مراسم پاسداشت شعر و ادب فارسی
( نشست مسئولین انجمن هابی ادبی استان همدان )

مراسم پاسداشت شعر و ادب فارسی عصر روز
چهارشنبه  62شهریور ماه سال جاری همزمان با سالروز
روز شعر و ادب فارسی و با حضور مسئولین ا نجمن
های ادبی استان همدان در اردوگاه فرهنگی و تربیتی
ابوذر برگزار شد در این مراسم پس از پخش سرود
جمهوری اسالمی و قراتت آیاتی از کالم اهلل مجید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در پیامی
فرا رسیدن روز شعر و ادب را تبریک گفت و طی
سخنانی اظهار داشت  :فرهنگ ،فقط باید برای فرهنگ
باشد و راه خود را از سیاست جدا کند .وی با بیان اینکه
تالش در حوزه فرهنگ به نوعی جهاد و ایثار است،
اظهار کرد :نتیجه تالش در این عرصه مادی نیست؛
بنابراین کوشش در این عرصه تنها عشق میخواهد.
ایشان ادامه داد :اشتراکات فرهنگی در جوامع بسیار مهم بوده و زبان مشترک به عنوان عنصر هویتساز از اهمیت
باالیی برخوردار است .زبان و ادب فارسی بخشی از فرهنگ ماست و ایران را به عنوان یک کشور منحصر به فرد
معرفی میکند.زبان فارسی بسیار غنی بوده و حد و مرز نمیشناسد ،این زبان گنجینه غنی زیباییشناسی و عرفان
است که در قالب شعر خود را نشان میدهد و قلب افراد را جال میدهد زبان میتواند اشتراکات را تقویت کند و
زبان مشترک میتو اند به وحدت ملی و همسویی کمک کند وی در الدامه تاکید کرد باید با استفاده از امکانات و
کمک گرفتن از مفاخر ،ظرفیت فرهنگی گذشته را به نسلهای آینده معرفی کنیم .چرا که همدان یکی از استانهای
قوی و غنی کشور از لحاظ برخورداری از شعرا ،نویسندگان و نخبگان به شمار میرود .وی با بیان اینکه فرهنگ
باید جدا از سیاست حرکت کند ،گفت :فرهنگ باید برای فرهنگ باشد چون در صورت آمیختگی با سیاست ،آسیب
خواهد دید.
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در ادامه آقای کالفچی رئیس خانه شعر و ادب استان همدان گزارش مختصری از فعالیتها ی خانه در سال
 89ارائه نمود .

سپس چند تن از شاعران به مناسبت روز شعر و ادب به اجرای شعر خوانی پرداختند.

در ادامه توسط یکی از هنرمندان همدانی پرده خوانی شاهنامه به اجرا در آمد .

در پایان جلسه نیز از هیات مدیره خانه شعر و ادب استان همدان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
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متن پیام مدیر کل به مناسبت روز شعر و ادب فارسی
زبان در حوزه فرهنگ ،یکی از مباحث اساسی و بنیادی بوده و هویت ملی ما را تشکیل می دهد .اشتراکات فرهنگی در میان
ملل مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این میان زبان مشترک به عنوان عنصر هویتساز ،جایگاه ویژهای دارد.
زبان فارسی به عنوان یکی از غنیترین گنجینههای معنوی ،از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به لطف مفاخر حوزه فرهنگ و
ادب این سرزمین ،در سراسر دنیا شناخته شده است.بدون شک اهمیت پاسداشت زبان ،شعر و ادب فارسی و گرامیداشت
حافظان این میراث گرانبها بخصوص شاعران گرانمایه ایران اسالمی از جمله استاد سید محمد حسین شهریار که یکی از
برجسته ترین این مفاخر در عصر حاضر است ،بر کسی پوشیده نیست .اینجانب ضمن پاسداشت روز شعر و ادب فارسی،
این روز را به همه ادیبان ،فرهیختگان و فارسیزبانان تبریک میگویم.

