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ســخنان اخیر رهبر معظم انقالب و ابراز نگرانی 
ایشان در خصوص چالش های فرهنگی جامعه ما در 
مقابلــه با جریان های عمده تهاجم و نفوذ فرهنگی، 
بســیار مهم و تامل بر انگیز است. در این میان قصد 
داریم تا نگاهی به پیشــینه تاریخی جریان تهاجم 

فرهنگی در ایران بیندازیم.
عرصــه فرهنگ از قرن بیســتم و پس از پایان 
عصر صنعتی و ورود به دوران پساصنعتی، به عنوان 
مهم ترین جریان حیات یک جامعه شناخته می شود. 
به همیــن دلیل هم در طول تاریــخ تمدن مدرن،  
فرهنگ به عنوان یکی از حســاس ترین کانون های 
جوامع، مورد توجه استعمار غرب بوده است. به طوری 
که اولین و موثر ترین مسیر برای نفوذ و استعمار یک 
جامعه از طریق فرهنگ صورت می گیرد. این امر در 
تاریخ ایران، به ویژه از اواسط سلسله قاجار که توجه 
اســتعمار انگلیس به منابع زیرزمینی و پایگاه های 
تجارتی ایران جلب شــد، نیز نمایان بوده است. به 
عنوان مثال، میرزا ملکم خان، سیاســتمدار مطرود 
دربار ناصرالدین شــاه که یک وابســته به استعمار 
انگلیس و لژ ماسونی فرانسوی »سینسرامیتیه« بود، 
در پشت فعالیت های فرهنگی خود اهداف سیاسی 

را پیش می برد. 
این ســخن درخصــوص محمدعلــی فروغی 
وزیر رژیم پهلوی و استاد اعظم لژ بیداری  نخســت 
)که از اصلی ترین عوامل اجرا کننده  اوامر اســتعمار 
انگلیس بود( نیز صدق می کند. فروغی برخالف سمت 
حساسش در دربار پهلوی بیشتر تمایل به گوشه گیری 
و پژوهش داشــت و در این میان اثر معروف »سیر 
حکمت در اروپا« را نیز نگاشت. این اثر نقش بسیار 
مهمی در انحراف بازخوانی انتقادی فلســفه غرب از 
دیدگاه حکمت اســالمی و قرآن داشــت. فروغی با 
نگارش این اثر بدعت های بسیار اشتباهی در بازخوانی 
فلسفه غرب ایجاد کرد که شهید مطهری به خوبی 
پاسخ او را داده بود. اگر به نفوذ فرهنگی غرب پس از 
مشروطه  به ویژه در حکومت پهلوی نگاهی بیندازیم 
متوجه می شویم که فعالیت های بسیار تاثیر گذار و 
قابل توجه شبه روشنفکران غرب زده در این دوران 
چه نقش مهمی در اجرای اهداف اســتعماری غرب 
داشــت. حضور فعاالنه نظریه پردازها و روشنفکرانی 
کــه یک پا در محافل ادبی و نظری داشــتند و یک 
پا در سفارتخانه ها و از طرفی روابطشان با درباریان 
و ســرمایه داران تازه به ثروت رســیده دوران بسیار 
نزدیک بود، خود نشان دهنده ویژگی فرهنگ دوران 

پهلوی است. 
باید توجه داشــت که امــروز دیگر تنها حضور 
نظامی، نشــانه ای از ســلطه نیســت بلکه تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم نیز حربه اصلی غرب برای غلبه 
بر ملت هاست. لذا اگر این تهاجم در زمان حکومت 
پهلوی و پیش از آن به طور عینی صورت می گرفت 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در الیه های زیرین و 

