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وقــوف بر اهمیت اثرگذاری فکری از رهگذر رســانه های 
جمعی، محققان ارتباطات را بر آن داشــته که محتوای 
وســایل ارتباط جمعی، به ویژه اخبار روزنامه ها، رادیوها 
رادیویــی، مجموعه های  داســتان های  تلویزیون هــا،  و 
تلویزیونی و کتاب ها را با دیدگاه انتقادی تجزیه و تحلیل 
کننــد. این بررســی ها، که در کتاب ارتباط شناســی به 
برخی نتایج آن اشاره شــده، نشان می دهد که در اغلب 
کشــورهای جهان ســوم، وســایل ارتباط جمعی، عمال 
ارزش ها و اندیشــه هایی نظیــر مصرف گرایی، فردگرایی 
افراطــی، خشــونت طلبی و نخبه گرایی را کــه از عوامل 
غیرمستقیم سلطه گری استعمار جدید به شمار می روند و 
در فراگرد توسعه ی آن ها تاثیر نامطلوب بر جا می گذارند 
گسترش می دهند. این، یعنی که در جهان سوم و جوامع 
توسعه نیافته عمال رسانه بر ضد جامعه و بر خالف مسیر 
خودشناسی و توسعه در تکاپوست! بی اعتنایی به زبان و 
هویت ادبی، یکی از غفلت های جدی مجموعه ســازی در 
چنین جوامعی  اســت. آن چه شوربختانه در این سال ها و 
در اغلب تولیدات ســیما همچنان به چشم می خورد. به 
جد می توان گفت مجموعه های تلویزیونی نقشی بسزا در 

صیانت از زبان و ادب فارسی بر عهده دارند.
مستوران، به درســتی و با بهره گیری از جاذبه  ی متل ها، 
مثل ها، زبانزدها و گویش های ایرانی، زبان فارســی را در 
جایگاه زبان ملی، میانجی، فراگویشــی و پیونددهنده ی 
ایرانیان به تصویر می کشــد و پیوســتگی اقوام ایرانی را 
نشــان می دهد که نزد خود به هر گویشی سخن بگویند. 
در پیونــد با دیگر اقــوام ایرانی، به زبان و ادب فارســی 
پشت گرم اند. این نگاه در همان جشن یلدای ابتدای قصه 

هم مشهود است.
نویســندگان به آهنــگ کالم و گوارایــی واژگان در کنار 
یکدیگر توجه داشته اند. حتی گاه به نظر می رسد آگاهانه 
کوشیده اند تا از قابلیت های شیرین زبان فارسی در خدمت 
طنز کالمی بین شخصیت ها استفاده کنند. مثال جهاندخت 
به صمصام می گوید: چایت! )یعنی چایت را ننوشــیدی، 
فراموش کردی...( و صمصام بالفاصله پاســخ می دهد: تو 
از گلــوی من بردار پایت! )یعنی چای پیشــکش!( در این  
جا نویسنده، گفت و گو را آهنگین و قافیه مند کرده است. 
کمــی هم اگر بیرون بزند )چون به هر روی کالم هم مثل 
اجــزای دیگر اثر نباید از جای خود، بیرون بزند( تجربه ای 
احترام  انگیز اســت. نوعی بازیگوشی دلچســب  زبانی. با 
این حال اعتنا به انحنا و پیچ و تاب زبان فارسی در سراسر 
مجموعه می توانست به راستی شورانگیز باشد. مسیری که 
مســتوران در آن گام های نخست را برداشته و با این حال 
در مجموع، و در مقایســه با اغلب مجموعه های تلویزیونی 
که یا مخرب زبان  مخاطب اند یا بی اعتنا به درســت گویی، 
مستوران از معدود رفتارهای احترام آمیز با ادبیات فارسی و 

گنجینه های داستان ایرانی در رسانه  است.
عــالوه بر این، رویکرد ســازندگان به قصه گویی و روایت 
قصه های در هم تنیده، اعتنابرانگیز اســت. قصه، عالوه بر 
آن که جزء مهم میراث فرهنگی این ســرزمین به شمار 

