امیر جعفری نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره فیلم کوتاه بمبئی

فیلم کوتاه « زنی که شــاعر بود « به نویســندگی صحرا فتحی و کارگردانی ســعید دشــتی و صحرا فتحی در چهار بخش اصلی دهمین جشــنواره بین المللی فیلم
کوتاه بمبئی نامزد دریافت جایزه شــد .امیر جعفری برای بهترین بازیگر مرد ،صحرا فتحی بهترین بازیگر زن ،امیرهوشــنگ هاشــمی بهترین فیلم و ســعید دشــتی
و صحرا فتحی مشــترکا برای جایزه بهترین کارگردانی کاندید دریافت بهترین جایزه هســتند.
اختتامیه این فســتیوال روز  ۵دســامبر برگزار خواهد شــد .تهیه کننده گی این اثر را کمپانی  Pacific United Productionsونکوور کانادا و کمپانی
 Diyarبا ســرمایه گذاری دکتر امیر هوشــنگ هاشــمی برعهده داشــته و هم چنین مهدی کمال پور جانشین تهیه این اثر بوده است.

نقش راستگویی و صداقت در تربیت فرزندان و
نوع سبک زندگی ایرانی اسالمی
(قسمت اول)

تعریف صداقت
ت  ،واقعیـ ِ
ـت همــان چیــزی اســت کــه در هــر کســی
صداق ـ 
وجــود دارد  .صداقــت زمانــی معنــا پیــدا مــی کنــد کــه گفتــار
شــما بــا آنچــه کــه در واقعیــت وجــود دارد  ،مطابقــت داشــته
باشــد  .ایــن واقعیــت مــی توانــد مربــوط بــه گذشــته  ،حــال و
حتــی آینــده (کارهایــی کــه قصــد انجــام شــان را داریــد) نیــز
باشــد  .پنهــان کاری و نگفتــن حقیقــت نیــز نوعــی نداشــتن
صداقــت اســت  ،ایــن همــان تفــاوت راســتگویی و صداقــت
مــی باشــد .
اهمیت صداقت در رشد و تکامل خانواده
صداقــت یکــی از عناصــر اصلــی عشــق و دوســت داشــته
شــدن  ،مــی باشــد  .اغلــب مــردم بــا شــخصی کــه فریبــکاری
و تحریــف واقعیــت در کارش نیســت  ،بــه راحتــی همــراه و
همــدل مــی شــوند و بیشــتر بــه او اعتمــاد مــی کننــد  .در
خانــواده نیــز عضــو راســتگو قابــل اعتمادتــر بــوده و همــۀ اعضا
صحــت حــرف هــای او را قبــول مــی کننــد  .نبــود صداقــت در
زندگــی زناشــویی  ،فضــای خانــواده را مســموم کــرده و باعــث
ی شــود  .در نتیجــه زمینــه
افزایــش بیاعتمــادی و بدبینــی مـ 
اختالفــات و جــر و بحــث هــا نیــز بــه راحتــی ایجــاد مــی
شــود  .یــک دروغ کوچــک دروغ هــای بیشــتری را بــه دنبــال
دارد  .مهمتریــن ســرمایه زندگــی مشــترک  ،حــس اعتمــاد
و اطمینــان متقابــل میــان زن و شــوهر مــی باشــد و رایــج
تریــن عاملــی کــه ایــن ســرمایه را نابــود میکنــد  ،گفتــن
«دروغ» اســت  .پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی زمینــۀ شــکل
گیــری احساســات ســالم را در درون هــر فــردی ایجــاد مــی
کنــد  .خانــواده اولیــن و مهــم تریــن محیطــی اســت کــه مــی
تــوان پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی را یــاد گرفتــه و تمریــن
کــرد  .بــا تاکیــد و عمــل بــه ارزش هــای انســانی  ،آرامــش
روان نیــز حاصــل مــی شــود ؛ چــرا کــه تعارضهــا  ،دغدغههــا
 ،تشــویش خاطرهــا  ،تردیدهــا و فرســودگیها از بیــن مــی
رونــد  .صداقــت و راســتی  ،راهــی بــرای رســیدن بــه آرامــش ،
رشــد  ،تکامــل خانــواده و تشــکیل یــک خانواده اســام اســت .
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«منصور» روایت باورپذیر قهرمان م ّلی و سبک واقعگرای سینمای دفاع مقدس

