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نجفقلی حبیبی ،عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران
در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد:

برای معرفی شیخ اشراق چه کردهایم؟
فرهنـــگ

مریم شهبازی
خبرنگار

امیر جعفری در «زیر نظر»

انتصابات جدید در کتابخانه ملی ایران

انتصابــات جدیــد در ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی ایران صــورت گرفت.
اشــرف بروجــردی ،در حکمــی «مظفــر پاســدار شــیرازی» را بــه سرپرســتی
معاونت توســعه مدیریــت و منابع منصوب کرد .همچنین رئیس ســازمان
اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در حکمــی جداگانــه« ،هانیه گرائیلــی» را به
سرپرســتی اداره کل حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بینالملل منصوب
کرد.

بازگشت سیروس مقدم به سینما

ســیروس مقدم ،کارگردان سریال پایتخت قرارشده بزودی کارگردانی فیلم
ســینمایی «قســم» را بر عهده بگیرد .فیلم ســینمایی «شیخ مفید» آخرین
فیلمی بود که سیروس مقدم در سال  ۱۳۷۴کارگردانی کرد.

برخورد با دستمزدهای غیر متعارف

شــورایعالی با تهیه کنندگانی که دســتمزدهای غیرمتعــارف پرداخت کنند،
بهعنــوان متخلــف برخــورد صنفــی خواهد کــرد .آن طور که ســید غالمرضا
موســوی عضو هیأت رئیســه شــورایعالی تهیهکنندگان ســینمای ایران گفته
شــرایط اقتصادی ســینما به گونهای اســت که باید «تعادل و کیان ســینما»
مورد توجه همه همکاران سینمایی ،بخصوص تهیهکنندگان قرار بگیرد.

 153میلیون دالری شدن «مأموریت غیرممکن»

جدیدتریــن فیلــم از مجموعــه فیلمهــای «مأموریــت غیرممکــن» با ثبت
فروشــی بالــغ بــر  ۱۵۳میلیــون دالر ،رکــورد فــروش آغازیــن ایــن مجموعه
فیلــم را جــا به جا کرد.ایــن فیلم به کارگردانی «کریســتوفر مککــوری» و با
تهیهکنندگــی «جی.جی آبرامــز»« ،برایان بورک» و «تام کــروز» همزمان با
اکران در امریکا در  ۳۶بازار خارجی نیز اکران خود را آغاز کرد.

انتشار نسخه انگلیسی «نقرهماهی»

نســخه انگلیســی کتاب «نقره ماهی» نوشــت ه محســن چینیفروشان منتشر
شــد.این کتاب را ســیامک مظلومی به انگلیســی برگردانــده و با تصویرگری
سیدمیثم موسوی به چاپ رسیده است.

سیاوش وار همراه با همایون!
همایــون شــجریان از آن دســت
خواننــدگان و هنرمندانــی اســت کــه
تأییــد و تحبیبــش فقــط بــه لحــاظ
نســب خانوادگی پرشــکوه یا همان به
اصطــاح ژن خــوب بودنش نیســت.
او ســالها در کنــار پــدر آمــوزش دیــد
و امــروز بــرای خــودش مجموعــهای
شــده از محبوبیــت و قابلیــت .چنــد
وقــت پیش همایون کنســرت نمایش

«ســی» را که قرار بود اواخر تیر برگزار
کنــد ،لغو کــرد تا بــه قول خــودش در
زمــان و زمانــهای بهتــر کــه حــال دل
و ســفره مــردم ایــران بهتــر بــود برای
آنهــا بخوانــد و ایــن کنســرت نمایش
را برگــزار کنــد .او بــا ایــن تصمیــم
نشــان داد کــه نــه فقــط اجرا و کســب
درآمــد از کنســرت بلکــه کنــار مردم و
دغدغههایشــان مانــدن را انتخــاب

