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امام صادق علیه السالم :

نی��از  نش��دن   ب��رآورده 
نیکوتر از خواهش آن از نااهل 
است؛ و سخت تر از گرفتاری، 
بدخلقی و صبر نکردن بر آن 

گرفتاری است.

تحف العقول، جلد ۱، صفحه 
359

 مقاومت سالن دارها 
براي بقا در ركود سينما

سازمان سينمايي مي گويد هيچ كدام از سينماهايي كه زمين هايشان با استفاده از منابع دولتي يا عمومي 
تأمين شده باشد، قابليت انحالل ندارند

    محمدصادق عابديني
پايان عصر س�ينماها در تهران، درس�ت در 
روزهايي ك�ه »مال« هاي بزرگ س�الن هاي 
س�ينما مي س�ازند، پارادوك�س قابل تأملي 
اس�ت. در روزهاي�ي ك�ه اخب�ار فرهنگي و 
هنري معطوف به برگزاري س�ي و س�ومين 
نمايش�گاه بين المللي كتاب تهران اس�ت، 
س�الن هاي قديم�ي س�ينما در ته�ران 
نفس هاي آخر خ�ود را مي كش�ند و با حكم 
س�ازمان س�ينمايي چند س�الن قديمي از 
جمل�ه س�ينما عصر جدي�د منحل ش�دند. 
فهرست بلندي از سینماهاي متقاضي انحالل 
و تغیی��ر كارب��ري، در فضاي مجازي منتش��ر 
شده است؛ فهرس��تي كه در آن نام سینماهاي 

خاطره انگیزي نیز ديده مي شود. 
براس��اس فهرس��ت انجم��ن س��ینماداران  
س��ینماهاي صحرا، پايتخ��ت، پرديس كیان، 
ماندانا، ايران، عصر جديد، پارس، حافظ، میالد و 
كارون در تهران و سینما دريا در آستارا، مهتاب 
در قزوين، عصر جدي��د در اراك، مصلي نژاد در 
جهرم، كیه��ان در دورود، س��اويز در كرج، گل 
سرخ در بندر انزلي، پرشین مهرشهر در كرج و 
طلوع در فومن از جمله متقاضیان براي انحالل 

يا تغییر كاربري هستند. 
   س�ازمان س�ينمايي و مس�ئله تغيير 

كاربري سينماها 
در واكنش به اعالم فهرس��ت بلند س��ینماهاي 
متقاضي انحالل، سازمان س��ینمايي در اولین 
واكنش با پاك كردن صورت مس��ئله، فهرست 
منتشر شده را رد كرد. قادر آشنا، معاون توسعه 
فناوري و مطالعات سینمايي  مي گويد: »فهرست 
منتشرش��ده به عن��وان متقاضی��ان انحالل به 
هیچ وجه صحیح نیست و متقاضیان بالقوه انحالل 
عمدتاً سینماهاي تعطیل و متروك هستند كه 
اغلب به دلیل مشکالت مربوط به انحصار وراثت 
و ابهام در مالکیت يا دسترسي نداشتن به تمامی 
شركاي ملك، تا كنون موفق به ثبت درخواست 

در سازمان سینمايي نشده اند.«
وي مي افزايد: »تقاضاي قانوني سینماداراني كه 
تمامی شرايط مورد نظر را لحاظ و مدارك خود را 
ارائه كرده اند، پس از تکمیل مراحل كارشناسي 
بررسي  می شود و نتیجه در صورت موافقت شورا، 

اطالع رساني عمومي خواهد شد.«
معاون سازمان سینمايي با اش��اره به اينکه در 

آيین نامه سازمان س��ینمايي، موضوع انحالل 
سینماها ديده شده است، مي گويد: »به موجب 
اين دستورالعمل صرفاً مالکان سینماهايي كه 
حداقل مشمول يکي از سه ش��رط پیش بیني 
شده در دستورالعمل هستند، درخواست كتبي 

