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فهرست مطالب

اولیــن نشــریه ســینمایی، رســانه ای 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 بدنــه ی بزرگــی از فرهنــگ و رســانه، 
ســینما، رســیدگی کردیــم؛ از نگاه هــای مختلــف بــه آن توجــه کردیــم، تعــدادی 
از آثــار ســینمایی موفــق و کــم اقبــال را بررســی کردیــم، تحلیلــی بــر فضــای 
فرهنگــی و رســانه ای کشــور نوشــتیم و در شــماره چهــارم بــه بررســی ابعــاد 
ــی  ــید مرتض ــهید س ــاب، ش ــینمایی انق ــر س ــه دار هن ــانه  ای طای ــری و رس هن

آوینــی پرداختیــم.
در ایــن دو ســال افــراد زیــادی بــرای تولیــد و تهیــه ایــن نشــریه و محتــوای 
ــه حــوزه ای کــه کمتــر  فرهنگــی و رســانه ای آن زحمــت کشــیدند؛ پرداختــن ب
ــرده  ــت ک ــز روی آن، فعالی ــه صــورت متمرک تشــکل و نشــریه ی دانشــجویی ب
اســت، چالشــی جدیــد، جــذاب و البتــه ســخت بــود. ایــن نشــریه دانشــجویی از 
تمــام مخاطبــان ایــن نشــریه و دانشــجویان گرامــی دغدغه مند کــه در حوزه های 
رســانه ای و فرهنگــی ماننــد، ســینما، موســیقی، تئاتــر، هنرهــای تجســمی، شــعر 
و کتــاب، عاقــه 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

مائده نیساری 
مدیر مسئول نشریه آینه جادو 

سرمقاهل
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سخن سردبیر
فَتَبَیَّنوا...

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 اطــالع و نظریــه هــای کارشناســی نشــده اســت.

ــوده کــه متوجــه  ــاده و کمــر کســی ب ــه جــان بــر افت ویروســی کــه ســالیان ســال اســت ب

آن شــده و از خطــر آن بــرای 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 

اصطــالح کارشناســانه ارائــه و عــده ای دیگــر را بــا خــود همــراه 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 نظــرات 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، اجتاعــی، 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.

محبوبه سادات صفوی 

سرویس رساهن

7
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در طــول تاریــخ از ژورنالیســت های زیــادی 
می تــوان نــام بــرد کــه آثــار و مقاالتشــان 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــایرین ب ــا س ــود ی ــط خ توس
اســت. مقاالتــی کــه در برهه هــای مختلــف 
ــی  ــه موضوع تاریخــی و احتمــاال در واکنــش ب
خــاص نوشــته شــده اند. امــا از ایــن بیــن، 
معــدود افــرادی هســتند کــه مقاالتشــان بعــد 
از ســال ها همچنــان ارزش مطالعــه داشــته 
ــای  ــن غن ــت رفت ــع از دس ــان مان ــرد زم و َگ
ــی  ــهید آوین ــت. ش ــده اس ــا نش ــب آنه مطال
جــزء افــرادی اســت کــه مطالعــه مقاالتــش بــا 
ــه  ــان فاصل ــان نگارشش ــه از زم ــن ک ــود ای وج
ــوی  ــد بازگ ــان می توان ــه، همچن ــادی گرفت زی
دغدغه هــا، خالهــا و تحلیلــی از اتفاقــات امــروز 

ــد. ــه باش جامع
آوینــی جــزء آن دســته از اندیشــمندانی اســت 
ــا  ــه بس ــیعی دارد. چ ــری وس ــتره فک ــه گس ک
یکــی از دالیــل غنــای نظــرات ایشــان همیــن 
گســتره وســیع فکــری و بررســی همــه جانبــه 
ــای  ــی چــون ســینما، هنره ــات مختلف موضوع
ــت.  ــوده اس ــعه و... ب ــگ توس ــمی، فرهن تجس
ــه  ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــزء یک ــانه ج رس
بــه شــدت مــورد توجــه آوینــی بــود. موضوعــی 
کــه امــروز ســاخت فرهنگــی کشــور را بــا 

ــت. ــرده اس ــراه ک ــی هم ــی اساس چالش های
موضوعــات  خصــوص  در  آوینــی  نظــرات 
رســانه ای چــون ویدئــو جــز نظراتــی بــود 
ــا اســتقبال مســئولین فرهنگــی مواجــه  ــه ب ک
نمی شــد چــرا کــه کامــال خــالف مشــی 
دســتگاه های برنامــه ریــز فرهنگــی بــود. از 

بهار سعیدی- کارشناسی نقاشیاز ویدئو دیروز تا شبکه های اجتماعی امروز

نویــن  رســانه های  تمــام  اگــر 
رســانه  از  مصداقــی  را  امــروزی 
مقدمــه  در  آنچــه  بدانیــم؛  یاغــی 
گفتــه شــد کامــا روشــن مــی گــردد. 
نظــرات شــهید آوینــی در خصــوص 
ــته،  ــه گذش ــد ده ــِی چن ــانه یاغ رس
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 

ــت! ــته اس ــتاگرام نوش ــون اینس چ

ایــن نظــر می تــوان گفــت اندیشــه شــهید 
آوینــی در خصــوص نحــوه برخــورد بــا ابزارهای 
رســانه ایی چــون ویدئــو کــه بــه قــول خــودش 
اقتضــای جهــان نویــن اســت، یــک تلقــی 

ــود. ــوب می ش ــگارد محس آوان
ــن ســال از آن دوران  ــا گذشــت چندی شــاید ب
بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظــر آوینــی 
ــی  ــئولین فرهنگ ــرات مس ــا نظ ــورد ب در برخ
ــوده و احتمــاال اگــر نظــرات  ــری ب نظــر پخته ت
دســتگاه  های فرهنگــی نیــز چــون آوینــی بــود، 
ــگاری  ــم از ولن ــن حج ــا ای ــر ب ــال حاض در ح
بــی  و  نابســامانی  و  رســانه ها  در  فرهنگــی 
برنامگــی راجــع بــه نحــوه کنتــرل فضــای 

ــم. ــه نبودی ــانه ای مواج رس
ــاد  ــل دهــه هفت ــا اواخــر دهــه شــصت و اوای ت
ــه  ــیما خالص ــدا و س ــری، در ص ــانه تصوی رس

ــود. ــت ب ــار حاکمی ــه در اختی ــد ک می ش
بنابرایــن تصــور اکثریــت از رســانه، صداوســیما 
ــود. در  ــام ب ــری نظ ــانه حداکث ــوان رس ــه عن ب
ــتند  ــی داش ــهروندان تریبون ــه ش ــال ها ن آن س
ــن  ــی معاندی ــبهه افکن ــرای ش ــی ب ــه امکان و ن
فراهــم بــود. اولیــن بحــران رســانه ای جمهــوری 
و  و گســترش  مطــرح شــدن  بــا  اســالمی 
ــه ای  ــه دریچ ــاد ک ــاق افت ــا اتف ــش ویدئوه پخ
بــرای شــنیدن و دیــدن، غیــر از تلویزیــون 
ــت  ــرف حاکمی ــز ح ــی ج ــا حرف ــود. ویدیوه ب
می  زدنــد. آوینــی ایــن موضــوع را گوشــزد 
دیگــر  حاکمیتــی  مرزهــای  کــه  می کــرد 
مرزهــای جغرافیایــی نیســتند و از دهکــده 
ــالح را از  ــن اصط ــرد. او ای ــت ک ــی صحب جهان

آن جــا بــه کار بــرد کــه معتقــد بــود رســانه ها 
بــه صورتــی مکانیکــی اقــوام و انســان های 
کــره زمیــن را بــه یکدیگــر شــبیه می ســازند و 
تفاوت هــای فرهنگــی را از میــان بــر می دارنــد. 
ــاد  ــا عنــوان رســانه یاغــی ی ــو ب آوینــی از ویدئ
ــی  ــی عنوان ــانه یاغ ــوان رس ــه عن ــرد. البت می ک
بــود کــه خــوِد غربی هــا بــه ویدئــو داده بودنــد.

ــه  ــد ک ــرح می کن ــوال را مط ــن س ــی ای آوین
ــرر  ــه ض ــد ک ــات کن ــد اثب ــی می توان ــه کس چ
ویدئــو از کامپیوتــر بیشــتر اســت؟ او در جــواب 
ایــن پرســش می گویــد مشــکل ایــن جــا 
اســت کــه مــا فقــط بــا معیــار اخــالق ظاهــری 
بــه محصــوالت تمــدن تکنولوژیــک غــرب 
ــت  ــت و حقیق ــار حکم ــا معی ــه ب ــم ن می نگری
دیــن. او معتقــد اســت محصــوالت تمــدن 
بیــش صورت هایــی  و  کــم  همگــی  غــرب 
ــا  ــر ب ــتند و اگ ــرب هس ــگ غ ــم از فرهن مجس
چشــم حکمــت بــه آنهــا بنگریــم، کامپیوتــر را 
ــت  ــم یاف ــو خواهی ــر از ویدئ ــیار خطرناک ت بس
ــتم  ــوان از سیس ــر را نمی ت ــه کامپیوت ــرا ک چ
کامپیوتــری جــدا کــرد و سیســتم کامپیوتــری 

ــرب.  ــه غ ــی هم یعن
ــوان  ــر ت ــی اگ ــه حت ــود ک ــد ب ــی معتق آوین
ــور  ــه کش ــو ب ــل ورود ویدئ ــتادگی در مقاب ایس
وجــود داشــت، بــاز هــم نمی شــد بــا اطمینــان 
کار  آن  ورود  از  ممانعــت  کــه  کــرد  اظهــار 
ــه  ــو ب ــر. او ورود ویدئ ــا خی ــت ی ــتی اس درس
ــت  ــی می دانس ــرورت تاریخ ــک ض ــور را ی کش
کــه زندگــی در ایــن عصــر، خــواه ناخــواه 

ــه  چنیــن موجبیتــی را بــه همــراه دارد و مــا ن
تنهــا ویدئــو بلکــه بــه زودی زود ماهــواره را نیــز 
ــاره  ــن ب ــد در ای ــوض بای ــم. در ع ــد بپذیری بای
بیاندیشــیم کــه چگونــه بــر محتــوای ویدئو هــا 
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. 
ــت  ــگ غفل ــری را فرهن ــگ تصوی ــی فرهن آوین
می خوانــد. امــا معتقــد اســت ایــن خصوصیــت 
ــاز  ــات آن ب ــوازم و تبع ــرب و ل ــدن غ ــه تم ب
می گــردد، بــه ســینما یــا ویدئــو و یــا ماهــواره. 
او فرهنــگ غــرب را از ایــن منظــر کــه فرهنــگ 

ــد. ــذاب می خوان ــد ج ــری می دان ــه گ اباح
ــد: » لفــظ اباحــه  ــاره می گوی ــن ب آوینــی در ای
ــه  ــته ایم ک ــی گذاش ــر مفهوم ــری را در براب گ
ــه آزادی خواهــی و آزدمنشــی ترجمــه  غالبــا ب
ــان  ــاک تریــن و زی شــده. مفهــوم آزادی خطرن
ــدن  ــه تم ــت ک ــی اس ــره فرهنگ ــن ثم بارتری
ــدل  ــا م ــوم ب ــن مفه ــت. ای ــته اس ــرب داش غ
آزادی در فرهنــگ مــا کامــال متعــارض اســت. 
آنچــه توســط شــبکه های ویدئویــی در سراســر 
ــه  ــت ک ــی اس ــد، فرهنگ ــاعه می یاب ــان اش جه
ــت.  ــالزم اس ــری م ــه گ ــوم آزادی اباح ــا مفه ب
بشــر امــروز ایــن مفهــوم را عیــن ذات خویــش 
ــگار می کنــد  ــد، ان ــه آن بتازن می بینــد و اگــر ب
ــن خطــر  ــد. بزرگتری ــه انســانیت تاخته ان کــه ب
ــو و نیــز اشــاعه همیــن مفهــوم  فرهنگــی ویدئ
ــه  ــا مومــن ب ــم ســازان عموم آزادی اســت. فیل
شــریعتی هســتند کــه سراســر جهــان را چــون 
ــت.  ــرده اس ــخیر ک ــد تس ــده واح ــک دهک ی
بنابــر ایــن آثارشــان هرچنــد مســتقیما بــه ایــن 
ــت  ــواه در خدم ــواه ناخ ــردازد، خ ــوع نپ موض

اشــاعه همیــن  و  اســتمرار وضــع موجــود 
مفهــوم خواهــد بــود. طبــع اولیــه بشــر نیــز از 
آن جــا کــه ایــن فرهنــگ را در خدمــت تعییــن 
ــب  ــی فری ــه راحت ــد، ب ــش می یاب ــج خوی حوائ
ــکار  ــا ان ــاوی ب ــی را مس ــورد و آزادمنش می خ
اخــالق و مذهــب، پرســتش لــذت و پشــت پــا 

ــرد.« ــدود می گی ــن ح ــه قوانی زدن ب
آوینــی بــر ایــن بــاور بــود کــه بــرای مواجهــه 
بــا پدیــده ای چــون ویدئــو، هرگــز نبایــد اصــل 
ــترش  ــه گس ــرا ک ــت. چ ــت گذاش ــر ممانع را ب
ــه  ــار و ب ــارج از اختی ــری خ ــا ام ــا در دنی آنه
مقتضــای تاریــخ اســت. چــه بســا کــه ممانعــت 
ــتاران آن را  ــو خواس ــتفاده از ویدئ از ورود و اس
حریص تــر کنــد و چــرا بایــد کار را بــه گونــه ای 
ســامان داد کــه تماشــاگران ویدئــو ناچــار 
ــز  ــاز نی ــای مج ــای فیلم ه ــرای تماش ــند ب باش
ــن از  ــه ای ــد ک ــاق بیاورن ــی قاچ ــه زندگ روی ب

ــت.  ــر اس ــو خطرناک ت ــود ویدئ ــل وج اص
طبــق آنچــه گفتــه شــد آوینــی انقالب اســالمی 
ــی  ــد در جهان ــالب فرهنگــی می دان ــک انق را ی
کــه بــه صــورت یــک دهکــده جهانــی بــا یــک 
فرهنــگ واحــد درآمــده اســت؛ یعنــی فرهنــگ 
غــرب. او بــاور داشــت کــه نظــام اســالمی 
ماهیتــی فرهنگــی دارد و فقــط از ایــن طریــق 
هــم لطمــه می بینــد. بالشــک اگــر در خصــوص 
نحــوه کنتــرل فضــای رســانه ای برنامــه ریــزی 
در  و  نگیــرد  صــورت  صحیحــی  و  جــدی 
ــه  ــص ب ــِد مخت ــگ واح ــط فرهن ــوص بس خص
ــانه ای و  ــای رس ــی در فض ــده جهان ــن دهک ای
بــه تبــع آن فضــای ذهنــی مــردم چــاره جویــی 
ــه  ــالب اســالمی ک ــن انق ــت بی نشــود، در رقاب
ــه تاریخــی اســت و  ــک توب ــی ی ــول آوین ــه ق ب
ــی  ــده جهان ــن دهک ــه ای ــص ب ــگ مخت فرهن
یعنــی فرهنــگ الحــادی ،غربــت انســان از 

ــود. ــم ب ــدان خواهی ــده می ــت، بازن حقیق
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بازارشام
ــران  دهــه هفتــاد صــدا و ســیما و ســینمای ای
ــی  ــش زندگ ــوع و نمای ــای متن ــد مده در تولی
ــیه  ــق حاش ــه مناط ــینان ب ــت نش ــای پایتخ ه
ــرده  ــحور پ ــردم مس ــرد و م ــازی می ک ــه ت یک
جادویــی بودنــد کــه اخبــار جانبــی آن را فقــط 
ــد  ــتند بفهمن ــالت زرد میتوانس ــق مج از طری
ــری  ــه آرشــیوبازهای تصوی ــل ب ــان تبدی و جوان
ــد کــه عکــس هــای بازیگــران را از  شــده بودن
گوشــه و کنــار هــر مجلــه و روزنامــه ای قیچــی 
می کردنــد و پوســترهای بازیگــران و کمــی 
ــوار  ــا از در و دی ــای آن ه ــب ه ــر برچس بعدت
مغــازه هــای شــهر آویــزان بــود و هنــوز دســتی 
ــی  ــم و اهال ــر هفت ــی هن ــت اهال ــر از دس باالت
ــوز  ــود. و هن ــده ب ــد نش ــی بلن ــه جادوی جعب
ــش  ــای نق ــه ه ــپ و قیاف ــد از تی ــاع اقلی اوض
هــای مثبــت و منفــی داســتان هــا بــه صــورت 
کانالیــزه جریــان داشــت و ســال هــای متمــادی 
ادامــه یافــت. از مــدل چــادر ســر کــردن لعیــا 

ــو،  ــاه ت ــریال در پن ــه در س ــا زنگن ــردن لعی ک
تــا مــدل شــال بســتن مهنــاز افشــار در آتــش 

