
پوستر انيميشن سينمايي »لوپتو« رونمايي شد
جشن اسباب بازي هاي ايراني در سينما

همزمان با مش�خص  
ش�دن موع�د اكران 
انيميشن س�ينمايي 
»لوپت�و« از پوس�تر 
رسمي آن رونمايي شد. 
دومي��ن انيميش��ن 
اكران ۱۴۰۱، همزمان 
با آغاز سال تحصيلي 
جديد با شعار »جشن 
اس��باب بازي هاي 
ايران��ي در س��ينما« 
روي پرده م��ي رود.  
»لوپتو« يك انيميش��ن س��ينمايي موزيكال با فضايي شاد و 
مهيج است كه با تكنيك سه بعدي در استوديو فراسوي ابعاد 
توسط هنرمندان كرماني توليد شده است.  هادي محمديان، 
كارگردان انيميشن هاي سينمايي »شاهزاده روم«، »فيلشاه« 
و »بچه  زرنگ«، طراحي پوستر »لوپتو« را برعهده داشته است.  
در خالصه داستان اين انيميشن آمده است:»پدر علي در كارگاه 
لوپتو با ياد دادن ساخت اسباب بازي به بيمارانش، آنها را درمان 
مي كند. كارگاه اسباب بازي هاي خالقانه لوپتو كه بين كودكان 
ايراني محبوبيت زيادي دارد با خرابكاري يك ناشناس تعطيل 
مي شود. علي تالش مي كند پدرش را كه نااميد شده است، از 

اين مخمصه نجات دهد. . .«

     رویداد
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رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله: 

فرد س�ير سپاس�گزار اجرش 
همانند روزه دارى است كه براى 
خدا روزه می گيرد، تندرست 
سپاسگزار همانند آن اجرى را 
دارد كه بيمار شكيبا و بخشنده 
سپاسگزار همان اجر را دارد كه 

تنگدست قانع. 

كافي ج 2، ص 49، ح1

تاريک، »نمور« و شلخته
فيلم در شمال كشور ساخته شده، اما يک فريِم زيبا و چشم نواز هم در فيلم 

 

ديده نمی شود و به لحاظ اجرا ميزانسن ها بيشتر به تله فيلم شباهت دارند

   افشين عليار
با هر زاويه ای كه به فيلم »نمور« نگاه می كنيم، نمی توانيم 
حتی آن را يك اثر زير متوس��ط بداني��م. فيلمی كه زور 
می زند قصه بگويد و رازی را برمال كند، اما آنقدر در متن 
ضعف دارد كه به اجرا هم كش��يده شده است، دليل اين 
ضعف هم نبود روايِت منسجم و تعريف درسِت قصه است. 
انگار نمور براساس يك طرح چندخطی ساخته شده و به 
هيچ وجه نمی توانيم با آن همراه باشيم. با اينكه داود بيدل 
به عنوان كارگردان قصد داشته اثری در فضای قصه گويی 
بسازد، اما اين قصه گويی از همان اوايل فيلم آنقدر الكن 
است كه اساساً متوجه خاستگاه كارگردان اثر نمی شويم. 
چند آدم به عنوان خانواده دور هم جمع ش��ده اند و اين 
خانواده قرار اس��ت فيلم را جلو ببرند، اما بس��تر مناسب 
و رويكرد منطقی در آن احس��اس نمی ش��ود. كارگردان 
نگاهش ب��ه غافلگيری پايان��ی بوده، اما زمان��ی كه ابعاد 
پردازشی درام در چارچوب و نظامی متحد نباشد تعليق يا 
غافلگيری مخاطب را تكان نمی دهد. داود به عنوان برادر 
بزرگ تر دالرام يك شخصيت منفی را بازی می كند، اما 
به يك باره در انتهای فيلم همه چيز تغيير می كند و داود 
می ش��ود ش��خصيت مثبت فيلم! قطعاً اين نوع پايان ها، 
پی ريزی مناس��ب در طول فيلم را می خواهد، يعنی بايد 
بستری دراماتيك ساخته شود و شخصيت ها به درستی 
معرفی ش��وند، اما در نمور ما با شخصيت طرف نيستيم، 
بلكه با يك س��ری آدم س��روكار داريم كه ديالوگ هايی 
می گويند و بيش��تر آنها ربطی به مسير فيلمنامه ندارند، 
آنها خرده پيرنگ های وصله خورده ای هس��تند كه بود و 
نبودش��ان توفيری برای فيلم ندارد. نمور موضوع خوبی 
دارد، اما پرداخت آن نه س��ينمايی است و نه تلويزيونی، 
به طوری كه ان��گار با فيل��م كوتاه��ی مواجهيم كه كش 
آمده است. درام، كنش مندی الزم را ندارد، رابطه آدم ها 
مشخص نيست و فضای فيلم به ش��دت استرس زاست. 
دادوفريادها منطقی ندارند و فيلم در يك بالتكليفی قرار 
دارد. نمور در يك چرخه كليش��ه ای دست و پا می زند و 
رويكرد آن چندين دهه عقب تر است. روايت هيچ تالشی 
برای بهتر ش��دن نمی كند و كاماًل قابل درك اس��ت كه 
كارگردان در نيمه دوم فيلم كم م��ی آورد و قادر به ادامه 