خود را به سازمان سینمايي ارائه مي دهند. 
آشنا تأكید مي كند كه موافقت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي با انحالل يك سینما به معناي 
تغییر كاربري ساختمان نیست، مي افزايد: »براي 
تغییر كارب��ري مراح��ل قانوني باي��د خارج از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي طي شود. در 
بسیاري موارد، امالك مربوط به سینماها شرايط 
اين تغییرات را ندارند و پس از انحالل س��ینما 
صرفاً مي توانند بعد از اخذ مجوز الزم در س��اير 

كاربري هاي فرهنگي ادامه فعالیت دهند.«
اي��ن مق��ام دولت��ي مي گويد: » هیچ ك��دام از 
س��ینماهايي كه زمین هايشان با اس��تفاده از 
منابع دولتي يا عمومي تأمین شده باشد، قابلیت 

انحالل ندارند.«
   انحالل رسمي 3 سينما در تهران 

معاون توس��عه فناوري و مطالعات س��ینمايي 
مي گويد: »تا كنون شورا فقط با انحالل و خاتمه 
فعالیت س��ه س��ینماي اروپا )واقع در خیابان 
جمهوري(، اس��تیل )واق��ع در جواديه( و عصر 
جديد )واق��ع در خیاب��ان طالقان��ي( موافقت 
كرده اس��ت كه قباًل نیز در زمان تصويب پس از 
ابالغ به مالکان اطالع رساني عمومي شده و خبر 
جديدي نیست. هر سه س��ینماي مورد اشاره 
متعلق به بخش خصوصي بوده اس��ت و شرايط 

مندرج در ضوابط مصوب را داشته اند.«
   ماجراي غم انگيز عصر جديد

س��ینما عصر جديد يکي از س��الن هاي قديمي 
س��ینما در تهران اس��ت كه انحالل آن مشخص 
شده است. سینما عصر جديد امسال به 80 سالگي 
مي رسد و يکي از قديمي ترين سینماهاي فعال 
در تهران به شمار مي آيد. ماجراي راه اندازي اين 
سینما به سال هاي اشغال ايران از سوي متفقین 

باز مي گ��ردد. مي گوين��د اولین فیلم��ي كه در 
سینما عصر جديد كه آن زمان »تخت جمشید« 
نامیده مي شد، اكران ش��د، فیلمي براي سربازان 
روس مس��تقر در تهران بوده اس��ت. ساختمان 
قديمي سینما چند ماه مانده به پیروزي انقالب 
اس��المي تخريب و س��اختمان جديد در س��ال 
57 فعال مي ش��ود. با وقوع انقالب اسالمي براي 
چند ماه فعالیت سینما متوقف ش��د و مجدداً از 
سال 58 كار خود را با اكران فیلم از سر مي گیرد. 
سینما عصر جديد، تا مدت ها يکي از به روزترين 
سینماهاي پايتخت به شمار مي رفت. اين سینما 
در اواخر دهه 80 از سوي دو تن از فعاالن بخش 
خصوص��ي س��ینما يعني حس��ین فرحبخش و 
عب��داهلل علیخاني خري��داري ش��د. علیخاني و 
فرحبخش مدت ها است به دنبال تعطیلي »عصر 
جديد« و تغییر كاربري آن بوده اند. علیخاني در 
مصاحبه اي  با رد اين موضوع كه س��ینماي 80 
ساله تهران يکي از نوستالوژي هاي شهري است، 
گفته تنها كس��ي كه هر هفته بر س��ر مزار پدر و 
مادر مرحوم خود حاضر مي شود، حق دارد درباره 
نوستالوژي حرف بزند! اين تهیه كننده و كارگردان 
س��ینما همچنین بر ضرر ده  بودن س��ینماداري 
تأكید كرده و داش��تن س��ینما »عص��ر جديد« 
را صرفاً باعث ضرر و زيان مالکان آن دانسته است. 
س��ینما عصر جدي��د  يک��ي از مش��هورترين 
سینماهايي خواهد بود كه حکم تغییر كاربري 
خواهد گرفت و مالکان آن احتماالً از داش��تن 
يك زمین ب��ا كاربري غیر فرهنگ��ي در يکي از 
گران ترين مناطق مركزي تهران خوش��حال و 
راض��ي خواهند بود. با وجود اي��ن، پايتخت كه 
مدت ها است از فقر و پايین بودن سرانه فضاي 
فرهنگي رنج مي ب��رد، بیش از گذش��ته دچار 

