یادداشت

روز

در همایش تجلیل از  21نفر از مدیران موسسات قرآنی عنوان شد؛

فرهنگ ،منطق و رسانه

ا مــروزه بــا ظهــور پدید هها یــی مثــل
رســانههای جمعــی کــه مو جــب
افزایــش ســرعت و ســهولت تبــادل
محمد رضا اطالعات شدهاند ،افرادی که دانش
واعظ
و توانایــی بــازی بــا لغــات و مفاهیــم
را دارنــد ،بــه راحتــی مــی تواننــد
به اذهــان عمومــی در راســتای مقاصدشــان جهت
دهند.
در ایــن رهگــذر مــی تــوان بــا فرا گیــری علــم منطق و
آمــوزش مهارتهای تفکــر نقادانه به شــهروندان ،از
افتادن به دام چنین سودجوییهایی جلوگیریکرد.
ا گر تفکــر را به معنای رســیدن از امــور معلوم بــه امور
مجهول تعریف کنیم ،منطق ابزاری اســت که ما را از
خطای در اندیشیدن مصون میدارد.
بدین صورت که یک اســتدالل منطقــی معتبر باید
دارای دو شــرط باشــد :اول اینکه مقدمــات و دالیل
ارائه شــده صحیح باشــند و دوم اینکــه نتیجه مورد
نظــر از ایــن مقدمات طبــق اصــول منطقــی حاصل
شود.
تفکر انتقــادی توانایی گــردآوری و ارزیابــی اطالعات
بــه شــیوهای منطقــی ،بیطرفانــه و عمیــق اســت،
به طوری کــه بتوان به نتیجه موجــه از طریق دالیل
معقول دستیافت.
حال ا گر فردی به هنگام اقامه یک ادعا ،آ گاهانه و یا
ناآ گاهانه از ارائه دلیل(به عنوان مقدمات استدالل)
برای ادعای خود طفــره رود و یا جمالتــی نامربوط را
به عنوان دلیل بــرای توجیه ادعای خــود ارائه کند،
مرتکب مغالطه و یا همان سفسطه شده است.
برای نمونه در مثال زیــر یکی از اعضای هیات مدیره
یک شــرکت بــزرگ صنعتــی به هنــگام مطرح شــدن
طــرح برکنــاری مدیرعامــل شــرکت ،ســخنان زیــر را
بــر زبــان آورد«:کنــار رفتــن مدیــر شــرکت در شــرایط
کنونی ،بی معنی است.
ا گر او به طور نا گهانی کنار گذاشته شود ،حداقل دو
سوم کارمندانش نیز با او خواهند رفت و شرکت از هم
می پاشــد ».فردی کــه این ســخنان را بر زبــان آورده
اســت برای القای نظر خود به دیگران و همسوکردن
افــکار عمومی بــا عقیده خود بــه مغالطاتی متوســل
شده است.
ا گــر بخواهیــم بــه صورتبنــدی دقیــق ســخنان او
در قالب ادعــا و دلیل(و یا
همان نتیجه و مقدمات)
بپردازیــم ،ادعا یــی کــه
تو ســط او مطــر ح شــده
اســت ،عبــارت اســت از:
تفکر انتقادی
« کنار رفتن مدیر شــرکت
در شــرایط کنونــی،
توانایی
بی معنی است».
گردآوری
و دلیلــی کــه تو ســط او
و ارزیابی
بــرای توجیــه ادعــای
اطالعات
خــود ارائــه شــده اســت،
به شیوهای
عبــارت خواهــد بــود از:
منطقی،
« ا گــر او بــه طــور نا گهانی
بیطرفانه و
کنــار گذاشــته شــود،
عمیق است
حداقــل دو ســوم
کارمندا نــش نیــز بــا او
خواهند رفت و شرکت از هم می پاشد».
هنگامــی کــه یــک فــرد ادعایــی را مطــرح میکنــد و
بــه جــای ارائــه دلیــل بــرای توجیــه ادعــای خــود به
احساســات متوســل میشــود ،در علــم منطــق
ا یــن کار مغالطــه توســل بــه احساســات نامیــده
میشود.
در ســخنان فــوق این فــرد از طریق توســل بــه ترحم
بــا تاثــر روانــی کــه بــر روی مخاطب خــود میگــذارد،
میخواهد ادعای خود را به کرسی بنشاند.
به عبارت دیگر ،وقتی که او میگوید رفتن مدیر شرکت
برابر اســت بــا رفتــن حداقــل دوســوم کارمنــدان او و
متعاقبا فروپاشی شرکت ،در حقیقت او دارد با جلب
ترحم شــنوندگان و خوانندگان این متــن آنها را قانع
میکند که مدیر شــرکت باید بر ســر قــدرت همچنان
باقی بماند.
این مغالطه در علم منطق مغالطه «توسل به ترحم»
اســت که در ذیــل مغالطــات توســل به احساســات
دستهبندی میشود.
از طــرف دیگــر ،ایــن فــرد بــا توســل بــه احساســات و
هیجانات جمعی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت
قصــد دارد مدعــای خــود را موجــه جلــوه دهــد؛ چرا
که دیگــر اعضــا -حداقــل آنها کــه مخالفت شــدیدی با
برسرکارماندناینفرددر سمتمدیریتندارند-راضی
به فروپاشی شــرکت و مشــاهده بینظمی و هرج و مرج
در شرکت نیستند و با شنیدن چنین سخنانی سریعا
قانــع میشــوند کــه ایــن فــرد بایــد در مســند قدرت
باقی بماند.
مشــکالت و نواقص مدیریتــی این فــرد را در قضاوت
خود لحــاظ نخواهند کرد؛ ایــن مغالطه نیــز در ذیل
مغالطههای توســل به احساســات ،مغالطــه «عوام
فریبی» نامیده میشود.
قتــر ،در مغالطه عوامفریبی شــخص
به عبــارت دقی 
به جــای اقامه اســتدالل بــرای اثبات ادعــای خود،
ســعی میکند از راه تحریک احساســات و هیجانات
جمعی و توسل به عواطف و جو حا کم ،نوعی تصدیق
جمعــی نســبت بــه نتیجــه مطلــوب خود بهدســت
آورد ،بــه طوریکه به تک تــک افراد گــروه چنین القا
شود که آنها با پذیرش آن عقیده ،به نوعی یگانگی با
گروه رســیدهاند و این یگانگی به آنها امنیت و قدرت
میدهد.