به طرزی مکتوم رخ می دهد. 
با رشد شهرنشــینی و رشد رسانه های جمعی، 
جریان تهاجم فرهنگی بسیار پر قدرت تر شده است. 
البته باید توجه داشــت که تهاجم فرهنگی، تنها به 
فرهنگ محدود نیســت، بلکــه دکترین غرب برای 
نفوذ در حوزه های اقتصادی و سیاسی نیز به وسیله 
فرهنــگ صورت می گیرد. اگر نگاهی به جریان های 
منتقد نظام ســرمایه داری مانند مکتب فرانکفورت 
در غــرب بیندازیم، متوجه می شــویم که آنها نیز 
معتقدند امروزه ســرمایه داری با به خدمت گرفتن 
عرصه فرهنگ، مقاصد خود را پیش می برد. بنابراین 
تأکیــد رهبر معظم انقالب بر اهمیت حوزه فرهنگ 
به این دلیل است که فرهنگ مسیری برای نفوذ در 
ساخت های سیاسی و اقتصادی یک جامعه نیز هست. 
فیلسوفان مدرنیست غربی در ابتدای قرن نوزدهم 
معتقد بودند که فرهنــگ تنها یک روبنای چندان 
بی اهمیت اســت و این اقتصاد اســت که زیربنای 
یک جامعه را تشــکیل می دهد. البتــه اگر جوامع 
اروپایــی پس از انقالب صنعتــی را مقصود بدانیم، 
این ســخن چندان هم بیراه نیست. اما با پایان عصر 
صنعتی، سرمایه داری و قدرت های استعماری غرب، 
نقطــه تجمع قدرت خود را از حوزه اقتصاد به حوزه 
فرهنگ منتقل نمودند. لــذا اگر با انقالب صنعتی، 
نظام برده داری به شکل سنتی آن ایجاد شد پس از 
انقالب رسانه ای، نوعی از برده داری نوین که توسط 
هجوم تبلیغات و دستگاه های رسانه های کنترل اذهان 

صورت می گیرد به وجود آمده است.
حوزه کتاب

می گویند احســان نراقی در ســالهای پیش از 
مرگش در سفری به ایران سری به کتاب فروشی ها 
زده و جمله ای گفته بود که شاید وضعیت امروز نشر 
کتاب را به خوبی بیان می کند. نراقی گفته بود »چقدر 
کتاب های فراماســونری در ایران زیاد شده است« 

جریان نشر و ترجمه کتاب پس از انقالب اسالمی  و 
با نفوذ جریان شبه روشنفکری  به ویژه از نیمه دوم 
دهه 60 در مســیر ترویج مشهورات علوم انسانی و 
اندیشه متفکران سکوالر غرب رفت، این نفوذ که خود 
از دستاورد های جریان عبدالکریم سروش بود برای 
برخی از ناشران میراثی به یادگار گذاشت و آن ترجمه 
ســازمان یافته و از پیش طراحی شــده و زمان مند 
آثار متفکرانی بود که از اصلی ترین تئوریســین های 
نظام ســرمایه داری به شمار می آمدند. در این میان 
می تــوان از نئولیبرال هایی همچون کارل پوپر، هانا 
آرنت، آیزیا برلین، فردریش فون هایک نام برد که از 
اصلی ترین متفکران سرمایه داری بحران زده متاخر 
محسوب می شوند. بحث درباره آراء این نویسندگان 
خــود فرصت دیگری می طلبد اما باید دانســت که 
نشــر و ترجمه آثار آنهــا و تدریس تئوری های آنان 
در دانشــکده های علوم انسانی ایران موجب ظهور و 
رشد طبقه ای از شبه روشنفکران نسل سوم شد که 
اصلی تریــن نقش را در دوم خرداد 1376 و کودتای 
مخملی 1388 ایفا نمودند. این جریان نشر از طرفی 
خوراک اصلی نویســندگان مقلد و مبهوت آنان در 