کــرده اســت و خــود را تافتــهای جــدا
بافته نمیداند .دیروز هم او به عنوان
یکــی از بهترین خوانندگان موســیقی
ایرانــی در صفحــه شــخصی اش
یادداشتی منتشر و اعالم آمادگی کرد
که حاضر اســت هرکاری بکند تا حال
مــردم بهتر باشــد و کمی روحیهشــان
خوب شــود .همایون در بخشی از این
یادداشــت نوشــت« :عزیــزان ،در این

ایــام که چون ســیاوش در گذر از آتش
هستیم نمیدانم چه کنیم تا حالمان
کمی به شــود ،چنانچه مشــکل مجوز
نباشــد ســراپا در خدمتــم تــا بــدون
هیــچ انتفاعــی کنســرت خیابانــی
گسترده برای شــما عزیزان اجرا کنم،
شــاید دلمــان در کنــار یکدیگــر آرام
گیــرد ».شــجریان در بخــش دیگــری
از یادداشــت خــود بــه کنســرت ســال

گذشــتهاش به نام «ایران من» اشــاره
کــرد و گفــت« :ســال گذشــته نیــت
کــرده بودیــم در قالــب ایــن کنســرت
به قســمتی از درد و رنــج زلزلهزدگان
کرمانشــاه بپردازیــم .درمجمــوع
 400یخچال و کولر تهیه و به خانوادههای
مصیبــت دیده اهدا شــد .باشــد کــه این
ناقابل مقبول درگاه معشــوق قرار گیرد.
سالمت و برقرار باشید».

نگاهی به سرنوشت غم انگیز خانههای به جای مانده از شخصیتهای فرهنگی تاریخ معاصر

شمارش معکوس برای تخریب خانه پدری فروغ
مریم سادات گوشه
خبرنگار

همیــن دیــروز وقتی خبــر تخریــب خانه
پدری فروغ فرخزاد منتشر شد ،بیاختیار
به یاد شــعر «حیــاط خانه ما تنهاســت»
افتــادم؛ خانــهای که «فروغ شــاعر» از دل
آن برخاســته و بــا دیدن گلهــای باغچه
همین خانه دلش برای آن سوخته است.
جغرافیای زندگی یک شــاعر و نویسنده،
بیگمــان محل فکر و رویش آثار اوســت.
شــعرای کالســیک ایــران هم به تناســب
محل زندگیشــان آثار ادبی خلق کردند.
از پدرشــعر کالسیک گرفته تا نویسندگان
و شــعرای معاصــر .رودکــی نخســتین
شــاعر پارســی گوی ایران اشــعارش همه
طبیعتگرا بودند ،چون مکان زندگیاش
این گونه اقتضا میکرد یا اشعارحزن آلود
مسعود سعد سلمان که مربوط به بخشی
از زندگــی او در زنــدان نــای بــوده اســت؛
همه اینها نشــانههایی اســت برای حفظ
موقعیت و مکان زندگی شاعر و نویسنده.
خانــه حافــظ و ســعدی یــا بیهقــی
و ...پیشــکش! امــا خانههــای شــعرا و
نویســندگان معاصر چه؟ مــروری بر این
ماجرا نشان میدهد ،این خانهها عمدتاً
یا تخریب شــدهاند ،یا بالتکلیفند یا ثبت
ملی نشــدهاند یا اگــر هم ثبت شــدهاند،
تغییــر کاربــری دادهانــد و دیگــر اثــری از
شاعر و نویسنده در آنها نیست .اما در دنیا
خانههای هنرمندان جزو میراث فرهنگی
ملتها محســوب میشــوند .میراثی که
بــرای آنهــا ارزش تاریخــی دارد .جــواد
مجابی شــاعر و نویســنده معاصر دراین
مورد به «ایران »میگوید«:این یک سابقه
بســیار زیبایــی در جهان اســت کــه خانه
هنرمنــدان را برای دیــدار آیندگان حفظ
میکنــد .در واقــع یــک میــراث فرهنگی
زنده مورد توجه جهانگردان اســت .مثالً
خانه شکسپیر در استنفورد انگلستان .نه

