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تمدن و زبان موجب پیوند کشورهای عضو اکو میشود

چاپ :چاپخانههای همشهری ،شرکت چاپ جامجم

محمــد مهــدی اســماعیلی :آنچه موجــب پیوند کشــورهای عضو مؤسســه فرهنگی «اکو» میشــود،
عناصــری چون تاریخ ،تمدن و زبان اســت .مؤسســه فرهنگی اکو ظرفیتهــای فوقالعادهای برای
افزایش تعامالت منطقهای در اختیار کشورهای عضو قرار داده است .همچنین عالوه بر تعهدات
مرسوم میان مؤسسه اکو و کشورهای عضو میبایست به راهکارهای فعالتر شدن ظرفیتهای اکو
اندیشید .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بخشهای مختلف آن برای همکاری سازنده با مؤسسه
اکو و گســترش تعامالت میان کشــورهای عضو آمادگی کامل دارد .آنچه کشــورهای منطقه اکو را به
هــم پیوند میدهد ،عناصری چون تاریخ ،تمدن و زبان اســت و از این منظر ،فرصتهای فرهنگی
پیش روی اکو از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
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شاعر افشین مقدم

بخشی از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با رئیس مؤسسه فرهنگی اکو/مهر

بهانگیزه شروع هفته دفاع مقدس

نــــگاره

محمدعلی بدرالسماء

راه حسین(ع)

فرازی در وصف رسول دانایی

جنگستیزی و دفاعپذیری ایرانی

در تاریخ  10هزار ساله ایران
زمین ،دفاع مقدس هشت
ســاله در چــکاد ُمشعشــع
آن قــرار گرفتــه اســت و
حمید عسکری
نویسنده ضــرورت دارد با دقتنظر
و پژوهشگر جنگ و ژرفنگــری خــاص در
زوایــای آن و بررســی ابعاد
مختلف این پدیده ماندگار ،مسیر الگوگیری نسل
آینــده را فراهم و ضریب مقاومت و پایداری یک
ملت را ارتقا بخشــید .آنچه در حوزه نظری دفاع
هشــت ســاله از ارکان مهــم و محوری محســوب
میشــود ،جنگستیزی و دفاعپذیری برخاسته از
خوی حقطلبی ایرانیان اســت .تاریخ نشان داده
است که روح سلحشوری مردمان این سرزمین در
دفاع از حق ،آیین و کیان ارضی به روشــنی جلوه
عینی و عملی مییابد.رفتاری که بیش از همه بر
غنــای فرهنگ ،اصالــت انســانی و اخالقمداری
ایرانیان تأکید دارد.
ایــن مؤلفــه در مقطــع جنــگ هشــت ســاله
مهمتریــن دلیــل انســجام ملــی در دفــع تجــاور
قلمداد میشــود و بر همین اساس میتوان ادعا
کرد که بیشــترین اثرگذاری دفاع مقدس باوجود
ماهیت نظامی آن ،عرصه فرهنگ بوده است .به
گونهای که طیف وســیع و گستردهای از کنشهای
فکــری و رفتــاری جامعــه را تحتالشــعاع روح
معنــوی خــود قــرار داد کــه بــا گذشــت بیــش از
ســه دهــه از پایــان جنــگ میتــوان بــا قاطعیت
و قطعیــت ادعــا کــرد کــه در هیــچ مقطعــی از
تاریــخ انقــاب به اندازه دوره هشــت ســاله دفاع
مقدس ،بازپــروری باورهای عقیدتــی و فرهنگی
جلــوه نکرده اســت و آنگاه که ایــن میراث عظیم
و گنجینــه تمــام ناشــدنی در ُبعــدی از ابعــاد به
فعلیــت میرســد ،قریــن بــرکات فــراوان بــرای
جامعــه و مردم میشــود .در واقــع دفاع مقدس
شــالوده گفتمانــی انقــاب اســامی را در عین به
ظهور رساندن ،قوام نیز بخشید.
یکــی از ایــن ارکان مهم گفتمانــی ،جایگزین

