
گزارش
برای درگذشت گوینده قدیمیـ  سرور پاک نشان

کم گوی و گزیده گوی چون سرور صدا!
بــه دنبال یافتــن گفت وگویی مفصــل از او تمام 
اینترنت را جســتجو مــی کنیم امــا مطلب قابل 
توجهی خصوصا در سال های اخیر پیدا نمی شود. 
پس سراغ یافتن حرف و کالمی از او می رویم، اما 
باز هم به موارد اندکی برخورد می کنیم. این است 
مسلک بزرگانی از نســل طالیی سرور پاک نشان: 

»کم گوی و گزیده گوی چون ُدر«!
سرور پاک نشــان حرف هایش را خطاب به مردم 
بــا آن صدای مخملی و تاثیرگــذارش، اغلب روی 
آنتن می گفت. او همیشه از رادیو به عنوان زندگی 
یاد می کرد. رادیو جوالنــگاه هنرنمایی اش بود و 
اینچنین همه را شیفته کالمش می کرد؛ بی آنکه 
در این ســال ها به نمایــش تصویرش کوچکترین 
چشم داشتی داشته باشد. پاک نشان از طرفداران 
پر و پا قرص تفکیک مرزها میان رادیو و تلویزیون 
بود. برای همین اســت که همسرش ـ نصرت اهلل 
علیمــیـ  این روزها پیام پاک نشــان را به جوانان 
عالقمند به گویندگی اینگونه یادآور می شــود: »او 
با حضور همزمان در رادیو و تلویزیون موافق نبود.«

علیمی نقل قول می کند، »سرور پاک نشان معتقد 
بود یک گوینده باید راهش را انتخاب کند و ببیند 
در تلویزیون یا رادیو موفق تر است و در حوزه ای که 

به نظرش موفق تر است کار کند.«
پــس گوینده باید انتخاب کند!؛ این بود نگاِه قاطع 
صدای ماندگاِر هنر ایران و تا پایان عمر مثل رادیو 
به این نگرش هم وفادار ماند. می گفت: »تلویزیون 
همیشه برای خیلی از افراد وسیله جذابی است، اما 
من شــخصا هیچ عالقه ای نداشتم در تلویزیون کار 
کنــم و معتقدم گوینده رادیو همیشــه باید چهره  

ناشناخته ای داشته باشد تا کالمش نافذتر باشد.«
بر »اســتتار گویندگان رادیو« پافشــاری داشت؛ 
نگاهــی که در مقطعی )دهه ۸۰( توســط مدیران 
ارشد صدا هم به جد دنبال شد و انصافا هم توانست 
به فضای رادیو رنــگ و بویی متفاوت از این روزها 
بدهد. اما در ادامه، این نگاه نتوانســت چندان دوام 
بیاورد و دســتمزدهای پاییــن عوامل رادیو از یک 
طــرف و توجه بیشــتر صداوســیما و مخاطب، به 
تولیدات رســانه ی پر زرق و برقی مانند تلویزیون، 
نتوانســت این باور را ســد محکمی کند در مقابل 
آرزوها و بلندپروازی های جواناِن مســتعد و البته 

جویای نام و رفاه. 
پاک نشــان هیچ گاه به تلویزیون نرفت، چون فکر 
می کــرد باور مخاطبانش را به هــم می ریزد؛ البته 
می گفت: »اگر گوینده ای تشخیص دهد حضور در 
تلویزیون برایش بهتر اســت این کار را انجام دهد، 
ولــی خیلی از گوینده ها بعد از حضور در تلویزیون 

به رادیو برگشته اند.«
آخرین گفته هــای این هنرمند به ســال ۱۴۰۰ 
برمی گردد. زمانی که در برنامه »جشــن ارمغان« 
ـ مراســمی که اردیبهشــت ماه هر سال به همت 
جمعی از مدیران و هنرمندان سابق رادیو به صورت 
خصوصی برگزار می شــود ـ به صورت مجازی در 