فقــط خانه و محــل کار شکســپیر را بلکه
خانه خویشاوندانش را هم حفظ کردند.
یا در آلمان منازلی که اقبال الهوری حتی
اجاره نشــین بوده اســت کنار خانه پالکی
زدند که او در آنجا زندگی کرده است و»...
اکنون چند دههای اســت کــه در ایران هم
به فکر حفظ این خانهها افتادهاند .مجابی
بــه خانه جــال آل احمد اشــاره میکند و
میگوید« :یکی از نمونههایش خانه جالل
آل احمــد اســت کــه اخیــراً ثبت شــده اما
کاربرد این خانهها معموالً درست نیست.
خانــه نیما دچار مشــکل شــد و خریداری
پیدا شــد .بعضی از این خانههــا را از ثبت
خارج میکنند و خانه سپانلو هم ثبت نشد
و تقریبــاً تکلیفش روشــن نیســت .در این
خانه جلسات کانون نویسندگان برپا شده
و دهها شــاعر و نویســنده و هنرمند در این
خانه جمع میشدهاند و خاطرات بدیعی
از آن دارند .همه ما نویســندگان و شعرا از
آن جا خاطره داریم .این باید یا خانه شعرا
شــود یا نویســندگان کــه خانــهای ندارند،
خانــهای کــه بایــد ســفت و ســخت حفظ
شود .اما حاال این خانه دست بانک است
و معلــوم نیســت تکلیفش چه میشــود،
امــا خانههایــی مثــل خانــه آل احمــد که
حفظ شــده یکی از بهتریــن کارکردهایش
این بود که مرکز نویســندگان جوان ایرانی
شــود .اکنون تشکل صنفی رســمی بهنام
تشکل نویسندگان تهران چه جایی بهتر از
خانه آل احمد دارد که در اختیارشان قرار
بگیرد و جلسات ادبیشان را آنجا تشکیل
دهند».
این نویســنده معاصر از شــکل و شمایل
موزه شــدن ایــن خانهها هم گالیــه دارد؛
ازاینکه به برخی آدمها داده شده تا درآمد
کســب کنند نه بــه گروههــا و انجمنهای
ادبــی .او در ادامــه میگویــد« :ایــن کارها
منتفیکننــده تمــام کوشــشهای قبلــی
خواهــد بــود .مــن و دولت آبــادی قبل از
اینکه موزه شود گفتیم که بهترین کارکرد

این خانه این است که در کنار کافی شاپ
و مــوزه در اختیــار انجمنهــا و گروههای
ادبــی قــرار بگیرد.البته این مشــکل فقط
مربــوط بــه خانه جالل نیســت و به همه
مربوط میشــود .یکــی از کارهــای خوبی
که دانشــگاه تهران کرده است خانه آقای
مقــدم نزدیــک حســن آبــاد را بازســازی
کرده؛ هم موزه است و هم کافی شاپ ،تا
مردم هم اســتراحت کنند وهم نظاره گر
بخشی از تاریخ مملکت شوند».
مجابی پیشــنهاد میدهد که این خانهها
باید کاربری برای اهالی قلم داشته باشد
و محلــی برای رفت و آمد مردم باشــد تا
زندهبماند.
ëëخانه شــعرا و ادبا ارزش تاریخی و بومی
وتبارشناسانهبراینسلآیندهدارد
علــی مســعودی نیــا کــه خــود
روزنامهنگاراســت ،دربــاره خانــه بــه جــا
مانــده از اهالی شــعر و ادب و ارزش آنها
بــه لحاظ فرهنگی میگویــد« :در ادبیات

