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سینمای دینی در شبكه4
مجله شبانگاهی «شب سینما» این هفته سراغ موضوع سینمای دینی و مذهب
در ســینما م ـیرود .بــه گــزارش جامجــم ،برنامــه شــب ســینما بــا محوریت بررســی
مفاهیم تخصصی ســینما و نقد آنها با اجرای دكتر امیرحســن ندایی هر پنجشنبه
ساعت  23به صورت زنده با كارشناسان و اهالی سینما به گفتوگو میپردازد.

میزگفتوگــوی برنامــه ایــن هفتــه كــه  28شــهریور روی آنتــن م ـیرود ،بــه موضوع
ســینمای دینی و مذهــب در ســینما اختصــاص یافته اســت و دكتر سیدمحســن
فاطمــی و دكتــر علیاصغــر فهیمیفــر از اســتادان دانشــگاه بــه عنــوان مهمــان در
استودیوی شب سینما در این خصوص گفتوگو میكنند.

عرفان قاســمی در بخش میزخبر نیز مهمترین اخبار ســینما در طول هفته را مرور
میكند .شب ســینما به تهیهكنندگی حمیدرضا توســلی محصول گروه ادب و هنر
شــبكه چهار سیماست كه پنجشنبهش ـبها ســاعت  23به صورت زنده از شبكه
چهار سیما پخش میشود.

شبکه

خبر

ّ
گفتوگو با میرجالل الدین كزازی به مناسبت سالروز شعر و ادب پارسی

رسانهها به همهچیز میاندیشند،
مگر زبــان

چاره چیست؟

او در پا ســخ بــه ا یــن كــه حــال بــا وجــود همــه ا یــن مســائل چــاره چیســت
هم گفت:پاســخی كه به این پرسش میتوان داد ،پاســخی نیست كه تنها یك
چاره و راهكار را در بربگیرد ،نخســتین پاســخ این اســت كه ما میتوانیم از این

طر ح :حسین اکبرآبادی

ادامه از صفحه 5
یكــی از چهرههایی كه تا اســم زبان پارســی میآیــد خیلیها به یــادش میافتند،
میرجاللالدین ّ
كزازی متخصص زبان و ادبیات فارســی اســت كــه برای گویش
و نگارشــش پارســی ســره را انتخاب كــرده و در ایــن باره هــم میگویــد :دو دهه
پیش باور كــردم كــه میتوان بــه یاری زبان پارســی شــتافت تــا از گزند و آســیب
روزگار در امان باشــد؛ از همینرو بر آن شــدم تا بدین شــیوه گفتن و نوشتن را
آغاز كنم .این شــیوه نمونهای ســنجیده و به آییــن از ادب و زبان پارســی را برای
دوستداران این زبان به یادگار مینهد.
به مناســبت  27شــهریور با او كه ســال هاســت تالشــش ایــن بوده تــا به قول
خــودش زبــان فارســی را از گزندهــا دور نگــه دارد ،گفتوگویــی داشــتیم كــه در
ادامه با همان لحن معروف همیشگیاش آن را میخوانید.
كزازی ابتدا با اشاره به همه آســیبهایی كه در این سالها به دنیای كلمههای
پارسی وارد شــده ،بیان كرد :زبان پارسی زبانی است ســخت جان كه بارها از
بوتــه آزمونهای تاریخ ،ســربلند و پیروزمنــد بیرون آمده اســت .از همین
روی بــه آســانی آســیب نمیبینــد .آنچــه در روزگار مــا انگیــزهای اســت
نیرومندتر كــه ما به ایــن زبان بیشــتر بیندیشــیم در این كار بایســته
بكوشــم كه زبان فارســی گزند و آســیب نبیند ،ویژگی روزگار ما اســت
كــه هیــچ پیشــینهای در روزگاران كهن نداشــته اســت .آن ویژگی هم
گســترش فناوری رســانهای اســت .گذشــته از رســانههایی مانند رادیو
و تلویزیــون ،دیگر ابزارهایی كه در دســترس همگان نهاده شــده اســت ،آن
تارینهها كــه هر كس یــك ،دو و حتی چندتــا از آنها را بــه كار میگیــرد میتواند به
زبانهای جهان آسیب برساند.

