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ایســنا« :چیماماندا نگوزی آدیچی» نویسنده اهل کشور
نیجریه موفق به کســب جایزه ادبی «پن پینتر» در ســال
 ۲۰۱۸شد.
به نقــل از گاردین ،ایــن جایزه ادبی ســاالنه به یک
نویســنده بریتانیایی ،ایرلنــدی و یا یکی از نویســندگان
کشورهای مشترکالمنافع میرسد که بیشترین قرابت را با
آثار «هارولد پینتر» نمایشنامهنویس برنده جایزه نوبل داشته
باشد .بنا بر اعالم هیات داوران این رویداد ادبی« ،چیماماندا
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ایسنا :نشست نقد رمان «خاکستر» آخرین رمان حسین سناپور،
روز سهشــنبه  ۲۲خرداد با حضور دکتر حسین پاینده و دکتر سوسن
شریعتی در مؤسسه بهاران برگزار شد.
سوســن شریعتی در این نشســت گفت :همانطور که پشتوانه
مطالعات علوم انســانی برای نویسندگان الزم است ،الزم است که
علوم انسانی هم با داستان در گفتوگو باشند ،به دلیل اینکه داستان
یک «من» انضمامی را همراه خود دارد .علوم انســانی از یک انسان
انتزاعی صحبت میکنند و گفتوگو با این انسان انضمامی میتواند
مفید باشــد تا از اتهامی که با عنوان کلیگویی به علوم انسانی زده
میشود تبرئه شود.
این جامعهشــناس افزود :من به آن نســلی متعلق هســتم که
راوی این داســتان است و بســیاری از اشــارتهایی که راوی به
دیروز خودش دارد ،تجربه زیستشــده نسل من است .معتقدم هر
فرصتی برای تاریخ معاصر ما مغتنم است که در     باره ما میانسالها
صحبت شود .ما بیستسالههای  ۲۰سال پیش معمو ًال متهمیم .یک
اتهام این اســت که میگویند ما هرچه میکشــیم از آرمانگرایی و
شریعتی است .یک اتهام این است که ادعای نوعی متولیگری برای
ارزشها دارند و خواســتهاند این ارزشها را به الگویی برای همگان
تبدیل کنند و همه را زیر امر متحدالشکلســازی به نام امر ایدهآل
بکشند .اتهام دیگر این است که آدمهای بریده و توابی هستند که از
طریق تقرب به قدرت برای خود امکاناتی فراهم کردهاند.
شــریعتی اظهار کرد :خوانــدن این کتاب برای مــن زجرآور و
تکاندهنده بود .راوی این داستان مصداق همه این اتهامات هست.
راوی داســتان یک فعال اقتصادی موفق است ،اما این موفقیت به
قیمت چشم بســتن بر بسیاری از ارزشها به دست آمده است .این
فرد در فســاد غوطهور شده ،اما در جایجای کتاب اشاراتی به یک
دیروز دارد کــه او یک چریک بوده که بهاصطالح با بریدن و دادن
اســامی رفقا عفو میخورد .این گذشــته همچون شبح در هر لحظه
امــروز گریبان او را میگیرد .درعینحــال راوی مترجم انگلس هم
هســت و از هنرمندان هم حمایت میکند .این کارها حکم تســلی
خاطر برای او را دارد .باز هم این دیروز به شــکل حسرت و کابوس
به ســراغش میآید .حسرت جایی است که او بهعنوان ناظر جامعه
خودش را نقد میکند .راوی یکســره رفتارهــای اجتماعی مردم از
قبیل رانندگی و نحوه رسیدن به قدرت و ثروت را نقد میکند .نکته
جالب این اســت که او منتقد خودش هم هســت و مدام از خودش
بهعنوان یک مومیایی یا بیگانهای در آئینه یاد میکند .با این نقدها
سعی میکند از خودش اعاده حیثیت کند ،اما معلوم است که بیشتر
از همه از خودش بیزار است .در این رمان صحبت از آدمی است که
بهجای شوق برایش حسرت و کینه مانده ،در نتیجه ما از همان آغاز
با جهان ترسناکی روبهرو میشویم که آدمهای درونش در مناسباتی
با خودشــان و قدرت گیر افتادهاند؛ دنیایی که همه جاســوس هم
هستند و از هر وسیلهای برای کسب قدرت استفاده میکنند.
او در ادامه گفت :نکته جالب دیگر بازسازی مناسبات سازمانی-
چریکی درون شــرکت است .همان سلسهمراتب قدرت ،درجهبندی
افراد بر اســاس دوری و نزدیکی بــه مرکزیت ،اینکه فردیت آدمها
بهضرورت روح جمعی نادیده گرفته میشود ،با این عنوان که شرکت
مهم اســت ،همچنین سرسپردگی به رئیس از نشانههای این تشابه
اســت .بارها و بارها زندانی سیاسی با زندانی مالی مواجه میشود و
کلیدواژههایی همچون اعتراف برای ســبک شدن و نقش بازجو در
ایزوله شدن فرد و اعتراف کشیدن ،احساس رها شدن زندانی توسط
ســازمان و بهتبع آن همکاری با قدرت ،طعمه یا شکار شدن ،اینها
تعابیری است که با عنوان اخالقستیز از آن یاد میشود.
سوسن شریعتی بیان کرد :در جامعه ما تابویی وجود دارد در     باره
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ایســنا :پس از برگزاری نشست هیات امنای
جایزه ادبــی «پروین اعتصامی» در معاونت امور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اعضای
هیات علمیانتخاب و معرفی شدند.
بر اســاس خبر رســیده ،هیات امنای جایزه
ادبی پروین اعتصامیمتشــکل از :ســیدعباس
صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محسن
جوادی ،معاون امور فرهنگی این وزارتخانه ،دکتر
محمدجعفر یاحقی(نماینده فرهنگســتان زبان و
ادب فارســی) به همراه :مرضیه مرآتنیا ،فرحناز
میناییپور و عصمت سپهری به عنوان نمایندگان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت آموزش و
پرورش و صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
در شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان ،پس از
تشکیل جلسه و گفتوگو در     باره موضوعاتی چون
اهمیت برگزاری شایسته و دقیق جایزه ،اعضای
هیات علمیاین رویداد ادبی را انتخاب و معرفی
کردند.بر پایه این گزارش ،دکتر ژاله آموزگار ،دکتر
امیربانو کریمی(امیری فیروزکوهی) راضیه تجار،
دکتر مریم جاللی و ســودابه فضائلی ،به عنوان
اعضای هیات علمیهشــتمین دوره جایزه ادبی
پروین اعتصامیانتخاب شدند.
بــه دنبال ایــن انتخــاب ،اعضــای هیات
علمیجایــزه پرویــن ،بــه همــراه محمدعلی
مهــدویراد ،دبیــر علمیو مهــدی قزلی دبیر
اجرایی جایزه ،روز سهشنبه در بنیاد شعر و ادبیات
داســتانی ،گرد هم آمدند تا پــس از گفتوگو و
تبــادل نظر در     باره موضوعاتــی چون نظارت بر
روند علمیو اجرایی و انتخاب داوران این رویداد
ادبی ،شیوهنامه اجرایی جایزه را تدوین کرده و به
تصویب برسانند.
رونمایی از پوستر هشتمین جایزه ادبی پروین

