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خیـر مقـدم بـه اعضـاء شـهادت امـام جعفـر        دکتـر قبـادي ضـمن    . مجیـد آغـاز شـد   ... جلسه با تالوت آیاتی از کـالم ا 
را تسلیت گفتند دکتر قبادي توضیح دادند امروز کتاب تاریخ ادبی در قلمرو زبان ادبیات فارسی بررسـی و  ) ع(صادق

به توضیح است هر چند این کتـاب درجاهـاي دیگـر شـاید نقـد شـده باشـد امـا اینجـا بیشـتر           تحلیل خواهد شد و الزم 
  .براساس نیاز منابع درسی باید باشد

  
در ادامه دکتر قبادي توضیح دادند بحث االن گروه در خصوص دستور قبلـی اسـت اهمیـت رشـته زبـان و ادبیـات بـه        

نـت رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی بـراي کشـور ایـران،         مکاجهت ملی مدنظر است و ضرورت و جایگـاه و منزلـت و   
  :ایشان در ادامه مواردي را به شرح زیر بیان داشتند. فرهنگ ایران چه خواهد بود
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