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فرهنگ

 شماره 1246
 شنبه  20دی 1399

پای صحبت مرضیه آتشیپور؛ برنده جایزه ادبی جالل آل احمد

فرهنگوارهی برابرهای فارسی برای واژگان بیگانه

در آثار ادبی نگاه آکادمیک
وجود ندارد

محمدعلی آزادیخواه
پتیمم( :)optimumبهینه
اُ ُ
اُپراتور( :)operateurکار َور
اَپلی کیشِ ن( :)applicationدرخواست نامه
ِ
اقلیت ُم ِ
خالف دولت
اُپوزیسیون(:)opposition
ا ِپیدمی( :)epidemieبیماری همه گیر ،شیو ِع همه گیر
اَتباع(صفت و اسم عربی ،جمع تابع) :پیروان ،پس روان،
پسروندگان،
اِت ِباع (مصدر عربی) :پیروی کردن ،از پی رفتن ،از پی فرا شدن
اِتّباع (مصدر عربی) :پسروی کردن ،در پی رفتن و رسیدن به کسی،
برات گرفتن ،حواله گرفتن
اِت ِّحاد(مصدر عربی) :یکی شدن ،یگانگی داشتن ،یگانگی کردن ،پیوند
اِت ِّحاف (مصدر عربی) :پیش کش ،تحفه دادن ،هدیه فرستادن ،تحفه
فرستادن
اِت ِخاذ(مصدر عربی) :گرفتن ،فرا گرفتن
اِت ِّساع(مصدر عربی) :گشادگی و وسعت یافتن
اَت سایت( :)at siteدر محل
اِت ِّصال(مصدر عربی) :پیوستن ،جوش خوردن ،پیوند یافتن
اِتّفاقاً(قید عربی) :به ناگاه
ا ِتقان(مصدر عربی) :استواری
ا ِتالف(مصدر عربی) :هالک کردن ،تباهی ،کاهش ،نابودی
ا ِتمام(مصدر عربی) :انجام ،پایان ،فرجام
ا ُِتمسفِر(َ :)attmospherج ّو
منابع :دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،موسسه ی انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران 1334 ،و معین ،دکتر محمد ،فرهنگ فارسی ۶
انتشاراتی امیرکبیر ،چاپ چهارم ،تهران 1360 ،و
جلدی ،مؤسسهی
ِ
ذوالفقاری ،دکتر حسن ،نشر علم ،چاپ دوم ،تهران1390 ،

تازههای نشر

شناسنامه پروردگار

این عنوان کتابی اســت که توسط نویسنده همشــهری «جواد رنجبر
زیدآبادی» در یکصد و ده صفحه تألیف و از سوی انتشارات عصر مدرن
به بازار کتاب آمده است .مؤلف که عالقهمند به تدوین آثار دینی است
در انگیزه خود از چاپ کتابش میگوید« :خداوند متعال را شاکر هستم
که توفیق داد از ایّام کودکی مشــتاق فراگیری ابعاد مختلف قرآن باشم
و بایادگیــری علوم و فنون قرائت قرآن از اســاتید عزیزم ،آقایان مجید
سعیدی ،امین اسدی زیدآبادی و ...و تشویقهای همیشگی پدر و مادر
عزیزم موفق به کســب عناوین متعدد اســتانی وکشوری در مسابقات
مختلف قرآن و معارف شوم».
جواد رنجبر گفت« :در این ایّام نیز که شاهد شیوع ویروس کرونا هستیم
برآن شــدم قدمی هرچند کوچک در این راه بردارم وکتاب «شناسنامه
پروردگار» را که با هدف معرفی و آشنایی
بیشتر با ســوره مبارکه اخالص تدوین
شده به مرحله چاپ برسانم با این امید
که بتوانم سهمی هرچند کوچک در نشر
فرهنگ قرآنی داشته باشم ».این نویسنده
جوان از تمام کســانی که او را در این راه
کمــک کردهاند از جمله بــرادرش دکتر
حامد رنجبر زیدآبادی تشــکر کرد و آرزو
نمود بتواند آثار دیگری در این حوزه تألیف
و به چاپ برساند.