دادن نيست، به همين دليل در بيشتر سكانس ها مخاطب 
به فيلم می خندد، چراكه چفت و بست مناسب يا حداقلی 
در روايت ديده نمی شود. رابطه ها سرد و خشك و موضوع 

فيلم توان كافی برای گسترش ندارد.
 تالش فيلمساز در ايجاد خانواده و كاشت بحران قديمی 
كه حاال قرار است رمزگش��ايی شود در خرده پيرنگ ها از 
دست رفته و بحرانی منطقی شكل نگرفته است كه قرار 
باشد فيلم بر اس��اس آن جلو برود. در آثاری كه مضمون 
آن با خانواده پيوند خورده بايد زمينه و بس��تر مناس��ب 
برای بح��ران در نظر گرفته ش��ود، ولی در نم��ور آنقدر 
خرده پيرنگ ه��ا اهميت پيدا می كند كه كاش��ت بحران 
و علل پيش آم��دن آن  تبديل به گره افكنی نمی ش��ود. 
در خوش��بينانه ترين حالت س��وژه نمور در پس اتفاقات 
بی اثر تلف ش��ده و اين به دليل نبود انسجام حداقلی در 
روند فيلمنامه اس��ت كه فيلمس��از فكر كرده می تواند با 
كاش��ت غافلگيری در پايان، كل اثر را تحت الشعاع قرار 
بدهد. در اجرا هم ضعف های زيادی ديده می ش��ود، اين 
ضعف ها باعث ش��ده نمور از حال و هوای فيلم سينمايی 
دور شود. فيلم در شمال كشور ساخته شده، اما يك فريِم 
زيبا و چش��م نواز هم در فيلم ديده نمی شود. ميزانسن ها 
بيشتر به تله فيلم ش��باهت دارد، به طوری كه شاهد عدم 
تمهيدات حداقلی در اجرا هس��تيم. اضافه كنيد انتخاب 
بازيگران و الكن بودن نحوه ب��ازی آنها را كه دليل آن نيز 
ضعف فيلمنامه و كارگردانی است. هيچ كدام از بازيگران 
فيلم قادر به هدايت نقش شان نيستند. نمور اثری است 
پيش پاافتاده كه از همان جشنواره سال گذشته فيلم فجر 
مشخص بود نمی تواند مخاطب را با خودش همراه كند. 

    نشر

در محوطه باز موزه سينماي ايران در هفته دفاع مقدس انجام مي شود
نمايش 11 فيلم شاخص سينماي دفاع مقدس

