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دانشگاه ارومیه میزبان 

شخصیت های ادبی جهان

و  زبــان  ترویــج  انجمــن  گردهمایــی  چهاردهمیــن 
امــروز  ایــران از  ادبیــات  و  آذربایجــان  فارســی،  ادب 
و  داخــل  ادبــی  و  علمــی  شــخصیت های  حضــور  بــا 
 خــارج کشــور در پردیــس دانشــگاه ارومیــه آغــاز شــد.

ایــن  ارومیــه،  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ادبــی  برتــر  هــای  شــخصیت  حضــور  بــا  گردهمایــی 
آذربایجــان،  ترکیــه،  کشــورهای  از  جهــان  و  ایــران 
و  عراق، فرانســه   ، بنــگالدش  هندوســتان،  رومانــی، 
 اســترالیا برگــزار از 16 الــی 18 مهــر 98 برگــزار شــد. 
نویــن  هــای  فنــآوری  از  اســتفاده  کــودک،  ادبیــات 
آموزشــی در تدریــس زبــان و ادبیــات فارســی، مهــارت 
زیباشناســی  بالغــت  و  درســی  کتــب  در  خوانــدن 
از  ارتباطــی در دنیــای معاصــر  ســخن و مهــارت هــای 
بــود. گردهمایــی  ایــن  هــای  کارگاه  موضوعــات   جملــه 

و  پژوهشــگران  ویــژه  تخصصــی  هــای  کارگاه 
شــد. نیزاجــرا  پــرورش  و  آمــوزش   معلمــان 

شــامل  گردهمایــی  ایــن  ویــژه  موضوعــات  همچنیــن 
و  فرهنــگ  آذربایجــان،  ادبــی  مشــاهیر  و  ادبیــات 
بــود. آذربایجــان  اقلیمــی  و  محلــی  و  عامــه   ادبیــات 

ــی  ــت علم ــی از اعضــای هیئ ــر نظریان ــری و دکت ــر مظف دکت
دانشــگاه ارومیــه دبیــر علمــی و دبیــر اجرایــی ایــن گردهمایی 

ســه روزه بودنــد.
ــر  ــای وزی ــام ه ــی  پی ــن گردهمای ــه ای در افتتاحی
ــر  ــامی و دکت ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــوم , وزی عل

ــد ــت ش ــز قرائ ــادل نی ــداد ع ح

دانشگاه ارومیه میزبان شخصیت های ادبی جهان

متن پیام وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در افتتاحیه گردهمایی 

ــر  ــام دکت ــن پی ــی مت ــن گردهمای ــه چهاردهمی در افتتاحی
غالمــی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری توســط دکتــر بهــادر 
باقــری بــه عنــوان معــاون اجرایــی و گســترش زبــان فارســی و 
ایران شناســی در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی خــارج از کشــور  

قرائــت شــد : 
در قسمتی از این پیام آمده است :

امیــدوارم چنیــن برنامــه هــای علمــی و فرهنگــی زمینــۀ همدلــی و 
ــم  همــکاری پژوهشــگران و صاحــب نظــران را بیــش از پیــش فراه
ــرا ن  ــگ گ ــات و فرهن ــان، ادبی ــج زب ــما را در تروی ــا و ش آورد و م
ــان  ــه، میزب ــن از دانشــگاه ارومی ــد. همچنی ــاری کن ــی ی ســنگ ایران

