
مائده کریمی
یکی از مباحث مهم که باید همیشــه در صدر موارد 
قابل بررســی و مورد مطالعه پژوهشگران حوزه فرهنگ 
باشــد توســعه فرهنگی است. توســعه فرهنگی منجر 
به خود باوری جامعه شــده اســت، و این مســئله خود 
در شــکل گیری و هویت فرهنگــی جامعه نقش مهمی 
را ایفــا می نمایــد. توســعه فرهنگی در قالــب اهمیت 
دادن بــه ارزش های محلی و ملــی، باید بتواند از طریق 
برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی 
و مادی افراد جامعه خود پاســخ دهد. سیاست فرهنگی 
از جمله مفاهیم مرتبط با توســعه فرهنگی است که در 
چند دهه اخیر به آن توجه شده است؛ هدف این پدیده 
پیشــرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه است. از بعد 
دیگر در حوزه مطالعاتی توســعه فرهنگــی باید توجه 
بــه ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی کرد؛ غالبا توســعه 
تکنولوژی مناســب با فرهنگ یک جامعه باعث رشــد و 
آگاهی در آن فرهنگ شــده اســت. توسعه فرهنگی به 
حفظ رویکرد های ملی و بومی جامعه نســبت به صنایع 
و دســتاورد های فرهنگی توجه می کند،کــه بی ارتباط 
با مســئله تکنولوژی هم نیســت. جهانگردی و توسعه 
فرهنگی هم به نوعی در رشد هویت های فرهنگی بومی 
و ملی موثر است، بخش دیگری از عناصر و لوازم توسعه 
فرهنگی جوامع از طریق جهانگردی و گردشگری شکل 

می گیرد.
یکی از راه های گســترش توسعه فرهنگی در جوامع، 
شــناخت میراث فرهنگی و ارزش های بومی و محلی آن 
جامعه است، گردشگری از لوازم این شناخت می باشد. در 
توسعه توریسم به مسئله فرهنگ توجه خاصی می شود، 
آثار باســتانی و کهن هر کشــور معرف فرهنگ خاص 
همان کشــور اســت، این آثار دارای ارزش های معنوی 
بســیار زیادی است که برای آن قوم به طور خاص و  نیز 
جاذبه هایی بــرای دیگران به طور عام دارد،که در نتیجه 
باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و شــناخت آن 

جاذبه ها و آثار می گردد. 
توسعه فرهنگی بر ساختار جامعه از طریق جهانگردی 
اثرات قابــل مالحظــه ای را می گــذارد، هنگامی که از 

فرهنگ به عنوان یک عامل جذب اســتفاده می شــود، 
اثراتی چون1- افزایش حمایت از فرهنگ ســنتی2- به 
نمایش گذاردن هویت قومــی3- تجدید حیات هنر های 
سنتی و... قابل بررسی است. هنگامی که بین جهانگردان 
و ساکنان تماس مســتقیم صورت می گیرد، این مسئله 
باعث این می شــود که از نظر تعامل فرهنگی، نمودهای 
منفــی از بین رفته و فرصت هــای اجتماعی نیز افزایش  
یابد؛ جهانگردی و توسعه فرهنگی  باعث ایجاد این عامل 
شده که، در مشاغل و ساختار اقتصادی، و در نقش های 
اجتماعی تغییر ایجاد شود، این عامل موثر، فرصت های 
جدیــد اجتماعی و اقتصــادی را ایجاد کــرده و باعث 
کاهــش نابرابری های اجتماعی می شــود؛ عامل دیگری 
چون توسعه تشــکیالت جهانگردی در حوزه فرهنگ و 
گردشگری با پیامدی چون افزایش محل های گردشگری 
و تفریح همراه است، عامل دیگری چون افزایش جمعیت 
ناشــی از توسعه امور گردشــگری با پیامدی مهم چون 
تاسیس تشکیالت بهداشــتی و آموزشی برای باالبردن 

