به رسمیت شناختن کودکی و نوجوانی
گفتگوی حسین شهرابی (نشریه آنگاه) با سید محمد بهشتی
دی ماه ۱۳۹۵
گفتگو را با نقش کانون پرورش فکری کود کان و نوجوا نان به عنوان ن هادی فرهنگی و دولتی در جر یان های
فرهنگی ایران شروع میکنیم؛ اساساً کانون بر اساس کدام سیاستهای فرهنگی رژیم پهلوی به وجود آمد و بعدها
در دورهی انقالب به کجا کشیده شد؟

در دوره محمدرضااا شاااه ،یک جریان عمومی فرهنگی در عرصااههای مختلف وجود دارد که متن
فرهنگی جامعه را تشاالیم میدهد و جریانهای دیگر که بواساا

بخشاای اق ردر

پشااتینانی

میشوند که وجه عمومی ندارند و حاشیهنشین هستند .این جریانها وضعیت خاصی پیدا میکنند.
چراکه به صاااور

گلخانهای اق چتر حمایتی برخی ارباب ردر

شااارایم عمومی به حیا

بهره میبرند تا بتوانند علیرغم

خود ادامه ده ند .یلی اق این جریان ها کانون پرورش فلری کودکان و

نوجوانان ا ست .مثالً نهادهای دیگری نیز شنیه به آن ه ستند مانند مرکز حفظ و ا شاعه مو سیقی
ساانتی یا مرکز مردمشااناساای یا انجمن فلساافه که معموالً دفتر فرح آنها را تأساایو و اداره آنرا به
متخصااصااان مربوپه سااورده بود .این مراکز تابع جریان عمومی برنامهریزیهای دولت ننودند .به
عنوان مثال نظام دانشگاهی ایران ،به سمتی حرکت نمیکرد که انجمن فلسفه اق دل آن بیرون بیاید.
اینها در شرایم خا صی ایجاد و حمایت شدند .بسیاری موارد تندیم به اتفاقهای خوبی شدند و
به نوعی فرصااات برای تنفو ،خالر یت ،و ابت لار فراهم کرد ند؛ مثالً در رادیو و تلویزیون ملی،
«تمفیلم» این نقش را ایفا کرد و تعدادی اق فیلم ساقان ،توان ستند آنجا آثار خود را خلق کنند .یلی
اق ساااتون های این واحد چریلی اق ساااواه فعالیت های فرهنگی ورت هم کانون پرورش فلری
کودکان و نوجوانان بود که پنیعتاً رادر به انجام عملیاتی نظاممند و فراگیر ننود بلله گاه و بیگاه در
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گوشاااه و کنار فعالیت میکرد اما چون جنو فعالیتش با قمینه متفاو

بود باقتابی بیش اق حد

معمول داشت.
چگونه نزدیکی اینها را با دربار میتوان توجیه کرد؟ کانون به دستور مستقیم فرح ساخته میشود و با حمایت او
پابرجا میماند .همی شه این سؤال مطرح ا ست که چکونه افرادی با گرایشهای سیا سی نا سازگار با دربار آنجا
فعالیت میکنند .برخی در همان دوران به خانم امیرارجمند اتهام میزنند که النهی زنبوران ساااختهای! برخی بر
این باوردند که تعمداً ف ضایی به وجود آمده که نیروهای اپوزی سیون در آن جمع شوند تا بهتر کنترل شوند .نظر
شما در این مورد چیست ،به هر حال کانون با مدیریتی پایدار در همان دوران 12 ،سال فعالیت جدی داشت.

من وارعاً نمیدانم انگیزههای شان چه بود و با ساق و کارهای مدیریت شان هم آ شنایی ندارم .اما اق
آثاری که بجا گذاشااتند میتوان اسااتنناک کرد جریانهایی که ذکر شااد همفلر و همافق بودند و
توانسته بودند به جایی مثم دفتر فرح نزدیک شوند و حمایت آنرا جلب کنند .نتایج کارشان بیشتر
اق عمللردشااان برای من مهم اساات؛ برای مثال تقریناً تنها آثار معماری نساانتاً خوب حلومتی در
ایران که پیش اق انقالب خلق شااد مربوک به این جریان اساات؛ اق جمله موقه هنرهای معاصاار،
فرهنگ سرای نیاوران ،پارک جم شیدیه و ب سیاری اق مراکز صدا و سیمای سرا سر ک شور که اق
رویلردی من نق با هویت فرهنگی ایرانی تنعیت میکرد و بدین اعتنار خالفآمد عاد

