ز شعر دلکش حافظ کسی َبود آگاه
َ
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
گفتوگو با دکتر کاووس حسنلی مدیر مرکز حافظشناسی
و دبیر گردهمآیی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

امسال ،تقارن گردهم آیی انجمن ترویج با یاد روز حافظ
امسال یادروز حافظ ،هم زمان با گرده 
م
آیی بینالمللی ترویج زبان و ادبیات فارسی
در شیراز برگزار میگردد .شما از یک سو
مدیر مرکز حافظشناسی و از سوی دیگر دبیر
همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی هستید.
ممکن است در مورد این هم زمانی صحبت
کنید؟
بله .همانطور که اشاره کردید امسال
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللی انجمن
ترویج زبان و ادبیات فارسی در شیراز برگزار
میگردد و ما بیستودومین مراسم یادروز
حافظ را هم داریم .شیراز همواره به شهر
شعر و ادب و فرهنگ مشهور بوده است .و
خوشبختانه هر روز هم شاهد فعالیتهای
گونا گون در این حوزهها هستیم .سال گذشته
که قرار شد گردهمآیی بینالمللی انجمن ترویج
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز برگزار
گردد پیشنهاد دادم که همزمان با یادروز حافظ
باشد تا در مجموعهی فعالیتهای علمی
یادروز حافظ قرار بگیرد .خوشبختانه این کار
صورت پذیرفت و ما امسال شاهد برگزاری
همزمان بیستودومین مراسم یادروز حافظ
و سیزدهمین گردهمآیی انجمن ترویج زبان و
ادبیات فارسی هستیم.
شما در مراسم امسال چه اهدافی را دنبال
میکنید؟
از جمله اهدافی که پیش از این نیز
اعالم شده میتوان به بازشناسی مطالعات
حافظشناسانه ،تشویق پژوهشگران به
تولیدات علمی و فراهم آوردن زمینههای
مناسب برای ارائهی دستاوردهای تازه ،آشنایی
پژوهشگران با پژوهشهای جدید دیگران
در گسترهی زبان و ادب فارسی ،گفتوگو،
تبادل نظر و انتقال تجرب ه میان استادان
(بهویژه استادان پیشکسوت و اعضای هیأت
علمی جوان) ،ترغیب پژوهشگران جوان به
ژرفاندیشی در پژوهشهای فرهنگی ،علمی
و ادبی ،تأ کید بر تقویت زبان فارسی بهعنوان
یکی از مؤلفههای مهم و اثرگذار در وحدت ملی
و یکپارچگی ایران ،بازشناسی علمی وضعیت
ادبیات کشور و هماندیشی برای ارائهی
راهکارهای مناسب در جهت بهبود مستمر
شرایط اشاره کرد.
برایدستیابیبهایناهدافچهمحورهایی
ً
را قبال برای پژوهشگران اعالم کردهاید؟

همایشهای
ً
تخصصی معموال
در فراخوان خود
محـــــــــورهایی را
اعالم میکننـــــــــــد
و از استـــــــــــــــــادان،
صاحبنظــــــــــــران
و پژوهشگــران دعوت میکنند که با توجـه
بـــــه این محــــــــــورها مقاالتشان را تهیه،
تنظیم و ارسال کنند .ما نیز در فراخوان سال
گذشته چند محور ویژه و چند محور عمومی
اعالم کردهایم .محورهای ویژه عبارتند از:
«حافظشناسی و حافظپژوهی و نقش حافظ در
گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی»،
«زبانها ،گویشها ،لهجهها و ادبیات و مشاهیر
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 فارسیزبانان جهان ،جایگاه زبان و
ادب فارسی و ایرانشناسی در فراسوی مرزهای
جغرافیایی ایران ،اثرپذیری و اثرگذاری متقابل
ادبیات فارسی و فرهنگ اسالمی ،شیوههای
ترویج زبان و ادب فارسی و ارتقای جایگاه آن،
روشهای کاربردی آموزش زبان و ادب فارسی،
انواعادبی (حماسی،غن ـ ـ ــایی،عرفانی،تعلیمــی
و ،)...ادبیات معاصر (از مشروطه تا کنون،
ادبیات انقالب اسالمی ،ادبیات پایداری ،ادبیات
کودک و نوجوان و ،)...ادبیات اقلیمی ،بومی و
محلی کشور ،کتابشناسی ،نسخهشناسی و
متنپژوهی ،تاریخ ادبیات ،سبکشناسی ،نقد
ادبی و زیباییشناسی ،نظریهها و مکتبهای
ادبی ،دستور زبان ،زبانشناسی ،تاریخ زبان
فارسی و گویشهای رایج زبان فارسی ،ادبیات
تطبیقیوموضوعهایمیانرشتهای ،کتابهای
مرجع ادبی و فرهنگهای تخصصی و موضوعی
در گسترهی زبان و ادب فارسی ،نقد و بررسی
گرایشهای رشتهی زبان و ادبیات فارسی ،نقد
و بررسی پایاننامههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در رشتهی زبان و ادبیات فارسی،
تحلیل محتوای کتابهای زبان و ادبیات
مدارس ،آسیبشناسی ترجمهی متون ادبی
از زبان فارسی به زبانهای دیگر و از زبانهای
دیگر به زبان فارسی ،شگردهای آموزش مجازی
در رشتهی زبان و ادبیات فارسی ،استفاده از
امکانات رایانهای در فعالیتهای ادبی و دیگر
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موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی.
از فراخوان شما چند نفر استقبال کردند و
مقالهفرستادند؟
حدود  1100نفر از استادان محترم ،اعضای
هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی با دبیرخانه در تماس
بودند و مقاالتشان را ارسال کردند .همهی
مقاالت از سوی داوران متخصص بررسی شد.
هر مقاله دست کم از سوی دو یا سه نفر داور
بررسی و نتیجهی داوری اعالم شد .در نهایت،
حدود  300مقاله برای انتشار در لوح فشرده
و چکیدهی آنها برای چاپ در مجموعه
چکیدهی مقاالت انتخاب شد.

نشست خبـ ـ ـ ـ ــری
سی ـ ـ ــزدهمینگـ ـ ـ ــردهمآیی
انجمن ترویج زبان و ادبیات
فارسـ ـ ـ ـ ـ ــی
نشســت خبــری ســیزدهمین گردهمآیــی
انجمــن ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی
روز چهارشــنبه  11مهرمــاه بــا حضــور دكتــر
كاووس حس ـنلی ،مدیــر مركــز حافــظ

ا گر امکان دارد دربارهی مهمانان ویژهی
همایشتوضیحدهید.
خوشبختانه امسال در این مراسم ،بسیاری
از استادان نامدار ایرانی و غیر ایرانی از مناطق
مختلف به شیراز میآیند و حضور خواهند
داشت .حدود صد نفر از این استادان و
پژوهشگران نیز سخنرانی خواهند کرد؛ از
جمله:
استادان ایرانی :دکتر نوشآفرین انصاری،
دکتر حجتاهلل ایوبی ،دکتر مهدی زرقانی ،دکتر
توفیق سبحانی ،دکتر تقی پورنامداریان ،دکتر
پروین سالجقه ،دکتر علیاشرف صادقی ،دکتر
نصرتاهلل ضرغام ،دکتر مهدی محبتی ،دکتر
مهدی محقق ،دکتر امیرعلی نجومیان ،دکتر
مهدی نوریان ،دکتر محمدجعفر یاحقی و ...
مهمانــــــان خارجــی :پروفســــــــــور خلیلویــچ
(بوســنی) ،پروفســـــــــــور وارتــان وســــــــــــكانیان
(ارمنســتان) ،پروفســـــــــور ابوالــكالم ســـــــــــركار
(بنــگالدش) ،پروفســــور علــی گزلیــوز (ترکیــه)،
پروفســور نعمــت ییلدریــم (ترکیـــــــه) ،پروفســور
آذرمیــــــدخت صفـــــــــــوی (هنـــــــــد) ،پروفســور
عینالحســـــن (هنــد) و ...آمادگیشــان را بــرای
حضــور و ســخنرانی اعــام کردهانــد.
آیا در همایش امسال ،برنامههای جنبی نیز
تدارک دیده شده است؟
بله .ما از قبل برنامههای متنوع بسیاری
پیشبینی کرده بودیم؛ اما با توجه به عالقهی
بسیاری از استادان و پژوهشگران برای حضور
و سخنرانی و به دلیل تنگنای زمانی و نیز
همزمانی آن با ایام محرم و صفر ،نا گزیریم از
بعضی برنامهها صرف نظر کنیم .اما تشکیل
چند کارگاه ،برگزاری چندین نمایشگاه ،شرکت
در برنامههای ویژهی یادروز حافظ ،گردش
فرهنگی -سیاحتی از مکانهای دیدنی استان
فارس و ...از برنامههای جنبی این مراسم
خواهد بود.

شناســی و دبیــر گردهمآیــی انجمــن
ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی و دكتــر
ا كبــر صیادكــوه ،دبیــر اجرایــی گردهمآیــی
در تــاالر دكتــر مصطفــوی دانشــگاه شــیراز
برگــزار شــد .در ایــن نشســت ،مســئوالن
برگــزاری گردهمآیــی انجمــن ترویــج
زبــان و ادبیــات فارســی بــه بیــان اهــداف
و برنامههــای ایــن گردهمآیــی علمــی-
ادبــی پرداختنــد :دکتــر حس ـنلی ضمــن
تشــکر از حضــور رســانههای مختلــف،
برنامههــای ســیزدهمین گردهمآیــی
را تشــریح و بــه حضــور شــخصیتهای
برجســتهی ادبــی ملــی و بینالمللــی
اشــاره کــرد .وی از حضــور مقامــات ارشــد
کشــوری بــه مناســبت همزمانــی ایــن
گردهــم آیــی بــا یــادروز حافــظ خبــر داد
و خاطرنشــان كــرد امســال در مراســم
اختتامی ـه كــه روز بیســتم مهرمــاه در
تــاالر حافــظ برگــزار خواهــد شــد ،از دو
نفــر از اســتادان نامــدار پیشكســوت
تقدیــر خواهــد شــد .در ادامــه ،دکتــر
ا کبــر صیادکــوه دبیــر اجرایــی همایــش
بــه تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه
بــرای هرچــه باشــکوهتر برگــزار شــدن
گردهمآیــی پرداخــت .گفتنــی اســت ایــن
برنامــه کــه بــا دعــوت مدیریــت روابــط
عمومــی دانشــگاه ترتیــب یافتــه بــود مــورد
اســتقبال گســتردهی رســانههای گروهــی
از جملــه صــدا و ســیمای مرکــز فــارس،
خبرگــزاری ایســنا ،فــارس ،ایرنــا و ...قــرار
گر فــت.
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آشنایی با انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

