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درنگ
نقدی بر سخنان بیموقع
رئیس انجمن مفاخر درباره فارابی

آقای بلخاری! مراقب بازی
در زمین ترکیه باشید

نوائیان – رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
دیروز و در گفتوگویی با ایرنا ،مطالبی را درباره
حکیم بزرگ ایرانی ،ابونصر فارابی اظهار کرد
که البته بیشتر بخشهای آن ،آموزنده و درخور
تحسین اســت؛ به ویــژه آ نکــه خبر داد پرونده
مربوط به نامیدن سال  2021به عنوان «سال
گرامیداشت فارابی» به صورت مشترک ،توسط
ایــران و قزاقستان به یونسکو ارائــه شده و این
اتفاقی مبارک است .با وجود این ،جناب دکتر
حسن بلخاری در بین سخنانش گفتهبود:
«فارابی به دلیل تسلط بر دانشهای گوناگون،
جامعاالطراف و دانشمند نوع بشر است و تنها
به ایران و اسالم تعلق ندارد ».این سخن ،البته
از باب نشاندادن گستره دانش فارابی و بدون
مرزبودن چنین موهبتی ،قابل قبول و بدون
ایراد به نظر میرسد ،اما در شرایطی که ترکیه و
برخی کشورها ،به بهانه گستره فرهنگ جعلی
مدنظرشان ،مدعی انتساب فــارابــی به خود
شدهاند و بدون رودربایستی ،به دنبال سرقت
شخصیتهای علمی و فرهنگی ما هستند ،این
سخنان میتواند مصداق «گزک»دادن به دست
سارقان میراث معنوی فرهنگ ما باشد .فارابی
هدیه فرهنگ ایرانی به جامعه جهانی است؛
بیتردید آقــای دکتر بلخاری هم معتقدند که
این درخت پرثمر و نیکو ،در خاک غنی فرهنگ
ایرانی ،با تمام گستره جغرافیاییاش ،ریشه
دارد؛ از همینرو ،ضروری است که وقتی از او یاد
میکنیم و در پی گرامیداشت وی هستیم ،پرچم
فرهنگ ایرانی را باال بگیریم و فارابی را فرزند
شایسته این فرهنگ و هدیهای از سوی آن برای
همه انسا نهای اهل فکر و اندیشمند بدانیم.
میدانم ،شاید بگویید این دیگر سختگیری
است! اما در شرایط فعلی ،باید برای هرسخنی در
این زمینه ،نیک اندیشید و مواظب بود.

آشتیکنان تلویزیون و شاهنامه
پسازمدتهاکمتوجهیبهشاهکارفردوسی،برنامهمتفاوت«فیروزان»
بانقالیکودکانوطنینموسیقیزورخانهای،رویآنتناست

الهه آرانیان  -هزار و چندسال از آن روز که حکیم فردوسی کار نظم شاهنامه را به پایان رساند،
میگذردوهنوزکههنوزاستاینکتاببرایاهلشحرفونکتهتازهدارد.یکیازراههابرایآشنایی
کشاندنآنبهدنیایهنروتصویرو
مردموبهویژهنسلجوانبامتنشاهنامهوفرهنگشاهنامهخوانی،
ِ
استفادهازشیوههایجذابرواییاست.برنامهادبی«فیروزان»کهپخشآناز 26آذرماهدرشبکهدوم
سیماآغازشده(هرچهارشنبه،ساعت)19:45توانستهاستبابهکارگیریشیوههایمتنوعروایت،
ازجملهنقالیوروایتزورخانهای،داستانهایشاهنامهرابرایمخاطبنوجوانوجوانبازگوکند.
سالبرنامههایادبیتلویزیون،اتفاقمبارکیاست،
بهمناسبتپخشاینبرنامهادبیکهدرخشک ِ
باتهیهکنندهوکارگردانآنگفتوگوکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪تلویزیون برای شاهنامه برنامه نداشت

