ادب وهنر
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ساالر عقیلی ،خواننده کشورمان در صفحه شخصیاش در اینستاگرام از انتشار تک آهنگ عاشقانه «لیالی من» با آهنگسازی و تنظیم فرید سعادتمند
و ترانهسرایی سعید رمضانی خبر داد .به تازگی آلبوم «کالم آخر» ،جدیدترین اثر ارکسترال علیرضا دریایی نیز با صدای ساالر عقیلی و در قالب هشت
قطعه منتشر شده است.

...
هنری

انتشار «موزه اسبها»
با نقاشیهای پیکاسو
کتاب «مــوزه اسبها»
نوشته تــئــودور سوس
گــایــزل بــا تــصــاویــری از
نقاشیهایپابلوپیکاسو
وجکسونپوالکمنتشر
خواهد شد .به گزارش ایبنا ،انتشارات رندوم
ه ــاوس ،زمــان انتشار کتاب ناتمام «مــوزه
اسبها» را که در اواخــر عمر این نویسنده
نوشتهشدهاست،سپتامبرامسالاعالمکرد.
تئودور سوس گایزل ،نویسنده آمریکایی و
خالق کتابهایی مانند «گربه کاله به سر» و
«هورتون» در زمان حیاتش بیش از 60کتاب
در حوزه کودکان منتشر کرده است .وی در
کتاب«موزهاسبها»تصاویریازنقاشیهای
پابلوپیکاسووجکسونپوالکراآوردهاستکه
چنینکاریرادرکتاب«گربهکالهبهسر»هم
انجامدادهبود.

...

اخبار کوتاه
مجموعه غــز لهــای زن ــد هی ــاد افشین
یداللهی به نام «امشب کنار غز لهای من
بخواب» به چاپ پنجم رسید.
شب سامان احتشامی ،همزمان با سالروز
تولد این موسیقیدان ،با برپایی دو کنسرت
ویژه در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد شد.
جشن امضای اینترنتی کتابهای گروس
عبدالملکیان از طریق وبسایت نشر چشمه
به مدت شش روز برگزار میشود.
علی عبدالمالکی پس از یک سال دوری از
فضای موسیقی ،قطعه جدید «بی معرفت»
را منتشر کرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

انتشار یک قطعه عیدانه
از ساالر عقیلی

...

نگاهی به تاثیرپذیریهای مهم در ادبیات فارسی

پیک خبر

پیشروها و پیروها
الهه آرانیان ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات  -یکی از
داستانهایمشهوردفتردوممثنوی،ماجراییکصوفیاست
ِ
تقلیدکورکورانهاشاورابیمرکبمیکندومولویدروصفش
که

چنین گفته« :خلق را تقلیدشان بر باد داد /که دو صد لعنت بر
آن تقلید باد» .در طول تاریخ ادبیات بسیارند کسانی که صرف ًا
اثر پایه پدید آورده
از آثار بزرگان تقلید کرده اند و اثری مشابه ِ

آثاری که از آنها تقلید شد
▪ شاهنامه فردوسی

«شاهنامه» ،شاهکار فردوسی است که نظم آن در
سال  400هجری به پایان رسید اما این تازه آغاز
سیرشاهنامهسراییدرادبیاتفارسیبود.تاحدود
دو قرن بعد از فردوسی ،روند حماسهسرایی ادامه
داشت و از قرن ششم به بعد شاهنامههای متعدد
تاریخی هم اضافه شدند که ماندگار نشدند .از
جمله آثاری که به سبک شاهنامه فردوسی سروده
شدندمیتوانبهشاهنامهقاسمی،شاهنامههاتفی
جامی،شاهنامهنادریوشاهنامهصبااشارهکرد.
▪پنجگنج نظامی

بعد از ایــن که نظامی گنجوی در قــرن ششم،
ـج معروفش
پــنــج گــنـ ِ
را ســـرود ،شاعرانی
بــه تقلید از او پنج
گـــنـــج و مــنــظــومــه
عــاشــقــانــه ســرودنــد
امــا نمیدانستند که
صرف تقلید آنان را به
جایی نمیرساند و اگر

هنری دارند باید در خلق اثری دیگر به کار بندند.
یکی از شاعران مقلد نظامی ،امیرخسرو دهلوی
است که به تقلید از او و در جوابش خمسهای
دیگر سروده است .کسانی مانند فیضی فیاضی
و نامی اصفهانی هم پنج مثنوی به تقلید از نظامی
سرودند اما فروغی نداشتند.
▪گلستان سعدی

بعد از پدید آمدن «گلستان»سعدی ،بسیاری از
نویسندگان تحت تاثیر بزرگی آن قرار گرفتند و
نتوانستند اثری همپایه یا برتر از آن پدید آورند.
به همین دلیل رو به تقلید از این کتاب آوردند و
اثرشان جایگاهی شایسته در تاریخ ادبیات پیدا
نکرد .از مشهورترین
تقلیدهای گلستان،
میتوان به «بهارستان»
جامی« ،روضــه خلد»
مــــجــــد خـــــوافـــــی،
ـان» قــاآنــی و
«پ ــری ــش ـ ِ
«منشآت» قائم مقام
فراهانی اشاره کرد.

بزرگان
و ماندگار نشده اند .از سویی بزرگانی هم هستند که از
ِ
پیشینتاثیرپذیرفتهواثریشاخصپدیدآوردهاند.درادامهبه
سهتقلیدمهموسهتاثیرپذیریدرادبیاتفارسیمیپردازیم.

