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اخبار
اکران نوروزی سینماها
از  23اسفند آغاز خواهد شد

در شرایطی که هنوز آئین نامه اکران به
صنوف ابالغ نشــده اما براساس تصمیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باالخره
 7ســرگروه ســینمایی مشــخص شد.
به گزارش فــارس ،فیلمهای متقاضی
اکران نــوروزی با این  7گــروه قرارداد
بســتند اما به دلیل عدم ارایه آئین نامه
اکران هنوز قراردادها در شــورای صنفی
نمایش به ثبت نرســیده است و احتمال
تغییــر در اکــران نوروزی وجــود دارد.
فیلمهای ســینمایی «به وقت شام» به
ســرگروهی پردیس کورش« ،التاری»
به سرگروهی اســتقالل« ،لونه زنبور»
به سرگروهی ســینما ایران« ،مصادره»
به سرگروهی سینما جوان« ،فیلشاه» به
سرگروهی پردیس آزادی« ،خرگیوش» و
«فراری» به سرگروهی سینما ماندانا به
سرگروهی پردیس زندگی در اکران نوروز
 97به نمایش در می آید .اکران فیلمهای
نوروزی از چهارشــنبه  23اسفندماه آغاز
خواهد شد تا بتواند فروش اسفندماه که
به مراتب نســبت به سال گذشته با افت
قابل توجهی مواجه شــده است را کمی
رونق بخشد.
ترجمه جدیدی از «جنزدگان»
داستایوفسکی در راه است

مدیر انتشــارات روزگار از آمادهســازی
ترجمههــای جدیــد آثــار فئــودور
داستایوفســکی برای انتشــار خبر داد.
محمد عزیزی مدیر انتشارات روزگار در
گفتگو با مهر ،درباره آثار جدید این نشر
گفت :این روزها چاپ ترجمه جدید کتاب
«جن زدگان» اثر فئودور داستایوفسکی
را در دســتور کار داریم .وی افزود :این
بازگردانی توسط نسرین مجیدی انجام
میشــود و خانم مجیدی از مترجمانی
اســت که تمرکز خــود را روی آثار این
نویسنده روس قرار داده است .ما پیشتر
نســخههای ترجمه «ابله»« ،شبهای
روشــن»« ،بیچــارگان» و «یک مرد
مســخره» را با بازگردانی این مترجم از
آثار داستایوفســکی منتشر کردهایم .این
مدیر نشر در ادامه گفت :خانم مجیدی به
تازگی ترجمه «جنایت و مکافات» یکی
از آثار معروف داستایوفسکی را آغاز کرده
که چاپ این ترجمه را در آینده در دستور
کار داریم.
تئاتریها خواستار ابقای
مدیر کل هنرهای نمایشی شدند

 61نفــر از هنرمندان تئاتــر در نامهای
سرگشــاده بــه وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی خواســتار ادامه ثبات مدیریت
در اداره کل هنرهای نمایشــی شدند .به
گزارش فارس ،تعدادی از هنرمندان تئاتر
در نامهای به ســید عباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سید محمد
مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد
خواســتار ابقای مهدی شفیعی مدیر کل
هنرهای نمایشــی بر مسند خود شدند.
در روزهای اخیــر اخباری مبنی بر تغییر
مهدی شفیعی به خواسته خودش و یا به
اجبــار و با توجه به انتقاداتی که به نحوه
عملکرد وی از جانب عدهای وارد است،
شنیده میشود.
رادیو باید پاسخگوی نیاز
شنوندگان باشد

حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی
رویکردهای این معاونت و همچنین برنامه
های نوروز  ۹۷را تشریح کرد .به گزارش
مهر ،حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه
ملی در نشست اعالم برنامههای رادیو در
نوروز  ۹۷بیان کرد :رادیو در زندگی مردم
تاثیرگذار است و به همین دلیل در فصل
جدید فعالیت های رادیویی توجه به وجه
تعاملی رادیو در دستور کار است .وی افزود:
امیدواریم شبکه های مختلف رادیو بتواند
خواسته ها و عالیق مردم را پوشش دهد.
ارتقای سطح زندگی ،تقویت خودباوری،
دوری از فضاهــای سیاســی ،توجه ویژه
بــه افزایش مهارت هــای زندگی ،نقش
جدی رســانه در آموزش و حوزه تکالیف
شــهروندی و مباحث حقوق شهروندی
بخش عمده ای از محورهایی اســت که
در رویکرد جدید رادیو در دستور کار است.
معاون صدا عنــوان کرد :ارتقای معنویت
در جامعــه و توجه جدی نســل جوان به
تواناییهای کشور از مسایل دیگر است و
اگــر رادیو بخواهد نیاز مخاطب را در نظر
بگیر باید روی گوناگونی سالیق نگاهی
جدی داشــته باشد .شاه آبادی با اشاره به
نتیجــه حضور چند ماه خود در رادیو بیان
کرد :من در این چند ماه سعی کردم توجه
ویــژهای به مخاطب و نیــاز مخاطب در
دستور کار باشــد و نیاز شنوندگان باید از
سوی مدیران رادیو پاسخ جدی و جامعی
داشته باشد.

«عصر ايرانيان» به بهانه توجه مناسبتي تلويزيون به موضوع بازنمايي زنان در سينما کلیشههای دهه نودی فیلمها رابررسي ميکند

پرخاشگر ،ضدمرد ،ضدمذهب

گروه فرهنگ و هنر :همسر فرمانبردار
بيفکر ،مــادر فــداکار مظلــوم ،ابژه
عاشقانههاي ســينمايي ،قرباني مردان
طمــعکار ،فعال اجتماعي پرخاشــگر و
بهخودمتکي و برخي ديگر ،از کليشههاي
آشناي سينماي پس از انقالب در بازنمايي
«زن» هستند .کليشههايي که خودآگاه
و ناخودآگاه زمام تصوير جامعه از زنان را
به دست گرفتهاند و در بسياري موارد بر
محور مضموني فيلمهاي تلويزيوني نيز
به صورت مســتقيم و غيرمستقيم تاثير
گذاشتهاند .مسئلهاي که ضرورت توجه
به اين بازنمايــي را عليالخصوص در
برابر نفوذ پرحجم فيلمهايهاليوودي با
کليشههاي نسبتا متنوع از زنان در بستر
فرهنگ غربي ،روشنتر ميسازد.
«زن» مورد توجه در سينما و بررسي
آن مورد غفلت در تلويزيون

بررسي بازنمايي زنان در سينماي ايران
اغلــب در جديترين حالــت موضوع
پژوهشهاي آکادميــک بوده و تاثيري
بر جريان فيلمسازي نداشته و نتوانسته
است به شکلي موثر ،حتي به مطالبهاي
حداقلــي از ســوي تماشــاگران براي
جهتدهي به مضاميــن فيلمها تبديل
شود .يکي از داليل اين بيتوجهي را نيز
بايد برنامههاي سينمايي تلويزيون دانست
که يا از اين موضوع غفلت کردهاند و يا
به شکلي مناســبتي و در اولويت چندم،
بدان پرداختهاند .با اين همه شايد همين
برنامههاي مناســبتي را نيز بايد غنيمت
شــمرد و به صحبتهــاي مطروحه در
آنها توجه داشت .هرکدام از برنامههاي
تلويزيوني البته از منظر مشخص خود به
اين موضوع توجه داشتند که از آن ميان،
برنامه «شبهاي شفاهي» محمود گبرلو
با دعوت از آيدا پناهنده و مستانه مهاجر،
به مسائل بيرون از فيلميحضور زنان در
سينما پرداخت و برنامه «شهر فرنگ» به
مجري-کارشناسي حميدرضا مدقق در
قسمت اخير خود ،ميزبان اعظم راودراد
و جابرقاسمعلي بود که موضوع «سيماي
زن در ســينماي ايران» را مورد بررسي
قرار داد.
 4دوره بازنمايي زن در  4دهه پس
از انقالب

