اخبار داخلي
كوتاه فرهنگي
دیدار از نمایشگاه هنری با آثار «معرق » در ارسباران
نمایش���گاه گروهی آثار«معرق»  22تا  31تیر برای دیدار عمومی
درفرهنگسرای ارسباران برگزار می شود .افتتاحیه این نمایشگاه جمعه 22
شود.
تیر ساعت  16با حضور هنرمندان در گالری یک ارسباران برگزارمی
عالقه مندان برای دیدار از نمایش���گاه می توانند س���اعت  14تا 20به
فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی ،باالتراز سیدخندان ،خیابان
جلفا مراجعه کنند .
نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشیخط در «گالری َشلمان»
نمایشگاه نقاشی و نقاشیخط کیوان نظام آبادی و مسعود آرانی با
عنوان «این رازها» جمعه  22تیر از س���اعت  16تا  20و  30دقیقه در
گالری شلمان گشایش می یابد.
توانند
این نمایشگاه تا  27تیرادامه خواهد داشت وعالقه مندان می
از ش���نبه تا پنج ش���نبه س���اعت  16و  30دقیقه تا  20و  30دقیقه و
ها از ساعت  16تا  20و  30دقیقه از این نمایشگاه دیدن کنند.
جمعه
گالری شلمان به نشانی خیابان میرداماد ،نرسیده به شریعتی ،رودبارغربی
(جنوبی) ،کوچه کاووسی ،شماره  27واقع است.
نمایشگاه سوزندوزی مهتاب نوروزی در خانه هنرمندان
مراس���م نکوداشت استاد مهتاب نوروزی همراه با اجرای موسیقی
بلوچی یکشنبه  24تیر ساعت  ۱۷در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان
های مهتاب نوروزی و
دوزی
ش���ود  .نمایشگاه سوزن
ایران برگزار می
شود.
دختران آفتاب نیزجمعه  ۲۲تیر در خانه هنرمندان ایران افتتاح می
های مهتاب نوروزی و دختران آفتاب تا  28تیر
دوزی
نمایشگاه سوزن
مندان است.
میزبان عالقه
اهدای اثر منیر فرمانفرمائیان در حمایت از کودکان
مبتال به سرطان «محک»
منیر شاهرودی فرمانفرمائيان یکی از آثار خود را به مؤسسه خیریه
مح���ک اهدا خواهد کرد .به گزارش روابط عمومی محک ،جمعه 22
تخصصى
تیر رونمایی این اثر در ساختمان طرح توسعه بیمارستان فوق
سرطان کودکان محک انجام خواهدشد.
دیدار معاون امور هنری از روند بهسازی موزه هنرهای معاصر تهران
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از روند بهسازی
موزه هنرهای معاصر دیدن کرد.
به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران ،سیدمجتبی
حسینی ،از روند بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران دیدار کرد و با
های مجری و مشاور بهسازی موزه ،گفت و گو کرد.
مسئوالن شرکت
همچنین در این دیدار ،محس���ن عقابی  ،مجری طرح بهس���ازی موزه
هنرهای معاصر تهران و احمد طالبی نژاد ،مشاور طرح بازسازی موزه
های بعدی بهسازی موزه
های انجام شده و برنامه
نیز گزارشی از فعالیت
را ارایه کردند.

«شبکاری» در کانادا به روی صحنه میرود

به گزارش هنر انالین ،بهنوش بختیاری و سام درخشانی به "شبکاری"
پیوستند" .شبکاری" نوشته رسول کاهانی به کارگردانی و طراحی صحرا فتحی
رود.
کنندگی محمد قدس شهریورماه در کانادا به روی صحنه می
و تهیه
ی "دیار" اس���ت که با همکاری "پاسیفیک
این نمایش محصول کمپان 
یونایتد پروداکشنز"" ،مرکز فرهنگی فینیکس" و "رسانه هدهد" در کشور
رود .ایلیا شمس به عنوان مدیر روابط عمومی و
کانادا به روی صحنه می
کند.
تبلیغات (تئاتربازها) با این کمپانی همکاری می
نمایش "ش���بکاری" به ترتیب در روزهای  14 ،8و  16س���پتامبر
( 23 ،17و  25ش���هریور) در ش���هرهای ونکوور ،مونترال و تورنتو به
رود.
روی صحنه می

شفاف سازی مرکز
گسترش سینمای
مستند و تجربی

های مرکز
فهرست حمایت
گسترش سینمای مستند و تجربی
از فیلمس���ازان در طول یازده سال
گذشته منتشر شد.
به گزارش ایلنا،در راس���تای
سیاست شفافسازی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
جزئیات حمایت مرکز گس���ترش
سینمای مستند و تجربی از پروژههای
سینمایی به تفکیک از سال  1385تا
پایان  1396منتش���ر شد  .اطالعات
فیلمها بر اساس قراردادها و مدارک
مضبوط و قابل دسترس در آن مرکز
تهیه شده است که در خبرگزاری ایلنا
و ایسنا قابل مشاهده است .