نابرابري هاي فرهنگي خواهد شد. 
قانون حمايتي از س��اخت پرديس هاي مجهز 
باعث شده اس��ت مالکان مجتمع ه��اي بزرگ 
 »Mall« تجاري ك��ه با اصط��الح انگلیس��ي
)به معن��اي مركز خري��د( در ايران ش��ناخته 
مي شوند رو به ساخت سالن هاي سینما در دل 

مجتمع هاي تجاري بیاورند. 
مکان يابي پرديس هاي مجهز سینمايي به گونه اي 
اس��ت كه كمتر پردي��س مهم��ي را در مناطق 
پرجمعیت و قديمي تهران مي توان يافت؛ موضوعي 
كه برخالف مکان يابي سینماهاي قديمي است. 
سینماهاي قديمي تهران كه نفس هاي آخر خود 
را مي كشند در سطح ش��هر و به خصوص مناطق 
مركزي گس��ترده ش��ده اند و با تعطیلي و تغییر 
كاربري آنها حتي امکان ايجاد فضاهاي فرهنگي و 

حفظ كاربري آنها از بین مي رود. 
در س��ال هاي گذش��ته، كمیس��یون فرهنگي 
مجلس طرح��ي را براي حمايت از س��الن هاي 
قديمي سینما ارائه داده بود كه از سرنوشت آن 
خبري در دست نیس��ت. در آن طرح پیشنهاد 
شده بود با حفظ س��الن هاي قديمي سینما، از 
فضاي آنه��ا براي بهره برداري ه��اي فرهنگي و 
هنري استفاده ش��ود؛ اقدامي كه مي توانست با 
ايجاد جاذبه مالي براي مالکان س��ینماها، آنها 
را مجاب به حفظ س��اختمان هاي سینماهاي 

قديمي كند.

کمیسیـون فـرهنگی مجلـس 
ــت  ــرای حمـای ــی را ب طـرح
ــینمــا داده  ــالـن هـای س س
ــت ــری از آن نیس ــه خب بود ک

 » انفرادي« فیلم شبه كمدي و مبتذلي است از كارگردان 
»دينامیت« و »تگزاس« كه اين روزها اكران شده اس��ت 
و فروش آن هم روند افزايش��ي دارد، اما با بهاي بلیت 45 
هزارتوماني نمي شود ارزيابي در رضايت مخاطب داشت. 
انفرادي در ادامه ديگر ساخته هاي اطیابي، اثري است كه 
قصد دارد مخاطب را با شوخي هاي جنس��ي و اروتیك با 
موقعیت هاي خام دستانه و دستمالي شده بخنداند. اطیابي 
اگر در »دينامیت« با مضامین ارزشي شوخي كرده بود كه 
قادر به تأثیرگذاري هم نبود، اما در »انفرادي« قصد داشته 
پیوندي میان كمدي و سیاست شکل بدهد، اما اين پیوند 
آنقدر ابتدايي اس��ت كه حتي نمي ش��ود ذره اي از فیلم را 
به عنوان هنر يا دغدغه فیلمس��از درك كرد، اگر چه اين 
گونه مطرح شده كه سینما يعني سرگرمي، اما اينکه فیلم 
فاقد فیلمنامه و مضمون واحد باش��د، نه سرگرمي است و 
نه هنر. اگر نام كارگردان را از فیلم جدا كنیم انگار تمامي 
اين شبه كمدي ها را يك نفر مي سازد. مواد الزم و فرآيند 
ش��کل گیري آن، حضور يك تا چند بازيگر كمدي است و 
استفاده از ديالوگ هايي كه بیشتر بداهه پردازي است. در 
واقع مهم نبودن فیلمنامه و استفاده از موقعیت هاي جنسي 
چند پهلو كه در رفتارهاي جوانان كوچ��ه و خیابان ديده 
مي ش��ود، حاصلش فیلم »انفرادي« است كه هیچ عمق و 
میزاني از داستان پردازي يا يك خط روايي نسبتاً منطقي 

