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ایســنا :خانــواده مرحــوم رحیــم معینی
کرمانشــاهی برای اســتفاده بــدون اجازه از
شــعرهای او از ســه خواننده مطرح شکایت
کردهانــد؛ حاال فرزنــد این شــاعر میگوید،
فقط این ســه نفر نیســتند و از حرفهای او
اینگونــه برمیآید که آنها قرار اســت به غیر
از اینها ،از چند نفر دیگر نیز شــکایت کنند.
خبر شکایت ورثه رحیم معینی کرمانشاهی
 شــاعر و ترانهســرا  -از فــرزاد فرزیــن،محمــد معتمدی و ســاالر عقیلی ،بــار دیگر
بازار حرفها را ســر موضــوع کپیرایت داغ
میکند و خألهــای قانونــی را در این زمینه
به چالش میکشــد .چندی پیــش نیز اردالن
ســرفراز ـ ترانهســرای مقیم خارج از کشور ـ
از ســه خواننده دیگر (علی لهراســبی ،ســینا
ســرلک و رضا صادقــی) در زمینه اســتفاده
بدون اجــازه از ترانهاش شــکایت کرده بود.
تصویــب «قانــون حمایت حقــوق مؤلفان
و مصنفــان و هنرمندان» را شــاید بتوان تنها
اقدامی   دانســت که در ایران از حقوق صاحب
اثر دفاع میکند؛ قانونی که در ســال  ۱۳۴۸از
سوی مجلس شورای ملی وقت تصویب شد و
در سال  ۱۳۸۹اصالحیه این قانون به تصویب
مجلس شورای اسالمی   رســید .اما هرچه بود
و هســت با وجود این قانون نیز در ایران باور
چندانی بــه رعایت و احقاق حقــوق مؤلف و
مصنف وجود ندارد.
حاال که بار دیگر پای حق و حقوق شاعر و
شکایت از خوانندهها به میان آمده ،گفتوگویی
با حســین معینی کرمانشــاهی ـ فرزند رحیم
معینی کرمانشــاهی ـ انجام شده که در ادامه
میتوانید آن را بخوانید.

استاد انجمن خوشنویسان ایران:

غزل گفتى و ُد ّرسفتى...

که ظاهرا به خود استاد میگویند.
این گفتوگو را بهمن بابــازاده ـ خبرنگار
حوزه موســیقی ـ انجام و آن را برای انتشار در
اختیار ایسنا قرار داده است.
معینی کرمانشاهی که بود؟
رحیم معینی کرمانشــاهی سال  ۱۳۰۱در
کرمانشــاه دیده به جهان گشــود .او از سال
 ۱۳۴۱به کار نقاشی پرداخت .او در ضمن کار
نقاشی ،به نظم شعر پرداخت و داستان «اختر و
منوچهر» را در چهار تابلو به رشته نظم کشید.
او معینی کرمانشــاهی ضمن سرودن شعر ،به
تصنیفســازی هم پرداخت ،و تصنیفهای او
که خواننــدگان آنها را خواندهاند ،از شــهرت
بسزایی برخوردارند.
معینی کرمانشــاهی ابتدا «عشقی» و بعد
از مدتی «شــوقی» و ســپس «امیــد» و در
نهایــت «معینی» را بــرای تخلص برگزید .از
این شــاعر و ترانهسرا کتابهای «ای شمعها
بسوزید»« ،فطرت»« ،خورشید شب»« ،حافظ
برخیــز» و دوره منظوم تاریــخ ایران با عنوان
«شاهکار» منتشر شده است« .حکایت نگفته»
ترانههای این شــاعر به همراه شــرح حالی از
اوست .همچنین در بخش موسیقی همکاری با
علی تجویدی ،پرویز یاحقی و همایون خرم از
فعالیتهای این هنرمند است.
ترانههای او ســالیانی یکهتــاز برنامههای
رادیو و گلهای رنگارنگ بود؛ اما با  ۲۳ســال
ســابقه کار ،درست زمانی که داشته ترانه را به
ســمت تعالی میبرده ،بازنشســته شد .اکنون
بســیاری از ترانههای معینی کرمانشــاهی با
صدای ســاز و آواز بزرگان هنر این ســرزمین
درآمیخته است.

