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پرونده    جديدترين مستند شبكه العالم با عنوان «عكاسان محرم»، شامگاه يكشنبه 17 شهريور مصادف با شب تاسوعاى حسينى(ع) روى آنتن اين شبكه مى رود. مستند «عكاسان محرم» به تهيه كنندگى و كارگردانى محمد معين مقامى در يك قسمت 25 دقيقه اى تهيه شده است. مقامى درباره توليد مستند «عكاسان محرم» گفت: اين 

مستند روايت عكاسى ايام محرم در شهرهاى مختلف ايران است و مرحله پيش توليد آن را از يك ماه پيش آغاز كرديم. وى افزود: به منظور مرور عكس هاى عاشورايى كه دربردارنده جلوه هاى سوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) در ماه محرم است آثار تعدادى از عكاسان شاخص نظير مهدى سرورى، جالل ميرزايى، طاهره منصورنژاد، سيد 
مهدى طباطبايى، مرتضى شجاعى، مهسا صادق، مريم خداوردى، ندا رهگذر، زهرا خرازى و امير شهرابى را انتخاب كرديم كه كارهاى برجسته اى در ايام محرم انجام داده اند. اين كارگردان توضيح داد: ثبت لحظات حماسى اين روزهاى محرم از زاويه لنز دوربين عكاسان، دستمايه توليد «عكاسان محرم» شد.

عکاسان محرم در قاب شبکه العالم 

  عاشورا »دلدادگی« بی حد و مرز

 رييس انجمن موبدان زرتشتيان ايران گفت: ايام محرم متعلق به 
همه جهان و جهانيان است و ويژه مسلمانان نمى تواند باشد و متعلق به همه 
است و ما هم از انقالب امام حسين درس هاى بسيار بزرگى گرفتيم. دكتر 
اردشير خورشيديان، رييس انجمن موبدان زرتشتيان ايران در مراسمى كه 
به مناسبت ايام محرم در منزل آيت اهللا علوى بروجردى سخنرانى مى كرد 
گفت: از طرف خودم و جامعه زرتشتيان به اين مجلس آمده ام، در مجلسى 
كه دعوت شدم در خدمت شما عزيزان باشيم، در شهر مقدس قم كه واقعا 
در روزى كه بسيار روز عزيزى است. روزى كه در واقع يك انقالب شكوهمند 
معنوى است و متعلق به همه جهان و جهانيان است و ويژه مسلمانان نمى 
تواند باشد و متعلق به همه اســت و ما هم از اين انقالب درس هاى بسيار 

بزرگى گرفتيم.
وى اظهار داشــت: از روزى كه زرتشتيان متوجه شدند امام حسين توسط 
يزيد و يزديان به شهادت رسيد همه متاثر شده اند و همه از كهن ترين زمان 
در اين مجالس سعى كرديم كه شركت كنيم و شركت مى كنيم و سپاگزاريم 
كه شــما  ما را پذيرفتيد و بدانيد ما هم در غم شما شريك هستيم. پيام امام 
حسين را شنيده ايم، مى شنويم و بازگو مى كنيم تا آن روح بزرگ و معنويت 
ايشان را در جان و دل خودمان جا بدهيم و حق خواهى و حق جويى ايشان را 

سرمشق زندگى خود داشته باشيم.

شعور امام حسین چیزی است که همه باید درک کنیم
دكتر خورشيدان ادامه داد: در حقيقت شعور امام حسين چيزى است كه 
همه بايد درك كنيم و كارها و از خودگذشــتى هاى ايشان بى نظير است تا 
بتوانيم با يزيد و يزديان زمانه در هر كجاى دنيا كه هستند مقابله كنيم و آن 
تفكر امام حســين  با تفكر يزديان به نبرد برود و با بردن نور بر تاريكى و نور 

حق همه جا را فرا گيرد.

