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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فارس: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در رابطه با حذف پایان نامه از مقطع 
کارشناســی ارشد گفت: پایان نامه حذف نشده بلکه در این رابطه بر اساس قانون 
عمل می شود. مرتضی موسی خانی گفت: این گونه نیست که پایان نامه ها حذف شده 
باشند بلکه آیین نامه کامالً شفاف است و بر اساس قانون و آیین نامه عمل می شود. 
اگر دانشجویی قصد حذف پایان نامه را داشته باشد، از طریق قانون اقدام می شود؛ 
به طوری که با هماهنگی وزارت علوم تمام موارد در قانون ذکر شده و مسئله باید در 

شورای آموزشی بحث شود و بر اساس مدل مشخِص قانونی عمل شود. 

پایان نامه از کارشناسی ارشد حذف نشده است 

ایسنا: پرویز شــهدی گفت: مترجمان کم تجربــه سراغ کتاب های کالسیک و 
مشــکل می روند و زمانی که از پس آن ها برنمی آیند، ترجمه کتاب را رونویسی 
می کنند. این مترجم اظهار کرد: بیشــتر مترجمان تازه کار این اشتباه را انجام 
می دهند. آن ها سراغ کتاب های کالســیک و مشکل می روند که نمی توانند از 
پس آن ها برآیند و کپی می کنند. من انگیزه این مترجمان را نمی دانم اما حدس 
می زنم برخی از ناشــران که این کار را انجام می دهند، پول اندکی به مترجمان 

جوان می دهند و از آن ها می خواهند کتاب را ترجمه یا رونویسی کنند. 

مترجمانی که رونویسی می کنند 

ایسنا: تونی کوشنر، نویسنده برنده جایزه »پولیتزر«، نمایشنامه ای با موضوع دونالد 
ترامپ می نویسد. کوشنر که اعتقاد دارد ترامپ به شدت از لحاظ روانی بیمار است، 

قصد دارد رئیس جمهور آمریکا را سوژه نمایشنامه  جدید خود کند. 
او در گفت وگو با »دیلی بیســت« توضیح داده که این نمایشــنامه درباره »یک 
کابوس« که همان راه یافتن ترامپ به کاخ سفید است، نوشته می شود. این نویسنده 
آمریکایی درباره رئیس جمهور کشورش گفت: وضعیت ترسناک است چون تمام 

قدرت در دست اوست، بدون اینکه قابلیت های ذهنی الزم را داشته باشد. 

نویسنده برنده »پولیتزر« ترامپ را سوژه کرد 

میالد عرفان پور در پاتوق کتاب مشهد: 

زبان شعری »قهرمان« امروزه کیمیاست 

 فرهنگ/ جلیل فخرایی   میالد عرفان پور، شاعر، در نشست »کتاب خوان شعر« که با همکاری مؤسسه 
فرهنگی شهرستان ادب در پاتوق کتاب مشهد برگزار شد، با معرفی کتاب »به خط روشن عشق«، با بیان 
اینکه یاد محمد قهرمان چراغ راه اهل شعر و عالقه مندان به شعر است، گفت : قهرمان کتاب های بسیار زیادی 
دارد و عالوه بر شاعری، فعالیت های دیگری مانند تصحیح و پژوهشگری انجام داده که از او یک ادیب بزرگ قرن معاصر 
ســاخته بود. وی با اشاره به کتاب »روی جاده ابریشم شعر«، عنوان داشت: افرادی که حوصله زیادی برای خواندن شعر 

ندارند، کتاب »به خط روشن عشق« را حتماً مطالعه کنند زیرا گزیده ای از بهترین کتاب های قهرمان است. 
عرفان پور گفت: زبان پخته  محمد قهرمان در شعر، امروزه کمیاب است؛ زبانی که تقریباً زوائد زبانی و سستی در آن دیده 
نمی شود و آمیخته با مضمون و محتواست و این کتاب می تواند به عنوان یک کتاب بالینی و آرامش بخش برای همگان 

باشد. 
جواد شیخ االسالمی در ادامه این نشست درباره معرفی کتاب »صفر بمباران«، اظهار کرد: نویسنده این کتاب علی محمد 
مؤدب اســت. یکی از ویژگی های خوب این شاعر، صداقتش با مخاطب اســت. اگر شاعر با مخاطب خود صادق نباشد، 
محصولی که به جامعه منتقل می کند سالم نیست.  طیبه سادات ثابت در ادامه این نشست در مورد معرفی کتاب »خداجونم 
از تو سپاسگزارم«، تصریح کرد: این کتاب را منیره هاشمی به رشته تحریر درآورده و توسط انتشارات »به نشر« در سال 
96 عرضه شده است. شاعر دغدغه های کودک و گفت وگوهای درونی خود را به شعر درآورده و نگاه او پیرامون اتفاقاتی که 
به وجود می آید، بیان شده است.  راضیه رجایی نیز به معرفی کتاب »شمشیر و جغرافیا« پرداخت و خاطرنشان کرد: این 

کتاب از محمدکاظم کاظمی است که توسط انتشارات »سپیده باوران« عرضه  شده است. 

