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انگارنهراگنا

"سپندارمذگان" روز عشاق ایرانی
شهروندان زرتشتی در زیارتگاه پیر سبز

ایســنا :یک پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی گفت :اسپندگان یا
"ســپندارمذگان" جشــنی برای ترویج و پیروی از صفــات پاک برگزار
میشد و سپندارمذ مظهر محبت ،تواضع و بردباری است.
مینا خــادم الفقرا اظهــار کرد :در همــه ادیان توحیــدی ،ایزدان و
اربابان دارای نیروهای اهورایی و اهریمنی هســتند که ســپندارمذگان،
ایــزد آبان ،ایزد دین و ایــزد آرد نیروهای اهورایی و دیونا خشــنودی و
خیرهســری ،نیروی اهریمنی اســت .وی افزود :به اســتناد متون کهن،
خوشــیهای روی زمین در دســت ســپندارمذ اســت که از هیچ کاری
بــرای آفریدگان فروگــذار نمیکند .ســپندارمذ ،نماد ایثار و پرســتش
اســت و از جمله هفت فرشــتهای اســت که خصوصیت اخالص دارد.
این پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی ،تصریح کرد :واژه سپندارمذ در
زبانهای اوســتایی و فارســی میانه به معنی مقدس و مقدس شمردن و
بزرگ داشتن است .اصل این واژه در اوستا« ،سپنتا آرمتی» بوده و به معنی
فروتنی مقدس است و کلمه سپند در زبان پهلوی به معنی خرد کامل است.
وی تأکیــد کــرد :در ایــران باســتان روزهــای هــر مــاه ،یک نام
داشــته اســت ،مثــ ً
ا روز اول ماه را هرمــز ،روز دوم هر مــاه بهمن و
زمانــی کــه این روزها با مــاه تداخل پیــدا میکرد ،آن روز را جشــن
میگرفتنــد و پنجــم اســفند را جشــن ســپندارمذگان مینامیدنــد.
خادم الفقرا تأکید کرد :سپندارمذ ،در عالم معنوی مظهر دوستداری ،بردباری،
فروتنی و در جهان خاکی نگهبان خرمی   و آبادانی است و در عالم جسمانی
فرشته موکل بر زمین است و موظف است زمین را خرم و پاک نگه دارد.
این مدرس دانشــگاه تأکید کرد :ســپندارمذ همواره از روان کسی که
سرگردان است و دلی استوار ندارد ،دلجویی میکند و به او یاری میرساند
و به زندگی او پایداری میدهد .ســپندارمذ همراه با فرشــته راد ،نگهبان
خشنودی و آسایش در روی زمین است.
ایــن پژوهشــگر زبــان و ادبیــات فارســی گفــت :بــا توجه به
معانــی زیبــای این واژه یعنــی تقــدس و فروتنی کــه زیباترین واژه
بــرای بیــان احســاس متعالی عشــق و محبت هســتند نیــاکان ما
ایــن روز را بــرای پیــروی از این صفات پــاک جشــن میگرفتهاند.
وی افــزود :اســطورههای ایرانی چنیــن میگویند که خوشــیهای
روی زمیــن در دســت ســپندارمذ اســت و از آنجا کــه از هیچ کاری
بــرای آفریــدگان فروگــذار نمیکنــد ،میتوانــد علــت نامگــذاری
برای روز عشــاق باشــد زیرا عاشــقان برای شــادی یکدیگــر از هیچ
کوششــی مضایقــه نمیکننــد و آرامش راســتین را تجربــه میکنند.
خادم الفقرا تصریح کرد :ســپندارمذ همان فرشــتهای است که زمین را
حمایت و مردم را به کار و آبادانی دلگرم میکند و عشــق به شرط اینکه
با احساسات دیگر اشتباه گرفته نشود ،زیباترین واژه و پاکترین احساس
در پهنه گیتی و بهترین خوشیهای روی زمین است.
وی تأکید کرد :وقتی عاشــق میشویم ،دلگرمی ،بردباری و اخالص
ویژگی برتر ما میشود .البته که ما اینجا از عشق زمینی صحبت میکنیم،
عشقی که اگر درست آن را دریابیم وجودمان را صاف میکند.
این پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی ،تصریح کرد :عشــق و مهر
در هر صورت جال دهنده اســت .وقتی شما کســی را به دور از هرگونه
پلیــدی با تمام وجود دوســت داشــته باشــید ،تمام وجودتان سرشــار
از گرمــای آن عشــق میشــود ،دلگرم میشــوید و اخــاص و پاکی