ایمان شیعه ،تهیهکننده «فــیــروزان» دربــاره
شکلگیری ایده ساخت برنامه و انتخاب متن
شاهنامه گفت« :همیشه دغدغه ما در حوزه
هنرهای نمایشی ،ادبیات و نمایشهای کهن
ایرانی بوده است .ما قب ً
ال برنامهای در حوزه
شاهنامه نداشتیم .برنامه ادبی داشتیم ،ولی
بهطور مشخص به متن شاهنامه پرداخته نشده
بود .فروردین امسال در اوج کرونا ،ایده تولید
این برنامه شکل گرفت و کار شروع شد» .شیعه
درادامهصحبتهایشازاستادانشاهنامهپژوه
و مراکزی مانند دانشگاه فردوسی و کتابخانه
ملیایرانکهدرفرایندساختبرنامه«فیروزان»
نقش داشــت ـهانــد ،یــاد کــرد« :دکــتــر اس ــدا...
معظمی گودرزی که راوی این برنامه هستند،
از استادان زبانشناسی و شاهنامهشناسیاند
که سالها در این زمینه کار کردهاند .مطالعه و

ارتباط با دانشگاه فردوسی مشهد ،کتابخانه
ملی ایران و ...در دسترسی ما به منابع کمک
کرد تا کاری غنی از لحاظ علمی ساخته شود و
ازطرفیبتوانیمبامردمعادیکهشایدتابهحال
شاهنامه نخواندهاند ،ارتباط برقرار کنیم».
▪آشناکردنجوانهابانقالیبرایمانمهمبود

یکی از انــواع روایتهای شاهنامه در برنامه
«فیروزان» نقالی کودکان و نوجوانان است.
تهیهکننده برنامه درباره روند انتخاب نقالها
گفت« :بــرای من خیلی مهم بود که فرهنگ
نقالی در میان کودکان و نوجوانان رواج پیدا
کند و از همان سنین پایین با ادبیات کهن
ن و حرفهای هم
فارسی آشنا شوند .نقاالن مس 
داشتیم ،اما چون بخشی از رسالت شبکه دوم
سیمادرقبالمخاطبانکودکونوجواناست،
خواستیم این فرهنگسازی را بــرای سنین
پایین جامعه آغاز کنیم .برای انتخاب نقاالن
هم با مراکز مختلف شاهنامهخوانی از جمله
بنیاد فردوسی ارتباط برقرار کردیم که به کمک
ما آمدند» .شیعه در پاسخ به اینکه آیا تا بهحال
بازخوردهای این برنامه راضیکننده بوده
است ،گفت« :تا حاال  6قسمت از برنامه پخش
شدهو 20قسمتدیگرباقیماندهاست.خیلی
از کودکان و نوجوانان ،پدرها و مادرها برنامه را
دنبال کردهاند و خواستهاند تعداد قسمتهای
بیشتری در هفته پخش شود و زمان برنامه هم
افزایش یابد .جالب اینکه ما تنها در سه برنامه
اول ،فراخوان نقالی پخش کردیم که تا کنون