مجالت و روزنامه های به اصطالح اصالح طلب شد.
حوزه سینما

ســینما یکی از اصلــی ابزارهــای در خدمت 
ســرمایه  داری جهانی است. اشــخاصی که در زمان 
مظفرالدین شاه موجب ظهور سینما در ایران شدند 
و اساسا اولین تشکل های شبه صنفی ساخت فیلم و 
سینما داری را تشکیل دادند خود دارای هویت هایی 
مشکوک بودند. به عنوان مثال شخصیتی چون آوانس 
اوگانیانس که یک مهاجر روس بود نقش بسیار مهمی 
در شکل گیری مناسبات اولیه ساخت فیلم و نمایش 
آن در ایران داشــت. او حقیقتا چهــره ای مرموز و 
ناشناخته بود که بسیاری همچون محمد تهامی نژاد 
معتقدند کــه او روابط نزدیکی با کانون های مخفی 
صهیونیستی داشت. و یا شخصیتی چون علی وکیلی 
از تاجران ثروتمند که با لژهای ماسونی چون لژ رتاری 
ارتباط نزدیکی داشــت. از طرفی سعید نفیسی که 
خود روابط نزدیکی با سفارت رژیم صهیونیستی در 
ایران داشــت و در سال 1336 از طریق مئیر عزری 
ســفیر این رژیم اشغالگر در ایران، به فلسطین سفر 
کرد. این اشخاص هیچ یک دانش ویژه ای در زمینه 
سینما نداشتند اما نطفه اولیه سینمای ایران که در 
کمپانی های چندملیتی هندی شکل گرفت مبدل به 
وسیله ای شد در جهت ترویج نوعی غرب زدگی جنسی 
که اصلی ترین اهداف آن رواج تفکرات ضدشــیعی 
بود. این نوع سینما تا  زمان پیروزی انقالب اسالمی 
به حیات خود ادامــه داد. در کنار آن نوعی جریان 
موج نو که عمدتا متاثر از موج نو ســینمای فرانسه 
بود شکل گرفت که دستاوردی جز اشاعه تصویری 
منفعل و ســودازده از جامعه نداشت. پس از انقالب 
اسالمی نیز متأسفانه هیچ ژانر و یا جریان مستمر و 
ثابتی که سخن گوی جریان انقالب باشد شکل نگرفت. 
تنها پس از پایان دوران جنگ تحمیلی، نوعی شبه 
ژانر به نام سینمای دفاع مقدس ظهور نمود که چند 
فیلم موثر را با خود همراه داشت اما این جریان نیز 
پس از مدتی رو به افول نهاد و با گرایشات ژانر جنگی 
سینمای غرب در هم آمیخت. سینمای امروز ایران 
هیچ گونه قرابتی با جریان اصیل شــیعی و گفتمان 
انقالب اســالمی ندارد. اگر چند اثر شاخص را کنار 
بگذاریم و به جریان اصلی سینما در ایران نگاه کنیم 
می توانیم پررنگ ترین گرایشات شبه روشنفکرانه را 
نیز در آن دریابیم که عمدتا مقلد و شیفته سینمای 
غرب اســت. دلیل عمده این وضعیــت، ورود یک 
جریان انحصاری صاحب سرمایه در تولید و نمایش 
فیلم اســت که با تامین نمودن هزینه ساخت یک 
فیلم و نجات دادن مسئوالن خواب زده سینمایی به 
ویژه در دولت کارگزاران سازندگی و اصالحات اجازه 
یافت تا هر محتوایی که باب میلش اســت را در آثار 
خود بگنجاند و لذا جریان سینمایی انقالب اسالمی 

را به حاشیه براند.
در این میــان قدرت گیری و نفوذ رســانه های 
زبان غربی بســیار قابل توجه و مهم است.  فارســی 
فرهنگ انقالب اســالمی که با سیاست های اشتباه 
دولت سازندگی منزوی شد و به جای آن اشرافی گری 
و صورتی استحاله یافته از اسالم انقالبی جایگزین شد 
)اســالمی که منافاتی با سرمایه داری و اشرافی گری 
ندارد( حاال باید به مقابله با رســانه های فارسی زبان 
عمدتا انگلیسی و آمریکایی بپردازد. آسیب شناسی 
جریــان فرهنگــی و تحلیل و رصــد نحوه عملکرد 
رســانه های غربی در مواجهه با ایــران گرچه حائز 
اهمیت است اما در این میان نباید تنها وجه سلبی 
را در نظر گرفت، بلکه می بایست در تولید و ساخت 