دیدار جمعی از همکاران اداره کل از خانواده مرحوم سید حمید محمودی
همزمان با روز شعر و ادب فارسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به همراه جمعی از همکاران
با حضور در منزل مرحوم سید حمید محمودی ،با خانواده این شاعر و هنرمند فقید دیدار کرد .احمدرضا احسانی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در این دیدار با بیان اینکه مرحوم محمودی هنرمندی گرانمایه و
شاعری فرهیخته بود ،اظهار کرد :فقدان این جوان عزیز باعث تأسف و تألم جامعه ادبی و هنری استان شد .احسانی
ضمن همدردی با خانواده محمودی ،پیام تسلیت دکتر سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی به
مناسبت درگذشت آن مرحوم را هم به خانواده وی تقدیم کرد و افزود :یاد و خاطره سیدحمید محمودی به واسطه
آثارش همواره زنده خواهد بود .سیدحمید محمودی متخلص به «درخت همدانی» متولد سال  ۷۶2۱در همدان بود
که مرداد ماه امسال بر اثر ابتال به کرونا درگذشت .مجموعه شعر «درخت جویده» از این شاعر به جا مانده است.
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برگزاری انتخابات خانه شعر و ادب استان همدان

در کنار برگزاری مراسم پاسداشت شعر و زبان فارسی انتخابات خانه شعر و ادب استان همدان با حضور مسئولین انجمن
های ادبی استان برگزار گردید و اعضای هیات مدیره خانه به مدت سه سال انتخاب شدند.
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عناوین برنامه های پاسداشت شعر و ادب فارسی همدان – شهریور ماه 9911
ردیف

عنوان

مدت ( دقیقه)

1

پخش سرود جمهوری اسالمی ایران

5

2

تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توسط آقای ورکانه

5

3

خیر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان – آقای احسانی

5

4

اجرای شعر خوانی آقایان محمد پیله ور – محمد ساکی

11

5

سخنرانی آقای کالفچی رئیس خانه شعر و ادب استان همدان

11

6

اجرای شعر خوانی آقایان حسن مالمیر( تویسرکان) – فریدون محمودی ( مالیر)

11

7

سخنرانی مسئولین استان ( استاندار – امام جمعه )

11

8

اجرای شعر خوانی خانم زهره مهاجرانی(کبودرآهنگ) – مصطفی الوندی(اسدآباد)

11

9

اجرای پرده خوانی توسط آقای فواد صباغ

11

11

سخنرانی نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی

11

11

اجرای شعر خوانی آقایان مسلم محمدی(رزن) – محمد بلند گرامی(فامنین)

11

تجلیل از اعضای هیات مدیره خانه شعر و ادب استان

5
111
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به نام معلم هستی بخش علم و قلم
پیام انقالب باید به زبان شعر و هنر که اصیل ترین و خالص ترین و گیراترین زبانها است،منتقل شود

شماره /۷44/8049 :ص88/
مورخ 88/42/62 :

جناب آاقی کالفچی
مسئول محترم انجمن حافظ خوا ین

لوح سپاس

با سالم و احترام
به پاس مساعی ارزشمند و دلسوزانه حضرتعالی برای ارتقاء فرهنگ و ادب این استان ،جای
دارد در روز شعر و ادب فارسی مراتب قدرشناسی و قدردانی خود را اعالم نمایم.
امید که در سایه قرآن حکیم و به پشتوانه تجربیات و اقدامات دلسوزانه جنابعالی  ،بتوانیم بیش
از پیش در راه اعتالی فرهنگ غنی اسالم و رشد و تعالی فرهنگ و ادب قدم برداشته و هر روز
شاهد همبستگی  ،همدلی و همکاری بیشتر در عرصه شعر و ادبیات کشور باشیم  .سالمتی ،
سرافرازی و سر بلندی همواره قرین راهتان باد.

احمد رضا احسانی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
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