گفتوگـ ـ ـ ـ ـ ــو با
دکترسیدعلیاصغرمیرباقــریفرد،
نائبرئیسانجمنتـ ـ ــرویج
دربارهی تاریخچهی انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی توضیح دهید.
انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی ایــران
بــه طــور رســمی از ســال  1351بــا عنــوان
انجمــن اســتادان زبــان و ادبیــات فارســی بــه
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  1353بــه صــورت رســمی اعــام
موجودیــت کــرد.
حیــات انجمــن را میتــوان بــه دو دوره
تقســیم کــرد:
الــف) پیــش از انقــاب اســامی؛ یعنــی
از زمــان تأســیس ( )1351تــا زمــان انقــاب
اســامی ( .)1357ترکیــب هیــأت مدیــرهی
انجمــن در دورهی نخســت بدیــن شــرح
اســت:
 .1دکتــر مهــدی محقــق (تهــران) :رئیــس
انجمــن؛  .2دکتــر ضیاءالدیــن ســجادی
(تهــران) :نائــب رئیــس انجمــن؛  .3دکتــر
مهــدی درخشــان (تهــران) :خزانـهدار انجمن؛
 .4دکتــر تقــی وحیدیان کامیار (اهواز) :منشــی
انجمــن؛  .5دکتــر غالمرضــا ســتوده (تهــران):
دبیرانجمــن؛  .6دکتــر ّ
ســید جعفــر شــهیدی
(تهــران)؛  .7دکتــر ابوتــراب رازانــی (تهــران)؛ .8
دکتــر احمــد افشــار شــیرازی (تهــران)؛  .9دکتــر
منوچهــر مرتضــوی (تبریــز)؛  .10دکتــر محمــد
علــوم مقــدم (مشــهد)؛  .11دکتــر عبدالوهــاب
نورانــی وصــال (شــیراز)؛  .12دکتــر محمد جواد
شــریعت (اصفهــان).
دورهی دوم فعالیتهــای انجمــن از ســال
 1383آغاز شــد .در این ســال به همت اســتاد
دکتــر مهــدی محقــق جمعــی از اعضــای هیأت
علمــی دانشــگاهها بهعنــوان اعضــای هیــأت
مؤســس ،زمینــهی شــروع فعالیتهــای
انجمــن را بــا عنــوان «انجمــن ترویــج زبــان و
ادب فارســی» فراهــم آوردنــد .در انتخابــات
انجمــن ،نخســتین هیــأت مدیــرهی انجمــن
در دورهی جدیــد بــا اعضــای زیر تشــکیل شــد:
 .1دکتــر مهــدی محقــق (رئیــس)؛  .2دکتــر
مظاهــر مصفــا؛  .3دکتــر منصــور رســتگار
فســایی؛  .4دکتــر ســلیم نیســاری؛  .5دکتــر
محمــد جعفــر یاحقــی؛  .6دکتــر توفیــق
ســبحانی؛  .7دکتــر مهــری باقــری؛  .8دکتــر

مکگیــل شــعبهی تهــران چــاپ گردیــد.
جلیــل تجلیــل؛  .9دکتــر ســید علیاصغــر
میرباقــری فــرد (نائــب رئیــس)
فعالیتهــای انجمــن را در دورهی اول
شــرح دهیــد.
انجمــن در ایــن دورهی ششســاله
فعالیتهــای خــود را در چهــار محــور ســامان
داده بــود:
الف) گردهمآیی ساالنه
در ایــن دوره پنــج همایــش در ســالهای
 1355 ،1354 ،1353 ،1352و  1356هــر یــک
در ســه روز متوالــی و بــا حضــور جمــع قابــل
توجهــی از اســتادان داخــل و خــارج از کشــور
(حــدود  150نفــر داخلــی و حداقــل  10عضــو
خارجــی) برگــزار شــد.
ب) انتشار متون و تحقیقات ادبی
پیــش از انقــاب ،در مجموعـهی انتشــارات
انجمــن ده جلــد کتــاب انتشــار یافــت.
ج) برگزاری بزرگداشتها
انجمــن از ابتــدا در پــی پــاس داشــتن و
ارج نهــادن بــه کوشــشهای اســتادان و
محققــان زبــان و ادبیــات فارســی در حــوزهی
فرهنــگ و ادب ایــران بــود .بــر همیــن مبنــا
چهــار بزرگداشــت برگــزار شــد کــه شــیوهی
کار هــر یــک بدیــن شــرح بــود کــه نخســت،
مقاالتــی در زمینههــای مختلــف فرهنــگ و
ادب از اســتادان برجســته در یــک مجموعــه
گــرد هــم میآمــد؛ بعــد از آن در نشســتی
ضمــن بزرگداشــت خدمــات آن اســتاد ،ایــن
مجموعــه مقــاالت بــه او تقدیــم میشــد.
بزرگداشــتهای انجمــن در ایــن دوره بدیــن
شــرح بــود:
 .1مرحــوم اســتاد جاللالدیــن همایــی
کــه مجموعــهی «همایینامــه» از انتشــارات
انجمــن بــه ایشــان تقدیــم گردیــد؛
ّ
 .2مرحــوم ّ
مــدرس
ســید محمدتقــی
رضــوی کــه مجموعــهی «جشــننامه»
ّ
مــدرس رضــوی از انتشــارات انجمــن بــه
ایشــان تقدیــم گردیــد؛
 .3اســتاد احمــد آرام کــه مجموعــهی
«آرامنامــه» از انتشــارات انجمــن بــه ایشــان
تقدیــم گردیــد؛
 .4مرحــوم اســتاد محمدتقــی ادیــب
نیشــابوری کــه عمــر ایشــان بــرای مجلــس
بزرگداشــت وفــا نکــرد و مجموعــهی
«یادنامــهی ادیــب نیشــابوری» هــم بعــد از
توقــف ّ
فعالیتهــای انجمــن جــزو انتشــارات
مؤسســهی مطالعــات اســامی دانشــگاه

د) اعــزام استــــــــادان زبــان و ادبیـ ـ ـ ـــات
فارســی بــه خــارج از کشـــــور
در آن دوره ،انجمــن ،اســتادان واجــد
شــرایط را بــرای تدریــس بــه دانشــگاههای
خارجــی معرفــی میکــرد و در بیشــتر مــوارد،
دانشــگاههای مقصــد ،هزینههــای ســفر و
حقــوق اســتادان را میپرداختنــد .از جملــه
کســانی کــه در ایــن دوره از طریــق انجمــن
بــرای تدریــس بــه دانشــگاه هــای خارجــی
اعــزام شــدند ،میتــوان ایــن افــراد را نــام بــرد:
 .1دکتــر ســید علــی موســوی بهبهانــی،
دانشــگاه تهــران؛ دانشــگاه اترفــت هلنــد؛
 .2دکتــر مهــدی محقــق ،دانشــگاه تهــران؛
دانشــگاه مــک گیــل کانــادا؛
 .3دکتــر علــی رواقــی ،دانشــگاه تهــران؛
دانشــگاه مــون پلیــه فرانســه؛
 .4دکتــر مرتضــی صــراف ،وزارت علــوم؛
دانشــگاه دا کا بنــگالدش؛
 .5دکتــر مهســتی بحرینــی ،وزارت علــوم؛
دانشــگاه تونــس؛
 .6دکتــر حســن هنرمنــدی ،دانشــگاه
تهــران؛ دانشــگاه الجزایــر؛
 .7دکتــر محمــد اســامی ،وزرات فرهنــگ،
دانشــگاه علیگــر هنــد؛
 .8دکتــر کیــا هاشــمی ،وزارت علــوم،
دانشــگاه مادریــد اســپانیا؛
 .9دکتــر علــی فــروزان ،وزارت فرهنــگ؛
دانشــگاه اســتانبول ترکیــه؛
 .10دکتــر احمــد مهــدوی دامغانــی،
دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه مادریــد اســپانیا.
دربارهی دورهی دوم فعالیتهای انجمن
توضیحدهیـــــــد.
انجمــن در دورهی دوم ،متناســب بــا
شــرایط جدیــد بــا عنــوان انجمن ترویــج زبان و
ادب فارســی ،فعالیت خود را با دو رویکرد آغاز
کــرد :یکــی گســترش و تعمیــق فعالیتهــای
آموزشــی و پژوهشــیُ ،ددیگــر ترویــج زبــان
و ادب فارســی در ســطوح مختلــف جامعــه
در داخــل و خــارج از کشــور .بــر ایــن اســاس،
زیرســاختها و بســترها بــرای تحقــق اهــداف
انجمــن شــکل گرفــت و فعالیتهــای انجمــن
بدیــن شــرح آغــاز شــد:
یهـ ـ ـ ــای
الف) برگـــــــــــزاری گــــــــــردهمآی ـ ـ 
بیـــــــــــنالمللیســـــــــــاالنه
در ایــن دوره از ســال  1385تا کنــون 12
گردهمآیــی بینالمللــی در دانشــگاههای
اصفهــان ،مشــهد ،تبریــز ،یــزد ،مازنــدران،
عالمــه طباطبایــی ،زنجــان ،بجنــورد،

