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مداح سرشناس مشهد پنجشنبه 18شهريورماه بر اثر
سانحه رانندگي درگذشت.

حس��ن جمالي از مداحان سرشناس مشهد پنجشنبه شب
كه براي مرثيهخواني به شهر كاشان سفر كرده بود ،در مسير
بازگشت بر اثر سانحه رانندگي درگذشت.
.....................................................................................................

نمايشگاه كتاب هفته دفاع مقدس
برگزار ميشود

نمايشگاه هفته دفاع مقدس با همكاري موزه ملي انقالب
اسلامي و دفاع مقدس و انجمن ناش�ران دفاع مقدس
از  ۳۱ش�هريورماه الي هفت�م مهرماه برگزار ميش�ود.

نمايش��گاه كتاب هفته دفاع مقدس به مناس��بت هفته
دفاع مقدس از  ۳۱ش��هريور ماه الي هفت��م مهر ماه در
 ۲۰۰نقطه از شهر تهران برگزار ميشود كه از اين تعداد،
مديريت  ۱۰غرفه برعهده موزه ملي انقالب اس�لامي و
دفاع مقدس است.
در اين نمايشگاه بيش از  ۶۰۰عنوان كتاب برگزيده از ناشران
مختلف عرضه ميشود كه بيش از  ۳۰عنوان متعلق به موزه
ملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس است.
.....................................................................................................

پيكر مرحوم عليرضا فتحي ،طراح بدلكاري س�ينما در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاك سپرده شد.

زندهياد عليرضا فتحي از بدلكاران پيشكس��وت س��ينما و
تلويزيون بامداد ۱۸شهريورماه بر اثر ابتال يه ويروس كرونا
درگذشت .اين بدلكار پيشكسوت سينماي ايران حدود يك
هفته پيش ب��ه دليل ابتال به ويروس كرونا در بيمارس��تان
بس��تري بود كه صبح جمعه ۲۰ش��هريور مراسم تشييع و
تدفين او در بهشت زهرا(س) برگزار شد.
وي در آثاري همچون نهنگ آبي ،محمد رسولاهلل ،خفهگي،
ش��هرزاد (فصل دوم) ،باديگارد ،من ديهگو مارادونا هستم،
سيزده  ۵۹و عمليات  ۱۲۵فعاليت داشته است.
در مراسم تشييع و خاكسپاري اين عضو پيشكسوت جامعه
اصناف س��ينماي ايران و رئيس اس��بق چند دوره انجمن
بازيگران بدلكار خانه سينما ،جمعي از اعضاي اين انجمن و
اعضاي خانه سينما در كنار خانواده او حضور داشتند.
.....................................................................................................

سريالهاي جديد در راه راديو

اي�ن هفت�ه س�ه س�ريال جدي�د «س�تاره بدل�ي
س�ينما»« ،مهره م�ار» و «ي�ك زندگ�ي ب�ا دو فيلم»
از ش�بكه راديوي�ي نماي�ش پخ�ش ميش�ود.

سريال راديويي «مهره مار» درباره يك مرد ايراني است كه به
همراه همسر و فرزندش در دانمارك تحصيل ميكند و بدون
آنكه بداند در دام جاسوسان سيا گرفتار ميشود .اين سريال
راديويي از 20شهريور س��اعت یک بامداد از راديو نمايش
پخش و ساعت  15همان روز تكرار ميشود.
س��ريال راديويي«ستاره بدلي س��ينما» نوشته محمدرضا
قليپور ،ماجراي دختر دانش��جويي اس��ت كه به س��ينما و
بازيگري عالقه بس��ياري دارد اما بر اثر يك اش��تباه درگير
جريان كالهبرداري ميشود.
اين س��ريال راديويي ،س��اعت 2:30بامداد از راديو نمايش
پخش ميش��ود و تكرار آن س��اعت 8:30دقيقه همان روز
است .سريال راديويي «يك زندگي با دو فيلم» به نويسندگي
و سردبيري مجيد نظرينسب ،ماجراي يك خانواده قديمي
تهراني در سال  1355را روايت ميكند .اين سريال راديويي
از 20ش��هريور ماه س��اعت  3:30از رادي��و نمايش پخش
ميشود و تكرار آن ساعت  11:45دقيقه است.
گفت و گو

نزد او جايگاهي ندارد.
(بحاراالنوار ،جلد  ،78ص)333

جنون قدرت و ثروت براي رسيدن به هيچ!

