برای بیداری فرهنگی

داستان یعنی تعریف در حرکت

دربارهآثارترجمهشدهازترکیاستانبولیبهفارسی

نگاهیبهنظریات«احمدمحمود»درداستاننویسی

 16اس��تاد حلمی ضیا اولک��ن در مقدمه کتاب مه��م خود بهنام
تاثیر ترجمه در نهضتهای بیداری چنین میگوید :بیداری
ه��ای بزرگی ک��ه در ظاهر آغ��از تمدنهای جدی��د بهنظر
می رسند درواقع اندیشههایی هس��تند که به همدیگر میپیوندند.
این اندیشه پیوسته را ترجمه تغذیه می کند ».تمدن همیشه در حال
حرکت اس��ت .هر ملت آبی است که به رودخانه بزرگ می پیوندد و با
خودش چیزهایی به این رودخانه عالوه میکند...

 16طبق نظریه علمی جدید براساس مغزپژوهی رفتار ،جوهر شناخت
انس��ان را باید در س��ازماندهی حرکت تن در محور فعالیت مغز،
جس��توجو کرد .یکی از اهداف هنر نیز که پیدایی آن سابقهای
به قدمت ظهور انسان هوش��مند ابزار ساز دارد ،کشف زیبایی در رازهای
پنهان ذه��ن ،به عبارت��ی ،همان کارکرد مغ��ز غایب از نظراس��ت  .هنر
قصه گویی و روایتپردازی نیز تاریخی طوالنی ،شاید به درازای عمر انسان
سخنگو داشته باشد...
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تکریم مفاخر؛ نشانی از قدرت
نرم جامعه

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،گف��ت :تکریم
مفاخر یک ملت بخش��ی از قدرت نرم یک جامعه
اس��ت .بهگزارش ایس��نا ،س��یدعباس صالحی،
پنجشنبه  ۷دیماه در مراسم بزرگداشت آیتاهلل
آقانجفی همدانی در همدان ،ضمن عرض ارادت
به مفاخر همدان و ش��هدای این دیار با بیان اینکه
در تقسیمبندی قدرت سخت و نرم ،قدرت سخت
از اب��زار قهری��ه یا ث��روت تطمیع مالی اس��تفاده
میکند ،اظهار کرد :مجموع��های از امور در کنار
هم بهعنوان قدرت نرم شناخته میشود که یکی
از آنها جامعه برخوردار از س��ابقه تمدنی باالست.
وی جامعه دارای زب��ان غنی را برخوردار از قدرت
نرم دانس��ت و اضافه کرد :از سوی دیگر جامعهای
که ارزشها و آیینهای ریش��های دارد از این نوع
قدرت بهره میبرد .او یکی از مولفههای قدرت نرم
در هر جامع��های را به تعداد مفاخ��ر آن به لحاظ
کمی و کیفی منوط دانس��ت و خاطرنش��ان کرد:
این مهم پش��توانه بقا و دوام و اضمحاللناپذیری
جامعه است.

تالش برای ساخت مستند
سینمایی «اسداهلل علم»

در اختتامیه جشنواره فیلم «اروند» مطرح شد

ضرورتنامگذاریجوایزی
بهنام«نادری»و«تقوایی»
مراس��م اختتامیه فیلم «اروند» برگزار شد.
غالمرض��ا رمضان��ی که جایز ه بزرگداش��ت
امیر ن��ادری را در اختتامی ه جش��نوار ه فیلم
«اروند» دریافت کرد ،در این مراس��م گفت:
امیدوارم در جشنوارههای آتی اروند ،جوایز
وی��ژهای بهنام امی��ر نادری و ناص��ر تقوایی
(فیلمسازان آبادانی) تدارک دیده شود .این
فیلمس��از که در آبادان حاضر بود ،شامگاه 6
دیماه این درخواست را با حضور مسئوالن
انجمن س��ینمای جوان و منطقه آزاد اروند
مطرح و تاکید کرد :این دو فیلمساز بیش از
 50سال بهترین س��ینماگران این مملکت
بودند .مراس��م پایانی جش��نوار ه فیلم اروند
که در سینما مهر آبادان برگزار شد ،میزبان
صادق موسوی ،مدیرعامل انجمن سینمای
جوان و حبیب ایلبیگی و جعفر صانعیمقدم،
مدیرعامل پیشین این انجمن بود .در بخشی