جشن تولد رادیو حاضر شد.
پاک نشــان که همانند رادیو متولد اردیبهشت ماه 
است، پنج سال پس از آغاز کارش در رادیو گرگان، 
از سال ۱۳۴۷ به تهران آمد و پس از آزمون و انجام 
مصاحبه توســط استاد ســجادی، از بین ۱۰۰ نفر 
برای گویندگی انتخاب شد. او در ادامه با گویندگی 
در برنامه هــای »گلها«، »آیینه جــادو«، »تعاون 
توسعه«، »ســرود روشــنی«، »فرهنگ و مردم«، 
»خانــواده«، »علــم و زندگی« و بســیاری برنامه 
 های دیگر به نامی شــناخته شــده در عرصه صدا 

بدل شد.
اما در ادامه جستجوها و از البه الی مصاحبه های 
این هنرمند با ایسنا، به جمله ای کلیدی می رسیم 
که ســال ۸۵ بیان شده است: »اگر تک تک ما که 
در این رســانه )رادیو( کاری را بــه عهده داریم ـ 
چه از طریق نویســندگی و تهیه کنندگی و از همه 
مهمتر گویندگی ـ بدانیم، رادیو برای بیشتر مردم 
یک الگو و مرجع حساب می شود، بیشتر در کارمان 

دقت می کنیم.«
و در تاکیــد بر این جمله خاطــره ای را نقل کرده 
اســت: »از وقتی بچه بــودم در بحث های مختلف 
می شــنیدم بزرگترهــا می گویند: »ایــن را رادیو 

گفت... خودم شنیدم.«
پاک نشــان یک ســال قبل ابراز امیــدواری کرده 
بود که ســالِ آینده کرونا ریشــه  کن شده باشد تا 
 بتوانند جشــن رادیو را دوباره به صورت حضوری 

برگزار کنند.
آرزوی سرور پاک نشان این روزها به نظر می رسد 
رنگ تحقق به خود گرفته است، اما حاال که کرونا 
فروکش کرده و گوینده ها می توانند پس از ســال 
ها حبس صدا در پشــت ماســک ها، بار دیگر در 
اســتودیوها نفسی به راحتی بکشــند، دیگر استاد 
مســلم صدا نیست تا کالمشان را بشنود و به نسل 

ادامه دهنده راهش افتخار کند.
اهالی رادیو و شنوندگان این رسانه گرم، پنجشنبه 
ـ ۲۶ خــرداد ماه ـ برای همیشــه َســرور صدا را 
از دســت دادند و در غمی فرو رفتنــد که به این 
سادگی ها التیام پذیر نیست و شاید به این زودی ها 

هم جبران نشود.

درنگ

»تازه وارد« چند برابر مینی سریال 
سختی داشت 

تهیه کننـده سـریال »تـازه وارد« که به صورت اپیزودیک از شـب 
گذشـته روانـه آنتن شـبکه سـه شـد بـا اشـاره بـه تعـداد بازیگر 
و لوکیشـن های کار بیـان کـرد کـه بـه انـدازه یـک سـریال ۴۰ 

قسـمتی برایـش تالش شـده اسـت.
محمــد جــواد موحــد تهیه کننــده ســریال »تــازه وارد« بــا 
اشــاره بــه پخــش ایــن ســریال از شــبکه ســوم ســیما بــه مهــر 
بیــان کــرد: ســاخت ایــن مجموعــه حتمــاً از یــک مینــی ســریال 
ــا  ــت. م ــوده اس ــخت تر ب ــه دارد س ــک قص ــه ی ــمتی ک ۱۰ قس
۱۱ قســمت داشــتیم کــه هــر قســمت قصــه متفــاوت، بازیگــران 
ــا  ــن ی ــک لوکیش ــی ی ــت و حت ــی داش ــن های متفاوت و لوکیش