ــم . ــی مــی کن ــن نشســت فرهنگــی و علمــی، قدردان شایســتۀ ای
ــواره  ــاوری هم ــات و فن ــوم، تحقیق ــتحضرید وزارت عل ــه مس چنانک
ــف و  ــی را از وظای ــی و ایرانشناس ــات فارس ــان و ادبی ــترش زب گس
مســئولیتهای ذاتــی مهــم خــود تلقــی کــرده اســت و ترویــج مفاهیــم 
واالی ادبــی ســرزمیِن دیرســالمان را در گوشــه گوشــۀ گیتــی ترویــج 
ــی  ــم دیپلماس ــد و از ارکان مه ــی میدان ــی و فرزانگ ــی، واالی زیبای
عمومــی جمهــوری اســالمی در جهــان برمــی شــمارد. ایــن وزارت از 
حــدود 40 ســال پیــش تــا کنــو ن بــا اعــزام بیــش از 270 اســتاد بــه 
حــدود 60 کرســی در دانشــگا ههــای جهــان زبــان و ادبیــات فارســی 
و ایرانشناســی را  بــه خوبــی گســترش داده اســت و اکنــون نیــز ایــن 

امــر جــزو برنامــه هــای مهــم و راهبــردی ماســت.

رئیــس دانشــگاه ارومیه گفــت: زبان و ادبیات فارســی 
ــان  ــت و عارف ــان اس ــه ایرانی ــترک هم ــراث مش می
بــزرگ دردهــا و مســایل مشــترک بشــری را بــه ایــن 
زبــان بــه بهتریــن شــکل ســروده انــد و در واقــع زبان 
 فارســی میــراث مشــترک بشــری بــه شــمار مــی رود.

دکتــر رحیــم حــب نقــی در آییــن افتتاحیــه 
چهاردهمیــن گردهمایــی بیــن المللــی انجمــن 
ــات  ــان و ادبی ــی، آذربایج ــان و ادب فارس ــج زب تروی
ایــران کــه روز سه شــنبه)16 مهــر( در پردیــس 
دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد، اظهــار کــرد: کشــور 
ــا از  ــه ای زیب ــش مجموع ــال پی ــزاران س ــران از ه ای
کمــان  رنگیــن  و  فرهنگ هــا  قومیت هــا  تنــوع 
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــت ک ــوده اس ــوام ب ــان و اق ادی
ــود،  ــادری خ ــان م ــه زب ــم ب ــود تکل ــا وج ــوام ب اق
ــه  ــی را ب ــان فارس ــود، زب ــان خ ــاط می ــرای ارتب ب
ــد و  ــده ان ــی برگزی ــی و علم ــط فرهنگ ــوان راب عن
ــه  ــم پای ــا و تحکی ــود در غن ــهم خ ــه س ــدام ب هرک
 هــای محتوایــی و زیباشــناختی آن کوشــیده اند.

وی افــزود: همــه شــاعران ایــران زمیــن، در اعتــالی 
زبــان و ادبیــات ایــن کشــور ســهم غیرقابــل انــکاری 
دارنــد، از ایــن رو مــی تــوان گفت کــه زبــان و ادبیات 

ــان و فرهنــگ بومــی هرکــدام از  فارســی فــارغ از زب
 مــا، بــه حــق شایســته توجــه و تکریــم اســت.

زبــان  کــرد:  عنــوان  ارومیــه  دانشــگاه  رئیــس 
و ادبیــات فارســی میــراث مشــترک همــه مــا 
ــایل  ــا و مس ــزرگ درده ــان ب ــان اســت و عارف ایرانی
ــن  ــه بهتری ــان ب ــن زب ــه ای ــری را ب ــترک بش مش
فارســی  زبــان  واقــع  انــد و در  شــکل ســروده 
 میــراث مشــترک بشــری بــه شــمار مــی رود.

