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ادامه از صفحه اول 
با اين تفاصيل چند نسخه خطي درباره 

ادبيات شيعي داريم؟
 با مرور اجمالي »دنا« متوجه شديم 5هزار  عنوان 
نس��خه خطي درباره ادبیات ديني داريم. دكتر 
شفیعي كدكني كه از نظر خیلي ها بزرگ ترين 
استاد ادبیات فارسي است، مي گويد ما در طول 
تاريخ ادبیاتمان از آغاز شعر فارسي تا آغاز دوره 
پهلوي 12هزار شاعر داريم. از بعضي از آنها فقط 
اسم يا دو سه بیت در تذكره ها باقي مانده است. 
بعضي از آنها هم دو يا چند كتاب شعر دارند، مثاًل 
از نظامي پنج منظومه و يك ديوان غزلیات باقي 
مانده است. اگر فرض كنیم به طور متوسط از هر 
شاعري يك اثر مانده باشد، يعني تناظر يك به 
يك داشته باشیم، 12هزار كتاب داريم كه5هزار 

تا از آنها شعر مذهبي است. 
دسترس�ي به نس�خ خطي خصوصًا 
در اي�ران ك�ه قوانين س�ختي براي 
دسترس�ي عمومي حتي متخصصان 
وج�ود دارد، مش�كل اس�ت. روش 
ديگ�ري براي تش�خيص اي�ن اتفاق 

وجود دارد كه ساده تر باشد؟
بله. اينها چیزهايي است كه در نسخ خطي پیدا 
كرده ايم. حاال بیايیم س��راغ همی��ن چیزي كه 
در دس��ترس همه اس��ت. همه نرم افزار»ُدرج« 
را مي شناس��ند؛ يك كار تجاري كه ديوان هاي 
مش��هور موجود را برداش��ته  و در نرم افزار قرار 
داده ان��د، قابلی��ت جس��ت وجو ه��م دارد. م��ا 
با يك روش آم��اري، كلیدواژه اي جس��ت وجو 
كرديم، يعني يك لیست بلند باال تهیه كرديم، 
كلید واژه هايي كه به تشیع مربوط است، از علي، 
مرتضي و حیدر بگیري��د تا ُدل��ُدل و ذوالفقار و 
ذوالجناح. اين گونه جست وجو كرديم تا ببینیم 
در همیني كه مشهور است و در اختیار همه قرار 
دارد، چقدر ش��عر مذهبي داري��م. صد البته كه 
اين روش ضريب خطا دارد. ممكن است جايي 
»علي« باشد و شخص ديگري باشد. ممكن است 
جايي »علي القاعده« باش��د و در جست وجوي 
ما »علي« ديده شده باش��د. از آن طرف هم چه 
بسیارند ابیاتي كه درباره موضوعي هستند و اسم 
خاص ندارند و به  اصطالح نشاندار نیستند. آغاز 
شعر فارسي قرن چهارم است. در تاريخ ادبیات 
به ما می گويند »حكومت ها در آن دوره س��ني 
بوده اند، شاعران درباره طبیعت شعر مي گفته اند، 

مدح درباري مي گفته اند و...«  اما  در همین قرن 
چهارم 30درصد اش��عار مضم��ون ديني دارد، 
منظور كلیت اسالم است، مشتركاتي مثل خدا، 
پیامبر، قرآن و مانند  آن. عالوه بر اين، 10درصد 
شعر خالص ش��یعي داريم. در قرن پنجمي كه 
محمود غزنوي ش��یعه كش را داريم، تعداد شعر 
مذهبي واقعاً قابل توجه اس��ت. ت��ازه اين آمار 
مربوط به »ُدرج« است كه فقط كتب مشهور را 
جمع كرده است. فرض كنید فقط كتاب علي نامه 
را با 11هزار بیت به مجموعه اشعار به جا مانده از 