آثار، وجوه ایجابی را نیز رعایت نمود.
ادامه دارد

 مسعود قدیمی

»شور شــیرین« که پیش 
از این در قالب فیلم سینمایی 
روی پرده سینماها رفته بود، 
این بار به صورت یک سریال 
با پخش صحنه های جدید  و 
روی آنتن شــبکه یک سیما 
رفته اســت. این ســریال، به 
مبارزات سردار شهید محمود 
کاوه در کردستان می پردازد. 
صحنه های جنگ های شهری، 
ازجمله صحنه هایی است که 
در نســخه ســینمایی »شور 
شــیرین« نبود اما در نسخه 

سریالی آن می توان دید. 
جــواد اردکانی حاال دیگر 
نام خود را به عنوان کارگردانی 
مختــص و متخصــص تولید 
شهید  سرداران  درباره  آثاری 

عاشقانه از کردستان

نگاهی به سریال 
»شور شیرین« 
به کارگردانی 
جواد اردکانی

 حسین کارگر

ثبت کرده اســت. چند سال 
پیش »به کبــودی یاس« با 
شــهید  دالوری های  موضوع 
برونســی و ایــن بار »شــور 
شیرین« با موضوع شهید کاوه. 
جای خوشحالی دارد که روند 
کار اردکانی رو به پیشــرفت 
اســت و این اتفاق به ما نوید 
قابل  بهتر و  فیلم هایی  دیدن 
توجه تر را درباره بزرگان جبهه 

و جنگ در سینما می دهد.
برای  تالش  شــک  بدون 
نمایش حتی گوشه ای از حیات 
شهید  اسوه هایی چون  طیبه 
محمود کاوه در آثار هنری و 
فرهنگی  جهاد  یک  رسانه ها، 
که  همین  می شود.  محسوب 
چنین فیلمــی با این موضوع 

ساخته شده، خود بخود توجه 
بخشــی از جامعه را به سمت 
این شهدا جلب می کند. پیش 
از این بسیاری از اهالی رسانه 
و ســینمایی های جامعــه ما 
شاید حتی نام شهید کاوه را 
هم نشنیده بودند، اما حاال به 
واسطه این فیلم حداقل این را 
فهمیده اند که کردستان عزیز 
ما و مردمــش مدیون کاوه و 

یاران او بودند.
ســاخت فیلم و ســریال 
درباره قهرمانان انقالب و دفاع 
مقدس و به ویژه شــهدا از دو 
جنبــه داراي اهمیت و فایده 
اســت؛ زندگي و مبارزات این 
اســوه ها داراي قابلیت هــاي 
نمایشي و دراماتیک بسیار باال 

و واالیي اســت و هم این که 
انعکاس این موضوع در سینما 
تأثیر  و به خصوص تلویزیون 
بسیار مثبتي بر جامعه خواهد 
داشت. زیرا شهداي انقالب و 
دفاع مقدس الگوهاي بســیار 
مناسبي براي مردم و جوانان 
هستند. با این حال در سینما 
فقط دو ســه فیلم بر مبناي 
زندگي شهداي انقالب و دفاع 
مقدس ســاخته شده است و 
در تلویزیون نیز اوضاع بهتر از 

این نیست.
»شــور شــیرین« یکی از 
در  جسورانه  شکنی های  خط 
این عرصه اســت. این اثر یک 
شــاهکار نیســت و به لحاظ 
هنری و تکنیکی نیز یک کار 