علی حاج محمدی

ســیزدهمین دوره جایــزه ادبــی جــال آل احمــد ،نفــرات
برگزیــده خــود را شــناخت .در ایــن میــان و در بخــش ادبیات
داســتانی دفــاع مقـ ّـدس  ،رســاله دکتــری مرضیــه آتشـیپور
از ســیرجان بــه عنــوان یکــی از آثــار برگزیــده شــناخته شــد و
بــه عنــوان یکــی از رســالههای برتــر انتخــاب گردیــد.
جایــزه ادبــی جــال آل احمــد یکــی از معتبرتریــن جایزههــای
ادبــی در ایــران اســت کــه زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و بــه صــورت ســالیانه در ســالروز تولــد جــال آل
احمــد در چهــار بخــش ،مســتندنگاری ،نقــد ادبــی ،داســتان
کوتــاه و رمــان برگــزار میشــود .اکنــون چندیــن ســال اســت
کــه ایــن جایــزه بــا جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی
ادغــام شــده اســت .در گفتگــوی حاضــر بــا دکتــر مرضیــه
آتش ـیپور برنــده جایــزه ادبــی جــال آل احمــد از چگونگــی
حضــور وی در ایــن جشــنواره ادبــی پرســیدیم.
شما اخیرا ً در جشنواره جالل
آل احمــد ،جایــزه آوردهاید.
توضیح میدهیــد چه رتبهای
نصیبتان شد؟
من برگزیده «بخش ویژه پاسداشت
چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی و
مقدس» در سیزدهمین دوره
دفاع ّ
جایزه ادبی جالل آل احمد در بخش
پایان نامههای دانشــگاهی هستم.
عنوان رســاله دکتریام«،بررســی
سبک شناسانه نثر داستانی ادبیات
انقالب اسالمی با تکیه بر رمانهای
مقدس است که در
شــاخص دفاع ّ
خردادماه  ۹۷از آن دفاع کردهام.

چه تعــداد اثر به این بخش
ارسال شده بود ؟
از تعــداد دقیق آن مطلع نیســتم،
ولی به گفته دبیر علمی جشــنواره،
از تمامی دانشــگاهها و مؤسســات
آموزش عالــی که رشــته ادبیات
فارسی داشــتهاند ،بخش زیادی از
پایاننامههای مرتبط با موضوع دفاع
مقدس با صالح دید و معرفی مدیران
ّ
گروه شرکت داده شدند ،مضاف بر
اینکه شماری از فارغالتحصیالن باز
از طریق فراخوان ،رســاله خود را به
خانــه کتاب و دبیرخانه جشــنواره
فرستاده بودند.

راجع به محتوای اثر ادبی که
به خاطر آن جایزه گرفتید هم
توضیح میدهید؟
نوعی ســبک نثر داســتانی ادبیات
انقالب اسالمی با تکیه بر رمانهای
مقدس بــود که در
شــاخص دفاع ّ
قالب رساله دکتری از طریق معرفی
کتابخانه تخصصــی جنگ واقع در
حوزه هنری مرکزی به این جشنواره
ارسال شده بود.
قب ً
ال هم در این جایزه شرکت
کرده بودید؟
خیــر ،نــه در این جشــنواره و نه
در جشــنوارههای دیگــر ماننــد

جایــزه فتــح ا ...مجتبایــی و....
دلیل آن هــم اصالحات و تفکیکی
بــود که میخواســتم بــه توصیه
اســاتیدم ،در مفاد رساله انجام بدم
و در مجلدهــای چندگانه به چاپ
برسانم .چون رســاله دکتریام در
واقع شامل ســه بخش عمده است
و هم شــامل بخش نظری و بخش
عملی است.
از چــه زمانی به نوشــتن
اینگونه آثار ادبی گرایش پیدا
کردید و چه ســابقهای در این
حوزه دارید؟
بنده جــزو اولین دانشآموختههای

