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شبکه علمی
ایران به شبکه
علمی اروپا متصل
می شود
فرهنگی و هنری

دبیر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنی از
بررســی عملکرد این شورا و مسائل اساسی
فراروی منشــور توســعه فرهنــگ قرآنی با
برگزاری همایش یــک روزه در هفته آینده
خبر داد.
ایرنا :به گزارش شــورای توسعه فرهنگ
قرآنی ،حجت االســام حمیــد محمدی با
اشاره به مقدمات انجام شده برای برگزاری
همایش تخصصی بررســی مســائل اساسی
فــراروی اجرای منشــور توســعه فرهنگ
قرآنی گفت :اخذ و کاربســت نظر نخبگان،
کارشناســان و صاحبنظران امــور قرآنی از
رویکردهــای اصلی شــورا از ابتدای فعالیت

بهنام ولی زاده در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه پوشش سراسری شبکه علمی ایران تا سال آینده برای ارتباط مراکز علمی کشور فعال می شود ،گفت :شبکه علمی شبکه ای
برای سرویس دهی به مراکز علمی،مراکز پژوهشی ،تحقیقاتی و حوزوی است .ولی زاده تاکید کرد :شبکه علمی کشور همچنین فعالیتهایی مانند بارگذاری کتابخانههای دیجیتال ،کنفرانس و داوری و
رتبه بندی مقاالت ،برقراری ارتباطات چندرسانهای و مشاور رایگان بین دانشگاهها را انجام میدهد .ولی زاده با اشاره به حضور در سالن دولت الکترونیک الکامپ  ۲۳و با بیان اینکه آغاز سرویس دهی
شبکه علمی ایران از یازدهم تیرماه امسال بوده است ،گفت :در حال حاضر شبکه علمی در تهران فعال شده است و مطابق با زمانبندی پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تا آبان  ۹۸باید
به سراسر کشور تسری پیدا می کند .ولی زاده همچنین از اتصال شبکه علمی ایران به شبکه علمی اروپا (ژ آنت) خبر داد و افزود :شبکه علمی ایران به تدریج به سایر کشورهای دنیا که در تولید علم
نقش فعالی دارند متصل خواهد شد.

بررسی مسائل فراروی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

بوده است.
وی افــزود :در همین راســتا عــاوه بر
عضویــت صاحب نظران و کارشناســان در

جلسات تصمیمگیری ،بررسی و نقد عملکرد
دبیرخانه ،موضوع نقد چند نشســت از جمله
نشســت بررسی عملکرد شورا و کمیسیونها
در سال  91در مشهد مقدس بوده است.
این پژوهشــگر مذهبی افــزود :بر همین
اســاس در ســال  94تدابیری اتخاذ شد تا
برخی از صاحبنظــران در قالب هیات پایش
و ارزیابی عملکرد کمیســیونها و دبیرخانه
شورا از ســال  88تا  94به این مهم اهتمام
کنند.
وی اضافــه کرد :این هیات با مســئولیت
حجت االسالم سعید بهمنی و با حکم رئیس
شورای توســعه فرهنگ قرآنی فعالیت کرده
و با تشکیل  25جلســه شاخصهای پایش

و ارزیابی دبیرخانه کمیســیونها و دبیرخانه
شــورا را طراحی و پس از اخذ گزارشــهای
خوداظهاری گزارشهــای پایش و ارزیابی
خود را تنظیم کرده است.
محمدی با اشــاره به نهایی شــدن نتایج
بررسیها و ارزیابیهای هیات مذکور گفت:
یکــی از نکات مورد نظر این هیات برگزاری
هماندیشــی برای جلب مشارکت و اخذ نظر
کارشناســان قرآنی به منظور تسهیل اجرای
منشــور توســعه فرهنگ قرآنی بوده است و
لذا همایــش هفته آینده برای دســتیابی به
این هدف برنامهریزی شده است.
دبیر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنی از
صاحــب نظران و کارشناســان خواســت تا

هرگونه نقد و نظر خود را درباره روند اجرای
منشــور توســعه فرهنگ قرآنــی ،عملکرد
کمیسیونهای تخصصی و دبیرخانه شورای
توســعه فرهنگ قرآنی و همچنین پیشنهاد
راهکارهــای بهبــود و تســریع در تحقــق
اهداف و سیاســتهای منشــور را به نشانی
الکترونیکی:
 sh.q.nezarat@gmail.comارسال
کنند.
همایش تخصصی بررســی مسائل اساسی
فراروی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
یکشــنبه آینده ،هشــتم مردادماه در مجتمع
فرهنگی اردویی شــهید باهنر تهران برگزار
خواهد شد.