افشين عليار
آنچه در آثار محمدحسين مهدويان اولويت دارد
«قصهگويي» و «وجود قهرمان» است ،او از اولين
ساخت سينمايياش تا سريال زخم كاري توانسته
با اين دو عنصر وارد موقعيتي ش��ود كه اساس��اً
مخاطب آن را ميپذيرد ،به همين دليل مهدويان
در چيدم��ان دراماتيك و آنچه س��بب جذابيت
ميشود تمركز بااليي دارد ،بنابراين آثار او شكل
و شمايلي دارد كه مخاطب آن را ميپسندد.
مورد پس��ند بودن فيلمهاي مهدوي��ان لزوماً به
معناي كليشهاي بودن نيست چراكه به موازات
قصهگويي حتي ميتواند ب��راي مخاطب خاص
هم جذابيت داشته باشد .در ادامه سعي ميكنم
داليلي را ذكر كنم كه باعث شده است زخم كاري
به عنوان يك سريال 15قسمتي مورد استقبال
قرار بگيرد و اينكه چرا مخاطب ايراني سريالهايي
از جنس زخم كاري را ميپسندد.
به نظر ميرس��د مهدويان توانس��ته رگ خواب
مخاطب را پيدا كند.
ايجاد موقعيته��اي دراماتيك همراه با پرورش
يك قهرمان مهمترين دليل اين محبوبيت است،
اضافه كنيد كه مهدوي��ان در زخم كاري نگرش
درستي به طبقات اجتماعي دارد و با ايجاد قصه
و نگاه به طبقه اش��رافي و فرودست و تلفيق آن
و چگونگي واكنشهاي هر دو قش��ر در فضايي
تيره و تار كوشش كرده است جدال بر سر جايگاه
اجتماعي و ثروت را نش��ان بدهد و در اين حين
خشونتطلبي و آدمكشي دليلي براي رسيدن به
موقعيتي اشتباهي است .بهروز بودن موضوع زخم
كاري و پرداخت مناسب و روانشناختي آدمها در
گرايش به قدرت رس��يدن قطعاً موضوع جذابي
ميتواند براي مخاطب باشد.
از آنجا كه مخاطب ايراني قصه شنيدن را دوست
دارد ،مهدويان با ايجاد قصه توانسته مخاطبش
سینما

را همراه كند و ايضاً دوئل مالك��ي و ريزآباديها
يك نوآر گنگس��تري به وج��ود آورده كه براي
مخاطب ايراني تازگ��ي و جذابيت دارد .آدمهاي
زخم كاري همگي به طور يكس��ان خاكستري
هستند و برخي براي رس��يدن به قدرت حاضر
ميشوند دست به هر كاري بزنند ،اگر چه مالك
در قس��متهاي ابتدايي رگههاي خاكس��تري
كمتري دارد اما سميرا به عنوان نيروي محرك
مال��ك را در موقعيته��اي جنونآمي��زي قرار
ميدهد .در قس��مت اول مالك از جايگاهي كه
خان عمو به او ميدهد رضايت دارد اما سميراست
كه او را در مسيري تازه قرار ميدهد و چقدر خوب
كه اين بار از زنان هم اس��تفاده درست ،به معني
شخصيت منفي شده است.
سميرا از يك سو و منصوره با ميزان كمتري نقش
بسزايي در سريال دارند .ابتدا مالك را در كارش
حرفهاي ميبينيم؛ كسي كه اقدام به قراردادهاي
فراوان با يك هوشمندي خاص ميكند اما از مرگ
خان عمو توسط او و در ادامه قتل آدمهاي ديگر
او تبديل به يك بدمن ميشود كه همچنان فهم
و رازگش��ايي از او و سرنوشتش محرك مخاطب
براي ديدن قسمتهاي بعدي است .ضدقهرمان
س��ريال با نقشههاي سميرا دس��ت به هر كاري
ميزند تا بتواند وجه شخصيتي خود را ارتقا بدهد.
حرفشنوي مالك از س��ميرا قطعاً به گذشته و
ازدواج اجباري آنها توسط خان عمو برميگردد.
اساساً آنچه ما به عنوان بيننده از زندگي آدمهاي
زخم كاري ميبينيم ،عقدههاي گذشته است.
سميرا براي انتقامجويي و رس��يدن به قدرت پا
روي همه چيز ميگ��ذارد و منص��وره حاضر به
انجام هر كاري ميشود و ناصر ميخواهد ثروت
را از مالك پس بگيرد تا به مقام و منزلت برس��د،
قبل از شروع هر قسمت گذشتهاي از شخصيتها
نش��ان داده ميش��ود و اين همان ذات و هويت