مرحله نهایی المپیاد
علمی دانشجویی
برگزار می شود

مرحله نهای���ی المپیاد علمی
دانش���جویی  ۲۸و  ۲۹تیر برگزار
شود
می
مش����اور عالی سازمان سنجش
از برگزاری مرحله نهایی بیس����ت و
س����ومین المپیاد علمی دانشجویی
کش����ور در س����ال  ۹۷در روزهای
پنجشنبه  ۲۸و جمعه  ۲۹تیرماه خبر
داد .حسین توکلی در گفتگو با مهر
افزود :مرحله نهایی بیست و سومین
المپیاد علمی دانشجویی کشور برای
منتخبین المپی����اد (متمرکز و نیمه
متمرکز) در روزهای پنجش����نبه ۲۸
و جمعه  ۲۹تیر  ۹۷در پردیس فنی
و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه
شهید بهش����تی برگزار می شود.
وی گفت :کارت ورود به جلس����ه
های المپیاد از روز یکش����نبه
آزمون
 ۲۴تیرماه در دس����ترس داوطلبان
توانند
گیرد و داوطلبان می
قرار می
ش����نبه  ۲۶تیر به صورت
تا روز سه
اینترنتی و از طریق س����ایت واحد
المپیاد دانشجویی کشور به آدرس
http://Olympiad.sanjesh.org
کارت خود را دریافت کنند.

اعالم میزان تأثیر سوابق
تحصیلیدرکنکور۹۸

رئیس سازمان سنجش آموزش
کش���ور گفت :میزان و نحوه تأثیر
سوابق تحصیلی در آزمون سراسری
ها و مؤسسات
س���ال  ۹۸دانشگاه
آموزش عال���ی  ۳۰درصد قطعی
است.دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو
با مهر افزود :روز یکشنبه  ۱۷تیرماه
 ۹۷کمیته سنجش و پذیرش دانشجو
تش���کیل جلسه داد و میزان سوابق
آموزان در امتحانات
تحصیلی دانش
نهایی را  ۳۰درصد قطعی تصویب
ک���رد.وی افزود :دروس امتحانات
آموزان هم در این جلسه
نهایی دانش
هایی را که
مشخص شد و ما درس
آموزان
روی سوابق تحصیلی دانش
تأثیرگذار است ،پیشنهاد کردیم.

وزیر ارشاد :روابط ایران و اتریش زيربنای فرهنگی دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در دی���دار با معاون فرهنگی وزیر
امور خارجه کشور اتریش با اشاره
به رواب���ط دیرینه ایران و اتریش
گفت :روابط دو کش���ور بر مبنای
فرهنگ آغاز ش���ده است و نظام
دانشگاهی کش���ور ما با معلمان
اتریش���ی آغاز به کار کرد و این
نشان دهنده فرهنگی بودن پایه و
بنیان روابط ایران و اتریش است.
به گزارش مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،سیدعباس صالحی
در دی���دار با خانم اینجین معاون
فرهنگی وزیر امور خارجه اتریش
با اش���اره به این مطلب ادامه داد:
دو کشور بیش از  ١٦٠سال روابط
دیپلماتیک با یکدیگر دارند و سفر
اخیر دکتر روحانی رییس جمهوری
ایران به اتریش نشانگر سطح عمیق
روابط سیاسی دو کشور است.
وی افزود :اخیرا دکتر روحانی
از س���فر خود به اتریش گزارشی
ارائه دادند و از مجموعه نتایج این
سفر رضایت داشتند و عالقه مند
به ادامه موضوعات مطرح شده در
این سفر بودند.
صالح���ی خطاب به معاون
فرهنگی وزیر امور خارجه اتریش
گفت :خوشحالم سفر شما به ایران
در حوزه گسترش روابط فرهنگی
دو کش���ور با فاصله کمی از سفر
رییس جمهور ایران به اتریش انجام
های متنوعی برای
شده است و حوزه
های
های مشترک در بخش
همکاری
فرهنگی ،هنری ،علمی و دینی میان
دو کشور وجود دارد.
های اخیر
وی ادامه داد :در دهه