از این مراسم سیدصادق موسوی ،مدیرعامل
انجمن س��ینمای جوان با اش��اره به لغو ویزا
برای حضور در آبادان و منطقه آزاد اروند برای
گردش��گران خارجی ،اظهار امیدواری کرد
که این انجمن در این ش��هر دفتر بینالمللی
راهاندازی کند و کارگاههای بینالمللی برای
فیلمسازان عالقهمند ایجاد کند .او در ادامه
س��خنانش با بیان اینکه پ��ول اندکی داریم
درعینحال تصریح کرد :اما تمام تالشمان
را میکنیم که سال آینده در  60دفتری که

در سراسر کشور داریم ،پولمان را عادالنهتر
تقسیم کنیم .بهگزارش ایسنا ،در ابتدای این
مراسم مرتضی نعمتزاده ،معاون فرهنگی و
گردش��کری منطقه آزاد اروند طی سخنانی
اروند را یک منطقه بینالمللی توصیف کرد
ی
که نیازمند سینما بهعنوان زبانی بینالملل 
اس��ت .وی ادامه داد :خداوند را شاکرم که به
ما فرص��ت داد تا میزبان پنجا هوهش��تمین
جشنواره منطقهای س��ینمای جوان باشیم
و امیدوارم که شاهد درختهای تنومندی از
هنر در این منطقه باش��یم .نعمتزاده افزود:
امروز س��ینمای ایران نش��ان داده است که
میتواند در عرصه بینالمللی موفق باش��د؛
امی��دوارم ک��ه س��ینمای م��ا روزی یکی از
سرآمدان سینمای جهان باشد .در ادامه این
مراسم جوایز برندگان بخش عکس ،فیلمنامه
و فیلم جشنواره «اروند» اهدا شد.

شاعران زن امروز از تعهد اجتماعی فروغ میگویند

یکعهدزنـانه

نخستین شب وحدت ملی با محوریت «کردستان» برگزار شد

دومین دوره جایزه ترویج علم «چراغ» برگزار شد

اتحاد در «ایران» و «زبان فارسی»

دومین چراغ
محمدحسینجهانپناه

پریسا احدیان

روزنامهنگار علم

خبرنگار

عصر چهارشنبه ،ششم دی ماه نخستین شب از مجموعه شبهای
وحدت ملی با عنوان ش��ب «کردس��تان» در کانون زبان پارس��ی
برگزار شد.
در ابتدا «سیدمصطفی محقق داماد» با اشاره به تفاوتهای فرهنگی
و مذهب��ی و زبانی و … اقوام مختلف ایران و مس��ئله وحدت میان
این اقوام به شرح اهداف برگزاری شبهای وحدت ملی پرداخت .ما
اینجا که نشستهایم اختالف بسیاری با هم داریم؛ اختالف جنسیت،
زبان ،لهجه ،ش��کل و سلیقه ،مکتب و مذهب؛ اما در عشق دو چیز با
هم مشترکیم :یک عشق به ایران زمین .همه عاشق ایران هستیم.
دومین عشق ،عشق به زبان پارسی است .هر لهجهای داریم ،ترکیم،
ُکردیم و عرب و گیلک و ترکمن اما عاشق زبان پارسی هستیم.
در ادامه این شب« ،اسعد شیخاالسالمی» ضمن ابراز خرسندی از
برگزاری شبهای وحدت ملی از تالش خود در بخش دانشگاهی در
جهت وحدت دو گروه اهل سنت و شیعه چنین بیان کرد :در مورد
مسئله کردس��تان آنطورکه الزم بود ،به تفضیل فرمودند .همه ما
ایرانی هستیم.کردستان جزو ایران ،جزو خاک ایران است و به اعتقاد
من تمام کردس��تان نهتنها برای ایران بلکه س��وریه و عرق و ترکیه
اینها هم ایرانی هستند .ما اختالفات زیادی داریم؛ ولی در یک چیز
مشترکیم و آن ایران است .نباید ایران را فراموش کنیم چرا که هیچ
چیزی جایش را نمیگیرد .مذهب مطلب دیگری است؛ ولی ایرانی
بودن یعنی وطنت کجاست و متعلق به کجا هستی .این جلسات باید
تکرار ش��ود و واقعا به گوش کل مقامات هم برسد و همه بدانند که
ملت ایران دلشان میخواهد یکی باشند .حاال در مذهب اختالف و
مسائل جزئی داریم که قابل حل است.
سپس «اسماعیل ش��مس» ،مدیر بخش مطالعات ُکردی در مرکز

