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شفیعی کدکنی :باغ کتاب باید به شهرهای دیگر هم برود
محمدرضا شفیعی کدکنی شاعر مطرح و پیشکسوت ،در بازدید از مجموعه باغ کتاب تهران ،آن را مکانی بین المللی دانست و گفت :باغ کتاب باید در مقیاس های مختلف به شهرهای دیگر برود .به
نقل از پایگاه اطالع رسانی باغ کتاب ،محمدرضا شفیعی کدکنی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از شاعران مطرح کشورمان ،این مجموعه را مکانی بین المللی دانست و اظهار کرد :باید
مجموعههایی نظیر باغ کتاب تهران را در دیگر شهرهای کشور هم داشته باشیم .حتی در شهر تهران هم وجود شعبات مختلف با چنین رویکردی می تواند مخاطبین بیشتری را جذب کند .وی عنوان
کرد :در کشور ما به کودکان و نوجوانان کمتر پرداخته شده است .اگر بخواهیم جامعه بهتری داشته باشیم باید برای کودکان و نوجوانان سرمایه گذاری کنیم.

با افتتاح دوساالنه مجسمه سازی

خبر

مجسمهها به موزه هنرهای معاصر رفتند

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد:

«حراج فرش» از ما هیچ مجوزی نداشته است

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد تاکید کرد« :حراج فرش» از ما هیچ
مجوزی نداشته است .به همین دلیل ،از محلی که این حراج برگزار شده ،خواستهایم
که اگر مجوز دارند ،ارائه دهند ،در غیر این صورت موضوع را از مراجع قانونی پیگیری
خواهیم کرد.
مجید مالنوروزی -مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی -در گفتوگو با ایسنا ،درباره
دومین دوره «حراج فرش» که  ۱۰شهریورماه در تهران برگزار شد ،اظهار کرد:
حراجیها ،آییننامه دارند؛ موسسهای باید وجود داشته باشد که صالحیت آن تایید شده
باشد و حراجها را برگزار کند .به همین دلیل ،همه حراجیها از ما مجوز میگیرند ،اما
«حراج فرش» برای برگزاری از ما هیچ مجوزی نگرفته است .دوستان ما این موضوع را
پیگیری کردند و از مسئوالن محل برگزاری حراج توضیح خواستند ،تا اگر برای برگزاری
این حراج از جایی مجوز گرفتهاند ،مدارک مربوط به آن را برای ما ارسال کنند.
او ادامه داد :ممکن است این حراج ،از برخی نهادهای دیگر مثل سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری که میتواند موضوع فرش به آنها مربوط باشد،
مجوز گرفته باشد؛ اما مجوز حراجیها را ما میدهیم که به چنین حراجی برای فرش
مجوز ندادهایم.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درباره اینکه اگر اثبات شود این حراجی از جایی
مجوز نداشته است ،این موضوع چطور پیگیری میشود؟ توضیح داد :قطعا برگزارکننده
را میخواهیم و موضوع را از مراجع قانونی پیگیری میکنیم.
مالنوروزی درباره نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روی اینگونه حراجیها،
اظهار کرد :اولین حراجی فرش را «حراج ملی ایران» برگزار کرد که بهعنوان یک
موسسه ،از ما مجوز دارد؛ اما قبل از برگزاری حراج باید آثار را برای ما میفرستاد .گویا
امسال «حراج فرش» را مانند سال گذشته «حراج ملی» برگزار نکرده و در خانه همایش
ایران که به حراج ملی مربوط نیست ،برگزار شده است.
او گفت :موسساتی که حراج برگزار میکنند ،حتی «خانه حراج تهران» از ما مجوز
دارند ،موسسه ثبت کردهاند و قبل از برگزاری حراج ،اطالعات آثار ،تاریخ برگزاری و
آثاری را که میخواهند ،به فروش برسانند ،در اختیار ما قرار میدهند؛ اما درباره «حراج
فرش» این اقدامات انجام نشده است.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی توضیح داد :همه حراجهای هنری مجوز خود را
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میگیرند و این وزارتخانه نیز روی فعالیت آنها ،از
جمله نوع قیمتگذاری و شکایتها نظارت دارد .طبق آییننامه و قانونی که وجود دارد،
درباره همه حراجیهای دنیا باید تا پنج سال پاسخگوی قالبی بودن آثار ،کالهبرداری
و  ...بود .آثار هنرمندانی که در قید حیات هستند یا هنرمندانی که از دنیا رفتهاند ،باید
توسط کارشناسان بررسی و تایید میشود .تا کنون بیشتر نظارتهای وزارت ارشاد روی
تابلوهای نقاشی و خوشنویسی بوده است و ما از «حراج فرش» هیچ اطالعی نداشتیم.