شخصيتهاي سريال است كه تغييري نكرده و
خطرناك شدهاند.
ناصر مدام س��يگار ميكش��د و در موقعيتهاي
دشوار گريه ميكند اما او هم با توجه به تحوالت
شخصيتي و اتفاقاتي كه مالك مسبب آن است
تبديل به يك بدمن ميشود ،با اين حال مهدويان
سعي كرده با استفاده از اتفاقات درون خانوادگي
به يك آنارشيسم برسد و نشان دهد آدمها براي
رسيدن به قدرت نقاب از چهره برميدارند.
به طور كلي خاكستري بودن شخصيتها گاهي
همراه و منطبق با احس��اس است و اينكه سميرا
ثروت را براي فرزندانش ميخواهد يا مالك براي
دليل كارهايش ميخواهد خود را به ميثم اثبات
كند ،اضافه كنيد كه مالك در كنار بدمن بودنش
احساس عاطفي فراواني دارد .ارتباط او با كيميا كه
بخشي از آن سانسور شد ،گواهي مناسبي است
براي احساسي بودن مالك ،گرهگشايي يا سقوط
خط روايي فيلمنامه ميتوانس��ت با هوشمندي
بيشتر به هم پيوند بخورد.
پس از مرگ مائده مرگ هاني��ه رخ ميدهد كه
اين اتفاقي سريع محسوب ميشود ،ميتوانست
اين رخداد طور ديگري ش��كل بگي��رد و جواب
آن زودهنگام نباشد ،ميش��د براي ورود ناصر به
ايران تمهيدات بيشتري در نظر گرفته ميشد،
حتي در قسمت آخر براي شناخت كافي از رفتار
عجوالنه مالك و اينكه با م��رگ دخترش دچار
تحول ميش��ود ،اگرچه ميتواند آموزنده باشد
اما تمهيدات الزم براي اين رفتار و واكنش در نظر
گرفته نميشود ،مرگ قهرمان و توضيحات او به
فرزندش و نماي هليشات از جنازهاش در ساحل
پاياني تا حدي غيرقابل باور است ،با اين توضيح
كه مالك ميدانست قرار است كشته شود.
زخم كاري حاص��ل تقطيعهاي متع��دد همراه
با ازدياد موقعيته��ا و ديالوگهايي اس��ت كه
به مذاق مخاطب خوش ميآيد .اساس��اً بيش��تر
نماهاي زخم كاري درست و اس��تاندارد به نظر
ميرس��د و ميتوانيم از ضعف بعض��ي از نماها
چشمپوش��ي كنيم .تدوين نكت��ه مهمي براي
ايجاد رابطه مخاطب با قصه است و تمام بازيگران
نقش��ي تعيينكننده دارند .ج��واد عزتي و رعنا
آزاديور هسته مركزي سريال محسوب ميشوند
كه درس��ت و بجا انتخاب ش��دهاند اما ميش��د
براي نقش ناصر بازيگر ديگ��ري در نظر گرفت.
س��عيد چنگيزيان هنوز در تئاتر مانده اس��ت و
ب��ازي غلوش��دهاي در تصوير ارائ��ه ميدهد .به
نظر ميرسد زخم كاري پتانس��يل الزم را براي
كسب مخاطب داشته است و اين نكته مهمي در
كارگرداني مهدويان به حساب ميآيد.

