
   تأثیر خواندن 
داستان های 
کالسیک بر زندگی 
نوجوانان  
حسین فتاحی، نویسنده 
»قصه های شیرین 
ایرانی« درباره تأثیر 
این داستان ها بر زندگی 
نوجوانان می گوید: از 
آنجا که مثنوی معنوی 
کتابی است دارای 
محتوای احساسی، 
عرفانی، فلسفی و 
سیاسی بچه ها حین 
خواندن این داستان ها یاد 
می گیرند که در مواجهه 
با مشکالت چگونه 
تصمیم گیری کنند. 
وقتی قهرمان داستان 
با فکر کردن می تواند 
دیو قصه را از بین ببرد 
همین موضوع در نوجوان 
نهادینه می شود و به او 
این باور را می دهد که 
برای حل مسئله باید 
اندیشید و راه حل مناسب 
را پیدا کرد.

خواندنی ها  

صبا کریمی  جــمــعــه ای 
کــه گذشت روز بزرگداشت 
مولوی شاعر پـــرآوازه ایرانی 
ــر کـــســـی اســـت  ــمــت بــــــود. ک
ــای مــــوالنــــا را  ــرهــ ــعــ کــــه شــ
نخوانده یــا داســتــان زندگی 
پرفراز و نشیب او را نشنیده باشد. اگرچه در 
میان شــاعــران نــامــدار ایــرانــی حافظ و سعدی 
بین مخاطبان عام محبوبیت باالیی دارنــد اما 
موالنا نیز از جایگاه ویــژه و بی بدیلی برخوردار 
است. با این حال شاید عده ای کمتر از راه و رسم 
ورود به دنیای موالنا بدانند و به همین دلیل 
تورق آثار او برایشان پرزحمت باشد. بی شک 
برای خواندن مثنوی که مهم ترین اثر مولوی و 
حاصل پربارترین دوران عمر اوست و برای بشر 
سرگشته امروز نیز پیام رهایی و وارستگی دارد، 
به مقدمات و آگاهی از روحیه این شاعر بزرگ 
نیازمند است. دکتر محمدرضا راشد محصل، 
ــان و ادبــیــات فارسی در گفت وگوی  دکــتــرای زب
حاضر با نگاهی متفاوت به مولوی این بار از چند 
و چون و مقدمات آشنایی مخاطبان با اشعار او 
می گوید و پیشنهادهایی برای انس و فهم بهتر 
از شعرهای موالنا پیش روی عالقه مندان به این 

عارف بزرگ قرار داده است.

چگونه به سراغ خواندن آثار مولوی برویم ◾
دکتر راشد محصل در ابتدای این بحث به راه 
ورود به دنیای این شاعر اشاره می کند و رمز آن را 
آگاهی از زمانه او و روحیاتش می داند و معتقد 
اســت: بــرای خــوانــدن اشــعــار مــولــوی باید از او 
پیش زمینه داشت. از او می پرسیم عالقه مندان 
به شعر و ادبیات به ویژه مولوی دوستان چگونه 
قدم به دنیای او بگذارند و او پاسخ می دهد: کسی 
که می خواهد اشعار موالنا را بخواند و آن ها را 
بهتر و دقیق تر بفهمد نیازمند مطالب حاشیه ای 
برای دریافت آثار مولوی است. به نظرم حتماً 
بــایــد از زنــدگــی و انــدیــشــه او در آثـــار مختلف 
مانند »فیه ما فیه« مطلع شــود. دکتر محمد 
استعالمی، ادیب و مولوی پژوه  در هفت جلد 
شرحی بر مثنوی مولوی نوشته است، همچنین 
مرحوم فروزانفر هم در این باره خالصه ای دارد 
 امــا مقدمه دکتر استعالمی مفصل تر است. 
به نظرم کسی که می خواهد آثار مولوی را بخواند 
باید ابتدا در این حد اطالع داشته باشد و بعد 
بـــرود ســـراغ مثنوی و پــس از آنکه عشق را به 
خوبی دریافت و آمادگی پیدا کرد دیوان شمس 