ــس و ...  ب
و جوانــان ایرانــی کــه ســبک زندگــی خــود را از 
ایــن اســطوره هــا میخواســتند تقلیــد کننــد و 
ــع می شــدند و  ــاکام واق ــد خــود ن ــر در تقلی اگ
اســیر مقایســه هــای مکــرر، امــا در اواســط دهه 
هشــتاد بــا گســترش دسترســی شــهروندان بــه 
ــا  اینترنــت و فضــای مجــازی و در دهــه نــود ب
ــای  ــی ه ــه گوش ــردم ب ــت م ــی اکثری دسترس
ــارم 4G ورق  ــل چه ــت نس ــمند و اینترن هوش
ــب  ــای منتخ ــطوره ه ــه اس ــت و هیمن برگش
ــر  ــار ه ــن ب ــد و ای ــته ش ــاد شکس وزارت ارش
ــال  ــود در ح ــت خ ــور خالقی ــه فراخ ــی ب ایران

ــود. ــه یــک اســطوره ب تبدیــل شــدن ب
ــتاگرام  ــازی اینس ــای مج ــبکه ه ــترش ش گس
ــرق  ــته زرق و ب ــاله گذش ــی ده س ــر ط و توییت
ــگاه  ــه حاشــیه کشــانده و جای ــی هنــر را ب اهال
مرجــع هــای تقلیــد ســبک زندگــی مــدرن بــه 
بالگرهــای فارســی و غیــر ایرانــی رســیده اســت 
ــی  ــی معرف ــای طوفان ــب آغازه ــر حس ــه ب ک
ــیله ی  ــه وس ــران ب ــه کارب ــب توج ــود و جل خ
ــدن  ــکاو ش ــخصی و کنج ــی ش ــای زندگ افش
ــاهی  ــی پادش ــای اجتماع ــبکه ه ــردم در ش م
می کننــد. 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 

ــران  ــم کارب ــل چش ــر مقاب ــد ت ــات جدی تفریح
هنرنمایــی می کننــد. البتــه تنــوع زیــادی 
را هــم مدنظــر قــرار داده انــد. یــک گــروه 
ــوند و  ــی ش ــاب م ــگ حج ــه مدلین هســتند ک
گروهــی دیگــر بیوتــی و گروهــی دیگــر وظیفــه 
ــخصی  ــر ش ــی غی ــه زندگ ــته اند ک ــود دانس خ
ــد!!!!  ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب ــقانه! خ و عاش
زن و شــوهرهای بالگــر غیرمذهبــی کــه از 
اشــتراک گــذاری هیــچ لحظــه خصوصــی دریــغ 
ــا  نمی کننــد و زن و شــوهرهای مذهبــی کــه ب
روســری هــای محکــم و ســاق دســت در اتــاق 
خوابشــان مشــغول تبلیــغ رو تختــی هســتند!!! 
افــرادی کــه بــرای ادامــه کســب و کار خــود هر 
ــد و  ــوه کن ــر از گذشــته جل ــد ت ــد جدی روز بای
ــار آن هاســت  ــز در اختی ــو شــدن نی اســباب ن
ــرای  ــه ب ــذا و ... ک ــه، غ ــش، البس ــوازم آرای ل
ــرای آنهــا ارســال می شــود  تبلیغــات و غیــره ب
ــراخ  ــم عرصــه فضــای مجــازی ف ــاز ه ــا ب و ام
تــر میشــود و تــک تــک کاربــران در ایــن 
میــدان ایفــای نقــش می کننــد. اســتوری هــا و 
پســت هــای پــی در پــی دربــاره زندگــی هــای 
ــه در  ــا و ... ک خصوصــی و تفریحــات و خریده
ــک  ــزاری می شــود ی ــی بارگ ــای عموم ــج ه پی
بــازار شــام بــه تمــام معنــا ســاخته اســت. امــا 
ــر  ــا قش ــا خصوص ــوان تره ــرای ج ــا ب ــه م آنچ
ــه  ــم ورود ب ــب می دانی ــرده نامناس ــل ک تحصی

ــوداگری اســت.  ــن سلســله ی س ای
کارهــا  برخــی  می کنیــم  فرامــوش  گاه 
خصوصــی اســت و گاه فرامــوش می کنیــم کــه 
مــا ایرانیــان اکثریــت موفــق شــدیم بــه فضــای 

ــا موفــق  مجــازی دسترســی داشــته باشــیم ام
ــازی در  ــای مج ــه در فض ــه را ک ــدیم آنچ نش
حــال اشــتراک گــذاری عمومــی کنیــم موفــق 
ــه پایتخت نشــینان  ــی را ک نشــدیم آن تفریحات
از آن بهره منــد هســتند بــرای نواحــی حاشــیه 
و پیرامــون فراهــم کنیــم، موفــق نشــدیم 
ســبک های زندگــی را یکســان ســازی بکنیــم، 
موفــق نشــدیم بــرای همــه مــردم عرصــه 
لذت هــای مــادی را فراهــم کنیــم و آفــت 
چشــم و آه از نــداری و احســاس مقایســه و غــم 

ــم.  ــوش کردی ــدگان را فرام بینن
و هــر کــدام بــه فراخــور اســتعداد خــود در ایــن 
بازارشــام هنرنمایــی هــا بــه خــرج دادیــم. یکی 
ــا شــیر کــردن دســتپخت خــود در وضعیــت  ب
ــد  ــردن خری ــیر ک ــا ش ــری ب ــس آپ دیگ وات
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 
ــط  ــت فق ــد گف ــد و میش ــادو بودن ــه ج و آین
ــا  ــه خاطــر نرســیدن ه ــم اســت! میشــد ب فیل
ــال  ــود در ح ــون خ ــا اکن ــود ام ــر ب از آن متنف
ــای  ــه آن موجــود دلرب ــل ب ــرای تبدی ــالش ب ت

ــم ... ــا شــده ای ــرای فالوئره ــل مقایســه ب قاب

مرضیه انبری-کارشناسی مطالعات خانواده 
آفات جلوه گری ها در فضای مجازی
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! سیاه چاهل ای هب انم مجازی
نقش سواد رسانه ای در کنترل تاثیرات سوء فضای مجازی

زرها جوان-کارشناسی  روانشناسی
در بــدو ورود رســانه بــه زندگــی انســان، از آن 
ــرای  ــی ب ــوان منبع ــه عن ــز ب ــر چی ــش از ه بی
ــتفاده  ــات اس ــت اطالع ــانی و دریاف ــالع رس اط
ــکل  ــور ش ــان و ظه ــذر زم ــا گ ــا ب ــد. ام می ش
ارتباطــات  گســترش  و  رســانه ها  از  جدیــد 
ــا  ــات تنه ــت اطالع ــال و دریاف ــازی، ارس مج
ــد، رســانه را  ــد جدی ــود. بع هــدف رســانه ها نب
ــف  ــی تعری ــرای جنــگ روان ــزاری ب ــوان اب می ت
ــی از  ــی یک ــبکه های اجتماع ــروزه ش ــرد. ام ک
رســانه ها  و  فعالیــت مخاطبــان  کانون هــای 
ــه  ــی ک ــه حجــم مخاطبان ــا توجــه ب اســت و ب
در ایــن شــبکه ها وجــود دارد، بــا دانســتن 
کلیاتــی از نحــوه ایجــاد محتــوا و مخاطــب 
جریــان  می تــوان  راحتــی  بــه  شناســی 
ســازی کــرد. در جنــگ روانــی توجــه بــه 
ــه،  ــت و آن نکت ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــک نکت ی
ــده  ــاد کنن ــش ایج ــه نق ــتند ک ــات هس کلم
ــده  ــده و مصــرف کنن ــد کنن ــن تولی ــل بی تعام
ــن در بحــث فضــای  ــد؛ بنابرای ــازی می کنن را ب
مجــازی و جنــگ روانــی، کلمــات حــرف اول را 
می زننــد. از همیــن رو بــا توجــه بــه شــخصیت 
افــراد کلمــات متفاوتــی انتخــاب می شــوند 
تــا فــرد بتوانــد بــا آنهــا تعامــل برقــرار کــرده؛ 
ــع  ــذار واق ــر گ ــد و تاثی ــرای او مفی ــات ب کلم
گردنــد. اطالعاتــی کــه افــراد از طریــق دیــدن و 

ــدون آنکــه خــود  ــد، ب شــنیدن کســب می کنن
ــرد  ــای می گی ــان ج ــودآگاه آن ــد، در ناخ بدانن
کــه گاهــی بــه صــورت مســتقیم و گاهــی نیــز 
ــان  ــی زم ــات در ط ــدن اطالع ــته ش ــا انباش ب
ــا  ــتقیم و ن ــر مس ــورت غی ــه ص ــد ب می توانن
آشــکار بــر عالئــق و رفتــار آنهــا تاثیــر مســتقیم 
وارد کنــد. از همیــن رو رســانه ها در تــالش 
ــیعی  ــات وس ــری از امکان ــره گی ــا به ــا ب ــد ت ان
ــد، آموزه هــای مــورد نظــر  کــه در اختیــار دارن
ــری و  ــای هن ــتفاده از ظرافت ه ــا اس ــود را ب خ
ــداری و  ــاص دی ــای خ ــری جلوه ه ــه کارگی ب
ــد. ــال دهن ــان انتق ــه مخاطبان ش ــنیداری، ب ش
ــر  ــود گام ب ــع خ ــوب مناف ــانه ها در چارچ رس
می دارنــد از همیــن رو ممکــن اســت بــا توجــه 
ــی از  ــط بخش ــا فق ــه تنه ــود، ن ــداف خ ــه اه ب
واقعیــت را بیــان کننــد بلکــه گاهــی واقعیــات 
ــذا  ــد. ل ــه نشــان دهن ــف کــرده و وارون را تحری
بررســی آســیب رســانی رســانه ها و آســیب 
بــرای  یافتــن راهــی  و  پذیــری مخاطبــان 
ــژه  ــه وی ــانه ها ب ــرب رس ــرات مخ ــش اث کاه
بــرای مخاطبــان جــوان و نوجــوان کــه اکثریــت 
می دهنــد،  تشــکیل  را  کننــدگان  مصــرف 
ــن  ــر ای ــت. ب ــوده اس ــه ب ــورد توج ــواره م هم
ــی  ــد راه حل ــه نظــر می رســد نیازمن اســاس، ب
هســتیم کــه بتــوان از تأثیــرات منفــی رســانه ها 
بــا توانمنــد ســازی مخاطــب تــا حــدود زیــادی 

ــرد. ــگیری ک پیش

در  بایــد  اجتماعــی  شــبکه های  مخاطبــان 
فرآینــد انتقــال و کســب اطالعــات بــه افــرادی 
ــن  ــه ای ــوند؛ ن ــل ش ــالق و آزاد تبدی ــا، خ پوی
کــه حالتــی ایســتا، منفعــل و تابــع نســبت بــه 
اطالعاتــی داشــته باشــند کــه در یــک جریــان 
دریافــت  رســانه ای  منابــع  از  طرفــه  یــک 

. می کننــد
ــح و  ــاط صحی ــوان ارتب ــه عن ــه ب ــی ک راه حل
می گردد»ســواد  مطــرح  بارســانه ها  فعــال 
ــک  ــارت اســت از ی ــه عب ــانه ای« اســت ک رس
ــزه ای از  ــارت و آمی ــر مه ــی ب ــوع درک متک ن
رســانه ها  از  مؤثــر  بهــره وری  تکنیک هــای 
تشــخیص  بــرای  درک  و  بینــش  کســب  و 
کــه  معنــا  بدیــن  یکدیگــر.  از  رســانه ها 
ــه  ــد ک ــرورش یابن ــه ای پ ــه گون ــان ب مخاطب
توانایــی گزینــش داشــته و نســبت بــه شــکل، 
برنامه هــا در رســانه های  و محتــوای  قالــب 
جمعــی حــس انتقــادی داشــته باشــند و قــادر 
ــاره ی آن  ــه، درب ــورت منتقدان ــه ص ــند ب باش
ــینما،  ــم از س ــون اع ــانه های گوناگ ــه در رس چ
ــو،  ــون، رادی کتــاب، موســیقی، روزنامــه، تلویزی
تبلیغــات، بــازی هــای دیجیتالــی، اینترنــت و... 
فکــر  می شــنوند؛  و  می خواننــد  می بیننــد؛ 
کننــد کــه در غیــر ایــن صــورت مخاطبــان بــه 
ــل  ــانه تبدی ــان آن رس ــرای متولی ــه ای ب طعم

ــد. ــد ش خواهن
هــر نظــام رســانه ای دارای یــک سلســله مراتــب 

ــه و تحلیــل  ــل تجزی اســت کــه اجــزای آن قاب
ــب  ــله مرات ــن سلس ــت؛ و همی ــایی اس و شناس
ــا همــان  اســت کــه محصــول نهایــی رســانه ی
ــن  ــه ای ــرا ک ــازد چ ــانه را می س ــوای رس محت
اجــزا بــه گونــه ای طــرح ریــزی می شــوند کــه 
محصــول خــود را بــا توجــه بــه اهــداف از پیش 

تعییــن شــده، بــه دســت مخاطــب برســاند.

بنابرایــن می تــوان بــا دانــش و آگاهــی نســبت 
بــه چگونگــی اســتفاده از ایــن فضــا بــه اصطالح 
مجــازی، امــا کامــال واقعــی، و ایــن ابــزار ســطح 
ــه حداقــل  آســیب های اجتماعــی و فــردی را ب

و یــا حتــی بــه صفــر رســاند.
ــرای آســیب  ــر ســواد رســانه ای ب ــن چت بنابرای
ــه مخاطبــان  ندیــدن از تهاجمــات ایــن فضــا ب
اســت و کمــک می کنــد تــا توانایــی شناســایی 
ــن  ــد. در ای ــب کنن ــرب را کس ــای مخ پیام ه
صــورت از آنجایــی کــه مخاطــب می دانــد 
ــا ناخــواه در شــرایط اشــباع رســانه ای  خــواه ی
قــرار دارد، بــرای خــود رژیــم مصــرف رســانه ای 
ــا  ــود ت ــی ش ــبب م ــه س ــد ک ــم می کن تنظی
ــار  ــع و اطالعــات را کن اســتفاده از برخــی مناب
بگــذارد و هوشــمندانه تــر بــه ســمت اســتفاده 

ــش رود. ــک پی ــن فضــا الکترونی از ای

مخاطبان شبکه های اجتماعی باید 
در فرآیند انتقال و کسب اطاعات 
به افرادی پویا، خاق و آزاد تبدیل 

شوند؛ نه این که حالتی ایستا، 
منفعل و تابع نسبت به اطاعاتی 

داشته باشند که در یک جریان یک 
طرفه از منابع رسانه ای دریافت 

می کنند.
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چگوهن اخبار کذب را الک کنیم؟
ــا گســترش فنــاوری اطالعــات  امــروزه ب
ــده  ــه ای ش ــرایط به گون ــات، ش و ارتباط
اســت کــه در هرکجــای زندگــی انســان، 
ــک  ــاوری الکترونی ــای حضــور فن جلوه ه
و  بررســی  می خــورد.  چشــم  بــه 
گــردآوری اطالعات از منابــع کتابخانه ای 
و اینترنــت نشــانگر ایــن بودنــد کــه 
ــه  ــت ک ــدی اس ــزار قدرتمن ــت اب اینترن
هــم می توانــد باعــث فســاد گــردد و هــم 
ــزار آمــوزش و تعلیــم و رشــد علمــی،  اب
فرهنگــی و اجتماعــی نوجوانــان را فراهم 
آورد. بــا توجــه بــه این کــه ایــن پدیده ای 
اســت،  اخیــر  دهه هــای  در  نوظهــور 
طبعــا دارای تهدیداتــی اســت، بنابرایــن 
ــایبر  ــای س ــی فض ــش از آینده پژوه پی
ــر  ــتر و عمیق ت ــناخت بیش ــه ش ــد ب بای
شــود.  پرداختــه  ســایبر  فضــای  از 
پیامدهــای فضــای ســایبر در حوزه هــای 
بــا  اجتماعــی  فرهنگــی،  راهبــردی، 
ذکــر فرصت هــا و تهدیــدات، گاهــی 
اثرگــذار در شــناخت فضــای ســایبر بــه 
شــمار می آیــد. پدیده هایــی همچــون 
ــترش و  ــت، گس ــر هوی ــری و تغیی بازیگ
ــی  ــی، انزواطلب ــاری اخالق ــد ناهنج تولی
اجتماعــی شــبکه ای،  رفتــار  واقعــی، 
تغییــر ســبک زندگــی، اعتیــاد مجــازی 
زندگــی دوم، تأثیــر بــر بنیــان خانــواده، 
ترویــج بی دینــی، نقــص و نقــض حریــم 
فضــای  پیامدهــای  از  و...  خصوصــی 

ســایبر محســوب می شــود.
کــه  می دهــد  نشــان  امــر  شــواهد 
شــبکه های اجتماعــی ماننــد تلگــرام، 
ــر، واتــس  اینســتاگرام، فیســبوک، توییت
ــده اند  ــدف ساخته ش ــن ه ــا ای آپ و... ب
ــد  ــر کنن ــی منتش ــات جعل ــه اطالع ک
و اطالعــات شــخصی شــما را طبقــه 
بنــدی کننــد؛ امــا دایــره  گســترش 
خبرهــای جعلــی بــه اینکــه بتوانــد 
یابــد  انتشــار  ویروســی  شــکل  بــه  
ــش از  ــب بی ــن اغل ــت و ای ــته اس وابس
ــتگی  ــر بس ــقم خب ــه صحت وس ــه ب آنک
ــات  ــک احساس ــه تحری ــد ب ــته باش داش

