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زنگتفریحیبهنام«فارسیعمومی»

امیرعباس گالب به هند رفت
«امــیــرعــبــاس گــاب»،
خــوانــنــده ،بــرای ضبط
دو موزیک ویدئو عازم
هندوستان شد« .مهدی
فلک بلند» بــه عنوان
کــارگــردان و «عرفان قو یقلب» به عنوان
نوازنده آهنگدرام و سازهای کوبهای ،همراه
این خواننده هستند .به گزارش موسیقی ما،
اوایــل پاییز سال گذشته ،خبرهایی مبنی
بر این که قرار است آلبوم «قله» امیرعباس
گالب پس از ماه صفر ،با  12قطعه به بازار
عرضه شــود ،منتشر شد امــا ظاهر ًا تمرکز
امیرعباس گــاب هم به تبعیت از شرایط
کنونی بازار موسیقی پاپ ،بیشتر روی نشر
تک قطعه است.

خوانندگیحامدبهداد
باشعرحافظ
حامد بهداد با انتشار
ویــدئــویــی در صفحه
ایــنــســتــاگــرامــش از
تمرین و ضبط قطعهای
در استودیو خبر داد.
او در این ویدئو مشغول ضبط قطعهای با
استفاده از شعر حافظ ،با مطلع «دوش دیدم
که مالیک در میخانه زدنــد» اســت .سبک
خواندن او در ویدئوی منتشر شده نشان
میدهد این بازیگر ،با گروهی هشت نفره،
در حال تجربه فضایی جدید در موسیقی
است و به احتمال زیاد تابستان امسال ،آلبوم
او منتشر خواهد شد.

کنسرتتابستانیگروهچارتار
کنسرت گروه موسیقی چارتار ،در اولین
مـــاه تــابــســتــان ســـال  ،۱۳۹۸در مرکز
همایشهای برج میالد برگزار میشود .به
گزارش موسیقی ایرانیان ،چارتار  ۱۰تیر
امسال ،طی دو سئانس ،به دیدار هواداران
خود در مرکز همایشهای برج میالد می
رود و قطعاتی چون «آغوش»« ،باران تویی»
و  ...را اجرا می کند.

اکران «رویای سهراب»
در اولین فرصت

دانشگاهی 3واحدی
نگاهیبهوضعیتآشفتهیکدرسنامه
ِ

موسیقی

ادبیاتفارسی،یکدرسسه
الههآرانیان-دانشجویانکاردانیوکارشناسیهمهرشتههابهجز ّ
واحدی به نام «فارسی عمومی» دارند .درسی که انگار شیوه تدریس و کتابش هم عمومی است و
منبعمدنظرشتدریسمیکند.بااینوضعیت،دانشجویانهمفارسی
ظنخودوبا ِ
هرکسیاز ّ
عمومی را زیاد جدی نمیگیرند و به چشم زنگ تفریح به آن نگاه میکنند .دکتر منصور ثروت،
نویسنده و استاد ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی به تازگی در یک مصاحبه ،از وضعیت
تدریس فارسی عمومی در دانشگاهها انتقاد کرده و انتشار این کتاب را محل درآمد بعضی از
استاداندانستهاست.
▪نتیجهیکجستوجویساده

کافی است نام درس فارسی عمومی را در گوگل
جستوجو کنید تا انبوهی از کتابهای این درس
را که توسط افراد مختلف نوشته شدهاند ،ببینید:
فارسی عمومی دکتر محمود فتوحی و حبیب ا...
عباسی ،فارسی عمومی ابراهیم قیصری و محمد
دهقانی،فارسیعمومیحسنذوالفقاری،فارسی
علی کاظمی علی آبادی« ،خوبان پارسیگو» گروه
مولفاندانشگاهآزادرودهن،درسمقاماتمعنوی
دکترحجتا...بهمنیمطلق،فارسیعمومیدکتر
الهامباقری«،زینکلکخیالانگیز»دکترغالمرضا
حیدری و فرح عزیزی ،فارسی عمومی دکتر رضا
اشرف زاده و . ...در همان جستوجوی ابتدایی
بیشاز 60عنوانکتاببانامک ّلیفارسیعمومی
به چشم میخورد .گویا هر استاد یا دانشجوی
کارشناسی ارشد و دکترا ،از هر دانشگاهی ،اقدام
به تهیه و انتشار کتاب فارسی عمومی کرده است.
البته انتشار این کتاب وقت زیادی هم نمیگیرد و
کافی است یک حکایت از گلستان ،یک داستان از
شاهنامه ،یک غزل از حافظ ،چند رباعی از خیام،
یک داستان از مثنوی و ...را کنار هم بگذارید و با
عنوان«فارسیعمومی»بهدانشجویانارائهکنید!
▪دکانیبهنامفارسیعمومی

دکتر ثروت ،استاد ادبیات فارسی دانشگاه شهید
بهشتیدراینبارهبهایبناگفتهاست«:منبافارسی

