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فرهنگ ،منطق ،رسانه
امــروزه بــا ظهــور پدیدههایــی مثــل
رسانههایجمعی کهموجبافزایش
ســرعت و ســهولت تبــادل اطالعات
شدهاند ،افرادی که دانش و توانایی
محمدرضا
بازی بــا لغــات و مفاهیــم را دارند به
واعظ
راحتی می تواننــد به اذهان عمومی
در راستای مقاصدشان جهتدهند.
در ایــن رهگذر مــی توان بــا فرا گیــری علــم منطق و
تقویت مهارتهــای تفکــر نقادانه به شــهروندان ،از
افتادن به دام چنین سودجوییهایی جلوگیریکرد.
ا گر تفکــر را به معنای رســیدن از امــور معلوم بــه امور
مجهــول تعریــف کنیــم ،منطــق ابزاری اســت کــه ما
را از خطــای در اندیشــیدن مصــون م ـیدارد .بدین
صورت که یک اســتدالل منطقی معتبــر باید دارای
دوشرطباشــد:اولاینکهمقدماتودالیلارائهشده
صحیح باشــند و دوم اینکه نتیجــه مورد نظــر از این
مقدمــات طبق اصــول منطقــی حاصل شــود .تفکر
انتقــادی توانا یــی گــردآوری و ارزیا بــی اطالعــات
بــه شــیوهای منطقــی ،بیطرفانــه و عمیــق اســت،
به طوری کــه بتوان به نتیجه موجــه از طریق دالیل
معقول دستیافت.
چندی پیش در خبرها آمده بود بارا ک اوباما ،رییس
جمهــور آمریکا که برای شــرکت در نشســت اوپک به
مانیل ،پایتخت فیلیپین سفر کرده بود ،اذعان کرد:
«تا بشار اسد هست داعش هم هست(ادعای اول)/
اســد باید برود تا جنــگ داخلی ســوریه پایــان یابد و
داعش از میان برود(ادعای دوم)».
به گزارش خبر گزاری تســنیم به نقل از رویترز ،بارا ک
اوبامــا رییــس جمهــور آمریــکا کــه بــرای شــرکت در
نشست اوپک به مانیل ،پایتخت فیلیپین سفر کرده
اســت ،در ســخنانی تصریح کرد  :تا زمانی کــه نتوان
به یک راهکار سیاسی در ســوریه دست یافت ،ریشه
کن کردن داعش امکانپذیر نخواهد بود و دستیابی
به راهکار سیاســی در ســوریه نیز به مدتی زمــان نیاز
دارد.
وی در ادامه افــزود :چنین راهکاری نیــز امکان پذیر
نخواهد بود ،ا گر بشار اســد رییس جمهور سوریه در
قدرت باقــی بماند .رییس جمهــور آمریکا همچنین
گفت :بشــار اســد باید بــرود تا جنــگ داخلی ســوریه
پایان یابد.
در ایــن ســخنان اوباما بــرای القــای خواســتههای
خــود بــه دیگــران و همســوکردن افــکار عمومــی بــا
سیاس ـتهای خــود بــه مغالطاتــی متوســل شــده
است .وی دو ادعا را مطرح کرده است که به صورت
جدا گانه به بررسی آنها میپردازیم.
ادعای اول اینکه« :تا بشــار اســد هســت داعش هم
هست»؛ دالیلی که برای این ادعا ذکر کرده به صورت
زیر است:
الف .تــا زمانــی که نتــوان به یــک راهکار سیاســی در
سوریهدستیافت،ریشه کن کردنداعشامکانپذیر
نخواهد بود.
ب .چنین راهکاری نیز امکان پذیر نخواهد بود ،ا گر
بشار اسد رییس جمهور سوریه در قدرت باقی بماند.
