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کتابخوان

شرح استاد اخالق بر
گزینگویههای بابا طاهر

«کــلــمــات طـــاهـــر» کــتــابــی اســــت از
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی که
انتشارات نور سخن به تازگی منتشر کرده
است .این اثر ششصدصفحهای شرح استاد
دینانی بر کلمات قصار باباطاهر عریان،
دوبیتیسرای مشهور ادب پارسی ،است.
در کنار اشعار دوبیتی باباطاهر ،مجموعه
کلمات قصاری نیز از او به جا مانده است
که نوشتههایی عرفانی شمرده میشود اما
هراندازه دوبیتیهای باباطاهر ساده و بدون
پیرایه و همهکسفهم است ،کلمات قصار و
سخنان کوتاه او ژرف و پرمحتوا و فهم آنها
بــرای بسیاری از اشخاص سخت و دشوار
است .دوبیتیهای باباطاهر مشهور است و
بسیاری از مردم ایران با آن آشنایی دارند ولی
کمتر کسانی را میشناسیم که درباره کلمات
قصار ایــن عــارف دل سوخته سخن گفته
باشند .بخشی از کتاب را بخوانیمَ :من ّ
تجرد
ظاهره ّ
جرد له باطنه.
در اینجا باباطاهر گویا پاسخ اشکالی مقدر
را می دهد مبنی بر اینکه چگونه تجرد پیدا
کنیم .اگر در ظاهر توانستی مجرد شوی،
باطنت هم مجرد میشود ،اما ظاهر را چگونه
مجرد کنیم؟ قید نداشته باش و مثال در قید
اینکه حتما فالن لباس را بپوشم یا فالن غذا را
بخورم یا فالن کار را انجام دهم یا به فالنچیز
برسم نباش .این تجرد است .بخور و بپوش
و  ...اما در قید این ها نباش .اگر توانستی
در مقام ظاهر تجرد پیدا کنی ،باطنت
هم خودبه خود به دست حق تعالی مجرد
میشود زیرا ظاهر و باطن با یکدیگر ارتباط
دارند .تجرد ظاهری مستلزم تجرد باطنی نیز
هست.
چامه سرا

در نبود بود
او در وجودم در رگم در تار و پودم بود
چون بیتهای مفردم وقتی نبودم بود
مثل غزل در سرنوشت بند باز من
در حال اوجم بود و در حال فرودم بود
از او بسامان شد مرا معشوقه اول بار
وقتی که بودم در عدم او در وجودم بود
شعر سپیدی گفتم و او با نگاهی دور
وقتی سیاهی رفت اوهام کبودم بود
از بیکران نور او دارم تماشایی
از او که دائم در خیال باش و بودم بود
از او که در چشم قنوتم رود رودی داشت
از او که در دریاچه ذهن سجودم بود
او بود و تا او بودبود دیگران گم بود
از او که در بی درکجای بینمودم بود
از او که در هر حرف در هر واژه در هر بیت
در هر چه از اقصای عالم میسرودم بود
هم زیر و هم رو بود و هم این سوی و هم هر سو
هر گوشه عالم که چشمی میگشودم بود
در جیکجیک گنگ گنجشکان پاییزی
در بالهای باز باز صبح زودم بود
بودی در آن ساعت که از دیدار او میگفت
در بود بودی سایه بودی که بودم بود
احسان براتپور

مدیر کل کتابخانههای عمومی استان خبر داد:

راهاندازی کتابخانه مرکزی مشهد در هفته دولت

وی همچنین افزود :مدیران ما باید بدانند نمیشود
فرهنگ را دستوری مدیریت کرد و توقع داشت مردم
تابع ما باشند.
خرمی با اذعان به نگاه فرهنگی شهرآرا افزوده شدن
صفحه «ادبیات و اندیشه» به صفحه هنر و انتشار
ضمیمههای «کولهپشتی» برای کودکان و نوجوانان و
«میالن» برای جوانان در مدیریت جدید مؤسسه را در
این راستا ارزیابی کرد و گفت :طبعا رویکرد ما در این
موارد ترویج فرهنگ و کتابخوانی و از این دست نیز
هست ،امری که در انتشار دیگر ویژهنامههایی که در
روزهای آینده رونمایی میشود نیز دور از نظر نداریم.

