
گفتوگوبادکترکاووسحسنلیمدیرمرکزحافظشناسی
ودبیرگردهمآییانجمنترویجزبانوادبیاتفارسی

امسال، تقارن گردهم آیی انجمن ترویج با یاد روز حافظ

ز شعر دلکش حافظ کسی بَود آگاه 
                                                                     که لطف طبع و سخن گفتن َدری داند

گردهم   با  زمان  یادروز حافظ، هم  امسال 
آیی بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی 
سو  یک  از  شما  می گردد.  برگزار  شیراز  در 
مدیر مرکز حافظ شناسی و از سوی دیگر دبیر 
همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی هستید. 
ممکن است در مورد این هم زمانی صحبت 

کنید؟
امسال  کردید  اشاره  که  همانطور  بله. 
انجمن  بین المللی  گردهم آیی  سیزدهمین 
برگزار  شیراز  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج 
یادروز  مراسم  بیست ودومین  ما  و  می گردد 
شهر  به  همواره  شیراز  داریم.  هم  را  حافظ 
و  است.  بوده  مشهور  فرهنگ  و  ادب  و  شعر 
فعالیت های  شاهد  هم  روز  هر  خوشبختانه 
گذشته  گون در این حوزه ها هستیم. سال  گونا
که قرار شد گردهم آیی بین المللی انجمن ترویج 
برگزار  دانشگاه شیراز  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
گردد پیشنهاد دادم که هم زمان با یادروز حافظ 
علمی  فعالیت های  مجموعه ی  در  تا  باشد 
کار  یادروز حافظ قرار  بگیرد. خوشبختانه این 
برگزاری  شاهد  امسال  ما  و  پذیرفت  صورت 
حافظ  یادروز  مراسم  بیست ودومین  هم زمان 
گردهم آیی انجمن ترویج زبان و  و سیزدهمین 

ادبیات فارسی هستیم. 
شما در مراسم امسال چه اهدافی را دنبال 

می کنید؟ 
نیز  این  از  پیش  که  اهدافی  جمله  از 
مطالعات  بازشناسی  به  می توان  شده  اعالم 
به  پژوهشگران  تشویق  حافظ شناسانه، 
زمینه های  فراهم  آوردن  و  علمی  تولیدات 
مناسب برای ارائه ی دستاوردهای تازه، آشنایی 
دیگران  جدید  پژوهش های  با  پژوهشگران 
گفت وگو،  فارسی،  ادب  و  زبان  گستره ی  در 
استادان  میان  تجربه   انتقال  و  نظر  تبادل 
)به ویژه استادان پیش کسوت و اعضای هیأت 
به  جوان  پژوهشگران  ترغیب  جوان(،  علمی 
علمی  فرهنگی،  پژوهش های  در  ژرف اندیشی 
زبان فارسی به عنوان  بر تقویت  کید  تأ و ادبی، 
یکی از مؤلفه های مهم و اثرگذار  در  وحدت ملی 
بازشناسی علمی وضعیت  ایران،  یکپارچگی  و 
ارائه ی  برای  هم اندیشی  و  کشور  ادبیات 
مستمر  بهبود  جهت  در  مناسب  راه کارهای 

کرد. شرایط اشاره 
برای دستیابی به این اهداف چه محورهایی 

را قباًل  برای پژوهشگران اعالم کرده اید؟

 همایش های 
معمواًل  تخصصی 
خود  فراخوان  در 
را  محـــــــــورهایی 
می کننـــــــــــد  اعالم 
استـــــــــــــــــادان،  از  و 

صاحب نظــــــــــــران 
توجـه  با  که  می کنند  دعوت  پژوهشگــران  و 
تهیه،  را  مقاالتشان  محــــــــــورها  این  بـــــه 
نیز در فراخوان سال  کنند. ما  تنظیم و ارسال 
عمومی  محور  چند  و  ویژه  محور  چند  گذشته 
از:  عبارتند  ویژه  محورهای  کرده ایم.  اعالم 
»حافظ شناسی و حافظ پژوهی و نقش حافظ در 
گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی«، 
گویش ها، لهجه ها و ادبیات و مشاهیر  »زبان ها، 
ادبی در استان فارس« و »فرهنگ و ادب عامه، 

محلی  و  اقلیمی در استان فارس«.
و محورهای عمومی:

نقش زبان و ادب فارسی در  وحدت ملی مردم 
ایران و دیگر فارسی زبانان جهان، جایگاه زبان و 
ادب فارسی و ایران شناسی در فراسوی مرزهای 
اثرگذاری متقابل  اثرپذیری و  جغرافیایی ایران، 
شیوه های  اسالمی،  فرهنگ  و  فارسی  ادبیات 
ترویج زبان و ادب فارسی و ارتقای جایگاه آن، 
کاربردی آموزش زبان و ادب فارسی،  روش های 
انواع ادبی   )حماسی، غنـــــــایی، عرفانی، تعلیمــی 
کنون،  تا مشروطه  )از  معاصر  ادبیات  و...(، 
ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات پایداری، ادبیات 
کودک و نوجوان و...(، ادبیات اقلیمی، بومی و 
و  نسخه شناسی  کتاب شناسی،  کشور،  محلی 
متن پژوهی، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد 
و مکتب های  نظریه ها  زیبایی شناسی،  و  ادبی 
زبان  تاریخ  زبان شناسی،  زبان،  دستور  ادبی، 
گویش های رایج زبان فارسی، ادبیات  فارسی و 
تطبیقی و موضوع های میان رشته ای، کتاب های 
مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی 
بررسی  و  نقد  فارسی،  و ادب  زبان  گستره ی  در 
گرایش های رشته ی زبان و ادبیات فارسی، نقد 
و بررسی پایان نامه های دانشجویان تحصیالت 
فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشته ی  در  تکمیلی 
ادبیات  و  زبان  کتاب های  محتوای  تحلیل 
ادبی  متون  ترجمه ی  آسیب شناسی  مدارس، 
زبان های  از  و  زبان های دیگر  به  فارسی  زبان  از 
دیگر به زبان فارسی، شگردهای آموزش مجازی 
از  استفاده  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشته ی  در 
دیگر  و  ادبی  فعالیت های  در  رایانه ای  امکانات 

موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی.
کردند و  از فراخوان شما چند نفر استقبال 

مقاله فرستادند؟
اعضای  محترم،  استادان  از  نفر   1100 حدود 
دانشجویان  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت 
تماس  در  دبیرخانه  با  تکمیلی  تحصیالت 
همه ی  کردند.  ارسال  را  مقاالتشان  و  بودند 
مقاالت از سوی داوران متخصص بررسی شد. 
یا سه نفر داور  از سوی دو  کم  هر مقاله دست 
بررسی و نتیجه ی داوری اعالم شد. در نهایت، 
فشرده  لوح  در  انتشار  برای  مقاله   300 حدود 
مجموعه  در  چاپ  برای  آن ها  چکیده ی  و 

چکیده ی مقاالت انتخاب شد.
ویژه ی  مهمانان  درباره ی  دارد  امکان  گر  ا

همایش توضیح دهید.
خوشبختانه امسال در این مراسم، بسیاری 
از استادان نامدار ایرانی و غیر ایرانی از مناطق 
خواهند  حضور  و  می آیند  شیراز  به  مختلف 
و  استادان  این  از  نفر  صد  حدود  داشت. 
از  کرد؛  خواهند  سخنرانی  نیز  پژوهشگران 

جمله:
انصاری،  نوش آفرین  دکتر  ایرانی:  استادان 
دکتر حجت اهلل ایوبی، دکتر مهدی زرقانی، دکتر 
پورنامداریان، دکتر  تقی  توفیق سبحانی، دکتر 
پروین سالجقه، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر 
دکتر  محبتی،  مهدی  دکتر  ضرغام،  نصرت اهلل 
دکتر  نجومیان،  امیرعلی  دکتر  محقق،  مهدی 

مهدی نوریان، دکتر محمدجعفر یاحقی و ...
مهمانــــــان خارجــی: پروفســــــــــور خلیلویــچ 
وســــــــــــکانیان  وارتــان  پروفســـــــــــور  )بوســنی(، 
ســـــــــــرکار  ابوالــکالم  پروفســـــــــور  )ارمنســتان(، 
گزل یــوز )ترکیــه(،  )بنــگالدش(، پروفســــور علــی 
پروفســور نعمــت ییلدریــم )ترکیـــــــه(، پروفســور 
پروفســور  )هنـــــــــد(،  صفـــــــــــوی  آذرمیــــــدخت 
ــرای  ــن )هنــد( و...  آمادگی شــان را ب عین الحســـ

کرده انــد. اعــالم  ســخنرانی  و  حضــور 
آیا در همایش امسال، برنامه های جنبی نیز 

تدارک دیده شده است؟
بسیاری  متنوع  برنامه های  قبل  از  ما  بله. 
کرده بودیم؛ اما با توجه به عالقه ی  پیش بینی 
بسیاری از استادان و پژوهشگران برای حضور 
نیز  و  زمانی  تنگنای  دلیل  به  و  سخنرانی  و 
از  گزیریم  نا صفر،  و  محرم  ایام  با  آن  هم زمانی 
تشکیل  اما  کنیم.  نظر  صرف  برنامه ها  بعضی 
کارگاه، برگزاری چندین نمایشگاه، شرکت  چند 
گردش  حافظ،  یادروز  ویژه ی  برنامه های  در 
فرهنگی- سیاحتی از مکان های دیدنی استان 
مراسم  این  جنبی  برنامه های  از  و...   فارس 

خواهد بود.

نشست   خبــــــــــری
 سیـــــــزدهمین گــــــــردهم آیی 
انجمن ترویج زبان و ادبیات 

فارســــــــــــی
گردهم آیــی  نشســت خبــری ســیزدهمین 
فارســی  ادبیــات  و  زبــان  ترویــج  انجمــن 
روز چهارشــنبه 11 مهرمــاه بــا حضــور دکتــر 
حافــظ  مرکــز  مدیــر  حســن لی،  کاووس 

انجمــن  گردهم آیــی  دبیــر  و  شناســی 
دکتــر  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  ترویــج 
گردهم آیــی  کبــر صیادکــوه، دبیــر اجرایــی  ا
در تــاالر دکتــر مصطفــوی دانشــگاه شــیراز 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت، مســئوالن 
ترویــج  انجمــن  گردهم آیــی  برگــزاری 
زبــان و ادبیــات فارســی بــه بیــان اهــداف 
علمــی-  گردهم آیــی  ایــن  برنامه هــای  و 
ادبــی پرداختنــد: دکتــر حســن لی ضمــن 
مختلــف،  رســانه های  حضــور  از  تشــکر 
گردهم آیــی  ســیزدهمین  برنامه هــای 
شــخصیت های  حضــور  بــه  و  تشــریح  را 
بین المللــی  و  ملــی  ادبــی  برجســته ی 
کــرد. وی از حضــور مقامــات ارشــد  اشــاره 
ایــن  هم زمانــی  مناســبت  بــه  کشــوری 
یــادروز حافــظ خبــر داد  بــا  گردهــم آیــی 
مراســم  در  امســال  کــرد  خاطرنشــان  و 
در  مهرمــاه  بیســتم  روز  کــه  اختتامیــه  
دو  از  شــد،  خواهــد  برگــزار  حافــظ  تــاالر 
پیشکســوت  نامــدار  اســتادان  از  نفــر 
دکتــر  ادامــه،  در  شــد.  خواهــد  تقدیــر 
همایــش  اجرایــی  دبیــر  صیادکــوه  کبــر  ا
گرفتــه  صــورت  اقدامــات  تشــریح  بــه 
شــدن  برگــزار  باشــکوه تر  هرچــه  بــرای 
گفتنــی اســت ایــن  گردهم آیــی پرداخــت. 
روابــط  بــا دعــوت مدیریــت  کــه   برنامــه 
عمومــی دانشــگاه ترتیــب یافتــه بــود مــورد 
گروهــی  گســترده ی رســانه های  اســتقبال 
فــارس،  مرکــز  و ســیمای  از جملــه صــدا 
ــرار  ــا و... ق ــارس، ایرن ــنا، ف ــزاری ایس خبرگ

گرفــت.

ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
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ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و

سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی

آشنایی با انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

گفت وگــــــــــــو   با
دکتر سید علی اصغر میرباقــری فرد، 

نائب رئیس انجمن تــــــرویج

درباره ی تاریخچه ی انجمن ترویج زبان و 
ادب فارسی توضیح دهید.

انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی ایــران 
عنــوان  بــا   1351 ســال  از  رســمی  طــور  بــه 
ــه  ــی ب ــات فارس ــان و ادبی ــتادان زب انجمــن اس
همــت بیســت تــن از اســتادان ایــن رشــته از 
جملــه دکتــر مهــدی محقــق، دکتــر ســید جعفر 
شــهیدی، دکتــر ســید ضیاءالدیــن ســجادی و 
دکتــر غالمحســین یوســفی راه انــدازی شــد و 
در آبــان مــاه 1353 بــه صــورت رســمی اعــالم 

کــرد. موجودیــت 
دوره  دو  بــه  می تــوان  را  انجمــن  حیــات 

کــرد: تقســیم 
یعنــی  اســالمی؛  انقــالب  از  پیــش  الــف( 
انقــالب  زمــان  تــا   )1351( تأســیس  زمــان  از 
مدیــره ی  هیــأت  ترکیــب   .)1357( اســالمی 
شــرح  بدیــن  نخســت  دوره ی  در  انجمــن 

اســت:
رئیــس  1. دکتــر مهــدی محقــق )تهــران(: 
ســجادی  ضیاءالدیــن  دکتــر   .2 انجمــن؛  
دکتــر   .3 انجمــن؛   رئیــس  نائــب  )تهــران(: 
مهــدی درخشــان )تهــران(: خزانــه دار انجمن؛  
کامیار )اهواز(: منشــی  4. دکتــر تقــی وحیدیان 
انجمــن؛  5. دکتــر غالمرضــا ســتوده )تهــران(: 
دبیرانجمــن؛ 6. دکتــر ســّید جعفــر شــهیدی 
)تهــران(؛  7. دکتــر ابوتــراب رازانــی )تهــران(؛  8. 
دکتــر احمــد افشــار شــیرازی )تهــران(؛  9. دکتــر 
ــد  ــر محم ــز(؛  10. دکت ــوی )تبری ــر مرتض منوچه
علــوم مقــدم )مشــهد(؛  11. دکتــر عبدالوهــاب 
نورانــی وصــال )شــیراز(؛  12. دکتــر محمد جواد 

شــریعت )اصفهــان(. 
ــال  ــن از س ــای انجم دوره ی دوم فعالیت ه
1383 آغاز شــد. در این ســال به همت اســتاد 
دکتــر مهــدی محقــق جمعــی از اعضــای هیأت 
علمــی دانشــگاه ها به عنــوان اعضــای هیــأت 
فعالیت هــای  شــروع  زمینــه ی  مؤســس، 
انجمــن را بــا عنــوان »انجمــن ترویــج زبــان و 
انتخابــات  آوردنــد. در  فراهــم  ادب فارســی« 
انجمــن، نخســتین هیــأت مدیــره ی انجمــن 
در دوره ی جدیــد بــا اعضــای زیر تشــکیل شــد:
1. دکتــر مهــدی محقــق )رئیــس(؛  2. دکتــر 
رســتگار  منصــور  دکتــر   .3 مصفــا؛   مظاهــر 
فســایی؛  4. دکتــر ســلیم نیســاری؛  5. دکتــر 
توفیــق  دکتــر   .6 یاحقــی؛   جعفــر  محمــد 
ســبحانی؛  7. دکتــر مهــری باقــری؛   8. دکتــر 

علی اصغــر  ســید  دکتــر   .9 تجلیــل؛    جلیــل 
رئیــس( )نائــب  فــرد  میرباقــری 

اول  دوره ی  در  را  انجمــن  فعالیت هــای 
دهیــد. شــرح 

شش ســاله  دوره ی  ایــن  در  انجمــن 
فعالیت هــای خــود را در چهــار محــور ســامان 

بــود: داده 

الف( گردهم آیی ساالنه
در ایــن دوره پنــج همایــش در ســال های 
1352، 1353، 1354، 1355 و 1356 هــر یــک 
در ســه روز متوالــی و بــا حضــور جمــع قابــل 
کشــور  ج از  توجهــی از اســتادان داخــل و خــار
)حــدود 150 نفــر داخلــی و حداقــل 10 عضــو 

خارجــی( برگــزار شــد.

ب( انتشار متون و تحقیقات ادبی
پیــش از انقــالب، در مجموعــه ی انتشــارات 

کتــاب انتشــار یافــت. انجمــن ده جلــد 

ج( برگزاری بزرگداشت ها
و  داشــتن  پــاس  پــی  در  ابتــدا  از  انجمــن 
و  اســتادان  کوشــش های  بــه  نهــادن  ج  ار
ــان و ادبیــات فارســی در حــوزه ی  محققــان زب
فرهنــگ و ادب ایــران بــود. بــر همیــن مبنــا 
شــیوه ی  کــه  شــد  برگــزار  بزرگداشــت  چهــار 
کــه نخســت،  کار هــر یــک بدیــن شــرح بــود 
مقاالتــی در زمینه هــای مختلــف فرهنــگ و 
ادب از اســتادان برجســته در یــک مجموعــه 
نشســتی  در  آن  از  بعــد  می آمــد؛  هــم  گــرد 
ضمــن بزرگداشــت خدمــات آن اســتاد، ایــن 
می شــد.  تقدیــم  او  بــه  مقــاالت  مجموعــه 
بزرگداشــت های انجمــن در ایــن دوره بدیــن 

بــود: شــرح 
همایــی  جالل الدیــن  اســتاد  مرحــوم   .1
کــه مجموعــه ی »همایی نامــه« از انتشــارات 

گردیــد؛ انجمــن بــه ایشــان تقدیــم 
مــدّرس  محمدتقــی  ســّید  مرحــوم   .2
»جشــن نامه«  مجموعــه ی  کــه  رضــوی 
بــه  انجمــن  انتشــارات  از  رضــوی  مــدّرس 

گردیــد؛ تقدیــم  ایشــان 
مجموعــه ی  کــه  آرام  احمــد  اســتاد   .3
ایشــان  بــه  انجمــن  انتشــارات  از  »آرام نامــه« 

گردیــد؛  تقدیــم 
ادیــب  محمدتقــی  اســتاد  مرحــوم   .4
مجلــس  بــرای  ایشــان  عمــر  کــه  نیشــابوری 
مجموعــه ی  و  نکــرد  وفــا  بزرگداشــت 
از  بعــد  هــم  نیشــابوری«  ادیــب  »یادنامــه ی 
توقــف فعالّیت هــای انجمــن جــزو انتشــارات 
دانشــگاه  اســالمی  مطالعــات  مؤسســه ی 

گردیــد. چــاپ  تهــران  شــعبه ی  مک گیــل 

د( اعــزام استــــــــادان زبــان و ادبیـــــــــات 
کشـــــور ج از  فارســی بــه خــار

واجــد  اســتادان  انجمــن،  دوره ،  آن  در 
دانشــگاه های  بــه  تدریــس  بــرای  را  شــرایط 
خارجــی معرفــی می کــرد و در بیشــتر مــوارد، 
و  ســفر  هزینه هــای  مقصــد،  دانشــگاه های 
حقــوق اســتادان را می پرداختنــد. از جملــه 
انجمــن  طریــق  از  دوره  ایــن  در  کــه  کســانی 
خارجــی  هــای  دانشــگاه  بــه  تدریــس  بــرای 
ــرد: ــام ب ــوان ایــن افــراد را ن اعــزام شــدند، می ت

بهبهانــی،  موســوی  علــی  ســید  دکتــر   .1
هلنــد؛ اترفــت  دانشــگاه  تهــران؛  دانشــگاه 

2. دکتــر مهــدی محقــق، دانشــگاه تهــران؛ 
کانــادا؛ گیــل  دانشــگاه مــک 

تهــران؛  دانشــگاه  رواقــی،  علــی  دکتــر   .3
فرانســه؛ پلیــه  مــون  دانشــگاه 

علــوم؛  وزارت  صــراف،  مرتضــی  دکتــر   .4
بنــگالدش؛ کا  دا دانشــگاه 

5. دکتــر مهســتی بحرینــی، وزارت علــوم؛ 
تونــس؛ دانشــگاه 

دانشــگاه  هنرمنــدی،  حســن  دکتــر   .6
الجزایــر؛ دانشــگاه  تهــران؛ 

7. دکتــر محمــد اســالمی، وزرات فرهنــگ، 
دانشــگاه علیگــر هنــد؛

علــوم،  وزارت  هاشــمی،  کیــا  دکتــر   .8
اســپانیا؛ مادریــد  دانشــگاه 

فرهنــگ؛  وزارت  فــروزان،  علــی  دکتــر   .9
ترکیــه؛ اســتانبول  دانشــگاه 

دامغانــی،  مهــدوی  احمــد  دکتــر   .10
دانشــگاه تهــران، دانشــگاه مادریــد اســپانیا.

درباره ی دوره ی دوم فعالیت های انجمن 
توضیح دهیـــــــد.

بــا  متناســب  دوم،  دوره ی  در  انجمــن 
شــرایط جدیــد بــا عنــوان انجمن ترویــج زبان و 
ادب فارســی، فعالیت خود را با دو رویکرد آغاز 
گســترش و تعمیــق فعالیت هــای  کــرد: یکــی 
زبــان  ترویــج  ُددیگــر  پژوهشــی،  و  آموزشــی 
فارســی در ســطوح مختلــف جامعــه  ادب  و 
کشــور. بــر ایــن اســاس،  ج از  در داخــل و خــار
زیرســاخت ها و بســترها بــرای تحقــق اهــداف 
گرفــت و فعالیت هــای انجمــن  انجمــن شــکل 

ــد: ــاز ش ــرح آغ ــن ش بدی

الف( برگـــــــــــزاری گــــــــــردهم آیــــی هــــــــای 
بیـــــــــــن المللی ســـــــــــاالنه

 12 کنــون  تا  1385 ســال  از  دوره  ایــن  در 
دانشــگاه های  در  بین المللــی  گردهم آیــی 
مازنــدران،  یــزد،  تبریــز،  مشــهد،  اصفهــان، 
بجنــورد،  زنجــان،  طباطبایــی،  عالمــه 

کرمانشــاه و فرهنگســتان و  گیــالن،  اردبیــل، 
در  اســت.  شــده  برگــزار  ایران شناســی  بنیــاد 
توجهــی  قابــل  عــده ی  گردهم آیی هــا  ایــن 
کشــور، حضــور  ج از  از اســتادان داخــل و خــار
یافته انــد و شــمار زیــادی مقالــه بعــد از داوری 
و بررســی توســط شــورای علمــی انتشــار یافتــه 

اســت.