متوسط نسبتا خوب محسوب 
موقعیت  در  امــا  می شــود، 
شکنی یک دهه اخیر  اسطوره 
سینمای ایران و تالش عده ای 
فیلم های  کردن  تبدیل  برای 
ضددفاع به یک جریان غالب، 
اسوه ستایی هایی چون »شور 
شیرین« مایه دلگرمی و امید 
است. کارهایی این چنین، یک 
معبرگشایی فرهنگی هستند و 
با تالش هایی که امثال اردکانی 
برای تبدیل رویای ساخت فیلم 
درباره شهدا به واقعیت انجام 
داده اند راه باز شــده و ســایر 
فیلمسازها می توانند باور کنند 
که امــکان کار در این میدان 

فراهم است.
به نظر می رســد  هرچند 

که ســاخت این گونه فیلم و 
زیادی  حساســیت  سریال ها 
دارد و نمی تــوان صرف رفع 
تکلیف سراغ آنها رفت. شاید 
موضوع های  دربــاره  بتــوان 
معمولی و روزمره کوتاه آمد، اما 
درباره موضوع هایی این چنین 
بزرگ و خاص، مسئوالن صدا 
و سیما و ســایر دستگاه های 
فرهنگی و رســانه ای حتی به 
متوسط هم نباید راضی شوند. 
به جز عالی و ماندگار، نباید به 
مرتبه دیگری قانع شد؛ حداقل 
درباره موضوع های ارزشی که 
نحوه پرداختــن به آنها روی 
حیات جامعه تأثیر می گذارد 
نمی توان به سادگی عبور کرد. 
مدیران محترم سینمایی کافی 
است به این بیندیشند که کار 
عمیق و درخشــان رسانه ای 
پیرامون انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس و به ویژه زندگی شهدا 
که بتواند مخاطب را مجذوب 
و محبوب خود کند می تواند 
سرنوشــت  و  زندگــی  روی 

بسیاری اثر بگذارد.
قهرمانان ملی، حکم شیرازه 
هویت یک جامعــه را دارند. 
مــردم یک جامعــه هرقدر با 
اسوه ها و اساطیر خود بیشتر 
آشــنا باشــند، آن جامعه از 
گزنــد بحران هــای فرهنگی 
امان  و اجتماعی بیشــتر در 
می ماند. چراکه قهرمانان ملی، 
درواقع منابع اصلی ایجاد الگوی 

رفتاری و فرهنگی هســتند. 
اگر شــهروندان یــک جامعه 
نتوانند با منابع الگوساز بومی 
خود پیوند برقرار کنند، خود 
بخود به سمت منابع خارجی 
می رونــد. اتفاقی که می تواند 
آســیب هایی  جامعه  بــرای 
فساد  بی هویتی،  چون  جدی 
اخالقی، افزایش جرم و جنایت 
و بزهکاری و ... را در پی داشته 

باشد.
نکته مهم این اســت که 
کشور ما ســرزمین اسوه های 
اما متأسفانه  حقیقی اســت. 
رسانه های ما هنوز هم آنچنان 
که باید و شاید به این مسئله 
توجه نکرده اند. این مســئله 
را می توان با هالیوود مقایسه 
کرد.آمریکا بــه خاطر فقدان 
هویت و تاریخ کهن و درخشان 
و همچنین نداشــتن اســوه، 
مجبور به اسطوره سازی شده 
مهم ترین  هالیــوود  اســت. 
قهرمان های  ایجاد  دســتگاه 
بدلی و جعلی است. جیمزباند، 
مردعنکبوتی، سوپرمن، هری 
پاتر، بتمن و ... همه نمونه هایی 
از این اسطوره سازی ها هستند. 
مخاطب اصلی سریال »شور 
شیرین« هم نسل جوان است. 
این ســریال بــا وجود برخی 
نقاط ضعف اما اثری پرجاذبه 
و مهیج درباره یک قهرمان ملی 
جوان و بخشی از تاریخ معاصر 

کشورمان است.