تازه های

ماهنامه نوروزی طنز و کارتون
«خط خطی» روی دکه

تربیتمذهبی کودکانبایدبهصورتعمیقاجراشود
همایش تجلیل از  21نفر از مدیران موسسات قرآنی
توسط مجمع موسسات قرآنی استان اصفهان و با
حضور اســتاندار ،شــهردار ،امام جمعــه ،مدیــر کل آموزش و
پــرورش ،رییــس اداره کل ارشــاد فعلــی و اســبق ،چنــد تن از
اعضــای شــورای اســامی شــهر ،رییــس اداره کل تبلیغــات
اسالمی و دیگرمسووالن در سالن اهل بیت برگزار شد.
در ابتدا دبیر مجمع موسسات قرآنی استان اصفهان با اشاره
به زمان تشکیل این مجمع در خرداد ماه  1391افزود :هدف
این مجمع اســتفاده از اســتعدادها و ظرفیــت مجموعه ها،
جلوگیریاز موازی کاریوصلهرحــمقرآنیبودهو کمیتههای
کاری نیز جلسه تشکیل داده و نتایج را به جمع  21نفره ابالغ
می کنند.
وی ارائه خدمات به 3500مرکز قرآنی در سراسر کشور از طریق
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فضای مجازی و اجرای مسابقات روانخوانی ،روخوانی و ...
را از اهــداف موسســه برشــمرد و بیــان کــرد :اجرای مســابقه
تواشیح و مدیحه سرایی ویژه کودکان و نوجوانان ،ترجمه و
چاپ قرآن به زبان های مختلف ،اراده خدمات آموزشــی به
مربیان  26استان کشــور ،انجام تحقیقات پژوهشی و ایجاد
پایگاه دانشنامه ای ،برگزاری جلسات منظم قرآنی 2.5ماهه
مخصوصبانوانوآقایانبهصورترایگان،اجرایفعالیتهای
قرآنی بــرای روشــندالن و چاپ کتــاب و نهج البالغــه به خط
بریل در کشــور و ســایر ملل اســامی ،تربیت دینــی کودکان،
نوجوانانونیروهایانسانیبرایمدارسغیردولتی،برگزاری
کالس های تفســیر و گلواژه های قرآنــی و ...را از دیگر اهداف
این مجمع دانست.
نــادر ســلطانی در ادامــه بــا اشــاره بــه  870شــعبه قرآنــی