در آن يافت نمي شود. 
تکیه »انفرادي« به رضا عطاران اس��ت و اين يعني فروش 
قابل مالحظه ! اما حتي عطاران هم در اين فیلم چنگي به دل 
نمي زند و شوخي هاي همیشگي اش كهنه شده است. احمد 
مهرانفر هم براي نقش��ش اضافي اس��ت و گاهي نبودنش 

بیشتر به فیلم كمك مي كند. 
حضور مهدي هاش��مي هم حلقه اين رفاقت را با گسست 
مواجه كرده اس��ت؛ يعني حضوري خنث��ي دارد كه حتي 
ديالوگ گويي اش هم نمي تواند جذابیتي براي خود فیلم 

داشته باشد. 
حضور اين سه بازيگر دلیل مهمي است كه كمدي ذهني 
اطیابي روي پرده ش��کل نگیرد و اضافه كنید كه اطیابي 
سعي داشته چند موضوع سیاس��ي را در هم تنیده كند و 

از ايجاد موقعیت ها از مخاطب خنده بگیرد اما نه تنها اين 
موقعیت ها قوام الزم را در ايجاد موقعیت دراماتیك ندارد 
بلکه الکن و نارس و البته تکراري است. تا به حال چندين 
فیلم درباره آقازاده و موسس��ه مالي اعتب��اري و اختالس 
ساخته شده و حاال انفرادي مي خواهد با ابتدايي ترين حالت 
ممکن به اين موارد بپردازد اما فضاي فیلم خنثي و بي ربط 
است و اضافه كنید كه اين فیلم مانند دينامیت يا تگزاس 
بد آموزي دارد. در يك سکانس كشیدن علني مواد مخدر 
در ماشین پلیس و در سکانس��ي ديگر معتادي در پارك 
دست در لباس بهرام مي كند تا مواد مخدرش را پیدا كند. 
از اين گونه موقعیت و ديالوگ ها در فیلم فراوان است و اين 
موقعیت ها شايد در سالن سینما از مخاطب خنده بگیرد 
اما به چه قیمتي؟ ! انفرادي نه تنها براي مخاطبش نکته اي 
ندارد بلکه فیلم بدآموزي دارد و چشم به گیشه دارد انگار 
با اثري تکه پاره مواجهی��م، اثري كه به هم وصله خورده و 
هیچ علت و معلولي در میان نماها و س��کانس ها احساس 
نمي ش��ود و اين اثبات مي كند كه كارگردان سعي داشته 
اثري در راستاي بساز و بفروشي بس��ازد. سکانس دزدي 
از بانك با آهنگ متن فیلم باالت��راز خطر مي تواند يکي از 
فاجعه ترين س��کانس هاي اين فیلم باش��د كه قطعا براي 
كودكان زير ۱0 سال جذابیت دارد. اضافه كنید سکانس 
عمل جواد در بیمارس��تان و ديالوگ هايي كه میان دكتر 
)امید روحاني( و جواد رد و بدل مي شود كه ديدن اين فیلم 
كنار خانواده را قطعاً با خجالت و شرمساري توأم مي كند. 
در اجرا هم ضعف هاي اساسي ديده مي شود و اين لودگي و 

مبتذل بودن انفرادي را ثابت مي كند. 

انفرادي، كمدي ای كه شكل نگرفته است
تكيه انفرادي به رضا عطاران است و اين يعني فروش قابل مالحظه ! اما حتي عطاران هم 

در اين فيلم چنگي به دل نمي زند و شوخي هاي هميشگي اش كهنه شده است

افشين عليار       نقد فيلم

 انزواي كتاب 
در دوران استيالي فضاي مجازي!

روزگاري كت��اب و كتابت، كتاب��داري و كتابخانه س��ازي يکي از 
مدارهاي توسعه علم و دانش و فضیلتي بي مثال و برخورداري از 
كتابخانه اي پر بار، نشانه فرهیختگي و دانشمندي و اعتال بود؛ البته 
هنوز هم هس��ت. فکر نکنید مي خواهم بگويم نیست، نه! چراكه 
هنوز هم كسب سواد و دانش افزايي و طلب فضیلت و فرهیختگي از 
مدار كتاب و مسیر مطالعه و درك معرفت و كسب علم مي گذرد. 

