ادبیات وهنر

چهار   شنبه  30خرداد  6. 1397شوال .1439شماره 19845

ساالر عقیلی با بازگشت از روسیه
به جمهوری آذربایجان میرود

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی ،پساز اجرا در جام جهانی روسیه ،به مناسبت هفته فرهنگی ایران در
جمهوری آذربایجان از پنجم تا نهم تیر به این کشور میرود و ششم و هشتم تیر ساعت  19در باکو و گنجه به اجرای برنامه میپردازد .همچنین
ارکستر ملی ایران در این کنسرت قطعه آذربایجانی «ایریلیق» از علی سلیمی را اجرا میکند.

...

لذت شعر

بهترین اتفاق جهان این بود
که همدیگر را دیدیم
و بدترین اتفاق جهان این بود
که خود را به ندیدن زدیم. ..

چیستا یثربی

من میروم...
و کلید این خانه دلگیر را،
زیر هیچ گلدانی نخواهم گذاشت!
دلتنگ که شدی،
آمدی نبودم،
نگرد!
باران،
هرگز شبیه آن چه بود،
به آسمان برنمی گردد...


معصومه صابر



در نبودت،
خوب خیاطی شدم
صبح تا شب
چشم میدوزم به در!!!

فرامرز عرب عامری

...

موسیقی
نابیناها و کم بیناهای با استعداد کنسرت
می دهند
به گزارش ایلنا گروه ماهبانگ با هدف کمک به هنرمندان
نابینا و کم بینا برای حضور در عرصه موسیقی و معرفی و
شناساندن هنرها و توانایی هایشان به سرپرستی حمید
سوارکارمطمئن 31 ،خـــرداد در ســالــن خلیج فــارس
فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود .این گروه با هدف
کمکبههنرمنداننابیناوکمبینابرایحضورموثردرعرصه
موسیقی،معرفیوشناساندنهنرهاوتواناییهایاینگروه
به جامعه ،فراهم کردن زمینه همکاری نزدیک آنان و تالش
برای از میان برداشتن فاصله میان نابینایان و دیگر افراد
جامعهونیزامکانحضوروفعالیتبانوانهنرمنددرجامعهدر
سال  1394تاسیس شد .ماهبانگ در سومین جشنواره
موسیقی نابینایان و کم بینایان کشور (صدای سپیده) در
استانکردستان،شهرستانبانه،دررشتهموسیقیگروهی،
رتبهبرتررادرسطحکشورکسبکردهاست.

تصمیمی که می تواند خوانندگان زن را
خانه نشین کند
بهاره میرزاآقا خواننده موسیقی سنتی و پاپ و نوازنده
پیانو و سه تار گروه نوشه در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد :ما
چند قطعه را برای دریافت مجوز بازخوانی در کنسرت مان
به شورای شعر دفتر موسیقی ارائه دادیم ولی گفتند این
شورا دیگر اجازه بازخوانی نمی دهد مگر قطعاتی که قبال
مجوز اجرایشان صادر شده باشد که در واقع می توان در
قالب تمدید کنسرت های قبلی آن ها را به روی صحنه برد.
این برای من غصه ای بزرگ است .چندمین بار است که
همین آهنگ ها را در کنسرت مان اجرا می کنیم و از خودم
میپرسم اگر مجدد اینها را تکرار کنیم مخاطبمان دلسرد
نمی شود و بازهم می آید؟ ! از آن سو اگر بخواهیم قطعه
ِ
ساخت خودمان را بخوانیم و
جدید بسازیم و قطعات جدید
نوستالژیک نخوانیم باید کلی هزینه کنیم و بعد چیزی را که
برای ساختنش هزینه کردهایم ،کجا تبلیغ کنیم و چه کسی
بشنود جز مخاطبی که برای تماشای کنسرت مان بلیت
می خرد و به سالن می آید؟ ! پس چه کار کنیم؟ ! موسیقی
را بگذاریم کنار؟!