مالنوروزی بار دیگر با تاکید بر اینکه «حراج فرش» بدون اطالع ما برگزار شده است،
افزود :ما احتمال میدادیم که از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری یا
مرکز ملی فرش برای برگزاری این حراج مجوز گرفته شده باشد .گرچه در آن صورت،
آن نهادها ما را در جریان میگذاشتند ،اما وقتی متوجه شدیم این اتفاق نیفتاده است،
درخواست کردیم که اگر «خانه همایش ایران» این حراج را برگزار کرده و مجوزی دارد،
مدارک آن را برای ما بفرستد.
حمید کارگر -رئیس مرکز ملی فرش ایران -پیش از این در گفتوگو با ایسنا ،تاکید
کرده بود :ما بهعنوان متولی فرش دستبافت کشور در جریان برگزاری چنین رخدادی
(حراج فرش) نبودیم .هرچند ممکن است از نظر قانونی ،به انجام هماهنگی با مرکز ملی
فرش نیاز نبوده است ،اما دو مرجع اصناف و وزارت فرهنگ و هنر ارشاد اسالمی باید در
جریان برگزاری این حراج قرار میگرفتند و تا آنجا که من میدانم ،برای برگزاری این
حراج ،از هیچکدام از این مراجع نیز مجوز خاصی گرفته نشده است.
او همچنین افزوده بود :معموال بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در هر دسته از
حراجهایی که در حوزه اصناف برگزار میشوند ،بر قیمتگذاریها و روند برگزاری
نظارت میکنند .بسیاری از حراجها هم از منظر هنری برگزار میشوند که مخاطب
آنها مجموعهداران ،کلکسیوندارها و فعاالن هنریاند؛ نهاد ناظر بر این دست ه از حراجها،
شورای بررسی آثار هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
دومین «حراج فرش»  ۱۰شهریور ماه در تهران برگزار شد و براساس اعالم۲۳ ،
میلیارد و  ۲۱۱میلیون تومان فروش کرد.
آگهی مزایده مال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرائی شورای حل اختالف یاسوج محکوم له آقای ایروان آزادی
خواه تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای داریوش امیدیان فر را نموده
است که میزان محکومیت به مبلغ  93565000ریال بابت محکوم به(اصل خواسته)
وخسارت دادرسی درحق محکوم له ومبلغ 4550000ریال بابت حق االجرا(هزینه های
اجرائی صندوق دولت)می باشد.
اینک برابر ماده 118قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده دریکی از
روزنامه های کثیراالنتشار سراسری(م 72/ق.ا.ا.م) روزنامه های محلی استان ک.ب که
برای یک نوبت منتشر میشود اعالم میگردد درفاصله حداقل ده روز از تاریخ نشرآگهی
وحداکثر یک ماه بعد ازنشر به شرح زیر مزایده ای برگزار خواهد شد .لذا برابر ماده126
ق.ا.ا.م متقاضیان میتوانند درمدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام
مراجعه تا ضمن مالحضه مال توقیفی اطالعات الزم را بدست آورند.برنده مزایده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده وده درصدبهاء را فی مابین المجلس بعنوان
سپرده به قسمت اجرا تسلیم وبقیه بهای اموال را درمدت  30روز از تاریخ انجام مزایده
پرداخت نمایند(.درصورت عدم پرداخت مابقی قیمت-ده درصد سپرده تودیعی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد).این آگهی مربوط به نوبت اول مزایده
می باشد.براساس نظر کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده 4190400000ریال می
باشد ومحل انجام فروش یاسوج-مجتمع شورای حل اختالف بویراحمد-واحد اجرای
احکام شورا می باشد.وتاریخ مزایده مورخه  96/6/25روز شنبه از ساعت  11تاساعت
 13برگزار می شود.
برابر ماده  122ق.ا.ا.م نکات زیر یادآوری میشود.
نوع ومشخصات مال توقیف شده(توصیف اجمالی) :محل وقوع مال:یاسوج-
کاشانی-5پالک  34امتیاز:آب-برق وگاز
نام ونام خانوادگی مالک:اسحق امیدیان فر شماره ثبت وپالک مال/3052:
دفتر24بخش26فارس
کاربری:مسکونی
دراموال غیرمنقول :متراژ عرصه واعیان:عرصه-250طبقه همکف-156طبقه
زیرین 12مشاع یا مفروز بودن یاحقوق فردثالث:مفروز
خدابخش روزبه:مدیردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف یاسوج
شناسنامه وکارت ماشین وبیمه نامه سواری پراید رنگ سفید مدل  1394به
شماره پالک 113-49ب 98به شماره موتور  5313258/m13وشماره شاسی
 NAS412100E3560954به نام مهران بهادران مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

هفتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران در موزه هنرهای
معاصر تهران افتتاح شد.
به گزارش مهر ،مجید مالنوروزی مدیرکل دفتر هنرهای
تجسمی وزارت ارشاد ،علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای
معاصر تهران ،معصومه مظفری ،بابک اطمینانی ،محمد حسین
عماد ،علی فرامرزی ،عباس مشهدی زاده ،سید مجتبی موسوی،
نگار نادری پور ،کامبیز صبری ،هلیا دارابی ،بهداد الهوتی در این
مراسم حضور داشتند.
کورش گلناری دبیر هفتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران
در ابتدای این مراسم گفت :حدود  ۱۴ماه است که در انجمن
هنرمندان مجسمه ساز و مرکز هنرهای تجسمی در تالش
هستیم تا دوساالنه پس از  ۶سال وقفه برگزار شود .دوساالنه
قلب تپنده ای برای جامعه هنری است و انتظار میرود برای
رشد فضای حرفه ای و جدی هنر بتوانیم آن را به جایگاه واقعی
اش برسانیم.
وی ادامه داد :امروز در بسیاری از شهرهای ناشناخته و در
کشورهایی نه چندان پیشرفته بی ینالهای مجسمه سازی برگزار
میشود که شهرت بسیاری هم پیدا کرده اند .من فکر میکنم
دوساالنه تهران میتواند با شکل حرفه ای تر مانند بسیاری از این
بی ینالها برگزار شود و تبدیل به یک برند شود.
گلناری بیان کرد :ما امسال نخواستیم از یک نظم شدید
استفاده کنیم و از افرادی که بیرون از انجمن فعالیت میکنند
و یا فارغ التحصیل رشته ای غیر از مجسمه سازی هستند هم
آثاری را پذیرفتیم و این به نظر حسن بی ینال است .به اعتقاد
ما امروز گرایشهای هنری و فضا و عرصه هنر گسترده شده و
امروز ترکیبی از فضاهای بینارشته ای است که حاصل اش به هنر
معاصر معنا می بخشد.
دبیر هفتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران گفت :جدای از
این مسأله ما اهتمام داشتیم که فضای نظری و فکری را برای این
بی ینال مفروض کنیم .مرسوم است که با پایان هر بی ینال ت ِم بی

ینال بعدی را مشخص میکنند اما ما چیزی حدود هفت ماه قبل
از برگزاری نمایشگاه ت ِم آن را معرفی کردیم و این فرصت مناسبی
برای آن بود تا هنرمندان بتوانند فکر کنند ،ایده پردازی کنند و
سپس نتیجه بگیرند .از طرفی در بی ینالهای گذشته مستند
سازی جدی گرفته نشده بود و ما تالش کردیم تا کاتالوگی از بی
ینال  ۶ ،۵و  ۷تهیه کنیم؛ چراکه اعتقاد داریم این حداقل سندی
است که ما می توانیم به واسطه آن برای تفسیر در آینده و برای
تاریخ هنر این کشور به جای بگذاریم.