کافه کتاب

خوانش

خبر

شعری که مخاطب را 
به بیداری می خواند 

خوانش شعری از مراد افروز معین 
 حمیدرضا شكارسري 

»انگشت من از سوراخ سد کوچک تر است/ بیدار شوید/ سیل حتی/ این 
قصه را هم خواهد برد«* 

وقتی در متن خود از متنی دیگر یاد می کنیم )تلمیح( یا در متن خود 
تمام یا بخشــی از متنی دیگر را می آوریم )پیش متن( و یا آن متن را با 
حفــظ چارچوب اولیه اش چنان دگرگون ســاخته و در متن خود حل 
می کنیم که گویا آن را بازنویسی نموده و مجدداً خلق کرده ایم )بینامتن(، 
در تمام این موارد در واقع عملی نشانه شناسانه انجام داده ایم. اگر نشانه 
را برقراری ارتباط بین دال و مدلول بدانیم، متن خلق شده توسط ما دالی 
است که به متنی دیگر به عنوان مدلول اشاره می کند و داللت می نماید. 
اشاره گری متن طبعاً به ایجاز در اثر هنری می انجامد؛ همان عنصری که 
به تشــکل فشرده کلمات در شعر کوتاه کمک می کند. شعر مراد افروز 
معین از طریق برقراری رابطه بینامتن با داستان »هانس برینکر« نوشته 
مری میپس داج، نویســنده آمریکایی، سروده شده است. در این افسانه 
که در هلند رخ می دهد، پســری کوچک به نام »پترس« )که در ایران 
به »پترس فداکار« معروف شده است( برای جلوگیری از خرابی سدی 
بزرگ، انگشــت خود را در سوراخ آن فرو می برد و مانع ویرانی شهرش 
می شود.  در روایت معین از این افسانه، »پترس« نمی تواند فداکاری کند 
و کمک می طلبد. شاعر همچنین با متن، فاصله گذاری می کند و در عین 

حال به جای شعر خود، قصه کودک فداکار را در خطر سیل می بیند. 
بــه این ترتیب ما با متنی رو به رو می شــویم که از اطالعاتمان از متنی 
دیگر به عنوان متن مادر ُحسن استفاده را می برد تا به حداکثر ایجاز و 

فشردگی برسد؛ به شعری که مخاطب را به بیداری می خواند. 
*»دو خــط غبار موازی«/ مراد افروز معین/ نشــر »ماه باران«/ 1396/ 

صفحه 18.

در نشست تخصصی ادبی »شمس« بیان شد 
نویسنده باید به شهود و باور برسد 

فرهنگ: ســعید تشکری با بیان اینکه نویسنده باید به دنبال این باشد 
که آیا در تاریخ داســتان قابل کشفی هست، گفت: نویسنده باید کاشف 
باشــد و قبل و بعد هر اتفاق تاریخی را در داســتانش تعریف کند. این 
نویســنده در سلسله نشست های تخصصی ادبی »شــمس« که در تاالر 
ادبیات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای نقد کتاب »بار باران« 
برگزار شد، افزود: نویسنده به عنوان خالق اثر می تواند از یک خبر کوتاه 
یا رویداد تاریخی، یک قصه بســازد و آن را بســط دهد.  او با بیان اینکه 
منظور از بازنویسی، اقتباس و بازآفرینی را در آثار تاریخی نمی فهمم، اظهار 
داشــت: بازآفرینی به چه معناست؟ یعنی نویسنده آن اثر را جور دیگری 
نوشته است؟ نویسنده باید در اثرش به شهود و باور برسد.  نویسنده »بار 
باران« گفت: من منتهی اآلمال را بیش از 50 بار خوانده ام. شــیخ عباس 
قمی در این کتاب، قصه می گوید. او خرده قصه ها را جمع می کند و قصه 
می گوید. این قصه نتیجه شهود و باور اوست.  تشکری خاطرنشان کرد: در 
فضای سنگین کتاب، نوشتن آثار فاخر دینی و شهودی کار بسیار دشواری 
اســت اما اگر کتاب خوبی نوشته شــود، مخاطب آن را می خواند. مردم 
زمانی کتاب می خوانند که بین نویسنده و خواننده پل ارتباطی ایجاد شده 
باشد. نویسنده رمان دینی »والدت« توضیح داد: در آثار من، مشهد فقط 
جغرافیا نیست بلکه جایگاه شهودی دارد. در واقع این آثار تحت تأثیر یک 
جاذبه قدسی نوشته شده است وگرنه سعید تشکری کیست.  او با اشاره 
به پیشینه ادبیات مکتوب ما و نیز قدمت طوالنی ادبیات شفاهی، گفت: تا 
زمانی که ادبیات شفاهی مکتوب نشود، این مشکل وجود دارد که نباید به 