تهيهكننده و سينمادار قديمي:

توزيع و اكران به قانوننويسي و بازنگري جدي نياز دارد

قبلتر تا فيلم در سينما اكران نميشد و بعد از چند ماه از گذشت آن
حق اين را كه در نمايش خانگي بيايد نداشت اما االن اين قانون وجود
ن�دارد و فيلم ميتواند به راحت�ي در نمايش خانگي نيز اكران ش�ود.

عبداهلل عليخاني ،تهيهكننده و س��ينمادار قديمي با بي��ان اين مطلب در
خصوص كم شدن مخاطبان سينما و از رونق افتادن سينمارفتن بهعنوان
يك برنامه سنتي و خانوادگي در كشور گفت :اوضاع ما اص ً
ال مناسب نيست.
در شرايطي كه شبكه نمايش خانگي رشد كرده و هزينه سينما رفتن باتوجه
به گراني بليت اینقدر باال رفته است ،مردم ديگر اقبال گذشته را برای به
سينما رفتن ندارند.

شناخت ديني در سريال به شعار و كليشه پهلو نميزند

س��امرند معروفي ،بازيگر اصلي س��ريال در كنار پروانهه��ا با بيان
اين مطلب به «جوان» گفت :در اين س��ريال سعي ش��ده در كنار
تصويرس��ازي واقعبينانه از توقعات جواني نوعي از اتفاقات طراحي
ش��ود كه موجبات كس��ب معرفت و رس��يدن به نوعي دگرديسي
شخصيتي را شاهد باشيم .جوانان هر دورهاي داراي آمال و آرزوهايي
هس��تند كه باعث ميشود به س��مت افعال متفاوت بروند و همين
آرزوها گاهي موجب تحوالت مفيد خواهد شد.
اين بازيگر درباره سوداهاي ش��خصيت «رهي» در سريال مذكور
عنوان كرد :ش��ايد در ظاهر رهي انتظارات زيادي از جامعه داشته
باشد ولي واقعيت آن است كه همواره اگر بيواسطه و بدون تعارف با
جوانها صحبت كنيد با كلي مطالبه و توقع مواجه ميشويد ،چون

نچشيده اس�ت ،نيكي و احسان

به بهانه پخش آخرين قسمت سريال «زخم كاري»

بازيگر سريال «در كنار پروانهها» مطرح كرد

شناخت ديني در سريال «در كنار پروانهها» به صورت شعاري
ايجاد نميش�ود و از طري�ق نوع�ي داس�تانپردازي منطقي
ش�كل ميگيرد و چون نوع داس�تانپردازي حادثهمحور بوده
و ب�ا رعايت اس�لوب دقيق اس�ت ،مخاطب را هم�راه ميكند.

كس�ي كه م�زه رنج و س�ختي را
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فصل جديد مسابقه «سيم آخر» روي آنتن شبكه 3رفت.

پيكر بدلكار پيشكسوت
به خاك سپرده شد

امام موسي كاظم(ع):

www.javanonline.ir

بازگشت «سيم آخر» به تلويزيون

ضبط فصل جديد مس��ابقه «س��يم آخر» با اج��راي رضا
رشيدپور و تهيه كنندگي و كارگرداني محمدرضا رضاييان
آغاز شده و قرار است در سه روز پاياني هفته روي آنتن برود.
در فصل جديد دكور و فضاي مسابقه كام ً
ال تغيير كرده است
و شركت كنندگان غير از انفجار بمب با يك سقوط آزاد هم
مواجه ميشوند!
در فصل جديد تعداد گروههاي ش��ركت كننده در مسابقه
نيز بيشتر شده اس��ت و هر گروه با ش��يوههاي مختلفي از
مراحل مسابقه حذف ميشود .ساختار اين فصل از مسابقه
با تغييرات جديد و اضافه شدن مراحل متعدد ،ريتم تندتري
پيدا كرده است.
اين مسابقه هر هفته شبهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
حدود ساعت  ۲۲:۳۰روي آنتن ميرود.
.....................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

