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استاد محمدرضا شفیعی کدکنی
از کوچه باغهای نیشابور تا جان فرهنگ و ادبیات فارسی

بهبهانه بیستم مهر ،روز بزرگداشت خواجه شمسالدین محمد شیرازی

کیمیاگر میراث نامکشوف فرهنگ
گـــــپ

محسن بوالحسنی

خبرنگار

محمدرضاشفیعیکدکنی 19مهر  1318درروستایکدکن
نیشابوربهدنیاآمد.طبقنقلبرخیازپایگاههایخبری،او
هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر
خود (که روحانی بود) و مرحوم ادیب نیشابوری و آیتاهلل
شیخ هاشم قزوینی به فراگیری زبان و ادبیات عرب و فقه،
کالم و اصول پرداخت .پس از مرگ شــیخ هاشــم قزوینی
تــا آخرین مراحل درس خارج فقــه را نزد آیتاهلل میالنی
خواند« .م.سرشــک» همان ســالها به دانشــکده ادبیات
رفت و مدرک کارشناســی خود را در رشــته زبــان و ادبیات
فارسی از دانشگاه فردوسی و مدرک دکتری را نیز در همین
رشته از دانشگاه تهران گرفت و از سال ۱۳۴۸تا امروز استاد
دانشگاهتهراناست.مرحومبدیعالزمانفروزانفرزیربرگه
پیشنهاداستخداماومینویسد«:احترامیاستبهفضیلت
او ».نوشــتن از شــفیعیکدکنی شرح و بســط بدیهی است
چرا که اســم و ُمســمای او آنقدر بزرگ و شــهیر هســت که
توضیحیبرنمیتابد.اومحمدرضاشفیعیکدکنیاست.
در گپی کوتاه با هادی خانیکی اســتاد دانشگاه از این استاد
مسلمفرهنگوادبیاتفارسیسخنبهمیانآمدهاست.
توگوهایتانازمحمدرضاشــفیعی
ëëشــمادریکــیازگف 
کدکنیبالقب«کیمیاگر»یادمیکنید.حاصلشناختشما
ازایشانورسیدنبهچنیننظریازچهوجهشخصیتشان
میآید؟
تعبیری که درباره استاد محمدرضا شفیعیکدکنی به کار
بردم بیشــتر معطوف به قدرت و قابلیت ایشان در تبدیل
میراث گذشــته به ســرمایهای روزآمد و کارآمد بــرای امروز
اســت .یعنی شفیعیکدکنی را میشــود به تعبیری دیگر
بازخوان یا بازآفرین سنت در دوران
جدید نامید و تســلط و چند وجهی
بودن اســتاد بــه حوزههای مختلف
اندیشــه و فرهنگ ایرانی اسالمی از
او شخصیتی بیبدیل ساخته که در
عین آنکه ژرفاندیشــانه از گذشته
بهرههای وافر میبــرد ،این توانایی
را هم دارد که تأملش در گذشــته را
به جذابتریــن زبان و نظم علمی
جدیدبهعرصهبیاورد.
ëëاینتوانایــیومنحصربفردبودن
را،اوازچهمنابعیاآبشــخورهاییبه
دستآوردهاست؟
اول بایــد بــه ایــن نکتــه توجه کنیــم که زیســتی که اســتاد
شفیعیکدکنیداشتهزیستمنحصربهفردیاست.ایشان
مسیری را پیموده که کمتر کســی توفیق آن را داشته که در
چنین مسیر متفاوتی قرار بگیرد .کســی که از حوزه و درس
مرحوم میالنی اندیشیدن را شروع میکند و در همان حال
وارد حوزه شــعر و ادب معاصر میشود و بعد هم درس و
نظر قلههای معاصر ادب و تاریخ فارسی را درک میکند.
ازادیبنیشابوریبگیریدتابدیعالزمانفروزانفروخانلری.
او با تمام فروتنی خود را در معرض اندیشهها و داشتههای
آنهــا قرار میدهــد و بعد هم وارد حوزه جدیدی میشــود
و حتــی تحصیــل در هــاروارد ،پرینســتون و آکســفورد هم
تمنای دانستن او را کفایت نمیکند .تسلط استاد شفیعی
بــه فرهنــگ جدید و قدیــم غرب ،تسلطشــان به فرهنگ

