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سـرود يکـی از قالب هـاِی هنـرِی ُمرکبی اسـت کـه زاللـی و بيکرانگِی 
موسـيقی بـر تـارک اش نشسـته و تجسـم نگاريـن واژگان بـر پيکرش 
نقش بسـته اسـت. از اين رو، سـرود کالم آهنگينی اسـت که ريشـه اش 
در زبـان و شـاخ و برگـش در آسـمان می باشـد! و آن هنـگام کـه جان 
رنگيـن آوازه خـوان بـه ترنّـم در می آيـد، موجی از احسـاس بـه اهتزاز 
درآمـده کـه بـه ذهـن، فرصـت خلسـه و به جسـم، نوازشـی شايسـته 
می بخشـد. و هميـن اسـت وجه تسـميه »گلبانگ سـرود« کـه رنگين 

اسـت چـون گل، و آهنگيـن، چـون بانگ... 
هنر سـرودخوانی دانش آموزی فعاليتی انرژی بخش و نشـاط آور اسـت که 
خالقيـت، تمرکـز و اعتمـاد بـه نفـس را افزايش می دهـد و به ايـن اعتبار 
نمونـه ای عالـی از مصـداق شـعارِ »هنـر در خدمت آمـوزش و آمـوزش در 
خدمـت زندگـی« می باشـد. از منظـری ديگـر، می تـوان تجربـه ايـن هنر 

گروهـی هدفمنـد را تجربـه ی زندگی اجتماعی موفق دانسـت. 
بـا اعتقـاد به نقـش و کارکرد اين هنر، هيأت مؤسـس مجتمع فرهنگی 
- آموزشـی عالمه طباطبايی دسـت بـه حرکتی ابتـکاری زده، گلبانگ 
سـرود را بـر پـا سـاختند. رويدادی کـه از نظـر قالب و حجـم در تاريخ 

فعاليت هـای هنـری آموزش و پرورش بی سـابقه می باشـد. 
اولين گلبانگ سـرود در اسفندماه 1379 در سالن هتل استقالل برگزار 
شـد و ايـن آغـاز راهی بـود که حاصـل آن تا امـروز دوازده جشـنواره و 
دو يادواره )نواهای عاشـورايی و نواهای سـبز( بوده اسـت. راه پُر برکتی 
کـه در آن همـواره سـخن در وصـف پـاکان و نيـکان و سـتايش کردار 
صادقانـه و رفتـار عاشـقانه ی آنان بوده اسـت. در اين مسـير، نسـيِم ياد 
پيشـوايان بزرگوارمـان وزيـد و فضـای جـان را معطر کـرد، گاه به مدح 
و گاه بـه وصـف، گاه بـه سـوگ و گاه بـه سـرور! و در هميـن مسـير به 
پهنای سـرزمين چشـم نواز ايران نگريسـتيم و ترانه های روح انگيز اقوام 
غيور و سـرافراز ايرانی را سـروديم. از گيالن تا هرمزگان و از کردسـتان 
تـا خراسـان و سيسـتان. به تماشـای اهتـزاز پرچم وحدت نشسـتيم و 
بـه ميهـن خـود عشـق ورزيديم کـه »مـا گل هـای خندانيـم، فرزندان 

ايرانيـم، ايـران پـاک خـود را، مانند جـان می دانيم«. 
مجتمـع فرهنگـی - آموزشـی عالمه طباطبايـی که با برگـزاری منظم 
»گلبانـگ سـرود«، جايـگاه ارزشـمند هنرهـای آوايی و نمايشـی را در 
عرصـه تعليـم و تربيـت قـدر دانسـته و زمينه ي شـکوفايی ايـن هنرها 
را در واحدهـای آموزشـی فراهـم کـرده بـود، در تابسـتان سـال 1387 
بـا نگاهـی کمال گرايانـه، اقـدام بـه تأسـيس »مرکـز هنرهـای آوايی و 

نمايشـی« با اهـداف زيـر کرد:
الـف( شناسـايی و ايجاد زمينه های رشـد و شـکوفايی هنرهـای آوايی 

نمايشی.  و 
ب( نظارت بر روند کيفی و کمی گسترش هنرهای آوايی و نمايشی. 

ج( شناسـايی دانش آمـوزان هنرمنـد در زمينـه موسـيقی و معرفـی 
هنرآنـان از طريـق برگـزاری مسـابقات و جشـنواره ها. 

د( تأسـيس دبيرخانـه دائمـی »گلبانـگ سـرود« با هدف برگـزاری هر 
چه باشـکوه تر ايـن رويـداد هنری. 

همان گونـه کـه انتظـار می رفـت، مرکـز هنرهـای آوايی و نمايشـی در 
ساختاربخشـی و ايجـاد انسـجام در رونـد برگزاری گلبانگ سـرود مؤثر 
واقع شـد و در شـکوفايی فزاينـده ي اين رويداد هنـری به نقش آفريني 

پرداخت. 
هم اکنـون گلبانـگ سـرود مجتمـع عالمـه طباطبايی با سـپری کردن 
مسـيری چهـارده سـاله، بـه يـک حرکـت مانـدگار فرهنگـی - هنری 
در عرصـه ی هنـر دانش آمـوزی در پهنـه ی ايـران زميـن تبديل شـده 
اسـت. بايـد خاطر نشـان کرد کـه تداوم ايـن حرکت در طی سـال های 
گذشـته مرهـون مثلثـی طاليی بوده اسـت که يـک ضلـع آن، مديران 
آگاه و هنـر دوسـت مجتمـع عالمـه طباطبايـی هسـتند کـه بـا وجود 
پيچيدگـی امـر آموزش و مطالبـات علمی    باالی جامعـه از آنان، همواره 
حامـی   فعاليت هـای فرهنگـی - هنـری بـوده و در عمل ثابـت کرده اند 
کـه بـه هـر دو رکـن آمـوزش و پرورش وفـا دارنـد. ضلع ديگـر، حضور 
دانش آمـوزان بسـيار باهـوش، هنـر دوسـت و هنرمنـد در واحدهـای 
آموزشـی مجتمع اسـت کـه با تکيه بـر توانايی آنان، اين مهـم به انجام 
می رسـد. امـا ضلع سـوم مثلـث موفقيت هنـری، وجود مربيـان هنری 
کارآزمـوده و خالقي اسـت کـه هر کدام در حـوزه ی کاری خـود دارای 
تخصـص، تجربـه و تعهد هسـتند. موزون شـدن اين سـه ضلع توفيقی 

الهـی بـوده که نصيـب مجتمع عالمه طباطبايی شـده اسـت. 
 مرکـز هنرهـای آوايـی و نمايشـی به سـهم خـود از تمامی عزيزانی که 
در طـول چهـارده دوره ی گلبانـگ سـرود بـه نوعـی در شـکل گيری و 
برگـزاری ايـن مراسـم نقشـی ايفـا کرده انـد، تشـکر می کند. به ويـژه از 
حمايـت قاطعانه، صبورانه و عاشـقانه ی هيأت محترم مؤسـس مجتمع 
فرهنگـی - آموزشـی عالمـه طباطبايی کـه سياسـت گذاران اصلی اين 

حرکـت هنـری بوده انـد، قدردانـی می کند. 
اکنـون »گلبانـگ سـرود« بـه نمـاد فرهنگـی هنـرِی مجتمـع عالمـه 
طباطبايـی تبديـل شـده اسـت، کـه از يک سـو، نمـادی از همدلـی، 
صميميـت و تجلی توانايی های هنری دانش آموزان محسـوب می شـود 
و از سـوی ديگـر تأکيـدی نماديـن بر توانايـی و خالقيت پيکـره ی اين 
مجتمـع به عنـوان يـک مجموعـه ی هماهنـگ و منسـجم بـه شـمار 
مـی رود. بـدون ترديـد در تثبيـت و تـداوم ايـن نمـاد، اسـتقبال گرم و 
تحسـين آميز اوليـاي محتـرم، دانش آمـوزان عزيز و ميهمانـان ارجمند 
نقـش مؤثـری ايفـا کـرده اسـت، آنهـا کـه بـا حضـور و تشـويق خود، 
زمينـه ی تعالـی اين حرکت هنـری را فراهم کردنـد. فرصت را غنيمت 

شـمرده و از همـه ی ايـن عزيـزان تشـکر مي کند. 

دکتر حمید عسکری
مدير مرکز هنرهای آوايی و نمايشی
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

نگاهي به هنر سرودخوانی دانش آموزی و اهميت آن در مجتمع عالمه طباطبايي

ريشه درزبان، شاخه و برگ در آسمان
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* منظور مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد است که در آن زمان با نام »بخارست« شناخته مي شد. 
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دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و دکتر فاطمی

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و دکتر فاطمی

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و دکتر فاطمی

# دبيرستان سيدالشهداء )ع(
دبيرستان سيدالشهداء )ع(

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد بخارست

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

دبيرستان های عالمه طباطبايی و سيدالشهداء )ع(

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

چـه بسـيار حرکت هايـي کـه لحظاتي درخشـيده اند و بـراي مدت زماني محدود چشـم ها و نظرهـا را به خود خيره کرده اند، اما اسـتمرار نداشـته اند. 
جلب کردن توجهات براي مدتي کوتاه کاري چندان دشـوار نيسـت، اما پايداري در ادامه ي کار، نشـانه اي از برنامه داشـتن اسـت و به خصوص که با 
تأييـد صاحبنظـران ايـن عرصـه، در طـول اين چهارده دوره همواره بهبود کيفي و اجرايي برنامه ها مشـاهده شـده اسـت. بازنگري سـاالنه برنامه هاي 
اجـرا شـده بـه همـراه حفـظ و تقويت نقاط مثبت و حـذف و اصالح نقاط ضعف آنهـا در همه ي عرصه ها، اعم از آموزشـي و فرهنگـي، روندي تثبيت 

شـده در مجتمع فرهنگي آموزشـي عالمه طباطبايي اسـت و رمز پايداري آن محسـوب مي شود. 

چهارده گلبانگ سرود در يک نگاه
نگاهي به برگزاري چهارده دوره گلبانگ سرود

1379 - 1394

5

نگاه
 در یک 

سرود
گلبانگ 

چهارده 
1379 - 1394



دومين گلبانگ سرود2
زمان: سال 1380 )اسفندماه(- مکان: تاالر بزرگ كشور

الف( تکنوازی کی بورد توسط مهيار عليميان ب( تکنوازی سنتور توسط آيدين نبيلی )دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايی(
الف( تکنوازی ويلن توسط بابک براداران، ب( همنوازی: سنتور: شهاب جنابی، تنبک: شايان يزدی زاده )دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايی(

اجراي موسیقي سنتي

* منظور مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد است که در آن زمان با نام بخارست شناخته می شد. 
# دبيرستان هاي »سيدالشهدا« و »سروش« به عنوان مدارس مهمان در اين دوره شرکت کردند.

عنوان سرود
همرنگ آسمان
آب را گل نکنيم

گفت وگو
خط خورشيد

يگانه 
شعر پرواز
انفجار نور

جان هستی
ستايش

شب و علی )ع(
پيام خون

مرد بی کرانه

ترانه شادی

شاعر
حسين احمدی
سهراب سپهری
حميد عسکری
قيصر امين پور
حميد عسکری
شکوه قاسم نيا
شهروز حقی
مهرداد اوستا

 حميد عسکری
 استاد شهريار

محمد حسين بهجتی
محمد سادات اخوی

شيللر
سرودهای محلی )گل گندم، يه گل سايه کمر و... (

آهنگساز
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

حسين ذوالفقاری تنظيم: شهروز حقی

شهروز حقی
حميد عسکری
حميد عسکری

محمد رضا عليقلی
حسين ذوالفقاری تنظيم: شهروز حقی

تنظيم: حميد عسکری
بتهوون  تنظيم: حميد عسکری

گروه 
* مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و دکتر فاطمی

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و دکتر فاطمی

# مجتمع آموزشی سيدالشهداء )ع(

مدرسه راهنمايی سيدالشهداء )ع(

# دبيرستان سروش

دبيرستان سروش

دبيرستان سيدالشهداء )ع(

دبيرستان سيدالشهداء )ع(

مجتمع های فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی و سيدالشهداء )ع(

مجتمع های فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی و سيدالشهداء )ع(

مجتمع های فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی و سيدالشهداء )ع(

مجتمع های فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی و سيدالشهداء )ع(

1
2

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
علی خراسانی
علی خراسانی
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

سومين گلبانگ سرود )جشنواره سرودهای محلی ايران(3
زمان: سال 1381 )اسفندماه( مکان: سالن مركز فرهنگی سيدالشهداء)ع(

عنوان سرود
گل روی حسين )ع(

التهاب
شهيد

نخل شقايق تبار عشق

تو خورشيدی

ای ايران

سرودهای محلی )عيد اومد+ جوجه لريم و... (

سرودهای محلی )يه گلی سايه کمر+... (
عازيزم تو ُگلکمی )ترانه محلی کردی(

گل پامچال )ترانه محلی از منطقه گيالن(

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سرودهای محلی )يار گلم + بارون(

شاعر
بهروز قزلباش
جواد خدری
تقی متقی

سعيد بيابانکی

موالنا

استاد گل گالب

آهنگساز
حميد عسکری
حميد عسکری

محمود آقامحمدی
حميد عسکری

تنظيم: محمود آقامحمدی
تنظيم: هوشنگ کامکار
تنظيم: حميد عسکری

حميد عسکری تنظيم: پيام ميرجعفری

تنظيم: پيام ميرجعفری
تنظيم: حميد عسکری

استاد خالقی

گروه 

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

* مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان1

* مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و آبشناسان1

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری
حميد عسکری

محمود آقامحمدی
حميد عسکری

محمود آقامحمدی
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

6

* منظور مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد است که در آن زمان با نام »بخارست« شناخته می شد. 
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نخستين گلبانگ سرود - 1379 - هتل استقالل

دومين گلبانگ سرود - 1380 - تاالر بزرگ كشور

سومين گلبانگ سرود - 1381 - تاالر مركز فرهنگي سيد الشهدا)ع(

نگاه
 در یک 

سرود
گلبانگ 

چهارده 
1379 - 1394
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چهارمين گلبانگ سرود4
زمان: سال 1384 )ارديبهشت ماه(- مکان: تاالر بزرگ كشور

الف( تکنوازی سنتور توسط بهزاد قديانلو )دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايی(
همنوازی تار : احسان محي الدين کرماني، تنبک : سيدشهاب حسيني )دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايی(

همنوازی کمانچه : پدرام بهنيا، دف : محمد ديبايي

اجرای سرود »ايران، ای سرای اميد«، خواننده و نوازنده تار: استاد سيد مصطفي مداحی

اجراي موسیقي سنتي

اجراي ویژه

* منظور مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد است که در آن زمان با نام »بخارست« شناخته می شد. 

عنوان سرود
خورشيد

باور
معلم شهيدم

به پا خيز
همای رحمت 

آخرين بهار

شرح کرامت های تو

بهانه ها

1
2
3

سرودهای محلی )عيد اومد+ جوجه لريم و... (

سرودهای محلی )حيدر بابا + دايه دايه و... (

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شاعر
قيصر امين پور
سهيل محمودی
سيد جواد هاشمی

نسترن قدرتی
استاد شهريار
تقی متقی

رضا شاکر

قيصر امين پور

آهنگساز
حميد عسکری
حميد عسکری
فردين خلعتبری
ناصر شکرايی

حسين هوشيار تنظيم: آقا محمدی

آقا محمدی و حسين هوشيار

تنظيم:محمود آقا محمدی
حميد عسکری

تنظيم: محمود آقا محمدی
حميد عسکری

تنظيم: حميد عسکری
تنظيم: رامين حاجيان

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری
حميد عسکری
حسين هوشيار
حسين هوشيار
حسين هوشيار

محمود آقا محمدی
محمود آقا محمدی

حميد عسکری
محمود آقا محمدی

حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

سرودهای محلی )رشيد خان + دم کل و... (
سرودهای محلی )گل پامچال+ دتر بوير احمدی و... (

گروه 
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد گارگر شمالی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان1

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان1

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان1

* مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی 

* مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

مدرسه راهنمايی و دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد

8
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پنجمين گلبانگ سرود )جشنواره  ي سرودهای محلی ايران(5
زمان: ارديبهشت ماه 1385 - مکان: تاالر بزرگ كشور

سرودهای محلی )عيد اومد+ جوجه لريم و... (

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

شاعر
سهيل محمودی
عالمه طباطبايی
سيد جواد هاشمی

تقی متقی

سهيل محمودی
حسين احمدی
نسترن قدرتی

موالنا
موالنا

محمد جواد محبت
سيد جواد هاشمی
سهراب سپهری

سرودهای محلی )حيدر بابا + دايه دايه و... (

عنوان سرود
روح زالل

مهر خوبان 
وطن من
شهيد

بشارت
بوی ياس )همرنگ آسمان(

به پا خيز
بی تو بسر نمی شود
مرغ باغ ملکوت

مقصود آفرينش
وطن من

من مسلمانم

ای ايران
سرودهای محلی )رشيد خان + دم کل و... (

آهنگساز
حميد عسکری

محمود آقا محمدی
سيد جواد هاشمی تنظيم: آقا محمدی

محمود آقا محمدی
تنظيم: محمود آقا محمدی

حميد عسکری
حميد عسکری
ناصر شکرايی

حميد عسکری
حسين هوشيار تنظيم: آقا محمدی

تنظيم: محمود آقا محمدی

ناصر فالحی
سيد جواد هاشمی 
حميد عسکری

تنظيم: حميد عسکری
استاد خالقی تنظيم: رامين حاجيان

گروه اجرا کننده 

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد گارگر شمالی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد بخارست

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد بخارست

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد آبشناسان

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد آبشناسان

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان2

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری

محمود آقا محمدی
محمود آقا محمدی
محمود آقا محمدی
محمود آقا محمدی

حميد عسکری
وحيد علی پور
وحيد علی پور
حميد عسکری

محمود آقا محمدی
محمود آقا محمدی

وحيد علی پور
وحيد علی پور
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

 گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد: خواننده: محمد جهانبخش، سنتور: پارسا ديلمی، تار: فرتاش چالنگری، تنبک: حسين جعفری
گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان2: تار: شهباز ملکی، سنتور: پرهام جليلوند، تنبک: سياوش ستوده، دف: کورش رشيدی

ترانه گلبانگ سرود، شاعر: استاد سيد مصطفي کشفي، آهنگساز: حميدرضا صدري، خواننده: مهران زاهدی

1
2

اجراي موسیقي سنتي

ترانه گلبانگ سرود

9
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رده 
چها

137
9 -

 13
94



10

ي(
باي
اط
طب
مه
عال
ي
زش
مو
يآ
نگ
ره
عف
تم
مج
ي)
نگ
ره
يف

ها
يت
عال
ف

ششمين گلبانگ سرود )يادواره نواهاي عاشورايي(6
زمان: سال 1385)اسفندماه( - مکان: تاالر بزرگ كشور

ياران چه غريبانه / کارگردان: اميد مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالي
نام اثر: چنگ دل / کارگردان: اميد مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

نام اثر: مانده تنها حسين )ع(/ کارگردان: اميد مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

اجرای نمایش حرکات موزون
1
2
3

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شاعر
حبيب چايچيان )حسان(

سعيد علی پور
محمد حسين بهجتی

موالنا
سعيد بيابانکی
شهروز حقی
شهروز حقی

محتشم کاشانی
سيمين دخت وحيدی

جواد خدری

آهنگساز
هادی آرزم تنظيم: آقا محمدی

سعيد علی پور تنظيم: آقا محمدی

محمد رضا عليقلی
حميد عسکری
حميد عسکری

محمود آقا محمدی
حسين ذوالفقاری

محمود آقا محمدی
ناصر فالحی

حميد عسکری

مربی )رهبر گروه( 
محمدعلی اقدم
وحيد علی پور
علی سعادتی

حميد عسکری
حميد عسکری

محمود آقا محمدی
حسين ذوالفقاری
وحيد علی پور
حميد عسکری
حميد عسکری

گروه 
مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد آبشناسان

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد

عنوان سرود
خيمه گاه

صدای زنگ کاروان
پيام خون

دولت عشق
قافله ی عشق
شرقی تر از نور
خورشيد عاشورا

عاشورا 
فرياد عاشورا

التهاب



11

هفتمين گلبانگ سرود )يادواره نواهای سبز(7
 زمان: سال 1386 )اسفندماه( - مکان: تاالر بزرگ كشور 

اجرای نمایش حرکات موزون

ترانه گلبانگ سرود

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آهنگساز
هادی آرزم تنظيم: آقا محمدی

فردين خلعتبری تنظيم: آقا محمدی

محمود آقا محمدی
حميد عسکری

حسين ذوالفقاری
حميد عسکری

حسين هوشيار تنظيم: آقا محمدی

حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

گروه اجرا کننده 

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد آبشناسان

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالی

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی، دکتر فاطمی و ميرداماد

مربی )رهبر گروه( 
وحيد علی پور

محمود آقا محمدی
سعيد علی پور
حميد عسکری

حسين ذوالفقاری
علی سعادتی
وحيد علی پور
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

نام اثر : قلندروار/ کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2
نام اثر : شب دهم/ کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

نام اثر : پهلوان عالم / کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1
نمايش : چه کسی می تواند ؟ / کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد ميرداماد

ترانه گلبانگ سرود، شاعر : استاد سيد مصطفي کشفي، آهنگساز: حميدرضا صدري، خواننده: مهران زاهدی

1
2
3
4

عنوان سرود
در نخلستان

ابوفاضل
شهيد

قافله ی عشق حسين

مرد بی کرانه
بشارت

همای رحمت
خورشيد بی پايان 

کيش مهر
کرامت بهار

شاعر
حبيب چايچيان )حسان(

افشين عالء
تقی متقی

بهروز قزلباش
سيد محمد سادات اخوی

سهيل محمودی
استاد شهريار

موالنا
عالمه طباطبايی

عليرضا قزوه

نگاه
یک 

د در 
سرو

نگ 
گلبا

رده 
چها

137
9 -

 13
94
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هشتمين گلبانگ سرود )جشنواره ي طلوع نور(8
زمان: سال 1387 )اسفندماه( - مکان: تاالر بزرگ كشور

نام اثر: ايران ايران/ کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2
نام اثر: نام محمد)ص(/ کارگردان: امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

تکنوازی سنتور: دارا حسن زاده - همنوازی: سنتور: آرش محمدی، تنبک: آرمين عسکری )دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايی(
تکنوازی گيتار: آرين آرامی )دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايی(

اجرای نمایش حرکات موزون

اجرای موسیقی

1
2

1
2

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شاعر
سپيده کاشانی

سيدجواد هاشمی
موالنا
 .....

اسداهلل شعبانی
حسين هوشيار 

موالنا
حسين گل گالب
ميرهاشم ميری

مربی )رهبر گروه( 
محمود آقا محمدی
حسين ذوالفقاری

علی سعادتی
وحيد علی پور
وحيد علی پور
وحيد علی پور

زوفا لطفی
حميد عسکری
حميد عسکری

گروه 
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

دبيرستانهای عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1و دکتر فاطمی

دبيرستانهای عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و ميرداماد

مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان و ميرداماد

مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان و ميرداماد

مدارس راهنمايی و دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

# دبيرستان دخترانه بهپويان

همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

کليه واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبايی

عنوان سرود
دالوران

هوای عاشقی
بی تو بسر نمی شود

بهار نو
مادر

ای عاشقان
بوی بهار
ای ايران
حماسه

آهنگساز
محمود آقا محمدی

سيدجواد هاشمی تنظيم: شهروز حقی

حميد عسکری

جمشيد شجاعی

حسين ذوالفقاری تنظيم: شهروز حقی

بهزاد عبدی

حميد عسکری

استاد خالقی تنظيم: حميد عسکری

حميد عسکری

# دبيرستان دخترانه »بهپويان« به عنوان مدرسه ي مهمان در اين دوره شرکت کرد.

ي(
باي
اط
طب
مه
عال
ي
زش
مو
يآ
نگ
ره
عف
تم
مج
ي)
نگ
ره
يف

ها
يت
عال
ف



نهمين گلبانگ سرود )جشنواره ي آهنگ وحدت(9
زمان: سال 1388 )اسفندماه( - مکان: تاالر بزرگ كشور

اجرای نمایش حرکات موزون

اجرای موسیقی
نام اثر: وطنم/ کارگردان : امير مشهدی عباس / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

تکنوازی سنتور : آرش محمدی )دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايی(

1

1

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عنوان سرود
حلقه ی وحدت

قانون
وارث نور

شرح کرامتهای تو
رسول ظهر خون
تصويرهای بهشتی
مقصود آفرينش

بنمای رخ

حماسه
ترانه وحدت )ترانه های محلی:کوچه لره و... (

شاعر
سيدجواد هاشمی

سيد فريد احمدی

حسن حسينی

رضا شاکر

سپيده کاشانی

اميرحسين مدرس

محمد جواد محبت

موالنا

ميرهاشم ميری

آهنگساز
شهروز حقی

حسين ذوالفقاری تنظيم: شهروز حقی

محمود آقا محمدی

حميد عسکری

محمود آقامحمدی

امير بکان تنظيم: حسين ذوالفقاری

ناصر فالحی

حميد عسکری

تنظيم: حميد عسکری

حميد عسکری

# دبيرستان هاي دخترانه »بهپويان« و »انديشه« به عنوان مدارس مهمان در اين دوره شرکت کردند.

13

گروه اجرا کننده 

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و ميرداماد

مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان و ميرداماد

مدارس راهنمايی و دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

# دبيرستان دخترانه  انديشه

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای دکتر فاطمی و آبشناسان 1

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای دکتر فاطمی و آبشناسان 1

# دبيرستان دخترانه بهپويان

همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

کليه واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبايی

مربی )رهبر گروه( 
سيد رسول آل احمد

وحيد علی پور
وحيد علی پور

زوفا لطفی
محمود آقامحمدی
حسين ذوالفقاری
حسين ذوالفقاری

زوفا لطفی
حميد عسکری
حميد عسکری

نگاه
یک 

د در 
سرو

نگ 
گلبا

رده 
چها

137
9 -

 13
94
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دهمين گلبانگ سرود )جشنواره ی ترنم بهار(10
زمان: اسفندماه 1389 - مکان: تاالر بزرگ كشور

نام اثر: ايران ايران )با اجراي زنده ياد محمد نوري( / کارگردان: عليرضا دهقاني / گروه دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 1

شاعر
قيصر امين پور

موالنا
سيد جواد هاشمی

موالنا
نصراهلل مردانی - افشين بابک

شهروز حقی
خواجه عبداهلل انصاری

تقی متقی
حسين گل گالب

عنوان سرود
هنر

بوی بهار
ستاره های خاکی

بی تو بسر نمی شود
صبح گل افشان بهار
سرزمين خدا 
الهی مرا آن ده!

آخرين بهار
ای ايران

مربی )رهبر گروه( 
حميد عسکری 

زوفا لطفی
سيد رسول آل احمد

حميد عسکری
آتنا بااليی
آتنا بااليی

حسين ذوالفقاری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
وحيد علی پور

محمود آقا محمدی
حميد عسکری

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

سرود های محلی + وطنم

تو بيو )ترانه محلی(
دمکل )ترانه محلی(

سرودهای محلی )عيد اومد + جوجه لريم و... (

آهنگساز
محمد رضا عليقلی

حميد عسکری

سيد جواد هاشمی تنظيم: شهروز حقی

تنظيم: حميد عسکری

حميد عسکری

حميد عسکری

حسين ذوالفقاری تنظيم: شهروز حقی

حميد عسکری

تنظيم: حميد عسکری

تنظيم: حميد عسکری

تنظيم: محمود آقا محمدی

محمود آقا محمدی

استاد خالقی تنظيم: حميد عسکری

گروه 
گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی پسرانه مجتمع عالمه طباطبايی

# دبيرستان دخترانه  انديشه 

دبيرستانهای عالمه طباطبايی واحدهای آبشاسان 2، جام جم* و کارگر شمالی

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

# دبيرستان دخترانه بهپويان

# دبيرستان و راهنمايی دخترانه بهپويان

دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان 1 و دکتر فاطمی و راهنمايی آبشناسان

گروه کر ارديبهشت

گروه کر ارديبهشت

گروه کر ارديبهشت

مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای ميرداماد و فرمانيه

دبيرستان مالصدرا

گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی پسرانه مجتمع عالمه طباطبايی

اجرای نمایش حرکات موزون

اجراي موسیقي

اجراي ویژه

ترانه گلبانگ سرود
ترانه گلبانگ سرود، شاعر: استاد سيد مصطفي کشفي، آهنگساز: حميدرضا صدري، خواننده: مهران زاهدی

1

1

2

اجراي قطعاتي توسط استاد سيد مصطفي مداحي

اجراي موسيقي توسط گروه دانش آموختگان مجتمع عالمه طباطبايي، تار: سعيد محمدشاهي سنتور: بابک مشيري، ويلن: محمدرضا حمزه لويي، 
محمد اميراحمدي، تنبک: آرمين عسکري، دف: سيد شهاب حسيني، آواز: حامد طاهرخاني

اجراي موسيقي توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، تنبک: آرمين عسکري، گيتار: ربيع متحده

# مدارس دخترانه »بهپويان« و »انديشه« به عنوان مدارس مهمان در اين دوره شرکت کردند.
* واحد جام جم در حال حاضر با عنوان واحد دکتر شريعتي فعال است.

ي(
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يازدهمين گلبانگ سرود )جشنواره ی همنوايي با بهار(11
زمان: ارديبهشت ماه 1391 - مکان: تاالر بزرگ كشور

شاعر
جعفر ابراهيمي
اسداهلل شعباني

سيد جواد هاشمی

سعدي
محمدرضا رحماني

شهروز حقي

حسين گل گالب

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سرود های محلی آه ديلبر، گل بي خارم+ ايران

سرود های محلی گل پامچال+ بارون

صبا
درنه جان )محلي مازندران(

همه چيم يار )محلي بختياري(

آهنگساز
ناصر فالحي

محمد فرشته نژاد

سيد جواد هاشمی تنظيم: شهروز حقی

تنظيم: حميد عسکری

حميد عسکری

پيروز ارجمند

تنظيم: حميد عسکری

حسين ذوالفقاري

تنظيم: ثمين باغچه بان
تنظيم: روبن گريگوريان

تنظيم: آلفرد ماردويان

تنظيم: حميد عسکری

گروه 
#گروه مشترک واحدهای دخترانه بهپويان و انديشه

گروه مشترک مدارس راهنمايي عالمه طباطبايي واحدهاي ميرداماد و فرمانيه

گروه مشترک دبيرستان مالصدرا و راهنمايي ميرداماد و فرمانيه

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

گروه مشترک دبيرستان و راهنمايي دخترانه بهپويان

گروه مشترک دبيرستان هاي دکتر فاطمي، آبشناسان 1 و راهنمايي آبشناسان

گروه مشترک دبيرستان و راهنمايي دخترانه انديشه
گروه مشترک دبيرستان هاي عالمه طباطبايي واحدهاي کارگرشمالي، آبشناسان2*، جام جم*

گروه ُکر ارديبهشت

گروه ُکر ارديبهشت

گروه ُکر ارديبهشت

گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی پسرانه مجتمع عالمه طباطبايی

اجراي موسیقي
اجراي موسيقي سنتي توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، ويلن: آرين فرخ- انديشه لياقت، تنبک: آرمين عسکري 

همنوازي گيتار توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي: باربد صفايي- اشکان نراقي- ارشک کريمي
اجراي موسيقي سنتي توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، ديوان: سيدمحمد صمدي، دف: الياس سعيدي، تنبک: دانيال سعيدي- سيدعلي جعفري

1
2
3

عنوان سرود
شعر خداوند
باران بهار

معلم

روز بهار
اي وطن

روح سپيده

ای ايران

# مدارس دخترانه »بهپويان« و »انديشه« به عنوان مدارس مهمان در اين دوره شرکت کردند.
* واحد جام جم در حال حاضر با عنوان واحد دکتر شريعتي فعال است.  * ادامه فعاليت واحد آبشناسان 2 در سال 92 به واحد آبشناسان يک منتقل گرديد.

مربی )رهبرگروه( 
زوفا لطفي 
وحيد علي پور

محمود آقامحمدي
حميد عسکری

آتنا بااليی
حسين ذوالفقاري

زوفا لطفي
سيد رسول آل احمد

حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

15

نگاه
یک 

د در 
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چها

137
9 -

 13
94



16

دوازدهمين گلبانگ سرود )جشنواره ی ايران سرافراز(12
زمان: ارديبهشت 1392 - مکان: تاالر بزرگ كشور

اجراي موسيقي سنتي توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، سنتور: شاهين ميرزايي، تنبک: آرمين عسکري کوزه: سيدعلي جعفري
اجراي موسیقي

1

اجراي موسيقي پاپ توسط دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، ديوان و گيتار: سيدمحمد صمدي )خواننده( گيتار: اشکان نراقي )خواننده(، 
کوزه: سيدعلي جعفري، تنبک: دانيال سعيدي، شيکر: الياس سعيدي 3

حرکات نمایشي )سرزمین حماسه(
نام اثر: سرزمين حماسه/ کارگردان: حسين ميرزاييان/ گروه نمايش دبيرستان عالمه طباطبايي واحد آبشناسان1 1

اجراي موسيقي سنتي توسط همکاران مجتمع عالمه طباطبايي، آواز: مهران زاهدي، ويلن: سيدمصطفي کشفي، تار: جعفر ذابح، 2
سه تار: اميرحسين غفوري، تنبک: محمدرضا ساختمانگر

شاعر
طهمورث پورشيرمحمد

شهروز حقي
اسماعيل فرزانه

تورج نگهبان
عبدالجبار کاکايي

حسين گل گالب

عنوان سرود
شکوه جاودانه

نوجوان
خاک مهرآيين

اي ايران ايران
ايران وطنم

 

ای ايران

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آهنگساز
محمود آقامحمدي

شهروز حقي

علي اکبر قرباني

تنظيم: جعفر ذابح

محمد سرير

شهروز حقي

تنظيم: روبيک گريگوريان

تنظيم: حميد عسکری

تنظيم: کوميتاس

استاد خالقی تنظيم: حميد عسکری

گروه 
گروه مشترک دبيرستان مالصدرا و راهنمايي ميرداماد و فرمانيه

مدارس راهنمايي عالمه طباطبايي واحدهاي ميرداماد، فرمانيه و آبشناسان 

دبيرستان هاي عالمه طباطبايي واحد آبشناسان2*، دکترشريعتي و راهنمايي آبشناسان

گروه دبستان عالمه طباطبايي واحد مرزداران

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايي

دبيرستان هاي عالمه طباطبايي واحدهاي دکترفاطمي، آبشناسان1 و کارگرشمالي

گروه ُکر ارديبهشت

گروه ُکر ارديبهشت

گروه ُکر ارديبهشت

گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی پسرانه مجتمع عالمه طباطبايی

سرود های محلی 

آي سر کتل )محلي فارس( 
توبيو )محلي فارس( 

سونايار )محلي ارمني( 

مربی )رهبر گروه( 
محمود آقامحمدي 

وحيد علي پور
سيد رسول آل احمد

جعفر ذابح
حميد عسکري

حسين ذوالفقاری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری
حميد عسکری

ي(
باي
اط
طب
مه
عال
ي
زش
مو
يآ
نگ
ره
عف
تم
مج
ي)
نگ
ره
يف

ها
يت
عال
ف

 * ادامه فعاليت واحد آبشناسان 2 در سال 92 به واحد آبشناسان يک منتقل گرديد.