اعتصامی ،نیز از دیگر برنامههای نشست هیات
علمیهشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامیبود.
طراحی پوستر این جایزه را سلمان رییسعبداللهی
بر عهده داشته است.
روابط عمومیبنیاد شــعر و ادبیات داســتانی
ایرانیــان اعضای هیات علمیهشــتمین جایزه
پروین اعتصامیرا اینگونه معرفی کرده است:
ژاله آموزگار استاد دانشگاه ،پژوهشگر فرهنگ
و زبانهای باســتانی ،نویســنده و مترجم است.
او صاحــب مقاالت بســیار در مجالت علمی-
پژوهشی است و به شش زبان انگلیسی ،فرانسه،
فارسی ،ترکی ،پهلوی و اوستایی مسلط است.
راضیــه تجــار داســتاننویس و مــدرس
داستاننویسی اســت .تحصیالتش کارشناسی
در رشت ه روانشناســی است .او یکی از مؤسسین
انجمن قلم ایران اســت و در دورهای هم دبیری
آن انجمــن را بر عهده داشــته اســت .از دیگر
فعالیتهای ادبی این نویسند ه میتوان به داوری
و عضویت در هیأت علمیجشــنوارهها و جوایز
ادبی کشــور از جمله جایزه ادبی جالل آل احمد
و جایزه ادبی پروین اعتصامیدر سالهای گذشته
اشاره کرد .از او بیش از  ۲۰عنوان رمان ،مجموعه
داستان و زندگینامه به چاپ رسیده است.