جدید و قدیم عرب و به فرهنگ و ادب روس را کمتر کسی
میتواند در تالزم و تعامل با هم درون خود داشــته باشــد.
ضمناینکهدرکناراینهااوبهادبیات،تاریخ،هنرواندیشه
ایرانی و اسالمی کامالً تسلط دارد و همانطور که گفتم در
این احواالت قدیم ،نگاهی جدید و امروزین را با آنها همراه
میکند.شایدتعبیردکترعلیشریعتیکهدربارهروشنفکر
و وظایفــش میگفــت بایــد «اســتخراجگر و تصفیهکننده
منابع فرهنگی» باشــد درباره دکتر شــفیعیکدکنی کامالً
مصــداق دارد .او وقتــی ســراغ گذشــته مــیرود بــا دقت و
توانایی یک نسخهشناس سره را از ناسره تفکیک میکند و
خوانشهایش از گذشتهو امروز ما را به دورانی میبرد که ما
در یک شکوفایی بینظیر در تاریخ فرهنگی ایرانی اسالمی
قرار داشــتیم .او نه تنها جواب این سؤال را که چرا و چگونه
مــا چنین دوران درخشــانی را در تاریخ و فرهنگ داشــتیم
میدهــد بلکه گویی خود به یکــی از آن چهرههای ماندگار
و بزرگ تبدیل میشود که امروز در کنار ما زیست میکند.
ëëآیامادردورانمعاصرچنینعالِمدموکراتینظیراوداشته
وداریم؛آنگونهکهمحمدرضاشــفیعیکدکنیبــاذاتآثارو
فرهنگبرخوردکندونگاهیمستبدانهوراویمحورنداشته
باشد؟
به مســأله بســیار خوبی اشــاره کردید و این موضوع جای
بســط فراوان دارد .شــاید بتــوان در همان دوران باشــکوه
شکوفایی فرهنگ ایرانی اسالمیچهرههایی از این دست
پیــدا کنیم اما در دوران حاضر چنین اندیشــه و تجربهای
که اســتاد شــفیعیکدکنی دارند منحصر به فرد است .او
هیچوقت در عین این غورهای ادبی و فرهنگی در احوال
گذشــتگان ،هرگز برکنار از دغدغهها و مســئولیتهایش
نســبت به مردم نبــوده اســت .از کوچه باغهای نیشــابور
بگیرید تا کاوشهایش در شــعر مشروطه همواره ما این
برخورد مسئوالن ه ایشان با مردم
را میبینیم و اتفاقاًاینها نه تنها
از عمق کارش کم نمیکند بلکه
بــه آن میافزایــد .او از طرفــی با
مناعــت و فروتنــی و از طرفــی
بــا دانــش و بینــش وســیعش
مخاطب طیف وسیعی از مردم
در ســطوح مختلف قرار گرفته و
همه میتوانند خود را در جایگاه
توگو بــا او قرار دهنــد .با این
گف 
نگاه میتوانیم بگوییم که شــما
به تعبیری درســت اشاره کردید
و ایشــان را بایــد یک اندیشــمند
منصفودموکراتدانست.
ëëنکتهآخردرهفتادونهسالگیشفیعیکدکنیودربارهاو...
منبرایایشانسالهایسالزندگیباعزتوسالمتآرزو
میکنم و میتوانم بگویم هر کس در ایران و در هر ساحتی
چه در علم ،چه در روشــنفکری و فرهنگ و چه در ساحت
سیاســت و مســئولیتهای اجتماعی فعالیــت میکند از
مواجهه و شــناخت شــفیعیکدکنی بینیاز نیست .او یک
سرمایه نمادین برای نهاد اندیشــه ،دانشگاه و فرهنگ در
ایراناستوایناصالًسخنگزافهاینیست.دانشجوییکه
بخواهد درک درستی از استادی داشته باشد باید او را درک
کند .ایرانی باید مفهوم ایرانی بودن خود را از منظر ایشــان
تعبیر کند و یک مســلمان نیز میتواند رابطه بیآالیش با
خدایخویشراازشفیعیکدکنیبیاموزد.