براى رو ِز حافظ

صفدر دوام

بيش از هشــت قرن همگان براى حافظ نوشــته و ذكر
عالم
نامش داشــته اند ،از صوفى گرفته تا عــارف و فقيه و ِ
بــه كالم ،هر يك با نگاه و ژرف نگرى خود او را ســتايش
كرده اند.
در اين بين حتى مخالفان فكرى و انديشــه اى خواجه ى
شــيراز نتوانسته اند ،سِ ح ِر كالمش را ناديده بگيرند و بر اين
نكته تأكيد داشته اند.
محرم همه قوم هاى ايرانى ست ،كنار
او همدم و همدل و َ
در سفره هاى آئينى و ملّى در كنار كتاب الهى " قرآن كريم"
جايگاهى ارجمند دارد.
سيدالشــعراء زنده ياد اميرى فيروزكوهى ســاليان پيش
مقاله اى با عنوان " حافظ بس" نگاشــته ،كه در آن نوشته
آن شــاعر و پژوهشــگر ارجمند از غفلــت پژوهندگان ادب
پارسى به شاعران بزرگ ديگر ابراز نگرانى كرده بود!
با اين حال ساليان سال از نقد مرحوم اميرى فيروزكوهى
گذشــته و بسيارى از پژوهشــگران و عالقه مندان به ادب
پارســى آثار در خور توجه اى را در نظم و شــعر شــاعران
تصحيح و تأليف كرده اند ،ا ّما هنوز جاى نوشتن براى خواجه
شيراز گسترده و روز به روز فراخ تر می   شود.
عجيــب كلمات و سِ ــحر واژه هايــى در غزليات خواجه
شكاف
شمس الدين نهفته كه تاكنون هيچكس نتوانسته مو
ِ
عمق جهــان نگرى و جامعه بينى اين شــاعر گرانقدر ادب
پارسى باشد.
صد نكته غير ُحسن ببايد كه تا كسى
مقبول طب ِع مردم صاحبنظر شود
ِ

حافظانه هاى مــردم ايران و حتا عالقــه مندان به زبان
پارســى در ســطح دنيا هرگز غروب نمی   كند؛ مگر نه آنكه
گوته شــاعر بــزرگ آلمــان می   گوید« :حاضــرم هرآنچه
دارم بدهم کــه دنیا را از نگاه حافظ ببینــم».؛ اين چه نوع
جهان بينى شــگرفى ست كه شاعرى بيگانه پس از قرن ها
آرزوى ديدن دارد و اقرار به نرسيدن به جايگاه حافظ می   كند!
او شاعر ستيزه گر با زهد فروشى و ريا و خودرايى بر درگاه
حضرت حق س ِر تسليم نهاده و خود بر اين نكته تأكيد دارد:

آغاز آیین های بیست و دومین یاد روز حافظ

صفدر دوام

صبح ديروز در آســتانه بيســت و دومين
ياد روز خواجه شــمس الديــن محمد حافظ
شيرازى ،ســيزدهمين گردهمايى بين المللى
انجمــن ترويج زيان و ادب فارســى در محل
تاالر باشــگاه فرهنگى ،رفاهى دانشگاه شيراز
آغاز گرديد.
در اين نشســت كاووس حســنلى رئيس
مركز حافظ شناسى و دبير علمی   اين همایش
به حضور چهره هــای ادبی و فرهنگی در اين
همايش ادبى با سلیقه های گوناگون اشاره كرد
و گفت :پس از فراخوان خوشــبختانه بیش از
 ۱۱۰۰نفر از اســتادان و دانش پژوهان از این
گردهمايی استقبال کردند و مقاله فرستادند که
پس از داوری  ۲۹۷مقاله برای لوح فشــرده و
 ۷۰مقاله برای چاپ در کتاب در نظر گرفته شد.
اين اســتاد دانشگاه شــيراز ادامه داد :برای
نخستين بار در کشــور توانستیم تمام مقاالت
را در  iscنمایه ســازی کنیم که این برای ما
دست نیافتنی بود اما شد ،البته چکیده مقاالت
را قبل از همایش منتشر کردیم.
به باور اين اســتاد پژوهشگر زبان و ادبيات
فارســى ادبیات ما خیلی غیر کاربردی شــده
اســت؛ اصال آثار ادبی ما روبه مردم نیست به
همين دليل مردم از این نوع فعاليت ها اطالعى
ندارنــد و ايــن موجب عدم كاربردى شــدن
ادبيات است.
هــادى پژوهش جهرمی   معاون سياســى،
امنيتــى و اجتماعى اســتاندارى فارس نيز در
اين نشســت با اشاره به جايگاه شيراز و استان
فــارس در عرصه علم و ادب اظهار داشــت:
تأثير زبان فارســى از زمان گذشته در موزه ها،
کتابخانهها و دانشــگاه ها قابل توجه می   باشد،
بــا اين حال بايد در جهت توســعه آن تالش
بيشترى صورت گيرد.
نصــرتا ...ضرغام رئيــس بنياد ملى علم
ايران نيز در اين نشست اظهار داشت :ماموریت
ما توســعه علم و معرفت است كه در  ۳محور
از توســعه علم و فنــاوری حمایت می   کند و
مخاطبش در داخل و خارج از كشــور اســت.
وى بــر توجــه بــه محورهايــى نظيــر
مردمی   ســازی علم ،رشد سواد علمی   جامعه و
رفتن به ســمت جامعه ای فرهیخته در بنياد
ملى علم ايران نيز اشــاره كرد و گفت :ايجاد
انگیزه و عالقه برای مردم در جهت رشد درک
عمومی   از علم با تكيه بر شش برنامه محورى
از ديگر برنامه هاى اين بنياد بوده است.
وى افزود :نقش ســرمایه های انســانی و
اقتصاد خانواده ،محیط زیست و سبک زندگی
از محورهاى ياد شده است.
ضرغــام ادامه داد :شــاعرانى چون حافظ،
مولــوی ،نظامی ،فردوســی و ...نگاهی فراتر
كشور و منطقه از مرزها داشته اند که چنانچه
گوته شاعر بزرگ آلمان که می   گوید« :حاضرم
هرآنچــه دارم بدهم که دنیــا را از نگاه حافظ
ببینم».؛ از اين رو بايد پيام اين بزرگان به دنيا

مخابره كنيم.
منصــور غالمی   وزير علــوم ،تحقيقات و
فنــاورى نيــز در پيامی   به ايــن همايش بين
المللى با اشــاره به جايگاه زبان پارسى بعنوان
زبان عرفان اســامی   ياد كرده است ،كه متن
پيام بدين شــرح بود؛"زبان فارســی امروز از
ارکان مهم هویت ملی ما محســوب میشود
و در ابعــاد مختلف علمی ،فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی نقش اساســی برعهده دارد .ادبیات
فارســی نیز مجموعهای گرانمایه از آثار متنوع
ادبــی را دربردارد که از فرهنگ غنی و پرمایه
اســامی    -ایرانی سرچشــمه گرفته اســت.

فارسی»« ،طرح ساماندهی فارسی عمومی»،
«تشــکیل قطبهــا و انجمنهــای علمی   و
مراکز پژوهشــی»« ،انتشار نشــریات متنوع
علمی   پژوهشی»« ،طراحی و برگزاری آزمون
ســامفا برای غیر فارسیزبانان»« ،بازنگری و
تدوین برنامههای درســی برای کرســیهای
زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور»« ،فراهم
آوردن مقدمات برای منابع درسی روزآمد برای
این کرسیها» از جمله آنهاست.
مجموعه این برنامههــا در قالب برنامهای
کالن به صورت منســجم در حال اجراســت
و امید اســت که با بهرهگیری از اســتادان و

کهن ،از چنان زیبایی و ژرفایی برخورداراست
که بســیاری از بزرگان نامدار را مجذوب خود
ساخته و طوطیان شکر شکن ادبیات جهان را
واله و شیفته خود کرده است.
بیشک زبان فارسی از چنان غنا و قابلیتی
برخورداراست که در عصر حاضر نیز بتواند به
عنوان زبانی مرجع و اثر گذار در ســاحت های
گوناگون علمی   و ادبی،نقــش آفرینی کند .از
این رو پژوهش در گستره زبان و ادب فارسی
با    هدف تاثیر گذاری جهــان امروز ،می   تواند
بیــش از پیش مــورد توجه عالقــه مندان و
دغدغه مندان این عرصه قرار گیرد.