ثبت است در جریده عالم دوام حضرت امام حسین
وى تصريح كرد: در حقيقت اينكه اشو زرتشت مى فرمايد: ما خواستاريم از 
زمره كسانى باشــيم كه مردم را به راستى و نيكى دعوت مى كنيم و شما هم 
مى فرماييد: صراط مستقيم و خير العمل. همين دو واژه را در زندگى به كار 
ببريم فضاى يكتايى و انســجام ملى را افزايش بدهيم، جورى كه اگر دشمن 
بترسد ما همه با هميم و اگر دوست هســت هم بفهمد ما با هم هستيم و به 
جمع ما بپوندد.  ثبت است در جريده عالم دوام حضرت امام حسين. زرتشتى 
ها هم همدرد هســتند با شما در اين مدت ماه محرم، هميشه همراه بوديم و 
همراه خواهيم بود و از خداوند مى خواهم اين انسجام ملى بيش از پيش تقويت 
شــود، اين راه را با همديگر طى كنيم و ايرانى بسيار آباد و بسيار پيشرفته تر 

از گذشته بسازيم.

 حالى كه انقالب اســالمى ايران به مرز 40 
سالگى رسيده اســت، تعداد آثار ساخته شده كه به 
صورت مستقيم يا غير مســتقيم فرهنگ عاشورا و 
واقعه كربال را محور اصلى خــود قرار دادند، 20 عدد 
است. اين يعنى هر 2 سال يك بار سينما و تلويزيون 
به واقعه عاشــورا و محرم حاال چه به شكل مستقيم 
و يا غيرمستقيم پرداخته اســت، اما چرا عموم مردم 
احساس مى كنند كه اين واقعه در هنر تصوير ما مغفول 

مانده است؟
بدون شك دقيق ترين پاسخ به اين سوال مى تواند 
كيفيت آثار توليد شده در اين حوزه باشد. يعنى اگر 
آثارى چون «روز واقعه» ساخته شهرام اسدى، «مختار 
نامه» به كارگردانى داوود ميرباقرى و يا حتى مجموعه 
«شب دهم» ساخته حسن فتحى هر دو سال يك بار 
توليد مى شد، احتماال االن هم كسى نقدى به مغفول 
ماند عاشورا در هنر هفتم نداشت. البته جداى از اين 
20 اثرى كه درباره موضوع عاشورا ساخته شده اند و در 
ادامه بيشتر به آنها اشاره خواهيم كرد، هستند آثارى 
هم هيچ خبرى از خط اصلى واقعه عاشــورا در آنها 
نيست و بيشتر موضوع دفاع مقدس ايران را دستمايه 
كار هنرى خود قرار داده اند اما به دليل وجود برخى 
ســكانس ها، اِلِمان ها يا نمادها كه مختص فرهنگ 
عاشورا ست، ذهن مخاطب براى لحظاتى با حماسه 
كربال گره مى خــورد. در اين حوزه مى توان به آثارى 
چون «دل شكســته»، «پرواز در شب»، «بال هاى 
سپيد»، «حماســه مجنون»، «بر بال فرشتگان»، 
«نياز»، «هامون»، «دست هاى خالى»، «سلطان»، 

«راه طى شــده»، «به خاطر هانيه» و بســيارى آثار 
ديگر اشــاره كرد. شــايد يكى از بهترين نمونه هاى 
روايت جانبى از واقعه عاشورا در سينماى ايران، «روز 
واقعه» باشد. فيلمى به كارگردانى «شهرام اسدى» و 
براساس فيلم نامه اى از «بهرام بيضايى» كه داستان 
جوانى نصرانى را روايت مى كند كه در روز عروســى 
اش نداى «هل من ناصر ينصرنى» مى شنود. او كه در 
وضعيتى دشوار قرار گرفته تصميم مى گيرد مجلس 