17

سيزدهمين گلبانگ سرود )جشنواره ی ايران تو بمان(13
زمان: ارديبهشت 1393 - مکان: تاالر بزرگ كشور

اجراي موسيقي گروه همساز دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي، آواز: سيدامير جزايري، سه تار: ناصر يعقوبي، تار: صدرا طيبي، سنتور: پدرام شجاعي، تنبک: سهند پيوندي
اجراي موسیقي

1

حرکات نمایشي )سرزمین حماسه(
اجراي حرکات نمايشي توسط دانش آموزان دبيرستان عالمه طباطبايي واحد آبشناسان يک، کارگردان: حسين ميرزاييان، طراح حرکات: داود اسدالهي 1

اجراي موسيقي سنتي توسط همکاران مجتمع عالمه طباطبايي آواز: غفار ذابح، تار: جعفر ذابح - آرمان طباطبايي، کمانچه: مجيد مظاهري تنبک: 2
فريد تندنويس

شاعر

سيدجواد هاشمي
حسين احمد

---
کريم فکور/ اسماعيل فرزانه

حسين گل گالب

عنوان سرود

ايران
همرنگ آسمان

سرود شادي
خوشه چين-خاک مهرآيين

سرود اي ايران

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آهنگساز
---

سيدجواد هاشمي
حميد عسکري

تنظيم: محمود آقا محمدي
لودويک وان بتهوون

روح اله خالقي/ علي اکبر قرباني

تنظيم: ثمين باغچه بان
تنظيم: حميد عسکري
تنظيم: حميد عسکري

استاد خالقی تنظيم: حميد عسکری

گروه 
گروه مشترک راهنمايي واحد ميرداماد و دبيرستان واحد مالصدرا 

گروه مشترک دبيرستان هاي واحدهاي آبشناسان )1(، دکتر شريعتي و دکتر فاطمي

گروه مشترک مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان و فرمانيه

گروه مشترک دبيرستان های عالمه طباطبايی واحدهای کارگر شمالی و پاسدران

گروه مشترک دبستان های عالمه طباطبايی واحدهای مرزداران و آبشناسان

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

گروه کر ارديبهشت

گروه کر ارديبهشت

گروه کر ارديبهشت

گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی پسرانه مجتمع عالمه طباطبايی

سرودهاي محلي 

سرودهاي محلي )شکوفه بهار- رشيدخان(

آه ديلبر )آواز محلي(
صبا )آواز محلي(

گل گندم )آواز محلي(

مربی )رهبر گروه( 
مهدي صبوري

سيدرسول آل احمد
وحيد علي پور

محمود آقامحمدي
جعفر ذابح

حميد عسکري
حميد عسکري
حميد عسکري
حميد عسکري
حميد عسکری
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ي(
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چهاردهمين گلبانگ سرود  )ايران ماندگار(14
زمان: ارديبهشت ماه 1394 - مکان: تاالر بزرگ كشور

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الله لَر- گرگ و شبان

خدايا به ما آرامش عطا کن

نوگل ايران
آهنگساز

شهروز حقی

تنظيم: جعفر ذابح
بهنام صبوحی
شهروز حقی

تهمورس پور ناظری
موتزارت

سرگيی آغاجانيان
استاد خالقی

گروه 
گروه مشترک مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان  و فرمانيه

گروه مشترک دبيرستانهای عالمه طباطبايی واحدهای آبشناسان1 ، دکتر شريعتی و دکتر فاطمی

گروه مشترک دبستان های عالمه طباطبايی واحدهای مرزداران و آبشناسان

گروه مشترک دبيرستان های عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالی، مالصدرا و پاسداران

گروه مشترک مدارس راهنمايی عالمه طباطبايی واحدهای ميرداماد و گلستان

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

گروه ُکر ارديبهشت

گروه ُکر ارديبهشت

گروه مشترک کليه واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبايی

اجراي موسیقي

حرکات نمایشی »نوروز ایرانی«
گروه نمايش دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان )1( کارگردان: حسين ميرزائيان - طراح حرکات موزون و مشاور کارگردان: داود اسدالهي

اجراي گروه موسيقي همساز مجتمع عالمه طباطبايي - آواز: سيداميرجزايري- تار: صدرا طيبي- محمدروحانی - کمانچه: محسن عابدی - سنتور: پدرام شجاعي- 
تنبک: سهند پيوندي

1

2

1

عنوان سرود

خليج فارس

ايران من
شکوه جاودان
وطنم ايران

ای ايران

مربی )رهبرگروه( 
وحيد علی پور

سيدرسول آل احمد
جعفر ذابح

محمود آقامحمدي
اميد مهرنيا

محمود آقامحمدي
دکتر حميد عسکري
دکتر حميد عسکري
دکتر حميد عسکري

شاعر

شهروز حقی

زرهانی
شهروز حقی

حسين منزوی

حسين گل گالب

اجراي گروه موسيقی هنرمندان سيستان و بلوچستان - منصور پاد )خواننده و نوازنده تنبورگ(- نصير احمد مالزهي )تنظيم کننده و نوازنده 
بنجو( - مجيد بلوچ نسب )نوازنده دهلک(

مسُتم مسُتم )آواز محلی ايرانی(
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مجريان چهارده گلبانگ سرود
دوره 

اولين گلبانگ سرود

دومين گلبانگ سرود

سومين گلبانگ سرود

چهارمين گلبانگ سرود

پنجمين گلبانگ سرود

ششمين گلبانگ سرود

هفتمين گلبانگ سرود

هشتمين گلبانگ سرود

نهمين

يازدهمين، دوازدهمين، 
سيزدهمين، چهاردهمين 

گلبانگ سرود

مدیر 

*

*

*

*

*

*

مدير وقت مجتمع

مدير وقت مجتمع

منوچهر  سليمی

دبیر 

*

*

*

*

*

*

حميد عسکری

حميد عسکری

حميد عسکری

حميد عسکری

مجری

زنده ياد حميد عاملی

هرمز شجاعی مهر

حميد رضا حضرتی 

حميد رضا حضرتی -حسين هوشيار 

حسين هوشيار - هادي ربيعی

حسين هوشيار - مجتبی قديم لو

سيد جواد هاشمی

حميد رضا حضرتی - مجتبی قديم لو

رضا ابراهيمی

فريبا علومي يزدي

و دهمين گلبانگ سرود
منوچهر سليمي
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گلبانگ سرود؛ مجالی برای تقدير ازمربيان و آهنگسازان برجسته 
و پيشکسوت سرود دانش آموزی

سید جواد هاشمی : اول خيلی از ابهت اين جلسه متعجب شدم! و فکر کردم که شايد اشتباه 
آمدم! وعجيب بود برای من اين جمعيتی که آمده اند تا اجرای ســرود ببينند. به اين ذوق و 
سليقه ی همه ی شما خانواده های عزيز عرض احترام دارم و ادب و واقعاً سر تعظيم در مقابل 
همه ی شما هنر دوستان و کسانی که اين افتخار را داريد که در اين مجتمع فرزندتان درس 

می خواند، فرود ميارم. درود بر شما!

حسین هوشیار: اگر خدمت صادقانه و بی منت را بخواهيم معنا بکنيم، با تمام وجود، من در 
اين مجتمع ديدم! زمان بهترين داور هست. اگر قرار بود برنامه ای که امروز شما شاهد هستيد 
ظاهری باشــد، مطمئن باشيد با مرور زمان کمرنگ تر می شــد. اگر قرار بود اين هفت دوره 
برنامه ای باشد که صرفاً بخواهند به زعم بعضی ها ظاهری نشان بدهند، مطمئن باشيد سال به 
سال باشکوه تر نبود. اين نشانه ی عملکرد صادقانه ی عزيزان و نيت خالصانه ی همه شما هايی 

که عضوی از اين خانواده هستيد بدون شک خواهد بود. به اين صداقت افتخار می کنم. 

امیر بکان: من از اينکه امشب در اين فضای پاک و صميمی و صادقانه هستم بسيار به خودم 
می بالم... واقعاً سرود با اين فرم و با اين شکلش در همه ی نقاط دنيا يک محفلی است برای 
ايجاد همدلی و همراهی. و در همين گروه های سرود است که بعدها دوستی های پرسابقه ای 

شکل خواهد گرفت. 

ناصر فالحی: توفيقی بود که در يکی از زيباترين جشــنواره هايی که در اين سال ها با اين مضمون 
شاهد بوديم، حضور پيدا کنم و حقيقتاً لذت بردم... اميدوارم که اين بارقه به سطح ملی ارتقاء پيدا بکند. 

جمشید شجاعی: مؤسسين محترم مجتمع عالمه طباطبايی واقعاً ارزش هنر را دانستند که 
اين برنامه را تشکيل دادند. هيچ موسسه ای را تا حاال نديده ام که چنين برنامه ای داشته باشد و 
برای سرود و موسيقی اين ارزش را قائل بشود. من از صميم قلب از همه ی شما تشکر می کنم. 

اميدوارم که هميشه موفق و پيروز باشيد. 

پیروز ارجمند : موسســين محترم مدراس عالمه طباطبايی بحق ســرمايه گذاران بزرگ 
فرهنگی کشــور هستند... در گلبانگ سرود شاهد يک اتفاق و رويداد بزرگ در سرود کشور 

بودم که در سی سال گذشته مشابه آن را نديده ام. 

مشخصات
شاعر، آهنگساز و مربی پیشکسوت سرود دانش آموزی. 

پدیدآورنده مجموعه ی سرودهای نغمه ی عشق
کارشناس هنرهای آوایی وزارت آموزش و پرورش، آهنگساز و 

پدیدآورنده مجموعه ی سرودهای آوای مدرسه

مداح اهل بیت)ع(، شاعر، آهنگساز و مربی ارزشمند
سرود دانش آموزی

آهنگساز سرودهای دانش آموزی )درمجموعه ی آوای مدرسه( و 
یکی از موسیقیدانان برجسته کشور

آهنگساز، مدیر مرکز موسیقي حوزه هنري

آهنگساز و مربی پیشکسوت سرود دانش آموزی

آهنگساز و مربی پیشکسوت سرود دانش آموزی

دوره ف
توضیحاتردی

بهنام صبوحي: بچه هاي سرود  مخاطب اصلي من هستند چون من خودم از همين گروه ها 
آغاز کردم و افتخار مي کنم که ســرود باعث شد تا من با دنياي موسيقي آشنا بشوم و جدا از 
موسيقي روح دوستي و همکاري  رو در همين گروه هاي سرود پيدا کردم. براي بچه هاي گروه 
ســرود عالمه بهترين آرزوها رو دارم. مخصوصاً اونهايي که جذب هنر مي شوند،  مطمئنم که 

هنرمندان بزرگي خواهند شد.

سیدجواد هاشمی

ناصر فالحی

حسین هوشیار

جمشید شجاعی

امیر بکان

محمدرضا علیقلی

پیروز ارجمند

آهنگساز پیشکسوت سرود دانش آموزيبهنام صبوحي

پنجمین گلبانگ سرود

ششمین گلبانگ سرود

هفتمین گلبانگ سرود

هشتمین گلبانگ سرود

نهمین گلبانگ سرود

دهمین گلبانگ سرود

یازدهمین گلبانگ سرود

چهاردهمین گلبانگ سرود

1

2

3

4

5

6

7

8
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نگاهی آماری به مدارس شركت كننده در چهارده گلبانگ سرود
)ترتيب گروه ها بر اساس تعداد اجرای سرود و نمايش است(

* در اجراهای مشترك، برای هر واحد آموزشی به طور جداگانه يک اجرا محاسبه شده است 
* مدارس سيد الشهداء )ع(، دبيرستان سروش، مدارس دخترانه بهپويان و انديشه در طول سيزده دوره برگزاري گلبانگ تنها به عنوان مهمان دعوت شده اند

 و زير مجموعه واحدهاي مجتمع عالمه طباطبايي نيستند

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

تعداد سرود
44 قطعه
44 قطعه
33 قطعه
26 قطعه
25 قطعه
17 قطعه
14 قطعه
14 قطعه 
10 قطعه
5 قطعه
5 قطعه
5 قطعه
3 قطعه
3 قطعه
2قطعه
2 قطعه
2 قطعه
1 قطعه
1 قطعه

تعداد نمایش
1 پرده
1 پرده

0
6 پرده
1 پرده

0
3 پرده
1 پرده

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

گلبانگ
اول تا چهاردهم
اول تا چهاردهم
اول تا چهاردهم
سوم تا چهاردهم

چهارم تا چهاردهم
پنجم تا چهاردهم
پنجم تا دوازدهم
پنجم تا چهاردهم

اول و دوم
دوم

نهم تا يازدهم
دهم تا چهاردهم
نهم تا يازدهم

دوازدهم و چهاردهم
سيزدهم و چهاردهم

دوم
دهم و يازدهم

يازدهم تا چهاردهم
سيزدهم

نام مدرسه )گروه(
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد کارگر شمالی
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد ميرداماد 
دبيرستان عالمه طباطبايی واحدآبشناسان 1
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد دکترشريعتي

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد آبشناسان
دبيرستان عالمه طباطبايی واحد آبشناسان 2

دبيرستان عالمه طباطبايی واحد مالصدرا
دبيرستان سيدالشهداء )ع(

مدرسه راهنمايی سيدالشهداء ) ع (
دبيرستان دخترانه بهپويان

مدرسه راهنمايی عالمه طباطبايی واحد فرمانيه
دبيرستان دخترانه انديشه

دبستان پسرانه عالمه طباطبايی واحد مرزداران
دبستان پسرانه عالمه طباطبايي واحد آبشناسان

دبيرستان سروش
مدرسه راهنمايی بهپويان

دبيرستان عالمه طباطبايي واحد پاسداران
مدرسه راهنمايی انديشه

چهارده گلبانگ سرود در يک نگاه

*گفتنی است که از سال 1379 تاکنون )سال تحصيلي 94-1393(، گلبانگ سرود فقط در سال تحصيلی 83-1382 برگزار نگرديده است. 

مکان 
سالن هتل استقالل
تاالر بزرگ کشور

مرکز فرهنگی سيدالشهداء )ع(
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور
تاالر بزرگ کشور

عنوان
 .....
 ......

جشنواره سرودهای محلی
 ....

جشنواره سرودهای محلی
يادواره نواهای عاشورايی

يادواره نواهای سبز
جشنواره طلوع نور

جشنواره آهنگ وحدت
جشنواره ترنم بهار

جشنواره همنوايی با بهار
جشنواره ايران سرافراز
جشنواره ايران تو بمان
جشنواره ايران ماندگار

زمان
اسفند 1379
اسفند 1380
اسفند 1381

ارديبهشت 1384
ارديبهشت 1385

اسفند 1385
اسفند 1386
اسفند 1387
اسفند 1388
اسفند 1389

ارديبهشت 1391
ارديبهشت 1392
ارديبهشت 1393
ارديبهشت 1394

دوره
اولين گلبانگ سرود
دومين گلبانگ سرود
سومين گلبانگ سرود

چهارمين گلبانگ سرود
پنجمين گلبانگ سرود
ششمين گلبانگ سرود
هفتمين گلبانگ سرود
هشتمين گلبانگ سرود
نهمين گلبانگ سرود
دهمين گلبانگ سرود

يازدهمين گلبانگ سرود
دوازدهمين گلبانگ سرود
سيزدهمين گلبانگ سرود
چهاردهمين گلبانگ سرود



در هشتمین دوره ی گلبانگ سرود برای اولین بار گروه سرودی 
غیر دانش آموزی شرکت داشت که اعضای آن را معلمان و همکاراني 
از واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبایي و مؤسسه ادب و 
دانش تشــکیل مي دادند. اجراي این گروه به رهبري مدیر مرکز 
هنرهاي آوایي و نمایشي با اســتقبال قابل توجهي مواجه شد. 
کیفیت مطلوب این اجرا منجر به استمرار فعالیت گروه همسرایان 

همکاران شد به طوری که این گروه، میهمان ثابت گلبانگ سرود 
در دوره های بعدی شده است. در این سال ها همکاران با جایگاه های 
شغلی متنوع، از مدیریت یک واحد آموزشی تا بخش خدمات، با 
حضور هماهنگ شان نشان دادند که روحیه ی کار جمعی در مجتمع 
عالمه طباطبایی از ویژگی هایی اســت که منجر به موفقیت های 

چشم گیر در عرصه های مختلف شده است.

گروه همسرايان همکاران مجتمع عالمه طباطبايی

اين گروه در ارديبهشت ماه 1388 توسط دکتر حميد عسکری، مدير مرکز هنرهای آوايی و نمايشی مجتمع عالمه طباطبايی پايه گذاری شد. ساختار 
اصلی اعضای ُکر ارديبهشت را دانش آموختگان مجتمع عالمه طباطبايی تشکيل داده اند. اين افراد که بعضاً تحصيالت دانشگاهی را به پايان رسانيده اند، 

در زمان دانش آموزی عضو گروه های سرود بوده و بسياری از آنان در گلبانگ سرود نيز هنرنمايی کرده اند.

سوپرانو: شهرزاد اصالنی - مرجان فتاحی - حديث حسينيان- مهناز محمد نبی - آتنا بااليی - ليدا بادافری
آلتو : گلناز نوروزی - راضيه دورفرد - دالرام محمد نبی - تينا حيدری - حديث خوشبين - فريدخت درخشان - شادی حسينی - مهديس فاطمی

تنور : علی عباس بنايی) اجرا در اولين، دومين و دهمين تا سيزدهمين گلبانگ سرود( - اميرمعين رحمانی) اجرا در چهارمين تا هشتمين، يازدهمين و سيزدهمين گلبانگ سرود( - محمدرضا 
نظری - بهراد رادفر) اجرا در چهارمين تا ششــمين و دهمين تا دوازدهمين گلبانگ ســرود( - پويان رزمی نيا )اجرا در چهارمين تا ششــمين و دهمين تا ســيزدهمين گلبانگ سرود( - ايوب 

روان- ميثم توسليان
باس : شــهريار اصالًنی) اجرا در هشــتمين، يازدهمين و دوازدهمين گلبانگ ســرود( - سامان دانشور) اجرا در چهارمين تا ششمين و دهمين تا دوازدهمين گلبانگ سرود( - علی تنها - عادل 

حصاری - بهادر نوربخش - محمد کاووسی) اجرا در هشتمين تا سيزدهمين گلبانگ سرود( - مرتضي ابراهيمي- ساالر بهادري

گروه ُكر ارديبهشت
يکی از دستاوردهای هنری گلبانگ سرود
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نگاهي به برگزاري چهار دوره
جشنواره همساز

در مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي

1391 -1394
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آشنايي با داوران جشنواره ي همساز

كريم قرباني
نوازنده اركستر سمفونيک تهران

دكتر محمدرضا آزاده فر
اتنوموزيكولوگ

نادر مرتضی پور
رهبر اركستر صداوسيما

وارطان ساهاكيان
آهنگساز

ناصر فالحي

كارشناس هنرهاي آوايي وزارت آموزش و پرورش

مجيد درخشاني
نوازنده تار، آهنگساز و مدرس دانشگاه

دكتر پيروز ارجمند
مديركل اسبق دفتر موسيقي وزارت ارشاد

تقي ضرابي
مدرس و عضو هيات مديره خانه موسيقی

نگاهي گذرا به برگزاري ساالنه ي 
جشنواره ي هم ساز

جشـنواره هم ساز همايشي هنري اسـت و عرصه رقابت دانش آموزاني 
که با نواختن يکي از سـازهاي ايراني و يا جهاني آشـنايي دارند.

مرکـز هنرهـاي آوايـي و نمايشـي بـا تکيه بـر کارکرد کمک آموزشـي 
ذهنـي  توانايي هـاي  گسـترش  جهـت  ابـزاري  به عنـوان  موسـيقي 
دانش آمـوزان اقـدام بـه برگـزاري جشـنواره »هم سـاز« نمـود. صحبت 
از نقـش ابزاري موسـيقي بـر مؤلفه هايي همچـون بهينه سـازي ارتباط 
دو نيمکـره مغـز اشـاره دارد کـه مي توانـد نتايـج درخشـاني حتـي در 
زندگي تحصيلي فرد داشـته باشـد. بديهي اسـت که موسـيقي به عنوان 
عالي تريـن هنـر تجريـدي کارکردهـاي ديگـري نيـز دارد کـه در ايـن 

جشـنواره به عنـوان اهـداف دورتـر مـورد نظـر مي باشـد. 
از ديگر اهداف جشنواره »هم ساز« مي توان به موارد زير اشاره کرد:

 ايجـاد زمينـه بـروز خالقيت هـاي فـردي در جهـت افزايـش روحيه 
خودباوري

 بکارگيـري توانايي هاي هنـري دانش آموزان جهت گسـترش فضاي 
فرهنگي مجتمع

)ارکسـتر( دانش آمـوزي  نوازنـدگان   زمينه سـازي تشـکيل گـروه 
مجتمع

 انتخـاب بهتريـن نوازنـدگان جهـت اجـرا در مراسـم هاي واحدهاي 
آموزشي

در طـي برگـزاري جشـنواره »هم سـاز«، مجتمـع عالمـه طباطبايي 
ميزبـان جمعـي از اسـتادان ارزشـمند عرصـه ي موسـيقي بـود کـه 
در قالـب هيـأت داوران بـه تماشـا و قضـاوت اجـراي دانش آمـوزان 
پرداختنـد. حضـور ايـن اسـتادان تأکيـدي اسـت بر سـطح حرفه اي 
جشـنواره »هم سـاز« کـه به طـور يقيـن آن را بـه نمونـه و حتـي 
الگويـي بي نظيـر در تاريخچـه  نوازندگـي دانش آموزي ايـران تبديل 

اسـت. کرده 
در بيـن برگزيـدگان جشـنواره »هم سـاز« چهره هايي ديده مي شـوند 
کـه توانسـته اند از طريـق اجـرا در جشـنواره »هم سـاز« بـه بخـش 
اسـتعدادهاي جوان جشـنواره موسـيقي فجر راه پيدا کنند و بسـياري 
ديگـر به عنـوان نمايندگان اسـتان تهـران در رقابت هـاي دانش آموزان 

سراسـر کشـور حضـور يافتـه و رتبه هـاي برتر را کسـب نمايند.
کميـت شـرکت کنندگان، کيفيـت اجراهـا و روال برگـزاري جشـنواره 
»هم سـاز« هر سـاله روندي افزايشـي داشـته اسـت و اميدوارسـت در 
آينـده با افـزودن بخش گروه نوازي، »هم سـاز« به تکامل فرمال دسـت 

پيـدا کـرده و بـه اهداف خـود نزديک تر شـود.
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هنر به عنوان يکي از وســايل اوليه ي ســازگاري بشــر در خدمت نيازهاي کمال جويي و زيبا طلبي و از طرف ديگر، آرامبخش ناراحتي ها و 
سختي هاي زندگي او بوده است. موسيقي شکلي از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نياز به تکلم و زبان منتقل 
مي کند. همچنين موسيقي زبان آرزوها، انتظار ها و عواطف بشري است و هر قوم و ملتي بر حسب ويژگي هاي عاطفي و فرهنگي خود، موسيقي 
خاصي دارد. با درک موسيقي، عواطف زيبا، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد. همان طور که مستحضريد، تمرين و تالش برای 
يادگيری موسيقی عالوه بر تخليه ي هيجانات منفی، تأثيرات شگرفی بر آرامش روحی، ذهنی و ارتقا و افزايش مهارت های حافظه و يادگيری 
دارد. چنانکه امروزه به صورت علمي اثبات شده است که، تمرين موسيقی در افزايش بهره ي هوشی هنرجويان بخصوص در سنين کودکی و 
قبل از بلوغ مؤثر مي باشد. عالوه بر اين، حفظ و اشاعه ي بخشی از فرهنگ هر سرزمين از طريق هنر واالی موسيقی انجام مي پذيرد. من اين 
اميد را دارم که دانش آموزان ساعی و عالقه مند موسيقي که امروز با جديت سعي در حفظ و اشاعه هنر واالي سرزمين خود دارند، اين امر مهم 
را انجام دهند و آثار گذشته را که تنيدگي ناگسستني با تاريخ ايران زمين دارد، بازآفريني و احيا کنند. با عنايت به اهميت و ضرورت فراگيری 
موسيقی و اهتمام جدی مسئوالن و مديران مجتمع عالمه طباطبايی به اين امر، به همت مرکز هنرهای آوايی و نمايشی، چهارمين دوره ي 
جشنواره دانش آموزی »هم ساز« در اولين روز از فصل زمستان 1394 برگزار شد. اين جشنواره، فرصتی است برای رقابت دانش آموزانی که با 
نواختن يکی از سازهای ايرانی و يا جهانی آشنايی دارند تا در يک ضيافت پرشور در کنار خانواده های خود و ساير دوستان و همراهانشان، هنر 
نمايی کنند. ضروری است تا از همه ي عزيزان دانش آموز و دست اندرکاران اين جشنواره ي بی همتا، نهايت تقدير و تشکر را به عمل آورم که 

با سعی و همت بلند خود، ثابت کرده اند که مجتمع عالمه طباطبايی به معنای واقعی کلمه، يک مجتمع فرهنگی و آموزشی است. 
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دکتر پيروز ارجمند، نوازندگی سه تار را نزد داريوش صفوت و پرويز 
مشکاتيان، نی را نزد محمدعلی حداديان و محمد موسوی، تنبک را نزد 
ناصر فرهنگ فر و علوم نظری موسيقی و آهنگسازی را نزد محمد سعيد 
شريفيان، فرهاد فخرالدينی، پروفسور محمد تقی مسعوديه، تقی بينش و 
عليرضا مشايخی آموخته است. وی ليسانس موسيقی را از دانشگاه هنرهای 
زيبا، فوق ليسانس پژوهش هنر را از دانشگاه هنر و دکترای اتنوموزيکولوژی 
خود را از دانشگاه ماالياي کشور مالزی دريافت کرده است. وی تاکنون 
مسئوليت های متعددی در حوزه ي موسيقی کشور داشته و برای ده ها فيلم 
سينمايی و تلويزيونی آهنگسازی کرده است. چند سالي مي شود که ايشان 
رابطه ي نزديکي با مجتمع عالمه طباطبايي دارد و در تمام سال هاي برگزاري 
جشنواره ي همساز هميشه به عنوان داور در اين مسابقات حاضر بوده است. 

در ادامه گفت وگويي با او ترتيب داده شده که مي خوانيد: 
****

برگزاری  شاهد  نزدیک  از  سال ها  شما  که  این  به  توجه  با 
جشنواره های مختلف موسیقی در مجتمع عالمه طباطبایی بودید، 

مراسم امشب را چطور ارزیابی مي کنید؟ 
من روزهايی که قرار است به مجتمع عالمه طباطبايی بيايم و شاهد 
برگزاری جشنواره های موسيقی شما باشم، همواره شوق خاصی دارم. 
چرا که مي توانم در چنين مراسمي  پيش بينی کنم که آينده موسيقی 

کشور به چه سمت و سويی خواهد رفت و چه کسانی آينده سازان 
موسيقی کشور خواهند بود. نکته جالب اين جاست که شما 

در يک مدرسه غير تخصصی موسيقی شاهد چنين رويدادی 
هستيد. همان طور که مي دانيد جمعی از دانش آموزان 
تيزهوش در مدارس عالمه طباطبايی درس مي خوانند 
بين  رقابت درسی فشرده ای  و آن طور که من مي دانم 
دوستان وجود دارد و در اين ميان با جديّت تمام جشنواره 

موسيقی هم برگزار مي شود. اين يعنی اين که اين بچه ها 
وقت مي گذارند و در کنار مباحث درسی خودشان 

با جديّت به موسيقی هم مي پردازند، بدون 
آن که خللی به درس شان وارد شود که 
البته من معتقدم يادگيری موسيقی حتی 
مدد رسان به ساير حوزه های زندگی انسان 
است و اين جای خوشحالی بسيار دارد. 
امسال کارِ بچه ها فوق العاده بود. بچه ها 
همه چيز را حرفه ای اجرا کردند حتی آداب 

صحنه و مسائل جزئی را هم به خوبی رعايت 
مي کردند. مجموع اين موارد باعث شد که 

من احساس کنم نه در يک مدرسه که در يک 
جشنواره ي حرفه ای و جدی حضور دارم. از همه 

بيشتر خوشحالم که بچه ها به سراغ فرهنگ 
و موسيقی ملی خودشان رفتند و آن دسته 
هم  را  غيرايرانی  موسيقی  که  عزيزانی  از 

انتخاب کردند، اغلب موسيقی فاخر و هنری خوبی را انتخاب کرده بودند. 
چگونه مي توان در سیاست گذاری کالن در حوزه ي موسیقی 

کشور جایگاهی هم برای مدارس در نظر گرفت؟ 
ما کاری که کرديم برای اولين بار در سند توسعه ي موسيقی کشور که 
در شورای عالی انقالب فرهنگی کشور در حال بررسی است، جايگاه ويژه ای 
برای موسيقی مدارس در نظر گرفتيم. از طرفی ديگر از آن جايی که من 
عضو سازمان تاليف کتب درسی هم هستم، از امسال از پايه ي هشتم، 
بخش آموزش موسيقی را قرار داديم. اما آنچه که مهم است ما بايد بتوانم 
يک باز تعريفی به صورت هماهنگ از آموزش موسيقی در مدارس کشور 
داشته باشيم که خوشبختانه در آن سند که عرض کردم آن را پيش بينی 
کرديم. امسال برای اولين بار يک گروه موسيقی دانش آموزی دختر از استان 
خراسان در جشنواره موسيقی فجر شرکت داديم که اين نشان مي دهد ما 
عالقمند به حضور جدی دانش آموزان در عرصه های مهم موسيقی کشور 
هستيم. همچنين در يک تفاهم نامه ای که ميان دفتر موسيقی وزارت ارشاد 
و وزارت آموزش و پرورش در حال نهايی شدن است، قرار است ظرفيت های 
خود را در اختيار وزارت آموزش و پرورش در راستای ارتقاء جايگاه آموزش 

موسيقی در مدارس قرار دهيم. 
آیا به نظر شما همچنان موسیقی هنر مهجوری در کشور ماست؟ 
نخير مهجور نيست. موسيقی جزء ميراث معنوی است. ميراث معنوی 
را اصوالً دولت ها حفظ نمي کنند. ميراث معنوی هر کشور را خوِد مردم 
آن کشور حفظ و حراست مي کنند. مانند آيين ها و فرهنگ های 
سوگواری و عاشورايی در ايران که مردم پاسدار حرمت آن هستند. 
موسيقی هم چنين حالتی دارد. وظيفه دولت ها تنها هموار کردن 
مسير است که اين فرهنگ ملی در يک راه آزاد حرکت کند و 
به بالندگی خودش ادامه دهد. همين که ما اکنون ميليون ها 
جوان و نوجوان داريم که در حال فراگيری موسيقی هستند، 
اين ها نشان از آن دارد که اتفاقاً موسيقی خيلی پرشور تر از 
گذشته در ميان جامعه ي ايرانی جريان دارد. از آن 
جا که من تجربه ي تدريس و آموزش موسيقی 
در کشورهای ديگر را هم دارم به جرات به 
شما مي گويم که کمتر کشوری با جوانانی 
مواجه است که دغدغه يادگيری فرهنگ و 
موسيقی ملی خودشان را دارند و اين يک 
موهبت بزرگ برای جامعه ي موسيقی 
ايران است. ما امروزه با نسلی مواجه 
دنبال  که  آن  از  بيش  که  هستيم 
مقصر باشد و بخواهد مشکالت را به 
گردن اين و آن بياندازد، به درستی 
را جست وجو  و ريشه ها  مي انديشد 
مي کند و به دنبال حفظ حرمت و هويّت 
خود مي باشد و اين يک شانس تاريخی برای 

کشور است. 

موسيقی ديگر غريبه نيست
دکتر پیروز ارجمند، مدیر کل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1
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موسيقي يک ضرورت است

موسيقي هنرِ تعالی بخش

وارطان ساهاکیان مدرس موسیقی و استاد دانشگاه

ناصر فالحي کارشناس مسئول هنرهای آوایی وزارت آموزش و پرورش

استاد ساهاکیان امسال چندمین سال است که به جشنواره همساز 
دعوت می شوید؟ 

امسال چهارمين دوره ي است که به عنوان داور به اين جشنواره دعوت 
شدم و بيشتر به اين نيت به اين مدرسه مي آيم که بتوانم سهمي در معرفی 

استعدادهای جوان و نوجوان در عرصه موسيقی کشور داشته باشم. 
تاکنون با استعداد خیره کننده ي هم مواجه شده اید؟ یعنی در 
این جمع دانش آموزی مورد یا مواردی بوده که شــما را به آینده 

امیدوار کند؟ 
دوره ي دوم از بين بچه هايی که به عنوان نفرات برگزيده انتخاب شدند، 
دو نفرشان به جشنواره بين المللی موسيقی فجر معرفی شدند. چون توانايی 
خيلی بااليی داشتند و به خاطرم هست که در جشنواره فجر هم مقام کسب 
کردند. بنابراين مالحظه مي کنيم که جشنواره همساز با کيفيت خوبی همه 

ساله برگزار مي شود و توانسته به انتظارات به خوبی پاسخ دهد. 
ضرورت آموختن موسیقی به دانش آموزان چیست؟ 

موسيقی به مثابه يک دانش است و همان طورکه مي دانيد از ميان رشته های 
مختلف هنری، يادگيری موسيقی از سايرين دشوارتر است و توانايی خاصی 
را مي طلبد. در بسياری از کشورهای دنيا در مدارس به جهت اين که بتوانند 
مدير توانمندی تربيت کنند، به آنها در مدارس موسيقی ياد مي دهند که از 
لحاظ توانايی ذهنی و دقت در کار، اشخاص توانمندتری به نسبت ميانگين 
جامعه شوند. در کنار سالمت روح و تقويت روحيه ي دانش آموزان، تمرين 

موسيقی تمرکز و آرامشی را هم برای فراگيری هر چه بهتر دروس ديگر برای 
بچه ها فراهم مي کند. در موســيقی، نبوغ و خالقيت و پشتکار حرف اول را 
مي زند و جمع اين موارد حتماً از دانش آموزان، شخصيت کامل تری مي سازد. 

سخن پایانی...
من از هيات موســس اين مجموعه تشکر مي کنم که زمينه ي اين گونه 
نشست ها را فراهم مي آورند. همين طور الزم مي دانم از آقای دکتر عسکری 

نيز نهايت تشکر را داشته باشم. 

شـما چندمین سـال اسـت که به داوری این مسابقات دعوت 
مي شـوید و سطح مسـابقات را چگونه دیدید؟

مـن بـه واسـطه ي دوسـتی با دکتر عسـکری، سال هاسـت کـه با اين 
مجموعه آشـنا هسـتم و در جشـنواره های چهارده گانه ي گلبانگ سـرود 
شـرکت کردم و امسـال هم چهارمين دوره ي برگزاری جشـنواره همساز 
اسـت که در خدمت دوسـتان هسـتم. اين مجموعه، کار ارزشـمندی را 
شـروع کـرده و بـه خوبی به مسـاله ي هنـر دانش آموزی پرداخته اسـت. 
ايـن تالش هـا حاکـی از نگاه بلنـد مسـئوالن و مديران ايـن مجموعه به 

هنـر آمـوزی دانش آمـوزان اسـت. مي توانم بگويـم که اين رويـداد، اتفاق 
نـادری اسـت کـه در سـطح دانش آمـوزی در کشـور ما هر سـاله به وقوع 
مي پيونـدد. سـطح مسـابقات هم هر سـاله بـه لحاظ کمـي  و کيفی ارتقا 

داشـته است. 
آیـا اساسـاً یادگیـری موسـیقی مي توانـد در مسـیر تکامل 

انسـان موثـر واقع شـود؟ 
در واقـع بـه نظـرم مي رسـد که يادگيـری موسـيقی بـدون ترديد در 
شـکل گيـری و رشـد شـخصيت فـردی و اجتماعـی آدمـي موثر اسـت. 
موسـيقی ضمـن ايـن که بـه روح آدمي لطافـت مي بخشـد، از آن جا که 
از مشـتقات رياضی هم به حسـاب مي آيد، بحث دقت، تمرکز و محاسـبه 
را هـم بـه فـرد مي آمـوزد. از طـرف ديگـر اسـاس يادگيری موسـيقی بر 
ريتـم اسـت. آموختـن ريتم، زندگی فـرد را تحت تأثير خـود قرار خواهد 
داد. موسـيقی دانان نوعـاً انسـان های فهيـم و فکـوری هسـتند و اگـر ما 
بـه صـورت حرفـه ای و منظم به آموختن موسـيقی رو بياوريـم، حتماً با 
جامعه ای به مراتب متوازن تر و انسـان های فکورتر مواجه خواهيم شـد. 
بـه نظـر من هـر جامعه ای بـرای تعالی خودش به موسـيقی نيـاز دارد. 

2

3



30

ي(
باي
اط
طب
مه
عال
ي
زش
مو
يآ
نگ
ره
عف
تم
مج
ي)
نگ
ره
يف

ها
يت
عال
ف

موسيقی با صدای پای آب4
کریم قرباني نوازنده ارکستر سمفونی و مدرس دانشگاه

به عنـوان یکی از داوران این مسـابقات، سـطح برگزاری 
سـومین )سـال گذشـته( جشـنواره همسـاز دانش آموزی 

مجتمـع عالمـه طباطبایی چگونـه مي بینید؟
مـن بيـش از 35 سـال اسـت کـه به امـر نوازندگـی و تدريس در 
موسـيقی مشـغول هسـتم و در اين مدت 2 سـالی که به واسـطه ي 
آقـای فالحـی بـه داوری اين مسـابقات دعـوت شـدم.وظيفه خودم 
مي دانـم کـه حتماً در اين مسـابقات شـرکت کنم چرا که احسـاس 
مي کنـم ايـن جـا اسـتعداد های فراوانی وجـود دارد کـه بعدها بدون 

شـک مـورد اسـتفاده جامعه قـرار خواهند گرفت. 