این آثار ارزشــمند که بعضی از آنها در شــمار
شــاهکار های ادبی جهان قرار دارد ،از جهت
ســاختار لفظی بس زیبا و دلنشــین و از حیث
محتوا بســیار عمیق اســت و موجب اعتالی
فرهنگ جامعه در داخل و خارج از کشور بوده
و خواهد بود.
با این ویژگیها ،تردیدی نیست که حفظ و
گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقای جایگاه
آن از مهمترین وظایف ماست و ضرورت دارد
همه نهادها و ســازمانهای علمی   و فرهنگی،
در این مســیر حرکت کنند و وظیفه خویش را
به انجام رسانند.
خوشــبختانه در سیاســتهای کالن و
باالدســتی کشور به مرتبه رفیع زبان و ادبیات
فارســی توجه شــده و ظرفیت بزرگی برای
ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم
و همچنین گسترش و تعمیق ادبیات فارسی در
نظر گرفته شده است.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهعنوان
یکی از نهاد های مهم در حوزه سیاستگذاری
و ترویــج زبــان و ادبیات فارســی مبتنی بر
اســناد باالدســتی برنامهای جامع و راهبردی
تدویــن کــرده و در حوزههــای آموزشــی،
پژوهشی و بینالمللی فعالیتهای تاثیرگذار و
منسجمی   را بنیان گذاشته است« .تدوین سند
راهبردی زبان و ادبیات فارســی»« ،تدوین و
بازنگــری برنامههای درســی این رشــته در
دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری»،
«تدوین طرح بســندگی نگارش دانشگاهی به

صاحبنظران بهطور مستمر و متناسب با شرایط
جدیــد بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شــود.
برگزاری چنین همایشهایی ،فرصتی مغتنم
اســت تا عالوه بر ارائه آخرین دســتاوردهای
علمی   صاحبنظران و پژوهشــگران ،زمینهای
فراهــم آید تا در     باره راههــای ارتقای جایگاه
زبــان و ادب فارســی و گســترش آن و
پاســخگویی به نیازهای جامعــه در داخل و
خارج کشــور نیز گفتو گو و تبادل نظرگردد
و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود تا بتوان در
برنامهریزی و سیاستگذاری و اجرای مطلوب
برنامهها از آنها بهره گرفت.
وظیفــه خود میدانم از انجمن ترویج زبان
و ادب فارسی و دانشگاه شــیراز که مقدمات
برگزاری این رویداد بزرگ علمی   و فرهنگی را
فراهم آوردند و از استادان و پژوهشگران زبان
و ادب فارســی در داخل و خارج کشور که در
این همایش یافتهها و دستاوردهای علمی   خود
را عرضه میکنند و از همه ســازمانها ،نهادها
و کســانی کــه در برگزاری ایــن گردهمایی
علمی   کوشــیده اند ،قدردانی و تشــکر کنم.
توفیــق این جمع و همــه عالقه مندان را در
دســتیابی به اهداف واالی همایش و اعتالی
زبان غنی فارسی از خداوند متعال مسألت دارم.
در اين همايش همچنين پيام ســيد عباس
صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمی   توسط
صابــر ســهرابى مدير كل فرهنگ و ارشــاد
اســامی   فارس قرائت گرديد ،متن پيام وزير
ارشاد نيز بدين شرح است؛"این زبان شیرین و

