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تهيه كننده سريال »وضعيت زرد«:

اصولگرا و اصالح طلب را سوژه كرديم!

ب�ا  اس�ت،  معتق�د  زرد«  »وضعي�ت  س�ريال  تهيه كنن�ده 
احس�اس  مي توان�د  مخاط�ب  س�ريال،  اي�ن  ش�وخي هاي 
كن�د فض�اي ت�ازه اي در طن�ز تلويزيون�ي ايج�اد ش�ده اس�ت. 
حامد بامروت نژاد، تهیه كننده س��ريال طنز تلويزيوني »وضعیت زرد« 
درباره اين سريال كه از جمعه ش��ب اول مردادماه پخش آن از شبكه3 
آغاز شده اس��ت، به مهر گفت: از 1/5س��ال پیش كه با دوستان باشگاه 
طنز انقالب همكاري مي كرديم، مي خواستیم طنزي نمايشي به تولید 
برسانیم. باش��گاه انقالب در حوزه هاي طنز ژورنالیس��تي و استندآپ 
كمدي وارد ش��ده بود و قصد داش��تیم در حوزه طنز نمايشي هم ورود 
كنیم كه در قالب سیت كام باشد. وي درباره معرفي سريال در قالب سیت 
كام اظهار كرد: به دلیل زمان كمي كه تولید هر قسمت از اين مجموعه 
مي برد و تولید سبك تري كه دارد از قالب سیت كام بهره گرفتیم. سريال 
هم در لوكیشن هاي محدود يعني فضاي خبرگزاري و خانه سعید تولید 

مي شود كه حدود 8۰درصد سريال در اين دو لوكیشن مي گذرد. 
در چنی��ن كاري، مجموعه پیرن��گ اصلي ندارد بلكه ش��خصیت هاي 

اصلي دارد و مخاطب روي ش��خصیت ها متمركز مي شود، از طرفي در 
موضوعات مختلف مي توان كار كرد. وي با اشاره به پرداخت موضوعات 
سیاسي- اجتماعي در اين سريال عنوان كرد: براي ما جذاب و مهم بود 
دامنه مخاطب بیش��تري را جذب كنیم كه درگیري بیشتري با سريال 
داشته باشند. در واقع ما دنبال قالبي بوديم تا رويكرد خود را بیان كنیم، 
در فیلم و س��ريال مي توان به يكي دو محور پرداخت اما در س��یت كام 

مي توان به بیشتر دغدغه ها پرداخت. 
تهیه كننده »وضعیت زرد« با اشاره به آغاز پخش اين سريال درباره 
بازخوردها بی��ان كرد: يك��ي از ويژگي هاي فضاي س��یت كامي اين 
است كه چون شخصیت محور اس��ت، بايد به مخاطب زمان داد تا با 
شخصیت ها آشنا شود. اين سريال هنوز در شروع كار است و مخاطب 
به تدريج با آنها اخت مي شود. وي با اشاره به شوخي هاي اين سريال و 
شخصیت اصلي آن كه يك دانشمند هسته اي اخراجي است، درباره 
خأل دغدغه هاي مختلف در سريال هاي طنز گفت: اگر بخواهید سريال 
بسازيد، از فیلمنامه تا تولید يك سال مي گذرد و اثر هنري و رسانه اي 
به دلیل پروسه تولید از جامعه اش عقب مي افتد. سیاست هاي رسانه 
ملي و مؤلفه هاي ديگري هم است كه گاهي باعث مي شود سريال ها 
هماهنگ با دغدغه هاي مردم نباشد اما راز موفقیت هر كاري همین 
است كه در هماهنگي با دغدغه هاي مردم خود باشد. بامروت نژاد به 
شوخي هاي سیاسي س��ريال اش��اره كرد و گفت: در قسمت دوم به 
اصالح طلب و اصولگرا مي پردازيم و با هر دو طرف شوخي مي كنیم يا 
در قسمت هاي ديگر با فضاي مجازي و اينفلوئنسرها شوخي مي كنیم. 
فكر مي كنیم مخاطب اين جنس فضا را مي پسندد و مي تواند احساس 

كند فضاي تازه اي به  وجود آمده است. 

