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امروز شما
خواندنی

فروردین
باید ریشه و عامل ناراحتی را فهمید تا 
به  بردن  پناه  برد.  بین  از  را  آن  بتوان 
نمی تواند  موقت  و  مقطعی  راه حل های 
عامل  هر  مسئولیت  باید  باشد.  راهگشا 

را جداگانه بررسی کرد.

    اردیبهشت
کن.

یک هدیه کوچک می تواند گره گشای 
اینکه  بر  مشروط  باشد،  بزرگی  مشکل 
واقع  در  باشد.  محبت  و  عشق  روی  از 
حالل  که  است  دوستی  و  محبت  این 
مشکالت بوده و خارها را به گل تبدیل 

می کند.

   
خرداد

زندگی  از  باید  را  آدم ها  از  بعضی 
در  انسان  اگر  کنی.  حذف  عاطفی ات 
زندگی فراموشی نداشت تا به حال صد 
بار دیوانه شده بود. باید مسائل الینحل 
و مشکالت و دردهای مزمن را فراموش 

کرد و به آینده اندیشید.
تیر   
زیرا  ترسید.  نباید  کردن  ریسک  از 
همین  برمبنای  زندگی  از  مهمی  بخش 
ریسک کردن ها خواهد بود. شانس با تو 
خواهد بود اما درهرحال باید هوشیار و 

مراقب موقعیت های خود باشی.

مرداد
تا زمانی که احساست را بیان نکنی، او 
تو  قلب  فهمید که در درون و  نخواهد 
چه می گذرد. باید عشق و عالقه را بدون 

تعارف و مالحظه نثار کرد.

     
شهریور

پروسه ای  عاشقی  که  بود  باید  عاشق 
عشق  است.  تکامل بخش  و  پرهیجان 
تو را در معرض آزمایش و تجربه های 

مهمی قرار می دهد.

 
مهر

موجب  که  می افتد  اتفاقاتی  امروز 
می شود تا تو در اهداف و اغراض یک 
دوست یا یکی از نزدیکان تردید کنی. 
پیش از هرگونه قضاوتی باید دراین باره 

تحقیق کرد و مطمئن شد.

آبان
تو در عشق و دوستی صمیمی و پاک 
هستی و باید مواظب باشی که به کسی 
عالقمند شوی که ارزش تو را داشته باشد.

آذر
نظر  به  اما  هستی  مسائل  بعضی  نگران 
می رسد که دلیل قانع کننده ای هم نداشته 
از  را  تردیدها  و  وسوسه ها  پس  باشی. 
به  امید  با  بتوانی  تا  کن  دور  خودت 

آینده، هر کاری را شروع کنی.

دی

دوستی  یک  یا  عاشقانه  رابطه  یک 
است.  شکل گیری  حال  در  بزرگ 
اتفاق  یک  از  روابط  این گونه  معمواًل 
ساده شروع می شود ولی در طول زندگی 

ادامه می یابد.

بهمن
باید  می شود  مطرح  پیشنهادی  وقتی 
نباید  هیچ گاه  کرد.  فکر  موردش  در 
اول  کرد.  رد  یا  و  پذیرفت  چشم بسته 
قضاوت  بعد  و  کن  کامل  را  شناختت 

کن.

اسفند
از بعضی ماجراهای عاشقانه باید فاصله 
و  دردسرها  دچار  را  تو  چون  گرفت 
حال  مناسب  که  می کند  مشکالتی 
آرامش  با  را  دوره  این  باید  نیست.  تو 
امیدوار  دور  آینده های  به  و  کرد   طی 

بود.

به مناسبت 
روز بزرگداشت 
حافظ شیرازی

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

الهیاری مطرح کرد؛

خبرهای خوب درباره ازسرگیری کنسرت ها
واکسیناسیونراهگشامیشود

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد که به تازگی با حکم وزیر ارشاد 
عهده دار یک سمت مدیریتی جدید هم شده است، درباره تازه ترین 
اقدامات این مجموعه در زمینه برگزاری کنسرت ها توضیحاتی را 