بود .چون

این شیوه معماری ،مخصوصاً در ساختمانهای دولتی و حلومتی ،بینظیر بود.
در کانون پرورش فلری هم حرکتی علیرغم جریان عمومی فرهنگی انجام گرفت و نتایج موفق
و رابم رنولی حاصاام شااد .هرچند که در خالل فعالیت این جریان حاشاایهای نمونههای غیررابم
رنول و ناهمخوان با فضاااای عمومی جامعه و وارعیت ها و ارقش ها نیز اتفاق افتاد و گاهی مثم
برخی اجراهای جشن هنر شیراق به افراک و ابتذال منجر شد.
باتوجه به سابقهی مؤثر شما در جریانهای فرهنگی بعد از انقالب و همکاری با سازمانهای دولتی و نیمهدولتی،
دوساات دارم دیدگاه شااما در خصااو

کانون را از جنبهی مدیریت فرهنگی بدانم .کانون را به عنوان یک نهاد
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فرهنگی –در قبل و بعد از انقالب -در قیاس با ساااایر نهادهای فرهنگی دولتی چگونه میبینید؟ به عنوان مثال
مقای سهای که همی شه در فکر من میگذ شته ا ست؛ کانون در یک موقعیت شهری منح صر نبوده و مراکز متعدد در
تهران و شهر ستانها دا شته ا ست که از این منظر با فرهنگ سراها قابل مقای سه ا ست .هر دو واب ستگی حکومتی و
دولتی دارند و به شکل پراکنده و غیرمتمرکز در شهر پراکنده شدند و عمق و حوزهی تأثیری متفاوت دارند.

در مورد کانون ،موضاااوعش ،یعنی کود کان و نوجوا نان اهم یت دارد .در صاااورتی که منظور
فرهنگ سراها این نی ست و جننهی دیگری در آن م رح ا ست .مثالی میقنم :در سال  ۱۳۷۲سفری
به ترکیه رفتم و رصااد داشااتم برای فرقندانم که کوچک بودند ،سااوغاتی بخرم .در ایران عاد
دا شتیم به فرو شگاه مخ صوص لناس بچه برویم که ب سته به سنش فرو شگاه اخت صا صی دا شت.
برایم جالب بود که آن قمان در استاننول حتی یک فروشگاه اختصاصی برای خرید لناس یا کفش
بچه و حتی ا سنابباقی وجود ندا شت .باید به یک فرو شگاه لناس میرفتی و در یلی اق رف سهها
که مخ صوص لناس بچه بود ،چیزی انتخاب میکردی .در کتابفرو شیها هم کتابی برای کودکان
و نوجوانان وجود نداشت .بیشتر که فلر کردم متوجه شدم این وضع تا رنم اق شلمگیری کانون،
در ایران هم مصااداق داشاات .یعنی کودکی و نوجوانی به رساامیت شااناخته نمیشااد .برای آنها
حسااابی جداگانه باق نمیشااد؛ به عنوان مثال نمیتوانسااتیم بگوییم در عالم کتاب ،نویسااندگانی
هستند که برای این رشر اق مخاپنان ،با قبان و نگارشی مخصوص به آنها مینویسند.
خالصاااه آنله یلی اق تنعا

ایجاد کانون پرورش فلری ،موضاااوعیت یافتن جایگاه کودکی و

نوجوانی در جامعه بود .النته منظور این نیسااات که پیش اق کانون ،هیچ کو ردمی در این راه بر
ندا شت .بودند ب سیاری که در قمینهی ر صهنوی سی ،شعر ،و فیلم کارهایی کرده بودند .ولی هیچ
ورت سااااقماندهی و به جریانی عمومی و مداوم تندیم نشاااده بود .اتفاقها به شااالم خمچین
میافتاد .باید ذرهبین به د ست بگیرید و بنینید در تاریخ ادبیا

