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معاون استاندار بوشهر:

برنامههای روز ملی خلیج فارس در همه
نقاط استان بوشهر برگزار شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت:
برنامههای روز ملی خلیج فارس در همه نقاط استان بوشهر
برگزار شود و تمرکز برنامهها در مرکز استان نباشد.
مجید خورشیدی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی
برنامههای روز ملی خلیج فارس اظهار داشت :برنامههای
روز ملی خلیج فارس با مرکزیت بوشهر باید با کیفیت
باالیی برگزار شود و همه مسئوالن پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه بوشهر بیشترین ساحل را با خلیج
فارس دارد ،ادامه داد :باید از حق استان در این زمینه دفاع
کنیم و شایستگی استان بوشهر برای میزبانی از جشنواره
خلیج فارس را اثبات کنیم و نباید منوط به این جلسات
داخل استانی باشد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تاکید کرد:
به صرف گفتن سابقه بوشهر و خلیج فارس این شایستگی
ثابت نمیشود و بلکه باید این شایستگی را با عملکرد
خودمان ثابت کنیم.
وی خواستار پرهیز از تمرکز برنامههای روز ملی خلیج
فارس در شهر بوشهر شد و اضافه کرد :باید از ظرفیت دیگر
نقاط استان استفاده کرد و در شهرها و روستاهای مختلف
استان برنامههایی به این مناسبت برگزار شود.
خورشیدی با تاکید بر اینکه برنامهها باید هماهنگشده
طراحی و اجرا شوند ،تصریح کرد :خلیج فارس متعلق به
استانداری و یا ارشاد نیست و خلیج فارس متعلق به همه
مردم است و همه دستگاهها باید در این زمینه تالش کنند.
برنامهها به صورت شبکهای اجرا شود
وی با بیان اینکه همه دستگاهها باید به مناسبت روز ملی
خلیج فارس سهم خود را ایفا کنند ،خاطرنشان کرد :همه
اقشار باید پای کار باشند و شاهد همکاری گسترده در
راستای برگزاری برنامههای روز ملی خلیج فارس باشیم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در مورد
بیاطالعی برخی از افراد در مورد بوشهر ،افزود :این عدم
شناخت ممکن است به علت کمکاری در استان باشد که به
خوبی معرفی نشده است.وی با بیان اینکه باید استان بوشهر
و داشتههایش به خوبی معرفی شود ،تاکید کرد :به مناسبت
روز ملی خلیج فارس در تهران نیز یک رویداد با عنوان
بوشهر برگزار شود که قطع ًا تأثیرگذار خواهد بود.خورشیدی
خواستار برگزاری تورهای گردشگری و جشنوارههایی در
نقاط مختلف استان بوشهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس
شد و افزود :برنامهها به صورت شبکهای اجرا شود و پایش
و نظرسنجی نیز در مورد برنامهها صورت گیرد.

رانندگی مداوم و بدون اسرتاحت
باعث خستگی عضالت و خواب آلودگی میشود.
هر  ۲ساعت رانندگی،
حداقل  ۱۰دقیقه بین راه اسرتاحت کنید.
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور بوشهر