 اما آنچه امروز ريل اين مسیر كم فروغ را تغییر داده است و تهديد 
به ش��مار مي رود و موجبات نگراني دلسوزان و صاحبنظران را 
هم فراهم كرده است، سطحي نگري نسل نو و دانش آموخته در 
سايه س��یطره اطالع يابي از فضاي مجازي و حاكمیت مطلق 
و عنان گس��یخته مطالعات مجازي و دوري گزين��ي از منابع و 
مصادر علم و دانش و بس��ترهاي دگرگون س��از، يعني كتاب و 

كتابخانه هاست. 
كتاب في نفسه بستر عمیق انديش��ه ورزي، دانش پروري و محل 
تبادل دانش ه��اي نويافته و تعامل  اند يش��ه ها و تفک��رات ژرف و 
تجدد خواه بر پايه سال ها كاوش و كوشش دانشمندان و پژوهشگران 
در منابع بي ش��مار و عرضه اين نويافته ها به اهل دانش و بینش و 
پژوهش و معرفت است. كتاب و بستر نوش��تن و تحقیق علمي و 
پژوهش هاي حرفه اي و نظام مند است كه تحوالت و تغییرات علمي 
و اجتماعي را رقم مي زند، چنانکه در تمام دنیا نیز آخرين يافته هاي 
علمي و تحقیقي و نگرش هاي نوين و تحوالت اجتماعي و فلسفي 
بر بستر تبادل انديشه ها در كتاب ها و منابع علمي و يافته های نوين 
تحقیقي رقم مي خورد و بوده اند آثاري ك��ه در قالب كتاب دنیا را 
متحول كرده  اند و قدرت تغییر و تحول و تأثیرات فکري و معنوي 
كتاب بارها آزموده شده است. البته نمي توان در اين تحوالت، منکر 
تأثیرگذاري ساير عرصه هاي هنري وفرهنگي شد، اما نقش كلیدي 
را همچنان كتاب برعهده دارد و خواهد داشت و لزوماً مبدأ، منبع و 

منشأ تحوالت فکري بشر است. 
در اين سال ها در كشورمان با گسترش فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعي و پیام رسان ها و تغییر بس��تر مطالعه از فضاي فیزيکي 
به فضاي مج��ازي بخش اعظم��ي از زمان و وق��ت مطالعه گران 
و كتابخوان��ان در فضاي مجازي س��پري مي ش��ود، ضمن آنکه 
نسخه هاي الکترونیکي و پي دي اف كتاب ها و جزوات و تحقیقات 
علمي و فرهنگي نیز در اين فضای قانوني يا غیر قانوني منتشر شده 
و در دسترس قرار گرفته است و بعضاً نسخه هاي فیزيکي و مکتوب 
در محاق فراموشي وكم توجهي قرار گرفته است و نتیجتاً مخاطبان 
كتابخانه ها هم كاهش يافته اند. خطرات مطالعات بر بستر مجازي 
غالباً شامل: كم اعتباري، بي اعتباري و بي اعتمادي، سهل انديشي، 
سطحي نگري و كم عمق بودن و گذرا بودن مطالب و محدوديت در 

بسط مطلب است كه اجتناب ناپذير است. 
تأثیر ات فضاي مج��ازي بر نگرش مخاطبان پربس��امد، اما كوتاه 
و س��طحي و روبنايي، اما تأثیر گذاري كتاب ب��ر نگرش و بینش 
مخاطبان و كتابخوانان كم شمار، ولي عمیق، وثیق و حائز اهمیت 
است. نکته حائز اهمیت در اين عرصه، لزوم توجه و سرمايه گذاري 
براي آشنايي، انس و الفت نسل جوان از دوران كودكي و نوجواني 
با كتاب و دمخور ش��دن اين نس��ل با كتاب و مکتوبات اس��ت تا 
جذابیت هاي س��اير زمینه ها نتوان��د آنها را مس��حور و مجذوب 
خود كند. بررسي ها نش��ان مي دهد مبدأ رشد و تعمیق فرهنگ 
كتابخواني در بستر خانواده ها صورت مي گیرد و اگر خانواده ها خود 
با كتاب مأنوس و مألوف باشند، فرزندان نیز طبیعتاً در اين مسیر 
قرار خواهند گرفت، اما وقتي خود والدين بیشترين ساعات طوالني 
دورهمي خانوادگي را به سركشي و سرگرداني در كانال ها، گروه ها 
و پیج ها مي گذرانند، فرزندان نیز اوقات خالي و خأل هاي خود را با 
فضاي مجازي و دوستي ها در شبکه هاي اجتماعي پر مي كنند وآن 
وقت نبايد انتظار داشت كتابخانه ها پر و كتاب ها شمارگاني بیشتر 
از ۱00 نسخه داشته باشند. البته روز آمد سازي كتابخانه ها، تأثیرات 
رسانه ها، مراكز آموزشي و تربیتي، وضعیت اقتصادي و اجتماعي 
و گراني كتاب نیز همه كم و بی��ش در كم رونقي فضاي مطالعه و 
كم توجهي به فرهنگ كتابخواني تأثیر گذار بوده است. حال در اين 
وضعیت برگزاري نمايشگاه بین المللي كتاب جرقه اي است در اين 