دبیر پژوهشی روزنامه سراج :
حجت السالم دکتر مجتبی خندان
مشــاهده دوگانگــی گفتــار و رفتــار ،کــودک را ســرگردان و
بــا ایــن پرســش مواجــه مــی کنــد کــه کدامیــک از گفتــار و
کــردار والدینــش صحیــح اســت؟
کــودک و تربیــت دینــی از جملــه امــوری کــه رونــد تربیــت
را بــا مشــکالت زیــادی رو بــه رو مــی کنــد  ،ناهماهنگــی در
گفتــار و رفتــار والدیــن اســت  .دروغ  ،خلــف وعــده  ،خیانــت
در امانــت و نفــاق از جملــه ایــن مــوارد اســت .
متأســفانه چنیــن رفتارهایــی در میــان برخــی از خانــواده هــا
رایــج اســت کــه زمینــه ســاز بــی اعتمــادی و شــک در رفتــار
کــودکان اســت .
در اســام  ،پســندیده تریــن صفــت و ســرآمد فضایــل اخالقــی
 ،صداقــت و راســتی اســت کــه برخــورداری از آن ســعادت دنیا
و آخــرت را بــرای انســان در پــی دارد .
در اســام  ،پســندیده تریــن صفــت و ســرآمد فضایــل اخالقــی
 ،صداقــت و راســتی اســت .
در روایتــی از امــام محمــد باقــر (علیــه الســام) آمــده اســت
« اول صداقــت را بیاموزیــد و ســپس ســخن بگوییــد » ()20
جلــد چهــارم  ،اصــول کافــی  ،محمــد بــن یعقــوب الکلینــی
*
کــی از ارزش هــای اخالقــی کــه نقــش صداقــت والدیــن در
تربیــت فرزنــدان در آمــوزه هــای اســام بــه آن تأکیــد شــده
صداقــت اســت ؛ چراکــه اســاس تعامــات جوامــع بشــری بــر
پایــه آن اســتوار مــی گــردد وعــدم توجــه بــه ایــن مقولــه ،
تأثیــرات منفــی بــر جــای خواهــد گذاشــت  .شــاید اگر انســان
قــادر بــه درک ایــن واقعیــت بــود  ،هــر آیینــه بــر آن می شــد
تــا نیروهــای خویــش را در جهــت تحقــق آن در هــر مکانــی
بــه کار گیــرد .
صداقــت بــه معنــی راســتی و عــدم تناقــض در گفتــار  ،رفتــار
و نیــت اســت  .از آنجایــی کــه صداقــت زمینــه ســاز ســایر
فضیلــت هــا و دروغ بسترســاز رذیلــت هــا اســت  ،نقــش
صداقــت والدیــن بــه عنــوان الگوهــای عینــی در امــر تربیــت
فرزنــدان حائــز اهمیــت اســت .
صــدق و راســتی در گفتــار و رفتــار از ارزش و اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت چنانچــه خداونــد در قــرآن کریــم مــی فرماید
بگــو َ « :ر ِّب ادخِ لنــی ُمدخِ ـ َ
دق
ـدق َو أخ ِرجنــی ُمخـ ِر َج صِ ٍ
ـل صِ ـ ٍ
َو أج َعلنــی ِمــن لَدُ نـ َ
ـک ُســلطانا و ن َصیــرا ؛ پــروردگارا مــرا بــا
صــدق داخــل و خــارج کــن و برایــم قــرار ده از ســوی خــودت
یــک روشــن بینــی » بنابرایــن صــدق و راســتی نــه تنهــا گفتار
 ،بلکــه اعمــال و رفتــار انســان را نیــز در بــر مــی گیرد و ســبب
گام برداشــتن خانــواده و جامعــه در مســیر صحیــح مــی گردد .
بــی تردیــد والدیــن به عنــوان رهبــر خانــواده وظیفــه خطیری
بــر دوش دارنــد ؛ چــرا کــه ســود و زیــان روش هــای اتخــاذی
آنهــا در سرنوشــت ســایر اعضــا دخیــل اســت  .از آنجایــی کــه
فرزنــدان  ،رفتــار والدیــن را بــه عنــوان الگــو  ،مــاک عمــل
خویــش قلمــداد مــی کننــد  ،لــذا والدیــن بایــد در تعامــات و
رفتارهــای خویــش دقــت نمــوده و از ســهل انــگاری در رفتارها
بشــدت بپرهیزنــد .
بــر ایــن اســاس والدیــن بــه عنــوان الگوهــای ســازندگی و
تربیتــی اگــر در گفتــار  ،برخوردهــا و اعمــال خویــش بــه ایــن
نکتــه توجــه نداشــته باشــند فرزنــدان به گفتــار آنهــا اعتمادی
نخواهنــد داشــت  .از جملــه مصادیــق صداقــت  ،پایبنــدی بــه
وعــده  ،پیمــان و امانتــداری اســت  .متاســفانه برخــی از والدین
بــه قــول و قرارهایــی کــه بــا فرزنــدان خویــش مــی گذارنــد
پایبنــد نیســتند و گاهــی نیــز بــا ایــن اســتدالل کــه فرزنــدم
کــم ســن و ســال اســت و متوجــه نمــی شــود وعــده هــای
خــود را عملــی نمــی کننــد  .برخــی از والدیــن نیــز اگــر در
خلــوت خانــه از فرزندشــان عمــل نامناســبی ببیننــد آن را در
بیــن دوســتان و فامیــل مطــرح مــی کننــد و بــه اصطــاح
امانتــدا ِر اســرا ِر خانوادگــی نیســتند .
در واقــع مــی تــوان گفــت ایــن والدیــن صداقــت رفتــاری
ندارنــد  .قطعــا عــدم رعایــت ایــن امــور از ســوی والدینــی کــه
تربیــت فرزنــدان را برعهــده دارنــد  ،اثــرات ســوئی بــر جــای
خواهــد گذاشــت و ســبب ناهنجــاری هــای متعــدد مــی گردد
 .بدیــن ســان در خانــواده و جامعــه امــروزی کــه اکثریــت
افــراد درگیــر مشــکالت متعــددی هســتند اگــر نادرســتی و
عــدم صداقــت نیــز حاکــم گــردد  ،در ایــن صــورت هیــچ یــک
از اعضــاء بــه یکدیگــر اعتمــادی نداشــته و بازدهــی مطلــوب
نخواهنــد داشــت  .بنابرایــن ملــزم بــودن بــه صداقت و راســتی
باعــث شــکوفایی و ســامتی جامعــه مــی گــردد  ،در چنیــن
محیطــی ارزش هــای اخالقــی و انســانی بــه منصــه ظهــور می
رســد و جامعــه نیــز از آن رفتارهــا  ،تأثیــر مــی پذیــرد  ،لــذا
الگــوی رفتــاری بــودن والدیــن بــرای فرزنــدان واقعیتــی انــکار
ناپذیــر اســت.
صداقــت در خانــواده از جملــه پارامترهایــی اســت کــه مــی
توانــد بــر نــوع روابــط  ،ســامت روان  ،انگیــزه هــا و دغدغــه
هــای تــک تــک اعضــای خانــواده تاثیــر بــه ســزایی بگــذارد .
پــدر و مــادر دو عضــو اصلــی و تعییــن کننــده قوانیــن خانــه ،
مســئولیت هــای زیــادی در قبــال یکدیگــر و فرزندانشــان بــه
عهــده دارنــد .
بنابرایــن ایــن والدیــن هســتند کــه تــا حــد زیــادی عــادات
رفتــاری کــودکان شــان را نیــز مشــخص مــی کننــد  .در
خانــواده هایــی کــه بــه صداقــت اهمیتــی نمــی دهند  ،شــاهد
پنهــان کاری هــا  ،شکســت هــا  ،خیانــت  ،ناکامــی و بســیاری
از مشــکالت خانوادگــی بــوده ایــم  .دروغ گفتــن بــه همســر آن
هــم زمانــی کــه بچــه هــا متوجــه آن بشــوند  ،بدتریــن نــوع
آســیب بــه بنیــان خانــواده مــی باشــد  .در ادامــه تعریفــی از
صداقــت  ،اهمیــت آن در خانــواده و تاثیــر صداقــت بــر کودکان
مــی پردازیــم ( )1( .گــذارش پایــگاه فقهــی  ،ســایت )
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هرچقــدر فیلمهــای روز ســینمای مــا تــاش
میکننــد تــا ســبک و فــرم فیلمهــای مشــهور
را تقلیــد کننــد ،منصــور در ســبک و فــرم خــودش
مســتقل اســت .محمدباقــر صنیعیمنــش :دربــاره
اهمیــت «ســبک» در فیلــم و بهطــور کلــی در
عرصــه هنــر بــه همیــن انــدازه میتــوان اکتفــا
کــرد کــه اگــر ســبک و شــیوه ســاخت و پرداخــت
در بهتریــن شــکل ممکــن باشــد ،حتــی یــک ســوژه
الغــر را میتوانــد جــا بدهــد و برجســته کنــد.
«پــل تیلیــش» متفکــر و نمادشــناس ،جملــه جالبی
دربــاره ســبک دارد ،او میگویــد «ســبک از موضــوع،
در هنــر مرتبــط بــا دیــن اهمیــت بیشــتری دارد،».
البتــه او ایــن جملــه را ناظــر بــه حــوزه هنــر دینــی
میگویــد امــا میتــوان اینگونــه اســتفاده کــرد
کــه ســبک در عرصــه هنــر دارای جایگاهــی بســیار
ویــژه اســت و جایــگاه آن کمتــر از موضــوع نیســت.
تعریــف ســبک از منظرهــای گوناگونــی شــکل
گرفتــه اســت امــا مهمتریــن آن تعریــف «هانریــک
ولفلیــن» اســت کــه ناظــر بــر تکــرار قوانیــن و
قواعــد خاصــی اســت کــه بهمثابــه یــک شــیوه یــا
همــان ســبک درآمــده باشــد .ســینما البتــه نســبت
بــه دیگــر اشــکال هنــر مانند نقاشــی و موســیقی در
ســبک و شــکل پرداخــت ،دشــواریهای بیشــتری
دارد چــرا کــه ماحصــل یــک فراینــد پیچیــده
و متشــکل از چنــد نــوع هنــر دیگــر ماننــد
بازیگــری ،موســیقی ،طراحــی صحنــه و همینطــور