      تلويزيون

»من محافظ حاج قاسمم« منتشر شد
»من محافظ حاج قاسمم« 
خ��اطرات شف�اه��ي 
پاس�دارش�ه�يد وحيد 
زماني ني�ا از محافظ�ان 
همراه شهيد سپهبد حاج 
در  س�ليماني  قاس�م 
فرودگاه بغداد ت�وس�ط 
انتش�ارات شهيدكاظمي 

منتشر شد. 
 »م�ت��ن محاف��ظ ح��اج 
قاس��مم« خاطرات ش��فاهي پاسدارش��هید وحید زماني نیا 
از محافظان همراه ش��هید سپهبد حاج قاس��م سلیماني در 
فرودگاه بغداد در قالب داس��تان میني مال )داس��تان كوتاه( 
به نگارش درآمده و به خاطرات ش��فاهي ش��هید از خانواده، 
دوستان، همكاران و همرزمان پرداخته است. اين كتاب يكي 
از مجموعه كتاب هاي »محافظان آسماني« است كه براي سه 
تن از محافظان همراه با شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني در 

فرودگاه بغداد به نگارش درآمده است. 
جهاد در ركاب حاج قاسم، شهید وحید زماني نیا را به لحاظ 
معنوي در عالي ترين مرتبه قرار داد. با اينكه تازه داماد بود 
و همسرش انتظار رفتن به خانه بخت را مي كشید، ترجیح 
داد به جاي رخت دامادي در كنار حاج قاس��م راه آسمان را 
انتخاب كند. سرانجام وحید زماني نیا در كنار سپهبد شهید 
حاج قاس��م س��لیماني در فرودگاه بغداد توسط پهپاد هاي 
تروريست هاي امريكايي دعوت حق را لبیك گفت و با پیكري 

تكه تكه به استقبال اربابش امام حسین)ع( شتافت.
  عالقه مندان جهت تهیه كتاب مي توانند از طريق س��ايت 
manvaketab .ir يا از طريق ارس��ال نام كتاب به سامانه 

پیام كوتاه 3۰۰۰141441 آن را با تخفیف تهیه كنند. 
.......................................................................................................

بررسي عملكرد حوزه نشر وزارت 
ارشاد در نشريه شيرازه كتاب 

روابط عمومي مجمع ناش�ران انقالب اسالمي در شماره جديد 
»شيرازه كتاب« كه با عنوان »تعمد در تغافل« منتشر شده است، 
به بررسي عملكرد چند سال اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در مواجهه با تشكل هاي نشري و پش�ت پرده سيادت بخشي 
به ي�ك جري�ان خ�اص در اي�ن وزارتخان�ه پرداخته اس�ت. 
سردبیر مجله »شیرازه كتاب« در سرمقاله اين شماره با عنوان 
»آستین ها را بايد باال زد«، ضمن اشاره به برخي رفتارهاي رهبر 
انقالب در فرهنگ سازي به ش��كل عمومي و مقايسه آن با رفتار 
برخي مسئوالن كش��ور، به تف�اوت هايي كه بی�ن رويك�رد هاي 
كالن فرهنگي رهب�ر انق�الب و برخي از مسئوالن ب��ه چش��م 
مي خ��ورد، پرداخته اس��ت. پرونده ويژه اين ش��ماره از مجله 
»ش��یرازه كتاب« به بررس��ي عملكرد وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي و معاونت فرهنگي اين وزارتخانه در دولت های يازدهم 
و دوازدهم در قبال تشكل هاي نشري كشور پرداخته است. براي 
تهیه نسخه فیزيكي نشريه »شیرازه كتاب« مي توانید از طريق 
شماره ۰9396۰6۷۷31 )واتساپ( و براي تهیه نسخه الكترونیك 

از طريق نرم افزار طاقچه و سايت كتابیكا اقدام كنید. 
.......................................................................................................