عکس :امیر علی جوادیان

فیلم سینمایی «علفزار» به تهیهکنندگی بهرام رادان و کارگردانی
دیگه چه
کاظــم دانشــی با عبــور از  ۲۰میلیــارد تومان فــروش دومین فیلم
خبر ...
پرفروش اجتماعی ســینمای ایران پس از متری شــش و نیم شد.
بــر اســاس خبری که این کارگــردان در صفحه مجازیاش منتشــر
کرده؛ این فیلم تاکنون توانسته نزدیک به  ۶۰۰هزار مخاطب را به
ســالنهای سینما بکشــاند و عنوان پرفروشترین فیلم غیر کمدی ســال را نیز در اختیار
دارد« .علفزار» بتازگی جهت رقابت در بخش مســابقه جشــنواره فیلم آنتالیا و کســب
پرتقــال طالیــی در پنجــاه و نهمین دوره این جشــنواره که از  ۱تا  ۸اکتبر در شــهر آنتالیای
ترکیه برگزار میشود ،انتخاب شده است.

عشقبودوجبههبودوجنگبود
عرصهبر ُگردانعاشقتنگبود
هرکهتنهابرسالحشتکیهکرد
مادریفرزندخودراهدیهکرد

کردن«مســئولیت» بــه جــای «ریاســت» بــود!
و راز تقــدس دفــاع هشــت ســاله را نیــز بایــد در
همیــن زوایا ُجســت! و به همین دلیل اســت که
ماهیتبخشــی غیــر فرهنگــی بــه دفــاع هشــت
ســاله ،بــه اســارت بــردن مظلومانــه آن و جفای
بزرگ به حماسهسازان این واقعه تاریخی است!
احساس مسئولیت و نه ریاست که به تعبیر دکتر
شــریعتی «زاده آگاهــی و انســان بــودن» اســت،
در جنــگ هشــت ســاله برانگیختگــی اخــاق و
انســانیت را در پی داشــت و رزمندگان را حتی در
ســختترین صحنهها ،ملتزم به رعایت موازین
انســانی نســبت به دشــمن مینمود! نقل است
یکی از خلبانان شــجاع ارتش جمهوری اسالمی
ایــران مأموریــت مییابــد تــا پــل اســتراتژیک
کرکــوک را منهــدم کنــد ،او وقتی بر فراز آســمان
و در آن شــرایط خطیر شــاهد عبور یک دســتگاه
خــودرو روی پــل میشــود ،بــا خــود میاندیشــد
اگر سرنشــینان خــودرو افراد غیرنظامی باشــند،
مــن حق ندارم که جانشــان را بســتانم و با وجود
حساســیتهای فــراوان ،تمامــی مســاعی خــود
را بــه کار میگیــرد تا خــود مســیر را بپیماید! این
احســاس تکلیــف و مســئولیتپذیری نســبت
بــه انســان کــه برخاســته از مکتب نورانی اســام
اســت ،از رهاوردهــای مهم دفاع مقدس اســت
که هرگز مشــمول مــرور زمان نمیشــود و از این
قابلیت برخوردار اســت که حوزههای فرهنگی و
اجتماعی را همواره پویا و پر طراوت نماید.
بــر همیــن مبنــا تقــدس و زنــده بــودن دفــاع
هشــت ســاله وجهی عقلی مییابد و با مرزبندی
ذهنی ،عینــی و عملی میان «جنــگ»و «دفاع»،
ضــرورت دارد نســل امروز و آتــی را در میان همه
غبارهــا با تمســک و توســل به آن پایــدار و مقاوم
کــرد .نگره نظامــی هویت جنگ بــود ،اما عناصر
تکوینگــر ماهیت دفاع هشــت ســاله ،فرهنگ و
فضیلتهای ناب اخالقی بــود که با گذر زمان نه
تنها کهنه نمیشود ،که جامعه و نسلهای آینده
برای آرامش خود بدان بشدت نیازمند است.