می رود، یکی از راه های نقد و درمان نیز هست.
در تاریخ شــگفت آور ادب کهن - شــفاهی و مکتوب - 
ســرزمین ایران،  بســیار از این دست قصه ها ثبت است. 
قصه هــای بســیار، چنــان در ذهن و خاطــره ی مردم 
عامــی تکرار شــده که مردمــان آن ها را به نســل های 
دیگر باز می گویند. راویــان بی دروغ قصه ها، مادربزرگ ها 
و مشــدی گلین خانم هــا  و پیرزن هــای خوش تعریف 
قدیمی اند که بســیاری با رفتنشان، این گنجینه ها را به 
خاک برده اند. قصه ها در پیوند با یکدیگر، امکان شناخت 
واقع بینانــه ای از فرهنگ جامعه فراهم می کند و نشــان 
می دهد که فرهنگ جامعه، یک مجموعه ی یکدســت و 
یکپارچه نیست. امکان آن را هم می دهد که از راه نقد و 
نفی این جنبه های منفی، بتوان برای پیراستن و زدودن 

آن ها و اصالح معایب اخالقی جامعه نیز تالش کرد.
یعنی که هر آن چه در این فرهنگ گذشــته وجود داشته 
مثبت و قابل تایید نبوده و در کنار جنبه های ارزشــمند، 
برخی عناصر نازل نیز ممکن است در آن راه یافته باشد . 
در این حــال، قصه، آیینگی می کنــد و از این جنبه به 
ماهیت ســینما و نمایشگری نزدیک است. از این جاست 

که قصه درمانی راه خود را پیدا می کند.
در مجموعه  مستوران از همان ابتدا و به موازات یکدیگر، 
از یک ســو به رابطه و سرنوشت جهاندخت و صمصام و 
از یک ســو به زندگی لیث عطار و لطیفه خاتون پرداخته 
می شــود. زشتی و زیبایی در یک نقشــه اند. تا آن جا که 
ناپدیــد شــدن لطفعلی جان، در مختصــات یک بحران، 
اضداد را بــه هم نزدیک می کند و عاقــل را خرافه پذیر. 
زن عابر، در جایی به خاتون که راهش به خانه ی ساحره 
افتاده اســت می گوید: باشد که از این پس، منع دیگران 
نکنی. این گونه موقعیت سازی ها در مجموعه، تامل برانگیز 
و بــرای مخاطب هدف، الهام بخش و آموزنده اســت. به 
نظر می رســد ســازندگان مجموعه، آگاهانه به ساختار 
قصه و روال قصه گویی روی آورده اند. نشــانه ها همین را 
می گوید: حتی بهره گیری از صــدای راوی - محمدرضا 
سرشار- که برای ســالیان طوالنی قصه گوی ظهر جمعه  
رادیو بوده اســت. مخاطب هدف، خانواده اســت و البته 
نوجوانــان. همچنان که مخاطب هدف قصه ی ظهر جمعه  
نوجوان بوده اســت و حاال همین صدا، روایت گر قصه ای 
تصویری  اســت. در مــوج قصه نگویی و بی داســتانی که 
چشم اسفندیار مجموعه ســازی در سیما و حتی در بین 
آثار سینمایی ست، مستوران بر قصه  های کهن تکیه زده 

تا یک قدم به مخاطبش نزدیک تر باشد.
قصه های کهن، از داالن تاریخ و از  دل  آدمیان پرشــمار 
گذشته اند اما آن چه اکنون در سینما و تلویزیون شاهدیم، 
ذهنیت گرایی و لکنت در داستان گویی ســت. فیلمنامه ها 
مخاطب شناســی نشده اند و اغلب، پاســخی به هیچ نیاز 
مخاطــب نمی دهند؛ حتی به درســتی سرگرمســازی 
نمی کنند. در این بلبشو، مستوران کوشیده به قصه گویی 
ایرانی نزدیک شود و ضمنا لباس برازنده ی این روایتگری 
را بر تن کند. در مســتوران، بهره گیــری از َرنگ و ِرنگ 
ایرانــی، مخاطــب را به فضای ملمــوس فرهنگ مادری 
مجذوب می کند. این گونه اســت که یادآوری و رازآفرینی 
ســبک زندگی ایرانی در ایــن مجموعه، در نگاه مخاطب 
یادآور آداب و آیین رســوم اســت. به ویــژه آن که رفتار 
دوربین، آشکارا با انگیزه است، تنبلی نمی کند. به موقع به 
نماهای باز، سرک می کشد و نفس مخاطب را جا می آورد.  
یعنی که بر خالف معمول، قصه های کهن دست کم گرفته 
نشده اند. با نگاهی ســینمایی و مبتکر در مجموعه سازی 
روبه روییم. دیکته  ننوشــته اســت؛ شایسته  است که این 
اهتمام را به فال نیک بگیریم. چه بســا در گام های بعد، 
انسجام فیلمنامه، یکدستی زبان و ضرب قصه پردازی، بر 