غرب نظریهای اســت بهنام نقد ژنتیکی
که خیلــی تبارشناســانه اســت ،برخالف
نظریههای ساختارگرایی که با متن طرف
هســتیم و به مؤلــف کاری نداریم در نقد
ژنتیکی اتفاقاً به مؤلــف کار داریم .یعنی
شیوه زیستن و محیطی که در آن پرورش
پیدا کرده است ،آن اتاقی که در آن نشسته
و نوشــته ،حتــی بازنویســیهای پشــت
ســرهم شعر که به نسخه نهایی رسیده و
حتی دســت خط شاعر با قلم یا آنچه که
تایپ میکرده و ...تمام اینها مدنظر قرار
میگیرد و با رسیدن به یک رابطه معنادار
بیــن مؤلــف و متــن ارزش انتقــادی و
تبارشناسانه پیدا میکند تا شگردشناسی
یک مؤلف را بفهمیم که در چه شرایطی
اعم از زیســتی ،ژنتیکی ،اخالقی ،ســبک
زندگی کار کرده و آفریده و در نهایت اینکه
با چه سیســتمی به این آثار رسیده است
از این منظر ما اصالً در ایران بلد نیستیم.
مســأله را ببینیــم و حالجــی کنیــم .مــن

ندیدم کسی درایران تبارشناسانه کار کند.
بنابراین یکی از این حیطهها خانه شــاعر
میشود جایی که در آن کار کرده و نوشته.
وســایلش ،کاغذهــای چــرک نویــس و
پاکنویس همه اینها ارزش شگردشناسانه
میتواند داشته باشد و ارزش تاریخی پیدا
میکند .از یک ســو بازتاب ســبک زندگی
شــاعر در شــعرش به چه شــکلی بوده از
طرفــی هم مــا میتوانیم شگردشناســی
را به نســلهای دیگرآمــوزش دهیم و در
آینده آن را انعکاس دهیم».
او در ادامــه معتقــد اســت«:وجه دیگــر
ارزش تاریخــی و بومــی و فرهنگــی ایــن
خانههــا اســت .اینها کســانی هســتند که
قلههــای ادبیــات مــا بودنــد و بــه نوعــی
توانســتند جریــان هایی ایجاد کننــد که از
بین آنها تعداد زیادی شــاعر و نویســنده
متولد شــدند فــارغ از اینها تأثیر فرهنگی
دارند.میــراث فرهنگی ما هر چه که از آن
باقی مانده باید نگهداری و حفظ شــود و

اداره نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی دست به کار بررسی کنسرتها شد

پیروز ارجمند :با متخلفان طبق قانون برخورد شود
ندا سیجانی
خبرنگار

بعــد از جنجالهــای اخیــر ،واحــد نظارت
و ارزشــیابی دفترموســیقی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی اعــام کرد«بهمنظــور
رفــع شــبههها و احتــرام به هنر موســیقی
و حقــوق عالقهمنــدان موســیقی ،تمامی
فیلمهــا و مــدارک مربــوط بــه اجراهــای
کنســرت اخیر یکــی از خوانندگان بررســی
میشــود و براســاس نتیجه به دست آمده
تصمیمگیریخواهدشد».
پیــروز ارجمند آهنگســاز و مدیر کل اســبق
دفترموســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ســال  93که مدیریت این دفتر را
برعهده داشت در یک نشست خبری بیان
کــرد «به این دلیل که برخــی از خوانندگان
موسیقی پاپ در کنسرتهایشان از اجرای
پلی بــک اســتفاده میکنند ،اجــرای «پلی
بــک» را در تمام ســالنهای کشــور ممنوع
کردهایــم .قانونی کــه به گفتــه ارجمند آن
زمان بــه کل ادارات ابالغ شــد اما حال این
قانونلغوشدهیاهمچنانپیگیریمیشود
ازآنبیخبرهستیم.
توگــو با «ایــران» گفــت :در برخی
اودرگف 
ازجشــنهای ادارات و ارگانهــا «پلی بک»
به شــکلی کــه خواننــده روی صحنــه برود
و لــب خوانــی کنــد مرســوم بوده وهســت
وچندان دور از ذهن نیست و پیش ازحضور
مــن در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
ایــن اتفــاق بــه وفــور مرســوم بــود وحتــی
خوانندگان بســیارمعروف  30تا  40درصد
کنســرتهای خــود را کــه در ســالنها اجرا
میشد ،بهصورت پلی بک اجرا میکردند.
البته این امربه نوعی کم فروشی محسوب
میشــود و اساســاً بــا روند حرفــهای اجرای
موســیقی ناسازگار اســت .به هرحال وقتی