»مزار شــریف« یک فیلم 
فاخر در حوزه سینمای مقاومت 
و اســتراتژیک و بــا موضوعی 
سیاســی و تاریخی است. این 
فیلــم، روایتگر حوادثی واقعی 
است که 17 سال از وقوع آنها 
می گذرد؛ حمله طالبان به شهر 
افغانستان، اشغال  مزار شریف 
کنســولگری ایران به دســت 
یکی از شــاخه های این گروه 
و متعاقب آن، کشتار کارکنان 
کنسولگری به دست این شاخه.
 »مزار شریف« را یک فیلم 
اســتراتژیک می دانیــم چون 
امروز  موضوع آن به شــرایط 
منطقه ما هم مربوط می شود. 
مــا سال هاســت که  منطقه 
گروه های  جنایات  دستخوش 
مختلف سلفی و وهابی است. 
فیلم »مزار شــریف« آغاز این 
جنایات را روایت می کند. همان 
جریان، استمرار پیدا کرد و این 
روزها در قالب گروه هایی چون 
النصره و داعــش، خون به پا 
می کند. فیلم »مزار شــریف« 
به خاطر پرداختن به مســئله 
وهابیت یک اثر مهم بین المللی 

محسوب می شود.
خروج از بایکوت

فیلم  دیگــر  اهمیت  امــا 
شریف« به خاطر ترسیم  »مزار
بخشــی از تاریخ معاصر کشور 
ماســت که کمتــر درباره آن 
حرف زده شده است. ماجرای 
حمله یکی از شاخه های طالبان 
بــه کنســولگری جمهــوری 
اســالمی ایران در شــهر مزار 
شــریف و اتفاقات پشت پرده 

پرونده مختصری برای فیلم »مزار شریف«

تاریخ بایکوت شده
سعید رضایی

آن، مسئله ای است که تقریبا 
بایکوت شده بود. این بایکوت و 
عدم رسیدگی شایسته و بایسته 
به مسئله کشتار ایرانی ها توسط 
گروه وابســته به انگلیس، در 
دوران ریاســت حجت االسالم 
حسن روحانی بر شورای عالی 
امنیت ملی رخ داد. بســیاری 
معتقدند که روحانی و معاون 
وقت او جواد ظریف نسبت به 
پی گیری این مسئله کوتاهی 
کردند. تنها عاملی که طی 17 
سال گذشــته به زنده ماندن 
ایــن تاریخ کمک کــرده بود، 
نامگذاری ســالروز این حادثه 
به نــام روز خبرنگار بود. چون 
یکــی از شــهدای واقعه مزار 
شریف، محمود صارمی خبرنگار 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
بود که به خاطر شهادت او، 17 
مرداد به نام روز خبرنگار ثبت 
شده است. با این حال، به غیراز 
دیپلمات  این خبرنگار، هشت 
هم به شهادت رسیدند. کریم 
حیدریــان، ناصر ریگی، نوراهلل 
نوروزی،  حیــدر علی باقری، 
محمــد علی قیاســی، محمد 
ناصــر ناصری، مجیــد نوری 
نیارکــی، رشــید پاریا و فالح 
شــهدای این واقعه بودند که 
طی این سال ها کمتر از آنها یاد 

شده بود. 
انتقاد خانواده شهدای 

مزار شریف
امســال و در بزرگداشــت 
شــهدای مزار شریف، خانواده 
این شهدا نیز نامه ای را خطاب 
به ظریف نوشتند که در بخشی 

از آن آمده بود: »هر ســال در 
هفدهم مرداد از هشت شهید 
دیپلمات واقعه مزارشریف هیچ 
یاد و نامی در رسانه های عمومی 
نمی بینیم. یکــی از مهم ترین 
دالیــل این بی توجهی به بیان 
واقعیت های فاجعه مزار شریف 

و چگونگــی ونحوه شــهادت 
مظلومانه وغریبانه دیپلمات ها 
است که از آن سخنی به میان 
نیامده اســت، اما مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( با درایت 
به مظلومیت شهدای دیپلمات 
در زمان شهادتشــان سه روز 

عزای عمومی اعــالم نمودند. 
جنــاب آقای دکتــر ظریف از 
حضرتعالــی به عنــوان وزیر 
محترم وزارتخانه ای که متولی 
سیاست خارجی کشور و حامی 
ایران می بایست  دیپلمات های 
باشید، این سوال را داریم که آیا 

