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حاشیههای خبر ممنوعالکاری محمد معتمدی بررسی شد

آسیبهایی که شعر مذهبی را
یکند
تهدید م 

اسماعیل امینی میگوید :برخی افراد که
مطالعات دینی ندارند و نسبت به منابع و
زبان شعر مذهبی نیز آشنایی ندارند اما بنا
بر دالیلی به سرایش شعر مذهبی عالقهمند
میشوند ،شعرشان از نظر اندیشه و صحت
روایت مشکل پیدا میکند؛ این یکی از
آسیبهای وارد بر شعرهای مذهبی امروز
است.
به جز آثاری که از گذشته بوده و توسط
استادان بزرگ و شاعران باسواد و برجسته
خلق شده است که همه میراث گذشته
شعری ما نیز این شاعران بزرگ هستند ،این
روزگار دورهای شده است که آثار پرشمارتر از
گذشته تولید میشود؛ به همین دلیل چند
مشکل به وجود آمده است.
او در گفتوگو با ایسنا افزود :برخی از
شاعران مذهبی زبان مناسب سخن گفتن
از موضوعات مذهبی در مدح و منزلت
ائمه را نمیشناسند؛ یعنی با همان زبانی
که حرفهای معمولی و ترانه میگویند
میخواهند حرفهای مربوط به ارزشهای
دینی را نیز بگویند که بعضی وقتها نتیجه
خوبی حاصل نمیشود.
امینی همچنین درباره تعدد جشنوارهها و
نشستهای شعر آیینی و مذهبی خصوصا
در ایام خاص همانند ماه محرم بیان کرد:
جشنوارهها و نشستها اگر صرفا محل عرضه
آثار باشند کار کمفایدهای است ،اما اگر مکانی
برای تبادل تجربه و جلسات آموزشی نقد و
بررسی باشند میتوانند مفید واقع شوند که
البته معموال به این شکل نیست و جشنوارهها
شتابزده برگزار و به دادن جایزه و انتخاب
ی است
آثار برتر اکتفا میشود .این درحال 
که اگر جایی برای تبادل تجربهها و دیدار
شاعران با شاعران پیشکسوتتر باشد مفید
واقع میشود؛ اما اگر به حد جایزه دادن و کار
خبری از آن اکتفا کنند کمفایده است.
این شاعر درحالی که نسل جوان شاعران
امروز را عالقهمند و مشتاق به سرودن
شعرهای مذهبی و آیینی توصیف کرد ،گفت:
در نسل جوانمان شاعران خوب بسیاری
داریم که بعضا تمام وقت و هنر شاعریشان
را صرف گفتن شعر مذهبی کردهاند که خیلی
خوب است و در گذشته این مقدار نبوده و
تعدادی از این جوانان هستند که به نسبت
سن و سال و تجربیاتشان خیلی خوب کار
میکنند.
مشخص است که خیلی جدی منابع را
مطالعه میکنند و به حرف منتقدان و استادان
گوش میکنند ،به همین دلیل کارشان هم
استحکام خوبی دارد و هم طراوات و نوآوری
جوانی را دارد.
امینی افزود :در کنار این همه آثار معمولی
و ضعیف که در این حوزه منتشر میشوند
خوشبختانه جوانهایی داریم که خیلی خوب
کار میکنند و در تاریخ ادبیات ما این تعداد
شعر خوب بی سابقه بوده است .او در پایان
با تاکید بر اهمیت نقد شعرهای مذهبی
گفت :تقدس موضوع شعر دینی همانند
مدح ائمه (ع) ،سوگواری امام حسین (ع) و
 ...دلیل نمیشود بگوییم نیاز به نقد ندارد
و اینگونه نیست که چون موضوع این آثار
مقدس است ،خود شعر نیز مقدس باشد.
شعر به هر حال سخن انسان است و سخن
انسان قابل نقد است و اتفاقا در شعر مذهبی
باید نسبت به نقد سختگیرتر باشیم.

