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نشان داده، شاید بیشتر از این جهت باشد که خشکی 
و بی عاطفگی فضای آنها را ســخت تحت تأثیر قرار 
داده و همین امر باعث شــده، آنها به اشعار موزون و 
لطیف و مهربانانه موالنا اقبال نشان دهند. هرچند که 
می دانیم، شناخت آنها از موالنا سطحی است. چون 
شناخت عمیق، شناخت اندیشه های اوست که همه 
ریشه در قرآن و روایات دارد. ما نمی خواهیم مولوی 
را با همان شناسنامه ظاهری اش معرفی کنیم؛ کاری 
که هرکسی می تواند بکند و در این سطح او را بشناسد 
اما مولوی از این جهت فخر به دیگران پیدا می کند 
و اعزاز و اکرام می شــود که می خواهیم مولوی را با 
اندیشه گرانسنگ اش بشناسیم که می خواهد آدمی 
را از زمین به آسمان سوق دهد. موالنا این کار را با کنار 

هم قرار دادن عقل و عشق انجام می دهد.
شالویی درباره چگونگی معرفی مولوی به نسل امروز 
متذکر شد: برای نسل امروز ما که بیش از هر زمانی به 
چنین معارف و اندیشمندانی نیاز مبرم دارند، معرفی 
این مفاخر ضــرورت باالیی دارد. اگــر آنها حافظ و 
سعدی و موالنا را بشناسند، به سراغ دیگران نخواهند 
رفت. لذا وظیفه ماست که افکار و اندیشه های افرادی 
مثل موالنا را چنان ســاده کنیم و کلمات و عبارات 
سنگین را از آنها دربیاوریم تا معانی و مفاهیم اشعار او 
برای آنها آسان و قابل فهم شود. خداوند هم در قرآن 
به پیامبرانــش گفته که با زبان مردم با آنها ســخن 
بگویید. بنابراین این وظیفه ماســت که اسباب این 
ارتباط را سهل تر و راحت تر کنیم. شاید اگر جوانان ما 
بفهمند مولوی داریم، اقبالی به شکسپیر و گوته و... 
نشان ندهند و اگر جایی به دنبال گمشده ای باشند، 

دریابند که این گمشده همین جاست.

موالنا و ارتباط با سیاست
در نشســت اول این همایش، مهدی محبتی درباره 
نحوه ارتبــاط موالنا با قدرت و سیاســت عصر خود 
گفت: درباره نوع ارتبــاط موالنا با قدرت زمانه خود، 
3نگره در میان محققان وجود دارد؛ عده ای قائل به 
ارتباط مستقیم او با قدرت و عده ای دیگر معتقد به 
عدم کنش سیاسی مستقیم او هستند. گروه سوم هم 
فعالیت او را خنثی و بی توجه به روزگار می دانند. به 
زعم گروه اول، نحوه سلوک مولوی، عماًل نفی قدرت 
است. چراکه او می گوید عالم همه کف اوست و معتقد 
است در جهانی غرق اســت که همه غرق در اوست. 
مریدان موالنا که طرفدار این نگره هستند، معتقدند او 
آنقدر غرق در جهان خود است که اصالً امور سیاسی را 
نمی بیند. عده ای دیگر می گویند موالنا با عوامل قدرت 
ارتباط دارد. کاماًل متوجه سیاســت است و خیلی 
زیرکانه نحوه اندیشــه و عمل خود را به آنها منتقل 

می کند. به اعتقاد آنها، مولــوی نمی خواهد مقهور 
زمانه خود باشد. اما ما باید این پرسش را مطرح کنیم 
که اگر مثنوی معنوی یک مدحیه بود، آیا می توانست 
قدرت ماندگاری خود را تا امروز حفظ کند؟ مسلماً 
خیر. بنابراین ما نباید مولوی را با این چند نگره ای که 
در مقاله ها و کتاب ها هست ببینیم. موالنا حرف هایی 
از جنس فرازمان زده اســت و دلیل ماندگاری او هم 
همین است. بنابراین درست نیست که او را مقهور این 

باورها و نگره ها کنیم.