صاحب خبر

موزه دانشگاه فردوسی
امروز گشایش مییابد

شهرآرا تمامقد آماده همکاری
با اداره کتابخانههاست

مدیرکل کتابخانه های عمومی خــراســان رضوی
در نشست مشترک با مدیرعامل مؤسسه شهرآرا
ضمن گفتوگو درباره لزوم همکاریهای دوجانبه،
از گشایش کتابخانه مرکزی مشهد در هفته دولت
خبرداد.
روز گذشته حجتاالسالم علیاکبر سبزیان ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی استان ،همراه با رئیس اداره
کتابخانههای عمومی شهرستان مشهد و تنی چند از
دیگر کارکنان نهاد کتابخانههای عمومی ،با مدیرعامل
مؤسسه شهرآرا دیدار کرد .در نشستی که دراینباره
برگزار شد ،طرفین بر همکاری های دوسویه تأکید
کردند.

شهر کتاب ،دانایی و زندگی

در این نشست ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
با اشاره به تصمیم اداره کتابخانهها بر افزایش ارتباط
با رسانه های عمومی و محلی تصریح کرد :شهرآرا
روزنامه مــردم مشهد شمرده می شود و بر فرهنگ
عمومی و ترویج فرهنگ شهروندی اثرگذار است .نهاد
کتابخانهها نیز نهادی فرهنگی و در عین حال متعلق به
عموم مردم است .بنابراین شایسته است برای توسعه
فضاهای کتابخانه ای و ترویج مطالعه در میان همه
اقشار مردم ،نهاد و شهرآرا همکاری کنند.
حجت االسالم سبزیان خاطرنشان کــرد :خراسان
رضوی استان امام داناییهاست و قاعدتا باید استان
کتاب ،دانایی و زندگی باشد .از این روست که ما با شعار
«مشهد شهر کتاب ،شهر دانایی و شهر زندگی است»
بهدنبال ترویج فرهنگ مطالعه هستیم.
سبزیان با اشــاره به سیاست های شهرداری مشهد
مبنی بر توجه به کــودک و نوجوان و انتشار نشریه
«کولهپشتی» به همت مؤسسه شهرآرا چنین توجهی

را جزو تأکیدات دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی
کشور برشمرد و بر لزوم قرار گرفتن فضای کتابخانهها
در اختیار کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد :میتوان با همکاری شهرآرا
فضاهایی برای آموزش روزنامهنگاری به نوجوانان در
فضای کتابخانهها تدارک دید.

وضعیت فیزیکی کتابخانهها مطلوب نیست

در ادامـــه ایــن نشست ،مــریــم رام ،رئــیــس اداره
کتابخانههای عمومی شهرستان مشهد ،با بیان اینکه
 25کتابخانه همگانی در سطح مشهد برپاست افزود:
ازآنجا که ما رسانه ای در اختیار نداریم ،از شهرآرا
همافزایی و معرفی این کتابخانهها برای سوق دادن
مردم به سمت و سوی کتابخوانی را توقع داریم.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی ادارهکل نیز
ضمن اشاره به مطالبه یکی از شهروندان اظهارکرد:
این شهروند کلیپی دربــاره یکی از کتابخانه های
آلمان به ما نشان داد و ما را به این مسئله توجه داد که
فرهنگسازی در آلمان باعث شده زیباترین و بهترین
فضاها به کتابخانه اختصاص یابد و اینکه چرا وضعیت
فیزیکی کتابخانهها در کشور ما و به صورت خاص در
مشهد اینگونه مطلوب نیست.
حافظی بیان کرد :مطالبه گری مسئوالن را متوجه
خواهد کرد که خواسته مردم تنها معیشتی نیست
بلکه فرهنگی هم هست .شهرآرا میتواند صدای این
شهروندان باشد و درنتیجه به ما در افزایش زیربنای
کتابخانهها یاری برساند.