طرحی برای بهداشت شنوایی

مدیــر هنری آکادمی «فــوژان» در معرفی تازهترین
فعالیتهای موســیقایی خود از تالش برای بهبود کیفی
ارکســتر و اجــرای یک طرح ویــژه موســیقایی به نام
«بهداشت شنوایی» خبر داد.
حمیدرضا دیبازر آهنگساز و عضو هیات علمی دانشکده
موســیقی دانشگاه هنر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره
به فعالیتهای پیش روی خود در عرصه موســیقی بیان
کرد :بعد از انتشــار آلبوم «از ما» به آهنگســازی من و
حضور دولتمند خلف هنرمند تاجیکستانی ،عمده تمرکزم
را روی آکادمــی «فوژان» معطوف کــردم زیرا تصمیم
دارم اگر بناســت کنسرت یا آلبوم تازهای برگزار و منتشر
شــود این برنامهها حتما مبتنی بــر آموزههای علمی و
درک و دریافت اعضای گروه نســبت به دانش موسیقی
باشد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه هر عالقه مند موسیقی
نمیتواند به صورت مســتمر در محیطهای دانشــگاهی
حضــور پیدا کنــد و طبیعتا ورود به جریان دانشــگاهی
حوزه موســیقی شــرایط ویژهای دارد بنابراین ما ماجرا
را به گونه ای هدایت کردیم که عالقهمندان موســیقی
علمی و کیفی بتوانند در آکادمی ما حضور جدی داشــته
باشــند .به عبارتی آنچه ما در ایــن فضا روی آن تاکید
داریم توجه صرف به موســیقی ســرگرمی نیست بلکه

تاکید داریم که موســیقی کیفــی در اولویت کارها قرار
داشته باشد.
دیبازر در بخش دیگری از صحبتهای خود به اجرای
یک طرح شخصی در حوزه «بهداشت شنوایی» خبر داد
و گفت :برنامه آگاهی رســانی ،ابهامزدایی از موســیقی
و زمینهســازی بــرای خوب شــنیدن آثــار خوب طرح
گستردهای اســت که بدون کمک و همراهی مخاطبان
و مردم احتمال کمتری برای محقق شــدن دارد .ما باید
همــه کمک کنیم تا با جدی گرفتن ابعاد آموزش و توجه
به مفهوم گســترده پرورش ،دنیای بهتری برای خودمان
و فرزندانمان بســازیم .اتفاقا ما با هدف بهبود شــرایط
موجــود فعالیت جدیــدی را در فضای مجازی شــروع
کردیم که بر اساس آن برای عالقه مندان بهبود شرایط
فرهنگــی مشــاورههای تخصصی را در حــوزه آموزش
صحیح موسیقی ارائه میدهیم.
این مدرس دانشــگاه تصریح کرد :ما بــر این باوریم
خوب زندگی کردن که شــامل سالمتی جسمی و ذهنی
و تعادل بین آنها اســت حق تکتک ماست که البته با
معجــزه و بهطور تصادفی حاصل نمیشــود .ما معتقدیم
شنیدن موسیقی خوب حق شماســت بنابراین توصیه ما
این است تا فسادی را که شــنیدن موسیقی بد در ذهن
ایجاد میکند بشناسید و تبعات آن را جدی بگیرید .شما