کــه ویژگیهایی پاک و آســمانی اســت وجودتان را در بــر میگیرد.
خــادم الفقــرا گفت :اخالص ،از دیدگاه روانشناســی و روانپزشــکی،
فاکتورهــای خونی بــدن را تنظیــم میکنــد و از دیــدگاه علمی   نیز
عشــق باعث مثبت اندیشــی میشــود ،اما باید عشــق را بشناســیم
و آن را بــا احساســات دیگر اشــتباه نگیریــم چرا که مثبت اندیشــی
پاییــن آورنــده قنــد و چربــی خــون و تنظیمکننده فشــار اســت.
وی تصریح کرد :سپندارمذ رفتارهای نیک منشانه را پاداش میدهد و مظهر
عشــق و بردباری است که به تمام کسانی که حافظ این ارزشهای زیبا
هستند پاداش میدهد بنابراین در ایران کهن ،نیاکان ما حافظ و پاسدار مهر
و عشق بودهاند و امیدوارم این اخالق و منش برای همه ایرانیان نمایه شود.
جشن اسپندگان یا سپندارمذگان ،یکی از جشنهای ایران باستان است
که روز  ۲۹بهمن برگزار میشــود .ابوریحــان بیرونی در آثارالباقیه آورده
است که ایرانیان باســتان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین
میدانســتند .این جشن روز  ۵اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز
 ۲۹بهمن در گاهشمار خورشیدی است ،برگزار میشود.
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ایســنا :آکادمی   اســکار در طــول ۹
دهه برگــزاری این جوایز ســینمایی ،گاها
انتخابهای جنجالی و پــر حرف و حدیث
در شــاخه بهترین فیلم داشته است تا دست
برخی از مهمترین فیلمهای تاریخ سینما از
اسکار بهترین فیلم؛ کوتاه بماند.
اگر عدالت همواره در جوایز اسکار برقرار
بود فیلم «رســتگاری در شاوشنک» باید در
سال  ۱۹۹۴برنده جایزه اسکار بهترین فیلم
میشــد .این فیلم بــه کارگردانی «فرانک
دارابونت» با بازی «تیم رابینز» و «مورگان
فریمن» در جوایز اســکار آن ســال نامزد
کســب چندین جایزه از جمله بهترین فیلم
بود اما در نهایت حتی یک جایزه هم دریافت
نکرد و رقابت در شاخه بهترین فیلم را نیز به
فیلم «فارست گامپ» به کارگردانی «رابرت
زمهکیس» واگذار کرد.
یکــی از جنجالیتریــن انتخابهــای
آکادمی   اسکار در سال  ۲۰۰۵رقم خورد ،زمانی
که فیلم «کوهستان بروکبک» به کارگردانی
«آنگ لــی» رقابت را بــه فیلم «تصادف»
ســاختهی «پــل هگیــس» واگــذار کرد.
فیلم تحسین شده «کوهستان بروکبک»
بــا بازی «هیث لجــر» و «جک جیلنهال»
مهمتریــن عناوین فصل جوایز ســینمایی
را از آن خــود کرده بود اما گفته میشــود
اعضای آکادمی   به ســبب ترس از محتوای
غیرمتعارف فیلم دست به انتخاب آن نزدند.
این فیلم که کار خود را با کســب جایزه
شــیر طالی بهتریــن فیلم جشــنواره ونیز
آغاز کرده بــود در ادامه جایزه بهترین فیلم
و کارگردانی جوایز بفتــا ،گلدن گلوب را به
دست آورد و در جوایز اسکار نیز در  ۸شاخه
نامزد کسب جایزه شد اما در نهایت توانست
ســه جایزه بهترین کارگردانــی ،فیلمنامه
اقتباسی و موســیقی متن را به خانه ببرد و
رقابت شاخه بهترین فیلم را به کجسلیقگی
اعضای آکادمی   واگذار کرد.
فیلــم «رفقای خــوب» بــه کارگردانی
«مارتین اسکورســیزی» به عنــوان یکی
از برتریــن فیلمهــای گانگســتری تاریخ
سینما در شــب اعطای جوایز اسکار ۱۹۹۱
شکســت بزرگــی از فیلــم «رقصنــده با
گرگهــا» به کارگردانی «کوین کاســتنر»
خورد و تنهــا «جو پچی» بــرای بازی در
ایــن فیلم برنده اســکار نقــش مکمل مرد
شــد« .رفقای خوب» که بر اساس داستانی
نوشــته «نیکالس پیلگی» ســاخته شده،
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صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