یعنـی شـما اسـتعداد هایی را در این جا مشـاهده کردید 
کـه در آینده بیشـتر از آن ها خواهیم شـنید؟ 

ايـن اتفـاق هميـن االن در ايـن جـا افتاده اسـت. همـان طور که 
مي دانيـد در دوره ي گذشـته دو نفـر از برگزيدگان اين جشـنواره به 
جشنواره فجر رفتند و در آنجا هم خوش درخشيدند و شما از آن ها 
در آينده ي نزديک بيشـتر هم خواهيد شـنيد. از آنجا که جشـنواره 
فجـر بين المللـی اسـت و ايـن بچه هـا در آن جا مقام کسـب کردند، 
خـوب بـه خاطرم هسـت کـه داوران جشـنواره فجـر مي گفتند اين 

بچه هـا کجـا آموزش ديـده اند؟

شـما یادگیری موسـیقی بـه دانش آموزان را به شـیوه ي 
تکنیکـی و آکادمیک ترجیح مي دهید یا شـیوه های دیگر؟

بـدون ترديـد مـن شـيوه آکادميـک را ترجيـح مي دهـم، اما اين 
حـرف بـه آن معنا نيسـت که احسـاس و بداهه جايـی در يادگيری 
نـدارد. در موسـيقی ايرانـی ايـن تفکيـک بـه نوعـی ديده مي شـود 
ولـی در موسـيقی غيـر ايرانـی تکنيک حـرف اول و آخـر را مي زند. 

در  دانش آمـوزان  بـرای  یادگیـری موسـیقی  ضـرورت 
مـدارس چیسـت؟ 

بـه نظـر مـن نـه تنهـا بـراي دانش آمـوزان، بلکـه ضـرورت دارد 
همـه ي انسـان ها موسـيقی را فـرا بگيرند. موسـيقي نيـاز روحی هر 
انسـانی اسـت. مثل شـنيدن صدای خروشـان يک رودخانه يا صدای 
بـاد وقتـی در ميـان بـرگ درختان مي پيچـد. تا به حـال دقت کرده 
ايـد چه حس خوبـی در آدمي  به وجود مـي آورد؟ ضرورت يادگيری 
موسـيقی از آن جا شـروع مي شـود. ما در طول زندگی مان با انواع و 
اقسـام موسـيقی های روح نواز خواسـته يا نا خواسته مانوس هستيم. 
ايـن نياز، در شـکل گسـترده اش بـه فراگيری موسـيقی مي انجامد. 
اگـر بچه هـا از اين سـن شـروع بـه فراگيری موسـيقی کننـد بدون 
ترديـد در آينـده جامعـه ي شـادتر و پوياتري را شـاهد خواهيم بود.
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جشنواره ای فراتر از انتظارها5
نادر مرتضی پور رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما

بـا توجـه به تجربـه زیـادی که داریـد برگزاری مسـابقات 
»همسـاز« را در چـه سـطحی دیدید؟ 

قبـل از آن بايـد بگويـم، زمانـی کـه از طرف آقای عسـکری دعوت 
شـدم و بـا بازشـنوی آثـار که يـک مرحلـه قبـل از ايـن مسـابقه بود، 
بـه هيـچ وجـه انتظـار نداشـتم کـه بـا ايـن حجـم کار و ايـن تعـداد 
موزيسـين مواجه شـوم. دور از انتظار بود و جای خوشـحالی اسـت که 
در مدرسـه ای که آموزش موسـيقی جزء دروس اصلی اش نيسـت اين 
تعـداد نوازنـده بـا ذوق وجـود دارد. امشـب هم با شـنيدن آثار متوجه 
شـدم کـه بچه ها کارشـان را بسـيار جـدی گرفته اند و ايـن آداب دانی 
و نشسـت و برخاسـت و رفتـار حرفـه ای بسـيار دور از انتظـار من بود. 
در کل همـه چيـز عالـی بـود. بـا توجـه بـه بی برنامگی مسـئوالن در 
حـوزه ي موسـيقی اميـدوار هسـتم فـردای ايـران مـا بتوانـد از ايـن 
اسـتعدادها اسـتفاده کنـد. متأسـفانه موسـيقی هنوز در جامعـه ما به 
خوبـی تعريف نشـده و جايگاه مناسـبی نـدارد. البته بايد اميـدوار بود 
و بـه نظرم مسـئوليت اصلـی در اين خصوص با خانواده ی موسـيقی و 

متوجه بزرگان موسـيقی کشـور اسـت.

محمدرضا آزاده فر، زاده ي 10 آبان 1348 در اصفهان اتنوموزيکولوژيست 
و نوازنده ی سـنتور اسـت. او در سـنين نوجوانانی فراگيری موسـيقی را در 
هنرسـتان موسـيقی اصفهـان آغاز کـرد. همزمان با موسـيقی، به آموختن 
مبانی سـينما و عکاسـی در سـينمای جوان پرداخت. در سـال 1367 وارد 
دانشـکده سـينما و تئاتـر دانشـگاه هنر تهران شـد. پـس از فارغ التحصيل 
شـدن از ايـن دانشـکده بـرای ادامـه ی تحصيـل وارد مقطـع کارشناسـی 
ارشـد پژوهـش هنـر بـا گرايش موسـيقی شـد. پـس از اتمـام تحصيالت 
کارشناسـی ارشـد در کنکور سراسـری اعزام دانشـجو به خارج از کشور در 
سـال 1374 شـرکت نمود و با کسب رتبه يک در سال 1999 برای ادامه ي 
تحصيل در مقطع دکترا به انگلسـتان عزيمت کرد.  آزاده فر دوره ي دکترا 
اتنوموزيکولوژی را در دانشـگاه شـفيلد انگلسـتان با رتبه ي عالی در سـال 
2003 بـه پايـان رسـاند و بالفاصله وارد دوره ي فلوشـيپ اتنوموزيکولوژی 
دانشـگاه SOAS لنـدن گرديـد. آزاده فـر پـس از اتمام ايـن دوره به ايران 
بازگشـت و بـه عنـوان عضو هيئت علمي دانشـکده ي موسـيقی دانشـگاه 
هنـر تهـران بـه کار پرداخـت. وی به سـال 1391 موفق به کسـب رتبه ي 
دانشـياری در ايـن دانشـکده شـد.آزاده فر از سـال 1389 تـا ابتدای سـال 
1393 به عنوان رئيس دانشکده ي موسيقی به کار خود ادامه داد و پس از 
آن نيز به عنوان مدرس هيات علمي در آن دانشکده مشغول کار می باشد.
آزاده فر در دوره ي زندگی علمي خود توانسـت رشـته ی اتنوموزيکولوژی را 
در دانشـکده ي موسـيقی پايه گـذاری کنـد و کتاب ها و مقـاالت متعددی 
در زمينه هـای مختلـف موسـيقی به رشـته ي تحريـر درآورد. در تابسـتان 
سـال 2014 شـورای بين المللی موسـيقی سـنتی )ICTM( آزاده فر را به 

عنـوان نماينده ي ايـن انجمن در ايران منسـوب کرد.

محمدرضا آزادفر 6
مدرس موسیقی و استاد دانشگاه
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هيأت داوران سومين دوره ي جشنواره همساز در حال بررسي آثار دانش آموزان . دي ماه 1393

صدرا طيبي - دانش آموز نوازنده ي تار - واحد آبشناسان1
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نيما رضائيان - دانش آموز نوازنده ي پيانو - واحد ادونس
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نگاهي به برگزاري اولين دوره 
جشنواره نمايش دانش آموزي
در مجتمع فرهنگي آموزشي

عالمه طباطبايي
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(

نمايـش به جهـت قـرار دادن بازيگر و تماشـگر در موقعيتی 
خـاص، سـعی در بـه تجربه کشـيدن وجوه مختلـف زندگی 
دارد. ايـن عرصـه بـرای نوجوانـی که بدنبـال »مـِن« ايده آل 
خـود می باشـد و در جسـت وجوی خويشـتِن خويـش، مـی 
توانـد دربردارنـده ی تجربيات ارزشـمندی باشـد. گـو اينکه 
افزايـش توانايی های بيانی در بسـتِر کالمـی - عاطفی که به 
اعتمـاد به نفسـی بی نظيـر می انجامد نيز از محتـوای غنی و 

اهـداف عالی نمايش حکايـت دارد.
مجتمـع فرهنگـی اموزشـی عالمـه طباطبايـی در ادامـه ی 
در  »هنـر  شـعار:  بـر  کـه  دانش آمـوزان  هنـر  از  حمايـت 
خدمـت آمـوزش و آمـوزش در خدمت زندگی« تکيـه دارد؛ 
در کنـار گلبانـگ سـرود دانش آمـوزی، جشـنواره موسـيقی 
همسـاز دانش آمـوزی، اينـک نخسـتين جشـنواره نمايـش 

دانش آمـوزی را بـا اهـداف زيـر برگـزار می نمايـد:
1. اسـتفاده از ظرفيت هـای بالقـوه ی هنـر نمايش در مسـير 

رشـد و بالندگـی دانش آموزان.
2. ايجـاد زمينه بـروز خالقيت های فـردی در جهت افزايش 

خودباوری. روحيه 
3. کمک به شـکل گيری سـليقه ی زيباشناسـانه نسـبت به 

هنـر نمايش.
»نمايش = زندگی« عنوان نخسـتين جشـنواره نمايش دانش 
آمـوزی مجتمـع عالمـه طباطبايـی اسـت کـه بـر گسـترش 

مرزهـای ايـن هنـر متعالی تـا حريـم زندگی اشـاره دارد. 
»نمايـش = زندگـی« تابلوهـای نـاب زندگـی را پيشـکش 

حضـور شـما می کنـد.

اولين دوره جشنواره نمايش دانش آموزي
زندگي  =  نمايش

نگاهي گذرا به:



 نگاه
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(



4

نگاهي به برگزاري سه دوره
جشنواره قرآنی

در مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي

1391 -1393
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(

در باب اهميت آموزش قرآن همين بس که رســول گرامی  اسالم )ص( 
فرمودند: »بهترين شما کسانی هستند که قرآن را آموخته و به ديگران 
تعليم می دهند«. باری کتاب آســمانی پيامبر)ص( دســتورات اخالقی 
بســياری دارد که عمل به آن ها موجبات آسايش و آرامش را در دنيا و 

آخرت برای بشر فراهم می کند.
قرآن کتاب انسان ســازی و هدايت اســت و هيچ مکتبی باالتر از قرآن 
نيســت  و تــالوت کالم وحی کليد ارتباط با مبدأ و فهمش راه گشــای 
انسان به سوی معارف بزرگ عرفانی و معنوی است. اُنس با قرآن، معرفت 
اسالمی را در ذهن ما قوی تر و عميق تر می کند . انس با قرآن، يعنی قرآن 
را خواندن و در مفاهيم قرآنی تدبر کردن و آن ها را فهميدن اســت. در 
واقع قرآن را بايد شناخت و شناختن آن بر هر انسانی ضروری است. امام 
صادق)ع( فرمودنــد: »هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تالوت کند، 
قرآن با گوشــت و خونش می آميزد و خداوند عّزوجّل او را با فرشتگان 
بزرگوار و نيک قرار می دهد و قرآن نگهبان او در روز قيامت، خواهد بود«. 
قرآن کريم در برگيرنده ي هدايت و ســعادت انسان در دنيا و آخرت و در 
تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انســان به سوی کمال است. قرآن 
ا  اَلَة َوأَنَفُقوا ِممَّ ِ َوأََقاُموا الصَّ َِّذيَن يَْتُلوَن ِکَتاَب اهللَّ کريم می فرمايــد: »إِنَّ ال
ا َوَعاَلنَِيًة يَْرُجوَن تَِجاَرًه لَّن تَُبوَر« در حقيقت کسانی که کتاب  َرَزْقَناُهْم ِسرًّ
خدا را می خوانند و نماز برپا می دارند و از آنچه بديشــان روزی داده  ايم 
نهان و آشــکارا انفاق می کنند، اميد به تجارتی بسته  اند که هرگز زوال 

نمی  پذيرد. )سوره فاطر آيه 29(
تالوت قرآن نيز کليد ارتباط با مبدأ و فهمش راه گشــای انسان به سوی 
معارف بزرگ عرفانی و معنوی اســت. پيامبر اسالم)ص( فرمودند: »اگر 
زندگی سعادتمندان، مرگ شهيدان، نجات روز حسرت )قيامت(، سايه 
روزِ سوزان و هدايت در روز گمراهی را می خواهيد، قرآن را ياد بگيريد که 
آن سخن خدای مهربان است و سپری است در مقابل شيطان و سنگينی 

در ترازوی اعمال«
قرآن کريم و ديگر کتب آســمانی و هر نوع متن مذهبی عالوه بر قرائت 
يک نوع تالوت )تالوت از ماده تلی، يتلو( اســت که در لغت به دو معنی 
پيروی و تبعيت کردن و ديگر خواندن يک متن از روی تدبر آمده است، 
قرآن را بايد از روی تدبر خواند و از آن پيروی کرد. بنابراين در »تالوت« 

عالوه بر خواندن يک نوع عمل کردن نيز هست.
»اســتماع« گوش دادن با دقت است. اگر ســخنی برای انسان اهميت 
داشته باشد  با سکوت و دقت فراوان به آن گوش فرا می دهد و کدام کالم 
است که باالتر و مهمتر از کالم خالق هستی باشد. چنين استماعی است 
که شايد موجب شــود اين انسان حقير و اين مخلوق ضعيف ، مشمول 

رحمت پروردگار واقع شود و به آن صراط مستقيم راه پيدا کند.
هنگامی که قرآن خوانده می شود بايد خاضعانه در برابر آن نشست و در 
کمال سکوت و دقت به آن گوش فرا داد و در آن تدبر کرد، اما اين تنها 
مخصوص شنونده نيســت، بلکه قاری و حافظ خود نيز بايد در هنگام 

تالوت ، آيات را استماع کرد و سعی در عمل به آن انوار هدايت کند.
امام صادق)ع( تالوت کنندگان قرآن را به ســه گروه تقســيم فرموده و 

نتيجه عمل آنان را بيان می فرمايند: »اول شــامل عده ای برای نزديک 
شــدن به ســالطين و زورمندان و برای ســلطه يافتن بر مردم )قرآن 
می خوانند( اين دســته اهل آتش اند، دوم قاريانی کــه الفاظ قرآن را از 
برکــرده خوب می خوانند ولی حدود آن را ضايع نموده اند اينان هم اهل 
آتش اند، سوم گروهی قرآن می خوانند تا زير پوشش آن قرار گيرند، اينان 
به محکم و متشابه آن اعتقاد دارند فرايض را بجای می آورند، حالل آن 
را حالل و حرام آن را حرام دانســته و در مقام عمل تسليم قوانين قرآن 
هستند. اين دسته همان کسانی هستند که دست رحمت الهی آنان را از 
هر سقوطی نجات می دهد و آنان اهل بهشت اند و درباره هر که بخواهند 

حق شفاعت دارند«
قرآن  مجيد اصل  و بنياد دين  اسالم  است، و بقای دين و امت اسالمی،  در 
اشاعه و تعليم و تعلّم آن است ، باالترين سطح تعليم قرآن، فراگيری آن 
همراه با فهم مطالب  و رهنمودهای قرآنی است، و پايين ترين  سطح آن، 

فراگيری روخوانی و درست خوانی قرآن  است.
برای قرائت قرآن، در کلمات گهربار پيشوايان معصوم)ع( فضائل و آثاری 
بيان شــده که موجب رشــد و پرورش روح و روان آدمی می شود، همين 
فضايــل و آثار باعث  گرديده که تالوت و قرائت قرآن از اهميت بســياری 
برخوردار باشد. پيامبر اسالم )ص( فرمود: »فرزندم از خواندن قرآن غافل 
مبــاش زيرا که قرآن دل مرده را زنده می کند و از فحشــا و زشــتی باز 

می دارد«
اگــر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوســتی در زندگی 
انتخاب کنيم، آياتش را بخوانيم و در معانی آسمانی  اش تفکر کنيم، پس 
از مدتی زندگی  مان سرشار از نور، روشنايی، طراوت و زيبايی خواهد شد.
هر چند حّق تالوت، منحصر به خواندن نمی شــود، اّما خواندن و عمل 
کردن مکمل يکديگرند و اگر عمــل کردن و حتی خواندن معنای آن، 
همراه با تالوت نباشــد، قلب انســان به تدريج می ميرد و يا مانند آهن 
زنگ می زند. خداوند می فرمايند:»  َونَُنزُِّل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمه 
الِِميَن إاَلَّ َخَســاًرا« و ما آنچه را برای مؤمنان مايه  ِّلُْمْؤِمِنيَن َوالَ يَِزيُد الظَّ ل
درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنيم ]ولی[ ستمگران را جز زيان 

نمی افزايد. )سوره اإلسراء/آيه 82(
 اهميت علم و آموزش، به ويژه آموزش قرآن در اســالم روشــن است، اما 
آنچه مورد نظر ما در مجتمع عالمه طباطبايی است، اهميت آموزش قرآن 
در دوران کودکــی و نوجوانی اســت؛ دورانی که به گفته ی امام علی )ع( 
صفحه ی ذهن کودک مانند زمين خالی و آماده ای اســت که هر بذری 
در آن بکارند، به بار خواهد نشســت. تأثير علم آموختن در کودکی مانند 
نقشی اســت که بر روی سنگ کنده شود. نقشی که بر روی سنگ کنده 
شود، زدوده نخواهد شد، علمی  که در کودکی آموخته شود، از ياد نخواهد 
رفت. مجتمع عالمه طباطبايی براســاس اين ســفارش و سنت اسالمی، 
هرساله، اقدام به برگزاری جشنواره ی قرآنی باشکوهی به نام »بهشت اُنس« 
می کند که به لحاظ کميت و کيفيت، در سطح مدارس کشور بی نظير است. 
در مراسم اختتاميه هر جشــنواره، به منظور تشويق دانش آموزان، جوايز 
ارزنده ای به برگزيدگان از سوی هيئت داوران، به رسم يادبود اهدا می شود.

بهشت اُنس، محفل نورانی از پرتو كالم وحی
نگاهي گذرا به:
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استاد احمدي وفا، قاري ممتاز و بين المللي، مهمان اختتاميه جشنواره ي قرآني بهشت اُنس

حاج حسن توفيق حق، عضو هيأت مؤسس و رئيس ستاد اجرايي جشنواره ي قرآني بهشت اُنس
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(

قرآن را بخوانیم، بدانیم و عمل کنیم تا قرآنی بمانیم!

ایـن جملـه تمـام امیـد و آرزوی ماسـت و وقتـی در بیـن نوجوانانـی کـه اهـل قرآنند گرد هـم مي آییم و مشـاممان به عطـر دل انگیز قـرآن معطر 
مي شـود، یـاد ایـن جملـه زیبا از امـام ششـم، امام جعفـر صـادق)ع( مي افتیم کـه فرمودند:

َمن َقَراَ القرآن و ُهو شاّب ُمومن اِخَتلََط القرآن بِلَحِمِه و َدِمِه
هرگاه جوانی قرآن بخواند در حالی که با ایمان است، قرآن با گوشت و خون او آمیخته مي شود.

تـاش همـه مسـئولین مجتمـع عامه حرکت در مسـیر حـق و حقیقت، با بهره گیـري از دسـتورات دین مبین اسـام و قرآن کریم اسـت و قطعًا 
در ایـن مسـیر از هیـچ تاشـی فروگـذار نخواهنـد کرد، چـرا که آینـده ای را که قرآن برای ما از زندگی بشـر ترسـیم می کنـد، آینده ای اسـت ازآِن 
انسـان های پـاک و اهـل حقیقـت، انسـان هایی که عامل به دسـتورات قرآن کریم هسـتند و میـزان و معیار اخـاق و رفتار خود را قـرآن و عامان 

حقیقـی قرآن- اهـل بیت پیامبـر)ص(- مي دانند.
سـتاد قـرآن مجتمـع عامـه طباطبایـی با لطـف و عنایت حضـرت حق و با کمـک و یاری مسـئولین، همـکاران، اولیـاي ارجمنـد و دانش آموزان 

گرامـي  بـا همـه توان خـود در این مسـیر حرکت خواهـد کرد. ان شـاء اهلل!
در اینجـا الزم اسـت از زحمـات و حمایت های ارزشـمند هیأت محترم موسـس، مدیر محتـرم مجتمع، مدیران واحدها، معاونیـن و مربیان فرهنگی 
واحدهـا و بـه ویـژه اعضای سـتاد قـرآن، آقایان: کرمی، جـوادزاده، پیرزیاد، یالویـی، محمدی و پوالدی کـه در برگزاری هرچه بهتـر دومین دوره ي 

جشـنواره قرآني »بهشـت اُنس« همکاری کردند، قدردانی و تشـکر کنم.

دبیر ستاد قرآن - هادی ربیعی
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دانش آموزان در حال آمادگي براي آزمون حفظ، قرائت و اذان
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(



43

ت انس
 قرآني بهش

واره
جشن

نگاه
در یک 

 
1391 - 1394



44

فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(
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فعاليتهايفرهنگي)مجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي(

46

اختتاميه سومين جشنواره بهشت انس در تاالر آدينه - زمستان 1393



5

نگاهي به برگزاري نشست های 
دانش آموزی با فرهـيختگان 

و انديشمندان جامعه
در مجتمع فرهنگي آموزشي

عالمه طباطبايي

1385 -1394
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مجتمع فرهنگی و آموزشـی عالمه طباطبايی، در کنار پرداختن به 
موضـوع آموزش و نقش تعيين کننـده ی آن در تربيت دانش آموزان 
نخبه و موفق، رويکردی عميق به گسـترش فرهنگ داشـته و دارد. 
در قالـب هميـن تفکر با ايجاد باشـگاهی با نام »انديشـه و سـخن« 
در پـی ايجـاد و ارتبـاط بيـن نخبـگان، فرهيختـگان، هنرمنـدان و 
دانشـمندان بـا دانش آمـوزان و خانواده هـای آنـان اسـت. نشسـت 
و برخواسـت بـا بـزرگان و انديشـمندان، هنرمنـدان، ورزشـکاران، 
کارآفرينـان و به طـور کلی با همه ی کسـانی که به نوعـی در زمينه 
و رشـته ی کاری خود موفق محسـوب می شـوند، اين امکان را برای 
دانش آمـوزان فراهـم می کنـد تا بـا ديدار مسـتقيم با اين بـزرگان، 
بـه نوعـی، آينده ی شـغلی و اجتماعی خود را در قامـت اين عزيزان 
ببينيـد و بسـنجند. در اين راسـتا توجه به نکات زيـر خالی از لطف 

بود. نخواهد 
باشـگاه اندیشـه و سـخن به مثابه بسـتری برای درسـت 

اندیشـیدن در نهاد مدرسـه:
شـايد به يـک معنا بتوان گفت انسـان بـا قدرت انديشـيدن خويش 
اسـت که نام انسـان برخـود گرفته اسـت و اگر چنين انديشـه ای در 
وجود او نمی بود تفاوتی با سـاير موجودات نداشـت. از سـر انديشيدن 
و توانايـی بـرای انديشـيدن خالق اسـت که قـدرت انتخاب به بشـر 
عطا شـده اسـت. لذا انديشـيدن و انتخـاب کردن دو لفظی هسـتند 
کـه در وجـود آدمـی  باهم عجين شـده اند. اين که انسـان بينديشـد 
و خـود را در مرکـز هسـتی ببيند و دايره ي زندگـی خويش را برخود 
بنيـادی بنـا نهد، يک انتخاب اسـت و اين که بينديشـد و ِسـّر وجود 
را در پـِس موجـود ببينـد و خـود را مظهری از وجـود بداند و زندگی 
خويـش را برمبنای چنين انديشـه ای بنا نهد، يک انتخاب اسـت. اما 
انديشـيدن و انتخـاب کـردن در هرحـال عجين بـا اوسـت. آنچه در 
اين ميان توجه بدان بسـيار مهم اسـت چگونه انديشـيدن و درسـت 
انديشـيدن اسـت و بی شـک الزمه ی يک انتخاب و تکاپوی درسـت 
در زندگـی، درسـت انديشـيدن اسـت. باشـگاه انديشه و سـخن برآن 
اسـت تا به بسـتری برای درست انديشـيدن در دنيای کنونی تبديل 

شـود تـا به هـدف نهايی خـود يعنی درسـت انتخاب کردن برسـد.
در ايـن بيـن توجـه بـه لـوازم درسـت انديشـيدن بسـيار ضـروری 
می نمايـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره نمـود:

- دوری از تعصبات و چهارچوپ های خودساخته فکری
- دوری از نسبی انديشی و شک گرايی مطلق

- توجه به ساحت انديشه انسانی و رعايت اين ساحت
- توجـه بـه ورزش فکـری در راسـتای افزايـش پويايـی و خالقيت 

نديشه ا
 باشـگاه اندیشـه و سـخن به مثابـه عرصه ای بـرای با هم 

اندیشـیدن در نهاد مدرسـه: 
اگرچـه تفکـر در سـکوت و تنهايـی خـود منشـا فهم های بسـياری 

اسـت امـا برخورد تفکرها و انديشـه ها به مثابه ي يک عامل سـرعت 
بخـش و تقويت کننـده درست انديشـی بسـيار قابـل توجـه اسـت. 
چنانچـه علـی)ع( در فـرازی می فرماينـد: »آراء را بـه هم زنيـد تا از 
دل آن ثوابـی برخيـزد«. در راسـتای نيـل به چنين راهبردی اسـت 
که باشـگاه انديشـه و سـخن بر آن اسـت بـه مثابه ي محملـی برای 
بـا هـم انديشـيدن در کنار توجه به اصل درسـت انديشـيدن تبديل 
گـردد و در ايـن راسـتا بـه رعايـت لـوازم با هم انديشـيدن، خـود را 

متعهـد می دانـد کـه از آن جملـه می تـوان نـکات زير را برشـمرد:
- احترام و توجه به صاحبان انديشه

- توجه به نقد و بررسی منصفانه و دوری از غرض ورزی
- توجه به اصل صداقت در برخورد با صاحبان انديشه

- دوری از ايجاد هرج و مرج فکری و توجه به مديريت هم انديشی
لـذا، يکـی از کار ويژه هـای نهاد مدرسـه می تواند دعـوت از نخبگان 
و برگزيـدگان جامعـه باشـد که با حضـور خود و ارتباط مسـتقيم و 
رو در رو بـا دانش آمـوزان بـا آنهـا از رازهـای مگـوی، حرفه و شـغل 
خـود بگوينـد و بـه سـئواالت دانش آموزان به شـيوه ای مؤثر پاسـخ 
بگوينـد. در کنـار ايـن بحث که در جای خود بسـيار مهـم و جدی 
اسـت، بايـد به نـکات ديگری هم توجـه کرد. به نظـر می آيد، توجه 
بـه دانـش آمـوزان کـه همگـی در سـنين رشـد و آغاز بهـار جوانی 
قـرار دارنـد، چيزی مهمتر از تقويت اعتماد به نفـس و روحيه دادن 
بـه آنهـا وجـود نداشـته باشـد. دانش آمـوزان بـا تمـاس بی تکلف با 
بـزرگان جامعه ی خويش، بدون شـک، نيرويـی دو چندان گرفته و 
بـا تدقيـق و تفکـر در آيينه ی تمام نمـای روش و منش زندگی اين 
عزيـزان، دورنمـای راه طی شـده ای را می ببينند که ديـر يا زود آنها 

نيـز آن را تجربـه خواهند کرد. 
بنـا بـر ايـن اصِل انسان سـاز، مديـران ايـن مجموعه همـواره در اين 
مسـير، بـا ايمان قلبـی، گام هـای پيوسـته و مؤثری برداشـته اند که 
ماحصـل آن احـداث بزرگ تريـن و کامل ترين مجموعـه ی فرهنگی 
و آموزشـی خصوصـی در کشـور می باشـد. بدين منظـور و بـا نيـت 
آشـنايی و ارتبـاط مسـتقيم نسـِل جـواِن دانش آمـوز بـا بـزرگان 
عرصه هـای مختلـف در کشـور، نشسـت هايی بـا عزيزانـی هنرمنـد 
همچـون؛ اسـتاد علـی نصيريان، بهـزاد فراهانـی، پوران درخشـنده، 
رضـا کيانيـان، فاطمـه معتمـد آريـا، مرضيـه برومند، بهمـن مفيد، 
رامبـد جـوان، ناصر هاشـم زاده، حسـين قناعـت و ... و اسـاتيد شـعر 
ادب چون شـمس لنگـرودی، هوشـنگ مرادي کرمانـي، محمد علی 
بهمنـی، اميـر اسـماعيل آذر و نـام داران عرصـه ورزش ماننـد اميـر 
رضـا خـادم، علی رضـا دبيـر، فيـروز کريمـی، مصطفی هاشـمی طبا 
و انديشـمنداني چـون دکتـر محمـود سـريع القلم برگـزار نمـوده 
اسـت. مـا بر ايـن باوريم کـه با دعـوت از نخبـگان کشـور، زمينه ی 
تجربه انـدوزی جوانـان را، از بـزرگان فراهـم می آوريـم کـه بـدون 

ترديـد در اعتـالی روح و روان دانش آمـوزان مؤثـر خواهـد بـود.

باشگاه انديشه و سخن
نگاهي گذرا به:
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در آخريـن روز هـاي سـال 1385، باشـگاه انديشـه و سـخن اولين 
برنامـه ي خـود را بـا حضـور »مرضیه ي برومنـد«، کارگـردان و 
بازيگـر مطـرح کشـورمان در آمفي تئاتـر مجتمـع برگـزار کـرد. 
در ابتـداي ايـن نشسـت فيلـم سـينمايي »انجمـن شـاعران 
مـرده« پخـش شـد و پـس از آن خانـم برومنـد با محوريـت اين 
فيلـم، سـخنراني خـود را بـا عنـوان »چگونـه فيلـم ديـدن« براي 
دانش آمـوزان مجتمـع آغـاز کردنـد. کارگـردان ايـن فيلـم »پيتـر 
ويـر« و محصول سـال 1989 ميالدي اسـت. داسـتان آن از ُرماني 
بـه هميـن نـام اقتبـاس شـده و تـالش بـراي رسـيدن بـه آرزو ها، 
آرمان هـا و اميـال پـاک انسـاني و همچنيـن »اسـتفاده از زمـان 

حـال« درونمايـه ي اصلـي آن را تشـکيل مي دهـد.

 مرضیه سادات برومند
کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر

مرضيـه برومنـد متولد سـال 1330 
در شـهر تهـران اسـت و در سـال 
1353 از دانشکده ي هنرهاي زيباي 
دانشـگاه تهران در رشـته ي هنرهاي 
نمايشـي فارغ التحصيل شـده است. 
وي تـا امـروز کارگردانـي بيـش از 
بيسـت اثر تلويزيوني و سـينمايي را 
در کارنامـه ي خود ثبت کرده اسـت 
کـه از جملـه ي آن هـا مي تـوان بـه 
مجموعه هـاي تلويزيوني »آرايشـگاه 
زيبـا«، »قصه هـاي تـا بـه تـا«، »مدرسـه ي موش هـا« و »کارآگاه 
شمسـي و دسـتيارش مـادام« و فيلم هـاي سـينمايي »مربـاي 
شـيرين«، »الـو الـو من جوجـو ام« و »شـهر موش ها« اشـاره کرد.

بررسيفيلمسينماييانجمنشاعرانمرده
اسفند1385

23 1
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دوميـن نشسـت باشـگاه انديشـه و سـخن در تاريخ 15 آذر سـال 
ايـن  در  شـد.  برگـزار  ناصر هاشـم زاده  سـيد  حضـور  بـا   1386
نشسـت دانش آمـوزان مجتمـع در کنـار ايـن نويسـنده و منتقـد 
سـينما بـه تماشـاي فيلـم سـينمايي »دهکـده«، سـاخته ي »ام.

نايـت. شـياماالن« )کارگـردان هندي( نشسـتند. پس از تماشـاي 
فيلـم، آقاي هاشـم زاده بـا بيـان خالصـه اي از داسـتان بـه بررسـي 
شـخصيت هاي فيلـم پرداختنـد. آخر اين نشسـت نيز به پرسـش 
و پاسـخ اختصـاص داشـت. دانش آموزان در اين قسـمت سـواالت 
خـود را در مـورد فيلـم مطرح مي کردند و پيرامون هر سـوال بحث 

و گفت وگويـي شـکل مي گرفـت.

 سید ناصر هاشم زاده
فیلنامه نویس و منتقد سینما

 1333 متولـد  ناصر هاشـم زاده  سـيد 
رشـته ي  فارغ التحصيـل  و  تهـران 
فلسـفه از دانشـگاه تهـران اسـت. وي 
تـا امـروز چنديـن مقالـه  در مجـالت 
و مطبوعـات هنـري بـه چـاپ رسـانده 
 اسـت و براي مدت چند سـال سـردبير 
مجلـه ي »نقد سـينما« بوده   اسـت. در 
سـال هاي متعـددي داوري بخش هايي 
از جشـنواره ي فيلـم فجـر را بـه عهـده 
داشـته و فيلم نامه هـاي »بيـد مجنـون« و »سـيب و سـلما« از 
نوشـته هاي اوسـت. در توليـد فيلم هـاي »زيـر نـور مـاه«، »آواز 
گنجشـک ها«، »دلخـون« و... به عنـوان مشـاور فيلم نامه همکاري 

داشـته و ُرمـان »او سـلمان شـد« نوشـته ي اوسـت.
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 بهزاد فراهاني
نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر

بهـزاد فراهانـی متولـد اول بهمـن مـاه 1323 در روسـتاي »درمنک« 
توابـع شهرسـتان فراهـان بـوده و تحصيـالت خـود را در زمينـه ي 
کارگردانـي، بازيگري و نويسـندگي در پاريس به پايان رسـانده  اسـت. 
سـال ها اسـت که وي در دانشـگاه هاي مختلـف ايران بـه تدريس هنر 
مي پـردازد. او فعاليـت هنـری خود را با بازی در تئاتر آغاز کرد، سـپس 
بـه سـينما روی آورده و با بـازی و نگارش فيلمنامه فيلـم »تجاوز«، به 
کارگردانـی حميـد مصـداق، بـه جمع اهالـی »هنر هفتم« پيوسـت و 
هم اکنـون سـه دهه اسـت کـه حضوری مسـتمر در سـينما، تلويزيون 
و تئاتـر دارد. از کار هـاي سـينمايی اش می تـوان به بـازي در فيلم هاي 
»مـار«، »طوطيـا«، »زن بدلـي« و »سگ کشـي« اشـاره کـرد. از ميان 
آثـار تلويزيونـی فراهاني نيز مي تـوان به ايفاي نقش معاويه در سـريال 
امام علی)ع( اشـاره کرد که بسـيار مورد اسـتقبال مخاطبان واقع شـد.

چکیده اي از سخنان آقاي فراهاني:
بـا سـالم بـه شـما بچه هـای خـوب. مـن و دوسـت رفتـه ام - خـدا 
بيامـرزدش- »مهـدی فتحـی« در چنيـن جلسـاتی هميشـه معرکـه 
می گرفتيـم. چـرا کـه مباحـث علمـی، تخصصـی و آکادميـِک کار ما، 
برای چنين جلسـاتی مناسـب نيسـتند. حدود بيسـت يا سـی سـالی 
اسـت کـه در چنيـن جمع های جوان و سـرزنده ای حضور نداشـته ام و 
االن از ايـن بابـت خوشـحالم و سـعی می کنـم بعضی مباحـث مربوط 
بـه حرفـه ی خـودم را کـه ممکن اسـت شـما ندانيـد برايتـان بگويم. 
شـايد در نـوع نـگاه کردن بـه يک اثر هنری به شـما کمـک کند. اين 
اثـر هنـری می تواند شـعر، قصه، ُرمان، فيلم، تئاتر، موسـيقی، نقاشـی 
يـا هـر پديـده ی ديگـر هنری باشـد کـه در زندگی مجبور هسـتيد به 

آن هـا پناه ببريـد تـا خسـتگی هايتان در برود.