قرن پنجم اضافه كنیم. چه اتفاقي مي افتد؟ 
اي�ن تحري�ف تاريخ پس ش�امل كل 

تاريخ ادبيات مي شود؟
بله ولي در بحث قاجار اين تحريف شدت بیشتري 
پیدا كرده است. به ما گفته اند شعر دوره قاجار به 
درد نمي خورد. چرا؟ »چون اين ش��اعران مقلد 
هستند و شعر تقلیدي ارزش ندارد. ثانیاً اين شعرا 
مدح درباري مي گويند و آن هم نه مدح محمود 
غزنوي كشورگشا بلكه مدح فتحعلي شاهي كه 
مملكت را به باد داد؛ مدح ناصرالدين شاهي كه 

زن باره بود. پس شعر اين دوره ارزش ندارد.« 
اما طبق آم��ار م��ا 85درصد ش��عر دوره قاجار 
مذهبي اس��ت. يعني مفاهیم عاشقانه و درباري 
و... روي هم 15درصد است. آمارها عجیب است. 
آن وقت با وجود اين آمار چشمگیر، ما به روزي 
افتاده ايم ك��ه داريم تحقیق��ات ادبي مي كنیم، 
نسخ را بررسي مي كنیم و آخرش ذوق مي كنیم 
كه يك ش��عر مربوط به قرن هفت��م درباره امام 

علي)ع( پیدا كرديم، اصاًل قضیه برعكس است! 
هنر مي خواهد ك��ه م��دح امیرالمؤمنین)ع( را 

نتواني ببیني!
ش�ما از خيانت تاريخ نويسان ادبيات 
گفتيد، چطور اين ميراث ادبيات ديني 

و شيعي را نديده اند؟ 
همگي با مافیاي رسانه آشنايي داريد و مي دانید 
كه در روزگار م��ا چطور رس��انه ها خبري را كه 
بخواهن��د، برجس��ته مي كنند و چی��زي را كه 
بخواهند، مح��و مي كنند. عی��ن همین جريان 
و ش��ديدتر از اين، در مافیاي علم هست. تاريخ 
ادبیات هاي ما را چه كس��اني نوشته اند؟ زماني 
كه دانشگاه به طريق جديد ش��روع شده، دوره 
رضاشاه است؛ دوره دين گريزي. اينكه تكلیفش 
روش��ن اس��ت. حاال بیايید نگاهي بیندازيم به 
آنهايي كه تاريخ ادبیات نوشته اند. ادوارد براون 
يك انگلیس��ي  اس��ت كه مبلغ بابیت و بهائیت 
است، يان ريپكا مستشرقي يهودي، هرمان اته 
و آخرين نفري كه كار جدي انجام داده اس��ت 
و مرجع اصلي كارهاي دانش��گاهي ما محسوب 
مي شود، »ذبیح  اهلل  صفا« است كه قطعاً و يقیناً 

دين گريز است. 
س�ه نفر اول كه ن�ام بردي�د كارنامه 
مش�خصي دارند اما »ذبيح  اهلل  صفا« 

چطور؟
در كارهاي ايش��ان مدارك و آمارهاي مفصلي 
داريم ك��ه در زدودن دين از تاري��خ ادبیات چه 
كارهايي انجام داده و به طور جدي به ماس��ون 
بودن هم متهم است. بعد از او احسان يارشاطر 
هم يك دانش��نامه تاريخ و فرهن��گ ايران  دارد 
كه 21 جلد آن تا االن منتش��ر ش��ده كه فردي 
بهائي است، من فیلم ويدئويي از ايشان ديده ام 
كه مي گويد: »م��ن و خانواده ام مبل��غ بهائیت 