دو دلیل فوق را تحــت عنوان دو مقدمــه ادعای اول
اوباما ،به صورت زیر میتوان بازنویسی کرد:
 .1ا گر بشار اسد ،رییسجمهور سوریه در قدرت باقی
بماند ،دســتیابی به یک راهکار سیاســی در ســوریه
امکان پذیر نخواهد بود( .گزاره ب)
 .2ا گر نتوان به یک راهکار سیاســی در سوریه دست
یافــت ،آنــگاه ریش ـهکن کــردن داعــش امکانپذیــر
نخواهد بود( .گزاره الف)
ا گر دو مقدمه فوق را صــادق فرض کنیم ،با توجه به
اینکه صورت استدالل صحیح است( قاعده منطقی
تعدی) این استدالل معتبر خواهد بود .اما همانطور
که گفته شد ،به منظور بررسی اعتبار یک استدالل،
عالوه بر بررســی صورت اســتدالل ،صحت مقدمات
نیز باید بررسی شــود ،بنابراین باید بررسی کرد که آیا
مقدمات شــمارههای یک و دو صحیح هســتند و یا
خیــر و اوباما اصال دالیلــی برای صحت هریــک از این
مقدمات ارائــه کرده اســت و یا خیــر؛ برای مثــال ،آیا
قلمرو داعش تنها به کشــور ســوریه محدود میشود
که بــا کنار رفتن بشــار اســد از قدرت در ســوریه ،قصه
داعش به سرآید؟!
با توجه به اینکــه در چنین مصاحبههای سیاســی،
معموال افراد سیاســی تنها بــه طــرح ادعاهای خود
میپردازنــد و از ارائه دالیــل و مقدمات بــرای دعوی
خود طفره میروند(مغالطه ادعای بدون استدالل)
و بررســی صحــت پرســش مذکــور در چنیــن مجالــی
امکانپذیــر نیســت ،بــه ســراغ ادعــای دوم اوبامــا
میرویم.
ادعای دوم مطرح شده بدین صورت است که«:اسد
باید برود تا جنگ داخلی ســوریه پایان یابد و داعش
از میان برود» .این ادعا را میتــوان در قالب گزاره زیر
بازنویسی کرد:
 .3ا گر میخواهید جنگ داخلی سوریه پایان یابد و
داعش از میان برود ،بشار اسد باید برود.
در ادعــای مــورد نظر(شــماره  )3از طرفــی اوبامــا بــا
توجه به صادق فرض گرفتن ادعای اول خود ،علت
فعالیتهایداعشراحضور بشار اسدعنوانمیکند
و از طــرف دیگر ،گویی علــت جنگ داخلی ســوریه را
داعش میداند و از این مســاله نتیجه میگیرد برای
حل بحران ســوریه و از بیــن رفتن داعش تنهــا و تنها
یــک راه حــل وجــود دارد و آن هــم رفتــن بشــار اســد
است .از آنجایی که حضور داعش در سوریه تنها علت
جنگ داخلی در سوریه نیست ،سادهانگارانه است
که گمان کنیم با رفتن اســد وضعیت داخلی ســوریه
سروسامان مییابد.
بنابراین ،صحت گزاره شرطی شماره ( 3ادعای دوم)
نیــز جــای بحــث فــراوان دارد .در حقیقــت ،اوباما با
دســتاویز قراردادن نگاه منفی موجود علیه داعش،
عوام فریبی کرده و ســعی کرده افکار عمومی و سران
کشــورهای اوپــک را علیه بشــار اســد تحریــک کند تا
ســرنگونی او را کار درســتی جلوه دهد و از این رهگذر
به مقصود مورد نظر خود دست یابد.
«با تشکر از فاطمه قمی و شکور آقایی»