ب( نشست هـــــــــــــای تخصصــــــــــــــــی
در  کــه  مهمــی  بســیار  موضوعــات  از 
برگــزاری  بــدان توجــه شــده،  دوره ی جدیــد 
در  مســتمر  تخصصــی  نشســت های 
حوزه هــای مختلــف زبــان و ادبیــات فارســی 

اســت. کشــور  علمــی  کــز  مرا در 

ج( تشکیـــــــــــــل شعبـــــــــه هــــای انجمـــــن
شــدن  متنــوع  و  گســترده  بــه  توجــه  بــا 
فعالیت هــای انجمــن در دوره ی جدیــد از یک 
ســو و اســتقبال و درخواســت دانشــگاه های 
مختلــف بــرای مشــارکت فعــال در فرایندهــای 
گرفتــه  علمــی انجمــن از دیگــر ســو، تصمیــم 
داخــل  علمــی  کــز  مرا و  دانشــگاه ها  در  شــد 
انجمــن  شــعبه های  کشــور،  از  ج  خــار و 
ــر ورود فعــال ایــن  ــا افــزون ب ــدازی شــود ت راه ان
انجمــن،  علمــی  فعالیت هــای  در  شــعبه ها 
ظرفیت هــای موجــود در مناطــق مختلــف، 

شناســایی و فعــال شــود.
انجمــن  شــعبه های  مبنــا،  همیــن  بــر 
فــارس،  اســتان های  در  کشــور  داخــل  در 
غربــی،  آذربایجــان  گیــالن،  خراســان،  یــزد، 
غربــی،  آذربایجــان  اردبیــل،  کرمانشــاه، 
شــده  راه انــدازی  مازنــدران  خوزســتان، 
اســت و ان شــاء اهلل شــعبه های انجمــن در 
فعــال می شــوند.  زودی  بــه  اســتان ها  دیگــر 
قالــب  در  انجمــن  فعالیت هــای  گســترش  
کشــور آغــاز شــده اســت.  ج از  شــعبه های خــار
در  بالــکان  منطقــه ی  در  شــعبه  نخســتین 
کشــور بوسنی و هرزگوین  دانشــگاه ســارایوو در 
تأســیس  اســت. مقدمــات  راه انــدازی شــده 
کشــورها از جمله  شــعبه های انجمــن در دیگــر 
کســتان، بنــگالدش و ترکیــه نیــز  فراهم شــده  پا

اســت.

د( تشکیـــــــــل کارگروه های پــــــــــــــژوهشی
کــه در ایــن دوره از  موضــوع مهــم دیگــری 
گرفــت، تشــکیل  فعالیت هــای انجمــن انجــام 
شــاخه های  در  پژوهشــی  کارگروه هــای 
کارگروه هــای  کنــون  مختلــف علمــی اســت. تا
ادبیــات  نوجــوان،  و  کــودک  پژوهشــی 
متــن،  تصحیــح  معاصــر،  ادبیــات  تطبیقــی، 
ترویــج  ادبیــات حماســی،  ادبیــات عرفانــی، 
کارگــروه فعالیت هــای بین المللــی  ادبیــات و 
کارگروه های  کرده انــد و  فعالیــت خــود را شــروع 
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معرفی مرکز حافظ شناسی
مستقل  نهادی  حافظ شناسی،  مرکز 
که  ا ست  علمی  و  فرهنگی  دولتی(،  )غیر 
فعالیت های  گسترش  و  تقویت  منظور  به 
توسعه ی پژوهش های  و  به حافظ  مربوط 
اندیشه  زندگی،  با  پیوند  در  تخصصی 
در  هـ.ش   1375 سال  در  حافظ،  شعر  و 
محل  در  استقرار  با  و  شد  تأسیس  شیراز 
با  مرکز،  این  در  کرد.  به کار  آغاز  حافظیه 
پژوهشی،  برنامه های  و  اهداف  به  نظر 
مجموعه ای ارزشمند از اسناد، نسخه های 
معتبر  شروح  و  ترجمه ها  دیوان،  چاپی 
کتاب های تحقیقی، مقاله ها،  شعر حافظ، 
نرم افزارهای  و  گزارش ها  سخنرانی ها، 
ارزیابی  است.  آمده  فراهم  رایانه ای 
نشست های  برگزاری  علمی،  ح های  طر

از  تحقیقی  دستاوردهای  انتشار  و  چاپ  و  حافظ پژوهی  مطالعات  از  حمایت  تخصصی، 
اهم اهداف این مرکز است. 

:::مراسـم  ساالنه ی یــــادروز حــــافظ:::
برگزاری »نشست   برنامه ریزی و  از محوری ترین فعالیت های مرکز حافظ  شناسی،  یکی 
و  حافظ شناسی  مرکز  تأسیس  به دنبال  است.  حافظ  یادروز  ساالنه ی  همایش  علمِی« 

نام گذاری 20 مهرماه در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به نام »حافظ«، نخستین 
روز  آن،  از  و پس  برگزار شد  »یادروز حافظ« سال 1376 هـ.ش در شیراز  دوره ی همایش 
بیستم مهرماه هرسال، آیین یادروز حافظ هم زمان در شیراز و دیگر شهرهای مهم ایران 
سخنرانی های  مانند:  مراسم  رسمی  و  عمومِی  برنامه های  کنار  در  برپامی گردد.  جهان  و 
علمی«  »نشست  جنبی،  نمایشگاه های  و  تئاتر  شعرخوانی،  موسیقی،  اجرای  افتتاحیه، 
یادروز حافظ دارای اهمیتی ویژه  است و حافظ پژوهان و استادان حافظ شناس از سراسر 
دستاوردهای  تازه ترین  تا  می شوند  دعوت  شیراز  به  سخنرانی  ایراد  برای  جهان  و  ایران 
به  فراخوان  محوری  موضوع  عنوان  زیر  و  علمی  گردهم آیی  یک  در  را  خود  پژوهشی 

دوستداران حافظ عرضه  کنند. 

انجمــن  اهــداف  تحقــق  بــرای  نیــز  دیگــری 
برنامه هــای  در  می شــوند.  فعــال  زودی  بــه 
کارگروه هــا اســتادان  انجمــن در هــر یــک از ایــن 
برجســته در آن زمینــه، فعالیت هــای علمــی و 
پژوهشــی را بــر مبنــای ضرورت هــای موجــود 
همچنیــن  و  جامعــه  و  دانشــگاه  ســطح  در 

می کننــد. دنبــال  انجمــن  اهــداف 

ه( انتشارات علمی
افــزون بــر دوازده شــماره مجموعــه مقــاالت 
مربــوط بــه همایش هــای بین المللــی انجمــن، 
حوزه هــای  در  پرشــماری  آثــار  دوره  ایــن  در 
بــر  مختلــف اعــم از تصحیــح متــن، تحقیــق 
آراء و آثــار مفاخــر و منشــوراتی در زمینه هــای 
ترویــج زبــان و ادبیــات انتشــار یافتــه اســت. 
عــالوه بــر ایــن، ســه نشــریه ی علمی پژوهشــِی 
کــودک و نوجــوان و فنــون ادبــی  گویــا،  گوهــر 
نیــز بــه صــورت فصلنامــه یــا دو فصلنامــه در 
ــی را  ــی پژوهش ــه ی علم ــا مقال ــال، ده ه ــر س ه

منتشــر می کنــد.

برنامه های آتی انجمن چیست؟

کــه  پویایــی  ســاختارهای  بــه  توجــه  بــا 
اجــرای  و  سیاســت گذاری  فرایندهــای  در 
و  شــده  پیش بینــی  انجمــن  برنامه هــای 
نیازهــا  بــا  متناســب  اســت،  یافتــه  اســتقرار 
غیــر  و  دانشــگاهی  جوامــع  ضرورت هــای  و 
کشــور، ســند  ج از  دانشــگاهی داخــل و خــار
مبتنــی  و  شــده  تدویــن  انجمــن  راهبــردی 
دوره هــای  در  اجرایــی  برنامه هــای  آن،  بــر 
کــه بــه صــورت  پنــج ســاله پیش بینــی شــده 
بازنگــری و زمینــه ی اجــرای آن هــا  مســتمر، 
فراهــم می شــود. رویکــرد اصلــی ایــن برنامه هــا 

اســت: شــرح  بدیــن 
کیفیــت فعالیت هــای پژوهشــی و  1. ارتقــاء 

آموزشــی؛
گســترش و تعمیــق ترویــج زبــان و ادب   .2
فارســی بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای متنــوع 

کشــور؛ ج  زبانــی و ادبــی در داخــل و خــار
گســترش فعالیــت شــعبه های انجمــن   .3

ــور؛ کش ج از  ــار ــل و خ در داخ
گروه هــای  فعالیــت  ارتقــاء  و  گســترش   .4

پژوهشــی؛
گســترش روابــط علمــی بــا دانشــگاه ها و   .5

کشــور. ج از  کــز علمــی خــار مرا

هدف از برگزاری گردهم آیی های 
بین المللی ساالنه ی انجمن چیست و در 

آن ها چه برنامه هایی اجرا می شود؟

گردهم آیی هــا بــا چنــد هــدف برگــزار  ایــن 
مناســبی  زمینــه ی  آنکــه  یکــی  می  شــود؛ 
علمــی  یافته هــای  آخریــن  ارائــه ی  بــرای 

فراهــم  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  حــوزه ی  در 
آشــنایی  بــرای  شــود؛ دوم فضــای مطلوبــی 
و  زبــان  پژوهشــگران  از  نســل  ســه  پیونــد  و 
ادب فارســی بــه وجــود آیــد؛ ســوم دربــاره ی 
مســائل و موضوعــات مهــم زبــان و ادبیــات 
تصمیم ســازی ها  در  می توانــد  کــه  فارســی 
مؤثــر  حــوزه  ایــن  کالن  برنامه ریزی هــای  و 
و  شــود  گفت وگــو  و  نظــر  تبــادل  باشــد، 
و  صاحب نظــران  کارشناســی  دیدگاه هــای 
متخصصــان در اختیــار نهادهــای مرتبــط قــرار 
گردهم آیی هــا  ــا برگــزاری ایــن  گیــرد؛ چهــارم، ب
ظرفیت هــای  مختلــف،  دانشــگاه های  در 
کشــور،  مناطــق  و  اســتان ها  ادبــی  و  زبانــی 
پنجــم،  شــود.  معرفــی  و  شــناخته  بیشــتر 
یــک یــا چنــد تــن از اســتادان و پژوهشــگران 
کــه میزبــان  شــاخص و برجســته ی آن اســتانی 

کوشــش شــبانه روزی و بــا تدبیــر و درایــت بــه 
گردهم آیــی را تدبیر  کارهــای  نحــو شایســته ای 
می کننــد، همــکاران محتــرم و بزرگوار دانشــگاه 
در  مختلــف  مســئولیت های  در  کــه  شــیراز 
گردهم آیــی نقــش می آفریننــد،  دیبرخانــه ی 
کــه از آمــوزش و  پژوهشــگران و دانشــجویانی 
بــرای  ســازمان ها  و  نهادهــا  دیگــر  و  پــرورش 
گردهم آیی می کوشــند،  برگــزاری مطلــوب ایــن 

مراســم  و  شــوند  تکریــم  اســت  گردهم آیــی 
گــردد. بــر ایــن اســاس،  بزرگداشــت آن هــا برگــزار 
گردهم آیی هــا مجموعــه برنامه هایــی  در ایــن 
را  اهــداف  ایــن  بتوانــد  کــه  می شــود  اجــرا 
کند. ارائــه ی مقاالت برگزیــده، ارائه ی  محقــق 
کلیــدی توســط پژوهشــگران  ســخنرانی های 
آموزشــی،  کارگاه هــای  برگــزاری  برجســته، 
معرفــی  تخصصــی،  میزگردهــای  تشــکیل 
رســاله های برتــر و برگــزاری مراســم بزرگداشــت 
مهم تریــن  جملــه  از  برجســته  اســتادان 

گردهم آیی هاســت. ایــن  برنامه هــای 

برگــزاری ســیزدهمین گردهم آیــی انجمن 
ارزیابــی  را در دانشـــــگاه شــیراز چگونـــــــه 