جوانان دوست دارند به آرزوهايشان دست پيدا كنند.
سامرند معروفي كه سابقه بازي در سريال «مينو» را دارد درباره وجه
معرفتي سريال در كنار پروانهها گفت :شناخت ديني در اين سريال
به صورت شعاري ايجاد نميش��ود و از طريق نوعي داستانپردازي
منطقي شكل گرفته و چون نوع داستانپردازي خيلي حادثهمحور و
با رعايت اسلوب دقيق است ،باعث همراهي مخاطب ميگردد.
اين بازيگر ادامه داد :چند جايي در داس��تان س��ريال رهي تأكيد
ميكند بيماري قلبياش را از مادرش ب��ه ارث برده و مادر به خاطر
بيمار قلبي از دنيا رفته اس��ت .ش��ايد يكي از راههايي كه رهي را به
س��مت ش��ناخت و معرفت نزديك ميكند ،وج��ود بيمارياش و
اتفاقاتي است كه باعث ميشود او به دركي تازه از زندگي برسد.
بازيگر «بيگانهاي با من اس��ت» ،ادامه داد :بهترين شكل پيام دادن
در س��ريالها همين اس��ت كه داس��تانهاي جذاب و روحبخش
براي مخاطب داش��ته باش��يم .اگر توانس��تيم با زبان قصهگويي و
داستانپردازي مخاطب جذب كنيم ،قطعاً موفق خواهيم بود.
اين بازيگر تأكيد كرد :فقط زماني ميش��ود انتظار داشت مخاطب
متوجه عمق معرفتي داستان ش��ود كه در تمام زمان سريال حتي
كلمهاي شعاري نداشته باشيم و به جايش در دل داستاني جذاب و
پرماجرا او را در مسيري قرار دهيم كه خودش درك كند كه چقدر
انسانيت و حركت بر مدار اخالقيات ميتواند به نفعش باشد .معروفي
تأكيد كرد :هر چقدر در داستانپردازي براي نگارش فيلمنامه دقيق
عمل شود ،به همان اندازه خواهيم توانست شاهد تأثيرگذاري نهايي
محصول باشيم و هر چقدر فيلمنامهاي كه داريم كاملتر و روشنتر
باشد ،در اثر نهايي يكدستي بااليي خواهيم داشت.

وي با انتقاد از روي��ه و ضعف قانون موج��ود در خصوص اك��ران و توزيع
فيلمهاي سينمايي در سينما و حوزه نمايش خانگي بيان كرد كه قبلتر تا
فيلم در سينما اكران نميشد و بعد از چند ماه از گذشت آن حق اين را كه در
نمايش خانگي بيايد نداشت اما االن اين قانون وجود ندارد و فيلم ميتواند
به راحتي در نمايش خانگي نيز اكران شود كه همين باعث از رونق افتادن
چرخ صنعت سينما خصوصاً در حوزه اكران ميشود .جداي از اينكه اكران
فيلمها در نمايش خانگي همواره با تهديد قاچاق و سرقت فيلم همراه است،
همين االن ميبینيد كه شبكههاي ماهوارهاي معاند نيز فيلمها را بالفاصله
بعد از نمايش در پلتفرمها ،سرقت ميكنند و نمايش ميدهند.