مردم پول بســیاری برای یک کنســرت چه
پاپ یا سنتی یا ...پرداخت میکنند بایستی
روند اجرا در یک ســطح اســتاندارد باشــد،
بــه همین دلیل تصمیــم گرفتیم ناظرین
بیشتریدرسالنهایکنسرتحضورداشته
باشند و بهصورت رندوم به اتاقهای صدا و
پشت صحنه بروند و اجراها را کنترل کنند،
چــرا که گاهــی اوقــات خواننــدگان در دفتر
موســیقی ما را هم دور مــی زدند .بنابراین
نقطههای نفوذ و شیطنتهای آنها را پیدا
کردیم و مانع از این گونه کارها شدیم .حتی
باخوانندگانیکهازدستگاهاتوماسیونصدا
استفادهمیکردند،برخوردکردیم.
او افــزود :بــه عقیــده مــن برخــی از ایــن
اتفاقــات بــه کمبــود نیــروی کارشــناس و
متخصــص در دفتــر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشاداسالمی و ادارات کل ارشاد
برمیگــردد .حتــی در زمانــی کــه مــن نیــز
مدیریت دفتر موســیقی را برعهده داشتم
وضع به همین منوال بود و عمالً این کار از
معایب دفتر موســیقی است .این درحالی
اســت که بالغ بــر  50درصــد فعالیتهای
دفترموســیقی نظارت اســت که متأسفانه
در ایــن امر هنوزهم اتفاقی نیفتاده اســت.
البتــه این موضــوع تنها به تهــران خالصه
نمیشودبلکهدرشهرستانهانیزبههمین
صورت بوده اســت .این درحالی اســت که
با حجم باالی فارغالتحصیالن موســیقی
مواجههستیمواینافرادمیتواننددردفتر
موسیقیفعالیتداشتهباشند.
پیروز ارجمند ادامه داد :این راهم بگویم که
برخوردهایغیرفرهنگیهمدراینعرصه
تقریباً هیچ گاه جواب نداده اســت .بهنظر
من در شــرایط موجود تنها دفتر موســیقی
میتواند ســختگیریهای خود را همچنان
ادامه بدهد و بعد نظارتــیاش را تقویت و
طبققانونبرخوردکند.

آغاز فیلمبرداری جواد
رضویان

جای خالی عارف و شیدا و چاووش

ما بارها دربــاره استانداردســازی در
بحث موسیقی و نظارت بر عملکرد
یادداشت
گروههــا و خوانندگانــی کــه تــازه بــه
عرصه آمدهانــد ،صحبت کردهایم.
نکتــه اساســی اینجاســت که مــا در
تحلیل وضعیت و شرایط موسیقی
بایــد یک پــازل را در نظر بگیریم که
قطعــات آن به هم پیوســت ه و همه
حمیدرضانوربخش
مدیرعاملخانه
ارکان آن در ارتبــاط بــا یکدیگرنــد.
موسیقی
متأسفانه در این حوز ه هیچ سامانی
وجود ندارد .رســانهای که نداریم از آن صدا و موسیقی خوب
و درســت بشنویم و همین صداوسیما یکی از حلقههای این
زنجیره اســت کــه میتواند بــرای مردم خــوراک خوب تولید
کند .وقتی این رســانه به وظیف ه خود درست عمل نمیکند،
طبعاًمردم جذب فضای مجازی میشوند و خوانندگان با هر
کیفیتیآنجابرایخودشانتریبونیدستوپامیکنند.همین
میشود که سالیان سال گوش و ذائقه مردم با موسیقی خوب
فاصله میگیرد و میرود به ســمت موســیقی نازل و صدایی
ناهنجــار و کالمــی ســخیف که نــام «شــعر و ترانــه» را یدک
میکشــد .اداره موسیقی ارشاد هم طبیعتاً وقتی میبیند که
یک خواننده جوان با یک قطعه اینترنتی خود را در اینترنت
مطــرح میکند ،راهی ندارد جز اینکه از این ســرعت و جذب
مخاطب جا نمانــد .یک زمانی آمدند برای اینکه موســیقی

