر 
از زن و حجاب كه مس��ئله خانواده اس��ت. در 
حقيقت حجاب شامل مردان هم مي شود و اين 
افراد در موضوع حجاب و مسئله زن يك مفهوم 
اساسي تر را ناديده گرفته و آن مسئله خانواده 
است. در عين اينكه موضوع حجاب اختصاصي 
بحث زنان نيس��ت و همه جوام��ع مختلف بر 
فراجنسيتي بودن پوشش متعارف و متناسب 

دست گذاشتند. 
وي ادام��ه داد: جنگ تمام عي��اري در جوامع 
مختلف عليه نهاد خانواده شروع شده است و 
خانواده به عنوان يك مدل متحجرانه شناخته 
مي شود. برخي قوانين كش��ورهاي اروپايي و 
برخي ايالت ه��اي امريكايي علن��اً ايجاد نظام 
مشروع و رسمي خانواده را محدود مي كنند؛ 
مثاًل اگر زن و مردي بنا بگذارند كه يك خانواده 
را تشكيل دهند انواع تهديدها براي آنها وجود 
دارد از ان��واع ماليات ها تا ان��واع محدوديت ها 
براي آنها اعمال مي شود تا از تشكيل خانواده 

صرفنظر كنند. 
مدرس حوزه و دانشگاه در خصوص رسميت پيدا 
كردن كليساي شيطان ادامه داد: دنياي امروز 
تالش مي كند به نوعي رفتارسازي كند تا شبه 
خانواده هايي رقيب براي خانواده ايجاد كند مثاًل 
كليساي شيطان پرست ها را رسمي مي كنند و 
بعد از شكستن قداست كليسا، ازدواج با حيوان 
را در آن رقم مي زنند و به دنبال عرفي سازي و 

طبيعي كردن ضدارزش ها هستند. 
وي افزود: ما تعريف فراديني و ديني از حجاب 
داريم، حجاب در تعري��ف فراديني خود، هنر 
مستورگي و پوشيدگي است كه باعث مي شود 
فرد در تعامالت خود انسان ديده شود، از انواع 
آسيب ها مصون بماند و مديريت ميدان غريزه 
جنسي را به دست بگيرد اما در تعريف اصالتاً 
ديني آن، حجاب ساختارهاي دقيق و ظريفي 
دارد كه به عنوان كاركرد آن مش��خص ش��ده 
است. حجاب اس��المي كه ريشه در قرآن دارد 
يك حجاب فراجنسيتي اس��ت و مردان را هم 

شامل مي شود. 
مدرس حوزه و دانش��گاه تصريح كرد: هرچه 
خانواده قوي تر و محكم تر باش��د جامعه رشد 
بيشتري دارد، برخي پوشش ها حريم خانواده 
را تهديد كرده و در نتيجه رشد تمدني جامعه 
را تهديد مي كند. رابطه بي��ن حقوق و اخالق 
يك رابطه تنگاتنگ اس��ت، حجاب يك سطح 
هنجاري و يك س��طح ارزش��ي دارد، حجاب 
حداقلي و هنجاري بايد قانونگذاري شده و براي 

رعايت آن ضمانت اجرايي تعيين شود. 
وي در پاسخ به س��ؤالي در مورد مطرح شدن 
نظرات متناقض در مورد رق��ص دختر جوان 
و بازداشت گفت: طي دو س��ال گذشته مقام 
معظم رهبري تأكيد مؤكد بر برخورد و معرفي 
با اختالسگران داشته اند اما در اين زمينه اقدام 
جدي صورت نمي گيرد، در مقابل برخي مسائل 
چنان پررنگ نشان داده مي شود كه ذهن مردم 
از ساير امور منحرف شود. رقص اين دختر جوان 
به خودي خود يك منكر و ناهنجاري است اما 
مطرح شدن در اين ابعاد و پرداختن به آن در 

شرايط كنوني تا اين حد الزام ندارد. 
وي به ش��بهه اجباري نبودن حجاب در زمان 
پيامبر)ص( گفت: آن زم��ان حجابي باالتر از 
حجاب حداقلي عرف رايج بوده اس��ت و طرح 

اين مسئله مضحك است. 
نيلچي زاده اظهار كرد: احياي قداست ازدواج و 
ترويج فرهنگ ازدواج، احياي ويژگي هاي ناب 
فرهنگي همچون عفاف و غي��رت و اهتمام به 
شناس��اندن فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان 
يك فرهنگ تمدن ساز مي تواند راهكاري براي 
برون رفت از شرايط حال حاضر حجاب و عفاف 

در جامعه باشد.