فرهنگوادب
حضور وزیریمقدم در هنرهای زیبا
مانند «زلزله» بود

آن سوی خط که بود؟

برگزاری کنسرت خیابانی رایگان در ابتدا به پیشنهاد
همایون شجریان مطرح شد ،گرچه مخالفانی برای
اجرایی شدن این طرح وجود داشت اما بیشتر نهادهای
دولتی آمادگی خود را برای فراهم کردن مقدمات این
فعالیت فرهنگی اعالم کردند .خوانندههای مختلف از
سبکهای متفاوت هم گفته بودند که حاضرند چنین
کنسرتی را برگزار کنند اما در نهایت قرعه به نام محمد
معتمدی افتاد و او همزمان با عید غدیر با همراهی
ارکستر سازهای ملی در پارک آب و آتش به صورت
زنده به اجرای برنامه پرداخت که با استقبال بسیار
خوبی هم روبهرو شد.
پلیبک نخواندم ،ممنوعالکارم کردند
حاال محمد معتمدی از کارشکنیها در برگزاری
کنست خیابانی رایگان خبر داده است .او پنجشنبه
در بخشی از پستی در اینستاگرام خود که البته در
حال حاضر آن را حذف کرده است ،نوشت« :کنسرت
رایگان با همه فراز و فرودهایش گذشت و در این
رهگذر تجربه من از شناخت واقعیتهای جامعه
بیشتر از پیش شد .شاید اگر روزی عنوان شود در
طی یک سال اخیر چه افراد و جریانهایی موافق این
کنسرت بودند و برای اجرا شدنش تالش و رایزنی
کردند و چه افراد و جریانهایی سعی در کارشکنی
و سنگاندازی داشتهاند برای اکثر مردم باورکردنی
نباشد .چون آنچه حقیقت است با آنچه تصور خیلی
از ماهاست بسیار متفاوت است.
این که طیفی از روزنامهها مدتها تیتر اولشان
برپایی کنسرت خیابانی بود ولی در قبال این کنسرت
موضعی باالتر از سکوت محض نگرفتند هم برای من
عجیب نبود .چون دیگر پس از بیست سال فعالیت
حرفهای ،مناسبات حاکم بر فضای موسیقی ایران را
میشناسم.
خوشحالی من از شادی مردمی است که با یک حس
خوب و مثبت به خانههایشان رفتند و میدانم این
انرژی مثبت را فردا و فرداها باخود به جامعه بردهاند
و در شهر پراکنده کردهاند .به هر روی امیدوارم این
اتفاق آغاز خوبی برای اجرای اینگونه کنسرتهای
رایگان از سوی همه اهالی موسیقی باشد.
از همه ممنونم ،حتی پلیس محترم اماکن که اخیرا ً
بنده را ممنوع الکار کردند .به خاطر اینکه مجوز بنده
فقط برای پلی بک صادر شده بود ولی ما با ارکستر
و نوازندگان خانم و آقا روی صحنه رفتیم .من نیز
این موضوع را شنبه گذشته متوجه شدم؛ وقتی از
سوی مدیرعامل محترم برج میالد تهران از رفتن روی
صحنه منع شدم و این ممنوعیت به بنده ابالغ شد.
البته اقرار میکنم که سه ساعت مانده به آغاز کنسرت
خیابانی در پارک آب و آتش ،این موضوع که ارکستر
نباید روی استیج بیاید و فقط اجازه پلی بک دارم به
صورت تلفنی و قویا ً به بنده گوشزد شد .ولی بنده
اهمیتی ندادم ،حتی نگذاشتم رهبر ارکستر و اعضای
محترم گروه بویی ببرند .این کنسرت به خاطر شرایط
خاص جامعه و مردم باید اجرا میشد و بنده حاضرم
تاوانش را به تنهایی بپردازم».
فضای مجازی در حمایت از معتمدی
خبر ممنوعالکاری این هنرمند به سرعت در فضای
مجازی به خبری داغ تبدیل شد .کاربران در شبکه
اجتماعی توئیتر در اینباره نوشتند« :دو شبی که برای
عکاسی از آخرین کنسرتش حضور داشتم ،چیزی
که محسوس دیدم ،حرمت و احترامی بود که برای
مخاطب قائل هست و جالب اینکه همین هم باعث
برچسبها شد .برای مایی که هنوز موسیقی سنتی
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بعد از روزها کشمکش درباره برگزاری کنسرت خیابانی ،سرانجام هشتم و نهم شهریور به مناسب عید غدیر برگزار شد .به نظر میرسید همه چیز به
خوبی و خوشی به پایان رسیده اما گویا این تنها ظاهر ماجرا بوده است .پنجشنبه محمد معتمدی که کنسرت خیابانی را به همراه ارکستر سازهای ملی
برگزار کرد ،از ممنوعالکار شدنش به دنبال این کنسرت خبر داد که واکنشهای بسیاری را در پی داشت.