هستیم.« 
در پاي�ان اگر صحبت خاص�ي داريد 

بفرماييد.
ما نشسته ايم و ديگران برايمان نوشته اند! چیزي 
را كه خودشان خواسته اند، نوش��ته اند و ماهرانه 
توانس��ته اند حقیقت واضحي را بپوشانند؛ همان 
طور كه حقیقت واضحي در غدير با 120هزار نفر 
شاهد پوشانده و انكار شد. اين جريان پوشاندن نام 
اهل بیت)ع(، پوشاندن نام حامیان اهل بیت)ع(، 
يك جريان جدي است! ما در مؤسسه »ادب پژوهي 
شیعي« چند نفريم كه »يا علي« گفته ايم تا اين 
جري��ان را بشناس��انیم، از همه دوس��تان كمك 
مي خواهم، چ��ون دس��ت تنها نمي ش��ود، اين 
وس��عت و عظمت نیاز به همراهي دارد. هر كدام 
از دوستان، هر كمكي كه از دستتان برمي آيد، با 
دادن اطالعات، با وقت گذاشتن، با تصحیح نسخه 
خطي، حمايت رسانه اي، مالي و هر گونه حمايتي 
كه از دستتان برمي آيد، نام امیرالمؤمنین)ع( را 
بلند و كمك كنید. عالمه امیني وقتي خواس��ت 
غدير را اثبات كند، كتابي نوش��ت به نام »الغدير 
في  الكتاب و الس��نه و االدب«. تاكنون 11جلد از 
اين كتاب چاپ شده است. بخش كتاب و سنت، 
يعني قرآن و حديثش، مجموعاً شده يك جلد و 
بخش ادب، يعني شعرش، شده 10 جلد! راه بسیار 
مهمي اس��ت ادبیات و تاريخ فرهنگ براي اثبات 

حقانیت امیرالمؤمنین)ع(. 

گفت وگوي »جوان« با رئيس مؤسسه ادب پژوهي شيعه 

 تاريخ نويسان  ادبيات
 ميراث ادبيات شيعي را سانسور كرده اند

  فرزين ماندگار
 در حال�ي ك�ه س�ينماي كم�دي اي�ران مدت هاس�ت به 
گونه اي پي�ش مي رود ك�ه اغل�ب كارشناس�ان معتقدند 
ب�ا خان�واده و بچه ها نمي ت�وان مخاط�ب آن ب�ود، رامبد 
جوان درب�اره تازه ترين اث�رش تأكيد مي كن�د كمدي ای 
در دس�ت س�اخت دارد كه با خانواده مي ت�وان آن را ديد. 
درباره س��ینماي كمدي اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد. 
برخي معتقدند اساس��اً كمدي ژانري اس��ت كه به طور عادي 
برخي مرزهاي اخالقي در آن زيرپا گذاش��ته مي ش��ود اما در 
مقابل عده اي هم هس��تند كه تأكید مي كنند يك اثر نمايشي 
مي تواند هم كمدي و هم خانوادگي باشد. رامبد جوان يكي از 
آنهاس��ت. او تأكید مي كند فیلم »قانون مورفي« كه به زودي 
اكران مي شود، يك كمدي خانوادگي و با ويژگي هايي است كه 
در سینماي ايران تازگي دارد.  اينكه يك فیلمساز ايراني در حال 
ساخت فیلمي كمدي است كه خانوادگي بودن برايش اهمیت 
دارد را بايد رويكردي امیدواركننده براي سینماي ايران تلقي 
كرد چراكه برخي س��ینماگران اين نظر را ندارند. همین چند 
روز پیش بود كه سپند امیرسلیماني در برنامه فرمول يك علي 
ضیاء مطرح كرد كه فیلم كمدي را در هیچ جاي دنیا نمي شود 
با خانواده ديد. »در همه جاي دنیا ديدن فیلم كمدي با خانواده 
آس��ان نیس��ت و يكي از بخش هاي مهم فیلم هاي كمدي در 
همه جاي دنیا شوخي هاي جنسي اس��ت.« واقعیت اين است 
كه آثار كمدي س��ینما در كش��ورهاي ديگر نیز براي رده هاي 
س��ني مختلف س��اخته مي ش��ود اما در ايران فیلمسازان اين 

رده بندي سني را اساساً به حساب نمي آوردند و فیلم را طوري 
نمي ساختند كه خانواده مخاطب آن باشد چراكه به دلیل ضعف 
قانون رده بندي سني اين دغدغه كمرنگ است.  رامبد جوان 
كه به تازگي پروانه نمايش فیلم جديدش با نام »قانون مورفي« 
صادر شده اس��ت، در گفت وگويي با ايس��نا مي گويد: »قانون 
مورفي« يك كمدي اكشن س��رحال، خوش ريتم و متفاوت با 
آنچه بیشتر در سینماي ايران ساخته مي شود است كه من به 
عنوان كارگردان و محمد شايسته به عنوان تهیه كننده در كنار 
ديگر عوامل تولید فیلم، هرچه در توان داشتیم و بلد بوديم را 
براي اين پروژه خرج كرديم تا يك فیلم خوب به سینماي ايران و 
سینمادوستان تقديم كنیم.  او با اشاره به اينكه »قانون مورفي« 
فیلم سختي بوده است، افزود: اين فیلم يك اثر كمدي و كاماًل 
خانوادگي است و حتي به نظرم براي نوجوانان مي تواند خیلي 
مناسب باشد، بدون اينكه خانواده ها بابت شوخي هاي اخالقي و 

مسائلي از اين قبیل نگراني داشته باشند. 