مجید مالنوروزی در ادامه این مراسم گفت :بی ینالها
مهم ترین رکن هنرهای تجسمی هستند و ما از ابتدا اعتقاد
داشتیم که این اتفاق باید توسط خود انجمن ها صورت بگیرد.
او ادامه داد :متاسفانه در این سالها بی اعتمادی بسیار است و
این خود بخشی از وضعیت معاصر است که ت ِم این دوساالنه نیز
هست .ما با برگزاری  ۲بی ینال عکاسی و نگارگری و حاال مجسمه
سازی این فرصت را ایجاد کردیم تا انجمن ها خودشان تصمیم
بگیرند ،تدبیر کنند و برگزار کننده باشند و ما نیز به عنوان یک

حمایت کننده و به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری قدمها را
به سوی آینده رهنمون کنیم اما مهم ترین مسأله این است که از
همین امروز بتوانیم برای بی ینال بعدی تصمیم بگیریم.
وی بیان کرد :موضوعی که دوستان برای این دوره انتخاب
کرده اند حاصل نوعی نگاه فلسفی است .وقتی به گذشته نگاه
میکنیم شاید خیلی اندیشه در هنر این مرز و بوم تجلی پیدا
نکرده است .ما مکاتب فلسفی بسیاری داشتیم اما هیچ کدام از آن
ها مانیفستی نداشتند که نقاشان و هنرمندان ما بخواهند براساس
آن اثری خلق کنند .امروز باید این فرصت ایجاد شود که همه
کارگزاران هنر و فرهنگ با تکیه بر فلسفه ،کالم و دیگر مسائل
حکمت خود را به جهان فلسفه گره بزنند.
مالنوروزی گفت :امروز وضعیت به گونه ای است که انسان
نمیتواند در دنیای شبکه ای مک لوهان حضور داشته باشد و
فرهنگ را نادیده بگیرد و معاصریت بخشی و یا جزئی از زندگی
هر فرد است .با این تفسیر ما امروز میتوانیم آثاری در سطح اول
فضای هنر جهانی را ببینیم .آثاری که جان مایه آن ایرانی است
و پشتوانه ای شرقی دارد اما از هنر معاصر جهانی جدا نیست و
به واقع سخت است که هنرمند بتواند خود را با اندیشه فیلسوفی
چون شایگان تطبیق بدهد .مالنوروزی اظهار کرد :از این که این
نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر برگزار میشود بسیار خوشحالیم
اما دیوارهای موزه به شدت به یکدیگر نزدیک است و ما نیاز به
فضای بزرگ و خاصی برای نمایش این آثار داریم و امیدوارم برای
دوره بعد در فضایی خاص و در مکان دیگری اتفاق بیافتد.
در ادامه این مراسم گروه موسیقی ایل به اجرای زنده پرداختند
و سپس حضار از نمایشگاه دوساالنه بازدید کردند .اجرای این
مراسم به عهده مهسا ملک مرزبان بود .در این نمایشگاه  ۷۸اثر
در بخش مسابقه و  ۱۶اثر در بخش مدعوین به نمایش در آمده
است .نمایشگاه آثار هفتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران با ت ِم
«وضعیت» تا  ۲۲مهر ماه در محل موزه هنرهای معاصر تهران
برقرار است.

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی:

باید جایگاه زبان وادبیات فارسی را حفظ کنیم
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی گفت :وظیفه اصلی ما حفظ جایگاه
زبان و ادبیات فارسی است.
علی اصغر میرباقری در آیین افتتاح دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب
فارسی که دیروز ( ۱۵شهریور) در کرمانشاه برگزار شد ،از زبان و فرهنگ فارسی به عنوان
میراث بزرگ کشور یاد کرد که از نسلهای گذشته تاکنون به دست ما رسیده و حفظ
و ارتقا جایگاه آن وظیفه ملی همه ما است.
وی ادامه داد :ما سه رویکرد در برابر فرهنگ و زبان فارسی داریم که شامل حفظ و
مراقبت از جایگاه کنونی ،ارتقای جایگاه آن و بهکارگیری ظرفیتهای بزرگ زبان و ادب
فارسی برای اعتالی فرهنگی داخل و خارج از کشور است.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با بیان اینکه برخی از نهادها از جمله وزات
آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صدا و سیما ،فرهنگستان
زبان و ادب فارسی و گروههای زبان و ادبیات فارسی دانشگاهها در این خصوص مسئولیت
مستقیم دارند ،تاکید کرد :متاسفانه برخی از اقداماتی که باید برای حفظ زبان ،ادب و