ایســنا :مراســم پایانــی نخســتین دوره جایــزه
«محمدعلی جمالزاده» با معرفی برگزیدگان این جایزه
برگزار شد.
دبیر جایزه جمالزاده در مراســم پایانی این جایزه که
شامگاه  ۲۹بهمنماه در تاالر هنر برگزار شد ،اظهار کرد:
خوشحالیم در آســتانه یکصدساله شدن داستان کوتاه
مدرن ایرانی به یاد مرحوم سیدمحمدعلی جمالزاده که
یکی از ســرمایههای نمادین شــهر اصفهان است و با
همت شهرداری اصفهان ،جایزهای ادبی آغاز به کار کرد.
رضا روحانی ادامه داد :امیدواریم که با استمرار جایزه
جمالزاده ،هرســاله جایزهای نکوتر و با توســعه کمی   و
کیفی بیشتری برگزار کنیم.
او افــزود :پیوند با عناصر مرتبــط با اصفهان الزمه
داستانهای حاضر در بخش اصفهان بود ،ضمن اینکه
این آثار باید از ویژگیهای شهری ،زیارتی و ...و همچنین
سبک زندگی مردم اصفهان استفاده داستانی میکردند.
در بخش زندگینگارههای اصفهان پذیرای روایتهای
واقعی از تجربه زندگی در اصفهان و یا سفر به این شهر
به شکل ناداســتان بودیم و در بخش آزاد نیز خالقیت
حرف اول را مــیزد ،همچنان که جمالــزاده در طول
فعالیــت حرفهای خود خواهان ادبیــات نو و خالق بود.
روحانــی ارســال  ۱۵۴۷اثر از ایران و خــارج از ایران
را یــک موفقیت برای نخســتین دوره برگزاری جایزه
جمالزاده دانســت و ادامه داد :قطع ًا همیشــه در اولین
تجارب نواقصی وجــود دارد و امیدواریم که دوره بعدی
این جایزه ،با توسعه قابلتوجهی روبهرو باشد.
قدرتا ...نوروزی ،شهردار اصفهان نیز سخنش را با
اعالم خبر نامگذاری یکی از خیابانهای اصفهان به نام
سیدمحمدعلی جمالزاده آغاز کرد و گفت :بسیار خرسندم
که نام محمدعلی جمالزاده بهعنوان یکی از چهرههای
برجسته و شاخص ادبیات ایران که  ۱۶سال در این شهر
زندگی کرد و  ۹۰ســال مابقی عمرش را به روایت آن
پرداخت اکنون بر یکی از خیابانهای شهر میدرخشد.
او ادامه داد :این نویســنده بزرگ سه دوره حاکمیت
قاجاریه ،پهلویها و جمهوری اسالمی   ایران را درک کرد و
طبع ًا آثار درخشان او حاصل درک عمیقی از این وقایع است.

جایزه «جمالزاده» برگزیدگان خود
را شناخت

نوروزی تالش برای کسب معیارهای شهر فرهنگی را
یکی از مواردی دانســت که در صدر فهرست شهرهای
مهم جهــان قرار دارد و یکی از شــاخصهای شــهر
فرهنگی را نیز بسترسازی برای رشد هنر ،زیست راحت
و بیان آزاد برای هنرمندان معرفی کرد.
او افــزود :چنانچه این مهم در فرآیندی مشــخص
قــرار بگیرد ،میتوانیم ادعای جهانشــهری کرده و از
راهکارهای جهانی در کنار ظرفیتهای محلی برای حل
مشکالت درونشهری بهرهمند شویم و در نهایت ،شهر
را به یک اسطوره بدل کنیم.
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه اصفهان هماکنون
در چنین مســیری قرار دارد ،اظهار کرد :این شــهر از
موقعیتی ویژه برخوردار اســت .در مســیر جاده ابریشم
قرار دارد ،از حیث جغرافیایی در مرکز کشــور قرارگرفته
و مهمتر اینکه میراثدار فضایی ناب از گذشــته است
که منجر به شکلگیری سبکها ،مکاتب و اندیشههایی
ناب است .چنانچه در عرصه ادبیات همواره پیشرو بوده
و از مصادیــق بارز این پیــشروی ،برپایی جایزه ملی