سفارت ایران در اتریش و انجمن
های
فرهنگی اتریش در ایران تالش
خوبی در گسترش روابط فرهنگی
با یکدیگر داشته اند و عالقه مند
به ادامه و تعمیق این روابط هستیم،
زیرا آنچه روابط دو ملت را عمیق
و پایدار می کند گس���ترش روابط
های
فرهنگی و هنری و همکاری
مشترک در این زمینه است.
صالحی در عین حال افزود :دو
های فرهنگی،
کشور تاکنون در زمینه
علمی و هنری از جمله موسیقی،
های خوبی
تئاتر و سینما همکاری
با یکدیگر داشته اند .ایران در هر
سه زمینه از جایگاه خوبی برخوردار
است و در زمینه ادبیات و شعر نیز
شهرت جهانی دارد و قرار گرفتن
زبان فارس���ی به عنوان یک زبان
های برخی
اختیاری در س���رفصل
های اتریش اقدام خوبی در
دانشگاه
جهت گسترش این زبان است.

وی در ادامه س���خنان خود
بر گس���ترش روابط دو کشور در
های سینما ،تئاتر ،موسیقی،
زمینه
گفت و گوهای مذهبی و دینی با
هدف معرفی چهره واقعی اسالم
های اعتدالی
و گس���ترش اندیشه
و عقالنی در س���طح جهان تاکید
کرد.
عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی با اش���اره به تفاهم نامه
ه���ای فرهنگی میان دو
همکاری
کشور افزود :برنامه مبادالت فرهنگی
های
میان دو کشور مسیر همکاری
فرهنگی را مشخص تر می کند و ما
از ادامه آن استقبال می کنیم.
در ای���ن دیدار خانم اینجین
معاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریش نیز ضمن ابراز خرسندی
از س���فر به ایران گفت :سفر من
به ایران در پی س���فر آقای دکتر
روحانی به اتریش و برای پیگیری

«نجیب مایل هروی» در بیمارستان بستری است

«نجیب مایل هروی» نویسنده،
شناس ،ویراستار و
پژوهشگر ،نسخه
شناس افغانستانی مقیم ایران،
مردم
این روزها در یک بیمارستان روزگار
گذراند.
می
«محمدابراهی���م ش���ریعتی»
پژوهش���گر و ناشر افغانستانی مقیم
وگویی با مهر ،وضعیت
ایران در گفت
تلخ این روزهای محقق برجس���ته
ح���وزه عرفان و ادبیات فارس���ی
را تش���ریح کرد و گفت :متاسفانه
استاد نجیب مایل هروی ،به خاطر
های مسئوالن و اطرافیان و
مهری
بی
همچنین ش���رایط دشوار مالی ،این
روزها در وضعیتی بس���یار نامساعد
برد و روزهای خود را
به س���ر می
در یک بیمارستان در مشهد به شب
رساند.
می
مدیر انتشارات عرفان با اشاره
به اینکه این محقق افغانستانی بخش
زیادی از عمر خ���ود را در حوزه
پژوهی
ادبیات و عرفان و نس���خه
ب���ه تحقیق و پژوهش صرف کرده
اس���ت ،گفت که «در شرایط فعلی

یادداشتهای عالمه قزوینی به دانشگاه
تهران سپرده شد

های دست نویس مرحوم
آخرین مجلد از مس���ائل پاریسیه ،یادداشت
الوهاب قزوینی ،به کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
عالمه محمد بن
عمومی دانشگاه تهران ،پس از درگذشت عالمه
سپرده شد .به گزارش روابط
محمد قزوینی کتابخانه عالمه که مشتمل بر تعدادی کتاب خطی و بیش از
دو هزار کتاب چاپ سنگی و سربی بود ،به واسطه وصیت آن مرحوم به
کتابخانه دانشکده ادبیات منتقل شده است.