از راست :سیدمصطفی محققداماد و اسعد شیخاالسالمی

دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی به تحلیل تاریخی اختالفات قومی و
نژادی و ایدههایی جهت مدیریت و رفع این موانع ارائه کرد :اگر سخن
و نوشته ما برای وصل دلها و نزدیک کردن روحها به یکدیگر باشد
بهس��ان ُگل ،نویدبخش جامعهای آرام و دلپسند برای فرزندانمان
اس��ت و اگر بر طبل فصلها و جداییها بکوب��د ،به گلولهای تبدیل
میشود که س��رانجام روزی بر قلب ما یا فرزندانمان فرود خواهد
آمد .خوشحالم که زلزله کرمانشاه -که همینجا برای درگذشتگانش
بهش��ت برین و برای مصدومان و بازماندگانش شفای غریب و صبر
جمی��ل آرزو دارم -بهرغم همه س��ختیهایش ح��اوی نویدهای
امیدبخشی بود .بهنظر میرسد که مردم ما در این زلزله به این نتیجه
رس��یدند که فارغ از دولتها و سیاستهایش��ان و فراتر از ملیت و
قومیت و زبان و مذهب و جنسیت و تنها و تنها برمبنای انسانیت به
هم نزدیک شوند .خوشبختانه غمهای مشترک و رنجهای مشترک و
امیدهای مشترک مردم را بهرغم همه تالشهایی که برخی نااهالن
داخلی و خارجی برای جداکردنشان داشتند در کنار هم قرار داد.
م��ن به همه این مردم بهخاطر این همدل��ی بزرگ که میتوان بعد
از زلزله طبیعی آن را زلزلهای اجتماعی نامید ،تبریک میگویم.

پنجشنبه ش��ب هفت ه پیش همزمان با پایان
نخس��تین هفت ه زمستان امس��ال ،سرانجام
مراس��م دومین دوره جایزه چ��راغ با حضور
طیف گستردهای از ژورنالیستها ،مروجین
و رسانههای حوزه علم کشور در کافه گالری
آس ته��ران برگزار ش��د .طی این مراس��م از
برگزیدگان چراغ که پیش از این اسامی آنها
در شب یلدا اعالم شده بود تقدیر بهعمل آمد.
جایزه طبق روال گذش��ته در سه حوزه یک
عمر فعالیت ترویجی ،دانشمند برگزیده سال
و مروج علمی س��ال اهدا شد .جایزه یک عمر
ترویج علم امسال به محمدرضا صیاد رسید.
پژوهشگر سرشناس دانشگاه تهران که نقشی
پررنگ در فعالیتهای رصدی رویت هالل ماه
و عمومیسازی استخراج تقویم داشته است.
طی یک عمر فعالیت علمی ،او و همکارانش
جامع��ه رصدگران آماتور ای��ران را به یکی از
فعالترین و دقیقترین جوامع رصدگر هالل
ماه بدل کردند .جایزه دانش��مند مروج علم
سال نیز به بهرام مبشر رسید؛ کیهانشناس
برجسته و استاد دانشگاه ریورساید کالیفرنیا
که س��ابقه س��الها فعالیت در ناس��ا و اس��ا
(آژانس فضایی اروپا) و بسیاری از پروژههای
مش��هور این آژانسهای فضایی را در کارنامه
خود دارد .دکتر مبشر در زمان اهدای جایزه

از آن در حیطه جغرافیایی آس��یا واقع اس��ت در طول
تاریخ خود ب��ا فرهنگ ایرانی تقابله��ا و امتزاجهایی
داشته و از جهاتی ش��باهتهای فرهنگیاش به ایران
انکارناپذیر است.
وی به وضعیت زبان و ادبیات فارسی در ترکیه اشاره کرد
و گفت :آسیای صغیر و ترکیه امروز از زمان سلجوقیان و
قبلازآن،مرکزپناهواستقرارشاعرانونویسندگانزبان
و ادبیات فارسی بوده است که به دالیل مختلف ازجمله
هجوم تاتار در آنجا اقامت گزیده بودند و این امرسبب
تعامل و تاثیر و تاثر زبان و ادبیات فارسی و ترکی شده
است و همه میدانیم که زبان رسمی دربار سلجوقیان

از راست :محمدرضا صیاد و موسی اکرمی

ایران نبود ،اما پیام از پیش ضبط ش��دهای از
س��وی او در طول مراس��م پخش شد .جایزه
مروجسالچراغنیزبهنفیسهنعیمیپوررسید.
او یکی از فعالتری��ن بانوان حوزه ترویج علم
کشور شمرده میشود که سالهاست نقشی
پررنگ در پشت پرده بس��یاری از برنامهها و
فعالیتهای ترویجی علم کشور داشته است.
درنهایت مراسم با این قول بنیانگذاران جایزه
(سیاوش صفاریانپور و محمدرضا نوروزی) به
پایانرسیدکهسالآیندهشیوهداوریجایزهبا
فراگیری بیشتری صورت خواهد گرفت و این
موضوع میتواند با تغییراتی اساسی در شیوه
انتخاب برگزیدگان همراه باشد .همچنین با
این امید که روزی بتوانیم به جای یکس��ال
هر فصل ش��اهد برگزاری ی��ک جایزه چراغ
باش��یم و اینچنین س��رانجام چراغ دوم نیز
روشن شد .ضمنا مراسم حاشیههای جذابی
هم داش��ت .مثال اینکه این روی��داد از خیلی