انتشارات كتابستان منتشر كرد
گزيده شنيدني طنز »عبيد زاكاني« به كوشش مرحوم نصرآباد

   سيدمرتضي ذاكر
كتاب صوتي »گزيده طنز عبيد زاكاني« به كوشش مرحوم 

زرويي نصرآباد منتشر شد. 
كتاب صوتي »گزيده طن��ز عبيد زاكاني« به كوش��ش مرحوم 
زرويي نصرآباد از تازه هاي انتشارات كتابستان است كه با صداي 
احسان چريكي به مدت 3 ساعت و ۲8 دقيقه از سوي انتشارات 
نيستان منتشر شده است.  عبيد اولين شاعر و اديب ايراني است 
كه ادبيات شوخ طبعانه را به صورت جدي و حرفه اي پي گرفته و 
منظومه ها و رسائل مجزايي را در اين گونه ادبي خلق كرده است. 
در كنار اين موضوع و با وجود زيست شاعران و طنز پردازان متعدد 
پيش از زيست عبيد، به دليل حجم آثار شوخ طبعانه بازمانده از 
عبيد و تنوع گونه هاي هزل و هجو و فكاهه و طنز در آثارش بايد 
او را نخستين طنزپرداز جدي تاريخ ادب فارسي بدانيم.  مجموعه 
گزيده طنز در زمره آخرين بازمانده هاي قلم و طبع نكته س��نج 
مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد است؛ مجموعه اي كه كوشيده با 
دقيق شدن بر ظرايف و نكات نغز و طنزآميز شاعران و نويسندگان 
كهن ايران زمين، ضمن انجام پژوهشي تازه در آثار آنها، نگاهي 
تخصصي و خاص بر يكي از گونه هاي روايت زباني آنان داشته باشد. 
از سوي ديگر اين مجموعه در تالش است تا قدمت و سيره و شيوه 
طنزپردازي در ادبيات ايران را از دريچه نگاه خود بازخواني و ثبت 
كند.  اين مجموعه در سال ۱395 به كوشش مرحوم زرويي و با 
پژوهش و همراهي نسيم عرب اميري در دست تأليف و تهيه قرار 
گرفت و سعي كرد از چند زاويه مقوله طنزنويسي را مورد توجه 
قرار دهد. نخست سير روايت طنز و شوخ طبعانه در تاريخ ادبيات 

ايران و در كنار آن بازخواني سنن و فرهنگ عامه و انديشه ايرانيان 
در هر عصر. در كنار اين موضوع ايجاد متوني خالصه و كالس��ه 
ش��ده كه محتواي آن به طور معمول براي مخاطبان كم حوصله 
اين روزگار مناس��ب به ش��مار مي رود نيز بايد به اين موضوعات 
اضافه كرد.  »مجموعه گزيده طنز« در اين مجلد به سراغ عبيد 
زاكاني، طنز پرداز شهير قرن هشتم هجري رفته است. اين كتاب 
در سه بخش به »رساله  دلگشا«، »صد پند« و »تعريفات« نگاهي 
انداخته و در ادامه نگاهي به ترجمه حكايت هاي عربي نقل شده از 
عبيد داشته است. عالوه بر اين، در چهار بخش مختلف به كتاب 
»اخالق االش��راف« نيز نگاه شده  اس��ت. بخش پاياني كتاب نيز 
مرور گزيده اش��عار وي و نيز كتاب »فال نامه طي��ور و وحوش« 
است.  انتشارات نيستان از اين مجموعه تاكنون هشت عنوان را 
منتشر كرده اس��ت، »گزيده طنز عبيد زاكاني« از اين مجموعه 
صوتي شده است. كتاب صوتي »گزيده طنز عبيد زاكاني« به مدت 

3ساعت و ۲8 دقيقه و با قيمت ۲3 هزار تومان منتشر شده است.

به مناس�بت هفته دفاع مقدس 11 فيلم با موضوع دفاع مقدس در 
فضاي باز موزه سينما نمايش داده مي شود. 

به گزارش »جوان«، به مناسبت هفته دفاع مقدس از سي و يكم شهريور 
تا نهم مهرماه، ۱۱ فيلم با موضوع دفاع مقدس در فضاي باز موزه سينما 

نمايش داده مي شود. 
در مي��ان فيلم هايي كه قرار اس��ت موزه س��ينما به مناس��بت هفته 
دفاع مقدس اكران كند، نام كارگردان هاي شاخصي از سينماي جنگ 
به چشم مي خورد. ساموئل خاچيكيان يكي از اين فيلمسازان است كه 
با فيلم »عقاب ها« توانست در دهه 6۰ عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ 
سينماي ايران را به خود اختصاص بدهد، عنواني كه تا همين حاال هيچ 
فيلمي نتوانسته جايگاه آن را تصاحب كند و مي توان احتمال داد تا ابد 

اين جايگاه براي فيلم عقاب ها حفظ شود. 
در ميان ليست فيلم هاي دفاع مقدسي »مهاجر« از ابراهيم حاتمي كيا 
نيز به چشم مي خورد. از رسول مالقلي پور فيلم »سفر به چزابه« در اين 
ليست قرار دارد. »هور در آتش« فيلم مطرح و ماندگار عزيزاله حميدنژاد 

