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حكايت هاي گلستان

با حضور در پایگاه انتقال خون انجامشد؛

همیاری اهالی ادبیات با زلزلهزدگان

جمعی از نویسندگان و ش�اعران برای ابراز همدردی با مجروحان
زلزله کرمانشاه به اهدای خون پرداختند.
ب�ه گ�زارش مهر ،به دنب�ال وقوع حادث�ه زمینل�رزه در برخی از
اس�تانهای غرب�ی کش�ور ،مدیرعامل بنیاد ضمن عرض تس�لیت به
بازماندگان و آسیب دیدگان زلزله غرب کشور از نویسندهها و شاعران
برای حضور و اهدای خون در مرکز انتقال خون وصال دعوت کرد.
مه�دی قزلی گفت با توجه ب�ه اعالم نیاز مراکز رس�می به خون،
اهال�ی ادبیات در این حض�ور با هموطنان زلزلهزده اب�راز همدردی و
وفاداری میکنند.
بر این اس�اس جمعی از نویسندگان و ش�اعران روز سهشنبه ۲۳
آب�ان در مرکز انتقال خون وصال به نش�انی خیاب�ان انقالب ،خیابان
وصال ش�یرازی ،باالتر از تقاطع طالقانی ،شماره  ۹۹حضور و به منظور
ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده به اهدای خون پرداختند.

اثر اقتباسی حاصل اعتماد نویسنده و فیلمساز است

ب�ه گزارش مه�ر ،احم�د کاوری درب�اره اینکه چرا معم�وال میان
س�ینماگران و نویس�ندگان ادب�ی فاصله زی�ادی وج�ود دارد و فکر
میکنید حلقه مفقوده این جریان چیست ،اظهار کرد :شخصا با ساخت
آثار اقتباس�ی برای سینما موافقم؛ چرا که اساسا اقتباس در پی ادوار
مختلف خیلی به س�ینما کمک کرده است و به نوعی از ارکان اساسی
فیلمهای س�ینمایی در جهان و حتی در ایران نیز محس�وب میشود.
در مجموع به نظرم تعامل نویس�ندگان و س�ینماگران برای خلق آثار
اقتباس�ی قبل از انقالب بیشتر بود البته پس از انقالب هم این تعامل
ک�م و بیش ادامه پیدا کرد .به عنوان مثال ما آثار موفقی چون «ناخدا
خورش�ید»« ،قصههای مجید» و همچنین آث�ار آقای مهرجویی را در
کارنامه س�ینمای اقتباسیمان داش�تیم که همه آنها اقتباس شده از
ادبیات کش�ورمان بودند .ح�ال اینکه چرا در حال حاض�ر این تعامل
میان نویس�ندگان و فیلمسازان وجود ندارد ،حتما علتهایی دارد که
به نظرم نمیش�ود در یک گفتوگوی کوتاه به آنها اشاره کرد .اما به
اندازه برداش�ت ش�خصی خودم از این موضوع میتوانم بگویم که من
به عنوان نویس�نده خیلی راحتترم که یک موض�وع اورجینال پیدا
کن�م تا اینکه بخواهم خودم را درگیر اثری کنم که ممکن اس�ت حق
کپیرایت نداش�ته باش�د و یا نویسنده راضی نباش�د و دیگر مسائلی
که بعضا پیش میآید.وي همچنین ادامه داد :نکته دیگر در اس�تفاده
از آثار اقتباس�ی در سینما مطرح است و آن این است که نوع فیلمها
و رویکردها ممکن اس�ت با رویک�رد ادبیات متفاوت باش�د و معموال
سینما نمیتواند خواسته های خودش را از ادبیات پیدا کند و یا کمتر
پیدا میکند .بنابراین ش�اید همین امر موجب فاصله میان این دو هنر
شده اس�ت؛ یا از حیطه ادبیات فاصله گرفتهاند و یا کال فیلمسازان از
این مقوله دور ش�دهاند .ما نشس�ت و تعاملی جدی میان فیلمسازان
و حوزه ادبیات ندیده ایم و تنها جلس�اتی به ش�کل جسته و گریخته
داشتیم اما نشس�ت و محفلی که این دو حوزه با هم رابطه تنگاتنگی
داش�ته باشند کمتر شاهدش بودیم .موضوع دیگری که در این زمینه
مهم اس�ت این است که به دلیل اینکه ممیزی حوزه ادبیات به نسبت
سینما کمتر است خیلی از بیان یکسری احساسات و شرایط به خاطر
مخاطب کمترش نس�بت به س�ینما ممکن است و بس�یاری از مسائل
مطرح میش�ود ولی زمانی که داس�تان در قالب س�ینما ارائه میشود
کمی دس�ت و پاگیر میشود و دچار ممیزی میشویم .به همین خاطر
است که ممکن است یک حس بدبینی در نویسندگان به وجود بیاورد
که اصال س�ینمای برند ایران را خیلی ج�دی نگیرند که البته حق هم
دارند؛ چون دنیای ادبیات و سینما باهم متفاوت است.