مخاطبــان  عاطفــی   واکنش هــای  و 
آمارهــای  اســاس  بــر  دارد.  بســتگی 
میلیــارد  )دو  توییتــر  و  فیســبوک 
کاربــر در فیســبوک و ۳۳۰ میلیــون 
ــه  ــاعت هایی ک ــر( و س ــر در توییت کارب
شــبکه  های  ایــن  در  هفتــه  هــر  در 
اجتماعــی صــرف شــده اســت، بایــد 
ــرض  ــران در مع ــیاری از کارب ــت بس گف
کمپین هــای  و  دروغیــن  خبرهــای 

قرارگرفته انــد. جعلــی  اطالعــات 
پژوهشــگران پــس از اینکــه داده هایشــان 
را تکمیــل کردنــد، تأثیــر اخبــار جعلی را 
از ســه جهــت مــورد ســنجش قراردادند:

ــرعتی  ــه س ــا چ ــب ب ــرعت: مطل ۱. س
ــراد  ــخصی از اف ــداد مش ــت تع ــه دس ب

. می رســد
ــار  ــد ب ــی چن ــر جعل ــر خب ــق: ه ۲. عم

می شــود. ریتوییــت 
ــط را  ــات غل ــران اطالع ــه: کارب ۳. دامن

چگونــه ارزیابــی می کننــد.
ــا  ــط را ب ــار غل ــیوع اخب ــگران ش پژوهش
ــنجی  ــت س ــِی حقیق ــار واقع ــر اخب نش
تأییــد  مــورد  خبــِر  چنــد  و  شــده 
ــد  ــه کردن ــی مقایس ــتیاران پژوهش دس
کــه نتایــج بســیار آزار دهنــده  بــود؛ در 
هــر یــک از ایــن معیارهــا، اخبــار جعلــی 
ــام  ــود. »در تم ــق ب ــار موث ــرتر از اخب س
شــاخه های اطالعــات، اخبــار جعلــی 
و  عمیق تــر  ســریع تر،  دامنه دارتــر، 
ــد«.  ــر می یاب ــق نش ــترده تر از حقای گس
ــه  ــد ک ــد و می افزای ــن را آرال می گوی ای
ــاص  ــور خ ــی به ط ــار سیاس ــر اخب تأثی
بیشــتر اســت. درمجمــوع، یافته هــای 
کــه  می دهــد  نشــان  تحلیــل  ایــن 
ــتر از دروغ  ــر بیش ــش براب ــت ش »حقیق
ــت ۱۵۰۰  ــه دس ــا ب ــد ت ــول می کش ط

ــد«. ــر برس نف
ــر  ــه مهم ت ــت یافت ــوان گف ــا شــاید بت ام
ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چــه 
ــن  ــی دام ــار جعل ــن اخب ــه ای ــزی ب چی
ــاب های  ــه حس ــل ن ــن عام ــد؟ ای می زن
ــر  ــا کارب ــا میلیون ه ــری ب ــوذ توییت پرنف
و دنبال کننــده اســت و نــه بات هــای 
روســی کــه آن هــا را بــرای توییــت 
طراحــی  غلــط  اطالعــات  خــودکار 

ــیوع ایــن  ــی ش ــل اصل می کننــد. عام
اخبــار جعلــی خــوِد کاربــران عــادی 
انــدک  دنبال کننده هــای  بــا  توییتــر 
هســتند کــه معمــوالً اخبــار غلــط را بــا 
ــد.  ــتراک می گذارن ــه اش ــان ب دوستانش
ایــن پژوهــش دریافــت کــه »اکاذیــب در 
ــه  ــت، ب ــه حقیق ــر ســطحی نســبت ب ه
دســت افــراد بیشــتری می رســد، بدیــن 
معنــا کــه افــراد اکاذیب را بســیار بیشــتر 

ــد«. ــت می کنن ــت ریتویی از حقیق
ایــن  پشــت  کســی  چــه  و  چــرا 
ــد  ــگران دریافتن ــت؟ پژوهش ــه اس قضی
کــه »افــرادی کــه اخبــار جعلــی را 
معنــاداری  به طــور  می دهنــد  نشــر 
دارنــد،  کمتــری  دنبال کننده هــای 
و  نشــده اند  اعتبارســنجی  معمــوالً 
فعالیــت کمتــری در توییتــر دارنــد«؛ 
بــه عبــارت دیگــر، همیــن اعضــای 
اخبــار جعلــی  کــه  عــادی هســتند 
خالصــه  به طــور  می دهنــد.  نشــر  را 
ــذب  ــار ک ــردهندۀ اخب ــاب های نش حس
نشــردهندۀ  بــه حســاب های  نســبت 
افــراد  دســت  بــه  واقعــی،  اخبــار 
ــک  ــاس ی ــر اس ــند. ب ــتری می رس بیش
به طــور  جعلــی  »اخبــار  پژوهــش 
قابل توجهــی تازه تــر از اخبــار واقعــی 
بودنــد و ایــن بــا عقــل جــور درمی آیــد؛ 
ــت  ــد واقعی ــاًل در قی ــی اص ــون وقت چ
ــه  نباشــید، اطالعــات خیلــی تازه تــری ب
ذهنتــان می رســد«. تحلیــل احساســات 
ــه  ــان داد ک ــی نش ــۀ علم ــن مقال در ای
پاســخ های ارائه شــده بــه توییت هــای 
ــار  ــتر از اخب ــی بیش ــی خیل ــار جعل اخب
واقعــی حــاوی ابــزار شــگفتی یــا انزجــار 
ــر اســت  ــن خاط ــه همی ــاید ب اســت. ش
ــلبریتی ها  ــرگ س ــی م ــار جعل ــه اخب ک
توییتــر شــایع اند.  در  ایــن حــد  تــا 
ــی  ــره و احساس ــار غیرمنتظ ــن اخب »ای
هســتند و ســخت می تــوان در برابــر بــه 
ــرد.«  ــت ک ــا مقاوم اشــتراک گذاری آن ه
پژوهــش دیگــری در ایــن زمینــه نشــان 
ــا  ــار اخالقــی ی می دهــد کــه هــر چــه ب
ــد،  ــتر باش ــت بیش ــک تویی ــی ی احساس
احتمــال نشــر آن در میــان یــک گــروه 

ــت. ــتر اس ــاص بیش ــوژی خ ــا ایدئول ب

در  را  جعلــی  خبرهــای  چگونــه 
تشــخیص  اجتماعــی  شــبکه های 

؟ هیــم د

شناســایی اخبــار جعلــی یــا »فیــک 
نیــوز« آســان نیســت، پژوهشــی کــه در 
ــته  ــال گذش ــتنفورد در س ــگاه اس دانش
کــه  می دهــد  نشــان  انجام شــده 
ــب  ــی اغل ــبکه های اجتماع ــران ش کارب
ــوای  ــان محت ــاوت می ــخیص تف در تش
جعلــی و محتــوای معتبــران بــوده و 
ناشــیانه عمــل می کننــد. ایــن پژوهــش 
ــایِی  ــرای شناس ــا ب ــتی از ترفنده فهرس
ــوز« را  ــک نی ــا »فی ــی ی ــای جعل خبر ه
ارائــه داده کــه در زیــر بــه آن هــا  اشــاره 

: می کنیــم
۱- بــه ســرخط  خبرهــا بــا دیــده  شــک 
بنگریــد: ســرخط خبرهــای جعلــی اغلب 
ــزرگ و  ــروف ب ــا ح ــتند و ب ــب هس جال
عالمــت تعجــب می آینــد. اگــر ســرخط 

ــال  ــن احتم ــد ای ــر باش ــر باورناپذی خب
ــت. ــی اس ــر جعل ــه خب ــت ک هس

۲- منبــع خبــر را نــگاه کنیــد: مطمئــن 
ــر و  ــی معتب ــر از منبع ــه خب ــوید ک ش
مســتقل بــه دســت شــما می رســد. 
اگــر خبــر از وب ســایتی بــه دســت 
شــما رســیده کــه برایتــان آشــنا نیســت 
ــات کســب  ــایت اطالع ــاره  آن وب س درب

ــد. کنی

مائده شیخ محبوبی-کارشناسی اقتصاد 
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سرویس سینما

آن سوی سی نما 

ــر  ــه تاثی ــه ای در جامع ــف و عرص هرصن
امــا  می گــذارد،  جــا  بــر  را  خاصــی 
ســینما بــا دیگــر عرصــه هــا کمــی 
ســینما  و  تئاتــر  اســت.  متفــاوت 
ــم  ــه را فراه ــازی در جامع ــتر الگوس بس
ــر  ــادی ب ــر بســیار زی ــد و از تاثی می کنن
افــکار و فرهنــگ عمومــی جامعــه و افراد 
برخــوردار هســتند. هنــر ســینما در نمــا 
ــی ســاخته می شــود.  و قاب هــای متفاوت
در ژانرهــای مختلفــی مثــل درام، اکشــن 
ــیب های  ــراز و نش ــه ف ــدی و... ک و کم
ارائــه  مخاطــب  بــرای  بســیاری 
ــا و  ــوای فیلم ه ــی محت ــد. گاه می دهن
ــه  ــآت گرفت ــه نش ــینما از درون جامع س
دغدغه هــای  و  مشــکالت  از  و  اســت 
بــه  کــه  می گویــد  ســخن  امــروزه 
ــده  ــان دهن ــا نش ــف تنه ــل مختل دالی
ــتجوی   ــی درجس ــت ول ــات اس آن واقعی
راهــکار و راه حــل آن نیســت؛ گاهــی بــه 
بیــان  تاریــخ و واقعیــات آنچــه بــر ســر 
ــکار  ــا این ــردازد و ب ــده می پ ــخ  آم تاری
ــه  ــوزه ای می دهــد و گاهــی ب ــا آم ــه م ب
عنــوان ســرگرمی بــه دنبــال تفریــح 
مخاطبــان خــود اســت. اســتفاده از هــر 
ــا،  ــینما جذابیت ه ــری در س ــالن و ژان پ
نقــاط ضعــف و قــوت خــود را دارد. 
ــرداری،  ــر ب ــای تصوی ــتفاده از قالب ه اس
ــا  ــران؛ تنه ــازی بازیگ ــاخت و ب ــرم س ف
وجــه مثبــت ســاخت فیلــم نیســت 
ــری دارد.  ــش کلیدی  ت ــوا نق ــه محت بلک
و  شــخصیت ها  نــوع  فیلــم،  اهــداف 
ــی  ــذاری باالی ــد اثرگ ــا می توان دیالوگ ه
داشــته باشــد. برخــی ازفیلم هــا بــه جــز 
ــش  ــه، نق ــرژی و هزین ــت، ان ــالف وق ات
ماننــد ســریال های  ندارنــد.  دیگــری 
خودمــان؛  خانگــی  نمایــش  شــبکه 
درایــن بحبوحــه اثرگــذاری ســینما، 
فــارغ از فیلــم درعالــم واقعــی، بازیگــران 
نیــز عــالوه برحرفــه خــود درجامعــه نیــز 
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ایفــا می کننــد.  را  نقــش شــهروندی 
ــرداری از  ــه الگوب مــردم جامعــه ناچــار ب
ــش،  ــار و پوش ــوع رفت ــتند. ن ــان هس آن
ــرات  ــان نظ ــن بی ــر و همچنی ــرز تفک ط
آنهــا در زمینه هــای مختلــف برذهــن 

ــذارد. ــر می گ ــه اث ــراد جامع اف
گاهــا درشــخصیت های برخــی بازیگــران 
دچــار دوگانگــی می شــویم. برخــی از 
ــازی  ــدس ب ــای مق ــدان درنقش ه هنرمن
کردنــد و بــا آن هــا بــه شــهرت رســیدند 
درحالــی کــه بعدهــا نقش هــای منفــی و 
دور از انتظــاری را بــازی کردندکــه ایــن 
طبیعــت کار آن هــا اســت ولــی رفتــار و 
ســبک زندگــی غیــر متعــارف آن هــا بــا 

فرهنــگ جامعــه کمــی تناقــض دارد.
چــه  فاســد؟   یــا  ســالم  ســینمای 
تغییراتــی درحــوزه ســینما رخ داده؟
میــان  مقایســه ای  اســت  کافــی 
ــال حاضــر در  ــا ح ــته ب ــای گذش فیلم ه

باشــیم.  داشــته  ســینما  مارکــت 

نــوع محتــوا در کاراکترهــا و هدفــی کــه 
ــفانه  ــد متاس ــال می کن ــم دنب ــک فیل ی
از  قبــل  ســینمای  از   بدتــر  بعضــا 
ــوا،  ــروزه محت ــت. ام ــده اس ــالب ش انق
اکثــر  فیلم نامه هــا، رفتــار و برخــورد 
بازیگــران در فیلــم هــا برخــالف عقایــد و 
عــرِف فرهنــگ ســنتی و اســالمی جامعه 
اســت؛ نوعــی بــه ابتــذال کشــیده شــدن 
فرهنگی اســت کــه ارزش تماشــای آن را 
هــم نــدارد و حتــی نمــی شــود درکنــار 
پرداخــت.  تماشــای آن  بــه  خانــواده 
فیلم هایــی کــه بــه طــور صریــح در 
آن از شــوخی های جنســی، هرزگــی، 
ــان و...  ــا نامحرم ــه آزاد ب ــت، رابط خیان

ــت. ــه اس پرداخت
ــه  ــینما چ ــن س ــرده ای ــت پ ــا در پش ام

می گــذرد؟ 
ــدان از  ــی هنرمن ــح برخ ــور صری ــه ط ب
ــده،  ــوزه ش ــن ح ــه در ای ــادهایی ک فس
پــرده برداشــتند و حتــی تعــدادی از 
خاطــر  بــه  توانمندمــان  هنرمنــدان 
در  خــواری  رانــت  و  فســاد  افشــای 
ــول آنهــا  ــه ق ــکار شــده اند. ب ســینما، بی
مهمانی هــا  در  نقش هــا  از  تعــدادی 
ازای  در  یــا  و  شــبانه  پارتی هــای  و 

پیشــنهادهای غیراخالقــی داده می شــود 
و عــده ای نیــز بــا دادن پــول نقــش 
خریــداری می کننــد کــه این هــا جایــگاه 
واقعــی ســینما را متزلــزل و مبتــذل 
ــه  ــد ک ــی باش ــاید بی انصاف ــد. ش می کن
بگوییــم دیگــر کمتــر فیلم هــای ارزشــی 
ــا ارزش هــا و  ــی کــه متناســب ب و اخالق
ــود؛  ــاخته نمی ش ــت، س ــان هس عقایدم
آنهــا  می توانســتیم  کــه   فیلم هایــی 
ــواده  ــار خان ــی آســوده در کن ــا خیال را ب
بــه تماشــا بنشــینیم و از قالب هــای 
نمایشــی و فــرم آنهــا در کنــار محتــوای 
ــح  ــت صحی ــم. حمای ــذت ببری ــی ل غن
از گیشــه های ســینما، عــدم حمایــت 
و  رانتــی  بازیگــران  و  ســلبریتی ها  از 
ــردن  ــاال ب ــر و ب ــناخت بهت ــر و ش بی هن
ــه،  ــانه ای جامع ــینمایی و رس ــواد س س
شــاید راه حلــی کوچــک جهــت بهبــود 
فضــای مســموم ســینمای کشــور باشــد.
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ات  کی آخر چو بنفشه ،سر غفلت رد شیپ!