هم در اين ليست قابل مش��اهده اس��ت. »دوئل« فيلمي از احمد رضا 
درويش است كه در ميان ليست فيلم هاي دفاع مقدسي موزه سينما 
قرار دارد. »كاني مانگا« فيلم شاخص ديگري از سينماي دفاع مقدس به 

كارگرداني فيلمساز فقيد، سيف اهلل داد در اين ليست است. 
برنامه نمايش فيلم هاي دفاع مقدسي در موزه سينما به شرح زير اعالم 

شده است:
پنج شنبه3۱ شهريور: »عقاب ها« به كارگرداني ساموئل خاچيكيان

جمعه اول مهر: »سفر به چزابه« به كارگرداني رسول مالقلي پور
شنبه دوم مهر: »مهاجر« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا

يك شنبه سوم مهر: »فرزند خاك« به كارگرداني محمدعلي باشه آهنگر
دوشنبه چهارم مهر: »هور در آتش« به كارگرداني عزيزاهلل حميدنژاد

سه شنبه 5 مهر: »تنگه ابوغريب« به كارگرداني بهرام توكلي
چهارشنبه 6 مهر: »دوئل« به كارگرداني احمدرضا درويش

پنج شنبه 7 مهر: »موقعيت مهدي« به كارگرداني كيومرث پوراحمد
جمعه 8 مهر: »كاني مانگا« به كارگرداني سيف اهلل داد

شنبه 9 مهر: » اخراجي ها ۱« به كارگرداني مسعود ده نمكي
يك شنبه: ۱۰ مهر: »ليلي با من است« به كارگرداني كمال تبريزي

گفتني است، اين فيلم ها از 3۱ شهريورماه هر شب ساعت ۱8:3۰ در 
موزه سينما نمايش داده خواهد شد. 

فيلم های مورد اشاره توسط فيلمخانه ملي ايران، بنياد سينمايي فارابي، 
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان اوج، سيما فيلم، حوزه 
هنري و آقايان علي و منصور مزيناني، مرتضي شايسته)هدايت فيلم(، 
س��عيد حاج ميري و تقي عليقلي زاده در اختيار موزه سينما قرار داده 

شده است. نمايش آثار براي عموم آزاد و رايگان است.

زبان فارسی مستشرقين را مسحور کرد
ترجمه شاهنامه به زبان انگليسی موجب شد كتاب زندگی فردوسی هم به انگليسی تأليف شود

    دیده بان

     کتاب

     نقد فیلم

حسن يزداني سوژه انيميشن شد
دومين قس�مت از تي�زر انيميش�ن »ماجراه�اي نويد« با 
محوريت الگوگيري ش�خصيت اصلي داس�تان از قهرمان 
كشتي ايران »حسن يزداني«، توسط شبكه نهال منتشر شد. 
به گزارش ايرنا، انيميشن »ماجراهاي نويد« درباره يك نوجوان 
۱۲ ساله است كه در هر قسمت با الگوگيري از يكي از قهرمانان 
ملي، وي كنشي قهرمانانه متناسب با پيرامون خود انجام مي دهد. 
در دومين قس��مت از اين انيميش��ن، پس از آنكه الگوگيري از 
ابرقهرمان هاي خيالي هاليوودي كمكي ب��ه نويد نمي كند، او با 
الگوگيري از حسن يزداني به مصاف شخصيتي مزاحم مي رود و 
او را شكست مي دهد.  اين شبكه بنا دارد تا هر فصل يك قسمت 
جديد از اين تيزر انيميشن را رونمايي كند كه هر قسمت از آن به 
الگوگيري از يكي از قهرمان هاي ملي بپردازد. تيزر انيميشن يكي از 
قالب هاي مؤثر در توليدات تلويزيوني است كه در گذشته تجربيات 
موفقي همچون سياساكتي و بابابرقي، تأثيرگذاري اين قالب را 
تصديق مي كند و قرار است ماجراهاي نويد نيز در همين مسير گام 
بردارد.  در نخستين قسمت از اين انيميشن كه سال گذشته توسط 
مؤسسه رساناي مركز بسيج صداوسيما ساخته شد، به قهرمان 

فقيد وزنه برداري پار المپيك، سيامند رحمان پرداخته بود. 
----------------------------------------------------

بستري شدن امين تارخ در بيمارستان
مسعود كرامتي از بستري شدن امين تارخ به دليل سكته 