فیلمهایی که باید برنده اسکار
میشدند

روایتگر ظهور و ســقوط یک تبهکار به نام
«هنری هیل» با بازی «ری لیوتا» اســت و
«رابرت دنیرو» نیز دیگر بازیگر آن اســت.
اما ستاره اصلی فیلم «مارتین اسکورسیزی»
اســت که در این فیلم آمیزهای از خشونت،
مواد مخدر و طنز ســیاه را در یک فیلم به
ســبک ایتالیایی مقابل دوربین برده اســت.
«شــبکه» به کارگردانی «ســیدنی لومت»
رقابت اســکار  ۱۹۷۷در شاخه بهترین فیلم
را به فیلم ورزشــی «راکی» واگذار کرد که
کمترین شــانس را در میان نامزدهای این
شاخه برای آن متصور میشدند.

«جنگ ســتارگان» تا «بیگانه» و «جاذبه»
همگــی مرهون ذهــن خالق «اســتنلی
کوبریک» هســتند کــه در ســال ۱۹۶۸
شاهکاری به نام « :۲۰۰۱اودیسه فضایی» را
روانه سینما کرد .با این وجود این فیلم حتی در
شاخه بهترین فیلم نامزد نشد و اسکار بهترین
فیلم بــه «اولیور!» ســاخته «کارول رید»
رســید و « :۲۰۰۱اودیســه فضایــی» تنها
بــه اســکار جلوههای بصری بســنده کرد.
فیلمی   زیبا ،سورئال ،شاعرانه و وهمناک که
چندین سال نوری از زمان خود جلوتر بود.
فیلمهای ترســناک به ندرت نامزد شاخه

داســتان «شــبکه» با بــازی «ویلیام
هولدن»« ،فــی دانــاوی» و «پیتر فینچ»
که با فضــای امروز جهان همخوانی زیادی
دارد به موضوع ظهور رســانهها و مرزهای
میان حقیقت ،اخبار و ســرگرمی   میپردازد
که هر روز کم رنگتر و مبهمتر میشــوند.
این فیلم در اســکار  ۱۹۹۷در  ۱۰شــاخه
نامزد شــد و در نهایت توانســت سه جایزه
بازیگری و همچنیــن فیلمنامه اصلی را به
خود اختصاص دهــد .ناگفته نماند در جوایز
اســکار  ۱۹۹۷فیلم «راننده تاکســی» اثر
«مارتیــن اسکورســیزی» و «همه مردان
رئیس جمهور» ســاخته «آلن جی پاکوال»
نیــز نامزد شــاخه بهتریــن فیلــم بودند.
فیلمهــای حماســی-فضایی از مجموعه

بهترین فیلم اسکار میشوند و فیلم «روانی»
ســاخته « ۱۹۶۰هیچــکاک» از این قاعده
مستثنی نبود (فیلم جنگیر از جمله استثنائات
بود) .در مراسم اسکار  ۱۹۶۱فیلم «آپارتمان»
بــه کارگردانی «بیلی وایلدر» برنده اســکار
بهترین فیلم شــد و «روانی» که در  ۴شاخه
کارگردانی هنــری ،فیلمبرداری ،کارگردانی
و نقــش مکمل زن نامزد بود ،دســت خالی
مراســم را ترک کرد .اما این فیلم به عنوان
"مادر سینمای مدرن ترســناک" به عنوان
یک تاثیر بزرگ فرهنگی و سینمایی شناخته
میشــود که منبع الهام ســاخت آثار زیادی
شده است.
تاکنون چندین فیلــم موزیکال از جمله
«اشــکها و لبخندهــا» و «شــیکاگو»