برگزاری ســیزدهمین همایش بینالمللی
انجمــن ترویج زبــان و ادب فارســی که از
قدیمی   تریــن انجمنهای علمی   درحوزه علوم
انســانی به شــمار میآید همزمــان با یادروز
شاعر ســخنور و لســانالغیب،حافظ شیرازی
گامی   ارزشــمند برای راهیابی به این مقصود
است تا با گفتوگو ،تبادل نظر و انتقال تجارب
میان استادان و پژوهشگران شاهد افقهایی نو
و دستاوردهای کاربردی در عرصه زبان و ادب
فارسی باشیم.
با تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه شیراز،
به تمامی   دســت انــدرکاران و اعضای هیأت
علمی   این همایش مهم و مشــارکت کنندگان
در این رویداد علمی   و فرهنگی و نیز میهمانان
داخلی و خارجی آن درود میفرستم".
برنامه هاى ياد روز حافظ از روز گذشــته با
برپايى كنگره ياد شــده آغــاز و تا فردا جمعه
بيستم مهرماه ادامه خواهد داشت ،برنامه هاى
امروز پنج شــنبه  ١٩مهرماه به مناســبت ياد
روز حافظ شــامل ادامه ســيزدهمين كنگره
بين المللى انجمن ترويج زيان و ادب فارســى
در محــل تاالر دانشــكدها...يــات در محل
پرديس ارم از ساعت  ٨صبح تا شش بعد ظهر،
مراســم ویژهی افتتاحیهی یاد روز حافظ از
ســاعت ٧عصر در مجموعه ی حافظیه و در
جــوار آرامگاه حافظ و فــردا جمعه  ٢٠مهر از
ساعت  ٨و نيم صبح دو برنامه در تاالر حافظ
در چهار راه حافظیــه پایان بخش برنامههای
این سه روز خواهد بود.

بر آستانه تسليم سر بنه حافظ
كه گر ستيره كنى روزگار بستيزد

حافظ با اين درس هاى اجتماعى از اقبال عاميانه ،عارفانه
دل مرادجويان رسيدن به معشوق
برخوردار است و افق شهر ِ
زمينى و آسمانى را با روشــناى كالم بلندش تسخير نموده
اســت و درس حقيقت را به اهالى اقيانوس بيكران كالمش
می   دهد كه:
عکس :علی گزبلند  /عصرمرد م

ایســنا :انجمــن بینالمللی مســتند ( ،)IDAفهرســت نامزدهای
سیوچهارمین دوره جوایز خود را برای سال  ۲۰۱۸منتشر کرد.
انجمــن بینالمللی مســتند پس از بررســی  ۷۰۰اثــر مختلف از
 ۳۹کشور جهان در نهایت نامزدهای جوایز سال  ۲۰۱۸خود را اعالم کرد
و در بخش بهترین اثر مســتند بلند  ۳۱فیلم به رقابت خواهند پرداخت.
«فارنهایت ( »۹/۱۱مایکل مور)« ،زن اسیرشده» (برنادت توزا ریتر)،
«آمریکا» (اریک اســتول و چیس وایتساید)« ،وان حمام در برادوی»
(آماندا اســپین و ســوزان لیتنبرگ)« ،بیســبی ( »۱۷رابــرت گرینز)،
«فــرودگاه مرکزی ( THFکریم آینوز)« ،شــهر افســون» (ماریلین
نس)« ،جنایت+مکافات» (اســتفن ماینگ)« ،پول ســیاه» (کیمبرلی
رید)« ،صورت فلکی دور» (شــوان میزراهی)« ،سولوی آزاد» (الیزابت
شــای واســاریلی»« ،خانواده جهانی» (آندرس کولــر)« ،منطقه هیل،
امروز صبح ،امشب» (رامل راس)« ،بچههای بسیار ،یک میمون و یک
قلعه» (گوســتاو سالمرون)»MATANGI / MAYA / M.I.A« ،
(استیو الوریج)« ،مراقب شکاف باش» (بینگ لو)« ،از پدران و پسران»
(تالل دِرکی)« ،بیش از حد» (مارتا پروس)« ،طفره روندگان» (ســندی
تان)« ،آســمان و زمین» (تالیا تیبون و جاشــوا بنت)« ،طعم سیمان»
(زیا کالتوم)« ،پارس دور سگها» (سایمون ویلموت)« ،قاضی» (اریکا
کوهــن)« ،پادشــاه» (یوجین جارکی)« ،روی دیگــر همه چیز» (میال
تورالیچ)« ،ســکوت دیگران» (آلمودنا کارسدو و رابرت باهر)« ،غریبه»
(نیکل نیلسون هورانی)« ،سه غریبه مشابه» (تیم واردل)« ،اسکیتهای
متحد» (دایانا وینکلر و تینا براون)« ،خویشــاوندن وحشــی» (جومانا
مانا) و «همســایه من نمیشــوی؟» (کارین کاپوتوســو)؛ آثار مستندی
هستند که در بخش بهترین آثار مســتند بلند سال  ۲۰۱۸نامزد کسب
جایزه شدهاند.