نویسندگان و شاعران بسیاری وامدار
عطارهستند

محمد قاسمزاده ،نویسنده ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه
در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به مناسبت
روز بزرگداشت عطار در تقویم ملی ایران گفت:
نویسندگانوشاعرانبسیاریوامدارعطارهستند.موالنا
منطقالطیرعطاررامنطقالطیرسلیمانیمینامد.هیچکس
نمیتواندبامنطقالطیرعطارمقابلهکند.آنهاحرفزمانه
خودشان را زدهاند .برخی از شاعران صدایی نداشتهاند
و در زمانه خودشان هم از بین رفتهاند .اما آثار عطار ،به
خصوص منطقالطیر و الهینامه ،تثبیت راهی است که
سنایی در شعر آغاز کرده بود .راهی که از شاعران دوره
سامانی و غزنوی جدا شد و بعدها در دوره سلجوقی و پس از آن ادامه پیدا کرد و آن،
حضور عرفان در شعر فارسی است که قبل از سنایی نداریم.
نویسنده «شهر هشتم» افزود :موالنا وقتی که جوان بود ،میخواست عالم دینی شود و
شاعری را دون شان خودش میدانست .اما بعدها گفت که سنایی و عطار به شعر،
شان و منزلت دادهاند.
قاسمزاده توضیح داد :زبان سنایی ،زبانی نبود که بتواند عرفان را در شعر فارسی
پرورش دهد .سنایی در نیمه دوم و اواخر عمرش به عرفان گرایش پیدا کرد و زمان
کافی هم برای این کار نداشت .در حدیقه الحقیقه ،بر خالف غزلیاتش ،زبان مغلق و
نارسایی دارد .اما عطار شعر را روان میگوید و زبان در دستش نرم است .از کودکی
شعر میگوید و شاعر مدیحهگو نبود .شاید به همین دلیل هم توانست تمام مفاهیم و
سرفصلهای عرفان را به شعر فارسی وارد کند .و هر کس بعد از عطار آمد ،در این
زمینه وامدار اوست .بیجهت نیست که موالنا میگوید؛ «عطار روح بود و سنایی ،دو
چشم او .ما از پی سنایی و عطار آمدیم ».اگر عطار نبود ،بعید بود که موالنا بتواند آن
میراث را از خودش به جای بگذارد.
این استاد دانشگاه گفت :نوشتن کتاب شرح حال عرفا ،در فارسی و عربی رایج بود.
اللمع ابونصر سراج به عربی نوشته شده و این یک الگویی برای نوشتن شرح حال
عرفا به فارسی بود که ابتدا ابوالحسن هجویری ،کشفالمحجوب را در اواسط قرن
پنجم هجری به تقلید از آن نوشت .هجویری در الهور زندگی میکرد و آن تسلط و
شیوایی را که عطار در نثر فارسی دارد ،نداشت.
قاسمزاده گفت :عطار زبان در دستش مثل موم بود و در نثر هم یک نویسنده شاعر
است .نه نویسندهای که تنها به نثر میپردازد .دو شاعر داریم که در زمینه نثر ،موفق به
این کار شدند؛ یکی عطار و دیکر سعدی .سعدی ،حوالی مرگ عطار به دنیا میآید و
کتاب گلستان او ،شاهدی بر این مدعا است؛ نثری با شعور شاعرانه.
وی در توضیح نثر عطار در تذکرهاالولیا گفت :ابتدای شرح حال هر عارفی که میگوید
یک نوع نثر مسجع دارد .سجع ،قافیه در نثر است .با یک شور و زیبایی شروع میکند
که شما راغب میشوید تا شرح حال آن عارف را بخوانید .هجویری این ویژگی را
ندارد .او همه چیز را نقل میکند .بعدها شیوه عطار ،بین عرفا خیلی باب شد .کما
اینکه دکتر شفیعی کدکنی ،مبحثی را با عنوان «زبان شعر در نثر صوفیه» مطرح میکند.
عرفا این میراث را از عطار دارند و به جز عطار ،کسی قادر نبود این میراث را در
نثری شاعرانه بیاورد .به عنوان مثال ،مولوی در کتاب فیه مافیه ،ذوق شاعرانه به خرج
نمیدهد .مفاهیم عرفانی را به زبانی خشک مطرح میکند .در حالی که نثر عطار هم
شاعرانه است .عرفایی نظیر روزبهان بقلی ،چشمی به تذکرهاالولیاء عطار دارند.
قاسم زاده که کتاب «شهر هشتم» اش را نقیضهای بر منطقالطیر میدانند ،در این مورد
گفت :اصوال نقیضهنویسی یا بازنویسی برخی از آثار ادبی قدیم ،در دنیا بسیار رایج
است .نمونه معروفش« ،اولیس» جویس است یا برخی از کارهای شکسپیر و  ....ژان
پل سارتر هم این کار را کرده است .اصوال برخی از آثار این ظرفیت را دارند که به
شکلهای مختلف ،پرداخته و دوباره منتشر شوند .قصه منطقالطیر هم متعلق به عطار
نیست .بلکه ریشه در گنوسیهای بینالنهرین دارد .در شاهنامه هم چند جا به سیمرغ
اشاره شده است .یکی سیمرغ که در داستان رستم به آن اشاره میشود و یک سیمرغ
هم که به دست اسفندیار ،در هفت خان اسفندیار کشته میشود.
وی افزود :سفر به خاطر جستو جوی یک آرمان ،در ادبیات جهان ،نمونههای
فراوانی دارد .این سفر به خاطر یک آرمان ،در قرنی که ما زندگی میکنیم ،گاهی نتایج
وحشتناکی در زندگی آدمها به دنبال داشته است .تالش برای رسیده به یک ایده
و آرمان ،در نهایت به نتایجی نرسیده که جویندگانش به دنبال آن بودند .جنبشهای
اجتماعی در قرن بیست و بیست و یکم معموال از این دست بودند که در نهایت به
هیچنتیجهاینرسیدند.
قاسم زاده گفت :کتاب من مقابله با منطقالطیر عطار نیست .هر چند که احترام بسیاری
برای او قائلم .من تالش کردم به عنوان یک نویسندهای که هشت قرن و اندی بعد از
عطار آمده ،حرف زمانه خودم را بزنم.