بختیاری،شاعر آیینی:

شاعرحرفهایتحتتاثیر فضایمجازیقرار نمیگیرد
یــک شــاعر آیینــی معتقــد
اســت شــاعر حرفهای هیچگاه
تحت تاثیر فضای مجــازی قرار نمیگیرد
و شــاعری كــه احتیــاج بــه خلــوت دارد،
نمیتواندباتكیهبرشبكههایاجتماعی،
بازخوردهای الزم را کسب کند.
بــه گزارش مهر ،نــادر بختیاری ،بــا بیان
اینكــه بایــد تاثیــر شــبكههای اجتماعی
بــر روی شــاعران را از دو منظــر بررســی كرد ،اظهار داشــت:
تاثیر شبكه های اجتماعی و فضای مجازی بر روی شاعران
مبتدیونیمهحرفهایباتاثیرآنبررویشاعرانحرفهایتر
متفــاوت اســت .وی ادامــه داد :شــبكههای اجتماعــی
میتواند بر روی شــاعران آماتور تاثیر مثبتی داشــته باشد؛
یشــوند و بازخوردهای
چرا كــه از ایــن طریــق شــناخته م 
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مخاطبان را نسبت به شعر خود دریافت
میكننــد و میــزان تاثیرگذاری شعرشــان
بــر روی مخاطبان می بیننــد .بختیاری
خاطرنشان كرد :شــبكههای اجتماعی
برای حرف ـهایها نســبت به گــروه قبلی
تاثیر كمتری دارد .شاعر حرفهای اثرش را
در شــبكههای اجتماعی قرار نمی دهد؛
چرا كه بیم ســرقت اثر را دارد و تنها آثاری
را در فضای مجازی منتشــر می كند كــه پیشتر به صورت
مكتوب به چاپ رسیده باشد.این شاعر آیینی كشورمان
بــا تا كیــد بــر اینكــه شــبكههای اجتماعــی نمیتواننــد كار
كتاب را انجــام دهند ،گفــت :خواه ناخواه فضــای مجازی
بســایتها از اعتبــار كمتــری نســبت بــه آثــار مكتــوب
وو 
برخوردارند.

اخبار

ی ا کبر قاضیزاده:
عل 

دلممیسوزد ،ارزانفکرشانرامیفروشند

روزنامه نگار پیشکسوت ایران
پیرام ــون نق ــش رسانـ ـهها در
انتخاب ــات با ت ــا کید بر این ــکه انـتخابات
ســرچراغی مطبوعــات اســت ،میگوید:
به طور کلی اینکه برخی روزنامهنگاران به
افراد احســاس شــیفتگی پیدا میکنند،
بــه شــدت مخــرب اســت؛ چرا کــه بعــد
از مدتــی احســاس میکننــد بــه شــدت
سرشان کاله رفته است .حسن حزب در این است که افراد
فقط به یک کاندیدا رای نمیدهند ،بلکه به اساســنامه و
روش اجرایی یک حزب رای میدهند.
او ادامه میدهد :البتــه این موضوع به این معنی نیســت
که به هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی در طی این سالها
تهــا رای میدهــم
کششــی نداشــته یــا نــدارم؛ در انتخابا 

و هــرگاه الزم باشــد از کاندیداهایــی کــه
قبولشــان دارم ،دفــاع هــم میکنــم،
ولی اینکــه بخواهــم در نشری هشــان قلم
بفرسایم ،کار من نیست .هرگز در خودم
ایــن آمادگــی را ندیدم که بــه آنهــا راهکار
پیشنهاد بدهم یا برایشــان ویژهنامهای
دربیاورم .همیشــه نامزدهایــی بودند و
هستند کهخیلیبهراهورسمشانعالقه
داشته ام ،ولی کار اصلی من درس دادن ،روزنامهنگاری و
یســوزد وقتی میبینم
ترجمه است.وی می گوید :دلم م 
افــرادی کــه در عالــم روزنامهنــگاری زحمــت کشــیدند و
صاحبنامهستند،در برابر  15،10میلیونتومانخودشان
و فکرشــان را میفروشــند؛ آن هم به برخی از افراد که اصال
معلوم نیست راست میگویند یا نه!»

فرهنگ و هنر

سال دهم ،شماره 2598
پنجشنبه
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نادر قشقایی ،پیشکسوت مجسمه سازی در گفت وگو با اصفهان زیبا:

باید به هنرمند اعتماد کرد

از کــی و چطــور وارد فضــای مجسم هســازی
شدید؟

هرکس برحســب عالقهای کــه برایش بهوجــود میآید،
یشــود و برای من هم همین اتفاق
به سمتی کشیده م 
افتــاد .کالس دهــم ادبی بــودم و بــا صابــون ،کار حجم
میکــردم .صابونها تــراش خیلی خوبی برمیداشــت.
کارهــا را در یک نمایشــگاه فامیلی به نمایش گذاشــتم.
بــدون اینکــه بخواهــم امتحــان بدهــم ،در هنرســتان
هنرهایزیباپذیرفتهشدم.حدود 180،170ورق نقاشی
و  80 ،70کار حجمــی بــا گچ و صابون داشــتم .مســوول
هنرستانآنهارادیدوخوششآمدو گفت«:همینامروز
برو ســر کالس ».بر اســاس قاعدهای کــه وزارت فرهنگ
و هنر قدیم داشــت ،تعداد پنج نفر از برگزیدگان هر کدام
از رشــتههای هنری بدون کنکور به دانشــگاه فرستاده
یشــدند؛ من نفر ســوم بــودم .اما بــرای آنکه خــودم را
م 
محکبزنم ،کنکور همدادمواز آنطریقهمرتبهخوبی
آوردم .ســال  56وارد دانشــگاه هنرهای تزئینی شــدم و
رشــته مجسم هســازی را انتخاب کردم .بعــد از انقالب،
سهسالدانشگاههابستهبودودورهلیسانسمابهجای
چهار سال،هشتسالطول کشید.در طولاینهشت
ســال کــه رشــته مجسم هســازی ورودی جدیــدی هــم
نگرفته بــود ،از  18نفــر به  12نفر رســیدیم؛ چــون بعضی
احســاس کردنــد این رشــته درآمدزا نیســت ،ولــی ما در
همان مدت که در دانشــگاه بودیم ،توانستیم شرایطی
را بــرای ســاخت مجســمه ایجــاد کنیــم و وزارت علــوم
دریافت که مجسمهسازی میتواند در شرایط مختلف،
استفادههایویژهتریداشتهباشد.دوسالونیمبعداز
فار غالتحصیلیما،مجسمهسازیمجدداوارددانشگاه
شد کهبهنوعیمادر تمامرشتههایهنریاست.
دربــاره مجســمه «گــذر ســیاوش از آتــش»
بفرمایید .کیساختهشد؟

تاریخ دقیــق را نمیدانم؛ حــدود هفت ســال پیش بود
که از طرف ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان ،به
هنرمندان کشــور گفته شــد طر حهایی را که متعلق به
خودشان است ،بیاورند و ارائه دهد .من هم دو طرح از
میان طر حهایم را ارائه دادم که پذیرفته و گذر سیاوش
در آتشجانماییشد.
کسی کهمجسمهسازاست،چقدربایدشاعر
باشــد؟ شــاعربودن بهمعنای نگاهی نو و کشــفی
جدید.چقدر بینایندو پلمیزنید؟

هرکســی شــعر خودش را دارد و بنــا به داســتان خودش
ســعی می کند با قلم خود آن را به تصویر بکشــد .کســی
ممکن است شاهنامه را بهگونهای ببیند و من سیاوش
را اینگونهمیبینم.

که هر چهار ســال یک بار با تغییر مدیر ،ســایق مختلف
اعمالشود.بدتر آناست کهاینسالیق،تحمیلشود.
کسی کهتازهاز دانشگاهفار غالتحصیلشده،ادعایاین
رادارد کهمیتواندمجسمهسازخوبیباشد؛درصورتی که
اینطور نیست .بایدبهپختگیبرسید.مثالدر اصفهان
چه نوع کاری ،چه نوع حرفی ،کجای اصفهان است که
برایمخاطبحرفیداشتهباشد وبتوانداو رارشددهد؟
بافتخودشهرهممهماست؟اینکههرشهر،
بنابهتاریخوهویتخود ،کار متفاوتیمیطلبد.

مســلما .هویت فرهنگــی و ســنتی و ...دربــاره کاری که
میخواهیــد انجام دهیــد ،مهم اســت .کاری کــه برای
اهواز انجاممیدهیدبا کاری کهبرای کردستانقرار است
انجام بدهید ،خیلی متفاوت است و استادان باید این
را آموزش بدهند.