جهات تنها رویدادی در سال است که میتوان
در طول آن عمده ژورنالیس��تها و مروجین
شناخته شده ترویج علم کشور را یکجا دید؛
روی��دادی که عمال نمونه مش��ابهی از حیث
این میزان استقبال فعاالن حوزه ترویج علم
کشور ندارد .دوم ،ساختار متفاوت برگزاری و
حتی خود جایزه چراغ است .از محل و دکوپاژ
برگ��زاری برنامه گرفته تا حت��ی خود جایزه
که یک فس��یل آمونیت (گروهی از جانوران
منقرض شده دریایی که میلیونها سا ل پیش
زندگی میکردند) ارزش��مند و بسیار دیدنی
است همگی مش��خصا طراحی شدهاند تا در
خدمت برنام ه علمی متفاوت باش��ند؛ برنامه
که متاسفانه نظایر بسیار کمی در کشور دارد
که تازه بیشتر آنها از کیفیتی مشابه برخوردار
نیس��تند .در نهایت چراغ امسال تمام شد تا
سال دیگر با امیدها و آرزوهای بیشتری برای
آینده ترویج علم کشور بازگردد.

آنسوی مرز

کرسی ایرانشناسی در ترکیه حدود صد سال قدمت دارد
علیاصغر محمدخانی ،مع��اون فرهنگی و بینالملل
شهرکتاب در سفر به آنکارا به همراه حسن صفرخانی،
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کاآن دیلک،
رئیس انجمن ایرانشناس��ی ترکیه و عمر فاروق اگزن،
مدیرانتش��ارات هجه دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش
(ایبنا)،علیاصغرمحمدخانیدردیداربارئیسواعضای
هیأت مدیره انجمن ایرانشناسی ترکیه ،گفت:ترکیه به
دلیل همجواری و نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی با ایران
در شناس��ایی فرهنگ و تمدن و ادبیات ایرانی نهتنها
مشکلینداشتهبلکهبهآسانیبهمنابعوآثاراندیشمندان
ایندیاردسترسیداشتهاستواینسرزمینکهبخشی
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گزارش خبری

دریچه

در دیدار مدیران فرهنگی ایران و ترکیه مطرح شد

پیکر مرحوم علی رامز ،بازیگر پیشکس��وت تئاتر
و س��ینما یکش��نبه دهم دیماه تشییع میشود.
هادی مرزبان ک ه هم��کاری قدیمی با این بازیگر
داشته ،دراینباره گفت :پیکر مرحوم رامز ساعت
 ۹:۳۰صبح یکش��نبه ،دهم دیماه از مقابل تاالر
وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
تشییع میش��ود .رامز که در طول سالها فعالیت
تئاتری ،در نمایشهای هادی مرزبان بازی کرده،
متولد س��ال  ۱۳۰۶بود و پنجشنبه هفتم دیماه
پس از دورهای بیم��اری و همچنین براثر کهولت
س��ن درگذش��ت .وی که در دورههای آموزشی
زندهیاد عبدالحسین نوشین تئاتر را فراگرفته بود،
در س��ریالهایی همچون وزیر مختار ،امیرکبیر و
مرغ حق نیز بازی کرده بود.
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عکس :متین خاکپور