ــتیم. ــمت ها نداش ــان در قس ــر یکس بازیگ
وی اضافـه کـرد: مـا حدود سـی و چند بازیگر اصلـی و حدود ۴۵ 
بازیگـر فرعـی داریم کـه چند برابر مینی سـریال و بـه اندازه یک 
سـریال ۴۰ قسـمتی زحمت برده اسـت. این ۱۱ قسـمت باید در 
۲۰ لوکیشـن رخ مـی داد امـا ۱۵۰ لوکیشـن داشـتیم. همچنیـن 
بـرای ایـن چنـد قسـمت بـه سـفرهای اسـتانی در مشـهد، قم و 
قزویـن رفتیـم کـه سـفرهایی یکـی دو روزه بود و طبیعتـاً همین 
جمـع آوری تیـم سـریال و حضور در لوکیشـن شـهری دیگر کار 

سـختی بود.
ایـن تهیـه کننده دربـاره مضمون فرزنـدآوری در این سـریال در 
قالـب قصـه کـه گل درشـت هم نباشـد تصریـح کرد: بـا توجه به 
اینکـه کار بچه هـا را می دانـم بـه نظـرم وجهـه داسـتانی سـریال 
آنقـدر پررنـگ اسـت کـه مضامیـن بیـرون نمی زنـد و مخاطب را 
اذیـت نمی کنـد. برخـی از مضامیـن اساسـاً گل درشـت اسـت و 

شـعار هـم لزوماً بد نیسـت. 
برخــی از مضامیــن را هــم فقــط می تــوان بــه شــکل گل 
درشــتش بیــان کــرد و خیلــی ســخت اســت کــه در الیه هــای 
ــعی  ــا س ــال م ــن ح ــا ای ــد. ب ــرف بزنی ــان ح ــاره ش ــدم درب چن
کردیــم بیشــتر قصــه بگوییــم و روایت هــای جذابــی بیــان 

ــوند. ــا ش ــر آن ه ــردم درگی ــه م ــم ک کنی
وی دربـاره پخـش ایـن سـریال ۱۱ قسـمتی از شـبکه سـه کـه 
معمـوالً مسـابقات ورزشـی مختلفـی را به صورت زنـده روی آنتن 
می بـرد هـم بیـان کـرد: معمـوالً مسـابقات مختلـف فوتبـال از 
شـبکه پخـش می شـود امـا فکـر می کنـم مشـکلی ایجـاد نکنـد 

و امیـدوارم هـر شـب بـه پخش برسـد.

سرگذشت برادران میرخانی؛

  خوشنویسی که 
 پس از کتابت قرآن 
دیگر ساز ننواخت!

برجســته  خوشنویســان  از  شــیرازی"  "علــی 
ســرآمدان  از  نفــر  دو  گفــت:  کشــورمان 
خوشنویســی، بــرادران میرخانــی بودنــد کــه از 
چهــره شــاخص عرصــه خوشنویســی کشــورمان بــه 
ــی  ــین میرخان ــید حس ــتاد س ــد؛ اس ــمار می رون ش
در نواختــن کمانچــه نیــز دســتی توانــا داشــت امــا 

ــت! ــاز ننواخ ــز س ــرآن، هرگ ــتن ق ــد از نوش بع
برجســته  خوشنویســان  از  شــیرازی"  "علــی 
کشــورمان در گفت وگــو با تســنیم درباره اثربخشــی 
بــرادران میرخانــی در ارتقــای ســطح خوشنویســی 
ــران  ــرد: انجمــن خوشنویســان ای ــار ک کشــور اظه
ــا ســابقه ترین  به عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن و ب
ــردم  ــی »م ــری غیردولت ــی و هن تشــکیالت فرهنگ
نهــاد« و یکــی از گســترده ترین آموزشــگاه های 
خوشنویســی کشــور بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
ــا گــرد هــم آمــدن خوشنویســان بزرگــی  ۱۳۲9 ب
چــون اســتاد علی اکبــر کاوه، اســتاد ســید حســین 
ــی،  ــر بیان ــوم دکت ــی و مرح ــن میرخان و سیدحس
ــی  ــوزه خوشنویس ــگر ح ــگاه و پژوهش ــتاد دانش اس