شخصیتی مناقشه برانگیز
نجمه دری، ســخنران بعدی این نشست برخی از 
دالیل مناقشه بر ســر موالنا را با ذکر ویژگی هایی از 
شــخصیت و زندگی او روشن و تصریح کرد: ماهیت 
و شــکل زندگی موالنا و حتی شخصیت او به نحوی 
است که گویی این مناقشه ها را می طلبد. چند عامل 
باعث شده که مولوی ویژگی هایی داشته باشد که بر 
سر او مناقشه شود. نخستین مورد، ویژگی شخصی 
خود موالناست. باتوجه به کلیدواژه هایی که در اشعار 
او وجود دارد، مولوی شــخصیتاً فردی اســت که با 
واژه هایی چون بی مکانی، شوریدگی، بی قیدی، بدون 
دغدغه شهرت بودن و... مشخص می شود. مولوی با 
اینکه موزون ترین اشعار را دارد اما دلش نمی خواهد 
چیزی او را به قید بکشــاند و در چارچوب باشــد. 
حرف های مولوی، الزمان و المکان اســت. همین 
ویژگی تقیدناپذیری مولوی، باعث شده 7قرن کسانی 
بیایند و از او و اثرش اســتفاده کنند. دومین مورد، 
ماهیت آثار او اســت. محتوای مثنوی و فیه مافیه و 
دیوان شمس که افراد مختلف می آیند و در آن حرف 
می زنند که موالنا می خواهد بگوید این چندگانگی ها 
وجود ندارد و همه یکی هستند. مورد سوم، ماندگاری 
اثر اســت. وقتی آثار مولوی مثل مثنوی مدام تداوم 
دارنــد و نه تنها در ایران، بلکــه در جاهای دیگر هم 
مدام بازتولید می شوند، خود اثر این ظرفیت را دارد 
که چندگانگی و چندصدایی ایجاد کند. مورد بعدی 
مربوط به فرقه مولویه است که امروز بخشی از صنعت 
توریسم ترکیه به آن برمی گردد. ترکیه به این فرقه 
میدان داده تا جایی که مولویه سراسر جهان، سالی 
یک بار در ترکیه جمع می شوند و مراسم آیینی خود 

را برگزار می کنند. 
او با اشــاره به کم کاری های ما در زمینه نشان دادن 
اهمیت موالنا در کشور، خاطرنشان کرد: باید ببینیم 
در این 8، 7 قرن چه بالهایی بر سر مولوی آمده است و 
مولوی در کدام بخش ها همچنان پررنگ مانده است. 
باید ببینیم در گذر زمان نحوه مواجهه کشورهایی 
که قصد مصادره مولوی را دارند، بــا او چگونه بوده 

جوانان گمشده شان را در موالنا خواهند یافت
در همایش بزرگداشت موالنا مطرح شد

 چاپ دوم 
»دستکاری در رسانه های اجتماعی«

کتــاب »دســتکاری در 
رسانه های اجتماعی« که 
با موضوع مکانیســم های 
دســتکاری و فریب افکار 
عمومــی در شــبکه های 
اجتماعی از سوی انتشارات 
روزنامه همشــهری چاپ 
شده بود، به چاپ دوم رسید. 
این کتاب نوشته محققان 
دانشگاه آکسفورد و با ترجمه 
عبــاس رضایــی ثمرین، 

روزنامه نگار و رسول صفرآهنگ پژوهشگر علوم سیاسی منتشر 
شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۹ در قالب یک پروژه تحقیقاتی 
فراملیتی در مؤسسه تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد نوشته 
شده و به یکی از مهم ترین مســائل مبتالبه جامعه امروز یعنی 
دستکاری واقعیت در شبکه های اجتماعی از طریق به کارگیری 
فرایندهای خودکار و حساب های جعلی می پردازد. در این پروژه 
تحقیقاتی، پژوهشگرانی از کشــورهای مختلف روند دستکاری 
در رسانه های اجتماعی را در ۹ کشــور مختلف بررسی کرده و 
مقاله های جداگانه درباره هر یک از کشورها نوشته اند. در هر یک از 
این مقاله ها، فضای کلی رسانه های اجتماعی، گروه های ذی نفع و 
فعال، جریان سازی های دروغین و نهایتاً تأثیر این جریان سازی ها 
در رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورهای هدف مطالعه به دقت 
بررسی شده است. روسیه، اوکراین، کانادا، لهستان، تایوان، برزیل، 
آلمان، آمریکا و چین کشــورهایی هستند که در این کتاب روند 
»پروپاگاندای رایانشی« در آنها از طریق پایش فضای رسانه های 
اجتماعی و بررسی رویدادهای خاص سیاسی و اجتماعی مطالعه 
شده است. پروپاگاندای رایانشی اصطالحی است که در این کتاب 
دستکاری افکار عمومی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی 