امتیازات مجموعه هایی از این دست بیافزاید.

یادداشت

رســانه قوه قضاییه اعالم کرد که در پی شــکایت شاکی 
خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براســاس 
حکم قضایی، ادامه پخش سریال نمایش  خانگی»جیران« 
متوقف شــد. در نامه دادگستری کل تهران که روز ۲۹ تیر 
به ســاترا ابالغ شد توقف نشــر، پخش و عرضه جیران در 

پلتفرم ها به ویژه فیلیمو را مورد تاکید قرار داده است. 
موضوعی که نشان می دهد قوه قضاییه هم سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر)ســاترا( را متولی نظارت بر 

صوت و تصویر فراگیر می داند.
این حکم پس از بررســی های الزم، در راســتای ماده ۲۹ 
قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت 

حمایت از بزه دیده)شاکی خصوصی(، صادر شده است.
براساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت 

ادبی ممکن خواهد  بود.
این دومین باری اســت که ســریال »جیــران« با چالش 
بزرگ در مسیر پخش مواجه می شود. پیش از این مهرداد 
غفارزاده کارگردان سریال »آهوی من مارال« مدعی شده 
بود فیلمنامه او بدون اجازه اش مورد اســتفاده در مســیر 

ساخت »جیران« قرار گرفته است.
ســریال»جیران« به کارگردانی حسن فتحی و نویسندگی 
مشترک احســان جوانمرد و حسن فتحی و تهیه کنندگی 
اســماعیل عفیفه، بعد از حواشی بسیار وارد پلتفرم شبکه 
نمایش خانگی شد. تاکنون ۲۳ قسمت از فصل نخست این 

سریال پخش شده است.

نگاهمنتقدانبهسریال»جیران«
»جیران« ســریالی پرزرق و برق با حضور بازیگران مشهور 
و متعدد است، این سریال شش سال از زندگی ناصرالدین 
شــاه چهارمین پادشــاه قاجار را به تصویر می کشد. محور 
اصلی داستان آن آشنایی و عشــق شاه با دختر روستایی 
به نام خدیجه خانم تجریشــی اســت که به سبب چشمان 

درشتش، شاه نام »جیران« را بر او نهاد.
به زعــم منتقدان »جیران« به لحاظ ســیر اتفاقات و گره 
افکنی و گره گشــایی در هر قســمت ضعف مفرط دارد و 
فیلمنامه مــالت الزم برای باال بــردن جذابیت را ندارد و 

از همین رو فیلمساز ســعی کرده  این کمبود را با نوشتن 
دیالوگ هــای زیبا پر کند، در حالیکه دیالوگ ها هم قدرت 
جذب زیادی ندارند. »جیران« بیش از هر چیزی از آن رنج 
می برد، نبود یک طرح داســتانی قوی برای ســریال است، 
چرا کــه روایت های تودرتو و متعدد آن نه  تنها گیج کننده 
به نظر می رســند بلکه روایت اصلی ســریال را هم تحت 
تاثیر قرار می دهند و اینگونه مخاطب نه شاهد یک سریال 

تاریخی قوی است و نه یک عاشقانه لذت بخش.
»جیران« به لحاظ سیر اتفاقات و گره افکنی و گره گشایی 
در هر قســمت ضعف دارد و فیلمنامه مالت الزم برای باال 
بردن جذابیت را ندارد. از این رو فیلمساز سعی کرده  تا این 
کمبود را با نوشــتن دیالوگ های زیبا پر کند اما دیالوگ ها 
هم الکن و فاقد جذابیت هســتند. بخصوص صحنه های دو 
نفره دیالوگ  گویی های ضعیف و خســته کننده دارند. چه 
دیالوگ های عاشقانه  خدیجه و سیاوش و چه دیالوگ های 

شاه و مهدعلیا.