در بخشــي از اين برنامه ،قاسمعلي در

پاســخ به اين ســوال که «سيماي زن
در چهار دهه اخير در سينماي ايران چه
تغييري کرده» صرفا فيلمهاي ســاخته
فيلمســازان زن را مورد توجه قرار داده
و گفت« :نســل جديدي از خانمها در
ســالهاي اخير وارد عرصه فيلمسازي
شدهاند اما مسئله آن است که آنان تا چه
اندازه به شخصيت زن نزديک شدهاند.
يک فيلمساز به وجه رمانتيک و عاطفي
زن توجه ميکند و يک فيلمســاز ديگر
به رابطه دوســويه ميان زن و شــرايط
اجتماعي را مــورد توجه قرار ميدهد و
ديگري به تقابــل زن با مردان جامعغه
ميپــردازد ».راودراد اما در پاســخ به
همين ســوال با معرفــي کتابي تحت
عنوان «جامعه ايران در آينه ســينما»
با تقسيم کليشههاي زنان در سينما به
چهار دوره مختلف درباره سير تحوالت
اين بازنمايي گفت« :بررســيها نشان
ميدهد که شــرايط دهه شصت اقتضا
ميکرد که به هــر دليل به علت وجود
ســردرگميهاي نظري بــراي گذر از
ســينماي قبل از انقالب به پس از آن،
اين دهــه به عنوان دهــه غيبت زنان
در سينما شــناخته شود .البته بايد توجه
داشــت که هر دورهاي اقتضائات خود
شــرا دارد و بايد براي هر دوره متناسب
با شرايط آن قضاوت کرد ».وي با اشاره
به اين که در اواخر دهه شــصت زنان

در نقشهــاي محوري به ســينما باز
ميگردند ،افــزود« :در دهه هفتاد زنان
عمدتا به عنوان عضو خانواده در فيلمها
شخصيتپردازي ميشوند و تاکيد بيشتر
بر نقشهاي همسري و مادري است».

کليشــههاي دهه نــودي محصول
کليشههاي دهه هفتادي

راودراد آغاز دوره جديد بازنمايي زنان در
سينما را از سال  76دانست و گفت که
عالوه بر متنوعتر شدن نقشهاي زنان،
جوانتر شدن و اجتماعيتر شدن نقشها
را نيز بايد از ويژگيهاي اين دوره سوم
برشمرد .وي در ادامه سينماي دهه هشتاد
که زناني مستقلتر و برابريطلبتر را به
نمايش ميگذاشــت ،سينماي دهه نود
را ســينمايي توصيف کرد که عالوه بر
تداوم بخشــيدن به همان ويژگيهاي
دهه هشــتادي ،برخي ابعاد منفي مثل
خيانــت ،دروغگويــي ،پنهانکاريــف
خــافکاري و اعتيــاد و امثالهم را به
شخصيتپردازي زنان اضافه کرد .اين
دورهبندي اگرچــه در کل در تطبيق با
شــرايط اجتماعي و جامعهشناختي دهه
در نگاه اول درســت به نظر ميرســد
اما با نگاهي بــه فيلمهاي ابتداي دهه
هفتاد متوجه ميشــويم که اتفاقا سينما
در تحول مسائل جامعه و مطالبات زنان،
بيشتر پيشتازي کرده است تا بالعکس.
فيلمهايي چون بانو ،ســارا ،پري ،ليال و

بيضايي گفت« :بــه عقيده من بهترين
زنان سينماي ايران را فيلمسازان مرد ما
ســاختهاند ».ادعايي که با ترديد و انکار
راودراد همراه شد و توضيح داد که اين
زنان نيز از منظري مردانه تصوير شدهاند
و نهايتا هم عليرغم کنشگريشــان از
چالشها شکستخورده بيرون ميآيند.
حتي طوبا در «زير پوســت شــهر» و
شــخصيت مادر در «مهمــان مامان»
هم برخالف اقتــدار و فعاليت و به اين
درو آن در زدنشــان ،نهايتا شکســت
ميخورند .اين استاد دانشگاه اضافه کرد
که اصليترين مشکل سينماي ايران در
شخصيتپردازي زنان آن است که «زن
قهرمان» نداريم که البته صرف نظر از
برخي فيلمهاي جنگي درباره مردان هم
همين مشکل را داريم.

بچههاي طالق ،دوزن ،نرگس ،روسري
آبي و بسياري ديگر در ايجاد تصوير از
زنان براي جامعه و خصوصا خود آنان و
جهتدهي به مطالبات آنان بسيار موثر
بودهاند.