وی در ادامــه گفــت: شــهریار، بــا وجــود عالقــه 
وافــری کــه بــه تحکیــم پایــه هــای هنــری زبــان و 
ادبیــات مــادری خــود داشــت هرگــز از توانمندســازی 
زبــان و ادبیــات ملــی خــود دســت نشســت و شــاید 
ــاعران و نویســندگان  ــت ش ــه عظم ــت ک ــوان گف بت
مــا در ایــن اســت کــه ذهــن و ذوق خــود را از 
ــرده  ــیراب ک ــی س ــی و مل ــگ بوم ــرب فرهن دو مش
نکرده انــد. دیگــری  فــدای  را  یکــی  هرگــز   و 

ــر اینکــه نمــی تــوان  ــا تاکیــد ب دکتــر حــب نقــی ب
از خدمــات شــاعران، نویســندگان و پژوهنــدگان 
آذربایحــان بــه زبــان و ادبیــات فارســی چشــم 
پوشــید، تصریــح کــرد: از عهدهــای گذشــته تاکنــون 
ــه  ــن منطق ــان ای ــزرگ زن ــردان و ب ــزرگ م ــار ب آث
کــه بــا آثــار خــود بــر غنــای فکــری و ارزش 
هنــری زبــان و ادبیــات فارســی افــروده انــد، زینــت 
 بخــش تاریــخ ادبیــات فارســی بــوده و خواهــد بــود.

وی خاطرنشــان کــرد: نمی تــوان از خدمات شــاعرانی 
همچــون قطــران، خاقانــی، نظامــی و مهســتی 
گنجــوی، صائب، شــمس و شــیخ محمود شبســتری، 
زیــن العابدیــن مراغــه ای از گذشــتگان دور تــا پرویــن 
اعتصامــی، شــهریار، عالمــه جعفــری، زریــاب خویــی، 
ــاعدی از دوره  ــین س ــوی، غالمحس ــر مرتض منوچه
 معاصــر، بــه زبــان و ادبیــات فارســی چشــم پوشــید. 

 رئیس دانشگاه ارومیه:

زبان و ادبیات فارسی میراث مشترک همه ایرانیان است



نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربــی، 
از  یکــی  را  فارســی  زبــان  بــه  پرداختــن 
مطالبــات رهبــری برشــمرد و گفــت: مطالبــات 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص زبــان 
فارســی مســئولیت مــا را در ایــن زمینه بیشــتر 
ــم در  ــش ه ــن همای ــزاری ای ــه برگ ــرده ک ک
ــوده اســت. ــات ایشــان ب ــق مطالب  جهــت تحق

 حجــت االســالم ســیدمهدی قریشــی در آییــن 
افتتاحیــه چهاردهمیــن گردهمایی بیــن المللی 
انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی، آذربایجان 
و ادبیــات ایــران کــه امــروز سه شــنبه)16 
ــزار  ــه برگ ــگاه ارومی ــس دانش ــر( در پردی مه
شــد، اظهــار کــرد: مســئله تفــرق زبــان و 
گویــش هــای مختلــف در دیــن مقــدس اســالم 

ــد اســت. ــای خداون ــات و نشــانه ه  یکــی از آی
ــا  ــمان ه ــت آس ــد در خلق ــزود: خداون وی اف
زبان هــای  و  گویــش  اختــالف  و  زمیــن  و 
ــرای انســان  ــف، نشــان هــای بســیاری ب مختل
 هــای عالــم و اندیشــمند قــرار داده اســت. 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربــی 
عنــوان کــرد: زبــان فارســی بــا ظرفیــت 
شــیرینی  و  حــالوت  دارای  خــود  عظیــم 
نیــز  زبان هــا  غیرفــارس  بــر  کــه  اســت 
اســت. گذاشــته  زیــادی  بســیار   تاثیــر 

ــم  ــرآن کری ــد در ق ــرد: خداون ــح ک وی تصری
ــرده  ــان ک ــران را بی ــاز ق ــف اعج ــاد مختل ابع
ــت. ــاز آن اس ــه اعج ــم از جمل ــان ه ــه زب  ک

وی در ادامــه بــه روایتــی از پیامبــر اکــرم )ص( 

ــده  ــت آم ــن روای ــرد: در ای ــان ک ــاره و بی اش
اســت کــه »اگــر دیــن و در روایــت دیگــری اگر 
علــم در ثریــا باشــد و در آســمانها قــرار گیــرد، 
مردانــی از فــارس )پــارس( آن را در اختیــار 
خواهنــد گرفــت« کــه ایــن روایــت عالــم 
 بــودن فــارس زبان هــا را نشــان می دهــد.