بخشهــای فنــی ماننــد تدویــن ،نورپــردازی و...
اســت .ایجــاد ســبک و رعایــت قواعــد دســتوری در
ســینما بســیار ســخت اســت و هرکســی در تاریــخ
ســینما امــکان ایــن را کــه سبکســاز شــود و یــا
اصــول یــک ســبک را رعایــت کنــد نداشــته اســت.
فیلمهــای جریــان انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس
نیــز دارای ســبک و لحــن خاصی در تاریخ ســینمای
ایــران اســت .جــدای از فیلمهــای جنگــی و حادثهای
کــه در آن رگههــای اکشــن قــوت دارد ،فضــای
غالــب فیلمهــای بهیادماندنــی دفــاع مقــدس
ماننــد مهاجــر ،دیدهبــان ،از کرخــه تــا رایــن ،بلمــی
بهســوی ســاحل ،افــق ،کیمیــا ،ســرزمین خورشــید
و ...عمومـاً توانســتند بــا اســتفاده از ســبکی متفاوت
و منحصــر بــه فــرد ،ژانــر ســینمای دفــاع مقــدس و
مقاومــت را شــکل بدهنــد .مهمتریــن خصوصیــت
ایــن ژانــر اجتنابپذیــری آن از فضــای جنگــی
موســوم بــه هالیــوود اســت .فیلمهــای مــورد
اشــاره بهجــای آنکــه بــا تکنیــک و فنــون صنعتــی
ســینما از شــخصیت اول ،قهرمــان بســازند و او را
ماننــد آرنولــد و رامبــو هیکلــی و مهیــب کننــد،
نقشاولهــا را در ابتــدا فــردی معمولــی و ســاده
انتخــاب میکردنــد کــه رفتــه رفتــه بــدون وجــوه
هالیــوودی و آمریکایــی ،تبدیــل بــه قهرمــان
میشــود ،در واقــع اینجــا ایــن ســبک و شــکل
روایــی فیلــم اســت کــه قهرمــان میســازد امــا بــا
اســتفاده از کنشهــا و رفتارهــای واقعــی و روزمــره