دکتری ادبیات پایداری هســتم که
در سال  91تحصیالت خودم را در
مقطع دکتــری با معرفی و گزینش
اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی ،در
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
آغاز کردم .این پژوهشگاه به عنوان
یکی از متولیان و داعیهداران ارتقاء
علوم انسانی -اسالمی در سطح کالن،
به دنبال معرفــی دانشآموختگان
ممتاز و استعدادهای درخشانی بود
که بتواننــد در گرایشهای مختلف
علوم انســانی در زمینه گرایشهای
جدید و بخصوص اسالمی و بومی،
به تحصیالت تکمیلی بپردازند.
چه نارساییها و یا نقاط ق ّوتی
در این حــوزه میبینید و چه
توصیهای در این زمینه دارید؟
غالب نارساییها متوجه فرب ِگی بی حد
و حصر آفرینشهای ادبی در زمینه
ادبیات پایداری اســت .همینطور
موازی کاری و سیاســتزدگی این
فضا که کمتر فرصــت نگاه دقیق،
علمــی ،روشمنــد و آکادمیک را
در قالب اثر پژوهشــی قابل اعتنایی
در زمینه مطالعــات جنگ به طور
کلــی رقم میزند .لــذا توصیهام به
دانشجویان پُرشمار ادبیات پایداری
خوانش عمیق،
و متولیان این عرصه،
ِ
یادگیری دانــش به روز و تخصصی
در زمینه رشتهشان هست ،کماکان
که موفقیــت اندک خودم را مدیون
کارگاهها ،نشســتهای مختلف در
زمینه ادبیات ،جامعهشناسی و نقد
ادبی میدانم.
چرا فکر میکنیــد باید به
برخی وقایع جنگ و انقالب از
این زاویه نگاه کرد؟
مقدس
دفاع
از
بیش از ســه دهــه
ّ
میگذرد و ما اکنون نیازمند تحلیل
جدی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
ّ
آن هســتیم .یکی از عرصههای این

تأثیــر را میتوان در زمینه ادبیات و
بهخصوص ادبیات داستانی جستجو
کــرد .به عبارت دیگــر ،با توجه به
جایــگاه و حمایت ویــژه گفتمان
سیاسی مســتقل از ادبیات ،آیا ما
شــاهد نوع ادبی جدیــد و جریان
ادبی جدیدی در این زمینه به اسم
مقدس
ادبیات انقالب اسالمی ،دفاع ّ
بودهایم؟ در اینجا موضوع رســاله
ادبی من ،بیانگر طریقی اســت که
برای پاسخ دادن مناسب به پرسش
باال طی کردهام .ناگفته پیداســت
کــه موضو ِع آن از چنــد جهت در
میــان اهل فــن ،مناقشــه برانگیز
است .اول :ماهیت و هویت مستقل
ادبیات انقالب اســامی از نظر وجه
ایدئولوژیکی و محتوایی .دوم :مالک
تعیین شاخص که بیانگر بار ارزشی
و اعتبارگذاری اســت .سوم :با توجه
به پیشرفت چشمگیر خاطرهنویسی
بعد از انقــاب و بهخصوص بعد از
مقدس ،تعییــن مرز دقیق و
دفاع ّ
قابل قبول میان داســتان و خاطره.
چهــارم :تفــاوت بار ارزشــی دفاع
مقدس و جنگ و به تبع آن تفاوت
ّ
نگاه واقعگرایانه و آرمانگرایانه و نگاه
انسانی و ارزشی در داستان ،اینکه
چه داستانی میتواند در دایره ادبیات
انقالب اسالمی قرار بگیرد و خودی
این گفتمان باشد .بنابراین موضوع
این تحقیق ادبی ،بیانگر این است
که اگر ما قائل به نوع ادبی مستقلی
برای این ادبیات هستیم باید بتوانیم
به تعیین مؤلفههای محتوایی ،ادبی
و زبانــی مســتقل آن بپردازیم....و
همانطور که اشــاره کردم ســبک
شناســی یکی از راههای تعیین این
مؤلفه هاست .چون سبک شناسی
در یک تعریف به معنی ،مشــخص
ساختن ادبیت متن ادبی و چگونگی
رابطه فرم و محتوای آن است.