▪نقشه روسها شبیه به نقشه انگلستان است

دکتر شفیعی کدکنی درباره برنامه های زبانی دشمنان می گوید

زبانفارسی
درمعرضتهدید

▪زبان اردو ،شاهنامه ،حافظ و سعدی ندارد

آن جا [آکسفورد] یک فرد انگلیسی که اسمش همه
چیزش انگلیسی بود ،عضو کمپانی هند شرقی بود ،آمده
زبان فارسی یاد گرفته و به فارسی شعر گفته و شعر در
سبک هندی ...بیدل یک منظومه بسیار بسیار منسجم
و پیچیده ای است که ُکدهای هنری اش را هر ذهنی
نمی تواند اینکود کند به اصطالح زبان شناس ها .و این
آدم آمده و به سبک بیدل شعر گفته و چقدر جالب و عالی.
بعد آن وقتی که مس ّلط شدند ،گفتند :گور بابای زبان
فارسی ،شما زبان فارسی برایتان خوب نیست .شما بیایید
ُاردو را که یک زبان مح ّلی است ،این را بگیرید بزرگش
کنید و همین کار را کردند .می دانستند که زبان فارسی
شاهنامه دارد ،مثنوی دارد ،سعدی دارد ،حافظ دارد،
نظامی دارد ،می تواند با شکسپیر ُکشتی بگیرد .ولی
زبان اردو چیزی ندارد که با شکسپیر ُکشتی بگیرد .بعد از
بچه هندی می گوید :گور بابای این زبان اردو .من
مدتی ّ
که می توانم شکسپیر بخوانم ،چرا این شعرهای ضعیف و
این ادبیات چی چی ...را بخوانم اص ً
ال زبانم را انگلیسی
میکنم ،چنان که کردند.
▪در لهجه ها ،شاهنامه وجود ندارد

مرد باید شبیهترین چیز به یک کوه باشد
نه کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دستهایش کوه
شانههایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش...
دلش باید یک درخت هلو باشد!
وسط کوهستان
که خیال بانو
به شاخههایش
آویخته...
حسنا میرصنم


پوشکین با آن نمی تواند کشتی بگیرد .اما با آن لهجه
محلی که تشویقت می کنند ،بعد از مدتی نوه تو ،نبیره
تو ،می گوید  *...به این زبــان محلی خــودم .من روس
مــی شــوم ،انگلیسی مــی شــوم .شکسپیر می خوانم،
لرمانتف می خوانم ،پوشکین می خوانم .این را ما هیچ
بهش توجه نمیکنیم .ما نمیخواهیم هیچ زبان محلیرا
خــدای نــکــرده ...چــون ایــن زبــان هــای محلی پشتوانه
فرهنگی ما هستند .ما اگر این زبان های محلی را حفظ
نکنیم ،بخش اعظمی از فرهنگ مشترکمان را عم ً
ال
نمی فهمیم .ولی این زبــان بین االقوامی که قرن ها و
قرنها و قرنها همه این اقوام درش مساهمت (همکاری
و همیاری) دارند....هیچ قومی بر هیچ قوم دیگری تقدم
ندارد در ساختن امواج این دریای بزرگ .ما به این باید
خیلی بیشتر از اینها اهمیت بدهیم.

گــروه ادب و هنر -در چند روز گذشــته ،یک
فایل شنیداری  14دقیقه ای از استاد محمد
رضا شفیعی کدکنی منتشر شد .از این فایل
 14دقیقهای که محور آن زبان فارسی و محلی
بود یک جمله کوتاه بریده شــد و به تندی در
فضای مجازی دســت به دست شد .بریده ای
کوتاه و شــیطنت آمیز که برخی به آن پر و بال
دادنــد و باعث هجمــه نژادهــا و اقوام ایرانی
به سخنان ایشــان و وارونه نشــان دادن اصل
مطلب شــد .اصل مطلبی که یادآور می شــد
انگلیســی ها چه طور با سیاســت و قدرتمند
کردن زبانهای محلی چون ُاردو ،زبان پارسی
را در هنــد از میــان بردند و روس هــا با همین
سیاست به دنبال حذف زبان پارسی از آسیای
میانه هســتند و اتفاقــا زبان محلی پشــتوانه
فرهنگی ماست .به دنبال همین هیاهوها ،با
دکتر میرجالل الدین کزازی و دکتر محمود
فتوحی رود معجنــی هم کالم شــدیم تا نظر
آن ها را هم درباره حفظ زبان پارســی و محلی
بدانیم.

