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اولیــن نشــریه ســینمایی ،رســانهای و فرهنگی دانشــگاه الزهرا« ،آینــه جادو»،
در آســتانه دو ســالگی خــود ،پنجمیــن شــماره از خــود را منتشــر کــرد .در چهــار
شــماره قبلــی بــه بررســی وضعیــت بدنــهی بزرگــی از فرهنــگ و رســانه،
ســینما ،رســیدگی کردیــم؛ از نگاههــای مختلــف بــه آن توجــه کردیــم ،تعــدادی
از آثــار ســینمایی موفــق و کــم اقبــال را بررســی کردیــم ،تحلیلــی بــر فضــای
فرهنگــی و رســانهای کشــور نوشــتیم و در شــماره چهــارم بــه بررســی ابعــاد
هنــری و رســانهای طالیــهدار هنــر ســینمایی انقــاب ،شــهید ســید مرتضــی
آوینــی پرداختیــم.
در ایــن دو ســال افــراد زیــادی بــرای تولیــد و تهیــه ایــن نشــریه و محتــوای
فرهنگــی و رســانهای آن زحمــت کشــیدند؛ پرداختــن بــه حــوزهای کــه کمتــر
تشــکل و نشــریهی دانشــجویی بــه صــورت متمرکــز روی آن ،فعالیــت کــرده
اســت ،چالشــی جدیــد ،جــذاب و البتــه ســخت بــود .ایــن نشــریه دانشــجویی از
تمــام مخاطبــان ایــن نشــریه و دانشــجویان گرامــی دغدغه مند کــه در حوزههای
رســانهای و فرهنگــی ماننــد ،ســینما ،موســیقی ،تئاتــر ،هنرهــای تجســمی ،شــعر
و کتــاب ،عالقــه بــه فعالیــت دارنــد دعــوت میشــود کــه بــا مراجعــه بــه آیــدی
تلگــرام انجمــن اســامی و یــا ایمیــل مدیــر مســئول نشــریه آمادگــی خــود را
بــرای شــروع همــکاری اعــام کننــد.
با امید موفقیت شما دوست داران فرهنگ
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سخن سرد ربی

فَتَ َب َّینوا...
ندانســن دردی اســت کــه مبتالیــان بــه آن زیــر بــار داشــتنش منــی رونــد و ویروســی اســت
کــه از طریــق افــکار انتقــال مــی یابــد .عــدم آگاهــی همیشــه از مــواردی اســت کــه باعــث
رضبــه خــوردن و رضر کــردن بــوده اســت.امروزه نیــز بخشــی از رســانه علــی الخصــوص فضــای
مجــازی هــان فضــای آلــوده ی افــکار بــی اطــاع و نظریــه هــای کارشناســی نشــده اســت.
ویروســی کــه ســالیان ســال اســت بــه جــان بــر افتــاده و کمــر کســی بــوده کــه متوجــه
آن شــده و از خطــر آن ب ـرای جهانیــان واهمــه داشــته باشد،نداشــن ســواد رســانه ای اســت.
کمــر کســی هســت کــه هــر خــر از راه رســیده ای کــه صحــت و ســقم آن مشــخص نیســت را
بــاور نکنــد .اکنــون هرکــس خــود را در هــر زمینــه ای متخصــص مــی دانــد و نظریــه هــای بــه
اصطــاح کارشناســانه ارائــه و عــده ای دیگــر را بــا خــود همـراه میکنــد؛ و ایــن مســئله عاملــش
فضــای بــی حــد و حــری اســت کــه رســانه بــه هرکــس داده اســت .مع االســف گاه و بــی گاه
شــاهد اخبــار ناخوشــایندی در ســطح جامعــه هســتیم ،اخبــاری کــه افکار،احساســات و غیــرت
هــر بیننــده و شــنونده ای را برمــی انگیــزد و در اینجاســت کــه نظ ـرات بــی ســوادان رســانه
ای ســبب تشــویش اذهــان عمومــی مــی شــود.فارغ از اینکــه هــر مســئله ای نیــاز بــه نــگاه
کارشناســانه دارد و بایــد از جوانــب روانشناســی ،اجتامعــی ،فقهــی و...بررســی شــود .حــوادث
و مســائل پیــش آمــده ،اوال نیازمنــد شناســایی ،ســپس تحلیــل و در آخــر نیازمنــد “راهکار”هــای
صحیــح و بــرون رفــت از مشــکالت اســت کــه بایــد توســط متخصصیــن ارائــه شــود.
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از ویدئو دیروز تا شبکههای اجتماعی امروز

8

در طــول تاریــخ از ژورنالیســتهای زیــادی
میتــوان نــام بــرد کــه آثــار و مقاالتشــان
توســط خــود یــا ســایرین بــه چــاپ رســیده
اســت .مقاالتــی کــه در برهههــای مختلــف
تاریخــی و احتمــاال در واکنــش بــه موضوعــی
خــاص نوشــته شــدهاند .امــا از ایــن بیــن،
معــدود افــرادی هســتند کــه مقاالتشــان بعــد
از ســالها همچنــان ارزش مطالعــه داشــته
و َگــرد زمــان مانــع از دســت رفتــن غنــای
مطالــب آنهــا نشــده اســت .شــهید آوینــی
جــزء افــرادی اســت کــه مطالعــه مقاالتــش بــا
وجــود ایــن کــه از زمــان نگارششــان فاصلــه
زیــادی گرفتــه ،همچنــان میتوانــد بازگــوی
دغدغههــا ،خالهــا و تحلیلــی از اتفاقــات امــروز
جامعــه باشــد.
آوینــی جــزء آن دســته از اندیشــمندانی اســت
کــه گســتره فکــری وســیعی دارد .چــه بســا
یکــی از دالیــل غنــای نظــرات ایشــان همیــن
گســتره وســیع فکــری و بررســی همــه جانبــه
موضوعــات مختلفــی چــون ســینما ،هنرهــای
تجســمی ،فرهنــگ توســعه و ...بــوده اســت.
رســانه جــزء یکــی از موضوعاتــی اســت کــه
بــه شــدت مــورد توجــه آوینــی بــود .موضوعــی
کــه امــروز ســاخت فرهنگــی کشــور را بــا
چالشهایــی اساســی همــراه کــرده اســت.
نظــرات آوینــی در خصــوص موضوعــات
رســانهای چــون ویدئــو جــز نظراتــی بــود
کــه بــا اســتقبال مســئولین فرهنگــی مواجــه
نمیشــد چــرا کــه کامــا خــاف مشــی
دســتگاههای برنامــه ریــز فرهنگــی بــود .از

ایــن نظــر میتــوان گفــت اندیشــه شــهید
آوینــی در خصــوص نحــوه برخــورد بــا ابزارهای
رســانهایی چــون ویدئــو کــه بــه قــول خــودش
اقتضــای جهــان نویــن اســت ،یــک تلقــی
آوانــگارد محســوب میشــود.
شــاید بــا گذشــت چندیــن ســال از آن دوران
بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظــر آوینــی
در برخــورد بــا نظــرات مســئولین فرهنگــی
نظــر پختهتــری بــوده و احتمــاال اگــر نظــرات
دســتگاههای فرهنگــی نیــز چــون آوینــی بــود،
در حــال حاضــر بــا ایــن حجــم از ولنــگاری
فرهنگــی در رســانهها و نابســامانی و بــی
برنامگــی راجــع بــه نحــوه کنتــرل فضــای
رســانهای مواجــه نبودیــم.
تــا اواخــر دهــه شــصت و اوایــل دهــه هفتــاد
رســانه تصویــری ،در صــدا و ســیما خالصــه
میشــد کــه در اختیــار حاکمیــت بــود.
بنابرایــن تصــور اکثریــت از رســانه ،صداوســیما
بــه عنــوان رســانه حداکثــری نظــام بــود .در
آن ســالها نــه شــهروندان تریبونــی داشــتند
و نــه امکانــی بــرای شــبهه افکنــی معاندیــن
فراهــم بــود .اولیــن بحــران رســانهای جمهــوری
اســامی بــا مطــرح شــدن و گســترش و
پخــش ویدئوهــا اتفــاق افتــاد کــه دریچــهای
بــرای شــنیدن و دیــدن ،غیــر از تلویزیــون
بــود .ویدیوهــا حرفــی جــز حــرف حاکمیــت
میزدنــد .آوینــی ایــن موضــوع را گوشــزد
میکــرد کــه مرزهــای حاکمیتــی دیگــر
مرزهــای جغرافیایــی نیســتند و از دهکــده
جهانــی صحبــت کــرد .او ایــن اصطــاح را از

بهار سعیدی -کارشناسی نقاشی
آن جــا بــه کار بــرد کــه معتقــد بــود رســانهها
بــه صورتــی مکانیکــی اقــوام و انســانهای
کــره زمیــن را بــه یکدیگــر شــبیه میســازند و
تفاوتهــای فرهنگــی را از میــان بــر میدارنــد.
آوینــی از ویدئــو بــا عنــوان رســانه یاغــی یــاد
میکــرد .البتــه عنــوان رســانه یاغــی عنوانــی
بــود کــه خــو ِد غربیهــا بــه ویدئــو داده بودنــد.
آوینــی ایــن ســوال را مطــرح میکنــد کــه
چــه کســی میتوانــد اثبــات کنــد کــه ضــرر
ویدئــو از کامپیوتــر بیشــتر اســت؟ او در جــواب
ایــن پرســش میگویــد مشــکل ایــن جــا
اســت کــه مــا فقــط بــا معیــار اخــاق ظاهــری
بــه محصــوالت تمــدن تکنولوژیــک غــرب
مینگریــم نــه بــا معیــار حکمــت و حقیقــت
دیــن .او معتقــد اســت محصــوالت تمــدن
غــرب همگــی کــم و بیــش صورتهایــی
مجســم از فرهنــگ غــرب هســتند و اگــر بــا
چشــم حکمــت بــه آنهــا بنگریــم ،کامپیوتــر را
بســیار خطرناکتــر از ویدئــو خواهیــم یافــت
چــرا کــه کامپیوتــر را نمیتــوان از سیســتم
کامپیوتــری جــدا کــرد و سیســتم کامپیوتــری
یعنــی همــه غــرب.
آوینــی معتقــد بــود کــه حتــی اگــر تــوان
ایســتادگی در مقابــل ورود ویدئــو بــه کشــور
وجــود داشــت ،بــاز هــم نمیشــد بــا اطمینــان
اظهــار کــرد کــه ممانعــت از ورود آن کار
درســتی اســت یــا خیــر .او ورود ویدئــو بــه
کشــور را یــک ضــرورت تاریخــی میدانســت
کــه زندگــی در ایــن عصــر ،خــواه ناخــواه

چنیــن موجبیتــی را بــه همــراه دارد و مــا نــه
تنهــا ویدئــو بلکــه بــه زودی زود ماهــواره را نیــز
بایــد بپذیریــم .در عــوض بایــد در ایــن بــاره
بیاندیشــیم کــه چگونــه بــر محتــوای ویدئوهــا
چیــره شــویم و معتقــد بــود کــه تســخیر
ویدئــو جــز بــا رســیدن بــه معرفــت نســبت بــه
ماهیــت ویدئــو و غلبــه روحــی بــر حقیقــت آن
ممکــن نیســت.
آوینــی فرهنــگ تصویــری را فرهنــگ غفلــت
میخوانــد .امــا معتقــد اســت ایــن خصوصیــت
بــه تمــدن غــرب و لــوازم و تبعــات آن بــاز
میگــردد ،بــه ســینما یــا ویدئــو و یــا ماهــواره.
او فرهنــگ غــرب را از ایــن منظــر کــه فرهنــگ
اباحــه گــری میدانــد جــذاب میخوانــد.
آوینــی در ایــن بــاره میگویــد « :لفــظ اباحــه
گــری را در برابــر مفهومــی گذاشــتهایم کــه
غالبــا بــه آزادی خواهــی و آزدمنشــی ترجمــه
شــده .مفهــوم آزادی خطرنــاک تریــن و زیــان
بارتریــن ثمــره فرهنگــی اســت کــه تمــدن
غــرب داشــته اســت .ایــن مفهــوم بــا مــدل
آزادی در فرهنــگ مــا کامــا متعــارض اســت.
آنچــه توســط شــبکههای ویدئویــی در سراســر
جهــان اشــاعه مییابــد ،فرهنگــی اســت کــه
بــا مفهــوم آزادی اباحــه گــری مــازم اســت.
بشــر امــروز ایــن مفهــوم را عیــن ذات خویــش
میبینــد و اگــر بــه آن بتازنــد ،انــگار میکنــد
کــه بــه انســانیت تاختهانــد .بزرگتریــن خطــر
فرهنگــی ویدئــو و نیــز اشــاعه همیــن مفهــوم
آزادی اســت .فیلــم ســازان عمومــا مومــن بــه
شــریعتی هســتند کــه سراســر جهــان را چــون
یــک دهکــده واحــد تســخیر کــرده اســت.
بنابــر ایــن آثارشــان هرچنــد مســتقیما بــه ایــن
موضــوع نپــردازد ،خــواه ناخــواه در خدمــت

اگــر تمــام رســانههای نویــن
امــروزی را مصداقــی از رســانه
یاغــی بدانیــم؛ آنچــه در مقدمــه
گفتــه شــد کامــا روشــن مــی گــردد.
نظــرات شــهید آوینــی در خصــوص
یاغــی چنــد دهــه گذشــته،
رســانه
ِ
وضعیــت و ماهیــت رســانه هــای حال
حاضــر را بــه درســتی فاش مــی کند.
گویــا آوینــی تمــام آن هــا را همیــن
چنــد وقــت اخیــر و درباره شــبکه ای
چــون اینســتاگرام نوشــته اســت!