همزمــان بهرهمنــد از اخــاق ،انســانیت ،ایمــان و
عدالــت ـ کــه البتــه ایــن مضامیــن بهجــای آنکــه
مــدام بهصــورت شــعار تکــرار شــوند ،بهمــدد
«ســبک» و «فــرم» مخاطــب را بــا قهرمــان فیلــم
همــراه و همذاتپنــدار میکنــد؛ در حقیقــت ایــن
ت اصلــی اســت کــه او را
انتخابهــای شــخصی 
دســتخوش تغییــر و تحــول میکنــد و از او یــک
قهرمــان میســازد .منصــور ســاخته جدیــد ســیاوش
ســرمدی از چنیــن ویژگــیای برخــوردار اســت؛
ســبکی تمیــز و مرتــب و روایتــی بــدون زوائــد و
حاشــیه دربــاره مــردی کــه قهرمان نیســت امــا رفته
رفتــه تبدیــل بــه یــک اســطور ه میشــود .بیــش از
هــر چیــز جــدای از اهمیــت موضوعــی ایــن فیلــم
زندگینام ـهای ،ســبک ایــن فیلــم اســت کــه آن را
دلنشــین و باورپذیــر کــرده اســت .منصــور بــا توجــه
بــه اینکــه بــر اســاس یــک داســتان واقعــی اســت،
ســبک و لحــن فیلــم مســتندگونه و واقعگراســت
که بدون شــک ،مستندســاز بــودن کارگــردان در آن
اثرگــذار اســت .فیلــم در مــدت زمــان یــک ســاعت و
نیــم از نقطـهای کــه در واقــع خــأ شــرایط موجــود
در کشــور اســت ،آغــاز میشــود و رفتــه رفتــه بــا
پرداخــت بــه نقــاط متصــل بــه بدنــه اصلی داســتان،
شــاخوبرگهایی را ایجــاد میکنــد کــه مخاطــب
را از اصــل موضــوع دور نمیکنــد بلکــه بــه بــار
مفهومــی فیلــم و خــط داســتان کمــک میکنــد
امــا همیــن اجــزای داســتانی موجــود در فیلمنامــه
نیــز بــر بســتر ســبک آرامــی کــه رفتــه رفتــه اوج
میگیــرد و همچنیــن واقعگــرا و در نهایــت
شــکافنده ،کــه از دل واقعیــت مــادی و از خــال
آن حقیقـ ِ
ـت همــت بلنــد و بــاور بــه خودکفایــی را
متجلــی میســازد ،ســوار شــده اســت .هنــر فیلــم
ســرمدی آن اســت کــه ایــن محتــوا بــا تکنیــک
بهگون ـهای در هــم تنیــده شــده اســت کــه شــکلی
مهــم و تــازه از ســبک ســینمای دفــاع مقــدس
را (کــه بایــد آن را ســبک واقعگــرا و اســتعالیی
خوانــد) کــه ســالیان ســال اســت بــه آن توجهــی
نمیشــود بــار دیگــر زنــده کــرد .ایــن ســبک بــا
کمــک اجــزای بصــری و روایــی فیلــم در نهایــت
فرمــی را شــکل داده اســت کــه در ذهــن مخاطبــان
جنــس متفاوتــی از فیلمهــای روز ســینمای
ایــران دارد .هرچقــدر فیلمهــای روز ســینمای مــا
تــاش میکننــد فرمــی را ـ کــه دیگــر فیلمهــای

مطــرح و مشــهور ســاختهاند ـ بــدون رعایــت قواعــد
صحیــح ســبک بســازند و دچــار فرمزدگــی (بهنوعــی
ناشــیانه) میشــوند ،منصــور در ســبک و فــرم
خــودش مســتقل اســت و البتــه در تــداوم فرمــی کــه
فیلمهــای نــاب ســینمای دفــاع مقــدس و مقاومــت
داشــت .تدویــن منصــور در ایــن مســیر نقشآفریــن
شــده اســت .فیلــم پــرش بیمعنــی و بیدلیــل نــدارد
و شــکل کار را بههــم نریختــه اســت در عیــن حــال
خــط روایــت را آرام و منطقــی ادامــه میدهــد تــا
بــه نقطــه نهایــی برســاند .بخشهایــی کــه در خــارج
از کشــور فیلمبــرداری شــده اســت البتــه در تناســب
شــکلی و ظاهــری بــا دیگــر ســکانسها نیســت،
بهنظــر میرســد کــه دوربیــن عــوض شــده اســت
و احتمــاالً امکاناتــی کــه در ایــران کار انجــام شــده
اســت در آنجــا در دســترس نیســت .بــازی باورپذیــر و
منطقــی محســن قصابیــان در نقــش شــهید ســتاری،
از بهتریــن بازیهــای ســالهای اخیــر ســینمای
ایــران اســت .او یــک ایرانــی و فرمانــده واقعــی و
انســان مســلمان حقیقــی اســت کــه بایــد شــکل بازی
او را الگــوی نســل جدیــد بازیگــران ســینمای ایــران
قــرار داد« .چهــره قصابیــان» بــا طراحــی چهــره ،هــم
مهربانتــر و هــم در عیــن حــال باابهتتــر شــده و
بــرای بــازی در نقــش یــک فرمانــده شــباهت کافــی را
پیــدا کــرده اســت .ســبک منصــور ،رئالیســم اســت اما
نــه اینکــه در ایــن واقعگرایــی بمانــد و درجــا بزنــد
بلکــه اســتعالیی عمــل میکنــد و حقیقــت و زیبایــی
یــک روح بــزرگ و متعالــی را نمایــان میکنــد و بــا
ایــده پــرواز کــه دغدغــه منصــور اســت اتحــاد پیــدا
میکنــد و اوج میگیــرد ،ایــن بــرگ برنــده و وجــه
تمایــز منصــور از دیگــر فیلمهــای ســینمای ایــران
اســت کــه بــه آن بیتوجهانــد.

سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛

ـت
توجه به بحث کتاب و زنجیرههای مرتبط با آن در هفته کتاب ضروری اسـ
مجیــد نصیرایــی گفــت :در حوزههــای فرهنگــی
نقــش کتــاب و کتابخوانــی بســیار برجســته اســت
و طبیعتــا در هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی
ایــران توجــه بــه بحــث کتــاب و زنجیرههــای
مرتبــط بــا آن مثــل ناشــران و کتابفروشــان
ضــروری اســت .مجیــد نصیرایــی (ســخنگوی
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی)
در گفتوگــو بــا ســتاد خبــری بیســتونهمین
دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران
ضمــن اشــاره بــه اهمیــت فرهنــگ مطالعــه و
کتابخوانــی اظهــار کــرد :امــروز اگــر جامعــه مــا
در عرصههــای مختلــف داخلــی و بینالمللــی
موفقیــت دارد همــه آنهــا مرهــون فرهنــگ،
اصالــت و ارزشهــای ایرانــی و اســامی اســت.
اگــر اشــکال و آســیبی در برخــی بخشهــا و
حوزههــا وجــود دارد ،ریشــه آن در ضعــف
بخشهایــی از حــوزه فرهنــگ اســت و هــر
عنصــر و موضوعــی کــه فرهنــگ عمومــی و
ارزشهــای ایرانــی و اســامی را تقویــت کنــد،
خدمتــی اســت کــه بــه همــه نســلها شــده
اســت.

او بــا بیــان اینکــه فعالیــت و هزینــه کــردن در
ایــن حوزههــا مثــل برنامههــای هفتــه کتــاب
یکــی از مهمتریــن فعالیتهایــی اســت کــه
بایــد بــه آن توجــه شــود ،عنــوان کــرد :البتــه
حــوزه فرهنــگ همیشــه مظلــوم اســت و آنطــور
کــه بایــد و شــاید بــه آن توجــه نمیشــود .در
حوزههــای فرهنگــی نقــش کتــاب و کتابخوانــی
بســیار برجســته اســت کــه هیــچ چیــزی
نمیتوانــد جــای آن را بگیــرد و طبیعتــا در ایــن
هفتــه توجــه بــه بحــث کتــاب و زنجیرههــای
مرتبــط بــا آن مثــل ناشــران و کتابفروشــان
ضــروری اســت.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه زنجیــره و
چرخــه توزیــع کتــاب بــه عنــوان یکــی از
موضوعــات مغفــول در بخــش کتــاب ،عنــوان
کــرد :متاســفانه کتابهــای خــوب معمــوال بــه
دســت مصرفکننــدگان در همــه جــای کشــور
بــه شــکل مناســب و عادالنــه نمیرســد و حتــی
شــاید خیلیهــا خبــر نداشــته باشــند کــه
کتابهــای خوبــی چــاپ شــده اســت.

او بــا بیــان اینکــه بایــد بــا برگــزاری طرحهــا
و برنامههــای کتابــی مختلــف مثــل هفتــه
کتــاب ،نمایشــگاه مجــازی کتــاب یــا طــرح
توزیــع یارانــه کتــاب از طریــق کتابفروشــیها
(طرحهــای فصلــی فــروش کتــاب) ماننــد پاییــزه
کتــاب بخشــی از ایــن ضعفهــا را پوشــش داد،
یــادآور شــد :ضعــف در نظــام توزیــع هــم ناشــران
و هــم مولفــان را بــه نحــوی درگیــر میکنــد و
هــر طرحــی کــه بــه تقویــت توزیــع و دسترســی
بــه کتــاب کمــک کنــد بایــد جــدی گرفتــه شــود.
وی افــزود :مــا بایــد بــه بهانههــای مختلــف،
قالبهــای مختلــف ،فضاهــا و محیطهــای
مختلــف و طرحهــای مختلــف بــه مســاله کتــاب
توجــه کنیــم و چــون در ســالهای اخیــر
قیمــت کتــاب افزایــش یافتــه اســت اختصــاص
تخفیــف در طــرح توزیــع یارانــه کتــاب از طریــق
کتابفروشــیها (طرحهــای فصلــی فــروش
کتــاب) میتوانــد کمــک خوبــی بــه خانوادههــا
کنــد .مجیــد نصیرایــی در پایــان توجــه بــه
برنامهریــزی بــرای کــودکان ،نوجوانــان و
جوانــان را ضــروری دانســت و گفــت :بایــد

متناســب بــا ســن گروههــای مختلــف بــرای
معرفــی کتــاب و اهمیــت فرهنــگ مطالعــه بــرای
آنهــا برنامهریــزی کــرد تــا کتــاب بــه دســت
آنهــا برســد و کتابخــوان شــوند .بیســتونهمین
دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران از
بیســتوچهارم آبانمــاه آغــاز و تــا یکــم آذرمــاه
۱۴۰۰بــا شــعار «جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب
پُرکنیــم» در سراســر کشــور ادامــه دارد.