تحت پوشــش در سراســر اســتان و همــکاری با  131مدرســه
غیردولتی گفت :تا کنون با همکاری آموزش و پرورش در چند
سال گذشته  1400نفر از مربیان استخدام شده اند و با وجود
دو دانشــگاه معــارف و بیــش از دو هــزار دانشــجو در مقاطــع
کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشــد در رشته های علوم
حدیث و تربیت مربی ،وجود بیــش از  2600حافظ کل قرآن،
بیش از  37هزار قرآن آموز ،برنامه سند چشم انداز پنج ساله
در دستور کار قرار دارد.
استاد شاه میوه از اساتید سرشناس در این حوزه خاطر نشان
کرد :از حدود 20ســال قبل طبق فرمایش مقام معظم رهبری
بــرای جامعــه قرآنــی مســیر نمایی شــد ،ولــی این فرمایشــات
بــه صــورت ســازمانی پیــش نرفــت و ا کنــون موسســات قرآنی
زیر ســاخت ها را برای اجــرای برنامه های فرهنگی و توســعه

در پیش گرفته اند و با وجود سابقه  50ســاله و وجود اساتید
خوب اصفهان مسووالن کشوری و اســتانی می باید در این
راســتا تالش و حمایت بیشــتری داشته باشــند .امام جمعه
اصفهان بــا تا کید بــر وجود یــک رهبــر قرآنــی در راس جامعه
به اهمیت و جایگاه لحــن قرآن در جذب افراد از صدر اســام
تا کنون اشــاره کرد و گفت :ســاخت مدرســه تخصصــی قرآن
در زینبیه و تربیــت دینی طالب اقــدام موثری بــوده و تربیت
مذهبی کودکان باید به صــورت عمیق اجرا شــود تا کودکان
براساسمفهوموبدوناعراببتوانندقرآنبخوانند.آیتاهلل
طباطبایینژادخواندنقرآنرانعمتدانستهوتا کید کرد که
تربیتقرآنیمیتواندتمامنقشههایدشمنانراخنثی کند
و قاریان نباید به قرائت قرآن مغرور شده و می بایست هدایت
افراد را سرلوحه قرار داد.