دفاع مقدس در قاب تلویزیون
تلویزیون همچون ســنن قبل همیشــه بــرای مناســبتهای مختلف تقویــم برنامــه متنوعی را پخــش میكند .فیلــم ،ســریال ،برنامههای گفــت وگو محــور و تولیدات
گوناگون محتویات این ســبد را تشــكیل میدهند .این روزها نیــز همزمان با هفته دفاع مقدس و گرامیداشــت یاد و خاطرات رشــادتهای رزمندگان در هشــت ســال
جنگ تحمیلی و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و بازگشایی مدارس آ ثاری با این محوریت روانه آنتن میكنند .اگر شما منتظرید تا ببینید این بار قرار است رسانه ملی
و هر یك از شبكههای تلویزیون چه برنامههایی پخش میكنند ،میتوانید به ادامه این گزارش نگاهی داشته باشید.

این شــبكه ،ایام برنامه گفتوگومحــور خاك پاك با
موضوع رشــادتهای رزمندگان در جبهههای دفاع
مقدس را آماده پخش كرده است.
هـمـچـنـیــن مـسـتـنــد م ـت ـخ ـص ـصــان در ش ــش ق ـس ـمــت ب ــا مــحــور یــت
خــا طــرات تكنسینهای ا یــرا نــی كــه قبل از ا ن ـقــاب ب ــرای مستشاران
خـ ــار جـ ــی ك ـ ــار م ـ ـیكـ ــرد نـ ــد و در دوران جــن ــگ هـ ــم ت ــوا نــســتــن ــد بــا
ت ــوانــمــن ــدیه ــایــش ــان ســه ــم ز ی ـ ـ ــادی در ك ــش ــور داش ـ ـتـ ــه بــاش ـنــد،
پخش میشود.

شبكه 2
این شــبكه برای آغاز ســال تحصیلی برنامه بــا ما بیا
را روانــه آنتــن میكنــد .گــروه كــودك و نوجــوان هــم
برنامــه مســابقه محلــه را بــه تهیهكنندگی مســعود
روشنپژوه تدارك دیده است.
زندهبــاد زندگــی از دیگــر برنامههــای ایــن شــبكه اســت كــه بــا حضــور
مهمانان مختلــف پخش میشــود .همچنین بــه مناســبت هفته دفاع
مقدس ویژهبرنامه «پالك» روی آنتن میرود.
«مدافعــان شــهر» هــم از یكشــنبه  7مهــر ســاعت  19و  40دقیقــه روانــه
آنتــن میشــود« .قهرمانان وطــن» بــه موضوع معرفــی شــهدای مرزبانی
در ایــام دفــاع مقــدس میپــردازد« .از آســمان» « ،آمر یــكا بــدون رتــوش»
«نغمههــای ماندنــی» و«ارتــش فــدای ملــت» از دیگــر برنامههــای ایــن
شبكه است.

شبكه 3
برنامه امتداد از تولیدات این شــبكه بــرای این ایام
است كه با اجرای حسن شمشادی پخش میشود
و در هر قســمت با دعــوت از راویــان ایرانــی و عراقی
به معرفی آنهــا میپردازد .ایــن مهمانان شــامل حاج حســین یكتا ،حاج
حســین كاجــی ،محمــد احمدیــان و  ...هســتند .برنامــه چلچــراغ هــم به
روایــت قصههــای دوران دفــاع مقــدس میپــردازد .مســتند  43روز هم
نقش مهــم ارتــش را در دوران دفاع مقدس مورد بررســی قــرار میدهد.
این مستند به كارگردانی داوود مرادیان تولید شده است.

برنامهریزی برای همه چیز به جز پارسی

وی در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــا گالیــه از عملکــرد رســانهها و ایــن
كــه بــرای همــه چیــز بــه جــز زبــان پارســی برنامــه دارنــد ،بیــان كــرد :ایــن یكــی از
پرســمانهای بــزرگ اســت كــه در ایــن رســانهها بــه همــه چیــز میاندیشــند،
مگر زبــان .گویندگان ،هنرپیشــگان ،كســانی كه در این رســانهها زبــان را به كار
میگیرنــد پروایی بــه آن ندارند .از ســویی دیگر شــاید پــارهای از آنــان ،آن مایه و
دانشی را كه میباید در زبان به دست نیاوردهاند.
بحث آموزش هم از مواردی بود كه او در ادامه صحبتهایش به آن اشــاره كرد
و دربــارهاش گفــت :راهكار و چــاره دیگر این اســت كه مــا در ردههای آموزشــی
بــه ویــژه در دبســتان و دبیرســتان كــه در آنهــا پایههــا ریخته میشــود زبــان را
آن چنــان ارج بنهیــم كه آمــوزش آن برتریــن و گرامیترین آموزه شــمرده شــود،
آموزگاران و دبیران در آموختن زبان پارســی بر نوآموزان و دانشآموزان سخت
بگیرنــد .هم آنهــا این زبــان را به درســتی خواهنــد آموخــت و هم از ســوی دیگر
اندیشــیدن بــه زبــان ،تــاش بــرای پاسداشــت آن از گزنــد ،آســیب ،سســتی و
كاستی ،بنیادی در خوی و خیم و منش و كنش آنها شود.