آغوش سازمان بسیج مداحان به روی همه سالیق باز است
روحیــه بســیجی همــان روحیــهای اســت کــه
تحولخــواه و تحــول آفریــن اســت و هــر جــا
میــدانداری کنــد عقبگــرد معنــی نــدارد و هرچــه
هســت پیشــرفت و پیشــروی اســت.
بــه گــزارش ســراج بــه نقــل از خبرگــزاری
تســنیم ،تاریــخ نشــان داده اســت کــه بهتریــن
راه بــرای جهتگیــری مردمــی و انقالبــی و
بهتریــن روش بــرای حــل مشــکالت فرهنگــی،
اقتصــادی و غیــره تکیــه بــر «فرهنــگ و روحیــه
بســیجی» اســت .دلیــل آن هــم خیلــی ســاده
اســت روحیــه بســیجی ،روحیــهای اســت کــه
دغدغــه مــردم و حــل مشــکالت مــردم بهویــژه
پابرهنــگان و طبقــات پاییــن را دارد .بنابرایــن اگــر
از لــزوم روحیــه بســیجی میگوییــم نــه از ســر
شــعارزدگی و کلیشــهگویی اســت ،بلکــه یــک
ضــرورت کامــ ً
ا مهــم و تعیینکننــده را یــادآور
میشــویم.از عمــل بــه نســخههای وارداتــی
بــرای حــل مشــکالت گرفتــه تــا آفاتــی چــون
تنبلــی ،تــرس و وادادگــی و غیــره همــه آفاتــی
اســت کــه بــدون اغــراق بــا روحیــه بســیجی
ریش ـهکن و نابــود میشــود .بــه مناســبت هفتــه
بســیج ،گفتوگویــی را بــا «یوســف ارجونــی»
رئیــس ســازمان بســیج مداحــان دربــاره رویکــرد
و اقدامــات ایــن مجموعــه در حــوزه ستایشــگری
داشــتهایم کــه متــن آن را در ادامــه میخوانیــد.
نــگاه ســازمان بســیج مداحــان بــه کارهــای
فرهنگــی بــر زمینمانــده

*ســازمان بســیج مداحــان چــه وجــه تمایــزی بــا
دیگــر نهادهــا و مجموعههــای همســو دارد؟
تشــکلهای زیــادی در کشــورمان در حــوزه
ستایشــگری فعالیــت میکننــد امــا نــگاه ســازمان
بســیج مداحــان در ایــن عرصــه بــه هیچوجــه
نــگاه تصدیگــری نیســت بــه دلیــل اینکــه تمــام
فعالیتهــای ایــن حــوزه توســط مــردم انجــام
میشــود .یکــی از ویژگیهــای ســازمان بســیج
مداحــان ایــن اســت کــه کارهــای بــر زمینمانــده
در حــوزه مداحــی را بــه نتیجــه برســاند.
دشــمن بــا تمــام قــوا بــه میــدان آمــده و بــرای
ایــن حــوزه برنامــه دارد .در قضایــای اخیــر شــیوع
کرونــا ،هیئتهــای مذهبــی و بهویــژه مداحــان،
جانانــه بــه میــدان آمدنــد و انقالبــی را بهوجــود
آوردنــد .یکــی از ویژگیهــای برتــر مجموعههــای
بســیج ،بحــث انگیزشــی و اعتقــادی بودن آن اســتو
اهــداف دیگــری کــه ســازمان بســیج مداحــان از
بــدو تأســیس تاکنــون داشــته ایــن اســت کــه
مجموعــهای مردمــی در حــوزه ستایشــگری
شــکل بگیرنــد و در حــوزه تربیــت و توانمندســازی
فعالیــت کننــد.
گســتردگی بســیج بــه انــدازه جغرافیــای جمهــوری
اســامی ایــران اســت
یکــی از بزرگتریــن شــبکهها در حــوزه ستایشــگری
ســازمان بســیج مداحــان اســت .بــه هــر حــال
مجموعــه بســیج در محرومتریــن مناطــق کشــور
هــم مأموریــت دارد .در حــال حاضــر  320کانــون

بســیج مداحــان در کشــور وجــود دارد کــه 32
ســازمان بســیج مداحــان در هــر اســتان آنهــا را
هدایــت میکننــد .یکــی از نعمتهایــی کــه در
ایــن عصــر مخصوصــاً بــه حــوزه ستایشــگری
عنایــت شــده اســت دیدارهــای ســالیانه رهبــر
انقــاب بــا مداحــان اســت .رهبــر انقــاب هــر ســاله
نقشــه راه حــوزه ستایشــگری را ترســیم میکننــد
و پنــد و نصیحتهایــی را بــه مداحــان فرمایــش
میکننــد .مــا نیــز پیــرو فرمایشــات رهبــر انقــاب
برنامههایــی را در دســتور کارمــان قــرار میدهیــم.
در ســال جــاری برنامههایــی در حــوزه خانــواد ه و
احیــای روضههــای خانگــی اجــرا کردهایــم .مــا
ظرفیــت بزرگــی را در حــوزه روضههــای خانگــی
داریــم کــه مغفــول مانــده اســت.یکی از آســیبهای
موجــود در روضههــای خانگــی ایــن اســت کــه
نظــارت مســتقیمی بــر ایــن محافــل بهویــژه در
حــوزه بانــوان انجــام نمیگیــرد .عــاوه بــر آن،
ایجــاد الگوهــای مناســب بــرای شــرکتکنندگان
ایــن محافــل کــه اغلــب مــادران حــال و آینــده
ایــن کشــورند از ســوی ســازمان بســیج مداحــان
مطــرح میشــود .همســرداری ،فرزنــدداری،
فرزندپــروری بــا محوریــت حضــرت زهــرا (س)
نمونــهای از الگوســازیها در ایــن محافــل اســت.
تقریبـاً بیــش از  8هــزار جلســه خانگــی در سراســر
کشــور برگــزار میشــوند کــه متوســط بــرای هــر
مــاه ،یــک نشســت بــرای نخبــگان هیئتهــای
مذهبــی در حــوزه بانــوان برگــزار میشــود.یکی از
دغدغههــای رهبــر انقــاب و بــزرگان دیــن ایــن
اســت کــه موضــوع وحــدت بیــن شــیعه و ســنی
بهصــورت علمــی و عملــی بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.
ظرفیــت خوبــی در حــوزه نغمهســرایان و گروههــای
همخوانــی در سراســر کشــور داریــم کــه امســال
بــرای ســومین ســال متوالــی ،همایــش و کارگاه
نغمهســرایان اهلســنت را بــا محوریــت پیامبــر
اعظــم (ص) در مناطــق اهلســنت کشــور خواهیــم
داشــت .ارتبــاط خوبــی بــا مجمــع تقریــب مذاهــب
داریــم و برنامههــای مشــترکی را بــه مرحلــه اجــرا
رســاندهایم .آغــوش بــاز بــرای همــه ســایق
*گاهــی برداشــتهای دیگــری از مفهــوم
بســیج میشــود کــه ســبب شــده برخــی افــراد
دیــد محــدودی بــه بســیج نداشــته باشــند .آیــا
فعالیتهــای بســیج محــدود و محصــور بــه افــراد