فرهنگ و هنر

سال دهم ،شماره 2609
چهار شنبه
 19اسفند ۱۳۹4

یک تحلیلگر سیاسی جایگزین شخصیتی فرهنگی شد

تودیعومعارفهپرحاشیهمدیرانسروش
مراســم تودیع مهدی فضایلــی و معارفه مــراد عنادی
در انتشارات ســروش عصر روز گذشــته در محل سالن
اجتماعــات انتشــارات ســروش بــا حضــور کارمندان،
مدیران فرهنگی و برخی ناشران برگزار شد .به گزارش
تســنیم ،در ایــن مراســم حســین انتظامــی ،معــاون
مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی در سخنانی
کوتــاه ،دوران مدیریــت فضایلــی در ســروش را یکــی از
پربارتریــن دوران ایــن مجموعــه خوانــد .انتظامی که
سابقه همکاری با فضایلی در روزنامه جامجم را دارد،
او را از مدیران کمحاشیه خواند.
سروش یک ساختمان کارگزینی نبود که با یک
امضا نابود شود
حجت االسالم زائری در جلسه تودیع مهدی فضایلی،
مدیر سابق انتشارات سروش مشکل مالی صدا وسیما
را بهان ـهای مضحــک خوانــد و گفــت :ســروش آنقــدر
بزرگ بــود که با یــک امضا وضعــش تغییر کند و شــبیه
ساختمان کارگزینی با آن برخورد نشود.
وی روند مدیریتی فضایلی را جریانی خواند که مدیران
پیشین آغاز کرده بودند و در این مسیر به این مجموعه
چیزهاییافزودهاست.اینپژوهشگرفرهنگیمواردی
چــون «توجــه بــه ســرمایه معنــوی و گنجین ـهای کــه
سروش در اختیار داشت و توجه به ظرفیت عظیم صدا
و ســیما برای پشــتیبانی» را از خدمات فضایلی خواند
و افــزود :متاســفانه ســروش مثــل دیگــر ظرفیتهای
یشــود و شــبیه یک
صدا و ســیما قدرش شــناخته نم 
یشــود .ســروش
ســاختمان کارگزینی بــا آن برخورد م 
بیش از این اندازه بزرگ اســت که با یک امضا وضعش
تغییر کند.
وی بــا برشــمردن ســابقه  40ســاله ســروش ،در میــان
تشویق حضار و با لحنی هیجانی تصریح کرد«:سروش
میتواند مشــکل مالــی صدا و ســیما را حل کنــد .کاله
یســازد ،عروســکش را دیگــران
قرمــزی را تلویزیــون م 
میفروشــند .ا گر بلــد نیســتیم و توانایــی نداریم ،حق
نداریم در توجیــه ناتواناییهای خود ســروش را نابود
کنیم».
کسی از سروش اخراج نمیشود
در ایــن راســم ،مــراد عنــادی مدیــر جدیــد انتشــارات
ســروش ،در پاســخ به انتقادات حجت االســام زائری
گفــت« :ســال آینــده در همیــن موقــع و در همیــن جــا
ا گر ســروش از این باالتــر نبود ،اســتعفا میدهم ».این
مجری تلویزیونی همچنین در انتقاد زائری نسبت به
محمد سرافراز ،مدیر رسانه ملی را انسانی سختکوش
و دستپا ک توصیف کرد .وی کارهای اخیر سرافراز را
انجام تصمیمات معطلــه ســازمان در دورههای قبل

متغیـرات مدیریـت در انتشـارات سـروش بـه عنـوان یکـی از بنـگاه هـای انتشـاراتی مطرح کشـور ،از
همان دو هفته گذشـته که رسـانه ای شـد ،بازتاب بسـیار زیادی در محافل فرهنگی به دنبال داشـت.
انتشـار اخبـار جسـته و گریختـه مبنی بر تصمیم صدا و سـیما برای انحالل این انتشـارات یا ادغـام آن ،اغلب
بـا واکنـش منفـی محافـل فرهنگـی کشـور مواجه شـد؛ چرا که انتشـارات سـروش را نه بـه مثابه سـرمایه مالی
صـدا و سـیما بلکـه بـه مثابـه سـرمایه فرهنگی کشـور مـی دانسـتند .در هر حـال ،عصر روز گذشـته مراسـم
تودیع و معارفه مدیرعامل این انتشارات با حاشیه های فراوان برگزار شد.
معرفی کــرد و به کنایــه گفت«:ا گــر برخی از همیــن آقایان
سخنرانآنتنصداوسیمانبودند،مسجدمحلهشانهم
آنان را نمیشناخت».
وی با تصریح این نکته که سروش و جامجم هر دو متعلق
به خانواده صدا وسیما هستند ،تصمیم ادغام سروش را
به سال  88مرتبط دانســت که امضای پای آن در کمیته
ســاماندهی صدا و ســیما زده شده اســت .وی با نامیدن
ســروش و جامجم به عنوان بازوی مطبوعاتی و فرهنگی
سازمان ،یکپارچهسازی این دو مجموعه را در تضاد حفظ
برند آنها ندانست.
عنادی بــه کارکنــان مجموعه ســروش تا کید کرد کــه قرار
نیست کسی اخراج شود و قصدش درآمدزا کردن سروش
اســت .وی تصریح کرد که قصد مدیریت سازمان اصالح
نظــام بروکراســی اســت و افزود«:بــرای جابهجایــی یــک
تایپیست در سازمان به 10امضا نیاز است .سازمان در اندر
دشت و بی در و پیکر است».
مدیر جدید انتشــارات ســروش با اشــاره به جایگاه سابق
مجــات ســروش اظهــار داشــت«:بازنگری در ســاختار و
شکل ،مطابق ذائقه مخاطب امروز الزم است .ا گر زمانی
خواســت اتفاقی بیفتد ،ســروش بــه ســازمانی خصوصی
تبدیل میشود».