ــه عرصــه وجــود نهــاد. ــا ب پ
او ادامــه داد: همانطــور کــه می دانیــد، دو نفــر 
بــرادران  زمــان،  آن  ســرآمدان خوشنویســی  از 
ــه  ــاخص عرص ــره ش ــه از چه ــد ک ــی بودن میرخان
خوشنویســی بــه شــمار رفتــه و نامشــان بــا انجمــن 
خوشنویســان ایــران پیونــد ناگسســتنی دارد؛ ایــن 
اســتادان هــر کــدام بــه نوعــی در گســترش و 
ــی و  ــاء خوشنویس ــی، احی ــر خوشنویس ــج هن تروی

ــد. ــذار بوده ان ــری تاثیرگ ــالق هن اخ
ــن  ــی سیدحس ــه فرهیختگ ــاره ب ــا اش ــیرازی ب ش
میرخانــی گفــت: جالــب اســت بدانیــد اســتاد ســید 

حســن میرخانــی ملقــب بــه ســراج الکتــاب، یکــی 
ازپرکارتریــن کاتبــان نســتعلیق تاریــخ خوشنویســی 
هــزاران  درخشــان،  کارنامــه ای  اســت؛  ایــران 
ــوی  ــر مثن ــیرین نظی ــتوار و ش ــت اس ــه کتاب صفح
معنــوی، کلیــات ســعدی شــیرازی، خمســه حکیــم 
ــده شــمس  ــظ، گزی ــوان حاف ــی گنجــوی، دی نظام
تبریــزی، بابــا طاهــر همدانــی، داســتان ملــک 
جمشــید، دیــوان بنــده )دیــوان اشــعار اســتاد 
ــه  ــه ب ــت ک ــاری اس ــه آث ــی( و .... از جمل میرخان
قلــم وی خوشنویســی شــده اســت؛ ناگفتــه نمانــد 
کــه بعضــی از ایــن دو را عــالوه بــر کتابــت تصحیــح 

نیــز کرده انــد.
ایــن خوشــنویس تاکیــد کــرد: کتابــت اســتاد 
ســید حســن میرخانــی عــالوه بــر اســتحکام دارای 
ویژگی هــای بصــری و مالحتــی اســت کــه چشــم 
را نــوازش می کنــد و خواننــده هنــگام خوانــدن نــه 
تنهــا احســاس خســتگی نمی کنــد، بلکــه ســرعت 
ــتاد  ــد؛ اس ــدا می کن ــش پی ــز افزای ــدن او نی خوان
ســید حســن میرخانــی عــالوه بــر کتابــت، بــا قلــم 
مشــقی و جلــی صفحــه نیــز آثــار فراوانــی را خلــق 
کــرده اســت؛ او بــا خطــوط ثلــث و نســخ شکســته 
نیــز آشــنا بــود و قطعــات و ســطرهای نســتعلیق اش 
در کتابــی تحــت عنــوان »نگارســتان خــط« بارهــا 
ــت و ســالها  ــته شــده اس ــور طبــع آراس بــه زی
ــن  ــه ای ــان و عالقمنــدان از جمل سرمشــق هنرجوی

ــوده اســت. ــب ب جان
ــی  ــن میرخان ــید حس ــتاد س ــت: اس ــیرازی گف ش
ــع شــعر  ــن و وارســته و دارای طب ــدی فروت هنرمن
نیــز بــود؛ تخلــص ایــن اســتاد خوشــنویس در شــعر 
»بنــده« بــود کــه اشــعار ایــن خوشــنویس برجســته 
تحــت عنــوان »دیــوان بنــده« و بــه خــط خودشــان 

بــه چــاپ رســیده اســت.
او بــا اشــاره بــه ابعــاد هنــری اســتاد دیگــر عرصــه 
خوشنویســی،  ســید حســین میرخانــی گفــت: 
اســتاد ســید حســین میرخانی نیــز از خوشنویســان 
برجســته معاصــر بــود؛ او خوشنویســی را در خدمت 
پــدر بزرگــوارش اســتاد ســید مرتضــی برغانــی کــه 