ُغدد اس���تاد نجیب مایل هروی به
کند و دچار
ان���دازه  ۱۳نفر کار می
زا شده است» و
نوعی توهم آسیب
های
با اشاره به اینکه بخشی از زمینه
توجهی اطرافیان»
این بیماری به «بی
گردد ،نسبت به اینکه کارنامه
برمی
 ۵۰ساله پرافتخار او به خاطر برخی
ها زیر س���وال برود ،ابراز
توجهی
بی
ِ
یادآوری
نگرانی کرد.شریعتی ضمن
مساعدت شخص سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارش���اد اسالمی در
مساعدت مالی و همچنین تالش او
برای حل مشکل بیمه این نویسنده

برجسته مقیم کش���ورمان در سال
گذشته ،گفت :با این وجود مشکل
بیمه استاد مایل هروی ،حل نشده و
ای که «صندوق
به رغم نامه تائیدیه
هن���ر» صادر کرده ،اما بیمه مربوطه
های درمانی او
از پرداخ���ت هزینه
زند.
سربازمی
نجیب مایل هروی متولد ۱۳۲۹
در هرات افغانستان است .او دارای
تالیفات متعددی است و مقاالتی را
نیز در دانشنامه مرکز دایره المعارف
بزرگ اسالمی نوشته است .وی که
اش عرفان اسالمی بوده
رشته اصلی
است ،از محققان برجسته در حوزه
نقد و تصحیح متون کالس���یک به
رود که با تألیف ،تصحیح
شمار می
و بررسی بیش از  ۳۰کتاب و نگارش
صدها مقال���ه ،به این مهم پرداخته
است .وی همچنین در سال  ۱۳۸۶به
پاس یک عمر دستاورد برای خدمت
ب���ه تاریخ و زبان فارس���ی ،جایزه
ادب���ی  -تاریخی بنیاد دکتر محمود
المعارف
افشار یزدی را در مرکز دایره
بزرگ اسالمی دریافت کرد.
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بررسی افق گسترش فعالیتهای
رسانهای ایران و روسیه

نتایج فرهنگی و علمی این س���فر
است .وی در بخشی از سخنان خود
های
گزارشی از مجموعه فعالیت
وزارت ام���ور خارجه اتریش در
های فرهنگی ارائه داد.
حوزه
اینجین در ادامه بر گسترش
رواب���ط دو کش���ور در زمین���ه
های موزه ای تاکید کرد
همکاری
و گف���ت :وزارت ام���ور خارجه
های
در اتری���ش در زمینه فعالیت
فرهنگی بس���یار فعال اس���ت و
ساالنه قریب به  ٦تا  ٧هزار پروژه
فرهنگی در س���طح جهان با دیگر
کشورها دارد.
مع���اون فرهنگی وزیر امور
خارج���ه اتریش افزود :همواره در
های مشترک خود با دیگر
همکاری
کشورها تالش می کنیم بر جوانان
خالق متمرکز شویم و در گفتمان با
ایران نیز می توانیم با جوانان خالق
همکاری داشته باشیم.

های
فر،رئیس دفتر مطالعات رسانه،در نشست همکاری
محمد سلطانی
رسانه ای و بررسی زمینه تشکیل اتحادیه رسانه ای مشترک،با حضور هیات
روسی در ساختمان وزارت ارشاد،صبح دیروز از وجود امکانات گسترش
های رسانه ای خبر داد و گفت:جمهوری اسالمی ایران در عرصه رسانه
فعالیت
و خبر و ساخت فیلم و سریال و موسیقی ،می تواند پذیرای همتایان روسی
خود باشد و امکان گسترش همکاری در عرصه گردشگری نیز وجود دارد.و
های ایران را برای مردم روسیه نشان دهد.
روسیه می تواند جاذبه
همچنین ،آلکس���ی ولین،ریاست هیات رسانه ای روسیه ومعاون وزیر
توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه با ابراز خشنودی از
های گوناگون
س���فرش به اصفهان گفت:ایران و روسیه در بندها و ساحت
خبری می توانند همکاری داشته باشند.
وی گفت:بسیار از سفر به اصفهان خشنود بودم و باردیگر با خانواده
خواهم آمد والبته س���ن پترزبورگ پذیرای اس���تاندار اصفهان خواهد بود
های ایران و روسیه نیز می تواند بسیار
و چنین روابطی در س���طح استان
موثر باشد.
وی درباره نحوه سیاستگذاری در عرصه شبکه اجتماعی گفت :همانگونه
های
که در رخدادهای جام جهانی شاهد بودیم مردم بسیار موثرتر از شبکه
های اجتماعی را نمی توان محدود کرد بلکه باید به
رسمی بودند و شبکه
کنند
های اجتماعی استفاده می
مردم آموزش داد .تعداد کسانی که از شبکه
های سنتی از کار
های رس���می بیشتر شده است و روش
از کاربران رس���انه
افتاده است.
های مشترک تلویزیون ایران
وی با ابراز تمایل به گس���ترش همکاری
های خصوصی و رسمی روسیه گفت:ما در
برای س���ریال س���ازی با شبکه
عرصه سریال سازی و تولید محتوا برای کودک هم می توانیم موثر باشیم
توانیم
وبرای نمایشگاه کتاب که در سپتامبر در روسیه برگزار خواهد شد ،می
پذیرای ایران باشیم.
های دنیا را می توان به
وی تصری���ح ک���رد:در آینده نزدیک تلویزیون
راحتی در هر نقطه دنیا مشاهده کرد و ایران و روسیه برای آن زمان باید
های الزم را برای ارتقای تجهیزات لحاظ کنند.
بینی
پیش
معاون وزير توس���عه ديجيتال و ارتباطات جمعي فدراسيون روسيه،
های اس�ل�امی نمی ترسیم زیرا در روسیه هم مسلمانان
گفت:ما از ویژگی
کنند و برای قوانینی که برای پوشاک و حجاب در ایران اعمال
زندگی می
می شود به مسافران خود اطالع رسانی خواهیم کرد.
های
ش���ایان ذکر است که در این نشست سردبیران نشریات و رسانه
ایران و روس���یه از تجارب تعامل پیش���ین خود گفتند و ایوان زاخاروف از
اسپوتنیک روسیه از دیدار موثرش از روزنامه اطالعات و ایجاد تفاهمنامه
مطبوعاتی بین آژانس خبری خود با روزنامه اطالعات خبر داد.