سوسن شریعتی:

خواندن رمان «خاکستر» تکاندهنده بود

تواب .تواب کیست؟ آرمانخواهی است که زیر زور توبه کرده .کسی
که البته میخواســته در تغییر اجتماعی مشارکت داشته و با فردای
ملتش همبســتگی داشته اما در نهایت مجازات شده .او نتوانسته بر
مواضعش مقاومت کند و توبه کرده .در این کتاب متوجه میشــویم
کــه چطور یک چریک دیروز به یک فعال اقتصادی مفســد تبدیل
میشــود که میخواهد با دستهای آلوده انتقام خودش را از جامعه
بگیرد .با این وجود راوی امیدوار بوده که عشق و کار جانشین آرمان
از دسترفته باشند ،اما نتیجه کار باز هم تنهایی و غیبت گفتوگو و
مالل زندگی و خانواده ازهمپاشیده است.
او در ادامــه گفــت :این کتاب از مبارزانــی صحبت میکند که
آرمانشان به عذاب وجدان تبدیل شده .این آرمان در هر لحظه زندگی
روبهروی راوی میایســتد و اجازه نمیدهد بــه معنای امروزی به
زندگی و عشق تن دهد .آیا این کتاب میخواهد بگوید آخر و عاقبت
آرمانگرایی همین است؟ به نظر من نه ،این آخر و عاقبت سرکوب
آرمانگرایی اســت .باید سیســتمی را نقد کرد که از انسان امیدوار،
انســانی بریده و پشــتکرده به آرمانها و امر اجتماعی میســازد.
حســین پاینده نیز در این نشست گفت :من صحبتهایم را با این
پرســش آغاز میکنم کــه این متن اص ً
ال چرا رمان اســت .به نظر
میرسد در بســیاری از جلسات این مسئله مفروض گرفته میشود.
مــن در ابتدا در پی اثبات آن هســتم .در جایی از رمان میخوانیم:
«هرچه بیشتر میشناسمش غریبهتر میشود این شهر ».این جمله
را من هر جا میخواندم ،حتی اگر نمیدانســتم چه کســی نوشــته
میگفتم به احتمال زیاد آقای ســناپور آن را نوشــته .نهفقط به این
دلیل که ایشــان عبارت «این شــهر» را برده آخر جمله ،کاری که
سبک داستاننویسیاش است ،به خاطر اینکه آقای سناپور همچنان
به شــهر نظر دارد و روابط بینافردی در شــهر .این متن یک رمان
شهری است.
این منتقد ادبی در ادامه بیان کرد :سه دلیل اقامه میکنم که چرا
این متن رمان است .نخست اینکه این متن نوعی واکنش نقادانه به
جهان پیرامون ماست .باید اینگونه باشد و در غیر این صورت رمان
نیســت .من یک فرد سیاسی نیستم ،این جمله را جاهای دیگر هم
گفتهام که رمان نمیتواند در خدمت قدرت قرار بگیرد .رمان از قرن
هجدهم برای انتقــاد از روابط اجتماعی به وجود آمد و بنابراین اگر
قرار باشــد به مذاق قدرتمندان خوش بیاید دیگر رمان نیست؛ مانند
رمانهایی که در شــوروی سابق نوشــته شد و با فروپاشی شوروی
به فراموشی سپرده شد .رماننویس کسی است که برای درانداختن