سه ساعت مانده
به آغاز کنسرت
خیابانی در پارک
آب و آتش،
این موضوع که
ارکسترنباید
روی استیج بیاید
و فقط اجازه
پلی بک دارم به
صورتتلفنی
و قوی ًا به بنده
گوشزد شد
رو عاشقانه دوست داریم ،امثال محمد معتمدی
محبوب بودند و عزیز میمانند ولو ممنوعالکار!»،
«امنیت و آرامشی که بعد از اجرای کنسرت خیابانی
محمد معتمدی ازش صحبت میکردن آرامش
قبل از طوفان بوده .معتمدی ممنوع الکار شد!»،
«حرفی برای گفتن نیست جز سكوتی كه سرشار از
ناگفتههاست»« ،ممنوعیت نمایش ساز به خیابانها
هم رسید» و  ...واکنشهایی از این دست کم نبودهاند
گرچه بعضی معتمدی را محکوم به مظلومنمایی و
شوآف کردند.
هنرمندان هم نسبت به این اتفاق بیتفاوت
نبودند .احسان کرمی ،بازیگر و خواننده در پستی در
اینستاگرامش نوشت« :خرمهره ز گوهر نشناسند در
این شهر /خون شد جگر لعل كه صاحب نظرى نیست
محمد معتمدى به دلیل اینكه در كنسرت
خیابانىاى كه براى شادى مردم و بدون بلیتفروشى
در پارك آب و آتش تهران همراه با نوازندگان گروهش
به اجراى زنده پرداخته بود ممنوع الكار شد!
مدیران به ایشان گفته بودند موسیقىها باید به
صورت پلىبك پخش میشده! ایشان هم باید لب
میزده!!! این خبر واقعیهها! جك و طنز نیست.
واقعا یه نفر به خاطر اینكه كالهبردارى نكرده و براى
خاطر دل مردم هنرشو روى صحنه برده ممنوعالكار
شده! ایشون مجوز هم داشته اما سه ساعت قبل
از اجرا بهشون میگن یا باید پلىبك كنید یا نمیشه
روى صحنه اجرا كنید .محمد معتمدى هم در جواب
فرمودند كه من اینكار رو به خاطر شرایط بد روحى