خــود از شــاگردان مســتقیم محمدرضــا کلهــر بــود، 
آموخــت؛ ســبک زیبــا و شــیرین ایــن خوشــنویس 
ــان از  ــتر خوشنویس ــه بیش ــد ک ــث ش ــزرگ باع ب
ســبک وی پیــروی کننــد؛ ســطرهای زیبــای 
ــه  ــون ب ــت تاکن ــد چیره دس ــن هنرمن ــی ای تعلیم
عنــوان سرمشــق خوشنویســان مــورد اســتفاده 
اســت. شــیرازی تاکیــد کــرد: اســتاد ســید حســین 
ــار قــرآن کریــم را کتابــت  میرخانــی توانســت دو ب
کنــد؛ وی عــالوه بــر کتابــت در تربیــت هنرجویــان 
ــر از  ــیوه کله ــی ش ــبک خوشنویس ــترش س و گس
ــیاری از  ــت؛ بس ــر اس ــتادان معاص ــن اس موفق تری
اســاتید معاصــر و پیشکســوت امــروز کــه از مفاخــر 
ــاگردان  ــتند از ش ــور هس ــی کش ــر خوشنویس هن
ــور  ــی کش ــد خوشنویس ــزرگ و ارش ــتاد ب ــن اس ای

هســتند.
وی گفــت: اســتاد ســید حســین میرخانــی بیــش از 
ــوزش  ــش در آم همــه خوشنویســان هم عصــر خوی
و احیــای خوشنویســی نقــش داشــت چــرا کــه بــا 
شــخصیت موقــر، متیــن، بــا اخــالق و کاریزماتیــک 
خــود ســبب جــذب هنرجویــان آن دوره شــد؛ 
همــه اســتادانی کــه در محضــر ایــن اســتاد اخــالق 
ــز از اخــالق  ــود نی ــد، خ ــرورش یافته ان ــان پ و عرف
ــد؛ وی در  ــر گرفته ان ــر واف ــن اســتاد تاثی حســنه ای
ــا  ــت ام ــا داش ــتی توان ــز دس ــه نی ــن کمانچ نواخت

بعــد از نوشــتن قــرآن، هرگــز ســاز ننواخــت.
ویــژه برنامــه »بــر مرکــب قلــم« و آیین بزرگداشــت 
بــزرگان قلــم و اخــالق روز جمعــه ۲۷ خــرداد مــاه 
از ســاعت ۱۷ در فرهنگســرای گلســتان بــه همــت 
فرهنگســرای گلســتان و بــا مشــارکت انجمــن 
خوشنویســان ایــران برگــزار می شــود؛ در ایــن 
ــرادران  ــد، ب ــتاد فقی ــره ۲ اس ــاد و خاط ــم ی مراس
ــور  ــا حض ــی ب ــین میرخان ــن و سیدحس سیدحس
خوشنویســی  عرصــه  نام آشــنای  چهره هــای 
ــی شــیرازی،  ــر امیراحمــد فلســفی، عل کشــور نظی
ــده، هــادی منتظــری  یــداهلل کابلــی، مهــدی فروزن
عمــوم  بــرای  ورود  می شــود؛  داشــته  گرامــی 

اســت. آزاد  عالقه منــدان 

پژوهشــگر حوزه انقالب اســالمی گفت: شــریعتی ارادت چندانی به روحانیت 
نداشــت، اما شاکله فکری او با نظر امام خمینی )ره( قرابت بسیار زیادی داشت. 
همین امر موجب می شد وقتی یک کت و شلواری از انقالب سخن به میان بیاورد 

برای خیلی از افراد جذابیت و گیرایی داشته باشد.
به گزارش فارس، دکتر علی شریعتی را شاید بتوان جزو آن دسته از اندیشمندانی 
محســوب کرد که بصیرت بخشی هایش در راستای انقالب اسالمی اثرات و نقش 
مهمی را ایفا کرده است. با محسن ردادی، پژوهشگر حوزه انقالب اسالمی درباره 
شــریعتی و تأثیرات او بر جامعه انقالبی چند کالمی صحبت کردیم که در ادامه 

بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید. 