ëëهر ایرانی داســتانهایی از غزلهای حافظ
دارد
نخســتین مواجهههــای من بــا حافظ ،هم
مانند بسیاری از همنسلهایم ،به سالهای
سید محمدصادق
مدرســه بر میگــردد .کتابهای درســی آن
سجادی
سالها سرشــار از آثار ادب کالسیک فارسی
مورخ و پژوهشگر
بود و شــعرها و آثار ادبی کهن فارســی درج
شــده در کتابهــای درســی را چهرههــای
بــزرگ و ادبــای مهمــی ماننــد پرویــز ناتل خانلــری ،عبــاس اقبال
آشتیانی ،عبدالحسین زرینکوب و ...انتخاب میکردند و آنها اشراف
کاملی بر ادبیات کهن فارسی داشتند و از طرفی به خوبی تشخیص
میدادنــد چــه شــعرها و نثرهایــی از ادب کالســیک فارســی بــرای
کودکان و نوجوانهای راحتتر و خوشــایندتر است .خاطرم هست
نخســتینبار قصیــدهای از منوچهــری را در کتاب درســی خواندم و
بعد جستوجوهای فراوان دیوانی از او را یافتم و نه تنها آن قصیده
بلکه شمار زیادی از ســرودههای این شاعر را خواندم و نخستینبار
با حافظ هم در چنین فضایی آشنا شدم و از آن سالهای نوجوانی
تــا ایــن روزها که بیش از نیمقرن میگذرد ،دمخــور با غزلهای این
شــاعر بــزرگ ایرانی بودم و هســتم .متأســفانه این ســالها دیگر از
آن شــکوه و جالل و وفور آثار ادبیات کالســیک فارسی در کتابهای
درســی کــودکان و نوجوانهــا کمتر خبــری هســت و جوانهای این
نســل به مراتب فرصتهای کمتری برای مأنوس و معاشــر بودن
بــا آثار ادبیات کالســیک را دارنــد و عمدتاً به نثرهای سســت و آثار
نــه چنــدان درخور گــرم و ســرگرم هســتند و این مســأله خطرناک
است .نه تنها کودکان و نوجوانها حتی وضعیت مطالعه فهم آثار

ادبیات کالسیک فارسی از جمله غزلهای حافظ میان نسل جوانان
دانشآموختــ ه کنونــی زبــان و ادبیــات فارســی در مقاطع مختلف
تحصیــات دانشــگاهی چندان خوب نیســت و میتــوان گفت یک
لیســانس یا فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی این سالها ،سطح
ســواد و دانــش و درکــش از نثر فارســی و ادبیات کهن ایــران ،اندازه
یــک دیپلم ادبیات چهل ســال پیش اســت .مــا در دوران تحصیل
آثــار متعــددی از حافظ ،ســعدی ،منوچهــری ،ناصر خســرو و ...را
میخوانیدم و همچنین کتابهای قابوسنامه ،مرزباننامه ،تاریخ
بیهقی و ...در شمار محتواهای درسی ما در مدرسه و دبیرستان بود.
از آن ســالها گنجینهای از شــعرهای کهن فارســی را در خاطر دارم
و گاه و بیگاه غزلهایی از شــعر فارســی را زیر لب زمزمه میکنم و
میخوانــم .از این میان بیش از همه به غزل «اال یا ای ّها الســاقی اَدِر
کاَســاً و ناولها /که عشــق آســان نمــود اّول ولی افتاد مشــکلها» را
دوســت دارم و بیــش از چند هزار بــار آن را خواندم ،غزلــی زیبا و با
شکوه و سرشار از خالقیت است .انتخاب این غزل عاشقانه ممکن
اســت ،بــر این تصور دامن بزنــد که خاطره عاشــقانهای از این غزل
دارم ،امــا اینگونه نیســت .من آن ســالهای جوانــی در کنار درس
و دانشــگاه ،زبان و ادبیات عرب هم میخواندم و با شــعر عرب به
خوبی آشــنا بودم و با آن درک از شــکوه و زیبایی شــعر عرب وقتی
میبینم حافظ به شکل خالقانه و بینظیری اینگونه به عربی شعر
میســراید و بالفاصله در مصرع بعد بــا نهایت فصاحت و زیبایی
ســخن میگوید به وجد میآیم .سالها از نخستین مواجهه و انس
ن همه هر روز به شــکلی
من با دیوان غزلیات حافظ میگذرد ،با ای 
دیگر او را کشف میکنم و هر ایرانی یا غیرایرانی فارسیدانی داستان
و داستانهایی از حافظ و غزلهایش دارد.