این بار صدای سکوت به گوش میرسد

«ساعت  5عصر» در یک سینما  130میلیون تومان فروخت

روایت
یک
عکاس از
«شهروندی»
ســودابه کردی کیوریتور از برپایی نمایشگاهی از
عکسهای ســعید فالح فــر در اواخر مرداد ماه و با
موضوع «صدای سکوت» خبر داد.
ســودابه کــردی کیوریتــور دربــاره جدیدترین
فعالیتهــای خود به خبرنگار مهــر گفت :به زودی
نمایشــگاه تــازه ای از عکسهای ســعید فالح فر
برگزار خواهیم کرد که محتوای نمایشگاه مضمونی
نزدیک به این جملــه را تداعی میکند که «این بار
صدای سکوت است که به گوش میرسد» .در واقع
این نمایشــگاه روایتی متفاوت از تهران را به تصویر
میکشــد که درون هر عکس مخاطب حس میکند
با گفتگوهای عمیق و مصوری رو به روست.
وی با اشاره به اینکه این عکسها با همراهی خود
عکاس انتخاب شــده اســت ،ادامه داد :عکسهایی
که برای این نمایشــگاه انتخاب شــده است بهزعم
عکاس مدعی اتفاقی تازه در عرصه عکاسی نیستند
اما به شــدت طعم شخصی بودن موضوع شهروندی
و همزیســتی با شهروندان از نگاه یک عکاس را در
خاطرهها به جا میگذارند.

بهتر اثر ،لذت ســالم و ســازنده ببرند .مــا به مخاطبان
خود یادآوری میکنیم که شــنیدن موســیقی خوب حق
شماســت و تا میتوانید نگذارید آثار مبتذل وارد ساختار
ارزشمند وجودی شما بشــوند .دیبازر در پایان گفت :ما
بر این باوریم همانطور که برای داشــتن جســمی سالم
تالش الزم است ،برای داشتن ذهنی سالم هم رسیدگی
ضروری اســت .در نتیجه تاثیر خوبی که از شنیدن آثار
ارزشــمند که برای ســامت روان خود با عشق و دقت
گوش میکنیم نباید با شــنیدن آثار مبتذل از بین ببریم.
ما در این طرح از طریــق معرفی نمونههای خوب بدون
اشاره به نمونههای ضعیف زمینهای برای تشخیص سره
از ناســره را ایجــاد میکنیم که خود بخشــی از اهداف
«بهداشت شــنوایی» است .این حق هر شهروند است تا
درباره پدیدهای به نام موســیقی که خواسته یا ناخواسته
هر روز در معرض آن است آگاه باشد تا از تأثیرات انواع
بد آن خود را حفظ کند و از طریق انتخاب نوع خوب آن
در سالمت ذهنی خود نقش مؤثر داشته باشد.

رکوردشکنی فیلم مهران مدیری در پردیس کوروش

کردی درباره جزئیات بیشــتر این نمایشگاه بیان
کرد :در حال حاضر مشــغول آخرین مراحل انتخاب
آثار هستیم و تالش میکنیم در جزئیاتی مثل چاپ،
رنگ ،قاب ،سایز و ...به مفهوم کلی نمایشگاه پایبند
باشــیم .همچنان که از این هنرمند انتظار میرود با
کنار گذاشــتن فنون و ترفندهای روایی در عکاسی،
عکسها ساده ،ممتنع و به معنای ویژه ای شاعرانه و
تأویل پذیر خواهند بود .از آنجا که این مجموعه معنا
و محتوایی فراتر از یک شــهر معین و یا جغرافیای
خاص دارد ،شاید بتوانیم برای سفر به یکی از کالن
شهرهای ایران هم برنامه ای تنظیم کنیم.
به گفته وی ،شــهرهایی که برای ســفر در نظر
گرفته شده است گرگان ،تبریز و کرج هستند.
کــردی در پایان عنــوان کرد :ســعید فالح فر با
وجود پرکاری معمو ًال از برگزاری نمایشگاه و انتشار
آثارش طفره مــیرود اما اینبار گویــا عالقه مانی
لقمانی دوســت هنرمند تازه درگذشــته اش به این
مجموعه ،انگیزه برپایی نمایشگاه شده است.