را توضیح می دهد.
این نوع پروپاگانــدا به عنوان یک روش ارتباطی، به اســتفاده از 
الگوریتم ها، فرایندهای خودکار و عوامل انســانی برای مدیریت 
فضای کلی رسانه های اجتماعی یا توزیع اطالعات گمراه کننده از 
طریق این پلتفرم ها اطالق می شود. به عنوان بخشی از این فرایند، 
نرم افزارهای خودکار مثل روبات ها برای دستکاری افکار عمومی 
طیفی گسترده از پلتفرم ها و شــبکه های درون اینترنت به کار 
می روند. این نرم افزارها با شرکت در گفت وگوهای آنالین یا پاسخ 
دادن به کاربران دیگــر، در حقیقت رفتار کاربران واقعی را تقلید 
می کنند. با این روش از آنها در رسانه های اجتماعی برای تقویت یا 
سرکوب پیام های سیاسی خاص استفاده می شود. در این کتاب که 
یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه مطالعات رسانه های اجتماعی در 
جهان به شمار می رود، روند مداخله قدرت های داخلی و خارجی 
از طریق پروپاگاندای رایانشی در رویدادهای سیاسی مهم چون 
انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، انقالب یورومیدان اوکراین، پرونده 
فساد دولتی بزرگ در برزیل موسوم به »فساد کارواش« و موارد 

متعدد دیگر کاوش و بررسی شده است.
سرپرســت نویســندگان کتاب »دســتکاری در رسانه های 
اجتماعی« ساموئل سی.وولی و فیلیپ ان.هاوارد از پژوهشگران 
برجســته حوزه مطالعات اینترنت و هوش مصنوعی هستند 
که پیش تر مقاله ها و کتاب های فراوان در این زمینه منتشــر 
کرده اند. مترجمان کتاب هم عباس رضایی ثمرین، روزنامه نگار 
و پژوهشگر رسانه و رسول صفرآهنگ، پژوهشگر علوم سیاسی 
هســتند. از رضایی ثمرین پیــش از این ۲ کتــاب »چگونه با 
خبرنگاران مصاحبه کنیم« و »ارتباطات بحران در رسانه های 
اجتماع« در انتشارات ثانیه به چاپ رسیده است. چاپ دوم کتاب 
3۶۶ صفحه ای »دستکاری در رسانه های اجتماعی؛ پروپاگاندای 
رایانشی«، کمتر از ۹ ماه پس از چاپ اول آن، از سوی انتشارات 
همشهری در شمارگان 3۰۰ نسخه با قیمت ۱۵۰ هزار تومان 

منتشر و روانه پیشخوان کتابفروشی ها شده است.

تحریف باوری پیش و پس از قرآن
نشــر نی کتــاب »تاریخ 
تحریف باوری در اسالم« 
اثر محمدعلی طباطبایی 
را در ۵۵۵ صفحه و بهای 
۲۲۰هزار تومان منتشــر 
کرده است. در قرون جدید 
ف بودن کتب  باور به محرَّ
مقدس یهودی مسیحی 
چنــان فراگیر شــده که 
ممکــن اســت صحبت 
درباره اینکه این باور هم، 
مثل بسیاری دیگر از باورها 

و انگاره ها، تاریخی پرفراز و نشــیب و متفاوت از آنچه امروز 
می شناسیم داشته است، عجیب به نظر برسد.