کنیــد؟ مــی 
کــه  بــه چنــد دلیــل پیش بینــی می کنیــم 
گردهم آیــی نقطــه ی عطفــی در  ــزاری ایــن  برگ

اســت: انجمــن  گردهم آیی هــای  برگــزاری 
از  کــه  باارزشــی  از پشــتوانه ی  برخــورداری 
گردهم آیی هــای متعــددی  تجربــه ی برگــزاری 
کــه برگــزار شــده اســت، تقــارن برگــزاری ایــن 
ــا بزرگداشــت روز حافــظ، حضــور  گردهم آیــی ب
پژوهشــگران  و  اســتادان  از  زیــادی  شــمار 
اســتان  در  فارســی  ادب  و  زبــان  برجســته ی 
نقــش  و  شــیراز  دانشــگاه  ویــژه  بــه  و  فــارس 
وجــود  گردهم آیــی،  ایــن  برگــزاری  در  آن هــا 
زیرســاخت ها و امکانــات مطلــوب در شــیراز، 
بــا  و  پویــا  و  فعــال  شــکل گیری دبیرخانــه ای 
صــورت  بــه  کــه  شــیراز  دانشــگاه  در  برنامــه 
را پیــش می بــرد  کارهــای مختلــف  مطلــوب 
نویــد  کــه  اســت  ازجملــه مهم تریــن دالیلــی 
گردهم آیــی  می دهــد بــا عنایــات الهــی، ایــن 
بــه  و  می شــود  برگــزار  مطلــوب  شــکل  بــه 

می یابــد. دســت  خــود  اهــداف 
و  دوســت  از  می دانــم  فــرض  خــود  بــر 
همــکار فاضــل و دانشــمند جنــاب آقــای دکتــر 
مدیــره ی  هیــأت  محتــرم  عضــو  حســن لی 
کــه بــا  گردهم آیــی  انجمــن و دبیــر علمــی ایــن 

مدیریــت محتــرم دانشــگاه شــیراز، مدیــران 
محتــرم اســتان فــارس، ریاســت محتــرم بنیــاد 
وزیــر محتــرم  مقــام  قائــم  ایــران،  علــم  ملــی 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در امــور علمــی 
بین المللــی و همــه ی نهادهــا و ســازمان هایی 
کــه انجمــن را در برگــزاری ایــن رخــداد بــزرگ 
علمــی- فرهنگــی یــاری می رســانند صمیمانــه 

کنــم.  سپاســگزاری 
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ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و

سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی

حافــظ«،  »یــادروز  علمــی  نشســت های  در  ارائه شــده  ســخنرانی های  کامــل  متــن 
مرکــز  تخصصــی  ســالنامه ی  در  عمومــی،  فراخــوان  برگزیــده ی  مقاله هــای  بــه  انضمــام 
تــا ســال 1396 هـــ.ش 20  نــام »دفتــر حافظ پژوهــی« چــاپ می شــود.  بــه  حافظ شناســی 
شــماره ی پیاپــی از ایــن ســالنامه چــاپ و منتشــر شــده اســت و ســالنامه ی بیســت ویکم 
بین المللــِی  یــادروز حافــظ و ســیزدهمین همایــش  بیســت ودومین مراســم  بــا  هم زمــان 
انجمــن ترویــج رونمایــی می شــود. در ایــن مجموعه هــا، مقاالتــی از برجســته ترین اســتادان 
کــه برخــی از  گــردآوری شــده  زبــان و ادبیــات فارســی و حافظ شناســان ایرانــی و خارجــی 
آن هــا عبارتنــد از: اصغــر دادبــه، بهاءالدیــن خرمشــاهی، نصــراهلل امامــی، ســیروس شمیســا، 
بهــروز  نیــری، محمــود عابــدی،  باقــری، محمدیوســف  بهــادر  الهــی قمشــه ای،  حســین 
محمدعلــی  ســجودی،  فــرزان  مندنی پــور،  شــهریار  حق شــناس،  علی محمــد  ثروتیــان، 
گفتنــی اســت نســخه ی  کــور و آینــاش ســیتوا.  اســالمی ندوشــن، شــارل هانــری دوفوشــه 
www.hafezstudies.ــه آدرس ــی ب ــز حافظ شناس ــایت مرک ــاالت، در س ــن مق ــی ای الکترونیک

com  و نیــز »پرتــال جامــع علــوم انســانی« بــه نشــانی www.ensani.ir  قابــل بازیابــی اســت. 
همچنیــن ایــن مقــاالت در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم )ISC( نمایــه شــده اســت.

::: سالنامه ی تخصصی مرکز حافظ شناسی :::

نشــــــــــــــــــان
درجه یک علمی 
حافظ شـــــــــناسی

مرکز  فعالیت های  از  دیگر  یکی 
از  قدردانی  منظور  به  که  حافظ شناسی 
برتر  پژوهش های  و  برجسته  پژوهشگران 
درجه  »نشان  اعطای  می گیرد،  صورت 
دانشمندان  به  حافظ شناسی«  علمی  یک 
حافظ پژوه  پنج  به  کنون  تا که  است  ممتاز 
یافته  است.  تخصیص  ایرانی  غیر  و  ایرانی 
هـ.ش   1386 سال  در  نخست  نشان،  این 
به دو حافظ پژوه خارجی، شارل هانری دو 
ماریا  جیوانی  و  فرانسه(  کشور  )از  فوشه کور 
سال  در  آن  از  پس  و  ایتالیا(  کشور  )از  درمه 

 1388 سال  در  نیساری،  سلیم  به   1387
 1396 سال  در  و  خرمشاهی  بهاءالدین  به 
مرکز  است.  شده  اعطا  حمیدیان  سعید  به 
درجه  نشان  دارد  نظر  در  حافظ شناسی 
)با  به شکلی محدود  نیز  را  یک هنری خود 
مرکز(  نشان های  عالی  شورای  در  تصویب 
شاخص   هنرمندان  و  برجسته   استادان  به 
علمی،  نشان  اعطای  به جز  نماید.  اعطا 
در  برتر  حافظ پژوهان  از  حافظ شناسی  مرکز 
کتاب  انتخاب  )همچون:  دیگر  قالب های 

و  برتر  پژوهش های  معرفی  حافظ،  سال 
قدردانی  نیز  و...(  حافظ پژوهان  از  تقدیر 
از  تعدادی  فعالیت های  کنون  تا می کند. 
یادشده  قالب های  در  گرامی  حافظ پژوهان 
شده  نهاده  ج  ار مختلف  برنامه های  در 
دکتر  آقایان:  هستند:  جمله  آن  از  است؛ 
منصور رستگار فسایی، دکتر رشید عیوضی، 
هوشنگ  خائفی،  پرویز  باقری،  بهادر  دکتر 

کانار )از  ترکیه(. فتی و محمد 

اهدای نشان درجه یک حافظ شناسی
به دکتر سعید حمیدیان

پنجمین نشان درجه یک حافظ شناسی در بیست و یکمین مراسم بزرگداشت حافظ 
در سال 1396 به دکتر سعید حمیدیان، استاد بازنشسته ی زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه 
لغت پژوهی،  ویرایش،  تصحیح،  تألیف،  حوزه ی  در  که  وی  شد.  داده  طباطبایی  عالمه 
ح  ترجمه و... صاحب آثار ارزنده ایست، مهم ترین اثر خود را درباره ی حافظ با عنوان شر
کتاب در پنج جلد تدوین شده است  کرد. این  شوق در سال 1391 از سوی نشر قطره منتشر 
ح و تحلیل اشعار حافظ را برپایه ی متن مصحح استاد پرویز ناتل خانلری دربرمی گیرد.  و شر
و  یافته  اختصاص  حافظ  شعر  و  شخصیت  زمینه ی  در  کلی  مباحث  به  نخست،  جلد 

پنجم  تا  دوم  مجلدات 
ح غزلیات و اشعار  شامل شر
می شود.  حافظ  غزل  غیر 
نیز  پیشتر  شوق،  ح  شر
دومین  سی  و  جایزه ی 

تفاوت های  اثر  این  بود.  کرده  خود  آن  از  را  ایران  اسالمِی  جمهورِی  سال  کتاب  دوره ی 
که مهم ترین آن ها عبارتند از: کمابیش سنتی دارد  گذشته یا شروح  شایان توجهی با شروح 

گرچه از حیث امور لغوی، دستوری یا زبانی نیز شاید  ح لغوی و دستوری نیست، ا شر
کمابیش دقیق تر از این سنخ شروح بیابید؛ آن را 

کار  شرحی برپایه ی ساده سازی معنایی نیست؛ چون نگارنده اش اعتقادی به این 
کل شعر و یکایک ابیات و آحاد  ندارد، بلکه با تجزیه و تحلیل دقیق عناصر هر شعر، اعم از 

آن سروکار دارد؛
این دفتر شرحی است برپایه ی تجزیه و تحلیل ساختار هر شعر و بررسی پیوندهای 
گرفته تا عناصر بیانی همچون: تشبیهات،  اجزای شعر، از ساختار معنایی و مضمونی ابیات 
کلی تصاویر و بن مایه ها )موتیف ها( و نیز صنایع، زبان و غیره؛ استعارات، نمادها و به طور 
ح و تفسیر شعر حافظ با شعر پارسی دانست؛ در درجه ی  ح حاضر را می توان شر شر

کلیه ی متون مهم پهنه ی سخن پارسی؛ اول با اشعار خود او و آن گاه 
و  شروح  از  یک  هر  مبناست.  متِن  مورد  در  است،  گفتنی  قطعًا  که  مهمی  تفاوت 
تفاسیر معمواًل با اتکا و اعتماد به یک متن و طبع خاص از دیوان حافظ تدوین یافته؛ اما 
ح، توضیح و تحلیل، وافی به   که طبع خانلری را در شر ح، نگارنده هر موردی  در این شر

کرده و هر دو را مبنا قرار داده است. مقصود نیافته  است، از طبع عالمه قزوینی استفاده 



ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و

سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
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گفت وگو  با
کبــــــــر  صیـــــــــادکوه دکتر ا
دبیــر اجرایِی همـــــــایش

این  وجودِی  فلسفه  ی  درباره ی  اندکی 
گردهم آیی گفت وگو کنید.