این قسمت ها از فایل شنیداری دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی در بخشی از کالس درس ایشان در دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران به تاریخ یکم خرداد 1397است.
او خاطرهای از دوران حضورش در آکسفورد و برخوردش
با ُجنگیخطیمیگویدکهشاملاشعاریبهسبکهندی
از شخصی انگلیسی زبان و عضو کمپانی هند شرقی است
و بعد هم از برنامه هایی که باعث شد زبان فارسی از هند
رخت بربندد.
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آن هایی که روی زبان های محلی ما فشار می آورند که
من آقا به لهجه کدکنی بهتر است شعر بگویم ،او می داند
چه کار میکند ،او میداند که در لهجه کدکنی ،شاهنامه
وجود نــدارد ،مثنوی وجود نــدارد ،نظامی وجود ندارد،
سعدی [وجود] ندارد .این لهجه وقتی که خیلی هم بزرگ
بشود چهار تا داستان کوتاه و دو سه تا شعر بند تنبانی
میراثش خواهد شد .آن بچه هم می گوید من فاتحه این
را خواندم .من شکسپیر می خوانم یا پوشکین می خوانم.
االن شما فکر میکنید روسها چه کار میکنند در آسیای
میانه ،در سرزمین آسیای میانه روسها االن سیاستشان
همین اســت .هر قومیت کوچکی را پروبال می دهند.
میگویند خلق قزاق و ...بگویید گور بابای ادبیات فارسی
و سعدی و حافظ .شما بیایید لهجه خودتان را موسیقی
خودتان را ...و ما برایتان کف میزنیم ،ما برایتان دپارتمان

در مسکو تشکیل می دهیم .مطالعات قوم قزاق و چی
و چی ...آن بچه قزاق مدتی که خواند می گوید این زبان
و فرهنگ قزاقی چیزی نــدارد .من داستایوفسکی و
چخوف و پوشکین می خوانم .لرمانتف می خوانم .فاتحه
میخوانم برزبان و فرهنگ ملی خودم .روس میشود.
▪شکسپیر نمی تواند با زبــان فارسی کشتی
بگیرد

ایــن نظر مــن نیست کــه بگویید مــن یک
شوونیست فارس هستم .زبان فارسی
در همه کره زمین با رباعیات خیام و
مثنوی جاللالدین و شاهنامه و سعدی
و حافظ و نظامی و ...شناخته میشود.
شکسپیر با آن نمیتواند کشتی بگیرد.

همین کار االن در آسیانه میانه دارد می شود ،سه نسل،
نسل دیگر بگذرد ،بچه های قزاق و ُازبک و تاجیک،
چهار ِ
روسهستند(خواهندشد).االنمنقطعهستند،باماهیچ
ارتباطی ندارند .پوتین اجازه نمی دهد به این ها که خط
نیاکانشان را یاد بگیرند .نمی خواهند گلستان سعدی و
بوستانسعدیونظامیبخوانند،سنگقبرپدربزرگشانرا
نمیتوانندبخواننداینها[...انگلستان]آنشبهقارههند
راهمهمینطوریکرد.اولزبانفارسیراازبینبرد،بعد
گفت:شمااردوبخوانید.اردوچهداردکهباشکسپیر ُکشتی
بگیرد.خیلیمهماست.مااینرابایدبدانیم.اینزبانبین
االقوامی ما منحصر در فارسی زبانان نیست همه اقوام،
مساهمتکنندگاندرخالقیتاینفرهنگوزبانهستند.
▪ 52ثانیه مهم که شنیده نشد