نویسنده در این کتاب نشــان می دهد که مسلمانان در قرون 
نخستین درباره این موضوع چگونه می اندیشیده اند و چطور 
در گذر زمان و بــر اثر تحوالت فرهنگی، سیاســی و کالمی 
خاصی که در قرن سوم هجری در عالم اسالم رخ داد، باورهای 
اولیه مسلمانان در این زمینه دستخوش تغییر و تحوالتی شد 
که نهایتاً پس از ۲ قرن، یعنی در قرن ۵ هجری، این انگاره را 
به صورتی که ما امروز می شناســیم شکل داد. کتاب شامل 3 
بخش به ترتیب با این عناوین اســت: »تحریف باوری پیش از 
قرآن«، »تحریف باوری در قرآن« و »تحریف باوری در دوران 
پساقرآنی«. بخش اول شامل ۲ فصل با این عنوان هاست:»تاریخ 
انگاره تحریف بایبل در دوران پیشاقرآنی: گزارش توصیفی« 
و »مسئله تأثیرپذیری قرآن از تحریف باوران پیشین: تحلیل 
تاریخی«. بخش دوم کتاب نیز شــامل 3فصــل به ترتیب با 
این عناوین اســت: »کشف جایگاه کراســه های پیشین در 
جغرافیای معناشــناختی قرآن«، »معناشناســی کتاب در 
قرآن« و »معناشناسی تحریف در قرآن«. در نهایت بخش سوم 
کتاب نیز 3 فصل دارد: »تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادالت 
مسیحی - اسالمی«، »تحریف باوری در احادیث اسالمی« و 
»تحریف باوری در تفاسیر متقدم«. کتاب مقدمه مفصلی در 
شرح مفاهیم کلیدی این پژوهش و همچنین رویکرد و روش 

نویسنده در تحلیل تاریخ و نگاه به حدیث دارد.

 امیرحسین مدرس
راوی داستان شما

برنامــه فرهنگــی »بــه 
تــوان هفت« بــا اجرای 
مــدرس  امیرحســین 
راهی آنتن می شــود. »به 
توان هفــت« عنوان یک 
برنامه فرهنگی است که با 
شروع فصل پاییز از رادیو 
صبا پخش می شــود. این برنامه با محوریت روایت و 
قصه گویی با موضوع فرهنگ عامه با اجرای امیرحسین 

مدرس پخش می شود.
مژگان فرزین، تهیه کننده و بازیگر این برنامه گفت: 
داستان برنامه »به توان هفت« از یک عطاری جادویی 
شروع می شــود که به خانم جون برنامه ارث رسیده 
اســت. در این برنامه خانم جون بنا به خواســته ها و 
گرفتاری ها چای و جوشــنده درست می کند و برای 
شما که مخاطب ما هستید می فرستد. شاید این چایی 
که می خورید از همون چایی ها باشــد. برای همین 
است که خیلی می چسبد. در ادامه از زبان امیرحسین 
مدرس داستان زندگی یک نفر را می شنویم که چایی 
و قصه اش با هم گره خورده و در تکمیل داستان بخشی 
از یک فیلم را می شنویم که داستانش شبیه ماست؛ 
انگار برای برنامه ما ساخته  شده است. در این برنامه 
داستان به داستان امید می گیریم تا توانمان زیاد شود 

و »به توان هفت« می رسیم، برای فردا و فرداها.
»به توان هفت« از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱3:3۰ 
به تهیه کنندگی مژگان فرزین و اجراي امیرحسین 

مدرس پخش می شود.

درگذشت فیلسوف فرانسوی
برونو التور، فیلسوف و جامعه شناس 
شــهیر فرانســوی در 7۵ ســالگی 
شنبه شــب در پاریس درگذشــت. 
التور یکی از بزرگ ترین روشنفکران 
معاصــر فرانســوی و از چهره های 
 اندیشه بوم شناختی بود. التور برنده 
جایــزه هولبرگ در ســال ۲۰۱3 و 
جایزه کیوتو در سال ۲۰۲۱ برای همه کارهایش، روشنفکری 
غیرقابل طبقه بندی بود که به تحقیقات میدانی توجه داشت. این 
نظریه پرداز فرانسوی در زمینه علم، فناوری و سیاست، در خط 
مقدم توسعه و بسط نظریه شبکه کنش و ظهور مطالعات علم و 
فناوری در اروپا قرار داشت و بسیاری از مفاهیم مورداستفاده او، 