»جیران«ومسئلهتاریخیت
به طور کلــی نه »تاریــخ« بلکه نمایش روابــط عاطفی، 
روابط عاشــقانه و روابط اروتیک در دربار ناصرالدین شــاه 
تبدیــل به اصلی ترین دغدغه فتحی در ســریال »جیران« 
شــده اســت. از این رو تقریبا اکثر منتقدان و کارشناسان 
بر این باور هستند که ســریال»جیران« نمی تواند بازتابی 
از یک دوره تاریخی مهم باشــد و فیلمساز و نویسنده کار 
نیــز چنین ادعایی ندارند و از انتقادات تاریخی ســریال با 
بیان اینکه جیران تنها یک عاشــقانه در دل تاریخ اســت، 
فرار می کنند، اما حتی اگر جیران را تنها یک عاشــقانه در 
زمان گذشــته بدانیم نه دیالوگ ها و نه گریم بازیگران زن 
سریال شبیه به دوران گذشته نیست، گویی »جیران« یک 
 ســریال روستایی اســت که در هر زمان و مکانی می تواند 

اتفاق بیفتد.
عالوه بر فقدان ســندیت رفتار زنان دربار در زیست جهان 
دوران قاجار، شــخصیت آزاد و مســتقل خدیجه هم قابل 

باور نیســت، دختــری که هــم در خانه پــدری براحتی 
هرکاری انجام می داد؛ یادمان بیاید دیدارهای عاشــقانه او 
با ســیاوش و هم در دربار یکه تازی می کند، مثال برخالف 
رســوم آن زمان با شاه به شــکار رفته و با فرمانده قشون 
شاهی مسابقه اسب سواری می گذارد! و اینگونه شخصیت 
اصلی داســتان یعنی خدیجه تجریشــی ملقب به جیران 
هیچ شــباهتی به یک دختر روســتایی در زمام سلطنت 
 قاجار ندارد چــه به لحاظ رفتار و چه به لحاظ ظاهر با آن 

میکاپ امروزی!

زنانگیوزنمحوریدرسریال»جیران«

آنچـه در داسـتان جیـران وجه غالب اسـت، نقـش پررنگ 
زنـان و سـلطه آنـان بـر مـردان جامعـه اسـت کـه البتـه 
بـا توجـه بـه تاریـخ مردسـاالری در ایـران، بـاور آن کمی 
دشـوار اسـت. زنان سـریال بـا اینکـه ظاهرا در پسـتوهای 
حـرم محبوس انـد، سـیاس و دسیسـه گر هسـتند و زمـام 
امـور را پنهانـی در دسـت دارنـد؛ از مهدعلیـا کـه سـرآمد 
آنهاسـت گرفتـه تـا هـووی او و زنـان عقـدی شـاه و حتی 
ندیمه هایـی چـون نقـره خاتـون همگـی در پـی توطئـه و 
دسیسـه برای کسـب قـدرت در دربار هسـتند و این میان 
شـاه مملکـت بسـیار مفلوک چـون مومی در دسـتان زنان 
دور و اطرافـش اسـت، گاه تحـت تأثیـر مـادرش مهدعلیـا 
کارهـای زشـتی چون قتـل امیرکبیـر را مرتکب می شـود 
و گاه تحـت تأثیـر عشـق جدیـدش جیـران بـه فکر کمک 