اردبیــل ،گیــان ،کرمانشــاه و فرهنگســتان و
بنیــاد ایرانشناســی برگــزار شــده اســت .در
ایــن گردهمآییهــا عــدهی قابــل توجهــی
از اســتادان داخــل و خــارج از کشــور ،حضــور
یافتهانــد و شــمار زیــادی مقالــه بعــد از داوری
و بررســی توســط شــورای علمــی انتشــار یافتــه
اســت.
ته ـ ـ ـ ـ ـ ــایتخصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
ب)نشس 
از موضوعــات بســیار مهمــی کــه در
دورهی جدیــد بــدان توجــه شــده ،برگــزاری
نشس ـتهای تخصصــی مســتمر در
حوزههــای مختلــف زبــان و ادبیــات فارســی
در مرا کــز علمــی کشــور اســت.
ج)تشکی ـ ـ ـ ـ ـ ــلشعبـ ـ ـ ـ ـ ههـ ــایانجمـــــن
بــا توجــه بــه گســترده و متنــوع شــدن
فعالیتهــای انجمــن در دورهی جدیــد از یک
ســو و اســتقبال و درخواســت دانشــگاههای
مختلــف بــرای مشــارکت فعــال در فرایندهــای
علمــی انجمــن از دیگــر ســو ،تصمیــم گرفتــه
شــد در دانشــگاهها و مرا کــز علمــی داخــل
و خــارج از کشــور ،شــعبههای انجمــن
راهانــدازی شــود تــا افــزون بــر ورود فعــال ایــن
شــعبهها در فعالیتهــای علمــی انجمــن،
ظرفیتهــای موجــود در مناطــق مختلــف،
شناســایی و فعــال شــود.
بــر همیــن مبنــا ،شــعبههای انجمــن
در داخــل کشــور در اســتانهای فــارس،
یــزد ،خراســان ،گیــان ،آذربایجــان غربــی،
کرمانشــاه ،اردبیــل ،آذربایجــان غربــی،
خوزســتان ،مازنــدران راهانــدازی شــده
اســت و ان شــاء اهلل شــعبههای انجمــن در
دیگــر اســتانها بــه زودی فعــال میشــوند.
گســترش فعالیتهــای انجمــن در قالــب
شــعبههای خــارج از کشــور آغــاز شــده اســت.
نخســتین شــعبه در منطق ـهی بالــکان در
دانشــگاه ســارایوو در کشــور بوسنی و هرزگوین
راهانــدازی شــده اســت .مقدمــات تأســیس
شــعبههای انجمــن در دیگــر کشــورها از جمله
پا کســتان ،بنــگالدش و ترکیــه نیــز فراهم شــده
اســت.
د)تشکی ـ ـ ـ ــل کارگروههایپـ ـ ـ ـ ـ ـ ــژوهشی
موضــوع مهــم دیگــری کــه در ایــن دوره از
فعالیتهــای انجمــن انجــام گرفــت ،تشــکیل
کارگروههــای پژوهشــی در شــاخههای
مختلــف علمــی اســت .تا کنــون کارگروههــای
پژوهشــی کــودک و نوجــوان ،ادبیــات
تطبیقــی ،ادبیــات معاصــر ،تصحیــح متــن،
ادبیــات عرفانــی ،ادبیــات حماســی ،ترویــج
ادبیــات و کارگــروه فعالیتهــای بینالمللــی
فعالیــت خــود را شــروع کردهانــد و کارگروههای

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
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دیگــری نیــز بــرای تحقــق اهــداف انجمــن
بــه زودی فعــال میشــوند .در برنامههــای
انجمــن در هــر یــک از ایــن کارگروههــا اســتادان
برجســته در آن زمینــه ،فعالیتهــای علمــی و
پژوهشــی را بــر مبنــای ضرورتهــای موجــود
در ســطح دانشــگاه و جامعــه و همچنیــن
اهــداف انجمــن دنبــال میکننــد.
ه) انتشارات علمی
افــزون بــر دوازده شــماره مجموعــه مقــاالت
مربــوط بــه همایشهــای بینالمللــی انجمــن،
در ایــن دوره آثــار پرشــماری در حوزههــای
مختلــف اعــم از تصحیــح متــن ،تحقیــق بــر
آراء و آثــار مفاخــر و منشــوراتی در زمینههــای
ترویــج زبــان و ادبیــات انتشــار یافتــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،ســه نشــریهی علمیپژوهشـ ِـی
گوهــر گویــا ،کــودک و نوجــوان و فنــون ادبــی
نیــز بــه صــورت فصلنامــه یــا دو فصلنامــه در
هــر ســال ،دههــا مقال ـهی علمــی پژوهشــی را
منتشــر میکنــد.
برنامههای آتی انجمن چیست؟
بــا توجــه بــه ســاختارهای پویایــی کــه
در فرایندهــای سیاســتگذاری و اجــرای
برنامههــای انجمــن پیشبینــی شــده و
اســتقرار یافتــه اســت ،متناســب بــا نیازهــا
و ضرورتهــای جوامــع دانشــگاهی و غیــر
دانشــگاهی داخــل و خــارج از کشــور ،ســند
راهبــردی انجمــن تدویــن شــده و مبتنــی
بــر آن ،برنامههــای اجرایــی در دورههــای
پنــج ســاله پیشبینــی شــده کــه بــه صــورت
مســتمر ،بازنگــری و زمینــهی اجــرای آنهــا
فراهــم میشــود .رویکــرد اصلــی ایــن برنامههــا
بدیــن شــرح اســت:
 .1ارتقــاء کیفیــت فعالیتهــای پژوهشــی و
آموزشــی؛
 .2گســترش و تعمیــق ترویــج زبــان و ادب
فارســی بــرای پاسـخگویی بــه نیازهــای متنــوع
زبانــی و ادبــی در داخــل و خــارج کشــور؛
 .3گســترش فعالیــت شــعبههای انجمــن
در داخــل و خــارج از کشــور؛
 .4گســترش و ارتقــاء فعالیــت گروههــای
پژوهشــی؛
 .5گســترش روابــط علمــی بــا دانشــگاهها و
مرا کــز علمــی خــارج از کشــور.
هدف از برگزاری گردهمآییهای
بینالمللی ساالنهی انجمن چیست و در
آنها چه برنامههایی اجرا میشود؟
ایــن گردهمآییهــا بــا چنــد هــدف برگــزار
میشــود؛ یکــی آنکــه زمینــهی مناســبی
بــرای ارائــهی آخریــن یافتههــای علمــی

در حــوزهی زبــان و ادبیــات فارســی فراهــم
شــود؛ دوم فضــای مطلوبــی بــرای آشــنایی
و پیونــد ســه نســل از پژوهشــگران زبــان و
ادب فارســی بــه وجــود آیــد؛ ســوم دربــارهی
مســائل و موضوعــات مهــم زبــان و ادبیــات
فارســی کــه میتوانــد در تصمیمســازیها
و برنامهریزیهــای کالن ایــن حــوزه مؤثــر
باشــد ،تبــادل نظــر و گفتوگــو شــود و
دیدگاههــای کارشناســی صاحبنظــران و
متخصصــان در اختیــار نهادهــای مرتبــط قــرار
گیــرد؛ چهــارم ،بــا برگــزاری ایــن گردهمآییهــا
در دانشــگاههای مختلــف ،ظرفیتهــای
زبانــی و ادبــی اســتانها و مناطــق کشــور،
بیشــتر شــناخته و معرفــی شــود .پنجــم،
یــک یــا چنــد تــن از اســتادان و پژوهشــگران
شــاخص و برجســتهی آن اســتانی کــه میزبــان

گردهمآیــی اســت تکریــم شــوند و مراســم
بزرگداشــت آنهــا برگــزار گــردد .بــر ایــن اســاس،
در ایــن گردهمآییهــا مجموعــه برنامههایــی
اجــرا میشــود کــه بتوانــد ایــن اهــداف را
محقــق کند .ارائـهی مقاالت برگزیــده ،ارائهی
ســخنرانیهای کلیــدی توســط پژوهشــگران
برجســته ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی،
تشــکیل میزگردهــای تخصصــی ،معرفــی
رســالههای برتــر و برگــزاری مراســم بزرگداشــت
اســتادان برجســته از جملــه مهمتریــن
برنامههــای ایــن گردهمآییهاســت.
برگــزاری ســیزدهمین گردهمآیــی انجمن
را در دانشـــــگاه شــیراز چگونـــــــه ارزیابــی
مــی کنیــد؟
بــه چنــد دلیــل پیشبینــی میکنیــم کــه
برگــزاری ایــن گردهمآیــی نقط ـهی عطفــی در
برگــزاری گردهمآییهــای انجمــن اســت:
برخــورداری از پشــتوانهی باارزشــی کــه از
تجربـهی برگــزاری گردهمآییهــای متعــددی
کــه برگــزار شــده اســت ،تقــارن برگــزاری ایــن
گردهمآیــی بــا بزرگداشــت روز حافــظ ،حضــور
شــمار زیــادی از اســتادان و پژوهشــگران
برجســتهی زبــان و ادب فارســی در اســتان
فــارس و بــه ویــژه دانشــگاه شــیراز و نقــش
آنهــا در برگــزاری ایــن گردهمآیــی ،وجــود
زیرســاختها و امکانــات مطلــوب در شــیراز،
شــکلگیری دبیرخانــهای فعــال و پویــا و بــا
برنامــه در دانشــگاه شــیراز کــه بــه صــورت
مطلــوب کارهــای مختلــف را پیــش میبــرد
ازجملــه مهمتریــن دالیلــی اســت کــه نویــد
میدهــد بــا عنایــات الهــی ،ایــن گردهمآیــی
بــه شــکل مطلــوب برگــزار میشــود و بــه
اهــداف خــود دســت مییابــد.
بــر خــود فــرض میدانــم از دوســت و
همــکار فاضــل و دانشــمند جنــاب آقــای دکتــر
حســنلی عضــو محتــرم هیــأت مدیــرهی
انجمــن و دبیــر علمــی ایــن گردهمآیــی کــه بــا

کوشــش شــبانهروزی و بــا تدبیــر و درایــت بــه
نحــو شایســتهای کارهــای گردهمآیــی را تدبیر
میکننــد ،همــکاران محتــرم و بزرگوار دانشــگاه
شــیراز کــه در مســئولیتهای مختلــف در
دیبرخانــهی گردهمآیــی نقــش میآفریننــد،
پژوهشــگران و دانشــجویانی کــه از آمــوزش و
پــرورش و دیگــر نهادهــا و ســازمانها بــرای
برگــزاری مطلــوب ایــن گردهمآیی میکوشــند،

مدیریــت محتــرم دانشــگاه شــیراز ،مدیــران
محتــرم اســتان فــارس ،ریاســت محتــرم بنیــاد
ملــی علــم ایــران ،قائــم مقــام وزیــر محتــرم
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در امــور علمــی
بینالمللــی و همـهی نهادهــا و ســازمانهایی
کــه انجمــن را در برگــزاری ایــن رخــداد بــزرگ
علمــی -فرهنگــی یــاری میرســانند صمیمانــه
سپاســگزاری کنــم.