کليشــههاي دهه هفتادي محصول
مطالبات طبقه متوسط دوران سازندگي

شرايط دوران ســازندگي پس از جنگ
تحميلي با ايجاد طبقه متوسط بستر را
براي مطالبات فرهنگي قشري از زنان
آمــاده ميکرد و ســينمايي که بازتاب
مطالبات اين قشــر بود از طريق تاثير
رســانهاي خود را در ساير اقشار جامعه
تکثير کرده و رشــد ميداد که نهايتا به
مطالبات فيلمهاي دوره سوم منجر شد و
همين سير نيز تاکنون ادامه داشته است.
در واقع به ســادگي ميتوان فهميد که
زنان پرخاشگر ،ضدسنت و ضدمرد دهه
نود که اتفاقا در تمام اين ابعاد نيز محق
و يا دستکم ناچار نمايش داده ميشوند،
ادامه ناگزير زنان دهه هشتادي برخاسته
از گفتمان فرهنگي اصالحات در شاخه
سينما هستند.
قاســمعلي :بهترين زنان سينماي
ايران را فيلمسازان مرد ساختند

در ادامه ايــن برنامــه فيلمنامهنويس
فيلمهاي «رواني» و «ساعت شلوغي»
ادعاي ديگري را طرح کرد .قاسمعلي با
اشاره به کارگرداناني چون مهرجويي و

زن استاندارد ســينما در برابر مرد،
سنت و مذهب

مسئله «فقدان قهرمان» معضلي است
که سالهاســت در نقدها بدان پرداخته
ميشــود و همين موضــوع را نيز بايد
علت درگير شــدن شخصيتپردازيها
و داســتانها در کليشــه «زنان قرباني
کنشــگر» در برابــر «مــردان ظالــم
بيخاصيت» دانست .نبود قهرمان تبعا
ضدقهرمان را نيز از ســينما خارج کرده
است و در اين خأل خالقيت داستاني و
لوکيشنهاي محدود آپارتماني ،مردان
خانواده بــه عنوان آدمبدهــا در مقابل
زنان قرباني که تالش ميکنند قهرمان
باشند اما از پس آن هم برنميآيند ،قرار
گرفتهاند .از ســوي ديگر فرار از نمايش
دادن زنان و مردان موفق به اســم جدا
شدن از کليشههاي مثبت ،باعث شده که
فقط انسانهاي مقهور شرايط اجتماعي
و زنان آسيبديده محور داستانها باشند
که البته همين محورهاي تکراري هم
هرسال با جوايز جشنوارهها مورد تقدير
قرار ميگيرنــد .اما راه برونرفت از اين
وضعيت را شايد بايد در نکتهاي دانست
که مدقق در انتهاي برنامه به آن اشاره
کرد« :بازنمايــي صحيح زن به معناي
تاختن به مــرد يا تاختن به ســنتها
نيســت» ،تغييري که طبيعتا به تکامل
نظري و کسب شجاعت در فيلمسازي
نياز دارد.

حواشي عدم پخش برنامه دورهميبا حضور کتايون رياحي همچنان ادامه دارد

کتايــون رياحي سالهاســت در حوزه
بازيگري فعاليت نميکند و همين مسئله
عدم حضور در آثار نمايشي ،مخاطب را به
فکر مياندازد ايشان قرار بوده چه مسئله
بســيار مهميرا در برنامه دورهمياعالم
کنند کــه با عدم پخــش برنامه تهديد
به شــکايت ميکنند؟ به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا ،روز پنجشنبه بنا به اعالم
رسانهها به مناســبت روز مادر ،قرار بود
برنامه دورهميبا حضور کتايون رياحي و
حامد همايون پخش شود .اما بنا به داليلي
که بعدا توسط روابط عموميشبکه نسيم
اعالم شــد ،پخش اين برنامه به تعويق
افتاد .با بــه تعويق افتــادن اين برنامه
ناگهان شايعهاي در فضاي غير رسانهاي،
کانالهاي سينمايي و تلويزيوني ،منتشر
شــد که برنامه دورهميبه دليل پوشش
کتايون رياحي پخش نخواهد شد .مرجع