عیش مدام

«ایــران» :اولین قســمت از فصل ســوم
برنامه «کتاب باز» شــامگاه شنبه ( ۱۴مهر
قـــــاب
ماه) با اجرای ســروش صحت روی آنتن
شــبکه نســیم رفت .این برنامه فرهنگــی با موضــوع کتابخوانی
در فصــل ســوم ،در قالــب یــک مقدمــه بــا پنــج رویکــرد اعــم از
داستاننویسی و شعر ،ورزش ،ادبیات آیینی و ارزشی ،سینماگران
و هنرمندان عرصه نمایش و نهایتــاً گریزی به موضوعات متفاوت
برنامههایگذشتهکارخودراآغازکردهاست.
ایسنا

گفتوگو با هادی خانیکی در سالروز  79سالگی محمدرضا شفیعیکدکنی

حافظتمامنشدنی
ëëاین ِ
اینکــه بخواهیــم از درون شــعر حافــظ و
بررســی احــوال او بــه شــخصیتی مصداقــی
و نزدیــک از او برســیم شــاید آنچنــان مــا را
بــه جایــی و نقطهای نرســاند .در واقــع ما در
حسن انوشه
فرهنگنامه نویس
بررســی احــوال و آثــار هنرمنــدان بیشــتر به
آثارشــان نگاه میکنیم و آنچنان توجهی به
زندگی شخصیشــان نداریم مگــر آن که در اثری کــه از آنان به جای
مانده اســت تأثیرگذار باشــد .ولی چه کمکی میکند دانســتن اینکه
حافــظ خودش هم واقعاً رند بوده یا نه ...یا مؤمن بوده یا نه و ...پس
زندگــی افراد آنچنان مورد قضاوت و واکاوی قرار نمیگیرد مگر برای
تذکره نویسان که حافظ هم گویی از آنها همیشه دوری میکرده است.
طبیعتاً هر کس ضعفهایی دارد اما آنچه در بررســی نویســندگان و
شاعران بزرگ به کار میآید جایگاه اجتماعی آنهاست و این ضعف
و قوتهای اجتماعی مورد مداقه و بررســی قرار میگیرند .هیچکس
شــبیه حافظ نیســت و حافظ را باید از نوابغ بیمانند جهان دانست.
شاعری که یک استاد بزرگ هندی فقط درباره یک بیت از شعرهای
او (مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن  /که در شریعت ما غیر از این
گناهی نیســت) یک کتاب نوشــته است و این نشــان از اهمیت حرف
و جهانبینــی حافظ دارد که چنین وســعت و عمقی را در خود جای
داده اســت .پس حافظ به دلیلی که در ســطور باال نوشــته شد ،شاید
خودش هم آنچنان نمیخواســته که زندگیاش دستمایهکتابهای
تذکره نویســان باشــد و با آنکه شــخصیت و شــعری اجتماعی دارد
کمتر در این حوزه آفتابی میشده است .شکسپیر هم همینطور بوده
اســت .مــا از زندگی همدورهایهای چهرههــای بزرگی مثل حافظ یا
شکســپیر ،اطالعاتــی داریم و کم و بیــش تصویری واقعــی از زندگی
آنها پیش چشــممان است و به همین دلیل است که میگویم شاید
کســی مثــل حافظ عالقــهای به این موضوع نداشــته کــه زندگیش را
کســی بنویسد و از آن اطالعی باشــد .پس آنچه مهم است نه زندگی
حافظ ،که شــعر حافظ است و همین شعر است که ما را به شناختی
از او میرســاند .ما در قرن  14هجری همچنان به حافظ نرســیدهایم
و تصویری که از او داریم تصویر کاملی نیســت .همچنان همینگونه
خواهد بود و حافظ تمام نخواهد شد.