فنآوری

مراقب باشید ،آیپد شام ممکن
است تا سال  ۲۰۶۷قفل شود!

اپل با قرار دادن ویژگی خاصی بر روی آیپد ،قفل نگه داشتن این دستگاه را تا مدت
زیادی پایدار نگه میدارد و حتی ممکن است تا سالها در حالت قفل باقی بماند.
اپل برای ارتقا سطح امنیتی محصوالت تولیدی خود به ویژه دستگاه آیپد ،سیستم
آن را به گونهای طراحی کرده است که با هر بار اشتباه وارد کردن گذر واژه یا الگوی
طراحی شده برای ورود به سیستم ،دستگاه به صورت خودکار مدت زمان بیشتری
کاربر را برای ورود به سیستم در انتظار نگه میدارد.
حال تصور کنید شما کودکی نوپا در خانه دارید و با برداشتن آیپد برای باز کردن
قفل آن تالش میکند و به صورت مکرر روی صفحه گوشی ضربه میزند .اگر
این روند ادامه پیدا کند ،پدر او برای باز کردن قفل آیپد خود به  ۲۵۵۳۶۴۴۲دقیقه
زمان نیاز دارد!
حال یکی از کاربران با به تمسخر گرفتن این ویژگی آیپد ،گفت ":اگر من به صورت
متوالی رمز ورود به دستگاه خود را اشتباه وارد کنم و رمز درست را به خاطر نیاورم
ممکن است دستگاه تا سال  ۲۰۶۷میالدی قفل باقی بماند ".مهندسان اپل دستگاه
آیپد را به گونهای طراحی و تولید کردهاند که پس از  ۶بار اشتباه وارد کردن رمز،
دستگاه به صورت خودکار مدت طوالنیتری را برای تالش مجدد در حال قفل
باقی میماند و پس از ۱۰بار اشتباه وارد کردن رمز دستگاه برای افزایش سطح ایمنی
خود برخی از اطالعات درون حافظه را پاک میکند.
البته اگر با وجود کودکی در خانه این اتفاق رخ داد ،الزم نیست شدیدا نگران
باشید زیرا اپل با اضافه نمودن ویژگی به آیپد به کاربر این امکان را میدهد تا با
اتصال دستگاه به رایانه و متصل شدن به  iTunesاطالعات پاک شده را بازیابی کند.
دستگاههای آیپد در بازههای زمانی معینی نیز با ارسال پیامی برای کاربر خود او را
به تهیه نسخه پشتیبان تشویق میکنند تا از بروز هرگونه دردسر جلوگیری شود.