فرهنگ فارسی انجام شود هنوز روی زمین مانده و باید در برخی از مسئولیتهایی که
به دستگاهها واگذار شده بازنگری صورت گیرد.
میرباقری خاطرنشان کرد :بخشهایی هم که تاکنون در حوزه حفظ و ارتقا زبان و
فرهنگ فارسی فعال نبودند از این پس باید فعال شوند.
وی تصریح کرد :البته در سالهای اخیر اقدامات خوبی هم انجام شده که از جمله آنها
میتوان به در دست اقدام بودن سند ملی خط ،ادبیات و زبان فارسی اشاره کرد که اگر
اجرا شود نقش هر بخش در آن مشخص خواهد بود.
به گفته رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،در حوزه وزارت علوم هم کارهای
سنگینی خصوصا با همکاری بخش بینالملل این وزارت انجام شده است.
میرباقری سپس به سابقه فعالیت انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از سال ۱۳۵۰
تاکنون اشاره داشت که به گفته او به همت استادان برجسته زبان و ادبیات تشکیل شد
و در دو دوره قبل و بعد از انقالب اقدامات ارزشمندی در این انجمن انجام شده است.
وی برپایی این گردهمایی ساالنه را از جمله دستاوردهای انجمن ترویج زبان و ادب

فارسی دانست که هر سال با اهداف خاصی برگزار میشود و گفت طی  12دور های
که این گردهمایی به رغم کمبود امکانات و اعتبارات برگزار شده ،دستاوردهای قابل
توجهی داشته است .رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی تعامل بین سه نسل قدیم
و برجسته ،نسل میانسال و نسل جوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی زبان و ادبیات
فارسی را از دستاوردهای این گردهمایی ساالنه خواند و گفت :در نشستهای تخصصی
که در حاشیه این گردهمایی برگزار میشود ،دستاوردهای یکساله حوزه زبان و ادبیات
فارسی تشریح و تبیین میشود .به گفته میرباقری ،تکریم بزرگان و استادان برجسته
زبان و ادبیات نیز از دیگر دستاوردهای این گردهمایی است.
وی اظهار کرد :گردهمایی سیزدهم انجمن ترویج زبان و ادب فارسی سال آینده در
شیراز برگزار خواهد شد.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در پایان از تالشها و میزبانی خوب کرمانشاه
برای برپایی این گردهمایی تجلیل کرد و گفت :خرسندیم که این گردهمایی در شهری
برگزار شده که پایگاه علم ،فضل ،ادب و ایثار و شهادت است.