قابل

تهــای دکتر
الزم بــه ذکر اســت مراد عنــادی پس از صحب 
محســنیان ،جلســه تودیع و معارفه را ترک کرد و در زمان
تکریم مهدی فضایلی در جلسه حضور نداشت.
فضایلی :هیچ کتاب سفارشی منتشر نکردم
در ادامه این جلســه ،مهدی فضایلی ،مدیرعامل تودیع
شده سروش ،در وا کنش به جدل محمدرضا زائری و مراد
عنادی تصریح کرد :زمانی که برای اولین بار فرد سرکاری
م ـیرود ،حالــی بــه آدم دســت میدهــد کــه دفاع خــود را
در حملــه به دیگــران میدانــد و مســووالن رده بــاالی نیز
از این رویه بهره میبرند .وی افزود«:بیانصافی است که
شرایط و کار مسووالن قبلی را نبینیم و خط بطالنی روی
آنها بکشیم و توقع داشته باشــیم بعدیها از ما قدردانی
کنند».
فضایلــی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد عناویــن انتشــارات
ســروش پیش از انقــاب  100و پــس از انقــاب  1800عنوان
اســت ،انتشــار قرآن بــه قلــم پــدرش را یکــی از افتخــارات
ســروش دانســت .او کتــاب ایــران بــا تقریظ مقــام معظم
رهبری را افتخار دیگر ســروش خوانــد و گفت«:همه اینها
محصول یک دوره خدماتی شــامل همه مدیران اســت.
کار یــک مجموعــه را متعلــق بــه خــودم نمیدانــم و آن را