عروسى را رها كند و به دنبال صاحب صدا برود.
بهرام بيضايى در روز واقعه مى كوشد واقعه عاشورا را 
براى مخاطب، از رهگذر همراهى با جوان نصرانى تازه 
مسلمان و منزلگاه هايى كه او در سفر خود تجربه مى 
كند، روايت كند. نتيجه كار، فيلمنامه اى درخشــان 
و كم ســابقه از آب درآمده كه هم از نظر داســتان و 
كاراكترهاى جذاب و هم ديالوگ هاى ماندگار، بى بديل 
است. اين فيلمنامه وقتى در سال 1373 با كارگردانى 
قابل توجه شهرام اسدى همراه شده توانست عالوه بر 
دريافت سيمرغ بلورين بهترين فيلم جشنواره فيلم فجر 
سيزدهم، به اثرى ماندگار در اذهان مردم تبديل شود. 
ساخت روز واقعه الگويى براى روايت هاى جانبى از واقعه 
عاشورا شد؛ چرا كه فيلم با آن كه به نوعى برداشتى آزاد 
از  واقعه كربال بود، توانست مفاهيم عميق اين رويداد 
تاريخى را در قالبى هنــرى و دراماتيك روايت كند و 
بدون برانگيختن حساسيت هاى مذهبى جامعه، عالوه 
بر اكران در سينماها، بارها و بارها در تلويزيون به نمايش 
درآيد. نكته جالب توجه اين كه نسخه ترميم شده فيلم 
روز واقعه همزمان با محرم امسال از دهم شهريور ماه 

به مدت دو هفته روى پرده سينما آزادى رفته است.
 اما در كنار فيلــم هايى كه روايــت هايى جانبى 
از واقعه عاشــورا به تصوير كشــيده انــد، آثارى هم 
هســتند كه به عوامل شــكل گيرى واقعه عاشورا و 
نتايج اجتماعى آن پرداخته انــد. يكى از اين آثار كه 
در سال هاى گذشــته توجه بسيارى را به خود جلب 
كرد، «مختارنامه» داوود ميرباقرى است. ميرباقرى 
كه پيش از مختارنامه، تجربه ساخت ســريال امام 
على(ع)، مسافر رى و مجموعه معصوميت از دست 
رفته را در كارنامه خود داشت، در مختارنامه كوشيد از 
خالل قيام مختار به پيامدهاى واقعه عاشورا بپردازد. 

مختارنامه از حيث پروداكشن و زمان توليد به پروژه اى 
كم سابقه در تلويزيون ايران تبديل شد و البته در زمان 
پخش مخاطبان فراوانى را با خود همراه كرد. اما آن 
چه  آثارى چون «روز واقعه» و «مختارنامه» را واجد 
اهميت دوچندان مى كند موضوعى است كه مى توان 
از آن به «تاويل تاريخ» ياد كرد. نويســنده فيلمنامه 
تاريخى از آن جا كه شــرح رويدادهاى تاريخى را به 
تفصيل در اختيار ندارد، الجرم بايد جزئيات وقايع و 
رفتار كاراكترها را به نوعى تاويل كند. اين تاويل وقتى 
با اثرى مذهبى روبرو هســتيم به مراتب حساسيت 
برانگيزتر مى شود.  شبستان پيش از اين و در هنگام 

پخش سريال «مختارنامه» از تلويزيون، در گفتگويى 
با حجت االسالم رسول جعفريان با عنوان «هنرمند 
با اثر خود در حقيقت يك انديشه و ايدئولوژى تحويل 
جامعه مى دهد» به بررســى تاويل تاريخ پرداخته 
است. همچنين عالقمندان مى توانند براى آشنايى با 
ديدگاه داوود ميرباقرى در اين زمينه «هنوز كارهايى 
را كه دوست دارم نســاخته ام» را مطالعه كنند.  به 
هرروى به نظر مى رسد از ميان فيلم ها و سريال هايى 
كه به موضوع عاشــورا پرداخته اند،  آن ها كه به طور 
غيرمستقيم يا از طريق روايت هاى جانبى به اين واقعه 

نزديك شده اند،  توفيق بيشترى كسب كرده اند. 