تاريکي تا شايد توجهات مغفول را به كتاب جلب كند. 

علي شيرين     يادداشت

 شهرام ناظري قطعه  جديد
»وطن،  مادر من« را منتشر كرد

ش�هرام ناظري  قطع�ه  جديد »وطن،  م�ادر من« را با ش�عر 
و آهنگ س�ازي آرمي�ن فريدي هفت خواني منتش�ر كرد. 
خبر انتش��ار قطعه جديد »وطن،  مادر من« در حساب رسمي 
ناظري منتشر و ديگر عوامل همراه در س��اخت اين اثر، پژمان 
حدادي، نوازنده تمبك و سازهاي كوبه اي و توحید وحید، نوازنده 
كمانچه اعالم شده اس��ت. ناظري در واپس��ین روزهاي منتهي 
به آغاز سال نو،  آلبوم موس��یقي »خنیاگر« را منتشر كرد.  اين 
خواننده سرشناس موسیقي ايراني در اثر مذكور به خوانش اشعار 
محلي خراساني با نواي دوتار پرداخته است.  نوع و سبك قطعات 

اين آلبوم،  همچون ساير آثار او عرفاني و مقامي است.

    ديده بان

    کتاب

در قالب كتاب »فرد و جامعه متعالي« رونمايي شد

توصيه هاي امام رضا )ع( در تنظيم روابط بين شيعيان
»ف�رد و جامع�ه متعال�ي« دس�تورالعملي از ام�ام رض�ا)ع( 
و تحلي�ل نام�ه اي اس�ت ك�ه حض�رت نوش�تند و در آن 
توصيه ه�اي فوق العاده مه�م و حيات�ي به ش�يعيان كردند.

محمد شجاعي، نويسنده كتاب »فرد و جامعه متعالي« با بیان اين 
مطلب در جلسه رونمايي از اين اثر در نمايشگاه كتاب تهران گفت: 
اين كتاب به اين نیت نوشته شده تا جامعه ما بتواند به جامعه آرماني 
دولت كريمه امام زمان )عج( نزديك ش��ود. اگر قواعد اين كتاب 
رعايت شود، جامعه اي مترقي و با خیر و بركت خواهیم داشت. وي 
افزود: اين كتاب دستورالعملي از امام رضا)ع( و تحلیل نامه اي است 
كه حضرت نوش��تند و در آن توصیه هاي فوق العاده مهم و حیاتي 
به شیعیان كردند. اين توصیه ها درباره تنظیم روابط بین شیعیان 
است. ايش��ان مثل يك كتاب قانون، روابط بین شیعیان و روابط 
مطلوب و متعالي را طراحي كرده اند. با اينکه ايشان را با عنوان امام 
رئوف مي شناسیم، حضرت اين نامه را خیلي تند نوشته و تهديد 
كرده اند اگر شیعه اي در برابر شیعه ديگري بدجنسي و او را اذيت 
كند، من عهد كردم با خودم كه او را نفرين كنم كه نه خیر دنیا را 