ارائه داد.
و  عمومی  روابط  مرکز  که  حالی  در  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
محمد  انتصاب  از  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی 
اله یاری فومنی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
اله یاری  معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد، اما محمد 
اساس  بر  که  کرد  عنوان  مهر  خبرنگار  پیگیری  به  پاسخ  در 
هماهنگی های به عمل آمده تا زمان صدور حکم مدیریت جدید 
دفتر موسیقی وزارت ارشاد، همزمان عهده دار مدیریت و پیگیری 
کتاب  و  کتاب  توسعه  دفتر  امور  کنار  در  دفتر  این  فعالیت های 

خوانی خواهد بود.
وزارت  موسیقی  دفتر  اقدامات  تازه ترین  درباره  یاری  اله  محمد 
روزهای  در  کنسرت ها  برگزاری  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کرونایی و وضعیت نارنجی شهرها گفت: همانطور که پیش تر هم 
عرض کرده بودم در یک سال اخیر، مکاتبات متعددی از سوی 
وزارتخانه ارشاد با مسئوالن وقت ستاد ملی کرونا صورت پذیرفت 
مربوطه در ستاد کرونا  موسیقی در جلسات  دفتر  مدیرکل  نیز  و 
ناشران  صنفی  مجمع  نمایندگان  نیز  جلسه  دو  در  یافت.  حضور 
موسیقی به عنوان برگزارکنندگان اجراهای صحنه ای حضور پیدا 
به  بسته  جلسات،  در  حضور  نیز  و  مکاتبات  آن  هدف  کردند. 
اعالم  کرونا،  بیماری  مختلف  پیک های  و  مختلف  زمانی  مقاطع 

با  خود  تطابق  برای  صحنه ای  اجراهای  برگزارکنندگان  آمادگی 
پروتکل های مصوب بهداشتی و ازسرگیری ضابطه مند اجراها بود. 
حتی در حوزه موسیقی پیش از سایر حوزه ها و در خردادماه سال 
۹۹ برای سالن ها پروتکل های بهداشتی اختصاصی تنظیم و تدوین 
و برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم. اما با توجه به 
تداوم پیک های مختلف کرونا و استدالل ستاد کرونا مبنی بر اینکه 
بیشتر  و  نفر  هزار  صحنه ای  اجرای  سالن های  در  حاضر  جمعیت 
است و با جمعیت سالن های سیما و تئاتر قابل مقایسه نیست، با آن 
پیشنهادها موافقت نکرد. از طرفی شرکت و مؤسسات موسیقی هم 

سالمت مردم را بر نفع اقتصادی ترجیح دادند.
وی افزود: در زمستان ۹۹ و سه ماهه اول سال جاری مجدد مکاتباتی 
داشتیم و استدالل ما این بود که برگزاری اجراهای صحنه ای در 
گونه موسیقی ردیف دستگاهی، کالسیک و یا نواحی، همیشه در 
این  و  بوده  سینما  و  تئاتر  سالن های  مشابه  و  کوچک  سالن های 
اجراها می تواند همانند نمایش و سینما با رعایت پروتکل ها و در 
توجه  با  در حال حاضر  شود.  از سر گرفته  سالن ها،  مجاز  سقف 
مبنی بر  کرونا  ملی  ستاد  اعالم  و  واکسیناسیون  فرایند  توسعه  به 
به زودی  تعطیلی ها،  تداوم  به جای  اجرای محدودیت های هوشمند 
شاهد گشایش در فعالیت های اجتماعی در مقیاس بزرگ تر خواهیم 
نیز  و  مذهبی  اجتماعات  ورزشگاه ها،  در  مردم  مانند حضور  بود. 

سالن های هنری.
اله یاری در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: عالوه بر 
تغییر رویکردهای ستاد ملی کرونا با توجه به توسعه واکسیناسیون 
عمومی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم 
در یک ماه گذشته این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده و پیگیری های خوبی به صورت شفاهی و مکتوب در خصوص 
با  که  دارد  وجود  امیدواری  این  و  داشته اند  صحنه ای  اجراهای 
صحنه ای  اجراهای  ازسرگیری  شاهد  کرونا،  ملی  ستاد  مساعدت 
باشیم و عالوه بر ایجاد رونق و نشاط فرهنگی هنری در جامعه، 

اقتصاد فرهنگ و هنر نیز رونق خود را بازیابد.