نغمه
هوشم بردی به چشم جادو
ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زان چشم همیکنم به هر سو
صد چشمه ز چشم من گشاید
چون چشم برافکنم بر آن رو
چشمم بستی به زلف دلبند
هوشم بردی به چشم جادو
هر شب چو چراغ چشم دارم
تا چشم من و چراغ من کو
این چشم و دهان و گردن و گوش
چشمت مرساد و دست و بازو
مه گر چه به چشم خلق زیباست
تو خوبتری به چشم و ابرو
با این همه چشم زنگی شب
چشم سیه تو راست هندو
سعدی بدو چشم تو که دارد
چشمی و هزار دانه لولو

»»سعدی

اعتدال در نیکی

»»به انتخاب مهدي طوسي

چوپانی پدر خردمندی داش�ت .روزی به پدر
گف�ت :ای پ�در دانا و خردمن�د! به م�ن آن گونه
ک�ه از پی�روان آزموده انتظ�ار م�ی رود یک پند
بیاموز!
پدر خردمند چوپان گفت :به مردم نیکی کن،
ولی ب�ه اندازه ،نه به حدی که طرف را لوس کند و
مغرور و خیره سر نماید.
شبانی با پدر گفت ای خردمند
مرا تعلیم ده پیرانه یک چند
بگفتا :نیک مردی کن نه چندان
که گردد خیره ،گرگ تیزدندان
**

آموختن خاموشی از حیوانات

نادان�ی می خواس�ت ب�ه االغی س�خن گفتن

بیاموزد ،گفتار را به االغ تلقین می کرد و به خیال
خود می خواست سخن گفتن را به االغ یاد بدهد.
حکیم�ی او را دی�د و ب�ه او گف�ت :ای احمق!
بیهوده کوش�ش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد
س�رزنش قرار نداده اند این خیال باطل را از سرت
بیرون کن ،زیرا االغ از تو س�خن نمی آموزد ،ولی
تو می توانی خاموش�ی را از االغ و سایر چارپایان
بیاموزی.
حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی
در این سودا بترس از لوم الئم
نیاموزد بهایم از تو گفتار
تو خاموشی بیاموز از بهائم
*
هر که تأمل نکند در جواب
بیشتر آید سخنش ناصواب
یا سخن آرای چو مردم بهوش

یا بنشین همچو بهائم خموش
*

صبر و حوصله لقمان در س�ؤ ال
نکردن

لقم�ان دی�د آهن�ی در دس�ت حض�رت
داوودعليهالسلام اس�ت و همچون م�وم در نزد
او ن�رم م�ی ش�ود و او هرگون�ه بخواه�د آن را
می س�ازد ،چون می دانس�ت که بدون پرسیدن،
معلوم می شود که داوودعليهالسالم چه می خواهد
بسازد .از او س�ؤ ال نکرد ،بلکه صبر کرد تا اینکه
فهمید داوودعليهالسلام به وسیله آن آهن ،زره
ساخت.
چو لقمان دید کاندر دست داوود
همی آهن به معجز موم گردد
نپرسیدش چه می سازی که دانست
که بی پرسیدنش معلوم گردد

