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  نام خدا به 

  

3ما . ام آذرماه آغاز شد  از بعدازظهر روز دوشنبه سي،صي گروه زبان و ادبيات فارسيجلسات تخص 

ستادان و  نفر از ا6ُها كه در هركدام از اين جلسات، رزظه جلسه در بعدا8جلسه در بامداد داشتيم و 

 مربار علمي داشتيت پسشو ن جلسه 11 و در نتيجه ما  فرمودندكنندگان محترم سخنراني ابراز شركت

 ،)صبح يا عصر ( سخنراني نفر سخن گفتند و در هركدام از اين جلسات57 نشست، 11  اينكه در

95 اقلّحدهاي مختلفي، سخنان خودشان را  ها به زبان سخنران. ركت كردند نفر ش165اكثر  و حد

 57از . هاي ديگر هم بودند ه به زبان البّت؛سي و انگليسي و عربي بودرافشان،  ترين د كردند كه مهمااير

 نفر از 31ها بودند و   نفر خانم15  و نفر آقايان42سخنراني كه در اين جلسات شركت كردند، 

 سخنراني ةي براي ارائصتبعضي از بزرگاني كه فر.  نفر ايراني بودند26هاي ديگر و رانان از كشورنسخ

اي وقت در اختيارشان قرار گرفت تا نظرهاي خودشان  مديره، چند دقيقه تأپيدا نكردند، در جلسات هي

  :ها عبارت بودند از موضوعات سخنراني.  كه كرده بودند، اظهار كنندي تحقيقاتةرا دربار

  ، شعر و شاعران ايرانة درباريراننسخ 18) الف

  ،هاي ديگر  ادبيات و زبان فارسي در سرزمينة سخنراني دربار13) ب

  ،ر ادبيات تطبيقي و تاريخ ادبياتد مقاله 6) پ

  ،هاي نثر  نثر و تئورية مقاله دربار4) ت

  ، مقاله در ادبيات كودكان2) ث

  ، و مقاله در ادبيات معاصر2) ج

  . مقاله در موضوعات مختلف ديگر12) چ

 .مندي در اين جلسات شركت كردند كنندگاني كه در اين جلسات حضور داشتند، با عالقه  شركتةهم

   نويسندگان،ةت كردند و من سپاسگزار هستم از همها اظهار مسرّ ت سخنراني از كيفي،همه به نسبت

 ةهاي ارزند  اين گروه را با سخنراني،جانبه هم علمي و ه  وسيع،يكنندگان سخنراني كه با ديد ارائه



  

 گروه ادبيات را از سخنراناني كه م درقلبي خود و همكاران  بايد سپاس ضمناً.  فرمودند ياريخودشان

از جناب آقاي دكتر .  زبان و ادبيات فارسي ابراز شد، ابراز دارمةها دربار هاي عمومي صبح در گروه

انجمن و مقاالتي كه انتخاب شده بود، زحمات فراواني كشيدند و  جلسات اين ةدادبه كه در ادار

ت بيماري نتوانستند در اين جلسات شركت كنند، سپاسگزار هستيم و از خانم دكتر فانه به عّلسأمت

رئيسه و جناب دكتر  تأت با ما داشتند و اعضاي محترم هياي در اين مد باقري كه همكاري سازنده

 كارهاي ما را به سادگي و خوبي انجام دادند، صميمانه ةزاده كه هم انير تهرتحبيبي و جناب دك

 در خدمت  وشناسان هميشه در خدمت اين فرهنگ اميدوارم كه ايران بماناد و ايران. سپاسگزار هستم

  . اين سرزمين، افتخارات بيشتري بيافرينند

  

  