دفاع مقدس هشت ساله صحنه تبدیل«آمر»
بــه «عامــل» بــود! فراینــدی کامــاً فرهنگــی کــه
گمشــده ســاختار مدیریت امروز ما در بسیاری از
ابعاد اســت .شهید همت پیشــاپیش نیروهایش
قرار دارد و انگار قرار اســت در آخرین درس خود
در مدرســه ایثــار ،عمالً معلم شــهادت شــود و با
سری جدا از پیکر در بحبوحه خیبر ،بر سطر سطر
کتاب شهادت بوسه زند! و این چنین است که این
مرد میدان عمل در قاب تاریخ ماندگار و جاودانه
میشــود! تنهــا با عامــل بودن در صحنه ســخت
نبرد اســت که میتوان هیمنه دشــمن را ب ا وجود
برخورداری از پشــتیبانی بیش از 50کشــور جهان
فروریخــت! آن چنانکــه تنها دو کشــور عربســتان
و کویــت در مجمــوع  ٢٥تــا  ٥٠میلیــارد دالر را
بهصــورت قرض یا وام بالعــوض در اختیار عراق
قرار دادند!
یکــی از جلوههــای جاودانــه دفــاع مقــدس،
«عامــل» کــردن انســانها بــه جای«آمــر» بودن
آنهــا بــود! در ایــن گفتمــان« ،عمــل» مقــدم بــر
«اَمر» اســت و «عامــل» صحنهگــردان مقاومت
و ایســتادگی در میــدان اســت و آمــر در ایــن
چهارچــوب فاقــد قدرت! ســردار نامدار اســام و
انسانیت -شهید حاج قاسم سلیمانی -محصول
فرهنگ دفاع مقدس اســت .یک ژنرال برجسته
نظامی با تولیدات فرهنگی مؤثر که بدون ساختار
رســمی آنچنــان دلهــا را متمایــل بــه حقیقــت
میکند که گاه از عهده نهادهای رســمی فرهنگی
نیز ســاخته نیســت! در این فرهنگ نبود ظاهری
افراد ،دامنه اثرشان را فزونی میدهد و در ضمیر
رفتــار جامعه به مدلهای معرفتی و فکری بدل
میشــوند! اینکه پس از گذشــت نزدیک به ســی
ســال ،بازگشــت شــهدای مظلوم غواص کربالی
چهــار موجــی از عشــق ،معنویــت و احســاس را
برمیانگیزند ،از حقانیت آنان حکایت دارد که با
ی انســان همسو است و بهعنوان
فطرت حقطلب 
گنجینــهای عظیــم میبایســت نصبالعیــن
نهادهای تبلیغی و فرهنگی قرار گیرد.