جمالزاده است.
نوروزی در ادامه از جایزه ملی «جمالزاده» بهعنوان
بســتری برای رشــد هنر و ادبیات نام برد و تأکید کرد:
چنین جایزه بزرگی ،مقدمات ایجاد گفتوگو میان طیف
وسیعی از افراد را فراهم کرده و مسائل اجتماعی بسیاری
را مدنظر قرار میدهد .جایزه «جمالزاده» همچنین قادر
است ظرفیتهای هنری موجود را به جامعه معرفی کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان از سابقه و
میراثی درخشان در عرصههای مختلف برخوردار است،
گفت :شــهر اصفهان در مسیر زیستپذیری قرار دارد و
امیدوارم بتوانیم فضایی را در این شهر فراهم کنیم تا ن ه فقط
برای شرکت در جایزه ملی جمالزاده ،بلکه برای همیشه،
این شــهر مقصد اصلی و نهایی همه برای سفر باشد.
حسن میر عابدینی ،منتقد ادبی و پژوهشگر نیز خطاب
به همــه حاضران گفت :در     باره جمالزاده حرف زیاد زده
میشــود ،اما به نسبت کثرت این حرفها آثار او خوانده
نشــده ،حتی بعضی از منتقدان نیز فقط با تکی ه بر یکی
از آثار او که عمدت ًا «یکی بود یکی نبود» اســت ب ه نقد

توانســتهاند مجســمه طالیی بهترین فیلم
اســکار را از آن خــود کنند امــا فیلم «آواز
در بــاران» بــه کاردانی مشــترک «جین
کلی» و «اســتنلی دانن» بــه عنوان یکی
از برتریــن فیلمهــای موزیــکال ســینما
(و شــاید بهترین فیلمها) حتی نتوانســت
به جمــع نامزدهــای شــاخه بهترین فیلم
راه یابد .در آن ســال ،اســکار بهترین فیلم
بــه «بزرگتریــن نمایــش روی زمین» به
کارگردانــی «سســیل بی   .دمیل» رســید.
«هشــمهری کین» ســاخته «اورسن ولز»
در ســال  ۱۹۴۱از سوی بســیاری بهترین
فیلم ســاخته شــده در ســینما شــناخته
میشــود و همواره در صدر فهرست برترین
فیلمهای موسســه فیلم آمریــکا قرار دارد
امــا در شــاخه بهترین فیلم اســکار رقابت
را بــه «چه سرســبز بود دره من» ســاخته
«جــان فــورد» باخــت .از دالیــل باخت
«همشــهری کین» میتوان بــه کمپینی
اشــاره کرد که یک روزنامه نگار پرنفوذ به
نام «ویلیام راندولــف» بر علیه این فیلم به
راه انداخت« .اورســن ولــز» و فیلمش در
جوایز اســکار  ۱۹۴۲هو شدند .گرچه «ولز»
در آن ســال مورد بیمهری قرار گرفت اما
نوآوریهــای درخشــانش در تکنیکهای
سینمایی و داستانگویی برای همیشه نحوه
ساخت فیلم در سینما را تغییر داد.
انیمیشن «ســفید برفی و هفت کوتوله»
در ســال « ،۱۹۳۸مســاله مرگ و زندگی»
بــه کارگردانی «مایکل پــاول» و «امریک
پرســبرگر» در ســال « ،۱۹۴۷سرگیجه»
هیچــکاک در ســال « ،۱۹۵۹جنگیر» از
«ویلیام فردکیــن» در  ،۱۹۷۴فیلم علمی-
تخیلی «ای تی» از «استیون اسپیلبرگ» در
سال « ،۱۹۸۳رگیابی» ساخته «دنی بویل»
در ســال  ۱۹۹۷و «باید در     باره کوین حرف
برنیم» ســاخته «لین رامزی» در  ۲۰۱۲از
جمله فیلمهای دیگری هستند که به عقیده
منتقدان با وجود شایســتگی موفق به کسب
اسکار بهترین فیلم نشدند.
مراســم نــود و یکمیــن دوره جوایــز
سینمایی اســکار  ۲۵فوریه (بامداد دوشنبه
 ۶اســفند) در لس آنجلس برگزار میشود و
امسال فیلمهای «پلنگ سیاه»« ،راپسودی
بوهمــی»« ،کلنزمن ســیاه»« ،محبوب»،
«کتاب ســبز»« ،روما»« ،ســتارهای متولد
شــده اســت» و «معــاون» نامزد شــاخه
بهترین فیلم هستند.