آغــاز مــاه رمضــان امســال اخبــاری 
نــام  بــا  مصــری  ســریال  پخــش  از 
ــن  ــوع ای ــد، موض ــر ش ــه« منتش »النهای
ســریال دربــاره نابــودی کامــل اســرائیل 
و فروپاشــیدن آمریــکا ســاخته شــده 
ــا  ــریال را ب ــن س ــوان ای ــاید بت ــود. ش ب
کــه  وجــود ضعف هــای چشــمگیری 
ــن و  ــی از مهمتری ــت، یک ــرم داش در ف
ــر ضــد صهیونیســتی  ــن اث نویدبخش تری
در بُعــد جهانــی دانســت. پخــش ایــن اثر 
ــرای مخالفــان اســتکبار  همانقــدر کــه ب
ــاک  ــت دردن ــیرین اس ــت ش صهیونیس
ــوال در  ــن س ــه ای ــرا ک ــت، چ ــز هس نی
ذهــن پدیــد مــی آیــد کــه مگــر چقــدر 
در رســانه کــم کاری کرده ایــم تــا اثــری 
ــا  ــا را ت ــط، م ــری متوس ــطح هن ــا س ب

ــد. ــحال می کن ــد خوش ــن ح ای
ــا گذشــت یــک پنجــم از  ایــن روزهــا، ب
ــم  ــی عل ــتن اندک ــا دانس ــرن ۲۱، تنه ق
نمــاد شناســی ســینمایی الزم اســت 
ــخ  ــا تاری ــب آن ب ــی ترکی ــا اندک ــا ب ت
قــوم بنــی اســرائیل و برنامه هایشــان 
ــویم  ــه ش ــان، متوج ــده جه ــرای آین ب
فیلم هــای ســینمایی هالیــوود، نــه تنهــا 
ــم  ــال مفاهی ــا انتق ــرگرمی و ی ــرای س ب
ســاده ی انســانی نیســتند، بلکــه اهدافــی 
ــد.  ــال می کنن ــف را دنب ــی و کثی سیاس
اهدافــی در جهــت زیبــا نشــان دادن 
یهودیــان  یعنــی  هالیــوود،  حامیــان 
ــون، در  ــان صهی ــا هم ــکا ی ــاکن آمری س

ــان. ــن جهانی ذه
تولیــد انبــوه فیلم هــا و اخبــاِر دســتکاری 
شــده ای کــه در مقابــل چشــم جهانیــان 
بــه نمایــش در می آیــد باعــث شــده 
همچــون  کشــورهایی  درِد  چشــم ها، 
فلســطین را نبیننــد و یــا اگــر می بیننــد، 
ســربازان اســرائیلی را مظلــوم و کــودکان 
خونخــوار  هیوالهــای  را  فلســطینی 
بیننــد و جــز بــه حمایــت از خونخــواران 

ــه اعتــراض نگشــاید. ــب ب حقیقــی ل
بــرای مقابلــه بــا رســانه گردانــی خباثــت 
ــوای  ــد محت ــد تولی ــود، نیازمن ــز یه آمی
و  اســالمی  جوامــع  طــرف  از  قــوی 
ــع  ــی  در جوام ــم حقیق ــان ظل معترض
تولیــد  متاســفانه  هســتیم.  جهانــی 
محتواهــای رســانه ی دشــمن تاثیــر خود 

از  مفصــل  تقریبــا  گزارشــی  جهــان، 
را  مســکو  در  پیــری  تمســاح  فــوت 
نمایــش می دهــد و یــا اجــازه مــی 
ــه  ــازی ک ــای مج ــخوران فض ــد الش ده
ــود را روی  ــم های خ ــت چش ــالها اس س
نســل کشــی های وحشــیانه صهیــون در 
ــا سواســتفاده  ی  ــد، ب فلســطین بســته ان
ــای  ــال رومیناه ــل امث ــی از قت احساس
۱4ســاله دســت آویزی ضــد اســالم و 

ــازند؟ ــالمی بس ــوری اس ــد جمه ض
ســو مدیریــت و عــدم کفایــت مســئولین 
بــرای اســتفاده مناســب از بســتر رســانه 
ــت.  ــع ماس ــر مان ــارزه دقیق ت ــت مب جه
مبــارزه ای کــه پایانــی جــز نابــودی 
دشــمن نــدارد و هــر لحظــه توســط 
تشــدید  مقابــل  طــرف  حمله هــای 
ــه  ــاع و البت ــه، دف ــرای مقابل ــود. ب می ش
حملــه بایــد در تمــام ســطوح رســانه ای 
ــم. ــت کنی ــان را تقوی ــی خودم و فرهنگ

شکوهف الهی نیا
رسانه ملی در خواب خرگوشی است.

ــوزه ی  ــن ح ــن فعالی ــته و از بی را گذاش
رســانه افــراد زیــادی در مقابــل موضــوع 
مبــارزه بــا اســتکبار صهیونیســت جهانی 
احســاس مســئولیت نمی کننــد. امــا 
خوشــبختانه در بیــن آنهــا انــدک افــراد 
ــی  ــه فیلم های ــود ک ــت می ش ــوی یاف ق
ــای  ــون فیلم ه ــذار همچ ــق و اثرگ عمی
ــا ))شــکارچی  ــده(( و ی ــدگاِر ))بازمان مان
ــد  ــر چن ــد. ه ــق کرده ان ــنبه(( را خل ش
آثــار خــوب  فیلــم  ایــن دو  از  غیــر 
دیگــری ســاخته شــده کــه شــاید تعــداد 

ــر هــم نرســد. ــه ۳۰ اث آنهــا ب
درخشــش نســبی ســینمای دفــاع 

مقــدس 
ــاع  ــانه در بخــش دف ــن حــوزه رس فعالی
مقــدس ایــران چنــان خوش درخشــیدند 
کــه اکنــون پــس از گذشــت بیــش از ۳۰ 
ســال از پایــان جنــگ، دشــمنان حــوزه 
جنــگ نــرم هنــوز نمی تواننــد بــا تصویــر 
ــازان  ــرا، جانب ــه از شــهدا، اُس ــی ک زیبای
ــن  ــی در ذه ــگ تحمیل ــران جن و ایثارگ
ــخ آن  ــد و تاری ــازی کنن ــردم اســت، ب م
را تحریــف نماینــد. ایــن امــر بــه خوبــی 
ــانه  ــاب رس ــه اصح ــد ک ــان می ده نش
ــی را بــرای  ــران علــم و ذوق کاف در ای
ــه  ــا چ ــد، ام ــود دارن ــد خ ــاع از عقای دف
ــرای  ــرژی را ب ــن ان ــه ای ــت ک ــده اس ش
جنگــی بزرگ تــر اســتفاده نمی کننــد 
تــا نــام مدافعــان حــرم در ذهــن مــردم 
مدافعــان وطــن نقــش ببنــدد و نابــودی 
مدیــون  را  خــود  امنیــت  و  داعــش 
ــه  ــد ن ــود بدانن ــان خ ــان قهرم هموطن
ــی؟ چــه  ــی آمریکای ــان چشــم آب قهرمان
شــده اســت کــه ســینمای ایــران حــول 
ــه  ــقانه  و ن ــن عاش ــطح پایی ــائل س مس
بــا  می پــردازد،  فاخــر  عاشــقانه های 
پاییــن  ســطح  ســریال های  از  الهــام 
ــر می شــود  ــی بدت ترکیــه ای. وضــع زمان
کــه در بیــن مــوارد دارای محتــوا، انــدک 
مــواردی هســتند کــه بــه مفاهیمــی ضد 

ــد. ــز می پردازن ــالمی نی ــی و اس ایران
ــری، رســانه ی مجــازی  چــرا بخــش خب
ــن دشــمن  ــوی تری و صــدا و ســیمای ق
اســتکبار صهیونیســم جهانــی یعنــی 
ــای  ــه ج ــران، ب ــالمی ای ــوری اس جمه
نشــر اخبــار مهــم و سرنوشــت ســاز 
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نقش زانن رد سینمای قبل و بعد از انقالب اسالمی 
زنان قبل از انقاب:

ســینمای قبــل انقــالب 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.

ــد آن  ــدی و ب ــه تقلی ــن وج ــم تری مه
ــود کــه از همــان ســال هــای  ــن ب در ای
از جذابیــت ظاهــری  تولیــد  آغــازی 
ــد. ــی ش ــه م ــره گرفت ــران زن به بازیگ

ــران  ــینمای ای ــور زن در س ــن حض اولی
ــور  ــا آکت ــی اق ــم )حاج ــور در فیل حض

ــد. ــاز ش ــینما.۱۳۱۱( آغ س
ــه  زن در ســینمای دهــه ۳۰ همزمــان ب
ــش  ــوی دوم  در نق ــلطنت پهل ــل س اوای
ــف و  ــرمعصوم، عفی ــادر، همس ــر، م دخت
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 

ــاز مــی گشــت. ــه اصــل خــود ب ب
بــه طــور کلــی زن در دهــه ۳۰ فردیــت 
مهــارت  بــه  فیلمســازان  و  نداشــت 
ــان  ــی نش ــت چندان ــا دق ــری آنه بازیگ
ــال  ــه دنب ــتر ب ــا بیش ــد. آنه ــی دادن نم
زنانــی مــی رفتنــد کــه در عرصــه هــای 
دیگــر شــهرت داشــتند بــه ویژه ســرمایه 
گــذاری بــرای زنــان آوازه خــوان بســیار 

ــود. ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
عصمــت باقرپور)دلکــش( از جملــه  ایــن 
ــراد  ــس از او اف ــد و پ ــان بودن آوازه خوان

دیگــری وارد ایــن عرصــه شــدند.

ــون آســانتر  ــا ســینما و تلویزی ــردم ب ــروزه م ام
ارتبــاط برقــرار میکننــد بنابرایــن آنچــه را کــه 
از طریــق ایــن رســانه هــا مــی بیننــد آســان تــر 

بــه عنــوان الگــو مــی پذیرنــد.
آن  بــه  ســینما  کــه  مفاهیمــی  جملــه  از 
میپــردازد مفهــوم )زن( اســت. یقینــا بازنمایــی 
ایــن مفهــوم در ســینمای قبــل و بعــد انقــالب 

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف

افطمه زرها کریمی- کارشناسی گراکیف  

دیگری وارد این عرصه شدند.
تریــن  پرفــروش  کــه  قــارون  گنــج 
ــا اتمــام  فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران ت
حکومــت پهلــوی دوم اســت، تیــپ تــازه 
ای از زنــان را نمایــش دادکــه برآینــد زن 
گمــراه و زن معصــوم بــود کــه برخــالف 
ــر  ــاره ای، ویرانگ ــری کاب ــودن ظاه داراب
نبــود و باعــث متالشــی شــدن خانــواده 

هــا نمــی شــد.
بــا الگــو گرفتــن فیلــم هــا از فیلــم )گنج 
ــل  ــوار و ذلی ــینما در راه خ ــارون( س ق
ــرد .  ــیاری ک ــالش بس ــا ت ــردن زن ه ک
ــه مباشــران ســینمای  ــود ک در اینجــا ب
ــان  ــر خواننــدگان از زن تجــاری عــالوه ب
ــز  ــی نی بازیگــر در نمایــش هــای رادیوی
ــان  ــن زن ــه ای ــد . از جمل ــره گرفتن به
ــم،  ــن دیه ــو، مهی ــه عل ــه ژال ــوان ب میت

ــرد. ــاره ک ــی و... اش ــهال ریاح ش
ــی وارد کار  ــز زنان ــع نی ــی مواق در برخ
اســتعدادی  هیــچ  کــه  شــدند  مــی 
ــه ســرعت  ــی ب ــس از مدت نداشــتند و پ

ــدند. ــی ش ــوش م فرام
از   4۰ دهــه  در  زنــان  آن  از  پــس 
هنجارهــای ســنتی چشــم پوشــی کــرده 
ــدند. ــم آوا ش ــرب ه ــینمای غ ــا س و ب

طبقــه متوســط جامعــه اکثــرا تماشــاگر 
ــب  ــد و اغل ــی بودن ــای خارج ــم ه فیل
مخاطبــان ســینمای ایــران از طبقــه 

ــد.  ــن بودن پایی

درســال هــای ۱۳۵۷-۱۳4۷ مکــررا زنان 
در نقــش بــدکاران ظاهرمــی شــدند، آن 
هــم زنــان طبقــه پاییــن جامعــه . تجــاوز 
ــن  ــای ای ــم ه ــب فیل ــر قال ــه زن عنص ب

دوره اســت بــه ایــن صــورت کــه :
زن در طــول داســتان یــا بــه قتــل مــی 
ــا شــخصی تحــت  ــه ازدواج ب ــا ب رســد ی
ــواده در مــی آمــد و  اصــرار و اجبــار خان

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 
ــه  ــری ب ــار دیگ ــد و در آث ــی ش داده م
ــرد و  ــرف م ــه از ط ــت چ ــوع خیان موض

ــه مــی شــد. چــه از طــرف زن پرداخت

رفتارهــای جلــف و زننــده زنــان در 
ــک  ــی ی ــا ارزش حقیق ــم ه ــه فیل آنگون

بازیگــر زن را پاییــن مــی آورد.
پــس از کودتای ۲۸مــرداد۱۳۳۲ قهرمان 
ــه  ــم هــا رواج پیداکــرد. ب ســازی در فیل
طــور مثــال زنانی که توســط مــردان آب 
توبــه بــر سرشــان ریختــه و بــه آغــوش 
ــران  ــا دخت ــی گشــتند و ی ــواده برم خان
روســتایی کــه فریــب پســران شــهری را 

خــورده و خودکشــی کــرده

ــی  ــه زن ــر ب ــردی خی ــط م ــا توس  و ی
گرفتــه شــده و بــه روســتا بازمی گشــت.

ــه  ــه صحن ــیار ب ــا بس ــم ه ــن فیل در ای
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 
ــن  ــم ( ای ــی مــواد اولیــه فیل دلیــل گران

صحنــه هــا رنگــی فیلمبــرداری 
می شد. 

ــی  ــدگان غرب ــان و خوانن ــا ورود رقاص ب
ــه تفریــح و  ــه ایــران، میــل ب و شــرقی ب
ســرگرمی میــان مــردم افزایــش یافــت و 
کابــاره داری بــه شــغلی پردرآمــد تبدیل 
شــد در ایــن میــان زنــان عروســک گونه 

در فیلــم هــا ظاهــر شــدند.

فرهنگــی  تضادهــای  دوران  ایــن  در 
باالگرفــت و میــزان طــالق و فرارجوانــان 

ــت. ــش یاف افزای
هــای ســلطنت  فیلــم  در کل  آنچــه 
پهلــوی دوم وجــود دارد ایــن اســت کــه 

ــت! ــچ اس ــرد هی ــدون م : زن ب
ســینمای کشــور پــس از ۱۳۳۸ هویتــی 
پیداکــرد و تــا ۱۳4۸ زن بــه عنــوان 
عنصــری جنســی در ســینما جــا افتــاد.

ســعید  از  ای  مصاحبــه  طبــق 
: کنگرانــی 

ــه ســر  ــی ب ــر مال ــران کــه در فق از دخت
مــی بردنــد اســتفاده مــی شــد و از 
ــات  ــرار مالق ــه ق ــان لحظ ــان هم پدرش
ــر باکــره نبــودن  دســت خطــی مبنــی ب
دخترشــان گرفتــه مــی شــد تــا بعــد از 
ــه  ــی ک ــر بالی ــا آن ه ــرارداد ب ــت ق ثب
ــراض و  ــق اعت ــد، ح ــر آم ــر دخت ــه س ب

ــند. ــته باش ــکایت نداش ش
ــر  ــی دونف ــعید کنگران ــه س ــق گفت طب
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 انقاب:
سیاســت گــذاري حضــور زن در ســینما 
پــس از انقــالب اســالمي تثبیــت جایــگاه 
ــن  ــه ای ــخ ب ــت و پاس ــه اس زن در جامع
ــح  ــراي تفری ــزاري ب ــه زن اب ــدگاه ک دی
ــذاري  ــه تأثیرگ ــوده بلک ــرگرمي نب و س
خاصــي بــر فرهنــگ ســازي جامعــه دارا 

مــي باشــد. 
ــاهد  ــن دوران ش ــه در ای ــد ک ــر چن ه
در خصــوص  هایــي  افــول  و  صعــود 
از  پــس  زنــان در ســینماي  معرفــي 
زنــي  حضــور  امــا  هســتیم  انقــالب 
متفــاوت از زن قبــل از انقــالب اســالمي 
را بــا توجــه بــه ســاختارهاي اجتماعــي و 

فرهنگــي ایــن دوران را رقــم زد.
ــورد  ــش زن در دو دوره م ــي نق  بازنمای
بررســي تغییــرات و تحوالت چشــمگیري 
نمــوده اســت و ایــن تغییــرات در مــوارد 
ــان  ــور زن ــزان حض ــون می ــي چ مختلف
ــوع  ــاغل، ن ــت مش ــا، کیفی ــم ه در فیل
ــره  ــوع به ــي، ن ــه اجتماع ــش، طبق پوش
گیــري از محصــوالت فرهنگــي، نــوع 
مهــارت هــاي فــردي، مضامیــن دیالــوگ 
هــا، میــزان تحصیــالت، اعتقــادات، زبان، 
ــخصي و  مکانیســم حــل مشــکالت ش

ــوده اســت.  ــره ب ــي و غی خانوادگ
هــر چنــد کــه حضــور زن در ایــن دوران 
هــم بــا تفــاوت هایــي همــراه اســت کــه 
ــي  ــي- اجتماع ــت سیاس ــي از تحوال ناش
چــون دوران انقــالب وجنــگ، ســازندگي 

و بازســازي و... بــوده اســت.
ــالب اســالمي  ــارز انق ــاي ب ــي ه از ویژگ
بــراي زنــان بوجــود آمــدن ایــن آگاهــي 
اســت کــه مــردم حــق تعیین سرنوشــت 
خــود را دارنــد. بــا وقــوع انقالب اســالمي 
ــان بیــش از  ــراي زن ــوان ب ــن ت ۱۳۵۷ ای
ــود. پیــش از انقــالب اســالمي  ــردان ب م
در تعییــن سرنوشــت خــود گامــي عقــب 
تــر از مــردان داشــتند ولــي زنــان پــس 
از انقــالب اســالمي آگاه شــدند کــه مــي 
ــه و  ــکار گرفت ــود را ب ــوان خ ــد ت توانن
ــق  ــب رأي و ح ــره صاح ــوزه روزم در ح
ــگ در  ــینماي جن ــن س ــند. همچنی باش
عــرف پذیرفتــه شــده، ســینمایي مردانــه 
بــوده امــا بــا توجــه به حضــور چشــمگیر 
ــاع  ــون دف ــاي گوناگ ــه ه ــان در عرص زن

ــه و  ــت جبه ــژه در پش ــه وی ــدس، ب مق
ایفــاي نقــش هــاي گوناگــون کــه از 
ــده  ــک رزمن ــواده ی ــه و خان پشــت جبه
ــي  ــه بیمارســتان هــاي صحرای ــاز و ب آغ
نزدیــک بــه خــط مقــدم ختــم مــي شــد. 
ــاي  ــم ه ــن فیل ــه اولی از ســال ۱۳۵9 ک
ــران  ــینماي ای ــگ در س ــا جن ــط ب مرتب
تولیــد شــد، زن در ســینماي جنــگ 
ــن  ــراي پرداخت ــي ب ــد عامل ــا در ح تنه
ــه  ــده، البت ــي رزمن ــي خانوادگ ــه زندگ ب
در ســطحي تریــن شــکل آن کــه شــامل 
ــه، نگهــداري از بچــه  حضــور زن در خان
ــزام  ــل اع ــا مح ــده ت ــه رزمن ــا و بدرق ه
بــه جبهــه و... بــوده، مــورد توجــه قــرار 