بعد از ظهر سـه شـنبه 87/2/24، سـالن اجتماعات مجتمع فرهنگي- آموزشـي عالمه طباطبايي، ميزبان آقاي بهزاد فراهاني بود. ايشـان 
در ايـن نشسـت در جمـع شـماري از دانش آمـوزان عالقه منـد، به بيان سـخناني درباره ي »هنر نوشـتن و نويسـندگي« پرداختنـد. پايان 

اين نشسـت نيز به پرسـش و پاسـخ اختصاص داشـت.
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تـا سـال 1350 کـه من هنـوز جوان بودم نمی دانسـتم کـه وقتی يک 
اثـر هنـری را می بينـم چـه چيـز آن برايـم جالب اسـت. برايـم معلوم 
نبـود کـه وقتـی يک فيلـم، تئاتر يـا برنامـه ی تلويزيونـی می بينم چه 
چيـز آن هنر محسـوب می شـود. چـه ارزشـی دارد کـه می تواند روی 

ما تأثيـر بگذارد.
اوليـن اصلـی کـه در هنـر وجـود دارد و دل انگيـزی هنـر را تأميـن 
می کنـد، ايـن اسـت که عامل مانـدگاری هـر اثر هنری يـک پديده ی 
انحصـاری و فـردی در هنرمندی اسـت که خالق آن اثر اسـت. ممکن 
اسـت همـه ی شـما بتوانيـد يـک بيـت شـعر بگوييـد، اما يـک بيتی 
کـه صائـب تبريـزی می گويد مانـدگار می شـود. عاملی کـه باعث اين 
توفيـق می شـود را بايـد پيـدا کـرد. اگـر ايـن رمـز را در هـر پديده ی 
هنـری پيـدا کنيم، می توانيـم از يک اثـر هنری لذت بيشـتری ببريم.
اوليـن نکتـه ای کـه بايـد بـه آن توجـه کـرد ايـن اسـت کـه هنر يک 
پديـده ی الهامـی   اسـت، نـه يک پديـده ی رياضی يـا فيزيکی يـا مثاًل 
دسـتوری. نمی تـوان بـه يـک هنرمند گفت که بـرو ايـن کار را بکن و 
ايـن پديـده را هنـری کن تا به دل بنشـيند. اين شـدنی نيسـت. بايد 

الهام شـود.
در مرحلـه ی بعـد هنرمند بايد ابزار انتقال اين کشـف را داشـته باشـد 
تـا اثـری هنـری خلق شـود. از اصول اساسـی که در رشـته ی ما وجود 
دارد تضـاد اسـت. در عرصه هـای نمايـش )تئاتـر، سـينما و تلويزيون( 
عاملـی کـه يـک پديـده را دراماتيـک و نمايشـی می کند تضاد اسـت. 
ايـن تضـاد يعنـی فاصلـه ای کـه بين هنرمنـد و مـردم از نظر نـگاه به 
پديده هـا وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال، وقتـی شـما يک موسـيقی را 
گـوش می کنيـد، بر مبنای شـرايط روحـی و روانی کـه در حال گوش 
دادن آن داريـد، تعييـن می کنيـد کـه اين نوع موسـيقی خوب اسـت 

يـا بد.
در ميـان مـردم، بيـن هر ايـل و طايفـه ای سـنت ها و رفتارهايی وجود 
دارد کـه بـا بقيـه تضـاد دارد. خـود ايـن تضادهـا خميرمايـه ی هنـر 

می شـوند.
وقتـی کـه در سـال 1372 فيـدل کاسـترو بـه ايـران آمـد، ناوهـای 
امريکايی هـا بـه خليـج فـارس آمـده بودنـد و غوغـای حملـه و ايـن 
بحث هـا بـود، مـن شـنيدم کـه پيرمـرد خياطـی يـک دسـت ُکـت و 
شـلوار دوختـه اسـت و رفتـه کـه آن را به فيدل کاسـترو هديـه کند. 
بـرای مـن خيلـی عجيـب بـود. اول چـه انگيـزه ای ايـن پيرمـرد را به 
ايـن کار تشـويق کـرده اسـت؟ ثانياً اگر ايـن پيرمرد به کاسـترو عالقه 
دارد، مگـر نمی دانـد کـه او هيـچ گاه ُکـت و شـلوار نمی پوشـد. البته از 
خوش شانسـی مـا کاسـترو وقتی بـه ايران آمـد، اولين بار بـود که کت 
و شـلوار پوشـيد و گفتـه بـود که اولين بار اسـت که احسـاس می کنم 
در جنـگ نيسـتم. بـه هـر حـال ايـن موضـوع سـه سـال از عمـر مرا 
بـه خـود مشـغول کـرد تا منجـر به نوشـتن يک داسـتانی شـد. البته 
متأسـفانه آن پيرمـرد را نديـدم. اگر ممکن بـود او را دعـوت می کردم 
و اثـرم را بـه او نشـان مـی دادم. احسـاس کـردم در اين سـوژه که يک 
پيرمـرد خسـته ی ايرانـی، بـرای يـک مهمـان کارائيبـی کت وشـلوار 
مـی دوزد يـک تضـاد قابل پردازش وجود دارد. شـايد برای شـما جالب 

نباشـد که سـه سـال برای چنين موضوعی وقت گذاشـته ام و چندان 
معنی دار نباشـد. 

بـرای سـريال امام علـی )ع( در فيـن بندرعباس )نه فين کاشـان( کار 
می کرديـم. فيـن در منطقه ی بندرعباس شـهری اسـت کـه تماماً زير 
نخل هـا پنهان اسـت. حتـی تيرهـای چراغ برق نيـز در تراکـم نخل ها 
پنهـان هسـتند. اين شـهر حـدود 120 کيلومتـر با بندرعبـاس فاصله 
دارد و رفت و آمـد هـر روز برايمـان مشـکل بـود. مـن و مرحـوم مهدی 
فتحـی خواسـته بوديـم که وسـيله ای هر چنـد غيرمجهز و نامناسـب 
بـرای مـا تخصيـص دهنـد، کـه ميسـر شـد. در ايـن مسـير دکـه و 
محـل سـايه بان ماننـدی بـود کـه پيرمـردی آن جـا را اداره می کـرد و 
مـا معمـوالً در ايـن محـل توقـف کوتاهـی داشـتيم، او هـم بـرای مـا 
نوشـيدنی مـی آورد. کم کـم متوجـه شـديم کـه ايـن پيرمـرد نازنيـن 
شـاعر اسـت، خوشنويسـی کار می کنـد و ويژگی هـای ديگـری از اين 
دسـت دارد. خيلـی دلبسـته ی او شـديم يـک روز کـه کنـار او بوديـم 
ديديـم کـه دخترکی بـا بُرقع و لباس محلـی آمد و بـا عصبانيت ُکلی 
بـد و بيـراه بـه ايـن پيرمرد منسـوب کـرد و پـس از دقايقی رفـت. در 
حالی کـه پيرمـرد در تمـام مـدت او را نـگاه می کـرد و لبخنـد مـی زد 
و چيـزی نمی گفـت. مرحـوم فتحـی با لحـن جالب هميشـگی اش به 
پيرمـرد گفـت: »انتظار نداشـتم! چـه باليی بر سـر اين دختـر آوردی 
کـه اين طـور بـا تـو صحبـت کـرد؟« پيرمـرد گفـت: اشـعار صائـب را 
خوانـده ای؟ فتحی پاسـخ مثبت داد، اما پيرمـرد نپذيرفت و گفت: اين 

بيـت از صائب اسـت: 
چوب را آب فرو می نبرد دانی چيست؟

شرم دارد ز فرو بردن پرورده ی خويش
و ادامـه داد کـه او دختـر مـن اسـت. مـن مدت هـا بـه ايـن بيـت فکر 
کـردم و اين کـه صائـب به پديـده ای که همـه می بينند نـگاه متفاوتی 
دارد. همـه می بيننـد که چـوب در آب فـرو نمی رود، اما صائـب با نوع 
نگاهـش بـه ايـن نتيجه می رسـد کـه چـوب روزی درخت يـا گياهی 

بـوده که پـرورده ی همين آب اسـت. 
توانمندی هـای  دنيـا  قدرت هـای  ابـر  امـروز  کـه  بچه هـا! می دانيـد 
تکنولـوژی خودشـان را بسـيار بـه ُرخ ما می کشـند و بر مبنـای آن ها 
مـا را تحـت فشـار قـرار می دهنـد. امـا در زمينـه ی ادبيـات و هنـر 
نمی تواننـد چنين رفتاری داشـته باشـند. در اين عرصه مـا کم نداريم. 
برگرديـم بـه همان موضوع تضادها. در هنر ما سـعی می کنيم بيشـتر 
تضادهـای آشـتی ناپذير را تحليـل کنيـم. چنين تضادهايـی منجر به 
پديـده ای جديـد می شـوند. بـاال گرفتـن مظاهـر تضاد بين يـک زن و 
شـوهر از دو فرهنـگ مختلـف، منجر به طالق می شـود کـه پديده ای 
ديگـر اسـت. بـاال گرفتـن تضاد بين يـک حاکم سـتمگر بـا قبيله اش 
منجـر بـه تغييـر مهـم بـه صـورت انقـالب يـا شـورش می شـود کـه 
پديـده ای جديـد اسـت. در عرصه ی سـينما و تئاتر بزرگ ترين مسـاله 
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کشـمکش دو نيـروی متضـاد اسـت. ايـن تضـاد بـه قـدری پرداختـه 
می شـود تـا منجر به رويدادی تازه شـود. انسـان موجودی يک سـويه 
نيسـت، بلکـه موجـودی اسـت هـزار اليـه. مـردم از وجود ايـن اليه ها 
بی خبـر نيسـتند امـا، هنرمند وظيفـه دارد اين اليه ها را بررسـی کند. 
بشناسـد و بـه مردم بشناسـاند. مثل يک گل سـرخ کـه در يک باغچه 
يـا کنـار صحرايی پديد آمده و بسـياری مردم از کنـار او می گذرند، اما 

هنرمنـد نمی توانـد به سـادگی از کنـار اين پديـده بگذرد.
گاهـی تضـاد در اثـر عـدم درک متقابـل بين من با انسـانی اسـت که 
عقلـش قـد من نيسـت، يا عقـل من قد او نيسـت. تضاد ممکن اسـت 
رابطه هـای دوطرفـه ی عاشـقانه يـا در مثلث های عاشـقانه باشـد. پس 
قـدم نخسـت، درک تضـاد اسـت. ممکـن اسـت در بين شـما کسـی 
باشـد کـه متوجـه شـود تضـاد زيبا و قابـل بررسـی ای در يـک پديده 
وجـود دارد. خـوب چگونـه ايـن را تبديـل به هنـر کنيـم؟ اين جا يک 
عنصـر ديگـری داريم به نـام »تکنيک«. عناصر فـرم و تکنيک، عناصر 
بسـته ای نيسـتند و دستورالعمل خاصی تعيين نشـده که تحليل کند 
هـر کاری بايـد در چه سـبکی از نظر تکنيکی پرداخته شـود. هر چند 
در گذشـته های دور کـه خشـک مغـزی در ايـن عرصـه مطـرح بـود، 
چنيـن مشـکلی وجود داشـت، اما امـروز اين طور نيسـت. يعنـی االن 
در عرصـه ی هنر سـبک ها حـرف اول را نمی زنند، بلکه انتخاب سـبک 
توسـط هنرمنـد صـورت می گيرد و ايـن انتخاب حرف آخـر را می زند. 

بـه همين دليـل چارچوب خشـکی تحميل نمی شـود. 
در نقاشـی اين وضعيت بيشـتر مشـهود است. هنر آبسـتره، طرفداران 
امپرسيونيسـت و...، ما هنوز نقاشـی مان مردمی  نشـده است. يعنی االن 
مثـاًل مـادر بنـده را کـه چادری به سـر دارد به يک نمايشـگاه نقاشـی 
ببريـم، ممکـن اسـت اصـاًل نقاشـی ها را نـگاه نکند و بيشـتر بـه در و 
ديوار توجه کند. او از امپرسيونيسـت چه درکی دارد؟ اما در موسـيقی 
اين طـور نيسـت. در موسـيقی هر کسـی کـه کار کرد با خـودش يک 
موسـيقی هـم آورد. موسـيقی فولکلـور )فرهنـگ عامـه( مـا غنی تر از 
موسـيقی معنايـی مـا اسـت. چون کـه موسـيقی فولکلور مـال همه ی 
مردم اسـت. آن فرد روسـتايی که در صحرا در حال درو کردن اسـت، 
آوازی هـم بـرای خـودش می خوانـد. خودش هـم ملودی را می سـازد. 
تعزيـه ی مـا مخزنی اسـت از موسـيقی فولکلـور من گوشـه هايی را در 
تعزيـه ديـده ام که در موسـيقی عام خودمان هنوز اصاًل کشـف نشـده 

است. 
اثـری نمايشـی وجـود دارد کـه در دنيـا الاقـل ده بار فيلم آن سـاخته 
شـده اسـت. »اتللو« اثر ويليام شکسـپير، يعنی بزرگ ترين نويسنده ی 
هسـتی. ايـن فيلم ها را هـم هنرمندان بزرگـی بازی کرده انـد. بهترين 
آن هـا اورسـون وِلـز بـود کـه در تلويزيون ما بيشـتر فيلم اورسـون ولز 
پخش شـده اسـت. ِسـر الرِنـس اوليويه هـم در اين فيلم بسـيار خوب 
بازی کرده اسـت )او کسـی اسـت کـه حدود 9 مـاه در باغ وحش لندن 
در کنـار قفـس پلنگ هـا زندگـی کرد تـا از تغيير رفتـار آن هـا، از بدو 
شـکار شـدن تـا ماندن در باغ وحش، سـر در بيـاورد(. جملـه ای از اتللو 

در ايـن فيلم هسـت کـه می گويد: 
بـا  کـه  آفريقايـی  زمخـت  سياه پوسـت  يـک   .»Why I married?«
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»ِدزِدمونـا« دختـر »برووانسـيو«، بـزرگ وِنيـز ازدواج کـرده اسـت 
می گويـد: »چـرا مـن ازدواج کـردم؟« تـا قبـل از اوليويـه ايـن جمله 
را همـه بـه راحتـی می گفتنـد. امـا اوليويـه هنـگام بيـان ايـن جمله 
پوسـت سـياهش را می گرفـت و نشـان مـی داد و هنگام بيـان جمله، 
کلمـه ی I )مـن( را بـا تأکيـد خاصـی بيـان کرد کـه اين سـبک اجرا 
مفهـوم بسـيار زيـادی را منتقل می کنـد. چرا من سياه پوسـت، که نه 
زيبـا هسـتم و نـه فرهنگ اروپايـی و متمـدن دارم بايد بـا يک دختر 
شـاهزاده ی ونيـزی بـا فرهنـگ اشـرافيت و آن چنانـی ازدواج کنم که 
بـه ايـن روز بيافتـم؟ ايـن جمـالت، حرکت هـا و شـگردها در يک اثر 
هنری نهفته اسـت که الزم اسـت با دقت زياد و فشـار فراوان تمرکز، 
آن اثـر را تماشـا کـرد تـا بتوان آن هـا را پيـدا کرد. چنـد وقت پيش، 
خبرنـگاری از هنرمنـد بـزرگ انگلسـتان »سـرآلن گينس« پرسـيد: 
»شـما چـه کار می کنيـد کـه بازی تـان اين قـدر بـا ديگـران متفاوت 
اسـت؟«. او گفـت: »مـن هيـچ کار بزرگی نمی کنم. کوشـش می کنم 
کاری را کـه همـه می کنند انجـام ندهم.« من به يـاد دارم که مرحوم 
فتحـی گاهـی که فيلم هـای ضعيفی می ديـد می گفـت: »من تعجب 
می کنـم کـه ايـن شـخص فيلـم بـازی می کند، امـا يک »چشـم« به 
آدم نشـان نمی دهـد« و وقتـی خـودش بـازی می کـرد و »چشـم« 
نشـان مـی داد، معلـوم می شـد که منظـورش چيسـت. بـرای همين 
هـم در مجموعـه ی »امام علی )ع(« شـما می بينيد که دسـت و پايی 
کـه از امـام نشـان داده می شـود، مـال مهـدی فتحی اسـت. يعنی او 
می توانـد فقـط دسـتش را وارد بازی کنـد، به طوری که آدم احسـاس 
می کنـد ايـن دسـت می تواند دسـت مـوال علی )ع( باشـد. مـن تصور 
می کنـم فتحی در آسـيا نظير نداشـت، امـا می دانم چرا، بـرای آن که 
بـرای يـک نقـش سـاده و کوچکـی کـه می گرفت سـاعت ها بـه فکر 

می رفت.  فـرو 
بـه يـاد دارم زمانـی در اجـرای تئاتر اتللـو، او بدل آقـای »پرويز بهرام« 
شـده بـود و قـرار بـود اگر آقای بهرام نتوانسـت يک شـب سـر صحنه 
بـرود، فتحـی نقـش او را بـازی کنـد. بـرای هميـن نقـش احتماًلـی 
آن قـدر کار می کـرد و زحمـت می کشـيد کـه عجيـب بـود. شـب ها 
گريـم می کـرد، کامـل سياه پوسـت می شـد، موهايـش را کـه قـدری 
فـر بـود، بيشـتر فـر می کـرد، شـنل اتللـو را می پوشـيد و در خيابـان 
تخـت جمشـيد آن زمـان )کـه االن بـه نـام زنده يـاد طالقانـی اسـت( 
راه می رفـت. وقتـی در پيـاده رو راه می رفـت، اگـر کسـی بـه او تنـه 
مـی زد، کالهـش را بـر می داشـت و دقيقـاً مثل اتللـو رفتـار می کرد و 

عذرخواهـی می کـرد. 
بـه ايـن ترتيـب برای نقـد يک پديـده ی هنـری، صبوری الزم اسـت 
و وفـاداری. وفـادار بـودن بـه دادگـری و احترام قائل شـدن بـرای هر 
چيـزی که می بينيـد. اصاًل خوِد »ديدن« مهم اسـت. خورشـيد را در 
سـه غـروب ببينيـد. جوان ترهـای مـا خـوب نمی بينند. عـادت کنيد 
کـه ببينيـد. از ديـد مـن يـک راننـده ی مسـافرکش، به خصـوص در 
مناطـق پاييـن شـهر، ديـدن دارد. نـوع حـرف زدن، شـکل برخـورد، 
نـوع چرخانـدن فرمـان، نـوع نگاه، خشـم، خنـده و تمـام رفتـار او را 
اگـر بـا نگاه هنـری بنگريـد برايتان جذاب اسـت و کشـف ها خواهيد 



55

نگاه
 در یک 

شه و سخن
اندی

شگاه 
با

1385 - 1394

کـرد. ممکن اسـت شـما تصور کنيد بين رشـته ای که شـما تحصيل 
می کنيـد بـا حرفـه ی مـا اصاًل قـوم وخويشـی وجود نداشـته باشـد. 
اصـاًل اين طـور نيسـت. يکی از مشـکالت مـا در عرصـه ی کارگردانی 
و هنـر پرداختـن بـه رياضيـات و معماری صحنه اسـت. ايسـتادن بر 
روی صحنه و حرکت دادن دسـت در حين ايسـتادن بر روی صحنه، 
مسـأله ای مهـم اسـت. در حـرکات معمول روزمـره، توجه داشـتن به 
رفتار انسـان ها باعث کشـف های جالبی می شـود. مثاًل رفتار سـاده ای 
مثـل گرفتـن يک ليـوان. يک اسـتاد دانشـگاه از سرانگشـتانش برای 
گرفتـن ليـوان اسـتفاده می کنـد و يـک هنرمنـد فقـط از انگشـتان 
شـصت و اشـاره در حالـی کـه يـک کارگر کف دسـتش نيز بـا ليوان 
تمـاس پيـدا می کنـد. البتـه همين فـرد کارگـر، هنگامی کـه موهای 
دختـر بچـه اش را نـوازش می کنـد، چنـان لطافتـی به خـرج می دهد 
کـه نمی تـوان بـاور کرد همين دسـت ها هنـگام کار بر چه سـختی ها 

می کنند. غلبـه 
نکتـه ی ديگـر قابـل ذکـر، رفتـار هنرمندان اسـت کـه گاهـی تفاوت 
زيـادی بـا مـردم عـادی دارد. مرحوم جالل مقـدم در يکـی از فيلم ها، 
دسـتمزدش علی رغـم وعـده ای کـه بـه او داده بودند پرداخت نشـد و 
گفـت اگـر فـردا دسـتمزد مرا ندهيـد شـما را اذيت می کنم. فـردا هم 
ندادنـد. گفـت اگـر روز بعد ندهيـد در صحنه حـرف نمی زنـم. باز هم 
ندادنـد. او در صحنـه حاضـر شـد اما وقتـی نوبت بيان ديالوگش شـد 
صحبـت نکـرد. دسـتمزدش را دادنـد بـاز هـم صحبـت نکـرد. در آن 
فيلـم شـالی دور گـردن او پيچيـده شـده کـه دهانش را می پوشـاند و 
آقـای اسـماعيلی به جـای او صحبت می کند. خـوب آدم عادی چنين 
برخـوردی نمی کنـد. هنرمنـد بايـد بتوانـد روابـط اجتماعی را کشـف 
کند، بشناسـد، افشـا کند، تحليل کند و به هزارتوها سـرک بکشـد و 

چيـزی را پيـدا کند کـه ديگـران نديده اند. 
مـن اعتقـادم ايـن اسـت کـه همين نـام کوچکی کـه دارم مـال مردم 

اسـت. آن هـا به مـن داده اند. من سرسـفره ی بـا برکت انديشـه، تفکر، 
ايمـان و عقيده هـای مردم بزرگ شـده ام. ايـن را آن ها به مـن داده اند. 
ايـن نام و شـهرت امانت آن هاسـت پيش من و حق نـدارم جايی آن را 
بفروشـم مگـر بـه همان عموم مـردم. يعنی من بايد در جايی سـر خم 
کنـم کـه بـه نفع مردم باشـد. اگـر قرار باشـد جلوی يک سياسـتمدار 
بی کفايـت يـا يـک سـرمايه دار ثروتمنـد، بـه صـرف ثروتمنـد بودنش 
سـر خـم کنم يـا لودگی کنـم، به مـردم خيانـت کـرده ام. محمدعلی 

افراشـته می گويد:
»بشکنی ای قلم ای دست اگر

پيچی از خدمت محرومان سر«
و استاد کبير من مرحوم »مهرداد اوستا« گفته بود که:

»از درد سخن گفتن و از درد شنيدن
با مردم بی درد ندانی که چه درد است«

امـا سـوال ديگـر ايـن بـود که اگر شـرايط بـه گونـه ای باشـد که يک 
هنرمنـد نتوانـد حرفـش را بزند بايد چه کنـد؟ بايد بگويم کـه در اين 
چهـل و هفـت، هشـت سـالی کـه مـن در عرصه ی هنـر کار کـرده ام 
هيـچ وقت شـرايط بـرای زدن حرفم فراهم نبوده اسـت. ولی بسـياری 
کسـان در هميـن شـرايط حرفشـان را زدنـد، خيلـی هـم قشـنگ. 
شـاگردان مـن حرفشـان را زدند اما خودم نتوانسـتم. مـن اعتقادم اين 
اسـت که انسـان نبايد شـناگر همه ی درياها باشـد. اگر قرار باشـد يک 
نفر در شـرايطی متضاد رفتاری يکسـان داشـته باشـد معلوم است که 
مشـکلی دارد. بـا ايـن حال اعتقـاد دارم که يـک هنرمند بايـد آن قدر 
زيرکـی، اسـتعداد و شـناخت داشـته باشـد کـه در شـرايط خاص هم 

بتوانـد راه هـای خاص پيـدا کند. 
يـک هنرمنـد بايـد فلسـفه را خـوب بداند )البتـه نه اين که فيلسـوف 
باشـد(، روان شناسـی، جامعه شناسـی و تاريـخ را خـوب بدانـد. چنين 

افـرادی در جامعـه ی مـا کم هسـتند، اما هسـتند.



 تـا تاريـخ 87/2/25 باشـگاه موفـق بـه برگـزاري چندين نشسـت 
شـده بـود امـا از ايـن تاريخ بـود که بـاب جديـدي در فعاليت هاي 
باشـگاه گشـوده شـد. در اين تاريخ اولين نشسـت از نشسـت هاي 
نشسـت ها  ايـن  در  شـد.  برگـزار  مجتمـع  دانش آمـوزان  ادبـي 
دانش آمـوزان عالقه منـد بـه مقولـه ي شـعر در کنـار هـم جمـع 
مي شـدند و اشـعار خـود را بـراي يک ديگـر مي خواندنـد و نظـرات 
همديگـر را مي شـنيدند. عـالوه بر اين در هر يک از اين نشسـت ها 
دانش آمـوزان بـا آثار يکي از شـاعران معاصر آشـنا مي شـدند. الزم 
بـه ذکـر اسـت در جلسـه اي کـه بـه بررسـي آثـار شـاعر معاصـر، 
هوشـنگ ابتهـاج )هــ الـف سـايه( اختصـاص داشـت، دکتـر امير 
اسـماعيل آذر نيـز در جمـع دانش آمـوزان حاضر بودنـد. در آخرين 
جلسـه از ايـن نشسـت ها کـه به بررسـي اشـعار آقـاي محمد علي 
بهمنـي اختصـاص يافتـه بـود، خـود اين شـاعر به مجتمـع آمد و 
دانش آمـوزان در يـک ارتباط رودررو با ايشـان قـرار گرفتند. در اين 
جلسـه آقـای بهمنـی ابتـدا در جمـع شـرکت کنندگان ثابـت اين 
نشسـت ها حاضـر شـدند و پـس از آن به سـالن آمفی تئاتـر رفتند 
و در برنامـه بزرگداشـتي کـه از سـوي مجتمع براي ايشـان ترتيب 
داده شـده بـود، شـرکت کردنـد. زماني کـه نوبت به سـخنان آقاي 
بهمنـي رسـيد ايشـان ضمـن بيـان مختصـري از سـابقه ي هنري 
بـراي دانش آمـوزان مجتمـع  را  از غزل هايشـان  خـود، تعـدادي 

قرائـت کردند.
 1387/2/25 - اوليـن نشسـت ادبـي دانش آمـوزان- واحـد 

آبشناسـان 1
 1387/4/25 - بررسـي اجمالـي آثـار سـيد محمـد بهجـت 

تبريـزي )شـهريار( - واحـد دکتـر فاطمـي
 1387/5/1 - بررسـي اجمالـي آثـار سـهراب سـپهري - واحـد 

مالصـدرا
 1387/5/8 - بررسـي اجمالـي آثـار فريدون مشـيري - واحد 

شمالي کارگر 
 1387/5/15 - بررسـي اجمالي آثار هوشـنگ ابتهاج )سـايه( 

بـا حضور دکتـر امير اسـماعيل آذر - واحد آبشناسـان 1
 1387/5/22 - بررسـي اجمالـي آثـار حميـد مصـدق - واحد 

2 آبشناسان 
 1387/8/25 - بررسـي اجمالـي آثـار محمدعلـي بهمنـي بـا 

حضـور خـود شـاعر - آمفي تئاتـر مجتمع 

  امیر اسماعیل آذر
پژوهشگر و استاد دانشگاه

دکتـر اميـر اسـماعيل آذر متولـد 1323در شـهر اصفهان و اسـتاد 
ادبيـات فارسـی و مديـر گـروه زبـان و ادبيـات فارسـی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی  واحـد علـوم و تحقيقـات تهران اسـت. وي همچنين 
مديريت گروه ادبيات فارسـی  سـازمان فرهنگی اکـو را نيز برعهده 
دارد. حضـور دکتـر اسـماعيل آذر در تلويزيـون و به عنـوان مجری 
و کارشـناس برنامه هـای ادبـی نيـز چشـمگير اسـت. کتاب هـاي 
»سعدي شناسـي«، »ادبيـات ايـران در ادبيـات جهـان«، »ميـراث 

عشـق« و »خورشـيد خراسـان« نيـز از ديگـر آثار ايشـان اسـت.

 محمدعلي بهمني
شاعر

محمـد علي بهمني متولد فروردين 1321 در شـهر دزفول، شـاعر 
و غـزل سـرای ايرانی اسـت. اولين شـعر بهمني در حالـي به چاپ 
رسـيد که او تنها 9 سـال سـن داشـت. وي تا امروز با آهنگ سازان 
و خواننـدگان فـراوان و مشـهوري همکاري داشته اسـت و مي توان 
او را جزو نسـل اول ترانه سـرايان ايراني به حسـاب آورد. بهمني در 

سـال 1378 موفق به دريافت تنديس خورشـيد مهر شـد. 
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هنـر يکـي از مهم تريـن عوامـل انتقـال فرهنـگ اسـت و از اين رو 
فراگيـري هـر هنـري ابـزاري را در اختيـار هر انسـان فرهيخته اي 
قـرار مي دهـد تـا بـه نحـوي شايسـته دانسـته هاي فرهنگـي  خود 
را منتقـل کنـد. از طرفـي فهـم يـک هنر نيـز کمک به سـزايي در 
شـکل گيري شـناخت فرهنگـي فـرد مي کنـد و مي تـوان گفـت 
مسـير فرهيختـه شـدن را تاحـدودي همـوار مي کنـد. در هميـن 
راسـتا باشـگاه انديشه و سـخن يک دوره کالس خط تحريري را در 
مجتمـع ترتيـب داد. تدريس اين دوره نيز به عهده ي اسـتاد سـيد 
مصطفي کشـفي، خطاط خـط تحريري کتاب هاي درسـي مقاطع 

ابتدايـي و دبيرسـتان بود. 

هـر فـردي کـه اقـدام بـه توليـد يک اثـر هنـري مي کند، دوسـت 
دارد ديگـران بـراي کارش ارزش قائـل شـوند و کارش ديـده شـود 
تـا از ايـن طريـق انگيزه ي بيشـتري پيـدا کنـد. از طـرف ديگر به 
نمايـش گذاشـتن ايـن آثـار مي توانـد هنرمنـد را تـا حـدودي از 
کاسـتي هاي کار خويش و سـليقه ي مخاطبانش آگاه کند. باشـگاه 
انديشه و سـخن در آبان ماه سـال 1387، نمايشـگاهي از آثار هنري 
دانش آمـوزان مجتمـع برگـزار کرد. آثـار برتر اين نمايشـگاه نيز به 
وسـيله ي راي هايـي که بازديدکننـدگان داده بودند  انتخاب شـد و 

بـه برگزيـدگان جوايزي تعلـق گرفت.
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 فیروز کریمی
بازیکن و مربي فوتبال

فيـروز کريمـي متولـد فروردين مـاه سـال 1335 اسـت و در سـال 
1349 فوتبـال را از زميـن پليس نازي آباد با تيم شـهرباني و سـپس 
پـاس آغـاز کـرد. او کـه فوتبـال و کار را بـا هـم دنبـال مي کـرد، از 
تحصيـل نيز غافل نبود و هم اکنون داراي مدرک کارشناسـي ارشـد 
در رشـته ي روان شناسـي اسـت. در سـال 1360 به مربيگـري روي 
آورد و توانسـت تيـم پـاس را در سـال 1992 ميـالدي بـه قهرماني 
جـام باشـگاه هاي آسـيا برسـاند. يکـي از مهم تريـن خصوصيـات 
کريمـي کـه او را در بيـن تمامـي فوتبال دوسـتان محبـوب کـرده 
اسـت، طنز منحصر به فرد اوسـت. به طوري که در سـال 1386 در 
اوليـن جشـنواره ي فيلم کمدي »گل آقـا« از وي تقدير به عمل آمد.

چکیده اي  از سخنان فیروز کریمی  در مجتمع:
پـس از ادای احترام از سـوی کريمی   بـه برگزارکنندگان و حاضرين 
و مسـئولين، وی خطاب به دانش آمـوزان مجتمع عالمه طباطبايی 
گفـت: »زمانـی کـه بـه مـن اعـالم کردنـد در جمـع عـده ای از 
دانش آمـوزان ويـژه و تيزهوش بايد باشـم، احسـاس خوبي داشـتم 
امـا کمـی   نگرانـی داشـتم. هرچنـد کـه پـس از مدت هـا در جمع 
بچه هـای مدرسـه، خاطـرات دوران کودکـی بـرای من زنده شـد.«

بيـان سـه عنـواِن »ورزش«، »زندگـی« و »درس«،  کريمـی   بـا 
حرف هـای خـود را ادامـه داد و گفـت: »ايـن سـه مقوله بـا يکديگر 
هيچ گونـه مغايرتـی ندارند. هيچ کدام مزاحم و مانع ديگری نيسـت. 

چـه بسـا الزم و ملـزوم هم هسـتند. 
سـرمربی سـابق تيـم اسـتقالل خطـاب بـه دانش آمـوزان مجتمع 
عالمـه طباطبايی در مورد نقش خانواده ها در موفقيت فرزندانشـان 
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24 7
گفـت: »دوسـتان و دانش آمـوزان عزيـز؛ توجـه داشـته باشـيد کـه 
حضـور شـما در اين مـکان و موفقيت يکايک شـما مرهون زحمات 
و از خودگذشـتگی خانواده های شـما اسـت. پـدر و مادرهايی که با 
گذشـت از بسـياری خواسـته های خود و برای موفقيت فرزندشـان 

آمـاده هرگونه فداکاری هسـتند«.
در بيـن سـوال هايی کـه از فيروزخـان   پرسـيده شـد ايـن بـود 
کـه بچه هـا چـه کار بايـد بکننـد تـا بتواننـد در هـر زمينـه ای 
کـه مشـغول بـه کار يـا فعاليـت هسـتند بـه جايگاهـی در حد 
او برسـند؟ و بـه اصطـالح بتواننـد راهبـر شـوند. کريمـی   ابتـدا 
بـا طنـازی هميشـگی خـود سـنگينی فضـا را از بين بردنـد و با 
لحنـی خودمانـی و آشـنا بـرای شـيطنت های نوجوانـان گفتند 
کـه »ُعمـراً شـما بتوانيـد بـه جايگاهـی مثـل مـن برسـيد!« 
پـس از خنـده ی حضـار اعـالم کردنـد بـه يـاد دارنـد کـه در 
بيـن دانش آموزانـی خـاص از کشـور قـرار دارنـد و بـا آمادگـی 
شـگفت انگيزی، هفـت مرحله را بـا اختصاری کـه موجب ناقص 

مانـدن مطالـب نمی شـد چنيـن بيـان کردنـد:

1. رضایت پدر و مادر
هـر کـس کـه می خواهـد در هـر زمينـه ای کـه فعاليـت می کنـد 
موفـق باشـد اول بايـد بنا به فرمايـش رسـول اهلل )ص( رضايت پدر 
و مـادرش را داشـته باشـد.  مـن پـدرم را يـک سـال قبـل و مادرم 
را دو سـال پيـش از دسـت دادم، امـا می گويـم کاش آن هـا امـروز 
زنـده بودنـد و جـان مـن فدای آن ها می شـد!  قـدر پـدر و مادرتان 

بدانيد. را 
2. توکل به خدا

نکتـه ی ديگر توکل به خداسـت. البتـه ما برای اين کـه در خانه ی 
خـدا برويـم و تـوکل کنيم اعتبـار و آبرويـی نداريم. بـرای اين کار 

در تاريخ 24 تيرماه سـال1388، فيروز کريمی، مربی دوسـت داشـتنی فوتبال به دعوت باشـگاه »انديشه و سـخن« در جمع دانش آموزان 
مجتمـع حضـور يافـت. در اين نشسـت به پاس چهار دهه حضور وی در عرصه ی ورزشـی کشـور از او تقديـر به عمل آمد.
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بايـد بـه اوليای خدا و کسـانی که پيش خدا آبرويی دارند متوسـل 
بشـويم. از آن ها بخواهيم که ما را درِ خانه ی حق ببرند و شـفاعت 

ما را بکنند.
3. تالش و پشتکار

مـن هـم زمـان درس می خوانـدم، فوتبـال بـازی می کردم، شـاغل 
)افسـر پليـس( بـودم، در حالـی کـه متأهل و بچـه دار هم بـودم. با 

پشـتکار و پشـتکار همـه ی اين مـوارد را حريـف بودم.
4. الگوی مناسب

برای شـاگردانم توضيح داده ام که بايد الگوی مناسـب برای جوان ها 
باشـند. از اين که مثالً شـلوار هشـتاد تيکه بپوشـند کـه دردی دوا 
نمی شـود. علـی دايـی به نسـبت هـم بازی هـای خودش بـه تأييد 
مـن کـه خبره ی اين کار هسـتم و دايـی يکی از شـاگردان من بود 
هيـچ چيـز اضافـه ای در فوتبال نداشـت، اما بـه خاطر تحصيالتش 
امکان شـناخت بهتری از شـرايط داشـت. او اکنون الگوی مناسـبی 

به نسـبت بسـياری از ديگر فوتباليست هاست.
5. نظم و برنامه ریزی

طبيعـی اسـت که فقـط انتخاب يک الگو و نشسـتن کافی نيسـت. 
الزم اسـت بـرای رسـيدن بـه آن الگـو برنامه ريـزی داشـت و ايـن 

برنامـه ی طراحـی شـده را بـا نظم به پيـش برد.
6. شانس

شـما بايـد بدانيـد کـه شـانس در زندگـی انسـان و به خصـوص در 
زمينـه ی ورزش بـه هـر حـال دخيل اسـت.

7. پایداری و از پای ننشستن
شکسـت پايـان کار نيسـت. بايـد بدانيـد کـه مثـاًل در يـک بـازی، 
شکسـت، معادل باختن همان بازی اسـت، اما بايد مقدمه ای باشـد 
بـرای پيروزی های بعدی. بايد از شکسـت ها دلسـرد نشـد و عوامل 
مؤثـر در آن و نقطـه ضعف هـا را پيـدا، بررسـی و رفـع کـرد تـا بـه 

پيروزی هـای بعدی برسـيم.