شاعران بزرگی که تاثیر گرفتند
▪سعدی

سعدیشیرازی،شاعرونویسنده
بزرگدرشمارکسانیاستکه
باآثارپیشینیانمانوسبودند
امادرقیدآنهانماندندوخود
آثاریپدیدآوردندکهبهمراتب
شاخصتر و بزرگتر است .سعدی
در اثر منظوم «بوستان» از «شاهنامه» فردوسی
تاثیرپذیرفتهاست.اوبراینوشتن«گلستان»هماز
آموزههای تعلیمی «قابوسنامه» که اثری متعلق به
قرن پنجم و عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر
است،تاثیرپذیرفتهاست.
▪مولوی

مــوالنــا ،بزر گترین شاعر ادبیات
عرفانی فارسی اســت .طبق
روایتی مشهور ،وی در سنین
نوجوانی نسخهای از «اسرار
نامه» عطار را هدیه گرفت و با
منابع عرفان و شعر فارسی انس
فــراوان داشت .مولوی برای سرودن مثنوی از

شاعرانی مانند عطار ،سنایی و آثاری مانند «کلیله
ودمنه»تاثیرپذیرفتهامادربندتقلیدنماندهاست.
گویی عطار آینده او را دیده بود که به پدرش گفت:
«زود باشد تا پسر تو آتش در سوختگان عالم زند».
حال موالنا خود شاعری شده که در زبان و ادبیات
فارسی او را هم سنگ عطار می دانند.
▪حافظ

خواجه شمس الدین محمد
حافظ شیرازی یک رند تمام
عیار بــود تــا جایی کــه او را
عصاره ادبیات فارسی تا قرن
هشتم م ـیدانــنــد .ای ــن رند
شیرازی با آثــار پیشینیان خود آشنایی کامل
داشت و دیوانهای شاعران فارسی را خوانده بود
اما در ِ
بند تقلید و پیروی از آ نها نماند .حافظ
شیرازی از شاعرانی مانند خواجوی کرمانی،
خاقانی شــروانــی ،نظامی ،سعدی و ...تاثیر
پذیرفت و با هنر و خالقیت خویش شعری دیگر
سرود که امضای ِ
خود اوست ،نه تقلیدی صرف از
دیگران.

بازگشتچاوشیبهسینما

اجراییشدنطرحبلیتارزان

روز گذشته محسن چاوشی با دو خبر ویژه ،خبرساز شد .اول این که او جایزه جشنواره
چهره ها
جامجم در بخش دستاورد هنری ویژه را به خاطر تیتراژ سریال
خواننده
«سایهبان» که از شبکه  2روی آنتنرفت ،دریافت کرد .دوم این
که چاوشی که این روزها در تدارک آلبوم یازدهم خود است ،پس از سالها با
تیتراژ فیلم سینمایی «ژن خوک»  ،به سینما برمیگردد.

محمد معتمدی در صفحه اینستاگرام خود از نهایی شدن طرح «هنر برای همه» خبر
چهره ها
داد .او نوشت «:پس از پیگیریهای فراوان ،مجوز اماکن هم
خواننده سنتی
صادر شد و از شنبه فروش بلیت که برای همه ردیفها  25هزار
تومان در نظر گرفته شده است ،آغاز میشود .سالن اجرا ،پردیس تئاتر تهران
است و اسپانسر این طرح شما مردم شریف هستید».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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روایتی از شعر و آثار احمد شاملو
م ــخ ــت ــار ش ــک ــریپ ــور
روایــتــی تـــازه از احمد
شــامــلــو دربـــــاره شعر،
ترجمهها ،پژوهشها و
همچنین دیدگاههای
او نسبت به شاعران بزرگ فارسی را در قالب
فیلم مستند بلند «در آستانه بامداد» راهی
شبکه نمایش خانگی کرده است .به گزارش
ایسنا ،این مستند دربردارنده گفتارهایی از
چهرههای سرشناس ادبیات و هنر معاصر
ایران و جهان از جمله محمود دولتآبادی،
سیمین بهبهانی ،علی اشــرف درویشیان،
ایران درودی ،محمد شمس لنگرودی ،جواد
مجابی ،شهرام ناظری ،آیــدا شاملو ،کالرا
خانس شاعر اسپانیایی ،لین کافین شاعر
آمریکایی و خــوان خلمن شاعر آرژانتینی
دربارهشاملواست.شکریپورپیشازایننیز
دومستند«پروازدردایرهحضور»و«آیدادرآینه
شاملو»رادربارهاینشاعرمعاصرساختهبود.

خوشنویسان،عاملبدخطی
ایرانیان
مدرس خوشنویسی با خودکار ،هنرمندان
خــوشنــویــس را عــامــل بدخطی ایــرانـیهــا
مـیدانــد .به گــزارس فــارس ،اکبر فتحی در
ایــن بــاره گفت« :خوشنویسان آمــوزش این
مهارت را سخت کردهاند .به همین دلیل من
خوشنویسیباقلمرابهخوشنویسیباخودکار
تغییر دادهام و نام آن را خوشنویسی صنعتی
گذاشتهام .خوشنویسی با خودکار مهارتی
استکههرکسدرهرسنوسالیمیتواندفرا
گیرد».فتحی همچنین مدعی شد« :پویشی
راهانــدازی کــردهام و میخواهم تا سال ،۹۹
حدودششمیلیونخوشنویستربیتکنم».