معرفی مرکز حافظشناسی
مرکز حافظشناسی ،نهادی مستقل
(غیر دولتی) ،فرهنگی و علمی است که
به منظور تقویت و گسترش فعالیتهای
مربوط به حافظ و توسعهی پژوهشهای
تخصصی در پیوند با زندگی ،اندیشه
و شعر حافظ ،در سال  1375هـ.ش در
شیراز تأسیس شد و با استقرار در محل
حافظیه آغاز بهکار کرد .در این مرکز ،با
نظر به اهداف و برنامههای پژوهشی،
مجموعهای ارزشمند از اسناد ،نسخههای
چاپی دیوان ،ترجمهها و شروح معتبر
شعر حافظ ،کتابهای تحقیقی ،مقالهها،
سخنرانیها ،گزارشها و نرمافزارهای
رایانهای فراهم آمده است .ارزیابی
طر حهای علمی ،برگزاری نشستهای
تخصصی ،حمایت از مطالعات حافظپژوهی و چاپ و انتشار دستاوردهای تحقیقی از
اهم اهداف این مرکز است.

:::مراسـم ساالنهی یــــادروز حــــافظ:::
یکی از محوریترین فعالیتهای مرکز حافظشناسی ،برنامهریزی و برگزاری «نشست
علمی» همایش ساالنهی یادروز حافظ است .بهدنبال تأسیس مرکز حافظشناسی و
ِ

نامگذاری  20مهرماه در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران بهنام «حافظ» ،نخستین
دورهی همایش «یادروز حافظ» سال  1376هـ.ش در شیراز برگزار شد و پس از آن ،روز
بیستم مهرماه هرسال ،آیین یادروز حافظ همزمان در شیراز و دیگر شهرهای مهم ایران
عمومی و رسمی مراسم مانند :سخنرانیهای
و جهان برپامیگردد .در کنار برنامههای
ِ
افتتاحیه ،اجرای موسیقی ،شعرخوانی ،تئاتر و نمایشگاههای جنبی« ،نشست علمی»
یادروز حافظ دارای اهمیتی ویژه است و حافظپژوهان و استادان حافظشناس از سراسر
ایران و جهان برای ایراد سخنرانی به شیراز دعوت میشوند تا تازهترین دستاوردهای
پژوهشی خود را در یک گردهمآیی علمی و زیر عنوان موضوع محوری فراخوان به
دوستداران حافظ عرضهکنند.

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
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نشــــــــــــــــــان
درجه یک علمی
حافظشـــــــــناسی
یکی دیگر از فعالیتهای مرکز
حافظشناسی که به منظور قدردانی از
پژوهشگران برجسته و پژوهشهای برتر
صورت میگیرد ،اعطای «نشان درجه
یک علمی حافظشناسی» به دانشمندان
ممتاز است که تا کنون به پنج حافظپژوه
ایرانی و غیر ایرانی تخصیص یافته است.
این نشان ،نخست در سال  1386هـ.ش
به دو حافظپژوه خارجی ،شارل هانری دو
فوشهکور (از کشور فرانسه) و جیوانی ماریا
درمه (از کشور ایتالیا) و پس از آن در سال

 :::سالنامهی تخصصی مرکز حافظشناسی :::
متــن کامــل ســخنرانیهای ارائهشــده در نشســتهای علمــی «یــادروز حافــظ»،
بــه انضمــام مقالههــای برگزیــدهی فراخــوان عمومــی ،در ســالنامهی تخصصــی مرکــز
حافظشناســی بــه نــام «دفتــر حافظپژوهــی» چــاپ میشــود .تــا ســال  1396هــ.ش 20
شــمارهی پیاپــی از ایــن ســالنامه چــاپ و منتشــر شــده اســت و ســالنامهی بیس ـتویکم
همزمــان بــا بیســتودومین مراســم یــادروز حافــظ و ســیزدهمین همایــش بینالمللـ ِـی
انجمــن ترویــج رونمایــی میشــود .در ایــن مجموعههــا ،مقاالتــی از برجســتهترین اســتادان
زبــان و ادبیــات فارســی و حافظشناســان ایرانــی و خارجــی گــردآوری شــده کــه برخــی از
آنهــا عبارتنــد از :اصغــر دادبــه ،بهاءالدیــن خرمشــاهی ،نصــراهلل امامــی ،ســیروس شمیســا،
حســین الهــی قمشــهای ،بهــادر باقــری ،محمدیوســف نیــری ،محمــود عابــدی ،بهــروز
ثروتیــان ،علیمحمــد حقشــناس ،شــهریار مندنیپــور ،فــرزان ســجودی ،محمدعلــی
اســامی ندوشــن ،شــارل هانــری دوفوشــه کــور و آینــاش ســیتوا .گفتنــی اســت نســخهی
الکترونیکــی ایــن مقــاالت ،در ســایت مرکــز حافظشناســی بــه آدرسwww.hafezstudies.
 comو نیــز «پرتــال جامــع علــوم انســانی» بــه نشــانی  www.ensani.irقابــل بازیابــی اســت.
همچنیــن ایــن مقــاالت در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ( )ISCنمایــه شــده اســت.
 1387به سلیم نیساری ،در سال 1388
به بهاءالدین خرمشاهی و در سال 1396
به سعید حمیدیان اعطا شده است .مرکز
حافظشناسی در نظر دارد نشان درجه
یک هنری خود را نیز به شکلی محدود (با
تصویب در شورای عالی نشانهای مرکز)
به استادان برجسته و هنرمندان شاخص
اعطا نماید .بهجز اعطای نشان علمی،
مرکز حافظشناسی از حافظپژوهان برتر در
قالبهای دیگر (همچون :انتخاب کتاب

سال حافظ ،معرفی پژوهشهای برتر و
تقدیر از حافظپژوهان و )...نیز قدردانی
میکند .تا کنون فعالیتهای تعدادی از
حافظپژوهان گرامی در قالبهای یادشده
در برنامههای مختلف ارج نهاده شده
است؛ از آن جمله هستند :آقایان :دکتر
منصور رستگار فسایی ،دکتر رشید عیوضی،
دکتر بهادر باقری ،پرویز خائفی ،هوشنگ
فتی و محمد کانار (از ترکیه).

اهدای نشان درجه یک حافظشناسی
به دکتر سعید حمیدیان
پنجمین نشان درجه یک حافظشناسی در بیست و یکمین مراسم بزرگداشت حافظ
فارسی دانشگاه
در سال  1396به دکتر سعید حمیدیان ،استاد بازنشستهی زبان و ادبیات
ِ
عالمه طباطبایی داده شد .وی که در حوزهی تألیف ،تصحیح ،ویرایش ،لغتپژوهی،
ترجمه و ...صاحب آثار ارزندهایست ،مهمترین اثر خود را دربارهی حافظ با عنوان شرح
شوق در سال  1391از سوی نشر قطره منتشر کرد .این کتاب در پنج جلد تدوین شده است
و شرح و تحلیل اشعار حافظ را برپایهی متن مصحح استاد پرویز ناتل خانلری دربرمیگیرد.
جلد نخست ،به مباحث کلی در زمینهی شخصیت و شعر حافظ اختصاص یافته و
مجلدات دوم تا پنجم
شامل شرح غزلیات و اشعار
غیر غزل حافظ میشود.
شرح شوق ،پیشتر نیز
جایزهی سی و دومین
اسالمی ایران را از آن خود کرده بود .این اثر تفاوتهای
جمهوری
دورهی کتاب سال
ِ
ِ
شایان توجهی با شروح گذشته یا شروح کمابیش سنتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
شرح لغوی و دستوری نیست ،ا گرچه از حیث امور لغوی ،دستوری یا زبانی نیز شاید
آن را کمابیش دقیقتر از این سنخ شروح بیابید؛
شرحی برپایهی سادهسازی معنایی نیست؛ چون نگارندهاش اعتقادی به این کار
ندارد ،بلکه با تجزیه و تحلیل دقیق عناصر هر شعر ،اعم از کل شعر و یکایک ابیات و آحاد
آن سروکار دارد؛
این دفتر شرحی است برپایهی تجزیه و تحلیل ساختار هر شعر و بررسی پیوندهای
اجزای شعر ،از ساختار معنایی و مضمونی ابیات گرفته تا عناصر بیانی همچون :تشبیهات،
استعارات ،نمادها و به طور کلی تصاویر و بنمایهها (موتیفها) و نیز صنایع ،زبان و غیره؛
شرح حاضر را میتوان شرح و تفسیر شعر حافظ با شعر پارسی دانست؛ در درجهی
اول با اشعار خود او و آنگاه کلیهی متون مهم پهنهی سخن پارسی؛
ً
متن مبناست .هر یک از شروح و
تفاوت ًمهمی که قطعا گفتنی است ،در مورد ِ
تفاسیر معموال با اتکا و اعتماد به یک متن و طبع خاص از دیوان حافظ تدوین یافته؛ اما
در این شرح ،نگارنده هر موردی که طبع خانلری را در شرح ،توضیح و تحلیل ،وافی به
مقصود نیافتهاست ،از طبع عالمه قزوینی استفاده کرده و هر دو را مبنا قرار دادهاست.

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
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گفتوگو با
دکتر ا کبـ ـ ـ ــر صی ـ ـ ـ ــادکوه
اجرایی هم ـ ـ ــایش
دبیــر
ِ

وجودی این
اندکی دربارهی فلسفهی
ِ
گردهمآیی گفتوگو کنید.
تردیدی نداریم که انسان به جز غذاهای
جسمانی و نیازهای جسمانی ،به خورا کها و
غذاهای دیگری نیز نیازمند است؛ از جملهی این
نیازها نیاز به مباحث فرهنگی و هنری است .به
اعتقاد جامعهشناسان ،فرهنگ برای ما انسانها
همانند آب برای ماهی است .همانگونه که
ماهی در آب زنده میماند و بدون آن ،نمیتواند
زندگی کند ،فرهنگ نیز برای ما چنین حکمی