 سكوت رسانه ملی
 در برابر انتقاد از مافياي كنكور ادامه دارد

حكمت 110

فرمان خدا را بر پا ن�دارد، جز 

آن ك�س ك�ه در اج�رای حق 

مدارا نكند و به روش اهل باطل 

عمل نكند و پي�رو فرمان طمع 

نگردد. 

با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان

حدود 200 نفر در رده هاي مديريتي و كارشناسي از صداوسيما مي روند

دبير ش�وراي نظارت بر س�ازمان صدا و س�يما اع�ام كرد كه 
حدود 200 نفر در رده هاي مديريتي و كارشناس�ي صداوسيما 
مش�مول قانون من�ع ب�ه كارگيري بازنشس�تگان مي ش�وند. 
محمدحس��ین صوفي درباره نتايج اجراي قانون منع به كارگیري 
بازنشستگان در صداوس��یما به مهر بیان كرد: از طرف ما نظارت بر 
اعمال اين قانون در صداوس��یما وجود دارد و تا 24 آبان الزم است 
كه اين قانون در همه ارگان هاي دولتي و همچنین صداوسیما انجام 
ش��ود.  وي ادامه داد: با توجه به اطالعاتي كه دارم صداوسیما كار را 
شروع كرده و ابالغ ها صادر شده است و از 24 آبان اجرا خواهد شد.  
يك عضو هیئت نظارت بر سازمان صدا و سیما چندي پیش با بیان 
اينكه رئیس سازمان صدا و سیما مش��مول قانون منع به كارگیري 
بازنشستگان نمي ش��ود، در عین حال گفته بود: همه دستگاه ها و 
نهادها شامل اين قانون مي ش��وند مگر افرادي كه مستقیماً با حكم 
مقام معظم رهبري منصوب شده باشند.  احسان قاضي زاده هاشمي 
چندي پیش در حاشیه جلسه علني مجلس در يك نشست خبري 

در تشريح دايره شمول اجراي قانون منع به كارگیري بازنشستگان 
به اين نكته اشاره كرده بود كه پرسشي كه اين روزها در افكار عمومي 
وجود دارد نسبت به ضمانت اجراي قانون است، اينكه اگر قانون اجرا 
نشود با چه ابزارهايي دستگاه ها ملزم به اجراي آن مي شوند. اين قانون 
بسیار مترقي و پیشرفته است كه نیاز به آيین نامه اجرايي ندارد، يعني 
الزم نیست هیچ دستگاه، نهاد و قوه اي براي آن آيین نامه بنويسند 
پس دست اندازي هم وجود ندارد. هر كسي بهتر مي داند كه وضعیت 
استخدامي اش چگونه است، پس بهتر است قبل از پايان اين مهلت به 
طور داوطلبانه استعفا كند. اگر اين اتفاق رخ نداد مديران دستگاه هاي 
اجرايي كه آن فرد را منصوب كرده يا باالترين مقام اجرايي بايد نسبت 
به جابه جايي اين فرد اقدام كند. در مرحله سوم دو دستگاه نظارتي 
يعني ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نظارت مي كنند.   
به گفته وي برخي دستگاه ها تحت شمول ديوان محاسبات و مابقي 
دستگاه ها در دايره بازرسي كل كشور هستند. ديوان محاسبات صرفاً 
در دستگاه هاي تحت شمول خود مي تواند نظارت كند اما سازمان 
بازرسي در مورد ش��هرداري ها، فدراس��یون ها، خصولتي ها و ساير 
شركت ها نظارت مي كند، يعني دس��تگاه هاي اسم خاص همچون 
هالل احمر،  بانك مركزي، بورس،  بنیادها و آس��تان ها نیز در دايره 
نظارت سازمان بازرس��ي قرار دارند. اين قانون در چهار مرحله اجرا 
مي شود؛ اولین مرحله خود فرد است كه بايد استعفا كند، مرحله بعد 
مدير دستگاه كه ملزم به عدم به كارگیري بازنشسته مي باشد، سپس 
سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و ذي حسابان و در نهايت دستگاه 
قضايي خواهد بود. ديوان محاسبات مي تواند جلوي پرداخت حقوق 