کیفیت زندگی همراه است.
    بر این اســاس یکســری از راهکارها در جامعه که 
منجر به بسط توســعه فرهنگی و جهانگردی می شوند، 
را باید ارائه داد، برگزاری جشــن ها و جشنوار ه های ملی 
و محلی، برپایی نمایشــگاه های بین المللی، ســمینار ها، 
و کنفرانس ها و آموزش های فرهنگی مرتبط با مســائل 
جهانگردی و توســعه رشته های توریسم و هتل داری در 
دانشگاه ها، بسط و اشــاعه کتب مرتبط با آداب و رسوم 
هر منطقه، آشــنایی و آموزش الزم به مردم جامعه برای 
برخورد فرهنگی با جهانگردان، ارائه آگاهی الزم به افراد 
جامعه برای شــناخت مناطق جهانگرد خارج از جامعه 
خود، آشــنایی با روحیات و فرهنگ های ملل دیگر و ... 
همگی از موارد الزم  و ملزوم بســط توسعه فرهنگی در 

جامعه از طریق جهانگردی است.
موانع توسعه فرهنگی در ایران

       توسعه عبارت است از فرآیند پیچیده ای که طی 
آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوران جدیدی منتقل 
می شود. این فرآیند در هر مرحله از جریان انتقالی خویش 
ابعاد مختلف زندگی را متحول می ســازد، این مجموعه 

ارتباطات متقابل و چندســویه در نهایت جامعه ای نو را 
به وجود می آورد که در تمامی ابعاد آن زندگی بشری به 
صورت بنیادین نسبت به وضعیت گذشته خویش متحول 
می شود. از سوی دیگر هم فرهنگ مجموعه افکار و اعمال، 
بایدهــا و نباید ها، هنجارها، ارزش هــا، و نظام اعتقادات 
یک جامعه مشتمل بر ســنت ها، آداب و رسوم، مذهب، 
ایدئولوژی، تشریفات مذهبی، زبان و... است که در جامعه 
انسانی مشترک هستند. بر این اساس توسعه فرهنگی با 
توجه به این دو اصطالح عبارت  اســت از دگرگونی که از 
طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه 
معین صورت می پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل همواره 
موثرتر را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند. در 
ایران امروز با توجه بــه اینکه تمام عناصر فرهنگی باید 
دگرگون شــوند، اما این تناسب به صورت یکسان انجام 
نشده، و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ 
جامعه به وجود آورده است، که به نوعی تاخر فرهنگی را 
بین ابعاد مادی و معنوی فرهنگ جامعه ایران عصر حاضر 
ایجاد کرده است. وجود دوره استعمار و استثمارگری در 
ایران، پول پرستی، و مصرف گرایی، و عالقه به رفاه که در 
فرهنگ ایرانی رســوخ پیدا کرده است، وجود بافت های 
فرهنگی متنوع داخلی در جامعه، نمونه برداری ،گزینش و 
تقلید از غرب، تعارض بر سر استقرار ارزش های جدید به 
جای ارزش های سنتی حاکم در جامعه ،شرایط و موقعیت 
خاص جغرافیایی و سیاسی کشور، وجود سه الیه تمدنی 
در ایران فرهنگ و تمدن ایران باستان- فرهنگ و تمدن 
اسالمی- تمدن و فرهنگ غربی و... همگی نمونه های از 
موانع توســعه فرهنگی در ایران به شمار می آیند. برای 
رهایی از این پیامد های منفی در ایران تمام دستگاه های 
 محلی، منطقه ای و ملی بایدبه یکســری راه کارها توجه 

کنند.
    1- با توجه به این موانع برای توسعه یافتگی ایران و 
شهروند ایرانی، باید به سنت ها و حضور پررنگ آن ها در 
تاروپود اندیشه و رفتار ما ایرانیان از یکسو، تحول طلبی و 
نوگرایی در اندیشــه و رفتارمان از سوی دیگر، به صورت 
ترســیم الگویی کــه در برگیرنده عناصــر تاثیرگذار در 

فرهنگ بومی است توجه شود.