و اقتصادى مردم میكنم و مسئولیت عواقبش رو
میپذیرم .اینم عاقبتش»
نیوشا ضیغمی هم در اینستاگرامش نوشت« :كار
شما برای شاد كردن دل مردم قابل ستایشه جناب
هنرمند مردمی .وقاحت اونهایی هم كه شما رو
ممنوعالكار كردن بر ما پوشیده نیست .فقط قابل
درك نیست چرا نسبت به دزدان و رانت خواران و
اختالسگران و  ...اینقدر بیتفاوتید ،دلنگرانهای
امنیت ملی!»
تکذیبمیکنیم
دفتر موسیقی اما ماجرای ممنوعالکاری معتمدی
را تکذیب کرد .علی ترابی ،مدیرکل دفتر موسیقی
وزارت ارشاد در اینباره گفت :اداره اماکن به موضوع
هنرمندان و افراد ورود نمیکند و در حوزه شرایط
انتظامی و امنیتی سالنها ورود دارد .مرجع صدور
مجوز (کنسرت) دفتر موسیقی است و دفتر موسیقی
هم هماهنگیهای الزم را با اماکن و سایر نهادهای
ذیصالح انجام میدهد .این وظیفه اماکن نیست و
روند عادی خودش را دارد .از طرفی ما هیچ اظهار نظر
مکتوب یا غیرمکتوبی از سوی کسی درباره اینکه ایشان
مشکلی برای کار کردن داشته باشند دریافت نکردیم.
ترابی همچنین درباره ماجرای پلیبک خواندن
گفت :مجوز را دفتر موسیقی میدهد والغیر و ما هیچ
وقت مجوز پلی بک صادر نمیکنیم .ما مجوز برای
اجرای زنده دادیم و ایشان اجرا کرد .برای سالنهای
موسیقی مدیریت سالن تقاضای مجوز را برای
روز مشخص و برنامه مشخص ارائه میکند .دفتر

موسیقی نه با اماکن بلکه با مراجع دیگر هماهنگی
انجام میدهد و در نهایت مجوز دفتر موسیقی صادر
میشود.
ترابی با بیان اینکه ابالغ ممنوعالکاری این خواننده
از سوی پلیس تکذیب شده است ،توضیح داد :اگر
قرار باشد چنین اتفاقی (ممنوعالکاری) بیفتد باید از
سوی دفتر موسیقی اعالم شود ،نه از ناحیه نیروی
محترم انتظامی زیرا آنها به موضوع هنرمندان ورود
نمیکنند و قضیه سوءتفاهم بوده است.
عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد هم در واکنش
به اتفاقات اخیر در توئیتر خود نوشت« :همکاران
معاونت هنری پیگیری کردند ،ظاهرا سوءتفاهمی
پیش آمده .آقای معتمدی هم پست اینستاگرام
خود را حذف کردند .با تشکر ویژه از آقای معتمدی و
تمامی دوستانی که موضوع را طرح و پیگیری کردند».
پیدا کنید پرتقالفروش را!
گرچه ممنوعالکار بودن معتمدی از سوی مسئوالن
تکذیب شده است اما مشخص نشد ماجرای آن تلفن
چه بوده است .شاید الزم باشد این بار به موضوع
تلفنی که از یک خواننده که تمام مجوزهای الزم برای
اجرای زنده را دریافت کرده ،میخواهد پلیبک اجرا
کند ،به صورت جدی رسیدگی شود .کدام شخص،
گروه یا نهادی اجازه چنین رفتارهایی را دارند؟
موسیقی بهاندازه کافی تا ب ه حال قربانی برخوردهای
سلیقهای در کشور شده است .شاید وقت آن رسیده
که مسئوالن فکری جدی به حال این بیقانونیها
بکنند.

تأکید بر تاریخ ،معماری و تعزیه در نمایشگاه «تکیه دولت»
با تکیه بر تاریخ ،معماری و تعزیه 50 ،عکس تاریخی «تکیه
دولت» در موزه عکسخانه به نمایش گذاشته شد.
مزاده شیرانی ،گردآورنده و پژوهشگر نمایشگاه عکس
منصور کر 
تاریخی «تکیه دولت» درباره برگزاری این نمایشگاه به هنرآنالین
گفت :این نمایشگاه حاصل دغدغههایی بود که به واسطه پایاننامه
کارشناسی ارشد و در سال  90برای من مطرح شد .بخشی از پژوهش
من در مقطع کارشناسی ارشد به مرکز نمایشهای آیینی مربوط بود،
به همین خاطر من به تحقیق در راستای تکایا و حسینیهها پرداختم.
پس از  2سال تحقیق و پژوهش و بازدید از تکیهها و حسینیههای