عمومیوتمامکتابهاییکهدربارهفارسیعمومی
نوشتهاند ،مخالف هستم .به جای معرفی کتاب
فارسی عمومی ،گلستان یا بوستان تدریس یا از
دانشجویان ســوال میکردم که دوســت داریــد از
شاهنامه یا حافظ بخوانیم؟ دلیل بنده این است
که باید بدانیم هدف از تدریس زبان فارسی برای
دانشجویان غیر از رشته ادبیات فارسی چیست؟
باید فکر کنیم که دانشجویان غیر از رشته ادبیات به
چه چیزی احتیاج دارند .مث ً
ال درباره کتاب کلیله و
دمنه ،اگر شما این را شرح ندهید که کلیله سمبل
کیست؟ دمنه سمبل کیست؟ این داستان برای
چه گفته شده است؟ و ...در این صورت آنطور که
باید فایدهای حاصل نمیشود؛ معموال کالسها به
بطالتمیگذردودانشجویانهمخستهمیشوند.
وقتی شما متن مشخص را با
تحلیل دوره خاصی که
آن کــتــاب نوشته شده
انــتــخــاب م ـیکــنــیــد و
تــوضــیــح مــیدهــیــد،
دانشجو عالقهمند
میشود».
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▪بعضیازکتابهاصرف ًاکپیهستند

دکتر مـهدخــت پورخالقی چــتــرودی ،استاد
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی هم از وضعیت
فعلی تدریس فارسی عمومی در دانشگاهها به
شدت گالیه دارد و به خراسان میگوید« :االن
ّ
سه ،چهار سال است مشغول کار روی طرح
بــررســی و آسیبشناسی کتا بهای فارسی
عمومی هستیم .دریایی است که پایانی ندارد!
هر استادی از هر جایی پیدا شده  ،یک کتاب
فارسی عمومی نوشته وگزید ههایی از متون
نظم ونثر فارسی را به شکل کتاب درآورده است
که به نظر من اصـ ً
ا ارزشــی ندارند و چیزی به
دانشجویان اضافه نمیکنند .متاسفانه بعضی
از کتا بها کپی هستند و فقط نــام استادان
عوض شده است .ان شاءا ...به زودی این طرح
را در قالب یک مقاله پژوهشی ارائــه خواهیم
کرد» .این استاد دانشگاه درباره نظر استادانی
مانند دکتر ثروت که معتقدند باید یک اثر خاص

ادبی برای دانشجویان تدریس شود ،نه این که
تکههایی کوچک از آثار مختلف نظم و نثر فارسی،
گفت« :فارسی عمومی یک درس سه واحدی
دانشگاهی است و باید دانشجو را با عموم مسائل
ادبیات ،فرهنگ ایرانی و فارسی آشنا کند؛ نه
اینکه کالس تخصصی سعدی یا حافظشناسی
باشد .به نظر من این هم درست نیست .فارسی
عمومی باید مسائل فرهنگ و
زبان فارسی را در بر بگیرد.
این کتاب باید مطالب را
طبقه بندی شده و با نظم
و ترتیب خاص به دانشجو
ارائـــه دهــد و کــاربــردی
بـــاشـــد نـــه ایــــن که
مــلــغــمـهای از آثــار
و مــتــون مختلف
باشد و دانشجو را
سر در گم کند».

...
ادبی

ترجمه آثار برگزیده جایزه جالل
به زبان روسی
مدیرعامل بنیاد شعر
و ادب ــی ــات داســتــانــی،
از مــذاکــره و تــوافــق با
انــتــشــارات «صـــدرا»ی
روسیه،برایعقدتفاهم
نامه ترجمه و چاپ یکی از آثار برگزیده جایزه
ادبیجاللآلاحمدبهصورتساالنهخبرداد.
بهگزارش مهر،مهدیقزلیبابیاناینمطلب
گفت :برای ساز و کار مالی این تفاهم نامه،
از ظرفیت طرح گرنت که مبتنی بر حمایت
از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازار های
جهانی است ،استفاده خواهد شد .گفتنی
است ،انتشارات صدرا که مسئول آن یکی از
ایرانیان مقیم روسیه است ،در زمینه انتشار
آثاری درباره ایران شناسی و اسالم شناسی،
ادبیاتورمانمعاصرفعالیتمیکند.

رودکی کور نبود
او را کور کردند!
استاد دانشگاه دولتی
دوشنبه معتقد است
رودکیتوسطمخالفان،
به اتهام قرمطی بودن،
مــجــازات و چشمانش
میل کشیده شــدهاســت .با ایــن حــال ،وی
بنیانگذار قالب رباعی و یکی از برترین
شاعران تاریخ زبان فارسی است .دکتر شاه
منصور شاه میرزا ،با اشاره به این که رودکی
شاعرمتمولیبودوبههمیندلیل،همیشهبه
دنبال تالیف می رفت ،به ایلنا گفت :بهترین
منبعبرایمرورزندگیرودکی،همانقصیده
چکامههای تصویری است که در پایان عمر
رودکینوشتهشدهاست.

