
کادمیک  تعامل فضای آ
و سریال های تلویزیونی 

ــنــهــا بــایــد  ــر از ای ــ ــ  خــیــلــی زودت

بازیگر تلویزیون

رامتین خداپناهی

پیوندی منطقی میان آموزش 
اقتصاد  و  بازیگری  کادمیک  آ
هنر بــرقــرار مــی کــردیــم، یعنی از 
ــاز به  ــی یـــک طـــرف بـــه مـــیـــزان ن
جذب و تربیت بازیگر پرداخته 
می شد و از طرف دیگر از همان 
ــا تـــولـــیـــدات  ــ ــیـــونـــدهـــای مــنــطــقــی ب  زمــــــان دانـــشـــگـــاه پـ

برقرار می شد. 
کادمیک بازیگری آن است  یکی از مشکالت فعلی، ساختار آ
که هنرجویان و حتی بااستعدادترین آنها هم هیچ دورنمایی 
نسبت به آینده شغلی خود ندارند. همین می شود که گاهی 
که دارنــد، جذب  برخی از نابازیگران به واسطه ارتباطاتی 

پروژه ها شده و افراد بااستعداد بیکار می مانند. 
، فقط  ــار کـ کــه ایــن دوری محیط آمــوزشــی از بـــازار  البته 
مختص رشته های هنری نیست ولی درباره آموزش هنری 
و کال رشته هایی که زمینه الزم برای کار عملیاتی دارند این 
کــه بسیاری  دوری بسیار آســیــب زاســت و باعث مــی شــود 
از عــالقــه مــنــدان هــنــری بــه جــای رفــتــن بــه سمت آمــوزش 
کـــردن مسیرهایی بـــرای ورود  کــادمــیــک بــه سمت پــیــدا  آ
گر بتوانند موفق باشند،  زودهنگام به پروژه ها بروند. حتی ا
کاری شان  را ندارند سطح  کادمیک الزم  آ پایه های  چون 

شاید به رشد الزم نرسد. 
گــیــر دارنـــد،  ــال هــای تــلــویــزیــونــی چـــون مــخــاطــب فــرا ســری
می توانند یکی از بهترین راه های جذب هنرجویان توانمند 
گر مابین  کادمیک باشند. یعنی ا دانشگاه ها و محیط های آ
تهیه کنندگان باتجربه تلویزیون و اساتید دانشگاهی ارتباط 
معقولی باشد، می توان در هر سریال تعدادی از برگزیدگان 

دانشگاه ها را وارد سریال ها  کرد. 
گر بیفتد، چند مزیت دارد؛ اول از همه باال رفتن  این اتفاق ا
که نقطه امیدی است  کادمیک  جذب هنرمند از مسیر آ
کنند و جلو  گر درست تحصیل  برای هنرجویان تا بدانند ا
بروند، حتما می توانند جذب پروژه ها شوند. مزیت دیگر 
این روند آن است که سریال های تلویزیونی را نونوار می کند 
و از حلقه تکراری افرادی معدود خارج می کند. مزیت سوم 
نیز آن کــه سریال های تلویزیون را به محلی بــرای تعامل و 

تعاطی تجربه میان جوانان و باتجربه ها بدل می کند. 
ــردم دانــشــجــویــانــم را به  ــودم کــه ســال هــا سعی کـ ــرای خـ بـ
کــار هــنــری بــرای شــان مهم باشد  کــه نفس  سمتی بــبــرم 
ــد تاثیر بسیار بــاالیــی در آینده  و نــه درآمـــدزایـــی، ایــن رون
تعامل  همین  در  چــون  دارد،  هــم  تلویزیونی  محصوالت 
بازیگرانی  به تدریج  کادمیک  آ فضاهای  و  سریال ها  میان 
بازیگری  غنای  بر  بلندمدت  در  و  یافته  ــرورش  پ  توانمند 

خواهد افزود.
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در نشست صمیمانه دکتر جبلی با جمعی از نمایندگان مجلس عنوان شد

حرکت رو به  جلوی رسانه ملی
با پشتوانه مجلس
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! یک بلوغ مسأله دار
 تغییر سبک زندگی و گسترش استفاده از 

فضای مجازی باعث بلوغ زودرس شده است

»جام جم«  گزارش 
از یک برنامه باسابقه رادیویی  

تریبون نخبگان سیاسی

  عباس محبی، بازیگر سریال 
»آزادی مشروط« به »جام جم« گفت:

 »بازیگری« مثل هنرنمایی 
در بازار مسگرهاست
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»تکیه« و 
»هیات فدائیان« 

به افق رسید

ــان  ــ ــسـ ــ ــراحـ ــ ــیـ ــ  احــــــمــــــد مـ

احمد میراحسان

پژوهشگر و مستندساز فرهنگ

 :) )پژوهشگر و مستندساز
دشــــــــمــــــــن ســــــــتــــــــیــــــــزی 
 

امام خمینی)ره( از قیام  ل�ل
15 خرداد تا پایان دهه اول 
ــان  ــن انــــقــــاب اســــامــــی چ
درخشان و حیرت آور بوده 
کفار  مقطعی  هــیــچ  در  کـــه 
را نمی کردند  بــزرگ هرگز فکرش  محارب و شیطان 
چنین خرد تابنده ای از سوی ولی فقیه به نمایش 
درآیــد. آنــان در خنثی کــردن این حرکت، بزرگ ترین 
هجوم ها و جنگ های اقتصادی را راه انداختند اما 
ــان  ــ ــش ــ ــاک و عـــقـــل درخ ــ ــن ــ ــاب ــ دشـــمـــن ســـتـــیـــزی ت
امــام خــمــیــنــی)ره( و جانشین او امــام خــامــنــه ای در 
تـــاریـــخ ثــبــت شــــده اســــت. دشــمــن بـــا خــشــونــت و 
کینه توزی 10 بار شدیدتر دربرابر این ایستادگی به 
توطئه پرداخته اند، درحالی که مقاومت اسامی با 
قــوت و پــیــروزی پیشرفت کــرد. اینک ایــن پیروزی 
به هیچ وجه نابودشدنی نیست. آنان حتی اگر تمام 
ــاریــخ  ــن حــقــیــقــت و ت ــ مـــــردم را خــاکــســتــر کــنــنــد ای
محوشدنی نیست و درخشش قیامتی آن مسجل 
اســت. حقیقت این حرکت هرگز از سوی خدا و حتی 
انسان های آینده نادیده گرفته نمی شود و همواره 
یــک الــگــو خــواهــد بـــود و تــا ظــهــور امــام زمــان)عــج( 
ازیادنرفتی باقی خواهد ماند. در اصل نوع مواجهه  
بــدشــان بــا حــضــرت آقــا، بــیــان کینه انباشت شده 
شیاطین و گناهکاران است. آنان بنده خدا بودند و 
بــرای راه عبودیت و اطــاعــت او قیام کــردنــد. آنــان 
خدمتگزار ملت بودند و برای تقابل با دشمنان ملت 

مورد فحاشی قرار گرفتند. 

هم اسناد و هم تعریف گری معاندان و گروه های وابسته 
به غرب و لیبرال وارهای داخلی علیه دشمن ستیزی در 
تردید  جــای  اسالمی  انقالب  و  مشروطه  انقالب  تاریخ 
دارد. به نظر من به جای رجوع به منابع متعدد معاندان 
و نویسندگان اسالم تیزی همچون آجودانی، برای اثبات 
انقالبی عهد  دشمن ستیزی میرزای شیرازی و فقیهان 
قــاجــار بــایــد ســـراغ مکتوبات و سندهای اصــیــل رفــت. 
مردمی  و  ضداستبدادی  ضداستعماری،  پرده پوشی 
، از رذایل متون تاریخی لیبرال مآب و  این رهروان قیام ل�ل
غربگرای ماست زیرا در مکتوبات و در عمل آنان، جنبش 
دینی مــردم بــرای مقابله با ظلم و استبداد قدرت های 
استعماری عیان است. نهان داشتن این وجه از شرافت 
علمی به دور است. علما و فقهای دینی موجب بیداری 
مردم شده اند، نه آن که خود از جنبش مردم بیدار شده 
باشند. شگفت انگیز آن است که محققی پرورش یافته در 
دستگاه علمی جهان سلطه، دست به تحریف اسناد بزند 

و نقش میرزای شیرازی دربرابر ظلم سالطین و کوشش 
و مجاهدت فقیهان دوره فتحعلی شاه در دفاع از کیان 
اسالم را پنهان کند! این کینه توزی نسبت به روحانیت 
انقالبی با پس و پیش کردن اسناد از نظر زمانی در نوشته 

نویسندگان غربگرا و لیبرال مآب موج می زند. 