را دارد .بخش بزرگی از فرهنگ هر جامعهای را
زبان و ادبیات آن جامعه تشکیل میدهد؛ بهویژه
جامعههایی مانند جامعهی ما که پیشینهی
فرهنگی و ادبی پایدار و استواری دارد .از یک سو
زبانی بسیار
ما میراثدار و نگهبان یک آثار هنری و ِ
متنوع و گسترده هستیم؛ بهویژه در این استان که
ادبی ایران بزرگ به شمار
به حق ،قطب فرهنگی و ِ
میرود و ارکان بزرگ ادبی چون جناب شیخ اجل
سعدی شیرازی و خواجه شمسالدین محمد
حافظ در این فضا آثار خویش را تقدیم جهانیان
کردهاند ،ضرورت پاسداشت و معرفی آن به همهی
مخاطبان بیشتر احساس میشود .به اعتقاد من،
ما همه در برابر این همه افتخاری که بزرگان ادب
و هنر این استان خلق کردهاند ،مسئول هستیم و
افزون بر پاسداشت و گرامیداشت ،وظیفه داریم
اینگونه کارهای خوب را به صورتهای مختلف در
اختیار همهی مخاطبان دیگر چه در ایران و جهان
بگذاریم و این یکی از انگیزههای دوستانی بود که
این پیشنهاد را دادند و بخشی از عمر گرانمایه
را صرف آن کردند که جا دارد از کوششهای
روزی شاعر پرتالش و خوشسلیقه و استاد
شبانه ِ
بزرگ ادبیات ،جناب آقای دکتر کاووس حسنلی
در اینجا به نیکی یاد کنم که با همت بلند ایشان
این سنگبنا گذاشته شد .از سوی دیگر ،موضوع
زبان فارسی است که زبان دوم جهان اسالم است
و بزرگترین سند افتخار فرهنگی ماست و در میان
زبانهای بزرگ جهان ،جایگاه ممتازی دارد که
پرداختن بدان در این زمان کوتاه نمیگنجد.
زبانی که پیوند میان میلیونها نفر چه در مرزهای
جغرافیایی ما و چه خارج از مرزهای جغرافیایی

ایجاد میکند و به راستی زبان همدلی است.
همهی این موارد از جمله مسائلی بود که فلسفهی
وجودی چنین کارهایی را آشکار میکند .این
ِ
فرهنگی ایران
قطب
راستی
به
که
فرهنگی
استان
ِ
بوده و هست ،بر گردن همهی فرهنگوران حق
دارد که در راه تقویت آن بکوشند.
دامنه و گسترهی این گردهمآیی و همایش
چقدر است؟
این همایش همچنان که میدانید یک
آیی جهانی و بینالمللی است و ادبپژوهان
گردهم ِ
آمادگی
وزبانپژوهانبسیاریاز نقاطمختلفدنیا،
ِ
خود را برای شرکت در آن ابراز داشتهاند .بسیاری
ً
مقاله دادهاند و ما به سبب تنگنایی که اخیرا بیشتر
شد ،نتوانستیم به همهی عالقهمندان پاسخ
مثبت دهیم؛ ولی هما کنون از کشورهای بوسنی،
بنگالدش ،هند ،پا کستان ،ترکیه ،کردستان عراق و
چند کشور دیگر ،مهمانان بزرگی داریم که در جهان
شناخته شدهاند و در این همایش شرکت خواهند
کرد .همچنین استادان برجسته و بزرگی همچون
دکتر مهدی محقق و دکتر تقی پورنامداریان و دهها
ادبی دیگر مهمان همایش
شخصیت علمی و ِ
هستند و مخاطبان عزیز از خرمن دانش آنان
بهرهمندخواهندشد.
چه کســـــــــــانی در این همـــــــــــایش از شما
پشتیبـــــــــانی کردهاند؟
همانگونه که از نام این گردهمآیی برمیآید،
المللی
آیی بین
ِ
این گردهمآیی سیزدهمین گردهم ِ
انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی است؛ یعنی
آیی دیگر پیش از این در سطح
دوازده گردهم ِ
استانهای دیگر از جمله تهران ،اصفهان،
کرمانشاه و ...برگزار شده و انجمن ترویج زبان و
ادبیات فارسی در این راه همراه است و رئیس
محترم انجمن  -جناب آقای دکتر سید علیاصغر
میرباقریفرد -برای هماهنگیهای الزم چندین
بار تا کنون به شیراز سفر کردهاند و در تدبیر امور،
راهنمایی و کمک میکنند .همچنین دانشگاه
شیراز مسئولیت مستقیم این رویداد بزرگ فرهنگی
را بر عهده دارد و مسئوالن محترم دانشگاه،
عهدهدار بخش بزرگی از زحمتهای آن خواهند
بود .سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداری،
مرکز حافظشناسی و مرکز سعدیشناسی ،میراث
فرهنگی،سازمانآموزشوپرورش،معاونتمحترم
فرهنگی شهرداری و ...در این راه ،همراه و همیار ما
ِ
هستند و همگی به ضرورت و اهمیت این رویداد
فرهنگی معتقد هستند .هما کنون ،هستهی
مرکزی این همایش و دبیرخانهی آن در بخش زبان
ِ
فارسی دانشگاه شیراز ،واقع در چهارراه
ادبیات
و
ِ
ادبیات با گروهی بسیار عالقهمند ،متجاوز از چهل
نفر فعالیت شبانهروزی دارند و از حدود چهار ماه
پیش ،این فعالیتها آغاز شده است.
جنبی دیگـــــــری در کنار
چه فعــــالیتهای
ِ
اصلی همایش درنظر گرفتهاید؟
برنامهی
ِ
اصلی فعالیتهای این گردهمآیی،
بخش
ِ
سخنرانیها و ارائهی مقالههای علمی است که با
یاری خداوند بزرگ در روزهای هجدهم تا بیستم
ِ
مهرماه  1397صورت خواهد پذیرفت .همراه با
آن ،نشستهای تخصصی و چندین کارگاه داریم
که مخاطبان آنها همکاران عالقهمند و دلسوز
سازمان آموزش و پرورش استان فارس هستند
پشتیبانی فراوانی از این همایش
که خودشان نیز
ِ
کردهاند .از خوشبختیهای این همایش آن است
که در زیر سایهی فروغ حضرت حافظ قرار دارد و
بسیاری از مهمانان با عالقهمندی تمایل خود را
برای شرکت در این گردهمآیی ابراز کردهاند و بدین
مناسبت ،چندین رونمایی از کت ابهای علمی و
تقدیر از پایاننامههای برتر نیز جزیی از دیگر امور
اینهمایشهستند.

گفتوگو با
دکتر رضایی دشتارژنه

عضو کمیتهی اجرایی همایش
برگزاری دورههای همایش،
با توجه به
ِ
ترویج و تأثیر این رویداد در حفاظت و
حراست از زبان و ادب فارسی را چگونه
ارزیابی میکنید؟
همایشهای انجمن ترویج ،درواقع
بزرگترین گنجینهگردانی ادبی در سطح کشور
است که محل التقاط چهار نسل از ادیبان
و هواخواهان ادب فارسی در یک بازهی
زمانی کوتاه و فشرده است؛ یعنی فرصتی
طالیی است که پژوهشگران و بزرگان ادب
فارسی نسل قدیم ،استادان جوانتر از نسل
دوم ،دانشجویان زبان و ادبیات فارسی
و پژوهشگران و استادان دیگر کشورها
میتوانند در یک کارگاه بزرگ زبان و ادب
فارسی سویههای پنهان و دیدهناشدهی
ادب فارسی را پرده بردارند و هر طیف به
فراخور خود با دیدگاههای نوین ادبی آشنا
شود و این آشنایی ،مسیرهای تازهای را
پیش روی پژوهشگران ادب فارسی قرار دهد
و از دیگرسو ،فرصتی برای آسیبشناسی
پژوهشهای زبان و ادب فارسی فراهم آورد.
زمانی سیزدهمین همایش انجمن
هم ِ
ترویج زبان و ادبیات فارسی و یادروز حافظ
برای شما چه معنایی دارد؟
همزمانی سیزدهمین همایش انجمن
ترویج با یادروز حافظ ،بزرگترین رخداد
خجستهای است که در پایتخت فرهنگی
ایرانشهر ،شیراز ،به وقوع میپیوندد و
فرصتی است بیبدیل تا مریدان ادب فارسی
سر بر آستان مراد خود ،حافظ شیرازی،
طرحی دیگر اندازند و پژوهشهایی تر و با
طراوت ارائه کنند و در سایهسار آفتاب رخشان
لسانالغیب ،فسردگیها و زنگارهای آیینهی
دل را یکسو نهند و با مدد از حافظ شیرازی با
نیرویی دوچندان ،گره از فروبستگیهای ادب
فارسی بگشایند.
ضـــــــــــرورت انجام چنین برنامههـــایی در
نظرگاه شما چیست؟
از آنجا که فضای مجازی با ولعی سیریناپذیر
ما را از خود ربوده و مجال دیدارهای چهره
به چهره را هر روز تنگتر و تنگتر میکند،
چنین همایشهایی میتواند فرصتی مغتنم
برای تعاطی افکار باشد و نسلهای مختلف
پژوهشگران و ادیبان کشور را در یک کارگاه
بزرگ ادبی گرد هم جمع کند و هم فرصتی
برای آشنایی با پژوهش های نوین ادبی باشد
و هم بستری مناسب برای آسیبشناسی
این پژوهشها و از دیگر سو برای حمایت و
حساسیت بیشتر در قبال درخت تنومند ادب
فارسی ما را بیش مصمم کند.
مسئـــــــولیت شما در همــــــــــایش انجمن
ترویج و برنامهی یادروز حافظ چیست و به
طورکلی ،چه فعالیتهایی در پیوند با این
همایش صورت میگیرد؟
این که چه فعالیتهایی صورت میگیرد
تا همایشی چنین سترگ در سطح بینالمللی
برگزار گردد ،در این مقال نمیگنجد؛
همینقدر بگویم که در زیر سایهی استاد
گرانقدرم ،جناب آقای دکتر حسن لی ،دبیر
برگزاری همایش ،بیست سی کمیته مختلف
تشکیل شد و حداقل هفتهای یک جلسه

برگزار میشد و مسئول هر کمیته گزارشی از
پیشرفت روند کار ارائه میداد و هر کس در
حد توان خود میکوشید که موانع پیش رو
برداشته شود و همایش در آبرومندانهترین
شکل ممکن برگزار شود؛ هرچند خلف
وعدههای مقامات کشوری و استانی
بهویژه در زمینهی مالی ،گاه کل برنامهها
را تحتالشعاع قرار میداد و باعث میشد
که مسیر دیگری برای پیشبرد همایش از
ً
سرگرفته شود که طبعا بسیار هستیسوز
بود و اما سامانساز .بنده در کنار همکاران
سهم چندانی در برگزاری همایش نداشتهام
و عالوه بر داوری علمی حدود  50مقاله،
در کمیتههای مالی ،اهدای جوایز و ستاد