کیهان کلهر و «رامبرانت تریو» در تهران اجرا کردند

دستغیب :حاضر نیستند کتابم را چاپ کنند

اولین شب کنسرت «کیهان کلهر و رامبرانت تریو» در تاالر وزارت کشور با
حضور چهرههایی از حوزههای سینما و موسیقی برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی این کنسرت ،در ابتدا کیهان کلهر به معرفی رامبرانت تریو
 رامبرانت فریش (پیانو) ،تونی اورواتر (کنترباس) و وینسنت پلژر (سازهای کوبهای) پرداخت و گفت :رامبرانت تریو یکی از معروفترین و معتبرترین گروههای موسیقیجز در اروپاست که توانسته ،تورهای کنسرت موفقی را در کشورهای مختلف برگزار
کند و ما سالهاست با هم همکاری میکنیم .ساز تونی اورواتر ،او ویولونه است که از
سازهای قدیمی ایتالیا مربوط به قرن شانزدهم میالدی است ،این ساز شش سیم و
پردهبندی دارد و او امشب آن را برای ما خواهد نواخت.
تمام قطعات این کنسرت بر پایه بداههنوازی بود و از سه ملودی پیش ساختهشده در طول برنامه استفاده شد که اولی چارپاره از ردیف
موسیقی ایرانی گرفته شده و دو قطعه ارمنی که در طول برنامه ،ملودیهای محوری آن بودند .کیهان کلهر که در این کنسرت در وسط
صحنه نشسته بود ،با کمانچه و شاه کمان هنرنمایی کرد و بعد از اتمام رپرتوار و در پاسخ به تشویق تماشاگران ،آنها را به اجرای یک قطعه
الالیی کردی با آواز و سازش مهمان کرد و این پایان اولین شب اجرای مشترک کلهر و رامبرانت در تهران بود.
در بروشور این برنامه که روی صندلیهای سالن گذاشته شده بود ،تصویری از پیوستن کلهر به کمپین «حمایت از یوز ایرانی» با هشتگ
#یوزتاابد آمده بود.
در اولین اجرای کنسرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو که دو شب دیگر نیز برگزار خواهد شد ،کسانی مانند محمود دولتآبادی ،فاطمه
معتمدآریا ،ستار اورکی ،رویا تیموریان ،مسعود رایگان ،رضا درمیشیان ،علی قمصری ،مسعود شعاری ،احسان کرمی ،بیاض امیرعطایی و
نوید افقه حضور داشتند .بعد از کنسرت تهران ،کلهر و رامبرانت تریو که بهتازگی با هم در کشورهایی مانند هلند ،آلمان و بلژیک به صحنه
رفته بودند ۲۹ ،سپتامبر در سالن باربیکن سنتر لندن ،به اجرای قطعاتی خواهند پرداخت .همچنین بهزودی آلبوم همکاری مشترک کلهر
و این گروه جز هلندی توسط «ساز و آواز» در ایران منتشر خواهد شد.

عبدالعلی دستغیب میگوید :هیچ ناشری به دلیل فروش نرفتن کتاب
حاضر نیست کتابم را چاپ کند.
این منتقد ادبی و مترجم پیشکسوت در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :کهولت سن
و ضعف چشم به من اجازه نمیدهد مطالعه کنم .قادر نیستم مطلبی بنویسم و یا
بیش از  ۱۰دقیقه مطالعه کنم .فقط هر ازگاهی مطالبی را برای روزنامهها میفرستم.
او با بیان اینکه  ۸۶سال دارد درباره کتابهای جدید خود گفت :درست است که
پیر شدهام اما هنوز حافظهام را از دست ندادهام .همانطور که گفتم به دلیل کهولت
سن برنامهای برای تألیف کتاب ندارم .البته کتابی را دیکته و با صمد مهماندوست
ویراش کردهایم که تألیف آن چند سالی نیز طول کشید .عنوان این کتاب «خوشه
ب «خوشه پروین» که کار نوشتن آن را تمام
پروین» است که در حدود  ۱۳۰۰تا  ۱۴۰۰صفحه نوشته شده است .دستغیب درباره کتا 
کرده است ،بیان کرد :این کتاب دو بخش دارد که درباره هفت شاعر جدید و هفت شاعر کالسیک تهیه شده است .بخش اول کتاب
درباره شاعران بزرگ کالسیک فردوسی ،نظامی گنجوی ،خیام ،مولوی ،سعدی ،حافظ و عبید زاکانی است .بخش دوم نیز به هفت
شاعر معاصر که موفقتر از دیگران بودند اختصاص دارد که عبارتند از نیما یوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوان ثالث ،سهراب سپهری،
فروغ فرخزاد ،نصرت رحمانی و نادر نادرپور .او در ادامه خاطرنشان کرد :این کتاب آماده است اما ناشران به دلیل فروش نرفتن کتابها
و استقبال نکردن مردم از کتاب حاضر نیستند آن را چاپ کنند ،و به اصطالح این کتاب روی دست من مانده است .البته برای نشر
آن اقداماتی انجام دادهام اما مقامات رسمی نیز به من کمکی نکردهاند.
این نویسنده همچنین یادآور شد :در سال گذشته چند نفر از دوستان از من خواستند مطالبی را درباره فلسفه بگویم تا با فلسفه
آشنا شوند ،این مطالب را یکی از دوستان به نام اشرفالسادات کمانی که شاعر هم هست ضبط و تایپ کرده و قرار است آن را با هزینه
شخصی و با عنوان «گفتارهای فلسفی» منتشر کند .این آخرین کار من است و بعد از اینها قادر به خواندن و نوشتن طوالنی نیستم
مگر اخباری به دیگران بگویم و مطالبی دیکته کنم.