جای خالی پروایی پسندیده برای زبان

باور ندارند که پارسی بهترین است

گزارش جامجم از برنامههای هفته دفاع مقدس صدا و سیما

شبكه یك

باشد و گزندرســان و ویرانگر .اگر زبانی در رســانه به كار برده بشــود كه به آیین،
ســنجیده ،درســت و بهنجار باشد ،زبان پارســی به همین ســوی پیش خواهد
رفت.

او اضافه كرد :ناگفته پیداست درآموزش زبان هم آن پروایی پسندیده كه باید
به این گرامانمایهترین پایگاه فرهنگی ورزیده شــود ،دیــده نمیآید .به گونهای
كه دبیران و آمــوزگاران در پی آن ،آموزندگان كمترین پروا را به زبان فارســی
دارند.
كزازی میگوید :پنداشــته میشــود كــه این زبان چــون زبانــی میهنی و
همگانی اســت ،آن را میتــوان به هر شــیوهای آمــوزش داد و هر زمان
دبیر زبان پارســی بــه آموزشــگاه نیامده باشــد ،هر كــس را به جــای او به كالس
میفرستند .پیداست این سستی ،كاســتی و نابهنجاری همچنان با آن نوآموز
و دانشآموز در سراسر زندگیاش همراه میشود.

رســانهها كه پایه آسیب رســاندن به
زبان پارســی شــدهاند ،بهره بجوییم در
نگاهبانی از زبان فارسی ،تالش در نیرومندی و آسیبناپذیری آن.
كزازی در ادامه از تأثیرگذاری رســانه بــا توجه به عملكردی كــه در پیش میگیرد
گفــت و افــزود :رســانه بــه تیــغ دودم میمانــد؛ هــم میتواند بســیار ســودمند،
پرورنده و مایه بیگزندی باشد و از ســوی دیگر هم وارونگی آن میتواند زیانبار

شبكه 4
مجموعه آنســوی داســتان به روایت ماندگارترین
كتابهای هشــت ســال دفــاع مقــدس میپــردازد.
این برنامه تركیبی نمایشی با حضور تماشاگران ،نویسندگان كتابها و
اجرای علی سلیمانی پخش میشود.

شبكه 5
فصل اول برنامــه چهل ســتون با محور یــت معرفی
دستاوردهای امنیتی دفاعی كشور در چهل سالگی
انقالب اســامی به مدت ده شــب پخش میشود.
همچنیــن ایــن شــبكه جشــنوارهای از فیلمهــای دفــاع مقــدس تدارك
دیده كه هر شب ساعت  21و  30دقیقه پخش میشود.

شبكه هفت
برنامــه فرصــت برابــر در ایــن ایــام بــه صــورت ویــژه
پخــش میشــود و در قالــب آیتــم نوســتالژی تالش
میكنــد برنامه را بــرای مخاطبان دیدنی كنــد .برنامه
صبحی دیگــر هم بــه جشــن شــكوفهها میپــردازد .برنامه پرسشــگر با
دعوت از وزیر آمــوزش و پــرورش به موضوع ســال تحصیلــی میپردازد.
برنامــه هفــت نشــان اختصــاص بــه عملیاتهــای هشــت ســال جنــگ
تحمیلی دارد .برنامه سرداران روستا در هفته دفاع مقدس به جانبازانی
اختصاص دارد كه در روستا كارآفرینی میكنند.

شبكه سالمت
این شبكه برای صبح ،بعدازظهر و شب برنامههای
متنوعی برای بازگشایی مدارس تدارك دیده است.
برنامــه همیــن امــروز همیــن امشــب بــه موضوعاتــی همچــون رعایــت
نكات ایمنی و  ...میپردازد .برنامه بازم مدرســم دیر شد ،مدرسه موش
ها ،گلبولها و موســیقیهای مرتبط به ســالهای دفاع مقــدس از دیگر
برنامههای این شبكه است .مجموعه ستارگان سپیدا هم با محوریت
دفاع مقدس پخش میشود.

رادیو نمایش متحول
میشود

او در آخــر یــادآور شــد :همــه بایــد ارزش بگذارنــد و بــاور كننــد كــه زبــان پارســی
مهمترین اســت ،اما این بــاور را ندارنــد ،برای همین این شــوخیها گســترش
پیدا میكنند و مثــا واژهای كه هیچ پای ـهای ندارد در فــان مجموعه تلویزیونی
بارها بر زبان كســی مــیرود و انــدك اندك واژهای میشــود كــه بســیاری آن را به
كار میبرند .كســانی كه سرپرست این رســانهها هستند باید هوشــیار باشند،
ارزش زبان پارســی را بدانند و از این كژاندیش ـیها و بیراهگیها به هر شــیوهای
كه میتوانند ،پیشگیری كنند.