نگاه

»عاشورا« در قاب تصویر

حجت االسالم و  المسلمین احمد مازنی در گفت وگو با »کائنات«:
»عاشورا« متعلق به همه انسان ها است
    احمد مازنى در سال 1340 در شهرســتان بندرگز به دنيا آمد. او روحانى، 
سياستمدار و فعال سياسى اصالح طلب است كه هم اكنون رئيس شاخه ايثارگران حزب 
اعتماد ملى و نيز نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى است. او جزء ليست ســى نفرى اصالح طلبان و حاميان دولت يازدهم 
در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى از حوزه انتخابيه تهران بود كه تمامى 
افراد ليست اميد به مجلس راه يافتند.آنچه مى خوانيد برداشت هاى كوتاهى است از زبان  

حجت االسالم و  المسلمين احمد مازنى در مورد ويژگى هاى مكتب عاشورا.

دلیل ماندگاری عاشورا چیست؟
عوامل مختلفى باعث شده عاشورا از 1380 سال قبل باقى بماند. يكى از داليل عمق 
فاجعه و جنايت جنگى از لحاظ تراژيك اســت كه در آنجا نسبت به همه اعم از زنان، 
كودكان و مردان وجود داشته و از آب هم مضايقه شده است. اما وقتى تاريخ را مطالعه 
مى كنيم مى بينيم جنايات جنگى فجيع تر از عاشــورا هم اتفاق افتاده، است كه نمونه 
آن جنگ جهانى اول، نسل كشى ارامنه، نسل كشى يونانيان و نسل كشى هاى كردهاى 
علوى و جنگ جهانى دوم است. روى هدف قيام اباعبداهللا الحسين هم خيلى تاكيد شده، 
در اينكه هدف ها بلند و بزرگ بوده و نگاه اصالح طلبانه اى كه امام به جامعه داشــته و 

رفتارى كه در برخورد با دشمن و مردم داشته، شكى نيست.

در مورد ویژگی های حماسه عاشورا بیشتر صحبت کنید؟
 حق طلبى، عدالت خواهى و آنچه مرحوم شــهيد مطهرى بــه عنوان ويژگى هاى يك 
حماسه مقدس تعريف مى كند كه مرز نمى شناسد، قوم و حتى مذهب نمى شناسد و حتى 
پيروان مذاهب و اديان مختلف نسبت به آن حماسه احســاس همگرايى دارند، عاشورا 
چنين ويژگى هايى دارد. مرز زمان هم نمى شناســد. در همه عصرها فرهنگ عاشورا و  
شعارهاى آن قابل استفاده است و امام حسين (ع) كارى كرده كه همه انسان ها مى توانند 
از او تبعيت كنند. در بخش اهداف، اهداف بزرگ، متعالى، خدايى، فراحزبى، فرامنطقه اى، 
فراجغرافيايى، فراقومى و فراعصرى همه درست است و بوده اما در عين حال سوال پيش 
مى آيد كه آيا اهداف اباعبداهللا (ع) با اهداف پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) متفاوت بوده 
است؟ همه انبيا، اوليا و ائمه زندگى شان براى تحقق اين اهداف بوده است. همه مصلحان 
و رهبران بزرگ تاريخ حيات انســان هدف هاى مقدس و خوبى داشتند؛ مثل حق طلبى، 
عدالتخواهى، آزادگى. به هر حال ممكن است ويژگى هاى خاصى در كربال از اين جهت باشد 
اما كم نداريم از اين قيام هايى كه براى عدالت، آزادى و حق طلبى بوده است و حماسه هايى 

كه واقعا مقدس بوده و درخشش قابل توجهى داشته است.

در مورد برنامه های تبلیغی صداوسیما صحبت کنیم...
صدا و ســيما نبايد عاشورا را به نفع يك جريان سياســى خاص مصادره كند چراكه 
عاشورا متعلق به همه انسان ها است. صدا و سيما براى برخى از مداحان خصوصا آنهايى 
كه شهرت به رفتار جناحى دارند و حتى بارها ديده شده كه به ديگران توهين كردند هر 
شب و در هر مناسبتى برنامه مى گذارد كه مردم به محض ديدن چندباره آنها تلويزيون 

را خاموش كرده و يا شبكه را عوض مى كنند.
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