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در رويدادهــا و تحــوالت اجتماعی، نخســتين 
«ميدان دار» ادبيات اســت. رويدادهای بزرگ نياز 
به «شــعار» دارند و شــعار بيان آهنگين و فشردة 
آرمان ها و انديشه ها و جهت گيری هاست؛ جز اين، 
نهضت ها و حرکت های بــزرگ با تکيه بر ادبيات ـ 
ســروده ها، داســتان ها و متن های برانگيزاننده ـ با 

جان و انديشه و جهان جامعه پيوند می يابند.
می تــوان گفت جامعه هــا از ادبيــات ناگزيرند و 
ادبيــات صميمی ترين و بايســته ترين زبان برای 

خلق، پيشبرد و نگاهبانی نهضت ها می تواند باشد.
انقالب اسالمی نيز چه در والدت و چه در بزنگاه ها 
و جزر و مدها و نشيب  و فرازهای درونی و جهانی، 
خود را در ادبيات «نموده» و «نشــان» داده است. 
بيــش از ٤٥ هزار عنــوان کتاب شــعر، خاطره، 
داســتان، ادبيات نمايشی، ســفرنامه و زندگی نامه 
و ديگر متن های ادبی گواه آن اســت که در طول 
چهل ســال انقالب، بالندگی، زايندگی و شکوفايی 

ادبی را شاهد و ناظر بوده ايم.
سال گذشته، در چهلمين سالگرد پيروزی انقالب 
اســالمی، رهبر حکيــم انقالب «بيانيــة گام دوم 
انقالب» را صادر کردند؛ بيانيه ای که دستاوردهای 
شگرف چهار دهة گذشــته را فرا چشم می آورد و 
جهاد بزرگ برای ســاختن فردا را فراخوان می داد 
و بيــش و پيــش از دعــوت همگانــی، جوانان را 
بــرای «دومين مرحلة خودســازی، جامعه پردازی 
و تمدن ســازی» و شــروع فصل جديــد «زندگی 

جمهوری اســالمی»، دعــوت می کرد و صالی عام 
می داد.

بيانية گام دوم، بشــير و نويدبخــش تمدن نوين 
اســالمی و آمادگــی برای طلوع خورشــيد واليت 
عظمی بــود: در بيانيه، ارج گــذاری به تجربه های 
پيشــين، راه و تکيه گاه رفتن امروز و رســيدن به 
فردای مطلوب و موعود دانســته شده بود و غفلت 
از گذشته ها و تجربه ها را سبب نشستن «دروغ» به 
جای حقيقت و در معرض تهديدهای ناشناخته قرار 

گرفتن شناسانده بود.
در بيانيــة دوم، راه عبور از عقبه ها و دشــواری ها، 
مديريت جهادی، تکيه بر ظرفيت ها و استعدادهای 
درونی، مشارکت مردمی، توجه به معنويت و اخالق، 
عدالت بــاوری و عدالت ياوری، بيداد ســتيزی، و 

جوان گرايی معرفی شده بود.
اينک پس از گام اول (پشــت سر گذاشتن چهل 
سال اول)، و رســيدن به گام دوم و داشتن «چراغ 
راهی» درخشــان و «ســفينة نجاتی» مطمئن و 
چشم اندازی که بيانية گام دوم ترسيم کرده است، 

بايد پرسيد:
زبان و ادبيات فارســی چه رســالت و مسئوليتی 

دارد؟
متناســب با نيازهای «زمان» و «زبان نســل نو» 
و تحوالت پرشــتاب اجتماعــی و جهانی، جامعة 
آفرينندگان آثار ادبی و جامعة دبيران و نسل پروران 

چگونه رويکردی بايد داشته باشند؟

نسل امروز 
بايد بداند از 
کدام «ديروز» 
و با کدام 
«بها» به امروز 
رسيده است تا 
قدردان آن ها 
و تداوم بخش 
آرمان و فرهنگ 
و دستاوردشان 
باشد
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دبيران هم بايد 
نسل امروز را با 
آثار درخشان، 

به ويژه 
خاطره ها، جبهه 
نگاشته ها، يادها 

و يادنگاران و 
ميراث فرهنگی 

و ادبی آشنا 
کنند و هم برای 
ورود به آينده، 

چالش ها، نيازها 
و مسئوليت ها 

آماده سازند

يکــی از مهم تريــن و بايســته ترين کارها، حفظ 
ميــراث ارجمند فرهنگی گذشــته، به ويژه طرح و 
انتقال فرهنگی اســت که در اين دوران چهل ساله 
آفريده شد؛ ادبياتی که محصول ايثارها، شهادت ها 
و رشــادت ها، پاکی ها و پاکبازی ها و سيالن عرفان 
و ايمان در جان بهترين فرزندان اين سرزمين بوده 

است.
نســل امروز بايد بداند از کدام «ديروز» و با کدام 
«بها» به امروز رســيده اســت تا قــدردان آن ها و 
تداوم بخش آرمان و فرهنگ و دستاوردشــان باشد. 
نســلی که نداند امروز اوـ به قول نادر ابراهيمی در 
سرود شکوهمند ما برای آنکه ايران ـ ...، ره آورد چه 
سفرها، چه خون جگرها و چه رنج دورانی است، آن 

را پاس نخواهد داشت.
نکتة دوم، همدلی و همراهی و نقش آفرينی دبيران 
دانشــور و فرهمند و فرزانه در اين مســير خطير 
اســت. دبيران هم در چرخة توليد ادبی می توانند 
حضور چشمگير بيابند و هم در نگاهبانی و رسانايی 
اين ارزش ها و آرمان ها و يادگاران عزيز. دبيران هم 
بايد نسل امروز را با آثار درخشان، به ويژه خاطره ها، 
جبهه نگاشــته ها، يادهــا و ياد نــگاران و ميراث 
فرهنگی و ادبی آشــنا کنند و هم بــرای ورود به 
آينده، چالش ها، نيازها و مسئوليت ها آماده سازند. 
«گذشته» بايد ايستگاه نشود بلکه گذرگاه به سمت 
«فردا» باشد. چه بسيارند دانش آموزانی که توانايی 
نوشتن و حتی حضور در نشريات و خلق آثار ادبی 

را دارند اما متأســفانه ميدان و امــکان نمی يابند. 
مجالت رشد فرصت حضور قلم های نوشکفته است. 
سال های نه چندان دور شاهد نويسندگان نوجوان 
و حتــی کودک بوديم که قلم می زدند و کتاب های 
موفقی را به فرهنگ و ادبيات اين سرزمين افزودند. 
حتمًا می دانيم که چندين سرودة  موفق و ماندگار 

پروين اعتصامی محصول ٩ تا ١٢ سالگی اوست.
اگــر «ميــدان دار» همة انقالب هــا و نهضت های 
بزرگ نخســت «ادبيات» است، همان گونه که در 
آغاز گفتيم، ميدان دار چلة دوم انقالب نيز می تواند 
ادبيات باشد و ميدان داران و هدايتگران اين عرصة 
فراخ معلمان و دبيران؛ شــما همدالن و همراهان و 

راه آشنايان.
نخستين سال از چلة دوم را پس پشت می گذاريم؛ 
مواليمان علی (ع) فرموده است: «من استوی يوماه 
فهو مغبون»؛ هر که دو روز مســاوی داشته باشد، 
بازنده اســت، و بر اين اســاس، برازنده نيست دو 
سال مساوی داشته باشيم. در سال جديد گام هايی 
بلندتر برداريم. تحقــق گام دوم، نيازمند گام های 

بلندتر است.
خدا همگام و همراهتان