ــت. ــي گرف م
ســال هــاي اوایــل دهــه ۷۰ حضــور 
زنــان بــا ایفــاي نقــش هــاي اصلــي بــه 
ــت در  ــرده و فعالی ــوي روي پ ــکل ق ش
پشــت دوربیــن بــه مراتــب بیشــتر شــد. 
ــادري  ــش م ــه زن در نق ــي ک ــم های فیل

ــر ــتار و ... ظاه ــر، پرس ــوز، دکت دلس
ــت  ــگ و ذهنی ــد فرهن ــد. رش ــي ش م
اســالمي در میــان مــردم، زنان بیشــتري 
روي کار آمدنــد و ) زن ( موضــوع اصلــي 
بســیاري فیلــم هــا شــد. زنانــي کــه بــه 

ســوي محــوري شــدن مــي رفتنــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه گونــه هــاي 
ــنتي و  ــه س ــا ب ــده در اینج ــي ش معرف
ــاي  ــي ه ــات و ویژگ ــدرن از خصوصی م
ــش  ــر دوره نمای ــه در ه ــان ک ــب زن غال
اســت.  گرفتــه  نشــات  شــده،  داده 
وضعیــت زنــان در حالــي کــه نقــش 
ــاي  ــه داري و کارکرده ــان خان ــي آن اصل
و  مــادري  و  همســري  شــان  مهــم 
مهمتریــن دغدغــه هایشــان دغدغــه 
ــت  ــاوندي اس ــي و خویش ــاي خانودگ ه
ــت  ــنتي و تح ــت س ــوان وضعی ــه عن ب
عنــوان ))بازنمایــي زن ســنتي(( در فیلم 
هــا نامگــذاري شــده و برعکــس وضعیــت 
ــتري  ــش بیش ــه نق ــي ک ــان در حال زن
ــغلي و  ــي، ش ــاي اجتماع ــت ه در فعالی
تحصیلــي داشــته و کارکردهــاي شــغلي 
و مشــارکت اجتماعــي داشــته باشــند و 
ــا  ــائل صرف ــر از مس ــي فرات ــه های دغدغ
خانودگــي و خویشــاوندي داشــته باشــند 
و بــه مســائل اجتماعــي کالن توجــه 
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داشــته باشــند بــه عنــوان وضعیــت 
ــي زن  ــوان )بازنمای ــت عن ــدرن و تح م
ــایر  ــت. س ــده اس ــذاري ش ــدرن( نامگ م
ــر  ــان در ه ــه زن ــه ب ــي ک ــي های ویژگ
ــه هــا نســبت داده شــده در  یــک از گون
ــي-  ــواالت سیاس ــي از تح ــت تابع حقیق

ــت. ــوده اس ــي ب اجتماع
از بررســي الگــوي توســعه فرهنگــي طي 
ــالمی  ــالب اس ــل از انق ــاي قب ــال ه س
ــزي  ــه ری ــه برنام ــد ک ــي آی ــن برم چنی
ــال  ــه و از ب ــي آمران ــه صورت ــي ب فرهنگ
صــورت پذیرفتــه و هیچگونــه مشــارکتي 
ــي  ــگان فرهنگ ــطح نخب ــي در س را حت
و  نظــران  صاحــب  وســیع  طیــف  و 

ــت.  ــرده اس ــب نک ــان جل کارشناس
ــراخ  ــوان موضــوع ف ــب دیگــر میت از جان
تــري را نیــز مطــرح ســاخت و آن عبارت 
ــاي  ــوزه تقاضاه ــر ح ــه ب ــت از اینک اس
اجتماعــي ناظــر نبــوده و ایــن تقاضاهــا 
ــه هیــچ ترتیبــي نمــي توانســت خــود  ب
ــزي  ــه ری ــتم برنام ــل سیس ــه داخ را ب
بازتــاب دهــد و بــر رونــد تصمیــم گیــري 

تأثیــر بگــذارد. 
اساســي  و  بــزرگ  نقایــص  از  یکــي 
ــوي  ــول دوره پهل ــي در ط ــام فرهنگ نظ
ــارت و  ــاختار نظ ــکار س ــف آش دوم، ضع
ارزشــیابي اقدامــات فرهنگــي دولــت 

ــود.  ب
ــام  ــش از نظ ــن بخ ــي ای ــف و ناتوان ضع
ــر  ــا ب ــه تنه ــرا، ن ــري و اج ــم گی تصمی
ــر  ــه هــا تأثی ــد جــاري اجــراي برنام رون
منفــي بــه جــاي گذاشــت، بلکــه امــکان 
بازیابــي نارســایي هــاي برنامــه و تصحیح 
خطاهــا را نیــز بــه شــدت کاهــش میداد. 
ــالمی ۱۳۵۷ دوره  ــالب اس ــوع انق ــا وق ب
ي دیگــري در تاریــخ هنــر معاصــر آغــاز 

شــد.
ــا نفــي موجودیــت   در شــرایط جدیــد ب
ــد  ــان محم ــمي زم ــر رس ــرد هن و کارک
رضــا شــاه، بســیاري از کارگــزاران و 
ــه را  ــز صحن ــدان نی ــماري از هنرمن ش

ــد. ــرک کردن ت
انقــالب رشــد  پیآمدهــاي  از دیگــر   
جمعیــت خواســتار هنــر بــود. بــه ویــژه 
ــاي  ــه کاره ــیع ب ــان در مقیاســي وس زن
و  تدویــن  بــا  آوردنــد.  روي  هنــري 

برنامــه ریــزي هــاي فرهنگــي و بررســي 
بعــد  و  فیلــم هــاي قبــل  محتــواي 
 ۱۳۵۷ ســال  در  اســالمی  انقــالب  از 
شــاهد شــکل گیــري گونــۀ متفاوتــي از 
ــم. در  ــوده ای ــینما ب ــي زن در س بازنمای
ــاي  ــا ویژگیه ــر ب ــوع کاراکت نتیجــه دو ن
ــد. ــور کردن ــا ظه ــم ه ــاوت در فیل متف

مــي تــوان گفــت فیلــم هــاي ســینمایي، 
ــات  ــر موضوع ــه ب ــي ک ــوص آنهای بخص
ــا داراي  ــد و ی ــده ان ــز ش ــان متمرک زن
مــي  زن  اصلــي  و  اول  هــاي  نقــش 
ــراي مطالعــه  باشــند، اســناد مناســبي ب
ــزي و  ــه ری ــرات در برنام و بررســي تغیی
سیاســتگذاري نقــش زن در جامعه تحت 
تأثیــر تحــوالت سیاســي- اجتماعــي در 
دو دوره مــورد بررســي مــي باشــند. ایــن 
ــي  ــور عین ــه ط ــه ب ــت ک ــي اس تغییرات
در جامعــه بــه وجــود آمــده اســت. 
تغییراتــي ماننــد افزایــش میــزان ســواد 
ــي و همینطــور میــزان  و تحصیــالت عال
اشــتغال زنــان در مقایســه دو دوره باهــم 
و یــا ایجــاد تنــوع در مشــاغل زنــان 
بدنبــال افزایــش میــزان فعالیــت ایشــان 

ــتند.  ــته هس ــن دس ــه از ای در جامع
دســته دوم تغییراتــي اســت کــه بــه 
طــور ذهنــي در افــکار عمومــي بــه 
ــینمایي  ــاي س ــم ه ــده و فیل ــود آم وج
بــه عنــوان بخشــي از ذهنیــت جامعه آن 
هــا را در خــود بــه نمایــش گذاشــته انــد. 
ایــن بــدان معنــي اســت کــه بخشــي از 
تغییــرات مشــاهده شــده در فیلــم هــاي 
ســینمایي در دوره مــورد بررســي در 
مرحلــه عمــل در ســطح جامعــه حاصــل 
نشــده انــد، ولــي نمایــش آنهــا در فیلــم 

نشــان دهنــده رونــد حرکــت جامعــه بــه 
ــت  ــرات اســت. در حقیق ســوي آن تغیی
فیلــم هــا بــه عنــوان آثــار هنــري از یــک 
ــده  ــاب و نمایــش دهن طــرف خــود بازت
تغییــرات اجتماعــي هســتند و از طــرف 
دیگــر بــا تاثیراتــي کــه بــر مخاطــب مــي 
ــي  ــریع م ــرات را تس ــن تغیی ــد ای گذارن

نماینــد.

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 نمی بینیش دلت می خواد کنده بشه …
ببین دلخوری، باش … عصبانی هستی، باش …

قهری، باش … هر چی می خوای 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؟!

ــک روز  ــان و ی ــک روز بی ــا آدم هــا ی ــن دنی ــو ای ــی داره ت چــه معن
ــرن؟! ب

چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه؟!

دیالوگ ماندگار 

خانه ی سبز 
مرحوم خسرو شکیبایی
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سرویس موسیقی 
رپچم سفید رد دست قمارباز

بررسی فعالیت های محسن چاوشی در آستانه انتشار آلبوم جدید

یازدهمیــن آلبــوم از پــر بازدیدتریــن خواننــده فارســی زبــان داخلــی، در اســپاتیفای، بــا 
۱۵۰ هــزار شــنونده، منتشــر خواهــد شــد. در حالــی چاوشــی آلبــوم »واحــدا« را در کنــار 
ــر  ــای خی ــل فعالیت ه ــه دلی ــام وی ب ــه ن ــد ک ــود منتشــر می کن ــعر خ ــاب ش ــن کت اولی

ــان رســانه ها افتــاده اســت. ــر ســر زب ــه او در مــاه هــای اخیــر ب خواهان

ایــران در دوره هــا و  موســیقی پــاپ 
و  خواننده هــا  مختلــف  ســال های 
ــود  ــه خ ــی ب ــازهای مختلف ــگ س آهن
ــی در مارکــت  ــده اســت، خواننده های دی
ــک  ــوم و ت ــد، آلب ــد  کردن ــیقی رش موس
ــای  ــد، در تیتراژه ــر کردن ــگ منتش آهن
خواننــد؛  تلوزیونــی  و  ســینمایی 
ــا حواشــی ها  ــی کــه بعضــا ب خواننده های
خــود را مطــرح کردنــد، امــا همــه آن هــا 
مانــدگار نشــدند و در دوره هایــی روی 
ــی از  ــد و بعــد از چنــد مدت ــورس بودن ب
خاطــر مخاطبــان موســیقی پــاپ رفتنــد. 
دارنــد  وجــود  خواننده هایــی  کمتــر 
ــوز  ــت هن ــه فعالی ــک ده ــد از ی ــه بع ک
ــد و  ــرار بگیرن ــان ق ــال مخاطب مــورد اقب
ــود  ــوع موج ــی آن تن ــت اصل ــاید عل ش
در موســیقی ها و ســبک های اســتفاده 
ــازه وارد  ــای ت ــب خواننده ه شــده از جان
نتوانســتند  کــه  قدیمی ترهــا  باشــد، 
ــودی و شــعر خــود  ــدن، مل ســبک خوان
را رشــد دهنــد، کــم کــم از دایــره توجــه 
شــنوندگان کنار گذاشــته شــدند. کم کار 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــدن خواننده ه ش
نیــز یکــی از علــل افــول آن هاســت کــه 
ــود در  ــای موج ــر مافی ــه خاط ــا ب عمدت
عرصــه موســیقی و مکیــدن خــون آن هــا 

ــدگان اســت.  ــه کنن توســط تهی
بــا  خاصــی  خواننده هــای  معــدود 
ــود  ــرد وج ــه ف ــر ب ــای منحص ویژگی ه
ــر  ــود در خاط ــار خ ــا آث ــه ب ــد ک دارن
مخاطبــان موســیقی فــرو رفتــه  و ارتباط 
عجیبــی مــردم بــا پــژواک صــدای آن هــا 
کــه  خواننده هایــی  کرده انــد.  ایجــاد 
ســالیان ســال اســت بــا انتشــار آلبوم هــا 
ــود را  ــت خ ــیاری فعالی ــات بس و... قطع

صدای شــان  البتــه  انــد،  داده  ادامــه 
هنــوز کهنــه نشــده اســت. 

از جملــه ایــن خواننــدگان مانــدگار، 
ــیقی  ــاص موس ــای خ ــه آق ــوان ب می ت
ــاره  ــی، اش ــن چاوش ــران، محس ــاپ ای پ
و  تُــن صــدای گــرم  بــا  کــرد کــه 
مخملــی خــود بــه حــدی در عمــق 
وجــود مخاطبانــش نفــوذ کرده اســت 
کــه بــه جــرأت می تــوان او را بــه عنــوان 
ــاپ  ــیقی پ ــره  ی موس ــن چه محبوب تری

ــرد. ــی ک ــر معرف ــه اخی در دو ده
تولد علی سنتوری

ــت  ــال ۸۲ فعالی ــی از س ــن چاوش محس
انتشــار  بــا  را  خــود  موســیقیایی 
آلبوم هــای غیررســمی خــود آغــاز کــرد، 
چاوشــی بــا شــیوه خــاص خــود بــا 
ــش«،  ــه کف ــن«، »لنگ ــای »نفری آلبوم ه
»متاســفم« و »خودکشــی ممنــوع«، وارد 

ــد.  ــران ش ــیقی ای موس
آلبــوم  بــا  آقــای خــاص  اوج  نقطــه 
»ســنتوری« آغــاز شــد؛ پنجمیــن آلبــوم 
منتشــر   ۸۶ ســال  در  کــه  بــود  وی 
ــن  ــن اولی ــا گرفت ــا ب ــی بعده ــد ول ش
ــازل وزارت  ــن در پ ــرار گرفت ــوز و ق مج
ارشــاد، پــس از 4 ســال ایــن آلبــوم 
ــه  ــال 9۰ ب ــمی در س ــکل رس ــه ش را ب
ــوم رســمی خــود  ــن آلب ــوان چهارمی عن
»ســنتوری«  آلبــوم  کــرد.  منتشــر 
اتفاقــی مهــم در فعالیت هــای موســیقی 
محســن چاوشــی در عرصــه خوانندگــی 
»ســنتوری«  می آیــد.  حســاب  بــه 
ــی  ــه کارگردان ــینمایی ب ــی س ــام فیلم ن
ــرام  ــت. »به ــی« اس ــوش مهرجوی »داری
رادان« و »گلشــیفته فراهانــی« بازیگــران 
اصلــی ایــن فیلــم هســتند. در هفتمیــن 

ــم«  ــی »کرافیل ــنواره بین الملل دوره جش
ــن  ــزه بهتری ــتان جای ــی پاکس در کراچ
بــه محســن  فیلــم  متــن  موســیقی 
ــم  ــرای فیل ــکار ب ــی و اردوان کام چاوش
ســنتوری رســید. در جشــنواره »حافــظ« 
ــن  ــیقی مت ــن موس ــزه بهتری ــز جای نی
فیلــم بــه محســن چاوشــی بــرای فیلــم 

ــید.  ــنتوری رس س

ــاره نحــوه ضبــط صدایــش  چاوشــی درب
ــنتوری« و  ــم »س ــای فیل ــرای آهنگ ه ب
ــز  ــاره ای ج ــد: »چ ــود می گوی ــوم خ آلب
ایــن نداشــتم کــه در خانــه و در یکــی از 
اتاق هایمــان کار ضبــط را انجــام بدهــم. 
بــه کمــک مــادرم یــک پتــو را بــا میــخ 
ــا را  ــم و دیواره ــره زدی ــوی پنج ــه جل ب
هــم بــا پتــو پوشــانیدم تــا صــدا نپیچــد. 
ــا یــک  ــاق بیــرون رفــت و ب مــادرم از ات
پتــو از بیــرون، در اتــاق را پوشــاند. خودم 
هــم از ایــن طــرف در، یــک پتــو آویــزان 
کــردم تــا بتوانــم در نهایــت فضایــی 
ــه در آن  ــم ک ــته باش ــار داش را در اختی
ــن  ــد از همــه ای ــت. بع بشــود وکال گرف
ــرم و  ــیدم روی س ــو را کش ــا، پت ماجراه
در همــان شــرایط خوانــدم و همــه وکال 
را ضبــط کــردم. از زیــر پتــو کــه بیــرون 
ــده  ــا آم ــه دنی ــی ســنتوری ب ــدم، عل آم
ــی شــد و  ــود. همــان نســخه هــم نهای ب