فرزنــد این شــاعر میگوید :ایــن آقایان
سالهاســت این آثار را بدون اجازه میچاپند.
آقای ساالر عقیلی چند سال پیش این ترانهها
را خواند و االن میگوید صدا و ســیما به من
اجازه [این کار را] داده است ،اصال صدا و سیما
چه کاره اســت؟ مگر صدا و سیما صاحب آثار
است که اینها [شعرها] را به شما بدهد؟
او در پاســخ به اینکه آیا به این خوانندهها
تذکری داده یا خیر؟ بیان میکند :ســرقت که
تذکر نمیخواهد ،وقتی انجام شــد هم تذکری
ندارد .این ســه نفر تنها نیستند[ ،آنها]  ۱۰نفر
هســتند این داســتان باید به تدریج جلو برود.
حسین معینی کرمانشاهی در ادامه و در     باره
پیگیری قضایی این جریان اظهار میکند :من
وکیل دارم که به دنبال این ماجراست.
او همچنین در     باره اینکه تمایل دارد در     باره
آن  ۱۰نفــر نیز صحبت کند؟ بــا بیان اینکه
«قصدم شــلوغبازی کردن نیست» میگوید:
اجــازه بدهید ایــن [ماجــرا] از طریق عادی
جلو برود .صحبت شــلوغ بازی کردن نیست،
صحبت این اســت که پدر من تا آخر عمرش
اجارهنشــین بود و من هم االن اجارهنشــین
هســتم .حاال چرا باید مملکت اجازه بدهد به
یکسری که این کارها را انجام بدهند؟ عدهای

تیتر آخر

با برپایی گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کلید خورد؛

خوشنویسی مانند نفس حضرت مسیح
جانبخش است

نامزدهای جوایز انجمن بینالمللی مستند
اعالم شد

پيامبر خد   ا (ص)