استقبال نیز کوشیدهام که باری از دوش
برداشته شود و به سهم خود در پیشگاه ادب
فارسی دینی ادا کنم.
پیشنهــــــــــاد شما برای بهبــــــــود کیفیت
همــــــــایشهای ادبی و نیـــــــــز یادروز حافظ
چیست؟
اینکه سخنرانیهای ارزشمندی در
همایش ارائه میگردد بسیار مغتنم اما
نا کافی است .به نظرم ا گر فرصتی فراهم شود
که بتوان در هر ژانر ادبی دو سه پژوهشگر
شاخص ملی و فراملی دعوت کرد که در هر
ژانر ،کارگاهی آموزشی برگزار کنند ،بسیار
عمیقتر میتواند دانشجویان و استادان
را کارگر افتد .از دیگر سو ،نمایش و موسیقی
میتواند به شکلی پررنگتر در خدمت
زبان و ادب فارسی و ترویج فرهنگ دیرپای
ایران اسالمی قرار گیرد .نکتهی دیگر اینکه
بهتر است سخنرانیها به شکل موضوعی
تنظیم شوند و هر تاالری مخصوص ارائهی
ً
سخنرانیها در یک ژانر ادبی باشد ،مثال
تاالر حماسه ،تاالر عرفان و  ....تا به شکلی
تخصصیتر بتوان از سخنرانیها بهره برد
و آسیبشناسی کرد نه اینکه از هر خرمنی
خوشهای چید ،اما کمعمق و سطحی.
به نظر شما که در ژانر حماسی فعالیت
میکنید ،مقالههای ارسالی مرتبط با این
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
در حوزهی مطالعات ادبی شاهد تحمیل
نظریه بر متنیم و حتی گاه بدون اینکه یک
ً
نظریه خوب فهمیده شود ،صرفا برداشتی
نادرست از یک نظریه چون قبایی بیاندام،
به زور بر یک متن پوشانده میشود و هرجا که
متن با نظریه در تناقض بود ،یا حذف میشود
و یا به توجیههای غیرعلمی بسنده میگردد.
از دیگر سو بسیاری از مقالهها انشاوار و بدون
تکیه بر یک متد علمی و زیرساخت نظری
ارسال شده بود که این امر ناشی از ناآشنایی
ما با فلسفه و رویکردهای نوین ادبی است.

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
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ف ــرهنگ اسالمی و ادب فارســی
 :::آشنـــــایی با دکتر مه ـ ـ ــدی محقق :::
دکتر مهدی محقق ،در سال  1308در مشهد متولد شد .علوم حوزوی را در
مشهد و تهران تا اخذ درجهی اجتهاد فرا گرفت .سپس تحصیالت خود را در دو
رشتهی الهیات و معارف اسالمی و نیز زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری به
سرانجام رساند و از آن پس در دانشگاههای داخلی و خارجی (دانشگاه تهران،
لندن ،مکگیل و )..به تدریس مشغول شد .دکتر محقق افزون بر تدریس،
فرهنگی متعددی را در کارنامهی خود دارد که از جملهی آنها
فعالیتهای
ِ
میتوان به ریاست انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ،عضویت در شورای
عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ِ
سرپرستی گروه
فارسی،
ادبیات
و
زبان
فرهنگستان
در
پیوسته
عضویت
ایران،
ِ
اسالمی
فلسفه و کالم بنیاد پژوهشهای اسالمی و مدیریت مؤسسهی مطالعات
ِ

دانشگاه تهران -دانشگاه مکگیل اشاره کرد .دریافت لوح تقدیر و جایزهی
بهترین کتاب سال برای تصحیح کتاب مفتاحالطب و ترجمهی آن به فارسی و
انگلیسی در  ،1369برگزیده شدن به عنوان چهرهی ماندگار سال  ،1380دریافت
نشان درجه یک ادب فارسی  1382و کسب درجهی «استاد ممتاز فلسفهی
اسالمی» از سوی مؤسسهی بینالمللی اندیشه و تمدن اسالمی کواالالمپور
مالزی در سال  1993از افتخارات این دانشمند برجسته است .دکتر محقق در
زمینههای مختلف فرهنگی ،ادبی ،علمی ،دینی و ...آثار متعددی در قالب
تألیف ،ترجمه ،شرح و ...نگاشته است .کتابهای فرهنگ لغات و ترکیبات
و تعبیرات دیوان ناصر خسرو ،بستان االطباء و روضةااللباء (تصحیح) ،شرح
منظومهی مالهادی سبزواری و مقاالت «ترجمهی منثور و منظوم قصیدهی
المیةالعجم طغرایی اصفهانی»« ،برخی از اصطالحات فلسفی در شعر ناصر
خسرو» و «پنجاه ضربالمثل مشترک در زبانهای عربی و فارسی و انگلیسی»
شماری از آثار دکتر محقق را تشکیل میدهد.

ت ـ ـ ــرویج زبان فارسی:
چالشها و بایستــــــــهها

نگاهی دیگر به نقش نخبگان
علوم انسانی و ادبیات

 :::آشنایی با دکتر حجتاهلل ایوبی :::

 :::آشنایی با دکتر نصرتاهلل ضرغام :::

حجتاهلل ایـ ـ ـ ــوبی ،دبی ـ ـ ـ ـ ـ ــر کل
ملی یونسکو در ایران
کمیسیـون ِ
است .او در سال  ۱۳۴۲در چالوس
متولد شد؛ تحصیالت خود را در
رشتهی علوم سیاسی تا مقطع دکتری
در فرانسه ادامه داد و در حال حاضر،
دانشیار دانشگاه تهران است .وی در
طول سالهای گذشته در جایگاه
مدیر مسئول فصلنامهی شمس
تبریزی و موالنا ،عضو شورای علوم
سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی،
مدیر مسئول فصلنامهی انقالب
اسالمی و عضو هیأت تحریریهی
مجلهی فرانسوی کلمات دانشگاه
لیون دو فرانسه فعالیت داشته است.
افزون بر این ،مسئولیتهای اجرایی
و دیپلماتیک متعددی داشته
مقامی بنیاد سعدی،
است که قائم
ِ
ریاست مؤسسهی فرهنگی سازمان
ا کو ،مدیریت بنیاد شمس تبریزی
رایزنی فرهنگی جمهوری
و موالنا،
ِ
اسالمی ایران در فرانسه و ریاست
دانشکدهی علوم سیاسی از جملهی
آنهاست .دکتر ایوبی همچنین
دارای نشان عالی فرهنگ و هنر از
دولت تاجیکستان ،نشان رودکی از
دولت تاجیکستان ،دکترای افتخاری
از دانشگاه هنر تاجیکستان و نشان
لرمانتف از انجمن ادبی است .افزون
بر نگارش کتابهایی چون احزاب
سیاسی در فرانسه و سیاست و
حکومت در فرانسه مقاالت متعددی
در مجالت منتشر کرده است .برخی
از این مقاالت عبارتند از« :تربت
شمس تبریز کجاست؟»« ،شمس
تبریزی و موالنا :شکار سیمر غ»،
«بایستههای مالکیت معنوی» و
گذاری فرهنگی در
«اصول سیاست
ِ
فرانسه :آندره مالرو تا به امروز».

دکتر نصرتاهلل ضرغام عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس
صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران ایرانی است .وی تا کنون
مسئولیتهای علمی و اجرایی
متعددی برعهده داشته که دبیری
شورای نخبگان کشور ،تأسیس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
دانشگاه رشت ،دانشگاه پیام
نور و پردیس دانشگاه تهران در
استان البرز و جزیرهی کیش از
جملهی آنهاست .ساماندهی
آییننامههای مربوط به کرسیهای
پژوهشی ،ثبت اختراعات ،طر حهای
پژوهشی و غیره از سوی دکتر ضرغام
از جمله گامهای مهم وی در
زمینهی توسعهی علمی کشور به
شمار میآید .از نقاط قوت مدیریت
وی توجه ویژه به علوم انسانی و
تالش برای پرورش آن در مجامع
علمی کشور است .او در جشنوارهی
ملی قدردانی از پایاننامهها و
رسالههای برتر علوم انسانی در
زمینهی تولید و اشتغال ،از اهمیت
محوری این رشته سخن گفت .به
ِ
باور او ،فعالیت دانشگاههای ایران
در بخش مهندسی ،پزشکی و حتی
ً
علوم پایه به نوعی واقعا اثرگذار بوده
است؛ اما آنچه که جامعه به آن نیاز
دارد و باید به آن بیشتر پرداخته و
نتایج کار و فکر آن برای مردم ملموس
شود ،علوم انسانی است .یکی از
موانع موفقیت در علوم انسانی نگاه
سختافزاری به آن است؛ این در
حالی است که کشورهای دیگر نگاه
سختافزاری را با نگاه نرمافزاری
ترکیب میکنند .با این طرز نگرش،
اساس و پایهی همهچیز اول علوم
انسانی خواهد بود و بعد مهندسی.

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی

 :::سخنرانان ویـــــــــژهی همایش :::
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تأویل شعر عقوبت احمد شاملو با
استفاده از بینامتن حافظ

شعــــــــــر فارسی هنـــــــــــد:
تار حریــــــــــــــر دو رنگ
 :::آشنایی با دکتر آذرمیدخت صفوی :::

دکتر آذرمیدخت صفوی ،استاد
فارسی دانشگاه
گروه زبان و ادبیات
ِ
اسالمی علیگر و رئیس انجمن استادان
فارسی هند است .وی مدرک
زبان
ِ
دکتری خود را در سال  1974از همین
ِ
دانشگاه دریافت کرد و از آن پس به
فعالیتهای ملی و بینالمللی در
زمینهی فرهنگ و ادبیات پرداخت.
گذاری مرکز تحقیقات زبان فارسی
پایه
ِ
هند و عضویت در هیأت تحریریهی
مجلهی قند پارسی ،مجلهی ایندو
ایرانیکا و دانشنامهی شبه قاره بخشی
از این فعالیتها را تشکیل میدهد.
دکتر صفوی به پاس خدمات شایسته
در راستای ترویج زبان و ادبیات فارسی
جوایز متعددی دریافت کرده و جزو
خادمان زبان فارسی در هند خوانده
شده است .برخی از پژوهشهای
این استاد عبارتند از :صفویان در
شمسآباد هند ،معنویت موالنا در
عصر حاضر ،تذکرهنویسی در ادبیات
فارسی ،تصحیح و تدوین عرفات
العاشقین ،میراث مکتوب هند و ایران،
سعدی مرد بشردوست و انسانگرایی
و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی.
به گفتهی وی ،همایش ساالنهی
مرکز تحقیقات ادبیات فارسی در هند،
وامدار کنگرهای مثل کنگرهی حافظ
است و راهاندازی مراسمهایی مثل
همایش حافظ از آن جهت اهمیت
دارد که افکار شاعران بزرگ را معرفی
میکند و باعث میشود مجامع ادبی
به شناخت این مفاخر نزدیکتر شوند.

