جُنگُماهُ
َمی

17.05.2019

192. Ausgabe

زمان :آدینه 17مَی  ،1019ساعت 11:54

مکانAlbertgasse 23, 1080-Wien :


جنگماهدرسومینآدینههرماهبرگزار
میشود.شرکتدراینبرنامهرایگانوبرای

همگانآزاداست.
Iranischer Kulturverein Andischeh
http://www.andischeh.com
kanun@andischeh.com
ZVR Nr.: 865853953
Mit freundlicher
Unterstützung
von Wien Kultur

بابک دادفر

عفت داداش پور

با شیخ اجل سعدی شیرازی

تابو درفرهنگ وادبیات ایران وجهان

بیگمان تاثیر سعدی بر زبان پارسی بر
چکیده ُ :
هیچکدامازماپوشیدهنیست .پس ازسعدیبیش
وکمهمگینویسندگانوشاعرانکوشیدندتامانند
او بنویسند .به گفته محیط طباطبایی« :امروزه
هرگاه نوشتهها و سرودههای سعدی را میخوانیم
ممکن است که بگوییم ،سعدی چه اندازه مانندما
سخن میگوید ،درصورتی که این ما هستیم که
ماننداوسخنمیگوییم ،چراکهاینسعدیبودکه

پارسیدریراسادهوروانساخت».
هر روز خواسته یا ناخواسته از گفتههای سعدی
بهرهمیبریم و

همانند  َم َثلدر گفتگوهای روزمره
ایننشانازتاثیرژرفسخنسعدیست.
سخنران سر آن دارد تا در این نشست در کنار
درنگی بر زیستنامه سعدی ،از تاثیرهای او در
ترویج زبان پارسی دری در شیراز ،نقش او در
ادبوفرهنگایرانو...سخنبگوید.

چکیده :گوهره اصلی تابو در کجاست :سیاست،
هیچکدام از
اقتصاد ،فرهنگ ،سنت،دینیامذهب؟  
آنها! اما همه آنها نهایت بهره را از آن برده

ومیبرند .پاسخدرجایدیگریست .سخنراندراین

نشستدرپیسخنرانیخوددرجنگماهپیش ،از
جملهبهجستارهایزیرخواهدپرداخت:
آثار فرانتس کافکا ،شاهنامه
 جای پای تابو در ِفردوسی،صادقهدایت،فروغفرخزادوگوته
روشهایگوناگون
بدونارزشگذاریبر  

 نگاهی گابریل گارسیا مارکز ،داریو فوِ ،الفریده یلینیک،
جانی دپ ،غالمحسن ساعدی ،شاملو ،سلمان
رشدی ،مریلین مانسون ،کیارستمی ونیما یوشیج
درواکنشبهتابوها
-وسرانجامدربرابرتابوچهبایدکرد؟



بابک دادفر (کرمانشاه) از سنین نوجوانی با
شاعران بزرگ ایران ،مانند فردوسی ،سعدی،
حافظومولویآشناوبهآنهاعالقمندشد.اودر

هاییکهدراتریشزندگیمیکند،تالشکرده


سال
استتادرحدتوان،بافعالیتهایفرهنگیخود،

دیگران را نیز به این شاعران عالقمند سازد .او
ازسال0226کهباکانوناندیشهآشناشدهاست،
تا به امروز سخنرانیهایی گوناگون ،پیرامون
جستارهایهای دیگر

ی مولوی و 
شاهنامه ،مثنو ِ
ایرادکردهاست.


(بخش دوم)

دانشآموخته علوم
عفت داداشپور (رضاییه)  
انسانی ،مدرس وروزنامهنگار است .او با آوردن
متدی جدید در آموزش وپرورش به عنوان
آموزگار شایستهایران،برگزیدهشد.آثارادبیاو
سالهام"" ،شبنمی بر
عبارتند از" :من دختری   9
پینگوینها" .در پهنه

ساحل" و "رقص 
روزنامهنگاری آخرین نوشتارهای او در کیهان

واطالعات تا سال  1991به چاپ رسیدهاند.
فعالیتهای وی در خارج از کشور :تدریس

درمدرسه بینالمللی وین؛ همکاری با نشریههای
اتریشی "محیط زیست ما"" ،اشتات ژورنال" و
کیهانلندنونیمروزلندن