غذاهای  جز  به  انسان  که  نداریم  تردیدی 
و  ک ها  خورا به  جسمانی،  نیازهای  و  جسمانی 
غذاهای دیگری نیز نیازمند است؛ از جمله ی این 
نیازها نیاز به مباحث فرهنگی و هنری است. به 
اعتقاد جامعه شناسان، فرهنگ برای ما انسان ها 
که  همان گونه  است.  ماهی  برای  آب  همانند 
ماهی در آب زنده می ماند و بدون آن، نمی تواند 
حکمی  چنین  ما  برای  نیز  فرهنگ  کند،  زندگی 

را  جامعه ای  هر  فرهنگ  از  بزرگی  بخش  دارد.  را 
زبان و ادبیات آن جامعه تشکیل می دهد؛ به ویژه 
پیشینه ی  که  ما  جامعه ی  مانند  جامعه هایی 
فرهنگی و ادبی پایدار و استواری دارد. از یک سو 
ما میراث دار و نگهبان یک آثار هنری و زبانِی بسیار 
که  متنوع و گسترده هستیم؛ به ویژه در این استان 
به حق، قطب فرهنگی و ادبِی ایران بزرگ به شمار 
می رود و ارکان بزرگ ادبی چون جناب شیخ اجل 
محمد  شمس الدین  خواجه  و  شیرازی  سعدی 
حافظ در این فضا آثار خویش را تقدیم جهانیان 
کرده اند، ضرورت پاس داشت و معرفی آن به همه ی 
مخاطبان بیشتر احساس می شود. به اعتقاد من، 
که بزرگان ادب  ما همه در برابر این همه افتخاری 
کرده اند، مسئول هستیم و  و هنر این استان خلق 
گرامی داشت، وظیفه داریم  افزون بر پاس داشت و 
این گونه کارهای خوب را به صورت های مختلف در 
اختیار همه ی مخاطبان دیگر چه در ایران و جهان 
که  بگذاریم و این یکی از انگیزه های دوستانی بود 
گران مایه  عمر  از  بخشی  و  دادند  را  پیشنهاد  این 
کوشش های  از  دارد  جا  که  کردند  آن  صرف  را 
شبانه روزِی شاعر پرتالش و خوش سلیقه و استاد 
کاووس حسن لی  بزرگ ادبیات، جناب آقای دکتر 
که با همت بلند ایشان  کنم  در این جا به نیکی یاد 
گذاشته شد. از سوی دیگر، موضوع  این سنگ بنا 
که زبان دوم جهان اسالم است  زبان فارسی است 
و بزرگ ترین سند افتخار فرهنگی ماست و در میان 
که  دارد  ممتازی  جایگاه  جهان،  بزرگ  زبان های 
نمی گنجد.  کوتاه  زمان  این  در  بدان  پرداختن 
که پیوند میان میلیون ها نفر چه در مرزهای  زبانی 
از مرزهای جغرافیایی  و چه خارج  ما  جغرافیایی 

است.  همدلی  زبان  راستی  به  و  می کند  ایجاد 
همه ی این موارد از جمله مسائلی بود که فلسفه ی 
این  می کند.  آشکار  را  کارهایی  چنین  وجودِی 
که به راستی قطب فرهنگِی ایران  استان فرهنگی 
گردن همه ی فرهنگ وران حق  بوده و هست، بر 

دارد که در راه تقویت آن بکوشند. 
گردهم آیی و همایش  گستره ی این  دامنه و 

چقدر است؟
یک  می دانید  که  هم چنان  همایش  این 
گردهم آیِی جهانی و بین المللی است و ادب پژوهان 
و زبان پژوهان بسیاری از نقاط مختلف دنیا، آمادگِی 
خود را برای شرکت در آن ابراز داشته اند. بسیاری 
مقاله داده اند و ما به سبب تنگنایی که اخیرًا بیشتر 
پاسخ  عالقه مندان  همه ی  به  نتوانستیم  شد، 
کشورهای بوسنی،  کنون از  مثبت دهیم؛ ولی هم  ا
کستان، ترکیه، کردستان عراق و  بنگالدش، هند، پا
چند کشور دیگر، مهمانان بزرگی داریم که در جهان 
شناخته شده اند و در این همایش شرکت خواهند 
کرد. هم چنین استادان برجسته و بزرگی هم چون 
دکتر مهدی محقق و دکتر تقی پورنامداریان و ده ها 
همایش  مهمان  دیگر  ادبِی  و  علمی  شخصیت 
آنان  دانش  خرمن  از  عزیز  مخاطبان  و  هستند 

بهره مند خواهند شد. 
شما  از  همـــــــــــایش  این  در  کســـــــــــانی  چه 

پشتیبـــــــــانی کرده اند؟
برمی آید،  گردهم آیی  این  نام  از  که  همان گونه 
این گردهم آیی سیزدهمین گردهم آیِی بین المللِی 
یعنی  ادبیات فارسی است؛  و  زبان  ترویج  انجمن 
سطح  در  این  از  پیش  دیگر  گردهم آیِی  دوازده 
اصفهان،  تهران،  جمله  از  دیگر  استان های 
و  زبان  ترویج  انجمن  و  شده  برگزار  و...  کرمانشاه 
رئیس  و  است  همراه  راه  این  در  فارسی  ادبیات 
محترم انجمن - جناب آقای دکتر سید علی اصغر 
برای هماهنگی های الزم چندین  میرباقری فرد- 
کرده اند و در تدبیر امور،  کنون به شیراز سفر  بار تا
دانشگاه  هم چنین  می کنند.  کمک  و  راهنمایی 
شیراز مسئولیت مستقیم این رویداد بزرگ فرهنگی 
دانشگاه،  محترم  مسئوالن  و  دارد  عهده  بر  را 
خواهند  آن  زحمت های  از  بزرگی  بخش  عهده دار 
بود. سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداری، 
مرکز حافظ شناسی و مرکز سعدی شناسی، میراث 
فرهنگی، سازمان آموزش و پرورش، معاونت محترم 
فرهنگِی شهرداری و... در این راه، همراه و همیار ما 
هستند و همگی به ضرورت و اهمیت این رویداد 
هسته ی  کنون،  هم ا هستند.  معتقد  فرهنگی 
مرکزِی این همایش و دبیرخانه ی آن در بخش زبان 
و ادبیات فارسِی دانشگاه شیراز، واقع در چهارراه 
گروهی بسیار عالقه مند، متجاوز از چهل  ادبیات با 
نفر فعالیت شبانه روزی دارند و از حدود چهار ماه 

پیش، این فعالیت ها آغاز شده است.
کنار  در  دیگـــــــری  جنبِی  فعــــالیت های  چه 

برنامه ی اصلِی همایش درنظر گرفته اید؟
گردهم آیی،  این  فعالیت های  اصلِی  بخش 
که با  سخنرانی ها و ارائه ی مقاله های علمی است 
یارِی خداوند بزرگ در روزهای هجدهم تا بیستم 
با  همراه  پذیرفت.  خواهد  صورت   1397 مهرماه 
کارگاه داریم  آن، نشست های تخصصی و چندین 
دلسوز  و  عالقه مند  همکاران  آن ها  مخاطبان  که 
هستند  فارس  استان  پرورش  و  آموزش  سازمان 
که خودشان نیز پشتیبانِی فراوانی از این همایش 
کرده اند. از خوشبختی  های این همایش آن است 
که در زیر سایه ی فروغ حضرت حافظ قرار دارد و 
بسیاری از مهمانان با عالقه مندی تمایل خود را 
برای شرکت در این گردهم آیی ابراز کرده اند و بدین 
کتا ب های علمی و  مناسبت، چندین رونمایی از 
تقدیر از پایان نامه های برتر نیز جزیی از دیگر امور 

این همایش هستند.

گفت وگو با
دکتر  رضایی دشت ارژنه
عضو کمیته ی  اجرایی همایش
همایش،  دوره های  برگزارِی  به  توجه  با 
و  حفاظت  در  رویداد  این  تأثیر  و  ترویج 
چگونه  را  فارسی  ادب  و  زبان  از  حراست 

ارزیابی می کنید؟
درواقع  ترویج،  انجمن  همایش های 
کشور  گنجینه گردانی ادبی در سطح  بزرگترین 
ادیبان  از  نسل  چهار  التقاط  محل  که  است 
بازه ی  یک  در  فارسی  ادب  هواخواهان  و 
فرصتی  یعنی  است؛  فشرده  و  کوتاه  زمانی 
ادب  بزرگان  و  پژوهشگران  که  است  طالیی 
نسل  از  جوانتر  استادان  قدیم،  نسل  فارسی 
فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشجویان  دوم، 
کشورها  دیگر  استادان  و  پژوهشگران  و 
ادب  و  زبان  بزرگ  کارگاه  یک  در  می توانند 
دیده ناشده ی  و  پنهان  سویه های  فارسی 
به  طیف  هر  و  بردارند  پرده  را  فارسی  ادب 
آشنا  ادبی  نوین  دیدگاه های  با  خود  فراخور 
را  تازه ای  مسیرهای  آشنایی،  این  و  شود 
پیش روی پژوهشگران ادب فارسی قرار دهد 
آسیب شناسی  برای  فرصتی  دیگرسو،  از  و 

پژوهش های زبان و ادب فارسی فراهم آورد.
انجمن  همایش  سیزدهمین  هم زمانِی 
ترویج زبان و ادبیات فارسی و یادروز حافظ 

برای شما چه معنایی دارد؟
انجمن  همایش  سیزدهمین  هم زمانی 
رخداد  بزرگترین  حافظ،  یادروز  با  ترویج 
فرهنگی  پایتخت  در  که  است  خجسته ای 
و  می پیوندد  وقوع  به  شیراز،  ایران شهر، 
فرصتی است بی بدیل تا مریدان ادب فارسی 
شیرازی،  حافظ  خود،  مراد  آستان  بر  سر 
با  و  تر  پژوهش هایی  و  اندازند  دیگر  طرحی 
طراوت  ارائه کنند و در سایه سار آفتاب رخشان 
لسان الغیب، فسردگی ها و زنگارهای آیینه ی 
دل را یکسو نهند و با مدد از حافظ شیرازی با 
نیرویی دوچندان، گره از فروبستگی های ادب 

فارسی بگشایند. 
ضـــــــــــرورت انجام چنین برنامه هـــایی در 

نظرگاه شما چیست؟
از آنجا که فضای مجازی با ولعی سیریناپذیر 
چهره  دیدارهای  مجال  و  ربوده  خود  از  را  ما 
میکند،  تنگ تر  و  تنگ تر  روز  هر  را  چهره  به 
چنین همایش هایی می تواند فرصتی مغتنم 
برای تعاطی افکار باشد و نسل های مختلف 
کارگاه  یک  در  را  کشور  ادیبان  و  پژوهشگران 
فرصتی  و هم  کند  گرد هم جمع  ادبی  بزرگ 
برای آشنایی با پژوهش های نوین ادبی باشد 
آسیب شناسی  برای  مناسب  بستری  هم  و 
و  برای حمایت  از دیگر سو  و  پژوهش ها  این 
حساسیت بیشتر در قبال درخت تنومند ادب 

کند.  فارسی ما را بیش مصمم 
مسئـــــــولیت شما در همــــــــــایش انجمن 
ترویج و برنامه ی یادروز حافظ چیست و به 
طورکلی، چه فعالیت هایی در پیوند با این 

همایش صورت می گیرد؟
می گیرد  صورت  فعالیت هایی  چه  که  این 
تا همایشی چنین سترگ در سطح بین المللی 
نمی گنجد؛  مقال  این  در  گردد،  برگزار 
استاد  سایه ی  زیر  در  که  بگویم  همین قدر 
گران قدرم، جناب آقای دکتر حسن لی، دبیر 
کمیته مختلف  برگزاری همایش، بیست سی 
جلسه  یک  هفته ای  حداقل  و  شد  تشکیل 

از  گزارشی  کمیته  هر  مسئول  و  می شد  برگزار 
در  کس  هر  و  می داد  ارائه  کار  روند  پیشرفت 
رو  پیش  موانع  که  می کوشید  خود  توان  حد 
آبرومندانه ترین  در  همایش  و  شود  برداشته 
خلف  هرچند  شود؛  برگزار  ممکن  شکل 
استانی  و  کشوری  مقامات  وعده های 
برنامه ها  کل  گاه  مالی،  زمینه ی  در  به ویژه 
می شد  باعث  و  می داد  قرار  تحت الشعاع  را 
از  همایش  پیشبرد  برای  دیگری  مسیر  که 
هستی سوز  بسیار  طبعًا  که  شود  سرگرفته 
همکاران  کنار  در  بنده  سامان ساز.  اما  و  بود 
سهم چندانی در برگزاری همایش نداشته ام 
مقاله،   50 حدود  علمی  داوری  بر  عالوه  و 
ستاد  و  جوایز  اهدای  مالی،  کمیته های  در 

دوش  از  باری  که  کوشیده ام  نیز  استقبال 
برداشته شود و به سهم خود در پیشگاه ادب 