حجــت االســالم قریشــی افــزود: هرچنــد 
اســالم در عربســتان و حجــاز متولــد شــد امــا 
ــت. ــترش یاف ــا گس ــارس زبان ه ــیله ف ــه وس  ب

ــالم  ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
کشــورهای  در  فارســی  زبــان  وســیله  بــه 
ــون  ــن مدی ــن دی مختلــف گســترش یافــت، ای
فــارس   برعکــس  و  اســت  فارســی  زبــان 
هســتند. اســالم  مدیــون  نیــز   زبان هــا 

آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ســخنان  از  دیگــر  بخشــی  در  غربــی 
خــود پرداختــن بــه زبــان فارســی را 
یکــی از مطالبــات رهبــری برشــمرد و 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــت: مطالب گف
در خصــوص زبــان فارســی مســئولیت 
ــه بیشــتر کــرده کــه  ــن زمین ــا را در ای م
ــت  ــم در جه ــش ه ــن همای ــزاری ای برگ
ــت. ــوده اس ــان ب ــات ایش ــق مطالب  تحق

کــرد  امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  وی 
ــام  ــات مق ــق مطالب ــت تحق ــه در جه ک
ــی  ــزاری همایش های ــری برگ ــم رهب معظ
اینچنینــی در راســتای ترویــج زبــان و 

ــود. ــتر ش ــی بیش ــات فارس ادبی

فارســی  ادب  و  زبــان  ترویــج  انجمــن  رئیــس 
ســبد  در  کــه  کنیــم  کوشــش  بایــد  گفــت: 
و  زبــان  بخــش  مــا  خانواده هــای  فرهنگــی 
 ادبیــات فارســی ســهم بیشــتری داشــته باشــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ارومیــه، 

در  فــرد  میرباقــری  دکتــر 
ــن  ــه چهاردهمی ــن افتتاحی آیی
ترویــج  انجمــن  گردهمایــی 
زبــان و ادب فارســی آذربایجــان 
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــات ای و ادبی
ــات  ــان و ادبی ــته زب ــروز رش ام
بســیار  شــرایط  در  فارســی 
ــی  ــر م ــه س ــی ب خــاص و مهم
بــرد زیــرا بــه ســبب زیرســاخت 
 هــای مناســبی کــه وجــود دارد 
مــی توانــد یــک دوره جهــش و 
ــرای آن قلمــداد شــود.  تعالــی ب

ــم  ــه داری ــا وظیف ــزود: م وی اف
در  را  بــزرگ  میــراث  ایــن 
و  ادبیــات  و  زبانــی  حــوزه 
حتــی خــط حفــظ کنیــم، ارتقــا ببخشــیم و از 
ــم. ــره بگیری ــزرگ به ــراث ب ــن می ــای ای  ظرفیت ه

ــان و ادب فارســی عنــوان  رئیــس انجمــن ترویــج زب
کــرد: مــا بایــد از ایــن ســرمایه بــزرگ بــرای اعتــالی 

ــم و شــخصیت هــای  ــره بگیری ــه به فرهنگــی جامع
 ادبــی را تکریــم و برای آنها بزرگداشــت برگــزار کنیم.

ــبد  ــه در س ــم ک ــش کنی ــد کوش ــه داد: بای وی ادام
ــات  ــان و ادبی ــش زب ــا بخ ــای م ــی خانواده ه فرهنگ
فارســی ســهم بیشــتری داشــته باشــد و عــالوه 
ــج و  ــن چنینــی نتای ــن، برگــزاری جلســات ای ــر ای ب
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــردی ب ــتاوردهای کارب  دس

ــه  ــروز شــاهد هســتیم ک ــت: ام ــرد گف ــری ف میرباق
انجمــن تروبــج زبــان و ادب فارســی جایــگاه بزرگــی 
ــور  ــی کش ــی و ادب ــای زبان ــذاری ه ــت گ در سیاس
ــود  ــی خ ــالت اصل ــون رس ــم اکن ــرده و ه ــدا ک پی
 را ترویــج زبــان و ادب فارســی قــرار داده اســت.