در هیاهوی برداشت های اشتباهی که از همان بریده
سخن شده بود یک فایل شنیداری دیگر منتشر شد.
فایل  52ثانیه بود .دانشجویی سوالی درباره ضرورت
تذکره نویسی و گرد آوری آثار ادبی مناطق مختلف
ایــران در دوره معاصر و مولفه های تذکره نویسی از
دکتر شفیعی کدکنی پرسید و پاسخ این بود که«:من
عقیده ام بر این است که ما به هیچ وجه نباید تعصب
زبان فارسی داشته باشیم حتی لحن های ترکی که
داریــم باید حفظ شود و در منطقه شما زبــان کردی.
ما می خواهیم میراث فرهنگ ملی مان را ثبت و ضبط
کنیم .این که کدامش به لهجه اورامان هست ،کدامش
به لهجه دیگری از لهجه های کردی .در این جا تعصب
ورزیدن؛ خیانت به ایران است» .
*اینکلمهکهدرکالسدرسبهشکلخصوصیمطرحشده به
دلیلشاناستادکدکنیوهمچنینمالحظاترسانه

حذفشدهاست.هرچندکانالهایضدانقالب
مثل وحید آنالین ،مملکته ،آمد نیوز و  ...با
تقطیعصحبتهایاستادکدکنیوبولد
کردن همین کلمه سعی در به بیراهه
کشیدنافکارعمومیازجانکالم
و هشدار استاد کدکنی درباره
زبانمعیارداشتهاند.

گپ و گفت با دکتر میر جالل الدین کزازی ،درباره ضرورت حفظ زبان بومی

زبان بومی پشتوانه زبان فارسی است
استاد میر جالل الدین کزازی ،استاد ،نویسنده و چهره ماندگار فرهنگ و
ادب ایران از دیگر استادانی هستند که با ایشان گفت و گو کردیم .ایشان
که بر روی یک یک واژگان پارسی شان حساس بودند از پیوند زبان بومی
و زبان فارسی گفتند و از این که تا قدر واژگان و پیشینه ادبی مان را ندانیم
نمی توانیم از گنجینه ای که در اختیار داریم استفاده کنیم.
▪نسبت زبان بومی به فارسی مثل نسبت نواده است به نیا

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش باریـک و بنیـادی کـه در ایـن سـالیان فـراوان بـه
شـیوه های گوناگـون در میـان نهـاده می شـود ،آن چـه مـن سـخت کوتـاه
می توانم گفت این اسـت که زبان هـای بومی یـا گویش های بومـی نه تنها
بـه زبـان فارسـی زیـان نمی رسـانند یـاری گـر ایـن زبـان هـم هسـتند ،اگر
ما بـه دور از هر یـک سـو نگـری و خشـک اندیشـی و پیـش داوری بخواهیم
ایـن زبان هـا و گویش هـای بومی را در سـنجش بـا زبـان فارسـی ارج نهیم
و ارز .مـن بارهـا گفته ام کـه زبان هـا و گویش هـای بومـی در پیوند بـا زبان
فارسـی بـه نیـا می ماننـد در پیونـد بـا نـواده .اگـر مـا بخواهیـم نـواده را بـه
درسـتی ،بآیین ،به شـیوه ای سـنجیده و سـزاوار بشناسـیم بناچار نخست
می بایـد نیـا را شـناخته باشـیم زیـرا ویژگی هـای بنیادیـن و سـاختاری
نیـا بـه نـواده می رسـد .زبـان پارسـی در
ایـران پـس از اسلام از آن روی کـه
زبـان فراگیـر فرهنگـی و دیوانی
در ایرانشـهر شـده اسـت بـا
آهنگـی تندتـر دگرگونـی
یافتـه اسـت .امـا زبان هـا و
گویش هـای بومـی را از آن
روی کـه در جغرافیایی بسـته
بـه کار بـرده می شـده اند
نژاده تـر ،کهن تـر خوانده اند.
بـه درسـت از همیـن روی ایـن
گویش هـا و زبان هـا،
گنجینه هایـی گـران
ارج و بی جایگزیـن