تمديد مهلت ارسال آثار جشنواره فيلم 
كوتاه مدرسه 

 مهل�ت ارس�ال آث�ار ب�ه جش�نواره فيل�م كوت�اه 
دانش آموزي مدرس�ه به دلي�ل درخواس�ت هاي مكرر 
دانش آم�وزان ت�ا 15 ش�هريور م�اه 1400 تمديد ش�د. 
اين جشنواره كه فعالیت خود را از سال 1391 آغاز كرده و سال 
گذش��ته نیز بیش از هزارو616 اثر به دبیرخانه اين جشنواره 
ارسال شده، فرصت خوبي را براي دانش آموزان فراهم آورده 

است تا بتوانند وارد عرصه هنر و فیلمسازي شوند. 
آثار دانش آموزان در دو بخش اصلي و جانبي با يكديگر رقابت 
خواهند كرد. بخش هاي اصلي شامل داس��تاني، انیمیشن، 
مس��تند، علمي و آموزش��ي، نماهنگ، ويدئو ب��الگ و تیزر 
تبلیغاتي )با تأكید بر برند ايراني( است و بخش هاي جانبي اين 
رويداد را فیلمنامه نويسي و اقالم تبلیغاتي فیلم )شامل پوستر، 

عكس و تیزر(تشكیل مي دهند. 
موضوع جشنواره نیز آزاد اس��ت. دانش آموزان تا 15شهريور 
ماه فرص��ت دارند آثار خود را به س��ات جش��نواره به آدرس 

www .madresefestival.ir ارسال نمايند.

امام حسن عسكري)ع(:

وصول به خداوند عزوجل س�فري 

اس�ت كه جز ب�ا عبادت در ش�ب 

حاصل نگردد. 

)مسند االمام العسكري، ص290(

شاهد احمدلو: »گاندو« اثري خنثي نيست
فيلمنامه گاندو درست و بدون ايراد نوشته شده است

جواد افشار به عنوان كارگردان س�ريال گاندو توضيحات 
كاملي پيرامون داستان هاي حقيقي اين اثر براي ما تعريف 
كرد و همين عاملي بود كه به شخصه به نقش نزديك تر شوم. 
شاهد احمدلو بازيگر سريال »گاندو« درباره حضورش در سريال 
»گاندو« به میزان گفت: ابتدا به دلیل عالقه خود به جواد افشار 
بازي در اين س��ريال را قبول كردم، وي از هم��كاران قديمي و 
خوب من است و بدون شك حضور جواد افشار مهم ترين معیار 
من براي حضور در اين اثر است. دومین عاملي كه مرا به حضور 
فصل دوم گاندو جذب كرد، فیلمنامه درست و بدون ايراد اثر به 

نويسندگي آرش قادري است. 
بازيگر سريال »گاندو« در همین رابطه عنوان كرد: گاندو در فصل 
اول خود با موفقیت و اقبال مردمي روبه رو شده بود، اين اثر بنا به 
سابقه خوب و همچنین نگاه ملي خود توانسته در میان مخاطبان 
جاي خود را پیدا كند و در فصل دوم هم اين رويه را ادامه دهد. 
وي درباره بازخورد مخاطب در قبال فصل دوم س��ريال گاندو 
افزود: خوشبختانه اين سريال به خوبي توسط مردم مورد قبول 
واقع شده اس��ت، با وجود اينكه به واسطه پروسه ساخت فصل 
دوم به دو بخش تقسیم و پخش ادامه آن به زماني ديگر موكول 
شد و اين شب ها دوباره شاهد پخش اين مجموعه هستیم، خدا 
را شاكرم كه بازي من هم در نقش دستیار جاسوس توسط مردم 
باورپذير قلمداد شده است و به خاطر كاراكتر متفاوتي كه بازي 

كرده ام انرژي هاي مثبتي دريافت می كنم.
احمدلو درباره نحوه رسیدن به نقش خود در سريال گاندو اضافه 
كرد: طبیعتاً بنیان اصلي كاراكتر در متن به خوبي آمده بود و من 