معا صر ،چه ک سی برای کودکان و

نوجوانان ر صه گفته ،چه ک سی برای آنها شعر گفته ،چه ک سی برای آنها مو سیقی و فیلم ساخته
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ا ست .اق قمانی که کانون به وجود آمد ،شغم گروهی می شود م العه اینله برای کودک و نوجوان
چه و چگونه باید کار کرد؛ مثالً چه شاایوه گرافیلی برای پراحی جلد کتاب کودک مفید اساات و
کتابهای رصااه چ ور مصااور شااود ،تأثیرگذارتر خواهد بود .این روند به تدریج تندیم به یک
جریان می شود .رفته رفته کودکان و نوجوانان ،چه در گرافیک و چه در سایر ر شتهها ،به ر سمیت
شناخته می شوند .ضمن اینله فرصتی فراهم شد تا هنرمندانی مستعد تجربهاندوقی کنند و به بلوغ
بر سند و اق میان شان چهرههایی شناخته شده ،ماندگار ،و برج سته پرورش یابد .اق این جها  ،کار
کانون بسیار ارقنده و کارنامه آن مثنت است.
جدای از اینکه مو ضوع ،مو ضوع کودکان و نوجوانان ا ست -،و البته در این مورد هم صحبت میکنیم که چقدر
کانون برای کانون و نوجوانان ا ست ،چقدر دربارهی کودکان و نوجوانان -،سؤال من درمورد رفتار چندر شتهای
کانون ا ست و فر صتی که برای هنرمندان تج سمی ،اهالی تئاتر ،مو سیقی و سینما به وجود میآید .نهادی که به
شااکل موازی عمل میکند و امروز نیز گویا تداخلی با حوزهی فعالیت سااایر نهادها در آن وجود دارد .چرا که
کانون مرتبط با وزارت آموزش و پرورش ا ست و شاید تداخلی با وزارت فرهنگ دا شته باشد .شما فکر میکنید
اوالً این تصاامیمگیری برای اینکه نهادی چندرشااته ای عمل کند ،چقدر موقق یا ناموفق بوده اساات ،ثانیاً در
کدامیک از این عرصههاکارنامهی عمومی کانون بهتر بوده است؟

در وارع ورتی نهادی ررار اسااات بر محور مخاپب فعالیت کند ،نه موضاااو  ،پنیعتاً باید فعالیت
چندر شتهای دا شته با شد .فرهنگ سراها نیز با محوریت شهروندان بهوجود آمدند .پو باید در آن
کتابخانه وجود داشااته باشااد ،تتاتر اجرا شااود ،محلی برای گردهمایی تدارک دیده شااود ،اجرای
موسیقی مملن باشد و  . ...این مراکز مخاپب محور هستند و مثالً با تاالر وحد
مو سیقی و نمایش ساخته شده ،تفاو

که برای اجرای

میکنند .بنابراین خ صو صیت چندر شتهای کانون ،کامالً

پنیعی ا ست .بخش کوتاهتر عمر کانون پیش اق انقالب و بی شتر عمر آن ،پو اق انقالب پی شده
است .اصالً به نظر من با توجه به اینله این فلر در اساس فلر مفیدی بوده و کارنامهی رابم رنولی
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هم اق آن برجای مانده ،بعد اق انقالب مانند ب سیاری نهادهای فرهنگی دیگر مغ ضوب وارع ن شد و
با حضااور بساایاری اق افرادی که آنجا فعالیت میکردند ،به حیا

خود ادامه داد .کانون اق جملهی

نهادهای فرهنگی بود که یلی اق مهمترین شاااروک اداره این سااانخ فعالیتها را تجربه کرد؛ یعنی
عمر مدیریت پوالنی مد

و ثنا

مدیران .مثم دوران مدیریت آرای قرین که با ثنا

و با دوام

بود .متأساافانه در عرصااههای دیگر کشااور مدیریتی با این پول عمر کمتر تحقق یافته اساات .این
م ستله ن شان میدهد آرای قرین کفایت و هنر مدیریت را چنان دا شته که ثنا

در کانون و اعتماد

نسنت به کانون را ایجاد کند.
کارنامهی کانون بعد اق انقالب ،اگرچه فراق و نشااایب دارد ولی مجموعاً کارنامهی بدی نیسااات.
مخ صو صاً ورتی آنرا با نهادهای هم شأنش مثم حوقه هنری ساقمان تنلیغا

ا سالمی یا ساقمان

فرهنگی هنری شهرداری تهران و غیره مقای سه کنیم .به نظر من کانون ر عاً نمرهی بدی نمیگیرد
و همچنان مفید و مؤثر بوده است .النته اق دورهی جدید آن ،اپال چندانی ندارم.
سابقهی نزدیک به  50سال فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نظر مدیریتی چنین گذ شته ا ست:
 12سال خانم لیلی امیرارجمند 12 ،سال آقای علیر ضا زرین 18 ،سال آقای مح سن چینی فرو شان در  3دولت با
سیا ستهای فرهنگی متفاوت 4 ،سال آقای سید صادق ر ضایی و نهایتاً آقای علیر ضا حاجیانزاده که االن مدیر
کانون ه ستند .این که نهادی مثل کانون در دورهی بعد از انقالب تثبیت شده و دچار دگرگونی ماهوی نمی شود
مو ضوعی جالب توجه ا ست .این مو ضوع را چطور میبینید؟ از آن دوران گذار چه برای ما دارید و آقای زرین
چگونه توانستند آن دوران را پشت سر بگذارند؟