آيا صداوسيما هم با بيدقتي براي حجاب حاشيه ميسازد؟

اين شــايعه يکي از کانالهاي سينمايي
وابســته به يک نشــريه سينمايي است
که مدتي است منتشر نميشود و ارگان
وابســته يک پخش کننده غير رسميو
ثبت نشده در حوزه سينماست .دامنه اين
شايعه آنقدر وسيع شد ،که خيل خبرهاي
درج شــده در فضاي مجــازي ،در ايام
تعطيالت آخر هفته به خبر عدم پخش
نشدن برنامه دورهمياختصاص داشت.
آنچه به محور اصلي مباحث طرح شــده
در فضاي مجازي درباره عدم پخش اين
برنامه اختصاص داشت ،مسئله پوشش
کتايون رياحي بود و همين مســئله به
دســتاويزي تبديل شد تا مسئله حجاب
به بهانه عدم پخش با تاخير يک قسمت
از برنامه دورهميهدف قرار گيرد .آنچه
در اغلــب اين مباحث مجــازي مطرح
بود ،مســئله پخش يا عدم پخش برنامه

دورهمينبود ،مســئله مهــم به چالش
کشيدن استانداردهاي حجاب در کشور
و به تبع آن در رســانه ملي بود .کتايون
رياحي بازيگر بزرگ کشورمان نيز در يک
اقدام شتابزده ،دو واکنش را نسبت به اين
اتفاق بروز دادند .نخست واکنش تهديد به
شکايت مسئوالن صدا و سيما بود .سپس
روابط عموميشبکه نسيم در ادامه اعالم
کرد پخش اين قســمت از برنامههاي
دورهميبه روزهاي آينده موکول ميشود.
اما پاســخ روابط عموميشــبکه کفايت
نميکرد و عکسهاي کامال پوشــيده
کتايون رياحي به دســتاويزي بدل شد
تا ميزان هجوم به حجاب عرفي توسط
رسانههاي غيررسميبه دستاويزي بدل
شــود براي حمله به مسئله حجاب بدل
شود .واکنش اينستاگرامياز سوي کتايون
رياحي به شــائبه در مورد مسئله پوشش

دوتارنواز خراساني با اشاره به موسيقي حالل و حرام گفت

موسيقي خراساني ،وصف محمد (ص)و علي (ع) و خدمت به فرهنگ

عثمان محمدپرست ،دوتار نواز
خراساني در جريان تجليلش
که در مراسم اختتاميه هفته
موســيقي خراســان برگزار
شــد ،گفت :شــعرهايي در
وصف حضرت محمد(ص)،
حضرت علي(ع) و امام رضا (ع) خوانده ميشــود
آيا اين موســيقي حرام است؟ به جوانها ميگويم
باور نکنيد که ميگويند موسيقي حرام است بلکه
بســيار حالل است و شــما به کارتان ادامه دهيد.
به گزارش روابط عموميهفته موســيقي خراسان،
محمدپرست بيان کرد :من خدمتگذار همه هستم
و توانســتم در اين مملکت موسيقي را پخش کنم
و تا به امروز در ساخت  ۹۲۰مدرسه شريک باشم.
من بسيار از ارشاد محبت ديدم اما ناراحتم چرا که
در همه سالهاي عمرم کسي به من نگفت دوتار
بزن .کسي از من تشکر نکردند به غير از اين چند
سال اخير که مراسمهايي برايم برگزار کردند .اين
هنرمند موســيقي نواحي اضافه کرد :من تقاضاي
حمايت دارم نه براي خودم که در آستانه  ۹۰سالگي

بازيگر سريال يوسف پيامبر(ع) دامن زد
و ضريــب فراواني به اين موضوع داد .با
اينکه رياحي با خبرگزاري مهر گفتگويي
انجام داده و موضوع پوشــش خود را در
عدم پخش اين برنامه بيدليل دانســته
اما در فضاي مجازي سنگ اول ميتواند
تبديل به يک موج بزرگ شــود .رياحي
به مهر گفته اســت که دليل به تعويق
افتادن پخش برنامه دورهمي ،انتقاد او به
مهران مديري است .اطالع رساني درباره
برنامه توليد شده و انتشار خبر ،ساعتها
قبل از پخش و بــه محض توليد ،بارها
به اين برنامه صدمه زده اســت ،اما اين
روال اطالع رســاني سريع و به محض
توليــد متوقف نميشــود و عدم پخش
چند قسمت از برنامه دورهميمويد شيوه
اشتباه اطالع رســاني روابط عمومياين
برنامه اســت .نکتــه مهمتــر در مورد