هنـر در ذات خـود خواسـتار خالقیت اسـت؛ خالقیتـی که گاه شـعر میسـراید و گاه میتواند از
یـک تکـه صابـون ،حجـم بسـازد و آرامآرام ،دسـتان هنرمنـدش را بهسـمت مجسمهسـاز
شـدن ،شستوشـو دهـد تـا بعـد از سـالها کارهـای تمیـز و تمیزتـری خلق کنـد .او در یک
سعیده تکـه سـنگ و گـچ و فلـز ،چیزهایی میبیند و میسـازد که دیگـران توان دیـدن آن را نداشـتهاند.
نـادر قشـقایی ،هنرمنـد 58سـالهای اسـت کـه مجسـمه «گـذر سـیاوش از آتـش» و نیـز
بقایی
«تندیـس شـهید رجایـی» در اصفهـان ،را بـرای اصفهـان خلـق کـردن اسـت .متـن پیش رو،
گفتوگوی مختصرشدهای است با این هنرمند برجسته.
کشفرمزورازهایطبیعتدرفرایندمجسمهسازی
چگونه اتفاق می افتد؟ در طول ســاخت ،چقدر ایده
اولیهتغییر میکند؟

مســلما بر اســاس شــرایط ،فضا و زمان ،همه چیز متفاوت
میشود؛ مثل رمانخواندن .ممکن است چند سال پیش
رمانیخواندهباشیدواالن کهدوبارهورقمیزنید،میبینید
چه نــکات جالبی داشــته کــه در مطالعه قبل ،بــه آن توجه
نشده بود؛ مثل سمفونی شماره  5و  .9در سمفونی شماره
 ،9با وجود اینکه بتهوون ناشنوا شده بود ،اعجازی صورت
گرفته که بهخاطر مسیر تکاملی است که برای او ایجاد شده
اســت .همــه هنرمنــدان در هر عرص ـهای کــه باشــند ،این
وسعت دید برایشان رخ میدهد .مثل عرفان میماند .اول
کــه داری از کوه باال م ـیروی ،همان اطــراف را میبینی ،اما
وقتیبهقلهبرسی،وسعتدیدی کهداری،بسیار گستردهتر
شده است .شــما فکر کنید یک درخت چقدر ممکن است
برایخالقخودازخودگذشتگیداشتهباشد.تمامعناصری
که در طبیعت هستند ،در خدمت بشرند .همان درخت از
آب لجن استفاده میکند و میوه خوشمزه میدهد .اینها

پیشنهاد

بخشی از همان سیر و سلوکی است که هنرمند باید کشف
کند؛ کشفاینمسائل،چیزیاست کههنرمندهمیشهبا
آن درگیر است.
اینطور کهپیداست،هنرمندبایدخودشعارف
باشدو مسیرسیروسلوکدر اینحوزهداشتهباشد؟

باید که نه؛ بســتگی به خودش دارد که این ســوختن را یاد
گرفتهباشد.
از لحــاظ آن شــاعری و کشــف پسپردههــای
طبیعتمیپرسم.

بله؛ بــه شــرط آنکــه ایــن شــرایط را برایتــان بهوجــود آورده
باشند .در هر سن ،اقتضائات متفاوتی وجود دارد .در دوره
هنرســتان ،آن بازیگوشــی و شــیطنتها را داریــد تــا بعد به
پختگیبرسید،امادر کشورهایخارجی،برنامهریزیوجود
دارد که مثال دوران نوجوانی را خوب بگذرانند ،بهطوری که
وقتی به 18ســالگی میرســند ،برایشان مشــخص است به
چیزی عالقه دارند؛ زیرا آنها ثابت هســتند .اینطور نیست

به عبارتی ،وقتی سفارش کار داده می شود یا
ارائه می شود ،خود محتوای موضوع ،مطالعه الزم
داشتهباشدوبعداینکه کجاجانماییشود؟

این فهــم ،یک فهــم متقابــل اســت .وقتــی ایــن اجازه
یشــود کــه از میــان کارهای زیــادی که
به شــما داده م 
دارید ،چیــزی را انتخاب کنید .به شــما بها میدهند تا
با تشــخیص خــود ،کاری را انتخــاب کنی که با شــرایط
فرهنگی آن منطقه مناســب باشــد .این اتفاقی بود که
چند ســال پیش در اصفهان افتاد و کســانی که جریان
را بهعهده گرفتنــد ،با اعتماد کاملی که داشــتند ،برایم
ارزشی قائل شــدند تا بتوانم کار خودم را با آزادی کامل
انجام دهــم .چیــزی کــه در کشــورهای اروپایــی انجام
میدهند.منهمیشهدر شهرهایدیگراز ایناتفاق که
بههنرمنداجازهدهندواعتماد کنندتااز بینآثار موجود
خود،بهترین گزین هراانتخاب کندوارائهدهد،بهعنوان
حرکتی مثبت و الگو یاد میکنم.
یکاثرهنری،چگونهماندگار میشود؟