آی ســینما :فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر» ساخته سینمایی
مهــران مدیــری در اولین روز از اکران خــود 700 ،میلیون تومان
فروخت .این اتفاق در حالــی رخ داد که این فیلم امروز در پردیس
کوروش به تنهایی نزدیک به  130میلیون تومان درآمد کسب کرد
تا رکورد فروش یک فیلم سینمایی در اولین روز اکران خود در این
پردیس سینمایی شکسته شود .این رکورد پیش از این در اختیار فیلم
«نهنگ عنبر  :2سلکشن رویا» بود.
با اکران فیلم ســینمایی «ســاعت پنج عصر» از امروز و پیش
فروش بلیتهای اینترنتی این فیلم در روزهای گذشته ،پیش بینی
میشد که در روز افتتاحیه اولین ساخته سینمایی مهران مدیری ،این
فیلم سینمایی با فروش خوبی روبرو شود .طبق گفته علی سرتیپی
مدیرعامل موسســه فیلمیران که پخش این فیلم را بر عهده دارد،
«ســاعت پنج عصر» در روز اول اکران خــود  700میلیون تومان
فروخته است.
بیشترین فروش افتتاحیه فیلمهای سینمای ایران پیشتر در اختیار
«نهنگ عنبر  »2بود ،این فیلم در ســه روز اول اکران یک میلیارد
و  350میلیــون تومان فروش کرد .اما این فیلم در اولین روز اکران
خود (چهارشنبه  20خرداد) 250 ،میلیون تومان فروخته بود .تفاوت
«ســاعت  5عصر» با سایر فیلمها در این است که روز جمعه اکران
خود را آغاز کرده است.
پیش از «نهنگ عنبر  ،»2فیلم «ســام بمبئی» در دو روز اول
اکران خود توانسته بود یک میلیارد و  10میلیون تومان فروش کند،
این فیلم در اولین روز اکران خود پنجشنبه یازدهم آذر ماه 290 ،95
میلیون تومان در تهران فروخته بود و در روز جمعه دوازدهم آذز 320
میلیون تومان درآمد کسب کرده بود که با فروش  400میلیون تومان
این فیلم در سینماهای شهرستان فروش دو روز ابتدایی این فیلم به
رقمی بیش از یک میلیارد تومان رسیده بود.
امشب کانال تلگرامی «فیلمیران» با اعالم فروش  700میلیون
تومانی «ســاعت پنج عصر» از قول علی ســرتیپی اعالم کرد که

رکوردهای بیشتری با اکران فیلم مهران مدیری به ثبت رسیده است.
یکی از این رکوردها به فروش باالی این فیلم در پردیس کوروش
باز میگردد« .ســاعت پنج عصر» در اولین روز اکران خود تنها در
پردیس کوروش نزدیک به  130میلیون تومان فروش کرده است.
پیش از این رکورد فروش یک فیلم ســینمایی در اولین روز اکران
خود در این پردیس ،متعلق به «نهنگ عنبر  :2سلکشن رویا» بود.
این فیلم در اولیــن روز اکران خود در پردیس کوروش  66میلیون
تومان فروخته بود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس:

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس
گفت :موسسات مد و لباس در اصالح
روند مدســازی در قالــب موضوعات
ایرانی  -اسالمی موثر واقع شدهاند.
حمید قبــادی روز شــنبه در گفت
وگو با خبرنگار فرهنگــی ایرنا افزود:
موسســات هنری مد و لباس در جذب
فعالیــت طراحــان و بهکارگیری هنر
طراحی جریان ســاز بودهاند و بسیاری
از طرحهای موجود در جامعه ،محصول

ارائه تسهیالت
بیمه تکمیلی
صندوق هنر در
قالب طرحهای
جدید

موسسات مد و لباس در اصالح روند مدسازی موثر بودهاند

تالش و فعالیت این موسسات است.
قبادی با یادآوری اینکه موسسات مد
و لبــاس ،پنج ماموریت بر عهده دارند،
گفت :به تناســب ظرفیت هر موسسه
موافقت با این اهــداف و ماموریتها
صورت می گیرد زیرا اجرای این اهداف
مستلزم امکانات نیروی انسانی کافی و
منابع و سرمایه الزم است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس
افزود :موسسات مد و لباس در چارچوب

اهداف و مقررات برنامه پیش بینی شده
عمل می کنند و هر روز به تعداد آنها
افزوده می شــود و کارگروه ساماندهی
مد و لباس در سال  ،96نظارت بیشتری
بر فعالیت این موسسات خواهد داشت.
قبادی با بیان اینکه انطباق عملکرد
با اهداف و قانون در دستور کار نظارتی
کارگروه قرار دارد ،ادامه داد:مد سازی
و ایده پردازی موسســات هنری مد و
لباس مــورد ارزیابی و حضور آنها در

مشــاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت :این صندوق
امسال اقدام به ارائه تسهیالت ویژه بیمه تکمیلی به اعضای خود
با سه طرح مختلف و نازل ترین قیمت کرده است.
زهیر خزلی با بیان اینکه تســهیالت ارائه شده در قالب بیمه
تکمیلی از ســوی صندوق اعتباری هنر به اعضا در ســال جاری
بسیار پربارتر از ســالهای پیش است ،افزود :رقمی که در ازای
ثبــت نام در بیمه تکمیلی صندوق در قالب طرح «رفاه» از اعضا
اخذ میشود ،بســیار ارزان تر از رقمی اســت که اعضای دیگر
نهادها و شرکتها برای داشــتن چنین امتیازهایی باید پرداخت
کنند.

