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 یادداشت مدیر مهایش
 

گران کم در  پیشینۀ  سنگ زبان فارسی و ادبیات فاخر ایرانی در سطح جهان، دست 
گصلل ر  ان در   للر   کادمیللا تللناخ ا تللام اسللت، امللا  انفجللار اعا للات و                                                     محافللآ ا

 .تان الزم و بایص ا است فراینا جهانی
المللی ازفای دانشگام تهیا بهش ی و بنیاد سعای، بلا ششل ینانی دنلاین  مرکز بین

مرکللز دانشللگا ی و فر نگللی، برگللزاری دومللین  مللایش ازفللا رامللهز  زبللان فارسللی بللا  یللر 
گصل ر   ا بلافارسی زبانان( با محهریت اس انااردسازی م ون درسی ازفا ر   ِ                   منظهر تحقل

کار  لمی و امهزتی خود قلرار  زبان فارسی و ادبیات و فر نگ ایرانی ل اسامی، سرلوحۀ 
 .انا دادم

گص ر  زبان فارسلی در سلطح جهلان بلا بی کم ل ین  گمان  عهر خودکلار و بلا فلرم 
                            تلللللود، از ایلللللن رو، مشلللللارکت   ملللللۀ   زینلللللا، موجلللللی فلللللانر ادبیلللللات و فر نلللللگ می

کا بلا جایلات ین دسل انرد ای                                   امهز    لمی و فنانرانۀ ازفا را میانارکاران  دست علنا 
کللردن  م للون                                                          فنللانری  امهزتللی، را اار للایی را در جهللت اس انااردسللازی و بین                   المللللی 

زبانان در این  مایش ارائلا د نلا و بلا مشلارکت                                    درسی  امهز  زبان فارسی با  یرفارسی
                                   ن  م خ ل  ایرانلی و اسل ادانی از دیگلر جمعی را م از مشلارکت اسل ادان و پهو شلگرا

            لللای نهلللایی    ا و میزگرد لللای تخ  لللی بلللا رام حآ کشلللهر ا( و تلللرکت در سلللخنرانی
کاربردی دست یابیم  .اس اناارد و 

زبان و ادب فارسی از بیش از  زار سال پیش در ایران زمین درخشیام است و تمع 
درخشان زبان و ادب فارسی  ف نزان و جاودان ان  رگز خاموتی ناات ا است. س ارگان
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گرف للا تللا  طللار و موالنللا و حللافا،  مللوارم در اسللمان جهللان                                                                             از رودکللی و فردوسللی  بللزره 
 ای افللیآ و نلل اد    للا و سللنت انا و پردمللاار فر نللگ، دیللن،  رفللان و ایین درخشللیام

کلا  ملارم می ایرانی اسامی بودم تلوان  انلا و  نلهز تلا بلاان شایگلام ارزتلمنا و ارجمنانلا 
کوتیاب گص ر  ان  کرد و در جهت   .اان اف خار 

یاسلللت مح لللرم دانشلللگام جنلللاب اقلللای دک لللر فلللاو ،  در اینجلللا بایصللل ا اسلللت از ر
ریاست مح رم دانشاام، جناب اقای دک ر اکنری و معاونت مح لرم پهو شلی، جنلاب 

کا  موارم مشو   و شش ینان برگلزاری  مایش انلا،   لای  لملی بودم                                                           اقای  دک ر نجومیان 
 .گزاری نمایمسپاس

یاسللت مح للرم بنیللاد سللعای جنللاب اقللای حللااد  للادل بللا شللا  حمایت تللان  از ر
کنم. از دبیران مح لرم  لملی  ملایش، جنلاب اقلای دک لر فلحرایی  و  سپاسگزاری می

سرکار خانم دک ر میرد قان بصیار سپاسگزارم. از اقای دک لر عناعنلایی، معلاون مح لرم 
 مة اس ادان، ماسان مرکز و ا ضای مح رم اجرایی  مرکز ازفا و دبیر اجرایی  مایش، و

کلا زحملات بیاری  تلان بلا ارزتلمنا بلودم اسللت،  و حامیلان معنلوی و ملالی  ملایش 
 .سپا  نی م دارم

کا با برگزاری دومین  مایش ازفلا، بلا بخشلی از ا لاام مهلم  در راسل ای                                                                           امیا است 
گص ر  زبان فارسی و ادبیات تاو منا ایرانی نائ  .آ تهیماتا ا و 

 
 پهر مطلِ ابوالقاسم اسما یآ

 مایر  مایش ازفا
 7931ابان 