ساحت برخی وقایع یا شخصیت های تاریخی و دینی نزدیک شد.  
به باور تشکری، امروز ادبیات شهودی به جای رسیده که کار برای نوشتن 
در حوزه ادبیات دینی باز شــده است. وی با بیان اینکه زندگی سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شــخصیتی همچون امام رضا)ع( آن قدر 
گسترده و وسیع اســت که در همه این زمینه ها می توان نوشت، تأکید 
کرد: نویسنده باید از دل تاریخ قصه دربیاورد و افرادی را به قصه اش اضافه 
کند؛ حتی اگر آن افراد ساختة تخیلش باشند.  به گفته تشکری، عده ای 
از نویسندگان دچار عدم شجاعت شده اند چون برخی پتک تاریخ را بر سر 

آثارشان می کوبند در حالی که نویسنده باید شجاع باشد.

مدیر شبكه »الثقلین« از ضرورت هم افزایی رسانه های اسالمی  می گوید 

ادغام رسانه های اسالمی، قدرت آن ها را بیشتر می کند 
 فرهنگ/ زهره کهندل   در ســال های اخیر 
شبکه های ماهواره ای اسالمِی  بسیاری برای مقابله 
با هژمونی رسانه ای غرب تأسیس شدند تا بتوانند 
صــدای عدالت خواهی و حق جویی کشــورهای 
اسالمی  و مسلمانان را به گوش جهانیان برسانند. 
یکی از این ها، شــبکه ماهواره ای »الثقلین« است 
که در ســال 2008 با مجوزی که از کشور ترکیه 
گرفت، شروع به فعالیت کرد. این شبکه عرب زبان 
دارای رویکرد دینی، فرهنگی و اجتماعی است و 
دفاتری در اســتانبول، بیروت، قم، تهران و نجف 
اشرف دارد و بینندگانی از لبنان، عراق، کشورهای 
عربی و شمال آفریقا جذب کرده است. در گفت و گو 
با احمد روحانی، مدیر شبکه »الثقلین«، به بررسی 
وضعیت رسانه های جهان اسالم پرداختیم که در 

ادامه می خوانید. 

 در شرایط فعلی، رسانه های جهان اسالم  
چقدر نیازمند هم افزایی هستند؟ 

متأســفانه با وجود شــعارهایی که داده می شود، 
شبکه های همسو که باید با حمایت یکدیگر اقدام 
به تولید و پخش برنامه داشــته باشند، به نوعی 
ناهماهنگی دچار هستند. یعنی هر شبکه ای برای 
خودش سیاست مستقلی دارد و بر اساس آن عمل 
می کند. بسیاری هم دوست دارند که کار انحصاری 
انجام دهند تا آن کار به نام آن ها شــناخته شود. 
لذا این هم افزایی کمتر دیده می شود. البته تالش 
می شود که شبکه های اسالمی  با یکدیگر همکاری 
داشته باشند و برنامه های مشترک تولید کنند تا 

بیشتر مورد استفاده مخاطبان قرار بگیرد.  

 چرا رسانه های اسالمی آن قدرت رسانه ای 
مورد انتظار را برای مقابله با جریان مخالف 

ندارند؟ 
صنعت رسانه توسط کشــورهای غربی تأسیس 
شــده اســت. ما این صنعت را از آن ها گرفته ایم. 
هرقدر هم تالش کنیم و زحمت بکشــیم، باز هم 
از نظر فنی و ســاختاری از آن ها عقب هســتیم. 
حتی در بحث برنامه ســازی هم آن ها از ما بسیار 

جلوتر هســتند. آن ها بیش از یک قرن دارند این 
کار را انجام می دهند و ما از روی آن ها کپی برداری 
می کنیم. خوشبختانه چند سالی است که تالش 
می شود مجموعه ای به وجود بیاید تا بتواند در برابر 
این هجمه فرهنگــی مقابله کند. اتحادیه رادیو و 
تلویزیون های اســالمی  برای همین کار تأسیس 
شد تا بتواند تمام شبکه های همسو و همفکر، چه 
شــیعی و چه ســنی، را در کنار هم جمع کند و 
بتواند با برنامه ریزی های دقیق و خوب نسبت به 
اهدافی که دارد، در مقابل آنچه غربی ها دارند انجام 
می دهند، حرکت مؤثر و سازنده ای را داشته باشد.  