وی افــزود: بایــد تــالش کنیــم کــه ظرفیــت بــزرگ 
ــرای ســامان بخشــیدن  ــان و ادبیــات فارســی را ب زب
ــن  ــم و ای ــه کار بگیری ــه ب و اعتــالی فرهنگــی جامع
ــرد. ــی پذی ــان انجــام م ــه ادیب ــی هم ــا همراه  کار ب

رئیــس انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی در 
ــی  ــروز دوره تاریخ ــه، ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــم، تصری ــی گذاری ــر م ــت س را پش

حفــظ و اعتــال و ســامان بخشــیدن بــه زبــان 
رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای  فارســی، 
ــت. ــره گرف ــا به ــد از آنه ــه بای ــت ک ــراغ راه اس  چ

ــان فارســی  ــالی زب ــج و اعت ــه بســترهای تروی وی ب
در  بزرگــی  جایــگاه  کــرد:  ذکــر  و  اشــاره  نیــز 
اســناد باالدســتی بــرای رشــته زبــان و ادبیــات 
ــگاه  ــن جای ــه ای ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی درنظ فارس
ــرار گرفتــه اســت.  مــورد غبطــه ســایر رشــته هــا ق

ــان و  ــه اینکــه رشــته زب ــا اشــاره ب میرباقــری فــرد ب
ادبیــت فارســی یــک رشــته راهبــردی اســت، تصریح 
کــرد: ایــن رشــته در کشــورهای خارجــی نیــز 
جایــگاه ویــژه ای دارد کــه بایــد پشــتوانه و حمایــت 
 از آن هــم متناســب بــا ظرفیت هــای آن باشــد.

بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــر  بخشــی  در  وی 
ــی  ــان و ادب فارس ــج زب ــن تروی ــای انجم فعالیت ه
ــن  ــای ای ــه ه ــی ار برنام ــرد: یک ــر ک ــاره و ذک اش
گردهمایی هــای  برگــزاری   8۳ ســال  از  انجمــن 
ســاالنه بــوده اســت کــه بــا حضــور میهمانــان 

شــود. مــی  برگــزار  خارجــی  و   داخلــی 
 میرباقــری فــرد افــزود: ایــن همایــش زمینــه ارتبــاط 
و پژوهــش ســه نســل را فراهــم مــی کنــد و هر ســال 
چهــره هــای جدیــدی را دعــوت مــی کنیــم تــا امکان 
ــا دانشــجویان فراهــم شــود. ــن اســاتید ب ــاط ای  ارتب

از  دوره  چهاردهمیــن  در  امســال  داد:  ادامــه  وی 
ــان و  ــج زب ــن تروی ــی انجم ــن الملل ــی بی گردهمای
ــد  ــاالت تاکی ــی مق ــای کیف ــر ارتق ــی ب ادب فارس
ــت. ــده اس ــتر ش ــز بیش ــا نی ــوع برنامه ه ــده و تن  ش

ــان و ادب فارســی عنــوان  رئیــس انجمــن ترویــج زب
ــرای  ــی ب ــه پایگاه ــروز ب ــه ام ــگاه ارومی ــرد: دانش ک
ــده و در  ــل ش ــی تبدی ــات فارس ــان و ادبی ــته زب رش
ســال های گذشــته نیــز برنامه هــای خوبــی را در 
ــت. ــرده اس ــزار ک ــان برگ ــن زب ــالی ای ــتای اعت  راس