خــاص و بــا نگرشهــای خاصــی اســت یــا همــه
عمــوم مــردم را شــامل میشــود؟
آغــوش مجموعههــای بســیج بــه روی همــه
ســایق بــاز اســت .بســیجی بــه معنــای ایــن
نیســت کــه حتمـاً یــک فــرد بایــد کارت بســیج
ی در عرصههــای مختلــف
داشــته باشــد .افــراد 
فعالیــت میکننــد بــدون اینکــه حتــی عضــو
مجموعــه بســیج باشــند امــا فعالیتهایشــان در
راســتای مأموریتهــای بســیج اســت .وظیفــه
ســازمان بســیج مداحــان و مجموعههــای دیگــر
بســیج ایــن اســت کــه بــرای برنامههایــی
کــه در راســتای پبشــبرد اهــداف انقــاب
اســامی ایــران اســت ،نقــش هدایتگــری و
تســهیلگری داشــته باشــد و بــه کمــک آنهــا
بیایــد« .مــا بــرای وصــل کــردن آمدیــم ،نــی
بــرای فصــل کــردن آمدیــم»
*اگــر اشــکاالت و ایراداتــی در حــوزه
ستایشــگری وجــود داشــته باشــد بــا چــه
رویکــردی بــه ســراغش میرویــد .ســلبی یــا
ایجابــی؟
اگــر اشــکاالت و ایراداتــی در حــوزه ستایشــگری
احســاس شــود ،ســازمان بســیج بــا رویکــرد
حــل مســائل و مشــکالت و در اوج صمیمیــت
و دوســتی موضــوع را پیگیــری خواهــد کــرد.
برخوردهــای چکشــی و تنــد در جریــان
هیئتهــای مذهبــی و حــوزه مداحــان جوابگــو
نیســت .روحیــه بســیجی همــان روحیــهای
اســت کــه تحولخــواه و تحــول آفریــن اســت
و هــر جــا میــدانداری کنــد عقبگــرد معنــی
نــدارد و هرچــه هســت پیشــرفت و پیشــروی
اســت.

فرهنگ و هنر

تاکید دوباره رئیس سازمان
صدا و سیما برای استفاده از
چهرههای محبوب
رئیــس ســازمان صــدا و ســیما گفــت :از ضوابــط
حرفـهای و قانونــی رســانه ملــی اســت کــه از تمــام
ظرفیتهــا و قــدرت آنتــن بــرای جلــب اعتمــاد
و جــذب نظــر مخاطبــان اســتفاده کنــد و هیــچ
گونــه ظرفیتــی را نبایــد نادیــده بگیــرد .پیمــان
جبلــی در مــورد ســلیقه مخاطبــان بــرای بازگشــت
چهرههــای محبــوب بــه رســانه ملــی گفــت :از
ضوابــط حرفـهای و قانونــی رســانه ملــی اســت کــه
از تمــام ظرفیتهــا و قــدرت آنتــن بــرای جلــب
اعتمــاد و جــذب نظــر مخاطبــان اســتفاده کنــد و
هیــچ گونــه ظرفیتــی را نبایــد نادیــده بگیــرد.
رییــس ســازمان صــدا و ســیما تاکیــد کــرد:
اســتفاده بهینــه از تمــام ظرفیتهــا و پتانســیلها
از ضوابــط و معیارهــای اساســی ســازمان اســت ،در
دوره جدیــد مــا ســعی میکنیــم از هیــچ ظرفیتــی
در حــوزه توانمنــدی ،اســتعداد ،محتــوا ،ژانرهــای
برنامــه ســازی در حــوزه نیــروی انســانی غافــل
نشــویم و همــه را بــه رســمیت شــناخته و از تــک
تــک آنهــا صیانــت کنیــم.
جبلــی در مــورد بازگشــت چهرههــای محبوبــی
همچــون فردوســی پــور بــه آنتــن رســانه ملــی
گفــت :پاســخ همــان اســت کــه از قبــل اعــام
کــردهام.
روز  ۱۰مهرمــاه ســال جــاری هــوادار فوتبــال
خوزســتانی در دیــدار بــا جبلــی خطــاب بــه او
درخواســت بازگشــت فردوســی پــور را داشــت و
عنــوان کــرد :میتوانــم از شــما خواهــش کنــم کــه
برنامــه  90بــا اجــرای آقــای عــادل فردوســی پــور
را احیــا کنیــد تــا کام فوتبــال دوســتان شــیرینتر
از پیــش شــود و جبلــی در پاســخ بــه ایــن
درخواســت اظهــار داشــت« :عــادل فردوســیپور
میتوانــد دوبــاره در تلویزیــون فعالیــت کنــد و
از نظــر مــا منعــی نــدارد ».صحبتهــای رئیــس
صــدا و ســیما در خصــوص نبــود هیچگونــه منعــی
بــرای بازگشــت فردوســی پــور بــه شــبکه ســه بــار
دیگــر بــر ادعــای بســیاری از نزدیــکان مجــری و
تهیــه کننــده برنامــه نــود صحــه میگــذارد ،در
حــال حاضــر ایــن مجــری توانمنــد ورزشــی کشــور
بــه عنــوان تهیــه کننــده رســمی شــبکه ســه از
ابتــدا هــم مشــکلی بــرای بازگشــت و اجــرا در ایــن
شــبکه نداشــته اســت و در برنامــه فوتبــال ۱۲۰
شــبکه ورزش مشــغول تهیــه کنندگــی هســت.
مســئوالن بــرای بازگشــت وی بــه منظــور گــزارش
بازیهــای داخلــی و خارجــی و تهیــه کنندگــی
در برنامههــای جدیــد درخواســت دادهانــد امــا
متاســفانه فردوســی پــور از ایــن امــر ســرباز
میزنــد و ایــن مســاله را تنهــا منــوط بــه از
ســرگیری تولیــد برنامــه  ۹۰میدانــد .حــاال بایــد
منتظــر مانــد و دیــد بــا درخواســت دوبــاره پیمــان
جبلــی رئیــس جدیــد صــدا و ســیما آیــا بــاز هــم
عــادل فردوســی پــور از همــکاری بــا برنامههــای
مختلــف ورزشــی شــبکه ســه ســرباز میزنــد؟
البتــه در کنــار چهــره هــاى ورزشــى هنرمنــدان
محبــوب دیگــر در طــى ســالهاى اخیــر بــه دلیــل
برخــی از سیاســتها از همــکاری بــا رســانه ملــى
محــروم شــدهاند؛ امیــد اســت بــا انتخــاب اصلــح
جبلــى شــاهد بازگشــت ایــن هنرمنــدان و آشــتى
رســانه ملــى و مــردم باشــیم.