من
شمانمیتوانیدبهمنبگوییداینرابساز،بلکهبایدبه ِ
هنرمند که 35سالاستداردلحظاتشراصرفمیکند،
یســوزد و
اعتمــاد کنید؛ چــون من دلم بیشــتر از شــما م 
میخواهم کاریارائهدهم کهماندگار شود.چهلوچند
اثری که در این مدت انجام دادهام و اجرا شده ،همیشه
پابرجاماندهوهیچ کدامبرداشتهنشدهاستوبهعنوان
یشــود .به خــودم میبالم کــه حرکتی را
الگو اســتفاده م 
پایهگذاری کردم کهاجازهندهد کاری کمترازآنارائهشود؛
یشــود و مهم است کاری که
چون از جیب مردم خرج م 
قرار استدر محیطشهرینصب کنید،مردمآنفرهنگ
یشــود که اثر
با آن ارتباط برقرار کننــد .خود این باعث م 
ماندگار شود.

ویژه

روز

نامه اعتراضآمیز  ۵۰۰هنرمند
به خانه موسیقی
 500هنرمنــد فعــال موســیقی در نامــهای
اعتــراض آمیــز نســبت بــه شــکایت خانــه
موســیقی از ساســان فاطمــی ،پژوهشــگر و مدرس
صاحب نام موسیقی وا کنش نشان دادند.
به گزارش مهر  500 ،هنرمند فعال موسیقی از حسین
علیــزاده ،داریــوش طالیــی ،کیهــان کلهــر و مجیــد
کیانــی در نامــه ای اعتراض آمیز نســبت به شــکایت
خانــه موســیقی از ساســان فاطمــی ،پژوهشــگر و
مدرس صاحب نام موسیقی وا کنش نشان دادند.
در متن این نامه اعتراض آمیز آمده است:
«جای آن است که خون موج زند در دل لعل...
جامعه موســیقی ایــران در روزهای اخیر ،بــا بهت و
حیرت ،شــاهد رویــداد نامبارک و ناپســندی شــده
ی سابقه نباشد،
است که در طول تاریخ کشور ،ا گر ب 
بیشک کم نظیر است.
در ایــن رویــداد تاریخــی ،مدیــران خانــه موســیقی
به جــای پاســخگویی بــه شــبهاتی کــه در خصوص
عملکردشانمطرحشدهاست،بهشکلغیرمستقیم،
بــا توســل بــه تنظیــم شــکایت در محا کــم قضایــی
بــهخاطــر انتقاداتی کــه از آنها شــده اســت ،آشــکارا
ی کوشــند اعضــای این نهــاد مدنی را تحت فشــار
م 
بگذارند تا از پیگیری مطالبات قانونی خود منصرف
سرنوشت
ی اســت مشــارکت در تعیین
شوند.بدیه 
ِ
تنهــا نهــاد قانونــی و صنفــی موســیقی در کشــور ،از
حقوق اصلــی و ابتدایــی موســیقیدانان اســت و به
همین دلیــل شــکایت از هنرمندان منتقــد اقدامی
غیر منطقی و مخرب است که تنها نتیجه آن اثبات
ناتوانــی و ضعــف هیــات مدیــره خانــ ه موســیقی در
ش هایجامعه
پاسخگوییمنطقیوشفافبهپرس 
موســیقی کشــور و همچنیــن برخــورد ناشایســت با
دیدگا ه منتقدان یا مخالفان است.
ما امضا کنندگان ایــن بیانیه برخــورد اخیر مدیران
ی احترامی به هنر و
خان ه موسیقی را مصداق آشکار ب 
هنرمندان کشور دانسته،ضمنپشتیبانیوحمایت
از دوست هنرمند و اســتاد برجست ه دانشگاه ،آقای
دکتــر ساســان فاطمــی ،بــا محکــوم کــردن چنیــن
شــکایاتی از هنرمندان موســیقی ایران ،ایــن اقدام
مدیــران خانــ ه موســیقی را نادیــده گرفتــن حقــوق
قانونــی و شــهروندی هنرمنــدان کشــور دانســته،
آن را لکــ ه ای تاریــک در عرص ه هنری کشــور قلمداد
میکنیم .همچنین از نهادهای قانونی و مسوول و
در راس آنها وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،
توقع داریم قاطعانه و بهنحوی مناسب با این اقدام،
که بهقصد دلســرد کــردن منتقدانی صــورت گرفته
است که اصلی ترین دغدغه شان داشتن یک نهاد
مدنی ســالم و پویا بــوده ،برخورد کنند تــا موجبات
ســلب اعتمــاد جامعــه از مدیریــت فرهنگــی کشــور
فراهم نشود».