حرف های انقالبی یک کت و شلواری تحصیلکرده فرنگ!
محســن ردادی در ابتدا گفت: دکتر شــریعتی یکی از مهم ترین شخصیت ها در 
طول مبارزه نهضت انقالب اســت. به دیده انصاف باید اذعان داشت که شریعتی 
ســهم بســیار زیادی در طول این مبارزات ایفا کرده است. هرچند شریعتی در 
برخی موارد اندیشــه هایی نظیر آرای او در باب روحانیت داشــت، که همین امر 
موجب شــد برخی از بزرگان انقالب و مبارزان به دیده منفی به شــریعتی نظر 
کنند؛ اما باید اعتراف کرد دکتر علی شریعتی در بسیج سیاسی جوانان، باالخص 

جوانان تحصیلکرده نقش پررنگ و مهمی را ایفا کرد. 
وی افزود: هرچند شــریعتی دلبســتگی و ارادت چندانی به روحانیت نداشــت و 
بعضاً انتقادات تند و بی ادبانه ای نثار این صنف از جامعه می کرد، اما شاکله فکری 
و نظری او دارای چند مؤلفه بود که با نظر امام خمینی )ره( قرابت بســیار زیادی 
داشــت. همین امر موجب می شد وقتی یک کت و شلواری تحصیلکرده فرنگ از 
این موارد ســخن بــه میان بیاورد و برای خیلی از افراد به خصوص نســل جوان 
جذابیت و گیرایی داشــته باشد. شــریعتی در خیلی موارد حرف هایی می زد که 
روحانیون می زدند اما چون خیل کثیری از نسل جوان به دیده تردید به معممین 
نگاه می کردند، حرف های شــریعتی برایشــان قابل قبول تر بــود. باوجود اینکه 
شریعتی هم نظیر بازرگان جزو روشنفکران دینی به حساب می آمد، اما بر خالف 
آقای مهندس بازرگان که دین را برای آخرت می دانســت، معتقد بود که اســالم 
برای دنیا نیز برنامه  دارد که با پیاده کردن آن نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد.

مفاهیم اسالم سیاسی در اندیشه شریعتی
ردادی گفت: مفاهیمی چون »امت و امامت« به عنوان شــاکله اساســی انقالب 
اســالمی و نظام دینی، همچنین مقوله »بازگشــت به خویشتن«، که حاکی از 
یک بازگشــت تاریخی به ایران اســالمی با تمام مؤلفه های تمدنی اســت از این 

قبیل مفاهیم و مؤلفه ها بود. یکی دیگر از تفکرات اثرگذار شــریعتی، پیوســتگی 
دین و سیاســت بود. تفسیر ایدئولوژیک از اســالم که در پی احقاق حق است و 
به جنگ ظلم می رود، در نظر بســیاری از توده های مردم، هیمنه اســالم سنتی 
که ســر در گریبان خویش فرو برده بود در هم شکست. شریعتی اسالم را خارج 
از سیاســت نمی دید و برای اســالم برنامه سیاسی و بینش کالن قائل بود. وقتی 
او از »عدالت«، »ابوذر«، »ظلم« و... ســخن به میان می آورد جوانان آزادی خواِه 
عدالت جو به رویکردش نســبت به  اسالم جذب شده و به خیل مبارزان انقالبی 

می پیوستند. 
پژوهشــگرحوزه انقالب اسالمی ادامه داد: از مهم ترین کارهای شریعتی و به طور 
کلی نهضت اسالمی این بود که، در کوران مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی 
که انتظار می رفت حکومت بعدی برای کمونیســت های چپ باشــد؛ شریعتی با 
مقابله جدی با اندیشه های چپی گزینه دیگری را روی میز گذاشت و آن »اسالم 
سیاسی« بود. مردم ناراضی از وضع موجود آن زمان هم بالتبع آموزه های سیاسی 
اسالم برایشــان خوش تر بود تا شعارهای کمونیست های بی خدا. این امر موجب 
شد تا آن انرژی و پتانسیل مبارزاتی در اختیار نهضت مبارز اسالمی قرار گیرد و 
سر آخر جذب شدگان به شریعتی به انقالب خمینی پیوستند و او را یاری دادند. 