ëëحکایتمهرووفاباحافظ
درســت بــه خاطرم نــدارم نخســتین مواجهه
مــن با حافظ کی رخ داده اســت؛ اما این نکته را
میتوانم با اطمینان بگویم که دیوان حافظ در
سه دهۀ اخیر عمرم ،هرگز از زندگی معنوی من
ابراهیم خدایار
رئیس انجمن علمی
جدا نشده است؛ یعنی راستش نتوانستهام آن
نقد ادبی ایران
را از خــودم جــدا کنم .در لحظ ه های شــادمانی
زندگیام ،همانقدر به لســان الغیب مراجعه
کرد هامکههنگامدلواپسی هاهمچونسنگصبور،دغدغ ههایمراشنیده
و با کمال صدق راهنمایی ام کرده است .مگر از یک دوست جز صداقت
حضرت دوست» .شما
آستان
ِ
«ســر ِ
ارادت ما و ِ
می توان انتظار داشــت؟ِ :
هــم احتمــاالً با من در ایــن مورد همعقید ه اید که حقایق مســلم دربارۀ
زندگی حافظ آنقدر هست که نیازی به رجوع به افسان ه ها نباشد؛ اما من
م آمیختم تا حقیقت
«در کنــار حافظ بودن» را با افســان ه و حقیقت دره 
م ازینرو نخستین کتابی که زودتر از
زندگی خودم را به تماشا بنشینم .ه 
هر خواستنی ای با من همسفر میشود ،دیوان حافظ است و آن سخنی
ت داشت ه ام ،همراهیام میکنند،
که همچون شاهد مثال گزار ه های دوس 
شعر آسمانی اوست« :نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس /بسا سرا
که در این کارخان ه ســنگ و سبوســت» .آنچه مرا در این ســالها مجذوب
ش انگیزی رستاخیز کلماتی» است
«کارگاه حشر معانی» خود کرده« ،آت 
کهنادیده،دستگیرممیشوندوناشنیده،مرامیهمانشنید ههایخوداز
عالم معنا می کنند .حافظ از آن گروه شاعرانی نیست که مخاطب خود را
با مشتی از هنرهای شاعرانه گرفتار افسون خویش کنند و پس از چندی به
گوش هایرهایشکنند.کافیاستباایمانپابهدنیایشاعرشیرازبگذاری،
آن گاه دیگر بیرون آمدنت با خودت نیســت .من از روزگاری که از «شراب
ک خورد ه اش شــد ه
بیخمار» شــیخ شــیراز جرع ه ای نوش کرد ه ام ،نم 
ام .اگر بگویم «بازار بتان» در برابر ســحر ســخن حافظ «شکست گرفته»،
حرفی از سر دلدادگی نیست؛ هرچند اعتراف می کنم من عاشق حافظم
سر ضمیر» .حس
و به گفتۀ سعدی بزرگ «رنگ رخساره خبر می دهد از ِ
من برای «با حافظ بودن» شبیه حس کسی است که سوار بر بال سیمرغ،
ســبکبال و آسود ه خیال ،در آســما ن ها پرواز می کند و میداند که کسی
هوایش را دارد .این احســاس را از شــاعر منظومۀ فاوست به ارث برد ه ام،
وقتی که پا به دنیای حافظ نهاد و هواگیرش گشت .

اثری پژوهشــی اســت که روشمنــد به پیش مــیرود .این فیلم موفق
بــه دریافت جایــزه بهترین پژوهش از جشــنواره بیســت و پنجم فجر
( )۱۳۸۵شد ،هرچند ممکن است احتماالً پژوهشنامه مدون نداشته
باشد .در این پژوهش تصویری ،نظریه فیلم صدای مستندساز است.

به بهانه پخش فصل سوم «کتابباز»

حافظ و حافظه تاریخی ما

«ایران» :از زندگی حافظ که لســانالغیبش
مینامنــد چیــز زیــادی نمیدانیــم امــا
اهل کلمــه
دربارهاش داستانهایی خوانده یا شنیدهایم
کــه اکثر آنهــا از اعتبــار و اســتنادی برخوردار نیســتند و بیشــتر میل
به افســانه دارنــد .همینقدر میدانیــم حافظ که امــروز دیوانش در
خانــ ه هــر ایرانی وجــود دارد و از نخبگان تا ســطوح مختلف جامعه
در ادواری طوالنــی بــه آن ارادت دارند شــعر را در جوانــی آغاز کرد و
آنچــه ماحصل زندگــی او بود و به ما رســید چیزی حــدود  500غزل
اســت .با حسابی سردستی میشود سالی 10تا  12غزل .همین نشان
میدهد اگر تمام شــعرهایی که از حافظ به دســت ما رســیده ،تمام
آن شعرهایی باشد که حافظ نوشته او شاعر کمکاری بوده و اگر دلیل
این کم کاری وسواســش بوده که به نظر او ذرهای راه را خطا نرفته و تکتک آنچه او با وســواس نوشــته امروز بیکمترین خدشــه به دســت ما
رسیده است .پژوهشگران ادبیات فارسی معتقدند پیچیدگی غزلیات حافظ احتماالً نشان میدهد که او بعد از سرودن هر غزل ،مدتها برای
ویرایش و بازنویسی آن وقت میگذاشته است.نسخههای مختلفی از دیوان حافظ منتشر شده و پرویز ناتل خانلری ،محمد قزوینی ،قاسم غنی،
عبدالرحیم خلخالی ،هوشنگ ابتهاج ،بهاالدین خرمشاهی ،حسن انوری و احمد شاملو و ...از جمله کسانی هستند که نسخهای با تصحیح خود
از دیوان حافظ را ارائه دادهاند 20 .مهر روز خواجه شیراز است .حافظ پژوهان در جستارهایی کوتاه از او میگویند.