 :::آشنایی با دکتر تقی پورنامداریان :::

حــــــــــــــــافظ مردم
ِ

حافظ و بیانی ـ ـ ـهی رندی

  :::آشنایی با دکتر محمدجعفر یاحقی :::

 :::آشنایی با دکتر اصغر دادبه :::

دکتر تقی پورنامداریان در سال
 1320در همدان متولد شد .پس
از گذراندن دورهی کارشناسی در
کارشناسی ارشد در
دانشگاه تهران و
ِ
پژوهشکدهی فرهنگ ،در سال 1358
دکتری خود را در رشتهی زبان
مدرک
ِ
و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
دریافت کرد .او افزون بر تخصص
در حوزهی ادبیات کالسیک ،در
زمینهی ادبیات معاصر نیز از جمله
صاحبنظران و پژوهشگران برجسته
به شمار میرود .عضو شورای
پژوهشکدهی ادبیات در طول
سالهای فعالیت علمی خویش ،به
تدریس انواع دروس چون حافظ،
غزلیات شمس ،مقالهنویسی،
نقد ادبی ،سنایی ،ناصرخسرو،
سنایی ،مثنوی ،روش تحقیق،
ادبیات غنایی و ...در دانشگاههای
مختلف اشتغال داشته است .از
این اندیشمند ،تا کنون کتابها و
مقاالت متعددی منتشر شده است.
از بین کتابها میتوان به گمشدهی
لب دریا (صورت و معنی در شعر
حافظ) ،رمز و داستانهای رمزی
در ادب فارسی ،در سایهی آفتاب
(ساختارشکنی در شعر مولوی) و
سفر در مه (تأملی در شعر احمد
اجتماعی
شاملو) اشاره کرد« .سلوک
ِ
حافظ»« ،حافظ و خالفآمد عادت
معنی غزل»« ،انسجام
در صورت و
ِ
و پیوستگی در غزلی از حافظ» (با
همکاری طاهره ایشانی)« ،روزگار
ِ
مثالی شعر حافظ»،
«عالم
حافظ»،
ِ
گفتمانی غزلی از حافظ»
«تحلیل
ِ
«خیام از نگاهی دیگر» و «درآمدی بر
انواع ادبی» شماری از مقاالت دکتر
پورنامداریان را تشکیل میدهد.

دکتر محمدجعفر یاحقی استاد
بخش زبان و ادبیات دانشگاه
علمی
فردوسی مشهد و مدیر قطب
ِ
ِ
فردوسیشناسی است .او در سال
 1326در فردوس متولد شد .پس
از گذراندن مقاطع کارشناسی و
فردوسی
کارشناسی ارشد در دانشگاه
ِ
ِ
مشهد به تهران رفت و در سال 1359
موفق به دریافت مدرک دکتری از
دانشگاه تهران شد .وی در طول
سالهای فعالیت خویش ،افزون
بر تدریس در دانشگاههای داخلی
و خارجی ،مسئولیتهای علمی و
اجرایی متعددی برعهده داشته
ِ
علمی گروه
قطب
مدیریت
که
است
ِ
زبان و ادبیات فارسی و گروه فرهنگ
اسالمی
و ادبیات بنیاد پژوهشهای
ِ
آستان قدس از آن جمله است .افزون
بر این ،باید به عضویت در بسیاری از
مجامع علمی اشاره کرد که برخی از
آنها عبارتند از :فرهنگستان زبان و
عالی گسترش
ادب فارسی ،شورای ِ
زبان فارسی در خارج از کشور و
هیأت مدیرهی انجمن ترویج زبان
و ادب فارسی .کسب جایزهی کتاب
جمهوری اسالمی ایران برای
سال
ِ
کتاب فرهنگنامهی قرآنی و جایزهی
المللی
دومین جشنوارهی بین
ِ
فارابی برای کتاب فرهنگ اساطیر و
داستانوارهها در ادب فارسی برخی
از افتخارات این پژوهشگر را تشکیل
میدهد .از دیگر آثار وی میتوان به
کتابهای جویبار لحظهها ،کلیات
تاریخ ادبیات فارسی و مقاالتی چون
انفسی ح ـ ــافظ»« ،از
«جغرافی ـ ـ ـ ــای
ِ
فارس تا خراسان :سرگذشت یک
خطی حافظ»« ،آرمانشهر
نسخهی
ِ
رندان» اشاره کرد.

دکتر اصغر دادبه در سال 1325
در یزد متولد شد .تحصیالت خود
را تا اول متوسطه در آنجا گذراند
و سپس به تهران آمد .وی رشتهی
فلسفه و حکمت اسالمی را تا پایان
مقطع دکتری در دانشگاه تهران
ادامه داد و مدرک دکترای خود را در
سال  1359دریافت کرد .او در دوران
تحصیل از محضر اساتیدی چون
دکتر مهدی حمیدی شیرازی ،دکتر
امیرحسن یزدگردی ،استاد شهید
مرتضی مطهری و ...بهره برد .دکتر
دادبه در سال  ۱۳۷۰گروه فلسفهی
دانشگاه عالمه طباطبایی را بنیان
گذاشت و افزون بر تدریس ،مدیریت
این گروه را نیز برعهده داشت .وی
همچنین از سال  ۱۳۷۸همکاری
خود را با مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی آغاز کرد و در حال حاضر عضو
شورای علمی و مدیر گروه ادبیات
فارسی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی و
دانشنامهی ایران است .دکتر دادبه
در سال  ۱۳۸۱به عنوان چهرهی
ماندگار در عرصهی ادبیات عرفانی و
حافظشناسی معرفی گردید .کتاب
کلیات فلسفه و مقاالت «جبرگرایی
حافظ :باور یا ابزار»« ،بلبل صبا ،بلبل
سحر؟ (نگاهی به تصرفات حافظ در
شعر خود) « ،نگاهی به خودستاییها
و دیگرستاییهای حافظ» و «حافظ
و مسألهی خاستگاه شعر» برخی از
آثار دکتر دادبه را تشکیل میدهد.

شمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره1 :

ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
و دانشآموختگان دانشگاهی به فعالیتهای
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
كارآفرینانه از سال  ١٣٨٠در راستای سیاستهای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گروه کارآفرینی
دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز كرد و به دلیل
پرا كندگی واحدهای دانشگاهی دانشگاه بر حسب
ضرورت ،در برخی دانشكدهها هستهی كارآفرینی
تشكیل داده است .این گروه با حمایت از كارگاههای
كارآفرینی ،حمایت از طر حهای پژوهشی كارآفرینی
دانشجویی ،برگزاری كنفرانس كارآفرینی ،آموزش
مدرسین دانشگاه ،همكاری با رسانهها جهت تبلیغ
و آموزش كارآفرینی ،افزایش آ گاهی دانشجویان در
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خصوص كارآفرینی ،ارائهی مشاوره در خصوص
طرح كسب و كار ،عقد تفاهمنامه با سازمانها جهت
حمایت از كارآفرینی ،مشاورهی دانشجویان و اعضای
هیأت علمی جهت تأسیس شركتهای دانشبنیان،
«دانشگاه در شیراز یعنی دارالعمی در دارالعلم (مقام معظم رهبری)»
گام مهمی در توسعهی کارآفرینی برداشته است.
بنیان دانشگاه شیراز درسال  ١٣٢٥با تأسیس
همچنین از سال  ١٣٨٨ادارهی كل مالكیت صنعتی ایران ،داوری طر حهایی را كه جهت ثبت اختراع
آموزشگاه عالی بهداری پیریزی شد .این
به ادارهی ثبت اختراع ارجاع میگردیده را برعهدهی چند دانشگاه مرجع و مؤسسهی علمی كشور
آموزشگاه در سال  ١٣٢٨به دانشكدهی پزشكی
گذاشته است كه گروه مالكیت فكری دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه مرجع در منطقهی جنوب كشور
تبدیل شد .به دنبال آن ،آموزشگاه عالی
این مسئولیت را برعهده دارد و با دارا بودن اعضای هیأت علمی خبره در ا كثر رشتهها ،به طور علمی و
پرستاری در سال  ،١٣٣٢دانشكدههای كشاورزی
دقیق ادعاهای اختراع مراجعین را داوری و نتیجه را در اختیار ادارهی ثبت اختراعات كشور قرار میدهد.
و ادبیات و علوم در سال  ١٣٣٤تأسیس شدند.
این دانشگاه اولین دانشگاهی است که سیستم آموزشی برمبنای واحد را در ایران بنا نهاد و استفاده
دانشگاه شیراز با نزدیک به  70سال سابقه ،یكی
از متون علمی به زبان انگلیسی را متداول نمود .ارتقای مرتبهی علمی اساتید را برمبنای پژوهش بنا
از دانشگاههای بزرگ و مادر در كشور جمهوری
نهاد و دورهی دکتری بسیاری از رشتهها در ایران ،اولین بار در این دانشگاه راهاندازی شد .بسیاری
اسالمی ایران به شمار میآید كه در مهــد شعر
از اساتید دانشگاههای تهران و دانشمندان تراز اول ایران و جهان از فار غالتحصیالن این دانشگاه
و ادب و شهــر علم و حكمت ،شیراز واقع شده
میباشند .همچنین بیشترین وزرای علوم قبل و بعد از انقالب اسالمی فار غالتحصیل یا استاد دانشگاه
است .دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاهی مادر،
شیراز بودهاند .بسیاری از اساتید این دانشگاه ،جزو چهرههای ماندگار و دانشمندان نامی ایران و جهان
مسئولیت راهاندازی دانشگاههای هرمزگان،
میباشند و همهساله در سطح ملی و بینالمللی ،افتخارات بسیاری را برای ایران عزیز کسب مینمایند.
بوشهر ،یاسوج ،صنعتی شیراز ،مركز آموزش
در این دانشگاه ،مرا کز مهمی از جمله باغ گیاهشناسی ارم ،موزهی نارنجستان قوام ،موزهی تاریخ طبیعی
عالی كازرون و دانشكدهی كشاورزی و منابع
و تکنولوژی ،رصدخانهی ابوریحان بیرونی و مجتمع فرهنگی رفاهی وجود دارد که همواره مورد بازدید
طبیعی داراب را با موفقیت به پایان رسانده و
گردشگران ملی و بینالمللی قرار میگیرد .پیشینهی باغ ارم براساس شواهد تاریخی به دورهی سلجوقیان
ا كنون تمامی این مرا كز آموزش عالی به طور
برمیگردد و دیرینگی آن به حدود  ٩٠٠سال پیش میرسد .پس از سلجوقیه و زندیه ،سران ایل قشفایی
مستقل به فعالیت خود ادامه میدهند .دانشگاه
این باغ را مقر ایل خود ساختند .در دورهی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ،حاج نصیرالملك ،از بزرگان
بینالمللی شیراز یکی از قطبهای اصلی تولید
شیراز ،این باغ را خرید و ساختمان زیبای كنونی را در آن بنا كرد .این باغ پس از بارها دست به دست
شدن ،سرانجام در سال  ١٣٤٢به دانشگاه شیراز وا گذار گردید و از سال  1359این باغ به ّ
علم و فناوری در کشور محسوب میگردد که با
همت دانشگاه
بهرهگیری از اساتید مجرب و در تراز جهانی ،نقش
شیراز به یك باغ گیاهشناسی تبدیل شد .در سال  1387با تبدیل باغ به مركز تحقیقاتی ،پژوهشهای
برجستهای در تربیت نیروی انسانی متخصص و
علمی-كاربردی در زمینهی گیاهشناسی ،علوم باغبانی ،گیاه پزشكی و سایر علوم مرتبط آغاز گردید .در
مورد نیاز در بخشهای مختلف کشور و هدایت
سال  1390این باغ به عنوان یكی از نمونههای هنر باغ سازی ایران در سازمان یونسكو به ثبت جهانی
جوانان مستعد این مرز و بوم بر عهده دارد .در
رسید .بیش از  ٤٠٠گونهی گیاهی در باغ ،مورد شناسایی قرار گرفته و اغلب گیاهان به وسیلهی تابلوی
دانشگاه ١١ ،مجلهی علمی بینالمللی به زبان
شناسایی معرفی شدهاند .درختان دویستسالهی سروناز این باغ ،توجه بازدیدكنندگان را جلب میكند
انگلیسی و  ٨مجلهی علمی-پژوهشی فارسی
و شهرت جهانی دارد .در خصوص موزهی نارنجستان باید گفت این بنا كه قسمتی از مجموعهی قوامی
منتشر میشود كه پنج مجلهی بینالمللی آن
شیرازی است در زمان قاجار ،مقارن با حكومت ناصرالدین شاه ساخته و به عنوان دارالحكومهی فارس
در فهرست موسسهی تامسون رویترز ( )ISIقرار
یا محل انجام امور سیاسی ،نظامی و دیدار با نمایندگان دولتهای خارجی مورد استفاده بوده است .در
ً
دارند .همچنین به منظور توسعه و انسجام
حیاط باغ عمدتا درختهای نارنج كاشته شده كه سبب اسمگذاری مجموعه به نام نارنجستان گردیده
هرچه بیشتر فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه
است و یكی از زیباترین عمارتهای دورهی قاجار به حساب میآید .نارنجستان در سال  ١٣٤٥به دانشگاه
و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همهجانبه
شیراز اهدا شد و در حال حاضر طبقهی تحتانی آن به عنوان موزه ،محل نگهداری و نمایش آثار تاریخی،
و مؤثر با سازمانها و دستگاههای اجرایی و
سكه و نسخ خطی میباشد .این موزه با انجام اقدامات مختلف موفق به كسب رتبهی موزهی برتر سال
بخشهای تولیدی و خدماتی كشور مطابق با
توسط كمیتهی ملی موزههای ایران شد .موزهی تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه نیز به منظور باالبردن
آییننامهی تأسیس واحدهای پژوهشی مصوب
سطح دانش عمومی دربارهی عالم خلقت و شناخت ارزش وجودی گیاهان و جانوران ،كانیها و فسیلها
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشكدهها
در زندگی انسان و جبران كمبود آزمایشگاههای مرا كز آموزشی ،در سال  ١٣٥٣تأسیس و در سال  1356به
و مرا كز تحقیقاتی متعددی در دانشگاه شیراز
ساختمان كنونی با زیربنای  ٢٨٠٠متر مربع انتقال یافت .این موزه شامل بخشهای مختلفی ازجمله
ایجاد شدهاند که میتوان به  ٧پژوهشكده و ١٣
بخش جانوری ،موزهی آناتومی ،بخش گیاهی ،بخش زمینشناسی و موزهی حشرهشناسی ،موزهی
ّ
مركز تحقیقاتی در زمینههای مختلف علمی اعم
تكنولوژی ،موزهی تمبر ،سكه ،مدال و اسكناس ،موزهی نجوم و ستارهشناسی ،آ كواریوم مارهای زنده،
از مهندسی ،علوم پایه ،كشاورزی ،دامپزشكی،
آ كواریوم ماهیهای آب شیرین و كتابخانه است .یکی دیگر از مرا کز مهم دانشگاه شیراز ،رصدخانهی
حقوق ،علوم انسانی ،علوم اجتماعی و علوم
ابوریحان بیرونی است که در سال  ١٣٥٦توسط پروفسور یوسف ثبوتی و دكتر ادوارد فرانسیس گاین در
تربیتی اشاره نمود .دانشگاه شیراز دارای چندین
پردیس ارم دانشگاه تأسیس شد .رصدخانهی ابوریحان بیرونی یكی از فعالترین مرا كز رصدخانهای كشور
كتابخانهی تخصصی در دانشكدههای مختلف
و نخستین رصدخانهی تأسیسشدهی مدرن پس از رصدخانهی مراغه است .از جمله اهداف این مركز
میباشد و عالوه بر آن ،كتابخانهی مركزی و مركز
تحقیقاتی میتوان انجام تحقیقات و رصدهای حرفهای در زمینهی نجوم و اختر فیزیك ذكر کرد .در این
اسناد دانشگاه كه جزو كتابخانههای دانشگاهی
مرکز ،فعالیتهای دیگر همچون آموزش و تعلیم دانشجویان ،ترویج و اشاعهی دانش نجوم و ...در كنار
بزرگ كشور محسوب میشود ،با هدف كمك
عمومی دانشگاه شیراز)
(مدیریت روابط
اهداف فوق صورت میگیرد.
ِ
به ارتقای سطح كیفی آموزش از طریق تأمین
منابع اطالعاتی چاپی و الكترونیكی الزم و كافی
ویـــــــژهنامهی بیست و دومین مراسم یادروز حافظ و
و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده
سیزدهمین گردهمآیی بینالمللـی انجمن تـرویج و زبان و ادب فارسی
----------------------------------از این منابع در راستای آموزش در كوتاهترین
تحری ــریه :دکتر کاووس حسنلی
زمان و مفیدترین شرایط ممكن ساخته است.
خسرو مقدسی ،سارا حسینآبادی ،محمدهادی خالقزاده
با توجه به نقش و اهمیت كارآفرینی در توسعهی
سردبیـ ـ ــر :ثمین کمالی  /صفحهآرایی :محسن گلآرایش
اقتصادی كشور و لزوم پرداختن دانشجویان

نگاه اجمـ ـ ــالی به دانشگاهشیـــــراز

کالم شکرین حــــافظ

صابر سهرابی،
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
شعروسخنسرایی،
پرمایهترین ویـــــــــژگی
تمـــــــــدن ایــــــــــــــرانی،
در پس هـزارههــــــــای
تـاریـــــــخ ،همچنــــــــان
زنـــــــــــده و بالنـــــــده،
پرتوافشان آسمـــــــانی
است؛ پرستاره از هنرهایی که صاحبانش،
جریانبخشان حکمت بودهاند در آثاری که
همچنان روح هنر ایرانی ،زنده بدان است.
شعر ،آن دلبر و دلدادهی ایرانیان ،هم
دریای معرفت و حکمت بوده است و هم
آینهی عشقبازیهای اهورایی مردان این
سرزمین پا ک .شعر ایرانی ،خنکای زالل
آبی است صافی و طاهر ،که از دوردستها،
روان شده است به مرغزار ادب و اندیشهی
این دیار ،تا برویاند دسته دسته ،گلهای
خوشرنگ و بوی هنر را .گلهایی چنان
رخشان و معطر که هم نور به آسمان
پاشیدهاند و هم بوی در آفاق گسترانده.
شاعران ،آنانکه طرهی شکندرشکن زلف
معشوق برقع بر رخسار کشیده را،
چلیپایی
ِ
گرهها زدهاند ،گفتهاند و سرودهاند و جریان
دادهاند آنچه را که از جریان باد صبا ،پیچان
در زلف یار ،به مشامشان رسیده است؛
ولیکن برقع از رخسار یار برداشتن را کسی
شاید که کشیدن بار امانت عشق را تاب
آورد .معشوق روی نانموده ،میخواست
که چهره عیان دارد ،تا هرکس حکایتی
به تصور ساز نکنند .قرعهی فال به نام
حافظ شیراز زد و او را به وصال خویش
رسانید و بند برقع به دستانش نهاد .او
نیز چنان برقع از رخسار یار ،بر گرفت که
کس تا کنون چو حافظ از رخ یار ،نقاب
برنیفکنده است و کس چو آن پارسیگوی،
نافهگشایی نکرده است با ادب ،زلف
انسان
معشوق را .حافظ در پی دفع خمار
ِ
جدامانده از شرابخانهای است که از سر
غفلت به دوگندم فروخته بود و در بامداد
خمارآلودهی فراق ،خویش را به این سوی
و آن سوی انداخته تا مگر معشوق بازیابد.
حافظ دوای درد فراق انسان دور افتاده از
اصلش را در پیالهی وصلی از عکس رخ یار،
یافته و آن را با خود از بر آن معشوق آورده
است؛ پیالهای که در هر طاقچهای ،نشانی
از آن میتوان دید .دریای پر در و مرجان
سخن حافظ ،با مشرب آسمانیاش ،پر
است از دلدادگیها؛ دلدادگیهایی که
با دستان هنرمند خوشنویس ایرانی،
قبایی اطلسین پوشیده تا تحفهای باشد
طالبان وصال یار را .صرافانی که گوهرهای
اندیشهی ایرانی را با قلم صیقلها داده و
در دل سپید کاغذ ،چونان نگینی شاهوار
نشاندهاند تا مرقعاتی سازند از سیاهی زلف
یار .مدد فیض خوش و کالم شکرین حافظ
بوده است که چلیپاهای نستعلیق ،نشانی
از زلف چلیپای یار گشتهاند .سیاهمشقها،
آینهداران سیاهی زلف یارند و سطرها نقش
ابروی دلبر به خود گرفتهاند.