پخــش شــد.« 

دوازده ســال پیــش، ســال ۸۷ بــود کــه 
اولیــن آلبــوم رســمی محســن چاوشــی 
ــد،  ــر« منتشــر ش ــاخه نیلوف ــه ش ــا »ی ب
ــی  ــای چاوش ــال فعالیت ه ــد از آن س بع
رشــدی بســیار صعــودی گرفــت، در 
ــم  ــال، ه ــود ۱۲ س ــا وج ــه ب ــی ک حالت
اکنــون مخاطبیــن ایــن خواننــده در 
انتظــار انتشــار یازدهمیــن آلبوم رســمی 
ایــن خواننــده بــا نــام، واحــدا، هســتند. 
آلبــوم،  یــک  ســال  هــر  در  یعنــی 
ــر«،  ــاخه نیلوف ــه ش ــی چون،»ی البوم های
»حریــص«،  »ابراهیــم«  »ژاکــت«، 
»مــن خــود آن ســیزدهم«، »پــاروی 
بی قایــق«، »قماربــاز«، »پرچــم ســفید«، 
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در  بی گزنــد«،  »امیــر  و  »ســنتوری« 
کارنامــه چاوشــی قــرار دارنــد. تــا کنــون 
ــوم  ــوم »واحــدا«، ۱۰ آلب ــر از آلب ــه غی ب
رســمی، پنــج آلبــوم غیــر رســمی و پنــج 
آلبــوم گروهــی و نزدیــک بــه ۱۵۰ قطعه 
قــرار دارد؛ قطعاتــی کــه بــا بــا مضامیــن 
ــا زبان هــای متفــاوت منتشــر  مختلــف ب
ــن  ــم محس ــوم یازده ــت. آلب ــده اس ش
چاوشــی، »واحــدا«، بنــا بــه گفتــه 
ــد از  ــه زودی بع ــت ب ــرار اس ــودش ق خ
انتشــار کتابــش، بــه بــازار بیایــد. اشــعار 
ایــن آلبــوم را خــودش ســروده اســت، و 
ــده  ــم کنن ــگ ســاز، تنظی ــد آهن ــا چن ب
ــکاری  ــازه کار هم ــوان و ت ــده ج و نوازن
کــرده اســت کــه همــه این هــا بــه 
ــد  ــد. تولی ــوم می افزای ــن آلب ــت ای جذابی
ــت و  ــرده اس ــان ب ــال زم ــدا دو س واح
خروجــی آن 9 قطعــه خواهــد بــود. 
الزم بــه ذکــر اســت تهیــه کننــده ایــن 
آلبــوم، بابــک حمیدیــان، بازیگــر ســینما 

ــت. ــون اس و تلوزی

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 
ــر  ــه پیش ت ــی ک ــد. چاوش ــرار می ده ق
کجایــی،  جملــه  از  قطعاتــی  اشــعار 
ژاکــت، هفته هــای تلــخ مــن، نفــس 
ــرو  ــرم، مت ــب دار، پس ــدک ت ــده، فن بری
و… را خــود ســروده و اجــرا کــرده بــود، 
ســوی  از  متفاوتــی  واکنش هــای  بــا 
دوســتداران، منتقدیــن و اهالــی شــعر و 

ــد.  ــه رو ش ــیقی رو ب موس
ــاعران  ــا ش ــکاری ب ــه هم ــی تجرب چاوش
ــرایان معاصــر بســیاری را در  ــه س و تران
مســیرهنری خــود داشــته، شــاعرانی 
چــون حســین صفــا، روزبــه بمانــی، 
ــد  ــه، حام ــزی، محســن یگان ــدرام پاری پ
هــاکان، فاضــل نظــری و غیــره؛ در ایــن 
بیــن اســتفاده از اشــعار موالنــا، ســعدی، 
شــهریار،  باباطاهــر،  بافقــی،  وحشــی 
خیــام، حضــرت حافــظ و… نیــز بــه 
مــرور وارد آثــار و آلبوم هــا و قطعــات 

این خواننده خرمشهری شد. 
ــار  ــس از انتش ــه پ ــی ک ــن چاوش محس
 / نــام«  »بــی  آلبــوم خــود  آخریــن 
ــر  ــی س ــکوتی طوالن ــاز« در س ــار ب »قم
می بــرد، پــس از مدت هــا بــه حــرف 
آمــد و از تفکــرات و دغدغه هایــش در 
ــرده  ــی« پ ــق هیوالی ــن عش ــاب »ای کت
برداشــت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــوم  ــن آلب چاوشــی بعــد از انتشــار آخری
خــود چندیــن قطعــه نیــز منتشــر کــرد، 
تیــراژی بــرای فیلــم ســینمایی نمایــش 
خانگــی، »هــم گنــاه«، خوانــد کــه 
موســیقی فولکلــور بــود، چاوشــی کــه در 
ــای  ــعر آهنگ ه ــته ش ــال گذش ــک س ی
خــود را، خــودش ســرود ماننــد، قطعــات 
شــرح الــف، علــی، حســین، عبــاس، 
ــا، شــدت  ضمیــر خودســر، او، طــاق ثری
ــه غیــر  ــاه؛ کــه ب میــدان و حتــی هم گن
از شــعر تیتــراژ ســریال هــم گنــاه، 
همگــی داری مضامیــن مذهبــی و در 

ــود.  ــار ب ــه اطه ــدح ائم م
و  مفاهیــم  دربــاره  خواننــده  ایــن 
ــه  ــاب ب ــعرش خط ــاب ش ــوای کت محت
مخاطبانــش گفــت: »مخاطــب همــه 
ــم یــک نفــر اســت. مــن  شــعرهای کتاب
از عشــق نوشــتم و خواســتم شــما هــم 

»عشــق« را بخوانیــد. «
خواننــده آلبــوم »بــی نــام« دربــاره 
اســتقبال از کتــاب شــعر خــود در مرحله 
ــت:  ــد اس ــز معتق ــر نی ــروش اث ــش ف پی
ــت  ــر سالهاس ــا دیگ ــا و رکورده »عدده
کــه دغدغــه مــن نیســت. هنرمنــد یــک 
مســئولیت اجتماعــی و فرهنگــی دارد 
و آن هــم خــوراک ذهنــی و فکــری 
دادن بــه مــردم و مخاطبــش اســت. 
ــب  ــه مخاط ــرده ام ب ــعی ک ــه س همیش
داشــته هایش  بــه  و  بگــذارم  احتــرام 
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 

ــروم.«  ــش ب ــا پی آن ه
گفتنــی اســت »نســرین بابایــی«، مدیــر 
ــه  ــه وظیف ــاب اندیشــه ک ــارات آفت انتش
نشــر کتــاب شــعر چاوشــی را بــر عهــده 

ــاب  ــن کت ــار ای ــد انتش ــاره رون دارد درب
شــاهد  را  خوبــی  »اســتقبال  گفــت: 
بودیــم و امیــدوارم میزبــان خوبــی بــرای 

ــیم.«  ــی باش ــای چاوش ــان آق مخاطب
وی دربــاره نبــود نســخه فیزیکــی کتــاب 
چاوشــی  آقــای  »فعــال  گفــت:  نیــز 
فــروش  طریــق  از  دارنــد  تصمیــم 
ــد و  ــه نماین ــان را ارائ ــی کتاب ش اینترنت
ــروش نســخه  ــی ف ــش بین ــرور پی ــه م ب
فیزیکــی نیــز خواهیــم داشــت کــه 

شــد.« خواهــد  اطالع رســانی 
 

از پــاروی بی قایــق، تــا چاوشــی 
ــرت ــی کنس ب

ــدا  ــی پی ــده مطرح ــچ خوانن ــاید هی ش
ــک  ــش از ی ــت بی ــا گذش ــه ب ــود ک نش
دهــه از مطــرح شــدن نــام و فعالیتــش، 
کنســرتی برگــزار نکــرده باشــد. همیــن 
بگوینــد  عــده ای  شــده  باعــث  امــر 
ــدارد،  ــده را ن ــرای زن ــوان اج چاوشــی ت
ــر کســی  ــر از ه ــه بهت ــا خــود او گفت ام

ــارت دارد.  ــده مه ــرای زن در اج
در  چاوشــی   ،۱۳94 اردیبهشــت  در 
برگــزاری  درباره عــدم  مصاحبــه ای 
کنســرت گفــت: »در ایــران کنســرت 
بیشــتر شــبیه جنــگ شــادی اســت 
ــادی  ــرف ش ــیقی، ب ــرت موس ــا کنس ت
می زننــد و یکبــاره از تــوی جعبــه در 
ــوند.  ــر می ش ــن ظاه ــد و روی س می آین
صدابــردار خــوب هــم کــه نداریــم. 
ــه  ــب کنســرت ها ن ــن در اغل ــرای همی ب
هارمونــی وجــود دارد، نــه آن صداهایــی 
ــیقی از  ــب موس ــت مخاط ــه الزم اس ک
ســازها بشــنود و صدابــرداری شــود. 
ــت  ــر جه ــه ه ــاری ب ــک کار ب ــط ی فق
اهلــش  مــن  کــه  می دهنــد  ارائــه 

نیســتم.« 
دوســت  و  خبرنــگار  بابــازاده  بهمــن 
ــور  ــد: »حض ــی می گوی ــی چاوش صمیم
چاوشــی در ســالن کنســرت مهــدی 
اماکــن  در  او  حضــور  تنهــا  یراحــی 
عمومــی و هنــری اســت. ظهر همــان روز 
ــا ســینا حجــازی و ایمــان قیاســی بــر  ب
ســر موضوعــی شــرط بندی می کننــد 
و چاوشــی شــرط را می بــازد و قــرار 

میــالد  بــرج  بــه  ســرزده  می شــود 
بیاینــد. خــودم بــا دوربیــن موبایلــم 
آن عکس هــا و ویدئوهــا را از حضــور 

در ســالن گرفتــم.« چاوشــی 
قــرارداد  دو  »چاوشــی  افــزود:  وی 
کنســرت بــا »ر. ب« و »م. ج. پ« بســته 
اســت؛ هنــوز هــم معتبرنــد ولی چاوشــی 
ــد از کنســرت اول  ــک جــواب دارد: بع ی
چــی؟! روزمرگــی و تکــرار مثــل بقیــه؟ 
حتــی قــرار بــود وقتــی یانــی بــه ایــران 
ــد  ــه باش ــوپرایز برنام ــی س ــد چاوش بیای
ــد.  ــتر بخوان ــا آن ارکس ــه ب ــک قطع و ی
ــه ایــن شــرایط  ــاز تــن ب امــا چاوشــی ب

ــداد.« ن

ــچ  ــون هی ــه تاکن ــی ک ــن چاوش محس
کنســرتی را اجــرا نکــرده اســت، بــه 
ــکان و  ــر نزدی ــرا در براب ــد اج ــز چن ج
همکارانــش و البتــه دوربیــن گوشــی 
ــت.  ــته اس ــده ای نداش ــرای زن ــود، اج خ
ــتداران  او  ــده ی دوس ــال ع ــن ح ــا ای ب
ــه  ــه ب ــی ک ــد، طرفداران ــداد می کنن بی
ــرادی موسیقی شــناس  ــول خــودش اف ق
و اهــل تفکــر و تعقــل در بــاب مفاهیــم 

ــتند.  ــار او هس آث
نزدیــک  مجموعــا  چاوشــی  محســن 
بــه ســه میلیــون دنبــال کننــده در 
اینســتاگرام، توئیتــر و تلگــرام دارد. ایــن 
ــزار  ــورد ۱۵۰ ه ــت رک ــا ثب ــده ب خوانن
شــنونده ماهانــه در اســپاتیفای، نــام 
پرشــنونده ترین  عنــوان  بــه  را  خــود 
خواننــده فارســی زبان در ایــن رســانه 
ــرد. پیشــتر ایــن  ــت ک بین المللــی ثب
ــرار  ــه ق ــار محســن یگان رکــورد در اختی

ــت. داش

قمارباز
عمــق ارتبــاط محســن چاوشــی و مــردم 
را در آثــارش می تــوان دیــد، قطعــه 
جنجالــی وی بــه نــام »خوزســتان« کــه 
بــه صــورت غیررســمی منتشــر شــد کــه 
بــا اقبــال گســترده مــردم روبــه رو شــد. 
قطعاتــی چــون، ای قــوم بــه حــج رفتــه، 
ــن  ــه ای ــگ زده و… از جمل ــلخ، جن مس
آثارانــد کــه از درد مــردم خوانــده اســت. 

برخــی از ایــن آثــار ماننــد، »خوزســتان« 
و »مســلخ« غیــر رســمی منتشــر شــده 

اســت.
از  خوزســتان  مــردم  بــد  وضعیــت 
ــد  ــه مانن ــات اولی ــتن امکن ــاظ داش لح
که عــدم  پــاک  هــوای  و  بــرق  و  آب 
رســیدگی مســئوالن را نمایــان می کــرد 
ــر حنجــره ی  ــج مــی داد، ب ــردم را رن و م
ــی زد و او  ــگ م ــی چن ــش دار چاوش خ
ــدای  ــر ص ــار دیگ ــیقی ب ــن موس ــا ای ب
ــاب دهنــده اشــک  مــردم جنــوب و بازت
خوزســتان شــد کــه در فضــای غبارآلــود 
شــهر، تــوان دیــدن آن مشــکالت بــرای 

ــود. ــئولین نب مس
ــبکه های  ــا در ش ــره ای بی ادع خی

عی جتما ا
ــد،  ــط نخوان ــردم فق ــرای م ــی ب چاوش
بلکــه دســت بــه کار شــد. اگــر صفحــات 
چاوشــی را در دو و ســه ســال اخیــر 
دنبــال کــرده باشــید، شــاهد آن هســتید 
ــا  ــان خــود، ت ــراه مخاطب ــه هم ــه او ب ک
ــر  ــی غی ــا زندان ــش از صده ــون بی کن
ــراد  ــت و اف ــم بضاع ــاران ک ــد، بیم عم

نیازمنــد، را یــاری نموده انــد. 
کــه  گزارشــی  در  بابــازاده  بهمــن 
ــود، نوشــت:  ســازندگی منتشــر کــرده ب
»در چهــار ماه گذشــته  محســن چاوشــی 
بالــغ بــر دو میلیــارد تومــان بــرای آزادی 
محکومیــن بــه  اعــدام، محکومــان مالــی 
ــع  ــراد جم ــی اف ــی برخ ــه درمان و هزین
آوری کــرده اســت. آزادی بیــش از صــد 
ــاه رخ  ــط در 4 م ــط او فق ــی توس زندان

داد.«
ــت،  ــم زده اس ــی رق ــه چاوش ــی ک اتفاق
در  او  امثــال  نیســت،  نــادری  اتفــاق 
ــوان،  ــد، جهــان پهل ــخ بســیار بوده ان تاری
ــع  ــان جم ــی«، در جری ــا تخت »غالمرض
آوری کمــک بــه زلزلــه زدگان بوئیــن 
ــز  ــد. چاوشــی نی زهــرا، حماســه ای آفری
در حــال حاضــر بــا اســتفاده از شــهرت و 
ثــروت خــود دســت بــه کار خیــر بزرگــی 
زده اســت. فــردی کــه می توانســت بارهــا 
از ایــران بــرود، قراردادهــای چــرب و نرم  
ــد، کنســرت های  ــه کن ــی را تجرب متفاوت
ســایت  کنــد،  برگــزار  را  متعــددی 

تصمیــم  او  امــا  بزنــد؛  شــرط بندی 
گرفــت در تنهایــی خــود بــرای دل خــود 
و مخاطبانــش بنویســد، بــرای درد مــردم 
بخوانــد و صــدای آرامــش بخــش آن هــا 
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 
ــا  ــهرتش ب ــر ش ــر س ــاز دارد، ب ب
خوانــدن اشــعار و مضامینــی 
کــه کســی جــرأت خواندنــش 
را نــدارد، قمــار می کنــد؛ امــا 

ــدارد. ســایت قمــار ن
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داکتــر  پیــت  ســاخته  آخریــن  روح 
و محصــول اســتدیو پیکســار اســت. 
جــو  زندگــی  راوی  انیمیشــن  ایــن 
گاردنــر، معلــم موســیقی و پیانیســت 
می خواهــد  کــه  اســت  سیاه پوســتی 
ــا  ــد، ام ــه برس ــدارج عالی ــه م ــاز ب در ج
زندگــی روی خوشــی بــه آن نشــان نداده 
ــعی  ــه س ــه ای ک ــر در نقط ــت. گاردن اس
ــت  ــرای موفقی ــدم ب ــن ق ــد اولی می کن
در جــاز بــردارد بــه کمــا مــی رود و ایــن 
ــای  ــر در دنی ــو گاردن ــتان ج ــاز داس آغ
برزخــی و تــالش او جهــت بازگشــت بــه 

ــت. ــی اس ــای زمین دنی

در  آن  چیســتی  و  زندگــی  هــدف، 
نوددقیقــه!

ــا، آپ و  ــرکت هیواله ــق ش ــر، خال داکت
ــه بیــرون، در آخریــن اثــر خــود  درون ب
و  هستی شناســانه  اخالقــی  پیام هــای 
ــه  ــه درون مای ــود را ب ــانه خ انسان شناس
مبــدل می ســازد. ایشــان بــا درنظــر 
ــرگ  ــف م ــه ای از تعاری ــن مجموع گرفت
ــان خدامحــوری  ــب ادی و زندگــی در قال
گزینشــی  انســان محوری،  مکاتــب  و 
بازتولیــد  بــا  انجــام داده و  هدفمنــد 
برســاخته های الهیاتــی و روان شــناختی، 
درون مایــه مطلــوب خــود را بــه مخاطــب 
تقدیــم می کنــد. شــاهد مثــال ایــن 
دنیــای  ســاخت  هدفمنــد  گزینــش 
ــه  ــل ب ــته های متمث ــه ای، فرش چندالی
ُصــَور قابــل فهــم، کیفیــت قــرار گرفتــن 
روح در کالبــد و حتــی قبــض آن اســت.