کنم.  فارسی دینی ادا 
کیفیت  پیشنهــــــــــاد شما برای بهبــــــــود 
همــــــــایش های ادبی و نیـــــــــز یادروز حافظ 

چیست؟
در  ارزشمندی  سخنرانی های  اینکه 
اما  مغتنم  بسیار  می گردد  ارائه  همایش 
گر فرصتی فراهم شود  کافی است. به نظرم ا نا
پژوهشگر  سه  دو  ادبی  ژانر  هر  در  بتوان  که 
هر  در  که  کرد  دعوت  فراملی  و  ملی  شاخص 
بسیار  کنند،  برگزار  آموزشی  کارگاهی  ژانر، 
استادان  و  دانشجویان  می تواند  عمیق تر 
کارگر افتد. از دیگر سو، نمایش و موسیقی  را 
خدمت  در  پررنگ تر  شکلی  به  می تواند 
ترویج فرهنگ دیرپای  و  فارسی  ادب  و  زبان 
اینکه  نکته ی دیگر  گیرد.   قرار  ایران اسالمی 
موضوعی  شکل  به  سخنرانی ها  است  بهتر 
ارائه ی  مخصوص  تاالری  هر  و  شوند  تنظیم 
مثاًل  باشد،  ادبی  ژانر  یک  در  سخنرانی ها 
شکلی  به  تا   .... و  عرفان  تاالر  حماسه،  تاالر 
برد  بهره  سخنرانی ها  از  بتوان  تخصصی تر 
خرمنی  هر  از  اینکه  نه  کرد  آسیب شناسی  و 

کم عمق و سطحی. خوشه ای چید، اما 
که در ژانر حماسی فعالیت  به نظر شما 
این  با  مرتبط  ارسالی  مقاله های  می کنید، 

ژانر در چه سطحی بودند؟
اینکه مقاالت ارزشمندی در ارتباط با این 
نوع ادبی ارسال شده بود، تردیدی نیست؛ اما 
متاسفانه تعدادشان چندان نبود و به شدت 
تحمیل  شاهد  ادبی  مطالعات  حوزه ی  در 
اینکه یک  گاه بدون  بر متنیم و حتی  نظریه 
برداشتی  صرفًا  شود،  فهمیده  خوب  نظریه 
نادرست از یک نظریه چون قبایی بی اندام، 
به زور بر یک متن پوشانده می شود و هرجا که 
متن با نظریه در تناقض بود، یا حذف می شود 
و یا به توجیه های غیرعلمی بسنده می گردد. 
از دیگر سو بسیاری از مقاله ها انشاوار و بدون 
نظری  زیرساخت  و  علمی  متد  یک  بر  تکیه 
که این امر ناشی از ناآشنایی  ارسال شده بود 
ما با فلسفه و رویکردهای نوین ادبی است.         
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تـــــــرویج زبان فارسی:
چالش ها و بایستــــــــه ها

:::آشناییبادکترحجتاهللایوبی:::

کل  دبیـــــــــــــر  ایــــــــوبی،  حجت اهلل 
ایران  در  یونسکو  ملِی  کمیسیـون 
چالوس  در   1342 سال  در  او  است. 
در  را  خود  تحصیالت  شد؛  متولد 
رشته ی علوم سیاسی تا مقطع دکتری 
در فرانسه ادامه داد و در حال حاضر، 
دانشیار دانشگاه تهران است. وی در 
جایگاه  در  گذشته  سال های  طول 
شمس  فصلنامه ی  مسئول  مدیر 
علوم  شورای  عضو  موالنا،  و  تبریزی 
انسانی،  علوم  پژوهشگاه  سیاسی 
انقالب  فصلنامه ی  مسئول  مدیر 
تحریریه ی  هیأت  عضو  و  اسالمی 
دانشگاه  کلمات  فرانسوی  مجله ی 
لیون دو فرانسه فعالیت داشته است. 
افزون بر این، مسئولیت های اجرایی 
داشته  متعددی  دیپلماتیک  و 
سعدی،  بنیاد  مقامِی  قائم  که  است 
سازمان  فرهنگی  مؤسسه ی  ریاست 
تبریزی  شمس  بنیاد  مدیریت  کو،  ا
جمهوری  فرهنگی  رایزنِی  موالنا،  و 
ریاست  و  فرانسه  در  ایران  اسالمی 
دانشکده ی علوم سیاسی از جمله ی 
همچنین  ایوبی  دکتر  آن هاست. 
از  هنر  و  فرهنگ  عالی  نشان  دارای 
از  رودکی  نشان  تاجیکستان،  دولت 
دولت تاجیکستان، دکترای افتخاری 
نشان  و  تاجیکستان  هنر  دانشگاه  از 
لرمانتف از انجمن ادبی است. افزون 
احزاب  چون  کتاب هایی  نگارش  بر 
و  سیاست  و  فرانسه  در  سیاسی 
حکومت در فرانسه مقاالت متعددی 
کرده است. برخی  در مجالت منتشر 
»تربت  از:   عبارتند  مقاالت  این  از 
»شمس  کجاست؟«،  تبریز  شمس 
غ«،  سیمر شکار  موالنا:  و  تبریزی 
و  معنوی«  مالکیت  »بایسته های 
در  فرهنگی  سیاست گذارِی  »اصول 

فرانسه: آندره مالرو تا به امروز«.

نگاهی دیگر به نقش نخبگان 
علوم انسانی و ادبیات

:::آشناییبادکترنصرتاهللضرغام:::

عضو  ضرغام  نصرت اهلل  دکتر 
هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس 
و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق 
کنون  تا وی  است.  ایرانی  فناوران 
اجرایی  و  علمی  مسئولیت های 
دبیری  که  داشته  برعهده  متعددی 
تأسیس  کشور،  نخبگان  شورای 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پیام  دانشگاه  رشت،  دانشگاه 
در  تهران  دانشگاه  پردیس  و  نور 
از  کیش  جزیره ی  و  البرز  استان 
سامان دهی  آن هاست.  جمله ی 
کرسی های  به  مربوط  آیین نامه های 
ح های  پژوهشی، ثبت اختراعات، طر
پژوهشی و غیره از سوی دکتر ضرغام 
در  وی  مهم  گام های  جمله  از 
به  کشور  علمی  توسعه ی  زمینه ی 
نقاط قوت مدیریت  از  شمار می آید. 
و  انسانی  علوم  به  ویژه  توجه  وی 
مجامع  در  آن  پرورش  برای  تالش 
کشور است. او در جشنواره ی  علمی 
و  پایان نامه ها  از  قدردانی  ملی 
در  انسانی  علوم  برتر  رساله های 
اهمیت  از  اشتغال،  و  تولید  زمینه ی 
به  گفت.  سخن  رشته  این  محورِی 
ایران  دانشگاه های  فعالیت  او،  باور 
حتی  و  پزشکی  مهندسی،  بخش  در 
اثرگذار بوده  علوم پایه به نوعی واقعًا 
نیاز  که جامعه به آن  اما آنچه  است؛ 
و  پرداخته  بیشتر  آن  به  باید  و  دارد 
نتایج کار و فکر آن برای مردم ملموس 
از  یکی  است.  انسانی  علوم  شود، 
انسانی نگاه  موانع موفقیت در علوم 
در  این  است؛  آن  به  سخت افزاری 
نگاه  دیگر  کشورهای  که  است  حالی 
نرم افزاری  نگاه  با  را  سخت افزاری 
نگرش،  طرز  این  با  می کنند.  ترکیب 
علوم  اول  همه چیز  پایه ی  و  اساس 

انسانی خواهد بود و بعد مهندسی. 

در  را  حوزوی  علوم  شد.  متولد  در مشهد  در سال 1308  محقق،  مهدی  دکتر 
گرفت. سپس تحصیالت خود را در دو  مشهد و تهران تا اخذ درجه ی اجتهاد فرا
رشته ی الهیات و معارف اسالمی و نیز زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری به 
سرانجام رساند و از آن پس در دانشگاه های داخلی و خارجی )دانشگاه تهران، 
تدریس،  بر  افزون  محقق  دکتر  شد.  مشغول  تدریس  به  و..(  مک گیل  لندن، 
آن ها  جمله ی  از  که  دارد  خود  کارنامه ی  در  را  متعددی  فرهنگِی  فعالیت های 
فارسی، عضویت در شورای  ادبیات  و  زبان  استادان  انجمن  ریاست  به  می توان 
فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن  ریاست  اسالمی،  بزرگ  دایرة المعارف  علمی  عالِی 
گروه  سرپرستِی  فارسی،  ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  در  پیوسته  عضویت  ایران، 
کالم بنیاد پژوهش های اسالمی و مدیریت مؤسسه ی مطالعات اسالمِی  فلسفه و 

جایزه ی  و  تقدیر  لوح  دریافت  کرد.  اشاره  مک گیل  دانشگاه  تهران-  دانشگاه 
کتاب مفتاح الطب و ترجمه ی آن به فارسی و  کتاب سال برای تصحیح  بهترین 
انگلیسی در 1369، برگزیده شدن به عنوان چهره ی ماندگار سال 1380، دریافت 
فلسفه ی  ممتاز  »استاد  درجه ی  کسب  و   1382 فارسی  ادب  یک  درجه  نشان 
کواالالمپور  اسالمی  تمدن  و  اندیشه  بین المللی  مؤسسه ی  سوی  از  اسالمی« 
این دانشمند برجسته است. دکتر محقق در  افتخارات  از  مالزی در سال 1993 
قالب  در  متعددی  آثار  و...  دینی  علمی،  ادبی،  فرهنگی،  مختلف  زمینه های 
ترکیبات  و  لغات  فرهنگ  کتاب های   است.  نگاشته  و...  ح  شر ترجمه،  تألیف، 
ح  شر )تصحیح(،  لباء  روضةاال و  االطباء  بستان  خسرو،  ناصر  دیوان  تعبیرات  و 
قصیده ی  منظوم  و  منثور  »ترجمه ی  مقاالت  و  سبزواری  مالهادی  منظومه ی 
ناصر  شعر  در  فلسفی  اصطالحات  از  »برخی  اصفهانی«،  طغرایی  المیةالعجم 
انگلیسی«  و  فارسی  و  زبان های عربی  و »پنجاه ضرب المثل مشترک در  خسرو« 

شماری از آثار دکتر محقق را تشکیل می دهد. 