تأثیر میزان دسترسی به کتابخانه
بر آمار مطالعه

کاظمزاده ،از کارشناسان اداره کتابخانهها ،نیز از نقاط

کور شهر یعنی محلههای بزرگی گفت که از کتابخانه
بیبهرهاند .وی خواهان استفاده از ظرفیت نیکوکاران
در رفع این کاستی با رسانهای شدن موضوع شد.
مسئول روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی
شهرستان مشهد دیگر میهمان مؤسسه شهرآرا
بود که گفت :برداشت مــردم از کار خیر به ساختن
مسجد و مدرسه محدود می شود  .از این رو در بحث
کتابخانه سازی به تبلیغ گسترده نیاز داریــم .رسانه
میتواند نیکوکاران را شناسایی ،تشویق و معرفی کند.
موسوی با مقایسه خراسان رضوی با استان یزد که
در سرانه کتابخوانی در کشور اول است ابراز کرد:
متأسفانه مشهد و استان در این حوزه خیلی عقب
هستند .سه میلیون و 600هزار نفر یعنی مشهد
به انــدازه چنداستان جمعیت دارد .همچنین از
25میلیوننفر جمعیت شناور زائران داخلی و خارجی
ساالنه برخوردار اســت 25 .کتابخانه بــرای چنین
شهری یعنی هیچ!
داشتن جامعهای آگاه مسیری جز مطالعه ندارد
در ادامه این نشست ،مدیرعامل مؤسسه شهرآرا ،نیز
با بیان اینکه باور ما این است که داشتن جامعه ای
آگــاه مسیری جز مطالعه نــدارد افــزود :اگر با توجه
به واقعیت ها و امکانات موجود بخواهیم به فرهنگ
مطالعه دست پیدا کنیم ،شاید سالیان سال زمان ببرد
و ما بتوانیم فقط چند درصد به تحقق این فرهنگ یاری
برسانیم .وقتی فضای درون خانواده یا مترو یا اتوبوس
فضای کتاب خوانی نباشد ،افــراد ترجیح می دهند
بهجای کتاب از موبایل استفاده کنند.
مجید خرمی در بخشی از صحبت هایش بر لزوم
بهرهبردن از روشهای تازه برای ترویج فرهنگ مطالعه
تأکید کرد و نگاه سنتی به این امر را ناکارآمد خواند.

مدیرعامل مؤسسه شهرآرا بیان کرد :ما تمامقد آمادگی
همکاری با اداره کتابخانه ها را داریــم ،چنان که با
آموزش و پرورش نیز همکاریهای فرهنگی و هنری
می کنیم .مؤسسه شهرآرا همچنین در حال مذاکره
با فرهنگ سراهاست تا برنامه هایی در حوزه اوقات
فراغت و آموزش روزنامهنگاری و مسابقات کتابخوانی
و جز اینها را در این مکانها برگزار کند .میتوان با
همافزایی با ادارهکل کتابخانهها برنامههای یادشده را
به طور مشترک برگزار کرد.
وی یـــادآور شــد :معتقدیم شــهــرداری مشهد اگر
امکاناتی دارد متعلق به شهر مشهد است .بنابراین
باید برای همه نهادهای شهر باشد .نگاه شورای پنجم
و شهرداری جدید شهرداریمحور نیست که وظایف
محدود و کارهای مرسوم شهرداری را انجام دهد
بلکه به مدیریت شهری ای باور داریم که رویکرد آن
مانند تمام مدیریتهای شهری دنیاست .امیدواریم
سازمان ها نیز به ما در تحقق اهــداف فرهنگی مان
کمک کنند.
در ایــن نشست ،آزاده آریـــن ،مــشــاور مدیرعامل
شهرآرا ،از نــرم افــزاری خبر داد که این مؤسسه در
دست طراحی دارد تا چندین هزار مشترک روزنامه
به وسیله آن عضو کتابخانه های مشهد بشوند .وی
تصریح کــرد :مشترکان ما می توانند از طریق این
نــرم افــزار کتاب های موردنیازشان را درخواست
کنند و با همکاری اداره کتابخانهها موزعان روزنامه
شهرآرا کتابهای مدنظر را در اختیار متقاضیان قرار
دهند.