سال دوم

شامره پنجم

اســتمرار وضــع موجــود و اشــاعه همیــن
مفهــوم خواهــد بــود .طبــع اولیــه بشــر نیــز از
آن جــا کــه ایــن فرهنــگ را در خدمــت تعییــن
حوائــج خویــش مییابــد ،بــه راحتــی فریــب
میخــورد و آزادمنشــی را مســاوی بــا انــکار
اخــاق و مذهــب ،پرســتش لــذت و پشــت پــا
زدن بــه قوانیــن حــدود میگیــرد».
آوینــی بــر ایــن بــاور بــود کــه بــرای مواجهــه
بــا پدیــدهای چــون ویدئــو ،هرگــز نبایــد اصــل
را بــر ممانعــت گذاشــت .چــرا کــه گســترش
آنهــا در دنیــا امــری خــارج از اختیــار و بــه
مقتضــای تاریــخ اســت .چــه بســا کــه ممانعــت
از ورود و اســتفاده از ویدئــو خواســتاران آن را
حریصتــر کنــد و چــرا بایــد کار را بــه گونـهای
ســامان داد کــه تماشــاگران ویدئــو ناچــار
باشــند بــرای تماشــای فیلمهــای مجــاز نیــز
روی بــه زندگــی قاچــاق بیاورنــد کــه ایــن از
اصــل وجــود ویدئــو خطرناکتــر اســت.
طبــق آنچــه گفتــه شــد آوینــی انقالب اســامی
را یــک انقــاب فرهنگــی میدانــد در جهانــی
کــه بــه صــورت یــک دهکــده جهانــی بــا یــک
فرهنــگ واحــد درآمــده اســت؛ یعنــی فرهنــگ
غــرب .او بــاور داشــت کــه نظــام اســامی
ماهیتــی فرهنگــی دارد و فقــط از ایــن طریــق
هــم لطمــه میبینــد .بالشــک اگــر در خصــوص
نحــوه کنتــرل فضــای رســانهای برنامــه ریــزی
جــدی و صحیحــی صــورت نگیــرد و در
خصــوص بســط فرهنــگ واحــ ِد مختــص بــه
ایــن دهکــده جهانــی در فضــای رســانهای و
بــه تبــع آن فضــای ذهنــی مــردم چــاره جویــی
نشــود ،در رقابــت بیــن انقــاب اســامی کــه
بــه قــول آوینــی یــک توبــه تاریخــی اســت و
فرهنــگ مختــص بــه ایــن دهکــده جهانــی
یعنــی فرهنــگ الحــادی ،غربــت انســان از
حقیقــت ،بازنــده میــدان خواهیــم بــود.
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آفات جلوه گری ها در فضای مجازی

مرضیه انبری-کارشناسی مطالعات خانواده

دهــه هفتــاد صــدا و ســیما و ســینمای ایــران
در تولیــد مدهــای متنــوع و نمایــش زندگــی
هــای پایتخــت نشــینان بــه مناطــق حاشــیه
یکــه تــازی میکــرد و مــردم مســحور پــرده
جادویــی بودنــد کــه اخبــار جانبــی آن را فقــط
از طریــق مجــات زرد میتوانســتند بفهمنــد
و جوانــان تبدیــل بــه آرشــیوبازهای تصویــری
شــده بودنــد کــه عکــس هــای بازیگــران را از
گوشــه و کنــار هــر مجلــه و روزنامــه ای قیچــی
میکردنــد و پوســترهای بازیگــران و کمــی
بعدتــر برچســب هــای آن هــا از در و دیــوار
مغــازه هــای شــهر آویــزان بــود و هنــوز دســتی
باالتــر از دســت اهالــی هنــر هفتــم و اهالــی
جعبــه جادویــی بلنــد نشــده بــود .و هنــوز
اوضــاع اقلیــد از تیــپ و قیافــه هــای نقــش
هــای مثبــت و منفــی داســتان هــا بــه صــورت
کانالیــزه جریــان داشــت و ســال هــای متمــادی
ادامــه یافــت .از مــدل چــادر ســر کــردن لعیــا
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کــردن لعیــا زنگنــه در ســریال در پنــاه تــو،
تــا مــدل شــال بســتن مهنــاز افشــار در آتــش
بــس و ...
و جوانــان ایرانــی کــه ســبک زندگــی خــود را از
ایــن اســطوره هــا میخواســتند تقلیــد کننــد و
اگــر در تقلیــد خــود نــاکام واقــع میشــدند و
اســیر مقایســه هــای مکــرر ،امــا در اواســط دهه
هشــتاد بــا گســترش دسترســی شــهروندان بــه
اینترنــت و فضــای مجــازی و در دهــه نــود بــا
دسترســی اکثریــت مــردم بــه گوشــی هــای
هوشــمند و اینترنــت نســل چهــارم  4Gورق
برگشــت و هیمنــه اســطوره هــای منتخــب
وزارت ارشــاد شکســته شــد و ایــن بــار هــر
ایرانــی بــه فراخــور خالقیــت خــود در حــال
تبدیــل شــدن بــه یــک اســطوره بــود.
گســترش شــبکه هــای مجــازی اینســتاگرام
و توییتــر طــی ده ســاله گذشــته زرق و بــرق
اهالــی هنــر را بــه حاشــیه کشــانده و جایــگاه
مرجــع هــای تقلیــد ســبک زندگــی مــدرن بــه
بالگرهــای فارســی و غیــر ایرانــی رســیده اســت
کــه بــر حســب آغازهــای طوفانــی معرفــی
خــود و جلــب توجــه کاربــران بــه وســیله ی
افشــای زندگــی شــخصی و کنجــکاو شــدن
مــردم در شــبکه هــای اجتماعــی پادشــاهی
میکننــد .کســانی کــه موفــق بــه جــذب
فالوئرهــای چندهزارنفــری شــده انــد و مرجــع
انتشــار تبلیغــات و کســب درآمدهــای میلیونــی
هســتند هــر روز بــا لبــاس هــا و غذاهــا و

کاربران رفته رفته
تبدیل به بت هایی شدند
که دیروز
محصور در
جعبه جادویی و
آینه جادو
بودند

تفریحــات جدیــد تــر مقابــل چشــم کاربــران
هنرنمایــی میکننــد .البتــه تنــوع زیــادی
را هــم مدنظــر قــرار داده انــد .یــک گــروه
هســتند کــه مدلینــگ حجــاب مــی شــوند و
گروهــی دیگــر بیوتــی و گروهــی دیگــر وظیفــه
خــود دانســتهاند کــه زندگــی غیــر شــخصی
و عاشــقانه! خــود را بــه نمایــش بگذارنــد!!!!
زن و شــوهرهای بالگــر غیرمذهبــی کــه از
اشــتراک گــذاری هیــچ لحظــه خصوصــی دریــغ
نمیکننــد و زن و شــوهرهای مذهبــی کــه بــا
روســری هــای محکــم و ســاق دســت در اتــاق
خوابشــان مشــغول تبلیــغ رو تختــی هســتند!!!
افــرادی کــه بــرای ادامــه کســب و کار خــود هر
روز بایــد جدیــد تــر از گذشــته جلــوه کنــد و
اســباب نــو شــدن نیــز در اختیــار آن هاســت
لــوازم آرایــش ،البســه ،غــذا و  ...کــه بــرای
تبلیغــات و غیــره بــرای آنهــا ارســال میشــود
و امــا بــاز هــم عرصــه فضــای مجــازی فــراخ
تــر میشــود و تــک تــک کاربــران در ایــن
میــدان ایفــای نقــش میکننــد .اســتوری هــا و
پســت هــای پــی در پــی دربــاره زندگــی هــای
خصوصــی و تفریحــات و خریدهــا و  ...کــه در
پیــج هــای عمومــی بارگــزاری میشــود یــک
بــازار شــام بــه تمــام معنــا ســاخته اســت .امــا
آنچــه مــا بــرای جــوان ترهــا خصوصــا قشــر
تحصیــل کــرده نامناســب میدانیــم ورود بــه
ایــن سلســلهی ســوداگری اســت.
گاه فرامــوش میکنیــم برخــی کارهــا
خصوصــی اســت و گاه فرامــوش میکنیــم کــه
مــا ایرانیــان اکثریــت موفــق شــدیم بــه فضــای

سال دوم

شامره پنجم

مجــازی دسترســی داشــته باشــیم امــا موفــق
نشــدیم آنچــه را کــه در فضــای مجــازی در
حــال اشــتراک گــذاری عمومــی کنیــم موفــق
نشــدیم آن تفریحاتــی را کــه پایتختنشــینان
از آن بهرهمنــد هســتند بــرای نواحــی حاشــیه
و پیرامــون فراهــم کنیــم ،موفــق نشــدیم
ســبکهای زندگــی را یکســان ســازی بکنیــم،
موفــق نشــدیم بــرای همــه مــردم عرصــه
لذتهــای مــادی را فراهــم کنیــم و آفــت
چشــم و آه از نــداری و احســاس مقایســه و غــم
بیننــدگان را فرامــوش کردیــم.
و هــر کــدام بــه فراخــور اســتعداد خــود در ایــن
بازارشــام هنرنمایــی هــا بــه خــرج دادیــم .یکی
بــا شــیر کــردن دســتپخت خــود در وضعیــت
واتــس آپ دیگــری بــا شــیر کــردن خریــد
هــای خــود در اســتوری اینســتاگرام و آن یکــی
بــا تعریــف روزمــره هــای عاشــقانه و پرطمطراق
خــود در توییتــر و کامنــت کاربــران کــه یکــی
فحاشــی از ســر خشــم و اســت و دیگری خوش
بــه حالــت!
و کاربــران رفتــه رفتــه تبدیــل بــه بــت هایــی
شــدند کــه دیــروز محصــور در جعبــه جادویــی
و آینــه جــادو بودنــد و میشــد گفــت فقــط
فیلــم اســت! میشــد بــه خاطــر نرســیدن هــا
از آن متنفــر بــود امــا اکنــون خــود در حــال
تــاش بــرای تبدیــل بــه آن موجــود دلربــای
قابــل مقایســه بــرای فالوئرهــا شــده ایــم ...
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سیاه چاهلای هب انم مجازی!

سال دوم

شامره پنجم

نقش سواد رسانهای در کنترل تاثیرات سوء فضای مجازی

زرها جوان-کارشناسی روانشناسی

در بــدو ورود رســانه بــه زندگــی انســان ،از آن
بیــش از هــر چیــز بــه عنــوان منبعــی بــرای
اطــاع رســانی و دریافــت اطالعــات اســتفاده
میشــد .امــا بــا گــذر زمــان و ظهــور شــکل
جدیــد از رســانهها و گســترش ارتباطــات
مجــازی ،ارســال و دریافــت اطالعــات تنهــا
هــدف رســانهها نبــود .بعــد جدیــد ،رســانه را
میتــوان ابــزاری بــرای جنــگ روانــی تعریــف
کــرد .امــروزه شــبکههای اجتماعــی یکــی از
کانونهــای فعالیــت مخاطبــان و رســانهها
اســت و بــا توجــه بــه حجــم مخاطبانــی کــه
در ایــن شــبکهها وجــود دارد ،بــا دانســتن
کلیاتــی از نحــوه ایجــاد محتــوا و مخاطــب
شناســی بــه راحتــی میتــوان جریــان
ســازی کــرد .در جنــگ روانــی توجــه بــه
یــک نکتــه حائــز اهمیــت اســت و آن نکتــه،
کلمــات هســتند کــه نقــش ایجــاد کننــده
تعامــل بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده
را بــازی میکننــد؛ بنابرایــن در بحــث فضــای
مجــازی و جنــگ روانــی ،کلمــات حــرف اول را
میزننــد .از همیــن رو بــا توجــه بــه شــخصیت
افــراد کلمــات متفاوتــی انتخــاب میشــوند
تــا فــرد بتوانــد بــا آنهــا تعامــل برقــرار کــرده؛
کلمــات بــرای او مفیــد و تاثیــر گــذار واقــع
گردنــد .اطالعاتــی کــه افــراد از طریــق دیــدن و
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شــنیدن کســب میکننــد ،بــدون آنکــه خــود
بداننــد ،در ناخــودآگاه آنــان جــای میگیــرد
کــه گاهــی بــه صــورت مســتقیم و گاهــی نیــز
بــا انباشــته شــدن اطالعــات در طــی زمــان
میتواننــد بــه صــورت غیــر مســتقیم و نــا
آشــکار بــر عالئــق و رفتــار آنهــا تاثیــر مســتقیم
وارد کنــد .از همیــن رو رســانهها در تــاش
انــد تــا بــا بهــره گیــری از امکانــات وســیعی
کــه در اختیــار دارنــد ،آموزههــای مــورد نظــر
خــود را بــا اســتفاده از ظرافتهــای هنــری و
بــه کارگیــری جلوههــای خــاص دیــداری و
شــنیداری ،بــه مخاطبانشــان انتقــال دهنــد.
رســانهها در چارچــوب منافــع خــود گام بــر
میدارنــد از همیــن رو ممکــن اســت بــا توجــه
بــه اهــداف خــود ،نــه تنهــا فقــط بخشــی از
واقعیــت را بیــان کننــد بلکــه گاهــی واقعیــات
را تحریــف کــرده و وارونــه نشــان دهنــد .لــذا
بررســی آســیب رســانی رســانهها و آســیب
پذیــری مخاطبــان و یافتــن راهــی بــرای
کاهــش اثــرات مخــرب رســانهها بــه ویــژه
بــرای مخاطبــان جــوان و نوجــوان کــه اکثریــت
مصــرف کننــدگان را تشــکیل میدهنــد،
همــواره مــورد توجــه بــوده اســت .بــر ایــن
اســاس ،بــه نظــر میرســد نیازمنــد راه حلــی
هســتیم کــه بتــوان از تأثیــرات منفــی رســانهها
بــا توانمنــد ســازی مخاطــب تــا حــدود زیــادی
پیشــگیری کــرد.

مخاطبان شبکههای اجتماعی باید
در فرآیند انتقال و کسب اطالعات
به افرادی پویا ،خالق و آزاد تبدیل
شوند؛ نه این که حالتی ایستا،
منفعل و تابع نسبت به اطالعاتی
داشته باشند که در یک جریان یک
طرفه از منابع رسانهای دریافت
میکنند.

مخاطبــان شــبکههای اجتماعــی بایــد در
فرآینــد انتقــال و کســب اطالعــات بــه افــرادی
پویــا ،خــاق و آزاد تبدیــل شــوند؛ نــه ایــن
کــه حالتــی ایســتا ،منفعــل و تابــع نســبت بــه
اطالعاتــی داشــته باشــند کــه در یــک جریــان
یــک طرفــه از منابــع رســانهای دریافــت
میکننــد .
راه حلــی کــه بــه عنــوان ارتبــاط صحیــح و
فعــال بارســانهها مطــرح میگردد«ســواد
رســانه ای» اســت کــه عبــارت اســت از یــک
نــوع درک متکــی بــر مهــارت و آمیــزهای از
تکنیکهــای بهــرهوری مؤثــر از رســانهها
و کســب بینــش و درک بــرای تشــخیص
رســانهها از یکدیگــر .بدیــن معنــا کــه
مخاطبــان بــه گونــهای پــرورش یابنــد کــه
توانایــی گزینــش داشــته و نســبت بــه شــکل،
قالــب و محتــوای برنامههــا در رســانههای
جمعــی حــس انتقــادی داشــته باشــند و قــادر
باشــند بــه صــورت منتقدانــه ،دربــارهی آن
چــه در رســانههای گوناگــون اعــم از ســینما،
کتــاب ،موســیقی ،روزنامــه ،تلویزیــون ،رادیــو،
تبلیغــات ،بــازی هــای دیجیتالــی ،اینترنــت و...
میبیننــد؛ میخواننــد و میشــنوند؛ فکــر
کننــد کــه در غیــر ایــن صــورت مخاطبــان بــه
طعمــهای بــرای متولیــان آن رســانه تبدیــل
خواهنــد شــد.
هــر نظــام رســانهای دارای یــک سلســله مراتــب