طرحی نــو مینویســد .البته رماننویس فعال سیاســی نیســت.
رماننویس کار فرهنگی میکند ،اما این کار فرهنگی چه بسا خیلی
مؤثرتر از کار حزبی و سیاسی باشد .در این رمان ما نگاهی نقادانه به
جهان فرودین فعاالن اقتصادی داریم .جهان فرودین یک اصطالح
در ادبیات بوده و مقصود جهان زیر زمین است .این عنوان در ادبیات
یونان باستان به دنیای مردگان اطالق میشده ،یعنی جهانی که ما
نمیتوانیم ببینیمش .آنجا که خباثتها و رذالتها معلوم میشود .در
ادبیات امروز ،جهان فرودین یعنی جنبه ناپیدای گروههای اجتماعی.
مث ً
ال رمانهایی که در     باره روابط درونی مافیا نوشــته میشود .این
رمان در     باره جهان فرودین فعاالن اقتصادی ایران اســت و روابط
آنها را با دقت به ما نشــان میدهد .احتما ًال این پرســش من برای
شما هم پیش آمده که آقای سناپور چطور توانسته گفتار و رفتار این
افراد را اینقدر دقیق نمایش دهد.
او افــزود :دلیــل دوم برای رمان بودن این متن این اســت که
دست به کالبدشکافی فرهنگی جامعه میزند؛ فقط توصیف نمیکند.
اینکه میگویم نویســنده رمان توانســته لحن این صاحبان شرکت
را با تکیهکالمها و جملهبندیهایشــان دقیق دربیاورد ،به این معنا
نیســت که فقط توصیف کرده .عبارت کالبدشکافی فرهنگی در نقد
ادبی عبارتی داللتمند است .کالبدشکافی وقتی انجام میشود که ما
بخواهیم علت مرگ را بدانیم ،یعنی یکجور سببیابی و ریشهیابی
مرگ اســت .رماننویس کسی نیست که فقط یک مستند بسازد .او
بــا آنچه توصیف میکند به مخاطبش آگاهی فرهنگی میبخشــد.
ایــن رمان افزون بر توصیف روابط ،ســاز و کار ایــن روابط را هم
برای ما آشــکار میکند .شــاید ما در زندگی واقعی افراد را به آدم
بــد و خوب دســتهبندی کنیم ،ولی این رمان آدمهــا را در فضای
بینابینی قرار میدهد که بخشــی از آن تمایالت طبیعیشان است و
بخشی اســتفاده از موقعیت برای رسیدن به امیال است که موضوع
پیچیدهای میشود ،بنابراین ابعاد ناپیدای فرهنگ را نشان میدهد.
پاینده در ادامه بیان کرد :دلیل ســوم برای رمان بودن این متن
این است که این متن نشانه مشاهدهگری تیزبینانه است .هیچکس
نمیتواند رماننویس بشــود ،مگر اینکه رصدکننده فرهنگ باشــد؛
یعنی کســی که تاریخ تحوالت را میداند و تاریخ برایش بیشتر از
منظر مکانیسمهای درونی مهم اســت .دینامیزم تاریخ مهم است،
نهاینکه تاریخ بشود فقط شــرح وقایع .فهم اینکه چه نیروهایی در
تاریخ باعث تحول و به وجود آمدن یک وضعیت اجتماعی میشوند.
تا رماننویس با مردم نجوشــد ،نمیتواند مشاهدهگر تیزبینی باشد.

جایزه «پن پینتر» برای نویسنده اهل نیجریه
نگوزی آدیچی» به ســبب داشتن شجاعت و صراحتی که
«هارولد پینتر» همواره آن را تمجید میکرد به عنوان برنده
این جایزه انتخاب شده است.
این نویســنده اهل نیجریه در سال  ۲۰۰۴با اولین رمان
خــود به نام «ختمیهای ارغوانی» موفق به کســب جایزه

نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع شد و در سال ۲۰۰۶
نیز با رمان «نیمه خورشید زرد» جایزه ادبیات داستانی زنان
(اورنج) را به خود اختصاص داد .او همچنین در سال ۲۰۱۴
با رمــان «آمریکانا» جایزه حلقه منتقدیــن ادبی آمریکا را
کسب کرد و جدیدترین اثر او نیز «یک مانیفست فمینیستی