سید حسن شهرستانی:

انس حافظ با قرآن در تفسیرهایی 
که به کار برده نمایان است

سید حسن شهرستانی گفت: بهره مندی 
از مضامین قرآنی فقط مخصوص حافظ 
سنایی،  چون  شاعرانی  بلکه  نیست 
محمود  شیخ  و  سعدی  مولوی،  عطار، 
شبستری که پیش از حافظ می زیستند 

نیز از قرآن بهره مند شده اند.
گروه  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
زاده  نوری  سمانه  آئین-  و  دین 
شیرازی  حافظ  لسان الغیب  قصری: 
در عصری زیست می کرده که علوم 
قرآنی در اوج خود قرار داشته است، 
علوم  حافظ،  عصر  در  این  بر  افزون 
ادبی و بالغت نیز در اوج بود. خواجه 
شمس الدین محمد متخلص به حافظ و 
ملقب به لسان الغیب از شعرای بزرگ 
قرن هشتم هجری یکی از مردمی ترین 
بزرگترین  از  و  ایرانی  شاعران 
وی  است.  ایرانی  فرهنگ  معماهای 
شاعری که آمیختگی اشعارش با کالم 
وحی، گواه این ادعاست که شهر وی 
فرداست.  و  امروز  دیروز،  به  متعلق 
و  نسل ها  همه  به  متعلق  حافظ  شعر 
اعصار است چرا که منطبق بر قرآن 

است.
با  را  حافظ  شعر  خواننده ای،  هر 
تفسیر  و  درمی یابد  خویش  دل  زبان 
زاهد  شیخ،  آنکه  جالب  و  می نماید 
اهل  و  عارف  و  فیلسوف  صوفی  و 
ناباوران ضد هرگونه  تا خدا  شریعت 
همگی  متافیزیک،  و  ایمان  و  دین 
نقش ذهنیت و جهان بینی خود را در 
شور  با  آن  به  و  می بینند  دیوان  این 

فراوان عشق می ورزند.
استاد مرتضی مطهری می گوید: یکی 
متون  در  حافظ  درباره  که  از صفاتی 
برده شده است. ملک  به کار  قدیمی 
القراء بوده که از این مطلب به وضوح 
معارف  از  خواجه  که  می شود  معلوم 
قراء عصر خود محسوب می شده و به 
خود  درزمان  مخصوصًا  سمت  همین 

مشهور بوده است.
از قرآن  از بهره هایی که حافظ  یکی 
برده است، آن است که حافظ بسیار 
قرآن  پیوند  و  گسست  تأثیر  تحت 
قرآن  تأثیر  اولین  است.  گرفته  قرار 
قرآن  ساختار  اثرگذاری  به  حافظ  بر 
پنج  هر  که  می بینیم  قرآن  در  است. 
سخن  چیزی  از  قرآن  آیه  شش  یا 
وام  و  تأثیر  تحت  حافظ  و  می گوید 
گرفته بوده است. حافظ گاهی بخشی 
از قرآن را می آورد در ابیات خودش 
طالق  سوره   ۳۲ آیه  مثل  می آورد 
َ َیْجَعْل لَُه َمْخَرًجا َوَیْرُزْقُه  »َوَمْن َیتَِّق اللَّ
از  )هرکس  َیْحَتِسُب«  اَل  َحْیُث  مِْن 
راه  او  برای  خداوند  کند  پروا  خدا 
از جایی  قرار می دهد و  بیرون شدنی 
روزی  او  به  نمی کند  را  حسابش  که 
گاهی  دیگر  سویی  از  می رساند(. 
عیب  مانند  می آورد  را  آیه  معنای 
رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت / 
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. 
این بیت به آیه ۱۸ سوره فاطر اشاره 
دارد »َواَل تَِزُر َوازَِرٌه ِوْزَر ُأْخَری« )و 
دیگری  گناه  بار  باربردارنده ای  هیچ 
این  ترجمه  تقریبًا  و  برنمی دارد(  را 
موارد  این  از  و  است  قرآن  از  آیه 
وجود  زیاد  بسیار  حافظ  شعر   در 

دارد.
در همین راستا سید حسن شهرستانی، 
خبرنگار  با  گفتگو  در  دانشگاه  استاد 
مهر، با اشاره به اینکه مقاالت و آثار 
حافظ  بهره مندی  زمینه  در  مختلفی 