بی مریم
آئین بزرگداشت «بی
بختیاری» و رونمایی از سردیس این
نماد آزادگی و مقاومت در تاالر زنان
کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش مه���ر ،در ابتدای
این برنامه «هانیه گرائیلی» مش���اور
اجرایی رئیس س���ازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران از فعالیت پیگیرانه
ت���االر تخصصی مطالعات زنان در
کتابخان���ه ملی گفت و تاکید کرد:
شود تا
در این مجموعه تالش می
الگوهای زن ایرانی به جوانان معرفی
ش���ود .در حالی که برخی حامیان
گری ،زنان و دختران
تفکر قشری
ایرانی را تشویق به ماندن در خانه
کنند ،باید از زنانی الگوس���ازی
می
کرد که نه تنها خانه و خانواده خود
های
اند که به فعالیت
را حفظ کرده
سیاس���ی و اجتماعی در جامعه نیز
اند.
پرداخته
در ادامه« ،پریچهر س���لطانی
زَراس���وند» مش���اور معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،مدیرعامل
های
سازمان صنایع کوچک و شهرک

مری���م» را ب���رای حضار
بی
«بی
خوان���د .همچنین «پروین بهمنی»
اش زبانزد
های قش���قایی
که الالیی
جهانیان شده است ،نوایی را زمزمه
کرد.
در پایان این نشست ،سردیس
بی مریم بختیاری که توسط مِهری
بی
واالیی ساخته شده است ،در تاالر
زن���ان کتابخانه ملی ایران رونمایی
شد.

رونمایی از سردیس «بیبیمریم بختیاری» در کتابخانه ملی

صنعتی ایران و دبیر کارگروه زنان
روس���تایی عشایر و مناطق محروم
معاونت زنان و خانواده ریاس���ت
جمهوری و نویسنده کتاب «سردار
بی مریم بختیاری؛ سردار آزادگی»
بی
سخنراني كرد.
در ادامه قنبری از پژوهشگران
تاریخ بختیاری سخن گفت و بعد
کوروش اس���دپور از خوانندگان
و موس���قیدانان بختی���اری ،قطعه