خواندنی

بدفهمی مدیریتــی میدانــم .بدون کلیــت مجموعه
نمیتوانستم یک صدمش را به تنهایی انجام دهم».
وی بــا صحبــت از اینکــه در جلســات تودیــع هماننــد
مجلــس ختــم تنهــا از محاســن فــرد ســخن بــه میان
میآید ،نقد و آسیبشناســی را ضروری خواند و تا کید
کرد:انسانبایدواقعبینباشدو کمو کاستیهایخود
را بداند .فضایلــی در توضیح نکات مثبــت مدیریتش
از برخی اتفاقات خــوب از جمله حذف آثــار بیارتباط
بــا انتشــارات ،بازنشــر کتابهــای بــاارزش ،چــاپ
مجموعههای جدید ،نشست و رونمایی و نقد کتاب،
حل وضعیت ورشکستگی سروش پیش از حضورش،
بازســازی ســاختمان انقــاب ،بازســازی فروشــگاه
ترنجســتان ،تاســیس گنجینــه ســروش ،پرداخــت
ســه میلیارد بدهی مجموعــه و نوســازی چاپخانه نام
برد .وی برای عنادی آرزو کرد بتواند پنج میلیارد کتاب
موجود در انبار را بفروشد و گفت«:ولی گفتن این حرف
راحت و عمل به آن مشکل است ».مدیر سابق سروش
اعتراف کرد در دوره شش ساله مدیریتش هیچ کتاب
سفارشی منتشر نکرده است و کتابهای مسووالن در
حوزه کارشناسی رد میشدند که برخی دلگیر و برخی
با روی خوش میپذیرفتند.
در این مراسم همچنین منیژه شعاعی ،سردبیر سابق
مجله ســروش کــودکان بــا بیــان آنکــه «در روزگاری که
جوانان حق خود را از قانون میستانند؛ ولی از آنجا که
کودکان در صندوق رای سهمی ندارند ،نادیده گرفته
یشــوند ».فضایلی را از معدود مدیرانــی برخواند که
م 
درک درســتی از تفــاوت کــودک و خردســال داشــت و
موجبات انتشارات سروش خردسال را مهیا کرد.
وی در بخشــی از صحبتهایش با اشــاره بــه برنامهها
و جلســات بیثمــر دولتــی در حــوزه کــودک گفــت:
«ا گــر بر فــرض کارهای آمــوزش و پــرورش ضــد پرورش
ندانیــم ،ایــن وزارتخانــه برنام ـهای بــرای پــرورش
ندارد».
حمزهزاده ،مدیر انتشــارات ســوره مهــر و عضو مجمع
ناشران انقالب اسالمی نیز در وا کنش به مسائل پیش
آمدهدر سروش گفت«:بایدزودتراز اینهانقدمیکردیم.
ا گر قرار بود حنجرهای پاره کنیم ،باید در همان موقعی
اتفاق می افتاد که سروش در حال نحیف شدن بود».
وی کار توامان مطبوعات و کتاب را به رابطه آب و آتش
تشبیه و به تجربه خود در سوره مهر اشاره کرد.
مدیــر ســوره مهــر حــذف مجــات از ایــن انتشــارات را
بــا عبــارت «ســر مجالتمــان را بریدیــم» توصیــف کرد و
گفت«:انتشــاراتی شــدیم که کار خــودش را میکند .با
شروعپشتهم کار مطبوعاتحق کتابخوردهشد».
حمزهزاده تصریح کرد :در زمان مدیریت فضایلی باد بر
پرچم انتشارات سروش وزیده شد.

ردیابی

ویژهنامــه نــوروزی ماهنامه طنــز و کارتون
«خط خطی» منتشر شد و روی دکه رفت.
ایــن ویژهنامــه در  ۱۰۰صفحه رنگی و بــا گفت وگویی
با محمد بحرانــی و بهاریههایی از علیرضا خمســه،
اشــکان خطیبــی ،رویــا صــدر و ...بــه چاپ رســیده
است.
ایــن شــماره از ماهنامــه «خــط خطــی» ویژه ســال
سال پنجم (شــماره  ۵۶و  ۵۷اســفند  ۹۴و فروردین
 )۹۵است.
از دیگر مطالب خواندنی و دیدنــی ویژهنامه مذکور؛
شــخصیت برگزیده ســال  ،۹۴حیوان برگزیده ســال
 ،۹۴شــیء برگزیده ســال  ،۹۴خارش! برگزیده سال
 ،۹۴پرونــده ترامــپ ،نیمــه پــر لیــوان ،آســیب پذیر
درخت نشــین ،قارچ نیــوز ،نیمچه پرونــده میمون
ســال ،اینفوگرافیــک کیمیــا ،پیــام تبریک نــوروزی
حزب ســربلند خط خطی ،مــرور سرســری اتفاقات
 ،۹۴شوخی با اتاق فکر خط خطی ،آقازاده کوچولو،
ســتونهای ثابت کارتونهــای تمام صفحــه ویژه:
گلواژه ،ممنون ،میخ ،رادیکال ،دنیــای کامبیز و...
است.
صاحبامتیاز ومدیرمسوولماهنامه«خطخطی»
کیــارش زندی در ســر خــط ایــن شــماره با اشــاره به
نامالیمــات پیشآمــده و موفقیتهــای نا گهانــی
مینویسد« :یک زمستان دیگر رفت و از پس دوران
ترکتازی ســرما ،این بــار بعد از مدتها
خان خانی و
ِ
بهــار خوشخــرام آمــد و همهجــا را ســبزپوش کرد و
روســیاهی را گذاشــت به زغال که دیگر ســیاه کاری
نکند».
دبیــر ویــژه نامــه نــوروزی ایــن ماهنامــه ،شــهرام
شــهيدی نیز در ته خط نوشته اســت« :سال ۱۳۹۵
میتواند ســال بهتری باشــد ا گر ما با لبخند ســال را
تحویل کنیم و خنده و شوخی را جدی بگیریم».
خبر