زبانشناسـی تاریخی ،در کندوکاو در سرگذشت
هستند نه تنها در دانش
ِ
و پیشـینه زبان هـای ایرانـی ،در دانش هـای دیگـر نیـز ماننـد مـردم
شناسـی ،جامعـه شناسـی ،روان شناسـی از نـژادی فراخ تـر :فرهنـگ
شناسـی ایرانـی .پس ایـن گونـه زبان هـا را می بایـد بـا پروایـی پوالدیـن با
تالشـی در خـور از گزنـد و آسـیب و نابـودی پـاس داشـت.
▪اگر واژه ای بمیرد جهانی به سوگ خواهد نشست

من سخنی را چند سال پیش در همایشی که در همین زمینه برگزار شده
بود ،بر زبان راندم که گسترش و آوازه ای یافته است .که اگر واژه ای از
ایرانی دل آگاه ،ایران دوست به سوگ
یکی از زبان های ایرانی بمیرد
ِ
خواهد نشست .آوازه در خواهد افکند که فالن روز در فالن جای ما گرد
هم می آییم تا در مرگ فالن واژه بموییم .زیرا اگر واژه ای بمیرد بخشی
گسترده از فرهنگ و پیشینه ایرانی را با خود خواهد میراند .حتی اگر
آن واژه ،وام واژه باشد یا از زبانی دیگر به زبان پارسی راه جسته باشد.
همین پدیده که می توانم آن را وام واژه بخوانم ،پدیده ای است که از
دید زبانشناسی شایسته بررسی است .زیرا اگر درگذشت آن وام واژه را
بکاویم ،به گذشت و گذاری در روزگاران فرهنگ منش ایرانی خواهیم
پرداخت.
▪حذف زبان ها سیاستمدارانه است تا زبان شناسانه

او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه طـور زبـان کشـوری حـذف می شـود
گفت«:مـا در ایـن پدیـده اندوهبـار بـا زبان بـه راسـتی رو بـه رو نیسـتیم ،با
روش هـای کشـورداری و آن چـه سیاسـت نامیـده می شـود رو بـه روییـم.
اگر ایـن زبان هـا در ایـن کشـورها از بیـن رفته انـد از این روسـت کـه مردم
این کشـورها ،کسـانی کـه به ایـن زبان هـا و گویش هـا سـخن می گفته اند
ارج و ارزش آن هـا را نمی شـناختند و اگـر می دانسـتند می کوشـیدند که
آن هـا را از نابـودی پـاس بدارنـد .ایـن دو را نبایـد بـا هـم در آمیخـت .زبان
پارسـی دری هـم خـب روزگاری گویشـی بـوده اسـت از زبـان ایرانـی .در
اینجا زبـان مـردم خراسـان کهن انـدک انـدک زبـان فراگیر میهنی شـده
اسـت .اما در کنـار ایـن زبـان کـه همـه ایرانیـان آن را بـه کار می گرفته اند
در سـخن گفتن با دیگر شـیوه های ایرانی ،در آفریدن سـاختارهای ادبی

هرگـز زبان هـا و گویش هـای بومـی را نرانده انـد و از میـان نبرده انـد .این
گویش ها و زبان ها ،ادب پارسـی را ژرفا و پایوری بیشـتری داده اند .شـما
گوهری گرانبها دارید امـا اگر ارزش این گوهر را ندانید به آسـانی آن را از
شـما خواهنـد ربـود .آیا داسـتان این اسـت کـه ما بـرای این کـه گوهـر را از
مـا نرباییـد بکوشـیم کـه ایـن گوهـر را از میـان برداریـم ایـن رفتـار وارونـه،
نشـانه چپ اندیشی ،بی خردی اسـت .در این سـرزمین های روس که نام
بردید مـن می دانـم ،از نزدیک آشـنایی دارم ،خـود آزموده ام کـه گونه ای
خودشناسـی و خویشـتن باوری فرهنگـی و تاریخی پدید آمده اسـت .یک
نمونـه بیـاورم برای شـما.
▪اگر از فراموش شدن فرهنگ تان برآشفتید ،ارزشمندید