حدود  60فیلم نقالی برای ما ضبط و ارسال
شده است».
▪ 4نوع روایت در  15دقیقه

در ادامــه به ســراغ زهــره غالمی ،کارگردان
برنامه ادبی «فیروزان» رفتیم و از او درباره
انواع شیوههای روایت در این برنامه پرسیدیم
کــه گــفــت« :نــقــالــی یــکــی از قدیمیترین
شکلهای روایــت در ایــران اســت؛ ادبیات
شــفــاهــی مــا تــوســط نــقــاالن سینهبهسینه
روایت شده است؛ بنابراین ،یکی از بهترین
شیوههای روایــت بود که تنوع روایـ ِ
ـت صرف
مــا را بیشتر م ـیکــرد .ادبــیــات زورخــان ـهای
هم در ایــران قدمتی طوالنی دارد .ازایـنرو
موسیقی برنامه هم از همین جنس انتخاب
ش ــد .مــوش ـنگــرافــی ـکهــای بــرنــامــه هــم از
نقاشیهای کالسیک ایرانی بهره گرفته و به
تفهیم روایــت کمک کرد هاست .در نتیجه
ما چهار روایــت داریــم؛ روایــت راوی که
به شکل تخصصی وارد میشود ،بعد
روایت نقالی ،سپس مرشدخوانی و
دیگری ساختار موشنگرافیک که
به شکل دیگری روایت میکند».
غالمی درباره اینکه «فیروزان»
به همه یا بخشی از داستا نهای
شاهنامه میپردازد ،گفت:
«در فــصــل اول بخش
اساطیری و پهلوانی
روایــت میشود .ما
در قــســم ـتهــای
پخششده ،بخش
اســاطــیــری را به
پایان رساند هایم و
وارد بخش پهلوانی(از
زمان تولد زال) شدهایم.
ب ــخ ــش پ ــه ــل ــوان ــی بــا
مرگ رستم به پایان
م ـیرســد .هدفمان
ایــن اســت کــه در

فصل دوم وارد بخش تاریخی شاهنامه شویم
و داستا نهایی از بخش اساطیری که باقی
مانده است ،از جمله داستان ضحاک را هم
روایت کنیم».
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اسفندماه؛زمانانتشار
آلبومجدیدصادقی

تاز هترین آلبوم رضــا صادقی ،دو ســال پس از
انتشار آلبوم «زندگی کن» ،روانه بازار خواهد
شد .به گزارش ایرانآرت ،جدیدترین آلبوم رضا
صادقی ،اسفندماه به بازار عرضه خواهد شد.
شنیدهها حکایت از آن دارد که این آلبوم احتما ًال
با نــام «حواست به من باشه» منتشر میشود
و شامل هشت قطعه اســت .جدیدترین آلبوم
رضا صادقی به تهیهکنندگی میالد ماها نراد
و از ســوی موسسه فرهنگی هــنــری لیما در
اختیار مخاطبان قرار میگیرد .همکاری این
تهیهکننده با رضا صادقی ،پیش از این در آلبوم
«زندگی کن» هم اتفاق افتاده بود .آلبوم رضا
صادقی این روزها مراحل پایانی تولید را سپری
میکند و طی روزهای آینده ،جزئیات بیشتری از
این اثر اعالم خواهد شد.

ذائقهموسیقیایرانیان
«سنتی» اول« ،پاپ» دوم

نتایج یک نظرسنجی مردمی ،آمــاری از سرانه
مــصــرف مــوســیــقــی و ســبــکهــای موسیقی
موردعالقه مردم را در کشور ارائه داده است .به
گزارش ایسنا ،طبق پژوهش«موج سوم پیماش
سنجش وضعیت مصرف کــاالهــای فرهنگی
در ایــــران»؛ در بخش «سبکهای موسیقی
مــوردعــاقــه» ،در اولــویــت اول 46.2 ،درصــد
مخاطبانموسیقیگفتهاندکهبیشتربهموسیقی
سنتی گوش میدهند 37.1 ،درصد نیز بیشتر
به پاپ ایرانی 9.6 ،درصد موسیقی محلی3.9 ،
درصد راک و رپ ایرانی و در مراحل بعدی ،به
ترتیببهموسیقیکالسیکخارجی،پاپوراکو
رپ خارجی گوش میدهند .در اولویت دوم ،پاپ
ایرانیپرطرفدارتریننوعموسیقیاست.درمیان
مخاطبانموسیقی،موسیقیپاپایرانیبا34.2
درصد و موسیقی محلی با  33.7درصد باالترین
شنونده را دارد .پس از آنها ،به ترتیب ،موسیقی
راک و رپ ایرانی با  12.7درصد ،پاپ خارجی
با  5.1درصد ،کالسیک خارجی با  3.8درصد،
راک و رپ خارجی با  2.2درصد و سنتی ایرانی با
 0.7درصد شنونده قرار دارد.