2-  مطالعه گســترده در شناســایی تمــام اجزای 
تشکیل دهنده و عمل کننده در هندسه فکری، شخصیتی، 
و رفتار فردی، و اجتماعی، ایرانیان ضرورت دارد تا مدل 
توسعه یافتگی در حداقلی ترین دیدگاه اگر کامال مطابق با 

این جز نیست الاقل منافاتی هم نداشته باشد.
 3- بــرای ارتقای شــاخص های توســعه یافتگی که 
همان افزایــش کیفیت زندگــی و مطلوبیت آفرینی در 
ســطح زیست فردی، اجتماعی و گسترش دامنه فرصت 
و انتخاب است، باید نوعی از تعلیم و تربیت را که مالزم 

با این ارتقاخواهی و توسعه است برگزینیم.
4- بهره منــدی از تجربــه و خالقیت هــای فردی و 
جمعی، تشویق و تقویت دوره های آموزش عالی در افراد 
جامعه، بر ارتقای توسعه یافتگی در ایران بسیار موثر است.

5-  اهمیت دادن به الگو های درونی توســعه، که این 
مسئله با توجه به فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم، رفتار های 

فرهنگی و... شکل می گیرد.
6- توجــه بیــش از پیــش بــه آمــوزش ابتدایی، 
ســرمایه گذاری بر روی این بخش و آشــنایی با فرهنگ 
جامعه در این حوزه آموزشــی، معموال بیشــتر از سایر 
مقاطع تحصیلی دیگر به جهت اهمیت به توسعه فرهنگی 

می توان مد نظر داشت.
  7- ســرمایه گذاری بر روی منابع نیروی انســانی، 
چیــزی فراتر از افزایش بهــره وری کار را در یک جامعه 
است، و این مســئله دسترســی به فرصت های جهانی 
را فراهم می کند، شــهروندان ســالم و خــوب را تربیت 
می نمایــد. و به انســجام جامعه نیز کمــک می کند، و 
 تحرکــی در تمام جنبه های فرهنــگ و زندگی به وجود 

می آورد.
برای توسعه فرهنگی در جامعه باید نه یک مسیر بلکه 
چندین مســیر را انتخاب کرد، این انتخاب به تشخیص 
هــر فرد، گروه، یا جامعه ای که قصد طی کردن این راه را 
دارد بستگی خواهد داشت. بر این اساس  باید در توسعه 
فرهنگی به گام اول یعنی: شــناخت مسیر و طی کردن 
آن و گام دوم یعنی تنوع و تّعد راه ها توجه کرد، باشــد 
که شاهد بالندگی فرهنگی در ایران عزیز بیش  از پیش 

باشیم.
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یاد 

آئین بزرگداشت زنده یاد استاد فرهنگ شریف نوازنده پیشکسوت موسیقی ایرانی شنبه ۱۸ شهریور در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. استاد فرهنگ شریف از نوازندگان 
برتر نیم قرن اخیر ایران به شــمار می آید. وی تار را نزد اســتادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی داوود تارنوازان بزرگ آموخت اما شیوه نوازندگی وی به استادانش شباهتی ندارد و 
مخصوص خود اوســت. وی به عنوان یکی از تک نوازان و بداهه نوازان سرشــناس موسیقی ایرانی هم شناخته می شود. فرهنگ شریف در کارنامه هنری خود با خوانندگانی چون اکبر 
گلپایگانی، حسین خواجه امیری، تاج اصفهانی، غالمحسین بنان و محمدرضا شجریان همنوازی داشته  و در چند فستیوال بین المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته است ساز 

تار را به خوبی به جهانیان بشناساند. فرهنگ شریف چندسالی را نیز در دانشگاه های مطرح آمریکا به امر آموزش موسیقی مشغول بود.