اســت کــه اجــزای آن قابــل تجزیــه و تحلیــل
و شناســایی اســت؛ و همیــن سلســله مراتــب
اســت کــه محصــول نهایــی رســانه یــا همــان
محتــوای رســانه را میســازد چــرا کــه ایــن
اجــزا بــه گون ـهای طــرح ریــزی میشــوند کــه
محصــول خــود را بــا توجــه بــه اهــداف از پیش
تعییــن شــده ،بــه دســت مخاطــب برســاند.
بنابرایــن میتــوان بــا دانــش و آگاهــی نســبت
بــه چگونگــی اســتفاده از ایــن فضــا بــه اصطالح
مجــازی ،امــا کامــا واقعــی ،و ایــن ابــزار ســطح
آســیبهای اجتماعــی و فــردی را بــه حداقــل
و یــا حتــی بــه صفــر رســاند.
بنابرایــن چتــر ســواد رســانهای بــرای آســیب
ندیــدن از تهاجمــات ایــن فضــا بــه مخاطبــان
اســت و کمــک میکنــد تــا توانایــی شناســایی
پیامهــای مخــرب را کســب کننــد .در ایــن
صــورت از آنجایــی کــه مخاطــب میدانــد
خــواه یــا ناخــواه در شــرایط اشــباع رســانهای
قــرار دارد ،بــرای خــود رژیــم مصــرف رســانهای
تنظیــم میکنــد کــه ســبب مــی شــود تــا
اســتفاده از برخــی منابــع و اطالعــات را کنــار
بگــذارد و هوشــمندانه تــر بــه ســمت اســتفاده
از ایــن فضــا الکترونیــک پیــش رود.
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مائده شیخ محبوبی-کارشناسی اقتصاد
امــروزه بــا گســترش فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات ،شــرایط بهگونــهای شــده
اســت کــه در هرکجــای زندگــی انســان،
جلوههــای حضــور فنــاوری الکترونیــک
بــه چشــم میخــورد .بررســی و
گــردآوری اطالعات از منابــع کتابخانهای
و اینترنــت نشــانگر ایــن بودنــد کــه
اینترنــت ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه
هــم میتوانــد باعــث فســاد گــردد و هــم
ابــزار آمــوزش و تعلیــم و رشــد علمــی،
فرهنگــی و اجتماعــی نوجوانــان را فراهم
آورد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پدیدهای
نوظهــور در دهههــای اخیــر اســت،
طبعــا دارای تهدیداتــی اســت ،بنابرایــن
پیــش از آیندهپژوهــی فضــای ســایبر
بایــد بــه شــناخت بیشــتر و عمیقتــر
از فضــای ســایبر پرداختــه شــود.
پیامدهــای فضــای ســایبر در حوزههــای
راهبــردی ،فرهنگــی ،اجتماعــی بــا
ذکــر فرصتهــا و تهدیــدات ،گاهــی
اثرگــذار در شــناخت فضــای ســایبر بــه
شــمار میآیــد .پدیدههایــی همچــون
بازیگــری و تغییــر هویــت ،گســترش و
تولیــد ناهنجــاری اخالقــی ،انزواطلبــی
واقعــی ،رفتــار اجتماعــی شــبکهای،
تغییــر ســبک زندگــی ،اعتیــاد مجــازی
زندگــی دوم ،تأثیــر بــر بنیــان خانــواده،
ترویــج بیدینــی ،نقــص و نقــض حریــم
خصوصــی و ...از پیامدهــای فضــای
ســایبر محســوب میشــود.
شــواهد امــر نشــان میدهــد کــه
شــبکههای اجتماعــی ماننــد تلگــرام،
اینســتاگرام ،فیســبوک ،توییتــر ،واتــس
آپ و ...بــا ایــن هــدف ساختهشــدهاند
کــه اطالعــات جعلــی منتشــر کننــد
و اطالعــات شــخصی شــما را طبقــه
بنــدی کننــد؛ امــا دایــر ه گســترش
خبرهــای جعلــی بــه اینکــه بتوانــد
بــه شــکل ویروســی انتشــار یابــد
وابســته اســت و ایــن اغلــب بیــش از
آنکــه بــه صحتوســقم خبــر بســتگی
داشــته باشــد بــه تحریــک احساســات
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و واکنشهــای عاطفــی مخاطبــان
بســتگی دارد .بــر اســاس آمارهــای
فیســبوک و توییتــر (دو میلیــارد
کاربــر در فیســبوک و  ۳۳۰میلیــون
کاربــر در توییتــر) و ســاعتهایی کــه
در هــر هفتــه در ایــن شــبکههای
اجتماعــی صــرف شــده اســت ،بایــد
گفــت بســیاری از کاربــران در معــرض
خبرهــای دروغیــن و کمپینهــای
اطالعــات جعلــی قرارگرفتهانــد.
پژوهشــگران پــس از اینکــه دادههایشــان
را تکمیــل کردنــد ،تأثیــر اخبــار جعلی را
از ســه جهــت مــورد ســنجش قراردادند:
 .۱ســرعت :مطلــب بــا چــه ســرعتی
بــه دســت تعــداد مشــخصی از افــراد
میر ســد .
 .۲عمــق :هــر خبــر جعلــی چنــد بــار
ریتوییــت میشــود.
 .۳دامنــه :کاربــران اطالعــات غلــط را
چگونــه ارزیابــی میکننــد.
پژوهشــگران شــیوع اخبــار غلــط را بــا
واقعــی حقیقــت ســنجی
نشــر اخبــار
ِ
شــده و چنــد خبــ ِر مــورد تأییــد
دســتیاران پژوهشــی مقایســه کردنــد
کــه نتایــج بســیار آزار دهنــده بــود؛ در
هــر یــک از ایــن معیارهــا ،اخبــار جعلــی
ســرتر از اخبــار موثــق بــود« .در تمــام
شــاخههای اطالعــات ،اخبــار جعلــی
دامنهدارتــر ،ســریعتر ،عمیقتــر و
گســتردهتر از حقایــق نشــر مییابــد».
ایــن را آرال میگویــد و میافزایــد کــه
تأثیــر اخبــار سیاســی بهطــور خــاص
بیشــتر اســت .درمجمــوع ،یافتههــای
ایــن تحلیــل نشــان میدهــد کــه
«حقیقــت شــش برابــر بیشــتر از دروغ
طــول میکشــد تــا بــه دســت ۱۵۰۰
نفــر برســد».
امــا شــاید بتــوان گفــت یافتــه مهمتــر
ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چــه
چیــزی بــه ایــن اخبــار جعلــی دامــن
میزنــد؟ ایــن عامــل نــه حســابهای
پرنفــوذ توییتــری بــا میلیونهــا کاربــر
و دنبالکننــده اســت و نــه باتهــای
روســی کــه آنهــا را بــرای توییــت
خــودکار اطالعــات غلــط طراحــی

میکننــد .عامــل اصلــی شــیوع ایــن
اخبــار جعلــی خــو ِد کاربــران عــادی
توییتــر بــا دنبالکنندههــای انــدک
هســتند کــه معمــوالً اخبــار غلــط را بــا
دوستانشــان بــه اشــتراک میگذارنــد.
ایــن پژوهــش دریافــت کــه «اکاذیــب در
هــر ســطحی نســبت بــه حقیقــت ،بــه
دســت افــراد بیشــتری میرســد ،بدیــن
معنــا کــه افــراد اکاذیب را بســیار بیشــتر
از حقیقــت ریتوییــت میکننــد».
چــرا و چــه کســی پشــت ایــن
قضیــه اســت؟ پژوهشــگران دریافتنــد
کــه «افــرادی کــه اخبــار جعلــی را
نشــر میدهنــد بهطــور معنــاداری
دنبالکنندههــای کمتــری دارنــد،
معمــوالً اعتبارســنجی نشــدهاند و
فعالیــت کمتــری در توییتــر دارنــد»؛
بــه عبــارت دیگــر ،همیــن اعضــای
عــادی هســتند کــه اخبــار جعلــی
را نشــر میدهنــد .بهطــور خالصــه
حســابهای نشــردهندۀ اخبــار کــذب
نســبت بــه حســابهای نشــردهندۀ
اخبــار واقعــی ،بــه دســت افــراد
بیشــتری میرســند .بــر اســاس یــک
پژوهــش «اخبــار جعلــی بهطــور
قابلتوجهــی تازهتــر از اخبــار واقعــی
بودنــد و ایــن بــا عقــل جــور درمیآیــد؛
چــون وقتــی اصــ ً
ا در قیــد واقعیــت
نباشــید ،اطالعــات خیلــی تازهتــری بــه
ذهنتــان میرســد» .تحلیــل احساســات
در ایــن مقالــۀ علمــی نشــان داد کــه
پاســخهای ارائهشــده بــه توییتهــای
اخبــار جعلــی خیلــی بیشــتر از اخبــار
واقعــی حــاوی ابــزار شــگفتی یــا انزجــار
اســت .شــاید بــه همیــن خاطــر اســت
کــه اخبــار جعلــی مــرگ ســلبریتیها
تــا ایــن حــد در توییتــر شــایعاند.
«ایــن اخبــار غیرمنتظــره و احساســی
هســتند و ســخت میتــوان در برابــر بــه
اشــتراکگذاری آنهــا مقاومــت کــرد».
پژوهــش دیگــری در ایــن زمینــه نشــان
میدهــد کــه هــر چــه بــار اخالقــی یــا
احساســی یــک توییــت بیشــتر باشــد،
احتمــال نشــر آن در میــان یــک گــروه
بــا ایدئولــوژی خــاص بیشــتر اســت.

سال دوم

شامره پنجم

کن
ی
چگوهن اخبار کذب را الک م؟

چگونــه خبرهــای جعلــی را در
شــبکههای اجتماعــی تشــخیص
د هیــم ؟
شناســایی اخبــار جعلــی یــا «فیــک
نیــوز» آســان نیســت ،پژوهشــی کــه در
دانشــگاه اســتنفورد در ســال گذشــته
انجامشــده نشــان میدهــد کــه
کاربــران شــبکههای اجتماعــی اغلــب
در تشــخیص تفــاوت میــان محتــوای
جعلــی و محتــوای معتبــران بــوده و
ناشــیانه عمــل میکننــد .ایــن پژوهــش
شناســایی
فهرســتی از ترفندهــا بــرای
ِ
خبرهــای جعلــی یــا «فیــک نیــوز» را
ارائــه داده کــه در زیــر بــه آنهــااشــاره
میکنیــم :
ط خبرهــا بــا دیــد ه شــک
 -۱بــه ســرخ 
بنگریــد :ســرخط خبرهــای جعلــی اغلب
جالــب هســتند و بــا حــروف بــزرگ و
عالمــت تعجــب میآینــد .اگــر ســرخط

خبــر باورناپذیــر باشــد ایــن احتمــال
هســت کــه خبــر جعلــی اســت.
 -۲منبــع خبــر را نــگاه کنیــد :مطمئــن
شــوید کــه خبــر از منبعــی معتبــر و
مســتقل بــه دســت شــما میرســد.
اگــر خبــر از وب ســایتی بــه دســت
شــما رســیده کــه برایتــان آشــنا نیســت
دربــاره آن وبســایت اطالعــات کســب
کنیــد.
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هرصنــف و عرصــهای در جامعــه تاثیــر
خاصــی را بــر جــا میگــذارد ،امــا
ســینما بــا دیگــر عرصــه هــا کمــی
متفــاوت اســت .تئاتــر و ســینما
بســتر الگوســازی در جامعــه را فراهــم
میکننــد و از تاثیــر بســیار زیــادی بــر
افــکار و فرهنــگ عمومــی جامعــه و افراد
برخــوردار هســتند .هنــر ســینما در نمــا
و قابهــای متفاوتــی ســاخته میشــود.
در ژانرهــای مختلفــی مثــل درام ،اکشــن
و کمــدی و ...کــه فــراز و نشــیبهای
بســیاری بــرای مخاطــب ارائــه
میدهنــد .گاهــی محتــوای فیلمهــا و
ســینما از درون جامعــه نشــآت گرفتــه
اســت و از مشــکالت و دغدغههــای
امــروزه ســخن میگویــد کــه بــه
دالیــل مختلــف تنهــا نشــان دهنــده
آن واقعیــات اســت ولــی درجســتجوی
راهــکار و راه حــل آن نیســت؛ گاهــی بــه
بیــان تاریــخ و واقعیــات آنچــه بــر ســر
تاریــخ آمــده میپــردازد و بــا اینــکار
بــه مــا آمــوزهای میدهــد و گاهــی بــه
عنــوان ســرگرمی بــه دنبــال تفریــح
مخاطبــان خــود اســت .اســتفاده از هــر
پــان و ژانــری در ســینما جذابیتهــا،
نقــاط ضعــف و قــوت خــود را دارد.
اســتفاده از قالبهــای تصویــر بــرداری،
فــرم ســاخت و بــازی بازیگــران؛ تنهــا
وجــه مثبــت ســاخت فیلــم نیســت
بلکــه محتــوا نقــش کلیدیتــری دارد.
اهــداف فیلــم ،نــوع شــخصیتها و
دیالوگهــا میتوانــد اثرگــذاری باالیــی
داشــته باشــد .برخــی ازفیلمهــا بــه جــز
اتــاف وقــت ،انــرژی و هزینــه ،نقــش
دیگــری ندارنــد .ماننــد ســریالهای
شــبکه نمایــش خانگــی خودمــان؛
درایــن بحبوحــه اثرگــذاری ســینما،
فــارغ از فیلــم درعالــم واقعــی ،بازیگــران
نیــز عــاوه برحرفــه خــود درجامعــه نیــز

دوشنبه  29دی 1399

نقــش شــهروندی را ایفــا میکننــد.
مــردم جامعــه ناچــار بــه الگوبــرداری از
آنــان هســتند .نــوع رفتــار و پوشــش،
طــرز تفکــر و همچنیــن بیــان نظــرات
آنهــا در زمینههــای مختلــف برذهــن
افــراد جامعــه اثــر میگــذارد.
گاهــا درشــخصیتهای برخــی بازیگــران
دچــار دوگانگــی میشــویم .برخــی از
هنرمنــدان درنقشهــای مقــدس بــازی
کردنــد و بــا آنهــا بــه شــهرت رســیدند
درحالــی کــه بعدهــا نقشهــای منفــی و
دور از انتظــاری را بــازی کردندکــه ایــن
طبیعــت کار آنهــا اســت ولــی رفتــار و
ســبک زندگــی غیــر متعــارف آنهــا بــا
فرهنــگ جامعــه کمــی تناقــض دارد.
ســینمای ســالم یــا فاســد؟ چــه
تغییراتــی درحــوزه ســینما رخ داده؟
کافــی اســت مقایســهای میــان
فیلمهــای گذشــته بــا حــال حاضــر در
مارکــت ســینما داشــته باشــیم.
نــوع محتــوا در کاراکترهــا و هدفــی کــه
یــک فیلــم دنبــال میکنــد متاســفانه
بعضــا بدتــر از ســینمای قبــل از
انقــاب شــده اســت .امــروزه محتــوا،
فیلمنامههــا ،رفتــار و برخــورد اکثــر
بازیگــران در فیلــم هــا برخــاف عقایــد و
عــرفِ فرهنــگ ســنتی و اســامی جامعه
اســت؛ نوعــی بــه ابتــذال کشــیده شــدن
فرهنگی اســت کــه ارزش تماشــای آن را
هــم نــدارد و حتــی نمــی شــود درکنــار
خانــواده بــه تماشــای آن پرداخــت.
فیلمهایــی کــه بــه طــور صریــح در
آن از شــوخیهای جنســی ،هرزگــی،
خیانــت ،رابطــه آزاد بــا نامحرمــان و...
پرداختــه اســت.
امــا در پشــت پــرده ایــن ســینما چــه
میگــذرد؟
بــه طــور صریــح برخــی هنرمنــدان از
فســادهایی کــه در ایــن حــوزه شــده،
پــرده برداشــتند و حتــی تعــدادی از
هنرمنــدان توانمندمــان بــه خاطــر
افشــای فســاد و رانــت خــواری در
ســینما ،بیــکار شــدهاند .بــه قــول آنهــا
تعــدادی از نقشهــا در مهمانیهــا
و پارتیهــای شــبانه و یــا در ازای
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پیشــنهادهای غیراخالقــی داده میشــود
و عــدهای نیــز بــا دادن پــول نقــش
خریــداری میکننــد کــه اینهــا جایــگاه
واقعــی ســینما را متزلــزل و مبتــذل
میکنــد .شــاید بیانصافــی باشــد کــه
بگوییــم دیگــر کمتــر فیلمهــای ارزشــی
و اخالقــی کــه متناســب بــا ارزشهــا و
عقایدمــان هســت ،ســاخته نمیشــود؛
فیلمهایــی کــه میتوانســتیم آنهــا
را بــا خیالــی آســوده در کنــار خانــواده
بــه تماشــا بنشــینیم و از قالبهــای
نمایشــی و فــرم آنهــا در کنــار محتــوای
غنــی لــذت ببریــم .حمایــت صحیــح
از گیشــههای ســینما ،عــدم حمایــت
از ســلبریتیها و بازیگــران رانتــی و
بیهنــر و شــناخت بهتــر و بــاال بــردن
ســواد ســینمایی و رســانهای جامعــه،
شــاید راه حلــی کوچــک جهــت بهبــود
فضــای مســموم ســینمای کشــور باشــد.
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آغــاز مــاه رمضــان امســال اخبــاری
از پخــش ســریال مصــری بــا نــام
«النهایــه» منتشــر شــد ،موضــوع ایــن
ســریال دربــاره نابــودی کامــل اســرائیل
و فروپاشــیدن آمریــکا ســاخته شــده
بــود .شــاید بتــوان ایــن ســریال را بــا
وجــود ضعفهــای چشــمگیری کــه
در فــرم داشــت ،یکــی از مهمتریــن و
نویدبخشتریــن اثــر ضــد صهیونیســتی
در بُعــد جهانــی دانســت .پخــش ایــن اثر
همانقــدر کــه بــرای مخالفــان اســتکبار
صهیونیســت شــیرین اســت دردنــاک
نیــز هســت ،چــرا کــه ایــن ســوال در
ذهــن پدیــد مــی آیــد کــه مگــر چقــدر
در رســانه کــم کاری کردهایــم تــا اثــری
بــا ســطح هنــری متوســط ،مــا را تــا
ایــن حــد خوشــحال میکنــد.
ایــن روزهــا ،بــا گذشــت یــک پنجــم از
قــرن  ،۲۱تنهــا دانســتن اندکــی علــم
نمــاد شناســی ســینمایی الزم اســت
تــا بــا اندکــی ترکیــب آن بــا تاریــخ
قــوم بنــی اســرائیل و برنامههایشــان
بــرای آینــده جهــان ،متوجــه شــویم
فیلمهــای ســینمایی هالیــوود ،نــه تنهــا
بــرای ســرگرمی و یــا انتقــال مفاهیــم
ســادهی انســانی نیســتند ،بلکــه اهدافــی
سیاســی و کثیــف را دنبــال میکننــد.
اهدافــی در جهــت زیبــا نشــان دادن
حامیــان هالیــوود ،یعنــی یهودیــان
ســاکن آمریــکا یــا همــان صهیــون ،در
ذهــن جهانیــان.
تولیــد انبــوه فیلمهــا و اخبــا ِر دســتکاری
شــدهای کــه در مقابــل چشــم جهانیــان
بــه نمایــش در میآیــد باعــث شــده
چشــمها ،در ِد کشــورهایی همچــون
فلســطین را نبیننــد و یــا اگــر میبیننــد،
ســربازان اســرائیلی را مظلــوم و کــودکان
فلســطینی را هیوالهــای خونخــوار
بیننــد و جــز بــه حمایــت از خونخــواران
حقیقــی لــب بــه اعتــراض نگشــاید.
بــرای مقابلــه بــا رســانه گردانــی خباثــت
آمیــز یهــود ،نیازمنــد تولیــد محتــوای
قــوی از طــرف جوامــع اســامی و
معترضــان ظلــم حقیقــی در جوامــع
جهانــی هســتیم .متاســفانه تولیــد
محتواهــای رســانهی دشــمن تاثیــر خود