در ايـن نشسـت دانش آمـوزان مجتمـع در کنـار هـم جمـع شـدند 
و بـه تماشـاي فيلـم »ماهي بـزرگ« اثر »تيـم برتون« نشسـتند. 
پـس از اتمـام فيلـم آقـاي عاليـي به روي سـن رفتنـد و توضيحاتي 
در مـورد فيلـم بـه بچه هـا ارائـه دادنـد. در پايـان اين نشسـت، آقاي 
عاليـي بـه پرسـش هايي در مـورد فيلـم کـه ذهـن دانش آمـوزان را 
درگيـر کرده بـود، پاسـخ گفتنـد. فيلـم سـينمايي »ماهـي بـزرگ« 
روايـت سـينمايي اسـت از ُرمـان »دنيـل واالس« کـه توسـط »تيم 
برتـون« سـاخته شـده اسـت. برتـون در فيلـم »ماهـي بـزرگ« بـه 
شـيوه ي مرسـوم و قاعـده ي هميشـگي اش فانتـزي را بـا نماد هـاي 
سـرد سوررئاليسـم ترکيـب کرده اسـت. البته ماهي بـزرگ به اعتقاد 
برخـي، يـک فيلـم بـه شـدت سرخوشـانه و شـاد و اميدبخـش نيـز 

مي توانـد باشـد.

چکیده ای از سخنان علي عالیي در مجتمع:
عاليـي در آغـاز سـخنان خـود بـا نـام بـردن از فيلم هـاي تيـم برتون 
هماننـد »بتمـن« و »بتمـن براي هميشـه« و »مريـخ حمله مي کند« 
و »چارلـي و کارخانـه شکالت سـازي«، وي را کارگردانـي خواند که به 
قصه هـاي تخيلـي و رجوع به اسـاطير عالقـه دارد و قصه هـاي جذابي 
را که منجر به شـکل گيري اسـطوره ها شـده اسـت، بـا روايت خودش 
بـه صورت فيلمي که مي سـازد نمايـش مي دهد. وي افزود: اسـطوره ها 
قهرمانـان خـرد جمعـي ملت ها هسـتند کـه آرزوهايشـان را در قالب 

آن هـا بيـان مي کننـد و براي اين اسـطوره ها داسـتان مي سـازند. 
عاليـي در ادامـه گفـت: خوشـحال هسـتم کـه فيلمـي را ديديم که 
بـه فرهنـگ ما ايراني ها نزديک اسـت. ما ملتي هسـتيم که شـهرزاد 
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نقدوبررسیفيمسينمايی»ماهیبزرگ«اثر»تيمبرتون«
بهشت1390

25اردي باحضورعلیعاليی،رئيسانجمنمنتقدانونويسندگانسينما8

قصه گـوي مـا در جهان معروف اسـت. وي افزود قصـه گفتن يکي از 
توانايي هاي فرهنگي و ديرين ملت ها اسـت، يعني ملتي که پشـتوانه 
قـوي و غنـي دارد، ملتي که تاريخ دارد، فرهنگ دارد و اسـطوره دارد، 
قصه گـو اسـت و خـوب قصـه مي گويـد. تاريخ مـا نشـان مي دهد که 
مـا قصه هـاي فراوانـي داريـم. آموزش هـاي غيرمسـتقيم در فرهنگ 
مـا جايـگاه خاصي داشـته اند. مثالًً بـراي آموزش سياسـت، »کليله و 
دمنه« نوشـته شـده که به صورت داسـتان و خيالي است. وي گفت: 
اسـاس سـينما بر خيال پردازي اسـت. روايت يک داسـتان به صورتي 
کـه اتفاق افتاده اسـت، معموالً جذابيتي ندارد و بايد دراماتيزه شـود. 
فانتـزي ذهـن بشـر را فعال مي کنـد و حتي بر مسـائل حقيقي تأثير 
دارد. عنصر تخيل در داستان نويسـان علمي-تخيلي همانند ژول ورن 
راهگشـاي کشـفيات و اختراعـات فراوانـي شـد. عاليـي در ادامـه به 
تشـريح صحنه هاي خاص فيلـم و جنبه هاي فنـي آن پرداخت. پس 
از سـخنان آقـاي عاليـي تعـدادي از دانش آمـوزان داوطلـب به طرح 
نظـرات خـود پرداخته و سـواالت خـود را با ميهمان برنامـه در ميان 
گذاشـتند. ايـن جلسـه کـه از سـاعت 15 آغـاز شـده بـود بـه دليل 
اسـتقبال دانش آموزان حاضر از جلسـه گفت وگو و پرسـش و پاسـخ 
تـا سـاعت 18:45 ادامه پيدا کرد. در پايان مراسـم هـم دانش آموزان 

و آقـاي عاليي عکسـي به يـادگار گرفتند.
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ششـم مهرماه سـال 90 نهمين برنامه ي باشـگاه »انديشه و سخن« با 
يـک کار بـه ياد ماندنی ديگر کليد خورد. در اين روز باشـگاه انديشـه 
و سـخن تصميـم به اکران خصوصـی فيلم پُر فـروش »ورود آقایان 
ممنـوع« گرفـت. بـرای ايـن کار از کارگـردان محبـوب فيلم يعنی 
رامبـد جـوان نيـز دعـوت بـه عمل آمـد تـا جوانـان عالمـه در کنار 
کارگـردان فيلـم، »ورود آقايان ممنـوع« را که هم زمان بـر روی پرده 
سـينماهای سراسـر کشـور نمايش داشـت به تماشا بنشـينند. فيلم 
»ورود آقايـان منـوع« به کارگرداني رامبد جوان روايتي اسـت از ورود 
يـک معلـم المپياد شـيمي مرد بـه مدرسـه  ي دخترانه اي اسـت که 
مديـر سـخت گير و مقرراتـي آن تـا به حال بـه هيچ مـردي اجازه ي 
ورود بـه مدرسـه اش را نـداده اسـت. ايـن فيلـم توانسـت نظر مثبت 
مخاطبـان و منتقـدان سـينما را جلب کنـد، به طوري کـه با فروش 
6 ميليـارد تومانـي خـود توانسـت لقب دوميـن فيلم پُرفروش سـال 

1390سـينماي ايـران را به خود اختصـاص دهد.

 رامبد جوان
بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون

رامبـد جـوان متولد سـال 1350 از شـهر تهران اسـت و فعاليت هاي 
نمايشـي خـود را بـه ترتيـب در تئاتـر، تلويزيـون و سـينما پيگيري 
کـرده اسـت. او تاکنـون عـالوه بـر بـازي در 11 فيلـم، کارگردانـي 
چهـار مجموعـه ي تلويزيونِي »گمگشـته«، »نشـاني«، »مسـافران« 
و »توطئـه ي فاميلـي« را نيـز برعهـده داشـته اسـت. »ورود آقايـان 
ممنـوع« سـومين تجربـه ي کارگرداني او در سـينما بعـد از دو فيلم 
»پسـر آدم دختـر حوا« و »اسـپاگتي در هشـت دقيقه« بوده اسـت. 

چکیده اي از سخنان رامبد جوان در مجتمع:
مـن بسـيار خوشـحالم کـه ايـن فيلـم را در کنـار جوانـان پُرشـور 
ايـن مجتمـع بـار ديگـر تماشـا کـردم. واقعيـت اين اسـت کـه ابراز 
احساسـات شـما برايم جالب بود. در هنگام پخـش اين فيلم در کنار 
شـما بچه هـا احسـاس متفاوتي داشـتم، خيلـی تحت تأثيـر هيجان 
شـما قـرار گرفتـم، طـوري کـه بـاز هـم دلـم می خواهد ايـن تجربه 
اتفـاق بيافتـد. چرا که يکـی از تفريحات من مشـاهده ي واکنش های 

اكراناختصاصيفيلمسينمايي»ورودآقايانممنوع«
هرماه1390

6م باحضوررامبدجوان9

اتفاقـات فيلمـم بـر روی چهره هـای مخاطبينـم اسـت کـه در ايـن 
مجتمـع به طـور شـگفت انگيزی از اين کار لـّذت بردم.«  بعـد از اين 
رامبـد جـوان فرصت را به دانش آموزان داد تا سواالتشـان را بپرسـند.  
بعـد از سـوال ها و جواب هـا و در آخـر بچه هـا در چنـد گـروه بـراي 

گرفتـن عکـس يـادگاري با رامبـد جوان بـه روي سـن رفتند.



 رضا کیانیان
پژوهش گر و بازیگر

کيانيـان در سـال 1330 در مشـهد بـه دنيا آمـد. او عالوه بـر دروس 
دوران ابتدايـی و دبيرسـتان در حـوزه علميـه مشـهد نيز به تحصيل 
از  تئاتـر  فارغ التحصيـل  وی  اسـالمی  پرداخـت.  و  فقهـی  دروس 
دانشـکده هنرهـای زيبـای دانشـگاه تهـران اسـت و از سـال 1345 
بازيگری تئاتر را آغاز کرد. در شـانزدهمين جشـنواره فيلم فجر برای 
بـازی در فيلـم »آژانـس شيشـه ای« جايزه بهترين بازيگـر نقش دوم 
را گرفـت و در سـيزدهمين جشـنواره فيلـم فجر برای بـازی در فيلم 
»کيميـا« کانديـدای دريافـت جايـزه بهتريـن بازيگر مـرد نقش دوم 
بـود. در ضمـن او در فيلم هـای سـينما سينماسـت و روبـان قرمـز، 
بازی هـای فوق العـاده ای ارائه داده اسـت. او برای بـازی ماندگارش در 
فيلـم خانه ای روی آب، سـيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد 

را از بيسـتمين جشـنواره بين المللـی فيلم فجر بدسـت آورد.

چکیده اي از سخنان رضا کیانیان در مجتمع:
آقـاي کيانيان جلسـه را اين طور آغـاز کردند: دلـم مي خواهد وقتي 
بـازي مي کنـم، نسـل شـما کـه مـدام در اينترنـت چـرخ مي زنـد 
نگويـد کـه چـه قـدر کهنـه بـازي مي کنـد و اصـاًلً مـال زمـان ما 
نيسـت. بـراي هميـن بـا اين کـه شـصت سـال سـن دارم همـواره 
احسـاس جوانـي مي کنـم و هميشـه مي گويـم که اگر مـن در صد 
سـالگي هـم بميرم، بـاز جوان مرگ شـده ام. نکته ي بعدي اشـاره اي 
بـود کـه آقاي مسـتوفي به فيلم سـينمايي جدايي نادر از سـيمين 
کردند. اول خوب اسـت کمي در مورد نگاه سـينمايي دنيا به ايران 
صحبـت کنم. چند کشـور معـدود در جهـان وجـود دارد که تاريخ 
سـينما در آن بـه صـد سـال می رسـد. يکی از ايـن کشـور ها ايران 
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جلسهيپرسشوپاسخسينماييباحضوررضاكيانيان
شتماه1391

11ارديبه 10
روز دوشـنبه 11 ارديبهشـت ماه سـال 1391، مجتمع عالمه طباطبايي ميزبان رضا کيانيان، بازيگر تواناي سـينما و تئاتر بود تا در جمع 
دانش آمـوزان حاضر شـود و پاسـخگوي سـواالت ايشـان باشـد. در اين نشسـت کـه حدود يک سـاعت به طـول انجاميد، دانش آمـوزان و 
همـکاران مجتمـع سـواالت خـود را در مـورد بازيگـري از آقاي کيانيان پرسـيدند و ايشـان نيز پاسـخ هاي مخصوص خود را بـا بچه ها در 

گذاشتند. ميان 

اسـت. تقريبـا مـا از هـر کشـور ديگـری در دنيـا، جوايز سـينمايی 
بيشـتری داريم. تا چند سـال پيش هيچ جشـنواره ی سـينمايی ای 
در دنيـا برگزار نمی شـد بـدون اينکه يک فيلم ايرانـی در آن حضور 
داشـته باشـد. اصالً يکـی از آبرو های جشـنواره های سـينمايی اين 
بـود که فيلم از ايران داشـته باشـند. همان طور کـه گفتم افتخارات 
سـينمايی ايـران کم نيسـت، امـا آقای فرهادی اولين کسـی اسـت 
کـه توانسـته جايزه ی اسـکار را بـرای کشـورمان به ارمغـان بياورد. 
پـس از بيـان ايـن مقدمـه، نوبـت بـه پرسـش هاي دانش آمـوزان 
رسـيد. در طـي پاسـخ گفتـن بـه هـر سـوال بحثـي توسـط آقاي 
کيانيـان پيش کشـيده مي شـد و ايشـان توضيحات خـود را در آن 

زمينـه بيـان مي کردند. 

 ما ملت باهوشي هستیم، اما...
يکـی از داليلـی که کشـور مـا به کندی رشـد می کند اين اسـت که 
همـه ی مـا در همـه ی کارها دخالـت می کنيم. از همـکاران خود من 
کسـانی هستند که در مورد روان شناسـی، فوتبال، جامعه شناسی و... 
صحبـت می کننـد. اگر يـک روزی سـقف خانه ی من معيوب شـود، 
همـه معمار می شـوند. هيچ کسـی نيسـت کـه بگويد مـن نمی دانم 
و بايـد بـه يک معمـار مراجعـه کنيم. دليل ايـن رفتار اين اسـت که 
مـا ملـت باهوشـی هسـتيم، ولـی هوش خـود را هـدر می دهيـم. به 
قـول دکتـر شـريعتی همه ی مـا مثل دريايی هسـتيم بـه عمق يک 
وجـب. بهتـر ايـن اسـت کـه هـر کـدام از ما يـک حوزه را مشـخص 
کنيـم و در همـان حـوزه متخصـص شـويم. وزارت ارشـاد مـا هم تا 
حـدودی هميـن طـور اسـت. يک سـازمان زمانـی رشـد می کند که 
هـر يـک از رئيس هـا کار رئيـس قبلـی را ادامه دهـد. امـا اين جا اين 
طـوری اسـت که وقتی يـک رئيس جديد می آيد دوبـاره کار را از اول 

می کند. شـروع 
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  ارتقاي سلیقه مخاطب، بخشي از وظیفه ي ماست
مـا نبايـد هيـچ وقت هنـر و هنرمنـد را »مجبـور« کنيم. چـون هنر 
بايـد در رهايـی کامل رشـد کند. يک بخش از سـينما سـرمايه، يک 
بخـش ديگـر از سـينما تجـارت و يـک بخش ديگـر هنر اسـت. اگر 
تهيه کننـده نتواند هزينه ی سـاخت فيلمـش را دربيـاورد، ُخب ديگر 
فيلـم نمی سـازد. اين جـا اسـت کـه عنصـر سـليقه ی مخاطـب مهم 
می شـود. عمومـاً سـطح سـليقه ی مخاطـب عام، نـازل اسـت. من تا 
امـروز سـعی کرده ام بـازی در فيلم هايی را به عهـده بگيرم که کمی، 

فقط کمی  سـطح سـليقه ی مخاطـب را بـاال ببرد.
  تئاتر، بستر انتقال مفاهیم عمیق

در تمام کشـور های پيشـرفته ی دنيا، حتماًً در هر مدرسه ای يک معلم 
تئاتـر حضـور دارد. چـون با تئاتر بـه راحتی می تـوان مفاهيم پيچيده 
و عميـق را انتقـال داد. حتی تئاتر قسـمتی از پزشـکی اسـت. يکی از 
مباحثـی کـه در دنيـا روی آن کار شـده اسـت، بحـث تئاتـر درمانـی 
اسـت. در مشـهد خودمان يـک گروه وجـود دارد که با معلولين ذهنی 
کار می کنـد. ايـن گـروه بـا تئاتـر کاری کرده اسـت که ايـن معلولين 
احسـاس می کننـد چيـزی از سـايرين کم ندارنـد و بـه راحتی جذب 
جامعـه ی پيرامونشـان می شـوند، ازدواج می کنند و شـاغل می شـوند. 
يکـی از کار هايـی کـه خود من در زمان دانشـجويی می کـردم اين بود 

کـه، در مـدارس جنوب شـهر با بچه هـا تئاتـر کار می کردم.
  مي خواستم عمله ي بازیگري شوم

پـدر مـن کله پـز بـود. هيچ وقـت نمی دانسـت کـه مـن کالس چندم 
هسـتم. اصـاًل مهـم نيسـت کـه چـه موانعـی پيـش روی تو هسـت. 
مهـم ايـن اسـت کـه تو چـه چيـزی را دوسـت داری و چه چيـزی را 
می خواهـی. من می دانسـتم برای اين که بازيگر شـوم بايد دبيرسـتان 
را تمام کنم و وارد دانشـگاه شـوم. در نتيجه دبيرسـتانم را تمام کردم 
و دانشـگاه قبول شـدم. در دانشـگاه رشـته ای را می خواندم که دوست 
داشـتم. برای همين درسـم خوب بود. می توانسـتم از بورس اسـتفاده 
کنـم و بـه خارج بـروم. اما به خارج نرفتم. چون من دوسـت نداشـتم 
دکتـری بازيگـری بگيـرم و تئوری پـرداز بشـوم، من دوسـت داشـتم 
عملـه ی بازيگـری بشـوم و همچنان هـم عمله ی بازی گری هسـتم. 

 خودت باید دست به کار شوي
چـرا فکـر می کنيـد همه بـا پارتـی و پـول به سـينما آمده انـد؟ من 
خـودم کسـی هسـتم کـه بـا تـالش و کوشـش خـودم وارد سـينما 
شـدم. چـرا منـو در ذهـن خـودت نـداری؟ در تمـام دوران دانشـگاه 
فقـط شـش مـاه اول را از پدرم پـول گرفتم، بعد از آن يـک قِران هم 
از پـدر و مـادرم نگرفتـم. شـما جوان هـا فکـر می کنيد کـه دوران ما 
همـه ی بسـتر ها آمـاده بـوده تا مـا موفق بشـويم، نـه اصـاًل اين طور 
نبوده اسـت. چرا همين آقای مسـتوفی که در کنار تو اسـت الگويت 
نيسـت؟ ببيـن از کجـا به کجا رسـيده و اآلن اين سـازمانی را که دارد 
چه طـور بـه وجـود آورده؟ هيچ کـس او را کمـک نکرده. شـماها يک 
کم ناز پرورده شـديد، سـريع دلخور می شـويد. دلخور نشـو، زحمت 
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بکـش و »کار« کـن. بـرای اينکه به خـودت ثابت کنـی می توانی، نه 
بقيـه. چـون آدم می تواند سـر بقيه را شـيره بمالد، اما نمی تواند سـر 

خودش شـيره بمالد.
 به گذشته تان آویزان نباشید

مـن دوسـت دارم بـه مـن بگوينـد يـک کاری هسـت که نمی شـود 
آن را انجـام داد. تـا مـن آن کار را انجـام ندهـم ولـش نمی کنـم، 
بدبخـت می شـوم. مـن حتمـاًً بايـد آن کار را انجـام بدهـم. نـه برای 
اين کـه بخواهـم بـه بقيـه بگويم مـن چـه آدم توانايی هسـتم، نه! به 
ايـن دليـل کـه بـه خـودم ثابـت کنـم کـه می توانـم آن کار را انجام 
دهـم. بـه هيچ کـدام از کار هايی کـه در گذشـته انجـام داده ام آويزان 
نيسـتم. کار هـای من مسـتقل از مـن دارند به حيات خودشـان ادامه 

می دهنـد، مـن بايـد در آينـده کلـی کار جديـد انجـام دهم.
 پدرم در آن دنیا منتظر آقاي افخمي است

پـدر من قـرار بود در فيلـم »دختر لُر« بـازی کند، چون بـه زورخانه 
می رفـت و بـدن آمـاده ای داشـت در تسـتی کـه سـپنتا از او گرفتـه 
بـود قبـول شـده بود. با خوشـحالی اين خبـر را به مـادرش، که مادر 
بـزرگ من می شـود داد، ولـی مادربزرگم گفت اگـر بخواهی در فيلم 
بـازی کنـی »آقـت« می کنم. ايـن عقده هميشـه در گلـوی پدر من 
مانـده بـود تـا اين کـه مـن بازيگر سـينما شـدم. يـک بـار ديگر هم 
آقـای افخمی   می خواسـت فيلم جهان پهلوان را بسـازد کـه برای آن 
بـا پيرمرد های کشـتی گير هـم دوره ی تختی مصاحبـه می کرد. يک 
بـار کـه صحبت می کرديم بـه او گفتم که پدر من هـم دوره ی تختی 
اسـت و کشـتی گير بـوده. قـرار شـد بـا پدر من هـم مصاحبـه کند. 
گذشـت و گذشـت تا اين که پدر من مريض شـد و فوت کرد. جالب 
اسـت که با وجود مريضی هميشـه سـر کارش حاضر می شـد و فقط 
ده روز آخـر زندگـی اش را بـه خاطـر اين که افتاده شـده بود سـر کار 
نرفـت. خالصـه روز بعـد از فـوت پدرم آقـای افخمی   به مـن زنگ زد 
و گفـت کـه قرار اسـت هفته ی ديگر بـرای مصاحبه به مشـهد برود، 
بگـو پـدرت آمـاده باشـد. فکـر کنـم پـدرم در آن دنيا منتظـر آقای 

افخمی   نشسـته است.
 هنرمندان هم مثل سایر اقشار جامعه

در مـورد اين کـه می گوينـد فسـاد در سـينما زيـاد اسـت، مـن اصاًل 
ايـن را قبـول نـدارم. شـما دقـت کنيد، در سـال گذشـته از هر سـه 
ازدواج در تهـران دو ازدواج بـه طـالق انجاميـده اسـت. من مطمئنم 
کـه آمـار طـالق در بين هنرمندان ما بيشـتر از اين نيسـت، در مورد 
اعتيـاد و چيزهـاي ديگـر هـم همين طـور. ولـي چـون بازيگـران در 
چشـم هسـتند و همـه دوسـت دارنـد از جزئيات زندگـي خصوصي 
آنـان اطالعاتـي بـه دسـت بياورند، اين طور تصور مي شـود که فسـاد 

و اعتيـاد و... در اين قشـر از جامعه بيشـتر اسـت.
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»لذتادبيات«باحضورشمسلنگرودي
يورماه1391

21شهر 11
سه شـبه 1391/6/21، آمفي تئاتر مجتمع ميزبان پژوهشـگر و شـاعر تواناي معاصر، اسـتاد شـمس لنگرودي بود تا ايشـان کمي 
در مـورد »لـذت ادبیـات« بـا دانش آموزان مجتمع صحبت کنند. اسـتاد لنگـرودي يکـي از انگيزه هاي خود را جهـت حضور در 

جمـع دانش آمـوزان مجتمـع عالمه طباطبايي، خواندن رشـته ي رياضي- فيزيک در دبيرسـتان عنـوان کردند. 



 محمد تقي شمس لنگرودي
شاعر و پژوهشگر

محمدتقـي شـمس لنگرودي متولـد سـال 1329 در شـهر لنگرود 
و فرزنـد آيـت اهلل جعفـر شـمس لنگـرودي )امـام جمعه ي پيشـين 
لنگرود( است. وي ديپلم رياضي- فيزيک دارد و در دانشگاه رشته ي 
اقتصاد را ادامه داده اسـت. لنگرودي سـال ها در دانشـگاه هاي کشور 
تاريـخ هنـر درس مـي داده اسـت. او سـرودن شـعر را از دهـه ي 
پنجـاه شمسـي آغاز کـرده و تـا امـروز در معتبر ترين محافـل ادبي 
بين المللي شـعرخواني داشـته اسـت. وي عالوه بر مرتبه ي شاعري، 
پژوهشـگر پرکاري هم هسـت که از آثار پژوهشـي منتشـر شده از او 
مي تـوان بـه مجموعه هـاي »تاريخ تحليلي شـعر نو«، »گردباد شـور 

جنـون« و »رباعـي محبـوب من« اشـاره کرد.

چکیده ای از سخنان شمس لنگرودي در مجتمع:
يـک دليلـی کـه من قبول کـردم بيايم بـرای صحبت اين اسـت که 
رشـته ی تحصيلـی خـود من رياضيـات و پـس از آن اقتصاد اسـت. 
ادبيـات و هنـر را خودم پيگيری کردم و تخصصم اين شـد. يعنی به 
قـول بعضی هـا مغازه ای هسـتيم کـه به هـر دو طرف باز می شـويم. 
بنابرايـن از مسـأله ی علـم کمابيش مطلع هسـتم و ادبيـات هم که 

تخصـص اصلی من اسـت.
جنـاب مهندس مسـتوفی نکته ی خيلی خوبـی گفتند که بعضی ها 
تـا آخـر عمـر متوجـه نخواهنـد شـد، امـا بعضی هـا بعـدا متوجـه 
می شـوند کـه زندگـی پيچيدگی هايـی هـم دارد که صحبـت امروز 
مـن دربـاره ی هنـر، ايـن اسـت کـه بگويـم هنـر چه طـور بـه ايـن 
پيچيدگی هـا مربـوط می شـود، نـه اين که بنا داشـته باشـم پيچيده 
صحبـت کنـم، می خواهـم بگويـم کـه هنر بـه همـان پيچيدگی ها 

مربـوط می شـود.
چند سـال پيش مصاحبـه ای از يک محقق خواندم –اسـم نمی برم- 
محقق برجسـته ای اسـت. چون من کتاب »تاريخ شـعر نو ايران« را 
نوشـته ام می دانـم که در سـال های مختلف چه اتفاقاتـی در حوزه ی 
ادبيـات افتـاده اسـت. ايشـان در سـال های 1329 چنـد سـال پس 
از آن 1333، کتـاب شـعر ديگـری چـاپ کردنـد و بعـد ديگـر در 
شـعر سـرودن خبـری از ايشـان نشـد و محقـق خوبی شـدند!اخيرا 
در مصاحبـه ای از ايشـان ديـدم که به يک نکته ی اشـتباهی اشـاره 
کـرده بودنـد کـه می خواهم از همين جا شـروع کنم تـا بچه ها بعدا 
ايـن اشـتباه را نکننـد، يا اگـر بزرگ تر ها اين اشـتباه را کردند شـما 
بـه آن هـا گوشـزد کنيد کـه داسـتان از اين قرار نيسـت. ايشـان در 
مصاحبـه ای گفته بودند که: »کشـور های پيشـرفته به علـم و دانش 
فکـر می کننـد، ما مشـغول شـعريم.« می خواهـم بگويـم اين حرف 
غلـط اسـت. بـرای اين کـه برنـدگان نوبـل هنـر و ادبيـات از همين 
کشـور هايی هسـتند که علم در آن  کشـور ها پيشـرفت کرده اسـت. 
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اگـر از اسـتثنائات بگذريـم می بينيـم کـه وقتـی علـم در کشـوری 
پيشـرفت نکرده باشـد هنر و ادبياتش هم خيلی پيشرفت نمی کند. 
مـن بنـا دارم امـروز راجـع بـه هميـن موضـوع صحبت کنـم. چون 
گاهـی می بينـم در محافلـی که می نشـينند و تخمه می شـکنند ]و 
بـدون نگاهـی تخصصـی اظهارنظـر می کننـد[، می گويند که شـعر 
بـه چـه دردی می خـورد. می خواهـم بگويـم کـه هنـر بـه درد چـه 
می خـورد. آيـا اصـاًل بـه درد می خورد. پاسـخ غيرمسـئوالنه اش اين 
اسـت کـه بگويـی نـه، اصـاًل بـه درد نمی خورد. امـا اگر واقعا کسـی 
اهـل علـم اسـت و فکـر می کند قرار اسـت يـک چيزهايـی بفهمد، 
خـوب ايـن موضـوع را هـم بفهمـد ديگـر که هنـر و ادبيـات هم نه 
ايـن همه خـوب هسـتند، بلکـه ضروری اند. کسـانی کـه می گويند 
بـه درد نمی خـورد، آن هـا راسـت نمی گوينـد. بـرای اين کـه حداقل 
در خلـوت خودشـان کـه سـوت می زننـد يـا آوازی يـا تصنيفـی را 
زمزمـه می کننـد. اين ها همه بخش هايـی از هنر اسـت. از همين جا 
شـروع می شـود تـا به افـرادی برسـد کـه واقعـا وارد ]و صاحب نظر[ 
هسـتند مثل »پاسـکال«. ديگر با پاسـکال که آدم شـوخی ندارد. او 
بـرای هنـر ارزش و حرمتی قائل اسـت، يا »انيشـتين« که ديگر فکر 
می کنـم انسـانی چيزفهـم بود. او کسـی بود کـه در مجلـه ای به نام 
»مانسـلی ريويو« که در آمريکا منتشـر می شـود، اولين سـرمقاله را 
نوشـته اسـت. موضوع اين مجله ادبيـات و هنر و اقتصاد اسـت. البد 

ارتباطـی بيـن علم و ايـن مقوله ها وجـود دارد.
شـايد فرصـت نشـود مـن در همه ی جوانـب مربوط به ايـن موضوع 
صحبـت کنم، شـما لطف کنيد و سـواالتتان را بنويسـيد تا توضيح 

دهم.
مختصـر قضيـه اين اسـت کـه هيچ کـس در زندگـی اش دقيقـا آن 
چيـزی نيسـت کـه می خواهـد. يعنـی از بچگـی  ما هميشـه دنبال 
يـک چيز هايی هسـتيم و خواسـته هايی داريـم که بخشـی از آن ها 
بـر آورده می شـود و بخـش ديگـری بر آورده نمی شـود و هيـچ کاری 
هم نمی شـود کـرد. از خودم مثال می زنم. وقتـی کالس اول ابتدايی 
بودم، برای پای راسـتم مشـکلی پيدا شـد، در نتيجه بعضی بازی ها 
را قـادر نبـودم انجـام بدهـم. خـوب اين ]حـس[ »قادر نبـودن« که 
از بيـن نمـی رود. ايـن يـک جايـی در روح و ذهـن مـن می مانـد. 
موضوعـات ديگـری نيـز مثـل اين پيـش می آيد. مثالً ممکن اسـت 
در آن سـنين مـن خواسـته باشـم کـه يـک »توپ« داشـته باشـم 
يـا وسـيله ای خواسـته باشـم کـه در شـهر ما نبـوده اسـت، اين که 
نتوانسـته ام آن چـه دوسـت دارم به دسـت بيـاورم، از بيـن نمی رود. 
اين موضوع را، اگر عالقه مند به روان پزشـکی ]روان شناسـی[ باشـيد 
می توانيـد بـا جسـتجو در اينترنـت، دنبـال کنيـد. ايـن ناکامی ها از 
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بيـن نمـی رود، بلکـه جايـی در روح و ذهـن مـا انباشـته می شـود و 
شـخصيت اصلـی مـا را آن هـا تشـکيل می دهـد. آن چه شـخصيت 
اصلـی مـا را تشـکيل می دهد، چيز هايی اسـت که در درون ماسـت 
و در نهـاد مـا دارد عمـل می کنـد و ما خبر نداريم و اين مـورد به دو 
صـورت خـودش را نشـان می دهـد. يکـی در خواب اسـت و يکی در 
بيـداری. در خـواب چون اراده برداشـته می شـود اتفاقاتی که شـبيه 
هـم هسـتند بـا هم جمـع می شـود و مـا خواب هايـی می بينيم که 
ظاهـرا هيـچ ربطی بـه هم ديگر نـدارد. امـا در خواب مـا می پذيريم 
يعنـی تعجـب نمی کنيم. اين خواب ها  را کسـانی هسـتند که تعبير 
می کننـد. در واقـع خـواب می خواهـد آن ضمير ناخـود آگاه ما را که 
تحـت فشـار اسـت تصفيـه کنـد. می خواهد بـرای ما تعادلـی ايجاد 
کنـد بين خودمان و اين مشـکالتی کـه داريم. خـواب در واقع برای 
ايجـاد تعادل اسـت. مثل سـوپاپ ديگ بخار اسـت بـرای جلوگيری 
از انفجـار. در مقالـه ای کـه جديـدا می خوانـدم گفتـه شـده بود که 
کارکـرد ديگـر خـواب آماده کردن ما برای وقايع وحشـتناکی اسـت 
کـه ممکـن اسـت در آينـده با آن هـا روبه رو شـويم. بنابرايـن خواب 

بی معنا نيسـت.
نمـود ديگـر ناکامی ها در بيداری اسـت و آن به شـکل خيال پردازی 
اسـت. ايـن خيال پردازی هايـی کـه مـا داريـم بی دليـل نيسـتند. 
وقتـی می نشـينيم و می گوييـم ای کاش ايـن جور بود يـا ای کاش 
ايـن اتفـاق می افتـاد، يعنـی کـه ای کاش ايـن جـور بشـود. بـا اين 
فکـر و خيـال نيز يـک جور تسـکين و آرامـش پيدا می کنيـم. هنر 

ريشـه اش در هميـن مقولـه اسـت. آقای نيچـه می گويـد:  »اگر هنر 
نبـود، واقعيـت مـا را می کشـت.« يعنـی ما بـه هنر پنـاه می بريم به 
موسـيقی پنـاه می بريـم، مثـل اين که به خـواب پناه می بريـم. برای 
چـه موسـيقی گوش می کنيـم؟ يک دليـل دارد که ايـن همه مردم 
موسـيقی گـوش می کننـد. هر کسـی يک جـوری اين اثـر هنری را 
بـا واقعيـت زندگی انطبـاق می دهد و به يک شـکلی برايـش تعادل 
بـه وجـود مـی آورد. اگـر هنر نبـود، واقعيت مـار را می کشـت. فرضا 
آقای پيکاسـو شـهر خودش را می بيند که بمباران شـده اسـت اين 
فاجعـه به دو شـکل خـودش را نشـان می دهد بسـياری از آدم هايی 
کـه چنيـن صحنـه ای را می بينند، سـال ها کابـوس می بيننـد. اين 
کابـوس شـبانه، در بيـداری روز هـم ذهـن ايـن آدم هـا را مشـغول 
می کنـد. برخـی از ايـن ناکامی هـا مثـل پـادرد، در دوران کودکـی 
بـا علـم پاسـخ داده می شـوند. علـم دنبـال دانسـتگی اسـت. دنبال 
رابطـه ی علـت و معلولـی اسـت. می خواهـد بداند که علت چيسـت 
کـه پـای ايـن فـرد درد می کنـد. در حوزه هـای جامعه شناسـی هم 
علـم هميـن اسـت. در اقتصـاد هم علم دنبـال علت و معلول اسـت 
کـه بفهمـد قضيـه چيسـت امـا همـه چيـز کـه هميشـه فهميـده 
نمی شـود. از خـودم مثـال می زنـم کـه ديگـران ناراحت نشـوند. در 
مـورد پـای بنده از بچگـی به دنبال يافتن علتـش رفتيم و هيچ وقت 
هـم معلـوم نشـد علتش چيسـت. ايـن مشـکل فرضا  حل می شـد، 
امـا آثـارش در من می ماند. آثـار آن دوره ای که بازی نکـردم، در من 
می مانـد. اين کـه ايـن آثار چرا می مانـد و چگونه می مانـد،  اين موارد 