یک دو سال پیش به روسیه رفته بودم .به مسکو در نمایشگاه جهانی
کتاب .چند سخنرانی داشتم .در یکی از این سخنرانی ها به کارکرد و
بازتاب فرهنگ ایرانی به ویژه رزمنامه این فرهنگ در فرهنگ های بومی
که در جغرافیای روسیه در کارند ،پرداختم .در پایان سخنم ،چند دوشیزه
جوان به نزد من آمدند آزرده و خشمگین .آزردگی شان ارزشمند بود و
دلم را شکفت .آنان می گفتند شما از مردمانی گوناگون که در این کشور
می زی اند سخن گفتید چرا از ما یادی نکردید .ما قفقازی هستیم ما خود
را ایرانی می دانیم اما شما از بازتاب فرهنگ ایرانی در فرهنگ قفقاز هیچ
سخنی نگفتید .این واکنش در چشم من بسیار ارزشمند بود .این مردم
به پیشینه نیاکانی و ایرانی خویش می اندیشند و آن را گرامی می دارند.
از سخنرانی که از بهره پیشینه قشقایی ِ ایرانی در آن می بودی نگشته
است بر می آشوبند .می گویند که چرا؟ ! چرا از ما قفقازی ها سخن گفته
نشد .خب اگر این بیداری ،این آگاهی ،اگر این خویشتن باوری در میان
مردم باشد گویش ها و زبان های بومی نه تنها آسیبی به آن نمی رساند
که پشتوانه ای بسیار نیرومند خواهد بود برای این زبان .گنجینه گرانبها
از واژگانی ناب و نژاده ایرانی را در خود نهفته می دارند .ما هم از این
گنجینه می توانیم استفاده کنیم هر زمان نیاز داشتیم .چطور می توان
گفت این زبان ها در ستیز با زبان پارسی هستند؟ که در چشم هر ایرانی
راستین ،سرشتین ،بسیار گرامی و گران مایه است .این ها رشته های
پیوند است در میان تیره های گوناگون ایرانیان.

نظر دکتر محمود فتوحی رود معجنی درباره جداسازی زبان

ادبیاتخردوکوچکنمیتواندنمایندهفرهنگیباشد
استاد محمود فتوحی رود معجنی ،از نویسندگان و چهره های ماندگار
فرهنگ و ادب ایران در زمینه وضعیت گویش های کوچک بعد از فروپاشی
زبان معیار میگوید.
▪گویشها چگونه وارد جمهوری ادبیات جهان خواهند شد

آیا روشنفکران کشورهای انگلیسی زبان (آمریکا ،بریتانیا ،استرالیا ،کانادا،
نیوزیلند)آنقدربرجداسازیزبانتاکیددارندکهاقوامایرانی؟
مفهوم پایتخت ادبی در زبان های بزرگ را در نظر بگیرید .کتاب ها و آثار
هنری که نماینده فرهنگی هستند در لندن و نیویورک اجازه ورود به فرهنگ
انگلیسی را میگیرند حتی اگر در کانادا یا در نیوزیلند نوشته شوند .زمانی
که ما زبان فارسی را به گویشهای قوم فروشکستیم ،ادبیات خرد و کوچک

درکجانمایندگیفرهنگیخواهندکرد؟چقدرخوانندهخواهندیافت.االن
شعرهای محمد قهرمان به لهجه تربتی را (با آن اقتدار زبان و عاطفه و تصویر)
چگونه می توان به زبان فارسی و نه به جهان معرفی کرد.
تولیدات فرهنگی گویش ها چگونه وارد جمهوری ادبیات جهان خواهند
شد ،چگونه در کنار زبان های پرخواننده مثل انگلیسی ،چینی و عربی
عرض اندام خواهند کرد؟
اصطالح بالکانیدن ( )Balkanizeدر سپهر سیاسی به معنای جداییسازی
و پاره پاره کردن کشورهای چند قومیتی است .فرایندی که در بالکان و
اروپای شرقی انجام شد و هشت قوم یوگسالو که یک کشور قدرتمند واحد
بودند در دو دهه اخیر به هشت جمهوری کوچک ناتوان تبدیل شدند .یکی
از بنیادهای این پاره پاره کردن تفکیک های زبانی است .در کنار ایجاد