روز

آثار علی ا کبرفرزادی
نقد و بررسی میشود
خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان
دوازدهمیــن نمایشــگاه از مجموعــه
نمایشگاه های تحلیل و بررســی نقاشی اصفهان را
برگزار می کند.
سلســله نشســت هــای تحلیــل و بررســی نقاشــی
اصفهــان در قالب برپایی نمایشــگاه و جلســه نقد و
بررســی آثار با حضــور هنرمندان از ســوی تجســمی
حوزه هنری استان اصفهان در حال برگزاری است.
دوازدهمین نشست این مجموعه به نمایش آثاری
از «علــی ا کبرفــرزادی» اختصــاص یافتــه کــه بیانگر
ســیر آثار این هنرمند و تفکرش در خصوص نقاشــی
است.
علی ا کبــر فــرزادی ،کارشــناس ارشــد پژوهــش هنر
از دانشــگاه هنــر تهــران و مــدرس دانشــگاه اســت.
شــرکت در  ۳۰نمایشــگاه گروهــی نقاشــی و حجــم و
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در آمریکا از جمله
فعالیت های این هنرمند است.
نمایشگاه فوق از  20اسفند  94در گالری نقشخانه
حوزه هنــری افتتاح مــی شــود و همزمان با مراســم
افتتاحیه جلســه تحلیل و بررســی آثار نیــز با حضور
اساتید مختلف هنرهای تجســمی و عالقهمندان و
هنرمندان صورت خواهد گرفت.
گفتنــی اســت؛ نمایشــگاه آثــار فــرزادی از  20لغایــت
 25اســفند در معرض دید عالقهمنــدان قرارخواهد
گرفت.

کتاب«تنفسدر هوایپاکقرآن»
منتشر شد
کتــاب تنفــس در هوای پــا ک قرآن توســط
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــه چــاپ

با تالش در تجربه گرایی؛

عکاسی کهروزمرههارامیبیند
عكاســان بســیاری در مســیر ابتدایی خــود پا به
تجربه گرایی گذاشــته اند .مســیر تجربــه گرایی
مسیری است كه هر عكاس در مسیر خود می پیماید .ا گر
بخواهیمدر اینمسیریک عكاسخوبمعرفی كنیم،نام
سیاوشنقشبندی بهعنوانیكیاز گزینههامطرحاست.
مجموعههاینقشبندی از نگاههایبیشماریمیآید كه
به روزمره هایش داشته است .او عكاسی را در مسیر تالش
ونوع كوششیآنپیدا كردهاست،در اینمسیر المانهای
مجموعه هایش از برشی از زندگی انتخاب می شوند .او در
مسیر تجربه كردن یافته هایش را می یابد .در مجموعه ای
بهسراغ كیوسکهامیرودوسعیمی كندزوایایمختلف
پنهان در كیوســک را به ما نشــان بدهــد .در مجموعه ای

دیگر به ســراغ طبیعت می رود ،طبیعت به نظــر او راز آمیز
است و در مجموعه اش خبری از ستایش طبیعت نیست.
نگاه تجربــه گــرای او آرام و قرار ندارد .شــاید نبــود ایده ای
منســجم در كل مجموعه هایش دیده می شــود ،اما این
عدم انسجام از التذاذ بصری آثار كم نمی كند.
اینكــه عــكاس از اســتایل شــخصی فاصلــه دارد بســیار
در مجموعه ها مشهود اســت ،اما دیدن مجموعه هایش
را همچنان توصیه می كنیم؛ چرا كــه در مجموعه هایش
میزانی از درگیری با س ـوژه دیده می شود از نوع پرداختش
آنقدر صمیمی اســت كه این درگیــری را افزایش می دهد.
به ســایت ســیاوش نقشــبندی می توانید از طریق آدرس
 www.snaghsh.comدسترسی داشته باشید.