را بخواند.
ایــن استاد دانشگاه با اشـــاره به اهمیت نگاه 

انسان دوستانه  مولوی در پاسخ به این پرسش 
که انس گرفتن با اشعار این شاعر پرآوازه چقدر 
در تلطیف فضای روحــی فرد و جامعه اثرگذار 
است، می گوید: حتماً در روحیه مردم مؤثر است 
و زمانی که بخش بزرگی از جامعه با اندیشه هایی 
از نوع اندیشه عرفانی مولوی آشنا شوند این 
اتفاق در فضای کلی جامعه هم تأثیر خودش را 
خواهد گذاشت. البته نمی توان گفت این روند 
خیلی سریع اتفاق می افتد اما سرانجام در مدت 

زمانی اثر خودش را می گذارد.
وی در ادامــــه مـــی افـــزایـــد: امــــروز رســانــه هــای 
پرمخاطب و پرتیراژ غالباً عکس ایــن را تبلیغ 
می کنند و البته تأثیر آن ها هم در جامعه بسیار 
اســت امــا اگــر مبنا را بــر ایــن بــگــذاریــم کــه آثــار 
مولوی یا دیگر عرفا به ساحت اندیشه بنشیند 
قطعاً اتفاق مهمی رخ می دهد؛ گرچه این تأثیر 
دیرهنگام تر از تأثیرهای رسانه هاست اما دور از 

دسترس نیست.

برای شکستن فضای پر از خشونت به ادبیات  ◾
پناه ببریم

راشد محصل در واکنش به اهمیت سینما به 

عنوان پل ارتباطی بین شاخه های هنری برای 
ارتباط بیشتر با مولوی معتقد است: به خوبی 
می توان از این ظرفیت ها بهره برد. او می گوید: 
ــرای شکستن فضای پر از خشونت از  حتی ب
کتاب های دیگری مانند شاهنامه هم می توان 
استفاده کرد تا خاطره های جمعی را رواج بدهد. 
استفاده از شعرها و دیــوان مولوی هم که جای 
خود دارد زیــرا فضایی آرامبخش را در جامعه 
ترویج می کند و مسلماً تأثیر آن از طریق ساخت 

فیلم بیشتر است.

مواجهه شاعران و عارفان با حوادث روزگار ◾
این ادیب برجسته در بخش دیگری از سخنان 
خود در پاسخ به این پرسش که رشد و تعالی 
شاعرانی همچون مولوی، سعدی و حافظ در 
زمــانــه ای که پر از درگیری و تحوالت سیاسی 
و اجتماعی بــوده چگونه ممکن شــده، تأکید 
می کند: فــرامــوش نکنید ارتــبــاط در زمــان ما 
بسیار سریع تر از زمان  آن ها بوده و طبیعتاً تا 
اتفاقی فراگیر شود زمانی هم سپری می شده 
است. همان طور که می دانید در زمان حمله 
مغول شهر شیراز به دلیل خردمندی حاکمان 

خودش از حمله مصون ماند و سعدی یا حافظ 
در شیراز در اوضاع آرامی کار می کردند؛ خب 
این شاعران در چنین فضایی هستند و ارتباط 
هم به سرعتی که ما امروز داریم نیست و این 
خیلی غیرعادی نیست که سعدی و حافظ در 
یک فضای بسیار آرام نظراتشان را بیان کنند 

و شعر بسرایند.
ــد: در دوران مـــولـــوی نیز  ــه مـــی دهـ ــ وی ادامـ
حلقه های فکری تشکیل می شود که ارتباطی 
با حکومت ندارند یا حتی می بینیم که حکومت 
هم آن ها را می پذیرد. همان طور که در قونیه 
می بینیم که حکومت، مولوی را می پذیرد و 
با اندیشه هایش دمخور می شود اما درست 
بیرون از آن فضا شاهد هستیم که سلجوقیان 
با همدیگر در نبرد هستند و مغوالن هم حضور 
دارنــد ولی در مجموع فضای بیرونی با درون 