قلبي در بيمارستان خبر داد. 
مسعود كرامتي، بازيگر سينما و از بستگان امين تارخ بازيگر سينما به 
مهر گفت: امين تارخ چندي پيش به دليل سكته قلبي به بيمارستان 
منتقل شد و هم اكنون در بخش آي سي يو بستري است.  وي در پايان 
گفت: اين اتفاق به يكباره براي او رخ داد، اما ايشان حدود 3۰سال 
پيش قلب خود را جراحي كرده بودند. امين تارخ در حال حاضر در 

بيمارستان تحت مراقبت پزشكان قرار دارد.
----------------------------------------------------

 انتشار مجموعه داستان »کوه سرخ«
 براي نوجوانان

مجموعه داستان هاي »كوه سرخ« ويژه نوجوانان به همت 
انتشارات گويا منتشر شد. 

به گزارش »جوان«، مجموعه داستان هاي كوه سرخ ويژه نوجوانان 
به همت انتشارات گويا از س��ري كتب داستان هاي ايران منتشر 
شد. نويسندگان مجموعه كتاب هاي داستان هاي ايران، حق تأليف 
خود را به تجهيز كتابخانه هاي روس��تايي اختصاص مي دهند و 
اين جلد به كتابخانه هاي منطقه كوه س��رخ در استان خراسان 
رضوي تقديم شده است.  اين كتاب شامل مقدمه اي به قلم مسلم 
ناصري و ۱6 داستان از نويس��ندگاني چون رفيع افتخار، احمد 
اكبرپور، عبدالرحمن اونق، محمدرضا شمس، سيدعلي كاشفي 
خوانساري، محمدرضا مرزوقي و محمدعلي دهقاني است.  كتاب 
»داستان كوه س��رخ«  در ۱55 صفحه و با قيمت 6۰ هزار تومان 
شامل داستان هايي چون غول دريا، شورش جورابي، نيال دختر باد 

و بچه هاي ظهر پاييز از سوي نشر گويا منتشر شده است.

تجديد چاپ مهم ترين اثر عالمه حسن زاده 
كتاب »عيون مسائل نفس و ش�رح آن« در دوجلد به زبان فارسي 

تجديد چاپ شد. 
كتاب »عيون مسائل نفس و شرح آن« به مناسبت اولين سالگرد ارتحال 
عالمه حس��ن زاده آملي )قدس سره الش��ريف( در دوجلد به زبان فارسي 
توسط انتشارات »منظومه شمسي« تجديد چاپ شد.  اين كتاب ترجمه 
اثر »شرح العيون في ش��رح العيون« به زبان عربي است. عالمه  در مقدمه 
كتاب  بيان مي كند كه اثر حاضر، حاصل تحقيقاتی عميق  اس��ت كه در 
طول ساليان متمادي، در باره معرفت نفس، به عمل آورده است.  معرفت 
نفس، پس از معرفت خداي تعالي، از لذيذترين و عزيزترين معارف الهي به 
شمار مي رود و آن، مفتاح خزائن ملكوت و مرقات معرفت رب است. به نظر 
سيدعلي طوبجي سيوطي، حديث »من عرف نفسه فقد عرف ربه«  از ابوبكر 
رازي است. ابن تيميه، معتقد است كه اين حديث، مجعول است و استاد 
حسن زاده آملي، با عنوان »وهم و رجم« همه اين سخنان را رد مي كند و 
پاسخ منكران را مي دهد.  گفته مي شود كه معرفت نفس، مبتني بر اصولي 
است و عيون مسائل نفس، اصول آن است و در هر عيني، از اصول ايقانيه و 
امهات برهانيه كه مستفاد از فهم خطاب محمدي)ص( و مستفاض از اصول 

و جوامع روايي اهل بيت عليه السالم است، استفاده شده است.

   محمدصادق عابدينی
غرب در سه دوره تاريخی با فرهنگ ايرانی 
مواجهه داش�ته اس�ت؛ اولين برخ�ورد در 
قرن اول پي�ش از ميالد آغاز می ش�ود و در 
سومين برخورد كه در قرن هفدهم ميالدى 
روى می دهد، مستشرقين كه راه هند را در 
پيش گرفته بودند پ�س از مواجهه با عظمت 
ادبيات فارسی مسحور آن شدند، به طورى كه 
انگليس�ی ها در همي�ن دوران ش�روع ب�ه 
ترجمه آث�ار برتر ادبي�ات فارس�ی كردند.