را گذاشــته و از بیــن فعالیــن حــوزهی
رســانه افــراد زیــادی در مقابــل موضــوع
مبــارزه بــا اســتکبار صهیونیســت جهانی
احســاس مســئولیت نمیکننــد .امــا
خوشــبختانه در بیــن آنهــا انــدک افــراد
قــوی یافــت میشــود کــه فیلمهایــی
عمیــق و اثرگــذار همچــون فیلمهــای
مانــدگا ِر ((بازمانــده)) و یــا ((شــکارچی
شــنبه)) را خلــق کردهانــد .هــر چنــد
غیــر از ایــن دو فیلــم آثــار خــوب
دیگــری ســاخته شــده کــه شــاید تعــداد
آنهــا بــه  ۳۰اثــر هــم نرســد.
درخشــش نســبی ســینمای دفــاع
مقــدس
فعالیــن حــوزه رســانه در بخــش دفــاع
مقــدس ایــران چنــان خوش درخشــیدند
کــه اکنــون پــس از گذشــت بیــش از ۳۰
ســال از پایــان جنــگ ،دشــمنان حــوزه
جنــگ نــرم هنــوز نمیتواننــد بــا تصویــر
زیبایــی کــه از شــهدا ،اُســرا ،جانبــازان
و ایثارگــران جنــگ تحمیلــی در ذهــن
مــردم اســت ،بــازی کننــد و تاریــخ آن
را تحریــف نماینــد .ایــن امــر بــه خوبــی
نشــان میدهــد کــه اصحــاب رســانه
در ایــران علــم و ذوق کافــی را بــرای
دفــاع از عقایــد خــود دارنــد ،امــا چــه
شــده اســت کــه ایــن انــرژی را بــرای
جنگــی بزرگتــر اســتفاده نمیکننــد
تــا نــام مدافعــان حــرم در ذهــن مــردم
مدافعــان وطــن نقــش ببنــدد و نابــودی
داعــش و امنیــت خــود را مدیــون
هموطنــان قهرمــان خــود بداننــد نــه
قهرمانــان چشــم آبــی آمریکایــی؟ چــه
شــده اســت کــه ســینمای ایــران حــول
مســائل ســطح پاییــن عاشــقانه و نــه
عاشــقانههای فاخــر میپــردازد ،بــا
الهــام از ســریالهای ســطح پاییــن
ترکی ـهای .وضــع زمانــی بدتــر میشــود
کــه در بیــن مــوارد دارای محتــوا ،انــدک
مــواردی هســتند کــه بــه مفاهیمــی ضد
ایرانــی و اســامی نیــز میپردازنــد.
چــرا بخــش خبــری ،رســانهی مجــازی
و صــدا و ســیمای قــوی تریــن دشــمن
اســتکبار صهیونیســم جهانــی یعنــی
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه جــای
نشــر اخبــار مهــم و سرنوشــت ســاز
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جهــان ،گزارشــی تقریبــا مفصــل از
فــوت تمســاح پیــری در مســکو را
نمایــش میدهــد و یــا اجــازه مــی
دهــد الشــخوران فضــای مجــازی کــه
ســالها اســت چشــمهای خــود را روی
نســل کش ـیهای وحشــیانه صهیــون در
فلســطین بســته انــد ،بــا سواســتفادهی
احساســی از قتــل امثــال رومیناهــای
۱۴ســاله دســتآویزی ضــد اســام و
ضــد جمهــوری اســامی بســازند؟
ســو مدیریــت و عــدم کفایــت مســئولین
بــرای اســتفاده مناســب از بســتر رســانه
جهــت مبــارزه دقیقتــر مانــع ماســت.
مبــارزهای کــه پایانــی جــز نابــودی
دشــمن نــدارد و هــر لحظــه توســط
حملههــای طــرف مقابــل تشــدید
میشــود .بــرای مقابلــه ،دفــاع و البتــه
حملــه بایــد در تمــام ســطوح رســانهای
و فرهنگــی خودمــان را تقویــت کنیــم.
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امــروزه مــردم بــا ســینما و تلویزیــون آســانتر
ارتبــاط برقــرار میکننــد بنابرایــن آنچــه را کــه
از طریــق ایــن رســانه هــا مــی بیننــد آســان تــر
بــه عنــوان الگــو مــی پذیرنــد.
از جملــه مفاهیمــی کــه ســینما بــه آن
میپــردازد مفهــوم (زن) اســت .یقینــا بازنمایــی
ایــن مفهــوم در ســینمای قبــل و بعــد انقــاب
متفــاوت خواهــد بــود.

زنان قبل از انقالب:
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ســینمای قبــل انقــاب و مخصوصــا
اوان تولــدش ســینمایی تاثیرپذیــر بــود.
الگوهایــی کــه در آن بــه نمایــش در
مــی آمــد تقلیــدی از دیگــر ســینماهای
جهــان و عکــس زن در ســینمای ایــران
اکثــرا از نقــش زنــان در ســینمای هنــد،
مصروآمریــکا کلیشــه بــرداری مــی شــد.
مهــم تریــن وجــه تقلیــدی و بــد آن
در ایــن بــود کــه از همــان ســال هــای
آغــازی تولیــد از جذابیــت ظاهــری
بازیگــران زن بهــره گرفتــه مــی شــد.
اولیــن حضــور زن در ســینمای ایــران
حضــور در فیلــم (حاجــی اقــا آکتــور
ســینما )۱۳۱۱.آغــاز شــد.
زن در ســینمای دهــه  ۳۰همزمــان بــه
اوایــل ســلطنت پهلــوی دوم در نقــش
دختــر ،مــادر ،همســرمعصوم ،عفیــف و
فــداکار و یــا در قالــب زن حیلــه گــر بــه
نمایــش در آمــد.
گاهــی نیــز شــخصیت آن در نوســان
بــود و پــس از گذشــت حوادثــی مجــدد
بــه اصــل خــود بــاز مــی گشــت.
بــه طــور کلــی زن در دهــه  ۳۰فردیــت
نداشــت و فیلمســازان بــه مهــارت
بازیگــری آنهــا دقــت چندانــی نشــان
نمــی دادنــد .آنهــا بیشــتر بــه دنبــال
زنانــی مــی رفتنــد کــه در عرصــه هــای
دیگــر شــهرت داشــتند بــه ویژه ســرمایه
گــذاری بــرای زنــان آوازه خــوان بســیار
مقــرون بــه صرفــه بــود.
عصمــت باقرپور(دلکــش) از جملــه ایــن
آوازه خوانــان بودنــد و پــس از او افــراد
دیگــری وارد ایــن عرصــه شــدند.

دیگری وارد این عرصه شدند.
گنــج قــارون کــه پرفــروش تریــن
فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران تــا اتمــام
حکومــت پهلــوی دوم اســت ،تیــپ تــازه
ای از زنــان را نمایــش دادکــه برآینــد زن
گمــراه و زن معصــوم بــود کــه برخــاف
دارابــودن ظاهــری کابــاره ای ،ویرانگــر
نبــود و باعــث متالشــی شــدن خانــواده
هــا نمــی شــد.
بــا الگــو گرفتــن فیلــم هــا از فیلــم (گنج
قــارون) ســینما در راه خــوار و ذلیــل
کــردن زن هــا تــاش بســیاری کــرد .
در اینجــا بــود کــه مباشــران ســینمای
تجــاری عــاوه بــر خواننــدگان از زنــان
بازیگــر در نمایــش هــای رادیویــی نیــز
بهــره گرفتنــد  .از جملــه ایــن زنــان
میتــوان بــه ژالــه علــو ،مهیــن دیهــم،
شــهال ریاحــی و ...اشــاره کــرد.
در برخــی مواقــع نیــز زنانــی وارد کار
مــی شــدند کــه هیــچ اســتعدادی
نداشــتند و پــس از مدتــی بــه ســرعت
فرامــوش مــی شــدند.
پــس از آن زنــان در دهــه  ۴۰از
هنجارهــای ســنتی چشــم پوشــی کــرده
و بــا ســینمای غــرب هــم آوا شــدند.
طبقــه متوســط جامعــه اکثــرا تماشــاگر
فیلــم هــای خارجــی بودنــد و اغلــب
مخاطبــان ســینمای ایــران از طبقــه
پاییــن بودنــد.
درســال هــای  ۱۳۴۷-۱۳۵۷مکــررا زنان
در نقــش بــدکاران ظاهرمــی شــدند ،آن
هــم زنــان طبقــه پاییــن جامعــه  .تجــاوز
بــه زن عنصــر قالــب فیلــم هــای ایــن
دوره اســت بــه ایــن صــورت کــه :
زن در طــول داســتان یــا بــه قتــل مــی
رســد یــا بــه ازدواج بــا شــخصی تحــت
اصــرار و اجبــار خانــواده در مــی آمــد و
یــا آواره شــهرها مــی شــد.
در ایــن گونــه فیلــم هــا عمــده مشــاغل
زنــان بعــد از خانــه داری ،فاحشــه گــری
و رقاصــی بــود .در شــمار زیــادی از فیلم
هــا روابــط نــا مشــروع زن و مــرد نشــان
داده مــی شــد و در آثــار دیگــری بــه
موضــوع خیانــت چــه از طــرف مــرد و
چــه از طــرف زن پرداختــه مــی شــد.

رفتارهــای جلــف و زننــده زنــان در
آنگونــه فیلــم هــا ارزش حقیقــی یــک
بازیگــر زن را پاییــن مــی آورد.
پــس از کودتای ۲۸مــرداد ۱۳۳۲قهرمان
ســازی در فیلــم هــا رواج پیداکــرد .بــه
طــور مثــال زنانی که توســط مــردان آب
توبــه بــر سرشــان ریختــه و بــه آغــوش
خانــواده برمــی گشــتند و یــا دختــران
روســتایی کــه فریــب پســران شــهری را
خــورده و خودکشــی کــرده

در ایــن دوران تضادهــای فرهنگــی
باالگرفــت و میــزان طــاق و فرارجوانــان
افزایــش یافــت.
آنچــه در کل فیلــم هــای ســلطنت
پهلــوی دوم وجــود دارد ایــن اســت کــه
 :زن بــدون مــرد هیــچ اســت!
ســینمای کشــور پــس از  ۱۳۳۸هویتــی
پیداکــرد و تــا  ۱۳۴۸زن بــه عنــوان
عنصــری جنســی در ســینما جــا افتــاد.
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و یــا توســط مــردی خیــر بــه زنــی
گرفتــه شــده و بــه روســتا بازمی گشــت.
در ایــن فیلــم هــا بســیار بــه صحنــه
هــای رقــص و لودگــی اشــاره می شــود و
اهمیــت ایــن صحنــه هــا بــه حــدی بــود
کــه در زمانــی کــه فیلــم هــا بــه صــورت
ســیاه و ســفید ســاخته مــی شــدند ( بــه
دلیــل گرانــی مــواد اولیــه فیلــم ) ایــن
صحنــه هــا رنگــی فیلمبــرداری
می شد.
بــا ورود رقاصــان و خواننــدگان غربــی
و شــرقی بــه ایــران ،میــل بــه تفریــح و
ســرگرمی میــان مــردم افزایــش یافــت و
کابــاره داری بــه شــغلی پردرآمــد تبدیل
شــد در ایــن میــان زنــان عروســک گونه
در فیلــم هــا ظاهــر شــدند.

طبــق مصاحبــه ای از ســعید
کنگرانــی :

از دختــران کــه در فقــر مالــی بــه ســر
مــی بردنــد اســتفاده مــی شــد و از
پدرشــان همــان لحظــه قــرار مالقــات
دســت خطــی مبنــی بــر باکــره نبــودن
دخترشــان گرفتــه مــی شــد تــا بعــد از
ثبــت قــرارداد بــا آن هــر بالیــی کــه
بــه ســر دختــر آمــد ،حــق اعتــراض و
شــکایت نداشــته باشــند.
طبــق گفتــه ســعید کنگرانــی دونفــر
نیــز بودنــد کــه بنــا بــه درخواســت تهیه
کننــده دخترانــی بــا همــان مشــخصاتی
کــه مــد نظرشــان بــود پیــدا مــی کردنــد
تــا از آنهــا اســتفاده بشــود.