فردا؛ موعد تشییع بازیگر
قدیمی تئاتر و سینما

احیایهویت فرهنگی
خیاباناللهزار

عکس :سپیده فعالخواه

کارگ��ردان مس��تند «هوی��دا » از ت�لاش برای
ساخت یک مستند س��ینمایی درباره «اسداهلل
علم» خبر داد .مصطفی شوقی (مستندساز) که
اخیرا مستند «هویدا ،زندگی ،زمانه و مرگ»اش
در جش��نواره حقیقت نمایش داده شد ،درحال
ساخت مس��تند دیگری با نام «علم؛ مردی برای
تمام فصول» اس��ت که درباره آن به ایسنا گفت:
مستند «علم» منظومهای است در ادامه مستند
«هویدا» .در مستند «هویدا» سعی شد که نقش
دولت در عصر پهلوی مورد توجه قرار بگیرد و در
مستند «علم» ،ساحت قدرت در زمانه محمدرضا
شاه بررسی شده است .در واقع هویدا و علم رقیب
یکدیگر در عرصه دولت و قدرت بودند و در طول
س��الهای متمادی با هم منازعهای پیدا و پنهان
داشتند .او با بیان اینکه تدوین این مستند پایان
یافته است ،ادامه داد :ما برای ساخت این مستند
توانس��تیم با نزدیکان امیر اسداهلل علم گفتوگو
کنیم و نگاهی به درون زندگی او داش��ته باشیم.
نام مستند «علم؛ مردی برای تمام فصول» است
که کار آن تقریبا از فروردین ماه ش��روع ش��د و
تا امروز ک��ه در مراحل پایانی تدوین هس��تیم،
ادامه داشته است .ش��وقی افزود :در تالشیم که
احتماال نسخه سینمایی آن هم ساخته شود ولی
درحالحاضر «علم؛ مردی ب��رای تمام فصول»
در  4قس��مت  28دقیق��های ب��ه تهیهکنندگی
مهدی مطهر ،نویسندگی و کارگردانی مصطفی
شوقی ،تدوین محمد ثقفی و فیلمبرداری سامان
مختاری محصول خانه مس��تند انقالب اسالمی
است و خواهد شد.

شهردار تهران در اختتامیه ششمین دوره جشنواره تئاتر شهر خبر داد

فارس��ی بود و سلجوقیان آس��یای صغیر نیز به نشر و
گسترش زبان و ادبیات فارسی کمک بسیاری کردند.
محمدخانی افزود :که از گذشته پلهای ادبی فراوانی
میان مردم ایران و ترکیه وجود داشته است و شاعران
و عارفانی همچون موالنا ،شمس تبریزی ،سلطانولد،
صدرالدی��ن قون��وی ،نج��م رازی ،فضول��ی بغدادی،
س��راجالدین ارموی و راوندی از جمله این پلهاس��ت
که دو ملت و فرهنگ را به یکدیگر نزدیک کرده است.
محمدخانی به ایرانشناس��ی در ترکیه اش��اره کرد و
گفت :کرسی شرقشناس��ی و ایرانشناسی در ترکیه
حدود صد سال قدمت دارد و ایرانشناسانی چون احمد

آتش ،نقش بسیار مهمی در این کشور داشتتد و امسال
صدمین سال تولد احمد آتش است که مناسب است در
ایران و ترکیه خدمات او در حوزه ایرانشناسی ،تشریح
شود .ما امیدواریم که ایرانشناسی در ترکیه به تحوالت
ادبی معاصر ایران توجه بیش��تری کند که مشترکات
فرهنگی فراوانی در تحوالت ادبی معاصر ایران و ترکیه
دیده میشود .کاآن دیلک ،رئیس انجمن ایرانشناسی
ترکیه به فعالیتهای این انجمن در دو سال اخیر اشاره
کردوگفت:اینانجمننوپاستودرزمینهتاریخ،فلسفه،
ادبیات و هنر ایران پژوهش میکند و آثاری را تاکنون به
زبان ترکی ترجمه و منتشر کرده است و ما امیدواریم با
همکاری مرکز فرهنگی شهرکتاب فعالیتهای نوینی
را آغاز کنیم و در صدد هس��تیم که همایش س��االنه
ایرانشناس��ان ترکیه را برگزار کنیم .زب��ان و ادبیات
فارسیجایگاهویژهایدرفعالیتهایانجمنداردوامروز

کتابخانههایترکیهمملوازنسخههایخطیگرانبهای
فارسی است .کاآن دیلک افزود :این انجمن تاکنون عقل
سرخ سهروردی ،داس��تانهای صادق چوبک ،کتاب
ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی ایران را به ترکی ترجمه
و منتشر کرده است.
همچنی��ن در دیدار محمدخانی با عمرف��اروق اگزن،
مدیر انتش��ارات هجه درباره ترجمه آثار ادبی معاصر
فارسی به ترکی گفتوگو شد و عمر فاروق اگزن گفت
که این موسسه آماده ترجمه و انتشار آثار ادبی معاصر
ایران به ترکی است و تاکنون آثاری از ادبیات کالسیک
فارس��ی و معاصر را ترجمه کرده است ،از جمله دیوان
حافظ با ترجمه دکتر حجابی کرالنقلیچ ،گزیده شعر
معاصر فارسی با انتخاب و ترجمه دکتر حجابی ،داستان
ناتمام و داس��تانهای دیگر از جعفر مدرسصادقی و
چندین اثر دیگر.