منتقــد،  نویســنده،  اکــو  اومبرتــو 
نشانه شناس و زبان شناس فقید ایتالیایی 
شــهرت جهانی اولیه خــود را مرهون 
اولین رمان خود، »نام گل سرخ« است. 
پیش از انتشــار این رمــان اومبرتو اکو 
نوشته های غیر داســتانی متعددی را در 
کارنامه دارد که شامل کتب دانشگاهی، 
کتــاب کودک و مقاالت ادبی هســتند. 
اکو در طول ســال های زندگی خود در 
دانشگاه های مختلفی تدریس می کرد، او 
خانه ای در میالن و اقامتگاهی تفریحی  
اطراف اوبرینو داشــت که هر دو مجهز 

به کتابخانه هایی با ده ها هزار جلد کتاب بودند. اکو در فوریه ســال ۲۰۱۶ بر اثر سرطان 
پانکراس که دو ســال به آن مبتال بود درگذشــت. کتاب های رمان نام گل سرخ، آونگ 
فوکو، جزیره روز گذشــته، بائودولینو، گورســتان پراگ و شماره صفرم از آثار اومبرتو اکو 

به فارسی ترجمه شده اند.
بســیاری از نوشته های او در مورد نقد، تاریخ و ارتباطات به زبان های گوناگون ترجمه 
شــده اند. اکو همچنین زبان اسپرانتو را مطالعه و بررســی کرد و طرفداری خود از آن را 
اعالم کرد، عالقه  او به اســپرانتو را می توان نشات گرفته از عالقه و اعتقاد او به ایجاد و 
پیشبرد ارتباطات و درک متقابل در سطح بین المللی دانست. اومبرتو اکو به زیبایی شناسی 
قرون وسطایی عالقه زیادی داشت و از این رو آثار داستانی او اغلب زمینه ها و نشانه هایی 
قرون وسطایی دارند. او در دانشگاه تورین، فلسفه و ادبیات قرون وسطا خواند و موضوع 
رســاله اش قدیس توماس آکویناس بود، در حین این تحقیقات، او از کلیســای کاتولیک 

خارج شد. رساله دانشگاهی او با کلیه جزئیات بعدها در قالب یک کتاب منتشر شد.
اومبرتو اکو زمان دیکتاتوری موسولینی را به خاطر می آورد او تجربه و میراث فاشیسم 
برای کشــورش را به طرز قابل اجتنابی عظیم و تاثیرگذار می داند. اکو در این مورد گفته 
است که فاشیســم از همان ابتدا ذهن ما و تمام جنبه های زندگی ما را شکل داده بود و 
خود او به یونیفورم فاشیســتی افتخار می کرده اســت تا زمانی که با گوش دادن به رادیو 
لندن و همچنین صحبت های درگوشــی پدرش با یکی از اقوام ضدفاشیسم متوجه طرف 
دیگری از این قضیه می شــود. با اتمام جنگ و ســقوط فاشیسم در ایتالیا او با مفاهیمی 
چون دموکراســی و آزادی آشنا می شــود، همچنین متوجه می شود که فاشیست ها تنها 
حزب سیاسی موجود نیســتند و برای اولین بار تصاویری از هولوکاست می بیند که او را 

متوجه می سازد کشورش از چه چیزی نجات یافته است.
اومبرتو اکو رمان نام گل ســرخ را در پاســخ به درخواســت یک ناشر برای مشارکت 
در یک طرح نوشــت، در این طرح قرار بود مجموعه داســتانی با مشارکت نویسندگان 
ایتالیایی مشــهور که تاکنون داستان ننوشته اند تهیه شود. اســتقبالی که از این داستان 
شــد موفقیت های بعدی اکو در مقام یک داستان نویس را در پی داشت. آنگونه که خود 
نویسنده توصیف کرده است، برای نوشتن یک داستان او ابتدا با یک تصویر آغاز می کرد 
و پس از آن طرح ها و نقشــه های مربوط به آن را ترســیم می کرد تا بر محدودیت های 
زمانی و مکانی داســتان فائق آید. او اذعان داشت داستان نوشتن مانند مسئله حل کردن 
اســت و به این دلیل جذاب است که داستان همانند یک دنیای سری برای نویسنده  آن 

است.