به افراد بازنشسته را بگیرد و حساب بانكي شان را مسدود كند. 

رضا رويگري: 
نبايد در برابر سلسله مراتب تشكيالتي بايستيم

بس�ياري از هنرمن�دان و اهال�ي س�ينما و تلويزي�ون پش�توانه اجتماع�ي 
عظيم�ي دارن�د ام�ا اي�ن پش�توانه اجتماع�ي نباي�د كاري كن�د ك�ه م�ا 
در براب�ر سلس�له مرات�ب تش�كياتي بايس�تيم، چراك�ه اگ�ر قائ�ل ب�ه 
تش�كيات نباش�يم، طبيع�ي اس�ت ك�ه س�نگ روي س�نگ بن�د نش�ود. 
به گزارش فارس، رضا رويگري بازيگر س��ینما، تلويزيون و تئاتر  با بیان اين مطلب 
ضمن تكذيب صحبت هاي منسوب به او در يك گفت و گو گفت: بي ترديد جوانگرايي 
در هر مجموعه رس��انه اي يك نیاز مبرم به حس��اب مي آيد و خوب است كه افراد با 
تجربه اي مثل فردوسي پور كه س��ال ها برنامه 90 را روي آنتن داشته به فكر جوان 

گرايي در اين برنامه هم باشد و خودش به تغییر نسل در اين برنامه كمك كند. 
بازيگر نقش كیان ايراني در س��ريال مختارنامه، ادامه داد: اين ب��ه نفع برنامه 90 و 
شخص فردوسي پور است كه به تغییر نسل و جوان گرايي در اين برنامه كمك كند 

چراكه اين اتفاق مي  تواند ثمرات بزرگي براي اين برنامه داشته باشد. 
رويگري افزود: بسیاري از هنرمندان و اهالي س��ینما و تلويزيون پشتوانه اجتماعي 
عظیمي دارند اما اين پشتوانه اجتماعي نبايد كاري كند كه ما در برابر سلسله مراتب 
تشكیالتي بايستیم، چراكه اگر قائل به تشكیالت نباشیم، طبیعي است كه سنگ روي 
سنگ بند نمي شود. بايد س��ؤال كنیم چرا فقط عده محدودي از هنرمندان همواره 
در برابر تشكیالت ايستادگي مي كنند و باقي هنرمندان به سلسله مراتب قائل بوده 

و بدان احترام مي گذارند؟!
طي چند روز گذشته مصاحبه اي به نقل از رضا رويگري در فضاي مجازي منتشر شده 
بود كه در آن مدعي شده بودند رضا رويگري اظهارات تندي علیه شبكه سوم سیما و 

در حمايت از عادل فردوسي پور داشته است. 

   ديوارنگاره اربعيني ميدان وليعصر)عج(رونمايي شد
جديدتري��ن ديوارن��گاره میدان ول��ي عصر)عج( ب��ا عنوان 
»الحس��ین يجمعنا« همزمان ب��ا اربعین حس��یني ديروز 

رونمايي شد. 
اين ديوارنگاره با شعار »بر محور عشق حسین)ع( در اتحاديم« 
براي ايام اربعین حس��یني در میدان ولیعصر)عج( جانمايي 

شده است. 
.......................................................................................................
   انتشار يك اثر داستاني تازه از سيدمهدي شجاعي

سیدمهدي شجاعي اثري تازه با عنوان »فصل خوب پیوستن« 
را براي مخاطب كودك در دست انتشار دارد كه طي روزهاي 