انتقاد از تئوریگرایی در حوزه ادبیات

به گزارش ایس�نا ،مراس�م گرامیداشت ضیاء
موحد شاعر در برنامه عصر کتاب برگزار شد.
در ابتدای این مراس�م علیاصغر محمدخانی
در سخنانی به آشنایی  ۳۰ساله خود با ضیاء موحد
اش�اره کرد و ضیاء موحد را یکی از یاوران کتاب،
نشر ،فرهنگ و اندیشه دانست.
معاون فرهنگی شهر کتاب ضیاء موحد را یکی
از اف�راد مکت�ب دقت خواند و اظه�ار کرد :موحد
در حوزه فلس�فه ،ادبیات و منط�ق و همچنین در
حوزه نقل با کسی رودربایستی ندارد .او در مسائل
علمی نظراتشان را خیلی دقیق بیان میکند.
او گف�ت :ن�ام ضی�اء موح�د ب�ه خاط�ر
تکنگاریهایش درباره س�عدی ب�ا این حوزه گره
خورده است.
او اف�زود :قب�ل از انقالب کس�انی مثل نجف

دریابندری و جالل آلاحمد را داش�تیم که نسبت
به مس�ائل شامه تیزی داشتند .آنها باید از چیزی
خوششان میآمد یا بدش�ان میآمد تا درباره آن
حرف بزنند .این نس�ل تئوریهای دانش�گاهی را
نمیش�ناختند ولی اگر چیزی میش�ناختند چند
براب�ر از آن اس�تفاده میکردن�د .اما ام�روز عده
زیادی داریم که مجهز به سالحهای نظری هستند
ول�ی نمیدانند آن را کجا و چگونه ب�ه کار ببرند.
ضیاء موح�د در ای�ران یکی از نمونهه�ای نادری
است که از آن مقدار پایه نظری که دارد بهترین و
بیش�ترین استفاده را میکند .ما در کتاب سعدی
او ای�ن خصوصی�ت را میبینی�م .او در این کتاب
بدون اینکه بخواهد نظریات و اسمهای گنده را به
رخ بکش�د ،از یک الیه نظریه در پس حرفهایش
اس�تفاده میکند .اما امروز متاسفانه میبینیم در

جامعه چنین رویکردی وج�ود ندارد .انگار آدمها
خودش�ان نیس�تند بلکه حامل چیزهای دیگری
هستند.
معصوم�ی همدان�ی گف�ت :کتابه�ای موحد
گفتوگویی است عملی با سنت .او در کتابهایش
نمونهای از خلوص ش�عری گذش�ته را سراغ کرده
است و انگار میخواهد به همان نوع سخن بگوید
ولی آن را در حد س�عدی دنبال نمیکند بلکه نظر
به ژرفساخت میکند.
در ادامه مراسم امید طبیبزاده شجاعت ضیاء
موح�د را غبطهبرانگیز دانس�ت و گفت :نقد دکتر
موحد به آلاحمد ،غزل س�ایه ،نظریات ش�فیعی
کدکنی و ش�عر فروغ در جامع�ه محافظهکارانه ما
کار سادهای نیست .با این حال دکتر موحد معتقد
اس�ت ،اگر بنا باش�د تعریفی از روش�نفکر داشته
باشیم باید مساله انتقاد را جا بیندازیم.
این اس�تاد ادبیات س�پس با انتقاد از کارهای
پژوهشی دانشگاهیان در حوزه ادبیات اظهار کرد:
خیل�ی از مقاالت علمی در حوزه ادبیات قابل فهم
نیس�تند و چون قابل فهم نیستند چاپ میشوند.
بس�یاری از این مق�االت هیچ تفاوتی ب�ا مقاالت
فیزیک و ش�یمی ندارند .این مق�االت تاثیری هم
در رشد فرهنگی و هنری ما ندارند.
در ادامه علی موسوی گرمارودی قصیدهای که
 ۳۵سال پیش برای سعدی نوشته بود را خواند.
ای�ن ش�اعر همچنین گف�ت :تنه�ا کتابی که
م�ن چندی�ن ب�ار آن را خواندهام کتاب س�عدی
دکت�ر موحد اس�ت .این کت�اب یک�ی از بهترین
تکنگاریهایی اس�ت که در مورد س�عدی نوشته
شده است.