توسعه فرهنگی؛ ابعاد و موانع آن

برگزاری 
بزرگداشــت  آئین 

زنده یاد فرهنگ شریف

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

انسان در جستجوی معنی
انسان در جســتجوی معنی نوشته دکتر ویکتور فرانکل 
اســت که دکتر نهضت صالحیان و مهیــن میالنی آن را 
ترجمه کرده اند. این کتاب خوب را انتشــارات درسا منتشر 

کرده است.
دکتر ویکتور فرانکل روانپزشــک و نویســنده، گاهی از 
بیماران خود که از موضوعات مختلف رنج می بردند ســوال 
عجیبی می پرسید و به یک باره شکی به آن ها وارد می کرد،  
چرا خودکشــی نمی کنید؟  او اغلب می توانســت از پاسخ 

بیماران مسیر درمان خود را شناسایی کند.
کتاب انســان در جســتجوی معنی در مورد 

چیست؟
این کتاب به شــکل عمده شــامل دو قسمت می شود. قســمت اول در مورد زندگی سخت و 
طاقت فرسای دکتر فرانکل است که در اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی به سر می برد. او در این 
اردوگاه ها خانواده و همسر خودش را از دست می دهد و رنج بسیار زیادی را متحمل می شود. هر روز 
ترس این را در دل داشت که ممکن است جان خود را از دست بدهد و در کوره آدم سوزی انداخته 
شود. دکتر فرانکل و  بسیاری در این اردوگاه ها شرایط فوق العاده وخیمی را تجربه کرده اند. در این 
قســمت از کتاب دکتر به بررسی سال های اردوگاه اجباری و خاطرات آن دوران می پردازد و اینکه 
چه چیزی باعث شد او در آن شرایط سخت دوام بیاورد. قسمت دوم کتاب به این اشاره می کند که 
چطور دکتر ویکتور توانست روش درمان لوگوتراپی و یا معنا درمانی را کشف کند. او در این قسمت 
به بررسی این نظریه می پردازد و آن را به خوبی توضیح می دهد. مهم ترین ایده دکتر فرانکل این 
 است که تالش برای یافتن معنی در زندگی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی او 

می باشد.
وقتــی کتاب را می خوانید به این فکر می کنید که زندگی اکنون من هرچقدر هم که می خواهد 
ســخت باشد در مقابل رنجی که ویکتور فرانکل تجربه کرده است، هیچ است و به معنای واقعی 
کلمه هیچ است. با خواندن این کتاب یک دید گسترده و بسیار بهتری نسبت به زندگی خود پیدا 
می کنید چون شما از این موضوع آگاه شده اید که واکنش شماست که زندگی را می سازد و نه شرایط 

و مشکالت بیرونی.
قسمت هایی  از کتاب انسان در جستجوی معنی

بیچاره آن کس که می پنداشت زندگی دیگر برایش معنایی ندارد، نه هدفی داشت و نه انگیزه و 
مقصودی، چیزی او را به زندگی گره نمی زد و چون کار به اینجا می رسید دیگر کارش ساخته بود.

رهایی بشر از راه عشق و در عشق است، پی بردم که چگونه بشری که دیگر همه چیزش را در 
این جهان از دست داده هنوز می تواند به خوشبختی و عشق بیاندیشد، ولو برای لحظه ای کوتاه به 

معشوقش می اندیشد.
عشق از جسم معشوق هم بس فراتر می رود و معنای ژرف خود را در هستی معنوی شخص و 
در درون او می یابد، حال دیگر فرقی نمی کند که معشوق حاضر باشد یا نباشد، مرده باشد یا زنده، 

این دیگر اهمیتی ندارد.
معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ســاعت به ســاعت در تغییر است. هر فرد می بایست 
معنی و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دریابد. هیچ معنای انتزاعی که انســان عمری را 
صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی ست که 

می بایست بدان تحقق بخشد.
انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیســت، بلکه معنی جویی زندگی ست که 
به زندگی مفهوم واقعی می بخشد، به همین دلیل انسان ها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد 

با میل تحمل می کنند.