عمللرد کانون پرورش فلری کود کان و نوجوا نان پیش اق انقالب پوری بود که هیچ ب ها نهی
جدیای برای اورا

تلخی بوجود نیاورد؛ مانند آنچه در سااینما یا جشاان هنر شاایراق رخ داد .در

چند پرده اق جشن هنر شیراق صحنههایی به ورو پیوست که مستمسک ررار گرفت تا کم جشن
هنر شیراق قیر سؤال برود و پرونده آن ب سته شود .اما در مورد کانون چنین ن شد .شاید یلی اق
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دالیم آن مخاپنین کانون بودند؛ هرچند نهادهای دیگری مثم کاخ جوانان بودند که جوانان را
مخاپب ررار دادند ولی بعد اق انقالب مغضااوب و تع یم شاادند .پو اول اق همه اینله در مورد
کانون چنین بغ ضی وجود ندا شت .نلتهی دیگر آنله پو اق انقالب ک سانی در کانون م سؤولیت
پیدا کردند که افرادی پخته بودند و جنو و نگاهشااان با فعالیتهای کانون تناسااب داشاات؛ مانند
دکتر کمال خراقی ،آرای قرین ،و آرای چینیفروشان .آنها بیربم به نو فعالیتهای کانون ننودند
و درایت آنرا داشتند تا فراق و نشیبها را اق سر بگذرانند.
آیا می شود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را م صداقی از ا ستقالل نهاد فرهنگی دان ست؟ به این معنی
که توانسته باشد کمتر درگیر جریانهای سیاسی باشد و در عین وابستگی دولتی در اساسانامه ،بتواند مستقل عمل
کند؟

اصااوالً هر فعالیت فرهنگی-هنری قمانی میتواند به شااللی اصاایم به فعالیت خود ادامه دهد که
بتواند اق صحنهی کشاکشهای سیاسی دور بماند و این کار ،سیاسیترین کاری است که یک مدیر
فرهنگی باید انجام دهد .هر جا که یک مدیرِ باال صاله فرهنگی دا شتیم ،این کار انجام شده ا ست.
در مقابم کساااانی که اصاااالتاً فرهنگی ننودند ،ورتی مدیریت در این عرصاااه را به عهده گرفتند،
بالفا صله مو ضو را به صحنهی ک شملشهای سیا سی بدل کردند و سرانجام فرهنگ و هنر و به
تنع مردم متضرر شدهاند.
کانون دوران آقای زرین را چقدر در جریان سینمای بعد از انقالب مؤثر میدانید؟ شما خودتان گفتید می شود با
حوزهی هنری مقایسااه کرد و البته حرفی از فارابی نزدید .به نظر میسااد مسااتقل از م اطب ،کانون اثر جدی در
سینما داشت و توانست عرصهای برای فعالیت هنرمندان فراهم کند.

کانون رنم اق انقالب هم فیلم میساخت .اما فیلم کوتاه و انیمیشن و  . ...بعد اق انقالب و خصوصاً
بعد اق سااال  ۱۳۶۲بود که پابهپای جریان سااینمای حرفهای کشااور حرکت کرد و فیلمهایی مثم
«با شو غرینهی کوچک» یا آثار مرحوم کیار ستمی را تولید کرد .النته تعداد این فیلمها در مقای سه با
6

بنیاد فارابی قیاد ننود اما عموماً آثاری خوب ،به یادما ندنی ،و ماندگار پدید آورد .مثالً در حوقه
سااینمای دفا مقدس ،فیلم باشااو بهیادماندنی اساات و در تاریخ سااینمای کشااور رسااوب کرده.
همینپور فیلم «خانه دو ست کجا ست» و «دونده» و  . ...این تولیدا

اق نظر کمی چ شمگیر ننود

اما اق کیفیت خوبی برخوردار است.
آیا به تعبیری میشود گفت کانون جریانی در سینمای بعد از انقالب به وجود آورد یا آن را جریانساز نمیدانید؟

جریانساق خیر ،ولی رسمت خوش ع ر و پعمی اق این جریان بود.
گفتید که از و ضعیت فعلی کانون باخبر نی ستید .اح سا سی عمومی در تحریریه مجله وجود دارد که کانون دوران
افول خود را سپری میکند .و ضعیت فعلی و آیندهی کانون را چطور میبینید و آیا کانون نیازمند تغییری جدی و
نگاهی دوباره است؟ گاهی اوقات وقتی از برابر ساختمان کانون میگذرم ،فکر میکنم می شود کانون را احساس
نکرد و شااهروند نوعی میتواند متوجه نباشااد که چیزی به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود
دارد.