مریم جاللی ،شاعر ،منتقد ادبی ،عضو هیات
علمیو اســتاد دانشگاه اســت .این عضو هیات
علمیجایزه پروین ،دارای دکترای زبان و ادبیات
فارسی از دانشــگاه فردوسی مشهد است .او که
ســابقه داوری در جوایز و جشنوارههای متعددی
چون جشنواره بینالمللی شعر فجر را در کارنامه
دارد ،فعالیتهای متعددی در حوزه ادبیات کودک
و نوجوان انجام داده اســت .از مریم جاللی ۱۱
کتاب در حوزه زبان و ادبیات فارســی و  ۴اثر در
حوزه ترجمه به چاپ رســیده است .انتخاب او با
توجه به اختصاص بخشــی به ادبیات کودک و
نوجوان در جایزه ادبــی پروین و تخصص او در
این حوزه صورت گرفته اســت .سودابه فضائلی
نویســنده ،مترجم و پژوهشــگر ادبیات نمایشی
اســت که بیشــتر با آثارش در اسطورهشناسی و
نمادشناسی شناخته میشود .فضائلی در دانشگاه
کمبریج لندن به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی
پرداخت و در دانشگاه سوربون پاریس رشت ه زبان
و ادبیات تطبیقی خواند .در طول بیش از چهار دهه
فعالیت نزدیک به  ۴۰اثر از وی منتشــر شده که
برخی از این آثار به عنوان مرجع اصلی در مقاالت
پژوهشی و نشریات دانشگاهی به شمار میروند.
امیربانــو کریمی(امیری فیروزکوهی) اســتاد
ادبیات فارســی و متخصص در سبک هندی و
صائبشناسی اســت .وی دارای دکترای زبان و
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و از نویسندگانی
است که بیشتر در متون کالسیک چه نظم و چه
نثر به پژوهش پرداخته است .از امیربانو کریمی،
چندین کتاب و مقاله به چاپ رسیده است .وی در
چهارمین همایش چهرههای ماندگار(سال )١٣٨٣
بــه عنوان چهره ماندگار زبان و ادبیات فارســی
برگزیده شد.