همه چيزش دانسـته نمی شـود. نتيجه اين اسـت که در يک بخش 
از زندگـی مـا بـه رويداد ها وقـوف پيدا می کنيـم و می فهميم قضيه 
چيسـت، می فهميـم بـرای چـه برق مـی رود و چه طـور بايـد بيايد، 
 امـا پاسـخ اين سـوال کـه »امروز چرا دلم گرفته اسـت« را هميشـه 
نمی دانـم. مثـاًل بـرای اين که پـدرم قرض بـاال آورده اسـت، اآلن که 
نمی دانـم چـه کار بايـد بکنـم. همين کـه االن فالن مشـکل را دارم 
کـه هميشـه بـا مـن هسـت، نمی دانـم بـرای حلـش چـه کار بايـد 
بکنـم. ايـن »نمی دانم« های بسـيار به قـول مولوی جمع می شـوند 
و بـه دو صـورت بـروز می کنـد. يکـی در خـواب و يکی در بيـداری. 
در بيـداری راجع بـه ايـن چيز هـا آدم فکـر می کنـد، امـا وقتـی کـه 
ديگـر بـه جايـی قـد نـداد آدم خيـال می کنـد. نکتـه اين جا اسـت. 
تـا آن جايـی کـه فکـر آدم قـد می دهـد، فکـر می کنـد و از آن جا به 
بعد وارد خيال پردازی می شـود و از همين جاسـت کـه خيال پردازی 
شـکل می گيرد، مسـاله ی هنـر پيش می آيـد و اين از همـان دوران 
کودکـی بـرای همه پيـش می آيـد. به قولی هنـر بـرای آدم بزرگ ها 
همـان بازی هـای خيال پردازانـه ی دوران کودکی اسـت. پس همه ی  
آدم هـا خيال پـردازی می کنند، امـا يک عده ای هسـتند که می روند 
به سـمتی تا اين خيال ها را سـر و سـامان بدهند. اين سـر و سـامان 
دادن بـه خيـال، يعنی ورود بـه عرصه ی هنر. يک عده ای با داشـتن 
ايـن خيال هـا به کار خودشـان، مشـغولند اما عده ای هم مسـئوليت 
سـر و سـامان دادن بـه ايـن خيال هـا را به گـردن می گيرنـد و اثری 
هنـری خلـق می کننـد. آن عـده ی اول کـه بـه کار خود مشـغولند 
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وقتـی آثـار هنـری را می بيننـد گاهـی متوجـه می شـوند کـه ايـن 
حـرف دل خـود آن هـا اسـت. اآلن آقـای مهنـدس کـه شـعری از 
مشـيری را خواندنـد، چرا ايـن کار را کردند؟ بـرای اين که اين حرف 
دل خـود ايشـان بـود کـه دلـش می خواسـت ايـن حـرف را بزنـد. 
خـوب کارش ايـن نيسـت. يـک کـس ديگـری ايـن کار را می کند. 
بنابرايـن همـه خيال پـردازی می کننـد، چـاره ای ندارنـد. همـه رويا 
می بيننـد بـرای اين کـه در واقعيـت نمی تواننـد به خواسته هايشـان 
برسـند. يـک عـده ای فقط هسـتند کـه ايـن خيال پردازی ها را سـر 
و سـامان می دهنـد. ايـن عـده نمی رونـد دنبـال ايـن موضـوع کـه 
علـت خيال پـردازی چيسـت، آن کار را روان شـناس و روان پزشـک 
بـه دنبالـش می رونـد. هنرمنـد دنبال آن اسـت کـه اين رويا را سـر 
و سـامانی بدهـد کـه پناهـی بشـود بـرای روح خـودش. نتيجه اين 
می شـود کـه شـعری می گويد، نقاشـی ای می کشـد يا اثـری هنری 
خلـق می کنـد که ديگران هـم خودشـان را در آن می بيننـد. اين ها 
آيينـه ی خيـال ديگـران می شـوند برای همين اسـت کـه هيچ کس 
نمی توانـد از هنـر گريـزی داشـته باشـد مگـر به ايـن قضيه نـاآگاه 
باشـد يعنـی او هم خودش هنر را دوسـت دارد اما خبـر ندارد. حتی 
او هـم از يک موسـيقی از نقاشـی يـک منظره يا اثری از اين دسـت 
خوشـش می آيد، اگر نه که آدم نيسـت سـنگ اسـت يا بيمار روانی 
اسـت. از بچـه ای کـه »بـارون ميـاد جرجـر...« را می خواند تا کسـی 
کـه شـعر »شـاملو« را می خوانـد بـه تناسـب خـود بهـره ای از هنر 

می بـرد.
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»آقایبازيگر«باحضورعلینصيريان
دينماه1393

30فرور 12
بلبل سرگشته، مي خواند غزل! نام آن خالق، گرفتيم از ازل  

نامـي بـود، دل نشـين و کالمـي بـود آهنگيـن! چگونه اين نـام در 
ادبيـات نمايشـي مـا، جا خـوش کرده بـود؟ تئاتر مدرسـه اي اش را 
در دبيرسـتاني بـر صحنـه ديـده بـودم و عوامل ذوق مدار مدرسـه 
تأکيـد بـر اجراي نمايشـنامه هاي ايراني داشـتند و از ايـن رهگذر، 
نام هايـي مطرح مي شـد، »پهلوان اکبر مي ميـرد« از بهرام بيضايي، 
»الل بازي هـا«، »چـوب به دسـت هاي ورزيـل« و »آي بـاکاله، آي 
بـي کاله« از دکتـر غالمحسـين سـاعدي،  »آسـيدکاظم« از محمد 
اسـتاد محمـد، از ايـن دسـت نمايشـنامه ها اجراهـاي مدرسـه اي 
داشـت. مشـکالت کار بسـيار و پاسـخ: »خير! نمي شـود! مدرسـه 
بودجـه نـدارد، در پرداخـت قبـض آب و برق لنگيم، برو درسـت را 
بخـوان، هرچـه دانش آموزان درس نخوان اسـت براي فـرار از درس 

رو مـي آورد به تئاتـر و ورزش«.
امـا بلبلـي سرگشـته هـم در آن حال و احـوال بـراي گفتن حرفي 
داشـت و »نصيريـان« نامي، نويسـنده اش بـود و در صحنه ي تئاتر 
آموزشـگاهي و آزمايشـگاهي تجربه هـا را پي مي گرفت. بعـد از آن 
او را در صحنـه ديديـم و چهـره ي ايـن عزيـز در قـاب دوربين و بر 
پـرده ي سـينما حرکت کرد. نمايشـنامه اي که گسـترده شـده بود 
و نـام فيلـم، شـد »مـش اسـالم!« و بازي هـا يکـي پـس از ديگري 
در صحنه هـا درخشـيد و به نوعـي، فضاي متفاوت را در سـينماي 

ايـران به ثبت و سـند رسـاند، 1348. 
بـا ديـدن فيلـم سـياه و سـفيد »گاو« حـس خاصي داشـتم. معلم 
روسـتا، حـال و احـوال خويـش را در آن مي ديـد و قصـه ي انـدک 

علی نصيريان بازيگر سـينما، تلويزيون و تئاتر در 15 بهمن 1313 در تهران و در محله ی دروس متولد شـد. دوره تحصيالت ابتدايی و متوسـطه 
خـود را در مـدارس تهـران گذرانـد و پـس از اخـذ ديپلـم هنـر پيشـگی بـه سـال 1335 در تهـران، به گذرانـدن دوره هـای تئاتـر در کالس های 
معتبر تئاتر پرداخت. وی پس از کسـب تجاربی در نمايشنامه نويسـی در سـال های 7-1336 و مدتی شـرکت در جشـنواره های هنری، درسـال 
1341 طـی يـک بـورس تحصيلـی بـرای مطالعـه تئاتر بـه آمريکا رفـت و پس از بازگشـت به ايران، به فعاليت هنری مشـغول شـد. اسـتاد علی 
نصيريان عالوه بر تحصيل در رشـته هنرپيشـگی در هنرسـتان، در کالس های آزاد و معتبر تعليم تئاتر به آموختن تئاتر و نيز نمايشنامه نويسـی 
و تشـکيل گروه هـای تئاتـر پرداخـت. حاصـل ازدواج علی نصيريان سـه فرزند می باشـد. اسـتاد علی نصيريان بين سـال های 1336 تـا 1337 به 

نمايشنامه نويسـی و تشـکيل گروه های نمايش مشـغول بود. از سـال 1336 نيز در اداره هنرهای دراماتيک به فعاليت مشـغول شـد. 

داشـتن ها و نداشـتن ها را خط نامشخص زندگي سـاده ي روستايي 
مي دانسـت و رنـج زندگـي را قسـمت مي کـرد و هـر کسـي از ايـن 
نـداري و رنـج، سـهم مي گرفـت! و فيلـم گاو روايتگـر معلم روسـتا 
بـود. يـادم آمـد لحظـه اي کـه، دو سـه تـا ترکه ي انـار به پـرو پاي 
پسـرک کالس دوم دبسـتان برخورد کرد، ترکه باال رفت و پسـرک 
روي زانـوان و لبـاس هزار وصله اش خم شـد و دسـت توي هوا ماند! 
دوتـا تخـم مـرغ را در کيسـه اش جـا داده بود که از »خالو سـروي« 
دفتـر بخـرد. دو تـا دفتـر به قيمـت دوتـا تخم مرغ، يعني »هشـت 
ريـال!« کـه مثـاًل درس »روبـاه و خـروس و حسـنک کجايـي« را 
»مشـق شـب« بنويسـد و فـردا صبح، آقا معلم مشـق را خـط بزند! 
فيلـم »گاو« را بايـد بارهـا و بارهـا ببينيـم و بازي هـاي درخشـان 
آن را تحسـين کـرد و بـر اين نگرش بـه جامعه ي روسـتايي ايران، 
آفرين هـا گفـت و بـازي پيشکوسـت عزيـز »عـزت اهلل انتظامي« و 
عزيـزي ديگـر »علـي نصيريـان« را از ته دل، تحسـين کـرد، اما تا 
کـدام بازگيـر در ايـن صحنـه رخ بنماياند و پـرده ي مخملين تئاتر 
بسـته و باز شـود و صـداي کف مرتب در تاالر نقـش، طنين افکند 

و بـه قولـي: »زندگي، صحنـه ي يکتاي هنرمندي ماسـت!«
حـاال رسـيده ايم بـه 1349 از »راديـو« کـه 75 سـالگي را آغـاز 
کـرده اسـت. در تبليغـات بيـن برنامه هـا، واژه اي پي در پـي تکـرار 

سـينماهاي...!! در  آقاي »هالـو«!...  مي شـد:  هالو. 
حـاال، ايـن نام و عنوان بر پرده ي سـينما نشسـته و گيشـه ي بليط 
فروشـي از هـر قـوم و قبيلـه، مشـتري مي طلبـد. با قيمتـي ارزان 
و بازي هـاي گـران! يـک روسـتايي، يـک شهرسـتاني در برهـوت 
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پايتخـت گـم مي شـود. بـه سـنت هاي موجـود، پشـت پـا مي زند 
و مظاهـر يـک کالن شـهر را تجربـه مي کنـد و از جامعه ي سـاده و 
خامـوش ديـار خويـش فاصله مي گيـرد و به قولـي آن زرنگي افراد 
کالن شـهر را نـدارد و نمي توانـد از پس آنـان برآيـد! و زندگي آنان 
را وامي گـذارد و خسـته و مانـده ي ايـن وضعيت تازه بـا خود تکرار 

مي کنـد: »قوم الظالميـن!« 
 کارنامه ي بازيگري اسـتاد پُر اسـت از نقش ها و بازي ها در سـينما 
و تلويزيـون. از »مـرد پسـتچي« گـذر مي کند، »زير گنبـد کبود« 
رداي  و  يوسـف« مي گـذرد  پيراهـن  از »بـوي  و  را دور مي زنـد 

قاضي القضـات در »سـربداران« را بـر شـانه مي انـدازد.
در شور و نشاط صحنه اي مي کوشد

با عشق رداي سربداران پوشد
احوال نصيريان بپرسيم از نقش

در صحنه ي نقش زندگي مي جوشد

شـير صحنـه و ميـدان نقـش، در کار و تمريـن به جـد و جهد گام 
برمـي دارد و »شـير سـنگي« را در قالـب نقـش جان مي بخشـد! و 
ايـن »جزيره ي آهنـي«، فوالدي اسـت آبديده که »دايـره ي مينا« 
را تـا »ناخـدا خورشـيد« مي پيمايد، به مدد احسـاس نقـش و بال 
تمريـن کـه هـر دو، در صحنـه بـه اوج مي رسـد و »نسـيم« بـوي 

»بهشـت گم شـده« مي آورد!
نصيريـان عزيـز، گاهـي تاريخ سـاز اسـت! گويـي، کتابـي را ورق 
مي زنيـم و سـطر سـطر کتـاب را برايمـان مي خواند! بـا خواندنش 
دم مي گيريـم و بـا او نفـس مي کشـيم و در قهوه خانـه ي زمـان، 
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بـه لحـن گـرم نقالـي او، گـوش فـرا مي دهيـم! صـدا، از کسـي در 
نمي آيـد و حتـي قهوه چـي نيـز در پـي جمـع آوري اسـتکان ها 
نيسـت! دم نقـال و شـور حـال و گسـتردگي بـال صحنـه و نقـش 
و گرمـي آفتـاب! که زمسـتان را در پرده ي گيـراي »کمال الملک« 

مي نمايانـد! 
و »هنـر ايـران« در صـدف روزگارش ُدّر و گوهر دارد و هر  از چندي 
راز و رمـزي مي گشـايد! و گوهـرش را بـه نسـلي جوان مي سـپارد. 
بـه خـواب هـم نمي ديـدم کـه »نصيريـان« َدم گرمش را با عشـق 
و صميمـت مثال زدنـي، رو در رو، چـون گل سـرخ بهـار بـر حضار 
شکوفا سـازد و سـخن بگويد و تأکيد کند: »اي جـوان؛ دورتر بنگر. 
تـا فراسـوي زمـان. و قـدر بـدان آن چه را کـه در چنتـه ي امکان و 

مـکان داري و قـدر بدان«.
اميد اسـت حضور صميمانه اسـتاد که به هّمت باشـگاه »انديشـه 
و حمايت هـاي هميشـگي مديـران مجتمـع عالمـه  و سـخن« 
طباطبايـي فراهـم گرديـد، قطـره آبي بـه پاي کهن سـرو فرهنگ 

بريـزد. بالندگـي باشـد و پيوسـتگي و اميد باشـد و دلبسـتگي!
اين مراسـم در روز شـنبه سـی فروردين نود و سه، در سالن همايش 
مجتمـع عالمه طباطبايی، واحد آبشناسـان يک، به همت باشـگاه 
انديشـه و سـخن، بـا شـکوه هرچـه تمام تـر و با حضور چشـم گير 
دانش آمـوزان و خانواده هـای محتـرم آنـان، مسـئولين مجتمـع 
و همـکاران هميشـه همـراه، برگـزار شـد. آغـاز برنامه هـا پخـش 
سـرود جمهـوری اسـالمی  ايـران و تـالوت آياتی چنـد از کالم اهلل 
مجيـد بـود. بعد از آن، مدعوين و مخاطبان، شـنونده سـرودی زيبا 
بـا اجـرای دانش آمـوزان گـروه سـرود مدرسـه بودنـد. پـس از آن 
کليپـی از نقـش آفرينی های اسـتاد نصيريان در طول اين سـال ها 
پخـش شـد کـه بـا اسـتقبال زيـادی از جانـب ايشـان و سـايرين 
همـراه بـود. حـال نوبـت آن رسـيده بـود که مجـری اين مراسـم، 
ضمـن خواندن قطعه شـعری از اسـتاد سـيد مصطفی کشـفی در 
وصف اسـتاد نصيريان، از آقای مسـتوفی و اسـتاد نصيريان دعوت 
کنـد تـا با سـخنان خويـش، جمع مشـتاق و منتظر را مسـتفيض 
کننـد. مسـتوفی از ضـرورت و چرايی دعوت از بـزرگان در مجتمع 
عالمـه طباطبايـی گفت و اسـتاد نصيريان ضمن برشـمردن برگی 
از خاطـرات زندگـی هنـری خـود، از چرايی آمدن بـه اين مجتمع 
سـخن رانـد. در ادامـه پرسـش و پاسـخ دانش آمـوزان و اسـتاد 
نصيريـان، لحظـات نابی را رقم زد. دانش آموزان پرسـيدند و اسـتاد 
نصيريـان متواضعانـه از هنـر بازيگری با آنـان رازها در ميـان نهاد. 
پايـان بخـش اين مراسـم شـورانگيز، تجليل از مقام شـامخ اسـتاد 
نصيريـان با حضـور تنی چنـد از مديران و مسـئولين مجتمع بود. 
حـال نوبـت آن رسـيده بود که بچه ها دسـته دسـته بر روی سـن 
بياينـد و بـه گفته مهندس مسـتوفی، بـا اين پير خرد و دردآشـنا، 
عکسـی بـه يـادگار بياندازند. اسـتاد از صحنـه به پايين آمـد، ولی 

مـوج درخواسـت های عکس يـادگاری پايانی نداشـت. 
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همايش»فرهنگوكارآمدي«
آبانماه1393

7 13
بـا توجـه بـه فشـردگی برنامه هـای دکتر سـريع القلم، ايشـان در يک بعـد از ظهر پاييـزی در روز چهارشـنبه 7 آبان، به مجتمـع عالمه طباطبايی 
آمدنـد و در نشسـتی صميمـی  بـا دانش آمـوزان، خانواده هـا، کارکنـان و مديـران مجتمـع عالمـه طباطبايی، بـه گفت و گـو پرداختند. پـس از ورود 
و گرفتـن عکـس يـادگاری بـا دانش آمـوزان در حيـاط مدرسـه بـا پيشـواز همراهـان، به اتفـاق به دفتر هيئت موسـس آمدنـد و پس از آشـنايی های 
معمـول بـا مديـران ارشـِد مجتمـع و صـرف ناهار، به همراهِ مهندس مسـتوفی، مدير عامل مؤسسـه، از سـاختمان و امکانات مجتمـع بازديد به عمل 
آوردنـد. قـول داده بوديـم کـه همـه برنامه هـا بـه موقـع و سـِر وقت، انجام شـود. بر همين اسـاس در موعـد مقرر همگی بـه سـالن همايش ها رفتيم 
و بعـد از خـوش آمـد گويـی مهنـدس مسـتوفی، دکتـر سـريع القلـم، سـخنرانی خود را شـروع کردنـد. طبق انتظار، سـالن بـا اسـتقبال خانواده ها و 
حتـی افـرادی خـارج از سيسـتم مدرسـه پـر شـد. گويـا مشـتاقان بحث هـای دکتـر، به هـر زحمتی که بـود، خـود را به اين نشسـت رسـانده بودند. 
»فرهنـگ و کار آمـدی« عنوانـی بـود کـه ايشـان بـرای سـخنرانی در همايـش در نظر گرفتـه بودند. سـخنرانی که فراتـر از انتظارمان، هـر لحظه به 
مخاطبانـش افـزوده می شـد و مـوج مثبتـی را در سـالن همايش هـا ايجـاد کـرده بـود. همه سـراپا گوش بودنـد و چند نفری، هـر از گاهـی، نکاتی را 
يادداشـت می کردنـد. سـخن از فرهنـگ و اهميـت قائـل شـدن بـه آمـوزش، در رشـد و ارتقـاي مهارت هـای زندگی شـخصی و اجتماعی، همـواره از 
جذابيـت و تازگـی خاصـی برخـوردار اسـت، خاصـه آن کـه بـه شـيوايی لحـن و کالِم دکتـر سـريع القلم هم آميخته باشـد. ايشـان به يـک تعريف از 
زندگـی پرداختنـد کـه در آن، زندگـی مسـاوی بـا دريافـِت ورودی هـا و خروجی هـا اسـت. هر چه در مـورد محتوی زندگی بيشـتر فکر کنيـم قاعدتاً 
خروجی هـای بهتـری بـه دسـت می آوريـم. در ايـن تعريـف، انسـان برابـر اسـت بـا احاطه و تسـلط بـر ورودی هـای زندگـی اش و اين، يعنـی اين که 
همـه ی مـا انسـانها مسـئول نتايجـی هسـتيم که در زندگـی می گيريم. تشـويق های مکرر حّضـار، به معنی آن بود که سـخنرانی با احسـاس رضايت 
همگانـی بـه پايـان رسـيده اسـت. بنـا بـه فشـردگی برنامه ها و قولی کـه داده بوديم، مراسـم کوتاهـی در پايان در تجليـل از مقام علمـی، آقای دکتر 
سـريع القلـم، توسـط هيئـت مؤسـس بـه پايـان رسـيد. از آنجـا کـه ايشـان بالفاصلـه و بعـد از اتمـام برنامه، بايد بـه منظور سـفر به شـهر کرمان به 
فـرودگاه مهرآبـاد می رفتنـد، خيلـی زود بـا همـه خداحافظـی کردنـد و فرصـت نشـد، پرسـش و پاسـخ را با عزيـزاِن همراه و طبـق برنامه، بـه انجام 
برسـانيم، امـا همـان جـا از آقـای دکتـر قـول گرفتيـم کـه در يک مجاِل مناسـب تـر، ديدار، تـازه کنيم و اين بـار کارگاهی يـک روزه، با مراسـمی  به 
نسـبت مفّصـل تـر بـر پـا کنيـم. حّضـار، پچ پـچ کنان، سـالن را ترک می کردنـد و زير لب، بـا هم از آنچه شـنيده بودنـد، صحبت می کردند. باد سـرِد 
پاييـزی وزيـدن گرفتـه بـود و مـا در حالـی کـه دکتر سـريع القلم را بدرقـه می کرديم، بـه روزهايی می انديشـيديم کـه توجه به »فرهنـگ« همچون 

سـاير حوزه هـا روزی برايمـان دغدغـه ی اصلی شـود. به اميـد آن روز.

آقـای دکتـر بـا توجه به همایشـی کـه جنابعالـی در مجتمع 
عالمه طباطبایی برگزار کردیـد، رویکردها و بازخوردهای موجود 

در ایـن فضـا را چگونه دیدید؟ 
من در ابتدا خيلی تشـکر می کنم از مسـئولين محترم مجتمع عالمه 
طباطبايـی کـه مـن را در جمع خود پذيرفتند. ُخـب، اولين  مرتبه ای بود 
کـه از ايـن مجتمـع ديـدن می کردم و خيلی خوشـوقتم که با گسـتره ی 
فعاليت های اين مدرسـه آشـنا شـدم. فکر می کنم که مجموعه ی مدارس 
عالمه طباطبايی، يک تشـکيالت جدی به منظور تحول در امر آموزش و 
پرورش باشـند. به طوری که مشـاهده کردم که برای بسـياری از مسـائل 
در آنجـا فکـر شـده و برنامه ريـزی دقيـق وجـود دارد. کيفيـت مديـران و 
دبيـران در ايـن مجموعـه قابـل تقدير اسـت. احترامی که بـه دانش آموز و 
خانواده هايشـان منظور می شـود، در آنجا حس کردم و اين وقتی که برای 
ايـن عزيزان گذاشـته می شـود تا بـه ابعاد فرهنگی، معنوی، شـخصيتی و 
اجتماعـی آنان هم پرداخته شـود، قابل تحسـين اسـت. در مجمـوع و در 
حـدی کـه فرصـت بود تـا از آنجا بازديـد به عمـل آورم، ديد خيلی خوبی 

از ايـن مجموعـه در ذهنم ثبت و ضبط شـد. 

بـا ایـن آگاهـی کـه جنابعالـی در نظریه هـای خود بـه بخش 
خصوصـی در توسـعه ی کشـور اهمیـت می دهید، به طـور کلی 
توسـعه ی چنیـن مراکـزی که بدون اتـکا به بودجه هـای دولتی، 
هـم در بُعـد آمـوزش و هـم در بُعـد کارآفرینـی موفـق عمـل 

می کننـد، چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
توسـعه و تقويـت چنيـن مراکـزی هـم از منظـر آموزشـی و هـم از 
بُعـد بين المللـی، کار بسـيار فوق العـاده ای اسـت. مـن خـودم بـه مدارس 
اليتيسـتی يـا نخبه پـرور اعتقـاد دارم. مدارسـی که تربيت خاصـی انجام 
می دهنـد و بـه تمـام وجـوه شـخصيتی دانش آمـوزان می پردازنـد. زمانی 
کـه بـدون دخالت هـای دولتـی نيز چنين مدارسـی شـکل بگيـرد، تصور 
می کنـم خيلـی موفـق تـر هم خواهـد بـود. البته مـن در همـان فرصت 
سـخنرانی هـم کـه داشـتم، عـرض کـردم کـه رشـد فکـری اجتماعی و 
رشـد فکـری بين المللـی در بيـن دانش آمـوزان هرچـه قدر پـرورش پيدا 

باحضوردكترمحمودسريعالقلماستادعلومسياسيوجامعهشناس
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کنـد، يـک فارغ التحصيـل ِ جامع تـری به جامعه تحويل داده خواهد شـد. 
ايـن قسـمتی اسـت که بـه نظر مـن ضـرورت دارد در ميـان آموزش های 
متنوعـی کـه در ايـن مجتمع وجود دارد، احياناً اگر صالح دانسـته شـود، 
راه کارهـای مناسـب فکـری، آموزشـی و ميدانی بيشـتری برايش در نظر 
گرفتـه شـود. بـه طور کلـی من اطالع نداشـتم که با اين کيفيـت و نظم، 

چنيـن مجتمـع آموزشـی در تهران وجـود دارد. 

بین المللـی کردن مـورد نظر شـما در آمـوزِش دانش آموزان، 
مشـخصاً به چه معناسـت ؟

منظـور مـن از بين المللـی کـردن دانش آمـوزان ايـن اسـت کـه اوالً 
دانش آمـوزان بـه يـک يـا دو زبـان بين المللـی تسـلط پيدا کننـد. ممکن 
اسـت يکـی زبـان انگليسـی و فرانسـه را انتخـاب کنـد و شـخص ديگری 
انگليسـی و اسـپانيايی را انتخـاب کنـد و بـه هميـن ترتيب هـر کس يک 
زبانـی را، زبـان اول و ديگـری را زبان دوم خـود در نظر بگيرد. می دانيد که 
سـقف يادگيری يک زبان خارجی تا سـن 12 و13 سـالگی اسـت، چرا که 
افـراد زيـر اين سـن خيلـی راحت تـر زبان های خارجـی را فـرا می گيرند. 
ايـن اگـر جزيی از آموزش باشـد، آينـده ی آن دانش آموزان خيلی روشـن 
تـر خواهـد بـود. دوم؛ آشـنايی با تحـوالت بين المللی اسـت. فـرض کنيد 
کـه کارگاه هايـی باشـد که در رشـته های مختلف علمی، اعـم از فيزيک و 
رياضی و شـيمی و غيره از تجارب اسـاتيد دانشـگاه استفاده کنيد و کسانی 
کـه تجـارب بين المللـی دارنـد بـه مدرسـه دعوت شـوند و بـرای بچه ها از 
تحـوالت روز علـم و دانـش صحبـت کننـد. مثاًل بـرای بچه هـا بگويند که 
در فـالن رشـته ی علمـی االن در فـالن دانشـگاه آلمـان چـه تغييـرات و 
تحوالتـی در حـال رخ دادن اسـت. مثـاًل بـرای بچه هـا حتی با اسـتفاده از 
فيلـم، نشـان دهنـد که چگونه يک کشـتی سـاخته می شـود، يا بـا آمار و 
ارقـام نشـان دهنـد که چرا کشـور کره جنوبـی در همـه ی عرصه ها موفق 
اسـت ؟ اگـر فـرض کنيـد در ماه يکی دو تا از اين برنامه ها گذاشـته شـود، 
دانش آمـوز بـا تحـوالت بين المللـی آشـنا می شـود. مثـاًل االن در آسـيا 
اتفاقـات خيلـی مهمی  در حال شـکل گرفتن اسـت. اين آمـوزش می تواند 
حـول محـور صنعـت نفت و گاز ما باشـد يـا صنعت خودروسـازی. به طور 
کلـی ايـن کار افـق فکری دانش آمـوزان را بسـيار گسـترده تر خواهد کرد. 

البتـه بهتريـن کار در ايـن خصـوص، کاری اسـت کـه ژاپنی هـا می کننـد 
و آن بـه سـفرهای خارجـی بـردن دانش آموزانشـان اسـت کـه ُخـب، اين 
می توانـد بـرای مـا پـر هزينه باشـد و امکان آن بـرای همه وجود نداشـته 
باشـد. آينـده ی ايـران، آينده ی جهانی شـدن اسـت. ما کشـور و مردمانی 
عالقمنـد بـه امـور بين المللی هسـتيم و صنايع نفـت و گاز مـا هم ايجاب 
می کنـد کـه تعامالت بين المللی داشـته باشـيم. از طرف ديگـر در همين 
تهـران روزانـه اتفاقات مهم بين المللی می افتد که شـما می توانيد در جهت 
توانمند سـازی دانش آموزان تـان از آن هـا اسـتفاده کنيد. بـرای مثال فالن 
مقام سـازمان ملل به تهران می آيد و شـما می توانيد با دعوت از وی، برای 
بچه هـا توضيـح دهيد کـه هم اکنون سـازمان ملل چه کارهايـی در جهت 
حفـظ صلـح بين المللـی دارد انجـام می دهد. يـا فالن موزيسـين يا نقاش 
ژاپنـی يـا هندی به تهـران می آيد، شـما می توانيد از ايـن ظرفيت ها برای 
ارتقـاء بين المللـی کـردن دانش آموزان تـان اسـتفاده کنيد. ايـن کار ذهن 
ايـن بچه هـا را بـاز می کند و نسـل توانمندی را تحويل جامعـه خواهد داد. 
البتـه مـن ايـن نکته را فـرض گرفته ام که شـما ابتـدا ايران شناسـی را در 
قالـب دو درس مهـم تاريـخ و جغرافـی ايـران، برای بچه هـا در نظر گرفته 
ايد و هم اکنون خواهان قدم نهادن در مسـير بين المللی شـدن هسـتيد.

آیـا بحث هـای خـود را بـرای گـروه سـنی دانش آمـوزان هم 
مفیـد می دانیـد؟ در ضمـن سـخن پایانی شـما را می شـنویم.

بلـه. بـرای بچه هـا هـم مفيـد می دانم، حداقـل اين که در معـرض اين 
بحث هـا قـرار بگيرنـد. ممکن اسـت کـه کامـاًل نتوانند جذب کننـد، ولی 
اگـر شـما بياييـد بـه يک نوجـوان 16 سـاله مفهـوم تحمـل آرا را منتقل 
کنيـد کـه مثـاًل خيلـی خوب اسـت کـه انسـان بـا آرای مختلـف راحت 
باشـد و ظرفيـت تحمـل ديگـران را داشـته باشـد، می بينيد کـه می تواند 
خيلـی اثـر گـذار باشـد تـا ايـن کـه بخواهيـد هميـن کار را بـر روی يک 
انسـان 40 سـاله انجـام دهيد. من به طـور کلی به بحث هايـی عالقه دارم 
کـه بـه شـخصيت فرهنگـی آدم ها بـر می گـردد و آن را زيربنای توسـعه 
در هـر کشـوری می دانـم. در پايان از همه ی مسـئوالن و مديران مجتمع 
عالمـه طباطبايـی يک بار ديگر تشـکر می کنـم و برای همـه ی بچه های 

مجموعـه ی عالمه طباطبايـی آرزوی موفقيت دارم. 
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دبيرجشنواره: بهزاد فراهاني
13الي16مردادماه94. سالن نمايش مجتمع عالمه طباطبايي
بررسي و نقد چهار فيلم منتخب سينماي كودك ونوجوان
با حضـوركـارگـردان و بـازيگـران فـيلم ها
جهت اطالع بيشتر عدد 1 را به سامانه 5000144813665 ارسال كنيد

براي كسب اطالعات بيشتر با شماره  8- 44841327 تماس بگيريد
و يا به دفتر دبستان پسرانه عالمه طباطبايی واحد ونک به آدرس خيابـان مالصدرا، انتهای خيابان پرديس، پـالك 29 مراجعه كنيد

اكران فيلم ها رايگان و براي عموم آزاد است

نشاني:  نيايش - بزرگراه  آبشناسان - انتهاي ستاري شمالي - دوربرگردان جنوبي - خروجي دوم
خيابان   شعرا- پالك 17 - طبقه سوم - سالن آمفي تئاتر - تلفن:  44833962-5

ازساعت19الي22

روابط عمومي مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي

تلفن: 44833975

جشنواره

مدرسه
13مرداد94}سينما

14مرداد94

15مرداد94

16مرداد94

1  دزد و پري كارگردان حسين قناعت

4   علفزار كارگردان محمد علي طالبي
BIG   3 كارگردان پني مارشال
2   رابطه كارگردان پوران درخشنده

باشگاه انديشه و سخن مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي برگزار مي كند

sakhtemangar

نگاه
 در یک 

شه و سخن
اندی

شگاه 
با

1385 - 1394
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شباول:دزدوپري)كارگردان:حسينقناعت(

بررسيفيلمدزدوپريدرجشنواره»سينمامدرسه«
ردادماه1394

13م 14
جلسـه نقد و بررسـي فيلم »دزد و پري« با حضور بهزاد فراهاني دبير جشـنواره، حسـين قناعت کارگردان و ياس نوروزي و الينا باشـنگ دو هنرپيشـه 
خردسـال فيلـم در آمفي تئاتـر مجتمـع عالمـه طباطبايـي برگـزار شـد. در ابتـدا بهـزاد فراهانـي ضمن معرفـي دو بازيگر خردسـال از آنـان درباره ي 
احساس شـان از نمايـش فيلـم »دزد و پـري« در مجتمـع عالمـه طباطبايـي پرسـيد کـه يـاس نوروزي بـا قدردانـي از حاضراني  که به تماشـاي فيلم 
آمـده  بودنـد از ابـراز احساسـات آنـان تشـکر کـرد. الينا باشـنگ هم با ابراز مسـرت از تماشـاي فيلم، به حضار گفت از اسـتقبال آنان لذت برده اسـت. 

در ادامه شرکت کنندگان در سالن نمايش درباره ي فيلم »دزد و پري« پرسش هايي مطرح کردند که در ادامه مي خوانيد:

در بروشـور معرفي جشـنواره، فیلم هاي منتخب مناسب براي 
رده سـني کـودك و نوجـوان معرفي شـدند. سـؤالم را این گونه 
مطـرح مي کنـم »تکلیـف نوجوانـي کـه فیلم هـاي موجـود را 
نمي پسـندد و فکـر مي کند براي دیـدن فیلم هاي بهتـر باید به 
سـراغ رده هاي سـني باالتر برود چیسـت؟« من شـخصا دوست 
دارم وقتـي به جشـنواره هاي این چنیني مي آیم یـک کار هنري 

ببینـم تا یک کار شـاد!
فراهانـي: وقتـي هنرمسـتقيما تفکرخاصـي را به شـکل کالسـيک و 
آرمان گـرا دنبـال کنـد، در اکثـر مواقع »مفهـوم« موردنظـر در فيلم بزرگ 
مي شـود و از زيبايي فيلم کاسـته مي شـود. مطمئنا ً در سـبک و سـياقي 
که شـما هوادار آن هسـتيد، آثار فراواني توليد شـده و خواهد شـد. آقاي 
قناعـت در ادامـه بيشـتر توضيـح خواهند داد که در سـاخت ايـن فيلم به 

دنبـال چـه اهدافـي بوده انـد امـا من فکر مي کنم سـرگرمي و خنـده جزو 
اهـداف اوليه ايشـان بوده اسـت.

آیـا روزي خواهـد آمد که کیفیت سـاخت فیلم هـاي کودك و 
نوجوان به سـطح استانداردهاي تعریف شـده بین المللي برسد؟

قناعت: شـخصي را مي شناسـم که سـي و  اندي سال اسـت که از ايران 
مهاجـرت کـرده اسـت و در پاسـخ بـه ايـن پرسـش مـن که آن جـا اوضاع 
و احـوال چطـور اسـت؟ گفـت: صحبت دربـاره  دنياي ما و دنياي شـما دو 
مطلـب کامـال متفـاوت هسـتند. بـراي کامل کـردن حرف هايـم مايلم اين 
مطلـب را اضافـه کنم که در کشـور ما سـينماي کودک سـينماي بسـيار 
فقيـر و کوچکي اسـت که متأسـفانه جـدي گرفته نمي شـود. در ارتباط با 
مفهـوم و عميـق بـودن يا نبودن فيلم هـم بايد بگويم براي من سـرگرمي 
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مخاطـب در درجـه اول اهميـت قـرار داشـت! برايـم بسـيار مهـم بـود که 
مخاطـب يـک فيلـم شـاد ببيند. انتقـال پيـام و مضامين ديگـر در مراتب 

بعـدي اهميت قرار داشـت. 

در سـینماي ایـران پرفروش تریـن فیلم ها، ژانـر طنز و کمدي 
هسـتند، در حالي کـه خانواده ها بیشـتر دوسـت دارنـد بچه ها 
فیلم هـاي جـدي ببینند! شـما کدام نـوع را توصیـه مي کنید؟ 

فراهانـي: بـه نظر من تماشـاي هر دو واجـب و در کنار يکديگر خيلي 
خوب اسـت. شـايد پرداختن صرف به نوعي خاص کسـالت آور باشـد.

قناعت: تعجب آور اسـت اگر فيلم هاي کمدي را هنري ندانيم. درسـت 
اسـت که در برهه اي، سـينماي ما به فيلم هاي جدي مي پرداخت و شـايد 
حتـي بعضـي در ايـن بين تنهـا فيلم هاي تارکوفسـکي را مي پسـنديدند! 
از نظـر مـن طيـف مخاطـب اين فيلـم سـنين 7-8 الي-16 15 هسـتند. 
شـايد جواني دوسـت نداشـته باشـد به تماشـاي فيلمي برود که سـرگرم 
شـود امـا ممکن اسـت جـوان ديگري تنها به دليل سـرگرمي به تماشـاي 
ايـن نـوع فيلم هـا بنشـيند تا فقـط بخنـدد. پيام اصلـي مـن در اين فيلم 
ايجـاد سـرگرمي و شـادي بـراي بچه ها بود. خيلـي اميدوار بوده و هسـتم 
تماشـاگران در اين يک سـاعت  و  اندي که در حال ديدن اين فيلم هسـتند 
حداقـل در ايـن بـازه زمانـي کوتاه از مشـکالت روزانه خود به دور باشـند.