زنان بعد از انقالب:

سياســت گــذاري حضــور زن در ســينما
پــس از انقــاب اســامي تثبيــت جايــگاه
زن در جامعــه اســت و پاســخ بــه ايــن
ديــدگاه کــه زن ابــزاري بــراي تفريــح
و ســرگرمي نبــوده بلکــه تأثيرگــذاري
خاصــي بــر فرهنــگ ســازي جامعــه دارا
مــي باشــد.
هــر چنــد کــه در ايــن دوران شــاهد
صعــود و افــول هايــي در خصــوص
معرفــي زنــان در ســينماي پــس از
انقــاب هســتيم امــا حضــور زنــي
متفــاوت از زن قبــل از انقــاب اســامي
را بــا توجــه بــه ســاختارهاي اجتماعــي و
فرهنگــي ايــن دوران را رقــم زد.
بازنمايــي نقــش زن در دو دوره مــورد
بررســي تغييــرات و تحوالت چشــمگيري
نمــوده اســت و ايــن تغييــرات در مــوارد
مختلفــي چــون ميــزان حضــور زنــان
در فيلــم هــا ،كيفيــت مشــاغل ،نــوع
پوشــش ،طبقــه اجتماعــي ،نــوع بهــره
گيــري از محصــوالت فرهنگــي ،نــوع
مهــارت هــاي فــردي ،مضاميــن ديالــوگ
هــا ،ميــزان تحصيــات ،اعتقــادات ،زبان،
مكانيســم حــل مشــكالت شــخصي و
خانوادگــي و غيــره بــوده اســت.
هــر چنــد کــه حضــور زن در ايــن دوران
هــم بــا تفــاوت هايــي همــراه اســت کــه
ناشــي از تحوالــت سياســي -اجتماعــي
چــون دوران انقــاب وجنــگ ،ســازندگي
و بازســازي و ...بــوده اســت.
از ويژگــي هــاي بــارز انقــاب اســامي
بــراي زنــان بوجــود آمــدن ايــن آگاهــي
اســت کــه مــردم حــق تعيين سرنوشــت
خــود را دارنــد .بــا وقــوع انقالب اســامي
 1357ايــن تــوان بــراي زنــان بيــش از
مــردان بــود .پیــش از انقــاب اســامي
در تعييــن سرنوشــت خــود گامــي عقــب
تــر از مــردان داشــتند ولــي زنــان پــس
از انقــاب اســامي آگاه شــدند کــه مــي
تواننــد تــوان خــود را بــکار گرفتــه و
در حــوزه روزمــره صاحــب رأي و حــق
باشــند .همچنیــن ســينماي جنــگ در
عــرف پذيرفتــه شــده ،ســينمايي مردانــه
بــوده امــا بــا توجــه به حضــور چشــمگير
زنــان در عرصــه هــاي گوناگــون دفــاع
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مقــدس ،بــه ويــژه در پشــت جبهــه و
ايفــاي نقــش هــاي گوناگــون کــه از
پشــت جبهــه و خانــواده يــک رزمنــده
آغــاز و بــه بيمارســتان هــاي صحرايــي
نزديــک بــه خــط مقــدم ختــم مــي شــد.
از ســال  1359کــه اوليــن فيلــم هــاي
مرتبــط بــا جنــگ در ســينماي ايــران
توليــد شــد ،زن در ســينماي جنــگ
تنهــا در حــد عاملــي بــراي پرداختــن
بــه زندگــي خانوادگــي رزمنــده ،البتــه
در ســطحي تريــن شــکل آن کــه شــامل
حضــور زن در خانــه ،نگهــداري از بچــه
هــا و بدرقــه رزمنــده تــا محــل اعــزام
بــه جبهــه و ...بــوده ،مــورد توجــه قــرار
مــي گرفــت.
ســال هــاي اوايــل دهــه  70حضــور
زنــان بــا ايفــاي نقــش هــاي اصلــي بــه
شــکل قــوي روي پــرده و فعاليــت در
پشــت دوربيــن بــه مراتــب بيشــتر شــد.
فيلــم هايــي کــه زن در نقــش مــادري
دلســوز ،دکتــر ،پرســتار و  ...ظاهــر
مــي شــد .رشــد فرهنــگ و ذهنيــت
اســامي در ميــان مــردم ،زنان بيشــتري
روي کار آمدنــد و ( زن ) موضــوع اصلــي
بســياري فيلــم هــا شــد .زنانــي کــه بــه
ســوي محــوري شــدن مــي رفتنــد.
الزم بــه توضيــح اســت کــه گونــه هــاي
معرفــي شــده در اينجــا بــه ســنتي و
مــدرن از خصوصيــات و ويژگــي هــاي
غالــب زنــان کــه در هــر دوره نمايــش
داده شــده ،نشــات گرفتــه اســت.
وضعيــت زنــان در حالــي کــه نقــش
اصلــي آنــان خانــه داري و کارکردهــاي
مهــم شــان همســري و مــادري و
مهمتريــن دغدغــه هايشــان دغدغــه
هــاي خانودگــي و خويشــاوندي اســت
بــه عنــوان وضعيــت ســنتي و تحــت
عنــوان ((بازنمايــي زن ســنتي)) در فيلم
هــا نامگــذاري شــده و برعکــس وضعيــت
زنــان در حالــي کــه نقــش بيشــتري
در فعاليــت هــاي اجتماعــي ،شــغلي و
تحصيلــي داشــته و کارکردهــاي شــغلي
و مشــارکت اجتماعــي داشــته باشــند و
دغدغــه هايــي فراتــر از مســائل صرفــا
خانودگــي و خويشــاوندي داشــته باشــند
و بــه مســائل اجتماعــي کالن توجــه
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داشــته باشــند بــه عنــوان وضعيــت
مــدرن و تحــت عنــوان (بازنمايــي زن
مــدرن) نامگــذاري شــده اســت .ســاير
ويژگــي هايــي کــه بــه زنــان در هــر
يــک از گونــه هــا نســبت داده شــده در
حقيقــت تابعــي از تحــواالت سياســي-
اجتماعــي بــوده اســت.
از بررســي الگــوي توســعه فرهنگــي طي
ســال هــاي قبــل از انقــاب اســامی
چنيــن برمــي آيــد كــه برنامــه ريــزي
فرهنگــي بــه صورتــي آمرانــه و از بــال
صــورت پذيرفتــه و هيچگونــه مشــاركتي
را حتــي در ســطح نخبــگان فرهنگــي
و طيــف وســيع صاحــب نظــران و
كارشناســان جلــب نكــرده اســت.
از جانــب ديگــر ميتــوان موضــوع فــراخ
تــري را نيــز مطــرح ســاخت و آن عبارت
اســت از اينكــه بــر حــوزه تقاضاهــاي
اجتماعــي ناظــر نبــوده و ايــن تقاضاهــا
بــه هيــچ ترتيبــي نمــي توانســت خــود
را بــه داخــل سيســتم برنامــه ريــزي
بازتــاب دهــد و بــر رونــد تصميــم گيــري
تأثيــر بگــذارد.
يكــي از نقايــص بــزرگ و اساســي
نظــام فرهنگــي در طــول دوره پهلــوي
دوم ،ضعــف آشــكار ســاختار نظــارت و
ارزشــيابي اقدامــات فرهنگــي دولــت
بــود.
ضعــف و ناتوانــي ايــن بخــش از نظــام
تصميــم گيــري و اجــرا ،نــه تنهــا بــر
رونــد جــاري اجــراي برنامــه هــا تأثيــر
منفــي بــه جــاي گذاشــت ،بلكــه امــكان
بازيابــي نارســايي هــاي برنامــه و تصحيح
خطاهــا را نيــز بــه شــدت كاهــش ميداد.
بــا وقــوع انقــاب اســامی  ۱۳۵۷دوره
ي ديگــري در تاريــخ هنــر معاصــر آغــاز
شــد.
در شــرايط جديــد بــا نفــي موجوديــت
و کارکــرد هنــر رســمي زمــان محمــد
رضــا شــاه ،بســياري از کارگــزاران و
شــماري از هنرمنــدان نيــز صحنــه را
تــرک کردنــد.
از ديگــر پيآمدهــاي انقــاب رشــد
جمعيــت خواســتار هنــر بــود .بــه ويــژه
زنــان در مقياســي وســيع بــه کارهــاي
هنــري روي آوردنــد .بــا تدويــن و

برنامــه ريــزي هــاي فرهنگــي و بررســي
محتــواي فيلــم هــاي قبــل و بعــد
از انقــاب اســامی در ســال 1357
شــاهد شــكل گيــري گونــة متفاوتــي از
بازنمايــي زن در ســينما بــوده ايــم .در
نتيجــه دو نــوع كاراكتــر بــا ويژگيهــاي
متفــاوت در فيلــم هــا ظهــور كردنــد.
مــي تــوان گفــت فيلــم هــاي ســينمايي،
بخصــوص آنهايــي کــه بــر موضوعــات
زنــان متمرکــز شــده انــد و يــا داراي
نقــش هــاي اول و اصلــي زن مــي
باشــند ،اســناد مناســبي بــراي مطالعــه
و بررســي تغييــرات در برنامــه ريــزي و
سياســتگذاري نقــش زن در جامعه تحت
تأثيــر تحــوالت سياســي -اجتماعــي در
دو دوره مــورد بررســي مــي باشــند .ايــن
تغييراتــي اســت کــه بــه طــور عينــي
در جامعــه بــه وجــود آمــده اســت.
تغييراتــي ماننــد افزايــش ميــزان ســواد
و تحصیــات عالــي و همينطــور ميــزان
اشــتغال زنــان در مقايســه دو دوره باهــم
و يــا ايجــاد تنــوع در مشــاغل زنــان
بدنبــال افزايــش ميــزان فعاليــت ايشــان
در جامعــه از ايــن دســته هســتند.
دســته دوم تغييراتــي اســت کــه بــه
طــور ذهنــي در افــکار عمومــي بــه
وجــود آمــده و فيلــم هــاي ســينمايي
بــه عنــوان بخشــي از ذهنيــت جامعه آن
هــا را در خــود بــه نمايــش گذاشــته انــد.
ايــن بــدان معنــي اســت کــه بخشــي از
تغييــرات مشــاهده شــده در فيلــم هــاي
ســينمايي در دوره مــورد بررســي در
مرحلــه عمــل در ســطح جامعــه حاصــل
نشــده انــد ،ولــي نمايــش آنهــا در فيلــم
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سال دوم

شامره پنجم

نشــان دهنــده رونــد حرکــت جامعــه بــه
ســوي آن تغييــرات اســت .در حقيقــت
فيلــم هــا بــه عنــوان آثــار هنــري از يــک
طــرف خــود بازتــاب و نمايــش دهنــده
تغييــرات اجتماعــي هســتند و از طــرف
ديگــر بــا تاثيراتــي کــه بــر مخاطــب مــي
گذارنــد ايــن تغييــرات را تســريع مــي
نماينــد.

خانه ی سبز
مرحوم خسرو شکیبایی

من اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است،
بــه آبــی کــه ســرده ،بــه زرد کــه رنــگ جداییــه ،بــه هــر رنگــی کــه
رنــگ روح زندگــی تــوش نیســت؛
چــون بــه عقیــده شــخص خــود مــن جنــاب رییــس ،رنــگ روح
زندگــی ســبزه … فقــط ســبز!
فرید ،بابا … عشق اون نیست که وقتی دیدیش دلت بلرزه.
عشق اونه که وقتی نمیبینیش دلت میخواد کنده بشه …
ببین دلخوری ،باش … عصبانی هستی ،باش …
قهری ،باش … هر چی میخوای باشی باش …
ولی حق نداری با من حرف نزنی .فهمیدی؟
چه معنی داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه؟!
چه معنی داره تو این دنیا کسی تنها باشه؟!
چــه معنــی داره تــو ایــن دنیــا آدمهــا یــک روز بیــان و یــک روز
بــرن؟!
چه معنی داره تو این دنیا دل بعضیها اینقدر تنگ باشه؟!
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محمد کفیلی  -رشته جامعه شناشی دااگشنه خوارزمی

یازدهمیــن آلبــوم از پــر بازدیدتریــن خواننــده فارســی زبــان داخلــی ،در اســپاتیفای ،بــا
 ۱۵۰هــزار شــنونده ،منتشــر خواهــد شــد .در حالــی چاوشــی آلبــوم «واحــدا» را در کنــار
اولیــن کتــاب شــعر خــود منتشــر میکنــد کــه نــام وی بــه دلیــل فعالیتهــای خیــر
خواهانــه او در مــاه هــای اخیــر بــر ســر زبــان رســانهها افتــاده اســت.

موســیقی پــاپ ایــران در دورههــا و
ســالهای مختلــف خوانندههــا و
آهنــگ ســازهای مختلفــی بــه خــود
دیــده اســت ،خوانندههایــی در مارکــت
موســیقی رشــدکردنــد ،آلبــوم و تــک
آهنــگ منتشــر کردنــد ،در تیتراژهــای
ســینمایی و تلوزیونــی خواننــد؛
خوانندههایــی کــه بعضــا بــا حواش ـیها
خــود را مطــرح کردنــد ،امــا همــه آنهــا
مانــدگار نشــدند و در دورههایــی روی
بــورس بودنــد و بعــد از چنــد مدتــی از
خاطــر مخاطبــان موســیقی پــاپ رفتنــد.
کمتــر خوانندههایــی وجــود دارنــد
کــه بعــد از یــک دهــه فعالیــت هنــوز
مــورد اقبــال مخاطبــان قــرار بگیرنــد و
شــاید علــت اصلــی آن تنــوع موجــود
در موســیقیها و ســبکهای اســتفاده
شــده از جانــب خوانندههــای تــازه وارد
باشــد ،قدیمیترهــا کــه نتوانســتند
ســبک خوانــدن ،ملــودی و شــعر خــود
را رشــد دهنــد ،کــم کــم از دایــره توجــه
شــنوندگان کنار گذاشــته شــدند .کم کار
شــدن خوانندههــا بــه دالیــل مختلــف
نیــز یکــی از علــل افــول آنهاســت کــه
عمدتــا بــه خاطــر مافیــای موجــود در
عرصــه موســیقی و مکیــدن خــون آنهــا
توســط تهیــه کننــدگان اســت.
معــدود خوانندههــای خاصــی بــا
ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد وجــود
دارنــد کــه بــا آثــار خــود در خاطــر
مخاطبــان موســیقی فــرو رفتـه و ارتباط
عجیبــی مــردم بــا پــژواک صــدای آنهــا
ایجــاد کردهانــد .خوانندههایــی کــه
ســالیان ســال اســت بــا انتشــار آلبومهــا
و ...قطعــات بســیاری فعالیــت خــود را

ادامــه داده انــد ،البتــه صدایشــان
هنــوز کهنــه نشــده اســت.
از جملــه ایــن خواننــدگان مانــدگار،
میتــوان بــه آقــای خــاص موســیقی
پــاپ ایــران ،محســن چاوشــی ،اشــاره
کــرد کــه بــا تُــن صــدای گــرم و
مخملــی خــود بــه حــدی در عمــق
وجــود مخاطبانــش نفــوذ کردهاســت
کــه بــه جــرأت میتــوان او را بــه عنــوان
محبوبتریــن چهــرهی موســیقی پــاپ
در دو دهــه اخیــر معرفــی کــرد.
تولد علی سنتوری
محســن چاوشــی از ســال  ۸۲فعالیــت
موســیقیایی خــود را بــا انتشــار
آلبومهــای غیررســمی خــود آغــاز کــرد،
چاوشــی بــا شــیوه خــاص خــود بــا
آلبومهــای «نفریــن»« ،لنگــه کفــش»،
«متاســفم» و «خودکشــی ممنــوع» ،وارد
موســیقی ایــران شــد.
نقطــه اوج آقــای خــاص بــا آلبــوم
«ســنتوری» آغــاز شــد؛ پنجمیــن آلبــوم
وی بــود کــه در ســال  ۸۶منتشــر
شــد ولــی بعدهــا بــا گرفتــن اولیــن
مجــوز و قــرار گرفتــن در پــازل وزارت
ارشــاد ،پــس از  ۴ســال ایــن آلبــوم
را بــه شــکل رســمی در ســال  ۹۰بــه
عنــوان چهارمیــن آلبــوم رســمی خــود
منتشــر کــرد .آلبــوم «ســنتوری»
اتفاقــی مهــم در فعالیتهــای موســیقی
محســن چاوشــی در عرصــه خوانندگــی
بــه حســاب میآیــد« .ســنتوری»
نــام فیلمــی ســینمایی بــه کارگردانــی
«داریــوش مهرجویــی» اســت« .بهــرام
رادان» و «گلشــیفته فراهانــی» بازیگــران
اصلــی ایــن فیلــم هســتند .در هفتمیــن