محتــواي برنامه اســت .کتايون رياحي
سالهاســت در حوزه بازيگري فعاليت
نميکند و همين مسئله عدم حضور در
آثار نمايشي ،مخاطب را به فکر مياندازد
ايشان قرار بوده چه مسئله بسيار مهميرا
در برنامه دورهمياعالم کنند که با عدم
پخش برنامه تهديد به شکايت ميکنند؟
اين نخســتين بار و آخرينبار هجمه و
شانتاژآفريني عليه ســيما نخواهد بود.
رســان ه ملي به جاي سريالهاي جذاب
و مردمــي ،خالء خود را بــا برنامههاي
گفتگو محور پــر ميکند و عدم پخش
يک برنامه گفتگو محور تبديل به چالشي
ملي ميشود و دستاويزي براي حمله به
مسئله مهم حجاب ميشود .آيا مديران
رســانه ملي باز هم بــا مفهوم بازنگري
در ســياق و روند فعاليتهاي رسانهاي ،
غريبه خواهند ماند؟!

راضيه تجار با اشاره به تفاوتهاي ادبيات مردانه و زنانه گفت

هســتم بلکه براي هنرمندان
جديدي که در کشــور فعاليت
ميکنند .من توقع محبت دارم
و از مســئولين ميخواهم هنر
و هنرمنــدان را حمايت کنند.
همچنيــن در اين مراســم که
شامگاه  ۱۸اســفندماه در خانه انديشمندان علوم
انساني برگزار شد ،ســيد محمد مجتبي حسيني،
معــاون امور هنري وزارت ارشــاد در بخشــي از
سخنان خود اظهار کرد :موسيقي آييني و نواحي ما
شناسنامه شنيداري امت بزرگي است که در طول
تاريخ مانند دوي امدادي دســت به دست هم داده
و تا به امروز خودش را رسانده است .همانند همان
قطعه نوايي که به قدرداني وزير هنردان تاريخ ما در
ابتداي قرن دهم اميرعلي شير نوايي شکل گرفت
و دو قرن بعد با شــعر صفاي اصفهاني همراه شد
و آهسته آهسته در دستان خنياگران اين سرزمين
نشســته و تا به امروز ادامه يافته به طوري که با
گذشــت قرنها با شنيدن آن احساس ميکنيم با
پديده نويي روبرو هستيم.

نگاهفمنيستيمختصغرباست

راضيه تجار در نشست
همانديشــي دربــاره
ادبيــات زنانــه گفت:
بانوان عرصه نوشتن را
ترک نکنند ،آموزش را
جــدي بگيرند و افق را
واال ببينند .به گزارش فارس ،تجار پيرامون
تعريف از ادبيات زنانه اظهار داشــت :بايد به
اين نکته توجه کرد که همان تفاوتي که در
خانمها با آقايان وجود دارد در اين نوع نگاه
هم هست .اينکه چگونه آقايان ميانديشند
و زنــان چگونــه ،اين مســائل در قلم هم
تأثيرگذار اســت .اين نويسنده با بيان اينکه
بانوان تخيلي مينويسند ،احساساتي هستند
و جزئينگر ،گفت :هميــن تفاوت ديدگاه و
احســاس را ميتوانيم در آثار هم مشــاهده
کنيم .چرا که معتقدم ادبيات خودش بايد از
خود دفاع کند .تجار گفت :در هنگام خوانش
اين اثر متوجه شــدم قلم مردانه است و به
توصيف زن پرداخته البته مرداني هم هستند