رویداد

تسلیت رهبر انقالب درپی درگذشت حيدر رحيمپورازغدی
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي در پيامي
درگذش��ت مرح��وم آقاي ح��اج حيدر
رحيمپورازغدي را تسليت گفتند.
در پيام رهبر انقالب در پي درگذش��ت
استاد رحيمپورازغدي آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آق��اي حس��ن رحيمپورازغدي،
دانشمند متفكر ،دام بقائه
درگذشت پدر گرامي آن جناب ،مرحوم
آقاي حاج حي��در آقارحيمپور رحمتاهلل عليه را به ش��ما
و والده گرامي و ديگر بازماندگان محترم و همه دوس��تان
و همفكران آن مرحوم تس��ليت عرض ميكنم .سالهاي
متمادي تالش صادقان ه برخاس��ته از غيرت ديني و انگيز ه
تحقق احكام و معارف اسالمي ،نمايشگر بخش مهم زندگي
آن مرحوم اس��ت و اين موجب رضا و رحم��ت الهي و علو
درجات اخروي ايشان خواهد بود ،انشاءاهلل .دوام توفيقات
جنابعالي را از خداوند مسئلت ميكنم.
سابقه طوالنی مبارزاتی
اس��تاد حيدر رحيمپورازغ��دي از مجاه��دان حقطلب و
مبارزان انقالب اس�لامي كه عمرش را صرف دفاع از حق
و حقطلبي كرده بود ،پس از تحمل دوره بيماري چش��م
از جهان فرو بست.
سابقه فعاليت سياسي و مبارزاتي مرحوم ازغدي به سالهاي
مليشدن صنعت نفت باز ميگردد .حسن رحيمپورازغدي،
فرزند استاد ،چندي پيش به مناس��بت بستري شدن وي در
بيمارس��تان در توئيتي نوش��ت« :جهاد از  ۱۳تا  ۸۹سالگي و
تنها دغدغهاش در ماههاي اخير ،غم قلم و ننوشتن و درد دين
و مردم و اينك هر گاه مختصري به هوش ميآيد ،تنها از وقت
نماز ميپرسد ».اين جمله نشاندهنده سابقه طوالني مبارزاتي
است كه مرحوم ازغدي داشته است.
وي در س��الهاي جواني ،مبارزه عليه حكومت پهلوي را با
پيوستن به جبهه ملي آغاز كرد .او از ياران نزديك محمدتقي
شريعتي و دوست نزديك علي شريعتي بود .با آغاز نهضت
امام خميني(ره) در سال  ،1342وي به اين نهضت ملحق
شد و تا پيروزي انقالب اس�لامي ،لحظهای دست از مبارزه
نكشيد .رحيمپورازغدي دوستي ديرينهاي نيز با مقام معظم
رهبري داشت ،وي در خصوص اين رفاقت گفته بود« :آقاي
خامنهاي از نظر سني هفت سال از من كوچكتر هستند.
من با ايشان دوست صميمي بوده و هستم و ايشان را كامل

تهيهكننده فيلم س�ينمايي «مست عش�ق» به كارگرداني حسن فتحي با
اعالم اينكه اختالف نظر ميان تهيهكنندگان ايراني و ترك درباره ميزان سهم
مالكيت اين فيلم برطرف شده است ،گفت :به زودي فيلمبرداري بخشهاي
باقيمانده آغاز و «مست عش�ق» تا پايان س�ال آماده نمايش خواهد شد.