سال دوم

شامره پنجم

دوره جشــنواره بینالمللــی «کرافیلــم»
در کراچــی پاکســتان جایــزه بهتریــن
موســیقی متــن فیلــم بــه محســن
چاوشــی و اردوان کامــکار بــرای فیلــم
ســنتوری رســید .در جشــنواره «حافــظ»
نیــز جایــزه بهتریــن موســیقی متــن
فیلــم بــه محســن چاوشــی بــرای فیلــم
ســنتوری رســید.
چاوشــی دربــاره نحــوه ضبــط صدایــش
بــرای آهنگهــای فیلــم «ســنتوری» و
آلبــوم خــود میگویــد« :چــارهای جــز
ایــن نداشــتم کــه در خانــه و در یکــی از
اتاقهایمــان کار ضبــط را انجــام بدهــم.
بــه کمــک مــادرم یــک پتــو را بــا میــخ
بــه جلــوی پنجــره زدیــم و دیوارهــا را
هــم بــا پتــو پوشــانیدم تــا صــدا نپیچــد.
مــادرم از اتــاق بیــرون رفــت و بــا یــک
پتــو از بیــرون ،در اتــاق را پوشــاند .خودم
هــم از ایــن طــرف در ،یــک پتــو آویــزان
کــردم تــا بتوانــم در نهایــت فضایــی
را در اختیــار داشــته باشــم کــه در آن
بشــود وکال گرفــت .بعــد از همــه ایــن
ماجراهــا ،پتــو را کشــیدم روی ســرم و
در همــان شــرایط خوانــدم و همــه وکال
را ضبــط کــردم .از زیــر پتــو کــه بیــرون
آمــدم ،علــی ســنتوری بــه دنیــا آمــده
بــود .همــان نســخه هــم نهایــی شــد و
پخــش شــد».
دوازده ســال پیــش ،ســال  ۸۷بــود کــه
اولیــن آلبــوم رســمی محســن چاوشــی
بــا «یــه شــاخه نیلوفــر» منتشــر شــد،
بعــد از آن ســال فعالیتهــای چاوشــی
رشــدی بســیار صعــودی گرفــت ،در
حالتــی کــه بــا وجــود  ۱۲ســال ،هــم
اکنــون مخاطبیــن ایــن خواننــده در
انتظــار انتشــار یازدهمیــن آلبوم رســمی
ایــن خواننــده بــا نــام ،واحــدا ،هســتند.
یعنــی در هــر ســال یــک آلبــوم،
البومهایــی چون«،یــه شــاخه نیلوفــر»،
«ژاکــت»« ،ابراهیــم» «حریــص»،
«مــن خــود آن ســیزدهم»« ،پــاروی
بیقایــق»« ،قماربــاز»« ،پرچــم ســفید»،
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«ســنتوری» و «امیــر بیگزنــد» ،در
کارنامــه چاوشــی قــرار دارنــد .تــا کنــون
بــه غیــر از آلبــوم «واحــدا» ۱۰ ،آلبــوم
رســمی ،پنــج آلبــوم غیــر رســمی و پنــج
آلبــوم گروهــی و نزدیــک بــه  ۱۵۰قطعه
قــرار دارد؛ قطعاتــی کــه بــا بــا مضامیــن
مختلــف بــا زبانهــای متفــاوت منتشــر
شــده اســت .آلبــوم یازدهــم محســن
چاوشــی« ،واحــدا» ،بنــا بــه گفتــه
خــودش قــرار اســت بــه زودی بعــد از
انتشــار کتابــش ،بــه بــازار بیایــد .اشــعار
ایــن آلبــوم را خــودش ســروده اســت ،و
بــا چنــد آهنــگ ســاز ،تنظیــم کننــده
و نوازنــده جــوان و تــازه کار همــکاری
کــرده اســت کــه همــه اینهــا بــه
جذابیــت ایــن آلبــوم میافزایــد .تولیــد
واحــدا دو ســال زمــان بــرده اســت و
خروجــی آن  ۹قطعــه خواهــد بــود.
الزم بــه ذکــر اســت تهیــه کننــده ایــن
آلبــوم ،بابــک حمیدیــان ،بازیگــر ســینما
و تلوزیــون اســت.

این عشق هیوالیی

محســن چاوشــی پــس از انتشــار ده
آلبــوم موســیقی رســمی بــه عنــوان
خواننــده پــاپ ،ایــن بــار نخســتین کتاب
اشــعارش را در اختیــار دوســتدارانش
قــرار میدهــد .چاوشــی کــه پیشتــر
اشــعار قطعاتــی از جملــه کجایــی،
ژاکــت ،هفتههــای تلــخ مــن ،نفــس
بریــده ،فنــدک تــب دار ،پســرم ،متــرو
و… را خــود ســروده و اجــرا کــرده بــود،
بــا واکنشهــای متفاوتــی از ســوی
دوســتداران ،منتقدیــن و اهالــی شــعر و
موســیقی رو بــه رو شــد.
چاوشــی تجربــه همــکاری بــا شــاعران
و ترانــه ســرایان معاصــر بســیاری را در
مســیرهنری خــود داشــته ،شــاعرانی
چــون حســین صفــا ،روزبــه بمانــی،
پــدرام پاریــزی ،محســن یگانــه ،حامــد
هــاکان ،فاضــل نظــری و غیــره؛ در ایــن
بیــن اســتفاده از اشــعار موالنــا ،ســعدی،
وحشــی بافقــی ،باباطاهــر ،شــهریار،
خیــام ،حضــرت حافــظ و… نیــز بــه
مــرور وارد آثــار و آلبومهــا و قطعــات
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این خواننده خرمشهری شد.
محســن چاوشــی کــه پــس از انتشــار
آخریــن آلبــوم خــود «بــی نــام» /
«قمــار بــاز» در ســکوتی طوالنــی ســر
میبــرد ،پــس از مدتهــا بــه حــرف
آمــد و از تفکــرات و دغدغههایــش در
کتــاب «ایــن عشــق هیوالیــی» پــرده
برداشــت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
چاوشــی بعــد از انتشــار آخریــن آلبــوم
خــود چندیــن قطعــه نیــز منتشــر کــرد،
تیــراژی بــرای فیلــم ســینمایی نمایــش
خانگــی« ،هــم گنــاه» ،خوانــد کــه
موســیقی فولکلــور بــود ،چاوشــی کــه در
یــک ســال گذشــته شــعر آهنگهــای
خــود را ،خــودش ســرود ماننــد ،قطعــات
شــرح الــف ،علــی ،حســین ،عبــاس،
ضمیــر خودســر ،او ،طــاق ثریــا ،شــدت
میــدان و حتــی همگنــاه؛ کــه بــه غیــر
از شــعر تیتــراژ ســریال هــم گنــاه،
همگــی داری مضامیــن مذهبــی و در
مــدح ائمــه اطهــار بــود.
ایــن خواننــده دربــاره مفاهیــم و
محتــوای کتــاب شــعرش خطــاب بــه
مخاطبانــش گفــت« :مخاطــب همــه
شــعرهای کتابــم یــک نفــر اســت .مــن
از عشــق نوشــتم و خواســتم شــما هــم
«عشــق» را بخوانیــد» .
خواننــده آلبــوم «بــی نــام» دربــاره
اســتقبال از کتــاب شــعر خــود در مرحله
پیــش فــروش اثــر نیــز معتقــد اســت:
«عددهــا و رکوردهــا دیگــر سالهاســت
کــه دغدغــه مــن نیســت .هنرمنــد یــک
مســئولیت اجتماعــی و فرهنگــی دارد
و آن هــم خــوراک ذهنــی و فکــری
دادن بــه مــردم و مخاطبــش اســت.
همیشــه ســعی کــردهام بــه مخاطــب
احتــرام بگــذارم و بــه داشــتههایش
بیفزایــم .اینکــه همراهانــی تــا ایــن حــد
فرهیختــه و متفکــر دارم بــرای مــن
ارزشــی غیرقابــل وصــف دارد و امیــدوارم
بتوانــم مثــل گذشــته همپــا و همــراه بــا
آنهــا پیــش بــروم».
گفتنــی اســت «نســرین بابایــی» ،مدیــر
انتشــارات آفتــاب اندیشــه کــه وظیفــه
نشــر کتــاب شــعر چاوشــی را بــر عهــده

دارد دربــاره رونــد انتشــار ایــن کتــاب
گفــت« :اســتقبال خوبــی را شــاهد
بودیــم و امیــدوارم میزبــان خوبــی بــرای
مخاطبــان آقــای چاوشــی باشــیم».
وی دربــاره نبــود نســخه فیزیکــی کتــاب
نیــز گفــت« :فعــا آقــای چاوشــی
تصمیــم دارنــد از طریــق فــروش
اینترنتــی کتابشــان را ارائــه نماینــد و
بــه مــرور پیــش بینــی فــروش نســخه
فیزیکــی نیــز خواهیــم داشــت کــه
اطالعرســانی خواهــد شــد».

از پــاروی بیقایــق ،تــا چاوشــی
بــی کنســرت

شــاید هیــچ خواننــده مطرحــی پیــدا
نشــود کــه بــا گذشــت بیــش از یــک
دهــه از مطــرح شــدن نــام و فعالیتــش،
کنســرتی برگــزار نکــرده باشــد .همیــن
امــر باعــث شــده عــدهای بگوینــد
چاوشــی تــوان اجــرای زنــده را نــدارد،
امــا خــود او گفتــه بهتــر از هــر کســی
در اجــرای زنــده مهــارت دارد.
در اردیبهشــت  ،۱۳۹۴چاوشــی در
مصاحبــهای دربارهعــدم برگــزاری
کنســرت گفــت« :در ایــران کنســرت
بیشــتر شــبیه جنــگ شــادی اســت
تــا کنســرت موســیقی ،بــرف شــادی
میزننــد و یکبــاره از تــوی جعبــه در
میآینــد و روی ســن ظاهــر میشــوند.
صدابــردار خــوب هــم کــه نداریــم.
بــرای همیــن در اغلــب کنســرتها نــه
هارمونــی وجــود دارد ،نــه آن صداهایــی
کــه الزم اســت مخاطــب موســیقی از
ســازها بشــنود و صدابــرداری شــود.
فقــط یــک کار بــاری بــه هــر جهــت
ارائــه میدهنــد کــه مــن اهلــش
نیســتم».
بهمــن بابــازاده خبرنــگار و دوســت
صمیمــی چاوشــی میگویــد« :حضــور
چاوشــی در ســالن کنســرت مهــدی
یراحــی تنهــا حضــور او در اماکــن
عمومــی و هنــری اســت .ظهر همــان روز
بــا ســینا حجــازی و ایمــان قیاســی بــر
ســر موضوعــی شــرطبندی میکننــد
و چاوشــی شــرط را میبــازد و قــرار

میشــود ســرزده بــه بــرج میــاد
بیاینــد .خــودم بــا دوربیــن موبایلــم
آن عکسهــا و ویدئوهــا را از حضــور
چاوشــی در ســالن گرفتــم».
وی افــزود« :چاوشــی دو قــرارداد
کنســرت بــا «ر .ب» و «م .ج .پ» بســته
اســت؛ هنــوز هــم معتبرنــد ولی چاوشــی
یــک جــواب دارد :بعــد از کنســرت اول
چــی؟! روزمرگــی و تکــرار مثــل بقیــه؟
حتــی قــرار بــود وقتــی یانــی بــه ایــران
بیایــد چاوشــی ســوپرایز برنامــه باشــد
و یــک قطعــه بــا آن ارکســتر بخوانــد.
امــا چاوشــی بــاز تــن بــه ایــن شــرایط
نــداد».
محســن چاوشــی کــه تاکنــون هیــچ
کنســرتی را اجــرا نکــرده اســت ،بــه
جــز چنــد اجــرا در برابــر نزدیــکان و
همکارانــش و البتــه دوربیــن گوشــی
خــود ،اجــرای زنــدهای نداشــته اســت.
بــا ایــن حــال عــدهی دوســتداران او
بیــداد میکننــد ،طرفدارانــی کــه بــه
قــول خــودش افــرادی موسیقیشــناس
و اهــل تفکــر و تعقــل در بــاب مفاهیــم
آثــار او هســتند.
محســن چاوشــی مجموعــا نزدیــک
بــه ســه میلیــون دنبــال کننــده در
اینســتاگرام ،توئیتــر و تلگــرام دارد .ایــن
خواننــده بــا ثبــت رکــورد  ۱۵۰هــزار
شــنونده ماهانــه در اســپاتیفای ،نــام
خــود را بــه عنــوان پرشــنوندهترین
خواننــده فارســیزبان در ایــن رســانه
بینالمللــی ثبــت کــرد .پیشــتر ایــن
رکــورد در اختیــار محســن یگانــه قــرار
داشــت.

قمارباز

عمــق ارتبــاط محســن چاوشــی و مــردم
را در آثــارش میتــوان دیــد ،قطعــه
جنجالــی وی بــه نــام «خوزســتان» کــه
بــه صــورت غیررســمی منتشــر شــد کــه
بــا اقبــال گســترده مــردم روب ـهرو شــد.
قطعاتــی چــون ،ای قــوم بــه حــج رفتــه،
مســلخ ،جنــگ زده و… از جملــه ایــن
آثارانــد کــه از درد مــردم خوانــده اســت.

برخــی از ایــن آثــار ماننــد« ،خوزســتان»
و «مســلخ» غیــر رســمی منتشــر شــده
اســت.
وضعیــت بــد مــردم خوزســتان از
لحــاظ داشــتن امکنــات اولیــه ماننــد
آب و بــرق و هــوای پــاک کهعــدم
رســیدگی مســئوالن را نمایــان میکــرد
و مــردم را رنــج م ـیداد ،بــر حنجــرهی
خــش دار چاوشــی چنــگ مــیزد و او
بــا ایــن موســیقی بــار دیگــر صــدای
مــردم جنــوب و بازتــاب دهنــده اشــک
خوزســتان شــد کــه در فضــای غبارآلــود
شــهر ،تــوان دیــدن آن مشــکالت بــرای
مســئولین نبــود.

خیــرهای بیادعــا در شــبکههای
ا جتما عی

چاوشــی بــرای مــردم فقــط نخوانــد،
بلکــه دســت بــه کار شــد .اگــر صفحــات
چاوشــی را در دو و ســه ســال اخیــر
دنبــال کــرده باشــید ،شــاهد آن هســتید
کــه او بــه همــراه مخاطبــان خــود ،تــا
کنــون بیــش از صدهــا زندانــی غیــر
عمــد ،بیمــاران کــم بضاعــت و افــراد
نیازمنــد ،را یــاری نمودهانــد.
بهمــن بابــازاده در گزارشــی کــه
ســازندگی منتشــر کــرده بــود ،نوشــت:
«در چهــار ماه گذشــتهمحســن چاوشــی
بالــغ بــر دو میلیــارد تومــان بــرای آزادی
محکومیــن بــهاعــدام ،محکومــان مالــی
و هزینــه درمانــی برخــی افــراد جمــع
آوری کــرده اســت .آزادی بیــش از صــد
زندانــی توســط او فقــط در  ۴مــاه رخ
داد».
اتفاقــی کــه چاوشــی رقــم زده اســت،
اتفــاق نــادری نیســت ،امثــال او در
تاریــخ بســیار بودهانــد ،جهــان پهلــوان،
«غالمرضــا تختــی» ،در جریــان جمــع
آوری کمــک بــه زلزلــهزدگان بوئیــن
زهــرا ،حماس ـهای آفریــد .چاوشــی نیــز
در حــال حاضــر بــا اســتفاده از شــهرت و
ثــروت خــود دســت بــه کار خیــر بزرگــی
زده اســت .فــردی کــه میتوانســت بارهــا
از ایــران بــرود ،قراردادهــای چــرب و نرم
متفاوتــی را تجربــه کنــد ،کنســرتهای
متعــددی را برگــزار کنــد ،ســایت

سال دوم

شامره پنجم

شــرطبندی بزنــد؛ امــا او تصمیــم
گرفــت در تنهایــی خــود بــرای دل خــود
و مخاطبانــش بنویســد ،بــرای درد مــردم
بخوانــد و صــدای آرامــش بخــش آنهــا
باشــد و ارزش هنر را در بســتر موســیقی
پــاپ ایــران از جایــی کــه هســت چنــد
پلــه باالتــر ببــرد .محســن چاوشــی

کســی اســت کــه آلبــوم قمــار
بــاز دارد ،بــر ســر شــهرتش بــا
خوانــدن اشــعار و مضامینــی
کــه کســی جــرأت خواندنــش
را نــدارد ،قمــار میکنــد؛ امــا
ســایت قمــار نــدارد.
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سید مجتبی اهشمی

روح آخریــن ســاخته پیــت داکتــر
و محصــول اســتدیو پیکســار اســت.
ایــن انیمیشــن راوی زندگــی جــو
گاردنــر ،معلــم موســیقی و پیانیســت
سیاهپوســتی اســت کــه میخواهــد
در جــاز بــه مــدارج عالیــه برســد ،امــا
زندگــی روی خوشــی بــه آن نشــان نداده
اســت .گاردنــر در نقطــهای کــه ســعی
میکنــد اولیــن قــدم بــرای موفقیــت
در جــاز بــردارد بــه کمــا مـیرود و ایــن
آغــاز داســتان جــو گاردنــر در دنیــای
برزخــی و تــاش او جهــت بازگشــت بــه
دنیــای زمینــی اســت.
هــدف ،زندگــی و چیســتی آن در
نوددقیقــه!
داکتــر ،خالــق شــرکت هیوالهــا ،آپ و
درون بــه بیــرون ،در آخریــن اثــر خــود
پیامهــای اخالقــی هستیشناســانه و
انسانشناســانه خــود را بــه درونمایــه
مبــدل میســازد .ایشــان بــا درنظــر
گرفتــن مجموعــهای از تعاریــف مــرگ
و زندگــی در قالــب ادیــان خدامحــوری
و مکاتــب انســانمحوری ،گزینشــی
هدفمنــد انجــام داده و بــا بازتولیــد
برســاختههای الهیاتــی و روانشــناختی،
درونمایــه مطلــوب خــود را بــه مخاطــب
تقدیــم میکنــد .شــاهد مثــال ایــن
گزینــش هدفمنــد ســاخت دنیــای
چندالیــهای ،فرشــتههای متمثــل بــه
ُصـ َور قابــل فهــم ،کیفیــت قــرار گرفتــن
روح در کالبــد و حتــی قبــض آن اســت.