خبر

به همت انجمن علمی فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس؛

تماشا

واسکو گارگالو

مجله«فلسفه»منترششد

دومین شماره از دو فصلنامه علمی و تخصصی
«فلسفه» انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت
مدرس منتشر شد.
در این شماره آمده است :مراقبت به منزل هی تفکر،
مصاحبه با پیتر آدامسون ،یادداشتی درباره فرصت
مطالعاتی،مجموعهمقاالتتألیفی،بخشاولذهنو
زبان ،تأملی بر نظریه فضاهای مفهومی ،فهم استدالل
زبانخصوصیدرچارچوب متافلسفه ویتگنشتاین،
بررسیمعنای«تغییرجهان»در فلسفۀ تامس کوون،
قضایایوجهیدر فلسفۀ فرگه،بخشدوماخالق و
دین ،دانشمند خداناباور وجود ندارد :آغازی
بر فلسفۀ علم اسپینوز ،بررسی نقش غایات طبیعی
و غایات اخالقی در فلسفۀ کانت ،بخش سوم
متافیزیک و معرفت شناسی ،نقدی بر تفسیر تیلور
از آگوستین ،یک برداشت نادرست از اصالت وجود
بخش چهارم سیاست و اجتماع ،چیستی و غایت
کنش اجتماعی از منظر ابن سینا ،کنکاش فلسفی
برای ارائۀ یکتعریفاز فلسفۀ برنامه ریزی،جایگاه
شهروطبیعتدر فلسفۀ یونانباستان،گسستمعرف
تشناختی ماکیاولی ازدیدگاه آلتوسر،شخص،مالکیت
وقرارداد؛ دایالکتیک حقانتزاعی.

کتابخانه

انتشارمجموعهشعری
از مفتون امینی

یداهللمفتونامینیازانتشارمجموعهشعرجدیدخود
با عنوان «مستقیم تا نرسیده به صبح» خبر داد.
این شاعرپیشکسوت با اعالم اینخبربه ایسناگفت:
اینمجموعهشعردرحدود ۱۰۰صفحهدرانتشارات
کولهپشتی منتشر میشود و با توجه به کمبود کاغذ،
در ۵۰۰نسخه عرضه خواهد شد.
او درباره مجموعه جدیدش توضیح داد :این کتاب
هم شعر فارسی و هم شعر آذری دارد و شامل شعر
سپید ،رباعی ،یک غزل و تعدادی شعر تکسطری
است؛ تقریب ًا یکسوم مجموعه شعر سپید است.
یک غزل با عنوان «غزل نودسالگی» دارد ،که به
اصطالح پستمدرن است و با تمام غزلهای من
متفاوت است .حدود ۱۵رباعی نو هم دارد و تعدادی
هم شعر تکسطری .اما تکیه این مجموعه بر شعر
ل هم ساختهام که در
سپید است .یکی دو ضربالمث 
شعرهای تکسطری جای گرفته است.مفتون امینی
سپسباطرحانتقادیگفت:کتابشعرفقطدرتهران
مشتری دارد ،اما کتاب به مراکز استانها مانند شیراز،
همدان و مشهد نمیرود .در تبریز هم شعر فارسی
خریدار ندارد و بعد از شهریار من تاحدودی شعر
ترکی و فارسی را ادامه دادم .البته آقای یونان هم
شعر ترکی آذری و فارسی میگوید و شاعر خوبی
است.او همچنین درباره وضعیت کتابهایش
در سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
گفت :من برای حضور کتابهایم در نمایشگاه
دخالتی ندارم .اگر ناشر شرکت کند کتابهای من
را هم میبرد .آخرین کتابم با انتشارات کولهپشتی
بودهاستونمیدانماص ً
الاینانتشاراتدرنمایشگاه
حضور دارد یا نه.
مفتون امینی که سال گذشته مجموعه شعر ترکی
«آجی چای» را منتشر کرده بود ،درباره اینکه آیا
مجموعه شعر دیگری هم در دست دارد یا خیر،
گفت :بعد از این ممکن است گزیدهای از شعرهایم
را منتشر کنم .البته در سالهای  ۹۱-۹۰انتشارات
مروارید برگزیدهای از شعرهایم را منتشر کرد .برای
انتشار کلیاتم نیز با آقای رئیسدانایی (مدیر انتشارات
نگاه) دچار اختالف هستیم .او ترتیبی را که من
میگویم قبول ندارد .من میگویم به ترتیب قالبها
کتاب را چاپ کنیم و شعرهای کالسیک ،نیمایی و
سپیددردفترهایجداگانهچاپشوند،کهقبولندارد
و میگوید به ترتیب کتابها چاپ شود.
یداهلل مفتون امینی متولد  ۲۵خرداد سال ۱۳۰۵
است .مجموعههای شعر «دریاچه»« ،کوالک»،
«انارستان»«،عاشیقلی کروان»« ،فصل پنهان»« ،یک
تاکستان احتمال»« ،سپیدخوانی روز»« ،عصرانه در
باغ رصدخانه»« ،شب « ،»۱۰۰۲من و خزان و تو» و
«اکنونهایدور»ازجملهآثارمنتشرشدهاینشاعرند.