پانزدهمیــن  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
گردهمایــی بیــن المللــی انجمــن ترویــج زبــان و ادب 
فارســی آذرمــاه ســال 99 بــه میزبانــی دانشــگاه اهواز 

ــی شــود. ــزار م برگ

ویژه نامـــــــــه چهاردهمین گردهمایـــــی 
دانشگاه ارومیه - 16 الی 18 مهرماه  1398

 نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی: 

 ترویج زبان فارسی از مطالبات مقام معظم رهبری است

زبان فارسی در سبد فرهنگی خانواده ها باید سهم بیشتری داشته باشد

سخن بزرگان  و شخصیت های ادبی میهمان در چهاردهمین گردهمایی
ارسال ۴۲۰ مقاله به چهاردهمین گردهمایی

  بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، آذربایجان  

 دکتــر علیرضــا مظفــری در آییــن افتتاحیــه چهاردهمیــن گردهمایی 
بیــن المللــی انجمــن ترویج زبــان و ادب فارســی، آذربایجــان و ادبیات 
ایــران اظهــار کــرد: انجمــن ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی کــه در 
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــتادان زب ــن اس ــوان انجم ــا عن ــال 1۳۵0 ب س
ــا  ــود بعــد از انقــالب اســالمی از ســال 61 ب ــه کار کــرده ب شــروع ب
 تجدیدنظــر در رســالت ها و اهــداف آن مجــددا کار خــود را آغــاز کــرد.

وی ادامــه داد: از آن تاریــخ انجمــن عــالوه بــر فعالیــت در حوزه هــای 
ــی در  ــان فارس ــی های زب ــتادان و کرس ــت از اس ــارات و حمای انتش
ــرای  ــددی را ب ــای متع ــش ه ــاله همای ــه س ــور، هم ــارج از کش خ
حمایــت از پژوهشــگران جــوان و گــره زدن ارتبــاط نســل متاخــر و 
 معاصــر محققــان حــوزه زبــان و ادبیــات فارســی برگــزار کــرده اســت.

وی عنــوان کــرد: در کنــار ایــن کارهــای ارزنــده، این انجمن تاســیس 
شــعبه هــای اســتانی را وجهــه خدمــت خود ســاخته که در این راســتا 
 شــعبه آذربایجــان غربی در ســال 96 در دانشــگاه ارومیه  افتتاح شــد. 
دبیــر علمــی چهاردهمیــن گردهمایی بیــن المللی انجمــن ترویج زبان 
و ادب فارســی آذربایجــان گفــت: ایــن شــعبه کرســی مولــوی پژوهــی 
در ســال 97 برگــزار کــرد و میزبانــی چهاردهمیــن دوره گردهمایــی 
 انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی نیــز بــه دانشــگاه ارومیــه رســید. 
وی اعــالم کرد: بعد از اعالم فراخــوان، 420 مقاله به دبیرخانه همایش 
 ارســال شــد کــه پــس از بررســی داوران 2۳۳ مقالــه پذیرفتــه شــد.

مظفــری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ماهیــت بیــن المللــی ایــن 
همایــش، بــر آن شــدیم تــا چکیــده مقــاالت آن بــه دو زبــان فارســی 
و انگلیســی منتشــر شــود کــه ترجمــه بخــش انگلیســی آن را اســاتید 

گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه ارومیــه متقبــل شــدند.

دکتر مهدی محقق
زبــان  ترویــج  انجمــن  گردهمایــی 
یــک  در  ســال  هــر  فارســی  ادب  و 
دانشــگاه برگــزار مــی شــود کــه امســال 
دانشــگاه  در  آن  دوره  چهاردهمیــن 
ارومیــه برگــزار مــی شــود و دوره بعــدی 
ــواز  ــگاه اه ــت در دانش ــرار اس ــز ق آن نی
گردهمایــی  ایــن  در  شــود.  برگــزار 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــاتید ادبیــات فارس اس
ــی  ــای تحقیقات ــوند و کاره ــنا می ش آش
ــوان  ــل ج ــد و نس ــی بینن ــر را م یکدیگ
نیــز بــا نســل گذشــته آشــنا مــی شــوند 
و در واقــع ترقــی علمــی پیــدا می کننــد. 
ایــن همایــش نشــان دهنــده توانمنــدی 
گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 