نازنین دیهیمی درگذشت

نازنی�ن دیهیم�ی مترج�م و روزنامهن�گار
درگذشت.
به گ�زارش ایس�نا ،ناش�ر کتابه�ای نازنین
دیهیم�ی با تایید خبر درگذش�ت ای�ن مترجم و

روزنامهنگار اعالم کرد :او به علت مشکل تنفسی
از دنیا رفت.
مراسم تشییع و خاکس�پاری نازنین دیهیمی
ام�روز چهارش�نبه س�اعت  ۱۱صب�ح در قطعه ۹

(دوره جديد)

بهشت زهرا برگزار میشود.
نازنی�ن دیهیم�ی آث�اری از بارب�ارا پارک،تام
اس�پارد و لوس�ی کرک وود را به فارس�ی ترجمه
کرده است .او متولد سال  ۱۳۶۷بود.
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تازههاي نشر
انتشار کتابی درباره دیه و قصاص زنان

کتاب «فقه تطبیقی استداللی :دیه و قصاص زنان» نوشته ابراهیم
شفیعی سروستانی منتشر شد.
به گزارش ایس�نا در معرفی این کتاب عنوان ش�ده است :در فقه
جزایی امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی ،در برخی زمینهها
مقررات متفاوتی برای زنان و مردان پیشبینی شده است .اگرچه این
مقررات متفاوت ،در مواردی به لحاظ شرایط جسمی زنان وضع شده و
مناسبتر به حال آنان است ،ولی در مجموع این تفاوتها این توهم را
پیش آورده که در فقه و قانون منافع مردان بیشتر رعایت شدهاست.
قطع ًا بررسی مبانی فقهی همه این تفاوتها و تبیین فلسفه و حکمت
آنها نیازمند پژوهش�های متعدد است و در یک پژوهش نمیگنجد .از
ای�ن رو ،در این اثر دو م�ورد از مهمترین و بحثبرانگیزترین مصادیق
تفاوت اح�کام زن و مرد در حقوق جزای اسلام؛ یعنی تفاوت در
کیفیت اس�تیفای حق قص�اص و تفاوت در میزان دی�ه ،انتخاب و
مبانی فقهی آنها به صورت تطبیقی بررس�ی و تجزیه و تحلیل ش�ده
است.این کتاب شامل یک ضمیمه و دو بخش است .در ضمیمه این اثر
که با عنوان «درآمدی بر فقه تطبیقی» ارائه شده برای آشنایی دانش
پژوه�ان با این رویکرد فقهی ،مهمترین مباحث مرتبط با این موضوع
به اختصار بیان شده است.
در بخش نخس�ت به بررس�ی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در
زمین�ه قصاص و دیه زنان پرداخته ش�ده و مبانی فقهی آنها در این
زمینه نقد و بررس�ی شده اس�ت .بخش دوم هم به بررسی حکمت
و فلس�فه تف�اوت قص�اص و دی�ه زن و م�رد اختصاص یافته اس�ت.
ای�ن اثر با هدف تهی�ه یک متن آموزش�ی برای دانش�جویان مقاطع
کارشناس�ی ارش�د و دکتری رش�تههای حقوق ،فقه و مبانی حقوق،
فق�ه و حق�وق اسلامی ،فقه مق�ارن و مطالع�ات زنان تدوین ش�ده
است.
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Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] /YÁ Z/ËZ» ÉZ/«M- Ä¯·Y ºÆ µZË 200.000.000
Ä¯·Y ºÆ µZË 4.000.000 Ã|¿Y{ 0040896471
{-1552
Â/¯ Ô»YÁ{ZÀ/Y d^i ½Z»Z