مختلف در ایران ،خروجی پژوهشهایم را در نمایشگاه تکیه دولت
ارائه کردم که بسیار مورد استقبال افراد متخصص و اهل فن قرار
گرفت .همانطور که میدانید حسینیهها به عنوان محلی برای تعزیه
و روضه خوانی شناخته میشدند اما در تکیهها بیشتر شبیهخوانی
و نمایش به اجرا درمیآمد و این مسئله برای من بسیار جذاب بود.
او تخریب تکیه دولت را اتفاقی در خور تأسف خواند و اظهار
کرد :متأسفانه امروز هیچ اثری از این تکیه تاریخی و زیبا باقی
نمانده است که البته این امر برای من و بسیاری از عالقهمندان
مزاده شیرانی تصریح کرد :در این
به این بخش جای سؤال دارد .کر 

نمایشگاه ،سعی کردم که جایگاه تکیه دولت را از زاویه تاریخ ،تعزیه
و معماری به تصویر درآورم زیرا عموما ً این تکیه یا با تعزیه و یا فرم
معماری شناخته شده است درحالیکه به نظر من یکی از مهمترین
حلقههای گمشده تکیه دولت همان تاریخ احداث یا تولد آن است.
بخشی از این عکسها مربوط به آثار قدیمی دوران قاجار است که
من از آرشیو آلبومخانه کاخ گلستان ،مرکز اسناد اسالمی و انستیتو
اسمیتسونین آمریکا به دست آوردم .البته بخشی از نمونهها نیز
مربوط به آثاری است که من در سال  1390از این منطقه عکاسی
کردم.

قباد شیوا از شاگردان محسن وزیریمقدم
بوده؛ با احترام از او یاد میکند و میگوید :به
عقیده من وزیری یک عارف بود.
 16شهریورماه امسال ،هنرهای تجسمی
ایران محسن وزیریمقدم را از دست داد؛
او یکی از برجستهترین هنرمندان نوگرای
ایران بود .وزیریمقدم که در زمینه طراحی،
نقاشی و مجسمهسازی فعال بود ،در ایتالیا
درگذشت و دور از زادگاهش به خاک سپرده
شد.
گفتوگوی ایسنا با قباد شیوا دانشآموخته
رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا ،شاگرد
محسن وزیریمقدم و گرافیست برجسته چند
روز پس از درگذشت محسن وزیریمقدم در
دفتر کار شیوا انجام شد.
او صحبتش را اینگونه آغاز کرد :ما بین
سالهای ۴۰تا  ۴۵دانشجوی دانشکده
هنرهای زیبا بودیم .سال  ۴۴بود ،بین بچهها
پیچید که آقایی از خارج به دانشگاه آمده
است .آقای وزیریمقدم از ایتالیا به دانشکده
هنرهای زیبا آمده بود و دانشجوها را تعلیم
میداد .حضور او در دانشکده هنرهای زیبا
مانند یک زلزله بود .سیستم کار با دانشجوها
گل و منظره بود اما او که آمد به این چیزها
میخندید .وزیریمقدم برنامهها را تغییر داد
و به روز کرد و به همین دلیل از سوی ما
دانشجوها مورد استقبال قرار گرفت .آموزش
او ب ه روز بود .او ما را وارد نگاه انتزاعی کرد من
به شخصه خیلی چیزها از او یاد گرفتم .او فرم
را به ما یاد میداد و وقتی من وارد کار گرافیم
شدم خیلی به دردم خورد.
کسی قدر او را در این مملکت ندانست.
معموال تابستانها به ایتالیا میرفت و با شروع
سال تحصیلی به ایران میآمد .در ایتالیا
فهمیدند که او کیست و وزیری به یک هنرمند
جهانی تبدیل شد .وقتی به ایران میآمد اذیت
میشد ،میدید کارهایش که در انبار بوده
شکسته شده است ،این شد که کارهایش را به
ایتالیا فرستاد .در غرب او را بیشتر میشناسند
تا ایران .وقتی به ایران میآمد آرامش نداشت
و این قضایا آزارش میداد .چرا در آنجا برایش
بنیاد درست کنند اما در اینجا کسی با او کاری
نداشته باشد؟ باید برای او در ایران یادبود
بگیرند و آثاری را که در موزه هنرهای معاصر
دارد نمایش بدهند .او ایران را خیلی دوست
داشت اما وقتی میآمد خیلی اذیت میشد.
به عقیده من وزیری یک عارف بود .چنگ
زدنها برای رسیدن به خلوص در کارهای او
دیده میشود .در اولین دورهای که اروپا خیلی
ی او بود که در
مشهور شد برای کارهای شن 
آنها چنگ زدن و جستجو به دنبال پیدا کردن
معبود وجود دارد.
در کارهای او معنویت وجود داشت .همین
خراشها و جستوجوها با حس موسیقی در
آخرین نمایشگاهش بود.
او به دنبال پیدا کردن یک موعود بوده تمام
خراشها و چنگها به دنبال موعود بوده
است .این سبک است که او در تمام زندگیش
جستوجوگر بوده است .این چنگزدنها به
یک موسیقی بصری تبدیل شده بود .باید
کارهایش را تعقیب میکردی .این خراش
دادن و جستجو کردن از کارهای شنی شروع
شد و تا کارهای آخرش ادامه پیدا کرد .تلخی
در کارهایش نیست با وجود اینکه زندگی
خیلی تلخی داشته است.