شبكه قرآن و معارف سیما
برنا مــه روزی بهتــر بــا محور یــت د فــاع مقــدس
روانــه آنتــن میشــود .برنامــه حر یــم امــن از صحــن
انقالب حرم رضوی پخش میشــود .مســتندهای دفاع مقــدس از دیگر
برنامههای این شبكه است.
بازخوانی وصیتنامه شــهدا ،برنامه گزارشــی روزنه به مراسمهای هفته
دفــاع مقدس میپــردازد .مســتند ســورههای ســرخ به معرفی شــهدای
قرآنی دفاع مقدس میپردازد .برنامه ایســتگاه نیایش هم به مناســبت
مهر مــاه پخــش میشــود .ویژهبرنامــه روز اول مهــر از دیگــر برنامههای
این شبكه است.

شبكه مستند
مســتند قلمســتان در ایــام دفــاع مقــدس پخــش
میشــود و بــه معرفــی نویســندگان ادبیــات دفــاع
مقــدس میپــردازد .مســتند رزم آهنــگ بــه رو نــد
و ســاخت تهیــه ترانههــای دوران دفــاع مقــدس میپــردازد .همچنیــن
مســتند راههــای افتخــار هــم روایتــی از مهندســی رزمــی در دوران دفــاع
مقــدس اســت .غوغــای بیهیاهــو هــم بــرای بازگشــایی مــدارس آماده
شده است.

شبكه افق
مجموعه مستند پســران گمبوعه روایتی از هشت
ســال دفاع مقــدس از زبان اهالی خوزســتان اســت
كه روانه آنتن این شبكه میشود.

شبكه كودك
برنامــه كالس اولیهــا از ابتــدای مهرماه روانــه آنتن
میشود .پویانمایی شــجاعان هم از دیگر تولیداتی
اســت كــه ایــن شــبكه بــرای پخــش در نظــر گرفتــه
اســت .پویانمایی خاكریزهای نمكی یکی دیگر از برنامههای این شبکه
است.

شبكه نسیم
در ایــن ایام قرار اســت ســریال خاك ســرخ را پخش
كند .برنامه تولیدی نمای رادیو ،كار مشترك شبكه
نسیم و رادیو است.

کزازی:
رسانه به تیغ
دودم میماند هم
میتواند بسیار
سودمند ،پرورنده
و مایه بیگزندی
باشد و از سوی
دیگر هم وارونگی
آن میتواند زیانبار
باشد و گزندرسان
و ویرانگر