درگیری ندارد.
این استاد دانشگاه توجه به اندیشه در کارها و با 
فکر عمل کردن را از مهم ترین ویژگی های مولوی 
می داند و می گوید: در »فیه ما فیه« می بینید که 
مولوی یک فضای پر از آرامش را تبلیغ می کند 
که این فضا از اندیشه های او تراوش کرده است 
و اهمیت بسیاری دارد. مثنوی سراسر دعوت 
بــه تفکر می کند و انــدیــشــه و تفکر در کارها 
عمده ترین مؤلفه هایی است که در آثار مولوی 
وجود دارد و به نظرم باید در هر کسی هم آن را 

جست وجو کرد و یافت.

چند پیشنهاد برای عالقه مندان به موالنا ◾
دکــتــر راشـــد محصل در پــایــان بـــرای آشنایی 
بیشتر عالقه مندان با دنیای موالنا و فهم بهتر 
از اشعار او به معرفی چند کتاب می پردازد. او 
در توضیح بیشتر می گوید: سخنرانی  مکتوب 
شـــده ای  از دکــتــر شفیعی کدکنی در زمینه 
موسیقی شعر مــولــوی وجــود دارد کــه توسط  
انــتــشــارات کتابخانه مــرکــزی دانشگاه تهران 
چاپ شده است. همچنین سخنرانی مکتوب 
مرحوم مجتبی مینوی و علی اصغر حکمت 
از آثــار قابل تأمل در این بــاره اســت. این ها در 
ــاره مــولــوی است  ــ واقـــع یــک مــجــمــوعــه ای درب
و بین شــمــاره هــای 18 تــا 22 قــابــل دسترسی 
است. به ویژه کار دکتر شفیعی بسیار خوب 
اســت و بــه گمانم بــه طــور مختصر آن را در 
مقدمه  کتاب برگزیده غزلیات شمس هم چاپ 
کرده اند؛ همان طور که پیشتر هم اشاره کردم 
عالقه مندان به مولوی حتماً مقدمه جلد اول 
شرح مثنوی دکتر استعالمی را هم بخوانند که 

برایشان بسیار مفید خواهد بود.

گفت وگو با محمدرضا راشد محصل به انگیزه بزرگداشت »جالل الدین محمد بلخی«

دعوت مولوی  به تفکر، در حوادث روزگار 

زاویه زاویه 
دیددید

چرا »مثنوی« محبوب عامه مردم است؟
محمد جــعــفــری قــنــواتــی، پــژوهــشــگــر فــرهــنــگ عامه 
می گوید: مثنوی از همان زمان سرایش در میان عامه 
مردم محبوبیت و مقبولیت خاصی یافت؛ ابن بطوطه، 
جهانگرد تونسی که حدود 60 سال پس از مرگ مولوی 
در سفر طوالنی خود به قونیه رفته بود، از حرمت فراوان 
مثنوی در میان مردم شهر و خواندن آن در خانقاه ها 

گــزارش کــرده اســت. مقبولیت و محبوبیت مثنوی در 
میان عامه مردم دالیل گوناگونی دارد اما استاد زنده یاد 
ــی«، بحث  زریــن  کــوب در کتاب ارجمند خــود، »ســر ن
مستوفایی دربــاره این دالیل کرده و شواهد و مصادیق 
فراوانی را از مثنوی استخراج کرده که در اینجا به برخی 
از این موارد اشاره می شود: استفاده از اصطالحات زبان 

گفتاری مانند »خیر باشد« یا »خیر است«، »شاباش«، 
»لُنج« که در تداول مردم جنوب ایران نیز به معنی لب و 
دور دهان به کار می رود و »نهار« )به جای ناهار(، »جان 

تو« )به عنوان سوگند(
 که بترسید گر جوابی وادهد/گوهری از لُنج او برون فتد

اشاره به طب عامه و اشاره به برخی از باورهای مردم  و 

استفاده فراوان از امثال و حکم نیز در خور تأمل است.
آفتاب آمد دلیل آفتاب     

چونکه صد آمد نود هم پیش ماست
گر تو بهتر می زنی بستان بزن.