کاربردهای فرارشته ای و میان رشته ای یافته است.
التور از ۱۹8۲ تا ۲۰۰۶ استاد مدرســه عالی معدن پاریس 
و سپس از ۲۰۰۶ استاد ســیانس پو پاریس بود. او همچنین 
به عنوان استاد فلسفه قاره ای در مدرسه اقتصاد لندن تدریس 
می کرد. شــهرت او برای کتاب های زندگی آزمایشگاهی، ما 
هرگز مدرن نبوده ایم و علم در عمل است. التور در سال۲۰۲۱ 
و به دنبال بحران کوویدـ  ۱۹ به خبرگزاری فرانسه گفته بود 
که بحران هــای تغییرات آب و هوایــی و همه گیری به طرز 
وحشــیانه ای مبارزه بین طبقات جغرافیاییـ  اجتماعی را 
آشکار کرده و سرمایه داری گور خودش را کنده است. اکنون 

بحث ترمیم است.
کتاب های »ما هیچ وقت مدرن نبوده ایم« )نشر علم، ۱3۹3( 
و »رویارویی با گایا  « )نشر علم  ، ۱3۹۹( با ترجمه رؤیا منجم، 
»کجا فرود بیاییم؟ جســتاری در اقلیم شناســی سیاسی« 
)فرهنگ معاصر  ، ۱3۹۹( با ترجمه عبدالحسین نیک گهر و 
»پایان جامعه، آغاز جمع: مقاالتی درباره اندیشه برونو التور« 
)دانشگاه باقرالعلوم)ع(،    ۱3۹۹( ترجمه گروهی کتاب هایی 

است که از التور به فارسی درآمده است.

 داوران چهاردهمین سوگواره 
هنر عاشورایی

کاظم چلیپا، حســن روح االمین و مرتضی گودرزی دیباج 
به عنوان داوران بخش نقاشــی ســوگواره هنر عاشــورایی 
معرفی شدند. کاظم چلیپا، متولد ۱33۶ در تهران است. وی 
تحصیالت خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نقاشی 
از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس و دکتری پژوهش هنر 
از دانشگاه شاهد به اتمام رســاند. چلیپا طی سال ها فعالیت 
و خلق آثار هنــری در مجامع علمی هنری، جشــنواره ها و 
رویدادهای هنری نیز همواره حضوری فعال داشــته است. 
همچنین مرتضی گودرزی متولد ۱3۴۱ بروجرد اســت که 
مدرک دکتری فلســفه هنر، فوق لیسانس نقاشی، لیسانس 
نقاشی و دیپلم اقتصاد اجتماعی را اخذ کرده است. وی عضو 
هیأت علمی دانشگاه سوره، محقق و پژوهشگر هنری، ریاست 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های ایران، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر اسالمی از ۱38۱، ســردبیر مجله تخصصی 
بیناب از ۱38۲، رئیس مرکز هنرهای تجسمی از ۱388 بوده و 
مقاالت متعددی در زمینه هنر به چاپ رسانده است. گودرزی 
دیباج در زمینه های تخصصی هنر ازجمله نقاشی، فلسفه هنر، 
نقد هنر و تاریخ هنر فعالیت می کند. وی در جشنواره هنرهای 
تجسمی، بی ینال نقاشی تهران و نمایشگاه بین المللی طراحی 
تهران افتخاراتی را کسب کرده است. حسن روح االمین متولد 
سال ۱3۶۴ فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه شاهد است. 
وی پایان نامه اش درباره موضوع عاشورای حسینی است، به 
همین علت بیشترین تابلوهایی که تاکنون کشیده، مضمون 
عاشورایی دارد. وی در سال ۹8 جایزه چهره سال هنر انقالب 
را کســب کرده و به عنوان برگزیده مسابقه بین المللی ادیان 

توحیدی شناخته شده است.
چهاردهمین سوگواره هنر عاشــورایی ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در 

تهران و 3۱ استان کشور برگزار خواهد شد.