کــه توانســتهاند ابعاد
شــخصيتي يک زن يا
روح او را نمايــان کنند
ولي اين اثر مشــخص
بود که نويسندهاش مرد
اســت .در حاليکه گاهي
خانمها راحتتر از آنــات و لحظات دروني،
فيزيکي خود مطالبي را مينويسند و داستاني
باورمند را ارائه ميدهند شايد مردها هم اين
توانايي را داشته باشــند ولي اين مسئلهاي
نيســت بر آن مهري بزنيم و بگوييم همين
اســت والغيــر .وي در بخــش ديگري از
سخنان خود ضمن تأکيد بر اين موضوع که
همه متفقالقول هســتيم ادبيات چه زنانه و
چه مردانه بايد از خود دفاع کند ،تصريح کرد:
تقسيمبندي صرف اص ً
ال درست نيست و بايد
بدانيم نگاه فمنيستي مختص غرب است و
اگر هم براي اين ادبيات تعريفي ارائه نشده به
اين دليل است که از سوي جامعه ادبي بايد
اين تعريف برميخواست که اينگونه نشد.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي:

اصول فقه محتاج نظريهپردازي با توجه به موضوعات نوين هستند

که معين کننده تکليف مکلفان اســت
حاصل يک فرآيند نظريهپردازانه است.
بسياري از قواعد فقهي و اصول عملي
داراي مباني معرفتشناسي هستند .به
گزارش فارس ،در جلسه هيئت حمايت
رئيس پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه از کرســيهاي نظريهپــردازي ،نقد و
اســاميگفت :فقه در هندســه علم مناظره شــوراي عالي انقالب فرهنگي
ديني جايــگاه رفيعي دارد .فقه متعارف به رياست آيتا ...علياکبر رشاد گفت:

آيتا ...علياکبر رشاد هم در اين زمينه
گفــت :نظريــه در حوزه علــوم نقلي،
نظريه در ســاير علوم تشابهات فراواني
دارد و برخي تفاوتها جزئي هســتند.
عناصــر جوهــري و بنياديــن نظريه
در همــه حوزههاي علمــيو معرفتي
يکسان و مشــترک هستند ولي در هر
علميعرضيات وجود دارند که تفاوتها

را شکل ميدهند.فيالمثل اصول فقه و
فقه علم نقلي صرف نيستند درحاليکه
مشــحون از مباحــث عقلي هســتند.
رئيس پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه
اسالميگفت :فقه در هندسه علم ديني
جايگاه رفيعي دارد.فقه متعارف که معين
کننده تکليف مکلفان است حاصل يک
فرآيند نظريه پردازانه اســت .بسياري

از قواعد فقهي و اصــول عملي داراي
مباني معرفتشناســي هستند .حجت
االسالم خســروپناه نيز گفت :جلساتي
که درباره چيستي،چگونگي و شيوههاي
نظريه پردازي در علوم مختلف در حال
برگزاري اســت بايد ادامه پيدا کند و در
جلسه بعدي انشا ...بحث نظريه پردازي
در علوم رفتاري مطرح شود.

اخبار
انتقاد تولیدکننده گلیم از شرایط
برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی

یاسر معصومیان از تولیدکنندگان گلیم
در گفتگو با مهر ،برگزاری نمایشگاههای
صنایع دســتی را در معرفی هنرمندان و
نوع فعالیت آنها موثر دانســت و افزود:
این نمایشــگاهها در صورتی میتوانند
موثر باشند که برنامهریزی شده و هدفمند
جلو بروند .برای مثال بهتر بود ســاعت
دومین نمایشــگاه عیدانه تغییر میکرد؛
چراکه بســیاری افراد کارمند هستند و
نمیتوانند تا  ۵یا  ۶بعد از ظهر خود را به
نمایشگاه برسانند .از سوی دیگر ،تبلیغ و
اطالع رسانی درستی برای این نمایشگاه
وجود ندارد تا تعداد بازدیدکنندگان باال
رود و اصــا مخاطبان در جریان چنین
نمایشگاهی قرار بگیرند .معصومیان به
کاهش قدرت اقتصــادی مردم و تأثیر
آن در فروش گلیم و گبه اشــاره و بیان
کرد :ما با  ۲۰بافنده در اســتان خراسان
شمالی همکاری میکنیم .پیش از این
محصوالت خــود را تولید میکردیم و
بعد به فروش میرســاندیم اما شرایط
کنونی تغییر کرده؛ به این معنی که ابتدا
ســفارش میگیریم و بر اساس میزان
سفارشــات خود ،گلیم میبافیم .میزان
صادرات هم به همین اندازه کاهش پیدا
کرده؛ تحریمهای اقتصادی و مشکالتی
که در زمینه نقل و انتقال پول وجود دارد
هم بی تاثیر نیست و موجب شده تا بازار
خارجی ما تحتالشعاع قرار بگیرد.
مسئول دقیقی برای جشنوارههای
ادبی نداریم!