گزارش

«آیندهروشن»
برایکودکانمحک

مجموعهای شامل نقاشیهای ۶۹هنرمند کودک
و نوجوان  ۶تا  ۱۶سال با هدف حمایت از
کودکان سرطانی ،در موسسه محک در معرض
دید عالقهمندان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا« ،آینده روشن» حاصل تالش
ساالنه شاگردان تارا بهبهانی (نقاش و مدرس
دانشگاه) است که در قالب  ۶۹تابلوی نقاشی
نمایش داده میشود و این هنرمندان کودک و
نوجوان با قلم مو و رنگ رفتهاند سراغ ترسیم
آیندهای روشن برای دوستان هم سن و سالشان
که مبتال به سرطاناند.
تارا بهبهانی مدرس این کودکان هنرمند درباره
نمایشگاه «آینده روشن» گفت :مفهوم آینده با هر
فرهنگ و فلسفهای تغییر میکند .آینده از نظر
بعضی دنیایی دور است و مبهم و برای بعضی
دست یافتنی و پیش چشم .آینده برای کودکان
همیشه دنیایی مثبت است .دنیایی روشن و
سرشار از خواستهها و آرزوها .کودک با تفکر
به آینده امید را میآموزد و امید سر منشا بسیاری
ازموفقیتهاست.
در سیزدهمین نمایشگاه نقاشی کودکان و
نوجوانان ،بچهها آینده را به تصویر کشیدهاند و
روشنی و امید در آثارشان موج میزند .آنها در
لحظه لحظه خلق آثارشان از صمیم قلب آرزو
میکنند که آینده برای همه دلچسب و گوارا
باشد .آنها تحمل غم و درد و رنج را ندارند.
ذهنیت آنها از کودکان مبتال به سرطان تصور
دوری ست که این نمایشگاه بهانهای میشود
که واقعیتها را بهتر بشناسند و دست دوستی و
همراهی برای همساالن خود دراز کنند.
بهبهانی ادامه داد :در این سیزده سال با بیش از
 ۵۰۰هنرجوی کودک و نوجوان در زمینه نقاشی
و پرورش خالقیت کار کردم و نتیجه هر سال
با نیت کمک به کودکان مبتال به سرطان در
محک به معرض دید .تماشاچیان قرار داده