بهتر نبود از خانواده دیپلماتهای 
شهید که این روز حقا وانصافا 
متعلق به آنان است در جلسه 
گرامیداشــت که به بهانه این 
عزیزان انجام می شــود، اما یاد 
و نامی از آنها برده نمی شــود، 
حداقل از خانواده های شــهدا 

دعوتی به عمل می آمد؟«
حسن برزیده کارگردان فیلم 
»مزار شریف« هم در دیدار با 
خانم روزبهانی همســر شهید 
خبرنگاری  صارمــی،  محمود 
که در جریان حمله طالبان به 
کنســولگری ایران به شهادت 
رســیده بود، گفته بود: »آقای 
حســن روحانی که آن زمان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بود تــا امروز که رئیس جمهور 
است تا ســایر مسئوالن، باید 
حداقل از خانواده های شهدای 
مزار شریف عذرخواهی کنند و 
دیه و غرامت را پرداخت کنند.
حادثه مزار شریف یک بخش 
مهمی از تاریــخ معاصر ایران 
اســت و از ابتدا انگیزه اصلی 
ساخت فیلم برای من این بود 
کــه درباره این حادثه ســوال 
ایجاد شــود و مشــخص شود 
که دلیل  این اتفاق چه بود تا 
گروهی که در زمان این واقعه 
این  درباره  داشتند  مسئولیت 

حادثه جواب بدهند .«
پس از گذشــت 17 سال، 
»مزار شریف«  فیلم  ســاخت 
ادای دینی اســت به شهدای 

آن واقعه. 
افشاگر و خوش ساخت

نکته قابل تأمل درباره این 

فیلــم، رویکرد افشــاگرانه آن 
تروریستی  جریان های  درباره 
به ظاهر اســالمی اما در باطن 
ضداســالمی اســت. در فیلم، 
بارها و بــه بهانه های مختلف 
تصریح می شود که طالبان ابزار 
دســت آمریکا و انگلیس است 
که به جان مردم افغانســتان 
افتاده اســت. »بی بی ســی« 
در ایــن فیلم نقشــی کلیدی 
دارد. در بخش هایــی از فیلم، 
شــخصیت اصلی داســتان با 
بــازی حســین یــاری وقتی 
رادیو را روشن می کند، شبکه 
بی بی سی فارسی درحال پخش 
خبرهایی به سود طالبان است. 
نوع حمله برزیده به بی بی سی 
در این فیلم بسیار هوشمندانه 
و مختصر و مفید است؛ بدون 
شــعارزدگی و به صورت کامال 

بی طرفانه.
بازی خوب حسین یاری در 
نقش شاهسون )تنها دیپلماتی 
که از حادثه جان ســالم به در 
برد(، ساختار اســتوار و سالم 
فیلم و استفاده از جلوه های ویژه 
چشم نواز و همچنین موسیقی 
متناسب، »مزار شریف« را به 
فیلمی مانــدگار تبدیل کرده 

است.
باتوجــه بــه مضمون مهم 
این فیلم، الزم اســت که تهیه 
کننده فیلم برای اکران جهانی 
آن تالش کند. خوشــبختانه 
حوزه هنری )سرمایه گذار فیلم( 
خبر داده که »مزار شریف« در 
چند کشور دیگر هم به نمایش 

درخواهد آمد.