دنیــای جــو و شــماره ۲۲ در مراتــب 
زندگــی و زیســت روح گونــه او

ــا پــس  ــای روح ب ــف و تشــریح دنی تعری
ــردان از  ــه کارگ ــه ای ک ــناخت اولی از ش
ــاز  ــب آغ ــه مخاط ــوده اش ب ــو و خان ج
ــا  ــب ب ــنایی مخاط ــه آش ــود. جرق می ش
ــت  ــه ای اس ــردان، هنگام ــه کارگ دغدغ
کــه جــو در یــک قدمــی نیســتی و قبض 
روح قــرار می گیــرد. بیننــده در ایــن 
ــا مــرگ و صــف انتظــار  نقطــه و نمــا، ب
قبــض روح روبــرو می شــود. نقطــه قابــل 
توجــه چنــد نمایــی کــه کارگــردان 
بــه توصیــف این جهانــی و آن جهانــی 
می پــردازد؛ نحــوه قرارگیــری پاییــن بــه 
ــوم  ــی محک ــه نوع ــان ها و ب ــاالی انس ب
ــه پذیرفتــن موقعیــت فعلــی و آتــی را  ب

بــه نمایــش می گــذارد.
ــی  ــی و آن جهان ــریح این جهان ــن تش حی
جــو، کارگــردان ســعی می کنــد بــا طــرح 
کشــمکش انســان و حیــات، مخاطــب را 
همــراه بــا جــو بــه دنبــال بازگشــت بــه 
دنیــای زمینــی اســت. پــس از ارائــه 
ــب  ــه موج ــتری ک ــره از بس ــن چه اولی
شــد ریتــم جریــان تنــد، امــا وزین تــری 
بــه خــود بگیــرد؛ شــرح درخور شــناخت 
و رابطــه روح و کالبــد انســانی در دنیــای 
پیشــاتولد اســت. در ایــن برهــه از روایت، 
ــه  ــردان ب ــه کارگ ــی ک ــله نما های سلس
مخاطــب تقدیــم می کنــد اشــاره کاملــی 
بــه درون مایــه قصــه دارد و پیرامــون 
ایــن مهــم شــخصیت ها و قصه گویــی 
ــب  ــه مخاط ــد و ب ــدا می کن ــان پی جری

ارتباط گیــری  و  آشــنایی  خــالل  در 
می شــود. تعلیــق  نوعــی  دچــار 

طیف رنگ ها، دوربین و حرکت
داکتــر بــه خوبــی از طیــف رنگ هــا 
ــتفاده  ــود اس ــان خ ــریح جه ــرای تش ب
از رنگ هــای  اســتفاده  اســت.  کــرده 
خنثــی و ســرد در موقعیــت دنیــای 
ــا زوایــای متوســط  زمینــی و نما هایــی ب
ــری  ــار تصویرگی ــاال در کن ــه ب ــا زاوی و ب
بــه  فرصتــی  پول بــک،  و  حرکتــی 
مخاطــب می دهــد کــه درک بهتــری 
ــی،  ــه روزمرگ ــال ب ــدرن مبت ــان م از جه
افســردگی، ابهامــات فلســفی و اختالالت 
ــار آن  ــد. درکن ــدا کن ــناختی پی روان ش
معرفــی دنیــای قبــض روح نیــز بــا 
انتخــاب طیــف مشــکی و ســفید کــه بــه 
صورتــی تقابــل عصمــت و تاریکــی اســت 
را تجســم می کنــد. همچنیــن نقطــه 
فضاســازی  رنــگ،  از  بهره گیــری  اوج 
محیــط ورود بــه دنیــای زمینــی بــا رنگ 
آبــی، بنفــش و صورتــی اســت کــه وجــه 
اشــتراک ایــن ســه رنــگ پیام بــر آرامــش 
ــرای مواجهــه  ــه ب و نوعــی آمادگــی اولی
بــا مقــوالت و اهــداف اســت. بیــان 
ــل تامــل اســت کــه  ایــن نکتــه نیــز قاب
موقعیــت مدیتیشــن و بــه نوعــی خلســه 
ــن  ــف و حی ــن طی ــق همی ــز از طری نی
نما هــای بســته و متوســط از شــخصیت 
ــم می کنــد. ــه مخاطــب تقدی محــوری ب
روِح معناگــرا و درون مایــه کنــش ســاز از 

ــه ای دیگر. زاوی

روح ایدئولوژی رد کالبد انیمیشن سید مجتبی اهشمی

Animation
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و  صریــح  معناگــرا،  اثــری  روح، 
دقیقــه ای  نــود  ســمینار  به تعبیــری 
اســت.  پیکســار  هســتی  و  فلســفه 
پیکســار در مســیر تعریــف و تولیــد 
ــه بیــرون  الهیــات خــود ابتــدا از درون ب
ــر  ــانه منتش ــت روان شناس ــا محوری را ب
کــرد. ســپس بــا کوکــو موقعیــت معــاد و 
هســتی را ســیبل قــرار داد و در روح بــا 
تجربــه جدیــدی از معناگرایــی، مخاطــب 

ــرد. ــق ک ــار تعلی ــر و دچ را درگی

معناگرایــی  ســورکین  عقیــده  بــه 
حرکتــی از ســوی ســطحی گری رایــج در 
ــاخته های  ــری و برس ــار هن ــی از آث برخ
اجتماعــی بــه ســوی تعمیــق بخشــیدن 
بــه معنــا اســت. در صــورت نوین تــر 
معناگرایــی، ایــن مهــم بــر موقعیــت 
ایده هــا و ارزش هــا بــه عنــوان علــل 
کنش گــری  و  داشــته  تاکیــد  موثــر 
ــای انتخــاب و  ــه تمام نم انســان ها را آین
اراده او می داننــد. معناگرایــی همچنیــن 
تاکیــد ویــژه ای بــر ایــن مقولــه دارد کــه 
ــناخت،  ــی، ش ــاس آگاه ــا براس پدیده ه
داده  توضیــح  نماد هــا  و  احساســات 
ــن  ــه ذه ــادی ب ــد زی ــا ح ــود و ت می ش
ــه از  ــه ای ک ــت. نقط ــط اس ــان مرتب انس
آن بــه عنــوان معناگرایــی یــاد می شــود؛ 
بســتری اســت کــه داکتــر و پیکســار در 
قلــه آن واقــع هســتند. ســینمای داکتــر 
همــواره تاکیــدات واضحــی بــر معرفــت، 
احساســات و ارتباطــات و نمادگرایــی 
ــا  ــق آن ب ــه تلفی ــته اســت و هنگام داش
چیســتی و نیــل بــه هــدف و شــکوفایی 
اســتعداد، نقطــه تالقــی داکتــر، پیکســار 

ــت. و روح اس

چیــزی کــه از ســازنده روح برآمــده 
ــدواژه  ــع نســخه ای اســت کــه کلی درواق
کنــش متقابــل نمادیــن را منعکــس 
بــا   ،۲۲ شــماره  و  جــو  می ســازد. 
تفســیر آرا و کنــش و زبــان خــود در 
نشــانه های  بــدن،  و  کالم  چارچــوب 
ــه درک  معنایــی همدیگــر را تفســیر و ب
کــه  می رســند  اجتماعــی  و  فــردی 
توفیــق آشــکارای آن در انتخــاب هــدف 

و اســتعداد شــماره ۲۲ اســت. بــه بیــان 
ــی  ــر، معناگرای ــن اث دیگــر ســازندگان ای
و روش منــدی خــود را ذیــل رویکــرد 
ایــن  اجتماعــی  و  فــردی  بینابینــی 
مکتــب و ســاخت آن پنهــان کــرده و بــه 
زبــان عامیانــه از گــذران زندگــی روزمــره 
ــی  ــفی و هویت ــواالت فلس ــش س و پرس
می پردازنــد. اینجاســت کــه می تــوان 
گفــت کالس فلســفه و الهیــات پیســکار 
ــه منصــه ظهــور رســیده  در قــاب روح ب

اســت.

روح  موفقیت آمیــز  بازخــورد  تجربــه 
باوجــود برخــورداری از مفاهیــم پیچیــده 
ــه  ــه اســت ک ــن نکت ــر ای فلســفی، بیانگ
مخاطــب نســبت بــه طــرح پرســش های 
و  هفتــم  هنــر  دریچــه  از  چالشــی 
محتــوا  عرضــه  و  تولیــد  شــیوه های 
اســتقبال می کنــد. روح، اعــالن ابــراز 
ــه  توجهــات فلســفی و پدیدارشناســانه ب

ــت.  ــین اس ــینما و انیمش ــای س دنی
در روح مخاطب جو و شماره

 ۲۲ می شود و در تعلیقی 
سنگین و نفس گیر قرار

 می گیرد. راهکار درمانی
 مکاتب و ادیان در مواجهه

بــا پخــش و توزیــع کالس فلســفه   
ــر اندیشــه، محتــوای  پیکســار، تمرکــز ب
ســقلمه های  بــا  فانتــزی  و  معناگــرا 

دراماتیــک و داســتانی اســت.

SNN برگرفته شده از سایت
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سرویس هنراهی تجسمی 
م روی سکه؟ م یا امید؛کدا انهدا

حراجــی تهــران بهانــه خوبــی بــرای دور 
هــم جمع شــدن هنردوســتان و معرفــی 
آثــار هنــری می داننــد.  ســوالی کــه 
ــا  ــن اســت کــه آی مطــرح مــی شــود ای
ــبی  ــای مناس ــد ج ــداد می توان ــن روی ای
باشــد؟  هنــری  اثــر  ارزیابــی  بــرای 
ــای  ــادی هنر ه ــداد اقتص ــن روی مهم تری
ــد  ــیه جدی ــک حاش ــار ی ــمی هرب تجس
ــی  ــای جعل ــروش تابلو ه ــد؛ ف رو می کن
ــی از  ــویی یک ــپهری و پولش ــهراب س س
حواشــی همیشــگی ایــن تجمــع هنــری 
حرف وحدیث هــا  ایــن  اســت؛  بــوده 
در  کــه  هســتند  پررنــگ  قــدر  آن 
ســریال  ابتدایــی  قســمت های 
))آقــازاده(( کنایه هــای صریحــی بــه 
ــر،  ــای هن ــد؛ مافی ــران زده ش ــراج ته ح
ســرمایه های  و  جعلــی  آثــار  بحــث 
هنگفتــی کــه در ایــن رویــداد جابــه جــا 
ــن  ــک مهم تری ــدون ش ــا ب ــود. ام می ش
ــروز  ــی دی ــن حراج ــاق ای ــیه و اتف حاش

ــراج  ــام ادوار ح ــا در تم ــلو تقریب ــن آغداش ــی های آیدی نقاش
ــبت  ــی را نس ــه برخ ــی ک ــته اند. موضوع ــور داش ــران حض ته
ــک  ــی ی ــا بازآفرین ــا ی ــودن آن ه ــار او، کپی ب ــت آث ــه کیفی ب
ــلو ســعی  ــع آغداش ــرده اســت. درواق ــت حســاس ک ــرح ثاب ط
ــدار پیشــین  می کنــد بــا گرته بــرداری از آثــار نقاشــان نام
ارتبــاط بیننــده بــا اثــر اصلــی را بازســازی کنــد کــه خیلی هــا 
معتقدنــد در نقاشــی های آغداشــلو ایــن امــر اتفــاق نمی افتــد.

-کارشناسی نقاشی  مائده نیساری
بی ارتبــاط  البتــه  کــه  افتــاد  اتفــاق 
تابلــو  نیســت؛  قبلــی  حواشــی  بــه 
))خاطــرات امیــد(( آیدیــن آغداشــلو در 
ــارد و  ــا قیمــت ۱۲ میلی ــن حراجــی ب ای
پانصــد میلیــون تومــان فــروش رفــت تــا 
ــد  ــران چن ــراج ته ــیزدهمین دوره ح س
حاشــیه و گمانه زنــی را دوبــاره زنــده 
کنــد. تــا پیــش از ایــن گران تریــن 
حراجــی  در  فروخته شــده  تابلــوی 
تهــران تابلویــی از ســهراب ســپهری بــود 
ــارد  ــا قیمــت ۵ میلی کــه ســال ۱۳9۷ ب
ــورد.  ــان چکــش خ ــون توم و ۱۰۰ میلی
آبــان امســال در یــک گــزارش جنجالــی 
تعــدادی از شــاگردان قدیمــی آغداشــلو 
ادعــا کردنــد کــه آغداشــلو آن هــا را 
ــرار داده  ــی ق ــت جنس ــورد آزار و اذی م
ــن حواشــی در حاشــیه  اســت. اینکــه ای
افتاده انــد  اتفــاق  او  هنــری  حرفــه 
می کــرد؛  عجیــب  را  داســتان  کمــی 
پیشــنهاد غیراخالقــی در قبــال یــک 
ــر  ــه س ــی ک ــت و اتفاقات ــو گران قیم تابل
ــات  ــن اتهام ــد. ای ــای او می افت کالس ه
تکذیــب  آغداشــلو  خــود  بار هــا  را 
کــرده اســت، او در متنــی کــه بعــد 
ــت:  ــت آورده اس ــات نوش ــن اتهام از ای
اجتماعــی ام  و  شــخصی  زندگــی  »در 
هرگــز خواســته ای را بــه کســی تحمیــل 

نکــرده ام، چــون جزئــی از رفتار و روشــم 
نبــوده  اســت. بایــد تأکیــد کنــم کــه هــر 
نــوع تحمیــل جنســی را اکیــداً محکــوم 
فــروش  خیلی هــا  ولــی  می کنــم« 
تابلــو او در دوره اخیــر حــراج تهــران 
ــه  ــه اش را ب ــر قیمــت پای ــم ده براب آن ه
دانســته اند.  مرتبــط  حاشــیه ها  ایــن 
به نوعــی  اتفــاق  ایــن  درواقــع گویــا 
خریــد آبــروی بربادرفتــه  آغداشــلو بــوده 
ــد«  ــرات امی ــر »خاط ــاره اث ــت.  درب اس
در کاتالــوگ ســیزدهمین دوره حــراج 
تهــران آمــده اســت: »اثــر پیــش رو یکــی 
از متأخرتریــن آثــار هنرمنــد از مجموعــه 
خاطــرات انهــدام اســت؛ مجموعــه ای که 
بیــش از چهــل ســال اســت ادامــه یافتــه 
و بخشــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن 
آثــار نقــاش را شــامل می شــود. اهمیــت 
اســتمرار  از  جــدای  مجموعــه  ایــن 
ســال های متوالــی، از نگــرش خــاص 
هنرمنــد بــه هســتی ناشــی شــده و بــه 
ــز  ــه تفکربرانگی ــن وج ــوان اصلی تری عن
خلــق اثــر هنــری او محســوب می شــود. 
ایــن  در  شــده  تصویــر  انســان های 
مجموعــه، بــه فــرد خــاص تاریخــی و یــا 
اســطوره ای اشــاره ندارنــد، بلکــه مفهــوم 
انســان را در کلی تریــن و اصیل تریــن 
صــورت خــود تصویــر می کننــد کــه 
مرزهــای  از  شــدن  دور  واســطه  بــه 
اخــالق و ســنت های گذشــته، در حــال 
ــی تدریجــی اســت.« در  ــب و مرگ تخری
معرفــی ایــن مجموعــه آمــده اســت 
ــت  ــا برداش ــدام« ب ــه »انه ــه مجموع ک
بازآفرینــی  رنســانس  نقاشــی های  از 
و بعــد منهــدم می شــوند. رکــورددار 
ــی  ــوی نقاش ــی تابل ــران، یعن ــراج ته ح
ــه  ــد« از مجموع ــرات امی ــه »خاط دو لت
»خاطــرات انهــدام آیدیــن« آغداشــلو بــا 
تکنیــک گــواش و مدادرنگــی خلق شــده 
ــا تمــام  ــر ب اســت. بایــد ببینیــم ایــن اث
ــلو در  ــدام آغداش ــث انه حواشــی اش باع
هنــر معاصــر می شــود یــا امیــد را دوبــاره 

ــد. ــده می کن ــرای او زن ب
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یک لقمه  کتاب 

-ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی مریم نیساری
دااگشنه گیالن 

ــا  ــر تین ــودم می دانســتم، اث ــاب ای کاش وقتــی بیســت ســاله ب کت
ســیلیگ، نویســنده، کارآفریــن و اســتاد دانشــگاه اســتنفورد، بــرای 
ــار در ســال ۲۰۰9 منتشــر شــد. ایــن کتــاب از همــان  نخســتین ب
ــن  ــز بهتری ــت و ج ــاده ای داش ــروش فوق الع ــارش ف ــدای انتش ابت
کتاب هــای خودشناســی قــرار گرفــت اســت. پروفســور ســیلیگ در 
ایــن کتــاب همــه ی قوانیــن گذشــته را کنــار می زنــد و بــا ارائــه ی 
ــوزش  ــده آم ــه خوانن ــرف را ب ــارج از ع ــر خ ــد تفک ــی جدی قوانین