بی توجه به جريان «بر طبل خود»

افسری،نوعی مکاشفهتصویریمی کند
جریان های عكاسی امروزه بســیاری را با خود
به بیراهه برده اند .معدود بودن افرادی كه در
مقابل این جریان ها توانسته اند ایستادگی كنند.
مهرداد افســری یکی از آن عکاسانی اســت که بی توجه
به جریانات و سلیقه روز ،کار خودش را انجام می دهد.
عکس های افســری حاصل دلمشــغولی های شخصی
و کاوش و جســت وجویــی بــرای زیبایی اســت؛ چیزی
کــه خــودش آن را «نوعی مکاشــفه تصویــری اندیشــه»
می نامد .این جست وجو اندیشه در ساحت تصویر به
انتزاعی گرایی روی می آورد .س ـوژه در این مسیر كشته
و زبــان از تصاویر زدوده می شــود ،هر جا كــه بتوان دالی
یافت كــه داللت گــر و ارجاعــی باشــد ،به حاشــیه رانده

می شــود و تصویــر و بیــان تصویری بــر همه اینهــا غالب
خواهــد شــد .او بــرای بیانــش از زبــان غالــب اســتفاده
نمی كند ،تصاویرش را نمی توان در یک گفتمان غالب
جای داد .راز آلود و مبهم به نظر می رسند ،پر از تاریكی
اما نوعیفراخواندر آنآثار است كهاصالقابلچشمپوشی
نیست.
در ایــن بیــن به رنــگ خدمت نمــی كند و محــو زیبایی
بصــری اتوپیــا نمایانــه آن نمــی شــود .مجموعــه هــای
مهرداد افســری را مــی تــوان در ســایت بســیار جذابش
بــه نشــانی  mehrdadafsari.comببنیــد .مجموعــه
«عکاســی بــه عنــوان یــک افســانه» مجموعه شــاخص
ایست كه نباید آن را از دست داد.

رسید.
ایــن کتــاب در  216صفحــه تدویــن شــده و طــرح
روی جلد آن کاری از فضلاهلل صابری اســت و ا کرم
شادانی قر آن را تنظیم کرده تا این کتاب در سه هزار
نسخه در سال  94برای اولین بار منتشر شود.
کتــاب «تنفس در هوای پــا ک قرآن» به بیــان نکاتی
در خصوص نیــاز توجه انســان به خداونــد متعال را
با آیات قرآن و احادیث یادآور میشود.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است« :در همه
اوقــات و زمان هــا و فرصــت هــا و وقــت هــا و روزها و
شــب هــا و ســاعات و دقایــق و ثانیــه هــا و لحظــات
خداوند رحمان ،رحیم ،رئوف ،لطیف ،رقیب ،عزیز
و حکیم به فضلش یک دم از دغدغه نجات و حیات
و فالح و رستگاری بندگانش به وسیله دین و پیامبر
و کتــاب و امامــان و اولیــا و اوصیــا و  ...غافل نشــده
است.
تا ما بــا تنفس در هــوای پا ک قــرآن ،بــه راه آییم و به
حبلالمتینالهیمتصلشدهودر گرایشبهتوحید
ناب دســت در دســت نبــوت و امامت ،عدل پیشــه
کنیم و در معاد راه الیه راجعون پیش بگیریم ،اندکی
بیش وقت نداریم .
بایــد در مســیر بندگی قــدم هایمان اســتوار باشــد و
نفس هایمان در هوای پا ک قرآن عمیق و با تدبر.