با برگزاری مراسم اختتامیه

برگزیدگان جشنواره م ّلی تئاتر معرفی شدند

مراســم اختتامیه جشنواره سردار آسمانی
در کرمــان برگــزار شــد و برگزیــدگان
جشــنواره معرفی شدند .بنا بر این گزارش
در بخش نمایشنامه نویسی هیئت داوران
از نویســنده نمایشــنامه «تــه دیگی» و
نمایشنامه «یک و بیســت دقیقه بامداد»
از تهران و لرســتان تقدیر کرد .در بخش
صحنهای نیــز از کارگــردان نمایشهای
«عقیق»« ،جدال»« ،یک و بیســت دقیقه

بامداد»« ،موج»« ،ایســتاده چون سرو به
تماشــای خورشــید»« ،وقتی ماهیچهها
سنگ میشوند» وکارگردان نمایش «نفس
ســرد» تقدیر شــد .در بخش خیابانی نیز
نمایشهــای «پهلــوان اکبر»«،قاصدک»،
«ژنرال»« ،روی قبرم بنویســید ســرباز»،
«عــروس جنــگ»« ،ســردار»« ،تنهای
تنها»« ،انگشــتری»« ،ژنرال خورشــید»،
«نامه ای به قاســم»«،انتخاب»« ،صراط»،

مجم عم
آگهی ع ومی نوبت اول

شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز به شماره ثبت  ۲۰۰۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۷۲۱۱

«همه پسران من»« ،ســرباز حاج قاسم»
حایز رتبه برتر شــدند .در بخش موسیقی
نیز نمایشها مهدی کرمی سرپرست گروه
موســیقی نمایش «نامهای برای قاســم»
از اســتان کرمان مورد تقدیر قرار گرفت.
علی محمد خاتمی آهنگســاز نمایشهای
«قاصدک»« ،ژنرال خورشید» و «انتخاب»
بــا دریافــت تندیــس جشــنواره ،دیپلم
افتخار و جایزه نقدی به عنوان آهنگســاز

مرد نیز جایزه به مالک آبســاالن ،رســول
ســید پویا امامی و سعید براتی
حســنی،
ّ
اهدا شد.

برگزیده معرفی شد .در بخش بازیگری زن
نیز معصومه شهاب و آرزو جعفری از استان
کرمان انتخاب شــدند .در بخش بازیگری

ت مستع
م
آگهی مزایده اقالم ضایعا ی و ل

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود شامل :کابل مسی،

از کلیه سهامداران شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز به شماره ثبت  2۰۰۸و شناسه ملی
 ۱۰۸۶۰53۷2۱۱دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده این شرکت
در تاریخ  99/۱۰/29راس ساعت  9صبح که در محل ساختمان شرکت واقع در سیرجان شهرک صنعتی
شماره یک تشکیل می گردد ،حضور به هم برسانند.

کیلومتر  ۱2جاده سیرجان به کرمان از طریق مزایده به فروش برساند .متقاضیان می توانند برای بازدید،

دستور جلسه:

خرید اسناد مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  ۱399/۱۰/۱5از طریق تماس با

 -۱انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین  -انتخاب روزنامه

هیئت مدیره شرکت

بد
ون
ش

سهامی خاص به شماره ثبت  ۲۸۹۹شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۶۴۷۲

شماره  )۰34( 422۸۱۷۰۰در ساعات اداری اقدام نمایند.

یه

نایب رییس هیات مدیره شرکت پردیس دشت

متری مکعبی ،دو دستگاه سیلوی سیمان  ۱۰۰تنی ،یک دستگاه شوت بتن ،را در محل نیروگاه واقع در

هر

آگهی دعوتنامه شرکت رد جلسه هیات مدریه

بشکه های فلزی و پالستیکی ،یک دستگاه دکل گالوانیزه  33متری تلسکوپی ،یک دستگاه بچینگ 4۰

ی
فن
های ی
ه دس
رشت مهن
و

بدینوسیله از شما دعوت میشود که در جلسه هیات مدیره مورخ  ۱399/۱۰/25ساعت ۱۰

صبح به آدرس سیرجان کیلومتر 5جاده تهران روبروی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
جنب شرکت پسته اراد ماندگار تشکیل می شود حضور بهم رسانید .
دستور جلسه هیات مدیره:

 .۱اتخاذ تصمیم در خصوص فروش اموال شرکت به منظور تامین وجوه الزم
 .2انتخابات وکیل به منظور پیگیری اختالفات مالی ،حقوقی و کیفری شرکت با

شه

ان

ریاست هیات مدیره شرکت پردیس دشت سیرجان

ید

مدیر عامل سابق شرکت

یو
دان ی
اس
کار شن
ار
ک

گاه رج
نش سی
دا ی
ران
ک

بازپرداخت تسهیالت اخذ و سررسید شده بانک کشاورزی

مراجعه به سایت سازمان سنجش