در ماههاي گذشته مش��كالتي حقوقي براي فيلم «مست عشق» به كارگرداني
حس��ن فتحي به وجود آمده بود و با توج��ه به اينكه راشهاي فيل��م در اختيار
تهيهكننده ترك بود ،اعالم شده بود قرار است اين فيلم سينمايي در قالب سريال
تدوين شود و به نمايش درآيد تا جايي كه تيزري هم بر همين مبنا براي پخش
از يكي از شبكههاي تركيه منتشر شد .اين اتفاق با واكنش تند سازندگان فيلم
«مست عشق» بهويژه حسن فتحي روبهرو شد و حاال خبر ميرسد در نهايت با
پيگيريهاي حقوقي انجامشده از طرف ايران اين مشكل برطرف شده است.
مهران برومند ،تهيهكننده ايراني اين فيلم در اينباره به ايسنا خبر داد :اختالف
نظري كه درباره ميزان س��هم مالكيت فيلم س��ينمايي «مس��ت عشق» ميان
تهيهكنندگان ايراني و ترك بروز كرده و موجب توقف ادام ه توليد و آمادهسازي و
اكران فيلم شده بود ،با كمكهاي ارزشمند وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي
ايران و سركنسولگري ايران در استانبول حل و فصل شد .او در ادامه گفت :با انتقال
صددرصد مالكيت فيلم به طرف ايراني تمام راشهاي «مست عشق» به تهيهكننده
ايراني تحويل داده شده است و به زودي فيلمبرداري بخشهاي باقيمانده آغاز
و مراحل فني آمادهسازي فيلم پيگيري خواهد شد و «مست عشق» تا پايان سال
آماده نمايش خواهد بود .در «مست عشق» بازيگران سرشناسي از ايران و تركيه
بازي ميكنند كه از آن جمله میتوان به شهاب حسيني (در نقش شمس تبريزي)،
پارسا پيروزفر (در نقش موالنا) و هانده ارچل اشاره كرد.

ميشناس��م .آقاي خامنهاي ي��ك عالم و
روحاني متدين و متشرع است كه اگر همه
دنيا عليهش باشد ،دست از حق و حقيقت
نميكشد و براي دفاع از حق از هيچ اقدامي
دريغ نميكند .آقاي خامنهاي پيرو واقعي
مكتب امام صادق(ع) است ،من هيچوقت
نديدم ايشان حرفي بزند يا كاري بكند كه
براي خودش باش��د ،يعني هميشه سعي
كرده طب��ق آموختههاي خ��ود از مكتب
امام ص��ادق(ع) عمل كن��د ».وي همچنين درباره مش��ي
فكري حضرت آيتاهلل خامنهاي اذعان كرده بود« :من اهل
غلو كردن درباره هيچ كسي نيس��تم و بر اساس مشاهداتم
ميگويم كه آقاي خامنهاي نه يك روشنفكر ،بلكه فراتر از
روشنفكران مطرح بوده و هستند ،البته روشنفكر مذهبي
يا غيرمذهبي نداريم .كافر و مسلمان داريم .كافرها برخي
روشنفكر هستند و برخي خرفت و در مسلمانان هم اينچنين
است .كسي كه بيشتر ببيند و از لحاظ فكري قويتر باشد،
روشنفكر اس��ت .آقاي خامنهاي ذاتاً روشنفكر هستند و با
مطالعات و نگاه خاصي كه داش��تهاند ،واقعاً يك روشنفكر
نابغه هستند ».وي درباره رفاقت س��هگانه خودش با علي
شريعتي و حضرت آيتاهلل خامنهاي گفته بود« :هر سه نفر
رفيق و خيلي باهم بوديم .بحث رفاقت بود نه ارتباط! آقاي
خامنهاي و آقاي شريعتي بيشتر باهم رفيق بودند تا اينكه
بگويم باهم فقط ارتباط داشتند .آقاي خامنهاي از شريعتي
نقد ميكردند ،چون فقيه بودند و حق هم داش��تند كه نقد
كنند ،چون اطالعات فقهي و ديني ش��ريعتي كافي نبود و
الزم بود آقاي خامنهاي ايش��ان را نقد كند .من هم به آقاي
شريعتي نقد ميكردم».
استاد رحيمپورازغدي در سالهاي پس از پيروزي انقالب
اسالمي دست از تالش براي عدالتجويي برنداشت .وي را
پدر معنوي بسياري از عدالتخواهان جوان ميدانند و يكي
از چهرههاي محبوب ميان حقطلب��ان جوان به خصوص
در استان خراس��انرضوي بود .وي همانند فرزندش استاد
حس��ن رحيمپورازغدي ،عالوه بر س��خنراني ،نويسنده و
محقق چيرهدستي بود ،كتابهاي «از انجمن پيروان قرآن
تا انجمن حجتيه»« ،تلخترين نوش��ته م��ن»« ،نامههاي
حيدر»« ،س��نت چيست؟ سني كيس��ت؟» و«پشت كوه
قاف :نقدي بر درماندگي شوراي عالي فرهنگ» از جمله آثار
مرحوم ازغدي است.