فـــرهنگ اسالمی و ادب فارســی 
:::آشنـــــاییبادکترمهـــــــدیمحقق:::
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حــــــــــــــــافِظ مردم
:::آشناییبادکترمحمدجعفریاحقی:::

استاد  یاحقی  محمدجعفر  دکتر 
دانشگاه  ادبیات  و  زبان  بخش 
علمِی  قطب  مدیر  و  مشهد  فردوسِی 
سال  در  او  است.  فردوسی شناسی 
پس  شد.  متولد  فردوس  در   1326
و  کارشناسی  مقاطع  گذراندن  از 
کارشناسِی ارشد در دانشگاه فردوسِی 
مشهد به تهران رفت و در سال 1359 
از  دکتری  مدرک  دریافت  به  موفق 
طول  در  وی  شد.  تهران  دانشگاه 
افزون  خویش،  فعالیت  سال های 
داخلی  دانشگاه  های  در  تدریس  بر 
و  علمی  مسئولیت های  خارجی،  و 
داشته  برعهده  متعددی  اجرایِی 
گروه  علمِی  قطب  مدیریت  که  است 
گروه فرهنگ  زبان و ادبیات فارسی و 
و ادبیات بنیاد پژوهش های اسالمِی 
آستان قدس از آن جمله است. افزون 
بر این، باید به عضویت در بسیاری از 
از  برخی  که  کرد  اشاره  مجامع علمی 
و  زبان  فرهنگستان  از:  عبارتند  آن ها 
گسترش  عالِی  شورای  فارسی،  ادب 
و  کشور  از  ج  خار در  فارسی  زبان 
زبان  ترویج  انجمن  مدیره ی  هیأت 
کتاب  کسب جایزه ی  و ادب فارسی. 
برای  ایران  اسالمی  جمهورِی  سال 
کتاب فرهنگ نامه ی قرآنی و جایزه ی 
بین المللِی  جشنواره ی  دومین 
و  اساطیر  کتاب فرهنگ  برای  فارابی 
برخی  فارسی  داستان واره ها در ادب 
را تشکیل  این پژوهشگر  افتخارات  از 
به  آثار وی می توان  از دیگر  می  دهد. 
کلیات  لحظه ها،  جویبار  کتاب های 
تاریخ ادبیات فارسی و مقاالتی چون 
»از  حـــــافظ«،  انفسِی  »جغرافیـــــــــای 
یک  سرگذشت  خراسان:  تا  فارس 
نسخه ی خطِی حافظ«، »آرمان شهر 

کرد. رندان« اشاره 

حافظ و بیانیــــــه ی رندی
:::آشناییبادکتراصغردادبه:::

 1325 سال  در  دادبه  اصغر  دکتر 
خود  تحصیالت  شد.  متولد  یزد  در 
گذراند  آن جا  در  متوسطه  اول  تا  را 
رشته ی  وی  آمد.  تهران  به  سپس  و 
پایان  تا  را  اسالمی  حکمت  و  فلسفه 
تهران  دانشگاه  در  دکتری  مقطع 
ادامه داد و مدرک دکترای خود را در 
کرد. او در دوران  سال 1359 دریافت 
چون  اساتیدی  محضر  از  تحصیل 
دکتر  شیرازی،  حمیدی  مهدی  دکتر 
شهید  استاد  یزدگردی،  امیرحسن 
دکتر  برد.  بهره  و...  مطهری  مرتضی 
فلسفه ی  گروه   1370 سال  در  دادبه 
بنیان  را  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
گذاشت و افزون بر تدریس، مدیریت 
وی  داشت.  برعهده  نیز  را  گروه  این 
همکاری   1378 سال  از  همچنین 
بزرگ  دایرةالمعارف  مرکز  با  را  خود 
کرد و در حال حاضر عضو  اسالمی آغاز 
ادبیات  گروه  مدیر  و  علمی  شورای 
فارسی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی و 
دادبه  دکتر  ایران است.  دانشنامه ی 
چهره ی  عنوان  به   1381 سال  در 
ماندگار در عرصه ی ادبیات عرفانی و 
کتاب  گردید.  معرفی  حافظ شناسی 
»جبرگرایی  مقاالت  و  فلسفه  کلیات 
حافظ: باور یا ابزار«، »بلبل صبا، بلبل 
سحر؟ )نگاهی به تصرفات حافظ در 
شعر خود(، » نگاهی به خودستایی ها 
و دیگرستایی های حافظ« و »حافظ 
از  برخی  شعر«  خاستگاه  مسأله ی  و 

آثار دکتر دادبه را تشکیل می دهد.

تأویل شعر عقوبت احمد شاملو با 
استفاده از بینامتن حافظ

::: آشناییبادکترتقیپورنامداریان:::

سال  در  پورنامداریان  تقی  دکتر 
پس  شد.  متولد  همدان  در   1320
در  کارشناسی  دوره ی  گذراندن  از 
کارشناسِی ارشد در  دانشگاه تهران و 
پژوهشکده ی فرهنگ، در سال 1358 
مدرک دکترِی خود را در رشته ی زبان 
تهران  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و 
تخصص  بر  افزون  او  کرد.  دریافت 
در  کالسیک،  ادبیات  حوزه ی  در 
جمله  از  نیز  معاصر  ادبیات  زمینه ی 
صاحب نظران و پژوهشگران برجسته 
شورای  عضو  می رود.  شمار  به 
طول  در  ادبیات  پژوهشکده ی 
به  خویش،  علمی  فعالیت  سال های 
حافظ،  چون  دروس  انواع  تدریس 
مقاله نویسی،  شمس،  غزلیات 
ناصرخسرو،   سنایی،  ادبی،  نقد 
تحقیق،  روش  مثنوی،  سنایی، 
دانشگاه های  در  و...  غنایی  ادبیات 
از  است.  داشته  اشتغال  مختلف 
و  کتاب ها  کنون  تا اندیشمند،  این 
مقاالت متعددی منتشر شده است. 
گمشده ی  کتاب ها می توان به  از بین 
شعر  در  معنی  و  )صورت  دریا  لب 
رمزی  داستان های  و  رمز  حافظ(، 
آفتاب  سایه ی  در  فارسی،  ادب  در 
و  مولوی(  شعر  در  )ساختارشکنی 
احمد  شعر  در  )تأملی  مه  در  سفر 
کرد. »سلوک اجتماعِی  شاملو( اشاره 
عادت  خالف آمد  و  »حافظ  حافظ«، 
»انسجام  غزل«،  معنِی  و  صورت  در 
)با  حافظ«  از  غزلی  در  پیوستگی  و 
»روزگار  ایشانی(،  طاهره  همکارِی 
حافظ«،  شعر  مثالِی  »عالم  حافظ«، 
حافظ«  از  غزلی  گفتمانِی  »تحلیل 
»خیام از نگاهی دیگر« و »درآمدی بر 
دکتر  مقاالت  از  شماری  ادبی«  انواع 

پورنامداریان را تشکیل می دهد.

شعــــــــــر فارسی هنـــــــــــد:
تار حریــــــــــــــر دو رنگ

:::آشناییبادکترآذرمیدختصفوی:::

استاد  صفوی،  آذرمیدخت  دکتر 
دانشگاه  فارسِی  ادبیات  و  زبان  گروه 
اسالمی علیگر و رئیس انجمن استادان 
مدرک  وی  است.  هند  فارسِی  زبان 
همین  از   1974 سال  در  را  خود  دکترِی 
به  پس  آن  از  و  کرد  دریافت  دانشگاه 
در  بین المللی  و  ملی  فعالیت های 
پرداخت.  ادبیات  و  فرهنگ  زمینه ی 
فارسی  زبان  تحقیقات  مرکز  پایه گذارِی 
تحریریه ی  هیأت  در  عضویت  و  هند 
ایندو  مجله ی  پارسی،  قند  مجله ی 
ایرانیکا و دانشنامه ی شبه قاره بخشی 
می دهد.  تشکیل  را  فعالیت ها  این  از 
پاس خدمات شایسته  به  دکتر صفوی 
در راستای ترویج زبان و ادبیات فارسی 
جزو  و  کرده  دریافت  متعددی  جوایز 
خوانده  هند  در  فارسی  زبان  خادمان 
پژوهش های  از  برخی  است.  شده 
در  صفویان  از:  عبارتند  استاد  این 
در  موالنا  معنویت  هند،  شمس آباد 
ادبیات  در  تذکره نویسی  حاضر،  عصر 
عرفات  تدوین  و  تصحیح  فارسی، 
العاشقین، میراث مکتوب هند و ایران، 
انسان گرایی  و  بشردوست  مرد  سعدی 
و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی. 
ساالنه ی  همایش  وی،  گفته ی  به 
مرکز تحقیقات ادبیات فارسی در هند، 
حافظ  کنگر ه ی  مثل  کنگره ای  وامدار 
مثل  مراسم هایی  راه اندازی  و  است 
اهمیت  جهت  آن  از  حافظ  همایش 
معرفی  را  بزرگ  شاعران  افکار  که  دارد 
ادبی  مجامع  می شود  باعث  و  می کند 
به شناخت این مفاخر نزدیک تر شوند.

::: سخنرانان ویـــــــــژه ی همایش :::
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ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و

کالم شکرین حــــافظسیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
صابرسهرابی،

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیفارس

شعر و سخن سرایی، 
ویـــــــــژگی  پرمایه ترین 
تمـــــــــدن ایــــــــــــــرانی، 
هـزاره هــــــــای  پس  در 
تـاریـــــــخ، همچنــــــــان 
بالنـــــــده،  و  زنـــــــــــده 
پرتوافشان آسمـــــــانی 

که صاحبانش،  است؛ پرستاره از هنرهایی 
که  جریان بخشان حکمت بوده اند در آثاری 
همچنان روح هنر ایرانی، زنده بدان است. 
هم  ایرانیان،  دلداده ی  و  دلبر  آن  شعر، 
و هم  بوده است  دریای معرفت و حکمت 
آینه ی عشق بازی های اهورایی مردان این 
زالل  خنکای  ایرانی،  شعر  ک.  پا سرزمین 
که از دوردست ها،  آبی است صافی و طاهر، 
روان شده است به مرغزار ادب و اندیشه ی 
گل های  تا برویاند دسته دسته،  این دیار، 
چنان  گل هایی  را.  هنر  بوی  و  خوش رنگ 
آسمان  به  نور  هم  که  معطر  و  رخشان 
گسترانده.  آفاق  در  بوی  هم  و  پاشیده اند 
آنان که طره ی شکن درشکن زلف  شاعران، 
کشیده را،  چلیپایی معشوِق برقع بر رخسار 
گفته اند و سروده اند و جریان  گره ها زده اند، 
داده اند آنچه را که از جریان باد صبا، پیچان 
است؛  رسیده  مشامشان  به  یار،  زلف  در 
کسی  از رخسار یار برداشتن را  ولیکن برقع 
تاب  را  عشق  امانت  بار  کشیدن  که  شاید 
می خواست  نانموده،  روی  معشوق  آورد. 
حکایتی  هرکس  تا  دارد،  عیان  چهره  که 
نام  به  فال  قرعه ی  نکنند.  ساز  تصور  به 
خویش  وصال  به  را  او  و  زد  شیراز  حافظ 
او  نهاد.  دستانش  به  برقع  بند  و  رسانید 
که  گرفت  بر  یار،  رخسار  از  برقع  چنان  نیز 
نقاب  یار،  خ  ر از  حافظ  چو  کنون  تا کس 
کس چو آن پارسی گوی،  برنیفکنده است و 
زلف  ادب،  با  است  نکرده  نافه گشایی 
معشوق را. حافظ در پی دفع خمار انساِن 
از سر  که  از شراب خانه ای است  جدامانده 
بامداد  غفلت به دوگندم فروخته بود و در 
خمارآلوده ی فراق، خویش را به این سوی 
و آن سوی انداخته تا مگر معشوق بازیابد. 
حافظ دوای درد فراق انسان دور افتاده از 
خ یار،  اصلش را در پیاله ی وصلی از عکس ر
یافته و آن را با خود از بر آن معشوق آورده 
که در هر طاقچه ای، نشانی  است؛ پیاله ای 
مرجان  و  در  پر  دریای  دید.  می توان  آن  از 
پر  آسمانی اش،  مشرب  با  حافظ،  سخن 
که  دلدادگی هایی  دلدادگی ها؛  از  است 
ایرانی،  خوشنویس  هنرمند  دستان  با 
باشد  تحفه ای  تا  پوشیده  اطلسین  قبایی 
گوهرهای  که  طالبان وصال یار را. صرافانی 
با قلم صیقل ها داده و  را  ایرانی  اندیشه ی 
نگینی شاهوار  کاغذ، چونان  در دل سپید 
نشانده اند تا مرقعاتی سازند از سیاهی زلف 
کالم شکرین حافظ  یار. مدد فیض خوش و 
که چلیپاهای نستعلیق، نشانی  بوده است 
گشته اند. سیاه مشق ها،  از زلف چلیپای یار 
آینه داران سیاهی زلف یارند و سطرها نقش 