مؤسس روشنفکری دینی در ایران
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه درباره مدل روشنفکری دینی 
شریعتی بیان داشت: روشنفکری در ایران به تبع آنچه که در غرب رخ داده بود؛ 
چندان میانه خوبی با دین و مذهب نداشت و بعضاً در برابر دین قد علم می کرد. 
لذا در ایران شاهد آن بودیم که بسیاری از روشنفکران با نگاه سوسیالیستی و ضد 
دینی خود دست به فعالیت می زدند. حتی جبهه ملی که خود علیه شاه فعالیت 
می کرد پس از واقعه ســال ۴۲ طی نامه ای به سفارت آمریکا اذعان کرده بود که 
حکومت شــاه برایشان قابل تحمل تر است تا رسیدن قدرت به مرتجعان مذهبی. 
اما در این بین روشنفکری شریعتی از سنخ دیگری بود. او با وجود دانستن علوم 
انســانی جدید غربی و یک تحصیلکرده غرب به نوعی روشنفکر دینی محسوب 
می شد که راه اصالح را در بازگشت به سنت، از جمله سنت دینی می دید. شاید 

بتوان شریعتی را پایه گذار روشنفکری دینی در ایران دانست.
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پژوهشگر حوزه انقالب اسالمی درباره دکتر شریعتی گفت: 

روشنفکر دینی که برای جوانان جذابیت داشت

رییس سازمان سینمایی معتقد است، در دوره ای در سینما 
فیلم هایی با مفهوم شوم تجددگرایی تولید شده است.

بــه گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی، مراســم 
اختتامیه نهمین دوره هفته فیلم و عکس انجمن سینمای 
جوانان استان اردبیل و هشــتمین دوره فیلم مهر استانی 
اردبیل شب گذشته با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان 
ســینمایی کشور و جمعی از مدیران سینمایی و مسئولین 
و سینماگران استان با موضوع »آسیب های اجتماعی« در 

فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار شد.
در این مراســم محمد خزاعی با اشــاره به خالقیت و ایده 
پــردازی قابل توجه ســینماگران اســتان اردبیل در تهیه 
و پخــش تیزرها و کلیپ هــا گفت: در دوران پســاکرونا، 
شکل گیری اینگونه جشنواره ها و گردهمایی های سینمایی 
مغتنــم اســت و بهانه ای بــرای دیده شــدن و دورهمی 

هنرمندان محسوب می شود.
وی افزود: اســتان اردبیل به لحاظ نیروی انسانی از غنای 
چشمگیر در زمینه فیلمسازی برخوردار است ولی به لحاظ 
زیرساخت و سالن سینما با محرومیت هایی مواجه است. از 
این رو، در نظر داریم تا پایان دولت ســیزدهم، با حمایت و 
همکاری سازمان سینمایی، استانداری، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد و دستگاه های اجرایی استان درباره احداث سالن های 
مجهز، مدرن و به روز در قبال ســالن های فرسوده برنامه 

ریزی جدی تری داشته باشیم.
وی ادامــه داد: جامعه و مردم ســینمای نومید و مغایر با 
ارزش هــای اجتماعی و خانوادگی را بر نمی تابند و شــاید 
یکی از مهم ترین دالیل فاصله مردم و خانواده از ســینماها 
در کنار شــرایط عمومی دوران پســاکرونا برخی از همین 