اصالً شایســته نیست که تبدیل به موزه و
کافی شاپ و گالری شود».
ëëخانه مشاهیر گنجهای میراث و روایتگر
شهرند
الهــام فخاری عضو شــورای شــهرتهران
درمــورد ارزش فرهنگــی ایــن خانهها که
تخریــب یــا در آســتانه تخریب هســتند،
میگوید«:خانههــا از دوجنبــه ســرمایه
ویژه شهر و شــهروندان هستند .هر کدام
از ایــن خانههــا ،نشــانهها و داســتان یک
دوره از تاریخ شهر را در سازه ،نما ،نقشه،
فرم و فضا ارائه میکنند .هر خانه روایت
مردمــان در دورهای از تاریــخ اســت کــه
سبکزندگی،طبقهاجتماعی-اقتصادی
و چگونگــی مناســبات اجتماعــی را بــا
خــود دارد .بــرای نمونه به فــرم پنجرهها
و ایوانهــا در دوران قاجــار در مقایســه با
دوره پهلوی اول یا دوره کنونی توجه کنید.
تفاوتهــا گویای ویژگیهــای اجتماعی و
سیاسی دورانها هم هست».
او در مورد حفظ این خانهها معتقداست:
«بازســازی ،نگهداری و فعالنگهداشتن
خانــه فرهیختــگان و مشــاهیر یــک
ســرمایهگذاری کامالً فرهنگی است .این
خانههــا گویــای تاریــخ زیســته چهرهها و
فرهیختگانماهستندومیتوانندبهترین
جــا بــرای تعامــل نهادهــای تخصصــی
فرهنگی باشــند .از این خانههــا میتوان
برای برپایــی کارگاههای ادبــی و هنری یا
رزیدنسیهای هنر و فرهنگ بهره گرفت.
خانه مشــاهیر افزون بر میراث تاریخی و
فرهنگی ،گنجهای میراث و روایت شــهر
بهشمار میروند .دستگاه قانونی مسئول
در برابــر حفــظ خانهها در واقع ســازمان
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری صنایــع
دســتی اســت .با ایــن همه شــهرداریها
بویــژه شــهرداری تهــران طــی دو دهــه
گذشــته در تملک ،بازســازی و نگهداری
خانهها همکاری و فعالیت مؤثر داشــته
و دارد».

اخبـــار

عکس تزئینی است

بعــد از رضــا عطــاران ،امیــر جعفــری دومیــن بازیگــری
روی خـط اســت که حضورش در فیلم «زیر نظر» نخستین ساخته
خـــــــبر ســینمایی مجید صالحی قطعی شده اســت« .زیر نظر»
بعــد از فیلمهــای «قانون مورفی» و «طال» ســومین فیلمی اســت که رامبد
جوان و محمد شایسته بهصورت مشترک تهیه میکنند.
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ایسنا