هاشور
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زهر تعصب در جان معرفت

رضا بابایی

انس���ان متعص���ب همانقدر که بر
دیگران سخت میگیرد ،در عقاید خویش
خوشبینانه مینگرد و آسانگیر است .موی
سفید را در ماست دیگری میبیند و بیرون
کش���د؛ اما خال درشت و سیاه را در
می
صورت خویش نمیبیند.
تفاوت انس���انها در اصل مدارا و
آسانگیری نیست؛ در محل آن است .انسان
متعصب بر خود و خودیها آسان میگیرد
و بر دیگری سخت؛ برعکس آزاداندیشان
که بر خود سخت میگیرند و بر دیگری ،آسان.
ذه���ن متعصب ،هنگام نقد دیگران ،بس���یار منطقی ،لوژیک ،دقیق،
حقیقتطلب ،بیرحم ،حسابگر و فیلسوفمآب میشود؛ اما آنگاه که در
باورها و اعتقادات خویش مینگرد ،عارفانه چشم پاک و خطاپوش میگشاید
و سنگ تساهل را تا قلۀ قاف باال میبرد.
اگر عقیدهای را نپسندد ،آن را چندان زیر و رو میکند تا عیبی در آن
بیابد ،و اگر اندیشهای را باور کند ،جز نیکی در آن نمیبیند .یکجا سراپا
چشم است و مغز و هوشیاری ،و درجایی دیگر ،سادگی را از مرز بالهت
میگذراند .در مواجهه با دیگران فیلسوفی است که هر ریاضیدانی را شرمنده
میکند؛ اما در اعتقادات خویش ،عارفی است دلسوخته که سر به کوه و بیابان
گذاشته است و ترانۀ «خوشا آنان که ِهر از بِر ندانند» زمزمه میکند.
دان���د او خاصی���ت ه���ر جوه���ری
در بی���ان جوه���ر خ���ود چ���ون خ���ری
او همچنین در فهم محاسن و فضایل باورهای خویش ،چشمی تیز و دلی
بیدار دارد؛ اما دریغ از نیمنگاهی از سر همدلی به افکار و رفتار دیگران .شرح
این تناقض و دوگانگی را بنگرید در داستانی در دفتر سوم مثنوی معنوی.
مردی ش���هری پس از ده س���ال پذیرایی س���خاوتمندانه از دوست
روس���تاییاش ،یک بار به اصرار او به روس���تا میرود تا همراه زن و فرزند
مهمان او شود .اما مرد روستایی از او روی میگرداند .هر چه مرد شهری
نشانی میدهد ،روستایی میگوید تو را نمیشناسم.
پس از پنج شب ،بارانی شگفت درمیگیرد و مرد شهری را مستأصل
میکند .پس بر در خانۀ مرد روس���تایی میرود و میگوید امش���ب را به ما
جایی بده .فردا از اینجا خواهیم رفت .مرد روستایی میگوید :در گوشۀ باغ
من اتاقی است .امشب را در آنجا بگذرانید ،به شرط آنکه تا صبح مراقب
گاو و گوسفند من از گزند گرگ باشید.
آن کم���ان و تی���ر ان���در دس���ت او
گ���رگ را جوی���ان همه ش���ب سوبهس���و
نیمههای ش���ب ،مرد ش���هری شبحی میبیند و به این خیال که گرگ
است ،به سوی او تیری روانه میکند .حیوان بر زمین میافتد .مرد روستایی
آسیمهسر به باغ میآید و گریبان شهری را میگیرد که کرهخر مرا کشتی.
مرد شهری میگوید که او گرگ است ،نه کرهخر!
ه���م ش���ب و هم اب���ر و هم ب���اران ژرف
ای���ن س���ه تاریک���ی ،غلط آرد ش���گرف
مرد روس���تایی میگوید :نه! من کرهخرم را میشناسم .در این هنگام،
مرد شهری به خشم میآید و گریبان مرد روستایی را میگیرد و میگوید:
در این شب ظلمانی و بارانی ،سایۀ کرهخرت را از دور شناختی ،مرا که ده
سال میزبان تو بودم نشناختی؟!
ای
ابل���ه ط���رار ،ش���ید آورده
ای
بن���گ و افی���ون هر دو با ه���م خورده
آن���ک دان���د نی���م ش���ب گوس���اله را
س���اله را
چ���ون ندان���د هم���ره ده

برگزاري همایش «سهروردی در متن آثارش»

همایش بزرگداشت روز سهروردی با عنوان «سهروردی در متن آثارش»
با حضور پیشکسوتان فلسفه نظیر ابراهیمی دینانی ،اعوانی ،محقق داماد و
شود .به گزارش مهر ،همایش
حبیبی در هشتم مرداد ماه جاری برگزار می
بزرگداش���ت روز سهروردی با عنوان «سهروردی در متن آثارش» با هدف
های
مندان به حکمت اشراق و اندیشه
گردهمایی اساتید ،پژوهشگران و عالقه
اش���راقی س���هروردی توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با
شود.
همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران برگزار می