بـه مـردم بدبخـت و بیچـاره مملکـت می افتد.
به گزارش فــارس، در تحلیل نهایی از نظــر منتقدان در 
سریال »جیران«، مخاطب با شاه عیاِش بی مسئله  بی وطِن 
هرزه  رو به رو است تا ببیند چشمش کدام زن را می گیرد 
و به کامیابی می رســد. در واقع کل فیلم همان صف سالم 
اســت و بس و چنین تصویر مضحکی از ناصرالدین شــاه 
قاجار زاییده فیلمنامه الکن اســت و هــر چقدر هم بهرام 
رادان تــالش کند تا از نقش های کلیشــه ای دور شــود و 
بدرخشد بیهوده است؛ چرا که شخصیت پردازی ناصرالدین 

شاه از پای بست ویران است.
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اگرچه تعداد مخاطبان این روزهای ســینما بسیار اندک 
است اما بررسی آمار فروش و تماشاگر فیلم های در حال 
اکران، این پرســش را بار دیگر مطــرح می کند که چرا 
باید در یک بازه زمانی کوتاه آنقدر فیلم روی پرده بیاید 
که برخــی از آن ها پس از ۱۰ روز حتی ۱۰۰ نفر را هم 

جذب سینما نکند؟!
به گزارش ایســنا، در حالی که از ابتدای سال تاکنون به 
ترتیــب کمدی »انفرادی« بــا ۵۰ میلیارد فروش و یک 
میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر مخاطب، کمدی »ســگ بند« 
با ۳۹ میلیــارد و ۶۰۰ هزار تومان فروش و یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار نفــر مخاطــب و فیلم »علــف زار« با ۱۳ 
میلیــارد تومان فروش و ۳۸۵ هزار نفر مخاطب در صدر 
پرفروش های گیشه سینماها است، بیشتر فیلم هایی که 

اخیراً روی پرده رفت فروش ناموفقی را تجربه می کند.
در هفته های گذشــته چند فیلم به چرخه اکران اضافه 
شد و با نزدیک شــدن به ماه محرم بعید است که فعال 
فیلم جدیدی روی پرده ســینماها بیاید؛ بنابراین حدود 
۱۴ فیلمی که در حال اکران است و سالن های بیشتری 
هم در اختیار دارد، فرصت خواهد داشــت تا شــاید بر 
میزان فروش و تعداد مخاطبشــان که در مواردی بسیار 
ناامیدکننده و ادامه آن، شکست کامل است افزوده شود.
براســاس اطالعات ســمفا )ســامانه مدیریت فروش و 
اکران سینما( تا ظهر روز جمعه، ۳۱ تیرماه آمار فروش 

فیلم های در حال اکران به این شرح است:
فیلم »پــدر و دختر« به کارگردانی خســرو ملکان که 
آخرین فیلم جدیِد اکران شده از ۲۲ تیرماه است، تاظهر 
۳۱ تیر فقط ۹۹ بلیت فروخته و فروش آن ســه میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان است.
فیلم »بازیــووو« به کارگردانی امیرحســین قهرایی در 
حوزه سینمای کودک و نوجوان که از ۱۵ تیر روی پرده 

رفتــه، تاکنون با ۲۲,۸۷۱ بلیت، به فروش ۷۰۰ میلیون 
تومان رسیده است.

فیلــم »پیتوک« به کارگردانی ســید مجید صالحی که 
همنام با مجید صالحی بازیگر اســت، از ۱۵ تیر تاکنون 
۳,۴۰۸ بلیت با رقم ۱۲۰ میلیون تومان فروش داشــته 

است.
در ایــن بین »تی تی« شــرایط بهتری نســبت به بقیه 
فیلم هــا دارد و این فیلم به کارگردانــی آیدا پناهنده با 
۲۰۷,۳۳۰ تماشاگر بیش از هفت میلیارد تومان فروش 

داشته است.
»طال خون« به کارگردانی ابراهیم شیبانی از ابتدای تیر 
تاکنــون ۲۳,۰۳۱ بلیت را با رقم حــدود ۸۰۰ میلیون 

تومان فروخته است.
»روز ششــم« به کارگردانی حجت قاســم زاده اصل با 
۱۸,۹۸۸ تماشــاگر بیش از ۶۳۰ میلیون تومان فروش 