محتواهای نامرتبط با آنها باشد.
به گفته رییس ســازمان ســینمایی ، نهاد مقدس خانواده 
با مفاهیــم و اخالقیاتی چون همدلی، امیــد، روح تعاون 
و همکاری هــای اجتماعــی تجلی و معنا پیــدا می کند و 
ســینمای ما باید روایتگر ارزش های خانــواده و تقویت و 

اعتالی آن باشد.
خزاعی با بیان اینکه جامعــه از تصاویر زیبا، روح بخش و 
حماسه آمیز استقبال می کند گفت: تصویر زیبا بسازید، با 
جامعه بینی و جهان بینی دقیق به سراغ فیلمسازی بروید. 
سینما روایت سیاهی ها و تلخکامی ها نیست. حقیقت هنر 
به تعبیر بزرگان ایجاد روزنه های امید و نور و روشنی است.

رئیس سازمان سینمایی تصریح کرد: سینما نقش بسزایی 
در کاهش یا حتی، افزایش آســیب های اجتماعی می تواند 
داشته باشد. وی ادامه داد: سینما ممکن است با نمایش و 
القای سبک زندگی غربی به پدیده شوم تجددگرایی دامن 
بزند که در صورت غفلــت هنرمندان و نخبگان جامعه در 
درازمدت بــه تغییر هویت جامعه ملی و تاریخی و دینی و 
استحاله منجر شود. خزاعی با بیان اینکه سینما، تلویزیون 
و مدیوم رســانه کارکرد شمشــیر دو لبــه را دارند که در 
صورت غفلت و ســهل انگاری به هویــت فرهنگی و نظام 
اخالقی جامعه آســیب می زنند و از این رو سینما منظومه 

آثار تصویری حائز اهمیت است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه به نظر می رسد در مقاطعی، 
آثاری در سینما تولید شده که همسو با جریان تجددگرایی 
و مصرف زدگی و اشاعه سبک زندگی غربی بوده اند. شاید 
آگاهانه این اتفاق نیفتاده باشــد ولی بســامد این آثار در 

خدمت چنین تفکری بوده است.

در ادامه این مراســم، مهدی آذرپندار مدیرعامل سینمای 
جوان کشــور گفت: ۱۲ ســال از آخرین تجهیز سراسری 
دفاتر انجمن ســینمای جوان گذشته و در تالش هستیم 
با همت دولت ســیزدهم بار دیگر نســبت به تجهیز دفاتر 
انجمن ســینمای جوان سراسر کشــور اقدام کنیم. بر این 
اساس تا پایان سال جاری اتفاقات خوبی در این حوزه رقم 
خواهد خورد. وی با اشــاره به اســتعدادهای خاص استان 

خواستار فعالیت بیشتر سینماگران شد.
عبــداهلل بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اردبیل نیز دربار آثار راه یافته به بخش نهایی این 
جشنواره گفت: 9۸ فیلم در این جشنواره اکران شده است 
که از این تعداد ۴۷ فیلم به بخش مســابقه راه یافت و ۱۷ 
فیلم در موضوعات مســتند، داستانی و انیمیشن به عنوان 

برترین ها انتخاب شده و از عوامل این آثار تقدیر شد.
وی افــزود: برگزاری نهمین هفته فیلم و عکس ســینمای 
جوانان اســتان و هشــتمین جشنواره اســتانی فیلم مهر 
اردبیل با تأخیر پنج ســاله باعث افتخار و مســرت است و 
امیدواریم با کاهش شــیوع ویروس کرونا، شــاهد شوق و 
رونق دوبــاره رویدادهای فرهنگی و هنری در ســال های 

پیش رو بوده با قوت و قدرت بیشتر ادامه دهیم.
تجلیل از خواهر شهید شاهین قدیری معصومی، از فعاالن 

حوزه سینمای اردبیل در این جشنواره صورت گرفت.

محمد خزاعی:

 در دوره ای فیلم هایی با مفهوم شوم تجددگرایی 
تولید شده است