زبان فارسي

نشست هويت ملي ،زبان و ادبيات فارسي برگزار شد

خبر

حسن فتحي «مست عشق» را آماده ميكند

استاد حيدر رحيمپورازغدي دعوت حق را لبيك گفت

محمد صادقي

زبان ،ظرف فرهنگ هر جامعه است

رئي�س فرهنگس�تان ادب و زب�ان فارس�ي ،زب�ان را
نش�انهاي از هوي�ت اجتماع�ي و ف�ردي دانس�ت ك�ه
باع�ث تف�اوت فارس�ي ب�ا ديگ�ر زبا نه�ا ميش�ود.

غالمعلي حدادعادل در نشست «نشس��ت هويت ملي ،زبان و
ادبيات فارس��ي ،ادبيات انقالب اس�لامي» كه در حوزه هنري
برگزار ش��د ،گفت :هويت يك موضوع مهم فلسفي است و اگر
بخواهيم درباره آن توضيحي ارائه دهيم ،بايد بگوييم كه تعريف
هويت يعني هر چيزي خودش ،خود آن است .هويت يك اصل
عقلي است .هر چند بسياري از زبانشناسان و اديبان ميان واژه
زبان و ادبيات تفاوتهايي قائل ميش��وند اما بايد بگويم كه در
اين جلسه معني زبان و ادبيات يكسان تعريف شده و هر دو بر
اساس يك رويكرد به كار گرفته ميشود.
حدادعادل ادام��ه داد :هويت اليههايي از جمله شناس��نامه،
خصوصيات جسماني و شخصيت فرد را دارد .برخي هويتها
به چيستي و بعضي به كيستي جواب ميدهند .در كنار آن هم
يك هويت جمعي داريم .اگر حافظه را در هويت فردي تعريف
كنيم ،همان مقوله اگ��ر در هويت جمعي وارد ش��ود به تاريخ
تبديل ميشود و اگر عادت را در سطح جامعه و هويت جمعي
كنكاش كنيم به سنت خواهيم رسيد اما به طور خاص واژه زبان
چه در هويت فردي و چه در هويت جمعي معنايي يكسان دارد
و همين مسئله است كه زبان فارسي را از ساير زبانها متفاوت
ميكند .من فرهنگ را شخصيت جمعي ميدانم.
حدادعادل با اشاره به نقش زبان در هويت جمعي افزود :طبعاً

يكي از عناصر معرفي كننده ما به جهانيان زبان فارسي است،
من زبان را ظرف فرهنگ ميدانم .بسياري زبان را آينه فرهنگ
ميدانند اما بايد اشاره كنيم كه آينه همه چيز را بدون دخل و
تصرف نش��ان ميدهد ،يعني بازتابي بدون تغيير است ،اما من
زبان را ظرف فرهنگ ميدانم ،ظرف در عين حفظ مظروف به
آن ش��كل هم ميدهد ،گاهي مظروف به دليل ارزشي كه دارد
در ظرفي گرانبها حفظ ميشود و دقيقاً اين همان كاري است
كه زبان فارسي براي حفظ فرهنگ ناب ايراني انجام ميدهد،
به عنوان مثال در زبان انگليسي راه ش��يري را براي كهكشان
قرارداد كردهاند ،زيرا اگر در دل كوير باشيد گوشهاي از آسمان
را مشاهده ميكنيد كه همانند يك خط سفيد شيري آسمان را
روشن كرده است اما در زبان فارسي به آن كهكشان ميگويند،
يعني جايي كه خوش��ههاي زرين كاه ريخته ش��ده است .اين
تفاوتها نش��ان ميدهد چقدر فرهنگ در زب��ان نقش دارد و
قدرت فكر و نگاه مردم را در خود نگه ميدارد.