گرفته اند.   ابروی دلبر به خود 

بنیان دانشگاه شیراز درسال 1325 با تأسیس 
این  شد.  پی ریزی  بهداری  عالی  آموزشگاه 
به دانشکده ی پزشکی  آموزشگاه در سال 1328 
عالی  آموزشگاه  آن،  دنبال  به  شد.  تبدیل 
پرستاری در سال 1332، دانشکده های کشاورزی 
تأسیس شدند.  و علوم در سال 1334  ادبیات  و 
دانشگاه شیراز با نزدیک به 70 سال سابقه، یکی 
جمهوری  کشور  در  مادر  و  بزرگ  دانشگاه های  از 
شعر  مهــد  در  که  می آید  شمار  به  ایران  اسالمی 
شده  واقع  شیراز  حکمت،  و  علم  شهــر  و  ادب  و 
است. دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاهی مادر، 
هرمزگان،  دانشگاه های  راه اندازی  مسئولیت 
آموزش  مرکز  شیراز،  صنعتی  یاسوج،  بوشهر، 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده ی  و  کازرون  عالی 
و  رسانده  پایان  به  موفقیت  با  را  داراب  طبیعی 
طور  به  عالی  آموزش  کز  مرا این  تمامی  کنون  ا
مستقل به فعالیت خود ادامه می دهند. دانشگاه 
تولید  اصلی  قطب های  از  یکی  شیراز  بین المللی 
با  که  می گردد  محسوب  کشور  در  فناوری  و  علم 
بهره گیری از اساتید مجرب و در تراز جهانی، نقش 
برجسته ای در تربیت نیروی انسانی متخصص و 
کشور و هدایت  مورد نیاز در بخش های مختلف 
در  دارد.  عهده  بر  بوم  و  مرز  این  مستعد  جوانان 
زبان  به  بین المللی  علمی  مجله ی   11 دانشگاه، 
فارسی  علمی-پژوهشی  مجله ی   8 و  انگلیسی 
آن  بین المللی  مجله ی  پنج  که  می شود  منتشر 
قرار   )ISI( رویترز  تامسون  موسسه ی  فهرست  در 
انسجام  و  توسعه  منظور  به  همچنین  دارند. 
دانشگاه  در  پژوهشی  فعالیت های  بیشتر  هرچه 
همه جانبه  تعامل  جهت  مناسب  بستر  ایجاد  و 
و  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  با  مؤثر  و 
با  مطابق  کشور  خدماتی  و  تولیدی  بخش های 
آیین نامه ی تأسیس واحدهای پژوهشی مصوب 
پژوهشکده ها  فناوری،  و  وزارت علوم، تحقیقات 
شیراز   دانشگاه  در  متعددی  تحقیقاتی  کز  مرا و 
که می توان به 7 پژوهشکده و 13  ایجاد شده اند 
مرکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف علمی اعم 
دامپزشکی،  کشاورزی،  پایه،  علوم  مهندسی،  از 
علوم  و  اجتماعی  علوم  انسانی،  علوم  حقوق، 
تربیتی اشاره نمود. دانشگاه شیراز دارای چندین 
مختلف  دانشکده های  در  تخصصی  کتابخانه ی 
کتابخانه ی مرکزی و مرکز   می باشد و عالوه بر آن، 
کتابخانه های دانشگاهی  که جزو  اسناد دانشگاه 
کمك  هدف  با  می شود،  محسوب  کشور  بزرگ 
تأمین  طریق  از  آموزش  کیفی  سطح  ارتقای  به 
کافی  الکترونیکی الزم و  منابع اطالعاتی چاپی و 
و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده 
کوتاه ترین  در  آموزش  راستای  در  منابع  این  از 
است.  ساخته  ممکن  شرایط  مفیدترین  و  زمان 
کارآفرینی در توسعه ی  با توجه به نقش و اهمیت 
دانشجویان  پرداختن  لزوم  و  کشور  اقتصادی 

فعالیت های  به  دانشگاهی  دانش آموختگان  و 
سیاست های  راستای  در   1380 سال  از  کارآفرینانه 
کارآفرینی  گروه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دلیل  به  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  شیراز  دانشگاه 
حسب  بر  دانشگاه  دانشگاهی  واحدهای  کندگی  پرا
کارآفرینی  هسته ی  دانشکده ها  برخی  در  ضرورت، 
کارگاه های  گروه با حمایت از  تشکیل داده است. این 
کارآفرینی  پژوهشی  طرح های  از  حمایت  کارآفرینی، 
آموزش  کارآفرینی،  کنفرانس  برگزاری  دانشجویی، 
مدرسین دانشگاه، همکاری با رسانه ها جهت تبلیغ 
در  دانشجویان  گاهی  آ افزایش  کارآفرینی،  آموزش  و 
خصوص  در  مشاوره  ارائه ی  کارآفرینی،  خصوص 
کار، عقد تفاهم نامه با سازمان ها جهت  کسب و  طرح 
کارآفرینی، مشاوره ی دانشجویان و اعضای  حمایت از 
هیأت علمی جهت تأسیس شرکت های دانش بنیان، 
است.  برداشته  کارآفرینی  توسعه ی  در  مهمی  گام 
که جهت ثبت اختراع  کل مالکیت صنعتی ایران، داوری طرح هایی را  همچنین از سال 1388 اداره ی 
کشور  علمی  مؤسسه ی  و  مرجع  دانشگاه  چند  برعهده ی  را  می گردیده  ارجاع  اختراع  ثبت  اداره ی  به 
کشور  گروه مالکیت فکری دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه مرجع در منطقه ی جنوب  که  گذاشته است 
کثر رشته ها، به طور علمی و  این مسئولیت را برعهده دارد و با دارا بودن اعضای هیأت علمی خبره در ا
کشور قرار می دهد.  دقیق ادعاهای اختراع مراجعین را داوری و نتیجه را در اختیار اداره ی ثبت اختراعات 
که سیستم آموزشی برمبنای واحد را در ایران بنا نهاد و استفاده  این دانشگاه اولین دانشگاهی است 
از متون علمی به زبان انگلیسی را متداول نمود. ارتقای مرتبه ی علمی اساتید را برمبنای پژوهش بنا 
بسیاری  شد.  راه اندازی  دانشگاه  این  در  بار  اولین  ایران،  در  رشته ها  از  بسیاری  دکتری  دوره ی  و  نهاد 
دانشگاه  این  غ التحصیالن  فار از  جهان  و  ایران  اول  تراز  دانشمندان  و  تهران  دانشگاه های  اساتید  از 
غ التحصیل یا استاد دانشگاه  می باشند. همچنین بیشترین وزرای علوم قبل و بعد از انقالب اسالمی فار
شیراز بوده اند. بسیاری از اساتید این دانشگاه، جزو چهره های ماندگار و دانشمندان نامی ایران و جهان  
کسب می نمایند.  می باشند و  همه ساله در سطح ملی و بین المللی، افتخارات بسیاری را برای ایران عزیز 
گیاه  شناسی ارم، موزه ی نارنجستان قوام، موزه ی تاریخ طبیعی  کز مهمی از جمله باغ  در این دانشگاه، مرا
که همواره مورد بازدید  و تکنولوژی، رصدخانه ی ابوریحان بیرونی و مجتمع فرهنگی رفاهی وجود دارد 
گردشگران ملی و بین المللی قرار می گیرد. پیشینه ی باغ ارم براساس شواهد تاریخی به دوره ی سلجوقیان 
برمی گردد و دیرینگی آن به حدود 900 سال پیش می رسد. پس از سلجوقیه و زندیه، سران ایل قشفایی 
این باغ را مقر ایل خود ساختند. در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، حاج نصیرالملك، از بزرگان 
کرد. این باغ پس از بارها دست به دست  کنونی را در آن بنا  شیراز، این باغ را خرید و ساختمان زیبای 
گردید و از سال 1359 این باغ به هّمت دانشگاه  گذار  شدن، سرانجام در سال 1342 به دانشگاه شیراز وا
گیاه شناسی تبدیل شد. در سال 1387 با تبدیل باغ به مرکز تحقیقاتی، پژوهش های  شیراز به یك باغ 
گردید. در  گیاه پزشکی و سایر علوم مرتبط آغاز  گیاه شناسی، علوم باغبانی،  علمی-کاربردی در زمینه ی 
سال 1390 این باغ به عنوان یکی از نمونه های هنر باغ سازی ایران در سازمان یونسکو به ثبت جهانی 
گیاهان به وسیله ی تابلوی  گرفته و اغلب  گیاهی در باغ، مورد شناسایی قرار  گونه ی  رسید. بیش از 400 
شناسایی معرفی شده اند. درختان دویست ساله ی سروناز این باغ، توجه بازدیدکنندگان را جلب می کند 
که قسمتی از مجموعه ی قوامی  گفت این بنا  و شهرت جهانی دارد. در خصوص موزه ی نارنجستان باید 
شیرازی است در زمان قاجار، مقارن با حکومت ناصرالدین شاه ساخته و به عنوان دارالحکومه ی فارس 
یا محل انجام امور سیاسی، نظامی و دیدار با نمایندگان دولت های خارجی مورد استفاده بوده است. در 
گردیده  که سبب اسم گذاری مجموعه به نام نارنجستان  کاشته شده  حیاط باغ عمدتًا درخت های نارنج 
است و یکی از زیباترین عمارت های دوره ی قاجار به حساب می آید. نارنجستان در سال 1345 به دانشگاه 
شیراز اهدا شد و در حال حاضر طبقه ی تحتانی آن به عنوان موزه، محل نگهداری و نمایش آثار تاریخی، 
کسب رتبه ی موزه ی برتر سال  سکه و نسخ خطی می باشد. این موزه با انجام اقدامات مختلف موفق به 
توسط کمیته ی ملی موزه های ایران شد. موزه ی تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه نیز به منظور باالبردن 
سطح دانش عمومی درباره ی عالم خلقت و شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران، کانی ها و فسیل ها 
کز آموزشی، در سال 1353 تأسیس و در سال 1356 به  کمبود آزمایشگاه های مرا در زندگی انسان و جبران 
کنونی با زیربنای 2800 متر مربع انتقال یافت. این موزه شامل بخش های مختلفی ازجمله  ساختمان 
و موزه ی حشره شناسی، موزه ی  زمین شناسی  گیاهی، بخش  آناتومی، بخش  بخش جانوری، موزه ی 
کواریوم مارهای زنده،  تکنولوژی، موزه ی تمبر، سّکه، مدال و اسکناس، موزه ی نجوم و ستاره شناسی، آ
کز مهم دانشگاه شیراز، رصدخانه ی  از مرا کتابخانه است. یکی دیگر  کواریوم ماهی های آب شیرین و  آ
گاین در  که در سال 1356 توسط پروفسور یوسف ثبوتی و دکتر ادوارد فرانسیس  ابوریحان بیرونی است 
کز رصدخانه ای کشور  پردیس ارم دانشگاه تأسیس شد. رصدخانه ی ابوریحان بیرونی یکی از فعال ترین مرا
و نخستین رصدخانه ی تأسیس شده ی مدرن پس از رصدخانه ی مراغه است. از جمله اهداف این مرکز 
کرد. در این  تحقیقاتی می توان انجام تحقیقات و رصدهای حرفه ای در زمینه ی نجوم و اختر فیزیك ذکر 
کنار  مرکز، فعالیت های دیگر همچون آموزش و تعلیم دانشجویان، ترویج و اشاعه ی دانش نجوم و... در 

اهداف فوق صورت می گیرد.                      )مدیریت روابط عمومِی دانشگاه شیراز(

نگاه اجمــــــالی به دانشگاه شیـــــراز
»دانشگاهدرشیرازیعنیدارالعمیدردارالعلم)مقاممعظمرهبری(«

ویـــــــژه نامه ی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
سیزدهمین گردهم آیی بین المللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
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