یـاد

تجسمي

پیشخوان

صدا

رسانه

است. چه زمان هایی از او استفاده کرده اند و برای چه 
مقاصدی. متأسفانه ما در این زمینه کارنامه خیلی 
درخشانی نداریم. ما طی ۱۵۰سال گذشته چه کاری 
کرده ایم برای اینکه نشان دهیم مولوی برای ماست، 
زنده است و حرف برای گفتن دارد. تالش های انجام 
شده در مورد موالنا، بسیار ناچیز است و اصاًل در شأن 
مولوی نیست. همه می دانیم که مولوی مصادره شدنی 
نیست ولی وقتی ادعا می کنیم مولوی برای ماست، 
باید عاقبتی هم برای آن اندیشه و برنامه هایی تدارک 
دیده شــود که برگزاری چنیــن همایش هایی هم 

تلنگری است برای برنامه ریزان.

ضرورت نشان دادن شعر شیعه
در بخش پایانی این برنامــه مرتضی رضوانفر درباره 
طرح ثبت مفاخر فرهنگی در یونسکو به ایراد سخن 
پرداخت و اذعان کرد: متأســفانه در مورد ثبت آثار، 
اطالعات خیلی غلطــی در جامعه وجود دارد. اینکه 
مثاًل گفته می شود ترکیه، موالنا یا قزاقستان، فارابی 
را به نام خود ثبت کرده اند. ما اصاًل در یونسکو لیستی 
به نام مفاخر و شخصیت ها نداریم و کسانی که با این 
موضوع آشنا نیستند، آن را بر سر زبان ها می اندازند. 
هرچند که در این مورد، رسانه ها هم دخیل هستند 
و با دادن جو خبری، باعــث جذابیت خبر و خواندن 
هرچه بیشتر آن می شوند. هر کشوری می تواند هر 
اثری را که در کشــور خود دارد، ثبت جهانی کند و 
هیچ تعجیل زمانی ندارد که کشــوری بخواهد آن 
را زودتر ثبت کند. او با اشــاره به گستره وسیع زبان 
فارسی در منطقه و دیگر کشــورها، افزود: ازجمله 
مواردی که می توان برای گستره وسیع زبان فارسی 
مثال زد، کتیبه هایی است که بر سردر برخی کاخ ها 
و عمارت ها در کشورهای مختلف زده شده است. » 
گشاده باد به دولت، همیشه این درگاه، به حق اشهد 
ان ال اله اال اهلل« عبارتی است که در کتیبه های ورودی 
بناهای تاریخی بسیاری از کشــورها ازجمله ایران، 
آذربایجان، افغانستان، ازبکســتان، پاکستان، هند، 
روسیه، ترکیه و... زده شده است. بنابراین نمی توانیم 
بگوییم زبان فارسی فقط متعلق به ماست بلکه زبان 
منطقه ای و حتی جهانی اســت.  عضو هیأت علمی 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی درباره تالش بعضی 
کشورها برای فارسی زدایی در منطقه متذکر شد: 
اگر قبالً اینطور بود که عارف اگر به زبان فارسی شعر 
نمی گفت، رسمیت پیدا نمی کرد و یا اینکه نیکلسون 
روی مثنوی و به نام فرهنــگ ایرانی کار می کرد، 
امروز شرایط فرق می کند. امروز عرب ها علیه ایران 
هزینه می کنند و خیلی از اندیشــمندان برای آنها 
کار می کنند. از جیرفت و شهر سوخته ما، اشیای 
تاریخی ما را می دزدند و به نام خود ثبت می کنند. 
یا در کشورهای ترک زبان شورایی با ۱۴جمهوری 
شــکل گرفته و چندین دانشــگاه با آنها همکاری 
می کنند و افراد را جذب می کنند تا بتوانند درباره 
فرهنگ ترک، اسنادی را تولید و ارائه کنند. به قول 
یونسکو دعوای آینده، دعوای هویت است. یونسکو 
معتقد است جهانی شــدن با آثار بی هویت کردن 
خود باعث شده افراد برای دیده شدن تالش کنند. 
امروز در برخی کشــورها و برخی جریانات عربی و 
ترکی، برای فارسی زدایی ســتاد و نشست برگزار 
می شــود و برای آن هزینه های بسیاری می شود. 
ســوگیری هایی برای حذف نام ایران وجود دارد. 
اگر ما به فکر نباشیم، اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. 
در آسیا، قفقاز و خاورمیانه، شعر فارسی، شعر دین 
محسوب می شود؛ یعنی همانطور که شعر فارسی، 
شعر دربار و تصوف و عرفان بوده، ادبیات مذهبی هم 
با شعر فارسی در منطقه عجین است. اما متأسفانه 
چند دهه است، شعر فارسی از مساجد حذف شد. 
درحالی که هرجای جهان که می رویم، شعر فارسی 
نماینده تشیع اســت ولی ما خود، آن را از مساجد 
حذف کرده ایم. کتیبه اشــعار معروف محتشــم 
کاشانی از برمه تا زنگار آفریقا و قفقاز، همه جا دیده 
می شود ولی امروز کتیبه های ما همه با چاپ عراقی 
شده است. این بد نیست ولی چرا ما نباید شعر شیعه 