 پیشگامی روحانیت دربرابر غفلت روشنفکران

که دربـــاره مــیــرزای شــیــرازی و جنبش  ــار متعددی  در آث
کو نوشته شده است، صدها سند وجود دارد  تحریم تنبا
که فتوای میرزا ربطی به فشار مردم و روشنفکران عصر 
نداشته و او پیشگام مــبــارزه ضداستعماری بــوده و در 
گردانش نوشته سال ها پیش از این  نامه هایی که او به شا
بحث را مطرح کرده است. سند نادرستی سخن کسانی 
چون نویسنده مشروطه ایرانی آن است که:  1. پیش از 
میرزای بــزرگ، مراجع دوران فتحعلی شاه با قــدرت در 
ایران  مــردم  استعمارگران در سرنوشت  مقابل دخالت 
اعتراض داشته و در مقابل آنان ایستادند. در حقیقت 
فقهای اسالم با قدرت سیاسی و حکمرانی، فتوای جنگ 
کــردن سرزمین های  ــد و پــس از جــدا بــا روســیــه را دادنـ

شمالی امر به این جنگ کرده و تکلیف خود را ادا کردند.  
که یک  2. »اندیشه تحریم خــدابــاوری«، ضربه بزرگی را 
ولی فقیه شجاع، باهوش و نابغه بود با انقالب ضدکفر 
است  آورده  وارد  زمــان  فرعونیان  پیکر  بر  ضدسلطه  و 
که  می کند  اثــبــات  مشخص  بــه طــور  و  می نهد  توضیح 
تحریم  حادثه  غربزده،  روشنفکر  تاریخ نگاران  برخالف 
کو نه زودگذر و نه در اثر فشار مردم صادر شده است.  تنبا

 اقدام فرصت جویانه شبه  روشنفکران

ــدرت ولــی فــقــیــه و  نــامــه هــای روشــنــفــکــران پــس از اثــبــات قـ
مرجعیت شیعه و پیروی جانبازانه مردم از یک ولی شیعی 
تنها اقدام فرصت جویانه بوده تا با همراه شدن شان بتوانند بر 
ذهن میرزای شیرازی تأثیر بگذارند. آنان غافل از این بودند که 
این نابغه دوران، هوشی فراتر از آنان دارد. اول این که او پیش 
از عمل انقالبی، شــروع به کار کــرده بــود. دوم این که اشراف 
میرزای شیرازی بر جریانات سیاسی هرگز اجازه اثرگذار آنان بر 
او را نداده و سوم آن که چون میرزا خود فهم برتری نسبت به 
کنندگان داشته و می دانسته روش عجوالنه آنان کمکی  تقاضا
به رشد انقالب مردم و مشارکت همگانی نمی کند و راه مردمی 

او معقول تر بوده، چه معنی دارد که تحت تأثیر چنین سخنی 
کــارگــزاران حکومتی  قــرار گیرد؟ چهارم آن کــه شــاهــزادگــان و 
که  غــرب  درس آموختگان  و  روشنفکران  و  ناصرالدین شاه 
قــدرت  گسترش  یــا  ناصرالدین شاهی  نــظــام  حفظ  پــی  در 
گر متدین محسوب می شدند،  مدرن در ایران بودند حتی ا
مخالفت شان با ولی فقیه هرگز به معنی صحت نظر آنان دال 
بر جدایی دین و سیاست نبوده که نام متخصص سیاست 
گر می توانستند آزادی و استقالل  بر خود نهاده بودند. آنان ا
ــدن استعمار و نفی استبداد به انجام  ــران را با بیرون ران ای

می رساندند، که نرساندند. 

 تاریخ نگاران علیه روحانیت انقالبی

اثــبــات نــادرســتــی نظر تــاریــخ نــگــاران ضــد والیت فقیه و 
ضــد روحــانــیــت انــقــالبــی، خــواســت ایـــن مــتــن نیست. 
ــب  ــوان ــه ج ــم ــر ه ــف ــا ک ــارزه بـ ــ ــب مـــیـــرزای شـــیـــرازی در مــ
فرمان  از  پیش  حتی  را  استعماری  و  ضــداســتــبــدادی 
از  تاریخ پژوهان پس  بــود.  گرفته  کو در نظر  تنبا تحریم 
که برخالف تاریخ نگاران لیبرال، بررسی  انقالب اسالمی 
متون تاریخی و تحول سیاسی را در پیش گرفتند و درباره 