کتابهای قفسههای ایستگاهها
با نیاز مردم هماهنگ میشود

در دیــدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
با مدیرعامل شهرآرا ،سبزیان با اشــاره به موضوع
راه انــدازی کتابخانه مرکزی مشهد که سال هاست
میسر نمی شود از گشایش آن در هفته دولــت خبر
داد .وی همچنین وعــده داد ایستگاه هایی چون
قطار شهری و پایانه مسافربری که قفسههای کتاب
در آن گنجانده شده است بررسی شود و متناسب
با هر مکان ،کتاب هایی درخــور نیازهای مخاطبان
ارائه شود.

ذوالفقاریان -رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه فردوسی مشهد از گشایش موزه
دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه،
پنجم اردیبهشت (امــــروز) ،خبر داد.
بهگزارش شهرآرا ،دکتر سلمان ساکت هدف
از راهاندازی موزه را نمایش پیشینه درخشان
علمی و فرهنگی و ارائـــه دســتــاوردهــای
پژوهشی و فناوری این دانشگاه بیان کرد.
وی اظــهــار کــرد :ساختمان مــوزه پــس از
تغییر کــاربــری از ســال  1395در اختیار
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار گرفته
اســت و با مساحت  550متر مربع (450
متر مربع فضای نمایشگاهی و  100متر
مربع فضای اداری) و در هشت بخش راهرو
ورودی ،دیداری و شنیداری ،گالری ،1اتاق
مطبوعات ،راهرو گذار ،گالری ،2اتاق مرکز و
فروشگاه طراحی شده است.به گفته ساکت،
قراراستدرموزهیادشدهسیرتحولدانشگاه
فردوسی ،چهره رؤســا ،مفاخر و استادان
اثرگذار ،وسایل اهدایی استادان برجسته
و خانواده های ایشان ،تعدادی از وسایل
و اشیای قدیمی دانشکده ها و واحدهای
مختلف دانشگاه ،نمونه ای از مهم ترین و
قدیمی ترین کتاب ها و نشریات ،بازتاب
رویدادها و اخبار دانشگاه در مطبوعات ،و
نقشدانشگاهدرانقالباسالمیسال1357
و دوران جنگ تحمیلی نمایش داده شود.
همچنین در بخش دیداری و شنیداری موزه،
فیلم ها و نماهنگ های معرفی دانشگاه و
مفاخر نمایش داده می شود و کارگاه های
آموزشی برگزار خواهد شد.

فارسی وارد امتحانات
متوسطه در هامبورگ شد

رویداد

محبوبی-سید سعید سرابی ،مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی ،روز گذشته در نشست
خبری مراسم بزرگداشت شهید مرتضی مطهری که
در اداره کل ارشاد خراسان رضوی برگزار شد ،با بیان
اینکه ستاد بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری
از سالهای پیش به ریاست امام جمعه این شهرستان
و عضویت فرماندار و دیگر دستگاه های عضو در
فریمان شکل گرفته است ،اظهار کرد :امسال مراسم
بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری با حضور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی١٢ ،اردیبهشتماه در
فریمان برگزار میشود .فرماندار شهرستان فریمان
گفت :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امسال سخنران
اصلی و میهمان ویژه برنامه بزرگداشت شهیدمطهری
در شهرستان فریمان خواهد بود .به گزارش شهرآرا،
عباسعلی صفایی در نشست مطبوعاتی آیین
بزرگداشت شهید مطهری که در ادارهکــل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی برگزار شد با اعالم این
خبر افزود :برپایی نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی
شهرستانفریمانبارویکردگردشگریوترویجحمایت
از کاالنی ایرانی ،از دیگر برنامههای ویژه امسال ستاد
بزرگداشت شهیدمطهری در هفته معلم است.