مدیر رادیو نمایش اعالم كرده است كه قصد دارند
از اول مهرماه ،جدول پخش این شبكه را متناسب
با عالیق و نیازهای مخاطبان رادیو تغییر دهند.
به گزارش جامجم حمیدرضا افتخــاری  -مدیر رادیو
نمایــش  -دربــاره برنام ههــای جدیــد كــه از مهــر ۹۸
بــه روی آنتــن رادیــو نمایــش میرونــد گفــت :ایــن
برنامههــا قــرار اســت از روز شــنبه در قالبهــای
طنز ،تخصصــی و تفریحــی ،اطالعرســانی و انتقادی و
مسابقه از رادیو نمایش پخش شوند.
وی درخصوص اضافه شــدن برنامههای چالشی به
جــدول پخش رادیــو نمایــش گفت :یــک مجموعه
برنامه تخصصی تعریف كردهایم كــه دو برنامه آن به
تئاتر ،دو برنامه به ســینما ،دو برنامه به موســیقی و
یك برنامه به ادبیات نمایشی اختصاص دارد.
در دل این برنامهها یك برنامه با نام «صدا در صحنه
تئاتر» ،برنامه دیگری با عنوان «نــت كوك» در عرصه
موســیقی و برنامه «نمای نقــرهای» در حوزه ســینما
اضافــه شــده اســت كــه ایــن برنامههــا از شــنبه تــا
چهارشــنبه به صورت چالشــی به موضوعات روز در
حیطهتخصصیشانمیپردازند.
همچنیــن برنامــه دیگــری بــا عنوان جــادوی ســیاه
در رابطه بــا نقد ســینمای غــرب در رادیــو نمایش با
محوریت افشــاگری در حوزه سینمای صهیونیسم
تولید شده كه جمعهها به روی آنتن میرود.
مدیر رادیو نمایــش ادامه داد :عالوه بــر برنامههای
چالشــی برنامههــای دیگــری نیــز از رادیــو نمایــش
پخش میشوند از جمله «روزگار تئاتر» كه به صورت
تخصصی و علمی به جامعه شناسی تئاتر میپردازد.
افتخــاری افــزود :برنامــه «نــت كــوك» نیــز هــر هفته
یــك مهمــان در عرصــه موســیقی را دعــوت میكنــد
كه متناســب با موضوع روز بــا آن هنرمند گفتوگو
خواهــد شــد و ســعید ذهنــی اجــرای آن را بــر عهــده
دارد .برنامــه زنــده «عصــر خودمونــی» هــم برنامــه
جدید تفریحــی عصرگاهــی رادیــو نمایش اســت كه
شــنبه تا چهارشــنبه ســاعت  ۱۸و  30دقیقــه به روی
آنتن میرود.
وی دربــاره برنامههــای مســابقهای رادیــو نمایــش
گفــت :ســه مســابقه بــرای پخــش از رادیــو نمایش
آماده شــده كه یك مســابقه به نام باشگاه نمایش
از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت  ۱۷از رادیو نمایش
پخش م یشــود و دو مســابقه حضــوری بــا نامهای
چهار باغ و به وقت مسابقه برای پنجشنبه و جمعه
در نظر گرفته شــده كه بــرای مخاطبــان رادیو جذاب
است.
وی افــزود :طراحــی كتــاب گویــا متناســب بــا حــال و
هــوا و نشــاط صبحگاهــی از دیگــر كارهای جدیــد در
رادیو نمایش است كه ســاعت  ۶و  15دقیقه از رادیو
نمایش پخش میشود و پس از آن برنامهای تركیبی
نمایشــی با نــام صبح زیبــا كه رویكــردی نمایشــی به
ورزش صبحگاهی دارد .ســاعت  ۷صبح ســایه ســار
مهــر ،بــا تغییــرات عمــدهای كــه در قالــب نمایــش
اســت بــا بهرهگیــری از كالم رهبــر معظــم انقــاب
پخش میشود .
برنامه زنده گیومه هم قرار اســت با رویكردی جدید
و چالشــی در حــوزه فرهنــگ پخــش شــود ،از طرفی
آوا ـ نما هــم برنامهای تركیبــی از دیالوگهای ماندگار
سینما و ترانه است كه ساعت  ۱۱و  30دقیقه از رادیو
نمایش روی آنتن میرود.
مدیــر رادیــو نمایــش همچنیــن از تولیــد برنامــه
نمایشــی جدیــدی بــا همــكاری معاونــت امــور
اســتانها و مراكــز اســتان خبــر داد كــه ســاعت
 ۱۲و  30دقیقه از رادیو نمایش پخش میشود.
افتخــاری ادامــه داد :برنامــه یــك نمایــش یــك
تجربــه بــرای روزهــای پنجشــنبه و جمعــه از رادیــو
نمایش پخش م یشــود كه محوریــت موضوعی آن
نمایشهای رادیویی دانشجویی است.
مدیــر رادیــو نمایــش افــزود :برنامــه خبری مــوج ده
هفتــاد و پنــج هــم روزانــه ســاعت  ۱۵و  45دقیقــه
رویدادهــای فرهنگی را بــه صورت زنده بــه روی آنتن
میبرد .
مدیــركل هنرهــای نمایشــی و رادیــو نمایــش
همچنیــن دربــاره حضــور پررنــگ هنرمنــدان
عرصههــای مختلــف در برنامههــای جدیــد رادیــو
گفــت :رادیــو نمایــش رادیــو تخصصــی نمایــش به
معنای عامــش در ایران اســت اما در واقــع صرفا به
نمایــش رادیویی نم یپــردازد بلكــه رادیویی اســت
كه تمامی هنرهــا را در برمیگیرد بنابراین هنرمندان
جایگاه ویــژهای در آن دارنــد و در برنامــه مختلف به
عنوان مهمان ،مجری و كارشــناس حضور دارند ،به
عنوان مثــال اجرای برنامــه «ماهــور» را مازیار عصری
برعهــده دارد كــه خواننده نیز هســت و یــا برنامهای
داریم به اسم «گ مثل گپ» كه در بخش سینمایی
آن میرطاهر مظلومی چهره شناخته شده سینما با
هنرمندان سینمایی به صورت خودمانی گفتوگو
میكنــد؛ بنابراین متناســب بــا نیــاز رادیــو نمایش،
هنرمنــدان عرص ههــای مختلــف هم در این شــبكه
حضور خواهند داشت .