پخش فیلم «مریخی»
در برنامه سینما دانش
فیلــم ســینمایی «مریخــی» از ســوی مرکــز
نجــوم ادیــب در برنامــه ســینما دانــش
امروز پنجشنبه ،ششم اسفندماه پخش می شود.
«ســینما دانش» عنــوان مجموعه برنامه ای اســت
که ازبهمن ماه سال  ۹۱در مرکز آموزش نجوم ادیب،
آغاز به کار کرده که اساس کار این برنامه ،پخش یک
فیلم علمی تخیلی یامستند علمی و سپس بررسی
و نقد آن توسط کارشناسان است .
آخریــن برنامه ســینما دانــش ســال  94مرکــز نجوم
ادیب به پخش فیلم سینمایی «مریخی» اختصاص
دارد که یک فیلم علمی تخیلی است که به موضوع
زندگــی در مریــخ و حــوادث و چالــش هایــی که یک
فضانورد در مریخ می تواند داشــته باشد ،پرداخته
است.
شــرکت در برنامههــای ســینما دانــش بــرای عمــوم
شــهروندان آزاد و رایــگان اســت و عالقــه منــدان
مــی تواننــد از ســاعت  16بعدازظهــر بــه ســالن
همایش های کتابخانه مرکزی واقع در میدان امام
حسین (ع) ،خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

استقبال دانشجویان اصفهانی
از طرح تربیت حافظان قرآن

باقلم حسینعلیراشد؛

با آهنگسازیمجیددرخشانی؛

«فضیلت های فراموش شده» را بخوانید

«حریرشبنم»رابشنوید

بعضیاز کتابهاحکمزیرخاکیرادارند!
کتاب هایی هســتند که هم کمتر جایی
پیدا می کنید و هم کمتر کســی کــه از آن
حمیدرضا صحبت می کند ،اما وقتی آن را شروع به
خواندن مــی کنــی ،تــازه می فهمــی چه
همراه
گنجــی دســتت اســت؛«فضیلت هــای
فراموششــده»از همین کتابهاســت.این کتابشرح
حالحاجآخوندمالعباستربتیاستوبهقولعنوانروی
جلدش ،عارف فرزانه عالم وارســته و شــخصیت کم نظیر
تاریخمعاصر.حسینعلیراشدنویسندهآناستوپسرمال
عباستربتی؛ازمنبریهایقدیمیتهرانو کسانی کهشرح
حالاوراخواندهاندخوبمیدانند کهاواهلمبالغهنبوده

است.دیباچهاین کتاببهقلمجاللرفیعنوشتهشده که
بسیار خواندنیاستوصحبتهاییرااز شخصیتهای
مختلفدرموردمالعباستربتیآورده که کمنظیراست.
در بخشــیاز دیباچهنقلیاز آیــتاهللجوادیآملــیآورده
که خواندنی اســت « :حاج آخوند مال عباس تربتی اســتاد
اینجانب بوده است ...باید بگویم استاد اینجانب در فقه
و اخــاق ،در همــان تربــت حیدریــه ،مرحوم حــاج آخوند
مال عباس تربتی بــوده اســت .پدرم مرحوم شــیخ محمد
کاظم ربانی می فرمــود « :حاج آخوند مال عباس ،ســلمان
زماناست».این کتابی کهدستمناستچاپسال88
وچاپبیستونهموناشرشهمنشراطالعاتاستو تا
بهحالنمیدانمبهچاپچندمرسیده!

