
 نحوه استفاده از بار کد:

برای استفاده از بار کد های درج شده در نشریه به نرم افزار 
بار کد خوان نیاز است که با مراجعه به صففف فه ی د م  

عفو ه بفر “  راهنمای استفاده از م فتفوای نشفریفه” قسمت 
 توضی ات بیشتر می توانید نرم افزار مذکور را تهیه فرمایید.

 مدیر مسئول و سردبیر: محمد رضایی 

 4931آبان ماه  سومین بسته فرهنگی

 دوازده سال بردگی

 سال هفتم -41شماره -به سادگی -هفته نامه فرهنگی اجتماعی 
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 معرفی کتاب:

“ شهید حسین خفرازی” داستانی از زندگی “  پر انه در چراغانی” 
 فرمانده لشکر امام حسین)ع( اصفهان است.

نفویسفنفده “  به جای زندگینامه” ابتدای کتاب در فصلی با عنوان 
د )مرجان فوالدوند(  از شهیفف ی مختصر  طرات خا ذکر  ه  ب

ایام انقوب   جنگ   مسایل کردستان  دارخوین   تفرکفمفن 
ص را   مناطق جنگی خرمشهر  اهواز  آبادان   جزایر بفواریفن 

در “  ففرمفانفده کفل قفوا” پرداخته   از مجر حیت در عملیات 
  چفگفونفگفی  5طوئیه   حضور فعال در عملیات کفربفوی 

 شهادت  ی مواردی نقل کرده است.

بخش دیگر کتاب عبارت است از: تا رهایی  فر دگاه   9عنا ین 
اعزام  مرد  دژبان  پر انه در چراغانی  مثل یک خواب  اطلفسفی 

 ها در آفتاب   بغض ابری.

 پروانه در چراغانی

 معرفی فیلم:
 کارگردان: استیو مک کوئین

 تهیه کننده: برد پیت
 نویسنده: جان ریدلی

بندیکت بازیگران: چویتل اجیوفور  مایکل فسبندر  
سارا پلسون  کامبریج  پل دانو  پل جیاماتی  لوپیتا نیونگو  

 برد پیت  الفری   دارد
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در اصفهان از فرمفانفدهفان  6331شهید حسین خرازی متولد 
سپاه پاسداران انقوب اسومی است که در عملیات کربفوی 

 به شهادت رسید. 6315در اسفند سال  5

 سخنی از حاج حسین:

همواره سعی مان این باشد که خاطره شهدا را در ذهفن مفان 
زنده نگه داریم   شهدا را به عنوان یک الگو در نظر داشفتفه 
باشیم  کفه شفهفدا راه شفان  راه 
انبیاست   پاسداران  اقعی هستفنفد 

 که در این راه شهید شدند.

که  شود این است    دیده می » سال بردگی   6۱ «ای که در فیلم    ا لین نکته 
  از ای   خارج    ماجرای تلخ آزار سیاهان در این فیلم به عنوان یک پدیده حاشیه 

شود. آنچنان که در ابتدا      م د ده حاکمیت ایاالت مت ده نشان داده می 
بینیم  شخصیت م وری فیلم با اینکه سیاه پوست است اما در    انتهای فیلم می 

سرمایه داری جهانی با سایر شهر ندان    -پایتخت –حین زندگی در نیویورك  
ربایند   به بردگی    ها هیچ تفا تی ندارد. افرادی که ا  را می   سفید پوست  

کشند مشتی اراذل   ا باش ر ستایی هستند   به زعم این فیلم  سیاستمداران    می 
  سرمایه دارهای آمریکایی در برده داری هیچ تقصیری نداشتند. این فیلم به ما  

داری    دهد که طبقه فرا دست   حکومت آمریکا نه تنها در جریان برده    نشان می 
ها    ها را از زیر شوق ارباب    ها بودند که برده    هیچ گناهی نداشته که حتی همان  

  6۱ «نجات دادند! این نگاه  یک فکر پنهان   مخفی در فیلم نیست  بلکه فیلم  
به طور آشکاری  نه تنها سرمایه داری حاکم بر آمریکا را در  » سال بردگی 

کند که این فیلم را باید ادای دین یک فیلمساز    ماجرای برده داری تطهیر می 
سیاه پوست )استیو مک کوئین( به طبقه حاکم بر آمریکا دانست. در بخشی از  

ها زندانی شده  تصویرسازی قابل تأملی    فیلم   قتی سالومون توسط آدم ربا 
بینیم   قتی    های فیلم می   گیرد. در یکی از کلیدی ترین ص نه   صورت می 
خواهد  د ربین باال    های دریچه زندان را گرفته   کمک می   سالومون میله 

کند! گویی سیاه    ر د   در پس زمینه تصویر  کاخ سفید خودنمایی می   می 
خواهد   قرار است به    پوست بخت برگشته فیلم دارد از کاخ سفید کمک می 

افتد. یعنی در پایان     ز دی منجی از کاخ بیاید! اتفاقا همین اتفاق هم می 
آید      بینیم که یک سرمایه دار سفید است که به دلجویی ا  می   می 