داشته است.
»زاالوا« بــه کارگردانی ارســالن امیری بــا  ۲۹,۵۸۶ 

تماشاگر به فروش یک میلیارد تومان رسیده است.
فیلم »هناس« به کارگردانی حسین دارابی با ۱۵۸,۷۰۵ 
 بلیــت، تاکنون بیــش از ســه میلیارد تومــان فروش 

داشته است.
فیلم »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی با 
۹۵,۹۴۷ بلیــت، به فروش دو میلیــارد و ۴۰۰ میلیون 

تومان رسیده است.
»بی صدا حلزون« بــه کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده با 
۱۷,۴۵۵ مخاطــب حدود ۵۹۰ میلیــون تومان فروش 

داشته است.
در حال حاضر چهار فیلم »مجبوریم«، »آتابای«، »گل به 
خودی« و »گربه سیاه« به صورت آنالین اکران می شوند 

که سه فیلم اول مربوط به اکران ۱۴۰۱ هستند.

نگاهیبهگیشهسینماوفیلمیکه۱۰۰نفرتماشاگرهمندارد
وزیــر فرهنگ تأکید کــرد تولید آثار ســینمایی فاخر با 
محوریت سرداران شــهید ایران اسالمی از ماموریت های 
اصلی بنیاد سینمایی فارابی در دوره جدید به شمار می آید.

به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، محمدمهدی اسماعیلی در 
نشســت با اعضای کنگره ســرداران و شــهدای استان 
همدان با تاکید بر اینکــه وزارت فرهنگ در حمایت از 
کنگره های شــهدا محدودیتی ندارد، گفــت: تولید آثار 
سینمایی فاخر با محوریت سرداران شهید ایران اسالمی 
از ماموریت هــای اصلی بنیاد ســینمایی فارابی در دوره 
جدید به شــمار می آید و بر همین اســاس قرار اســت 
چندین اثر ســینمایی با محوریت چند سردار شهید به 
مرحله تولید برســد که از این میان می توان به ساخت 
آثاری در وصف ســرداران شــهید همدانی و بروجردی 

اشاره کرد.
اســماعیلی با اشــاره به نگارش فیلمنامه ای با محوریت 
شــهید همدانی افزود: با برخی از تهیه کنندگان سینما 
برای تولید آثار نمایشــی درباره شهید همدانی صحبت 
شــده و پیگیر به ســرانجام رســاندن تولید اثر در این 
زمینه هســتیم. وی ادامه داد: سردار شهید حاج حسین 
همدانی از جمله شخصیت هایی است که می توان درباره 
این شهید بزرگوار ده ها کتاب نوشت چرا که این شهید 
عمر پربرکتی در جبهه های مختلف مبارزه داشــته و هر 

مقطع از آن، دربرگیرنده رویدادهای مهم است.
وی بــه خاطرات همســر شــهید همدانــی در کتاب 
»خداحافظ ساالر« اشاره و تاکید کرد: روایت این کتاب 
به خوبی موضوع مدافعان حرم را ترســیم کرده اســت. 
همچنین شــهید همدانی در کتاب »مهتاب خین« نیز 
شــکل گیری لشــکر محمد رســول اهلل )ص( را در هزار 
صفحه تشریح کرده؛ در این کتاب با شهیدان شهبازی، 

همت و جاویداالثر حاج احمد متوســلیان و دیگر شهدا 
آشــنا می شــویم. وزیر فرهنگ ادامه داد: می توان از هر 
مقطع زندگی شــهید همدانی یک اثر هنری تولید شود 
چرا که ایشــان بعد از انقالب اســالمی حدود ۳۶ سال 
مجاهدت شبانه روزی داشته و قبل از انقالب در همدان 
خدمات زیــادی انجــام داد و خاطرات زیــادی از این 

خدمات وجود دارد.
رئیس شورای هنر، تولید نماهنگ درباره شهدا را مهم و 
تاثیرگذار دانست و با تاکید اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حمایت از کنگره های شهدا محدودیت ندارد، 
تصریح کرد: آمادگی داریم در حوزه تولید نماهنگ و آثار 
موسیقایی، فیلم، نمایش و تولیدات ادبی در کنگره های 
شــهدا مشارکت داشته باشــیم و در این موضوع درباره 