به عنوان بازيگر محصول اولیه خوبي در دست داشتم تا بتوانم 
كاراكتر را پرورش دهم، از سويي جواد افشار و هدايت وي نه تنها 
براي من بلكه براي بسیاري از بازيگران راهگشا بود. جواد افشار به 
عنوان كارگردان توضیحات كاملي پیرامون داستان های حقیقي 
اين اثر براي ما تعريف كرد و همین عاملي بود كه به شخصه به 
نقش نزديك تر شوم. نقش من چون برآمده از اليه هاي شناخته 
شده جامعه است، كار سختي نبود، به نوعي كه من نبايد دايره 
اطالعات خودم را درباره جاسوسان گسترده كنم، بنابراين تنها 
به متن و هدايت كارگردان بس��نده كردم. ب��ه نظر من اگر نقد 
مثبت و منفي وجود دارد، اگر سريالي حواشي خاص خود را دارد 
به اين معناست كه سريال به خوبي و توسط موافقان و مخالفان 
ديده شده است، اين مهم ترين دلیل براي موفق دانستن گاندو 
است. گاندو به هیچ وجه اثري خنثي نبوده است، به همین علت 
و با توجه به نگاه امنیت ملي خود طبیعتاً بايد بیشتر از آثار ديگر 

با چنین حجمي از نظرات روبه رو شود.

      سريال

مميزی های سليقه ای و مشمول مرور زمان!
 عسگرپور: مدل هاي مختلفي از نظارت در دنيا تجربه شده 

اما وقتي مسئوليت كامل به يك شخصي مثل تهيه كننده محول نشود، لطمه خواهيم خورد

     ديدگاه

فرزين ماندگار     ديده بان

   محمدصادق عابديني
چرايي وج�ود مميزي و اينك�ه مميزي آثار 
فرهنگي و هنري تا چه ميزبان بايد باش�د، 
از جمله مباحثي است كه نزديك يك قرن 
از ورود آن ب�ه ادبي�ات مي�ان هنرمندان و 
دولت هاي مستقر در ايران مي گذرد. سابقه 
ممي�زي مطبوعات از دوره قاجار آغاز ش�د 
و فيلم هاي فارس�ي نيز از دوره پهلوي اول 
طعم مميزي را چشيده اند اما بحث نظام مند 
مميزي در ايران با نام وزارت فرهنگ سابق 
و وزارت ارش�اد فعل�ي گره خورده اس�ت؛ 
جايي ك�ه هن�وز هنرمندان فك�ر مي كنند 
مميزي آثارش�ان غيركارشناس�ي اس�ت 
و از س�وي ديگر ممي�زان ارش�اد معتقدند 
هنرمندان چيزي از فن�ون نظارت بر محتوا 
نمي دانن�د. بح�ث اينكه آي�ا مميزي خوب 
اس�ت يا بد ني�ز مي توان�د همپاي س�ابقه 
ممي�زي در تاري�خ پي�ش آمده باش�د. در 
يكي از داغ ترين مباحثي ك�ه پيرامون اين 
موضوع شكل گرفت، چند سينماگر، مدير 
باز«  فرهنگي و روزنامه نگار در برنامه »پرانتز 
رادي�و نماي�ش ب�ه گفت و گ�و پرداختن�د. 

    مميزي فيلم ها سليقه اي است!
محمدحس��ین فرحبخش، كارگردان و تهیه 
كننده س��ینما اعتق��اد دارد ك��ه ممیزي در 
س��ینماي ايران سلیقه اي اس��ت. فرحبخش 
مي گويد: »ما يك حرام عقلي در اسالم داريم. 
اگر كسي تیرآهن غیراستاندارد در ساختمان 
استفاده كند كه بعداً زلزله بیايد جان كسي در 
خطر بیفتد، به حرام عقل��ي ربط دارد. ما حرام 
عرفي ه��م داريم مثل اينكه كس��ي بخواهد با 
لباس زير برود توي خیابان. كسي كه مي خواهد 
ممیزي كند بايد به اين دو حرام توجه كند و هر 
چیز ديگري سلیقه اي است. از دهه 6۰ افرادي 
در سینما آمدند كه با عنوان ممیزي ترور فكر 
مي كردند. ما با كلي دردس��ر از شوراي نظارت 
پروان��ه مي گیريم ولي بع��د گروه هاي ديگري 
هم دخالت مي كنند و مي گويند فالن صحنه را 