چکیدهنویسی آثار شهید مطهری

در ایــن نشست ،دبیر ستاد بزرگداشت دائمی

در نشست خبری بزرگداشت شهید مطهری بیان شد

همایش استاد
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد

استادشهید مطهری نیز ابراز کرد :طی سال های
گذشته مسئوالن کشوری و لشکری در این همایش
سخنرانی کرده اند .حسن رجبی افــزود :برگزاری
مسابقه چکیدهنویسی از آثار شهید مطهری از دیگر
برنامههایی است که هرسال برگزار میشود و تاکنون
ازمیان  60اثر استاد 25 ،اثر چکیده نویسی شده
است.
وی خاطرنشان کــرد :مراسم کرسی آزاداندیشی
و میزگردهای علمی در سطح شهرستان فریمان

با موضوع شخصیت و جایگاه شهید مطهری و با
حضور شخصیتهای علمی حوزه و دانشگاه ،برنامه
دیگری است که هرسال برگزار خواهد شد .دبیر ستاد
بزرگداشت استاد مطهری تصریح کرد :منزل استاد
نیز هرسال میزبان بازدیدکنندگان است.

سرمشقی برای پاسخ به شبهات جوانان

امام جمعه فریمان هم در این نشست گفت :ستاد
برگزاری بزرگداشت استاد شهید مطهری ستادی

مردمی است که فعالیت رسمی خود را از سال 85
آغاز کرده است .این ستاد تاکنون توانسته است
با کمک های مردمی و در حد بضاعت خــود ،در
سطح شهرستان فریمان ،به تبیین اندیشه های
شهیدمطهری بپردازد .حجتاالسالم محمدحسین
ایزدی با بیان اینکه این ستاد به ریاست امامجمعه
شهرستان فریمان و قائم مقامی فرماندار این
شهرستان هرسال اجرای برنامهها را در قالب هشت
کمیته برعهده دارد افــزود :هدف از برگزاری این
همایش شناساندن ابعاد شخصیتی این شهید
واالمقام است تا به عنوان سرمشقی زیبا برای همگان
مطرح شود .وی خاطرنشان کرد :تجلیل از شهیدان
و بزرگان درواقــع تجلیل از فرد نیست بلکه معرفی
الگویی است که میتواند راه را برای افرادبسیاری
تبیین کند .ما هر سال سعی داریــم با برپایی این
همایش و معرفی اندیشه های استاد مطهری به
جوانان ،برای پاسخگویی به شبهات نسل امروز گام
برداریم .ایزدی با اعالم درخواست توجه جدی از
شخصیتهای سیاسی و رسمی کشور به شخصیت
شهید مطهری و مراسم بزرگداشت وی ادامه داد:
عالمه شهید مطهری نه تنها به زادگاهش فریمان
و کشور ،که به جهان اسالم تعلق دارد .هر فردی در
بیرون مرزها میخواهد اسالم را بشناسد از دروازه آثار
شهید مطهری وارد میشود.

زبــان فارسی وارد امتحانات گواهی پایان
تحصیالت دوره متوسطه در هامبورگ شد.
به گزارش مهر ،امتحانات کتبی برای کسب
گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه در
 30واحد درسی در هامبورگ آغاز شده است
و امسال زبانهای فارسی ،عربی و ایتالیایی
نیز برای نخستینبار در فهرست دروس دیپلم
متوسطه قرار گرفتهاند.
ایــن روزهــا بــرای دانــشآمــوزان هامبورگی
روزهــای مهمی اســت .از هفته گذشته در
شهر هانزه ،امتحانات کتبی بــرای کسب
دیپلم متوسطه  2018آغــاز شــده است.
به گفته مسئوالن ،این امتحانات به تدریج
در دروس زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک،
فناوری ،انفورماتیک و ورزش برگزار میشود.
دانــشآمــوزان در مجموع تا ســوم مــاه می
 2018در امتحانات کتبی  30واحد درسی
شرکت میکنند و امسال برای اولین بار در
رشته های عربی ،فارسی و ایتالیایی نیز
امتحان برگزار خواهد شد.