و صدها مثل دیگر که یا در میان عامه مردم یا در بین 
خواص از معروفیت فراوان برخوردارند. 

  سریال »آتش سرد« را با صدای ساالر عقیلی ببینید
سریال »آتش سرد« به نویسندگی محسن سرتیپی و 

نازنین فرخلو، کارگردانی رضا ابوفاضلی و تهیه کنندگی 
علی مهام از امروز ساعت 2۱:۳۰ از شبکه2 سیما پخش 

می شود. ساالر عقیلی به عنوان خواننده تیتراژ این 

سریال معرفی شده و ترانه »آتش سرد« با شعری از 
محمدمهدی سیار و موسیقی دانیال ساالری و علی وانیار 

ساخته شده است.
آتش سرد که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای ساخته شده، یک 

ملودرام اجتماعی است.

 بازیگرانی همچون پرویز فالحی پور، عبدالرضا اکبری، 
فریبا متخصص، شیوا خسرومهر، مهسا کرامتی، جعفر 
دهقان، مهدی سلوکی، بهزاد خداویسی، پویا امینی، یلدا 

قشقایی، مریم موسویان و شاهد احمدلو در این سریال 
نقش آفرینی دارند.

درباره »مست عشق«

 رازآلود ترین دیدار 
تاریخ ادبیات ایران  

داستان ماجرای آشنایی جالل الدین محمد بلخی 
معروف به موالنا با محمد بن علی بن ملک داد 
تبریزی ملقب به شمس الدین یا شمس تبریزی 
را شاید بتوان رازآلودترین داستان در تاریخ ادبیات 

ایران دانست.
می گویند شمس تبریزی عاشق سفر بود و عمرش 
را در سفر و سیاحت می گذراند و در یک جا قرار 
نمی گرفت. شمس تبریزی در 26 جمادی الثانی 
6۴2 به قونیه رسید. با مولوی مالقات کــرد و با 
شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت موالنا 
را دگرگون کرد. تا پیش از دیــدار شمس تبریزی، 
مولوی از عالمان و فقیهان و اهــل مدرسه بــود و 
در آن زمان به تدریس علوم دینی مشغول بود و 
در چهار مدرسه معتبر تدریس می کرد و علما 
در رکابش پیاده راه می رفتند، اما با دیدار شمس 
تبریزی، مولوی لباس عوض کرد و درس و وعظ را 

یک سو نهاد. 
اواخــر شهریور ۹8 بود که رسانه ها اعــالم کردند 
حسن فتحی قـــرار اســت »مست عشق« را با 
موضوع زندگی شمس و موالنا بسازد و شهاب 
حسینی قرار است در نقش شمس تبریزی بازی 

کند.
خبر بعدی این بود که پارسا پیروزفر یعنی یک بازیگر 
ایرانی برای نقش موالنا انتخاب شد. کم کم دیگر 
بازیگران این فیلم معرفی شدند؛ ترکیبی از بازیگران 
ترکیه ای و ایرانی. سلما ارگچ )همسر مولوی(، بنسو 
سورال )مریم(، بوراک توزکوپاران )سلطان ولد(، هانده 

ارچل )کیمیا، دختر مولوی( و... . 
»مست عشق« قرار است یک نسخه سینمایی 
باشد که پس از اکران، یک نسخه مینی سریال هم 
خواهد داشت. مهران برومند، تهیه کننده در ابتدای 
سال جاری با توضیحاتی درباره نوع ارائه و اکران این 
پروژه گفته بود: »مست عشق یک فیلم سینمایی 
است که به زودی در ایران و ترکیه به صورت همزمان 
اکـــران خواهد شــد. پس از اکـــران سینمایی، یک 
نسخه مینی سریال پنج قسمتی هــم خواهیم 
داشت. هنوز با هیچ  یک از پلتفرم ها برای انتشار 
این مینی سریال قراردادی نبسته ایم و فقط مذاکره 
کردیم. ضمن اینکه اطالعات دقیق درباره زمان اکران 

فیلم را هم به  زودی اعالم می کنیم«. 