سري جديد برنامه »عصر« به تهيه كنندگي 
و اجراي ن�ادر طال�ب زاده از اين هفته روي 

آنتن شبكه افق مي رود. 
به گزارش فارس، تاكنون چهار قسمت از اين 
برنامه ضبط شده است و به فراخور موضوع اين 
احتمال مي رود ك��ه در بخش هايي به صورت 
زنده و مستقيم روي آنتن رود.  در چند قسمت 
ابتدايي سري جديد برنامه »عصر« برنامه به 
سبك سري قبل است و موضوع جنگ نرم را 
بررسي مي كند، اما اين احتمال وجود دارد تا 

تغييري در مسير برنامه صورت بگيرد. برنامه 
»عصر« يكي از سلسله برنامه هايي است كه بعد 
از برنامه »راز« توسط نادر طالب زاده طراحي 

شده و به مرحله اجرا رسيده است.
 اين برنامه كه روزهاي پاياني فصل دوم خود 
را پشت س��ر مي گذارد، هر هفته پنج شنبه ها 
س��اعت 2۱ از ش��بكه افق روي آنتن مي رود.  
س��ري جديد اي��ن برنام��ه در 2۶ قس��مت 
پنج ش��نبه ها از ش��بكه افق پخش مي شود و 

بازپخش آن جمعه شبكه يك خواهد بود.

حجاب مسئله ای فراجنسيتي است
در نشست »حجاب گوهر گمشده در جامعه، حق يا تكليف« عنوان شد

بررسي جنگ نرم در »عصر« جديد

88498436سرويس فرهنگي

 اعالم بخش هاي دهگانه 
پنجمين جشنواره هنر مقاومت

بخش ه�اي پنجمين جش�نواره هنر مقاومت 
از سوي دبيركل اين جش�نواره اعالم و مدير 
رواب�ط عموم�ي اي�ن روي�داد معرفي ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ستاد 
برگزاري پنجمين جشنواره هنر مقاومت، مسعود 
نجابتي دبيركل جشنواره هنر مقاومت با اعالم اين 
خبر گفت: با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و 
لزوم استفاده از ظرفيت هاي بخش هاي گوناگون 
عرصه هنر هاي تجس��مي كش��ور، قصد داريم تا 
پنجمين جش��نواره هنر مقاومت را با رويكردي 
نو و شيوه اي بديع برگزار كنيم. لذا با توجه به اين 
موضوع در نظر داريم ان شاءاهلل جشنواره پنجم را 
در ۱0 بخش »پوستر و تبليغات شهري«، »كارتون 
و كاريكاتور«، »تصويرسازي«، »طراحي صنعتي«، 
»پرچ��م و كتيب��ه«، »تايپوگراف��ي«، »گرافيك 
متحرك«، »نقاشي ديجيتال«، »عكس« و بخش 
ويژه »علمي-پژوهش��ي« برگزار كنيم.  نجابتي 
در ادامه افزود: اميدواريم با ياري و همياري كليه 
هنرمن��دان متعه��د و متخصص خصوصاً نس��ل 
جديد، پرت��وان، دانش آموخت��ه و هنرمند و نيز 
همياري مراكز و نهادهاي مرتبط، شاهد برگزاري 
جش��نواره اي پويا و هدفمند در راس��تاي اشاعه 
فرهنگ مقاومت در عرصه هنرهاي تجسمي كشور 
باشيم.  مدير گروه هنرهاي تجسمي بنياد فرهنگي 
روايت فتح همچنين از اع��الم دبيران بخش هاي 

دهگانه اين جشنواره در آينده نزديك خبر داد. 
   معرف�ي مدير روابط عمومي جش�نواره 

هنر مقاومت
مس��عود نجابتي همچني��ن طي حكم��ي امين 
صافي زاده را ب��ه عنوان مدير رواب��ط عمومي اين 
جشنواره منصوب كرد.  در بخشي از اين حكم آمده 
است: »اميد اس��ت با اتكا به ذات حضرت احديت 
)جل جالل��ه( و برنامه ريزي مدون و نيز اس��تفاده 
از ظرفيت هاي موجود رس��انه هاي كشور و تعامل 
حداكثري با اصحاب رسانه شاهد انعكاس مطلوب 
و تقويت ابعاد رس��انه اي پنجمين جشنواره هنر 
مقاومت باشيم.« پنجمين جشنواره هنر مقاومت به 
همت گروه هنرهاي تجسمي بنياد فرهنگي روايت 
فتح و با دبيري مسعود نجابتي دي ماه سال جاري 

در تهران برگزار خواهد شد.

 با امضاي تفاهمنامه 
ميان آموزش و پرورش و شهرداري

دانش آموزان در مديريت 
فرهنگي شهر سهيم مي شوند

آيين امض�اي تفاهمنامه معاونت پرورش�ي و 
فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با س�ازمان 
فرهنگي-هنري شهرداري تهران، با هدف تقويت 
نقش آفريني دانش آموزان در مديريت فرهنگي 
ش�هر تهران در باغ كتاب تهران برگزار ش�د.