(105106) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] ¾Ìf]M Êa Ô§Y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]14004124553 Ê¸» ÄZÀ Á 455514 d^i ÃZ¼ Ä

]1396/07/01 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Â/a Ê/¸ ^m ©{Z/ : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
{ d¯/ ©Á|À Ä] µZË 100000 ¢¸^» dyY{a Z] 1754440797
{Ä/] µZ/Ë300000000 Y d¯/ ÄËZ»/ .d§³ Y« Z¯ ¦Ë
sÔ/Y Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z» Á d§ZË ËY§Y µZË 300100000
Êf Ë/ ½Z/]ZÌy -YÂ/ÅY {M Ä] d¯ YÂÅY Ä^  ¶v» .|Ë{³
Êf//a |//¯ 14 |//uYÁ Ã{Y ½Z¼Ì¸// ½Z¼fyZ// Ê//¸Ì¯Á ½Z//]ZÌy
Y ®/ËÅ Ä¯/·Y ºÆ/ ½YÌ» Á Ê»ZY .d§ZË µZ¬f¿Y 6194973161
Ê//¸» ÃZ¼// Ä//] Z//Âa Y//fÌ» : ÄËZ»// ËY//§YY //a Z¯//
Z//{Â¼v» Ä¯//·Y ºÆ// µZ//Ë 299900000ÉYY{ 1756795924
§ºÆ/ µZ/Ë100000 ÉYY{ 2002281191 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] ½ZÌy
ÉYY{ 1754440797 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Â/a Ê/¸ ^m ©{Z Ä¯·Y
Ä¯·Y ºÆ µZË 100000
{-1557
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z

¯(105111) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] ¾Ìf]M Êa Ô§Y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]14004124553 Ê¸» ÄZÀ Á 455514 d^i ÃZ¼ Ä
]cZ¼Ì¼/e 1396/07/01 wÂ» ÃË|» dXÌÅ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
}d¼/ Ä] 3874500942 Ê¸» |¯ Ä] ½ZÌ¯Ô§Y Ê¸ : | }ZzeY ¶Ë
»|Ê/¸» |/¯ Ä/] Â/a Ê¸ ^m ©{Z - (Z¯ Y kZy) ¶»ZË
|¯ Ä] Âa ºZ« Z - ÃË|» dXÌÅ ÌW d¼ Ä] 1754440797
»¸Y kZ/y)ÃË|/» d/XÌÅ ÌW \ËZ¿ d¼ Ä] 0078415845 Ê
¯d¼/ Ä/] 2594549525 Ê¸» |¯ Ä] ½Y|ËÁZm Z|Ì¼u - (Z
Á {ZÀY ÄÌ¸¯ .|¿|Ë{³ [Zzf¿Y (Z¯ Y kZy) ÃË|» dXÌÅ Â
»|®q ¶Ì^« Y d¯ ÁM |Æ e Á Y{ZÆ] {ZÀY Á ©YÁY ÄÌ¸¯ Y
ZÅ{Y{Y« Á ÉY{Y Á É{Z ©YÁY ÄÌ¸¯ ¾ÌÀr¼Å Á cYÁ] Á Äf¨ Á
ÃË|/» cZ/ÌÅ Ì/Ë Z/»Y Z] ÉY{Æ ©YÁY Á Ê»ÔY {Â¬ Á
Ä»ZÀ/ZY { Ä/Â]» Ã{Z/» Á |Z] Ê» ^f » d¯ Æ» Z] ÃY¼Å
. |Ë{³ sÔY
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z
{-1559
¯(105113) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

|