ــت. ــه اس ارومی

دکتر ژاله آموزگار
از  بیــش  آذربایجانی هــا  دارم  عقیــده 
همــه حافــظ زبــان فارســی هســتند 
و بــر روی ایــن زبــان غیــرت بســیار 
زبــان  خدمتگــزاران  دارنــد.  زیــادی 
فارســی همچــون دکتــر زریــاب خویــی، 
محمدامیــن ریاحــی و سیدحســن تقــی 
زاده و ... همــه آذربایجانــی بــوده و زبــان 
ــی  ــد. گردهمای ــظ کرده ان فارســی را حف
انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی کــه 
ــان  ــا جوان باعــث ارتبــاط پیشکســوتان ب
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــود بس می ش
ــپرد،  ــان س ــت جوان ــه دس ــد کار را ب بای
امــا رابطــه خــود را بــا آنهــا نبایــد قطــع 

ــد. ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن بای ــرد و ای ک

دکتر عدنان کارا اسماعیل اوغلو 
رئیس گروه ادبیات فارسی 

دانشگاه آنکارا
از ترکیــه بــه ایــن همایــش دعــوت 
شــده ام و از ایــن دعــوت بســیار خرســند 
ــرای اســاتید  ــن ارتباطــات ب هســتیم. ای
ــم  ــه امیدواری ــر اســت ک بســیار مثمرثم
بــرای  چــون  باشــد  داشــته  ادامــه 
ــان و  ــت. زب ــده اس ــور دارای فای دو کش
ــات فارســی در گذشــته در آســیای  ادبی
ــم  ــوده و مفاهی ــج ب ــیار رای ــر بس صغی
برداشــته  در  را  اســالمی  و  اجتماعــی 
ــم  ــی ه ــلمان آناتول ــردم مس ــت و م اس
ــد بخصــوص  از آن اســتفاده مــی کرده ان
مــا از اشــعار و ســخنان حضــرت موالنــا، 
ــای  ــظ اندرزه ــیرازی و حاف ــعدی ش س
ــردم  ــا در م ــنیده ایم و آنه ــادی را ش زی
ترکیــه جایــگاه باالیــی را دارنــد. نزدیــک 

چهــل ســال اســت کــه در دانشــگاه 
ــی  ــان فارس ــه زب ــف ترکی ــای مختل ه
ــم  ــکارا ه ــم و در آن ــی کن ــس م را تدری
ــا را داریــم کــه  انجمــن تحقیقــات موالن
سالهاســت در آنجــا دیــوان و اشــعار 
موالنــا را بــرای مشــتاقان آنحضــرت 

نیــم. می خوا

دکتر علی گوزل یوز
 رئیس گروه ادبیات فارسی 

دانشگاه استانبول 
ایــن  در  گذشــته  در  بــار  چندیــن 
گردهمایــی شــرکت کــرده ام و ایــن 
گردهمایــی بــرای ارتبــاط و آشــنایی 
ــکار و  ــادل اف ــر و تب ــا یکدیگ ــاتید ب اس
اندیشــه بســیار دارای اهمیــت اســت. 
 ۵00 حــدود  اســتانبول  دانشــگاه  در 
ــم کــه  ــان فارســی را داری دانشــجوی زب
ــک  ــرای ی ــز امســال ب ــا نی برخــی از آنه
ــد. ــران آمدن ــه ای ــدت ب ــاه م دوره کوت

ویژه نامه چهاردهمین گردهمایی 
کاری از مصطفی باقری - ویدا باغبانی - روابط عمومی دانشگاه ارومیه