بر اس��اس اي��ن تفاهمنام��ه كه با ه��دف تقويت 
نقش آفريني دانش آموزان در مديريت فرهنگي شهر 
تهران امضا شد، سازمان فرهنگي-هنري شهرداري 
تهران با ايجاد تس��هيالت ب��راي بازديد گروهي 
دانش آموزان از موزه ها و خانه موزه هاي زيرمجموعه 
س��ازمان و فضاهاي فرهنگي و اماك��ن تاريخي و 
گردش��گري راه را براي آش��نايي دانش آموزان با 

فرهنگ شهر تهران هموار خواهد كرد. 
در اين مراس��م عليرضا كاظمي، معاون پرورشي 
و فرهنگ��ي وزارت آموزش و پ��رورش و رئيس 
س��ازمان دانش آموزي با تبريك اولين س��الگرد 
آغاز فعاليت باغ كتاب و همچنين حركت جديد 
فرهنگي كه آغاز شده است، گفت: به عنوان يك 
ايراني به تالش هايي كه توسط سازمان فرهنگي-
هنري شهرداري تهران انجام گرفته است، افتخار 
مي كنم. اين مركز چند ويژگي مهم دارد. به نظر 
مي رسد كليد ورود به دنياي نور و روشنايي كتاب 
است و بسياري از عقب ماندگي هاي كشور به نبود 

انس و الفت با كتاب برمي گردد. 
وي اف��زود: نظام آموزش��ي بر اس��اس محتواي 
كتاب هاي آموزشي تدوين شده است. مهم ترين 
ويژگي اين مكان در اين است كه يك نقطه بسيار 
استراتژيك را در دستيابي به توسعه، نه با رويكرد 
فروش كه با هدف ايجاد انس و الفت بين جامعه 
و كتاب، هدف گذاري كرده است. اما نكته مهم تر 
ارائه بس��ته هاي فرهنگي اس��ت كه با ذائقه هاي 
جديد مخاطبان تناس��ب دارد ك��ه مي توان به 
رويكرد فناوري هاي جديد و نيز مهارت آفريني و 
يادگيري عميق براي دانش آموزان اشاره كرد. اين 
ظرفيت مي تواند در اختيار دانش آموزان تهراني، 
شهرس��تان هاي نزديك تهران و نيز نمايندگان 

دانش آموزي سراسر كشور قرار گيرد. 
آيين امض��اي تفاهمنام��ه معاونت پرورش��ي و 
فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با حضور عليرضا 
كاظمي معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش 
و پرورش و رئيس سازمان دانش آموزي، محمد 
روشني قائم مقام س��ازمان دانش آموزي، سعيد 
اوحدي رئيس سازمان فرهنگي-هنري شهرداري 
تهران، مجيد حس��يني مديرعامل مؤسسه نشر 

شهر و مدير باغ كتاب تهران برگزار شد.

   حسن روانشيد*
در ش�ماره هاي پيش�ين بخش هاي 
اول و دوم مقال�ه پايتخ�ت فرهنگ و 
تمدن ايران اس�المي در افق 1400 از 
نظرتان گذشت. در اين شماره بخش 
سوم و پاياني اين مطلب را مي خوانيد. 
از ديگر اماك��ن قابل  ذكر ك��ه مي تواند 
جاذبه و انگيزه اي براي پذيرش گروه هاي 
گردشگري از اقصي نقاط جهان به منظور 
شركت در مجامع فرهنگي و هنري داشته 
باشد مي توان به مجتمع فرهنگي-اردويي 
وزارت آموزش  و پرورش به وسعت هشت 
هكتار در مفرح ترين نقطه اين كالنشهر 
اش��اره كرد كه همه ظرفيت هاي الزم را 
براي پذيرش و اس��كان بيش از 2 هزار 
نفر در مجموعه اي كامل در اختيار دارد 
كه خود از امتي��ازات منحصربه فرد اين 
كالنشهر مي باش��د و مي تواند در آغاز از 
س��وي برگزاركنندگان جش��نواره هاي 
داخلي ازجمله نمايشگاه مطبوعات كشور 
مورد توجه قرار گي��رد و وزارت ورزش و 
جوانان اين تواناي��ي بالقوه و بالفعل را به 
سازمان هاي همسوي جهاني به منظور 
برگزاري رويداده��اي بين المللي اعالم 
كنند زي��را از امتي��ازات منحصربه فرد 
آن عبور خط راه آهن سراس��ري از كنار 