خود را روی نشان خود داشته باشیم.

پـیروی از قانون دل

مکث
در ادامه، فرزانه اعظم لطفی درباره سوامی بهوپت رای بیراگی، شاعر برجسته هندوستان به ایراد 
سخن پرداخت و اظهار داشت: سوامی بهوپت رای بیراگی، یکی از شخصیت های بسیار بزرگی 
است که در دربار اکبرشاه در هندوستان، به عنوان شاعر درباری فعالیت می کرد. در قرن15 و در 
دوره عصر طالیی هندوستان، هرکسی که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را می دانسته، جزو مفاخر 
محسوب می شده است. او کسی بود که به زبان فارسی آشنایی کامل داشت و توانست به همین 
زبان با اقتباس از موالنا اشعار پرباری بسراید. انگلیسی ها در کتاب های خود اذعان کرده اند هندوها 
از ترس اینکه مسلمان ها بالیی سرشان بیاورند، زبان فارسی را یاد گرفته اند و آثاری تولید کرده اند. 
درحالی که چنین چیزی امکان ندارد که کسی مثل این شاعر بزرگ هندی بتواند از روی ترس، 
صاحب کلیات و دیوان های بسیار بزرگی شود. او با اشاره به مسئله سیاست و قدرت در اندیشه 
موالنا گفت: سیاست و قدرت در اندیشه موالنا بر مبنای عشق و منش و آزادگی و پیروی کردن از 
قانون دل است. عشق، معرفت، انسانیت، حرمت، پاکی، فضیلت، صداقت و حکمتی که موالنا از 
آن حرف می زند، فقط به عنوان قانونی است برای زندگی کردن نه زنده ماندن. درحالی که ما از این 
قوانین فقط برای گفت وگو و در حد تعارف استفاده می کنیم. همچنین سیاست قدرت در اندیشه 
موالنا برمبنای جنگیدن با دشمن درون است. همه ما دشمنان درونی چون غرور، حسد، آز، دروغ 
و... داریم که شاید کمتر به آنها توجه می کنیم. موالنا همیشه در اشعار خود 
به سلطان بودن مدعی است ولی حاکمیتی را قبول دارد که اسیرش 
نشود. دوست دارد متبلور باشد و مثل یک شاه زندگی کند اما حاضر 
نیست مثل یک شاه، اسیر قدرت شود. بنابراین آنچه موالنا به عنوان 
مبنای قدرت و سیاست خود به آن می اندیشد، چیزی است که سوامی 
بهوپت راي بیراگی بعد از تســلط به زبان فارسی در دربار اکبرشاه با 
همان سبک و سیاق مثنوی، به آن می پردازد و مثنوی خود را می سراید. 
به گونه ای که با الهام از مثنوی موالنا و با سرودن اشعار خود، شروع به 

مبارزه با سیستم طبقاتی هندوستان می کند.
این استاد دانشگاه تهران درباره مصادره مفاخر فرهنگی از سوی 
هندی ها یادآور شد: نگران مصادره مفاخرمان از سوی هندی ها 
نباشیم. هندی ها عادت به چنین کاری ندارند چون خودشان 
صاحب مفاخر هستند ولی در سیاست قدرت همواره دوست 

دارند که نام ایران را به نحوی کنار نام مفاخر خود نگه دارند.