آتي روانه بازار كتاب مي شود. 
داس��تان »فص��ل خ��وب پیوس��تن« ب��ر مبن��اي زندگي 
مسلم بن عوس��جه از ياران امام حس��ین)ع( در كربال تدوين 
شده است و نیستان ناشر اين اثر طي هفته آينده اين كتاب را 

در بازار توزيع خواهد كرد. 
 ش��جاعي در اين اثر كه براي مخاطبان نوجوان نوشته شده 
است، فرازي از داستان زندگي مس��لم را از ماجراي لو رفتن 
محل اختفاي مس��لم بن عقیل در كوفه تا فرار خود او از اين 
شهر و پیوستن به قافله حس��یني در كربال و شهادت روايت 

كرده است. 
اين كتاب همچنین با تصويرگري قابل توجهي كه حاصل كار 

صديقه احمدي است، همراه شده است. 
سیدمهدي ش��جاعي اين روزها در حال آماده سازي دومین 
جلد از رمان »كمي ديرتر« نیز  است كه در صورت مهیا شدن 

شرايط انتشار تا آخر امسال روانه بازار كتاب خواهد شد. 
.......................................................................................................

   رونماي�ي از »طائ�ر قدس�ي« س�يزدهمين كتاب 
مجموعه مدافعان حرم

كتاب »طائر قدسي« سیزدهمین كتاب از مجموعه »مدافعان 
حرم« انتشارات روايت فتح است كه پنج شنبه در مجموعه 
فرهنگي سیدالشهدا)ع( واقع در بلوار اندرزگو، جنب مسجد 
مفتخر با حض��ور همرزمان و خانواده ش��هید امین كريمي، 
مسئوالن »انتش��ارات روايت فتح« و همچنین فرماندهان 

دوران دفاع مقدس رونمايي شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انتشارات روايت 
فتح، در خالصه كتاب طائر قدس��ي )زندگینامه داستاني 
ش��هید »امین كريمي«( آم��ده اس��ت: »در همان مدت 
كم يكسري ابداعات داشت. مثاًل وسیله اي ساخته بود تا 
تك تیرانداز مخفي بماند! يا با وسايل خیلي پیش پا افتاده 
و ساده پیروسكوپ ساخته بود. اساس كار پیروسكوپ اين 
بود كه از پشت ديوار هم بتوان قسمت بیروني را ديد. امین 
كه به بحث روز دنیا در زمینه اسلحه سازي آشنايي داشت، 
مي خواست جايگزيني براي چنین تسلیحاتي پیدا كند«. 
.......................................................................................................

  دس�تگيري يكي ديگ�ر از توليدكنن�دگان كتاب 
قاچاق

كارگروه صیانت از حقوق ناش��ران و پديدآورندگان اتحاديه 
ناشران و كتابفروش��ان تهران با مساعدت و همكاري پلیس 
امنیت و دس��تور قضايي، انبوه��ي كتاب قاچ��اق را كه در 
س��ه طبقه انبار نگهداري و از آنجا توزيع مي ش��د، كشف و 
جمع آوري كرد.  بر اساس اين گزارش، كتاب هاي ضبط شده 
كه در حجم 25 وانت بار است، با دستور قضايي »توقیف« و 
انبار مذكور تخلیه و »پلمب« و فرد خاطي، دستگیر و روانه 
بازداشتگاه شد. انبار يادشده در سه طبقه وسیع در محدوده 
خیابان هاي انقالب و جمهوري اسالمي و متعلق به يك نفر 
است.  اين گزارش مي افزايد: با اقامه شكايت ناشران متضرر 
از متهم، وكیل اتحاديه به وكالت از شاكیان مبادرت به اقامه 

دعوي در مراجع ذي صالح خواهد كرد.
.......................................................................................................