نامزدهای جایزه ادبی «مدیسی» معرفی شدند

خلق  ۱۶اثر عاشورایی طی  ۸سال

ش ۲۷۰۰تومانی میانگین قیمت کتاب
افزای 

کلید ایرانشناسی ،زبان فارسی است

 12رمان فرانسوی و  10رمان خارجی به عنوان
نامزدهای اولیه جایزه ادبی «مدیسی» فرانسه
انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از فیگارو« ،آرکادیا»
(امانوئل بیاماک تام)« ،همه مردان به طور
طبیعی می خواهند بدانند» (نینا بوروئی)،
«به سارا می گوید» (پائولین دالبروی)« ،در
شستشوی بزرگ» (فیلیپ ری)« ،دیوید دیوپ»
(برادر روح)« ،تا سپیدهدم نگهدار» (کارول فایز)،
«حماقت» (پیر گویوت)« ،پر زدن» (فیلیپ النسون»« ،فرزندان آنها پس
از آنها» (نیکوالس متیو)« ،آبی که عبور می کند» (فرانک مؤبر)« ،قلب
سفید» (کاترین پولین) و «از میان پردههای جهان» (فانی تیلندیر)  12رمان
فرانسوی نامزد جایزه «مدیسی» در سال  2018هستند .در بخش ادبیات
خارجی جایزه مدیسی نیز نام آثاری از «زادی اسمیت»« ،پیتر استام»،
«برد واتسون»« ،یییون لی»« ،زو والدس» و «جان کالفمن اسفنسون»
دیده میشود .فهرست نامزدهای مرحله دوم جایزه ادبی مدیسی روز
چهارم اکتبر ( 12مهرماه) اعالم میشود و برنده نهایی نیز روز ششم نوامبر
( 15آبان) یک روز قبل از جوایز «گنکور» و «رنوردو» اعالم میشود.