آن اس��ت. يكي ديگر از توانايي هاي اين 
كالنش��هر براي كانديدات��وري پذيرش 
عنوان پايتخت دوم در حيطه فرهنگ و 
هنر، احداث دومين سالن اجالس سران 
كشور است كه قس��متي از آن در جوار 
يكي از بزرگراه هاي رينگي و نزديك ترين 
نقطه به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي 
كه با توافق پايگاه هش��تم طرح توسعه 
آن به منظور تكميل پ��روژه فرودگاهي 
معين پايتخت آغازشده و در حال اتمام 
اس��ت. از اين نظر در آخرين تصميمات 
متخذه شوراي اسالمي شهر مطرح شده 
است تا ضمن رايزني با بخش خصوصي 
مشاركت و قبل از س��ال ۱۴00 كل اين 
مجموعه كالن سياسي فرهنگي آماده 
بهره برداري براي كنفرانس ها و همچنين 
جش��نواره هاي جهاني ش��ود. از سوي 
ديگر سازمان زيباس��ازي بجد مشغول 
طراحي هاي سنتي اس��ت تا چهره اين 
كالنشهر را متحول سازد و اين امر در جوار 
تالش هاي س��ازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري و صنايع دستي با آغاز نوسازي 
صدها خانه ميراثي همراه با مش��اركت 
صاحبان آن اس��ت ت��ا فض��اي اماكن 
اقامتي و پذيرايي شهر تاريخي اصفهان 
را همچون تاريخ كهن آن نوس��تالژيك 

نمايند. براي ايجاد نمايشگاه بين المللي 
در پايتخت فرهنگ و هنر اسالمي تجربه 
ناموفق محل اين مجموعه در تهران كه 
با معضالت متعدد در مركز شهر روبه رو 
اس��ت حاش��يه يكي از رينگ هاي تازه 
احداث كه با وجود بزرگراه قابل دسترسي 
مي باشد انتخاب و حدود سه سال از آغاز 
احداث آن مي گذرد. اين مجموعه كه با 
هم انديشي ها و كسب تجربيات جهاني در 
اين زمينه در حال پيشرفت فيزيكي است 
پيش از افق ۱۴00 به بهره برداري خواهد 
رسيد و تا آن زمان نمايشگاه هاي استاني و 
كشوري در محل سابق برگزار خواهد شد. 
يكي از معضالت كالنشهرهاي قديمي 
وجود بافت هاي فرس��وده و فاقد قدمت 
تاريخي است كه نياز به تجميع و نوسازي 
دارد و ش��هر اصفهان ني��ز از اين قاعده 
مستثنا نيست. خوشبختانه در آخرين 
مصوبات و تصميمات شهرسازي، بانك 
مسكن نيز آمادگي خود را براي حمايت 
از اين پ��روژه عظيم ك��ه مي تواند نقش 
بارزي در حل مش��كل ترافيك شهري 
داشته باش��د اعالم كرده و آمادگي دارد 
تا تسهيالت ساخت وساز را بدون سپرده 
پرداخ��ت نمايد. اين ام��ر كمك بزرگي 
براي پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي 

كشور است تا بتواند قبل از افق ۱۴00 از 
اين چالش نيز گذر نمايد. در حال حاضر 
بيش از 2 ه��زار و 200 هكت��ار از دامنه 
كالنش��هر اصفهان در ۱۴ منطقه بافت 
فرس��وده مي باش��د كه بخش هاي مهم 
فرهنگ��ي آن ازجمله جويب��اره، جلفا و 
ميدان قديم بازس��ازي و نوسازي شده 
اس��ت. فراموش نكنيم هدف از اش��اعه 
فرهن��گ ديرينه به جهانگردان نش��ان 
دادن عظمت آييني بر اساس مكتب الهي 
اس��ت تا با دادن آگاهي افكار يخ زده در 
غرب و شرق ذوب و با واقعيات آشنا شوند 
بنابراين ارائه تاريخ در قالب هنر مي تواند 
تأثير بسزايي در پذيرش داشته باشد كه 
خوشبختانه شهر اصفهان اين ظرفيت را 
در حد كمال دارد و تنها نيازمند اس��ت 
زمينه را براي عالقه مندان فراهم نمايد 
تا در زمان حضور به قلب تاريخ فرهنگ 
و تمدن ايران اس��المي دستيابي داشته 
باشند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه 
محيط از وجود غربزدگي هاي رنگارنگ 
منزه گردد و همه مسئوالن و متعهدان 
دست به دست هم دهند تا اين خواسته 
قب��ل از اف��ق ۱۴00 براي تنه��ا گزينه 

پايتخت دوم كشور محقق شود. 
 *روزنامه نگار پيشكسوت
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