تعارضهای قومی ،مسئله زبان بسیار اهمیت دارد.
▪نتیجه انحالل قومیتها و گویشهای بزرگ

در قلمرو پارسی گویان صدها زبان و گویش وجود دارد اما هیچ کدام به
قدرت زبان پارسی نشده است .قدرت فرهنگی و هویت ساز زبان پارسی
زبــان ادبــی و سیاسی و فرهنگی و شالوده قــدرت ایرانی را ساخته حاال
راه تجزیه کردن این پیکره قدرتمند فرهنگی ،ایجاد نزاع های زبانی است.
تجربهای که در خیلی کشورها جواب داده است.
آیا گویش های ایرانی با فروپاشی زبان پارسی دری قدرت مقاومت در برابر
ادبیات و سینما و فلسفه زبان های بزرگ و مسلط را دارند؟ یقینا نه .نتیجه
انحالل قومیتها و گویشهای بزرگ است.

...
گزارش

درنشستتخصصی«چهلشاهد»مطرحشد؛

ادبیات انقالب باید مروج مفاهیم انقالب باشد

نهمین نشست تخصصی «چهل شاهد» با بررسی  40سال
ادبیات داستانی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با حضور
رفیع افتخار ،محمد حنیف و محسن هجری و در موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتدای این نشست رفیع افتخار اظهار کرد :به نظر
میرسد باید تعریف دقیقتری از داستان انقالب ارائه دهیم
که می تواند یک تعریف عام و درونی یا یک تعریف بیرونی
باشد ولی واضح است که منظور ما انقالب به معنای عام
نیست ،یعنی انقالب اسالمی؛ همان مبارزات ،چالش ها و
درگیری ها از زمانی که آغاز و به انقالب  22بهمن منتهی
شد.
وی افزود :زمانی که می خواهیم به مفهوم انقالب برسیم،
باید در این حوزه ادبی قید انقالب اسالمی را مطرح کنیم تا
بار ایدئولوژیک را در این تعریف داشته باشیم.
افتخار تصریح کرد :من معتقدم سرتیتر کار باید انقالب
اسالمی باشد و دیگر موضوعات زیر این ژانر قرار گیرند،
چون انقالب اسالمی در کشور رخ داده و آن چه براین حوزه
مینویسیم باید مرتبط با آن باشد ،اما در این بخش به مفهوم
پیروزی انقالب می پردازیم ،اما پیش از آن باید بدانیم که
انواع و اقسام اندیشهها را داشتهایم.
او به همسایه های احمد محمود اشاره کرد و گفت :بحث
این جلسه کودک و نوجوان است ،اما اگر قرار است اثری
ادبی برای این گروه سنی طرح کنیم ،منظور این نیست
که دیگر اندیشه ها را حذف کنیم ،اما برای خلق یک اثر در
زمینه نوجوانان باید اثر مرتبط با انقالب باشد.
افتخار افزود:باید بدانیم برای چه به سراغ داستان انقالب
میرویم،منظورماازبیاناینمسئله،انقالباسالمیاست،
بنابراین باید از قید «داستان انقالب اسالمی» استفاده
کنیم ،هر چند ممکن است درباره کودتا داستان بنویسیم،
اماسرتیترماداستانانقالباسالمیاست،بازهایکهتا22
بهمن صورت گرفته است ،ولی باید بگویم هنوز ما بعد از40
سالنتوانستهایمتعریفجامعیداشتهباشیموهرچهنوشته
میشود،نبایدازداستانانقالبمجزاباشد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،محسن هجری درادامــه این
نشستبهتعریفداستانانقالبپرداختوخاطرنشانکرد:
من تصور میکنم پیش از ورود باید به این نکته اشاره کنم که
طبقهبندیومفاهیمپسازیکرخدادعینیشکلمیگیرد،
یعنیاتفاقاتبایدرقمبخوردوطبقهبندیصورتگیرد.
اودربارهطبقهبندیدرحوزهادبیاتگفت:ادبیاتپایداری،