«گشت ارشاد  »۳در حال
زنی مخاطب است!
جیب ِ
روزنامــه جــوان در یادداشــتی بــه فیلــم «گشــت
ارشــاد  »۳حملــه کــرد.
بــه گــزارش ســراج در بخشــی از نقــد تنــد
روزنامــه جــوان میخوانیــم:
* «گشــت ارشــاد  »۳جــز درآمدزایــی و خالــی
کــردن جیــب مخاطــب نکتــه مثبتــی بــرای
عواملــش نــدارد .مخاطــب بیچــاره بــه امیــد
تماشــای فیلمــی کمــدی روانــه ســالنها میشــود
ولــی نــه تنهــا بــا شــبهفیلمی ضعیــف و کلیش ـهای
روبـهرو اســت کــه از دو نســخه قبلــی هــم عقبتــر
اســت بلکــه بــا تصاویــر متحرکــی مواجــه اســت
کــه بیشــتر بــه کنســرت شــباهت دارد تــا فیلــم!
ســهیلی کــه مد تهاســت بــا سر یســازی گشــت
ارشــادش در حــال جیبزنــی مخاطــب اســت.
* «مخاطــب بیچــاره بــه امیــد تماشــای فیلمــی
کمــدی روانــه ســالنها میشــود ولــی نــه تنهــا
بــا شــبهفیلمی ضعیــف و کلیشــهای روبــهرو
اســت کــه از دو نســخه قبلــی هــم عقبتــر اســت
بلکــه بــا تصاویــر متحرکــی مواجــه اســت کــه
بیشــتر بــه کنســرت شــباهت دارد تــا فیلــم!
* ســهیلی کــه مد تهاســت بــا سر یســازی
گشــت ارشــادش در حــال جیبزنــی مخاطــب
اســت ،ایــن بــار بــا گنجانــدن یــک خواننــده
تینایجرپســند معجونــی ســخیف ســاخته اســت
تــا نشــان دهــد تــا کجــا میشــود بیهنــری
را ادامــه داد .بــه رغــم اسپانســر کــه در بیشــتر
نماهــا دیــده میشــود ،انــگار بهنــام بانــی هــم
جزئــی از ســرمایهگذارهای گشــت ارشــاد بــوده
چراکــه فیلمنامــه (کــه اگــر وجــود داشــته باشــد)
بــر اســاس کاراکتــر ایــن خواننــده نوشــته شــده
اســت.
* در گشــت ارشــاد  ۳موقعیتهــا بــه شــدت از
شــوخیهای اینســتاگرامی کپیبــرداری شــده
و متأســفانه اســتفاده بیــش از حــد ارجاعــات
اروتیــک بــا احتســاب شــوخیهای کوچهبــازاری
نــه تنهــا کمــدی درســت نکــرده بلکــه شــعور
مخاطــب را هــدف گرفتــه اســت ،از سروشــکل
گشــت ارشــاد  ۳معلــوم اســت کــه ســهیلی
زحمتــی بــرای خلــق موقعیتهــا نکشــیده ،بــه
طــوری کــه ایجــاد کمــدی نشــئت گرفتــه از
نســخه اول اســت.
* حــاال در اینجــا بــه طــور عجیبــی فرخنــژاد از
فیلــم بیــرون رفتــه و امیرجعفــری جایگزیــن او
شــده کــه حضــور او چیــزی اســت شــبیه نقشــی
کــه در فیلــم «مکــس» ســامان مقــدم و «چهــار
انگشــت» حامــد محمــدی بــازی کــرده بــود؛ شــبه
تیپــی از آدمهــای تنــدرو مذهبــی کــه اساسـاً ایــن
نقــش هــم جــز پرداخــت ســطحی تعریــف دیگــری
نــدارد ،بــه طــوری کــه انــگار ســهیلی تنهــا قصــد
داشــته یــک فیلــم بســازد ،امــا مصالــح الزم بــرای
او اهمیــت چندانــی نداشــته اســت ،بــه همیــن
منظــور رفتارهــای عطــا و حســن و پیــکان (بهنــام
بانــی) از کلیشــهها میآیــد».