رحلــت پیامبــر اســام ،حضــرت
محمــد(ص) نزدیــک اســت .همــان
آیین
پیامبــری که خاتم انبیای الهــی بوده و از
امتیازات بســیاری برخوردار اســت .یکی
از امتیــازات رســول گرامــی اســام(ص)
اسماعیل علوی
آناســت که در محیطی زیست که در آن
دبیر گروه پایداری
جهل و خشــونت فراگیر و امری عادی بود
و وی توانســت مردمانش را تحت تأثیر قــرار داده و منعطف به
آرمانطلبی و دیگر دوستی نماید.
آن برگزیده الهی در میان مردمی زیست که با علم و معرفت
ســالها فاصلــه داشــتند و حضرتــش ،از آن دوره و مردمــش با
عنوان «عصر جاهلیت» یاد فرموده است .چنین نامگذاریای از
کسی برمیآید که به منزلت و جایگاه دانشوری و خرد و آگاهی،
آگاه است .او برای چنین اجتماعی از جانب خداوند کتابی آورد
که بر فضیلت علم و دانایی تأکید و با تصریح بر یکســان نبودن
دانایــی و نادانــی مردمــان را به کســب علم و فرهنگ تشــویق و
صاحبان اندیشــه و تفکر را میستاید .او از آغاز بعثت خویش با
شــیوه و سیرهای ستوده همگان را به کتاب و حکمت فراخواند و
بنیان تمدنی نوین و ممتاز را پیافکند؛ تمدنی که شــرق و غرب
عالم را درنوردیده و همچنان پیشتاز و نورافشان است .این همه
درحالــی اســت که آن حضرت خواندن و نوشــتن نمیدانســت
لکن با وجود این ،با نادانی و جهل و بتپرستی در افتاد و آیینی
مبتنی بر فتوت و مهرورزی برای بشر به ارمغان آورد.
آیینی که او مأمور به تبلیغش بود ،انسانها را در طول تاریخ
به هماوردی با کفر و شــرک و ظلم فراخوانده و شــخصیتهای
دانشــور و کریم میپرورد .ســخنان جامع ،پرمغز و خردپســند او
فرهنگ و ســبک زندگی بهنجاری را ترویج میکند که با معجزه
اصــاح و تدبیر همراه اســت .چنین اســت که خــدای متعال در
حقــش میفرماید« :به خدا و رســولش ایمان آورید! آن رســول
درس نخوانــدهای که به خدا و کلماتــش ایمان دارد ،از او پیروی
کنیــد تا هدایــت یابیــد( ».اعــراف )158/همچنین خطــاب بدو
میفرماید ...« :و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه
را نمیدانســتی بــه تو آموخت و فضل و عنایــت خداوندی بر تو
هماره بزرگ بوده است( ».نساء)113/آری «خداوند آنچه را الزم
بــود بــه او وحی نموده و کتاب و حکمت را بــه او آموخته و وی را
مشــعلی فروزان و حجت و فرســتادهای بیانگر دســتورات الهی
و پن د دهندهای امانتدار ،شــخصیتی یادآور ،مــژد ه دهنده و بیم
دهنده مقرر داشته است( .مائده 15/الی )19خداوند به وی شرح
صدر و ســینهای گشــاده عنایت کرده و او را برای پذیرش وحی و
پرداختن به وظیفه ارشاد در جامعهای که تعصب و خودخواهی
بر آن سایهافکن بود ،مهیا ساخت؛ آن وجود ارجمند که برترین
راهنما و پیشــوایی اســت که بشــر در تعلیم و تربیت سراغ دارد.
تبدیــل محیطی آلوده بــه انواع جهل و تاریکی به علم گســتری
ظرف چند ســال ،تحولی شــگرف اســت که از جمله ویژگیهای
رسول گرامی اسالم(ص) محسوب میشود.
خــدای کریــم از حلــم و مردمــداری رســول خویــش ســخن
گفته اســت ،آنجــا کــه میفرماید« :اگر خشــن و ســنگدل بودی
از پیرامونــت پراکنده میشــدند .پس آنان را ببخش و برایشــان
طلــب آمرزش کن( .آل عمران )159/نقل اســت آن حضرت با
مــردی روبهرو شــد ،آن مرد از هیبت و شــکوه حضرتش بر خود
لرزیــد .پس فرمــود« :آرام باش! من پادشــاه نیســتم کــه از من
بترســی ،بلکه فرزند زنی هســتم که غذایش گوشــت خشــکیده
بود ».از ابو امامه نیز نقل است که نشسته بودیم پیامبر بر ما وارد
شد .به احترامش برخاستیم .فرمود :مانند غیرعربها که برخی
برای برخی دیگر برخاسته تعظیم میکنند به پا برنخیزید.