قائممقام وزیر علوم:

«مدرنیسم» زبان و فرهنگ ما را تهدید میکند

قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل گفت :امروزه مدرنیسم به شدت زبان و
فرهنگ ما را تهدید میکند.
حسین ساالرآملی در دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که به
میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز به کار کرد ،با بیان اینکه امروز دانشگاهها سه کارکرد

اصلی دارند ،اظهار کرد :این کارکردها شامل تولید علم ،توسعه و تمدنسازی در منطقه
و کل کشور و مهمتر از همه کارکرد فرهنگی است.
او کارکرد فرهنگی را مادر سایر کارکردهای دانشگاهها دانست و افزود :یکی از
زیرساختهای کارکرد فرهنگی دانشگاهها زبان و ادبیات فارسی است.
قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل با اشاره به اینکه اخیرا کارکرد چهارمی هم برای
دانشگاهها تعریف شده که آن دیپلماسی علمی بر مبنای قدرت نرم است ،یادآوری کرد:
چارچوب این دیپلماسی علمی را وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین میکند ،اما
مهمترین پایه آن همین زبان و ادبیات فارسی است.
ساالرآملی در ادامه از راز ماندگاری زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه استادان برجسته
دنیا یاد کرد و ادامه داد :یک استاد دانشگاه در ایروان ارمنستان عقیده دارد این راز
ماندگاری ناشی از "انسانی" بودن زبان و ادبیان فارسی است که تمام جنبههای رشد و
تعالی سبک زندگی انسانی را در چارچوب جغرافیای ایران و دنیا در نظر دارد.
وی اظهار کرد :در زبان و ادبیات فارسی حتی تکلیف این دنیا و آخرت هم مشخص
است و به پایین بودن ارزش این دنیا و اهمیت دنیای دیگر اشاره شده که نمونه آن را
در اشعار بزرگانی مانند حافظ ،سعدی و ...میبینیم.
قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل بعد دیگری را که در زبان و ادبیات فارسی
توسعه پیدا کرده خردورزی و عقل دانست و تاکید کرد :در این خصوص هم اشاراتی در
اشعار شاعران بزرگ ایران شده است.
ساالر آملی با اشاره به اینکه در شعر و ادب ایرانی از جایگاه و ارزش انسان ایرانی هم

یاد شده ،تصریح کرد :نمونه این امر را در اشعار فردوسی در خصوص داستان رستم و
اسفندیار داریم که در این داستان نشان داده میشود که ایرانی را نمیتوان به بند کشید
و این نکته در زندگی امروز ما هم خود را نشان میدهد که مشابه آن را در شهادت
شهید مدافع حرم «محسن حججی» داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه زبان و ادبیات فارسی در زمانهای گذشته از حضور اعراب
در ایران ،حمله مغول ،حضور عثمانیها و تیموریها و  ...گزندی ندیده است ،خاطرنشان
کرد :اما امروز در برابر جنگ نابرابر و هجوم وحشتآوری به نام مدرنیسم قرار داریم که
زبان و فرهنگ ما را به شدت تهدید میکند.
به گفته این مسئول ،روزانه هزاران تکنولوژی تولید میشود که هریک ادبیات و
فرهنگ خاص خود را دارند و اگر در برابر آنها مقاومت نکنیم ،زبان و فرهنگ ما آسیب
خواهد دید.
ساالرآملی با اشاره به به اینکه وزارت علوم به تنهایی نمیتواند در برابر این هجوم
مقاومت کند ،تصریح کرد :در این خصوص نیازمند همکاری انجمنهای زبان و ادبیات
فارسی و اندیشمندان این حوزه هستیم و البته وزارت علوم هم هرکاری که از دستش
برآید کوتاهی نخواهد کرد.
قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل معتقد است ،برای مقابله با این هجوم ،باید به
ترویج زبان و فرهنگ فارسی بپردازیم.
وی اظهار کرد :اگر بتوانیم از این شرایط دشوار سربلند خارج شویم ،زبان و فرهنگ
فارسی تا ابد ماندگار خواهد بود.