همزمان با سالروز بزرگداشت شیخ اشراق ،دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو
درایــران از آغــاز تــاش برای ثبــت جهانی نام این فیلســوف کشــورمان در
یونســکو خبــر داد .انتشــار این خبــر در حالی اســت که «نجفقلــی حبیبی»
عضــو انجمــن حکمــت و فلســفه ایــران از این موضــوع گالیــه دارد که چرا
هنوز تالشها برای تأســیس مؤسســهای برای معرفی ســهروردی در کشور
خودمان به هیچ سرانجامی نرسیده است.
روز گذشــته همزمــان بــا برگــزاری ویــژه برنامههــای خاص گرامیداشــت
شــیخ شهابالدین سهروردی ،حجتاهلل ایوبی از برنامهریزیهای انجام
شــده برای معرفی این فیلســوف ایرانی ابتدا به تمام ایرانیان و سپس به
عالقهمنــدان حکمت اشــراق گفت .البته او در ســخنانش تأکیــد کرده که
شــیخ اشــراق بایــد ابتدا به کمک شــهروندان ســهرورد و ســپس با همت
مــردم و مســئوالن زنجــان بــه جهانیــان معرفی شــود .نجفقلــی حبیبی،
پژوهشگر فلسفه اسالمی که کارهای متعددی درارتباط با آثار شیخ اشراق
انجــام داده در همین رابطــه به «ایران»
گفت« :ســهروردی بیشــک یکی از ســه
شــخصیت اثرگــذار و بنیانگــذار فلســفه
اسالمی به شمار میآید ،نخستین نفر از
این ســه نفر ابن سیناســت که او را رئیس
فالســفه مشــایی میدانند ،دومی شــیخ
اشراق است که از او به عنوان بنیانگذار و
توسعه دهنده فلسفه اشراق یاد میشود
و نفر ســوم نیز مالصدراســت که بنیانگذار حکمت متعالیه است ».وی با
تأکید براین که از میان این فیلســوفان به شــیخ اشــراق بیمهری بسیاری
شــده ادامه داد « :برای ابن ســینا در همدان و برای مالصدرا هم مؤسســه
حکمت صدرا مشغول فعالیت هستند اما برای شیخ اشراق که میانه این
دو فیلسوف است نه تنها در زادگاه او ،بلکه در تهران هم کاری انجام نشده
است».
این پژوهشــگر فلســفه اســامی با تأکید بر این کــه ما ایرانیان بایــد به خود
ببالیــم که هر ســه فیلســوف بــزرگ جهان اســام ایرانی هســتند گفت« :با
این حال هنوز آنطور که باید و شــاید در جهت معرفی ســهروردی در داخل
کشور خودمان کاری نکردهایم ،درهمین رابطه چند سالی است که از سوی
انجمــن فلســفه ایران درخواســتی تســلیم شــورای عالی انقــاب فرهنگی
کردهایم و خواهان تأســیس مرکزی برای توســعه اندیشــههای ســهروردی
شدهایم».
به گفته حبیبی بهتر اســت که چنین مرکزی در سهرورد  -زادگاه سهروردی
در زنجان  -تأســیس شــود ،آن طور که این پژوهشــگر فلسفه اسالمی گفت
طی چند ســال اخیر اهالی ســهرورد بــا اینکه از تمکن مالی چنــدان زیادی
برخــوردار نیســتند اما حتــی برخی از آنــان چندین قطعه زمین بــرای دایر
کردن این مؤسسه به انجمن اهدا کردهاند.
وی افزود« :با وجود کم لطفیهایی که به شــیخ اشــراق در کشــور خودمان
شــده در کشــورهای دیگــر از جملــه امریــکا و کشــورهای اروپایــی جایــگاه
واالیــی برای وی قائل هســتند ،طی نیم قرن اخیر به واســطه فعالیتهای
«سیدحســن نصر» و پروفســور «کوربن» فرانســوی جهانیــان بیش از پیش
با اندیشــههای ســهروردی آشنا شــدهاند ».وی یکی از مهمترین دالیلی که
منجر به اهمیت تفکرات شــیخ اشراق شــده را در این میداند که او اندیشه
ایرانی قبل از اســام را وارد فلســفه اسالمی کرده که از آن به عنوان «نور» یا
همان «روشــنایی» یاد میشود .سهروردی در همین رابطه به قرآن و آیاتی
کــه در ارتبــاط با نور آمده هم اســتناد کرده ،نور را از ایران باســتان گرفته و با
فلسفه اسالمی بسط داده است.
آن طور که حبیبی در سخنانش تصریح کرد از چند سال قبل در امریکا دوره
دکتری بخش طبیعیات فلسفه سهروردی دایر شده و مقالهها و تحقیقات
مختلفی در ارتباط با وی انجام میشود .او ضمن استقبال از گفتههای دبیر
کل کمیســیون ملی یونســکو درایران گفت «:ضرورت بسیاری در انجام این
کار احســاس میشــود ،تا به حال غفلت شــده امــا امیدوارم بزودی شــاهد
وقوع اتفاقات خوبی در این زمینه باشــیم .از همه دوســتداران ســهروردی،
چه درایران و چه در دیگر کشــورهای جهان میخواهم تا همراهی بیشتری
با انجمن فلسفه ایران داشته باشند».
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زیرزمینی را از حساســیتهایی که در جامعــه بهوجود آورده
جدا کنند ،آن را به روی زمین آوردند .اما نتیجه آن چیزی نشد
کــه باید اتفــاق میافتاد و حتی نتیجهای عکــس داد .تمامی
نهادهــای فرهنگــی باید فکــری کنند چــرا که ایــن نهادهای
فرهنگــی در کنار وظیفــه ذاتی خود مبنی بر سیاســتگذاری و
نظارت ،وظیفه حمایت از موسیقی خوب را هم دارند.
یک ســؤال اساسی اینجاســت که چرا موزیســینهای مطرح
و درجــه یک ما امروز خانه نشــین شــدهاند .آنهــا از کار افتاده
نشــدهاند بلکه عطای حضور در چنین فضایــی را به لقایش
بخشــیدهاند .چهرههای مطرح گروه عارف و شیدا و چاووش
کجا هستند؟ کسی سراغی از آنها میگیرد؟ خیر .مسلماً آنها
هم دوســت دارند دیده شــوند ،کنســرت بگذارند اما شــرایط
طــوری فراهم شــده که بــرای مردم بســتری ذهنــی و فکری
فراهــم نشــده تــا ایــن گونه موســیقی خــوب را بشــنوند .چرا
موســیقی دهه شــصت را فقط مثال بزنیم .موسیقی پاپ ما
در دهههای گذشــته نیز چهرههایی درخشان داشت .محمد
اصفهانی،علیرضاعصار،خشایاراعتمادی.فرقاینچهرهها
با چهرههای نوظهوری که امروز در سطحی نازل با آنها روبهرو
هســتیم ،در سواد آنهاســت .آنها شعر را خوب میشناختند.
موســیقی را بلــد بودند و اســتعداد هم داشــتند .به نظر من
باید فکری برای ساماندهی وضعیت موسیقی ما بخصوص
در موســیقی پاپ بکنیم تا این وضعیت از چیزی که هســت
تأسفبارترنشود.