بیرون بیار! اين مشكل ماست!« 
اين فیلمس��از كه با اصل ممیزي موافق است، 
ضمن اشاره به برخورد هاي سلیقه اي با موضوع 
ممیزي، مي گويد: »من سال هاست در سینما 
هستم و با گروه هاي راست و چپ كار كرده ام 
كه هر كدامشان از قانون يك چیزي را متوجه 
مي شوند.آقايي بود به اسم خاكبازان كه به من 

مي گفت با دادن مجوز به فیل��م »آدم برفي« 
جمهوري اسالمي منقرض مي شود! جالب است 
كه بعداً اين فیلم پخش و جمهوري اسالمي هم 
قوي تر شد، پس اين فیلم مشكل نداشت ولي 
آن آدم مشكل داش��ت. سر فیلم »تحفه هند« 
هم اين مش��كل پیش آمد و برخي ريختند در 
خیابان ولي اين فیلم بعداً از تلويزيون هم پخش 

شد و هیچ مشكلي پیش نیامد.«
    نظارت در همه جاي دنيا هست!

محمدمهدي عسگرپور، فیلمساز و مدير اسبق 
خانه س��ینما نیز بر لزوم وجود نظ��ارت بر آثار 
سینمايي تأكید دارد و مي گويد: »اين موضوع 
بحث طوالني و دامنه داري اس��ت كه در چند 
دهه گذش��ته درباره آن صحبت هايي ش��ده 
اس��ت. پیش از انق��الب هم اين بح��ث درباره 
تئاتر و س��ینما وجود داش��ت اما در چند دهه 
گذشته بحث ها قاطي شدند. نظارت و سانسور 
يكي نیستند ولي مترادف هم شده اند. نظارت 
در تمام كش��ورها روي محص��والت فرهنگي 
صورت مي گیرد ام��ا نظارت در هر كش��وري 
متفاوت مي ش��ود و در برخي از كشورها روي 
درجه بندي سني متركز مي ش��ود. مدل هاي 
مختلفي از نظارت در دنیا تجربه شده است اما 
وقتي مسئولیت كامل به يك شخصي مثل تهیه 

كننده محول نشود، لطمه خواهیم خورد.«
    ممي�زي نباش�د، جامعه رو ب�ه زوال 

مي رود
محس��ن س��وهاني، فیلمس��از و مدي��ر راديو 
نمايش، وجود ممیزي و نظارت را الزم مي داند 
و مي گويد: »اينكه بگويیم هركس كار خودش را 
بكند و با ديگري كاري نداشته باشد، نمي شود و 
هیچ جاي دنیا مصداق ندارد. اتفاقاً كشورهاي 
پیش��رفته ضابطه مندت��ر و قانونمدار تر عمل 
مي كنند. بعد به امر اخالق مي رس��یم. فلسفه 

اخالق در دنیا محل بحث جدي است، به عنوان 
مثال مي گويند مي خواهیم قانونگذاري كنیم، 
مبناي اين قانون چه چیزي بايد باشد؟ مبنايش 
آموزه هاي ديني باش��د يا نظر اكثريت يا چه؟ 
در فرهنگ لیبرالیستي و جوامع دموكراتیك 
مي گويند نظر اكثريت. خ��ب مثاًل آدم خواري 
يا هرزه نگاري امري مذموم اس��ت. حاال اگر در 
جامعه اي اكثريت با اين موارد موافق باشند، آيا 

اين قانون درست است؟!«
سوهاني در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
»فرهنگ پديده اي سیال است و نسل به نسل 
عوض مي شود، پديده اختالف نسل ها طبیعي 
اس��ت اما متأس��فانه در جامعه ما در دهه هاي 
اخیر شكاف عمیقي بین نس��ل ها ايجاد شده 
كه بخش��ي از آن به دلیل عدم وجود سانسور 
و كنترل به معناي درست بوده كه باعث شده 