 با توجه به توسعه شبكه های اجتماعی که 
رسانه های  آیا  هستند،  تعاملی  رسانه هایی 
از این فرصت  جهان اســالم توانســتند 

بیشترین بهره را ببرند؟ 

همان طور که گفتم، با توجه با اینکه رســانه یک 
صنعت وارداتی اســت، همیشــه چند پله عقب 
هستیم. در زمینه فضای مجازی هم تالش هایی 

شــده است اما همچنان کمبود احساس می شود 
و نتوانستیم استفاده الزم را ببریم. هرچه ما انجام 
دهیم، می بینیم که عقب تریم. کشورهای غربی در 
این زمینه جلوتر از ما هستند. آن ها کاری را انجام 
می دهنــد و ما تا آن را یــاد بگیریم، آن ها عرصه 
جدید دیگری را کشــف کرده اند و همچنان این 

کمبود احساس می شود. 

 امروز رســانه ها بیشترین تأثیرگذاری را 
روی مخاطبان دارند. رســانه های اسالمی 
 برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبانشان چه 

کرده اند؟ 
دغدغه همه رســانه ها این است که در مخاطبان 
خود تأثیرگذار باشند. با توجه به اینکه رسانه ها با 
مشکالت زیادی اعم از مالی و فنی روبه رو هستند، 
رسانه های اسالمی  نتوانستند آن تاثیر بسزا را در 

میان بینندگان خود داشته باشند. زمانی می توانیم 
تأثیرگذاری داشته باشیم که بتوانیم تولیدات فاخر 
و متناســب با ســالیق مختلف بینندگان را ارائه 
دهیم. اگر قرار باشد به برنامه های دم دستی محدود 
شویم، قطعاً مخاطب پای گیرنده نمی نشیند چون 
حق انتخــاب دارد و به  راحتــی می تواند کانال را 
عوض کند. شبکه ای موفق است که بتواند مخاطب 

را پای گیرنده بنشاند. 
در میــان شــبکه های خبــری جهــان عرب، 
»المیادین« یک شــبکه بسیار موفق است که در 
حمایت از مقاومت توانسته جایگاه بسیار خوبی را 
در میان بینندگان عرب زبان داشته باشد. از ابتدا 
می گفتند که این شبکه، رقیب »الجزیره« است و 
می بینیم که امروز بسیاری از بینندگان »الجزیره«، 
شبکه »المیادین« را می بینند و این شبکه توانسته 
با علم روزِ رســانه به مقابله با شــبکه های رقیب 
بپردازد و مخاطب خود را پیدا کند. یکی از دالیل 
موفقیت »المیادین« هم واقع بینی آن است. این 
شبکه با برنامه های تولیدی خوب و حضور به موقع 
در بسیاری از حوادث، توانسته در بین مخاطبان 
عرب زبان جایگاه واقعی خــودش را پیدا کند در 
حالی که شــبکه های اسالمی  عموماً تولیدکننده 
برنامه درجه 2 هســتند و برنامه هایشان فاخر و 

جذاب نیست. 

 دلیل این ضعف چیست؟ 
پراکندگی و تشتت رسانه های اسالمی  باعث شده 
که قوی نباشند. شاید اگر برخی از این شبکه ها با 
هم ادغام می شدند، قدرت اثرگذاری بیشتری پیدا 
می کردند. شبکه های غربی خوب کار می کنند و 
ما منتظریــم ببینیم که آن ها چــه می کنند تا 
عکس العمل نشان دهیم، در حالی که آن ها باید 
به کارهای ما عکس العمل نشان دهند. اگر همیشه 
دفاع کنیم، باالخره گل می خوریم. یکی از وظایف 
رسانه این اســت که حرف جدیدی برای بیننده 
داشــته باشد. بودجه الزم هم یکی از مسائل مهم 
اســت که با مدیریت درست می تواند به تولیدات 

اثربخش منتج شود.

آنچه می خوانید

در میان شــبکه های خبری جهان 
عــرب، »المیادیــن« یک شــبکه 
بســیار موفق اســت که از ابتدا 
می گفتند که این شــبکه، رقیب 
»الجزیــره« اســت و می بینیــم 
که امــروز بســیاری از بینندگان 
»الجزیره«، شبکه »المیادین« را 

می  بینند