ضربه مهلک میرزاحسن مجتهد شیرازی به دشمن که 
ناله شکست دشمن تا به امــروز در میان ملل مختلف 
طنین پیدا کرده، پژوهش کرده اند. از مکتوبات دشمنان 
مــیــرزای شــیــرازی روشــن مــی گــردد کــه آنــان مــواضــع ضد 
استعماری میرزای بزرگ بوده اند. وقتی خود آنان اعتراف 
می کنند چگونه تاریخ نگاران هوادار غرب می کوشند بر 
آن پرده افکنند؟! آنان خود را به نابینایی می زنند که این 

عمدی است. 
ــارزه  ــبـ حــرکــتــی کـــه مــقــدمــه بـــــزرگ و انـــکـــارنـــاپـــذیـــر مـ
شود.  تفسیر  درســت  باید  فقه  اولــیــای  ضداستعماری 
بــا رهبری  و قیام  بــیــدارگــری  آغــاز  کو همان  تنبا تحریم 
ولی فقیه عصر بوده است. حتی با تأملی کوتاه می توان پی 
برد که میرزای بزرگ و هواداران او از مدت ها قبل مبارزه 
با سیاست استعماری و امتیازطلبانه و سلطه اقتصادی 
اجنبی را آغاز کرده و منتظر فرصتی مناسب بودند تا آن 
کنند. افــرادی چون آجودانی به چند  را همگانی و عام 
دلیل هم این اسناد را نهان داشته و بنا به میل خود آنها 
را با تحریف معنا منتشر کرده اند و هم پیشداوری و فهم 
غلط خود را به خواننده بی خبر تحمیل کرده و با تفسیر 
حاصل از نگرش وابسته به جهل درباره دین معناها را به 
خواننده فاقد عمل می دهند. این افراد آتئیست و الئیک 
بدترین تالش را می  ورزند تا بر حقیقت پرده بیفکنند و 
را در  کنند و نقش ولی فقیه  را نفی  الهی جنبش  وجــه 
مواضع ضداستعماری و برای عدالت و استقالل ایران و 

مسلمانان تحریف نمایند. 

 پیشبرد حرکت اسالمی

گــردانــش فاش  بــه شــا مــیــرزای شــیــرازی  اوال مکتوبات 
کو اتفاقی و براثر فشار مردم  می سازد که فتوای تحریم تنبا
یا تأثیر روشنفکران نبوده و این جعل بی شرمانه ای است 
کو و موفقیت سراسری  و ثانیا نامه ای که پس از تحریم تنبا
و حیرت انگیز آن از سوی افراد الئیک و روشنفکرانی مانند 
مشکوک  الهویه  و  لیبرال  ملکم خان  و  کرمانی  آقــاخــان 
ــرازی نوشته شــده و مــیــرزا بــه آن  ــی ــزرگ ش ــرزای ب بــه مــی
وقــعــی نــنــهــاده اســـت، هــرگــز نمی توانسته دربـــردارنـــده 
تأثیر بر میرزای بزرگ مرجع بلندمرتبه باشد؛ نه عقال و 
استقالل جویانه  و  ضداستعماری  آرای  زیــرا  تاریخا.  نه 
و  و قطعی  از پیش موجود  میرزای شیرازی طبق سند 
نافذ بــوده اســت. دکتر آجودانی ســواد و فهم زبــان دین 
را نمی داند و وقتی مکتوبات، اسناد و حتی نوشته های 
گــرد مــیــرزای بــزرگ صریحا »تــرتــب مفاسد بــر حمل  شــا
اجناس از بالد کفر به مرئوسه ایــران« صحبت می دارد، 

کالم در زبــان فتوا به معنی  این 
اصولی آن یعنی فهم زبان آن در 
ظرف مکان و زمان تأیید موضع 
کید بر  گاه به زمان و تأ مجتهد آ
ضــرورت جهاد و دفــاع استاد از 

پیشبرد حرکت اسالمی است. 
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فیلم هایی که تاریخ را تحریف می کنند

 جنگ روایت ها 
یا چه کسی »کندی« را کشت؟

 بیش از 21 میلیون کاربر در طول برگزاری جام جهانی
 از یک پلتفرم تعاملی استفاده کردند

استادیوم 8 میلیونی تلوبیون

هومن رهنمون، کارگردان نمایش »عبدالرضا«:

گاهی بخشی  آ

جدی ترین مسئولیت  تئاتر است
6

دشنام شناسی و دشمن شناسی

 تعریف گری معاندان
 از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی

یادداشت

بخش 
پنجم

برای خواندن 
بخش های گذشته 

 این مطلب کیوآرکد را 
اسکن کنید 