صاف گاهی وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر

ahmadreza.sohrabi55@ gmail.com

ایسنا :استاد انجمن خوشنویسان
ایران گفت :خوشنویسان خادمین
فرهنگ و هنر هستند.
انوشیروان فروغی اظهار کرد:
خوشنویســان خادمیــن فرهنگ،
هنــر ،حکمــت ،ادب و دیانت ما
هســتند و در واقع خوشنویســی
مانند نفس حضرت مسیح جانبخش است و در گهواره زبان باز میکند و
اگر چه که هنرهای دیگر هم اینگونه هســتند اما هنر خوشنویسی نسبت
به سایر هنرها پیشروتر است و باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم.
وی گفت :خوشنویســی از بدو ظهور اســام وارد عرصه هنر شد و با
توجه به اینکه در موزههای جهان خوشنویسی یک هنر مذهبی است و به
صورت خط نستعلیق از قرن نهم آغاز شده و بر همین اساس خاستگاه آن
نیز اسالم است و هنرمندان زیادی در این عرصه فعالیت کردهاند و مشهد
هم یکی از قطبهای این هنر در ایران محسوب میشود.
این استاد خوشنویسی عنوان کرد :در واقع خوشنویسی هنری است که
با قداســت و با مفاهیم دینی آغاز شده است و یک خوشنویس به محض
اینکه پا به کالس خوشنویسی میگذارد میگویند به نام خداوند جان و خرد.
اســتاد انجمن خوشنویســی در ایران خاطرنشــان کرد :به جز انجمن
خوشنویســان کــه یکی از مراکز آکادمیک اســت و ســابقهای بیش از
 ۶۰سال تدریس در سراسر ایران شعبههایی دارد که به صورت آکادمیک
و علمــی   در حال فعالیت هســتند که متاســفانه این اتفــاق نیفتاده که
در دانشــگاه این آموزشها صــورت گیرد و این در حالی اســت که در
کشــورهایی چون تاجیکستان و افغانستان خوشبختانه این کار را کردهاند
و این هنر را به صورت آکادمیک تدریس میکنند.
وی عنوان کرد :در واقع خوشنویسی از پتانسیل بسیار باالیی در ایران
به لحاظ آکادمیک برخوردار و دارای ظرفیتهایی است که هنوز بر روی
آنها تمرکز نشده و اگر به صورت آکادمیک باشد کار بسیار مهمی   است و
در این راســتا نیز از  ۴۰سال گذشته این موضوع که به صورت آکادمیک
به آن توجه شــود صحبت به میان آمده ،امــا هنوز هیچ قدمی   برای این
بحث برداشته نشده است.

ملعون است كسى كه خانواده اش را وا می   گذارد !
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فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده روهرويى كه عمل بر مجاز كرد
كالم رســاى او بر شــاه نشين چشــم مردم ما همواره
حكومت ابدى داشــته و تكيه گه خيال عارفان و تســكين
دهنده درد عاشــقان و هدايتگر مسير عاميانه بوده است و تا
صبح ازل اين رودخانه شفاف تا بهشت جاويدان ادامه خواهد
داشت ،چنانكه خود اقرار شاعر در كالم است:
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنى كه اندر سينه دارى
حافظ را بايد درك نمود اين درك نه تنها به عنوان همدم
در لحظات عتاب زندگى و يا شــادى و حاجت نگرى ،بلكه
درك عميق كالم و آســيب شناسى هاى اين شاعر ورجاوند
ايرانى كه هر بيتش درسى براى ادامه مسير زندگى در عالم
سياست ،فرهنگ ،اقتصاد و خدابينى شگرف است.
در روز  ٢٠مهرماه ،كه به نام اين شاعر و عارف مهر آفرين
محبت در
در حافظه ايرانيان ثبت شــده است ،وجود مهر و ّ
غزل هاى بلند پايه او را می   ســتائيم بــر بقعه قلندرى اش
ايران فرهنگى ســت ،زانوى ادب
كه نماد فرهنگ ايرانى و ِ
می   زنيم چرا كه نام بلندش به عظمت سخن شيرين پارسى
و به بلنداى آسمان ماندگار خواهد ماند.
سخن گفتى و ُد ّر ُسفتى بيا و خوش بخوان حافظ
نظم تو افشانَد فلك عق ِد ثريا را
كه بر ِ

به مناسبت هفته ملی کودک:

برگزاری کارگاه های آموزشی انتخاب
کتاب و تأثیر قصه گویی بر کودکان
پریسا گلریز خاتمی

کارگاه آموزشی شناخت کتاب مناسب برای کودکان و تأثیر
قصــه گویی بر کودکان در کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان فارس برگزار شد.
این کارگاه های آموزشــی با همــکاری انجمن کتابداری
و اطالع رســانی ایران -شــاخه فارس به مدت  3ساعت در
مرکز فرهنگی هنری شماره  1شیراز برگزار شد و نویسندگان
حوزه ادبیات کودک و نوجوان ،با حضور مربیان کانون پرورش
فکری و کتابــداران کودک کتابخانه های عمومی   اســتان به
مباحثی همچون کتاب های مناسب برای پرورش رشد زبانی،
شناختی و شخصیتی کودک ،ضرورت قصه گویی برای کودک
و نقد و بررسی کتاب پرداختند .این کارگاه به صورت تعاملی و
پرسش و پاسخ برگزار گردید.

