
 جواد  و يزاهد فرح دادبه، اصغر سخنراني با ،»فارسي زبان ترويج و صلح« موضوع با ادبيات، و حصل هاينشست مجموعه از نشست هشتمين

 حسط در فارسي زبان اهميت به نشست اين ابتداي در لررنجبردرخشي جواد .شد برگزار قلم اهل سراي در دي 30 دوشنبه لر،درخشي رنجبر

 اين به هم ارسيف زبان. كندمي پيدا اهميت شده نوشته آن پايه بر كه متوني واسطه به نزبا هر: گفت سطحي نگرش نقد با وي. كرد اشاره جهان

 اين. يابديم اهميت شده، نوشته زبان اين به) موالنا مثنوي( جهان عرفاني اثر ترينمهم و) فردوسي شاهنامه( دنيا حماسي اثر ترينمهم كه خاطر

 و »گاهان« زا فارسي زبان آميزصلح هايظرفيت به پرداختن قصد امروز. است گذاشته دنيا تلفمخ نقاط در اخير هزاره طي را خود تاثير زبان

. بياموزد ما به را صلح فرهنگ توانسته كه معنا بدين است؟ كرده ايفا جهان در صلح براي نقشي چه فارسي زبان كه بپردازيم معاصر متون تا »اوستا«

 كرد؟ فادهاست امروز آلودجنگ و خشن دنياي در هاتنش كاهش براي آن ظرفيت از توانمي چگونه است، صلح زبان فارسي اگر اينكه ديگر و

 مساله اين مورد در داريم نياز امروز. كند تهديد را ما جنگ سايه كه يابدمي معنا زماني فعلي، شرايط در فارسي زبان ترويج و صلح اهميت

اصغر دادبه سخن خود را اينگونه آغاز كرد: برخي مسائل به قدري روشن هستند كه  .شود زبا جهان در صلح سوي به ايدريچه تا كنيم صحبت

آيند. زبان فارسي حداقل در دوران تاريخ پس از اسالم، به تعبير استاد مطهري زبان دوم اسالم بوده و براي از فرط روشني، غيربديهي به نظر مي

ن اول هم بدل شده است. حمالت به زبان ملي ما در طول تاريخ، ريشه مشخصي دارند كه در تحقيق در خيلي جاها مثل شبه قاره (هند) به زبا

كنند. چاه مي كنند و برايشتواند برايشان منشا خطر باشد دسيسه ميكنند مينهايت غرض يا جهل است. براي چيزي كه بيگانگان احساس مي

روز آورد اما امهاي پيش از خود، سخني به ميان ميغرب تا مدتي پيش، از تمدنبديهي است كه حمالت، متوجه رستم باشد و نه شغاد. جهان 

شود، خواهد آنها را به هيچ انگارد و در همين راستا هم ناگزير است به زبانشان هم حمله كند. از همين روست كه همه آثار سوريه نابود ميمي

كنند. عجيب هم نيست كه بعد از مدتي محو شدن عينيت اكز فرهنگي تهديد ميوضعيت عراق را شاهد هستيم و ما را هم از موضع حمله به مر

 نزاع عيتوض يافتن پايان معناي به عربي ايواژه صلح: گفت صلح واژه مفهوم تبيين در ابتدا زاهدي .اين آثار، از ذهن و يادها هم فراموش شوند

 مادي و اييسك باستان، فارسي اوستا، باستان دوره در ايراني هايزبان. دوستي و آشتي: آمده لغت هايكتاب در آن ديگر معناي مورد در و است

  .داريم دست در آثاري باستان، فارسي و اوستا زبان به صلح پيرامون اما نداريم دسترسي آخر مورد دو به كه هستند

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

  انهزار توم 400  كارت هديه 2اهداي   نشست صلح و ترويج زبان فارسي

  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  هزار تومان 900ميليون و  1  جمع كل

 

 

 

 

 

 

  