شهید همدانی اقداماتی صورت گرفته است.
وی با تاکید براینکه نگاه رهبر معظم انقالب به آثار ادبی 
دفاع مقدس ویژه اســت، افزود: تقریظ هایی که توسط 
ایشان درباره شهدای استان همدان صورت گرفته، اتفاق 
ویــژه ای به شــمار می رود که نمونه آن درباره شــهید 

چیت سازیان به چشم می خورد. 
وزیر فرهنگ، موضوع پشتیبانی مردمی جنگ تحمیلی 
در همدان را رویدادی بی نظیر و تاریخی دانست و ادامه 
داد: کتاب »حاج جالل« نمونه خوبی از روایت پشتیبانی 
مردمــی از جنگ تحمیلی بود که این اثر در جایزه ادبی 

جالل آل احمد برگزیده شد.
اسماعیلی به طرح پیشــنهادی برای برگزاری جشنواره 
تئاتر در حوزه کنگره شهدای همدان اشاره و گفت: این 
کنگره می تواند با انتشــار فراخوانی در زمینه تئاتر شهدا 
زمینه تولیدات هنری را در کنگره شهدای استان همدان 
فراهم کند؛ همچنین موضوعات مختلف در پایگاه شهید 
نوژه همدان می تواند دست مایه این تولیدات قرار گیرد.

تولیدآثارسینماییدربارهشهیدانهمدانیوبروجردی

از تولید تا توقیف سریال جیران
شهاب شهرزاد

نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز با بیــان اینکه دشــمن می خواهد باورها و 
اعتقــادات ما را تغییر دهد، گفت: خط تحریف در موضوعات روز جامعه همچون 
عفاف و حجاب فعال اســت؛ پویش »من محجبه و مخالف گشت ارشادم« مشابه 

قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است.
به گزارش فارس، آیت اهلل محمد مهدی حســینی همدانی، نماینده ولی فقیه در 
اســتان البرز، در یازدهمین همایش ساالنه مدیران و امناء هیأت های رزمندگان 
اسالم اســتان البرز که در ســالن همایش شــهید غفور زاده هیئت انصاراالمام 
رزمندگان کرج برگزار شــد، با تأکید بــر اینکه وظیفه بنده تبیین گفتمان رهبر 
معظم انقالب اســت، بیان داشــت: رهبر انقالب توصیه های مهم و دقیقی را به 
هیئات مذهبی تأکید کردند که اگر رعایت شــود، تحــول عظیمی را در فضای 

فکری مخاطب به وجود می آورد.
وی در ادامه به بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مداحان اهل بیت 
علیهم الســالم در ســال ۱۴۰۰ پرداخت و عنوان کرد: حضرت آقا در این دیدار 
فرمودند: »هیئت یک واحد اجتماعی است، یک مجموعه ی اجتماعی است که بر 
محور موّدت اهل بیت شکل می گیرد؛ محور این اجتماع کوچک یا بزرگ، موّدت 
اهل بیت )علیهم الّسالم( و هدایت به سمت اهداف اهل بیت است؛ حقیقِت هیئت 

این است، ماهّیت هیئت یعنی این.«
حســینی همدانی در ادامه با تأکید بر لزوم الگو گیری از تشــکیالت سازی امام 
کاظم علیه الســالم، گفت: هیئت یک کار تشکیالتی و ســاختار سازی است لذا 

ضروری است تا تمامی هیئات ارتباط سیستمی و تشکیالتی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه بعد از واقعه کربال، اهل بیت علیهم السالم نیز هیئت تشکیل 
می دادنــد به اهمیت این واحد اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: رهبری دربیانی 

می فرمایند: »هیئت، کانون »جهاد تبیین« است«.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز در ادامه خاطرنشان ساخت: هیئات باید عالوه 

بر پرداختن به فکر، معنویات و درس و تعلیم به موضوعاتی چون معارف اسالمی، 
معارف علوی، پویایی و تحرک نیز بپردازند.