نگاهی به جریان های عمده تهاجم به عرصه فرهنگ- بخش اول 

حیات جامعه اسالمی 
و مسئله نفوذ فرهنگی

 کسی را مورد تمسخر قرار نمی دهند و قومیتی هدف سخنان خنده دار آنها 
قرار نمی گیرد، حتی به بهانه نقد اجتماعی نیز شاهد استهزاء طبقه یا گروهی 
از اعضای جامعه نیســتیم و این مهم ترین ویژگی برنامه طنزی است که این 
شب ها از شبکه تلویزیونی »نسیم« به روی آنتن می رود و از قضا در سری دوم 
مورد اقبال مخاطبان قرار گرفته و توانسته نگاه های زیادی را به خود جلب کند.
»خندوانه«، مردم را با ســاده ترین مسائل که شاید در طول روز بی توجه از 
کنار آن عبور می کنند به خنده وا می دارد. این ویژگی مهم برنامه ای است که 
همه با نام رامبد جوان آن را می شناسند و شاید گفتن آن به گزاف نباشد که 

یک خندوانه است و یک رامبد جوان.
در این برنامه کمدین ها یا بهتر است فارسی را پاس بداریم و بگوییم خنداننده 
یا طنازها با استفاده از لحن، بدن و توانایی هایی که در آنها وجود دارد مسائل را 
برای بینندگان به گونه ای روایت می کنند که خنده دار به نظر می رسد و برای 

لحظاتی خنده بر لب های مخاطبان این برنامه می نشانند.
در برنامه خندوانه که این روزها نقل صحبت ها شــده و اغلب از آن سخن 

می گویند نوع نگاه به طنز و زاویه نگرش به این مقوله در حال تغییر اســت و 
در این برنامه شاهد آن هستیم که یک نگرش مثبت به مقوله خنداندن ایجاد 
شده است. در این برنامه نشان داده می شود که می توان خنداند بدون اینکه به 
کسی اشاره کرد و همچنین می توان خندید بدون اینکه کسی را آماج سخنان 

و تکه های بعضا توهین آمیز خود کنیم.
خندوانه و دســت اندرکاران تولید این برنامــه در واقع در حال ایجاد یک 
فرهنگ مثبت هستند. اقدامی که بسیار نیاز بوده و این بار این برنامه تلویزیونی 
به رقم خوردن آن کمک کرده است. فرهنگ »به هم نخندیم، با هم بخندیم« 
همان فرهنگ اخالقی است که این برنامه در حال رقم زدن آن است و از این 

باب باید به تولیدکنندگان آن دست مریزاد گفت.
نکتــه ای که باید مورد توجه قرار بگیرد ضریب نفوذ رســانه ملی در امور 
اجتماعی و فرهنگی است و این بار نیز با خندوانه ثابت شد که اگر رسانه ملی 
به طرز صحیحی به یک مسئله ورود کند حتما تاثیر گذار خواهد بود و مخاطبان 
نسبت به آن واکنش مثبت نشان می دهند. پس خالی از وجه نیست که رسانه 

ملی در سایر شئون نیز با مطالعه و دقت اقدامی متناسب داشته باشد تا میدان 
عمل از دست رسانه ملی خارج نشود و مجبور به عملیات های ناگهانی نشود.

حال این شب ها »خنداونه« با خنداندن مخاطبان و بینندگان خود در حال 
ترویج فرهنگ »خنده حالل« است و این مسئله قابل تامل بوده و می طلبد تا 
کارشناسان رسانه ملی نسبت به باز تولید برنامه هایی چون »خندوانه« در سایر 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی نیز برنامه ریزی متناسب 

داشته باشند تا در هر زمینه ای روش صحیح به مخاطبان آموزش داده شود.
»خنده حالل« مولفه ای است که در جامعه اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد و 
تا پیش از این در جامعه ما کمتر مورد توجه بوده و اینک شاهدیم که این فرهنگ 
از طریق »خندوانه« در حال تزریق به جامعه اســت و این جای تشکر و قدردانی 
دارد که رسانه ملی در این امر ورود مثبتی داشته است. خنده یکی از انواع نیازهای 
روح اســت و همانطور که بدن جســمانی نیاز به خوردن غذای پاکیزه دارد روح 
انسان نیز نیازمند تغذیه از غذای روحی طیب و طاهر است و خندیدن به مسائل 

روزمره بدون اشاره به فرد یا قومیتی از دسته »خنده حالل« به شمار می رود.

تمرین 
خنده 
حالل

 حسام آبنوس