در جریان ساخت فیلم به مشکل خاصي برخوردید؟
قناعـت: بلـه! نيروي انتظامـي در ابتـدا چندان موافق سـاخت فيلمي 
بـه ايـن مضمـون نبود، نيـروي انتظامي حاضر نبود يک حـوزه ي کالنتري 
واقعـي در اختيـار مـا قـرار دهد ما حتـي به ماکت و يـا فضاهاي مصنوعي 
ديگـري فکـر کرديم. به آنان گفتم مي خواهم نسـل آينده از شـما نترسـد 
و باالخـره موفـق شـدم آنـان را بـه قبول اين اسـتدالل ترغيب کنـم. مايل 
بـودم بـا نشـان دادن پليس هاي مهربان و صميمي به بيننـدگان، اين پيام 

را منتقل کنم که نيروي انتظامي کشـور ما ترسـناک نيسـت!

ایـن فیلـم یک شـالوده بـود کـه طنـز آن را بزك کـرده بود 
من دوسـت داشـتم شـالوده و بنیان ایـن فیلـم را دیالوگ هاي 
جـدي تشـکیل بدهنـد و طنز هـم در آن گنجانده مي شـد. این 
فیلـم توانسـت همـه را روي صندلي نگـه دارد اما نتوانسـت ما 

را میخکـوب کند.
قناعـت: چنـد شـب پيـش فيلـم جديـد کريسـتين نوالن رو ديـدم و 
ميخکـوب شـدم امـا همانطور که قبال هم گفتم قصـد من ميخکوب کردن 
نبـود درثانـي داسـتان و روايـت و قصـه در قامتي نبودند که با سـاختنش 
تماشـاچي ميخکـوب شـود. تکـرار مي کنـم در ايـن فيلـم مخاطـب مـن 
کـودکان در درجـه ي اول و سـپس نوجوانـان بودنـد و اگـر مي خواسـتم 
فيلمـي بسـازم کـه خاصيت ميخکـوب کردن داشـته باشـد آن وقت فيلم 

مناسـبي براي کـودک نبود.
اگـر ايـن فيلـم را با ژانـر کمدي و آهنگ شـاد بزک کردم و اگـر دزدان 
ايـن فيلـم بسـيار سـاده لوح هسـتند، بـه اين دليل اسـت که فضـاي اين 
فيلـم دنيـاي کـودکان را بـه تصوير مي کشـد و ميخکوب شـدن بـا حال و 

هـواي کودکانه سـازگاري ندارد.

مـن چنـدان تمایـل نـدارم با دیـدن فیلـم میخکوب شـوم. 
بیشـتر دوسـت دارم فیلـم سـرگرم کننده باشـد. بـه نظـر من 
فیلم کامال پاسـخ گوي رده سـني کـودك بود اما بـراي نوجوانان 

شـاید خیر.
فراهانـي: مفاهيم و الگوهاي متفاوتـي در عالم هنر وجود دارد. معموال 
در يـک فيلـم قـرار نيسـت تنها يـک بُعـد از آن الگوها و يـا مفاهيم تبليغ 
شـود. اگـر از مـن بپرسـيد نه تنها اشـکال ندارد بزرگسـاالن هـم بخندند 

که خيلـي هم خوب اسـت.
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شبدوم:رابطه)كارگردان:پوراندرخشنده(

بررسيفيلمرابطهدرجشنواره»سينمامدرسه«
ردادماه1394

14م 15
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شـب دوم از جشـنواره »سـينما مدرسـه« بـا اکـران فيلـم 
»رابطـه« بـه کارگردانـي خانم پوران درخشـنده  ادامـه يافت و در 
پـي آن، جلسـه نقـد و بررسـي بـا حضـور آقايـان بهـزاد فراهاني 
دبيـر جشـنواره ي و آقـاي عليرضـا رضاييان هنرپيشـه نقش اول 
فيلم و خانم درخشـنده برگزار شد.نخسـتين جشنواره ي»سينما 
مدرسـه« که از 13 تا 16 مرداد 94 در سـالن آمفي تئاتر مجتمع 
فرهنگي آموزشـي عالمه طباطبايي برگزار شـد، در شـب دوم از 
ايـن جشـنواره - 14 مـرداد - ميزبـان اوليـن کارگـردان زن پس 
از انقـالب بـود. فيلـم »رابطه« اولين سـاخته ي پوران درخشـنده 
پـس از انقـالب اسـت. اين فيلم در سـال 1365 اکران شـد.پوران 
درخشـنده از کارگردانان برجسـته ايراني اسـت. وي فيلم سـازي 
را از سـال 1354 آغـاز و تـا امـروز فيلم هـاي درخـور توجهـي 
را کارگردانـي کـرده اسـت کـه از مطرح تريـن آنهـا مي تـوان بـه 
»رابطـه« )1365( و »هيـس! دخترهـا فرياد نمي  زننـد« )1391( 
اشـاره کـرد. بازيگـران فيلم رابطـه عبارتند از: پرويز پورحسـيني، 
خسـرو شـکيبايي، پوران دخـت مهيمـن منيـژه آقايـي، شـهرام 
شمس، عليرضا رضاييان، سامي تحصني، مهري وداديان، حسين 
محب اهري، علي زريني، فريدون خليلي، شـهاب شـوقي، حميد 
ذوالقدر، هوشنگ ملک آرا، مژگان اميري، عليرضا اسحاقي، پرويز 

محمديان، احمـد زاهدي.
موضـوع فيلـم دربـاره ي يـک پسـر ناشنواسـت. پـدر و مـادر 
»ناصـر« بـه او بي توجه انـد و دل سـوزاندن هاي مـادر بـه حـال او 
بي فايـده اسـت. ناصر تحت فشـار اطرافيان و خانـواده از همه کس 
و همه چيـز دلـزده اسـت، اما پس از آن که معلـم اش او را در عدم 
برقـراري رابطـه با اطرافيان مقصـر مي داند، به خـود مي آيد.فيلم 
»رابطـه« يکـي از تأثير گذارترين آثار سـينماي کـودک و نوجوان 
از گذشـته تاکنـون اسـت کـه در طـي ايـن 30 سـال همچنـان 
مـورد توجـه مخاطبـان بـوده اسـت. بـه هميـن دليل بـا انتخاب 
دبيـر جشـنواره ي »سـينما مدرسـه« بـراي اکـران در دوميـن 
شـب انتخـاب شـده بـود. ايـن فيلـم بارهـا مـورد نقد و بررسـي 
کارشناسـان قـرار گرفتـه اسـت. در بسـياري از جوامـع، مسـأله 
معلوليـت بـه چشـم ترحـم ديـده مي شـود و همان طـور کـه در 
فيلـم ديده مي شـود، خانواده و دوسـتان »ناصـر«، وي را در گروه 
خـود جـاي نمي دهنـد و ناصـر در مدرسـه اي درس مي خواند که 
همـه کـروالل هسـتند و هيچ موقعيتي در مدرسـه وجـود ندارد 
کـه وي بـا همکالسـي هاي غيرمعلول درس بخوانـد. در حالي که 
مـادر، نسـبت بـه ناصر ترحـم و دلسـوزي دارد، معلـم وي جدي 
اسـت و بـا قاطعيـت بـه او مي فهماند که همانطوري کـه او حق و 

حقوقـي دارد، وظيفه اي نيـز دارد.
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شبسوم:Big)كارگردان:پنيمارشال(

بررسيفيلمBIGدرجشنواره»سينمامدرسه«
ردادماه1394

15م 16
شـب سـوم جشـنواره ي »سـينما- مدرسـه« بـه نمايـش فيلـم »BIG« بـه کارگرداني پني مارشـال اختصاص داشـت. در ابتـدا بهـزاد فراهاني دبير 
جشـنواره   بـا خوش آمدگويـي بـه ميهمانـان از مسـؤوالن مجتمع فرهنگي آموزشـي عالمـه طباطبايي و از توجه آنان به سـينما و ترغيـب دانش آموزان 

و اوليـا بـراي حضـور در چنين رويـدادي ابراز خرسـندي کرد.
 فيلم، داسـتان »جاش« پسـربچه دوازده سـاله ای را روايت مي کند که در آرزوي بزرگسـالي اسـت. وي در يک کارناوال از يک ماشـين آرزو می خواهد 
ايـن خواسـته ي او را بـرآورده کنـد. او پـس از يـک شـب توفانـی بيـدار و خـود را در قامت يک مرد سـی وپنج سـاله مي بيند، »بيلی« دوسـت »جاش« 
تنهـا کسـی اسـت کـه او را مي شناسـد. در ادامـه »جـاش« در شـرکت اسباب بازی  سـازی »مک ميـالن« به عنـوان اپراتـور کامپيوتـر، مشـغول بـه کار 
مي شـود. در انتهـا قهرمـان فيلـم، از ماشـين آرزو می خواهـد کـه او را به شـکل اولش برگرداند و ماشـين آرزو، دوميـن آرزوی او را هم بـرآورده می کند. 
قبل از شـروع جلسـه ي پرسـش و پاسـخ دبير جشـنواره با تشـکر از تماشـاچياني که اين فيلم را با صبوري ديدند اظهار اميدواري کردکه اين فيلم 

خاطـره ي خوبـي را در ذهـن آنـان بـر جاي گذارد. وي در ادامه به مقايسـه مراحل سـاخت فيلم در ايران و ديگر کشـورها پرداخت.
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در جلســه پرسش و پاســخ بهزاد فراهاني به معرفي مهمانان حاضر 
پرداخت و آقايان کريم اکبري مبارکه، مهدي ميامي و سياوش چراغي پور 
را از هنرمندان پيشکسوت تئاتر و سينما معرفي کرد و گفت: سه هنرمندي 
که در کنار من هســتند ميانگين دوران حرفه اي شان را اگر در جامعه ي 
تئاتر روي هم بگذاريم 120 ســال عمر هنري دارند.کريم اکبري مبارکه 
داور مسابقات تئاتر در شهرهاي مختلف کشورمان بوده و کارهاي هنري 
و کالسيک زيادي انجام داد، وي همچنين در سريال »امام علي« با بازي 
در نقش »ابن ملجم« کار بسيار سخت و درخشاني داشته است. مهدي 
ميامي که رفيق گرمابه و گلستان من است در راديو و تئاتر در کار توليد 
فيلم و يکي از کارکشــتگان در عرصه هنر مي باشد. بايد اذعان کنم من 
اخالق و منش را از ايشــان آموختم و به اين رفاقت هم افتخار مي کنم.

سياوش چراغي پور نيز از فعاالن عرصه سينماست. 
سپس شرکت کنندگان حاضر در سالن با بيان نظرات و طرح سؤاالتي 

جلسه را اينطور به پيش بردند که در پي مي آيد. 
تماشاگر: ضرب المثلي هســت که مي گويد »نگاه صاحب جوجه را 
پروار مي کند«. عرض کنم دو شــب اســت که من يک کم خدمت شما 
پروارتر شــدم اما مي خواهم بگويم »هميشه رفتن رسيدن نيست؛ ولي 

براي رسيدن بايد رفت«.

فراهاني: خيلي متشکرم. )تشويق حضار(
تماشــاگر: عــرض ادب دارم خدمت شــما و خيلي متشــکرم از 
دست اندرکاران مجتمع عالمه طباطبايي و مسؤوالن اين جشنواره! دوست 
دارم صحبتم را اينگونه شروع کنم که »ما پدرها و مادرها بچه هايمان را زود 
بزرگ مي کنيم و به آنان اجازه نمي دهيم که از دوران کودکي خود لذت 
ببرند« شايد اين فيلم هم نيم نگاهي به اين قضيه هم داشت و هم اين که 
هرچقدر ما بزرگ مي شويم و رشد بيشتري از نظر مالي پيدا مي کنيم يا 
در موقعيت خوب و قابل قبولي قرار مي گيريم، يک جايي دوباره به دامان 

خانواده برمي گرديم. 
فراهاني: انشااهلل زمانه و شرايط بگذارد که ما هم به موقع بزرگي کنيم. 

ولي شرايط را ما به وجود مي آوريم.
تماشاگر: به نام خداوندي که آسان مي بخشد. از همين کارگردان فيلمي 
به نام »بيدارگري« ديدم که با همين سبک نوستالژيک ساخته شده است. 
از نظر شما آيا مي توان در سينماي کودک با سبک نوستالژيک فيلم ساخت 

و يا فقط بايد به تخيل رفت؟ مفهوم نوستالژي  چيست؟
فراهاني: پرســش شــما را آقاي اکبري مبارکه مايل هستند پاسخ 
بدهند اما اجازه دهيد من چند کلمه اي در مورد نوستالژي توضيح بدهم. 
اگر بخواهيم معني خوب فارسي را براي اين کلمه پيدا کنيم بايد بگويم 



مفهوم آن تنها دل بستن به گذشته هاي شاد نيست؛ بلکه ممکن است 
دل بستن به گذشته هاي غمگين هم باشد و  يا يادآوري لحظاتي که 

در گذشته ما  تأثيرگذار بوده اند چه خوشحالي چه بدحالي.
اکبري مبارکه: در اين فيلم نويسنده خواسته بيننده را به دنياي 
ديگري ببرد. همان طور که ســبک هاي شعري متفاوتي در ادبيات 
فارسي داريم مانند سبک هندي، خراساني و غيره، هر هنرمندي با 
توانايي خود مي تواند به اين ســو و آن سو حرکت  کند. کار کودک 
مي تواند به نوعي ديگر باشــد مثل والت ديسني، پينوکيو و يا حتي 
داستان مجيد خودمان. در زمينه کارگرداني هم سبک ها مي توانند 
متفاوت باشند؛ البته که سبک کيميايي با سبک تقوايي تفاوت دارد.

تماشاگر: مــن در اين فيلم شباهتي را با فيلم »فارست گامپ« 
ديدم مي خواستم بدانم از نظر شما هم اين شباهت، نه در حس بلکه 

در ظاهر تام هنکس از نظر بدني ديده مي شد يا نه؟
مهدي میامي: آنچه که در بازيگري مهم اســت بدن است. در 
»فارســت گامپ« اصل تفکر و ذهن است که مي بينيد چطور رشد 

مي کند.
تماشاگر: با احترام و افتخار به هنرمندان عزيزمان، سؤالي دارم که 
بارها به ذهنم خطور کرده و آن اين است که اوال از نظر شما ارتباط 
ما با يک هنرمند در يک نگاه و برخورد به چه شکل بايد باشد و دوم 

اين که خيلي ها به عشق شما هنرمندان اينجا آمده اند.
فراهاني: بعضي از دوستان از ما مي پرسند هنگامي که روي صحنه 
مي رويد، متوجه دنيايي از نگاه هايي که شما را دربرگرفته نمي شويد و 
يا نمي بينيد؟ من مي گويم اگر هنرمند مردم را دوست داشته باشد، 
در مواجهه با اين نگاه ها با عشــق و شور بيشتر بازي مي کند و اين 
نگاه هاي مردم مشوق اش مي شوند. معتقدم يک هنرمند حق ندارد 
جلوي هيچ کس به غير از مــردم زانو بزند، يک هنرمند حق ندارد 
ارزش هاي هنــري اش را به پاي هيچ  دولت مردي بريزد مگر مردم، 
ما هرچه آموخته ايم و گرفته ايم از اين مردم گرفته و طينت و طرز 

نگاه هاي آنها و سبک زندگي شان به من و ما هديه شده است. 
تماشاگر: فيلم جالبي بود، نکته اي که مد نظرم است ومي خواستم 
آن را بگويم اين است که فيلم باور پذيري بچه ها را خيلي خوب نشان 

داده بود.
تماشاگر: من افشــين رهنمون معلــم نمايش پيش دبستاني و 
دبســتاني مجتمع عالمه هستم. خيلي خوشحالم؛ ) به همسرم هم 
گفتم که دارم از خوشــحالي بال  بال مي زنم( به اين دليل که 4 نفر 
از شــاگردانم االن در اين جلســه  هستند و به همراه بقيه حضار از 
صحبت هاي شما بزرگواران استفاده مي کنند. به نوبه خودم از همه 
شما و جناب مهندس مستوفي تشکر مي کنم که با ترتيب دادن اين 
جشنواره و دعوت از اساتيد برجسته اي چون شما ضمن اين که به 
ما فرصت رودررو شدن با هنرمندان محبوب و طرح مستقيم سؤال 
و  گرفتن جواب از آنان را فراهم کردند موجب شدند بچه ها نگرش 

اميدوارکننده اي به تئاتر پيدا کنند.
تماشاگر: پيام اين فيلم بيشتر کودک درون ما را به تصوير مي کشد 
که با بزرگ شدن فراموش مي شود فکر مي کنم پيام فيلم اين بود که 
در ابتداي فيلم با يک بچه سر و کار داريم و آخر فيلم هم با يک کودک! 

میامي: هر سني زيبايي خاص خودش را دارد.
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شبچهارم:علفزار)كارگردان:محمدعليطالبي(

بررسيفيلمعلفزاردرجشنواره»سينمامدرسه«
ردادماه1394

16م 17
در شـب پايانـي جشـنواره سـينما- مدرسـه، فيلـم »علفـزار« سـاخته محمـد علي طالبي اکران شـد. داسـتان ايـن فيلم که در شهرسـتان 
ماليـر مي گـذرد زمـان کـوچ ايـالت و چگونگـي ُرشـد  جوان قهرمان داسـتان تـا مرز به رسـميت  شناخته شـدنش را روايت مي کند. مـرد جوان 
تصميـم دارد بـه علـت ناراحتـی جسـمی پدرش گله گوسـفندان را از قشـالق به ييـالق ببرد. ابتدا پـدر مخالفت می کند امـا در نهايت به ناچار 
بـه موافقـت می شـود و در ايـن مسـير نوجـوان و پيـر خردمنـدي او را همراهـی می کننـد. آنان در طول مسـير با مشـکالت و خطـرات زيادی 

مواجـه می شـوند امـا در نهايـت بافائـق آمـدن بر مشـکالت و سـختی ها گله گوسـفندان را به سـالمت به مقصد می رسـانند.
قبـل از اکـران فيلـم دبيـر جشـنواره، بهزاد فراهانـي با خوش آمدگويي به حضار آقايان بهمن مفيد و سـپهر گودرزي را مهمانان آخرين شـب 
بـراي بررسـي جنبه هـاي مختلـف فيلـم و پاسـخ به سـؤاالت حضار معرفي کـرد. فراهانـي از »علفزار« به عنـوان اولين سـاخته هاي محمدعلي 
طالبـي و نمـاد خالقيـت او يـاد کـرد و کارگـردان فيلـم را شـاعر و عارفي در دنياي فلسـفه خواند. او علت عدم حضور ايشـان را سـفر به کشـور 

ژاپـن بـراي دريافت جايزه اي سـينمايي عنوان کرد.
سـپس  در جلسـه نقـد و بررسـي فيلـم  کـه درسـت پـس از پايـان اکران برگزار شـد بهمن مفيد نقـد را کالبد شـکافي و تحليـل اجزاي هنر 
و يـک ارزش واال خوانـد کـه بـه مفهـوم هنـر در هـر چـه بارورتر شـدن آن کمـک مي کنـد. وي در ادامه گفت؛ احتمـاالً فيلم علفزار براي شـما 
حـاوي نـکات تـازه اي بـوده اسـت. ايـالت زمانـي در کشـور مـا سـکان دار سياسـت هم بـوده و  حاکمـان بدون تکيـه و احتـرام به نظـرات آنان 
نمي توانسـته اند در هرچـه بهتـر اداره کـردن کشـور گام هـاي مؤثـري بردارنـد. فيلـم رونـد رشـد آرام يـک کـودک  را بـه نمايش مي گـذارد که 
کم کـم بـه ايـن بـاور مي رسـد کـه بايـد از دوران کودکـي عبـور کـرده و بـه مرحله اي برسـد تـا اطرافيـان او را »مـرد« خطاب کننـد. در ايالت 
»مـرد« بـه کسـي گفتـه مي شـود کـه بتوانـد از عهده کارهاي سـخت برآيد. ايالت بخشـي از ميهـن ما هسـتندکه در آن از فـن آوري و صنعت 
خبـري نيسـت امـا از معرفـت، مهربانـي، شـعر، ترانـه و لبخنـد، خبر فراوان اسـت. انسـانيت بکـري را مي توان در آنجا جسـت وجو کـرد که در 
کنـار فرهنـگ عاميانـه يـا فولکلور بخشـي از ريشـه هاي فرهنگ ما از آنجا نشـأت گرفته اسـت. نکته برجسـته در فرهنگ ايالتي آيه ي شـريفه 
»السابقون السـابقون« اسـت بـه ايـن معنـا کـه پيشکسـوتان همانا مقربان الهي هسـتند. در کشـور ما نيز اين مفهوم بسـيار رايج بوده و هسـت 
احتـرام بـه پيشکسـوت مـورد اقبـال اسـت، مـا از درون ايـن مفهـوم بـه يـک حکمـت و پديـده اخالقـي بـزرگ در درون يک ملت مي رسـيم. 
پرداختـن بـه مفهـوم »صلـح« نيـز از ديگـر نـکات اين فيلم بود. صلح ريشـه در عرفان اشـراقي ما دارد. ما مردم صلح طلبي هسـتيم و هميشـه 
ديگـران عليـه مـا مهاجـم بوده انـد. مـا بـا شـکوه فرهنگي مان توانسـته ايم ناماليمـات را کنار بگذاريم. اما شـاه بيت ايـن فيلم از نظـر من البته، 
پرداختـن بـه مفهـوم »قـول« و »وفـاي بـه عهـد« بـود. روزگاري يک تار سـبيل در اين ملـک و آبادي تعهد تا پـاي جان ايجاد مي کـرد امروزه 

امـا اگـر اعتمـاد »دّر« گرانبهايـي اسـت بايد ديد چه بر سـرمان آمده اسـت؟
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چـرا دیالوگ هـاي زیبایي کـه در فیلم هـاي ایرانـي دیده ایم 
در سـاخت فیلم هـاي جدید کم رنگ شـده اسـت؟

فراهانـي: مهم تريـن دليـل آن تغييـر زمانـه اسـت! در اروپـا و در 
فاصلـه ي دو جنـگ جهانـي، سـبک هاي زيـادي در ادبيات و سـينما 
بـه وجـود آمـد. کشـور مـا هـم از ايـن امـر مسـتثنا نيسـت، مـا هم 
دوران جنـگ و مسـائل بعـد از آن را تجربـه  کرده ايم. بنابراين طبيعي 
اسـت کـه به مـوازات تغييرات اجتماعـي، ادبيات نيز دسـتخوش اين 
تحول شـود. بنابرايـن تغييـرات مـورد اشـاره شـما را تاييـد مي کنم و 
مي گويـم علـت تغيير ما شـايد تأثيرگرفتن از محيط اطرافمان باشـد.

بـه عنوان مـادر دو جوان و باتوجه به وجـود امکانات و راه هاي 
ارتباطـي فراواني کـه فرزندان مـا امـروزه از آن برخوردارند )به 
ویـژه شـبکه هاي اجتماعـي گوناگـون( اگـر بخواهیم آنـان به 
هویـت ملي و ادبیات توجه بیشـتري داشـته باشـند شـما چه 

راهـکاري را توصیـه مي کنید؟
پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤال سـخت و نيازمنـد شـجاعت اسـت. بـا 
ايـن وصـف بـه اختصـار نکاتـي کـه ممکـن اسـت مـورد توجه شـما 
قـرار بگيـرد و شـايد شـما را بـه جواب پرسـش تان رهنمون سـازد به 

اسـتحضارتان مي رسـانم!
1. بودجـه سـاالنه تئاتـر در کل کشـور و در بخـش اجـرا 3 الـي 4 

ميليـارد تومان اسـت.
2. مقـدار پولـي کـه براي انتقال يک فوتباليسـت از دبـي به تهران 

هزينـه مـي شـود 3 الي 4 ميليارد تومان اسـت.
3. ما در کشـورمان 450 مرکز و انجمن نمايشـي داريم، کل بودجه 

تئاتر شهرسـتان ها 5/3 ميليارد تومان است.
تئاتـر يکـي از بزرگتريـن ابزارهـاي آموزشـي انسـانيت، عشـق، 
مهربانـي، خـرد، ميهن پرسـتي، تاريـخ و مجموعـه اي از پاسـخ ها بـه 

شماسـت. پرسـش هاي 
بـد نيسـت بدانيـد در صـدا و سـيما اوضاع بـه مراتب بدتـر از تئاتر 
اسـت. آنجـا اگـر موفق به يافتن اسپانسـري شـديد که در آغـاز، نقداً 
نصـف پول را به حسـاب سـازمان صدا و سـيما پرداخت کنـد تازه آن 
موقـع بـه او خوشـامد مي گويند. لذا نمي شـود قصه ي خـوب را بدون 
اسپانسـر جلـو بـرد. بنابرايـن اجازه دهيد پاسـخ من به پرسـش شـما 

تنهـا اين عبارت باشـد؛ »دلبسـته ي ميهن مان باشـيم.«

»علفزار« برنده جایزه فیل جشـنواره هندوسـتان بود. سؤالم 
این اسـت کـه در سـاخته هاي قبلي کـه از آقاي طالبـي دیدیم 
تـم داسـتان گونه پررنـگ و در کنـار آن داسـتان هاي فرعـي 
بـراي جذاب تر شـدن چاشـني فیلم شـده بود که ظاهـرا براي 
جلـب مخاطب عـام در نظر گرفته شـده، چرا در »علفـزار« این 

جذابیت وجـود ندارد؟
بهمـن مفید: سـاخت يـک فيلم در درجـه ي اول نوعي سـليقه و 
در مراتـب بعـدي تجربه اسـت، فکر مي کنم هـر کارگرداني حق خود 
مي دانـد ژانر فيلم هايش متفاوت باشـد. در اين فيلم هم داسـتان هاي 

فرعـي زياد داشـتيم که مجموعه فيلم را تشـکيل مي داد.
خوشـحالم کـه در ايـن فيلـم جامعـه ي ايالتـي به تصوير کشـيده 

شـد، مـن آشـنايي مختصـري با ايـل دارم و در مقايسـه بـا ديده هايم 
نکاتـي هسـت کـه مايلم مطـرح کنم.

1. گويش مورد اسـتفاده در فيلم مربوط به اسـتان لرسـتان اسـت 
امـا نحوه و شـکل انتقـال گله مربوط به چهارمحال و بختياري اسـت.

2. لباس هاي مورد استفاده غير ايالتي بودند.
3. بـه باورهـاي غلـط در ايـل خيلـي سـاده و سـطحي پرداختـه 

بود. شـده 
4. در ايـل نان فروشـي نيسـت، ممکـن اسـت در پـاره اي مـوارد 

مايحتـاج ديگـر را بفروشـند امـا در مـورد نـان اينطـور نيسـت.
فراهانـي: مـا موظف بـه تحقيق نيسـتيم. ايـن هم يـک هنرمند 
اسـت که به موضوعي بپردازد که آن را مي بيند و به آن فکر مي کند. 
ايـن اثر براي جوانان سـاخته شـده نـه براي فرزانگان کـه مثاًل به اين 
سـؤال جـواب دهـد چرا از بعد جامع  شـناختي به نـکات ريز پرداخته 

نشـده بود. در واقع شـعري براي جوانان اسـت و نه نقد اجتماعي!
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باحضورهوشنگمراديكرماني

برگزاريروزكتابوكتابخوانيدرمجتمععالمهطباطبايي
آبانماه1394

24 17
هوشـنگ مـرادي کرمانـي نامـي آشـنا در عرصـه ادبيـات، سـينما و تلويزيون اسـت. هرچنـد برخي معتقدند نـام وي با مجموعـه تلويزيوني 
»قصـه هـاي مجيـد« گره خـورده اسـت امـا نوشـته هاي او بسـيار قبل تر از آن کـه اين مجموعه بـا اقبال عمومي مواجه شـود درعرصـه ادبيات 
کشـور مطـرح بـود. وي از ايـن حيـث جوائـزي هـم دريافت کرده اسـت. مديريت دبسـتان آبشناسـان مجتمـع عالمه طباطبايي روز يکشـنبه 
1394/08/24 در بزرگداشـت روز جهانـي کتـاب و کتابخوانـي بـا دعـوت از ايـن چهـره فرهنگـي گامـي مثبـت در جهت هر چه بيشـتر آشـنا 
کـردن دانش آمـوزان خـود بـا ايـن نويسـنده چيـره دسـت حـوزه کودک برداشـت. کرمانـي ابتدا با حضـور در حياط دبسـتان با ايراد سـخناني 
ازدانش آمـوزان خواسـت هيـچ گاه کتـاب و کتابخوانـي را فرامـوش نکـرده و سـعي کننـد همـواره  اين يـار خاموش امـا گرانبها را دوسـت خود 
بداننـد. وي مهـم تريـن عنصـر در عالـم و حرفه نويسـندگي را  انگيزه دانسـت و به آنان گفت؛ »نوشـتن يادداشـت هاي روزانـه را جدي بگيريد 
زيرا نخسـتين و مهم ترين گام در امر نوشـتن همين يادداشـت هاي روزانه اسـت، هرگاه حرفي هسـت که بسـيار تمايل داريد آن را به کسـي 
بگوييـد و اگـر امـکان آن را نداريـد که بنويسـيد، به جرقه هايي که گاه در ذهنتان زده مي شـود حسـاس باشـيد  هنگامي که روشـنايي قصه اي 
را در ذهنتـان حـس کرديـد بـي درنـگ آن را بـر روي کاغـذ ثبت کنيد. باور کنيد که عادت به نوشـتن يادداشـت هاي روزانـه گام بلندي در راه 
نوشـتن و نويسـندگي اسـت.« کرماني سـپس با امضاي کتاب »قصه هاي مجيد« همگام با ديگر دانش آموزان دبسـتان آبشناسـان در اقدامي 
نماديـن کتـاب خـود را بـه کتابخانـه ايـن دبسـتان اهـدا کـرد. در ادامـه بـه جمـع اولياي مشـتاقي که منتظـر ديدار وگفـت وگو بـا وي بودند 
پيوسـت و در گـپ و گفتـي خودمانـي بـا صميميـت و مهربانـي از آنـان خواسـت به فرهنـگ کتابخواني در خانه توجه ويژه داشـته باشـند زيرا 
اگـر کـودکان عالقه منـد بـه مطالعـه کتـاب بارآينـد مي توان بـه آينده آنان و کشـور اميـد زيادي داشـت.آقاي کرمانـي ديدار خـود از مجتمع 

عالمـه را بـا بازديـد از سـالن آمفي تئاتر و قسـمت هاي مختلف دبيرسـتان آبشناسـان بـه پايان برد.
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هيـأت مؤسـس، مديـران، معلمـان و مجريان مجتمع عالمه طباطبايي؛ براي بنده سـعادتي بود کـه در هفتم آبـان 1393 در خدمتتان بودم. 
از نظم، سـاختار، دقت  آموزشـي، کيفيت مديران، معلمان و جديت هيأت مؤسـس در تربيت جوانان بسـيار خوشـنود شـدم. از همه مهم تر 
اينکـه ايـن مجتمـع در قالـب بخش محترم خصوصـي عمل مي کند و از اسـتقالل فکر برخوردار اسـت. اميـدوارم  با آموزش هـاي اجتماعي 
- تاريخـي از يـک طـرف و دانـش بين المللـي از دسـتاوردهاي ملـل ديگر از طـرف ديگر بتوانيـد دانش آموزاني کشـور محـور و جهان محور 

آمـوزش و پـرورش دهيد. با بهتريـن آرزوها
محمود سریع القلم
تهران - 1393/8/7

امـروز روز خوبـی بـرای مـن اسـت. هر کـس کـه دغدغـه 
مـرا داشـت و دارد، چنيـن بـوده و چنيـن اسـت. از خيلـی 
وقت هـا، دورهـا و ديرهـا شـنيده بـودم کـه هـر مدرسـه ای 
بـاز می شـود دِر زندانـی بسـته می شـود. يعنی آدم هـا از راه 
مدرسـه بـه زنـدان نمی روند. از کنفوسـيوس نقل اسـت که 
گفـت: »اگـر می خواهيـد يـک سـال راحـت زندگـی کنيـد 
برنـج بکاريـد و اگـر می خواهيـد صـد سـال راحـت زندگـی 
کنيـد درخـت بکاريـد و اگـر می خواهيـد قرن هـا و قرن هـا 
راحـت زندگـی کنيـد انسـان تربيـت کنيـد.« اين جـا کـه 
را  از مدرسـه هايی سـر در آوردم کـه دِر زندان هـا  آمـدم، 
می بندنـد و قرن هـا و قرن هـا بـرای مردمـان ايرانـی راحتی 
انديشـه می خواهنـد، ماننـد همـه ی  و آرامـش و آزادی و 

جهـان. دانشـگاه های  و  مدرسـه ها 
نازنيـن و  درود بـر مسـتوفی بـزرگ کـه خالـص اسـت و 
پر افتخـار. کـه  بـا گذشـته و حالـی  زحمتکـش و خـالق! 

چنيـن گفـت و خواسـت و کـرد.
روزگارش خـوش کـه روزگار مردمـان را خـوش می خواهـد، 

کـه خـدای اين انسـان ها را دوسـت دارد.
مرادی کرمانی
1394/8/24
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به نظر همه چيز عالي و هوشمندانه است. آرزو مي کنم که هم در باطن اينچنين باشد و هم هميشه!
مخلص رامبد جوان
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ياد باد آن روزگاران ياد باد.
امـروز يـاد تمـام سرکشـي هايم افتـادم. امروز يـاد دوراني افتـادم که در آرزوي سـالن تئاتر مي سـوختم و حاال 

شـما داريد و من نداشـتم.
رضا کیانیان - یازدهم اردیبهشت 92
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آرزوي توفيق هر چه بيشـتر شـما را دارم. اميدوارم روز به روز بيشـتر توسـعه پيدا کنيد. درود بر همت 
بلنـد شـما از ايجـاد ايـن مجتمـع و پـرورش جوان هاي برومنـد و با خـرد در ايـران عزيزمـان. اگر کار 
مـردم به دسـت خود مردم سـپرده شـود چـه نتايج خوبـي مي گيريم. کار شـما نمونه اسـت. نمونه اي 
کـه مي توانـد سرمشـق و الگو باشـد. اميد اسـت توجه الزم به اين مسـائل بشـود تـا ايران آباد شـود. 