گفت:  دارد،  وجود  کریم  قرآن  از 
فقط  قرآنی  مضامین  از  بهره مندی 
مخصوص حافظ نیست بلکه شاعرانی 
سعدی  مولوی،  عطار،  سنایی،  چون 
از  پیش  که  شبستری  محمود  شیخ  و 
حافظ می زیستند نیز از قرآن بهره مند 

شده اند.
گاهی  مختلف  اشعار  در  افزود:  وی 
عین عبارت عربی قرآن به کار برده 
به  ترجمه  اوقات  گاهی  و  است  شده 
می شود  گرفته  کار  به  فارسی  زبان 
شکل  به  قرآنی  مضمونی  گاه  و 

غیرمستقیم بیان می شود.
ایرانی  شاعر  خوش اقبال ترین  حافظ 

است
منحصربه فرد  ویژگی  به  شهرستانی 
داشت:  عنوان  و  کرد  اشاره  حافظ 
حافظ  دوستان  برخی  تعبیر  به 
خوش اقبال ترین شاعر ایرانی است که 

در دل همه جا یافته است.
فقط  قرآنی  مضامین  از  بهره مندی 
مخصوص حافظ نیست بلکه شاعرانی 
سعدی  مولوی،  عطار،  سنایی،  چون 
از  پیش  که  شبستری  محمود  شیخ  و 
حافظ می زیستند نیز از قرآن بهره مند 

شده اند
که  صحبت  قبول  این  داد:  ادامه  وی 
فقط محصول  است  مقبول  او  صحبت 
قافیه  و  وزن  و  شعر  و  قوی  ادبیات 
نیست؛ علت آن معنویتی است که از 

روح قرآن بهره جسته است.
ایرانی  این شاعر  اینکه  به  اشاره  با  او 
اظهار  است،  بوده  قرآن  کل  حافظ 
داشت: به همین علت تخلص حافظ را 
اما صرف حفظ قرآن  برگزیده است 
فرق  قرآن  با  انس  با  قرآن  ظاهر  و 
می کند و حافظ با دل و جان و با همه 

وجود از قرآن بهره مند شده است.
حافظ  جان  و  دل  در  قرآن  معنویت 

نشسته است
از  بیت  این  به  اشاره  با  شهرستانی 
سالمت  و  خیزی  »صبح  که  حافظ 
طلبی چون حافظ / هرچه کردم همه 
از دولت قرآن کردم«، اذعان داشت: 
این صبح خیزی و سالمت که در من 
قرآن  برکت  به  است  آمده  به وجود 
کالم  حفظ  صرف  این  و  است  بوده 
معنویت  نشستن  بلکه  نیست  قرآنی 

قرآن در دل و جان شاعر است.
وی به بیت »اینکه پیرانه سرم صحبت 
است  اجر صبری    / بنواخت  یوسف 
که در کلبه احزان کردم« اشاره کرد 
اشاره  اینکه  این بیت ضمن  و گفت: 
و  یوسف  حضرت  داستان  به  می کند 
صبر یعقوب، می گوید حافظ به خاطر 
شعر، وزن و تکنیک ادبی حافظ نشده 

است بلکه این نتیجه صبر است.
از  دیگری  بخش  در  شهرستانی 
سخنانش به بیت »چشم حافظ زیر بام 
قصر آن حوری سرشت / شیوه جنات 
اشاره  داشت«،  االنهار  تحت ها  تجری 
کرد و عنوان داشت: در اینجا عین آیه 
آمده است و اینجا یک تشبیه زیبایی 
کرده است که این اشک های من مثل 
بهشتی  باغ های  از  که  است  نهرهایی 

در پای درختان جاری است.
وصل  »شب  بیت  در  داد:  ادامه  وی 
فیه  سالم  هجر  نامه  شد  طی  و  است 
قدر  شب  به  که  الفجر«  مطلع  حتی 
و »سالم  می کند  اشاره  و شب وصل 
مطرح  را  آیه  الفجر«  مطلع  حتی  فیه 

می کند.