  جزئيات تازه ترين كنس�رت اركس�تر سمفونيك 
تهران اعام شد

تازه ترين كنسرت اركستر سمفونیك تهران به رهبري شهرداد 
روحاني با اجراي قطعه ماندگار »ني نوا« برگزار مي شود. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اركس��تر سمفونیك 
تهران به رهبري ش��هرداد روحاني تازه ترين كنسرت خود 
را ساعت 21:30 روز چهارشنبه 23 آبان ماه در تاالر وحدت 

تهران برگزار مي كند.
  در اين كنسرت قطعاتي چون »ني نوا« به آهنگسازي حسین 
علیزاده و تك نوازي ني پاش��اهنجني، »سايه روشن« اثري 
براي كنترباس و اركستر به آهنگسازي و تك نوازي كنترباس 
مهدي كالنتري، »كنسرتو عود« به آهنگسازي و نوازندگي 
عود ارس��الن كامكار، »مرثیه اي براي ي��ك درد ممتد« به 
آهنگسازي علي بیرنگ و تك نوازي ويولن پدرام فريوسفی 
و »فانتزي اورتور پل« به آهنگس��ازي مهران روحاني براي 

مخاطبان اجرا مي شود.
  اركستر سمفونیك تهران 15 شهريورماه نیز اثر ماندگار »ني 
نوا« به آهنگسازي حسین علیزاده را در تاالر وحدت برگزار 
كرد. در اين كنسرت شهرداد روحاني به عنوان رهبر و پدرام 

فريوسفي به عنوان سولیست ويولن حضور داشتند. 

    ديده بان نويد پارسا

  محمد صادقي
گفته مي شود در سال گذش�ته يك مؤسسه آموزشي براي 
پخش آگهي هاي بازرگاني رقم 300ميليارد تومان پرداخت 
كرده اس�ت تا تبليغ كاس ه�اي كنكور اين آموزش�گاه از 
تلويزيون پخش ش�ود. در روزهايي كه صداوسيما به شدت 
خود را بي پول نش�ان مي دهد، آي�ا درآم�د روزانه نزديك 
به يك ميلي�ارد تومان براي نمك گير ش�دن رس�انه اي كه 
قرار اس�ت از حقوق مردم دفاع كند، كفايت كرده اس�ت؟!

»كارنامه بیس��ت«، »فرصت براب��ر«، »اوج يادگیري«، »گزينه 
چهار« و »مسیر برتر« تنها چند عنوان از برنامه هايي است كه در 
سال هاي اخیر روي آنتن شبكه هاي تلويزيوني رفته اند و همگي 
به آموزش هاي كنك��وري پرداخته اند، اين برنامه ه��ا كه در آن 
مدرسان تست زني حضور دارند، به عنوان برنامه هاي مشاركتي 
منبع خوبي براي درآمد تلويزيون محس��وب می شوند. در كنار 
اين برنامه ها، آگهي هاي بازرگاني نیز توجه ويژه اي به موسسات 
آموزشي دارد. تنها يك موسسه از میان چند برند مشهور فعال در 
اين حوزه، سال گذشته 300 میلیارد تومان به صداوسیما براي 
پخش آگهي پول داده است. در اين زمان آيا مي شود انتظار داشت 
رسانه ملي براي مقابله با آنچه »مافیاي كنكور« نامیده مي شود، 

اقدام جدي انجام دهد؟
وزير آموزش و پرورش كه گويا در مبارزه با مافیاي كنكور شكست 
خورده است، در توئیتي براي مردم نوشت: »سال گذشته يادتان 
هس��ت؟ وقتي با ش��ما از مافیايي صحبت كردم كه با اضطراب 
فرزندانمان داللي مي كنند و آن روز تمام توان خود را براي مقابله با 
حذف آزمون هاي زائد گذاشتند. امور حجم گسترده تبلیغات آنها 
را به بهانه كنكور مي بینید؟« در كنار تبلیغات محیطي، آگهي هاي 
تلويزيوني بخش عمده اي از استراتژي تبلیغاتي مؤسسات كنكور 
را به خود اختصاص داده و صداوس��یما خواسته يا ناخواسته به 
بخشي از جريان مافیاي آموزشي تبديل شده است. اكنون مردم 
مي پرسند كه تلويزيون در اين بین چه نقشي دارد و چرا دوست 
ندارد بساط مافیاي كنكور برچیده شود!  سكوت صداوسیما در اين 
ارتباط به شايعات دامن می زند. نپرداختن به اين موضوع در رسانه 
ملی باعث شده يك سلبريتی با لحنی تمسخرآمیز عملكرد رسانه 
ملی را زير سؤال ببرد. مهراب قاسم خاني، فیلمنامه نويس با انتشار 
ويدئويي درباره افشاي مافیاي كنكور و نقش تبلیغات تلويزيوني 
در تقويت اين جريان، مي نويسد: »شفاف سازي اگه خوبه، واسه 
همه خوبه، مثاًل بد نیست براي شروع راجع به اين عدد ها توضیح 
بدين يا توضیح بدين كه چند ساعت در هفته از حق مردم مي زنید 
و به جاش در ازاي دريافت پول، تبلیغات و برنامه هاي مربوط به 
كنكور پخش مي كنید يا اصاًل توضیح بديد كه چرا چنین فرايند 