کند. نکته جالب این است    نسبت به ظلم ارباب به سیاهان اعتراض می 
که بازیگر این نقش  برد پیت است؛ نمادی از هالیو د   فرهنگ  
امر ز آمریکا. پس از آن هم مأموران د لتی هستند که از راه  

کنند   ا  را د باره به    ها می   رسند   سالومون را از بردگی ر   می 
گردانند! تنها جلوه قابل توجه فیلم  برخی تصویر    نیویورك بر می 

در    آب    درخت های فیلم از طبیعت است. ترکیب نور      سازی 
 است.  برخی از این تصا یر  تنها زیبایی موجود در فیلم  

 خالصه و نقدی کوتاه بر فیلم : 
توان فیلمی به ظاهر علیه برده داری ساخت  اما در  اقع از برده داری    چگونه می 

دفاع کرد؟ آیا ممکن است یک فیلم  هم انتقادی باشد   هم تبلیغاتی؟ این  
فیلم  به عنوان توشی برای حمایت از سیاهان   تقبیح نژادپرستی تبلیغ شده  
است. با همین توصیف  هم در اسکار عَلم شد   هم در رسانه ملی ما به نمایش  

ها به سیاهان را در این فیلم منکر    توان نمایش برخی از ظلم    درآمد. البته نمی 
های هالیو دی در متن   بطن این أثر  موجب آمریکاییزه    شد  اما  جود حقه 

شدن آن شده. چگونه؟ ا ل به داستان فیلم بپردازیم. سالومون )با بازی  
در    6۴۸6 چیوتل اهیرفور( یک آمریکایی آزاد است که در سال  

نیویورك  همراه با خانواده اش زندگی شاد   آرامی را  
گذراند.  ی که به کار نوازندگی  یولون اشتغال دارد برای    می 

شود   به    شود. اما در آنجا ربوده می   کار به  اشنگتن دعوت می 
رسد   با انتقال به مزارع پنبه در جنوب    عنوان برده به فر ش می 

گذراند. اما سرانجام با  اسطه گری    های سختی را می   سال آمریکا   
مأموران د لتی  آزاد بودن    حضور دار سفید      سرمایه یک  

سال د باره به زندگی آرام    6۱ از  شود   ا  پس    سالومون اثبات می 
 گردد.   خود بر می 

 بارگذاری

 



 معرفی آثار:
رقعه  طوفان  اژه ها  قبله مایل به تو 
  گرد آ رنده کتاب های ترجمان 

 شکوه   حد د سه ساعت

 معرفی نرم افزار اندرویدی:

نرم افزار نهج البوغه شامل متن عربی   ترجمه فارسی تمامی 

 خطبه ها  نامه ها  حمکت ها  ... از امام علی)ع( است.

 نهج البالغه

 سخنان رهبری در رابطه با ازدواج جوانان 

نشریه فرهنگی اجتماعی انجمن اسومفی 
 دانشجویان دانشگاه سمنان

 سال هفتم-6۸شماره 

 مدیر مسئول   سردبیر: م مد رضایی لو 

همکاران این شماره: امیرحسین صد ق  
 فرهود فودازی  سید م مد حسینی

 طراح   صف ه آرا: امیرحسین صد ق

http://instagram.com/anjomaneslami.semnan 

 راهنمای استفاده از م توای نشریه:
جهت بهره مندی   بارگذاری م توای نشریفه 

درج “  بفار کفد”   آسان نمودن استفاده از آن 
بفار ” شده است که با استفاده از نرم افزارهای 

می توان از آن استفاده نمود. نمونه “  کد خوان
ای از این نرم افزار در ادامه قفرار داده شفده 

 ”URL”است که از طریق  ارد کفردن کفد 
زیر در مر ر گر گوشی هوشمنفد خفود مفی 

را  ”Barcode Scanner”توانید نرم افزار
 بار گزاری کنید.

http://qr-code.ir/download/android.php 

 منتظر نقدها   ایده های شما هستیم. 

 بارگذاری

 بارگذاری

 شاعر:معرفی 
در قفم   631۱حمیدرضا برقعی متولد 

برقعی در چند کنگره شعر مقام ا ل را 
کسب کرده   مدتی هم دبیفر انفجفمفن 
شعر قم بوده است. د  سفال طفلفبفگفی 
خوانده   سپس دانشفجفوی رشفتفه ی 
ادبیات شده است. برقعی شاعر آئفیفنفی 
جوان کشور   شاگرد استاد م مد علفی 
مجاهدی )پر انه( است که مفجفمفوعفه 

 ی بفا  »طوفان  اژه هفا«اشعار آئینی 
استقبال زیادی مواجه شده اسفت. ایفن 

سفر ده  ۴1تا  ۴۸شعرها طی سال های 
شده است. شاعر هدفش از سر دن ایفن 
اشعار را برقراری تعامل بیشتر   بفهفتفر 
میان شعر آئینی عامه پسند   قابفل ارائفه 
در هیات های مذهبی  با شفعفر خفا  
پسند   قابل ارائه در همایش های جدی 
ادبیات مطرح کرده است. مفوضفوعفات 
مهد ی  علوی  فاطمی   عفاشفورایفی 
بیشترین حجم اشعار این شاعر را به خود 

 اختصا  داده اند.