نصب کاشی ماندگار با تالش سازمان میراث  فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به خانه خالق کلیدر رسید تا خانه  محمود 

دولت آبادی نیز به نقشه  فرهنگی گردشگران اضافه شود.
مدیر روابط عمومی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در این باره گفت: روز چهارشنبه، هشتم شهریور 
کاشــی ماندگار ســردر دو خانه متعلق به محمود دولت آبادی 
نصب شــد، که یکی از آن ها در منطقه  کــردان و دیگری در 

شهر تهران است.
پوریا سوری با اشــاره به لزوم ارج گذاشتن به شخصیت های 

فرهنگی مانند محمود دولت آبادی، اظهار کرد: با توجه به این 
دلیل که خانه  این نویسنده در منطقه  کردان یکی از مکان هایی 
اســت که او برخی از آثار خود را در آن جا می نویســد، کاشی 

ماندگار سردر این خانه نیز نصب شده است.
محمود دولت آبادی، متولد 1۰ مــرداد 131۹ در دولت آباد 
ســبزوار، آثاری ماننــد رمان های کلیدر و جای خالی ســلوچ 
را نوشــته اســت، او همچنین نگارش چندین نمایشــنامه و 
فیلمنامه و ســابقه بازیگری در تئاتر و ســینما را در کارنامه 
خــود دارد .آثار دولت آبــادی به زبان هــای گوناگونی ترجمه 
 شــده و چندین فیلم در ایران با اقتباس از آثار او ساخته شده 

است.
این نویسنده معاصر در ســال 2۰13 برنده جایزه ادبی یان 
میخالسکی سوئیس شد و در ســال 2۰14 نیز جایزه شوالیه 
ادب و هنر فرانسه را دریافت کرد. این اواخر کاشی ماندگار بر 
ســردر خانه های چهره هایی همچون مسعود آذرنوش، شهریار 
عدل، عثمان محمدپرست، محمدعلی سپانلو، قیصر امین پور، 

داوود رشیدی و احترام برومند نصب شده است.

آمار فروش فیلم های ســینمایی در هفته گذشــته در 
حالی توســط پخش کنندگان اعالم شــد که همچنان 
فیلم هــای کمدی در صــدر پرفروش تریــن فیلم های 

سینمایی هستند.
 آمار فروش فیلم ســینمایی اکســیدان ساخته حامد 
محمدی بعد از گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز اکران 
و در اختیار داشــتن 7۰ سالن سینمایی، 9 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان اعالم شده است و همچنین فیلم سینمایی 
گذر موقت به کارگردانی افشــین هاشمی با نمایش در 
۲۰ سالن ســینمایی تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان فروش 

داشته است.
غالمرضــا فرجی ـ مدیر پخش حــوزه هنری ـ آمار 

فروش فیلم ســینمایی ۲۱ روز بعد ســاخته محمدرضا 
خردمندان که حدود یک ماه از اکران آن می گذرد را در 
مجموع ۸۱۰ میلیون تومــان و به تفکیک 5۱۰ میلیون 
تومان در تهران و 3۰۰ میلیون تومان در شهرســتان ها 

اعالم کرد.
وی در ادامه آمار فروش فیلم ســینمایی فصل نرگس 
بــه کارگردانی نگار آذربایجانی کــه پنج هفته از اکران 
آن می گــذرد را در کل ۲۰۰ میلیون تومان و به تفکیک 
۱35 میلیــون تومان در تهــران و ۶5 میلیون تومان در 

شهرستان ها دانست.
علی سرتیپی ـ  مدیرعامل فیلمیران ـ آمار فروش فیلم 
سینمایی ســارا و آیدا ساخته مازیار میری را با در اختیار 