است فرهنگ ما به سمت زوال پیش برود.«
مدير راديو نمايش تأكید مي كن��د: »در واقع 
منظ��ور من ب��ه اين معنا نیس��ت ك��ه بیايیم 
جهت دهي خاص فكري بدهیم بلكه هر كاري 
در جايگاه خودش انجام پذي��رد اما از موازين 
اخالقي و فرهنگي كه عرف جامعه ايراني است، 

خارج نشود.«
    ما خودمان مميزي كنيم

جواد نوروزبیگي، تهیه كننده سینما معتقد 
است ممیزي بايد متناس��ب با شعور جامعه 
باشد. وي مي گويد: »ما خودمان از شوراهاي 
نظارت بیشتر مي فهمیم، من وقتي پاي میز 
تدوين مي نش��ینم مي گويم اينها بايد حذف 
ش��وند و اينا نبايد باش��ند. من ديگ��ر بلدم و 
شعورم مي رس��د به جامعه چه چیزي را ارائه 
بده��م. االن خیلي از جاها نش��ان دادن مواد 
مخدر را آزاد كرده اند تا بگويند سمتش نرويد، 
ولي من هنوز مي گويم نش��ان ندهی��د. ما با 
نمايش دادن تبلیغ مواد مخدر نمي كنیم بلكه 
ناهنجاري هاي آن را نشان مي دهیم. ممیزي 
را به عهده خود ما بگذاريد، االن هم سر سريال 
ما گفتند كه چون فالن خواننده روي تیتراژ 
خوانده نبايد باشد، در صورتي كه اين خواننده 
در يك س��ريال ديگر بازي مي كند. چند ماه 
پیش براي مؤسسه اوج كار كرده! چطور شده 
كه يك باره مشكل دار ش��ده! نامه آمده نبايد 
صدايش استفاده شود و بعد هم نمي گذارند 
خبرش پخش شود. منويي بگذاريد جلوي ما 
كه بدانیم از كي استفاده كنیم. من بايد امنیت 

شغلي داشته باشم.« 
البته ادعاهاي نوروزبیگي درباره نمايش ندادن 
مواد مخدر در آثار س��ینمايي و شبكه نمايش 
خانگي، ادعايي بي اس��اس است. در اغلب آثار 
س��ینمايي و ش��بكه نمايش خانگ��ي و حتي 
تلويزيوني مسئله اس��تعمال دخانیات و مواد 
مخدر به بخشي از جذابیت هاي كاذب تصويري 

تبديل شده است. 
به نظر مي رسد در بحثي كه در برنامه »پرانتز 
باز« راديو نمايش درگرفت، ه��ر كس از زاويه 
ديد خود به مسئله ممیزي پرداخت، در حالي 
كه همه به طور ضمن��ي بر لزوم ممیزي تأكید 
داشتند، در نحوه اجراي آن اختالف نظر هاي 
جدي وجود داشته، مسئله اي كه چندين دهه 

است در جامعه نیز وجود دارد.

نظارت و سانس��ور يكي نيستند 
ول��ي مت��رادف ه��م ش��ده اند. 
كش��ورها  تم��ام  در  نظ��ارت 
فرهنگ��ي  محص��والت  روي 
ص��ورت مي گيرد اما نظ��ارت در 
هر كش��وري متفاوت مي ش��ود 
و در برخ��ي از كش��ورها روي 
درجه بندي سني متركز مي شود

چه كتابي براي درك بهتر »غدير« بخوانيم
 عالمه جوادي آملي در كتاب »شميم واليت« با اشاره به معنا و مفهوم واليت معتقد است 

 اين موضوع تحقق خارجي نيز داشته و قرآن مصاديق واليت خدا، واليت شيطان، 
واليت مؤمنان و واليت كافران را بازگو كرده است

   نويد پارسا
مطالع�ه در ب�اب غدي�ر در آس�تانه 
عي�د والي�ت همزم�ان ب�ا هفت�ه 
والي�ت مي توان�د به عميق تر ش�دن 
درك اي�ن مس�ئله كم�ك كن�د. 
 امیرمؤمنان عل��ی)ع( اقیانوس ناپیدای 
كرانه ای اس��ت كه جنبه ه��ای مختلف 
اخ��الق بش��ری در آن م��وج م��ی زند. 
ش��خصیت الهی اين پیشوای سترگ به 
حدی برجس��ته اس��ت كه در كلمات و 
آثار گوناگون به عنوان الگو معرفی شده 

است. در آستانه عید واليت معرفي چند كتاب در اينباره خالي 
از لطف نیست. 