ئ ل ل نیم
ی
ش
روح اید و وژی رد کا بد ا ن

دنیــای جــو و شــماره  ۲۲در مراتــب
زندگــی و زیســت روحگونــه او
تعریــف و تشــریح دنیــای روح بــا پــس
از شــناخت اولیــهای کــه کارگــردان از
جــو و خانــودهاش بــه مخاطــب آغــاز
میشــود .جرقــه آشــنایی مخاطــب بــا
دغدغــه کارگــردان ،هنگامــهای اســت
کــه جــو در یــک قدمــی نیســتی و قبض
روح قــرار میگیــرد .بیننــده در ایــن
نقطــه و نمــا ،بــا مــرگ و صــف انتظــار
قبــض روح روبــرو میشــود .نقطــه قابــل
توجــه چنــد نمایــی کــه کارگــردان
بــه توصیــف اینجهانــی و آنجهانــی
میپــردازد؛ نحــوه قرارگیــری پاییــن بــه
بــاالی انســانها و بــه نوعــی محکــوم
بــه پذیرفتــن موقعیــت فعلــی و آتــی را
بــه نمایــش میگــذارد.
حیــن تشــریح اینجهانــی و آنجهانــی
جــو ،کارگــردان ســعی میکنــد بــا طــرح
کشــمکش انســان و حیــات ،مخاطــب را
همــراه بــا جــو بــه دنبــال بازگشــت بــه
دنیــای زمینــی اســت .پــس از ارائــه
اولیــن چهــره از بســتری کــه موجــب
شــد ریتــم جریــان تنــد ،امــا وزینتــری
بــه خــود بگیــرد؛ شــرح درخور شــناخت
و رابطــه روح و کالبــد انســانی در دنیــای
پیشــاتولد اســت .در ایــن برهــه از روایت،
سلســله نماهایــی کــه کارگــردان بــه
مخاطــب تقدیــم میکنــد اشــاره کاملــی
بــه درونمایــه قصــه دارد و پیرامــون
ایــن مهــم شــخصیتها و قصهگویــی
جریــان پیــدا میکنــد و بــه مخاطــب

در خــال آشــنایی و ارتباطگیــری
دچــار نوعــی تعلیــق میشــود.

طیف رنگها ،دوربین و حرکت
داکتــر بــه خوبــی از طیــف رنگهــا
بــرای تشــریح جهــان خــود اســتفاده
کــرده اســت .اســتفاده از رنگهــای
خنثــی و ســرد در موقعیــت دنیــای
زمینــی و نماهایــی بــا زوایــای متوســط
و بــا زاویــه بــاال در کنــار تصویرگیــری
حرکتــی و پولبــک ،فرصتــی بــه
مخاطــب میدهــد کــه درک بهتــری
از جهــان مــدرن مبتــا بــه روزمرگــی،
افســردگی ،ابهامــات فلســفی و اختالالت
روانشــناختی پیــدا کنــد .درکنــار آن
معرفــی دنیــای قبــض روح نیــز بــا
انتخــاب طیــف مشــکی و ســفید کــه بــه
صورتــی تقابــل عصمــت و تاریکــی اســت
را تجســم میکنــد .همچنیــن نقطــه
اوج بهرهگیــری از رنــگ ،فضاســازی
محیــط ورود بــه دنیــای زمینــی بــا رنگ
آبــی ،بنفــش و صورتــی اســت کــه وجــه
اشــتراک ایــن ســه رنــگ پیامبــر آرامــش
و نوعــی آمادگــی اولیــه بــرای مواجهــه
بــا مقــوالت و اهــداف اســت .بیــان
ایــن نکتــه نیــز قابــل تامــل اســت کــه
موقعیــت مدیتیشــن و بــه نوعــی خلســه
نیــز از طریــق همیــن طیــف و حیــن
نماهــای بســته و متوســط از شــخصیت
محــوری بــه مخاطــب تقدیــم میکنــد.
روح معناگــرا و درونمایــه کنــش ســاز از
ِ
زاویــهای دیگر.
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روح ،اثــری معناگــرا ،صریــح و
بهتعبیــری ســمینار نــود دقیقــهای
فلســفه و هســتی پیکســار اســت.
پیکســار در مســیر تعریــف و تولیــد
الهیــات خــود ابتــدا از درون بــه بیــرون
را بــا محوریــت روانشناســانه منتشــر
کــرد .ســپس بــا کوکــو موقعیــت معــاد و
هســتی را ســیبل قــرار داد و در روح بــا
تجربــه جدیــدی از معناگرایــی ،مخاطــب
را درگیــر و دچــار تعلیــق کــرد.
بــه عقیــده ســورکین معناگرایــی
حرکتــی از ســوی ســطحیگری رایــج در
برخــی از آثــار هنــری و برســاختههای
اجتماعــی بــه ســوی تعمیــق بخشــیدن
بــه معنــا اســت .در صــورت نوینتــر
معناگرایــی ،ایــن مهــم بــر موقعیــت
ایدههــا و ارزشهــا بــه عنــوان علــل
موثــر تاکیــد داشــته و کنشگــری
انســانها را آینــه تمامنمــای انتخــاب و
اراده او میداننــد .معناگرایــی همچنیــن
تاکیــد ویــژهای بــر ایــن مقولــه دارد کــه
پدیدههــا براســاس آگاهــی ،شــناخت،
احساســات و نمادهــا توضیــح داده
میشــود و تــا حــد زیــادی بــه ذهــن
انســان مرتبــط اســت .نقطــهای کــه از
آن بــه عنــوان معناگرایــی یــاد میشــود؛
بســتری اســت کــه داکتــر و پیکســار در
قلــه آن واقــع هســتند .ســینمای داکتــر
همــواره تاکیــدات واضحــی بــر معرفــت،
احساســات و ارتباطــات و نمادگرایــی
داشــته اســت و هنگامــه تلفیــق آن بــا
چیســتی و نیــل بــه هــدف و شــکوفایی
اســتعداد ،نقطــه تالقــی داکتــر ،پیکســار
و روح اســت.
چیــزی کــه از ســازنده روح برآمــده
درواقــع نســخهای اســت کــه کلیــدواژه
کنــش متقابــل نمادیــن را منعکــس
میســازد .جــو و شــماره  ،۲۲بــا
تفســیر آرا و کنــش و زبــان خــود در
چارچــوب کالم و بــدن ،نشــانههای
معنایــی همدیگــر را تفســیر و بــه درک
فــردی و اجتماعــی میرســند کــه
توفیــق آشــکارای آن در انتخــاب هــدف

30

سال دوم

شامره پنجم

و اســتعداد شــماره  ۲۲اســت .بــه بیــان
دیگــر ســازندگان ایــن اثــر ،معناگرایــی
و روشمنــدی خــود را ذیــل رویکــرد
بینابینــی فــردی و اجتماعــی ایــن
مکتــب و ســاخت آن پنهــان کــرده و بــه
زبــان عامیانــه از گــذران زندگــی روزمــره
و پرســش ســواالت فلســفی و هویتــی
میپردازنــد .اینجاســت کــه میتــوان
گفــت کالس فلســفه و الهیــات پیســکار
در قــاب روح بــه منصــه ظهــور رســیده
اســت.
تجربــه بازخــورد موفقیتآمیــز روح
باوجــود برخــورداری از مفاهیــم پیچیــده
فلســفی ،بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه
مخاطــب نســبت بــه طــرح پرسـشهای
چالشــی از دریچــه هنــر هفتــم و
شــیوههای تولیــد و عرضــه محتــوا
اســتقبال میکنــد .روح ،اعــان ابــراز
توجهــات فلســفی و پدیدارشناســانه بــه
دنیــای ســینما و انیمشــین اســت.
در روح مخاطب جو و شماره
 ۲۲میشود و در تعلیقی
سنگین و نفسگیر قرار
میگیرد .راهکار درمانی
مکاتب و ادیان در مواجهه
بــا پخــش و توزیــع کالس فلســفه
پیکســار ،تمرکــز بــر اندیشــه ،محتــوای
معناگــرا و فانتــزی بــا ســقلمههای
دراماتیــک و داســتانی اســت.

برگرفته شده از سایت SNN
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انهدا م یا امید؛کدا م روی سکه؟
مائده نیساری-کارشناسی نقاشی

نقاشــیهای آیدیــن آغداشــلو تقریبــا در تمــام ادوار حــراج
تهــران حضــور داشــتهاند .موضوعــی کــه برخــی را نســبت
بــه کیفیــت آثــار او ،کپیبــودن آنهــا یــا بازآفرینــی یــک
طــرح ثابــت حســاس کــرده اســت .درواقــع آغداشــلو ســعی
میکنــد بــا گرتهبــرداری از آثــار نقاشــان نامــدار پیشــین
ارتبــاط بیننــده بــا اثــر اصلــی را بازســازی کنــد کــه خیلیهــا
معتقدنــد در نقاش ـیهای آغداشــلو ایــن امــر اتفــاق نمیافتــد.

حراجــی تهــران بهانــه خوبــی بــرای دور
هــم جمعشــدن هنردوســتان و معرفــی
آثــار هنــری میداننــد .ســوالی کــه
مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا
ایــن رویــداد میتوانــد جــای مناســبی
بــرای ارزیابــی اثــر هنــری باشــد؟
مهمتریــن رویــداد اقتصــادی هنرهــای
تجســمی هربــار یــک حاشــیه جدیــد
رو میکنــد؛ فــروش تابلوهــای جعلــی
ســهراب ســپهری و پولشــویی یکــی از
حواشــی همیشــگی ایــن تجمــع هنــری
بــوده اســت؛ ایــن حرفوحدیثهــا
آن قــدر پررنــگ هســتند کــه در
قســمتهای ابتدایــی ســریال
((آقــازاده)) کنایههــای صریحــی بــه
حــراج تهــران زده شــد؛ مافیــای هنــر،
بحــث آثــار جعلــی و ســرمایههای
هنگفتــی کــه در ایــن رویــداد جابــه جــا
میشــود .امــا بــدون شــک مهمتریــن
حاشــیه و اتفــاق ایــن حراجــی دیــروز