با تقدیم بهترین درودها و تهنیت ها به محضرتان
به مدیریت و اساتید و معلمان و دانش آموزان
علي نصیریان- 93/1/30

کمتـر مدرسـه اي را اينطـور فرهنگي و امروزي ديـده ام. من از گفتگوي با معلمان و مديران و سرپرسـتش 
فهميـدم. از هميـن جا هاسـت کـه فـرداي بهتـري سـاخته مي شـود. درود بـه همـه ي دسـت اندرکاران 

دلسوزش.
با احترام: شمس لنگرودي - پاییز 91
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بـا ارادت و شـوق از فرصـت فراهـم شـده بـراي من، آنچـه با خود مي برم اندک نيسـت؛ کـه در همين 
چنـد سـاعت سـالياني آموختـه ام. از آگاهي هـا و محبت هـا و مهرباني هـاي يکايـک بنيان گـزاران اين 
مجتمـع فرهنگـي کـه جذبه ي مانـدگاري براي من و حس دوباره شـکفته شـده ام بـود و خواهد ماند.
کوچکتر از همه و همیشه
محمدعلي بهمني- 87/1/25

برادر عزيزم جناب آقاي مستوفي و همکاران محترمتان
براي جنابعالي، خانواده محترم و دوسـتان و همکاران گرامي شـما آرزوي توفيق و سـرافرازي دارم. بي َشـک 
تـالش حضرتعالـي در ارتقاي سـطح دانش جوانان کشـور حرکتي زيبا و قابل سـتايش بوده و انشـاءا... اين 

عمـل خيـر و پُر زحمت ذخيره اي مناسـب براي دنيـا و آخرت حضرتعالي و همکاران عزيز باشـد.
با احترام و دعاي خیر - ارادتمند شما فیروز کریمي
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کار ارزنـده و مانـدگار انسـان هاي ارزشـمندي جوان بانيان و مؤسسـان آموزشـي عالمه طباطبايي 
براي همه آناني که در فضاي سياسـت زده و اقتصادزده مشـتاق انجام کاري بي ريا و مؤثر هسـتند، 
الگويـي مناسـب و ذي قيمـت اسـت. اميـدوارم در راهـي که سال هاسـت آغـاز کرده ايـد موفق تر و 
پيروزمندتـر باشـيد. و اميـدوارم مجموعـه فرهنگـي، هنـري و ورزشـي نسـل آفتاب نيـز بتواند در 

مسـير نيکوي تـان خدمتگزار جوانـان و نوجوانـان تحت آموزش تان باشـد.
امیررضا خادم - 1387/10/26

دبيرسـتان رهنمـا کـه مي رفتـم فکـر مي کـردم چـه دبيرسـتان بزرگـي اسـت. حيـاط داشـت و 
کالس! امـروز در مجتمـع عالمـه در تاالر سـخنراني کـردم. همان طـور که هر جاي ديگـر دنيا هم 
مي توانسـت باشـد. پـس مـا مي توانيم ايران خـواب زده را بيـدار کنيم و بسـازيم. اميـد از در و ديوار 
مجتمـع مي ريـزد. دعـا نمي کنم که ايـن اميد پايدار باشـد که خواهد بـود، دعا مي کنـم روزي اين 

مجتمـع کوچکتريـن نوع خـود در ايران باشـد. دسـت مريزاد.
رضا منصوري  - 27 آبان ماه 88
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به نام مدرسـه ي فرانسـوي، تشـکرات صميمانه خود را براي اسـتقبال و پذيرايي که برايمان به عمل آمد 
ابـراز مـي دارم و از ديـدار اين مدرسـه و مجتمع بـزرگ و هنرمند تبريکات خود را اظهـار مي کنم. ديداري 

کـه به تداوم آن اميد بسـيار دارم.
روشت )رئیس مدرسه فرانسوي تهران( 28 آوریل 2009

از ديـدن ايـن آثار که نشـانگر ذهن نوسـاز، ميراثي هزاران سـاله اسـت، تحـت تأثير قرار گرفتـم. از ديدار 
و اسـتقبال بـه عمل آمده به نام سـفارت فرانسـه صميمانه سپاسـگزاري و قدرداني مي نمايـم. از هنرمند 

بزرگ و دبيرسـتان بسيار متشکرم.
ژان - ایوژللون )وابسته همکاري سفارت فرانسه( 28 آوریل 2009



5

نگاهي به برگزاري
» اردوي دوستي«
 ويژه دانش آموزان

مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي

1389 -1394
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تعليـم و تربيـت، يکـی از مهم تريـن امـوری اسـت کـه بشـر از دير باز بـه آن پرداختـه و با افزايـش آگاهی انسـان از اهميـت ضرورت ايـن فرآيند، 
سـعی شـده اسـت که بيشـتر قانونمند و هدف مدار شـود. در عصر حاضر، صنعتی شـدن جوامع انسـانی، بيشـتر وظايف مربوط به رشـد و تربيت 
افـراد را بـر عهـده نظـام آمـوزش و مـدارس گذاشـته اسـت و به ايـن ترتيب همه ي ما بخـش مهمی  از عمـر خود را صـرف يادگيری و آمـوزش در 
مـدارس می کنيـم. بـا ايـن همـه، امروز بيشـتر متخصصان بـر اين باورند که قانونمند شـدن، رسـمی  شـدن و سـازمان يافتن بيش از حـد مدارس 
و برنامه هـای آن، باعـث شـده اسـت کـه تعليـم وتربيـت بسـيار خشـک و غيرمنعطف شـود. در حالی کـه تعليم و تربيـت در بطن خـود فرآيندی 
اسـت کـه دسـتيابی بـه اهـداف آن مسـتلزم انعطاف پذيری، توجه بـه عاليق و اسـتعدادهای بچه ها و اسـتفاده از فعاليت های طبيعی اسـت. چنين 
بينشـی باعـث شـده اسـت کـه امروزه در بسـياری از کشـورها، تعليم و تربيت در هـوای آزاد، يا آمـوزش در اردوها مـورد توجه قرار گيـرد. تا از اين 
رهگـذر هـم نقايـص نظام هـای آموزشـی مرتفـع و هم انعطاف پذيری بيشـتری لحاظ شـود. اردو در حقيقت بخشـی از جريان تعليم وتربيت اسـت 
کـه بچه هـا بـه دور از فضـای بسـته کالس و اغلـب در هـوای آزاد و فـارغ از مقـررات و قوانيـن خـاص مدارس و براسـاس عاليـق و رغبت های خود 
بـه فعاليت هـای ويـژه می پردازنـد و از ايـن رهگـذر شـخصيت آنهـا در ابعـاد ذهنی،  عاطفـی،  اجتماعی، اخالقـی و... به طـور متعالی رشـد می يابد. 
اردو در کشـورهای صنعتـی و پيشـرفته دنيـا، روز بـه روز از اهميـت و جايـگاه بااليـی برخوردار می شـود، به نحوی که در کشـوری نظير اسـتراليا، 
بيـش از 30 مرکـز آمـوزش اردويـی وجـود دارد و بيـش از ده درصـد دانش آمـوزان تحت پوشـش اردوها قرار می گيرنـد. بزرگ ترين مرکـز اردويی 
جهـان در کشـور آلمـان واقع شـده اسـت. يکـي از ويژگي هاي آمـوزش و پرورش نويـن در ايران نيز، توجـه خاص به فعاليت هاي مکملي اسـت که 
دانش آمـوزان آن را از کالس درس آغـاز و خـارج از مدرسـه انجـام مي دهنـد. ايـن فعاليت هـا و اردوهـا با مشـارکت و تعامل دانش آمـوزان، معلمان، 
مربيـان و اوليـاء آنـان انجام مي گيرد و موجب شـکوفايي اسـتعدادها، تعميق يادگيري، تمرين آموخته ها، مسـئوليت پذيري، مشـارکت و همکاري، 

همزيسـتي مسـالمت آميـز، و آشـنايي با فرهنگ هـاي بومي، منطقـه اي، ملي و جهاني مي شـود.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، اردو و سـفر يـک فعاليـت مقطعی و فوق برنامه نيسـت بلکه يک فرآيند آموزشـی، پرورشـی اسـت که ناظر بـه اهداف و 

برنامه هـای مرتبـط بـا سـطح و مقطع تحصيلـی دانش آمـوزان از اصلی ترين پارامترهـای اثرگذار در حـوزه جامعه پذيری آنها می باشـد.

بنابرايـن می تـوان نتيجـه گرفـت کـه اردوهـا و سـفرهای دانش آمـوزی جايـگاه مهمی  بـرای يادگيـری و تمريـن فعاليت هـای گروهـی و آماده 
شـدن بـرای مشـارکت در جامعـه گسـترده امروز به شـمار می رود. يکـی از مهم ترين آثار ايـن اردوها، دور کـردن دانش آموز و دانشـجو از فضای 
رسـمی  و خشـک کالس اسـت کـه می توانـد بـا فراهم سـاختن يک محيط بـاز و شـاداب و تغيير مـکان، ظرفيت مناسـبی را بـرای بهره برداری 

آموزشـی فراهم آورد.
اردوی دوسـتی در مجتمـع عالمـه طباطبايـی با توجه به کيفيـت ويژه ای که دارد بـدون ترديد يکی از بهترين روش هـای تربيت و تمرين درس 
زندگـی بـرای نوجوانـان اسـت. ايـن اردو هـر سـاله در اوايل سـال تحصيلی، درسـت در مـاهِ مهر در يکـی از بهترين اردوگاه های شـمال کشـور 
در شـهر رامسـر برگـزار می شـود. دانش آمـوزان ضمـن برخـورداری از کليـه ی امکانـات رفاهـی، ورزشـی و تفريحی نظيـر امکان اسـتفاده از تله 
کابيـن، سـالن ورزشـی، اسـتخر، کارتينـگ، پينت بال و... شـرايط چند روز زندگی با دوسـتان را در محيطـی امن و آب و هوايـی معتدل، تجربه 
می کننـد. مجتمـع عالمـه طباطبايـی نهايـت تـالش و امکانات خود را بـه کار می گيرد، تا فضايـی فراهم آورد کـه در بسـتر آن دانش آموزان، در 
کنـار دوسـت يابی و تقويـت اعتمـاد بـه نفس، مهارت هـای اجتماعـی را بياموزنـد. از اين جهـت اردوی دوسـتی، اردويی چند منظوره اسـت که 

ثمـره ی آن، رشـد و تعالـی شـخصيِت دانش آمـوزان و تعامـل فرهنگی با محوريت خانه و مدرسـه اسـت.

نگاهي گذرا به:

اردوی دوستی؛ اردويی برای دوستی

اردوي دوستي - دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد پاسداران
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»اردو«، در امـر آمـوزش، بـا توجـه بـه دارا بـودن کيفيت ويژه خود، دارای ظرفيتی اسـت که بسـياری از حرف های ناگفته مدرسـه را می توان 
در آن گفـت. طبيعـی اسـت کـه اردو بـه لحاظ روش تربيتی خاص خود، در مقايسـه با مدرسـه، شـيوه اي اسـت عملـي، که در جـان و روان 

نوجـوان قـرار مي گيـرد و شـايد راز موفقيـت اردو همين تفاوت اساسـی روش های آن با روش های کالسـيک و نظام دار مدرسـه ای باشـد.
در شـرايط سـني دانش آمـوزان، بـه خصـوص پايـه ي اول دبيرسـتان که شـخصيت ايـن عزيزان در حال شـکل گيري اسـت، بهتريـن زمان 
بـراي دوسـت يابي محسـوب مي شـود. اردوهاي برون اسـتاني و دوري چنـد روزه از خانواده، فرصتي اسـت تا عزيزان مـان در فراواني جمعيت 

دانش آمـوزي )کـه فقـط بـراي مجتمعـي مانند عالمـه طباطبايي با چنديـن واحد آموزشـي مقدور اسـت(، به اين هدف برسـند.
در کالس درِس زندگـي، تمريـن و حـل مسـائل زندگـي جمعـي، آموختـه مي شـود. در واقع اردوهاي مجتمـع پيش نياز قبولـي در »کنکور 

زندگي« اسـت. 
خوشـبختانه با اسـتقبال چشـمگير خانواده ها براي ثبت نام فرزندانشـان در مدارس عالمه طباطبايي اين امکان فراهم آمده تا شايسته ترين ها 

در کنار يکديگر قرار بگيرند و از فرصتي که براي تعامل فرهنگي ايجاد شـده در جهت رشـد و تعالي يکديگر اسـتفاده کنند.
در مهرمـاه به طـور معمـول دمـای هـوا کاهـش زيادی نيافته و شـرايط آب و هوايی خطه ی شـمال ايـران يکی از بهتريـن وضعيت های خود 
در طـی سـال را داراسـت، عـالوه بـر ايـن کـه فصـل سـفر محسـوب نمی شـود و تـردد در جاده هـا عـادی و معمولی اسـت و از طرفـی کار 
آموزشـی مـدارس نيـز تراکـم چندانـی نـدارد و به اين ترتيـب بهترين زمان بـرای اين فعاليـت چند منظوره به حسـاب می آيـد. و نيز براي 

دانش آموزانـي کـه تـازه وارد مجتمـع شـده اند، فرصـت مناسـبي اسـت تا ضمن آشـنايي با مجتمع، دوسـتان خـود را نيز بهتر بشناسـند.

آماده سازی اردو
)حافظ( آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست   هرکجا هست خدايا به سالمت دارش 

برای بسـياری از خانواده ها، اين که فرزندشـان مسـتقل از خانواده به سـفری چند روزه خارج از اسـتان برود تجربه ای جديد اسـت و طبيعتا 
نگرانی هـای خاصـی در بـر دارد. اوليـای محتـرم با حسـن نظر بـه مجتمع عالمه طباطبايی مهم ترين سـرمايه ی زندگی شـان را بـا اتکال به 
الطاف الهی به مسـئولين مجتمع می سـپارند و مسـئولين نيز با آگاهی کامل از حساسـيت و خطير بودن رسـالتی که عهده دار شـده اند در 
هيـچ بخشـی از مراحل تدوين دسـتورالعمل های اجرايی و بـه روز کردن برخی موارد، توجيه دسـتورالعمل ها برای همـکاران و دانش آموزان، 

اجـرای بنـد به بند برنامه هـا و نظارت مسـتمر و... قصور نمي کنند.
***

بـرادران حضـرت يوسـف )س( وقتـی از پـدر خواسـتند تـا در اين سـفر بـه کنعان بـرادر تنی يوسـف، »بنيامين« نيز با ايشـان راهی شـود، 
حضـرت يعقـوب )س( کـه از سـپردن يوسـف بـه آن هـا تجربـه ای تلخ داشـت اين بـار فرزنـد را نه بـه آن ها بلکه به خـدا سـپرد و فرمود:

اِحِميَن« )يوسف - 64( »َفاهلّل َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
پس خداوند بهترين نگهبان است و اوست مهربان ترين مهربانان
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در هواي لطيف و سرد صفارود، هيچ چيزي به اندازه يك كاسه آش رشته داغ نمي چسبه
دبيرستان شريعتي

بفرماييد آش. دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان يك

عكس از آريا معماريانعكس از آرين ابراهيمي - دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان يك

108

اردوي دوستي - دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد كارگر شمالي



بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین
کاین اشارت زجهان گذران مارابس

»صفا رود« نام بامسمایي براي این رودخانه بود. حضور چند ساعته 
در این منطقه براي نوجواناني که به اقتضاي ســن و سال، زود از 
همه چیز خسته مي شوند و تنوع طلب هستند، رضایت بخش بود. 
بچه ها در این مدت هم حس خوبي با طبیعت پیدا کردند و بدون 
نیاز به هیچ امر و نهي مستقیمي مراقب بودند که این مناظر زیبا 

را پاکیزه نگه دارند. 
سفر خوبي بود. رویدادهاي این سفر خیلي زود براي بچه ها خاطره 
مي شود و آنها بدون اینکه خودشان یا حتي بزرگتر ها متوجه شوند 

بزرگ مي شوند.
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 باســالم. از زحمات همه مسولين برگزاري اردو صميمانه تشکر و قدرداني ميکنم.همه چي 
خوب منظم و با برنامه پيش رفته است به ويژه اطالع رساني لحظه به لحظه سفر که آرامش خاطري 

شيرين براي خانواده ها به همراه داشت.
 الحمدهلل والمنه والحق واالنصاف دست مريزاد، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خير...

 با ســالم و خسته نباشيد، به شما مربيان زحمت کش و مهربان، رضايت خود و فرزندم را از 
اردوي دوستي رامسر به اطالع مي رسانم. با تشکر ويژه از آقاي........

 متشکرم از اطالع رساني.
 تا بحال نگران بودم ولی اکنون از انتخاب اين مدرسه خوشحالم.

 از هماهنگي و همه چيز که به عزيزمون دادين سپاسگزارم.
 با سالم و تشــکر از زحمات شما و همکاران دبيرستان همان طورکه فرموديد اردوي بسيار 
پُر خاطره و بيادمادني است. انشااهلل در سال هاي آينده برنامه اردو به شهر هاي مختلف تکرار شود. 

بار ديگر از زحمات پرسنل مجتمع و دبيرستان واحد.... سپاسگزاريم.
 با ســالم. شايد در يک جمله اجراي موفق اردوي دوستي رامسر خارج از روال اجرائي کارها 
ديده مي شــود به سخني ديگر باعث تعجب بود چون فوق العاده زمان بندي شده و موفقيت آميز 
اجراشد.از بانيان و مجريان و مديران صميمانه تشکر دارم و اميدوارم اين حرکت زيبا با اين حجم 

بزرگ همچنان عالي برگزار گردد. همگي دست مريزاد. ارادتمند.
 نامرغوب بودن تخت ها و غذاهاي درون مجموعه.

 مفتخريم که فرزندانمان درسايه ي درايت و فراست شايستگاني چون شما عزيزان، کام علم 
نوش مي کنند و توشــه ي مهارت زندگي، مي بندند. دســت مريزاد و جاودانگي هر دو عالم از آن 

شما باد. 
 Ba salam o khaste nabashid,az zahamate shoma be khatere orduye 

khubi ke bargozar kardid az tamame masoolin va dastandarkaran 
kamale tashakor ra darim,ba arezuye movafaghiyat baraye shoma dar 
tamame omure parvareshi va amuzeshi.

 خسته نباشيد. در هيچ زماني تا اين حد از سفر پسرم خيالم راحت نبود بسيار برنامه ريزي 
دقيق و منظمي بود اطالع رساني به موقع و به جا بود. ممنونم.

 بي نهايت باعث خرســندی بچه ها و پيداکردن دوستان جديد وخوب شده بود. اطالع رسانی 
شما بي نظير ديدن عکس بچه ها در سايت عالی بود متشکريم.

 لطفا از لحاظ نماز و امور مذهبی به بچه ها بيشتر توجه شود.
 با سالم و سپاس از زحمات شما در سايت مي نويسم.

 Ba salam va khaste nabashid. Az zahamate tamame hamkaran 
sepasgozaram.az inke ma ra dar jarian barnameha gharar midadid 
motashakeram. 
 با ســالم برنامه سفر بسيار پر بار و شــاد و سرگرم کننده بوده و روحيه فرزندمان براي ادامه 
سال تحصيلي بسيار شارژ گرديد. اطالع رساني در حد عالي. بي نهايت متشکريم از زحمات مسئولين 

محترم مدرسه.
و ...........

* توجه: )در نوشتار فوق، از متن اصلي پيامک ها با کمترين ويرايش استفاده شده است(
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در طول برگزاري و نیز بعد از اتمام 
اردو، والدین محترم دانش آموزان از 
طریق ارسال اس.ام.اس به سامانه 
پیام کوتاه، ایمیل و ارسال پیام در 
سایت مجتمع، نظرات خود را به 
مدیران مجموعه اعالم مي داشتند 
که در این میان پیام هاي پرمهري به 
چشم مي خورد. در اینجا گزیده اي 
از متن پیام هاي ارسال شده را 
منتشر مي کنیم:
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اردوي دوستي - مشهد- حرم امام رضا )ع(- راهنمايي عالمه طباطبايي واحد آبشناساناردوي دوستي - رامسر - راهنمايي عالمه طباطبايي واحد فرمانيه

اردوي دوستي - مشهد- حرم امام رضا )ع(- راهنمايي عالمه طباطبايي واحد گلستان



نگاهي به برگزاري مسابقات ورزشي
 ويژه دانش آموزان

مجتمع فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبايي

1372 -1394



دانش آمـوزان در سـنين پاييـن از آمادگـی بسـيار بااليی برای فراگيری و اجرای حرکات ورزشـی برخوردار هسـتند و طبـق گفته متخصصين، آموزش 
تمـام رشـته های ورزشـی در سـنين پاييـن بسـيار مطلوب تـر و اثرگذارتـر از ديگـر رده های سـنی اسـت. از آنجايی که بيشـترين اوقات نوجوانـان، در 

داخـل مـدارس می گـذرد، ايـن ضـرورت پيـش می آيد که بـه موضوع ورزش در سـطح مـدارس به شـکل ويژه و تخصصـی توجه و پرداخته شـود.
ايـن امـر در نـگاه کالن سياسـت گذاران مجتمـع عالمـه طباطبايـي هميشـه مدنظـر بوده و هسـت. درحـال حاضر نـگاه تخصصی به موضـوع ورزش 
دانش آمـوزان در داخـل مـدارس مجتمـع، موجب شـده اسـت که برای هر پايه تحصيلی رشـته خاصی تعريف و بـه مرحله اجرا درآيد تـا دانش آموزان 
بتواننـد برحسـب عالقـه و اسـتعداد خود، بـه ورزش پرداختـه و ديگر زنگ ورزش را به عنوان زنگ تفريح سـپری نکنند و سـاعت درسی شـان بيهوده 
و بی حاصـل نگـذرد. دانش آمـوزان می تواننـد حتـی در سـال های بعـد از تحصيل نيـز از تجربيات و فعاليت های ورزشـی خود اسـتفاده کـرده و به اين 

صـورت به سـالمت خود رسـيدگی کنند.
فوتبـال، فوتسـال، واليبـال، بسـکتبال، اسـکيت، شـنا، ژيمناسـتيک، دو ميدانی، هندبـال، تنيـس روی ميز، شـطرنج، بدمينتون، طناب زنـی، آمادگی 

جسـمانی، کاراتـه و ُکشـتی عناويـن رشـته هايی اسـت کـه در مدارس تخصصی ورزشـی آمـوزش داده می شـود.
 مديريـت مجتمـع عالمـه طباطبايـي اميدوار اسـت که در آينده ای نه چندان دور شـاهد شـکوفايی هر چه بيشـتر فرزندانمـان در زمينه های مختلف 

ورزشـی باشـد تـا بتوانيم نمايان تر از گذشـته نام ايـران را در قله های پيـروزی ببينيم.
***

پزشـکان و کارشناسـان همـواره بـر اهميـت ورزش و نقـش مؤثر آن در سـالمت روح و جسـم افراد تأکيد مي کنند و بـر ضرورت توجه بـه آن از دوران 
کودکـي اصـرار مي ورزنـد، متأسـفانه ايـن موضـوع در مـدارس کشـور به طور بايسـته و شايسـته مـورد توجه قـرار نمي گيـرد. اين در حالي اسـت که 
اخبـار موجـود حاکـي از آن اسـت کـه درصد زيـادي از دانش آمـوزان به ويـژه در دوره ابتدايي، به مشـکالت فيزيکـي متعددي از جملـه چاقي، اضافه 

وزن و سـتون فقرات مبتال هسـتند.
گذشـته از ايـن، بـازي، تفريـح و ورزش يکـي از بايدهـاي زندگـي کودکان و نوجوانان اسـت که در شـادابي، افزايـش اعتماد به نفـس و تقويت روحيه 

آنان بسـيار اثرگذار اسـت و چشـم پوشـي از اين موضوع و نداشـتن برنامه و طرحي مدّون و هدفدار براي آن بسـيار تأسـف برانگيز اسـت.
ورزش در حيـاط مدرسـه، پيامدهـاي ناگواري دارد. بهار هميشـه نمي ماند. پاييز و زمسـتان هم مي آيد و به دنبالش سـرما و بيماري هـاي گوناگون. در 
بـرف و بـاران کـه ورزش در حيـاط تعطيـل اسـت، عـالوه بر آن هم بچه ها بـر اثر دويدن هاي زيـاد عرق مي کنند و با وزش باد سـرد، سـرما مي خورند، 

يـا سـينه پهلو مي کنند و دسـت کم يک هفتـه از درس و زندگـي عقب مي مانند.
در هميـن راسـتا مجتمـع عالمـه طباطبايـي بـا ساخت وسـازهاي فـراوان در امر تأمين فضاي ورزشـي مناسـب نشـان داده کـه پرورش کـودک را در 
همـه ابعـاد دنبـال مي کنـد. ايـن موضوع آن قـدر اهميت دارد که گاهي پيشـرفته ترين امکانات ورزشـي شـهر را مانند مجموعه ي ورزشـي »انقالب« و 
»آزادي« و مجموعـه ي »معلـم« را بـا صـرف هزينه هـاي قابل توجهـي در طول هفته بـراي دانش آموزان خود اختيـار کرده و در کنـار تأمين امکانات، 
تيمـي  حرفه اي شـامل مجرب ترين کادر آموزشـي را در سـطح کشـور مسـئول رسـيدگي به امـر ورزش دانش آموزان خـود نموده اسـت. به طور مثال، 
تنهـا مدرسـه ي راهنمايـي واحـد فرمانيـه در روزهاي يکشـنبه دانش آموزان خـود را در دو بخش به مجموعه ي ورزشـي انقالب برده و بنا به سـليقه و 
توانايـي هـر دانش آمـوز در زمينـه رشـته مـورد عالقه اش به صـورت حرفه اي بـه آنان آموزش تخصصـي مي دهد. تنوع رشـته هاي ورزشـي مانعي براي 
ادامـه نمي توانـد باشـد. حتـي اگـر در رشـته اي يک دانش آمـوز بخواهد آموزش ببينـد، براي وي هرگونـه امکاناتي فراهم خواهد شـد. ايـن امر نه تنها 

در ايـن واحـد بلکـه در سـاير واحدهـا نيـز پيگيري 
مي شـود. مدرسـه ي راهنمايـي واحد آبشناسـان که 
خـود داراي امکانات ورزشـي سرپوشـيده اسـت نيز 

به صـورت متمرکـز به ايـن امر مي پـردازد.
***

از ایـن روي در طـول سـال توسـط گروه 
مسـابقات  مجتمـع،  ورزش  آموزشـي 
ورزشـي با شـکوهي با مشـارکت تمامي  
واحدهـاي مجتمـع در بهتریـن امکانـات 
شـهر تهـران برگـزار مي کنـد کـه ایـن 
مسـابقات در قالب مسـابقات ویـژه دهه 

فجـر برگـزار مي شـود.
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مسابقات ورزشي در مجتمع عالمه طباطبايي
نگاهي گذرا به:
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اولين المپياد فرهنگي ورزشي عالمه طباطبايي )آبشناسان 1( - بهمن ماه 1393
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اولين المپياد فرهنگي ورزشي عالمه طباطبايي )آبشناسان 1( - بهمن ماه 1393
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روشن شدن مشعل دومين دوره المپياد ورزش مجموعه دبيرستان هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي )پاييز 1394( - مجموعه ورزشي انقالب
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گزاري م
به بر

نگاهي 

1372 -1394

افتتاحيه دومين المپياد ورزشی مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبايی - مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب - پاييز 1394

سركار خانم پروازی مقدم رييس آموزش و پرورش منطقه 6 - افتتاحيه دومين المپياد ورزشی مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبايی  - پاييز 1394
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مسابقات دبستان



نگاهي به فعاليت هاي فرهنگي
مجتمع فرهنگي آموزشي

عالمه طباطبايي

1372 -1394
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مجتمـع فرهنگی و آموزشـی عالمـه طباطبايی، همان طور کـه از نامش 
پيداسـت در وهلـه ی اول يـک مجموعـه ی فرهنگی و سـپس آموزشـی 
اسـت. مؤسسـان مجتمـع عالمـه طباطبايـی همـواره دغدغـه مسـائل 
فرهنگـی را در اولويـت برنامه هايشـان داشـته و دارنـد از هميـن روی به 
تعميـق و نهادينه کـردن مباحـث فرهنگـی در مجموعـه مـدارس خـود 
اهميـت خاصـی می دهنـد. از جملـه راهبردهـای اساسـی در برنامه های 
طباطبايـی،  عالمـه  مـدارس  مجموعـه  تعالـی  و  تحکيـم  تشـکيل، 
فرهنگ سـازی و گفتمان سـازی، بسترسـازی و همسو سـازی، آمـوزش 
و توانمند سـازی و تدويـن کاربسـت های پژوهشـی در راسـتای رشـد و 
تکامل شـخصيت فـردی و اجتماعـی دانش آموزان می باشـد. مسـئولين 
مجتمـع عالمـه طباطبايی بـاور دارند کـه دانش آموزان ثـروت اصلی هر 
جامعـه را تشـکيل می دهنـد. پس بـرای جلوگيـری از تحليل اين قشـر 
عظيـم در جامعه بايد بيانديشـيم و بر انديشـه هايمان صيقـل بزنيم تا از 
کاروان قافلـه تمـدن و فرهنـگ عقب نمانيم. و با پاسـخ گويی به نياز های 
جامعـه از اسـاس و بنيـان فرهنـگ، اسـتقالل، مکتـب و هويـت خويش 
نيـز دفـاع کـرده و آمـوزش را بـا فرهنـگ و ارزش هـای مکتـب در هـم 
آميختـه و از الگوهـای تغييرناپذيـر اجتنـاب نماييم و از طرفـی با جذب 
و هضـم متغيرهـا در خود بـر توانمندی هايمان بيفزاييم تا انسان سـازی، 
تعهـد، پيمان و اصالح، معنی پيدا کرده و انسـانی جديـد برای جامعه ای 
نويـن فراهـم آيـد. در اين مسـير معتقديم، آمـوزش و پرورش در شـکِل 
فراگيـر و رسـمي آن، حتـي براي چند سـاعت آموزش رسـمي روزانه در 
مدرسـه ، توانايـي آن را دارد تـا در توسـعه ي علمـي و عقالنـي افراد يک 
جامعـه مؤثر باشـد و بـا جاِمه ي عمل پوشـاندن به کارکردهـاي عمده ي 
خـود می توانـد يکـي از سـهامداران اصلـي تغييـر و تحـول فرهنگـي  و 
اجتماعـي جامعـه قلمـداد شـود. توسـعه ي انسـان ها بيـش از همـه بـه 
آمـوزش و پرورش و تحوالت برنامه اي، روشـي و کارکـردي آن در تربيت 
انسـان هايي بالنده و خود شـکوفا وابسـته اسـت . توسـعه ي همه جانبه و 
پايـدار، جـز بـا کمک مـدارس کارآمـد و تحول آفرين امکان پذير نيسـت . 
امـا پرسـش اينجا اسـت که مدرسـه ی کارآمـد و تحول آفرين چيسـت؟ 
چگونـه مـدارس مي تواننـد بـر فرآينـد پيچيده ي توسـعه و بـه خصوص 
تسـهيل توسـعه ي فرهنـگ تأثيرگـذار و سـهمي اساسـي در تحـول آن 
داشـته باشـند؟ بـراي رسـيدن بـه پاسـخي مبنايـي مي بايـد بـه مفهوم 
فرهنـگ ، توسـعه ي فرهنـگ ، عناصر اصلـي فرهنگ ، اثـر تعيين کننده ي 
آمـوزش و پـرورش بـر اعتـالي فرهنـگ و شـکوفا کـردن اسـتعدادهاي 
خـالق و نـوآور توجـه کرد. بـه کارکردهاي آمـوزش و پـرورش و در قلب 
آن برنامه هاي درسي، شاخص هـاي توسعه ي فـرهنگ و تحـول اساسـي 
 »Curriculum Orientations«در ديدگاه هــاي برنامه هــاي درسي
کـرد.  دوبـاره  توجهـي  توسـعه يافته  جامعـه ي  تقويـت  راسـتاي  در 
مالک هايـي چـون ايجـاد فرصت يادگيـري و ايجاد انگيـزه در دانش آموز 
بـه جاي کتاب مـداري و انتقال معلومـات ، تربيت عقلي و تفکـر انتقادي ، 
برانگيختـن فهـم و درک، تقويـت ارتبـاط مؤثـر اجتماعـي و توسـعه ي 

Self-« مشــارکت گرايي ، تأکيـد بـر فرآينـد يادگيري و خـود راهبـري
Direction« دانش آمـوز بـه عنـوان شـاخص هاي راهنمـاي تحـول در 
مدرسـه و برنامه هاي درسـي مدنظر باشـند. براي تحّقـق چنين معيارها 
و شـاخص هايي مي بايـد بـه نقـش مدرسـه و برنامه هـاي درسـي، از يک 
طـرف و مطالعـات فرهنگي تربيتي از طرف ديگـر،  نگاهي دوباره و عميق 
داشـت . مجتمـع عالمـه طباطبايی مدعی اسـت کـه در راسـتای تحقق 
بخشـيدن بـه آرمان های فرهنگـی، قدم های مؤثری برداشـته و مدرسـه 
را از حالـت ِصـرِف آموزشـی خـارج کـرده و توجه به فرهنـگ را در صدر 
نشـانده اسـت. برای اثبـات اين ادعا کافی اسـت نگاهی کوتـاه به کارنامه 
ی بلنـد بـاالی فعاليت های فرهنگـی مجتمع عالمه طباطبايـی انداخته 
شـود تـا به روشـنی صحـت ايـن مدّعـا را دريافـت. توجه بـه برنامه های 
ملی-آيينـی و مذهبـی در مدارس، برپايی اردوهای متعدد درون شـهری 
و بـرون شـهری در طـول يـک سـال تحصيلی و نيـز برپايـی کارگاه های 
از فعاليت هـای  علمـی- فرهنگـی، هنـری و آموزشـی، تنهـا بخشـی 
فرهنگـی اين مدارس اسـت. در بخش آمـوزش و ترويج مباحث مذهبی، 
مـدارس عالمـه طباطبايـی، کالس هـای متعـددی برگـزار می کنـد کـه 
از آن جملـه اسـت؛ کالس هـای معرفت شناسـی و خداشناسـی، برپايی 
نمـاز جماعـت، آموزش قـرآن، خوانـدن هفتگی زيـارت عاشـورا، برپايی 
جشـن اعياد اسـالمی، ماننـد؛ عيد غدير، مبعث و نيمه شـعبان، مراسـم 
خـاص مربـوط بـه مـاه رمضـان همـراه بـا مناجـات و افطـاری، اقامـه ی 
عزاداری هـای مـاه محـرم و صفـر، برپايـی جشـنواره های غذايـی به نفع 
مؤسسـات خيريـه ماننـد مؤسسـه محـک، برپايی با شـکوه مراسـم دهه 
فجـر و هفته ی دفاع مقدس و نيز برپايی مراسـم شـب يلـدا و عيد نوروز، 
از جملـه برنامه هـای فرهنگی اسـت کـه در جهت تعميـق باورهای ملی 
و مذهبـی دانش آمـوزان، شـکل می گيـرد. در راسـتای تجربه انـدوزی و 
آشـنايی دانش آمـوزان بـا جغرافيـا و تاريـخ سـرزميِن مادری شـان و نيز 
احتـرام به سـنت های فرهنگـی و تمدنی ايران زمين، در طول يک سـال 
تحصيلـی چنديـن بار بـه اردوهـای مّفرِح درون شـهری و برون شـهری 
اعـزام می شـوند. بازديـد از شـهرهای تاريخـی اصفهان، شـيراز و مشـهد 
مقـدس و نيـز بازديـد از نمايشـگاه ها و بـاغ موزه هـای تهـران، اردوهـای 
يـک روزه ی کوه نـوردی، رفتـن بـه سـينما و بازديـد از امـکان تاريخـي 
و ... تنهـا گوشـه ای از برنامه هـای اسـت کـه مسـئوالن مجتمـع عالمـه 

طباطبايـی بـرای دانش آمـوزان در نظـر گرفته اند.
افـزون بـر اين در تمامی  مـدارس عالمه طباطبايی، کارگاه هـا و دوره های 
آموزشـی- فرهنگی و هنری متعددی برپا می شـود. کالس های عکاسـی، 
تئاتـر،  نقاشـی، خطاطـی، وبالگ نويسـی، خبرنـگاری، روزنامه نـگاری، 
نمايشنامه نويسـی، کارگاه های آموزش مّعـرق کاری، يادگيری کمک های 
اوليـه و... دههـا کالس فرهنگـی و هنری که در کنار آموزش موسـيقی و 
فعاليت هـای جامع ورزشـی، همـه و همه در جهِت توانمندسـازی روحی 
و جسـمی دانش آموزان در ايـن مجتمـع بـا دقـت و ظرافـت و زيرنظـر 

مربيـان و مدرسـين مجرب انجـام می گيرد.

نگاهي گذرا به:

فعاليت های فرهنگی مجتمع عالمه طباطبايی
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هنگي
ي فر

عاليت ها
ي به ف

نگاه
1372 -1394

زيارت عاشورا )دبيرستان واحد كارگر شمالي(

كالس هاي قرآني )دبيرستان واحد كارگر شمالي(

هفته دفاع مقدس )دبيرستان واحد دكتر فاطمي(شب يلدا )دبيرستان واحد دكتر فاطمي(

اردوي پينت بال )دبيرستان واحد كارگر شمالي(جلسات ديني و عقيدتي )دبيرستان واحد كارگر شمالي(
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نمايشگاه عكس و پوستر به مناسبت رحلت حضرت امام خميني )ره( )دبيرستان واحد دكتر فاطمي(

حضور دبستان  واحد آبشناسان در پشت صحنه فيلم با حضور رامبد جوانجشن دبستان  عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان

نمايشگاه كارهاي هنري دانش آموزان واحدهاي آموزشي مجتمع نمايشگاه كتاب )دبيرستان  عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان يك(
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عزاداري ايام محرم )دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان يك(

بازديد از برج ميالد )دبيرستان  عالمه طباطبايي - واحد دكتر شريعتي(

ميدان تير )دبيرستان  عالمه طباطبايي - واحد دكتر شريعتي(

اردوي كارتينگ )دبيرستان  عالمه طباطبايي - واحد دكتر شريعتي(

مراسم محرم - حضور دانش آموزان دبيرستان  عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان 1 در محل آموزش و پرورش منطقه 5

هنگي
ي فر

عاليت ها
ي به ف

نگاه
1372 -1394



اردوي طاليي پدر و پسر - دبستان پسرانه عالمه طباطبايي - واحد مرزداران 

مراسم محرم )دبيرستان واحد آبشناسان 1(آغاز سال تحصيلي - دبستان پسرانه عالمه طباطبايي - واحد مرزداران

اردو سينما )دبستان واحد آبشناسان( اردوي درون استاني )دبيرستان واحد مالصدرا(
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اردوي كوه پيمايي )دبيرستان واحد پاسداران(

مراسم محرم )دبيرستان واحد پاسداران( برگزاري كالس معرق )دبيرستان واحد پاسداران(

برگزاري كالس هاي عكاسي )دبيرستان واحد پاسداران(جشن تكليف )مدرسه راهنمايي واحد آبشناسان(
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هنگي
ي فر

عاليت ها
ي به ف

نگاه
1372 -1394



جشنواره سنتي سفره هفت سين )مدرسه راهنمايي واحد فرمانيه( صرف صبحانه در روز دانش آموز )مدرسه راهنمايي واحد گلستان(

جشن عيد غدير )مدرسه راهنمايي واحد گلستان( هيأت بزرگ دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان يك - عاشوراي 1394

جشنواره غذايي )مدرسه راهنمايي واحد فرمانيه( زيارت عاشورا )مدرسه راهنمايي واحد آبشناسان(
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