   پرتوي از فضائل اميرالمؤمنين)ع( در قرآن
پیامبر گرامی اسالم)ص( در احاديث فراوانی او را ستوده و به 
فضائل و مناقبش، تصريح فرموده است. در صدر همه معرفی ها 
آياتی است كه در قرآن كريم در شأن و منزلت علی)ع( و ذكر 
برجستگی های شخصیتی وی آمده اس��ت. كتاب »پرتوي از 
فضائل امیرالمؤمنین)ع( در قرآن« اين آيات را به ترتیب، نقل 
و بر اساس منابع معتبر، شرح و تفسیر كرده است. اين كتاب، 
اثر سیدابوالحسن مطلبي مي باشد كه توسط مؤسسه بوستان 

كتاب قم، منتشر شده است. 
   واليت علي )ع( در قرآن كريم و سنت

 كتاب »واليت علي در قرآن كريم و س��نت« نوش��ته عالمه 
مرتضي عسكري و توسط دانش��كده اصول دين منتشر شده 
است. در اين كتاب با استناد به برخي آيات قرآني، احاديث و 
كتاب هاي شیعه و سني، نقش و جايگاه امام علي)ع( و واليت او 

)و امامان بعد از او( تبیین و بررسي شده است. 
   »شميم واليت« عالمه جوادي آملي 

 كتاب »شمیم واليت« تألیف عالمه جوادي آملي تحلیلي از 
مقام واليت علي)ع( از ديدگاه قرآن كريم اس��ت. نويسنده با 
اشاره به معنا و مفهوم واليت معتقد است اين موضوع تحقق 
خارجي نیز داشته و قرآن مصاديق واليت خدا، واليت شیطان، 
واليت مؤمنان و واليت كافران را بازگو كرده است. وي پس از 
بیان اس��باب تحقق واليت و رابطه معرفت و واليت، عبادت و 
واليت و موانع واليت، شرحي در باب واليت تشريعي و تكويني و 
مقام واليت و امامت حضرت علي )ع( ارائه داده است. نويسنده، 

واليت فقیه را تداوم مقام امامت مي داند. 
اين كتاب توسط نشر اس��راء، منتشر و 

روانه بازار گرديده است. 
   »تفسير واليي قرآن كريم«

كتاب تفسیر واليي قرآن كريم تألیف و 
تحقیق عبدالصمد س��اكي و نشر طوبي 
محبت، تفسیر آيات قرآني نازل شده در 
زمینه اثبات واليت و امامت امام علي)ع( 
و امامان معصوم)ع( با اس��تناد به منابع 
تفسیري و روايي شیعه و اهل سنت است. 
در اين مجموعه به ش��رح و بررسي آيات 
واليي در كل قرآن كريم پرداخته ش��ده و با استناد به تفاسیر 
شیعه و اهل سنت و منابع روايي آنها ابعاد مختلف شخصیت و 
مقام معنوي و واليي آنان و نی��ز اثبات امامت آنان، مورد بحث 
و بررسي قرآني و روايي قرار گرفته است. از آنجا كه اين كتاب، 
به ادعاي مؤلف، تتبع كامل شده و اكثر كتاب هاي مورد اشاره 
در اين موضوع بررسي شده است، براي محققان و پژوهشگران، 
گزينه مناسبي براي تحقیقات بیشتر و صحت و سقم آيات مورد 
اش��اره خواهد بود. بنابر گفته محقق اين كتاب، كتاب حاضر 
حاصل زحمات و تالش بیش از هشت سال تحقیق و ويراستاري 
مجدد در خصوص آيات مربوط به حضرت موال امیرالمؤمنین 
علي)ع( و ائمه طاهرين)ع( در قرآن مجید است كه با بررسي 
و تحقیق در حدود 4۰۰ كتب منبع و مرجع مس��تند شیعه و 
سني در راستاي اثبات واليت حضرات ائمه اطهار)ع( بر اساس 