تاسیس «موزه خانه های مد» در سراسر ایران

مهــر :رئیــس هشــتمین جشــنواره
بینالمللی مــد و لباس فجر با اعالم این
خبر ،گفت« :موزه خانــه مد» در بناهای
قدیمی   کشور احداث میشود.

حمیــد قبــادی رئیــس هشــتمین
جشــنواره بینالمللــی مــد و لباس فجر
از تاســیس «موزه خانه مد» در سراســر
کشــور خبر داد و گفت :مــا به دنبال راه
اندازی «موزه خانه مد» نه تنها در شــهر
شیراز بلکه در اســتان های سراسر ایران
هســتیم .در حال حاضر بناهایی در کشور
وجود دارد که در حال فرســایش است و
سرمایه گذارانی هســتند که عالقمند به
ســرمایه گذاری در این بخش می   باشند

قرار اســت اولین موزه خانه مد در استان
فارس افتتاح شــود و بــه دنبال آن موزه
خانــه مد در اســتانهای مختلف کشــور
ساخته شود.
دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس
کشــور اظهار کرد :امیدوار هستیم حداقل
از هر اســتان در سراسر کشور یک موزه
خانه مد راه اندازی شود و این موضوع در
سراسر ایران اتفاق بیفتد.
قبادی در پایان با بیــان اینکه باید از

داشــته های تاریخی کشور اســتفاده کنیم
گفت :اگر چه به داشــته های تاریخی ایران
می   بالیــم اما تاکنون در پــی بهره برداری
از این داشــته های تاریخی نبوده ایم امید
داریــم با همــکاری بخــش خصوصی و
اجــرای طرح شــیم در قالب مســابقه ای
بین المللــی با موضوع شــعر در قالب تن
پوش بین ایران و کشــورهایی که ســابقه
تاریخی شــبیه به هم دارند شاهد اتفاقات
ارزشمند در حوزه مد و لباس کشور باشیم.

امام علی (ع)

جمالزاده پرداختهاند.
نویسنده کتاب «شهروند شهرهای داستانی» تصریح
کرد :جمالزاده بر زبان احاطه داشت و زبان مثل یک رود
پرخروش در داستانهای او جاری بود .با توجه به اینکه
یکی از فقرهای ادبیات داســتانی امروز نداشتن شناخت
دقیق نویسندگان ما از جامعه ،تنوع شخصیتها و زبان
است بازگشت به جمالزاده و جمالزادهخوانی ضروری به
نظر میرسد.
پس از خواندن بیانیه هیأتداوران توســط نفیســه
مرشدزاده که در آن تأکید میشد اصفهان به قصه و به
رود مانند نان شب نیاز دارد ،اسامی   برگزیدگان بخشهای
مختلف نخستین جایزه «جمالزاده» به این شرح اعالم شد:
برگزیدگان بخش داستان آزاد:
نفر اول :ناهید عصمتی برای داستان پشتبام نجمه
نفر دوم :مجتبی شــول افشــارزاده برای داســتان
سفرهای گلی
نفر سوم :زهرا نیچین برای داستان جای پنجههای بابا
برگزیدگان بخش داستان اصفهان:
نفر اول :مریم منوچهری برای داستان شب خاموش
نقشجهان
نفر دوم :هما جاسمی   برای داستان آختامار
نفر ســوم :نســیبه فضلا...ی برای داستان اتللوی
تابستانی
برگزیدگان بخش زندگینگاره:
نفر اول :مکرمه شوشتری برای اثر پوالروید
نفر دوم :محسن رهنما برای اثر مردی مقابل رژه
نفر ســوم :محمدرضا عبدا...ی بــرای اثر جایی که
توپهای هفتسنگ میروند و در آنجا گم میشوند.
در پایــان این آیین از پوســتر دومیــن دوره جایزه
«جمالزاده» با حضور علــی خدایی ،کیومرث پوراحمد،
ســروش صحت ،سارا ساالر ،محمد طلوعی و جمعی از
نویسندگان و هنرمندان رونمایی شد .فراخوان نخستین
دوره جایزه «جمالزاده» مهرماه ســال  ۱۳۹۷توســط
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
در سه بخش داستان آزاد ،داستان اصفهان و زندگینگاره
منتشر شد.