ببیند، نه خیر آخرت را. اين تهديد بسیار كمرشکن است. 
وي افزود: اين داستان به هدف خلقت انسان مي رسد. انسان در ذات 
طوری آفريده شده تا به خدا تشرف يابد. اين عشق به بي نهايت و 
كمال مطلق به اهلل در ذات همه انسان ها وجود دارد. امام امت گفتند 
رئیس جمهور امريکا هم عاشق خداست، ولي خودش نمي فهمد. 
در ذات همه انسان ها ال اله اال اهلل وجود دارد. همه مي خواهند شبیه 
اهلل شوند، چون از محدوديت بیزارند. وقتي مي گويیم انسان عاشق 
اهلل است، يعني انسان مي خواهد همه اسماء و صفات خدا را داشته 

باشد و بتواند آن اسماء را از خودش بروز بدهد. 
حجت االسالم شجاعي اشاره كرد: اسماء خدا طبقه بندي دارد. 
مادر همه اسماء »رحمان« است. اين اسم به قدري عظمت دارد 
كه در قرآن، خدا اين اس��م را به جاي اهلل قرار داده است. خداوند 
در قرآن، اسماء الحسني را زيرمجموعه رحمان قرار داده است؛ 
يعني اگر كسي بخواهد به خدا تشبه يابد، بايد اول مادر اسماء را 
در دلش حاكم كند. قیمت هر انساني و سعادت دنیا و آخرت در 
گرو تعداد اسم هايي است كه از خداوند كسب مي كند. زيرساخت 
همه اس��ماء، رحمان است. اگر كس��ي رحمان نباشد، انسان به 
هیچ يك از اسماء راه نمي يابد. مرحوم طباطبايي مي گفت اسالم 
يعني بس��م اهلل الرحمن الرحیم؛ يعني با همه خلق خدا مهربان 
باش��یم و با مؤمنان مهربان تر. آيت اهلل حائري شیرازي مي گفت 
اسالم يعني حركت از رحمانیت به رحیمیت. اگر كسي نخواهد 
خودش را مسخره و عمرش را ضايع كند، بايد بکوشد رحمانیت 

را بر خود حاكم كند.

چالش كاغذ همچنان بيخ گوش فرهنگ است  
حل مشكل كاغذ با اختصاص ارز ترجيحي و خودكفايي در توليد

    مصطفي شاه كرمي
مس�ئله تأمين كاغ�ذ ب�ا ارز ترجيح�ي و تدابير اتخاذ ش�ده اي 
مث�ل حركت به س�مت خودكفاي�ي در بح�ث تأمين كاغ�ذ براي 
جب�ران كس�ري و كمب�ود آن در كش�ور، دال مركزي س�خنان 
وزير ارش�اد و تع�دادي از اعض�اي كميس�يون فرهنگي مجلس 
ش�وراي اس�المي و برخي ديگر از مس�ئوالن كش�ور ب�ود كه از 
سي و س�ومين نمايش�گاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند. 
محمدمهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در جريان بازديد 
از سي و سومین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران در خصوص مسئله 
قیمت كاغذ گفت: در مسئله كاغذ دو موضوع را دنبال مي كنیم؛ يکي 
بحث كوتاه مدت كه حل شد و آن تخصیص ارز بود و كار میان مدت و 
هدف بلندمدت ما اين اس��ت كه تالش كنیم به خودكفايي در صنعت 
تولید كاغذ برسیم. وي افزود: براي مثال در بهترين حالت سالي ۲80 
هزار تن نیاز كاغذ در حوزه نش��ر ماس��ت. مجموعه هايي كه در حال 
فعال ش��دن و تکمیل ظرفیت و حل مس��ائل مالي شان هستیم، بیش 

از 350 هزار تن مي توانند تولید داشته باشند. رئیس جمهور به عنوان 
اولین شخص اجرايي كشور پیگیر تحقق اين موضوع است و به دلیل 

همکاري و پیشبرد مسیر، كار كاملي شکل گرفته است. 
وزير ارشاد همچنین در خصوص میزان كشف كاغذهاي احتکار شده 
و توزيع و تخصیص آنها به ناشران گفت: نزديك به ۲ هزار تن كشفیات 
كاغذ احتکار شده  داش��ته ايم كه در حال تحويل به دوستان ماست. به 
محض اينکه كار انتقال راه بیفتد، در اختیار ناشران قرار مي گیرد. بحث 
تخصیص و تقسیم كاغذ را دوستان مان در معاونت فرهنگي با توجه به 