ایسنا

«ایران» :محمد تهامینژاد از پژوهشگران،
نویسندگان و مترجمان نامآشنای سینمای
مکـــــث
مســتند ایــران اســت و ســال هاســت در
دانشگاههای ایران مستندسازی میآموزد.
او معتقد اســت در بســیاری از دانشگاههای دنیا ،اساسیترین نکته در
پژوهش ،بداعت آن است؛ به این معنا که پژوهش با چه هدفی صورت
توگو
گرفته و آیا دانش مخاطبش را پیش برده است یا خیر؟ او در گف 
با مهر درباره معیارهای داوری پژوهش در ســینمای مستند میگوید:
«هنگامــی کــه همکارانمان در هیأت رئیســه ســابق جشــن مســتقل
ســینمای مستند اساسنامه جشــن را بازنگری میکردند ،پیشنهاد شد
که جایزه پژوهش به «پژوهشنامه» داده شــود به این ترتیب که ارائه
پژوهشنامه در فراخوان اعالم شود و از طریق مطالعه پژوهشنامه،
داوران ویــژه جایزه پژوهــش ،جایزه خود را به روششناســی پژوهش
(متدولــوژی) ســؤالها و نتایج اهدا کنند .در بســیاری از دانشــگاههای

دنیا ،اساســیترین نکته در پژوهش ،بداعت آن اســت یعنی پژوهش
با چه هدفی صورت گرفته است؟ اگر نگوییم دنیا ،الاقل اندکی دانش
مخاطباش را به پیش برده اســت و این که چه نســبتی بین پژوهش
و فیلم هســت ».او تأکیــد میکند که که درک نــوآوری به متخصصان
حوزه مورد نظر نیاز دارد و شاید پژوهشگران عمومی به تنهایی قادر به
تشخیص آن نباشند .در یکی از استانهای کشور شاهد بودم در حالی
که به فیلمی توســط هیأت داوران غیرمحلی ،جایزه بهترین پژوهش
داده شــده بود ،شــب هنگام در گردهمایی در ســالن هتل معلوم شد
اساساًفیلم مورد نظر بر مبنای تخیل غیرپژوهشی ساخته شده و بیشتر
ساختگی است تا تحقیقی .به باور تهامینژاد فیلم تبلور یک پژوهش
نامکتــوب و یک ذهن پژوهشــگر باشــد ولــی پژوهشنامهای نداشــته
باشد .فیلمساز برای حضور در بخش پژوهش به صورت مجزا ،اعالم
حضــور میکند و رهاورد پژوهش تصویری خــود را برای هیأت داوران
مینویســد .بــرای مثال فیلــم «تهران چنــد درجه ریشــتر» به تنهایی