توجه کنید که بنده با توجه به  ۳۷سااال سااابقه فعالیت در عرصااه فرهنگی عرض کردم اق فعالیت
کانون پرورش فلری خنر ندارم .اگر بگویم اق وضاااعیت تیم ملی اسااالواش یا تولید فوالد خنر
ندارم ،پنیعی است .اما این بیخنری با آن فرق میکند!
به یکی از سؤالهای قبلی بر میگردم .شما فکر میکنید بین هنرهای تج سمی ،ادبیات ،تئاتر ،مو سیقی و سینما
کانون در کدام عرصااه موفقتر بوده اساات؟ فکر میکنید کدام یک از اینها میتواند نقش محوری برای کانون
داشته باشد؟

عرض کردم محور فعالیت کانون مخاپب اساات و نساانت به نهادهایی که مخاپبمحور هسااتند،
جزو موفقترینهاست .من مثال همسایهمان ترکیه را قدم؛ کشوری که بیش اق ما ادعای مدرنبودن
دارد ۲0 .سال رنم در ترکیه فرو شگاهی برای لناس بچه یا ا سنابباقی وجود ندا شت و من کتابی
برای کودک و نوجوان پیدا نمیکردم .چون اسااااسااااً کودکان و نوجوانان به رسااامیت شاااناخته
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نمی شدند و در آن جامعه جایگاهی نداشتند .در صورتی که همان مورع ،سالهای پوالنی بود این
جایگاه در جامعهی ایران احراق شااده بود .برای آن تولیدا

مختلف صااور

آن موسیقی ،کتاب ،فیلم و تتاتر داشتیم .حجم و کیفیت این محصوال

گرفته بود و ما برای

به جایی رسیده بود که آن

قمان ،یلی اق مهمترین ج شنوارههای کودکان و نوجوانان جهان در ا صفهان برگزار می شد .اهمیت
آن در این بود که ایران به عنوان تولیدکننده فیلم کودکان و نوجوانان و یک ک شور صاحب سخن
در این قمینه ،جشنواره را برگزار میکرد ،در شهری مثمِ اصفهان به صفت ارقشهای تاریخیش در
پی این سالها در عر صه سینمای کودک و نوجوان سفرهای رنگین اق مح صوال

فراهم شد؛

محصوالتی واجد ارقش که در مقیاس جهانی رابلیت عرض اندام داشت .این آثار به شد
اق ع ر و پعم ایرانی بود؛ اینها توفیقا

سرشار

بزرگی است.

با این نگاه دیگر نمیتوانیم این پور بسنجیم که مثالً در موسیقی موفقتر بود یا در نمایش؟ همهی
آنها به کار گرفته شد تا به این مق صود بر سد .ورتی به این مق صود ر سیده ،یعنی در همهی آنها
موفق بوده اسااات .به نظرم در حوقهی کودکان و نوجوانان ،نهادی مانند کانون پرورش فلری و
موجی که ایجاد کرد ،بساایار حا ز اهمیت اساات .بعد این فعالیتها فقم در کانون باری نماند و به
صدا و سیما ،بخش خصوصی ،ناشرین و اهم موسیقی هم سرایت کرد .این فضا را کانون باق کرد
و در پی آن خیلیها که رب ی به کانون ندارند ولی مخاپنشان کودکان و نوجوانان است ،نیز تنفو
و تولید میکنند.
این نهاد  50ساااله -که اجماعی نساابی در مورد عملکرد مثبتش وجود دارد ،-چگونه میتواند به دوران بالندگی
خود باز گردد؟

تأ سیوکردن همی شه کار سختی ا ست؛ قیرا تا آن قمان چیزی به نام کانون پرورش فلری کودکان
و نوجوانان وجود ندارد و احراق هویت برای چنین نهادی ،نیاقمند آدمهای بزرگ اساات .اما ورتی
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چنین نهادی پدید آمده اساات ،عقنه و کارنامه دارد ،فضااای مخصااوص به خود و رلمرو فرهنگی
دارد ،اق بین بردنشهم کار د شواری می شود .باید به ک سانی که در نیمهافرا شتهکردن پرچم جایی
مثم کانون ،موفق بودهاند ،تنریک گفت؛ چرا که مشغول انجام کار بسیار دشواری هستند!
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