انقالب ،تاریخی ،سیاسی و ...مفاهیم و طبقه بندی هایی
استکهپسازاینکهرمانهاوآثارشکلگرفت،دستهبندی
انجام شد و از آن پس هر یک ذیل یک مفهوم قرار گرفتند،
زیرا در ابتدا چیزی به عنوان ادبیات انقالب و سیاسی وجود
نداشت ،ابتدا نویسنده ایده های خود را در متن دخالت
من پژوهشگر در بررسی آن گروهبندیهایی
میدهد و بعدِ ،
را انجام می دهم هر چند که ممکن است نویسنده توصیف
یکرخدادرامطرحکردهباشد.اواززاویهدیدخودنوشتهوما
اززاویهدیدخودبررسیمیکنیم.
به گفته وی ،داستان انقالب ،داستانی است که در خدمت
اهــداف انقالب باشد ،یا می تواند آن را محدود کند و
بگوید در خدمت اهداف انقالب اسالمی باشد ،یعنی در
چارچوبهایی که نویسنده را مقید به تألیف میکند ،البته
به نظر من به تعریف جامعی نخواهیم رسید ،زیرا من ادبیات
انقالب را پدیده سیار میدانم.
هجری در ادامه این نشست درباره آسیب شناسی ادبیات
کودک و نوجوان افزود :تصور می کنم قبل از این که وارد
بحث داستان رمان انقالبی ادبیات پایداری و دفاع مقدس
شویم ،نیازمند مفهوم ادبیات هستیم ،این که چه متنی را به
لحاظ ادبی ،اخالقی یا آموزشی از یکدیگر متمایز کنیم .من
وقتی به ادبیات می نگرم ،ادبیات به ماهوی ادبیات یعنی
با روایت مستقیم سر و کار نداریم و وادی ما کنایه ،تشبیه و
استعاره است ،زمانی به ادبیات پناه میبرم که نمیخواهم
به روایت مستقیم دسترسی داشته باشم.
محمد حنیف در ادامه با بیان این که انقالب ما اسالمی
است ولی برای به بار نشستن آن افراد بسیاری در حوزه
ادبیات کار کردند مثل بزرگ علوی یا احمد محمود که
درایــن حوزه قرار می گیرند وآثــاری را که دربــاره انقالب
اسالمی نوشته شده نمیتوان از آثار انقالب جدا کرد.
حنیف با بیان این که بسیاری از نویسندگان از مرداد سال
 32نوشته اند و آن را در انقالب برجسته می دانند یا برخی
 15خرداد را مورد توجه قرار دادند ،افزود :ما نیازمند آن
هستیم که بگوییم داستان انقالب به لحاظ تاریخی به این
برهه توجه داشته است همچنین به روحانیت به عنوان
عنصر رهبری نگاه ویژهای صورت گرفته و نقش برجستهای
برای مسجد و بازار ترسیم شده است.

...
خبر

خواننده ها را یک شبه برجسته می کنند
محمد بابایی ،خواننده در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد:
فضای موسیقی به شدت مافیایی است .کسانی هستند
که برخی خواننده ها را یــک شبه برجسته می کنند.
خواننده ای که سال ها کار می کرده و شنیده نمی شده-
آن چنان شنیده نمی شده  -یــک دفعه گــل می کند.
تهیه کنندگان با خواننده مد نظرشان ،قراردادهای 10
ساله می بندند .تا چند وقت پیش پنج ساله بود ،االن دیگر
به پنج سال رضایت نمی دهند؛ می گویند حداقل باید 10
سال باشد و قرارداد 5درصدی می بندند .مثال دیده ایم
خواننده هایی که ذکر نام شان شاید درســت نباشد در
ســال گذشته یک دفعه برجسته شدند .تهیه کننده با
آن ها قرارداد  10ساله می بندد و 5درصد از قــرارداد را
می گیرد .یعنی خواننده ای که قرارداد  10ساله می بندد
هر اجرایی می رود  40میلیون تومان می گیرد و تقریبا هر
روز ماه هم ،در شهرهای مختلف ایران ،اجرا دارد.
CMYK