جلیل رسولی هنرمند خوشنویس از خلق  ۱۶اثر
خوشنویسی عاشورایی طی هشت سال گذشته
خبر داد.
جلیل رسولی خوشنویس پیشکسوت
درباره کارهای جدیدش به مهر گفت:
حدود  ۸سال است به دلیل ارادتی که به
حضرت امام حسین (ع) و یارانشان دارم،
یک کار با موضوعات حضرت ابوالفضل (ع)،
حضرت علی اکبر (ع) و حضرت علی اصغر (ع) در
روز تاسوعا و یک کار با موضوع امام حسین (ع) در روز عاشورا تهیه
میکنم که این کارها طی یک روز تمام میشوند و امسال هم برای
نهمین سال قصد دارم این  ۲اثر را خلق کنم.
وی درباره نمایش  ۱۶اثری که با موضوع واقعه عاشورا خلق شده
است ،بیان کرد :نمایش این آثار نیازمند یک مناسبت است و در
انتظار فرصتی هستم تا این آثار را به نمایش بگذارم .عالوه بر این آثار،
حدود  ۸۰اثر جدید دیگر نیز دارم که در حال و هوای جدیدی خلق
شد ه و هنوز به نمایش درنیامدهاند و امیدوارم در فرصت مقتضی همه
آثارم را به نمایش بگذارم.

ک سال گذشته نشان
مقایسه آمار نشر کتاب در ی 
ب با افزایش
میدهد که میانگین قیمت هر کتا 
 ۲۶۸۲تومانی «رشد  15درصدی» از  ۱۷هزار
و  ۸۳۲تومان در مرداد  ۹۶به  ۲۰هزار و ۵۱۴
تومان در مرداد  ۹۷رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده توسط خانه
کتاب در زمینه نشر کتاب طی یکسال
گذشته ۸ ،هزار  ۵۳۳عنوان کتاب در مرداد ماه
سال  ۱۳۹۷منتشر شده است.
در این میان سهم کتابهای عمومی  ۵هزار و  ۷۰۷عنوان بوده و
تعداد کتابهای کودک و نوجوان با کاهش  ۹درصدی به هزار و ۱۲۶
عنوان رسیده است.
در تیرماه  ،۱۳۹۷تعداد  ۸هزار و  ۹۴۶عنوان کتاب منتشر شده از این
تعداد سهم کتابهای عمومی  ۶هزار و  ۶۹عنوان بوده است .
کتابهای کودک و نوجوان هزار و  ۲۹۷عنوان و کتابهای کمک
درسی هزار و  ۵۸۰عنوان است که در مقایسه با تیر ماه سال گذشته
به ترتیب افزایش  ۴درصدی ۵۳ ،درصدی و  ۵۱درصدی را نشان
میدهد.

غالمعلی حداد عادل در دیدار با شرکتکنندگان
هشتمین دوره دانشافزایی ایرانشناسی گفت:
زبان فارسی کلید ایرانشناسی است و هر چه
بهتر زبان فارسی را یاد بگیرید ایرانشناس
موفقتری خواهید بود.
به گزارش ایسنا ،دانشجویان ایرانشناسی
کشورهای ترکیه ،ارمنستان ،گرجستان،
هندوستان ،قزاقستان و چین که به دعوت
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در هشتمین
دوره دانشافزایی ایرانشناسی شرکت کرده بودند ،ضمن آشنایی با
فعالیتهای بنیاد سعدی ،با غالمعلی حدادعادل ،رئیس بنیاد سعدی
و معاونان این بنیاد دیدار و گفتوگو کردند .با مطالعه کتابهایی که
از تاریخ دنیای باستان در دانشگاههای معتبر تالیف شده است ،متوجه
میشوید یکی از تمدنهای باستان را تمدن ایران قدیم میدانند ،چراکه
سه هزار سال پیش در کشور ما حکومتهایی با روش حکومتداری
پیشرفته وجود داشته است .باید بگویم کلید ایران شناسی زبان فارسی
است .هر چه فارسی را بهتر یاد بگیرید ،ایرانشناس موفقتری خواهید
بود.