در محافل روشــنفکری کشــور خیلی به این جمله برمیخورم که
من اص ً
ال با مردم کار ندارم و نشســتهام رمانم را مینویســم .پاسخ
من همیشــه این بوده که این تصور خطایی است .تو فکر میکنی
که داری رمان مینویســی .باید به اندازه ســناپور وقت بگذاری که
بتوانــی حتی لحــن صحبتها را هم ثبت کنــی .البته رفتن درون
جامعه پســتمدرن از طریق فضای مجازی اســت .مشاهدهگری
تیزبینانه یعنی توجه به جزئیات و جنبههای مغفول در روابط انسانی.
داستاننویس باید عادت را بهکلی از ذهنش خارج کند ،چون عادت
مانع فهم جزئیات میشــود و باعث میشــود جمالت را کلیشهای
بفهمیم .رماننویسی ابتدا مستلزم کشف است.
او همچنین متذکر شد :این رمان نشان میدهد که نویسندهاش
دهشــت شهر را خوب شناخته .این رمان به یک عبارت ادامه سنت
رمان شــهری اروپایی اســت که روابط مــردم را در دنیای پیچیده
شهری دنبال میکند .البته به بخشی از این روابط نظر میکند ،چون
یک رمان است و نه پاسخ به همه پرسشهای ما در     باره کائنات.
پاینــده اظهار کرد :بحث بعدی موضوعی اســت که اســمش
را گذاشــتهام امضای ســناپور و مقصودم ســبک و ســیاق خاص
داستاننویسی آقای ســناپور در رمان معاصر فارسی است .صحبت
از این مســئله در رمان «خاکســتر» راحتتر است ،چون این رمان
واجد بینامتنیت اســت .برخی از شــخصیتهای رمان «دود» اینجا
عین ًا تکرار میشــوند .بــه طریق اولی موقعیت هــم در حال تکرار
اســت .بینامتنیت چیست؟ اینکه نویسنده حرفی برای گفتن نداشته
و حرفهای گذشــته خودش را دوباره تکرار کــرده؟ مطلق ًا نه .اگر
شــما دقیق نگاه کنید این یک رمان دیگر اســت ،اما پژواکهای
معنایی ،پژواکهای شــخصیت و پژواکهای موقعیت از رمان قبلی
به اینجا آمده.
او افزود :غیر از موضوع بینامتنیت ،امضای ســناپور را میشــود
در عنصر آیرونی دید؛ یعنی واژگون شــدن تمام پیشپنداشــتها و
توقعات ما .چریک که آرمانخواه اســت ،حاال به تاجر تبدیل شده.
ســناپور این را در رمانهای دیگر خودش هم نشــان داده که اتفاق ًا
این هم بخشــی از کج و کولگی جامعه ماســت .وقتی این رمان را
میخوانیم به واقعیت اجتماعی برمیگردیم .رمان تخیل است ،اما بر
اســاس همان بحثی که ایان وات در کتاب «طلوع رمان» میکند.
رمان از راه تخیلی واقعیت را به ما نشان میدهد.
این مترجــم و منتقد ادبی ادامه داد :غیــر از اینها یک عنصر
گروتسک هم بهصورت خفیف در کارهای آقای سناپور هست .این
شــخصیتها به نحوی غریب و حتی دهشتآور از شکل و شمایل
خارج میشوند .گروتســک در ادبیات هم یک عنصر مضحکه دارد
و هم عنصر وحشــت ،به همین دلیل در زبان فارسی معادل ندارد.
همچنین نویسنده شخصیتشناس میتواند گفتوگوی شخصیتها
را به امکانی برای آشــکار کردن تاریکترین و ناپیداترین جنبههای
خلقوخو و ذهنیت اشخاص داستان تبدیل کند .این کاری است که
آقای سناپور خوب انجام داده .یکی دیگر از امضاهای سناپور سیالن
ذهن است .از امضاهای دیگر ایشان تکگویی درونی است.
حســین پاینده اظهار کرد :این رمان یک گالری از شخصیتها
اســت و  ۴۰شخصیت نام بردهشده دارد .اگر این نوشته رمان است،
که هست ،هرکدام از اینها باید تفرد داشته باشند .باختین میگوید
زبان شخصیتها باید منحصر به شخصیت فردیشان باشد و رمان
به این ترتیب چندصدایی بشــود .آقای ســناپور بــه میزان زیادی
موفــق بوده ،اما فکــر میکنم جاهای زیادی آقای ســناپور از این
قضیه تخطی کرده؛ یعنی گفتار شــخصیتها دیگر متمایز نشــده
است .شاید به سبب کثرت شخصیتها یا سنگینی شخصیت مظفر
بر سایر شخصیتها.

در  ۱۵اشاره» نام دارد.
جایزه «پن پینتر» در سال  ۲۰۰۹به نام نمایشنامهنویس
برنده نوبــل «هارولد پینتر» راهاندازی شــده اســت .این
جایــزه پیشتر به چهرههای سرشناســی چــون «حنیف
قریشــی»« ،تونی هریســون»« ،کارول آن دافی»« ،تام
اســتوپارد» و «ماگارت اتوود» اعطاء شــده اســت و سال
گذشــته نیز به «مایکل النگلی» شاعر اهل ایرلند شمالی
تعلق گرفت.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
مترجم :نسیم آزادی
O Allah, on this day grant me mercy
and tender the conciliation and
infallibility cleanse my heart and from
the depth of the change o, merciful
towards his slaves.

ِ
وار ُز ْقنی فی ِه التّ ِ
وفیق وال ِع ْص َم ِة
ّ
بالر ْح َمة ْ
اللهم َغ ّشــنی ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وط ّه ْر ق ْلبی من َغیاهب الت ُّ ْه َمة یا رحیم ًا بعباده المؤمنین.
َ

خدایا بپوشــان در آن با مهــر ورحمت وروزی کن
مــرا در آن توفیق وخودداری وپــاک کن دلم را از
تیرگیها وگرفتگی های تهمت ای مهربان به بندگان
با ایمان خود.