آلبوم موســیقی «حریــر شــبنم» از تولیــدات مركز
موسیقیحوزههنریبهخوانندگیرحیمعدنانی
وآهنگسازیمجیددرخشانیاز سویمركزموسیقیحوزه
هنریمنتشرشدهاست.ایناثردر دوبخشتولیدشده كه
بخش اول متشــكل از تصنیف هــای زمانه ،وادی عشــق،
ســاربان ،ســاز و آواز (مخالــف س ـهگاه و مثنــوی مخالف) با
شــعرهایی از الیق شــیرعلی ،عطار نیشــابوری ،ســعدی و
محمد ســبزواری اســت كه در دســتگاه ســه گاه اجرا شده
است.همچنینبخشدومشاملتصنیفهایعاشقزار،
الله واژگون ،صیــاد دل و ســاز و آواز با شــعرهایی از حافظ،
شهراماقوامیوفایزدشتستانی،در دستگاهابوعطاساخته
شــده اســت .اعضای گروه نوازندگان این آلبوم موسیقی را
مجید درخشــانی (تار) ،شــاهو عندلیبی (نــی و دف) ،كاوه

معتمدیان (كمانچه) ،مهرداد ناصحــی (قیچک آلتو) ،آزاد
میرزاپور (تار) ،امین گلستانی (عود ،بم تار) ،كامران یعقوبی
(تنبــک) ،ایــوب صادقــی نــژاد (تنبک) ،نســترن هاشــمی
(سنتور) ،شاهین صفایی (بم تار) ،ســپهر الجوردی (تار) و
ارسالنپالیزبان(تنبور)تشكیلدادهاند.شنیدناینآلبوم
شنیدنی را به شما توصیه می کنیم.
شایان دکر اســت؛ به جز مجید درخشــانی که نام شناخته
شــده ای در عرصــه موســیقی اســت ،رحیــم عدنانــی نیز از
پژوهشگرانوخوانندگانبختیاریاست کهآواز رابهصورت
علمی آموختــه و در محضر اســاتید آواز ایران کســب تجربه
کرده است .وی از سال  ۱۳۸۳تا کنون چهار آلبوم موسیقی
بختیاری با نام های «مندگار»«،شولیز»« ،دا» و «کنار» را به
عالقه مندان ارائه کرده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک
اصفهان گفت :امســال همزمــان با اجرای
چهارمین دوره طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم
بیــش از ســه هــزار نفــر در آزمــون نهایــی شــرکت
می کنند.حجت االســام و المســلمین محمد رضا
اسماعیل پور اظهار داشت :در سال  94و همزمان با
اجــرای چهارمین دوره طــرح ملی تربیــت حافظان
قرآن دانشجویان دانشگاه های مختلف اصفهان،
کارکنــان ادارات مختلف و همچنین خانــواده ها در
این طرح حضور فعال و چشمگیری را داشته اند.
وی در ادامه تصریــح کرد :آزمون شــفاهی این دوره
با حضور بیش از سه هزار نفر در  12مرکز از یکم لغایت
دهم اسفند ماه برگزار می شــود.رییس اداره اوقاف
و امور خیریــه ناحیه یــک اصفهــان در ادامــه افزود:
همچنین در سال جاری  70مربی مجرب در اجرای
این طــرح با ســتاد حفــظ قــرآن کریــم اداره اوقاف و
امور خیریه ناحیه یک اصفهان همکاری و مشارکت
داشــته اند.حجــت االســام و المســلمین محمــد
رضــا اســماعیل پــور در ادامــه افــزود :آزمــون نهایی
و کتبــی ایــن دوره نیــز همزمــان با سراســر کشــور در
روز پنجشــنبه  13اســفند مــاه در جــوار حــرم عالمــه
مجلسی(ره) اصفهان ،دانشگاه علوم قرآن و حدیث،
دانشگاه تربیت معلم فاطمه زهرا و گلستان شهدای
اصفهان برگزار می شود.