ف��را رس��يدن روز ش��عر و ادب فارس��ی و روز 
بزرگداش��ت ش��هريار، فرصت مغتنمی برای 
پرداختن ب��ه جايگاه زبان فارس��ی در جهان و 
نقش آفرين��ی فرهنگی ايران در ش��كل گيری 
تمدن بشری است. زبان فارس��ی كه به عنوان 
نم��ادی از تم��دن ايرانی باعث پيون��د تمدنی 
ايرانيان در طول تاريخ ش��ده، نقشی محوری 
در چند كش��ور منطقه داشته اس��ت، از جمله 
تأثير زبان فارسی در شبه قاره هند كه تا پيش 
از نفوذ استعمار انگليس به عنوان زبان رسمی 
مورد استفاده قرار می گرفت و شاعران و ادبای 
پارس��ی گوی زي��ادی در آن منطق��ه زندگی 
می كردند. هندوس��تان كه تاريخ��ش با ورود 
استعمار انگليس دستخوش تغيير شد، زمانی 
انگليسی ها را برای ورود به سرزمين خود مجبور 

به يادگيری زبان فارسی كرده بود. 
موضوع آش��نايی انگليس��ی ها با زبان فارس��ی 
و ارتباط آن با هند در نشس��ت »ش��عر و ادب 
فارسی در جهان ايران شناسی« كه به ميزبانی 
خانه كتاب و ادبي��ات ايران برگزار ش��د، مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت. در اين نشس��ت محمود 
جعفری دهقی، رئيس انجمن علمی ايران شناسی 
با اش��اره به س��ه مرحله برخورد تمدنی ايران و 
غرب كه از هزار اول پيش از ميالد آغاز می شود 
و تا قرن هفدهم مي��الدی ادامه می يابد، گفت: 
»از حدود قرن هفدهم نگرش تازه  ای از س��وی 
ايران شناسان نس��بت به ايران و ادبيات و تاريخ 
آن ايجاد شد. اين نگاه با توجه به نگرش فالسفه 
عصر روشنگری در سده های هجدهم ميالدی 
روشن تر و مثبت تر بود. توجه به زبان فارسی و 
يادگيری فرهنگ و ادب فارسی حاصل همين 
دوران اس��ت. توجه به خانواده زبان های هند و 

اروپايی و متعاقب آن زبان های ايرانی و همچنين 
اديان، س��نت ها و فرهن��گ ايران دوب��اره احيا 
شد و كس��انی نظير تاورنيه و ش��اردن آن را به 
تحسين نگريستند. از سوی ديگر ترجمه هزار 
و يك ش��ب در آغاز قرن هجدهم توسط گاالن 
و تأليف نامه های ايرانی منتس��كيو بر جذابيت 
ايران و ايرانيان در نگاه ايران شناسان افزود.  از 
همين زمان شعر و ادبيات فارسی  به جهان غرب 
به گونه ای تازه معرفی و موجب تحسين و حيرت 

جهانيان شد.«
   سعدى اولين گام آشنايی با زبان فارسی

جعفری دهقی با اشاره به آشنايی ميسينورهای 
مس��يحی با زبان فارس��ی ادام��ه داد: »ورود 
ميس��يونرهای مسيحی به مش��رق زمين و از 
جمله در عصر صفوی به ايران آغاز شد. بديهی 
اس��ت كه نخس��تين گام در جهت آشنايی با 
فرهنگ و انديشه ايرانيان آموزش زبان فارسی 
ب��ود. در همي��ن دوران نمايندگان سياس��ی 
سرزمين های اروپايی و سياحان و تاجران نيز 
روانه ايران شدند. طی سده ها روابط فرهنگی 
با اروپا، متفكرين آن س��امان با ادبا و ش��عرای 
بزرگ ايرانی آشنا ش��دند، اما روانی و شيوايی 
آثار سعدی موجب ش��د به عنوان نخستين و 
برجسته ترين ش��اعران جهان در سراسر اين 
كره خاكی مورد توجه و عالقه خاص و عام قرار 
گيرد و او را به عنوان شاعر همه انسان ها با هر 
زبان و فرهنگی معرفی كند. با اين حال آشنايی 
ايرانشناسان انگليس��ی با ادبيات فارسی از راه 