اتفــاق افتــاد کــه البتــه بیارتبــاط
بــه حواشــی قبلــی نیســت؛ تابلــو
((خاطــرات امیــد)) آیدیــن آغداشــلو در
ایــن حراجــی بــا قیمــت  ۱۲میلیــارد و
پانصــد میلیــون تومــان فــروش رفــت تــا
ســیزدهمین دوره حــراج تهــران چنــد
حاشــیه و گمانهزنــی را دوبــاره زنــده
کنــد .تــا پیــش از ایــن گرانتریــن
تابلــوی فروختهشــده در حراجــی
تهــران تابلویــی از ســهراب ســپهری بــود
کــه ســال  ۱۳۹۷بــا قیمــت  ۵میلیــارد
و  ۱۰۰میلیــون تومــان چکــش خــورد.
آبــان امســال در یــک گــزارش جنجالــی
تعــدادی از شــاگردان قدیمــی آغداشــلو
ادعــا کردنــد کــه آغداشــلو آنهــا را
مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار داده
اســت .اینکــه ایــن حواشــی در حاشــیه
حرفــه هنــری او اتفــاق افتادهانــد
کمــی داســتان را عجیــب میکــرد؛
پیشــنهاد غیراخالقــی در قبــال یــک
تابلــو گرانقیمــت و اتفاقاتــی کــه ســر
کالسهــای او میافتــد .ایــن اتهامــات
را بارهــا خــود آغداشــلو تکذیــب
کــرده اســت ،او در متنــی کــه بعــد
از ایــن اتهامــات نوشــت آورده اســت:
«در زندگــی شــخصی و اجتماعــیام
هرگــز خواســتهای را بــه کســی تحمیــل
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نکــردهام ،چــون جزئــی از رفتار و روشــم
نبــودهاســت .بایــد تأکیــد کنــم کــه هــر
نــوع تحمیــل جنســی را اکیــدا ً محکــوم
میکنــم» ولــی خیلیهــا فــروش
تابلــو او در دوره اخیــر حــراج تهــران
آن هــم دهبرابــر قیمــت پایــهاش را بــه
ایــن حاشــیهها مرتبــط دانســتهاند.
درواقــع گویــا ایــن اتفــاق بهنوعــی
خریــد آبــروی بربادرفتـه آغداشــلو بــوده
اســت .دربــاره اثــر «خاطــرات امیــد»
در کاتالــوگ ســیزدهمین دوره حــراج
تهــران آمــده اســت« :اثــر پیـشرو یکــی
از متأخرتریــن آثــار هنرمنــد از مجموعــه
خاطــرات انهــدام اســت؛ مجموعـهای که
بیــش از چهــل ســال اســت ادامــه یافتــه
و بخشــی از مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن
آثــار نقــاش را شــامل میشــود .اهمیــت
ایــن مجموعــه جــدای از اســتمرار
ســالهای متوالــی ،از نگــرش خــاص
هنرمنــد بــه هســتی ناشــی شــده و بــه
عنــوان اصلیتریــن وجــه تفکربرانگیــز
خلــق اثــر هنــری او محســوب میشــود.
انســانهای تصویــر شــده در ایــن
مجموعــه ،بــه فــرد خــاص تاریخــی و یــا
اســطورهای اشــاره ندارنــد ،بلکــه مفهــوم
انســان را در کلیتریــن و اصیلتریــن
صــورت خــود تصویــر میکننــد کــه
بــه واســطه دور شــدن از مرزهــای
اخــاق و ســنتهای گذشــته ،در حــال
تخریــب و مرگــی تدریجــی اســت ».در
معرفــی ایــن مجموعــه آمــده اســت
کــه مجموعــه «انهــدام» بــا برداشــت
از نقاشــیهای رنســانس بازآفرینــی
و بعــد منهــدم میشــوند .رکــورددار
حــراج تهــران ،یعنــی تابلــوی نقاشــی
دو لتــه «خاطــرات امیــد» از مجموعــه
«خاطــرات انهــدام آیدیــن» آغداشــلو بــا
تکنیــک گــواش و مدادرنگــی خلق شــده
اســت .بایــد ببینیــم ایــن اثــر بــا تمــام
حواشــیاش باعــث انهــدام آغداشــلو در
هنــر معاصــر میشــود یــا امیــد را دوبــاره
بــرای او زنــده میکنــد.
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کتــاب ای کاش وقتــی بیســت ســاله بــودم میدانســتم ،اثــر تینــا
ســیلیگ ،نویســنده ،کارآفریــن و اســتاد دانشــگاه اســتنفورد ،بــرای
نخســتین بــار در ســال  ۲۰۰۹منتشــر شــد .ایــن کتــاب از همــان
ابتــدای انتشــارش فــروش فوقالعــادهای داشــت و جــز بهتریــن
کتابهــای خودشناســی قــرار گرفــت اســت .پروفســور ســیلیگ در
ایــن کتــاب هم ـهی قوانیــن گذشــته را کنــار میزنــد و بــا ارائ ـهی
قوانینــی جدیــد تفکــر خــارج از عــرف را بــه خواننــده آمــوزش
میدهــد.
او دربــارهی ایــن کتــاب مینویســد « :ذهــن ناهشــیار را میتــوان بــه
کامپیوتــری تشــبیه کــرد که بعضــی از دادههای آن نادرســت اســت.
و مطالعـهی ایــن کتــاب مجالــی اســت شــگفت تــا گرایشهایــی را
کــه نســبت بــه زندگــی داریــد دقیقتــر بنگریــد و از ّشــر بســیاری
از الگوهــای معیــوب گذشــته کــه در ژرفــای وجودتــان ریشــه
دوانــده رهــا شــوید .آنــگاه خواهیــد دیــد کــه روابطتــان بــا مــردم،
ایدههــا و اشــیا ،معنایــی یکســره متفــاوت پیــدا خواهدکــرد .بــه
همیــن دلیــل ایــن کتــاب و نقطــه نظرهایــش بــرای افــرادی کــه
مایلنــد انســان کارآمــدی باشــند و از تمــام تواناییهــای خــود بهــره
ببرنــد گنجین ـهای بســیار ارزنــده اســت».
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فاطمــه فاطمــه اســت ،کتابــی بــه
زبــان فارســی و متــن پیادهشــده
و تصحیحشــده ســخنرانی علــی
شــریعتی در حســینیه ارشــاد است.
ایــن کتــاب بــه زبانهــای عربــی،
انگلیســی ،فرانســه و اندونزیایــی
ترجمــه شــده و عــاوه بــر چــاپ
فارســی آن بــه صــورت مســتقل،
در کتــاب «زن» از مجموعــه آثــار
شــریعتی نیــز بــه همــراه چنــد اثــر
دیگــر چــاپ شــده اســت.
مقــاالت بســیاری بــا نــگاه
جامعهشــناختی و اســامی و
شــیعی دربــاره کتــاب نوشــته شــده
و حتــی برخــی کتابهــا و مقــاالت،
بــا الهــام از متــن یــا عنــوان ایــن
کتــاب ،چــاپ و منتشــر شــده
اســت.
شــریعتی در ایــن کتــاب ،مخاطــب
خــود را زنانــی میدانــد کــه بــه
دنبــال الگوگیــری از شــخصیت
حضــرت زهــرا (س) هســتند .او
توجــه بیــش از انــدازه بــه نقــل
کرامــات و بیتوجهــی بــه آنچــه
بایــد از فاطمــه آموخــت را مــورد
انتقــاد قــرار داده اســت.
کتــاب فاطمــه فاطمــه اســت،
اولیــن بــار در ســال  ۱۳۵۰منتشــر
شــد .اینکتــاب در فــراز نامــی و
مشــهور آن خالصــه مــی شــود کــه
بیــان مــی شــود:
اینــک لحظــ ه وداع بــا علــی (ع)
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چــه دشــوار اســت .اکنــون علــی
بایــد در دنیــا بمانــد .ســی ســال
دیگــر! فرســتاد «ام رافــع» بیایــد،
وی خدمتــکار پیغمبــر(ص) بــود .از
او خواســت کــه ای کنیــز خــدا ،بــر
مــن آب بریــز تــا خــود را شســت
وشــو دهــم .بــا دقــت و آرامــش
شــگفتی ،غســل کــرد و ســپس
جامــ ه هــای نویــی را کــه پــس از
مــرگ پــدر کنــار افکنــده بــود و
ســیاه پوشــیده بــود ،پوشــید ،گویی
از عــزای پــدر بیــرون آمــده اســت و
اکنــون بــه دیــدار او مـیرود .بــه ام
رافــع گفــت :بســتر مــرا در وســط
اتــاق بگســتران .آرام و ســبکبار بــر
بســتر خفــت ،رو بــه قبلــه کــرد ،در
انتظــار مانــد.
لحظهای گذشــت و ناگهــان از خانه
شــیون برخاســت .پلکهایــش را
فروبســت و چشـمهایش را بــه روی
محبوبــش ـ کــه در انتظــار او بــو د ـ
گشــود .شــمعی از آتــش و رنــج ،در
خان ـ ه علــی خامــوش شــد و علــی
تنهــا مانــد بــا کودکانــش .از علــی
خواســته بــود تــا او را شــب دفــن
کنــد ،گــورش را کســی نشناســد
و علــی چنیــن کــرد .امــا کســی
نمــیدانــد کــه چگونــه؟ و هنــوز
نمــیدانــد کجــا؟ در خانـهاش؟ یــا
در بقیــع ؟ معلــوم نیســت.
فاطمــه اینچنیــن زیســت و
اینچنیــن مــرد و پــس از مرگــش
زندگــی دیگــری را در تاریــخ آغــاز
کــرد .در چهــره همـه ســتمدیدگان
کــه بعدهــا در تاریــخ اســام بســیار
شــدند هالــهای از فاطمــه پیــدا
بــود .غصــب شــدگان ،پایمــال
شــدگان و همــه قربانیــان زور و
فریــب نــام فاطمــه را شــعار خویش
داشــتند .یــاد فاطمــه ،بــا عش ـقها

و عاطفههــا و ایمانهــای شــگفت
زنــان و مردانــی کــه در طــول
تاریــخ اســام بــرای آزادی و
عدالــت میجنگیدنــد ،در توالــی
قــرون ،پــرورش مییافــت و در
زیــر تازیانههــای بیرحــم و
خونیــن خالفتهــای جــور و
حکومتهــای بیــداد و غصــب،
رشــد مییافــت و همــه دلهــای
مجــروح را لبریــز میســاخت.
ایــن اســت کــه همــه جــا در تاریــخ
ملتهــای مســلمان و تودههــای
محــروم در امــت اســامی ،فاطمــه
منبــع الهــام آزادی و حقخواهــی
و عدالتطلبــی و مبــارزه بــا ســتم
و قســاوت و تبعیــض بــوده اســت.
از شــخصیت فاطمــه ســخن گفتــن
بســیار دشــوار اســت .فاطمــه،
ن چنــان کــه
یــک «زن» بــود ،آ 
اســام میخواهــد کــه زن باشــد.
تصویــر ســیمای او را پیامبــر
خــود رســم کــرده بــود و او را
در کورههــای ســختی و فقــر و
مبــارزه و آموزشهــای عمیــق و
شــگفت انســانی خویــش پــرورده
و نــاب ســاخته بــود .وی در همــه
ابعــاد گوناگــون زن بــودن نمونــه
شــده بــود .مظهــر یــک دختــر ،در
برابــر پدرش.مظهــر یــک همســر در
برابــر شــویش .مظهــر یــک مــادر
در برابــر فرزندانــش .مظهــر یــک
«زن مبــارز و مســئول» در برابــر
زمانــش و سرنوشــت جامعــه اش.
وی خــود یــک «امــام» اســت ،یعنی
یــک نمونــه مثالــی ،یــک تیــپ
ایــدهآل بــرای زن ،یــک «اســوه»

یــک شــاهد بــرای هــر زنــی کــه
میخواهــد شــدن خویــش را
خــود انتخــاب کنــد .او بــا طفولیــت
شــگفتش ،بــا مبــارزه مدامــش در
دو جبهــه خارجــی و داخلــی ،در
خان ـ ه پــدرش ،خان ـهی همســرش،
در جامع ـهاش ،در اندیشــه و رفتــار
و زندگیــش« ،چگونــه بــودن» را بــه
زن پاســخ مــیداد .نمیدانــم چــه
بگویــم؟ بســیار گفتــم و بســیار
ناگفتــه مانــد .در میــان همــه
جلوههــای خیــره کننــده روح
بــزرگ فاطمــه ،آنچه بیشــتر از همه
بــرای مــن شــگفتانگیز اســت
ایــن اســت کــه فاطمــه همســفر
م پــرواز روح عظیــم
و همــگام و ه ـ 
علــی اســت .او در کنــار علــی تنهــا
یــک همســر نبــود ،کــه علــی پــس
از او همســرانی دیگــر نیــز داشــت.
علــی در او بــه دیــده یــک دوســت،
یــک آشــنای دردهــا و آرمانهــای
بزرگــش مــینگریســت و انیــس
خلــوت بیکرانــه و اســرارآمیزش
و همــدم تنهاییهایــش .ایــن
اســت کــه علــی هــم او را بــه
گونــه دیگــری مینگــرد و هــم
فرزنــدان او را .پــس از فاطمــه،
علــی همســرانی میگیــرد و از
آنــان فرزندانــی مییابــد .امــا از
همــان آغــاز ،فرزنــدان خویــش را
کــه از فاطمــه بودنــد بــا فرزنــدان
دیگــرش جــدا میکنــد .اینــان را
«بنیعلــی» میخوانــد و آنــان را
«بنیفاطمــه» .شــگفتا ،در برابــر
پــدر ،آن هــم علــی ،نســبت فرزنــد
بــه مــادر و پیغمبــر نیــز دیدیــم که
او را بــه گونــهی دیگــر میبینــد.
از همــهی دخترانــش تنهــا بــه او

ســخت میگیــرد ،از همــ ه تنهــا
بــه او تکیــه میکنــد .او را در
خردســالی مخاطــب دعــوت بــزرگ
خویــش میگیــرد.
نمیدانــم از او چــه بگویــم؟ چگونــه
بگویــم؟ خواســتم از بوســوئه تقلید
کنــم ،خطیــب نامــور فرانســه کــه
روزی در مجلســی بــا حضــور لویی،
از مریــم ســخن میگفت.گفــت:
هــزار و هفــت صــد ســال اســت
کــه هم ـ ه ســخنوران عالــم دربــاره
مریــم داد ســخن دادهانــد .هــزار و
هفــت صــد ســال اســت کــه همــه
فیلســوفان و متفکــران ملتهــا در
شــرق و غــرب ،ارزشهــای مریــم را
بیــان کردهانــد .هــزار و هفــت صــد
ســال اســت کــه شــاعران جهــان در
ســتایش مریــم همـ ه ذوق و قــدرت
خالقــهشــان را بــه کار گرفتــهانــد.
هــزار و هفــت صــد ســال اســت کــه
همــه هنرمنــدان ،چهرهنــگاران،
پیکرســازان بشــر ،در نشــان دادن
ســیما و حــاالت مریــم هنرمنــدی
هــای اعجازگــر کــرد ه انــد.
امــا مجموعــ ه گفتههــا و اندیشــه
هــا و کوشــش هــا و هنرمندیهــای
همــه در طــول ایــن قرنهــای
بســیار ،بــه انــدازه ایــن کلمــه
نتوانســتهانــد عظمتهــای مریــم
را بازگوینــد کــه :مریــم (س) ،مــادر
عیســی (ع) اســت و مــن خواســتم
بــا چنیــن شــیوه ای از فاطمــه
بگویــم .بــاز درمانــدم خواســتم
بگویــم ،فاطمــه دختــر خدیجــهی
بــزرگ اســت ،دیــدم فاطمه نیســت.
خواســتم بگویــم کــه فاطمــه دختــر
محمــد اســت؛ دیــدم کــه فاطمــه
نیســت .خواســتم بگویــم کــه
فاطمــه همســر علــی اســت؛ دیــدم
کــه فاطمــه نیســت .خواســتم

سال دوم

شامره پنجم

بگویــم کــه فاطمــه مــادر حســین
اســت ،دیــدم کــه فاطمــه نیســت.
خواســتم بگویم،کــه فاطمــه مــادر
زینــب اســت ،بــاز دیــدم کــه
فاطمــه نیســت .نــه ،اینهــا همــه
هســت و ایــن همــه فاطمه نیســت.
فاطمــه ،فاطمــه اســت.
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آلبــوم «روشــنتر از خاموشــی» بــه
آهنگســازیحســین علیــزاده و بــا آواز
شــهرام ناظــری مجــوز انتشــار گرفتــه
اســت .ایــن جدیدتریــن همــکاری
دو بــزرگِ موســیقی ایرانــی پــس از
سالهاســت .خبــری خــوش در همــه ایــن
روزهــای ناخــوش و مســموم موســیقی
ایــران.

خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه جشــنواره
موســیقی فجــر ،امســال در ســالن هــزار
نفــره آبنمــای موزیــکالکیــش برگــزار
خواهــد شــد .مذاکــره بــا گروههــای پــاپ
آغــاز شــده و بــا توجــه بــه پیــش بینــی
عــدم اســتقبال در تهــران و فــروش نرفتن
بلیتهــا ،هیــات برگــزاری تصمیــم بــه
برگــزاری بخــش پــاپ در کیــش را گرفتــه
اســت .جشــنواره و درآمدزایــی تــوأم!

آلبــوم جدیــد همایــون شــجریان بــا
آهنگســازی «فردیــن خلعتبــری» در مــرداد
مــاه ســال  ۱۴۰۰منتشــر خواهــد شــد.
مهمتریــن وجــه تمایــز ایــن اثــر بخــش
بیــن المللــی آن اســت .یــک مجموعــه
خصوصــی اسپانســر پــروژه خواهــد بــود.
پیــش تــر و در ســال  ۹۶آلبــوم «امشــب
کنــار غزلهــای مــن بخــواب» حاصــل
همــکاری همایــون و خلعتبــری منتشــر
شــده بــود.

خواننــده پــاپ آذریرحیــم شــهریاری
بالــغ بــر صــد و بیســت شــب بــا اجــرای
کنســرت آنالیــن در اینســتاگرامش بــه
رکــورد بیــش از پنــج میلیــون بیننــده
رســیده و امــروز از نامــه نــگاری هــای
رســمی بــا شــرکت طــرف قــراردادش
در آمریــکا بــاگینــس بــرای ثبــت ایــن
رکــورد در اینســتاگرامش خبــر داده
اســت.

دو کتــاب جدیــد از «حســین صفــا» منتشــر شــد.
دو کتــاب جدیــد از حســین صفــا بــا نامهــای
«ایــن دســت بیصــدا» کــه مجموعـه غزلهــای
مــدرن ایــن شــاعر اســت و «آه بــه خــط بریــل»
کــه مجموعـهای از جدیدتریــن شــعرهای ســپید
ایــن شــاعر محســوب میشــود ،منتشــر شــدند.
ِ
دســت بیصــدا» چهارمیــن دفتــر
«ایــن
از غزلهــای مــدرن حســین صفــا اســت
کــه میتــوان گفــت شــکل تکمیــل شــده
غزلیســت کــه صفــا در ســه مجموعــه غــزل ِ
پیشــین خــود ارائــه کردهاســت.
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اولیــن نشــریه ســینمایی رســانه ای دانشــگاه
الزهــرا(س) از کلیــه عالقــه منــدان ،اســاتید و
دانشــجویانی کــه خواســتار همــکاری بــا ایــن
نشــریه هســتند،دعوت مــی کنــد مقــاالت و
مطالــب و رزومــه خــود را بــه همراه مشــخصات
کامــل {نــام ،نــام خانوادگــی ،آخریــن مــدرک
تحصیلــی ،مقطــع تحصیلیفعلــی و دانشــگاه
محــل تحصیــل} بــه آیــدی مدیــر مســئول
ایــن نشــریه ارســال نماینــد.
محــور اصلــی ایــن نشــریه مســائل ســینما،
رســانه ،تلویزیــون ،هنرهــای تجســمی،
موســیقی و فرهنگــی اســت.
مدیر مسئول:

مائده نیساری

maedeh.neysari@yahoo.com
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