شده و هدف همیاری و همدلی و ایجاد حس
مسولیت پذیری برابینسلهای امروز و فردا از
اهداف من در این سالها بود .رمز موفقیت
بسیاری از بزرگان در تاریخ زندگی بشر شناخت
همین واقعیتها و درک مسئولیت و همدلی
با هم نوعان خویش بوده است .امیدواریم این
نمایشگاع بارقهایی باشد برای ایجاد شور و امید
نقاشان کوچک و پراستعداد ما و از طرف دیگر
کودکان مبتال به سرطان.
براساس اعالم ،عواید حاصل از فروش آثار این
نمایشگاه ،صرف درمان کودکان مبتال به سرطان
موسسهمحک میشود.
تارا بهبهانی  -نقاش و پژوهشگر هنر  ۱۷ -سال
است که در زمینه آموزش نقاشی به کودکان و
نوجوانان فعالیت میکند .بیش از ۵۰۰هنرجوی
کودک و نوجوان را در این سالها در زمینه
نقاشی و خالقیت هنری پرورش داده و و با
حضور در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی،
جوایز متعددی از بیینالهای مختلف در خارج
از کشور گرفته است.
این نمایشگاه دو روزه ساعت  ۱۶پنجشنبه ۲۹
فروردین  ۱۳۹۸افتتاح میشود و عالقهمندان
میتوانند در روزهای  ۲۹و  ۳۰فروردین از
ساعت  ۱۶تا  ۲۰برای دیدن این آثار به آدرس
میدان اقدسیه ،ابتدای بزرگراه ارتش ،سهراه
ازگل ،بلوار شهید مژدی ،بلوار محک ،موسسه
خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان
کودکان محک مراجعه کنند.

صحنه

چرا«خواندنتوانسنتاست»
شعارمنایشگاهکتابشد؟
سخنگوی سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران
درباره انتخاب شعار این دوره از نمایشگاه
توضیحاتیداد.
اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب
هفته گذشته شعار دوره سی و دوم را «خواندن
توانستن است» انتخاب کردند.
بر اساس این گزارش ،در پی انتخاب این شعار
واکنشهای مختلفی ابراز شد .ایوب دهقانکار
سخنگوی نمایشگاه کتاب در تشریح این
انتخاب در برنامه گفتوگوی خبری شبکه خبر
اظهار کرد :حکایت انتخاب شعار مفصل است.
اعضای شورا بر انتخاب مناسب تاکید داشتند،
اما از طریق کمیته روابط عمومی فراخوانی را
منتشر کرده بودیم و از تمام مردم کشور ،جامعه

علمی،پژوهشگرانواندیشمندانواصحابقلم
دعوت شد شعارهای پیشنهادی را به دبیرخانه
ارسال کنند .در ادامه شعارهای بسیار با تنوع زیاد
اعالم وصول شد.
وی اضافه کرد :اعضای شورا مالکهایی برای
انتخاب شعار سال داشتند .اتفاق نظر بر این بود
که رویکرد و چشم انداز ایدئولوژی ما را برای
کتاب و مطالعه نشان دهد .از سویی در شورای
سیاستگذاری تاکید شد مسائل اخیر کشور
مغفول نماند .خصوصا حوادثی که در سطح
ملی و فرامنطقهای رخ داد؛ اقدام نابخردانه دولت
امریکا علیه سپاه پاسداران و...
با لحاظ همه این موارد و مدنظر قرار دادن اینکه
شعار یک بیانیه و مقاله پژوهشی نیست که همه
آنچه در اندیشه داریم در قالب شعار بیاید و
ضمن اینکه در شعار نباید واژگان از یک تعدادی
فراتر رود و باید نگاه را با کلمات کوتاه نشان
دهیم؛ این شعار انتخاب شد.
دهقانکار به آموزههای دینی و سخنی از حضرت
علی (ع) اشاره کرد و گفت :در آموزههای دینی
و فرموده بزرگان ،چون حضرت علی (ع) آمده:

دانش قدرت و اقتدار میآورد و از آن سو با توجه
به اینکه در زبان فاخر فارسی ضرب المثلی داریم
که «خواستن توانستن است» ،انحراف از معیاری
در نظر گرفته شد با این هدف که خواندن منجر
به آگاهی شود .دانایی و دانش منجر به قدرت و
توانستن میشود که مسائل دیگر را هم تحت
پوشش قرار میدهد.