حسینی همدانی در ادامه به معنی لغوی کلمه »جهاد« پرداخت و گفت: »جهاد« 
عبارت اســت از هر کاری که دشمن را به ســتوه دربیاورد لذا ما باید با شناخت 
روش و سیره دشمن برای مقابله با آن برنامه ریزی کنیم. وی بابیان اینکه دشمن 
می خواهــد باورهــا و اعتقادات ما را تغییر دهد، گفت: نبایــد بگذاریم که جبهه 
شــیطان در این کارزار پیروز شود و هیئات نیز باید وظیفه خود را به خوبی انجام 
دهند. حسینی همدانی بابیان اینکه دشمن خط تحریف و انحراف را درست کرده 
اســت، گفت: ما باید با این تحریف و انحراف مقابله کنیم و در مسائل اعتقادی، 
فکری و اندیشه ای روشنگری و تبیین کنیم. وی در بخش دیگری از بیانات خود 
با اشــاره به خطبه مهم غدیر، عنوان کرد: ما باید این خطبه را نســل به نسل به 

فرزندانمان انتقال دهیم.
حســینی همدانی بابیان اینکه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خطبه غدیر به 
۵۰ آیه از آیات قرآن کریم اســتدالل کرده است، گفت: پیامبر در تمام خطبه به 
این موضوع تأکید دارد که غدیر دســتور و حرف خدای تعالی اســت. وی بابیان 
اینکه متأسفانه برخی، کسانی که محب و بکاء اهل بیت هستند را »والیی« عنوان 
می کنند، گفت: در معنای صحیح کلمه کسی که قائل به تشکیل حکومت اسالمی 
و برقراری احکام اسالم در جامعه است و برای آن تالش می کند، »والیی« است. 

وی ادامه داد: یکی از وظایف هیئات گسترش اهداف اهل بیت علیهم السالم است.
رئیس ســتاد امربه معروف و نهی از منکر اســتان البــرز در بخش دیگری بابیان 
اینکه خط تحریف در موضوعات روز جامعه همچون عفاف و حجاب فعال اســت، 
گفت: اخیر این خط تحریف پویشــی تحت عنوان »من محجبه و مخالف گشت 

ارشادم« راه انداخته است.
حســینی همدانی در ادامه به مقایســه این جریان با دوران صدر اسالم پرداخت 
و گفت: دشــمن چون در برنامه هایی که برای ۲۱ تیرمــاه، روز عفاف و حجاب 
داشــت، پیروز نشد امروز این پویش راه انداخته که مشابه قرآن بر سرنیزه کردن 
سپاه معاویه در جنگ صفین اســت. وی با تأکید بر اینکه امروز دشمن طراحی 
و برنامه جدی برای ورود در مســئله عفاف و حجــاب دارد، گفت: فرماندهان و 
افسران جنگ در این جبهه خود بانوان هستند و باید با این مسئله مقابله کنند.
امــام  جمعه کرج در ادامه با تأکید بر اینکه احیــای امربه معروف و نهی از منکر 
هدف اصلی قیام امام حســین علیه الســالم است، گفت: بسیار مهم است که این 

امر در هیئات رواج پیدا کند.
حسینی همدانی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به زیارت عاشورا، »کار 
سیاســی« را اولین مرحله دشــمنان برای حذف فیزیکی امام عنوان کرد و بیان 
داشــت: دشمنان با تشکیل گروه و تشــکیالت خاص و هزینه های فراوان در آن 
دوره ســعی در انجام کار سیاسی خود داشتند. وی افزود: »کار فرهنگی« دومین 
مرحله دشمنان برای حذف فیزیکی امام بود. وی در ادامه نتیجه »کار سیاسی« 
و »کار فرهنگی« دشــمن را فراهم شــدن مقدمات حذف فیزیکی امام حسین 

علیه السالم و »کار نظامی« عنوان کرد.
حســینی همدانی در خاتمه با تأکید بر اینکه هیئت محل ســاختن امت است، 
گفت: انقالب اسالمی با امت سازی مساجد و هیئات پیروز شد و امروز نیز تا امت 

نشویم کار ثمری نخواهد داشت.

امامجمعهکرج:

خط تحریف در موضوع عفاف و حجاب 
فعال است