هند گسترش يافت. دورانی كه زبان فارسی به 
 عنوان زبان رسمی دربار هند به كار می رفت و 
گردانندگان كمپانی هند شرقی برای شناخت 
بيشتر هند ناچار به آموزش زبان فارسی بودند. 
در اين زمان آثار شاعران فارسی در هند منتشر  
می ش��د. پس از آش��نايی با اين آث��ار، ترجمه 
و تحقيق در ادبيات فارس��ی از س��وی كسانی 
چون ماهان و لمس��دن آغاز و چندی بعد راه 
آن به انگلستان گشوده شد و اهميت شاعران و 
بزرگانی چون فردوسی و ديگر شاعران ايرانی 
برای آنها آشكار شد. س��رويليام جونز در سال 
۱77۱ دستور زبان فارسی را تأليف و در آن به 

نمونه ای از اشعار سعدی اشاره كرد.«
   شرق شناسان مجذوب فردوسی و شاهنامه 
عالقه مستشرقين به شناخت زبان فارسی باعث 
می شود ظرف حدود يك قرن بسياری از آثار برتر 
ادبيات فارسی از سوی انگليسی ها ترجمه شود. 
رئيس انجمن علمی ايران شناسی از سرويليام 
جونز، به عنوان اولين مترجم شاهنامه به زبان 
انگليس��ی ياد كرد و افزود: »ج��وزف چمپيون 
شاعر انگليسی در س��ال ۱875 بخش هايی از 
آغاز ش��اهنامه را به ش��عر ترجمه و در كلكته 
منتشر كرد. لومس��دن نيز نخستين شخصيت 
تاريخ اس��ت كه با اس��تفاده از ماش��ين چاپ 
به كمك حروف س��ربی، اقدام ب��ه چاپ متن 
ش��اهنامه در ۱8۱۱ ميالدی كرد. ترنر ماكان 
اهل ايرلند نيز مترجم و زبان شناس زبان فارسی 
بود كه تصحيح او از شاهنامه فردوسی نخستين 
تصحيح در اروپا بود كه بر پايه ۱7نسخه خطی 
كامل و چهار نس��خه ناقص خطی از شاهنامه 
تهيه ش��ده اس��ت. جيمز اتكينس��ون، محقق 
زبان و ادبيات فارسی و مترجم رستم و سهراب 
فردوس��ی و ليلی و مجنون نظام��ی بود كه در 
س��ال ۱8۱۰ ترجمه منظوم خود را از داستان 
رستم و سهراب آغاز كرد. او و گروه هم عصرش 
غالباً ش��اهنامه را با آثار حماسی يونان باستان 
چون ايلياد هومر و شاعرانی همچون شكسپير 

مقايسه می كردند.«
انگليس��ی ها در اي��ن دوره عالق��ه خاصی به 
اش��عار فردوس��ی پيدا می كنند، به طوری كه 
عالوه بر ترجمه ش��اهنامه، كتاب��ی از زندگی 
فردوسی بزرگ نيز در انگليس به چاپ می رسد. 
جعفری دهقی درباره اين كت��اب توضيح داد: 
»س��اموئل رابينس��ون افزون بر انتشار كتاب 
زندگی و آثار فردوسی در سال ۱867 در لندن، 
در سال ۱873 كتاب زندگی و آثار شاعر ايرانی 
نظامی و تحليل قسمت دوم اسكندرنامه ترجمه 
ويليام باخر را از آلمانی به انگليسی ترجمه كرد. 
ادموند و آرتور وارنر دو برادری بودند كه در سال 
۱9۲3 ترجمه كاملی از شاهنامه را به نظم آزاد 

انگليسی درآوردند.«
اگرچه نف��وذ انگليس در ش��رق و به خصوص 
هندوستان باعث لطمات زيادی بر پيكر زبان و 
ادب فارسی شد، اما برای مردم مغرب زمين اين 
فرصت را به وجود آورد تا بتوانند با مجموعه ای 
عظيم از فرهنگ و معرفت شرقی كه در قالب 

ادبيات فارسی شكل گرفته بود، آشنا شوند. 

اگرچه نفوذ انگلیس در شرق 
باعث لطمات زیادی بر پیکر 
زبان و ادب فارس��ی شد، اما 
برای م��ردم مغرب زمین این 
فرصت را به وج��ود آورد تا 
بتوانند با مجموعه ای عظیم 
از فرهنگ و معرفت ش��رقی 
که در قالب ادبیات فارس��ی 
شکل گرفته بود، آشنا شوند

     سینما

نگاهی به نقش آفرينی زبان فارسی در جهان به بهانه هفته شعر و زبان فارسی