کشف و ثبت بلندترین گلدان بیابانی جهان به ارتفاع 21 متر در بیابان لوت

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت: محققان و پژوهشگران در بیابان 
است،  یونسکو  فهرست جهانی  در  ایران  شده  ثبت  آثار  از  لوت که 
موفق به کشف و ثبت بلندترین گلدان بیابانی )نبکا( جهان به ارتفاع 

۲۱ متر شدند.
گفت:  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مقصودی   مهران 
نبکاهایی که در زمان ثبت جهانی بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶( 
ثبت و معرفی شدند ۱۱ تا ۱۲ متر ارتفاع داشتند، این نبکاها همان زمان 
هم به عنوان یکی از نبکاهای بلند جهان محسوب می شدند، که االن بر 
اساس تحقیق و پژوهش میدانی محققان در منطقه لوت، گلدان بیابانی 
)نبکا( با ارتفاع ۲۱ متر شناسایی شده که بلندترین نبکای جهان است.
مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: در این سال ها نبکاهایی در چین 
نبکاهای لوت  از  بود که  بیابانی جهان اعالم شده  از مناطق  و برخی 
در  جهان  نبکای  بلندترین  ثبت،  و  شناسایی  این  با  اما  بودند،  بلندتر 
بیابان لوت قرار دارد؛ نتیجه این تحقیق میدانی و کشف در قالب مقاله 
علمی با جزییات به صورت رسمی در منابع معتبر علمی هم اعالم شده 
است.وی با بیان اینکه نبکاها از عوارض طبیعی برجسته در بیابان لوت 
هستند، توضیح داد: نبکا )Nebka( یا تل گز )به گویش محلی(، گلدان 
صحرا یا شور مرو نبکا تپه ای است که گیاهان عامل اصلی ایجاد آنها 
هستند و رشد آن از به دام افتادن ماسه در اطراف آن صورت می گیرد. 

معمواًل نبکاهایی از یک تا سه متر در ایران وجود دارد، ما در زمان 
ثبت جهانی لوت نبکاهای ۱۲ متری را شناسایی و ثبت کردیم.

بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶( به عنوان بیست ویکمین اثر ارزشمند 
طبیعی ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد، این منطقه به 
مساحت بیش از ۴۰ هزار کیلومتر شامل حدود ۲۳ هزار کیلومترمربع 
عرصه و ۱۷ هزار کیلومترمربع حریم و محیط آن بیش از ۸۰۰ کیلومتر 
است و در میان سه استان سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان 
ماسه ای(،  )تپه های  یالن  ریگ  و  شده  واقع  مشترک  صورت  به 
بازالتی  پهنه  ریگی(،  )دشت  هامادا  شور،  رودخانه  نبکاها،  کلوت ها، 

گندم بریان را شامل می شود.
لوت  بیابان  )ناسا(  آمریکا  فضایی  سازمان  ماهواره ای  مطالعات  به  بنا 
با ثبت دمای بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد، گرم ترین و خشک ترین 

نقطه زمین است.

پس از بازی در »پدر«؛

آنتونی هاپکینز با فلورین زلر مجددا همکاری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود 
ریپورتر، پس از بازی آنتونی هاپکینز در فیلم 
اسکار  برایش  که  زلر  فلورین  ساخته  »پدر« 
بهترین بازیگر نقش اصلی را به ارمغان آورد، 
اینک اعالم شده او در فیلم جدید زلر با عنوان 
پس  می کند.»پسر«  نقش آفرینی  هم  »پسر« 
زلر  از  نمایشنامه ای  از  اقتباس  با  و  از »پدر« 

دیگر  بازیگران  به  هاپکینز  و  می شود  ساخته 
ونسا  و  درن  لورا  جکمن،  هیو  جمله  از  فیلم 
کربی پیوسته است. بازیگر نوظهور استرالیایی 
فیلم  بازیگران  دیگر  از  مک گراث  زِن  یعنی 
است.زلر با بیانیه ای اعالم کرد: پس از سفری 
که در فیلم »پدر« با هم داشتیم، نمی توانستم 
فیلم دیگری بدون حضور آنتونی  تصور کنم 

هاپکینز بسازم. او اولین فردی بود که فیلمنامه 
پسر را خواند و یکی از شخصیت های فیلم به 

طور مشخص برای وی نوشته شده است.