داشــتن 7۰ سالن سینمایی در مجموع ۱ میلیارد و 75۰  
میلیون تومــان و به تفکیک در روزهای چهارشــنبه و 

پنج شنبه 9۰ میلیون تومان اعالم کرد.
او ادامه داد: فیلم سینمایی تابستان داغ به کارگردانی 
ابراهیم ایــرج زاد که از روز چهارشــنبه اکران آن آغاز 
شــده است  با در اختیار داشــتن ۲۸ سالن سینمایی در 
تهــران، 9۰ میلیون تومان فروش داشــته اســت و از 
 شــنبه هم اکران این فیلم در شهرستان ها آغاز خواهد 

شد.
فیلم ســینمایی نهنگ عنبر سلکشن رویا  در مجموع 
۲۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در ۱۱ سالن سینمایی و 
رگ خواب ساخته حمید نعمت اهلل با در اختیار داشتن ۱4 

سالن ســینمایی 4 میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان فروش 
داشته اند.

عبــداهلل علیخانــی ـ مدیــر پویــا فیلــم ـ فروش 
فیلــم ســینمایی پاتو کفــش من نکن ســاخته محمد 
حســین فرحبخش را با در اختیار داشــتن 45 ســالن 
ســینمایی در تهران و شهرســتان و بعد از گذشــت ۶ 
 هفتــه اکران، ۱ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومان اعالم 

کرد.
احمد مختاریـ  مدیر پخش هدایت فیلمـ  آمار فروش 
فیلم سینمایی زادبوم به کارگردانی ابوالحسن داوودی را 
اعالم نکرد و علت را عدم تمایل تهیه کننده این فیلم به 

اعالم آمار فروش آن بیان کرد.

کاشی ماندگار به خانه دولت آبادی رسید

تازه ترین آمار فروش فیلم های روی پرده سینما

نویسنده ای که کتاب ش معروف ش کرد ...

دومین هفته بین المللی پرفورمنس ایران با موضوع 
پرفورمنس و فضاهای شــهری در مهرماه ۹6 برگزار 

می شود.
دومیــن هفتــه بین المللــی پرفورمنس ایــران با 
موضــوع پرفورمنــس و فضاهای شــهری توســط 
موسســه فانوس هنر پــارس، مرکز تئاتــر مولوی و 
 پژوهشگاه تاریخ هنر و اجرای دانشگاه پاریس برگزار 

می شود.
 این هفته پژوهشــی - اجرایی با هدف بسترسازی 
الزم برای هم اندیشی و تعامالت پژوهشی میان مراکز 
آموزشی - دانشگاهی در قالب نشست های تخصصی، 
ســمینارهای علمــی و برگزاری مســتر کالس های 
مربوطــه به صورت بین المللــی در مهرماه ۹6 برگزار 

می شود.
از تمامی پژوهشــگران، هنرمندان و دانشــجویان 
عالقه مند دعوت می شود تا درقالب یکی از بخش های 

زیر در این رویداد شرکت نمایند.
سخنرانی:

ســخنرانی ها با مدت زمان 2۰ 
تا 3۰ دقیقه به پژوهش در مورد 
پرفورمنــس و فضاهای شــهری 
اختصــاص دارنــد. محورهــای 
زیر هستند،  به شرح  پیشنهادی 
اما سایر موضوعات نیز می توانند 

مطرح شوند:
جایــگاه پرفورمنس در زندگی 
شــهری، تاثیر هنری و اجتماعی 
پرفورمنس در فضاهای شــهری، 
پرفورمنس، معمار  به مثابه  شهر 
و شهرساز در نقش اجراگر، نقش 

معماری و شهرسازی در شکل گیری پرفورمنس های 
شــهری، نقــش آموزشــی-تربیتی پرفورمنــس در 