میزبانی شیراز از کارگاه آموزشی
ویکی نویسی برای اولین بار در جنوب کشور

کارگاه آموزشــی ویکــی
نویســی برای اولیــن بار در
جنوب کشور به میزبانی شیراز
توســط کمیته آموزش خانه
مطبوعات فارس با همکاری
موسســه فرهنگــی و هنری
آفتاب مهر صبا فارس برگزار
می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی فارس ،ویکی پدیا دانشــنامه ای آزاد و مرجعی قدرتمند
اســت که تولید محتوا در آن آرزوی هر کسی است .امری که در
عین پیچیدگی بســیار ساده است و می توان با شرکت در کارگاه
آموزشــی که پنج شنبه  ۳۱خردادماه از ساعت  ٩تا  ١٣در شیراز
برگزار می شود آن را به نحوی مطلوب آموخت.
برپایه این گزارش ،مخاطبان در این کارگاه با مفاهیمی همچون
ســاز و کار ویکی پدیا ،سیاســت ها و رهنمودهــای ویکی پدیا،
لــزوم رعایت حقوق صاحب اثر (کپــی رایت) ،جرائم و تخلفات،
روش ایجــاد مقاله جدیــد در ویکی پدیا ،بررســی اعتبار منابع،
آشــنایی با قراردادن عکس در ویکی پدیا و تمرین عملی نحوه
ویکی نویســی آشــنا خواهنــد شــد و در پایان قــادر خواهند
بــود در این دانشــنامه ویرایش یــا تولید محتوا کــرده و عم ً
ال
یک ویکی نویس شوند.
خاطر نشــان می گردد؛ مهلــت ثبت نام  ۲۴خرداد ماه بوده
که به درخواســت عالقه مندان تا  ٢٦خردادماه تمدید شــده و
اولویت با کســانی خو.اهد بود که سریعتر ثبت نام کنند .کسانی
که مایل به حضور در این کارگاه هستند برای ثبت نام می توانند
به ســایت  mehresabafars.irمراجعه کنند .همچنین
برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره صادر می شود.

کتابت آیات وحی توسط خوشنویسان
المردی

آئین مشق آیات آسمانی توسط خوشنویسان در رشته های ثلث،
نسخ ،نستعلیق و شکسته نســتعلیق در حسینیه صاحب الزمان به
همراه مراسم قرائت قرآن برگزار شد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،صادقــی ،رئیس اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشــیه برگزاری این مراسم ضمن
تقدیــر از انجمن خوشنویســان در برپایی چنیــن محفل نورانی
گفت :کتابت وحی هنری اســت به قدمت تاریخ اسالم که سبب
جمع آوری آیات الهی و اشاعه آن به سرزمین های اسالمی گردید
و به نام بزرگ امیرمومنان امام علی (ع) به عنوان یکی از نخستین
کاتبان وحی بر تارک تاریخ اســام می درخشد و امروز به تاسی از
آن بزرگان اساتید خوشنویس در شب های ماه مبارک رمضان گرد
هم آمده اند تا بار دیگر آن سنت حسنه را پاس دارند.

حجت االسالم والمسلمین علوی ،امام جمعه موقت شهر المرد
کتابت و مشــق آیات نور را حرکتی فرهنگی و معنوی دانســت و
افزود :اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با در نظر گرفتن شاخصه های
فرهنگی دینی ،جوانان مســتعد را با حضور در کالسهای هنری و
خوشنویســی و آموزشی توسط اســاتید مجرب و این رشته را به
سمت کمال گرایی سوق نموده که این گامی است موفق در جذب
جوانان به ســمت هنر دینی و ایجاد بستری مناسب جهت اشاعه
فرهنگ قرآنی.
شبانی نژاد فرماندار شهرستان المرد نیز با حضور در این محفل
آســمانی و رصد نمودن آثار خوشنویســان در مشق نور از حضور
خوشنویســان و کاتبان وحی و برپایی چنیــن محفلی در ترویج
فرهنگ دینی و جــذب جوانان به این رشــته هنری از مدیریت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن خوشنویسان تقدیر نمودند.
در پایــان مراســم تابلوهــای خوشنویســی بــه حاضران و
بازدیدکنندگان و قاریان قرآن توســط خوشنویسان اهداء گردید؛
قابل ذکر است خوشنویسانی از بخش های اشکنان ،عالمرودشت،
بخــش مرکــزی در این مراســم حضور داشــتند کــه هدف از
برگزاری این محفل آســمانی را کتابت ســی جزء از قرآن مجید
برشــمردند که تا کنون پنج جزء کامل قرآن را با خط نسخ ایرانی
به پایان رسانده اند.