سوابق و اولويت هايي كه دارند، انجام مي دهند. 
بیژن نوباوه وطن، نايب رئیس اول كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي 
اس��المي نیز در بازديد از نمايش��گاه كتاب گفت: امسال در بودجه، 
كمك هاي نسبتاً خوبي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شده است، 
اما با توجه به مشکالت دروني از قبیل مسائل كاغذ و صنعت چاپ، اين 
كمك ها ممکن است كافي نباشد، بنابراين نمايندگان مجلس، براي 
آشنايي بیشتر با مشکالت اين حوزه  از نمايشگاه  كتاب تهران بازديد 
مي كنند. كمبود كاغذ يکي از عوام��ل تأثیر گذار و مهم در كاهش و 
تولید آثار حوزه چاپ و نشر است. روزنامه هاي كاغذي نیز از رهگذر 
گراني و كمبود كاغ��ذ بي نصیب نبوده اند، اگر چ��ه بنا به گفته علي 
رمضاني، قائم مقام و سخنگوي سي و سومین نمايشگاه بین المللي 
كتاب تهران قرار است تالش   شود واردات كاغذ با ارز ترجیحي ادامه 
پیدا كند و اختصاص ارز براي واردات كاغذ از طرف دولت مطرح شود، 
اما واقعیت اين اس��ت كه اگر اقدام عملي و ادامه داري براي حل اين 
مشکل صورت نگیرد، بايد شاهد تعطیلي بسیاري از انتشاراتي ها و 

مطبوعات كاغذي باشیم.

    زبان فارسی

انتقاد يوسفعلي ميرشكاك از شتابزدگي در رسانه
راديو و تلويزيون زبان را ويران مي كنند

مي گ�ردد.  فراگي�ر  رس�انه هاي  م�دار  ب�ر  ام�روز  جه�ان 
زب�ان  ب�ا  پاسداش�ت  نس�بت  مي خواهي�م  اگ�ر  بنابراي�ن 
داش�ته باش�يم، بهت�ر اس�ت از رس�انه هايمان مراقب�ت كني�م. 
يوسفعلي میرشکاك، در حاشیه بازديد از نمايشگاه »فارسي تور« به خبرنگار 
كتاب و ادبی��ات خبرگزاري فارس گف��ت: ويراني زبان از ناحیه رس��انه هاي 
شنیداري مثل راديو و رسانه هاي ديداري مثل تلويزيون پیش مي آيد. اگر ما 
مراقب نحوه استفاده از زبان فارسي در رسانه هاي مذكور نباشیم، نمي توانیم 
با كتاب و س��اير محصوالت فرهنگي مشکالت ايجاد ش��ده توسط مجريان و 
سريال ها را رفع و حل كنیم. او افزود: شتاب پش��ت رسانه است و ظاهراً آنتن 
نمي تواند خالي باشد. ما نیز متأسفانه كمیت گرا هستیم و به جاي آنکه به دنبال 
داشتن يك شبکه كارآمد باشیم، در تقابل با تهاجم فرهنگي سعي مي كنیم 

تعداد شبکه ها را بیشتر كنیم. 
نمايشگاه »فارسي تور« )فارس��ي+كاريکاتور( با حضور يوسفعلي میرشکاك 
شاعر و شاهنامه پژوه، ناصر فیض مدير دفتر پاسداشت زبان فارسي حوزه هنري، 
سیدمسعود شجاعي طباطبايي مدير مركز تجسمي حوزه هنري، شهرام شکیبا 
و اسماعیل امیني در گالري شماره يك خانه عکاسان حوزه هنري افتتاح شد. 
در اين نمايشگاه پرتره شاعران و اساتید زبان و ادبیات فارسي در قالب كاريکاتور 
ترسیم شده است. اين نمايشگاه تا 3۱ ارديبهشت برپا خواهد بود و عالقه مندان 
مي توانند براي بازديد از آن به حوزه هنري به نش��اني انتهاي خیابان سمیه، 

نرسیده به حافظ مراجعه كنند. 

    اقتصاد فرهنگ