می دهــد.
او دربــاره ی ایــن کتــاب می نویســد: » ذهــن ناهشــیار را می تــوان بــه 
کامپیوتــری تشــبیه کــرد که بعضــی از داده های آن نادرســت اســت. 
و مطالعــه ی ایــن کتــاب مجالــی اســت شــگفت تــا گرایش هایــی را 
کــه نســبت بــه زندگــی داریــد دقیق تــر بنگریــد و از ّشــر بســیاری 
ــه  ــان ریش ــای وجودت ــه در ژرف ــته ک ــوب گذش ــای معی از الگوه
دوانــده رهــا شــوید. آنــگاه خواهیــد دیــد کــه روابطتــان بــا مــردم، 
ــه  ــرد. ب ــدا خواهدک ــاوت پی ــره متف ــی یکس ــیا، معنای ــا و اش ایده ه
ــرادی کــه  ــرای اف همیــن دلیــل ایــن کتــاب و نقطــه نظرهایــش ب
مایلنــد انســان کارآمــدی باشــند و از تمــام توانایی هــای خــود بهــره 

ببرنــد گنجینــه ای بســیار ارزنــده اســت.«

ای کاش وقتی 20 ساهل
 بودم

 می دانستم !
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ــه  ــی ب فاطمــه فاطمــه اســت، کتاب
ــده  ــن پیاده ش ــی و مت ــان فارس زب
علــی  و تصحیح شــده ســخنرانی 
شــریعتی در حســینیه ارشــاد است. 
ــی،  ــای عرب ــه زبان ه ــاب ب ــن کت ای
انگلیســی، فرانســه و اندونزیایــی 
ــاپ  ــر چ ــالوه ب ــده و ع ــه ش ترجم
ــتقل،  ــورت مس ــه ص ــی آن ب فارس
ــار  ــه آث ــاب »زن« از مجموع در کت
شــریعتی نیــز بــه همــراه چنــد اثــر 

دیگــر چــاپ شــده اســت.
نــگاه  بــا  بســیاری  مقــاالت 
و  اســالمی  و  جامعه شــناختی 
شــیعی دربــاره کتــاب نوشــته شــده 
و حتــی برخــی کتاب هــا و مقــاالت، 
ــن  ــوان ای ــا عن ــن ی ــام از مت ــا اله ب
شــده  منتشــر  و  چــاپ  کتــاب، 

ــت. اس
شــریعتی در ایــن کتــاب، مخاطــب 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می دان ــود را زنان خ
شــخصیت  از  الگوگیــری  دنبــال 
حضــرت زهــرا )س( هســتند. او 
ــل  ــه نق ــدازه ب ــش از ان ــه بی توج
کرامــات و بی توجهــی بــه آنچــه 
ــورد  ــت را م ــه آموخ ــد از فاطم بای

ــت. ــرار داده اس ــاد ق انتق
اســت،  فاطمــه  فاطمــه  کتــاب 
اولیــن بــار در ســال ۱۳۵۰ منتشــر 
ــی و  ــراز نام ــاب در ف ــد. این کت ش
مشــهور آن خالصــه مــی شــود کــه 

ــی شــود: ــان م بی
ــی )ع(  ــا عل ــه  وداع ب ــک لحظ این

افطمه شیخ محبوبی- کارشناسی شیمی 

ــی  ــون عل ــت. اکن ــوار اس ــه دش چ
ــال  ــی س ــد. س ــا بمان ــد در دنی بای
ــد،  ــع« بیای ــتاد »ام راف ــر! فرس دیگ
وی خدمتــکار پیغمبــر)ص( بــود. از 
او خواســت کــه ای کنیــز خــدا، بــر 
ــا خــود را شســت  ــز ت ــن آب بری م
ــش  ــت و آرام ــا دق ــم. ب ــو ده  وش
شــگفتی، غســل کــرد و ســپس 
ــس از  ــه پ ــی را ک ــای نوی ــه  ه جام
ــود و  ــده ب ــار افکن ــدر کن ــرگ پ م
ســیاه پوشــیده بــود، پوشــید، گویی 
از عــزای پــدر بیــرون آمــده اســت و 
اکنــون بــه دیــدار او مــی رود. بــه ام 
ــرا در وســط  ــع گفــت: بســتر م راف
اتــاق بگســتران. آرام و ســبکبار بــر 
بســتر خفــت، رو بــه قبلــه کــرد، در 

ــد. انتظــار مان
لحظه  ای گذشــت و ناگهــان از خانه 
شــیون برخاســت. پلک هایــش را 
فروبســت و چشــم هایش را بــه روی 
محبوبــش ـ کــه در انتظــار او بــود  ـ 
گشــود. شــمعی از آتــش و رنــج، در 
ــی  ــی خامــوش شــد و عل ــه  عل خان
ــش. از علــی  ــا کودکان ــد ب تنهــا مان
ــن  ــا او را شــب دف ــود ت خواســته ب
ــد  ــی نشناس ــورش را کس ــد، گ کن
ــی  ــا کس ــرد. ام ــن ک ــی چنی و عل
ــوز  ــه؟ و هن ــه چگون ــد ک ــی  دان نم
نمــی  دانــد کجــا؟ در خانــه اش؟ یــا 

در بقیــع ؟ معلــوم نیســت.
و  زیســت  این چنیــن  فاطمــه 
این چنیــن مــرد و پــس از مرگــش 
زندگــی دیگــری را در تاریــخ آغــاز 
کــرد. در چهــره همــه  ســتمدیدگان 
کــه بعدهــا در تاریــخ اســالم بســیار 
شــدند هالــه ای از فاطمــه پیــدا 
پایمــال  شــدگان،  غصــب  بــود. 
شــدگان و همــه  قربانیــان زور و 
فریــب نــام فاطمــه را شــعار خویش 
ــا عشــق ها  داشــتند. یــاد فاطمــه، ب

ــگفت  ــای ش ــا و ایمان ه و عاطفه ه
زنــان و مردانــی کــه در طــول 
و  آزادی  بــرای  اســالم  تاریــخ 
عدالــت می جنگیدنــد، در توالــی 
در  و  می یافــت  پــرورش  قــرون، 
و  بی رحــم  تازیانه هــای  زیــر 
و  جــور  خالفت هــای  خونیــن 
غصــب،  و  بیــداد  حکومت هــای 
ــای  ــه  دل ه ــت و هم ــد می یاف رش

می ســاخت. لبریــز  را  مجــروح 
ایــن اســت کــه همــه جــا در تاریــخ 
ملت هــای مســلمان و توده هــای 
محــروم در امــت اســالمی، فاطمــه 
ــی  ــام آزادی و حق خواه ــع اله منب
ــا ســتم  ــارزه ب ــی و مب و عدالت طلب
ــوده اســت.  ــض ب و قســاوت و تبعی
از شــخصیت فاطمــه ســخن گفتــن 
فاطمــه،  اســت.  دشــوار  بســیار 
یــک »زن« بــود، آن  چنــان کــه 
ــد.  ــه زن باش ــد ک ــالم می خواه اس
پیامبــر  را  او  ســیمای  تصویــر 
او را  خــود رســم کــرده بــود و 
و  فقــر  و  ســختی  کوره هــای  در 
مبــارزه و آموزش هــای عمیــق و 
ــرورده  ــش پ ــانی خوی ــگفت انس ش
ــه   ــود. وی در هم ــاخته ب ــاب س و ن
ــه  ــودن نمون ــون زن ب ــاد گوناگ ابع
شــده بــود. مظهــر یــک دختــر، در 
برابــر پدرش.مظهــر یــک همســر در 
ــادر  ــک م ــر ی ــویش. مظه ــر ش براب
ــک  ــر ی ــش. مظه ــر فرزندان در براب
»زن مبــارز و مســئول« در برابــر 
ــه  اش.  ــت جامع ــش و سرنوش زمان
وی خــود یــک »امــام« اســت، یعنی 
ــپ  ــک تی ــی، ی ــه مثال ــک نمون ی
ــوه«  ــک »اس ــرای زن، ی ــده آل ب ای

ــه  ــی ک ــر زن ــرای ه ــاهد ب ــک ش ی
را  خویــش  شــدن  می خواهــد 
خــود انتخــاب کنــد. او بــا طفولیــت 
ــش در  ــارزه  مدام ــا مب ــگفتش، ب ش
دو جبهــه خارجــی و داخلــی، در 
ــه ی همســرش،  ــدرش، خان ــه  پ خان
در جامعــه اش، در اندیشــه و رفتــار 
و زندگیــش، »چگونــه بــودن« را بــه 
ــه  ــم چ ــی داد. نمی دان ــخ م زن پاس
بگویــم؟ بســیار گفتــم و بســیار 
همــه  میــان  در  مانــد.  ناگفتــه 
روح  کننــده   خیــره  جلوه هــای 
بــزرگ فاطمــه، آنچه بیشــتر از همه 
اســت  مــن شــگفت انگیز  بــرای 
ــفر  ــه همس ــه فاطم ــت ک ــن اس ای
و همــگام و هــم  پــرواز روح عظیــم 
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، 
ــا و آرمان هــای  ــک آشــنای درده ی
ــس  ــت و انی ــی  نگریس ــش م بزرگ
اســرارآمیزش  و  بیکرانــه  خلــوت 
ایــن  تنهایی هایــش.  همــدم  و 
اســت کــه علــی هــم او را بــه 
گونــه  دیگــری می نگــرد و هــم 
فاطمــه،  از  پــس  را.  او  فرزنــدان 
از  و  می گیــرد  همســرانی  علــی 
آنــان فرزندانــی می یابــد. امــا از 
ــش را  ــدان خوی ــاز، فرزن ــان آغ هم
ــدان  ــا فرزن ــد ب ــه از فاطمــه بودن ک
ــان را  ــد. این ــدا می کن ــرش ج دیگ
»بنی علــی« می خوانــد و آنــان را 
»بنی فاطمــه«. شــگفتا، در برابــر 
پــدر، آن هــم علــی، نســبت فرزنــد 
بــه مــادر و پیغمبــر نیــز دیدیــم که 
ــد.  ــر می بین ــه ی دیگ ــه گون او را ب
ــه او  ــا ب ــش تنه ــه ی دختران از هم

ســخت می گیــرد، از همــه  تنهــا 
در  را  او  می کنــد.  تکیــه  او  بــه 
خردســالی مخاطــب دعــوت بــزرگ 

می گیــرد. خویــش 
نمی دانــم از او چــه بگویــم؟ چگونــه 
بگویــم؟ خواســتم از  بوســوئه تقلید 
ــور فرانســه کــه  ــم، خطیــب نام کن
روزی در مجلســی بــا حضــور لویی، 
از مریــم ســخن می گفت.گفــت: 
ــت  ــال اس ــد س ــت ص ــزار و هف ه
ــاره  کــه همــه  ســخنوران عالــم درب
ــد. هــزار و  ــم داد ســخن داده ان مری
هفــت صــد ســال اســت کــه همــه 
ــا در  ــران ملت ه ــوفان و متفک فیلس
شــرق و غــرب، ارزش هــای مریــم را 
بیــان کرده انــد. هــزار و هفــت صــد 
ســال اســت کــه شــاعران جهــان در 
ســتایش مریــم همــه  ذوق و قــدرت 
خالقــه  شــان را بــه کار گرفتــه  انــد. 
هــزار و هفــت صــد ســال اســت کــه 
چهره نــگاران،  هنرمنــدان،  همــه  
ــان دادن  ــر، در نش ــازان بش پیکرس
ــدی  ــم هنرمن ســیما و حــاالت مری

ــد. ــرده  ان ــر ک ــای اعجاز گ  ه
ــه  ــا و اندیش ــه  گفته ه ــا مجموع ام
 هــا و کوشــش هــا و هنرمندی  هــای 
ایــن قرن هــای  همــه در طــول 
بســیار، بــه انــدازه  ایــن کلمــه 
ــم  ــای مری ــد عظمت ه ــته  ان نتوانس
را بازگوینــد کــه: مریــم )س(، مــادر 
عیســی )ع( اســت و مــن خواســتم 
بــا چنیــن شــیوه  ای از فاطمــه 
بگویــم. بــاز درمانــدم خواســتم 
ــر خدیجــه  ی  ــه دخت ــم، فاطم بگوی
بــزرگ اســت، دیــدم فاطمه نیســت. 
خواســتم بگویــم کــه فاطمــه دختــر 
ــه  ــه فاطم ــدم ک ــد اســت؛ دی محم
کــه  بگویــم  خواســتم  نیســت. 
فاطمــه همســر علــی اســت؛ دیــدم 
خواســتم  نیســت.  فاطمــه  کــه 

ــادر حســین  ــه فاطمــه م ــم ک بگوی
ــدم کــه فاطمــه نیســت.  اســت، دی
ــادر  ــه م ــه فاطم ــتم بگویم،ک خواس
کــه  دیــدم  بــاز  اســت،  زینــب 
ــه  ــا هم ــه، این ه ــه نیســت. ن فاطم
هســت و ایــن همــه فاطمه نیســت. 

ــت. ــه اس ــه، فاطم فاطم

افطمه افطمه است..
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سرویس خبری 
 آلبــوم »روشــن تر از خاموشــی« بــه 
ــا آواز  آهنگســازی  حســین علیــزاده و ب
ــه  ــار گرفت ــوز انتش ــری مج ــهرام ناظ  ش
همــکاری  جدیدتریــن  ایــن  اســت. 
دو بــزرِگ موســیقی ایرانــی پــس از 
سالهاســت. خبــری خــوش در همــه ایــن 
روزهــای ناخــوش و مســموم موســیقی 

ــران. ای

خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه جشــنواره 
ــزار  ــالن ه ــال در س ــر، امس ــیقی فج موس
ــزار  ــش برگ ــکال  کی ــای موزی ــره آبنم نف
خواهــد شــد. مذاکــره بــا گروه هــای پــاپ 
ــی  ــه پیــش بین ــا توجــه ب آغــاز شــده و ب
عــدم اســتقبال در تهــران و فــروش نرفتن 
ــه  ــم ب ــزاری تصمی ــات برگ ــا، هی بلیت ه
برگــزاری بخــش پــاپ در کیــش را گرفتــه 

ــوأم! ــی ت اســت. جشــنواره و درآمدزای

بــا  شــجریان  همایــون  جدیــد  آلبــوم 
ــری« در مــرداد  ــن خلعتب آهنگســازی »فردی
مــاه ســال 1400  منتشــر خواهــد شــد. 
ــش  ــر بخ ــن اث ــز ای ــه تمای ــن وج مهم تری
ــه  ــک مجموع ــت. ی ــی آن اس ــن الملل بی

ــود. ــد ب ــروژه خواه ــر پ ــی اسپانس خصوص
ــوم »امشــب  ــر و در ســال 96 آلب پیــش ت
حاصــل  بخــواب«  مــن  غزل هــای  کنــار 
همــکاری همایــون و خلعتبــری منتشــر 

ــود. ــده ب ش

خواننــده پــاپ آذری  رحیــم شــهریاری  
بالــغ بــر صــد و بیســت شــب بــا اجــرای 
ــه  ــن در اینســتاگرامش ب  کنســرت آنای
ــده  ــون بینن ــج میلی ــش از پن ــورد بی رک
ــای  ــگاری ه ــه ن ــروز از نام ــیده و ام رس
ــراردادش  ــرف ق ــرکت ط ــا ش ــمی ب رس
ــرای ثبــت ایــن  ــا  گینــس ب در آمریــکا ب
داده  خبــر  اینســتاگرامش  در  رکــورد 

ــت. اس

دو کتــاب جدیــد از »حســین صفــا« منتشــر شــد. 
ــای  ــا نام ه ــا ب ــین صف ــد از حس ــاب جدی دو کت
»ایــن دســت بی صــدا« کــه مجموعــه  غزل هــای 
مــدرن ایــن شــاعر اســت و »آه بــه خــط بریــل« 
کــه مجموعــه ای از جدیدتریــن شــعرهای ســپید 
ایــن شــاعر محســوب می شــود، منتشــر شــدند.
دفتــر  چهارمیــن  بی صــدا«  دســِت  »ایــن 
اســت  صفــا  حســین  مــدرن  غزل هــای  از 
کــه می تــوان گفــت شــکل تکمیــل شــده  
ــزل ِ  ــه غ ــه مجموع ــا در س ــه صف ــت ک غزلی س

کرده اســت. ارائــه  خــود  پیشــین 



4041

  دوشنبه 29 دی 1399          سال دوم         شامره پنجم

فراخوان همکاری با گاهنامه )آینه جادو(

ــگاه  ــانه ای دانش ــینمایی رس ــریه س ــن نش اولی
الزهــرا)س( از کلیــه عالقــه منــدان، اســاتید و 
ــا ایــن  دانشــجویانی کــه خواســتار همــکاری ب
ــاالت و  ــد مق ــی کن ــتند،دعوت م ــریه  هس نش
مطالــب و رزومــه خــود را بــه همراه مشــخصات 
ــام خانوادگــی، آخریــن مــدرک  ــام، ن کامــل }ن
ــگاه  ــی و دانش ــع تحصیلی فعل ــی، مقط تحصیل
ــئول  ــر مس ــدی مدی ــه آی ــل{ ب ــل تحصی مح

ایــن نشــریه ارســال نماینــد. 

ــینما،  ــائل س ــریه مس ــن نش ــی ای ــور اصل مح
تجســمی،  هنرهــای  تلویزیــون،  رســانه، 

موســیقی  و فرهنگــی اســت. 

مدیر مسئول:     مائده نیساری 

maedeh.neysari@yahoo.com

نام مجموعه : امید صیقل خورده!
عکاس: مائده نیساری 

دانشجوی کارشناسی نقاشی 
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