رتبه اول زبان و ادبیات فاریس
طــــــراح

عنـــوان اثـــــر

مجموعهغزلهزارتکهبازتاب

استان و شهر

خراسان رضوی-مشهد

عباستافته

چکیـــــده
مجموعه غزل هزار تکه بازتاب دارای چهل غزل با محتوای عاشقانه و گاهی عرفانی میباشد که پس از گرفنت مجوز وزارت ارشاد توسط انتشارات نسل روشن
به چاپ رسیده است .غزلهای این مجموعه را میتوان تا حدودی فرمالیستی دانست به طوری که در کشاکش بین محتوا و فرم ،عالوه بر زیبایی مضمونها و
محتوای ارایه شده سعی شده تا غزلها به فرم نویی ازجمله قافیههای کمیاب و ردیفهای نو و طوالنی مزین بشوند .میتوان وجه متایز این اشعار با شعرهای
دیگر را همین نوآوری در قالب فرم دانست .نوگراییهایی در زمینه قافیه ازجمله به کارگیری قافیه معمول به عنوان یک کار خالقانه و نه عیب شاعری.
در زمینه محتوا نیز سعی شده تا از متامی ویژگیهای ادبی و زبانی و بدایع و بیان و کالم استفاده گردد تا شیرینی مضمون به شکل زیباتری به خواننده القا
شود .کفه محتوایی به سمت اشعار واسوختی و سبک عراقی مایل است اما با مضامین امروزی ترکیب شده و مدرنیزه گشته است.

رتبه دوم زبان و ادبیات فاریس
طــــــراح

عنـــوان اثـــــر

مجموعهداستانخوابعصر

استان و شهرستان
کرمان -جیرفت

نیمارفیعی

چکیـــــده
بحران از دست رفنت هویت در وجود انسان امروزی که نتیجه ُمد رفتاری و کرداریجوامع غربی یا حتی داخلیست که باعث شده نسلجوانجامعه بیشرت
از هر زمان دیگری با بحران پوچی و افرسدگی دست و پنجه نرم کند .هر انسانی برای خود وجودی واحد و ارزشها و استعدادهای متفاوتی با دیگری دارد
که متاسفانهجامعه با درک نکردن این تفاوتها سعی در اجبار یک الگوی خاص را برای نسلجوان دارد و این عمل نتیجهایجز رشمساری در برابر خود،
نا امیدی ،افرسدگی و در نهایت پوچی و دملردگی ندارد .پیشینه این داستان اول از همهجامعه ایست که در اطراف ما در حال رشد است ،با توجه به اینکه
داستان خیالی بوده سعی شده که ارتباطات دنیای داستان با دنیای واقعی به حداکرث برسد و تالشی باشد برای نشان دادن مسئله و در نهایت راه حل آن،
پیشینه مطلب کتابها و داستانهای مختلف ایرانی و خارجی بوده که در طول تاریخ به این مسئله اشاره کردهاند که منابع اصلی این اثر را شامل میشود .
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