رویدادها و اخذ نشــان شیما به عنوان
مبنای تولیــد عملکرد مورد توجه واقع
شده و نشان میدهد که کدام موسسات
به اهداف نزدیکتر و کدام موسســات
دارای نقص هســتند که باید جبران و
اصالح کنند.
وی تصریــح کرد :تاکنــون بیش از
 200موسسه مجوز و موافقتهای اولیه
را برای فعالیــت در عرصه مد و لباس
دریافت کردهاند.

به گفته وی ،اکنون درصورت آنکه دیگر شــرکتها و نهادها
بخواهند از چنین امکاناتی در بیمه تکمیلی ارائه شده به اعضای
خود بهــره ببرند ،باید بیش از  50درصد مبلغ موجود در ثبت نام
یکساله صندوق اعتباری هنر به بیمه رازی را پرداخت کنند.
مشــاور مدیرعامــل صندوق اعتبــاری هنر اظهار داشــت:
تعهدات درمانی در مقایســه با ســالیان گذشــته به نسبت قابل
توجهی ارتقاء یابد ،به بازبودن دســت اعضا برای انتخاب ســه
طرح مختلف بیمه تکمیلی صندوق با ســه قیمت و ســه شرایط
متفاوت در ســال جاری اشــاره کرد و افــزود :اعضای صندوق
اعتبــاری هنر میتواننــد جزئیات کامل طرحهــای مذکور را با

عضویــت در کانــال تلگرام صنــدوق اعتباری هنر به نشــانی
 https://t.me/honarcreditfundو مراجعــه بــه
پایگاه اطالع رســانی صندوق اعتباری هنر به نشــانی www
 honarcredit.ir.بررسی و در نهایت جهت ثبت نام تصمیم
گیری کنند.
به گفتــه وی ،ثبت نام بیمه تکمیلی صنــدوق برای اعضا و
خانواده تحت سرپرســتی آنان آزاد است و هر عضو میتواند طی
مراحل ثبت نام خود در یکی از روشهای بیمه تکمیلی صندوق،
دیگر اعضای خانواده خود را نیز در همان طرح ثبت نام کند.
خزلی افزود :سه طرح «امید»« ،آرامش» و «رفاه» برای ثبت

چشمانداز
َوعظ و واعظ

حمیدرضا دیبازر آهنگساز:

باید به این موضوع توجه کنید که شــنیدن آثار تکراری
مغز شــما را از چه امکان بالقــوه ای محروم میکند .در
عین حال مواجه شــدن خنثی و بدون پیش فرض با آثار
ارزشــمندی که نمیشناســید هم نوع جدیدی از لذت را
برایتــان ایجاد میکنــد هم به فعالتر شــدن مغز کمک
میکند .ما بر این باوریم شــنیدن موســیقی خوب یک
نعمت شــگفت انگیز اســت که نباید ســاده از آن عبور
کنیم.
وی با اشــاره به دالیل علمی و عملــی طرح اجرای
«بهداشت شــنوایی » بیان کرد :محصور کردن ذهن با
نوع خاصی از موســیقی و بــه آن عادت کردن و فقط از
آن لذت بردن فــرد را از انواع دیگر لذت که در مواجهه
با ســبکهای دیگر به ویژه آثار برجســته کمتر شناخته
نهفته اســت ،محــروم میکند .به همیــن جهت ما در
ایــن طرح تاکیــد میکنیم مخاطبان امکان آشــنایی با
سبکهای دیگر را از خود نگیرند .امیدوارم مخاطبان ما
در این طرح که به هنر باکیفیت توجه زیادی میشــود،
مســیری عکس جهــت ابتذال رایج در رســانهها را که
پست
به طور گوناگون زیباشناســی انســان را با اهداف ِ
اقتصادی هدف میگیرند ،ســامتی شنیداری را تجربه
کرده و از شــنیدن آثار برجســته و آشــنایی با خالقان
آنهــا و دریافت اطالعاتی مؤثر بــرای دریافت و درک
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در عهدِ شاه عباس دوم صفوي
دكتر علي اصغر فيروزنيا