همایش بزرگداشت موالنا به همت 

پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر و گزارش
ارتباطات و بنیاد ایران شناسی، 
شنبه هفته گذشــته با حضور محمود شالویی 
)رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(، قاسم زائری 
)رئیس پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(، 
محمدحســین رجبی دوانــی )رئیــس بنیاد 
ایران شناسی(، مهدی محبتی )استاد دانشگاه 
زنجان(، فرزانه اعظم لطفی )دانشــیار دانشگاه 
تهران(، مرتضی رضوانفــر )عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی( و نجمه دری )مدیر 
گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه تربیت 
مدرس( در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
برگزار شد. صحبت های سخنرانان این همایش در 
جهت توضیح و تشریح جایگاه موالنا قابل تامل 
اســت. مطابق گزارش پایگاه اطالع رســانی 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از این رویداد 
فرهنگی، هر یک از ســخنرانان این مراسم بر 
جنبه ای از اهمیت موالنا تمرکز کردند که در ادامه 

گفته های آنان را از نظر می گذرانید.

ظرفیتی برای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی
در ابتدای این برنامه قاسم زائری، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات، به ظرفیت باالی موالنا در 
حوزه سیاستگذاری فرهنگی اشاره کرد و گفت: موالنا 
محل تالقی ۲روند اصلی است. او هم در شعر و ادب 
فارسی یک قله محسوب می شــود و هم در عرفان. 
محل تالقی این دو جریان، یک ظرفیت بسیار مهم 
برای سیاستگذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران است. پس از غالب شدن نظم 
دولت ملت، آنچه پیش تر جــزء عناصر و مولفه های 
فرهنگی ایران قلمداد می شد، در کشورهای مختلف 
توزیع شــد. به همین جهت همواره ما با یک معضل 
دائمی بر ســر مفاخر فرهنگی مواجه هســتیم که 
همواره نام آنها، به اسم کشورهای دیگر تمام می شود. 
تالش هایی در ایــن زمینه صورت گرفتــه اما نظر 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تدوین یک 
راهبرد برای بازگرداندن یا اثبات این مفاخر، تمرکز 
روی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران اســت. ما باید 
تعلق تاریخی این مفاخر به جهــان فرهنگی ایران 
را اثبات کنیــم. رئیس پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات با اشاره به اهمیت ســواد ادبی و تاریخی 
ایرانیان، از ضرورت انجام پیمایش های ملی در این 
حوزه سخن گفت و یادآور شــد: متأسفانه در سایه 
کم کاری ها و غفلت هایی که در حوزه خانواده صورت 
گرفته یا تهدیداتی که به واسطه غلبه فضای مجازی 
متوجه ما شده، سواد ادبی ایرانیان به چالش کشیده 
شده است. ما نیازمند انجام پیمایش های بزرگ ملی 
درباره میزان سواد تاریخی و ادبی ایرانیان هستیم. 
مولوی برای ما و برای جهان بزرگ است و شواهد آن 
هم وجود دارد اما دقیقاً نمی دانیم که او تا چه اندازه در 
جهان مهم است. به عبارتی، حد جهانی اهمیت مولوی 
مشخص نیست. یکی از راه های فهم آن، این است که 
در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نســل جوان ما 

معرفی شود که امکان قیاس آنها وجود داشته باشد.

ساده کردن اندیشه های موالنا برای نسل جوان 
در ادامه، محمود شالویی درباره موالنا و تقدیر زندگی 
او گفت: این مراسم برای مردی که هم اهتمام فراوان 
دارد و هم خود را ســلطان تاج دار معرفی می کند، 
برگزار شــده اســت. اما می گوید که اگر شمس بر 
تخت بنشــیند، من ســلطانی نمی کنم و به وزارت 
او می نشــینم. مهاجرت و ســیر زندگی او را باید از 
مقدرات الهی بدانیم. چون خداوند این اســباب را 
چید و یهدی من یشائی به راه انداخت که کودکی، 
با مدیریت پدر، سرزمین مادری را ترک کند و عازم 
دیار دیگر شود. هجرتی که او را به سرزمینی کشاند 
که اســباب چنین بالندگی فراهم  شــود و مالقاتی 
صورت گیرد که آتشی به جان او بیندازد. می دانیم 
که عالم، عالم عشق است و ما باید از آن بهره بگیریم. 
اگر دنیای غرب این همه نسبت به اشعار موالنا اقبال 
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