کسی که می خواهد اشعار موالنا را بخواند و آن ها را بهتر 
و دقیق تر بفهمد نیازمند مطالب حاشیه ای برای دریافت 
آثار مولوی است. به نظرم حتمًا باید از زندگی و اندیشه او 

در آثار مختلف مانند »فیه ما فیه« مطلع شود.
گزیدهگزیده
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و هنر فرهنگ 

تلویزیون
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000007
موضوع: تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح شهر مشهد مقدس. 

مبلغ برآورد:  17.816.500.000ریال.
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
نیز   www.rrk.ir به آدرس   روزنامه رسمی  در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir به آدرس 
درج می گردد.                                                                                                                      سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094938000003
موضوع: واگذاری خدمات حجمی حوزه توزیع موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 40،090،310،733ریال )چهل میلیارد و نود میلیون و سیصدو ده هزار و هفتصدو سی و سه ریال(
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
www.rrk.irنیز  آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

درج می گردد.ها                                                                                      شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان قم
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آگهی فراخوان عمومی شماره 1401/800/1325  شناسايی سرمايه گذار 

شركت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد » ساخت، راه اندازی و تولید آب شیرین در قبال بهره مندی از حق فروش آب تولیدی در مجموعه تاسیسات آبرسانی شهید ده نمکی را 
به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصر كار: سرمایه گذاری و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و تولید آب شیرین با ظرفیت تولید حداقل 3000 متر مکعب در شبانه روز و فروش آب به مشترکین صنعتی در 
محدوده جاده قدیم قم-تهران و تانکرهای سیار سطح شهر

محل پروژه: ابتدای جاده قدیم قم-تهران، بعد از پل شهید دستغیب، مجموعه تاسیسات آبرسانی شهید ده نمکی
مدت بهره برداری: حداقل 7 ساله )با توجه به مدل مالی نهایی توافق شده( 

شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:
توانمندی فنی و تخصصی و مالی جهت انجام سرمایه گذاری ، ساخت و بهره برداری از پروژه 

تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ 1401/7/9 لغایت 1401/7/23 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب استان قم یا وب سایت شرکت www.abfa-qom.ir و سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32856463-025 تماس حاصل 

نمایند.
تاریخ مهلت و تحویل اسناد ارزیابی: متقاضیان مشارکت و سرمایه گذاری حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/8/7 مهلت دارند تا سوابق و اسناد مربوطه و پیوست های الزم 

را در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان قم تحویل و رسید دریافت نمایند.
ارسال اسناد ارزیابی هیچ گونه حق مکتسبه ای را برای متقاضی سرمایه گذاری ایجاد نمی کند.

آگهی شروع تحويل چغندر
تحويل چغندر در كارخانه قند تربت حيدريه از ساعت 9 روز يك شنبه  1401/07/10 

آغاز ميشود.
از پيمانكاران محترم چغندر كار تقاضا دارد با هماهنگی با بخش كشاورزی كارخانه 

نسبت به حمل و تحويل چغندر خود اقدام نمايند.
            شركت قند تربت حیدريه

به اطّلاع ميرساند
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
ارمغان آستارایی به شماره ثبت 3390 و شناسه ملی 10380192915 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
در تاریخ 1401/07/19 ساعت 20 در محل قانونی شرکت واقع در بلوار فردوسی خیابان رسالت استخر ارمغان 

دارای کد پستی 9197976788 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره 2- تصویب ترازنامه سال مالی 1400 و بررسی چگونگی محاسبه سود و 

زیان شرکت در صورت لزوم پرداخت سود خالص بین سهامداران 3- سایر موارد 
رئیس هیئت مدیره: علی اکبر علیزاده قناد 