ســومین فصل «کتاببــاز» کارش را آغاز
کرد ،پس از پخش دو فصل از این برنامه
و استقبال خوبی که از برنامههای پیشین
شــد و مخاطبهــا از طریــق شــبکههای
اجتماعــی و در فرصتهای دیگر جویای
محمدرضا رضاییان
دور جدیــد برنامــه بودند مــا با این حس
تهیهکننده و
کارگردان
خــوب و انــرژی مثبتــی کــه از مخاطبها
گرفتیم بر آن شــدیم با حفظ مؤلفههای ثابت و مهم «کتابباز»
فصل ســوم این برنامه را بسازیم .برنامه کتاب باز جایش را میان
مخاطبهــا بــاز کرده اســت و توانســت طیفــی متنــوع از جامعه
کتابخوان و کتابدوســت را با خودش همــراه کند و امید داریم در
فصل جدید این برنامه گستره وسیعتر و متنوعتری از کتابخوانها،
کتابدوستها و کتاببازها این برنامه را ببینند .بهرغم تالشهای
متعددی که میشــود ،کتابخوانی و مطالعه مداوم و مؤثر و پیگیر
کتاب در جامعه ما به نســبت دیگر کشورهای جهان کمتر است و
مــا تالش میکنیم در فضایی صمیمــی و متنوع خأل کتابخوانی و
مطالعه را بیشــتر مــورد توجه قرار دهیم .در دو فصل نخســت بر
آن بودیم از تجربه کتابخوانی و لذت کتاب خواندن با مخاطبها
حــرف بزنیم و دیگران را به تجربه این لذت عمیق دعوت کنیم و
به تدریج نظر به تقاضا و نیاز مخاطبها بر آن شــدیم کتابهای
خالقانــه ،خــوب و مؤثر هم به ببیندگان معرفی کنیــم .از آغاز راه
همــواره حواسمــان بــود درگیــر کلیشــههای برنامههــای مرتبط
بــا کتــاب نشــویم و با ایدههــای تازهتــر و لحــن و فضای دوســتانه
کار را دنبــال کنیــم .از بازتولیــد رویکــرد عصاقــورت داده معمول
برنامههای بــا موضوع کتاب فاصله بگیریــم و برایمان برقراری
یک ارتباط دوسویه
بــا مخاطبهــا
بســیار مهــم بــود؛
خاصــه با گســترش
تکنو لو ژ یهــا ی
رســانهای فرآینــد
برقراری این ارتباط
دوســویه ســادهتر و
ســریعتر شده است
و نمیخواســتیم متکلم وحده باشیم و کسانی بنشینند روبهروی
دوربین و مخاطب را نصیحت کنند کتاب خواندن خوب است .در
فصل سوم هم دنباله آن نگاه پیشین بیش از پیش به مخاطبها
توجــه شــود و در آیتمهایی نیــز مخاطبها را در فضای اســتودیو
هــم خواهیم داشــت .همچنین انتخاب شــبکه نســیم بــه عنوان
شبکه سرگرمی برای پخش برنام ه «کتابباز» هم بیدلیل نبوده
است؛ میدانیم که شعار این شبکه تلویزیونی «نشاط و سرگرمی»
است ،در مقاطعی در فضاهای رسانهای و اجتماعی کشور ،تلقی
و تصویر اشــتباهی از کتابخوانی و فرد کتابخوان ارائه شــده اســت؛
آن تصویــر به این شــرح بود که فرد کتابخــوان و کتابخوانی را توأم
بــا خلوت گزیــدن و انزوا معرفــی میکردند در حالی کــه اینطور
ط آوری هست
نیســت و کتابخوانی نه تنها ســرگرمی مفرح و نشا 
بلکه میتوانــد به افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ما نیز
بهطور چشمگیری کمک کند.

فیلم ایرانی در راه جشنوارههای
خارجی

فیلــم کوتــاه «کل بــه جز» ســاخته ســیدوحید
گزیــده حســینی نامی در بخش مسابقه چهاردهمین
خبــــــر جشــنواره فیلمهــای مســتقل «دالپالتــا» در
بوئنــوس آیرس آرژانتیــن حضور پیــدا میکند.این جشــنواره از
 ۱۱الــی  ۲۱اکتبر برابر بــا  ۱۹مهر تا  ۲۹مهرمــاه در آرژانتین برگزار
میشــود.همچنین ایــن فیلــم بــه تازگــی در بخــش پانورامــای
جشنواره ازمیر ترکیه پذیرفته شده است .این جشنواره از  ۳۰اکتبر
تا  ۴نوامبر برابر با  ۸تا  ۱۳آبان ماه برگزار میشود.

«هندسه درون پویی» در گالری آس

نمایشگاه گروهی نقاشى با عنوان «هندسه درون پویى» جمعه
 ۲۰مهرمــاه در گالرى آس افتتاح خواهد شــد.در این نمایشــگاه
که به کوشــش «پرهام دیدهور» برگزار میشود ،آثار هنرمندانی
همچون رضا حســینى ،فرح ابوالقاسم ،ساسان نصیرى ،عیسى
جبارى ،همایون تک ،حسین چراغچى ،شیما خشخاشى ،مانى
مهــرزاد ،فتــان دهقان ،الهام روشــنى ،ســیاوش حاتــم و دانیال
مالنوروزى به نمایش گذاشته خواهد شد.