يكي از موضوعاتي كه جاي آن در اغلب كتابهاي مربوط به ادبيات فارسي
و تاريخ ادبيات معاصر خالي اســت ،انواع و اقســام ادبيــات خطابي (گفتاري و
شــنيداري) در زبان فارســي و تحوالت آن در يكي دو قرن اخير اســت.از آن
ميان ،تاثير شــگرف و نقش چشــمگير وعــظ و خطابه و به تعبيــر ديگر تبليغ
مذهبي  /سياســي بر عامه مردم در ايران هنوز ناشناخته است.
در ايــران تــا قبل از ســوادآموزي عمومي و شــيوع مطبوعــات ،موعظت و
خطابــت  ،قويترين رســانه ي عمومي و وســيله ي ارتبــاط جمعي(Mass
 )Mediaبــود امــا تاثيــر و تاثّــر طبقه ي واعظــان و خطيبــان در محيط
فرهنگي،اجتماعــي و سياســي ايــران ،از مقولههايي اســت كه هنــوز به طور
واقعگرايانه و آفاقي( )Objectiveمورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته اســت.
از جهت سياســي در تاريخ ايران نقشي كه تبليغ مذهبي در نهضتها و انقالبات
مردمي همچون نهضتهاي ابومســلم ،سربداران ،صفويان ،انقالب مشروطيت و
باالخره انقالب اســامي ايفا كرده است ،قابل انكار نيست( .امين)427 :1384،
زبان بليغ ،تي ِغ دولبه اســت كــه گاه در خدمت مردم و اخالقيات و معنويت به
ِ
كار مــيرود و گاه در جهت منافع جنا حها و اميال نفســاني افراد .جنگ طلباني
چون هيتلر با نطق آتشــين خود ،دنيا را به آتش ميكشــند و صلحجويان نيز با
كالم شــيواي خويش ،جهانيان را به آشتي و مقاومت در برابر ستم فراميخوانند.
ما در طول تاريخ از ســويي ،خطبايي چون ملك المتكلّمين و سيد جما لالدين
جان خود را در طبق اخالص مينهادند ،از ســوي
داريــم كه در دفــاع از حقِ ،
ديگر ُو ّعاظ غير ُم َّتعِظ كه حافظ در انتقاد از آنان گفته اســت:
«واعظــان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند  /چون به خلوت مي روند،
آن كار ديگر ميكنند».
(ديوان حافظ)270 :1364،
بهاءالدين خرمشاهي ميگويد:
« اين غزل از درخشــا نترين غزليات رياستيزانه و افشــاگرانه حافظ است».
(حافظ نامه ،1385،ج )723 : 1
گفتني اســت قرآن مجيد نيز در نقــد علماي بيعمل لحني تند دارد:
«اتامــرون النــاس بالبر و تنســون انفســكم» (آيا مردم را بــه نيكي فرمان
ميدهيد و خويشــتن را فراموش ميكنيد؟ ) (بقره )44 /
خواجه شــيراز در جاي ديگر باز چنين گفته است:
« گرچه بر واعظِ شهر اين سخن آسان نشود  /تا ريا ورزد و سالوس ،مسلمان
نشود» (ديوان حافظ ،ص )308
مجلس وعظ دراز است و
و نيز« :گر ز مســجد به خرابات شدم ،خرده مگير /
ِ
زمان خواهد شد( ».همان ،ص )221
اهالن
عبيد زاكاني هم در رســاله «تعريفات» كه لغتنامهاي طنزآميز است ،نا
ِ
اين قشــر را اين طور معني كرده است:
«واعظ :آن كــه بگويد و نكند( ».كليات عبيد ،ص)371
از همين روســت كه ســعدي نيز كه خود ،واعظ بوده ،خويشــتن را به شيوه
خوداتهامي و خودانتقادي به نقد ميكشــد:
«ســعدي همه ســاله پن ِد مردم  /ميگويــد و خود نميكند گــوش» (كليات
سعدي)535 :1369،
ُ