خانواده ،حلقه اول در زنجیره آموزش هنر
خانــواده بهعنــوان یــک نهــاد و گــروه کوچــک در جامعــه
شــناخته میشــود که اعضای آن تعامالت و اهداف مشــترکی
هنر و روان
را دنبــال میکننــد .زن و مرد در قالب قــرار گرفتن در این نهاد
کوچــک و پذیرش نقش هایشــان در این نهــاد قوانینی را برای
خانــواده خــود وضــع میکننــد .ایــن قوانیــن جــزو قانونهای
نانوشــتهای اســت کــه در هیــچ ســند و مدرکی ثبت نمیشــود
ولی قابلیت اجرایی آن بســیار محکمتر و با پشــتوانهتر اســت.
نقــش خانواده و قوانین موجــود در آن در آموزش فرزندان آن
خانواده بســیار مهم است زیرا کودکان هر جامعه با حضور در
شهره طاعتی
مددکار اجتماعی
اولین نهاد آن جامعه که خانواده اســت ،بسیاری از مهارتها،
محدودیتها ،الزامات ،انعطافها ،مبانی اخالقی ،مؤلفههای
نقشهــای اعضــای خانــواده و گرایشهــای مذهبی ،هنــری ،اجتماعی و سیاســی را
میآموزند .هرچقدر که خانوادهای اجرای منظم قوانین داخلی خود را فارغ از اجبار
در خانواده رواج دهد ،اعضای آن و بخصوص فرزندان آن خانواده با نگاهی درستتر
و با دلیل و منطق میتوانند رسوم خانوادگی خود را درک کنند و آن را بپذیرند .در این

 ۱۷عضو کودک و نوجوان مراکز کانون
عکس پــرورش فکــری در بیســتونهمین
نوشت مســابقه بینالمللــی نقاشــی کودکان
انجمن هیکاری ژاپن در ســالهای  ۲۰۲۱موفق به کســب
جایزه شــدند .از میان  ۹۹۹۸اثر از  ۵۰کشــور جهان  ۱۷نفر
از اعضــای مراکــز فرهنگــی هنــری کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار
از این دوره مســابقه هیکاری ژاپن شدند .در این میان سه
عضــو مراکــز فرهنگیهنری کانــون دیپلم افتخار نشــان
نقره ،چهار عضو دیگر دیپلم افتخار نشــان برنز و  ۱۰عضو
کانــون پرورش فکری نیــز موفق به کســب دیپلم افتخار
شدند/.ایرنا

بین مهارتهای هنری و رواج یک یا چند شــاخه هنری در خانواده میتواند بهعنوان
یک ابزار مناسب به کمک اعضای خانواده بیاید و در انسجام و همکاری و هماهنگی
ت زاده خود در
بین آنها یاری رســان باشــد .هر کدام از شاخههای هنری بهدلیل ماهی 
درونــش با عمق روح و روان انســانها آمیخته شــده اســت و میتوان گفــت که هنر از
عمق روان انســان به بیرون میتراود و در قالب شــاخههای هنری و اثرهنری نمایان
میشــود .ذات هنــر آرامش دهنده اســت و برای یــک فرد جزو مهارتهــای فردی او
محسوب میشود شاید اینگونه گفته شود که هنر میتواند یکی از مؤلفههای موضوع
توسعه فردی نیز محسوب شود.
رواج هنر در یک خانواده توســط یک یا چند نفر از اعضای آن خانواده به پیشــینه
خانوادگــی آن فرد گره خورده اســت و شــاید بتوان گفت که هنر هــر فرد یکی از نتایج
قوانین وضع شــده نانوشــته خانوادگی و آبا و اجدادی اوســت .به طور مثال به سابقه
خانوادگی هنرمندان که نگاه میکنیم میبینیم که اکثر آنها بهصورت نسل به نسل در
آن شاخه هنری فعالیت میکنند و هنر آنها یکی از قوانین و رسوم داخلی خانوادگی
آنها است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است حتی اگر یک نفر از یک خاندان
آن هنر را زنده نگه داشته باشد این نتیجهگیری را باید کرد.