عنوان  به  رفتار های شهری، شــهر 
صحنه اجــرا، صداها، بوها و تصاویر 
شهری در شــکل گیری پرفورمنس 
و صحنه های تئاتری، تئاتر شــهری 
یا پرفورمنــس؟، رهگذر در جایگاه 

تماشاگر، رهگذر- اجرا گر
سوال  ارسال  با  چکیده سخنرانی 
اصلــی و خالصــه بیــن 3۰۰ تــا 
5۰۰ کلمه و خالصه ای از ســوابق 
ســخنران، تا تاریخ 25 شهریور به 

دبیرخانه ارسال شوند.  
میزگرد و تعامل:

این بخش کــه در قالب های 3۰ 
تــا ۹۰ دقیقه ای برگزار می شــود، 
فرصتی اســت برای ارائه بحث و بررسی گروهی حول 
یک محور اصلی با همکاری حداقل سه شرکت کننده. 

موضوعات پیشنهادی می توانند با ارسال موضوع بحث 
پیشنهادی، رزومه کامل هر یک از شرکت کننده ها و 
زمان تقریبی تا تاریخ 25 شهریور به دبیرخانه ارسال 

شوند.
اجرا :

در این بخــش مکان های عمومی مشــخصی برای 
اجرای پرفورمنس در نظر گرفته شــده اســت و هر 
هنرمند فقط با یک اثر می تواند در این بخش شرکت 

کند.
 طرح های پیشــنهادی در سه نســخه لوح فشرده 
می توانند تا  2۰ شــهریور به دبیرخانه ارســال شوند. 
مکان ها و فضاهای عمومی اجرای پرفورمنس متعاقبا 

اعالم می شود.
آدرس دبیرخانه:

شمال میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه 
آذری، پالک 25 ، موسسه فانوس هنر پارس

ایران در تدارک یک رویداد بین المللی

تازه ترین ســاخته مجید مجیدی یکی از فیلم های 
بخش مسابقه رسمی شصت و یکمین جشنواره فیلم 

لندن است. 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم لندن BFI که از آن 
به عنوان بزرگ ترین جشــنواره سینمایی بریتانیا یاد 
می شود، روز گذشته فهرست کامل فیلم های این دوره 

جشنواره را اعالم کردند.
امســال ۲4۲ فیلم در جشــنواره لندن به نمایش 
درمی آیند که شامل ۲9 اولین نمایش جهانی، ۸ اولین 

نمایش بین المللی و 34 اولین نمایش اروپایی است.
در بخش مسابقه رسمی، فیلم پشت ابرها تازه ترین 
ســاخته مجید مجیدی در کنار ۱۱ فیلم دیگر شانس 
دریافت جایــزه را دارد. این فیلم اولین بار در دنیا و در 

جشنواره لندن روی پرده می رود.
مراحل پیش تولید فیلم آبان ماه سال گذشته در هند 

آغاز شــد و پس از چهار ماه فیلمبرداری آن به پایان 
رسید. مهران کاشانی در نوشتن فیلمنامه  پشت ابرها با 

مجیدی همکاری کرده است.
 آن ها پیش از این نیز در فیلم آواز گنجشــک ها که 
نماینده  ایران در مراسم اســکار ۲۰۰9 بود، همکاری 
کردند. فیلمبرداری پشــت ابرها در دو شهر بمبئی و 
جیپور انجام شده و مراحل فنی فیلم نیز در هند انجام 
شد. حسن حسندوست فیلم را تدوین کرده است و تمام 

عوامل دیگر فیلم هندی هستند.
شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن 4 تا ۱5 اکتبر 
برگزار می شود. امسال نشست های پرسش و پاسخ با 
چهره هایی چون کیت بالنشت، دیوید فینچر و تاکشی 
میکه برگزار می شــود. جشنواره فیلم لندن را موسسه 
فیلم بریتانیا برپا می کند. اولین دوره این جشنواره سال 

۱95۶ برگزار شد.

اولین نمایش جهانی پشت ابرها 
مجید مجیدی در جشنواره فیلم لندن 