معیوبي رو كه باعث آسیب به روح و  روان جوون ها میشه تا اين 
حد تبلیغ مي كنید. اسم اين كار زير پا گذاشتن اخالق به خاطر 
پول نیست؟ جرم نیست؟ نیاز به بررسي نداره؟« فاطمه سعیدي، 
نماينده مجلس نیز تبلیغات تلويزيوني مؤسسات كنكور را يكي 
از علل جمع نشدن كنكور عنوان مي كند و مي گويد: »در كدام 
كشور از نفرات برتر در تبلیغات استفاده مي شود درحالي كه در 
صداوسیماي ايران اين افراد از كالس هاي اين مؤسسات تعريف 
و تمجید مي كنند و موفقیت خود را در گرو آن مي دانند چرا كه 
از مالیات پرداختي مردم براي اداره رسانه ملي هزينه مي شود، 
حال چرا بايد بیش��تر تبلیغات اين س��ازمان در ح��وزه كنكور، 
كتاب هاي كمك درسي و كالس هاي آموزشي باشد؟« گردش 
مالي مؤسسات كنكور كه گفته مي شود سال گذشته از رقم 8هزار 
میلیارد تومان عبور كرده است و س��فره باز اين مؤسسات براي 
صداوسیما در مقابل حضور همیشگي برندهاي آموزشي در بخش 
پیام هاي بازرگاني، باعث مي شود هر ساله خانواده هاي بیشتري 
براي تضمین موفقیت فرزندانشان، به فكر استفاده از موسسات 
كنكور بیفتند. تب و تابي كه تلويزيوني براي اين موسس��ات به 
راه مي اندازد آنقدر قوي اس��ت كه حتي ب��راي دوره ابتدايي نیز 
آزمون طراحي شود.  فرهاد كريمي رئیس پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پ��رورش با بیان اينكه كنكور در ش��رايط فعلي به نفع 
كشور نیست، تأكید مي كند: »طبیعي است كه حذف كنكور يك 
موضوع سیاستي و اجرايي بوده و تابع تفاهم و اقناع طرفیني است 
كه در موضوع كنكور نقش ايفا مي كنند و بايد براي حل آن يك 
عزم ملي به وجود بیايد.« چرا صداوسیما هیچ گاه نخواسته است 
كه چنین عزم ملي را به وجود آورد يا هدايت كند؟ صداوس��یما 
حتي شبكه آموزش س��یما را كه به عنوان شبكه اي براي ايجاد 
»عدالت آموزشي« راه اندازي كرده است در اختیار تبلیغ مستقیم 
و غیرمستقیم كنكور قرار داده است و حتي اگر عزمي در جامعه 
برای حذف كنكور به وجود آيد، احتماالً تلويزيون در مقابل آن 

موضع منفي خواهد گرفت. 

طب��ق آم��ار م��ا 85درص��د ش��عر 
دوره قاج��ار مذهبي اس��ت، يعني 
مفاهيم عاش��قانه و درب��اري و... 
روي هم 15درصد اس��ت. آمارها 
عجي��ب اس��ت. آن وقت ب��ا وجود 
اين آمار چش��مگير، ما ب��ه روزي 
افتاده اي��م ك��ه داري��م تحقيق��ات 
ادب��ي مي كنيم، نس��خ را بررس��ي 
مي كني��م و آخ��رش ذوق مي كنيم 
كه يك ش��عر مربوط به قرن هفتم 
درباره ام��ام علي)ع( پي��دا كرديم

رامبد جوان: 

»قانون مورفي« كمدي و كامًا خانوادگي است
    دريچه

معصومه طاهری
  گفت وگو