نشست بازخوانی کارنامهی حافظپژوهی
«استاد سلیم نیساری»
صفدر دوام

نشست «بازخوانی کارنامهی حافظپژوهی استاد سلیم نیساری»
از ســوی مرکز حافظشناســی ،بــا همــکاری ادارهی کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی   فارس و مرکز پژوهشهای زبان و ادب فارسی
دانشــگاه شــیراز ،با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب کشــور
برگزار میشود.
در این نشســت که روز شنبه ۴اســفندماه  ،۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۰
در سالن شــهید منتظری (واقع در چهارراه ادبیات ،دانشکدهی علوم
دانشگاه شیراز ،ســاختمان شمارهی  )۱برگزار میگردد ،دکتر خسرو
قاســمیان و دکتر مدینه کرمی   به بازخوانی کارنامهی حافظپژوهی
مرحوم استاد نیساری میپردازند.
یادآور میشود ،ورود برای عموم عالقهمندان آزاد است.
زندهیاد دکتر ســلیم نیساری که در ۲۲دیماه سال جاری ،دیده
از جهان فروبســت ،یکی از حافظپژوهان نامدار معاصر اســت که
آثار ارزشــمند وی ،از مراجع اصلی و مهم در زمینهی حافظپژوهی
به شمار میرود.
مرکز حافظشناســی ،در مهرماه سال  ۱۳۸۷به پاس تالشهای
ستودنی شادروان نیساری در تصحیح غزلهای حافظ و پژوهشهای
دقیق او در نسخههای کهن دیوان حافظ ،سومین «نشان درجه یک
علمی» خود را به این استاد فرزانه اهدا کرده است.

در  ۹ماهه امسال

خارجیها  ۳۰۰میلیون دالر صنایع دستی
ایران را صادر کردند

ایســنا :معاون رییس جمهور
و رییــس ســازمان میــراث
فرهنگی ،گفت :در  ۹ماه امسال
 ۴۹۰میلیون دالر صنایع دســتی
ایــران به خارج از کشــور صادر
شده است.
«علی اصغر مونسان» در ادامه
سفر خود به اســتان با حضور در
مراســم انتخاب میبد به عنوان شــهر جهانی زیلو با بیان این که
توسعه زیلوبافی دو بعد اقتصادی و فرهنگی دارد ،اظهار کرد :در ۹
ماهه امســال  ۱۹۰میلیون دالر از مبادی گمرکی صادرات صنایع
دستی انجام شده است.
وی صادرات  ۳۰۰میلیون دالر صنایع دستی توسط گردشگران
خارجی را از دیگر دســتاوردهای  ۹ماهه امســال دانست و افزود:
طبق بررسیهای انجام شده امسال بیش از شش میلیون گردشگر
خارجی از کشورهای مختلف جهان در ایران حضور داشتند.
رییس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با
بیان اینکه بخش گردشــگری و صنایع دســتی کشور توانسته به
ازای هر نفر  ۵۰میلیون تومان یک فرصت شغلی پایدار ایجاد کند،
گفت :در سال گذشته یکی از سازمانهای اشتغالزای کشور میراث
فرهنگی بوده است.
معــاون رئیس جمهــور در بخــش دیگری از ســخنان خود
به ظرفیتهــای فراوان اســتان یزد در حوزه میــراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد و گفت :گردشگران داخلی و
خارجی فراوانی به این استان در سالهای اخیر آمدهاند و امیدواریم
با ثبت جهانی زیلو در شهرســتان میبد شــاهد حضور گردشگران
بیشتری در این شهرستان و استان یزد باشیم.
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ادامــه داد :هنــر
صنعــت زیلــوی میبد هنــر غنــی ایرانی اســامی اســت و
خانوادههــای زیادی توانســتهاند از این منبــع درآمدزایی کنند.
مونســان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد :در حوزه صنایع
دســتی  ۷۰درصد فعــاالن و هنرمنــدان این صنعــت را بانوان
تشــکیل میدهند و توانســتهاند به خوبی در این حوزه فعالیت و
نقش آفرینی کنند.