سوره ها در چهار جلد تنظیم و جمع آوري شده است. 
   »واليت در كتاب و سنت«

 كتاب واليت در كتاب و سنت نوش��ته غالمرضا مغیثه با تدوين 
پژوهش��كده حج و زيارت و از سوي مؤسس��ه فرهنگي- هنري 
مشعر منتشر شده است. بررسي مس��ئله واليت امام علي)ع( از 
منظر كتاب و سنت، موضوع اين كتاب اس��ت. اين مجموعه در 
دو بخش تنظیم شده كه هر بخش داراي چند فصل است: بخش 
نخست درباره نقد و بررس��ي ادله خالفت ابوبكر از منظر اجماع، 
كتاب و سنت اس��ت و در بخش دوم داليل خالفت امام علي)ع( 
مطرح مي شود. در فصل اول بخش دوم، آيات قرآني درباره امامت 
حضرت علي)ع( بررسي ش��ده و در فصل دوم، با استناد به چهار 
حديث، واليت آن حضرت اثبات شده است. همچنین در هر بخش 

به مهم ترين شبهات درباره همان بحث، پاسخ داده مي شود.

    کتاب

2 تجربه منوچهر اكبرلو از »پيوست فرهنگي« 
ه�ر پ�روژه و ط�رح بزرگ�ي ك�ه ق�رار اس�ت ب�ه اج�را درآي�د 
نيازمن�د ي�ك »پيوس�ت فرهنگ�ي« اس�ت و انج�ام ه�ر پ�روژه 
اس�ت. غيرقانون�ي  فرهنگ�ي  پيوس�ت  ب�ودن  مثب�ت  ب�دون 

منوچهراكبرلو، پژوهشگر و فعال فرهنگي با اشاره به اين موضوع درباره پیوست 
فرهنگي پروژه هاي مختلف در ايران نوشت: طبق قانون ابتدا بايد يك پژوهش 
انجام  شود تا مشخص ش��ود انجام آن پروژه چه تأثیرات فرهنگي و اجتماعي 
دارد. مانند ساخت مجتمع هاي بزرگ در بافت سنتي شهر، ساخت سد گتوند، 
ساخت يك شهرك صنعتي فوالد، تغییر مسیر يك رودخانه، ساخت پرديس 

تئاتر تهران و ساخت يك جاده جديد در جاده چالوس.
وي در ادامه مي نويس��د: انجام هر پروژه بدون مثبت بودن پیوست فرهنگي 

غیرقانوني است. دو تجربه من در دو پروژه فرهنگي چنین بوده است:
تجربه اول: در نیمه راه انجام پژوهش پیوس��ت فرهنگي، مدير مربوطه از راه 
رسید و گفت: »تمامش كنید. قرارداد را بس��ته ايم و براي فالن مناسبت بايد 

افتتاح شود.«
تجربه دوم: اواي��ل انجام پژوه��ش در محل مربوطه بودي��م. در حال تكمیل 
پرسشنامه ها و مستندسازي متوجه شديم كامیون هاي مصالح از راه رسیده اند 
و ساخت و ساز شروع شده اس��ت! مدير مربوطه گفت: »شما كارتان را انجام 
بدهید. گفته ام مهندسان و كارگران مزاحم كار شما نشوند!« اكبرلو در ادامه 
آورده است: شك ندارم كه انبوه كلنگ زني ها و بريدن روبان افتتاح ها در كشور، 
شامل يكي از اين دو نوع تجربه هس��تند! من در آن پروژه ها نبوده ام اما مانند 
بقیه ايرانیان، تبعات فاجعه بار آنها را لمس كرده ام. پس قطعاً پژوهش »پیوست 

فرهنگي« آن يا اصاًل انجام نشده يا يكي از دو حالت باال بوده است.
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