عباس براتــی پور شــاعر در گفتگو با
باشــگاه خبرنگاران جوان در خصوص
عــدم تاثیرگذاری جشــنوارههای ادبی
گفت :دلیل اینکه جشــنوارههای ادبی
خروجی ندارند ،این است که هیچ کسی
احساس مسئولیت نمیکند .یک طیفی
است یک کار فرمالیته انجام میدهند و
در نهایت فراخوان برگزاری جشنواره را
منتشر میکنند؛ جوایزی به برگزیدگان
میدهند اما ارزیابــی و صحبتی درباره
اثر برگزیده نمیشــود .یک علت بزرگ
خروجی نداشتن جشنوارههای ادبی این
است که مســئول دقیقی در این حوزه
نداریم و این قســمت باری به هرجهت
اســت .این شــاعر ادامه داد :شعر باید
متعهد و زنده باشــد .ادبیــات ما در این
چهل ســال با زمان قبــل از آن قابل
مقایسه نیست .شاعران در دهه شصت
ســوژههایی را انتخاب کردند و بر روی
آن ها کار شد.
سریال مفاخر ایران توسط بخش
خصوصی ساخته خواهد شد

تهیهکننده ســریال مفاخر ایران تاکید
کرد که این ســریال بــا هدف معرفی
بیشتر ســعدی ،خواجو و حافظ و قطعا
توســط بخش خصوصی تولید و آماده
پخش خواهد شــد .مهدی حسینی در
گفتوگو با ایسنا افزود :ساخت سریال
ســعدی ،خواجو و حافظ ،اقدامی است
که توسط بنیاد صدر و به همت فعاالن
عرصهی فیلمســازی کشور در بخش
خصوصی ،تولید و آماده پخش میشود
و صداوســیمای جمهوری اســامی
متولی ســاخت این ســریال نیســت.
حسینی تصریح کرد :همکاری و انعقاد
تفاهمنامه با صدا و سیما ،برای سپردن
ساخت سریال به این رسانه نیست بلکه
برای ساختن ســریالی قابل نمایش در
صدا و سیما است ،سریالی که به لحاظ
اســتانداردهای پخش در تصویر ،صدا،
لوکیشن ،دیالوگ و  ...این قابلیت را دارا
باشــد .وی افزود :سریال مفاخر ایران،
قطعا کاری مســتقل و برآمده از هویت
فرهنگی و ملی مردم ایران و هدیهای
فرهنگی به تمام دوســت داران مفاخر
این سرزمین است.
معرفی برگزیدگان نخستین
جشنواره «تاریخچهنویسی هیئت»

همزمان بــا ســالروز والدت حضرت
زهراء(س) نتایج نخســتین جشــنواره
«تاریخچهنویســی هیئت» اعالم شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،این
جشــنواره به همت وبسایت خیمهگاه
با هدف «ماندگار کــردن روایتهای
شــنیدنی تأســیس هیئتهای کشور،
تقویت تواناییهای نگارشی مسئوالن
هیئات و نشــان دادن مســیر چگونه
هیئتدار شــدن» در ایام فاطمیه (س)
برگزار و نتایج آن همزمان با ســالروز
والدت حضرت فاطمه(س) اعالم شد.
آخرین مهلت ارسال آثار به این دبیرخانه
جشنواره یکم اسفندماه بود که از میان
آثار رســیده 10 ،اثر برگزیده انتخاب و
پس از داوری نهایی توسط پیرغالمان
و خادمان هیئتهای برجسته تهران3 ،
اثر به عنوان شایستهترین آثار انتخاب
شد و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