«طغراي مشــهدي» كه از شعراي عهد شــاه عباس دوم است از واعظاني كه
از رســالت و وظيفــه خطير خود دور افتاده و از مقام منيــع و رفيع خويش تم ّتع
مادي بــرده اند به تندي انتقاد ميكند.
الســاطين» در تاريخ و فرهنگ ما در نكوهش از اين دست
اصطالح « ُو ّعاظ ّ
واعظان وضع گرديده است.
مــا در اينجــا منتخب ابياتي از «ســاقينامه» وي را در اين مــورد براي بار
نخست نقل ميكنيم.
ايــن اشــعار ،آينه وار ،وقايع تاريخــي و اجتماعي عهد صفــوي را بهويژه در
اواخر روزگارشــان كه متاســفانه از كمال به زوال و از نهضــت به نهاد گراييده
بود  ،بازتاب ميدهد:
«صفت واعظِ اين عهد:
ِ
درخت گلش كا ِر عرعر كند
چو واعظ ز ج ّنت ســخن ســر كند
شــده منب ِر واعظي آبشــار.
ز تردامنيهاي آن بيوقار
نقش پا.
حرف پا در هوا
ز بس مي زند
ب َو د ِ
ِ
سقف مسجد ُپر از ِ
كه بازوي منبر نبيند شكست.
به نوعي ز هر ســو نينداخت دســت
دست او سينه چاك.
چو محراب از
عجب نيست گر منبر افتد به خاك
ِ
زند بوريا ،چين بر ابروي خويش.
صحن مسجد كند روي خويش
چو بر
ِ
كند بهر خود در صفاهان ،طلب.
فروماندگان حلب
به نام
ِ
دوصد كفش گم مي شود يك نفس.
چو در پاي وعظش ب َود جان كس
كه هر سو نيفتد به ايوان ،تراك.
عرناك
صدايي نه انگيخت آن ّ
به ع ّمامة خود كند اكتفا.
اگــر گنب ِد مســجد افتد ز پــا
شــده حامي پردة گوش او.
وقت فرياد بر دوش او
ردا ِ
چو ماري به نزديكي اژدر است.
عصايش كه در پهلوي منبر است
كه دارد تنش را ز كين در دهان.
ب َو د منبرش اژدهاي دمان
ب َو د شور باقي َ ،ر َود َگر به گور.
ازو بس كه در مسجد افتاده شور
باب گلقند نيســت.
مقاالت او نوش پيوند نيســت
گل كاغذين ِ
ِ
چو شيطان بجز نسخة وسوسه
نخواندست در گوشة مدرسه
خورد سنگي از آسمان.
تبارك اگر آيدش بر زبان
تارك َ
به َ
چكد چون قلم ظلمتش از دهن.
گر از سورة نور گويد سخن
ايمان مردم زيان آورد».
به
حديثــي كــه او بر زبان آورد
ِ
منا بع
 حافــظ ،ديوان ،به كوشــش دكتــر خليل خطيب رهبر ،تهــران ،صفي عليشاه.1364،
 امين ،حســن ،ادبيات معاصر ايران ،تهران ،دايره المعارف ايران شناســي،.1384
 عبيد زاكاني ،كليات ،تهران،زوار.1384 ، كليات ســعدي ،تهران ،اميركبير.1369 ، كليات طغرا (نســخه عكسي متعلق به دانشــكده ادبيات دانشگاه فردوسيمشهد).
 -خرمشــاهي ،بهاءالدين ،حافظ نامه ،تهران ،علمي و فرهنگي.1385 ،

نام بیمه تکمیلی اعضا در اختیار گذاشته شده و مخاطبان و اعضا
میتوانند براساس صالحدید خود و خانواده تحت سرپرستی را در
هر یک از طرحها ثبت نام کنند.
براســاس این گزارش ،با توجه به انعقاد قرارداد بیمه درمان
تکمیلــی صندوق اعتباری هنر با شــرکت ســهامی بیمه رازی،
هنرمندان ،نویســندگان و روزنامه نــگاران عضو این صندوق تا
هشــتم مرداد ماه می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی
صندوق اعتباری هنر به نشــانی www.honarcredit.ir
نســبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی
اقدام نمایند.