بــا تکمیــل فهرســت بازیگــران و
اتمام پیش تولید ،فیلم سینمایی
«زهرمــار» بــه کارگردانــی «جــواد
رضویــان» و تهیهکنندگــی «جــواد
نوروزبیگی» 13 ،مرداد ماه مقابل
دوربیــن خواهــد رفت«.زهرمــار»
در قالــب طنــزی اجتماعی روایت
میشــود و فیلمنامــه ایــن اثــر بــه
قلــم «پیمان عباســی» به نگارش
درآمده است.

جایزه «دوربان» برای
فلسطین

«گزارشهایــی دربــاره ســاره و
ســلیم» موفــق بــه کســب جایــزه
بهترین فیلم بلند از ســیونهمین
جشــنواره فیلــم «دوربــان» در
کشــور آفریقــای جنوبــی شــد.درام
شهایی درباره
نشناختی «گزار 
روا 
ساره و سلیم» به کارگردانی «موید
العیــان» روایتگر تأثیرات سیاســی
رابطــه میــان یــک مرد فلســطینی
و زنــی اســت کــه در ســرزمینهای
اشغالی زندگی میکند.

مراحل پایانی ساخت
«سیم ششم»

انیمیشن «سیم ششم» جدیدترین
ســاخت ه «بهــرام عظیمــی» کــه در
مرکز گســترش ســینمای مســتند و
تجربــی تهیه میشــود ،بــه مرحله
ســاخت موســیقی توســط فردیــن
خلعتبری رســید.این انیمیشــن 15
دقیقهای درباره زندگی یک نوازنده
ایرانی است که  90سال پیش از دنیا
رفته است.

